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บทนํา 

 สาํนกัวิจยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 4 อุบลราชธานี เป็นหน่วยงานส่วนภูมิภาคท่ีอยูภ่ายใตส้งักดั
กรมวิชาการเกษตร ซ่ึงมีวิสยัทศัน ์คือ เป็นองคก์รนาํดา้นวิจยัและพฒันาการผลิตพืชในพ้ืนท่ีภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 9 จงัหวดัเพ่ือใหไ้ดผ้ลผลิตท่ีปลอดภยัและมีคุณภาพ โดยมีพนัธกิจดงัน้ี  
1.ศึกษา วิจยั และพฒันาเทคโนโลยกีารผลิตพชื 2.ผลิตเมลด็พนัธ์ุและท่อนพนัธ์ุหลกัพืชเศรษฐกิจ บริการ
ตรวจวิเคราะห์ดิน นํ้า ปุ๋ย พืช และสารพิษตกคา้งในผลผลิตพืช 3.ถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลิตพืชแก่
เจา้หนา้ท่ีภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร 4.บริการใหค้าํแนะนาํ เป็นท่ีปรึกษาและวิทยากรดา้นการผลิต
พืช และมีภาระหนา้ท่ี คือ 1.วางแผนวิจยัและพฒันาการผลิตพืชในพ้ืนท่ีรับผดิชอบ 2.ศึกษา วิจยั พฒันา และ
ทดสอบเทคโนโลยกีารผลิตพืช 3.ใหบ้ริการ วิเคราะห์ ตรวจสอบดิน นํ้า พืช ปุ๋ย สารเคมี ผลิตภณัฑพื์ช และ
ตรวจรับรองสินคา้เกษตร 4.เป็นศูนยบ์ริการขอ้มูลวิชาการดา้นการผลิตพืช 5.ถ่ายทอดเทคโนโลยดีา้นการ
ผลิตพืช 6.เป็นผูแ้ทนกรมวิชาการเกษตรในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 7.ปฏิบติัหนา้ท่ีร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนๆ 
 และจากภารกิจหนา้ท่ีดงักล่าวท่ีนกัวิชาการ และเจา้หนา้ท่ีของสาํนกัวิจยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 
4 ท่ีตอ้งทาํงานตอบสนองวิสัยทศันข์ององคก์รอยา่งต่อเน่ืองและยาวนาน จึงส่งผลใหน้กัวิชาการ เจา้หนา้ท่ี
ผูป้ฏิบติังานเกิดองคค์วามรู้สัง่สมจากการทาํงานข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิง่กระบวนงานวิจยัเฉพาะพ้ืนท่ี และ
ดว้ยเหตุน้ีเอง สาํนกัวิจยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 4 จึงไดด้าํเนินการจดัการความรู้ดงักล่าวข้ึน โดยระดม
ความคิดจากนกัวิชาการเกษตร และเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานเพ่ือใหไ้ดอ้งคค์วามรู้ใหม่ท่ีสามารถนาํไปใชไ้ดจ้ริง  

ในท่ีสุดจึงเกิดองคค์วามรู้ใหม่คือ “ กระบวนการเสริมสร้างการยอมรับเทคโนโลยแีบบมีส่วนร่วม” 
เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางการดาํเนินงานวิจยัและพฒันาในไร่นาของเกษตรกร และเพ่ือขยายผลงานวิจยัและพฒันา
สู่วงกวา้ง ซ่ึงประกอบดว้ย 7 ขั้นตอน คือ 1.การคดัเลือกพ้ืนท่ี  2.การวิเคราะห์พ้ืนท่ี 3.การวางแผนการ
ดาํเนินงาน 4.การทดสอบเทคโนโลยแีบบมีส่วนร่วม 5.การประเมินเทคโนโลย ี6.การถ่ายทอดเทคโนโลย ี7.
การขยายผลงานวิจยัสู่การนาํไปใชป้ระโยชน ์

ดงันั้นแลว้ กระบวนงานเสริมสร้างการยอมรับเทคโนโลยแีบบมีส่วนร่วม จึงเป็นเสมือนหน่ึงแนว
ทางการดาํเนินงานวิจยัและพฒันาของนกัวิชาการ และบุคลากรของสาํนกัวิจยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 4 ซ่ึง
จะตอ้งถูกถ่ายทอดและนาํไปปฏิบติัใหไ้ดผ้ลจริงต่อไป 

 

 

 

 

 

 



บทที ่1 การคดัเลอืกพืน้ที ่

เรียบเรียงโดย นายบงการ  พนัธ์ุเพง็ นกัวิชาการเกษตรชาํนาญการ 

กลุ่มวิชาการ  สาํนกัวิจยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 4 

          การคดัเลือกพ้ืนท่ี นบัเป็นขั้นตอนท่ีสาํคญัเป็นอยา่งยิง่ในการทาํงานวิจยั พฒันา หรือทดสอบ

เทคโนโลยใีนไร่นาของเกษตรกร นบัเป็นขั้นตอนเร่ิมตน้ท่ีจะบ่งช้ีถึงความสาํเร็จของการดาํเนินงานไดเ้ลย

ทีเดียว อุปมาเหมือนดงัการเลือกเจา้สาว หรือเจา้บ่าวมาเป็นคู่สมรสเลยทีเดียว วตัถุประสงคข์องการคดัเลือก

พ้ืนท่ี คือ 1.  เพ่ือใหไ้ดพ้ื้นท่ีท่ีตรงกบัจุดประสงคก์ารดาํเนินงาน  2. เพ่ือใหไ้ดพ้ื้นท่ีท่ีเป็นตวัแทนของพื้นท่ี

เป้าหมายได ้สามารถดาํเนินงานและขยายผลไดใ้นวงกวา้ง   

 

 
 

รูปท่ี 1 แสดงพ้ืนท่ีปลูกยางพาราหลงัเปิดกรีด ซ่ึงในการคดัเลือกพ้ืนท่ีนั้นตอ้งพิจารณาวา่พ้ืนท่ีนั้นๆสามารถ

เป็นตวัแทนของพ้ืนท่ี ท่ีปลูกยางพาราหลงัเปิดกรีดในทอ้งถ่ินนั้นๆไดห้รือไม่  โดยพิจารณาจากลกัษณะทาง

กายภาพ ชีวภาพ สงัคมและเศรษฐกิจ รวมทั้งตอ้งพิจารณาวา่ผลการทดลองท่ีไดจ้ะถูกนาํไปใชแ้ละขยาย

ผลไดใ้นทอ้งท่ีนั้น หรือทอ้งท่ีอ่ืนท่ีมีลกัษณะทางกายภาพ ชีวภาพ สงัคมและเศรษฐกิจท่ีคลา้ยคลึงกบัพื้นท่ีท่ี

ไดรั้บการคดัเลือกไดห้รือไม่ 



           การคดัเลือกพ้ืนท่ีนั้นจะตอ้งพิจารณาใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการดาํเนินงาน และสอดคลอ้ง

กบัสภาพความเป็นจริงของพ้ืนท่ีท่ีใชเ้ป็นตวัแทนของพื้นท่ีเป้าหมาย เพ่ือใหก้ารดาํเนินงานประสบ

ความสาํเร็จ ดงันั้นจึงตอ้งพิจารณาถึงลกัษณะทางกายภาพ ชีวภาพ สงัคมและเศรษฐกิจของพ้ืนท่ีนั้นๆ เป็น

องคป์ระกอบ ซ่ึงสามารถอธิบายไดด้งัน้ี 

         1.คดัเลือกพ้ืนท่ีโดยพิจารณาลกัษณะทางกายภาพเป็นองคป์ระกอบ 

            คือการนาํลกัษณะทางกายภาพของพื้นท่ีมาเป็นองคป์ระกอบปัจจยัเพ่ือใชพิ้จารณาคดัเลือกพื้นท่ี

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการดาํเนินงาน เช่น การวิจยั และพฒันาเทคโนโลยเีพ่ือแกปั้ญหาดิน

เคม็ กต็อ้งคดัเลือกว่าตอ้งการพื้นท่ีดินเคม็ลกัษณะใดท่ีจะสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องงานวิจยั เพราะพ้ืนท่ี

ท่ีเป็นพ้ืนท่ีดินเคม็นั้นมีหลายระดบัความเคม็ตั้งแต่เคม็นอ้ย เคม็ปานกลาง เคม็มาก เป็นตน้ หรือการดาํเนิน

งานวิจยัในพื้นท่ีนํ้าท่วมกจ็าํเป็นท่ีจะตอ้งพจิารณาลกัษณะทางกายภาพของพ้ืนท่ีวา่พ้ืนท่ีท่ีมีปริมาณฝนตก

เฉล่ียต่อปีในปริมาณเท่าไหร่ การระบายนํ้าของดินเป็นอยา่งไร ลกัษณะทางภูมิศาสตร์เป็นพ้ืนท่ีรับนํ้าหรือไม่ 

สถิติการท่วมขงัในรอบ 10 ปี ท่วมก่ีคร้ัง นํ้าขงันานหรือไม่ อยา่งไร เป็นตน้ 

 
 

รูปท่ี 2 ตวัอยา่งการคดัเลือกพ้ืนท่ีโดยพิจารณาลกัษณะทางกายภาพเขตนา้ใตดิ้นต้ืน(สีฟ้า) โดยใชแ้ผนท่ี

เทคโนโลยสีารสนเทศทางภูมิศาสตร์ประกอบการคดัเลือกพื้นท่ี เพ่ือใหไ้ดพ้ื้นท่ีท่ีตรงกบัจุดประสงคก์าร

ดาํเนินงาน 



        2.คดัเลือกพ้ืนท่ีโดยพิจารณาลกัษณะทางชีวภาพเป็นองคป์ระกอบ 

            คือการนาํลกัษณะทางชีวภาพของพื้นท่ีมาเป็นเป็นองคป์ระกอบปัจจยัเพ่ือใชพ้ิจาณาคดัเลือกพ้ืนท่ีให้

สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการดาํเนินงาน เช่น การวิจยั และพฒันาเทคโนโลยกีารปลูกออ้ยโดยการใช้

ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน กต็อ้งคดัเลือกพ้ืนท่ีท่ีเป็นแหล่งปลูกออ้ย เป็นตน้ หรือการวิจยั และพฒันาระบบการ

ปลูกพืชแบบผสมผสาน กจ็าํเป็นตอ้งพจิารณาถึงความหลากหลายของชนิดของพืชปลูกในพื้นท่ีนั้นๆ เพือ่ให้

สามารถสร้างระบบการปลูกพืชท่ีเก้ือกลูกนัข้ึนมาได ้เพราะหากไปดาํเนินงานในพ้ืนท่ีท่ีมีการปลูกพืช

เชิงเด่ียวเป็นหลกักจ็ะทาํใหย้ากต่อการสร้างระบบการปลกูพืชท่ีหลากหลายในแปลงของเกษตรกรข้ึนมาได ้

เป็นตน้ 

 

 
 

รูปท่ี 3 ตวัอยา่งความหลากหลายทางชีวภาพของพชืปลูกในพ้ืนท่ีโดยเกษตรกรปลูกยางพาราและทาํนา ซ่ึง

ลกัษณะทางชีวภาพดงักล่าวน้ีจาํเป็นตอ้งนาํมาพิจารณาในการคดัเลือกพ้ืนท่ีเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั

วตัถุประสงคก์ารดาํเนินงาน 

        3.คดัเลือกพ้ืนท่ีโดยพิจารณาลกัษณะทางสงัคม และเศรษฐกิจเป็นองคป์ระกอบ 

           คือการนาํลกัษณะทางสังคม และเศรษฐกิจของพ้ืนท่ีมาเป็นองคป์ระกอบเพ่ือใชพิ้จาณาคดัเลือกพ้ืนท่ี

ใหส้ามารถทาํงานไดง่้าย และสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี การพิจารณาลกัษณะทางสงัคม และเศรษฐกิจเป็นการ



พิจารณาเพือ่ใชเ้สริมร่วมกบัการคดัเลือกพ้ืนท่ีโดยใชล้กัษณะทางกายภาพและชีวภาพ เช่น ในพ้ืนท่ีนั้นๆ มี

ปัญหายาเสพติดหรือไม่ มีความปลอดภยัหรือไม่ในการเขา้ไปปฏิบติัหนา้ท่ี ผูน้าํเกษตรกรมีความเขม้แขง็ 

เป็นท่ีเช่ือถือของชุมชนหรือไม่ เกษตรกรในพ้ืนท่ีส่วนใหญ่มีความขยนัหมัน่เพียรหรือไม่ พ้ืนท่ีดาํเนินการอยู่

ห่างไกลเกินไปหรือไม่ การคมนาคมสะดวกหรือไม่ เกษตรกรมีความขดัแยง้ทางดา้นการเมืองรุนแรงหรือไม่ 

ฯ ส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่ิงจาํเป็นท่ีจะตอ้งนาํมาพิจารณาเพ่ือใหส้ามารถปฏิบติังานในพ้ืนท่ีไดอ้ยา่งสะดวก และ

สาํเร็จตรงตามวตัถุประสงคจ์นสามารถขยายผลไดใ้นวงกวา้งในท่ีสุดนัน่เอง 

 
 

รูปท่ี 4 แสดงการคมนาคมในพ้ืนท่ีท่ีไม่สะดวกในการปฏิบติังาน ซ่ึงจาํเป็นตอ้งนาํมาพิจารณาในการคดัเลือก

พ้ืนท่ีดว้ย เพราะเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานโดยตรง อาจทาํใหก้ารทาํงานไม่สะดวกส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพของการดาํเนินงานทาํใหไ้ม่ประสบผลสาํเร็จเท่าท่ีควร 

 

         อยา่งไรกต็ามการคดัเลือกพ้ืนท่ีเพือ่ใหส้ามารถดาํเนินงานไปได ้และประสบความสาํเร็จนั้น จาํเป็นท่ี

จะตอ้งพิจารณาองคป์ระกอบทั้งสามดา้นร่วมกนัดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ คือ 1.องคป์ระกอบทางดา้นกายภาพ 2.

องคป์ระกอบทางดา้นชีวภาพ และ 3.องคป์ระกอบทางดา้นสงัคม และเศรษฐกิจ นัน่เอง 

 

 



 

 

 

         เพ่ือใหง่้ายต่อการปฏิบติังานในพ้ืนท่ีนั้นสามารถท่ีจะแบ่งการคดัเลือกพื้นท่ีไดด้งัน้ี คือ 

1.คดัเลอืกพืน้ทีต่ามลาํดบัความสําคญัของชนิดพชื 

         การคดัเลือกพ้ืนท่ีตามลาํดบัความสาํคญัของชนิดพืชนั้น เป็นการคดัเลือกพ้ืนท่ีโดยยดึพืชเป็นหลกั จึง

จาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งทราบวา่ในพ้ืนท่ีนั้นๆ ปลูกพืชชนิดใดบา้ง  และเป็นพืชเศรษฐกิจสาํคญัท่ีนกัวิจยั

จะตอ้งเขา้ไปแกปั้ญหาหรือไม่ การคดัเลือกพ้ืนท่ีแบบน้ีเป็นการคดัเลือกพ้ืนท่ีโดยพจิารณาจากพืชสาํคญัท่ี

ปลูกในพ้ืนท่ีนั้น ๆ นั้นเอง อาจแบ่งเป็นได ้2 กรณี คือ 

1.1 การคดัเลอืกพืน้ทีข่นาดใหญ่ท่ีมกีารปลูกพชืสําคญัชนิดใดชนิดหน่ึงอย่างเด่นชัด  คือ การคดัเลือก

พ้ืนท่ีท่ีมีการปลูกพืชสาํคญัชนิดใดชนิดหน่ึงเป็นบริเวณกวา้ง ตั้งแต่ระดบัหมู่บา้น ตาํบล  อาํเภอ 

หรือจงัหวดั และพืชนั้นเป็นพชืสาํคญัมีพ้ืนท่ีปลูกมากในพ้ืนท่ีอยา่งชดัเจน รวมทั้งพชืนั้นเป็นพืชท่ี

นกัวิจยัจะตอ้งเขา้ไปแกไ้ขปัญหา  การคดัเลือกพ้ืนท่ีในลกัษณะน้ีคลา้ยการเลือกพ้ืนท่ีตามการจดัเขต

การปลูกพืช (zoning) เช่น 1) พ้ืนท่ีปลูกยางพารา อ.บุณฑริก อ.นาจะหลวย อ.นํ้ายนื ของจงัหวดั

อุบลราชธานี ซ่ึงมีพ้ืนท่ีการปลูกยางพาราติดต่อกนั รวมกนัเป็นพ้ืนท่ีขนาดใหญ่  2) พ้ืนท่ีปลูกมนั

สาํปะหลงั จ.นครราชสีมา ซ่ึงเป็นจงัหวดัท่ีปลูกมนัสาํปะหลงัมากท่ีสุดในประเทศ 

               การคดัเลือกพ้ืนท่ีแบบน้ีมีขอ้ดีท่ีเด่นชดั คือ สามารถขยายผลการวิจยั พฒันา หรือทดสอบจาก

แปลงทดลองไปสู่เกษตรกร หรือกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีใกลเ้คียงไดง่้าย ทั้งน้ีเพราะเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีการปลูก

พืชชนิดเดียวกนันัน่เอง 

 



 
 

รูปท่ี 5 แสดงเน้ือท่ีเพาะปลูกมนัสาํปะหลงัของประเทศไทยในปี 2550 ซ่ึงสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลมือสองเพือ่

คดัเลือกพ้ืนท่ีท่ีจะดาํเนินงานวิจยั โดยยดึหลกัการคดัเลือกพื้นท่ีตามลาํดบัความสาํคญัของชนิดพืชเป็นสาํคญั 

 

          1.2 การคดัเลอืกพืน้ที่ทีม่คีวามหลากหลายของชนิดพชืปลูกที่สําคญั  คือ การคดัเลือกพ้ืนท่ีท่ีมีความ

หลากหลายของชนิดพืชท่ีปลูก เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีการปลูกพืชเศรษฐกิจหลายชนิด  จึงตอ้งมีการจดัลาํดบั

ความสาํคญัของพืชในพ้ืนท่ีเพ่ือประโยชนใ์นการวิจยัทั้งในการวิจยัพชืเชิงเด่ียว และวจิยัระบบการปลูกพืช 

ทั้งน้ีเพ่ือใหท้ราบวา่พืชใดมีความสาํคญัเป็นอนัดบัหน่ึง พืชใดมีความสาํคญัรองลงไป ซ่ึงอาจพิจารณาจาก

จาํนวนพ้ืนท่ีปลูกร่วมกบัรายไดท่ี้ไดจ้ากการปลูกพืชแต่ละชนิด  เช่น พ้ืนท่ีอาํเภอเข่ืองใน  จงัหวดั

อุบลราชธานี เกษตรกรปลูกขา้ว  ยางพารา มนัสาํปะหลงั ปาลม์นํ้ามนั ในฤดูฝน และปลูกถัว่ลิสง หอมแดง 

ฟักทอง แตงโม พริก เป็นพืชเสริมรายไดใ้นฤดูแลง้ หากนกัวิจยัตอ้งการแกไ้ขปัญหาการผลิตเร่ืองการผลิต

พริกในพ้ืนท่ีกต็อ้งคดัเลือกหมู่บา้นท่ีเป็นแหล่งปลูกพริกมีการปลูกพริกมาก เป็นตน้  



                   การคดัเลือกพื้นท่ีแบบน้ีเป็นการคดัเลือกตามสภาพเง่ือนไขของพชืและสภาพพื้นท่ี คือ พ้ืนท่ีมี

ความหลากหลายของพืชปลูก จึงตอ้งเนน้การจดัลาํดบัความสาํคญัของพืช นัน่เอง 

                   แต่อยา่งไรกต็ามการคดัเลือกพ้ืนท่ีตอ้งสามารถใชเ้ป็นตวัแทนของพื้นท่ีโซนใดโซนหน่ึงได ้โดย

จะตอ้งพิจารณาลกัษณะทางกายภาพ ชีวภาพ สงัคมและเศรษฐกิจ ในแต่ละพ้ืนท่ีเป็นเง่ือนไขร่วมดว้ย  มิใช่

จะพจิารณาจากตวัพชืเป็นหลกัแต่เพียงอยา่งเดียว 

 
 

รูปท่ี 5 แสดงพ้ืนท่ีท่ี ต.บุ่งหวาย อ.วารินชาํราบ จ.อุบลราชธานี ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ีมีความหลากหลาย

ของชนิดพชืปลูก ซ่ึงอาจตอ้งมีการจดัลาํดบัความสาํคญัของพืชในพ้ืนท่ีเพ่ือประโยชนใ์นการวิจยัทั้งในการ

วิจยัพืชเชิงเด่ียว และวิจยัระบบการปลูกพืช 

2.การคดัเลอืกพืน้ทีต่ามประเดน็ปัญหาในแต่ละแหล่งปลูก และตามปัญหาเร่งด่วนทีเ่กิดขึน้ในพืน้ที่ 

                    2.1 การคดัเลอืกพืน้ทีต่ามประเดน็ปัญหาในแต่ละแหล่งปลูก  คือ การคดัเลือกพ้ืนท่ีโดยพิจารณา
จากประเดน็ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในแต่ละแหล่งปลูกเป็นสาํคญั เช่น ปัญหาผลผลิตออ้ยตกตํ่าในพ้ืนท่ีปลูก จ.
สุรินทร์  ซ่ึงแหล่งปลูกอ่ืนอาจจะไม่มีปัญหาน้ี ดงันั้นจึงตอ้งคดัเลือกพ้ืนท่ีวิจยัภายในจงัหวดัสุรินทร์ หรือ
ปัญหาตน้ทุนการผลิตสูงในแหล่งปลูกพริก จงัหวดัอุบลราชธานี  ปัญหาผลผลิตผกัขาดคุณภาพในพ้ืนท่ี
จงัหวดัอาํนาจเจริญ ปัญหาหวัมนัสาํปะหลงัเน่าในพื้นท่ีจงัหวดัมหาสารคาม เป็นตน้  



 
 
รูปท่ี 6 แสดงพ้ืนท่ีปลูกพริกซ่ึงมีปัญหาตน้ทุนการผลิตสูง 
                    2.2 การคดัเลอืกพืน้ทีต่ามปัญหาเร่งด่วนทีเ่กดิขึน้ในพืน้ที ่คือ การคดัเลือกพ้ืนท่ีท่ีมีปัญหา
เร่งด่วนในเร่ืองท่ีนกัวิจยัตอ้งเขา้ไปแกไ้ขนั้นเอง เช่น กรณีของการเกิดโรคระบาดในพืชอยา่งรุนแรงและ
รวดเร็ว เช่น 1) กรณีการระบาดของเพล้ียแป้งสีชมพมูนัสาํปะหลงัอยา่งรุนแรงในพ้ืนท่ีแหล่งปลกูมนั
สาํปะหลงัหลายแห่งในพ้ืนท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง ช่วง พ.ศ 2552 – 2553 ส่งผลใหเ้กิดความ
เสียหายต่อมนัสาํปะหลงัในพ้ืนท่ีปลูกเป็นวงกวา้งและเสียหายมาก  ซ่ึงศูนยส์ารสนเทศการเกษตร สาํนกังาน
เศรษฐกิจการเกษตร (2554) รายงานวา่ ณ เดือนตุลาคม 2552 คือ ปี 2553 ปริมาณผลผลิตรวมทั้งประเทศ 
25.03 ลา้นตนั ลดลงจากท่ีพยากรณ์ไวก่้อนหนา้น้ี 2.73 ลา้นตนั และจงัหวดัท่ีมีการระบาดอยา่งรุนแรงส่งผล
ใหผ้ลผลิตต่อไร่ตํ่ากว่าลงร้อยละ 15 ข้ึนไป ไดแ้ก่ บุรีรัมย ์ชยัภูมิ นครราชสีมา และกาญจนบุรี ส่วนจงัหวดัท่ี
มีการระบาดระดบัปานกลางส่งผลใหผ้ลผลิตต่อไร่ตํ่าลง ร้อยละ 10 ถึง 15 ไดแ้ก่ ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา 
สระแกว้ ระยอง และชลบุรี ในขณะท่ีจงัหวดัท่ีมีการระบาดเพียงเลก็นอ้ยส่งผลใหผ้ลผลิตต่อไร่ต ํ่าลงนอ้ยกว่า
ร้อยละ 10 ไดแ้ก่ กาํแพงเพชร อุตรดิตถ ์พิษณุโลก นครสวรรค ์อุทยัธานี มหาสารคาม ขอนแก่น ลพบุรี 
ชยันาท ชลบุรี และราชบุรี  ดงันั้นนกัวิจยักจ็ะตอ้งคดัเลือกพื้นท่ีท่ีมีปัญหาการระบาดอยา่งเร่งด่วน เน่ืองจาก
เพล้ียแป้งสีชมพมูนัสาํปะหลงัระบาดอยา่งหนกั รวดเร็ว และรุนแรงนั้นเอง 2) กรณีการระบาดของโรคราก
ปมพริก อนัเกิดจากไส้เดือนฝอยช่วงปี 2551 – 2552  ในพ้ืนท่ีแหล่งปลูกพริกจงัหวดัอุบลราชธานี ซ่ึงปลูก
พริก ประมาณ 7,861 ไร่ เฉล่ียครอบครัวละ 1-3 ไร่ ส่วนใหญ่ปลูก 1 คร้ังต่อปี พบปัญหาไส้เดือนฝอยมาก



ท่ีสุด และความเสียหายท่ีเกิดจากไส้เดือนฝอยรากปม ประมาณ 3,000 ไร่ ผลผลิตลดลง 50-100% นบัเป็น
มูลค่าถึง 50-80 ลา้นบาท เป็นตน้ 

 
 
รูปท่ี 7 แสดงอาการลกัษณะการระบาดของเพล้ียแป้งสีชมพมูนัสาํปะหลงัซ่ึงระบาดอยา่งรุนแรงในพ้ืนท่ี
แหล่งปลูกมนัสาํปะหลงัหลายแห่งในพ้ืนท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง ในปี พ.ศ 2552 – 2553 
 
3.การคดัเลอืกพืน้ทีต่ามนโยบายของภาครัฐ 

                  คือ เป็นการคดัเลือกพ้ืนท่ีซ่ึงถกูกาํหนดพ้ืนท่ีเป้าหมายโดยหน่วยเหนือตามนโยบาย อาจเป็นพ้ืนท่ี

ท่ีตอ้งการการเร่งรัดพฒันาหรือตามโครงการใด โครงการหน่ึง เช่น โครงการวิจยัปลูกพืชสร้างรายไดใ้น

พ้ืนท่ีประสบภยัแลง้ โครงการปลูกยางพารา 1 ลา้นไร่ เป็นตน้ ซ่ึงการคดัเลือกพ้ืนท่ีแบบน้ี นกัวิจยัจะตอ้ง

คดัเลือกพ้ืนท่ีตามเง่ือนไขของหน่วยเหนือ ซ่ึงอาจเป็นเขตพ้ืนท่ีใดพ้ืนท่ีหน่ึงตามการแบ่งพ้ืนท่ีโดยการ

ปกครอง เช่น หมู่บา้น ตาํบล อาํเภอ หรือจงัหวดัใดจงัหวดัหน่ึง  หรืออาจเป็นพื้นท่ีท่ีมีขอบเขตภูมินิเวศน์

แบบใดแบบหน่ึง เช่น พ้ืนท่ีนํ้าท่วมซํ้าซาก พ้ืนท่ีดินถล่ม ฯ เป็นตน้ 

 



 
 

รูปท่ี 8 แสดงตวัอยา่งพื้นท่ีนํ้ าท่วมซํ้าซาก อ.วารินชาํราบ จ.อุบลราชธานี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที ่2 การวเิคราะห์พืน้ที ่(Area Analysis) 

เรียบเรียงโดย วา่ท่ี ร.ต.อนุชา  เหลาเคน นกัวิชาการเกษตรชาํนาญการ 

ศูนยวิ์จยัและพฒันาการเกษตรมหาสารคาม สาํนกัวิจยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 4  

 

 การวิเคราะห์พ้ืนท่ีเป็นการทาํงานท่ีพยายามทาํความรู้จกั ทาํความเขา้ใจ หรือวิเคราะห์พ้ืนท่ีเพ่ือ
แกปั้ญหา โดยในแต่ละพื้นท่ีจาํเป็นตอ้งอาศยัขอ้มูลหลายอยา่ง ตามความแตกต่างของปัญหาแลวตัถุประสงค์
ในแต่ละพื้นท่ี ดงันั้นส่ิงท่ีสาํคญัในการวิเคราะห์พ้ืนท่ีคือเร่ืองของขอ้มูลและการวิเคราะห์ขอ้มูล ขอ้มูลท่ี
ตอ้งการมีทั้งขอ้มูลท่ีตอ้งเก็บเพ่ิมเติมเองหรือเรียกว่า ขอ้มูลปฐมภูมิหรือขอ้มูลมือหน่ึง และขอ้มูลทุติยภูมิ
หรือขอ้มูลมือสอง เป็นขอ้มูลท่ีบุคคลอ่ืนหรือหน่วยงานอ่ืนเกบ็รวบรวมหรือจดัทาไวแ้ลว้ เช่น แผนท่ีภูมิ
ประเทศ เส้นถนน เส้นทางนา้ แผนท่ีดิน สถิตินา้ฝน สถิติท่ีเก่ียวกบัการปลูกพืชและเล้ียงสัตว ์รายงาน หรือ
เอกสารท่ีตีพมิพแ์ละไม่ตีพิมพ ์เป็นตน้ 

 

 
ท่ีมา : ดดัแปลงจาก สุจินต ์และคณะ (2555) 



 
วตัถุประสงค์ 

 เพ่ือให้ไดข้อ้มูลสภาพแวดลอ้ม การผลิตพืช และประเด็นปัญหาการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทานการ
ผลิตในพ้ืนท่ีเป้าหมาย เพ่ือเป็นแนวทางในการนาํเทคโนโลยมีาปรับใชใ้หเ้หมาะสมกบัสภาพพ้ืนท่ี 

1. ข้อมูลมือหน่ึง 

1.1 วเิคราะห์สภาพแวดล้อม 

วตัถุประสงค์เพ่ือให้ได้ข้อมูลในเชิงพ้ืนท่ีทางกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ สังคม และ
ประเดน็ปัญหา พร้อมทั้งแนวทางแกไ้ขในพ้ืนท่ีเป้าหมาย 

ผลผลิตหรือแกไ้ขปัญหาการผลิต ผูว้ิจยัควรมีขอ้มูลของพ้ืนท่ีเป้าหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ผลิตทั้ งในด้านสภาพแวดลอ้ม และขนาดพ้ืนท่ี ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวสามารถสร้างข้ึนด้วยเทคนิคทางด้าน
สารสนเทศภูมิศาสตร์(Geographic Information System, GIS) โดยซอ้นทบัชั้นขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ี ของสภาพ
ภูมิอากาศ ชุดดิน พ้ืนท่ีปลูกพืช และขอบเขตการปกครอง  (ภาพท่ี 1) เพ่ือวิเคราะห์หาหน่วยจาํลองการผลิต 
(Simulation Mapping Unit, SMU) ผลลพัธ์ไดช้ั้นขอ้มูลใหม่ท่ีทาํใหท้ราบขนาดของพ้ืนท่ีปลูกพืชท่ีอยูบ่นชุด
ดินและสภาพภูมิอากาศในพื้นท่ีตาํบล อาํเภอ และจงัหวดั ท่ีเป็นพื้นท่ีเป้าหมาย ซ่ึงจาํนวนของ SMU ข้ึนอยู่
กบัขนาดของพ้ืนท่ีและความผนัแปรของปัจจยัการผลิตในพ้ืนท่ีนั้น ๆ (พนมศกัด์ิและคณะ, 2545) จาํนวน
และขนาดของ SMU จะเป็นขอ้มูลช่วยตดัสินใจคดัเลือกพ้ืนท่ีเพ่ือเป็นตวัแทนในการทาํแปลงทดสอบ
เทคโนโลยกีารผลิต และทราบขนาดพ้ืนท่ีเป้าหมายในการขยายผล (ตารางท่ี 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aพืน้ท่ีปลกพืช 

B เขตภมิอากาศ 

Cชดดนิ 

D หน่วยจาํลองการผลติ (SMU) 

GIS 



รูปที ่1 การสร้างหน่วยจาํลองการผลิต ; A พ้ืนท่ีปลูกมนัสาํปะหลงั , B เขตภูมิอากาศจากการแบ่งเขตสถานี
ตรวจอากาศ,    C แผนท่ีชุดดิน,   D หน่วยจาํลองการผลิต (SMU) 

ตารางที่ 1 ชั้นขอ้มูลใหม่ของหน่วยจาํลองการผลิตมนัสาํปะหลงั 

 
 

1.2 วเิคราะห์การผลติพชื 

1.2.1 การจดัเวทเีสวนาเกษตรกรและผู้มส่ีวนเกีย่วข้องเพือ่ให้ได้ประเดน็ปัญหา 
พจนานุกรมไทย ฉบบัราชบณัฑิตสถาน พ.ศ. 2542 ไดใ้หค้วามหมายคาํว่า “เสวนา” ไวด้งัน้ี คือ เป็น

การมองประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งรอบดา้นร่วมกนั โดยไม่ด่วนตดัสินใจ ในความคิดของผูอ่ื้น ทาํใหเ้รามอง
ออกถึงความแตกต่างระหว่างทฤษฏีกบัการปฏิบติั 

ผูจ้ดัเวทีเสวนาจะตอ้งมีการเตรียมตวัในแต่ละขั้นตอนเป็นอย่างดี มีการรวบรวมรายช่ือผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งและเขา้ใจในบทบาทท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีตอ้งการให้ไดป้ระเด็นปัญหา ประกอบดว้ย นกัวิจยั/นกั
ส่งเสริม  เกษตรกร ผูป้ระกอบการ หน่วยงานปกครองทอ้งถ่ิน เช่น สาํนกังานเทศบาล องคก์ารบริหารส่วน
ตาํบล ฯลฯ เป็นตน้ โดยมีวิธีการจดัเตรียมและดาํเนินงาน ดงัน้ี 

1.2.2 การเตรียมการดําเนินงาน 

 กาํหนดวตัถุประสงค ์ 



คณะผู ้ด ําเนินการเสวนาต้องกําหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนเพ่ือให้ง่ายต่อการ
ดาํเนินงานเสวนาให้อยู่ในกรอบแนวทางไม่กวา้งจนเกินไป ไดข้อ้มูลท่ีสามารถตอบวตัถุประสงคข์องการ
เสวนาไดพ้อสมควร 

 กาํหนดเวลา และสถานท่ี 
คณะผูด้าํเนินงานเสวนาตอ้งมีการประสาน ประชุมปรึกษาหารือกบัตวัแทนผูมี้ส่วน

เก่ียวขอ้งในเบ้ืองตน้ทางการพดูคุย เพ่ือกาํหนดวนัเวลา และสถานท่ี ท่ีทั้งผูเ้สวนา ผูร่้วมเสวนา หรือผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งทั้งหมดท่ีตั้งเป้าหมายไว ้มีความสะดวกในการมาร่วมเสวนาดว้ย 

 เตรียมอุปกรณ์ 

คณะผูด้าํเนินงานเสวนาตอ้งมีการจดัเตรียมอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือท่ีจาํเป็นในการใชอ้าํนวย
ความสะดวก หรือดาํเนินงานในการเสวนา เช่น ไวทบ์อร์ด ปากกา ดินสอ คลิปหนีบกระดาษ กระดาษเอ 4 สี
เทียน สีเมจิก กระดาษ Flip Chart อุปกรณ์ขยายเสียง โตะ๊ เกา้อ้ี ฯลฯ เป็นตน้ 

 ออกหนงัสือเชิญ 
หลงัจากคณะทาํงานจัดการเสวนาได้ประสาน ปรึกษาหารือ กาํหนดวนัเวลา และ

สถานท่ีท่ีเหมาะสมแลว้ในเบ้ืองตน้กบัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทั้ งหมดแลว้ คณะผูด้าํเนินงานเสวนาต้องออก
หนังสือเชิญไปถึงผูมี้ส่วนเก่ียวข้องท่ีเป็นเป้าหมายอย่างเป็นทางการโดยแจ้งวตัถุประสงค์ท่ีมาและ
ความสาํคญัของการเสวนาโดยละเอียดพอสงัเขป 

1.2.3 เคร่ืองมอืและเทคนิคทีใ่ช้ในการเสวนา  
เคร่ืองมือและเทคนิคท่ีใชใ้นการเสวนาท่ีสาํนกัวิจยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 4 และศูนย์

เครือข่ายมีการนาํมาใชไ้ดผ้ลดีส่วนใหญ่ มีดงัน้ี คือ การ์ดเทคนิค การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
และการสมัภาษณ์เกษตรกร 

1.2.3.1 การ์ดเทคนิค เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีสาํคญัของคณะทาํงานในการประชุม
เสวนาเกษตรกรและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งของสํานักวิจยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 4 และศูนยฯ์เครือข่าย 
โดยเฉพาะในกรณีท่ีโจทยมี์ลกัษณะเป็นรูปธรรมชดัเจน หรือผูจ้ดัการประชุมเสวนาตอ้งการทราบขอ้มูล
อยา่งทัว่ถึงและกวา้งขวางโดยการเสนอขอ้มูลผา่นการ์ดท่ีจดัทาํข้ึน สาํหรับการ์ดดงักล่าวจะมีขนาด 10 x 15 
เซนติเมตร ซ่ึงตดัจากกระดาษ เอ 4 ตามยาวหรือขวางแลว้แต่ความเหมาะสม ขั้นตอนการใช ้ คือ กาํหนด
โจทย ์ ว่าตอ้งการระดมความคิดในเร่ืองใดจากนั้นผูด้าํเนินการประชุมเสวนาแจกการ์ดให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุม
เสวนาคนละ 3-4 แผน่ ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะเขียนเฉพาะคาํหลกั ๆ (Key words) หรือวลีสั้น ๆ ท่ีไดใ้จความ
สาํคญั ลงบนแผน่กระดาษการ์ดดงักล่าว ซ่ึงตวัอกัษรท่ีเขียนจะตอ้งมีขนาดใหญ่เห็นชดั ซ่ึงผูด้าํเนินการ
ประชุมอ่านขอ้ความในการ์ดให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมฟัง และนาํไปติดแผ่นกระดานหรือผนงั โดยขอ้ความ
ประเด็นเดียวกนัจะให้อยูใ่นหมวดหมู่เดียวกนั จากนั้นวิเคราะห์ขอ้มูลและรวบรวมขอ้มูลท่ีใกลเ้คียงกนันบั



จาํนวนและเรียงลาํดบัความสําคญัของขอ้มูลท่ีไดเ้พ่ือนาํไปวิเคราะห์และสร้างโจทยว์ิจยัไดต้รงกบัความ
ตอ้งการส่วนใหญ่ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในการประชุมเสวนานั้นๆ 

ข้อดีและข้อจาํกดัของการใช้การ์ดเทคนิค 

ข้อด ี ข้อจาํกดั 
1. ทุกคนมีสิทธ์ิแสดงความคิดเห็น 
2. ช่วยใหไ้ดข้อ้มูลท่ีมีความหลากหลาย 
3. ช่วยกระตุน้บุคคลโดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย

ผูเ้ขา้ร่วมประชุม/เสวนา ท่ีไม่กลา้แสดงออกไดแ้สดง
ความคิดเห็นผา่นการ์ด ซ่ึงใชว้ิธีการเขียนแทนวิธีพดู 

4. ช่วยลดบทบาทของคนท่ีพดูมากหรือพดูไม่
หยดุ ใหเ้ลือกนาํเสนอเฉพาะประเดน็หลกัท่ีสาํคญัได ้

1. ใชเ้วลามาก 
2. เวลาจาํกดั 
3. ผูด้าํเนินการสนทนากลุ่มตอ้งมีทกัษะ

พิเศษ 
4. การจดัการความขดัแยง้ระหว่างกลุ่มผูร่้วม

สนทนาอาจไม่ง่ายนกั 

 
ตวัอยา่งในการประชุมเสวนาเกษตรกรโดยใชเ้ทคนิคต่างๆเหล่าน้ี เช่น โครงการจดัทาํแผน

ท่ีศกัยภาพการผลิตมนัสาํปะหลงั (กอ้นทอง และคณะ, 2548) โดยเกษตรกรเป็นผูใ้หข้อ้มูลการปลูก ปฏิบติั 
การลงทุน และประเด็นปัญหาในการผลิตมนัสาํปะหลงั มีส่วนร่วมระดมสมองเพ่ือหาแนวทางเพ่ิมผลผลิต 
และผลตอบแทนจากการปลูกมนัสาํปะหลงั จากผลการเสวนาดงักล่าวทาํให้ทราบประเด็นปัญหาการผลิต
มนัสําปะหลงัของเกษตรกรส่วนใหญ่ในพ้ืนท่ีจงัหวดัมหาสารคาม ไดแ้ก่ มนัสําปะหลงัหัวเน่า วชัพืชมาก 
(หญา้ดอกม่วง) ดินเส่ือมโทรม ขาดแคลนพนัธ์ุดี และเพล้ียแป้ง เป็นตน้ จากนั้นจึงมีการระดมสมองเพ่ือหา
แนวทางเพ่ิมผลผลิต อนัจะนาํไปสู่การวางแผน และทดสอบในแปลง เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพการผลิตไดอ้ย่าง
เหมาะสมต่อไป 

1.2.3.2 การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) หมายถึง การเกบ็รวบรวม
ขอ้มูลโดยการใหก้ลุ่มคนมาร่วมสนทนากนั โดยมีผูน้าํอภิปรายท่ีมีความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหาท่ีจะอภิปราย 
รู้วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย ซ่ึงในสาํนกัวิจยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 4 มีการจดัเสวนากลุ่มอยู ่2 รูปแบบ 
คือ (2 แบบ ) 

แบบที่ 1 : มีผูด้าํเนินการสนทนา (Moderator) เป็นผูอ้าํนวยการใหก้ารสนทนาให้
เป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้ อาจกล่าวไดว้่า การสนทนากลุ่ม คือ การอภิปรายภายในกรอบท่ี
ผูด้าํเนินการเป็นผูก้าํหนดเพ่ือใหต้อบสนองวตัถุประสงคน์ัน่เอง (Flick ,1998) 

แบบที ่2 : กลุ่มคนท่ีมาร่วมสนทนากลุ่ม ดาํเนินการเสวนาดว้ยตวัเองโดยมีตวัแทน
จากกลุ่มอาํนวยให้มีการอภิปรายจากสมาชิกในกลุ่ม ยกตวัอย่างเช่น การเสวนากลุ่มเกษตรกรชาวสวน
ยางพารา จงัหวดับุรีรัมย ์(รัตติยา , 2555)  



ตวัอย่างการจดัประชุมเสวนาโดยใชเ้ทคนิคการสนทนากลุ่มของศูนยว์ิจยัและพฒันาการ

เกษตรมหาสารคาม ปี 2552 กบัเกษตรกรผูป้ลูกออ้ย โดยแบ่งเสวนาโดยการสนทนากลุ่มเกษตรกรผูป้ลูก

ออ้ยท่ีละอาํเภอเป้าหมายท่ีปลูกออ้ยมาก ทาํการศึกษาขอ้มูลทุติยภูมิ เพ่ือให้ไดภ้าพรวมของพ้ืนท่ีทั้งดา้น

กายภาพ ไดแ้ก่ สภาพพ้ืนท่ี ลกัษณะดิน  การกระจายตวัของฝน แหล่งนํ้าท่ีใชใ้นการเกษตร ดา้นชีวภาพ 

ไดแ้ก่ ระบบเกษตรกรรมในพ้ืนท่ี  ดา้นเศรษฐกิจและสังคม ไดแ้ก่ จาํนวนประชากร ระดบัการศึกษา จาํนวน

สมาชิกต่อครัวเรือน แรงงานภาคการเกษตร รายได ้รายจ่าย แหล่งเงินทุน แหล่งความรู้ ฯลฯ นาํขอ้มูลท่ีไดม้า

วิเคราะห์ดูการเช่ือมโยงและความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบต่าง ๆ เพ่ือกาํหนดประเด็นปัญหาท่ีจะนาํไปสู่

การเกบ็ขอ้มูลปฐมภูมิในพ้ืนท่ีเป้าหมาย ร่วมกบัการสาํรวจพ้ืนท่ี (Exploratory Survey) หลงัจากนั้นจึงเขา้ไป

เกบ็ขอ้มูลเชิงปริมาณ โดยใชแ้บบสอบถามอีกคร้ังหน่ึง นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์เกษตรกรมาผนวกกบั

ขอ้มูลทุติยภูมิ ทาํการวิเคราะห์หาประเด็นปัญหาของพื้นท่ี พร้อมกบัแนวทางการแกไ้ขปัญหา ทาํให้ได้

ประเดน็ปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อการผลิตออ้ยในระดบัไร่นาของเกษตรกรจงัหวดัมหาสารคาม สรุปไดด้งัน้ี 

1. ขาดพนัธ์ุท่ีเหมาะสมในพ้ืนท่ี ผลผลิตต่อไร่ตํ่า  มีความแปรปรวนสูงและไวต้อไม่ได ้ เน่ือง  
จากพ้ืนท่ีปลูกส่วนใหญ่อยูใ่นเขตอาศยันํ้าฝน   

2. ปัญหาดินเส่ือมความอุดมสมบูรณ์ เน่ืองจากมีการใชพ้ื้นท่ีอยา่งต่อเน่ือง ขาดวิธีการจดัการ
ปรับปรุงและการอนุรักษดิ์น 

3. ปัญหาการระบาดของโรคและแมลงศตัรูออ้ย เช่น โรคใบขาว โรคกอตระไคร้ และหนอน
กอ เป็นตน้      

4. ปัญหาดา้นวชัพืช  การจดัการวชัพืช 
5. ปัญหาปัจจยัการผลิตมีราคาแพง เช่นปุ๋ยเคมี นํ้ามนั สารป้องกนักาํจดัแมลงศตัรูพืช 

ค่าแรงงานสูง 
6. ราคาผลผลิตตํ่า การเพ่ิมตน้ทุนในการจดัการไร่และปัจจยัการผลิตมีผลต่อการตอบแทนไม่

คุม้ค่าทาํใหป้ระสิทธิภาพการผลิตตํ่าลง 
7. เกษตรกรใชพ้นัธ์ุออ้ยตามกระแสเป็นส่วนใหญ่ โดยขาดการทดสอบความเหมาะสมในแต่

ละพ้ืนท่ี    
8. เกษตรกรขาดการมีส่วนร่วมในขบวนการทดลอง ทดสอบก่อนการตดัสินใจประกอบอาชีพ

การผลิตออ้ย 
9. เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นรายยอ่ยมีพ้ืนท่ีปลุกขนาดเลก็ไม่เหมาะต่อการใชเ้คร่ืองจกัรกล 
 

สาํนกัวิจยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 4 ซ่ึงรับผิดชอบการพฒันาการผลิตออ้ยในเขตภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง จึงไดจ้ดัทาํโครงการนาํร่องในการแกไ้ขปัญหา โดยการยึดเกษตรกรเป็น



ศูนยก์ลางในการตดัสินใจเลือกใชเ้ทคโนโลยีการผลิตให้เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มของแต่ละพ้ืนท่ี และ
การสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบเกษตรกรมีส่วนร่วม การใชฐ้าน ความรู้ เทคโนโลย ีคน ทรัพยากร และทุน 
ในการพฒันาอย่างเหมาะสม เพื่อยกระดบัผลผลิตและคุณภาพของอ้อยในระดับไร่นาเกษตรกร และ
เสริมสร้างความมัน่คงทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากร และส่ิงแวดลอ้มของทอ้งถ่ิน ในพื้นท่ีเป้าหมาย 
เพ่ือวางแผนการดาํเนินงาน และทดสอบในไร่นาของเกษตรกร เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพการผลิตท่ีเหมาะสมต่อไป 

1.2.3.3 การสัมภาษณ์เกษตรกร 

 การสัมภาษณ์เกษตรกร คือ การสอบถาม สนทนาหรือการเจรจาโตต้อบกนัในดา้น
การเกษตรอย่างมีจุดมุ่งหมาย เพ่ือคน้หาความรู้ความจริงกบัเกษตรกร ตามวตัถุประสงคท่ี์เรากาํหนดไว้
ล่วงหนา้ การสัมภาษณ์เกษตรกรนอกจากจะทาํให้ไดค้วามรู้ความจริงในดา้นการเกษตรของพ้ืนท่ีเป้าหมาย
ตามตอ้งการแลว้ การสัมภาษณ์เกษตรกรยงัจะช่วยใหท้ราบ ขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบั สังคม เศรษฐกิจ วฒันธรรม 
ความเป็นอยู ่และสภาพแวดลอ้มดา้นต่างๆของเกษตรกร เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีสาํคญัและเป็นจริงมากท่ีสุด ดว้ย
เหตุน้ีการสัมภาษณ์จึงเป็นเคร่ืองมือการวดัผลท่ีสาํคญัอยา่งหน่ึง ท่ีตอ้งใชท้ั้งศาสตร์และศิลป์ ในการท่ีจะ
ไดม้าซ่ึงขอ้มูลเบ้ืองตน้ของพ้ืนท่ีเป้าหมาย 

1. เตรียมแบบสัมภาษณ์ (การออกแบบแบบสอบถาม เง่ือนไขของแบบสอบถาม ปลายปิด/
ปลายเปิด) แบบของคาํถามท่ีใชใ้นการสมัภาษณ์ คาํถามท่ีใชใ้นการสมัภาษณ์อาจแบ่งออกได ้2 แบบ ดงัน้ี 

  1.1 คําถามแบบมีตัวเลือกกําหนดไว้แล้ว (Fixed Alternatives) คือ คาํถามท่ีมี
คาํตอบกาํหนดไวแ้ลว้ในแบบสัมภาษณ์ มีลกัษณะและรูปแบบเช่นเดียวกบัแบบสอบถาม ซ่ึงอาจอยูใ่นรูป
ตอบรับหรือตอบปฏิเสธ เช่น มี - ไม่มี จริง - ไม่จริง ใช่ - ไม่ใช่ ถูก - ผิด หรือ อยูใ่นรูปให้เลือกตอบ จากท่ี
กาํหนดไว ้และมกันิยมใชต้วัเลือกปลายเปิดต่อทา้ยไว ้1 ขอ้ มีขอ้ความว่า“อ่ืนๆ (โปรดระบุ)........................ ” 
ทั้งน้ีเพ่ือแกปั้ญหาท่ีผูต้อบมีคาํตอบไม่ตรงกบั ท่ีมีใหเ้ลือก  

1.2 คาํถามแบบปลายเปิด (Open-ended) คือคาํถามท่ีเปิดโอกาสใหผู้ต้อบไดแ้สดง
ความคิดเห็นโดยอิสระและเต็มท่ีฉะนั้น ผูส้ัมภาษณ์จะตอ้งทาํหนา้ท่ีจดบนัทึกรายละเอียดของคาํตอบของ
ผูใ้ห ้

2. ตดิต่อกลุ่มเป้าหมาย และจาํนวนกลุ่มตัวอย่าง (หาวธีิการสุ่มตวัอย่าง) 
ตวัอย่างการเก็บรวบรวมขอ้มูลการศึกษาระบบการผลิตมนัแกวของเกษตรกรในพ้ืนท่ีจงัหวดั

มหาสารคามท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์โดยใชแ้บบสอบถาม ประกอบดว้ยขั้นตอนและวิธีการวิจยัดงัน้ี (อนุชา, 
2553) 

1. รวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์พื้นท่ี จดัทาํบญัชีรายช่ือ (Listing Frame) เกษตรกรในพ้ืนท่ี
เป้าหมาย 

2. คดัเลือกพ้ืนท่ีเป้าหมายท่ีมีเกษตรกรส่วนมากท่ีมีกิจกรรมนั้นๆปฏิบติัอยู ่



3. สุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการหรือเกษตรกรโดยใชวิ้ธี Purposive Sampling 
                           การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) เป็นการเลือกศึกษาจากประชากรท่ีมี
ลกัษณะตรงตามวตัถุประสงคท่ี์จะศึกษา เช่น  

ขนาดตัวอย่าง (Sample size) ขนาดตวัอยา่งตอ้งมากพอท่ีจะเป็นตวัแทนได ้วิธีการประมาณ

ขนาดตวัอยา่ง โดยใชสู้ตรของ TARO YAMANE ดงัน้ี  

   n =    N 
                                                1+Nd2 

 เม่ือ   n = ขนาดของหน่วยตวัอยา่งกลุ่มเป้าหมาย 

   N = ประชากรทั้งหมด 

   d = ระดบัความมีนยัสาํคญั 

 ตวัอยา่งเช่น N = 1,000 คน 

   d = 0.05  

 แทนค่า                  n = 1,000      

                  1+1,000(0.05)2  

   n = 285.7 

   n = 286 

4. สมัภาษณ์เกษตรกรหรือเกบ็ตวัอยา่งท่ีตอ้งการในพ้ืนท่ีเป้าหมายและสามารถเป็นตวัแทนได ้  
5. เกบ็รวมรวมขอ้มูลจากการสมัภาษณ์เกษตรกรท่ีสุ่มเป็นตวัอยา่งในขอ้ 2-4 
6. วิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์เกษตรกร 

เช่นเดียวกบั อนุชา และคณะ (2554) ไดท้าํการศึกษาเทคโนโลยีการผลิตยางพาราของ

เกษตรกรในพ้ืนท่ีจงัหวดัมหาสารคาม เป็นการศึกษาหน่ึงในกิจกรรมศึกษาเทคโนโลยกีารผลิตยางพาราของ

เกษตรกรในพื้นท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภายใตโ้ครงการการศึกษาเทคโนโลยกีารผลิตยางพารา

ของเกษตรกรในพ้ืนท่ีปลูกยางใหม่  มีวตัถุประสงคเ์พื่อทราบขอ้มูลการใชเ้ทคโนโลยีการผลิตยางพาราของ

เกษตรกร เหตุผลหรือสาเหตุในการไม่ปฏิบติัตามคาํแนะนาํของกรมวิชาการเกษตร นาํขอ้มูลมาใชใ้นการ



วางแผนและดาํเนินงานวิจัยพัฒนาทดสอบในพ้ืนท่ีเพ่ือแก้ปัญหาการผลิตยางพาราในพื้นท่ีจังหวัด

มหาสารคามต่อไป ดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยการใชแ้บบสัมภาษณ์ เกษตรกรเป้าหมายเป็นเกษตรกร

ท่ีปลูกยางพาราในพ้ืนท่ีจงัหวดัมหาสารคาม ซ่ึงมียางพาราอาย ุ5 ปีข้ึนไป จาํนวน 100 ราย         

 เป็นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์โดยใชแ้บบสัมภาษณ์เป็นเคร่ืองมือ  ประกอบดว้ย

ขั้นตอนและวิธีการในการวจิยัดงัน้ี 

1. จดัทาํรายช่ือเกษตรกร (Listing Frame) ท่ีปลูกยางพาราท่ีมีอายตุั้งแต่ 5 ปี ข้ึนไป ในพ้ืนท่ี

จงัหวดัมหาสารคาม สุ่มตวัอยา่งเกษตรกรโดยใชว้ิธี Purposive Sampling 

2. จดัทาํแบบสัมภาษณ์ โดยใชข้อ้มูลจากเอกสารของเกษตรดีท่ีเหมาะสมสาํหรับยางพารา 

(GAP) และคาํแนะนาํการปลูกยางพาราในพื้นท่ีปลูกยางใหม่ เป็นหลกั ทดสอบแบบสัมภาษณ์ และเก็บ

รวบรวมขอ้มูลโดยการสมัภาษณ์เกษตรกรในพ้ืนท่ีเป้าหมาย จาํนวน 100 ราย  

เน้ือหาของแบบสมัภาษณ์  แบ่งออกเป็น  3  ตอน  ไดแ้ก่ 

ตอนท่ี  1   สภาพพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสงัคมบางประการของเกษตรกร ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ

การศึกษา ประสบการณ์  การเป็นสมาชิกกลุ่ม รายได ้แรงงาน เป็นตน้ 

ตอนท่ี  2  สภาพการปลูก  และเทคโนโลยกีารผลิตของเกษตรกร ไดแ้ก่ พื้นท่ี จาํนวนแปลง 

สภาพการถือครอง ชนิดดิน  สภาพพ้ืนท่ี  ระยะปลูก  แหล่งนํ้ า  ระบบการให้นํ้ า  วิธีการปฏิบติัในขั้นตอน

ต่างๆ ของเกษตรกร เช่นการใส่ปุ๋ยก่อนและหลงัเปิดกรีด การปลูกพืชแซมพืชร่วม การกรีดยาง ฯลฯ เป็นตน้ 

ตอนท่ี  3  ความคิดเห็นของเกษตรกร  เก่ียวกบัการไดรั้บความรู้  และความตอ้งการความรู้

เพ่ิมเติม  เป็นตน้ 

                3. ทดสอบ และแกไ้ขแบบสมัภาษณ์ แกไ้ขปรับปรุงแบบสมัภาษณ์ใหมี้ความเหมาะสม 

                4. สมัภาษณ์เกษตรกรท่ีไดจ้ากการสุ่มตวัอยา่งขา้งตน้  

               5. เกบ็รวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เกษตรกร 

               6.วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานทางสังคม และเศรษฐกิจ สภาพการปลูก และ

เทคโนโลยกีารผลิตยางพาราของเกษตรกร ความคิดเห็นของเกษตรกร เป็นตน้ โดยลกัษณะเป็นการวิเคราะห์



เชิงพรรณนา สถิติท่ีใชคื้อ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Arithmetic Means)  

ค่าสูงสุด (Maximum)  และค่าตํ่าสุด (Minimum) 

              7. สรุปผลการดาํเนินการ ทาํใหท้ราบขอ้มูลทัว่ไปของเกษตรกรผูป้ลูกยางพารา และการใช้

เทคโนโลยกีารผลิตยางพาราของเกษตรกรในพื้นท่ีจงัหวดัมหาสารคาม  

เทคนิคการสัมภาษณ์ (ขอ้ดี/ขอ้เสีย ของการสมัภาษณ์กลุ่ม/รายบุคคล) ภาษา  
1. ก่อนเร่ิมสมัภาษณ์ ผูส้ัมภาษณ์จะตอ้งแนะนาํตวัเอง และบอกจุดมุ่งหมายของการสัมภาษณ์ให้
ชดัเจนดว้ยภาษาง่ายๆ ท่ีผูใ้หส้ัมภาษณ์เขา้ใจได ้                                                                                                         
2. ใชก้ารสมัภาษณ์แบบตวัต่อตวั เพือ่ใหผู้ใ้หส้ัมภาษณ์เกิดความกลา้ และไม่ลงัเลใจท่ีจะตอบ  
3. ผูส้มัภาษณ์จะตอ้งใชไ้หวพริบสงัเกตดูว่า จงัหวะท่ีเขา้สมัภาษณ์นั้นเหมาะสม หรือไม่             
4. ก่อนเร่ิมสมัภาษณ์ ควรใชเ้วลาเลก็นอ้ยสนทนาเร่ืองท่ีผูถู้กสมัภาษณ์สนใจ ทัว่ๆไป                  
5. ในระหวา่งสมัภาษณ์ ผูส้มัภาษณ์ไม่ควรจะเร่งรัดหรือคาดคั้นคาํตอบจากผูใ้หส้มัภาษณ์ควรให้
มี ลกัษณะท่ีเป็นอิสระ แต่ตอ้งใหผู้ใ้หส้มัภาษณ์เขา้ใจวา่ คาํตอบท่ีเป็นความจริง คือคาํตอบท่ีผู ้
สมัภาษณ์ตอ้งการ  
6. ผูส้มัภาษณ์ควรหลีกเล่ียงการใชค้าํถามท่ีเป็นการช้ีแนะคาํตอบใหผู้ใ้หสั้มภาษณ์                      
7. ผูส้มัภาษณ์ควรระมดัระวงัคาํพดูและภาษาท่ีใช ้คือคาํถามควรจะสั้นๆ และกะทดัรัด              
8. คาํถามบางขอ้ผูใ้หส้มัภาษณ์อาจไม่เตม็ใจหรือลาํบากใจท่ีจะตอบตามความจริง ผูส้มัภาษณ์
จะตอ้งระวงัอยา่ใหผู้ใ้หส้มัภาษณ์เกิดความรู้สึกดงักล่าว เพราะจะไดข้อ้มูลท่ีบิดเบือนไปจาก
ความเป็นจริงได ้ 
 9. ผูส้มัภาษณ์จะตอ้งหลีกเล่ียงการวิพากษว์ิจารณ์หรือสัง่สอนผูใ้หส้มัภาษณ์ เม่ือ ผูใ้หส้มัภาษณ์
ใหข้อ้มูลหรือมีพฤติกรรมท่ีขดักบัส่ิงท่ีสงัคมยอมรับ 
10. ในกรณีท่ีผูส้มัภาษณ์ยงัไม่ไดค้าํตอบท่ีชดัเจนหรือเป็นท่ีพอใจ เม่ือจบการสมัภาษณ์แลว้อาจ
ยอ้นมาถามใหม่ 
11. เม่ือสัมภาษณ์จบแลว้ ควรกล่าวคาํขอบคุณผูใ้หส้มัภาษณ์ท่ีใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดีใน การ
สมัภาษณ์  
 
 
 
 
 
 



 ข้อดแีละข้อจาํกดัของการสัมภาษณ์ 

ข้อดขีองการสัมภาษณ์ ข้อจาํกดัของการสัมภาษณ์ 
1. ช่วยใหไ้ดข้อ้มูลท่ีละเอียด มีโอกาสซกัถาม ทาํให้
เขา้ใจไดดี้ข้ึน  

2. ผูส้ัมภาษณ์สามารถยดืหยุน่คาํถามไดต้ามโอกาส 
คือ สามารถช้ีแจงคาํถามท่ียงัไม่ชดัเจนใหก้ระจ่างได ้ 

3. ใชไ้ดก้บับุคคลทุกประเภททุกวยั  

4. สามารถซกัถามขอ้ขอ้งใจต่างๆ หรือคาํตอบท่ีไม่
ชดัเจนได ้ 

5. ผูส้ัมภาษณ์สามารถอ่านความรู้สึกนึกคิด และ
สามารถสงัเกตสภาพการณ์ต่างๆ ได ้ 

6. ไดข้อ้มูลท่ีน่าเช่ือถือไดม้ากกว่าแบบสอบถาม  

7. ผูต้อบมกัจะพยายามตอบ ทาํใหไ้ดข้อ้มูลท่ี
ตอ้งการ  

1. ส้ินเปลืองเวลา แรงงาน ค่าใชจ่้าย  

2. ผูต้อบอาจเกิดความอาย ความกลวั ความ
หวาดระแวงในการตอบ  

3. ความร่วมมืออาจจะนอ้ยลง หากผูส้มัภาษณ์ไม่มี
มนุษยส์มัพนัธ์ท่ีดีพอ  

4. ถา้ไม่มีความเขา้ใจในภาษาระหว่างผูส้มัภาษณ์ 
และผูใ้หส้มัภาษณ์มีความแตกต่างกนัมากอาจทาํให้
ไม่เขา้ใจหรือคลาดเคล่ือนได ้

 

 

 1.2.3.4 สํารวจเกบ็ข้อมูลภาคสนาม 

 นาํเอาผลจากการ เสวนา สัมภาษณ์ และ โฟกสักรุ๊ป ไปเก็บตวัอย่างหรือตรวจสอบขอ้มูลทาง 
กายภาพ ชีวภาพ และส่ิงแวดลอ้ม ในพ้ืนท่ีเป้าหมายท่ีมีการวิเคราะห์แลว้ เช่น การสุ่มเก็บตวัอย่างดิน 
ตวัอยา่งพืช ถ่ายภาพสภาพพ้ืนท่ีจริง เพ่ือตรวจสอบและยนืยนัขอ้มูล 

1.2.3.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 

เป็นการหาเปอร์เซ็นตค์วามถ่ีของปัญหา (ไดจ้ากการนาํขอ้มูลจากเสวนา สัมภาษณ์ คาํนวณหา
ความถ่ีแลว้คิดเป็น%) ในการวิเคราะห์ขอ้มูล จาํเป็นตอ้งเขา้ใจมาตรท่ีใชว้ดั ซ่ึงแบ่งไดเ้ป็น 4 ประเภท ดงัได้
กล่าวไปแลว้สาํหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือหาคาํตอบของการวิจยั สรุปเป็นดา้นใหญ่ๆ 2 ดา้น คือ การ
วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณและการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ โดยโปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ  



ตวัอยา่งการศึกษาท่ีมีการนาํเอาขอ้มูลการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ เช่น อนุชา และคณะ (2552) ศึกษา
การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตมนัสาํปะหลงัของเกษตรกรในพ้ืนท่ีจงัหวดัมหาสารคาม มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ
ศึกษาการใชเ้ทคโนโลยีของเกษตรกร การยอมรับ และปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับ เป็นการนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ป
ใชใ้นการวิเคราะห์ วางแผนการวิจยั และพฒันาเทคโนโลยีการผลิตมนัสาํปะหลงัของกรมวิชากรเกษตรให้
เหมาะสมกบัพ้ืนท่ี ตรงปัญหาและความตอ้งการ เป็นท่ียอมรับของเกษตรกร จากผลการศึกษาพบว่าพบว่า
เกษตรกรมีการยอมรับเทคโนโลยใีนระดบัมากและปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 95.5 และ 4.5 ตามลาํดบั และมี
เทคโนโลยท่ีีเกษตรกรยอมรับนอ้ย และปฏิบติัถูกวิธีอยูใ่นเกณฑต์ํ่า ไดแ้ก่ การปลูก การอารักขา และการเกบ็
เก่ียว ทางดา้นปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยพีบว่า มี 3 ปัจจยั ดงัน้ี  1) ประสบการณ์ มีผลต่อพ้ืนท่ีท่ี
ใชป้ลูก การปลูก และอายเุกบ็เก่ียว ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99, 99, และ 95 % ตามลาํดบั 2) สถานะทางสังคม 
พบวา่สถานะทางสงัคมมีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยใีนดา้นการปลูกมนัสาํปะหลงั ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 
% และ 3) แหล่งเงินทุน มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีทางดา้นอายกุารเกบ็เก่ียว ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 % 
ดงันั้นจึงตอ้งมีการศึกษารายละเอียดปัจจยัต่างๆใหม้ากข้ึนแลว้นาํมาพฒันาเทคโนโลยกีารผลิตมนัสาํปะหลงั
เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการผลิตมนัสาํปะหลงัในพ้ืนท่ีต่อไป  

สรุป การวิเคราะห์เป็นกระบวนการท่ีรวมถึงกิจกรรมหลายอยา่งท่ีมุ่งไปสู่การทาํความ เขา้ใจ ขอ้มูลท่ี
ผูว้ิจยัไดม้า ไดแ้ก่การตีความสร้างขอ้สรุป การจาํแนกชนิด และการเปรียบเทียบขอ้มูล การเช่ือมโยงส่ิงต่าง ๆ 
เพ่ือหาคาํอธิบาย และขอ้สรุปทั้งหมดเพ่ือหาคาํตอบภายใตก้รอบความคิด หรือทฤษฎี เพ่ือให้ไดค้าํตอบท่ี
น่าเช่ือถือ และแม่นยาํท่ีสุด  

1.2.3.6 เรียงลาํดบัความสําคญัของปัญหา 
นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ขา้งตน้มาเรียงลาํดบัความสาํคญัของประเดน็ปัญหา 

วเิคราะห์ด้วย SWOT (จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค) 
หลกัการสาํคญัของ SWOT ก็คือการวิเคราะห์โดยการสํารวจจากสภาพการณ์ 2 ดา้น คือ 

สภาพการณ์ภายในและสภาพการณ์ภายนอก ดงันั้นการวิเคราะห์ SWOT จึงเรียกไดว้่าเป็น การวิเคราะห์
สภาพการณ์ (Situation Analysis) ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน เพ่ือให้รู้ตนเอง (รู้เรา) รู้จกั
สภาพแวดลอ้ม (รู้เขา) ชดัเจน และวิเคราะห์โอกาส-อุปสรรค การวิเคราะห์ปัจจยัต่างๆ ทั้งภายนอกและ
ภายในองคก์ร ซ่ึงจะช่วยใหผู้บ้ริหารขององคก์รทราบถึงการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนภายนอกองคก์ร ทั้ง
ส่ิงท่ีไดเ้กิดข้ึนแลว้และแนวโนม้การเปล่ียนแปลงในอนาคต รวมทั้งผลกระทบของการเปล่ียนแปลงเหล่าน้ีท่ี
มีต่อองคก์รธุรกิจ และจุดแขง็ จุดอ่อน และความสามารถ ดา้นต่าง ๆ ท่ีองคก์รมีอยู ่ซ่ึงขอ้มูลเหล่าน้ีจะเป็น
ประโยชนอ์ยา่งมากต่อการกาํหนดวิสยัทศัน์ การกาํหนดกลยทุธ์และการดาํเนินตามกลยทุธ์ขององคก์รระดบั
องคก์รท่ีเหมาะสมต่อไป 



 
จุดแขง็ (Strengths) 

จุดแข็ง คือ จุดเด่นท่ีธุรกิจของผูป้ระกอบการมีอยู ่เป็นประโยชน์และสามารถควบคุมไดใ้ชใ้นการ
ถ่วงดุลจุดอ่อนใหมี้ความสาํคญันอ้ยลง     
จุดอ่อน (Weaknesses) 

จุดอ่อน คือขอ้บกพร่องท่ีธุรกิจของผูป้ระกอบการมีอยูเ่ป็นเร่ืองของการขาดแคลนเร่ือง ของความ
ผดิพลาด ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีควรขจดัออกไปใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้ 
โอกาส (Opportunities) 

โอกาสท่ีดี เป็นปัจจยัสนบัสนุนในสถานการณ์ท่ีทาํใหผู้ป้ระกอบการมีความไดเ้ปรียบ และทาํให้
ธุรกิจดาํเนินงานไปไดเ้จริญรวดเร็ว แต่ โอกาส เป็นปัจจยัภายนอก ผูป้ระกอบการไม่สามารถควบคุมได้
แตกต่างจากจุดแขง็ ซ่ึงเป็นปัจจยัภายในธุรกิจท่ีผูป้ระกอบการสามารถควบคุมได ้
อุปสรรค (Threats) 

อุปสรรค เป็นผลลบต่อธุรกิจและเป็นปัจจยัภายนอกท่ีผูป้ระกอบการไม่สามารถควบคุมได ้มีผลต่อ
ความสาํเร็จของการดาํเนินธุรกิจ หากผูป้ระกอบการไม่สามารถขจดัหรือสามารถเอาชนะได ้ อุปสรรค
แตกต่างจากจุดอ่อนตรงท่ีจุดอ่อนผูป้ระกอบการสามารถควบคุมได ้แต่ทั้งสองส่ิงกส่็งผลในทางลบใหธุ้รกิจ 
วตัถุประสงคข์องการวิเคราะห์อุปสรรคกเ็พ่ือหาหนทางท่ีจะเอาชนะหรือระมดั ระวงั และหลีกเล่ียงอุปสรรค
เหล่านั้นใหมี้ผลกระทบในทางลบนอ้ยลง โดยใหมี้ความสมดุลในส่วนประกอบทั้งส่ีน้ี 

 
 



       ตวัอย่าง การวเิคราะห์จุดอ่อน-จุดแขง็ และโอกาส-อุปสรรค ของการวจิยัและพฒันามันแกว 

        จุดแข็ง 

1. มีลกัษณะภูมิอากาศสามารถปลูกมนัแกวไดต้ลอดทั้งปี แต่นิยมปลูกใหส้ามารถเก็บเก่ียวผลผลิตได้
ในช่วงเทศกาลต่างๆพอดี 

2. ไม่ปรากฏวา่มีโรคและแมลงท่ีรบกวนตน้มนัแกวมากนกั 
3. มีตลาดรองรับในทอ้งถ่ิน และมีพ่อคา้แม่คา้รับซ้ือเพ่ือนาํไปจาํหน่าย 
4. ไดร้าคาดีถา้ผลผลิตอยูใ่นช่วงเทศกาล 
5. สามารถใชเ้ป็นวตัถุดิบในการทาํขนมและอาหารไดห้ลากหลาย เช่น ทาํขนมเกรียบกุง้, ทาํไส้ขนม

กะหร่ีป๊ับ, ทาํยาํ, แกงส้ม, ผดั และกินหวัสด 
6. ฝักอ่อนสามารถรับประทานได ้
7. สามารถใชเ้ป็นยากาํจดัศตัรูพืช โดยเฉพาะเมลด็แก่ซ่ึงมีสารท่ีมีฤทธ์ิเป็นยาฆ่าแมลง หลายชนิด เช่น 

pachyrrhizin, rotenone ฯลฯ นอกจากน้ียงัมีสารซาโปนิน ไดแ้ก่ pachysaponins A และ B ซ่ึงละลาย
นํ้าไดแ้ละเป็นพษิต่อปลาทาํใหป้ลาตาย 

8. สามารถใชเ้ป็นสมุนไพรซ่ึงมีรายงานวา่เมลด็แก่คร่ึงเมลด็สามารถใชเ้ป็นยาระบาย และใชเ้ป็นยาขบั
พยาธิได ้ถา้ใชใ้นปริมาณนอ้ยแต่ควรระมดัระวงั และใชเ้ป็นยารักษาโรคผวิหนงั 

9. นํ้ามนัจากเมลด็มนัแกวสามารถกินได ้ตน้หรือเถามีความเหนียวสามารถทาํแห อวนได ้
10. เกษตรกรมีความชาํนาญ 
11. เป็นพืชเสริมรายไดดี้ 

โอกาส 

1. ทาํการเกษตรผสมผสาน 
2. มีตลาดและผูบ้ริโภค สามารถจาํหน่ายผลผลิตไดส้มํ่าเสมอ 
3. ถนนและการคมนาคมขนส่งผลผลิตสะดวก 
4. สามารถนาํวตัถุดิบมาแปรรูปไดห้ลากหลายเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิต 

จุดอ่อน 

1. มีวชัพืชมาก และเส้ียนดินเขา้ทาํลายในบางพ้ืนท่ีทาํใหเ้กษตรกรมีการใชส้ารเคมี 
2. ตน้ทุนการผลิตสูง 
3. คุณภาพไม่สมํ่าเสมอ 
4. ขาดงานวิจยัและเทคโนโลยใีหม่ๆในการผลผลิตท่ีเหมาะสมกบัพ้ืนท่ี 
5. การผลิตเมลด็พนัธ์ุยงัทาํไดน้อ้ยไม่คุม้ค่าในการผลิตเมลด็พนัธ์ุไวป้ลูกเอง 



อุปสรรค 

1. อาจกระทบแลง้ เพราะเกษตรกรนิยมปลูกช่วงปลายฝน-ฤดูแลง้ 
2. ตน้ทุนการผลผลิตสูง 
3. ขาดแคลนแรงงาน และค่าจา้งแรงงานสูง 
4. คุณภาพและผลผลิตตํ่า  
5. มนัแกวมีนํ้ายางเม่ือถกูผิวหนงัอาจมีผลทาํใหเ้กษตรกรเกิดการระคายเคือง และเกิดผดผืน่คนั 

 
การวเิคราะห์ประเด็นปัญหา (SWOT) 

 จากการวิเคราะห์ประเดน็ปัญหาดงักล่าว สรุปปัญหาการผลิตมนัแกวไดเ้ป็นดงัน้ี 

1. ปัญหาการขาดเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมเพ่ือเพ่ิมคุณภาพและผลผลิต 
            ถึงแมว้่าเกษตรกรจะทาํการปลูกมนัแกวมาเป็นเวลานานแลว้แต่เกษตรกรยงัขาดชุดเทคโนโลยีดา้น

ต่างๆท่ีจะช่วยเพ่ิมผลผลิต คุณภาพผลผลิต และปลอดภยัจากสารพิษตกคา้งรวมทั้งการลดตน้ทุนในการผลิต

ดว้ย  เช่น วชัพืช, แมลงศตัรู (เส้ียนดิน) และปัญหาเทคโนโลยทีางดา้นการใชปั้จจยัการผลิตต่างๆท่ีเหมาะสม 

เช่น เกรดปุ๋ยและอตัราท่ีเหมาะสมในแต่พ้ืนท่ีท่ีมีการผลิต, การให้นํ้ า เพราะถา้ขาดนํ้าจะทาํใหห้วัเลก็ลีบ ซ่ึง

วิธีการท่ีมีอยู่ เช่น การปล่อยนํ้ าเขา้ไปแปลงร่องปลูก วิธีน้ีจะใชน้ํ้ าในปริมาณมากและแปลงไม่ควรจะลาด

เอียงมาก, การให้นํ้ าโดยสปิงเกอร์ วิธีน้ีตน้ทุนจะสูง เน่ืองจากอุปกรณ์ของระบบการให้นํ้ ารวมทั้งค่านํ้ ามนั

เช้ือเพลิง แต่ทาํใหผ้ลผลิตสูงข้ึน 

2. ปัญหาการขาดแคลนเมล็ดพนัธ์ุดีและเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพนัธ์ุมนัแกวท่ีให้ผลผลิตสูงใน
พ้ืนท่ี 

            เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมปลูกพนัธ์ุเบา คือ มีอายุเก็บเก่ียวไม่เกิน 120 วนั ซ่ึงเกษตรกรจะตอ้งสั่งซ้ือ

เมลด็พนัธ์ุมาจากจงัหวดัจนัทบุรี ในราคาถงัละ 1,500 บาท เมลด็พนัธ์ุ 1 ถงั (14 กิโลกรัม) สามารถปลูกได ้1 

ไร่ ถา้เกษตรกรผลผลิตพนัธ์ุเอง จะไม่คุม้เน่ืองจากไดผ้ลผลิตเมลด็ต่อไร่ตํ่าและตน้ทุนสูง ทาํใหไ้ม่เพียงพอ

ต่อการใชป้ลูกในฤดูกาลต่อไป 

3. องคค์วามรู้ท่ีไดม้าจากการศึกษาวิจยัและพฒันามนัแกวท่ีมีอยูย่งัมีอยูน่อ้ย องคค์วามรู้ยงัอยู่
ในวงจาํกดั ควรมีการศึกษาหาเทคโนโลยีใหม่ๆทั้งในองคก์รและร่วมกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินอยา่งจริงจงัและ
ต่อเน่ือง 

 



ประเดน็ปัญหาทีจ่ะต้องวจิยั 

 -องค์ความรู้และเทคโนโลยีดา้นการผลิตท่ีเหมาะสมเพื่อเพ่ิมคุณภาพ (ความหวาน) และผลผลิต 

รวมทั้ง วิทยาการหลงัการเกบ็เก่ียว มาตรฐานคุณภาพ  คุณประโยชน์ของผลผลิตมนัแกว และการแปรรูป ยงั

มีการศึกษาวิจยัอยูน่อ้ยและขาดความต่อเน่ือง ซ่ึงการศึกษาดงักล่าวจะเป็นแนวทางในการเพ่ิมมูลค่าผลผลิต

ใหก้บัเกษตรกรกลุ่มผูป้ลูกมนัแกวในเชิงพาณิชยใ์นพ้ืนท่ีและสร้างรายใหก้บักลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกมนัแกวได้

ต่อไป 

           - ยงัขาดเทคโนโลยเีพ่ือสนบัสนุนใหเ้กษตรกรสามารถผลิตเมลด็พนัธ์ุไดเ้องในพ้ืนท่ี ดงันั้นจึงสมควร

วิจยัและพฒันาพืชเศรษฐกิจเฉพาะพื้นท่ี/พืชทอ้งถ่ิน (มนัแกว) เพ่ือทาํการ ศึกษา ทดสอบ วิจยัและพฒันา

เทคโนโลยเีพ่ือเพ่ิมแนวทางเลือกใหก้บัเกษตรกรไดน้าํไปประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 

             ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

 -ไดผ้ลผลิตมนัแกวในพื้นท่ีจงัหวดัมหาสารคามและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีคุณภาพ

ตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากข้ึน เป็นสินคา้มีเอกลกัษณ์ของจงัหวดัมหาสารคาม รวมทั้งการผลิตเมลด็

พนัธุ์ใชเ้องไดใ้นพ้ืนท่ีไดอ้ยา่งเหมาะสม 

-วิธีเขตกรรมท่ีเหมาะสมเพ่ือเพ่ิมผลผลิตเมลด็พนัธ์ุมนัแกว 

-สารปรับปรุงดินท่ีเหมาะสมเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและองคป์ระกอบผลผลิตมนัแกว 

-การผลิตมนัแกวและเมลด็พนัธ์ุมนัแกวในระบบการปลูกพืชท่ีมีขา้วเป็นพืชหลกัและพ้ืนท่ีไร่ 

ตวัช้ีวดัความสําเร็จ 

            ไดชุ้ดเทคโนโลยีการผลิตมนัแกว และการผลิตเมลด็พนัธ์ุมนัแกวท่ีเหมาะสมมีคุณภาพดี รวมทั้งได้

แนวทางในการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีการผลิตไดอ้ย่างเหมาะสม มีคุณภาพ ตรงกับความต้องการ 

สามารถนาํผลผลิตไปแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตและรายไดใ้หแ้ก่เกษตรกรผูป้ลูกมนัแกวใหสู้งข้ึนได ้

1.2.3.7 วเิคราะห์ด้วยแผนทีค่วามคดิ (Mind Map)  
แผนทีค่วามคดิ 
แผนท่ีความคิด หรือท่ีรู้จกักนัโดยทัว่ ๆ ไป ซ่ึงกคื็อ mind – mapping ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือสาํคญัใน

การประชุมอยา่งสร้างสรรค ์ โดยเฉพาะการดาํเนินการประชุมใหอ้ยูใ่นประเด็นท่ีตอ้งการ และให้ทุกคนมี



โอกาสไดถ่้ายทอดความคิดสู่ท่ีประชุม (คู่มือการจดักระบวนการเรียนรู้ 54, 2548)โดยอุปกรณ์สาํหรับการ
บนัทึกการประชุมดว้ย “แผนทีค่วามคดิ” ซ่ึงประกอบดว้ยอุปกรณ์ ดงัน้ี 

1. กระดานแผน่ใหญ่ 
2. กระดาษแผน่ใหญ่ ๆ (flipchart) หลาย ๆ แผน่ 
3. ไมห้นีบกระดาษ (flipchart) 
4. ปากการเมจิกแท่งใหญ่ สีแดง ดาํ นํ้าเงิน เขียว ฯลฯ 
5. เทปกาว  

เทคนิคการวางแผนเพือ่นําไปสู่สังเคราะห์การแก้ปัญหาด้วย แผนทีค่วามคดิเพือ่จัดกลุ่มปัญหา 
แผนผงัความคิด (Mind map) คือระบบการจดัความคิดท่ีมีประสิทธิภาพ โดยเป็นเทคนิคในการ

นาํเสนองานโดยใชส้มองทั้งสองดา้น โดยนาํเสนอไดอ้ยา่งรูปแบบท่ีเขา้ใจง่าย สามารถท่ีจะประยกุตใ์ชง้าน

ทั้งรูปแบบการจดบนัทึก การจดัทาํรายงาน และการนาํเสนอ โดยแนวคิดท่ีใชน้าํเสนอจะเนน้การใชรู้ปภาพ

หรือสญัลกัษณ์แทนขอ้ความท่ีมีขอ้จาํกดัอยา่งมาก  

ตวัอยา่งการศึกษาการทดสอบรูปแบบระบบการปลูกพืชตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนท่ีปลูกมนั

สาํปะหลงัเป็นพืชหลกั โดยใช ้ Mind  map เพ่ืออธิบายการเก้ือกลูกนัของทรัพยากรภายในฟาร์มเกษตรกร 

 

รูปท่ี 2ไดอะแกรมแผนผงัความคิดแสดงการเก้ือกลูกนัของทรัพยากรภายในฟาร์ม ท่ีมา : อนุชา และคณะ 

(2552) 

นํา้หมักชีวภาพ 

เลีย้งสัตว์ (ไก่, ปลา) 

การเกือ้กูลกันของทรัพยากรภายในฟาร์ม 

ไม้ผล (มะม่วงแก้ว, มะขามป้อม 

 รายได้ อ้อย 
สระนํา้ 

กล้วย 

มันสาํปะหลัง 

 กลุ่มแปรรูปกล้วยฉาบ 

 ตัดใบและหวัปลีขาย 

อาหารและขาย 

ข้าวนาปี และข้าวไร่ 

ค่าวัสดุ 

เหลือเกบ็

รายจ่าย

ครัวเรือน 



ข้อดขีองการจดบันทึกด้วยแผนผงัความคดิ 

1. ศูนยก์ลางหรือความคิดหลกัถูกดาํเนินการไดอ้ยา่งชดัเจน 

2. ความสัมพนัธ์ท่ีสาํคญัของแต่ละความคิดจะเช่ือมโยงใหเ้ห็นอยา่งชดัเจน โดยความคิดท่ีสาํคญัจะอยู่

ใกลจุ้ดศูนยก์ลางมากกวา่ และความคิดยอ่ย หรือสาํคญันอ้ยจะอยูก่ิ่งปลาย 

3. การเช่ือมโยงระหว่างขอ้ความสําคญัจะเห็นเส้นทางความสัมพนัธ์อย่างเด่นชดั เพราะตาํแหน่งจะ

สอดคลอ้งตามสาย และเช่ือมโยงกนั 

4. ทาํใหเ้กิดการฟ้ืนความจาํ และทบทวนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และนาํเสนอไดง่้าย 

5. ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการคิดเน่ืองจากสามารถนาํความคิดท่ีผดุใส่ในระบบไดท้นัที 

6. ช่วยใหเ้กิดการเพ่ิมเติมความคิดใหม่ๆไดง่้ายข้ึนโดยความคิดไม่กระจดักระจาย 

7. แผนผงัความคิดแต่ละแผนสามารถมีรูปแบบท่ีแตกต่างกนัช่วยเพ่ิมความสามารถในการจดจาํ และ

เขา้ใจ 

สรุป Mind Map   

Mind Map เป็นแผนท่ีความคิดท่ีอจัฉริยะ เปรียบเสมือนลายแทงท่ีนาํไปสู่ การจดจาํ การเรียบเรียง 

การจดัระเบียบขอ้มูลตามธรรมชาติ การทาํงานของสมองตั้งแต่ตน้นัน่หมายความว่า การจาํและฟ้ืนความจาํ 

หรือการเรียกขอ้มูลเหล่านั้นกลบัมาใชใ้นภายหลงัจะทาํไดง่้าย และมีความถูกตอ้งแม่นยาํกว่าการใชเ้ทคนิค

การจดบนัทึกแบบเดิม 

2.  ข้อมูลมือสอง เช่น 

 -  แผนท่ี  

 - ขอ้มูลสถิติ 

  - ยทุธศาสตร์ของพ้ืนท่ีเป้าหมาย 

 - ขอ้มูลวิชาการท่ีเก่ียวขอ้ง และอ่ืนๆ (สืบคน้จากแหล่งขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือ) 

  ข้อมูลทุติยภูมิหรือข้อมูลมือสอง คือ ขอ้มูลท่ีมีการรวบรวมไวแ้ลว้ก่อนทาํการสาํรวจจริง 
ขอ้มูลประเภทน้ีแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ 

- ขอ้มูลมือสองท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร เช่น สถิติต่างๆ รายงาน เป็นตน้ 



- ขอ้มูลมือสองท่ีไม่เป็นลายลกัษณ์อกัษร เช่น ขอ้มูลท่ีไดจ้ากผูรู้้ท่ีนาํมาใชป้ระกอบการวางแผน

ก่อนการสาํรวจจริง 

ประโยชนข์องขอ้มูลมือสอง  

1) ทาํให้มองเห็นภาพรวมของปัญหาท่ีจะศึกษา หลังจากท่ีได้ศึกษาข้อมูลท่ีสัมพนัธ์กับ

ประเดน็ปัญหาท่ีจะศึกษาอยา่งถ่ีถว้นแลว้ 

2) ทาํให้ทราบว่ามีขอ้มูลอะไรบา้งท่ีสัมพนัธ์กบัประเดน็การศึกษาท่ีไดท้าํการเกบ็ไวแ้ลว้ เพ่ือ

นาํมาใชใ้นการวางแผนเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากภาคสนามหรือแหล่งปฐมภูมิ 

3) ทาํให้มีความเขา้ใจอย่างกวา้งในการท่ีจะเลือกวิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีเหมาะสมเพ่ือตอบ

คาํถามท่ีกาํหนดได ้

2.1 การเกบ็รวบรวมข้อมูลมือสอง 

การเกบ็รวบรวมขอ้มูลเป็นวิธีการท่ีจะใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มูลเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคห์รือ

เพ่ือตอบปัญหาท่ีตั้งไว ้การเก็บรวบรวมขอ้มูลมีหลายวิธี เช่น เก็บจากเอกสารบนัทึกขอ้มูล วิเคราะห์เน้ือหา 

แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และการสงัเกตการณ์ เป็นตน้ 

ในขั้นตอนน้ีผูท้าํการศึกษาควรจะทราบถึงความหมายของขอ้มูล ประเภทของขอ้มูล และ

วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล เพ่ือนาํมาใชใ้นการวางแผนปฏิบติังาน อน่ึง ส่ิงท่ีพึงจาํไวใ้นการเก็บรวบรวม

ข้อมูลทุกคร้ัง คือ ข้อมูลทุกช้ินท่ีเก็บมาควรจะต้องสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ ไม่ควรเก็บอะไร

นอกเหนือจากนั้น 

ในการเกบ็ขอ้มูลมือสองมีขั้นตอนดงัน้ี 

1) เร่ิมตน้ผูท้าํการศึกษาตอ้งนาํเอาวตัถุประสงค์ ประเด็นปัญหามาพิจารณาว่าจะใช้ขอ้มูล

อะไรมาวิเคราะห์เพ่ือเป็นคาํตอบปัญหาท่ีกาํหนดไว ้และจะเกบ็ขอ้มูลจากท่ีใดไดบ้า้ง 

2) ดาํเนินการจดัหาขอ้มูลมือสองจากแหล่งต่างๆโดยให้มีรายละเอียดครอบคลุมถึงระดบั

หมู่บา้นและครัวเรือนเกษตรกร 

3) ตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ของขอ้มูล และคดัเลือกขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือและสอดคลอ้ง

กบัวตัถุประสงค ์

4) จดัหมวดหมู่ขอ้มูลเป็นระบบเพ่ือความสะดวกในการนาํมาใช ้โดยทัว่ไปแบ่งเป็นหมวดหมู่ 

คือ กายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจและสงัคม 

 

 



2.2 ชนิดและแหล่งทีม่าของข้อมูลมือสองหรือข้อมูลทุติยภูม ิ

           (1) รายงานต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการและองคก์ารของรัฐบาล โดยทัว่ ๆ ไป หน่วยงานราชการ
หรือองคก์ารของรัฐบาล มกัจะมีรายงานแสดงขอ้มูลพิมพอ์อกมาเผยแพร่เป็นประจาํซ่ึงอาจเป็นรายงานราย 
เดือน รายสามเดือน หรือรายปี ขอ้มูลท่ีไดจ้ากรายงานต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการและองคก์ารของรัฐบาล
น้ีอาจถือไดว้่าเป็นท่ีมาของขอ้มูล ทุติยภูมิท่ีสาํคญัท่ีสุด 

          (2) รายงานและบทความจากหนงัสือหรือรายงานจากหน่วยงานเอกชน หน่วยงานของเอกชนบางแห่ง
โดยเฉพาะหน่วยงานใหญ่ๆจะพิมพร์ายงานเก่ียวกบัผลการดาํเนินงานของตนออกเผยแพร่เช่นเดียวกบั
หน่วยงาน ของราชการ เช่น รายงานประจาํเดือนของธนาคารพาณิชย ์นอกจากน้ี หนงัสือพิมพร์ายวนั หรือ
ส่ืออ่ืน ๆ มกัจะมีขอ้มูลทุติยภูมิประกอบบทความหรือรายงานดว้ย 

ขอ้มูลท่ีจาํเป็นตอ้งใชใ้นการวิเคราะห์พ้ืนท่ี และชุมชนข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคแ์ละปัญหาหรือส่ิง

ท่ีตอ้งการทราบเร่ืองอะไร แลว้จึงพิจารณาประเภทของขอ้มูลมือสองท่ีจะใช ้และจดัหาไดจ้ากแหล่งใด ดงั

ตวัอยา่งต่อไปน้ี 

ตารางที ่2 ชนิดของขอ้มูลท่ีตอ้งการและแหล่งท่ีมาของขอ้มูลมือสอง 

ชนิดของข้อมูลทีต้่องการ แหล่งข้อมูล 
1. ขอ้มูลทางกายภาพ 

1.1 ขอบเขตของพื้นท่ี 
   - ตาํบล 
   - หมู่บา้น 
 
1.2 เส้นทางคมนาคม 
1.3 ลกัษณะภูมิอากาศ 

- ปริมาณนํ้ าฝนและการกระจายตัว
ของฝน 

- อุณหภูมิ 
- ภยัธรรมชาติ 

1.4 ลกัษณะภูมิประเทศ  
1.5 คุณสมบติัของชุดดิน 

- ความเหมาะสมของชุดดิน 
- ปัญหาของดิน เช่น ปัญหาดินเคม็ 

 
- แผนท่ีภูมิประเทศ มาตรส่วน 1 : 50,000 
- แผนท่ีจงัหวดั มาตราส่วน 1: 250,000 จากสาํนกังาน

สถิติแห่งชาติ 
- แผนท่ีตาํบล จากสาํนกัผงัเมือง กระทรวงมหาดไทย 
- แผนท่ีภูมิประเทศมาตราส่วน 1: 50,000 
- สถิติปริมาณนํ้าฝนรายอาํเภอ/ตาํบล ยอ้นหลงัทั้งหมดท่ี

มีอยูจ่ากกรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน และการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
 
 

-  แผนท่ีภูมิประเทศ มาตรส่วน 1 : 50,000 
- กรมพฒันาท่ีดิน 
- แผนท่ีแสดงชุดดินมาตราส่วน 1 : 100,000 หรือ  

1: 50,000 



 
 

1.6 สภาพและการใชป้ระโยชน์จากแหล่ง
นํ้า 

- แหล่งนํ้าธรรมชาติ 
- แหล่งนํ้าท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน 
- แหล่งนํ้าใตดิ้น 

 
       

- แผนท่ีแสดงสมรรถนะของชุดดิน 
- แผนท่ีดินเคม็ 

 
 

-  แผนท่ีภูมิประเทศ มาตรส่วน 1 : 50,000 
- แผนท่ีชลประทานจากกรมชลประทาน 
- แผนท่ีระดบันํ้าใตดิ้นจากกรมทรัพยากรธรณี/กรม

โยธาธิการ/สาํนกังานเร่งรัดพฒันาชนบท 
 

 

ตารางที ่1 ชนิดของขอ้มูลท่ีตอ้งการและแหล่งท่ีมาของขอ้มูลมือสอง (ต่อ) 

ชนิดของข้อมูลทีต้่องการ แหล่งข้อมูล 
    2. ขอ้มูลทางชีวภาพ 
     - ประเภทขอ้มูล 
       - การปลูกพืช 
            - ชนิด 

- พ้ืนท่ี 
- ปริมาณผลผลิต 
- ช่วงเวลาการเพาะปลูก 
- อ่ืนๆ 

- การเล้ียงสตัว ์
- ชนิด 
- ปริมาณ 
- เหตุผลการเล้ียง 
- อ่ืนๆ 

- การประมง 
- ชนิด 
- สตัวน์ํ้าท่ีเล้ียง/หาวิธีการเล้ียง 

2.2 ปัญหาและเทคโนโลยกีารผลิต 
- การเพาะปลูก 
- การเล้ียงสตัว ์

 
 
- สถิติการปลูกพืชของตาํบล 
- ขอ้มูลพ้ืนฐานการเกษตร (ชพก.) 

 
 

 
-  สถิติการเล้ียงสตัวจ์ากสาํนกังานปศุสตัวอ์าํเภอ 

 
 
 
-  ประมงอาํเภอ 

 
 
-  สาํนกังานเกษตรอาํเภอ 
-  สาํนกังานปศุสัตวอ์าํเภอ 
-  สาํนกังานประมงอาํเภอ 

 
 



- การประมง 
 

 

-  

ท่ีมา : ดดัแปลงจาก วิทยา (2542) 

ข้อเสนอแนะบางประการในการรวบรวมข้อมูลมอืสอง 

1) ขอ้มูลมือสองท่ีหามาไดส่้วนมากเก่ียวกบัทางกายภาพ และชีวภาพ ส่วนทางดา้นเศรษฐกิจและสังคม

มกัไดจ้ากการสาํรวจจริง 

2) การเก็บรวบรวมข้อมูลควรพิจารณาข้อมูลยอ้นหลังให้มากท่ีสุดจนสามารถให้คาํตอบตาม

วตัถุประสงคท่ี์จะศึกษา เช่น ปริมาณนํ้าฝนควรเกบ็ยอ้นหลงัมากกว่า 10 ปี และในกรณีท่ีมีการทาํพร้อมกนั

หลายๆตาํบลขอ้มูลบางอย่างอาจจะหาไดค้ร้ังเดียวพร้อมกนั เช่น การจดัทาํแผนท่ีแสดงชุดดินอาจจะตกลง

ใหจ้งัหวดัหรืออาํเภอสนบัสนุน 

3) ก่อนจะดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูลมือสองควรพิจารณาแหล่งท่ีมาของขอ้มูลอยา่งรอบคอบเพราะ

ขอ้มูลบางเร่ืองอาจมีการจดัเกบ็หลายหน่วยงาน อาจจะเกิดความขดัแยง้หรือสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั ควรจะ

คดัเลือกจากแหล่งท่ีน่าเช่ือถือ ลกัษณะของขอ้มูลตรงตามวตัถุประสงค์การศึกษาของเรามากท่ีสุด และ

สะดวกในการจดัเกบ็ 

4) ก่อนจะดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลมือสอง ควรทาํการสาํรวจพ้ืนท่ีท่ีจะทาํการศึกษาอยา่งคร่าวๆ

ก่อน ซ่ึงจะช่วยใหเ้กิดความเขา้ใจอยา่งกวา้งขวางในการกาํหนดขอ้มูลท่ีจะนาํมาวิเคราะห์ 

5) ไม่วา่ขอ้มูลจากหลายแหล่งท่ีไดม้าจะยนืยนัหรือขดัแยง้กนั เม่ือออกภาคสนามควรทาํการตรวจสอบ

อีกคร้ังหน่ึง เพราะขอ้มูลอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้เช่น ทางคมนาคม แหล่งนํ้ า และขอบเขตของพ้ืนท่ีท่ี

ทาํการศึกษา เป็นตน้ 

6) การรวบรวมขอ้มูลมือสองแต่ละชนิด ควรเนน้การหาขอ้มูลท่ีอยูใ่นช่วงระยะเวลาเดียวกนั 

7) การจดัหาขอ้มูลมือสองอาจจะยุง่ยากในระยะแรกๆ เน่ืองจากขอ้มูลอยูก่ระจดักระจายตามหน่วยงาน

ต่างๆ แต่จะสะดวกข้ึนเม่ือกระทาํต่อเน่ือง 

 

 

 

 



ปัญหาในการใช้ข้อมูล  

           ปัญหาในการใช้ข้อมูลปฐมภูมิ  มกัจะมีปัญหาเก่ียวกบัเร่ืองต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

1)   ไม่ทราบวา่จะใชว้ิธีเลือกตวัอยา่งหรือวิธีการวางแผนการทดลองแบบใดจึงจะเหมาะสม 

2)   ไม่ทราบวา่จะประเมินความถูกตอ้งเช่ือถือไดข้องขอ้มูลท่ีเกบ็รวบรวมมาไดอ้ยา่งไร 

3)   ไม่ทราบวา่จะวิเคราะห์ขอ้มูลอยา่งไรในกรณีขอ้มูลท่ีเกบ็รวบรวมไดไ้ม่ครบถว้นหรือขาดหายไป
มากเน่ืองจากไม่ไดรั้บความร่วมมือจากผูใ้หข้อ้มูล 

ปัญหาในการใช้ข้อมูลทุติยภูม ิ การใชข้อ้มูลทุติยภูมิมกัจะมีปัญหาเก่ียวกบัเร่ืองต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

1)  ความถูกตอ้งเช่ือถือไดข้องขอ้มูล 

2)  ความทนัสมยัของขอ้มูล 

3)  การขาดหายไปของขอ้มูลบางรายการ 

สรุป  เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลชุมชนเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีผูศึ้กษาพึงนาํมา ประยกุตใ์ชใ้ห้

เหมาะสมกบัวตัถุประสงค์ของการศึกษา การเก็บขอ้มูลบางวิธีตอ้งใช้เทคนิค และเคร่ืองมือหลายอย่าง

รวมกนั เพ่ือความเขา้ใจในสภาพและความเปล่ียนแปลงของชุมชนอยา่งแทจ้ริง 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
รูปที ่3 สมัภาษณ์เกษตรกรผูข้ายมนัแกวในพื้นท่ี อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 

 

 

 
รูปที ่4 สมัภาษณ์กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกมนัแกว ในพื้นท่ี อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 

 

 

 



 
รูปที ่5 เสวนาเกษตรกรผูป้ลูกมนัสาํปะหลงัหลงันาจงัหวดัมหาสารคาม โดยมีผูด้าํเนินการสนทนา 

(Moderator) 

 

 
 

รูปที ่6 เสวนาเกษตรกรผูป้ลูกมนัสาํปะหลงัจงัหวดัมหาสารคาม โดยตวัแทนกลุ่มเกษตรกรดาํเนินการเสวน

เอง 

 

 

 



 
รูปที ่7 การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้วโพดฝักสด จงัหวดัมหาสารคาม 

 

 
 

รูปที ่8 การสาํรวจเกบ็ขอ้มูลภาคสนามในแปลงเกษตรกรผูป้ลูกขา้วโพดฝักสด และพืชผกัจงัหวดั

นครราชสีมา 

 

 

 

 

 

 



 

บทที ่3 การวางแผนการดาํเนินงาน 

เรียบเรียงโดย นางรัตน์ติยา พวงแกว้ 

ศูนยวิ์จยัและพฒันาการเกษตรบุรีรัมย ์สาํนกัวิจยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 4 

 การวางแผน เป็นกาํการกาํหนดภารกิจ วตัถุประสงค ์และวิธีการท่ีจะทาํใหว้ตัถุประสงคสั์มฤทธ์ิผล
ไวล่้วงหนา้ หรือ การวางแผน เป็นการตดัสินใจล่วงหนา้ว่าจะตอ้งทาํอะไร ทาํเม่ือไหร่ และใครจะเป็นผูท้าํ 
การวางแผนท่ีประสบผลสําเร็จจะตอ้งมุ่งลดผลกระทบจากความเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึนในองคก์ารทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาว  

วตัถุประสงค์ของการวางแผนการดาํเนินงาน 

1. เพ่ือกําหนดวัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการดําเนินงานของแต่ละภาคส่วน แต่ละ
หน่วยงาน 

2. เพ่ือกาํหนดลาํดบัความสาํคญัของการพฒันาแผนงาน/โครงการ กบัวตัถุประสงค ์และกล
ยทุธ์ของแต่ละภาคส่วน หน่วยงาน หรือแต่ละพ้ืนท่ี 

3. เพ่ือกาํหนดแผนงาน/โครงการ เพ่ือเช่ือมโยงไปสู่การปฏิบติัหรือการดาํเนินงาน 

ประเภทของการวางแผนตามระยะเวลา คือ 

1. แผนระยะส่ัน (Short term plans) หมายถึง แผนท่ีมีระยะเวลาการปฏิบติัการประมาณ 1 ปี 
หรือนอ้ยกวา่ 

2. แผนระยะยาว (Long term plans) หมายถึง แผนท่ีมีระยะเวลาการปฏิบติัการมากกวา่ 1 ปีข้ึน
ไปอาจจะอยูใ่นช่วง 3-5 ปี 

ขั้นตอนการวางแผนการดาํเนินงาน มีดงัต่อไปน้ี 

1. การประชุมผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

เป็นการประชุมเพ่ือร่วมช้ีแจง กาํหนดวตัถุประสงค ์ร่วมกนัวางแผนการดาํเนินงานใหเ้ขา้ใจตรงกนั
และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั ตวัอยา่งเช่น 

การสดสอบการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินในยางพารา หากเป็นการวางแผนระยะสั้น ผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ตอ้งร่วมประชุมวางแผน เช่น เกษตรกรผูท่ี้สนใจ ผูน้าํกลุ่มเกษตรกร นักวิชาการเกษตรของศูนยฯ์/สถานี 
และนกัวิชาการเกษตรจากสถาบนัวิจยัยาง เป็นตน้ ส่วนการวางแผนระยะยาว ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีตอ้งร่วม



ประชุมวางแผน เช่น เกษตรกรผูท่ี้สนใจ ผูน้าํกลุ่มเกษตรกร เจา้หนา้ท่ีองคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ี
ดาํเนินการ นกัวิชาการเกษตรของศูนยฯ์/สถานี นกัวิชาการเกษตรจากสถาบนัวิจยัยาง กลุ่มสหกรณ์ยางพารา
ในทอ้งถ่ิน และผูป้ระกอบการ เป็นตน้ 

2. การคดัเลือกเทคโนโลย ี

ผูมี้ส่วนไดเ้สียร่วมคดัเลือกเทคโนโลยีท่ีจะนาํไปทดสอบในพ้ืนท่ี โดยตอ้งนาํผลการวิเคราะห์พ้ืนท่ี
และประเดน็ปัญหา มาเป็นขอ้มูลในการพิจารณาคดัเลือกเทคโนโลย ีตวัอยา่งเช่น จากการวิเคราะห์พ้ืนท่ีและ
ประเด็นปัญหา พบว่า ประเด็นปัญหา คือ ผลผลิตยาพาราใน จงัหวดับุรีรัมย ์นอ้ยกว่าผลผลิตเฉล่ียของภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ สาเหตุคือการใส่ปุ๋ยไม่ตรงตามคาํแนะนาํของกรมวิชาการเกษตร เน่ืองจากขาดความรู้ 
และตน้ทุนสูงเพราะปุ๋ยราคาแพง ดงันั้นผูมี้ส่วนไดเ้สียตอ้งคกัเลือกเทคโนโลยีท่ีสามารถเมผลผลิตและลด
ต้นทุนสูงเพราะปุ๋ยราคาแพง เพ่ือเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว เช่น เทคโนโลยีการใส่ปุ๋ยตามค่า
วิเคราะห์ดิน ซ่ึงเป็นเทคโนโลยท่ีีสถาบนัวิจยัยาง กรมวิชาการเกษตร มีอยูแ่ลว้ และสามารถนาํมาทดสอบใน
พ้ืนท่ีเป้าหมายไดเ้ลย เพ่ือให้ไดเ้ทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเฉพาะพ้ืนท่ี ในการคดัเลือกเทคโนโลยีท่ีจะนาํมา
ทดสอบ ควรเลือกทดสอบปุ๋ยเพียงปัจจยัเดียว เพ่ือให้เกษตรกรไดเ้ห็นผลของเทคโนโลยีการใส่ปุ๋ยตามค่า
วิเคราะห์ดินอยา่งชดัเจน และเกษตรจะไดย้อมรับเทคโนโลยอียา่งมัน่ใจ 

3. คดัเลือกเกษตรกรร่วมดาํเนินงาน 
3.1 รับสมคัรเกษตรกรท่ีสนใจเขา้ร่วมโตรงการ 
หลงัจากการประขุมผูมี้ส่วนไดเ้สียแลว้ ให้ดาํเนินการรับสมคัรเกษตรกรผูท่ี้สนใจจะร่วมทดสอบ 

ในการสมคัรคร้ังแรกไม่ควรจาํกดัจาํนวนเกษตรกรท่ีสมคัร ควรเปิดโอกาสให้เกษตรกรท่ีสนใจสมคัรอยา่ง
ทัว่ถึง เน่ืองจากจะพิจารณาคดัเลือกเกษตรกรท่ีมีความพร้อมอีกคร้ัง 

3.2 ช้ีแจงรายละเอียดของโครงการและการดาํเนินงาน 
เม่ือรับสมัครเกษตรกรแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ การช้ีแจงรายละเอียดของโครงการและการ

ดาํเนินงานกบัเกษตรกรท่ีสมคัรได้รับทราบ เพ่ือให้เกษตรกรไดพิ้จารณาทบทวน และตดัสินใจเขา้ร่วม
ดาํเนินการทดสอบ 

3.3 คดัเลือกเกษตรกรท่ีมีความพร้อม 
การพิจารณาคดัเลือกเกษตรกรเขา้ร่วมทดสอบ มีขอ้ควรคาํนึงดงัน้ี 
- เกษตรกรตอ้งมีจิตรอาสา คือ เป็นผูมี้จิตใจท่ีเป็นผูใ้ห ้เช่น ให้ความรู้ ให้ความช่วยเหลือทั้ง

แรงกาย และแรงสมอง จิตใจท่ีตอ้งการช่วยเหลือผูอ่ื้น หรือนึกถึงส่วนรวม ซ่ึงขอ้มูลน้ีเราสามารถสอบถาม
ไดจ้ากผูน้าํกลุ่มเกษตรกร หรือเจา้หน้าท่ีองค์การบริหารส่วนทอ้งถ่ิน ประกอบกบัจากการพูดคุยซักถาม
เกษตรกรดว้ยตนเอง 



- เกษตรกรต้องมีใจใฝ่เรียนรู้ หมายถึง คุณลกัษณะท่ีแสดงออกถึงความตั้ งใจท่ีจะเพียร
พยายามในการร่วมทดสอบ ความตอ้งการเรียนรู้ในเทคโนโลยี และสามารถถ่ายทอด เผยแพร่ และสามารถ
นาํเทคโนโลยมีาปรับใชใ้นพื้นท่ีได ้

- ท่ีตั้งแปลง ตอ้งอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีเป็นแหล่งปลูกพืชท่ีตอ้งการทดสอบ เช่น ทดสอบการใส่ปุ๋ย
ตามค่าวิเคราะห์ในยางพารา จงัหวดับุรีรัมย ์ควรเลือกพ้ืนท่ีท่ีปลูกยางมากและประสบผลผลิตยางตํ่า ไดแ้ก่ อ.
บา้นกรวด อ.ละหานทราย อ.สะตึก และ.แคนดง แปลงตอ้งไม่ไกลจากแหล่งชุมชน มีเส้นทางคมนาคม
สะดวก ง่ายต่อการท่ีเกษตรกรผูท่ี้สนใจเดินทางเขา้ไปศึกษาแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

4. กาํหนดแผนการทาํความเขา้ใจร่วมกบัเกษตรกร 
ใหเ้ทคโนโลยท่ีีคดัเลือกไวแ้ก่เกษตรกรท่ีร่วมดาํเนินงาน วิธีการใหค้วามรู้ เช่น การอบรม การศึกษา

ดูงาน การใหค้าํปรึกษา  
สรุปว่าการวางแผนการดาํเนินงาน เป็นการกาํหนดภารกิจ วตัถุประสงค์ และวิธีการ ก่อนการ

ดาํเนินการทดสอบ ทั้งน้ีเพ่ือใหก้ารทดสอบบรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวต้ามกรอบระยะเวลาท่ีกาํหนด 
 
 

 
 

รูปท่ี 1 การประชุมผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 



 

รูปท่ี 2 กาํหนดแผนการทาํความเขา้ใจร่วมกบัเกษตรกร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที ่4 การทดสอบเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม 

เรียบเรียงโดย นางรัตน์ติยา พวงแกว้ 

ศูนยวิ์จยัและพฒันาการเกษตรบุรีรัมย ์สาํนกัวิจยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 4 

เป็นการคดัเลือกเทคโนโลยท่ีีไดจ้ากการวิเคราะห์ประเดน็ปัญหามาทดสอบในพ้ืนท่ีเป้าหมายโดยจดัทาํ
เป็นแปลงเรียนรู้ท่ีมีความเหมาะสมเฉพาะพื้นท่ี โดยเกษตรกรมีส่วนร่วมในการวางแผนการดาํเนินการทดสอบ 
ร่วมเกบ็ขอ้มูลและประมวลผลการทดสอบ 
วตัถุประสงค์ 
 เพ่ือเปรียบเทียบเทคโนโลยขีองกรมวิชาการเกษตร ใหเ้กษตรกรในพ้ืนท่ีไดศึ้กษาเรียนรู้ดว้ยตนเองและ
เกษตรกรสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยนีั้นได ้
ขั้นตอนการดําเนินงานทดสอบ ดงันี ้

1. จากประเดน็ปัญหาของเกษตรกรในพ้ืนท่ี ไดด้าํเนินการคดัเลือกเทคโนโลยท่ีีจะนาํไปทดสอบ
เปรียบเทียบกบัวิธีเกษตรกรเพ่ือแกปั้ญหาและไดค้ดัเลือกเกษตรกรร่วมทดสอบแลว้ ขั้นตอนต่อไป คือร่วมกบั
เกษตรกรดาํเนินการทดสอบเทคโนโลย ี

1. การดาํเนินการและเกบ็ขอ้มูลการทดสอบ ตามแผนปฏิบติังานทดสอบ 
วตัถุประสงคข์องการทดสอบเทคโนโลยเีพ่ือนาํเทคโนโลยวีิชาการท่ีมีอยูแ่ลว้ และท่ีมีผลต่อการเพ่ิม

ผลผลิต การแกปั้ญหาการผลิต มาทดสอบในรูปแบบของแปลงเรียนรู้ เพ่ือใชเ้ป็นแหล่งแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่าง
เกษตรกร นกัวิชาการเกษตร ผูป้ระกอบการ และหน่วยงานในพ้ืนท่ี โดยระหว่างดาํเนินการทดสอบจดัใหมี้การจดั
ใหมี้การจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้การปฏิบติังานเป็นระยะตลอดการดาํเนินการและเกบ็ขอ้มูล ณ แปลงเกษตรกรท่ี
ร่วมทดสอบและผูส้นใจ ซ่ึงช่วงระยะเวลาท่ีเหมาะสม ไดแ้ก่ ช่วงก่อนปลูก การจดัการในช่วงดูแลรักษา จนถึง
เกบ็เก่ียว โดยใหค้วามรู้ทั้งทางทฤษฎี และปฏิบติั ในแต่ละขั้นตอนของการจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ตอ้งมีแบบ
ประเมินความพึงพอใจเพ่ือใหเ้กษตรกรและผูส้นใจร่วมประเมิน 

2. การติดตาม บนัทึกขอ้มูล ตามแผนท่ีกาํหนดไว ้
- ติดตามการปฏิบติังานในแปลงของเกษตรกร เกบ็ขอ้มูลตามท่ีเขียนไวใ้นแผน เช่น พิกดัแปลง

สภาพแวดลอ้ม ตวัอยา่งดิน วนัเดือนปีท่ีปฏิบติังานต่างๆ ค่าใชจ่้ายขอ้มูลโรค และแมลง ผลผลิตรายได ้เป็นตน้ 
4.  รวบรวม วเิคราะห์ขอ้มูล แปรผล สรุปผล และเขียนรายงาน 
-   นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทดสอบ มาประมวล กรรมวิธีท่ีดีท่ีสุด ความคุม้ค่าต่อการลงทุน อตัราส่วน

รายไดต่้อการลงทุน (BCR) เขียนรายงานโดยมีเอกสารอา้งอิงมาสนบัสนุนผลการทดลองนั้น 
 
 
 



อตัราส่วนรายไดต่้อการลงทุน (BCR)   = รายได ้

 
ตน้ทุนทั้งหมด 

   
โดยค่า  BCR= 1 คือ จุดคุม้ทุน 
> 1 คือ ความคุม้ค่าต่อการลงทุน (ค่ามาก มีความคุม้ค่าต่อการลงทุนมาก) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที ่5 การประเมินเทคโนโลยี 
เรียบเรียงโดย นางสาวนิรมล  ดาํพะธิก 

ศูนยวิ์จยัและพฒันาการเกษตรอาํนาจเจริญ สาํนกัวิจยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 4 

การประเมินเทคโนโลย ีเป็นกระบวนการหน่ึงของการทดสอบเทคโนโลย ีการประเมินเป็นการประ
มวนผลการทดสอบ ในการประเมินมีเป้าประสงคห์ลกัคือ ตอ้งการขอ้มูลท่ีบ่งช้ีว่าการดาํเนินการทดสอบ
เทคโนโลยีนั้น เป็นไปตามวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไวห้รือไม่ รวมถึงการศึกษาว่าในการดาํเนินการทดสอบมี
ปัญหาท่ีตอ้งปรับปรุงเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขเร่ืองอะไรบา้ง และการทดสอบมีความเหมาะสมกบัพ้ืนท่ีมาก
นอ้ยเพียงใด 
วตัถุประสงค์ 

เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ ทราบเง่ือนไขและขอ้จาํกดัในการนาํเทคโนโลยไีปปรับใชใ้นพ้ืนท่ี 
วธีิการประเมินเทคโนโลย ีไดแ้ก่ 

1. การประเมินระหว่างการทดสอบ เป็นการประเมินเทคโนโลย ีเพ่ือการปรับปรุงการทดสอบเป็น
สําคญัซ่ึง อีกทั้งยงัช่วยตรวจสอบว่า โครงการไดด้าํเนินไปตามแผนการทดสอบอย่างไร เช่นการประเมิน
ความพึงพอใจของผูม้าร่วมเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ ณ แปลงเรียนรู้ 

2.  การประเมินเม่ือส้ินสุดการทดสอบ เป็นการประเมินผลรวมสรุป ใช้ประเมินหลงัส้ินสุดการ
ทดสอบ ซ่ึงผลสรุปท่ีไดจ้ะนาํสู่การรายงานว่า การทดสอบเทคโนโลยีไดบ้รรลุตามวตัถุประสงค์ และ
เป้าหมาย หรือไม่ อย่างไร ตลอดจนการสรุปถึงสถานภาพของการทดสอบว่าประสบความสําเร็จหรือ
ลม้เหลวเพียงไร มีปัญหาหรืออุปสรรคใดท่ีตอ้งแกไ้ขปรับปรุงขอ้มูลเหล่าน้ีจะช่วยใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสียใน
การร่วมทดสอบสามารถนาํไปสู่การตดัสินว่าการทดสอบเทคโนโลยีนั้นสามารถนาํมาปรับปรับใชใ้นพ้ืนท่ี
ไดห้รือไม่ ประเมินการยอมรับเทคโนโลยดีว้ย 

- การเสวนาเกษตรกรผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
- การสมัภาษณ์ 
- แบบประเมิน 
- การตรวจเยีย่ม 

ผู้ทีเ่กีย่วข้องในการประเมนิการยอมรับเทคโนโลย ีไดแ้ก่ 
 - หน่วยงานภายใน และเกษตรกรท่ีร่วมโครงการ 
 - ผูมี้ส่วนไดเ้สีย (stake holder) ร่วมประเมินผลการใช้เทคโนโลยี เช่น เกษตรกรขา้งเคียง 
ผูป้ระกอบการ องคก์รและหน่วยงานในพ้ืนท่ี 
 

 
 



 

บทที ่6 การถ่ายทอดเทคโนโลย ี
เรียบเรียงโดย นางนวลจนัทร์  ศรีสมบติั 

ศูนยวิ์จยัและพฒันาการเกษตรสุรินทร์ สาํนกัวิจยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 4 

วตัถุประสงค ์ 
เพ่ือใหผู้มี้ส่วนไดเ้สีย เช่น เกษตรกร ผูป้ระกอบการ องคก์รและหน่วยงานในพ้ืนท่ี เขา้ถึง

เทคโนโลย ี
 
วิธีเลือกใหเ้หมาะสม มีดงัน้ี 
6.1 แปลงทดลอง/ทดสอบ เป็นแปลงตน้แบบเทคโนโลยท่ีีเหมาสม เกษตรกรเจา้ของแปลงเป็น

วิทยากรหรือผูรู้้ถ่ายทอดองคค์วามรู้ 
6.2 ในระหวา่งดาํเนินการ แปลงทดสอบ/แปลงทดลอง เป็นสถานท่ีศึกษาแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่าง

เกษตรกรร่วมโครงการกบัเกษตรกรแปลงขา้งเคียงในพ้ืนท่ีหรือผูส้นใจนาํเทคโนโลยไีปปรับใช ้
6.3 การถ่ายทอดเทคโนโลยสู่ีเกษตรกร โดยผา่นองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น กรมส่งเสริมสหกรณ์ อง๕

การบริหารส่วนทอ้งถ่ิน กรมส่งเสริมการเกษตร เครือข่ายกลุ่มเกษตรกร Stake holder ซ่ึงเทคโนโลยดีงักล่าว
ตอ้งเหมาะสมกบัศกัยภาพของพ้ืนท่ีนั้นๆ 

 6.3.2 การจดังานวนัถ่ายทอดเทคโนโลย ี(field day) 
 6.3.3 การฝึกอบรม 
 6.3.4 จดันิทรรศการ 
6.4 การถ่ายทอดเทคโนโลยผีา่นส่ือสารสนเทศ เช่น เวบ็ไซด ์ทีวี วิทย ุโปสเตอร์ เอกสาร แผน่พบัเป็น

ตน้ 
6.5 การนาํเสนอผลงานการประชุมวิชาการต่างๆ 

 
 



 
 
 
รูปท่ี 1 การจดังานวนัถ่ายทอดเทคโนโลย ี
 

 
 
รูปท่ี 2 การฝึกอบรมเกษตรกร 



 

 
 
รูปท่ี 3 การจดันิทรรศการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที ่7 การขยายผลงานวิจัยสู่การนําไปใช้ประโยชน์ 
เรียบเรียงโดย นายสุกิจ  รัตนศรีวงษ ์

 สาํนกัวิจยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 4 

 จากผลงานวิจยัท่ีผ่านกระบวนการถ่ายทอดตามขั้นตอนจนไดเ้ป็นเทคโนโลยีการผลิตเฉพาะ
พ้ืนท่ี การขยายผลสู่การนาํไปใชป้ระโยชนอ์ยา่งกวา้งขวางเป็นประเดน็สาํคญั ท่ีจะเป็นตวัช้ีวดัว่าเกษตรกรใหก้าร
ยอมรับเทคโนโลยีนั้นหรือไม่ ผลของเทคโนโลยีท่ีทาํการทดสอบอาจประสบความสําเร็จในแง่ของตวัเลขเชิง
เปรียบเทียบกบัวิธีเกษตรกร แต่ดว้ยบทบาทหนา้ท่ีของ สวพ. และหน่วยงานในสังกดั มีมากกว่านั้นคือมีการขยาย
ผลนาํผลงานวิจยัไปใชป้ระโยชน์ สามารถนาํไปปรับใชใ้นพ้ืนท่ีเป้าหมายไดอ้ย่างกวา้งขวางรวดเร็ว และยัง่ยืน 
ซ่ึงการดาํเนินงานจะต้องอาศยัความร่วมมือกบัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในพ้ืนท่ี ทั้งเกษตรกร ผูป้ระกอบการ และ
หน่วยงานราชการต่างๆ ในพ้ืนท่ี สอดคลอ้งกบับทบาทหนา้ท่ี ภารกิจ และตอบสนอง ความตอ้งการของแต่ละ
ภาคส่วน ดงัน้ี 

 เกษตรกร เทคโนโลยีท่ีทาํการทดสอบสามารถอธิบายให้เกษตรกรเขา้ใจไดง่้าย ทาํการทดสอบทีละ
ปัจจัย เช่น การทดสอบการจดัการปุ๋ย ควรทดสอบเร่ืองปุ๋ยเพียงปัจจยัเดียว เพ่ือให้เกษตรกรไดเ้ห็น
อิทธิพลของการจดัการปุ๋ย และสามารถเปรียบเทียบให้เห็นถึงความแตกต่างจากท่ีเกษตรกรเคยปฏิบติั 
เม่ือเกษตรกรยอมรับค่อยเพ่ิมปัจจยัอ่ืนเขา้มา เช่น การเลือกใช้พนัธ์ุท่ีเหมาะสมกบัพ้ืนท่ี การจดัการ
วชัพืชการจดัการนํ้า ฯลฯ 

 ผู้ประกอบการ ผลของเทคโนโลยจีะตอ้งแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของปัจจยัท่ีทดสอบอยา่งชดัเจน ทั้งใน
ดา้นของการเพ่ิมผลผลิต การแกไ้ขปัญหา และ/หรือ ลดตน้ทุนการผลิต ซ่ึงสามารถนาํไปปรับใชแ้ละ
ขยายผลในพ้ืนท่ีเป้าหมายไดอ้ย่างกวา้งขวาง ส่งผลให้ผูป้ระกอบการมีวตัถุดิบเพ่ือป้อนโรงงานอย่าง
เพียงพอ 

 หน่วยงานในพืน้ที่ ผลของเทคโนโลยีท่ีทาํการทดสอบตอ้งสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ หรือแนวทางการ
ดาํเนินงานของหน่วยงานนั้นๆจึงจะก่อใหเ้กิดความร่วมมือในการนาํเทคโนโลยไีปขยายผลเพ่ือใหบ้รรลุ
เป้าหมายของหน่วยงานนั้น 
อยา่งไรก็ตามผลงานวิจยัท่ีดี สามารถตอบสนองความตอ้งการชองผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีหลากหลายจะถูก

นาํไปใชป้ระโยชน์ในหลายๆดา้น ตวัอยา่งเช่น ผลงานวิจยัของ ศ.ดร.ทศันีย ์อตัตะนนัท ์เร่ือง เทคโนโลย ี“ปุ๋ยส่ัง
ตดั”เพ่ือลดตน้ทุนสาํหรับขา้วโพด ขา้วและออ้ย สามารถช่วยลดตน้ทุนการผลิต ลดการใชส้ารกาํจดัศตัรูพืช แต่
ผลผลิตทั้งปริมาณและคุณภาพจะสูงข้ึน เกษตรกรมีกาํไรมากข้ึน ซ่ึงในระยะยาม เกษตรกรจะมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข้ึน มีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองดินและปุ๋ยไม่ตกเป็นเหยือ่การโฆษณาชวนเช่ือการขายสารปรับปรุงดินและปุ๋ย จึงมี
การนาํไปใชป้ระโยชนอ์ยา่งกวา้งขวาง ดงัน้ี 



1. เชิงเศรษฐกิจ คาํแนะนาํ “ปุ๋ยส่ังตดั” ช่วยเกษตรกรกรตดัสินใจใชปุ๋้ยไดอ้ย่างถูกตอ้ง ทาํให้ตน้ทุน
การผลิตลดลง ขณะท่ีผลผลิตเพ่ิมข้ึน ส่งผลใหเ้กษตรกรมีกาํไรมากข้ึน และเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขนัการกลิตพืชกบันานาประเทศ 

2. เชิงพาณิชย์ มีการนาํเอาชุดตรวจสอบ NPK ในดินแบบรวดเร็วไปดาํเนินการในเชิงพาณิชย ์โดยมี
บริษทับุญดินไทย มูลนิธิพลงันิเวศและชุมชนขอเช่าสิทธิการผลิตและจาํหน่ายทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

3. เชิงสาธารณะ ก่อใหเ้กิดการต่ืนตวัและการรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื่อเรียนรู้เทคโนโลยี (ปุ๋ยสั่งตดั)
และจดัหาแม่ปุ๋ยมาผสมใชเ้อง มีนกัธุรกิจและนกัวิจยัท่ีจะทาํงานต่อยอดการใชเ้ทคโนโลยน้ีี เช่น ทาํ
เคร่ืองผสมปุ๋ยแบบง่ายๆ ใหเ้กษตรกรใช ้ทาํหุ่นยนตเ์กบ็ตวัอยา่งดินและวิเคราะห์ดิน เป็นตน้ 

4. เชิงนโยบาย ผลการวิจยัไดรั้บการยอมรับจากหน่วยงานของรัฐ และส่งผลให้เกิดเป็นนโยบายใน
ระดบัหน่วยงาน เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร นาํเทคโนโลยี “ปุ๋ยส่ังตดั” ไปขยายผลในพื้นท่ีปลูก
ภาคกลาง 20 จงัหวดัและประเทศ เช่นปี 2554 มติจากคณะรัฐมนตรี มอบหมายให้หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งดาํเนินการนาํเทคโนโลยี“ปุ๋ยส่ังตดั”เพ่ือลดตน้ทุนการผลิตในพื้นท่ีนาํร่องปลูกขา้วและ
ขา้วโพด ต่อมาใหเ้พ่ิมมนัสาํปะหลงั แต่เน่ืองจากนกัวิจยัยงัไม่มีขอ้มูลการใหค้าํแนะนาํ “ปุ๋ยสั่งตดั” 
สาํหรับมนัสาํปะหลงั จึงตอ้งเปล่ียนช่ือเป็น โครงการส่งเสริมการใชปุ๋้ย เพ่ือลดตน้ทุนการผลิตของ
เกษตรกร 

5. เชิงวิชาการ มีการจดสิทธิบตัรชุดตรวจสอบ NPK มีผลงานทางวิชาการตีพิมพใ์นวารสารทั้งในและ
ต่างประเทศ เอกสารคาํแนะนาํสาํหรับเกษตรกร และ CD โปรแกรมคาํแนะนาํ “ปุ๋ยส่ังตดั” 

6. การสร้างความเขม้แข็งของชุมชน กระบวนการเสริมสร้างขีดความสามารถของเกษตรกรผูน้าํส่ง
ผลดีต่อเกษตรกรในชุมชนและพ้ืนท่ีใกลเ้คียง โดยเฉพาะการปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ใหเ้กษตรกร
หันกลับมาคิดพ่ึงตนเอง รวมทั้ งให้ข้อมูลและความรู้ประกอบการตัดสินใจ ทําให้เกิดการ
ปรับเปล่ียนระบบการเกษตรและวิถีชีวิตของเกษตรกร ซ่ึงย่อมส่งผลต่อครอบครัวและชุมชน
ทอ้งถ่ินในทา้ยท่ีสุด 

กรณีตวัอย่างการขยายผลงานวจิยัสู่การนําไปใช้ประโยชน์ ของสํานักวจิยัและพฒันาการเกษตร เขตท่ี 4 
เร่ืองการจดัการปุ๋ยตามค่าวเิคราะห์ดนิ 
 มีกรอบแนวคิดว่า การพัฒนาการผลิตจําเป็นต้องมีเทคโนโลยีเฉพาะพ้ืนท่ี  ผู ้มีส่วนได้เสียใน
กระบวนการผลิตจะตอ้งร่วมมือกนั “สีค้ิวโมเดล” จึงถูกพฒันาข้ึนมาเพ่ือใช้เป็นกระบวนการในการถ่ายทอด
เทคโนโลย ีเพ่ือยกระดบัผลผลิต และขยายผลสู่เกษตรเกษตรกร งานวิจยัน้ีเร่ิมดาํเนินการในปี 2554 จาํนวน 59 
แปลง รวมพ้ืนท่ีประมาณ 350 ไร่ ขั้นตอนดาํเนินการดงัน้ี 

1. การคดัเลือกพ้ืนท่ีดาํเนินการ 
2. วิเคราะห์พื้นท่ีเป้าหมาย 
3. ทดสอบเทคโนโลย ี



4. ประเมินความพึงพอใจของเทคโนโลยท่ีีทาํการทดสอบ 
5. ขยายผลสู่เกษตรกรในพ้ืนท่ีเป้าหมาย 

ผลการดาํเนินงาน แมเ้กษตรกรท่ีร่วมงาน ร้อยละ 81.8 พึงพอใจวิธีการจดัการปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 
เพราะทาํใหผ้ลผลิตเพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.78 มีรายไดเ้พ่ิมข้ึน ร้อยละ 20.5 แต่เป้าหมายของงานวิจยัช้ินน้ีคือการขยาย
ผลนาํผลงานวิจยัไปใชป้ระโยชน์อยา่แพร่หลายในพ้ืนท่ีเป้าหมาย ดงันั้นจึงตอ้งมีการวิเคราะห์ความเป็นไปได้
ของการขยายงานวิจยัไปใชป้ระโยชน์ การจดัทาํเวทีเสวนาเป็นแนวทางหน่ึงท่ีจะทาํใหท้ราบขอ้จาํกดัของการใช้
ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน กลุ่มเป้าหมายท่ีจะร่วมเสวนาไดแ้ก่ผูใ้ช้ปุ๋ย (เกษตรกร) นาํร่องท่ีอาํเภอจกัราช จงัหวดั
นครราชสีมา โดยสหกรณ์การเกษตรจกัราช เป็นตน้แบบ เม่ือวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2557 มีผูเ้ขา้ร่วมเวทีเสวนา
เกษตรกรประกอบดว้ยภาครัฐ เอกชนและเกษตรกร รวมทั้งส้ิน 48 คนก่อนเร่ิมเสวนาไดต้ั้งประเด็นเพ่ือกาํหนด
ขอบเขตการเสนาไว ้3 หวัขอ้คือ 

1. คิดอยา่งไรกบัการใชปุ๋้ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 
2. อุปสรรคของการใชปุ๋้ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 
3. แนวทางการแกปั้ญหาอุปสรรค 

ผูด้าํเนินรายการหรือผูเ้สวนา (Facilitator) ไม่ควรช้ีนาํความหรือแสดงขอ้คิดเห็นต่อความคิดของผูร่้วม
เสวนาเพราะทุกความเห็นลว้นมีค่า ให้ทาํหนา้ท่ีเพียงอาํนวยความสะดวก และรักษากติกาท่ีกาํหนด แบ่งกลุ่มผู ้
ร่วมเสวนาเป็น 2 กลุ่มยอ่ย คน้หาคาํตอบดว้ยการใชว้ิธี Card technique นาํผลจากลุ่มยอ่ยสรุปในสภาพรวมแลว้
ใหท่ี้ประชุมใหค้ะแนนเพ่ือเรียงลาํดบัความสาํคญัไดด้งัน้ี 

1. คิดอยา่งไรกบัการใชปุ๋้ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 
ประเดน็สรุป ระดบัความสาํคญั (คะแนน) 

1. การใชปุ๋้ยตามค่าวิเคราะห์มีประโยชน์ช่วยทาํใหรู้้วิธีใชปุ๋้ยท่ี
ถูกตอ้ง 15 
2.การใชปุ๋้ยตามค่าวิเคราะห์ดินทาํใหพื้ชไดธ้าตุอาหารตรงตาม
ตอ้งการและรู้วา่ดินขาดอะไร 6 
3.ช่วยลดตน้ทุนการผลิตดา้นการใส่ปุ๋ย 0 
4.ทาํใหไ้ดผ้ลผลิตเพ่ิมข้ึน 5 

 
 
 
 
 
 
 



2. อุปสรรคของการใชปุ๋้ยตามค่าวิเคราะห์ 
 

  ประเดน็สรุป 
ระดบัความสาํคญั 

(คะแนน) 
1 ดา้นการเงิน 
- ขาดความรู้เร่ืองดินและปุ๋ย 23 
- รอผลวิเคราะห์ดินนาน 3 
- การขดุดินในสนามยงัไม่น่าเช่ือถือ 0 
- การเขา้ถึงหน่วยงานวิเคราะห์ดินยาก 1 
- แม่ปุ๋ยซ้ือยาก 0 
- ใช ้(แม่) ปุ๋ยหลายตวั 0 
2 ดา้นตน้ทุนการผลิต 
- ค่าแรงเพ่ิมข้ึนจากการผสมปุ๋ย 0 
- ค่าปุ๋ยเพ่ิมข้ึนเพราะใชแ้ม่ปุ๋ยหลายตวั 0 
3 ดา้นเงินทุน 
- ขาดเงินทุนซ้ือปุ๋ยและเคร่ืองผสมปุ๋ย 0 

 
3. แนวทางแกไ้ขอุปสรรคต่างๆ 

 

  ประเดน็สรุป 
ระดบัความสาํคญั 

(คะแนน) 
1 มีจุดรับวิเคราะห์ดินในพ้ืนท่ี 
2 มีเจา้หนา้ท่ีอบรมใหค้วามรู้ 23 
3 เร่งรัดเวลาการตรวจวิเคราะห์ดิน 3 
4 สร้างกลุ่มนาํร้องเป็นแปลงตน้แบบ 0 
5 ใหมี้แหล่งจาํหน่ายปุ๋ยอินทรียแ์ละปุ๋ยเคมี 1 
6 ปรับราคาปุ๋ยใหถู้กลง 0 

ผลจากการเสวนาทาํใหท้ราบขอ้จาํกดัและความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในกระยวนการใช้
ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินในมนัสาํปะหลงั ซ่ึงจะใชเ้ป็นแนวทางในการทางในการกาํหนดทิศทางในการดาํเนินงาน
เพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องการขยายผลงานวิจยัสู่การไปใชป้ระโยชน ์
 
 


