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  ทรัพยากรดินของประเทศไทยมีลักษณะและสมบัติดินที่มีความอุดมสมบูรณ์แตกต่างกัน
ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของปัจจัยการก าเนิดดิน เช่น สภาพของดินที่เกิดขึ้นมาจากหินทราย ซึ่งมีลักษณะที่
ขาดความอุดมสมบูรณ์โดยตามธรรมชาติ เมื่อสลายตัวเป็นดินทรายก็ไม่ เหมาะสมต่อการ 
ท าเกษตรกรรมเท่าที่ควร เพราะมีปริมาณอินทรียวัตถุต่ า  การอุ้มน้ าของดินน้อยส่งผลต่อระดับ
ความชื้นของดิน เมื่อมีการใส่ปุ๋ยเคมีลงในดินทรายก็มีโอกาสการสูญเสียจากดินได้รวดเร็ว และมี  
ธาตุอาหารของพืชต่ า ส่วนดินเหนียวที่ขาดอินทรียวัตถุ ดินจะแน่นทึบท าให้น้ าไม่สามารถผ่านช่องน้ า
ของเม็ดดินได้ เป็นเหตุให้น้ าไหลผ่านหน้าดินไปอย่างรวดเร็วและจะพาเอาแร่ธาตุอาหารพืชและปุ๋ยที่มี
อยู่บริเวณผิวหน้าดินสูญหายไปกับน้ าด้วย นอกจากนี้ปริมาณอากาศในดินมีน้อยส่งผลให้รากพืช 
ไม่สามารถชอนไชหาอาหารบริเวณไกลได้ ในที่สุดมีผลต่อผลผลิตทางการเกษตร จึงเป็นน่ าวิตก 
อย่างยิ่งว่าในอนาคต การปลูกพืชเพ่ือให้ได้ผลผลิตเท่าเดิมหรือมากขึ้นในประเทศไทย จะไม่ประสบ
ความส าเร็จ หากไม่มีการปรับปรุงบ ารุงดินและแก้ไขให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์เพ่ิมขึ้น ดังนั้น การเพ่ิม
ปริมาณอินทรียวัตถุลงในดินเป็นมาตรการหนึ่งที่น่าสนใจ ซึ่งเกษตรกรสามารถปฏิบัติได้ง่าย 
โดยเฉพาะดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ า เพ่ือช่วยท าให้ทรัพยากรดินกลับมามีความอุดม
สมบูรณ์เพิ่มขึ้นและให้เหมาะสมส าหรับการปลูกพืชในการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตอย่างเหมาะสม 

  กรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยงานวิชาการในการส่งเสริมให้ เกษตรกรท าการเกษตร 
อย่างปลอดภัย ด้วยการใช้เทคโนโลยีของกรมพัฒนาที่ดิน ในการพัฒนา ปรับปรุง พ้ืนที่ทางการเกษตร
ของเกษตรกรที่ท าการผลิตเ พ่ือเป็นรายได้ ให้แก่ เกษตรกร โดยการส่ง เสริมให้ เกษตรกร 
ใช้สารชีวภัณฑ์ ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงที่ปลอดภัยต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดการใช้สารเคมี 
ทางการเกษตร ซึ่งได้ด าเนินการผลิตและส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ เ พ่ือการเกษตร 
มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529  

  ดังนั้น เพ่ือให้ทราบถึงผลลัพธ์ของการน าผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์  พด. ไปส่งเสริมให้ แก ่
หมอดินอาสาและ เกษตรกรใช้ เ พ่ือท าการเกษตร ใน พ้ืนที่ ของตนเอง  กองแผนงานและ 
กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน จึงร่วมกันท าการประเมินผลองค์ความรู้และการใช้ประโยชน์ผลิตภัณฑ์
จุลินทรีย์ พด. ปี พ.ศ. 2564 จากหมอดินอาสากลุ่มตัวอย่าง ในพ้ืนที่ 77 จังหวัด โดยหวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่ารายงานการประเมินฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. เจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ที่สนใจ และขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการประเมินให้ส าเร็จลุล่วง
ไปได้ด้วยดีไว้ ณ โอกาสนี้ 

 
  

      ผู้ประเมิน 
      กันยายน 2564 



 

บทสรุปผู้บริหาร 
การประเมินผลองค์ความรู้และการใช้ประโยชน์ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ปี 2564 มีวัตถุประสงค์  

เพ่ือทราบถึงระดับความรู้ของเจ้าหน้าที่ สพข./สพด. เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. รวมถึง 
ระบบการจัดการ การบริการ การส่งเสริม การติดตามการใช้ประโยชน์ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด.  
และการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่หมอดินอาสาประจ าต าบล ตลอดจนความพึงพอใจ ความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ และปัญหาอุปสรรค ของเจ้าหน้าที่และหมอดินอาสาประจ าต าบล โดยใช้วิธีการทดสอบ
องค์ความรู้และส ารวจการถ่ายทอดองค์ความรู้โดยแบบสอบถาม ด าเนินการในรูปแบบออนไลน์ 
กลุ่มเป้าหมาย คือ เจ้าหน้าที่ สพข./สพด. จ านวน 246 ราย และหมอดินอาสาประจ าต าบล จ านวน 
986 ราย สรุปผลการประเมินได้ ดังนี้ 

การทดสอบองค์ความรู้ของเจ้าหน้าที่ สพข./สพด. ได้จ าแนกผู้เข้ารับการทดสอบออกเป็น 
3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ผู้มีความรู้ในระดับดี (90 - 100 คะแนน) มีร้อยละ 1.63 กลุ่มที่ 2 ผู้มีความรู้ 
ในระดับปานกลาง (70 - 89 คะแนน) มีร้อยละ 85.36 และกลุ่มที่ 3 ผู้มีความรู้ในระดับน้อย (0 - 69 
คะแนน) ร้อยละ 13.01 และจากการส ารวจการถ่ายทอดองค์ความรู้ พบว่า เจ้าหน้าที่เกือบทั้งหมด 
(ร้อยละ 99.18) มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. เป็นอย่างดี และสามารถถ่ายทอดความรู้ 
ได้อย่างถูกต้อง มีเจ้าหน้าที่เพียงร้อยละ 0.41 (1 ราย) ที่มีความรู้ดี แต่การถ่ายทอดความรู้ยังไม่ดี
เท่าที่ควร และมีเจ้าหน้าที่ร้อยละ 0.41 (1 ราย) ที่มีความรู้ยังไม่ดี แต่กลับมีการถ่ายทอดความรู้ 
ได้อย่างดี ดังนั้น จึงมีข้อเสนอแนวทางในการพัฒนาเพ่ือยกระดับเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดิน  
ให้สามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ดีและ
สามารถถ่ายทอดความรู้ได้อย่างถูกต้อง เห็นควรให้ถอดบทเรียนหรือสกัดองค์ความรู้ และจัดท าสื่อ
เพ่ือใช้ในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ต้องการความรู้เพ่ิมเติม ส าหรับเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้
ระดับปานกลาง ระดับน้อย และผู้ที่มีการถ่ายทอดความรู้ยังไม่ดี เห็นควรให้ได้รับการพัฒนา โดยการ 
Coaching หรือจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือทบทวนและให้ความรู้เพ่ิมเติมในส่วนของการถ่ายทอด
ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่มีการถ่ายทอดความรู้โดยการบรรยาย  
และการสาธิตวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. พร้อมฝึกปฏิบัติภายในศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
การพัฒนาที่ดิน และในพ้ืนที่ของเกษตรกร นอกจากนี้ ยังได้ผลิตคลิปวิดีโอเพ่ือเป็นสื่อการถ่ายทอด
ความรู้ พร้อมทั้ง ได้สรุป รวบรวมองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการปฏิบัติงานจริงในพ้ืนที่ น าไปถ่ายทอด 
เพ่ือต่อยอดเป็นความรู้ให้แก่หมอดินอาสาอีกด้วย 

จากผลการส ารวจ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ของหมอดินอาสา 
พบว่าหมอดินอาสาส่วนใหญ่ (ร้อยละ 78.80) มีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับมาก สามารถน าผลิตภัณฑ์
จุลินทรีย์ พด. ไปผลิตใช้เองได้อย่างถูกต้อง ท าให้ลดการใช้ปุ๋ยเคมี/สารเคมีทางการเกษตร ท าให้
ต้นทุนการผลิตลดลง ดินมีคุณภาพดีขึ้น ผลผลิตเพ่ิมขึ้น สุขภาพดีขึ้น มีความพร้อมในการเข้าสู่ 
การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ รองลงมา ร้อยละ 6.80 มีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับปานกลาง 
และร้อยละ 14.40 มีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับน้อย จากผลการส ารวจยังพบว่า หมอดินอาสา 
ยังได้น าความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรรายอ่ืนเพ่ือขยายผลและสร้างเครือข่ายการใช้ผลิตภัณฑ์
จุลินทรีย์ พด. นอกจากนี้ หมอดินอาสายังมีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ในระดับ 
มากที่สุด ในส่วนของการติดตามการใช้ประโยชน์ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ของเจ้าหน้าที่ พบว่า  



(ค) 

ทั้งเจ้าหน้าที่และหมอดินอาสา มีความคิดเห็นทีมี่ความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันในเชิงบวก กล่าวคือ 
เจ้าหน้าที่มีการติดตามการใช้ประโยชน์ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. พร้อมทั้ง ถ่ายทอดเทคโนโลยี  
ให้ความรู้ ค าแนะน า และสนับสนุนผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. จากนวัตกรรมใหม่เพ่ิมเติม 

จากสรุปผลการประเมินข้างต้นอาจกล่าวได้ว่า การที่จะพัฒนาเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดิน
และหมอดินอาสาให้ได้รับความรู้เพ่ิมเติมอย่างต่อเนื่อง ควรมีการจัดท าแผนการถ่ายทอดความรู้ 
ความเข้าใจในการผลิตผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและหมอดินอาสา ให้ทัน 
ต่อสถานการณ์ในปัจจุบันและมีการวัดผลที่เกิดจากแผนการด าเนินงานเป็นระยะ ในขณะเดียวกัน 
ควรมีการท าข้อตกลงการท างานร่วมกัน (MOU) กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน  
เพ่ือสร้างเครือข่ายและขยายผลให้มีการรับรู้อย่างกว้างขวาง โดยเห็นควรให้กองเทคโนโลยีชีวภาพ 
ทางดิน จัดท าแผนการทดสอบองค์ความรู้ของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. เป็นประจ า
ทุกปี หรือ 2 ปี/ครั้ง เพ่ือเป็นการทบทวนความรู้เดิม และเพ่ิมเติมความรู้ใหม่ พร้อมทั้ง ร่วมกับส านักงาน
พัฒนาที่ดินเขต และสถานีพัฒนาที่ดิน ในการสร้างการรับรู้และเชิญชวนให้หมอดินอาสา/เกษตรกร 
เห็นความส าคัญและประโยชน์ของการใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. โดยจัดให้มีการศึกษา ดูงานในพ้ืนที่
ของหมอดินอาสาที่ประสบความส าเร็จ เป็นการเพ่ิมความรู้และประสบการณ์ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น
และการยอมรับในผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. มากยิ่งขึ้น  
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บทที่ 1 
บทน า 

1.1 หลักการและเหตุผล 

 ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม รายได้ส่วนใหญ่ของประเทศมาจากการเกษตร  
แต่ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของการเพาะปลูกพืชชนิดต่างๆ ยังอยู่ระดับต่่า  ทั้งนี้  เนื่องมาจากพ้ืนที่
เกษตรกรรมของประเทศเกิดความเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง สาเหตุมาจากมนุษย์น่าเอา
ทรัพยากรที่ดินมาใช้ประโยชน์โดยขาดจิตส่านึก ความรู้และการจัดการที่ถูกต้อง ก่อให้เกิดปัญหา 
การชะล้างพังทลายของดินและดินเสื่อมความอุดมสมบูรณ์ จากรายงานของนายยุทธศาสตร์ (2557) 
พบว่า พ้ืนที่ประเทศไทยมีปริมาณอินทรียวัตถุในดินต่่ากว่า 1.5 เปอร์เซ็นต์ จ่านวน 97.58 ล้านไร่ 
โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่มากที่สุด คือ 56.58 ล้านไร่ ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลการเก็บ
ตัวอย่างและวิเคราะห์ดินทั่วประเทศ ตั้งแต่ปี 2547 - 2552 ของกรมพัฒนาที่ดิน เพ่ือหาปริมาณ
อินทรียวัตถุในดินจ่านวน 76,146 จุด แสดงให้เห็นว่าปริมาณอินทรียวัตถุในดินของประเทศไทย 
จัดอยู่ในระดับต่่า (น้อยกว่า 1.5 เปอร์เซ็นต์) จนถึงปานกลาง (1.5 - 3.5 เปอร์เซ็นต์) คิดเป็นร้อยละ 
62.33 และ 33.02 ของจ่านวนข้อมูลทั้งหมด โดยดินที่มีปริมาณอินทรียวัตถุน้อยกว่า 1.5 เปอร์เซ็นต์ 
พบว่ามีการกระจายสูงสุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คิดเป็นร้อยละ 61.91 ของข้อมูลทั้งหมด  
(กรมพัฒนาที่ดิน, 2558ข) สาเหตุที่ท่าให้พ้ืนที่ประเทศไทยมีปริมาณอินทรียวัตถุในดินต่่าเกิดมาจาก
หลายประการ คือ ประเทศไทยอยู่ในเขตร้อนและมรสุม อากาศร้อนและมีฝนตกชุกเป็นสภาพ 
ที่เหมาะสมกับการท่างานของเชื้อจุลินทรีย์ ในการย่อยสลายอินทรียวัตถุ มีผลท่าให้ปริมาณ
อินทรียวัตถุในดินลดลงอย่างรวดเร็ว การตัดไม้ท่าลายป่า เพ่ือน่าพ้ืนที่ดินมาใช้ประโยชน์ทาง
การเกษตรมีผลท่าให้ปริมาณอินทรียวัตถุในผิวหน้าดินลดลงอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้การท่า 
การเกษตรกรรมที่ขาดการปรับปรุงบ่ารุงดินและอนุรักษ์ดินและน้่า เป็นสาเหตุที่ส่าคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่
ท่าให้หน้าดินที่อุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุอาหารพืชและอินทรียวัตถุถูกน้่าชะล้างลงสู่แม่น้่าล่าคลอง 
รวมทั้งเกษตรกรใช้พ้ืนที่การเพาะปลูกติดต่อกันเป็นเวลานาน โดยไม่มีการเพ่ิมอินทรียวัตถุลงในดิน 
การไถพรวนและการเตรียมดินแต่ละครั้งก็เป็นการเร่งให้อินทรียวัตถุสลายตัวเร็วขึ้น  

นอกจากนี้ทรัพยากรดินของประเทศไทยมีลักษณะและสมบัติดินที่มีความอุดมสมบูรณ์
แตกต่างกันขึ้นอยู่กับอิทธิพลของปัจจัยการก่าเนิดดิน เช่น สภาพของดินที่เกิดขึ้นมาจากหินทราย ซึ่งมี
ลักษณะที่ขาดความอุดมสมบูรณ์โดยตามธรรมชาติ เมื่อสลายตัวเป็นดินทรายก็ไม่เหมาะสมต่อการ 
ท่าเกษตรกรรมเท่าที่ควร เพราะมีปริมาณอินทรียวัตถุต่่า  การอุ้มน้่าของดินน้อยส่งผลต่อระดับ
ความชื้นของดิน เมื่อมีการใส่ปุ๋ยเคมีลงในดินทรายก็มีโอกาสการสูญเสียจากดินได้รวดเร็ว และมี  
ธาตุอาหารของพืชต่่า ส่วนดินเหนียวที่ขาดอินทรียวัตถุ ดินจะแน่นทึบท่าให้น้่าไม่สามารถผ่านช่องน้่า
ของเม็ดดินได้ เป็นเหตุให้น้่าไหลผ่านหน้าดินไปอย่างรวดเร็วและจะพาเอาแร่ธาตุอาหารพืชและปุ๋ยที่มี
อยู่บริเวณผิวหน้าดินสูญหายไปกับน้่าด้วย นอกจากนี้ปริมาณอากาศในดินมีน้อยส่งผลให้รากพืช 
ไม่สามารถชอนไชหาอาหารบริเวณไกลได้ ในที่สุดมีผลต่อผลผลิตทางการเกษตร จึงเป็นน่าวิตก 
อย่างยิ่งว่าในอนาคต การปลูกพืชเพ่ือให้ได้ผลผลิตเท่าเดิมหรือมากขึ้นในประเทศไทย จะไม่ประสบ
ความส่าเร็จ หากไม่มีการปรับปรุงบ่ารุงดินและแก้ไขให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์เพ่ิมขึ้น ดังนั้น การเพ่ิม
ปริมาณอินทรียวัตถุลงในดินเป็นมาตรการหนึ่งที่น่าสนใจ ซึ่งเกษตรกรสามารถปฏิบัติได้ง่าย 
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โดยเฉพาะดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่่า เพ่ือช่วยท่าให้ทรัพยากรดินกลับมามีความอุดม
สมบูรณ์เพิ่มขึ้นและให้เหมาะสมส่าหรับการปลูกพืชในการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตอย่างเหมาะสม 

  กรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยงานวิชาการในการส่งเสริมให้ เกษตรกรท่าการเกษตร 
อย่างปลอดภัย ด้วยการใช้เทคโนโลยีของกรมพัฒนาที่ดิน ในการพัฒนา ปรับปรุง พ้ืนที่ทางการเกษตร
ของเกษตรกรที่ท่าการผลิตเพ่ือเป็นรายได้ให้แก่เกษตรกร มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการด่าเนินการ
ดังกล่าว คือ กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน (กทช.) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมให้เกษตรกร 
ใช้สารชีวภัณฑ์ ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงที่ปลอดภัยต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดการใช้สารเคมี 
ทางการเกษตร ซึ่ง กทช. ได้ด่าเนินการผลิตและส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์เพ่ือการเกษตร 
มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 โดยก่าหนดค่าเรียกที่ใช้แทนสารจุลินทรีย์ต่าง ๆ ว่า “สารเร่ง พด.1 - 13”  
ตามความเหมาะสมของแต่ละกิจกรรมทางการเกษตร เช่น การใช้จุลินทรีย์ในการท่าปุ๋ยหมัก 
ก่าหนดให้เรียกว่า “พด.1” หรือการใช้จุลินทรีย์ในการผลิตน้่าหมักชีวภาพในการเกษตร ก่าหนด 
ให้เรียกว่า “พด.2” เป็นต้น ทั้งนี้ ได้มีการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนา นวัตกรรมจุลินทรีย์มาโดยตลอด 
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์ทางการเกษตรเพิ่มมากขึ้น ทั้ง 13 ผลิตภัณฑ์ จากการศึกษา
ทดสอบและเป็นที่ยอมรับในปัจจุบันมีเพียงจ่านวน 9 ผลิตภัณฑ์ ที่สามารถน่ามาใช้เป็นปัจจัยการผลิต
ทางการเกษตรในการผลิตปุ๋ยหมัก (พด.1) น้่าหมักชีวภาพ (พด.2) จุลินทรีย์ควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืช 
(พด.3) สารบ่าบัดน้่าเสียและขจัดกลิ่นเหม็น (พด.6) สารควบคุมแมลงศัตรูพืช (พด.7) จุลินทรีย์  
เพ่ิมความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสในดินกรด ดินเปรี้ยว (พด.9) จุลินทรีย์ส่าหรับพืชปรับปรุง 
บ่ารุงดินเพ่ือเพ่ิมมวลชีวภาพของปอเทือง โสนอัฟริกัน และถั่วพร้า (พด.11) ปุ๋ยชีวภาพ (พด.12)  
เพ่ิมธาตุอาหารและฮอร์โมนพืช และผลิตภัณฑ์ล่าสุด คือ ไมคอร์ไรซาส่าหรับข้าวโพด (พด.13)  
ช่วยเพิ่มการดูดใช้ธาตุอาหารพืช 

  ดังนั้น เพ่ือให้ทราบถึงผลลัพธ์ของการน่าผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์  พด. ไปส่งเสริมให้แก ่
หมอดินอาสาและ เกษตรกรใช้ เ พ่ือท่าการเกษตร ใน พ้ืนที่ ของตนเอง  กองแผนงานและ 
กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน จึงได้ร่วมกันก่าหนดแนวทางในการประเมินผล โดยแบ่งออกเป็น  
2 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านองค์ความรู้ เทคนิคการปฏิบัติ และการถ่ายทอดองค์ความรู้ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
จุลินทรีย์ พด. ของเจ้าหน้าที่ สพข./สพด. โดยท่าการทดสอบและตอบแบบสอบถาม และ 2) ความรู้
ความเข้าใจ และการใช้ประโยชน์ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ของหมอดินอาสา ที่เป็นตัวแทนของ
เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน ในการน่าองค์ความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่เกษตรกร ซึ่งได้ก่าหนดกรอบ
แนวทางในการสอบถาม คือ การน่าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับพ้ืนที่ท่าการเกษตร 
พร้อมทั้ง ความพึงพอใจ ความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ในปีงบประมาณ 
2564 กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน จึงท่าการประเมินผลดังกล่าว เพื่อรวบรวมสรุปข้อมูล
น่าเสนอผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องน่าไปใช้ เป็นแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาเพ่ิมองค์ความรู้ 
ของเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งการใช้ประโยชน์ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. เพ่ือให้สามารถน่าไปใช้ประโยชน์  
ในการท่าเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน   
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1.2 วัตถุประสงค์  
1.2.1 เพ่ือทราบถึงระดับความรู้ของเจ้าหน้าที่ สพข./สพด. เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. 

ระบบการจัดการ การบริการ การส่งเสริม และการติดตามการใช้ประโยชน์ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. 
 1.2.2 เพ่ือทราบถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ของเจ้าหน้าที่ สพข./สพด. เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
จุลินทรีย์ พด. ให้แก่หมอดินอาสา ตลอดจนความพึงพอใจ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และปัญหา
อุปสรรค 
 1.2.3 เพ่ือทราบถึงความรู้ความเข้าใจ และการใช้ประโยชน์ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ของ 
หมอดินอาสา 
 1.2.4 เพ่ือทราบถึงความพึงพอใจ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และปัญหาอุปสรรคของหมอดินอาสา 

1.3 ขอบเขตการประเมินผล  
1.3.1 ทดสอบองค์ความรู้ของเจ้าหน้าที่ สพข./สพด. เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด.  

ระบบการจัดการ การบริการ การส่งเสริม และการติดตามการใช้ประโยชน์ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. 
โดยกลุ่มตัวอย่าง คือ เจ้าหน้าที่ สพข./สพด. ที่เข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ 
พด. และน่าความรู้ไปถ่ายทอดให้กับหมอดินอาสา โดยต้องมีมิสเตอร์เกษตรอินทรีย์ เข้าร่วม 
การทดสอบด้วย 

1.3.2 ประเมินการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ของเจ้าหน้าที่ สพข./
สพด. โดยเป็นเจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการทดสอบองค์ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ระบบการ
จัดการ การบริการ การส่งเสริม และการติดตามการใช้ประโยชน์ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. 

1.3.3 ประเมินความรู้ความเข้าใจ และการใช้ประโยชน์ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ของหมอดิน
อาสา กลุ่มต ัวอย่าง คือ หมอดินอาสาประจ่าต่าบล โดยการสุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์ของ Taro Yamane 

1.3.4 พ้ืนที่เป้าหมาย ข้อมูลที่ใช้ศึกษาครอบคลุมพ้ืนที ่77 จังหวัด  

1.4 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน คือ แบบทดสอบ จ่านวน 100 ข้อ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่  

ส่วนที่ 1 ทดสอบความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. และความรู้ด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง จ่านวน  
70 ข้อ ส่วนที่ 2 ทดสอบความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดการผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. การบริการ ส่งเสริม 
และการติดตามการใช้ประโยชน์ จ่านวน 30 ข้อ และแบบสอบถาม จ่านวน 2 ชุด คือ แบบสอบถาม 
ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ และแบบสอบถามของหมอดินอาสาประจ่าต่าบล 

1.5 กรอบแนวคิดการประเมินผล  
 ประเมินผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ (Goal - oriented evaluation) ในรูปแบบของ 
Tyler’s Goal Attainment Model เพ่ือให้ทราบผลส่าเร็จของการด่าเนินงานตามวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายที่ก่าหนดไว้ ประเด็นการประเมินและตัวชี้วัด ถูกก่าหนดโดย R.W. Tyler ซึ่งเป็นผู้ที่เริ่มต้น
บุกเบิกแนวความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินโครงการ เขามีความเห็นว่า “การประเมิน คือ  
การเปรียบเทียบพฤติกรรมเฉพาะอย่าง (performance) กับจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมที่วางไว้” โดย 
มีความเชื่อว่า จุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้อย่างชัดเจน รัดกุม และจ่าเพาะเจาะจงแล้ว จะเป็นแนวทาง 
ช่วยในการประเมินได้เป็นอย่างดี จากค่าจ่ากัดความดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า โครงการจะประสบ
ผลส่าเร็จหรือไม่ ดูได้จากผลผลิตของโครงการว่าตรงตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้แต่แรกหรือไม่เท่านั้น 
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กรอบการประเมินองค์ความรู้และการใช้ประโยชน์ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ปี พ.ศ.2564 
 

วัตถุประสงค์การประเมิน ประเด็นการประเมิน ตัวช้ีวัดในการประเมิน เครื่องมือ แหล่งข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 

1. ทดสอบองค์ความรู้ของ
เจ้าหน้าที่ สพข./สพด. เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. 

- ความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ 
สพข./สพด. เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
จุลินทรีย์ พด.  

- ระดับความรู้ของเจ้าหน้าที่ สพข./
สพด. เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. 

แบบทดสอบ 
ข้อ 1 – 70 
 

เจ้าหน้าที่ สพข.  
(ต้องมีมิสเตอร์
เกษตรอินทรีย์เข้า
ร่วมการทดสอบ
ด้วย)/สพด.  

กทช./กผง. 

2. ทดสอบความรู้ของเจ้าหน้าที่ 
สพข./สพด. เกี่ยวกับระบบการ
จัดการผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. 
การบริการ ส่งเสริม และการ
ติดตามการใช้ประโยชน์ 

- ความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ 
สพข./สพด. เกี่ยวกับระบบการ
จัดการผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. 
การบริการ ส่งเสริม และการ
ติดตามการใช้ประโยชน์ 

- ระดับความรู้ของเจ้าหน้าที่ สพข./
สพด. เกี่ยวกับระบบการจัดการ
ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. การบริการ 
ส่งเสริม และการติดตามการใช้
ประโยชน์ 

แบบทดสอบ 

ข้อ 71 - 100 
เจ้าหน้าที่ สพข.  
(ต้องมีมิสเตอร์
เกษตรอินทรีย์เข้า
ร่วมการทดสอบ
ด้วย)/สพด.  

กทช./กผง. 

3. ประเมินการถ่ายทอด 
องค์ความรู้ของเจ้าหน้าที่ สพข./
สพด. ปัญหา อุปสรรค ความ
คิดเห็น และข้อเสนอแนะ  

- การถ่ายทอดองค์ความรู้ของ
เจ้าหน้าที่ สพข./สพด. 
-ปัญหา อุปสรรค ความคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะ 

- วิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้ของ
เจ้าหน้าที่ สพข./สพด. 
- ปัญหา อุปสรรค ความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ 

แบบสอบถาม      
ในรูปแบบออนไลน์ 

เจ้าหน้าที่ สพข./
สพด. 

กผง. 

 
 
 
 
 4 
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กรอบการประเมินองค์ความรู้และการใช้ประโยชน์ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ปี พ.ศ.2564 (ต่อ) 
 

วัตถุประสงค์การประเมิน ประเด็นการประเมิน ตัวช้ีวัดในการประเมิน เครื่องมือ แหล่งข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 

4. ประเมินความรู้ความเข้าใจ 
การใช้ประโยชน์ผลิตภัณฑ์
จุลินทรีย์ พด. และปัญหา 
อุปสรรค ความคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะของหมอดินอาสา 

 

- ความรู้ความเข้าใจของหมอดิน
อาสาต่อผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. 

- การน่าผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. 
ไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้อง 
 

- การเปลี่ยนแปลงการใช้ปุ๋ยเคมี/
สารเคมีทางการเกษตร 

- การเปลี่ยนแปลงผลผลิตทางการ
เกษตร  

ปัญหา อุปสรรค ความคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะ 

- ร้อยละของหมอดินอาสาที่มีความรู้
ความเข้าใจต่อผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. 

- ร้อยละของหมอดินอาสาที่น่า
ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด.               
ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้อง 

- ค่าเฉลี่ยปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมี/
สารเคมีทางการเกษตรลดลง 

- ค่าเฉลี่ยของผลผลิตพืชต่อไร่สูงขึ้น 

 

- ปัญหา อุปสรรค ความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของหมอดินอาสา 

แบบสอบถาม     
ในรูปแบบออนไลน์ 

- หมอดินอาสา
ประจ่าต่าบล 

กผง. 

5 
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1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1.6.1 กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดินสามารถน่าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร 

การฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ท่าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร 
 1.6.2 สพข./สพด. น่าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร 
  1.6.3 ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์ความรู้ของเจ้าหน้าที่ และผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. 
เพ่ือน่าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

1.7 ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 

1.8 แผนการด าเนินงาน 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. การเตรียมการ
    1.1 ศึกษารายละเอียดข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องในการประเมินผลการใช้ประโยชน์ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. 

    1.2 จัดท ากรอบแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผล 

    1.3 ประชุมหารือเพือ่สรุปกรอบแนวทางในการประเมินผล 

    1.4 จัดท าโครงการ (Proposal) 

    1.5 จัดท าคู่มือการประเมินผล 

    2.1 จัดท าแบบทดสอบองค์ความรู้เจ้าหน้าที ่สพข./สพด. 

    2.2 ประสานและรวบรวมรายชื่อเจ้าหน้าที ่สพข./สพด. ทีจ่ะเข้ารับการประเมินองค์ความรู้ 

    2.3 จัดส่งคู่มือ ขั้นตอนและระยะเวลาการทดสอบ ให้แก่ สพข./สพด. 

    2.4 ด าเนินการทดสอบองค์ความรู้เจ้าหน้าที ่สพข./สพด. 

    2.5 แปลผล จัดกลุ่มของระดับความรู้ วิเคราะห์ และสรุปผลการทดสอบองค์ความรู้ 

    2.6 รายงานผลการทดสอบองค์ความรู้ของเจ้าหน้าที ่สพข./สพด. เสนอกรมฯ เพือ่ทราบ 

    2.7 พิจารณาก าหนดแนวทางการพัฒนาหลักสูตรเพิม่องค์ความรู้เจ้าหน้าที่ 

    3.1 จัดท าแบบสอบถามการถ่ายทอดองค์ความรู้และการใช้ประโยชน์ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. 

    3.2 จัดท าและส่ง QR - Code พร้อมรหัสท าแบบสอบถามให้แก่เจ้าหน้าที ่สพด. 

    3.3 จัดส่ง QR - Code พร้อมรหัสท าแบบสอบถามหมอดินอาสาในแต่ละพืน้ที่ 

    3.4 เจ้าหน้าที ่สพด. และหมอดินอาสา ท าแบบสอบถามในรูปแบบออนไลน์ 

    4.1 รวบรวม วิเคราะห์และประมวลผลการประเมินจากแบบสอบถามของเจ้าหน้าที ่สพด. และหมอดิน
อาสา 

    4.2 แปลผลข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้อง/สมบูรณ์ของผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

    4.3 เขียนรายงานผลการประเมินผล 

    4.4 สรุปผลการประเมินเสนอผู้บริหารทราบ
    4.5 จัดท ารูปเล่มรายงานการประเมิน

4. การจัดท ารายงานการประเมนิผล

ผลการ
ด าเนินงานตาม

ระยะเวลาที่
ก าหนด

2. การทดสอบองค์ความรู้ของเจ้าหน้าที ่สพข./สพด. 

3. ประเมนิการถ่ายทอดองค์ความรู้ของเจ้าหน้าที ่สพด. และการใชป้ระโยชน์ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ของหมอดนิอาสา

กิจกรรม
ปี 2563 ปี 2564
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1.9 นิยามศัพท ์
 1.9.1 หมอดินอาสาประจ่าต่าบล หมายถึง หมอดินอาสาประจ่าหมู่บ้าน ที่ได้รับการคัดเลือก
จากหมอดินอาสาประจ่าหมู่บ้านด้วยกันและแต่งตั้งโดยผู้อ่านวยการสถานีพัฒนาที่ดิน เพ่ือช่วยเหลือ
และสนับสนุนภารกิจของกรมพัฒนาที่ดินประจ่าต่าบล 
 1.9.2 มิสเตอร์เกษตรอินทรีย์ หมายถึง เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินที่ท่าหน้าที่ในการเป็นพ่ี
เลี้ยงให้ค่าปรึกษาทางวิชาการ และสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่ทุกจังหวัด พัฒนาให้กลุ่มเกษตรกร
เข้มแข็งจนน่าไปสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ PGS 

1.10 งบประมาณ 
งบประมาณจากกองแผนงาน 

1.11 ที่ปรึกษาโครงการ    นางสาวพรรณพิศ  บ่วงนาวา 
    ผู้อ่านวยการกองแผนงาน 

1.12 ผู้อ านวยการโครงการ    นางอรอุมา สรรพสิทธิ์โยธิน 
    ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ 

    นายอาทิตย์  ศุขเกษม 
    ผู้อ่านวยการกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 
1.13 ผู้ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบโครงการและเขียนรายงาน นางสาวสุนันท์  ไวยพาลี 
    นางสาวอริศรา  ชูเกลี้ยง 
 

ผู้ร่วมด่าเนินการ    นางสาวสุมาลี  กลางสุข 
    นางสาวพิกุล  เกตุชาญวิทย์ 
    นางสาวสุภาวดี  ปิ่นกุมภีร์ 

    นางวรง  โฉมวิไลลักษณ์ 
    นางสาวศศิวิมล  วงษ์แสงจันทร์ 
    นายมนตรี  ราศีล้่าเลิศ 
    นางสาวกันทรากร  สงมหาดไทย 
    นางสาวชัญญา  พันธุ์ชัยยา 

1.14 หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1.14.1 กองแผนงาน (กลุ่มติดตามและประเมินผล)   
1.14.2 กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน   
กรมพัฒนาที่ดิน 

 
 
 
 
 
 



 

บทที่ 2 
การตรวจเอกสาร 

 การตรวจเอกสารหรือการทบทวนวรรณกรรม เป็นทักษะส าคัญและเป็นการแสดงจุดยืน 
ทางวิชาการของผู้ประเมินบนพ้ืนฐานอันหลากหลายและกว้างขวางทางวิชาการ ส าหรับการประเมิน 
องค์ความรู้และการใช้ประโยชน์ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ปี พ.ศ.2564 นั้น มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบถึง
ระดับความรู้ของเจ้าหน้าที่  สพข./สพด. เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ระบบการจัดการ  
การบริการ การส่งเสริม การติดตามการใช้ประโยชน์ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด.  และการถ่ายทอด 
องค์ความรู้ของเจ้าหน้าที่ สพข./สพด. เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ให้แก่หมอดินอาสา ตลอดจน
ความพึงพอใจ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และปัญหาอุปสรรค เพ่ือทราบถึงความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ตลอดจนความพึงพอใจ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
และปัญหาอุปสรรคของหมอดินอาสา โดยผู้ประเมินได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากแนวคิดและ
ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกกรมพัฒนาที่ดิน เพ่ือเป็นองค์ความรู้
เบื้องต้นส าหรับออกแบบระเบียบวิธีการประเมิน รวมถึงการก าหนดแนวคิดที่ใช้ในการประเมิน 
ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 

 2.1 แนวคิดและทฤษฎี 
2.1.1 แนวคิดการประเมินของ R.W. Tyler 
2.1.2 ทฤษฎีของ Taro Yamane (ทาโร่ ยามาเน่) 
2.1.3 ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
2.1.4 ทฤษฎีเกี่ยวกับองค์ความรู้ 
2.1.5 ความรู้เกี่ยวกับจุลินทรีย์ 
2.1.6 องคค์วามรู้เกี่ยวกับจุลินทรีย์ของกรมพัฒนาที่ดิน 

 2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.2.1 กรมพัฒนาที่ดิน (2555) โดยส่วนวิชาการเพ่ือการพัฒนาที่ดิน ส านักงานพัฒนา

ที่ดินเขต 6 เรื่อง โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์เพ่ือเพ่ิมมวลชีวภาพและธาตุอาหารของ
พืชปรับปรุงบ ารุงดิน (จุลินทรีย์ส าหรับพืชปรับปรุงบ ารุงดิน พด.11) 

2.2.2 กรมพัฒนาที่ดิน (2557) โดยกองแผนงาน เรื่อง โครงการส่งเสริมการใช้
สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์ 

2.2.3 ปวีนิตย์ มากแก้ว (2557) เรื่อง การศึกษาด้านความสามารถและทักษะในการ
ท างาน ด้านการบริการที่ดี ด้านการท างานร่วมกันเป็นทีม ที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

2.2.4 ทรงศรี ช านาญกิจ (2558) เรื่อง การศึกษาความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมการ
วัดและประเมินผลการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของคณาจารย์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

2.2.5 นันท์ณภัสร์ จันทร์สว่าง (2559) เรื่อง การจัดการความรู้และประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาในเขตภาคเหนือ สังกัดส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
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2.1 แนวคิดและทฤษฎี 
 2.1.1 แนวคิดการประเมินของ R.W. Tyler 

R.W. Tyler เป็นนักประเมินรุ่นแรกๆ ในปี ค.ศ.1930 และเป็นผู้ที่ เริ่มต้นบุกเบิก
แนวความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินโครงการ เขามีความเห็นว่า “การประเมิน คือ การเปรียบเทียบ
พฤติกรรมเฉพาะอย่าง (performance) กับจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมที่วางไว้” โดยมีความเชื่อว่า 
จุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้อย่างชัดเจน รัดกุมและจ าเพาะเจาะจงแล้ว จะเป็นแนวทางช่วยในการประเมินได้
เป็นอย่างดีในภายหลัง จากค าจ ากัดความของการประเมินดังกล่าว จะแสดงให้เห็นถึงแนวความคิดนี้
ว่า โครงการจะประสบผลส าเร็จหรือไม่ ดูได้จากผลผลิตของโครงการว่าตรงตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้แต่
แรกหรือไม่เท่านั้น แนวความคิดในลักษณะดังกล่าวนี้เรียกว่า “แบบจ าลองที่ยึดความส าเร็จของ
จุดมุ่งหมายเป็นหลัก (Goal Attainment Model or Objective) เรียกว่า Tyler’s Goal Attainment 
Model ในปี ค.ศ.1986 ไทเลอร์ได้น าเสนอประเภทของการประเมินผลโครงการใหม่ (New Tyler, 1986) 
โดยแบ่งประเภทการประเมินผลตามช่วงเวลา ออกเป็น 6 ส่วน คือ (เกษม ศิริสุโขดม, 2550) 

1) การประเมินวัตถุประสงค์ (Appraising Objectives) 
2) การประเมินแผนการเรียนรู้ (Evaluating the learning Plan) 
3) การประเมินเพ่ือแนะแนวในการพัฒนาโครงการ (Evaluation to Guild Program 

Development) 
4) การประเมินเพ่ือน าโครงการไปปฏิบัติ (Evaluation Program Implement) 
5) การประเมินผลลัพธ์ของโครงการทางการศึกษา (Evaluating the Outcome of an 

Educational Program) 
6) การติดตาม (Follow up) และการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 

ในการประเมินครั้งนี้ ได้น าแนวคิดของ R.W. Tyler มาประยุกต์ใช้ โดยท าการประเมิน
วัตถุประสงค์ และผลลัพธ์ของการใช้ประโยชน์ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. 

2.1.2 ทฤษฎีของ Taro Yamane (ทาโร่ ยามาเน่) 
Taro Yamane คือหนึ่งในสูตรค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมส าหรับงานวิจัย

เพ่ือแจกแบบสอบถาม โดยการใช้ สูตร Taro Yamane (ทาโร่ ยามาเน่) ในการค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
จะท าให้รู้ว่าควรแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่างกี่คน แทนที่จะแจกให้กับกลุ่มตัวอย่างทุกคน 
สูตร Taro Yamane (ทาโร่ ยามาเน่) หรือสูตรอ่ืนในการค านวณ ขนาดกลุ่มตัวอย่าง ที่เหมาะสม 
เป็นสิ่งที่จะช่วยท าให้ผู้วิจัย (ส าหรับงานวิจัยเชิงส ารวจ) ไม่ต้องแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างของ
งานวิจัยทุกคนที่มีอ านาจจ านวนหลายพันคน โดยการใช้สูตร Taro Yamane ค านวณตัวอย่าง 
ที่เหมาะสมจะช่วยลดจ านวนกลุ่มที่แจกแบบสอบถามจากพันหรือหมื่น เหลือเพียงหลักร้อย  

อย่างไรก็ตาม วิธีค านวณตามทฤษฎี Taro Yamane จะเหมาะกับการวิจัยที่ศึกษา
เกี่ยวกับเรื่องที่มีประชากรมากและรู้ตัวเลขจ านวนประชากรทั้งหมดที่ศึกษา อย่างเช่น งานวิจัยที่มี
ประชากรเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัย (รู้จ านวนนักศึกษาทั้งหมด) เนื่องจากเมื่อมีจ านวนประชากร
อยู่มาก การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ด้วยวิธีการใช้ สูตร  Taro Yamane (ทาโร่ ยามาเน่) ในการค านวณ 
หาขนาดกลุ่มตัวอย่างประชากรที่เหมาะสม (แทนที่จะสุ่มจ านวนขึ้นมาเองตามใจผู้วิจัย) จะช่วยให้ 
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1) ไม่ท าให้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเล็กเกินไป ซึ่งจะส่งผลให้มีความคลาดเคลื่อนที่สูง 
2) ไม่ท าขนาดของกลุ่มตัวอย่างใหญ่เกินไป ซึ่งจะท าใช้เวลาและค่าใช้จ่ายในการเก็บ

ตัวอย่างที่มากเกินไป 
ส าหรับชื่อของสูตร Taro Yamane หรือ สูตร ทาโร่ ยามาเน่ มาจากชื่อของ 

นักเศรษฐศาสตร์และสถิติชาวญี่ปุ่น ที่คิดวิธีการค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างวิธีนี้ขึ้นมา แน่นอนว่า
เขามีชื่อว่า Taro Yamane นั่นเอง 

สูตร ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) 
สูตร Taro Yamane ส าหรับการค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง ที่เหมาะสมจะสามารถ

เขียนเป็นสมการได้คือ n = N ÷ (1 + Ne^2) 

สูตรค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane (ทาโร่ ยามาเน่) 

 
โดยความหมายของแต่ละตัวแปรในสูตร Taro Yamane ได้แก่ 
 

n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ 
N = ขนาดของประชากร 
e = ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างท่ียอมรับได้ 

ตัวอยา่ง การค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยสูตร Taro Yamane 
สมมติว่า กลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยหนึ่งเป็นนักศึกษาทั้งหมดของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ซึ่งมี

จ านวนนักศึกษา 4,000 คน โดยงานวิจัยนี้ใช้ค่าความคลาดเคลื่อนที่ 0.05 
เมื่อแทนค่าลงในสมการแต่ละตัวแปรจะได้เป็น n = 4000 ÷ (1 + (4000 x 0.05^2)) 

ดังนั้น ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ที่เหมาะสมของงานวิจัยนี้ตามสูตร Taro Yamane คือ 
363.64 คน 

ตัวเลขดังกล่าวหมายความว่า  ผู้ วิจัยจะต้องเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง 
ในมหาวิทยาลัยดังกล่าวเป็นจ านวน 364 ชุด (แทนที่จะต้องเก็บแบบสอบถามจากทั้ง 4,000 คน) 

อย่างไรก็ตาม ถ้าหากว่าจ านวนประชากรทั้งหมดที่รู้เป็นเลขกลมๆ อย่างเช่น 2 ,000 3,000 
และ 4,000 ก็สามารถใช้ตาราง Taro Yamane ที่เป็นตารางส าเร็จรูปที่ค านวณมาให้เรียบร้อยแล้วได้ 
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ตารางที่ 2-1 ขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบส าเร็จรูปในแต่ละระดับความคลาดเคลื่อนของ Taro Yamane 

 
หมายเหตุ ส าหรับตาราง ทาโร่ ยามาเน่ ในช่องที่ไม่มีตัวเลขเกิดจากการที่ขนาดของตัวอย่าง

ไม่เหมาะสม ท าให้ไม่สามารถใช้สูตร Taro Yamane ได ้

2.1.3 ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

ความหมายของความพึงพอใจ 
ความ พึงพอใจ  (Satisfaction) ได้ มี ผู้ ใ ห้ คว ามหมายของความพึ งพอใจ ไว้ 

หลายความหมาย ดังนี้ 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน (2542) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า 

พึงพอใจ หมายถึง รัก ชอบใจ และพึงใจ หมายถึง พอใจ ชอบใจ 
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ดิเรก (2528) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ทัศนคติทางบวกของบุคคลที่มีต่อ 
สิ่งใดสิ่งหนึ่ง เป็นความรู้สึกหรือทัศนคติที่ดีต่องานที่ท าของบุคคลที่มีต่องานในทางบวก ความสุข 
ของบุคคลอันเกิดจากการปฏิบัติงานและได้รับผลเป็นที่พึงพอใจ ท าให้บุคคลเกิดความกระตือรือร้น  
มีความสุข ความมุ่งมั่นที่จะท างาน มีขวัญและมีก าลังใจ มีความผูกพันกับหน่วยงาน มีความภาคภูมิใจ
ในความส าเร็จของงานที่ท า และสิ่งเหล่านี้จะส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างาน
ส่งผลต่อถึงความก้าวหน้าและความส าเร็จขององค์การอีกด้วย 

วิรุฬ (2542) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึ กภายในจิตใจของมนุษย์ 
ที่ไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลว่าจะมีความคาดหมายกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างไร ถ้าคาดหวัง  
หรือมีความตั้งใจมากและได้รับการตอบสนองด้วยดี จะมีความพึงพอใจมาก แต่ในทางตรงกันข้าม 
อาจผิดหวังหรือไม่พึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง เมื่อไม่ได้รับการตอบสนองตามที่คาดหวังไว้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ 
สิ่งที่ตั้งใจไว้ว่าจะมีมากหรือน้อยสอดคล้องกับ ฉัตรชัย (2535) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง
ความรู้สึกหรือทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งหนึ่งหรือปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ความรู้สึกพอใจจะเกิดขึ้น
เมื่อความต้องการของบุคคลได้รับการตอบสนองหรือบรรลุจุดมุ่งหมายในระดับหนึ่ง ความรู้สึก
ดังกล่าวจะลดลงหรือไม่เกิดขึ้น หากความต้องการหรือจุดมุ่งหมายนั้นไม่ได้รับการตอบสนอง 

กิตติมา (2529) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกชอบหรือพอใจที่มีต่อ
องค์ประกอบและสิ่งจูงใจในด้านต่างๆเมื่อได้รับการตอบสนอง 

กาญจนา (2546) กล่าวว่า ความพึงพอใจของมนุษย์เป็นการแสดงออกทางพฤติกรรม
ที่เป็นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได้ การที่เราจะทราบว่าบุคคลมีความพึงพอใจหรือ  
ไม่สามารถสังเกตโดยการแสดงออกที่ค่อนข้างสลับซับซ้อนและต้องมีสิ่งเร้าที่ตรงต่อความต้องการ  
ของบุคคล จึงจะท าให้บุคคลเกิดความพึงพอใจ ดังนั้นการสิ่งเร้าจึงเป็นแรงจูงใจของบุคคลนั้นให้เกิด
ความพึงพอใจในงานนั้น 

นภารัตน์ (2544) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกทางบวก ความรู้สึกทางลบและ
ความสุขที่มีความสัมพันธ์กันอย่างซับซ้อน โดยความพึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อความรู้สึกทางบวกมากกว่า
ทางลบ 

เทพพนม และสวิง (2540) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นภาวะของความพึงใจหรือภาวะ
ที่มีอารมณ์ในทางบวกที่เกิดขึ้น เนื่องจากการประเมินประสบการณ์ของคนๆหนึ่ง สิ่งที่ขาดหายไป
ระหว่างการเสนอให้กับสิ่งที่ได้รับจะเป็นรากฐานของการพอใจและไม่พอใจได้ 

สง่า (2540) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อได้รับผลส าเร็จ
ตามความมุ่งหมายหรือเป็นความรู้สึกข้ันสุดท้ายที่ได้รับผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

พิทักษ์ (2538) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นปฏิกิริยาด้านความรู้สึกต่อสิ่งเร้าหรือสิ่ง
กระตุ้นที่แสดงผลออกมาในลักษณะของผลลัพธ์สุดท้ายของกระบวนการประเมิน โดยบ่งบอกทิศทาง
ของผลการประเมินว่าเป็นไปในลักษณะทิศทางบวกหรือทิศทางลบหรือไม่มีปฏิกิริยาคือเฉยๆ  
ต่อสิ่งเร้าหรือสิ่งที่มากระตุ้น 
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สุเทพ (2541) ได้สรุปว่า สิ่งจูงใจที่ใช้เป็นเครื่องมือกระตุ้นให้บุคคลเกิดความพึงพอใจ 
มีด้วยกัน 4 ประการ คือ 

1) สิ่งจูงใจที่เป็นวัตถุ (material inducement) ได้แก่ เงิน สิ่งของ หรือสภาวะ
ทางกายที่ให้แก่ผู้ประกอบกิจกรรมต่างๆ 

2) สภาพทางกายที่พึงปรารถนา (desirable physical condition) คือ สิ่งแวดล้อม
ในการประกอบกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญอย่างหนึ่งอันก่อให้เกิดความสุขทางกาย 

3) ผลประโยชน์ทางอุดมคติ (ideal benefaction) หมายถึง สิ่งต่างๆที่สนอง
ความต้องการของบุคคล 

4) ผลประโยชน์ทางสังคม (association attractiveness) หมายถึง ความสัมพันธ์
ฉันท์มิตรกับผู้ร่วมกิจกรรม อันจะท าให้เกิดความผูกพัน ความพึงพอใจและสภาพการร่วมกัน อันเป็น
ความพึงพอใจของบุคคลในด้านสังคมหรือความมั่นคงในสังคม ซึ่งจะท าให้รู้สึกมีหลักประกันและ 
มีความม่ันคงในการประกอบกิจกรรม 

ขณะที่ ปรียากร (2535) ได้มีการสรุปว่า ปัจจัยหรือองค์ประกอบที่ใช้เป็นเครื่องมือ
บ่งชี้ถึงปัญหาที่เก่ียวกับความพึงพอใจในการท างานนั้นมี 3 ประการ คือ 

1) ปัจจัยด้านบุคคล (personal factors) หมายถึง คุณลักษณะส่วนตัวของบุคคล
ที่เกี่ยวข้องกับงาน ได้แก่ ประสบการณ์ในการท างาน เพศ จ านวนสมาชิกในความรับผิดชอบ อายุ 
เวลาในการท างาน การศึกษา เงินเดือน ความสนใจ เป็นต้น 

2) ปัจจัยด้านงาน (factor in the Job) ได้แก่ ลักษณะของงาน ทักษะในการ
ท างาน ฐานะทางวิชาชีพ ขนาดของหน่วยงาน ความห่างไกลของบ้านและที่ท างาน สภาพทางภูมิศาสตร์ 
เป็นต้น 

3) ปัจจัยด้านการจัดการ (factors controllable by management) ได้แก่ 
ความมั่นคงในงานรายรับ ผลประโยชน์ โอกาสก้าวหน้า อ านาจตามต าแหน่งหน้าที่ สภาพการท างาน 
เพ่ือนร่วมงาน ความรับผิด การสื่อสารกับผู้บังคับบัญชา ความศรัทธาในตัวผู้บริหาร การนิเทศงาน 
เป็นต้น 

จากการตรวจเอกสารข้างต้นสรุปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกที่ดี 
หรือทัศนคติที่ดีของบุคคล ซึ่งมักเกิดจากการได้รับการตอบสนองตามที่ตนต้องการ ก็จะเกิดความรู้สึก
ที่ดีต่อสิ่งนั้น ตรงกันข้ามหากความต้องการของตนไม่ได้รับการตอบสนองความไม่พึงพอใจก็จะเกิด
ความรู้สึกท่ีไมด่ีต่อสิ่งนั้น 

2.1.4 ทฤษฎีเกี่ยวกับองค์ความรู้ 
2.1.4.1 ความหมาย 

องค์ความรู้ (อังกฤษ : body of knowledge) หมายถึง ความรู้ที่อยู่ในศาสตร์ 
ได้แก่ ความคิดรวบยอด หลักการ วิธีการ ที่อยู่ในต ารา อยู่ในห้องสมุด ซึ่งอยู่ภายนอกตัวบุคคล  
ที่สั่งสมกันมาเพ่ือให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ โครงสร้างความรู้ หมายถึง ความรู้ที่อยู่ภายในตัวบุคคล  
ที่เกิดจากการเรียนรู้ของบุคคลนั้น ๆ ซึ่งไม่ได้ลอกเลียนมาจากองค์ความรู้ แต่ผู้เรียนต้องสร้างขึ้นมา
ด้วยตนเอง เป็นความรู้ที่เกิดขึ้นใหม่ เมื่อพัฒนาโครงสร้างความรู้ต่อไปก็สามารถสร้างผลงาน  
เป็นองค์ความรู้ให้คนอ่ืนค้นคว้าได ้
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องค์ความรู้ เป็นความรู้ที่เกิดขึ้นต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการ
ถ่ายทอดจากประสบการณ์ หรือจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล โดยความรู้ที่เกิดขึ้นนั้น 
ผู้รับสามารถน าไปใช้ได้โดยตรง หรือสามารถน ามาปรับใช้ได้ เพ่ือให้เหมาะกับสถานการณ์หรืองาน  
ที่กระท าอยู่เป็นความรู้ที่เกิดขึ้นต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยความรู้ที่เกิดขึ้นนั้นผู้รับสามารถน าไปใช้ 
ในลักษณะต่างๆ ได้ 

2.1.4.2 ลักษณะส าคัญขององค์ความรู้กับองค์กร 
1) มีลักษณะเป็นนามธรรมมากกว่ารูปธรรม 
2) มักเกิดข้ึนกับเฉพาะบุคคลมักจะติดบุคคลไปมากกว่าจะตกอยู่ที่องค์กร 
3) ถือได้ว่าเป็นสินทรัพย์อย่างหนึ่งที่ทรงคุณค่าขององค์กรช่วยเพ่ิมมูลค่า

ให้กับองคก์รทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

2.1.4.3 แหล่งก าเนิดขององค์ความรู้ 
1) ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดจากบุคคลอ่ืน 
2) ความรู้เกิดจากประสบการณ์การท างาน 
3) ความรู้ที่ได้จากการวิจัยทดลอง 
4) ความรู้จากการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ ๆ 
5) ความรู้ที่มีปรากฏอยู่ในแหล่งความรู้ภายนอกองค์กรและองค์กรได้น ามาใช้ 

2.1.4.4 ประเภทขององค์ความรู้ 
แบ่งได้ เป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
1) องค์ความรู้ที่สามารถอธิบายได้เป็นองค์ความรู้ซึ่งท าความเข้าใจได้จากการฟัง 

การอธิบาย การอ่าน และน าไปใช้ปฏิบัติ โดยจัดไว้อย่างมีแบบแผนมีโครงสร้างและอธิบาย
กระบวนการวิธี ขั้นตอนที่สามารถน าไปใช้ได้ 

2) องค์ความรู้ที่ไม่สามารถอธิบายได้หรืออธิบายได้ยาก เป็นองค์ความรู้ 
ที่อธิบายได้ยากหรือในบางครั้งไม่สามารถอธิบายว่าเกิดความรู้ เหล่านั้นได้อย่างไร ไม่มีแบบแผน 
โครงสร้างแน่ชัด มักเกิดขึ้นกับตัวบุคคล ผลของการถ่ายทอดขึ้นอยู่กับผู้ถ่ายทอดและผู้รับเป็นส าคัญ 

2.1.4.5 การจัดการองค์ความรู้ 
การจัดการองค์ความรู้ คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ ซึ่งกระจัดกระจาย

อยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนา
ตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถ 
ในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยที่ความรู้มี 2 ประเภท คือ 

1) ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือ
สัญชาตญาณของแต่ละบุคคลในการท าความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอด
ออกมาเป็นค าพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการท างาน งานฝีมือ หรือการคิด 
เชิงวิเคราะห์ บางครั้งจึงเรียกว่า เป็นความรู้แบบนามธรรม 
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2) ความรู้ที่ชัดแจ้ง เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้โดยผ่าน 
วิธีต่างๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎีคู่มือต่าง ๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้ 
แบบรูปธรรม 

2.1.4.6 เครื่องมือในการจัดการความรู้ 
การจัดการความรู้ประกอบด้วย กระบวนการหลักๆ ได้แก่ การค้นหาความรู้ 

การสร้างและแสวงหาความรู้ใหม่ การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ การประมวลผลและกลั่นกรอง
ความรู้ การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ สุดท้าย คือ การเรียนรู้และเพ่ือให้มีการน าความรู้ไปใช้ 
ให้ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรเครื่องมือหลากหลายประเภทถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือน าไปใช้ 
ในการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ 

2.1.5 ความรู้เกี่ยวกับจุลินทรีย ์

จุลินทรีย์เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กในดิน มีบทบาทที่ส าคัญต่อดินและพืชหลายประการ 
จุลินทรีย์ไม่ได้เป็นแหล่งของธาตุอาหารพืชโดยตรง แต่ท าหน้าที่เป็นผู้สร้างและย่อยสลายธาตุอาหาร
ส าคัญให้แก่พืช รวมทั้งปรับสมดุลและสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ในดินให้เหมาะสมต่อพืช ปัจจุบัน 
มีการน าจุลินทรีย์มาใช้ในระบบการผลิตพืช โดยการน าจุลินทรีย์ที่มี ประโยชน์มาใช้เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตพืชและพัฒนาทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน ได้แก่ 

2.1.5.1 จุลินทรีย์ที่มีศักยภาพในการปรับปรุงบ ารุงดิน 
 1. จุลินทรีย์เพิ่มธาตุอาหารพืช 

1) จุลินทรีย์ตรึงไนโตรเจน 
จุลินทรีย์จะตรึงไนโตรเจนจากอากาศ ซึ่งเป็นไนโตรเจนที่มีประโยชน์

ต่อพืช สามารถแบ่งตามความสัมพันธ์กับพืชได้เป็น 3 ชนิด คือ 1) จุลินทรีย์ตรึงไนโตรเจนที่อยู่ร่วมกับ
พืชแบบพ่ึงพาอาศัยกัน เช่น เชื้อไรโซเบียม (Rhizobium sp.) กับพืชตระกูลถั่ว 2) จุลินทรีย์ 
ตรึงไนโตรเจนที่อยู่ร่วมกับพืชแบบอิสระ เช่น อะโซสไปริลลัม (Azospirillum) กับอ้อย ข้าวโพด  
ข้าวฟ่าง 3) จุลินทรีย์ตรึงไนโตรเจนที่อาศัยอยู่อย่างอิสระ เช่น อะโซแบคเตอร์ (Azotobacter) 

2) จุลินทรีย์ละลายฟอสเฟตและธาตุอาหารอื่นๆ 
จุลินทรีย์กลุ่มนี้มีประสิทธิภาพในการละลายธาตุอาหารพืชที่ถูก 

กักเก็บในดินให้อยู่ในรูปที่พืชสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น Bacillus sp. จะสร้างกรดอินทรีย์ 
ย่อยสารประกอบกลุ่มอินทรีย์ฟอสฟอรัสให้อยู่ในรูปที่เป็นประโยชน์ต่อพืช นอกจากนี้ยังมีจุลินทรีย์  
ที่สามารถย่อยสลายธาตุอาหารพืชอื่นๆ ได้แก่ โพแทสเซียม เหล็ก สังกะสี เป็นต้น 

3) จุลินทรีย์ช่วยรากพืชดูดซับธาตุอาหารเป็นจุลินทรีย์ที่อยู่ร่วมกัน 
กับรากพืชแบบพ่ึงพาอาศัยกัน ท าหน้าที่คล้ายรากขนอ่อนพืชช่วยท าให้รากพืชดูดน้ า และธาตุอาหาร
ได้ดียิ่งขึ้น เช่น ราไมคอร์ไรซา (mycorrhizal) ช่วยละลายและส่งเสริมการดูดใช้ธาตุฟอสฟอรัสแก่พืช 

2. จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชหรือ พีจีพีอาร์ 
จุลินทรีย์สามารถผลิตฮอร์โมนหรือสารกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช 

เช่น สร้างฮอร์โมนกลุ่มออกซินที่ช่วยกระตุ้นการยืดตัวของเซลล์และการแบ่งเซลล์  หรือฮอร์โมน  
จิบเบอเรลลิน และไซโตไคนิน เป็นต้น 
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3. จุลินทรีย์เร่งการย่อยสลายสารอินทรีย์ 
จุลินทรีย์กลุ่มนี้มีประสิทธิภาพในการเร่งกระบวนการย่อยสลาย

สารอินทรีย์โดยจุลินทรีย์สามารถผลิตเอนไซม์เพ่ือย่อยสลายเซลลูโลส เพคตินและนิกนินที่เป็น
องค์ประกอบของสารอินทรีย์ จุลินทรีย์กลุ่มนี้ถูกน ามาใช้ประโยชน์ในการท าปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก 

2.1.5.2 จุลินทรีย์ป้องกัน ก าจัดโรคพืช 
จุลินทรีย์หลายชนิดมีความสามารถในการจัดการโรคพืชได้ทั้งทางตรงและ

ทางอ้อมโดยกลไกที่แตกต่างกัน เช่น การแข่งขันการใช้อาหาร อากาศและครอบครองพ้ืนที่ การผลิต
สารปฏิชีวนะยับยั้งเชื้อโรค การเป็นปรสิตหรือตัวห้ าตัวเบียน 

  2.1.6 องค์ความรู้เกี่ยวกับจุลินทรีย์ของกรมพัฒนาที่ดิน 

ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่ งประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ 
ที่มีการเผยแพร่ และส่งเสริมทั้งหมด 9 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 สารเร่งซุปเปอร์ พด.2  
สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 สารเร่ง พด.6 สารเร่งซุปเปอร์ พด.7 จุลินทรีย์ซุปเปอร์ พด.9 จุลินทรีย์ส าหรับ
พืชปรับปรุงบ ารุงดิน พด.11 ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 และไมคอร์ไรซาส าหรับข้าวโพด พด.13 

นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาสูตรปุ๋ยอินทรีย์ที่มีปริมาณธาตุอาหารที่สูงขึ้น เรียกว่า  
ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ส าหรับผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ที่มีการส่งเสริมเผยแพร่ แบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม  
ตามวัตถุประสงค์ของการน าไปใช้ประโยชน์ และจุลินทรีย์อีกหนึ่งกลุ่ม เป็นจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์  
ในดินที่มีปัญหาอยู่ระหว่างการศึกษาเพ่ือพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไป 

2.1.6.1 สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 
เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูงในการย่อยสลายวัสดุ เหลือใช้ 

จากการเกษตรทั้งที่ย่อยสลายง่าย เช่น ฟางข้าว ต้นข้าวโพด และวัสดุที่มีองค์ประกอบของไขมั น 
ย่อยสลายยาก เช่น ทลายปาล์ม ขี้ เลื่อย เปลือกถั่ว เปลือกเมล็ดกาแฟ เพ่ือผลิตปุ๋ยหมักในเวลา
อันรวดเร็ว เป็นจุลินทรีย์ที่ทนอุณหภูมิสูง ประกอบด้วย จุลินทรีย์ย่อยเซลลูโลส และจุลินทรีย์ 
ย่อยไขมัน ซึ่งใช้ส าหรับการผลิตปุ๋ยหมัก 

ปุ๋ยหมัก เป็นปุ๋ยอินทรีย์ชนิดหนึ่งที่ได้จากการน าเศษซากพืช และสัตว์มาหมัก
โดยกระบวนการย่อยสลายของจุลินทรีย์ จนกระทั่งได้อินทรียวัตถุ มีสีน้ าตาลปนด า เมื่อกระบวนการ
ย่อยสลายสมบูรณ์ จะได้ปุ๋ยหมักส าหรับน าไปใช้ปรับปรุงบ ารุงดิน 

คุณสมบัติของเชื้อจุลินทรีย์ในสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 
1. เป็นจุลินทรีย์ที่มีความสามารถในการผลิตเอนไซม์เซลลูเลสเพ่ือย่อยสลาย

เซลลูโลสที่เป็นองค์ประกอบหลักในเศษพืชได้ดี สามารถเจริญเติบโตได้ดีในสภาพดินที่มีอินทรียวัตถุสูง 
มีความสามารถในการใช้อาหารจากอินทรียวัตถุ และเจริญเพ่ิมจ านวนเซลล์ในดินได้ดีกว่า ท าให้
จุลินทรีย์ที่เป็นโทษต่อพืชซึ่งมีอยู่ในดิน ไม่สามารถเจริญแข่งขันได้ 

2. เป็นจุลินทรีย์ที่ต้องการแสง อากาศ และเจริญได้ดีที่อุณหภูมิสูง 45  
องศาเซลเซียส 

3. เป็นจุลินทรีย์ที่ต้องการความชื้นสูง 50 เปอร์เซ็นต์ 
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2.1.6.2 สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 
เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติพิเศษคือ เพ่ิมประสิทธิภาพการย่อยโปรตีน 

ไขมัน ช่วยลดกลิ่นเหม็นระหว่างการหมัก และเพ่ิมการละลายธาตุอาหารในการหมักเปลือกไข่ ก้าง 
และกระดูกสัตว์ในเวลาสั้นและได้คุณภาพ ซึ่งเจริญได้ในสภาพเป็นกรด ประกอบด้วย จุลินทรีย์  
5 สายพันธุ์ ได้แก่ ยีสต์ ผลิตแอลกอฮอล์และกรดอินทรีย์ แบคทีเรียผลิตกรดแลคติก แบคทีเรีย 
ย่อยสลายโปรตีน แบคทีเรียย่อยสลายไขมัน และแบคทีเรียละลายอนินทรีย์ฟอสฟอรัส 

คุณสมบัติของเชื้อจุลินทรีย์ในสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 
1. เป็นจุลินทรีย์ที่มีความสามารถในการย่อยสลายวัสดุเหลือใช้ลักษณะสดได้ดี 
2. เป็นจุลินทรีย์ที่ไม่ต้องการแสงและอากาศ และเจริญได้ดีที่ อุณหภูมิ 

ปานกลาง 30 องศาเซลเซียส 
3. เป็นจุลินทรีย์ที่มีความต้องการความชื้นสูง 100 เปอร์เซ็นต์ 
4. ระวังไม่ให้น้ าท่วมขังในพ้ืนที่เพาะปลูก 

2.1.6.3 สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 
เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืชในดิน โดยมี

ความสามารถป้องกันหรือยับยั้งการเจริญของเชื้อโรคพืชที่ท าให้เกิดอาการรากหรือโคนเน่า และ  
แปรสภาพแร่ธาตุในดินบางชนิดให้เป็นประโยชน์ต่อพืช ได้แก่ เชื้อไตรโคเดอร์ม่า (Trichoderma sp.) 
และบาซิลลัส (Bacillus sp.) จุลินทรีย์ควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืชวัสดุส าหรับขยายเชื้อ 

คุณสมบัติของจุลินทรีย์ในสารเร่งซุปเปอร์ พด.3  
สามารถป้องกันและควบคุมการเจริญเติบโตของเชื้อราสาเหตุโรคพืช

เศรษฐกิจหลายชนิดทั้งที่ปลูกในสภาพที่ดอน และในสภาพที่ลุ่ม ได้แก่ 
1. โรครากและโคนเน่าของไม้ผลและไม้ยืนต้น เช่น ทุเรียน ส้ม มะละกอ 

กล้วย และยางพารา เป็นต้น 
2. โรครากเน่าคอดินและล าต้นเน่าของพืชไร่ เช่น สับปะรด มันส าปะหลัง 

อ้อย ข้าวโพด พืชเส้นใยและพืชตระกูลถั่ว เป็นต้น 
3. โรคเน่าและเหี่ยวของพืชผัก และไม้ดอกไม้ประดับ เช่น พริก มะเขือเทศ 

แตง มะลิ เบญจมาศ เป็นต้น 
4. โรคเน่าเละของพืชผักที่ปลูกในสภาพที่ลุ่มและความชื้นสูง เช่น ผักกาด 

กะหล่ าปลี เป็นต้น 
5. โรคถอดฝักดาบของข้าว 
6. โรคเน่าเละของผลสตรอเบอร์รี่ 

2.1.6.4 สารเร่งซุปเปอร์ พด.6 
เป็นเชื้อจุลินทรีย์ที่เพ่ิมประสิทธิภาพการหมักเศษอาหารในสภาพที่มีอากาศ

หรือมีอากาศน้อยและย่อยสลายสารอินทรีย์ เพ่ือผลิตสารบ าบัดน้ าเสีย ขจัดกลิ่นเหม็นตามท่อ 
ระบายน้ า ท าความสะอาดคอกสัตว์  และจุลินทรีย์ก าจัดลูกน้ ายุงร าคาญ ประกอบด้วยจุลินทรีย์  
5 สายพันธุ์ ได้แก่ ยีสต์ผลิตแอลกอฮอล์ แบคทีเรียผลิตกรดแลคติก แบคทีเรียย่อยสลายโปรตีน 
แบคทีเรียย่อยสลายไขมัน และแบคทีเรียก าจัดลูกน้ ายุงร าคาญ 
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การผลิตสารบ าบัดน้ าเสียและขจัดกลิ่นเหม็น โดยสารเร่งซุปเปอร์ พด.6 
สารเร่งซุปเปอร์  พด.6 เป็นของเหลวที่ ได้จากการย่อยสลายขยะสด 

ซึ่งประกอบด้วยวัสดุอินทรีย์จากเศษอาหาร ผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์ โดยกิ จกรรมของจุลินทรีย์ 
ในสารเร่งซุปเปอร์ พด.6 ในสภาพที่มีอากาศน้อย หรือผลิตจากการขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.6  
ในน้ าตาลได้ของเหลวซึ่งมีคุณสมบัติในการบ าบัดน้ าเสีย ลดกลิ่นเหม็นตามท่อระบายน้ า และ 
ท าความสะอาดคอกสัตว์ 

2.1.6.5 สารเร่งซุปเปอร์ พด.7 
เป็นสารสกัดท่ีได้จากการหมักพืชสมุนไพรโดยกิจกรรมจุลินทรีย์ ประกอบด้วย 

สารออกฤทธิ์และสารไล่แมลงที่อยู่ในพืชสมุนไพร รวมทั้งกรดอินทรีย์หลายชนิด เพ่ือใช้ในการป้องกัน
และก าจัดแมลงศัตรูพืช 

คุณสมบัติอ่ืนๆ ของสารควบคุมแมลงศัตรูพืช 
1. มีสารไล่แมลงชนิดต่าง ๆ เช่น อัลคาลอยด์ น้ ามันหอมระเหย ไกลโคไซด์ 

และแทนนิน เป็นต้น 
2. มีกรดอินทรีย์หลายชนิด เช่น กรดอะซิติก กรดแลคติค กรดฟอร์มิก และ

กรดซัคซินิก เป็นต้น 

2.1.6.6 สารเร่งซุปเปอร์ พด.9 
จุลินทรีย์ละลายฟอสฟอรัส เป็นจุลินทรีย์ที่มีความสามารถในการละลาย

ฟอสฟอรัสโดยเปลี่ยนรูปจากสารประกอบอนินทรีย์ฟอสเฟตที่ไม่ละลายน้ าหรือพืชใช้ประโยชน์ 
ไม่ได้ให้อยู่ในรูปที่พืชใช้ประโยชน์ได้ 

จุลินทรีย์ซุปเปอร์ พด.9 เป็นจุลินทรีย์ที่มีความสามารถในการละลาย
ฟอสฟอรัส ที่ถูกตรึงในดินกรด ดินเปรี้ยว ให้อยู่ในรูปที่พืชสามารถใช้ประโยชน์ได้ แบคทีเรีย 
Burkholderia sp.  

คุณสมบัติของจลุินทรีย์ซุปเปอร์ พด.9 
1. เพ่ิมความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสในดินกรด ดินเปรี้ยว 
2. เพ่ิมการละลายฟอสฟอรัสในหินฟอสเฟสให้อยู่ในรูปที่พืชใช้ประโยชน์ 

2.1.6.7 จุลินทรีย์ส าหรับพืชปรับปรุงบ ารุงดิน พด.11 (ปอเทือง และโสนอัฟริกัน) 

เป็นผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูงในการตรึงไนโตเจนจากอากาศ 
เพ่ือเพ่ิมมวลชีวภาพให้แก่พืชปรับปรุงบ ารุงดิน โดยแบ่งออกเป็นจุลินทรีย์ พด.11 ส าหรับโสนอัฟริกัน 
ซึ่งจุลินทรีย์ชนิดดังกล่าวจะมีประสิทธิภาพในการตรึงไนโตรเจนส าหรับพืชปรับปรุงบ ารุงดินชนิดนั้น ๆ 
อีกท้ังจุลินทรีย์ที่มีความสามารถในการละลายฟอสฟอรัสในดินให้เป็นประโยชน์ 

คุณสมบัติของจุลินทรีย์ พด.11 (ปอเทือง) 
1. เป็นจุลินทรีย์กลุ่มไรโซเบียมที่สามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศ 
2. เป็นแบคทีเรียที่สามารถผลิตกรดอินทรีย์ เพ่ือละลายสารประกอบ 

อนินทรีย์ฟอสเฟตที่อยู่ในรูปที่เป็นประโยชน์ต่อพืช เช่น Burkholderia sp. 
3. เจริญที่อุณหภูมิระหว่าง 27 - 35 องศาเซลเซียส 
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4. เจริญในสภาพที่มีความเป็นกรดเป็นด่าง 6.5 - 7.5   

จุลินทรีย์ส าหรับพืชปรับปรุงบ ารุงดิน พด.11 (ถั่วพร้า) 
เป็นผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์มีความเฉพาะกับถั่วพร้าประสิทธิภาพสูงในการ 

ตรึงไนโตรเจนจากบรรยากาศเพ่ือเพ่ิมมวลชีวภาพให้แก่พืชปรับปรุงบ ารุงดิน (ถั่วพร้า) อีกทั้ง 
ยังมีความสามารถในการผลิตฮอร์โมนออกซินส่งเสริมการเจริญเติบโตของระบบรากเพ่ิมในการ  
ดูดใช้ธาตุอาหาร และเพ่ิมมวลชีวภาพถั่วพร้าประกอบด้วยไรโซเบียม 3 สายพันธุ์ 

คุณสมบัติของจุลินทรีย์ส าหรับพืชปรับปรุงบ ารุงดิน พด.11 (ถั่วพร้า) 
1. ไรโซเบียมตรึงไนโตเจนจากอากาศเปลี่ยนเป็นแอมโมเนียหรือสารประกอบ 

ไนโตจีเนส (Nitrogenase) ซึ่งเป็นเอนไซม์ส าคัญที่ท าให้ตรึงไนโตเจนเมื่อไรโซเบียมเข้าสู่ปมรากพืช
ปรับปรุงบ ารุงดิน ปริมาณการตรึงไนโตเจนขึ้นอยู่กับระดับของไนโตเจนในดิน ดินที่มีปริม าณ 
ธาตุไนโตเจนต่ า กิจกรรมการตรึงไนโตรเจนจะมีมากขึ้น 

2. ไรโซเบียมผลิตสารเสริมการเจริญเติบโต (ฮอร์โมนออกซิน) ช่วยกระตุ้น
การยืดขยายของราก ส่งเสริมการแตกรากแขนงและเพ่ิมเติมปริมาณเซลล์ในเนื้อเยื้อชั้นผิว 
(Epidermis) ที่จะพัฒนาขนราก ร่วมทั้งการแตกแขนงรากขนอ่อน เ พ่ิมทางเข้าสู่รากถั่วของราก 
ไรโซเบียมมากขึ้นส่งผลให้จ านวนปมรากเพ่ิมขึ้น เพ่ิมมวลชีวภาพ และธาตุอาหารของพืชปรับปรุง
บ ารุงดิน (ถ่ัวพร้า) 

2.1.6.8 ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 เพิ่มธาตุอาหาร และฮอร์โมนพืช  

ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่สามารถสร้างธาตุอาหาร หรือช่วยให้
ธาตุอาหารเป็นประโยชน์กับพืช เพื่อเพ่ิมความสมบูรณ์ให้กับดิน และฮอร์โมนส่งเสริมการเจริญของพืช 
ประกอบด้วยจุลินทรีย์ 4 ประเภท 

1. จุลินทรีย์ให้ธาตุอาหารไนโตรเจน เป็นจุลินทรีย์ที่อยู่อย่างอิสระในดิน 
สามารถตรึงก๊าซไนโตรเจนในอากาศ และเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแอมโมเนียมที่เป็นประโยชน์ต่อพืช 
โดยกิจกรรมเอนไซม์ไนโตรจีเนส 

2. จุลินทรีย์ให้ธาตุฟอสฟอรัส เป็นจุลินทรีย์ที่สามารถผลิตกรดอินทรีย์
ปลดปล่อยออกมาละลายสารประกอบอนินทรีย์ฟอสเฟตที่อยู่ในรูปไม่ละลาย เช่น หินฟอสเฟต  
ให้อยู่ในรูปที่พืชสามารถดูดใช้ได้ 

3. จุลินทรีย์ให้ธาตุโพแทสเซียม เป็นจุลินทรีย์ที่สามารถผลิตกรดอินทรีย์ 
ช่วยละลายธาตุ ที่มีโพแทสเซียมเป็นองค์ประกอบ ในกลุ่มไมก้า เช่น ไบโอไทต์ มัสโคไวต์ และ  
กลุ่มของเฟลด์สปาร์ เช่น ไมโครไคลน์ ออโทเคลศ ให้อยู่ในรูปที่พืชสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้  

4. จุลินทรีย์ที่สร้างสารกระตุ้นการเจริญเติบโตหรือฮอร์โมนพืชที่แบคทีเรีย
สร้าง ได้แก่ ออกซิน จิบเบอเรลลิน และไซโตไคนิน ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของรากขนอ่อน และ
ช่วยเพิ่มพ้ืนที่ผิวราก ท าให้ความสามารถในการดูดน้ าและธาตุอาหารเพิ่มมากขึ้น 

คุณสมบัติของจุลินทรีย์ในปุ๋ยชีวภาพ พด.12 
1. เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่แยก และคัดเลือกได้จากบริเวณรากพืช 
2. เจริญที่อุณหภูมิระหว่าง 30-35 องศาเซลเซียส 
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3. เจริญในสภาวะที่มีความเป็นกรดเป็นด่างระหว่าง 6-8 

2.1.6.9 พด.13 ไมคอร์ไรซาส าหรับข้าวโพด 

ไมคอร์ไรซา เป็นราที่อาศัยอยู่ร่วมกับรากพืช โดยเฉพาะข้าวโพด แบบพ่ึงพา
อาศัยซึ่งกันและกัน ช่วยดูดซับธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ส่งต่อให้กับพืชโดยเฉพาะฟอสฟอรัส  
ลดการใช้ปุ๋ยเคมี ส่งเสริมการเจริญเติบโตและเพ่ิมผลผลิตข้าวโพด ซึ่งประกอบด้วย 

1) ราอาร์บัสคูลาร์ไรซา 2 สายพันธุ์ ได้แก่ Glomus sp. และ Acaulospora 
sp. ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าวโพด 

2) แบคทีเรีย 2 สายพันธุ์  ได้แก่ แบคทีเรียตรึงไนโตรเจนแบบอิสระ 
Azotobacter chroococcum และแบคทีเรียผลิตฮอร์โมนพืช Bacillus sp. ช่วยให้ไมคอร์ไรซา 
เข้าอยู่อาศัยในรากได้เพ่ิมข้ึน 

ประโยชน์ 
1. เพ่ือเพ่ิมการดูดน้ าและธาตุอาหารของพืช เส้นใยของราไมคอร์ไรซา 

ที่เจริญรอบรากและแพร่กระจายในดิน ช่วยเพ่ิมพ้ืนที่ผิวท าให้รากดูดน้ า และธาตุอาหารเพ่ิมขึ้น  
จึงช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช 

2. ช่วยให้พืชดูดฟอสฟอรัสได้เพ่ิมข้ึน 20 - 30 เปอร์เซ็นต์ 
3. ลดการใช้ปุ๋ยเคมีส าหรับการปลูกข้าวโพด 25 - 50 เปอร์เซ็นต์ 
4. ช่วยเพิ่มผลผลิตข้าวโพด 10 - 20 เปอร์เซ็นต์ 

2.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 กรมพัฒนาที่ดิน (2555) โดยส่วนวิชาการเพ่ือการพัฒนาที่ดิน ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 
ได้วิจัยในโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์เพ่ือเพ่ิมมวลชีวภาพและธาตุอาหารของพืช
ปรับปรุงบ ารุงดิน (จุลินทรีย์ส าหรับพืชปรับปรุงบ ารุงดิน พด.11) มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
ประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์สารเร่ง พด.11 ต่อการเพ่ิมมวลชีวภาพของปอเทืองและโสนอัฟริกัน เพ่ือ
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของดิน และเพ่ือศึกษาการใช้ผลิตภัณฑ์สารเร่ง พด.11 ที่เหมาะสม
กับปอเทือง และโสนอัฟริกันตามเนื้อดินเพ่ือเพ่ิมมวลชีวภาพของปอเทืองและโสนอัฟริกันและปรับปรุง
บ ารุงดิน โดยด าเนินการในพ้ืนที่บ้านดอน หมู่ 10 ต าบลเวียงตาล อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 
ผลการวิจัยพบว่า ผลิตภัณฑ์สารเร่ง พด.11 มีประสิทธิภาพต่อการเจริญเติบโต และการเพ่ิม  
มวลชีวภาพของปอเทือง ในสภาพพ้ืนที่ดินเหนียวไม่ชัดเจน  ด้านการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมี 
ของดินก็มีการเปลี่ยนแปลงไม่ชัดเจนเช่นกัน แต่มีแนวโน้มว่าทุกวิธีการมีปริมาณอินทรียวัตถุเพ่ิมสูงขึ้น
มากกว่าวิธีการควบคุม และพบว่าวิธีการที่ 7 การใช้สารเร่ง พด.11 ขยายเชื้อในปุ๋ยหมักอัตรา  
100 กก./ไร่ และวิธีการที่ 8 การใช้สารเร่ง พด.11 ขยายเชื้อในปุ๋ยหมักอัตรา 200 กก./ไร่ ร่วมกับ  
หินฟอสเฟตอัตรา 9 กก.P2O5/ไร่ เป็นวิธีการที่ควรส่งเสริมให้ใช้กับปอเทือง เพราะให้ปริมาณ
อินทรียวัตถุในดินและจ านวนปมต่อต้นในปอเทืองมากที่สุด 

 กรมพัฒนาที่ดิน (2557) โดยกองแผนงาน ได้ประเมินโครงการส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ 
ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ทราบผลการด าเนินงาน  
ความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ สิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงของปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมี/
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สารเคมีทางการเกษตร ผลผลิต และรายได้ ของเกษตรกร ภายหลังจากการเข้าร่วมโครงการ ตลอดจน
ความคิดเห็น ความพึงพอใจ ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการและ  
ผู้ที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่เป้าหมาย 12 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครปฐม ฉะเชิงเทรา ชัยภูมิ นครพนม 
มหาสารคาม ล าพูน แพร่ น่าน เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ เพชรบุรี  และสงขลา จากการศึกษาพบว่า 
เกษตรกรได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ และน าความรู้จากกิจกรรมต่าง  ๆ ที่ได้รับ 
จากโครงการไปใช้พัฒนาพ้ืนที่การเกษตรของตนเอง เช่น มีปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมี/สารเคมีลดลง  
จากการใช้สารอินทรีย์/ปุ๋ยอินทรีย์ ท าให้ดินมีคุณภาพดีขึ้น ใช้ประโยชน์ที่ดินได้มากขึ้น ผลผลิตพืช
เพ่ิมขึ้น ต้นทุนการผลิตลดลง อย่างไรก็ตาม การสนับสนุนปัจจัยการผลิตและกิจกรรมต่าง  ๆ ให้แก่
เกษตรกรยังไม่เพียงพอ ดังนั้น ในการด าเนินงานโครงการในระยะต่อไป ควรก าหนดนโยบาย 
ให้สนับสนุนปัจจัยการผลิตและกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้แก่เกษตรกร
อย่างต่อเนื่อง 1 - 3 ปี เพ่ือให้การรวมกลุ่มของเกษตรกรมีความเข้มแข็งสามารถช่วยเหลือตนเองได้ 
ท าการเกษตรอินทรีย์ได้อย่างเหมาะสม ถูกต้องตามหลักวิชาการ และหน่วยงานภาครัฐ ควรร่วมกัน
ก าหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางการด าเนินงานอย่างเป็นระบบในการสนับสนุนการท าเกษตรอินทรีย์ 
ตั้งแต่การวางแผนการผลิต การตลาดแบบครบวงจร ผู้บริโภค  และมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
ในรูปแบบคณะกรรมการ/คณะท างาน เพ่ือเป็นตัวแทนพิจารณาร่วมกัน ตลอดจนสร้างองค์ความรู้
ด้านเกษตรอินทรีย์ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างจริงจัง และต่อเนื่ อง พร้อมทั้ง เพ่ิมการรณรงค์
หรือประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้ เกษตรกรเห็นความส าคัญ และตระหนักถึงแนวทางการท า 
เกษตรอินทรีย์ ตลอดจนจัดให้กลุ่มเกษตรกรเดินทางไปศึกษาดูงานของกลุ่มเกษตร อินทรีย์ 
ที่ประสบความส าเร็จ เป็นการเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ 

 ปวีนิตย์  มากแก้ว  (2557) ได้ศึกษาด้านความสามารถและทักษะในการท า งาน  
ด้านการบริการที่ดี ด้านการท างานร่วมกันเป็นทีม ที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการเขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงด้านความสามารถและทักษะ 
ในการท างาน เพ่ือศึกษาถึงด้านการบริการที่ดี  และเพ่ือศึกษาถึงด้านการท างานร่วมกันเป็นทีม  
ที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะของพนักงานระดับปฏิบัติการ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ใช้แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและทดสอบความตรงของเนื้อหา และความน่าเชื่อถือ  
ด้วยวิธีของครอนบาร์ค กับพนักงานระดับปฏิบัติการใน เขตสาทร จ านวน 30 คน ได้ระดับ 
ความเชื่อมั่น 0.735 โดยแจกกับพนักงานระดับปฏิบัติการ จ านวน 400 คน ส่วนวิธีการทางสถิติ
แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ สถิติทดสอบค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติหาความสัมพันธ์ระหว่ างตัวแปรด้วยวิธีวิเคราะห์การถดถอย 
แบบพหุคูณ พบว่า ด้านความสามารถและทักษะในการท างาน ด้านการติดตามความรู้ใหม่ ๆ ในสาขา
อาชีพของตน หรืองานที่เกี่ยวข้อง ด้านความเชี่ยวชาญ ทั้ งในเชิงลึกและเชิงกว้าง ไม่มีอิทธิ 
ต่อสมรรถนะการท างานของพนักงาน ส่วนในด้านความรู้วิทยาการหรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ มีอิทธิพล 
ต่อสมรรถนะการท างานของพนักงาน ด้านการบริการที่ดี ในด้านการช่วยแก้ปัญหาให้แก่ผู้รับบริการ 
ไม่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะการท างานของพนักงาน ส่วนในด้านการให้บริการด้วยความเต็มใจ  
ด้านการให้บริการที่เกินความคาดหวัง ด้านการให้บริการที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริง มีอิทธิพลต่อ
สมรรถนะการท างานของพนักงาน และด้านการท างานร่วมกันเป็นทีม ในด้านการท าหน้าที่ของตน 
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ในทีมให้ส าเร็จ ด้านความสามารถน าทีมให้ปฏิบัติภารกิจให้ได้ผลส าเร็จ ไม่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะ 
การท างานของพนักงาน ส่วนในด้านความร่วมมือในการท างานกับเพ่ือนร่วมงาน ด้านการสนับสนุน
ช่วยเหลือเพ่ือนร่วมทีม มีอิทธิพลต่อสมรรถนะการท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 
 ทรงศรี ช านาญกิจ (2558) ได้ศึกษาความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของคณาจารย์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจและ
พฤติกรรมการวัดและประเมินผลการศึกษาตาม TQF: HEd และเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจและ
พฤติกรรมการวัดและประเมินผลการศึกษาตาม TQF: HEd ระหว่างอาจารย์ที่มีประสบการณ์การสอน
ต่างกัน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีแบ่งเป็น  
เชิงปริมาณ 203 คน และเชิงคุณภาพ 9 คน เครื่องมือที่ ใช้ ในการวิจัยได้แก่  แบบทดสอบ 
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และ One – Way ANOVA การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ได้แก่ การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการวิจัย 
ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ พบว่า อาจารย์ที่มีประสบการณ์การสอนมากกว่า 5 ปี  มีระดับความรู้
ความเข้าใจฯ และพฤติกรรมการวัดและประเมินผลการศึกษาฯ สูงที่สุด รองลงมาคือ  3-5 ปี และ 
น้อยกว่า 3 ปี ตามล าดับ อาจารย์ที่มีประสบการณ์การสอนต่างกันมีความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรม 
การวัดและประเมินผลแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 นันท์ณภัสร์ จันทร์สว่าง (2559) ได้วิจัยการจัดการความรู้และประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาในเขตภาคเหนือ สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับของการจัดการความรู้  
ระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา ความสัมพันธ์  
ของการจัดการความรู้กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา  
ในเขตภาคเหนือ สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผลการวิจัย
พบว่า ระดับการจัดการความรู้ทั้งในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ระดับประสิทธิภาพ  
การปฏิบัติงานทั้งในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการ
ความรู้กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา ในเขตภาคเหนือ 
สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในภาพรวมและความสัมพันธ์
กันทางบวกในระดับกลาง 

 จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ประเมินได้น ามาใช้ประโยชน์ในการประเมินผลองค์ความรู้และ
การใช้ประโยชน์ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ปี 2564 โดยคาดหวังว่า หมอดินอาสาจะมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้จากเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน 
ในพ้ืนที่ สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้อง และมีการถ่ายทอดความรู้นั้นให้แก่
เกษตรกรในพ้ืนที่ เพ่ือให้เกษตรกรน าไปปรับใช้ในพ้ืนที่ตนเอง เป็นการช่วยเพ่ิมปริมาณอินทรียวัตถุ 
ในดิน ท าให้ดินมีคุณภาพดีขึ้น ช่วยลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมี/สารเคมีทางการเกษตร และช่วยให้
ผลผลิตเพ่ิมมากขึ้น ในส่วนของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ผู้ประเมินคาดหวังว่า ความคิดเห็น 
ของหมอดินอาสาจะมีความสอดคล้องกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ของกรมพัฒนาที่ดิน 



 

 

บทที่ 3 
วิธีการประเมิน 

 การประเมินผลองค์ความรู้และการใช้ประโยชน์ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ปี พ.ศ.2564  
แบ่งออกเป็น 2 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านองค์ความรู้ เทคนิคการปฏิบัติ และการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ของเจ้าหน้าที่ สพข./สพด. โดยท าการทดสอบและตอบแบบสอบถาม และ 
2) ความรู้ความเข้าใจ และการใช้ประโยชน์ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ของหมอดินอาสา ที่เป็นตัวแทน
ของเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน ในการน าองค์ความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่เกษตรกร ซึ่งได้ก าหนดกรอบ
แนวทางในการสอบถาม คือ การน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับพ้ืนที่ท าการเกษตร 
พร้อมทั้ง ความพึงพอใจ ความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เพ่ือให้ทราบถึง
ผลลัพธ์ของการน าผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ที่เจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดินน าไปส่งเสริมให้ แก ่
หมอดินอาสาและเกษตรกรใช้เพ่ือท าการเกษตรในพ้ืนที่ของตนเอง จึงได้แบ่งการประเมินผลออกเป็น 
2 รูปแบบ คือ  

1. การทดสอบองค์ความรู้ของเจ้าหน้าที่ สพข./สพด. เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ระบบ
การจัดการ การบริการ การส่งเสริม และการติดตามการใช้ประโยชน์ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด.  

2. ประเมินการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ของเจ้าหน้าที่ สพข./สพด. 
และการใช้ประโยชน์ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ของหมอดินอาสาประจ าต าบล  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

3.1 สถิติที่ใช้ในการประเมิน มีดังนี้ 

 1) ค่าร้อยละ (Percentage) เป็นค่าแสดงการเปรียบเทียบต่อหนึ่งร้อยในการวิเคราะห์ข้อมูล
ระดับนามบญัญัติ 

 2) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) หรือเรียกว่าค่ากลางเลขคณิต ค่าเฉลี่ย เป็นการ
วิเคราะห์ข้อมูลในระดับอันตรภาค (Interval Scales) หรือระดับอัตราส่วน (Ratio Scales) มักเขียน
แทนด้วย หรือ µ 

3.2 การทดสอบองค์ความรู้ของเจ้าหน้าที่ สพข./สพด. เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ระบบ
การจัดการ การบริการ การส่งเสริม และการติดตามการใช้ประโยชน์ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด.  

ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบทดสอบ ซึ่งมีจ านวน 100 ข้อ (ในแต่ละข้อมีค าตอบ
ที่ถูกต้องเพียงค าตอบเดียว) ใช้เวลาในการทดสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ  

ส่วนที่  1  ทดสอบความรู้ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์  พด. และความรู้ด้านอ่ืนๆ  
ที่เก่ียวข้อง จ านวน 70 ข้อ โดยแบ่งค าถามในแต่ละข้อ ดังนี้  

ข้อ   1 – 7  เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจุลินทรีย์  
ข้อ   8 – 16  เรื่อง สารเร่งซุปเปอร์ พด.1  
ข้อ  17 – 24  เรื่อง สารเร่งซุปเปอร์ พด.2  
ข้อ  25 – 31  เรื่อง สารเร่งซุปเปอร์ พด.3  
ข้อ  32 – 36 เรื่อง สารเร่งซุปเปอร์ พด.6  
ข้อ  37 – 44  เรื่อง สารเร่งซุปเปอร์ พด.7  
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ข้อ  45 – 48  เรื่อง จุลินทรีย์ซุปเปอร์ พด.9  
ข้อ  49 – 52  เรื่อง จุลินทรีย์ส าหรับพืชปรับปรุงบ ารุงดิน พด.11  
ข้อ  53 – 56 เรื่อง ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 เพิ่มธาตุอาหารและฮอร์โมนพืช  
ข้อ  57 – 59  เรื่อง พด.13 ไมคอร์ไรซาส าหรับข้าวโพด  
ข้อ  60 – 70  เป็นค าถามในภาพรวม  

ส่วนที่ 2 ทดสอบความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดการผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. การบริการ 
ส่งเสริม และการติดตามการใช้ประโยชน์ จ านวน 30 ข้อ  

ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย คือ เจ้าหน้าที่ที่ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. 
ให้แก่หมอดินอาสา ในพ้ืนที่ 77 จังหวัด จ านวน 246 ราย 

เกณฑ์การประเมิน 
การประเมินระดับความรู้ของผู้เข้ารับการทดสอบ ใช้การแปลความหมายข้อมูล ที่อยู่ใน

รูปค่าคะแนน จ าแนกเป็น 3 ระดับ โดยก าหนดระดับคะแนนที่ผ่านการทดสอบ คือ 2 ใน 3  
ของคะแนนเต็ม หมายความว่า ผู้ ที่ผ่านการทดสอบจะต้องมีคะแนนอย่างน้อย 70 คะแนน  
ของคะแนนเต็ม (คะแนนเต็ม 100 คะแนน ค่าคะแนนที่ผ่านการทดสอบ เท่ากับ 70 คะแนน) และ 
การก าหนดความหมายของช่วงคะแนนในแต่ละช่วงไม่เท่ากัน เนื่องจากก าหนดตามความประสงค์และ
ความหมายทีผู่้ประเมินก าหนดไว้ 

การก าหนดช่วงคะแนนการทดสอบจ าแนกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
   คะแนนระหว่าง 90 – 100  คะแนน   ระดับความรู้ ดี 
   คะแนนระหว่าง  70 - 89   คะแนน   ระดับความรู้ ปานกลาง 
   คะแนนระหว่าง    0 - 69   คะแนน   ระดับความรู้ ควรได้รับการเพ่ิมเติมองค์ความรู้ 

3.2.1 การก าหนดกลุ่มตัวอย่าง 
เป็นการเก็บข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ของส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 

(สพข.) และสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด (สพด.) ตามที่ได้สุ่มจากพ้ืนที่  77 จังหวัด โดยการสุ่มตัวอย่าง
เจ้าหน้าที่ และก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่างเพ่ือเป็นตัวแทนเจ้าหน้าที่ขั้นต่ า ได้จ านวนเจ้าหน้าที่  
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 246 ราย ดังนี้ 

ตารางที่ 3-1 แสดงพื้นที่เป้าหมาย และกลุ่มตัวอย่างเจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการทดสอบองค์ความรู้ 

หน่วยงาน พื้นที่เป้าหมาย (จังหวัด) กลุ่มตัวอย่าง (ราย) 

ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 13 41 
ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 7 24 
ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 4 16 
ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 7 23 
ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 8 27 
ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 4 15 
ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 4 15 
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หน่วยงาน พื้นที่เป้าหมาย (จังหวัด) กลุ่มตัวอย่าง (ราย) 

ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 4 15 
ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 5 16 
ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 5 17 
ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 6 15 
ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 7 16 
ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 7 21 

รวม 77 246 

3.3 ประเมินการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ของเจ้าหน้าที่ สพข./สพด. และ
การใช้ประโยชน์ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ของหมอดินอาสาประจ าต าบล  

โดยมีวิธีการและข้ันตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 

3.3.1 วิธีการเก็บข้อมูล 
วิธีการเก็บข้อมูลในส่วนที่ผู้ประเมินได้ท าการจัดเก็บข้อมูลมี 2 รูปแบบ คือ 
 1) ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นข้อมูลที่ได้จากเอกสารโครงการ รายงานความก้าวหน้าการ

ด าเนินงานของหน่วยงาน และข้อมูลจากเอกสารรายงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 2) ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมจากกลุ่มเป้าหมาย คือ เจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่  และหมอดินอาสาประจ าต าบล โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaires)  
เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูล ซึ่งมีแบบสอบถาม 2 ชุด คือ แบบสอบถามของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
ในพ้ืนที่ และแบบสอบถามของหมอดินอาสาประจ าต าบล 

ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามในรูปแบบออนไลน์  ซึ่ ง
กลุ่มเป้าหมายในการประเมินครั้งนี้ คือ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 77 จังหวัด จ านวน 246 ราย 
และหมอดินอาสาประจ าต าบล จ านวน 986 ราย 

ส าหรับแบบสอบถามของหมอดินอาสาประจ าต าบล ได้มีการประเมินความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการน าผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ไปใช้ประโยชน์ ซึ่งมีค าถามทั้งหมด 11 ข้อ  
มี 2 ตัวเลือก คือ ใช่ และ ไม่ใช่ โดยเกณฑ์การให้คะแนน ถ้าตอบถูก ให้ 1 คะแนน แต่ถ้าตอบผิด  
ให้ 0 คะแนน โดยเกณฑ์ในการแปลผลคะแนนใช้การพิจารณาแบ่งระดับคะแนนอิงเกณฑ์ ซึ่งประยุกต์
จากหลักเกณฑ์ของ Bloom (1971) โดยมีเกณฑ์การแบ่งคะแนนออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 

คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป (9-11 คะแนน) หมายถึง  มีความรู้ระดับสูง 
คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 60-79 (7-8 คะแนน)      หมายถึง  มีความรู้ระดับปานกลาง 
คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 60  (0-6 คะแนน)        หมายถึง  มีความรู้ระดับต่ า 

3.3.2 การก าหนดกลุ่มตัวอย่าง 
ส าหรับการประเมินองค์ความรู้และการใช้ประโยชน์ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด.  

ปี 2564 นี้ผู้ประเมินได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างในการประเมิน โดยจ าแนกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
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1) เจ้าหน้าที่ 
เป็นการเก็บข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ของส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 

(สพข.) และสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด (สพด.) ตามที่ได้สุ่มจากพ้ืนที่ 77 จังหวัด โดยการสุ่มตัวอย่าง
เจ้าหน้าทีด่้วยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย คือ ก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่างเพ่ือเป็นตัวแทนเจ้าหน้าที่ขั้นต่ า 
ท าใหไ้ด้จ านวนเจ้าหน้าที่ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน 246 ราย ดังนี้ 

ตารางที่ 3-2 แสดงพื้นที่เป้าหมาย และกลุ่มตัวอย่างของเจ้าหน้าที่ที่ตอบแบบสอบถาม 

หน่วยงาน พื้นที่เป้าหมาย (จังหวัด) กลุ่มตัวอย่าง (ราย) 

ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 13 41 
ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 7 24 
ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 4 16 
ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 7 23 
ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 8 27 
ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 4 15 
ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 4 15 
ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 5 16 
ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 5 17 
ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 6 15 
ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 7 16 
ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 7 21 

รวม 77 246 
 

2) หมอดินอาสา 
ขนาดตัวอย่าง ได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของหมอดินอาสาประจ าต าบล 

จ านวน 7,241 ราย โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างที่ประเมินจ านวน 986 ราย ซึ่งก าหนดที่ระดับความ
เชื่อมั่น 97% จากการค านวณค่าความแปรปรวนและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เนื่องจากเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีความคล้ายคลึงกัน จากการแจกแจงแบบปกตินี้ สามารถยอมรับความผิดพลาดหรือค่า
ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างท่ียอมรับได้ 3% เป็นไปตามเกณฑ์ของ Taro Yamane ค านวณ
ตามสูตร ดังนี้ 

 
 

n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่างท่ีต้องการ 
N = ขนาดของประชากร 
e = ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างท่ียอมรับได้ 
 

 

n 
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แทนค่า    n        =           7,241  
     (1+7,241(0.03²)) 

 

=        963.30 

             ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ คือ  986 ตัวอย่าง 

ตารางที่ 3-3 แสดงพื้นที่เป้าหมาย และกลุ่มตัวอย่างของหมอดินอาสาประจ าต าบลที่ตอบ
แบบสอบถาม 

   ล าดับที่ พื้นที่เป้าหมาย (จังหวัด) กลุ่มตัวอย่าง (ราย) 
 สพข.1   
1 กรุงเทพมหานคร 5 
2 ปทุมธานี 7 
3 ชัยนาท 7 
4 ลพบุรี 16 
5 สิงห์บุรี 6 
6 นครปฐม 14 
7 นครนายก 5 
8 สระบุรี 15 
9 สุพรรณบุรี 14 
10 อ่างทอง 10 
11 นนทบุรี 5 
12 สมุทรปราการ 5 
13 พระนครศรีอยุธยา 27 
 รวม 136 
 สพข.2   

14 ระยอง 7 
15 จันทบุรี 10 
16 ปราจีนบุรี 9 
17 ชลบุรี 11 
18 ฉะเชิงเทรา 12 
19 ตราด 5 
20 สระแก้ว 8 
 รวม 62 
 สพข.3   

21 นครราชสีมา 38 
22 ชัยภูมิ 17 
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ล าดับที่ พื้นที่เป้าหมาย (จังหวัด) กลุ่มตัวอย่าง (ราย) 
23 บุรีรัมย์ 31 
24 สุรินทร์ 22 
 รวม 108 
 สพข.4   

25 อุบลราชธานี 29 
26 นครพนม 13 
27 ร้อยเอ็ด 26 
28 ยโสธร 11 
29 ศรีสะเกษ 27 
30 มุกดาหาร 7 
31 อ านาจเจริญ 10 
 รวม 123 
 สพข.5   

32 ขอนแก่น 27 
33 อุดรธานี 21 
34 มหาสารคาม 18 
35 หนองคาย 8 
36 กาฬสินธุ์ 18 
37 หนองบัวล าภู 8 
38 สกลนคร 16 
39 บึงกาฬ 7 
 รวม 123 
 สพข.6   

40 เชียงใหม่ 35 
41 ล าพูน 7 
42 ล าปาง 13 
43 แม่ฮ่องสอน 6 
 รวม 61 
 สพข.7   

44 น่าน 13 
45 พะเยา 9 
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ล าดับที่ พื้นที่เป้าหมาย (จังหวัด) กลุ่มตัวอย่าง (ราย) 
46 เชียงราย 18 
47 แพร่ 11 
 รวม 51 
 สพข.8   

48 พิษณุโลก 12 
49 เพชรบูรณ์ 16 
50 อุตรดิตถ์ 10 
51 เลย 12 
52 พิจิตร 14 
 รวม 64 
 สพข.9   

53 นครสวรรค์ 17 
54 ตาก 8 
55 ก าแพงเพชร 11 
56 อุทัยธานี 9 
57 สุโขทัย 11 
 รวม 56 
 สพข.10   

58 ราชบุรี 15 
59 เพชรบุรี 13 
60 กาญจนบุรี 16 
61 สมุทรสาคร 4 
62 ประจวบคีรีขันธ์ 6 
63 สมุทรสงคราม 5 
 รวม 59 
 สพข.11   

64 สุราษฎร์ธานี 18 
65 นครศรีธรรมราช 22 
66 ชุมพร 9 
67 ระนอง 4 
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3.3.3 การวิเคราะหเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่
รวบรวมในลักษณะเนื้อหาหรือจากการสังเกต หรือข้อความจากเอกสารรายงาน โดยวิธีการ
เปรียบเทียบกับเป้าหมาย เปรียบเทียบรูปแบบและระยะเวลา ใช้ค่าสถิติอย่างง่าย เช่น ร้อยละ และ
ค่าเฉลี่ย รวมทั้งการวิเคราะห์เชิงสาเหตุซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะของข้อมูล หรือลักษณะของปัญหาเป็น
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเหตุผล ส่วนการวิเคราะห์ทางสังคม จะท าการวิเคราะห์เกี่ยวกับทัศนคติและ
ความคิดเห็นในการประกอบอาชีพ ไดแก ขอมูลทั่วไปของหมอดินอาสา เช่น ความคิดเห็น และความ
พึงพอใจ ปญหาอุปสรรค  

1) ความคิดเห็นและความพึงพอใจ ใชข้อมูลเกณฑ์การแบ่งระดับตามมาตรวัด
แบบลิเคิร์ท (Likert Scale) โดยก าหนดเกณฑ์การจัดระดับความส าคัญออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

พึงพอใจมากที่สุด  มีค่าคะแนนเท่ากับ   5   
พึงพอใจมาก   มีค่าคะแนนเท่ากับ   4   
พึงพอใจปานกลาง  มีค่าคะแนนเท่ากับ   3   
พึงพอใจนอย   มีค่าคะแนนเท่ากับ   2   
พึงพอใจนอยที่สุด  มีค่าคะแนนเท่ากับ   1   

ในการวัดการกระจายข้อมูลระดับความพึงพอใจมีการก าหนดเกณฑ์การจัด
ระดับความส าคัญออกเป็น 5 ระดับ โดยอาศัยการเปรียบเทียบระดับคะแนนเฉลี่ยกับเกณฑ์ที่แบ่ง 
ก าหนดช่วงคะแนนในแต่ละระดับค านวณได้ ดังนี้  

 

ล าดับที่ พื้นที่เป้าหมาย (จังหวัด) กลุ่มตัวอย่าง (ราย) 
68 พังงา 7 
69 กระบี่ 7 
70 ภูเก็ต 3 
 รวม 70 
 สพข.12   

71 พัทลุง 8 
72 สงขลา 15 
73 ตรัง 12 
74 นราธิวาส 11 
75 ปัตตานี 15 
76 ยะลา 8 
77 สตูล 4 
 รวม 73 

รวมจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 986 
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ช่วงคะแนน                  = คะแนนสูงสุด - คะแนนต่ าสุด 
                      จ านวนระดับการวัด 

                        = (5 - 1) 
                                               5 

                        = 0.8 

การแปลความหมายความพึงพอใจ ตามคาเฉลี่ย ดังนี้ 
คาคะแนนเฉลี่ยระหว่าง  4.21 - 5.00 คะแนน   หมายถึง   มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
คาคะแนนเฉลี่ยระหว่าง  3.41 - 4.20 คะแนน   หมายถึง   มีความพึงพอใจมาก 
คาคะแนนเฉลี่ยระหว่าง  2.61 - 3.40 คะแนน   หมายถึง   มีความพึงพอใจปานกลาง 
คาคะแนนเฉลี่ยระหว่าง  1.81 - 2.60 คะแนน   หมายถึง   มีความพึงพอใจนอย 
คาคะแนนเฉลี่ยระหว่าง  1.00 - 1.80 คะแนน   หมายถึง   มีความพึงพอใจนอยที่สุด 

2) ค่าร้อยละ (Percentage) เป็นค่าแสดงการเปรียบเทียบต่อหนึ่งร้อยในการ
วิเคราะห์ข้อมูลระดับนามบัญญัติ (Nominal Scales) มีสูตรที่ใช้ในการค านวณ ดังนี้ 

 

P =   f   x 100 
              N 

เมื่อ    P แทน ร้อยละ หรือเปอร์เซ็นต์ (Percentage ; %) 
      f แทน ความถี่หรือจ านวนข้อมูลที่ต้องการแปลงให้เป็นร้อยละ 

    N แทน จ านวนความถี่ทั้งหมด 

3) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) หรือเรียกว่าค่ากลางเลขคณิต 
ค่าเฉลี่ย เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลในระดับอันตรภาค (Interval Scales) หรือระดับอัตราส่วน (Ratio 
Scales) มักเขียนแทนด้วย    หรือ µ มีสูตรที่ใช้ในการค านวณ ดังนี้ 

       =   ∑x 

             N 
 

 เมื่อ  แทน ค่าเฉลี่ยของผลรวม 

   ∑x แทน ผลรวมของข้อค าถาม 

   n แทน จ านวนคะแนนในแต่ละข้อค าถาม 
 

x ̅ 

x ̅ 

x ̅ 
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3.3.4 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) เป็นวิเคราะห์เกี่ยวกับ
การบริหารจัดการผลได้จากการด าเนินงานและผลกระทบ เพ่ือเปรียบเทียบหรืออธิบายให้เห็นถึง  
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละตัวชี้วัดของการประเมินผล ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณผลผลิต ต้นทุน  
การผลิต ผลตอบแทน ความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจและสังคม และข้อมูลเชิงปริมาณอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
โดยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบตาราง 

 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตอบวัตถุประสงค์ของการประเมินที่ได้ก าหนดไว้ ผู้ประเมินใช้วิธีการ
ทางสถิติ ได้แก่ ความถี่ จ านวน ร้อยละและการวิเคราะห์เนื้อหา โดยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
ในรูปแบบตารางและประกอบความเรียง ส าหรับการประเมินผลองค์ความรู้และการใช้ประโยชน์
ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ปี พ.ศ.2564 ได้แบ่งการประเมินออกเป็น 2 รูปแบบคือ 1) การทดสอบ 
องค์ความรู้ของเจ้าหน้าที่ สพข./สพด. เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ระบบการจัดการ การบริการ  
การส่งเสริม และการติดตามการใช้ประโยชน์ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด.และ 2) ประเมินการถ่ายทอด 
องค์ความรู้เกี่ยวผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ของเจ้าหน้าที่ สพข./สพด. และการใช้ประโยชน์ผลิตภัณฑ์
จุลินทรีย์ พด. ของหมอดินอาสาประจ าต าบล โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

4.1 การทดสอบองค์ความรู้ของเจ้าหน้าที่ สพข./สพด. เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. 
ระบบการจัดการ การบริการ การส่งเสริม และการติดตามการใช้ประโยชน์ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ 
พด. ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการทดสอบรวมจ านวนทั้งสิ้น 246 ราย สรุปผลการทดสอบได ้ดังนี้ 

4.1.1 ข้อมูลทั่วไป 

ตารางท่ี 4-1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้ารับการทดสอบองค์ความรู้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. 
            n = 246 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 
    - หญิง 
    - ชาย 
2. ต าแหน่งระดับ 
    - ระดับช านาญการพิเศษ 
    - ระดับช านาญการ 
    - ระดับปฏิบัติการ 
    - ระดับอาวุโส 
    - ระดับช านาญงาน 
    - ระดับปฏิบัติงาน 
    - พนักงานราชการ 

 
135 
111 

 
38 
77 
67 
6 
9 
23 
26 

 
54.88 
45.12 

 
15.32 
31.05 
27.02 
2.42 
3.63 
9.27 
10.57 

ที่มา : การทดสอบความรู้ของเจ้าหน้าที่ในรูปแบบออนไลน์ 

จากตารางที่ 4-1 พบว่า ผู้เข้ารับการทดสอบมากกว่าครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 54.88) เป็นเพศหญิง 
และ (ร้อยละ 45.12) เป็นเพศชาย โดย (ร้อยละ 31.05) อยู่ในต าแหน่งระดับช านาญการ มากที่สุด 
รองลงมา (ร้อยละ 27.02) ระดับปฏิบัติการ (ร้อยละ 15.32) ระดับช านาญการพิเศษ (ร้อยละ 10.57) 
พนักงานราชการ (ร้อยละ 9.27) ระดับปฏิบัติงาน (ร้อยละ 3.63) ระดับช านาญงาน และ (ร้อยละ 2.42) 
ระดับอาวุโส ตามล าดับ 
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4.1.2 ผลการทดสอบองค์ความรู้ของเจ้าหน้าที่ สพข./สพด. 
การทดสอบองค์ความรู้ของเจ้าหน้าที่ สพข./สพด. เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ 

พด. ระบบการจัดการ การบริการ การส่งเสริม และการติดตามการใช้ประโยชน์ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ 
พด. มี เจ้าหน้าที่ เข้ารับการทดสอบจ านวน 246 ราย โดยใช้แบบทดสอบจ านวน 100 ข้อ  
ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ทดสอบความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. และความรู้ 
ด้านอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง จ านวน 70 ข้อ และส่วนที่ 2 ทดสอบความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดการผลิตภัณฑ์
จุลินทรีย์ พด. การบริการ ส่งเสริม และการติดตามการใช้ประโยชน์ จ านวน 30 ข้อ  

ตารางท่ี 4-2 คะแนนการทดสอบจ าแนกตามระดับต าแหน่ง 

       n = 246 

ระดับต าแหน่ง 
คะแนนการทดสอบ 

ส่วนที่ 1    
(70 คะแนน) 

ส่วนที่ 2    
(30 คะแนน) 

รวม        
(100 คะแนน) 

1. ระดับช านาญการพิเศษ 
2. ระดับช านาญการ 
3. ระดับปฏิบัติการ 
4. ระดับอาวุโส 
5. ระดับช านาญงาน 
6. ระดับปฏิบัติงาน 
7. พนักงานราชการ 

54.00 
54.99 
54.63 
52.83 
51.56 
52.04 
52.50 

24.21 
24.35 
23.58 
22.83 
23.67 
22.83 
22.29 

78.21 
79.34 
78.21 
75.66 
75.23 
74.87 
74.79 

คะแนนเฉลี่ย 54.00 23.69 77.69 
ที่มา : การทดสอบความรู้ของเจ้าหน้าที่ในรูปแบบออนไลน์ 

จากตารางที่ 4-2 พบว่า ผู้เข้ารับการทดสอบได้คะแนนในภาพรวมเฉลี่ย 77.69 คะแนน  
โดยต าแหน่งระดับช านาญการ ได้คะแนนทดสอบโดยเฉลี่ยมากที่สุด 79.34 คะแนน รองลงมา  
เป็นระดับปฏิบัติการ ได้คะแนนเฉลี่ย 78.21 คะแนน ระดับช านาญการพิเศษ ได้คะแนนเฉลี่ย 78.21 
คะแนน ระดับอาวุโส ได้คะแนนเฉลี่ย 75.66 คะแนน ระดับช านาญงาน ท าคะแนนเฉลี่ยได้ 75.23 
คะแนน ระดับปฏิบัติงาน ได้คะแนนเฉลี่ย 74.87 คะแนน และพนักงานราชการ ได้คะแนนเฉลี่ย 
74.79 คะแนน ตามล าดับ และเมื่อแบ่งการทดสอบองค์ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. 
ออกเป็น 2 ส่วน จะพบว่า  

ส่วนที ่1 องค์ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. และความรู้ด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ผู้เข้ารับ 
การทดสอบได้คะแนนในภาพรวมเฉลี่ย 54.00 คะแนน (จาก 70 คะแนน) โดยต าแหน่งระดับ 
ช านาญการ ได้คะแนนทดสอบโดยเฉลี่ยมากที่สุด 54.99 คะแนน รองลงมา เป็นระดับปฏิบัติการ  
ไดค้ะแนนเฉลี่ย 54.63 คะแนน ระดับช านาญการพิเศษ ได้คะแนนเฉลี่ย 54.00 คะแนน ระดับอาวุโส 
ได้คะแนนเฉลี่ย 52.83 คะแนน พนักงานราชการ ได้คะแนนเฉลี่ย 52.50 คะแนน ระดับปฏิบัติงาน  
ไดค้ะแนนเฉลี่ย 52.04 คะแนน และระดับช านาญงาน ได้คะแนนเฉลี่ย 51.56 คะแนน ตามล าดับ  
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ส่วนที่ 2 องค์ความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดการผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. การบริการ ส่งเสริม 
และการติดตามการใช้ประโยชน์ ผู้เข้ารับการทดสอบได้คะแนนในภาพรวมเฉลี่ย 23.69 คะแนน  
(จาก 30 คะแนน) โดยต าแหน่งระดับช านาญการ ได้คะแนนทดสอบโดยเฉลี่ยมากที่สุด 24.35 
คะแนน รองลงมา เป็นระดับช านาญการพิเศษ ได้คะแนนเฉลี่ย 24.21 คะแนน ระดับช านาญงาน  
ได้คะแนนเฉลี่ย 23.67 คะแนน ระดับปฏิบัติการ ได้คะแนนเฉลี่ย 23.58 คะแนน ระดับอาวุโสและ
ระดับปฏิบัติงาน ได้คะแนนเฉลี่ย 22.83 คะแนน และพนักงานราชการ ได้คะแนนเฉลี่ย 22.29 
คะแนน ตามล าดับ 

จากผลการทดสอบจะพบว่า เจ้าหน้าที่ต าแหน่งระดับช านาญการ ได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า
เจ้าหน้าที่ระดับช านาญการพิเศษ (เล็กน้อย) อาจเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ ระดับช านาญการ  
เป็นผู้ปฏิบัติงานลงพื้นที่ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ สาธิต และส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. 
ให้แก่เกษตรกร (หมอดินอาสา) มากกว่าเจ้าหน้าที่ระดับช านาญการพิเศษ ซึ่งมีภาระหน้าที่  
ความรับผิดชอบที่เปลี่ยนไป และต้องปฏิบัติงานหลายด้าน ทั้งนี้ ยังรวมไปถึงการที่ได้ปรับเปลี่ยนจาก
ผู้ปฏิบัติงานลงพ้ืนที่ให้ความรู้เกษตรกรโดยตรงมาเป็นผู้บริหารซึ่งมีหน้าที่บริหารจัดการเชิ งนโยบาย 
ในภาพรวมของหน่วยงาน  

ตารางท่ี 4-3 จ านวนผู้เข้ารับการทดสอบจ าแนกในแต่ละช่วงคะแนน 
 

ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 
จ านวนในแต่ละช่วงคะแนน (ราย) 

90-100 คะแนน 70-89 คะแนน 0-69 คะแนน รวม (ราย) 
1 - 37 4 41 
2 - 20 4 24 
3 - 14 2 16 
4 - 21 2 23 
5 - 22 5 27 
6 - 13 2 15 
7 - 15 - 15 
8 - 16 - 16 
9 1 16 - 17 
10 - 13 2 15 
11 1 10 5 16 
12 2 13 6 21 

รวม (ราย) 4 210 32 246 
ร้อยละ 1.63 85.36 13.01 100 

ที่มา : การทดสอบความรู้ของเจ้าหน้าที่ในรูปแบบออนไลน์ 
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 จากตารางที่ 4-3 พบว่า ผู้ที่มีคะแนนอยู่ในช่วง 90 - 100 คะแนน มีจ านวน 4 ราย (ร้อยละ 
1.63) โดยเป็นเจ้าหน้าที่ของส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 จ านวน 1 ราย ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 
จ านวน 1 ราย และส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 จ านวน 2 ราย  

ผู้ที่มีคะแนนอยู่ในช่วง 70 - 89 คะแนน มีจ านวน 210 ราย (ร้อยละ 85.36) ซึ่งเป็น
เจ้าหน้าทีข่องส านักงานพัฒนาที่ดินเขตทุกเขต แสดงให้เห็นว่า เจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการทดสอบมีความรู้ 
ความเข้าใจในนวัตกรรม การใช้ผลิตภัณฑ์สารเร่งซุปเปอร์ พด. (ตามที่ กทช. ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้
โดยการอบรม ควบคู่กับการท าแผ่นพับ และคู่มือต่างๆ) ซึ่งผู้ที่มีคะแนนอยู่ในกลุ่มนี้  จะสามารถ
ทบทวนความรู้ได้ด้วยตนเอง 

ผู้ที่มีคะแนนอยู่ในช่วง 0 - 69 คะแนน มีจ านวน 32 ราย (ร้อยละ 13.01) ซึ่งกระจายอยู่ใน
ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต จ านวน 9 เขต คือ ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11 และ 
12 ทั้งนี้ เห็นควรให้ส านักงานพัฒนาที่ดินเขตดังกล่าว จัดให้มีการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน 
(Coaching) หรือจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้แก่เจ้าหน้าที่กลุ่มดังกล่าวเพ่ิมเติม  

ตารางท่ี 4-4 คะแนนการทดสอบตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
      n= 246 

ข้อมูล 
จ านวน 
(ราย) 

ร้อย
ละ 

การแปลความหมาย 

1. ผู้ที่ไดค้ะแนนมากกว่าครึ่งหนึ่งในส่วนที่ 1 และ 2 244 99.18 
มีความรู้และการ
ถ่ายทอดความรู้ดี 

2. ผู้ที่ไดค้ะแนนมากกว่าครึ่งหนึ่งในส่วนที่ 1  
   แตม่ีคะแนนน้อยกว่าครึ่งหนึ่งในส่วนที่ 2 

1 0.41 มีความรู้ดีแต่การ
ถ่ายทอดความรู้ยังไม่ดี 

3. ผู้ที่ไดค้ะแนนน้อยกว่าครึ่งหนึ่งในส่วนที่ 1  
   แต่ไดค้ะแนนมากกว่าครึ่งหนึ่งในส่วนที่ 2 

1 0.41 มีความรู้ยังไม่ดีแต่การ
ถ่ายทอดความรู้ดี 

4. ผู้ที่ไดค้ะแนนน้อยกว่าครึ่งหนึ่งในส่วนที่ 1  
   และ 2 

- - 
ไมมี่ผู้ที่ไม่มีความรู้และ
การถ่ายทอดความรู้ไม่ดี 

รวม 246 100  

หมายเหตุ : ก าหนดให้ผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. คือผู้ที่ได้คะแนนการทดสอบ
ตั้งแต่ครึ่งหนึ่งในแต่ละส่วนที่ก าหนดไว้ โดยส่วนที่ 1 เป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. และ
ความรู้ด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง (ผู้ที่ได้ 35 คะแนนขึ้นไป จาก 70 คะแนน) และส่วนที่ 2 องค์ความรู้ในระบบ 
การจัดการผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. การบริการ ส่งเสริม และการติดตามการใช้ประโยชน์  (ผู้ที่ ได้  
15 คะแนนขึ้นไป จาก 30 คะแนน) 
ที่มา : การทดสอบความรู้ของเจ้าหน้าที่ในรูปแบบออนไลน์ 

 จากตารางที่ 4-4 พบว่า เจ้าหน้าที่เกือบทั้งหมด (ร้อยละ 99.18) ได้คะแนนการทดสอบ
มากกว่าครึ่งหนึ่งทั้งส่วนที่ 1 และ 2 และมีเจ้าหน้าที่ (ร้อยละ 0.41) ได้คะแนนมากกว่าครึ่งหนึ่ง 
ในส่วนที่ 1 แต่มีคะแนนน้อยกว่าครึ่งหนึ่งในส่วนที่ 2 และได้คะแนนน้อยกว่าครึ่งหนึ่งในส่วนที่ 1  
แต่ไดค้ะแนนมากกว่าครึ่งหนึ่งในส่วนที่ 2 
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 จากผลการทดสอบดังกล่าวจะเห็นว่า เจ้าหน้าที่เกือบทั้งหมด (ร้อยละ 99.18) มีความรู้
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. เป็นอย่างดี และสามารถถ่ายทอดความรู้ได้อย่างถูกต้อง มีเจ้าหน้าที่
เพียง 1 ราย ที่มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ดี แต่ยังถ่ายทอดความรู้ไม่ดีเท่าที่ควร อาจจะ
เป็นเพราะเจ้าหน้าที่ผู้นี้ท างานในส่วนของวิชาการเป็นหลัก มากกว่าการถ่ายทอดความรู้ และ 
มีเจ้าหน้าที่เพียง 1 ราย ที่มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ยังไม่ดี แต่กลับมีการถ่ายทอด
ความรู้ได้เข้าใจง่าย อาจจะเป็นเพราะเจ้าหน้าที่ผู้นี้ก็มีหน้าที่หลักในการถ่ายทอดความรู้ ให้แก่ 
หมอดินอาสา ซึ่งอาจจะไม่ช านาญในการใช้ภาษาทางวิชาการร่วมทั้งชื่อเฉพาะของเชื้อจุลินทรีย์ที่มี  
ในผลิตภัณฑ์ พด. ที่ใช้ในแบบทดสอบ จึงอาจท าให้เกิดความสับสนในการท าแบบทดสอบ 

4.2 ประเมินการถ่ายทอดองค์ความรู้ เกี่ยวผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ของเจ้าหน้าที่  
สพข./สพด. และการใช้ประโยชน์ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ของหมอดินอาสาประจ าต าบล  

4.2.1 การประเมินผลการถ่ายทอดองค์ความรู้ เกี่ยวผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด.  
ของเจ้าหน้าที่ สพข./สพด. ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ สพด. ที่ท าแบบสอบถามจ านวนทั้งสิ้น 246 ราย  
แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
ตอนที่ 2  การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. 
ตอนที่ 3  ความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

ตารางท่ี 4-5 ข้อมูลทั่วไปของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
              n = 246 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

1. เพศ 
    - หญิง 
    - ชาย 
2. อายุ 
    - น้อยกว่า 35 ปี 
    - 35 - 45 ปี 
    - 46 - 55 ปี 
    - มากกว่า 55 ปี 
     (อายุเฉลี่ย 41 ปี) 

 
135 
111 
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159 
34 
15  

 

 
54.88 
45.12 

 
15.45 
64.63 
13.82 
6.10 
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ตารางท่ี 4-5 ข้อมูลทั่วไปของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (ต่อ) 

              n = 246 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
3. ระดับการศึกษา 
    - ปวส. 
    - ปริญญาตรี 
    - ปริญญาโท 
    - อ่ืนๆ ปริญญาเอก 
4. ระดับต าแหน่ง 
    - นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ 
    - นักวิชาการเกษตรช านาญการ 
    - นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 
    - นักส ารวจดินช านาญการพิเศษ 
    - นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 
    - เจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส 
    - เจ้าพนักงานการเกษตรช านาญงาน 
    - เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 
    - เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
    - นักวิชาการเกษตร (พนักงานราชการ) 
    - เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (พนักงานราชการ) 
    - เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พนักงานราชการ) 
    - เจ้าพนักงานการเกษตร (พนักงานราชการ) 
5. อายุการท างาน 
    - น้อยกว่า 5 ปี 
    - 5 - 10 ปี 
    - 11 - 15 ปี 
    - 16 – 20 ปี 
    - มากกว่า 20 ปี 
     (อายุการท างานเฉลี่ย 11 ปี 7 เดือน) 
6. มิสเตอร์เกษตรอินทรีย์ 
    - เป็น 
    - ไม่เป็น 

 
10 

121 
111 

4 
 

37 
77 
66 
1 
1 
6 
9 

22 
1 

23 
1 
1 
1 
 

43 
97 
67 
14 
25 

 
 

203 
43 

 
4.06 

49.19 
45.12 
1.63 

 
15.04 
31.30 
26.82 
0.41 
0.41 
2.44 
3.65 
8.94 
0.41 
9.35 
0.41 
0.41 
0.41 

 
17.48 
39.43 
27.24 
5.69 

10.16 
 
 

82.52 
17.48 

ที่มา : ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของเจ้าหน้าที่ในรูปแบบออนไลน์ 
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 จากตารางที ่4-5 ข้อมูลทั่วไปของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พบว่า เจ้าหน้าที่ผู้ตอบแบบสอบถาม
มากกว่าครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 54.88) เป็นเพศหญิง และ (ร้อยละ 45.12) เป็นเพศชาย โดย เจ้าหน้าที่
มากกว่าครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 64.63) มีอายุระหว่าง 35 - 45 ปี รองลงมา (ร้อยละ 15.45) มีอายุน้อย
กว่า 35 ปี  และ (ร้อยละ 13.82) มีอายุระหว่าง 46 - 55 ปี  ตามล าดับ โดยมีอายุ เฉลี่ ย  
41 ปี  เจ้าหน้าที่ เกือบครึ่ งหนึ่ ง (ร้อยละ 49.19) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  รองลงมา  
(ร้อยละ 45.12) ระดับปริญญาโท (ร้อยละ 4.06) ระดับ ปวส. และ (ร้อยละ 1.63) ระดับปริญญาเอก 
ตามล าดับ เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 31.30) มีต าแหน่งนักวิชาการเกษตรช านาญการ รองลงมา  
(ร้อยละ 26.82) นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ร้อยละ 15.04) นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ 
(ร้อยละ 9.35) นักวิชาการเกษตร (พนักงานราชการ) (ร้อยละ 8.94) เจ้าพนักงานการเกษตร
ปฏิบัติงาน (ร้อยละ 3.65) เจ้าพนักงานการเกษตรช านาญงาน (ร้อยละ 2.44) เจ้าพนักงานการเกษตร
อาวุโส และ (ร้อยละ 0.41) นักส ารวจดินช านาญการพิเศษ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ เจ้าพนักงาน
ธุรการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (พนักงานราชการ) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
(พนักงานราชการ) และเจ้าพนักงานการเกษตร (พนักงานราชการ) ตามล าดับ เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ 
(ร้อยละ 39.43) มีอายุการท างานระหว่าง 5 - 10 ปี รองลงมา (ร้อยละ 27.24) 11 - 15 ปี (ร้อยละ 
17.48) น้อยกว่า 5 ปี (ร้อยละ 10.16) มากกว่า 20 ปี และ (ร้อยละ 5.69) 16 - 20 ปี ตามล าดับ โดย
มีอายุการท างานเฉลี่ย 11 ปี 7 เดือน และเจ้าหน้าที่มากกว่าครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 82.52) เป็นมิสเตอร์ 
เกษตรอินทรีย์ โดยมีเจ้าหน้าที่ (ร้อยละ 17.48) ไม่ได้เป็นมิสเตอร์เกษตรอินทรีย์  

 จากผลการประเมิน พบว่า เจ้าหน้าที่ผู้ตอบแบบสอบถามมากกว่าครึ่งหนึ่งเป็นเพศหญิง  
มีอายุระหว่าง 35 - 45 ปี มากที่สุด โดยมีอายุเฉลี่ย 41 ปี เจ้าหน้าที่มากกว่าครึ่งหนึ่งจบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี มีต าแหน่งนักวิชาการเกษตรช านาญการ มีอายุการท างานระหว่าง 5 - 10 ปี  
โดยมีอายุการท างานเฉลี่ย 11 ปี 7 เดือน นอกจากนี้ยังพบว่าเจ้าหน้าที่มากกว่าครึ่งหนึ่ง เป็นมิสเตอร์
เกษตรอินทรีย ์

ตอนที่ 2  การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. 

ตารางท่ี 4-6 การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. 

              n = 246 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
1. วิธีการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด.  
    1.1 การสาธิตวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. โดย 
         - การบรรยาย สาธิต พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติภายในศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน 
         - การบรรยาย สาธิต พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติ ในพ้ืนที่การเกษตร
ของเกษตรกร 
         - การบรรยาย พร้อมทั้งสนับสนุนผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. 

 
 

178 
 

41 
 

27 

 
 

72.36 
 

16.67 
 

10.98 
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ตารางท่ี 4-6 การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. 

              n = 246 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
    1.2 การสอนและให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์
จุลินทรีย์ พด. โดย 
         - การบรรยาย สาธิต พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติ ภายในศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน และท่ีจุดเรียนรู้ฯ 
         - การใช้สื่อประชาสัมพันธ์ คลิปวีดีโอ powerpoint ฯลฯ 
         - การบรรยาย สาธิต พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติ ในพ้ืนที่การเกษตร
ของเกษตรกร 
         - การบรรยาย พร้อมทั้งสนับสนุนผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. 

 
 

135 
 

60 
26 

 
25 

 
 

54.88 
 

24.39 
10.57 

 
10.16 

ที่มา : ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของเจ้าหน้าที่ในรูปแบบออนไลน์ 

 จากตารางที ่4-6 พบว่า เจ้าหน้าที่มากกว่าครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 72.36) ถ่ายทอดความรู้โดยการ
สาธิตวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ด้วยการบรรยาย สาธิต พร้อมฝึกปฏิบัติภายในศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน รองลงมา (ร้อยละ 16.67) สาธิตวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ด้วยการ
บรรยาย สาธิต พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติ ในพ้ืนที่การเกษตรของเกษตรกร และ (ร้อยละ 10.98)  
ใช้วิธีการบรรยาย พร้อมทั้งสนับสนุนผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ส าหรับวิธีการสอนและให้ความรู้นั้น 
เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 54.88) สอนและให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด.  
ด้วยการบรรยาย สาธิต พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติ ภายในศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน และ 
ที่จุดเรียนรู้ฯ ด้วย (ร้อยละ 24.39) ใช้สื่อประชาสัมพันธ์ คลิปวีดีโอ powerpoint ฯลฯ (ร้อยละ 
10.57) บรรยาย สาธิต พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติ ในพ้ืนที่การเกษตรของเกษตรกร และ (ร้อยละ 10.16) 
บรรยาย พร้อมทั้งสนับสนุนผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ตามล าดับ  

 จากผลการประเมิน พบว่า เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมากกว่าครึ่งหนึ่ง ถ่ายทอดความรู้โดยการ
สอนและให้ความรู้ พร้อมทั้งสาธิตวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ด้วยการบรรยาย สาธิต พร้อมฝึก
ปฏิบัติภายในศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน เนื่องจากเป็นวิธีการที่ท าให้เกษตรกรและ
ประชาชนทั่วไป ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานมีความรู้ความเข้าใจและสามารถน าไปใช้ในพ้ืนที่
การเกษตรของตนเองได้อย่างถูกต้อง 
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ตารางท่ี 4-7 การผลิตสื่อในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. 

              n = 246 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
1. การผลิตคลิปวิดีโอเพื่อเป็นสื่อการถ่ายทอดความรู้ 
    1.1 ผลิตคลิปวิดีโอได้  
    1.2 ผลิตคลิปวิดีโอไม่ได้ 
          - ผลิตคลิปวิดีโอได้ จ านวน : 
              1 - 3 เรื่อง 
              4 - 6 เรื่อง 
              7 - 9 เรื่อง 
              10 - 13 เรื่อง 
          - ผลิตคลิปวิดีโอไม่ได้ เนื่องจาก : 
              ไม่มีความรู้ด้านการจัดท าสื่อวีดิทัศน์ 
              ไม่มีประสบการณ์และความช านาญในการผลิตสื่อ 
วีดิทัศน์ 
              ขาดอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดท าสื่อวีดิทัศน์ 
              เกษตรกรในพ้ืนที่ไม่นิยมการเรียนรู้จากสื่อ นิยมการ
ฝึกปฏิบัติจริง 
              ไม่ระบุเหตุผล 

 
198 
48 
 

142 
37 
13 
6 
 

22 
17 

 
5 
1 
 

3 

 
80.49 
19.51 

 
71.72 
18.69 
6.56 
3.03 

 
45.83 
35.42 

 
10.42 
2.08 

 
6.25 

ที่มา : ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของเจ้าหน้าที่ในรูปแบบออนไลน์ 

 จากตารางที่ 4-7 พบว่า เจ้าหน้าที่มากกว่าครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 80.49) สามารถผลิตคลิปวิดีโอ
เพ่ือเป็นสื่อในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่หมอดินอาสาได้ เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 71.72) ผลิตคลิป
วิดีโอได้ 1 - 3 เรื่อง รองลงมา (ร้อยละ 18.69) 4 - 6 เรื่อง (ร้อยละ 6.56) 7 - 9 เรื่อง และ (ร้อยละ 
3.03) 10 - 13 เรื่อง ตามล าดับ โดยมีเจ้าหน้าที่เพียง (ร้อยละ 19.51) ไม่สามารถผลิตคลิปวิดีโอได้ 
เนื่องจากเจ้าหน้าที่ (ร้อยละ 45.83) ไม่มีความรู้ด้านการจัดท าสื่อวีดิทัศน์ (ร้อยละ 35.42) ไม่มี
ประสบการณ์และความช านาญในการจัดท าสื่อวีดิทัศน์ (ร้อยละ 10.42) ขาดอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดท า
สื่อวีดิทัศน์ (ร้อยละ 2.08) เกษตรกรในพ้ืนที่ไม่นิยมการเรียนรู้จากสื่อวีดีทัศน์ แต่จะให้ความสนใจ 
การฝึกปฏิบัติจริงมากกว่า และเจ้าหน้าที่ (ร้อยละ 6.25) ไม่ระบุเหตุผล 

 จากผลการประเมิน พบว่า เจ้าหน้าที่มากกว่าครึ่งหนึ่ง สามารถผลิตคลิปวิดีโอเพ่ือเป็นสื่อ 
ในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่หมอดินอาสาได้ โดยเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ ผลิตคลิปวิดีโอได้ 1 - 3 เรื่อง 
และมีเจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งที่ไม่สามารถผลิตคลิปวิดีโอได้ เนื่องจาก ไม่มีความรู้ ไม่มีประสบการณ์และ
ขาดความช านาญด้านการจัดท าสื่อวีดิทัศน์ ขาดอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดท าสื่อวีดิทัศน์ และเกษตรกร 
ในพ้ืนที่ไม่นิยมการเรียนรู้จากสื่อ แตน่ิยมฝึกปฏิบัติจริง  
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ตารางท่ี 4-8 การรวบรวมองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการปฏิบัติงาน และการขยายผลองค์ความรู้ 
ไปสู่เกษตรกร 
              n = 246 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

1. การบันทึก สรุป และรวบรวมองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการ
ปฏิบัติงาน 
    - มีการบันทึก สรุป และรวบรวมองค์ความรู้ใหม่ จ านวน : 
        1 - 3 เรื่อง 
        4 - 7 เรื่อง 
        8 - 10 เรื่อง 
    - ไม่ได้มีการบันทึก สรุป และรวบรวมองค์ความรู้ใหม่ 
เนื่องจาก : 
        ไม่มีเวลาในการสรุปและรวบรวมองค์ความรู้ใหม่ 
        เป็นความรู้เดิมที่มีอยู่แล้ว 
2. วิธีการ/แนวทางการขยายผลองค์ความรู้ไปสู่เกษตรกร โดย : 
    - การบรรยายและสาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ณ ศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน 
    - การจัดท าสื่อและให้ค าแนะน าแก่เกษตรกร 
    - การบรรยายและสาธิตผ่านกลุ่มเครือข่ายหมอดินอาสา 
    - การบรรยายและสาธิตในพ้ืนที่ของเกษตรกร 
    - การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 

 
 

220 
170 
38 
12 

26 
 

20 
6 
 

68 
 

63 
54 
35 
26 

 
 

89.43 
77.27 
17.27 
5.46 

10.57 
 
76.92 
23.08 

 
27.64 

 
25.61 
21.95 
14.23 
10.57 

ที่มา : ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของเจ้าหน้าที่ในรูปแบบออนไลน์ 

 จากตารางที่ 4-8 พบว่า เจ้าหน้าที่เกือบทั้งหมด (ร้อยละ 89.43) มีการบันทึก สรุป และ
รวบรวมองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 77.27) บันทึก สรุป 
และรวบรวมองค์ความรู้ใหม่ได้ 1 - 3 เรื่อง รองลงมา (ร้อยละ 17.27) ได้ 4 - 7 เรื่อง และ (ร้อยละ 
5.46) ได้ 8 - 10 เรื่อง เจ้าหน้าที่ (ร้อยละ 10.57) ไม่ได้มีการบันทึก สรุป และรวบรวมองค์ความรู้ใหม่ 
ที่ได้จากการปฏิบัติงาน เนื่องจาก (ร้อยละ 76.92) ไม่มีเวลาในการจดบันทึก จัดท าสรุปและรวบรวม
องค์ความรู้ใหม่ และ (ร้อยละ 23.08) เห็นว่าเป็นความรู้เดิมที่มีอยู่แล้ว 

 วิธีการ/แนวทางขยายผลองค์ความรู้ไปสู่เกษตรกร พบว่า เจ้าหน้าที่ (ร้อยละ 27.64)  
ใช้วิธีการบรรยายและสาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน 
(ร้อยละ 25.61) ใช้วิธีการจัดท าสื่อและให้ค าแนะน าแก่เกษตรกร (ร้อยละ 21.95) เป็นการบรรยาย
และสาธิตผ่านกลุ่มเครือข่ายหมอดินอาสา (ร้อยละ 14.23) บรรยายและสาธิตในพ้ืนที่ของเกษตรกร 
และ (ร้อยละ 10.57) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามล าดับ 
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 จากผลการประเมิน พบว่า เจ้าหน้าที่เกือบทั้งหมดมีการบันทึก สรุป และรวบรวมองค์ความรู้
ใหม่ที่ได้จากการปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ บันทึก สรุป และรวบรวมองค์ความรู้ใหม่ได้  
1 - 3 เรื่อง ในส่วนของวิธีการ/แนวทางขยายผลองค์ความรู้ไปสู่เกษตรกร พบว่า เจ้าหน้าที่ขยายผล 
องค์ความรู้ไปสู่เกษตรกร โดยการบรรยายและสาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ณ ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน ซึ่งเป็นวิธีที่ท าให้เกษตรกรและผู้ที่เข้ามาดูงานสามารถน าเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมด้านการพัฒนาที่ดินไปใช้ในพื้นที่ของตนเองได้อย่างถูกต้อง 

ตารางที่ 4-9 จ านวนเจ้าหน้าที่ที่ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. แก่หมอดินอาสา 

    n = 246 
ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

1. การสนับสนุนผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ให้แก่หมอดินอาสา มีดังนี้ 
    - สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 
    - สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 
    - สารเร่งซุปเปอร์ พด.7 
    - สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 
    - สารเร่งซุปเปอร์ พด.6 
    - จุลินทรีย์ซุปเปอร์ พด.9 
    - ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 เพิ่มธาตุอาหารและฮอร์โมนพืช 
    - จุลินทรีย์ส าหรับพืชปรับปรุงบ ารุงดิน พด.11 
    - พด.13 ไมคอร์ไรซาส าหรับข้าวโพด 
2. กิจกรรม/โครงการที่ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. 
    - กิจกรรมส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม 
    - โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
    - กิจกรรมการพัฒนาหมอดินอาสา 
    - โครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน 
    - โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
(ศพก.) 
    - กิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 
    - โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพ่ือ
การบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)     
    - โครงการธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ 
    - โครงการส่งเสริมการไถกลบ 
    - กิจกรรมปรับปรุงคุณภาพดิน 
    - กิจกรรมสนับสนุนงานพัฒนาที่ดินเพื่อส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 
    - แจกจ่ายให้แก่ผู้ที่มาขอรับผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. 
    - กิจกรรมการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ า 
    - กิจกรรมส่งเสริมการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

 
245 
243 
239 
237 
233 
73 
73 
41 
11 

 
146 
66 
49 
43 
41 

 
31 
20 

 
16 
15 
15 
13 
8 
7 
6 

 
99.59 
98.78 
97.15 
96.34 
94.72 
29.67 
29.67 
16.67 
4.47 

 
59.35 
26.83 
19.92 
17.48 
16.67 

 
12.60 
8.13 

 
6.50 
6.10 
6.10 
5.28 
3.25 
2.85 
2.44 
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ตารางท่ี 4-9 จ านวนเจ้าหน้าที่ที่ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. แก่หมอดินอาสา 

    n = 246 
ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

    - กิจกรรมส่งเสริมการผลิตและใช้น้ าหมักชีวภาพ 
    - กิจกรรมรณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช 
    - กิจกรรมพัฒนาคุณภาพดินในพื้นท่ีจัดการปัญหาที่ดินท ากิน 
    - ไม่ระบกุิจกรรม/โครงการ 

6 
5 
5 
6 

2.44 
2.03 
2.03 
2.44 

ที่มา : ข้อมลูจากการตอบแบบสอบถามของเจ้าหน้าที่ในรูปแบบออนไลน์ 

 จากตารางที่ 4-9 พบว่า เจ้าหน้าที่เกือบทั้งหมด (ร้อยละ 99.59) สนับสนุนสารเร่งซุปเปอร์ 
พด.2 รองลงมา (ร้อยละ 98.78) สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 (ร้อยละ 97.15) สารเร่งซุปเปอร์ พด.7  
(ร้อยละ 96.34) สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 (ร้อยละ 94.72) สารเร่งซุปเปอร์ พด.6 (ร้อยละ 29.67) 
จุลินทรีย์ซุปเปอร์ พด.9 และปุ๋ยชีวภาพ พด.12 เพ่ิมธาตุอาหารและฮอร์โมนพืช (ร้อยละ 16.67) 
จุลินทรีย์ส าหรับพืชปรับปรุงบ ารุงดิน พด.11 และ (ร้อยละ 4.47) พด.13 ไมคอร์ไรซาส าหรับข้าวโพด 
ตามล าดับ 

 โดยมีเจ้าหน้าที่มากกว่าครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 59.35) สนับสนุนผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. 
ในกิจกรรมส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (ร้อยละ 26.83) โครงการ
ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ร้อยละ 19.92) กิจกรรมการพัฒนาหมอดินอาสา (ร้อยละ 
17.48) โครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน (ร้อยละ 16.67) โครงการศูนย์เรียนรู้
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ร้อยละ 12.60) กิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ (ร้อยละ 
8.13) โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก 
(Agri-Map) (ร้อยละ 6.50) โครงการธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ (ร้อยละ 6.10) โครงการส่งเสริมการไถกลบ 
และกิจกรรมปรับปรุงคุณภาพดิน (ร้อยละ 5.28) กิจกรรมสนับสนุนงานพัฒนาที่ดินเพื่อส่งเสริมเกษตร
ทฤษฎีใหม ่(ร้อยละ 3.25) แจกจ่ายให้แก่ผู้ที่มาขอรับผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. (ร้อยละ 2.85) กิจกรรม
การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ า (ร้อยละ 2.44) กิจกรรมส่งเสริมการด าเนินงานอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ส่งเสริมการผลิตและใช้น้ าหมักชีวภาพ (ร้อยละ 2.03) กิจกรรมรณรงค์งดเผาฟางและ 
ตอซังพืช และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพดินในพ้ืนที่จัดการปัญหาที่ดินท ากิน ตามล าดับ และมีเจ้าหน้าที่ 
(รอ้ยละ 2.44) ไม่ได้ระบุกิจกรรมโครงการที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. 

 จากผลการประเมิน พบว่า เจ้าหน้าที่ เกือบทั้งหมด สนับสนุนสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 พด.1 
พด.7 พด.3 และ พด.6 มากที่สุด เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่หมอดินอาสาน าไปใช้ประโยชน์มากที่สุด 
และสามารถน าไปใช้ได้กับทุกพ้ืนที่ โดยเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่สนับสนุนผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. 
ในกิจกรรมส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม 
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ตารางท่ี 4-10 ความต้องการให้กรมฯ สนับสนุนเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการท างาน 
   n = 246 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
1. ความต้องการให้กรมฯ สนับสนุนเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ท างาน 
    - ไม่ขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติม 
    - ขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติม 
        ปรับปรุงสื่อที่ใช้ในการถ่ายทอดความรู้ นวัตกรรม และงานวิจัย
ใหม่ๆ รวมถึงการจัดอบรมในเรื่องต่างๆ เช่น การผลิตสื่อฯ 
        สนับสนุนสื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ และอุปกรณ์ท่ี
ใช้ในการแสดงตัวอย่าง 
        สนับสนุนปัจจัยการผลิต 
        สนับสนุนอุปกรณ์ในการจัดท าสื่อวิดิทัศน์ หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ 
        สนับสนุนงบประมาณในการท าวิจัย และการศึกษาต่อ 
        บุคคลากรในการลงพ้ืนที่ให้ความรู้แก่เกษตรกร 
        พาหนะที่ใช้ในการลงพ้ืนที่ให้ความรู้แก่เกษตรกร 

 
 

22 
224 

75 
 

66 
 

35 
31 
10 
5 
2 

 
 

8.94 
91.06 

33.48 
 

29.46 
 

15.63 
13.84 
4.47 
2.23 
0.89 

ที่มา : ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของเจ้าหน้าที่ในรูปแบบออนไลน์ 

 จากตารางที่ 4-10 พบว่า เจ้าหน้าที่ เกือบทั้งหมด (ร้อยละ 91.06) ต้องการให้กรมฯ 
สนับสนุนเพ่ิมเติม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการท างาน โดยมีเจ้าหน้าที่เพียง (ร้อยละ 8.94) ไม่ต้องการ 
ให้กรมฯ สนับสนุนเพ่ิมเติม เจ้าหน้าที่ที่ต้องการให้กรมฯ สนับสนุนเพ่ิมเติม (ร้อยละ 33.48) ต้องการ
ในเรื่องการปรับปรุงสื่อที่ใช้ในการถ่ายทอดความรู้ นวัตกรรม และงานวิจัยใหม่ๆ รวมถึงการจัดอบรม
ในเรื่องต่างๆ เช่น การผลิตสื่อ รองลงมา (ร้อยละ 29.46) การสนับสนุนสื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้  และอุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดงตัวอย่าง  (ร้อยละ 15.63) สนับสนุนปัจจัยการผลิต  
(ร้อยละ 13.84) สนับสนุนอุปกรณ์ในการจัดท าสื่อวิดิทัศน์ หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ (ร้อยละ 4.47) 
สนับสนุนงบประมาณในการท าวิจัย และการศึกษาต่อ (ร้อยละ 2.23) สนับสนุนบุคลากรในการ 
ลงพ้ืนที่ให้ความรู้แก่เกษตรกร และ (ร้อยละ 0.89) สนับสนุนพาหนะที่ใช้ในการลงพ้ืนที่ให้ความรู้แก่
เกษตรกร ตามล าดับ 

 จากผลการประเมิน พบว่า เจ้าหน้าที่เกือบทั้งหมดต้องการให้กรมฯ สนับสนุนเพ่ิมเติม  
ในเรื่องการปรับปรุงสื่อที่ใช้ในการถ่ายทอดความรู้ นวัตกรรม และงานวิจัยใหม่ๆ รวมถึงการจัดอบรม
ในเรื่องต่างๆ เช่น การผลิตสื่อ และการสนับสนุนสื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ และอุปกรณ์
ที่ใช้ในการแสดงตัวอย่าง 
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ตารางที่ 4-11 การติดตามการใช้ประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ภายหลังจากการสนับสนุนผลิตภัณฑ์
จุลินทรีย์ พด. ให้กับหมอดินอาสา 

 n = 246 
ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

1. การติดตามการใช้ประโยชน์ของเจ้าหน้าทีภ่ายหลังจากการ
สนับสนุนผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ให้กับหมอดินอาสา 
    - ไม่ได้มีการติดตาม 
    - มีการติดตาม 
        เดือนละ 1 ครั้ง 
        เดือนละ 2 ครั้ง 
        มากกว่า 2 ครั้ง/เดือน 
        2 เดือน/ครั้ง 
        3 เดือน/ครั้ง 
        6 เดือน/ครั้ง 
        อ่ืนๆ (เยี่ยมเยียนให้ค าปรึกษาทันทีเมื่อเกษตรกรขอค าปรึกษา
และทุกครั้งที่มีโอกาส) 
โดยด าเนินการ 
       - ถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้ความรู้ และค าแนะน าเพ่ิมเติม 
       - สนับสนุนผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. จากนวัตกรรมใหม่เพ่ิมเติม 
       - ถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้ความรู้ และค าแนะน าเพ่ิมเติม พร้อม
ทั้งสนับสนุนผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. จากนวัตกรรมใหม่เพ่ิมเติม 

 
 

4 
242 

117 
1 
3 
2 

73 
31 
15 

 
 

136 
103 

3 

 
 

1.63 
98.37 

48.35 
0.41 
1.24 
0.83 

30.17 
12.81 
6.20 

 
 

56.20 
42.56 
1.24 

ที่มา : ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของเจ้าหน้าที่ในรูปแบบออนไลน์ 

 จากตารางที่ 4-11 พบว่า เจ้าหน้าที่เกือบทั้งหมด (ร้อยละ 98.37) มีการติดตามการใช้
ประโยชน์ภายหลังจากการสนับสนุนผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ให้กับหมอดินอาสา  และมีเจ้าหน้าที่
เพียง (ร้อยละ 1.63) ไม่ได้มีการติดตาม โดย (ร้อยละ 48.35) ติดตามเดือนละ 1 ครั้ง รองลงมา  
(ร้อยละ 30.17) 3 เดือน/ครั้ง (ร้อยละ 12.81) 6 เดือน/ครั้ง (ร้อยละ 6.20) อ่ืนๆ (เยี่ยมเยียน 
ให้ค าปรึกษาทันทีเมื่อเกษตรกรขอค าปรึกษาและทุกครั้งที่มีโอกาส) (ร้อยละ 1.24) มากกว่า 2 ครั้ง/
เดือน (ร้อยละ 0.83) 2 เดือน/ครั้ง และ (ร้อยละ 0.41) เดือนละ 2 ครั้ง ตามล าดับ เจ้าหน้าที่มากกว่า
ครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 56.20) ติดตามโดยการถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้ความรู้ และค าแนะน าเพ่ิมเติม  
(ร้อยละ 42.56) สนับสนุนผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด.จากนวัตกรรมใหม่เพ่ิมเติม และ (ร้อยละ 1.24) 
ถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้ความรู้ และค าแนะน าเพ่ิมเติม พร้อมทั้งสนับสนุนผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด.  
จากนวัตกรรมใหม่เพ่ิมเติม ตามล าดับ  
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 จากผลการประเมิน พบว่า เจ้าหน้าที่เกือบทั้งหมดมีการติดตามการใช้ประโยชน์ภายหลังจาก
การสนับสนุนผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ให้กับหมอดินอาสา โดยส่วนใหญ่ติดตามเดือนละ 1 ครั้ง  
ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของหมอดินอาสา เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม เพราะหาก 
เกิดปัญหากับพืชในแปลงของเกษตรกร เจ้าหน้าที่จะสามารถแก้ไขปัญหาให้แก่หมอดินอาสาได้อย่าง
ทันเวลา และมีเจ้าหน้าที่เกือบครึ่งหนึ่งที่ติดตามผลงาน 3 เดือน/ครั้ง อาจจะเนื่องมาจากงานในบาง
กิจกรรมต้องใช้เวลาถึงจะมีผลการด าเนินงานประกอบกับเป็นช่วงเวลาที่ต้องรายงานผลรายไตรมาส
ตามแผนที่ก าหนดไว้ในภาพรวม โดยเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่จะติดตามผลการถ่ายทอดและแนะน าความรู้
เพ่ิมเติม พร้อมทั้งสนับสนุนผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. 

ตารางท่ี 4-12 การแนะน าให้หมอดินอาสาเก็บตัวอย่างดินก่อน-หลังการใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. 

n = 246 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
1. การแนะน าให้หมอดินอาสาเก็บตัวอย่างดินก่อน-หลังการใช้
ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. 
    - แนะน า เรื่อง : 
        การเก็บตัวอย่างดินเพ่ือส่งวิเคราะห์ 
        ให้ค าปรึกษาการใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. เพิ่มเติม 
        ไม่ระบุ 
    - ไม่ได้แนะน า เนื่องจาก : 
        จะแนะน าทุกครั้งก่อนการปลูกพืชอยู่แล้ว 
        เก็บตัวอย่างดินครั้งแรกอย่างเดียว เมื่อทราบถึงปัญหาก็
แก้ไขทันที 

 
 

238 
191 
40 
7 

8 
7 
1 

 
 

96.75 
80.25 
16.81 
2.94 

3.25 
87.50 
12.50 

ที่มา : ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของเจ้าหน้าที่ในรูปแบบออนไลน์ 

 จากตารางที่ 4-12 พบว่า เจ้าหน้าที่เกือบทั้งหมด (ร้อยละ 96.75) มีการแนะน าให้หมอดิน
อาสาเก็บตัวอย่างดินก่อน-หลังการใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. โดยเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 80.25) 
แนะน าเรื่องการเก็บตัวอย่างดินเพ่ือส่งวิเคราะห์ รองลงมา (ร้อยละ 16.81) ให้ค าปรึกษาการใช้
ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. เพ่ิมเติม โดยเจ้าหน้าที่ (ร้อยละ 2.94) ไม่ระบุเหตุผล และมีเจ้าหน้าที่เพียง 
(ร้อยละ 3.25) ไม่ได้มีการแนะน าให้หมอดินอาสาเก็บตัวอย่างดินก่อน-หลังการใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ 
พด. เนื่องจาก (ร้อยละ 87.50) จะแนะน าทุกครั้งก่อนการปลูกพืชอยู่แล้ว และ (ร้อยละ 12.50)  
เก็บตัวอย่างดินครั้งแรกอย่างเดียว เมื่อทราบถึงปัญหาก็แก้ไขทันท ี

 จากผลการประเมิน พบว่า เจ้าหน้าที่เกือบทั้งหมด มีการแนะน าให้หมอดินอาสาเก็บตัวอย่าง
ดินก่อน-หลังการใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. เพ่ือให้ทราบถึงความอุดมสมบูรณ์ และปัญหาของดิน 
ในแปลงปลูกพืช พร้อมทั้งให้ค าแนะน าในการแก้ไขปรับปรุงบ ารุงดิน เช่น การใช้ปุ๋ย การใช้ปูน 
ปรับปรุงดินกรด รวมทั้งการใช้วัสดุหรือสารปรับปรุงดินอย่างอ่ืน ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
ตามสภาพพ้ืนที่ 
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ตอนที่ 3  ความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ 

ตารางที่ 4-13  ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับปริมาณการใช้สารเคมีทางการเกษตร ความรู้
ความเข้าใจ ประโยชน์ที่ได้รับ และการน าผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ไปใช้ประโยชน์ของหมอดินอาสา  

    n = 246 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
1. การใช้สารเคมีทางการเกษตรของหมอดินอาสาหลังได้รับการ
ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. 
    - ใช้สารเคมีทางการเกษตร เพราะ : 
        พืชบางชนิดจ าเป็นต้องใช้สารเคมีร่วมด้วย 
    - ลดปริมาณการใช้สารเคมีลง : 
        ประมาณ 50 - 69 % 
        ประมาณ 30 - 49 % 
        ประมาณ 10 - 29 % 
        น้อยกว่า  10 % 
        อ่ืนๆ (มากกว่า 80 %) 
2. ความรู้ความเข้าใจของหมอดินอาสาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
จุลินทรีย์ พด. มี 3 ระดับ คือ 
    - ระดับมาก เนื่องจาก 
        สามารถน าผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 
        เขา้รับการอบรมและศึกษาข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 
        สามารถน าความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรรายอ่ืนได้ 
        ไม่ระบุเหตุผล 
    - ระดับปานกลาง เนื่องจาก 
        ยังขาดความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. 
        หมอดินอาสาที่อายุมาก ท าความเข้าใจผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ 
พด. ได้ไมค่่อยดี 
        น าความรู้ที่ได้ไปใช้กับพื้นท่ีการเกษตรของตน 
        หมอดินอาสาบางรายยังไม่ไดน้ าไปปฏิบัติ หรือไม่มีพ้ืนที่
ท าการเกษตรของตนเอง 
        หมอดินอาสาบางรายใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ไม่ครบ
ทุกผลิตภัณฑ์ 
        มีการเปลี่ยนตัวหมอดินอาสาค่อนข้างบ่อย การถ่ายทอด
ความรู้จึงไม่มีความต่อเนื่อง  
        หมอดินบางรายยังมีความเชื่อว่าสารเคมีท าให้ผลผลิต
เพ่ิมข้ึน 
        ไม่ระบุความคิดเห็น 
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ตารางท่ี 4-13  ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับปริมาณการใช้สารเคมีทางการเกษตร ความรู้
ความเข้าใจ ประโยชน์ที่ได้รับ และการน าผลติภัณฑ์จุลินทรยี์ พด. ไปใช้ประโยชน์ของหมอดินอาสา (ต่อ) 

n = 246 
ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

    - ระดับน้อย เนื่องจาก 
        หมอดินอาสาบางรายยังติดอยู่กับการท าการเกษตรวิถีเดิม 
        การถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรรายอ่ืนยังไม่ถูกต้อง 
        หมอดินอาสายังขาดความรู้และเทคนิคการผลิตเชื้อ 
        หมอดินอาสาบางรายไม่ได้ท าการเกษตรแล้ว 
3. ประโยชน์ที่หมอดินอาสาได้รับจากการใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ 
พด. 
    - ระดับมาก เนื่องจาก 
        สามารถลดการใช้สารเคมี และต้นทุนการผลิต พร้อมทั้ง
เพ่ิมผลผลิตได้จริง 
        สามารถน าไปใช้ในพ้ืนที่การเกษตรของตนได้จริงและยัง
เป็นตัวอย่างให้เกษตรกรรายอ่ืนด้วย 
        เป็นทางเลือกให้เกษตรกรปรับใช้กับการเกษตรของตนเอง 
        ไม่ระบุเหตุผล 
    - ระดับปานกลาง เนื่องจาก 
        สามารถลดการใช้สารเคมี ลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิม
ผลผลิตได้จริง 
        หมอดินอาสาสามารถน าไปใช้ในพ้ืนที่การเกษตรของตนได้
จริงและยังเป็นตัวอย่างให้เกษตรกรรายอ่ืน 
        หมอดินอาสาบางรายเน้นความสะดวก จึงเลือกใช้ปุ๋ยเคมี 
        เป็นทางเลือกให้เกษตรกรปรับใช้กับการเกษตรของตน 
        หมอดินอาสามีอายุมาก จึงอาจน าไปใช้ไม่ถูกวิธี 
        หมอดินอาสาน าไปใช้ในแปลงเกษตรของตน แต่ไม่ใช้อย่าง
ต่อเนื่อง 
        ไม่ระบุเหตุผล 
    - ระดับน้อย เนื่องจาก 
        หมอดินอาสาบางรายเน้นความสะดวกเป็นหลัก จึงเลือกที่
จะใช้ปุ๋ยเคมี 
4. การน าผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้อง
ของหมอดินอาสา 
    - ระดับมาก เนื่องจาก 
        ใช้ถูกต้องตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่ 
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ตารางท่ี 4-13  ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับปริมาณการใช้สารเคมีทางการเกษตร ความรู้
ความเข้าใจ ประโยชน์ที่ได้รับ และการน าผลติภัณฑ์จุลินทรยี์ พด. ไปใช้ประโยชน์ของหมอดินอาสา (ต่อ) 

n = 246 
ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

        น าไปใช้ในพ้ืนที่แล้วได้ผลผลิตเพ่ิมข้ึน ต้นทุนการผลิต
ลดลง 
        หมอดินอาสาเข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง  
        หมอดินอาสามีความช านาญ เนื่องจากใช้ผลิตภัณฑ์
จุลินทรีย์ พด. มาเป็นเวลานาน 
        สามารถน าประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. 
ไปถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรรายอ่ืนๆ ได้ 
        ไม่ระบุเหตุผล 
    - ระดับปานกลาง เนื่องจาก 
        หมอดินอาสาบางรายยังขาดความเข้าใจในการใช้
ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. 
        ใช้ถูกต้องตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่ 
        หมอดินอาสาบางรายใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ยังไม่ครบ
ทุกผลิตภัณฑ์ 
        บางรายเพิ่งได้เป็นหมอดินอาสา จึงยังไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์
จุลินทรีย์ พด. และเข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง 
        หมอดินอาสายังติดอยู่กับการท าการเกษตรวิถีเดิม 
        หมอดินอาสามีอายุมาก จึงอาจน าไปใช้ไม่ถูกวิธี 
        น าไปใช้ในพ้ืนที่จริงและพบว่าได้ผลผลิตเพ่ิมข้ึน ต้นทุนการ
ผลิตลดลง 
        หมอดินอาสาได้เข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง จึงน าไปใช้
งานได้อย่างถูกต้อง 
        หมอดินอาสามีความช านาญ เนื่องจากใช้ผลิตภัณฑ์
จุลินทรีย์ พด. มาเป็นเวลานาน 
        สามารถน าประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. 
ไปถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรรายอ่ืนๆ ได้ 
        ไม่ระบุเหตุผล 
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ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ที่ มีต่อการใช้สารเคมีทางการเกษตรของหมอดินอาสา 
หลังได้รับการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. จากตารางที่ 4-13 พบว่า เจ้าหน้าที่
เกือบทั้งหมด (ร้อยละ 97.56) มีความเห็นว่า ภายหลังจากถ่ายทอดความรู้แล้ว หมอดินอาสา 
ลดปริมาณการใช้สารเคมีทางการเกษตร โดยเจ้าหน้าที่ (ร้อยละ 49.17) คิดว่า หมอดินอาสามีการ 
ลดปริมาณการใช้สารเคมีประมาณ 10 – 29 % รองลงมา (ร้อยละ 23.75) ประมาณ 30 - 49 % 
(ร้อยละ 22.08) ประมาณ 50 - 69 % (ร้อยละ 4.58) น้อยกว่า 10 % และ (ร้อยละ 0.42) มากกว่า 
80 % ตามล าดับ มีเจ้าหน้าที่เพียง (ร้อยละ 2.44) ที่มีความคิดเห็นว่า ภายหลังจากถ่ายทอดความรู้
แล้ว หมอดินอาสายังคงมีการใช้สารเคมีทางการเกษตร เนื่องจากพืชบางชนิดจ าเป็นต้องใช้สารเคมี 

ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ที่มีต่อความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. 
ของหมอดินอาสา เจ้าหน้าที่เกือบครึง่หนึ่ง (ร้อยละ 46.75) เห็นว่า หมอดินอาสามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์  พด.  อยู่ ในระดับมาก โดยมีเจ้าหน้าที่  (ร้อยละ 55.65) คิดว่า 
หมอดินอาสามีความรู้ความเข้าใจเนื่องจาก หมอดินอาสาสามารถน าผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ไปใช้ 
ได้อย่างถูกต้อง รองลงมา (ร้อยละ 24.35) เข้ารับการอบรมและศึกษาข้อมูลอย่างต่อเนื่อง (ร้อยละ 
18.26) สามารถน าความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรรายอ่ืนได้ และ (ร้อยละ 1.74) ไม่ระบุเหตุผล 
ตามล าดับ  

โดยมีเจ้าหน้าที่ (ร้อยละ 51.22) มีความเห็นว่า หมอดินอาสามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. อยู่ในระดับปานกลาง โดยเจ้าหน้าที่ (ร้อยละ 35.72) คิดว่าเนื่องจาก ยังขาด
ความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. รองลงมา (ร้อยละ 18.25) หมอดินอาสาที่อายุมาก  
ท าความเข้าใจผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ได้ไม่ค่อยดี (ร้อยละ 11.91) น าความรู้ที่ได้ไปใช้กับพ้ืนที่
การเกษตรของตน (ร้อยละ 9.52) หมอดินอาสาบางรายยังไม่ได้น าไปปฏิบัติ หรือไม่มี พ้ืนที่ 
ท าการเกษตรของตนเอง (ร้อยละ 6.35) หมอดินอาสาบางรายใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ไม่ครบ 
ทุกผลิตภัณฑ์ และมีการเปลี่ยนตัวหมอดินอาสาค่อนข้างบ่อย การถ่ายทอดความรู้ จึงไม่ มี 
ความต่อเนื่อง หรือเข้ารับการอบรมไม่ต่อเนื่อง และ (ร้อยละ 4.76) หมอดินบางรายยังมีความเชื่อว่า
สารเคมีท าให้ผลผลิตเพ่ิมข้ึน ตามล าดับ และมีเจ้าหน้าที่ (ร้อยละ 7.14) ไม่ระบุเหตุผล 

ในการนี้ มีเจ้าหน้าที่ (ร้อยละ 2.03) มีความเห็นว่า หมอดินอาสามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. อยู่ในระดับน้อย โดยเจ้าหน้าที่ (ร้อยละ 40.00) คิดว่าเนื่องจาก  
หมอดินอาสาบางรายยังติดอยู่กับการท าการเกษตรวิถีเดิม (ร้อยละ 20.00) การถ่ายทอดความรู้ให้แก่
เกษตรกรรายอ่ืนยังไม่ถูกต้อง หมอดินอาสายังขาดความรู้และเทคนิคการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์  
และหมอดินอาสาบางรายไม่ได้ท าการเกษตรแล้ว ตามล าดับ 

ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ต่อประโยชน์ที่หมอดินอาสาได้รับจากการใช้ผลิตภัณฑ์
จุลินทรีย์ พด. เจ้าหน้าที่มากกว่าครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 84.96) มีความเห็นว่า หมอดินอาสาได้รับ
ประโยชน์จากการใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. อยู่ในระดับมาก โดยมีเจ้าหน้าที่ (ร้อยละ 57.89) คิดว่า
เนื่องจาก สามารถลดการใช้สารเคมี และต้นทุนการผลิต พร้อมทั้งเพ่ิมผลผลิตได้จริง รองลงมา  
(ร้อยละ 35.41) สามารถน าไปใช้ในพ้ืนที่การเกษตรของตนได้จริงและยังเป็นตัวอย่างให้เกษตรกร 
รายอ่ืนด้วย (ร้อยละ 3.83) เป็นทางเลือกให้เกษตรกรปรับใช้กับการเกษตรของตนเอง และ (ร้อยละ 
2.87) ไม่ระบุเหตุผล ตามล าดับ  
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เจ้าหน้าที่ (ร้อยละ 14.63) มีความเห็นว่า หมอดินอาสาได้รับประโยชน์จากการใช้ผลิตภัณฑ์
จุลินทรีย์ พด. ในระดับปานกลาง โดยมีเจ้าหน้าที่ (ร้อยละ 19.44) คิดว่าเนื่องจาก สามารถลดการใช้
สารเคมี ลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมผลผลิตได้จริง หมอดินอาสาสามารถน าไปใช้ในพ้ืนที่การเกษตร
ของตนได้จริงและยังเป็นตัวอย่างให้เกษตรกรรายอ่ืน และหมอดินอาสาบางรายเน้นความสะดวก  
จึงเลือกใช้ปุ๋ยเคมี (ร้อยละ 11.11) เป็นทางเลือกให้เกษตรกรปรับใช้กับการเกษตรของตน  
หมอดินอาสาที่มีอายุมากอาจจะท าให้ใช้ผิดวิธี และหมอดินอาสาน าไปใช้ในแปลงเกษตรของตน 
อย่างไม่ต่อเนื่อง และ (ร้อยละ 8.35) ไม่ระบุเหตุผล ตามล าดับ  

เจ้าหน้าที่ (ร้อยละ 0.41) มีความเห็นว่า หมอดินอาสาได้รับประโยชน์จากการใช้ผลิตภัณฑ์
จุลินทรีย์ พด. ในระดับน้อย โดยเจ้าหน้าที่คิดว่าเนื่องจาก หมอดินอาสาบางรายเน้นความสะดวก  
จึงเลือกใช้ปุ๋ยเคมี 

ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ที่มีต่อการน าผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ไปใช้ประโยชน์ ได้อย่าง
ถูกต้อง เจ้าหน้าที่มากกว่าครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 67.07) มีความคิดเห็นว่า หมอดินอาสาน าผลิตภัณฑ์
จุลินทรีย์ พด. ไปใช้อย่างถูกต้อง ในระดับมาก โดยเจ้าหน้าที่ (ร้อยละ 30.91) คิดว่าเนื่องจาก  
หมอดินอาสาน าผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ไปใช้ได้อย่างถูกต้องตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่ (ร้อยละ 
29.09) น าไปใช้ในพ้ืนที่จริงแล้วได้ผลผลิตเพ่ิมข้ึน ต้นทุนการผลิตลดลง (ร้อยละ 18.18) หมอดินอาสา
เข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง (ร้อยละ 10.91) หมอดินอาสามีความช านาญเนื่องจากใช้ผลิตภัณฑ์
จุลินทรีย์ พด. มานานแล้ว (ร้อยละ 6.67) สามารถน าประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด.  
ไปถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรรายอื่นๆ ได้ และ (ร้อยละ 4.24) ไม่ระบุเหตุผล ตามล าดับ  

เจ้าหน้าที่ (ร้อยละ 32.93) มีความเห็นว่า หมอดินอาสาน าผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ไปใช้
อย่างถูกต้อง ในระดับปานกลาง โดยมีเจ้าหน้าที่ (ร้อยละ 40.74) คิดว่าเนื่องจาก หมอดินอาสา 
บางรายยังขาดความเข้าใจในการใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด.  รองลงมา (ร้อยละ 12.35) น าไปใช้ 
อย่างถูกต้องตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่  (ร้อยละ 11.11) หมอดินอาสาบางรายยังใช้ผลิตภัณฑ์
จุลินทรีย์ พด. ไม่ครบทุกผลิตภัณฑ์ (ร้อยละ 9.88) หมอดินอาสาบางรายเพ่ิงได้เป็นหมอดินอาสา  
จึงยังไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. และเข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง (ร้อยละ 8.64) หมอดินอาสา
จึงยังติดอยู่กับการท าการเกษตรวิถีเดิม (ร้อยละ 6.17) หมอดินอาสามีอายุมาก จึงอาจน าไปใช้ 
ไม่ถูกวิธี (ร้อยละ 2.48) น าไปใช้ในพ้ืนที่จริงและพบว่าได้ผลผลิตเพ่ิมข้ึน ต้นทุนการผลิตลดลง (ร้อยละ 
1.23) หมอดินอาสาเข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง ท าให้ใช้งานได้อย่างถูกต้อง หมอดินอาสา 
มีความช านาญเนื่องจากใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. มานานแล้ว และสามารถน าประสบการณ์ 
การใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ไปถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรรายอ่ืนๆ ได้  ตามล าดับ และมีเจ้าหน้าที่ 
(ร้อยละ 4.94) ไม่ระบุเหตุผล 

จากผลการประเมิน พบว่า เจ้าหน้าที่เกือบทั้งหมด มีความเห็นว่า ภายหลังจากถ่ายทอด
ความรู้แล้ว หมอดินอาสาลดปริมาณการใช้สารเคมีทางการเกษตรลงประมาณ 10 – 29 % และมี
เจ้าหน้าที่บางส่วนที่มีความเห็นว่า หมอดินอาสายังคงมีการใช้สารเคมีทางการเกษตรอยู่ เนื่องจาก 
พืชบางชนิดจ าเป็นต้องใช้ปุ๋ย/สารเคมีร่วมกับการใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. จึงจะได้ผลผลิตเพ่ิมขึ้น 
ส าหรับความรู้ความเข้าใจของหมอดินอาสาที่มีต่อผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. พบว่า หมอดินอาสา 
มีความรู้ความเข้าใจในระดับมากและปานกลางอยู่ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน อาจเนื่องมาจากได้รับ  
การอบรมอย่างต่อเนื่อง แต่มีบางรายที่ยังไม่ได้น าไปใช้ในพ้ืนที่ของตนเอง และยังใช้ผลิตภัณฑ์
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จุลินทรีย์ พด. ไม่ครบ ประกอบกับหมอดินอาสาส่วนใหญ่มีอายุมาก จึงต้องใช้เวลาในการเรียนรู้และ
ท าความเข้าใจต่อผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ในส่วนของประโยชน์ที่หมอดินอาสาได้รับจากการใช้
ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ มีความเห็นว่า หมอดินอาสาได้รับประโยชน์จากการใช้
ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์  พด.  อยู่ ในระดับมาก เนื่องจาก สามารถลดการใช้ปุ๋ย/สารเคมี และ 
ไดน้ าไปใช้ในพ้ืนที่การเกษตรของตนเอง พร้อมทั้งแนะน าให้กับเกษตรกรรายอ่ืนด้วย และมีเจ้าหน้าที่
มากกว่าครึ่งหนึ่ง มีความคิดเห็นว่า หมอดินอาสาน าผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ไปใช้อย่างถูกต้อง 
เนื่องจาก หมอดินอาสามีการใช้ผลิตภัณฑ์มานานจนเกิดความช านาญ และได้น าไปใช้ในพ้ืนที่ 
ท าการเกษตรของตนเองด้วย และมีการแนะน าความรู้ให้กับเกษตรกรรายอ่ืนได้ 

ตารางท่ี 4-14  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ 

   n = 246 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
1. ปัญหาและอุปสรรคในการส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ 
พด. ให้แก่หมอดินอาสา 
    1) ด้านการถ่ายทอดความรู้ : 
        - ไม่มีปัญหา 
        - มีปัญหา 
           หมอดินอาสามีอายุมาก บางพ้ืนที่เปลี่ยนหมอดิน
บ่อยครั้ง ท าให้ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ไม่
ต่อเนื่อง 
           ช่วงเวลาของเจ้าหน้าที่และหมอดินอาสาที่ไม่ตรงกัน 
และช่วงเวลาในการอบรมค่อนข้างน้อย 
             สื่อประชาสัมพันธ์ไม่ดึงดูดความสนใจ 
           ข้อมูลที่ใช้ในการถ่ายทอดความรู้ ไม่ทันสมัยและไม่เป็น
ปัจจุบัน 
           ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. มีหลายผลิตภัณฑ์ หมอดิน 
อาสามีความสับสน 
           หมอดินอาสาบางรายเข้าถึงสื่อและแอพพลิเคชั่นได้ยาก 
เนื่องจากไม่มีสมาร์ทโฟน 
           หมอดินอาสาไม่น าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปฏิบัต ิ
           ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. มีปริมาณไม่เพียงต่อความ
ต้องการของเกษตรกร 
           การถ่ายทอดความรู้ให้แก่หมอดินอาสาไม่ทั่วถึง 
เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีจ านวนน้อย 
           ขาดงบประมาณและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์ 
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ตารางท่ี 4-14  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ (ต่อ) 

    n = 246 
ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

           การผลิตปุ๋ยหมักและน้ าหมักชีวภาพใช้ระยะเวลานาน 
           การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
    2) ด้านการสนับสนุนผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. : 
        - ไม่มีปัญหา 
        - มีปัญหา 
           ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. มีปริมาณไม่เพียงพอ มีความ
ล่าช้าไม่ทันต่อความต้องการ และผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. 
หมดอายุ 
           ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. บางผลิตภัณฑ์ใช้ระยะเวลาใน
การหมักนาน หมอดินอาสาจึงไม่ให้ความสนใจ  
           มีศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจ าต าบลไมค่รบทุกต าบล
จึงท าให้การอ านวยความสะดวกแก่เกษตรกรไม่ทั่วถึง 
           เจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอ ที่จะดูแลเกษตรกรได้อย่างทั่วถึง 
2. ข้อเสนอแนะ 
    - ไม่มีข้อเสนอแนะ 
    - มีข้อเสนอแนะ 
        สนับสนุนผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของเกษตรกร  
        ควรมีการพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ในเรื่องต่างๆ 
เช่น การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. และผลิตภัณฑ์
ใหม่ๆ เป็นต้น 
        กรมพัฒนาที่ดินควรผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ิมมากขึ้น 
และควรมีการผลิตสื่อที่เป็นภาษาท้องถิ่นเพ่ือความเข้าใจง่าย   
        ควรปรับการใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ให้เกษตรกรมี
ความสะดวกในการใช้มากข้ึน  
        ควรมีค่าตอบแทน หรือจัดการประกวดศูนย์เรียนรู้ฯ ของ
หมอดินอาสา เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้แก่หมอดินอาสา  
        ควรมีเจ้าหน้าที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 
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ที่มา : ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของเจ้าหน้าที่ในรูปแบบออนไลน์ 
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 จากตารางที่ 4-14 พบว่า เจ้าหน้าที่ (ร้อยละ 39.43) ไม่มีปัญหาและอุปสรรคด้านการ
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่หมอดินอาสา โดยมีเจ้าหน้าที่มากกว่าครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 60.57) มีปัญหาและ
อุปสรรคด้านการถ่ายทอดความรู้ให้แก่หมอดินอาสา ปัญหาและอุปสรรคที่เจ้าหน้าที่พบ (ร้อยละ 
30.87) หมอดินอาสามีอายุมากบางพ้ืนที่เปลี่ยนหมอดินบ่อยครั้ง ท าให้ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
จุลินทรีย์ พด. ไม่ต่อเนื่อง รองลงมา (ร้อยละ 18.12) ช่วงเวลาของเจ้าหน้าที่และหมอดินอาสา 
ที่ไม่ตรงกัน และช่วงเวลาในการอบรมค่อนข้างน้อย (ร้อยละ 7.39) ข้อมูลที่ใช้ในการถ่ายทอดความรู้ 
ไม่ทันสมัยและไม่เป็นปัจจุบัน (ร้อยละ 5.37) ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. มีหลายผลิตภัณฑ์ ท าให้ 
หมอดินอาสาเกิดความสับสน หมอดินอาสาบางรายเข้าถึงสื่อและแอพพลิเคชั่นได้ยาก เนื่องจากไม่มี
สมาร์ทโฟน และหมอดินอาสาไม่น าความรู้ที่ได้รับจากเข้ารับการอบรมไปปฏิบัติ (ร้อยละ 3.36) 
ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. มีปริมาณไม่เพียงต่อความต้องการของเกษตรกร (ร้อยละ 2.01) การถ่ายทอด
ความรู้ ให้แก่หมอดินอาสาไม่ทั่วถึง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ มีจ านวนน้อย และ (ร้อยละ 1.34)  
ขาดงบประมาณและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ การผลิตปุ๋ยหมักและน้ าหมักชีวภาพ 
ใช้ระยะเวลานาน และการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามล าดับ  

 ปัญหาและอุปสรรคด้านการสนับสนุนผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. เจ้าหน้าที่ (ร้อยละ 34.55) 
ไม่มีปัญหาและอุปสรรคด้านการสนับสนุนผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. โดยมีเจ้าหน้าที่ (ร้อยละ 65.45)  
มีปัญหาและอุปสรรคด้านการสนับสนุนผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ปัญหาและอุปสรรคที่เจ้าหน้าที่พบ 
ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 95.03) ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. มีปริมาณไม่เพียงพอ มีความล่าช้าไม่ทัน 
ต่อความต้องการ และผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. หมดอายุ รองลงมา (ร้อยละ 2.48) ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ 
พด. บางผลิตภัณฑ์ใช้ระยะเวลาในการหมักนาน หมอดินอาสาจึงไม่ให้ความสนใจ (ร้อยละ 1.86)  
ควรตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจ าต าบลไม่ครบทุกต าบลที่จะอ านวยความสะดวกให้แก่เกษตรกร 
และ (ร้อยละ 0.62) เจ้าหน้าที่มีจ านวนไม่เพียงพอ จึงเข้าถึงเกษตรกรไดไ้ม่ทั่วถึง 

 ข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ (ร้อยละ 46.34) ไม่มีข้อเสนอแนะ และเจ้าหน้าที่ 
(ร้อยละ 53.66) มีข้อเสนอแนะ โดยเจ้าหน้าที่มากกว่าครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 51.51) ให้ข้อเสนอแนะว่า 
สนับสนุนผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ให้เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร รองลงมา (ร้อยละ 
20.46) ควรมีการพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ ในเรื่องต่างๆ เช่น การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์
จุลินทรีย์ พด. และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เป็นต้น (ร้อยละ 15.15) กรมพัฒนาที่ดินควรมีการผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์เพ่ิมมากขึ้น และควรมีการผลิตสื่อที่เป็นภาษาท้องถิ่นเพ่ือความเข้าใจง่าย (ร้อยละ 
6.82) ควรปรับวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ให้มีความสะดวกแก่เกษตรกรมากขึ้น (ร้อยละ 3.79) 
ควรมีค่าตอบแทน หรือจัดการประกวดศูนย์เรียนรู้ฯ ของหมอดินอาสา เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้แก่ 
หมอดินอาสา และ (ร้อยละ 2.27) ควรมีเจ้าหน้าทีเ่พียงพอต่อการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 

 จากผลการประเมิน พบว่า เจ้าหน้าที่มากกว่าครึ่งหนึ่ง มีความเห็นว่า ปัญหาอุปสรรคในการ
ส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. จะเป็นในด้านการถ่ายทอดความรู้และการสนับสนุนผลิตภัณฑ์
จุลินทรีย์ พด. ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันมาก อาจเนื่องมาจากหมอดินอาสามีอายุมาก บางพ้ืนที่มีการ
ปรับตัวหมอดินอาสาบ่อย ท าให้ได้รับความรู้ไม่ต่อเนื่อง ประกอบกับช่วงเวลาที่จะพบกับหมอดินอาสา
ก็ไม่ตรงกัน จึงให้ค าแนะน าไม่ทันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ส่วนด้านสนับสนุนผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. 
เจ้าหน้าที่เกือบทั้งหมด มีความเห็นว่า ปัญหาที่พบมากที่สุด คือ ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. มีไม่เพียงพอ
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และการสนับสนุนผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ไม่ทันต่อความต้องการใช้ในการแก้ปัญหาในพ้ืนที่ หรือ
ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. หมดอายุในการใช้งาน ส าหรับข้อเสนอแนะจากปัญหาอุปสรรคดังกล่าว 
พบว่า เจ้าหน้าที่มากกว่าครึ่งหนึ่ง มีความเห็นว่า ปัญหาแรกที่ต้องปรับปรุง คือ การสนับสนุน
ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ให้เพียงพอ และอาจมีการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพ่ิมขึ้น มีการพัฒนาความรู้
ให้เจ้าหน้าที่มากขึ้น มีการผลิตสื่อเป็นภาษาท้องถิ่น และที่ส าคัญควรมีการประกวดศูนย์เรียนรู้ของ
หมอดินอาสาที่ประสบความส าเร็จ และ/หรือมีผลงานดีเด่น เพ่ือเป็นการจูงใจและเป็นขวัญก าลังใจ
ให้แก่หมอดินอาสาที่ปฏิบัติงานให้แก่กรมพัฒนาที่ดินด้วยความทุ่มเทมาเป็นระยะเวลายาวนาน 

4.2.2 การประเมินผลการใช้ประโยชน์ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ของหมอดินอาสา
ประจ าต าบล ซึ่งมีหมอดินอาสาประจ าต าบลที่ท าแบบสอบถามจ านวนทั้งสิ้น 986 ราย โดยแบ่ง
ออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
ตอนที่ 2  ความรู้ที่ได้รับและการน าความรู้ไปถ่ายทอด 
ตอนที่ 3  ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. 
ตอนที่ 4  ความพึงพอใจ ความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
ตารางท่ี 4-15 ข้อมูลทั่วไปของหมอดินอาสาประจ าต าบล  

           n = 986 
ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

1. เพศ 
    - ชาย 
    - หญิง 
2. อายุ 
    - ต่ ากว่า 30 ปี 
    - 31 - 40 ปี 
    - 41 - 50 ปี 
    - 51 - 60 ปี 
    - มากกว่า 60 ปี       
3. ระดับการศึกษา 
    - ประถมศึกษา 
    - มัธยมศึกษา 
    - ปวช./ปวส. 
    - ปริญญาตรี 
    - ปริญญาโท 
    - อ่ืนๆ (ก าลังศึกษาระดับปริญญาตรี) 

 
840 
146 

 
2 
30 
182 
451 
321 

 
214 
474 
136 
151 
10 
1 

 
85.19 
14.81 

 
0.20 
3.04 
18.46 
45.74 
32.56 

 
21.71 
48.08 
13.79 
15.31 
1.01 
0.10 
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ตารางท่ี 4-15 ข้อมูลทั่วไปของหมอดินอาสาประจ าต าบล (ต่อ) 
           n = 986 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
4. ประธานหรือผู้ดูแลศูนยเ์รียนรู้ฯ 
    - ไม่ได้เป็นประธานหรือผู้ดูแลศูนยเ์รียนรู้ฯ 
    - เป็นประธานหรือผู้ดูแลศูนยเ์รียนรู้ฯ 
        เป็นประธานศูนย์เรียนรู้ฯ 
        เป็นผู้ดูแลศูนย์เรียนรู้ฯ 
    โดยเป็นประธานหรือผู้ดูแลศูนย์เรียนรู้ฯ 
    - ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน 
    - ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
    - อ่ืนๆ  
        ศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า  
          เกษตร 
        กลุ่มเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
        กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
        ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ 
        ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน 
        กลุม่เกษตรอินทรีย์ 
        ศูนย์เรียนรู้ประจ าต าบล 
        ศูนย์เรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
        กลุ่มปุ๋ยหมักชีวภาพ 
        ธนาคารเมล็ดพันธุ์ผัก 
        ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าแขวง 
        ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาพ้ืนที่ดินเค็ม 
        โรงปุ๋ยหมัก 
        ไม่ระบุ 
    - ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว 

 
356 
630 

478 
152 

 
476 
113 
34 

8 
 

6 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

7 

 
36.11 
63.89 

48.47 
15.42 

 
75.55 
17.94 
5.40 

23.54 
 

17.65 
8.83 
5.88 
5.88 
5.88 
5.88 
5.88 
2.94 
2.94 
2.94 
2.94 
2.94 
5.88 

1.11 
ที่มา : ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของหมอดินอาสาในรูปแบบออนไลน์ 

 จากตารางที่ 4-15 พบว่า หมอดินอาสามากกว่าครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 85.19) เป็นเพศชาย และ  
(ร้อยละ 14.81) เป็นเพศหญิง โดยหมอดินอาสา (ร้อยละ 45.74) มีอายุระหว่าง 51 – 60 ปี รองลงมา 
(ร้อยละ 32.56) อายุมากกว่า 60 ปี (ร้อยละ 18.46) อายุระหว่าง 41 – 50 ปี (ร้อยละ 3.04) อายุ
ระหว่าง 31 - 40 ปี และ (ร้อยละ 0.20) อายุต่ ากว่า 30 ปี ตามล าดับ หมอดินอาสา (ร้อยละ 48.08) 
จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษามากที่สุด รองลงมา (ร้อยละ 21.71) ระดับประถมศึกษา (ร้อยละ 
15.31) ระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 13.79) ระดับปวช./ปวส. (ร้อยละ 1.01) ระดับปริญญาโท และ 
(ร้อยละ 0.10) ก าลังศึกษาระดับปริญญาตรี ตามล าดับ หมอดินอาสา (ร้อยละ 48.47) เป็นประธาน
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ศูนย์เรียนรู้มากที่สุด รองลงมา (ร้อยละ 15.42) เป็นผู้ดูแลศูนย์เรียนรู้ และ (ร้อยละ 36.11) ไม่ได้ 
เป็นประธานและผู้ดูแลศูนย์เรียนรู้ โดยมีหมอดินอาสามากกว่าครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 75.55) เป็นประธาน
หรือผู้ดูแลศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน  รองลงมา (ร้อยละ 17.94) ศูนย์เรียนรู้ 
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) (ร้อยละ 5.40) เป็นผู้ดูแลศูนย์เรียนรู้ อ่ืนๆ  
โดย (ร้อยละ 23.54) เป็นประธานหรือผู้ดูแลศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร รองลงมา (ร้อยละ 17.65) กลุ่มเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ร้อยละ 8.83) กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน (ร้อยละ 5.88) ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน กลุ่มเกษตรอินทรีย์  
ศูนย์เรียนรู้ประจ าต าบล ศูนย์เรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และไม่ระบุ
เหตุผล (ร้อยละ 2.94) กลุ่มปุ๋ยหมักชีวภาพ ธนาคารเมล็ดพันธุ์ผัก ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าแขวง โรงปุ๋ยหมัก และ (ร้อยละ 1.11) ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ตามล าดับ 

 จากผลการประเมิน พบว่า หมอดินอาสาประจ าต าบลเกือบครึ่งหนึ่งมีอายุค่อนข้างมาก ซึ่งจะ
มีความสอดคล้องกับระดับของการศึกษา และการเป็นประธานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนา
ที่ดิน อาจเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ เป็นหมอดินอาสามาเป็นระยะเวลานาน และมีความรู้ 
ความช านาญเหมาะสมที่จะเป็นประธานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน เพ่ือเป็นผู้ถ่ายทอด
ความรู้ให้แก่เกษตรกรและผู้ที่มาศึกษาดูงานได้เป็นอย่างดี 

ตารางท่ี 4-16 การถือครองที่ดินของหมอดินอาสา 
              n = 986 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
1. ลักษณะการถือครองที่ดิน (ตอบมากกว่า 1 ข้อ) 
    - ที่ดินของตนเอง 
    - ที่ดินเช่า 
    - ที่ดินเข้าท าเปล่า 
2. จ านวนเนื้อที่ถือครอง 
    - น้อยกว่า 20 ไร่ 
    - 20 - 40 ไร่ 
    - 41 - 60 ไร่ 
    - 61 - 80 ไร่ 
    - มากกว่า 80 ไร่    
     (เนื้อที่ถือครองเฉลี่ย 60.67 ไร่) 

 
908 
150 
81 
 

535 
302 
88 
27 
34 

 
79.72 
13.17 
7.11 

 
54.26 
30.63 
8.92 
2.74 
3.45 

ที่มา : ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของหมอดินอาสาในรูปแบบออนไลน์ 

 จากตารางที่ 4-16 พบว่า หมอดินอาสาเกือบทั้งหมด (ร้อยละ 79.72) มีการถือครองที่ดิน
เป็นของตนเองมากที่สุด รองลงมา (ร้อยละ 13.17) เป็นที่ดินเช่า และ (ร้อยละ 7.11) เป็นที่ดิน 
เข้าท าเปล่า โดยหมอดินอาสามากกว่าครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 54.26) มีเนื้อที่ถือครองน้อยกว่า 20 ไร่ 
รองลงมา (ร้อยละ 30.63) มีเนื้อที่ถือครองระหว่าง 20 - 40 ไร่ (ร้อยละ 8.92) มีเนื้อที่ถือครองระหว่าง 
41 - 60 ไร่ (ร้อยละ 2.74) มีเนื้อที่ถือครองระหว่าง 61 - 80 ไร่ และ (ร้อยละ 3.45) มีเนื้อที่มากกว่า 
80 ไร่ ตามล าดับ โดยมีเนื้อที่ถือครองเฉลี่ย 60.67 ไร่ต่อราย 
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 จากผลการประเมิน พบว่า หมอดินอาสาเกือบทั้งหมดมีที่ดินเป็นของตนเอง  เนื่องจาก 
หมอดินอาสาประจ าต าบลจะต้องมีศูนย์เรียนรู้ ในพ้ืนที่ของตนเองในการท าแปลงสาธิตเพ่ือการ
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรรายอ่ืน รวมถึงผู้ที่สนใจที่เข้ามาศึกษาดูงานด้วย  

ตารางท่ี 4-17 ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินในการเพาะปลูกพืชของหมอดินอาสา  
                 n = 986      

ข้อมูล 
จ านวน 

หมอดินอาสา 
(ราย) 

จ านวนพื้นที่ 
พื้นที่เฉลี่ย 

(ไร่) ไร ่ ร้อยละ 

1. ท านา 
2. ปลูกไม้ผล/ไม้ยืนต้น 
3. ปลูกพืชผักสวนครัว 
4. ท าไร่ 
5. ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ 
6. ปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ 
7. ท าการประมง 
8. ท าปศุสัตว์ 

676 
544 
389 
308 
102 
82 
44 
8 

11,340.85 
4,552.05 

971.58 
5,052.60 

66.25 
656.35 
212.30 
34.00 

49.65 
19.97 
4.26 

22.17 
0.29 
2.48 
0.93 
0.15 

16.78 
8.37 
2.50 

16.40 
0.65 
6.89 
4.83 
4.25 

รวม 22,794.98 100.00 60.67 

หมายเหตุ : หมอดินอาสา 1 ราย มีการใช้ประโยชน์ที่ดินมากกว่า 1 ประเภท 
ที่มา : ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของหมอดินอาสาในรูปแบบออนไลน์ 

 จากตารางที่ 4-17 หมอดินอาสามีการใช้ประโยชน์ที่ดินมากกว่า 1 ประเภท จากพ้ืนที่
ทั้งหมด 22,794.98 ไร่ โดยหมอดินอาสาใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อท านามากที่สุด (ร้อยละ 49.65) มีพ้ืนที่
เฉลี่ย 16.78 ไร่ รองลงมา ท าไร่ (ร้อยละ 22.17) มีพ้ืนที่เฉลี่ย 16.40 ไร่ ปลูกไม้ผล/ไม้ยืนต้น  
(ร้อยละ 19.97) มีพ้ืนที่เฉลี่ย 8.37 ไร่ ปลูกพืชผักสวนครัว (ร้อยละ 4.26) มีพ้ืนที่เฉลี่ย 2.50 ไร่  
ปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ (ร้อยละ 2.48) มีพ้ืนที่เฉลี่ย 6.89 ไร่ ท าการประมง (ร้อยละ 0.93) มีพ้ืนที่เฉลี่ย 
4.83 ไร่ ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ (ร้อยละ 0.29) มีพ้ืนที่เฉลี่ย 0.65 ไร่ และท าปศุสัตว์ (ร้อยละ 0.15)  
มีพ้ืนที่เฉลี่ย 4.25 ไร่ ตามล าดับ โดยมีพ้ืนที่เฉลี่ยต่อรายในภาพรวม 60.67 ไร่ 

จากผลการประเมิน พบว่า หมอดินอาสาส่วนใหญ่จะมีอาชีพหลักในการท านาและท าไร่  
ปลูกไม้ผล/ไม้ยืนต้น ซึ่ งจะสอดคล้องกับวิถีชีวิตของเกษตรกรโดยทั่วไปที่จะท าการเกษตร 
เพ่ือการบริโภคในครัวเรือนและหากได้ผลผลิตมากก็จะจ าหน่ายเป็นรายได้เพ่ือน าไปซื้อเครื่องอุปโภค
อ่ืนๆ ที่จ าเป็นในการด ารงชีวิต 
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ตอนที่ 2  ความรู้ทีห่มอดินอาสาได้รับและการน าความรู้ไปถ่ายทอด 

ตารางที่ 4-18 ความรู้ที่หมอดินอาสาได้รับและการน าความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด.  
ไปถ่ายทอด        
              n = 986 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
1. การรับการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. 
ของหมอดินอาสา (ตอบมากกว่า 1 ข้อ) 
    - การฝึกอบรม 
    - สื่อสิ่งพิมพ์ (โปสเตอร์ แผ่นพับ หนังสือวิชาการ) 
    - การจัดงาน/กิจกรรมต่างๆ 
    - สื่ออิเล็กทรอนิกส์ websiteฯ คลิปวิดีโอ เพจ Facebook 
2. ความรู้ที่ได้รับและการน าความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ 
พด. ไปถ่ายทอด 
    1) การผลิตปุ๋ยหมัก โดยสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 
     การได้รับความรู้ 
     - ไม่ได้รับความรู้ 
     - ได้รับความรู้ 
     การน าความรู้ไปถ่ายทอด 
     - น าความรู้ไปถ่ายทอด 
     - ไม่ได้น าความรู้ไปถ่ายทอด เพราะ 
        เกษตรกรให้ความสนใจค่อนข้างน้อย 
        แนะน าให้เกษตรกรที่สนใจน าไปทดลองใช้เอง 
    2) การผลิตน้ าหมักชีวภาพ โดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 
     การได้รับความรู้ 
     - ไม่ได้รับความรู้ 
     - ได้รับความรู้ 
     การน าความรู้ไปถ่ายทอด 
     - น าความรู้ไปถ่ายทอด 
     - ไม่ได้น าความรู้ไปถ่ายทอด เพราะ 
        ให้เกษตรกรผู้ที่สนใจน าไปทดลองใช้เอง 
        เกษตรกรให้ความสนใจค่อนข้างน้อย 
    3) การผลิตเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืช โดยใช้
สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 
     การได้รับความรู้ 
     - ไม่ได้รับความรู้ 
     - ได้รับความรู้ 
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ตารางที่ 4-18 ความรู้ที่หมอดินอาสาได้รับและการน าความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด.  
ไปถ่ายทอด (ต่อ) 
              n = 986 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
     การน าความรู้ไปถ่ายทอด 
     - น าความรู้ไปถ่ายทอด 
     - ไม่ได้น าความรู้ไปถ่ายทอด เพราะ 
        เกษตรกรให้ความสนใจค่อนข้างน้อย 
        ยังไม่ได้ใช้ในพ้ืนที่ของตนเอง จึงไม่ได้ถ่ายทอดความรู้ให้
เกษตรกรรายอ่ืนได้ 
    4) การผลิตสารบ าบัดน้ าเสีย ขจัดกลิ่นเหม็น และก าจัด
ลูกน้ ายุงร าคาญ โดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.6 
     การได้รับความรู้ 
     - ไม่ได้รับความรู้ 
     - ได้รับความรู้ 
     การน าความรู้ไปถ่ายทอด 
     - น าความรู้ไปถ่ายทอด 
     - ไม่ได้น าความรู้ไปถ่ายทอด เพราะ 
        เกษตรกรให้ความสนใจค่อนข้างน้อย 
        ไม่พบปัญหาน้ าเสียในพ้ืนที่ 
        อสม. น าสารก าจัดลูกน้ ายุงมาแจกเป็นประจ า 
    5) การผลิตสารควบคุมแมลงศัตรูพืช โดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ 
พด.7 
     การได้รับความรู้ 
     - ไม่ได้รับความรู้ 
     - ได้รับความรู้ 
     การน าความรู้ไปถ่ายทอด 
     - น าความรู้ไปถ่ายทอด 
     - ไม่ได้น าความรู้ไปถ่ายทอด เพราะ 
        เกษตรกรให้ความสนใจค่อนข้างน้อย 
    6) การผลิตจุลินทรีย์เพิ่มความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัส
ในดินกรด ดินเปรี้ยว โดยใช้จุลินทรีย์ซุปเปอร์ พด.9 
     การได้รับความรู้ 
     - ไม่ได้รับความรู้ 
     - ได้รับความรู้ 
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ตารางที่ 4-18 ความรู้ที่หมอดินอาสาได้รับและการน าความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด.  
ไปถ่ายทอด (ต่อ) 
              n = 986 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
     การน าความรู้ไปถ่ายทอด 
     - น าความรู้ไปถ่ายทอด 
     - ไม่ได้น าความรู้ไปถ่ายทอด เพราะ 
        เกษตรกรให้ความสนใจและน าไปใช้ประโยชน์ค่อนข้าง
น้อย 
        พ้ืนที่ไม่มีปัญหาดินกรด ดินเปรี้ยว จึงไม่ได้น าไปใช้
ประโยชน์ 
        ยังไม่ได้ใช้ในพ้ืนที่ของตนเอง จึงยังไม่ได้ถ่ายทอด 
        ไม่ระบุเหตุผล 
    7) จุลินทรีย์ส าหรับพืชปรับปรุงบ ารุงดิน พด.11 (ปอเทือง,  
โสนอัฟริกัน, ถั่วพร้า) 
     การได้รับความรู้ 
     - ไม่ได้รับความรู้ 
     - ได้รับความรู้ 
     การน าความรู้ไปถ่ายทอด 
     - น าความรู้ไปถ่ายทอด 
     - ไม่ได้น าความรู้ไปถ่ายทอด เพราะ 
        เกษตรกรให้ความสนใจและน าไปใช้ประโยชน์ค่อนข้าง
น้อย 
        ผลิตภัณฑ์มีจ านวนจ ากัด จึงไม่ได้น าไปถ่ายทอด 
        เกษตรกรไม่นิยมน า พด.11 ไปคลุกเคล้ากับเมล็ดปอเทือง
ก่อนการหว่าน 
        ไม่มีความช านาญในการใช้ผลิตภัณฑ์ และอยู่ระหว่างการ
ทดลองใช้ จึงยังไม่ได้น าไปถ่ายทอด 
        ไม่ระบุเหตุผล 
    8) ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 เพิ่มธาตุอาหารและฮอร์โมนพืช 
     การได้รับความรู้ 
     - ไม่ได้รับความรู้ 
     - ได้รับความรู้ 
     การน าความรู้ไปถ่ายทอด 
     - น าความรู้ไปถ่ายทอด 
     - ไม่ได้น าความรู้ไปถ่ายทอด เพราะ 
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ตารางที่ 4-18 ความรู้ที่หมอดินอาสาได้รับและการน าความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด.  
ไปถ่ายทอด (ต่อ) 
              n = 986 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
        เกษตรกรให้ความสนใจและน าไปใช้ประโยชน์ค่อนข้าง
น้อย 
        ผลิตภัณฑ์มีจ านวนจ ากัด จึงไม่ได้น าไปถ่ายทอด 
        อยู่ระหว่างการทดลองใช้ จึงยังไม่ได้น าไปถ่ายทอด 
        ไม่ระบุเหตุผล 
    9) พด.13 ไมคอร์ไรซาส าหรับข้าวโพด 
     การได้รับความรู้ 
     - ไม่ได้รับความรู้ 
     - ได้รับความรู้ 
     การน าความรู้ไปถ่ายทอด 
     - น าความรู้ไปถ่ายทอด 
     - ไม่ได้น าความรู้ไปถ่ายทอด เพราะ 
        เกษตรกรไม่ได้น าไปใช้เนื่องจากไม่ได้ปลูกข้าวโพด 
        ยังไม่ได้รับการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ 
        เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ยังไม่ได้ทดลองใช้  
        อยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลและทดลองใช้  
        ไม่ระบุเหตุผล 
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16.49 
ที่มา : ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของหมอดินอาสาในรูปแบบออนไลน์ 

 จากตารางที่ 4-18 พบว่า หมอดินอาสาทั้งหมดได้รับการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
จุลินทรีย์ พด. โดยหมอดินอาสาเกือบทั้งหมด (ร้อยละ 98.68) ได้รับการถ่ายทอดความรู้ จากการ
ฝึกอบรม รองลงมา (ร้อยละ 59.23) จากสื่อสิ่งพิมพ์ (โปสเตอร์ แผ่นพับ หนังสือวิชาการ) (ร้อยละ 
54.56) จากการจัดงาน/กิจกรรมต่างๆ และ (ร้อยละ 44.12) จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ websiteฯ  
คลิปวิดีโอ เพจ Facebook ตามล าดับ 

 การได้รับความรู้และน าความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ไปถ่ายทอด  
1) การผลิตปุ๋ยหมัก โดยสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 หมอดินอาสาทั้งหมด (ร้อยละ 100) ได้รับ

ความรู้เรื่องการผลิตปุ๋ยหมัก โดยสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 หมอดินอาสาเกือบทั้งหมด (ร้อยละ 99.29) 
น าความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดแก่เกษตรกรรายอ่ืน โดยมีหมอดินอาสาเพียง (ร้อยละ 0.71) ไม่ได้ 
น าความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดแก่เกษตรกรรายอ่ืน เนื่องจาก (ร้อยละ 57.14) เกษตรกรให้ความสนใจ
ค่อนข้างน้อย และ (ร้อยละ 42.86) ไดแ้นะน าให้เกษตรกรที่สนใจน าไปทดลองใช้เอง 
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2) การผลิตน้ าหมักชีวภาพ โดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 หมอดินอาสาทั้งหมด (ร้อยละ 
100) ได้รับความรู้ เรื่องการผลิตน้ าหมักชีวภาพ โดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.2  หมอดินอาสา 
เกือบทั้งหมด (ร้อยละ 99.49) น าความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรรายอ่ืน โดยมีหมอดินอาสา
เพียง (ร้อยละ 0.51) ไม่ได้น าความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดแก่เกษตรกรรายอ่ืน เนื่องจาก (ร้อยละ 60.00)  
ให้เกษตรกรผู้ที่สนใจน าไปทดลองใช้เอง (ร้อยละ 40.00) เกษตรกรให้ความสนใจค่อนข้างน้อย 

3) การผลิตเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืช โดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 หมอดิน
อาสาเกือบทั้งหมด (ร้อยละ 98.68) ได้รับความรู้เรื่องการผลิตเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืช 
โดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 โดยมีหมอดินอาสาเพียง (ร้อยละ 1.32) ที่ไม่ได้รับความรู้ หมอดินอาสา 
(ร้อยละ 97.23) น าความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรรายอ่ืน โดยมีหมอดินอาสา (ร้อยละ 
2.77) ไม่ได้น าความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดแก่เกษตรกรรายอ่ืน เนื่องจาก (ร้อยละ 85.19) เกษตรกร 
ให้ความสนใจค่อนข้างน้อย และ (ร้อยละ 14.81) ยังไม่ได้ใช้ในพ้ืนที่ของตนเอง จึงไม่ได้ถ่ายทอด
ความรู้ให้เกษตรกรรายอื่นได้ 

4) การผลิตสารบ าบัดน้ าเสีย ขจัดกลิ่นเหม็น และก าจัดลูกน้ ายุงร าคาญ โดยใช้สารเร่ง
ซุปเปอร์ พด.6 หมอดินอาสาเกือบทั้งหมด (ร้อยละ 98.17) ได้รับความรู้เรื่องการผลิตสารบ าบัด 
น้ าเสีย ขจัดกลิ่นเหม็น และก าจัดลูกน้ ายุงร าคาญ โดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.6 โดยมีหมอดินอาสา
เพียง (ร้อยละ 1.83) ที่ไม่ได้รับความรู้ หมอดินอาสา (ร้อยละ 96.49) น าความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอด
ให้แก่เกษตรกรรายอ่ืน และหมอดินอาสา (ร้อยละ 3.51) ไม่ได้น าความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอด 
แก่เกษตรกรรายอ่ืน เนื่องจาก (ร้อยละ 88.24) เกษตรกรให้ความสนใจค่อนข้างน้อย (ร้อยละ 8.82)  
ไม่พบปัญหาน้ าเสียในพ้ืนที่ และ (ร้อยละ 2.94) เจ้าหน้าที่ อสม. น าสารก าจัดลูกน้ ายุงมาแจก 
เป็นประจ า  

5) การผลิตสารควบคุมแมลงศัตรูพืช โดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.7 หมอดินอาสา 
เกือบทั้งหมด (ร้อยละ 99.90) ได้รับความรู้เรื่องการผลิตสารควบคุมแมลงศัตรูพืช โดยใช้สารเร่ง
ซุปเปอร์ พด.7 โดยมีหมอดินอาสาเพียง (ร้อยละ 0.10) ที่ไม่ได้รับความรู้ หมอดินอาสา (ร้อยละ 
98.48) น าความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรรายอ่ืน โดยมีหมอดินอาสา (ร้อยละ 1.52)  
ไม่ได้น าความรู้ที่ไดร้ับไปถ่ายทอดแก่เกษตรกรรายอ่ืน เนื่องจาก เกษตรกรให้ความสนใจค่อนข้างน้อย  

6) การผลิตจุลินทรีย์เพิ่มความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสในดินกรด ดินเปรี้ยว โดยใช้
จุลินทรีย์ซุปเปอร์ พด.9 หมอดินอาสาส่วนใหญ่ (ร้อยละ 81.74) ได้รับความรู้เรื่องการผลิตจุลินทรีย์
เพ่ิมความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสในดินกรด ดินเปรี้ยว โดยใช้จุลินทรีย์ซุปเปอร์ พด.9  โดยมี 
หมอดินอาสา (ร้อยละ 18.26) ที่ไม่ได้รับความรู้ หมอดินอาสา (ร้อยละ 78.41) น าความรู้ที่ได้รับ 
ไปถ่ายทอดแก่เกษตรกรรายอื่น และหมอดินอาสา (ร้อยละ 21.59) ไม่ได้น าความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอด
ให้แก่เกษตรกรรายอ่ืน เนื่องจาก (ร้อยละ 47.70) เกษตรกรให้ความสนใจและน าไปใช้ประโยชน์
ค่อนข้างน้อย (ร้อยละ 22.99) พ้ืนที่ไม่มีปัญหาดินกรด ดินเปรี้ยว จึงไม่ได้น าไปใช้ประโยชน์ (ร้อยละ 
3.45) ยังไม่ได้ใช้ในพื้นที่ของตนเอง จึงไม่ได้ถ่ายทอด และ (ร้อยละ 25.86) ไม่ระบุเหตุผล 

7) จุลินทรีย์ส าหรับพืชปรับปรุงบ ารุงดิน พด.11 (ปอเทือง, โสนอัฟริกัน, ถั่วพร้า) หมอดินอาสา
ส่วนใหญ่  (ร้อยละ 84.79) ได้รับความรู้ เรื่องจุลินทรีย์ส าหรับพืชปรับปรุงบ ารุงดิน พด.11  
(ปอเทือง โสนอัฟริกัน ถั่วพร้า) โดยมีหมอดินอาสา (ร้อยละ 15.21) ไม่ได้รับความรู้ หมอดินอาสา  
(ร้อยละ 84.81) น าความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรรายอ่ืน โดยมีหมอดินอาสา (ร้อยละ 
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15.19) ไม่ได้น าความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดแก่เกษตรกรรายอ่ืน เนื่องจาก (ร้อยละ 38.58) เกษตรกร 
ให้ความสนใจและน าไปใช้ประโยชน์ค่อนข้างน้อย  (ร้อยละ 14.17) ผลิตภัณฑ์มีจ านวนจ ากัด จึงไม่ได้
น าไปถ่ายทอด (ร้อยละ 6.30) เกษตรกรไม่นิยมน า พด.11 ไปคลุกเคล้ากับเมล็ดปอเทือง 
ก่อนการหว่าน (ร้อยละ 4.73) ไม่มีความช านาญในการใช้ผลิตภัณฑ์ อยู่ระหว่างการทดลองใช้  
จึงยังไม่ได้น าไปถ่ายทอด และ (ร้อยละ 36.22) ไม่ระบุเหตุผล  

8) ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 เพิ่มธาตุอาหารและฮอร์โมนพืช หมอดินอาสาส่วนใหญ่ (ร้อยละ 
78.50) ได้รับความรู้เรื่องปุ๋ยชีวภาพ พด.12 เพ่ิมธาตุอาหารและฮอร์โมนพืช โดยมีหมอดินอาสา  
(ร้อยละ 21.50) ไม่ได้รับความรู้ หมอดินอาสา (ร้อยละ 82.56) น าความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอด 
แก่เกษตรกรรายอ่ืน และหมอดินอาสา (ร้อยละ 17.44) ไม่ได้น าความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้แก่
เกษตรกรรายอ่ืน เนื่องจาก (ร้อยละ 36.30) เกษตรกรให้ความสนใจและน าไปใช้ค่อนข้างน้อย  
(ร้อยละ 18.52) ผลิตภัณฑ์มีจ านวนจ ากัด จึงไม่ได้น าไปถ่ายทอด(ร้อยละ 10.37) อยู่ระหว่าง 
การทดลองใช้ จึงยังไม่ได้น าไปถ่ายทอด และ (ร้อยละ 37.81) ไม่ระบุเหตุผล 

9) พด.13 ไมคอร์ไรซาส าหรับข้าวโพด หมอดินอาสามากกว่าครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 65.52) 
ได้รับความรู้เรื่องพด.13 ไมคอร์ไรซาส าหรับข้าวโพด โดยมีหมอดินอาสา (ร้อยละ 34.48) ไม่ได้ 
รับความรู้ หมอดินอาสา (ร้อยละ 70.90) น าความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรรายอ่ืน และ
หมอดินอาสา (ร้อยละ 29.10) ไม่ได้น าความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดแก่เกษตรกรรายอ่ืน เนื่องจาก  
(ร้อยละ 31.38) เกษตรกรไม่ได้น าไปใช้ เนื่องจากไม่ได้ปลูกข้าวโพด (ร้อยละ 27.13) ยังไม่ได้ 
รับการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ (ร้อยละ 21.28) เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ยังไม่ได้ทดลองใช้ (ร้อยละ 3.72)  
อยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลและทดลองใช้ และ (ร้อยละ 16.49) ไม่ระบุเหตุผล 

จากผลการประเมิน พบว่า หมอดินอาสาเกือบทั้งหมดได้รับความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
จุลินทรีย์ พด. จากการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการที่กรมพัฒนาที่ดินได้จัดขึ้นเป็นประจ าทุกปีอย่างต่อเนื่อง 
โดยน าความรู้ที่ได้รับเกี่ยวกับสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 พด.1 พด.3 พด.6 และ พด.7 ไปถ่ายทอดให้แก่
เกษตรกรรายอ่ืนมากที่สุด อาจเป็นเพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่หมอดินอาสาน าไปใช้ในพ้ืนที่การเกษตร 
ของตนเองแล้วเห็นผล ตามล าดับ มีการผลิตและใช้มาเป็นเวลานานจนเป็นที่รู้จัก และสามารถ
น าไปใช้ได้ทุกพ้ืนที่ ในส่วนของจุลินทรีย์ซุปเปอร์ พด. 9 พด.11 และปุ๋ยชีวภาพ พด.12 หมอดินอาสา
น าความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรรายอ่ืนระดับปานกลาง อาจเป็นเพราะเป็นผลิตภัณฑ์ 
ที่น าไปใช้เฉพาะพ้ืนที่ที่มีปัญหา หมอดินอาสาจึงไม่ให้ความสนใจความรู้ในการอบรม ส าหรับ พด.13 
หมอดินอาสาน าความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรรายอ่ืนในระดับน้อย อาจเป็นเพราะ 
เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ยังไม่เป็นที่รู้จักของหมอดินอาสา และสามารถน าไปใช้ได้เฉพาะข้าวโพด  
หมอดินอาสาที่ไม่ได้ปลูกข้าวโพดจึงไม่ให้ความสนใจเรื่องนี้ในการอบรม 
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ตารางท่ี 4-19 หมอดินอาสาที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด.  
              n = 986 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
1. ความรู้ความเข้าใจของหมอดินอาสาเกี่ยวกับประโยชน์ของผลิตภัณฑ์
จุลินทรีย์ พด. 
    - ประโยชน์ของการใช้น้ าหมักชีวภาพโดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 
สามารถส่งเสริมการเจริญเติบโตของต้น ใบ การออกดอก และติดผลดีขึ้น 
    - ปุ๋ยหมักที่ผลิตจากสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 ใช้ระยะเวลาสั้น และเป็นแหล่ง
ธาตุอาหารพืช อีกทั้งช่วยปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของดิน ท าให้ดิน 
ร่วนซุย การระบายอากาศ และการอุ้มน้ าดีขึ้น 
    - การผลิตสารควบคุมแมลงศัตรูพืช โดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.7 ในการ
ควบคุมเพลี้ยแป้งและเพลี้ยอ่อน ควรใช้ใบยาสูบ ผลดีปลี รากหางไหล  
หัวกลอย และผลพริก 
    - การใช้ประโยชน์ของจุลินทรีย์ในสารเร่งซุปเปอร์ พด.3 ต้องน าไปขยาย
เชื้อในปุ๋ยหมักก่อน เป็นเวลา 7 วัน เพ่ือเพ่ิมปริมาณให้มากพอต่อการเข้า
ท าลายเชื้อโรคสาเหตุโรคพืชในดิน 
    - อัตราและวิธีการใช้สารบ าบัดน้ าเสียและขจัดกลิ่นเหม็นในการบ าบัด 
น้ าเสียใช้อัตรา 1 ลิตรต่อน้ าเสีย 10 ลูกบาศก์เมตร ทุกๆ 10 วัน และในการ
ท าความสะอาดคอกสัตว์ ใช้อัตราเจือจางด้วยน้ า 1:10 ราดให้ทั่วพ้ืนที่ทุก ๆ 
3 วัน 
    - การใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.6 เพ่ือก าจัดลูกน้ ายุงร าคาญ สามารถ 
น าจุลินทรีย์ในซองมาใช้ได้เลย โดยโรยสารเร่งซุปเปอร์ พด.6 จ านวน 1 ซอง 
ในพ้ืนที่ 10 ตารางเมตร ให้ทั่วพื้นที่ท่ีมีลูกน้ ายุงร าคาญ 
    - ประโยชน์ของจุลินทรีย์ส าหรับพืชปรับปรุงบ ารุงดิน พด.11 คือการเพ่ิม
ปริมาณธาตุอาหาร ไนโตรเจนให้กับโสนอัฟริกัน ปอเทือง และถั่วพร้า  
ให้มีมวลชีวภาพเพ่ิมข้ึน เมื่อสับกลบลงดินจะเป็นแหล่งธาตุไนโตรเจน 
    - ประโยชน์ของจุลินทรีย์ในซุปเปอร์ พด.9 คือการผลิตกรดอินทรีย์ และ
กรดอนินทรีย์ เพ่ือละลายสารประกอบอนินทรีย์ฟอสเฟตที่ไม่ละลายน้ าหรือ 
ที่พืชใช้ประโยชน์ไม่ได้ให้อยู่ในรูปที่พืชใช้ประโยชน์ได้ 
    - ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 สามารถสร้างธาตุอาหารและฮอร์โมนพืช ช่วยเพ่ิม
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน และเพ่ิมผลผลิตพืช 
    - จุลินทรีย์ในปุ๋ยชีวภาพ พด.12 สามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศ 
เปลี่ยนให้อยู่ในรูปแอมโมเนียมที่พืชสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
    - พด.13 คือ เชื้อราไมคอร์ไรซาส าหรับข้าวโพด ช่วยดูดธาตุอาหารพืช
โดยเฉพาะฟอสฟอรัส 
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ตารางท่ี 4-19 หมอดินอาสาที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด.(ต่อ) 
              n = 986 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
2. คะแนนความรู้ความเข้าใจของหมอดินอาสา 
    - 0 - 6 คะแนน 
    - 7 - 8 คะแนน 
    - 9 - 11 คะแนน 
   (เฉลี่ย 9.73 คะแนน) 

 
142 
67 
777 

 
14.40 
6.80 
78.80 

หมายเหตุ : เกณฑ์การให้คะแนน ถ้าตอบถูก ให้ 1 คะแนน แต่ถ้าตอบผิด ให้ 0 คะแนน โดยเกณฑ์
ในการแปลผลคะแนนใช้การพิจารณาแบ่งระดับคะแนนอิงเกณฑ์ โดยประยุกต์จากหลักเกณฑ์ของ 
Bloom (1971) 
ที่มา : ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของหมอดินอาสาในรูปแบบออนไลน์ 

 จากตารางที่ 4-19 พบว่า หมอดินอาสาเกือบทั้งหมด (ร้อยละ 99.80) มีความรู้ความเข้าใจ
ถูกต้องว่า ประโยชน์ของการใช้น้ าหมักชีวภาพโดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 สามารถส่งเสริม 
การเจริญเติบโตของต้น ใบ การออกดอก และติดผลดีขึ้น รองลงมา (ร้อยละ 99.49) ปุ๋ยหมักที่ผลิต
จากสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 ใช้ระยะเวลาสั้น และเป็นแหล่งธาตุอาหารพืช อีกทั้งช่วยปรับปรุงสมบัติ
ทางกายภาพของดิน ท าให้ดินร่วนซุย การระบายอากาศ และการอุ้มน้ าดีขึ้น (ร้อยละ 98.28)  
การผลิตสารควบคุมแมลงศัตรูพืช โดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.7 ในการควบคุมเพลี้ยแป้งและ 
เพลี้ยอ่อน ควรใช้ใบยาสูบ ผลดีปลี รากหางไหล หัวกลอย และผลพริก (ร้อยละ 97.87) การใช้
ประโยชน์ของจุลินทรีย์ในสารเร่งซุปเปอร์ พด.3 ต้องน าไปขยายเชื้อในปุ๋ยหมักก่อน เป็นเวลา 7 วัน 
เพ่ือเพ่ิมปริมาณให้มากพอต่อการเข้าท าลายเชื้อโรคสาเหตุโรคพืชในดิน (ร้อยละ 93.81) อัตราและ
วิธีการใช้สารบ าบัดน้ าเสียและขจัดกลิ่นเหม็นในการบ าบัดน้ าเสียใช้อัตรา 1 ลิตรต่อน้ าเสีย 10 
ลูกบาศก์เมตร ทุกๆ 10 วัน และในการท าความสะอาดคอกสัตว์ ใช้อัตราเจือจางด้วยน้ า 1 :10  
ราดให้ทั่วพ้ืนที่ทุก ๆ 3 วัน (ร้อยละ 89.45) การใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.6 เพ่ือก าจัดลูกน้ ายุงร าคาญ 
สามารถน าจุลินทรีย์ในซองมาใช้ได้เลย โดยโรยสารเร่งซุปเปอร์ พด.6 จ านวน 1 ซอง ในพ้ืนที่  
10 ตารางเมตร ให้ทั่วพ้ืนที่ที่มีลูกน้ ายุงร าคาญ (ร้อยละ 81.54) ประโยชน์ของจุลินทรีย์ ส าหรับพืช
ปรับปรุงบ ารุงดิน พด.11 คือการเพ่ิมปริมาณธาตุอาหาร ไนโตรเจนให้กับโสนอัฟริกัน ปอเทือง และ  
ถั่วพร้า ให้มีมวลชีวภาพเพ่ิมขึ้น เมื่อสับกลบลงดินจะเป็นแหล่งธาตุไนโตรเจน (ร้อยละ 80.53) 
ประโยชน์ของจุลินทรีย์ในซุปเปอร์ พด.9 คือการผลิตกรดอินทรีย์ และกรดอนินทรี ย์ เพ่ือละลาย
สารประกอบอนินทรีย์ฟอสเฟตที่ไม่ละลายน้ าหรือที่พืชใช้ประโยชน์ไม่ได้ให้อยู่ในรูปที่พืชใช้ประโยชน์
ได้ (ร้อยละ 80.43) ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 สามารถสร้างธาตุอาหารและฮอร์โมนพืช ช่วยเพ่ิม 
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน และเพ่ิมผลผลิตพืช (ร้อยละ 79.21) จุลินทรีย์ในปุ๋ ยชีวภาพ พด.12 
สามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแอมโมเนียมที่พืชสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
และ (ร้อยละ 72.82) พด.13 คือ เชื้อราไมคอร์ไรซาส าหรับข้าวโพด ช่วยดูดธาตุอาหารพืชโดยเฉพาะ
ฟอสฟอรัส  
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 จากความรู้ความเข้าใจของหมอดินอาสาเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ข้างต้น  
ได้ก าหนดเกณฑข์องความรู้ความเข้าใจ ออกเป็น 3 ระดับ คือ 0 - 6 คะแนน หมายถึง มีความรู้ระดับ
น้อย 7 - 8 คะแนน หมายถึง มีความรู้ระดับปานกลาง และ 9 - 11 คะแนน หมายถึง มีความรู้ระดับ
มาก จากการประมวลผลคะแนนความรู้ความเข้าใจของหมอดินอาสา พบว่า หมอดินอาสา 
ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 78.80) มีความรู้อยู่ในระดับมาก (ร้อยละ 14.40) ระดับน้อย และ (ร้อยละ 6.80) 
ระดับปานกลาง โดยหมอดินอาสามีคะแนนเฉลี่ย 9.73 คะแนน แสดงให้เห็นว่า หมอดินอาสามีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด.  

 จากผลการประเมิน พบว่า  หมอดินอาสามีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับประโยชน์ 
ของผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด.1 พด.2 พด.3 พด.6 และ พด.7 มากที่สุด ส าหรับผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์  
พด.9 พด.11 และ พด.12 หมอดินอาสามีความรู้ความเข้าใจในระดับปานกลาง และผลิตภัณฑ์
จุลินทรีย์ พด.13 หมอดินอาสามีความรู้ความเข้าใจในระดับน้อย ซึ่งสอดคล้องกับการได้รับความรู้ 
ของหมอดินอาสาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด.  

ตารางท่ี 4-20 การน าผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ไปใช้ประโยชน์ 
n = 986 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
1. การน าผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ไปใช้ประโยชน์ 
    - ไม่ได้น าไปใช้ประโยชน์ 
    - น าไปใช้ประโยชน์ ดังนี้ : (ตอบมากกว่า 1 ข้อ) 
        ผลิตน้ าหมักชีวภาพ (พด.2) 
        ผลิตปุ๋ยหมัก (พด.1) 
         ผลิตสารควบคุมแมลงศัตรูพืช (พด.7) 
        ผลิตเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืช (พด.3) 
        ผลิตสารบ าบัดน้ าเสีย ขจัดกลิ่นเหม็น และก าจัดลูกน้ ายุง
ร าคาญ (พด.6) 
        ผลิตปุ๋ยชีวภาพ (พด.12) 
        ผลิตจุลินทรีย์ส าหรับพืชปรับปรุงบ ารุงดิน (พด.11) 
        ผลิตจุลินทรีย์เพิ่มความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสในดิน
กรด ดินเปรี้ยว (พด.9) 
        ผลิตหัวเชื้อส าหรับปลกูข้าวโพด (พด.13) 

 
- 

986 
979 
968 
843 
749 
664 

 
465 
400 
255 

 
115 

 
- 

100.00 
99.29 
98.17 
85.50 
75.96 
67.34 

 
47.16 
40.57 
25.86 

 
11.66 

ที่มา : ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของหมอดินอาสาในรูปแบบออนไลน์ 

 จากตารางที่ 4-20 พบว่า หมอดินอาสาทั้งหมด (ร้อยละ 100) มีการน าผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ 
พด. ไปใช้ประโยชน์ โดยหมอดินอาสาเกือบทั้งหมด (ร้อยละ 99.29) น าไปผลิตน้ าหมักชีวภาพ (พด.2) 
รองลงมา (ร้อยละ 98.17) น าไปผลิตปุ๋ยหมัก (พด.1) (ร้อยละ 85.50) ผลิตสารควบคุมแมลงศัตรูพืช 
(พด.7) (ร้อยละ 75.96) ผลิตเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืช (พด.3) (ร้อยละ 67.34) ผลิต 
สารบ าบัดน้ าเสีย ขจัดกลิ่นเหม็น และก าจัดลูกน้ ายุงร าคาญ (พด.6) (ร้อยละ 47.16) ผลิตปุ๋ยชีวภาพ  
(พด.12) (ร้อยละ 40.57) ผลิตจุลินทรีย์ส าหรับพืชปรับปรุงบ ารุงดิน (พด.11) (ร้อยละ 25.86)  
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ผลิตจุลินทรีย์เพ่ิมความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสในดินกรด ดินเปรี้ยว  (พด.9) และ (ร้อยละ 
11.66) ผลิตหัวเชื้อส าหรับปลูกข้าวโพด (พด.13) ตามล าดับ 
 จากผลการประเมิน พบว่า หมอดินอาสาน าผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ไปใช้ประโยชน์โดยน าไป
ผลิตน้ าหมักชีวภาพ (พด.2) ผลิตปุ๋ยหมัก (พด.1) ผลิตสารควบคุมแมลงศัตรูพืช (พด.7) และผลิต
เชื้อจุลินทรีย์ควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืช (พด.3) มากที่สุด อาจเป็นเพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่หมอดินอาสา
น าไปใช้ในพ้ืนที่การเกษตรของตนเองแล้วเห็นผล สามารถน าไปใช้ได้ทุกพ้ืนที่ และพืชทุกชนิด 
รองลงมา น าไปผลิตสารบ าบัดน้ าเสีย ขจัดกลิ่นเหม็น และก าจัดลูกน้ ายุงร าคาญ (พด.6) ผลิตปุ๋ย
ชีวภาพ (พด.12) ผลิตจุลินทรีย์ส าหรับพืชปรับปรุงบ ารุงดิน (พด.11) ผลิตจุลินทรีย์เพ่ิมความเป็น
ประโยชน์ของฟอสฟอรัสในดินกรด ดินเปรี้ยว (พด.9) อาจเป็นเพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่น าไปใช้ 
เฉพาะพ้ืนที่ที่มีปัญหาน้ าเสีย มีกลิ่นเหม็น มีลูกน้ ายุงร าคาญ และพ้ืนที่ที่เกิดปัญหาดินกรด ดินเปรี้ยว 
หมอดินอาสาที่ไม่พบปัญหาดังกล่าว จึงไม่ได้น าผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ไปใช้ประโยชน์  และ 
หมอดินอาสาผลิตหัวเชื้อส าหรับปลูกข้าวโพด (พด.13) ในระดับน้อย อาจเป็นเพราะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ 
ยังไม่เป็นที่รู้จักของหมอดินอาสา และสามารถน าไปใช้ได้เฉพาะข้าวโพด หมอดินอาสาที่ไม่ได้  
ปลูกข้าวโพดจึงไม่ได้น าไปใช้ประโยชน์  

ตารางท่ี 4-21 การถ่ายทอดความรู้ของหมอดินอาสา 
             n = 986 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
1. การถ่ายทอดความรู้ของหมอดินอาสา 
    - ไม่ได้น าไปถ่ายทอด 
    - น าไปถ่ายทอด ให้แก่ : (ตอบมากกว่า 1 ข้อ) 
        เกษตรกร 
        เพ่ือนบ้าน 
        สมาชิกในครอบครัว 
        อ่ืนๆ (หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนทั่วไป 
นักเรียน/นักศึกษา) 
2. ความช านาญในการถ่ายทอดความรู้และน าผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ 
พด. ไปใช้ประโยชน์  
    2.1 การถ่ายทอดความรู้ (ระบุ) : 
        แนะน าและสาธิตวิธีการท าปุ๋ยหมักและน้ าหมักชีวภาพ 
เพ่ือให้เกษตรกรน าไปใช้ในพื้นที่ตนเอง 
        เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และสาธิตวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์
จุลินทรีย์ พด. ให้แก่เกษตรกรรายอื่นและผู้ที่สนใจ 
        ให้ความรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงบ ารุงดินและการจัดการดินใน
การปลูกพืช 

 
4 

982 
907 
830 
730 
49 

 
 
 

401 
235 

 
134 

 
32 

 

 
0.41 
99.59 

92.36 
84.52 
74.34 
4.99 

 
 
 

40.84 
58.60 

 
33.42 

 
7.98 
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ตารางท่ี 4-21 การถ่ายทอดความรู้ของหมอดินอาสา 
             n = 986 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
    2.2 การน าผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ไปใช้ประโยชน์ (ระบุ) : 
        สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 
        สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 
        สารเร่งซุปเปอร์ พด.7 
        สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 
        สารเร่งซุปเปอร์ พด.6 
        ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 เพิ่มธาตุอาหารและฮอร์โมนพืช 
        จุลินทรีย์ซุปเปอร์ พด.9 
        จุลินทรีย์ส าหรับพืชปรับปรุงบ ารุงดิน พด.11 
        พด.13 ไมคอร์ไรซาส าหรับข้าวโพด 

581 
498 
474 
127 
96 
73 
10 
4 
3 
3 

59.16 
85.71 
81.58 
21.86 
16.52 
12.56 
1.72 
0.69 
0.52 
0.52 

ที่มา : ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของหมอดินอาสาในรูปแบบออนไลน์ 

 จากตารางที่ 4-21 พบว่า หมอดินอาสาเกือบทั้งหมด (ร้อยละ 99.59) น าความรู้ที่ได้รับ 
ไปถ่ายทอดให้แก่บุคคลอื่น โดยมีหมอดินอาสาเพียง (ร้อยละ 0.41) ไม่ได้น าความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอด
ให้แก่บุคคลอ่ืน หมอดินอาสาส่วนใหญ่ (ร้อยละ 92.36) น าความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้แก่เกษตรกร 
รองลงมา (ร้อยละ 84.52) ให้แก่เพ่ือนบ้าน (ร้อยละ 74.34) สมาชิกในครอบครัว และ (ร้อยละ 4.99) 
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนทั่วไป และนักเรียน/ นักศึกษา ตามล าดับ 
 ความช านาญในการถ่ายทอดความรู้ หมอดินอาสา (ร้อยละ 40.84) มีความช านาญในการ
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคคลอ่ืน โดยมีหมอดินอาสามากกว่าครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 58.60) ถ่ายทอดความรู้
โดยการแนะน าและสาธิตวิธีการท าปุ๋ยหมักและน้ าหมักชีวภาพ เพื่อให้เกษตรกรน าไปใช้ในพ้ืนที่ตนเอง 
(ร้อยละ 33.42) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และสาธิตวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ให้แก่
เกษตรกรรายอ่ืนและผู้ที่สนใจ และ (ร้อยละ 7.98) ให้ความรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงบ ารุงดินและ 
การจัดการดินในการปลูกพืช ตามล าดับ 

ความช านาญการน าผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ไปใช้ประโยชน์ หมอดินอาสามากกว่า
ครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 59.16) มีความช านาญในการน าผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ไปใช้ประโยชน์ โดย 
หมอดินอาสาส่วนใหญ่ (ร้อยละ 85.71) มีความช านาญในการใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 รองลงมา 
(ร้อยละ 81.58) การใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 (ร้อยละ 21.86) สารเร่งซุปเปอร์ พด.7 (ร้อยละ 16.52) 
สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 (ร้อยละ 12.56) สารเร่งซุปเปอร์ พด.6 (ร้อยละ 1.72) ปุ๋ยชีวภาพ พด.12  
เพ่ิมธาตุอาหารและฮอร์โมนพืช (ร้อยละ 0.69) จุลินทรีย์ซุปเปอร์ พด.9 (ร้อยละ 0.52) จุลินทรีย์
ส าหรับพืชปรับปรุงบ ารุงดิน พด.11 และ พด.13 ไมคอร์ไรซาส าหรับข้าวโพด ตามล าดับ 
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จากผลการประเมิน พบว่า หมอดินอาสาเกือบทั้งหมดมีการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร
รายอ่ืน โดยการแนะน าและสาธิตวิธีการท าปุ๋ยหมักและน้ าหมักชีวภาพ เพ่ือให้เกษตรกรน าไปใช้ 
ในพ้ืนที่ตนเองมากที่สุด ในส่วนของผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ที่หมอดินอาสามีความช านาญในการ 
ใช้ประโยชน์มากที่สุดคือ สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 และ พด.2 เนื่องจากหมอดินอาสาได้รับความรู้และ
น าไปใช้ประโยชน์มากที่ สุ ด อีกทั้ งยั งมีการน าไปใช้อย่างต่อเนื่ อง จึ งท าให้หมอดินอาสา 
เกิดความช านาญในการใช้ประโยชน์ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ดังกล่าว 

ตารางท่ี 4-22 การติดตามการใช้ประโยชน์ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ของเจ้าหน้าที่ 
              n = 986 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
1. การติดตามการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. 
    - ไม่ได้มีการติดตาม 
    - มีการติดตาม ดังนี้ :  
        เดือนละ 1 ครั้ง 
        3 เดือนต่อครั้ง 
        6 เดือนต่อครั้ง 
        อ่ืนๆ 
         - เดือนละ 2 - 3 ครั้ง 
         - เดือนละ 4 - 5 ครั้ง 

 
8 

978 
482 
346 
99 
51 

26 
25 

 
0.81 
99.19 
49.28 
35.38 
10.12 
5.22 

50.98 
49.02 

ที่มา : ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของหมอดินอาสาในรูปแบบออนไลน์ 

 จากตารางที่ 4-22 การติดตามการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ของเจ้าหน้าที่ 
พบว่า หมอดินอาสาเกือบทั้งหมด (ร้อยละ 99.19) ให้ความเห็นว่า เจ้าหน้าที่ มีการติดตาม 
การใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ของหมอดินอาสา โดยมีเจ้าหน้าที่เพียง (ร้อยละ 0.81) 
ไม่ได้มีการติดตาม ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ (ร้อยละ 49.28) ติดตามการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ 
พด. เดือนละ 1 ครั้ง รองลงมา (ร้อยละ 35.38) ติดตาม 3 เดือนต่อครั้ง (ร้อยละ 10.12) 6 เดือน 
ต่อครั้ง และ (ร้อยละ 5.22) อ่ืนๆ (ร้อยละ 50.98) เดือนละ 2 - 3 ครั้ง และ (ร้อยละ 49.02) เดือนละ 
4 - 5 ครั้ง ตามล าดับ 

 จากผลการประเมิน พบว่า เจ้าหน้าที่ เกือบทั้งหมด มีการติดตามการใช้ประโยชน์ 
จากผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ของหมอดินอาสา โดยมีการติดตามเดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งเป็นช่วงเวลา 
ที่เหมาะสม เนื่องจากหากเกิดปัญหากับพืชในแปลงของเกษตรกร เจ้าหน้าที่จะสามารถแก้ไขปัญหา 
ไดอ้ย่างทันเวลา 
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ตอนที่ 3  ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. 

ตารางท่ี 4-23 ประโยชน์ที่หมอดินอาสาได้รับจากการใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. 
              n = 986 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

1. ประโยชน์ที่หมอดินอาสาได้รับจากการใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. 
    - มากที่สุด 
    - มาก 
    - ปานกลาง 
    - น้อย 
    - น้อยที่สุด 
2. ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด.  
(ตอบมากกว่า 1 ข้อ) 
    - ช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมี/สารเคมีทางการเกษตร 
    - ต้นทุนการผลิตพืชลดลง 
    - ท าให้คุณภาพดินดีขึ้น 
    - ผลผลิตพืชเพ่ิมมากขึ้น 
    - อ่ืนๆ 
        ท าให้สุขภาพดีขึ้น 
        เป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม และท าให้ระบบนิเวศดีข้ึน 
        เป็นการใช้วัสดุที่อยู่รอบตัวให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
        ช่วยให้เกษตรกรเข้าสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ได้ง่ายขึ้น 

 
700 
254 
28 
1 
3 

 
 

888 
838 
818 
613 
23 

10 
7 
3 
3 

 
70.99 
25.76 
2.84 
0.10 
0.30 

 
 

90.06 
84.99 
82.96 
62.17 
2.33 
43.48 
30.44 
13.04 
13.04 

ที่มา : ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของหมอดินอาสาในรูปแบบออนไลน์ 

 จากตารางที่ 4-23 พบว่า หมอดินอาสามากกว่าครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 70.99) คิดว่า ได้รับ
ประโยชน์จากการใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ในระดับมากที่สุด รองลงมา (ร้อยละ 25.76) ในระดับ
มาก (ร้อยละ 2.84) ระดับปานกลาง (ร้อยละ 0.30) ระดับน้อยที่สุด และ (ร้อยละ 0.10) ระดับน้อย 
ตามล าดับ โดย หมอดินอาสา (ร้อยละ 90.06) คิดว่า ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ 
พด. คือ ช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมี/สารเคมีทางการเกษตรมากที่สุด รองลงมา (ร้อยละ 84.99) ต้นทุน 
การผลิตพืชลดลง (ร้อยละ 82.96) ท าให้คุณภาพดินดีขึ้น (ร้อยละ 62.17) ผลผลิตพืชเพ่ิมมากขึ้น และ 
(ร้อยละ 2.33) อ่ืนๆ (ร้อยละ 43.48) ท าให้สุขภาพดีขึ้น (ร้อยละ 30.44) เป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม 
และท าให้ระบบนิเวศดีขึ้น (ร้อยละ 13.04) เป็นการใช้วัสดุที่อยู่รอบตัวให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ
ช่วยให้เกษตรกรเข้าสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ได้ง่ายขึ้น ตามล าดับ 

หมอดินอาสามากกว่าครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 70.99) ได้รับประโยชน์จากการใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์
พด. มากที่สุด ซึ่งให้ความเห็นว่า ช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมี/สารเคมีทางการเกษตร รองลงมา ต้นทุน 
การผลิตพืชลดลง คุณภาพดินดีขึ้น และผลผลิตพืชเพิ่มมากข้ึน 
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ตารางท่ี 4-24 การเปลี่ยนแปลงปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมี/สารเคมีทางการเกษตร 
          n = 986 

ข้อมูล 
ปริมาณการใช้ การเปลี่ยนแปลง 

ก่อน หลัง จ านวน ร้อยละ 
1. ปุ๋ยเคมี (กก./ไร่) 
    - ข้าว 29 20 -9 -31.03 
    - พืชไร่ 23 18 -5 -21.74 
    - พืชผัก 7 4 -3 -42.86 
    - ไม้ผล/ไม้ยืนต้น 19 13 -6 -31.58 
    - ไม้ดอก/ไม้ประดับ 1.3 0.9 -0.4 -30.77 
2. สารเคมีก าจัดวัชพืช (มล./ไร่) 
    - ข้าว 65 33 -32 -49.23 
    - พืชไร่ 48 24 -24 -50.00 
    - พืชผัก 21 7 -14 -66.67 
    - ไม้ผล/ไม้ยืนต้น 33 18 -15 -45.45 
    - ไม้ดอก/ไม้ประดับ 5 3 -2 -40.00 
3. สารเคมีก าจัดแมลงศัตรูพืช (มล./ไร่) 
    - ข้าว 44 16 -28 -63.64 
    - พืชไร่ 34 18 -16 -47.06 
    - พืชผัก 22 8 -14 -63.64 
    - ไม้ผล/ไม้ยืนต้น 41 21 -20 -48.78 
    - ไม้ดอก/ไม้ประดับ 8 4 -4 -50.00 

หมายเหตุ :  เครื่องหมาย  ( - )   หน้าตัวเลข    หมายถึง    การเปลี่ยนแปลงลดลง  
เครื่องหมาย  ( + )   หน้าตัวเลข    หมายถึง    การเปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึน 

ที่มา : ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของหมอดินอาสาในรูปแบบออนไลน์ 

 จากตารางที่  4-24 พบว่า หลังจากได้รับการสนับสนุนผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์  พด. แล้ว  
หมอดินอาสามีการเปลี่ยนแปลงปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมีก าจัดวัชพืช และสารเคมีก าจัดแมลง
ศัตรูพืชลดลง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ปุ๋ยเคมี พบว่า หมอดินอาสาที่ปลูกพืชผักมีปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมี ลดลงมากที่สุด โดยเฉลี่ย 
(ร้อยละ 42.86) (จากเดิมมีปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมี 7 มล./ไร่ หลังจากใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด.  
มีปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมี 4 มล./ไร่) รองลงมา หมอดินอาสาที่ปลูกไม้ผล/ไม้ยืนต้น มีปริมาณการใช้
ปุ๋ยเคมี ลดลงร้อยละ 31.58 (จากเดิมมีปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมี 19 มล./ไร่ หลังจากใช้ผลิตภัณฑ์
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จุลินทรีย์ พด. มีปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมี 13 มล./ไร่ ) หมอดินอาสาที่ปลูกข้าว มีปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมี 
ลดลงร้อยละ 31.03 (จากเดิมมีปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมี 29 มล./ไร่ หลังจากใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. 
มีปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมี 20 มล./ไร่) หมอดินอาสาที่ปลูกไม้ดอก/ไม้ประดับ มีปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมี 
ลดลงร้อยละ 30.77 (จากเดิมมีปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมี 1.3 มล./ไร่ หลังจากใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. 
มีปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมี 0.9 มล./ไร่ ) และหมอดินอาสาที่ปลูกพืชไร่ มีปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมี  ลดลง 
ร้อยละ 21.74 (จากเดิมมีปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมี 23 มล./ไร่ หลังจากใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด.  
มีปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมี 18 มล./ไร่) ตามล าดับ 

 2. สารเคมีก าจัดวัชพืช พบว่า หมอดินอาสาที่ปลูกพืชผักมีปริมาณการใช้สารเคมีก าจัด
วัชพืช ลดลงมากที่สุด โดยเฉลี่ย (ร้อยละ 66.67) (จากเดิมมีปริมาณการใช้สารเคมีก าจัดวัชพืช  
21 มล./ไร่ หลังจากใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. มีปริมาณการใช้สารเคมีก าจัดวัชพืช 7 มล./ไร่ ) 
รองลงมา หมอดินอาสาที่ปลูกพืชไร่ มีปริมาณการใช้สารเคมีก าจัดวัชพืชลดลง ร้อยละ 50.00  
(จากเดิมมีปริมาณการใช้สารเคมีก าจัดวัชพืช 48 มล./ไร่ หลังจากใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด.  
มีปริมาณการใช้สารเคมีก าจัดวัชพืช 24 มล./ไร่ ) หมอดินอาสาที่ปลูกข้าว มีปริมาณการใช้สารเคมี
ก าจัดวัชพืชลดลง ร้อยละ 49.23 (จากเดิมมีปริมาณการใช้สารเคมีก าจัดวัชพืช 65 มล./ไร่ หลังจากใช้
ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. มีปริมาณการใช้สารเคมีก าจัดวัชพืช 33 มล./ไร่) หมอดินอาสาที่ปลูกไม้ผล/
ไม้ยืนต้น มีปริมาณการใช้สารเคมีก าจัดวัชพืชลดลง ร้อยละ 45.45 (จากเดิมมีปริมาณการใช้สารเคมี
ก าจัดวัชพืช 33 มล./ไร่ หลังจากใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. มีปริมาณการใช้สารเคมีก าจัดวัชพืช  
18 มล./ไร่) และหมอดินอาสาที่ปลูกไม้ดอก/ไม้ประดับ มีปริมาณการใช้สารเคมีก าจัดวัชพืชลดลง 
ร้อยละ 40.00 (จากเดิมมีปริมาณการใช้สารเคมีก าจัดวัชพืช 5 มล./ไร่ หลังจากใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ 
พด. มีปริมาณการใช้สารเคมีก าจัดวัชพืช 3 มล./ไร่) ตามล าดับ 

 3. สารเคมีก าจัดแมลงศัตรูพืช พบว่า หมอดินอาสาที่ปลูกข้าวและพืชผักมีปริมาณการใช้
สารเคมีก าจัดแมลงศัตรูพืชลดลงมากที่สุด โดยเฉลี่ย (ร้อยละ 63.64) (โดยหมอดินอาสาที่ปลูกข้าว 
มีปริมาณการใช้สารเคมีก าจัดแมลงศัตรูพืชจากเดิม 44 มล./ไร่ หลังจากใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด.  
มีปริมาณการใช้สารเคมีก าจัดแมลงศัตรูพืช 16 มล./ไร่ หมอดินอาสาที่ปลูกพืชผักมีปริมาณการใช้
สารเคมีก าจัดแมลงศัตรูพืชจากเดิม 22 มล./ไร่ หลังจากใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. มีปริมาณการใช้
สารเคมีก าจัดแมลงศัตรูพืช 8 มล./ไร่) รองลงมา หมอดินอาสาที่ปลูกไม้ดอก/ไม้ประดับ มีปริมาณ 
การใช้สารเคมีก าจัดแมลงศัตรูพืชลดลง ร้อยละ 50.00 (จากเดิมมีปริมาณการใช้สารเคมีก าจัดแมลง
ศัตรูพืช 8 มล./ไร่ หลังจากใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. มีปริมาณการใช้สารเคมีก าจัดแมลงศัตรูพืช  
4 มล./ไร่) หมอดินอาสาที่ปลูกไม้ผล/ไม้ยืนต้น มีปริมาณการใช้สารเคมีก าจัดแมลงศัตรูพืชลดลง  
ร้อยละ 48.78 (จากเดิมมีปริมาณการใช้สารเคมีก าจัดแมลงศัตรูพืช 41 มล./ไร่ หลังจากใช้ผลิตภัณฑ์
จุลินทรีย์ พด. มีปริมาณการใช้สารเคมีก าจัดแมลงศัตรูพืช 21 มล./ไร่ ) และหมอดินอาสาที่ปลูกพืชไร่ 
มีปริมาณการใช้สารเคมีก าจัดแมลงศัตรูพืชลดลง ร้อยละ 47.06 (จากเดิมมีปริมาณการใช้สารเคมี
ก าจัดแมลงศัตรูพืช 34 มล./ไร่ หลังจากใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. มีปริมาณการใช้สารเคมีก าจัด
แมลงศัตรูพืช 18 มล./ไร่) ตามล าดับ 
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 จากผลการประเมิน พบว่า หลังจากหมอดินอาสาได้รับการสนับสนุนผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. 
แล้ว หมอดินอาสามีการใช้ปุ๋ยเคมี/สารเคมีทางการเกษตรลดลง โดยมีการลดใช้สารเคมีก าจัดแมลง
ศัตรูพืช สารเคมีก าจัดวัชพืช และปุ๋ยเคมีในพืชผักและข้าวมากที่สุด เนื่องจากหมอดินอาสา 
ใช้ประโยชน์ที่ดินในการท านามากที่สุด และหมอดินอาสาที่ปลูกพืชผักส่วนใหญ่ปลูกเพ่ือบริโภคเอง  
จึงค านึงถึงสุขภาพของคนในครอบครัวเป็นหลัก  

ตารางท่ี 4-25 การเปลี่ยนแปลงผลผลิตพืช ก่อนและหลังใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. 
              n = 986 

ข้อมูล ก่อน หลัง 
การเปลี่ยนแปลง 

จ านวน ร้อยละ 
ผลผลิตพืช (กก./ไร่) 
1. ข้าว (กก./ไร่) 518.00 613.00 95.00 18.34 
2. พืชไร่ (กก./ไร่) 
    - อ้อยโรงงาน 8,419.00 9,067.00 647.00 7.69 
    - มันส าปะหลัง 2,422.00 2,827.00 405.00 16.71 
    - ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 1,178.00 1,379.00 201.00 17.07 
    - สับปะรดโรงงาน 1,129.00 1,221.00 93.00 8.23 
3. พืชผัก (กก./ไร่) 
    - ข้าวโพดฝักอ่อน 2,033.33 2,033.33 - - 
    - ผักบุ้งจีน 247.06 308.82 61.76 25.00 
    - ผักคะน้า 145.63 157.50 11.88 8.15 
    - กะหล่ าปลี 2,085.71 2,550.00 464.29 22.26 
    - ถั่วฝักยาว 1,678.95 1,826.32 147.37 8.78 
    - มะเขือ 440.00 454.12 14.12 3.21 
    - มะเขือเทศ 2,000.00 2,066.67 66.67 3.33 
    - แตงกวา 2,933.33 3,187.50 254.17 8.66 
    - พริก 204.05 352.43 148.38 72.72 
    - มะนาว 122.22 151.67 29.44 24.09 
    - ผักกาดขาว 3,000.00 3,000.00 - - 
    - ผักกวางตุ้ง 1,036.36 1,163.64 127.27 12.28 
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ตารางท่ี 4-25 การเปลี่ยนแปลงผลผลิตพืช ก่อนและหลังใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. (ต่อ) 

              n = 986 

ข้อมูล ก่อน หลัง 
การเปลี่ยนแปลง 

จ านวน ร้อยละ 
    - ขึ้นฉ่าย 742.86 792.86 50.00 6.73 
    - ผักเหลียง 25.73 37.27 11.55 44.88 
    - หอมแดง 2,083.33 2,233.33 150.00 7.20 
    - กระเทียม 733.33 733.33 - - 
    - ชะอม 1,583.33 1,600.00 16.67 1.05 
    - ยอดมะม่วงหิมพานต์ 100.00 100.00 - - 
    - ใบชะมวง 3.00 3.00 - - 
    - ผักกูด 300.00 300.00 - - 
    - ผักชีลาว 150.00 150.00 - - 
    - ผักชี 1,300.00 1,300.00 - - 
    - ดอกกุยช่าย 3,000.00 3,000.00 - - 
    - ผักหวาน 100.00 100.00 - - 
    - หน่อไม้ฝรั่ง 30.00 30.00 - - 
    - กระเจี๊ยบเขียว 4,000.00 4,000.00 - - 
    - กระเจี๊ยบแดง 1,000.00 1,000.00 - - 
    - ผักสลัด 250.00 300.00 50.00 20.00 
    - ฟักทอง 1,383.33 1,566.67 183.33 13.25 
    - บวบ 860.00 880.00 20.00 2.33 
    - มะระ 2,250.00 2,250.00 - - 
    - ตะไคร้ 3,625.00 3,750.00 125.00 3.45 
4. ไม้ผล/ไม้ยืนต้น (กก./ไร่) 
    - ล าไย 1,051.95 1,288.29 236.00 22.47 
    - ทุเรียน 704.50 841.83 137.00 19.49 
    - มังคุด 555.88 648.24 92.00 16.61 
    - กล้วยหอม 1,683.89 1,779.17 95.00 5.66 
    - กล้วยน้ าว้า 3,513.95 3,537.21 23.00 0.66 
    - กล้วยไข่ 3,468.42 3,468.42 - - 
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ตารางท่ี 4-25 การเปลี่ยนแปลงผลผลิตพืช ก่อนและหลังใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. (ต่อ) 
              n = 986 

ข้อมูล ก่อน หลัง 
การเปลี่ยนแปลง 

จ านวน ร้อยละ 
    - มะพร้าวน้ าหอม 733.64 926.36 193.00 26.27 
    - มะม่วง 1,305.19 1,405.19 100.00 7.66 
    - มะยงชิด 1,500.00 1,550.00 50.00 3.33 
    - ชมพู่ 1,075.00 1,335.00 260.00 24.19 
    - ฝรั่ง 3,417.39 3,489.13 72.00 2.10 
    - ส้มโอ 2,333.33 2,533.33 200.00 8.57 
    - ยางพารา 162.00 168.00 6.00 3.70 
    - ปาล์มน้ ามัน 640.30 768.18 127.88 19.97 
    - เงาะ 480.00 660.00 180.00 37.50 
    - มะขามหวาน 400.00 500.00 100.00 25.00 
    - ลิ้นจี่ 450.00 500.00 50.00 11.11 
5. ไม้ดอก/ไม้ประดับ (กก./ไร่) 
    - มะลิ 25.56 24.44 -1.11 -4.35 
    - ดาวเรือง 70.20 56.80 -13.40 -19.09 
    - เบญจมาศ 2,250.00 2,500.00 250.00 11.11 
    - พุดซ้อน 22.50 23.33 0.83 3.70 

หมายเหตุ :  เครื่องหมาย  ( - )   หน้าตัวเลข    หมายถึง    การเปลี่ยนแปลงลดลง  
เครื่องหมาย  ( + )   หน้าตัวเลข    หมายถึง    การเปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึน 

ที่มา : ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของหมอดินอาสาในรูปแบบออนไลน์ 

 จากตารางที่ 4-25 พบว่า ภายหลังจากหมอดินอาสาน าผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ไปใช้ในพ้ืนที่ 
ท าการเกษตรของตนเองแล้ว ผลผลิตพืชมีการเปลี่ยนแปลง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 1. ข้าว พบว่า ผลผลิตข้าวภายหลังจากการใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. มีการเปลี่ยนแปลง
เพ่ิมมากขึ้นเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 18.34 จากเดิมมีผลผลิต 518 กิโลกรัม/ไร่ หลังจากใช้ผลิตภัณฑ์
จุลินทรีย์ พด. มีผลผลิต 613 กิโลกรัม/ไร่  

 2. พืชไร่ พบว่า ผลผลิตพืชไร่ภายหลังจากการใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. มีการเปลี่ยนแปลง 
เพ่ิมมากขึ้น โดยหมอดินอาสาที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีการเปลี่ยนแปลงผลผลิตเพ่ิมขึ้นมากที่สุด
เฉลี่ยร้อยละ 17.07 จากเดิมมีผลผลิต 1,178.00 กิโลกรัม/ไร่ หลังจากใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด.  
มีผลผลิต 1,379.00 กิโลกรัม/ไร่ รองลงมา มันส าปะหลัง มีการเปลี่ยนแปลงผลผลิตเพ่ิมขึ้นเฉลี่ย 
ร้อยละ 16.71 จากเดิมมีผลผลิต 2,422.00 กิโลกรัม/ไร่ หลังจากใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. มีผลผลิต 
2,827.00 กิโลกรัม/ไร่ สับปะรดโรงงาน มีการเปลี่ยนแปลงผลผลิตเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 8.23 จากเดิม
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มีผลผลิต 1,129.00 กิโลกรัม/ไร่ หลังจากใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. มีผลผลิต 1,221.00 กิโลกรัม/ไร่ 
และอ้อยโรงงาน มีการเปลี่ยนแปลงผลผลิตเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 7.69 จากเดิมมีผลผลิต 8,419.00 
กิโลกรัม/ไร่ หลังจากใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. มีผลผลิต 9,067.00 กิโลกรัม/ไร่ ตามล าดับ 

 3. พืชผัก พบว่า ผลผลิตพืชผักภายหลังจากการใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์  พด. มีการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ิมมากข้ึน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) พริก พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงผลผลิตเพ่ิมขึ้นมากที่สุดเฉลี่ยร้อยละ 72.72 จากเดิม
มีผลผลิต 204.05 กิโลกรัม/ไร่ หลังจากใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. มีผลผลิต 352.43 กิโลกรัม/ไร่  

2) ผักเหลียง พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงผลผลิตเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 44.88 จากเดิม 
มีผลผลิต 25.73 กิโลกรัม/ไร่ หลังจากใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. มีผลผลิต 37.27 กิโลกรัม/ไร่ 

3) ผักบุ้งจีน พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงผลผลิตเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 25.00 จากเดิม 
มีผลผลิต 247.06 กิโลกรัม/ไร่ หลังจากใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. มีผลผลิต 308.82 กิโลกรัม/ไร่ 

4) มะนาว พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงผลผลิตเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 24.09 จากเดิม 
มีผลผลิต 122.22 กิโลกรัม/ไร่ หลังจากใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. มีผลผลิต 151.67 กิโลกรัม/ไร่ 

5) กะหล่ าปลี พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงผลผลิตเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 22.26 จากเดิม 
มีผลผลิต 2,085.71 กิโลกรัม/ไร่ หลังจากใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. มีผลผลิต 2,550.00 กิโลกรัม/ไร่ 

6) ผักสลัด พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงผลผลิตเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 20.00 จากเดิม 
มีผลผลิต 250.00 กิโลกรัม/ไร่ หลังจากใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. มีผลผลิต 300.00 กิโลกรัม/ไร่ 

7) ฟักทอง พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงผลผลิตเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 13.25 จากเดิม 
มีผลผลิต 1,383.33 กิโลกรัม/ไร่ หลังจากใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. มีผลผลิต 1,566.67 กิโลกรัม/ไร่ 

8) ผักกวางตุ้ง พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงผลผลิตเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 12.28 จากเดิม 
มีผลผลิต 1,036.36 กิโลกรัม/ไร่ หลังจากใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. มีผลผลิต 1,163.64 กิโลกรัม/ไร่ 

9) ถั่วฝักยาว พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงผลผลิตเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 8.78 จากเดิม 
มีผลผลิต 1,678.95 กิโลกรัม/ไร่ หลังจากใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. มีผลผลิต 1,826.32 กิโลกรัม/ไร่ 

10) แตงกวา พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงผลผลิตเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 8.66 จากเดิม 
มีผลผลิต 2,933.33 กิโลกรัม/ไร่ หลังจากใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. มีผลผลิต 3,187.50 กิโลกรัม/ไร่  

11) ผักคะน้า พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงผลผลิตเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 8.15 จากเดิม 
มีผลผลิต 145.63 กิโลกรัม/ไร่ หลังจากใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. มีผลผลิต 157.50 กิโลกรัม/ไร่  

12) หอมแดง พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงผลผลิตเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 7.20 จากเดิม 
มีผลผลิต 2,083.33 กิโลกรัม/ไร่ หลังจากใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. มีผลผลิต 2,233.33 กิโลกรัม/ไร่  

13) ขึ้นฉ่าย พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงผลผลิตเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 6.73 จากเดิม 
มีผลผลิต 742.86 กิโลกรัม/ไร่ หลังจากใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. มีผลผลิต 792.86 กิโลกรัม/ไร่  

14) ตะไคร้ พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงผลผลิตเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 3.45 จากเดิม 
มีผลผลิต 3,625.00 กิโลกรัม/ไร่ หลังจากใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. มีผลผลิต 3,750.00 กิโลกรัม/ไร่  

15) มะเขือเทศ พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงผลผลิตเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 3.33 จากเดิม 
มีผลผลิต 2,000.00 กิโลกรัม/ไร่ หลังจากใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. มีผลผลิต 2,066.67 กิโลกรัม/ไร่  
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16) มะเขือ พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงผลผลิตเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 3.21 จากเดิม 
มีผลผลิต 440.00 กิโลกรัม/ไร่ หลังจากใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. มีผลผลิต 454.12 กิโลกรัม/ไร่  

17) บวบ พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงผลผลิตเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 2.33 จากเดิมมีผลผลิต  
860.00 กิโลกรัม/ไร่ หลังจากใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. มีผลผลิต 880.00 กิโลกรัม/ไร่  

18) ชะอม พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงผลผลิตเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 1.05 จากเดิม 
มีผลผลิต 1,583.33 กิโลกรัม/ไร่ หลังจากใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. มีผลผลิต 1,600.00 กิโลกรัม/ไร่ 

และมีพืชผักที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของผลผลิตหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. คือ 
ข้าวโพดฝักอ่อน มีผลผลิต 2 ,033.33 กิโลกรัม/ไร่ ผักกาดขาว มีผลผลิต 3 ,000.00 กิโลกรัม/ไร่ 
กระเทียม มีผลผลิต 733.33 กิโลกรัม/ไร่ ยอดมะม่วงหิมพานต์ มีผลผลิต 100.00 กิโลกรัม/ไร่  
ใบชะมวง มีผลผลิต 3.00 กิโลกรัม/ไร่ ผักกูด มีผลผลิต 300.00 กิโลกรัม/ไร่ ผักชีลาว มีผลผลิต 
150.00 กิโลกรัม/ไร่ ผักชี มีผลผลิต 1,300.00 กิโลกรัม/ไร่ ดอกกุยช่าย มีผลผลิต 3,000.00 
กิโลกรัม/ไร่ ผักหวาน มีผลผลิต 100.00 กิโลกรัม/ไร่ หน่อไม้ฝรั่ง มีผลผลิต 30.00 กิโลกรัม/ไร่ 
กระเจี๊ยบเขียว มีผลผลิต 4,000.00 กิโลกรัม/ไร่ กระเจี๊ยบแดง มีผลผลิต 1,000.00 กิโลกรัม/ไร่ และ
มะระ มีผลผลิต 2,250.00 กิโลกรัม/ไร่ 
 4. ไม้ผล/ไม้ยืนต้น พบว่า ผลผลิตไม้ผล/ไม้ยืนต้นภายหลังจากการใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. 
มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมมากข้ึน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) เงาะ พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงผลผลิตเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 37.50 จากเดิมมีผลผลิต 
480.00 กิโลกรมั/ไร่ หลังจากใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. มีผลผลิต 660.00 กิโลกรัม/ไร่ 

2) มะพร้าวน้ าหอม พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงผลผลิตเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 26.27 จาก
เดิมมีผลผลิต 733.64 กิโลกรัม/ไร่ หลังจากใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. มีผลผลิต 926.36 กิโลกรัม/ไร่ 

3) มะขาวหวาน พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงผลผลิตเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 25.00 จากเดิม
มีผลผลิต 400.00 กิโลกรัม/ไร่ หลังจากใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. มีผลผลิต 500.00 กิโลกรัม/ไร่ 

4) ชมพู่ พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงผลผลิตเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 24.19 จากเดิมมีผลผลิต 
1,075.00 กิโลกรัม/ไร่ หลังจากใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. มีผลผลิต 1,335.00 กิโลกรัม/ไร่ 

5) ล าไย พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงผลผลิตเพิ่มข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 22.47 จากเดิมมีผลผลิต 
1,051.95 กิโลกรัม/ไร่ หลังจากใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. มีผลผลิต 1,288.29 กิโลกรัม/ไร่ 

6) ปาล์มน้ ามัน พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงผลผลิตเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 19.97 จากเดิม 
มีผลผลิต 640.30 กิโลกรัม/ไร่ หลังจากใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. มีผลผลิต 768.18 กิโลกรัม/ไร่ 

7) ทุเรียน พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงผลผลิตเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 19.49 จากเดิม 
มีผลผลิต 704.50 กิโลกรัม/ไร่ หลังจากใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. มีผลผลิต 841.83 กิโลกรัม/ไร่ 

8) มังคุด พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงผลผลิตเพิ่มข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 16.61 จากเดิมมีผลผลิต 
555.88 กิโลกรัม/ไร่ หลังจากใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. มีผลผลิต 648.24 กิโลกรัม/ไร่ 

9) ลิ้นจี่ พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงผลผลิตเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 11.11 จากเดิมมีผลผลิต 
450.00 กิโลกรัม/ไร่ หลังจากใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. มีผลผลิต 500.00 กิโลกรัม/ไร่ 

10) ส้มโอ พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงผลผลิตเพิ่มข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 8.57 จากเดิมมีผลผลิต 
2,333.33 กิโลกรัม/ไร่ หลังจากใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. มีผลผลิต 2,533.33 กิโลกรัม/ไร่ 
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11) มะม่วง พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงผลผลิตเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 7.66 จากเดิม 
มีผลผลิต 1,305.19 กิโลกรัม/ไร่ หลังจากใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. มีผลผลิต 1,405.19 กิโลกรัม/ไร่ 

12) กล้วยหอม พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงผลผลิตเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 5.66 จากเดิม 
มีผลผลิต 1,683.89 กิโลกรัม/ไร่ หลังจากใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. มีผลผลิต 1,779.17 กิโลกรัม/ไร่ 

13) ยางพารา พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงผลผลิตเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 3.70 จากเดิม 
มีผลผลิต 162.00 กิโลกรัม/ไร่ หลังจากใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. มีผลผลิต 168.00 กิโลกรัม/ไร่ 

14) มะยงชิด พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงผลผลิตเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 3.33 จากเดิม 
มีผลผลิต 1,500.00 กิโลกรัม/ไร่ หลังจากใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. มีผลผลิต 1,550.00 กิโลกรัม/ไร่ 

15) ฝรั่ง พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงผลผลิตเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 2.10 จากเดิมมีผลผลิต 
3,417.39 กิโลกรัม/ไร่ หลังจากใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. มีผลผลิต 3,489.13 กิโลกรัม/ไร่ 

16) กล้วยน้ าว้า พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงผลผลิตเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 0.66 จากเดิม 
มีผลผลิต 3,513.95 กิโลกรัม/ไร่ หลังจากใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. มีผลผลิต 3,537.21 กิโลกรัม/ไร่ 

17) กล้วยไข่ พบว่า ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของผลผลิตหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ 
พด. คือ มีผลผลิต 3,468.42 กิโลกรัม/ไร่ 

5. ไม้ดอก/ไม้ประดับ พบว่า ผลผลิตไม้ดอก/ไม้ประดับภายหลังจากการใช้ผลิตภัณฑ์
จุลินทรีย์ พด. มีการเปลี่ยนแปลงผลผลิต โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) เบญจมาศ พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงผลผลิตเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 11.11 จากเดิม 
มีผลผลิต 2,250.00 กิโลกรัม/ไร่ หลังจากใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. มีผลผลิต 2,500.00 กิโลกรัม/ไร่ 

2) พุดซ้อน พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงผลผลิตเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 3.70 จากเดิม 
มีผลผลิต 22.50 กิโลกรัม/ไร่ หลังจากใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. มีผลผลิต 23.33 กิโลกรัม/ไร่ 

3) มะลิ พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงผลผลิตลดลงเฉลี่ยร้อยละ 4.35 จากเดิมมีผลผลิต 
25.56 กิโลกรัม/ไร่ หลังจากใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. มีผลผลิต 24.44 กิโลกรัม/ไร่ 

4) ดาวเรือง พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงผลผลิตลดลงเฉลี่ยร้อยละ 19.09 จากเดิม 
มีผลผลิต 70.20 กิโลกรัม/ไร่ หลังจากใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. มีผลผลิต 56.80 กิโลกรัม/ไร่ 

จากผลการประเมิน พบว่า ภายหลังจากหมอดินอาสาน าผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ไปใช้
ในพ้ืนที่ท าการเกษตรของตนเองแล้ว ผลผลิตข้าว ไม้ผล/ไม้ยืนต้น พืชไร่ และพืชผักเพ่ิมขึ้น อาจเป็น
เพราะใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีมานานท าให้ดินเสื่อมโทรม ผลผลิตตกต่ า เมื่อน าผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. 
มาใช้ปรับปรุงบ ารุงดินท าให้ดินมีคุณภาพทีด่ีขึ้น จึงท าให้ผลผลิตเพ่ิมขึ้นด้วย 
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ตารางท่ี 4-26 การจัดการผลผลิตทางการเกษตร 
              n = 986 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
1. ข้าว 
    - เก็บไว้บริโภคในครัวเรือน 
    - น าไปจ าหน่าย 
    - น าไปจ าหน่ายและเก็บไว้บริโภคในครัวเรือน 
2. พืชผัก 
    - เก็บไว้บริโภคในครัวเรือน 
    - น าไปจ าหน่าย 
3. ไม้ผล/ไม้ยืนต้น 
    - เก็บไว้บริโภคในครัวเรือน 
    - น าไปจ าหน่าย 
4. พืชไร่ 
    - น าไปจ าหน่าย 
5. ไม้ดอก/ไม้ประดับ 
    - น าไปจ าหน่าย 
    - ปลูกเป็นไม้ประดับ 

676 
65 
43 

568 
389 

218 
171 

544 
189 
355 

308 
308 

102 
47 
55 

68.56 
9.62 
6.36 

84.02 
39.45 

56.04 
43.96 

55.17 
34.74 
65.26 

31.24 
100.00 

10.34 
46.08 
53.92 

ที่มา : ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของหมอดินอาสาในรูปแบบออนไลน์ 

 จากตารางที่ 4-26 พบว่า หมอดินอาสาจัดการผลผลิตทางการเกษตร ดังนี้ 

 1) ข้าว พบว่า หมอดินอาสาที่ปลูกข้าวมากกว่าครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 84.02) จัดการผลผลิต
ทางการเกษตรโดยน าไปจ าหน่ายและเก็บไว้บริโภคในครัวเรือน (ร้อยละ 9.62) เก็บไว้บริโภค 
ในครัวเรือน และ (ร้อยละ 6.36) น าไปจ าหน่ายเพียงอย่างเดียว 

 2) พืชผัก พบว่า หมอดินอาสาที่ปลูกพืชผักมากกว่าครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 56.04) จัดการผลผลิต
ทางการเกษตรโดยการเก็บไว้บริโภคในครัวเรือน และมีหมอดินอาสา (ร้อยละ 43.96) น าไปจ าหน่าย 

 3) ไม้ผล/ไม้ยืนต้น พบว่า หมอดินอาสาที่ปลูกไม้ผล/ไม้ยืนต้น มากกว่าครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 
65.26) จัดการผลผลิตทางการเกษตรโดยการน าไปจ าหน่าย และมีหมอดินอาสา (ร้อยละ 34.74)  
เก็บไว้บริโภคในครัวเรือน 

 4) พืชไร่  พบว่า หมอดินอาสาที่ปลูกพืชไร่ทั้ งหมด (ร้อยละ 100) จัดการผลผลิต 
ทางการเกษตรโดยการน าไปจ าหน่าย 

5) ไม้ดอก/ไม้ประดับ พบว่า หมอดินอาสาที่ปลูกไม้ดอก/ไม้ประดับ มากกว่าครึ่งหนึ่ง  
(ร้อยละ 53.92) ปลูกไว้เพ่ือเป็นไม้ประดับ และมีหมอดินอาสา (ร้อยละ 46.08) น าไปจ าหน่าย 
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 จากผลการประเมิน พบว่า สืบเนื่องจากมีผลผลิตข้าวและไม้ผล/ไม้ยืนต้นเพ่ิมขึ้น จึงมีการ 
เก็บไว้บริโภคส่วนหนึ่ง และส่วนใหญ่จะน าไปจ าหน่ายเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัว ส าหรับพืชผัก  
มีการเก็บไว้บริโภคมากกว่าการน าไปจ าหน่าย เนื่องจากมีความมั่นใจในการบริโภคพืชผักที่ปลูกเอง
มากกว่าไปซื้อตามท้องตลาด ซึ่งอาจมีสารเคมีปนเปื้อนมาด้วย 

ตอนที่ 4 ความพึงพอใจ ความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 1) ความพึงพอใจของหมอดินอาสาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. 

ตารางท่ี 4-27 ความพึงพอใจของหมอดินอาสาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. 
      n = 986 

ข้อมูล 

ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) ค่าเฉลี่ย 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

คะแนน ระดับ 

1. ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. 42.38 34.96 15.92 4.35 2.39 4.11 มาก 
   1) สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 63.69 33.57 2.43 0.30 - 4.61 มากที่สุด 
   2) สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 67.24 30.93 1.52 0.30 - 4.65 มากที่สุด 
   3) สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 50.51 40.57 8.42 0.51 - 4.41 มากที่สุด 
   4) สารเร่งซุปเปอร์ พด.6 44.02 40.16 14.00 1.62 0.20 4.26 มากที่สุด 
   5) สารเร่งซุปเปอร์ พด.7 54.06 39.86 4.87 1.01 0.20 4.47 มากที่สุด 
   6) จุลินทรีย์ซปุเปอร์ พด.9 26.27 33.87 27.59 7.71 4.56 3.70 มาก 
   7) จุลินทรีย์ส าหรับพืช
ปรับปรุงบ ารุงดนิ พด.11 

28.09 33.57 25.76 8.22 4.36 3.73 มาก 

   8) ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 เพิ่ม
ธาตุอาหารและฮอร์โมนพชื 

26.06 33.77 27.48 8.01 4.67 3.69 มาก 

   9) พด.13 ไมคอร์ไรซา
ส าหรับข้าวโพด 

21.50 28.30 31.24 11.46 7.51 3.45 มาก 

2. การถ่ายทอดความรู้ของ
เจ้าหน้าที ่

54.67 37.83 5.68 1.01 0.81 4.45 มากที่สุด 

3. ความรู้ที่ได้รับจากการ
ถ่ายทอดของเจ้าหน้าที ่

54.16 39.15 4.56 1.32 0.81 4.45 มากที่สุด 

4. ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการ
ใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. 

61.26 33.47 3.45 1.01 0.81 4.53 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.39  มากที่สุด 

ที่มา : ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของหมอดินอาสาในรูปแบบออนไลน์ 
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 จากตารางที่ 4-27 พบว่า หมอดินอาสามีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  
คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 4.39 โดยมีหมอดินอาสามากกว่าครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 61.26) มีความพึงพอใจ 
ต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด.  มากที่สุด รองลงมา (ร้อยละ 54.67)  
มีความพึงพอใจต่อการถ่ายทอดความรู้ของเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. (ร้อยละ 
54.16) มีความพึงพอใจต่อความรู้ที่ได้รับจากการถ่ายทอดความรู้ของเจ้าหน้าที่ และ (ร้อยละ 42.38)  
มีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ตามล าดับ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 1. ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. พบว่า หมอดินอาสามีความพึงพอใจในภาพรวมต่อผลิตภัณฑ์
จุลินทรีย์ พด. คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 4.11 อยู่ในระดับมาก โดยหมอดินอาสา (ร้อยละ 42.38) มีความ
พึงพอใจระดับมากที่สุด รองลงมา (ร้อยละ 34.96) ระดับมาก (ร้อยละ 15.92) ระดับปานกลาง  
(ร้อยละ 4.35) ระดับน้อย และ (ร้อยละ 2.39) ระดับน้อยที่สุด ตามล าดับ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

  1) สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 พบว่า หมอดินอาสามีความพึงพอใจต่อสารเร่งซุปเปอร์ พด.
1 คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 4.61 อยู่ในระดับมากที่สุด โดยหมอดินอาสามากกว่าครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 63.69) 
มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด รองลงมา (ร้อยละ 33.57) ระดับมาก (ร้อยละ 2.43) ระดับ  
ปานกลาง และ (ร้อยละ 0.30) ระดับน้อย ตามล าดับ 

  2) สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 พบว่า หมอดินอาสามีความพึงพอใจต่อสารเร่งซุปเปอร์ พด.
2 คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 4.65 อยู่ในระดับมากที่สุด โดยหมอดินอาสามากกว่าครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 67.24) 
มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด รองลงมา (ร้อยละ 30.93) ระดับมาก (ร้อยละ 1.52) ระดับ 
ปานกลาง และ (ร้อยละ 0.30) ระดับน้อย ตามล าดับ 

  3) สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 พบว่า หมอดินอาสามีความพึงพอใจต่อสารเร่งซุปเปอร์ พด.
3 คิดเป็นคะแนนเฉลี่ ย  4.41 อยู่ ในระดับมากที่ สุด  โดย หมอดินอาสาประมาณครึ่ งหนึ่ ง  
(ร้อยละ 50.51) มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด รองลงมา (ร้อยละ 40.57) ระดับมาก  
(ร้อยละ 8.42) ระดับปานกลาง และ (ร้อยละ 0.51) ระดับน้อย ตามล าดับ 

  4) สารเร่งซุปเปอร์ พด.6 พบว่า หมอดินอาสามีความพึงพอใจต่อสารเร่งซุปเปอร์ พด.
6 คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 4.26 อยู่ในระดับมากที่สุด โดยหมอดินอาสา (ร้อยละ 44.02) มีความพึงพอใจ
ในระดับมากที่สุด รองลงมา (ร้อยละ 40.16) ระดับมาก (ร้อยละ 14.00) ระดับปานกลาง  
(ร้อยละ 1.62) ระดับน้อย และ (ร้อยละ 0.20) ระดับน้อยที่สุด ตามล าดับ 

  5) สารเร่งซุปเปอร์ พด.7 พบว่า หมอดินอาสามีความพึงพอใจต่อสารเร่งซุปเปอร์ พด.
7 คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 4.47 อยู่ในระดับมากที่สุด โดยหมอดินอาสามากกว่าครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 54.06) 
มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด รองลงมา (ร้อยละ 39.86) ระดับมาก (ร้อยละ 4.87) ระดับ  
ปานกลาง (ร้อยละ 1.01) ระดับน้อย และ (ร้อยละ 0.20) ระดับน้อยที่สุด ตามล าดับ 

  6) จุลินทรีย์ซุปเปอร์ พด.9 พบว่า หมอดินอาสามีความพึงพอใจต่อจุลินทรีย์ซุปเปอร์ 
พด.9 คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 3.70 อยู่ในระดับมาก โดยหมอดินอาสา (ร้อยละ 33.87) มีความพึงพอใจ
ในระดับมาก รองลงมา (ร้อยละ 27.59) ระดับปานกลาง (ร้อยละ 26.27) ระดับมากที่สุด  
(ร้อยละ 7.71) ระดับน้อย และ (ร้อยละ 4.56) ระดับน้อยที่สุด ตามล าดับ 
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  7) จุลินทรีย์ส าหรับพืชปรับปรุงบ ารุงดิน พด.11 พบว่า หมอดินอาสามีความพึงพอใจ
ต่อจุลินทรีย์ส าหรับพืชปรับปรุงบ ารุงดิน พด.11 คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 3.73 อยู่ในระดับมาก โดย 
หมอดินอาสา (ร้อยละ 33.57) มีความพึงพอใจในระดับมาก รองลงมา (ร้อยละ 28.09) ระดับ 
มากที่สุด (ร้อยละ 25.76) ระดับปานกลาง (ร้อยละ 8.22) ระดับน้อย และ (ร้อยละ 4.36) ระดับ  
น้อยที่สุด ตามล าดับ 

  8) ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 เพิ่มธาตุอาหารและฮอร์โมนพืช พบว่า หมอดินอาสา 
มีความพึงพอใจต่อปุ๋ยชีวภาพ พด.12 เพ่ิมธาตุอาหารและฮอร์โมนพืช คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 3.69  
อยู่ในระดับมาก โดยหมอดินอาสา (ร้อยละ 33.77) มีความพึงพอใจในระดับมาก รองลงมา (ร้อยละ 
27.48) ระดับปานกลาง (ร้อยละ 26.06) ระดับมากที่สุด (ร้อยละ 8.01) ระดับน้อย และ (ร้อยละ 
4.67) ระดับน้อยที่สุด ตามล าดับ 

  9) พด.13 ไมคอร์ไรซาส าหรับข้าวโพด พบว่า หมอดินอาสามีความพึงพอใจต่อ พด.13 
ไมคอร์-ไรซาส าหรับข้าวโพด คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 3.45 อยู่ในระดับมาก โดยหมอดินอาสา  
(ร้อยละ 31.24) มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง รองลงมา (ร้อยละ 28.30) ระดับมาก  
(ร้อยละ 21.50) ระดับมากที่สุด (ร้อยละ 11.46) ระดับน้อย และ (ร้อยละ 7.51) ระดับน้อยที่สุด 
ตามล าดับ 

2. การถ่ายทอดความรู้ของเจ้าหน้าที่ พบว่า หมอดินอาสามีความพึงพอใจในภาพรวมต่อ
การถ่ายทอดความรู้ของเจ้าหน้าที่ คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 4.45 อยู่ในระดับมากที่สุด โดยหมอดินอาสา
มากกว่าครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 54.67) มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด รองลงมา (ร้อยละ 37.83) ระดับ
มาก (ร้อยละ 5.68) ระดับปานกลาง (ร้อยละ 1.01) ระดับน้อย และ (ร้อยละ 0.81) ระดับน้อยที่สุด 
ตามล าดับ 

3. ความรู้ที่ได้รับจากการถ่ายทอดความรู้ของเจ้าหน้าที่  พบว่า หมอดินอาสามีความ 
พึงพอใจในภาพรวมต่อความรู้ที่ได้รับจากการถ่ายทอดความรู้ของเจ้าหน้าที่ คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 4.45 
อยู่ในระดับมากที่สุด โดยหมอดินอาสามากกว่าครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 54.16) มีความพึงพอใจในระดับ 
มากที่สุด รองลงมา (ร้อยละ 39.15) ระดับมาก (ร้อยละ 4.56) ระดับปานกลาง (ร้อยละ 1.32) ระดับ
น้อย และ (ร้อยละ 0.81) ระดับน้อยที่สุด ตามล าดับ 

4. ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. พบว่า หมอดินอาสามีความ 
พึงพอใจในภาพรวมต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 4.53 
อยู่ในระดับมากที่สุด โดยหมอดินอาสามากกว่าครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 61.26) มีความพึงพอใจในระดับ 
มากที่สุด รองลงมา (ร้อยละ 33.47) ระดับมาก (ร้อยละ 3.45) ระดับปานกลาง (ร้อยละ 1.01) ระดับ
น้อย และ (ร้อยละ 0.81) ระดับน้อยที่สุด ตามล าดับ 

จากผลการประเมิน พบว่า หมอดินอาสามีความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้
ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. มากที่สุด เนื่องจากเมื่อใช้แล้วมีผลผลิตเพ่ิมมากขึ้น สามารถน าไปจ าหน่าย
เพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัว และในขณะเดียวกันก็มีความมั่นใจในการบริโภค และยังมีความสอดคล้อง
กับการถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับ เนื่องจากเมื่อมีความรู้แล้วจะสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และ
ได้ประโยชน์ที่เห็นผลเป็นที่ประจักษ์ 
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 2) ความคิดเห็นของหมอดินอาสา 

ตารางท่ี 4-28 ความภาคภูมิใจในการเป็นหมอดินอาสา 
n = 986 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
1. ความภาคภูมิใจในการเป็นหมอดินอาสา 
    - ไม่ภาคภูมิใจ 
    - ภาคภูมิใจ เนื่องจาก : 
       สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติในพ้ืนทีข่องตนเองได้ 
และเป็นพื้นที่ตัวอย่างให้แก่เกษตรกรรายอ่ืนไดเ้ข้ามาศึกษาดูงาน  
       เป็นตัวแทนของเกษตรกร ดูแลศูนย์ถ่ายทอดให้ความรู้แก่ผู้
เข้าเยี่ยมชมและเกษตรกรรายอ่ืน  
       ได้เดินตามรอยในหลวงรัชกาลที่ 9 

 
- 

986 
500 

 
329 

 
13 

 
- 

100.00 
50.71 

 
33.37 

 
1.32 

       ได้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการผลิตสินค้าเกษตร 
       ไม่ระบุเหตุผล 

4 
140 

0.40 
14.20 

ที่มา : ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของหมอดินอาสาในรูปแบบออนไลน์ 

 จากตารางที่ 4-28 พบว่า หมอดินอาสาทั้งหมด (ร้อยละ 100) มีความภาคภูมิใจในการเป็น
หมอดินอาสา โดยมีหมอดินอาสาจ านวนครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 50.71) มีความภาคภูมิใจเนื่องจาก 
สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติในพ้ืนที่ของตนเองได้ และเป็นพ้ืนที่ตัวอย่างให้แก่เกษตรกรรายอ่ืน
ได้เข้าไปศึกษาดูงาน รองลงมา (ร้อยละ 33.37) เป็นตัวแทนของเกษตรกร ดูแลศูนย์ถ่ายทอด 
ให้ความรู้แก่ผู้เข้าเยี่ยมชมและเกษตรกรรายอ่ืน (ร้อยละ 1.32) ได้เดินตามรอยในหลวงรัชกาลที่ 9 
และ (ร้อยละ 0.40) ได้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการผลิตสินค้าเกษตร ตามล าดับ 

 จากผลการประเมิน พบว่า หมอดินอาสาทั้งหมดมีความภาคภูมิใจในการเป็นหมอดินอาสา 
เนื่องจาก สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติในพ้ืนที่ของตนเองจนได้ผลเป็นที่น่าพอใจ และ 
ยังได้เป็นตัวแทนของเกษตรกร ในการดูแลศูนย์ถ่ายทอดให้ความรู้แก่ผู้เข้าเยี่ยมชมและเกษตรกร 
รายอื่น ได้เดินตามรอยในหลวงรัชกาลที่ 9 และได้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการผลิตสินค้าเกษตร
อย่างปลอดภัย ทั้งตัวผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม 

ตารางที่ 4-29 ความต้องการรับการสนับสนุนเพิ่มเติม  
              n = 986 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
1. ความต้องการรับการสนับสนุนเพิ่มเติม 
    1.1 ด้านความรู้  
        - ไม่ต้องการ 
        - ต้องการ เกี่ยวกับ : 

 
 

174 
812 

 
 

17.65 
82.35 
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ตารางที่ 4-29 ความต้องการรับการสนับสนุนเพิ่มเติม (ต่อ) 
              n = 986 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
            องค์ความรู้ นวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการพัฒนาที่ดิน 
และการใช้แอพพลิเคชั่นของกรมพัฒนาที่ดิน 
            การใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. การปลูกพืชปุ๋ยสด การผลิตปุ๋ย
หมัก และน้ าหมักชีวภาพ 
            การปรับปรุงคุณภาพดิน 
            การลดต้นทุนการผลิต การลดการใช้สารเคมีฯ และการวาง
แผนการใช้ที่ดิน  
            การบริหารจัดการน้ า 
            การวิเคราะห์ดิน น้ า พืช  
            เทคนิคการเป็นวิทยากร 
    1.2 ด้านผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด.  
        - ไม่ต้องการ 
        - ต้องการ : 
            สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 
            สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 
            พด.13 ไมคอร์ไรซาส าหรับข้าวโพด 
            สารเร่งซุปเปอร์ พด.7 
            สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 
             สารเร่งซุปเปอร์ พด.6 
             ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 เพิ่มธาตุอาหารและฮอร์โมนพืช 
             จุลินทรีย์ซุปเปอร์ พด.9 
              จุลินทรีย์ส าหรับพืชปรับปรุงบ ารุงดิน พด.11 
    1.3 ความต้องการอ่ืนๆ  
        - ไม่ต้องการ 
        - ต้องการ : 
              เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ปัจจัยการผลิต 
              การถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ๆ การเข้ารับการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน 
              สวัสดิการและค่าตอบแทนให้แก่หมอดินอาสา 
              ชุดตรวจวิเคราะห์ดินเบื้องต้น 
              เอกสารประกอบการให้ความรู้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจ 
              ตลาดรับซื้อสินค้าทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ 

245 
 

229 
 

117 
111 

 
57 
47 
6 
 

211 
775 

448 
412 
393 
325 
309 
273 
257 
238 
225 
 

614 
372 

200 
78 

 
29 
26 
14 
10 

30.17 
 

28.20 
 

14.41 
13.67 

 
7.02 
5.79 
0.74 

 
21.40 
78.60 

57.81 
53.16 
50.71 
41.94 
39.87 
35.23 
33.16 
30.71 
29.03 
 

62.27 
37.73 

53.76 
20.97 

 
7.80 
6.99 
3.76 
2.69 
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ตารางที่ 4-29 ความต้องการรับการสนับสนุนเพิ่มเติม (ต่อ) 
              n = 986 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
              ควรมีเจ้าหน้าที่และช่วงเวลาในการติดตามงานมากขึ้น 
              การปรับปรุงบ ารุงดิน 

8 
7 

2.15 
1.88 

ที่มา : ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของหมอดินอาสาในรูปแบบออนไลน์ 

 จากตารางที่ 4-29 พบว่า หมอดินอาสาต้องการรับการสนับสนุนด้านความรู้เพ่ิมเติม 
ด้านความรู้ หมอดินอาสาส่วนใหญ่ (ร้อยละ 82.35) ต้องการรับการสนับสนุนด้านความรู้

เพ่ิมเติม โดยมีหมอดินอาสา (ร้อยละ 17.65) ไม่ต้องการรับการสนับสนุนด้านความรู้เพ่ิมเติม  
หมอดินอาสา (ร้อยละ 30.17) ต้องการรับการสนับสนุนด้านความรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับองค์ความรู้ 
นวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการพัฒนาที่ดิน และการใช้แอพพลิเคชั่นของกรมพัฒนาที่ดิน (ร้อยละ 
28.20) การใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. การปลูกพืชปุ๋ยสด การผลิตปุ๋ยหมัก และน้ าหมักชีวภาพ  
(ร้อยละ 14.41) การปรับปรุงคุณภาพดิน (ร้อยละ 13.67) การลดต้นทุนการผลิต การลดการใช้
สารเคมีฯ และการวางแผนการใช้ที่ดิน (ร้อยละ 7.02) การบริหารจัดการน้ า (ร้อยละ 5.79)  
การวิเคราะห์ดิน น้ า พืช และ (ร้อยละ 0.74) เทคนิคการเป็นวิทยากร ตามล าดับ 

 ด้านผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. พบว่า หมอดินอาสามากกว่าครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 78.60) 
ต้องการรับการสนับสนุนผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. เพ่ิมเติม โดยมีหมอดินอาสา (ร้อยละ 21.40)  
ไม่ต้องการรับการสนับสนุนผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. เพ่ิมเติม หมอดินอาสามากกว่าครึ่งหนึ่ง  
(ร้อยละ 57.81) ต้องการรับการสนับสนุนสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 รองลงมา (ร้อยละ 53.16) สารเร่ง
ซุปเปอร์ พด.1 (ร้อยละ 50.71) พด.13 ไมคอร์ไรซาส าหรับข้าวโพด (ร้อยละ 41.94) สารเร่งซุปเปอร์ 
พด.7 (ร้อยละ 39.87) สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 (ร้อยละ 35.23) สารเร่งซุปเปอร์ พด.6 (ร้อยละ 33.16) 
ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 เพ่ิมธาตุอาหารและฮอร์โมนพืช (ร้อยละ 30.71) จุลินทรีย์ซุปเปอร์ พด.9 และ 
(ร้อยละ 29.03) จุลินทรีย์ส าหรับพืชปรับปรุงบ ารุงดิน พด.11 ตามล าดับ  

 นอกจากนี้ยังพบว่า หมอดินอาสาอีกส่วนหนึ่ง (ร้อยละ 37.73) ต้องการรับการสนับสนุน 
ด้านอ่ืนๆ โดยหมอดินอาสามากกว่าครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 53.76) ต้องการรับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ 
พืชปุ๋ยสด และปัจจัยการผลิต รองลงมา (ร้อยละ 20.97) การถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ๆ การเข้ารับ 
การฝึกอบรมและศึกษาดูงาน (ร้อยละ 7.80) สวัสดิการและค่าตอบแทนให้แก่หมอดินอาสา (ร้อยละ 
6.99) ชุดตรวจวิเคราะห์ดินเบื้องต้น (ร้อยละ 3.76) เอกสารประกอบการให้ความรู้แก่เกษตรกรและ 
ผู้ที่สนใจ (ร้อยละ 2.69) ตลาดรับซื้อสินค้าทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ (ร้อยละ 2.15) 
ควรมีเจ้าหน้าที่และช่วงเวลาในการติดตามงานมากขึ้น และ (ร้อยละ 1.88) การปรับปรุงบ ารุงดิน 
ตามล าดับ 

 จากผลการประเมิน พบว่า หมอดินอาสาส่วนใหญ่ ต้องการได้รับความรู้เพ่ิมเติม โดยต้องการ
ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ และการใช้แอพพลิเคชั่นของกรมพัฒนาที่ดิน ความสะดวก
รวดเร็วและสอดคล้องกับการใช้ชีวิตในปัจจุบัน ในส่วนของผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ก็คงต้องการ 
ขอรับเพ่ิมเติม คือ สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 และ พด.2 เนื่องจากเกษตรกรใช้มานานจนเห็นผลแล้ว  
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จึงมีความต้องการเป็นจ านวนมาก ส าหรับ พด.13 ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ออกมาใหม่ จึงต้องให้ 
หมอดินอาสาและเกษตรกรได้เรียนรู้เพื่อน าไปใช้ในการถ่ายทอดความรู้และน าไปปฏิบัติเองได้  

ตารางท่ี 4-30 ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของหมอดินอาสา  
             n = 986 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
1. ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของหมอดินอาสา 
    - ไม่พบปัญหาอุปสรรค 
    - พบปัญหาอุปสรรค ดังนี้ : 
       ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. และปัจจัยการผลิต ไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการ 
       เกษตรกรบางรายยังคงมีการใช้สารเคมีในการท าเกษตรอยู่ 
       ปริมาณน้ ามีไมเ่พียงพอต่อการท าการเกษตร  
       การเดินทางไปยังสถานีพัฒนาที่ดินไม่สะดวก  
       ราคาของผลผลิตตกต่ า และไม่มตีลาดรองรับสินค้าเกษตร
อินทรีย์  
       ยังขาดความรู้ความเข้าใจต่อผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด.  
       โรคระบาดในพืช ศัตรูพืชรบกวน และภัยธรรมชาติ ที่ไม่
สามารถควบคุมได้ 
       ขาดวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการท าปุ๋ยหมักและน้ าหมักชีวภาพ 
       การเข้าถึงสื่อออนไลน์และแอพพลิเคชั่นต่างๆ ของกรม
พัฒนาที่ดินไม่สะดวก 
       สถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ท าให้ไม่สามารถ
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจได้ 

 
630 
356 

127 
 

50 
46 
45 
26 

 
22 
16 

 
14 
5 
 

5 

 
63.89 
36.11 

35.68 
 

14.05 
12.92 
12.64 
7.30 

 
6.18 
4.50 

 
3.93 
1.40 

 
1.40 

ที่มา : ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของหมอดินอาสาในรูปแบบออนไลน์ 

 จากตารางที่ 4-30 พบว่า หมอดินอาสา (ร้อยละ 36.11) พบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
โดยมีหมอดินอาสามากกว่าครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 63.89) ไม่พบปัญหาอุปสรรค โดยหมอดินอาสา 
ที่พบปัญหาอุปสรรค (ร้อยละ 35.68) พบปัญหาผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. และปัจจัยการผลิต  
ไม่เพียงพอต่อความต้องการ รองลงมา (ร้อยละ 14.05) เกษตรกรบางรายยังคงมีการใช้สารเคมีในการ
ท าเกษตรอยู่  (ร้อยละ 12.92) ปริมาณน้ ามีไม่เพียงพอต่อการท าการเกษตร (ร้อยละ 12.64)  
การเดินทางไปสถานีพัฒนาที่ดินไม่สะดวก (ร้อยละ 7.30) ราคาของผลผลิตตกต่ าและไม่มีตลาด
รองรับสินค้าเกษตรอินทรีย์ (ร้อยละ 6.18) ยังขาดความรู้ความเข้าใจต่อผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด.  
(ร้อยละ 4.50) โรคระบาดในพืช ศัตรูพืชรบกวน และภัยธรรมชาติ ที่ไม่สามารถควบคุมได้  
(ร้อยละ 3.93) ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการท าปุ๋ยหมักและน้ าหมักชีวภาพ และ (ร้อยละ 1.40)  
การเข้าถึงสื่อออนไลน์และแอพพลิเคชั่นต่างๆ ของกรมพัฒนาที่ดิน ไม่สะดวก และสถานการณ์ 
โรคระบาด COVID-19 ท าให้ไม่สามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจได้ ตามล าดับ 
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 จากผลการประเมิน พบว่า หมอดินอาสาส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ 
เนื่องจากเป็นหมอดินอาสาประจ าต าบลที่ปฏิบัติหน้าที่มานานจนมีความช านาญในการถ่ายทอด
ความรู้  จนเกษตรกรเชื่อถือให้ความไว้เนื้อเชื่อใจ แนะน าอะไรก็ปฏิบัติตามจนเกิดสภาพที่ดี  
ประกอบกับสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง หมอดินอาสาที่พบปัญหาอุปสรรคมีเพียงส่วนน้อย 
ในเรื่องผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. และปัจจัยการผลิต ไม่เพียงพอต่อความต้องการ และเกษตรกร 
บางรายยังคงมีการใช้สารเคมีในการท าเกษตรอยู่ ซึ่งคงต้องใช้เวลาในการถ่ายทอดให้เห็นถึง
คุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งให้มีการศึกษาดูงานในพ้ืนที่เพ่ือให้เห็นภาพอย่างเป็นรูปธรรม
มากยิ่งขึ้น  

ตารางท่ี 4-31 ข้อเสนอแนะของหมอดินอาสา 
              n = 986 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
1. ข้อเสนอแนะของหมอดินอาสา 
    - ไม่มีข้อเสนอแนะ 
    - มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ : 
       ควรสนับสนุนผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ปัจจัยการผลิต และ
ชุดวิเคราะห์ดิน ให้เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร 
       ควรมีการจัดฝึกอบรมให้กับหมอดินอาสาอย่างต่อเนื่อง มี
การศึกษาดูงานในแปลงที่ท าการเกษตรประสบความส าเร็จ มีการ
ประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ให้รับรู้อย่างทั่วถึง และเจ้าหน้าที่ควร
มีการติดตามงานอย่างสม่ าเสมอ 
       ควรมีค่าตอบแทน/สวัสดิการให้กับหมอดินอาสา และ
สนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการผลิตปุ๋ยหมัก น้ าหมัก
ชีวภาพ เป็นต้น 
       ต้องการแหล่งน้ า/บ่อน้ าบาดาลให้เพียงพอต่อการท า
การเกษตร 
       ควรจัดหาตลาดเพ่ือรองรับผลผลิตทางการเกษตร ช่วยแก้ไข
ปัญหาของราคาผลผลิต และการขาดแคลนแรงงาน 

 
561 
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56.90 
43.10 

39.53 
 

35.77 
 
 
 

13.88 
 
 

7.76 
 

3.06 
 

ที่มา : ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของหมอดินอาสาในรูปแบบออนไลน์ 

 จากตารางที่ 4-31 พบว่า หมอดินอาสา (ร้อยละ 43.10) มีข้อเสนอแนะ โดยมีหมอดินอาสา 
(ร้อยละ 56.90) ไม่มีข้อเสนอแนะ หมอดินอาสา (ร้อยละ 39.53) มีข้อเสนอแนะว่า ควรสนับสนุน
ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ปัจจัยการผลิต และชุดวิเคราะห์ดิน ให้เพียงพอต่อความต้องการของ
เกษตรกร รองลงมา (ร้อยละ 35.77) ควรมีการจัดฝึกอบรมให้กับหมอดินอาสาอย่างต่อเนื่อง  
มีการศึกษาดูงานในแปลงที่ท าการเกษตรประสบความส าเร็จ มีการประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ  
ให้รับรู้อย่างทั่วถึง และเจ้าหน้าที่ควรมีการติดตามงานอย่างสม่ าเสมอ (ร้อยละ 13.88) ควรมี
ค่าตอบแทน/สวัสดิการให้กับหมอดินอาสา และสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการผลิตปุ๋ยหมัก 
น้ าหมักชีวภาพ เป็นต้น  (ร้อยละ 7.76) ต้องการแหล่งน้ า/บ่อน้ าบาดาลให้ เพียงพอต่อการ 
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ท าการเกษตร และ (ร้อยละ 3.06) ควรจัดหาตลาดเพ่ือรองรับผลผลิตทางการเกษตร ช่วยแก้ไขปัญหา
ของราคาผลผลิต และการขาดแคลนแรงงาน ตามล าดับ 

 จากผลการประเมิน พบว่า หมอดินอาสาส่วนใหญ่ไม่มีข้อเสนะแนะเพ่ิมเติม โดยมี 
หมอดินอาสาบางส่วนที่มีข้อเสนะแนะเพ่ิมเติม หมอดินอาสาส่วนใหญ่มีข้อเสนอแนะว่า ควรสนับสนุน
ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ปัจจัยการผลิต และชุดวิเคราะห์ดิน ให้เพียงพอต่อความต้องการของ
เกษตรกร เนื่องจากจะต้องใช้ในการถ่ายทอดความรู้และสาธิตให้แก่เกษตรกรรายอ่ืน ให้สามารถ
น าไปใช้และเพ่ือผลิตใช้เองได้ อีกส่วนหนึ่งต้องการให้มีการจัดฝึกอบรมให้กับหมอดินอาสา 
อย่างต่อเนื่อง มีการศึกษาดูงานในแปลงที่ท าการเกษตรประสบความส าเร็จ มีการประชาสัมพันธ์
โครงการต่างๆ ให้รับรู้อย่างทั่วถึง และเจ้าหน้าที่ควรมีการติดตามงานอย่างสม่ าเสมอ คงจะ
เนื่องมาจากเป็นหมอดินอาสาที่เข้ามารับหน้าที่ใหม่ จึงมีความต้องการในส่วนนี้ 

 4.3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่และหมอดินอาสา 

ส าหรับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่และหมอดินอาสา
เป็นการวิเคราะห์ว่าความคิดเห็นของหมอดินอาสาเป็นไปตามที่เจ้าหน้าที่ระบุไว้หรือไม่ ผู้ประเมิน 
จึงได้วิ เคราะห์หาความสัมพันธ์  โดยใช้วิธีการ เปรียบเทียบระหว่างความคิดเห็นจากการ 
ตอบแบบสอบถามของเจ้าหน้าที่และหมอดินอาสา ดังนี้ 

4.3.1 ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่และหมอดินอาสาเกี่ยวกับ
การติดตามการใช้ประโยชน์ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ของเจ้าหน้าที่ 

จากผลการประเมิน เจ้าหน้าที่และหมอดินอาสาให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตาม 
การใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ของเจ้าหน้าที่ ดังนี้ 

ตารางที่ 4-32 ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่และหมอดินอาสาเกี่ยวกับการติดตามการใช้ประโยชน์ 
จากผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ของเจ้าหน้าที ่

ความถี่ในการ
ติดตาม 

ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ ความคิดเห็นของหมอดินอาสา 
จ านวน (ราย) ร้อยละ จ านวน (ราย) ร้อยละ 

มีการติดตาม 242 98.37 978 99.19 
เดือนละ 1 ครั้ง 117 48.35 482 49.28 
3 เดือน/ครั้ง 73 30.17 346 35.38 
6 เดือน/ครั้ง 31 12.81 99 10.12 
อ่ืนๆ 21 8.68 51 5.22 
ไม่ได้ติดตาม 4 1.63 8 0.81 
รวม 246 100 986 100 

จากตารางที่ 4-32 พบว่า ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่และหมอดินอาสาเกี่ยวกับ 
การติดตามการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ของเจ้าหน้าที่ มีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกัน โดยเจ้าหน้าที่และหมอดินอาสาให้ความเห็นว่า เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ มีการติดตามการใช้
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ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. เดือนละ 1 ครั้ง รองลงมา 3 เดือน/ครั้ง 6 เดือน/ครั้ง และอ่ืนๆ 
ตามล าดับ โดยมีหน้าที่เพียงบางส่วนที่ไม่ได้ติดตามการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. 

4.3.2 ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่และหมอดินอาสาของความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ของหมอดินอาสา 

จากผลการประเมิน เจ้าหน้าที่ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ของหมอดินอาสา และผลการประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
จุลินทรีย์ พด. ของหมอดินอาสา มีดังนี้ 

ตารางที่ 4-33 ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่และหมอดินอาสาเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ของหมอดินอาสา  

ระดับความรู้ 
ความเข้าใจ 

ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ ความคิดเห็นของหมอดินอาสา 
จ านวน (ราย) ร้อยละ จ านวน (ราย) ร้อยละ 

มาก 115 46.75 777 78.80 
ปานกลาง 126 51.22 67 6.80 
น้อย 5 2.03 142 14.40 
รวม 246 100 986 100 

จากตารางที่ 4-3 พบว่า ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ของหมอดินอาสา กับผลการประเมินของหมอดินอาสามีความสัมพันธ์กัน
ค่อนข้างน้อย เนื่องจากเจ้าหน้าที่ให้ความเห็นว่า หมอดินอาสาส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในระดับ
ปานกลาง รองลงมา ระดับมาก และระดับน้อย ตามล าดับ แต่จากผลการประเมินความรู้ความเข้าใจ
ของหมอดินอาสา พบว่า หมอดินอาสาส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในระดับมาก รองลงมา ระดับ
น้อย และระดับปานกลาง ตามล าดับ ซึ่งเกินกว่าความคาดหวังที่เจ้าหน้าที่คาดหวังไว้ 

 



 

บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผล 
การประเมินผลองค์ความรู้และการใช้ประโยชน์ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ปี พ.ศ.2564  

มีวัตถุประสงค ์เพ่ือทราบถึงระดับความรู้ของเจ้าหน้าที่ สพข./สพด. เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. 
ระบบการจัดการ การบริการ การส่งเสริม การติดตามการใช้ประโยชน์ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. และ
การถ่ายทอดองค์ความรู้ของเจ้าหน้าที่ สพข./สพด. เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ให้แก่ 
หมอดินอาสาประจ าต าบล ตลอดจนความพึงพอใจ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และปัญหาอุปสรรค 
เพ่ือทราบถึงความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ตลอดจน 
ความพึงพอใจ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และปัญหาอุปสรรคของหมอดินอาสาประจ าต าบล  
โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 2 รูปแบบ คือ 1) การทดสอบองค์ความรู้ของเจ้าหน้าที่ สพข./สพด. 
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ระบบการจัดการ การบริการ การส่งเสริม และการติดตามการใช้
ประโยชน์ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. โดยมีแบบทดสอบรวม 100 ข้อ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 
ทดสอบความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. และความรู้ด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง จ านวน 70 ข้อ และ
ส่วนที่ 2 ทดสอบความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดการผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. การบริการ ส่งเสริม และ
การติดตามการใช้ประโยชน์ จ านวน 30 ข้อ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ สพข./สพด. เข้ารับการทดสอบจ านวน 
246 ราย ในพ้ืนที่ 77 จังหวัด โดยใช้แบบทดสอบเป็นเครื่องมือในการประเมินผล และ 2) ประเมิน 
การถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ของเจ้าหน้าที่ สพข./สพด. และการใช้ประโยชน์
ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ของหมอดินอาสาประจ าต าบล กลุ่มเป้าหมายคือ เจ้าหน้าที่ สพข./สพด.  
ซึ่งเป็นผู้ที่เข้ารับการทดสอบองค์ความรู้ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. จ านวน 246 ราย และ 
หมอดินอาสาประจ าต าบล จ านวน 986 ราย ในพ้ืนที่ 77 จังหวัด โดยใช้แบบสอบถามในรูปแบบ
ออนไลน์เป็นเครื่องมือในการประเมินผล ผลการประเมินสรุปได้ ดังนี้ 

5.1.1 การทดสอบองค์ความรู้ของเจ้าหน้าที่ สพข./สพด. เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ 
พด. ระบบการจัดการ การบริการ การส่งเสริม และการติดตามการใช้ประโยชน์ผลิตภัณฑ์
จุลินทรีย์ พด. 

เจ้าหน้าที่ผู้เข้ารับการทดสอบองค์ความรู้ เกี่ยวผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. มากกว่า
ครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 54.88) เป็นเพศหญิง เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 35 - 45 ปี โดยมีอายุเฉลี่ย 
41 ปี เจ้าหน้าที่เกือบครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 49.19) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี เจ้าหน้าที่ (ร้อยละ 
31.30) อยู่ในต าแหน่งนักวิชาการเกษตรช านาญการมากที่สุด และส่วนใหญ่ (ร้อยละ 82.52)  
มีต าแหน่งเป็นมิสเตอร์เกษตรอินทรีย์  

ผลการทดสอบพบว่า เจ้าหน้าที่มีคะแนนในภาพรวมเฉลี่ย 77.69 คะแนน และ 
เมื่อแบ่งการทดสอบองค์ความรู้ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์  พด. ออกเป็น 2 ส่วน จะพบว่า  
ส่วนที่ 1 องค์ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. และความรู้ด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ 
ได้คะแนนเฉลี่ย 54 คะแนน (จาก 70 คะแนน) ส่วนที่ 2 องค์ความรู้ เกี่ยวกับระบบการจัดการ
ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์  พด. การบริการ ส่งเสริม และการติดตามการใช้ประโยชน์ เจ้าหน้าที่ 
ได้คะแนนเฉลี่ย 23.69 คะแนน (จาก 30 คะแนน) และเมื่อจ าแนกในแต่ละช่วงคะแนน พบว่า 
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เจ้าหน้าทีส่่วนใหญ่มีคะแนนอยู่ในช่วง 70 - 89 คะแนน แสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการทดสอบ
มีความรู้ ความเข้าใจในนวัตกรรม การใช้ผลิตภัณฑ์สารเร่งซุปเปอร์ พด. และเมื่อจ าแนกคะแนน 
การทดสอบตามระดับต าแหน่ง พบว่า เจ้าหน้าที่ต าแหน่งระดับช านาญการได้คะแนนเฉลี่ยสูงสุด  
โดยมีคะแนนเฉลี่ย 79.34 คะแนน ซึ่งได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าเจ้าหน้าที่ระดับช านาญการพิเศษ 
(เล็กน้อย) อาจเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ระดับช านาญการ เป็นผู้ปฏิบัติงานลงพ้ืนที่ในการถ่ายทอด 
องค์ความรู้ สาธิต และส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ให้แก่เกษตรกร (หมอดินอาสา) 
มากกว่าเจ้าหน้าที่ระดับช านาญการพิเศษ ซึ่งมีภาระหน้าที่ที่เปลี่ยนแปลงไป คือ ได้ปรับเปลี่ยนมาเป็น
ผู้บริหารซึ่งมีหน้าที่บริหารจัดการเชิงนโยบายในภาพรวมของหน่วยงาน จากเคยท าหน้าที่เป็น 
ผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้โดยตรง 

นอกจากนี้ยังพบว่า เจ้าหน้าที่เกือบทั้งหมด (ร้อยละ 99.18) มีความรู้ เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. เป็นอย่างดี และสามารถถ่ายทอดความรู้ได้อย่างถูกต้อง มีเจ้ าหน้าที่ 
เพียง 1 รายเท่านั้น ที่มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ดี แต่ยังถ่ายทอดความรู้ไม่ดีเท่าที่ควร 
อาจจะเป็นเพราะเจ้าหน้าที่ท างานในส่วนของวิชาการเป็นหลัก มากกว่าการถ่ายทอดความรู้ให้แก่
หมอดินอาสา และมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ยังไม่ดี แต่กลับมีการ
ถ่ายทอดความรู้ไดดี้ อาจจะเป็นเพราะเจ้าหน้าที่มีหน้าที่หลักในการถ่ายทอดองคค์วามรู้ให้แก่หมอดินอาสา 
ซึ่งอาจจะไม่ช านาญในการใช้ภาษาทางวิชาการท่ีใช้ในแบบทดสอบ จึงไม่สามารถตอบได้ถูกต้อง 

5.1.2 การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ของเจ้าหน้าที่ 
เจ้าหน้าที่ทั้งหมด (ร้อยละ 100) มีการถ่ายทอดความรู้ โดยเจ้าหน้าที่ ส่วนใหญ่  

(ร้อยละ 72.36) ถ่ายทอดความรู้โดยการสาธิตวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ด้วยการบรรยาย 
สาธิต พร้อมฝึกปฏิบัติภายในศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน และในพ้ืนที่ของเกษตรกร 
พร้อมทั้งสนับสนุนผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. โดยมีเจ้าหน้าที่มากกว่าครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 54.88) ถ่ายทอด
ความรู้โดยการสอนและให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ด้วยการบรรยาย สาธิต 
พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติ ภายในศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน และที่จุดเรียนรู้ฯ และใช้สื่อ
ประชาสัมพันธ์ คลิปวิดิโอ powerpoint ในการบรรยาย สาธิต ฝึกปฏิบัติ พร้อมทั้งสนับสนุน
ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด.  

ส าหรับการผลิตคลิปวิดีโอเพื่อเป็นสื่อการถ่ายทอดความรู้ พบว่า เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ 
(ร้อยละ 80.49) สามารถผลิตคลิปวิดีโอเพ่ือเป็นสื่อในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่หมอดินอาสาได้ โดยมี
เจ้าหน้าที่มากกว่าครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 71.72) ผลิตคลิปวิดีโอได้ 1 - 3 เรื่อง และมีเจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่ง 
(ร้อยละ 19.51) ไม่สามารถผลิตคลิปวิดีโอได้ เนื่องจากไม่มีความรู้ ประสบการณ์และความช านาญ 
ในการจัดท าสื่อวีดิทัศน์ ขาดอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดท าสื่อวีดิทัศน์ และเกษตรกรในพ้ืนที่นิยมการเรียนรู้
จากการฝึกปฏิบัติจริงมากกว่าการเรียนรู้จากสื่อวีดิทัศน์ 

ในส่วนของการบันทึก สรุป และรวบรวมองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการปฏิบัติงาน 
เจ้าหน้าที่เกือบทั้งหมด (ร้อยละ 89.43) มีการบันทึก สรุป และรวบรวมองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการ
ปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 77.27) สามารถบันทึก สรุป และรวบรวมองค์ความรู้ใหม่
ได้ 1 - 3 เรื่อง และมีเจ้าหน้าที่เพียงบางส่วน (ร้อยละ 10.57) ไม่ได้มีการบันทึก สรุป และรวบรวม
องค์ความรู้ใหม ่เนื่องจาก ไม่มีเวลา และเป็นความรู้เดิมที่มีอยู่แล้ว  
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ส าหรับวิธีการ/แนวทางการขยายผลองค์ความรู้ไปสู่เกษตรกร เจ้าหน้าที่ (ร้อยละ 
27.64) ใช้วิธีการบรรยายและสาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
การพัฒนาที่ดิน รองลงมา ใช้วิธีการจัดท าสื่อและให้ค าแนะน าแก่เกษตรกร และการบรรยายและ
สาธิตผ่านกลุ่มเครือข่ายหมอดินอาสา และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามล าดับ 

การสนับสนุนผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ให้แก่หมอดินอาสา เจ้าหน้าที่เกือบทั้งหมด 
(ร้อยละ 99.59) สนับสนุนสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 รองลงมา พด.1 พด.7 พด.3 และ พด.6 โดยมี
เจ้าหน้าที่ไม่ถึงครึ่งหนึ่งที่สนับสนุน พด.9 กับ พด.12 พด.11 และ พด.13 ตามล าดับ โดยเจ้าหน้าที่
มากกว่าครึ่งหนึ่ ง (ร้อยละ 59.35) สนับสนุนผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์  พด.  ในกิจกรรมส่งเสริม 
เกษตรอินทรีย์ด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม รองลงมา เป็นกิจกรรมการพัฒนาหมอดินอาสา 
โครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน และโครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตามล าดับ 

ส าหรับความต้องการของเจ้าหน้าที่ที่จะให้กรมฯ สนับสนุน เพื่อ เป็นการ 
เพิ่มศักยภาพในการท างาน เจ้าหน้าที่เกือบทั้งหมด (ร้อยละ 91.06) ต้องการให้กรมฯ สนับสนุน
เพ่ิมเติม โดยมีเจ้าหน้าที่ (ร้อยละ 33.48) ต้องการให้มีการปรับปรุงสื่อที่ใช้ในการถ่ายทอดความรู้ 
นวัตกรรม และงานวิจัยใหม่ๆ รวมถึงการจัดอบรมเกี่ยวกับการผลิตสื่อ รองลงมา สนับสนุนสื่อที่ใช้ 
ในการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดงตัวอย่าง สนับสนุนปัจจัยการผลิต 
อุปกรณ์ในการจัดท าสื่อวีดิทัศน์ หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ สนับสนุนงบประมาณในการท าวิจัย และ
การศึกษาต่อ สนับสนุนบุคลากรในการลงพ้ืนที่ให้ความรู้แก่เกษตรกร และพาหนะที่ใช้ในการลงพ้ืนที่
ให้ความรู้แก่เกษตรกร ตามล าดับ 

การติดตามการใช้ประโยชน์ของเจ้าหน้าที่หลังจากสนับสนุนผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ 
พด. ให้กับหมอดินอาสา เจ้าหน้าที่เกือบทั้งหมด (ร้อยละ 98.37) มีการติดตามการใช้ประโยชน์
ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ของหมอดินอาสา โดยเจ้าหน้าที่เกือบครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 48.35) มีการติดตาม 
เดือนละ 1 ครั้ง รองลงมา 3 เดือนต่อครั้ง ซึ่งมเีจ้าหน้าที่มากกว่าครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 56.20) ติดตามโดย
การถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้ความรู้ และค าแนะน าเพ่ิมเติม รองลงมา สนับสนุนผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ 
พด.จากนวัตกรรมใหม่ และถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้ความรู้ และค าแนะน าเพ่ิมเติม นอกจากนี้ 
เจ้าหน้าที่เกือบทั้งหมด (ร้อยละ 96.75) ยังแนะน าให้หมอดินอาสาเก็บตัวอย่างดินก่อน-หลังการใช้
ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด.  

 5.1.3 ประเมินการใช้ประโยชน์ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ของหมอดินอาสาประจ าต าบล 
5.1.3.1 ลักษณะและสภาพทั่วไปของหมอดินอาสา 

หมอดินอาสามากกว่าครึ่ งหนึ่ ง  (ร้อยละ 85.19)  เป็นเพศชาย โดย 
หมอดินอาสาครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 45.74) มีอายุระหว่าง 51 - 60 ปี จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
มากที่สุด หมอดินอาสามากกว่าครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 63.89) เป็นประธานหรือผู้ดูแลศูนย์เรียนรู้ฯ โดย
ส่วนใหญ่จะเป็นประธานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน หมอดินอาสาส่วนใหญ่ (ร้อยละ 
79.72) มีที่ดินเป็นของตนเอง โดยมีเนื้อที่ถือครองเฉลี่ย 60.67 ไร่ต่อครัวเรือน ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์
ที่ดินเพ่ือท านา (มีพ้ืนที่เฉลี่ย 16.78 ไร่) รองลงมา ท าไร่ (มีพ้ืนที่เฉลี่ย 16.40 ไร่) ปลูกไม้ผล/ไม้ยืนต้น 



95 

(มีพ้ืนที่เฉลี่ย 8.37 ไร่) ปลูกพืชผักสวนครัว (มีพ้ืนที่เฉลี่ย 2.50 ไร่) ปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ (มีพ้ืนที่เฉลี่ย 
6.89 ไร่) ท าการประมง (มีพ้ืนที่เฉลี่ย 4.83 ไร่) ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ (มีพ้ืนที่เฉลี่ย 0.65 ไร่) และ 
ท าปศุสัตว์ (มีพ้ืนที่เฉลี่ย 4.25 ไร่)  

5.1.3.2 ความรู้ที่ได้รับและการน าความรู้ไปถ่ายทอด 
หมอดินอาสาทั้งหมด (ร้อยละ 100) ได้รับความรู้  โดยหมอดินอาสา 

เกือบทั้งหมด (ร้อยละ 98.68) ได้รับการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. จากการ
ฝึกอบรม รองลงมา จากสื่อสิ่งพิมพ์ (โปสเตอร์ แผ่นพับ หนังสือวิชาการ) จากการจัดงาน/กิจกรรม
ต่างๆ และจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ websiteฯ คลิปวิดีโอ และเพจ Facebook หมอดินอาสาทั้งหมด
(ร้อยละ 100) ได้รับความรู้เกี่ยวกับสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 และ พด. 2 รองลงมา เป็นสารเร่งซุปเปอร์ 
พด.7 พด.3 พด.6 พด.11 พด.9 พด.12 และ พด.13 ตามล าดับ โดยน าความรู้ที่ได้รับเกี่ยวกับสารเร่ง
ซุปเปอร์ พด.2 พด.1 พด.3 พด.7 และ พด.6 ไปถ่ายทอดให้แก่บุคคลอ่ืนมากที่สุด รองลงมา  
เป็นจุลินทรีย์ซุปเปอร์ พด. 11 พด.12 พด.9 และ พด.13 ตามล าดับ  

ส าหรับความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์  พด. ของ 
หมอดินอาสา หมอดินอาสาส่วนใหญ่ (ร้อยละ 78.80) ตอบค าถามได้ถูกต้องเกือบทุกข้อ (9 - 11 
คะแนน) มีความรู้อยู่ในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ย 9.73 คะแนน แสดงให้เห็นว่า หมอดินอาสา 
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. 

การถ่ายทอดความรู้ของหมอดินอาสา หมอดินอาสาเกือบทั้งหมด (ร้อยละ 
99.59) น าความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอด โดยน าความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรมากที่สุด รองลงมา 
เพ่ือนบ้าน สมาชิกในครอบครัว หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนทั่วไป และนักเรียน/ 
นักศึกษา ตามล าดับ โดยมีหมอดินอาสาเกือบครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 40.84) มีความช านาญในการ
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคคลอ่ืน ซึ่งมีหมอดินอาสามากกว่าครึ่งหนึ่ง ถ่ายทอดความรู้โดยการแนะน า
และสาธิตวิธีการท าปุ๋ยหมักและน้ าหมักชีวภาพ เพื่อให้เกษตรกรน าไปผลิตใช้ในพ้ืนที่ตนเอง รองลงมา 
เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และสาธิตวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ให้แก่เกษตรกรและ  
ผู้ที่สนใจ พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงบ ารุงดิน และการจัดการดินในการปลูกพืชด้วย 
ในส่วนของความช านาญในการน าผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ไปใช้ประโยชน์ หมอดินอาสามากกว่า
ครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 59.16) มีความช านาญในการน าผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ไปใช้ประโยชน์ โดย 
หมอดินอาสาส่วนใหญ่ (ร้อยละ 85.71) มีความช านาญในการใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 รองลงมา  
การใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 และ พด.7 พด.3 พด.6 พด.12 พด.9 พด.11 และ พด.13 ตามล าดับ 

การน าผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ไปใช้ประโยชน์  หมอดินอาสาทั้งหมด  
(ร้อยละ 100) มีการน าผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ไปใช้ประโยชน์ โดยหมอดินอาสาเกือบทั้งหมด  
(ร้อยละ 99.29) น าไปผลิตน้ าหมักชีวภาพ (พด.2) มากที่สุด รองลงมา น าไปผลิตปุ๋ยหมัก (พด.1) ผลิต
สารควบคุมแมลงศัตรูพืช (พด.7) ผลิตเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืช (พด.3) ผลิตสารบ าบัด
น้ าเสีย ขจัดกลิ่นเหม็น และก าจัดลูกน้ ายุงร าคาญ (พด.6) ผลิตปุ๋ยชีวภาพ (พด.12) ผลิตจุลินทรีย์
ส าหรับพืชปรับปรุงบ ารุงดิน (พด.11) ผลิตจุลินทรีย์เพ่ิมความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสในดินกรด 
ดินเปรี้ยว (พด.9) และผลิตหัวเชื้อส าหรับปลูกข้าวโพด (พด.13) ตามล าดับ 
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การติดตามการใช้ประโยชน์ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ของเจ้าหน้าที่  
หมอดินอาสาเกือบทั้งหมด (ร้อยละ 99.19) ให้ความเห็นว่า เจ้าหน้าที่มีการติดตามการใช้ประโยชน์
ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ของหมอดินอาสา โดยมีหมอดินอาสาเกือบครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 49.28)  
ให้ความเห็นว่าเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่มีการติดตามการใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. เดือนละ 1 ครั้ง 
รองลงมา 3 เดือนต่อครั้ง และ 6 เดือนต่อครั้ง ตามล าดับ 

5.1.3.3 ประโยชน์ที่หมอดินอาสาได้รับจากการใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. 
หมอดินอาสามากกว่าครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 70.99) ได้รับประโยชน์จากการใช้

ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ในระดับมากที่สุด โดยประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. 
มากที่สุด (ร้อยละ 90.06) คือ ช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมี/สารเคมีทางการเกษตร รองลงมา ต้นทุนการผลิต
พืชลดลง คุณภาพดินดีขึ้น ผลผลิตพืชเพ่ิมมากขึ้น พร้อมทั้งท าให้สุขภาพดีขึ้น เป็นการรักษา
สิ่งแวดล้อม และท าให้ระบบนิเวศดีขึ้น รวมถึงเป็นการใช้วัสดุที่อยู่รอบตัวให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ
ช่วยให้เกษตรกรเข้าสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ได้ง่ายขึ้น ตามล าดับ และประโยชน์ที่ได้รับ
จากการใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. จึงท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมี/สารเคมี 
ทางการเกษตร โดยหมอดินอาสาที่ปลูกพืชผักมีปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมี และสารเคมีก าจัดวัชพืช ลดลง 
มากที่สุด เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 42.86 และ 66.67 ตามล าดับ และหมอดินอาสาที่ปลูกข้าวและพืชผัก 
มีปริมาณการใช้สารเคมีก าจัดแมลงศัตรูพืชลดลงมากที่สุด เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 63.64 

ส าหรับการเปลี่ยนแปลงผลผลิตพืช หลังจากหมอดินอาสาน าผลิตภัณฑ์
จุลินทรีย์ พด. ไปใช้ในพ้ืนที่ท าการเกษตรของตนเองแล้ว ผลผลิตพืชมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้น โดย
หมอดินอาสาที่ปลูกข้าวมีการเปลี่ยนแปลงของผลผลิตเพ่ิมขึ้น เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 18.34 ส าหรับพืช
ไร่ หมอดินอาสาที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีการเปลี่ยนแปลงผลผลิตเพ่ิมขึ้นมากที่สุด เฉลี่ยคิดเป็นร้อย
ละ 17.07 ในส่วนของพืชผัก หมอดินอาสาที่ปลูกพริก มีการเปลี่ยนแปลงผลผลิตเพ่ิมขึ้นมากที่สุด 
เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 72.72 ไม้ผล/ไม้ยืนต้น หมอดินอาสาที่ปลูกเงาะ มีการเปลี่ยนแปลงผลผลิต
เพ่ิมขึ้นมากที่สุด เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 37.50 และไม้ดอก/ไม้ประดับ หมอดินอาสาที่ปลูกดอก
เบญจมาศ มีการเปลี่ยนแปลงผลผลิตเพ่ิมข้ึนมากที่สุด เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 11.11 

การจัดการผลผลิตทางการเกษตร หมอดินอาสาที่ปลูกข้าวมากกว่าครึ่งหนึ่ง 
(ร้อยละ 84.02) น าข้าวไปจ าหน่ายและเก็บไว้บริโภคในครัวเรือน โดยมีหมอดินอาสาเพียง (ร้อยละ 
9.62) เก็บข้าวไว้บริโภคในครัวเรือน และมีหมอดินอาสาบางส่วน (ร้อยละ 6.36) น าไปจ าหน่าย 
เพียงอย่างเดียว หมอดินอาสาที่ปลูกพืชผักมากกว่าครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 56.04) เก็บพืชผักไว้บริโภค 
ในครัวเรือน โดยมีหมอดินอาสา (ร้อยละ 43.96) น าไปจ าหน่าย หมอดินอาสาที่ปลูกไม้ผล/ไม้ยืนต้น 
มากกว่าครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 65.26) น าผลผลิตไปจ าหน่าย โดยมีหมอดินอาสา (ร้อยละ 34.74) เก็บไว้
บริโภคในครัวเรือน หมอดินอาสาที่ปลูกพืชไร่ทั้งหมดน าผลผลิตไปจ าหน่าย และหมอดินอาสาที่ปลูก
ไม้ดอก/ไม้ประดับ มากกว่าครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 53.92) ปลูกไว้เป็นไม้ประดับ และมีหมอดินอาสา  
(ร้อยละ 46.08) น าไปจ าหน่าย 
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5.1.3.4 ความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะของหมอดินอาสา 

1) ความพึงพอใจของหมอดินอาสา 
หมอดินอาสามีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ในภาพรวม 

อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 4.39 โดยมีหมอดินอาสามากกว่าครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 61.26) 
มีความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. มากที่สุด (โดยมีความพึงพอใจ
สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 พด.1 พด.7 พด.3 และ พด.6 อยู่ในระดับมากที่สุด ส าหรับจุลินทรีย์ซุปเปอร์ 
พด.11 พด.9 พด.12 และ พด.13 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ตามล าดับ) รองลงมา หมอดินอาสา 
(ร้อยละ 54.67) มีความพึงพอใจต่อการถ่ายทอดความรู้ของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. 
(ร้อยละ 54.16) มีความพึงพอใจต่อความรู้ที่ได้รับจากการถ่ายทอดของเจ้าหน้าที่  และ (ร้อยละ 
42.38) มีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ตามล าดับ 

2) ความคิดเห็นของหมอดินอาสา 
หมอดินอาสาทั้งหมด (ร้อยละ 100) มีความภาคภูมิใจในการเป็น 

หมอดินอาสา โดยหมอดินอาสาครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 50.71) มีความภาคภูมิ ใจ เนื่องจากสามารถ 
น าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติในพ้ืนที่ของตนเองได้ และยังเป็นพ้ืนที่ตัวอย่างให้แก่เกษตรกรได้เข้ามา
ศึกษาดูงาน มากที่สุด รองลงมา ภาคภูมิใจที่ได้เป็นตัวแทนของเกษตรกร ดูแลศูนย์ถ่ายทอดให้ความรู้
แก่ผู้เข้าเยี่ยมชมและเกษตรกรรายอ่ืน ได้เดินตามรอยในหลวงรัชกาลที่ 9 และได้เป็นส่วนหนึ่งในการ
ขับเคลื่อนการผลิตสินค้าเกษตร  

หมอดินอาสาส่วนใหญ่ (ร้อยละ 82.35) ต้องการรับการสนับสนุน 
ด้านความรู้ โดยมีหมอดินอาสา (ร้อยละ 30.17) ต้องการรับความรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับองค์ความรู้ 
นวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการพัฒนาที่ดิน และการใช้แอพพลิเคชั่นของกรมพัฒนาที่ดินมากที่สุด 
รองลงมา ความรู้ในการใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. การปลูกพืชปุ๋ยสด การผลิตปุ๋ยหมัก และน้ าหมัก
ชีวภาพ การปรับปรุงคุณภาพดิน การลดต้นทุนการผลิต การลดการใช้สารเคมีฯ และการวางแผน 
การใช้ที่ดิน รวมถึงการบริหารจัดการน้ า การวิเคราะห์ดิน น้ า พืช และเทคนิคการเป็นวิทยากร 
ตามล าดับ ส าหรับด้านผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. พบว่า หมอดินอาสามากกว่าครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 78.60) 
ต้องการรับการสนับสนุนผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. เพ่ิมเติม โดยมีหมอดินอาสา (ร้อยละ 57.81) 
ต้องการรับการสนับสนุนสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 มากที่สุด รองลงมา เป็นสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 พด.13 
พด.7 พด.3 พด.6 พด.12 พด.9 และ พด.11 ตามล าดับ และยังมีความต้องการอ่ืนๆ เช่น เมล็ดพันธุ์
พืชปุ๋ยสด ปัจจัยการผลิต การถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ๆ การเข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน  
เป็นต้น 

3) ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานของหมอดินอาสา 
หมอดินอาสาไม่ถึงครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 36.11) พบปัญหาอุปสรรคในการ

ปฏิบัติงาน โดยมีหมอดินอาสา (ร้อยละ 35.68) พบปัญหาผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. และปัจจัยการผลิต 
ไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร รองลงมา (ร้อยละ 14.05) เกษตรกรบางรายยังคงมีการใช้
สารเคมีในการท าเกษตร และปริมาณน้ าไม่เพียงพอต่อการท าการเกษตร การเดินทางยังไปสถานี
พัฒนาที่ดินไม่สะดวก ราคาของผลผลิตตกต่ าและไม่มีตลาดรองรับสินค้าเกษตรอินทรีย์ ยังขาดความรู้
ความเข้าใจต่อผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. การเกิดโรคระบาดในพืช ศัตรูพืชรบกวน และภัยธรรมชาติ  
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ที่ไม่สามารถควบคุมได้ ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการท าปุ๋ยหมักและน้ าหมักชีวภาพ และการเข้าถึง 
สื่อออนไลน์และแอพพลิเคชั่นต่างๆ ของกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมทั้งสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 
ท าให้ไม่สามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจได้  

4) ข้อเสนอแนะของหมอดินอาสา 
หมอดินอาสาเกือบครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 43.10) มีข้อเสนอแนะ โดยมีหมอดิน

อาสา (ร้อยละ 39.53) มีข้อเสนอแนะว่า ควรสนับสนุนผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ปัจจัยการผลิต และ
ชุดวิเคราะห์ดิน ให้เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร รองลงมา ควรมีการจัดฝึกอบรมให้กับ 
หมอดินอาสาอย่างต่อเนื่อง มีการศึกษาดูงานในแปลงที่ท าการเกษตรประสบความส าเร็จ  
ควรมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการต่างๆ ให้รับรู้อย่างทั่วถึง และเจ้าหน้าที่ควรมีการติดตาม
งานอย่างสม่ าเสมอ ควรมีค่าตอบแทน/สวัสดิการให้กับหมอดินอาสา และควรสนับสนุนแหล่งน้ า 
ให้เพียงพอต่อการท าการเกษตร  

5.1.3.5 ความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ 

1) ความคิดเห็น 
การใช้สารเคมีทางการเกษตรของหมอดินอาสาหลังได้รับการถ่ายทอด

ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. เจ้าหน้าที่เกือบทั้งหมด (ร้อยละ 97.56) มีความเห็นว่า 
หลังจากหมอดนิอาสาไดร้ับการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์แล้ว หมอดินอาสามีการใช้
สารเคมีทางการเกษตรลดลง โดยมีเจ้าหน้าทีเ่กือบครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 49.17) คิดว่า หมอดินอาสามีการ
ใช้สารเคมีทางการเกษตรลดลงประมาณร้อยละ 10 - 29 รองลงมา ประมาณร้อยละ 30 - 49 และ
ร้อยละ 50 - 69 ตามล าดับ 

ในส่วนของความรู้ความเข้าใจของหมอดินอาสาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
จุลินทรีย์ พด. เจ้าหน้าที่มากกว่าครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 51.22) มีความเห็นว่า หมอดินอาสามีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีเจ้าหน้าที่ (ร้อยละ 35.72) 
คิดว่าเนื่องจาก ยังขาดความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด.  รองลงมา หมอดินอาสา 
ที่มีอายุมาก จึงท าความเข้าใจและจดจ าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ได้ค่อนข้างน้อย หมอดินอาสา 
บางรายยังไม่ได้น าไปปฏิบัติ รวมถึงใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ยังไม่ครบทุกผลิตภัณฑ์ และ 
มีการเปลี่ยนหมอดินอาสาค่อนข้างบ่อย จึงได้รับความรู้หรือเข้ารับการอบรมไม่ต่อเนื่อง พร้อมทั้ง 
หมอดินอาสาบางรายยังคงมีความเชื่อว่าสารเคมีท าให้ผลผลิตเพ่ิมข้ึน 

ส าหรับประโยชน์ที่หมอดินอาสาได้รับจากการใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ 
พด. เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 84.96) มีความเห็นว่า หมอดินอาสาได้รับประโยชน์จากการใช้
ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. อยู่ในระดับมาก โดยมีเจ้าหน้าที่ (ร้อยละ 57.89) คิดว่าเนื่องจาก สามารถ  
ลดการใช้สารเคมี ลดต้นทุนการผลิต และเพ่ิมผลผลิตได้จริง รองลงมา สามารถน าไปใช้ในพ้ืนที่
การเกษตรของตนได้จริงและยังเป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกรรายอื่นด้วย  

ในการน าผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องของ
หมอดินอาสา เจ้าหน้าที่มากกว่าครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 67.07) มีความเห็นว่า หมอดินอาสาน าผลิตภัณฑ์
จุลินทรีย์ พด. ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้อง อยู่ในระดับมาก โดยมีเจ้าหน้าที่ (ร้อยละ 30.91) คิดว่า



99 

เนื่องจาก หมอดินอาสาน าไปใช้ได้อย่างถูกต้องตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่ รองลงมา น าไปใช้ 
ในพ้ืนที่จริงแล้วได้ผลผลิตเพ่ิมขึ้น ต้นทุนการผลิตลดลง หมอดินอาสาเข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง  
อีกทั้งยังมีความช านาญเนื่องจากใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. มาเป็นระยะเวลานาน และสามารถ 
น าประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ไปถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรรายอื่นๆ ได้ 

2) ปัญหา อุปสรรคของเจ้าหน้าที่  
ด้านการถ่ายทอดความรู้ เจ้าหน้าที่มากกว่าครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 60.57)  

มีปัญหาและอุปสรรคด้านการถ่ายทอดความรู้ให้แก่หมอดินอาสา โดยมีเจ้าหน้าที่ (ร้อยละ 30.87)  
มีปัญหา/อุปสรรคเกี่ยวกับหมอดินอาสามีอายุมากและบางพ้ืนที่มีการเปลี่ยนหมอดินบ่อย  
ท าให้หมอดินอาสาได้รับความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ไม่ต่อเนื่อง รองลงมา ช่วงเวลาของ
เจ้าหน้าที่และหมอดินอาสาที่ไม่ตรงกัน และช่วงเวลาในการอบรมค่อนข้างน้อย สื่อประชาสัมพันธ์ 
ไม่ดึงดูดความสนใจ ข้อมูลที่ใช้ในการถ่ายทอดความรู้ ไม่ทันสมัยและไม่เป็นปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์
จุลินทรีย์ พด. มีหลายผลิตภัณฑ์ ท าให้หมอดินอาสาเกิดความสับสน หมอดินอาสาบางรายเข้าถึงสื่อ
และแอพพลิเคชั่นได้ยาก เนื่องจากไม่มีสมาร์ทโฟน และหมอดินอาสาไม่น าความรู้ที่ได้รับจากการ
อบรมไปปฏิบัติ การถ่ายทอดความรู้ให้แก่หมอดินอาสาไม่ทั่วถึง เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีจ านวนน้อย  
และขาดงบประมาณและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์  

ด้านการสนับสนุนผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. เจ้าหน้าที่มากกว่าครึ่งหนึ่ง 
(ร้อยละ 65.45) มีปัญหาและอุปสรรคด้านการสนับสนุนผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. โดยเจ้าหน้าที่เกือบ
ทั้งหมด (ร้อยละ 95.03) มีปัญหา/อุปสรรคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. มีปริมาณไม่เพียงพอ มี
ความล่าช้าไม่ทันต่อความต้องการ และผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. หมดอายุ รองลงมา ผลิตภัณฑ์
จุลินทรีย์ พด. บางผลิตภัณฑ์ใช้ระยะเวลาในการหมักนาน หมอดินอาสาจึงไม่ให้ความสนใจ และมี
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีไม่ครบทุกต าบล พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอ ที่จะดูแลเกษตรกรได้อย่าง
ทั่วถึง 

3) ข้อเสนอแนะ 
เจ้าหน้าทีม่ากกว่าครึง่หนึ่ง (ร้อยละ 53.66) มีข้อเสนอแนะ โดยเจ้าหน้าที่ 

(ร้อยละ 51.51) มีข้อเสนอแนะว่า ควรสนับสนุนผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของเกษตรกร รองลงมา มีการพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ ในเรื่องต่างๆ เช่น การบริหารจัดการ
ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เป็นต้น กรมฯ ควรผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ิมมากขึ้น 
และควรมีการผลิตสื่อที่เป็นภาษาท้องถิ่นด้วย เพ่ือความเข้าใจง่าย สนับสนุนผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. 
ให้ทันต่อความต้องการของเกษตรกร ปรับวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ให้เกษตรกรมีความ
สะดวกในการใช้มากขึ้น ควรมีค่าตอบแทน หรือจัดการประกวดศูนย์เรียนรู้ฯ ของหมอดินอาสา  
เพ่ือสร้างแรงจูงใจ และมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 
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 5.1.4 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่และหมอดินอาสา 
1) ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่และหมอดินอาสาเกี่ยวกับ 

การติดตามการใช้ประโยชน์ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ของเจ้าหน้าที่ 

จากการวิ เคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่และ 
หมอดินอาสา พบว่า ความคิดเห็นของเจ้าหน้าทีแ่ละหมอดินอาสาเกี่ยวกับการติดตามการใช้ประโยชน์
จากผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ของเจ้าหน้าที่ มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน โดยเจ้าหน้าที่และ 
หมอดินอาสาให้ความเห็นว่า เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ มีการติดตามการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ 
พด. เดือนละ 1 ครั้ง รองลงมา 3 เดือน/ครั้ง 6 เดือน/ครั้ง และอ่ืนๆ ตามล าดับ โดยมีหน้าที่เพียง
บางส่วนที่ไม่ได้ติดตามการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. 

2) ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่และหมอดินอาสาของความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ของหมอดินอาสา 

จากการวิ เคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นของเจ้ าหน้าที่และ 
หมอดินอาสา พบว่า ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่กับผลการประเมินของหมอดินอาสามีความสัมพันธ์
กันค่อนข้างน้อย เนื่องจากเจ้าหน้าที่ให้ความเห็นว่า หมอดินอาสาส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจ  
ในระดับปานกลาง รองลงมา ระดับมาก และระดับน้อย ตามล าดับ แต่จากผลการประเมิ นความรู้
ความเข้าใจของหมอดินอาสา พบว่า หมอดินอาสาส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในระดับมาก 
รองลงมา ระดับน้อย และระดับปานกลาง ตามล าดับ ซึ่งเกินกว่าความคาดหวังที่เจ้าหน้าที่คาดหวังไว้ 

5.2 อภิปรายผล 

 จากการประเมินผลองค์ความรู้และการใช้ประโยชน์ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ปี 2564 สิ่งที่
น ามาอภิปราย มีดังนี้ 

5.2.1 ความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ สพข./สพด. เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ 
พด. ระบบการจัดการ การบริการ การส่งเสริม และการติดตามการใช้ประโยชน์ผลิตภัณฑ์
จุลินทรีย์ พด.  

จากผลการทดสอบ พบว่า เจ้าหน้าที่เกือบทั้งหมด (ร้อยละ 99.18) มีความรู้
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. เป็นอย่างดี และสามารถถ่ายทอดความรู้ได้อย่างถูกต้อง โดยมี
เจ้าหน้าที่เพียง 1 รายเท่านั้น ที่มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ดี แต่ยังถ่ายทอดความรู้ไม่ดี
เท่าที่ควร อาจเป็นเพราะเจ้าหน้าที่ผู้นั้นท างานในส่วนของวิชาการเป็นหลัก มากกว่าการถ่ายทอด
ความรู้ให้แก่หมอดินอาสา และมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ยังไม่ดี แต่กลับ
มีการถ่ายทอดความรู้ได้ดี ก็น่าจะเป็นเหตุผลเดียวกันคือ เจ้าหน้าที่ผู้นี้มีหน้าที่หลักในการถ่ายทอด
องค์ความรู้ให้แก่หมอดินอาสา ซึ่งอาจจะไม่ช านาญในการใช้ภาษาทางวิชาการที่ใช้ในแบบทดสอบ  
จึงไม่สามารถตอบข้อค าถามไดอ้ย่างถูกต้อง  

นอกจากนี้ ยังพบว่า เจ้าหน้าที่ในต าแหน่งระดับช านาญการ ได้คะแนนเฉลี่ย 
สูงกว่าเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในระดับช านาญการพิเศษเล็กน้อย อาจเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ระดับช านาญการ 
เป็นผู้ปฏิบัติงานลงพื้นที่ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ สาธิต และส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. 
ให้แก่เกษตรกร (หมอดินอาสา) มากกว่าเจ้าหน้าที่ระดับช านาญการพิเศษ ซึ่งมีภาระหน้าที่  
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ที่เปลี่ยนแปลงไป คือ ได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นผู้บริหารซึ่งมีหน้าที่บริหารจัดการเชิงนโยบายในภาพรวม
ของหน่วยงาน จากเคยท าหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้โดยตรงมาก่อน 

5.2.2 การถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ของเจ้าหน้าที่ สพด. 
จากผลการประเมิน พบว่า เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทั้งหมด (ร้อยละ 100) มีการถ่ายทอดความรู้ให้กับ
หมอดินอาสา โดยมีเจ้าหน้าที่มากกว่าครึ่งหนึ่ง ถ่ายทอดความรู้โดยการสอนและให้ความรู้ พร้อมทั้ง
สาธิตวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ด้วยการบรรยาย สาธิต พร้อมฝึกปฏิบัติภายในศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน เนื่องจากเป็นวิธีการที่ท าให้เกษตรกรและผู้ที่ เข้ามาดูงานมีความรู้ 
ความเข้าใจจากการฝึกปฏิบัติจนเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม จึงสามารถน าไปใช้ในพ้ืนที่ของตนเอง 
ได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังมีการผลิตสื่อ คลิปวีดิโอ และสรุปองค์ความรู้ที่ได้รับจากการ
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ ใช้เป็นข้อมูลในการต่อยอดและขยายผลความรู้ให้แก่หมอดินอาสาอีกด้วย 

5.2.3 ความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ 
1) ความคิดเห็น  จากผลการประเมิน พบว่า เจ้าหน้าที่ เกือบทั้ งหมด  

มีความเห็นว่า ภายหลังจากถ่ายทอดความรู้ แล้ว หมอดินอาสาลดปริมาณการใช้สารเคมี 
ทางการเกษตรลงประมาณ 10 - 29 % และมีเจ้าหน้าที่บางส่วนที่มีความเห็นว่า หมอดินอาสายังคง 
มีการใช้สารเคมีทางการเกษตรอยู่ เนื่องจากพืชบางชนิดจ าเป็นต้องใช้ปุ๋ย/สารเคมีร่วมกับการใช้
ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. จึงจะได้ผลผลิตเพ่ิมข้ึน  

ส าหรับความรู้ความเข้าใจของหมอดินอาสาที่มีต่อผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. 
พบว่า หมอดินอาสามีความรู้ความเข้าใจในระดับมากและปานกลางอยู่ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน  
อาจเนื่องมาจากได้รับการอบรมอย่างต่อเนื่อง แต่มีบางรายที่ยังไม่ได้น าไปใช้ในพ้ืนที่ของตนเอง และ
ยังใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ไม่ครบ ประกอบกับหมอดินอาสาส่วนใหญ่มีอายุมาก จึงต้องใช้เวลา 
ในการเรียนรู้และท าความเข้าใจผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด.  

ในส่วนของประโยชน์ที่หมอดินอาสาได้รับจากการใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ 
พด. เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 84.96) มีความเห็นว่า หมอดินอาสาได้รับประโยชน์จากการใช้
ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. อยู่ในระดับมาก เนื่องจาก สามารถลดการใช้ปุ๋ย/สารเคมี และยังได้มีการ
น าไปใช้ในพ้ืนที่ท าการเกษตรของตนเอง พร้อมทั้งแนะน าให้เกษตรกรรายอ่ืนน าไปใช้ด้วย และมี
เจ้าหน้าที่มากกว่าครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 67.07) มีความคิดเห็นว่า หมอดินอาสาน าผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ 
พด. ไปใช้อย่างถูกต้อง เนื่องจาก หมอดินอาสามีการใช้ผลิตภัณฑ์มาเป็นระยะเวลานานจนเกิด 
ความช านาญ และได้น าไปใช้ในพ้ืนที่ท าการเกษตรของตนเอง พร้อมทั้ง มีการแนะน าความรู้เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ให้กับเกษตรกรรายอ่ืนด้วย 

2) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ จากผลการประเมิน พบว่า เจ้าหน้าที่
มากกว่าครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 60.57) มีความเห็นว่า ปัญหาอุปสรรคในการส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์
จุลินทรีย์ พด. จะเป็นในด้านการถ่ายทอดความรู้และการสนับสนุนผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ในสัดส่วน
ที่ใกล้เคียงกันมาก อาจเนื่องมาจากหมอดินอาสามีอายุมาก บางพ้ืนที่มีการปรับตัวหมอดินอาสาบ่อย 
ท าให้ได้รับความรู้ไม่ต่อเนื่อง ประกอบกับช่วงเวลาที่จะพบกับหมอดินอาสาก็ไม่ตรงกัน จึงให้
ค าแนะน าไม่ทันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ส่วนในด้านสนับสนุนผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. เจ้าหน้าที่ 
เกือบทั้งหมด (ร้อยละ 95.03) มีความเห็นว่า ปัญหาที่มากที่สุด คือ ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด.  



102 

มีไม่เพียงพอและล่าช้า ไม่ทันต่อความต้องการใช้ในการแก้ปัญหาในพ้ืนที่ และผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. 
หมดอายุในการใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพได้อย่างสูงสุด  

ส าหรับข้อเสนอแนะจากปัญหาอุปสรรคดังกล่าว พบว่า เจ้าหน้าที่มากกว่า
ครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 51.51) มีความเห็นว่า ปัญหาแรกที่ต้องปรับปรุง คือ การสนับสนุนผลิตภัณฑ์
จุลินทรีย์ พด. ให้เพียงพอ และอาจมีการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพ่ิมข้ึน มีการพัฒนาความรู้ให้เจ้าหน้าที่
มากขึ้น มีการผลิตสื่อเป็นภาษาท้องถิ่น และที่ส าคัญควรมีการประกวดศูนย์เรียนรู้ของหมอดินอาสา 
ที่ประสบความส าเร็จ และ/หรือมีผลงานดีเด่น เพ่ือเป็นการจูงใจและเป็นขวัญก าลังใจให้แก่ 
หมอดินอาสาที่ปฏิบัติงานให้แก่กรมพัฒนาที่ดินด้วยความทุ่มเทมาเป็นระยะเวลายาวนาน 

5.2.4 ความรู้ที่ได้รับและการน าความรู้ไปถ่ายทอดของหมอดินอาสา 
หมอดินอาสาเกือบทั้งหมดได้รับความรู้ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด.  

จากการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการที่กรมพัฒนาที่ดินได้จัดขึ้นเป็นประจ าทุกปีอย่างต่อเนื่อง โดยน าความรู้
ที่ได้รับเกี่ยวกับสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 พด.1 พด.3 พด.6 และ พด.7 ตามล าดับ ไปถ่ายทอดให้แก่
เกษตรกรรายอื่นมากที่สุด อาจเป็นเพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่หมอดินอาสาน าไปใช้ในพ้ืนที่การเกษตรของ
ตนเองแล้วเห็นผล มีการผลิตและใช้มาเป็นเวลานานจนเป็นที่รู้จัก และสามารถน าไปใช้ได้ทุกพ้ืนที่  
ในส่วนของจุลินทรีย์ซุปเปอร์ พด. 9 พด.11 และปุ๋ยชีวภาพ พด.12 หมอดินอาสาน าความรู้ที่ได้รับ  
ไปถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรรายอ่ืนในระดับปานกลาง เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่น าไปใช้เฉพาะพ้ืนที่ 
ที่มีปัญหา หมอดินอาสาที่ไม่ได้อยู่ในพ้ืนที่ดังกล่าวจึงไม่ได้น าความรู้ไปถ่ายทอด ส าหรับ พด.13  
หมอดินอาสา น าความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรรายอ่ืนในระดับน้อย เนื่องจากเป็น
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ยังไม่เป็นที่รู้จักของหมอดินอาสา และสามารถน าไปใช้ได้เฉพาะในพ้ืนที่ปลูกข้าวโพด 
หมอดินอาสาที่ไม่ได้ปลูกข้าวโพดจึงไม่ให้ความสนใจเรื่องนี้ 

ในส่วนของความรู้ความเข้าใจของหมอดินอาสาเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์
จุลินทรีย์ พด. พบว่า หมอดินอาสามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ในระดับมาก
โดยหมอดินอาสามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด.2 พด.1 พด.7 
พด.6 และ พด.3 มากที่สุด ตามล าดับ ส าหรับผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด.11 พด.12 และ พด.9 หมอดินอาสา 
มีความรู้ความเข้าใจในระดับปานกลาง และผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด.13 หมอดินอาสามีความรู้ 
ความเข้าใจในระดับน้อย ซึ่งสอดคล้องกับการได้รับความรู้และการน าไปถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ของหมอดินอาสา 

5.2.5 การน าผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ไปใช้ประโยชน์ 
หมอดินอาสาน าผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ไปใช้ประโยชน์โดยน าไปผลิตน้ าหมัก

ชีวภาพ (พด.2) ผลิตปุ๋ยหมัก (พด.1) ผลิตสารควบคุมแมลงศัตรูพืช (พด.7) และผลิตเชื้อจุลินทรีย์
ควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืช (พด.3) มากที่สุด อาจเป็นเพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่หมอดินอาสาน าไปใช้ 
ในพ้ืนที่การเกษตรของตนเองแล้วเห็นผล สามารถน าไปใช้ได้ทุก พ้ืนที่และกับพืชทุกชนิด รองลงมา 
น าไปผลิตสารบ าบัดน้ าเสีย ขจัดกลิ่นเหม็น และก าจัดลูกน้ ายุงร าคาญ (พด.6) ผลิตปุ๋ยชีวภาพ  
(พด.12) ผลิตจุลินทรีย์ส าหรับพืชปรับปรุงบ ารุงดิน (พด.11) ผลิตจุลินทรีย์เพ่ิมความเป็นประโยชน์
ของฟอสฟอรัสในดินกรด ดินเปรี้ยว (พด.9) อาจเป็นเพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่น าไปใช้เฉพาะพ้ืนที่ที่มี
ปัญหาน้ าเสีย มีกลิ่นเหม็น มีลูกน้ ายุงร าคาญ และพ้ืนที่ที่เกิดปัญหาดินกรด ดินเปรี้ยว หมอดินอาสา 
ที่ไม่พบปัญหาดังกล่าว จึงไม่ได้น าผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ไปใช้ประโยชน์ และหมอดินอาสา 
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ผลิตหัวเชื้อส าหรับปลูกข้าวโพด (พด.13) ในระดับน้อย อาจเป็นเพราะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ยังไม่เป็น 
ที่รู้จักของหมอดินอาสา และสามารถน าไปใช้ได้เฉพาะหมอดินอาสา/เกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดเท่านั้น  
หมอดินอาสาที่ไม่ได้ปลูกข้าวโพดจึงไม่ได้น าไปใช้ประโยชน์ 

หมอดินอาสาเกือบทั้งหมด (ร้อยละ 99.59) มีการถ่ายทอดความรู้ ให้แก่
เกษตรกรรายอื่น โดยการแนะน า สาธิตวิธีการท าปุ๋ยหมักและน้ าหมักชีวภาพ เพ่ือให้เกษตรกรน าไปใช้
ในพ้ืนที่ตนเองมากที่สุด ในส่วนของผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ที่หมอดินอาสามีความช านาญในการ 
ใช้ประโยชน์มากที่สุดคือ สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 และ พด.2 เนื่องจากหมอดินอาสาได้รับความรู้และ
น าไปใช้ประโยชน์มากที่สุ ด อีกทั้ งยั งมีการน าไปใช้อย่างต่อเนื่ อง จึ งท าให้หมอดินอาสา  
เกิดความช านาญในการใช้ประโยชน์ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ดังกล่าว 

5.2.6 ประโยชน์ที่หมอดินอาสาได้รับจากการใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. 
หมอดินอาสามากกว่าครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 70.99) ได้รับประโยชน์จากการใช้

ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. มากที่สุด โดยให้ความเห็นว่าประโยชน์ที่ได้รับมากที่สุดคือ ช่วยลดการใช้
ปุ๋ยเคมี/สารเคมีทางการเกษตร ลดต้นทุนการผลิตพืช คุณภาพดินดีขึ้น และผลผลิตพืชเพิ่มมากข้ึน 

1) การเปลี่ยนแปลงปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมี/สารเคมีทางการเกษตรของ 
หมอดินอาสา หลังจากหมอดินอาสาได้รับการสนับสนุนผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. แล้ว หมอดินอาสา 
มีการใช้ปุ๋ยเคมี/สารเคมีทางการเกษตรลดลง โดยมีการลดใช้สารเคมีก าจัดแมลงศัตรูพืช สารเคมี
ก าจัดวัชพืช และปุ๋ยเคมีในพืชผักและข้าวมากที่สุด เนื่องจากหมอดินอาสาใช้ประโยชน์ที่ดินในการ 
ท านามากที่สุด และหมอดินอาสาที่ปลูกพืชผักส่วนใหญ่ปลูกเพ่ือบริโภคเอง จึงค านึงถึงสุขภาพ 
ของคนในครอบครัวเป็นหลัก 

2) การเปลี่ยนแปลงผลผลิตพืช ภายหลังจากหมอดินอาสาน าผลิตภัณฑ์
จุลินทรีย์ พด. ไปใช้ในพ้ืนที่ท าการเกษตรของตนเองแล้ว ผลผลิตข้าว ไม้ผล/ไม้ยืนต้น พืชไร่ และ
พืชผักเพ่ิมขึ้น อาจเป็นเพราะใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีมานานท าให้ดินเสื่อมโทรม ผลผลิตตกต่ า เมื่อน า
ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. มาใช้ปรับปรุงบ ารุงดินท าให้ดินมีคุณภาพท่ีดีขึ้น จึงท าให้ผลผลิตเพ่ิมขึ้นด้วย 

 หมอดินอาสาได้เก็บผลผลิตข้าวและไม้ผล/ไม้ยืนต้นไว้บริโภคส่วนหนึ่ง โดย
น าผลผลิตส่วนใหญ่ไปจ าหน่ายเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัว ส าหรับพืชผักมีการเก็บไว้บริโภค
มากกว่าการน าไปจ าหน่าย เนื่องจากมีความมั่นใจในการบริโภคพืชผักที่ปลูกเองมากกว่าไปซื้อ 
ตามท้องตลาด ซึ่งอาจมีสารเคมีปนเปื้อนมาด้วย 

5.2.7 ความพึงพอใจ ความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
1) ความพึงพอใจ หมอดินอาสาทั้งหมด (ร้อยละ 100) มีความพึงพอใจ โดย

หมอดินอาสามากกว่าครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 61.26) มีความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้
ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. มากที่สุด เนื่องจากเมื่อน าไปใช้แล้วมีผลผลิตเพ่ิมมากขึ้น สามารถน าไป
จ าหน่ายเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัว ในขณะเดียวกันก็มีความมั่นใจในการบริโภค และยังมี  
ความสอดคล้องกับความรู้ที่ได้รับจากการถ่ายทอดของเจ้าหน้าที่ เพราะเมื่อมีความรู้ความเข้าใจ 
อย่างถ่องแท้แล้ว จะสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และได้ประโยชน์เห็นผลเป็นที่ประจักษ์ 

 



104 

2) ความคิดเห็น หมอดินอาสาทั้งหมด (ร้อยละ 100) มีความภาคภูมิใจในการ
เป็นหมอดินอาสา เนื่องจาก สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติในพ้ืนที่ ของตนเองจนได้ผล 
เป็นที่น่าพอใจ และยังได้เป็นตัวแทนของเกษตรกร ในการดูแลศูนย์ถ่ายทอดฯ ให้ความรู้แก่ 
ผู้เข้าเยี่ยมชมและเกษตรกรรายอ่ืน ได้เดินตามรอยในหลวงรัชกาลที่ 9 และได้เป็นส่วนหนึ่งในการ
ขับเคลื่อนการผลิตสินค้าเกษตรอย่างปลอดภัย ทั้งผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม แต่อย่างไรก็ตาม 
หมอดินอาสาส่วนใหญ่ ยังมีความต้องการได้รับความรู้เพ่ิมเติม เกี่ยวกับนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ 
และการใช้แอพพลิเคชั่นของกรมพัฒนาที่ดิน เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว และสอดคล้องกับการใช้ชีวิต
ในปัจจุบัน และต้องการขอรับผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 และ พด.2 เพ่ิมเติม 
เนื่องจากเกษตรกรใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว มาเป็นเวลานานจนเห็นผลแล้ว จึงมีความต้องการ 
เป็นจ านวนมาก ส าหรับ พด.13 ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ออกมาใหม่ คงต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่ง เพ่ือให้
หมอดินอาสาและเกษตรกรได้เรียนรู้และท าความเข้าใจ เพ่ือให้สามารถน าไปปฏิบัติเองและน าความรู้
ไปถ่ายทอดไดอ้ย่างถูกต้อง 

3) ปัญหาอุปสรรค หมอดินอาสาส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติ
หน้าที่ เนื่องจากเป็นหมอดินอาสาประจ าต าบลที่ปฏิบัติหน้าที่มานานจนมีความช านาญในการ
ถ่ายทอดความรู้ จนเกษตรกรเชื่อถือให้ความไว้เนื้อเชื่อใจ แนะน าอะไรก็ปฏิบัติตามจนเกิดสภาพที่ดี 
ประกอบกับสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง หมอดินอาสาที่พบปัญหาอุปสรรคมีเพียงส่วนน้อย โดย
จะเป็นในเรื่องผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. และปัจจัยการผลิต ไม่เพียงพอต่อความต้องการ และเกษตรกร
บางรายยังคงมีการใช้สารเคมีในการท าเกษตรอยู่ ซึ่งคงต้องใช้เวลาในการถ่ายทอดให้เห็นถึงประโยชน์
ของผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์  พด. พร้อมทั้ง ต้องจัดให้มีการศึกษาดูงานในพ้ืนที่ เ พ่ือให้เห็นภาพ 
อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 

4) ข้อเสนอแนะ หมอดินอาสามากกว่าครึ่งหนึ่ง  (ร้อยละ 56.90) ไม่มี
ข้อเสนอแนะเ พ่ิมเติม โดยมีหมอดินอาสาบางส่วนที่มีข้อเสนะแนะเ พ่ิมเติม โดยส่วนใหญ่ 
มีข้อเสนอแนะว่า กรมพัฒนาที่ดินควรสนับสนุนผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ปัจจัยการผลิต และ 
ชุดวิเคราะห์ดิน ให้เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร เนื่องจากจะต้องใช้ในการถ่ายทอดความรู้
และสาธิตให้แก่เกษตรกรรายอ่ืน ให้สามารถน าไปใช้และเพ่ือผลิตใช้เองได้ อีกส่วนหนึ่งต้องการให้ มี
การจัดฝึกอบรมให้กับหมอดินอาสาอย่างต่อเนื่อง มีการศึกษาดูงานในแปลงที่ท าการเกษตร 
ประสบความส าเร็จ มีการประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ให้รับรู้อย่างทั่วถึง และเจ้าหน้าที่ควรมีการ
ติดตามงานอย่างสม่ าเสมอ  

5.3 ข้อเสนอแนะของผู้ประเมิน 

5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1) ก าหนดให้มีการจัดท าแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาว (แผน 5 ปี 3 ปี และรายปี)  

ในการผลิตผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. หรือการคิดค้นต่อยอดจากผลิตภัณฑ์เดิมให้มีความครอบคลุม 
ครบถ้วน ทันต่อปัญหา และสถานการณ์ในปัจจุบัน เพ่ือใช้เป็นกรอบในการขอรับการจัดสรร
งบประมาณประจ าปี (ท าเป็นโครงการแบบงานวิจัย) นอกเหนือจากการจัดสรรงบประมาณเพ่ือใช้ 
ในการผลิตอย่างเดียว ในขณะเดียวกันควรมีการท าข้อตกลงการท างานร่วมกัน (MOU) กับหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือสร้างเครือข่ายและขยายผลให้มีการรับรู้อย่างกว้างขวาง 
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2) ก าหนดให้มีการจัดงานการแสดงผลงานของผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. แบบครบวงจร 
เช่น จัดการประกวดคลิป วิดิโอ สื่อในการประชาสัมพันธ์ บทความ ประสบการณ์เกี่ยวกับ 
การใช้ประโยชน์ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. เป็นประจ าทุกปี (เป็นรายภาค)  

5.3.2  ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ   
1) เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ดีและสามารถถ่ายทอดความรู้ ได้อย่างถูกต้อง เห็นควรให้ 

ถอดบทเรียนหรือสกัดองค์ความรู้ และจัดท าสื่อเพ่ือใช้ในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ต้องการ
ความรู้เพ่ิมเติม ส าหรับเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ระดับปานกลาง ระดับน้อย และผู้ที่มีการถ่ายทอดความรู้
ยังไม่ดี เห็นควรให้ได้รับการพัฒนา โดยการ Coaching หรือจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือทบทวน
และให้ความรู้เพิ่มเติม 

2) กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน ควรจัดท าแผนการทดสอบความรู้ของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. เป็นประจ าทุกปี หรือ 2 ปี/ครั้ง เพ่ือเป็นการทบทวนความรู้เดิมและ 
เพ่ิมความรู้ใหม่ เนื่องจากยังมีเจ้าหน้าที่อีกส่วนหนึ่งที่ ไม่ได้เข้ารับการทดสอบความรู้ ประกอบกับ 
ในแต่ละปียังมีเจ้าหน้าที่บรรจุใหม่ และ/หรือเจ้าหน้าที่ที่โอน ย้ายเข้ามาปฏิบัติงานในหน่วยงาน  

3) กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต และสถานีพัฒนาที่ดิน  
สร้างการรับรู้และเชิญชวนให้หมอดินอาสา/เกษตรกร เห็นความส าคัญ และประโยชน์ของการ 
ใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. โดยจัดให้เข้าศึกษา ดูงานในพ้ืนที่ของหมอดินอาสาที่ประสบความส าเร็จ 
เป็นการเพ่ิมความรู้และประสบการณ์ พร้อมทั้งเกิดความเชื่อมั่นและการยอมรับในผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ 
พด. มากยิ่งขึ้น 

4) นอกจากการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. แล้ว สิ่งที่ส าคัญที่สุดคือ 
การส่งเสริม สนับสนุนให้หมอดินอาสาและเกษตรกรผลิตผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ไว้ใช้ในการ  
ท าการเกษตรในพ้ืนที่ของตนเอง  โดยการจัดการประกวดหมอดินอาสาต้นแบบในการผลิตผลิตภัณฑ์
จุลินทรีย์ พด. ใช้เองจนได้ผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม และยังสามารถขยายผลต่อยอดให้แก่เกษตรกร
รายอื่นด้วย 

5) จัดให้มีการประกวดการจัดท า คลิป วีดิโอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ของ 
บุคคลทั่วไป โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษา (ซึ่งเป็นบุคคลต้นน้ าที่มีความส าคัญที่สุดต่อการขยายผล
ต่อไปในอนาคต) หรือในรูปแบบของหน่วยงาน สถานศึกษา หรือองค์กรต่างๆ เป็นการสร้างเครือข่าย
เพ่ิมมากข้ึน  
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ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จลุินทรีย์ พด. 
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1. ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. 

ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ที่มีการเผยแพร่ 
และส่งเสริมทั้งหมด 9 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 สารเร่งซุปเปอร์ 
พด.3สารเร่ง พด.6 สารเร่งซุปเปอร์ พด.7 จุลินทรีย์ซุปเปอร์ พด.9 จุลินทรีย์ส าหรับพืชปรับปรุงบ ารุง
ดิน พด.11 ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 และ พด.13 ไมคอร์ไรซาส าหรับข้าวโพด 

นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาสูตรปุ๋ยอินทรีย์ที่มีปริมาณธาตุอาหารที่สูงขึ้น เรียกว่า ปุ๋ยอินทรีย์
คุณภาพสูง ส าหรับผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ที่มีการส่งเสริมเผยแพร่ แบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม ตามวัตถุประสงค์
ของการน าไปใช้ประโยชน์ และจุลินทรีย์อีกหนึ่งกลุ่ม เป็นจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในดินที่มีปัญหาอยู่
ระหว่างการศึกษาเพ่ือพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไป 

1.1 สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 
เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูงในการย่อยสลายวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรทั้งที่

ย่อยสลายง่าย เช่น ฟางข้าว ต้นข้าวโพด และวัสดุที่มีองค์ประกอบของไขมันย่อยสลายยาก เช่น 
ทลายปาล์ม ขีเ้ลื่อย เปลือกถ่ัว เปลือกเมล็ดกาแฟ เพ่ือผลิตปุ๋ยหมักในเวลาอันรวดเร็ว เป็นจุลินทรีย์ที่
ทนอุณหภูมิสูง ประกอบด้วย จุลินทรีย์ย่อยเซลลูโลส และจุลินทรีย์ย่อยไขมัน ซึ่งใช้ส าหรับการผลิตปุ๋ยหมัก 

ปุ๋ยหมัก เป็นปุ๋ยอินทรีย์ชนิดหนึ่งที่ได้จากการน าเศษซากพืช และสัตว์มาหมักโดย
กระบวนการย่อยสลายของจุลินทรีย์ จนกระทั่งได้อินทรียวัตถุ มีสีน้ าตาลปนด า เมื่อกระบวนการย่อย
สลายสมบูรณ์ จะได้ปุ๋ยหมักส าหรับน าไปใช้ปรับปรุงบ ารุงดิน 

แหล่งที่มาของเชื้อจุลินทรีย์ในสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 
อินทรียวัตถุเป็นองค์ประกอบส าคัญในการควบคุมความสมดุลและเพ่ิมความอุดม

สมบูรณ์ของดิน ทั้งในด้านสมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวภาพของดินในสภาพป่าธรรมชาติและเป็น
แหล่งของอินทรียวัตถุที่ส าคัญ โดยจะได้จากการร่วงหล่นของใบไม้ทับถมกัน และเกิดการย่อยสลาย
โดยกลุ่มจุลินทรีย์ที่ย่อยสลายเซลลูโลส ซึ่งจะผลิตเอนไซม์เซลลูเลสย่อยสลายวัตถุอินทรีย์และแปร
สภาพให้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ส าหรับน าไปใช้ประโยชน์ เพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดินได้ต่อไป 

คุณสมบัติของเชื้อจุลินทรีย์ในสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 
1. เป็นจุลินทรีย์ที่มีความสามารถในการผลิตเอนไซม์เซลลูเลสเพ่ือย่อยสลายเซลลูโลสที่

เป็นองค์ประกอบหลักในเศษพืชได้ดี สามารถเจริญเติบโตได้ดีในสภาพดินที่มีอินทรียวัตถุสูง มี
ความสามารถในการใช้อาหารจากอินทรียวัตถุ และเจริญเพ่ิมจ านวนเซลล์ในดินได้ดีกว่า ท าให้
จุลินทรีย์ที่เป็นโทษต่อพืชซึ่งมีอยู่ในดิน ไม่สามารถเจริญแข่งขันได้ 

2. เป็นจุลินทรีย์ที่ต้องการแสง อากาศ และเจริญได้ดีที่อุณหภูมิสูง 45 องศาเซลเซียส 
3. เป็นจุลินทรีย์ที่ต้องการความชื้นสูง 50 เปอร์เซ็นต์ 

การผลิตปุ๋ยหมักจากสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 
ส่วนผสมของวัสดุ ในการกองปุย๋หมัก 1 ตัน ประกอบด้วย 
 เศษพืชแห้ง    1,000 กิโลกรัม 
 มูลสัตว์      200  กิโลกรัม 
 ปุ๋ยไนโตรเจน        2  กิโลกรัม 
 สารเร่งซุปเปอร ์พด.1       1  ซอง 
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วิธีการกองปุ๋ยหมัก 
การกองปุ๋ยหมัก 1 ตัน จะมีขนาดความกว้าง 2 เมตร ยาว 3 เมตร สูง 1.5 เมตร การ

กองมี 2 วิธีขึ้นกับชนิดของวัสดุ วัสดุที่มีขนาดเล็กให้คลุกเคล้าวัสดุให้เข้ากัน แล้วจึงกองเป็นรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้า ประมาณ 3-4 ชั้น โดยแบ่งส่วนผสมที่จะกองออกเป็น 3-4 ส่วน ตามจ านวนชั้นที่กอง 
ดังนี้ 

1. ผสมสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 ในน้ า 20 ลิตร คนนาน 5-10 นาที เพ่ือกระตุ้นให้
จุลินทรีย์ออกจากสภาพที่เป็นสปอร์และพร้อมที่จะเกิดกิจกรรมการย่อยสลาย 

2. การกองชั้นแรกให้น าวัสดุที่แบ่งไว้ส่วนที่หนึ่งมากองเป็นชั้น มีขนาดกว้าง 2 เมตร 
ยาว 3 เมตร สูง 30-40 เซนติเมตร ย่ าให้พอแน่นและรดน้ าให้ชุ่ม น ามูลสัตว์โรยที่ผิวหน้าเศษพืชให้ทั่ว 
โรยปุ๋ยไนโตรเจนทับบนชั้นของมูลสัตว์ แล้วราดสารละลายสารเร่งให้ทั่ว โดยแบ่งใส่เป็นชั้น  ๆ 
หลังจากนั้นน าเศษพืชมากองทับเพ่ือท าชั้นต่อไป ปฏิบัติเหมือนการกองชั้นแรก ท าเช่นนี้อีก 2-3 ชั้น 
ชั้นบนสุดของกองปุ๋ยควรปิดทับด้วยเศษพืชที่เหลืออยู่เพ่ือป้องกันการสูญเสียความชื้น 

1.2 สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 
ความหมายของสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 
เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติพิเศษคือ เพ่ิมประสิทธิภาพการย่อยโปรตีน ไขมัน ช่วย

ลดกลิ่นเหม็นระหว่างการหมัก และเพ่ิมการละลายธาตุอาหารในการหมักเปลือกไข่ ก้าง และกระดูก
สัตว์ในเวลาสั้นและได้คุณภาพ ซึ่งเจริญได้ในสภาพเป็นกรด ประกอบด้วย จุลินทรีย์ 5 สายพันธุ์ ได้แก่ 
ยีสต์ ผลิตแอลกอฮอล์และกรดอินทรีย์ แบคทีเรียผลิตกรดแลคติก แบคทีเรียย่อยสลายโปรตีน 
แบคทีเรียย่อยสลายไขมัน และแบคทีเรียละลายอนินทรีย์ฟอสฟอรัส 

แหล่งที่มาของเชื้อจุลินทรีย์ในสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 
กรมพัฒนาที่ดินสามารถคัดแยกจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติในการย่อยสลายวัสดุอินทรีย์จาก

เศษเนื้อสัตว์ ผัก และผลไม้ จากดินบริเวณรากหญ้าแฝกและจากตัวอย่างการผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ าแบบ
ธรรมชาติของเกษตรกร 

คุณสมบัติของเชื้อจุลินทรีย์ในสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 
1. เป็นจุลินทรีย์ที่มีความสามารถในการย่อยสลายวัสดุเหลือใช้ลักษณะสดได้ดี 
2. เป็นจุลินทรีย์ที่ไม่ต้องการแสงและอากาศ และเจริญได้ดีที่อุณหภูมิปานกลาง 30 

องศาเซลเซียส 
3. เป็นจุลินทรีย์ที่มีความต้องการความชื้นสูง 100 เปอร์เซ็นต์ 
4. ระวังไม่ให้น้ าท่วมขังในพ้ืนที่เพาะปลูก 
วัสดุที่ใช้ในการผลิตน้ าหมักชีวภาพจากผักและผลไม้ จ านวน 50 ลิตร (ใช้เวลาในการ

หมัก 7 วัน) 
 ผักหรือผลไม้   40  กิโลกรัม 
 กากน้ าตาล    10  กิโลกรมั (หรือน้ าตาลทราย 5 กิโลกรัม) 
 น้ า     10  ลิตร (หรือให้ท่วมวัสดุหมัก) 
 สารเร่งซุปเปอร์ พด.2    1 ซอง (25 กรัม) 
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วิธีการผลิตน้้าหมักชีวภาพ 
1. หั่นหรือสับวัสดุพืชให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ 
2. ผสมกากน้ าตาลกับน้ าในถังหมักคนให้ส่วนผสมเข้ากัน 
3. ใส่สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 จ านวน 1 ซอง ในส่วนผสมของกากน้ าตาลกับน้ า คนให้ 

เข้ากันนาน 5 นาท ี
4. น าเศษพืชใส่ลงไปในถังหมัก และคนส่วนผสมให้เข้ากัน 
5. ปิดฝาไม่ต้องสนิทและตั้งไว้ในที่ร่ม 
6. ในระหว่างหมัก คนหรือกวน 1-2 ครั้งต่อวัน เพ่ือระบายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

และท าให้ส่วนผสมคลุกเคล้าได้ดียิ่งขึ้น 

1.3 สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 
ความหมายของสารเร่งซุปเปอร์ พด.3 
เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืชในดิน โดยมีความสามารถ

ป้องกันหรือยับยั้งการเจริญของเชื้อโรคพืชที่ท าให้เกิดอาการรากหรือโคนเน่า และแปรสภาพแร่ธาตุใน
ดินบางชนิดให้เป็นประโยชน์ต่อพืช ได้แก่ เชื้อไตรโคเดอร์ม่า (Trichoderma sp.) และ บาซิลลัส 
(Bacillus sp.) จุลินทรีย์ควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืชวัสดุส าหรับขยายเชื้อ 

แหล่งที่มาของเชื้อจุลินทรีย์ในสารเร่งซุปเปอร์ พด.3 
กรมพัฒนาที่ดินได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่องความหลากหลายของจุลินทรีย์บริเวณรากหญ้า

แฝก พบว่าบริเวณรากหญ้าแฝกมีกลุ่มจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อพืชหลายชนิด และท าให้ดินมีความ
อุดมสมบูรณ์เพ่ิมข้ึน โดยด าเนินการศึกษาในพื้นที่โครงการปลูกป่าชัยพัฒนาแม่ฟ้าหลวง อ าเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และพบว่ามีกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีความสามารถในการยับยั้งและท าลาย
เชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นเชื้อสาเหตุโรครากและโคนเน่าของพืช และมีความสามารถแปรสภาพแร่ธาตุในดิน
บางชนิดให้เป็นประโยชน์ต่อพืชได้ โดยได้คัดเลือกกลุ่มจุลินทรีย์ดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ในการป้องกัน
ก าจัดโรครากและโคนเน่าของพืช และเพ่ิมธาตุอาหารให้แก่ดิน 

คุณสมบัติของจุลินทรีย์ในสารเร่งซุปเปอร์ พด.3  
สามารถป้องกันและควบคุมการเจริญเติบโตของเชื้อราสาเหตุโรคพืชเศรษฐกิจหลาย

ชนิดทั้งที่ปลูกในสภาพที่ดอน และในสภาพที่ลุ่ม ได้แก่ 
1. โรครากและโคนเน่าของไม้ผลและไม้ยืนต้น เช่น ทุเรียน ส้ม มะละกอ กล้วย และ

ยางพารา เป็นต้น 
2. โรครากเน่าคอดินและล าต้นเน่าของพืชไร่ เช่น สับปะรด มันส าปะหลัง อ้อย ข้าวโพด 

พืชเส้นใยและพืชตระกูลถั่ว เป็นต้น 
3. โรคเน่าและเหี่ยวของพืชผัก และไม้ดอกไม้ประดับ เช่น พริก มะเขือเทศ แตง มะลิ 

เบญจมาศ เป็นต้น 
4. โรคเน่าเละของพืชผักที่ปลูกในสภาพที่ลุ่มและความชื้นสูง เช่น ผักกาด กะหล่ าปลี 

เป็นต้น 
5. โรคถอดฝักดาบของข้าว 
6. โรคเน่าเละของผลสตรอเบอร์รี่ 
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วิธีการขยายเชื้อซุปเปอร์ พด.3 
วัสดุส้าหรับขยายเชื้อ 
 ปุ๋ยหมัก  100 กิโลกรัม 
 ร าข้าว       1 กิโลกรัม 
 สารเร่ง พด.3    1 ซอง (25 กรัม) 

วิธีการขยายเชื้อ   
1. ผสมสารเร่ง พด.3 และร าข้าวในน้ า 5 ลิตร คนให้เข้ากันนาน 5 นาที  
2. รดสารละลายสารเร่ง พด.3 ลงในกองปุ๋ยหมักคลุกเคล้าให้เข้ากันและปรับความชื้นให้

ได้ 60 เปอร์เซ็นต ์
3. ตั้งกองปุ๋ยหมักเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าให้มีความสูง 50 เซนติเมตร กองปุ๋ยหมักให้อยู่

ในที่ร่มเป็นเวลา 7 วัน 

1.4 สารเร่งซุปเปอร์ พด.6 
ความหมายของสารเร่งซุปเปอร์ พด.6 
เป็นเชื้อจุลินทรีย์ที่เพ่ิมประสิทธิภาพการหมักเศษอาหารในสภาพที่มีอากาศหรือมี

อากาศน้อยและย่อยสลายสารอินทรีย์ เพื่อผลิตสารบ าบัดน้ าเสีย ขจัดกลิ่นเหม็นตามท่อระบายน้ า ท า
ความสะอาดคอกสัตว์ และจุลินทรีย์ก าจัดลูกน้ ายุงร าคาญ ประกอบด้วยจุลินทรีย์ 5 สายพันธุ์ ได้แก่ 
ยีสต์ผลิตแอลกอฮอล์ แบคทีเรียผลิตกรดแลคติก แบคทีเรียย่อยสลายโปรตีน แบคทีเรียย่อยสลาย
ไขมัน และแบคทีเรียก าจัดลูกน้ ายุงร าคาญ 

การผลิตสารบ้าบัดน้้าเสียและขจัดกลิ่นเหม็น โดยสารเร่งซุปเปอร์ พด.6 
สารเร่งซุปเปอร์ พด.6 เป็นของเหลวที่ได้จากการย่อยสลายขยะสดซึ่งประกอบด้วยวัสดุ

อินทรีย์จากเศษอาหาร ผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์ โดยกิจกรรมของจุลินทรีย์ในสารเร่งซุปเปอร์ พด.6 ใน
สภาพที่มีอากาศน้อย หรือผลิตจากการขยายเชื้อสารเร่ง พด.6 ในน้ าตาลได้ของเหลวซึ่งมีคุณสมบัติใน
การบ าบัดน้ าเสีย ลดกลิ่นเหม็นตามท่อระบายน้ า และท าความสะอาดคอกสัตว์ 

วิธีการผลิตสารบ้าบัดน้้าเสียและขจัดกลิ่นเหม็น โดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.6 
วิธีที่ 1 การผลิตจากการหมักขยะสด 
ส่วนผสมในการผลิตสารบ้าบัดน้้าเสียและขจัดกลิ่นเหม็น 

  เศษอาหารในครัวเรือน    40 กิโลกรัม 
  กากน้ าตาล         10-20  กิโลกรัม 
  (หรือน้ าตาลทราย          5-10 กิโลกรัม) 
  น้ าประมาณ    10 ลิตร (หรือให้ท่วมวัสดุหมัก) 
  สารเร่งซุปเปอร์ พด.6        1  ซอง (25 กรัม) 
  หมายเหตุ : เพ่ิมกากน้ าตาลกรณีท่ีวัสดุมีไขมันมาก 

วิธีการผลิต 
1. ผสมน้ ากับกากน้ าตาลในถังหมักคนให้เข้ากัน 
2. ละลายสารเร่งซุปเปอร์ พด.6 ในส่วนผสมของกากาน้ าตาล คนประมาณ 5-10 นาท ี
3. เทเศษอาหารลงในถังหมัก คนส่วนผสมให้เข้ากัน 
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4. ปิดฝาไม่ต้องสนิท โดยในระหว่างการหมักให้คนทุกๆ 2-3 วัน 
5. ใช้ระยะเวลาหมัก 20-30 วัน กรองน าน้ าไปใช้ได้ 

 วิธีที่ 2 การผลิตโดยการขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.6 

 ส่วนผสมในการขยายเชื้อ 
 กากน้ าตาล   5  กิโลกรัม 
(หรือน้ าตาลทราย                    2.5  กิโลกรัม) 
 น้ า            50  กิโลกรัม 
สารเร่งซุปเปอร์ พด.6  1  ซอง (25 กรัม) 

วิธีขยายเชื้อ 
1. ผสมน้ ากากน้ าตาลนาถังหมักคนให้เข้ากัน 
2. ละลายสารเร่งซุปเปอร์ พด.6  ในส่วนผสมของน้ าและกากน้ าตาล 
3. ปิดฝาไม่สนิท โดยในระหว่างการหมักให้คนวันละ 1 ครั้ง 
4. ในระหว่างการหมักจะสังเกตเห็นคราบเชื้อขึ้นที่ผิวหน้าและมีฟองก๊าซเกิดขึ้น 
5. หมักไว้ในที่ร่มเป็นเวลา 4 วัน ควรน าไปใช้ทันที ไม่ควรเก็บไว้ 

กลไกการก้าจัดลูกน้้ายุงร้าคาญ โดยใช้แบคทีเรียในสารเร่งซุปเปอร์ พด.6 

 ลูกน้ ายุงร าคาญกินแบคทีเรีย Bacillus sphaericus  เข้าสู่ระบบทางเดินอาหารสารพิษจาก
แบคทีเรียจะถูกย่อยโดยเอ็นไซม์ท่ีมีสภาวะเป็นด่างที่อยู่ในกระเพาะของลูกน้ ายุงท าให้เกิดเป็นสารพิษ
ที่พร้อมออกฤทธิ์ (active toxin) ท าให้เกิดบาดแผลในทางเดินอาหารของยุงและตายในที่สุด 

การใช้ประโยชน์สารเร่งซุปเปอร์ พด.6  
อัตราและวิธีการใช้สารบ้าบัดน้้าเสียและขจัดกลิ่นเหม็น 

1. การบ าบัดน้ าเสีย : สัดส่วนสารนบ าบัดน้ าเสียและขจัดกลิ่นเหม็นที่ผลิตจากสารเร่ง พด.6 
จ านวน 1 ลิตร ต่อน้ าเสีย 10 ลูกบาศก์เมตร โดยเทน้ าเสียทุกๆ 3 - 7 วัน จนกว่าน้ าจะใสและกลิ่น
ลดลง ควรใช้สภาพน้ านิ่งเน่าเสียเริ่มส่งกลิ่นเหม็น 

2. การใช้ท าความสะอาดพ้ืนและคอกปศุสัตว์ : ใช้สารบ าบัดน้ าเสียและขจัดกลิ่นเหม็นอัตรา
เจือจางด้วย 1 : 10  ราดให้ทั่วพ้ืนที่ทุกๆ 3 วัน 

อัตราและวิธีการเร่งซุปเปอร์ พด.6 ก้าจัดลูกยุงร้าคาญ 
ใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.6 จ านวน 1 ซอง แบบแห้ง 25 กรัม (ต่อพ้ืนที่ 10 ตารางเมตร) โดย

โรยกระจายให้ทั่วพื้นที่ท่ีพบลูกน้ าร าคาญอาศัยอยู่ เพื่อให้ลูกน้ ายุงมีโอกาสกินจุลินทรีย์ก าจัดยุงให้มาก
ที่สุด 

1.5 สารเร่งซุปเปอร์ พด.7 
สารควบคุมแมลงศัตรูพืชท่ีผลิตจากสารเร่งซุปเปอร์ พด.7 
เป็นสารสกัดท่ีได้จากการหมักพืชสมุนไพรโดยกิจกรรมจุลินทรีย์ ประกอบด้วย สารออก

ฤทธิ์และสารไล่แมลงที่อยู่ในพืชสมุนไพร รวมทั้งกรดอินทรีย์หลายชนิด เพ่ือใช้ในการป้องกันและ
ก าจัดแมลงศัตรูพืช 
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สารเร่งซุปเปอร์ พด.7 
เป็นจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติเพ่ิมประสิทธิภาพการสกัดสารออกฤทธิ์ โดยกระบวนการหมัก

พืชสมุนไพรชนิดต่าง ๆ เพื่อผลิตสารควบคุมแมลงศัตรูพืช 

วัสดุส้าหรับผลิตสารควบคุมแมลงศัตรูพืช 
การหมักพืชสมุนไพรสด 

  พืชสมุนไพร    30 กิโลกรัม 
  กากน้ าตาล    10 กิโลกรัม 
  ร าข้าว   100 กรัม 
  น้ า     30 ลิตร (หรือท่วมวัสดุ) 
  สารเร่งซุปเปอร์ พด.7     1  ซอง (25 กรัม) 

การหมักพืชสมุนไพรแห้ง 
  พืชสมุนไพร    10 กิโลกรัม 
  กากน้ าตาล    20 กิโลกรัม 
  ร าข้าว   100 กรัม 
  น้ า     60 ลิตร (หรือท่วมวัสดุ) 
  สารเร่งซุปเปอร์ พด.7     1  ซอง (25 กรัม) 
  หมายเหตุ : ปริมาณน้ าที่ใช้ขึ้นอยู่กับชนิดของวัสดุหมัก 

วิธีท้า 
1. สับพืชสมุนไพรให้เป็นชิ้นเล็ก ทุบหรือต าให้แตก 
2. น าพืชสมุนไพรและร าข้าวใส่ลงในถังหมัก 
3. ละลายกากน้ าตาลในน้ า แล้วใส่สารเร่งซุปเปอร์ พด.7 ผสมให้เข้ากันนาน 5 นาที 
4. เทสารละลายใส่ลงในถังหมักคลุกเคล้าและคนให้เข้ากัน 
5. ปิดฝาถังไม่ต้องแน่น ตั้งทิ้งไว้ในที่ร่มและคนทุกวัน ใช้ระยะเวลาในการหมัก 21 วัน 

คุณสมบัติอ่ืนๆ ของสารควบคุมแมลงศัตรูพืช 
1. มีสารไล่แมลงชนิดต่าง ๆ เช่น อัลคาลอยด์ น้ ามันหอมระเหย ไกลโคไซด์ และ 

แทนนิน เป็นต้น 
2. มีกรดอินทรีย์หลายชนิด เช่น กรดอะซิติก กรดแลคติค กรดฟอร์มิก และกรดซัคซินิก 

เป็นต้น 

1.6 สารเร่งซุปเปอร์ พด.9 
จุลินทรีย์ละลายฟอสฟอรัส เป็นจุลินทรีย์ที่มีความสามารถในการละลายฟอสฟอรัสโดย

เปลี่ยนรูปจากสารประกอบอนินทรีย์ฟอสเฟตที่ไม่ละลายน้ าหรือพืชใช้ประโยชน์ไม่ได้ให้อยู่ในรูปที่พืช
ใช้ประโยชน์ได้ 

จุลินทรีย์ซุปเปอร์ พด.9 เป็นจุลินทรีย์ที่มีความสามารถในการละลายฟอสฟอรัส ที่ถูก
ตรึงในดินกรด ดินเปรี้ยว ให้อยู่ในรูปที่พืชใช้ประโยชน์ได้ แบคทีเรีย Burkholderia sp.  
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คุณสมบัติของจุลินทรีย์ซุปเปอร์ พด.9 
1. เพ่ิมความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสในดินกรด ดินเปรี้ยว 
2. เพ่ิมการละลายฟอสฟอรัสในหินฟอสเฟสให้อยู่ในรูปที่พืชใช้ประโยชน์ 

การขยายจุลินทรีย์ซุปเปอร์ พด.9 
วัสดุส้าหรับขยายเชื้อ 

             ปุ๋ยหมัก                            300       กิโลกรัม 
 ร าข้าวละเอียด                       3       กรัม 
              น้ า                                    20       ลิตร 
              จุลินทรีย์ซุปเปอร์ พด.9             1       ซอง (100 กรัม) 

วิธีการขยายเชื้อ 
1. ผสมปุ๋ยหมักกับร าข้าวละเอียดให้เข้ากัน 
2. ละลายจุลินทรีย์ซุปเปอร์ พด.9 ในน้ าคนประมาณ 5 นาที  
3. น าจุลินทรีย์ซุปเปอร์ พด.9 ที่ละลายในน้ าเทลงในส่วนผสมของปุ๋ยหมักและร าข้าว 
4. ผสมวัสดุให้เข้ากัน และปรับความชื้นด้วยน้ าให้ได้ประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ 
5. ตั้งกองปุ๋ยในที่ร่มเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าให้สูงประมาณ 50 เซนติเมตร 
6. ใช้วัสดุคลุมเพื่อรักษาความชื้น 
7. ในระหว่างการขยายเชื้อให้รักษาความชื้นกองให้ได้ประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ 
8. ขยายเชื้อเป็นเวลา 4 วัน จึงน าไปใช้ได้ 

อัตราส่วนและวิธีการใช้ 
ข้าว พืชไร่ พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ :  ใช้อัตราส่วน 100 กิโลกรัมต่อไร่ หว่านให้ทั้ง 

แปลงหรือใส่ระหว่างแถวก่อนปลูกพืช 
ไม้ผล ไม้ยืนต้น                         :  ใช้อัตรา 3 กิโลกรัมต่อต้น 

      ช่วงเตรียมหลุมปลูก                   :  ใส่รองก้นหลุมก่อนปลูกพืช 
      ช่วงต้นพืชเจริญแล้ว                   :  ใส่รอบทรงพุ่ม 

1.7 จุลินทรีย์ส้าหรับพืชปรับปรุงบ้ารุงดิน พด.11 (ปอเทือง และโสนอัฟริกัน) 
นวัตกรรมจุลินทรีย์ พด.11 เป็นผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูงในการตรึง 

ไนโตเจน จากอากาศเพ่ือเพ่ิมมวลชีวภาพให้แก่พืชปรับปรุงบ ารุงดิน โดยแบ่งออกเป็นจุลินทรีย์ พด.11 
ส าหรับโสนอัฟริกัน ซึ่งจุลินทรีย์ชนิดดังกล่าวจะมีประสิทธิภาพในการตรึงไนโตรเจนส าหรับพืช
ปรับปรุงบ ารุงดินชนิดนั้น ๆ อีกทั้งจุลินทรีย์ที่มีความสามารถในการละลายฟอสฟอรัสในดินให้ 
เป็นประโยชน์ 

คุณสมบัติของจุลินทรีย์ พด.11 (ปอเทือง) 
1) เป็นจุลินทรีย์กลุ่มไรโซเบียมที่สามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศ 
2) เป็นแบคทีเรียที่สามารถผลิตกรดอินทรีย์ เพ่ือละลายสารประกอบอนินทรีย์ฟอสเฟต

ที่อยู่ในรูปที่เป็นประโยชน์ต่อพืช เช่น Burkholderia sp. 
3) เจริญที่อุณหภูมิระหว่าง 27-35 องศาเซลเซียส 
4) เจริญในสภาพที่มีความเป็นกรดเป็นด่าง 6.5-7.5   
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วิธีการขยายเชื้อจุลินทรีย์พืชปรับปรุงบ้ารุงดิน พด.11  (ปอเทืองและโสมอัฟริกัน) 
วัสดุส้าหรับขยายเชื้อ  พด.11 

 ปุ๋ยหมัก                             100 กิโลกรัม  
 ร าข้าว                                  1 กิโลกรัม 
 จุลินทรีย์ พด.11                      1 ซอง   (100 กรัม)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 วิธีการขยายเชื้อ 
 1. ผสมจุลินทรีย์ส าหรับปรับปรุงบ ารุงดิน พด.11 และร าข้าวในน้ า 5 ลิตร คนให้เข้า

กันนาน 5 นาที 
 2. รดสารละลายจุลินทรีย์ส าหรับพืชที่ปรับปรุงดิน พด.11 ลงกองปุ๋ยหมักและ
คลุกเคล้าให้เข้ากัน 

 3. ตั้งกองปุ๋ยหมกัเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าให้สูง 50 เซนติเมตร และใช้วัสดุคลุมกองปุ๋ย
เพ่ือรักษาความชื้นให้ได้ 70 เปอร์เซ็นต์ 

 4. กองปุ๋ยหมักให้อยู่ในที่ร่มเป็นเวลา 4 วัน 

อัตราส่วนและวิธีการใช้ปุ๋ยหมักที่ขยายเชื้อจุลินทรีย์ส้าหรับพืชปรับปรุงบ้ารุงดิน 
พด.11 (ปอเทือง และโสนอัฟริกัน) 

1. หว่านปุ๋ยหมักที่ขยายเชื้อ พด.11 (ปอเทือง และโสนอัฟริกัน) ให้ทั่วพ้ืนที่ปลูกหรือโรย
ในแถวร่องปลูก 100 กิโลกรัมต่อไร่ 

2. หว่านเมล็ดปอเทืองอัตรา 5 กิโลกรัมต่อไร่ ส าหรับโสนอัฟริกัน หว่านเมล็ดพันธุ์ที่แช่
น้ าแล้ว 1 คืน อัตรา 5 กิโลกรัมต่อไร่ 

ค้าแนะน้า 
1.ไถกลบพืชปรับปรุงบ ารุงดินในช่วงระยะเวลาออกดอก ทิ้งไว้ 7-10 วัน แล้วจึงปลูกพืช

หลักตาม 
2.เก็บจุลลินทรีย์ส าหรับพืชปรับปรุงบ ารุงดิน พด.11 (ปอเทืองและโสนอัฟริกัน) และปุ๋ย

หมักขยายเชื้อ พด.11 แล้วไว้ในที่ร่ม 

จุลินทรีย์ส้าหรับพืชปรับปรุงบ้ารุงดิน พด.11 (ถั่วพร้า) 
เป็นผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์มีความเฉพาะกับถั่วพร้าประสิทธิภาพสูงในการตรึงไนโตรเจน 

จากบรรยากาศเพ่ือเพ่ิมมวลชีวภาพให้แก่พืชปรับปรุงบ ารุงดิน (ถั่วพร้า) อีกทั้งยังมีความสามารถใน
การผลิตฮอร์โมนออกซินส่งเสริมการเจริญเติบโตของระบบรากเพ่ิมในการดูดใช้ธาตุอาหาร และเพ่ิม
มวลชีวภาพถั่วพร้าประกอบด้วยไรโซเบียม 3 สายพันธุ์ 

คุณสมบัติของจุลินทรีย์ส้าหรับพืชปรับปรุงบ้ารุงดิน พด.11 (ถั่วพร้า) 
1. ไรโซเบียมตรึงไนโตเจนจากอากาศเปลี่ยนเป็นแอมโมเนียหรือสารประกอบไนโตจีเนส 

(Nitrogenase) ซึ่งเป็นเอนไซม์ส าคัญที่ท าให้ตรึงไนโตเจนเมื่อไรโซเบียมเข้าสู่ปมรากพืชปรับปรุงบ ารุง
ดิน ปริมาณการตรึงไนโตเจนขึ้นอยู่กับระดับของไนโตเจนในดิน ดินที่มีปริมาณธาตุไนโตเจนต่ า 
กิจกรรมการตรึงไนโตรเจนจะมีมากขึ้น 

2. ไรโซเบียมผลิตสารเสริมการเจริญเติบโต (ฮอร์โมนออกซิน) ช่วยกระตุ้นการยืดขยาย
ของราก ส่งเสริมการแตกรากแขนงและเพ่ิมเติมปริมาณเซลล์ในเนื้อเยื้อชั้นผิว ( Epidermis) ที่จะ
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พัฒนาขนราก ร่วมทั้งการแตกแขนงรากขนอ่อน เพ่ิมทางเข้าสู่รากถั่วของรากไรโซเบียมมากขึ้นส่งผล
ให้จ านวนปมรากเพ่ิมข้ึน เพ่ิมมวลชีวภาพ และธาตุอาหารของพืชปรับปรุงบ ารุงดิน (ถ่ัวพร้า) 

วิธีการใช้จุลินทรีย์ส้าหรับพืชปรับปรุงบ้ารุงดิน พด.11 (ถั่วพร้า) 
วัสดุส้าหรับการคลุกเมล็ด 

 เมล็ดพันธุ์ถั่วพร้า                                  10   กิโลกรัม 
จุลินทรีย์ส าหรับพืชปรับปรุงบ ารุงดิน พด.11      1 ซอง (200 กรัม) 

 น้ ามันพืช 
 ภาชนะส าหรับคลุกเมล็ด 
วิธีการคลุกเมล็ด 
 1. น าเมล็ดถั่วพร้าใส่ในภาชนะแล้วใส่น้ ามันในอัตรา 5 มิลลิลิตร (ครึ่งช้อนโต๊ะ) เคลือบ

ผิวเมล็ดให้ทั่วทุกเมล็ด 
 2. น าจุลินทรีย์ส าหรับพืชปรับปรุงบ ารุงดิน พด.11 (ถั่วพร้า) มาปรับความชื้น โดยการ

ใส่น้ าสะอาด ประมาณ 40 มิลลิลิตร (4 ช้อนโต๊ะ) ให้ได้ความชื้นประมาณ 40-50 เปอร์เซ็นต์  
 3. ใส่จุลินทรีย์ส าหรับพืชปรับปรุงบ ารุงดิน พด.11 (ถั่วพร้า) ที่ปรับปรุงความชื้นแล้ว

คลุกเคล้าเบาๆจนกระทั่งทุกเมล็ดมีผงเชื้อไรโซเบียมถั่วพร้าติดอย่างสม่ าเสมอ 

           วิธีการใช้ในระบบการปลูกพืช 
            ปลูกพืชหมุนเวียน :  หว่านเมล็ดถั่วพร้าที่คลุกไรโซเบียมถั่วพร้าแล้วให้ทั่วพื้นที่ปลูกอัตรา 

10 กิโลกรัมต่อไร่ ก่อนปลูกพืชเศรษฐกิจประมาณ 2 เดือน 
            ปลูกเป็นพืชแซม  :  โรยเมล็ดถั่วพร้าที่คลุกไรโซเบียมถั่วพร้าระหว่างแถวพืชเศรษฐกิจอัตรา 

8-10 กิโลกรัมต่อไร่ หลังปลูกพืชเศรษฐกิจประมาณ 1 เดือน 

             ประโยชน์ของจุลินทรีย์ส้าหรับพืชปรับปรุงบ้ารุงดิน พด.11  
             1. เพ่ิมปริมาณธาตุอาหารไนโตเจนให้กับพืชปรับปรุงบ ารุงดิน เมื่อสับกลบจะเป็นแหล่งธาตุ
อาหารไนโตเจนทดแทนปุ๋ยเคมีในระบบเกษตรอินทรีย์ 
             2. เพ่ิมความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสในดินช่วยให้พืชปรับปรุงบ ารุงดินดูดใช้ และ
สะสมปริมาณฟอสฟอรสัให้กับพืชปรับปรุงบ ารุงดินให้มากขึ้น 
             3. เพ่ิมมวลชีวภาพของพืชปรับปรุงบ ารุงดิน (ปอเทือง โสนอัฟริกัน และถั่วพร้า) เป็นการ
เพ่ิมอินทรียวัตถุ และความอุดมสมบูรณ์ของดินหลังสับกลบ 
             4. ท าให้การปลูกพืชหลักตามมาได้รับการผลิตเพ่ิมสูงขึ้น 

พืชปรับปรุงบ ารุงดินที่นิยมใช้ส่วนใหญ่เป็นพืชตระกูลถั่วเนื่องจากขึ้นง่ายและเจริญเติบโตได้
ดีแล้ว ยังมีคุณสมบัติพิเศษที่รากจะเป็นที่อาศัยของไรโซเบียม โดยไรโซเบียมจะตรึงไนโตรเจนจาก
อากาศให้อยู่ในรูปที่เป็นประโยชน์ และสารประกอบไนโตรเจนอ่ืน ๆ ให้พืชน าไปใช้ได้ ดังนั้นจึงอาจ
กล่าวได้ว่าพืชตระกูลถั่วที่มีปริมาณไนโตรเจนสูง ที่เกิดจากการตรึงไนโตรเจน ร่วมกันระหว่างพืช
ตระกูลถั่วและจุลินทรีย์ในดินนั่นเอง 

             ปอเทือง (Crotalaria juncea) ลักษณะล าดับตั้งตรงกิ่งก้านสาขามากมีดอกสีเหลืองจะ
ออกดอกเมื่ออายุครบประมาณ 45 - 50 วัน ขึ้นได้ดีในพ้ืนที่ดอนที่มีการระบายน้ าดีไม่ชอบน้ าท่วมขัง 
ทนแล้งได้ดี ปลูกโดยวิธีการหว่านอัตราเมล็ดเฉลี่ย 5 กิโลกรัมต่อไร่ จะให้น้ าหนักสด และน้ าหนักแห้ง
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เฉลี่ยอยู่ในช่วง 2,500 - 3,000 และ 500 - 840 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ มีปริมาณธาตุไนโตเจน 
ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม เฉลี่ย 2.76, 0.22 และ 2.4 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ สามารถประเมินเป็น
ปุ๋ยเคมีมูลค่าเฉลี่ยประมาณ 0.10-0.28 เปอร์เซ็นต์ต่อไร่ นิยมปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด ปรับปรุงดินโดยปลูก
เป็นพืชหมุนเวียนหรือปลูกแซมกับพืชหลัก เช่น ปลูกปอเทืองไถกลบแล้วปลูกมันส าปะหลังตาม หรือ
ปลูกปอเทืองแซมในแถวข้าวโพด เป็นต้น 

              โสนอัฟริกัน (Sesbania rostrata) ลักษณะล าต้นตั้งตรง แตกกิ่งก้านสาขาสามารถ
เจริญเติบโตได้ทั้งในสภาพดินไร่และดินนาในสภาพน้ าท่วมขัง ทนต่อสภาพดินเค็มที่ระดับความเค็ม 
ประมาณ 2-8 เดซิซีเมนต่อเมตร ใช้อัตราเมล็ดเฉลี่ย 5 กิโลกรัมต่อไร่ โดยวิธีการหว่านให้ทั่วแปลงก่อน
ปลูกควรแช่น้ า 1 คืน ไถกลบระยะออกดอกอายุประมาณ 50 วัน ให้น้ าหนักสดและน้ าหมักแห้งเฉลี่ย 
ประมาณ 2,000 - 4,000 และ 400-1120 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ มีปริมาณธาตุไนโตเจน 
ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม เฉลี่ย 2.87, 0.42 และ 2.06 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ สามารถประเมิน
เป็นปุ๋ยเคมีมูลค่าเฉลี่ยประมาณ 830 - 2,258 บาทต่อไร่ และสามารถเพ่ิมอินทรียวัตถุได้เฉลี่ย
ประมาณ 0.10 - 0.28 เปอร์เซ็นต์ นิยมปลูกเป็นปุ๋ยพืชสดไถกลบก่อนปลูกข้าวหรือ ปลูกหมุนเวียน 
สลับกับพืชไร่ เช่นข้าวโพด และอ้อย เป็นต้น 

              ถั่วพร้า (Canavalia ensiformis) ลักษณะต้นเป็นทรงพุ่มสูงประมาณ 60 เซนติเมตร 
ระบบรากลึก เจริญเติบโตได้ดีในดิน ที่มีการระบายน้ าดี ทนความแห้งแล้งได้ดี นิยมปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด
ในระบบการปลูกพืชหมุนเวียน หรือพืชแซมในแถวพืชเศรษฐกิจ โดยการหว่านอัตรา 10 กิโลกรัมต่อ
ไร่ ไถกลบระยะออกดอกอายุประมาณ 50 วัน จะให้น้ าหนักสดก่อนไถกลบ ประมาณ 2 ,000 - 3,000 
กิโลกรัมต่อไร่ และน้ าหนักแห้งประมาณ 500 - 800 กิโลกรัมต่อไร่ ให้ธาตุไนโตรเจน ประมาณ  
10 - 20 กิโลกรัมต่อไร่ โดยมีปริมาณธาตุอาหารไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม  
แมกซีเซียม และซัลเฟอร์ เฉลี่ย 2.35, 0.54, 2.14, 1.19, 1.59 และ 0.77 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ 

 1.8 ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 เพิ่มธาตุอาหาร และฮอร์โมนพืช  

 ความหมายของปุ๋ยหมัก ปุ๋ยหมักเป็นอินทรีย์ชนิดหนึ่งเกิดจากการน าซากหรือเศษเหลือ
จากพืชมาหมักรวมกันและผ่านกระบวนการย่อยสลายโดยกิจกรรมจุลินทรีย์ จนเปลี่ยนสภาพจากเดิม
เป็นวัสดุที่มีลักษณะอ่อนนุ่ม เปื่อยยุ่ย ไม่แข็งกระด้าง และมีสีน้ าตาลปนด า  

  ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่สามารถสร้างธาตุอาหาร หรือช่วยให้ธาตุอาหาร
เป็นประโยชน์กับพืช เพ่ือเพ่ิมความสมบูรณ์ให้กับดิน และฮอร์โมนส่งเสริมการเจริญของพืช 
ประกอบด้วยจุลินทรีย์ 4 ประเภท 

             1. จุลินทรีย์ให้ธาตุอาหารไนโตรเจน เป็นจุลินทรีย์ที่อยู่อย่างอิสระในดิน สามารถตรึงก๊าซ
ไนโตรเจนในอากาศ และเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแอมโมเนียมที่เป็นประโยชน์ต่อพืชโดยกิจกรรมเอนไซม์ 
ไนโตรจีเนส 

             2. จุลินทรีย์ให้ธาตุฟอสฟอรัส เป็นจุลินทรีย์ที่สามารถผลิตกรดอินทรีย์ปลดปล่อยออกมา
ละลายสารประกอบอนินทรีย์ฟอสเฟตที่อยู่ในรูปไม่ละลาย เช่น หินฟอสเฟต ให้อยู่ในรูปที่พืชสามารถ
ดูดใช้ได ้
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             3. จุลินทรีย์ให้ธาตุโพแทสเซียม เป็นจุลินทรีย์ที่สามารถผลิตกรดอินทรีย์ช่วยละลายธาตุ  
ที่มีโพแทสเซียมเป็นองค์ประกอบ ในกลุ่มไมก้า เช่น ไบโอไทต์ มัสโคไวต์ และกลุ่มของเฟลด์สปาร์ เช่น 
ไมโครไคลน์ ออโทเคลศ ให้อยู่ในรูปที่พืชสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้  

             4. จุลินทรีย์ที่สร้างสารกระตุ้นการเจริญเติบโตหรือฮอร์โมนพืชที่แบคทีเรียสร้าง ได้แก่  
ออกซินจิบเบอเรลลิน และไซโตไคนิน ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของรากขนอ่อน และช่วยเพ่ิมพ้ืนที่
ผิวราก ท าให้ความสามารถในการดูดน้ าและธาตุอาหารเพิ่มมากขึ้น 

            คุณสมบัติของจุลินทรีย์ในปุ๋ยชีวภาพ พด.12 
1. เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่แยก และคัดเลือกได้จากบริเวณรากพืช 
2. เจริญที่อุณหภูมิระหว่าง 30-35 องศาเซลเซียส 
3. เจริญในสภาวะที่มีความเป็นกรดเป็นด่างระหว่าง 6-8 

            จุดเด่นของปุ๋ยชีวภาพ พด.12 
1. เพ่ิมไนโตรเจนเฉลี่ย 3 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี 
2. เพ่ิมการละลายได้ของหินฟอสเฟต 15 – 45 เปอร์เซ็นต์ 
3. เพ่ิมการละลายได้ของโพแทสเซียมเฟลด์สปาร์ 10 เปอร์เซ็นต์ 
4. สร้างฮอร์โมนเร่งการเติบโตของราก และต้นพืช 
5. เพ่ิมประสิทธิภาพการดูดใช้ธาตุอาหารพืช  

 การขยายเชื้อปุ๋ยชีวภาพ พด.12  
  วัสดุส้าหรับการขยายเชื้อ 
              ปุ๋ยหมัก                            300    กิโลกรัม 
             ร าข้าว                                 3    กิโลกรัม 
               ปุ๋ยชีวภาพ พด.12                    1    ซอง (100 กรัม) 

           วิธีการขยายเชื้อ 
 1. ผสมปุ๋ยชีวภาพ พด.12 และร าข้าวในน้ า 1 ปี๊บ (20 ลิตร ) คนให้เข้ากันนาน 5 นาที 

 2. รดสารละลายปุ๋ยชีวภาพ พด.12 ลงบนกองปุ๋ยชีวภาพ พด.12 ลงบนกองปุ๋ยหมักและ
คลุกเคล้าให้เข้ากัน ปรับความชื้นให้ได้ 70 เปอร์เซ็นต์ (โดยตรวจสอบความชื้นด้วยการกปุ๋ยหมัก
เป็นก้อนและไม่มีน้ าไหลออกมา เมื่อคลายมือออกจากปุ๋ยหมักยังคงสภาพเป็นก้อนอยู่ได้) 

  3. ตั้งกองปุ๋ยหมักเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีความสูง 50 เซนติเมตร และใช้วัสดุคลุมกองปุ๋ย
เพ่ือรักษา ความชื้น 

            4. กองปุ๋ยหมักไว้ในทีร่่มเป็นระยะเวลา 4 วัน แล้วจึงน ามาใช้ 

     การผลิตปุ๋ยชีวภาพ พด.12 ชนิดเม็ด 
     สูตร 1 : การผลิตปุ๋ยชีวภาพ พด.12 ชนิดเม็ด จากปุ๋ยหมักที่ขยายเชื้อปุ๋ยชีวภาพ พด.12 
     วัสดุส้าหรับอัดเม็ด 
             ปุ๋ยหมักที่ขยายเชื้อปุ๋ยชีวภาพ พด.12              65     กิโลกรัม 
              ถ่านแกลบ                                              10     กิโลกรัม 
              หินฟอสเฟต                                            25     กิโลกรัม           
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      วิธีการอัดเม็ด 
            1. น าปุ๋ยชีวภาพ พด.12 ที่ขยายเชื้อในปุ๋ยหมักนาน 4 วัน จ านวน 65 กิโลกรัม แกลบด า  
10 กิโลกรัม และหินฟอสเฟต 25 กิโลกรม ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน 
            2. ปรับความชื้นด้วยน้ าให้ได้ 70 เปอร์เซ็นต์ (โดยตรวจสอบความชื้นด้วยการก าวัสดุเป็น
ก้อนและไม่มีน้ าไหลออกมา เมื่อคลายมือออกจากวัสดุยังคงสภาพเป็นก้อน) 
            3. น าวัสดุที่ปรับความชื้นเรียบร้อยแล้วเข้าเครื่องอัดเม็ด 
            4. น าปุ๋ยชีวภาพ พด.12 ที่อัดเม็ดแล้วผึ่งในร่ม เพ่ือลดความชื้นให้ได้ 10 -15 เปอร์เซ็นต์ 
หรือประมาณ 5 วัน จึงน าไปใช้ประโยชน์ 

           สูตร 2 : การผลิตปุ๋ยชีวภาพ พด.12 ชนิดเม็ด จากปุ๋ยชีวภาพที่ขยายเชื้อในกากน้ าตาล 
          วัสดุส้าหรับการขยายเชื้อ 
                 กากน้ าตาล                                        25      ลิตร 
                 น้ า                                                 475      ลิตร 
                 ปุ๋ยชีวภาพ พด.12                                  1      ซอง 
                 เครือ่งปั๊มออกซิเจนปลา                            1      ชุด 

          วิธีการขยายเชื้อ 
          1. น ากากน้ าตาล 25 ลิตร ผสมกับน้ า 475 ลิตร ในถัง แล้วคนให้เข้ากัน 
         2. น าปุ๋ยชีวภาพ พด.12 จ านวน 1 ซอง ผสมให้เข้ากันในถัง 
          3. เติมออกซิเจนด้วยเครื่องปั๊มออกซิเจนปลา ตลอด 24 ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 2 วัน 
          4. น าหัวเชื้อที่ขยายแล้วไปใช้ในขั้นตอนการอัดเม็ดต่อไป 

           วัสดุและวิธีการอัดเม็ดปุ๋ยชีวภาพ พด. 12 ที่ขยายในการน้้าตาล 
           วัสดุส้าหรับอัดเม็ด 
               ปุ๋ยหมัก                                                100     กิโลกรัม 
              ปุ๋ยขีวภาพ พด.12 ที่ขยายในกากน้ าตาล           25      ลิตร 
   วิธีการอัดเม็ด 
           1. น าปุ๋ยชีวภาพ พด.12 ที่ขยายเชื้อในกากน้ าตาล 25 ลิตร ผสมกับปุ๋ยหมัก 100 กิโลกรัม 
และคลุกเคล้าให้เข้ากันในกะละมัง 
           2. น าวัสดุที่ผสมเข้ากันแล้ว เข้าเครื่องอัดเม็ด 
           3. น าปุ๋ยชีวภาพที่อัดเม็ดแล้วผึ่งในทีร่่ม เพื่อลดความชื้นให้ได้ 10-15 เปอร์เซ็นต์ หรือ
ประมาณ 5 วัน แล้วจึงน าไปใช้ประโยชน์ สามารถเก็บรักษาได้นาน 30 วัน 
   อัตราและวิธีการใช้ปุ๋ยหมักที่ขยายเชื้อปุ๋ยชีวภาพ พด.12 
         อัตราการใช้ 
             ข้าว   :       300   กิโลกรัมต่อไร่ 
              พืชรา พืชผัก หญ้าอาหารสัตว์  :       300   กิโลกรัมต่อไร่ 
              ไม้ผลหรือไม้ยืนต้น                    :        3-5   กิโลกรัมต่อต้น 
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         วิธีการใช้  
             ข้าว                                      :      หว่านให้ทั่วพื้นที่ช่วงเตรียมดินปลูก 
            พืชไร่ พืชผัก หญ้าอาหารสัตว์        :      ใส่ระหว่างแถวตามแนวปลูกพืช  
                แล้วคลุกเคล้ากับดิน 
             ไม้ผลหรือไม้ยืนต้น 
             เตรียมหลุมปลูก       :      ใส่โดยคลุกเคล้ากับดินรองไว้กันหลุม 
            พืชที่เจริญแล้ว     :      ใส่รอบทรงพุ่มหรือหว่านให้ทั่ว 
                 ภายใต้ทรงพุ่ม 

   ประโยชน์ของปุ๋ยชีวภาพ 
         1. ลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้ 25 - 40 เปอร์เซ็นต์ 
          2. เพ่ิมความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมในดิน 
          3. เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ย 
          4. ช่วยสร้างความสมดุลของธาตุอาหารพืช 
         5. ใช้ปริมาณน้อย ราคาถูก ลดต้นทุน และช่วยเพิ่มผลผลิตพืช 
          6. เพ่ิมผลผลิตพืช 10 เปอร์เซ็นต์ 

   หน้าที่ส้าคัญของธาตุอาหารหลัก 
            ไนโตรเจน เป็นองค์ประกอบของกรดอะมิโน โปรตีน คลอโรฟิลด์ กรดนิวคลีอิก และเอม
ไซม์ในพืช ส่งเสริมการเจริญเติบโตของยอดอ่อน  ใบ และก่ิงก้าน 
             ฟอสฟอรัส ช่วยในการสังเคราะห์โปรตีนและสารอินทรีย์ที่ส าคัญในพืช เป็นองค์ประกอบ
ของสารที่ท าหน้าที่ถ่ายทอดพลังงานในกบวนการต่าง ๆ เช่น การสังเคราะห์แสงและการหายใจ 
            โพแทสเซียม ช่วยสังเคราะห์น้ าตาล แป้ง และโปรตีน ส่งเสริมการเคลื่อนย้ายของน้ าตาล
จากใบไปยังผล ช่วยให้ผลเจริญเติบโตเร็ว พืชแข็งแรง มีความต้านทานโรคบางชนิด 

   ลักษณะของพืชเมื่อขาดธาตุอาหารหลัก 
             การขาดธาตุไนโตรเจน พืชเมื่อได้รับธาตุไนโตรเจนในปริมาณที่น้อย จะท าให้ใบพืชเป็นสี
เหลือง ล าต้นเหลือง การแตกกิ่งแตกตาไม่เกิดขึ้น ในส่วนตากิ่งมีส่วนแตกแขนงน้อยกว่าปกติ ผลผลิต
ต่ า เช่น เมล็ดลีบ น้ าหนักน้อย ผลเล็ก 
             การขาดธาตุฟอสฟอรัส พืชเมื่อได้รับธาตุฟอสฟอรัสในปริมาณที่น้อยจะท าให้สีของใบพืช
โดยเฉพาะใบล่างมีสีเหลือง สีม่วง สีแดงปนอยู่ รวมทั้งขนาดใบเล็กผิดปกติ การออกดอกช้าไม่สมบูรณ์ 
ต้นเล็กแคระ ไม่แข็งแรง ล้มง่าย ผลผลิตต่ า 
              การขาดธาตุโพแทสเซียม พืชเมื่อได้รับธาตุโพแทสเซียมในปริมาณที่น้อย จะท าให้ขอบใบ
ล่างมีสีเหลืองกลายเป็นสีน้ าตาล เหี่ยวแห้งร่วงหล่นจากต้น ขนาดดอกและผลเล็กผิดปกติ ผลไม่มี
ความหวาน พืชอ่อนแอต่อโรคพืชและแมลง 
   บทบาทของฮอร์โมนต่อการส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช 
   การตอบสนองของพืชต่อออกซิน 
            1. ท าให้เกิดการขยายตัวของเซลล์ เช่น การขยายตัวของใบ ท าให้ผลเจริญเติบโต 
             2. ท าให้ติดผลมากขึ้น 
            3. ป้องกันการร่วงของผลและใบ 
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            4. กระตุ้นให้มีดอกตัวเมียมากขึ้น 
            5. กระตุ้นการเกิดรากฝอยและรากแขนงเพ่ิมขึ้น 
   การตอบสนองของพืชต่อจิบเบอเรลลิน 
            1. กระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชทั้งต้น ท าให้เกิดการยืดตัวของเซลล์ 
            2. กระตุ้นการยืดยาวของช่อดอก 
            3. กระตุ้นของการงอกของเมล็ด และตาท่ีพักตัว 
            4. ท าให้เกิดการแทงช่อดอก 
   การตอบสนองของพืชต่อไซโตไคนิน 
            1. กระตุ้นการแบ่งเซลล์ 
             2. ชะลอกระบวนการเสื่อมสลาย 
            3. ท าให้เกิดการแตกของตาข้าง 
             4. ส่งเสริมให้พืชมีประสิทธิภาพในการเคลื่อนย้ายอาหารจากรากสู่ยอดพืช 

 1.9 พด.13 ไมคอร์ไรซาส้าหรับข้าวโพด 
 ไมคอร์ไรซา เป็นราที่อาศัยอยู่ร่วมกับรากพืช โดยเฉพาะข้าวโพด แบบพ่ึงพาอาศัยซึ่งกัน
และกันช่วยดูดซับธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ส่งต่อให้กับพืชโดยเฉพาะฟอสฟอรัส  ลดการใช้ปุ๋ยเคมี 
ส่งเสริมการเจริญเติบโตและเพ่ิมผลผลิตข้าวโพด ซึ่งประกอบด้วย 
 1. ราอาร์บัสคูลาร์ไรซา 2 สายพันธุ์ ได้แก่ Glomus sp. และ Acaulospora sp. ช่วย
ส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าวโพด 
 2. แบคทีเรีย 2 สายพันธุ์ ได้แก่ แบคทีเรียตรึงไนโตรเจนแบบอิสระ Azotobacter 
chroococcum และแบคทีเรียผลิตฮอร์โมนพืช Bacillus sp. ช่วยให้ไมคอร์ไรซาเข้าอยู่อาศัยในราก
ได้เพ่ิมข้ึน 

 วัสดุและวิธีการขยายเชื้อ พด.13 
 ก่อนน าไปใช้ในแปลงปลูกข้าวโพด จะต้องน า พด.13 ไมคอร์ไรซา ไปเพ่ิมปริมาณสปอร์ใน
พืชอาศัย เช่น ข้าวโพด หรือข้าวฟ่าง เป็นเวลา 60 วัน เพ่ือให้ได้ปริมาณเพียงพอกับการใช้ปลูก
ข้าวโพด 1 ไร่ 

 วัสดุส้าหรับขยายเชื้อ 
   ทราย  8     กิโลกรัม 
   ปุ๋ยหมัก 2     กิโลกรัม 
   กระถางหรือถุง                        8     ใบ 
   เมล็ดข้าวโพดหรือข้าวฟ่าง           8     เมล็ด 
   พด.13                                  1     ซอง (100 กรัม) 

 วิธีผลิตหัวเชื้อส้าหรับข้าวโพดพื้นที่ 1 ไร ่
 1. การเตรียมวัสดุปลูก ผสมทราย 8 กิโลกรัม กับปุ๋ยหมัก 2 กิโลกรัม คลุกเคล้าให้เข้ากัน 
แล้วน ามาใส่ภาชนะปลูก เช่น กระถาง ถุง พลาสติก รดน้ าให้ชุ่ม 
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 2. เจาะหลุม 5 หลุม โรย พด.13 1 ซอง รองกันหลุม หลุมละ 20 กรัม แล้วหยอดเมล็ด
ข้าวโพด 1 เมล็ดต่อหลุม เพ่ือขยายเชื้อ ดูแลให้น้ าสม่ าเสมอ เป็นเวลา 60 วัน จึงน าไปใช้เป็นหัวเชื้อ
ส าหรับปลูกข้าวโพด 
 3. ก่อนเก็บหัวเชื้อเป็นเวลา 1 สัปดาห์ งดการให้น้ า เก็บหัวเชื้อโดยตัดตันข้าวโพดออก 
เหลือวัสดุปลูกกับราก น าหัวเชื้อผึ่งในที่ร่มให้แห้ง แล้วน าไปใช้หรือเก็บใส่ถุงไว้ในที่ร่ม 

 อัตราและวิธีการใช้ 
 การเตรียมดินปลูกข้าวโพด ใช้หัวเชื้อ พด.13 ไมคอร์ไรซาที่ขยายเชื้อเตรียมไว้ ในอัตรา  
8 - 10 กิโลกรัมต่อไร่ โดยแบ่งใส่ 2 ช้อนชา (10 กรัม) รองก้นหลุม พร้อมหยอดเมล็ดข้าวโพดตาม 

 ประโยชน์ 
 1. เพ่ือเพ่ิมการดูดน้ าและธาตุอาหารของพืช เส้นใยของราไมคอร์ไรซาที่เจริญรอบรากและ
แพร่กระจายในดิน ช่วยเพ่ิมพ้ืนที่ผิวท าให้รากดูดน้ า และธาตุอาหารเพ่ิมขึ้น จึงช่วยส่งเสริมการ
เจริญเติบโตของพืช 
 2. ช่วยให้พืชดูดฟอสฟอรัสได้เพ่ิมข้ึน 20 - 30 เปอร์เซ็นต์ 
 3. ลดการใช้ปุ๋ยเคมีส าหรับการปลูกข้าวโพด 25 - 50 เปอร์เซ็นต์ 
 4. ช่วยเพิ่มผลผลิตข้าวโพด 10 - 20 เปอร์เซ็นต์ 
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ภาคผนวก ข 

การก้าหนดกลุ่มตัวอย่างในการประเมิน 
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2. การก้าหนดกลุ่มตัวอย่าง 

การประเมินองค์ความรู้และการใช้ประโยชน์ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ปี 2564 นี้ ผู้ประเมิน 
ได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างในการทดสอบองค์ความรู้ของเจ้าหน้าที่ สพข./สพด. เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
จุลินทรีย์ พด. ระบบการจัดการ การบริการ การส่งเสริม และการติดตามการใช้ประโยชน์ผลิตภัณฑ์
จุลินทรีย์ พด. พร้อมทั้ง การประเมินการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ของ
เจ้าหน้าที่ สพข./สพด. โดยการสุ่มตัวอย่างและก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่างเพ่ือเป็นตัวแทนเจ้าหน้าที่
ขั้นต่ า ได้จ านวนเจ้าหน้าที่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 246 ราย ดังนี้ 

ตารางที่ ภ-1 แสดงพื้นที่เป้าหมาย และกลุ่มตัวอย่างของเจ้าหน้าที่ 

   ล้าดับที่ พื้นที่เป้าหมาย (จังหวัด) กลุ่มตัวอย่าง (ราย) 
1 สพข.1  3 
2 กรุงเทพมหานคร 3 
3 ปทุมธานี 3 
4 ชัยนาท 3 
5 ลพบุรี 3 
6 สิงห์บุรี 3 
7 นครปฐม 3 
8 นครนายก 3 
9 สระบุรี 3 
10 สุพรรณบุรี 3 
11 อ่างทอง 3 
12 นนทบุรี 3 
13 สมุทรปราการ 3 
14 พระนครศรีอยุธยา 2 
 รวม 41 

15 สพข.2  8 
16 จันทบุรี 3 
17 ปราจีนบุรี 3 
18 ชลบุรี 1 
19 ฉะเชิงเทรา 3 
20 ตราด 3 
21 สระแก้ว 3 
 รวม  24   

22 สพข.3  3 
23 นครราชสีมา 3 
24 ชัยภูมิ 3 
25 บุรีรัมย์ 4 
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ล้าดับที่ พื้นที่เป้าหมาย (จังหวัด) กลุ่มตัวอย่าง (ราย) 
26 สุรินทร์ 3 
 รวม 16 

27 สพข.4  3 
28 อุบลราชธานี 3 
29 นครพนม 3 
30 ร้อยเอ็ด 3 
31 ยโสธร 3 
32 ศรีสะเกษ 2 
33 มุกดาหาร 3 
34 อ านาจเจริญ 3 
 รวม 23 

35 สพข.5  3 
36 ขอนแก่น 3 
37 อุดรธานี 3 
38 มหาสารคาม 3 
39 หนองคาย 3 
40 กาฬสินธุ์ 3 
41 หนองบัวล าภู 3 
42 สกลนคร 3 
43 บึงกาฬ 3 
 รวม 27 

44 สพข.6  3 
45 เชียงใหม่ 3 
46 ล าพูน 3 
47 ล าปาง 3 
48 แม่ฮ่องสอน 3 
 รวม 15 

49 สพข.7  3 
50 น่าน 3 
51 พะเยา 3 
52 เชียงราย 3 
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ล้าดับที่ พื้นที่เป้าหมาย (จังหวัด) กลุ่มตัวอย่าง (ราย) 
52 แพร่ 3 
 รวม 15 

53 สพข.8  3 
54 พิษณุโลก 3 
55 เพชรบูรณ์ 4 
56 เลย 3 
57 พิจิตร 3 
 รวม 16 

58 สพข.9  3 
59 นครสวรรค์ 3 
60 ตาก 2 
61 ก าแพงเพชร 3 
62 อุทัยธานี 3 
63 สุโขทัย 3 
 รวม 17 

64 สพข.10  3 
65 ราชบุรี 3 
66 เพชรบุรี 1 
67 กาญจนบุรี 2 
68 สมุทรสาคร 3 
69 ประจวบคีรีขันธ์ 1 
70 สมุทรสงคราม 2 
 รวม 15 

71 สพข.11  3 
72 สุราษฎร์ธานี 3 
73 นครศรีธรรมราช 3 
74 ชุมพร 1 
75 ระนอง 2 
76 พังงา 1 
77 กระบี่ 2 
78 ภูเก็ต 1 
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ล้าดับที่ พื้นที่เป้าหมาย (จังหวัด) กลุ่มตัวอย่าง (ราย) 
 รวม 16 

79 สพข.12  3 
80 พัทลุง 3 
81 สงขลา 2 
82 ตรัง 1 
83 นราธิวาส 3 
84 ปัตตานี 3 
85 ยะลา 3 
86 สตูล 3 
 รวม 21 

รวมจ้านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 246 
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ภาคผนวก ค 
- ภาพถ่ายการทดสอบองค์ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ของ
เจ้าหน้าที ่

- ภาพถ่ายผู้เข้ารับการทดสอบองค์ความรู้ที่ได้รับรางวัล “เจ้าหน้าที่ที่มีองค์
ความรู้และการใช้ประโยชน์ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ดีเด่น” 
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ภาพที่ 1 ภาพถ่ายการทดสอบองค์ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ของเจ้าหน้าที่ 
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ภาพที่ 2 ผู้เข้ารับการทดสอบองค์ความรู้ที่ได้รับรางวัล “เจ้าหน้าที่ท่ีมีองค์ความรู้และการใช้ประโยชน์
ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ดีเด่น” 

 


