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คํานํา 
 

 ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
เปนหนึ่งในจํานวนทั้งหมดที่มีอยู  6 ศูนย  ซ่ึงตั้ งอยูทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยโดยมี
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน  สํานักงานตํารวจแหงชาติเปนหนวยงานหลักในการ
ดําเนนิงานซึ่งมีความแตกตางจากศูนยอ่ืนๆ ที่มีหนวยงานรับผิดชอบหลักสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ มีลักษณะและแนวทางการดําเนินงานการศึกษา คนควา ทดลอง วิจัย เพื่อแสวงหาแนวทาง
และวิธีการพัฒนา การแลกเปลี่ยนเรียนรูและประสานงานรวมมือระหวางสวนราชการ นําองค
ความรูตางๆที่เกิดขึ้นมาถายทอดสูประชาชนในพื้นที่จริง  
 ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  เปนตัวอยางที่ดีของ
แนวความคิดแบบสหวิทยาการ และยังเปนศูนยฯที่ใหบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)  มี
การศึกษาทดลองและสาธิตใหเห็นความสําเร็จของการดําเนินงานพรอมกันในทุกดาน  เมื่อสงเสริม
ใหหมูบานรอบศูนยฯ ไดผลในระดับหนึ่งแลว  ก็จะทําการขยายผลงานการสงเสริมของศูนยศึกษา
การพัฒนาหวยทรายฯ ไปยังหมูบานพื้นที่อ่ืนๆ ใหสามารถขยายขอบเขตกวางขวางออกไปเรื่อยๆ  
 ดังนั้นทางสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ (สํานักงาน กปร.)  จึงไดมอบหมายให คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เปนผูทําการศึกษาการประเมินผลงานขยายผลศูนยศึกษาการพัฒนา
หวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี  เพื่อรับทราบผลการดําเนินงาน
ของศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายฯ ที่ผานมา  และนําผลการศึกษามาเปนแนวทางในการบริหาร
จัดการงานขยายผลของศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายฯ ตอไป 
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บทสรุปสําหรบัผูบริหาร 
 
ความสําคัญและที่มาของปญหา 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดพระราชทานแนวพระราชดําริ ใหมีการจัดตั้งศูนยศึกษา
การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริขึ้นตามภูมิภาคตางๆ ทั่วประเทศ จํานวน 6 ศูนย จะไดเปน
ตัวแทนของแตละภูมิสังคม ใหเปนสถานที่ ทําการศึกษา คนควา ทดลอง วิจัย เพื่อแสวงหาแนวทาง 
และวิธีการพัฒนาที่เหมาะสมสอดคลองกับสภาพแวดลอมแตละทองถ่ินและเปนที่ที่นักวิชาการ 
ผูปฏิบัติงาน ประชาชนใชแลกเปลี่ยน ส่ือสาร และถายทอดความรู เปนแบบจําลองของพื้นที่ที่มีการ
พัฒนาแบบผสมผสานทุกสาขาในลักษณะสหวิทยาการ และมีการบริหารที่เปนระบบ เปนขั้นเปน
ตอน มีการประสานงานและประสานการดําเนินงานที่มีเอกภาพ เปนศูนยบริการแบบเบ็ดเสร็จใน
ลักษณะของ “พิพิธภัณฑธรรมชาติที่มีชีวิต” รวมทั้งนําผลสําเร็จของโครงการฯ ขยายผลไปสู
ประชาชนในหมูบานรอบศูนยฯ และประชาชนผูสนใจทั่วไป 
 ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  ตั้งอยูที่ตําบลสามพระยา 
อําเภอชะอํา  จังหวัดเพชรบุรี  ซ่ึงจากการดําเนินงานสนองพระราชดําริที่ผานมา ศูนยศึกษาการ
พัฒนาหวยทรายฯ ไดดําเนินงานประสบความสําเร็จและสามารถขยายผลไปสูราษฎรในพื้นที่
หมูบานรอบศูนยศึกษาฯ และพื้นที่ใกลเคียงตลอดจนประชาชนผูสนใจทั่วไป ซ่ึงสงผลใหราษฎรมี
ความพออยูพอกิน และมีความยั่งยืนตอตนเองและครอบครัวอันเปนประโยชนตอการพัฒนา
ประเทศในภาพรวม 
 ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายฯ ไดมีการติดตามผลงานการดําเนินงานของศูนย  เมื่อเดือน
พฤศจิกายน  2549  ที่ผานมา  จากการศึกษาพบวา ไดนําผลความสําเร็จของงานศึกษาทดลองและ
วิจัยในศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายฯ  ไปขยายผลสูราษฎร ใน 3 แนวทาง  ไดแก 

1. การจัดทําแปลงสาธิตในศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายฯ พบวามีจํานวนผูเขาเยี่ยมชม
และศึกษาดูงานศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในชวงป 2546-2548 
จํานวนทั้งสิ้น 77,503 คน เฉลี่ยปละ 25,834  คน โดยมีกลุมผูเขาเยี่ยมชมมากที่สุด คือ กลุมนักเรียน 
นักศึกษา จํานวน 29,008 คน และมีชาวตางประเทศเขาชมนอยที่สุด จํานวน 718 คน  ซ่ึงสวนใหญ
จะเปนการเขามาศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับโครงการพระราชดําริ  สวนกลุมเกษตรกร  ซ่ึงเปนเปาหมาย
หลักที่จะนําความรูที่ไดรับจากการเยี่ยมชม  และศึกษาดูงานไปปรับใชในการพัฒนาอาชีพของ
ตนเอง ครอบครัวและชุมชนมีจํานวน 12,240 คน 

2. การฝกอบรมใหความรู ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  พบวา ศูนยศึกษาการพัฒนาหวย
ทรายฯ  ไดมีการนําผลการศึกษา ทดลอง และวิจัยไปจัดทําเปนหลักสูตรการฝกอบรม ในชวงป 
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2546-2548 จํานวน 5 หลักสูตร คือ  ดานการพัฒนาเกษตรกรรม (พืช) มีจํานวน 1 หลักสูตร และ
ดานการพัฒนาปศุสัตว มีจํานวน 4 หลักสูตร จาก 8 หลักสูตร คิดเปนรอยละ 62.5  

3. การสงเจาหนาที่ของศูนยศึกษาฯ ไปใหความรูในพื้นที่ของเกษตรกรโดยตรง พบวา ศูนย
ศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ไดมีการมอบหมายใหเจาหนาที่ฝายงานขยาย
ผลของศูนยศึกษาฯ  ประมาณ 10 คน  รับผิดชอบในการติดตามและประสานงานกับเกษตรกรใน
พื้นที่โดยการออกเยี่ยมเยียนเกษตรกร  เพื่อใหความรูและแกไขปญหาในเบื้องตนตามแผนการ
ปฏิบัติงานของศูนยศึกษา  เฉลี่ยสัปดาหละ 2 คร้ัง  โดยแบงพื้นที่ดําเนินการ  ซ่ึงหากการเขาไป
ติดตามในพื้นที่คร้ังนั้นเจาหนาที่ไมสามารถใหคําปรึกษา แนะนําหรือแกไขปญหาเฉพาะดานได 
(ปญหาที่เกิดขึ้นเปนปญหาที่ตองใชวิชาการเฉพาะทางเขาแกไข) เจาหนาที่ในสวนนี้  จะทําหนาที่
ในการรวบรวมปญหาของเกษตรกรและดําเนินการสงตอขอมูลใหนักวิชาการเฉพาะดาน  ซ่ึงเปน
เจาหนาที่จากหนวยงานปกติที่เปนคณะทํางานของศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายฯ ในดานตางๆ  
ออกไปเยี่ยมเยียนเกษตรกร  พรอมใหคําปรึกษา แนะนํา และใหความชวยเหลือในการแกปญหาที่
เกิดขึ้นดังกลาวโดยตรงตอไป 

ดังนั้นเพื่อใหการดําเนินงานขยายผลของศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ เกิดประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จมากยิ่งขึ้น สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.)  จึงเห็นสมควรและมอบหมาย
ใหมหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี) เปนผูดําเนินการติดตามการประเมินผล 
เพื่อศึกษาการดําเนินงานขยายผลของศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายฯ วาเปนไปตามแนว
พระราชดําริหรือไม มีปญหา อุปสรรคและขัดของประการใด ตลอดจน ศึกษาถึงผลประโยชน 
(Outcome) และผลการเปลี่ยนแปลง (Impact) ที่มีตอประชากรกลุมเปาหมาย ทั้งนี้ เพื่อนําผลการ
ประเมินผลไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานขยายผลในระยะตอไปใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
และสอดคลองกับความตองการของประชาชนในพื้นที่ตอไป 
 
วัตถุประสงคของการศึกษา 

เพื่อประเมินผลงานขยายผลของศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
โดยมีวัตถุประสงคยอย ดังนี้ 

1. เพื่อศึกษาความสอดคลองของการดําเนินงานขยายผลกับแนวพระราชดําริ 
ประโยชน ที่ไดรับ รวมทั้งผลกระทบที่เกิดจากการดําเนินงานโครงการขยายผลศูนยศึกษาการ
พัฒนาหวยทรายฯ 
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2. เพื่อศึกษาถึงประเด็นปญหาตลอดจนขอจํากัดในการดําเนินงานขยายผลของ
ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายฯ 

3. เพื่อศึกษาถึงแนวทางการบริหารจัดการงานขยายผลของศูนยศึกษาการพัฒนา
หวยทรายฯ ตอราษฎรที่อาศัยอยูในเขตพื้นที่หมูบานรอบศูนยฯ 

4. เพื่อศึกษาการพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
วิธีดําเนินการศึกษา 
 ในการศึกษาครั้งนี้  มีการกําหนดขอบเขตการศึกษาไว 3 ดาน  ไดแก  ดานการดําเนินงาน
ตามแผนขยายผลระหวางชวงป พ.ศ. 2549 – ปปจจุบัน (กุมภาพันธ 2552)  และการบริหารจัดการ
โครงการฯ  ดานพื้นที่  เปนหมูบานรอบศูนยฯ ที่ไดรับประโยชนจากงานขยายผล 18 หมูบาน  ดาน
ประชากรเปนกลุมประชากรเปาหมายในพื้นที่รอบศูนย  18  หมูบานจํานวน  213  ราย 
 

 
 สําหรับกรอบแนวคิดการประเมินครั้งนี้ ผูศึกษาไดปรับปรุงจากตัวแบบการประเมิน
วัตถุประสงคโครงการฯ (CIPP Model)  โดยเพิ่มการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและขอมูล
ยอนกลับเปนตัวแบบ CIPPIF ใหการประเมินผลครอบคลุมมีความสมบูรณมากขึ้น 
 วิธีการศึกษาครั้งนี้  เปนการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพผสมผสานกันเพื่อใหการวิเคราะห
ขอมูลมีความละเอียดและเจาะลึกถึงประเด็นปญหามากขึ้น  โดยมีกระบวนการ ดังนี้   

1. การวิจัยเชิงปริมาณ  เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามในการสัมภาษณ 
2. การวิจัยเชิงคุณภาพ  การทบทวนจากเอกสาร การประชุมกลุมยอย (Focus group)  และ

การสัมภาษณแบบเจาะลึก (Indepth Interview) 
 
ประโยชนท่ีคาดวาไดรับ 

1. ทําใหทราบถึงความสอดคลองกับแนวพระราชดําริที่พระราชทานไวตอผลสําเร็จ ความ
ตอเนื่อง ผลประโยชน และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการขยายผลของศูนยศึกษาการ

ศูนยศึกษาการ
พัฒนา 

จํานวนผูรับการขยายผล 
 ฐานขอมูลป 51  

(ราย) 

สุมกลุมประชากรตัวอยาง  10% 
(ราย) 

หวยทรายฯ 
2,132 

จํานวน 18 หมูบาน 
213 
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พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  วาสามารถสนองพระราชดําริไดครบถวน และถูกตองเพียงใด 
ในระยะยาว 

2. ทําใหทราบถึงผลการดําเนินงานขยายผล ตลอดจนแนวคิด แนวทางในการแกไขปญหา 
อุปสรรค ขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ขยายผลการศึกษาของศูนยศึกษาการพัฒนาฯ แตละแหงตอไป 

3. ทําใหทราบถึงแนวทางการบริหารจัดการงานขยายผลของศูนยศึกษาฯ ตอราษฎรที่อาศัย
อยูในเขตพื้นที่หมูบานรอบศูนยศึกษาการพัฒนาฯ 

4. ทําใหทราบถึงแนวทางการพึ่งตนเองตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของราษฎรที่ไดรับ
จากงานขยายผลของศูนยศึกษาการพัฒนาฯ ไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน 
 
ระเบียบวิธีดําเนินงาน  
 การวิจัยคร้ังนี้ เปนการศึกษาแบบผสมผสานระหวางการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัย            
เชิงคุณภาพ   

การวิจัยเชิงคุณภาพ 
เปนการประชุมกลุมยอย ผูนําชุมชน ตัวแทนชาวบานในพื้นที่เปาหมาย ตลอดจนประชุม

เจาหนาที่บุคลากรที่เกี่ยวของ กับการดําเนินงานของศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายฯ เพื่อทราบ
แนวทางในการแกไขปญหา อุปสรรค ตลอดจนขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการปรับปรุงและ
พัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานขยายผลการศึกษาของศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายฯ 

การวิจัยเชิงปริมาณ 
 เปนการสํารวจเปนการศึกษาขอมูลโดยใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล 
กลุมเปาหมาย โดยใชวิธีสัมภาษณแบบเจาะลึก (Indepth Interview) ประชากรเปาหมายในหมูบาน
เปาหมายที่ตั้งอยูรอบศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายฯ เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อ
การศึกษาและประเมินผลคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) จํานวน 2 ชุด ดังนี้ 

ชุดที่ 1 แบบสอบถาม ก. สําหรับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการฯ ประกอบดวย 
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  ขอมูลในการดําเนินงานของศนูยศึกษาการพฒันาหวยทรายฯ 
และขอมูลสอบถามความคิดเห็นของเจาหนาที่ที่มีตอโครงการฯ 

ชุดที่ 2 แบบสอบถาม ข. สําหรับหัวหนาครัวเรือนที่เปนสมาชิกของศูนยศึกษา
การพัฒนาหวยทรายฯ ประกอบดวย ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โครงสรางพื้นฐานและ
สภาพแวดลอมชุมชน สถานภาพสังคมและการมีสวนรวมในชุมชน ความคิดเห็นตอสภาพปญหาใน
ชุมชน และความสัมพันธกับศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายฯ 
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ผลการศึกษา 
 จากการสัมภาษณเชิงลึกและประชุมกลุมยอยกับกลุมตัวอยางที่เคยเขารับการฝกอบรม และ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ พบวา สาเหตุที่ไมไดนําความรูหรือประสบการณที่ไดรับจากการฝกอบรมนั้น
ไปใชเนื่องมาจากเหตุผลบางประการเชน สภาพพื้นที่ไมเอื้ออํานวยตอการทําการเกษตรทฤษฎีใหม 
ปญหาการขาดแคลนน้ํา พื้นที่อยูหางไกลจากแหลงน้ํา และบางสวนไมมีที่ดินเปนของตนเอง จึงทํา
ใหไมสามารถนําความรูที่ไดรับจากศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายฯ ไปใชประโยชนในการดําเนิน
ชีวิตได สําหรับในสวนของเจาหนาที่นั้นพบวา ในการสนับสนุนทางดานงบประมาณดําเนินงาน
โครงการตางๆ ของศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายฯ ยังมีความลาชา สงผลกระทบตอการปฏิบัติงาน
และไมเปนไปตามแผนที่ไดกําหนดไว 
 
 ผลการศึกษาเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของภายในศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายฯ 
 ผลการศึกษา พบวาเจาหนาที่ที่เกี่ยวของภายในศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายฯ จํานวน 22 
คน สวนใหญ (รอยละ 77.3) เปนเพศชาย มีอายุระหวาง 21-40 ป มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี มี
ระยะเวลาในการทํางานในศูนยฯ มาเปนระยะเวลาระหวาง 1-10 ป  ปฏิบัติงานในตําแหนงเจาหนาที่
บริหารงาน รองลงมา คือ เจาหนาที่วิชาการเกษตร นักวิชาการศึกษา เจาพนักงานการเกษตร 
สารวัตร และรองสารวัตรดานขยายผลฯทดลอง และสวนใหญปฏิบัติงานในชวงวันจันทร-วันศุกร  
 จากการศึกษาโครงการที่ดําเนินการและผลการดําเนินงานโครงการฯ ของศูนยศึกษาการ
พัฒนาหวยทรายฯ  ซ่ึงประกอบดวย 12 โครงการฯ ดังนี้คือ 

1. โครงการเพาะชํากลา 
2. โครงการการสงเสริมสาธิตการนําการใชปุยหมัก และปุยอินทรียน้ํา 
3. โครงการแปลงสาธิตการทําเกษตรผสมผสาน 
4. โครงการงานศึกษาทดลองและขยายผลสูเกษตรกร 
5. โครงการงานปศุสัตว ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
6. โครงการเพาะเห็ดนางฟาในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 
7. โครงการสงเสริมการเลี้ยงสัตวน้ํา 
8. โครงการอนุรักษสัตวปา 
9. โครงการแปลงรวบรวมไมผลพันธุดี 
10. โครงการงานชลประทาน 
11. โครงการรณรงคและสงเสริมการใชประโยชนหญาแฝก 
12. โครงการศึกษาทดลองดานพืช 
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จากการประเมินผลการปฏิบัติงานของโครงการ แบบ CIPPIF” (CIPPIF Model) ในดาน
บริบทของโครงการ ดานสิ่งนําเขา ดานกระบวนการ ดานการประเมินผลลัพธ ดานผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอม และดานขอมูลยอนกลับ พบวาเจาหนาที่ที่เกี่ยวของมีความพึงพอใจตอโครงการทุก
โครงการในระดับมาก กลาวคือ  

ดานบริบทของโครงการ โครงการมีความสอดคลองกับแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง 
ความสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน และอนาคต สอดคลองกับสภาพสังคมในจังหวัด
เพชรบุรี มีการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม (Appropriate Technology) มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม
ในทางลบหรือเปนโทษตอส่ิงแวดลอมนอย และมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมในทางบวกหรือเปน
ประโยชนตอส่ิงแวดลอม 

ดานสิ่งนําเขา โครงการมีงบประมาณพอเพียง มีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการและ
ผูรวมงานพอเพียง มีเครื่องมือเครื่องใช หรือวัสดุอุปกรณ รวมทั้งเครื่องจักรกลตางๆ ที่จะสนับสนุน
การดําเนินงานโครงการฯพอเพียง มีระยะเวลาหรือชวงเวลาของโครงการในการทํางานเหมาะสม 
 ดานกระบวนการ โครงการมีการบริหารโครงการ การดําเนินการเกี่ยวกับงบประมาณ การ
ดําเนินการเกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อ และมีกระบวนการกําหนดคนเขาทํางานตามโครงการอยาง
เปนระบบสามารถตรวจสอบได มีการดําเนินงานเปนขั้นตอนอยางราบรื่นและมีความโปรงใส
สามารถตรวจสอบไดตามหลักการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม 
 ดานผลลัพธ โครงการไดผลลัพธตามวัตถุประสงค และเปาหมายที่วางไวโดยมีการใช
ทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคาโดยกอใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 ดานผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการมีประโยชนตอส่ิงแวดลอม และไมมีโทษหรือทําให
เกิดความเสียหาย หรือผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม อีกทั้งสงผลทางออมตอชุมชนกอใหเกิด
กระบวนการเรียนรูทางสังคมทางดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 ดานขอมูลยอนกลับของโครงการ มีการประเมินผลโครงการและประเมินผลรวมทั้ง
โครงการ ไดมีการนําขอมูลการประเมินผลมาใชในการปรับปรุงโครงการ และมีการจัดเก็บและ
สงผานขอมูลอยางเปนระบบ 
 ผลการศึกษาพบวา เจาหนาที่ที่เกี่ยวของภายในศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายฯ มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับโครงการฯตาง ๆ ในระดับเห็นดวยมากและมากที่สุด (คาเฉลี่ย 3.50-5.00) ใน
ประเด็นมีหลักการและเหตุผลที่มีขอมูลชัดเจน สอดคลองกับปญหา และมีเหตุผลนาเชื่อถือ 
วัตถุประสงคชัดเจน มีความเปนไปไดในการดําเนินงาน การกําหนดขอบเขตเวลาที่แนนอน และ
สอดคลองกับหนวยงานตนสังกัด มีเปาหมายของโครงการที่ชัดเจน วิธีการดําเนินการสอดคลองกับ
วัตถุประสงค กิจกรรมตาง ๆ มีความสัมพันธกัน เปนขั้นเปนตอน และกําหนดชวงเวลาที่เหมาะสม 
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มีแผนการดําเนินงานที่ชัดเจน และงบประมาณของโครงการมีความเหมาะสม มีระบบการติดตาม
และประเมินผลที่ชัดเจน ผูรับผิดชอบและบุคคลที่ปฏิบัติงานมีความเหมาะสม เปนประโยชนตอ
กลุมเปาหมายอยางชัดเจน เปนประโยชนตอหมูบานและชุมชน และคุมคาตอการสนับสนุน
งบประมาณในการดําเนินงานโครงการฯ และมีความสอดคลองกับแผนงานหลักของหนวยงานตน
สังกัด 
 
 ผลการศึกษาประชากรในพื้นท่ีรอบศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายฯ  
 ขอมูลพื้นฐานของประชากร จากจํานวนประชากร 213 คน พบวาผูใหขอมูลสวนใหญ 
(รอยละ 57.7) เปนเพศชาย รอยละ 28.6 มีอายุระหวาง 51-60 ป  นับถือศาสนาพุทธ  มีสถานภาพ
สมรสแลว  มีการศึกษาในระดับประถมศึกษาปที่  4  อาศัยอยูในชุมชนมาเปนระยะเวลาเฉลี่ย 34.12 
ป สวนใหญไมใชคนในพื้นที่โดยยายมาจากพื้นที่อ่ืน มีสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ยประมาณ 4 คน โดย
สมาชิกในครัวเรือนที่มีรายไดเฉลี่ย 2 คน สวนใหญระบุวาในรอบหนึ่งปที่ผานมาสมาชิกใน
ครอบครัวไมมีการยายเขาหรือยายออก มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนที่อยูประจําเฉลี่ยประมาณ 4 คน 
ทําการเกษตร (ทํานา,ทําไร,ทําสวน) เปนอาชีพหลัก และประกอบอาชีพรับจางเปนอาชีพรอง มี
รายไดทั้งหมดเฉลี่ย 227,635.40  บาทตอป มีรายจายในครัวเรือนเฉลี่ย 17,932.33 บาทตอเดือน 
(หรือประมาณ 251,188 บาทตอป) อาชีพที่เกิดขึ้นจากการเขารับการฝกอบรมอาชีพจากศูนยศึกษา
การพัฒนาหวยทรายฯ  คือ การทํานา รองลงมาการทําเกษตรผสมผสาน และ การเลี้ยงสัตว ผูให
ขอมูลระบุวาทางการเงินของครอบครัวมีรายจายมากกวารายได และตองกูหนี้ยืมสินเปนบางครั้ง  
 โครงสรางพื้นฐานและสภาพแวดลอมของชุมชน พบวา ผูใหขอมูลสวนใหญมีลักษณะการ
ถือครองที่พักอาศัยเปนของตนเอง โดยลักษณะที่อยูอาศัยเปนบานคอนกรีตชั้นเดียว มีจํานวนพื้นที่
ถือครองเฉลี่ย 18.27 ไร โดยมีสภาพถือครองเปนโฉนด มีไฟฟาและโทรศัพทใชในครัวเรือน ใช
แหลงน้ําฝนในการอุปโภคบริโภค ใชแหลงน้ําจากสระขุดในการเกษตร และมีปญหาการขาดแคลน
น้ําในชวงฤดูแลง สวนใหญใชยานพาหนะรถจักรยานยนต และ รถยนต ในการเดินทางไปตางพื้นที่ 
และไมมีปญหาอุปสรรคในการเดินทางไปตางพื้นที่ 
 สถานภาพทางสังคมและการมีสวนรวมในชุมชน พบวาผูใหขอมูลเกือบทั้งหมดมีญาติพี่
นองในชุมชน และมีเพื่อนบานที่มีความคุนเคยและสนิทสนม ในหมูบานและชุมชนมีการชวยเหลือ
เกื้อกูลกันมาก มีความรูสึกผูกพันกับทองถ่ินมาก โดยในหมูบานและชุมชนมีความพรอมเพรียงใน
การชวยเหลืองานของสวนรวมดี สวนใหญเปนสมาชิกกลุมกองทุนหมูบาน มีสถานภาพในกลุมเปน
สมาชิกธรรมดา โดยเปนสมาชิกกลุมมาเปนระยะเวลา 1-5 ป สวนใหญ ระบุวาพบเห็นกิจกรรม
พัฒนาหมูบานเกี่ยวกับการสราง/ซอมแซมถนนภายในหมูบานมากที่สุด และไดเขารวมกิจกรรม
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พัฒนาหมูบานทุกครั้งในลักษณะการชวยเหลือดานแรงงาน โดยใหเหตุผลในเขารวมกิจกรรมพฒันา
หมูบานเนื่องจากเปนหนาที่ของทุกคนซึ่งตองมีความรับผิดชอบรวมกันตอชุมชนของตนเอง 

ความคิดเห็นตอสภาพปญหาในชุมชน พบวาชุมชนมีปญหาเกี่ยวกับน้ําเพื่อการประกอบ
อาชีพ เนื่องจากพื้นที่เปนดินทรายเก็บกักน้ําไมอยู  เกษตรกรมีบอน้ําไมครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  
อางเก็บน้ําที่มีอยูในพื้นที่ศูนย ฯ  การแจกจายน้ําไมครอบคลุมทุกหมูบาน เกษตรกรที่มีสระเก็บน้ํา
อยูจะตองรอพึ่งน้ําฝนอยางเดียว  บางปฝนตกนอยบางปฝนตกมาก  น้ําจึงไมพอใชในการประกอบ
อาชีพการเกษตร ดินมีความเสื่อมโทรมเนื่องจากอดีตปาไมถูกทําลาย  หนาดินเปนดินทราย  ปลูก
พืชเชิงเดี่ยวมานาน  ปลูกสับปะรด  ใชปุยเคมีและสารเคมีมาก และตนทุนในการผลิตสูง  เชน  
ปุยเคมีราคาแพง  ยาเคมีราคาแพง  โดยผูใหขอมูลมีขอเสนอแนะวาสวนราชการชวยเหลือในการขุด
สระน้ํา ในพื้นที่ที่ระบบคลองชลประทานไปไมถึง โดยการพิจารณาจากการถือครองพื้นที่ของ
เกษตรกร เพื่อพิจารณาความกวาง ความลึกของสระน้ํา  สําหรับใชในการประกอบอาชีพการเกษตร   
ควรใหคําแนะนําใหเกษตรกรลดใชปุยเคมีและสารเคมี  โดยใหความรูกับเกษตรกรในการผลิตปุย
หมักและการใชปุยพืชสดในการปรับปรุงและบํารุงดิน และสวนราชการควรทําการสงเสริมให
เกษตรกรทําการเกษตร  แนวการเกษตรแบบผสมผสาน  เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนอยางจริงจังและ
ตอเนื่อง 
 ความสัมพันธกับศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ พบวาสวน
ใหญ เคยเขาไปในศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายฯ โดยผูใหขอมูลที่เคยเขาไปในศูนยศึกษาการ
พัฒนาหวยทรายฯ รอยละ 59.5 มีความถี่เขาไปในศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายฯจํานวน 1-2 คร้ัง
ตอป ทราบถึงวัตถุประสงคของการจัดตั้งศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายฯ โดยไดรับขาวสาร
เกี่ยวกับศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายฯ จากเจาหนาที่ ซ่ึงผูใหขอมูลสวนใหญระบุวาเจาหนาที่ได
เขามาเยี่ยมเยือนใหคําแนะนําเกี่ยวกับการประกอบอาชีพเกษตร การทําปุยชีวภาพ เปนตน สวนใหญ
เขารวมเปนสมาชิกในโครงการตางๆ ของศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายฯ โดยทางศูนยไดใหความ
ชวยเหลือในเรื่องตางๆ ทั้งความรูและพันธุพืช สวนผูที่ไมไดเขารวมนั้นใหเหตุผลวาเนื่องจากไมมี
เวลา ซ่ึงสวนใหญเคยไดรับการฝกอบรมจากศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายฯ เกี่ยวกับการทําปุย
หมัก การพัฒนาอาชีพจากการเกษตรผสมผสาน การพัฒนาอาชีพจากการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม 
การปลูกพืชผักสวนครัว และพืชไร การเลี้ยงปลาและการขยายพันธุปลา การปลูกและขยายพันธุไม
ผล การปลูกผักปลอดสารพิษ และเกี่ยวกับการอนุรักษดินและน้ํา เพื่อฟนฟูปรับปรุงบํารุงดิน เชน 
หญาแฝก พืชบํารุงดินตางๆ ฯลฯ  โดยสวนใหญ ระบุวาในครัวเรือนมีการทําการเกษตรผสมผสาน 
และการทําการเกษตรรูปแบบทฤษฎีใหม ซ่ึงมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับรูปแบบการดําเนินชีวิต
แบบเศรษฐกิจพอเพียงและมีการนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิต และ
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มีการนําความรูที่ไดรับจากการฝกอบรมไปใชประโยชนและสรางรายได สวนใหญมีการจัดทําบัญชี
รับ-จายในครัวเรือน และตองการความชวยเหลือจากศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายฯ ใหมา
ชวยเหลือในเรื่องของน้ําที่ใชในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม การสนับสนุนปจจัยการผลิต  
 ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางพื้นที่กับผลของประเมินผลการดําเนินงานขยายผลศูนย
ศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มีดังนี้ 

พื้นท่ีกับรายได พบวา ผูใหขอมูลตําบลไรใหมพัฒนา ตําบลชะอํา และตําบลสามพระยา 
สวนใหญมีรายไดไมเกิน 150,000 บาทตอป (รอยละ 84.3, 73.8 และ 55.6) ในขณะที่ผูใหขอมูล
ตําบลหวยทรายเหนือมีรายได ไมเกิน 100,000 บาทตอป 

พื้นท่ีกับฐานะทางการเงินของครอบครัว พบวา ผูใหขอมูลตําบลสามพระยา ตําบลชะอํา  
และตําบลหวยทรายเหนือ มีฐานะทางการเงินของครอบครัวโดยมีรายจายมากกวารายได และตองกู
หนี้ยืมสินเปนบางครั้ง ในขณะที่ตําบลไรใหมพัฒนา มีฐานะทางการเงินของครอบครัวโดยมีรายได
มากกวารายจายและมีเหลือเก็บไวทําทุนในปตอไป  

พื้นท่ีกับการเขาไปในศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายฯ พบวา ผูใหขอมูลตําบลหวยทราย
เหนือ ตําบลสามพระยา ตําบลไรใหมพัฒนา และตําบลชะอํา สวนใหญ รอยละ 88.9, 85.6, 82.8 
และ 78.3 ตามลําดับ) เคยการเขาไปในศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายฯ ตามลําดับ 

พื้นท่ีกับการไดรับการฝกอบรมจากศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายฯ พบวา ผูใหขอมูล
ตําบลหวยทรายเหนือ ตําบลไรใหมพัฒนา ตําบลสามพระยา และตําบลชะอํา สวนใหญไดรับการ
ฝกอบรมจากศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายฯ  (รอยละ 94.4, 87.5, 81.1 และ 69.6 ตามลําดับ)  

พื้นท่ีกับการเขาเยี่ยมเยือนของเจาหนาท่ีจากศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายฯ พบวา ผูให
ขอมูลตําบลไรใหมพัฒนา ตําบลหวยทรายเหนือ ตําบลสามพระยา และตําบลชะอํา สวนใหญไดรับ
การเขาเยี่ยมเยือนของเจาหนาที่จากศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายฯ ตามลําดับ (รอยละ 90.6, 88.9, 
78.9 และ 78.3 ตามลําดับ) 

พื้นท่ีกับการนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิต พบวา ผูให
ขอมูลตําบลหวยทรายเหนือ ตําบลไรใหมพัฒนา ตําบลชะอํา และตําบลสามพระยา สวนใหญมีการ
นําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิต  ตามลําดับ (รอยละ 97.2, 89.1, 82.6 
และ 81.1 ตามลําดับ) 

พื้นท่ีกับการนําความรูท่ีไดรับจากการฝกอบรมไปใชประโยชนและสรางรายได พบวา ผูให
ขอมูลตําบลหวยทรายเหนือ ตําบลชะอํา ตําบลไรใหมพัฒนา และตําบลสามพระยา สวนใหญมีการ
นําความรูที่ไดรับจากการฝกอบรมไปใชประโยชนและสรางรายได ตามลําดับ (รอยละ 72.2, 69.6, 
62.5 และ 53.3 ตามลําดับ) 
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พื้นท่ีกับความตองการความชวยเหลือจากศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายฯ พบวา ผูให
ขอมูล ตําบลไรใหมพัฒนา ตําบลชะอํา ตําบลสามพระยา และตําบลหวยทรายเหนือ สวนใหญมี
ความตองการความชวยเหลือในดานตาง ๆ (เชน  จากศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายฯ ตามลําดับ 
(รอยละ 76.6, 69.6, 66.7 และ 61.1 ตามลําดับ) 
 
ขอเสนอแนะที่ไดจากการดาํเนินงาน 
 ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

1. จากผลการศึกษาพบวา สภาพพื้นที่สวนใหญจะมีปญหาในเรื่องการขาดแคลนน้ํา 
ลักษณะของดินที่มีปญหาในเรื่องการเพาะปลูกพืช ดังนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของควรมีการจัดหา
แหลงน้ําใหกับประชาชน ตลอดจนการจัดฝกอบรมในดานตาง ๆ เชน การปรับปรุงสภาพพื้นที่ดิน
ใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น มีการสงเสริมอาชีพเสริมที่มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ จัดการศึกษาดู
งานใหประชาชนเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ประสบความสําเร็จ 
เพื่อใหประชาชนสามารถนํามาปฏิบัติจริง และเปนการสรางรายไดใหกับครอบครัวมากขึ้น  

2. จากผลการศึกษาพบวา ผูใหขอมูลเกือบครึ่งหนึ่งยังไมมีการทําบันทึกบัญชีรายรับ-
รายจาย ทั้งนี้อาจจะเนื่องมาจากประชาชนยังไมมีความตระหนักหรือเห็นความสําคัญกับการทํา
บัญชี ดังนั้นทางศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายฯ หรือหนวยงานที่เกี่ยวของควรมีการเขาไป
ฝกอบรมเกี่ยวกับการทําบัญชีรายรับรายจายในครัวเรือนใหประชาชนและควรมีการแสดงใหเห็นถึง
ความสําคัญในการทําบัญชีใหมากยิ่งขึ้น หรืออาจจะมีการประสานกับหนวยงานในพื้นที่เชน 
โรงเรียน หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ซ่ึงมีความชํานาญในเรื่องของบัญชีเขา
ไปฝกอบรมนักเรียนเกี่ยวกับการทําบัญชีรายรับ-รายจาย เพื่อใหนักเรียนไดเขาไปมีสวนในการชวย
พอแมในการทําบัญชี และประชาชนสามารถนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันมากยิ่งขึ้น และผลการ
บันทึกรายรับรายจายจะทําใหเกิดการวิเคราะหและวางแผนการใชเงินในครัวเรือนที่ถูกตองมากขึ้น  

3. จากผลการศึกษาพบวามีผูใหขอมูลรอยละ 61 เทานั้นที่มีการนําความรูที่ไดรับจากการ
ฝกอบรมไปใชประโยชนและสรางรายได ดังนั้นทางศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ควรมีการติดตามและควรมีการเขาไปชวยเหลือประชาชนในพื้นที่ในลักษณะที่คอย
เปนพี่เล้ียงไมใชในลักษณะที่ชวยเหลือเกษตรกรตลอดเวลาที่เกษตรกรตองการ เพื่อใหเกษตรกร
สามารถชวยเหลือตนเองได เชน ใหคําแนะนําใหเกษตรกรลดใชปุยเคมีและสารเคมี  โดยใหความรู
กับเกษตรกรในการผลิตปุยหมักและการใชปุยพืชสดในการปรับปรุงและบํารุงดิน การสงเสริมให
เกษตรกรทําการเกษตร แนวการเกษตรแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เปนตน เพื่อใหผูที่เขา
รับการฝกอบรมสามารถนําความรูที่ไดไปใชประโยชนใหไดมากที่สุด 
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4. จากการสัมภาษณเชิงลึกและประชุมกลุมยอยกับกลุมตัวอยางที่เคยเขารับการฝกอบรม
พบวา สาเหตุที่ไมไดนําความรูหรือประสบการณที่ไดรับจากการฝกอบรมนั้นไปใชเนื่องมาจาก
เหตุผลบางประการเชน สภาพพื้นที่ไมเอื้ออํานวยตอการทําการเกษตรทฤษฎีใหม ปญหาการขาด
แคลนน้ํา พื้นที่อยูหางไกลจากแหลงน้ํา และบางสวนไมมีที่ดินเปนของตนเอง จึงทําใหไมสามารถ
นําความรูที่ไดรับจากศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายฯ ไปใชประโยชนในการดําเนินชีวิตได 
ตลอดจนเกษตรกรบางสวนไดรับความชวยเหลือจากศูนยฯจนเคยชิน จึงไมไดเห็นความสําคัญหรือ
คุณคาในการรับการสนับสนุนความชวยเหลือตางๆ จากศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายฯ ดังนั้นใน
การจัดฝกอบรมหรือการใหการสนับสนุนดานตาง ๆ ของศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายฯ ควรมี
การพิจารณาถึงความตองการหรือศักยภาพความพรอมของประชาชนในพื้นที่วามีความพรอมหรือมี
ความตองการฝกอบรมในเรื่องใด สําหรับประชาชนที่ไมมีพื้นที่เปนของตนเองหรือมีพื้นที่ไม
เพียงพอและไมเหมาะสมตอการดําเนินการตามเกษตรทฤษฎีใหมควรมีการสงเสริมอาชีพอ่ืนๆ ที่
สอดคลองและเหมาะสมกับสภาพความเปนอยูจริง ซ่ึงจะสงผลใหการดําเนินงานขยายผลของศูนย
ศึกษาการพัฒนาหวยทรายฯ ประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้น  

5. ในการสนับสนุนทางดานงบประมาณดําเนินงานโครงการตางๆ ของศูนยศึกษาการ
พัฒนาหวยทรายฯ มีความลาชา สงผลกระทบตอการปฏิบัติงานและไมเปนไปตามแผนที่ไดกําหนด
ไว ดังนั้นทางสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
(สํานักงาน  กปร.) ควรมีการจัดตั้งงบประมาณสํารองระหวางปจํานวนหนึ่งนอกเหนือจาก
เงินกองทุนพระราชทาน เพื่อเตรียมไวใชแกไขปญหาในกรณีเกิดความจําเปนเรงดวน ไมสามารถรอ
งบประมาณปกติได 

6. เนื่องจากในการดําเนินงานของศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายฯ มีการประชุมสวน
ราชการที่เกี่ยวของในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปรวมกันกับหนวยงาน ตลอดจนมีการจัดทํา
งบประมาณใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับแผนการปฏิบัติงานที่กําหนดไว  เปนไปตามมติที่
ประชุม  ซ่ึงหนวยงานตางๆ ควรจะดําเนินงานตามแผนงานที่ใหไวกับศูนยฯ  นอกจากนี้ยังเกิดความ
สับสนกับงบประมาณปกติของหนวยงาน (หนวยเหนือที่จัดสรรงบประมาณมาใหเปนนโยบายของ
หนวย) ที่ส่ังการใหหนวยในพื้นที่ดําเนินการซึ่งไมสอดคลองกับการดําเนินงานของศูนยฯ หรือ
ขัดแยงกับพระราชดําริ  ฉะนั้นเพื่อไมใหเกิดความสับสนและซ้ําซอนกับงบประมาณของศูนยกับ
หนวยงานตนสังกัด เปนไปในทิศทางเดียวกัน และบรรลุผลตามวัตถุประสงคที่วางไว  กอใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางแทจริง สํานักงาน กปร. ควรประสานงานในเรื่องของนโยบาย
กับหนวยงาน (กระทรวง ทบวง กรม กอง) ใหการดําเนินงานเปนไปตามแนวพระราชดําริ 
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7. เพื่อเปนการปลูกฝงจิตสํานึกของเยาวชนใหเห็นถึงประโยชนของการนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชีวิตประจําวัน  ทางศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายฯ ควรมีการ
ประสานงานกับสถานศึกษาในระดับขั้นพื้นฐาน และระดับอุดมศึกษา ใหมีการนําหลักแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงสอดแทรกเขาไปในการจัดการเรียนการสอนวิชาตางๆ หรืออาจมีการจัดทําเปน
หลักสูตรทองถ่ินของสถานศึกษานั้น ๆ เพื่อทําใหเยาวชนมีความรูความเขาใจ มีการทํากิจกรรม
รวมกันบนพื้นฐานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนมีการวิเคราะหปญหาและศึกษา
ศักยภาพของชุมชน และสามารถนําไปปรับใชในชีวิตประจําวัน หรือสามารถนําไปใชในการ
ประกอบอาชีพตอไปในอนาคต 
 
 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

ขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางในการวิจัยในครั้งตอไป เพื่อใหมีความครอบคลุมและสมบูรณ
ยิ่งขึ้น จึงมีขอเสนอแนะดังนี้ 

1. ศูนยศึกษาพัฒนาหวยทรายฯ ควรมีการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลครัวเรือน 100 % ใน
ทุกๆ ดานของประชาชนในพื้นที่อยางละเอียด เพื่อที่จะทําใหทราบลักษณะของประชาชนในพื้นที่ 
และสามารถนํามาใชประโยชนเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาตอไป 

2. ควรมีการศึกษาความตองการเกี่ยวกับการฝกอบรมของประชาชนรอบศูนยศึกษาการ
พัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ วามีความตองการฝกอบรมในเรื่องใดบาง เพื่อทําให
สามารถพัฒนาอาชีพของประชาชนในพื้นที่ไดอยางถูกตอง และตรงกับความตองการของ
ประชาชน 

3. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในสวนการติดตามประเมินผลโครงการฯ ถึงผลที่ไดรับจากการ
ดําเนินโครงการวามีความสัมพันธกับความตองการของประชาชนมากนอยเพียงใด เพื่อที่จะทําให
สามารถนําผลที่ไดมาปรับปรุงแกไขและพัฒนางานของศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายฯ ใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 



     

 
 

ภาพแสดงสถานที่ตั้งศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
 
 

 
 

แผนที่แสดงขอบเขตพื้นท่ีดําเนินงานของศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายฯ 


