สรุปผลการดาเนินงานโครงการ
แผนงาน โครงการการน้อมนาศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น
ชุดโครงการที่ 3 การพัฒนาท้องถิ่นด้วยงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม
กิจกรรมที่ 3.3 การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
โครงการย่อยที่ 8 การส่งเสริมการผลิตและแปรรูปข้าวเม่าบ้านหนองผักตบ
ตาบลนาหัวบ่อ อาเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
รหัสงบประมาณ 62A66114คทก16W01
วันที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง วันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562
ณ บ้านหนองผักตบ ตาบลนาหัวบ่อ อาเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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สรุปผลการดาเนินงานโครงการ

แผนงาน โครงการการน้อมนาศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น
ชุดโครงการที่ 3 การพัฒนาท้องถิ่นด้วยงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม
กิจกรรมที่ 3.3 การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
โครงการย่อยที่ 8 การส่งเสริมการผลิตและแปรรูปข้าวเม่าบ้านหนองผักตบ
ตาบลนาหัวบ่อ อาเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
รหัสงบประมาณ 62A66114คทก16W01
วันที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง วันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562
ณ บ้านหนองผักตบ ตาบลนาหัวบ่อ อาเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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คานา
รายงานผลการดาเนินงานโครงการ แผนงาน โครงการการน้อมนาศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนา
ท้องถิ่น ชุดโครงการที่ 3 การพัฒนาท้องถิ่ นด้วยงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม กิจกรรมที่ 3.3
การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร โครงการย่อยที่ 8 การส่งเสริมการผลิตและแปรรูปข้าวเม่าบ้าน
หนองผักตบ ตาบลนาหัวบ่อ อาเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม รหัสงบประมาณ 62A66114คทก
16W01 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและการแปรรูปข้าวเม่า เพื่อเป็นแนวทางให้
เกษตรกรและผู้เข้าร่วมโครงการได้นาไปประยุกต์ใช้ หรือเป็นทางเลือกในการสร้างงานสร้างรายได้เพิ่ม
ให้แก่ครอบครัวและชุมชนส่งผลต่อการพัฒนาทีย่ ั่งยืน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน สมคาพี่
หัวหน้าโครงการ
18 กันยายน 2562
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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
โครงการส่งเสริมการผลิตและแปรรูปข้าวเม่าบ้านหนองผักตบ ตาบลนาหัวบ่อ อาเภอ
โพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม เกิดขึ้นจากปัญหาในการผลิตข้าวเม่าซึ่งเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของชุมชน
บ้านหนองผักตบทั้งหมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 9 ที่มีการผลิตในช่วงระยะเวลาเพียงสั้นๆ ในเดือนกันยายนถึง
ตุลาคมของทุกปี และข้าวเม่าที่ผลิตมีอายุการเก็บรักษาที่สั้น ทาให้เกษตรกรมีรายได้ ที่จากัดจากการ
ผลิตและจาหน่ายข้าวเม่าสด รวมถึงยังไม่ได้มีแนวทางในการเพิ่มมูลค่าของข้าวเม่าที่ผลิตได้มากในช่วง
นั้น การส่งเสริมความรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการผลิตและการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าข้าวเม่า ในปี 2562
ได้ใช้กระบวนการมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นปีแรกที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้เข้าไปส่งเสริมพบว่า การ
ดาเนินงานบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดผลผลิตตามแผนงานโดยมีจานวนชุมชนเข้าร่วม 2 ชุมชน ได้แก่ บ้าน
หนองผักตบหมู่ที่ 4 และบ้านหนองผักตบหมู่ที่ 9 และมีเกษตรกรผู้ผลิตข้าวเม่าเข้าร่วมโครงการจากที่
วางแผนไว้ที่ 30 คน ผลการดาเนินงานมีเกษตรกรเข้าร่วม 40 คน ในส่วนของการแปรรูปผลิตภัณฑ์
ข้าวเม่า ได้พัฒนาต้นแบบ 2 ผลิตภัณฑ์บรรลุตามแผน ได้แก่ คุกกี้ข้าวเม่า และข้าวเม่าธัญพืชอัดแท่ง
ซึ่งเมื่อนามาทดลองตลาด พบว่ามีแนวโน้มที่ดีในการเพิ่มรายได้ โดยหากชุมชนมีการผลิตอย่างต่อเนื่อง
และจาหน่ายได้ตามแผนจะสามารถมีรายได้เสริมที่เพิ่มขึ้นมากถึงร้อยละ 35 ซึ่งบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ของการเพิ่มรายได้ และจากการประชุมเพื่อถอดบทเรีย นการทางานในปีที่ 1 นี้ชุมชนบ้าน
หนองผั ก ตบทั้ ง หมู่ 4 และหมู่ 9 ได้ ต ระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ในการท างานที่ ต่ อ เนื่ อ งของทั้ ง ภาค
ประชาชนและภาครัฐที่มาส่งเสริมในประเด็นสาคัญที่ควรดาเนินการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน
อย่างต่อเนื่อง ได้แก่
1) การจัดการเรื่องวัตถุดิบข้าวระยะเม่า ซึ่งเกี่ยวข้องกับการหาคู่ค้ากับหมู่บ้านใกล้เคียงที่
สามารถปลูกข้าวนาปรังได้เพื่อขยายการผลิตข้าวเม่านอกฤดูของหมู่บ้านได้ หรือมีการศึกษาวิจัยการ
ปลูกข้าวใช้น้าน้อยเพื่อเป็นทางเลือกในการผลิตข้าวนอกฤดูที่เหมาะสมกับการผลิตข้าวเม่าได้ทั้งปี
2) การจัดการการผลิ ตข้าวเม่าที่ได้คุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของตลาด
โดยเฉพาะการศึกษาวิจั ยเพื่อพัฒนาคุณภาพข้าวเม่าให้คงที่และมีการผลิตที่ส ะอาด ปลอดภัย ถูก
สุขลักษณะ โดยการปรับปรุงสถานที่ผลิตให้ได้รับรองมาตรฐาน Primary GMP และผลิตภัณฑ์ข้าวเม่า
ให้มีมาตรฐานอาหารรับรอง การบรรจุที่ได้มาตรฐาน รวมถึงการศึกษาอายุการเก็บเพื่อขยายตลาดใน
อนาคต
3) การบริหารจัดการกลุ่มเพื่อให้มีการทางานร่วมกันเพื่อสร้างอานาจต่อรองในการผลิตและ
จาหน่ายข้าวเม่าและผลิตภัณฑ์ รวมถึงการจัดทาแผนความต้องการของชุมชน และการประสานงาน
เพื่อโอกาสในการเข้าถึงการส่งเสริมสนับสนุนจากภาครัฐในการพัฒนาอาชีพและรายได้ของชุมชน และ
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4) การศึกษาความต้องการของผู้บริโภคในหลากหลายกลุ่มทั้งวัยเด็ก วัยทางาน และผู้สูงอายุ เพื่อเป็น
ข้อมูลในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเม่าให้สอดคล้องกับตลาดและยุคสมัยที่มีกระแสการบริโภค
ที่มุ่งสู่การผลิ ตที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้การส่งเสริมและพัฒนาเพื่อต่อยอดภูมิ
ปัญญาการผลิต ข้าวเม่าของบ้านหนองผัก -ตบเพิ่งเริ่มต้นในปีแรก จึงยังไม่เห็นผลของการพัฒ นาที่
ชัดเจนมากนัก ดังนั้นจึงควรดาเนินการส่งเสริม ให้ต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้
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ส่วนที่ 1
บทนา
หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จากการลงพื้นที่
เบื้องต้น ในโครงการศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น พบว่า ชุมชนผู้ผลิตข้าวข้าวเม่าบ้านหนอง
ผักตบ หมู่ 4 ตาบลนาหัวบ่อ อาเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายโครงการ
บริการวิชาการในปี 2561-2565 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีประชากรส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพทานา และได้ใช้ภูมิปัญญาในการแปรรูปข้าว เป็นข้าวเม่า เพื่อสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมขน โดย
มีการรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มผลิตข้าวเม่า เพื่อจาหน่ายในท้องถิ่นและจังหวัดใกล้เคียง อย่างไรก็ตามการ
ดาเนินงานของกลุ่มที่ผ่านมาพบว่ามีประเด็นที่ต้องการรับบริการวิชาการที่เกี่ยวข้องกับข้าวเม่า คือ ยัง
ไม่มีความรู้ในการแปรรูปข้าวเม่า เป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย และต้องการพัฒนาบรรจุ ภัณฑ์ที่เก็บ
รักษาข้าวเม่าได้ย าวนานขึ้น และยังไม่ได้รับรองมาตรฐานอาหาร หรือมาตรฐานผลิ ตภัณฑ์ชุม ชน
นอกจากนี้ยังต้องการพัฒนาช่องทางการตลาดที่เหมาะสมกับข้าวเม่าบ้านหนองผักตบ จึงต้องการ
ความช่ ว ยเหลื อ จากทางมหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฎ สกลนคร ตรงกั บ ความเชี่ย วชาญของคณาจารย์ใน
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร และมีผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
ด้ ว ย เ ห ตุ ผ ล ดั ง ก ล่ า ว ข้ า ง ต้ น ส า ข า วิ ช า เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร อ า ห า ร ค ณ ะ
เทคโนโลยีการเกษตร จึงพัฒนาโครงการบริการวิชาการ “โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและ
แปรรูปข้าวเม่าบ้านหนองผักตบ ตาบลนาหั วบ่อ อาเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม” เพื่อสนองพระ
ราโชบายฯ ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวเม่าให้
เป็นสินค้าภูมิปัญญาที่เสริมสร้างอาชีพและรายได้ด้วยทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นสู่การพึ่งตนเองได้
อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการผลิต แปรรูป และการตลาดข้าวเม่าบ้านหนองผักตบ
ตาบลนาหัวบ่อ อาเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
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ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1) ตัวชี้วัดผลผลิต (Output)
ชื่อตัวชี้วัดผลผลิต

จานวนชุมชน
จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จานวนผลิตภัณฑ์

หน่วยนับ

หมู่
คน
ผลิตภัณฑ์

ค่าเป้าหมาย
2

30/1
2

วัดกิจกรรมย่อยที่

1,2
3,4
5

2) ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)
ชื่อตัวชี้วัดผลลัพธ์
1.ประชาชนมีแนวทางในการลดรายจ่าย/ เพิ่มรายได้

หน่วยนับ
ร้อยละ

ค่าเป้าหมาย
20

วัดกิจกรรมย่อยที่

6
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ส่วนที่ 2
วิธีดาเนินการ
วิธีดาเนินการ
โครงการนี้ ได้แบ่งการดาเนินงานออกเป็นขั้นต่าง ๆ ดังนี้
1. ขั้นวางแผนงาน (P) ประกอบด้วยกิจกรรม
1.1 ลงพื้นที่
1.2 เขียนโครงการ
1.3 ขออนุมัติโครงการ
1.4 แต่งตั้งคณะกรรมการ
1.5 ประชุมคณะกรรมการ
1.6 ประชาสัมพันธ์โครงการกับกลุ่มเป้าหมาย
1.7 ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลงพื้นที่
1.8 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์
2. ขั้นดาเนินการ (D) ประกอบด้วยกิจกรรม
2.1 ลงทะเบียนผู้มาร่วมโครงการ
2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมความรู้ ศึกษาดูงาน ฝึกปฏิบัติการตามแผน
3. ขั้นสรุปและประเมินผล (C) ประกอบด้วยกิจกรรม
3.1 ประเมินผลกิจกรรม ทดสอบความรู้ความเข้าใจและประเมินการปฏิบัติ
3.2 สรุปผล และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในระยะต่อไป
4. ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) ประกอบด้วยกิจกรรม
4.1 นาผลการดาเนินงานและข้อเสนอแนะมาจัดทาเป็นกิจกรรมและโครงการ
เพื่อดาเนินงานทั้งในรูปแบบการบริการวิชาการ การวิจัย โดยบูรณาการร่วมกับการ
จัดการเรียนการสอนในวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง แนวทางการพัฒนาในระยะต่อไป
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ขั้นตอนดาเนินงานกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย และจานวนเป้าหมาย
กิจกรรมย่อยที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินความพร้อมและศักยภาพในการผลิต
ข้าวเม่านอกฤดูบ้านหนองผักตบ
จานวนเป้าหมาย
พื้นที่ดาเนินการ
กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย
บ้าน ตาบล อาเภอ จังหวัด
บุคคล
สิ่งของ
2. การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ หมู่ที่ 4 และ หมู่ 9 บ้านหนอง หมู่ที่ 4 และหมู่ 9บ้าน
30
เพื่อประเมินความพร้อมและ ผักตบ ตาบลนาหัวบ่อ อาเภอ หนองผักตบ ตาบลนาหัว
ศักยภาพในการผลิตข้าวเม่า โพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม บ่อ อาเภอโพนสวรรค์
นอกฤดูบ้านหนองผักตบ
จังหวัดนครพนม
กิจกรรมย่อยที่ 2 ปฏิบัติการส่งเสริมความรู้ด้านการผลิตและการแปรรูปข้าวเม่า
จานวนเป้าหมาย
พื้นที่ดาเนินการ
กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย
บ้าน ตาบล อาเภอ จังหวัด
บุคคล
สิ่งของ
2.ปฏิบัติการส่งเสริม
20
หมู่ที่ 4 และหมู่ 9 บ้านหนอง -เกษตรกรผู้ผลิตข้าวเม่า
ความรู้ด้านการผลิตและ ผักตบ ตาบลนาหัวบ่อ อาเภอ บ้านหนองผักตบ จานวน
การแปรรูปข้าวเม่า
โพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 20 คน
กิจกรรมย่อยที่ 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทาแนวทางการผลิตข้าวเม่านอกฤดูเม่าบ้าน
หนองผักตบ
จานวนเป้าหมาย
พื้นที่ดาเนินการ
กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย
บ้าน ตาบล อาเภอ จังหวัด
บุคคล
สิ่งของ
3. การประชุมเชิง
-เกษตรกรที่สนใจผลิต
30
ปฏิบัติการเพื่อจัดทาแนว
ข้าวเม่าบ้านหนองผักตบ
หมู
ท
่
่
ี
4
และหมู
่
9
บ้
า
นหนอง
ทางการผลิตข้าวเม่านอก
-ผู้นาชุมชน
ผั
ก
ตบ
ต
าบลนาหั
ว
บ่
อ
อ
าเภอ
ฤดูเม่าบ้านหนองผักตบ
-หน่วยงานพัฒนาในพื้นที่
โพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม -อาจารย์และบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สกลนคร
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กิจกรรมย่อยที่ 4 ปฏิบัติการผลิตและแปรรูปข้าวเม่านอกฤดูบ้านหนองผักตบ
พื้นที่ดาเนินการ
กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย
บ้าน ตาบล อาเภอ จังหวัด
4.ปฏิบัติการผลิตและ
หมู่ที่ 4 และหมู่ 9 บ้านหนอง -เกษตรกรที่สนใจผลิตและ
แปรรูปข้าวเม่านอกฤดูบ้าน
ผักตบ ตาบลนาหัวบ่อ อาเภอ แปรรูปข้าวเม่านอกฤดู
หนองผักตบ
โพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม บ้านหนองผักตบ
กิจกรรมย่อยที่ 5 การส่งเสริมการตลาดข้าวเม่านอกฤดูบ้านหนองผักตบ
พื้นที่ดาเนินการ
กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย
บ้าน ตาบล อาเภอ จังหวัด
5. การส่งเสริมการตลาด
หมู่ที่ 4 และหมู่ 9 บ้านหนอง -เกษตรกรที่สนใจผลิตและ
ข้าวเม่านอกฤดูบ้านหนองผัก ผักตบ ตาบลนาหัวบ่อ อาเภอ แปรรูปข้าวเม่านอกฤดู
ตบ
โพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม บ้านหนองผักตบ

จานวนเป้าหมาย
บุคคล
สิ่งของ
30
2

จานวนเป้าหมาย
บุคคล
สิ่งของ
30

กิจกรรมย่อยที่ 6 ถอดบทเรียนการส่งเสริมความรู้การผลิตและแปรรูปข้าวเม่านอกฤดู
บ้านหนองผักตบ
จานวนเป้าหมาย
พื้นที่ดาเนินการ
กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย
บ้าน ตาบล อาเภอ จังหวัด
บุคคล
สิ่งของ
6.ถอดบทเรียนการ
-เกษตรกรผลิตข้าวเม่าที่
30
หมู
ท
่
่
ี
4
และหมู
่
9
บ้
า
นหนอง
ส่งเสริมความรู้การผลิต
เข้าร่วมโครงการ
ผั
ก
ตบ
ต
าบลนาหั
ว
บ่
อ
อ
าเภอ
และการแปรรูปข้าวเม่า
นอกฤดูบ้านหนองผักตบ โพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
รวมทั้งสิ้น
30

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
ใช้แบบประเมิน และการสังเกต
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วิธีการเก็บข้อมูล
1. การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมในกิจกรรมการอบรมปฏิบัติการของกลุ่มเป้าหมาย
2. ทาการประเมินความรู้ความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมายขณะอบรมปฏิบัติการ ใช้การถามตอบ
และผลการลงมือปฏิบัติการ
3. ทาการประเมินความคิดเห็นด้านการนาไปใช้ประโยชน์ ภายหลังจากการเข้าร่วมโครงการ
โดยใช้แบบประเมิน

การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การประเมินความรู้ความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมายขณะเข้าร่วมอบรม ใช้เกณฑ์ในการถาม
ตอบและผลการลงมือปฏิบัติ ในการวิเคราะห์ข้อมูล
2. การประเมินความคิดเห็นด้านการนาไปใช้ประโยชน์ภายหลัง เสร็จกิจกรรมอบรม ใช้สถิติ
เชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการวิเคราะห์ข้อมูล
3.การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่า
ร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการวิเคราะห์ข้อมูล

เกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. การประเมินความรู้ความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมายขณะเข้าร่วมอบรม ใช้เกณฑ์ดังนี้
ตอบคาถามได้และลงมือปฏิบัติได้
ถือว่ามีความรู้ความเข้าใจในระดับดี
ตอบคาถามไม่ได้แต่ลงมือปฏิบัติได้
ถือว่ามีความรู้ความเข้าใจในระดับพอใช้
ตอบคาถามได้แต่ลงมือปฏิบัติไม่ได้
ถือว่ามีความรู้ความเข้าใจในระดับพอใช้
ตอบคาถามไม่ได้แต่ลงมือปฏิบัติไม่ได้
ถือว่ามีความรู้ความเข้าใจในระดับน้อย
2. การประเมินความคิดเห็นด้านการนาไปใช้ประโยชน์ภายหลังจากการเข้าร่วมโครงการ ใช้
เกณฑ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
1.00-1.67 ระดับการนาไปใช้ประโยชน์น้อย
1.68-2.35 ระดับการนาไปใช้ประโยชน์ปานกลาง
2.36-3.00 ระดับการนาไปใช้ประโยชน์มาก
3. การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ใช้เกณฑ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
1.00-1.67 ระดับความพึงพอใจน้อย
1.68-2.35 ระดับความพึงพอใจปานกลาง
2.36-3.00 ระดับความพึงพอใจมาก
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ส่วนที่ 3
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
จากการดาเนินโครงการ แผนงาน โครงการการน้อมนาศาสตร์พระราชาสู่การ
พัฒนาท้องถิ่น ในชุดโครงการที่ 3 การพัฒนาท้องถิ่น ด้วยงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม ภายใต้
กิจกรรมที่ 3.3 การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร โครงการย่อยที่ 8 การส่งเสริมการผลิตและแปรรูป
ข้าวเม่าบ้านหนองผักตบ ตาบลนาหัวบ่อ อาเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม โครงการได้ดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการและทาการเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้ าหมายโดยใช้เครื่องมือตามที่กาหนดไว้ข้างต้น
จากข้อมูลที่เก็บมาได้ สามารถนามาวิเคราะห์ผลได้ดังนี้

ผลการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายก่อนการดาเนินงานโครงการ
ตารางที่ 1 จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ
กลุ่มเป้าหมาย

จานวนตามเป้าหมาย (คน)

จานวนที่เข้าร่วม
โครงการ
(คน/ร้อยละ)

-เกษตรกรที่ผลิตข้าวเม่า หมู่ที่ 4 และ
หมู่ 9 บ้านหนองผักตบ ตาบลนาหัวบ่อ
อาเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนมที่
เข้าร่วมโครงการ

30

30/100.00

-เพศ

-

ชาย 2/6.66
หญิง 28/93.34

-อายุ

ต่ากว่า 20 ปี

-

-

20ปี-30ปี

3

3/10.00

14

30ปี-40ปี

8

8/26.80

50ปี –60ปี

15

15/50.00

มากกว่า 60 ปี

4

4/13.20

ทานา

30/100

-อาชีพหลัก
-รายได้ต่อเดือน

-

2,001 – 3,000 บาท

7/23.31

4,001 – 5,000 บาท

20/66.60

7,001 – 8,000 บาท

3/10.00

รวม

30

30/100.00

จากตารางที่ 1 พบว่า เกษตรกรเข้าร่วมโครงการไปตามเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้ คิดเป็นค่า
ร้อยละ 100 ของจานวนคนที่เข้าร่วมโครงการ โดยการสารวจข้อมูลของผู้เข้าร่วมโครงการพบว่าทุกคน
มีอาชีพหลักเป็นเกษตรกรทานา และจานวนครึ่งหนึ่งมีอายุในช่วง 50ปี –60ปี และมีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนที่ระดับ 4,001 – 5,000 บาท
การดาเนินงานในโครงการย่อยที่ 8 การส่งเสริมการผลิตและแปรรูปข้าวเม่าบ้านหนองผักตบ
ตาบลนาหัวบ่อ อาเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ประกอบด้วย 6 กิจกรรมซึ่งมีจานวน
กลุ่มเป้าหมายเป็นไปที่วางแผน ดังแสดงในตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 2 กิจกรรม พื้นที่ดาเนินการและผลการดาเนินการตามเป้าหมาย
จานวนเป้าหมาย
พื้นที่ดาเนินการ/
กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย
บุคคล
สิ่งของ
1. การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ หมู่ที่ 4 และ หมู่ 9 บ้านหนองผัก
30
เพื่อประเมินความพร้อมและ ตบ ตาบลนาหัวบ่อ อาเภอโพน
ศักยภาพในการผลิตข้าวเม่า สวรรค์ จังหวัดนครพนม
นอกฤดูบ้านหนองผักตบ

การบรรลุเป้าหมาย
บุคคล
สิ่งของ

-

15

กิจกรรม

พื้นที่ดาเนินการ/
กลุ่มเป้าหมาย

2.ปฏิบัติการส่งเสริมความรู้ หมู่ที่ 4 และหมู่ 9 บ้านหนองผัก
ด้านการผลิตและการแปรรูป ตบ ตาบลนาหัวบ่อ อาเภอโพน
ข้าวเม่า
สวรรค์ จังหวัดนครพนม
3. การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ หมู่ที่ 4 และหมู่ 9 บ้านหนองผัก
เพื่อจัดทาแนวทางการผลิต ตบ ตาบลนาหัวบ่อ อาเภอโพน
ข้าวเม่านอกฤดูบ้านหนอง สวรรค์ จังหวัดนครพนม
ผักตบ
4.ปฏิบัติการผลิตและ
แปรรูปข้าวเม่านอกฤดู
บ้านหนองผักตบ

หมู่ที่ 4 และหมู่ 9 บ้านหนองผัก
ตบ ตาบลนาหัวบ่อ อาเภอโพน
สวรรค์ จังหวัดนครพนม
5. การส่งเสริมการตลาด
หมู่ที่ 4 และหมู่ 9 บ้านหนองผัก
ข้าวเม่านอกฤดูบ้านหนองผัก ตบ ตาบลนาหัวบ่อ อาเภอโพน
ตบ
สวรรค์ จังหวัดนครพนม
6.ถอดบทเรียนการส่งเสริม
ความรู้การผลิตและการแปร หมู่ที่ 4 และหมู่ 9 บ้านหนองผัก
ตบ ตาบลนาหัวบ่อ อาเภอโพน
รูปข้าวเม่านอกฤดูบ้าน
สวรรค์ จังหวัดนครพนม
หนองผักตบ

จานวนเป้าหมาย
บุคคล
สิ่งของ
20
-

การบรรลุเป้าหมาย
บุคคล
สิ่งของ

-

30

-



-

30

2





30

-



-

30

-



-

ผลการดาเนินงานรายกิจกรรม
ผลการดาเนินงานรายกิจกรรมสรุปได้ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินความพร้อมและศักยภาพในการผลิต
ข้าวเม่านอกฤดูบ้านหนองผักตบ
บ้านหนองผักตบมี 2 หมู่ได้แก่ หมู่ 4 และหมู่ 9 ส่วนใหญ่เป็นเครือญาติกัน โดยมีอาชีพหลัก
ของประชาชนในหมู่บ้าน คือทานา โดยใน หมู่ 4 มีการทานาจานวน 118 ครัวเรือน และในหมู่ 9 ทา
นาจานวน 173 ครัวเรือน ทุกครัวเรือนที่ทานาจะทาข้าวเม่า ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของบ้านหนองผักตบที่
สืบทอดกันมามากกว่าร้อยปี ข้าวเม่าบ้านหนองผักตบมีชื่อเสียงในเรื่องการมีกลิ่นหอม นุ่มอร่อย และ
มีสีเขียวเป็นธรรมชาติ ทั้งนี้เป็นที่ทราบกันดีว่า ข้าวเม่า ของบ้านหนองผั กตบมีเฉพาะในช่ว งเดื อน
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ตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปีเท่านั้น จากการประชุมพบว่า ข้าวเม่า บ้านหนองผักตบผลิตจาก
ข้าวเหนียวนาปี ซึ่งมีหลายพันธุ์ เช่น พันธุ์ร้อยวัน พันธุ์ เล้าแตก พันธุ์เสือโหย พันธุ์เขียวนอนทุ่ง พันธุ์
สันป่าตอง พันธุ์ กข6 เป็นต้น ซึ่งพันธุ์ข้าวเหนียวเหล่านี้เกษตรกรจะเก็บพันธุ์ข้าวไว้ใช้เองในครัวเรือน
และเครือญาติ การผลิตข้าวเม่าเป็นการผลิตในระดับครัวเรือนที่มีการใช้แรงงานคนผลิตเป็นหลัก ส่วน
ครกตาข้าวเม่ามีการประดิษฐ์โดยประยุกต์พ่วงกับรถไถนาเดินตามเพื่อทุ่นแรงงานคน การผลิตข้าวเม่า
มีขั้นตอนที่ซับซ้อนและใช้เวลามาก ตั้งแต่การเกี่ยวข้าวเขียวที่อยู่ในระยะเม่าตั้งแต่เช้าตรู่ประมาณตี 4
เพื่อนามารูดเป็นเมล็ดด้วยเครื่องมอเตอร์ไฟฟ้า ซึ่งจะแยกเมล็ดข้าวเขียวออกจากรวงที่เป็นฟางเขียวใช้
เลี้ ย งวัว ได้ดี น าเมล็ ด ข้าวที่ได้แช่น้าสะอาดประมาณ 2 ชั่ว โมงจึงนาไปคั่ว ให้ สุกด้ว ยฟืนซึ่งต้องใช้
ประสบการณ์ในการสังเกตคุณภาพการสุกว่าได้ที่หรือยัง และพักให้เย็นก่อนนาไปตาด้วยครกที่พ่วงกับ
เครื่องยนต์รถไถนาเดินตาม การตาข้าวเม่าต้องอาศัยความชานาญในการตาซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ช าย
และการฟั ด เอาแกลบออกด้ ว ยกระด้ ง ที่ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น งานของผู้ ห ญิ ง จะมี ก ารต าและฟั ด แบบนี้
ประมาณ 4-5 รอบจนข้าวเม่าเรียงเมล็ดสวยงามและนุ่มแต่ไม่ติดกัน ซึ่งโดยรวมจะใช้เวลาไม่ต่ากว่า
10 ชั่วโมงในการผลิตข้าวเม่า การเก็บรักษาจะใส่ถุงร้อนเพื่อไม่ให้ข้าวเม่าแห้งจนเกินไป ซึ่งมักบรรจุถุง
ละ 1 กิโลกรัมเพื่อรอการมารับซื้อเพื่อไปขายต่อยังหมู่บ้านและอาเภอใกล้เคียง โดยราคาจาหน่ายใน
ต้นฤดูจะขายส่ง กิโลกรัมละ 200 บาท และเมื่อมีข้าวเม่ามากขึ้นราคาจะลดลงไปถึงประมาณ กิโลกรัม
ละ 150 บาท ซึ่งในหมู่บ้านหนองผักตบทั้ง หมู่ 4 และหมู่ 9 รวมกันผลิตโดยมีครกตา จานวน 22 ครก
ในแต่ละครกจะมีสมาชิกเครือญาติและบ้านใกล้เรือนเคียงมาตาด้วยกันประมาณ 10-13 ครัวเรือน ซึง่
ในแต่ละวันแต่ละครกจะผลิตข้าวเม่าคุณภาพดีประมาณ 50 กิโลกรัมต่อวัน ซึ่งหากคิดทั้งหมู่บ้าน
หนองผั กตบทั้ง 2 หมู่ร วมกัน ในช่วงเวลาประมาณ 30 วันของการผลิตข้าวเม่าต่อปี จะมีผ ลผลิต
ข้าวเม่าคุณภาพดีมากถึง 33,000 กิโลกรัม หากขายในราคาส่งที่ 150 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นเงิน
4,950,000 บาทต่อปี และหากเฉลี่ ยรายครัว เรื อนพบว่ า มีรายได้จากข้ าวเม่า 17,010 บาทต่ อ
ครัวเรือนต่อปี ซึ่งรายได้ส่วนนี้ได้ใช้จุนเจือครอบครัว และที่สาคัญทุกครัวเรือนที่ทาข้าวเม่ามีความสุข
และภูมิใจที่ได้ร่วมสืบสานวิถีภูมิปัญญาพื้นบ้านในการทาข้าวเม่า นอกจากข้าวเม่าคุณภาพดีที่กล่าวถึง
แล้วยังมีข้าวเม่าตกเกรด (แข็ง ไม่นุ่ม หัก ไม่เรียงเมล็ด ไม่หอมมากนัก) อีกจานวนหนึ่งซึ่งมีประมาณ
25 กิโลกรัมต่อครกต่อวัน คิดเป็น 16,500 กิโลกรัมต่อปี ซึ่งส่วนใหญ่เมื่อขายไม่ออกก็จะใช้รับประทาน
เองในหมู่บ้านและบางส่วนใช้เลี้ยงไก่ และเป็ด และชุมชนยังไม่มีความรู้ในการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า
ข้าวเม่าที่ตกเกรดเหล่านี้ ซึ่งหากสามารถพัฒนาต่อยอดให้เกิดรายได้เพิ่มจากข้าวเม่าส่วนนี้ได้ก็จะเป็น
การเพิ่มรายได้ของครัวเรือนได้อีกทางหนึ่ง จากการชวนคิดชวนคุยพบว่า ปัญหาของข้าวเม่าบ้าน
หนองผักตบมีเหลายประเด็นที่ต้องนามาคิดหาแนวทางในการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไป ที่สาคัญได้แก่ การ
ควบคุมคุณภาพการผลิตให้มีประสิทธิภาพโดยต้องค้นหาปั จจัยสาคัญที่ต้องจัดการตั้งแต่ต้นทางของ
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การผลิตข้าวระยะเม่า พันธุ์ข้าว การปลูก ระยะที่เหมะสมในการเก็บเกี่ยว การวางแผนการผลิตข้าวใน
ครัวเรือนให้ได้ข้าวเขียวระยะเม่าที่ยาวนานมากขึ้น การผลิตข้าวเม่า ประสิทธิภาพการผลิตในทุก
ขั้นตอน ทั้งการแช่ การคั่ว การตา การฟัด และการเก็บรักษา รวมถึงการวัดคุณภาพข้าวเม่าระหว่าง
กระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ได้ข้าวเม่าคุณภาพดี สม่าเสมอ ลดการสูญเสียระหว่างทาง
ทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ ซึ่งจะส่งผลต่อรายได้โดยตรงของเกษตรกร นอกจากนี้การค้นหาแนวทาง
ในการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าข้าวเม่าที่ตกเกรดให้เหมาะสมกับการลงทุนในระดับครัวเรือนหรือในระดับ
กลุ่ มชุมชนจึ งเป็ น ประเด็ น ที่ ควรศึ ก ษาเพิ่ มเติ ม ในระยะต่ อจากนี้จึ ง ได้ จัด การส่ งเสริม ความรู้ แ ก่
เกษตรกรเพื่อให้มีความรู้ที่เพียงพอในการตัดสินใจเพื่อพัฒนายกระดับการผลิตข้าวเม่าบ้านหนองผัก
ตบโดยชุมชนเพื่อชุมชน
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กิจกรรมที่ 2 ปฏิบัติการส่งเสริมความรู้ด้านการผลิตและการแปรรูปข้าวเม่า
สืบเนื่องจากเกษตรกรผู้ผลิตข้าวเม่าบ้านหนองผักตบยังไม่มีโ อกาสในการเรียนรู้การผลิ ต
ข้าวเม่าของชุมชนอื่นๆ ในเขตจังหวัดใกล้เคียงเลย หรือยังไม่เคยได้รับการส่งเสริมจากหน่ว ยงาน
ภาครัฐใดๆ เลย จึงไม่มีข้อมูลเพื่อการตัดสินใจวางแผนการพัฒนาการผลิตข้าวเม่าของชุมชนมากนัก
จึงได้เห็นตรงกันว่ามีหากได้รับโอกาสในการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการผลิตและแปรรูปข้าวเม่าน่าจะ
เป็นเรื่องที่น่ายินดีและมีประโยชน์ต่อชุมชนบ้านหนองผักตบอย่างมากในการนาข้อมูลความรู้ที่ได้นั้น
มาประกอบการตัดสินใจร่วมกันในการวางแผนเพื่อพัฒนาข้าวเม่าบ้านหนองผักตบให้ดีขึ้นได้ จึงได้จัด
ให้มีกิจกรรมศึกษาดูงานการผลิตข้าวเม่าขึ้น โดยได้จัดให้เกษตรกรมีประสบการณ์เกี่ยวกับการผลิต
ข้าวเม่าระดับธุรกิจชุมชนที่มีกาหลังผลิตมากถึงวันละประมาณ 2,000 กิโลกรัมข้าวเม่า ซึ่งมีการผลิต
ทั้งในฤดูน าปี และนอกฤดูจ ากข้ าวนาปรั ง ณ โรงผลิ ตข้าวเม่าบ้านต้ อ ง อาเภอธาตุพนม จังหวั ด
นครพนม และการศึกษาดูงานการผลิตข้าวเม่าในระดับครัวเรือนที่มีกาลังผลิตประมาณวันละ 50
กิโลกรัมข้าวเม่า ซึ่งมีการผลิตทั้งในฤดูนาปี และนอกฤดูจากข้ าวนาปรัง ณ บ้านนายอ อาเภออากาศ
อานวย จังหวัดสกลนคร ซึ่งจากการศึกษาดูงานในภาพรวมเกษตรกรทั้ง 30 คนมีความพอใจมากใน
การได้รับความรู้และประสบการณ์จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ แหล่งเรียนรู้ทั้ง 2 แห่ง และได้นา
ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับนี้ไปถ่ายทอดให้เกษตรกรบ้านหนองผักตบเพื่อตัดสินใจร่วมกันในการ
วางแผนเพื่อพัฒนาการผลิตข้าวเม่าของหมู่บ้านตนเองต่อไป
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กิจกรรมที่ 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทาแนวทางการผลิตข้าวเม่านอกฤดู
บ้านหนองผักตบ
จากการส่งเสริมความรู้และประสบการณ์ให้แก่เกษตรกรผู้ผ ลิตข้าวเม่าบ้านหนองผักตบด้วย
การศึ ก ษาดู ง านการผลิ ต ข้ า วเม่ า ระดั บ ธุ รกิ จ ชุม ชนที่ มี ก าหลั ง ผลิ ต มากถึ ง วั น ละประมาณ 2,000
กิโลกรัมข้าวเม่า ซึ่งมีการผลิตทั้งในฤดูนาปี และนอกฤดูจากข้าวนาปรัง ณ โรงผลิตข้าวเม่าบ้านต้อง
อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม และการศึกษาดูงานการผลิตข้ าวเม่าในระดับครัวเรือนที่มีกาลังผลิต
ประมาณวันละ 50 กิโลกรัมข้าวเม่า ซึ่งมีการผลิตทั้งในฤดูนาปี และนอกฤดูจากข้าวนาปรัง ณ บ้าน
นายอ อาเภออากาศอานวย จังหวัดสกลนคร ของเกษตรกรทั้ง 30 คนได้นาความรู้และประสบการณ์ที่
ได้รับมานาเสนอข้อมูลความรู้ให้แก่เกษตรกรในบ้านหนองผักตบเพิ่มเติมเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทา
แนวทางการพัฒนาการผลิตข้าวเม่าของบ้านหนองผักตบ ซึ่งจากการประชุมเพื่อระดมสมองในการ
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จัดทาแนวทางการพัฒนาการผลิตข้าวเม่าของหมู่บ้านพบว่า มีแนวทางที่สาคัญๆ ได้แก่ การศึกษาและ
พัฒนาการผลิตข้าวเขียวเพื่อเป็นวัตถุดิบคุณภาพเพื่อ ทาข้าวเม่าที่เพียงพอและขยายระยะเวลาให้มาก
ขึ้นกว่าเดิม การศึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตข้าวเม่าเพื่อลดการสูญเสียและการผลิตข้าวเม่า
คุณภาพดีที่คงที่และต่อเนื่อง การยืดอายุการเก็บรักษาคุณภาพข้าวเม่า แนวทางการแปรรูปข้าวเม่าตก
เกรดเพื่อเพิ่มมูลค่า การส่งเสริมการตลาดข้าวเม่าที่หลากหลายช่องทางมากขึ้น เป็นต้น ซึ่งเกษตรกรที่
เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากกับข้อมูลความรู้ที่ได้รับและดีใจที่ได้มีส่วนร่วมในการคิด
วางแผนเพื่อพัฒนาข้าวเม่าของบ้านหนองผักตบ
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กิจกรรมที่ 4 ปฏิบัติการผลิตและแปรรูปข้าวเม่านอกฤดูบ้านหนองผักตบ
การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและแปรรูปข้าวเม่านอกฤดูบ้านหนองผักตบเป็นแนวทางหนึ่ง
ในการขยายการผลิตข้าวระยะเม่าในฤดูแล้ง ซึ่งมีเกษตรกรสนใจในการทดลองผลิตข้าวพันธุ์สันป่าตอง
และข้าวพันธุ์ร้อยวันในพื้นที่นาในฤดูแล้งที่มีน้าจากห้วยใหญ่ โดยจะทาการทดลองผลิตในฤดูกาลปี
เพาะปลูก 62/63 ซึ่งเป็นกิจกรรมต้นน้าต่อเนื่องที่จะดาเนินการในปี 2563 ในส่วนของการแปรรูปได้
นาข้าวเม่าจากการผลิตในปี 2562 มาทดลองผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบในกลุ่มขนมขบเคี้ยวที่สามารถ
เก็บรักษาได้นาน และมีวิธีการไม่ยุ่งยากมากนักมาให้ชุมชนได้คัดเลือกเพื่อส่งเสริมการแปรรูปข้าวเม่า
ให้เป็นทางเลือกในการเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ชุมชนมีมติจากการประชุมกลุ่มย่อย โดยได้เลือก
แปรรู ป เป็ น คุ ก กี้ ข้ า วเม่ า และข้ า วเม่ า ธั ญ พื ช อั ด แท่ ง ซึ่ ง ได้ ด าเนิ น การส่ ง เสริ ม ความรู้ โ ดยการฝึ ก
ปฏิบั ติการผลิ ตและแปรรู ป ข้าวเม่าให้ แ ก่เ กษตรกรแม่บ้ านที่ส นใจจ านวน 30 คน ซึ่งจากการฝึ ก
ปฏิบัติการแปรรูปอาหารพบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการแปรรูปผลิตภัณฑ์คุกกี้
ข้าวเม่า และข้าวเม่าธัญพืช อั ดแท่งโดยสามารถปฏิบั ติ การผลิ ต ได้ และมีความพึ ง พอใจในการท า
กิจกรรมอยู่ในระดับมากทุกคน
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กิจกรรมที่ 5 การส่งเสริมการตลาดข้าวเม่านอกฤดูบ้านหนองผักตบ
กิจกรรมนี้เน้นการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ข้าวเม่าแปรรูปที่ทาการผลิตเป็นต้นแบบเพื่อ
ทดสอบตลาดโดยมีการระดมความคิดเพื่อออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม รวมถึงการคิด
ต้นทุนและกาหนดราคาขายที่เหมาะสม พบว่า ชุมชนให้ความสนใจและร่วมกันออกแบบฉลาก ที่
สามารถใช้ได้ทั้งหมู่ 4 และหมู่ที่ 9 ได้เป็น ข้าวเม่าหอมบ้านหนองผักตบ โดยมีการผลิตเพื่อทดสอบ
ตลาดทั้งในระดับชุมชน และการออกบูทจาหน่ายร่วมกับโครงการศาสตร์พระราชาในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดี โดยมีการประเมินต้นทุนการผลิตพบว่า คุกกี้
ข้าวเม่าหอมมีต้นทุนการผลิตต่อชิ้นคิดเป็น 7 บาท/การผลิต100ชิ้น โดยการผลิตจะมีต้นทุนที่ลดลง
เมื่อผลิตในจานวนที่มากขึ้น ราคาขายกาหนดไว้ที่ชิ้นละ 10 บาทได้กาไรสุทธิ 3 บาทคิดเป็นร้อยละ 30
ของการผลิตที่ 100 ชิ้น ส่วนการผลิตข้ าวเม่าธัญพืชอัดแท่ง พบว่ามีต้นทุนในการผลิต 6.50 บาทต่อ
ชิ้นเมื่อผลิต 100 ชิ้น โดยกาหนดราคาขายที่ 10 บาทต่อชิ้นได้กาไร 3.50 บาทคิดเป็นร้อยละ 35 ของ
การผลิตที่ 100 ชิ้น อย่างไรก็ตามชุมชนเห็นตรงกันว่าควรมีการรวมกลุ่มกันเพื่อผลิตให้เป็นผลิตภัณฑ์
ประจากลุ่มที่สามารถสร้างรายได้กระจายต่อเนื่องทั้งปี
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กิจกรรมที่ 6 ถอดบทเรียนการส่งเสริมความรู้การผลิตและการแปรรูปข้าวเม่านอกฤดู
บ้านหนองผักตบ
การส่งเสริมความรู้ด้านการผลิตและการแปรรูปข้าวเม่านอกฤดูบ้านหนองผักตบ ซึ่งเป็นการ
ผลิตข้าวเม่าและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องใหสามารถขยายการผลิตให้ชุมชนมีรายได้ต่อเนื่องทั้งปี ซึ่งพบว่า
การดาเนินการในปี 2562 ซึ่งเป็นปีที่ 1 ของการส่งเสริมอาชีพของชุมชนที่มีรายได้น้อยและยั งไม่
สามารถดาเนินการให้ต่อเนื่องทั้งปีทั้งที่มีศักยภาพอยู่ในระดับที่สามารถทาได้บนพื้นฐานทรัพยากรใน
ท้องถิ่นทั้งด้านภูมิปัญญาการผลิตข้าวเม่าและมีการปลูกข้าวเหนียวพื้นถิ่นเป็นพืชอาหารหลั ก ของ
ชุมชน ซึ่งในระยะเริ่มต้นนี้ได้ดาเนินการส่งเสริมความรู้เพื่อเสริมประสบการณ์ในการผลิตและแปรรูป
ข้าวเม่าโดยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับชุมชนที่ประสบผลสาเร็จทั้งในรูปแบบการผลิตในรูปแบบธุร กิจ
ชุมชนขนาดใหญ่และธุรกิจระดับครัวเรือน ทาให้ชุมชนมีข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการตัดสินใจใน
การวางแผนเพื่อพัฒนาชุมชนได้สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น ทั้งนี้ชุมชนบ้านหนองผักตบทั้งหมู่
4 และหมู่ 9 ได้ประชุมเพื่อถอดบทเรียนในระยะเริ่มต้นของการพัฒนาชุมชนในเรื่องข้าวเม่าบ้านหนอง
ผักตบ โดยได้จัดทาแผนพัฒนาใน 5 ประเด็นหลักได้แก่ 1) การจัดการเรื่องวัตถุดิบข้าวระยะเม่า ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับการหาคู่ค้ากับหมู่บ้านใกล้เคียงที่สามารถปลูกข้าวนาปรังได้เพื่อขยายการผลิตข้าวเม่า
นอกฤดูของหมู่บ้านได้ หรือมีการศึกษาวิจัยการปลูกข้าวใช้น้าน้อยเพื่อเป็นทางเลือกในการผลิตข้าว
นอกฤดูที่เหมาะสมกับการผลิตข้าวเม่าได้ทั้งปี 2) การจัดการการผลิตข้าวเม่าที่ได้คุณภาพมาตรฐาน
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยเฉพาะการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพข้าวเม่าให้คงที่และ
มีการผลิตที่ส ะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ โดยการปรับปรุงสถานที่ผลิ ตให้ ได้รับรองมาตรฐาน
Primary GMP และผลิตภัณฑ์ข้าวเม่าให้มีมาตรฐานอาหารรับรอง การบรรจุที่ได้มาตรฐาน รวมถึง
การศึกษาอายุการเก็บเพื่อขยายตลาดในอนาคต 3) การบริหารจัดการกลุ่มเพื่อให้มีการทางานร่วมกัน
เพื่อสร้างอานาจต่อรองในการผลิตและจาหน่ายข้าวเม่าและผลิตภัณฑ์ รวมถึง การจัดทาแผนความ
ต้องการของชุมชน และการประสานงานเพื่อ โอกาสในการเข้าถึงการส่งเสริมสนับสนุนจากภาครัฐใน
การพัฒนาอาชีพและรายได้ของชุมชน 4) การศึกษาความต้องการของผู้บริโภคในหลากหลายกลุ่ม ทั้ง
วัยเด็ก วัยทางาน และผู้สูงอายุ เพื่อเป็นข้อมูลในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเม่าให้สอดคล้องกับ
ตลาดและยุคสมัยที่มีกระแสการบริโภคที่มุ่งสู่การผลิตที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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ผลการวิเคราะห์ด้วยแบบประเมินผลหลังจากร่วมกิจกรรม
ผลการวิเคราะห์ความรู้ความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมาย ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 3 ผลการประเมินและการวิเคราะห์ความรู้ความเข้าใจ ก่อนและหลัง เข้าร่วมโครงการ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ
กลุ่มเป้าหมาย

เกษตรกร

ผลการประเมินและการวิเคราะห์ความรู้ความเข้าใจ
ก่อนเข้ารับการฝึกอบรม
หลังเข้ารับการฝึกอบรม
การตอบ การลงมือ ผลการ
การตอบ
การลงมือ
ผลการ
คาถาม
ปฏิบัติ
ประเมิน
คาถาม
ปฏิบัติ
ประเมิน
(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
ได้ ไม่ได้ ได้ ไม่ได้ ได้ ไม่ได้ ได้ ไม่ได้ ได้ ไม่ได้ ได้ ไม่ได้
0 30 (0) (100) (0)

(0)

0 30 30
(0) (100) (100)

0
(0)

30
(100)

0
(0)

30
(100)

0
(0)
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จากตารางที่ 3 พบว่า ก่อนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้เข้าร่วมโครงการยังไม่มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการแปรรูปข้าวเม่าหรือยังไม่มีแนวทางในการผลิตข้าวเม่านอกฤดูแต่หลังจากที่
ผู้เข้าร่วมโครงการผ่านการฝึกอบรมแล้ว ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการแปรรูป
ข้าวเม่าหรือยังไม่มีแนวทางในการผลิตข้าวเม่านอกฤดู คิดเป็นร้อยละ 100
ผลการประเมินและการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ผู้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการ มี ร ะดั บ ความพึ ง พอใจต่ อ การเข้ า ร่ ว มโครงการ ในตารางที่ 4 พบว่ า
ผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับความพึงพอใจต่อกิจกรรมของโครงการทุกประเด็น โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
คิดเป็นร้อยละ 100 โดยพบว่าผู้เข้าร่วมอบรมจะนาข้อมูลความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ทุกคน
ตารางที่ 4 ผลการประเมินและการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
รายการประเมิน

ระดับความพึงพอใจ (คน)
ค่าเฉลี่ย
มาก (ร้อย
ปาน
น้อย
ละ)
กลาง (ร้อยละ)
(ร้อยละ)

SD

ระดับ

30 (100.0)

0 (0.0)

0 (0.0)

3.00

.000

มาก

30 (100.0)

0 (0.0)

0 (0.0)

3.00

.000

มาก

30 (100.0)

0 (0.0)

0 (0.0)

3.00

.000

มาก

30 (100.0)

0 (0.0)

0 (0.0)

3.00

.000

มาก

เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

1. ด้านกระบวนการ ขั้นตอน
การให้บริการ (เช่น การ
ประกาศรับสมัคร การติดต่อ
เชิญอบรม การประสานงานและ
ให้ข้อมูล การดูแล และการ
ทางานอย่างมีขนั้ ตอน ฯลฯ)
2. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (เช่น
อัธยาศัยดียิ้มแย้มแจ่มใส มีใจใน
การให้บริการ ฯลฯ)
3. สิ่งอานวยความสะดวก
(สถานที่อบรม อาหาร เครื่อง
โสตฯ เอกสารอบรม ฯลฯ)
4. การนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
(ใช้ประกอบอาชีพ หรือใช้ใน
ชีวิตประจาวัน)
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รายการประเมิน

ระดับความพึงพอใจ (คน)
ค่าเฉลี่ย
มาก (ร้อย
ปาน
น้อย
ละ)
กลาง (ร้อยละ)
(ร้อยละ)

SD

ระดับ

30 (100.0)

0 (0.0)

0 (0.0)

3.00

.000

มาก

30 (100.0)

0 (0.0)

0 (0.0)

3.00

.000

มาก

30 (100.0)

0 (0.0)

0 (0.0)

3.00

.000

มาก

30 (100.0)

0 (0.0)

0 (0.0)

3.00

.000

มาก

30 (100.0)

0 (0.0)

0 (0.0)

3.00

.000

มาก

3.00

.000

มาก

เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

5. ความเหมาะสมของเนื้อหา
หลักสูตร
6. ความเหมาะสมของวิทยากร
(ความรู้ ความสามารถ เทคนิค
การสอน)
7. ระยะเวลาการอบรม (จานวน
วัน)
8. ช่วงเวลาการอบรม (วัน/
เดือน/ฤดูที่อบรม)
9. ความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับเวลา
และค่าใช้จา่ ย (ประโยชน์ที่ได้รบั
มากกว่าเวลาและค่าใช้จ่ายที่เสีย
ไป)

ภาพรวม

ผลการประเมินตามแบบติดตามและการวิเคราะห์การนาองค์ความรู้ที่ได้จากโครงการไปใช้
ประโยชน์
ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนสามารถนาความรู้ไปใช้ได้ มีการนาองค์ความรู้ที่ได้จากโครงการไปใช้
ประโยชน์ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ โดยส่วนใหญ่นาไปใช้เพิ่มรายได้เสริม (รายได้เพิ่มนอกจากอาชีพ
ประจาและใช้เวลาว่าง) เฉลี่ยเพิ่มขึ้นต่อเดือนในระดับ 1,001 – 2,000 บาทต่อเดือนหรือคิ ดเป็น
ประมาณร้อยละ 30-35 ของรายได้ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
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ตารางที่ 5 ผลการประเมินและการวิเคราะห์การนาองค์ความรู้ที่ได้จากโครงการไปใช้ประโยชน์
กลุ่มเป้าหมาย

เ ก ษ ต ร ก ร ที่ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการที่นาความรู้ไปใช้
-สร้างรายได้หลักเพิ่มขึ้น
-สร้างรายได้เสริมเพิ่มขึ้น

การนาองค์ความรู้ที่ได้จากโครงการไปใช้ประโยชน์ ค่าเฉลี่ย
คน(ร้อยละ)
มาก
ปานกลาง
น้อย

30 (100.0)

0 (0.0)

0 (0.0)

3.00

SD

ระดับ

.000

มาก

จากตารางที่ 5 พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนได้นาความรู้ที่ได้จากโครงการไปใช้ประโยชน์
โดยเฉลี่ ย อยู่ ในระดับ มาก คิดเป็ น ร้อยละ 100 โดยส่ ว นใหญ่นาไปใช้เพิ่มรายได้เสริม (รายได้เพิ่ม
นอกจากอาชีพประจาและใช้เวลาว่าง) เฉลี่ยเพิ่มขึ้นต่อเดือนในระดับ 1,001 – 2,000 บาทต่อเดือน
หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 30-35 ของรายได้ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงินแต่
เป็นการนาความรู้ไปใช้พัฒนาอาชีพของตนเองและครอบครัวได้ด้วย นอกจากนี้บางท่านยังได้มีการนา
ความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการไปถ่ายทอดแก่สมาชิกในครอบครัวและเพื่อน
บ้านในชุมชนได้อีกด้วย

ผลการวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจชุมชน/คุณภาพชีวิต/สิ่งแวดล้อม
จากการดาเนิ น งานตามโครงการ มีผ ลการวิเคราะห์ ด้านเศรษฐกิจชุมชน/คุ ณภาพชี วิ ต /
สิ่งแวดล้อม ใช้การประเมินเชิงประจักษ์ ดังนี้
ด้านเศรษฐกิจชุมชน: มีการนาผลผลิตข้าวเม่าที่ผลิตได้มากและปริมาณเกินความต้องการของ
ตลาด รวมถึงข้าวเม่าที่ไม่ได้คุณภาพตามเกณฑ์ของผู้ที่มารับซื้อที่หมู่บ้านสามารถนามาแปรรูปโดยใช้
ความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า ทาให้เกษตรกรผู้ผลิตข้าวเม่าบ้านหนองผักตบมี
ทางเลือกในการสร้างรายได้เพิ่ม โดยได้แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวเม่าธัญพืชอัดแท่ง และทาเป็นคุ๊กกี้
เพื่อทดลองตลาด ซึ่งได้ผลตอบรับจากผู้บริโภคดีมากโดยของว่างที่ผลิตที่ 2 ผลิตภัณฑ์มีอัตราการคืน
ทุ น ได้ เ ร็ ว แม้ จ ะผลิ ต ในปริ ม าณที่ น้ อ ย ซึ่ ง ตอบโจทย์ กั บ ชุ ม ชนที่ ผ ลิ ต อาหารแปรรู ป ในลั ก ษณะ
อุตสาหกรรมในครัวเรือนได้อย่างเหมาะสม เนื่องจากยังไม่ได้รวมกันจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน แต่มี
การรวมกันอย่างไม่เป็นทางการโดยใช้ระบบเครือญาติ ซึ่งทางานร่วมกันได้อย่างดีโดยเฉพาะการใช้
เทคโนโลยีเช่น ครก เครื่องร่อนกาก ร่วมกันตามกาลังผลิตที่เหมาะสม ผลจากการทดลองตลาดจานวน
2 ครั้งพบว่า หากชุมชนมีการนาข้าวเม่ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ของว่างเพื่อจาหน่าย ทาให้สามารถ
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เพิ่มมูลค่าจากข้าวเม่าที่ตกเกรดซึ่งราคาประมาณ กิโลกรัมละ 80-100 บาทมาเป็นวัตถุดิบหลักในการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์ของว่างจากข้าวเม่าทาให้มี รายได้เสริมที่เพิ่มขึ้นหลังจากหักรายจ่ายเป็นร้อยละ 3035 ต่อการผลิตขั้นต่าครั้งละ 100 ชิ้น ซึ่งเป็นรายได้เพิ่มที่พึงพอใจสาหรับเกษตรกรผู้ผลิตข้าวเม่าอยู่ใน
ระดับมาก อย่างไรก็ตามได้มีข้อเสนอแนะในการกาหนดขนาดของผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมในการ
บริโภคเป็นของว่าง โดยให้เพิ่มรายละเอียดการคานวณปริมาณพลังงานที่ได้รับเผื่อเป็นทางเลือกในการ
เป็นของว่างเพื่อสุขภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสมสอดคล้องกับยุคสมัยของการใส่ใจเกี่ยวกับ
สุขภาพ รวมถึงให้มีความปลอดภัยกับทั้งผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ได้เสนอให้มีการใช้บรรจุ
ภัณฑ์และฉลากที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนซึ่งอาจทามาจากวัสดุที่มีในท้องถิ่น
ด้านคุณภาพชีวิต: การผลิตและแปรรูปข้าวเม่าที่ไม่ได้คุณภาพตามเกณฑ์ของแม่ค้าที่มารับซื้อ
ทาให้เกษตรกรมีทางเลือกในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ช่วยสร้างงานและรายได้เสริมเพิ่มขึ้นจากการ
ยกระดับภูมิปัญญาการผลิตข้าวเม่าที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ส่งผลให้ชุมชนมีรายได้เ พิ่มขึ้น ทาให้
คุณภาพชีวิตดีขึ้น สามารถจุนเจือครอบครัว มีเงินออม มีเงินทาบุญ ก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ด้านสิ่งแวดล้อม: การผลิตและแปรรูปข้าวเม่าที่ไม่ได้คุณภาพตามเกณฑ์ของแม่ค้าที่มารับซื้อ
ทาให้เกษตรกรมีทางเลือกในการใช้ข้าวเม่าในการเพิ่มรายได้ นอกจากนีเ้ กษตรกรยังใช้ฟางข้าวเขียวใน
การเลี้ยงวัวควาย รวมถึงการใช้ถ่านและขี้เถ้าที่เกิดในกระบวนการคั่วข้าวเม่า มาใช้ในครัวเรือนและที่
เหลือนาเป็นเป็น ปุ๋ย ใส่ นาข้าวเพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้ ดิน ทาให้ไม่มีขยะตกค้างในการผลิ ต
ข้าวเม่า หรือที่เรียกว่า Zero Waste ทาให้ไม่ต้องเบียดเบียนสิ่งแวดล้อมเพื่อหวังรายได้มากนัก และ
สามารถปรับตัวเพื่อประโยชน์ที่เกื้อกูลกันของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน
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ส่วนที่ 4
สรุปผลการดาเนินการ
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลข้างต้น ทาให้สามารถสรุปผลการดาเนินงานโครงการ ได้ดังนี้

สรุปผลการดาเนินงาน
จากการดาเนินโครงการ แผนงาน โครงการการน้อมนาศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น
ในชุดโครงการที่ 3 การพัฒนาท้องถิ่นด้วยงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม ภายใต้กิจกรรมที่ 3.3
การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เป็นโครงการย่อยที่ 8 การส่งเสริมการผลิตและแปรรูปข้าวเม่า
บ้านหนองผักตบ ตาบลนาหัวบ่อ อาเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม โครงการได้ดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประกอบด้วย 6 กิจกรรมย่อยดังนี้
1) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินความพร้อมและศักยภาพในการผลิตข้าวเม่าบ้าน
หนองผักตบ พบว่าบ้านหนองผักตบมี 2 หมู่ได้แก่ หมู่ 4 และหมู่ 9 ส่วนใหญ่เป็นเครือญาติกัน โดยมี
อาชีพหลักของประชาชนในหมู่บ้าน คือทานา โดยใน หมู่ 4 มีการทานาจานวน 118 ครัวเรือน และใน
หมู่ 9 ทานาจานวน 173 ครัวเรือน ทุกครัวเรือนที่ทานาจะทาข้าวเม่า ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของบ้านหนอง
ผักตบที่สืบทอดกันมามากกว่าร้ อยปี ข้าวเม่าบ้านหนองผักตบมีชื่อเสียงในเรื่องการมีกลิ่นหอม นุ่ม
อร่อย และมีสีเขียวเป็นธรรมชาติ ทั้งนี้เป็นที่ทราบกันดีว่าข้าวเม่าของบ้านหนองผักตบมีเฉพาะในช่วง
เดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปีเท่านั้น ข้าวเม่าบ้านหนองผักตบผลิตจากข้าวเหนียวนาปี ซึ่ง
มีหลายพันธุ์ เช่น พันธุ์ร้อยวัน พันธุ์เล้าแตก พันธุ์เสือโหย พันธุ์เขียวนอนทุ่ง พันธุ์สันป่าตอง พันธุ์ กข6
เป็นต้น ซึ่งพันธุ์ข้าวเหนียวเหล่านี้เกษตรกรจะเก็บพันธุ์ข้าวไว้ใช้เองในครัวเรือนและเครือญาติ การผลิต
ข้าวเม่าเป็นการผลิตในระดับครัวเรือนที่มีการใช้แรงงานคนผลิต เป็นหลัก ส่วนครกตาข้าวเม่ามีการ
ประดิษฐ์โดยประยุกต์พ่วงกับรถไถนาเดินตามเพื่อทุ่นแรงงานคน การผลิตข้าวเม่ามีขั้นตอนที่ซับซ้อน
และใช้เวลามาก โดยราคาจาหน่ายในต้นฤดูจะขายส่งข้าวเม่ากิโลกรัมละ 200 บาท และเมื่อมีข้าวเม่า
มากขึ้นราคาจะลดลงไปถึงประมาณ กิโลกรัมละ 150 บาท ซึ่งในหมู่บ้านหนองผักตบทั้ง หมู่ 4 และหมู่
9 รวมกันผลิตโดยมีครกตา จานวน 22 ครก ในแต่ละครกจะมีสมาชิกเครือญาติและบ้านใกล้เรือนเคียง
มาตาด้วยกันประมาณ 10-13 ครัวเรือน ซึ่งในแต่ละวันแต่ละครกจะผลิตข้าวเม่าคุณภาพดีประมาณ
50 กิโลกรัมต่อวัน ซึ่งหากคิดทั้งหมู่บ้า นหนองผักตบทั้ง 2 หมู่รวมกันในช่วงเวลาประมาณ 30 วันของ
การผลิตข้าวเม่าต่อปี จะมีผลผลิตข้าวเม่าคุณภาพดีมากถึง 33,000 กิโลกรัม หากขายในราคาส่ งที่
150 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นเงิน 4,950,000 บาทต่อปี และหากเฉลี่ยรายครัวเรือนพบว่า มีรายได้จาก
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ข้าวเม่า 17,010 บาทต่อครัวเรือนต่อปี ซึ่งรายได้ส่วนนี้ได้ใช้จุนเจือครอบครัว และที่สาคัญทุกครัวเรือน
ที่ทาข้าวเม่ามีความสุขและภูมิใจที่ได้ร่วมสืบสานวิถีภูมิปัญญาพื้นบ้านในการทาข้าวเม่า นอกจาก
ข้าวเม่าคุณภาพดีที่กล่าวถึงแล้วยังมีข้าวเม่าตกเกรด (แข็ง ไม่นุ่ม หัก ไม่เรียงเมล็ด ไม่หอมมากนัก) อีก
จานวนหนึ่งซึ่งมีประมาณ 25 กิโลกรัมต่อครกต่อวัน คิดเป็น 16,500 กิโลกรัมต่อปี ซึ่งส่วนใหญ่เมื่อ
ขายไม่ออกก็จะใช้รับประทานเองในหมู่บ้านและบางส่วนใช้เลี้ยงไก่และเป็ด และชุมชนยังไม่มีความรู้
ในการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าข้าวเม่าที่ตกเกรดเหล่านี้ ซึ่งหากสามารถพัฒนาต่อยอดให้เกิดรายได้เพิ่ม
จากข้าวเม่าส่วนนี้ได้ก็จะเป็นการเพิ่มรายได้ของครัวเรือนได้อีกทางหนึ่ง
2) ปฏิบัติการส่งเสริมความรู้ด้านการผลิตและการแปรรูปข้าวเม่า เกิดจากเกษตรกรผู้ผลิ ต
ข้าวเม่าบ้านหนองผักตบยังไม่มีโอกาสในการเรียนรู้การผลิตข้าวเม่าของชุมชนอื่นๆ ในเขตจังหวัด
ใกล้เคียงเลย หรือยังไม่เคยได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐ ใดๆ เลย จึงไม่มีข้อมูลเพื่อการ
ตัดสินใจวางแผนการพัฒนาการผลิตข้าวเม่าของชุมชนมากนัก จึงจัดให้มีกิจกรรมศึกษาดูงานการผลิต
ข้าวเม่าขึ้น โดยได้จัดให้เกษตรกรมีประสบการณ์เกี่ยวกับการผลิตข้ าวเม่าระดับธุรกิจชุมชนที่มีกาหลัง
ผลิตมากถึงวันละประมาณ 2,000 กิโลกรัมข้าวเม่า ซึ่งมีการผลิตทั้งในฤดูนาปี และนอกฤดูจากข้าวนา
ปรัง ณ โรงผลิตข้าวเม่าบ้านต้อง อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม และการศึกษาดูงานการผลิ ต
ข้าวเม่าในระดับครัวเรือนที่มีกาลังผลิตประมาณวันละ 50 กิโลกรัมข้าวเม่า ซึ่งมีการผลิตทั้งในฤดูนาปี
และนอกฤดูจากข้าวนาปรัง ณ บ้านนายอ อาเภออากาศอานวย จังหวัดสกลนคร ซึ่งจากการศึกษาดู
งานในภาพรวมเกษตรกรทั้ง 30 คนมีความพอใจมากในการได้รับความรู้และประสบการณ์จากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับแหล่งเรียนรู้ทั้ง 2 แห่ง และได้นาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับนี้ไปถ่ายทอดให้
เกษตรกรบ้านหนองผักตบเพื่อ เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจร่วมกันในการวางแผนเพื่อพัฒนาการ
ผลิตข้าวเม่าของหมู่บ้านตนเองต่อไป
3) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทาแนวทางการผลิตข้าวเม่านอกฤดูบ้านหนองผักตบ ผล
จากการศึกษาดูงานการผลิตข้าวเม่าระดับธุรกิจชุมชนในกิจกรรมที่ 2 ซึ่งมีการผลิตทั้งในฤดูนาปี และ
นอกฤดูจากข้าวนาปรัง ของเกษตรกรทั้ง 30 คนได้นาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมานาเสนอ
ข้อมูล ความรู้ ให้ แก่เกษตรกรในบ้ านหนองผั กตบเพิ่มเติมเพื่อเป็นข้อมูล ในการจัดทาแนวทางการ
พัฒ นาการผลิ ตข้าวเม่าของบ้ านหนองผักตบ ซึ่ งจากการประชุมเพื่อระดมสมองในการจัดทาแนว
ทางการพัฒนาการผลิตข้าวเม่าของหมู่บ้านพบว่า มีแนวทางที่สาคัญๆ ได้แก่ การศึกษาและพัฒนาการ
ผลิตข้าวเขียวเพื่อเป็นวัตถุดิบคุณภาพเพื่อทาข้าวเม่าที่เพียงพอและขยายระยะเวลาให้มากขึ้นกว่าเดิม
การศึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตข้าวเม่าเพื่อลดการสูญเสียและการผลิตข้าวเม่าคุณภาพดีที่
คงที่และต่อเนื่อง การยืดอายุการเก็บรักษาคุณภาพข้าวเม่า แนวทางการแปรรูปข้าวเม่าตกเกรดเพื่อ
เพิ่มมูลค่า การส่งเสริมการตลาดข้าวเม่าที่หลากหลายช่องทางมากขึ้น เป็นต้น ซึ่งเกษตรกรที่เข้าร่วม
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ประชุมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากกับข้อมูลความรู้ที่ได้รับและดีใจที่ได้มีส่วนร่วมในการคิดวางแผน
เพื่อพัฒนาข้าวเม่าของบ้านหนองผักตบ
4) ปฏิ บั ติ ก ารผลิ ต และแปรรู ป ข้ า วเม่ า นอกฤดู บ้ า นหนองผั ก ตบ จากการส่ ง เสริ ม และ
พัฒนาการผลิตและแปรรูปข้าวเม่านอกฤดูบ้านหนองผั กตบเป็นแนวทางหนึ่งในการขยายการผลิตข้าว
ระยะเม่าในฤดูแล้ง ซึ่งมีเกษตรกรสนใจในการทดลองผลิตข้าวพันธุ์สันป่าตอง และข้าวพันธุ์ร้อยวันใน
พื้นที่นาในฤดูแล้งที่มีน้าจากห้วยใหญ่ โดยจะทาการทดลองผลิตในฤดูกาลปีเพาะปลูก 62/63 ซึ่งเป็น
กิจกรรมต้นน้าต่อเนื่องที่จะดาเนินการในปี 2563 ในส่วนของการแปรรูปได้นาข้าวเม่าจากการผลิตใน
ปี 2562 มาทดลองผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบในกลุ่มขนมขบเคี้ยวที่สามารถเก็บรักษาได้นาน และมี
วิธีการไม่ยุ่งยากมากนักมาให้ชุมชนได้คัดเลือกเพื่อส่งเสริมการแปรรูปข้าวเม่าให้เป็นทางเลือกในการ
เพิ่มรายได้อีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ชุมชนมีมติจากการประชุมกลุ่มย่อย โดยได้เลือกแปรรูปเป็นคุกกี้ข้าวเม่า
และข้าวเม่าธัญพืช อัดแท่ง ซึ่งได้ดาเนินการส่ งเสริมความรู้โดยการฝึกปฏิบัติการผลิตและแปรรูป
ข้าวเม่าให้แก่เกษตรกรแม่บ้านที่สนใจจานวน 30 คน ซึ่งจากการฝึกปฏิบัติการแปรรูปอาหารพบว่า
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการแปรรูปผลิตภัณฑ์คุกกี้ข้าวเม่า และข้าวเม่าธัญพืชอัดแท่ง
โดยสามารถปฏิบัติการผลิตได้และมีความพึงพอใจในการทากิจกรรมอยู่ในระดับมากทุกคน
5) การส่งเสริมการตลาดข้าวเม่านอกฤดูบ้านหนองผักตบ ในกิจกรรมนี้ได้เน้นการส่งเสริม
การตลาดผลิตภัณฑ์ข้าวเม่าแปรรูปที่ทาการผลิตเป็นต้นแบบเพื่อทดสอบตลาดโดยมีการระดมความคิด
เพื่อออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม รวมถึงการคิดต้นทุนและกาหนดราคาขายที่เหมาะสม
พบว่า ชุมชนให้ความสนใจและร่วมกันออกแบบฉลาก ที่สามารถใช้ได้ทั้งหมู่ 4 และหมู่ที่ 9 ได้เป็น
ข้าวเม่าหอมบ้านหนองผักตบ โดยมีการผลิตเพื่อทดสอบตลาดทั้งในระดับชุมชน และการออกบูท
จาหน่ายร่วมกับโครงการศาสตร์พระราชาในภาพรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ซึ่งได้รับการ
ตอบรับที่ดี โดยมีการประเมินต้นทุนการผลิตพบว่า คุกกี้ข้าวเม่าหอมมีต้นทุนการผลิตต่อชิ้นคิดเป็น 7
บาท/การผลิต100ชิ้น โดยการผลิตจะมีต้นทุนที่ลดลงเมื่อผลิตในจานวนที่มากขึ้น ราคาขายกาหนดไว้
ที่ชิ้นละ 10 บาทได้กาไรสุทธิ 3 บาทคิดเป็นร้อยละ 30 ของการผลิตที่ 100 ชิ้น ส่วนการผลิตข้าวเม่า
ธัญพืชอัดแท่ง พบว่ามีต้นทุนในการผลิต 6.50 บาทต่อชิ้นเมื่อผลิต 100 ชิ้น โดยกาหนดราคาขายที่ 10
บาทต่อชิ้นได้กาไร 3.50 บาทคิดเป็นร้อยละ 35 ของการผลิตที่ 100 ชิ้น อย่างไรก็ตามชุมชนเห็น
ตรงกันว่าควรมีการรวมกลุ่มกันเพื่อผลิตให้เป็นผลิตภัณฑ์ประจากลุ่มที่สามารถสร้างรายได้กระจาย
ต่อเนื่องทั้งปี
6) การถอดบทเรียนการส่งเสริมความรู้การผลิตและการแปรรู ปข้าวเม่าบ้านหนองผักตบ จาก
การส่งเสริมความรู้ ด้านการผลิตและการแปรรูปข้าวเม่านอกฤดูบ้านหนองผั กตบ ซึ่งเป็นการผลิ ต
ข้าวเม่าและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องใหสามารถขยายการผลิตให้ชุมชนมีรายได้ต่อเนื่องทั้งปี ซึ่งพบว่า การ

32

ดาเนินการในปี 2562 ซึ่งเป็นปีที่ 1 ของการส่งเสริ มอาชีพของชุมชนที่มีรายได้น้อยและยังไม่สามารถ
ดาเนินการให้ต่อเนื่องทั้งปีทั้งที่มีศักยภาพอยู่ในระดับที่สามารถทาได้บนพื้นฐานทรัพยากรในท้องถิ่น
ทั้งด้านภูมิปัญญาการผลิตข้าวเม่าและมีการปลูกข้าวเหนียวพื้นถิ่นเป็นพืชอาหารหลักของชุมชน ซึ่งใน
ระยะเริ่มต้นนี้ได้ดาเนินการส่งเสริมความรู้เพื่อเสริมประสบการณ์ในการผลิตและแปรรูปข้าวเม่าโดยได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับชุมชนที่ประสบผลสาเร็จทั้งในรูปแบบการผลิตในรูปแบบธุรกิจชุมชนขนาด
ใหญ่และธุรกิจระดับครัวเรือน ทาให้ชุมชนมีข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการตัดสินใจในการวางแผน
เพื่อพัฒนาชุมชนได้สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น ทั้งนี้ชุมชนบ้านหนองผักตบทั้งหมู่ 4 และหมู่ 9
ได้ประชุมเพื่อถอดบทเรียนในระยะเริ่มต้นของการพัฒนาชุมชนในเรื่องข้าวเม่าบ้านหนองผักตบ โดยได้
จัดทาแผนพัฒนาใน 4 ประเด็นหลักได้แก่
5.1) การจัดการเรื่องวัตถุดิบข้าวระยะเม่า ซึ่ งเกี่ยวข้องกับการหาคู่ค้ากับหมู่บ้าน
ใกล้เคียงที่สามารถปลูกข้าวนาปรังได้เพื่อขยายการผลิตข้าวเม่านอกฤดูของหมู่บ้านได้ หรือมีการ
ศึกษาวิจัยการปลูกข้าวใช้น้าน้อยเพื่อเป็นทางเลือกในการผลิตข้าวนอกฤดูที่เหมาะสมกับการผลิ ต
ข้าวเม่าได้ทั้งปี
5.2) การจัดการการผลิตข้ าวเม่าที่ได้คุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาด โดยเฉพาะการศึ ก ษาวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพข้ า วเม่ า ให้ ค งที่ แ ละมี ก ารผลิ ต ที่ ส ะอาด
ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ โดยการปรับปรุงสถานที่ผลิตให้ ได้รับรองมาตรฐาน Primary GMP และ
ผลิตภัณฑ์ข้าวเม่าให้มีมาตรฐานอาหารรับรอง การบรรจุที่ได้มาตรฐาน รวมถึงการศึกษาอายุการเก็บ
เพื่อขยายตลาดในอนาคต
5.3) การบริหารจัดการกลุ่มเพื่อให้มีการทางานร่วมกันเพื่อสร้างอานาจต่อรองในการ
ผลิ ตและจ าหน่ายข้าวเม่าและผลิตภัณฑ์ รวมถึงการจัดทาแผนความต้องการของชุมชน และการ
ประสานงานเพื่อโอกาสในการเข้าถึงการส่ งเสริมสนับสนุนจากภาครัฐในการพัฒนาอาชีพและรายได้
ของชุมชน
5.4) การศึกษาความต้องการของผู้บริโภคในหลากหลายกลุ่มทั้งวัยเด็ก วัยทางาน
และผู้สูงอายุ เพื่อเป็นข้อมูลในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเม่าให้สอดคล้องกับตลาดและยุคสมัย
ที่มีกระแสการบริโภคที่มุ่งสู่การผลิตที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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สรุปผลการประเมินตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
1) ตัวชี้วัดผลผลิต (Output)
ชื่อตัวชี้วัดผลผลิต

จานวนชุมชน
จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จานวนผลิตภัณฑ์

หน่วยนับ

หมู่
คน
ผลิตภัณฑ์

ค่าเป้าหมาย
2

30/1
2

วัดกิจกรรมย่อยที่ ผลการดาเนินงาน

1,2
3,4

2 (บรรลุ)
40 (บรรลุ)

5

2 (บรรลุ)

วัดกิจกรรมย่อยที่

ผลการดาเนินงาน

6

35 (บรรลุ)

2) ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)
ชื่อตัวชี้วัดผลลัพธ์
1.ประชาชนมีรายได้เพิ่ม

หน่วยนับ
ร้อยละ

ค่าเป้าหมาย
20

ปัญหาอุปสรรค
การส่งเสริมและพัฒนาเพื่อต่อยอดภูมิปัญญาการผลิตข้าวเม่าของบ้านหนองผักตบเพิ่งเริ่มต้น
ในปีแรก จึงยังไม่เห็นผลของการพัฒนาที่ชัดเจนมากนัก จึงควรดาเนินการส่งเสริมให้ต่อเนื่อง เพื่อให้
ประชาชนสามารถดูแลตนเองเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้

ข้อเสนอแนะ
1.หน่วยงานภาคีพัฒนาควรให้การส่งเสริมและพัฒนาชุมชนที่ครบวงจรทั้งระดับต้นน้าด้าน
การผลิตวัตถุดิบ การวิจัยและพัฒนาการแปรรูปผลิตผลิตข้าวเม่าที่หลากหลายสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด และการส่งเสริมการตลาดที่ต่อเนื่อง
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษา วิจัย ส่งเสริมและพัฒนาข้าวเม่าบ้านหนองผักตบในระยะ
ต่อไปมีประเด็นสาคัญดังนี้
1) การจั ดการเรื่ องวั ต ถุดิบ ข้าวระยะเม่ า ซึ่งเกี่ยวข้องกับ การหาคู่ ค้า กับหมู่ บ้ า น
ใกล้เคียงที่สามารถปลูกข้าวนาปรังได้เพื่อขยายการผลิตข้าวเม่านอกฤดูของหมู่บ้านได้ หรือมีการ
ศึกษาวิจัยการปลูกข้าวใช้น้าน้อยเพื่อเป็นทางเลือกในการผลิตข้าวนอกฤดูที่เหมาะสมกับการผลิ ต
ข้าวเม่าได้ทั้งปี
2) การจัดการการผลิตข้าวเม่าที่ได้คุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาด โดยเฉพาะการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพข้าวเม่าให้คงที่และมีการผลิตที่สะอาด ปลอดภัย
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ถูกสุขลักษณะ โดยการปรับปรุงสถานที่ผ ลิตให้ ได้ รับรองมาตรฐาน Primary GMP และผลิ ตภัณฑ์
ข้าวเม่าให้มีมาตรฐานอาหารรับรอง การบรรจุที่ได้มาตรฐาน รวมถึงการศึกษาอายุการเก็บเพื่อขยาย
ตลาดในอนาคต
3) การบริหารจัดการกลุ่มเพื่อให้มีการทางานร่วมกันเพื่อสร้างอานาจต่อรองในการ
ผลิ ตและจ าหน่ายข้าวเม่าและผลิตภัณฑ์ รวมถึ งการจัดทาแผนความต้องการของชุมชน และการ
ประสานงานเพื่อโอกาสในการเข้าถึงการส่งเสริมสนับสนุนจากภาครัฐในการพัฒนาอาชีพและรายได้
ของชุมชน
4) การศึกษาความต้องการของผู้บริโภคในหลากหลายกลุ่มทั้งวัยเด็ก วัยทางาน และ
ผู้สูงอายุ เพื่อเป็นข้อมูลในการวิจัยและพัฒนาผลิตภั ณฑ์ข้าวเม่าให้สอดคล้องกับตลาดและยุคสมัยที่มี
กระแสการบริโภคที่มุ่งสู่การผลิตที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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ภาคผนวก ก
1) ข้อมูลส่วนบุคคลผู้เข้าร่วมกิจกรรม
แผนงาน โครงการการน้อมนาศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น
ชุดโครงการที่ 3 การพัฒนาท้องถิ่นด้วยงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม
กิจกรรมที่ 3.3 การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
โครงการย่อยที่ 8 การส่งเสริมการผลิตและแปรรูปข้าวเม่าบ้านหนองผักตบ ตาบลนาหัวบ่อ
อาเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
1. ชื่อ 1)  นาย 2)  นาง 3)  นางสาว

ชื่อ
สถานที่ติดต่อ
ตาบล
รหัสไปรษณีย์
2. อายุ

นามสกุล
อาเภอ

จังหวัด
ปี

3. หมายเลขโทรศัพท์
4. อาชีพหลัก (เลือกเพียง 1 ข้อ)

1)  รับราชการ
4)  โอทอป
5)  แม่บ้าน
8)  วิสาหกิจชุมชน

2)  พนักงานรัฐวิสาหกิจ

3)  เกษตรกร

6)  พนักงานธุรกิจเอกชน
9)  ค้าขาย

7)  รับจ้าง
10)  อื่นฯ

5. ระดับการศึกษาสูงสุด(เลือกเพียง 1 ข้อ)

1)  ประถม
4) ปวส./อนุปริญญา
7)  อื่นๆ

2)  มัธยมต้น
5)  ปริญญาตรี

3)  มัธยมปลาย /ปวช.
6)  สูงกว่าปริญญาตรี
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6. รายได้ต่อเดือน (เลือกเพียง 1 ข้อ)

1)  น้อยกว่า 1,000บาท
3)  2,001 – 3,000 บาท
5)  4,001 – 5,000 บาท
7)  6,001 – 7,000 บาท
9)  8,001 – 9,000 บาท
11)  มากกว่า 10,000 บาท (โปรดระบุจานวน

2)  1,001 – 2,000 บาท
4)  3,001 – 4,000 บาท
6)  5,001 – 6,000 บาท
8)  7,001 – 8,000 บาท
10)  9,001 – 10,000 บาท
บาท)

…………………………………………….

37

2) แบบวัดความพึงพอใจ
แผนงาน โครงการการน้อมนาศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น
ชุดโครงการที่ 3 การพัฒนาท้องถิ่นด้วยงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม
กิจกรรมที่ 3.3 การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
โครงการย่อยที่ 8 การส่งเสริมการผลิตและแปรรูปข้าวเม่าบ้านหนองผักตบ ตาบลนาหัวบ่อ
อาเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
ชื่อ
นามสกุล
การประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม (โปรดทาเครื่องหมาย √ ในช่อง)

รายการ

มาก
ที่สุด
(5)

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปาน
น้อย
กลาง
(4)
(3)
(2)

น้อย
ที่สุด
(1)

1. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการดาเนินกิจกรรม
1.1 การดาเนินกิจกรรมมีขั้นตอน ไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อน
1.2 การดาเนินกิจกรรมมีความสะดวก
1.3 การดาเนินกิจกรรมมีความรวดเร็ว
2. เจ้าหน้าที่ผู้ดาเนินกิจกรรม
2.1 ให้บริการด้วยความสุภาพ เต็มใจ ยินดี
2.2 ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว
2.3 ให้บริการตอบข้อซักถามปัญหาได้น่าเชื่อถือ
3. ด้านข้อมูล
3.1 ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น
3.2 ข้อมูลมีความถูกต้องตรงความต้องการ
3.3 ข้อมูลที่ได้รับมีประโยชน์
4. ภาพรวมความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจในการดาเนิน
กิจกรรม

5. ท่านคาดว่าสามารถนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้หรือไม่
1) ใช้ประโยชน์ได้ (ตอบข้อ 6 ด้วย) 2)  ใช้ประโยชน์ไม่ได้ (ไม่ต้องตอบ
ข้อ 6)

ไม่พึง
พอใจ
(6)
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6. การนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ในลักษณะ
1) เพิ่มรายได้
2)  ลดรายจ่าย
3)  คุณภาพชีวิต
4)  แก้ปัญหาเทคโนโลยี
7. ข้อเสนอแนะ ...................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

…………………………..
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3) แบบประเมินผลหลังจากร่วมกิจกรรม
แผนงาน โครงการการน้อมนาศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น
ชุดโครงการที่ 3 การพัฒนาท้องถิ่นด้วยงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม
กิจกรรมที่ 3.3 การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
โครงการย่อยที่ 8 การส่งเสริมการผลิตและแปรรูปข้าวเม่าบ้านหนองผักตบ ตาบลนาหัวบ่อ
อาเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
เพื่อประโยชน์การวัดความพึงพอใจและการปรับปรุงหลักสูตร จึงใคร่ขอให้ท่านให้ความเห็นตามที่
เป็นจริง อย่างตรงไปตรงมา โดยจะไม่มีการระบุชื่อผู้ประเมินแต่อย่างใด

รายการ
ข้อมูลวัดความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ
1. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ (เช่น การประกาศ
รับสมัคร การติดต่อเชิญอบรม การประสานงานและให้ข้อมูล
การดูแล และการทางานอย่างมีขั้นตอน ฯลฯ)
2. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (เช่น อัธยาศัยดียิ้มแย้มแจ่มใส มีใจใน
การให้บริการ ฯลฯ)
3. สิ่งอานวยความสะดวก (สถานที่อบรม อาหาร เครื่องโสตฯ
เอกสารอบรม ฯลฯ)
4. การนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ใช้ประกอบอาชีพ หรือใช้ใน
ชีวิตประจาวัน)
5. ความเหมาะสมของเนื้อหาหลักสูตร
6. ความเหมาะสมของวิทยากร (ความรู้ ความสามารถ เทคนิค
การสอน)
7. ระยะเวลาการอบรม (จานวนวัน)
8. ช่วงเวลาการอบรม (วัน/เดือน/ฤดูที่อบรม)
9. ความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับเวลาและค่าใช้จา่ ย (ประโยชน์ที่
ได้รับมากกว่าเวลาและค่าใช้จา่ ยที่เสียไป)

ระดับความพึงพอใจ
มาก มาก ปาน น้อย
ที่สุด
กลาง
(5) (4) (3) (2)

ไม่พึง

น้อย
พอใจ
ที่สุด
(6)
(1)
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10.
11.

ท่านคาดว่าสามารถนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้หรือไม่.
1)  นาไปใช้ใช้ประโยชน์ได้
2)  นาไปใช้ใช้ประโยชน์ไม่ได้
ท่าน คาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นกี่บาทรายได้ต่อเดือน (เลือกเพียง 1 ข้อ)
1)  น้อยกว่า 1,000บาท
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)  9,001 – 10,000 บาท
11)  มากกว่า 10,000 บาท (โปรดระบุจานวน ....................... บาท)

……………………………………..

41

4)แบบติดตามประเมินผล
แผนงาน โครงการการน้อมนาศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น
ชุดโครงการที่ 3 การพัฒนาท้องถิ่นด้วยงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม
กิจกรรมที่ 3.3 การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
โครงการย่อยที่ 8 การส่งเสริมการผลิตและแปรรูปข้าวเม่าบ้านหนองผักตบ ตาบลนาหัวบ่อ
อาเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
เพื่อสามารถประมวลผลแสดงความสาเร็จของโครงการ ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมโครงการ
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ชื่อ

นามสกุล

เนื้อหา
1.
การนาไปใช้ประโยชน์
1)  สามารถนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้
2)  ไม่สามารถนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ เพราะ
(หากเลือกตอบข้อ 2 ไม่ต้องตอบข้ออื่นๆ)
2.

ความรู้ที่ได้รับสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการ

เพิ่ม รายได้กี่บาทต่อเดือน)

คาอธิบาย
เพิ่มรายได้หลัก (รายได้จากอาชีพประจาและใช้เวลาส่วนใหญ่) เฉลี่ยเพิ่มขึ้นต่อเดือน
หรือ เพิ่มรายได้เสริม (รายได้เพิ่มนอกจากอาชีพประจาและใช้เวลาว่าง) เฉลี่ยเพิ่มขึ้นต่อ
เดือน
2.1 รายได้ที่ท่านได้รับเพิ่มเป็นแบบใด (เลือกเพียง 1 ข้อ)
1)  รายได้หลัก
2)  รายได้เสริม
2.2 รายได้ที่เพิ่มจากข้อ 2.1 คือ เท่าไหร่ (กรุณาเลือกระบุเพียง 1 ข้อ)
1)  น้อยกว่า 1,000บาท
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
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7)  6,001 – 7,000 บาท
8)  7,001 – 8,000 บาท
9)  8,001 – 9,000 บาท
10)  9,001 – 10,000 บาท
11)  มากกว่า 10,000 บาท(โปรดระบุจานวน
บาท)
****** หากไม่สามารถตอบข้อ 2.1 หรือ 2.2 ได้ให้ไปตอบใน ข้อ 3 หรือ ข้อ 4)******
3.

ท่านสามารถนาความรู้ไป ลด รายจ่ายได้กี่บาทต่อเดือน (ในกรณีที่ไม่สามารถตอบได้ให้
ข้ามไปข้อ 4)
1)  น้อยกว่า 1,000บาท
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)  9,001 – 10,000 บาท
11)  มากกว่า 10,000 บาท (โปรดระบุจานวน
บาท)

4.

ด้านคุณภาพชีวิต (ในกรณีที่ไม่สามารถประเมินได้ให้ข้ามไปข้อ 5)
1)  สามารถระบุเป็นเงินจานวน
บาทต่อเดือน
2)  ไม่เป็นตัวเงิน แต่เป็นการนาความรู้ไปใช้พัฒนาอาชีพ
3)  ไม่เป็นตัวเงิน แต่เป็นเรื่องความจาเป็นของสังคมหรือสิ่งแวดล้อมส่วนรวม
4)  ไม่เป็นตัวเงิน แต่สามารถประเมินในด้าน

5.

ท่านเริ่มนาความรู้ที่ได้รับไปใช้เมื่อใด
1)  หลังการอบรมทันที
3)  หลังการอบรมภายใน 3 เดือน

2)  หลังการอบรมภายใน 1 เดือน
4)  หลังการอบรมภายใน 6 เดือน

ท่านนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ที่ไหน
1)  ใช้ในครอบครัว
3)  ใช้ในที่ทางาน

2)  ใช้ในชุมชน/กลุ่ม
4)  ใช้เมื่อมีโอกาส

6.
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7.

ท่านนาความรู้ไปขยายผลต่อในด้านใด
1)  ประยุกต์เป็นองค์ความรู้ใหม่
เทคโนโลยี/เผยแพร่ต่อ
3)  ให้บริการ / คาปรึกษา

2)  เป็นวิทยากรถ่ายทอด
4)  อื่นๆ (โปรดระบุ

.........................................................

)
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ภาคผนวก ข
รายชื่อเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
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