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ชื่อโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ หมู่บ้านข้าวก่ำลืมผัว บ้านน้ำป้าก”  
หน่วยงานสนับสนุน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
คณะผู้ดำเนินโครงการ ผศ.ดร.อิศรา วัฒนนภาเกษม หัวหน้าโครงการ 
 ผศ.ดร. วรศิลป์ มาลัยทอง ผู้ร่วมโครงการ 
 ดร.ศรายุทธ ตรีรัตน์ ผู้ร่วมโครงการ 
 นางสุรัลชนา มะโนเนือง ผู้ร่วมโครงการ 
คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 
ประจำปีงบประมาณ 2564 
  

บทคัดย่อ 

โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมู่บ้านข้าวก่ำลืมผัว บ้านน้ำป้าก” มี
วัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานปลอดภัยในกระบวนการผลิตข้าวก่ำ
ลืมผัวและผลิตภัณฑ์จากข้าวก่ำลืมผัว และ 2) เพ่ือถา่ยทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวก่ำ
ลืมผัวสำหรับการเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์ สำหรับการดำเนินโครงการในปีงบประมาณ 2564  ซ่ืง
กิจกรรมการดำเนินกิจกรรมและเทคโนโลยีที่ได้ถ่ายทอดให้แก่สมาชิกหมู่บ้านน้ำป้ากตำบลตาลชุม 
อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน  ได้แก่ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานปลอดภัยในกระบวนการผลิตข้าวก่ำลืม
ผัว การผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือน สำหรับลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว
เหนียวก่ำลืมผัว โดยผ่านเรียนรู้การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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บทท่ี 1 

ข้อเสนอโครงการที่ได้รับอนุมัติ 

 
 
1.1   ชื่อหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษา :  มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ   
1.2   ชื่อหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :  หมู่บ้านข้าวก่ำลืมผัว บ้านน้ำป้าก (ค่าละติจูด 
9°01'43.2 ค่าลองติจูด 100°44'26.4) 
1.3   ผู้รับผิดชอบและผู้ร่วมโครงการ : 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ชื่อ-สกุล  นางสาวอิศรา วัฒนนภาเกษม (ปร.ด. วิทยาศาสตร์การอาหาร) 
หน่วยงาน สาขาเทคโนโลยีการอาหาร  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แพร่ เฉลิมพระเกียรติ  
ที่อยู่  17 หมู่ 3  ตำบลแม่ทาย  อำเภอร้องกวาง  จังหวัดแพร่  54140 
โทรศพัท์  099-6196941    E–mail : w_isara@hotmail.com  
 

ผู้ร่วมโครงการ คนที่ 1  

ชื่อ-สกุล  นายวรศิลป์  มาลัยทอง  
หน่วยงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์   

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แพร่ เฉลิมพระเกียรติ  
ที่อยู่  17 หมู่ 3  ตำบลแม่ทาย  อำเภอร้องกวาง  จังหวัดแพร่  54140 
โทรศัพท์  099-6196951    E–mail : worasin@phrae.mju.ac.th 
 

  ผู้ร่วมโครงการ คนที่ 2 

ชื่อ-สกุล  นายศรายุทธ ตรีรัตน์ 
หน่วยงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แพร่ เฉลิมพระเกียรติ  
ที่อยู่  17 หมู่ 3  ตำบลแม่ทาย  อำเภอร้องกวาง  จังหวัดแพร่  54140 
โทรศัพท์  0944416614    E–mail : sarayutt@mju.ac.th  
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ผู้ร่วมโครงการ คนที่ 3  

ชื่อ-สกุล  นางสุรัลชนา มะโนเนือง 
หน่วยงาน สาขาเทคโนโลยีการอาหาร  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แพร่ เฉลิมพระเกียรติ  
ที่อยู่  17 หมู่ 3  ตำบลแม่ทาย  อำเภอร้องกวาง  จังหวัดแพร่  54140 
โทรศัพท์  0801199310    E–mail : surunchana@phrae.mju.ac.th 
 

1.4 ลักษณะโครงการ :  โปรดใส่เครื่องหมาย    ใน  ที่ต้องการและให้ข้อมูลให้ครบถ้วน 

  1) หมู่บ้าน วท. (ใหม่) (แนบแบบฟอร์มแสดงเจตจำนงฯ) 

   2) หมู่บ้าน วท. (ต่อเนื่องปีที่... )  ปีแรกที่เริ่มดำเนินการ      

พื้นที่ดำเนินการ 
หมู่บ้านน้ำป้าก ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 

 

1.5 หลักการและเหตุผล :  
กลุ่มเกษตรกรชุมชนบ้านน้ำป้าก (วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านน้ำป้าก)  มีการ

รวมตัวกันของกลุ่มชุมชน ที่มีการปลูกข้าวก่ำลืมผัวบนพื้นที่มากกว่า 200 ไร่ มีผลผลิตออกสู่ท้องตลาด
ปีละกว่า 15,000 ตัน สามารถขายในลักษณะของเมล็ดพันธุ์ ได้ตันละ 25 ,000 บาท ซึ่งความพิเศษ
ของข้าวก่ำลืมผัวพ้ืนที่นี่ คือปลูกบนพ้ืนที่สูงมีลักษณะสภาพอากาศเย็น ทำให้ได้เมล็ดข้าวสมบูรณ์มี
กลิ่นหอมเฉพาะตัวของข้าวก่ำลืมผัว  ในปัจจุบันทางชุมชนได้มีการแปรรูปจากข้าวก่ำลืมผัว เช่น การสี
เป็นข้าวก่ำลืมผัว แล้วบรรจุใส่ถุงขาย เพ่ือเป็นการสร้างรายได้ให้กลับกลุ่มเพิ่มขึ้น 

จากการลงพ้ืนที่สำรวจความต้องการในการพัฒนาของชุมชนบ้านน้ำป้าก ในวันที่  4 
กรกฎาคม 2563 พบว่า อาชีพหลักของทางชุมชน คือ เกษตรกรปลูกข้าวก่ำลืมผัว ตามวิถีของชุมชน 
นอกจากนั้นยังปลูกผลไม้ตามฤดูกาล เช่น ส้มสีทอง ซ่ึงความต้องการของชุมชน คือ การพัฒนาชุมชน
ด้วยนวัตกรรมทางเกษตรปลอดภัย ด้วยการใช้องค์ความรู้ด้านการจัดการดินปลูกที่เหมาะสมต่อความ
สูง ความลาดเทของพ้ืนที่ในการปลูกข้าวก่ำลืมผัว ซ่ึงจะส่งผลต่อลักษณะของน้ำหนักของเมล็ดพันธุ์ที่ดี 
รวมทั้งการส่งเสริมด้านการจัดการระบบการผลิตข้าวก่ำลืมผัวให้ได้มาตรฐาน GAP และส่งเสริมให้เกิด
การปรับเปลี่ยนเป็นระบบปลูกแบบอินทรีย์ ซึ่งจะทำให้ได้ผลผลิตข้าวดีปลอดภัยต่ออันตรายของสาร
ตกค้างส่งผลดีทั้งต่อผู้ผลิตและผู้บริโภคในการบริโภคข้าวที่มีคุณภาพ  ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคในปัจจุบันที่ให้ความสนใจดูแลห่วงใยสุขภาพ และความปลอดภัยของอาหารที่จะเลือกซื้อ ดัง
จะเห็นได้จากการกระแสนิยมในอาหารประเภทออแกนิกส์ เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยที่ไม่ได้
เฉพาะเจาะจงแค่กลุ่มของผู้สูงอายุหรือคนวัยทำงาน แต่ยังขยายครอบคลุมไปยังกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มี
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อายุน้อยแต่ให้ความสำคัญกับสุขภาพ ทำให้กระแสตอบรับด้านบริโภคอาหารสุขภาพเป็นที่ต้องการ
ของตลาด นอกจากนั้น ยังเป็นการเพ่ิมมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตรในเชิงคุณภาพมากกว่าเชิง
ปริมาณ   

นอกจากนั้นการส่งเสริมชุมชนในด้านการผลิตภัณฑ์ข้าวก่ำลืมผัวบรรจุถุงให้ได้มาตรฐาน
รับรอง อย.ของผลิตภัณฑ์ เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่กลุ่มลูกค้า และสามารถพัฒนาเป็นสินค้า 
OTOP ของชุมชน นอกจากนี้ทางชุมชนต้องเทคโนโลยีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวก่ำลืมผัวเพ่ือ
สร้างมูลค่าเพ่ิม และสร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์จากข้าวก่ำลืมผัว 
 ดังนั้นทีมผู้เสนอขอโครงการบ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้สังกัดของ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มีความตั้งใจที่จะพัฒนาหมู่บ้านน้ำป้ากให้มีจุดเด่นด้านการ
ผลิตและการแปรรูปข้าวก่ำลืมผัวแบบครบวงจร  เพ่ือสร้างมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตรแก่ชุมชน 
ให้มีความหลากหลายและตอบโจทย์ผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน รวมไปถึงการพัฒนาออกแบบบรรจุภัณฑ์
ให้ เหมาะกับรูปแบบการของกระจายสินค้ าทางการเกษตรไปสู่ ตลาดของร้านสะดวกซื้ อ 
ห้างสรรพสินค้า เพ่ือยกระดับของสินค้า OTOP ต่อไป โดยมีการแสดงข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการ
หรือสาระสำคัญในผลิตภัณฑ์ และยังครอบคลุมไปถึงด้านอ่ืน ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านคุณภาพมาตรฐาน
การผลิต (GMP) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ผู้บริโภคคำนึงถึงเป็นหลัก ทั้งนี้เพ่ือเพ่ิมคุณค่าทางการตลาด
ของสินค้าการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 
 ลักษณะของทั่วไปของชุมชนบ้านน้ำป้าก ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน แสดงดัง
ภาพที่ 1.1 
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ภาพที่ 1.1 ลักษณะของทั่วไปของชุมชนบ้านน้ำป้าก ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 
 
1.6 วัตถุประสงค์ :  

1) เพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานปลอดภัยในกระบวนการผลิตข้าวก่ำลืมผัวและ
ผลิตภัณฑ์จากข้าวก่ำลืมผัว 

2) เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวก่ำลืมผัวสำหรับการเพ่ิมมูลค่าของ
ผลิตภัณฑ์ 

3) เพ่ือสร้างแบร์นสินค้าและการรับรู้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชน  
4) เพ่ือพัฒนาให้เป็นโมเดลหมู่บ้านต้นแบบของกลุ่มผู้ผลิตข้าวก่ำลืมผัว และผลิตภัณฑ์จากข้าวก่ำ   

ลืมผัว โดยมีการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาเป็นส่วนร่วมในการผลิตข้าวก่ำลืมผัว 
 
1.7 ที่มาของความต้องการ :  โปรดใส่เครื่องหมาย    ใน  ที่ต้องการและกรอกข้อมูลพร้อม
หลักฐานตามที่ระบุ 

  เป็นความต้องการจากการให้บริการคำปรึกษา 
ระบุหมายเลขคำปรึกษาในระบบ CMO : .                                             . 

  เป็นความต้องการที่อยู่ ในแผนพัฒนาหมู่บ้านของชุมชุนที่ เสนอโครงการ (แนบ
แผนพัฒนาหมู่บ้าน) 

  เป็นความต้องการชองสมาชิก อสวท.  
 ระบุชื่อสมาชิก อสวท.                                      หมายเลขสมาชิกอสวท.                     

.  
   เป็นความต้องการจากจังหวัดที่เสนอผ่าน ศวภ. 
  เป็นความต้องการที่จะต่อยอกจากโครงการที่เคยได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุ่นอ่ืน 

ระบุแหล่งทุน                                              ปีที่ดำเนินการ                                        
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1.8 แผนวิทยาศาสตร์ชุมชน :  

 
  

ภาพที่ 1.2 Value Chain ของข้าวก่ำลืมผัว 
1.9 แผนธุรกิจชุมชน : 
Business Model Canvas 

  
 

ภาพที่ 1.3 แผนธุรกิจชุมชนของหมู่บ้านข้าวก่ำ 
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1.10 หน่วยงานสนับสนุน : 
ชื่อหน่วยงาน/สถาบันการศึกษา รูปแบบการสนับสนุน 

1. องค์การบริหารส่วนตำบลตาลชุม สนับสนุนสถานที่และอำนวยความสะดวกในการฝึกอบรม 
2. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สนับสนุน การทดสอบข้อมูลเบื้องต้นของคุณค่าทาง

โภชนาการของผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวและทางการเกษตร 
 
1.11 แผนการดำเนินงาน : 
ปีท่ี 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กจิกรรม 
2563 2564 รวมเงิน 

(บาท) ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. กิจกรรมที่  1 ประชุมชี้แจง 
การสร้างเวที ความเข้าใจ กับ
ชุมชน ในเรื่องกระบวนการผลิต
และแปรรูปข้าวก่ำลืมผัวของ
ชุมชนบ้านน้ำป้าก 

            24,500 

2. กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาและ
ยกระดั บคุณ ภาพมาตรฐาน
ปลอดภัยในกระบวนการผลิต
ข้าวก่ำลืมผัวและผลิตภัณฑ์จาก
ข้าวลืมผัว  
-ก า ร อ บ ร ม แ ล ะ ถ่ า ย ท อ ด
เทคโนโลยีการผลิตข้าวก่ำลืมผัว
ปลอดภัยด้วยระบบ GAP 

            48,600 
 

3. กิจกรรมที่ 3 การแปรรปู
ผลิตภัณฑ์จากข้าวก่ำลืมผัว
สำหรับการเพิ่มมูลค่าของ
ผลิตภัณฑ์ 

            105,340 

4. กิจกรรมที ่4 มาตรฐานการ
ผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร ระดับ
เบื้องต้น  

            29,200 
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ปีท่ี 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

5. กิจกรรมที่ 5 การติดตาม ให้
คำปรึกษาการปรับปรุงผลิต การ
จัดทำมาตรฐานการผลิต 

            20,640 

แผนเงิน : ตามไตรมาส 24,500 48,600 105,340 49,840 228,280 

กิจกรรม 

2564 2565 
รวมเงนิ 
(บาท) 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

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. การอบรม เรื่องการยื่น
มาตรฐาน อย. ของห้องแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ข้าวก่ำลืมผัว 

            97,000 

2. การจัดการทำเอกสาร
เกี่ยวกบัระบบการยื่นขอ
มาตรฐาน อย. ของกลุ่มชุมชน 

            80,000 

3. การอบรมให้ความรู้เรื่อง การ
จัดทำข้อมูลโภชนาการ 

            45,000 

4. การติดตาม ผลักดนัการขึ้น
ทะเบียนมาตรฐาน อย.  

            26,000 

5. จัดอบรมเชิงลึกให้กับแกนนำ
และผู้สนใจในชุมชนเพื่อพัฒนา
เป็นวิทยากรต่อไป 

            17,000 

6. การถอดบทเรียนจากการผลิต
และแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว
ก่ำลืมผัวเพ่ือเป็นต้นแบบสำหรับ
หมู่บ้านลูกข่าย 

            20,000 

7. ประเมินการถ่ายทอด
เทคโนโลยี การนำไปใช้
ประโยชน์ และการจัดทำ
รายงาน 

            15,000 

แผนเงิน : ตามไตรมาส 120,000 108,000 51,000 21,000 300,000 
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ปีที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

กิจกรรม 
2565 2566 รวมเงิน 

(บาท) ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
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. การพัฒนาและขยาย
ช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์
ข้าวก่ำลืมผัว 

            82,000 

2. การถ่ายทอดองค์ความรู้
ด้านการวิเคราะห์ตลาด และ
ช่องทางการจำหน่ายสินค้า 

            57,000 

3. การถ่ายทอดความรู้ด้าน
การสร้างมูลค่าสินค้าด้วย  
อัตลักษณช์ุมชน 

            49,000 

4. การสร้างวิทยากรท้องถิ่น
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวก่ำ
ลิมผัวแต่ละด้าน ดังนี้ 
  - ผลิตภัณฑ์ข้าวเพาะงอก 
  - ผลิตภัณฑ์เครือ่งดื่มจาก
ข้าวกล้องเพาะงอก 
  - ผลิตภัณฑ์ Cereal bar 
จากข้าวกล้องเพาะงอก 

            27,000 

5. การสร้างการรับรู้คุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ชุมชน 

            50,000 

6. การพัฒนาระบบสินค้า
ชุมชน สู่ผลิตภัณฑ์ OTOP 

            20,000 

7. ติดตาม ประเมินการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี การ
นำไปใช้ประโยชน์ และการ
จัดทำรูปเล่มรายงาน 

            15,000 

แผนเงิน : ตามไตรมาส 114,000 81,000 70,000 35,000 300,000 
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1.12 เป้าหมายผลผลิต/ผลลัพธ์ และตัวช้ีวัด (ระยะ 3 ปี) 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ หน่วย ค่าเป้าหมาย 

2564 2565 2566 

1. จำนวนผู้รับบริการ คน 50 50 50 
2. จำนวนเทคโนโลยีที่มีการถ่ายทอด ระบุชื่อ(เทคโนโลยีหลัก/
รอง) 
    2.1 เทคโนโลยีการผลิตข้าวก่ำลืมผัวปลอดภัยด้วยระบบ GAP  
ปีที่ถ่ายทอด 2564 
    2.2 เทคโนโลยีการแปรรูปข้าวกล้องเพาะงอก ปีที่ถ่ายทอด 
2564 
    2.3 มาตรฐาน อย. ของห้องแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวก่ำลืมผัว ปีที่
ถ่ายทอด 2565 
    2.4 การวิเคราะห์ตลาดและต้นทุนการตลาด ปีที่ถ่ายทอด 
2566 
    2.5 การสร้างช่องทางการรับรู้ และช่องทางการตลาด  ปีที่
ถ่ายทอด 2566 
    2.6การสร้างแบรนด์และบรรจุภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน 
ปีที่ถ่ายทอด 2566 

เรื่อง 2 1 3 

3. จำนวนผลิตภัณฑ์ที่จากกระบวนการพัฒนา/ต่อยอด(ระบุชื่อ
ผลิตภัณฑ์)  
    3.1 ข้าวลืมผัวเพาะงอก 
    3.2 เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพจากข้าวกล้องเพาะงอก 
    3.3 ผลิตภัณฑ์  cereal bar จากข้าวกล้องเพาะงอก 

ผลิตภัณฑ์ 1 1 1 

4. จำนวนวิทยากรชุมชนที่สร้างความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีที่ถ่ายทอด 
(แต่ละเทคโนโลยีตามข้อ 2) 

คน 2 2 2 

5. ประมาณการผู้นำเทคโนโลยี/องค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ คน 40 40 40 
6. รอ้ยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 80 80 80 
7. ประมาณการมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น บาท 96,000 192,000 288,000 
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1.13 ผลกระทบ: 

• เศรษฐกิจ 

- กรณี เพิ่มรายได้ 
มูลค่า (รายได้: บาท/ปี) ที่เกิดจากกลุม่เป้าหมายทั้ง 1 ชุมชน ทีเ่ข้าร่วมโครงการฯ  
-  สร้างคุณค่าและเพ่ิมมูลค่าผลิตผลของผู้ประกอบการ/ชุมชน สร้างโอกาสและรายได้เพ่ิมข้ึน 
- เกษตรกรขายข้าวได้ราคาสูงขึ้น จากเดิมขายข้าวตันละ 25,000 บาท (ราคาเมล็ดพันธุ์) เมื่อ

ผ่านกระบวนการทำข้าวกล้องงอกไร้มอด จะขายได้ไม่ต่ำกว่า กิโลกรัมละ 80 บาท หรือ ตันละ 80,000 บาท 
โดยต่อเดือนผลิตได้ประมาณ 100 กิโลกรัม คิดต่อปีได้ ประมาณ 1.2 ตัน ตีเป็นมูลค่าได้ 96,000 บาท ซึ่งเป็น
รายได้เสริมจากการขายข้าวอินทรีย์ที่เพ่ิมเติมเข้ามาจากการการแปรรูปข้าวที่ผ่านการทำข้าวกล้องงอกไร้มอด
ของชุม  - สามารถนำผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานการรับรองจาก อย วางจำหน่ายในร้านสะดวกซ้ือ เพ่ือ
เพ่ิมยอดจำหน่ายให้แก่สินค้าทางการเกษตรได้  

 - ยกระดับการผลิตเชิงปริมาณของข้าวเป็นการผลิตเชิงคุณภาพ 
 - ยกระดับมาตรฐานของสินค้าข้าวอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์การแปรรูปจากข้าวและผลิตภัณฑ์การ

แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรสู่เชิงพานิชย์ได ้ 
- กรณี ลดรายจ่าย 

- การจัดการแปลงปลูกที่ดี การให้ความรู้เรื่องการจัดการดิน  ใส่ปุ๋ยข้าวต้องใส่ให้ถูก
สูตร  ถูกเวลา   ถูกอัตรา   ถูกวิธี ” เมื่อนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องแล้วข้าวจะงาม  ได้ผลผลิตสูงและมี
คุณภาพอีกด้วย  

- ดังนั้นการให้ความรู้เรื่องการจัดการแปลงปลูกจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการปลูก ทำให้ได้
ผลตอบแทนต่อไร่เพ่ิมมากขึน้ เช่น ปุ๋ยใส่นาข้าวอัตรา 20-35 กิโลกรัมต่อไร่ โดยราคาปุ๋ย อยู่ที่กระสอบละ
ประมาณ 700 บาท (50 กิโลกรัม) ใส่ประมาณ 25 กิโลกรัม เป็นเงิน 350 บาทต่อไร่  แต่ถ้ามีการทำปุ๋ยหมัก
ใช้เองร่วมกบัการใช้ปุ๋ยทางการค้า ก็จะช่วยลดต้นทุนได้ อย่างน้อย 350 บาทต่อไร่ สำหรับการให้ปุ๋ย 1 ครั้ง 
ถ้าต้องให้ปุ๋ย 4 ครั้ง จะช่วยลดรายจ่ายไดเ้ป็นจำนวนเงิน 1,400 บาท ต่อไร่ 

• สังคม (เช่น เกิดการจ้างงาน ลดการย้ายถิ่นฐาน ครอบครัวเป็นสุข เป็นต้น)  
     - เกิดการจ้างงานในชุมชน 
     - ลดการย้ายแรงงานเข้าทำงานในเมือง 
     - เกิดการสร้างอาชีพให้กับชุมชมมีความเข้มแข็งและใช้ทรัพยากรในชุมชนให้เกิด
ความคุ้มค่า 

•  ส่ิงแวดล้อม (เช่น การลดปัญหามลพิษ การเพ่ิมพ้ืนที่ปา่ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น)  
          - การให้ความรู้เรื่องการจัดการแปลงปลูก เพ่ือลดการทำลายหน้าดิน การเผ่าพ้ืนที่

เพาะปลูก 
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14.  รายละเอียดงบประมาณที่ขอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเป็นเงิน 228,280 บาท 
ตามกิจกรรมที่ระบุไว้ในข้อ 11 จำนวนเงิน 

(บาท) 
1) ประชุมชี้แจง การสร้างเวท ีความเข้าใจ กับชุมชนในเรื่องกระบวนการผลิตและ
แปรรูปข้าวก่ำลืมผัวของชุมชนบ้านน้ำป้าก 

24,500 
 

ค่าน้ำมนัเชื้อเพลิงสำหรับเดินทางประสานงาน จำนวน 2 ครั้ง (ระยะทาง ไป-กลับ 
250 กม. x 4 บาท x 2 ครั้ง) 

2,000 

ค่าท่ีพักสำหรับการประสานงานเบื้องต้น จำนวน 3 คน x 800 บาท x 2 ครั้ง 4,800 
ค่าวัสดุสำนักงาน เช่น แฟ้ม ปากกา และกระดาษ (สำหรับเก็บข้อมูลของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม) 

1,000 

ค่าอาหารกลางวัน (จำนวน 50 คน ๆ ละ 120 บาท จำนวน 1ครั้ง) 6,000 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (50 คน จำนวน 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท จำนวน 1 ครัง้) 3,500 
ค่าวิทยากรบุคลากรของรัฐ 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท 3,600 
ค่าผู้ช่วยวิทยากร จำนวน 2 คน ชั่วโมงๆ ละ 300 บาท จำนวน 6 ชั่วโมง 3,600 
2) ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดเทคโนโลยี : เรื่องผลิตข้าวก่ำลืมผัวปลอดภัยด้วย
ระบบ GAP และการจัดการแปลงปลูก 

48,600 
 

ค่าอาหารกลางวัน (จำนวน 50 คน ๆ ละ 120 บาท จำนวน 1 ครั้ง) 6,000 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (50 คน จำนวน 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท จำนวน 1 ครั้ง) 3,500 
ค่าวิทยากรบุคลากรของรัฐ 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท 3,600 
ค่าผู้ช่วยวิทยากร จำนวน 2 คน ชั่วโมงๆ ละ 300 บาท  3,600 
ค่าเอกสารประกอบการอบรม การผลิตข้าวปลอดภัยด้วย GAP และการจัดการแปลง
ปลูก 50 ชุด × 50 บาท 

2,500 

ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเดินทางประสานงาน จำนวน 1 ครั้ง (ระยะทาง ไป-กลับ 
250 กม. x 4 บาทx รถ 2 คัน) 

2,000 

ค่าท่ีพักสำหรับวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร จำนวน 3 คน x 800 บาท) 2,400 
ค่าวัสดุสาธิต อุปกรณ์เกษตร เช่น เมล็ดพันธุ์ข้าว ถังสำหรับผสมน้ำหมัก 20 ลิตร 
กากน้ำตาล หัวเชื้อ ไส้เดือน กะละมัง ขี้วัว 

25,000 
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ตามกิจกรรมที่ระบุไว้ในข้อ 11 จำนวนเงิน 
(บาท) 

3) ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดเทคโนโลยี : การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวก่ำลืมผัว
สำหรับการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ 

105,340 
 

ค่าอาหารกลางวัน (จำนวน 50 คน ๆ ละ 120 บาท จำนวน 2 วัน) 12,000 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (50 คน จำนวน 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท จำนวน 2 วัน) 7,000 
ค่าวิทยากรบุคลากรของรัฐ 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท x 2 วัน 7,200 
ค่าผู้ช่วยวิทยากร จำนวน 2 คน ชั่วโมงๆ ละ 300 บาท x 2 วัน 7,200 
ค่าเอกสารประกอบการอบรม การแปรรูปและการสร้างมูลค่าเพ่ิมของผลิตภัณฑ์ 50 
ชุด × 50 บาท 

2,500 

ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเดินทางถ่ายทอดเทคโนโลยี จำนวน 1 ครั้ง (ระยะทาง ไป-
กลับ 250 กม. x 4 บาทx รถ 2 คัน) 

2,000 

ค่าท่ีพักสำหรับวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร จำนวน 3 คน x 800 บาท x 2 คืน) 4,800 
ค่าวัสดุเกษตร ประกอบไปด้วย ข้าวสายพันธุ์ต่างๆ ผักและผลไม้อบแห้งที่เป็น
ส่วนผสมผลิตภัณฑ์ สแลนกรองแสง ขนาด 2x100 เมตร (สำหรับตากข้าว) 

25,000 

วัสดุงานบ้านงานครัว ประกอบไปด้วย ลังถึง ขนาด 44 นิ้ว (1,800บาท /ชุด) กะละมัง
ชนิด Food grade ถังพลาสติก ผ้าขาวบาง ถุงพลาสติกบรรจุข้าว 

37,640 

ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ไวนิล  500 
4) ค่าใช้จ่ายในการอบรม มาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร ระดับเบื้องต้น 
(primary GMP) 

29,200 

ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเดินทางการอบรม จำนวน 1 ครั้ง (ระยะทาง ไป-กลับ 250 
กม. x 4 บาท  
x 1 ครั้ง) 

1,000 

ค่าท่ีพักสำหรับวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร จำนวน 3 คน x 1,000 บาท) 3,000 
ค่าอาหารกลางวัน (จำนวน 50 คน ๆ ละ 120 บาท จำนวน 1ครั้ง) 6,000 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (50 คน จำนวน 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท จำนวน 1 ครั้ง) 3,500 
ค่าวิทยากรบุคลากรของรัฐ 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท 3,600 
ค่าผู้ช่วยวิทยากร จำนวน 2 คน ชั่วโมงๆ ละ 300 บาท  3,600 
ค่าเอกสารประกอบการอบรม มาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร 50 คน × 50 บาท 2,500 
ค่าวัสดุสำนักงาน 3,000 
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 3,000 
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ตามกิจกรรมที่ระบุไว้ในข้อ 11 จำนวนเงิน 
(บาท) 

5) ค่าใช้จ่ายในการติดตาม ให้คำปรึกษาการปรับปรุงผลิต การจัดทำมาตรฐานการ
ผลิต 

20,640 

ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเดินทางการติดตาม ประเมินผล จำนวน 4 ครั้ง (ระยะทาง 
ไป-กลับ 250 กม. x 4 บาท x 4 ครั้ง) 

4,000 

ค่าท่ีพักสำหรับการติดตาม ประเมินผล จำนวน 2 คน x 800 บาท x 2 คืน x 4 ครั้ง 12,800 
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเบี้ยเลี้ยงวันละ 240 บาท x 2 วัน x 2 คน x 4 ครั้ง 3,840 
หมายเหตุ : ถั่วเฉลี่ยค่าใช้จ่ายทุกรายการ 

 
15.  การรายงานผล ประเมินผลและติดตามผล   :   

15.1 หน่วยงานรับงบประมาณต้องรายงานความก้าวหน้าในระบบคลินิกเทคโนโลยีออนไลน์      
(www.clinictech.most.go.th/online/index.asp) รายไตรมาส 4 ครั้ง/ปี  

15.2 หน่วยงานรับงบประมาณต้องประเมินผลความพึงพอใจในการให้บริการ 
15.3 หน่วยงานรับงบประมาณต้องจัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์พร้อมหนังสือนำส่งจากต้นสังกัด 

สามารถส่งข้อมูลในรูปดิจิทัลไฟล์ โดยสามารถจัดส่งหลังสิ้นสุดโครงการ หรือ ภายใน 15 วันหลังสิ้นสุด
ปีงบประมาณ 

 
16. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์   :   

หน่วยงานรับงบประมาณ ต้องแสดงข้อความและสัญลักษณ์ของกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรม การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และยินดีให้
ความร่วมมือเข้าร่วมจัดแสดงผลงานในกิจกรรมต่างๆ ตามที่ร้องขอ พร้อมทั้งทำตามหลักเกณฑ์และ
เงือ่นไขที่ระบุในคู่มือการดำเนินงานฯ ทุกประการ 

                                                                  
 

                                                        ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร. อิศรา วัฒนนภาเกษม 
         ผู้เสนอโครงการ 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการ 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการ 
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บทที ่2 
การดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

 การดำเนินงานการถ่ายทอดเทคโนโลยี ในโครงการ “หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : 
หมู่บ้านข้าวก่ำลืมผัว บ้านน้ำป้าก” โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ เกษตรกรปลูกข้าวเหนียวก่ำลืมผัว 
หมู่บ้านน้ำป้าก ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ที่ต้องการแปรรูปข้าวเหนียวก่ำลืมผัวเพ่ือ
การสร้างมูลค่าเพ่ิม  
 
2.1 รายงานผลการดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 ทางโครงการฯ ได้จัดกิจกรรมสำหรับหลักสูตรการอบรมในโครงการ หมู่บ้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี : หมู่บ้านข้าวก่ำลืมผัว บ้านน้ำป้าก โดยได้มีขั้นตอนของกำดำเนินงานแบ่งออกเป็น 2 
ส่วน ได้แก่ 1) การเตรียมงานถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะทำงานหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : 
หมู่บ้านข้าวก่ำลืมผัว บ้านน้ำป้าก ได้ลงพ้ืนที่ดำเนินการ เพ่ือประสานงานกับผู้นำกลุ่มชุมชนในการ
กำหนดวันในการจัดกิจกรรม ลำดับขั้นตอนและเวลาของการถ่ายทอดเทคโนโลยี ณ กลุ่มเกษตรกร
หรือวิสาหกิจที่เข้าร่วมโครงการ โดยมีกิจกรรมหลัก ประกอบไปด้วย การพัฒนาและยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานปลอดภัยในกระบวนการผลิตข้าวก่ำลืมผัวและผลิตภัณฑ์จากข้าวลืมผัว และกิจกรรมในการ
แปรรรูปข้าวกล้องงอก ไร้มอด ปลอดกลิ่นหืน จะใช้เวลาในการปฎิบัติจริง เป็นเวลา 2 วัน  และ 2) 
การจัดกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี  
โดยผลการดำเนินกิจกรรมมีดังต่อไปนี้  

การพัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานปลอดภัยในกระบวนการผลิตข้าวก่ำลืมผัวและ
ผลิตภัณฑ์จากข้าวลืมผัว 

ครั้งที่ 1) การทำความเข้าใจกับหัวหน้ากลุ่มผู้นำชุมชน โดยได้ลงพ้ืนที่หมู่บ้านน้ำป้าก พบกับ 
หวัหน้ากลุ่มวิสาหกิจฯ คุณลริสราพร มังคละ และคุณกัลยา อารินทร์  เพ่ือหารือ เรื่องการสร้างความ
เข้าใจ ในการดำเนินการยกระดับคุณภาพมาตรฐานปลอดภัยในกระบวนการผลิตข้าวก่ำลืมผัว ของ
การโครงการหมู่บ้านข้าวก่ำลืมผัว บ้านน้ำป้าก 
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ภาพที่ 2.1 พบกับหัวหน้ากลุ่มผู้นำชุมชน 

 
ครั้งที่ 2) การพัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานปลอดภัยในกระบวนการผลิตข้าวก่ำลืม

ผัวและผลิตภัณฑ์จากข้าวลืมผัว การดำเนินกิจกรรม ในวันที่ 17 มิถุนายน 2564  ณ หอประชุมบ้าน
น้ำป้าก มีกลุ่มของผู้ปลูกข้าวเข้าร่วมจำนวน 50 คน ซึ่งดำเนินการจัดเวทีการสร้างความเข้าใจกับ
ชุมชน ในเรื่องยกระดับคุณภาพมาตรฐานปลอดภัยในกระบวนการผลิตข้าวก่ำลืมผัว โดยมีหัวข้อที่
สร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ  
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1) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องมาตรฐาน GAP  
2) การสร้างกระบวนการรับรู้ /บันทึกข้อมูลการสำหรับแปลงปลูกเพ่ือการยื่นขอรับรอง

มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี  

 

 
 

ภาพที่ 2.2 การอบรมเรื่องมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี 
 

ผลการดำเนินกิจกรรม คือ ทางกลุ่มผู้ปลูกข้าวเข้าใจ เกี่ยวกับความสำคัญของการได้รับรอง
มาตรฐานแปลงปลูกข้าว เพื่อสร้างความม่ันใจให้กับผู้ซื้อ ผู้บริโภค และการสร้างโอกาสในการขายข้าว
ต่อไปในอนาคต ซ่ึงได้มีการวางแผนร่วมกันกับทางชุมชน ในการยื่นของรับรองแปลงปลูกแบบกลุ่ม ซึ่ง
ทางทีมผู้รับผิดชอบโครงการ จะดำเนินงานต่อโดยการติดต่อประสานกับศูนย์วิจัยข้าวแพร่ เพ่ือ
ดำเนินการเรื่องการยื่นขอรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี ให้แก่กลุ่มเกษตรกรพื้นที่ปลูก
ข้าว หมู่ที่ 7 บ้านน้ำป้าก ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 
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ครั้งที่ 3) วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 การดำเนินงานติดต่อประสานงานกับศูนย์วิจัยข้าวแพร่ 
เรื่อง การยื่นของรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี ให้แก่กลุ่มเกษตรกรพ้ืนที่ปลูกข้าว หมู่
ที่ 7 บ้านน้ำป้าก ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน  

 

 
 

ภาพที่ 2.3 หารือเรื่องการยื่นขอรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี 
 

ผลการดำเนินกิจกรรม คือ ได้กระบวนการและข้อปฏิบัติสำหรับการยื่นขอรับรองมาตรฐาน
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี แบบกลุ่มให้แก่กลุ่มปลูกข้าวเหนียวก่ำลืมผัว บ้านน้ำป้าก  

 
ครั้งที่ 4) ผลิตข้าวก่ำลืมผัวปลอดภัยด้วยระบบ GAP และการจัดการแปลงปลูก วันที่ 20 

กรกฎาคม 2564 เข้าพ้ืนที่บ้านน้ำป้ากเพ่ือประชุมกับแกนนำเกษตรกรในการเตรียมความพร้อมการ
อบรมการปรับปรุงพ้ืนที่เพ่ือขอรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีในด้านการทำนาข้าวลืม
ผัว  และ วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 สำรวจพ้ืนที่การจัดหาพ้ืนที่ที่เหมาะสมสำหรับการทำปุ๋ยหมัก
อินทรีย์เพ่ือใช้ในนาข้าวของกลุ่มเกษตรกร  
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ภาพที่ 2.4 เตรียมพ้ืนทีแ่ละทำปุ๋ยหมักเพ่ือใช้ในแปลงปลูกข้าว 

 
ผลการดำเนินกิจกรรม คือ กลุ่มเกษตรผู้ปลูกข้าว ชุมชนบ้านน้ำป้ากท่ีเข้าร่วมโครงการ ได้เข้า

พัฒนาพ้ืนที่ สำหรับการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ เพ่ือใช้ในแปลงปลูก เพ่ือเป็นการลดต้นทุนการผลิต จาก
การใช้ปุ๋ยเคมี  
  

 ครั้งที่ 5) จัดเวทีการสร้างความเข้าใจกับชุมชน ในเรื่องการเตรียมปุ๋ยหมักและปุ๋ยมูลไส้เดือน 
สำหรับใช้ในแปลงปลูก และการแจ้งความคืบหน้าในการ ยื่นขอการรับรองแปลงปลูกแบบกลุ่ม 
(มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี) ลงพื้นหมู่บ้านน้ำป้าก วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 
 
 
 
 

 
  
 
 
 

ภาพที่ 2.5 จัดเวทีการสร้างความเข้าใจกับชุมชนยื่นขอการรับรองแปลงปลูกแบบกลุ่ม 
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ผลการดำเนินกิจกรรม เรื่อง การผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน สำหรับใช้ในแปลงปลูก พบว่า กลุ่ม
เกษตรส่วนใหญ่ เคยไปดูงานเกี่ยวกับการผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน แต่ยังไม่เคยทดลองเลี้ยง ซึ่งทางกลุ่ม
ต้องการองค์ความรู้และการจัดเตรียมอุปกรณ์ สำหรับเลี้ยงไส้เดือน โดยได้กำหนดกิจกรรมในการ
อบรมการผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 สำหรับการยื่นขอการรับรองแปลงปลูกแบบ
กลุ่ม ได้ให้ความรู้เรื่องการจดบันทึกข้อมูลของการตั้งแต่เริ่มต้นของการเตรียมพ้ืนที่ปลูก การเตรียมดิน 
ปุ๋ย และอ่ืนๆที่เก่ียวข้องกับการการผลิตขา้ว เพ่ือจดบันทึกลงในสมุดบันทึก 
 
 ครั้งที่ 6) การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน และการผลิตปุ๋ยหมักไว้ใช้ใน
แปลงปลูกข้าว วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ณ หมู่ 7 ตำบลตาลชุม  โดยการดำเนินงาน ประกอบไปด้วย  

1) การวิเคราะห์ปัจจัย/ต้นทุน ที่มีผลต่อกระบวนการผลิตข้าว และผลผลิตทางการเกษตร  
2) การทบทวนและสร้างความเข้าใจ เรื่อง การจดบันทึกข้อมูลของแปลงปลูก ตามข้อกำหนด

ของ GAP (8 หัวข้อ)  
3) การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตปุ๋ยหมักไว้ใช้ในแปลงปลูกเกษตร” เพ่ือการลดต้นทุนและ

ลดการใช้สารเคมีในแปลงปลูก 
4) การอบรมมาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร ระดับเบื้องต้น (primary GMP) 
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ภาพที่ 2.6 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน 
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การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวก่ำลืมผัว  
การทดลองทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ข้าวเหนียวลืมผัวเพาะงอก โดยศึกษาระยะเวลาการงอก

และปริมาณสารสำคัญในข้าวเหนียวลืมผัวเพาะงอกที่ดี  นอกจากนั้นได้จัดเตรียมเอกสารประกอบการ
ฝึกอบรม รวมถึงจัดเตรียมซื้อวัตถุดิบ วัสดุ อุปกรณ์ สำหรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยเน้นการ
ปฎิบัติจริงของผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

 

 
 

 
ภาพที่ 2.7 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และหาสภาวะที่เหมาะสมของข้าวเหนียวก่ำเพาะงอก 

 
  

ครั้งที่ 7) จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อการเพ่ิมมูลค่าของข้าวกล้องลืมผัว โดยมี

กลุ่มของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเนียวก่ำลืมผัวสนใจเข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี จำนวน 30 คน ณ หมู่
ที่ 7 ตำบลตาลชุม ในระหว่างวันที่ 4 และ 5 กันยายน 2564 โดยมีการบรรยายขั้นตอนและวิธีการทำ
ข้าวกล้องลืมผัวเพาะงอก และได้ฝึกปฏิบัติการทำข้าวกล้องลืมผัวเพาะงอกตลอดจนถึงการบรรจุในถุง
สุญญากาศ 
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ภาพที่ 2.8 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตข้าวกล้องเพาะงอก 
 
2.2 การติดตามและประเมินผล  

- ประเมินผลหลังการอบรมทันที  
- หลังจากอบรมเชิงปฏิบัติการแล้ว จะสอบถามทางโทรศัพท์เพ่ือติดตามและแก้ไขปัญหา (ถ้า

มี) รวมทั้งการลงพ้ืนที่ในกลุ่มวิสาหกิจที่ได้นำผลไปทดลองผลิตจริง 
 

ผลของการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์จริง  
1) จากการติดตามผลความก้าวหน้าหลังการฝึกอบรม/ส่งเสริมการเลี้ยงไส้เดือนกลุ่ม

เกษตรกรบ้านน้ำป้าก หมูท่ี่ 7 ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา โดยนายปรีชา คำจิตร บ้านเลขท่ี 68 หมู่
ที่ 7 บ้านน้ำป้าก และนางเตียม ลัมวุฒิ บ้านเลขที่ 70 หมู่ที่ 7 บ้านน้ำป้าก ที่หลังการฝึกอบรมได้รับ
สนับสนุนแม่พันธุ์ไส้เดือน คนละ1 กะละมัง ตอนนี้สามารถขยายเป็น 2 กะละมัง และยังนำปุ๋ยไส้เดือน
ไปใช้ประโยชน์ในการใส่ต้นไม้ผล/พืชผักสวนครัวและไม้ดอกไม้ประดับได้ดีและเจริญงอกงาม   ปุ๋ยมูล
ไส้เดือนนอกจากจะทำให้พืชผักงามดีแล้วยังสามารถลดต้นทุนการผลิต/เพ่ิมผลผลิตแล้วยังลดการใช้
ปุ๋ยเคมีได้ 
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ภาพที่ 2.9 การติดตามประเมินผล 
 
2) จากการติดตามพบว่าผู้เข้าอบรมได้นำองค์ความรู้ที่ได้จากการถ่ายทอดเทคโนโลยี ในเรื่อง 

ข้าวกล้องงอกไร้มอด ปลอดกลิ่นหืน ไปผลิตจริงและทดลองขาย โดยมีกลุ่มหน่วยงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบลตาลชุม สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องเพาะงอก 

 
ภาพที่ 2.10 ผลิตภัณฑข้์าวเหนียวก่ำลืมผัวเพาะงอก 
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บทที ่3 
ผลการประเมินระหว่างการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

 
โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “หมู่บ้านข้าวก่ำลืมผัว บ้านน้ำป้าก”(ID 

Project) รหัสโครงการ : 1352 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงการอุมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจาปีงบประมาณ 2564 ดำเนินงานภายใต้คลินิกเทคโนโลยี
เครือข่ายมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติสรุปผลการประเมินระหว่างการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ดังนี้  

 

3.1 งบประมาณการดำเนินโครงการทั้งสิ้น 228,280 บาท 
 

3.2 กลุ่มชุมชนรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจำนวน 1 ชุมชน ดังนี้ 
1) กลุ่มชุมชนปลูกข้าวเหนียวก่ำลืมผัว หมู่ที่ 7 บ้านน้ำป้าก ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 
 

3.3 ข้อมูลของผู้เข้าร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยีจากใบสมัครเข้าร่วมโครงการ 
จากจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมดมจีำนวนผู้ส่งใบสมัครเข้ารวมรับการอบรมถ่ายทอด

เทคโนโลยีจานวน 50 ราย สามารถสรุปผลของข้อมมูลใบสมัครได้ดังนี้ 
 

3.3.1 อาชีพของผู้เข้ารับการอบรมในโครงการ 
อาชีพของผู้เข้ารับการอบรมในโครงการแสดงดังตารางที่ 3.1  
 

ตารางท่ี 3.1 แสดงจำนวนและค่าร้อยละของผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ตามอาชีพ 
อาชีพ จำนวน ร้อยละ 
รับราชการ  - 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ - - 
เกษตรกร 46 92 
โอทอป - - 
แม่บ้าน 1 2 
รับจ้าง 1 2 
วิสาหกิจชุมชน - - 
ค้าขาย - - 
อ่ืนๆ 2 4 
รวม 50 100 
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จากตารางที่ 3.1 แสดงจำนวนและค่าร้อยละของผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี จำแนกตาม
อาชีพ พบว่า ผู้ที่มาเข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีนั้น ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร มีจำนวน 46 
คน คิดเป็นร้อยละ 92  โดยภาพรวมของอาชีพผู้ที่มาอบรมในโครงการ “หมู่บ้านข้าวก่ำลืมผัว บ้านน้ำ
ป้าก” สามารถแสดงได้ดังแผนภูมิรูปภาพ ดังภาพที่ 3.1 

 

 
ภาพที่ 3.1 แสดงจำนวนและค่าร้อยละของผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี จำแนกตามอาชีพ 

 
3.3.2 ระดับการศึกษาสูงสุดของผู้เข้ารับการอบรมในโครงการ 
 ระดับการศึกษาสูงสุดของผู้เข้ารับการอบรมในโครงการ แสดงดังตารางที่ 3.2 
 

ตารางท่ี 3.2 แสดงจำนวนและค่าร้อยละของผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี จำแนกตามระดับ
การศึกษาสูงสุด 
ระดับการศึกษาสูงสุด จำนวน ร้อยละ 
ประถม 18 36.00 
มัธยมต้น 10 20.00 
มัธยมปลาย/ปวช. 9 18.00 
ปวส./อนุปริญญา 1 2.00 
ปริญญาตรี 3 6.00 
สูงปริญญาตรี 0.00 0.00 
อ่ืนๆ 9 18.00 
รวม 50 50 
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จากตารางที่ 3.2 จำนวน และค่าร้อยละของระดับการศึกษาสูงสุดของผู้เข้ารับการถ่ายทอด
เทคโนโลยี ในโครงการ จากใบสมัคร พบว่าผู้ที่มาอบรมนั้นส่วนใหญ่ มีวุฒิในระดับประถมศึกษา มาก
ที่สุดถึง 18 คน คิดเป็นร้อยละ 36.00 รองลงมาเป็นระดับมัธยมต้น มีจานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 
20 สัดส่วนร้อยละของของผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถจำแนกตามระดับการศึกษาแสดงได้ดังภาพที่ 
3.2 

 
ภาพที่ 3.2 แสดงจำนวน และค่าร้อยละของระดับการศึกษาสูงสุดของผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี  

ในโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  “หมู่บ้านข้าวก่ำลืมผัว บ้านน้ำป้าก” 
 

3.3.3 รายได้ต่อเดือนของผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ในโครงการ 
 รายได้ต่อเดือนของผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ในโครงการ แสดงดังตารางที่ 3.3 
ตารางท่ี 3.3 แสดงจำนวนและค่าร้อยละของผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี จำแนกตามรายได้ต่อ
เดือน 
รายได้ต่อเดือน จำนวน ร้อยละ 
น้อยกว่า 1,000 0 0.00 
1,001-2,000 9 18.00 
2,001-3,000 35 70.00 
3,001-4,000 3 6.00 
4,001-5,000 2 4.00 
5,001-6,000 0 0.00 
6,001-7,000 0 0.00 
7,001-8,000 0 0.00 
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รายได้ต่อเดือน จำนวน ร้อยละ 
8,001-9,000 1 2.00 
9,001-10,000 0 0.00 
มากกว่า 10,000 0 0.00 
รวม 50 100 
 

จากตารางที่ 3.3 เป็นการแสดงจำนวนและค่าร้อยละของผู้รายได้ต่อเดือนจากแบบสมัครของ
ผู้เข้ารับการอบรมในโครงการฯ พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมนั้นส่วนใหญ่ มีรายได้ประมาณ  2,001-
3,000 บาทต่อเดือน จำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 70.00 รองลงมาอยู่ที่ 1,001-2,000 จำนวน 9 
คน คิดเป็นร้อยละ 18 ข้อมูลในตางรางที่ 3.3 นี้สามารถแสดงสัดส่วนได้ดังภาพที่ 3.3 
 

20.17%

14.29%

28.57%
5.04%

8.40%
2.52%
4.20%

0.84%
1.68%

8.40% 5.88%

รายได้ต่อเดือน น้อยกว่า 1,000

1,001-2,000

2,001-3,000

3,001-4,000

4,001-5,000

5,001-6,000

6,001-7,000

7,001-8,000

8,001-9,000

9,001-10,000

มากกว่า 10,000

 
ภาพที่ 3.3 แสดงจำนวนและค่าร้อยละของผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี จำแนกตามรายได้ต่อ

เดือน 
 

3.3.4 ผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ในโครงการทราบข่าวครั้งแรกจากแหล่งใด 
 ข้อมลูของผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ในโครงการทราบข่าวครั้งแรกจากแหล่งใด แสดง
ดังตารางที่ 3.4 
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ตารางที่ 3.4 แสดงจำนวนและค่าร้อยละของผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี จำแนกตามการทราบ
ข่าวครั้งแรกจากแหล่งใด 
ทราบข่าวครั้งแรกจากแหล่งใด จำนวน ร้อยละ 
จดหมายเชิญ 0 0 
ทางอินเตอร์เน็ต 0 0 
การแนะนำ/คนรู้จัก 49 98 
ป้ายประกาศโฆษณา 0 0 
สื่อสารมวลชน 0 0 
หน่วยงานในท้องถิ่น 0 0 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 1 2 
อ่ืนๆ 0 0 
รวม 50 100 

 
จากตารางที่ 3.4 เป็นข้อมมูลของการทราบข่าวของการอบรม โดยพบว่าส่วนใหญ่ทราบข่าว

จาก การแนะนำหรือคนรู้จัก มากท่ีสุด จำนวน 49 คน คิดเป้นร้อยละ 98  รองลงมาคือจากหน่วยงาน
ในท้องถิ่นและเจ้าที่ของรัฐ ตามลำดับ สามารถแสดงเป็นแผนภูมิของสัดส่วนผู้ทราบข่าวจากแหล่งข่าว
ต่างๆ ได้ดังภาพที ่3.4 

 
ภาพที่ 3.4 แสดงจำนวนและค่าร้อยละของผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี จำแนกตามการทราบข่าว

ครั้งแรกจากแหล่งใด 
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3.3.5 ท่านเคยได้รับการอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีจากคลีนิคเทคโนโลยีนี้หรือไม่ 
 ข้อมูลของบุคคลที่เข้ามารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีว่าเคยได้รับการอบรมและถ่ายทอด
เทคโนโลยีจากคลีนิคเทคโนโลยีหรือไม่ แสดงดังตารางที่ 3.5 
 

ตารางท่ี 3.5 จำนวนและค่าร้อยละการได้รับการอบรมจำแนกตามการเคยได้รับการอบรมและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากคลีนิคเทคโนโลยีนี้หรือไม่ 
เคยได้รับการอบรม ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากคลีนิคเทคโนโลยีนี้
หรือไม่ 

จำนวน ร้อยละ 

เคย 50 100 
ไม่เคย 0 0 
รวม 50 100 

 
จากตารางที่ 3.5  พบว่า ผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ในโครงการส่วนใหญ่ยังไม่ได้เคย

เข้าร่วมการอบรมกับโครงการของคลีนิคเทคโนโลยี ซึ่งมีจำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 100 สามารถ
แสดงได้สัดส่วนดังภาพที่ 3.5 

 
 

ภาพที่ 3.5 แสดงจำนวนและค่าร้อยละการได้รับการอบรมจำแนกตามการเคยได้รับการอบรมและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากคลีนิคเทคโนโลยีนี้หรือไม่ 

 
จากข้อมูลผู้ที่สมัครกรอกใบสมัคร 50  ชุด แสดงให้เห็นว่าผู้ที่เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่มี

อาชีพเกษตรกรสูงถึงร้อยละ 92 และจบการศึกษาระดับประถมศึกษาร้อยละ 38 โดยมีรายได้เฉลี่ยอยู่
ที่ 2,001-3,000 บาทต่อเดือนคิดเป็นร้อยละ 70 ซึ่งได้รับทราบข่าวจากสำหรับการจัดอบรมจากคน
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รู้จักแนะนำให้มาเข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากคลีนิคเทคโนโลยีสูงถึงร้อยละ 98 และไม่เคยได้รับ
การอบรมจากโครงการของคลีนิคเทคโนโลยีมาก่อน คิดเป็นร้อยละ 100  

ดังนั้นจากข้อมูลใบสมัครเบื้องต้น จะเห็นได้ว่าผู้ที่มาเข้ารับการถ่ายทอดเทคโนดลยีส่วนใหญ่
มีอาชีพเกษตรและมีรายได้ต่อเดือนอยู่ในช่วงประมาณ 2,001-3,000 บาท ซึ่งจากการสอบถามกับผู้
เข้ารับการอบรมที่มาเข้าร่วมในโครงการ เพ่ือต้องการนำเอาความรู้การแปรรูปข้าวไปประกอบเป็น
อาชีพเสริม และการผลิตปุ๋ยหมักเพ่ือใช้ในแปลงเกษตร สำหรับลดค่าใช้จ่ายในครวัเรือน  

 
3.4 สรุปผลแบบประเมินโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

หลังจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีเสร็จสิ้นแล้ว มีผู้ทำใบประเมินจำนวน 50 คน  โดยมีราย
ละเอียของผลการประเมินดังต่อไปนี้ 
3.4.1 ข้อมูลวัดความพึงพอใจ 
 ในการวัดระดับความพึงพอใจ ซึ่งประกอบไปด้วย ขั้นตอนของการบริการ วิทยากร และ
สถานที่สำหรับการอบรม โดยมีระดับของคะแนนความพึงพอใจ แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ ตัวเลข 1 
ระดับน้อยที่สุด ตัวเลข 2 ระดับน้อย ตัวเลข 3 ระดับปานกลาง ตัวเลข 4 ระดับมาก และตัวเลข 5 
ระดับมากท่ีสุด แสดงผลดังตารางที่ 3.6 
 

ตารางท่ี 3.6 แสดงค่าเป็นร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของผู้
เข้ารับการถา่ยทอดเทคโนโลยี 

ข้อมูลวัดความพึงพอใจ 
ระดับของคะแนนความพึงพอใจ (ร้อยละ) ค่าเฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
พึง

พอใจ 5 4 3 2 1     X SD 
ด้านกระบวนการให้บริการ 49.02 47.06 1.96 0.00 0.00 4.39 0.54 มาก 
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 60.78 37.25 0.00 0.00 0.00 4.53 0.49 มาก 
สิ่งอำนวยความสะดวก 62.75 35.29 0.00 0.00 0.00 4.55 0.48 มาก 

 
จากตารางที่ 3.6 แสดงค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

ในด้านความพึงพอใจ ต่อขั้นตอนการให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.39 เกณฑ์ระดับความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับท่ีมาก ในด้านการวิทยากร เจ้าหน้าที่ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยที่ 4.53 อยู่ในระดับมาก และในด้านสิ่ง
อำนวยความสะดวก ที่ประกอบไปด้วย สถานที่อบรม อาหาร เครื่องโสตฯ เอกสารอบรม มีค่าเฉลี่ยอยู่
ที่ 4.55 ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์มาก และโดยรวมก็อยู่ในเกณฑ์ระดับความพึงพอใจทีม่าก 
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3.4.2 ข้อมูลเพื่อปรับปรุงหลักสูตร 
ในการวัดค่าพึงพอใจต่อการปรับปรุงหลักสูตรของผู้เข้าร่วมการถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึ่ง

สามารถแบ่งออกเป็นในหัวข้อของ ความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปใช้ประโยชน์ ความรู้ความสามารถของ
วิทยากรถ่ายทอดความรู้ เนื้อหา ช่วงระยะเวลาในการอบรม และความคุ้มค่าของการมาเข้ารับการ
อบรม โดยมีระดับของคะแนนความพึงพอใจต่อหลักสูตรของการอบรม แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ 
ตัวเลข 1 ระดับน้อยที่สุด ตัวเลข 2 ระดับน้อย ตัวเลข 3 ระดับปานกลาง ตัวเลข 4 ระดับมาก และ
ตัวเลข 5 ระดับมากท่ีสุด แสดงผลดังตารางที่ 3.7 
 

ตารางที่ 3.7 แสดงค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจต่อการ
ปรับปรุงหลักสูตรตามความคิดเห็นของผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

ข้อมลูวัดความพึงพอใจ 
ระดับของคะแนนความพึงพอใจ (ร้อยละ) ค่าเฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

5 4 3 2 1 X SD 
การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 58.82 39.22 0.00 0.00 0.00 4.51 0.49 มาก 
ความเหมาะสมของหลักสูตร 43.14 50.98 3.92 0.00 0.00 4.31 0.57 มาก 
ความเหมาะสมของวิทยากร 45.10 50.98 1.96 0.00 0.00 4.35 0.54 มาก 
ระยะเวลาการอบรม 43.14 47.06 7.84 0.00 0.00 4.27 0.63 มาก 
ช่วงเวลาการอบรม 43.14 49.02 5.88 0.00 0.00 4.29 0.60 มาก 
ความคุ้มค่าเม่ือเทียบกับเวลา
และค่าใช้จ่าย 

45.10 52.94 0.00 0.00 0.00 4.37 0.50 มาก 

 

จากตารางที่ 3.7 แสดงผลการประเมินด้านการปรับปรุงหลักสูตรของการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ในด้านองค์ความรู้ที่จะนำไปใช้ประโยชน์นั้น พบว่ามีค่าเฉลี่ยในระดับ 4.51 ถือว่าอยู่เกณฑ์มาก ใน
ด้านความเหมาะสมของเนื้อหาอยู่ในเกณฑ์มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.31  ความรู้ความสามารถ
ของวิทยากรอยู่ในเกณฑ์มากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.35 ระยะเวลาในการอบรมของการถ่ายทอด
เทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ยเป็น 4.27 ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง ช่วงระยะเวลาในการอบรมนั้น มีค่าเฉลี่ย
ความมากที่ 4.29 ถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาก และความคุ้มค่าและค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับเวลาของผู้อบรม
นั้นพบว่าอยู่ในเกณฑ์มาก โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.37 ในภาพรวมของเรื่องของการนำหลักสูตรมาเพ่ือ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีอยู่ในระดับมาก  
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3.4.3 การนำไปใช้ประโยชน์ 
ในด้านของการนำไปใช้ประโยชน์ของหลักสูตรที่ผู้เข้าร่วมการถ่ายทอดเทคโนโลยีสามารถ

นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง  ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นในสองหัวข้อในการสอบถาม คือ สามารถนำไปใช้ใช้
ประโยชน์ได ้และนำไปใช้ใช้ประโยชน์ไม่ได ้ผลการประเมินแสดงผลดังตารางที่ 3.8 

 

ตารางท่ี 3.8 จำนวนและร้อยละการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ตามความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม 
การนำไปใช้ประโยชน์ จำนวน (คน) ร้อยละ 
นำไปใช้ประโยชน์ 50 100 
นำไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ - - 
รวม 50 100 
 

จากตารางที่ 3.8 แสดงว่าหลักสูตรของการอบรม เรื่องการพัฒนาและยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานปลอดภัยในกระบวนการผลิตข้าวก่ำลืมผัวและผลิตภัณฑ์จากข้าวลืมผัว และการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากข้าวก่ำลืมผัว ที่เน้นการลงมือปฎิบัติจริงทำให้ผู้เข้าอบรม ให้ความคิดเห็นด้านการ
นำไปใช้ประโยชน์ของความรู้ที่ได้รับจากการอบรม จากจำนวนผู้กรอกข้อมูลทั้งหมด 50 คน ได้ให้
ความเห็นร้อยละ 100  สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมนี้สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
 

3.4.5 รายได้ที่เพิ่มขึ้น 
 หลังจากการเข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้ว ผู้เข้ารับการอบรมคาดว่าจะมีรายได้เพ่ิมข้ึนกี่
บาทรายได้ต่อเดือน แสดงดังตารางที่ 3.9 
 

ตารางที่ 3.9 จำนวน และร้อยละที่คาดว่ารายได้เพ่ิมขึ้นตามความคิดเห็นของผู้เข้ารับการถ่ายทอด
เทคโนโลยี 
รายได้ต่อเดือน จำนวน ร้อยละ 
<1,000 6 12.00 
1,001-2,000 33 66.00 
2,001-3,000 6 12.00 
7,001-8,000 1 2.00 
8,001-9,000 2 4.00 
9,001-10,000 2 4.00 
รวม 50 100 
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จากตารางที่ 3.9 ได้แสดงถึงการประมาณการในเรื่องรายได้ที่จะเพ่ิมขึ้นหลักจากการได้รับ
การอบรมในครั้งนี้ ซึ่งมีผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด 50 คน พบว่า โดยส่วนมากแล้วคาดว่าจะมีรายได้เพ่ิมขึ้น
ประมาณ 1,001-2,000 บาท ต่อเดือน จำนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 66.66 รองลงมาอยู่ที่ 2,001-
3,000 บาทต่อเดือน จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 12.00 และจำนวนรายได้ที่เพ่ิมมากที่สุดที่คาดว่า
หลังจากการอบรมแล้วนำไปแปรรูปจะสามารถเพ่ิมรายได้ต่อเดือนสูงสุดถึง 9,001-10,000 จำนวน 2 
คน คิดเป็นร้อยละ 4.00 

 

จากข้อมูลของผลการประเมินของโครงการในการจัดการถ่ายทอดเทคโนโลยีในครั้งนี้ พบว่า
ในด้านความพึงพอใจ ต่อขั้นตอนการให้บริการ วิทยากรและเจ้าหน้าที่ให้บริการ และในด้านสิ่งอำนวย
ความสะดวก ที่ประกอบไปด้วย สถานที่อบรม อาหาร เครื่องโสตฯ เอกสารอบรม มีระดับความพึง
พอใจอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก สำหรับเนื้อหา ระยะเวลา ความคุ้มค่าของการมาเข้าอบรมในโครงการนี้ 
อยู่ในระดับเกณฑ์มาก และเมื่อประเมินถึงการนำไปใช้ประโยชน์พบว่า ความรู้ที่ได้รับจากกโครงการนี้
สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง โดยคาดว่าจะสร้างรายได้เพ่ิมขึ้นอยู่ที่ประมาณ 1,001-2,000 บาท 
ต่อเดือน 
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บทที่ 4 
ผลการติดตามประเมินผลโครงการ 

 
โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “หมู่บ้านข้าวก่ำลืมผัว บ้านน้ำป้าก” โดยมี

กิจกรรมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานปลอดภัยในกระบวนการผลิตข้าวก่ำลืมผัวและ
ผลิตภัณฑ์จากข้าวลืมผัว และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวก่ำลืมผัว โดยมีรายละเอียดการติดตาม
ประเมินผลโครงการ ดังต่อไปนี้ 
 

4.1 สรุปผลจำนวนที่สามารถติดตามประเมินผลโครงการ 
 ผู้เข้าร่วมฝึกโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีมีจำนวน 50 คน สามารถติดตามประเมินผลได้ 
50 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของชุมชน ที่ดำเนินการทั้งหมด 1 ชุมชน ดังนี้ 
1) กลุ่มชุมชนปลูกข้าวเหนียวก่ำลืมผัว หมู่ที่ 7 บ้านน้ำป้าก ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 
 

4.2 ผลการติดตามหลังการถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องการนำไปใช้ประโยชน์ 
หลังจากการถ่ายทอดเทคโนโลยี ภายใต้โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

“หมู่บ้านข้าวก่ำลืมผัว บ้านน้ำป้าก” ได้ติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการจากแบบติดตาม
ประเมินผลจำนวน 50 คน เรื่องการนำไปใช้ประโยชน์แสดงดังตารางที ่4.1 
 

ตารางท่ี 4.1 แสดงจำนวนคนและค่าร้อยละของผู้นำไปใช้ประโยชน์ 
การนำไปใช้ประโยชน์ จำนวน (คน) ร้อยละ 
นำไปใช้ประโยชน์ 50 100 
นำไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ - - 
รวม 50 100 
 

จากตารางที่ 4.1 ได้ติดตามประเมินผลจำนวน 50 คน พบว่า สามารถนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ไดจ้ำนวน 50 คน หรือร้อยละ 100 

 
4.3 ผลของความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปใช้ประโยชน์และประเมินเป็นรายได้ก่ีบาทต่อเดือน 
 การประเมินในเรื่องของสามารถนำไปใช้ประโยชน์และประเมินเป็นรายได้ แบ่งออกเป็น 2 
หัวข้อ คือ รายได้ที่ท่านได้รับเป็นแบบใด และ รายได้ที่ เพ่ิมขึ้น แสดงดั งตารางที่ 4.2 และ 4.3 
ดังต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 4.2 แสดงจำนวนคนและค่าร้อยละของลักษณะรายได้ท่ีได้รับ 
ลักษณะรายได้ที่ได้จากการฝึกอบรม จำนวน (คน) ร้อยละ 
รายได้หลัก 13 26.00 
รายได้เสริม 37 74.00 
รวม 50 100 
 

จากตารางที่ 4.2 พบว่ามีจำนวน 13 คน ที่ได้นำความรู้ที่ได้ไปสร้างเป็นรายได้หลักให้กับ
ตนเอง คิดเป็นร้อยละ 26.00 และมีจำนวน 37คน ที่จะนำความรู้ไปพัฒนาเป็นอาชีพเสริม คิดเป็น
ร้อยละ 74.00 จากการวิเคราะห์ พบว่ารายได้เสริมนี้ อาจหมายถึงรายได้ ที่เกิดจากการนำความรู้ที่ได้
จากการอบรมเรื่อง แปรรูปข้าวกล้องงอก ไร้มอดปลอดกลิ่นหืน ไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ในเป็น
วิสาหกิจชุมชนที่ได้ดำเนินการเรื่องผลิตข้าวเหนียวก่ำลืมผัวอยู่แต่เดิมแล้ว  

 

ตารางท่ี 4.3  จำนวน และร้อยละทีร่ายได้เพ่ิมข้ึน 
รายได้ต่อเดือน จำนวน ร้อยละ 
น้อยกว่า 1,000 12 24 
1,001-2,000 25 50 
2,001-3,000 13 26 
3,001-4,000 - - 
4,001-5,000 - - 
5,001-6,000 - - 
6,001-7,000 - - 
7,001-8,000 - - 
8,001-9,000 - - 
9,001-10,000 - - 
มากกว่า 10,000 - - 
ไม่ประสงค์จะตอบคำถาม - - 
รวม 50 100 
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ภาพที่ 4.1 ค่าร้อยละของรายได้ที่เพ่ิมขึ้นของจำนวนคนที่มาเข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดย
ประเมินจากรายได้ของผู้เข้ารับการอบรม (บาทต่อเดือน) 

 

จากตารางที่ 4.3 และภาพที่ 4.1 พบว่า จำนวนของรายได้ที่เพ่ิมสูงสุดคือ 1,001-2,000 บาท
ต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาคือรายได้ 2,001-3,000 ต่อเดือนคิดเป็นร้อยละ 26  และรายได้ 
น้อยกว่า 1,000 ต่อเดือนคิดเป็นร้อยละ 24 ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่า กลุ่มผู้ที่เข้ารับการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีได้ เปิดโอกาสในการนำวัตถุดิบข้าวที่กลุ่มเป็นผู้ผลิต สำหรับบริโภคในครัวเรือน 
และนำวัตถุดิบข้าวมาพัฒนาต่อยอด เพ่ือสร้างรายได้เสริมให้แก่ครอบครัว   

 

4.4 สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์และประเมินการลดรายจ่ายได้ต่อเดือน 
 การประเมินในเรื่องของสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์และประเมินการลดรายจ่ายได้ต่อ
เดือน แสดงดังตารางที่ 4.4 และ ภาพที่ 4.2 ดังตอ่ไปนี้ 
 

ตารางท่ี 4.4  แสดงจำนวนและร้อยละการประเมินการลดรายจ่ายของผู้เข้าอบรม 
รายได้ต่อเดือน จำนวน ร้อยละ 
น้อยกว่า 1,000 14 28 
1,001-2,000 29 58 
2,001-3,000 7 14 
3,001-4,000 - - 
4,001-5,000 - - 
5,001-6,000 - - 
6,001-7,000 - - 
7,001-8,000 - - 
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รายได้ต่อเดือน จำนวน ร้อยละ 
8,001-9,000 - - 
9,001-10,000 - - 
มากกว่า 10,000 - - 
ไม่ประสงค์จะตอบคำถาม - - 
รวม 50 100 
 

 
ภาพที่ 4.2 ค่าร้อยละของการประเมินการลดรายจ่ายของผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี (บาทต่อ

เดือน) 
 

จากตารางที่ 4.4 และภาพที่ 4.2 แสดงจำนวน ร้อยละของการลดรายจ่ายต่อเดือนสูงสุดคือ 
1,001-2,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 58 รองลงมาคือน้อยกว่า 1,000 บาทต่อเดือน คิดเป็น
ร้อยละ 28  และรองลงมาคือ 2,001-3,000 คิดเป็นร้อยละ 14 ซึ่งการลดรายได้ ซึ่งสามารถเกิดจาก
การได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยหมัก และปุ๋ยมูลไส้เดือน ที่สามารถประยุกต์นำมาใช้กับ
แปลงปลูกข้าว และพืชสวนได้   
 

4.5 การประเมินด้านคุณภาพชีวิตผู้เข้ารับการอบรม 
 ผลของการประเมินด้านคุณภาพชีวิตผู้เข้ารับการอบรมหลังจากการได้รับการถ่ายทอด
เทคโนโลยี แสดงดังตารางที่ 4.5 
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ตารางท่ี 4.5 แสดงจำนวนคนและค่าร้อยละของการประเมินด้านคุณภาพชีวิตผู้เข้ารับการอบรม 
ประเมินด้านคุณภาพชีวิต จำนวน รอ้ยละ 

ไม่เป็นตัวเงิน แต่นำความรู้ไปประกอบอาชีพได้ 28 56 
ไม่เป็นตัวเงิน แต่เป็นเรื่องความจำเป็นของสังคมหรือสิ่งแวดล้อมส่วนรวม 1 1.96 
ไม่ตอบคำถาม  21 42 
รวม 50 100 
 

จากตารางที่ 4.5 แสดงจำนวนร้อยละของการประเมินด้านคุณภาพชีวิตผู้เข้ารับการอบรม 
โดยแสดงทางด้านไม่เป็นตัวเงินแต่เป็นการนำความรู้ไปใช้พัฒนาอาชีพมีจำนวน 28  คิดเป็นร้อยละ 
56  และมีผู้เข้ารับการอบรมที่ไม่เป็นตัวเงิน แต่เป็นเรื่องความจำเป็นของสังคมหรือสิ่งแวดล้อม
ส่วนรวม จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.96 และไม่ประสงค์จะตอบคำถามจำนวน 21 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 42 

 

4.6 การนำความรู้ที่ได้รับไปใช้เมื่อใด     
 ผลของการประเมินการความรู้ที่นำไปใช้ประโยชน์ผู้เข้ารับการอบรมหลังจากการได้รับการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี แสดงดังตารางที่ 4.6 
 

ตารางท่ี 4.6 แสดงจำนวนคนและค่าร้อยละของการประเมินความรู้ที่นำไปใช้ประโยชน์ 
การนำไปใช้ประโยชน์ จำนวน ร้อยละ 
หลังการอบรมทันที                  34 68 
หลังการอบรมภายใน 1 เดือน     9 18 
หลังการอบรมภายใน 3 เดือน   7 14 
หลังการอบรมภายใน 6 เดือน 0 0 

 

จากตารางที่ 4.6 พบว่าผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้งานหลังการอบรมทันทีมี
จำนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 68 รองลงมาคือสามารถใช้งานได้หลังอบรมภายใน 1 เดือน จำนวน 9 
คนคิดเป็นร้อยละ 18 และหลังการอบรมภายใน 3 เดือน จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 14  จากข้อมูล
ของการนำไปใช้ประโยชน์จะเห็นได้ว่าผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้
ประโยชน์ได้ทันที ทั้งนี้เนื่องจากการถ่ายทอดเทคโนโลยี จะเน้นการปฎิบัติและหาเทคนิควิธีและ
เครื่องมือที่สามารถนำไปใช้ตัวได้จริงในครัวเรือน  
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4.7 การนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ที่ไหน 
ผลของการประเมินการนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในที่ต่างๆ ของผู้เขา้รับการอบรมหลังจากการ

ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี แสดงดังตารางที่ 4.7 
 

ตารางท่ี 4.7 แสดงจำนวนคนและค่าร้อยละของการนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในที่ต่างๆ 
การนำไปใช้ประโยชน์ จำนวน ร้อยละ 
ใช้ในครอบครัว                        32 64 
ใช้ในชุมชน/กลุ่ม 14 28 
ใช้ในที่ทำงาน                          1 2 
ใช้เมื่อมีโอกาส 3 6 

 

จากตารางที่ 4.7 พบว่า ผลของการประเมินส่วนมากเป็นการนำความรู้ที่ได้ประยุกต์ไปใช้ใน
ในครอบครับ มีจำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 64 รองลงมาคือนาไปใช้ในชุมชน/กลุ่ม จำนวน 14 คน 
คิดเป็นร้อยละ 28 และใช้ในที่ทำงาน จำนวน 1 คน  คิดเป็นร้อยละ 2 รวมทั้งมีผู้ตอบถึงการนำไปใช้
เมื่อมีโอกาส จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 6 
 

4.8 การนำความรู้ไปขยายผลต่อในด้านใด 
ผลของการประเมินการนำความรู้ไปขยายผลต่อในด้านใด ของผู้เข้ารับการอบรมหลังจากการ

ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี แสดงดังตารางที่ 4.8 
 

ตารางท่ี 4.8 แสดงจำนวนคนและค่าร้อยละของการนำความรู้ไปขยายผลต่อในด้านต่างๆ 
การนำไปใช้ประโยชน์ จำนวน ร้อยละ 
ประยุกต์เป็นองค์ความรู้ใหม่ 44 88 
เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคโนโลยี/เผยแพร่ต่อ - - 
ให้บริการ / คำปรึกษา 6 12 
อ่ืนๆ (โปรดระบุ.........................) - - 

 
จากตารางที่ 4.8 พบว่าส่วนมากผู้เข้ารับการอบรมนั้นได้ประยุกต์เป็นองค์ความรู้ใหม่จำนวน  

44คน คิดเป็นร้อยละ 88 รองลงมา คือ บริการ /คำปรึกษา จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 12  
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4.9 การประเมินผลทั้งโครงการทางเศรษฐศาสตร์ (เทียบกับการลงทุนโครงการ)  
สูตรคำนวณผลตอบแทนโครงการ (เท่า) =  รวมรายได้แต่ละคน/ด้วยจำนวนคน x 12 เดือน 

                                             ต้นทนุโครงการต่อคน 
เมื่อ   รายได้รวมทุกคน เท่ากับ 218,000  

จำนวนคน เท่ากับ 50 คน  
ต้นทุนการดาเนินโครงการทั้งหมด 228,280 /50  บาทต่อโครงการ  
ต้นทุนโครงการต่อคน 228,280 /50 บาทต่อคน  
ฉะนั้นต้นทุนโครงการต่อคนเท่ากับ 4,566  บาทต่อคน 

แทนค่า  
 ผลตอบแทนโครงการ = (153,660 /50) x 12    
     4,566 
    = 3.39 
 ฉะนั้นผลตอบแทนโครงการเท่ากับ  3.39 เท่า 
 

4.10 สรุปแบบประเมินผลการติดตามผล 
ผลถ่ายทอดเทคโนโลยี “หมู่บ้านข้าวก่ำลืมผัว บ้านน้ำป้าก” สามารถสรุปได้ดงัตารางที่ 4.9 
 

ตารางที ่4.9 สรุปจานวนและมูลค่าทางเศรษฐกิจตามการติดตามประเมินผลของโครงการ 
รายการ จำนวน หน่วยนับ 
จำนวนลูกค้าตามแผน 50 คน 
จำนวนผู้เข้าฝึกอบรม 50 คน 
จำนวนลูกค้าที่ติดตามผล 50 คน 
จำนวนผู้นำไปใช้ประโยชน์ 50 คน 
มูลค่าทางเศรษฐกิจจากรายได้ที่เพ่ิมขึ้น 89,110 บาท 
มูลค่าทางเศรษฐกิจจากรายจ่ายที่ลดลง 64,550 บาท 
ผลตอบแทนโครงการ 3.39 เท่า 
 

จากตารางที่ 4.9 แสดงผลสุปของโครงการโดยในโครงการตั้งเป้าหมายของแผนการถ่ายทอด
เทคโนโลยีโดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 50  คน ซึ่งในโครงการได้บรรลุเป้าหมายโดยมีผู้สมัครเข้า
ร่วมโครงการมากถึง 56 คน และสามารถติดตามประเมินผลได้ 50 คน และสามารถนาไปใช้ประโยชน์
ได้จริง 50 คน ซึ่งมีมูลค่าทางเศรษฐกิจจากรายได้ที่เพ่ิมขึ้นเท่ากับ 89,110 บาท และมูลค่าทาง
เศรษฐกิจจากรายจ่ายที่ลดลงเท่ากับ 64,550 บาท และสามารถประเมิลผลตอบแทนโครงการได้
เท่ากับ 3.39 เท่า 
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บทที่ 5 
สรุปผลการดำเนินโครงการตามข้อเสนอโครงการ 

 
โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้โครงการ “หมู่บ้านข้าวก่ำลืมผัว บ้านน้ำ

ป้าก” ได้ดำเนินการแล้วเสร็จในปีที่ 1 และได้สรุปผลตามแบบประเมินโครงการไว้ในบทที่ 4  เรื่อง
การประเมินผลโครงการหลังอบรมและได้สรุปผลการดำเนินโครงการตามข้อเสนอโครงการดังต่อไปนี้ 

 
5.1 สรุปผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ/ตัวชี้วัด ของโครงการ 

ผลสรุปผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ/ตัวชี้วัด ของโครงการฯ แสดงดังตารางที่  5.1 
 

ตารางท่ี 5.1 ผลสรุปผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ/ตัวชี้วัด ของโครงการฯ 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ/ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย 

(หน่วยนับ) 
ผลของการ

ดำเนินงานจริง 
(หน่วยนับ) 

ข้อมูลที่ต้องจัดเก็บ 

1)  จำนวนผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี (คน) 50 50 แบบใบสมัคร 
2)  ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับการ
ถ่ายทอดฯ  

ร้อยละ 80 ร้อยละ 89.75 แบบประเมินผลฯ 

3)  รอ้ยละผู้รับการถ่ายทอดฯ มีการนำไปใช้
ประโยชน์  

ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 แบบติดตามฯ 

4)  จำนวนสถานประกอบการที่นำผลงานวิจัย
ไปใช้ประโยชน์ (แห่ง/ราย)  

1 แห่ง 1 แห่ง แบบฟอร์มการ
นำไปใช้ประโยชน์ 

 
สรุปภาพรวมในการดำเนินโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “หมู่บ้านข้าวก่ำลืม

ผัว บ้านน้ำป้าก” ของคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ปีงบประมาณ 2564 
มีผลของการดำเนินงานตรงตามที่ตั้งไว้ และมีร้อยละความพึงพอใจของผู้รับการถ่ายทอดฯ สูงกว่า 
ร้อยละ 80 ทั้งนี้เนื่องจากการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ชุมชนนั้นเลือกใช้เทคโนโลยีที่จับต้องได้จริง 
ชุมชนหรือเกษตรที่สนใจในการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพ่ือนำไปสร้างอาชีพเสริมสามารถทำได้จริง ซึ่ง
สามารถนำไปสานต่อเพ่ือสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม และเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือการจำหน่าย สร้าง
รายได้ และเป็นอาชีพเสริมสำหรับกลุ่มผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมทั้งการนำเทคโนโลยีเรื่อง
การผลิตปุ๋ยหมัก ปุ๋ยหมักเคมีอินทรีย์ และปุ๋ยมูลไส้เดือน มาถ่ายทอดเพ่ือเป็นการลดรายได้จ่ายของ
ครัวเรือน  
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5.2 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ปัญหาที่พบส่วนมากคือการการติดต่อประสานงาน/นัดหมายกับสมาชิกกลุ่มทีจ่ะเข้ามาอบรม 

การจำกัดจำนวนคนในการเข้าอบรม เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 และกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการเข้า
รับอบรมส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรมีอาชีพทำนา ทำสวนลำไย ปลูกพริก และปลูกข้าวโพด มีความ
จำเป็นต้องลงแปลงในการเตรียมกล้า และทำนาในช่วงเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม จึงทำให้มผีลกระทบ
ต่อจำนวนผู้เข้าอบรมในแต่ละกลุ่ม ไม่ตรงต่อเป้าหมายที่ต้องไว้ แต่อย่างไรก็ตามทางโครงการได้วาง
แนวทางในการแก้ โดยการออกพ้ืนที่เพ่ิมมากขึ้น ในการดำเนินการจัดอบรมให้กลุ่มผู้สนใจการแปรรูป
ข้าวเหนียวก่ำลืมผัว เพ่ือให้จำนวนผู้เข้าอบรมตรงตามยอดและงบประมาณที่ตั้งไว้ 
 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
 ส่วนใหญ่สมาชิกที่เข้ามารับการอบรม เป็นเกษตรกรซึ่งการจัดทำเอกสารประกอบคำอธิบาย
ควรจะมีเนื้อหา ไม่มาก เป็นรูปภาพที่มีสีสัน สวยงาม จะทำให้ได้รับความสนใจในการอ่านและกระตุ้น
การเรียนรู้ของเกษตรที่เข้ามารับการอบรม 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 
 แบบข้อมูลผู้ร่วมโครงการ แบบประเมิน และแบบติดตามผล
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ภาคผนวก 1 : ข้อมูลใบสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมภายใต้โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หมู่บ้านข้าวก่ำลมืผัว บ้านน้ำป้าก  ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 

ID 
Personal 

คำนาม
หน้า 

ชื่อ นามสกุล บ้านเลขที่ หมู่ ตำบล อำเภอ จังหวัด อาย ุ อาชีพหลกั 
ระดับ

การศึกษา
สูงสุด 

รายได้ต่อเดือน 
ทราบข่าวครั้งแรก

จากแหล่งใด 

ได้รับการอบ
รบ 

ถ่ายทอด
เทคโนโลยี 
จากทาง
คลินิก

เทคโนโลยีนี้
หรือไม่ 

1 นาง กัลยา อารนิทร ์ 25 7 ตาลชุม ท่าวังผา น่าน 38 เกษตกร มัธยมปลาย 4,001-5,000 การแนะนำ/คนรู้จัก ไม่เคย 
2 นาง พัก หนองแก้ว 32 7 ตาลชุม ท่าวังผา น่าน 66 เกษตกร อื่นๆ 1,001-2,000 การแนะนำ/คนรู้จัก ไม่เคย 
3 นาย ไสว หนองแก้ว 1 7 ตาลชุม ท่าวังผา น่าน 64 เกษตกร มัธยมต้น 2,001-3,000 การแนะนำ/คนรู้จัก ไม่เคย 
4 นาง สมใจ ชนะ 30/1 7 ตาลชุม ท่าวังผา น่าน 56 เกษตกร ประถม 2,001-3,000 การแนะนำ/คนรู้จัก ไม่เคย 
5 นาง ศรีคำ คำจิตร 7 7 ตาลชุม ท่าวังผา น่าน 72 เกษตกร อื่นๆ 1,001-2,000 การแนะนำ/คนรู้จัก ไม่เคย 
6 นางสาว รัตนา ลัมวุฒ ิ 35 7 ตาลชุม ท่าวังผา น่าน 37 เกษตกร มัธยมปลาย 2,001-3,000 การแนะนำ/คนรู้จัก ไม่เคย 
7 นาง รัญชนา เขื่อนแก้ว 69 7 ตาลชุม ท่าวังผา น่าน 43 เกษตกร มัธยมปลาย 2,001-3,000 การแนะนำ/คนรู้จัก ไม่เคย 
8 นางสาว วิลาสิน ิ ไชยภา 70 7 ตาลชุม ท่าวังผา น่าน 24 รับจ้าง มัธยมปลาย 3,001-4,000 การแนะนำ/คนรู้จัก ไม่เคย 
9 นาง บัวเขียว พุฒปี้ 37 7 ตาลชุม ท่าวังผา น่าน 78 เกษตกร ประถม 2,001-3,000 การแนะนำ/คนรู้จัก ไม่เคย 
10 นาง วัตนีย ์ หนองแก้ว 36 7 ตาลชุม ท่าวังผา น่าน 48 เกษตกร ประถม 2,001-3,000 การแนะนำ/คนรู้จัก ไม่เคย 
11 นาง ภัคจิรา เพชรชาร ี 38/1 7 ตาลชุม ท่าวังผา น่าน 47 เกษตกร มัธยมต้น 2,001-3,000 การแนะนำ/คนรู้จัก ไม่เคย 
12 นาย เทียนชัย คำจิตร 52 7 ตาลชุม ท่าวังผา น่าน 52 เกษตกร ประถม 2,001-3,000 การแนะนำ/คนรู้จัก ไม่เคย 
13 นาย ปรีชา คำจิตร 48 7 ตาลชุม ท่าวังผา น่าน 48 เกษตกร อนุปริญญา 3,001-4,000 การแนะนำ/คนรู้จัก ไม่เคย 
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ID 
Personal 

คำนาม
หน้า 

ชื่อ นามสกุล บ้านเลขที่ หมู่ ตำบล อำเภอ จังหวัด อาย ุ อาชีพหลกั 
ระดับ

การศึกษา
สูงสุด 

รายได้ต่อเดือน 
ทราบข่าวครั้งแรก

จากแหล่งใด 

ได้รับการอบ
รบ 

ถ่ายทอด
เทคโนโลยี 
จากทาง
คลินิก

เทคโนโลยีนี้
หรือไม่ 

14 นาง ก่วน ปรารมภ ์ 49 7 ตาลชุม ท่าวังผา น่าน 52 เกษตกร ประถม 2,001-3,000 การแนะนำ/คนรู้จัก ไม่เคย 
15 นาง เตียม ลัมวุฒ ิ 50 7 ตาลชุม ท่าวังผา น่าน 50 เกษตกร ประถม 2,001-3,000 การแนะนำ/คนรู้จัก ไม่เคย 
16 นาง พยอม กันนิกา 53 7 ตาลชุม ท่าวังผา น่าน 46 เกษตกร ประถม 2,001-3,000 การแนะนำ/คนรู้จัก ไม่เคย 
17 นาง สุพัตรา ประดับบุตร 66 7 ตาลชุม ท่าวังผา น่าน 45 เกษตกร ประถม 2,001-3,000 การแนะนำ/คนรู้จัก ไม่เคย 
18 นาง ปริเนตร ธรรมราช 29 7 ตาลชุม ท่าวังผา น่าน 34 เกษตกร ประถม 2,001-3,000 การแนะนำ/คนรู้จัก ไม่เคย 
19 นาย เล่ือน คำจิตร 29/1 7 ตาลชุม ท่าวังผา น่าน 64 เกษตกร ประถม 2,001-3,000 การแนะนำ/คนรู้จัก ไม่เคย 
20 นาง อัญจิรา นนท์ตา 5 7 ตาลชุม ท่าวังผา น่าน 45 เกษตกร ประถม 2,001-3,000 การแนะนำ/คนรู้จัก ไม่เคย 
21 นางสาว ทัศนา ใจเกลี้ยง 47 7 ตาลชุม ท่าวังผา น่าน 40 เกษตกร มัธยมปลาย 2,001-3,000 การแนะนำ/คนรู้จัก ไม่เคย 
22 นาย ลอง พุฒหมื่น 40 7 ตาลชุม ท่าวังผา น่าน 64 เกษตกร มัธยมปลาย 2,001-3,000 การแนะนำ/คนรู้จัก ไม่เคย 
23 นาย ถา ปาโน 4 7 ตาลชุม ท่าวังผา น่าน 69 เกษตกร มัธยมต้น 2,001-3,000 การแนะนำ/คนรู้จัก ไม่เคย 
24 นาง ศรีคำ มังคละ 14 7 ตาลชุม ท่าวังผา น่าน 60 เกษตกร ประถม 2,001-3,000 การแนะนำ/คนรู้จัก ไม่เคย 
25 นาง ป่วน ชาวยอง 39 7 ตาลชุม ท่าวังผา น่าน 58 เกษตกร ประถม 1,001-2,000 การแนะนำ/คนรู้จัก ไม่เคย 
26 นาง คล้าย หาดพิไชย 61 7 ตาลชุม ท่าวังผา น่าน 61 เกษตกร อื่นๆ 1,001-2,000 การแนะนำ/คนรู้จัก ไม่เคย 
27 นาง โม้น ปั๋นโด้ 62 7 ตาลชุม ท่าวังผา น่าน 53 เกษตกร อื่นๆ 2,001-3,000 การแนะนำ/คนรู้จัก ไม่เคย 
28 นาง พรสุรีย์ ล้มวุฒ ิ 51 7 ตาลชุม ท่าวังผา น่าน 50 เกษตกร ประถม 2,001-3,000 การแนะนำ/คนรู้จัก ไม่เคย 
29 นางสาว พรนภา กันนิกา 9 7 ตาลชุม ท่าวังผา น่าน 42 เกษตกร มัธยมต้น 2,001-3,000 การแนะนำ/คนรู้จัก ไม่เคย 
30 นางสาว ลริสราพร มังคละ 68 7 ตาลชุม ท่าวังผา น่าน 40 เกษตกร 5 8,001-9,000 เจ้าหน้าที่ของรัฐ ไม่เคย 
31 นาย แก้ว มังคละ 21 7 ตาลชุม ท่าวังผา น่าน 54 เกษตกร ประถม 2,001-3,000 การแนะนำ/คนรู้จัก ไม่เคย 

 



50 
 

ID 
Personal 

คำนาม
หน้า 

ชื่อ นามสกุล บ้านเลขที่ หมู่ ตำบล อำเภอ จังหวัด อาย ุ อาชีพหลกั 
ระดับ

การศึกษา
สูงสุด 

รายได้ต่อเดือน 
ทราบข่าวครั้งแรก

จากแหล่งใด 

ได้รับการอบ
รบ 

ถ่ายทอด
เทคโนโลยี 
จากทาง
คลินิก

เทคโนโลยีนี้
หรือไม่ 

32 นาง แก้ว นามทิพย ์ 41 7 ตาลชุม ท่าวังผา น่าน 79 เกษตกร ประถม 2,001-3,000 การแนะนำ/คนรู้จัก ไม่เคย 
33 นาย ศรีพร ลัมวุฒ ิ 64 7 ตาลชุม ท่าวังผา น่าน 52 เกษตกร อื่นๆ 1,001-2,000 การแนะนำ/คนรู้จัก ไม่เคย 
34 นาง บัวมัน คำสม 37/1 7 ตาลชุม ท่าวังผา น่าน 64 เกษตกร ประถม 1,001-2,000 การแนะนำ/คนรู้จัก ไม่เคย 
35 นางสาว ศิลา ปาโน 24 7 ตาลชุม ท่าวังผา น่าน 25 เกษตกร ปริญญาตร ี 4,001-5,000 การแนะนำ/คนรู้จัก ไม่เคย 
36 นาง คำด ี มังคละ 34 7 ตาลชุม ท่าวังผา น่าน 72 อื่นๆ อื่นๆ 1,001-2,000 การแนะนำ/คนรู้จัก ไม่เคย 
37 นาง พร คำจิตร 6 7 ตาลชุม ท่าวังผา น่าน 75 เกษตกร อื่นๆ 1,001-2,000 การแนะนำ/คนรู้จัก ไม่เคย 
38 นาง จม ล้มวุฒ ิ 16 7 ตาลชุม ท่าวังผา น่าน 76 อื่นๆ อื่นๆ 1,001-2,000 การแนะนำ/คนรู้จัก ไม่เคย 
39 นาง อำพรรณ ปาโน 24 7 ตาลชุม ท่าวังผา น่าน 53 เกษตกร ประถม 2,001-3,000 การแนะนำ/คนรู้จัก ไม่เคย 
40 นาง จิตติมา หนองแก้ว 71 7 ตาลชุม ท่าวังผา น่าน 42 เกษตกร มัธยมต้น 2,001-3,000 การแนะนำ/คนรู้จัก ไม่เคย 
41 นาย มังกร เขื่อนแก้ว 69 7 ตาลชุม ท่าวังผา น่าน 48 เกษตกร มัธยมปลาย 2,001-3,000 การแนะนำ/คนรู้จัก ไม่เคย 
42 นาง มาล ี หนองแก้ว 79 7 ตาลชุม ท่าวังผา น่าน 35 เกษตกร มัธยมปลาย 2,001-3,000 การแนะนำ/คนรู้จัก ไม่เคย 
43 นาย ประสาร ประดับบุตร 66 7 ตาลชุม ท่าวังผา น่าน 47 เกษตกร มัธยมปลาย 2,001-3,000 การแนะนำ/คนรู้จัก ไม่เคย 
44 นาง ล้วน ล้มวุฒ ิ 56 7 ตาลชุม ท่าวังผา น่าน 58 เกษตกร มัธยมต้น 2,001-3,000 การแนะนำ/คนรู้จัก ไม่เคย 
45 นาย น่าน เขื่อนแก้ว 19 7 ตาลชุม ท่าวังผา น่าน 44 เกษตกร มัธยมต้น 2,001-3,000 การแนะนำ/คนรู้จัก ไม่เคย 
46 นาง หลั่น อินกอง 28 7 ตาลชุม ท่าวังผา น่าน 51 เกษตกร ประถม 2,001-3,000 การแนะนำ/คนรู้จัก ไม่เคย 
47 นาย นุ่น คำจิตร 7 7 ตาลชุม ท่าวังผา น่าน 76 เกษตกร อื่นๆ 1,001-2,000 การแนะนำ/คนรู้จัก ไม่เคย 
48 นาง สร้อย คำจิตร 23 7 ตาลชุม ท่าวังผา น่าน 50 เกษตกร มัธยมต้น 2,001-3,000 การแนะนำ/คนรู้จัก ไม่เคย 
49 นาย โสภน พุฒปี้ 2 7 ตาลชุม ท่าวังผา น่าน 61 เกษตกร มัธยมต้น 2,001-3,000 การแนะนำ/คนรู้จัก ไม่เคย 
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ID 
Personal 

คำนาม
หน้า 

ชื่อ นามสกุล บ้านเลขที่ หมู่ ตำบล อำเภอ จังหวัด อาย ุ อาชีพหลกั 
ระดับ

การศึกษา
สูงสุด 

รายได้ต่อเดือน 
ทราบข่าวครั้งแรก

จากแหล่งใด 

ได้รับการอบ
รบ 

ถ่ายทอด
เทคโนโลยี 
จากทาง
คลินิก

เทคโนโลยีนี้
หรือไม่ 

50 นาง อุบล มังคละ 42 7 ตาลชุม ท่าวังผา น่าน 37 เกษตกร มัธยมต้น 2,001-3,000 การแนะนำ/คนรู้จัก ไม่เคย 
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ภาคผนวก 2 : ข้อมูลการประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมฝึกอบรมภายใต้โครงการหมู่บ้าน

วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี 

ลำดับ 

ข้อมูลวัดความพึงพอใจ ข้อมูลเพ่ือปรับปรุงหลักสูตร 
น ำไปใช้
ประโยชน ์

รำยได้
เพ่ิมขึ้น 

ขั้นตอน
กำร

ให้บริกำ
ร 

วิทยำกร/
เจ้ำหน้ำที ่

สถำนท่ี
อบรม 

กำรน ำ
ควำมรู้ไปใช้
ประโยชน ์

ควำม
เหมำะสมของ

เนื้อหำ 

กำรถ่ำยทอด
ของวิทยำกร 

ระยะเวล
ำอบรม 

ช่วงเวลำที่
จัดอบรม 

ควำมคุ้มค่ำ/
ประโยชน์ท่ี

ได้รับ 

1 4 4 5 4 3 3 4 4 4 1 2 

2 4 4 4 5 3 4 3 4 4 1 2 

3 4 5 4 4 4 5 4 4 4 1 2 

4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 1 3 

5 4 5 5 4 4 4 3 3 4 1 1 

6 4 4 4 4 4 5 4 3 4 1 2 

7 5 5 4 5 5 4 3 4 4 1 2 

8 5 5 4 5 5 4 4 4 4 1 2 

9 5 4 5 4 5 4 3 4 5 1 2 

10 5 5 5 5 4 4 4 4 5 1 2 

11 5 5 4 5 5 5 4 4 4 1 1 

12 5 4 5 5 4 4 4 4 5 1 2 

13 5 5 5 5 5 4 4 4 5 1 1 

14 5 5 4 4 4 4 5 4 5 1 2 

15 5 4 4 5 4 5 4 4 4 1 2 

16 4 5 4 4 4 5 4 4 4 1 2 

17 4 5 5 4 4 5 4 4 4 1 2 

18 5 5 5 4 4 4 4 4 4 1 2 

19 4 5 5 4 5 4 4 4 4 1 2 

20 4 5 5 4 5 4 4 4 4 1 2 

21 4 4 5 4 4 4 4 4 4 1 2 
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ลำดับ 

ข้อมูลวัดความพึงพอใจ ข้อมูลเพ่ือปรับปรุงหลักสูตร 
น ำไปใช้
ประโยชน ์

รำยได้
เพ่ิมขึ้น 

ขั้นตอน
กำร

ให้บริกำ
ร 

วิทยำกร/
เจ้ำหน้ำที ่

สถำนท่ี
อบรม 

กำรน ำ
ควำมรู้ไปใช้
ประโยชน ์

ควำม
เหมำะสมของ

เนื้อหำ 

กำรถ่ำยทอด
ของวิทยำกร 

ระยะเวล
ำอบรม 

ช่วงเวลำที่
จัดอบรม 

ควำมคุ้มค่ำ/
ประโยชน์ท่ี

ได้รับ 

22 5 4 5 5 5 4 5 5 4 1 2 

23 5 5 5 5 5 5 5 5 4 1 2 

24 5 4 5 5 5 5 5 5 4 1 1 

25 4 4 5 5 4 5 5 5 5 1 2 

26 4 4 5 5 4 5 5 5 5 1 3 

27 4 4 5 5 4 5 5 5 5 1 2 

28 4 4 5 5 4 5 5 5 5 1 2 

29 4 4 5 5 4 5 4 5 5 1 2 

30 4 4 5 5 4 5 4 5 5 1 2 

31 4 5 5 5 5 5 5 5 5 1 2 

32 5 5 4 5 5 5 5 5 5 1 2 

33 5 5 4 5 5 5 4 5 5 1 2 

34 5 5 4 5 5 5 5 5 5 1 2 

35 4 5 4 5 5 5 4 5 5 1 9 

36 5 5 5 4 4 4 4 4 4 1 10 

37 4 4 5 5 4 4 4 4 4 1 8 

38 4 5 4 5 4 4 4 4 4 1 9 

39 5 5 5 4 4 4 5 5 4 1 10 

40 3 5 5 4 5 4 5 5 5 1 2 

41 5 5 5 4 5 4 5 5 5 1 3 

42 5 5 4 4 5 4 4 5 4 1 3 

43 5 5 5 5 4 5 5 4 4 1 2 

44 5 5 4 5 5 4 5 5 4 1 3 
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ลำดับ 

ข้อมูลวัดความพึงพอใจ ข้อมูลเพ่ือปรับปรุงหลักสูตร 
น ำไปใช้
ประโยชน ์

รำยได้
เพ่ิมขึ้น 

ขั้นตอน
กำร

ให้บริกำ
ร 

วิทยำกร/
เจ้ำหน้ำที ่

สถำนท่ี
อบรม 

กำรน ำ
ควำมรู้ไปใช้
ประโยชน ์

ควำม
เหมำะสมของ

เนื้อหำ 

กำรถ่ำยทอด
ของวิทยำกร 

ระยะเวล
ำอบรม 

ช่วงเวลำที่
จัดอบรม 

ควำมคุ้มค่ำ/
ประโยชน์ท่ี

ได้รับ 

45 5 5 4 5 4 5 5 5 5 1 3 

46 5 5 4 5 4 4 5 5 5 1 1 

47 5 5 5 5 4 4 5 3 5 1 2 

48 4 4 5 5 5 5 5 5 5 1 2 

49 4 4 5 4 5 4 5 4 5 1 2 

50 4 4 5 4 5 5 5 4 4 1 1 

Mean 4.39 4.53 4.55 4.51 4.31 4.35 4.27 4.29 4.37   
S.D. 0.54 0.49 0.48 0.49 0.57 0.54 0.63 0.60 0.50   
หมายเหตุ: 
 การนำไปใช้ประโยชน์:  

0 = ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้     1=สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได ้
 

 ความคาดหมายรายได้ที่จะเพิ่มขึน้ :  
1=น้อยกว่า 1,000 บาท  2=1,001-2,000 บาท  
3=2,001-3,000 บาท  4=3,001-4,000 บาท  
5=4,001-5,000 บาท  6=5,001-6,000 บาท  
7=6,001-7,000 บาท  8=7,001-8,000 บาท  
9=8,001-9,000 บาท  10= มากกว่า 10,000 บาท 
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รายละเอียดผลการประเมิน จำนวน (คน) 

ข้อมูลวัดความพึงพอใจ 5 4 3 2 1 
1.มีขั้นตอนการให้บริการ เช่น การแจ้งให้ทราบก่อนอบรม การ
ประสานงานและให้ข้อมลู ทำให้ท่านได้รับความสะดวกแค่ไหน 

25 24 1 0 0 

2. วิทยากร เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นกนัเอง 31 19 0 0 0 
3. สถานที่อบรม อาหาร เคร่ืองโสตฯ เอกสารอบรม มีพร้อมในการ
อบรม 

32 18 0 0 0 

ข้อมูลเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตร 5 4 3 2 1 
4. ความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปใช้ประโยชน์ เชน่ ประกอบอาชีพ หรือ
ใช้ในชีวิตประจำวันได้มากน้อยแค่ไหน 

30 20 0 0 0 

5. เนื้อหาที่วิทยากรสอนท่านสามารถเข้าใจได้น้อยแค่ไหน 22 26 2 0 0 
6. วิทยากรถ่ายทอดความรู้ ทำให้ท่านเข้าใจและได้รับความรู้เพ่ิมขึ้น 23 26 1 0 0 
7. เวลาการอบรมเหมาะสมหรือไม่ 22 24 4 0 0 
8. ช่วงเวลาของการจัดการอบรมมีความเหมาะสม ( วัน/เดือน/ฤดูที่
อบรม) 

22 25 3 0 0 

9. ความคุ้มค่าหรือประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเทียบกับเวลาและค่าใช้จ่าย
(ประโยชน์ท่ีได้รับมากกว่าเวลาและค่าใช้จ่ายที่เสยีไป) 

23 27 0 0 0 
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ภาคผนวก 3 : ข้อมูลการติดตามผลผู้เข้าร่วมฝึกอบรมภายใต้โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ลำดับ  1. การนำไปใช้
ประโยชน ์

2.1รายได้หลัก/
เสริม 

2.2 จำนวนเงิน 3. นำความรู้ไปลดรายจา่ยได้ 
กี่บาท/เดือน 

4. ในด้านคุณภาพชีวิต 5. เร่ิมนำความรู้ที่ได้รับไปใช้
เมื่อใด 

6. นำความรู้ไปใช้ที่
ไหน 

7. นำความรู้ไปขยาย
ผลต่อ 

1 ใช้ประโยชน์ได้ 1,001-2,000 <1,000 1,001-2,000 ไม่เป็นตัวเงิน/ประกอบอาชีพ หลังการอบรมทันท ี ใช้เมื่อมีโอกาส ให้บริการ/คำปรึกษา 

2 ใช้ประโยชน์ได้ 1,001-2,000 <1,000 <1,000 ไม่เป็นตัวเงิน/ประกอบอาชีพ หลังการอบรมทันท ี ใช้ในชุมชน/กลุ่ม องค์ความรู้ใหม่ 

3 ใช้ประโยชน์ได้ <1,000 2,001-3,000 1,001-2,000 ไม่ตอบคำถาม 1 เดือน หลังการอบรม ใช้ในครอบครัว องค์ความรู้ใหม่ 

4 ใช้ประโยชน์ได้ <1,000 2,001-3,000 1,001-2,000 ไม่ตอบคำถาม 1 เดือน หลังการอบรม ใช้ในครอบครัว องค์ความรู้ใหม่ 

5 ใช้ประโยชน์ได้ 1,001-2,000 <1,000 1,001-2,000 ไม่เป็นตัวเงิน/ประกอบอาชีพ 3 เดือนหลังการอบรม ใช้ในครอบครัว องค์ความรู้ใหม่ 

6 ใช้ประโยชน์ได้ 1,001-2,000 <1,000 <1,000 ไม่เป็นตัวเงิน/ประกอบอาชีพ 3 เดือนหลังการอบรม ใช้ในครอบครัว องค์ความรู้ใหม่ 

7 ใช้ประโยชน์ได้ 1,001-2,000 2,001-3,000 2,001-3,000 ไม่เป็นตัวเงิน/ประกอบอาชีพ หลังการอบรมทันท ี ใช้ในครอบครัว องค์ความรู้ใหม่ 

8 ใช้ประโยชน์ได้ 1,001-2,000 1,001-2,000 1,001-2,000 ไม่เป็นตัวเงิน/ประกอบอาชีพ หลังการอบรมทันท ี ใช้ในครอบครัว องค์ความรู้ใหม่ 

9 ใช้ประโยชน์ได้ 1,001-2,000 <1,000 <1,000 ไม่เป็นตัวเงิน/ประกอบอาชีพ หลังการอบรมทันท ี ใช้ในครอบครัว องค์ความรู้ใหม่ 

10 ใช้ประโยชน์ได้ 1,001-2,000 1,001-2,000 <1,000 ไม่ตอบคำถาม หลังการอบรมทันท ี ใช้ในครอบครัว องค์ความรู้ใหม่ 

11 ใช้ประโยชน์ได้ 1,001-2,000 2,001-3,000 1,001-2,000 ไม่เป็นตัวเงิน/ประกอบอาชีพ หลังการอบรมทันท ี ใช้ในครอบครัว องค์ความรู้ใหม่ 

12 ใช้ประโยชน์ได้ 1,001-2,000 1,001-2,000 1,001-2,000 ไม่ตอบคำถาม หลังการอบรมทันท ี ใช้ในครอบครัว องค์ความรู้ใหม่ 

13 ใช้ประโยชน์ได้ 1,001-2,000 <1,000 <1,000 ไม่เป็นตัวเงิน/ประกอบอาชีพ 3 เดือนหลังการอบรม ใช้ในครอบครัว องค์ความรู้ใหม่ 

14 ใช้ประโยชน์ได้ 1,001-2,000 1,001-2,000 1,001-2,000 ไม่เป็นตัวเงิน/ประกอบอาชีพ หลังการอบรมทันท ี ใช้ในครอบครัว องค์ความรู้ใหม่ 

15 ใช้ประโยชน์ได้ 1,001-2,000 2,001-3,000 2,001-3,000 ไม่เป็นตัวเงิน/ประกอบอาชีพ 1 เดือน หลังการอบรม ใช้ในชุมชน/กลุ่ม องค์ความรู้ใหม่ 

16 ใช้ประโยชน์ได้ 1,001-2,000 1,001-2,000 1,001-2,000 ไม่เป็นตัวเงิน/ประกอบอาชีพ 1 เดือน หลังการอบรม ใช้ในครอบครัว องค์ความรู้ใหม่ 
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ลำดับ  1. การนำไปใช้
ประโยชน ์

2.1รายได้หลัก/
เสริม 

2.2 จำนวนเงิน 3. นำความรู้ไปลดรายจา่ยได้ 
กี่บาท/เดือน 

4. ในด้านคุณภาพชีวิต 5. เร่ิมนำความรู้ที่ได้รับไปใช้
เมื่อใด 

6. นำความรู้ไปใช้ที่
ไหน 

7. นำความรู้ไปขยาย
ผลต่อ 

17 ใช้ประโยชน์ได้ 1,001-2,000 <1,000 <1,000 ไม่ตอบคำถาม หลังการอบรมทันท ี ใช้ในครอบครัว องค์ความรู้ใหม่ 

18 ใช้ประโยชน์ได้ 1,001-2,000 1,001-2,000 1,001-2,000 ไม่ตอบคำถาม หลังการอบรมทันท ี ใช้ในชุมชน/กลุ่ม องค์ความรู้ใหม่ 

19 ใช้ประโยชน์ได้ <1,000 1,001-2,000 1,001-2,000 ไม่ตอบคำถาม 1 เดือน หลังการอบรม ใช้ในครอบครัว องค์ความรู้ใหม่ 

20 ใช้ประโยชน์ได้ 1,001-2,000 2,001-3,000 1,001-2,000 ไม่ตอบคำถาม หลังการอบรมทันท ี ใช้ในครอบครัว ให้บริการ/คำปรึกษา 

21 ใช้ประโยชน์ได้ <1,000 2,001-3,000 2,001-3,000 ไม่ตอบคำถาม หลังการอบรมทันท ี ใช้ในครอบครัว ให้บริการ/คำปรึกษา 

22 ใช้ประโยชน์ได้ <1,000 2,001-3,000 2,001-3,000 ไม่เป็นตัวเงิน/ประกอบอาชีพ หลังการอบรมทันท ี ใช้ในครอบครัว องค์ความรู้ใหม่ 

23 ใช้ประโยชน์ได้ 1,001-2,000 1,001-2,000 <1,000 ไม่ตอบคำถาม หลังการอบรมทันท ี ใช้ในที่ทำงาน องค์ความรู้ใหม่ 

24 ใช้ประโยชน์ได้ 1,001-2,000 1,001-2,000 1,001-2,000 ไม่เป็นตัวเงิน/ประกอบอาชีพ หลังการอบรมทันท ี ใช้เมื่อมีโอกาส องค์ความรู้ใหม่ 

25 ใช้ประโยชน์ได้ <1,000 1,001-2,000 2,001-3,000 ไม่เป็นตัวเงิน/ประกอบอาชีพ หลังการอบรมทันท ี ใช้ในครอบครัว องค์ความรู้ใหม่ 

26 ใช้ประโยชน์ได้ <1,000 1,001-2,000 <1,000 ไม่เป็นตัวเงิน/จำเป็นต่อสังคม
ส่วนรวม 

1 เดือน หลังการอบรม ใช้ในชุมชน/กลุ่ม องค์ความรู้ใหม่ 

27 ใช้ประโยชน์ได้ 1,001-2,000 <1,000 <1,000 ไม่เป็นตัวเงิน/ประกอบอาชีพ 3 เดือนหลังการอบรม ใช้ในครอบครัว องค์ความรู้ใหม่ 

28 ใช้ประโยชน์ได้ <1,000 2,001-3,000 1,001-2,000 ไม่เป็นตัวเงิน/ประกอบอาชีพ 1 เดือน หลังการอบรม ใช้ในชุมชน/กลุ่ม องค์ความรู้ใหม่ 

29 ใช้ประโยชน์ได้ 1,001-2,000 1,001-2,000 1,001-2,000 ไม่ตอบคำถาม หลังการอบรมทันท ี ใช้ในชุมชน/กลุ่ม ให้บริการ/คำปรึกษา 

30 ใช้ประโยชน์ได้ 1,001-2,000 1,001-2,000 1,001-2,000 ไม่ตอบคำถาม หลังการอบรมทันท ี ใช้ในชุมชน/กลุ่ม ให้บริการ/คำปรึกษา 

31 ใช้ประโยชน์ได้ 1,001-2,000 2,001-3,000 1,001-2,000 ไม่ตอบคำถาม หลังการอบรมทันท ี ใช้ในครอบครัว องค์ความรู้ใหม่ 

32 ใช้ประโยชน์ได้ 1,001-2,000 1,001-2,000 2,001-3,000 ไม่เป็นตัวเงิน/ประกอบอาชีพ หลังการอบรมทันท ี ใช้ในครอบครัว องค์ความรู้ใหม่ 

33 ใช้ประโยชน์ได้ <1,000 1,001-2,000 <1,000 ไม่ตอบคำถาม 1 เดือน หลังการอบรม ใช้ในครอบครัว องค์ความรู้ใหม่ 

34 ใช้ประโยชน์ได้ 1,001-2,000 1,001-2,000 1,001-2,000 ไม่ตอบคำถาม หลังการอบรมทันท ี ใช้ในครอบครัว องค์ความรู้ใหม่ 
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ลำดับ  1. การนำไปใช้
ประโยชน ์

2.1รายได้หลัก/
เสริม 

2.2 จำนวนเงิน 3. นำความรู้ไปลดรายจา่ยได้ 
กี่บาท/เดือน 

4. ในด้านคุณภาพชีวิต 5. เร่ิมนำความรู้ที่ได้รับไปใช้
เมื่อใด 

6. นำความรู้ไปใช้ที่
ไหน 

7. นำความรู้ไปขยาย
ผลต่อ 

35 ใช้ประโยชน์ได้ 1,001-2,000 1,001-2,000 1,001-2,000 ไม่เป็นตัวเงิน/ประกอบอาชีพ หลังการอบรมทันท ี ใช้เมื่อมีโอกาส องค์ความรู้ใหม่ 

36 ใช้ประโยชน์ได้ 1,001-2,000 1,001-2,000 1,001-2,000 ไม่เป็นตัวเงิน/ประกอบอาชีพ หลังการอบรมทันท ี ใช้ในครอบครัว องค์ความรู้ใหม่ 

37 ใช้ประโยชน์ได้ 1,001-2,000 <1,000 1,001-2,000 ไม่เป็นตัวเงิน/ประกอบอาชีพ หลังการอบรมทันท ี ใช้ในชุมชน/กลุ่ม องค์ความรู้ใหม่ 

38 ใช้ประโยชน์ได้ 1,001-2,000 1,001-2,000 1,001-2,000 ไม่ตอบคำถาม หลังการอบรมทันท ี ใช้ในชุมชน/กลุ่ม องค์ความรู้ใหม่ 

39 ใช้ประโยชน์ได้ 1,001-2,000 <1,000 <1,000 ไม่เป็นตัวเงิน/ประกอบอาชีพ 3 เดือนหลังการอบรม ใช้ในครอบครัว องค์ความรู้ใหม่ 

40 ใช้ประโยชน์ได้ 1,001-2,000 2,001-3,000 2,001-3,000 ไม่เป็นตัวเงิน/ประกอบอาชีพ หลังการอบรมทันท ี ใช้ในครอบครัว องค์ความรู้ใหม่ 

41 ใช้ประโยชน์ได้ <1,000 2,001-3,000 1,001-2,000 ไม่ตอบคำถาม 1 เดือน หลังการอบรม ใช้ในชุมชน/กลุ่ม ให้บริการ/คำปรึกษา 

42 ใช้ประโยชน์ได้ <1,000 1,001-2,000 1,001-2,000 ไม่เป็นตัวเงิน/ประกอบอาชีพ หลังการอบรมทันท ี ใช้ในครอบครัว องค์ความรู้ใหม่ 

43 ใช้ประโยชน์ได้ 1,001-2,000 <1,000 <1,000 ไม่เป็นตัวเงิน/ประกอบอาชีพ 3 เดือนหลังการอบรม ใช้ในครอบครัว องค์ความรู้ใหม่ 

44 ใช้ประโยชน์ได้ 1,001-2,000 1,001-2,000 1,001-2,000 ไม่ตอบคำถาม หลังการอบรมทันท ี ใช้ในชุมชน/กลุ่ม องค์ความรู้ใหม่ 

45 ใช้ประโยชน์ได้ <1,000 1,001-2,000 1,001-2,000 ไม่ตอบคำถาม หลังการอบรมทันท ี ใช้ในครอบครัว องค์ความรู้ใหม่ 

46 ใช้ประโยชน์ได้ 1,001-2,000 1,001-2,000 <1,000 ไม่เป็นตัวเงิน/ประกอบอาชีพ หลังการอบรมทันท ี ใช้ในชุมชน/กลุ่ม องค์ความรู้ใหม่ 

47 ใช้ประโยชน์ได้ 1,001-2,000 1,001-2,000 1,001-2,000 ไม่ตอบคำถาม หลังการอบรมทันท ี ใช้ในชุมชน/กลุ่ม องค์ความรู้ใหม่ 

48 ใช้ประโยชน์ได้ <1,000 1,001-2,000 1,001-2,000 ไม่ตอบคำถาม 3 เดือนหลังการอบรม ใช้ในชุมชน/กลุ่ม องค์ความรู้ใหม่ 

49 ใช้ประโยชน์ได้ 1,001-2,000 <1,000 <1,000 ไม่เป็นตัวเงิน/ประกอบอาชีพ หลังการอบรมทันท ี ใช้ในครอบครัว องค์ความรู้ใหม่ 

50 ใช้ประโยชน์ได้ 1,001-2,000 2,001-3,000 1,001-2,000 ไม่เป็นตัวเงิน/ประกอบอาชีพ หลังการอบรมทันท ี ใช้ในครอบครัว องค์ความรู้ใหม่ 
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