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     เกษตรกรรม                                          56 
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    เขำ้รับกำรฝึกอบรมเร่ืองกำรเพำะเห็ด              64 
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22  จ ำนวนและร้อยละของครัวเรือนท่ีสนใจปลูกผกัปลอดสำรพิษจ ำแนกตำมมูลเหตุจูงใจ         66 
23  จ ำนวนและร้อยละของครัวเรือนท่ีสนใจปลูกผกัปลอดสำรพิษจ ำแนกตำมควำมตอ้งกำร        
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25  จ ำนวนและร้อยละของครัวเรือนท่ีสนใจปลูกผกัปลอดสำรพิษจ ำแนกตำมงบประมำณ    

ท่ีคำดวำ่จะใชใ้นกำรปลูก                69 
26  จ ำนวนและร้อยละของครัวเรือนท่ีสนใจปลูกผกัปลอดสำรพิษจ ำแนกตำมแหล่งท่ีมำของ  

เงินงบประมำณ                         69 
27  จ ำนวนและร้อยละของครัวเรือนท่ีสนใจปลูกผกัปลอดสำรพิษจ ำแนกตำมควำมตอ้งกำร  

เขำ้รับกำรฝึกอบรมเร่ืองกำรปลูกผกัปลอดสำรพิษ                    70 
28 จ ำนวนและร้อยละของครัวเรือนท่ีสนใจปลูกผกัปลอดสำรพิษจ ำแนกตำมควำมตอ้งกำร  

ศึกษำดูงำนเร่ืองกำรปลูกผกัปลอดสำรพิษ             70 
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองเทคนิคและวธีิการปลูกผักปลอดสารพษิ 

29  จ ำนวนและร้อยละของผูเ้ขำ้อบรมจ ำแนกตำมกำรเขำ้เป็นสมำชิกกลุ่ม           
“เกษตรทฤษฎีใหม่บำ้นเจดียแ์ม่ครัว”             89 

30  จ ำนวนและร้อยละของผูเ้ขำ้อบรมจ ำแนกตำมเพศ            89 
31  จ ำนวนและร้อยละของผูเ้ขำ้อบรมจ ำแนกตำมอำยุ            90 
32  จ ำนวนและร้อยละของผูเ้ขำ้อบรมจ ำแนกตำมสถำนภำพ           90 
33  จ ำนวนและร้อยละของผูเ้ขำ้อบรมจ ำแนกตำมระดบักำรศึกษำ          91 
34  จ ำนวนและร้อยละของผูเ้ขำ้อบรมจ ำแนกตำมรำยไดต่้อเดือน           91 
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35  จ ำนวนและร้อยละของผูเ้ขำ้อบรมจ ำแนกตำมแหล่งท่ีมำของรำยได ้          92 
36  จ ำนวนและร้อยละของผูเ้ขำ้อบรมจ ำแนกตำมกำรน ำควำมรู้จำกกำรฝึกอบรม              
    ไปใชป้ระโยชน์                92 
37  จ ำนวนและร้อยละของผูเ้ขำ้อบรมจ ำแนกตำมระดบัควำมรู้ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบั    
      ผกัปลอดสำรพิษก่อนเขำ้รับกำรฝึกอบรม             93 
38  จ ำนวนและร้อยละของผูเ้ขำ้อบรมจ ำแนกตำมระดบัควำมรู้ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบั    
      ผกัปลอดสำรพิษหลงัเขำ้รับกำรฝึกอบรม             93 
39  ค่ำเฉล่ีย ค่ำเบ่ียงเบนมำตรฐำน และระดบัควำมคิดเห็นของผูเ้ขำ้อบรมท่ีมีต่อ    
 ประโยชน์ท่ีไดรั้บจำกกำรฝึกอบรม             94 
40 ค่ำเฉล่ีย ค่ำเบ่ียงเบนมำตรฐำน และระดบัควำมพึงพอใจของผูเ้ขำ้อบรมท่ีมีต่อ    
 โครงกำรฝึกอบรม               95 
 
 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคและวธีิการเพาะเห็ด 
41  จ ำนวนและร้อยละของผูเ้ขำ้อบรมจ ำแนกตำมกำรเขำ้เป็นสมำชิกกลุ่ม          
    “เกษตรทฤษฎีใหม่บำ้นเจดียแ์ม่ครัว”          104 
42  จ ำนวนและร้อยละของผูเ้ขำ้อบรมจ ำแนกตำมเพศ         104  
43  จ ำนวนและร้อยละของผูเ้ขำ้อบรมจ ำแนกตำมอำยุ         105 
44  จ ำนวนและร้อยละของผูเ้ขำ้อบรมจ ำแนกตำมสถำนภำพ        105 
45  จ ำนวนและร้อยละของผูเ้ขำ้อบรมจ ำแนกตำมระดบักำรศึกษำ       106 
46  จ ำนวนและร้อยละของผูเ้ขำ้อบรมจ ำแนกตำมรำยไดต่้อเดือน        106 
47  จ ำนวนและร้อยละของผูเ้ขำ้อบรมจ ำแนกตำมแหล่งท่ีมำของรำยได ้       107 
48  จ ำนวนและร้อยละของผูเ้ขำ้อบรมจ ำแนกตำมกำรน ำควำมรู้จำกกำรฝึกอบรม    
    ไปใชป้ระโยชน์             107 
49  จ ำนวนและร้อยละของผูเ้ขำ้อบรมจ ำแนกตำมระดบัควำมรู้ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบั   
      กำรเพำะเห็ดก่อนเขำ้รับกำรฝึกอบรม          108 
50  จ ำนวนและร้อยละของผูเ้ขำ้อบรมจ ำแนกตำมระดบัควำมรู้ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบั   
      กำรเพำะเห็ดหลงัเขำ้รับกำรฝึกอบรม         108  
51  ค่ำเฉล่ีย ค่ำเบ่ียงเบนมำตรฐำน และระดบัควำมคิดเห็นของผูเ้ขำ้อบรมท่ีมีต่อ   
 ประโยชน์ท่ีไดรั้บจำกกำรฝึกอบรม         109 
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52  ค่ำเฉล่ีย ค่ำเบ่ียงเบนมำตรฐำน และระดบัควำมพึงพอใจของผูเ้ขำ้อบรมท่ีมีต่อ   
 โครงกำรฝึกอบรม            110 
 

โครงการศึกษาดูงานด้านการผลติเห็ดและผกัปลอดสารพิษ 
53  จ ำนวนและร้อยละของผูเ้ขำ้ศึกษำดูงำนจ ำแนกตำมกำรเขำ้เป็นสมำชิกกลุ่ม    

“เกษตรทฤษฎีใหม่บำ้นเจดียแ์ม่ครัว”          141 
54  จ ำนวนและร้อยละของผูเ้ขำ้ศึกษำดูงำนจ ำแนกตำมเพศ        141 
55  จ ำนวนและร้อยละของผูเ้ขำ้ศึกษำดูงำนจ ำแนกตำมอำยุ        142 
56  จ ำนวนและร้อยละของผูเ้ขำ้ศึกษำดูงำนจ ำแนกตำมสถำนภำพ       142 
57  จ ำนวนและร้อยละของผูเ้ขำ้ศึกษำดูงำนจ ำแนกตำมระดบักำรศึกษำ       143 
58  จ ำนวนและร้อยละของผูเ้ขำ้ศึกษำดูงำนจ ำแนกตำมรำยไดต่้อเดือน       144 
59  จ ำนวนและร้อยละของผูเ้ขำ้ศึกษำดูงำนจ ำแนกตำมระดบัควำมรู้ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบั  

กำรเพำะเห็ดก่อนกำรศึกษำดูงำน           145 
60   จ ำนวนและร้อยละของผูเ้ขำ้ศึกษำดูงำนจ ำแนกตำมระดบัควำมรู้ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบั  

กำรเพำะเห็ดหลงักำรศึกษำดูงำน           145 
61  จ ำนวนและร้อยละของผูเ้ขำ้ศึกษำดูงำนจ ำแนกตำมระดบัควำมคิดเห็นเก่ียวกบัประโยชน์  

ท่ีไดรั้บจำกกำรศึกษำดูงำนดำ้นกำรเพำะเห็ด         146  
62  จ ำนวนและร้อยละของผูเ้ขำ้ศึกษำดูงำนจ ำแนกตำมระดบัควำมรู้ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบั  

กำรปลูกผกัปลอดสำรพิษก่อนกำรศึกษำดูงำน         146 
63  จ ำนวนและร้อยละของผูเ้ขำ้ศึกษำดูงำนจ ำแนกตำมระดบัควำมรู้ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบั  

กำรปลูกผกัปลอดสำรพิษหลงักำรศึกษำดูงำน         147 
64  จ ำนวนและร้อยละของผูเ้ขำ้ศึกษำดูงำนจ ำแนกตำมระดบัควำมคิดเห็นเก่ียวกบั   
           ประโยชน์ท่ีไดรั้บจำกกำรศึกษำดูงำนดำ้นกำรปลูกผกัปลอดสำรพิษ       147 
65  ค่ำเฉล่ีย ค่ำเบ่ียงเบนมำตรฐำน และระดบัควำมพึงพอใจของผูเ้ขำ้ศึกษำดูงำนท่ีมีต่อ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 โครงกำรศึกษำดูงำน            148 
66  จ ำนวนและร้อยละของผูเ้ขำ้ศึกษำดูงำนจ ำแนกตำมระดบัควำมพึงพอใจเก่ียวกบั  
          กำรศึกษำดูงำนคร้ังน้ีในภำพรวม           149 
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