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1. บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
ปัจจุบันนี้ทางภาครัฐได้มีนโยบายที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรทุกกลุ่มและทุกชุมชนได้หันมาท าการพัฒนาด้าน

การเกษตรกรรมในรูปแบบที่เพ่ิมมูลค่า เพ่ิมรายได้ และลดต้นทุนการผลิต เพ่ือให้เกษตรกรและชุมชนสามารถ
ประกอบอาชีพและมีรายได้ พ่ึงพาตนเองได้  รวมทั้ งสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมชุมชน และมีการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันอย่างยั่งยืน การผลิตพืชอาหารสัตว์คุณภาพดีเพ่ือใช้เลี้ยงสัตว์จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะ
ลดต้นทุนค่าอาหารในการเลี้ยงสัตว์ได้ และการปลูกพืชอาหารสัตว์คุณภาพดีเพ่ือจ าหน่ายยังเป็นอาชีพเสริมหรือ
อาชีพทางเลือกให้กับเกษตรกรได้อีกด้วย ซึ่งจะท าให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยเหตุนี้ 
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการผลิตพืชอาหารสัตว์เพ่ือเตรียม
อาหารหยาบส าหรับเลี้ยงโคและกระบือ รวมทั้งส่งเสริมให้เกษตรกรทุกกลุ่มและทุกชุมชนได้หันมาท าการพัฒนาด้าน
การเกษตรกรรมแบบเศรษฐกิจพอเพียงและยั่งยืน และเป็นการเพิ่มอาชีพใหม่หรืออาชีพทางเลือกให้แก่เกษตรกรที่มี
ศักยภาพเพียงพอ ให้สามารถสร้างรายได้และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทางคณะเกษตรศาสตร์ จึงได้จัดท าโครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การผลิตพืชอาหารสัตว์เพ่ือใช้เลี้ยงปศุสัตว์” ให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ต าบลค าขวาง 
อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี จ านวน 30 ราย ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
ความรู้ ความเข้าใจในการปลูกและการจัดการแปลงหญ้าพืชอาหารสัตว์ที่ถูกต้องแก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ ให้
สามารถสร้างรายได้ มีพืชอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพดีส าหรับเลี้ยงโคและกระบือ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ชุมชนกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เนื้อหาการอบรมประกอบด้วย ภาคบรรยายในหัวข้อ 1) พืชอาหารสัตว์ การ
ปลูกสร้างและการจัดการ และการใช้ประโยชน์พืชอาหารสัตว์ 2) วัตถุดิบอาหารสัตว์ และการผลิตอาหารข้น และ 
3) โรคลัมปีสกินและการดูแลสุขภาพสัตว์เบื้องต้น และมีการซักถามแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างเกษตรกรและ
วิทยากร ส่วนภาคปฏิบัติได้ท าการสาธิตและดูรูปภาพการปลูกหญ้าพืชอาหารสัตว์ในสถานที่การอบรม ไม่ได้ปฏิบัติ
จริงเนื่องจากฤดูกาลไม่เหมาะกับการเพาะปลูก โดยในการฝึกอบรมในครั้งนี้ได้มอบเมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่ให้กับเกษตรกร
ผู้เข้าร่วมอบรมทุกคนน าไปปลูกในพ้ืนที่ของตนเองในช่วงฤดูกาลที่เหมาะสม และฝึกปฏิบัติการผสมอาหารเข้มข้น
อย่างง่ายเพ่ือใช้เองในฟาร์ม เมื่อผสมเสร็จแล้วเกษตรกรได้แบ่งปันอาหารข้นเพ่ือเอาไปทดลองให้โคที่บ้านได้ลองกิน 
และออกไปตรวจเยี่ยมบ้านเกษตรกรที่มีโคป่วยหรือมีปัญหาสุขภาพ 
 ผลการด าเนินงานพบว่า มีผู้เข้าร่วมโรงการจ านวนทั้งสิ้น 30 ราย โดยมีผลการประเมินเข้าร่วมอบรม พบว่า
มีความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาสาระที่อบรม และประโยชน์ที่จะได้รับจากการด าเนินโครงการ มีค่าเฉลี่ยจากการ
ประเมินทุกข้อ ของผู้เข้าร่วมการอบรมที่ตอบแบบประเมินอยู่ใน ระดับพึงพอใจมากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
4.63 ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับประโยชน์อะไรจากการเข้าร่วมโครงการนี้ พบว่า ผู้เข้าร่วมการอบรมที่ตอบแบบประเมิน
ด้านนี้คือเพ่ิมพูนความรู้/ประสบการณ์ คิดเป็นร้อยละ 56.7 มีแนวทางสร้างอาชีพเสริม/อาชีพใหม่ คิดเป็นร้อยละ 
10.0 ช่วยเพ่ิมผลผลิต/เพ่ิมรายได้/ลดรายจ่าย คิดเป็นร้อยละ 26.7 และแก้ไขปัญหาส่วนตัว/ชุมชนท้องถิ่น คิดเป็น
ร้อยละ 6.7 และท่านคิดว่าจะสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้หรือไม่ พบว่า ผู้เข้าร่วมการอบรมที่ตอบแบบ
ประเมินด้านนี้คือ น าไปใช้ได้ คิดเป็นร้อยละ 100 หลังจากฝึกอบรมเสร็จแล้วจึงคาดว่าผู้เข้าร่วมอบรมทีจ่ะน าความรู้
ไปใช้ประโยชน์และมีพ้ืนที่ในการปลูกสร้างแปลงพืชอาหารสัตว์ได้จริงจ านวน 21 ราย มีพ้ืนที่ปลูกหญาพืชอาหาร
สัตว์เฉลี่ย 2 งานต่อราย รวมกันทั้งสิ้นประมาณ 10.5 ไร โดยคาดว่าเกษตรกรที่จะปลูกสร้างแปลงหญ้าเพ่ือใช้เลี้ยง
สัตว์จะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ประมาณวันละ 30 กิโลกรัม ซึ่งปกติราคาหญ้าสดอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ 2 



บาท ดังนั้นสามารถลดต้นทุนในการซื้อหญ้ามาเลี้ยงสัตว์ได้ประมาณวันละ 60 บาท หรือ 1,800 บาทต่อเดือน 
ส าหรับเกษตรกรที่จะปลูกสร้างแปลงหญ้าเพ่ือตัดหญ้าสดขายคาดว่าจะสามารถตัดได้ประมาณวันละ 125 กิโลกรัม 
หรือประมาณ 5 กระสอบ (กระสอบละ 20-30 กิโลกรัม) ดังนั้นเกษตรกรจะมีรายได้จากการขายหญ้าสดประมาณ 
250 บาทต่อวัน หรือ 7,500 บาทต่อเดือน 

ผลการด าเนินกิจกรรมโครงการฯ นอกจากแสดงให้เห็นถึงความรู้ความเข้าใจในการปลูกสร้างและการ
จัดการแปลงหญ้าพืชอาหารสัตว์ให้สามารถสร้างรายได้ มีพืชอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพดีส าหรับเลี้ยงสัตว์ ของตนเอง
แล้ว อาจท าใหเ้กิดกลุ่มเกษตรกรเครือขายผูปลูกหญาพืชอาหารสัตว์ขายและกลุ่มผู้เลี้ยงโคและกระบือได้อีกด้วย 
  

    
 

       
 

    
 
     



2. หลักการและเหตุผล 
  ปัจจุบันนี้ทางภาครัฐได้มีนโยบายที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรทุกกลุ่มและทุกชุมชนได้หันมาท าการพัฒนาด้าน
การเกษตรกรรมในรูปแบบที่เพ่ิมมูลค่า เพ่ิมรายได้ และลดต้นทุนการผลิต เพ่ือให้เกษตรกรและชุมชนสามารถ
ประกอบอาชีพและมีรายได้ พ่ึงพาตนเองได้  รวมทั้งสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมชุมชน และมีการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันอย่างยั่งยืน การผลิตพืชอาหารสัตว์คุณภาพดีเพ่ือใช้เลี้ยงสัตว์จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะ
ลดต้นทุนค่าอาหารในการเลี้ยงสัตว์ได้ และการปลูกพืชอาหารสัตว์คุณภาพดีเพ่ือจ าหน่ายยังเป็นอาชีพเสริมหรือ
อาชีพทางเลือกใหก้ับเกษตรกรได้อีกด้วย ซึ่งจะท าให้เกษตรกรมีรายไดเ้พ่ิมข้ึน และมีความเป็นอยู่ทีด่ีขึ้น 

ประกอบกับในปีหลายปีที่ผ่านมาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ท าการศึกษาวิจัย
ทางด้านเทคนิควิธีการปลูกและการจัดการเพ่ือให้ได้ผลผลิตและคุณค่าทางโภชนะของหญ้าพืชอาหารสัตว์ทั้งใน
สภาพพ้ืนที่ลุ่มและที่ดอน โดยได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ซึ่งได้ท า
การวิจัยมุ่งเน้นพัฒนาการปลูกถ่ัวและหญ้าพืชอาหารสัตว์ที่มีสามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตสูงในสภาพพ้ืนที่ลุ่ม
และที่ดอน และการจัดการเกี่ยวกับการตัดเก็บเกี่ยวแปลงหญ้าพืชอาหารสัตว์  ทั้งนี้เพราะว่าในเขตพ้ืนที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มและแห้งแล้งเหมาะส าหรับการปลูกพืชอาหารสัตว์หลาย
ชนิดที่สามารถปรับตัวและเจริญเติบได้ดีในสภาพพ้ืนที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถให้ผลผลิตและคุณค่า
ทางโภชนะดี ถ้ามีการจัดการที่เหมาะสมทั้งหญ้าและถั่วพืชอาหารสัตว์ ในหลายปีที่ผ่านมาทางคณะเกษตรศาสตร์ 
ได้มีการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกสร้างแปลงพืชอาหารสัตว์คุณภาพดีเป็นอาหารหยาบส าหรับเลี้ยงสัตว์ในครัวเรือน 
ซึ่งจากการประเมินผลการด าเนินงานที่ผ่านมา พบว่า เกษตรกรให้ความสนใจในการปลูกสร้างแปลงหญ้าเพ่ือเลี้ยง
ปศุสัตว์เป็นจ านวนมาก และมีการเลี้ยงโคและกระบือ เพ่ือไว้ใช้งานและขุนไว้ขายเป็นรายได้เสริม แต่เ กษตรกรผู้
เลี้ยงปศุสัตว์เกือบทุกรายได้ประสบปัญหาขาดแคลนพืชอาหารสัตว์ทั้งในช่วงหน้าฝนและหน้าแล้ง รวมทั้งพ้ืนที่ป่า
สงวนและพ้ืนที่ ว่างเปล่าที่ ใช้ เลี้ยงสัตว์ เหลือน้อยลง  ซึ่ งเป็นผลมาจากการขยายตัวและพัฒนาทางด้าน
ภาคอุตสาหกรรม ท าให้เกษตรกรต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเกี่ยวหญ้าในที่ต่างๆ ที่ห่างไกล เพ่ือ
น ามาเลี้ยงโคและกระบือของตนเอง ในขณะที่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์หันมาซื้ออาหารข้นที่มีราคาแพงส าหรับเป็น
อาหารเสริมในการเลี้ยงสัตว์ ซึ่งมีผลท าให้เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีต้นทุนในการประกอบอาชีพ
ทางด้านการเกษตรสูงและมีรายได้ต่ า    
    ดังนั้นคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการผลิตพืชอาหารสัตว์
เพ่ือเตรียมอาหารหยาบส าหรับเลี้ยงโค กระบือ และแพะ และการผลิตอาหารข้นอย่างง่ายเพ่ือใช้เอง รวมทั้งส่งเสริม
ให้เกษตรกรทุกกลุ่มและทุกชุมชนได้หันมาท าการพัฒนาด้านการเกษตรกรรมแบบเศรษฐกิจพอเพียงและยั่งยืน และ
เป็นการเพิ่มอาชีพใหม่หรืออาชีพทางเลือกให้แก่เกษตรกรที่มีศักยภาพเพียงพอ ให้สามารถสร้างรายได้หรือลดต้นทุน
และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยคณะเกษตรศาสตร์ จึงได้จัดท าโครงการการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการเรื่อง “การผลิตพืชอาหารสัตว์เพ่ือใช้เลี้ยงปศุสัตว์” เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจในการปลูกและการ
จัดการแปลงหญ้าพืชอาหารสัตว์ที่ถูกต้องเหมาะสมแก่เกษตรกรที่สนใจ ให้สามารถสร้างรายได้หรือลดต้นทุน มีพืช
อาหารสัตว์ที่มีคุณภาพดีส าหรับใช้เลี้ยงปศุสัตว์ และอาจเป็นอาชีพทางเลือกให้กับเกษตรกรที่มีศักยภาพได้อีกด้วย  
 
 



3. วัตถุประสงค ์
- เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ในการเลือกชนิดพืชอาหารสัตว์ ปลูกและจัดการแปลงพืชอาหารสัตว์

เพ่ือให้ได้ผลผลิตทีสู่งและมีคุณภาพดีส าหรับใช้เลี้ยงสัตว์ได้  
4. กลุ่มเป้าหมาย  

- เกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ แพะ และผู้ที่มีพ้ืนที่ส าหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ประมาณ 1 ไร่ จ านวน  50 คน 
ในเขตพ้ืนที่ต าบลค าขวาง อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
5. การด าเนินโครงการและแผนการด าเนินงาน 
5.1) กิจกรรมและวิธีด าเนินการ 

1. ส ารวจความตองการของเกษตรกร ในเขตต าบลเจียด อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี และ
เตรียมการจัดอบรม 

2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ มีทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ 
3. ติดตามผลตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
4. รายงานผลการด าเนินงาน 

5.2) แผนการด าเนินงาน 
ปฏิทินการ

ท างาน 
กิจกรรม ผลผลิตของ

กิจกรรม 
ผลลัพธ์ของกจิกรรม ภารกิจของทีม

อาจารย์ 
ภารกิจของผู้ได้รับการ

จ้างงาน 
มิถุนายน 2564 เตรียมการ

อบรม 
ข้อมูลส าหรับใช้
อบรม 

ได้ข้อมลูที่เป็นปัจจุบัน
ส าหรับใช้อบรม 

เตรียมการอบรม 
เอกสารการอบรม 

ติดต่อผู้น าชุมชนที่จะเข้า
อบรม และวันจดัอบรม 

กรกฎาคม 2564 จัดอบรม เกษตรกรสามารถ
ผลิตพืชอาหารสตัว์
ได ้

เกิดการสร้างอาชีพ 
เกษตรกรมีรายไดห้รือ
ลดต้นทุนค่าอาหารสัตว ์

จัดอบรม ช่วยด าเนินการจดัอบรม 

สิงหาคม 2564 ติดตามผล เกษตรกรมีการ
ปลูกพืชอาหารสตัว์
จริง  

จ านวนเกษตรกรที่ปลูก
พืชอาหารสัตว์จริง 

ติดตามและแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นหลัง
การอบรม 

ติดตามรายงานผลและ
ปัญหาที่เกิดขึ้นหลังอบรม 

กันยายน 2564 ติดตามผล ผลผลติจากการ
ปลูกพืชอาหารสตัว ์

เกษตรกรมีรายไดห้รือ
ลดต้นทุนค่าอาหารสัตว ์

ติดตามและแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นหลัง
การอบรม 

ตรวจเยีย่มแปลง เก็บ
ข้อมูล และรายงานผล 

ตุลาคม 2564 ติดตามผล ผลผลติจากการ
ปลูกพืชอาหารสตัว์ 

เกษตรกรมีรายไดห้รือ
ลดต้นทุนค่าอาหารสัตว ์

ติดตามและแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นหลัง
การอบรม 

ตรวจเยีย่มแปลง เก็บ
ข้อมูล และรายงานผล 

พฤศจิกายน 
2564 

ติดตามผล ผลผลติจากการ
ปลูกพืชอาหารสตัว ์

เกษตรกรมีรายไดห้รือ
ลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์
อย่างน้อย 3,000 บาท
ต่อครัวเรือนต่อเดือน  

ติดตามและสรปุผล
การด าเนินงานของ
กิจกรรม 

ตรวจเยีย่มแปลง เก็บ
ข้อมูลผลผลิต การขาย 
รายงานและสรุปผลการ
ผลิตพืชอาหารสตัว ์

ธันวาคม 2564 รายงาน
สรุปผล 

ผลการด าเนินงาน
ของกิจกรรม 

รายงานผลการด าเนิน
กิจกรรม 1 เล่ม  

จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินกิจกรรม 

ช่วยจัดท ารายงานผลการ
ด าเนนิกิจกรรม 



5.3) ตัวช้ีวัดกิจกรรม โครงการ 
 - เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถปลูกและจัดการแปลงพืชอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพดีส าหรับเลี้ยงสัตว์ 
6. ผลการด าเนินงานโครงการ 
6.1) ผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การผลิตพืชอาหารสัตว์เพ่ือใช้เลี้ยงปศุสัตว์” ได้
ด าเนินการส ารวจและรับสมัครกลุ่มเกษตรกรผู เลี้ยงโค กระบือ ผูปลูกหญ้าขาย และผูสนใจทั่วไปในเขตต าบลค า
ขวาง อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี จ านวน 30 คน ประกอบด้วย 1) การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ณ 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าขวาง อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เป็นเวลา 
1 วัน มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ จ านวน 30 คน โดยมีรายละเอียดการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ดังนี้ 

ในวันแรกของการฝึกอบรมฯ ใช้วิธีการบรรยายหัวข้อเรื่องต่างๆ จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ การน าเสนอภาค
บรรยาย (Presentation ) ใช้โปรแกรม Microsoft Power Point Presentation ในหัวข้อ 1) พืชอาหารสัตว์ การ
ปลูกสร้างและการจัดการ และการใช้ประโยชน์พืชอาหารสัตว์ 2) วัตถุดิบอาหารสัตว์ และการผลิตอาหารข้น และ 
3) โรคลัมปีสกินและการดูแลสุขภาพสัตว์เบื้องต้น และมีการซักถามแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างเกษตรกรและ
วิทยากร ส่วนภาคปฏิบัติได้ท าการสาธิตและดูรูปภาพการปลูกหญ้าพืชอาหารสัตว์ในสถานที่การอบรม ไม่ได้ปฏิบัติ
จริงเนื่องจากฤดูกาลไม่เหมาะกับการเพาะปลูก โดยในการฝึกอบรมในครั้งนี้ได้มอบเมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่ให้กับเกษตรกร
ผู้เข้าร่วมอบรมทุกคนน าไปปลูกในพ้ืนที่ของตนเองในช่วงฤดูกาลที่เหมาะสม และฝึกปฏิบัติการผสมอาหารเข้มข้น
อย่างง่ายเพ่ือใช้เองในฟาร์ม เมื่อผสมเสร็จแล้วเกษตรกรได้แบ่งปันอาหารข้นเพ่ือเอาไปทดลองให้โคที่บ้านได้ลองกิน 
และออกไปตรวจเยี่ยมบ้านเกษตรกรที่มีโคป่วยหรือมีปัญหาสุขภาพ 

ส าหรับการติดตามประเมินผลผู้เข้าร่วมอบรมหลังอบรมเสร็จ ไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ เนื่องจากมีการ
เลื่อนวันจัดอบรมด้วยเหตุของการแพร่ระบาดของโรคโคโรน่าไวรัส 19 จึงส่งผลกระทบต่อกิจกรรมหลังฝึกอบรมด้วย 
ดังนั้นการรายงานผลการประเมินหลังการอบรมจึงเป็นเพียงการคาดการณ์ตามข้อมูลพื้นฐานที่มีเท่านั้น  
6.2) การประเมินผลการด าเนินงาน 
6.2.1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้เข้าร่วมโครงการ  

1) จ านวนผู้เข้ารับการอบรม แบ่งเป็นเพศชาย 7 คน  และเพศหญิง 23 คน    
2) อายุของผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 36-45 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.7 รองลงมาคืออายุ

ระหว่าง 46-55 ปี คิดเป็นร้อยละ 30  
3) ระดับการศึกษาของผู้เข้ารับการอบรมมีระดับการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คิดเป็นร้อยละ 33.3 

รองลงมาคืออนุปริญญา คิดเป็นร้อยละ 30 
4) อาชีพของผู้เข้ารับการอบรมเป็นอาชีพเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 76.7 รองลงมาคือ

พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 16.7 
6.2.2 การประเมินความพึงพอใจ  

1) ความพึงพอใจต่อกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ พบว่า ผู้เข้าร่วมการอบรมที่ตอบแบบประเมิน
ด้านนี้อยู่ใน ระดับพึงพอใจมากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.50   



2) ความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า ผู้เข้าร่วมการอบรมที่ตอบแบบประเมินด้านนี้อยู่ใน 
ระดับพึงพอใจมากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.53  

3) ความพึงพอใจหัวข้อการอบรมตรงกับความต้องการ/ ความสนใจพ บว่า ผู้เข้าร่วมการอบรมที่ตอบแบบ
ประเมินด้านนี้อยู่ใน ระดับพึงพอใจมากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 

4) ความพึงพอใจต่อวิทยากรมีความรู้ ความสามารถและถ่ายทอดประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์  พบว่า 
ผู้เข้าร่วมการอบรมท่ีตอบแบบประเมินด้านนี้อยู่ใน ระดับพึงพอใจมากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.97 

5) ความพึงพอใจต่อ ระดับความรู้ ประโยขน์ที่ท่านได้รับจากกิจกรรม พบว่า ผู้เข้าร่วมการอบรมที่ตอบ
แบบประเมินด้านนี้อยู่ใน ระดับพึงพอใจมากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 

6) ความพึงพอใจต่อ ความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับเวลาและค่าใช้จ่าย พบว่า ผู้เข้าร่วมการอบรมที่ตอบแบบ
ประเมินด้านนี้คือ ระดับพึงพอใจมากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.97 

7) ได้รับประโยชน์อะไรจากการเข้าร่วมโครงการนี้ พบว่า ผู้เข้าร่วมการอบรมที่ตอบแบบประเมินด้านนี้คือ
เพ่ิมพูนความรู้/ประสบการณ์ คิดเป็นร้อยละ 56.7 มีแนวทางสร้างอาชีพเสริม/อาชีพใหม่ คิดเป็นร้อยละ 10.0 ช่วย
เพ่ิมผลผลิต/เพ่ิมรายได้/ลดรายจ่าย คิดเป็นร้อยละ 26.7 และแก้ไขปัญหาส่วนตัว/ชุมชนท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 
6.7 

8) ท่านคิดว่าจะสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้หรือไม่ พบว่า ผู้เข้าร่วมการอบรมที่ตอบแบบประเมิน
ด้านนี้คือ น าไปใช้ได้ คิดเป็นร้อยละ 100  

สรุปผลภาพรวมของผู้เข้าร่วมการอบรมเรื่อง “การผลิตพืชอาหารสัตว์เพ่ือใช้เลี้ยงปศุสัตว์” โดยมีความ
เข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาสาระที่อบรม และประโยชน์ที่จะได้รับจากการด าเนินโครงการ ซึ่งเฉลี่ยจากการประเมินทุกข้อ 
ของผู้เข้าร่วมการอบรมท่ีตอบแบบประเมินอยู่ใน ระดับพึงพอใจมากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 
6.2.3 ผลส าเร็จของการด าเนินโครงการ 

1) บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ คือผู้เข้าร่วมโครงการ “การผลิตพืชอาหารสัตว์เพ่ือใช้เลี้ยงปศุสัตว์” 
ในพ้ืนทีต่ าบลค าขวาง อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี มีผู้เข้าร่วมอบรมรวม 30 คน คิดเป็นร้อยละ 60 ของ
จ านวนเป้าหมาย (50 คน) มีผลประเมินความพึงพอใจ ในระดับพึงพอใจมากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.63
และผู้เข้าร่วมโครงการที่จะน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ คิดเป็นร้อยละ 100   

2) ผลการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ของผู้เข้าร่วมโครงการ คือ ผู้เข้าร่วมโครงการที่คาดว่าจะน าความรู้ไป
ใช้ประโยชน์และมีพ้ืนที่ในการปลูกสร้างแปลงพืชอาหารสัตว์ได้จริงจ านวน 21 ราย มีพ้ืนที่ปลูกหญาพืชอาหารสัตว์
เฉลี่ย 2 งานต่อราย หรือ ครึ่งไร่ต่อราย หรือ 800 ตารางเมตรต่อราย รวมทั้งสิ้นประมาณ 10.5 ไร โดยคาดว่า
เกษตรกรที่จะปลูกสร้างแปลงหญ้าเพ่ือใช้เลี้ยงสัตว์จะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ประมาณวันละ 30 กิโลกรัม ซ่ึง
ปกติราคาหญ้าสดอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ 2 บาท ดังนั้นสามารถลดต้นทุนในการซื้หญ้ามาเลี้ยงสัตว์ได้ประมาณวัน
ละ 60 บาท หรือ 1,800 บาทต่อเดือน ส าหรับเกษตรกรที่จะปลูกสร้างแปลงหญ้าเพ่ือตัดหญ้าสดขายคาดว่าจะ
สามารถตัดได้ประมาณวันละ 125 กิโลกรัม (5 กระสอบๆละ 20-30 กิโลกรัม) ดังนั้นเกษตรกรจะมีรายได้จากการ
ขายหญ้าสดประมาณ 250 บาทต่อวัน หรือ 7,500 บาทต่อเดือน 

 
  



6.3) ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
1) ช่วงการจัดอบรมไม่เหมาะส าหรับการเตรียมดินและปลูกสร้างแปลงพืชอาหารสัตว์  เนื่องจากช่วงที่

เหมาะส าหรับท าการอบรมเป็นช่วงต้นฤดูฝนก่อนที่ฤดูกาลเพาะปลูกจะมาถึง จึงส่งผลให้เกษตรกรไม่สามารถปลูก
สร้างแปลงพืชอาหารสัตว์ได้หลังจากอบรม   

2) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรน่าไวรัส 19 ในช่วงที่จะจัดอบรม มีการเลื่อนวันจัด
อบรม จึงส่งผลให้เมื่ออบรมเสร็จแล้วผู้เข้าร่วมอบรมไม่สามารถปลูกสร้างแปลงพืชอาหารสัตว์ได้ และไม่สามารถ
ประเมินติดตามผลตามแผนที่วางไว้ได้  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพกิจกรรมการจัดอบรมภาคบรรยาย 
 

    
 
 

    
 
 

     
 

 

 

 

   



ภาพกิจกรรมการจัดอบรมภาคปฏิบัติ 

         

  

       
 
 

     

 

 

 

 



ข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมอบรมโครงการทีค่าดว่าจะท าแปลงพืชอาหารสัตว์ 
ล าดับ ชื่อ – สกุล จ านวนไร่ที่ท าเกษตร/คาดว่าจะท าการ

ปลูกหญ้าเลี้ยงสตัว์ได ้
หมายเหตุ 

1 นายวิพล               ธีระปญัโย - ติดต่อไม่ได้ / เข้าพบไม่เจอ 
2 นายเสรี                บ่อตุ้ม 2 งาน  
3 นางขุน                บุญแปลง - ติดต่อไม่ได้ / เข้าพบไม่เจอ 
4 นางนิจติยา           แสงหลา้ 3 งาน  
5 นางบัวสอน         ทองวันดี 2 งาน  
6 นางสาววรัทยา     ค าแน่น 1 งาน  
7 นางสาวนิตยา      เรือนชนิ 2 ไร่  
8 นายเสงี่ยม           จันพรมมา - ติดต่อไม่ได้ / เข้าพบไม่เจอ 
9 นางมยุรี               ผสุิงห์ 2 ไร่  
10 นางขุน                 ปัสสุวรรณ์ - ติดต่อไม่ได้ / เข้าพบไม่เจอ 
11 นางสาวดาวเรือน    คุณสมบัติ 1 ไร่   
12 นายบัวผนั              คุณสมบตัิ 1 ไร่  
13 นายสัมพันธ์          คุณสมบัต ิ 1 ไร่  
14 นางสาวภทรพร       คุณสมบัต ิ 2 ไร ่  
15 นายสายยนั             พัฒน ์  1 ไร่  
16 นายวิเชียร               ใจด ี - ติดต่อไม่ได้ / เข้าพบไม่เจอ 
17 นางลักษณา            สีหนันท์ 1ไร่  
18 นางสาวจรัสศรี         สวยศรี - ติดต่อไม่ได้ / เข้าพบไม่เจอ 
19 นางพาทัตร              สัหรัฐ - ติดต่อไม่ได้ / เข้าพบไม่เจอ 
20 นางตลับ                  สิมณ ี 1 งาน  
21 นายสายนัต์             วาภพ - ติดต่อไม่ได้ / เข้าพบไม่เจอ 
22 นายบุญมา              สีดก 1 งาน   
23 นางจฑุามาศ       เวฬุเวนารักษ์ 1 งาน   
24 นางวลินยา         เชื้อชัย 1 งาน  
25 นางแจ่ม               แดงส ี ไม่ถึง 1 งาน   
26 นางสาวราวัลย์     ลอยล่อง 1 งาน  
27 นางสาวบัวจันทร์    สุยะเหล็ก ก าลังทดปลูกใส่กระถางกลา้ผัก 10 ถาด  
28 นางนพพร              วงศ์ศิริ 1 งาน   
29 นางอัมไพวรรณ      ประทบักุล - ติดต่อไม่ได้ / เข้าพบไม่เจอ 
30 นางจนัจิรา             สารีเกิด 1 งาน  

    

    


