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บทสรุปผู้บริหาร 
 

โครงการประเ มินผลการดํา เ นินการขยายผลศูน ย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน                         
อนัเน่ืองมาจากพระราชดําริ  มีวตัถุประสงค์หลกัเพ่ือศึกษาการดําเนินงานขยายผลของศูนย์ศึกษาฯ           
ว่าเป็นไปตามแนวพระราชดําริหรือไม่  มีปัญหาอุปสรรคและข้อขัดข้องประการใด ตลอดจน ศึกษา           
ถึงผลประโยชน์ (Outcome) และผลการเปล่ียนแปลง (Impact) ท่ีมีต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย ทัง้นี ้
เพ่ือนําผลการประเมินผลไปใช้ในการปรับปรุงการดําเนินงานขยายผลในระยะต่อไป ให้มีประสิทธิภาพ 
และสอดคล้องกบัความต้องการของประชาชนในพืน้ท่ี    

ในการศกึษาครัง้นี ้ใช้วิธีการศกึษาและเก็บรวบรวมข้อมลูอยา่งเป็นระบบ โดยมีขัน้ตอน
การศกึษาค้นคว้ารวบรวมจากเอกสาร (Documentary  Study) ซึง่เป็นการดําเนินการรวบรวม และ
ศกึษาค้นคว้าจากข้อมลูทตุิภมูิ (Secondary Data) โดยทําการรวบรวมข้อมลูทางวิชาการจากเอกสารท่ี
เก่ียวข้องตา่ง ๆ เพ่ือทราบผลการดําเนินงานท่ีผา่นมาเพ่ือใช้ประกอบการศกึษาและวิเคราะห์สําหรับการ
ประเมินผลโครงการ  นอกจากนีย้งัได้ดําเนินการศกึษาและการจดัเก็บข้อมลูภาคสนาม (Field Work 
Study)  ซึง่เป็นข้อมลูปฐมภมูิ (Primary Data) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการสมัภาษณ์ และ
สํารวจข้อมลูตามสภาพความเป็นจริง  ซึ่งคณะผู้ ทําการศึกษาได้แบ่งการสมัภาษณ์เป็น 2 ระดบั ได้แก่  
การสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกับงานขยายผลของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ โดยทําการสุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง  (Purposive Sampling)  และสมัภาษณ์
ประชากรในพืน้ท่ีหมู่บ้านรอบศนูย์ศึกษาการพฒันาภูพานฯ จํานวน 22 หมู่บ้าน ใช้การกําหนดขนาด
กลุม่ตวัอย่างตามวิธีการของยามาเน่  ตามสตูรทาโร ยามาเน  และยอมให้เกิดความคลาดเคล่ือนของการสุม่  
ร้อยละ 3 โดยทําการศึกษากลุ่มตวัอย่าง 404 ตวัอย่าง คิดเป็นร้อยละ 10.70 ของประชากรทัง้หมด    
เพ่ือทราบถึงผลประโยชน์ รวมทัง้ผลกระทบ  ในอนัท่ีจะสง่ผลให้เกิดความสําเร็จท่ีเกิดขึน้จากการดําเนิน
โครงการขยายผลของศนูย์ศกึษาการพฒันาภพูานอนัเน่ืองมาจากพระราชดําริท่ีมีต่อประชาชน โดยทํา
การสัมภาษณ์หัวหน้าครัวเรือนท่ีได้รับการคัดเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างของประชากรเป้าหมายตาม
หลกัการสุม่ตวัอย่างแบบมีระบบ (Systematic Sampling) นอกจากนีเ้พ่ือให้ได้ข้อมลูท่ีมีความครบถ้วน
สมบรูณ์มากยิ่งขึน้  ได้ทําการศกึษาข้อมลูจากประชาชนท่ีเข้ามาดงูานในศนูย์ศกึษาการพฒันาภพูานฯ 
เพ่ือนําข้อมลูท่ีได้มาประกอบการประเมินผลโครงการในส่วนของแปลงสาธิต  ซึง่เป็นกิจกรรมหนึ่งของ
งานขยายผลโดยใช้แปลงสาธิตด้านตา่งๆ เพ่ือให้ราษฎรท่ีมีความสนใจเข้ามาศกึษาดงูานด้วยตนเอง ซึง่
ในแปลงสาธิตจะมีป้ายอธิบายวิธีการท่ีสามารถส่ือความหมายให้เข้าใจได้ง่ายสําหรับเกษตรกรผู้ เข้ามา
เย่ียมชมและประชาชนทั่วไป  ทัง้ นีจ้ะมีเจ้าหน้าท่ีคอยอธิบายเพิ่มเติม  เ พ่ือสร้างความเข้าใจ                  
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อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการขยายผลการพัฒนาสู่เกษตรกรหมู่บ้านรอบศูนย์ฯ และประชาชน
โดยทัว่ไปได้อยา่งมีประสทิธิภาพ สรุปผลการศกึษาได้ดงันี ้
 

ผลการศึกษา 
1. ผลการศึกษาเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภพูานอันเน่ืองมาจากพระราชดาํริ เก่ียวกับงาน
ขยายผลของศูนย์ศึกษาฯ 

จากการศึกษาข้อมูลการประเมินผลงานขยายผลศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ  จงัหวดัสกลนคร  โดยการสมัภาษณ์เจ้าหน้าท่ีศนูย์ศึกษาฯ จํานวนทัง้สิน้ 16 
คน พบข้อมลูสําคญัในแตล่ะด้าน  ดงันี ้ 

 
1.1 ความสอดคล้องและความครบถ้วนตามแนวพระราชดาํริ 
ส่วนใหญ่เห็นว่าการจัดกิจกรรมและโครงการขยายผลท่ีดําเนินการโดยศูนย์ศึกษาฯ                

ภูพานฯ กับพระราชดําริท่ีเก่ียวข้อง นัน้ มีความสอดคล้องและครบถ้วน ซึ่งได้นําแนวพระราชดําริ            
มาเป็นแนวทางในการทําแผนและหลกัสตูร 
 

1.2 การบริหารจัดการงานขยายผล 
ดา้นแผนการดําเนินงาน  
การปฏิบตัิงานขยายผลการพฒันาได้นําทัง้แผนแม่บทฯ และแผนปฏิบตัิการมาใช้ใน

การปฏิบตังิาน และงานขยายผลการพฒันาท่ีดําเนินการในแตล่ะปีนัน้ เป็นกิจกรรมหรือโครงการท่ีบรรจุ
อยู่ในแผนงานประจําปีของศนูย์ศกึษาฯ ส่วนข้อมลูท่ีนํามาใช้ในการจดัทําแผนปฏิบตัิงานขยายผล มา
จากข้อมลูด้านต่าง ๆ เช่น งานศกึษาวิจยัของศนูย์ศกึษาฯ นโยบาย แผนแม่บทฯ และข้อมลูของราษฏร 
และพระราชดําริ ของศูนย์ศึกษาฯ ร่วมกับนโยบาย เป็นต้น นอกจากนีปั้ญหาท่ีพบเป็นเร่ืองของ
ระยะเวลาในการดําเนินงานตามแผนกบัการตดัโอนงบประมาณดําเนินงานไม่สอดคล้องกนั  ทําให้เกิด
ความลา่ช้า และ ไม่เป็นไปตามแผนท่ีกําหนด และบางสว่นไม่ทราบแผนปฏิบตัิงานของหน่วยงานอ่ืนทํา
ให้ขาดความเช่ือมโยงของกิจกรรมและความร่วมมือของเจ้าหน้าท่ีในแตล่ะหน่วยงาน 

ดา้นการบริหารบคุลากรและงบประมาณ 
  ความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าท่ีงานขยายผลส่วนใหญ่มีความเหมาะสมดีแล้ว            
แต่ควรมีการพฒันาความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าท่ีให้มีความรู้เพิ่มเติม มีการพฒันาเทคนิคและ
ทกัษะการทํางานอยา่งสม่ําเสมอ และควรมีการประเมินผลทีมงานขยายผลเป็นประจําทกุปี งบประมาณ
ท่ีใช้เป็นงบประมาณท่ีได้รับเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานมาจากงบประมาณสํานักงาน กปร. และ
งบประมาณปกติ ซึง่มีปัญหาในเร่ืองของความลา่ช้าในการเบิกจ่ายงบประมาณ ซึง่สอดคล้องกบัปัญหา
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ในกระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการของศูนย์ศึกษาฯ ท่ีประสบปัญหาความล่าช้าในการเบิกจ่าย
งบประมาณเช่นกนั 

ดา้นการประสานงาน 
  ในด้านความร่วมมือในการประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
พบว่า ความร่วมมือในการประสานงานกับผู้ บังคับบัญชาอยู่ในระดับดีมาก ส่วนช่องทางการ
ประชาสมัพนัธ์งานขยายผลให้ประชาชนหมู่บ้านรอบศนูย์ศึกษาฯ พบว่ามีการประชาสมัพนัธ์ผ่านผู้ นํา
หมูบ้่านและเจ้าหน้าท่ีศนูย์ศกึษาฯ  

ดา้นเทคนิครูปแบบและวิธีการในการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
การจัดทําหลักสูตรการขยายผลของศูนย์ศึกษาฯ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นหลักสูตร                 

ท่ีจัดทําขึน้ตามกิจกรรมปกติของหน่วยงาน โดยมีความสอดคล้องกับแนวพระราชดําริเพ่ือเป็น               
กรอบแนวทางในการกําหนดหลักสูตร และวิธีการสร้างหลักสูตรมาจากหลายส่วนประกอบกัน เช่น            
การสอบถามความต้องการของผู้ เข้ารับการอบรมร่วมกับปฏิบตัิตามแนวทางการดําเนินงานท่ีผ่านมา 
ปฏิบตัติามนโยบายหน่วยงานต้นสงักดัและปฏิบตัหิรือสร้างหลกัสตูรตามภาวการณ์ปัจจบุนั สว่นเทคนิค
และรูปแบบท่ีประสบความสําเร็จในงานขยายผล ได้ใช้วิธีการท่ีหลากหลาย เช่น ใช้วิธีการสาธิตควบคูก่บั
การปฏิบตัิจริงและใช้วิธีทศันศกึษาดงูานจากแปลงเกษตรท่ีประสบความสําเร็จ และจดัเจ้าหน้าท่ีเข้าไปให้
ความรู้แก่เกษตรกรในหมู่บ้านรอบศนูย์ศกึษาฯ เป็นต้น วิธีการคดัเลือกผู้ เข้ารับการอบรมทางศนูย์ศกึษาฯ 
จะดําเนินการคดัเลือกโดยพิจารณาจากความสนใจของผู้ เข้ารับการอบรมท่ีมีตอ่หลกัสตูรเป็นลําดบัแรก 
เม่ือพิจารณาความคิดเห็นเก่ียวกบัความสมบรูณ์ของงานขยายผลทัง้ 3 แนวทาง พบว่า การดําเนินการ
แปลงสาธิตยังไม่สมบูรณ์เท่าท่ีควร การฝึกอบรมมีความสมบูรณ์ดีแล้ว และความสมบูรณ์ของการส่ง
เจ้าหน้าท่ีเข้าไปสง่เสริมและให้ความรู้แก่ประชาชนในพืน้ท่ีดําเนินการสมบรูณ์ดีแล้ว   

หลกัเกณฑ์ในการพิจารณาจดัวิทยากรให้ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี มีหลกัเกณฑ์
การพิจารณาท่ีหลากหลาย คือพิจารณาจากผู้ ท่ีมีความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญในหลกัสตูรเป็น
อย่างดี ประกอบกบัต้องเป็นผู้ ท่ีมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ เข้ารับการอบรม และเป็น
เกษตรกรหรือปราชญ์ชาวบ้านท่ีลงมือปฏิบตัจินเกิดความสําเร็จ  

ในสว่นของความพงึพอใจผู้ เข้ารับการอบรมมีความพงึพอใจ เพราะกิจกรรมการฝึกอบรม
ตรงกับความต้องการ เป็นหลกัสูตรท่ีประชาชนเลือกเอง และมีความสนใจเพราะคิดว่าสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพของตนเองได้ ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานขยายผล พบว่า สิ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานยังไม่เพียงพอ โดยขาดแคลน
เคร่ืองมือส่ือสาร ยานพาหนะ และอปุกรณ์ท่ีใช้ในการฝึกอบรม 
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ดา้นการติดตามผลการดําเนินงานขยายผล 
วิธีการติดตามผลของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิงานขยายผล พบว่ามีวิธีการติดตามท่ีแตกต่าง

กนัไป ได้แก่ การมีผู้บงัคบับญัชามาตรวจเย่ียมในพืน้ท่ี การมีเจ้าหน้าท่ีสํานกังาน กปร. มาตรวจเย่ียม 
ในพืน้ท่ีการรายงานด้วยเอกสารประจําปี การรายงานท่ีประชมุคณะทํางานฯ เป็นต้น 
 
2. ผลการศึกษาราษฎรหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจากพระราชดาํริ 
เก่ียวกับงานขยายผลของศูนย์ศึกษาฯ 

จากการศึกษาข้อมูลการประเมินผลงานขยายผลศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน          
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  จังหวัดสกลนคร  โดยการสัมภาษณ์ราษฎรหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาฯ 
จํานวนทัง้สิน้ 404 คน พบข้อมลูสําคญัในแตล่ะด้าน  ดงันี ้

2.1 การขยายผลของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดาํริ 
2.1.1 การบริหารจดัการงานขยายผลศูนย์ศึกษาฯ 
ประชาชนในพืน้ท่ีหมู่บ้านรอบศนูย์ศึกษาฯ ร้อยละ 95.5 รู้จกัศนูย์ศึกษาฯ ซึ่ง 

โดยสว่นใหญ่ รู้จกัศนูย์ศกึษาฯ จากเจ้าหน้าท่ีศนูย์ฯ และผู้ นําชมุชน และทราบว่าศนูย์ศกึษาฯ เป็นแหลง่
ศกึษา และให้ความรู้แก่เกษตรกร การเข้าไปในศนูย์ศกึษาฯ ของประชาชนในหมู่บ้านรอบศนูย์ฯ พบว่า 
ร้อยละ 69.3 เคยเข้าไปในศนูย์ศกึษาฯ และวตัถปุระสงค์ท่ีเข้าไปในศนูย์ศกึษาฯ เพ่ือฝึกอบรมความรู้ตา่ง 
ๆ ส่วนผู้ ท่ีไม่เคยเข้าไปในศูนย์ศึกษาฯ ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าไม่มีเวลาเข้าไปในศูนย์ศึกษาฯ เม่ือ
สมัภาษณ์ผู้ ท่ีได้รับการเผยแพร่ความรู้จากศนูย์ศกึษาฯ ถึงวิธีท่ีเหมาะสมในการขยายผล พบวา่สว่นใหญ่
ให้ความเห็นวา่การสง่เจ้าหน้าท่ีไปให้ความรู้กบัประชาชนในหมู่บ้านเป็นวิธีท่ีเหมาะสมท่ีสดุ และในสว่น
ของคูมื่อในการเผยแพร่ความรู้ของศนูย์ศกึษาฯ พบวา่ ประชาชนกลุม่ตวัอย่าง ร้อยละ 60.9 ไม่เคยได้รับ
คูมื่อใด ๆ เลย สว่นผู้ ท่ีได้รับคูมื่อของศนูย์ศกึษาฯ สว่นใหญ่ได้รับครัวเรือนละ 1 เลม่ ความรู้จากคูมื่อเป็น
เร่ืองการเพาะปลกูหรือเกษตรกรรม ซึ่งส่วนใหญ่เห็นว่าคู่มือท่ีได้รับอ่านแล้วเข้าใจง่าย และต้องการให้
ทางศนูย์ศกึษาฯ ทําคูมื่อเพิ่มเตมิในเร่ืองของการเพาะปลกู 
    2.1.1.1 ดา้นการจดัทําแปลงสาธิตในศูนย์ศึกษาฯ 

จากการศึกษาผู้ ท่ีเข้าไปศึกษาดูงานแปลงสาธิตของศูนย์จํานวน            
189 ครัวเรือน พบวา่  ร้อยละ 52.9 เข้าไปศกึษาดงูานในแปลงศกึษาทดสอบพนัธุ์ไม้ผลซึง่สว่นใหญ่ไม่ได้
นําความรู้ท่ีได้จากแปลงสาธิตไปใช้ประโยชน์ การชกัชวนบคุคลอ่ืนเข้ามาศกึษาดงูานในกิจกรรมตา่ง ๆ 
พบว่า ร้อยละ 72.5 เคยชกัชวนบคุคลอ่ืนเข้ามาศึกษาดงูานในศนูย์ศกึษาฯ ซึง่ส่วนใหญ่มาศกึษาดงูาน
การเลีย้งกบ ส่วนแปลงสาธิตท่ีต้องการให้จดัทําเพิ่มเติมคือเร่ืองการเพาะปลกู การเข้าไปศึกษาดงูาน
แปลงสาธิตในศนูย์ศกึษาฯ พบว่าร้อยละ 88.9 มีเจ้าหน้าท่ีศนูย์ศกึษาฯ คอยให้คําแนะนํา และหากมีข้อ
สงสยัสว่นใหญ่เข้าพบเจ้าหน้าท่ีเพ่ือสอบถามโดยตรง 
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การศกึษาถึงระดบัความพงึพอใจของเกษตรกรท่ีเกิดจากการจดัทําแปลงสาธิตของศนูย์
ศกึษาฯ โดยพบวา่มีความพงึพอใจเจ้าหน้าท่ีท่ีให้ความรู้ในแปลงสาธิตมากท่ีสดุ  

2.1.1.2 ดา้นการฝึกอบรมใหค้วามรู้ทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั 
ความคิดเห็นของเกษตรกร ท่ีได้รับการขยายผลโดยการให้ความรู้ทัง้

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เกษตรกรท่ีได้รับความรู้ในภาคทฤษฎีและเคยเข้ามาดูแปลงสาธิตของ              
ศนูย์ศกึษาฯ จากการศกึษาพบว่า หลกัสตูรท่ีได้รับความสนใจเป็นพิเศษคือหลกัสตูรการเลีย้งสตัว์นํา้จืด
ขัน้พืน้ฐาน คิดเป็นร้อยละ 33.5 และหลกัสตูรท่ีสามารถเพิ่มรายได้ให้กบัเกษตรกรมากท่ีสดุคือหลกัสตูร
การเลีย้งโคนม-โคเนือ้ หลกัสตูรท่ีสามารถลดรายจ่ายให้กบัเกษตรกรมากท่ีสดุคือหลกัสตูรการพฒันา
ท่ีดิน หลกัสตูรท่ีได้รับความสนใจมากท่ีสดุจากเกษตรกรเม่ือนําไปขยายผลหรือเผยแพร่ให้กบัเกษตรกร
รายอ่ืน ๆ คือหลกัสตูรการเลีย้งสตัว์นํา้จืด นอกจากนี ้หลกัสตูรท่ีขยายผลสู่เกษตรกรท่ีเป็นการส่งเสริม
ความรู้ให้กบัเกษตรกรมากท่ีสดุคือหลกัสตูรการแปรรูปผลผลติ 

ทัง้นี ้ได้มีการศึกษาถึงระดบัความพึงพอใจในการขยายผลผ่านหลกัสตูรการฝึกอบรม
ของศนูย์ศกึษาฯ พบวา่เกษตรกรมีความพงึพอใจท่ีการฝึกอบรมช่วยเพิ่มเตมิความรู้เดมิมากท่ีสดุ สําหรับ
การเข้าถึงข่าวสารท่ีได้รับจากศูนย์ศึกษาฯ พบว่า เกษตรกรหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาฯ ส่วนใหญ่ได้รับ
ข่าวสารจากผู้ นําชุมชนและเจ้าหน้าท่ีศูนย์ศึกษาฯ ส่วนการคดัเลือกผู้ เข้ารับการฝึกอบรวมส่วนใหญ่
เกษตรกรเป็นผู้มาสมคัรด้วยตนเองตามความสนใจ สําหรับการนําความรู้ไปปรับใช้หลงัจากได้รับการ
ขยายผลของศนูย์ศึกษาฯ พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่สามารถนําความรู้ไปใช้ได้เลย หลงัจากได้รับการ
ฝึกอบรมเกษตรกรส่วนใหญ่ได้นําความรู้ไปเผยแพร่ต่อ โดยได้เผยแพร่ความรู้ให้แก่เพ่ือนบ้าน ญาติพ่ี
น้องและสมาชิกในกลุ่ม ส่วนผู้ ท่ีไม่ได้นําความรู้ไปเผยแพร่ต่อให้เหตุผลว่าไม่มีผู้ สนใจ ทดสอบด้วย
ตนเองแล้วไม่ประสบผลสําเร็จ เพ่ือนบ้านก็ไปอบรมเช่นเดียวกนั และขัน้ตอนมีความยุ่งยาก ในสว่นของ
การติดตามผลหลังการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีศูนย์ศึกษาฯ พบว่า มีเจ้าหน้าท่ีของศูนย์ศึกษาฯ มา
ตดิตามดแูล คดิเป็นร้อยละ 74.6 โดยสว่นใหญ่ตดิตามดแูล 1-2 ครัง้/เดือน  

การแสดงความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการขยายผลถึงวิธีการฝึกอบรมท่ีดี ส่วนใหญ่
เห็นว่าควรให้ผู้ เข้ารับการอบรมมีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบตัิ มีการดูงานนอกสถานท่ีจริง ทัง้นีจ้าก
การศกึษาพบว่าปัญหาท่ีการขยายผลยงัไม่สามารถดําเนินตามแผนปฏิบตัิการท่ีกําหนดไว้เกิดจากห้วง
ระยะเวลาสําหรับการจัดฝึกอบรมไม่สอดคล้องกับสภาพของพืน้ท่ี ซึ่งส่วนใหญ่เห็นว่าควรจัดอบรม
ในช่วงฤดแูล้ง(มกราคม-เมษายน)  
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2.1.1.3  ด้านการส่งเจ้าหน้าที่ของศูนย์ศึกษาฯ ไปให้ความรู้ในพืน้ที่
ของเกษตรกร 

การมีเจ้าหน้าท่ีของศูนย์ศึกษาฯ เข้าไปให้ความรู้ในพืน้ท่ี พบว่า มี
เจ้าหน้าท่ีมาให้ความรู้ในชุมชน ร้อยละ 53.5 โดยส่วนใหญ่เข้าร่วมในกิจกรรมการให้ความรู้ ซึ่งพบว่า
เจ้าหน้าท่ีสว่นใหญ่เข้ามาให้ความรู้ในพืน้ท่ีจํานวน 1–2  ครัง้ และการมีเจ้าหน้าท่ีของศนูย์ศกึษาฯ เข้าไป
ให้ความรู้ท่ีบ้าน พบวา่ โดยสว่นใหญ่เข้าไปให้ความรู้จํานวน 1-2 ครัง้ คดิเป็นร้อยละ 50.3  
    เหตจุูงใจท่ีผู้ รับการสมัภาษณ์เข้ารับการขยายผลจากเจ้าหน้าท่ีของ
ศูนย์ศึกษาฯ ส่วนใหญ่ร้อยละ 16.7 มีเหตุจูงใจในการเข้ารับการขยายผลมากกว่า 1 ข้อ คือต้องการ
เทคนิคใหม่ ๆ เพ่ือไปประยกุต์ใช้ในการประกอบอาชีพ ต้องการได้รับปัจจยัการผลิต ต้องการนําความรู้
มาสร้างรายได้ และต้องการนําความรู้มาปรับใช้ในการดํารงชีวิตประจําวนั นอกจากนีเ้กษตรกรส่วน
ใหญ่เห็นว่าความถ่ีการเข้ามาส่งเสริมความรู้ของเจ้าหน้าท่ีมีความเพียงพอแล้ว โดยจํานวนครัง้ท่ี
เหมาะสมท่ีสดุคือ 1-2 ครัง้/เดือน 
  การศึกษาถึงระดบัความพึงพอใจของเกษตรกรต่อเจ้าหน้าท่ีขยายผลของศนูย์ศกึษาฯ 
พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีความพึงพอใจท่ีเจ้าหน้าท่ีมีความยินดีให้บริการ คิดเป็นร้อยละ  57.4 
นอกจากนีเ้กษตรกร ร้อยละ 37.5 ต้องการให้จัดอบรมเพิ่มเติม โดยหลักสูตรท่ีต้องการให้จัดอบรม
เพิ่มเตมิมากท่ีสดุคือหลกัสตูรการเลีย้งสตัว์ 
  ทัง้นี  ้จากการสอบถามความพึงพอใจวิธีการขยายผลในภาพรวม จากผู้ ท่ีได้รับการ
ขยายผลของศนูย์ศกึษาฯ จํานวน 283 ราย พบว่า ส่วนใหญ่พงึพอใจวิธีการขยายผลโดยมีเจ้าหน้าท่ีมา
ให้ความรู้ถึงในชุมชน ร้อยละ 54.1 รองลงมาเป็นวิธีการเข้าไปศึกษาในแปลงสาธิตของศูนย์ศึกษาฯ           
ร้อยละ 17.0 และไมพ่งึพอใจวิธีการขยายผลทัง้ 3 วิธี ร้อยละ 1.1  

2.2 ประโยชน์และผลกระทบจากการดาํเนินงานขยายผลของศูนย์ศึกษาฯ 
จากการศกึษาข้อมลูผู้ ท่ีได้ประโยชน์จากความรู้ท่ีได้จากการขยายผลของศนูย์ศกึษาฯ 

จํานวน 283 ราย พบว่า มีผู้ ได้รับประโยชน์ ร้อยละ 82.3 โดยประโยชน์จากความรู้ท่ีได้จากการขยายผล
ของศนูย์ศกึษาฯ ส่วนใหญ่คือเพิ่มรายได้ และสอบถามผู้ ท่ีได้รับการขยายผลของศนูย์ศกึษาฯ ถึงสภาพ
ความเป็นอยู่โดยรวมของชุมชนหลังจากท่ีมีศูนย์ศึกษาฯ ในชุมชน พบว่าส่วนใหญ่ ร้อยละ 46.3           
ให้ความเห็นวา่ความเป็นอยูโ่ดยรวมของชมุชนดีขึน้พอสมควร  
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3. ปัญหาและข้อจาํกัดที่พบในการขยายผลของศูนย์ศึกษาฯ 

3.1 ปัญหาท่ีเก่ียวข้องกบัตวัเกษตรกร ได้แก่ เกษตรกรขาดความอดทนในการประกอบ
อาชีพ ขาดความพร้อม ความตัง้ใจ ความขยนั ขาดความรู้และความเข้าใจในการทํางานท่ีดีเพียงพอต่อ
การประกอบอาชีพ ขาดความรู้และเทคโนโลยีการผลิต รวมทัง้ขาดเงินทุนและขาดแรงงานในการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เป็นต้น 

3.2 ปัญหาท่ีเก่ียวข้องกบักระบวนการทํางาน ได้แก่ ราษฎรขาดแรงจงูใจในการเข้ารับ
การฝึกอบรม และขาดความยัง่ยืนในการดําเนินงาน ไม่มีตลาดรองรับผลผลิต ขาดการประชาสมัพนัธ์    
ท่ีดี ศนูย์การเรียนรู้มีจํานวนจํากดั กลุ่มราษฎรท่ีเข้ารับการอบรมเป็นกลุ่มเดิม ๆ ขาดงบประมาณและ
วสัดใุนการดําเนินงานและขาดยานพาหนะในการเดนิทางเข้าพืน้ท่ีราษฎร เป็นต้น 
 
4. ข้อเสนอแนะในการขยายผลของศูนย์ศึกษาฯ 

จากการศึกษา พบว่า ราษฎรหมู่บ้านรอบศนูย์ศึกษาฯ ส่วนใหญ่มีปัญหาในเร่ืองของ
เวลา ดงันัน้การส่งเจ้าหน้าท่ีศนูย์ศกึษาฯ เข้าไปให้ความรู้กบัราษฎรในหมู่บ้านรอบศนูย์ศกึษาฯ จึงเป็น
วิธีการท่ีเหมาะสมมากท่ีสดุ และควรมีเจ้าหน้าท่ีเข้าไปติดตามผลในพืน้ท่ีอย่างสม่ําเสมอเพ่ือช่วยแก้ไข
ปัญหาเม่ือราษฎรนําไปปฏิบตัิจริง รูปแบบของกิจกรรมท่ีนําไปขยายผลควรมีการปรับปรุงให้มีความ
ทนัสมยัอยูเ่สมอ นอกจากนีค้วรมีการจดัตัง้กลุม่อาชีพ และหาตลาดเพ่ือรองรับผลผลติด้วย 
 
5. สรุป 

จากการศกึษาข้อมลูเบือ้งต้นจากเอกสาร การเก็บข้อมลูภาคสนามจากเจ้าหน้าท่ีผู้ ให้               
การขยายผล คือเจ้าหน้าท่ีศูนย์ศึกษาฯ ผู้ รับการขยายผล คือเกษตรกรจากหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาฯ                  
และการสํารวจพืน้ท่ีขยายผล สรุปได้ว่า ศนูย์ศกึษาการพฒันาภพูานอนัเน่ืองมาจากพระราชดําริ ได้นํา
ผลการศกึษาทดลองท่ีประสบความสําเร็จไปขยายผลแก่ราษฎรในหมู่บ้านรอบศนูย์ศกึษาฯ จํานวน 22 
หมู่บ้าน โดยวิธีการหลกั 3 วิธี คือ การจดัทําแปลงสาธิต การฝึกอบรมและแจกเอกสาร และการเข้าไป
ขยายผลในหมู่บ้าน ซึ่งผลการศึกษาพบว่าในส่วนของการบริหารจดัการงานขยายผลนัน้ เกษตรกรมี
ความพึงพอใจให้เจ้าหน้าที่ไปขยายผลในหมู่บ้านมากที่สุด สําหรับการศึกษาเร่ืองประโยชน์และ
ผลกระทบจากการขยายผลของศูนย์ศึกษาฯ ประโยชน์ท่ีเกษตรกรได้รับมากท่ีสุด คือทําให้มีรายได้
เพิ่มขึน้ 
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ในส่วนของปัญหา อปุสรรคในการดําเนินงานขยายผล เกษตรกรส่วนใหญ่ขาดความพร้อม
ในเร่ืองของเวลา มีปัญหาในเร่ืองของเงินทุน และแรงงาน และปัญหาท่ีเก่ียวกับกระบวนการทํางาน
ราษฎรขาดแรงจงูใจในการเข้ารับการฝึกอบรม และขาดความยัง่ยืนในการดําเนินงาน ไม่มีตลาดรองรับ
ผลผลิต ขาดการประชาสมัพนัธ์ท่ีดี ศนูย์การเรียนรู้มีจํานวนจํากัด กลุ่มราษฎรท่ีเข้ารับการอบรมเป็น
กลุ่มเดิม ๆ ขาดงบประมาณและวสัดุในการดําเนินงานและขาดยานพาหนะในการเดินทางเข้าพืน้ท่ี
ราษฎร เป็นต้น 
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การดาํเนินงานขยายผลศูนย์ศกึษาการพัฒนาภพูาน 
อันเน่ืองมาจากพระราชดาํริ  จงัหวัดสกลนคร 

 
การขยายผลในอดตี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การขยายผลในปัจจุบัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศนูยศึ์กษาการพฒันาภพูานฯ 

คณะกรรมการขยายผล 

     งานขยายผล งาน/ กิจกรรม 

       เกษตรกร 

ศนูยศึ์กษาการพฒันาภพูานฯ 

คณะกรรมการขยายผล 

งานขยายผล 

         งาน- กิจกรรม ศนูยเ์รียนรู้ 
เศรษฐกิจพอเพียงประจาํหมู่บา้น 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

            เกษตรกร 


