


บทสรุปผูบริหาร 

การประเมินโครงการฝกอบรมหมอดินอาสา 4.0 ประจําป 2564 มีวัตถุประสงคเพ่ือทราบการบรรลุ 
วัตถุประสงคของโครงการฯ ความคุมคาในการจัดฝกอบรม และความเหมาะสมของการฝกอบรมในรูปแบบ
ใหม ซ่ึงป 2564 ไดดําเนินการภายใต 3 รูปแบบ ประกอบดวย 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรท่ี 1 จัดฝกอบรมท่ี
ศูนยความเปนเลิศดานการวิจัยดินแหงภูมิภาคเอเชีย (CESRA) ดําเนินการจัดฝกอบรมและฝกปฏิบัติเชิงลึก 
ใน 4 ฐานเรียนรู (ฐานเรียนเรียนรู การปรุงดินดีดวยวัสดุอินทรียเทคโนโลยีกรมพัฒนาท่ีดิน ฐานเรียนรู 
การแยกขยายเชื้อจุลินทรียจากแหลงธรรมชาติ สรางดินให มีชีวิตจากสิ่ งมหัศจรรยเล็ก ๆ ฐานเรียนรู 
การจัดระบบน้ํา ระบบปุย ตนทุนต่ํา ผลตอบแทนแบบระยะยาวในแปลงไมผล และฐานเรียนรู เครื่องมือ 
เครื่องจักร เครื่องทุนแรงทางการเกษตร เขาสู Smart Agriculture) หลักสูตรท่ี 2 จัดฝกอบรมท่ีศูนยฝก 
หมอดินอาสา (ครูหมอดิน) ดําเนินการจัดฝกอบรมท่ีเนนการฝกปฏิบัติเชิงลึกเพ่ือขยายผลสูเกษตรกร 
ใหสอดคลองกับสภาพพ้ืนท่ี และหลักสูตรท่ี 3 การพัฒนาถังความรูหมอดินอาสารูปแบบดิจิทัล นําองคความรู
จากถังความรูดานการพัฒนาท่ีดิน มารวมวิเคราะห สังเคราะห ขอมูลดานการพัฒนาท่ีดิน เพ่ือใหเกิดการใช
ประโยชนท่ีดินอยางยั่งยืน การศึกษาในครั้งนี้เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามในรูปแบบออนไลน 

ผลการประเมินสรุปผลไดวา การจัดฝกอบรมหมอดินอาสา 4.0 ท้ัง 3 หลักสูตร บรรลุวัตถุประสงค
โครงการฯ โดยพบวา หมอดินอาสา รอยละ 74.57 รูจัก “ถังความรูดานการพัฒนาท่ีดิน” สามารถเขาไปคนหา
ความรู ขอมูลดานการพัฒนาท่ีดินในรูปแบบดิจิทัล ผานทางเว็บไซตกรมพัฒนาท่ีดิน เปนการเตรียมความพรอม
เพ่ือพัฒนาศักยภาพหมอดินอาสารองรับองคกร 4.0 และหมอดินอาสาท่ีเขารับการฝกอบรม รอยละ 94.21 
ไดนําความรูท่ีไดรับจากการฝกอบรมไปใชประโยชน มีหมอดินอาสา รอยละ 85.69 ไดตอยอดองคความรู 
โดยนําไปลงมือปฏิบัติ พัฒนาในแปลงตนเอง รอยละ 59.30 ถายทอดความรู ใหคําปรึกษา แนะนํา
เกษตรกรในชุมชน และ รอยละ 50.70 ขยายผลองคความรู พัฒนาเปนตนแบบใหเกษตรกรในชุมชน 
สําหรับการประเมินความคุมคาในการจัดฝกอบรม ดวยวิธีประเมินคาความเต็มใจจาย (Willingness to Pay) 
ในการฝกอบรม พบวา ไมมีความคุมคาโดยมองผลตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน เนื่องจากคาความเต็มใจจายในการ
ฝกอบรมนอยกวาตนทุนตอหนวยในการฝกอบรมแตละหลักสูตร แตหากพิจารณามองผลตอบแทนท่ีไมใช 
ตัวเงิน หรือผลตอบแทนท่ีจับตองไมได (Intangible Benefits) เปนการสรางภาพลักษณท่ีดีของหมอดินอาสา
ในฐานะเปนตัวแทนของกรมพัฒนาท่ีดิน นําความรูท่ีไดรับไปถายทอด ตอยอด และขยายผลองคความรู 
ซ่ึงเกิดเปนความคุมคาท่ีไมสามารถประเมินคาเปนเงินได นอกจากนี้ รอยละ 95.51 เห็นวา รูปแบบการ
ฝกอบรมท้ัง 3 หลักสูตร มีความเหมาะสม วิทยากรสามารถถายทอดความรู และกระตุนผูเขารับการ
ฝกอบรมไดแลกเปลี่ยนประสบการณ เกิดการเรียนรูตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตร  

 จากผลการประเมินพบวา การฝกอบรมยังพบปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน ดังนี้ หลักสูตรท่ี 1 
ปญหาในการเขารับการอบรมในฐานเรียนรู คือ การเดินทางลาชา ไมตรงเวลา เนื่องจากการใหบริการรถราง 
ไมเพียงพอท่ีจะนําหมอดินอาสาอบรมในแตละฐานเรียนรู อีกท้ัง งบประมาณในการเดินทางเขารับการฝกอบรม
ไมมีความเหมาะสม เนื่องจากใหเทากันท้ังหมด ไมพิจารณาระยะทางในการเดินทางจริง นอกจากนี้ 
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ก็เปนอุปสรรคท่ีสําคัญอยางยิ่งในการ 
จัดฝกอบรมหลักสูตรท่ี 2 และ 3 สงผลใหมีการเปลี่ยนแปลงวันเวลาจัดอบรม ปรับเปลี่ยนรูปแบบใหเหมาะสม
กับมาตรการควบคุมของแตละจังหวัด สําหรับการจัดฝกอบรมครั้งตอไป ควรเปนรูปแบบ การถายทอดความรู    
ในลักษณะแลกเปลี่ยนประสบการณ พรอมฝกปฏิบัติ หากเปนไปไดหมอดินอาสาตองการเดินทางไปศึกษา 



 (ข) 

ดูงานในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ท่ีประสบความสําเร็จ นอกจากนี้ควรพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมโดยเปดโอกาสให 
หมอดินอาสาไดกําหนดหัวขอเรื่องท่ีตนเองตองการฝกอบรม  

จากสรุปผลการประเมินขางตนอาจกลาวไดวา เพ่ือยกระดับการฝกอบรมหมอดินอาสา 
ใหมีคุณภาพ ควรมีการสื่อสาร นโยบาย การพัฒนาหมอดินอาสาใหชัดเจน ระหวางผูบริหารโครงการ (กวจ.) 
กับผูปฏิบัติ (สพข./สพด.)  โดยเริ่มตั้งแตการกําหนดแนวทางในการพัฒนาหมอดินอาสา ควรใหมีการสํารวจ
ความตองการฝกอบรม (Training Needs) โดยกรมฯ ตองวิเคราะห ผูเขารับการฝกอบรมวายังขาดสมรรถนะ 
ทักษะดานใดท่ีจําเปนตอการปฏิบัติหนาท่ี และนําผลลัพธมาออกแบบพัฒนาหลักสูตรใหสอดรับกับความ
ตองการของผูเขารับการอบรม สําหรับการประเมินผลการฝกอบรมนั้น ผูบริหารงานโครงการ (กวจ.) ควร
ดําเนินการเอง เนื่องจากเปนผูกํากับ ดูแล ท้ังแผนงานงบประมาณ และวิธีการดําเนินงานควรจะบริหาร
จัดการใหเบ็ดเสร็จท้ังกระบวนงาน และควรมีการติดตามผลการนําความรูท่ีไดรับไปใชในการปฏิบัติงาน 
หลังจากจบหลักสูตรการฝกอบรมประมาณ 3 เดือน และถอดบทเรียนความสําเร็จในการพัฒนา  
เพ่ือเก็บรวบรวมเปนฐานขอมูลการพัฒนาหมอดินอาสา เพ่ือนําไปใชในการปรับปรุง พัฒนาโครงการฯ ใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน นอกจากนี้ ควรเพ่ิมความถ่ีในการประสานงานกับ สพข./สพด. เพ่ือชี้แจงทําความ
เขาใจท้ังเรื่องนโยบายการพัฒนาหมอดินอาสา เปาหมายการพัฒนา และสรุปผลลัพธจากการพัฒนาท่ีเปน
รูปธรรมใหกรมฯ ทราบอยางตอเนื่อง เม่ือพิจารณาผลการประเมินผลนี้ จะเห็นวาเปนการประเมินผลลัพธ 
(Output) ในการปฏิบัติงานโครงการอบรมหมอดินอาสาเทานั้น โดยไมสามารถสะทอนถึง Outcome และ 
Impact ของโครงการได เนื่องจากโครงการฝกอบรม ท้ัง 3 หลักสูตร ไมไดกําหนดตัวชี้วัดผลสําเร็จท่ี
สะทอนถึง Outcome และ Impact ดังนั้น จึงควรจัดทําโครงการฝกอบรมแตละหลักสูตร โดยกําหนด
วัตถุประสงคของโครงการฝกอบรมใหสะทอนถึงความสําเร็จ มีตัวชี้วัดท่ีสะทอนถึง Outcome และ 
Impact ดวย 

 



สารบัญ 
 

 หนา 

บทสรุปผูบริหาร (ก) 
สารบัญ   (ค) 
สารบัญตาราง (ง) 
บทท่ี 1 บทนํา 1 
 1.1 หลักการและเหตุผล 1 
 1.2 วัตถุประสงคการประเมิน 2 
 1.3 ขอบเขตการประเมิน  3 
 1.4 กรอบแนวคิดการประเมิน 5 
 1.5 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 7 
 1.6 แผนการดําเนินงาน 7 
 1.7 ระยะเวลาดําเนินการ 7 
 1.8 งบประมาณ  7 
 1.9 ท่ีปรึกษาโครงการ 8 
 1.10 ผูอํานวยการโครงการ 8 
 1.11 ผูดําเนินการ 8 
 1.12 ผูดําเนินการ 8 
  
บทท่ี 2 การตรวจเอกสาร 9 
 2.1 แนวคิดและและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 9 
 2.2 ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 12 
  
บทท่ี 3 วิธดีําเนนิการวิจัย 14 
 3.1 การเก็บรวบรวมขอมูล 14 
 3.2 ประชากร และกลุมตัวอยาง 14 
 3.3 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 29 
 3.4 การวิเคราะหขอมูลและสถิติ 30 
 3.5 ข้ันตอนและการดําเนินงาน 32 
  
บทท่ี 4 ผลการประเมิน 33 
 4.1 ผลการประเมินโครงการฝกอบรมหมอดินอาสา หลักสูตรท่ี 1 34 
 4.2 ผลการประเมินโครงการฝกอบรมหมอดินอาสา หลักสูตรท่ี 2  

 ณ ศูนยฝกหมอดินอาสา 
51 

 4.3 ผลการประเมินโครงการฝกอบรมหมอดินอาสา หลักสูตรท่ี 3  66 
  



สารบัญ (ตอ) หนา 

บทท่ี 5 สรุปผลการประเมิน อภิปรายผล และขอเสนอแนะ  85 
 5.1 สรุปผลการประเมิน 85 
 5.2 อภิปรายผล  90 
 5.3 ขอเสนอแนะจากผูประเมิน  92 
  
บรรณานุกรม 93 
ภาคผนวก 94 
ภาคผนวก ก โครงการฝกอบรมหมอดินอาสา 4.0 95 
ภาคผนวก ข ระเบียบกรมพัฒนาท่ีดิน วาดวยการบริหารงานหมอดินอาสา พ.ศ. 2553 98 
ภาคผนวก ค แบบสอบถาม 104 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ฆ) 



สารบัญตาราง  

 หนา 

ตารางท่ี 4-1 : ขอมูลท่ัวไปของเจาหนาท่ีผูประสานงานท่ีนําหมอดินอาสาเขารวมฝกอบรม 
                    หลักสูตรท่ี 1 

34 

ตารางท่ี 4-2 : ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากฐานเรียนรู ของเจาหนาท่ีผูประสานงานท่ีนํา 
  หมอดินอาสาเขารวมฝกอบรม หลักสูตรท่ี 1 

35 

ตารางท่ี 4-3 : ประโยชนท่ีไดรับจากฐานเรียนรูหลังการฝกอบรมในแตละฐานเรียนรู ของเจาหนาท่ี 
  ผูประสานงานท่ีนําหมอดินอาสาเขารวมฝกอบรม หลักสูตรท่ี 1 

37 

ตารางท่ี 4-4 : ความสอดคลองของประโยชนท่ีไดรับหลังการฝกอบรม กับประโยชนท่ีคาดวา 
จะไดรับจากฐานเรียนรู ของเจาหนาท่ีผูประสานงานท่ีนําหมอดินอาสาเขารวม 
ฝกอบรม หลักสูตรท่ี 1 

38 

ตารางท่ี 4-5 : ความชื่นชอบฐานเรียนรู ของเจาหนาท่ีผูประสานงานท่ีนําหมอดินอาสาเขารวม 
ฝกอบรม หลักสูตรท่ี 1 

39 

ตารางท่ี 4-6 : ความพึงพอใจฐานเรียนรู ของเจาหนาท่ีผูประสานงานท่ีนําหมอดินอาสาเขารวมฝกอบรม  
หลักสูตรท่ี 1 

40 

ตารางท่ี 4-7 : ความพึงพอใจรูปแบบการจัดฝกอบรมในภาพรวม  42 

ตารางท่ี 4-8 : ความเหมาะสมรูปแบบการจัดฝกอบรม หลักสูตรท่ี 1 42 

ตารางท่ี 4-9 : การติดตามหมอดินอาสา หลังเขารับการอบรม หลักสูตรท่ี 1 43 
ตารางท่ี 4-10 : การติดตามการถายทอดความรูของหมอดินอาสา หลังการฝกอบรม  

หลักสูตรท่ี 1  
44 

ตารางท่ี 4-11 : การติดตามการตอยอดองคความรูของหมอดินอาสา หลังการฝกอบรม  
  หลักสูตรท่ี 1 

45 

ตารางท่ี 4-12 : การติดตามการขยายผลองคความรูของหมอดินอาสา หลังการฝกอบรม  
หลักสูตรท่ี 1 

46 

ตารางท่ี 4-13 : การติดตามการนําความรูท่ีไดรับไปใชประโยชน และผลสําเร็จจากการนํา 
ความรูไปใชประโยชนของหมอดินอาสา หลังการฝกอบรม หลักสูตรท่ี 1 

47 

ตารางท่ี 4-14 : ปญหา และอุปสรรค ในการฝกอบรมหมอดินอาสา หลักสูตรท่ี 1 50 
ตารางท่ี 4-15 : ขอเสนอแนะ  50 
ตารางท่ี 4-16 : ขอมูลท่ัวไปของหมอดินอาสาท่ีเขารับการฝกอบรม หลักสูตรท่ี 2 52 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 หลักการและเหตุผล 

 ดวยสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ไดทวีความรุนแรง 
แพรอยางรวดเร็วและขยายขอบเขตไปหลายประเทศท่ัวโลกรวมถึงประเทศไทย ซ่ึงมีผูติดเชื้อและผูเสียชีวิต
เปนจํานวนมาก องคการอนามัยโลกไดประกาศใหการระบาดของโรคดังกลาวเปนภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
ระหวางประเทศ (Public Health Emergency of International Concern) และรัฐมนตรีวาการกระทรวง
สาธารณสุขโดยคําแนะนําของคณะกรรมการโรคติดตอแหงชาติไดประกาศใหโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) เปนโรคติดตออันตราย ตามพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558 ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ของวิถีชีวิตแบบใหม (New Normal) ท้ังภาครัฐและภาคประชาชนมีการปรับตัวเพ่ือใหสามารถดําเนินชีวิต
ไดตามปกติในสถานการณการแพรระบาดของโรคดังกลาว 

 กรมพัฒนาท่ีดิน มีภารกิจดานการใหบริการและถายทอดเทคโนโลยีดานการพัฒนาท่ีดินขอมูลดิน
และการใชประโยชนท่ีดินเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร ใหมีการใชประโยชนท่ีดินอยางยั่งยืน โดยมีพันธกิจ 
การพัฒนาหมอดินอาสาและกลุมเครือขายเกษตรกรใหมีความรู ความเขาใจดานการพัฒนาท่ีดิน สามารถ
นําไปประยุกตใชไดตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเปนรากฐานในการดําเนินชีวิตและยกระดับศักยภาพ
ชุมชนใหเขมแข็ง หมอดินอาสาเปนอาสาสมัครของกรมพัฒนาท่ีดิน ทําหนาท่ีชวยเหลือ สนับสนุน ภารกิจ
ของกรมพัฒนาท่ีดินในทุกพ้ืนท่ี โดยนําความรู เทคโนโลยีดานการพัฒนาท่ีดินท่ีไดรับไปพัฒนารูปแบบการทํา
การเกษตรของตนเอง และถายทอดความรูสูเกษตรกร ถือวาเปนบุคลากรของกรมพัฒนาท่ีดินท่ีคอยให
ความชวยเหลือเกษตรกรในชุมชนเพ่ือใหเกิดการใชประโยชนท่ีดินไดอยางยั่งยืน 

 กรมพัฒนาท่ีดิน ดําเนินการโครงการหมอดินอาสา ต้ังแตป พ.ศ. 2538 โดยคัดเลือกเกษตรกรท่ีสนใจ
งานดานการพัฒนาท่ีดิน สมัครใจเปนอาสาสมัครของกรมพัฒนาท่ีดิน มีความเปนผูนํา พรอมท่ีจะเขารับ 
การอบรมความรู เทคโนโลยี ผลิตภัณฑของกรมพัฒนาท่ีดิน และสามารถนําองคความรูท่ีไดรับ ถายทอด     
ใหคําแนะนําแกเกษตรกรในพ้ืนท่ีหรือชุมชนของตนเองได หมอดินอาสาของกรมพัฒนาท่ีดิน แบงออกเปน  
4 ระดับ ตามรูปแบบการปกครองของประเทศไทย ไดแก หมอดินอาสาประจาํหมูบาน หมอดินอาสาประจํา
ตําบล หมอดินอาสาประจําอําเภอ และหมอดินอาสาประจําจังหวัด โครงการหมอดินอาสาของกรมพัฒนา
ท่ีดิน เปนรูปแบบการจัดตั้งเครือขายเกษตรกรท่ีประสบความสําเร็จและกลายเปนตนแบบใหกับหลาย
ประเทศ ท้ังในภู มิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  ไดแก  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ราชอาณาจักรกัมพูชา และเวียดนาม ก็ไดมีโครงการความรวมมือกับกรมพัฒนาท่ีดินในการจัดตั้งหมอดิน
อาสาในประเทศของตน และเม่ือป 2559 โครงการหมอดินอาสาของกรมพัฒนาท่ีดินไดรับความสนใจจาก
องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ หรือ เอฟ เอ โอ ซ่ึงไดนําไปเปนตนแบบการจัดตั้งเครือขาย
เกษตรกรในระดับนานาชาติท่ีเรียกวา Global Soil Doctor Program ซ่ึงถือเปนความสําเร็จของประเทศ
ไทยท่ีขยายผลสูระดับสากล 
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ในป 2564 กรมพัฒนาท่ีดินไดปรับเปลี่ยนรูปแบบการฝกอบรมหมอดินอาสาเพ่ือใหสอดรับกับการ
เปลี่ยนผานสูยุคดิจิทัลและสอดคลองกับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)  โดยมีการจัดตั้งโครงการหมอดินอาสา 4.0 พัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม 3 หลักสูตร 
ประกอบดวย หลักสูตรท่ี 1 จัดฝกอบรมท่ีศูนยความเปนเลิศดานการวิจัยดินแหงภูมิภาคเอเชีย (CESRA) 
ดําเนินการจัดฝกอบรมและ ฝกปฏิบัติเชิงลึก ใน 4 ฐาน ไดแก 1) ฐานการปรุงดินดีดวยวัสดุอินทรียเทคโนโลยี
กรมพัฒนาท่ีดิน สูตรพิเศษสรางอาชีพ 2) ฐานการแยกขยายเชื้อจุลินทรียจากแหลงธรรมชาติ สรางดินใหมี
ชีวิตจากสิ่งมหัศจรรยเล็ก ๆ 3) ฐานระบบน้ํา ระบบปุย ตนทุนต่ํา ผลตอบแทนระยะยาว และ 4) ฐานเครื่องมือ 
เครื่องจักรกล เครื่องทุนแรงทางการเกษตร เขาสู Smart Agriculture หลักสูตรท่ี 2 จัดฝกอบรมท่ีศูนยฝก
หมอดินอาสา ดําเนินการจัดฝกอบรมท่ีเนนการฝกปฏิบัติเชิงลึกเพ่ือขยายผลสูเกษตรกรใหสอดคลองกับสภาพ
พ้ืนท่ี โดยมีหมอดินอาสาเจาของศูนยเปนวิทยากร และหลักสูตรท่ี 3 การพัฒนาถังความรูหมอดินอาสารูปแบบ
ดิจิทัล เปนการนําองคความรูจากถังความรูดานการพัฒนาท่ีดิน (Knowledge tank) ในเว็บไซตกรมพัฒนาท่ีดิน 
มารวมวิเคราะห สังเคราะห ขอมูลดานการพัฒนาท่ีดิน เพ่ือใหเกิดการใชประโยชนท่ีดินอยางยั่งยืน ถังความรู
หมอดินอาสาจะเปนชองทางใหหมอดินอาสาและเกษตรกรท่ัวไปสามารถเขาถึงขอมูลและเทคโนโลยีของ 
กรมพัฒนาท่ีดินไดสะดวกมากข้ึน สามารถนําความรูไปแกไขปญหาและพัฒนาคุณภาพดินในพ้ืนท่ีของ
ตนเอง พรอมท้ังสรางความเขมแข็งของเครือขายหมอดินอาสาในแตละพ้ืนท่ี 

 ดังนั้น เพ่ือใหไดมาซ่ึงผลลัพธความสําเร็จการดําเนินงานโครงการอบรมหมอดินอาสา 4.0 ของ 
กรมพัฒนาท่ีดิน กลุมติดตามและประเมินผล กองแผนงาน จึงไดทําการประเมินผลสําเร็จโครงการดังกลาว
เพ่ือใหทราบการบรรลุวัตถุประสงคในการฝกอบรม ความคุมคาจากการฝกอบรม การใชประโยชนจาก 
องคความรูท่ีหมอดินอาสาไดรับจากการฝกอบรมในรูปแบบใหม เปนขอมูลประกอบการตัดสินใจของผูบริหาร     
กรมพัฒนาท่ีดินและหนวยงานท่ีเก่ียวของในการกําหนดนโยบาย แนวทางการพัฒนาองคความรูใหหมอดินอาสา 
และเจาหนาท่ีผูท่ีเก่ียวของนําไปใชพัฒนาหลักสูตรในการอบรมหมอดินอาสาตอไป 

1.2 วัตถุประสงคในการประเมิน 
 1. เพ่ือใหทราบการบรรลุวัตถุประสงคของโครงการฝกอบรมหมอดินอาสา 4.0 
 2. เพ่ือใหทราบความคุมคาของการฝกอบรม 
 3. เพ่ือใหทราบความเหมาะสมของการฝกอบรมในรปูแบบใหม 

 1.2.1 วัตถุประสงคยอยรายหลักสูตร 
  วัตถุประสงคในการประเมิน การฝกอบรมหมอดินอาสา หลักสูตรท่ี 1  
      1) เพ่ือใหรับรูถึงประโยชนท่ีไดรับ การนําความรูไปใชประโยชนจากการฝกอบรม   
และฝกปฏิบัติจากฐานเรียนรูในงานวันดินโลก  
      2) เพ่ือติดตามการถายทอด ตอยอด และขยายผลองคความรูของหมอดินอาสา 
      3) เพ่ือประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดฝกอบรม ความคุมคาในการจัด
ฝกอบรม ความพึงพอใจเนื้อหาหลักสูตร วิทยากร การบริหารจัดการ ปญหา/อุปสรรค และขอเสนอแนะ 
ในการปรับปรุง พัฒนาโครงการ 
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  วัตถุประสงคในการประเมิน การฝกอบรมหมอดินอาสา หลักสูตรท่ี 2  
      1) เพ่ือใหทราบถึงการนําความรูท่ีไดรับจากการฝกอบรมไปใชประโยชน  
      2) เพ่ือติดตามการถายทอด ตอยอด และขยายผลองคความรูของหมอดินอาสา 
      3) เพ่ือประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดฝกอบรม ความคุมคาในการจัดฝกอบรม 
ความพึงพอใจ ปญหา/อุปสรรค และขอเสนอแนะ 

  วัตถุประสงคในการประเมิน การฝกอบรมหมอดินอาสา หลักสูตรท่ี 3 
      1) เพ่ือใหทราบการรับรูและการเขาใชถังความรูดานการพัฒนาท่ีดิน 
      2) เพ่ือใหทราบถึงการนําความรูท่ีไดรับจากการฝกอบรมไปใชประโยชน 
      3) เพ่ือประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดฝกอบรม ความคุมคาในการจัดฝกอบรม 
ความพึงพอใจ ปญหา/อุปสรรค และขอเสนอแนะ 

1.3 ขอบเขตการประเมิน 

 1.3.1 ขอบเขตการประเมิน การฝกอบรมหมอดินอาสา หลักสูตรท่ี 1 
  ประชากร คือ เจาหนาท่ีผูประสานงานท่ีนําหมอดินอาสาเขารวมฝกอบรม หลักสูตรท่ี 1
จาก สพด. 65 แหง เจาหนาท่ี จํานวน 71 ราย 
  การศึกษาในครั้งนี้ ดําเนินการสํารวจประชากรท้ังหมด คือ เจาหนาท่ีผูประสานงานท่ีนํา  
หมอดินอาสาเขารวมฝกอบรม หลักสูตรท่ี 1 จาก สพด. 65 แหง เจาหนาท่ี จํานวน 71 ราย  

 1.3.2 ขอบเขตการประเมิน การฝกอบรมหมอดินอาสา หลักสูตรท่ี 2  
  ประชากร คือ หมอดินอาสาท่ีเขารวมฝกอบรม หลักสูตรท่ี 2 ณ ศูนยฝกหมอดินอาสา 
จํานวน 16,100 ราย และครูหมอดิน จํานวน 345 ราย 
  กลุมตัวอยางท่ีใชในการประเมิน ประกอบดวย  
      1) หมอดินอาสาเขารวมฝกอบรม หลักสูตรท่ี 2 จากการใชเกณฑของ Taro Yamane  
ในการกําหนดกลุมตัวอยางท่ีจะเปนตัวแทนประชากรท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% ซ่ึงมีความคลาดเคลื่อนไมเกิน 
+/-5% จะไดกลุมตัวอยางจํานวน 391 ราย 
   n  =      N 
           1 + Ne2 

  n  =   ขนาดของกลุมตัวอยางท่ีตองการ 
  N  =   ขนาดของประชากร 
  e  =   ความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางท่ียอมรับได 
   n  =          16,100  =  391 ตัวอยาง 
           1 + (16,100)(0.052) 

  การศึกษาในครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดเก็บขอมูลกลุมตัวอยาง รวมจํานวน 439 ราย เปนตัวแทน
ครอบคลุมหมอดินอาสาท่ีเขารวมฝกอบรม หลักสูตรท่ี 2 เพ่ือเพ่ิมความแมนยําท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% 
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      2) ครูหมอดิน ซ่ึงเปนวิทยากรในการฝกอบรมหมอดินอาสา หลักสูตรท่ี 2 จากการใชเกณฑ
ของ Taro Yamane ในการกําหนดกลุมตัวอยางท่ีจะเปนตัวแทนประชากรท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% ซ่ึงมี
ความคลาดเคลื่อนไมเกิน +/-5% จะไดกลุมตัวอยาง จํานวน 185 ราย 

   n  =      N 
           1 + Ne2 

  n  =   ขนาดของกลุมตัวอยางท่ีตองการ 
  N  =   ขนาดของประชากร 
  e  =   ความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางท่ียอมรับได 
   n  =          345  =  185 ตัวอยาง 
           1 + (345)(0.052) 

  การศึกษาในครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดเก็บขอมูลกลุมตัวอยาง รวมจํานวน 210 ราย เปนตัวแทน
ครอบคลุมครูหมอดินท่ีเขารวมเปนวิทยากรในการฝกอบรม หลักสูตรท่ี 2 เพ่ือเพ่ิมความแมนยําท่ีระดับความ
เชื่อม่ัน 95% 

 1.3.3 ขอบเขตการประเมิน การฝกอบรมหมอดินอาสา หลักสูตรท่ี 3  
  ประชากร คือ หมอดินอาสาท่ีเขารวมฝกอบรม หลักสูตรท่ี 3 จํานวน 54,512 ราย และ
นักวิชาการประจําสถานีพัฒนาท่ีดินท่ีดําเนินการจัดฝกอบรม จํานวน 190 ราย 
  กลุมตัวอยางท่ีใชในการประเมิน ประกอบดวย  
      1) หมอดินอาสาเขารวมฝกอบรม หลักสูตรท่ี 3 จากการใชเกณฑของ Taro Yamane 
ในการกําหนดกลุมตัวอยางท่ีจะเปนตัวแทนประชากรท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% ซ่ึงมีความคลาดเคลื่อน    
ไมเกิน +/-5% จะไดกลุมตัวอยางจํานวน 398 ราย 

 n  =      N 
           1 + Ne2 

 n  =   ขนาดของกลุมตัวอยางท่ีตองการ 
 N  =   ขนาดของประชากร 
 e  =   ความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางท่ียอมรับได 

  n  =          54,512  =  398 ตัวอยาง 
             1 + (54,512)(0.052) 

  การศึกษาในครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดเก็บขอมูลกลุมตัวอยางรวมจํานวน 432 ราย เปนตัวแทน 
ครอบคลุมหมอดินอาสาท่ีเขารวมฝกอบรม หลักสูตรท่ี 3 เพ่ือเพ่ิมความแมนยําท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% 

      2) นักวิชาการประจําสถานีพัฒนาท่ีดินท่ีดําเนินการจัดฝกอบรม จากการใชเกณฑของ 
Taro Yamane ในการกําหนดกลุมตัวอยางท่ีจะเปนตัวแทนประชากรท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% ซ่ึงมีความ
คลาดเคลื่อนไมเกิน +/-5% จะไดกลุมตัวอยางจํานวน 129 ราย 
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n  =      N 
           1 + Ne2 

  n  =   ขนาดของกลุมตัวอยางท่ีตองการ 
  N  =   ขนาดของประชากร 
  e  =   ความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางท่ียอมรับได 

   n  =          190  =  129 ตัวอยาง 
           1 + (190)(0.052) 

  การศึกษาในครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดเก็บขอมูลกลุมตัวอยางรวมจํานวน 165 ราย เปนตัวแทน

ครอบคลุมเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯ เพ่ือเพ่ิมความแมนยําท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% 

1.4 กรอบแนวคิดการประเมิน  
 การประเมินในครั้งนี้ใชกรอบแนวคิดรูปแบบการประเมินของไทเลอร (Ralph W. Tyler) ซ่ึงเปน
รูปแบบการประเมินท่ีมุงเนนการบรรลุจุดมุงหมายท่ีกําหนดไวกับผลลัพธท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานโครงการฯ 
โดยมีประเด็นท่ีตองการประเมิน และกําหนดตัวชี้วัด ดังนี้ 

 1.4.1 กรอบแนวคิดการประเมิน การฝกอบรมหมอดินอาสา หลักสูตรท่ี 1  

วัตถุประสงคในการประเมิน ประเด็นการประเมิน ตัวช้ีวัดในการประเมิน 
1. เพ่ือใหรับรูถึงประโยชนท่ี
ไดรับและการนําความรูไปใช
ประโยชนจากการอบรมและ 
ฝกปฏิบัติจากฐานเรียนรูใน 
งานวันดินโลก 
 

- การรับรูถึงประโยชนท่ีไดรับ
จากการฝกอบรม 
- ประโยชนท่ีไดรับจาก         
การฝกอบรมหลักสูตรท่ี 1         
(4 ฐานเรียนรู) 
 

- รอยละของเจาหนาท่ีรับรู
ประโยชนท่ีไดรับจากการฝกอบรม  
- รอยละของหมอดินอาสาและ
เจาหนาท่ีท่ีไดรับประโยชนจาก
การฝกอบรมหลักสูตรท่ี 1        
(4 ฐานเรียนรู) 

2. เพ่ือติดตามการถายทอด  
ตอยอด และขยายผลองค
ความรูของหมอดินอาสา 

- การนําความรูท่ีไดรับไปใช
ประโยชนในการถายทอด       
ตอยอด และขยายผล 
 

- รอยละหมอดินอาสาท่ีนํา   
องคความรูท่ีไดรับไปใชประโยชน
ในการถายทอด ตอยอด และ
ขยายผล 

3. เพ่ือประเมินความเหมาะสม
ของรูปแบบการจัดฝกอบรม 
ความคุมคาในการดําเนิน
โครงการ ความพึงพอใจ        
ในเนื้อหาหลักสูตร วิทยากร 
การบริหารจัดการ ปญหา/
อุปสรรค และขอเสนอแนะใน
การดําเนินโครงการ 

- ความเหมาะสมในรูปแบบ         
การฝกอบรมหลักสูตรท่ี 1 
- ความคุมคาในการฝกอบรม 
 
- ความพึงพอใจตอการฝกอบรม
หลักสูตรท่ี 1 (4 ฐานเรียนรู) 
- ปญหา/อุปสรรคในการ
ดําเนินงาน และขอเสนอแนะ   
ในการฝกอบรมครั้งตอไป 

- ขอคิดเห็นตอรูปแบบการ
ฝกอบรมหลักสูตรท่ี 1 
- การวิเคราะหความคุมคาใน   
การฝกอบรม 
- ระดับความพึงพอใจการฝกอบรม 
หลักสูตรท่ี 1 (4 ฐานเรียนรู) 
- ขอคิดเห็นตอปญหา/อุปสรรค
ในการดําเนินงาน ขอเสนอแนะ
ในการฝกอบรมครั้งตอไป 
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1.4.2 กรอบแนวคิดการประเมิน การฝกอบรมหมอดินอาสา หลักสูตรท่ี 2  

วัตถุประสงคในการประเมิน ประเด็นการประเมิน ตัวช้ีวัดในการประเมิน 

1. เพ่ือใหทราบถึงการนําความรู
จากการฝกอบรมไปใชประโยชน 

2. เพ่ือติดตามการถายทอด   
ตอยอด และขยายผล 
องคความรูของหมอดินอาสา 

- การนําความรูท่ีไดรับไปใช
ประโยชน 

- การนําความรูไปถายทอด     
ตอยอด และขยายผล 

- รอยละการนําความรูท่ีไดรับไปใช
ประโยชน  

- รอยละการนําองคความรูเพ่ือไป
ถายทอด ตอยอด และขยายผล 

3. เพ่ือประเมินความเหมาะสม
ในรูปแบบการจัดฝกอบรม 
ความคุมคาในการดําเนิน
โครงการ ความพึงพอใจ 
ปญหา/อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะสําหรับพัฒนา  
การฝกอบรมในครั้งตอไป 

- ความเหมาะสมในรูปแบบ   
การจัดฝกอบรม 
- ความคุมคาในการจัดฝกอบรม 
 
- ความพึงพอใจการจัดฝกอบรม 
 
- ปญหา/อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะสําหรับพัฒนา    
การฝกอบรมในครั้งตอไป 

- ขอคิดเห็นตอความเหมาะสมใน
รูปแบบการจัดฝกอบรม 
- การวิเคราะหความคุมคาใน   
การจัดฝกอบรม 
- ระดับความพึงพอใจการจัด
ฝกอบรม 
- ขอคิดเห็นในปญหา/อุปสรรค 
และขอเสนอแนะสําหรับพัฒนา  
การฝกอบรมในครั้งตอไป 

 1.4.3 กรอบแนวคิดการประเมิน การฝกอบรมหมอดินอาสา หลักสูตรท่ี 3  

วัตถุประสงคในการประเมิน ประเด็นการประเมิน ตัวช้ีวัดในการประเมิน 

1. เพ่ือใหทราบการรับรูและการ
ใชถังความรูดานการพัฒนาท่ีดิน
ของหมอดินอาสา 
 
2. เพ่ือใหทราบถึงประโยชนท่ี
ไดรับ 

- การรับรูและการใชถังความรู   
ดานการพัฒนาท่ีดิน 
 
 
- การนําความรูท่ีไดรับไปใช
ประโยชน 

- รอยละการรับรูถังความรู       
ดานการพัฒนาท่ีดิน 
- ความถ่ีในการใชถังความรู      
ดานการพัฒนาท่ีดิน 
- รอยละหมอดินอาสาท่ีนํา 
องคความรูท่ีไดรับไปใชประโยชน
ในการถายทอด ตอยอด และ 
ขยายผล 

3. เพ่ือประเมินความเหมาะสม
ในรูปแบบการจัดฝกอบรม 
ความคุมคาในการดําเนิน
โครงการ ความพึงพอใจ     
และขอเสนอแนะ 

- ความเหมาะสมในรูปแบบ   
การจัดฝกอบรม 
- ความคุมคาในการจัดฝกอบรม 
 
- ความพึงพอใจการจัดฝกอบรม 
 
- ขอเสนอแนะสําหรับพัฒนา        
การจัดฝกอบรมในครั้งตอไป 

- ขอคิดเห็นตอความเหมาะสม      
รูปแบบการฝกอบรม 
- การวิเคราะหความคุมคาใน    
การฝกอบรม 
- ระดับความพึงพอใจการจัด
ฝกอบรม 
- ขอเสนอแนะสําหรับพัฒนา     
การจัดฝกอบรมในครั้งตอไป 
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1.5 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. ไดรับทราบขอมูลการบรรลุวัตถุประสงคจากการฝกอบรม โดยวัตถุประสงคการฝกอบรม คือ   
1) เพ่ือพัฒนาถังความรูหมอดินอาสารูปแบบดิจิทัล รองรับองคกร 4.0 กรมพัฒนาท่ีดิน 2) เพ่ือปรับปรุง
ฐานขอมูลหมอดินอาสาในรูปแบบดิจิทัล พัฒนาเปน Big data และ 3) เพ่ือสรางหมอดินมืออาชีพท่ีมีความรู
ความชํานาญเฉพาะดาน 

 2. ไดรับทราบขอมูลความคุมคาในการจัดฝกอบรม การใชประโยชนจากองคความรูท่ีหมอดินอาสา
ไดรับจากการฝกอบรมรูปแบบใหม 

 3. ใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจของผูบริหารกรมพัฒนาท่ีดินและหนวยงานท่ีเก่ียวของ ในการ
กําหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนาองคความรูของหมอดินอาสา และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ ในการพัฒนา
หลักสูตรในการอบรมหมอดินอาสาตอไป 

1.6 ข้ันตอน/แผนการดําเนินงาน 

ขั้นตอน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ศึกษารายละเอียดเก่ียวกับโครงการ             

2. จัดทําโครงการ (proposal)             
3. กําหนดรูปแบบและวางแผนการเก็บขอมูล             

4. คัดเลือกประชากรกลุมตัวอยาง             

5. กําหนดแบบสอบถาม             

6. ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ             

7. ดําเนินการเก็บขอมูล             
8. ตรวจสอบและติดตามแบบสอบถาม             

9. วิเคราะหขอมูลและประมวลผล             

10. แปรผลขอมูลและแสดงตารางผล             

11. เขียนรายงานผลการประเมิน             

12. นําเสนอผลการประเมินแกผูท่ีเก่ียวของ             

13. จัดทํารูปเลมเพ่ือเผยแพรผลงาน             

1.7 ระยะเวลาดําเนินการ 
 ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 

1.8 งบประมาณ 
 งบประมาณจากกองแผนงาน 
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1.9 ท่ีปรึกษาโครงการ 
 นางสาวพรรณพิศ  บวงนาวา   ผูอํานวยการกองแผนงาน 

1.10 ผูอํานวยการโครงการ 
 นางอรอุมา  สรรพสิทธิ์โยธิน   ผูเชี่ยวชาญดานนโยบายและยุทธศาสตร 

1.11 ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ผูดําเนินการ     นางสาวสุนันท     ไวยพาลี 
 ผูรับผิดชอบโครงการและเขียนรายงาน  นางสาวสุภาวดี    ปนกุมภีร 
 ผูรวมดําเนินการ     นางสาวอริศรา     ชูเกลี้ยง 

  นางวรง             โฉมวิไลลักษณ 
   นางสาวศศิวิมล    วงษแสงจันทร 

  นายมนตรี  ราศีล้ําเลิศ  
       นางสาวกันทรากร   สงมหาดไทย 

   นางสาวชัญญา        พันธุชัยยา 

1.12 นิยามศัพท 

 หมอดินอาสา คือ เกษตรกรท่ีสนใจงานดานการพัฒนาท่ีดิน และสมัครใจเปนอาสาสมัครของ 
กรมพัฒนาท่ีดิน มีความตองการพรอมท่ีจะเขารับการอบรมรับความรูการใชเทคโนโลยีและผลิตภัณฑของ 
กรมพัฒนาท่ีดิน นําไปใชพัฒนารูปแบบทําการเกษตรของตนเอง และมีความเปนผูนําสามารถถายทอด
ความรูสูเกษตรกรภายในหมูบานหรือพ้ืนท่ีอ่ืนได โดยหมอดินอาสาของกรมพัฒนาท่ีดิน แบงออกเปน 4 ระดับ 
ตามรูปแบบการปกครองของประเทศไทย ไดแก หมอดินอาสาประจําหมูบาน หมอดินอาสาประจําตําบล 
หมอดินอาสาประจําอําเภอ และหมอดินอาสาประจําจังหวัด  

 ครูหมอดิน คือ หมอดินอาสาท่ีมีความเชี่ยวชาญ โดยไดรับเกียรติเปนวิทยากรในการฝกอบรม  
หมอดินอาสา หลักสูตรท่ี 2 

 ถังความรูดานการพัฒนาท่ีดิน คือ การรวบรวมองคความรูดานการพัฒนาท่ีดิน มาพัฒนาใหเปน
ระบบในรูปแบบสารสนเทศ เพ่ือใหสามารถเขาถึงความรูไดงายและสะดวกยิ่งข้ึน ถังความรูดานการพัฒนาท่ีดิน 
ประกอบดวย 8 หัวขอ ไดแก ถังความรูการจัดการดิน ถังความรูการวิเคราะหดิน ถังความรูการอนุรักษดิน
และน้ํา/หญาแฝก ถังความรูผลิตภัณฑจุลินทรีย พด. ถังความรูวางแผนการใชท่ีดิน ถังความรูแผนท่ีทางเกษตร 
ถังความรูเรื่องอ่ืนๆ และถังความรูถอดบทเรียนจากหมอดินอาสา รวมท้ังหมด จํานวน 166 เรื่อง 
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บทที่ 2 
การตรวจเอกสาร 

 การประเมินผลโครงการฝกอบรมหมอดินอาสา 4.0 ป พ.ศ. 2564 ผูประเมินไดศึกษาเอกสาร 
ท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปนองคความรูเบื้องตนสําหรับการประเมินผลในครั้งนี้ ดังนี้ 
 2.1 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
  2.1.1 แนวคิดและรูปแบบการประเมินของแบบไทเลอร 
  2.1.2 แนวคิดการฝกอบรม 
 2.2 ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 
 2.1.1 แนวคดิรูปแบบการประเมินของไทเลอร (Tyler’s Rationale and Model of Evaluation)  
  Tyler (1949) ไดกลาวถึงการประเมินวา การประเมิน คือ การเปรียบเทียบพฤติกรรม 
ท่ีสังเกตไดกับจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรมท่ีกําหนดไว เปนแบบจําลองท่ียึดจุดมุงหมายเปนหลักในการ
ประเมินความสําเร็จของโครงการ โดยการตรวจสอบผลผลิตของโครงการวาไดเปนไปตามจุดประสงคท่ีตั้งไว
หรือไม  
  หลักการแนวคิดของไทเลอร จําแนกเปน 4 ประการ คือ 1) จุดประสงคเชิงพฤติกรรม
อยางชัดเจน มีความเฉพาะเจาะจง 2) กําหนดเนื้อหา หรือประสบการณท่ีชวยใหผูเรียนบรรลุจุดประสงค 
3) เลือกวิธีการท่ีจะชวยใหการเรียนในเนื้อหาประสบความสําเร็จ และ 4) ประเมินผลวาผู เรียน 
มีความสําเร็จมากนอยเพียงใด 
  กรอบแนวความคิดของการประเมินในยุคใหมของไทเลอร จําแนกออกเปน 6 สวน คือ 
1) การประเมินจุดประสงค 2) การประเมินแผนการเรียนรู 3) การประเมินเพ่ือแนะแนวในการพัฒนาโครงการ 
4) การประเมินเพ่ือนําโครงการไปปฏิบัติ 5) การประเมินผลลัพธของโครงการ และ 6) การติดตามผลและ
การประเมินผลกระทบ 
  จากแนวคิดของไทเลอรขางตน สามารถสรุปความคิดเห็นเก่ียวกับการประเมินโครงการวา 
เปนเกณฑการตัดสินความสําเร็จของโครงการ ท่ีควรพิจารณาจากความสําเร็จของสวนรวม และมุงเนน 
การประเมินผลสรุป (Summative Evaluation) มากกวาการประเมินความกาวหนา (Formative Evaluation) 

 2.1.2 แนวคิดการฝกอบรม  
  การฝกอบรมเปนการใหความรู ทักษะ ความชํานาญ และความสามารถในการนําความรู
ทักษะตาง ๆ มาประยุกตใชในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายใหสําเร็จ หลายทานไดใหความหมายของการอบรม 
(Training) ดังนี้  
  Raymond A. Noe (2010) ไดใหความหมายของการฝกอบรมวา เปนการเพ่ิมขีดความ 
สามารถในการเรียนรูในการปฏิบัติงานท่ีทําใหเกิดความรู (knowledge) ทักษะ (skill) หรือพฤติกรรม 
(behavior) ท่ีทําใหนําไปสูการปฏิบัติงานในหนาท่ีใหสําเร็จได โดยการจัดโปรแกรมการฝกอบรมท่ีจะเพ่ิม
ความรู ทักษะ และพฤติกรรมจะตองสามารถนําไปใชในกิจกรรมการปฏิบัติงานประจําวันดวยจึงจะทําให
เกิดผลดีในการไดรับความรูเหลานั้น  
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  Nick Blanchard and James Thacker (2007) ไดใหความหมายของ การฝกอบรมวา 
เปนการจัดการอยางเปนระบบ ในการจัดกระบวนการเรียนรู โดยอาศัยเครื่องมือท่ีนําไปสูการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในลักษณะตางๆ เพ่ือสรางความรู ทักษะ ทัศนคติ และพฤติกรรมท่ีดีข้ึน สําหรับใชในการปฏิบัติงาน 
ใหเหมาะสมท้ังปจจุบันและอนาคต  
  Werner and DeSimone (2006) ไดใหความหมายของการฝกอบรมวา เปนโครงการท่ี
บริษัทจัดข้ึนเพ่ือสรางสมรรถนะใหกับพนักงาน ซ่ึงสมรรถนะ ดังกลาว ไดแก ความรู ทักษะ และพฤติกรรม
ท่ีมีความสําคัญและมีความจําเปนตอการปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จ  
  สมคิด บางโม (2556) ไดใหความหมายของการฝกอบรมวา เปนกระบวนการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการทํางานเฉพาะดานของบุคคลโดยมุงเพ่ิมพูนความรู (knowledge) ทักษะ (skill) และทัศนคติ (attitude) 
เพ่ือท่ีจะนําไปประยุกตใชในการทํางานใหดีและสูงข้ึน อันจะทําใหบุคลากรมีผลการทํางานท่ีดีกอใหเกิด
ความกาวหนาในหนาท่ีการงาน และสามารถทําใหองคกรบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนด การฝกอบรมจึงเปน
วิธีการในการพัฒนาบุคคลในองคการ 
  ชูชัย สมิทธิไกร (2556) ไดใหความหมายของการฝกอบรมวา เปนกระบวนการจัดการเรียนรู 
อยางเปนระบบ เพ่ือสรางหรือเพ่ิมพูนความรู (knowledge) ทักษะ (skill) ความสามารถ (ability) และเจตคติ 
(attitude) ของบุคลากร อันจะชวยปรับปรุงใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูง 
  สมชาติ กิจยรรยง (2555) ไดใหความหมายของการฝกอบรมวา เปนกระบวนการท่ีจัดทํา
ข้ึนอยางเปนระบบท่ีสามารถชวยเพ่ิมพูนความรู ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 
ใหบรรลุเปาหมายขององคการ รวมท้ังการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของบุคคล
ใหดีข้ึน ท้ังนี้ก็เพ่ือใหบุคคลนั้นสามารถปฏิบัติงานอยูในความรับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  วรวรรธน ศรียาภัย (2554) ไดใหความหมายของการฝกอบรมวา เปนกระบวนการเพ่ิมพูน
ความรู ความเขาใจ ทักษะ ความชํานาญ และความสามารถของบุคคล เพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
และปรับเจตคติข้ึนเปนไปในทางท่ีดีข้ึน ใหสามารถปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายไดสําเร็จและทําใหบุคคล
เพ่ิมคุณคาใหกับตัวเอง 
  จากความหมายของการฝกอบรม สามารถสรุปไดวา การฝกอบรมเปนกระบวนการท่ีจัดข้ึน 
อยางเปนระบบ ท่ีจะทําใหผูเขารับการอบรมไดเพ่ิมพูนความรู ความเขาใจ เรียนรูใหเกิดทักษะ ความสามารถ 
และความชํานาญ ท่ีจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ พฤติกรรม พรอมท่ีจะรับสิ่งใหม ๆ เพ่ือสามารถนํามา
ประยกุตใชในการปฏิบัติงานใหบรรลผุลสําเร็จ 

  ความสําคัญ และประโยชนของการฝกอบรม 
  สุรัชนี  เคนสุโพธิ์ (2560) ไดกลาวถึงความสําคัญและประโยชนของการฝกอบรมวา    
เปนเครื่องมือท่ีสําคัญทางการบริหารอยางหนึ่งท่ีจะชวยสามารถสรางความไดเปรียบในการดําเนินงาน 
สามารถประยุกตการดําเนินงานในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายไดในทุกสภาวการณ ความสําคัญของการฝกอบรม 
สรุปไดดังนี้ 
      1) องคกรมีความตองการทรัพยากรมนุษยท่ีมีความรู ทักษะ ความชํานาญสูงเพ่ือมา
พัฒนางาน และองคกร จึงจําเปนตองมีการฝกอบรมและพัฒนาอยางตอเนื่อง เพ่ือใหสรางความรูใหม ๆ หรือ
นวัตกรรมใหเกิดข้ึนในองคกร 
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      2) องคกรตองมีการฝกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางตอเนื่อง เพราะการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีมีความทันสมัยและกาวหนาไปอยางรวดเร็ว การฝกอบรมทําใหพนักงาน 
ในองคกรเกิดความม่ันใจในการปฏิบัติงาน และไมขาดแคลนพนักงานในตําแหนงตาง ๆ เนื่องจากองคกร 
มีความพรอมเก่ียวกับศักยภาพในการปฏิบัติงานรองรับการเปลี่ยนแปลง 
      3) องคกรมีความตองการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานใหสูงข้ึนเพ่ือความอยูรอด 
เปนองคกรชั้นนําในการพัฒนาธุรกิจ เปนท่ียอมรับในสงัคม และเปนการสรางภาพลักษณท่ีดีใหกับองคกร 
      4) องคกรจําเปนตองฝกอบรม พัฒนา พนักงานเกาและพนักงานท่ีเขามาใหม ใหเกิดความรู 
ทักษะ ความชํานาญกับเครื่องมือ เครื่องจักรและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย และเพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑใหม 
      5) องคกรตองมีการเตรียมความพรอมในการขยายและสรางผลิตภัณฑใหม เพ่ือสราง
ความไดเปรียบทางการแขงขัน จึงจําเปนตองดําเนินการอบรมและพัฒนาพนักงานไปอยางตอเนื่องเพ่ือรองรับ
การขยายธุรกิจหรือพรอมท่ีจะเปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมผลิตภัณฑใหม ๆ  
      6) องคกรจําเปนตองรักษาพนักงานท่ีมีความรู ความสามารถ และทักษะ จําตองมีการ
ฝกอบรมและพัฒนาอยางตอเนื่อง เพ่ือเปนการสรางขวัญกําลังใจใหกับพนักงานใหเกิดความม่ันใจ เชื่อม่ันใน
องคกร ทําใหพนักงานมีความทุมเท ขยันหม่ันเพียร ในการปฏิบัติงาน 
      7) องคกรตองการลดตนทุนและคาใชจายท่ีเกิดจากความผิดพลาด อุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึน
ในการทํางาน จึงจําเปนตองมีการฝกอบรม พัฒนา พนักงานท้ังเกาและพนักงานใหมใหมีความรู ทักษะ 
ความชํานาญในการทํางานรวมท้ังเปนการสรางขวัญกําลังใจในการทํางาน 
      8) เม่ือองคการรับพนักงานใหมเขามาทํางาน จําเปนตองมีการฝกอบรมปฐมนิเทศ
พนักงานใหมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายขององคการ ซ่ึงจะทําใหพนักงานได
ปฏิบัติงานไดตามเปาหมายขององคกร และความตองการของพนักงาน ทําใหพนักงานไดเกิดความประทับใจ
และม่ันใจในองคกร 
      9) องคกรตองมีความเขาใจในธรรมชาติของมนุษยเม่ือพนักงานปฏิบัติงานใหกับองคกร
เปนระยะเวลาท่ีนานยอมเกิดความเบื่อหนาย เฉ่ือยชา ขาดความกระตือรือรนในการคิดริเริ่มสรางสรรคสิ่งใหม ๆ 
ใหกับองคกร ดังนั้นควรฝกอบรมและพัฒนาพนักงานอยางตอเนื่องและตลอดเวลา 
  โดยหลักการในการฝกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ทําใหเกิดการเพ่ิมพูนความรู
พัฒนาทักษะ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ดวยหลักการ KUSABA หรืออาจเรียกไดวา KU - SA - KU - SAB 
ประกอบดวย  
  1) Knowledge (ความรู) เปนการเพ่ิมพูนความรูใหม ๆ ซ่ึงอาจเปนความรูท่ีเกิดจากตัวบุคคล 
ไดแก ประสบการณ ความเชื่อ คานิยม และความรูท่ีไดจากการบอกเลา ตํารา เอกสาร คูมือ หรืออยูในรูปแบบ
อินเตอรเน็ต เปนตน ซ่ึงความรูอาจจะนําไปสูการสรางองคความรูใหมได 
  2) Understanding (ความเขาใจ) การฝกอบรมและพัฒนาทําใหเกิดความรู นําไปสู 
ความเขาใจในงาน เขาใจถึงบทบาทหนาท่ี และความรับผิดชอบ เม่ือพนักงานเกิดความเขาใจก็จะนําไปสูการ
ปฏิบัติท่ีถูกตอง เหมาะสม และทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึนได 
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  3) Skill (ทักษะ) เปนการฝกฝนหรือเกิดจากปฏิบัติงานในหนาท่ีประจําจนเกิดความเชี่ยวชาญ
สามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง ถูกหลักการและวิธีการทํางาน หรือประสบการณในงานจนเพ่ิมพูนความรู
นําไปสูปรับใชในงานท่ีมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
  4) Abilities (ความสามารถ) เม่ือไดรับการฝกอบรมเพ่ิมพูนความรู ฝกฝนและปฏิบัติงาน
อยางตอเนื่องทําใหเกิดความสามารถ มีสมรรถนะสูง อันท่ีจะนําไปสูการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
รวมท้ังสามารถแกปญหาในการทํางานและสรางสรรคสิ่งใหม ๆ ได 
  5) Behavior (พฤติกรรม) การฝกอบรมจะทําใหเกิดการกระตุนความคิด ความเชื่อ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากเดิมท่ีเคยปฏิบัติมานาน จึงเปนการกระตุนใหเกิดความคิดใหม ๆ 
  6) Attitude (ทัศนคติ) การฝกอบรมทําใหเกิดความคิด ความอาน และทัศนคติใหม ๆ ท่ีมี
ประโยชนตามความประสงคของหนวยงาน ตลอดจนพัฒนานิสัยหรือพฤติกรรมใหมีการกระทําท่ีเหมาะสม 
ถูกแบบแผนยิ่งข้ึน และยังเก่ียวของไปสูบุคลากรในองคกรท่ีมีเจตคติท่ีดีตอเพ่ือนรวมงาน หัวหนางาน หนวยงาน 
และตอองคการของตนเอง 
  ประโยชนของการฝกอบรม มีดังนี้ 
      1) การฝกอบรมชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน  เนื่ องจากการฝกอบรม 
เปนกระบวนการท่ีเพ่ิมพูนความรู ทักษะ ศักยภาพของบุคลากรในองคการ หากพนักงานไดรับการฝกอบรม
อยางตอเนื่องก็จะทําใหประสิทธิภาพในการทํางานสูงตาม 
      2) การฝกอบรมสามารถชวยใหบุคลากรในองคการสามารถปฏิบัติงานไดตามข้ันตอน 
หรือวิธีการปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง 
      3) การฝกอบรมชวยใหบุคคลไดเรียนรู เพ่ิมเติมประสบการณ ทําใหบุคคลสามารถทํางาน
ไดอยางเหมาะสม รวมท้ัง สามารถโยกยายงานในตําแหนงใหมได 
      4) การฝกอบรมชวยสงเสริมความรู และความเขาใจ ซ่ึงเปนการเพ่ิมคุณคาแกตนเอง 
      5) การฝกอบรมชวยกระตุนบุคลากรใหปฏิบัติงานเพ่ือความกาวหนาของตน และพัฒนา
เสนทางความกาวหนาในอาชีพ 
      6) การฝกอบรมทําใหพนักงานมีเจตคติท่ีดีตอหนวยงาน ทําใหพนักงานเกิดขวัญ กําลังใจ 
ชวยลดการลาออกได 

2.2 ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 กรมพัฒนาท่ีดิน (2553) การประเมินผลกิจกรรมการพัฒนาหมอดินอาสาประจําหมูบาน พ.ศ. 2553 
ผลการประเมินพบวา หมอดินอาสามีระดับความรู ความเขาใจ หลังการฝกอบรมเพ่ิมข้ึน หมอดินอาสา รอยละ 
95.70 มีความพึงพอใจกิจกรรมในระดับมาก ซ่ึงมีความคิดเห็นวา หัวขอการจัดฝกอบรมมีความเหมาะสม    
มีรูปแบบการจัดอบรมท่ีมีท้ังการบรรยายและศึกษาดูงานในพ้ืนท่ี การประเมินผลหลังการฝกอบรม พบวา 
หมอดินอาสา รอยละ 98.60 นําความรูท่ีไดรับไปใชประโยชน รอยละ 98.40 นําความรูท่ีไดรับไปขยายผล
ความรูสูเกษตรกร จากการนําความรูและปจจัยการผลิตท่ีไดรับไปใชในพ้ืนท่ีการเกษตร สงผลใหหมอดินอาสา 
มีรายไดเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน รอยละ 42.60  
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 ณภาภัช  เตชะกิติกรกุล (2551) ความพึงพอใจของเกษตรกรตอการปฏิบัติงานของหมอดินอาสา
ประจําหมูบาน ในพ้ืนท่ีตําบลเมืองนะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความ    
พึงพอใจของเกษตรกรท่ีมีตอการปฏิบัติงานของหมอดินอาสาประจําหมูบาน ผลการศึกษา พบวา เกษตรกรมี
ความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของหมอดินอาสาประจําหมูบานในระดับนอย ดานการจัดทําแปลงสาธิต การ
ปลูกพืชตามความเหมาะสมของดิน เกษตรกรมีความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของหมอดินอาสาประจํา
หมูบานในระดับปานกลาง ดานการถายทอดความรูผานหอกระจายขาว และดานความมุงม่ันในการแกไข
ปญหาในการปฏิบัติงาน  

 บังอร  ทองทวม (2552) ศึกษาความคาดหวังของเกษตรกรตอบทบาทการพัฒนาท่ีดินเพ่ือการเกษตร
ของหมอดินอาสาประจําหมูบาน ในอําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษา 
ความคาดหวังของเกษตรกรตอบทบาทหนาท่ีตามความเปนจริงของหมอดินอาสาประจําหมูบาน และ
ความสัมพันธระหวางบทบาทการปฏิบัติหนาท่ีกับความคาดหวังของเกษตรกร ผลการวิจัย พบวา เกษตรกร
สวนใหญมีความคาดหวังตอบทบาทการปฏิบัติหนาท่ีของหมอดินอาสาประจําหมูบานวา ถาหมอดินอาสา
ปฏิบัติหนาท่ีตามนโยบายของกรมพัฒนาท่ีดินอยางจริงจัง จะมีประโยชนตอการทําอาชีพเกษตรกรของตนมาก 
แตกตางจากการปฏิบัติหนาท่ีตามความเปนจริง ซ่ึงสวนใหญมีความถ่ีในการออกปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับ
มอบหมายจากกรมพัฒนาท่ีดินในระดับต่ํา ทําใหเกษตรกรไดรับประโยชนนอยจากการปฏิบัติหนาท่ีของหมอดิน
อาสาประจําหมูบาน และเกษตรกรมีความพึงพอใจตอบทบาทการปฏิบัติหนาท่ีของหมอดินอาสาประจํา
หมูบานในระดับนอย 

 ปยวรรณ  เขิมขันธ (2561) ศึกษาการปฏิบัติงานสงเสริมเทคโนโลยีดานการพัฒนาท่ีดินของ    
หมอดินอาสาประจําหมูบานในจังหวัดบึงกาฬ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคในการศึกษาเพ่ือศึกษาการปฏิบัติงาน
สงเสริมเทคโนโลยีดานการพัฒนาท่ีดิน ความตองการไดรับการสงเสริมเทคโนโลยีดานการพัฒนาท่ีดิน 
ปญหาและขอเสนอแนะเก่ียวกับการปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีหมอดินอาสาประจําหมูบาน ผลการวิจัย พบวา 
หมอดินอาสามีการปฏิบัติงานสงเสริมเทคโนโลยีดานการพัฒนาท่ีดินมากท่ีสุด รอยละ 100.00 คือ ดานการ
อนุรักษดินและน้ํา การฟนฟูปรับปรุงบํารุงดิน เพ่ือลดตนทุน เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร และสามารถใช
ประโยชนท่ีดินไดอยางยั่งยืน รองลงมา รอยละ 99.49 คือ ดานการพัฒนาองคกรเพ่ือใหเปนองคกรท่ีเปนเลิศ
ดานการพัฒนาท่ีดิน เกษตรกรมีความตองการในการสงเสริมงานดานการพัฒนาท่ีดินในระดับมาก คือ เอกสาร 
สิ่งพิมพเผยแพร และการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี หมอดินอาสาประจําหมูบาน รอยละ 78.17 มีปญหาใน
การปฏิบัติงานการสงเสริมดานการพัฒนาท่ีดินอยูในระดับนอย แตมีปญหาปจจัยการผลิตไมเพียงพอกับ
ความตองการของเกษตรกร  

 ชัยยุทธ  แมนสมุทร และนันทภพ  ชลเขตต (2562) ศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับความพึงพอใจ
ของหมอดินอาสาในการดําเนินงานของ สพด.สมุทรปราการ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความ
พึงพอใจในการดําเนินงานของ สพด.สมุทรปราการ ความสัมพันธระหวางปจจัยพ้ืนฐานสวนบุคคลของ  
หมอดินอาสากับความพึงพอใจในการดําเนินงานของ สพด.สมุทรปราการ ความสัมพันธระหวางความนาเชื่อถือ
ของขาวสารจากสื่อ กับความพึงพอใจในการดําเนินงานของ สพด.สมุทรปราการ ผลการวิจัยพบวา หมอดินอาสา 
มีความพึงพอใจการดําเนินงานของ สพด.สมุทรปราการ ในระดับปานกลาง จํานวนปของการเปนหมอดินอาสา 
มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการดําเนินงานโดยรวม ความสัมพันธระหวางความนาเชื่อถือของขาวสาร
จากสื่อกับความพึงพอใจในการดําเนินงานของ สพด.สมุทรปราการ พบวา ไมมีความสัมพันธกัน 
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บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
3.1 การเก็บรวบรวมขอมูล  
 3.1.1 ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนขอมูลจากการตอบแบบสอบถาม ในรูปแบบออนไลน 
 3.1.2 ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนขอมูลท่ีไดจากขอมูลเอกสารการดําเนินงานโครงการ 
รายงานผลติดตามการดําเนินงานโครงการ รายงานผลงานประจําป รายงานการประชุมกลุม และขอมูลอ่ืน ๆ 
ท่ีเก่ียวของจากกรมพัฒนาท่ีดินและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

3.2 ประชากร และกลุมตัวอยาง 
 3.2.1 ประชากร และการสุมตัวอยาง การประเมินการฝกอบรมหมอดินอาสา หลักสูตรท่ี 1 
  ประชากร คือ เจาหนาท่ีผูประสานงานท่ีนําหมอดินอาสาเขารวมฝกอบรม หลักสูตรท่ี 1 
จาก สพด. 65 แหง เจาหนาท่ี จํานวน 71 ราย 
  การศึกษาในครั้งนี้ ดําเนินการสํารวจประชากรท้ังหมด คือ เจาหนาท่ีผูประสานงานท่ีนํา 
หมอดินอาสาเขารวมฝกอบรม หลักสูตรท่ี 1 จาก สพด. 65 แหง เจาหนาท่ี จํานวน 71 ราย ดังนี้ 

หนวยงาน เจาหนาท่ี สพด. (ราย) 
สพข. 1 8 
     สพด. กรุงเทพมหานคร 1 
     สพด. นครปฐม 1 
     สพด. ปทุมธาน ี 1 
     สพด. นครนายก 1 
     สพด. ลพบุร ี 1 
     สพด. อยุธยา 1 
     สพด. ชัยนาท 1 
     สพด. สระบุร ี 1 
สพข. 2 4 
     สพด. ชลบุร ี 1 
     สพด. ฉะเชิงเทรา 1 
     สพด. ปราจีนบุร ี 1 
     สพด. สระแกว 1 
สพข. 3 5 
     สพด. สุรินทร 1 
     สพด. บุรีรัมย 1 
     สพด. นครราชสีมา 2 
     สพด. ชัยภูมิ 1 
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หนวยงาน เจาหนาท่ี สพด. (ราย) 

สพข. 4 7 
     สพด. อํานาจเจริญ 1 
     สพด. รอยเอ็ด 1 
     สพด. มุกดาหาร 1 
     สพด. นครพนม 1 
     สพด. ยโสธร 1 
     สพด. อุบลราชธาน ี 1 
     สพด. ศรีสะเกษ 1 
สพข. 5 8 
     สพด. ขอนแกน 1 
     สพด. อุดรธาน ี 1 
     สพด. หนองบัวลําภ ู 1 
     สพด. มหาสารคาม 1 
     สพด. หนองคาย 1 
     สพด. กาฬสินธุ 1 
     สพด. สกลนคร 1 
     สพด. บึงกาฬ 1 
สพข. 6 5 
     ศูนยปฏิบัติการโครงการหลวง 1 
     สพด. เชยีงใหม 1 
     สพด. ลําปาง 1 
     สพด. ลําพูน 1 
     สพด. แมฮองสอน 1 
สพข. 7 4 
     สพด. แพร 1 
     สพด. เชียงราย 1 
     สพด. พะเยา 1 

 สพด. นาน 1 
สพข. 8 5 
     สพด. เพชรบูรณ 1 
     สพด. เลย 1 
     สพด. พิจิตร 1 
     สพด. พิษณุโลก 1 
     สพด. อุตรดิตถ 1 
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หนวยงาน เจาหนาท่ี สพด. (ราย) 
สพข. 9 6 
     สพด. สโุขทัย 1 
     สพด. กําแพงเพชร 1 
     สพด. นครสวรรค 1 
     สพด. อุทัยธาน ี 1 
     สพด. ตาก 2 
สพข. 10 9 
     สพด. ราชบุร ี 3 
     สพด. เพชรบุร ี 1 
     สพด. สมุทรสาคร 2 
     สพด. ประจวบคีรขัีนธ 2 
     สพด. สมุทรสงคราม 1 
สพข. 11 3 
     สพด. สุราษฎรธาน ี 1 
     สพด. ชุมพร 1 
     สพด. กระบี่ 1 
สพข. 12 7 
     สพด. สงขลา 1 
     สพด. สตูล 1 
     สพด. ปตตาน ี 1 
     สพด. ยะลา 1 
     สพด. พัทลุง 1 
     สพด. นราธวิาส 1 
     สพด. ตรัง 1 

รวมท้ังส้ิน 71 
 

 3.2.2 ประชากร และการสุมตัวอยาง การประเมินการฝกอบรมหมอดินอาสา หลักสูตรท่ี 2 
  ประชากร คือ หมอดินอาสาท่ีเขารวมฝกอบรม หลักสูตรท่ี 2 ณ ศูนยฝกหมอดินอาสา 
จํานวน 16,100 ราย และครูหมอดิน จํานวน 345 ราย 
  กลุมตัวอยางท่ีใชในการประเมิน ประกอบดวย  
      1) หมอดินอาสาเขารวมฝกอบรม หลักสูตรท่ี 2 จากการใชเกณฑของ Taro Yamane 
ในการกําหนดกลุมตัวอยางท่ีจะเปนตัวแทนประชากรท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% ซ่ึงมีความคลาดเคลื่อนไมเกิน 
+/-5% พบวา จํานวนกลุมตัวอยางตามเกณฑดังกลาวเทากับ 391 ตัวอยาง 
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    n  =      N 
            1 + Ne2 

  n  =   ขนาดของกลุมตัวอยางท่ีตองการ 
  N  =   ขนาดของประชากร 
  e  =   ความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางท่ียอมรับได 

    n  =          16,100  =  391 ตัวอยาง 
            1 + (16,100)(0.052) 

  การศึกษาในครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดเก็บขอมูลกลุมตัวอยางรวมจํานวน 439 ราย เปนตัวแทน
ครอบคลุมหมอดินอาสาท่ีเขารวมฝกอบรม หลักสูตรท่ี 2 เพ่ือเพ่ิมความแมนยําท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% ซ่ึงมี
ความคลาดเคลื่อนไมเกิน +/-5% โดยใชวิธีการสุมตัวอยาง อยางงายแบบไมทดแทน (Simple Random 
Sampling without Replacement) กลุมตัวอยางหมอดินอาสาท่ีฝกอบรม หลักสูตรท่ี 2 จํานวน 439 ราย 
มีดังนี้ 
 

หนวยงาน หมอดินอาสา (ราย) 
สพข. 1 42 

     สพด. สมุทรปราการ 6 
     สพด. นนทบุร ี 6 
     สพด. สิงหบุร ี 6 
     สพด. ลพบุร ี 6 
     สพด. อยุธยา 6 
     สพด. สุพรรณบุรี 6 
     สพด. สระบุร ี 6 
สพข. 2 44 
     สพด. ตราด 8 
     สพด. จันทบรุ ี 6 
     สพด. ระยอง 6 
     สพด. ชลบุร ี 6 
     สพด. ฉะเชิงเทรา 6 
     สพด. ปราจีนบุร ี 6 
     สพด. สระแกว 6 
สพข. 3 24 
     สพด. สุรินทร 6 
     สพด. บุรีรมัย 6 
     สพด. นครราชสีมา 6 
     สพด. ชัยภูมิ 6 
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หนวยงาน หมอดินอาสา (ราย) 
สพข. 4 42 
     สพด. อํานาจเจริญ 6 
     สพด. รอยเอ็ด 6 
     สพด. มุกดาหาร 6 
     สพด. นครพนม 6 
     สพด. ยโสธร 6 

       สพด. อุบลราชธานี 6 
     สพด. ศรีสะเกษ 6 
สพข. 5 51 
     สพด. ขอนแกน 7 
     สพด. อุดรธาน ี 6 
     สพด. หนองบัวลําภ ู 6 
     สพด. มหาสารคาม 7 
     สพด. หนองคาย 6 
     สพด. กาฬสินธุ 7 
     สพด. สกลนคร 6 
     สพด. บึงกาฬ 6 
สพข. 6 25 
     สพด. เชียงใหม 7 
     สพด. ลําปาง 6 
     สพด. ลําพูน 6 
     สพด. แมฮองสอน 6 
สพข. 7 25 
     สพด. แพร 7 
     สพด. เชียงราย 6 
     สพด. พะเยา 6 
     สพด. นาน 6 
สพข. 8 33 
     สพด. เพชรบูรณ 6 
     สพด. เลย 6 
     สพด. พิจิตร 6 
     สพด. พิษณุโลก 6 
     สพด. อุตรดิตถ 9 
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หนวยงาน หมอดินอาสา (ราย) 
สพข. 9 31 
     สพด. สโุขทัย 6 
     สพด. กําแพงเพชร 7 
     สพด. นครสวรรค 6 
     สพด. อุทัยธาน ี 6 
     สพด. ตาก 6 
สพข. 10 31 
     สพด. กาญจนบุร ี 7 
     สพด. ราชบุร ี 6 
     สพด. เพชรบุร ี 6 
     สพด. ประจวบคีรีขันธ 6 
     สพด. สมุทรสงคราม 6 
สพข. 11 44 
     สพด. นครศรีธรรมราช 8 
     สพด. สุราษฎรธาน ี 6 
     สพด. ชุมพร 6 
     สพด. กระบี่ 6 
     สพด. ระนอง 6 
     สพด. พังงา 6 
     สพด. ภูเก็ต 6 
สพข. 12 47 
     สพด. สงขลา 6 
     สพด. สตูล 6 
     สพด. ปตตาน ี 6 
     สพด. ยะลา 6 
     สพด. พัทลุง 6 
     สพด. นราธวิาส 7 
     สพด. ตรัง 10 

รวมท้ังส้ิน 439 
 

      2) ครูหมอดิน ซ่ึงเปนวิทยากรในการฝกอบรมหมอดินอาสา หลักสูตรท่ี 2 จากการใช
เกณฑของ Taro Yamane ในการกําหนดกลุมตัวอยางท่ีจะเปนตัวแทนประชากรท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% 
ซ่ึงมีความคลาดเคลื่อนไมเกิน +/-5% พบวา จํานวนกลุมตัวอยางตามเกณฑดังกลาวเทากับ 185 ตัวอยาง 
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    n  =       N 
            1 + Ne2 

  n  =   ขนาดของกลุมตัวอยางท่ีตองการ 
  N  =   ขนาดของประชากร 
  e  =   ความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางท่ียอมรับได 

    n  =          345  =  185 ตัวอยาง 
            1 + (345)(0.052) 

  การศึกษาในครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดเก็บขอมูลกลุมตัวอยางรวมจํานวน 210 ราย เปนตัวแทน
ครอบคลุมครูหมอดินท่ีเขารวมเปนวิทยากรในการฝกอบรม หลักสูตรท่ี 2 เพ่ือเพ่ิมความแมนยําท่ีระดับความ
เชื่อม่ัน 95% ซ่ึงมีความคลาดเคลื่อน ไมเกิน +/-5% โดยใชวิธีการสุมตัวอยาง อยางงายแบบไมทดแทน 
(Simple Random Sampling without Replacement) กลุมตัวอยางครูหมอดิน จํานวน 210 ราย มีดังนี้ 

หนวยงาน ครูหมอดิน (ราย) 

สพข. 1 16 
     สพด. สมุทรปราการ 3 
     สพด. นนทบุร ี 1 
     สพด. สิงหบุร ี 1 
     สพด. ลพบุร ี 3 
     สพด. อยุธยา 3 
     สพด. สุพรรณบุรี 3 
     สพด. สระบุร ี 2 
สพข. 2 14 
     สพด. ตราด 1 
     สพด. จันทบรุ ี 2 
     สพด. ระยอง 1 
     สพด. ชลบุร ี 2 
     สพด. ฉะเชิงเทรา 2 
     สพด. ปราจีนบุร ี 3 
     สพด. สระแกว 3 
สพข. 3 16 
     สพด. สุรินทร 4 
     สพด. บุรีรัมย 4 
     สพด. นครราชสีมา 4 
     สพด. ชัยภูมิ 4 
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หนวยงาน ครูหมอดิน (ราย) 
สพข. 4 28 
     สพด. อํานาจเจริญ 4 
     สพด. รอยเอ็ด 4 
     สพด. มุกดาหาร 4 
     สพด. นครพนม 4 
     สพด. ยโสธร 4 
     สพด. อุบลราชธาน ี 4 
     สพด. ศรีสะเกษ 4 
สพข. 5 30 
     สพด. ขอนแกน 4 
     สพด. อุดรธาน ี 4 
     สพด. หนองบัวลําภ ู 4 
     สพด. มหาสารคาม 4 
     สพด. หนองคาย 4 
     สพด. กาฬสินธุ 4 
     สพด. สกลนคร 4 
     สพด. บึงกาฬ 2 
สพข. 6 11 
     สพด. เชียงใหม 4 
     สพด. ลําปาง 3 
     สพด. ลําพูน 2 
     สพด. แมฮองสอน 2 
สพข. 7 6 
     สพด. แพร 1 
     สพด. เชียงราย 2 
     สพด. พะเยา 1 
     สพด. นาน 2 
สพข. 8 12 
     สพด. เพชรบูรณ 2 
     สพด. เลย 4 
     สพด. พิจิตร 2 
     สพด. พิษณุโลก 2 
     สพด. อุตรดิตถ 2 
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หนวยงาน ครูหมอดิน (ราย) 
สพข. 9 19 
     สพด. สโุขทัย 4 
     สพด. กําแพงเพชร 4 
     สพด. นครสวรรค 4 
     สพด. อุทัยธาน ี 4 
     สพด. ตาก 3 
สพข. 10 17 
     สพด. กาญจนบุร ี 4 
     สพด. ราชบุร ี 4 
     สพด. เพชรบุร ี 4 
     สพด. ประจวบคีรีขันธ 3 
     สพด. สมุทรสงคราม 2 
สพข. 11 19 
     สพด. นครศรีธรรมราช 4 
     สพด. สุราษฎรธาน ี 3 
     สพด. ชุมพร 3 
     สพด. กระบี่ 3 
     สพด. ระนอง 2 
     สพด. พังงา 2 
     สพด. ภูเก็ต 2 
สพข. 12 22 
     สพด. สงขลา 4 
     สพด. สตูล 2 
     สพด. ปตตาน ี 2 
     สพด. ยะลา 4 
     สพด. พัทลุง 3 
     สพด. นราธวิาส 3 
     สพด. ตรัง 4 

รวมท้ังส้ิน 210 
 

 3.2.3 ประชากร และการสุมตัวอยาง การประเมินการฝกอบรมหมอดินอาสา หลักสูตรท่ี 3 
  ประชากร คือ หมอดินอาสาท่ีเขารวมฝกอบรม หลักสูตรท่ี 3 จํานวน 54,512 ราย และ
นักวิชาการประจําสถานีพัฒนาท่ีดินผูจัดฝกอบรม จํานวน 190 ราย 
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   กลุมตัวอยางท่ีใชในการประเมิน ประกอบดวย  
      1) หมอดินอาสาเขารวมฝกอบรม หลักสูตรท่ี 3 จากการใชเกณฑของ Taro Yamane 
ในการกําหนดกลุมตัวอยางท่ีจะเปนตัวแทนประชากร ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% ซ่ึงมีความคลาดเคลื่อน
ไมเกิน +/-5% พบวา จํานวนกลุมตัวอยางตามเกณฑดังกลาวเทากับ 398 ตัวอยาง 
    n  =      N 
            1 + Ne2 

  n  =   ขนาดของกลุมตัวอยางท่ีตองการ 
  N  =   ขนาดของประชากร 
  e  =   ความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางท่ียอมรับได 
 
    n  =          54,512  =  398 ตัวอยาง 
            1 + (54,512)(0.052) 

  การศึกษาในครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดเก็บขอมูลกลุมตัวอยางรวมจํานวน 432 ราย เปนตัวแทน 
ครอบคลุมหมอดินอาสาท่ีเขารวมฝกอบรม หลักสูตรท่ี 3 เพ่ือเพ่ิมความแมนยําท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% ซ่ึงมี
ความคลาดเคลื่อน ไมเกิน +/-5% โดยใชวิธีการสุมตัวอยาง อยางงายแบบไมทดแทน (Simple Random 
Sampling without Replacement) กลุมตัวอยางหมอดินอาสาท่ีฝกอบรม หลักสูตรท่ี 3 จํานวน 432 ราย มีดังนี้ 

หนวยงาน หมอดินอาสา (ราย) 
สพข. 1 54 
     สพด. นครปฐม 6 
     สพด. สมุทรปราการ 6 
     สพด. นนทบุร ี 6 
     สพด. สิงหบุร ี 6 
     สพด. ลพบุร ี 6 
     สพด. อยุธยา 6 
     สพด. ชัยนาท 6 
     สพด. สุพรรณบุรี 6 
     สพด. สระบุร ี 6 
สพข. 2 42 
     สพด. ตราด 6 
     สพด. จันทบรุ ี 6 
     สพด. ระยอง 6 
     สพด. ชลบุร ี 6 
     สพด. ฉะเชิงเทรา 6 

สพด. ปราจีนบรุี 6 
สพด. สระแกว 6 
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หนวยงาน หมอดินอาสา (ราย) 
สพข. 3 24 
     สพด. สุรินทร 6 
     สพด. บุรีรัมย 6 
     สพด. นครราชสีมา 6 
     สพด. ชัยภูมิ 6 
สพข. 4 42 
     สพด. อํานาจเจริญ 6 
     สพด. รอยเอ็ด 6 
     สพด. มุกดาหาร 6 
     สพด. นครพนม 6 
     สพด. ยโสธร 6 
     สพด. อุบลราชธาน ี 6 
     สพด. ศรีสะเกษ 6 
สพข. 5 48 
     สพด. ขอนแกน 6 
     สพด. อุดรธาน ี 6 
     สพด. หนองบัวลําภ ู 6 
     สพด. มหาสารคาม 6 
     สพด. หนองคาย 6 
     สพด. กาฬสินธุ 6 
     สพด. สกลนคร 6 
     สพด. บึงกาฬ 6 
สพข. 6 24 
     สพด. เชียงใหม 6 
     สพด. ลําปาง 6 
     สพด. ลําพูน 6 
     สพด. แมฮองสอน 6 
สพข. 7 24 
     สพด. แพร 6 
     สพด. เชียงราย 6 
     สพด. พะเยา 6 
     สพด. นาน 6 
สพข. 8 30 
     สพด. เพชรบูรณ 6 
     สพด. เลย 6 
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หนวยงาน หมอดินอาสา (ราย) 
สพข. 8 (ตอ)  
     สพด. พิจิตร 6 
     สพด. พิษณุโลก 6 
     สพด. อุตรดิตถ 6 
สพข. 9 30 
     สพด. สโุขทัย 6 
     สพด. กําแพงเพชร 6 
     สพด. นครสวรรค 6 
     สพด. อุทัยธาน ี 6 
     สพด. ตาก 6 
สพข. 10 30 
     สพด. กาญจนบุร ี 6 
     สพด. ราชบุร ี 6 
     สพด. เพชรบุร ี 6 
     สพด. ประจวบคีรีขันธ 6 
     สพด. สมุทรสงคราม 6 
สพข. 11 42 
     สพด. นครศรีธรรมราช 6 
     สพด. สุราษฎรธาน ี 6 
     สพด. ชุมพร 6 
     สพด. กระบี่ 6 
     สพด. ระนอง 6 
     สพด. พังงา 6 
     สพด. ภูเก็ต 6 
สพข. 12 42 
     สพด. สงขลา 6 
     สพด. สตูล 6 
     สพด. ปตตาน ี 6 
     สพด. ยะลา 6 
     สพด. พัทลุง 6 
     สพด. นราธวิาส 6 
     สพด. ตรัง 6 

รวมท้ังส้ิน 432 
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      2) นักวิชาการประจําสถานีพัฒนาท่ีดินท่ีดําเนินการจัดฝกอบรม จากการใชเกณฑของ 
Taro Yamane ในการกําหนดกลุมตัวอยางท่ีจะเปนตัวแทนประชากรท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% ซ่ึงมีความ
คลาดเคลื่อนไมเกิน +/-5% พบวา จํานวนกลุมตัวอยางตามเกณฑดังกลาวเทากับ 129 ตัวอยาง 

    n  =      N 
            1 + Ne2 

  n  =   ขนาดของกลุมตัวอยางท่ีตองการ 
  N  =   ขนาดของประชากร 
  e  =   ความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางท่ียอมรับได 

    n  =          190  =  129 ตัวอยาง 
            1 + (190)(0.052) 

  การศึกษาในครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดเก็บขอมูลกลุมตัวอยางรวมจํานวน 165 ราย เปนตัวแทน
ครอบคลุมเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯ เพ่ือเพ่ิมความแมนยําท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% ซ่ึงมีความคลาดเคลื่อน 
ไมเกิน +/-5% โดยใชวิธีการสุมตัวอยาง อยางงายแบบไมทดแทน (Simple Random Sampling without 
Replacement) กลุมตัวอยาง จํานวน 165 ราย ดังนี้ 

หนวยงาน เจาหนาท่ี สพด. (ราย) 
สพข. 1 19 
     สพด. นครปฐม 2 
     สพด. สมุทรปราการ 2 
     สพด. นนทบุร ี 3 
     สพด. สิงหบุร ี 2 
     สพด. ลพบุร ี 2 
     สพด. อยุธยา 2 
     สพด. ชัยนาท 2 
     สพด. สุพรรณบุรี 2 
     สพด. สระบุร ี 2 
สพข. 2 16 
     สพด. ตราด 2 
     สพด. จันทบรุ ี 2 
     สพด. ระยอง 4 
     สพด. ชลบุร ี 2 
     สพด. ฉะเชิงเทรา 2 
     สพด. ปราจีนบุร ี 2 
     สพด. สระแกว 2 
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หนวยงาน เจาหนาท่ี สพด. (ราย) 
สพข. 3   8 
     สพด. สุรินทร 2 
     สพด. บุรีรัมย 2 
     สพด. นครราชสีมา 2 
     สพด. ชัยภูมิ 2 
สพข. 4 15 
     สพด. อํานาจเจริญ 2 
     สพด. รอยเอ็ด 2 
     สพด. มุกดาหาร 2 
     สพด. นครพนม 2 
     สพด. ยโสธร 2 
     สพด. อุบลราชธาน ี 3 
     สพด. ศรีสะเกษ 2 
สพข. 5 17 
     สพด. ขอนแกน 2 
     สพด. อุดรธาน ี 2 
     สพด. หนองบัวลําภ ู 2 
     สพด. มหาสารคาม 2 
     สพด. หนองคาย 2 
     สพด. กาฬสินธุ 2 
     สพด. สกลนคร 3 
     สพด. บึงกาฬ 2 
สพข. 6   9 
     สพด. เชียงใหม 3 
     สพด. ลําปาง 2 
     สพด. ลําพูน 2 
     สพด. แมฮองสอน 2 
สพข. 7   9 
     สพด. แพร 3 
     สพด. เชียงราย 2 
     สพด. พะเยา 2 
     สพด. นาน 2 
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หนวยงาน เจาหนาท่ี สพด. (ราย) 
สพข. 8 12 
     สพด. เพชรบูรณ 2 
     สพด. เลย 3 
     สพด. พิจิตร 2 
     สพด. พิษณุโลก 3 
     สพด. อุตรดิตถ 2 
สพข. 9 12 
     สพด. สโุขทัย 2 
     สพด. กําแพงเพชร 4 
     สพด. นครสวรรค 2 
     สพด. อุทัยธาน ี 2 
     สพด. ตาก 2 
สพข. 10 18 
     สพด. กาญจนบุร ี 4 
     สพด. ราชบุร ี 4 
     สพด. เพชรบุร ี 5 
     สพด. ประจวบคีรีขันธ 3 
     สพด. สมุทรสงคราม 2 
สพข. 11 15 
     สพด. นครศรีธรรมราช 2 
     สพด. สุราษฎรธาน ี 2 
     สพด. ชุมพร 3 
     สพด. กระบี่ 2 
     สพด. ระนอง 2 
     สพด. พังงา 2 
     สพด. ภูเก็ต 2 
สพข. 12 15 
     สพด. สงขลา 2 
     สพด. สตูล 3 
     สพด. ปตตาน ี 2 
     สพด. ยะลา 2 
     สพด. พัทลุง 2 
     สพด. นราธวิาส 2 
     สพด. ตรัง 2 

รวมท้ังส้ิน 165 
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3.3 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใชเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี้ ไดดําเนินการสรางแบบสอบถามในรูปแบบออนไลน 
เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาครั้งนี้ โดยแบบสอบถามในแตละหลักสูตร มีดังนี้ 

 หลักสูตรท่ี 1 แบบสอบถามมีจํานวน 1 ชุด คือ แบบสอบถามเจาหนาท่ีผูประสานงานท่ีนําหมอดินอาสา
เขารวมฝกอบรม หลักสูตรท่ี 1 แบงออกเปน 4 ตอน มีท้ังหมด 23 ขอ ดังนี้ 
  ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม (ขอ 1 - 5) 
  ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็น และความพึงพอใจ ในการฝกอบรมหลักสูตรท่ี 1 
(ขอ 6 - 13) 
  ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามการติดตามผลหลังจากการฝกอบรม หลักสูตรท่ี 1 (ขอ 14 - 20) 
  ตอนท่ี 4 เปนแบบสอบถามความคิดเห็น และขอเสนอแนะ ในการพัฒนา ปรับปรุงการ
ฝกอบรมหมอดินอาสา (ขอ 21 - 23) 

 หลักสูตรท่ี 2 แบบสอบถาม มีจํานวน 2 ชุด คือ แบบสอบถามหมอดินอาสาท่ีเขารวมฝกอบรม 
หลักสูตรท่ี 2 และแบบสอบถามครูหมอดิน (วิทยากรในการฝกอบรม หลักสูตรท่ี 2) 
  แบบสอบถามหมอดินอาสาท่ีเขารวมฝกอบรม หลักสูตรท่ี 2 แบงออกเปน 3 ตอน มีท้ังหมด 
19 ขอ ดังนี้ 
  ตอนท่ี 1  เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม (ขอ 1 - 5) 
  ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามการนําความรูท่ีไดรับจากฝกอบรมไปใชประโยชน และความ
พึงพอใจ ในการฝกอบรมหลักสูตรท่ี 1 (ขอ 6 - 12) 
  ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามความคิดเห็น และขอเสนอแนะในการพัฒนา ปรับปรุงการ
ฝกอบรมหมอดินอาสาในครั้งตอไป (ขอ 13 - 19) 
  แบบสอบถามครูหมอดิน (วิทยากรในการฝกอบรม หลักสูตรท่ี 2) แบงออกเปน 3 ตอน  
มีท้ังหมด 18 ขอ ดังนี้ 
  ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม (ขอ 1 - 4) 
  ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามความคาดหวังในฐานะท่ีเปน “ครูหมอดิน” และความคิดเห็น
ตอรูปแบบการฝกอบรม  (ขอ 5 - 9) 
  ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามความพึงพอใจ ความคิดเห็น และขอเสนอแนะในการพัฒนา 
ปรับปรุง การฝกอบรมหมอดินอาสา (ขอ 10 - 18) 

 หลักสูตรท่ี 3 แบบสอบถามมีจํานวน 2 ชุด คือ แบบสอบถามหมอดินอาสาท่ีเขารวมโครงการ
อบรมหมอดินอาสา หลักสูตรท่ี 3 และแบบสอบถามเจาหนาท่ีสถานีพัฒนาท่ีดินท่ีดําเนินการจัดฝกอบรมใน
หลักสูตรท่ี 3 
  แบบสอบถามหมอดินอาสาท่ีเขารวมฝกอบรม หลักสูตรท่ี 3 แบงออกเปน 3 ตอน มีท้ังหมด 
21 ขอ ดังนี้ 
  ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม (ขอ 1 - 5) 
  ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นในการรับรู และการนําความรูจาก “ถังความรู
ดานการพัฒนาท่ีดิน” ไปใชประโยชน (ขอ 6 - 10) 
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  ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นในการนําความรู ท่ี ไดรับไปใชประโยชน 
ความพึงพอใจในการฝกอบรม หลักสูตรท่ี 3 และขอเสนอแนะในการพัฒนา ปรับปรุง การฝกอบรม 
หมอดินอาสา (ขอ 11 - 21) 
  แบบสอบถามเจาหนาท่ีสถานีพัฒนาท่ีดินท่ีดําเนินการจัดฝกอบรม หลักสูตรท่ี 3 แบงเปน 
3 ตอน มีท้ังหมด 27 ขอ ดังนี้ 
  ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม (ขอ 1 - 5) 
  ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นการนําความรูจาก “ถังความรูดานการพัฒนาท่ีดิน” 
ไปใชประโยชน (ขอ 6 - 18) 
  ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามความพึงพอใจ ในการฝกอบรมหลักสูตรท่ี 3 ความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะในการพัฒนา ปรับปรุง การฝกอบรมหมอดินอาสา (ขอ 19 - 27) 

3.4 การวิเคราะหขอมูลและสถิติ 

 1) ระดับความพึงพอใจ เปนการวิเคราะหโดยใชมาตรวัดแบบ Likert Scale แบงชวงของระดับ
ความพึงพอใจ ออกเปน 3 ระดับ โดยกําหนดคะแนนของความพึงพอใจ ดังนี้ 

พึงพอใจมาก มีคาคะแนนเทากับ   3 
พึงพอใจปานกลาง มีคาคะแนนเทากับ   2 
พึงพอใจนอย มีคาคะแนนเทากับ   1 

 ในการวัดการกระจายขอมูลระดับความพึงพอใจมีการกําหนดเกณฑการจัดระดับความสําคัญ
ออกเปน 3 ระดับ โดยการเปรียบเทียบระดับคะแนนเฉลี่ยกับเกณฑท่ีแบง กําหนดชวงคะแนนในแตละระดับ
คํานวณได ดังนี้  

ชวงคะแนน  = คะแนนสูงสุด - คะแนนต่ําสุด 
    จํานวนระดับการวัด 

     =        (3 - 1)   =  0. 67 
                                          3    

ทําใหสามารถแบงคะแนนเฉลี่ยไดเปน 3 ระดับ ดังนี้ 
คะแนนเฉลี่ย 2.35 - 3.00    แสดงวา    มีความพึงพอใจในระดับมาก 
คะแนนเฉลี่ย 1.68 - 2.34    แสดงวา    มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.67    แสดงวา    มีความพึงพอใจในระดับนอย 

 ระดับความพึงพอใจ ท่ีแบงชวงของระดับ ออกเปน 5 ระดับ โดยกําหนดคะแนน ดังนี้ 
พึงพอใจมากท่ีสุด มีคาคะแนนเทากับ   5 
พึงพอใจมาก มีคาคะแนนเทากับ   4 
พึงพอใจปานกลาง มีคาคะแนนเทากับ   3 
พึงพอใจนอย มีคาคะแนนเทากับ   2 
พึงพอใจนอยท่ีสุด มีคาคะแนนเทากับ   1 
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การแปลความหมายคาคะแนนเฉลี่ยท่ีแบงเปน 5 ระดับ มีดังนี้ 
คะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00   แสดงวา   มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
คะแนนเฉลี่ย 3.41 - 4.20   แสดงวา   มีความพึงพอใจในระดับมาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40   แสดงวา   มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60   แสดงวา   มีความพึงพอใจในระดับนอย 
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80   แสดงวา   มีความพึงพอใจในระดับนอยท่ีสุด 

 2) ระดับความช่ืนชอบ เปนการวิเคราะหโดยใชมาตรวัดแบบ Likert Scale แบงชวงของระดับ 
ออกเปน 3 ระดับ โดยกําหนดคะแนน ดังนี้ 

ชื่นชอบมาก มีคาคะแนนเทากับ   3 
ชื่นชอบปานกลาง มีคาคะแนนเทากับ   2 
ชื่นชอบนอย มีคาคะแนนเทากับ   1 

การแปลความหมายคาคะแนนเฉลี่ยท่ีแบงเปน 3 ระดับ มีดังนี้ 
คะแนนเฉลี่ย 2.35 - 3.00    แสดงวา    มีความชื่นชอบในระดับมาก 
คะแนนเฉลี่ย 1.68 - 2.34    แสดงวา    มีความชื่นชอบในระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.67    แสดงวา    มีความชื่นชอบในระดับนอย 

 ระดับความชื่นชอบ ท่ีแบงชวงของระดับ ออกเปน 5 ระดับ โดยกําหนดคะแนน ดังนี้ 
ชื่นชอบมากท่ีสุด มีคาคะแนนเทากับ   5 
ชื่นชอบมาก มีคาคะแนนเทากับ   4 
ชื่นชอบปานกลาง มีคาคะแนนเทากับ   3 
ชื่นชอบนอย มีคาคะแนนเทากับ   2 
ชื่นชอบนอยท่ีสุด มีคาคะแนนเทากับ   1 

การแปลความหมายคาคะแนนเฉลี่ยท่ีแบงเปน 5 ระดับ มีดังนี้ 
คะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00   แสดงวา   มีความชื่นชอบในระดับมากท่ีสุด 
คะแนนเฉลี่ย 3.41 - 4.20   แสดงวา   มีความชื่นชอบในระดับมาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40   แสดงวา   มีความชื่นชอบในระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60   แสดงวา   มีความชื่นชอบในระดับนอย 
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80   แสดงวา   มีความชื่นชอบในระดับนอยท่ีสุด 

 3) ระดับความเหมาะสม เปนการวิเคราะหโดยใชมาตรวัดแบบ Likert Scale แบงชวงของระดับ 
ออกเปน 5 ระดับ โดยกําหนดคะแนน ดังนี้ 

เหมาะสมมากท่ีสุด มีคาคะแนนเทากับ   5 
เหมาะสมมาก มีคาคะแนนเทากับ   4 
เหมาะสมปานกลาง มีคาคะแนนเทากับ   3 
เหมาะสมนอย มีคาคะแนนเทากับ   2 
เหมาะสมนอยท่ีสุด มีคาคะแนนเทากับ   1 
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การแปลความหมายคาคะแนนเฉลี่ยท่ีแบงเปน 5 ระดับ มีดังนี้ 
คะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00   แสดงวา   มีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด 
คะแนนเฉลี่ย 3.41 - 4.20   แสดงวา   มีความเหมาะสมในระดับมาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40   แสดงวา   มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60   แสดงวา   มีความเหมาะสมในระดับนอย 
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80   แสดงวา   มีความเหมาะสมในระดับนอยท่ีสุด 

3.5 ข้ันตอนและการดําเนินงาน 

 1. เชิญประชุมกับผูท่ีเก่ียวของเพ่ือหารือแนวทางการประเมินโครงการอบรมหมอดินอาสา 4.0 
และรวบรวมขอมูลรายละเอียดโครงการ ข้ันตอนการดําเนินงาน งบประมาณท่ีไดรับ  
 2. จัดทําโครงการประเมินผลโครงการ ประกอบดวย หัวขอตาง ๆ ไดแก หลักการและเหตุผล 
วัตถุประสงคของการประเมิน กรอบแนวคิดและวิธีการ กําหนดพ้ืนท่ีกลุมเปาหมายและกลุมตัวอยาง 
 3. จัดทําเครื่องมือสําหรับใชในการประเมินผล โดยใชแบบสอบถามในรูปแบบออนไลน 
  - การฝกอบรมในหลักสูตรท่ี 1 จัดทําแบบสอบถามเจาหนาท่ีผูประสานงานท่ีนําหมอดิน
อาสาเขารวมฝกอบรม หลักสูตรท่ี 1 
  - การฝกอบรมในหลักสูตรท่ี 2 จัดทําแบบสอบถามหมอดินอาสาท่ีเขารวมฝกอบรม 
หลักสูตรท่ี 2  และแบบสอบถามครูหมอดินท่ีเปนวิทยากรในการฝกอบรม หลักสูตรท่ี 2 
  - การฝกอบรมในหลักสูตรท่ี 3 จัดทําแบบสอบถามหมอดินอาสาท่ีฝกอบรม หลักสูตรท่ี 3 
และแบบสอบถามเจาหนาท่ีประจําสถานีพัฒนาท่ีดินท่ีดําเนินการจัดฝกอบรม  
 4. กําหนดวิธีการสุมตัวอยาง การสุมตัวอยางหมอดินอาสาและเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี โดยใช
วิธีการสุมตัวอยางอยางงายแบบไมทดแทน (Simple Random Sampling without Replacement)  
 5. จัดประชุมชี้แจงทําความเขาใจในเครื่องมือสําหรับใชในการประเมิน เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูล 
โดยใชแบบสอบถามในรูปแบบออนไลน ประกอบการวิเคราะหขอมูล 
 6. ประสานหนวยงานและเจาหนาท่ีผูท่ีเก่ียวของ ดําเนินการเก็บขอมูล ตรวจสอบจํานวนแบบสอบถาม
ท่ีไดรับ ประสานและติดตามเจาหนาท่ีท่ียังไมไดสงแบบสอบถามในระบบ  
 7. นําขอมูลมาทําการประมวลผล 
 8. ดําเนินการวิเคราะห แปรผลขอมูล และอภิปรายผล เพ่ืออธิบายในประเด็นท่ีระบุไวตามวัตถุประสงค 
จัดทําเลมผลการประเมินและสรุปผลการประเมินเสนอผูบริหาร 
 
 
 
 



บทที่ 4 
ผลการประเมิน 

 
 ผลการประเมินโครงการฝกอบรมหมอดินอาสา 4.0 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไดวิเคราะห
ขอมูลเพ่ือตอบวัตถุประสงคของการประเมินท่ีกําหนดไว และวัตถุประสงคยอยรายหลักสูตร โดยผลการ
ประเมิน มีดังนี้ 
 4.1 ผลการประเมินโครงการฝกอบรมหมอดินอาสา หลักสูตรท่ี 1 
 4.2 ผลการประเมินโครงการฝกอบรมหมอดินอาสา หลักสูตรท่ี 2 
 4.3 ผลการประเมินโครงการฝกอบรมหมอดินอาสา หลักสูตรท่ี 3 

4.1 ผลการประเมินโครงการฝกอบรมหมอดินอาสา หลักสูตรท่ี 1   
 ผลการประเมินโครงการฝกอบรมหมอดินอาสา 4.0 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 หลักสูตรท่ี 1 
จากการสํารวจเจาหนาท่ีผูประสานงานท่ีนําหมอดินอาสาเขารวมฝกอบรม หลักสูตรท่ี 1 จํานวน 71 ราย     
ผลการประเมิน มีดังนี้ 
 4.1.1 ขอมูลท่ัวไปของเจาหนาท่ีผูประสานงานท่ีนําหมอดินอาสาเขารวมฝกอบรม หลักสูตรท่ี 1 

  เจาหนาท่ีผูประสานงานท่ีนําหมอดินอาสาเขารวมฝกอบรม หลักสูตรท่ี 1 ประมาณครึ่งหนึ่ง 
(รอยละ 50.70) เปนเพศหญิง และ (รอยละ 49.30) เปนเพศชาย เจาหนาท่ี (รอยละ 25.35) นักวิชาการ
เกษตร (พนักงานราชการ) (รอยละ 21.13) นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (รอยละ 19.72) นักวิชาการ
เกษตรชํานาญการ (รอยละ 9.86) เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน (รอยละ 8.45) นักวิชาการเกษตร
ชํานาญการพิเศษ และเจาพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน (รอยละ 2.81) เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร 
(พนักงานราชการ) และ (รอยละ 1.41) เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน นักวิชาการเงินและบัญชี (พนักงาน
ราชการ) และเจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน (พนักงานราชการ) ตามลําดับ (ตารางท่ี 4-1) 

  เจาหนาท่ีผูประสานงานท่ีนําหมอดินอาสาเขารวมฝกอบรม หลักสูตรท่ี 1 ประมาณครึ่งหนึ่ง 
(รอยละ 50.70) รับผิดชอบโครงการหมอดินอาสานอยกวา 5 ป มากท่ีสุด รองลงมา (รอยละ 30.99) รับผิดชอบ
โครงการหมอดินอาสา 5 - 10 ป (รอยละ 15.49) รับผิดชอบโครงการหมอดินอาสา 11 - 15 ป และ (รอยละ 
2.82) รับผิดชอบโครงการหมอดินอาสามากกวา 15 ปข้ึนไป โดยเจาหนาท่ี (รอยละ 69.01) ปฏิบัติหนาท่ีเปน 
“มิสเตอรเกษตรอินทรยี” และ (รอยละ 30.99) ไมไดเปน “มิสเตอรเกษตรอินทรีย” ตามลําดับ (ตารางท่ี 4-1) 

  จากการสํารวจพบวา ตําแหนง และการปฏิบัติหนาท่ีเปน “มิสเตอรเกษตรอินทรีย”     
ซ่ึงฐานเรียนรูมีความเก่ียวของกับเกษตรอินทรีย มีความสอดคลองกันตําแหนงนักวิชาการเกษตร สําหรับ
ระยะเวลาท่ีรับผิดชอบโครงการหมอดินอาสานาจะเปนปจจัยท่ีมีผลตอทักษะในการทํางาน ประสบการณ 
ในการดําเนินงานขับเคลื่อนโครงการ  

 

 

 

 



34 

ตารางท่ี 4-1 : ขอมูลท่ัวไปของเจาหนาท่ีผูประสานงานท่ีนําหมอดินอาสาเขารวมฝกอบรม หลักสูตรท่ี 1 
    n = 71 

ขอมูล จํานวน รอยละ 
1. เพศ 

- หญิง 
- ชาย 

2. ตําแหนง 
- นักวิชาการเกษตร (พนักงานราชการ) 
- นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 
- นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 
- เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 
- นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 
- เจาพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 
- เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร (พนักงานราชการ) 
- เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
- นักวิชาการเงินและบัญชี (พนักงานราชการ) 
- เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน (พนักงานราชการ) 

3. ระยะเวลาท่ีรับผิดชอบโครงการหมอดินอาสา 
- นอยกวา 5 ป 
- 5 - 10 ป 
- 11 - 15 ป 
- มากกวา 15 ป ข้ึนไป 

 
36 
35 

 
18 
15 
14 
7 
6 
6 
2 
1 
1 
1 

 
36 
22 
11 
2 

 
50.70 
49.30 

 
25.35 
21.13 
19.72 
9.86 
8.45 
8.45 
2.81 
1.41 
1.41 
1.41 

 
50.70 
30.99 
15.49 
2.82 

4. การปฏิบัติหนาท่ีเปน “มิสเตอรเกษตรอินทรีย” 
- เปน “มิสเตอรเกษตรอินทรีย” 
- ไมไดเปน “มิสเตอรเกษตรอินทรีย” 

 
49 
22 

 
69.01 
30.99 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 

 4.1.2 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ และประโยชนท่ีไดรับ จากฐานเรียนรู ของเจาหนาท่ีผูประสานงาน
ท่ีนําหมอดินอาสาเขารวมฝกอบรม หลักสูตรท่ี 1 

       1) ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากฐานเรียนรู  
   จากการสํารวจเจาหนาท่ีผูประสานงานท่ีนําหมอดินอาสาเขารวมฝกอบรม หลักสูตรท่ี 1 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจาก 4 ฐานเรียนรู ประกอบดวย 

   1.1) ฐานเรียนรู การปรุงดินดีดวยวัสดุอินทรียเทคโนโลยีกรมพัฒนาท่ีดิน เจาหนาท่ี          
ผูประสานงานท่ีนําหมอดินอาสาเขารวมฝกอบรม หลักสูตรท่ี 1 (รอยละ 54.93) ใหความคิดเห็นวา คาดวาจะได
ความรูเก่ียวกับการปรุงดินดวยวัสดุอินทรีย และเทคนิคใหมๆ (รอยละ 43.66) สามารถนําไป ใชในการเตรียมดิน
ปลูกพืช และ (รอยละ 1.41) ไมทราบประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากฐานเรียนรูดังกลาว (ตารางท่ี 4-2) 
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   1.2) ฐานเรียนรู การแยกขยายเช้ือจุลินทรียจากแหลงธรรมชาติ สรางดินใหมีชีวิตจาก 
ส่ิงมหัศจรรยเล็ก ๆ เจาหนาท่ีผูประสานงานท่ีนําหมอดินอาสาเขารวมฝกอบรม หลักสูตรท่ี 1 (รอยละ 70.42) 
ใหความคิดเห็นวา คาดวาจะไดรับความรูเก่ียวกับจุลินทรีย ความสําคัญของจุลินทรียท่ีเปนประโยชนทาง
การเกษตร (รอยละ 28.17) สามารถนําความรูท่ีไดรับไปปรับใชในแปลงเกษตรของตนเอง และถายทอดความรู
ใหกับเกษตรกรหรือผูท่ีสนใจในพ้ืนท่ีได และ (รอยละ 1.41) ไมทราบประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากฐานเรียนรู 
ดังกลาว (ตารางท่ี 4-2) 

   1.3) ฐานเรียนรู การจัดระบบน้ํา ระบบปุย ตนทุนต่ํา ผลตอบแทนแบบระยะยาวใน
แปลงไมผล เจาหนาท่ีผูประสานงานท่ีนําหมอดินอาสาเขารวมฝกอบรม หลักสูตรท่ี 1 (รอยละ 73.24) ใหความ
คิดเห็นวา คาดวาจะไดรับความรูการจัดการระบบน้ํา ระบบปุยในแปลงไมผล และ (รอยละ 26.76) สามารถนํา
ความรูท่ีไดรับนําไปปรับใชในพ้ืนท่ีของตนเอง เพ่ือลดตนทุนการผลิต (ตารางท่ี 4-2) 

   1.4) ฐานเรียนรู  เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องทุนแรงทางการเกษตร เขาสู  Smart 
Agriculture เจาหนาท่ีผูประสานงานท่ีนําหมอดินอาสาเขารวมฝกอบรม หลักสูตรท่ี 1 (รอยละ 74.65) ให
ความคิดเห็นวา คาดวาจะไดรับความรูเก่ียวกับนวัตกรรม เครื่องมือ เครื่องจักรกล เครื่องทุนแรงทางการเกษตร 
คุณสมบัติของเครื่องมือ และ (รอยละ 25.35) สามารถใชเครื่องจักรกลทางการเกษตร ทุนแรง ทดแทนแรงงานคน 
(ตารางท่ี 4-2) 

ตารางท่ี 4-2 : ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากฐานเรียนรู ของเจาหนาท่ีผูประสานงานท่ีนําหมอดินอาสา 
                     เขารวมฝกอบรม หลักสูตรท่ี 1 

n = 71 
ขอมูล จํานวน รอยละ 

1. ฐานเรียนรู การปรุงดินดีดวยวัสดุอินทรียเทคโนโลยี กรมพัฒนาท่ีดิน 
- ไดความรูเก่ียวกับการปรับปรุงดินดวยวัสดุอินทรีย และเทคนิคใหมๆ 
- สามารถนําไปใชในการเตรียมดินปลูกพืชและถายทอดความรูใหกับ 

กับเกษตรกรหรือผูท่ีสนใจในพ้ืนท่ีได 
- ไมทราบ  

 
39 
31 

 
1 

 
54.93 
43.66 

 
     1.41 

2. ฐานเรียนรู การแยกขยายเช้ือจุลินทรียจากแหลงธรรมชาติ สรางดิน 
ใหมีชีวิตจากส่ิงมหัศจรรยเล็ก ๆ 

- ไดรับความรูเก่ียวกับจุลินทรีย ความสําคัญของจุลินทรียท่ีเปน
ประโยชนทางการเกษตร 

- สามารถนําความรูท่ีไดรับไปปรับใชในแปลงเกษตรของตนเอง    
และถายทอดความรูใหกับเกษตรกรหรือผูท่ีสนใจในพ้ืนท่ีได 

- ไมทราบ 

 
 

50 
 

20 
 
1 

 
 

70.42 
 

28.17 
 

   1.41 
3. ฐานเรียนรู การจัดระบบน้ํา ระบบปุย ตนทุนต่ํา ผลตอบแทน       
แบบระยะยาวในแปลงไมผล 

- ไดรับความรูการจัดการระบบน้ํา ระบบปุยในแปลงไมผล 
- สามารถนําความรูท่ีไดรับนําไปปรับใชในพ้ืนท่ีของตนเอง  

เพ่ือลดตนทุนการผลิต 

 
 

52 
19 
 

 
 

73.24 
26.76 
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ตารางท่ี 4-2 : (ตอ) 
ขอมูล จํานวน รอยละ 

4. ฐานเรียนรู เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องทุนแรงทางการเกษตร เขาสู 
Smart Agriculture 

- ไดรับความรูเก่ียวกับนวัตกรรม เครื่องมือ เครื่องจักรกล เครื่องทุนแรง
ทางการเกษตร และคุณสมบัติของเครื่องมือ  

- สามารถใชเครื่องจักรกลทางการเกษตร ทุนแรงและทดแทนแรงงานคนได 

 
 

53 
 

18 

 
 

74.65 
 

25.35 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 

       2) ประโยชนท่ีไดรับจากฐานเรียนรูหลังการฝกอบรม ของเจาหนาท่ีผูประสานงานท่ีนํา
หมอดินอาสาเขารวมฝกอบรม  
   จากการสํารวจเจาหนาท่ีผูประสานงานท่ีนําหมอดินอาสาเขารวมฝกอบรม หลักสูตรท่ี 1 
ในประโยชนท่ีไดรับจาก 4 ฐานเรียนรู หลังการฝกอบรม ประกอบดวย  

   2.1) ฐานเรียนรู การปรุงดินดีดวยวัสดุอินทรียเทคโนโลยีกรมพัฒนาท่ีดิน เจาหนาท่ี     
ผูประสานงานท่ีนําหมอดินอาสาเขารวมฝกอบรม หลักสูตรท่ี 1 (รอยละ 59.15) ใหความคิดเห็นวา ไดเรียนรู
เทคนิค เคล็ดลับการปรุงดิน ฟนฟูสุขภาพดินดวยวัสดุจากธรรมชาติ และปุยหมัก เพ่ือปรับสภาพดิน ปรุงดิน
กอนปลูกพืช (รอยละ 38.03) นําความรูไปปฏิบัติ ปรุงดินไดถูกวิธีในแปลงตนเอง สามารถถายทอดความรู 
เทคโนโลยีดานการปรับปรุงบํารุงดินใหเกษตรกรและผูท่ีสนใจ และ (รอยละ 2.82) มีการแลกเปลี่ยนความรู 
ประสบการณระหวางวิทยากรและหมอดินอาสาท่ีมาอบรม (ตารางท่ี 4-3) 

   2.2) ฐานเรียนรู การแยกขยายเช้ือจุลินทรียจากแหลงธรรมชาติ สรางดินใหมีชีวิตจาก
ส่ิงมหัศจรรยเล็ก ๆ เจาหนาท่ีผูประสานงานท่ีนําหมอดินอาสาเขารวมฝกอบรม หลักสูตรท่ี 1 (รอยละ 70.42) 
ใหความคิดเห็นวา ไดรับความรูการแยกขยายเชื้อจุลินทรียจากแหลงธรรมชาติ และไดรับรูนวัตกรรมใหม 
ผลิตภัณฑจุลินทรีย พด.13 ไมคอรไรซา สงเสริมการเจริญเติบโตของขาวโพด (รอยละ 29.58) นําผลิตภัณฑ
จุลินทรีย พด. และการทําปุยหมักรูปแบบตาง ๆ ไปใชกับพ้ืนท่ีของตนเอง และสามารถถายทอดความรูให
เกษตรกรและผูท่ีสนใจ (ตารางท่ี 4-3) 

   2.3) ฐานเรียนรู การจัดระบบน้ํา ระบบปุย ตนทุนต่ํา ผลตอบแทนแบบระยะยาว 
ในแปลงไมผล เจาหนาท่ีผูประสานงานท่ีนําหมอดินอาสาเขารวมฝกอบรม หลักสูตรท่ี 1 (รอยละ 70.42) 
ใหความคิดเห็นวา ไดรับความรูการบริหารจัดการน้ํา ปุย รวมกับเทคโนโลยีอัจฉริยะในการปลูกมะมวง
น้ําดอกไมสีทอง และ (รอยละ 29.58) นําความรูประโยชนท่ีไดรับ ปรับใชตามความเหมาะสมของสภาพพ้ืนท่ี
ตนเอง และสามารถถายทอดความรูใหเกษตรกรและผูท่ีสนใจ (ตารางท่ี 4-3) 

   2.4) ฐานเรียนรู  เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องทุนแรงทางการเกษตร เขาสู  Smart 
Agriculture เจาหนาท่ีผูประสานงานท่ีนําหมอดินอาสาเขารวมฝกอบรม หลักสูตรท่ี 1 (รอยละ 76.05) 
ใหความคิดเห็นวา ไดรับรูนวัตกรรม เทคโนโลยีใหม ๆ ของเครื่องมือ เครื่องจักรกลทางการเกษตร และ
วิธีการใชเครื่องจักรกลอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือเปนเครื่องมือทุนแรงการเกษตร ทดแทนแรงงานคนท่ีขาดแคลน 
(รอยละ 21.13) นําเทคโนโลยี เครื่องจักรกลไปปรับใชในการทําการเกษตรใหเหมาะสมกับพ้ืนท่ีของตนเอง 
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เพ่ือลดตนทุนการผลิต และ (รอยละ 2.82) มีความคาดหวังวาเกษตรกรจะนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาปรับใช 
เปนเครื่องทุนแรงในสภาวะการขาดแคลนแรงงานภาคเกษตร หากมีงบประมาณเพียงพอ (ตารางท่ี 4-3) 

ตารางท่ี 4-3 : ประโยชนท่ีไดรับจากฐานเรียนรูหลังการฝกอบรมในแตละฐานเรียนรู ของเจาหนาท่ีผูประสานงาน 
 ท่ีนําหมอดินอาสาเขารวมฝกอบรม หลักสูตรท่ี 1 

n = 71 
ขอมูล จํานวน รอยละ 

1. ฐานเรียนรู การปรุงดินดีดวยวัสดุอินทรียเทคโนโลยีกรมพัฒนาท่ีดิน 
- ไดเรียนรูเทคนิค เคล็ดลับการปรุงดิน ฟนฟูสุขภาพดินดวยวัสดุจาก

ธรรมชาติ และปุยหมัก เพ่ือปรับสภาพดิน ปรุงดินกอนปลูกพืช 
- นําความรูไปปฏิบัติ ปรุงดินไดถูกวิธีในแปลงตนเอง สามารถถายทอด

ความรู เทคโนโลยีดานการปรับปรุงบํารุงดินใหเกษตรกรและผูท่ีสนใจ 
- มีการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณระหวางวิทยากรและ     

หมอดินท่ีมาอบรม 

 
42 

 
27 
 
2 

 
59.15 

 
38.03 

 
  2.82 

2. ฐานเรียนรู การแยกขยายเช้ือจุลินทรียจากแหลงธรรมชาติ  
สรางดินใหมีชีวิตจากส่ิงมหัศจรรยเล็ก ๆ 

- ไดรับความรูการแยกขยายเชื้อจุลินทรียจากแหลงธรรมชาติ และ  
ไดรับรูนวัตกรรมใหม ผลิตภัณฑจุลินทรีย พด.13 ไมคอรไรซา สงเสริม
การเจริญเติบโตของขาวโพด 

- นําผลิตภัณฑจุลินทรีย พด. และการทําปุยหมักรูปแบบตาง ๆ ไปใช
กับพ้ืนท่ีของตนเอง และสามารถถายทอดความรูใหเกษตรกรและผูท่ีสนใจ 

 
 
50 

 
 
21 

 

 
 

70.42 
 
 

29.58 
 

3. ฐานเรียนรู การจัดระบบน้ํา ระบบปุย ตนทุนต่ํา ผลตอบแทน    
แบบระยะยาวในแปลงไมผล 

- ไดรับความรูการบริหารจัดการน้ํา ปุย รวมกับเทคโนโลยีอัจฉริยะ  
ในการปลูกมะมวงน้ําดอกไมสีทอง 

- นําความรูประโยชนท่ีไดรับปรับใชตามความเหมาะสมของ      
สภาพพ้ืนท่ีตนเอง และสามารถถายทอดความรูใหเกษตรกรและผูท่ีสนใจ 

 
 
50 

 
21 

 

 
 

70.42 
 

29.58 
 

4. ฐานเรียนรู เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องทุนแรงทางการเกษตร  
เขาสู Smart Agriculture 

- ไดรับรูนวตักรรม เทคโนโลยีใหม ๆ ของเครื่องมือ เครื่องจักรกล 
ทางการเกษตร และวิธีการใชเครื่องจักรกลอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือเปน
เครื่องมือทุนแรงการเกษตร และทดแทนแรงงานคนท่ีขาดแคลน  

- นําเทคโนโลยี เครื่องจักรกลไปปรับใชในการทําการเกษตรให
เหมาะสมกับพ้ืนท่ีของตนเอง เพ่ือลดตนทุนการผลิต  

- มีความคาดหวังวาเกษตรกรจะนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาปรับใช  
เปนเครื่องทุนแรงในสภาวะการขาดแคลนแรงงานภาคเกษตร หากมี
งบประมาณเพียงพอ 

 
 
54 

 
 
15 

 
2 

 
 

76.05 
 
 

21.13 
 

2.82 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
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  จากการสํารวจประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับและประโยชนท่ีไดรับหลังจากการฝกอบรม 
ของเจาหนาท่ีผูประสานงานท่ีนําหมอดินอาสาเขารวมฝกอบรม หลักสูตรท่ี 1 สามารถสรุปไดวา ประโยชน 
ท่ีคาดวาจะไดรับในแตละฐานเรียนรูท้ัง 4 ฐาน มีความสอดคลองกับประโยชนท่ีไดรับหลังจากการฝกอบรม  
ในแตละฐานเรียนรูท้ัง 4 ฐาน ซ่ึงหากนําขอมูลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับและประโยชนท่ีไดรับหลังจากการ
ฝกอบรมมาวิเคราะหเปนรายบุคคล พบวา เจาหนาท่ี (รอยละ 97.18) ใหความคิดเห็นวา ประโยชนท่ีไดรับหลัง
การฝกอบรม มีความสอดคลองกับประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการฝกอบรม และ (รอยละ 2.82) ประโยชนท่ี
ไดรับหลังการฝกอบรมไมสอดคลองกับประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการฝกอบรม เนื่องจาก มีความคาดหวังวา
เกษตรกรจะนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาปรับใช เปนเครื่องทุนแรงในสภาวะการขาดแคลนแรงงานภาคเกษตร หากมี
งบประมาณเพียงพอ (ตารางท่ี 4-4) 

ตารางท่ี 4-4 : ความสอดคลองของประโยชนท่ีไดรับหลังการฝกอบรม กับประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจาก 
ฐานเรียนรู ของเจาหนาท่ีผูประสานงานท่ีนําหมอดินอาสาเขารวมฝกอบรม หลักสูตรท่ี 1 

n = 71 
ขอมูล จํานวน รอยละ 

1. ประโยชนท่ีไดรับหลังการฝกอบรม สอดคลองกับประโยชนท่ีคาดวาจะ
ไดรับจากการฝกอบรม 
2. ประโยชนท่ีไดรับหลังการฝกอบรม ไมสอดคลองกับประโยชนท่ีคาดวาจะ
ไดรับจากการฝกอบรม  

- มีความคาดหวังวาเกษตรกรจะนําเทคโนโลยสีมัยใหมมาปรับใช เปน
เครือ่งทุนแรงในสภาวะการขาดแคลนแรงงานภาคเกษตร หากมีงบประมาณ
เพียงพอ  

69 
 

2 
 

2 

97.18 
 

2.82 
 

     2.82 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 

 4.1.3 ความช่ืนชอบ และความพึงพอใจฐานเรียนรู ของเจาหนาท่ีผูประสานงานท่ีนําหมอดิน
อาสาเขารวมฝกอบรม หลักสูตรท่ี 1 
       1) ความช่ืนชอบฐานเรียนรู ของเจาหนาท่ีผูประสานงานท่ีนําหมอดินอาสาเขารวม
ฝกอบรม หลักสูตรท่ี 1 
   เจาหนาท่ีผูประสานงานท่ีนําหมอดินอาสาเขารวมฝกอบรม หลักสูตรท่ี 1 มีความชื่นชอบ 
ฐานเรียนรูท้ัง 4 ฐาน คาคะแนนเฉลี่ย 2.69 (คะแนนเต็ม 3) อยูในระดับมาก ประกอบดวย ฐานเรียนรู  
การปรุงดินดีดวยวัสดุอินทรียเทคโนโลยีกรมพัฒนาท่ีดิน มีความชื่นชอบมากท่ีสุด คาคะแนนเฉลี่ย 2.90 
อยูในระดับมาก รองลงมา คือ ฐานเรียนรู การจัดระบบน้ํา ระบบปุย ตนทุนต่ํา ผลตอบแทนแบบระยะยาว 
ในแปลงไมผล คาคะแนนเฉลี่ย 2.75 อยูในระดับมาก ฐานเรียนรู การแยกขยายเชื้อจุลินทรียจาก 
แหลงธรรมชาติ สรางดินใหมีชีวิตจากสิ่งมหัศจรรย คาคะแนนเฉลี่ย 2.65 อยูในระดับมาก และฐานเรียนรู 
เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องทุนแรงทางการเกษตร เขาสู Smart Agriculture คาคะแนนเฉลี่ย 2.45 อยูใน
ระดับมาก ตามลําดับ (ตารางท่ี 4-5) 
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ตารางท่ี 4-5 : ความชื่นชอบฐานเรียนรู ของเจาหนาท่ีผูประสานงานท่ีนําหมอดินอาสาเขารวมฝกอบรม  
หลักสูตรท่ี 1 

n = 71 

ขอมูล 
ระดับความช่ืนชอบ (รอยละ) คะแนน

เฉล่ีย 
ระดับ 

มาก ปานกลาง นอย 
1. ฐานเรียนรู การปรุงดินดีดวยวัสดุ
อินทรียเทคโนโลยีกรมพัฒนาท่ีดิน 

90.14 
 

9.86 
 

- 
 

2.90 
 

มาก 

2. ฐานเรียนรู การจัดระบบน้ํา ระบบ
ปุย ตนทุนต่ํา ผลตอบแทนแบบระยะ
ยาวในแปลงไมผล 

76.05 
 

22.54 
 

1.41 
 

2.75 
 

มาก 

3. ฐานเรียนรู การแยกขยาย
เชื้อจุลินทรียจากแหลงธรรมชาติ 
สรางดินใหมีชีวิตจากสิ่งมหัศจรรย 

66.20 
 

32.39 
 

1.41 
 

2.65 
 

มาก 

4. ฐานเรียนรู เครื่องมือ เครื่องจักร 
เครื่องทุนแรงทางการเกษตร เขาสู 
Smart Agriculture 

54.93 35.21 9.86 2.45 มาก 

  เฉล่ีย 2.69 มาก 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 

       2) ความพึงพอใจฐานเรียนรู ของเจาหนาท่ีผูประสานงานท่ีนําหมอดินอาสาเขารวม
ฝกอบรม หลักสูตรท่ี 1 
   เจาหนาท่ีผูประสานงานท่ีนําหมอดินอาสาเขารวมฝกอบรม หลักสูตรท่ี 1 มีความพึงพอใจ 
ฐานเรียนรูท้ัง 4 ฐาน คาคะแนนเฉลี่ย 2.63 อยูในระดับมาก โดยฐานเรียนรู การปรุงดินดีดวยวัสดุอินทรีย
เทคโนโลยีกรมพัฒนาท่ีดิน มีความพึงพอใจมากท่ีสุด คาคะแนนเฉลี่ย 2.71 (คะแนนเต็ม 3) อยูในระดับมาก 
รองลงมา คือ ฐานเรียนรู การจัดระบบน้ํา ระบบปุย ตนทุนต่ํา ผลตอบแทน แบบระยะยาวในแปลงไมผล 
คาคะแนนเฉลี่ย 2.66 อยูในระดับมาก ฐานเรียนรู การแยกขยายเชื้อจุลินทรียจากแหลงธรรมชาติ สรางดิน 
ใหมีชีวิตจากสิ่งมหัศจรรยเล็ก ๆ คาคะแนนเฉลี่ย 2.63 อยูในระดับมาก และฐานเรียนรู เครื่องมือ 
เครื่องจักร เครื่องทุนแรงทางการเกษตร เขาสู Smart Agriculture คาคะแนนเฉลี่ย 2.51 อยูในระดับมาก 
ตามลําดับ ซ่ึงรายละเอียดความพึงพอใจในแตละฐานเรียนรู ดังนี้ (ตารางท่ี 4-6) 

   2.1) ฐานเรียนรู การปรุงดินดีดวยวัสดุอินทรียเทคโนโลยีกรมพัฒนาท่ีดิน มีความ 
พึงพอใจ คาคะแนนเฉลี่ย 2.71 อยูในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจวิทยากรสามารถถายทอดความรูไดชัดเจน 
เขาใจงาย มากท่ีสุด คาคะแนนเฉลี่ย 2.83 อยูในระดับมาก รองลงมา คือ ความเหมาะสมของเนื้อหา 
คาคะแนนเฉลี่ย 2.80 อยูในระดับมาก ความพึงพอใจความรูท่ีไดรับหมอดินอาสาสามารถนําไปประยุกตใชไดจริง 
คาคะแนนเฉลี่ย 2.76 อยูในระดับมาก วิทยากรตอบคําถามไดชัดเจน ตรงประเด็น คาคะแนนเฉลี่ย 2.73 อยูใน
ระดับมาก ความเหมาะสมของสถานท่ี คาคะแนนเฉลี่ย 2.69 อยูในระดับมาก และระยะเวลาในการเรียนรู 
คาคะแนนเฉลี่ย 2.46 อยูในระดับมาก ตามลําดับ 
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   2.2) ฐานเรียนรู การจัดระบบน้ํา ระบบปุย ตนทุนต่ํา ผลตอบแทนแบบระยะยาวใน
แปลงไมผล มีความพึงพอใจ คาคะแนนเฉลี่ย 2.66 อยูในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจวิทยากร สามารถ
ตอบคําถามไดชัดเจน ตรงประเด็น มากท่ีสุด คาคะแนนเฉลี่ย 2.76 อยูในระดับมาก รองลงมา คือ ความรูท่ี
ไดรับหมอดินอาสา สามารถนําไปประยุกตใชไดจริง คาคะแนนเฉลี่ย 2.72 อยูในระดับมาก ความพึงพอใจ
วิทยากรสามารถถายทอดความรูไดชัดเจน เขาใจงาย และความเหมาะสมของเนื้อหา คาคะแนนเฉลี่ย 2.70 อยูใน
ระดับมาก ความเหมาะสมของสถานท่ี คาคะแนนเฉลี่ย 2.65 อยูในระดับมาก และระยะเวลาในการเรียนรู 
คาคะแนนเฉลี่ย 2.42 อยูใน ระดับมาก ตามลําดับ  

   2.3) ฐานเรียนรู การแยกขยายเช้ือจุลินทรียจากแหลงธรรมชาติ สรางดินใหมีชีวิตจากส่ิง
มหัศจรรยเล็ก ๆ มีความพึงพอใจ คาคะแนนเฉลี่ย 2.63 อยูในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจวิทยากร
ถายทอดความรูไดชัดเจน เขาใจงาย มากท่ีสุด คาคะแนนเฉลี่ย 2.80 อยูในระดับมาก รองลงมา คือ 
วิทยากรตอบคําถาม ไดชัดเจน ตรงประเด็น คาคะแนนเฉลี่ย 2.76 อยูในระดับมาก ความพึงพอใจความ
เหมาะสมของเนื้อหา  คาคะแนนเฉลี่ย 2.69 อยูในระดับมาก ความเหมาะสมของสถานท่ี คาคะแนนเฉลี่ย 
2.59 อยูในระดับมาก ความรูท่ีไดรับหมอดินอาสาสามารถนําไปประยุกตใชไดจริง คาคะแนนเฉลี่ย 2.52 อยูใน
ระดับมาก และระยะเวลาในการเรียนรู คาคะแนนเฉลี่ย 2.41 อยูในระดับมาก ตามลําดับ  

   2.4) ฐานเรียนรู เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องทุนแรงทางการเกษตร เขาสู  Smart 
Agriculture มีความพึงพอใจ คาคะแนนเฉลี่ย 2.51 อยูในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจวิทยากรถายทอด
ความรูไดชัดเจน เขาใจงาย มากท่ีสุด คาคะแนนเฉลี่ย 2.65 อยูในระดับมาก รองลงมา คือ วิทยากรตอบ
คําถามไดชัดเจน ตรงประเด็น คาคะแนนเฉลี่ย 2.63 อยูในระดับมาก ความพึงพอใจความเหมาะสมของ
สถานท่ี คาคะแนนเฉลี่ย 2.52 อยูในระดับมาก ความรูท่ีไดรับหมอดินอาสาสามารถนําไปประยุกตใชไดจริง 
คาคะแนนเฉลี่ย 2.46 อยูในระดับมาก ความเหมาะสมของเนื้อหา คาคะแนนเฉลี่ย 2.45 อยูในระดับมาก และ
ระยะเวลาในการเรียนรู คาคะแนนเฉลี่ย 2.37 อยูในระดับมาก ตามลําดับ  

ตารางท่ี 4-6 : ความพึงพอใจฐานเรียนรู ของเจาหนาท่ีผูประสานงานท่ีนําหมอดินอาสาเขารวมฝกอบรม หลักสูตรท่ี 1 
n = 71 

ขอมูล 
ระดับความพึงพอใจ (รอยละ) 

คะแนนเฉล่ีย ระดับ 
มาก ปานกลาง นอย 

1. ฐานเรียนรู การปรุงดินดีดวยวัสดุอินทรีย
เทคโนโลยีกรมพัฒนาท่ีดิน 

1.1) วิทยากรถายทอดความรู ไดชัดเจน 
เขาใจงาย 

1.2) ความเหมาะสมของเนื้อหา 
1.3) ความรูท่ีไดรับหมอดินอาสาสามารถ

นําไปประยุกตใชไดจริง 
1.4) วิทยากรตอบคําถามไดชัดเจน ตรง

ประเด็น 
1.5) ความเหมาะสมของสถานท่ี 
1.6) ระยะเวลาในการเรียนรู  

 
 

83.10 
 

80.28 
76.06 

 
74.65 

 
70.42 
53.52 

 
 

16.90 
 

19.72 
23.94 

 
23.94 

 
28.17 
39.44 

 
 

   - 
 

   - 
   - 

 
1.41 

 
1.41 
7.04 

2.71 
 

2.83 
 

2.80 
2.76 

 
2.73 

 
2.69 
2.46 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 
มาก 
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ตารางท่ี 4-6 : (ตอ) 
n = 71 

ขอมูล 
ระดับความพึงพอใจ (รอยละ) 

คะแนนเฉล่ีย ระดับ 
มาก ปานกลาง นอย 

2. ฐานเรียนรู การจัดระบบน้าํ ระบบปุย ตนทุนต่าํ 
ผลตอบแทนแบบระยะยาวในแปลงไมผล 

2.1) วิทยากรตอบคําถามไดชัดเจน       
ตรงประเด็น 

2.2) ความรูท่ีไดรับหมอดินอาสาสามารถ
นําไปประยุกตใชไดจริง 

2.3) วิทยากรถายทอดความรูไดชัดเจน 
เขาใจงาย 

2.4) ความเหมาะสมของเนื้อหา 
2.5) ความเหมาะสมของสถานท่ี 
2.6) ระยะเวลาในการเรยีนรู 

 
 
76.06 

 
71.83 

 
70.42 

 
70.42 
66.20 
49.30 

 
 

23.94 
 

28.17 
 

29.58 
 

29.58 
32.39 
43.66 

 
 

   - 
 

   - 
 

   - 
 

   - 
1.41 
7.04 

2.66 
 

2.76 
 

2.72 
 

2.70 
 

2.70 
2.65 
2.42 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

3. ฐานเรียนรู การแยกขยายเช้ือจุลินทรีย    
จากแหลงธรรมชาติ สรางดินใหมีชีวิตจาก    
ส่ิงมหัศจรรยเล็ก ๆ 

3.1) วิทยากรถายทอดความรูไดชัดเจน 
เขาใจงาย 

3.2) วิทยากรตอบคําถามไดชัดเจน ตรงประเด็น 
3.3) ความเหมาะสมของเนื้อหา 
3.4) ความเหมาะสมของสถานท่ี 
3.5) ความรูท่ีไดรับหมอดินอาสาสามารถ

นําไปประยุกตใชไดจริง 
3.6) ระยะเวลาในการเรยีนรู 

 
 
 
81.69 

 
76.06 
69.01 
63.38 
56.33 

 
45.07 

 
 
 

16.90 
 

23.94 
30.99 
32.39 
39.44 

 
50.70 

 
 
 

1.41 
 

   - 
   - 
4.23 
4.23 

 
4.23 

2.63 
 
 

2.80 
 

2.76 
2.69 
2.59 
2.52 

 
2.41 

มาก 
 
 

มาก 
 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 

4. ฐานเรียนรู เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องทุน
แรงทางการเกษตร เขาสู Smart Agriculture 

4.1) วิทยากรถายทอดความรูไดชัดเจน 
เขาใจงาย 

4.2) วิทยากรตอบคําถามไดชัดเจนตรงประเด็น 
4.3) ความเหมาะสมของสถานท่ี 
4.4) ความรูท่ีไดรับหมอดินอาสาสามารถ

นําไปประยุกตใชไดจริง 
4.5) ความเหมาะสมของเนื้อหา 
4.6) ระยะเวลาในการเรยีนรู 

 
 
66.20 

 
66.20 
59.16 
52.12 

 
50.71 
39.44 

 
 

32.39 
 

30.99 
33.80 
42.25 

 
43.66 
57.75 

 
 

1.41 
 

2.81 
7.04 
5.63 

 
5.63 
2.81 

2.51 
 

2.65 
 

2.63 
2.52 
2.46 

 
2.45 
2.37 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 

เฉล่ีย  2.63 มาก 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
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   2.5) ความพึงพอใจรูปแบบการจัดฝกอบรม ในภาพรวม ของเจาหนาท่ีผูประสานงาน 
ท่ีนําหมอดินอาสาเขารวมฝกอบรม หลักสูตรท่ี 1 เจาหนาท่ีมีความพึงพอใจรูปแบบการจัดฝกอบรม ในภาพรวม 
คาคะแนนเฉลี่ย 4.24 (คะแนนเต็ม 5) อยูในระดับมากท่ีสุด (ตารางท่ี 4-7)   

ตารางท่ี 4-7 : ความพึงพอใจรูปแบบการจัดฝกอบรมในภาพรวม  
n = 71 

ขอมูล 
ระดับความพึงพอใจ (รอยละ) คะแนน

เฉลี่ย 
ระดับ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 
ความพึงพอใจรูปแบบการจดัฝกอบรม 
ในภาพรวม 

26.76 70.42 2.82 - - 4.24 มากที่สุด 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 

   จากการสํารวจความชื่นชอบ และความพึงพอใจในฐานเรียนรูแตละฐานเรียนรู สรุปไดวา 
เจาหนาท่ีผูประสานงานท่ีนําหมอดินอาสาเขารวมฝกอบรม หลักสูตรท่ี 1 มีความชื่นชอบและความพึงพอใจใน
ฐานเรียนรูแตละฐานมีความสอดคลองไปในทางเดียวกัน โดยฐานเรียนรูการปรุงดินดีดวยวัสดุอินทรีย
เทคโนโลยีกรมพัฒนาท่ีดิน ไดรับความชื่นชอบ และความพึงพอใจ มากท่ีสุด เนื่องจากไดรับความรูเรื่องการ
ปรุงดินเพ่ิมข้ึน วิทยากรมีความเชี่ยวชาญ และถายทอดความรูจากประสบการณจริง สามารถนําความรูท่ี
ไดรับไปปรับใชในแปลงเกษตรของตนเองตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ีได รองลงมา คือ ฐานเรียนรู การ
จัดระบบน้ํา ระบบปุย ตนทุนต่ํา ผลตอบแทนแบบระยะยาวในแปลงไมผล ฐานเรียนรู การแยกขยาย
เชื้อจุลินทรียจากแหลงธรรมชาติ สรางดินใหมีชีวิตจาก สิ่งมหัศจรรยเล็ก ๆ และฐานเรียนรู เครื่องมือ 
เครื่องจักร เครื่องทุนแรงทางการเกษตร เขาสู Smart Agriculture ตามลําดับ  

 4.1.4 ความเหมาะสมรูปแบบการจัดฝกอบรม 

       ความเหมาะสมรูปแบบการจัดฝกอบรม หลักสูตรท่ี 1 เจาหนาท่ีผูประสานงานท่ีนําหมอดิน
อาสาเขารวมฝกอบรม หลักสูตรท่ี 1 (รอยละ 90.14) ใหความคิดเห็นวา รูปแบบการจัดอบรมหมอดินอาสา
ตามฐานเรียนรู มีความเหมาะสม และ (รอยละ 9.86) ใหความคิดเห็นวารูปแบบการจัดอบรมหมอดินอาสาตาม
ฐานเรียนรูไมมีความเหมาะสม ยังมีขอบกพรองในการบริหารจัดการ (รอยละ 85.71) ระยะเวลาในการฝกอบรม 
เรียนรูในแตละฐานนอยเกินไป ควรปรับปรุงเพ่ิมระยะเวลาในการฝกอบรม และ (รอยละ 14.29) การเปด
รอบในการอบรมมีระยะเวลาหางเกินไป ทําใหหมอดินตองรอเขาฐานเรียนรู ควรปรับปรุงเปดรอบการอบรม
เพ่ิมมากข้ึน (ตารางท่ี 4-8) 

ตารางท่ี 4-8 : ความเหมาะสมรูปแบบการจัดฝกอบรม หลักสูตรท่ี 1 
n = 71 

ความเหมาะสม จํานวน รอยละ 
1. เหมาะสม 
2. ไมเหมาะสม  

64 
7 

90.14 
9.86 

- ระยะเวลาในการฝกอบรม เรียนรูในแตละฐานนอยเกินไป  6 85.71 
- การเปดรอบในการอบรมมีระยะเวลาหางเกินไป ทําให

หมอดินตองรอเขาฐานเรียนรู  
1 14.29 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
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 4.1.5 การติดตาม การถายทอด ตอยอด ขยายผลองคความรู ของหมอดินอาสา หลังการ
ฝกอบรม หลักสูตรท่ี 1  
       1) การติดตามหมอดินอาสาหลังเขารับการฝกอบรม หลักสูตรท่ี 1  
   เจาหนาท่ีผูประสานงานท่ีนําหมอดินอาสาเขารวมฝกอบรม หลักสูตรท่ี 1 (รอยละ 73.24)  
มีการติดตามหมอดินอาสาหลังจากเขารับการฝกอบรม หลักสูตรท่ี 1 และ (รอยละ 26.76) ไมมีการติดตาม
หมอดินอาสาหลังจากเขารับฝกอบรม เนื่องจากเปนตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน นักวิชาการเงินและ
บัญชี เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน ซ่ึงบทบาทและหนาท่ีของตําแหนง
ดังกลาว ไมไดปฏิบัติงานลงพ้ืนท่ีติดตอประสานงานกับหมอดินอาสา (ตารางท่ี 4-9) 

   เจาหนาท่ีผูประสานงานท่ีนําหมอดินอาสาเขารวมฝกอบรม หลักสูตรท่ี 1 ท่ีติดตาม    
หมอดินอาสาหลังการฝกอบรม (รอยละ 71.15) ไดติดตามหมอดินอาสาหลังจากการฝกอบรม 3 - 4 สัปดาห 
มากท่ีสุด รองลงมา (รอยละ 15.38) ติดตามหมอดินอาสาหลังจากการฝกอบรม 1 - 2 สัปดาห (รอยละ 9.62) 
ติดตามหมอดินอาสาหลังจากการฝกอบรมมากกวา 1 เดือน และ (รอยละ 3.85) มีการติดตามหมอดินอาสา
ทันทีหลังจากการฝกอบรม ตามลําดับ โดยความถ่ีในการติดตามหมอดินอาสา (รอยละ 63.46) มีความถ่ีใน
การติดตาม 1 ครั้ง/เดือน มากท่ีสุด รองลงมา (รอยละ 23.08) มีความถ่ีในการติดตาม 2 ครั้ง/เดือน และ 
(รอยละ 13.46) มีความถ่ีในการติดตาม 3 ครั้ง/เดือน ตามลําดับ (ตารางท่ี 4-9)  

   จากการสํารวจการติดตามหมอดินอาสา หลังเขารับการอบรม สรุปไดวา เจาหนาท่ี 
ผูประสานงานท่ีนําหมอดินอาสาเขารวมฝกอบรม หลักสูตรท่ี 1 (รอยละ 73.24) มีการติดตามหมอดินอาสา
หลังจากเขารับการฝกอบรม และเจาหนาท่ี (รอยละ 26.76) ไมมีการติดตามหมอดินอาสาหลังจากเขารับ
ฝกอบรม เนื่องจากบทบาทและหนาท่ีของตําแหนงไมไดปฏิบัติงานลงพ้ืนท่ีติดตอ ประสานงานกับหมอดินอาสา 
เจาหนาท่ี (รอยละ 71.15) ติดตามหมอดินอาสาหลังจากการฝกอบรม 3 - 4 สัปดาห มากท่ีสุด โดยความถ่ี 
ในการติดตาม 1 ครั้ง/เดือน มากท่ีสุด 

ตารางท่ี 4-9 : การติดตามหมอดินอาสา หลังเขารับการฝกอบรม หลักสูตรท่ี 1  
n = 71 

ขอมูล จํานวน รอยละ 
1. ไมมีการติดตามหมอดินอาสาหลังฝกอบรม 19 26.76 
2. มีการติดตามหมอดนิอาสาหลังการฝกอบรม โดยติดตาม 

2.1) หลังการอบรมทันที 
2.2) หลังการอบรม 1-2 สัปดาห 
2.3) หลังการอบรม 3-4 สัปดาห 
2.4) หลังการอบรมมากวา 1 เดือน  

52 
2 
8 

37 
5 

73.24 
3.85 

15.38 
71.15 
9.62 

3. ความถ่ีในการติดตาม 
3.1) จํานวน 1 ครั้ง/เดือน 
3.2) จํานวน 2 ครั้ง/เดือน 
3.3) จํานวน 3 ครั้ง/เดือน 

 
33 
12 
7 

 
63.46 
23.08 
13.46 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
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       2) การติดตามการถายทอดความรูของหมอดินอาสา หลังการฝกอบรม หลักสูตรท่ี 1  

   เจาหนาท่ีผูประสานงานท่ีนําหมอดินอาสาเขารวมฝกอบรม หลักสูตรท่ี 1 (รอยละ 73.24)  
มีการติดตามหมอดินอาสาหลังจากเขารับการฝกอบรม หลักสูตรท่ี 1 และ (รอยละ 26.76) ไมมีการติดตาม
หมอดินอาสาหลังจากเขารับฝกอบรม เนื่องจากเปนตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน นักวิชาการเงินและ
บัญชี เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน ซ่ึงบทบาทและหนาท่ีของตําแหนง
ดังกลาว ไมไดปฏิบัติงานลงพ้ืนท่ีติดตอประสานงานกับหมอดินอาสา 
   จากการติดตามหมอดินอาสาหลังการฝกอบรม หลักสูตรท่ี 1 ของเจาหนาท่ีผูประสานงาน 
ท่ีนําหมอดินอาสาเขารวมฝกอบรม หลักสูตรท่ี 1 พบวา หมอดินอาสาท้ังหมด (รอยละ 100.00) นําความรู 
ท่ีไดรับจากฐานเรียนรู การปรุงดินดีดวยวัสดุอินทรียเทคโนโลยีกรมพัฒนาท่ีดินไปถายทอดองคความรู 
หมอดินอาสา (รอยละ 75.00) นําความรูท่ีไดรับจากฐานเรียนรู การแยกขยายเชื้อจุลินทรียจากแหลง 
ธรรมชาติ สรางดินใหมีชีวิตจากสิ่งมหัศจรรยเล็ก ๆ ไปถายทอดองคความรู และ (รอยละ 25.00) หมอดินอาสา
ไมไดถายทอดองคความรูในเรื่องดังกลาว หมอดินอาสา (รอยละ 82.69) นําความรูท่ีไดรับจากฐานเรียนรู 
การจัดระบบน้ํา ระบบปุย ตนทุนต่ํา ผลตอบแทนแบบระยะยาวในแปลงไมผล ไปถายทอดองคความรู และ 
(รอยละ 17.31) หมอดินอาสาไมไดถายทอดองคความรูในเรื่องดังกลาว หมอดินอาสา (รอยละ 63.46)  
นําความรูท่ีไดรับจากฐานเรียนรู เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องทุนแรงทางการเกษตร เขาสู Smart Agriculture 
ไปถายทอดองคความรู และ (รอยละ 36.54) หมอดินอาสาไมไดถายทอดองคความรูในเรื่องดังกลาว 
โดยรูปแบบการถายทอดความรู(รอยละ 94.23) เปนการใหคําแนะนํา คําปรึกษาแกเกษตรกรและผูท่ีสนใจ 
(รอยละ 82.69) เปนวิทยากรถายทอดความรูแกเกษตรกรและผูท่ีสนใจ (ตารางท่ี 4-10) 

ตารางท่ี 4-10 : การติดตามการถายทอดความรูของหมอดินอาสา หลังการฝกอบรม หลักสูตรท่ี 1 
n = 71 

ขอมูล จํานวน รอยละ 
1. ไมมีการติดตามหมอดินอาสาหลังฝกอบรม 19 26.76 
2. มีการติดตามหมอดินอาสาหลังการฝกอบรม 52 73.24 

2.1 ฐานเรียนรู การปรุงดินดีดวยวัสดุอินทรียเทคโนโลยี
กรมพัฒนาท่ีดิน  

    - มีการนําความรูท่ีไดรับจากฐานนี้ไปถายทอดความรู 

 
 

52 

 
 

100.00 
2.2 ฐานเรียนรู การแยกขยายเชื้อจุลินทรียจากแหลง

ธรรมชาติ สรางดินใหมีชีวิตจากสิ่งมหัศจรรยเล็ก ๆ 
    - มีการนําความรูท่ีไดรับจากฐานนี้ไปถายทอดความรู 
    - ไมไดถายทอดความรู 

 
 

39 
13 

 
 

75.00 
25.00 

2.3 ฐานเรียนรู การจัดระบบน้าํ ระบบปุย ตนทุนต่ํา 
ผลตอบแทนแบบระยะยาวในแปลงไมผล 

    - มีการนําความรูท่ีไดรับจากฐานนี้ไปถายทอดความรู 
    - ไมไดถายทอดความรู 

 
 
43 
9 

 
 

82.69 
17.31 
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ตารางท่ี 4-10 : (ตอ)  
n = 71 

ขอมูล จํานวน รอยละ 
2.4 ฐานเรียนรู เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องทุนแรงทาง

การเกษตร เขาสู Smart Agriculture 
    - มีการนําความรูท่ีไดรับจากฐานนี้ไปถายทอดความรู 
    - ไมไดถายทอดความรู 

 
 
33 
19 

 
 

63.46 
36.54 

2.5 รูปแบบการถายทอดความรู   
    - ใหคําแนะนําแกเกษตรกร 49 94.23 
    - เปนวิทยากรในการถายทอดความรู 43 82.69 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 

       3) การติดตามการตอยอดองคความรูของหมอดินอาสา หลังการฝกอบรม หลักสูตรท่ี 1  
   เจาหนาท่ีผูประสานงานท่ีนําหมอดินอาสาเขารวมฝกอบรม หลักสูตรท่ี 1 (รอยละ 73.24)   
มีการติดตามหมอดินอาสาหลังจากเขารับการฝกอบรม หลักสูตรท่ี 1 และ (รอยละ 26.76) ไมมีการติดตาม
หมอดินอาสาหลังจากเขารับฝกอบรม เนื่องจากเปนตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน นักวิชาการเงินและ
บัญชี เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน ซ่ึงบทบาทและหนาท่ีของตําแหนง
ดังกลาว ไมไดปฏิบัติงานลงพ้ืนท่ีติดตอประสานงานกับหมอดินอาสา 
   จากการติดตามหมอดินอาสาหลังการฝกอบรม ของเจาหนาท่ีผูประสานงานท่ีนําหมอดิน
อาสาเขารวมฝกอบรม หลักสูตรท่ี 1 พบวา หมอดินอาสา (รอยละ 96.15) นําความรู ท่ีไดรับไปตอยอด 
องคความรูหลังการฝกอบรม และ (รอยละ 3.85) หมอดินอาสาไมไดนําความรูท่ีไดรับไปตอยอดองคความรู 
โดยรูปแบบ/วิธีการในการตอยอดองคความรู หมอดินอาสา (รอยละ 72.00) นําความรูท่ีไดรับมาปฏิบัติ 
และปรับใชในพ้ืนท่ีการเกษตรของตนเอง และ (รอยละ 28.00) จัดทําแปลงสาธิตในศูนยเรียนรูเพ่ือเปน
ตัวอยาง เปนวิทยากรถายทอดองคความรูใหเกษตรกร และผูท่ีสนใจ ตามลําดับ (ตารางท่ี 4-11) 

ตารางท่ี 4-11 : การติดตามการตอยอดองคความรูของหมอดินอาสา หลังการฝกอบรม หลักสูตรท่ี 1 
n = 71 

ขอมูล จํานวน รอยละ 
1. ไมมีการติดตามหมอดินอาสาหลังฝกอบรม 19 26.76 
2. มีการติดตามหมอดินอาสาหลังฝกอบรม 52 73.24 

2.1 มีการพัฒนาตอยอดองคความรู โดย 
      - นําความรูมาปฏิบัติ และปรับใชในพ้ืนท่ี

การเกษตรของตนเอง 
      - จัดทําแปลงสาธิตในศูนยเรียนรูเพ่ือเปนตัวอยาง 

เปนวิทยากรถายทอดองคความรูใหเกษตรกรและผูท่ีสนใจ 

50 
36 

 
14 

 

96.15 
72.00 

 
28.00 

 
2.2 ไมมีการพัฒนาตอยอดองคความรู 2 3.85 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
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       4) การติดตามการขยายผลองคความรูของหมอดินอาสา หลังการฝกอบรม หลักสูตรท่ี 1  

   เจาหนาท่ีผูประสานงานท่ีนําหมอดินอาสาเขารวมฝกอบรม หลักสูตรท่ี 1 (รอยละ 73.24)  
มีการติดตามหมอดินอาสาหลังจากเขารับการฝกอบรม หลักสูตรท่ี 1 และ (รอยละ 26.76) ไมมีการติดตาม
หมอดินอาสาหลังจากเขารับฝกอบรม เนื่องจากเปนตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน นักวิชาการเงินและ
บัญชี เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน ซ่ึงบทบาทและหนาท่ีของตําแหนง
ดังกลาว ไมไดปฏิบัติงานลงพ้ืนท่ีติดตอประสานงานกับหมอดินอาสา 
   จากการติดตามหมอดินอาสาหลังการฝกอบรม หลักสูตรท่ี 1 ของเจาหนาท่ีผูประสานงาน 
ท่ีนําหมอดินอาสาเขารวมฝกอบรม หลักสูตรท่ี 1 พบวา หมอดินอาสา (รอยละ 65.38) เปนตนแบบใหเกษตรกร 
และพัฒนาเปนจุดเรียนรูภายในศูนยเรียนรูการพัฒนาท่ีดินประจําตําบล (รอยละ 51.92) มีการประยุกต 
เปนองคความรูใหม ตามลําดับ (ตารางท่ี 4-12) 

ตารางท่ี 4-12 : การติดตามการขยายผลองคความรูของหมอดินอาสา หลังการฝกอบรม หลักสูตรท่ี 1 
n = 71 

ขอมูล จํานวน รอยละ 
1. ไมมีการตดิตามหมอดินอาสาหลังฝกอบรม 19 26.76 
2. มีการติดตามหมอดินอาสาหลังฝกอบรม 52 73.24 

2.1 การขยายผลองคความรู (ตอบมากกวา 1 ขอ) 
      - เปนตนแบบใหเกษตรกร พัฒนาเปนจุดเรียนรู

ภายในศูนยเรียนรูการพัฒนาท่ีดินประจําตําบล เพ่ือ
ถายทอดความรูและเทคโนโลยีดานการพัฒนาท่ีดิน 

      - ประยุกตเปนองคความรูใหม 

 
34 
 
 

27 

 
65.38 

 
 

51.92 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 

       5) การติดตามการนําความรูท่ีไดรับไปใชประโยชน และผลสําเร็จในการนําความรูไปใช
ประโยชนของหมอดินอาสา หลังการฝกอบรม หลักสูตรท่ี 1  

   เจาหนาท่ีผูประสานงานท่ีนําหมอดินอาสาเขารวมฝกอบรม หลักสูตรท่ี 1 (รอยละ 73.24)  
มีการติดตามหมอดินอาสาหลังจากเขารับการฝกอบรม หลักสูตรท่ี 1 และ (รอยละ 26.76) ไมมีการติดตาม
หมอดินอาสาหลังจากเขารับฝกอบรม เนื่องจากเปนตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน นักวิชาการเงินและ
บัญชี เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน ซ่ึงบทบาทและหนาท่ีของตําแหนง
ดังกลาว ไมไดปฏิบัติงานลงพ้ืนท่ีติดตอประสานงานกับหมอดินอาสา ซ่ึงจากการติดตามหมอดินอาสาท่ีนํา
ความรูท่ีไดรับไปใชประโยชนใน 4 ฐานเรียนรู ประกอบดวย 

   5.1) ฐานเรียนรู การปรุงดินดีดวยวัสดุอินทรียเทคโนโลยีกรมพัฒนาท่ีดิน หมอดินอาสา 
(รอยละ 100.00) มีการนําความรูจากฐานเรียนรูไปใชประโยชน โดยผลสําเร็จของการนําความรูท่ีไดรับไปใช
ประโยชน (รอยละ 50.00) นําไปความรูไปปรับใชในพ้ืนท่ีเกษตรของตนเอง ปรับปรุงดินอยางถูกวิธี ฟนฟู
สภาพดิน เพ่ิมอินทรียวัตถุในดิน ใหเหมาะสมสําหรับการปลูกพืช (รอยละ 34.62) ชวยลดตนทุนการผลิต 
ประหยัดคาใชจาย และ (รอยละ 15.38) ถายทอดความรูใหเกษตรกรและผูท่ีสนใจ ตามลําดับ (ตารางท่ี 4-13) 
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  5.2) ฐานเรียนรู การแยกขยายเช้ือจุลินทรียจากแหลงธรรมชาติ สรางดินใหมีชีวิตจาก 
ส่ิงมหัศจรรยเล็ก ๆ พบวา หมอดินอาสา (รอยละ 75.00) มีการนําความรูจากฐานเรียนรูไปใชประโยชน 
และ (รอยละ 25.00) ไมมีการนําความรูจากฐานเรียนรูไปใชประโยชน เนื่องจากยังไมมีความพรอมในอุปกรณ 
และเครื่องมือ จึงยังไมไดลงมือปฏิบัติ โดยผลสําเร็จของการนําความรูท่ีไดรับไปใชประโยชน (รอยละ 64.10) 
ชวยลดตนทุนการผลิต ประหยัดคาใชจาย และเตรียมความพรอมสูการทําเกษตรอินทรีย (รอยละ 25.64) 
นําความรูไปปรับใชในพ้ืนท่ีเกษตรของตนเอง ตามความเหมาะสมของสภาพพ้ืนท่ี และ (รอยละ 10.26) 
ถายทอดความรูใหเกษตรกรและผูท่ีสนใจ ตามลําดับ (ตารางท่ี 4-13) 

   5.3) ฐานเรียนรู การจัดระบบน้ํา ระบบปุย ตนทุนต่ํา ผลตอบแทนแบบระยะยาว 
ในแปลงไมผล พบวา หมอดินอาสา (รอยละ 76.92) มีการนําความรูจากฐานเรียนรูไปใชประโยชน และ 
(รอยละ 23.08) ไมมีการนําความรูจากฐานเรียนรูไปใชประโยชน เนื่องจากไมมีงบประมาณในการลงทุน
ระบบน้ํา ระบบปุยดวยเทคโนโลยีอัจฉริยะ โดยผลสําเร็จของการนําความรูท่ีไดรับไปใชประโยชน (รอยละ 
57.50) ชวยควบคุมในการบริหารจัดการฟารม ลดตนทุนการผลิต ประหยัดเวลา และแรงงาน (รอยละ 
37.50) ไดความรูการบริหารจัดการน้ํา ปุย รวมกับเทคโนโลยีอัจฉริยะ เพ่ือนําไปประยุกตใชในพ้ืนท่ีเกษตร
ของตนเอง และ (รอยละ 5.00) ถายทอดความรูใหเกษตรกรและผูท่ีสนใจ ตามลําดับ (ตารางท่ี 4-13) 

   5.4) ฐานเรียนรู เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องทุนแรงทางการเกษตร เขาสู Smart 
Agriculture พบวา หมอดินอาสา (รอยละ 63.46) มีการนําความรูจากฐานเรียนรูไปใชประโยชน และ 
(รอยละ 36.54) ไมมีการนําความรูจากฐานเรียนรูไปใชประโยชน เนื่องจากไม มีงบประมาณในการ 
ซ้ือเครื่องจักร เครื่องทุนแรงทางการเกษตร โดยผลสําเร็จของการนําความรูท่ีไดรับไปใชประโยชน (รอยละ 
84.85) ชวยทุนแรง ประหยัดแรงงาน และเวลา ดวยการใชเครื่องมือทางการเกษตรอยางถูกวิธี (รอยละ 
12.12) นําความรูไปปรับหรือประยุกตใชในพ้ืนท่ีเกษตรของตนเอง และ (รอยละ 3.03) ถายทอดความรู 
ใหเกษตรกรและผูท่ีสนใจ ตามลําดับ (ตารางท่ี 4-13) 

ตารางท่ี 4-13 : การติดตามการนําความรูท่ีไดรับไปใชประโยชน และผลสําเร็จจากการนําความรูไปใช 
ประโยชนของหมอดินอาสา หลังการฝกอบรม หลักสูตรท่ี 1 

n = 71 
ขอมูล จํานวน รอยละ 

1. ไมมีการติดตามหมอดินอาสาหลังฝกอบรม 
2. มีการติดตามหมอดินอาสาหลังฝกอบรม 

19 
52 

26.76 
73.24 

2.1 ฐานเรียนรู การปรุงดินดีดวยวัสดุอินทรียเทคโนโลยี 
กรมพัฒนาท่ีดิน 

  

    1) มีการนําความรูท่ีไดรับไปใชประโยชน โดยมีผลสําเร็จ 52 100.00 
          - นําไปความรูไปปรับใชในพ้ืนท่ีเกษตรของตนเอง ปรับปรุง

ดินอยางถูกวิธี ฟนฟูสภาพดิน เพ่ิมอินทรียวัตถุในดิน ใหเหมาะสม
สําหรับการปลูกพืช 

26 50.00 

          - ชวยลดตนทุนการผลิต ประหยัดคาใชจาย 
          - ถายทอดความรูใหเกษตรกรและผูท่ีสนใจ 

18 
8 

34.62 
15.38 
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ตารางท่ี 4-13 : (ตอ) 
n = 71 

ขอมูล จํานวน รอยละ 
2.2 ฐานเรียนรู การแยกขยายเชื้อจุลินทรียจากแหลงธรรมชาติ 

สรางดินใหมีชีวิตจากสิ่งมหัศจรรยเล็ก ๆ 
    1) มีการนําความรูท่ีไดรับไปใชประโยชน โดยมีผลสําเร็จ 
          - ชวยลดตนทุนการผลิต ประหยัดคาใชจาย และเตรียม

ความพรอมสูการทําเกษตรอินทรีย 
          - นําความรูไปปรับใชในพ้ืนท่ีเกษตรของตนเอง ตามความ

เหมาะสมของสภาพพ้ืนท่ี  
          - ถายทอดความรูใหเกษตรกรและผูท่ีสนใจ 
    2) ไมมีการนําความรูท่ีไดรับไปใชประโยชน 

 
 
39 
25 

 
10 

 
4 

13 

 
 

75.00 
64.10 

 
25.64 

 
10.26 
25.00 

2.3 ฐานเรียนรู การจัดระบบน้ํา ระบบปุย ตนทุนต่ํา ผลตอบแทน
แบบระยะยาวในแปลงไมผล 

    1) มีการนําความรูท่ีไดรับไปใชประโยชน โดยมีผลสําเร็จ  
          - ชวยควบคุมในการบริหารจัดการฟารม  ลดตนทุนการผลิต 

ประหยัดเวลา และแรงงาน 
          - ไดความรูการบริหารจัดการน้ํา ปุย รวมกับเทคโนโลยี

อัจฉริยะ เพ่ือนําไปประยุกตใชในพ้ืนท่ีเกษตรของตนเอง 
          - ถายทอดความรูใหเกษตรกรและผูท่ีสนใจ 
    2) ไมมีการนําความรูท่ีไดรับไปใชประโยชน 

 
 
40 
23 

 
15 

 
2 

12 

 
 

76.92 
57.50 

 
37.50 

 
5.00 

23.08 
2.4 ฐานเรียนรู เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องทุนแรงทางการเกษตร 

เขาสู Smart Agriculture 
  

    1) มีการนําความรูท่ีไดรับไปใชประโยชน โดยมีผลสําเร็จ 
          - ชวยทุนแรง ประหยัดแรงงาน และเวลา ดวยการใช

เครื่องมือทางการเกษตรอยางถูกวิธี 

33 
28 

63.46 
84.85 

 
          - นําความรูไปปรับหรือประยุกตใชในพ้ืนท่ีเกษตรของตนเอง  
          - ถายทอดความรูใหเกษตรกรและผูท่ีสนใจ 
    2) ไมมีการนําความรูท่ีไดรับไปใชประโยชน 

4 
1 

19 

12.12 
3.03 

36.54 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 

  จากการสํารวจการติดตามในการถายทอด การตอยอด และการขยายผลองคความรู 
รวมท้ังการนําความรูท่ีไดรับจากการฝกอบรมไปใชประโยชน สามารถสรุปไดวา หมอดินอาสาไดนําความรู 
ท่ีไดรับจากการฝกอบรม หลักสูตรท่ี 1 ไปถายทอด ตอยอด และขยายผลองคความรู โดยเปนวิทยากร
ถายทอดความรู และเทคโนโลยีดานการพัฒนาท่ีดินใหแกเกษตรกร ประชาชน และผูท่ีสนใจในชุมชน  
นําความรูมาปฏิบัติ ปรับใชในพ้ืนท่ีการเกษตรของตนเอง จัดทําแปลงสาธิตในศูนยเรียนรูเพ่ือเปนตัวอยาง
และพัฒนาเปนจุดเรียนรูภายใน ศูนยเรียนรูการพัฒนาท่ีดินประจําตําบล ใหคําแนะนําแกเกษตรกร 
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เพ่ือชวยเหลือ พัฒนาพ้ืนท่ีการเกษตรของเกษตรกรในชุมชน และประยุกตเปนองคความรูใหม ซ่ึงเปนการ 
ปฏิบัติหนาท่ี “หมอดินอาสา” เปนบุคลากรท่ีชวยสนับสนุนภารกิจของกรมพัฒนาท่ีดินในระดับพ้ืนท่ี  

   จากการสํารวจการนําความรู ท่ี ไดรับไปใชประโยชน สรุปไดวา ท้ัง 4 ฐานเรียนรู 
หมอดินอาสามีการนําความรูท่ีไดรับไปใชประโยชน ฐานเรียนรู การปรุงดินดีดวยวัสดุอินทรียเทคโนโลยี 
กรมพัฒนาท่ีดิน มีผลสําเร็จจากการนําความรูท่ีไดรับไปใชประโยชน คือ นําความรูท่ีไดรับไปปรับใชในพ้ืนท่ี
เกษตรของตนเองใหเหมาะสม ตามสภาพพ้ืนท่ี ฐานเรียนรู การแยกขยายเชื้อจุลินทรียจากแหลงธรรมชาติ 
สรางดินใหมีชีวิตจากสิ่งมหัศจรรยเล็ก ๆ มีผลสําเร็จการนําความรูท่ีไดรับไปใชประโยชน คือ ชวยลดตนทุน
การผลิต ประหยัดคาใชจายการใชปุยเคมี และเตรียมความพรอมสูการทําเกษตรอินทรีย ฐานเรียนรู การจัดระบบ
น้ํา ระบบปุย ตนทุนต่ํา ผลตอบแทน แบบระยะยาวในแปลงไมผล มีผลสําเร็จการนําความรูท่ีไดรับไปใช
ประโยชน คือ ชวยควบคุมในการบริหารจัดการฟารม ลดตนทุนการผลิต ประหยัดเวลา และแรงงาน 
ฐานเรียนรู เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องทุนแรงทางการเกษตร เขาสู Smart Agriculture มีผลสําเร็จการนํา
ความรูท่ีไดรับไปใชประโยชน คือ ชวยทุนแรง ประหยัดแรงงาน และเวลา ดวยการใชเครื่องมือทางการเกษตร
อยางถูกวิธี ท้ังนี้ จากการติดตามหมอดินอาสาท่ีไมไดนําความรูท่ีไดรับไปใชประโยชน สําหรับฐานเรียนรู 
การแยกขยายเชื้อจุลินทรียจากแหลงธรรมชาติ สรางดินใหมีชีวิตจากสิ่งมหัศจรรยเล็ก ๆ เนื่องจากยังไมมี
ความพรอมในอุปกรณ และเครื่องมือ จึงยังไมไดลงมือปฏิบัติ ฐานเรียนรู การจัดระบบน้ํา ระบบปุย ตนทุนต่ํา 
ผลตอบแทน แบบระยะยาวในแปลงไมผล เนื่องจากไมมีงบประมาณในการลงทุนระบบน้ํา ระบบปุยดวย
เทคโนโลยีอัจฉริยะ และฐานเรียนรู เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องทุนแรงทางการเกษตร เขาสู Smart 
Agriculture เนื่องจากไมมีงบประมาณในการซ้ือเครื่องจักร เครื่องทุนแรงทางการเกษตร 

 4.1.6 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 
       1) ปญหา อุปสรรค 
   ปญหา และอุปสรรคในการเขารวมฝกอบรมหมอดินอาสา หลักสูตรท่ี 1 พบวา เจาหนาท่ี
ผูประสานงานท่ีนําหมอดินอาสาเขารวมฝกอบรม หลักสูตรท่ี 1 (รอยละ 47.89) ใหความคิดเห็นวา 
การใหบริการรถรางไมเพียงพอท่ีจะนําหมอดินอาสาอบรมในแตละฐานเรียนรู มากท่ีสุด รองลงมา (รอยละ 
32.39) งบประมาณในการเดินทางและการเขาฝกอบรมท่ีไดรับไมมีความเหมาะสม (รอยละ 26.76) 
มีปญหา อุปสรรคในการเดินทาง/ระยะเวลาเดินทาง (รอยละ 16.90) มีปญหา อุปสรรคดานท่ีพัก/อาหาร 
(รอยละ 15.49) มีปญหา อุปสรรคจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการฝกอบรม (รอยละ 14.08) ระยะเวลาในการ
เขาฝกอบรมนอยเกินไป ไมมีความเหมาะสม (รอยละ 9.86) มีปญหา อุปสรรคจากการปรับเปลี่ยนสถานท่ี
ลงทะเบียน (รอยละ 8.45) การประสานงาน/และการประชาสัมพันธนิทรรศการในจุดตาง ๆ นอยเกินไป 
และ (รอยละ 2.82) มีปญหา อุปสรรคจากการปรับเปลี่ยนเวลาในการลงทะเบียน และควรเพ่ิมจํานวนของ
รางวัล/ของท่ีระลึกในการเขารวมกิจกรรมวันดินโลก ตามลําดับ (ตารางท่ี 4-14) 
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ตารางท่ี 4-14 : ปญหา และอุปสรรค ในการฝกอบรมหมอดินอาสา หลักสูตรท่ี 1 
n = 71 

ขอมูล จํานวน รอยละ 
  1) การใหบริการรถรางไมเพียงพอท่ีจะนําหมอดินอาสา
อบรมในแตละฐานเรียนรู 

34 47.89 

  2) งบประมาณในการเดินทางและการเขาอบรมท่ีไดรับ  
ไมมีความเหมาะสม   

23 32.39 

  3) มีปญหา อุปสรรคในการเดินทาง/ระยะเวลาเดินทาง 19 26.76 
  4) มีปญหา อุปสรรคดานท่ีพัก/อาหาร 12 16.90 
  5) มีการปรับเปลีย่นรูปแบบการฝกอบรม 11 15.49 
  6) ระยะเวลาในการเขาฝกอบรมนอยเกินไป ไมมีความ
เหมาะสม  

10 14.08 

  7) มีการปรับเปลี่ยนสถานท่ีลงทะเบียน 7 9.86 
  8) การประสานงาน/และการประชาสัมพันธนิทรรศการ  ใน
จุดตาง ๆ นอยเกินไป 

6 8.45 

  9) มีการปรับเปลี่ยนเวลาในการลงทะเบียน 2 2.82 
  10) ควรเพ่ิมจํานวนของรางวัล/ของท่ีระลึกในการเขารวม
กิจกรรมวันดินโลก 

2 2.82 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 

       2) ขอเสนอแนะ 
   เจาหนาท่ีผูประสานงานท่ีนําหมอดินอาสาเขารวมฝกอบรม หลักสูตรท่ี 1 (รอยละ 71.83)  
มีขอเสนอแนะ และ (รอยละ 28.17) ไมมีขอเสนอแนะ โดยในสวนของเจาหนาท่ีท่ีมีขอเสนอแนะ (รอยละ 
62.75) ใหขอเสนอแนะวา ควรคํานึงถึงความปลอดภัยในการเดินทาง และคาใชจายในการเดินทางสําหรับ
จังหวัดท่ีอยูไกล (รอยละ 41.18) ควรเพ่ิมชองทางการประชาสัมพันธในการลงทะเบียน การนัดหมายหมอดิน 
ฐานเรียนรูการฝกอบรม และจุดชมงานใหมากกวานี้ (รอยละ 37.25) จุดลงทะเบียนควรมีสูจิบัตรในการ 
ชมงาน และมีการประชาสัมพันธท่ีชัดเจนในกิจกรรมของจุดชมงานตางๆ (รอยละ 33.33) ควรมีการจัดรถราง
บริการรับสงใหเพียงพอ (รอยละ 15.69) ควรมีการอํานวย ความสะดวกในเรื่องอาหาร ท่ีพัก สถานท่ีฝกอบรม
ใหดีกวานี้ตามลําดับ (ตารางท่ี 4-15) 

ตารางท่ี 4-15 : ขอเสนอแนะ  
n = 71 

ขอมูล จํานวน รอยละ 
1. ไมมีขอเสนอแนะ 
2. มีขอเสนอแนะ 

20 
51 

28.17 
71.83 

2.1) ควรคํานึงถึงความปลอดภัยในการเดินทาง และ
คาใชจายในการเดินทางสําหรับจังหวัดท่ีอยูไกล 

32 62.75 
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ตารางท่ี 4-15 : (ตอ) 
n = 71 

ขอมูล จํานวน รอยละ 
2.2) ควรเพ่ิมชองทางการประชาสัมพันธในการ

ลงทะเบียน การนัดหมายหมอดิน ฐานเรียนรูการฝกอบรม 
และจุดชมงานใหมากกวานี้ 

21 
 

41.18 

2.3) จุดลงทะเบียนควรมีสูจิบัตรในการชมงาน และมี
การประชาสัมพันธท่ีชัดเจนในกิจกรรมของจุดชมงานตางๆ 

19 
 

37.25 
 

2.4) ควรมีการจัดรถรางบริการรับสงใหเพียงพอ 17 33.33 
2.5) ควรมีการอํานวยความสะดวกในเรื่องอาหาร ท่ีพัก 

สถานท่ีฝกอบรมใหดีกวานี้ 
8 
 

15.69 
 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 

4.2 ผลการประเมินโครงการฝกอบรมหมอดินอาสา หลักสูตรท่ี 2 ณ ศูนยฝกหมอดินอาสา 

 ผลการประเมินโครงการฝกอบรมหมอดินอาสา 4.0 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 หลักสูตรท่ี 2 
จากการสํารวจหมอดินอาสาท่ีเขารวมฝกอบรม หลักสูตรท่ี 2 จํานวน 439 ราย และครูหมอดินซ่ึงเปนวิทยากร
ในการฝกอบรม หลักสูตรท่ี 2 จํานวน 210 ราย ผลการประเมิน มีดังนี้ 

 4.2.1 ขอมูลท่ัวไปของหมอดินอาสาท่ีเขารับการฝกอบรม หลักสูตรท่ี 2 

        ขอมูลท่ัวไปของหมอดินอาสาท่ีเขารับการฝกอบรม พบวา หมอดินอาสา (รอยละ 79.50) 
เปนเพศชาย และ (รอยละ 20.50) เปนเพศหญิง หมอดินอาสา (รอยละ 45.56) มีอายุ 51 - 60 ป มากท่ีสุด 
รองลงมา (รอยละ 33.26) มากกวา 60 ป ข้ึนไป (รอยละ 15.94) มีอายุ 41 - 50 ป และ (รอยละ 5.24) มีอายุ
นอยกวา หรือเทากับ 40 ป สถานภาพตําแหนงหมอดินอาสา (ตําแหนงท่ีสูงท่ีสุด) (รอยละ 44.88) 
เปนหมอดินอาสาประจําหมูบาน (รอยละ 41.46) เปน หมอดินอาสาประจําตําบล (รอยละ 12.07) เปนหมอดิน
อาสาประจําอําเภอ และ (รอยละ 1.59) เปนหมอดินอาสาประจําจังหวัด ตามลําดับ โดยหมอดินอาสา 
(รอยละ 69.25) มีประสบการณฝกอบรมหมอดินอาสานอยกวา หรือเทากับ 5 ครั้ง มากท่ีสุด รองลงมา 
(รอยละ 19.14) มีประสบการณฝกอบรมหมอดินอาสา จํานวน 6 - 10 ครั้ง (รอยละ 5.92) มีประสบการณ
ฝกอบรมหมอดินอาสา จํานวน 11 - 15 ครั้ง และ (รอยละ 5.69) มีประสบการณฝกอบรมหมอดินอาสา 
มากกวา จํานวน 15 ครั้ง ข้ึนไป ตามลําดับ (ตารางท่ี 4-16) 
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ตารางท่ี 4-16 : ขอมูลท่ัวไปของหมอดินอาสาท่ีเขารับการฝกอบรม หลักสูตรท่ี 2 
n = 439 

ขอมูล จํานวน รอยละ 
1. เพศ 

- ชาย 
- หญิง 

 
349 
90 

 
79.50 
20.50 

2. อายุ 
- นอยกวา หรือเทากับ 40 ป 
- 41 - 50 ป 
- 51 - 60 ป 
- มากกวา 60 ป ข้ึนไป 
(อายุเฉลี่ย 56.69 ป) 

 
23 
70 

200 
146 

 

 
5.24 

15.94 
45.56 
33.26 

3. สถานภาพ (ตําแหนงท่ีสูงท่ีสุด) 
- หมอดินอาสาประจําหมูบาน 
- หมอดินอาสาประจําตําบล 
- หมอดินอาสาประจําอําเภอ 
- หมอดินอาสาประจําจังหวัด 

 
197 
182 
53 
7 

 
44.88 
41.46 
12.07 
1.59 

4. ประสบการณในการเขารับการฝกอบรมหมอดินอาสา  
- นอยกวา หรือเทากับ 5 ครั้ง 
- 6 - 10 ครั้ง 
- 11 - 15 ครั้ง 
- มากกวา 15 ครั้ง ข้ึนไป 

 
304 
84 
26 
25 

 
69.25 
19.14 
5.92 
5.69 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 

 4.2.2 ประโยชนท่ีไดรับ และการนําความรูท่ีไดรับจากการฝกอบรม หลักสูตรท่ี 2 ไปใชประโยชน 
ของหมอดินอาสา 
       1) ประโยชนท่ีไดรับจากการฝกอบรม หลักสูตรท่ี 2 ของหมอดินอาสา 
   หมอดินอาสาสวนใหญเกือบท้ังหมด (รอยละ 99.32) ไดรับประโยชนจากการฝกอบรม 
ในครั้งนี้ และ (รอยละ 0.68) ใหความคิดเห็นวา ไมไดรับประโยชนจากการฝกอบรมในครั้งนี้ สําหรับ
ประโยชนท่ีไดจากการฝกอบรมในครั้งนี้ หมอดินอาสา (รอยละ 88.99) ใหความคิดเห็นวา ประโยชนท่ีไดรับ
จากการเขารวมการฝกอบรม หลักสูตรท่ี 2 คือ การไดแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางหมอดินอาสาดวยกัน 
มากท่ีสุด รองลงมา (รอยละ 83.03) เปนการนําความรูท่ีไดรับไปพัฒนาแปลงของตนเอง และ (รอยละ 78.21) 
ไดความรู และทักษะเพ่ิมเติม ตามลําดับ (ตารางท่ี 4-17) 
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ตารางท่ี 4-17 : ประโยชนท่ีไดรับจากการฝกอบรม หลักสูตรท่ี 2 ของหมอดินอาสา 
n = 439 

ขอมูล จํานวน รอยละ 
1. ไมไดรับประโยชน 
2. ไดรับประโยชน (ตอบมากกวา 1 ขอ) 

- ไดแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางหมอดินอาสาใน
การฝกอบรม 

- นําความรูท่ีไดรับไปพัฒนาแปลงของตนเอง 
- ไดความรู และทักษะเพ่ิมเติม 

3 
436 
388 

 
362 
341 

0.68 
99.32 
88.99 

 
83.03 
78.21 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
       2) การนําความรูท่ีไดรับจากการฝกอบรม หลักสูตรท่ี 2 ไปใชประโยชนของหมอดินอาสา 
   หมอดินอาสาเกือบท้ังหมด (รอยละ 99.77) นําความรู ท่ีไดรับจากการฝกอบรมไปใช
ประโยชน และ (รอยละ 0.23) ไมไดนําความรูท่ีไดรับจากการฝกอบรมไปใชประโยชน ซ่ึงการนําความรูท่ีไดรับ
ไปใชประโยชน หมอดินอาสา (รอยละ 87.67) นําความรูท่ีไดรับไปใชพัฒนาแปลงตนเอง มากท่ีสุด รองลงมา 
(รอยละ 54.79) นําความรูท่ีไดรับไปถายทอดความรูใหเกษตรกรในชุมชน โดยมีจํานวนผูสนใจเขารับการ
ถายทอดความรูเฉลี่ย 34 ราย (รอยละ 51.14) ใหคําปรึกษา แนะนําเกษตรกรในชุมชน โดยมีจํานวนผูสนใจ 
เขารับการขอคําปรึกษาเฉลี่ย 29 ราย และ (รอยละ 27.85) นําความรูท่ีไดรับไปขยายผลเปนตนแบบให
เกษตรกรในชุมชนทําตาม โดยมีจํานวนผูสนใจเขามาศึกษา ดูงาน ในแปลงตนแบบเฉลี่ย 20 ราย ตามลําดับ 
(ตารางท่ี 4-18) 

ตารางท่ี 4-18 : การนําความรูท่ีไดรับจากการฝกอบรม หลักสูตรท่ี 2 ไปใชประโยชนของหมอดินอาสา 
n = 439 

ขอมูล จํานวน รอยละ 
1. ไมไดนําความรูท่ีไดรับไปใชประโยชน 
2. นําความรูท่ีไดรับไปใชประโยชน (ตอบมากกวา 1 ขอ) 

2.1 นําไปใชพัฒนาแปลงตนเอง  
2.2 ถายทอดความรูใหเกษตรกรในชุมชน 
2.3 ใหคําปรึกษา แนะนําเกษตรกรในชุมชน  
2.4 นําไปขยายผลเปนตนแบบใหเกษตรกรในชุมชน 

1 
438 
384 
240 
224 
122 

0.23 
99.77 
87.67 
54.79 
51.14 
27.85 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 

   จากการสํารวจประโยชนท่ีไดรับ และการนําความรูท่ีไดรับจากการฝกอบรม หลักสูตรท่ี 2 
ไปใชประโยชนของหมอดินอาสา สามารถสรุปไดวา หมอดินอาสาไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ
ระหวางหมอดินอาสาในการฝกอบรม สามารถนําความรู ทักษะ ท่ีไดรับไปถายทอดความรู ใหคําปรึกษา 
แนะนําเกษตรกรในชุมชน นําความรูท่ีไดรับไปตอยอดองคความรู ลงมือปฏิบัติ พัฒนาแปลงตนเอง และ
ขยายผลองคความรู พัฒนาเปนตนแบบ ใหเกษตรกรในชุมชน 
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 4.2.3 ความพึงพอใจ และความเหมาะสมในการฝกอบรม หลักสูตรท่ี 2 ของหมอดินอาสา 
       1) ความพึงพอใจในการฝกอบรม หลักสูตรท่ี 2 ของหมอดินอาสา 
   หมอดินอาสามีความพึงพอใจการฝกอบรม หลักสูตรท่ี 2 ในดานวิทยากร หัวขอการ
ฝกอบรมและเนื้อหา และการบริหารจัดการการฝกอบรม อยูในระดับมากท้ังหมด โดยมีความพึงพอใจวิทยากร 
มากท่ีสุด คาคะแนนเฉลี่ย 2.83 (คะแนนเต็ม 3) อยูในระดับมาก รองลงมา คือ มีความพึงพอใจหัวขอการ
ฝกอบรม และเนื้อหา คาคะแนนเฉลี่ย 2.79 อยูในระดับมาก และมีความพึงพอใจการบริหารจัดการ 
คาคะแนนเฉลี่ย 2.71 อยูในระดับมาก ตามลําดับ ซ่ึงรายละเอียดของความพึงพอใจในแตละดาน มีดังนี้ 
(ตารางท่ี 4-19) 

   ความพึงพอใจวิทยากร คาคะแนนเฉลี่ย 2.83 (คะแนนเต็ม 3) อยูในระดับมาก ประกอบดวย 
ความพึงพอใจวิทยากรมีความเชี่ยวชาญ และถายทอดความรูจากประสบการณจริง คาคะแนนเฉลี่ย 2.87 
อยูในระดับมาก ความพึงพอใจวิทยากรท่ีมีการแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น ดานการพัฒนาท่ีดิน 
เพ่ือนําไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับพ้ืนท่ี คาคะแนนเฉลี่ย 2.84 อยูในระดับมาก และความพึงพอใจเทคนิค
การสอนของวิทยากรท่ีมีการบรรยายความรู และฝกปฏิบัติเหมาะสมกับเนื้อหา คาคะแนนเฉลี่ย 2.79 อยูใน
ระดับมาก ตามลําดับ  

   ความพึงพอใจหัวขอการฝกอบรม และเนื้อหา คาคะแนนเฉลี่ย 2.79 (คะแนนเต็ม 3)    
อยูในระดับมาก ประกอบดวย ความพึงพอใจความรู ท่ีไดรับ คาคะแนนเฉลี่ย 2.84 อยูในระดับมาก 
ความพึงพอใจความเหมาะสมของเนื้อหา คาคะแนนเฉลี่ย 2.79 อยูในระดับมาก และความพึงพอใจหัวขอ
ฝกอบรม สอดคลองกับความตองการของผู เขารับฝกอบรม คาคะแนนเฉลี่ย 2.74 อยูในระดับมาก 
ตามลําดับ 

   ความพึงพอใจดานการบริหารจัดการ คาคะแนนเฉลี่ย 2.71 (คะแนนเต็ม 3) อยูในระดับ
มาก ประกอบดวย ความพึงพอใจบรรยากาศในการฝกอบรม คาคะแนนเฉลี่ย 2.76 อยูในระดับมาก 
ความพึงพอใจความเหมาะสมของสถานท่ี คาคะแนนเฉลี่ย 2.73 อยูในระดับมาก ความพึงพอใจความพรอม
ของอุปกรณในศูนยฝก คาคะแนนเฉลี่ย 2.70 อยูในระดับมาก และความพึงพอใจระยะเวลาในการฝกอบรม 
(จํานวน 2 วัน) คาคะแนนเฉลี่ย 2.64 อยูในระดับมาก ตามลําดับ 

ตารางท่ี 4-19 : ความพึงพอใจการฝกอบรม หลักสูตรท่ี 2 ของหมอดินอาสา 
n = 439 

ขอมูล 
ระดับความพึงพอใจ (รอยละ) คะแนน

เฉล่ีย 
ระดับ 

มาก ปานกลาง นอย 
1. ดานวิทยากร    2.83 มาก 

1.1) วิทยากรมีความเชี่ยวชาญ และ
ถายทอดความรูจากประสบการณจริง 

1.2) มีการแลกเปลี่ยนความรู ความ
คิดเห็น ดานการพัฒนาท่ีดิน เพ่ือนําไป
ประยุกตใชใหเหมาะสมกับพ้ืนท่ี 

1.3) เทคนิคการสอน มีการบรรยาย
ความรู และฝกปฏิบัติเหมาะสมกับเนื้อหา 

87.24 
 

83.83 
 
 

79.50 
 

12.76 
 

16.17 
 
 

20.27 
 

- 
 
- 
 
 

0.23 
 

2.87 
 

2.84 
 
 

2.79 

มาก 
 

มาก 
 
 

มาก 
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ตารางท่ี 4-19 : (ตอ) 
n = 439 

ขอมูล 
ระดับความพึงพอใจ (รอยละ) คะแนน

เฉล่ีย 
ระดับ 

มาก ปานกลาง นอย 
2. หัวขอการฝกอบรม และเนื้อหา    2.79 มาก 

2.1) ความรูท่ีไดรับ 
2.2) ความเหมาะสมของเนื้อหา 
2.3) หัวขอฝกอบรมสอดคลองกับ

ความตองการของผูเขารับฝกอบรม 

83.60 
78.82 
73.80 

 

16.40 
21.18 
26.20 

 

- 
- 
- 
 

2.84 
2.79 
2.74 

 

มาก 
มาก 
มาก 

3. การบริหารจัดการ    2.71 มาก 
3.1) บรรยากาศในการฝกอบรม 
3.2) ความเหมาะสมของสถานท่ี 
3.3) ความพรอมของอุปกรณในศูนยฝก 
3.4) ระยะเวลาในการฝกอบรม (2 วัน) 

76.54 
73.80 
70.61 
66.97 

23.23 
25.74 
29.16 
30.52 

0.23 
0.46 
0.23 
2.51 

2.76 
2.73 
2.70 
2.64 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 

   ในภาพรวม หมอดินอาสามีความพึงพอใจรูปแบบการจัดฝกอบรม หลักสูตรท่ี 2 คาคะแนน
เฉลี่ย 2.87 (คะแนนเต็ม 3) อยูในระดับมาก (ตารางท่ี 4-20) 

ตารางท่ี 4-20 : ความพึงพอใจรูปแบบการจัดฝกอบรม หลักสูตรท่ี 2 ในภาพรวม ของหมอดินอาสา 
n = 439 

ขอมูล 
ระดับความพึงพอใจ (รอยละ) คะแนน

เฉล่ีย 
ระดับ 

มาก ปานกลาง นอย 
ความพึงพอใจรูปแบบการจัดฝกอบรม       
ในภาพรวม 

87.47 12.53 - 2.87 มาก 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 

       2) ความเหมาะสมในรูปแบบการจัดฝกอบรม หลักสูตรท่ี 2 ของหมอดินอาสา 
   ความเหมาะสมในรูปแบบการจัดฝกอบรม หลักสูตรท่ี 2 หมอดินอาสาสวนใหญ (รอยละ 
97.49) ใหความคิดเห็นวา รูปแบบการจัดฝกอบรม หลักสูตรท่ี 2 มีความเหมาะสม และ (รอยละ 2.51)   
ใหความคิดเห็นวา รูปแบบการจัดฝกอบรม หลักสูตรท่ี 2 ไมมีความเหมาะสม โดย (รอยละ 27.27) ใหความ
คิดเห็นวา ควรเปดโอกาสใหหมอดินอาสาไดแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณมากกวานี้ ควรมีการ
สํารวจหัวขอท่ีหมอดินอาสาตองการฝกอบรม สถานท่ีฝกอบรมคับแคบ และ (รอยละ 18.19) มีระยะเวลา
ในการฝกอบรมนอยเกินไป (ตารางท่ี 4-21) 
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ตารางท่ี 4-21 : ความเหมาะสมรูปแบบการจัดฝกอบรม หลักสูตรท่ี 2 ของหมอดินอาสา 
n = 439 

ความเหมาะสม จํานวน รอยละ 
1. เหมาะสม 
2. ไมเหมาะสม  

428 
11 

97.49 
2.51 

- ควรเปดโอกาสใหหมอดินอาสาไดแลกเปลี่ยนความรู
และ ประสบการณมากกวานี้ 

3 27.27 

- ควรมีการสํารวจหัวขอท่ีหมอดินอาสาตองการฝกอบรม 3 27.27 
- สถานท่ีฝกอบรมคับแคบ 3 27.27 
- ระยะเวลาในการฝกอบรมนอยเกินไป 2 18.19 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 

   จากการสํารวจความพึงพอใจ และความเหมาะสมรูปแบบการจัดฝกอบรม หลักสูตรท่ี 2 
ของหมอดินอาสา สามารถสรุปไดวา ความพึงพอใจ และความเหมาะสมรูปแบบการจัดฝกอบรมในหลักสูตร
ดังกลาว มีความสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน หมอดินอาสามีความพึงพอใจรูปแบบการจัดฝกอบรม 
ในระดับมาก และใหความคิดเห็นวา รูปแบบการจัดฝกอบรม หลักสูตรท่ี 2 มีความเหมาะสม สําหรับ 
หมอดินอาสาท่ีใหความคิดเห็นวา รูปแบบการจัดฝกอบรม หลักสูตรท่ี 2 ไมมีความเหมาะสม เนื่องจาก 
ควรเปดโอกาสใหหมอดินอาสาไดแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณมากกวานี้ ควรมีการสํารวจสอบถาม
หัวขอท่ีหมอดินอาสาตองการฝกอบรม สถานท่ีจัดฝกอบรมยังไมมีความเหมาะสม และมีระยะเวลาในการ
ฝกอบรมนอยเกินไป  

 4.2.4 การประเมินความคุมคาในการจัดฝกอบรม หลักสูตรท่ี 2 ดวยวิธีสมมติเหตุการณ 
ใหประเมินคาความเต็มใจจายในการฝกอบรม 

  การประเมินความคุมคาในการจัดฝกอบรม หลักสูตรท่ี 2 ดวยวิธีสมมติเหตุการณใหประเมิน
คาความเต็มใจจายในการฝกอบรม พบวา หมอดินอาสา (รอยละ 38.50) ใหความคิดเห็นวา คาลงทะเบียนท่ีมี
ความเหมาะสมในการฝกอบรม หลักสูตรท่ี 2 ควรนอยกวาจํานวน 500 บาท มากท่ีสุด รองลงมา (รอยละ 
34.40) คาลงทะเบียนท่ีมีความเหมาะสมเทากับจํานวน 500 บาท (รอยละ 15.94) คาลงทะเบียนท่ีมี 
ความเหมาะสม เทากับจํานวน 1,000 บาท และ (รอยละ 11.16) คาลงทะเบียนท่ีมีความเหมาะสม เทากับ
จํานวน 1,500 บาท ตามลําดับ (ตารางท่ี 4-22) 

ตารางท่ี 4-22 : คาลงทะเบียนท่ีมีความเหมาะสม สําหรับการฝกอบรม หลักสูตรท่ี 2 ของหมอดินอาสา 
n = 439 

ระดับความเหมาะสม จํานวน รอยละ 
1. นอยกวา จํานวน 500 บาท 
2. จํานวน 500 บาท 
3. จํานวน 1,000 บาท 
4. จํานวน 1,500 บาท 

169 
151 
70 
49 

38.50 
34.40 
15.94 
11.16 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
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  จากการสํารวจพบวา หมอดินอาสา (รอยละ 38.50) ใหความคิดเห็นวา คาลงทะเบียนท่ีมี
ความเหมาะสม สําหรับการฝกอบรมในหลักสูตรท่ี 2 ควรนอยกวาจํานวน 500 บาท ซ่ึงหากเปรียบเทียบกับ
ตนทุนการจัดฝกอบรมในหลักสูตรท่ี 2 จํานวน 1,400 บาท/ราย โดยประมาณ อาจกลาวไดวา การประเมิน
ความคุมคาโดยมองจากผลตอบแทนท่ีเปนเงินจะไมมีความคุมคา แตหากพิจารณาผลตอบแทนท่ีไมใชตัวเงิน 
หรือผลตอบแทนท่ีจับตองไมได (Intangible Benefits) เชน การนําความรูท่ีไดรับไปถายทอดความรูสูเกษตรกร 
ในชุมชน ใหคําปรึกษา แนะนําเกษตรกรในชุมชน การตอยอดความรูนําไปปฏิบัติใชพัฒนาแปลงตนเอง  
และขยายผลองคความรู เปนตนแบบใหเกษตรกรในชุมชนทําตาม เปนการสรางภาพลักษณท่ีดีของหมอดินอาสา 
ในฐานะเปนตัวแทนของกรมพัฒนาท่ีดิน ซ่ึงเกิดเปนความคุมคาท่ีไมสามารถประเมินคาเปนเงินได 

 4.2.5 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 
       1) ปญหา อุปสรรค 
   หมอดินอาสา (รอยละ 58.31) ใหความคิดเห็นวา การจัดฝกอบรมในครั้งนี้มีอุปสรรคจาก
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีทวีความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน สงผลใหมีการเปลี่ยนแปลง
วันเวลาการจัดอบรม ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินงานใหเหมาะสม สอดคลองกับมาตรการปองกัน ควบคุม 
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมีความวิตกกังวลในสถานการณดังกลาว มากท่ีสุด รองลงมา 
(รอยละ 52.62) มีปญหาในการเดินทาง (รอยละ 10.71) ท่ีพักของศูนยฝกหมอดินอาสาไมมีความพรอม (รอยละ 
9.11) สถานท่ีการจัดฝกอบรม คับแคบ ไมเหมาะสม (รอยละ 7.06) ไมมีความพรอมของเครื่องมือ อุปกรณ
ในการฝกอบรม (รอยละ 4.78) มีอุปสรรคในการประสานงานกับเจาหนาท่ี และ (รอยละ 3.87) มีปญหา
การใหบริการอาหารและเครื่องดื่ม ตามลําดับ (ตารางท่ี 4-23) 

ตารางท่ี 4-23 : ปญหา และอุปสรรค ในการจัดฝกอบรม หลักสูตรท่ี 2 
n = 439 

ปญหา/อุปสรรค จํานวน รอยละ 
1. การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทําให
มีการเปลี่ยนแปลงวันเวลา ปรับเปลี่ยนรูปแบบ ใหเหมาะสม 
สอดคลองกับมาตรการปองกัน ควบคุมการระบาดของโรค
ดังกลาว 

256 58.31 

2. มีปญหาในการเดินทาง 231 52.62 
3. ท่ีพักของศูนยฝกอบรม ไมมีความพรอม 47 10.71 
4. สถานท่ีในการฝกอบรม ไมเหมาะสม 40 9.11 
5. ไมมีความพรอมของวัสดุ อุปกรณในการฝกอบรม 31 7.06 
6. มีอุปสรรคในการประสานงานกับเจาหนาท่ี 21 4.78 
7. มีปญหาการใหบริการอาหาร และเครื่องดื่ม  17 3.87 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 

       2) ขอเสนอแนะ 
   สําหรับขอเสนอแนะสําหรับการจัดฝกอบรมในครั้งตอไป หมอดินอาสา (รอยละ 86.78) 
ใหความคิดเห็นวา รูปแบบการฝกอบรมควรเปนการบรรยายความรู พรอมฝกปฏิบัติ และศึกษาดูงาน   
มากท่ีสุด รองลงมา (รอยละ 7.29) เปนการบรรยายความรู พรอมฝกปฏิบัติ (รอยละ 4.56) เปนการอบรม
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ในรูปแบบออนไลน และ (รอยละ 1.37) เปนการบรรยายความรู ตามลําดับ ระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการจัด
ฝกอบรม หมอดินอาสา (รอยละ 54.09) ใหความคิดเห็นวา ระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการจัดฝกอบรมควรเปน
จํานวน 2 วัน มากท่ีสุด รองลงมา (รอยละ 33.03) จํานวน 1 วัน (รอยละ 8.88) จํานวน 3 วัน และ (รอยละ 
3.19) จํานวนครึ่งวัน ตามลําดับ โดยมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติม หมอดินอาสา (รอยละ 66.51) ใหความคิดเห็นวา 
ควรจัดเวทีเปดโอกาสใหหมอดินไดพบปะ แลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น และประสบการณ มากท่ีสุด 
รองลงมา (รอยละ 54.90) อยากใหดําเนินการฝกอบรมกับครูหมอดินในรูปแบบนี้ (รอยละ 53.08) อยากให
มีทําเนียบรุนหมอดินอาสา และมีสวัสดิการใหหมอดินอาสาตามความเหมาะสม (รอยละ 49.20)  
ควรเปดโอกาสใหหมอดินอาสาไดเลือกเรียนรูในเรื่องท่ีตนเองสนใจ และ (รอยละ 20.96) อยากให
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการฝกอบรม ตามลําดับ (ตารางท่ี 4-24) 

ตารางท่ี 4-24 : ขอเสนอแนะสําหรับการจัดฝกอบรมในครั้งตอไป 
n = 439 

ขอมูล จํานวน รอยละ 
1. รูปแบบการฝกอบรม 

1.1) การบรรยายความรู พรอมฝกปฏิบัติ และศึกษา 
ดูงาน 

1.2) การบรรยายความรู พรอมฝกปฏิบัติ 
1.3) การอบรมในรูปแบบออนไลน 
1.4) การบรรยายความรู 

 
381 

 
32 
20 
6 

 
86.78 

 
7.29 
4.56 
1.37 

2. ระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
2.1) จํานวน ครึ่งวัน 
2.2) จํานวน 1 วัน 
2.3) จํานวน 2 วัน 
2.4) จํานวน 3 วัน 

 
14 

145 
241 
39 

 
3.19 

33.03 
54.90 
8.88 

3. ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 
3.2) จัดเวทีเปดโอกาสใหหมอดินไดพบปะ 

แลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น และประสบการณ 
3.1) อยากใหดําเนินการฝกอบรมกับครูหมอดิน      

ในรูปแบบนี้ 
3.5) อยากใหมีทําเนียบรุนหมอดินอาสา และมี

สวัสดิการใหหมอดินอาสาตามความเหมาะสม 
3.4) เปดโอกาสใหหมอดินอาสาไดเลือกเรียนรูใน  

เรื่องท่ีตนเองสนใจ 
3.3) อยากใหปรับเปลี่ยนรูปแบบการฝกอบรม 

 
292 

 
241 

 
233 

 
216 

 
92 

 
66.51 
 
54.90 

 
53.08 

 
49.20 

 
20.96 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 

  จากการสํารวจ สามารถสรุปไดวา หมอดินอาสามีขอเสนอแนะสําหรับการจัดฝกอบรม  
ในครั้งตอไป ควรเปนการบรรยายความรู ฝกปฏิบัติ และศึกษาดูงาน ระยะเวลาท่ีเหมาะสม จํานวน 2 วัน 
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ควรจัดเวทีเปดโอกาสใหหมอดินไดพบปะ แลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น และประสบการณ อยากให
ดําเนินการฝกอบรมกับครูหมอดินในรูปแบบนี้ ควรเปดโอกาสใหหมอดินอาสาไดเลือกเรียนรูในเรื่อง 
ท่ีตนเองสนใจ และอยากใหปรับเปลี่ยนรูปแบบการฝกอบรม  

 4.2.6 ผลการประเมินของครูหมอดิน ตอการฝกอบรมหมอดินอาสา หลักสูตรท่ี 2 

       1) ขอมูลท่ัวไปของครูหมอดิน 
  ครูหมอดิน (รอยละ 79.05) เปนเพศชาย และ (รอยละ 20.95) เปนเพศหญิง ครูหมอดิน 
(รอยละ 41.91) มีอายุ 51 - 60 ป มากท่ีสุด รองลงมา (รอยละ 30.00) มากกวา 60 ป ข้ึนไป (รอยละ 
22.38) มีอายุ 41 - 50 ป และ (รอยละ 5.17) มีอายุนอยกวา หรือเทากับ 40 ป สําหรับสถานภาพตําแหนง
หมอดินอาสา (ตําแหนงท่ีสูงท่ีสุด) ครูหมอดิน (รอยละ 39.53) เปนหมอดินอาสาประจําตําบล (รอยละ 
39.05) เปน หมอดินอาสาประจําหมูบาน (รอยละ 15.17) เปนหมอดินอาสาประจําอําเภอ และ (รอยละ 
5.71) เปนหมอดินอาสาประจําจังหวัด ตามลําดับ โดยครูหมอดิน (รอยละ 69.52) มีประสบการณฝกอบรม
หมอดินอาสา จํานวน 1 - 5 ครั้ง มากท่ีสุด รองลงมา (รอยละ 18.10) มีประสบการณฝกอบรมหมอดินอาสา 
จํานวน 6 - 10 ครั้ง (รอยละ 8.57) มีประสบการณฝกอบรมหมอดินอาสา มากกวา จํานวน 15 ครั้ง ข้ึนไป และ 
(รอยละ 3.81) มีประสบการณฝกอบรมหมอดินอาสา จํานวน 11 - 15 ครั้ง ตามลําดับ (ตารางท่ี 4-25) 

ตารางท่ี 4-25 : ขอมูลท่ัวไปของครูหมอดิน 
n = 210 

ขอมูล จํานวน รอยละ 
1. เพศ 

- ชาย 
- หญิง 

 
166 
44 

 
79.05 
20.95 

2. อายุ 
- นอยกวา หรือเทากับ 40 ป 
- 41 - 50 ป 
- 51 - 60 ป 
- มากกวา 60 ป ข้ึนไป 
(อายุเฉลี่ย 56.00 ป) 

 
12 
47 
88 
63 

 
5.71 

22.38 
41.91 
30.00 

3. สถานภาพ (ตําแหนงท่ีสูงท่ีสุด) 
- หมอดินอาสาประจําหมูบาน 
- หมอดินอาสาประจําตําบล 
- หมอดินอาสาประจําอําเภอ 
- หมอดินอาสาประจําจังหวัด 

 
82 
83 
33 
12 

 
39.05 
39.53 
15.71 
5.71 

4. ประสบการณในการเขารับการฝกอบรมหมอดินอาสา  
- จํานวน 1- 5 ครั้ง 
- จํานวน 6 - 10 ครั้ง 
- จํานวน 11 - 15 ครั้ง 
- มากกวา 15 ครั้ง ข้ึนไป 

 
146 
38 
8 

18 

 
69.52 
18.10 
3.81 
8.57 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
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       2) ความรูสึกท่ีไดเปน “ครูหมอดิน” วิทยากรในการฝกอบรม หลักสูตรท่ี 2  

   จาการสํารวจความรูสึกท่ีไดเปน “ครูหมอดิน” วิทยากรในการฝกอบรม พบวา ครูหมอดิน 
(รอยละ 96.67) รูสึกดีใจท่ีไดถายทอดความรู ความคิด และประสบการณ มากท่ีสุด รองลงมา (รอยละ 
86.19) มีความภาคภูมิใจท่ีไดรับเกียรติเปน “ครูหมอดิน” (รอยละ 59.05) มีความกระตือรือรนในการจัดเตรียม
เนื้อหาในการสอน (รอยละ 33.81) มีอุปสรรคในการเตรียมความพรอมการจัดฝกอบรม สถานท่ี ท่ีพัก เครื่องมือ 
อุปกรณ การเตรียมอาหาร เครื่องดื่ม และมีความวิตกกังวล ตองการใหกรมพัฒนาท่ีดิน สนับสนุนการเตรียม
ความพรอมของศูนย และ (รอยละ 18.10) รูสึกตื่นเตนท่ีตองพูดตอหนาคนจํานวนมาก  ตามลําดับ 
(ตารางท่ี 4-26) 

ตารางท่ี 4-26 : ความรูสึกท่ีไดเปน “ครูหมอดิน” วิทยากรในการฝกอบรม หลักสูตรท่ี 2 
n = 210 

ขอมูล จํานวน รอยละ 
1. ดีใจท่ีไดถายทอดความรู ความคิด และประสบการณ 203 96.67 
2. ภาคภูมิใจท่ีไดรับเกียรติเปน “ครูหมอดิน” 181 86.19 
3. มีความกระตือรือรนในการจัดเตรียมเนื้อหาในการสอน 124 59.05 
4. มีอุปสรรคในการเตรียมความพรอมของศูนยฝก      
หมอดินอาสา และมีความวิตกกังวล ตองการใหกรมฯ 
สนับสนุนการเตรียมความพรอมของศูนย 

71 33.81 

5. ตื่นเตนท่ีตองพูดตอหนาคนจํานวนมาก 38 18.10 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 

       3) ความคาดหวังในการฝกอบรมหมอดินอาสา หลักสูตรท่ี 2 ของครูหมอดิน 

   ครูหมอดิน (รอยละ 88.57) มีความคาดหวังวาหมอดินอาสาท่ีผานการฝกอบรม สามารถ
นําความรู ทักษะท่ีไดรับไปปฏิบัติ ไดจริง มากท่ีสุด รองลงมา (รอยละ 82.38) มีความคาดหวังวา 
หมอดินอาสาจะไดรับความรูเพ่ิมเติมจากการฝกอบรม (รอยละ 70.00) สามารถพัฒนาองคความรู ประยุกต
ตอยอดองคความรู เพ่ือใหเกิดความรูใหม (รอยละ 59.05) เปนแบบอยางท่ีดีใหเกษตรกรในชุมชน และชื่นชอบ
ศูนยฝกหมอดินอาสา ตามลําดับ (ตารางท่ี 4-27) 

ตารางท่ี 4-27 : ความคาดหวังการฝกอบรมหมอดินอาสา หลักสูตรท่ี 2 ของครูหมอดิน 
n = 210 

ขอมูล จํานวน รอยละ 
1. สามารถนําความรูและทักษะท่ีไดรับไปปฏิบัติไดจริง 
2. ไดรับความรูเพ่ิมเติมจากการฝกอบรม 
3. พัฒนาองคความรู ประยุกตตอยอดองคความรู เพ่ือให
เกิดความรูใหม 
4. เปนแบบอยางท่ีดีใหเกษตรกรในชุมชน 
5. ชื่นชอบศูนยฝกหมอดินอาสา 

186 
173 
147 

 
124 
124 

88.57 
82.38 
70.00 

 
59.05 
59.05 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
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   จากการสํารวจพบวา ความคาดหวังของครูหมอดินกับประโยชนท่ีไดรับ และการนํา
ความรูท่ีไดรับไปใชประโยชนของหมอดินอาสาท่ีเขารับการฝกอบรม หลักสูตรท่ี 2 มีความสอดคลองไป 
ในทางเดียวกัน หมอดินอาสาท่ีมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางครูหมอดินและหมอดินอาสา 
ในการฝกอบรม สามารถนําความรู ทักษะ ท่ีไดรับไปถายทอดความรู ใหคําปรึกษา แนะนําเกษตรกร 
ในชุมชนนําความรูท่ีไดรับไปตอยอดองคความรู ลงมือปฏิบัติ พัฒนาแปลงตนเอง และขยายผลองคความรู 
พัฒนาเปนตนแบบใหเกษตรกรในชุมชน 

       4) ความพึงพอใจและความเหมาะสม ในการจัดฝกอบรม หลักสูตรท่ี 2 ของครูหมอดิน 

   4.1) ความพึงพอใจในการจัดฝกอบรม หลักสูตรท่ี 2 ของครูหมอดิน 
         ครูหมอดินมีความพึงพอใจการจัดฝกอบรม หลักสูตรท่ี 2 ในหัวขอการฝกอบรมและ
เนื้อหา ผูเขารับการอบรม และการบริหารจัดการการฝกอบรม อยูในระดับมากท้ังหมด โดยมีความพึงพอใจ
หัวขอการฝกอบรมและเนื้อหา มากท่ีสุด คาคะแนนเฉลี่ย 2.83 (คะแนนเต็ม 3) อยูในระดับมาก รองลงมา 
คือ ความพึงพอใจผูเขารับการอบรม คาคะแนนเฉลี่ย 2.80 อยูในระดับมาก และมีความพึงพอใจการบริหาร
จัดการ คาคะแนนเฉลี่ย 2.51 อยูในระดับมาก ตามลําดับ ซ่ึงรายละเอียดของความพึงพอใจในแตละดาน 
มีดังนี้ (ตารางท่ี 4-28) 

         ความพึงพอใจหัวขอการฝกอบรมและเนื้อหา คาคะแนนเฉลี่ย 2.83 (คะแนนเต็ม 3) 
อยูในระดับมาก ประกอบดวย ความพึงพอใจหัวขอฝกอบรมสอดคลองกับความเชี่ยวชาญ คาคะแนนเฉลี่ย 
2.84 อยูในระดับมาก ความพึงพอใจความเหมาะสมของเนื้อหา และความรูท่ีผูเขารับการฝกอบรมไดรับ  
คาคะแนนเฉลี่ย 2.83 อยูในระดับมาก ตามลําดับ  

         ความพึงพอใจดานผูเขารับการฝกอบรม คาคะแนนเฉลี่ย 2.80 (คะแนนเต็ม 3) 
อยูในระดับมาก ประกอบดวย ความพึงพอใจในการแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น ดานการพัฒนาท่ีดิน 
เพ่ือนําไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับพ้ืนท่ี คาคะแนนเฉลี่ย 2.82 อยูในระดับมาก ความพึงพอใจความสนใจ
ของผูเขารับการฝกอบรม คาคะแนนเฉลี่ย 2.81 อยูในระดับมาก และความพึงพอใจความเหมาะสม 
ของจํานวนผูเขารับการฝกอบรม คาคะแนนเฉลี่ย 2.76 อยูในระดับมาก ตามลําดับ 

         ความพึงพอใจดานการบริหารจัดการ คาคะแนนเฉลี่ย 2.51 (คะแนนเต็ม 3) อยูใน
ระดับมาก ประกอบดวย ความพึงพอใจบรรยากาศในการฝกอบรม คาคะแนนเฉลี่ย 2.57 อยูในระดับมาก 
ความพึงพอใจความเหมาะสมของสถานท่ี คาคะแนนเฉลี่ย 2.55 อยูในระดับมาก ความพึงพอใจระยะเวลา
ในการฝกอบรม (จํานวน 2 วัน) คาคะแนนเฉลี่ย 2.50 อยูในระดับมาก และความพึงพอใจความพรอมของ
อุปกรณในศูนยฝกหมอดินอาสา คาคะแนนเฉลี่ย 2.44 อยูในระดับมาก ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4-28 : ความพึงพอใจการจัดฝกอบรม หลักสูตรท่ี 2 ของครูหมอดิน 
n = 210 

ขอมูล 
ระดับความพึงพอใจ (รอยละ) 

คะแนนเฉล่ีย ระดับ 
มาก ปานกลาง นอย 

1. หัวขอการฝกอบรม และเนื้อหา    2.83 มาก 
1.1) หัวขอฝกอบรมสอดคลองกับความ

เชี่ยวชาญ 
1.2) ความเหมาะสมของเนื้อหา 
1.3) ความรูท่ีผูเขารับการฝกอบรมไดรับ 

83.81 
 

83.81 
82.86 

16.19 
 

15.71 
17.14 

- 
 

0.48 
- 

2.84 
 

2.83 
2.83 

มาก 
 

มาก 
มาก 

2. ดานผูเขารับการฝกอบรม    2.80 มาก 
2.1) มีการแลกเปลี่ยนความรู ความ

คิดเห็น ดานการพัฒนาท่ีดิน เพ่ือนําไป
ประยุกตใชใหเหมาะสมกับพ้ืนท่ี 

2.2) ความสนใจของผูเขารับการฝกอบรม 
2.3) ความเหมาะสมของจํานวนผูเขารับ

การฝกอบรม 

81.90 
 
 

81.43 
76.19 

18.10 
 
 

18.57 
23.33 

- 
 
 
- 

0.48 

2.82 
 
 

2.81 
2.76 

มาก 
 
 

มาก 
มาก 

3. การบริหารจัดการ    2.51 มาก 
3.1) บรรยากาศในการฝกอบรม 
3.2) ความเหมาะสมของสถานท่ี 
3.3) ระยะเวลาในการฝกอบรม (2 วัน) 
3.4) ความพรอมของอุปกรณในศูนยฝก 

57.14 
54.76 
50.95 
44.76 

42.86 
45.24 
48.10 
54.29 

- 
- 

0.95 
0.95 

2.57 
2.55 
2.50 
2.44 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 

         ในภาพรวม ครูหมอดินมีความพึงพอใจรูปแบบการจัดฝกอบรม หลักสูตรท่ี 2 
คาคะแนนเฉลี่ย 2.91 (คะแนนเต็ม 3) อยูในระดับมาก (ตารางท่ี 4-29) 

ตารางท่ี 4-29 : ความพึงพอใจรูปแบบการจัดฝกอบรม หลักสูตรท่ี 2 ในภาพรวม ของครูหมอดิน  
n = 210 

ขอมูล 
ระดับความพึงพอใจ (รอยละ) 

คะแนนเฉล่ีย ระดับ 
มาก ปานกลาง นอย 

ความพึงพอใจรูปแบบการจัดฝกอบรม          
ในภาพรวม 

91.90 7.62 0.48 2.91 มาก 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 

   4.2) ความเหมาะสมในรูปแบบการจัดฝกอบรม หลักสูตรท่ี 2 ของครูหมอดิน 
         ครูหมอดินอาสาสวนใหญ (รอยละ 97.14) ใหความคิดเห็นวา รูปแบบการจัดฝกอบรม 
หลักสูตรท่ี 2 มีความเหมาะสม และ (รอยละ 2.86) ใหความคิดเห็นวา รูปแบบการจัดฝกอบรม หลักสูตรท่ี 2 
ไมมีความเหมาะสม โดยครูหมอดินท่ีใหความคิดเห็นวาการจัดฝกอบรมไมเหมาะสม (รอยละ 66.67)  
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ใหความคิดเห็นวา ศูนยฝกหมอดินอาสายังไมมีความพรอม ดานสถานท่ี ท่ีพัก อุปกรณ และ (รอยละ 33.33) 
ควรมีการสํารวจสอบถามหัวขอท่ีตองการฝกอบรมเพ่ือนําไปปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร (ตารางท่ี 4-30) 

ตารางท่ี 4-30 : ความเหมาะสมรูปแบบการจัดฝกอบรม หลักสูตรท่ี 2 ของครูหมอดิน 
n = 210 

ความเหมาะสม จํานวน รอยละ 
1. เหมาะสม 204 97.14 
2. ไมเหมาะสม  6 2.86 

- ศูนยฝกหมอดินอาสายังไมมีความพรอม ดานสถานท่ี  
ท่ีพัก อุปกรณ 

4 66.67 

- ควรมีการสํารวจสอบถามหัวขอท่ีตองการฝกอบรมเพ่ือ
นําไปปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร 

2 33.33 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 

         จากการสํารวจความพึงพอใจ และความเหมาะสม รูปแบบการจัดฝกอบรม 
หลักสูตรท่ี 2 ของครูหมอดิน สามารถสรุปไดวา ความพึงพอใจ และความเหมาะสมของรูปแบบการจัด
ฝกอบรมในหลักสูตรดังกลาว มีความสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน ครูหมอดินมีความพึงพอใจรูปแบบการ
จัดฝกอบรมในระดับมาก และรูปแบบการจัดฝกอบรมมีความเหมาะสมเชนกัน สําหรับครูหมอดินท่ีใหความ
คิดเห็นวา รูปแบบการจัดฝกอบรม หลักสูตรท่ี 2 ไมมีความเหมาะสม เนื่องจากศูนยฝกหมอดินอาสายังไมมี
ความพรอม ดานสถานท่ี ท่ีพัก อุปกรณ และควรมีการสํารวจสอบถามหัวขอท่ีตองการฝกอบรมเพ่ือนําไป
พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร  

       5) การประเมินความคุมคาในการจัดฝกอบรม หลักสูตรท่ี 2 ดวยวิธีสมมติเหตุการณให
ประเมินคาความเต็มใจจายในการฝกอบรม 

   การประเมินความคุมคาในการจัดฝกอบรม หลักสูตรท่ี 2 ดวยวิธีสมมติเหตุการณ 
ใหประเมินคาความเต็มใจจายในการฝกอบรม พบวา ครูหมอดิน (รอยละ 34.29) ใหความคิดเห็นวา 
คาลงทะเบียนท่ีมีความเหมาะสมในการฝกอบรม หลักสูตรท่ี 2 เทากับ 500 บาท มากท่ีสุด รองลงมา 
(รอยละ 30.48) คาลงทะเบียนท่ีมีความเหมาะสมในการฝกอบรม นอยกวา 500 บาท (รอยละ 23.33) 
คาลงทะเบียนท่ีมีความเหมาะสมในการฝกอบรม เทากับ 1,000 บาท (รอยละ 10.95) คาลงทะเบียนท่ีมี
ความเหมาะสมในการฝกอบรม เทากับ 1,500 บาท และ (รอยละ 0.95) คาลงทะเบียนท่ีมีความเหมาะสม 
ในการฝกอบรม มากกวา 1,500 บาท ข้ึนไป ตามลําดับ (ตารางท่ี 4-31) 

ตารางท่ี 4-31 : คาลงเบียนท่ีมีความเหมาะสมสําหรับการฝกอบรมใน หลักสูตรท่ี 2 (ถาตองจาย) 
n = 210 

ระดับความเหมาะสม จํานวน รอยละ 
1. นอยกวา จํานวน 500 บาท 
2. จํานวน 500 บาท 
3. จํานวน 1,000 บาท 

64 
72 
49 

30.48 
34.29 
23.33 
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ตารางท่ี 4-31 : (ตอ) 
n = 210 

ระดับความเหมาะสม จํานวน รอยละ 
4. จํานวน 1,500 บาท 
5. มากกวา 1,500 บาท ข้ึนไป 

23 
2 

10.95 
0.95 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 

   จากการสํารวจพบวา ครูหมอดิน (รอยละ 34.29) ใหความคิดเห็นวา คาลงทะเบียนท่ีมี
ความเหมาะสม สําหรับการฝกอบรมในหลักสูตรท่ี 2 เทากับจํานวน 500 บาท/ราย ซ่ึงหากเปรียบเทียบกับ
ตนทุนการจัดฝกอบรมในหลักสูตรท่ี 2 จํานวน 1,400 บาท/ราย โดยประมาณ อาจกลาวไดวา การประเมิน
ความคุมคาโดยมองจากผลตอบแทนท่ีเปนเงินจะไมมีความคุมคา แตหากพิจารณาผลตอบแทนท่ีไมใชตัวเงิน 
หรือผลตอบแทนท่ีจับตองไมได (Intangible Benefits) เชน การนําความรูท่ีไดรับไปถายทอดความรูสูเกษตรกร
ในชุมชน ใหคําปรึกษา แนะนําเกษตรกรในชุมชน การตอยอดความรูนําไปปฏิบัติใชพัฒนาแปลงตนเอง และ
ขยายผลองคความรู เปนตนแบบใหเกษตรกรในชุมชนทําตาม เปนการสรางภาพลักษณท่ีดีของหมอดินอาสา 
ในฐานะเปนตัวแทนของกรมพัฒนาท่ีดิน ซ่ึงเกิดเปนความคุมคาท่ีไมสามารถประเมินคาเปนเงินได 

       6) ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ  

   6.1) ปญหา อุปสรรค 

         ครูหมอดิน (รอยละ 87.62) ใหความคิดเห็นวา การจัดฝกอบรมในครั้ งนี ้
มีอุปสรรคจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สงผลใหมีการเปลี่ยนแปลงวันเวลาในการ
จัดอบรม มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินงานใหเหมาะสม สอดคลองกับมาตรการปองกัน ควบคุมการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมีความวิตกกังวลในสถานการณการแพรระบาด ดังกลาว 
มากท่ีสุด รองลงมา (รอยละ 17.62) มีอุปสรรคในการเตรียมความพรอมของศูนยฝกหมอดินอาสา (รอยละ 
9.05) ความถนัด/เชี่ยวชาญของผูสอนไมสอดคลองกับความสนใจของผูเขารับการฝกอบรม และ (รอยละ 
5.24) มีปญหาในการประสานงานกับเจาหนาท่ี ตามลําดับ (ตารางท่ี 4-32) 

ตารางท่ี 4-32 : ปญหา และอุปสรรค ในการจัดฝกอบรม หลักสูตรท่ี 2 
n = 210 

ขอมูล จํานวน รอยละ 
1. การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทําให
มีการเปลี่ยนแปลงวันเวลา ปรับเปลี่ยนรูปแบบ ใหเหมาะสม 
สอดคลองกับมาตรการปองกัน ควบคุมการระบาดของโรค
ดังกลาว 

184 87.62 

2. มีอุปสรรคในการเตรียมความพรอมของศูนยฝกฯ 37 17.62 
3. ความถนัด/เชี่ยวชาญของผูสอนไมสอดคลองกับความ
สนใจของผูเขาอบรม 

19 9.05 

4. มีปญหาในการประสานงานกับเจาหนาท่ี 11 5.24 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
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   6.2) ขอเสนอแนะ 

         ขอเสนอแนะสําหรับการจัดฝกอบรมในครั้งตอไป พบวา ครูหมอดิน (รอยละ 90.48) 
มีความคิดเห็นวา รูปแบบการฝกอบรมควรเปนรูปแบบของการบรรยายใหความรู พรอมฝกปฏิบัติ และศึกษาดูงาน 
มากท่ีสุด รองลงมา (รอยละ 24.29) การบรรยายความรู พรอมฝกปฏิบัติ (รอยละ 13.33) การบรรยาย
ความรู และ (รอยละ 10.95) การอบรมในรูปแบบออนไลน ตามลําดับ โดยครูหมอดิน (รอยละ 55.71)  
ใหความคิดเห็นวา จํานวน 2 วัน เปนระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการจัดฝกอบรม มากท่ีสุด รองลงมา (รอยละ 
32.86) จํานวน 1 วัน (รอยละ 7.62) จํานวน 3 วัน และ (รอยละ 3.81) จํานวนครึ่งวัน ตามลําดับ ท้ังนี้ 
มีขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ครูหมอดิน (รอยละ 77.14) อยากใหกรมฯ พัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม 
เพ่ือยกระดับทักษะใหหมอดินอาสา มากท่ีสุด รองลงมา (รอยละ 64.29) อยากใหกรมพัฒนาท่ีดินสนับสนุน
การเตรียมความพรอมของ ศูนยฝกอบรม (รอยละ 24.29) อยากใหดําเนินการฝกอบรมกับครูหมอดิน 
ในรูปแบบนี้ตอไป ตามลําดับ (ตารางท่ี 4-33) 

ตารางท่ี 4-33 : ขอเสนอแนะ สําหรับการจัดฝกอบรมในครั้งตอไป 
n = 210 

ขอมูล จํานวน รอยละ 
1. รูปแบบการฝกอบรม 

1.1) การบรรยายความรู พรอมฝกปฏิบัติ และศึกษา 
ดูงาน 

1.2) การบรรยายความรู พรอมฝกปฏิบัติ 
1.3) การบรรยายความรู 
1.4) การอบรมในรูปแบบออนไลน 

 
190 

 
51 
28 
23 

 
90.48 

 
24.29 
13.33 
10.95 

2. ระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
2.1) จํานวน ครึ่งวัน 
2.2) จํานวน 1 วัน 
2.3) จํานวน 2 วัน 
2.4) จํานวน 3 วัน 

 
8 

69 
117 
16 

 
3.81 

32.86 
55.71 
7.62 

3. ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 
3.1) อยากใหกรมฯ พัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม เพ่ือ

ยกระดับทักษะใหหมอดินอาสา 
3.2) อยากใหกรมฯ สนับสนุนการเตรียมความพรอม

ของศูนยฝกอบรม 
3.3) อยากใหดําเนินการฝกอบรมกับครูหมอดินใน

รูปแบบนี้ตอไป 

 
162 

 
135 

 
51 

 

 
77.14 

 
64.29 

 
24.29 

 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
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         จากการสํารวจ สามารถสรุปไดวา ขอเสนอแนะสําหรับการจัดฝกอบรมในครั้งตอไป 
ครูหมอดิน ใหความคิดเห็นวา รูปแบบการฝกอบรมควรเปนการบรรยายความรู พรอมฝกปฏิบัติ และศึกษา
ดูงาน ระยะเวลาท่ีเหมาะสม จํานวน 2 วัน โดยมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมคือ ควรพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม
เพ่ือยกระดับทักษะใหหมอดินอาสา อยากใหดําเนินการฝกอบรมกับครูหมอดินในรูปแบบนี้ตอไป         
และอยากใหกรมฯ สนับสนุนการเตรียมความพรอมของศูนยฝกอบรม 

4.3 ผลการประเมินโครงการฝกอบรมหมอดินอาสา หลักสูตรท่ี 3  

 ผลการประเมินโครงการอบรมหมอดินอาสา 4.0 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 หลักสูตรท่ี 3 
จากการสํารวจหมอดินอาสาท่ีเขารวมฝกอบรม หลักสูตรท่ี 3 จํานวน 432 ราย และเจาหนาท่ีสถานีพัฒนาท่ีดิน 
ผูจัดฝกอบรม จํานวน 165 ราย ผลการประเมิน มีดังนี้ 

 4.3.1 ขอมูลท่ัวไปของหมอดินอาสาท่ีเขารับการฝกอบรม หลักสูตรท่ี 3 

       หมอดินอาสา (รอยละ 77.31) เปนเพศชาย และ (รอยละ 22.69) เปนเพศหญิง หมอดินอาสา 
(รอยละ 43.29) มีอายุ 51 - 60 ป มากท่ีสุด รองลงมา (รอยละ 31.71) มากกวา 60 ป ข้ึนไป (รอยละ 19.68) 
มีอายุ 41 - 50 ป และ (รอยละ 5.32) มีอายุนอยกวา หรือเทากับ 40 ป สถานภาพตําแหนงหมอดินอาสา 
(ตําแหนงท่ีสูงท่ีสุด) (รอยละ 60.65) เปนหมอดินอาสาประจําหมูบาน (รอยละ 30.09) เปนหมอดินอาสา
ประจําตําบล (รอยละ 8.10) เปนหมอดินอาสาประจําอําเภอ และ (รอยละ 1.16) เปนหมอดินอาสาประจํา
จังหวัด ตามลําดับ โดยหมอดินอาสา (รอยละ 82.87) มีประสบการณฝกอบรมหมอดินอาสานอยกวา หรือ
เทากับ 5 ครั้ง มากท่ีสุด รองลงมา (รอยละ 11.57) มีประสบการณฝกอบรมหมอดินอาสา จํานวน 6 - 10 ครั้ง 
(รอยละ 4.63) มีประสบการณฝกอบรมหมอดินอาสา จํานวน 11 - 15 ครั้ง และ (รอยละ 0.93) มีประสบการณ
ฝกอบรมหมอดินอาสา จํานวน มากกวา 15 ครั้ง ข้ึนไป ตามลําดับ (ตารางท่ี 4-34) 

ตารางท่ี 4-34 : ขอมูลท่ัวไปของหมอดินอาสาท่ีเขารับการฝกอบรม 
n = 432 

ขอมูล จํานวน รอยละ 
1. เพศ 

- ชาย 
- หญิง 

 
334 
98 

 
77.31 
22.69 

2. อาย ุ
- นอยกวา หรือเทากับ 40 ป 
- 41 - 50 ป 
- 51 - 60 ป 
- มากกวา 60 ป ข้ึนไป 

(อายุเฉลี่ย 56.04 ป) 

 
23 
85 

187 
137 

 

 
5.32 

19.68 
43.29 
31.71 
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ตารางท่ี 4-34 : (ตอ) 
n = 432 

ขอมูล จํานวน รอยละ 
3. สถานภาพ (ตําแหนงท่ีสูงสุด 

- หมอดินอาสาประจําหมูบาน 
- หมอดินอาสาประจําตําบล 
- หมอดินอาสาประจําอําเภอ 
- หมอดินอาสาประจําจังหวัด 

 
262 
130 
35 
5 

 
60.65 
30.09 
8.10 
1.16 

4. ประสบการณในการเขารับการฝกอบรมหมอดินอาสา  
- จํานวน นอยกวา หรือเทากับ 5 ครั้ง 
- จํานวน 6 - 10 ครั้ง 
- จํานวน 11 - 15 ครั้ง 
- จํานวน มากกวา 15 ครั้ง ข้ึนไป 

 
358 
50 
20 
4 

 
82.87 
11.57 
4.63 
0.93 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 

 4.3.2 การรับรูและการเขาไปใชประโยชน “ถังความรูดานการพัฒนาท่ีดิน” ของหมอดินอาสา 

        หมอดินอาสา (รอยละ 74.54) รับรู/รูจัก “ถังความรูดานการพัฒนาท่ีดิน” และ (รอยละ 
25.46) ไมรูจัก “ถังความรูดานการพัฒนาท่ีดิน”  

        หมอดินอาสาท่ีรูจัก “ถังความรูดานการพัฒนาท่ีดิน” (รอยละ 67.70) เคยเขาไป “ถังความรู
ดานการพัฒนาท่ีดิน” ผานทางเว็บไซตกรมพัฒนาท่ีดิน และ (รอยละ 32.30) ไมเคยเขาไป “ถังความรู 
ดานการพัฒนาท่ีดิน” หมอดินอาสาท่ีเคยเขาไป “ถังความรูดานการพัฒนาท่ีดิน” ผานทางเว็บไซต 
กรมพัฒนาท่ีดิน (รอยละ 55.96) มีความถ่ีเขาไป “ถังความรูดานการพัฒนาท่ีดิน” นอยกวา 1 ครั้งตอเดือน 
มากท่ีสุด รองลงมา (รอยละ 36.70) มีความถ่ี จํานวน 1 - 2 ครั้ง/เดือน และ (รอยละ 7.34) มีความถ่ี 
จํานวน 1 - 2 ครั้ง/สัปดาห ตามลําดับ ท้ังนี้  หมอดินอาสา (รอยละ 86.70) มีการเขาไปใชประโยชน  
“ถังความรูดานการพัฒนาท่ีดิน” เพ่ือหาขอมูล เพ่ิมเติมความรูดานการพัฒนาท่ีดิน มากท่ีสุด รองลงมา 
(รอยละ 44.04) เพ่ือชวยแกไขปญหาดานการพัฒนาท่ีดิน และ (รอยละ 40.37) เพ่ืออํานวยความสะดวกใน
การปฏิบัติหนาท่ีหมอดินอาสา ตามลําดับ (ตารางท่ี 4-35) 

ตารางท่ี 4-35 : การรับรูและการเขาไปใชประโยชน “ถังความรูดานการพัฒนาท่ีดิน” 
n = 432 

ขอมูล จํานวน รอยละ 
1. ไมรูจัก “ถังความรูดานการพัฒนาท่ีดิน”  110 25.46 
2. รับรู/รูจัก “ถังความรูดานการพัฒนาท่ีดิน”  

2.1) ไมเคยเขาไป “ถังความรูดานการพัฒนาท่ีดิน” 
2.2) เคยเขาไป “ถังความรูดานการพัฒนาท่ีดิน”     

322 
104 
218 

 

74.54 
32.30 
67.70 
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ตารางท่ี 4-35 : (ตอ) 
n = 432 

ขอมูล จํานวน รอยละ 
โดยมีความถ่ี  

- นอยกวา 1 ครั้งตอเดือน 
- จํานวน 1-2 ครั้ง/เดือน 
- จํานวน 1-2 ครั้ง/สัปดาห 

 
122 
80 
16 

 
55.96 
36.70 
7.34 

มีการเขาไปใชประโยชน (ตอบมากกวา 1 ขอ) 
- เพ่ือหาขอมูล เพ่ิมเติมความรู 
- เพ่ือชวยแกไขปญหาดานการพัฒนาท่ีดิน 
- เพ่ืออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติหนาท่ี

หมอดินอาสา 

 
189 
96 
88 

 

 
86.70 
44.04 
40.37 

 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 

 4.3.3 ความคิดเห็นในการพัฒนา “ถังความรูดานการพัฒนาท่ีดิน” และความช่ืนชอบของ 
หมอดินอาสา 

       1) ความคิดเห็นในการพัฒนา “ถังความรูดานการพัฒนาท่ีดิน”ของหมอดินอาสา 

      หมอดินอาสา (รอยละ 96.79) เห็นดวยวา “ถังความรูดานการพัฒนาท่ีดิน” เปนชองทาง  
การใชงานท่ีเขาถึงงาย สะดวก พรอมใชผานระบบออนไลน โดยไมจํากัดเวลาและสถานท่ี แตยังมีหมอดินอาสา 
(รอยละ 1.83) ท่ีไมเห็นดวยกับขอคิดเห็นดังกลาว และ (รอยละ 1.38) มีความคิดเห็นวา ควรปรับปรุง 
ตามลําดับ (ตารางท่ี 4-36) 

      หมอดินอาสา (รอยละ 96.79) เห็นดวยวา ขอมูลใน “ถังความรูดานการพัฒนาท่ีดิน”     
มีความเหมาะสม สามารถตอบสนองความตองการของหมอดินอาสา และเกษตรกร แตยังมีหมอดินอาสา 
(รอยละ 1.83) มีความคิดเห็นวา ควรปรับปรุง และ (รอยละ 1.38) ท่ีไมเห็นดวยกับขอคิดเห็นดังกลาว 
ตามลําดับ (ตารางท่ี 4-35) 

      หมอดินอาสา (รอยละ 94.96) เห็นดวยวา รูปแบบ “ถังความรูดานการพัฒนาท่ีดิน” 
ในเว็บไซต มีความเหมาะสม และนาสนใจ แตยังมีหมอดินอาสา (รอยละ 2.75) เห็นวาควรปรับปรุง และ 
(รอยละ 2.29) ท่ีไมเห็นดวยกับขอคิดเห็นดังกลาว ตามลําดับ (ตารางท่ี 4-35) 

      หมอดินอาสา (รอยละ 94.50) เห็นดวยวา เมนูการใชงาน “ถังความรูดานการ 
พัฒนาท่ีดิน” ใชงานงาย สะดวก สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง แตยังมีหมอดินอาสา (รอยละ 2.75) ไมเห็นดวย 
กับขอคิดเห็นดังกลาว และมีความเห็นวา ควรปรับปรุง ตามลําดับ (ตารางท่ี 4-35) 
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ตารางท่ี 4-36 : ความคิดเห็นในการพัฒนา “ถังความรูดานการพัฒนาท่ีดิน” ของหมอดินอาสา 
n = 432 

ขอมูล 
ระดับความคิดเห็น (รอยละ) 

เห็นดวย ไมเห็นดวย ควรปรับปรุง 

1. “ถังความรูดานการพัฒนาท่ีดิน” เปนชองทางการใชงาน
ท่ีเขาถึงงาย สะดวก พรอมใชผานระบบออนไลน  
โดยไมจํากัดเวลาและสถานท่ี 

96.79 1.83 1.38 

2. ขอมูลใน “ถังความรูดานการพัฒนาท่ีดิน” มีความ
เหมาะสม สามารถตอบสนองความตองการของ 
หมอดินอาสา และเกษตรกร 

96.79 1.38 1.83 

3. รูปแบบ “ถังความรูดานการพัฒนาท่ีดิน” ในเว็บไซต  
มีความเหมาะสม และนาสนใจ 

94.96 2.29 2.75 

4. เมนูการใชงาน “ถังความรูดานการพัฒนาท่ีดิน” ใชงาน
งาย สะดวก สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง 

94.50 2.75 2.75 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 

       2) ความช่ืนชอบ “ถังความรูดานการพัฒนาท่ีดิน” 

  หมอดินอาสามีความชื่นชอบ “ถังความรูดานการพัฒนาท่ีดิน” ในภาพรวม คาคะแนนเฉลี่ย 
3.91 (คะแนนเต็ม 5) อยูในระดับมาก (ตารางท่ี 4-37) 

ตารางท่ี 4-37 : ความชื่นชอบ “ถังความรูดานการพัฒนาท่ีดิน” 
n = 432 

ขอมูล 
ระดับความช่ืนชอบ (รอยละ) 

คะแนนเฉล่ีย ระดับ 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

ความชื่นชอบ “ถังความรู
ดานการพัฒนาท่ีดิน” 

13.30 65.14 20.64 0.92 - 3.91 มาก 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 

  จากการสํารวจ พบวา หมอดินอาสาท่ีรับรู/รูจัก “ถังความรูดานการพัฒนาท่ีดิน” และ 
เคยเขาไป “ถังความรูดานการพัฒนาท่ีดิน” ผานทางเว็บไซตกรมพัฒนาท่ีดิน มีวัตถุประสงคในการใชงาน
เพ่ือหาขอมูล เพ่ิมเติมความรูดานการพัฒนาท่ีดิน เพ่ือชวยแกไขปญหาดานการพัฒนาท่ีดิน และเพ่ืออํานวย
ความสะดวกในการปฏิบัติหนาท่ีหมอดินอาสา โดยเห็นดวยวา เปนชองทางการใชงานท่ีเขาถึงงาย สะดวก 
พรอมใชผานระบบออนไลน ไมจํากัดเวลา และสถานท่ี ขอมูลมีความเหมาะสม สามารถตอบสนองความ
ตองการของหมอดินอาสาและเกษตรกร รูปแบบมีความเหมาะสม นาสนใจ และเมนูในการใชงาน งาย สะดวก 
สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง หมอดินอาสามีความชื่นชอบ “ถังความรูดานการพัฒนาท่ีดิน” ในภาพรวม     
คาคะแนนเฉลี่ย 3.91 (คะแนนเต็ม 5) อยูในระดับมาก 
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 4.3.4 การนําความรูท่ีไดรับจากการฝกอบรม หลักสูตรท่ี 3 ไปใชประโยชน  
  หมอดินอาสาเกือบท้ังหมด (รอยละ 99.54) นําความรูจากการฝกอบรมหลักสูตรท่ี 3 ไปใช
ประโยชน และ (รอยละ 0.46) ไมไดนําความรูจากการฝกอบรมไปใชประโยชน ซ่ึงการนําความรูท่ีไดรับไป
ใชประโยชน หมอดินอาสา (รอยละ 73.26) นําไปพัฒนาแปลงเกษตรตนเอง มากท่ีสุด รองลงมา (รอยละ 47.21) 
ใหคําปรึกษา แนะนํา แกเกษตรกรในชุมชน และ (รอยละ 44.65) ถายทอดความรูใหเกษตรกรในชุมชน 
ตามลําดับ (ตารางท่ี 4-38) 

ตารางท่ี 4-38 : การนําความรูจากการฝกอบรม หลักสูตรท่ี 3 ไปใชประโยชนของหมอดินอาสา 
n = 432 

ขอมูล จํานวน รอยละ 
1. ไมไดนําไปใชประโยชน 2 0.46 
2. นําไปใชประโยชน 

2.1) นําไปพัฒนาแปลงเกษตรตนเอง 
2.2) ใหคําปรึกษา แนะนํา แกเกษตรกรในชุมชน 
2.3) ถายทอดความรูใหเกษตรกรในชุมชน 

430 
315 
203 
192 

99.54 
73.26 
47.21 
44.65 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 

 4.3.5 ความพึงพอใจ และความเหมาะสมในการจัดฝกอบรม หลักสูตรท่ี 3 ของหมอดินอาสา 

       1) ความพึงพอใจ ในการจัดฝกอบรม หลักสูตรท่ี 3 ของหมอดินอาสา 
    หมอดินอาสามีความพึงพอใจการจัดฝกอบรม หลักสูตรท่ี 3 ดานวิทยากร หัวขอการ

ฝกอบรม และเนื้อหา อยูในระดับมากท้ังหมด โดยมีความพึงพอใจรูปแบบการฝกอบรม มากท่ีสุด 
คาคะแนนเฉลี่ย 2.83 (คะแนนเต็ม 3) อยูในระดับมาก รองลงมา คือ ความพึงพอใจวิทยากร คาคะแนน
เฉลี่ย 2.79 อยูในระดับมาก ความพึงพอใจหัวขอการฝกอบรมและเนื้อหา คาคะแนนเฉลี่ย 2.73 อยูในระดับ
มาก และความพึงพอใจการบริหารจัดการ คาคะแนนเฉลี่ย 2.47 อยูในระดับมาก ตามลําดับ ซ่ึงรายละเอียด
ในแตละดานมีดังนี้ (ตารางท่ี 4-39) 

ความพึงพอใจรูปแบบการฝกอบรม คาคะแนนเฉลี่ย 2.83 (คะแนนเต็ม 3) อยูในระดับมาก 
ประกอบดวย ความพึงพอใจการเปดโอกาสใหหมอดินอาสาไดพบปะกัน คาคะแนนเฉลี่ย 2.83 อยูในระดับ
มาก ความพึงพอใจการแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น ดานการพัฒนาท่ีดิน เพ่ือนําไปประยุกตใช 
ใหเหมาะสมกับพ้ืนท่ี คาคะแนนเฉลี่ย 2.82 อยูในระดับมาก ตามลําดับ  

ความพึงพอใจวิทยากร คาคะแนนเฉลี่ย 2.79 (คะแนนเต็ม 3) อยูในระดับมาก ประกอบดวย 
ความพึงพอใจวิทยากรมีความรู ความเชี่ยวชาญ และประสบการณในหัวขอการฝกอบรม คาคะแนนเฉลี่ย 
2.83 อยูในระดับมาก ความพึงพอใจวิทยากรกระตุนใหมีสวนรวม และเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็น   
คาคะแนนเฉลี่ย 2.78 อยูในระดับมาก และความพึงพอใจวิทยากรมีเทคนิคและวิธีการถายทอดความรู 
ใหเขาใจไดงาย คาคะแนนเฉลี่ย 2.76 อยูในระดับมาก ตามลําดับ  

  ความพึงพอใจหัวขอการฝกอบรมและเนื้อหา คาคะแนนเฉลี่ย 2.73 (คะแนนเต็ม 3) อยูใน
ระดับมาก ประกอบดวย ความพึงพอใจความรูท่ีไดรับจากการฝกอบรม คาคะแนนเฉลี่ย 2.78 อยูในระดับมาก 
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ความพึงพอใจหัวขอฝกอบรมท่ีสอดคลองกับความตองการของผูรับการฝกอบรม คาคะแนนเฉลี่ย 2.71 อยูใน
ระดับมาก และความพึงพอใจความเหมาะสมของเนื้อหา คาคะแนนเฉลี่ย 2.70 อยูในระดับมาก ตามลําดับ  

  ความพึงพอใจดานการบริหารจัดการ คาคะแนนเฉลี่ย 2.47 อยูในระดับมาก ประกอบดวย 
ความพึงพอใจบรรยากาศในการฝกอบรม คาคะแนนเฉลี่ย 2.50 อยูในระดับมาก ความพึงพอใจความเหมาะสม
ของสถานท่ี คาคะแนนเฉลี่ย 2.47 อยูในระดับมาก และความพึงพอใจระยะเวลาในการฝกอบรม จํานวน   
1 วัน คาคะแนนเฉลี่ย 2.43 อยูในระดับมาก ตามลําดับ  

ตารางท่ี 4-39 : ความพึงพอใจการจัดฝกอบรม หลักสูตรท่ี 3 ของหมอดินอาสา 
n = 432 

ขอมูล 
ระดับความพึงพอใจ (รอยละ) 

คะแนนเฉล่ีย ระดับ 
มาก ปานกลาง นอย 

1. รูปแบบการฝกอบรม 
1.1) เปนการเปดโอกาสให   

หมอดินอาสาไดพบปะกัน 
1.2) มีการแลกเปลี่ยนความรู 

ความคิดเห็น ดานการพัฒนาท่ีดิน เพ่ือ
นําไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับพ้ืนท่ี 

 
83.57 

 
82.18 

 
 

 
16.20 

 
17.59 

 
 

 
0.23 

 
0.23 

 
 

2.83 
2.83 

 
2.82 

 
 

มาก 
มาก 

 
มาก 

 
 

2. ดานวิทยากร 
2.1) วิทยากรมีความรู ความ

เชี่ยวชาญ และประสบการณในหัวขอ
การฝกอบรม 

2.2) วิทยากรกระตุนใหมีสวนรวม 
และเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็น 

2.3) มีเทคนิคและวิธีการถายทอด
ความรูใหเขาใจไดงาย 

 
82.87 

 
 

78.47 
 

76.39 

 
16.90 

 
 

21.30 
 

23.38 

 
0.23 

 
 

0.23 
 

0.23 

2.79 
2.83 

 
 

2.78 
 

2.76 

มาก 
มาก 

 
 

มาก 
 

มาก 

3. หัวขอการฝกอบรม และเนื้อหา 
3.1) ความรูท่ีไดรับจากการ

ฝกอบรม 
3.2) หัวขอฝกอบรมสอดคลองกับ

ความตองการของผูรับการฝกอบรม 
3.3) ความเหมาะสมของเนื้อหา 

 
78.01 

 
72.53 

 
70.14 

 
21.76 

 
27.78 

 
29.63 

 
0.23 

 
0.69 

 
0.23 

2.73 
2.78 

 
2.71 

 
2.70 

มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

4. การบริหารจัดการ 
4.1) บรรยากาศในการฝกอบรม 
4.2) ความเหมาะสมของสถานท่ี 
4.3) ระยะเวลาในการฝกอบรม 

จํานวน 1 วัน 

 
50.00 
47.22 
46.76 

 
49.54 
52.32 
 9.77 

 
0.46 
0.46 
3.47 

2.47 
2.50 
2.47 
2.43 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
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  ในภาพรวม หมอดินอาสามีความพึงพอใจรูปแบบการจัดฝกอบรม หลักสูตรท่ี 3 คาคะแนน
เฉลี่ย 2.79 (คะแนนเต็ม 3) อยูในระดับมาก (ตารางท่ี 4-40) 

ตารางท่ี 4-40 : ความพึงพอใจรูปแบบการจัดฝกอบรม ในภาพรวม  
n = 432 

ขอมูล 
ระดับความพึงพอใจ (รอยละ) 

คะแนนเฉล่ีย ระดับ 
มาก ปานกลาง นอย 

ความพึงพอใจรูปแบบการจัดฝกอบรม 
ในภาพรวม 

78.94 21.06 - 2.79 มาก 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 

       2) ความเหมาะสมในรูปแบบการจัดฝกอบรม หลักสูตรท่ี 3 ของหมอดินอาสา 

      หมอดินอาสาสวนมาก (รอยละ 97.92) ใหความคิดเห็นวา รูปแบบการจัดอบรม หลักสูตรท่ี 3 
มีความเหมาะสม และ (รอยละ 2.08) ใหความคิดเห็นวา รูปแบบการจัดฝกอบรม หลักสูตรท่ี 3 ไมมีความ
เหมาะสม โดย (รอยละ 44.45) อยากใหจัดฝกอบรมท่ีเนนการฝกปฏิบัติ (รอยละ 33.33) ระยะเวลาในการ
อบรมนอยเกินไป และ (รอยละ 22.22) มีความวิตกกังวลจากสถานการณการแพรระบาดของโรค 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ตารางท่ี 4-41) 

ตารางท่ี 4-41 : ความเหมาะสมรูปแบบการจัดฝกอบรม หลักสูตรท่ี 3 
n = 432 

ความเหมาะสม จํานวน รอยละ 
1. เหมาะสม 
2. ไมเหมาะสม  

423 
9 

97.92 
2.08 

- ควรจัดฝกอบรมท่ีเนนการฝกปฏิบัต ิ 4 44.45 
- ระยะเวลาในการอบรมนอยเกินไป 3 33.33 
- มีความวิตกกังวลในสถานการณการแพรระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
2 22.22 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 

  จากการสํารวจความพึงพอใจ และความเหมาะสมรูปแบบการจัดฝกอบรม หลักสูตรท่ี 3 
สามารถสรุปไดวา ความพึงพอใจและความเหมาะสมรูปแบบการจัดฝกอบรมในหลักสูตรดังกลาว 
มีความสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน หมอดินอาสามีความพึงพอใจรูปแบบการจัดฝกอบรม ในระดับมาก 
และใหความคิดเห็นวา รูปแบบการจัดฝกอบรม หลักสูตรท่ี 3 มีความเหมาะสม สําหรับหมอดินอาสา 
ท่ีใหความคิดเห็นวา รูปแบบการจัดฝกอบรม หลักสูตรท่ี 3 ไมมีความเหมาะสม (รอยละ 44.45) ควรจัด
ฝกอบรมท่ีเนนการฝกปฏิบัติ (รอยละ 33.33) ระยะเวลาในการอบรมนอยเกินไป และ (รอยละ 22.22) 
มีความวิตกกังวลจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
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 4.3.6 การประเมินความคุมคาในการจัดฝกอบรม หลักสูตรท่ี 3 ดวยวิธีสมมติเหตุการณ 
ใหประเมินคาความเต็มใจจายในการฝกอบรม 

       หมอดินอาสา (รอยละ 35.88) ใหความคิดเห็นวา คาลงทะเบียนท่ีมีความเหมาะสมในการ
ฝกอบรม หลักสูตรท่ี 3 ควรเทากับจํานวน 200 บาท มากท่ีสุด รองลงมา (รอยละ 22.69) คาลงทะเบียนท่ีมี
ความเหมาะสม เทากับจํานวน 300 บาท (รอยละ 20.83) คาลงทะเบียนท่ีมีความเหมาะสม ควรนอยกวา
จํานวน 200 บาท และ (รอยละ 20.60) คาลงทะเบียนท่ีมีความเหมาะสม เทากับจํานวน 400 บาท 
ตามลําดับ (ตารางท่ี 4-42) 

ตารางท่ี 4-42 : คาลงทะเบียนท่ีมีความเหมาะสมสําหรับการฝกอบรมใน หลักสูตรท่ี 3 ของหมอดินอาสา 
n = 432 

ระดับความเหมาะสม จํานวน รอยละ 
1. นอยกวา จํานวน 200 บาท 
2. จํานวน 200 บาท 
3. จํานวน 300 บาท 
4. จํานวน 400 บาท 

90 
155 
98 
89 

20.83 
35.88 
22.69 
20.60 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
       จากการสํารวจพบวา หมอดินอาสา (รอยละ 35.88) ใหความคิดเห็นวา คาลงทะเบียนท่ีมี
ความเหมาะสม สําหรับการฝกอบรมในหลักสูตรท่ี 3 ควรเทากับจํานวน 200 บาท/ราย ซ่ึงหากเปรียบเทียบ
กับตนทุนการจัดฝกอบรมในหลักสูตรท่ี 3 จํานวน 320 บาท/ราย โดยประมาณ อาจกลาวไดวา การประเมิน
ความคุมคาโดยมองจากผลตอบแทนท่ีเปนเงินจะไมมีความคุมคา แตหากพิจารณาผลตอบแทนท่ีไมใชตัวเงิน หรือ
ผลตอบแทนท่ีจับตองไมได (Intangible Benefits) เชน การตอยอดความรูนําไปปฏิบัติใชพัฒนาแปลง
ตนเอง การนําความรูท่ีไดรับใหคําปรึกษา แนะนําเกษตรกรในชุมชน และการถายทอดความรูสูเกษตรกรใน
ชุมชน เปนการสรางภาพลักษณท่ีดีของหมอดินอาสา ในฐานะเปนตัวแทนของกรมพัฒนาท่ีดิน ซ่ึงเกิดเปน
ความคุมคาท่ีไมสามารถประเมินคาเปนเงินได 

 4.3.7 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ  

       1) ปญหา อุปสรรค 

      หมอดินอาสา (รอยละ 66.20) ใหความคิดเห็นวา การจัดฝกอบรมในครั้งนี้มีอุปสรรค
จากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีทวีความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน สงผลใหมีการ
เปลี่ยนแปลงวันเวลาการจัดอบรม ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินงานใหเหมาะสม สอดคลองกับมาตรการ
ปองกัน ควบคุม การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมีความวิตกกังวลในสถานการณดังกลาว 
มากท่ีสุด รองลงมา (รอยละ 27.78) มีปญหาอุปสรรคในการเดินทางเขารวมอบรม (รอยละ 2.55) มีอุปสรรค 
ในการประสานงานกับเจาหนาท่ี (รอยละ 1.85) ไมมีความพรอมของเครื่องมือ อุปกรณในการฝกอบรม และ 
(รอยละ 1.62) สถานท่ีในการฝกอบรมไมเหมาะสม ตามลําดับ (ตารางท่ี 4-43) 
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ตารางท่ี 4-43 : ปญหา และอุปสรรค ในการจัดฝกอบรม หลักสูตรท่ี 3 
n = 432 

ขอมูล จํานวน รอยละ 
1. การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทําให
มีการเปลี่ยนแปลงวันเวลา ปรับเปลี่ยนรูปแบบ ใหเหมาะสม 
สอดคลองกับมาตรการปองกัน ควบคุมการระบาดของโรค
ดังกลาว 

286 66.20 

2. มีปญหาอุปสรรคในการเดินทางเขารวมฝกอบรม 120 27.78 
3. มีอุปสรรคในการประสานงานกับเจาหนาท่ี 11 2.55 
4. ไมมีความพรอมของอุปกรณในการจัดฝกอบรม 8 1.85 
5. สถานท่ีในการฝกอบรม ไมเหมาะสม 7 1.62 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 

       2) ขอเสนอแนะ 

  จากการสํารวจ สามารถสรุปไดวา สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 เปนอุปสรรคในการจัดฝกอบรมในครั้งนี้ สงผลใหมีการเปลี่ยนแปลงวันเวลาจัดอบรม ปรับเปลี่ยน
รูปแบบใหเหมาะสม สอดคลองกับมาตรการปองกัน ควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
และมีความวิตกกังวลในสถานการณดังกลาว และมีปญหาอุปสรรคในการเดินทาง โดยมีปญหาเล็ก ๆ นอย ๆ 
ในการประสานงานกับเจาหนาท่ี ไมมีความพรอมของเครื่องมือ อุปกรณในการฝกอบรม และสถานท่ีในการ
ฝกอบรม ไมเหมาะสม 
  ขอเสนอแนะสําหรับการจัดฝกอบรมในครั้งตอไป หมอดินอาสา (รอยละ 61.11) ใหความ
คิดเห็นวา รูปแบบการฝกอบรมควรเปนการบรรยายความรู พรอมฝกปฏิบัติ และศึกษาดูงาน มากท่ีสุด 
รองลงมา (รอยละ 19.68) เปนการบรรยายความรู พรอมฝกปฏิบัติ (รอยละ 9.95) เปนการบรรยายความรู 
และ (รอยละ 9.26) เปนการอบรมในรูปแบบออนไลน ตามลําดับ ระยะเวลาท่ีเหมาะสม หมอดินอาสา 
(รอยละ 58.56) ใหความคิดเห็นวา ระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการจัดฝกอบรมควรเปน จํานวน 2 วัน มากท่ีสุด 
รองลงมา (รอยละ 34.03) เปนจํานวน 1 วัน (รอยละ 4.17) เปนจํานวนครึ่งวัน และ (รอยละ 3.24) 
เปนจํานวน 3 วัน ตามลําดับ โดยมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติม หมอดินอาสา (รอยละ 56.94) ใหความคิดเห็นวา 
ควรจัดเวทีเปดโอกาสใหหมอดินไดพบปะ แลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น และประสบการณ มากท่ีสุด 
รองลงมา (รอยละ 40.51) ควรเปดโอกาสใหหมอดินอาสาไดเลือกเรียนรูในเรื่อง/หัวขอท่ีตนเองสนใจ (รอยละ 
37.27) อยากใหกรมฯ จัดฝกอบรมหมอดินอาสาท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน (รอยละ 36.81) อยากใหมี
ทําเนียบรุนหมอดินอาสา และมีสวัสดิการใหหมอดินอาสาตามความเหมาะสม และ (รอยละ 27.08) 
การฝกอบรมในรูปแบบหลักสูตรท่ี 3 มีความเหมาะสมแลว ตามลําดับ (ตารางท่ี 4-44) 
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ตารางท่ี 4-44 : ขอเสนอแนะสําหรับการจัดฝกอบรมในครั้งตอไป 
n = 432 

ขอมูล จํานวน รอยละ 
1. รูปแบบการฝกอบรม 

1.1) การบรรยายความรู พรอมฝกปฏิบัติ และศึกษา ดูงาน 
1.2) การบรรยายความรู พรอมฝกปฏิบัติ 
1.3) การบรรยายความรู 
1.4) การอบรมในรูปแบบออนไลน 

 
264 
85 
43 
40 

 
61.11 
19.68 
9.95 
9.26 

2. ระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
2.1) จํานวน ครึ่งวัน 
2.2) จํานวน 1 วัน 
2.3) จํานวน 2 วัน 
2.4) จํานวน 3 วัน 

 
18 

147 
253 
14 

 
4.17 

34.03 
58.56 
3.24 

3. ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 
3.1) อยากใหจัดเวทีเปดโอกาสใหหมอดินอาสาไดพบปะ 

แลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น และประสบการณ 
3.2) เปดโอกาสใหหมอดินอาสาไดเลือกเรียนรูในเรื่อง/

หัวขอท่ีตนเองสนใจ 
3.3) อยากใหกรมฯ จัดฝกอบรมหมอดินอาสาท่ีมีความ

เชี่ยวชาญเฉพาะดาน 
3.4) จัดทํา “ทําเนียบรุนหมอดินอาสา”และมีสวัสดิการให

หมอดินอาสาตามความเหมาะสม 
3.5) การฝกอบรมหลักสูตรท่ี 3 มีความเหมาะสมดีแลว 

 
246 

 
175 

 
161 

 
159 

 
117 

 
56.94 

 
40.51 

 
37.27 

 
36.81 

 
27.08 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 

  จากการสํารวจ สามารถสรุปไดวา หมอดินอาสามีขอเสนอแนะสําหรับการจัดฝกอบรมใน
ครั้งตอไป โดยรูปแบบการฝกอบรมควรเปนการบรรยายความรู พรอมฝกปฏิบัติ และศึกษาดูงาน ระยะเวลา
ท่ีเหมาะสม จํานวน 2 วัน ซ่ึงมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ควรจัดเวทีเปดโอกาสใหหมอดินไดพบปะ แลกเปลี่ยน
ความรู ความคิดเห็น และประสบการณ ควรเปดโอกาสใหหมอดินอาสาไดเลือกเรียนรูในเรื่อง/หัวขอท่ีตนเอง
สนใจ อยากใหกรมฯ จัดฝกอบรมหมอดินอาสาท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน อยากใหมีทําเนียบรุนหมอดินอาสา 
และมีสวัสดิการใหหมอดินอาสาตามความเหมาะสม และการฝกอบรมในรูปแบบหลักสูตรท่ี 3 มีความเหมาะสมแลว 

 4.3.8 ผลการประเมินของเจาหนาท่ีสถานีพัฒนาท่ีดินผูจัดฝกอบรม หลักสูตรท่ี 3 

       1) ขอมูลท่ัวไปของเจาหนาท่ีสถานีพัฒนาท่ีดินผูจัดฝกอบรม หลักสูตรท่ี 3 

   เจาหนาท่ีสถานีพัฒนาท่ีดินเกินกวาครึ่งหนึ่ง (รอยละ 55.76) เปนเพศหญิง 
และ (รอยละ 44.24) เปนเพศชาย เจาหนาท่ีสถานีพัฒนาท่ีดิน (รอยละ 27.88) ดํารงตําแหนงนักวิชาการ
เกษตรชํานาญการ (รอยละ 24.85) นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (รอยละ 15.15) นักวิชาการเกษตร 
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(พนักงานราชการ) (รอยละ 10.91) นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ (รอยละ 9.09) เจาพนักงาน
การเกษตรปฏิบัติงาน (รอยละ 8.48) เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน (รอยละ 1.21) เจาพนักงาน
การเกษตรอาวุโส และเจาพนักงานการเกษตร (รอยละ 0.61) พนักงานหองปฏิบัติการ ส.3 และ เจาหนาท่ี
แผนท่ีภาพถาย (ตารางท่ี 4-45) 

เจาหนาท่ีสถานีพัฒนาท่ีดิน (รอยละ 32.73) มีประสบการณในการทํางาน 6 - 10 ป 
มากท่ีสุด รองลงมา (รอยละ 24.24) มีประสบการณในการทํางาน 11 - 15 ป (รอยละ 21.81) มีประสบการณ
ในการทํางานนอยกวาหรือเทากับ 5 ป (รอยละ 13.34) มีประสบการณในการทํางานมากกวา 20 ป และ 
(รอยละ 7.88) มีประสบการณในการทํางาน 16 - 20 ป ตามลําดับ โดยเจาหนาท่ีสถานีพัฒนาท่ีดิน (รอยละ 
79.39) ปฏิบัติหนาท่ีเปน “มิสเตอรเกษตรอินทรีย” และ (รอยละ 20.61) ไมไดเปน “มิสเตอรเกษตรอินทรีย” 
ตามลําดับ (ตารางท่ี 4-45) 

ตารางท่ี 4-45 : ขอมูลท่ัวไปของเจาหนาท่ีสถานีพัฒนาท่ีดิน 
n = 165 

ขอมูล จํานวน รอยละ 
1. เพศ   

- ชาย 73 44.24 
- หญิง 92 55.76 

2. ตําแหนง   
- นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 46 27.88 
- นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 41 24.85 

- นักวิชาการเกษตร (พนักงานราชการ) 25 15.15 
- นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 18 10.91 
- เจาพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 15 9.09 
- เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 14 8.48 
- เจาพนักงานการเกษตรอาวุโส 2 1.21 

- เจาพนักงานการเกษตร 2 1.21 

- พนักงานหองปฏิบัติการ ส.3 1 0.61 
- เจาหนาท่ีแผนท่ีภาพถาย 1 0.61 

3. ประสบการณในการทํางาน   
- จํานวน นอยกวา หรือเทากับ 5 ป 36 21.81 
- จํานวน 6 - 10 ป 54 32.73 
- จํานวน 11 - 15 ป 40 24.24 
- จํานวน 16 - 20 ป 13 7.88 
- จํานวน มากกวา 20 ป 22 13.34 

5. การปฏิบัติหนาท่ีเปน “มิสเตอรเกษตรอินทรีย”   
- เปน “มิสเตอรเกษตรอินทรีย” 131 79.39 
- ไมไดเปน “มิสเตอรเกษตรอินทรีย” 34 20.61 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
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       2) การเขาใชงาน “ถังความรูดานการพัฒนาท่ีดิน” และการนําความรูท่ีไดรับไปใช
ประโยชน ของเจาหนาท่ีสถานีพัฒนาท่ีดิน 
     2.1) การใชงาน “ถังความรูดานการพัฒนาท่ีดิน” 
   เจาหนาท่ีสถานีพัฒนาท่ีดินเกือบท้ังหมด (รอยละ 95.76) ไดเขาใชงาน “ถังความรู 
ดานการพัฒนาท่ีดิน” และ (รอยละ 4.24) ไมไดเขาใชงาน “ถังความรูดานการพัฒนาท่ีดิน” ในเว็บไซต 
กรมพัฒนาท่ีดิน โดยเจาหนาท่ีสถานีพัฒนาท่ีดินท่ีเขาใชงาน “ถังความรูดานการพัฒนาท่ีดิน” ในเว็บไซต
กรมพัฒนาท่ีดิน (รอยละ 48.73) มีความถ่ีในการเขาใชงาน “ถังความรูดานการพัฒนาท่ีดิน” จํานวน      
1-2 ครั้ง/เดือน มากท่ีสุด รองลงมา (รอยละ 40.51) มีความถ่ี จํานวนนอยกวา 1 ครั้ง/เดือน และ (รอยละ 
10.76) มีความถ่ี จํานวน 1-2 ครั้ง/สัปดาห ตามลําดับ ท้ังนี้ เจาหนาท่ีสถานีพัฒนาท่ีดิน (รอยละ 65.19) 
เขาไปใชประโยชน “ถังความรูดานการพัฒนาท่ีดิน” เพ่ือนําองคความรูท่ีไดรับไปอบรม ถายทอดใหกับ
เกษตรกร มากท่ีสุด รองลงมา (รอยละ 25.95) เพ่ือนําความรูไปปรับใชในพ้ืนท่ีทําการเกษตรตนเอง 
(รอยละ 17.09) เพ่ือใหแนะนํา และใหคําปรึกษากับเกษตรกรท่ีสนใจ และ (รอยละ 8.86) เพ่ือเพ่ิมเติม
ความรู ทักษะ และนําไปปรับใชในการขับเคลื่อนงานท่ีรับผิดชอบ ตามลําดับ (ตารางท่ี 4-46) 

ตารางท่ี 4-46 : การเขาใชงาน “ถังความรูดานการพัฒนาท่ีดิน” ในเว็บไซตกรมพัฒนาท่ีดิน 
 n = 165 

ขอมูล จํานวน รอยละ 

1. ไมไดเขาไปใชงาน “ถังความรูดานการพัฒนาท่ีดิน” 7 4.24 

2. เขาไปใชงาน “ถังความรูดานการพัฒนาท่ีดิน” โดยมีความถ่ี 158 95.76 

- นอยกวา 1 ครั้ง/เดือน 64 40.51 

- จํานวน 1-2 ครั้ง/เดือน 77 48.73 

- จํานวน 1-2 ครั้ง/สัปดาห 17 10.76 

มีการเขาไปใชประโยชน (ตอบมากกวา 1 ขอ)   

- เพ่ือนําองคความรูท่ีไดรับไปอบรม ถายทอดใหกับเกษตรกร 103 65.19 

- เพ่ือนําความรูไปปรับใชในพ้ืนท่ีทําการเกษตรตนเอง 41 25.95 

- เพ่ือใหแนะนํา และใหคําปรึกษากับเกษตรกรท่ีสนใจ 27 17.09 

- เพ่ือเพ่ิมเติมความรู ทักษะ และนําไปปรับใชในการ
ขับเคลื่อนงานท่ีรับผิดชอบ 

14 8.86 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 

     2.2) ความเหมาะสมของเนื้อหาองคความรูหลักใน “ถังความรูดานการพัฒนาท่ีดิน” 
   เจาหนาท่ีสถานีพัฒนาท่ีดินท่ีเขาใชงาน “ถังความรูดานการพัฒนาท่ีดิน” มีความ
คิดเห็นวา เนื้อหาขอมูลองคความรูหลักใน “ถังความรูดานการพัฒนาท่ีดิน” ท้ัง 8 องคความรูหลัก มีความ
เหมาะสมและนาสนใจ โดยเจาหนาท่ีสถานีพัฒนาท่ีดินใหความคิดเห็นวา องคความรูการอนุรักษดินและน้ํา/
หญาแฝก มีความเหมาะสมและนาสนใจ ดวยคาคะแนนเฉลี่ย 4.36 อยูในระดับมาก มากท่ีสุด รองลงมา คือ 
องคความรูผลิตภัณฑจุลินทรีย พด. คาคะแนนเฉลี่ย 4.33 อยูในระดับมาก องคความรูดานการจัดการดิน 
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การวิเคราะหดิน และการถอดบทเรียนจากหมอดินอาสา คาคะแนนเฉลี่ย 4.30 4.21 และ 4.15 อยูในระดับ
มาก ตามลําดับ องคความรูแผนท่ีทางเกษตร การวางแผนการใชท่ีดิน และ เรื่องอ่ืน ๆ เชน ระเบียบหมอดิน 
วิธีการใชเว็บไซต หมอดินอาสา มีความเหมาะสมและนาสนใจ คาคะแนนเฉลี่ย 4.11 4.09 และ 3.99 อยูใน
ระดับมาก ตามลําดับ (ตารางท่ี 4-47) 

ตารางท่ี 4-47 : ความเหมาะสมของเนื้อหา ขอมูลองคความรูหลักใน “ถังความรูดานการพัฒนาท่ีดิน” 

n = 165 

ขอมูล 
ระดับความคิดเห็น (รอยละ) คะแนน

เฉลี่ย 
ระดับ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

1. การอนุรักษดินและน้ํา/หญาแฝก 44.24 49.70 4.84 0.61 0.61 4.36 มาก 
2. ผลิตภัณฑจุลินทรีย พด. 44.85 46.05 7.88 0.61 0.61 4.33 มาก 
3. การจัดการดิน 40.00 52.15 6.63 0.61 0.61 4.30 มาก 
4. การวิเคราะหดิน 36.36 50.30 12.12 0.61 0.61 4.21 มาก 
5. การถอดบทเรียนจากหมอดินอาสา 33.94 50.30 13.94 1.21 0.61 4.15 มาก 
6. แผนที่ทางเกษตร 35.15 44.24 18.18 1.82 0.61 4.11 มาก 
7. การวางแผนการใชที่ดิน 35.76 41.21 20.60 1.82 0.61 4.09 มาก 
8. เร่ืองอ่ืน ๆ เชน ระเบียบหมอดิน 
วิธีการใชเว็บไซต หมอดินอาสา 

24.85 52.12 21.21 1.21 0.61 3.99 มาก 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 

     2.3) ความคิดเห็นเพ่ือการพัฒนา “ถังความรูดานการพัฒนาท่ีดิน” ของเจาหนาท่ี
สถานีพัฒนาท่ีดิน 

   เจาหนาท่ีสถานีพัฒนาท่ีดิน (รอยละ 98.18) เห็นดวยวา รูปแบบ “ถังความรูดาน
การพัฒนาท่ีดิน” มีความเหมาะสม และนาสนใจ แตยังมีเจาหนาท่ีสถานีพัฒนาท่ีดิน (รอยละ 1.21) ท่ีไมเห็นดวย
กับขอคิดเห็นดังกลาว และ (รอยละ 0.61) มีความคิดเห็นวา ควรปรับปรุง ตามลําดับ (ตารางท่ี 4-48) 

   เจาหนาท่ีสถานีพัฒนาท่ีดิน (รอยละ 98.18) เห็นดวยวา เมนูการใชงาน “ถังความรู
ดานการพัฒนาท่ีดิน” ใชงานงาย สะดวก สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง แตยังมีเจาหนาท่ีสถานีพัฒนาท่ีดิน 
(รอยละ 1.21) มีความคิดเห็นวา ควรปรับปรุง และ (รอยละ 0.61) ท่ีไมเห็นดวยกับขอคิดเห็นดังกลาว 
ตามลําดับ (ตารางท่ี 4-48) 

   เจาหนาท่ีสถานีพัฒนาท่ีดิน (รอยละ 97.57) เห็นดวยวา “ถังความรูดานการ
พัฒนาท่ีดิน” เปนชองทางการใชงานท่ีเขาถึงงาย สะดวก พรอมใชผานระบบออนไลน โดยไมจํากัดเวลาและ
สถานท่ี แตยังมีเจาหนาท่ีสถานีพัฒนาท่ีดิน (รอยละ 1.82) มีความคิดเห็นวา ควรปรับปรุง และ (รอยละ 0.61) 
ท่ีไมเห็นดวยกับขอคิดเห็นดังกลาว ตามลําดับ (ตารางท่ี 4-48) 

   เจาหนาท่ีสถานีพัฒนาท่ีดิน (รอยละ 95.76) เห็นดวยวา ขอมูลใน “ถังความรู
ดานการพัฒนาท่ีดิน” มีความเหมาะสม สามารถตอบสนองความตองการของหมอดินอาสา และเกษตรกร 
แตยังมีเจาหนาท่ีสถานีพัฒนาท่ีดิน (รอยละ 2.42) ท่ีไมเห็นดวยกับขอคิดเห็นดังกลาว และ (รอยละ 1.82) 
มีความคิดเห็นวา ควรปรับปรุง ตามลําดับ (ตารางท่ี 4-48) 
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ตารางท่ี 4-48. : ความคิดเห็นในการพัฒนา “ถังความรูดานการพัฒนาท่ีดิน 
n = 165 

ขอมูล 
ความคิดเห็น (รอยละ) 

เห็นดวย ไมเห็นดวย ควรปรับปรุง 
1. รูปแบบ “ถังความรูดานการพัฒนาท่ีดิน” มีความ
เหมาะสม และนาสนใจ 

98.18 1.21 0.61 

2. เมนูการใชงาน “ถังความรูดานการพัฒนาท่ีดิน” ใชงาน
งาย สะดวก สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง 

98.18 0.61 1.21 

3. “ถังความรูดานการพัฒนาท่ีดิน” เปนชองทางการใชงาน
ท่ีเขาถึงงาย สะดวก พรอมใชผานระบบออนไลน โดยไม
จํากัดเวลา และสถานท่ี 

97.57 0.61 1.82 

4. ขอมูลใน “ถังความรูดานการพัฒนาท่ีดิน” มีความ
เหมาะสม สามารถตอบสนองความตองการของหมอดิน
อาสา และเกษตรกร 

95.76 2.42 1.82 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 

     2.4) การแนะนํา “ถังความรูดานการพัฒนาท่ีดิน” 
   เจาหนาท่ีสถานีพัฒนาท่ีดินเกือบท้ังหมด (รอยละ 98.18) มีการแนะนําให      
หมอดินอาสารูจัก “ถังความรูดานการพัฒนาท่ีดิน” ในเว็บไซตกรมพัฒนาท่ีดิน และ (รอยละ 1.82) ไมได
แนะนํา “ถังความรูดานการพัฒนาท่ีดิน” ใหหมอดินอาสารูจัก เนื่องจากหมอดินอาสายังไมมีความพรอม
ของอุปกรณ และสัญญาณอินเตอรเน็ต (ตารางท่ี 4-49) 

ตารางท่ี 4-49 : การแนะนําใหหมอดินอาสารูจัก “ถังความรูดานการพัฒนาท่ีดิน”  
n = 165 

ขอมูล จํานวน รอยละ 

1. แนะนํา 162 98.18 
2. ไมแนะนํา    3   1.82 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 

     2.5) ความคิดเห็นตอการคัดเลือกหัวขอในการฝกอบรมหมอดินอาสา หลักสูตรท่ี 3 
ของเจาหนาท่ีสถานีพัฒนาท่ีดิน 

   เจาหนาท่ีสถานีพัฒนาท่ีดิน (รอยละ 72.73) มีความคิดเห็นวา ปจจัยท่ีมีผลตอ
การเลือกหัวขอในการจัดฝกอบรมหมอดินอาสา หลักสูตรท่ี 3 คือ เปนหัวขอท่ีมีความเหมาะสมกับสภาพ
พ้ืนท่ี มากท่ีสุด รองลงมา (รอยละ 66.06) เปนหัวขอท่ีหมอดินอาสาสวนใหญใหความสนใจ (รอยละ 49.09) 
เปนหัวขอท่ีไดรับความสนใจ ทันสมัย ตอสถานการณในปจจุบัน และ (รอยละ 47.27) เปนหัวขอ 
ท่ีทานมีความรู ความเชี่ยวชาญ และความถนัด ตามลําดับ (ตารางท่ี 4-50) 
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ตารางท่ี 4-50 : ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกหัวขอการจัดอบรมหมอดินอาสา หลักสูตรท่ี 3  
n = 165 

ขอมูล จํานวน รอยละ 

1. เปนหัวขอท่ีมีความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี 120 72.73 

2. เปนหัวขอท่ีหมอดินอาสาสวนใหญใหความสนใจ 109 66.06 

3. เปนหัวขอท่ีไดรับความสนใจ ทันสมัย ตอสถานการณในปจจุบัน 81 49.09 

4. เปนหัวขอท่ีทานมีความรู ความเชี่ยวชาญ และความถนัด 78 47.27 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 

       3) ความพึงพอใจและความเหมาะสมในการฝกอบรมหมอดินอาสา หลักสูตรท่ี 3 ของ
เจาหนาท่ีสถานีพัฒนาท่ีดิน 

     3.1) ความพึงพอใจในการฝกอบรมหมอดินอาสา หลักสูตรท่ี 3 ของเจาหนาท่ี 
สถานีพัฒนาท่ีดิน 

   เจาหนาท่ีสถานีพัฒนาท่ีดินมีความพึงพอใจการฝกอบรม หลักสูตรท่ี 3 ดานผูเขา
รับการฝกอบรม หัวขอการฝกอบรมและเนื้อหา และการบริหารจัดการ อยูในระดับมากท้ังหมด โดยมีความ
พึงพอใจดานผูเขารับการฝกอบรม มากท่ีสุด คาคะแนนเฉลี่ย 2.77 (คะแนนเต็ม 3) อยูในระดับมาก 
รองลงมา คือ ความพึงพอใจหัวขอการฝกอบรมและเนื้อหา คาคะแนนเฉลี่ย 2.75 อยูในระดับมาก และ
ความพึงพอใจการบริหารจัดการ คาคะแนนเฉลี่ย 2.71 อยูในระดับมาก ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดของ
ความพึงพอใจในแตละดาน ดังนี้ (ตารางท่ี 4-51) 

   ความพึงพอใจในผูเขารับการฝกอบรม คาคะแนนเฉลี่ย 2.77 อยูในระดับมาก 
ประกอบดวย ความพึงพอใจในความสนใจของผูเขารับการฝกอบรม คาคะแนนเฉลี่ย 2.81 อยูในระดับมาก 
ความพึงพอใจการแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น ดานการพัฒนาท่ีดิน เพ่ือนําไปประยุกตใชใหเหมาะสม
กับพ้ืนท่ี คาคะแนนเฉลี่ย 2.79 อยูในระดับมาก และความพึงพอใจความเหมาะสมของจํานวนผูเขารับการ
ฝกอบรม คาคะแนนเฉลี่ย 2.71 อยูในระดับมาก ตามลําดับ 

   ความพึงพอใจหัวขอการฝกอบรมและเนื้อหา คาคะแนนเฉลี่ย 2.75 อยูในระดับ
มาก ประกอบดวย ความพึงพอใจความเหมาะสมของเนื้อหาท่ีผูเขารับการฝกอบรมไดรับ คาคะแนนเฉลี่ย 
2.78 อยูในระดับมาก ความพึงพอใจหัวขอการฝกอบรมสอดคลองกับความเชี่ยวชาญของทาน คาคะแนน
เฉลี่ย 2.75 อยูในระดับมาก และความพึงพอใจความรูท่ีผูเขารับการฝกอบรมไดรับ คาคะแนนเฉลี่ย 2.72 
อยูในระดับมาก ตามลําดับ 

   ความพึงพอใจดานการบริหารจัดการ คาคะแนนเฉลี่ย 2.71 อยูในระดับมาก 
ประกอบดวย ความพึงพอใจความเหมาะสมของสถานท่ี คาคะแนนเฉลี่ย 2.73 อยูในระดับมาก ความพึงพอใจ
บรรยากาศในการฝกอบรม คาคะแนนเฉลี่ย 2.72 อยูในระดับมาก และความพึงพอใจระยะเวลาการฝกอบรม 
จํานวน 1 วัน คาคะแนนเฉลี่ย 2.67 อยูในระดับมาก ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4-51 : ความพึงพอใจการจัดฝกอบรม หลักสูตรท่ี 3 ของเจาหนาท่ีสถานีพัฒนาท่ีดิน 

n = 165 

ขอมูล 
ระดับความพึงพอใจ (รอยละ) คะแนน 

เฉล่ีย 
ระดับ 

มาก ปานกลาง นอย 
1. ผูเขารับการฝกอบรม    2.77 มาก 

1.1) ความสนใจของผูเขารับการฝกอบรม 81.21 18.18 0.61 2.81 มาก 
1.2) การแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น 

ดานการพัฒนาท่ีดิน เพ่ือนําไปประยุกตใชให
เหมาะสมกับพ้ืนท่ี 

79.39 20.00 0.61 2.79 มาก 

1.3) ความเหมาะสมของจํานวนผูเขารับการ
ฝกอบรม 

72.12 26.67 1.21 2.71 มาก 

2. หัวขอการฝกอบรม และเนื้อหา    2.75 มาก 
2.1) ความเหมาะสมของเนื้อหาท่ีผูเขารับการ

ฝกอบรมไดรับ 
77.58 22.42 - 2.78 มาก 

2.2) หัวขอการฝกอบรมสอดคลองกับความ
เชี่ยวชาญของทาน 

74.55 25.45 - 2.75 มาก 

2.3) ความรูท่ีผูเขารับการฝกอบรมไดรับ 72.12 27.27 0.61 2.72 มาก 
3. การบริหารจัดการ    2.71 มาก 

3.1) ความเหมาะสมของสถานท่ี 73.33 26.67 - 2.73 มาก 
3.2) บรรยากาศในการฝกอบรม 72.72 26.67 0.61 2.72 มาก 
3.3) ระยะเวลาการฝกอบรม จํานวน 1 วัน 69.70 27.88 2.42 2.67 มาก 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 

   เจาหนาท่ีสถานีพัฒนาท่ีดิน มีความพึงพอใจรูปแบบการอบรมหมอดินอาสา 
หลักสูตรท่ี 3 ในภาพรวม คาคะแนนเฉลี่ย 2.73 (คะแนนเต็ม 3) อยูในระดับมาก (ตารางท่ี 4-52) 

ตารางท่ี 4-52 : ความพึงพอใจรูปแบบการฝกอบรมหมอดินอาสา หลักสูตรท่ี 3 ในภาพรวม ของเจาหนาท่ี 
สถานีพัฒนาท่ีดิน 

n = 165 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 

 

ขอมูล 
ระดับความพึงพอใจ (รอยละ) คะแนน 

เฉล่ีย 
ระดับ 

มาก ปานกลาง นอย 
ความพึงพอใจรูปแบบการอบรมหมอดินอาสา       
ในภาพรวม 

74.55 24.24 1.21 2.73 มาก 
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     3.2) ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดฝกอบรม หลักสูตรท่ี 3 ของเจาหนาท่ี 
สถานีพัฒนาท่ีดิน 
   เจาหนาท่ีสถานีพัฒนาท่ีดิน (รอยละ 95.76) ใหความคิดเห็นวา รูปแบบการจัด
อบรม หลักสูตรท่ี 3 มีความเหมาะสม และ (รอยละ 4.24) ใหความคิดเห็นวา รูปแบบการจัดฝกอบรม 
หลักสูตรท่ี 3 ไมมีความเหมาะสม โดย (รอยละ 42.86) อยากใหจัดฝกอบรมท่ีเนนการฝกปฏิบัติ และควร
เพ่ิมระยะเวลาในการฝกอบรม (รอยละ 14.28) มีความวิตกกังวลจากสถานการณการแพรระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ตารางท่ี 4-53) 

ตารางท่ี 4-53 : ความเหมาะสมรูปแบบการจัดฝกอบรม หลักสูตรท่ี 3 
n = 165 

ความเหมาะสม จํานวน รอยละ 

1. มีความเหมาะสม  158 95.76 
2. ไมเหมาะสม     7  4.24 

- อยากใหจัดฝกอบรมท่ีเนนการฝกปฏิบัติ    3 42.86 

- ควรเพ่ิมระยะเวลาในการฝกอบรม    3 42.86 

- มีความวิตกกังวลจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 

   1 14.28 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 

   จากการสํารวจความพึงพอใจ และความเหมาะสมรูปแบบการจัดฝกอบรม 
หลักสูตรท่ี 3 สามารถสรุปไดวา ความพึงพอใจและความเหมาะสมรูปแบบการจัดฝกอบรมในหลักสูตร
ดังกลาว มีความสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน เจาหนาท่ีสถานีพัฒนาท่ีดินมีความพึงพอใจรูปแบบการจัด
ฝกอบรม ในระดับมาก และใหความคิดเห็นวา รูปแบบการจัดฝกอบรมมีความเหมาะสม สําหรับเจาหนาท่ี
สถานีพัฒนาท่ีดินท่ีใหความคิดเห็นวา รูปแบบการจัดฝกอบรมไมมีความเหมาะสม เนื่องจากอยากใหจัด
ฝกอบรมท่ีเนนการฝกปฏิบัติ ควรเพ่ิมระยะเวลาในการฝกอบรม และมีความวิตกกังวลจากสถานการณการ
แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

       4) ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ  

     4.1) ปญหา อุปสรรค 

   เจาหนาท่ีสถานีพัฒนาท่ีดิน (รอยละ 87.27) ใหความคิดเห็นวา การจัดฝกอบรม
ในครั้งนี้มีอุปสรรคจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีทวีความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน 
สงผลใหมีการเปลี่ยนแปลงวันเวลาการจัดอบรม ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินงานใหเหมาะสม สอดคลอง
กับมาตรการปองกัน ควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมีความวิตกกังวลใน
สถานการณดังกลาว มากท่ีสุด รองลงมา (รอยละ 22.42) มีอุปสรรคในการประสานงานกับหมอดินอาสา 
(รอยละ 10.91) มีอุปสรรคในการเตรียมความพรอมของสถานท่ี และหัวขอท่ีผูเขาอบรมใหความสนใจไม
สอดคลองกับความถนัด/เชี่ยวชาญของผูสอน ตามลําดับ (ตารางท่ี 4-54) 
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ตารางท่ี 4-54 : ปญหา และอุปสรรคในการฝกอบรมหมอดินอาสา  

n = 165 
ขอมูล จํานวน รอยละ 

1. มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ เปลี่ยนแปลงวันเวลา ใหเหมาะสมกับ
สถานการณโควิด - 19 

144 87.27 

2. มีอุปสรรคในการประสานงานกับหมอดินอาสา 37 22.42 
3. มีอุปสรรคในการเตรียมความพรอมของสถานท่ี 18 10.91 

4. หัวขอท่ีผูเขาอบรมใหความสนใจ ไมสอดคลองกับความถนัดของผูสอน 18 10.91 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 

     4.2) ขอเสนอแนะ 
   เจาหนาท่ีสถานพัฒนาท่ีดิน (รอยละ 68.48) ใหความคิดเห็นวา รูปแบบของการ
อบรมหมอดินอาสาท่ีเหมาะสมในครั้งตอไป ควรเปนการบรรยายความรูพรอมฝกปฏิบัติและศึกษาดูงาน 
มากท่ีสุด รองลงมา (รอยละ 15.15) เปนการบรรยายความรูพรอมฝกปฏิบัติ (รอยละ 12.73) เปนการ
อบรมในรูปแบบออนไลน และ (รอยละ 3.64) เปนการบรรยายความรู ตามลําดับ สําหรับระยะเวลาท่ี
เหมาะสมในการจัดฝกอบรม หมอดินอาสา (รอยละ 61.82) ใหความคิดเห็นวา ระยะเวลาท่ีเหมาะสมใน
การจัดฝกอบรมควรเปน จํานวน 2 วัน มากท่ีสุด รองลงมา (รอยละ 24.24) จํานวน 1 วัน (รอยละ 7.88) 
จํานวนครึ่งวัน และ (รอยละ 6.06) จํานวน 3 วัน ตามลําดับ โดยมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติม เจาหนาท่ีสถานี
พัฒนาท่ีดิน (รอยละ 48.48) ใหความคิดเห็นวา ควรพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมหมอดินท่ีมีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะดาน ใหตรงตามศักยภาพ มากท่ีสุด รองลงมา (รอยละ 34.55) ควรจัดฝกอบรมในรูปแบบนี้ตอไป 
(รอยละ 33.94) ควรพัฒนาและวางแผนหลักสูตรการอบรมหมอดินอาสาเปนระดับตน ระดับกลาง และ
ระดับสูง และ (รอยละ 20.61) อยากใหปรับเปลี่ยนรูปแบบการฝกอบรม ตามลําดับ (ตารางท่ี 4-55) 

ตารางท่ี 4-55 : ขอเสนอแนะสําหรับการจัดฝกอบรมในครั้งตอไป 
n = 165 

ขอมูล จํานวน รอยละ 

1. รูปแบบการฝกอบรม   

1.1) การบรรยายความรูพรอมฝกปฏิบัต ิและศึกษาดูงาน 113 68.48 

1.2) การบรรยายความรูพรอมฝกปฏิบัติ  25 15.15 

1.3) การอบรมในรูปแบบออนไลน  21 12.73 

1.4) การบรรยายความรู   6  3.64 
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ตารางท่ี 4-55 : (ตอ) 
n = 165 

ขอมูล จํานวน รอยละ 

2. ระยะเวลาท่ีเหมาะสม   

2.1) จํานวนครึง่วัน  13  7.88 

2.2) จํานวน 1 วัน 40 24.24 

2.3) จํานวน 2 วัน  102 61.82 

2.4) จํานวน 3 วัน  10  6.06 

3. ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ   

3.1) ควรพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมหมอดินท่ีมีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะดาน ใหตรงตามศักยภาพ 

 80 48.48 

3.2) ควรจัดฝกอบรมในรูปแบบนี้ตอไป  57 34.55 

3.3) ควรพัฒนาและวางแผนหลักสูตรการอบรมหมอดินอาสาเปน
ระดับตน ระดับกลาง และระดับสูง 

 56 33.94 

3.4) อยากใหปรับเปลี่ยนรูปแบบการฝกอบรม  34 20.61 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 

   จากการสํารวจ สามารถสรุปไดวา เจาหนาท่ีสถานีพัฒนาท่ีดินมีขอเสนอแนะ
สําหรับการจัดฝกอบรมในครั้งตอไป โดยรูปแบบการฝกอบรมควรเปนการบรรยายความรู พรอมฝกปฏิบัติ 
และศึกษาดูงาน ระยะเวลาท่ีเหมาะสม จํานวน 2 วัน ซ่ึงมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ควรพัฒนาหลักสูตรการ
ฝกอบรมหมอดินท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ใหตรงตามศักยภาพ การฝกอบรมในรูปแบบหลักสูตรท่ี 3  
มีความเหมาะสมแลว ควรพัฒนาและวางแผนหลักสูตรการอบรมหมอดินอาสาเปนระดับตน ระดับกลาง 
และระดับสูง และอยากใหปรับเปลี่ยนรูปแบบการฝกอบรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 5 
สรุป อภปิรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 ผลการประเมินโครงการฝกอบรมหมอดินอาสา 4.0 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผูศึกษาได
วิเคราะหขอมูลเพ่ือตอบวัตถุประสงคของการประเมินท่ีกําหนดไว มีหัวขอในการสรุปผลการประเมิน ดังนี้ 
 5.1 สรุปผลการประเมิน 
 5.2 อภิปรายผล 
 5.3 ขอเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการประเมิน  

 5.1.1 สรุปผลการประเมินโครงการฝกอบรมหมอดินอาสา หลักสูตรท่ี 1 
  ผลการประเมินโครงการฝกอบรมหมอดินอาสา หลักสูตรท่ี 1 จากการสํารวจเจาหนาท่ี       
ผูประสานงานท่ีนําหมอดินอาสาเขารวมอบรมหลักสูตรท่ี 1 ณ ศูนยความเปนเลิศดานการวิจัยดินแหงภูมิภาค
เอเชีย (CESRA) จํานวน 71 ราย สรุปไดวา ฐานเรียนรูท้ัง 4 ฐาน มีความชื่นชอบ คาคะแนนเฉลี่ย 2.69 
(คะแนนเต็ม 3) อยูในระดับมาก โดยฐานเรียนรูการปรุงดินดีดวยวัสดุอินทรียเทคโนโลยีกรมพัฒนาท่ีดิน     
มีความชื่นชอบมากท่ีสุด คาคะแนนเฉลี่ย 2.90 (คะแนนเต็ม 3) อยูในระดับมาก เนื่องจากไดรับความรูเรื่อง
การปรุงดินเพ่ิมข้ึน เทคนิค เคล็ดลับการปรุงดิน ฟนฟูสุขภาพดินดวยวัสดุจากธรรมชาติ และปุยหมัก สามารถ
นําไปปรับสภาพดินปรุงดินกอนปลูกพืช รองลงมา คือ ฐานเรียนรูการจัดระบบน้ํา ระบบปุย ตนทุนต่ํา 
ผลตอบแทนแบบระยะยาวในแปลงไมผล ฐานเรียนรูการแยกขยายเชื้อจุลินทรียจากแหลงธรรมชาติ 
สรางดินใหมีชีวิตจากสิ่งมหัศจรรยเล็ก ๆ และฐานเรียนรูเครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องทุนแรงทางการเกษตร 
เขาสู Smart Agriculture ตามลําดับ ผลการประเมินความพึงพอใจฐานเรียนรู พบวา ท้ัง 4 ฐานเรียนรู 
มีความพึงพอใจ อยูในระดับมาก ฐานเรียนรูการปรุงดินดีดวยวัสดุอินทรียเทคโนโลยีกรมพัฒนาท่ีดิน มีความ
พึงพอใจมากท่ีสุด คาคะแนนเฉลี่ย 2.71 (คะแนนเต็ม 3) อยูในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจวิทยากรท่ี
สามารถถายทอดความรูไดชัดเจน เขาใจงาย มากท่ีสุด รองลงมา คือ ฐานเรียนรูการจัดระบบน้ํา ระบบปุย 
ตนทุนต่ํา ผลตอบแทนแบบระยะยาวในแปลงไมผล ฐานเรียนรูการแยกขยายเชื้อจุลินทรียจากแหลงธรรมชาติ 
สรางดินใหมีชีวิตจากสิ่งมหัศจรรยเล็ก ๆ และฐานเรียนรูเครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องทุนแรงทางการเกษตร 
เขาสู Smart Agriculture ตามลําดับ ดังนั้น สามารถสรุปไดวาผลการประเมินความชื่นชอบ และความ 
พึงพอใจฐานเรียนรูท้ัง 4 ฐานเรียนรู มีความสอดคลองไปในทางเดียวกัน 
  ผลการประเมินความพึงพอใจ และความเหมาะสมรูปแบบการจัดฝกอบรม หลักสูตรท่ี 1 
สามารถสรุปไดวา ความพึงพอใจและความเหมาะสมรูปแบบการจัดฝกอบรมในหลักสูตรดังกลาว มีความ
สอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน เจาหนาท่ีผูประสานงานท่ีนําหมอดินอาสาเขารวมอบรมหลักสูตรท่ี 1 
ความพึงพอใจรูปแบบการจัดฝกอบรม หลักสูตรท่ี 1 ในภาพรวม คาคะแนนเฉลี่ย 4.24 (คะแนนเต็ม 5) อยูใน
ระดับมากท่ีสุด และเจาหนาท่ี (รอยละ 90.14) ใหความคิดเห็นวา รูปแบบการจัดฝกอบรม หลักสูตรท่ี 1 
มีความเหมาะสมเชนกัน สําหรับ (รอยละ 9.86) ท่ีใหความคิดเห็นวา รูปแบบการจัดฝกอบรม ไมมีความ
เหมาะสม เนื่องจากยังมีขอบกพรองในการบริหารจัดการ ระยะเวลาในการฝกอบรม เรียนรูในแตละฐาน 
นอยเกินไป และการเปดรอบในการอบรมมีระยะเวลาหางเกินไป ทําใหหมอดินอาสาตองรอเขาฐานเรียนรู 
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  ผลสํารวจการติดตามหมอดินอาสาหลังจากการฝกอบรม สรุปไดวา เจาหนาท่ีผูประสานงาน 
ท่ีนําหมอดินอาสาเขารวมอบรมหลักสูตรท่ี 1 (รอยละ 73.24) มีการติดตามหมอดินอาสาหลังจากเขารับการ
ฝกอบรม และเจาหนาท่ี (รอยละ 26.76) ไมมีการติดตามหมอดินอาสาหลังจากเขารับฝกอบรม เนื่องจาก
เปนตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน นักวิชาการเงินและบัญชี เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร 
บทบาทและหนาท่ีของตําแหนงดังกลาวไมไดปฏิบัติงานลงพ้ืนท่ีติดตอประสานงานกับหมอดินอาสา ผลการ
ติดตามหมอดินอาสา หลังฝกอบรมหลักสูตรท่ี 1 พบวา หมอดินอาสา (รอยละ 80.29) มีการนําความรูท่ีไดรับ
จากการฝกอบรมไปถายทอดความรู ใหคําแนะนํา คําปรึกษาแกเกษตรกรและผูท่ีสนใจ เปนวิทยากรถายทอด
ความรูแกเกษตรกรและผู ท่ีสนใจ หมอดินอาสา (รอยละ 96.15) นําความรูท่ีไดรับไปตอยอดองคความรู 
โดย นําความรูมาปฏิบัติ ปรับใชในพ้ืนท่ีการเกษตรของตนเอง หมอดินอาสา (รอยละ 65.38) ขยายผลองค
ความรูโดยเปนตนแบบใหเกษตรกรในชุมชน พัฒนาเปนจุดเรียนรูภายในศูนยเรียนรูเพ่ือถายทอดความรู
เทคโนโลยีดานการพัฒนาท่ีดิน และประยุกตเปนองคความรูใหม ผลสําเร็จจากการนําความรูท่ีไดรับไปใช
ประโยชนหลังฝกอบรม ฐานเรียนรู การปรุงดินดีดวยวัสดุอินทรียเทคโนโลยีกรมพัฒนาท่ีดิน (รอยละ 50.00) 
สามารถนําไปไปปรับใชในพ้ืนท่ีเกษตรของตนเองใหเหมาะสมตามสภาพพ้ืนท่ี ฐานเรียนรู การแยกขยาย
เชื้อจุลินทรียจากแหลงธรรมชาติ สรางดินใหมีชีวิตจากสิ่งมหัศจรรยเล็ก ๆ (รอยละ 64.10) ชวยลดตนทุน
การผลิต ประหยัดคาใชจายการใชปุยเคมี และเตรียมความพรอมสูการทําเกษตรอินทรีย ฐานเรียนรู 
การจัดระบบน้ํา ระบบปุย ตนทุนต่ํา ผลตอบแทนแบบระยะยาวในแปลงไมผล (รอยละ 57.50) ชวยควบคุม
ในการบริหารจัดการฟารม ลดตนทุนการผลิต ประหยัดเวลา และแรงงาน ฐานเรียนรู เครื่องมือ เครื่องจักร 
เครื่องทุนแรงทางการเกษตร เขาสู Smart Agriculture (รอยละ 84.85) ชวยทุนแรง ประหยัดแรงงาน 
และเวลา ดวยการใชเครื่องมือ ทางการเกษตรอยางถูกวิธี 
  สําหรับปญหา และอุปสรรคในการดําเนินการจัดฝกอบรม หลักสูตรท่ี 1 พบวา (รอยละ 
47.89) ใหความเห็นวา การใหบริการรถรางไมเพียงพอท่ีจะนําหมอดินอาสาอบรมในแตละฐานเรียนรู มากท่ีสุด 
รองลงมา คือ งบประมาณในการเดินทางและการเขาอบรมท่ีไดรับไมมีความเหมาะสม มีอุปสรรคในการเดินทาง
และระยะเวลาเดินทาง มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการฝกอบรม ระยะเวลาในการเขาฝกอบรมนอยเกินไป มีการ
ปรับเปลี่ยนสถานท่ีลงทะเบียน การประสานงานและการประชาสัมพันธนิทรรศการในจุดตางๆ นอยเกินไป 
และควรเพ่ิมจํานวนของรางวัล/ของท่ีระลึกในการเขารวมกิจกรรมวันดินโลก  

 5.1.2 สรุปผลการประเมินโครงการฝกอบรมหมอดินอาสา หลักสูตรท่ี 2 
  ผลการประเมินการฝกอบรม หลักสูตรท่ี 2 จากการสํารวจหมอดินอาสาท่ีเขารวมฝกอบรม
หลักสูตรท่ี 2 จํานวน 439 ราย สรุปไดวา หมอดินอาสา (รอยละ 88.99) ใหความเห็นวา ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยน
ประสบการณระหวางหมอดินอาสาในการฝกอบรม มากท่ีสุด รองลงมาคือ สามารถนําความรูท่ีไดรับไป
ถายทอดความรู ใหคําปรึกษา แนะนําเกษตรกรในชุมชน ตอยอดองคความรู ลงมือปฏิบัติ พัฒนาแปลงตนเอง 
และขยายผลองคความรู พัฒนาเปนตนแบบใหเกษตรกรในชุมชน 

  หมอดินอาสามีความพึงพอใจรูปแบบการจัดฝกอบรม หลักสูตรท่ี 2 ในภาพรวม คาคะแนน
เฉลี่ย 2.87 (คะแนนเต็ม 3) อยูในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจในวิทยากร มากท่ีสุด คาคะแนนเฉลี่ย 
2.83 (คะแนนเต็ม 3) อยูในระดับมาก รองลงมา คือ ความพึงพอใจหัวขอการฝกอบรม เนื้อหา และการ
บริหารจัดการ ผลการประเมินความพึงพอใจ และความเหมาะสมรูปแบบการจัดฝกอบรม หลักสูตรท่ี 2 
สามารถสรุปไดวา ความพึงพอใจและความเหมาะสมรูปแบบการจัดฝกอบรมในหลักสูตรดังกลาว มีความ
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สอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน หมอดินอาสามีความพึงพอใจรูปแบบการจัดฝกอบรม คาคะแนนเฉลี่ย 2.87 
(คะแนนเต็ม 3) อยูในระดับมาก และหมอดินอาสา (รอยละ 97.49) ใหความคิดเห็นวา รูปแบบการจัดฝกอบรม 
หลักสูตรท่ี 2 มีความเหมาะสมเชนกัน สําหรับหมอดินอาสา (รอยละ 2.51) ท่ีใหความคิดเห็นวา รูปแบบ
การจัดฝกอบรม หลักสูตรท่ี 2 ไมมีความเหมาะสม เนื่องจากควรเปดโอกาสใหหมอดินอาสาไดแลกเปลี่ยน
ความรู ประสบการณมากกวานี้ ควรมีการสํารวจสอบถามหัวขอท่ีหมอดินอาสาตองการฝกอบรม สถานท่ีจัด
ฝกอบรมไมเหมาะสม และมีระยะเวลาในการฝกอบรมนอยเกินไป  

  การประเมินความคุมคาดวยวิธีสมมติเหตุการณใหประเมินคาความเต็มใจจายในการฝกอบรม 
พบวา หมอดินอาสา (รอยละ 38.50) ใหความคิดเห็นวา คาลงทะเบียนท่ีมีความเหมาะสมสําหรับการฝกอบรม
ในหลักสูตรท่ี 2 ควรนอยกวา 500 บาท/ราย ซ่ึงหากเปรียบเทียบกับตนทุนการจัดฝกอบรมในหลักสูตรท่ี 2 
ประมาณ1,400 บาท/ราย อาจกลาวไดวา การประเมินความคุมคาโดยมองจากผลตอบแทนท่ีเปนเงินจะ  
ไมมีความคุมคา แตหากพิจารณาผลตอบแทนท่ีไมใชตัวเงินหรือผลตอบแทนท่ีจับตองไมได (Intangible Benefits) 
เชน การนําความรูท่ีไดรับไปถายทอดความรูสูเกษตรกรในชุมชน ใหคําปรึกษา แนะนําเกษตรกรในชุมชน 
การตอยอดความรูนําไปปฏิบัติใชพัฒนาแปลงตนเอง และขยายผลองคความรู เปนตนแบบใหเกษตรกร   
ในชุมชนทําตาม เปนการสรางภาพลักษณท่ีดีของหมอดินอาสา ในฐานะเปนตัวแทนของกรมพัฒนาท่ีดิน     
ซ่ึงเกิดเปนความคุมคาท่ีไมสามารถประเมินคาเปนเงินได 

  นอกจากนี้ ยังพบวาการจัดฝกอบรม หลักสูตรท่ี 2 มีปญหา อุปสรรค โดยหมอดินอาสา 
(รอยละ 58.31) ใหความคิดเห็นวา สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เปนอุปสรรค
ในการจัดฝกอบรมในครั้งนี้ สงผลใหมีการเปลี่ยนแปลงวันเวลาจัดอบรม ปรับเปลี่ยนรูปแบบใหเหมาะสม 
สอดคลองกับมาตรการปองกัน ควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รองลงมา มีอุปสรรค
ในการเดินทาง โดยมีปญหาเล็กๆ นอยๆ ในเรื่องไมมีความพรอมดานสถานท่ี ท่ีพัก อุปกรณ อาหารและ
เครื่องดื่ม สําหรับขอเสนอแนะการจัดฝกอบรมในครั้งตอไป หมอดินอาสา (รอยละ 86.87) ใหความเห็นวา 
รูปแบบการฝกอบรมควรเปนการบรรยายความรู พรอมฝกปฏิบัติ และศึกษาดูงาน หมอดินอาสา (รอยละ54.09) 
ระยะเวลาท่ีเหมาะสม จํานวน 2 วัน หมอดินอาสา (รอยละ 66.51) ใหความเห็นวา ควรจัดเวทีเปดโอกาสให
หมอดินไดพบปะ แลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น และประสบการณ รองลงมา อยากใหดําเนินการฝกอบรม
กับครูหมอดินในรูปแบบนี้ ควรเปดโอกาสใหหมอดินอาสาไดเลือกเรียนรูในเรื่องท่ีตนเองสนใจ และอยากให
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการฝกอบรม  

  ผลการประเมินการฝกอบรมหมอดินอาสา หลักสูตรท่ี 2 จากการสํารวจครูหมอดิน ซ่ึงเปน
วิทยากรในการฝกอบรม หลักสูตรท่ี 2 จํานวน 210 ราย ผลการประเมินพบวา ครูหมอดิน (รอยละ 96.67) 
รูสึกดีใจท่ีไดถายทอดความรู ความคิด และประสบการณ มากท่ีสุด รองลงมา คือ มีความภาคภูมิใจท่ีไดรับเกียรติ 
เปน “ครูหมอดิน” มีความกระตือรือรนในการจัดเตรียมเนื้อหาในการสอน แตก็มีอุปสรรคในการเตรียม
ความพรอมการจัดฝกอบรม สถานท่ี ท่ีพัก เครื่องมือ อุปกรณ และมีความวิตกกังวลตองการใหกรมฯ 
สนับสนุนการเตรียมความพรอมของศูนยฝกหมอดินอาสา  

  ครูหมอดินมีความพึงพอใจรูปแบบการจัดฝกอบรม หลักสูตรท่ี 2 ในภาพรวม คาคะแนนเฉลี่ย 
2.91 (คะแนนเต็ม 3) อยูในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจหัวขอการฝกอบรมและเนื้อหา มากท่ีสุด คาคะแนน
เฉลี่ย 2.83 (คะแนนเต็ม 3) อยูในระดับมาก รองลงมา คือ ความพึงพอใจผูเขารับการอบรม และการบริหาร
จัดการ ผลการประเมินความพึงพอใจและความเหมาะสมรูปแบบการจัดฝกอบรม หลักสูตรท่ี 2 สามารถ   
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สรุปไดวา ความพึงพอใจและความเหมาะสมของรูปแบบการจัดฝกอบรม ในหลักสูตรดังกลาว มีความ
สอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน ครูหมอดินมีความพึงพอใจรูปแบบการจัดฝกอบรม คาคะแนนเฉลี่ย 2.91 
(คะแนนเต็ม 3)อยูในระดับมาก และครูหมอดิน (รอยละ97.14) เห็นวารูปแบบการจัดฝกอบรมมีความเหมาะสม
เชนกัน สําหรับครูหมอดิน (รอยละ 2.86) ท่ีใหความคิดเห็นวา รูปแบบการจัดฝกอบรม หลักสูตรท่ี 2 ไมมี
ความเหมาะสม เนื่องจากศูนยฝกหมอดินอาสายังไมมีความพรอม ดานสถานท่ี ท่ีพัก อุปกรณ และควรมี 
การสํารวจสอบถามหัวขอท่ีตองการฝกอบรมเพ่ือนําไปพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร  

  การประเมินความคุมคาดวยวิธีสมมติเหตุการณใหประเมินคาความเต็มใจจายในการฝกอบรม 
พบวา ครูหมอดิน (รอยละ 34.29) ใหความเห็นวา คาลงทะเบียนท่ีมีความเหมาะสมสําหรับการฝกอบรมใน
หลักสูตรท่ี 2 เทากับ 500 บาท/ราย ซ่ึงหากเปรียบเทียบกับตนทุนการจัดฝกอบรมในหลักสูตรท่ี 2 ประมาณ 
1,400 บาท/ราย อาจกลาวไดวา ไมมีความคุมคาการประเมินความคุมคาโดยมองจากผลตอบแทนท่ีเปนเงิน 
แตหากพิจารณาผลตอบแทนท่ีไมใชตัวเงิน หรือผลตอบแทนท่ีจับตองไมได (Intangible Benefits) เชน การนํา
ความรูท่ีไดรับไปถายทอดความรูสูเกษตรกรในชุมชน ใหคําปรึกษา แนะนําเกษตรกรในชุมชน การตอยอด
องคความรูนําไปปฏิบัติใชพัฒนาแปลงตนเอง และขยายผลองคความรู เปนตนแบบใหเกษตรกรในชุมชน 
เปนการสรางภาพลักษณท่ีดีของหมอดินอาสา ในฐานะเปนตัวแทนของกรมพัฒนาท่ีดิน ซ่ึงเกิดเปนความคุมคา 
ท่ีไมสามารถประเมินคาเปนเงินได 

  ท้ังนี้ ผลการประเมิน พบวา การจัดฝกอบรม หลักสูตรท่ี 2 มีปญหาอุปสรรค ครูหมอดิน 
(รอยละ 87.62) ใหความเห็นวา การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เปนอุปสรรคในการจัด
ฝกอบรม สงผลใหมีการเปลี่ยนแปลงวันเวลาในการจัดฝกอบรม มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินงานให
เหมาะสม สอดคลองกับมาตรการปองกัน ควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มากท่ีสุด 
รองลงมา มีอุปสรรคในการเตรียมความพรอมของศูนยฝกหมอดินอาสา ความถนัด/เชี่ยวชาญของผูสอนไม
สอดคลองกับความสนใจของผูเขารับการฝกอบรม และมีปญหาในการประสานงานกับเจาหนาท่ี โดยครูหมอดิน 
(รอยละ 90.48) ใหความเห็นวา รูปแบบการฝกอบรมควรเปนการบรรยายความรู พรอมฝกปฏิบัติ และศึกษาดูงาน 
ครูหมอดิน (รอยละ 55.71 ) ระยะเวลาท่ีเหมาะสมในรูปแบบดังกลาวจํานวน 2 วัน ครูหมอดิน (รอยละ 
77.14) ใหความเห็นวา ควรพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมเพ่ือยกระดับทักษะใหหมอดินอาสา มากท่ีสุด 
รองลงมา อยากใหดําเนินการฝกอบรมกับครูหมอดินในรูปแบบนี้ตอไปโดยขอใหกรมพัฒนาท่ีดินสนับสนุน
การเตรียมความพรอมของศูนยฝกอบรม 

 5.1.3 สรุปผลการประเมินโครงการฝกอบรมหมอดินอาสา หลักสูตรท่ี 3 
ผลการประเมินการฝกอบรม หลักสูตรท่ี 3 จากการสํารวจหมอดินอาสาท่ีเขารวมการอบรม

หมอดินอาสา หลักสูตรท่ี 3 จํานวน 432 ราย พบวา หมอดินอาสา รอยละ 74.57 รับรู/รูจัก “ถังความรูดาน
การพัฒนาท่ีดิน” โดยมีหมอดินอาสา รอยละ 67.70 เคยเขาไป “ถังความรูดานการพัฒนาท่ีดิน” ผานทางเว็บไซต
กรมพัฒนาท่ีดิน เพ่ือหาขอมูล เพ่ิมเติมความรูดานการพัฒนาท่ีดิน และเพ่ืออํานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติหนาท่ีหมอดินอาสา โดยหมอดินอาสา (รอยละ 96.79) เห็นดวยวา“ถังความรูดานการพัฒนาท่ีดิน” 
เปนชองทางการใชงานท่ีเขาถึงงาย สะดวก พรอมใชผานระบบออนไลน ไมจํากัดเวลา และสถานท่ี ขอมูลมี
ความเหมาะสม (รอยละ 94.50) เห็นดวยวา เมนูในการใชงาน งาย สะดวก สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง 
ซ่ึงหมอดินอาสามีความชื่นชอบ “ถังความรูดานการพัฒนาท่ีดิน” ในภาพรวม คาคะแนนเฉลี่ย 3.91 (คะแนนเต็ม 5) 
อยูในระดับมาก  
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  หมอดินอาสาเกือบท้ังหมด (รอยละ 99.54) นําความรูจากการฝกอบรม หลักสูตรท่ี 3   
ไปใชประโยชน หมอดินอาสา (รอยละ 73.26) นําไปพัฒนาแปลงเกษตรตนเอง มากท่ีสุด รองลงมา 
คือ ใหคําปรึกษา แนะนํา แกเกษตรกรในชุมชน และถายทอดความรูใหเกษตรกรในชุมชน หมอดินอาสา       
มีความ พึงพอใจรูปแบบการจัดฝกอบรม หลักสูตรท่ี 3 ในภาพรวม คาคะแนนเฉลี่ย 2.79 (คะแนนเต็ม 3) 
อยูในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจรูปแบบการฝกอบรม คาคะแนนเฉลี่ย 2.83 (คะแนนเต็ม 3) มากท่ีสุด 
รองลงมา คือ ความพึงพอใจวิทยากร หัวขอการฝกอบรมและเนื้อหา การบริหารจัดการ ผลการประเมิน 
ความพึงพอใจและความเหมาะสมรูปแบบการจัดฝกอบรม หลักสูตรท่ี 3 สามารถสรุปไดวา ความพึงพอใจ 
และความเหมาะสมรูปแบบการจัดฝกอบรมในหลักสูตรดังกลาว มีความสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน 
หมอดินอาสามีความ  พึงพอใจรูปแบบการจัดฝกอบรม คาคะแนนเฉลี่ย 2.79 (คะแนนเต็ม 3) อยูในระดับมาก 
และหมอดินอาสา (รอยละ 97.02) เห็นดวยวา รูปแบบการจัดฝกอบรม หลักสูตรท่ี 3 มีความเหมาะสมเชนกัน 
สําหรับหมอดินอาสา (รอยละ 2.98) ท่ีใหความเห็นวา การจัดฝกอบรม หลักสูตรท่ี 3 รูปแบบยังไมมีความ
เหมาะสม เนื่องจากอยากใหจัดฝกอบรมท่ีเนนการฝกปฏิบัติมากข้ึน ระยะเวลาในการอบรมนอยเกินไป 
และมีความวิตกกังวลจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

  การประเมินความคุมคาดวยวิธีสมมติเหตุการณใหประเมินคาความเต็มใจจายในการฝกอบรม 
พบวา หมอดินอาสา (รอยละ 35.88) ใหความคิดเห็นวา คาลงทะเบียนท่ีมีความเหมาะสม สําหรับการฝกอบรม
ในหลักสูตรท่ี 3 เทากับ 200 บาท/ราย ซ่ึงหากเปรียบเทียบกับตนทุนการจัดฝกอบรมในหลักสูตรท่ี 3 ประมาณ 
320 บาท/ราย อาจกลาวไดวา การประเมินความคุมคาโดยมองจากผลตอบแทนท่ีเปนเงินไมมีความคุมคา 
แตหากพิจารณาผลตอบแทนท่ีไมใชตัวเงิน หรือผลตอบแทนท่ีจับตองไมได (Intangible Benefits) เชน 
การตอยอดความรูนําไปปฏิบัติใชพัฒนาแปลงตนเอง การนําความรูท่ีไดรับใหคําปรึกษา แนะนําเกษตรกร 
ในชุมชน และการถายทอดความรูสูเกษตรกรในชุมชน เปนการสรางภาพลักษณท่ีดีของหมอดินอาสา  
ในฐานะเปนตัวแทนของกรมพัฒนาท่ีดิน ซ่ึงเกิดเปนความคุมคาท่ีไมสามารถประเมินคาเปนเงินได 

  สําหรับปญหา อุปสรรคในการอบรมครั้งนี้ หมอดินอาสา (รอยละ 66.20) ใหความเห็นวา 
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เปนอุปสรรคในการจัดฝกอบรมในครั้งนี้ 
สงผลใหมีการเปลี่ยนแปลงวันเวลาจัดอบรม ปรับเปลี่ยนรูปแบบใหเหมาะสม สอดคลองกับมาตรการปองกัน 
ควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อีกท้ังมีความวิตกกังวลในสถานการณดังกลาว รองลงมา 
มีปญหาอุปสรรคในการเดินทาง โดยมีปญหาเล็กๆ นอยๆ ในการประสานงานกับเจาหนาท่ี ไมมีความพรอม
ของเครื่องมือ อุปกรณ และสถานท่ีในการฝกอบรมไมเหมาะสม ท้ังนี้ ขอเสนอแนะสําหรับการจัดฝกอบรม
ในครั้งตอไป หมอดินอาสา (รอยละ 61.11) ใหความเห็นวา รูปแบบควรเปนการบรรยายความรู พรอมฝก
ปฏิบัติ และศึกษาดูงาน หมอดินอาสา (รอยละ 58.56) ระยะเวลาท่ีเหมาะสม จํานวน 2 วัน หมอดินอาสา 
(รอยละ 56.94) ใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติมวา ควรจัดเวทีเปดโอกาสใหหมอดินไดพบปะ แลกเปลี่ยนความรู 
และประสบการณ รองลงมา ควรเปดโอกาสใหหมอดินอาสาไดเลือกเรียนรูในเรื่อง/หัวขอท่ีตนเองสนใจ 
อยากใหกรมฯ พัฒนาหลักสูตรจัดฝกอบรมหมอดินอาสาท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน  

  ผลการประเมินโครงการฝกอบรม หลักสูตรท่ี 3 จากการสํารวจเจาหนาท่ีสถานีพัฒนาท่ีดิน 
ผูจัดฝกอบรม จํานวน 165 ราย ผลการสํารวจ พบวา เจาหนาท่ีสถานีพัฒนาท่ีดินเกือบท้ังหมด (รอยละ 95.76) 
ไดเขาใชงาน “ถังความรู ดานการพัฒนาท่ีดิน” ในเว็บไซต กรมพัฒนาท่ีดิน เพ่ือนําองคความรูไปใชในการ
จัดฝกอบรม ถายทอดความรูใหกับเกษตรกร มากท่ีสุด รองลงมา เพ่ือนําความรูไปปรับใชในพ้ืนท่ีทํา
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การเกษตรตนเอง เพ่ือใหแนะนํา และใหคําปรึกษากับเกษตรกรท่ีสนใจ และเพ่ือเพ่ิมเติมความรู ทักษะ และ
นําไปปรับใชในการขับเคลื่อนงานท่ีรับผิดชอบ เจาหนาท่ีสถานีพัฒนาท่ีดินเกือบท้ังหมด (รอยละ 98.18) มีการ
แนะนําใหหมอดินอาสา รูจัก “ถังความรูดานการพัฒนาท่ีดิน”และ (รอยละ 1.82) ไมไดแนะนํา เนื่องจาก
หมอดินอาสายังไมมีความพรอมของอุปกรณ และสัญญาณอินเตอรเน็ต  

  เจาหนาท่ีสถานีพัฒนาท่ีดินมีความพึงพอใจรูปแบบการจัดฝกอบรม หลักสูตรท่ี 3 ในภาพรวม 
คาคะแนนเฉลี่ย 2.73 (คะแนนเต็ม 3) อยูในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจดานผู เขารับการฝกอบรม 
มากท่ีสุด คาคะแนนเฉลี่ย 2.77 (คะแนนเต็ม 3) อยูในระดับมาก รองลงมา คือ ความพึงพอใจหัวขอการ
ฝกอบรมและเนื้อหา การบริหารจัดการ ผลการประเมินความพึงพอใจและความเหมาะสมรูปแบบการจัด
ฝกอบรม หลักสูตรท่ี 3 สามารถสรุปไดวา ความพึงพอใจและความเหมาะสมรูปแบบการจัดฝกอบรม 
ในหลักสูตรดังกลาว มีความสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน เจาหนาท่ีสถานีพัฒนาท่ีดินมีความพึงพอใจ
รูปแบบการจัดฝกอบรม ในภาพรวม คาคะแนนเฉลี่ย 2.73 (คะแนนเต็ม 3) อยูในระดับมาก และเจาหนาท่ี
สถานีพัฒนาท่ีดิน (รอยละ 95.76) ใหความเห็นวารูปแบบการจัดฝกอบรมมีความเหมาะสมเชนกัน สําหรับ
เจาหนาท่ีสถานีพัฒนาท่ีดิน(รอยละ 4.24) ท่ีใหความเห็นวา การจัดฝกอบรม หลักสูตรท่ี 3 รูปแบบยังไมมี
ความเหมาะสม เนื่องจาก อยากใหจัดฝกอบรมท่ีเนนการฝกปฏิบัติ และควรเพ่ิมระยะเวลาในการฝกอบรม 
และมีความวิตกกังวลจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

  สําหรับปญหา อุปสรรคในการอบรมครั้งนี้ เจาหนาท่ีสถานีพัฒนาท่ีดิน (รอยละ 87.27) 
ใหความเห็นวา การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีทวีความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน สงผลใหมี
การเปลี่ยนแปลงวันเวลาการจัดอบรม ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินงานใหเหมาะสม สอดคลองกับ
มาตรการปองกัน ควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมีความวิตกกังวลใน
สถานการณดังกลาว มากท่ีสุด รองลงมา มีอุปสรรคในการประสานงานกับหมอดินอาสา โดยมีปญหาเล็ก ๆ 
นอยๆ ในการเตรียมความพรอมของสถานท่ี และหัวขอท่ีผูเขาอบรมใหความสนใจไมสอดคลองกับความถนัด/
เชี่ยวชาญของผูสอน ท้ังนี้ ขอเสนอแนะสําหรับการจัดฝกอบรมในครั้งตอไป เจาหนาท่ีสถานีพัฒนาท่ีดิน 
(รอยละ 68.48) รูปแบบควรเปนการบรรยายความรู พรอมฝกปฏิบัติ และศึกษาดูงาน เจาหนาท่ี 
สถานีพัฒนาท่ีดิน (รอยละ 61.82) ระยะเวลาท่ีเหมาะสม จํานวน 2 วัน และเจาหนาท่ีสถานีพัฒนาท่ีดิน 
(รอยละ 48.48) มีขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ควรพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมหมอดินท่ีมีความเชี่ยวชาญ 
เฉพาะดาน ใหตรงตามศักยภาพ รองลงมา การฝกอบรมในรูปแบบหลักสูตรท่ี 3 มีความเหมาะสมแลว 
ควรพัฒนา และวางแผนหลักสูตรการอบรมหมอดินอาสาเปนระดับตน ระดับกลาง และระดับสูง  
และอยากใหปรับเปลี่ยนรูปแบบการฝกอบรม 

5.2 อภิปรายผล  

 5.2.1 การบรรลุวัตถุประสงคโครงการอบรมหมอดินอาสา 4.0 

ผลการประเมินการฝกอบรมหมอดินอาสา 4.0 มีหลักสูตรการฝกอบรม จํานวน 3 หลักสูตร 
ประกอบดวย หลักสูตรท่ี 1 จัดฝกอบรมท่ีศูนยความเปนเลิศดานการวิจัยดินแหงภูมิภาคเอเชีย (CESRA) 
ดําเนินการจัดฝกอบรมและฝกปฏิบัติเชิงลึก ใน 4 ฐานเรียนรู ไดแก 1) ฐานเรียนเรียนรู การปรุงดินดีดวย
วัสดุอินทรียเทคโนโลยี กรมพัฒนาท่ีดิน 2) ฐานเรียนรู การแยกขยายเชื้อจุลินทรียจากแหลงธรรมชาติ สรางดิน
ใหมีชีวิตจากสิ่งมหัศจรรย 3) ฐานเรียนรูการจัดระบบน้ํา ระบบปุย ตนทุนต่ํา ผลตอบแทนแบบระยะยาว 
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ในแปลงไมผล และ 4) ฐานเรียนรูเครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องทุนแรงทางการเกษตร เขาสู Smart Agriculture 
หลักสูตรท่ี 2 จัดฝกอบรมท่ีศูนยอบรมหมอดินอาสา ดําเนินการจัดฝกอบรมท่ีเนนการฝกปฏิบัติเชิงลึก   
เพ่ือขยายผลสูเกษตรกรใหสอดคลองกับสภาพพ้ืนท่ี และหลักสูตรท่ี 3 การพัฒนาถังความรูหมอดินอาสา
รูปแบบดิจิทัล เปนการนําองคความรูจากถังความรูหมอดินอาสาในเว็บไซตกรมพัฒนาท่ีดิน มารวมวิเคราะห 
สังเคราะห ขอมูลดานการพัฒนาท่ีดิน เพ่ือใหเกิดการใชประโยชนท่ีดินอยางยั่งยืน ผลจากการประเมิน
สามารถสรุปไดวา โครงการฝกอบรมหมอดินอาสา 4.0 หมอดินอาสา บรรลุวัตถุประสงคโครงการฯ ดังกลาว 
หมอดินอาสา (รอยละ 74.57) รูจัก “ถังความรูดานการพัฒนาท่ีดิน” สามารถเขาไปคนหาความรู ขอมูล
ดานการพัฒนาท่ีดินในรูปแบบดิจิทัล ผานทางเว็บไซตกรมพัฒนาท่ีดิน เปนการเตรียมความพรอมเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพหมอดินอาสารองรับองคกร 4.0 หมอดินอาสาท่ีเขารับการฝกอบรม (รอยละ 94.21) นําความรูท่ี
ไดรับจากการฝกอบรมไปใชประโยชน โดย (รอยละ 85.69) ไดตอยอดองคความรู ลงมือปฏิบัติพัฒนาแปลง
ตนเอง (รอยละ 59.30) ถายทอดความรู ใหคําปรึกษา แนะนําเกษตรกรในชุมชน และ (รอยละ 50.70) ขยายผล
องคความรู พัฒนาเปนตนแบบใหเกษตรกรในชุมชน 

 5.2.2 ความเหมาะสมของการอบรมในรูปแบบใหม 

  ผลการประเมินความเหมาะสมในรูปแบบการจัดฝกอบรมท้ัง 3 หลักสูตร สามารถสรุปไดวา 
กลุมตัวอยาง (รอยละ 95.51) มีความเห็นวารูปแบบการจัดฝกอบรมท้ัง 3 หลักสูตร มีความเหมาะสม ท้ังนี้
ความเหมาะสมและความพึงพอใจการจัดฝกอบรมท้ัง 3 หลักสูตร มีความสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน ความ
พึงพอใจรูปแบบการจัดฝกอบรม อยูในระดับมาก (เกณฑการประเมิน 3 ระดับ) และรูปแบบการจัดฝกอบรม 
ก็มีความเหมาะสมเชนกัน ท้ังนี้ ปญหาอุปสรรคในการจัดฝกอบรมหมอดินอาสา 4.0 ในหลักสูตรท่ี 1 คือ
การใหบริการรถรางไมเพียงพอท่ีจะนําหมอดินอาสาอบรมในแตละฐานเรียนรู การจัดฝกอบรมในหลักสูตรท่ี 2 
และหลักสูตรท่ี 3 สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เปนอุปสรรคในการจัดฝกอบรม
ในครั้งนี้ สงผลใหมีการเปลี่ยนแปลงวันเวลาจัดฝกอบรม ปรับเปลี่ยนรูปแบบใหเหมาะสม สอดคลองกับ
มาตรการปองกัน ควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สําหรับขอเสนอแนะการจัดฝกอบรม 
ในครั้งตอไป ควรเปนรูปแบบการบรรยายความรู พรอมฝกปฏิบัติ และศึกษาดูงาน ระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
จํานวน 2 วัน ควรจัดเวทีเปดโอกาสใหหมอดินไดพบปะ แลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น และประสบการณ 
ควรพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมเพ่ือยกระดับทักษะใหหมอดินอาสา โดยมีการสํารวจหัวขอท่ีตองการ
ฝกอบรมเพ่ือนําไปพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ควรเปดโอกาสใหหมอดินอาสาไดเลือกเรียนรูในเรื่อง/หัวขอท่ี
สนใจ และอยากใหกรมพัฒนาท่ีดินจัดฝกอบรมหมอดินอาสาท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน  

 5.2.3 ความคุมคาในการจัดฝกอบรม 
  การประเมินความคุมคาในการจัดฝกอบรมดวยวิธีสมมติเหตุการณใหประเมินคาความ 
เต็มใจจายในการฝกอบรม พบวา ไมมีความคุมคาโดยมองผลตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน เนื่องจากคาความเต็มใจจาย
ในการฝกอบรมนอยกวาตนทุนตอหนวยการฝกอบรมในแตละหลักสูตร แตหากพิจารณามองผลตอบแทนท่ี
ไมใชตัวเงิน หรือผลตอบแทนท่ีจับตองไมได (Intangible Benefits) เชน การนําความรูท่ีไดรับไปถายทอด
ความรูสูเกษตรกรในชุมชน ใหคําปรึกษา แนะนําเกษตรกรในชุมชน การตอยอด ความรูนําไปปฏิบัติใชพัฒนา
แปลงตนเอง และขยายผลองคความรู เปนตนแบบใหเกษตรกรในชุมชนทําตาม เปนการสรางภาพลักษณท่ีดี
ของหมอดินอาสาในฐานะเปนตัวแทนของกรมพัฒนาท่ีดิน ซ่ึงเกิดเปนความคุมคาท่ีไมสามารถประเมินคา
เปนเงินได 
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5.3 ขอเสนอแนะจากผูประเมิน 

 1. เพ่ือยกระดับการฝกอบรมใหมีคุณภาพ ควรมีการสื่อสารนโยบายการพัฒนาหมอดินอาสาใหชัดเจน 
โดยเริ่มตั้งแตกําหนดแนวทางในการพัฒนาหมอดินอาสา การจัดฝกอบรมในครั้งตอไป ควรมีการสํารวจ 
ความตองการฝกอบรม (Training Needs) เปนการวิเคราะหผูเขารับการฝกอบรมวายังขาดสมรรถนะ 
ทักษะในดานใดท่ีจําเปนตอการปฏิบัติหนาท่ีหมอดินอาสาใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

 2. ควรออกแบบพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม โดยนําขอมูลจากการวิเคราะหความจําเปนในการ
ฝกอบรม เปนแนวทางในการออกแบบพัฒนาหลักสูตร กําหนดหัวขอ เนื้อหา รูปแบบ คุณสมบัติของ 
ผูเขารับการฝกอบรม วิธีการและรายละเอียดตาง ๆ ในหลักสูตร ใหสอดรับกับความตองการของผูเขารับการ
ฝกอบรม และเพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคโครงการฝกอบรม  

 3. การติดตามและประเมินผลการฝกอบรม การประเมินผลการฝกอบรม ประกอบดวย 1) การประเมิน
ระดับความรู ความเขาใจ ท้ังกอนและหลังการฝกอบรม สามารถทําไดโดยทําแบบทดสอบกอนและหลังการ
ฝกอบรม เพ่ือประเมินระดับความรู ความเขาใจดังกลาว และ 2) การประเมินความพึงพอใจหลังเสร็จสิ้น
การฝกอบรม โดยใชแบบสอบถามเพ่ือเก็บรวบรวม ประมวลผลความพึงพอใจในหลักสูตร เนื้อหา วิทยากร 
และการบริหารจัดการฝกอบรม ท้ังนี ้ในการติดตามผลการนําความรูท่ีไดรับไปใชในการปฏิบัติงาน เปนการ
ประเมินผลในระยะท่ี 2 ซ่ึงติดตามผลของการนําความรูไปใชในการปฏิบัติงานหลังจากจบหลักสูตรฝกอบรม 
ประมาณ 3 เดือน เพ่ือนําขอมูลจากการติดตามผลมาวิเคราะห ถอดบทเรียนความสําเร็จในการพัฒนา เพ่ือเก็บ
รวบรวมเปนฐานขอมูลการพัฒนาหมอดินอาสา นําไปปรับปรุง พัฒนาโครงการฯ ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  



93 

บรรณานุกรม 
 
ชูชัย  สมิทธิไกร. (2556). การฝกอบรมบุคลากรในองคการ. (พิมพครั้งท่ี 8). กรุงเทพฯ: สานักพิมพแหง 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

ณภาภัช  เตชะกิติกรกุล. (2551) ความพึงพอใจของเกษตรกรตอการปฏิบัติงานของหมอดินอาสาประจํา
หมูบาน ในพ้ืนท่ีตําบลเมืองนะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม. เชียงใหม. วิทยานิพนธ 
มหาวิทยาลัยแมโจ. 

ปยวรรณ เขิมขันธ. (2561). การศึกษาความคาดหวังของเกษตรกรตอบทบาทการพัฒนาท่ีดินเพ่ือ
การเกษตรของหมอดินอาสาประจําหมูบาน ในอําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา. 
วิทยานิพนธ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

วรวรรธน  ศรียาภัย. (2554). การจัดประชุมและการฝกอบรมอยางมีประสิทธิภาพ. กรุงเทพฯ: บุคสพัส. 

สมชาติ  กิจยรรยง. (2555). เทคนิคการเปนวิทยากรท่ีประสบความสาเร็จ. กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอรเน็ท. 

สมคิด  บางโม. (2557). เทคนิคการฝกอบรมและการประชุม. (ฉบับพิมพท่ี 4). กรุงเทพฯ: วิทยพัฒน. 

สุรัชนี  เคนสุโพธิ์. (2560) การฝกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎอุดรธานี. 

Blanchard, N.P. & Thacker, J.W. (2007). Effective training: systems, strategies, and practices. 
4th edition. Upper Saddle River, N.J.: Pearson Prentice Hall. 

Desimone, R., Jon, L., Werner, M. & Hararis, D.M. (2002). Human Resource Management. 
Third Edition. The United States of America. 

Noe, R.A. (2008). Employee Training and Development. 10th Edition. New York: McGraw-Hill. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  
 

 

 



95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 
 

โครงการอบรมหมอดินอาสา 4.0 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



96 

โครงการอบรมหมอดินอาสา 4.0 กรมพัฒนาท่ีดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 1. หลักการและเหตุผล  

  การดําเนินการโครงการหมอดินอาสาของกรมพัฒนาท่ีดิน ไดริเริ่มกอตั้ งข้ึน ตั้งแต  
ป พ.ศ. 2538 เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานในพ้ืนท่ีทุกหมูบาน โดยในการดําเนินการในชวงแรกเริ่มจากการ
แตงตั้งเกษตรกรท่ีสนใจงานดานการพัฒนาท่ีดิน และสมัครใจเปนอาสาสมัครของกรมพัฒนาท่ีดิน มีความ
ตองการพรอมท่ีจะเขารับการอบรมรับความรูการใชเทคโนโลยีและผลิตภัณฑของกรมพัฒนาท่ีดินและ
นําไปใชพัฒนารูปแบบทําการเกษตรของตนเองและมีความเปนผูนําสามารถถายทอดความรูสูเกษตรภายใน
หมูบานหรือพ้ืนท่ีอ่ืนได โดยหมอดินอาสาของกรมพัฒนาท่ีดิน แบงออกเปน 4 ระดับ ตามรูปแบบการ
ปกครองของประเทศไทย ไดแก หมอดินอาสาประจําหมูบาน หมอดินอาสาประจําตําบล หมอดินอาสา
ประจําอําเภอ และหมอดินอาสาประจําจังหวัด โดยปจจุบันมีหมอดินอาสาทุกระดับปฏิบัติงานอยู 
ท่ัวประเทศ จํานวนกวา 75,000 คน ระเบียบกรมพัฒนาท่ีดินวาดวยการบริหารงานหมอดินอาสา 
พ.ศ. 2553 กําหนดใหหมอดินอาสาทุกระดับทําหนาท่ีเปนหมอดินอาสาประจําหมูบานดวย 

 ในการอบรมหมอดินอาสา ป 2563 มีเปาหมายเพ่ือใหหมอดินอาสาไดมีเวทีพบปะและรูจักกัน 
ไดแลกเปลี่ยนความรูประสบการณในการนําเทคโนโลยีในการพัฒนาท่ีดินไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับ
สภาพพ้ืนท่ี รวมกันถอดบทเรียน องคความรูท่ีสามารถนําไปสูการปฏิบัติไดจริง และเพ่ือสรางความเขมแข็ง
ของเครือขายหมอดินอาสาในแตละพ้ืนท่ี หมอดินอาสามีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยน
ความรู เพ่ือนําไปแกไขปญหาดินในพ้ืนท่ีของตนเองซ่ึงกันและกัน และฝายวิชาการ สพข. ไดถอดบทเรียน
องคความรูท่ีหลอมรวมกันกับหลักวิชาของกรมพัฒนาท่ีดิน ไดเปนองคความรูท่ีสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง
ในแตละพ้ืนท่ีสําหรับใชเปนตนแบบใสถังความรูเผยแพรลงในเว็บไซตหมอดินอาสากรมพัฒนาท่ีดิน 
ในระบบออนไลน เพ่ือนําไปประยุกตใชในการพัฒนาพ้ืนท่ีพัฒนาดินใหใชประโยชนได 

 สําหรับการอบรมหมอดินอาสาในป 2564 จะเปนการตอยอดโดยทบทวนองคความรูจากถังความรู
และจัดระบบขอมูลใหมีความทันสมัย เขาถึงไดงาย ใชงานไดสะดวก รวดเร็ว รวมท้ังปรับปรุงฐานขอมูล
หมอดินอาสา สรางเปนเครือขายท่ีเขมแข็ง และจากสถานการณโควิด 19 มีผลกระทบอยางรุนแรงตอ
เศรษฐกิจของประเทศโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมและการบริการ มีแรงงานจํานวนมากคืนถ่ินสูภาค
การเกษตร ดังนั้น เพ่ือรองรับการผลิตอาหารและสรางอาชีพเกษตรกรรม กรมพัฒนาท่ีดินจึงไดพัฒนา
หลักสูตรการอบรมหมอดินอาสาเพ่ือสรางหมอดินมืออาชีพ โดยคัดเลือกจากหมอดินอาสาท่ีสนใจเขารับการ
ฝกปฏิบัติเชิงลึกในศูนยฝกของกรมพัฒนาท่ีดิน และศูนยฝกของหมอดินอาสาในภูมิภาคตางๆ เพ่ือขยายผล
สูเครือขายและเกษตรกรท่ัวไป โดยมีเปาหมาย คือ หมอดินอาสากรมพัฒนาท่ีดิน จํานวน 72,072 ราย 
 

 2. วัตถุประสงคโครงการอบรมหมอดินอาสา 4.0 
  1. เพ่ือพัฒนาถังความรูหมอดินอาสารูปแบบดิจิทัล รองรับองคกร 4.0 กรมพัฒนาท่ีดิน 
  2. เพ่ือปรับปรุงฐานขอมูลหมอดินอาสาในรูปแบบดิจิทัล เพ่ือพัฒนาเปน Big data  
  3. เพ่ือสรางหมอดินมืออาชีพท่ีมีความรูความชํานาญเฉพาะดาน 
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 3. หลักสูตรการฝกอบรม  

  หลักสูตรท่ี 1 ฝกปฏิบัติและเรียนรู ณ ศูนยวิจัยการอนุรักษดินและน้ํา อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา ระยะเวลา 2 วัน ประกอบดวย 4 ฐานเรียนรู ไดแก ฐานเรียนรูท่ี 1 ปรุงดินดีดวยวัสดุ
อินทรียเทคโนโลยีกรมพัฒนาท่ีดิน สูตรพิเศษสรางอาชีพ ฐานเรียนรูท่ี 2 แยกขยายเชื้อจุลินทรียจากแหลง
ธรรมชาติ สรางดินใหมีชีวิตจากสิ่งมหัศจรรยเล็กๆ ฐานเรียนรู ท่ี  3 ระบบน้ํา ระบบปุย ตนทุนต่ํา 
ผลตอบแทนระยะยาว และฐานเรียนรูท่ี 4 เครื่องมือเครื่องจักรกล เครื่องทุนแรงทางการเกษตร เขาสู 
Smart Agriculture  

  หลักสูตรท่ี 2 ฝกการปฏิบัติและเรียนรู ณ ศูนยฝกหมอดินอาสาท่ัวประเทศ ระยะเวลา 2 วัน 

  หลักสูตรท่ี 3 พัฒนาถังความรูหมอดินอาสารูปแบบดิจิทัล ระยะเวลา 1 วัน โดยนักวิชาการ
ประจําสถานีพัฒนาท่ีดิน และหมอดินอาสา นําองคความรูจากถังความรูหมอดินอาสามารวมวิเคราะห 
สังเคราะห การใชขอมูลเพ่ือการจัดการดิน น้ํา ปุย และท่ีดิน ใหใชประโยชนทางการเกษตรได ผลิตอาหารได 
สรางอาชีพได 

 4. ข้ันตอนการดําเนินงาน  
  1) คณะทํางานหมอดินอาสาระดับเขต สรางกระบวนการรับรูและความเขาใจแกบุคลากร
ในสังกัด และหมอดินอาสา เพ่ือเชิญชวนหมอดินอาสาเขารวมโครงการอบรมหลักสูตรท่ีกําหนด 
  2) สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1 - 12 และสถานีพัฒนาท่ีดินในสังกัด รวมกันพิจารณา
คัดเลือกหมอดินอาสาเขารวมอบรมตามหลักสูตรท่ีกําหนด 
  3) คณะทํางานหมอดินอาสาระดับเขต คัดเลือกศูนยเรียนรูของหมอดินอาสาเพ่ือพัฒนา 
ใหเปนศูนยฝกหมอดินอาสามืออาชีพ โดยใหมีการเรียนการสอนฝกปฏิบัติจริง จนสามารถสรางอาชีพได
หรือเปนมืออาชีพเฉพาะดาน 
  4) คณะทํางานหมอดินอาสาระดับเขต 1 - 12 สงรายชื่อศูนยฝกหมอดินอาสาของแตละ
หนวยงานไปท่ีกลุมวิจัยและพัฒนาหมอดินอาสาและบริหารจัดการเครือขาย กวจ. เพ่ือรวบรวมและนํา
ขอมูลท่ีไดไปประชาสัมพันธบนเว็บไซตหมอดินอาสา พรอมท้ังประสานงานใหมีการฝกอบรมขามพ้ืนท่ีของ
ศูนยฝกหมอดินอาสาภายในเขตไดท้ังประเทศตามความสนใจของหมอดินอาสา โดยอาจประสานโดยตรงไป
ยัง สพข. หรือประสานผานกลุมวิจัยหมอดินอาสาฯ ก็ได 
  5) จัดทําประกาศนียบัตรใหแกหมอดินอาสาท่ีผานการฝกอาชีพ 
  6) กําหนดปฏิทินการอบรมของ สพข. 1 - 12 และสงมายังกลุมวิจัยและพัฒนาหมอดิน
อาสาฯ กวจ.  

 5. แผน/ผลการดําเนินงาน โครงการอบรมหมอดินอาสา 4.0 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 

กิจกรรม แผน (ราย) ผล (ราย) รอยละ 
การพัฒนาหมอดินอาสา หลักสูตร 1  1,460 1,447 99.11 
การพัฒนาหมอดินอาสา หลักสูตร 2 15,475 15,489 100.09 
การพัฒนาหมอดินอาสา หลักสูตร 3 55,137 55,138 100.00 

รวม 72,072 72,074 100.00 

หมายเหตุ : หมอดินอาสาท่ีไมไดอบรมในหลักสูตรท่ี 1 จะยายไปอบรมในหลักสูตรท่ี 2 และ 3 แทน 
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ระเบียบกรมพัฒนาที่ดิน วาดวยการบริหารงานหมอดินอาสา พ.ศ. 2553 
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ระเบียบกรมพัฒนาท่ีดินวาดวยการบริหารงานหมอดินอาสา พ.ศ. 2553 

 

 กรมพัฒนาท่ีดินสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดมีการคัดเลือกและแตงตั้งเกษตรกรในพ้ืนท่ี
ใหเปนหมอดินอาสา ตั้งแต พ.ศ. 2538 เพ่ือทําหนาท่ีชวยเหลือ และสนับสนุนภารกิจของกรมพัฒนาท่ีดิน 
ในการใหบริการแก เกษตรกรในพ้ืนท่ีเก่ียวกับการพัฒนาท่ีดิน ในการนี้ กรมพัฒนาท่ีดินจึงไดวางระเบียบไว
เพ่ือใหเกษตรกรท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนหมอดินอาสาในระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล และหมูบาน 
ใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีเปนเครือขาย มีการดําเนินการไปในทิศทางเดียวกันและเปนเอกภาพ ดังตอไปนี้  
 ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกรมพัฒนาท่ีดินวาดวยการบริหารงานหมอดินอาสา พ.ศ. 2553  
 ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศเปนตนไป  
 ขอ 3 บรรดาระเบียบ คําสั่ง ขอบังคับ หนังสือสั่งการใด ๆ ซ่ึงขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใช
ระเบียบนี้แทน  
 ขอ 4 ในระเบียบนี ้“หมอดินอาสา” หรือ “หมอดินอาสาประจําหมูบาน” หมายความวา เกษตรกร
ท่ีสนใจงานพัฒนาท่ีดินและสมัครใจ เปนอาสาสมัครของกรมพัฒนาท่ีดินพรอมท่ีจะทําการเกษตร โดยใช
เทคโนโลยีและผลิตภัณฑของกรมพัฒนาท่ีดินและใหคําแนะนําแกเกษตรกรท่ัวไปในหมูบาน “หมอดินอาสา
ประจําตําบล” หมายความวา หมอดินอาสาประจําหมูบานท่ีไดรับการคัดเลือกจากหมอดินอาสาประจํา
หมูบานดวยกัน และแตงต้ังโดยผูอํานวยการสถานีพัฒนาท่ีดิน เพ่ือชวยเหลือและสนับสนุนภารกิจของ 
กรมพัฒนาท่ีดิน ประจําตําบล “หมอดินอาสาประจําอําเภอ” หมายความวา หมอดินอาสาประจําตําบล 
ท่ีรับการคัดเลือกจากหมอดินอาสาประจําตําบลดวยกัน และแตงตั้งโดยผูอํานวยการสถานีพัฒนาท่ีดิน 
เพ่ือชวยเหลือและสนับสนุนภารกิจของกรมพัฒนาท่ีดินประจําอําเภอ “หมอดินอาสาประจําจังหวัด” 
หมายความวา หมอดินอาสาประจําอําเภอท่ีรับการคัดเลือกจากหมอดินอาสาประจําอําเภอดวยกัน และ
แตงต้ังโดยผูอํานวยการสถานีพัฒนาท่ีดิน เพ่ือชวยเหลือและสนับสนุนภารกิจของกรมพัฒนาท่ีดินประจํา 
จังหวัด “ท่ีปรึกษาหมอดินอาสา” หมายความวา บุคคลท่ีกรมพัฒนาท่ีดิน พิจารณาเห็นวา เปนบุคคลท่ีมี
คุณสมบัติเหมาะสม สามารถปฏิบัติการใหเกิดคุณประโยชนดานการพัฒนาท่ีดิน “เครือขายหมอดินอาสา” 
หมายความวา กลุมสมาชิกซ่ึงประกอบดวย หมอดินอาสาประจําจังหวัด และ/หรือหมอดิน อาสาประจํา
อําเภอ และ/หรือหมอดินอาสาประจําตําบล หมอดินอาสาประจําหมูบาน และสมาชิกกลุมเกษตรกร โดยมี
การบริหารจัดการติดตอประสานงาน ปฏิบัติงานรวมกันในทุกสวนท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาท่ีดิน และมีการ
เชื่อมโยงกันอยางเปนระบบภายใตการกํากับดูแลของกรมพัฒนาท่ีดิน  
 ขอ 5 ใหอธิบดีกรมพัฒนาท่ีดินรักษาการตามระเบียบนี้ 
 หมวด 1 วัตถุประสงค สิทธิประโยชน และอํานาจหนาท่ี 
 ขอ 6 วัตถุประสงคของการบริหารงานหมอดินอาสา  
  (1) เพ่ือใหหมอดินอาสาทําหนาท่ีเปนผูชวยเหลือและสนับสนุนภารกิจประสานเชื่อมโยง
ระหวางกรมพัฒนาท่ีดินกับเกษตรกรในระดับตางๆ ตามท่ีระเบียบนี้กําหนด  
  (2) เพ่ือสรางระบบเครือขายการประสานงานโดยใหหมอดินอาสาเปนผูรับและ/หรือแจง
ขาวสาร ขอมูลดานการพัฒนาท่ีดินใหแกเกษตรกรในเขตรับผิดชอบตลอดจนรับฟงปญหา สํารวจขอมูล 
สอบถามความตองการท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาท่ีดินของเกษตรกรในเขตรับผิดชอบ และแจงให 
กรมพัฒนาท่ีดิน ไดรับทราบ  
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  (3) เพ่ือให มีระบบสงเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู ทักษะ ภู มิปญญาและ
ประสบการณดานการพัฒนาท่ีดิน ใหกับหมอดินอาสาในทุกระดับ มีความสามารถในการถายทอด ความรู 
ประสบการณและเทคโนโลยีดานการพัฒนาท่ีดิน ท่ีถูกตองตามหลักวิชาการใหแกเกษตรกรในทองถ่ิน  
  (4) เพ่ือสรางระบบการบริหารงานหมอดินอาสาของกรมพัฒนาท่ีดินใหมีความชัดเจน 
และเปนไปในแนวทางเดียวกัน  
 ขอ 7 หมอดินอาสาจะไดรับสิทธิประโยชนและสิ่งตอบแทน จากกรมพัฒนาท่ีดิน ดังนี้  
  (1) มีบัตรประจําตัวหมอดินอาสา  
  (2) ไดรับการอบรมพัฒนาศักยภาพพัฒนาการเรียนรูงานพัฒนาท่ีดิน ไดรับขาวสาร และ
อุปกรณเครื่องมือท่ีกรม พัฒนาท่ีดินจัดหาใหตามความเหมาะสม  
  (3) ไดรับโอกาสเขารวมโครงการและกิจกรรมตางๆ ของกรมพัฒนาท่ีดิน  
  (4) ไดรับการประกาศยกยอง เชิดชู ในกรณีท่ีมีผลงานชวยเหลือทางราชการอยางดีเดน 
โดยจะมีการคัดเลือกในระดับจังหวัดและระดับเขต หมอดินอาสาท่ีผานการคัดเลือกแลวจะไดรับรางวัล 
โลประกาศเกียรติคุณ ยกยองเชิดชู จากกรมพัฒนาท่ีดิน และหมอดินอาสาดีเดนของกรมฯ จะไดรับสิทธิ 
ในการเสนอชื่อใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ พิจารณาคัดเลือกเปนเกษตรกรดีเดนแหงชาติ สาขา 
การพัฒนาท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม  
  (5) ไดรับคาตอบแทน คาเบี้ยเลี้ยง/ยานพาหนะ จากภารกิจหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายจาก 
กรมพัฒนาท่ีดินตาม หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขท่ีกรมพัฒนาท่ีดินกําหนด และเปนไปตามระเบียบของ
ทางราชการ  
  (6) ไดรับสิทธิประโยชนอ่ืนเพ่ิมเติมตามท่ีอธิบดีกรมพัฒนาท่ีดินกําหนด  
 ขอ 8 ใหมีการข้ึนทะเบียนหมอดินอาสา ท้ังนี้ หมอดินอาสาจังหวัดใดใหข้ึนทะเบียนท่ีสถาน ี
พัฒนาท่ีดินจังหวัดในจังหวัดนั้น ในการข้ึนทะเบียนหมอดินอาสาใหผูอํานวยการสถานีพัฒนาท่ีดินเปน 
นายทะเบียน และใหสถานีพัฒนาท่ีดินเปนหนวยงานประสานงานหมอดินอาสาของจังหวัดนั้น ประเภทและ
คุณสมบัติของหมอดินอาสา รวมท้ังการข้ึนทะเบียนหมอดินอาสาใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ 
เง่ือนไข ตามท่ีกรมพัฒนาท่ีดินกําหนด  
 ขอ 9 หมอดินอาสามีหนาท่ี ดังตอไปนี้  
  (1) เปนผูชวยเหลือและสนับสนุนภารกิจของกรมพัฒนาท่ีดินในพ้ืนท่ี  
  (2) เปนผูประสานงานระหวางเกษตรกรกับเจาหนาท่ีของกรมพัฒนาท่ีดิน และหมอดิน
อาสา ในระดับท่ีเก่ียวของ  
  (3) เปนผูดําเนินกิจกรรมการพัฒนาท่ีดินตามท่ีไดรับมอบหมายจากสถานีพัฒนาท่ีดิน 
  (4) เปนผูรับและ/หรือแจงขาวสาร ขอมูลดานการพัฒนาท่ีดินใหแกเกษตรกรในเขต
รับผิดชอบตลอดจนรับฟงปญหา สํารวจขอมูล สอบถามความตองการท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาท่ีดินของ
เกษตรกรในเขตรับผิดชอบและแจงใหกรมพัฒนาท่ีดินไดรับทราบ  
  (5) เปนผูชวยเหลือและสนับสนุนภารกิจของกรมพัฒนาท่ีดินในดานการถายทอดความรู 
ประสบการณ และเทคโนโลยีดานการพัฒนาท่ีดินแกเกษตรกรในเขตรับผิดชอบ  
  (6) เปนผูดูแลกลุมเกษตรกรท่ีกรมพัฒนาท่ีดินจัดตั้งข้ึนในหมูบานดานการพัฒนาท่ีดิน 
การใชสารอินทรียเพ่ือลดใช สารเคมีทางการเกษตร จํานวนสมาชิกกลุมละ 50 คน  
  (7) เปนแกนนําเครือขายหมอดินอาสาในระดับตาง ๆ ท่ีรับผิดชอบ  
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  (8) รายงานผลการปฏิบัติงานในสวนท่ีไดรับมอบหมายใหสถานีพัฒนาท่ีดินทราบ 
  (9) รวมกิจกรรมการประชุม อบรม สัมมนา และหรือปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับ
มอบหมายจากกรมพัฒนาท่ีดิน 
 หมวด 2 คุณสมบัติ การคัดเลือก/แตงตั้งหมอดินอาสาระดับตางๆ 
 ขอ 10 ใหมีคณะกรรมการหมอดินอาสาระดับตําบล อําเภอ และจังหวัด แตงตั้งโดยผูอํานวยการ
สถานีพัฒนาท่ีดิน โดยมีหมอดินอาสาประจําตําบล หมอดินอาสาประจําอําเภอ และหมอดินอาสาประจํา
จังหวัด เปนประธาน มีกรรมการเปน หมอดินอาสาประจําหมูบาน หมอดินอาสาประจําตําบล และหมอดิน
อาสาประจําอําเภอ และมีหนวยพัฒนาท่ีดินหรือผูท่ีไดรับ มอบหมายจากผูอํานวยการสถานีพัฒนาท่ีดิน 
เปนท่ีปรึกษา สวนกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการหมอดินอาสาให คัดเลือกมาจากกรรมการผูใด 
ผูหนึ่งท่ีเหมาะสม โดยคณะกรรมการหมอดินอาสาในแตละระดับมีหนาท่ีบริหารเครือขายหมอดินอาสา 
ในระดับนั้น ๆ ตามนโยบายของกรมพัฒนาท่ีดิน  
 ขอ 11 กําหนดใหคุณสมบัติของหมอดินอาสาเปนไปตามระเบียบดังตอไปนี้  
  (1) มีความสมัครใจและเหมาะสมท่ีจะทํางานเปนหมอดินอาสา  
  (2) มีภูมิลําเนาและตองมีการทําการเกษตรอยูในทองท่ีนั้น  
  (3) มีสุขภาพรางกายแข็งแรง  
  (4) ไดรับความยินยอมจากคูสมรส  
  (5) มีอายุไมนอยกวา 18 ปบริบูรณ  
  (6) เคยผานการอบรมความรูการพัฒนาท่ีดินจากกรมพัฒนาท่ีดิน  
 ขอ 12 ให มีการคัดเลือก/แตงต้ังหมอดินอาสาในระดับตาง ๆ ตามระเบียบและวิธีการ 
ท่ีกรมพัฒนาท่ีดินกําหนด ดังตอไปนี้  
  (1) การคัดเลือก/แตงต้ังหมอดินอาสาประจําหมูบาน ใหหัวหนาหนวยพัฒนาท่ีดิน  
เปนผูกลั่นกรองพิจารณาคุณสมบัติผูสมัครตามขอ ๑๑ เสนอผูอํานวยการสถานีพัฒนาท่ีดินพิจารณาแตงตั้ง 
โดยกําหนดใหหมอดินอาสาประจําหมูบานดูแลกลุมเกษตรกรท่ีกรมพัฒนาท่ีดินจัดตั้งข้ึนในหมูบานดานการ
พัฒนาท่ีดิน การใชสารอินทรียเพ่ือลดใชสารเคมีทางการเกษตร คือ หมอดินอาสาประจําหมูบาน 1 คน 
ดูแลเกษตรกรอยางนอยกลุมละ 50 คน หากในหมูบานใดมีเกษตรกรจํานวนมาก สามารถจัดต้ังกลุม
เกษตรกรในหมูบานเพ่ิมข้ึนมากกวา 1 กลุม ก็ใหหนวยพัฒนาท่ีดินพิจารณากลั่นกรองบุคคลภายในกลุมท่ีมี
คุณสมบัติตามขอ 11 เสนอผูอํานวยการสถานีพัฒนาท่ีดินพิจารณาแตงตั้งเปนหมอดินอาสาประจําหมูบาน 
เพ่ือดูแลเพ่ิมข้ึน โดยหมอดินอาสาประจําหมูบานท่ีแตงตั้งเพ่ิมข้ึนในหมูบานมากกวา 1 คน ก็เรียกวา 
หมอดินอาสาประจําหมูบานท่ี 1 หมอดินอาสาประจําหมูบานท่ี 2 หมอดินอาสาประจําหมูบานท่ี 3 เรื่อยไป 
  (2) การคัดเลือก/แตงตั้งหมอดินอาสาประจําตําบล ใหหมอดินอาสาประจําหมูบาน 
ในแตละตําบลคัดเลือกกันเอง และเสนอรายชื่อใหหัวหนาหนวยพัฒนาท่ีดินกลั่นกรองเสนอผูอํานวยการ
สถานีพัฒนาท่ีดินแตงตั้งเปนหมอดินอาสาประจําตําบลและใหมีหมอดินอาสาประจําตําบล ตําบลละหนึ่งคน 
โดยหมอดินอาสาประจําตําบลยังคงทําหนาท่ีเปนหมอดินอาสาประจําหมูบานดวย  
  (3) การคัดเลือก/แตงตั้งหมอดินอาสาประจําอําเภอใหหมอดินอาสาประจําตําบลในแตละ
อําเภอคัดเลือกกันเอง และเสนอรายชื่อใหหัวหนาหนวยพัฒนาท่ีดินกลั่นกรองเสนอผูอํานวยการสถานี
พัฒนาท่ีดินพิจารณาแตงตั้ง เวนแตในกรณีท่ีจําเปนและเรงดวนใหหัวหนาหนวยพัฒนาท่ีดินทําการคัดเลือก
จากหมอดินอาสาประจําตําบลท่ีพิจารณาแลวเหมาะสม เสนอใหผูอํานวยการสถานีพัฒนาท่ีดินแตงตั้งเปน
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หมอดินอาสาประจําอําเภอก็ได และใหมีหมอดินอาสาประจําอําเภอ อําเภอละหนึ่งคน โดยหมอดินอาสา
ประจําอําเภอยังคงทําหนาท่ีเปนหมอดินอาสาประจําตําบลในตําบลของตนเองดวย  
  (4) การคัดเลือก/แตงตั้งหมอดินอาสาประจําจังหวัด ใหหมอดินอาสาประจําอําเภอ 
ในแตละจังหวัดคัดเลือกกันเอง และเสนอรายชื่อใหผูอํานวยการสถานีพัฒนาท่ีดินพิจารณาแตงตั้ง เวนแต 
ในกรณีท่ีจําเปน และเรงดวนใหผูอํานวยการสถานีพัฒนาท่ีดินทําการคัดเลือก และแตงตั้งจากหมอดินอาสา
ประจําอําเภอท่ีพิจารณาแลวเห็นวา เหมาะสมใหเปนหมอดินอาสาประจําจังหวัดก็ได และใหมีหมอดินอาสา
ประจําจังหวัด จังหวัดละหนึ่งคน โดยหมอดินอาสาประจําจังหวัดยังคงทําหนาท่ีเปนหมอดินอาสาประจํา
อําเภอในอําเภอของตนเองดวย  
  (5) การคัดเลือก/แตงตั้งหมอดินอาสากรุงเทพมหานคร ระดับตาง ๆ ใหการคัดเลือก/
แตงตั้งหมอดินอาสาเปนไป ตามนี้คือ การคัดเลือก/แตงตั้งหมอดินอาสาประจํากรุงเทพมหานครใหใช
ระเบียบเดียวกับการคัดเลือก/แตงตั้งหมอดินอาสาประจําจังหวัด การคัดเลือก/แตงตั้งหมอดินอาสาประจํา
เขตใหใชระเบียบเดียวกับการคัดเลือก/แตงตั้งหมอดินอาสาประจําอําเภอ การคัดเลือก/แตงต้ังหมอดิน
อาสาประจําแขวงใหใชระเบียบเดียวกับการคัดเลือก/แตงตั้งหมอดินอาสาประจําตําบล การคัดเลือก/
แตงตั้งหมอดินอาสาประจําหมูบานใหใชระเบียบเดียวกับการคัดเลือก/แตงตั้งหมอดินอาสาประจําหมูบาน
 ขอ 13 ให หมอดินอาสาประจําตําบล หมอดินอาสาประจําอําเภอ และหมอดินอาสาประจําจังหวัด 
รวมท้ังหมอดินอาสากรุงเทพมหานครในระดับหมอดินอาสาประจําแขวง หมอดินอาสาประจําเขต  
และ หมอดินอาสากรุงเทพมหานคร ดูแลเครือขายหมอดินอาสาในระดับท่ีตนเองรับผิดชอบโดยเครือขาย
หมอดินอาสามีหนาท่ี ดังตอไปนี้  
  (1) สรางความเขาใจในปญหา และมีจิตสํานึกในการแกไขปญหาทรัพยากรดินของทองถ่ิน
รวมกัน  
  (2) สรางความเขาใจในทิศทางและจุดหมายรวมกันระหวางสมาชิกกลุมเครือขาย ท่ีจะ
ดําเนินการสนับสนุนรองรับ การดําเนินงานของกรมพัฒนาท่ีดินและเครือขาย  
  (3) ใหสมาชิกในเครือขายรวมรับรู รวมคิด รวมตัดสินใจและรวมมือกันกระทําอยางแข็ง
ขันในกิจกรรมตางๆ ท่ีเครือขายดําเนินการรวมกันอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ  
  (4) ใหหมอดินอาสาในระดับตางๆ แตละแหงมีการติดตอ สื่อสาร พบปะ แลกเปลี่ยน 
เรียนรูเชื่อมโยงเปนเครือขาย รวมกัน 
 หมวด ๓ การดํารงตําแหนง พนตําแหนง 
 ขอ 14 ใหหมอดินอาสาประจําจังหวัด หมอดินอาสาประจําอําเภอ และหมอดินอาสาประจําตําบล 
มีวาระในการดํารงตําแหนงคราวละสี่ปนับแตวันท่ีมีคําสั่งแตงตั้ง โดยจะดํารงตําแหนงติดตอกันก่ีวาระก็ได 
ถาหมอดินอาสาดวยกันใหการยอมรับและผานการเลือกตั้งและแตงตั้งอยางถูกตอง หมอดินอาสาทุกระดับ
สถานะจะสิ้นสุดลงไดดวยเหตุหนึ่งเหตุใด ดังตอไปนี้ 
  (1) ตาย  
  (2) ลาออก  
  (3) ยายท่ีอยูไปอยูหมูบานอ่ืนหรือไปทําการเกษตรนอกพ้ืนท่ีท่ีตนเองดํารงตําแหนงอยู  
  (4) คณะกรรมการหมอดินอาสาในระดับออกเสียงมากกวา 2 ใน 3 หรือผูอํานวยการ
สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต เห็นวาไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีของหมอดินอาสาได  
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  (5) ไมเขารวมกิจกรรม ประชุมหรือฝกอบรมท่ีกรมพัฒนาท่ีดินดําเนินการเกิน ๓ ครั้ง
ติดตอกัน โดยไมไดแจงเหตุผลความจําเปนใหผูอํานวยการสถานีพัฒนาท่ีดินทราบ  
  (6) ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกและถูกจําคุกเวนแตเปนโทษสําหรับความผิด 
โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ เม่ือมีการสิ้นสุดสถานะ หรือพนตําแหนงของหมอดินอาสาทุกระดับ 
ใหสถานีพัฒนาท่ีดินดําเนินการคัดเลือก/แตงตั้งหมอดินอาสาในระดับตาง ๆ ตามระเบียบขอ 12  
ใหแลวเสร็จภายใน 45 วัน เม่ือมีการสิ้นสุดสถานะ หรือพนตําแหนงกอนวาระท่ีกําหนดของหมอดินอาสา 
ใหทําการคัดเลือก/แตงตั้งหมอดินอาสาในระดับตาง ๆ ตามระเบียบขอ 12 แตใหหมอดินอาสาท่ีไดรับการ
แตงตั้งใหมอยูในตําแหนงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของผูท่ีตนดํารงตําแหนงแทน 
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ภาคผนวก ค 
 

แบบสอบถามการประเมนิผลการฝกอบรมโครงการหมอดินอาสา 4.0 
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คําชี้แจง 
 1.  แบบสอบถามนี้ ประกอบดวยคําถามทั้งหมด 23 ขอ แบงเปน 4 ตอน ดังนี ้
    ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไป  
   ตอนที่  2  ความคิดเห็นเก่ียวกับการฝกอบรม และความพึงพอใจ 
 ตอนที่ 3 การติดตามผลหลังการฝกอบรม 
 ตอนที่ 4 ความคิดเห็น และขอเสนอแนะ 

2.  กรุณาใสเคร่ืองหมาย ลงใน [  ] และระบุความคิดเห็น หรือขอเสนอแนะเพิ่มเติมลงในชองวางที่กําหนด
ตามความเปนจริง ขอมูลที่ไดจะนําไปใชในการปรับปรุงพัฒนางานพฒันาหมอดินอาสาตอไป 

 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

1. ช่ือผูใหขอมูล นาย/นาง/นางสาว ................................................................................................... 

2. หนวยงาน สพข. .............../สพด. ................................................. 

3. ปจจุบันทานดํารงตําแหนง ...................................................................................................................... 
    มีอายุการทํางาน ................. ป 

4. ทานรับผิดชอบงานพัฒนาหมอดินอาสามาแลวเปนระยะเวลา .................................ป 

5. ทานเปนมิสเตอรเกษตรอินทรียหรือไม          (  )  ใช  (  )  ไมใช 

ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการฝกอบรมในหลักสตูรท่ี 1 และความพึงพอใจ 

6. ทานนําหมอดินอาสาเขารวมอบรมในฐานเรียนรู เม่ือใด และจํานวนเทาไหร 

ฐานเรียนรู วัน/เดือน/ป ชวงเวลา จํานวนหมอดิน 
(ราย) 

1. การปรุงดินดีดวยวัสดุอินทรียเทคโนโลย ี
   กรมพัฒนาท่ีดิน 

 
 

  

2. การแยกขยายเชื้อจุลินทรียจากแหลงธรรมชาติ  
   สรางดินใหมีชีวิตจากสิ่งมหัศจรรยเล็ก ๆ 

 
 

  

3. การจัดการระบบน้ํา ระบบปุย ตนทุนต่ํา  
   ผลตอบแทนแบบระยะยาวในแปลงไมผล 

 
 

  

4. เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องทุนแรงทาง 
   การเกษตร เขาสู Smart Agriculture 

 
 

  

แบบสอบถาม (เจาหนาที)่ 
 ประเมินโครงการอบรมหมอดินอาสา 4.0 (หลักสูตรที่ 1)  

หลังอบรมและฝกปฏิบัติจากฐานเรียนรู ในงานวันดินโลก พ.ศ. 2563 

เลขท่ี.............. 
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7. ทานทราบถึงประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ ของแตละฐานเรียนรู หรือไม อยางไร 

ฐานเรียนรู ไมทราบ ทราบ ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ (ระบุ) 
1. การปรุงดินดีดวยวัสดุอินทรีย 
   เทคโนโลยีกรมพัฒนาท่ีดิน 

   
 
 

2. การแยกขยายเชื้อจุลินทรีย 
    จากแหลงธรรมชาติ สรางดิน 
    ใหมีชีวิตจากสิ่งมหัศจรรยเล็ก  

   
 
 

3. การจัดการระบบน้ํา ระบบปุย  
   ตนทุนต่ํา ผลตอบแทนแบบ 
   ระยะยาวในแปลงไมผล 

   
 
 

4. เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่อง 
   ทุนแรงทางการเกษตร เขาสู  
   Smart Agriculture 

   
 
 

8. ทานและหมอดินอาสาไดรับประโยชนอะไร จากการอบรมในหลักสูตรท่ี 1  

ฐานเรียนรู ประโยชนท่ีทานไดรับ (ระบุ) 
1. การปรุงดินดีดวยวัสดุอินทรียเทคโนโลยี 
   กรมพัฒนาท่ีดิน 

 
 
 
 
 

2. การแยกขยายเชื้อจุลินทรียจากแหลงธรรมชาติ  
   สรางดินใหมีชีวิตจากสิ่งมหัศจรรยเล็ก ๆ 

 
 
 
 
 

3. การจัดการระบบน้ํา ระบบปุย ตนทุนต่ํา  
   ผลตอบแทนแบบระยะยาวในแปลงไมผล 

 
 
 
 
 

4. เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องทุนแรงทางการเกษตร  
   เขาสู Smart Agriculture 
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9. ทานและหมอดินอาสาท่ีเขารวมอบรม มีความช่ืนชอบฐานเรียนรู ในระดับใด เพราะอะไร  
    (ระดับความช่ืนชอบ 1 = นอย  2 = ปานกลาง  3 = มาก) 

ฐานเรียนรู ระดับความช่ืนชอบ เหตุผลท่ีช่ืนชอบ (ระบุ) 
1. การปรุงดินดีดวยวัสดุอินทรีย 
   เทคโนโลยีกรมพัฒนาท่ีดิน 

 
 
 

 

2. การแยกขยายเชื้อจุลินทรียจาก 
    แหลงธรรมชาติ สรางดินใหมีชีวิต 
    จากสิ่งมหัศจรรยเล็ก ๆ 

 
 
 

 

3. การจัดการระบบน้ํา ระบบปุย  
   ตนทุนต่ํา ผลตอบแทนแบบระยะ 
   ยาวในแปลงไมผล 

 
 
 

 

4. เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องทุน 
   แรงทางการเกษตร เขาสู Smart  
   Agriculture 

 
 
 

 

10. ทานและหมอดินอาสา มีความพึงพอใจฐานเรียนรูตาง ๆ ในภาพรวม ระดับใด 
(  ) 1. นอยท่ีสุด (  ) 2. นอย (  ) 3. ปานกลาง  (  ) 4. มาก (  ) 5. มากท่ีสุด 

11. ทานสามารถจําแนกระดับความพึงพอใจฐานเรียนรู ในแตหัวขอได ดังนี้  

ขอมูล 
ระดับความพึงพอใจ 

นอย ปานกลาง มาก 
ฐานเรียนรูที่ 1 การปรุงดินดีดวยวัสดุอินทรียเทคโนโลยีกรมพฒันาที่ดนิ 
  1.1 ความเหมาะสมของเนื้อหา    
  1.2 วิทยากรสามารถถายทอดความรูไดชัดเจน เขาใจงาย    
  1.3 วิทยากรสามารถตอบขอซักถามไดชัดเจน ตรงประเด็น    
  1.4 ความรูที่หมอดินอาสาไดรับสามารถนําไปประยุกตใชไดจริง    
  1.5 ความเหมาะสมของสถานที่    
  1.6 ระยะเวลาในการเรียนรู    
ฐานเรียนรูที่ 2 การแยกขยายเชื้อ จุลินทรียจากแหลงธรรมชาติ สรางดินใหมีชีวิตจากสิ่งมหัศจรรยเล็ก ๆ 
  2.1 ความเหมาะสมของเนื้อหา    
  2.2 วิทยากรสามารถถายทอดความรูไดชัดเจน เขาใจงาย    
  2.3 วิทยากรสามารถตอบขอซักถามไดชัดเจน ตรงประเดน็    
  2.4 ความรูที่หมอดินอาสาไดรับสามารถนําไปประยุกตใชไดจริง    
  2.5 ความเหมาะสมของสถานที่    
  2.6 ระยะเวลาในการเรียนรู    
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ขอมูล 
ระดับความพึงพอใจ 

นอย ปานกลาง มาก 
ฐานเรียนรูที่ 3 การจัดการระบบน้ํา ระบบปุย ตนทนุต่ํา ผลตอบแทนแบบระยะยาวในแปลงไมผล 
  3.1 ความเหมาะสมของเนื้อหา    
  3.2 วิทยากรสามารถถายทอดความรูไดชัดเจน เขาใจงาย    
  3.3 วิทยากรสามารถตอบขอซักถามไดชัดเจน ตรงประเดน็    
  3.4 ความรูที่หมอดินอาสาไดรับสามารถนําไปประยุกตใชไดจริง    
  3.5 ความเหมาะสมของสถานที่    
  3.6 ระยะเวลาในการเรียนรู    
ฐานเรียนรูที่ 4 เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร เคร่ืองทุนแรงทางการเกษตร เขาสู Smart Agriculture 
  4.1 ความเหมาะสมของเนื้อหา    
  4.2 วิทยากรสามารถถายทอดความรูไดชัดเจน เขาใจงาย    
  4.3 วิทยากรสามารถตอบขอซักถามไดชัดเจน ตรงประเดน็    
  4.4 ความรูที่หมอดินอาสาไดรับสามารถนําไปประยุกตใชไดจริง    
  4.5 ความเหมาะสมของสถานที่    
  4.6 ระยะเวลาในการเรียนรู    

12. ทานมีความคิดเห็นอยางไรกับการบริหารจัดการโครงการหมอดินอาสา 4.0 โดยกลุมวิจัยและ
พัฒนาหมอดินอาสาและบริหารจัดการเครือขาย  
    12.1) การประสานงาน 

    (  ) 1. มีการวางแผนในการเตรียมงาน มีการกําหนดข้ันตอนการทํางานท่ีชัดเจน ตามแผนท่ีกําหนดไว 
    (  ) 2. มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการฝกอบรม 
    (  ) 3. มีปญหา อุปสรรคในการเดินทาง/ระยะเวลาเดินทาง 
    (  ) 4. มีปญหา อุปสรรคดานท่ีพัก/อาหาร 
    (  ) 5. อ่ืน ๆ (ระบุ) ............................................................................................................................. 

    แนวทางการแกไข (ระบุ) ........................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 

    12.2) การลงทะเบียน  
     (  ) 1. สถานท่ีรับลงทะเบียนมีความเหมาะสม  
     (  ) 2. มีการประชาสัมพันธ เชน ชี้แจงข้ันตอนการลงทะเบียน การรับใบประกาศนียบัตร 
     (  ) 3. ข้ันตอนการลงทะเบียนเปนระบบ ตามท่ีกําหนดไว 
     (  ) 4. มีการปรับเปลี่ยนสถานท่ีลงทะเบียน 
     (  ) 5. มีการปรับเปลี่ยนระยะเวลาลงทะเบียน 
     (  ) 6. อ่ืน ๆ (ระบุ) ............................................................................................................................. 

    แนวทางการแกไข (ระบุ) ........................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 



109 

    12.3) การใหบริการรถราง และการนําหมอดินอาสาอบรมในฐานเรียนรู  
     (  ) 1. เพียงพอ  
     (  ) 2. ไมเพียงพอ 
     (  ) 3. มีความชัดเจนในการประสานการเดินทางโดยรถราง 
     (  ) 4. มีตารางเวลาการเดินรถท่ีชัดเจน 
     (  ) 5. มีปายบอกสถานีในการเดินรถท่ีชัดเจน 
     (  ) 6. อ่ืน ๆ (ระบุ) ............................................................................................................................ 

    แนวทางการแกไข (ระบุ) ........................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 

    12.4) ระยะเวลาในการเขารับการฝกอบรม 
     (  ) 1. มีความเหมาะสม 
     (  ) 2. ไมมีความเหมาะสม เนื่องจาก................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

    12.5) งบประมาณในการเดินทางและการเขาอบรม 
     (  ) 1. งบประมาณท่ีไดรับมีความเหมาะสม/เพียงพอ 
     (  ) 2. งบประมาณท่ีไดรับไมมีความเหมาะสมเนื่องจาก .................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 
    แนวทางการแกไข (ระบุ) ........................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 

    12.6) เรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
    แนวทางการแกไข (ระบุ) ........................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
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13. ทานคิดวา รูปแบบการอบรมหมอดินอาสา ในหลักสูตรท่ี 1 มีความเหมาะสมหรือไม เพราะอะไร 
(  ) 1. เหมาะสม เพราะ............................................................................................................................. 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 
 (  ) 2. ไมเหมาะสม เพราะ........................................................................................................................ 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 
และควรปรับเปลี่ยนเปนในรูปแบบ (ระบ)ุ ...................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 

ตอนท่ี 3 การติดตามผลหลงัฝกอบรม  

14. ทานไดสนับสนุนและมอบหมายใหหมอดินอาสานําความรูและทักษะท่ีไดรับจากการอบรมในฐาน
เรียนรู ไปปรับใชในการปฏิบัติหนาท่ี เพ่ือสนับสนุนภารกิจของกรมฯ หรือไม อยางไร 

(  ) 1. มอบหมายงานท่ีใชความรู ทักษะท่ีไดรับจากการฝกอบรม ไปปฏิบัติหนาท่ี (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 (  ) 1.1 ใหคําปรึกษา แนะนํา เพ่ือปรับใชในการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี 
 (  ) 1.2 เปนวิทยากร ถายทอดองคความรูใหเกษตรกรในชุมชน 
 (  ) 1.3 นําองคความรูท่ีไดรับไปพัฒนาศูนยเรียนรูการพัฒนาท่ีดินประจําตําบล 
 (  ) 1.4 อ่ืน ๆ (ระบุ) ......................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 

(  ) 2. ไมไดมอบหมายงาน เพราะ (ระบุ) .................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................... 

15. ทานไดติดตามหมอดินอาสาหลังเขารับการอบรมในหลักสูตรท่ี 1 หรือไม อยางไร 
 (  ) 1. ติดตาม  
  (  ) 1.1 ฐานการปรุงดินดีดวยวัสดุอินทรียเทคโนโลยีกรมพัฒนาท่ีดิน 
  (  ) 1.2 ฐานการแยกขยายเชื้อจุลินทรียจากแหลงธรรมชาติ สรางดินใหมีชีวิตจาก        
สิ่งมหัศจรรยเล็กๆ 
  (  ) 1.3 ฐานการจัดการระบบน้าํ ระบบปุย ตนทุนต่ํา ผลตอบแทนแบบระยะยาวในแปลงไมผล 
  (  ) 1.4 ฐานเครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องทุนแรงทางการเกษตร เขาสู Smart Agriculture 

โดยมีวิธี/รูปแบบการติดตาม (ระบุ)......................................................................................... 
................................................................................................................................................ 

 (  ) 2. ไมติดตาม (ในกรณีไมไดติดตามหมอดินอาสา ขามไปตอบ ขอ 21) 
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16. ทานไดติดตามหมอดินอาสาหลังเขารับการอบรมในหลักสูตรท่ี 1 เม่ือใด  
(  ) 1. หลังการอบรมทันที   (  ) 2. หลังการอบรม 1 - 2 สัปดาห 
(  ) 3. หลังอบรม 3 - 4 สัปดาห   (  ) 4. อ่ืน ๆ (ระบุ).............................................. 

โดยมีความถีใ่นการติดตามอยางไร 
(  ) 1. 1 ครั้ง/เดือน   (  ) 2. 2 ครั้ง/เดือน 
(  ) 3. 3 ครั้ง/เดือน   (  ) 4. 4 ครั้ง/เดือน 
(  ) 5. อ่ืน ๆ (ระบุ).................................................. 

17. หมอดินอาสาไดนําความรูท่ีไดรับจากฐานเรียนรู ไปใชประโยชนหรือไม และผลสําเร็จเปนอยางไร 

ฐานเรียนรู ไมมีการนําความรู            
ไปใชประโยชน 
(ระบุเหตุผล) 

มีการนําความรูไปใชประโยชน 
ผูไดรับ

ประโยชน 
วิธี/รูปแบบ ผลสําเร็จของ        

การนําไปใช
ประโยชน 

1. การปรุงดินดีดวยวัสด ุ
    อินทรียเทคโนโลยี 
    กรมพัฒนาท่ีดิน 

 
 
 
 

   

2. การแยกขยาย 
   เชื้อจุลินทรียจาก 
   แหลงธรรมชาติ สราง 
   ดินใหมีชีวิตจากสิ่ง 
   มหัศจรรยเล็ก ๆ 

 
 
 
 
 

   

3. การจัดการระบบน้ํา  
   ระบบปุย ตนทุนต่ํา  
   ผลตอบแทนแบบ 
   ระยะยาวในแปลงไมผล 

 
 
 
 

   

4. เครื่องมือ เครื่องจักร  
   เครื่องทุนแรงทาง 
   การเกษตร เขาสู  
   Smart Agriculture 
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18. หมอดินอาสานําความรูท่ีไดรับจากฐานเรียนรู ไปถายทอดตอหรือไม อยางไร 

ฐานเรียนรู มีการนําความรูไปถายทอด  
(ผูท่ีไดรับถายทอด/วิธีการ/รูปแบบ) 

ไมมีการนําความรูไป
ถายทอด (เพราะเหตุใด) 

1. การปรุงดินดีดวยวัสดุอินทรีย 
   เทคโนโลยีกรมพัฒนาท่ีดิน 

 
 
 
 

 

2. การแยกขยายเชื้อจุลินทรีย 
   จากแหลงธรรมชาติ สรางดิน 
   ใหมีชีวิตจากสิ่งมหัศจรรย   
   เล็ก ๆ 

 
 
 
 

 

3. การจัดการระบบน้ํา ระบบปุย  
   ตนทุนต่ํา ผลตอบแทนแบบ 
   ระยะยาวในแปลงไมผล 

 
 
 
 

 

4. เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่อง 
   ทุนแรงทางการเกษตร เขาสู  
   Smart Agriculture 

 
 
 

 

19. หมอดินอาสาไดนําความรูท่ีไดรับจากฐานเรียนรู ไปพัฒนาตอยอดองคความรู หรือไม อยางไร 
 (  ) 1. มีการพัฒนาตอยอดองคความรู โดย............................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 
 (  ) 2. ไมมีการพัฒนาตอยอดองคความรู เพราะ (ระบุ)............................................................................ 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

20. หมอดินอาสาไดนําความรูท่ีไดรับจากฐานเรยีนรู ไปขยายผล อยางไร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)  
 (  ) 1. ประยุกตเปนองคความรูใหม 
 (  ) 2. เปนวิทยากรถายทอดความรูและเผยแพรตอ 
 (  ) 3. ใหคําแนะนําแกเกษตรกรรายอ่ืน 
 (  ) 4. พัฒนาเปนจุดเรียนรูภายในศูนยเรียนรูการพัฒนาท่ีดินประจําตําบล 
 (  ) 5. อ่ืน ๆ (ระบุ) .................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................... 
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ตอนท่ี 4 ความคิดเห็น และขอเสนอแนะ 

21. ทานคิดวา โครงการอบรมหมอดินอาสาในหลักสูตรท่ี 1 ควรมีการพัฒนา/ปรับปรุง ในการดําเนิน 
โครงการฯ อยางไร 

     21.1) การเตรียมความพรอมในการดําเนินโครงการ........................................................................... 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 

    21.2) ข้ันตอนการดําเนินงาน/วิธีปฏิบัติงาน.......................................................................................... 
........................................................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 

    21.3) เรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) .......................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 

22. ทานคิดวา กรมฯ ควรสนับสนุนในเรื่องใด เพ่ือเพ่ิมศักยภาพใหกับหมอดินอาสาในการปฏิบัติงาน 
     ใหกับกรมพัฒนาท่ีดิน 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 

23. ขอเสนอแนะเพ่ือนําไปพัฒนาการฝกอบรมหมอดินอาสาในครั้งตอไป 
......................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................ 
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             แบบสอบถาม (หมอดินอาสาผูเขารับการฝกอบรม) 
                        การประเมินการฝกอบรมหมอดินอาสา หลักสูตรท่ี 2 ณ ศูนยฝกหมอดินอาสา 

             ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 
คําช้ีแจง 
 1.  แบบสอบถามนี้ ประกอบดวยคําถามท้ังหมด 19 ขอ แบงเปน 3 ตอน ดังนี้ 

   ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป  
   ตอนท่ี 2 การนําความรูท่ีไดรับไปใชประโยชน และความพึงพอใจ 
   ตอนท่ี 3 ความคิดเห็น และขอเสนอแนะ 

2.  กรุณาใสเครื่องหมาย ลงใน [  ] และระบุความคิดเห็น หรือขอเสนอแนะเพ่ิมเติมลงในชองวาง     
ท่ีกําหนด ตามความเปนจริง ขอมูลท่ีไดจะนําไปใชในการปรับปรุงพัฒนางานพัฒนาหมอดินอาสาตอไป 

ตอนท่ี 1 
ขอมูลท่ัวไป 

ช่ือผูใหขอมูล นาย/นาง/นางสาว .................................................................................................................  
จังหวัด............................................................................... 
1.  เพศ  

[   ] 1.  ชาย                              [   ]   2. หญิง 
2.  อายุ  ……………………….. ป 
3.  สถานภาพทางสังคม (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

[   ]  1.  หมอดินอาสาประจําหมูบาน [   ]  3. หมอดินอาสาประจําอําเภอ 
[   ]   2.  หมอดินอาสาประจําตําบล [   ]  4.  หมอดินอาสาประจําจังหวัด  

4. ทานเคยเขารับการฝกอบรมหมอดินอาสามาแลว...........................ครั้ง/หลักสูตร  
5. ทานมีความตองการเขารับการฝกอบรมหมอดินอาสา หลักสูตรท่ี 2 ณ ศูนยฝกหมอดินอาสา หรือไม  

[   ]  1. ตองการ [   ]  2. ไมตองการ 

ตอนท่ี 2 
การนําความรูท่ีไดรับไปใชประโยชน และความพึงพอใจ  

6. ทานสามารถเลือกหัวขอการฝกอบรมในครั้งนี้ ไดหรือไม  
[   ]  1. เลือกได [   ]  2. เลือกไมได 

7. ทานไดรับความรูจากการฝกอบรมรูปแบบนี้หรือไม ในระดับใด  
[   ]  1. ไดรับความรู โดยความรูท่ีทานไดรับจากการฝกอบรมอยูในระดับใด  
  [   ]  1.1 นอยท่ีสุด  
  [   ]  1.2 นอย 
  [   ]  1.3 ปานกลาง 
  [   ]  1.4 มาก 
  [   ]  1.5 มากท่ีสุด 
[   ]  2. ไมไดรับความรู 
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8. ทานไดรับประโยชนจากการฝกอบรมในครั้งนี้หรือไม อยางไร 
[   ]  1. ไดรับประโยชน (ตอบมากกวา 1 ขอ) 
 [   ]  1.1 ไดรับความรู และทักษะเพ่ิมเติม 
 [   ]  1.2 ไดแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางหมอดินอาสาในการฝกอบรม 
 [   ]  1.3 นําความรูท่ีไดรับไปพัฒนาแปลงเกษตรของตนเอง 
 [   ]  1.4 อ่ืน ๆ (ระบุ) ................................................................................................................... 
[   ]  2. ไมไดรับประโยชน 

9. ทานนําความรูท่ีไดรับจากการฝกอบรมในครั้งนี้ ไปใชประโยชนหรือไม อยางไร 
[   ]  1. นําไปใชประโยชน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
  [   ]  1.1 ถายทอดความรูใหเกษตรกรในชุมชน จํานวน .............................. ราย 
  [   ]  1.2 ใหคําปรึกษา แนะนํา แกเกษตรกรในชุมชน .............................. ราย 
  [   ]  1.3 นําไปใชพัฒนาแปลงเกษตรของทาน 
  [   ]  1.4 นําไปขยายผลเปนตนแบบใหเกษตรกรในชุมชนไดทําตาม ................................ ราย 
  [   ]  1.5 อ่ืน ๆ (ระบุ) ............................................................................................................................. 
[   ]  2. ไมไดนําไปใชประโยชน เพราะ .................................................................................................. 
................................................................................................................................................................ 

10. ทานมีความคิดเห็นอยางไรตอรูปแบบการฝกอบรม ณ ศูนยฝกหมอดินอาสาในครั้งนี้  
[   ]  1. มีความเหมาะสม  
[   ]  2. ควรปรับปรุง เพราะ.................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 

11. ทานมีความพึงพอใจรูปแบบการอบรมหมอดินอาสาในครั้งนี้ ท่ีไดเรียนรูและฝกปฏิบัติ ณ ศูนยฝก        
หมอดินอาสา ในระดับใด  

[   ]  1. นอย  [   ]  2. ปานกลาง [   ]  3. มาก 
12. ทานสามารถจําแนกระดับความพึงพอใจในแตละหัวขอ ไดดังนี้ 

ขอมูล 
ระดับความพึงพอใจ 

นอย ปานกลาง มาก 
12.1 หัวขอการฝกอบรม และเนื้อหา  
     1) หัวขอการฝกอบรมสอดคลองกับความตองการของทาน    
     2) ความเหมาะสมของเนื้อหาท่ีทานไดรับ    
     3) ความรูท่ีทานไดรับจากการฝกอบรม    
12.2 ดานวิทยากร 
     1) วิทยากรท่ีมีความเชี่ยวชาญ และถายทอดความรู        
จากประสบการณจริง 

   

     2) เทคนิคการสอน มีการบรรยายความรู และฝกปฏิบัติ 
เหมาะสมกับเนื้อหา 

   

     3) มีการแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น ดานการพัฒนาท่ีดิน 
เพ่ือนําไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับพ้ืนท่ี 

   



116 

 

ขอมูล 
ระดับความพึงพอใจ 

นอย ปานกลาง มาก 
12.3 การบริหารจัดการ 
     1) ความเหมาะสมของสถานท่ี    
     2) ความพรอมของอุปกรณในศูนยฝก    
     3) บรรยากาศในการฝกอบรม    
     4) ระยะเวลาการฝกอบรม จํานวน 2 วัน    
 

ตอนท่ี 3 
ความคิดเห็น และขอเสนอแนะ 

13. ทานคิดวา รูปแบบการอบรมหมอดินอาสาท่ีเหมาะสมในครั้งตอไป ควรเปนรูปแบบใด 
[   ]  1. การบรรยายความรู 
[   ]  2. การบรรยายความรู พรอมฝกปฏบิัติ 
[   ]  3. การบรรยายความรู พรอมฝกปฏบิัติ และศึกษาดูงาน 
[   ]  4. การอบรมในรูปแบบออนไลน  
[   ]  5. อ่ืน ๆ (ระบุ) ............................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 

14. ระยะเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับการอบรมในรูปแบบดังกลาว คือ 
[   ]  1. จํานวน ครึ่งวัน [   ]  3. จํานวน 2 วัน 
[   ]  2. จํานวน 1 วัน [   ]  4. จํานวน 3 วัน 

15. หากมีการจัดฝกอบรมในรูปแบบนี้ ทานสนใจเขารวมอบรมหรือไม 
[   ]  1. เขารวม  
[   ]  2. ไมเขารวม เพราะ ....................................................................................................................... 

16. หากทานตองจายเงินลงทะเบียนเพ่ือเขารับการฝกอบรมครั้งนี้ ทานคิดวาอัตราใดมีความเหมาะสม  
[   ]  1. จํานวน 500 บาท  [   ]  3. จํานวน 1,500 บาท 
[   ]  2. จํานวน 1,000 บาท [   ]  4. อ่ืน ๆ (ระบุ) ....................... บาท  

17. การปฏิสัมพันธระหวางทานกับเจาหนาท่ีกรมพัฒนาท่ีดินเปนอยางไร 
[   ]  1. ไดรับการประสานงาน สนับสนุน และชวยเหลือในการปฏิบัติหนาท่ีหมอดินอาสาเปนอยางดี 
[   ]  2. มีปญหา/อุปสรรค (ระบุ) ............................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................. 

18. ขอเสนอแนะเพ่ือพัฒนาการฝกอบรมหมอดินอาสา ในครั้งตอไป (ตอบมากกวา 1 ขอ) 
[   ]  1. อยากใหดําเนินการฝกอบรมกับครูหมอดินแบบนี้ตอไป 
[   ]  2. จัดเวทีเปดโอกาสใหหมอดินอาสาไดพบปะ แลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น และประสบการณ 
[   ]  3. อยากใหปรับเปลี่ยนรูปแบบการฝกอบรม 
[   ]  4. เปดโอกาสใหหมอดินอาสาไดเลือกเรียนรูในเรื่องท่ีตนเองสนใจ 
[   ]  5. อยากใหมีทําเนียบรุนหมอดินอาสา และมีสวัสดิการใหหมอดินอาสาตามความเหมาะสม 
[   ]  6. อ่ืน ๆ (ระบุ) .............................................................................................................................. 
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19. ปญหา/อุปสรรคการฝกอบรมหมอดินอาสาในครั้งนี้ (ตอบมากกวา 1 ขอ) 
[   ]  1. การประสานงานกับเจาหนาท่ี 
[   ]  2. การเดินทาง 
[   ]  3. ความพรอมของศูนยฝก 
  [   ]  3.1. ความเหมาะสมของสถานท่ี 
  [   ]  3.2 ความพรอมของอุปกรณ 
  [   ]  3.3 อาหาร และเครื่องดื่ม 
  [   ]  3.4 ท่ีพัก 
[   ]  4. มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ และเปลี่ยนแปลงวันเวลา ใหเหมาะสมในชวงสถานการณโควิด-19 
[   ]  5. อ่ืน ๆ (ระบุ) .............................................................................................................................. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุมตดิตามและประเมินผล 
กองแผนงาน 

วันท่ี 22 มิ.ย. 64 
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              แบบสอบถาม (ครูหมอดิน) 
                        การประเมินการฝกอบรมหมอดินอาสา หลักสตูรท่ี 2 ณ ศูนยฝกหมอดินอาสา 

            ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 

คําชี้แจง 
 1.  แบบสอบถามนี้ ประกอบดวยคําถามทั้งหมด 18 ขอ แบงเปน 3 ตอน ดังนี ้

   ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป  
   ตอนที่ 2 ความคาดหวัง และความคิดเห็นตอรูปแบบการฝกอบรม 
   ตอนที่ 3 ความพึงพอใจ การความคิดเห็น และขอเสนอแนะ 

2.  กรุณาใสเคร่ืองหมาย ลงใน [  ] และระบุความคิดเห็น หรือขอเสนอแนะเพิ่มเติมลงในชองวางที่กําหนด    
ตามความเปนจริง ขอมูลที่ไดจะนําไปใชในการปรับปรุงพัฒนางานพฒันาหมอดินอาสาตอไป 

ตอนท่ี 1 
ขอมูลท่ัวไป 

ช่ือผูใหขอมูล นาย/นาง/นางสาว .................................................................................................................  
จังหวัด........................................................................ 
1.  เพศ  

[   ] 1.  ชาย                              [   ]   2. หญิง 
2.  อายุ  ……………………….. ป 
3.  สถานภาพทางสังคม (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

[   ]  1.  หมอดินอาสาประจําหมูบาน [   ]  3. หมอดินอาสาประจําอําเภอ 
[   ]   2.  หมอดินอาสาประจําตําบล [   ]  4.  หมอดินอาสาประจําจังหวัด  

4. ทานเคยเขารับการฝกอบรมหมอดินอาสามาแลว.........................ครั้ง/หลักสูตร 

ตอนท่ี 2 
ความคาดหวัง และความคิดเห็นตอรูปแบบการฝกอบรม 

5. ทานเปนครูหมอดิน ใหความรูในเรื่อง....................................................................................................... 
และมีผูเขารวมอบรม จํานวน .................... ราย โดยมีตารางการสอนวันท่ี ............................................... 
6. ทานรูสึกอยางไรท่ีไดรับเกียรติเปน “ครูหมอดิน” ในครั้งนี้ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

[   ]  1. มีความภาคภูมิใจท่ีไดเปนครูหมอดิน 
[   ]  2. ดีใจท่ีไดถายทอดความรู ความคิด และประสบการณ 
[   ]  3. มีความกระตือรือรนการจัดเตรียมเนื้อหาในการเรียนการสอน 
[   ]  4. ตื่นเตนท่ีตองพูดตอหนาคนจํานวนมาก 
[   ]  5. มีความกังวล กดดัน 
[   ]  6. มีอุปสรรคในการเตรียมความพรอมของศูนยฝกหมอดินอาสา  
  [   ]  5.1 มีอุปสรรค (ระบุ) ...................................................................................................... 

โดยทานอยากใหกรมฯ สนับสนนุการเตรยีมความพรอมของศูนยฝกหมอดินอาสาหรือไม  [   ] ใช  [   ] ไมตองการ 
  [   ]  5.2 ไมมีอุปสรรค  
[   ]  7. อ่ืน ๆ (ระบุ) ............................................................................................................................... 
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7. ทานคาดหวังวา หมอดินอาสาท่ีเขารับการอบรมแลว ควรจะเปนอยางไร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)  
[   ]  1. มีความชื่นชอบศูนยฝกหมอดินอาสา 
[   ]  2. ไดรับความรูเพ่ิมเติม จากการฝกอบรมครั้งนี้ 
[   ]  3. สามารถนําความรูและทักษะท่ีไดรับ ไปปฏิบัติไดจริง 
[   ]  4. พัฒนาองคความรู ประยุกตตอยอดความรู เพ่ือใหเกิดความรูใหม 
[   ]  5. เปนแบบอยางท่ีดีใหกับเกษตรกรในชุมชน 
[   ]  6. อ่ืน ๆ (ระบุ) ............................................................................... 

8. ทานและหมอดินอาสาท่ีเขารับการฝกอบรมไดพัฒนาการมีสวนรวม โดยสรางเครือขายเพ่ือใหเกิด
การประสานงานรวมกันหรือไม  

[   ]  1. สรางเครือขาย โดยวิธีการใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
  [   ]  1. มีทําเนียบรุนครูหมอดินและผูรับการฝกอบรม  
  [   ]  2. มีการตั้ง Line กลุม เปนชองทางในการติดตอ และรักษาความสัมพันธระหวางหมอดิน

อาสาดวยกัน 
  [   ]  3. มีการติดตามความเคลื่อนไหวของบุคคลใน Facebook/IG ท่ีมีการแชรประสบการณ 
  [   ]  4 อ่ืน ๆ (ระบุ) .............................................................................. 
[   ]  2. ไมไดสรางเครือขาย  

9. ทานมีความคิดเห็นอยางไรตอรูปแบบการฝกอบรมหมอดินอาสา ณ ศูนยฝกหมอดินอาสาในครั้งนี้  
[   ]  1. มีความเหมาะสม  
[   ]  2. ควรปรับปรุง เพราะ.................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 

ตอนท่ี 3 
ความพึงพอใจ ความคิดเห็น และขอเสนอแนะ 

10. ทานมีความพึงพอใจตอรูปแบบการอบรมหมอดินอาสาในครั้งนี้ ท่ีไดเรียนรูและฝกปฏิบัติ ณ ศูนยฝก    
หมอดินอาสา ในระดับใด  

[   ]  1. นอย  [   ]  2. ปานกลาง [   ]  3. มาก 
11. ทานสามารถจําแนกระดับความพึงพอใจในแตละหัวขอ ไดดังนี้ 

ขอมูล 
ระดับความพึงพอใจ 

นอย ปานกลาง มาก 
11.1 หัวขอการฝกอบรม และเนื้อหา  
     1) หัวขอการฝกอบรมสอดคลองกับความเชี่ยวชาญของทาน    
     2) ความเหมาะสมของเนื้อหาท่ีผูเขารับการฝกอบรมไดรับ    
     3) ความรูท่ีผูเขารับการฝกอบรมไดรับ    
11.2 ดานผูเขารับการฝกอบรม 
     1) ความสนใจของผูเขารับการฝกอบรม    
     2) มีการแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น ดานการพัฒนาท่ีดิน 
เพ่ือนําไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับพ้ืนท่ี 

   

     3) ความเหมาะสมของจํานวนผูเขารับการฝกอบรม    
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ขอมูล 
ระดับความพึงพอใจ 

นอย ปานกลาง มาก 
11.3 การบริหารจัดการ 
     1) ความเหมาะสมของสถานท่ี    
     2) ความพรอมของอุปกรณในศูนยฝก    
     3) บรรยากาศในการฝกอบรม    
     4) ระยะเวลาการฝกอบรม จํานวน 2 วัน    
 

12. ทานคิดวา รูปแบบการอบรมหมอดินอาสาท่ีเหมาะสมในครั้งตอไป ควรเปนรูปแบบใด 
[   ]  1. การบรรยายความรู 
[   ]  2. การบรรยายความรู พรอมฝกปฏิบัติ 
[   ]  3. การบรรยายความรู พรอมฝกปฏิบัติ และศึกษาดูงาน 
[   ]  4. การอบรมในรูปแบบออนไลน  
[   ]  5. อ่ืน ๆ (ระบุ) ................................................................................. 

13. ระยะเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับการอบรมในรูปแบบดังกลาว คือ 
[   ]  1. จํานวน ครึ่งวัน [   ]  3. จํานวน 2 วัน 
[   ]  2. จํานวน 1 วัน [   ]  4. จํานวน 3 วัน 

14. หากมีการจัดฝกอบรมในรูปแบบนี้ ทานพรอมจะเปนครูหมอดินอีกหรือไม 
[   ]  1. พรอม  
[   ]  2. ไมพรอม เพราะ ............................................................................. 

15. หากทานตองเก็บคาลงทะเบียนเพ่ือเขารับการฝกอบรมครั้งนี้ ทานคิดวาอัตราใดท่ีมีความเหมาะสม  
[   ]  1. จํานวน 500 บาท  [   ]  3. จํานวน 1,500 บาท 
[   ]  2. จํานวน 1,000 บาท [   ]  4. อ่ืน ๆ (ระบุ) ........................ บาท 

16. การปฏิสัมพันธระหวางทานกับเจาหนาท่ีกรมพัฒนาท่ีดินเปนอยางไร 
[   ]  1. ไดรับการประสานงาน สนับสนุน และชวยเหลือในการปฏิบัติหนาท่ีหมอดินอาสาเปนอยางดี 
[   ]  2. มีปญหา/อุปสรรค (ระบุ) ................................................................ 

17. ขอเสนอแนะเพ่ือพัฒนาการฝกอบรมหมอดินอาสา ในครั้งตอไป (ตอบมากกวา 1 ขอ) 
[   ]  1. อยากใหดําเนินการฝกอบรมในรูปแบบเดิม 
[   ]  2. อยากใหกรมพัฒนาท่ีดิน สนับสนุนการเตรียมความพรอมของศูนยฝกอบรม 
[   ]  3. อยากใหกรมพัฒนาท่ีดิน พัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม เพ่ือยกระดับทักษะใหหมอดินอาสา 
[   ]  4. อ่ืน ๆ (ระบุ) .................................................................................... 

18. ปญหา/อุปสรรคในการฝกอบรมหมอดินอาสาในครั้งนี ้(ตอบมากกวา 1 ขอ) 
[   ]  1. ดานการประสานงานกับเจาหนาท่ี 
[   ]  2. การเตรียมความพรอมของศูนยฝกหมอดินอาสา 
[   ]  3. ความถนัด/เชี่ยวชาญของผูสอน ไมสอดคลองกับความสนใจของผูเขาอบรม 
[   ]  4. การปรับเปลี่ยนรูปแบบ และการเปลี่ยนแปลงวันเวลา ใหเหมาะสมในชวงสถานการณโควิด-19 
[   ]  5. อ่ืน ๆ (ระบุ) ......................................................................................... 

กลุมตดิตามและประเมินผล 
กองแผนงาน 

วันท่ี 22 มิ.ย. 64 
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                   แบบสอบถาม (หมอดินอาสาผูเขารับการฝกอบรม) 
                    การประเมินการฝกอบรมหมอดินอาสา  

                     หลักสูตรท่ี 3 พัฒนาถังความรูหมอดินอาสารูปแบบดิจิทัล 
                           ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
คําช้ีแจง 
 1.  แบบสอบถามนี้ ประกอบดวยคําถามท้ังหมด 21 ขอ แบงเปน 3 ตอน ดังนี้ 

   ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป  
   ตอนท่ี 2 การรับรู และการนําความรูจาก “ถังความรูดานการพัฒนาท่ีดิน” ไปใชประโยชน 
   ตอนท่ี 3 การนําความรูท่ีไดรับไปใชประโยชน ความพึงพอใจ และขอเสนอแนะ 

2.  กรุณาใสเครื่องหมาย ลงใน [  ] และระบุความคิดเห็น หรือขอเสนอแนะเพ่ิมเติมลงในชองวาง     
ท่ีกําหนด ตามความเปนจริง ขอมูลท่ีไดจะนําไปใชในการปรับปรุงพัฒนางานพัฒนาหมอดินอาสาตอไป 
 

ตอนท่ี 1 
ขอมูลท่ัวไป 

ช่ือผูใหขอมูล นาย/นาง/นางสาว ...............................................................................................................  
จังหวัด.............................................................................. 
1.  เพศ  

[   ] 1.  ชาย                              [   ]   2. หญิง 
2.  อายุ  ……………………….. ป 
3.  สถานภาพทางสังคม (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

[   ]  1.  หมอดินอาสาประจําหมูบาน [   ]  3. หมอดินอาสาประจําอําเภอ 
[   ]   2.  หมอดินอาสาประจําตําบล [   ]  4.  หมอดินอาสาประจําจังหวัด 

4. ทานเคยเขารับการอบรมหมอดินอาสา ………………………..………ครั้ง/หลักสูตร 
5. ทานมีความตองการเขารับการฝกอบรมหมอดินอาสา หลักสูตรท่ี 3 หรือไม  

[   ]  1. ตองการ [   ]  2. ไมตองการ 

ตอนท่ี 2 
การรับรู และการนําความรูจาก “ถังความรูดานการพัฒนาท่ีดิน” ไปใชประโยชน  

6. ทานรูจัก “ถังความรูดานการพัฒนาท่ีดิน” ในเว็บไซตกรมพัฒนาท่ีดิน หรือไม  
[   ]  1. รูจัก [   ]  2. ไมรูจัก (ขามไปตอบขอ 11) 

7. ทานเคยเขาไปใชงาน “ถังความรูดานการพัฒนาท่ีดิน” ในเว็บไซตกรมพัฒนาท่ีดิน หรือไม 
[   ]  1. เคย โดยความถ่ีของทานในการเขาไปถังความรูดานการพัฒนาท่ีดิน 
  [   ]  1.1) 1-2 ครั้ง/สัปดาห 
  [   ]  1.2) 1-2 ครั้ง/เดือน 
  [   ]  1.3) นอยกวา 2 ครั้ง/เดือน 
[   ]  2. ไมเคย (ขามไปตอบขอ 11) 
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8. ทานเขาไปใชงาน “ถังความรูดานการพัฒนาท่ีดิน” โดยมีวัตถุประสงคอะไร (ตอบมากกวา 1 ขอ) 
[   ]  1. เพ่ือหาขอมูล เพ่ิมเติมความรู  
[   ]  2. เพ่ือชวยแกไขปญหาดานการพัฒนาท่ีดิน 
[   ]  3. เพ่ืออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติหนาท่ีหมอดินอาสา 
[   ]  4. อ่ืน ๆ (ระบุ)..................................................................................... 

9. ความคิดเห็นในประเด็นตางๆ ตอการพัฒนา “ถังความรูดานการพัฒนาท่ีดิน”  

ประเด็น 
ความคิดเห็น 

เห็นดวย ไมเห็นดวย ควรปรับปรุง 
     1) ถังความรูดานการพัฒนาท่ีดินเปนชองทางการใชงานท่ี
เขาถึงงาย สะดวก พรอมใชผานระบบออนไลน โดยไมจํากัดเวลา 
และสถานท่ี 

   

     2) ขอมูลในถังความรูดานการพัฒนาท่ีดิน มีความเหมาะสม 
สามารถตอบสนองความตองการของหมอดินอาสา และเกษตรกร 

   

     3) รูปแบบถังความรูดานการพัฒนาท่ีดิน ในเว็บไซต           
มีความเหมาะสม และนาสนใจ 

   

     4) เมนูการใชงานถังความรูดานการพัฒนาท่ีดิน ใชงานงาย 
สะดวก สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง 

   

     5) ความคิดเห็นอ่ืน ๆ (ระบุ) ..................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 

10. ทานมีความช่ืนชอบ “ถังความรูดานการพัฒนาท่ีดิน” ในระดับใด 
[   ]  1. นอยท่ีสุด  [   ]  2. นอย       [   ]  3. ปานกลาง      [   ]  4. มาก     [   ]  5. มากท่ีสุด 

ตอนท่ี 3 
การนําความรูท่ีไดรับไปใชประโยชน ความพึงพอใจ และขอเสนอแนะ 

11. ทานนําความรูท่ีไดรับจากการอบรมในครั้งนี้ ไปใชประโยชนหรือไม  
[   ]  1. นําไปใชประโยชน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
  [   ]  1.1 ถายทอดความรูใหเกษตรกรในชุมชน................................ราย 
  [   ]  1.2 ใหคําปรึกษา แนะนํา แกเกษตรกรในชุมชน..................ราย 
  [   ]  1.3 นําไปใชพัฒนาแปลงเกษตรของทาน 
  [   ]  1.4 อ่ืน ๆ (ระบุ) ............................................................................................................................. 
[   ]  2. ไมไดนําไปใชประโยชน เพราะ .................................................................................................. 

12. ทานมีความพึงพอใจรูปแบบการอบรมหมอดินอาสา หลักสูตร 3 ในระดับใด  
[   ]  1. นอย  [   ]  2. ปานกลาง [   ]  3. มาก 
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13. ระดับความพึงพอใจตอการฝกอบรมหมอดินอาสา หลักสูตร 3  

ขอมูล 
ระดับความพึงพอใจ 

นอย ปานกลาง มาก 
13.1 หัวขอการฝกอบรม และเนื้อหา  
     1) หัวขอการฝกอบรมสอดคลองกับความตองการของทาน    
     2) ความเหมาะสมของเนื้อหา    
     3) ความรูท่ีไดรับจากการฝกอบรม    
13.2 ดานวิทยากร 
     1) วิทยากรมีความรู ความเชี่ยวชาญ และประสบการณใน
หัวขอฝกอบรม 

   

     2) มีเทคนคิและวิธีการถายทอดความรูใหเขาใจไดงาย    
     3) วิทยากรกระตุนใหมีสวนรวม และเปดโอกาสใหแสดง   
ความคิดเห็น 

   

13.3 รูปแบบการฝกอบรม 
     1) เปนการเปดโอกาสใหหมอดินอาสาไดพบปะกัน    
     2) มีการแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น ดานการพัฒนาท่ีดนิ 
เพ่ือนําไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับพ้ืนท่ี 

   

13.4 การบริหารจัดการ 
     1) ความเหมาะสมของสถานท่ี    
     2) บรรยากาศในการฝกอบรม    
     2) ระยะเวลาในการเรียนรู จํานวน 1 วัน    
 
14. ทานคิดวา รูปแบบการอบรมหมอดินอาสาในครั้งนี้ มีความเหมาะสมหรือไม เพราะเหตุใด 

[   ]  1. เหมาะสม  
[   ]  2. ควรปรับเปลี่ยนรูปแบบ (ระบุ).................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 

15. ทานคิดวา รูปแบบการอบรมหมอดินอาสาท่ีเหมาะสมในครั้งตอไป ควรเปนรูปแบบใด 
[   ]  1. การบรรยายความรู 
[   ]  2. การบรรยายความรู พรอมฝกปฏบิัติ 
[   ]  3. การบรรยายความรู พรอมฝกปฏิบัติ และศึกษาดูงาน 
[   ]  4. การอบรมในรูปแบบออนไลน  
[   ]  5. อ่ืน ๆ (ระบุ) .............................................................................................................................. 

16. ระยะเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับการอบรมหมอดินอาสาในรูปแบบดังกลาว ควรเปนกี่วัน 
[   ] 1. จํานวน ครึ่งวัน [   ] 3. จํานวน 2 วัน 
[   ] 2. จํานวน 1 วัน [   ] 4. จํานวน 3 วัน 
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17. หากมีการจัดฝกอบรมในรูปแบบนี้ ทานสนใจเขารวมอบรมหรือไม 

[   ]  1. เขารวม  
[   ]  2. ไมเขารวม เพราะ ....................................................................................................................... 

18. หากทานตองลงทะเบียนเพ่ือเขารับการฝกอบรมในครั้งนี้ ทานคิดวาอัตราใดมีความเหมาะสม 
[   ]  1. จําวน 200 บาท    [   ]  3. จํานวน 400 บาท 
[   ]  2. จํานวน 300 บาท [   ]  4. อ่ืน ๆ (ระบุ) ....................... บาท 

19. การปฏิสัมพันธระหวางทานกับเจาหนาท่ีกรมพัฒนาท่ีดินเปนอยางไร 
[   ]  1. ไดรับการประสานงาน สนับสนุน และชวยเหลือในการปฏิบัติหนาท่ีหมอดินอาสาเปนอยางดี 
[   ]  2. มีปญหา/อุปสรรค (ระบุ) .......................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 

20. ขอเสนอแนะเพ่ือพัฒนาการฝกอบรมหมอดินอาสา ในครั้งตอไป (ตอบมากกวา 1 ขอ) 
[   ]  1. การฝกอบรมในรูปแบบนี้เหมาะสมแลว  
[   ]  2. อยากใหกรมพัฒนาท่ีดินจัดฝกอบรมหมอดินท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน  
[   ]  3. สามารถใหหมอดินอาสาเลือกเรียนรูในเรื่อง/หัวขอท่ีตนเองสนใจ 
[   ]  4. อยากใหจัดเวทีเปดโอกาสใหหมอดินอาสาไดพบปะ แลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น และ

ประสบการณ 
[   ]  5. จัดทํา “ทําเนียบรุนหมอดินอาสา” และมีสวัสดิการใหหมอดินอาสาตามความเหมาะสม 
[   ]  6. อ่ืน ๆ (ระบุ) .............................................................................................................................. 

21. ปญหา/อุปสรรคในการฝกอบรมหมอดินอาสาในครั้งนี้ (ตอบมากกวา 1 ขอ) 
[   ]  1. การประสานงานกับเจาหนาท่ี 
[   ]  2. ความเหมาะสมของสถานท่ีในการจัดฝกอบรม 
[   ]  3. การเดินทางเขารวมฝกอบรม 
[   ]  4. ความพรอมของอุปกรณในการจัดฝกอบรม 
[   ]  5. มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ และเปลี่ยนแปลงวันเวลา ใหเหมาะสมในชวงสถานการณโควิด-19 
[   ]  6. อ่ืน ๆ (ระบุ) .............................................................................................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุมตดิตามและประเมินผล 
กองแผนงาน 

วันท่ี 22 มิ.ย. 64 
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แบบสอบถาม (เจาหนาที่ สพด.) 
การประเมินการฝกอบรมหมอดินอาสา 

หลักสตูรท่ี 3 พัฒนาถังความรูหมอดินอาสารูปแบบดจิิทัล 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
คําชี้แจง 
 1.  แบบสอบถามนี้ ประกอบดวยคําถามทั้งหมด 27 ขอ แบงเปน 3 ตอน ดังนี ้

   ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป  
   ตอนที่ 2 การใชงานถังความรูดานการพฒันาที่ดิน และการนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชน  
   ตอนที่ 3 ความพึงพอใจ ความคิดเห็น และขอเสนอแนะ 

2.  กรุณาใสเคร่ืองหมาย ลงใน [  ] และระบุความคิดเห็น หรือขอเสนอแนะเพิม่เติมลงในชองวางที่กําหนด    
ตามความเปนจริง ขอมูลที่ไดจะนําไปใชในการปรับปรุงพัฒนาโครงการอบรมหมอดินอาสาตอไป 

 
ตอนท่ี 1 

ขอมูลท่ัวไป 

1. เพศ  [   ]  ชาย   [   ]  หญิง 
2. หนวยงาน  สพข. .................................../สพด. ...................................................................................... 
3. ปจจุบันทานดํารงตําแหนง  .................................................................................................................... 

มีอายุการทํางาน..........................................ป 
4. ทานรับผิดชอบงานหมอดินอาสามาแลวเปนระยะเวลา...................................ป 
5. ทานเปนมิสเตอรเกษตรอินทรียหรือไม  [   ]  ใช  [   ]  ไมใช 

ตอนท่ี 2 

การใชงานถังความรูดานการพัฒนาท่ีดิน และการนําความรูท่ีไดรับไปใชประโยชน  
6. ทานเคยเขาไปใชงาน “ถังความรูดานการพัฒนาท่ีดิน” ในเว็บไซตกรมพัฒนาท่ีดิน หรือไม  

[   ]  1. เคย โดยความถ่ีของทานในการเขาไปถังความรูดานการพัฒนาท่ีดิน 
  [   ]  1.1) 1-2 ครั้ง/สัปดาห 
  [   ]  1.2) 1-2 ครั้ง/เดือน 
  [   ]  1.3) นอยกวา 2 ครั้ง/เดือน 
[   ]  2. ไมเคย 

7. ทานมีความรอบรูเกี่ยวกับ “ถังความรูดานการพัฒนาท่ีดิน” ในระดับใด 
[   ] 1. นอยท่ีสุด    [   ] 2. นอย    [   ] 3. ปานกลาง    [   ] 4. มาก  [   ] 5. มากท่ีสุด 
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8. ทานทราบหรือไมวา “ถังความรูดานการพัฒนาท่ีดิน” ประกอบดวยองคความรูหลัก จํานวน .............เรื่อง  
และทานคิดวา ในแตละองคความรูหลัก เนื้อหามีความนาสนใจในระดับใด 

ถังความรู 
ระดับความนาสนใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 
8.1 การจัดการดิน      
8.2 วิเคราะหดิน      
8.3 การอนุรักษดินและน้ํา/หญาแฝก      
8.4 ผลิตภัณฑจุลินทรีย พด.      
8.5 วางแผนการใชที่ดนิ      
8.6 แผนที่ทางเกษตร      
8.7 เร่ืองอ่ืน ๆ เชน ระเบียบหมอดิน วิธีการใชเว็บไซต 
หมอดินอาสา 

     

8.8 การถอดบทเรียนจากหมอดินอาสา      

9. ทานช่ืนชอบองคความรูหลัก “ถังความรูดานการพัฒนาท่ีดิน” เรื่องใด (โดยเรียงลําดับจากมากไป
นอย 3 ลําดับ) 
 1. ........................................................................................ 
 2. ........................................................................................ 
 3. ....................................................................................... 
10. ทานมีความถนัด/เช่ียวชาญ ความรูดานการพัฒนาท่ีดินในเรื่อง.......................................................... 
11. ทานไดจัดอบรมหมอดินอาสา หลักสูตรท่ี 3 เรื่อง.................................................................................. 
12. ทานคิดวา “ถังความรูดานการพัฒนาท่ีดิน” มีประโยชนตอทานในระดับใด 

[   ] 1. นอยท่ีสุด    [   ] 2. นอย    [   ] 3. ปานกลาง    [   ] 4. มาก  [   ] 5. มากท่ีสุด 
13. ทานไดนําองคความรูจาก “ถังความรูดานการพัฒนาท่ีดิน” ไปใชประโยชนหรือไม อยางไร 
(นอกเหนือจากการนําองคความรูไปจัดฝกอบรม หลักสูตรท่ี 3)  

[   ]  1. นําไปใชประโยชน โดย ……………………………………………………………………………..…………........... 
………………………………………………………………………………………………………………………...……………..……… 
[   ]  2. ไมนําไปใชประโยชน เพราะ ....................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 

14. ความคิดเห็นในประเด็นตางๆ ตอการพัฒนา “ถังความรูดานการพัฒนาท่ีดิน”  

ประเด็น 
ความคิดเห็น 

เห็นดวย ไมเห็นดวย ควรปรับปรุง 

     1) ถังความรูดานการพัฒนาท่ีดินเปนชองทางการใชงานท่ี
เขาถึงงาย สะดวก พรอมใชผานระบบออนไลน โดยไมจํากัดเวลา 
และสถานท่ี 

   

     2) ขอมูลในถังความรูดานการพัฒนาท่ีดิน มีความเหมาะสม 
สามารถตอบสนองความตองการของหมอดินอาสา และ
เกษตรกร 
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ประเด็น 
ความคิดเห็น 

เห็นดวย ไมเห็นดวย ควรปรับปรุง 

     3) รูปแบบถังความรูดานการพัฒนาท่ีดิน ในเว็บไซต           
มีความเหมาะสม และนาสนใจ 

   

     4) เมนูการใชงานถังความรูดานการพัฒนาท่ีดิน ใชงานงาย 
สะดวก สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง 

   

     5) ความคิดเห็นอ่ืน ๆ (ระบุ) ................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 

15. ทานไดแนะนําใหหมอดินอาสารูจัก “ถังความรูดานการพัฒนาท่ีดิน” ในเว็บไซตกรมพัฒนาท่ีดิน 
หรือไม  

[   ]  1. แนะนํา  
[   ]  2. ไมแนะนํา เพราะ......................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................. 

16. ทานคิดวา หมอดินอาสามีความพรอมพัฒนาตนเองสูหมอดิน 4.0 หรือไม 
[   ]  1. มีความพรอมในการพัฒนาตนเองสูหมอดิน 4.0 โดย 
  [   ]  1.1 มีชองทางการติดตอสื่อสาร ผานแอพพลิเคชั่น LINE 
  [   ]  1.2 มีการศึกษาขอมูลผานทาง Youtube 
  [   ]  1.3 มีการติดตามผานทาง Fanpage Facebook 
  [   ]  1.4 อ่ืน ๆ .............................................................................. 
[   ]  2. ยังไมมีความพรอมพัฒนาตนเองสูหมอดิน 4.0 เพราะ............................................................... 
................................................................................................................................................................ 

17. ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกหัวขอการจัดอบรมหมอดินอาสา หลักสูตรท่ี 3 คือ (ตอบมากกวา 1 ขอ) 
 [   ]  1. เปนเรื่อง/หัวขอท่ีทานมีความรู ความเชี่ยวชาญ และความถนัด  
 [   ]  2. เปนเรื่อง/หัวขอท่ีมีความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี 
 [   ]  3. เปนเรื่อง/หัวขอท่ีหมอดินอาสาสวนใหญใหความสนใจ 
 [   ]  4. เปนเรื่อง/หัวขอท่ีไดรับความสนใจ ทันสมัย ตอสถานการณในปจจุบัน 
 [   ]  5. อ่ืน ๆ (ระบุ) ................................................................................................................... 

18. ทานคิดวา หมอดินอาสานําความรูท่ีไดรับจากการอบรมในครั้งนี้ ไปใชประโยชนหรือไม  
[   ]  1. นําไปใชประโยชน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
  [   ]  1.1 ถายทอดความรูใหเกษตรกรในชุมชน 
  [   ]  1.2 ใหคําปรึกษา แนะนํา แกเกษตรกรในชุมชน 
  [   ]  1.3 นําไปใชพัฒนาแปลงเกษตรของทาน 
  [   ]  1.4 อ่ืน ๆ (ระบุ) .......................................................................................................................... 
[   ]  2. ไมไดนําไปใชประโยชน เพราะ ................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
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ตอนท่ี 3 
ความพึงพอใจ ความคิดเห็น และขอเสนอแนะ 

19. ทานมีความพึงพอใจรูปแบบการอบรมหมอดินอาสาครั้งนี้ ในระดับใด  
[   ]  1. นอย  [   ]  2. ปานกลาง [   ]  3. มาก 

20. ระดับความพึงพอใจตอการอบรมหมอดินอาสา หลักสูตรท่ี 3 คือ 

ขอมูล 
ระดับความพึงพอใจ 

นอย ปานกลาง มาก 
20.1 หัวขอการฝกอบรม และเนื้อหา  
     1) หัวขอการฝกอบรมสอดคลองกับความเชี่ยวชาญของทาน    
     2) ความเหมาะสมของเนื้อหาท่ีผูเขารับการฝกอบรมไดรับ    
     3) ความรูท่ีผูเขารับการฝกอบรมไดรับ    
20.2 ดานผูเขารับการฝกอบรม 
     1) ความสนใจของผูเขารับการฝกอบรม    
     2) มีการแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น ดานการพัฒนา
ท่ีดิน เพ่ือนําไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับพ้ืนท่ี 

   

     3) ความเหมาะสมของจํานวนผูเขารับการฝกอบรม    
20.3 การบริหารจัดการ 
     1) ความเหมาะสมของสถานท่ี    
     2) บรรยากาศในการฝกอบรม    
     3) ระยะเวลาการฝกอบรม จํานวน 1 วัน    

 

21. ทานคิดวา รูปแบบการอบรมหมอดินอาสาในครั้งนี้ มีความเหมาะสมหรือไม เพราะอะไร 
[   ]  1. มีความเหมาะสม เพราะ ………………………………………………………………………………………..……… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
[   ]  2. ไมเหมาะสม เพราะ ………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………...…..……………

… 
ควรปรับเปลี่ยนเปนรูปแบบ (ระบุ) ……………………………………………………………………………….……………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

22. ทานคิดวา รูปแบบการอบรมหมอดินอาสาท่ีเหมาะสมในครั้งตอไป ควรเปนรูปแบบใด 
[   ]  1. การบรรยายความรู 
[   ]  2. การบรรยายความรู พรอมฝกปฏบิัติ 
[   ]  3. การบรรยายความรู พรอมฝกปฏิบัติ และศึกษาดูงาน 
[   ]  4. การอบรมในรูปแบบออนไลน 
[   ]  5. อ่ืน ๆ (ระบุ) ............................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 
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23. ระยะเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับการอบรมหมอดินอาสาในรูปแบบดังกลาว คือ 

[   ]  1. จํานวนครึ่งวัน [   ]  3. จํานวน 2 วัน 
[   ]  2. จํานวน 1 วัน [   ]  4. จํานวน 3 วัน 

24. ทานคิดวา องคความรูในถังความรูดานการพัฒนาท่ีดินสามารถเปนสวนหนึ่งในการพัฒนาเพ่ือ 
     รองรับองคกร 4.0 ไดหรือไม เพราะอะไร 

[   ]  1. ได เพราะ ................................................................................................................................... 
………………………………………........………………………………………………………………………………………………… 
[   ]  2. ไมได เพราะ …………………………………………....………………………………………………………………….. 
………………………………………………........………………………………………………………………………………………… 

25. ขอเสนอแนะเพ่ือพัฒนาการฝกอบรมหมอดินอาสา ในครั้งตอไป (ตอบมากกวา 1 ขอ) 
[   ]  1. อยากใหดําเนินการฝกอบรมในรูปแบบนี้ตอไป 
[   ]  2. อยากใหปรับเปลี่ยนรูปแบบการฝกอบรม 
[   ]  3. อยากใหพัฒนาและวางแผนหลักสูตรการอบรมหมอดินอาสาเปนระดับตน ระดับกลาง และ 

 ระดับสูง 
[   ]  4. อยากใหพัฒนาการฝกอบรมหมอดินท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ใหตรงตามศักยภาพ 
[   ]  5. อ่ืน ๆ (ระบุ) ............................................................................................................................... 

26. ปญหา/อุปสรรคในการฝกอบรมหมอดินอาสาในครั้งนี้ (ตอบมากกวา 1 ขอ) 
[   ]  1. การประสานงานกับหมอดินอาสา 
[   ]  2. การเตรียมความพรอมของสถานท่ี 
[   ]  3. หัวขอท่ีผูเขาอบรมใหความสนใจไมสอดคลองกับความถนัด/เชี่ยวชาญของผูสอน  
[   ]  4. มีการปรับรูปแบบ และเปลี่ยนแปลงวันเวลา ใหเหมาะสมในชวงสถานการณโควิด-19 
[   ]  5. อ่ืน ๆ (ระบุ) ............................................................................................................................... 

27. กรมฯ ควรสนับสนุนหมอดินอาสาอยางไร เพ่ือพัฒนายกระดับเปนหมอดินอาสา 4.0 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 

 

 

กลุมตดิตามและประเมินผล 
กองแผนงาน 

วันท่ี 22 มิ.ย. 64 


