
 
 

รายงานผลการประเมนิ 
โครงการขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านการเกษตร ปี 2559  

 กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏบิัติการหลักสูตร “ส่งเสริมหมู่บ้านต้นแบบเพื่อการพึ่งพาตนเองของ
เกษตรกรชาวสวนยางพารารายย่อยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

**************************** 
           1. จ ำนวนแบบสอบถำมแจกผู้เข้ำร่วมโครงกำรขับเคลื่อนอนำคตสตูลด้ำนกำรเกษตร ปี 2559  
กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรหลักสูตร “ส่งเสริมหมู่บ้ำนต้นแบบเพื่อกำรพ่ึงพำตนเองของเกษตรกรชำวสวน   
ยำงพำรำรำยย่อยตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง”  จ ำนวน  429 ชุด   

      2. วิเครำะห์หำค่ำร้อยละควำมคิดเห็นและควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร  
      3. เกณฑ์กำรแปลผลระดับควำมคิดเห็น/ควำมพึงพอใจ ของผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ  มี  5 ระดับ  คือ  

    ค่ำเฉลี่ย  4.21  -  5.00     คือ     ระดับควำมคิดเห็น/ควำมพึงพอใจ มำกที่สุด 
    ค่ำเฉลี่ย  3.41  -  4.20     คือ     ระดับควำมคิดเห็น/ควำมพึงพอใจ มำก 
    ค่ำเฉลี่ย  2.61  -  3.40    คือ    
  ระดับควำมคิดเห็น/ควำมพึงพอใจ ปำนกลำง 
    ค่ำเฉลี่ย  1.81  -  2.60    คือ     ระดับควำมคิดเห็น/ควำมพึงพอใจ น้อย 
    ค่ำเฉลี่ย  1.00  -  1.80     คือ     ระดับควำมคิดเห็น/ควำมพึงพอใจ น้อยที่สุด 

 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม  
ตารางท่ี  1  แสดงค่ำร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำแนกตำม  เพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 212 49.40 
หญิง 217 50.60 
รวม 429 100.00 

         จากตารางที่  1  พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  จ ำนวน  217  คน  คิดเป็นร้อยละ  
50.60  ที่เหลือเป็นเพศชำย  จ ำนวน  212  คน   คิดเป็นร้อยละ  49.40 
 ตารางท่ี  2  แสดงค่ำร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำแนกตำม  อายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ต่ ำกว่ำ 20 ปี 4 0.90 
20 – 29 ปี 28 6.50 
30 – 39 ปี 72 16.80 
40 – 49 ปี 182 42.40 
50 – 59 ปี 95 22.10 
60 ปีขึ้นไป 48 11.20 

รวม 429 100.00 

         จากตารางท่ี  2  พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีอำยุ  40 – 49 ปี  จ ำนวน 182 คน  คิดเป็น    
ร้อยละ  42.40  รองลงมำอำยุ  50 – 59 ปี  จ ำนวน  95  คน  คิดเป็นร้อยละ  22.10  และน้อยที่สุด ต่ ำกว่ำ 20 
ปี  จ ำนวน 4  คน  คิดเป็นร้อยละ  0.90 
                      /ตารางท่ี 3... 
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ตารางท่ี 3  แสดงค่ำร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำแนกตำม การศึกษา 

 
  
 
 
 
 
 
 
         จากตารางที่ 3  พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีกำรศึกษำระดับประถมศึกษำ  จ ำนวน 237 คน  
คิดเป็นร้อยละ 55.20  รองลงมำระดับมัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ  จ ำนวน  143  คน  คิดเป็นร้อยละ 33.30 และ
น้อยที่สุดระดับสูงกว่ำปริญญำตรี  จ ำนวน  3  คน คิดเป็นร้อยละ  0.70  

 ส่วนที่ 2  ควำมคิดเห็นของผู้เข้ำร่วมโครงกำรขับเคลื่อนอนำคตสตูลด้ำนกำรเกษตร ปี 2559  
กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรหลักสูตร “ส่งเสริมหมู่บ้ำนต้นแบบเพื่อกำรพ่ึงพำตนเองของเกษตรกรชำวสวน
ยำงพำรำรำยย่อยตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง”  
 ตารางท่ี  4    แสดงค่ำร้อยละของควำมคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถำมที่มีต่อกำรจัดโครงกำรขับเคลื่อน
อนำคตสตูลด้ำนกำรเกษตร ปี 2559  กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรหลักสูตร “ส่งเสริมหมู่บ้ำนต้นแบบเพ่ือกำร
พ่ึงพำตนเองของเกษตรกรชำวสวน   ยำงพำรำรำยย่อยตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง” 

ประเด็นความคิดเห็น 
จ านวนและร้อยละความคิดเห็น ค่า 

เฉลี่ย 
( ) 

S.D. 
แปล
ผล 

อัน
ดับ มากที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
 

น้อย
ที่สุด 

1 . ส่ ง เ ส ริ ม ให้ เ กษตรกรชำ วส วน
ยำงพำรำรำยย่อยสำมำรถบรหิำรจดักำร
พึ่งพำตนเองได้ 

127 
(29.60) 

186 
(43.40) 

108 
(25.20) 

8 
(1.90) 

- 4.00 .789 มำก 1 

2. สำมำรถสร้ำงภูมิคุ้มกันให้กับตนเอง
และครอบครัวไม่ให้เดือดร้อนจำกภำวะ
เศรษฐกิจและรำคำยำง 

110 
(25.60) 

164 
(38.20) 

137 
(31.90) 

15 
(3.50 

3 
(.70) 

3.84 .869 มำก 
 

4 

3. ปรับเปลี่ยนแนวคิด สร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจ เพื่อลดควำมเสี่ยงจำกกำร
พึ่งพิงรำยได้จำกยำงพำรำ เพียงอย่ำง
เดียว มำประยุกต์ใช้ให้เหมำะสมกับ
บริบทพ้ืน 

101 
(23.50) 

195 
(45.50) 

110 
(25.60) 

19 
(4.40) 

4 
(.90) 

3.86 .857 มำก 
 

5 

4. เพื่อประสำนควำมร่วมมือในกำร
ส่งเสริมให้เกษตรกรชำวสวนยำงพำรำ
รำยย่อยมีควำมรู้ในกำรท ำสวนยำงพำรำ
แบบผสมผสำนตำมหลั กปรั ชญ ำ
เศรษฐกิจพอเพียง 

118 
(27.50) 

197 
(45.90) 

95 
(22.10) 

16 
(3.70) 

3 
(.70) 

3.95 
 

.841 
 
 

มำก 
 
 

2 

5. เกษตรกรมีแนวคิดใหม่ๆ ในกำร
ประกอบอำชีพทำงกำรเกษตร 

119 
(27.70) 

189 
(44.10) 

94 
(21.90) 

24 
(5.60) 

3 
(.70) 

3.92 .882 มำก 3 

รวม (N=100) 3.91 .659 มาก  
                                            
                                                                                                         /จากตารางท่ี 4... 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ประถมศึกษำ 237 55.20 
มัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 143 33.30 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 17 4.00 
ปริญญำตรี 29 6.80 
สูงกว่ำปริญญำตรี 3 0.70 
รวม 429 100.00 
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จากตารางที่ 4  พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีควำมคิดเห็นต่อกำรจัดโครงกำรขับเคลื่อนอนำคต
สตูลด้ำนกำรเกษตร ปี 2559 กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรหลักสูตร “ส่งเสริมหมู่บ้ำนต้นแบบเพื่อกำรพ่ึงพำ
ตนเองของเกษตรกรชำวสวนยำงพำรำรำยย่อยตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง” ขององค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดสตูล ในภำพรวม อยู่ในระดับ มาก  มีค่ำเฉลี่ย  ( ) = 3.91  และค่ำ S.D. = .659  ในอันดับแรกมีควำม
คิดเห็นว่ำส่งเสริมให้เกษตรกรชำวสวนยำงพำรำรำยย่อยสำมำรถบริหำรจัดกำรพึ่งพำตนเองได้  อยู่ในระดับ มาก  
มีค่ำเฉลี่ย  ( ) = 4.00 และค่ำ S.D. = .789  รองลงมำเพ่ือประสำนควำมร่วมมือในกำรส่งเสริมให้เกษตรกร
ชำวสวนยำงพำรำรำยย่อยมีควำมรู้ในกำรท ำสวนยำงพำรำแบบผสมผสำนตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  อยู่
ในระดับ มาก  มีค่ำเฉลี่ย  ( ) = 3.95 และค่ำ S.D. = .841  และน้อยที่สุดมีควำมคิดเห็นว่ำปรับเปลี่ยนแนวคิด  
สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ เพ่ือลดควำมเสี่ยงจำกกำรพ่ึงพิงรำยได้จำกยำงพำรำ เพียงอย่ำงเดียว มำประยุกต์ใช้ให้
เหมำะสมกับบริบทพ้ืน อยู่ในระดับ มาก มีค่ำเฉลี่ย  ( ) = 3.86 และค่ำ S.D. = .857  
  
 ส่วนที่ 3  ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำรขับเคลื่อนอนำคตสตูลด้ำนกำรเกษตร ปี 2559  กิจกรรม
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรหลักสูตร “ส่งเสริมหมู่บ้ำนต้นแบบเพ่ือกำรพ่ึงพำตนเองของเกษตรกรชำวสวน   ยำงพำรำ
รำยย่อยตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง” 

          ตารางที่ 5  แสดงค่ำร้อยละควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำรขับเคลื่อนอนำคตสตูลด้ำนกำรเกษตร 
ปี 2559  กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรหลักสูตร “ส่งเสริมหมู่บ้ำนต้นแบบเพ่ือกำรพ่ึงพำตนเองของเกษตรกร
ชำวสวน   ยำงพำรำรำยย่อยตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง” 

ประเด็นความพึงพอใจ 
จ านวนและร้อยละความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
( ) 

S.D. 
แปล
ผล 

อัน
ดับ 

มำกที่สุด มำก ปำน
กลำง 

น้อย 
 

น้อย
ที่สุด 

1 . ก ำ ร ป ร ะ ส ำ น ง ำ น / ก ำ ร
ประชำสัมพันธ์ 

121 
(28.20) 

186 
(43.40) 

104 
(24.20) 

17 
(4.00) 

1 
(.20) 

3.95 .838 มำก 3 

2. ควำมเหมำะสมของสถำนที่ 97 
(22.60) 

212 
(49.40) 

111 
(25.90) 

9 
(2.10) 

- 3.92 .751 มำก 
 

4 

3. ควำมเหมำะสมของระยะเวลำ 84 
(19.60) 

189 
(44.10) 

130 
(22.90) 

1 
(2.10) 

- 3.77 .831 มำก 6 

4 .  กำรบรรยำยให้ค วำมรู้ ขอ ง
วิทยำกรภำพรวม 

136 
(31.70) 

194 
(45.20) 

87 
(20.30) 

12 
(2.80) 

- 4.05 .793 มำก 
 

2 

5. กระบวนกำรและขั้นตอนในกำร
จัดอบรม 

93 
(21.70) 

211 
(49.20) 

110 
(25.60) 

15 
(3.50) 

- 3.89 .776 มำก 5 

6. กำรปฏิบัติงำน และกำรบริกำร
ของเจ้ำหน้ำที ่

138 
(32.20) 

199 
(46.40) 

80 
(18.60) 

11 
(2.60) 

1 
(.20) 

4.07 .791 มำก 
 

1 

ภาพรวม (N=100) 3.94 .622 มาก  
  
 
 
           / จากตาราง... 
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           จากตารางที่ 5  พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจต่อกำรจัดโครงกำรขับเคลื่อน
อนำคตสตูลด้ำนกำรเกษตร ปี 2559  กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรหลักสูตร “ส่งเสริมหมู่บ้ำนต้นแบบเพ่ือกำร
พ่ึงพำตนเองของเกษตรกรชำวสวน   ยำงพำรำรำยย่อยตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง” ขององค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัดสตูล  ในภำพรวมอยู่ในระดับ มาก ค่ำเฉลี่ย ( ) = 3.94 และค่ำ S.D. = .622  ในอันดับแรกมีควำม
พึงพอใจตอ่กำรปฏิบัติงำน และกำรบริกำรของเจ้ำหน้ำที่ อยู่ในระดับ มาก  มีค่ำเฉลี่ย  ( ) = 4.07 และค่ำ S.D. = 
.791  รองลงมำมีควำมพึงพอใจต่อกำรบรรยำยให้ควำมรู้ของวิทยำกรภำพรวม  อยู่ในระดับ มาก  มีค่ำเฉลี่ย  ( ) 
= 4.05 และค่ำ S.D. = .793  และน้อยที่สุดมีควำมพึงพอใจต่อควำมเหมำะสมของระยะเวลำ อยู่ในระดับ มาก  มี
ค่ำเฉลี่ย  ( ) = 3.77 และค่ำ S.D. = .831  

           ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ 
 1. อยำกให้หน่วยงำนด ำเนินกำรตำมจุดประสงค์ของชำวบ้ำนที่เรียกร้อง 
 2. ให้เจ้ำหน้ำที่อธิบำยเนื้อหำควำมรู้เศรษฐกิจพอเพียงให้มำกกว่ำนี้ ถ้ำใช้เวลำน้อยก็ควรอธิบำยเนื้อหำ
แบบกะทัดรัดเข้ำใจได้ง่ำย   
 3. อยำกได้นักวิทยำกรที่มำจำกท ำกำรเกษตรโดยตรง เพ่ือคนที่มำอบรมจะได้รู้หลักกำรที่แท้จริงเกษตร
ตัวจริงคือจำกบ้ำน แต่ปลูกผักสักต้นยังไม่รู้ใช้เวลำกี่วันถึงจะได้เก็บเก่ียว 
 4. กำรส่งเสริมขอให้ตรงฤดูกำล 
 5. ต้องกำรให้หน่วยงำนที่รับผิดชอบจัดกำรให้ชัดเจนกว่ำนี้และอยำกให้ต่อไปเรื่อย ๆ และติดตำมผลด้วย
และให้ชี้แนะเรื่องกำรปลูกบ ำรุงรักษำตำมหลักกำรเกษตรเพ่ือให้ได้รับผลระยะยำว 
 6. อยำกให้มีกิจกรรมแบบนี้ไปเรื่อยๆ เพ่ือจะได้มีกำรส่งเสริมให้เกษตรกรพ่ึงพำตนเองได้อย่ำงยั่งยืน 
 7. อยำกให้อบจ.ช่วยเหลืองบประมำณให้มำกกว่ำนี้ 
 8. อยำกให้อบจ.ได้ส่งเสริมชำวเกษตรสวนยำงอย่ำงต่อเนื่อง  เพ่ือให้ประชำชนมีรำยได้ กำรเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้น 
 9. อยำกให้อบจ.ร่วมกับทำงอ ำเภอละงูหรือทำงเกษตร ให้ควำมรู้กับชำวบ้ำนเรื่อยๆ 
 10. อยำกให้มีกำรอบรมกำรประกอบอำชีพ งำนฝีมือเช่น สอนกำรท ำขันหมำกให้แก่คนในชุมชน 
 11. อยำกให้จัดกำรอบรมให้ควำมรู้ใช้ระยะเวลำเพียงวันเดียวจะได้ไม่เดือดร้อนเรื่องกำรลำงำน 
 12. อยำกให้ต่อยอดโครงกำรนี้ต่อไป 
 13. ควำมต้องกำรของประชำชนในหมู่บ้ำน ต้องกำรน้ ำอยำกให้อบจ.ช่วยเหลือด้ำนน้ ำโดยกำรขุดลอก
เส้นทำงเดินของน้ ำเพ่ือใช้ประโยชน์ในชุมชน 
 14. ทำงเลือกกิจกรรมน้อยเกินไป ควรจะมีทำงเลือกมำกกว่ำนี้ 
 16. อยำกให้มีกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติอีกต่อไป 
 17. กิจกรรมฝึกอบรมใช้เวลำมำกเกินไป 
 18. อยำกให้มีกำรอบรมเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงหรือโครงกำรขับเคลื่อนอนำคตสตูลด้ำนกำรเกษตรให้
กว้ำงขวำงมำกกว่ำนี้ โดย จ ำนวนเวลำ และครัวเรือนที่มำรับฟังกำรอบรมให้มำกกว่ำนี้ 
 19. เกษตรกรต้องลงทุนท ำโรงเรือน และซื้ออำหำรไก่ ต้องใช้เงินเป็นจ ำนวนหนึ่ง อยำกให้รัฐช่วยเหลือใน
เรื่องนี้ด้วย 
 20. ต้องกำรให้มีกำรจัดฝึกปฏิบัติจริงๆ 
 21. ขอให้เจ้ำหน้ำที่ลงพ้ืนที่เกษตรกรให้มำกขึ้น 
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 22. กำรอบรมควรมีอย่ำงน้อยเดือนละครั้ง ให้เกษตรแนะน ำควำมรู้ 
 23. อยำกให้ครั้งต่อไปหลักเกณฑ์ในกำรจ่ำยของเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรชำวสวนยำงเป็นไปตำมควำม
เหมำะสมของพ้ืนที ่
 24. เป็นโครงกำรที่ช่วยเหลือเกษตรกรที่ดี  และขอให้หน่วยงำนคิดและหำโครงกำรทีมีประโยชน์ และ
ได้รับผลที่แท้จริง 
  

อภิปรายผล 
 จำกกำรส ำรวจควำมคิดเห็น/ควำมพึงพอใจต่อกำรจัดงำนโครงกำรขับเคลื่อนอนำคตสตูลด้ำนกำรเกษตร 
ปี 2559  กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรหลักสูตร “ส่งเสริมหมู่บ้ำนต้นแบบเพ่ือกำรพ่ึงพำตนเองของเกษตรกร
ชำวสวน   ยำงพำรำรำยย่อยตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง” ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสตูล   ของ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสตูล  มีประเด็นอภิปรำยผลดังนี้ 

1. กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถำมพบว่ำเป็นเพศหญิง ร้อยละ 50.60 ส่วนใหญ่มีอำยุระหว่ำง 40 – 49 ปี มี
กำรศึกษำระดับประถมศึกษำ   
          2. ประเด็นวัดควำมคิดเห็นต่อกำรจัดท ำโครงกำรขับเคลื่อนอนำคตสตูลด้ำนกำรเกษตร ปี 2559  
กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรหลักสูตร “ส่งเสริมหมู่บ้ำนต้นแบบเพ่ือกำรพ่ึงพำตนเองของเกษตรกรชำวสวน   
ยำงพำรำรำยย่อยตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง” ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสตูล  พบว่ำผู้ตอบ
แบบสอบถำมมีควำมคิดเห็นอยู่ใน  ระดับมาก ซึ่งส่วนใหญ่มีควำมคิดเห็นว่ำส่งเสริมให้เกษตรกรชำวสวน
ยำงพำรำรำยย่อยสำมำรถบริหำรจัดกำรพ่ึงพำตนเองได้ เพ่ือประสำนควำมร่วมมือในกำรส่งเสริมให้เกษตรกร
ชำวสวนยำงพำรำรำยย่อยมีควำมรู้ในกำรท ำสวนยำงพำรำแบบผสมผสำนตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  
เกษตรกรมีแนวคิดใหม่ๆ ในกำรประกอบอำชีพทำงกำรเกษตร สำมำรถสร้ำงภูมิคุ้มกันให้กับตนเองและครอบครัว
ไม่ให้เดือดร้อนจำกภำวะเศรษฐกิจและรำคำยำง ปรับเปลี่ยนแนวคิด สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ เพ่ือลดควำมเสี่ยง
จำกกำรพึ่งพิงรำยได้จำกยำงพำรำ เพียงอย่ำงเดียว มำประยุกต์ใช้ให้เหมำะสมกับบริบทพ้ืน 
             3. ประเด็นวัดควำมพึงพอใจต่อกำรจัดท ำโครงกำรขับเคลื่อนอนำคตสตูลด้ำนกำรเกษตร ปี 2559  
กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรหลักสูตร “ส่งเสริมหมู่บ้ำนต้นแบบเพ่ือกำรพ่ึงพำตนเองของเกษตรกรชำวสวน   
ยำงพำรำรำยย่อยตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง”   ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสตูล   พบว่ำผู้ตอบ
แบบสอบถำมส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจต่อกำรจัดโครงกำรฯในภำพรวมอยู่ใน ระดับมาก  ซึ่งส่วนใหญ่เห็นว่ำกำร
ปฏิบัติงำน และกำรบริกำรของเจ้ำหน้ำท่ี    กำรบรรยำยให้ควำมรู้ของวิทยำกรภำพรวม  กำรประสำนงำน/กำร
ประชำสัมพันธ์ ควำมเหมำะสมของสถำนท่ี  กระบวนกำรและขั้นตอนในกำรจัดอบรม  และควำมเหมำะสมของ
ระยะเวลำ 
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