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ความต้องการของประชาชนในการฝึกอบรมหลักสูตรการเพาะเห็ด
ของโครงการลูกพระดาบส
Needs of the people for training on mushroom of Lukphradabos project

ดวงใจ โยธาวงษ์1 พัฒนา สุขประเสริฐ2 และ เฉลิมพล จตุพร3

บทคัดย่อ
  การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล การเปิดรับข้อมูลข่าวสาร 
และชนดิเหด็กบัความต้องการฝึกอบรมหลกัสตูรการเพาะเหด็ของโครงการลกูพระดาบส โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครือ่งมอื
ในการเก็บรวมรวบข้อมูลจากประชาชนทั่วไปที่เข้ารับการฝึกอบรมกับโครงการลูกพระดาบส จ�านวน 400 คน วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
  ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับความต้องการในฝึกอบรมการเพาะเห็ด ด้านทฤษฎี คือ ชนิดเห็ด 
จ�านวนวนัทีส่ามารถเข้ารบัการฝึกอบรม ระยะทางระหว่างบ้านกบัโครงการลกูพระดาบส และความถีใ่นการเปิดรบัข่าวสาร
จากสื่อสังคม ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความต้องการฝึกอบรมการเพาะเห็ด ด้านปฏิบัติ คือ ชนิดเห็ด ระยะทางระหว่าง
บ้านกับโครงการลูกพระดาบส ความถี่ในการเปิดรับข่าวสารจากส่ือสังคม ระยะเวลาที่ใช้ในการเปิดรับข่าวสารจากส่ือ 
มวลชน และความน่าเชื่อถือของสื่อ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความต้องการฝึกอบรมการเพาะเห็ด ด้านวัสดุอุปกรณ์และ
สิ่งอ�านวยความสะดวก คือ ชนิดเห็ด จ�านวนวันท่ีสามารถเข้ารับการฝึกอบรม ระยะทางระหว่างบ้านกับโครงการลูก
พระดาบส ความถี่ในการเปิดรับข่าวสารจากสื่อสังคม

ค�ำส�ำคัญ:  การฝึกอบรม การเพาะเห็ด โครงการลูกพระดาบส

Abstract
  The objectives of this research were to study the relationship between personal data of trainees 
and media access to training program types of mushroom and the specific training on mushroom cultivation 
programs offered by Lukphradabos project. Questionnaires were used to collect data from 400 samples.        
The data were analyzed by using percentage, mean, standard deviation and hypothesis testing with 
Pearson’s correlation coefficient.
  The findings showed that various factors were related to mushroom cultivation theory and practical 
training.Regarding to part of theory, types of mushroom, training time period, distance from home to 
Lukphradabos project, and frequency of their exposure to information from the social media are critical 
factors, significantly associated to their training need. Types of mushroom, distance from home to 
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Lukphradabos project, frequency of their exposure to information from the social media, time spent on 
getting information from public media, and media credibility are the critical factors, significantly related 
to training need in practical part. The factors on materials and conveniences related to the needs for 
mushroom cultivation training were types of the required mushroom, number of days that would be 
available, distance from home to Lukphradabos project, and frequency of their exposure to information 
from the social media.

Key words:  Training, Mushroom cultivation, Lukphradabos project

บทน�า
  การเพาะเห็ด เป ็นอาชีพที่ ได ้ รับความสนใจ
เนื่องจากประชาชนห่วงใยในสุขภาพมากขึ้น เห็ดซึ่งจัดเป็น
อาหารเพื่อสุขภาพท่ีมีรสชาติดี มีคุณค่าทางอาหารสูง 
ประกอบด้วยโปรตีน เกลือแร่ แคลเซียม ฟอสฟอรัส เหล็ก 
และวิตามิน สามารถน�ามาปรุงอาหารได้หลากหลายเห็ด
บางชนิดจัดเป็นสมุนไพร และที่ส�าคัญมีคุณสมบัติทางยา 
ในการป้องกันและรักษาโรคบางอย่างได้จึงได้รับความนิยม 
ประกอบกับราคาเห็ดสดมีราคาไม่แพงสามารถหาซื้อได้ใน
ท้องตลาดได้โดยมนุษย์มีการน�าเห็ดมาใช้ประโยชน์หลาย
อย่าง ได้แก่ การใช้รับประทานเป็นอาหาร การใช้เป็นยา
รักษาโรคหรือสมุนไพร ใช้เป็นเครื่องเทศ การใช้เป็นเห็ด
ประดับ การใช้เป็นผลติภัณฑ์เสรมิอาหาร และเครือ่งส�าอาง 
ปัจจุบันมีการน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการเพาะเห็ดมากข้ึน 
อีกทั้งการเพาะเห็ดยังมีวิธีการที่ท�าได้ง่ายและวัสดุที่น�ามา
เพาะหาได้ง่าย ขั้นตอนน้อย แม้ผู้ท่ียังไม่มีประสบการณ์
มากนักก็สามารถฝึกหัดได้อย่างรวดเร็วและสามารถน�าไป
ประกอบเป็นอาชีพหลักหรือรายได้เสริมหรือน�ามารับ
ประทานในครัวเรือนโดยมีเกษตรกรที่ประกอบอาชีพเพาะ
เห็ดกระจายอยู ่ทั่วทุกจังหวัดของประเทศไทยมากกว่า 
7,000 ครัวเรือน ซึ่งสามารถสร้างรายได้ไม่ต�่ากว่า 7,000 
ล้านบาท/ปี (Kasikorn research center, 2012) โดยเห็ด
ที่ได้รับความนิยมและมีวางจ�าหน่ายตามท้องตลาดทั่วไป 
ได้แก่ เห็ดหลินจือ เห็ดฟาง เห็ดนางฟ้าภูฐาน เห็ดหูหนู 
เห็ดหอม เห็ดแชมปิญอง เห็ดขอนขาว เห็ดโคนญี่ปุ่น เห็ด
เขม็เงนิเขม็ทอง เหด็ตนีแรด เป็นต้น (Euadtragoon, 2001)
  โครงการลกูพระดาบส เป็นโครงการอนัเนือ่งมาจาก
พระราชด�าริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 9 
กิจกรรมการด�าเนินงานมุ่งเน้นในด้านการเกษตรแบบผสม

ผสานในลักษณะพึ่งพาตนเองตามแนวพระราชด�าริ พร้อม
ทั้งมีการจัดฝึกอบรมหลักสูตรๆ ที่เกี่ยวกับด้านการเกษตร
ให้แก่ประชาชนเรียนฟรี โดยหนึ่งในหลักสูตรที่ได้รับความ
นิยมคือ หลักสูตรการเพาะเห็ดครบวงจร ซึ่งเป็นหลักสูตรที่
ฝึกอบรมเกี่ยวกับการเพาะเห็ดในถุงพลาสติกที่ประกอบไป
ด้วยเน้ือหา ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ตั้งแต่ชีววิทยา
เบ้ืองต้นเกี่ยวกับเห็ด หลักการและขั้นตอนการเพาะเห็ด
แบบครบวงจร การตัดถ่ายเนื้อเยื่อเจริญ การเก็บรักษาเชื้อ
พันธุ์เห็ด การท�าหัวเชื้อในเมล็ดธัญพืช การท�าก้อน การ
ดูแลรักษา การเปิดดอก การแปรรูป ไปจนถึงการน�าก้อน
เห็ดเก่ามาใช้ประโยชน์ โดยในปัจจุบันมีผู้ผ่านการฝึกอบรม
มากกว่า 5,000 คน และมีผู้ผ่านการฝึกอบรมน�าความรู้ไป
ประกอบอาชีพเพาะเห็ดมีเพียง 500 คน (Lukphradabos 
project, 2017) 
  ผู้วิจัยจึงสนใจความต้องการฝึกอบรมหลักสูตรการ
เพาะเหด็ของโครงการลกูพระดาบส เพือ่ศกึษาความสมัพนัธ์
ระหว่างปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล การเปิดรับข้อมูลข่าวสาร 
และชนิดเห็ดกับความต้องการฝึกอบรมหลักสูตรการเพาะ
เห็ดของโครงการลูกพระดาบสเพื่อได้น�าไปเป็นแนวทางใน
การพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข หลักสูตรโครงการฝึกอบรมใน
อนาคต เพือ่ให้ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมได้ประโยชน์สงูสดุตลอด
จนเพื่อเป็นการพัฒนาการเกษตรของไทยต่อไป

นิยามศัพท์
  สือ่ส่ิงพมิพ์ หมายถงึ ช่องทางการรบัรูข้้อมลูข่าวสาร
ผ่านสิง่พมิพ์ ได้แก่ แผ่นพับ/ใบปลิว วารสารทางการเกษตร  
และหนังสือพิมพ์
  สือ่กจิกรรม หมายถงึ ช่องทางการรบัรูข้้อมูลข่าวสาร
ผ่านทางท�ากจิกรรม ได้แก่ แปลงการเรยีนรู้ (ของเกษตรกร)  
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แปลงสาธิต (ของเจ้าหน้าที่) การประกวด และนิทรรศการ
  สื่อบุคคล หมายถึง ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ผ่านบุคคล ได้แก่ อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน เกษตรกร
ต้นแบบ ปราชญ์เกษตร เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร และ
ผู้น�าชุมชน
  สื่อสังคม หมายถึง ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ผ่านในกลุม่สงัคม ได้แก่ เคเบิล้ท้องถ่ินในชุมชน หอกระจาย
เสียง (วิทยุชุมชน)  Facebook Twitter และline
  สือ่มวลชน หมายถงึ ช่องทางการรับรูข้้อมูลข่าวสาร
ผ่านสื่อสาธารณะ สามารถเข้าถึงได้ทั่วไป ได้แก่ สื่อ วิทยุ 
กระจายเสียง สื่อโทรทัศน์(ช่องฟรีทีวี) และ Youtube
  ด้ำนทฤษฎ ีหมายถงึ การบรรยายการเพาะเห็ดแบบ
ครบวงจรทั้ง 6 ขั้นตอนในห้องเรียนผ่าน Power point
  ด้ำนปฏิบัติ หมายถึง การฝึกปฏิบัติการเพาะเห็ดใน
ทุกขั้นตอนโดยฝึกเทคนิคแบบกลุ่มและแบบรายบุคคล
  ด้ำนวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก 
หมายถึง เครือ่งมอือปุกรณ์ทีพ่ร้อมและครบครันในการเรียน
ทั้งในการนั่งฟังบรรยายการฝึกปฏิบัติและมีความสะดวก 
สะอาด ปลอดภัยในการฝึกอบรม

วิธีการวิจัย
  ประชากรที่ศึกษาคือ ประชาชนทั่วไปที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับด้านการเกษตรของโครงการลูก
พระดาบสมีทั้งหมด 8 หลักสูตร ประกอบด้วยหลักสูตร 
ปลูกพืชไม่ใช่ดิน การเลี้ยงปลานิล การปลูกกล้วยไม้ ความรู้
เกี่ยวกับกาแฟ การท�าปุ๋ยสั่งตัด การท�าปุ๋ยชีวภาพ การจัด
ดอกไม้ในงานพิธี การท�าผลไม้ดอง ยกเว้นหลักสูตรเพาะ
เห็ด ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าวในเดือน
มกราคม-กุมภาพันธ์ โดยมีจ�านวน 50 คนต่อหลักสูตรรวม

ทั้งหมด 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบ 
สอบถามแบ่งออกเป็น 5 ตอนดังนี้ ตอนที่ 1 ปัจจัยพื้นฐาน
ส่วนบุคคล ตอนที่ 2 การเปิดรับข่าวสาร ตอนที่ 3 ชนิดเห็ด
ที่มีความต้องการฝึกอบรม ตอนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับความ
ต้องการฝึกอบรมหลักสูตรการเพาะเห็ดของโครงการลูก
พระดาบส ด้านทฤษฎี ด้านปฏิบัติ และด้านวัสดุอุปกรณ์
และสิ่งอ�านวยความสะดวก และตอนที่ 5 ปัญหาและข้อ
เสนอแนะเพิ่มเติม โดยน�าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาและผู้
เชี่ยวชาญ 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา ได้ค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถามเท่ากับ 0.96 
ผู้วิจัยหาความเช่ือมั่นโดยน�าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับ
กลุ่มตัวอย่าง 30 คน ในหลักสูตรอื่น โดยการน�าไปวิเคราะห์
หาความเช่ือมั่นเป็นรายข้อหาความเชื่อมั่นรวมโดยใช้วิธี
ของครอนบาค แอลฟามค่ีาเท่ากบั 0.89

การวิเคราะห์ข้อมูล
  การหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
เพือ่อธบิายข้อมลูทีศึ่กษาในส่วนของสัมประสิทธิส์หสัมพนัธ์
ของเพียร์สัน เพื่อใช้ทดสอบสมมติฐานปัจจัยพื้นฐานส่วน
บุคคลมีความสัมพันธ์กับความต้องการฝึกอบรมหลักสูตร
การเพาะเห็ดของโครงการลูกพระดาบส การเปิดรบัข่าวสาร
มีความสัมพันธ์กับความต้องการฝึกอบรมหลักสูตรการ
เพาะเหด็ของโครงการลกูพระดาบส และชนดิเห็ดทีมี่ความ
ต้องการฝึกอบรมมีความสัมพันธ์กับความต้องการฝึก 
อบรมหลักสูตรการเพาะเห็ดของโครงการลูกพระดาบสใช้
มาตราส่วนประมาณค่าวัด 5 ระดับ (ช่วงคะแนน = 0.8) 
ก�าหนดเกณฑ์และช่วงคะแนนดังนี้ 
มากที่สุด = 4.21-5.00 มาก = 3.41-4.20 ปานกลาง = 
2.61-3.40 น้อย = 1.81-2.60 น้อยที่สุด = 1.00-1.80
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ผลการวิจัย

ตำรำง 1 ข้อมูลปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล

 ตัวแปร  จ�ำนวน (คน) ร้อยละ
 เพศ  
  ชาย 188 47.0
  หญิง 212 53.0
 อำยุ (ปี)  
  อายุ 16 -35 ปี 132 33.0
  อายุ 36 - 55 ปี 121 30.2
  อายุ 56 - 80 ปี 147 36.8
          ต�่าสุด = 16 ปี สูงสุด = 80 ปี
 ระดับกำรศึกษำ  
  ประถมศึกษา 52 13.0
  มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)  33 8.2
  มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 58 14.5
  ปวส./อนุปริญญา 38 9.5
  ปริญญาตรี 180 45.0 
  ปริญญาโทหรือสูงกว่า 39 9.8
 อำชีพ  
  รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 32 8.0
  พนักงานเอกชน 55 13.8
  รับจ้างทั่วไป 50 12.4
  อาชีพอิสระ/ค้าขาย 63 15.8
  เกษตรกร 200 50.0
 รำยได้ในครัวเรือน/ปี  
  50,000 - 100,000 บาท 159 39.8
  100,001 - 240,000 บาท 141 35.2
  240,001 - 7,000,000 บาท 100 25.0
  ต�่าสุด = 50,000 บาท สูงสุด = 7,000,000 บาท



Journal of the Association of Researchers   Vol.23 No.3 September - December 2018 169

ตำรำง 2 ข้อมูลความต้องการในการฝึกอบรม

  ควำมต้องกำรในกำรฝึกอบรม จ�ำนวน(คน) ร้อยละ

 จ�ำนวนวันที่ต้องกำรฝึกอบรม
  1 - 2 วัน 73  18.2
  3 - 4 วัน 323     80.8
  5 - 15 วัน    4   1.0
         ต�่าสุด = 1วัน สูงสุด = 15 วัน
  ช่วงเวลำที่สำมำรถเข้ำรับกำรฝึกอบรม  
  จันทร์ - ศุกร์ เวลา 17.00 - 20.00 น.  74              18.5
  จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น. 157 39.3
  เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00 - 16.00 น. 132 33.0
  ทุกวัน เวลา 08.00 - 16.00 น.   37  9.2
  งบประมำณที่สำมำรถจ่ำยในกำรฝึกอบรม  
         ≤ 500 บาท 279 69.3
  501 - 1000 บาท 80 20.5
  1001 - 2000 บาท 16  4.0
          ≥ 2001 บาทขึ้นไป 25  6.2
         ต�่าสุด = 0 บาท สูงสุด = 5000 บาท
 ระยะทำงจำกบ้ำนมำโครงกำรลูกพระดำบส  
  1 - 19 กิโลเมตร 147   36.8
  20 - 33 กิโลเมตร 143   35.7
  35 - 900 กิโลเมตร 110   27.5
         ต�่าสุด = 1 กม. สูงสุด = 900 กม.

ปัจจยัพืน้ฐำนส่วนบคุคล และข้อมลูควำมต้องกำรในกำร 
ฝึกอบรม 
  ผลจากการศกึษาวจิยั พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 53.0 มีอายุ 56 - 80 ปี (ร้อยละ 
36.8)  ระดับการศึกษาปริญญาตรี (ร้อยละ 45.0) ประกอบ
อาชพีการเกษตร (ร้อยละ50.0) มรีายได้ในครัวเรอืน 50,000-

100,000 บาท/ปี (ร้อยละ 39.8) จ�านวนวันที่สามารถเข้า
รับการฝึกอบรม มีเวลา 3 - 4 วัน (ร้อยละ 80.8) วันจันทร์ 
- ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น. (ร้อยละ 39.3) งบประมาณ
ที่สามารถจ่ายในการฝึกอบรม 501 - 1000 บาท (ร้อยละ 
69.8) ระยะทางระหว่างบ้านท่านกับโครงการลูกพระดาบส 
มีระยะทาง 1 - 19 กิโลเมตร (ร้อยละ 36.8)

ตำรำง 3 การเปิดรับข่าวสาร 

 ประเภทสื่อ จ�านวน (ร้อยละ) ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์ ระยะเวลา (นาที)  ความน่าเชื่อถือ
   ค่าเฉลี่ย (S.D.) ค่าเฉลี่ย (S.D.)      ค่าเฉลี่ย (S.D.)      ระดับ

 สื่อสิ่งพิมพ์ 106 (26.5) 1.4 (2.2) 36.6 (74.2) 4.00 (0.76)  มาก
 สื่อกิจกรรม 81 (20.3) 1.0 (1.6) 33.7 (69.6) 3.97 (0.91)   มาก
 สื่อบุคคล 66 (16.5) 1.0 (1.6) 38.2 (78.0) 4.06 (0.85)  มาก
 สื่อสังคม 192 (48.0) 3.2 (2.9) 109.8 (78.0) 4.06 (0.86)  มาก
 สื่อมวลชน 210 (52.5) 4.2 (2.8) 160.5 (145.4) 4.14 (0.80)  มาก
 รวม    4.07 (0.84)  มำก
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กำรเปิดรับข้อมูลข่ำวสำร
  ประเภทสื่อที่เปิดรับข่าวสาร ประชาชนส่วนใหญ่
เปิดรับจากสื่อมวลชน คิดเป็นร้อยละ 52.5 รองลงคือ สื่อ
สังคม คิดเป็นร้อยละ 48.0 ความถี่ที่เปิดรับข่าวสาร สื่อ 
มวลชนมีความถี่ ค่าเฉลี่ย 4.2 ครั้ง/สัปดาห์ รองลงมาสื่อ
สังคมมีความถี่ ค่าเฉลี่ย 3.2 ครั้ง/สัปดาห์ และระยะเวลาที่
เปิดรับข่าวสารสื่อมวลชนระยะเวลา ค่าเฉลี่ย 2 ชั่วโมง 46 
นาที รองลงมาสื่อสังคมระยะเวลา ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง 50 
นาที ความน่าเชื่อถือของสื่อโดยรวมค่าเฉลี่ย 4.07 อยู่ใน
ระดับมาก พบว่า สื่อมวลชน (4.14) รองลงมาคือ สื่อบุคคล 
(4.06) สื่อสังคม (4.06) สื่อสิงพิมพ์ (4.00) และสื่อกิจกรรม 
(3.97) ตามล�าดับ

ชนิดเห็ดที่มีควำมต้องกำรฝึกอบรม
  ความต้องการในการฝึกอบรมเชื้อเห็ดชนิดต่างๆ 
โดยรวมค่าเฉลี่ย 3.44 อยู่ในระดับความต้องการมาก พบ
ว่าความต้องการฝึกอบรมการเพาะเห็ดในระดับความ
ต้องการมาก คือ เห็ดหลินจือ (3.75) เห็ดนางฟ้า (3.72) 
เห็ดนางรมฮังการี่ (3.56) เห็ดโคนญี่ปุ่น (3.51) และเห็ด
เป๋าฮื้อ (3.47) ตามล�าดับ รองลงมาเห็ดหัวลิง (3.39) เห็ด
ขอนขาว (3.33) เห็ดหูหนู (3.30) เห็ดนางรมสีทอง (3.25) 
และเห็ดมิวกี้ (3.15) มีความต้องการฝึกอบรมระดับความ
ต้องการปานกลาง ตามล�าดับ

_
ตำรำง 4 ข้อมูลชนิดเห็ดที่มีความต้องการในการฝึกอบรม (ต่อ)

 ชนิดเห็ด  X S.D. ระดับ ชนิดเห็ด X S.D. ระดับ

 1. เห็ดหลินจือ 3.75 1.28 มาก 6. เห็ดโคนญี่ปุ่น 3.51 1.43 มาก
 2. เห็ดหูหนู 3.30 1.30 ปานกลาง 7. เห็ดนางฟ้าภูฐาน 3.72 1.22 มาก
 3. เห็ดขอนขาว 3.33 1.35 ปานกลาง 8. เห็ดนางรมฮังการี่ 3.56 1.36 มาก
 4. เห็ดหัวลิง 3.39 1.43 ปานกลาง 9. เห็ดนางรมสีทอง 3.25 1.41 ปานกลาง
 5. เห็ดมิวกี้ 3.15 1.42 ปานกลาง 10. เห็ดเป๋าฮื้อ 3.47 1.44 มาก
 รวม                                                       3.44 1.36 มำก

_

_
ตำรำง 5 ความต้องการในการฝึกอบรมการเพาะเห็ด 

 ควำมต้องกำรในกำรฝึกอบรมกำรเพำะเห็ด       X S.D. ระดับ

 1.  ด้ำนทฤษฎี   
 1.1  บรรยายการเพาะเลี้ยงเชื้อเห็ดบริสุทธิ์ 3.82 1.12 มาก
 1.2  บรรยายการท�าหัวเชื้อเห็ดในเมล็ดธัญพืช 3.82 1.08 มาก
 1.3  บรรยายการท�าก้อนเห็ดในถุงพลาสติก 3.86 1.13 มาก
 1.4  บรรยายการเปิดดอกและการดูแลรักษา 3.86 1.29 มาก
 1.5  บรรยายการแปรรูปดอกเห็ดและสปอร์ของเห็ด 3.88 1.13 มาก
 1.6  บรรยายการใช้ประโยชน์จากก้อนเก่าของเห็ด 3.85 1.15 มาก
 รวม 3.84 1.15 มำก
 2.  ด้ำนปฏิบัติ   
 2.1  ฝึกปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเชื้อเห็ดบริสุทธิ์ 3.89 1.33 มาก
 2.2  ฝึกปฏิบัติการท�าหัวเชื้อเห็ดในเมล็ดธัญพืช 3.88 1.14 มาก
 2.3  ฝึกปฏิบัติการท�าก้อนเห็ดในถุงพลาสติก 3.93 1.17 มาก
 2.4  ฝึกปฏิบัติการเปิดดอกและการดูแลรักษา 3.90 1.16 มาก
 2.5  ฝึกปฏิบัติการแปรรูปดอกเห็ดและสปอร์ของเห็ด 3.89 1.16 มาก
 2.6  ฝึกปฏิบัติการใช้ประโยชน์จากก้อนเก่าของเห็ด 3.84 1.19 มาก
 รวม 3.88 1.19 มำก
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ควำมต้องกำรฝึกอบรมกำรเพำะเห็ดของโครงกำรลูก
พระดำบส
  ความต้องการฝึกอบรมการเพาะเห็ด ด้านทฤษฎี 
โดยรวมค่าเฉลีย่ 3.84 อยู่ในระดบัความต้องการมาก มคีวาม
ต้องการในขั้นตอนบรรยายการแปรรูปดอกเห็ดและสปอร์
ของเหด็มากท่ีสดุ ความต้องการฝึกอบรมการเพาะเหด็ ด้าน
ปฏิบัติ โดยรวมค่าเฉลี่ย 3.88 อยู่ในระดับความต้องการ

มาก มคีวามต้องการฝึกปฏบิตักิารท�าก้อนเหด็ในถงุพลาสติก
มากท่ีสุด และความต้องการฝึกอบรมการเพาะเห็ด ด้าน
วัสดุอุปกรณ์และส่ิงอ�านวยความสะดวกโดยรวมค่าเฉล่ีย 
3.73 อยู่ในระดับความต้องการมาก มีความต้องการสถาน
ที่ฝึกอบรมที่มีความพร้อม มีส่ิงอ�านวยความสะดวก เช่น 
ห้องเรียน ห้องฝึกปฏิบัติมากที่สุด

ตำรำง 6 ความต้องการในการฝึกอบรมการเพาะเห็ด (ต่อ)

 ควำมต้องกำรในกำรฝึกอบรมกำรเพำะเห็ด       X S.D. ระดับ

 3. ด้ำนวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก
 3.1 เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติครบถ้วนและเพียงพอต่อการใช้งาน
        ในทุกขั้นตอน 3.72 1.16 มาก
 3.2 ห้องปฏิบัติการที่สะอาดถูกสุขลักษณะและเพาะเห็ดได้จริง 3.79 1.13 มาก
 3.3 สถานที่ฝึกอบรมที่มีความพร้อม มีสิ่งอ�านวยความสะดวก 
        เช่น ห้องเรียน ห้องฝึกปฏิบัติ 3.80 1.13 มาก
 3.4 สถานที่พักอาศัยในระหว่างการฝึกอบรม 3.67 1.14 มาก
 3.5 มีเอกสาร หนังสือ หรือคู่มือการเพาะเห็ด 3.79 1.15 มาก
 3.6 สื่อการสอนที่ทันสมัยในการฝึกอบรมการเพาะเห็ด 3.76 1.14 มาก
 3.7 การมีอาหารและเครื่องดื่มในระหว่างการฝึกอบรม 3.65 1.12 มาก
 3.8 การมีพาหนะที่ปลอดภัยต่อการเดินทางไปศึกษาดูงาน 3.72 1.32 มาก
 รวม 3.73 1.16 มำก

_

ตำรำง 7 ผลวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการในการฝึกอบรมการเพาะเห็ดกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์

 ปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์  ควำมต้องกำรในกำรฝึกอบรมกำรเพำะเห็ด
   ด้านทฤษฎี ด้านปฏิบัติ ด้านวัสดุอุปกรณ์    รวม

 จ�านวนวันที่สามารถเข้ารับการฝึกอบรม 0.114*    0.085 0.114*    0.089
 ระยะทางจากบ้านไปโครงการลูกพระดาบส 0.126*    0.127* 0.105*    0.105*
 ความถี่ในการเปิดรับข่าวสารจากสื่อสังคม 0.107*    0.102* 0.111*    0.131*
 ระยะเวลาที่ใช้ในการเปิดรับข่าวสารจากสื่อมวลชน -0.087    -0.128* 0.037    -0.070*
 ความน่าเชื่อถือของสื่อ 0.093    0.102* 0.097    0.100*
 ชนิดเห็ด    
    เห็ดหลินจือ 0.131**    0.119* 0.119*    0.136*
    เห็ดขอนขาว 0.128*    0.102* 0.099*    0.138**
    เห็ดหัวลิง 0.144**    0.136** 0.082    0.148**
    เห็ดมิวกี้ 0.115*    0.112* 0.064    0.121*
    เห็ดโคนญี่ปุ่น 0.150**    0.095* 0.045    0.113*
    เห็ดเป๋าฮื้อ 0.121*    0.068 0.003    0.073         
 **P<0.01
  *P<0.05
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กำรวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐำน
  จ�านวนวันท่ีสามารถเข้ารับการฝึกอบรมการเพาะ
เห็ดได้ตลอดหลักสูตรมีความสัมพันธ์กับความต้องการฝึก
อบรมการเพาะเห็ด โดยเม่ือพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า 
จ�านวนวันที่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมการเพาะเห็ดได้
ตลอดหลักสูตรมีความสัมพันธ์กับด้านทฤษฎี (r = 0.114, 
p<0.05) และด้านวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอ�านวยความสะดวก 
(r = 0.114, p<0.05) ในทิศทางเดียวกัน
  ระยะทางระหว่างบ้านกับโครงการลูกพระดาบสมี
ความสัมพันธ์กับความต้องการฝึกอบรมการเพาะเห็ด โดย
เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ระยะทางระหว่างบ้าน
กบัโครงการลกูพระดาบสมคีวามสัมพันธ์กับด้านทฤษฎ ี(r = 
0.126, p<0.05) ด้านการปฏบิตั ิ(r = 0.127, p<0.05) และ
ด้านวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอ�านวยความสะดวก (r = 0.105, 
p<0.05) ในทิศทางเดียวกัน
  ความถี่ในการเปิดรับข่าวสารจากสื่อสังคมมีความ
สัมพันธ์กับความต้องการฝึกอบรมการเพาะเห็ด โดยเม่ือ
พิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า จ�านวนความถี่ในการเปิดรับ
ข่าวสารจากสือ่สงัคมมคีวามสมัพนัธ์กบัด้านทฤษฎ ี (r=0.10, 
p<0.05) ด้านการปฏิบัติ (r = 0.102, P<0.05) และด้าน
วสัดอุปุกรณ์และสิง่อ�านวยความสะดวก (r = 0.111, p<0.05) 
ในทิศทางเดียวกัน
  ระยะเวลาทีใ่ช้ในการเปิดรบัข่าวสารจากสือ่มวลชน
มีความสัมพันธ์กับความต้องการฝึกอบรมการเพาะเห็ด 
โดยเมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ระยะเวลาที่ใช้ในการ
เปิดรับข่าวสารจากสื่อมวลชนมีความสัมพันธ์กับและด้าน
การปฏิบัติ  (r = -0.128, p<0.05) ในทิศทางตรงข้าม
  ความน่าเชื่อถือของสื่อมีความสัมพันธ์กับความ
ต้องการฝึกอบรมการเพาะเหด็ โดยเมือ่พจิารณาพบว่า ความ
น่าเชื่อถือของสื่อส่ิงพิมพ์มีความสัมพันธ์กับด้านการปฏิบัติ 
(r = 0.102, p<0.05) ในทิศทางเดียวกัน
  ชนิดเห็ดที่มีความต้องการฝึกอบรมโดยจ�าแนก
ชนิดที่มีความสัมพันธ์กับความต้องการในการฝึกอบรม
หลักสูตรการเพาะเห็ด ดังนี้ เห็ดหลินจือมีความสัมพันธ์กับ
ความต้องการฝึกอบรมการเพาะเห็ด โดยเมื่อพิจารณาใน
แต่ละด้าน ด้านทฤษฎ ี(r = 0.131, p<0.01) ด้านการปฏบิตั ิ
(r = 0.119, p<0.05) และด้านวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอ�านวย
ความสะดวก (r = 0.119, p<0.05) ในทิศทางเดียวกัน
   เห็ดขอนขาวมีความสัมพันธ์กับความต้องการ

(r = 0.099, p<0.05) ในทิศทางเดียวกัน
   เห็ดหัวลิงมีความสัมพันธ์กับความต้องการฝึก
อบรมการเพาะเห็ด โดยเม่ือพิจารณาในแต่ละด้าน ด้านทฤษฎี 
(r = 0.144, p<0.01) และด้านการปฏิบัติ (r = 0.136, 
p<0.01) ในทิศทางเดียวกัน
   เห็ดมิวกี้มีความสัมพันธ์กับความต้องการฝึก
อบรมการเพาะเห็ด โดยเม่ือพิจารณาในแต่ละด้าน ด้าน
ทฤษฎ ี(r = 0.115, p<0.05) และด้านการปฏิบตั ิ(r = 0.112, 
p<0.05) ในทิศทางเดียวกัน
   เห็ดโคนญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์กับความต้องการ
ฝึกอบรมการเพาะเห็ด โดยเมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน ด้าน
ทฤษฎ ี(r = 0.150, P<0.01) และด้านการปฏบิติั (r = 0.095, 
p<0.05) ในทิศทางเดียวกัน
              และเห็ดเป๋าฮื้อมีความสัมพันธ์กับความต้องการ
ฝึกอบรมการเพาะเห็ด โดยเมื่อพิจารณาในด้านทฤษฎี (r = 
0.121, p<0.01) ในทิศทางเดียวกัน

สรุปและอภิปรายผล
  ประชาชนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุเฉลี่ย 45 ปี 
ระดับการศึกษาปริญญาตรีประกอบอาชีพการเกษตร มี
รายได้ในครวัเรอืน 50,000 - 100,000 บาท/ปี จ�านวนวันที่
สามารถเข้ารับการฝึกอบรม 3 - 4 วัน ซ่ึงปกติหลักสูตร
อบรมการเพาะเห็ดครบวงจรของโครงการลูกพระดาบสมี
ระยะเวลา 5 วัน ช่วงเวลาที่สามารถเข้ารับการฝึกอบรม
การเพาะเหด็ตลอดหลกัสตูร วนัจนัทร์ - ศกุร์ เวลา 08.00 - 
16.00 น. ระยะทางระหว่างบ้านท่านกบัโครงการลูกพระดาบส 
มีระยะทาง 1 - 19 กิโลเมตร
  การเปิดรับข่าวสาร ส่วนใหญ่เปิดรับข่าวสารจาก
สื่อมวลชน และสื่อสังคม ความถี่ที่เปิดรับข่าวสารจากสื่อมี
ความถี่ 2 - 7 ครั้ง/สัปดาห์ ระยะเวลาที่เปิดรับข่าวสารจาก
สื่อระยะเวลา 1 - 6 ชั่วโมง และความน่าเชื่อถือของสื่อโดย
รวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ Worasir (2010) ศึกษา
เร่ืองการเปิดรับส่ือกับการตัดสินใจท่องเที่ยวต่างประเทศ
ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
ในต่างประเทศจากอินเทอร์เน็ตและส่ือที่มีอิทธิพลต่อการ
เดนิทางท่องเทีย่วต่างประเทศทีม่คีวามส�าคญั 3 อนัดบัแรก 
คือ สื่อบุคคล สื่ออินเทอร์เน็ต และสื่อมวลชน
  ชนิดเห็ดที่มีความต้องการฝึกอบรมโดยรวมอยู่ใน
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ระดับความต้องการมากพบว่า ความต้องการฝึกอบรมการ
เพาะเห็ดในระดับความต้องการมาก คือ เห็ดหลินจือ เห็ด
นางฟ้า เห็ดนางรมฮังการี่ เห็ดโคนญ่ีปุ่น และเห็ดเป๋าฮื้อ 
ล้วนเป็นชนดิเห็ดทีรู่จั้กกนัโดยแพร่หลาย มจี�าหน่ายในแหล่ง
ทัว่ไป รองลงมามคีวามต้องการฝึกอบรมระดบัความต้องการ
ปานกลาง เห็ดหัวลิง เห็ดขอนขาว เห็ดหูหนู เห็ดนางรมสี
ทอง และเห็ดมิวก้ี ตามล�าดับ เป็นชนิดเห็ดท่ีได้รับความ
นยิมบางชนดิ และสามารถน�าไปบรโิภคหรอืน�าไปใช้ประโยชน์   
ได้จ�ากัด ชนิดเห็ดทั้งหมดล้วนสามารถเพาะเลี้ยงได้ในถุง
พลาสติกให้สามารถออกดอกได้ สอดคล้องกับ Winaigit 
(2010) ศึกษาเรื่องการติดตามการฝึกอบรมการเพาะเห็ด
ในถุงแบบครบวงจรของมูลนิธิพระดาบส เป็นการฝึกอบรม
เห็ดที่สามารถเพาะเลี้ยงในถุงทุกชนิด ผลการวิจัยพบว่า มี
ความต้องการความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึก
อบรม สามารถน�าไปใช้ได้จริงโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
  ความต้องการฝึกอบรมการเพาะเห็ด ด้านทฤษฎี 
ด้านปฏบิตั ิและด้านวสัดุอปุกรณ์และสิง่อ�านวยความสะดวก 
โดยรวมอยู่ในระดับความต้องการมาก เนื่องจากการเพาะ
เห็ดในแต่ละด้านและในบางขั้นตอนสามารถน�าความรู้ไป
ประกอบอาชีพได้และพร้อมอ�านวยความสะดวกในการฝึก
อบรมด้านทฤษฎี ด้านปฏิบัติเพื่อความสะดวกและความ
ปลอดภัย ซึ่งสอดคล้องกับ Prortong (2009) ศึกษาเรื่อง
การประเมินโครงการฝึกอบรมการเพาะเห็ดในถุงแบบครบ
วงจรของมูลนิธิพระดาบส ผลการวิจัยพบว่า โดยมีความพึง
พอใจต่อหลักสูตรโดยเฉลี่ยในระดับมาก มีความพึงพอใจ
ต่อสิ่งอ�านวยความสะดวกโดยเฉลี่ยระดับมากที่สุดและมี
ความมั่นใจต่อการน�าความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้
ประโยชน์โดยเฉลี่ยระดับมาก เช่นเดียวกันกับ Pimpanon 
(2003) ศกึษาเรือ่งความต้องการฝึกอบรมของสมาชกิสหกรณ์
การเกษตรในภาคตะวันตก ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ต้องการให้ใช้วิธีการสอนแบบบรรยายร่วมกับการสาธิต
และการศึกษาดูงาน และส่วนมากต้องการบริการระหว่าง
การฝึกอบรมเป็นน�้าดื่ม อาหารว่าง และอาหารกลางวัน
มากที่สุด
  ผลการศึกษาหาความสัมพันธ์จ�านวนวันท่ีสามารถ
เข้ารับการฝึกอบรมการเพาะเห็ดได้ตลอดหลักสูตรมีความ
สมัพนัธ์กบัความต้องการฝึกอบรมการเพาะเหด็ ด้านทฤษฎี 
และด้านวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอ�านวยความสะดวกในทิศทาง
เดียวกัน เนื่องจากมีความต้องการจ�านวนวันมากข้ึนแสดง

ถงึความต้องการฝึกอบรมการเพาะเหด็เพิม่ขึน้ เพราะมคีวาม
ต้องการฝึกอบรมด้านทฤษฎีเพือ่ได้รบัความรู ้ เกดิความเข้าใจ 
สามารถน�าไปประกอบอาชีพได้จริง และด้านวัสดุอุปกรณ์
และส่ิงอ�านวยความสะดวก ท่ีพร้อมในการฝึกอบรมในทุก
ขั้นตอนเพื่อให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยและคุ้มค่าในการ
เข้ารับการฝึกอบรม 
  ผลการศึกษาหาความสัมพันธ์ระยะทางระหว่าง
บ้านกับโครงการลูกพระดาบสมีความสัมพันธ์กับความ
ต้องการฝึกอบรมการเพาะเห็ด ด้านทฤษฎี ด้านการปฏิบัติ 
และด้านวสัดอุปุกรณ์และสิง่อ�านวยความสะดวก ในทศิทาง
เดียวกัน ในการเดินทางมีค่าใช้จ่ายอีกทั้งต้องเสียสละเวลา
ในการเข้ารับฝึกอบรมยิ่งมีระยะทางที่ไกลเพิ่มขึ้นปัจจัยดัง
กล่าวก็จะเพิ่มสูงขึ้นตามแสดงถึงมีความประสงค์ที่ต้องการ
ฝึกอบรมสงูขึน้ ดังนัน้จงึต้องการได้เรยีนบรรยายเนือ้หาและ
การฝึกปฏิบัติที่ครบถ้วนพร้อมทั้งเครื่องมืออุปกรณ์ในการ
ฝึกอบรมทีค่รบครนั ให้สามารถน�าความรูแ้ละประสบการณ์
ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ต่อไป
  ผลการศึกษาหาความสัมพันธ์จ�านวนความถี่ในการ
เปิดรับข่าวสารจากส่ือสังคมมีความสัมพันธ์กับความ
ต้องการฝึกอบรมการเพาะเห็ด ด้านทฤษฎี ด้านการปฏิบัติ 
และด้านวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอ�านวยความสะดวก การเปิด
รบัข่าวสารจากสือ่สงัคม เป็นช่องทางการเข้าถึงข้อมลูได้ง่าย 
มีความรวดเร็ว และทันสมัย จึงเป็นช่องทางที่สามารถรับ
ข้อมลูได้ตลอดเวลาตามความต้องการ เนือ่งจากการเปิดรบั
ข่าวสารที่บ่อยครั้งจะท�าให้เกิดความเข้าใจในการฝึกอบรม
การเพาะเหด็และได้รับความรูท้ีจ่ะสามารถน�าไปใช้ประโยชน์
จากการเข้ารับฝึกอบรมในด้านต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้เกิด
ความต้องการฝึกอบรมเพิ่มขึ้นด้วย สอดคล้องกับ Sukon-
tamat (2016) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ การใช้
ประโยชน์และความพึงพอใจของแรงงานต่างด้าวใน
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า แรงงานต่างด้าวมีการ
เปิดรบัสือ่ทีแ่ตกต่างกนั โดยเฉพาะระดบัการศกึษาทีส่งูกว่า
ประถมศึกษา จะมีความถี่ในการเปิดรับข่าวสารมากที่สุด 
และการใช้ประโยชน์จากสื่อมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ
  ผลการศึกษาหาความสัมพันธ์ระยะเวลาที่ใช้ในการ
เปิดรับข่าวสารจากส่ือมวลชนมีความสัมพันธ์กับความ
ต้องการฝึกอบรมการเพาะเห็ด ด้านการปฏิบัติ เนื่องจาก
การรับข้อมูลในระยะเวลานานขึ้นส่งผลให้เกิดความเข้าใจ 
ที่สามารถน�าความรู ้มาประยุกต์ใช้และปฏิบัติได้จริงจึง
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ความต้องการในการฝึกอบรมลดลงตามระยะเวลาในการ
เปิดรับข่าวสาร สอดคล้องกับ  Sunthornvipat (2014) 
ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ของการเปิดรับสื่อที่มีเนื้อหา เกี่ยว
กับหลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการใช้ประโยชน์ พบว่า
ปริมาณการเปิดรับสื่อประเภทอินเทอร์เน็ตที่มีเนื้อหาเกี่ยว
กับหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีความสัมพันธ์กับการใช้
ประโยชน์จากสื่อ เมื่อได้รับข้อมูลจากสื่อมากยิ่งเกิดความรู้
ความเข้าใจมากตาม
  ผลการศึกษาหาความสัมพันธ์ความน่าเชื่อถือของ
สื่อมีความสัมพันธ์กับความต้องการฝึกอบรมการเพาะเห็ด 
ด้านการปฏิบัติ เนื่องจากการรับข่าวสารจากช่องทางสื่อที่
มีความน่าเชื่อถือ แหล่งข้อมูลจากนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่มีองค์ความรู้ด้านนั้นๆ ที่ได้รับความรู้ 
ศึกษา ลงมือปฏิบัติที่เกิดจากประสบการณ์ที่ได้ผลสัมฤทธิ์
มีความน่าเชื่อถือสูงเพิ่มขึ้นส่งผลให้มีความต้องการในการ
ฝึกอบรมสูงขึ้นตาม ซึ่งสอดคล้องกับ Jomgaew (2015) 
ศึกษาอิทธิพลของการรับรู้ถึงประโยชน์ ความน่าเช่ือถือ
และการจดัการความรู ้ ต่อความพงึพอใจของผูใ้ช้บริการกเูกลิ
ในกรุงเทพฯ ผลการวิจัยพบว่า ความน่าเชื่อถือของสื่อโดย
รวมอยู่ในระดับความส�าคัญมาก
  ผลการศึกษาหาความสัมพันธ์ชนิดเห็ดที่มีความ
ต้องการฝึกอบรมมีความสัมพันธ์กับความต้องการฝึกอบรม
การเพาะเห็ด ด้านทฤษฎี ด้านการปฏิบัติ และด้านวัสดุ
อุปกรณ์และสิ่งอ�านวยความสะดวก ดังนี้
   ผลการศึกษาหาความสัมพันธ์เห็ดหลินจือมี
ความสมัพันธ์กบัความต้องการฝึกอบรมการเพาะ ด้านทฤษฎี 
ด้านการปฏิบัติ และด้านวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอ�านวยความ
สะดวก เน่ืองจากเห็ดหลนิจือเป็นชนดิเหด็ทีต้่องมอีงค์ความ
รู้ มีความช�านาญและเชี่ยวชาญในการเพาะเลี้ยงเฉพาะใน
ดูแลรักษา การเปิดดอก การเก็บผลผลิตที่มีระยะเวลานาน 
แต่เห็ดหลินจือมีสรรพคุณทางยาสูงพร้อมทั้งมีประโยชน์ที่
หลากหลาย สามารถเก็บผลผลิตได้ท้ังดอกและสปอร์เห็ด
จ�าหน่ายได้ราคาสูง สามารถเก็บผลผลิตที่พร้อมจ�าหน่าย
ได้นานหลายปีในสภาพดอกแห้ง และสามารถเกดิเองได้ตาม
ธรรมชาติได้แต่คุณสมบัติทางยาไม่เท่ากันตามสายพันธุ์ จึง
มีความสัมพันธ์กับความต้องการในการฝึกอบรมในทุกด้าน
เพื่อให้ได้ความรู้ที่ครบถ้วนน�าไปประกอบอาชีพได้
   ผลการศึกษาหาความสัมพันธ์เห็ดขอนขาวมี
ความสัมพันธ์กับความต้องการฝึกอบรมการเพาะเห็ด ด้าน

ทฤษฎี ด้านการปฏิบัติ และด้านวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอ�านวย
ความสะดวก เนือ่งจากเห็ดขอนขาวเป็นชนดิท่ีนยิมสามารถ
น�ามาประกอบเมนูอาหารรับประทานได้หลากหลาย และ
จ�าหน่ายราคาสูง แต่ไม่ค่อยมีการเปิดหลักสูตรอบรมแพร่
หลาย จึงท�าให้มีความต้องการฝึกอบรมการเพาะเห็ดในทุก
ด้าน
   ผลการศึกษาหาความสัมพันธ์เห็ดหัวลิงมีความ
สมัพนัธ์กบัความต้องการฝึกอบรมการเพาะเหด็ ด้านทฤษฎี 
และด้านการปฏิบัติ เนื่องจากเห็ดหัวลิงปัจจุบันยังไม่ค่อย
ได้รบัความนยิมในการเพาะเลีย้งจ�าหน่าย เพราะต้องมคีวาม
รูแ้ละสถานทีเ่พาะเลีย้งทีเ่ฉพาะ เพ่ือให้ได้ผลผลติทีมี่ปรมิาณ
และคุณภาพดี แต่หากสามารถเพาะได้เห็ดหัวลิงมีราคา
จ�าหน่ายสูง เพราะมีสรรพคุณทางยาสูง นิยมน�าไปใช้ใน
การท�าผลิตภัณฑ์อาหารเสริม จึงท�าให้มีความต้องการฝึก
อบรมการเพาะเห็ดทั้งในด้านทฤษฎี และด้านการปฏิบัติ
   ผลการศึกษาหาความสัมพันธ์เห็ดมิวกี้มีความ
สมัพนัธ์กบัความต้องการฝึกอบรมการเพาะเหด็ ด้านทฤษฎี 
และด้านการปฏิบัติ เนื่องจากเห็ดมิวกี้สามารถเพาะได้ง่าย 
จ�าหน่ายได้ราคาสูง และสามารถเกิดเองได้ตามธรรมชาติ 
แต่ต้องมีความรู้ที่ถูกต้องและเหมาะสมในการดูแลเห็ดม้ิวกี้
ถึงจะท�าให้ผลผลิตออกมีคุณภาพและสม�่าเสมอ หากได้รับ
ความรู้และฝึกปฏิบัติก็สามารถน�าความรู้ไปเพาะเห็ดม้ิวกี้
ให้ออกดอกได้ ท�าให้มีความต้องการฝึกอบรมการเพาะเห็ด
ทั้งในด้านทฤษฎี และด้านการปฏิบัติ
   ผลการศึกษาหาความสัมพันธ์เห็ดโคนญี่ปุ่นมี
ความสัมพันธ์กับความต้องการฝึกอบรมการเพาะเห็ด ด้าน
ทฤษฎี และด้านการปฏิบัติ เนื่องจากเห็ดโคนญี่ปุ่นมีความ
เฉพาะในการดูแลรักษาที่อุณหภูมิไม่สูง มีระยะเวลาในการ
ออกดอกนาน จึงต้องมีความรู้ในการดูแลรักษา เพื่อให้
ผลผลิต ที่ออกมาคุ้มค่ากับการรอคอย ตาสามารถจ�าหน่าย
ได้ราคาสูง เป็นที่นิยมบริโภคของทุกชนชาติ และสามารถ
น�าไปปรุงอาหารได้หลากหลาย จึงท�าให้มีความต้องการฝึก
อบรมการเพาะเห็ดทั้งในด้านทฤษฎี และด้านการปฏิบัติ
   และผลการศึกษาหาความสัมพันธ์เห็ดเป๋าฮ้ือมี
ความสัมพันธ์กับความต้องการฝึกอบรมการเพาะเห็ด ด้าน
ทฤษฎี เนื่องจากเห็ดเป๋าฮื้อต้องมีความรู้และความช�านาญ
ในการเพาะเลี้ยงให้ผลผลิตออกย่างมีคุณภาพหากมีความรู้
แล้วสามารถเพาะได้ทุกภูมิภาคของไทยและได้รับความ
นยิมรบัประทานทกุภมูภิาคเพราะมรีสชาตดิ ี น�ามาประกอบ
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เมนูอาหารได้หลากหลาย และจ�าหน่ายได้ราคาสูง จึงท�าให้
มีความต้องการฝึกอบรมการเพาะเห็ดทั้งในด้านทฤษฎี 
  ในการวิจัยครั้งนี้ สรุปได้จากการผลวิเคราะห์ความ
สัมพันธ์จ�านวนวันที่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมมีความ
สัมพันธ์ในทิศทางบวก เมื่อมีความต้องการฝึกอบรมจ�านวน
วันมากขึ้นแสดงถึงความต้องการและความตั้งใจในการฝึก
อบรมมากสูงขึ้นตาม ระยะทางระหว่างบ้านมาโครงการลูก
พระดาบสมีความสัมพันธ์ในทิศทางบวก เมื่อมีระยะทางที่
ไกลมากขึ้นเท่าใดน้ันหมายถึงการมีความต้องการฝึกอบรม
สงูเท่านัน้ ความถ่ีในการเปิดรบัข่าวสารจากส่ือสงัคมมคีวาม
สมัพันธ์ในทศิทางบวก การเปิดรบัข่าวสารจากส่ือทีม่คีวามถี่
บ่อยครั้งขึ้นเป็นการกระตุ้นให้เกิดความต้องการสูงขึ้นตาม
อีกทั้งสื่อสังคมเป็นส่ือท่ีสามารถเปิดรับข่าวสารในสิ่งที่
สนใจได้สะดวกและง่าย ระยะเวลาทีใ่ช้ในการเปิดรบัข่าวสาร
จากสือ่มวลชนมีความสมัพนัธ์ในทศิทางตรงข้าม เมือ่มรีะยะ
เวลาในการเปิดรับข่าวสารที่นานขึ้นท�าให้เกิดความเข้าใจ
ในเนื้อหามากขึ้นจึงมีความต้องการฝึกอบรมลดลงตาม 
ความน่าเชื่อถือของสื่อมีความสัมพันธ์ในทิศทางบวก โดย
เป็นส่ือทีม่าตรฐานรบัรอง เป็นหน่วยงานทีน่่าเช่ือถือด�าเนนิ
งาน จงึท�าให้เกิดความน่าเชือ่ถือสงูขึน้มผีลให้มคีวามต้องการ
ในการฝึกอบรมสูงขึ้นตาม และชนิดเห็ดท่ีมีความสัมพันธ์
ในทิศทางบวก เป็นชนิดเห็ดที่มีราคาสูง สามารถเกิดได้เอง
ตามธรรมชาติ อีกท้ังมีคุณประโยชน์ท่ีหลากหลาย ปัจจัย

ทั้งหมดที่มีความสัมพันธ์กันกับความต้องการในการฝึก
อบรมการเพาะเห็ด ด้านทฤษฎี ด้านการปฏิบัติ และด้าน
วัสดุอุปกรณ์และสิ่งอ�านวยความสะดวก ล้วนเป็นปัจจัยที่มี
ผลต่อการปรบัปรงุหลกัสตูรให้เหมาะสม เกดิประสทิธภิาพ 
คุ้มค่ากับงบประมาณที่ได้ด�าเนินการจัดฝึกอบรม ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด

ข้อเสนอแนะ  
  ควรมีการพัฒนารูปแบบการฝึกอบรม โดยมีการจัด
ฝึกอบรมหลักสูตรการเพาะเห็ด จ�านวน 3 - 4 วัน ในช่วง 
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00 -16.00 น. โดยผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมสามารถจ่ายค่าฝึกอบรมได้ 501 - 1000 บาท เพือ่
เหมาะสมกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีเวลาจ�ากัด ให้เกิด
ความคุ้มค่าของต้นทุน ทั้งด้านงบประมาณและเวลาควรมี
การเพิ่มช่องทางในการถ่ายทอดความรู้ในการฝึกอบรม
หลักสูตรการเพาะเห็ดเปิดรับข่าวสารจากส่ือสังคมผ่าน 
Facebook line และสื่อมวลชนผ่านสื่อโทรทัศน์เพื่อแลก
เปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ข้อมูล และควรมีการสอนการ
เพาะเห็ดหลินจือ เห็ดขอนขาว เห็ดหัวลิง เห็ดมิวกี้ เห็ดโคน
ญี่ปุ่น และเห็ดเป๋าฮื้อ อีกทั้งเพิ่มเติมความรู้ในเร่ืองการ
จ�าหน่าย การตลาด การเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์เห็ด และ
มีการติดตามผล เพื่อเป็นที่ปรึกษา ติดตาม ให้ค�าแนะน�า 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้สามารถเพาะเห็ดได้จริง
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