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บทสรุปผู้บริหาร 

 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ภายใต้โครงการปรับโครงสร้างการผลิตข้าว            
ปี 2559 ครอบคลุมพ้ืนที่ 900,000 ไร่ โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 45,062 ราย การประเมินผลโครงการ          
มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ 1) ประเมินผลส าเร็จด้านผลผลิต (Outputs) และผลเบื้องต้นหรือผลกระทบระยะสั้น 
(Effects) ของโครงการ และ 2) ประเมินความพึงพอใจของเกษตรกรในพ้ืนที่โครงการ โดยสุ่มตัวอย่างจ านวน            
875 ราย ประกอบด้วย เกษตรกร จ านวน 621 ราย ผู้น ากลุ่ม/ประธานศูนย์ จ านวน 75 ราย และเจ้าหน้าที่                 
ที่เกี่ยวข้อง จ านวน 179 ราย ใน 41 จังหวัด เป็นการประเมินผลระหว่างการด าเนินงานโครงการ โดยใช้รูปแบบ
การประเมิน MIOE (Management-Input-Output-Effect)    
 ผลการประเมิน พบว่า การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ได้แก่ 1) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว
โดยการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตข้าวคุณภาพดี เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตบางส่วนในปี 2559 ลดลง
จากปี 2558 จ านวน 469.00 บาทต่อไร่ จากการที่เกษตรกรได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ดีจากโครงการ               
องค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์/ชีวภาพเพ่ือลดการใช้ปุ๋ยเคมี และในส่วนที่เป็นค่าแรง การเตรียมดิน 
การปลูก การดูแลรักษา และค่าวัสดุ การใช้สารเคมีการเกษตร สารปรับปรุงบ ารุงดิน และค่าน้ ามันเชื้อเพลิงที่
ลดลง ผลผลิตข้าวคุณภาพดีเพ่ิมขึ้น เกษตรกร ร้อยละ 94.85 ได้รับความรู้จากการเข้าร่วมโครงการเพ่ิมขึ้น และ
ร้อยละ 87.92 สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการไปปฏิบัติและถ่ายทอดได้ อย่างไรก็ตาม 
เกษตรกรยังปฏิบัติตามกระบวนการลดต้นทุนได้ไม่ครบทุกขั้นตอน และ ผู้น ากลุ่ม ร้อยละ 83.82 เห็นว่า กลุ่ม
สามารถที่จะพัฒนาให้เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่กลุ่มอ่ืนๆ ได้ เนื่องจากตัวผู้น ามีความมุ่งมั่นและตั้งใจจริงที่จะพัฒนา
กลุ่มให้ประสบผลส าเร็จ ทั้งนี้ ร้อยละ 86.96 เห็นว่า การเสริมสร้างความร่วมมือและความสามัคคีในชุมชนดีขึ้น 
เนื่องจากเกษตรกรมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและแก้ไขปัญหาร่วมกัน 2) การเพิ่ม
สมรรถนะในการบริหารจัดการการผลิตข้าวของชุมชนแบบครบวงจรตั้งแต่การผลิต การจัดการคุณภาพ และ
การจัดการด้านการตลาด เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ พบว่า ร้อยละ 93.33 ของกลุ่มเป้าหมาย 
มีการวางแผนส่งเสริมพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการผลิต และมีการบริหารจัดการกลุ่มโดยคณะกรรมการบริหารภาพรวม
ของกลุ่ม และคณะกรรมการบริหารกลุ่มย่อย ได้แก่ กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มผู้บริหารจัดการศัตรูพืชชุมชน และ
กลุ่มบริหารจัดการเครื่องจักรกล และ 3) การจัดการด้านการตลาด โดยเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการ และสหกรณ์
การเกษตร เพื่อให้ชาวนาจ าหน่ายข้าวเปลือกในราคาที่เป็นธรรม พบว่า กลุ่ม ร้อยละ 62.67 มีการประชุม
คณะกรรมการบริหารกลุ่มร่วมกับผู้ประกอบการ เพื่อหารือและชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการก าหนดชนิดพันธุ์ข้าว 
ปริมาณ คุณภาพ ที่ผู้ประกอบการต้องการ โดยยังไม่มีข้อตกลงร่วมกันก่อนฤดูกาลเก็บเกี่ยว ส่วนผลการประเมิน
ความพึงพอใจ พบว่า เกษตรกร และผู้น ากลุ่ม มีความพึงพอใจในระดับมาก ที่คะแนนเฉลี่ย 2.82 และ 2.64 
ตามล าดับ (จากคะแนนเต็ม 3) เนื่องจาก การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ  ส่งผลให้สามารถลดต้นทุนการผลิต และเพ่ิม
คุณภาพผลผลิตได้ การรวมกลุ่มท าให้มีการเรียนรู้ร่วมกัน และสร้างความสามัคคีในชุมชนได้มากขึ้น รวมทั้ง 
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เจ้าหน้าที่มีความเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด แต่จ านวนกิจกรรมในโครงการมีมากเกินไป และตรงกับช่วงเวลาที่ต้องท านา 
ส่วนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ที่คะแนนเฉลี่ย 2.33 เนื่องจาก การถ่ายทอดแนวทาง       
การด าเนินงานในระดับพ้ืนที่ไม่ชัดเจน การจัดท าแผนปฏิบัติงานร่วมกันในระดับพ้ืนที่ขาดเจ้าภาพหลัก (Focal Point) 

ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะจากการประเมินผล 
1) การด าเนินกิจกรรมโครงการบางส่วนปฏิบัติตามภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ (Function) ของหน่วยงาน 

ไม่ได้บูรณาการอย่างแท้จริง การจัดท าแผนปฏิบัติงานร่วมกันทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพ้ืนที่ จึงควรให้เข้าใจ
ชัดเจนไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้ง ก าหนดให้มีเจ้าภาพหลัก (Focal Point) รับผิดชอบภาพรวมโครงการที่ชัดเจนขึ้น 

2) การสนับสนุนงบประมาณให้หน่วยงานในพ้ืนที่ เป็นไปตามแผนของหน่วยงานในลักษณะ Function Base 
และมีการประเมินผลงานตามแผนปฏิบัติงานดังกล่าว ท าให้แต่ละหน่วยงานที่ร่วมโครงการต้องเร่งด าเนินการงานตาม
แผนงานก่อน ดังนั้น งาน/โครงการเชิงบูรณาการ ควรจัดสรรงบประมาณในลักษณะ Agenda Base หรืองาน/
โครงการนั้น ๆ ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น  

3) การถ่ายทอดเพ่ือสร้างความเข้าใจรายละเอียดโครงการระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและพ้ืนที่ยังไม่
ทั่วถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ ประกอบกับ มีโครงการที่จะต้องด าเนินงานให้เสร็จสิ้นในเวลาเดียวกันหลาย
โครงการ ท าให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติได้ไม่ชัดเจน ส่งผลให้เกษตรกรเกิดความสับสน  

4) การสนับสนุนปัจจัยการผลิต วัสดุ อุปกรณ์ ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ ขนาดแตกต่างกัน มีความเหมาะสม
กับแต่ละแปลงนาและประเภทการท านาแตกต่างกัน เช่น เครื่องหยอดข้าว เป็นต้น การสนับสนุนจึงควรให้เหมาะสม
กับพื้นที่แต่ละแห่ง หรือเป็นไปตามความต้องการของสมาชิกส่วนใหญ่ รวมทั้ง มีแผน/ปฏิทินการใช้งานให้สามารถ
หมุนเวียนตอบสนองความต้องการใช้งานของสมาชิกเกษตรกรในกลุ่มให้ได้มากที่สุด  

5) เนื่องจากเป็นปีแรกของการส่งเสริม เพื่อสะสมองค์ความรู้ให้เกษตรกร ดังนั้น ขีดความสามารถในการลด
ต้นทุนและการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรอาจยังไม่เห็นผลชัดเจน ประกอบกับ เกษตรกรบางส่วนยึดมั่นตาม
วัฒนธรรมการปลูกแบบเดิมๆ จึงควรหาแนวทางประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้และความเชื่อมั่นให้เกษตรกรมากยิ่งขึ้น  

6) ผู้น ากลุ่มซึ่งเป็นแกนหลักส าคัญส่วนใหญ่มีความตั้งใจจริงที่จะด าเนินโครงการให้บรรลุผลส าเร็จ จึงควร          
มีกิจกรรมการให้ผลตอบแทนแก่ผู้น ากลุ่มดังกล่าว เช่น การให้รางวัล ใบประกาศนียบัตร ฯลฯ เพ่ือกระตุ้นและสร้าง
แรงจูงใจให้แก่ผู้น ากลุ่มอ่ืนๆ น าไปเป็นแบบอย่าง เกิดความเข้มแข็ง ยั่งยืนต่อไปได้ 

7) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการตลาด เช่น ส านักงานสหกรณ์จังหวัด ส านักงานพาณิชย์จังหวัด ฯลฯ ได้ให้
ความส าคัญ สนับสนุน การซื้อขายผลผลิตจากเกษตรกรโดยตรงมากขึ้น แต่เกษตรกรส่วนใหญ่ยังติดกั บดักภาระ
หนี้สิน การน าปัจจัยการผลิตของผู้ประกอบการ/พ่อค้ามาใช้ก่อน เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วจึงต้องเร่งขายเพ่ือชดใช้
หนี้สิน โดยไม่สามารถรอขายเมื่อราคาผลผลิตสูงได้ จึงควรพัฒนา ส่งเสริม ให้กลุ่มและเกษตรกรเข้มแข็ง สามารถท า
แผนธุรกิจและเป็นผู้ประกอบการเองได้ มีการจัดท าบัญชีฟาร์ม บันทึกรายรับ -รายจ่าย จากการผลิต ทราบผลการ
ประกอบการที่แน่ชัด           

(ค) 

 
 

 
ค าน า 

 การประเมินผลโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ภายใต้โครงการปรับโครงสร้าง
การผลิตข้าว ปี 2559 เป็นรายงานที่จัดท าขึ้นประกอบด้วย รายละเอียดที่ครอบคลุมสาระส าคัญตามประเด็น               
การประเมินผล ได้แก่ การบริหารจัดการ ปัจจัยน าเข้า ผลได้ และผลเบื้องต้น/ผลกระทบระยะสั้น ทั้งนี้ ได้มี
รายละเอียดในตัวชี้วัดต่างๆ ค่อนข้างมาก เป็นการศึกษาในช่วงระหว่างมีโครงการ (ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559)                  
เพ่ือผู้เกี่ยวข้องจักได้ศึกษาและใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิตข้าว 

 ศูนย์ประเมินผลร่วมกับส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 – 12 ได้ลงพ้ืนที่สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
เกษตรกร ประธาน/ผู้น ากลุ่ม/ผู้จัดการแปลง เจ้าหน้าที่ที่ร่วมด าเนินงานในโครงการ ได้แก่ กรมการข้าว                  
กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน และ ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
รวมทั้งส่งแบบสอบถามให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด ซึ่งได้ให้ข้อมูลและ                  
ความร่วมมืออย่างดียิ่ง จึงขอขอบคุณบุคคลดังกล่าวไว้ ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จะเป็น
ประโยชน์ส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่สนใจศึกษาต่อไป 
 

                ศูนย์ประเมินผล 
       ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

  

(ง) 
ค
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ค าน า 

 การประเมินผลโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ภายใต้โครงการปรับโครงสร้าง
การผลิตข้าว ปี 2559 เป็นรายงานที่จัดท าขึ้นประกอบด้วย รายละเอียดที่ครอบคลุมสาระส าคัญตามประเด็น               
การประเมินผล ได้แก่ การบริหารจัดการ ปัจจัยน าเข้า ผลได้ และผลเบื้องต้น/ผลกระทบระยะสั้น ทั้งนี้ ได้มี
รายละเอียดในตัวชี้วัดต่างๆ ค่อนข้างมาก เป็นการศึกษาในช่วงระหว่างมีโครงการ (ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559)                  
เพ่ือผู้เกี่ยวข้องจักได้ศึกษาและใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิตข้าว 

 ศูนย์ประเมินผลร่วมกับส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 – 12 ได้ลงพ้ืนที่สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
เกษตรกร ประธาน/ผู้น ากลุ่ม/ผู้จัดการแปลง เจ้าหน้าที่ที่ร่วมด าเนินงานในโครงการ ได้แก่ กรมการข้าว                  
กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน และ ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
รวมทั้งส่งแบบสอบถามให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด ซึ่งได้ให้ข้อมูลและ                  
ความร่วมมืออย่างดียิ่ง จึงขอขอบคุณบุคคลดังกล่าวไว้ ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จะเป็น
ประโยชน์ส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่สนใจศึกษาต่อไป 
 

                ศูนย์ประเมินผล 
       ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

  

(ง) 
ง



 
 

สารบัญ 

 หน้า 
บทสรุปผู้บริหาร (ข) 
ค าน า (ง) 
สารบัญ (จ) 
สารบัญตาราง (ช) 
สารบัญตารางภาคผนวก (ซ) 
สารบัญภาพ (ฌ) 
 

บทที่ 1 สาระส าคัญของโครงการ 1 
 1.1 ความเป็นมาของโครงการ 1 
 1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ 2 
 1.3 เป้าหมาย งบประมาณของโครงการ 2 
 1.4 วิธีการด าเนินงานโครงการ 2 
 1.5 หน่วยงานรับผิดชอบ 5 
 1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ 5 
  
บทที่ 2 ระเบียบวิธีการประเมินผล 7 
 2.1 ความส าคัญของการประเมินผล 7 
 2.2 วัตถุประสงค์ของการประเมินผล 7 
 2.3 ขอบเขตของการประเมินผล 7 
 2.4 การตรวจเอกสาร แนวคิดและทฤษฎี 8 
 2.5 วิธีการประเมินผล 14 
 2.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการประเมินผล 19 
  
บทที่ 3 ผลการประเมิน 21 
 3.1 การบริหารจัดการในโครงการ 21 
 3.2 ปัจจัยน าเข้า 27 
 3.3 ผลได้/ผลผลิต 30 
 3.4 ผลเบื้องต้น/ผลกระทบระยะสั้น 34 

(จ) 



 
 

สารบัญ 

 หน้า 
บทสรุปผู้บริหาร (ข) 
ค าน า (ง) 
สารบัญ (จ) 
สารบัญตาราง (ช) 
สารบัญตารางภาคผนวก (ซ) 
สารบัญภาพ (ฌ) 
 

บทที่ 1 สาระส าคัญของโครงการ 1 
 1.1 ความเป็นมาของโครงการ 1 
 1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ 2 
 1.3 เป้าหมาย งบประมาณของโครงการ 2 
 1.4 วิธีการด าเนินงานโครงการ 2 
 1.5 หน่วยงานรับผิดชอบ 5 
 1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ 5 
  
บทที่ 2 ระเบียบวิธีการประเมินผล 7 
 2.1 ความส าคัญของการประเมินผล 7 
 2.2 วัตถุประสงค์ของการประเมินผล 7 
 2.3 ขอบเขตของการประเมินผล 7 
 2.4 การตรวจเอกสาร แนวคิดและทฤษฎี 8 
 2.5 วิธีการประเมินผล 14 
 2.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการประเมินผล 19 
  
บทที่ 3 ผลการประเมิน 21 
 3.1 การบริหารจัดการในโครงการ 21 
 3.2 ปัจจัยน าเข้า 27 
 3.3 ผลได้/ผลผลิต 30 
 3.4 ผลเบื้องต้น/ผลกระทบระยะสั้น 34 

(จ) 
จ



 
 

สารบัญ (ต่อ) 

  หน้า 
บทที่ 4 สรุป และข้อเสนอแนะ 43 
 4.1 สรุป 43 
 4.2 ข้อเสนอแนะ 46 

บรรณานุกรม 48 
  

(ฉ) 
ฉ  

 

สารบัญตาราง 

  หน้า 
ตารางที่ 2.1 ประเด็นและตัวชี้วัดในการประเมินผลโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและ

คุณภาพผลผลิต ปี 2559  
16 

ตารางที่ 2.2 ระดับคะแนนของผลการประเมินในแต่ละระดับ  19 
ตารางที่ 3.1 ระดับความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ เงื่อนไข การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย 21 
ตารางที่ 3.2 ประสบการณ์ของเกษตรกรในการท าแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ (ไข่แดง) 23 
ตารางที่ 3.3 ความเข้าใจโครงการของผู้เกี่ยวข้อง 26 
ตารางที่ 3.4 ความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการโครงการ 27 
ตารางที่ 3.5 ผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานปี 2559 28 
ตารางที่ 3.6 ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ต่อความเหมาะสมของงบประมาณ 28 
ตารางที่ 3.7 เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ 32 
ตารางที่ 3.8 ความเข้าใจของเกษตรกรในการได้รับการถ่ายทอดความรู้ 33 
ตารางที่ 3.9 ร้อยละของเกษตรกรปฏิบัติตามเทคโนโลยีการผลิตแบบประณีตในแต่ละขั้นตอน 35 
ตารางที่ 3.10 ร้อยละของเกษตรกรที่ได้ปฏิบัติตามเทคโนโลยีกระบวนการผลิตแบบประณีต         

ในระดับต่างๆ  
35 

ตารางที่ 3.11 ต้นทุนผันแปร (บางส่วน) 36 
ตารางที่ 3.12 การด าเนินการบริหารจัดการการผลิตของกลุ่ม/ศูนย์ 37 
ตารางที่ 3.13 ความเห็นของผู้น ากลุ่ม/ศูนย์ ต่อการบริหารจัดการกลุ่ม 37 
ตารางที่ 3.14 ผลได้/ประโยชน์จากกิจกรรมกลุ่มย่อย 38 
ตารางที่ 3.15 ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และการเข้าร่วมกิจกรรมของเกษตรกร 39 
ตารางที่ 3.16 การพัฒนาให้เป็นแบบอย่างและการเสริมสร้างความสามัคคีในชุมชนของผู้น ากลุ่ม 40 
ตารางที่ 3.17 ความพึงพอใจต่อโครงการ 41 

 

(ช) 
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สารบัญ (ต่อ) 

  หน้า 
บทที่ 4 สรุป และข้อเสนอแนะ 43 
 4.1 สรุป 43 
 4.2 ข้อเสนอแนะ 46 

บรรณานุกรม 48 
  

(ฉ) 
 

 

สารบัญตาราง 

  หน้า 
ตารางที่ 2.1 ประเด็นและตัวชี้วัดในการประเมินผลโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและ

คุณภาพผลผลิต ปี 2559  
16 

ตารางที่ 2.2 ระดับคะแนนของผลการประเมินในแต่ละระดับ  19 
ตารางที่ 3.1 ระดับความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ เงื่อนไข การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย 21 
ตารางที่ 3.2 ประสบการณ์ของเกษตรกรในการท าแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ (ไข่แดง) 23 
ตารางที่ 3.3 ความเข้าใจโครงการของผู้เกี่ยวข้อง 26 
ตารางที่ 3.4 ความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการโครงการ 27 
ตารางที่ 3.5 ผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานปี 2559 28 
ตารางที่ 3.6 ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ต่อความเหมาะสมของงบประมาณ 28 
ตารางที่ 3.7 เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ 32 
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บทท่ี 1 
สาระส าคัญของโครงการ 

 

1.1 ความเป็นมาของโครงการ 

ข้าวเป็นพืชอาหารหลักและการท านาเป็นอาชีพหลักที่ส าคัญของเกษตรกรไทย ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกข้าว 
ในปี 2556/2557 ประมาณ 77.13 ล้านไร่ (แบ่งเป็นนาปี 62.08 ล้านไร่ นาปรัง 15.05 ล้านไร่) หรือคิดเป็นร้อยละ 50 
ของพื้นที่การเกษตร เกษตรกรผู้ปลูกข้าวมีจ านวน 3.76 ล้านครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 65 ของเกษตรกรทั้งประเทศ 
สามารถผลิตข้าวได้ 36.85 ล้านตันข้าวเปลือก และส่งออกท ารายได้ให้แก่ประเทศปีละประมาณ 200,000 ล้านบาท 
ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของภาคการเกษตร นอกจากนี้ ข้าวยังเป็นแหล่ง
รายได้ที่ส าคัญของภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมต่อเนื่องเป็นจ านวนมาก ก่อให้เกิดการจ้างงานในอุตสาหกรรมข้าว
หลายล้านครัวเรือน 

ในช่วงที่ผ่านมาการด าเนินนโยบายด้านข้าวของรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือชาวนาในด้านราคาผลผลิต  
ที่ไม่แน่นอน มีแนวโน้มของราคาตกต่ าให้มีราคาที่ดีขึ้นเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชาวนาสามารถด ารงชีพอยู่ได้ ซึ่งเป็น           
แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ ท าให้ชาวนาส่วนใหญ่ยังคงต้องพึ่งพาภาครัฐ ยังไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้           
ครบวงจรทั้งด้านการผลิตและการตลาด แนวทางที่จะแก้ไขปัญหาในระยะยาวเพื่อช่วยให้ชาวนากลับมาพึ่งพา   
ตนเองได้ จ าเป็นต้องมีการปรับโครงสร้างการผลิต ที่เน้นการลดต้นทุนการผลิต การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
และคุณภาพผลผลิตเป็นหลัก ท าให้ชาวนาสามารถผลิตข้าวโดยมีต้นทุนการผลิตที่ต่ าลง มีการปลูกข้าวแบบประณีต
สามารถปฏิบัติดูแลรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสม เป็นผลให้ได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นและผลผลิตมีคุณภาพดี ส่งผล
ให้ชาวนาจ าหน่ายข้าวได้ราคาที่ดีมีรายได้เพิ่มมากขึ้น 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดท าโครงการปรับโครงสร้างการผลิตข้าว ซึ่ งเป็นแนวนโยบายท่ีมี
เป้าประสงค์ที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องข้าวในระยะยาวให้กับชาวนาทั้งประเทศ เพื่อให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น เกิดความมั่นคงใน
อาชีพและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในที่สุด โดยขับเคลื่อนการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพ
ผลผลิตข้าวของชาวนา เน้นการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตและคุณภาพข้าว โดยมีการถ่ ายทอดองค์ความรู้          
ด้านการผลิต การบริหารจัดการการผลิตและการตลาด สนับสนุนการวางแผนการผลิตและปัจจัยท่ีจ าเป็น ส่งเสริม 
ให้ชุมชนบริหารจัดการกันเอง ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ของรัฐคอยแนะน าและให้ค าปรึกษา เพื่อผลักดันให้เกิดการขบัเคลือ่น
การปรับปรุงโครงสร้างการผลิตข้าว และสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ประกาศให้                 
ปี พ.ศ. 2559 เป็นปีแห่งการลดต้นทุน 
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อาชีพและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในที่สุด โดยขับเคลื่อนการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพ
ผลผลิตข้าวของชาวนา เน้นการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตและคุณภาพข้าว โดยมีการถ่ ายทอดองค์ความรู้          
ด้านการผลิต การบริหารจัดการการผลิตและการตลาด สนับสนุนการวางแผนการผลิตและปัจจัยที่จ าเป็น ส่งเสริม 
ให้ชุมชนบริหารจัดการกันเอง ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ของรัฐคอยแนะน าและให้ค าปรึกษา เพื่อผลักดันให้เกิดการขบัเคลือ่น
การปรับปรุงโครงสร้างการผลิตข้าว และสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ประกาศให้                 
ปี พ.ศ. 2559 เป็นปีแห่งการลดต้นทุน 
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1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1.2.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว โดยการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตข้าวคุณภาพดี 
1.2.2 เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการบริหารจัดการการผลิตข้าวของชุมชนแบบครบวงจรตั้งแต่การผลติ การจดัการ

คุณภาพ และการจัดการด้านการตลาด เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ 
1.2.3 เพื่อให้มีการจัดการด้านการตลาด โดยการเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการ และสหกรณ์การเกษตร 

เพื่อให้ชาวนาจ าหน่ายข้าวเปลือกในราคาที่เป็นธรรม 

1.3 เป้าหมายของโครงการ 
1.3.1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิต ร้อยละ 15 
1.3.2 รวมกลุ่มชาวนา จ านวน 300 กลุ่มๆ ละ 200 คน รวมเป็นชาวนา 60,000 คน พื้นที่ท านา 6 แสนไร่ และ

พัฒนาผลผลิตให้ได้มาตรฐาน 

1.4 วิธีการด าเนินงานโครงการ 
พิจารณาคัดเลือกพื้นที่ด าเนินการ โดยเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการผลิต ไม่เสี่ยงต่อฝนแล้ง/น้ าท่วม ชาวนา          

มีความพร้อมและสมัครใจที่จะร่วมโครงการ สามารถปฏิบัติตามค าแนะน าของโครงการ และเป็นชุมชนที่ได้รับ           
ความร่วมมือจากหน่วยงานส่วนท้องถิ่น ได้แก่ศูนย์ข้าวชุมชนที่มีความพร้อม/หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์
การเกษตร/กลุ่มผู้ใช้น้ า เป็นต้น ซึ่งมีกิจกรรมการด าเนินงานโครงการ ดังนี้ 

1.4.1 ลดต้นทุน โดยการลดปัจจัยการผลิต (เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ยเคมี สารเคมี ฯ) มีการส่งเสริมการรวมกลุ่ม 
เพื่อผลิตปัจจัยการผลิตใช้เอง ดังนี้ 

1) ส่งเสริมการผลิตและใช้เมล็ดพันธุ์ดี 
(1) จัดท าแปลงส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ที่มีความเหมาะสม  

ในการจัดท าแปลง ไม่เสี่ยงต่อสภาวะฝนแล้งหรือน้ าท่วม ขนาด 200 ไร่ โดยคัดเลือกจากสมาชิกที่มีความสนใจ 
สมัครใจในการผลิตเมล็ดพันธุ์สามารถปฏิบัติตามกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตามค าแนะน าของโครงการเพื่อ
ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีกระจายสู่ชุมชนในการผลิตข้าวคุณภาพในชุมชน จ านวน 20 คน สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ 
เครื่องปรับปรุงคุณภาพเมล็ดพันธุ์ และค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ 

(2) จัดท าแปลงส่งเสริมการใช้เมล็ดพันธุ์ดี โดยคัดเลือกพื้นที่และสมาชิกชาวนาในพื้นที่บริเวณ
ใกล้เคียงภายในชุมชน จ านวน 180 - 200 คน ได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ไม่เกินคนละ 50 กิโลกรัม หรือ
ประมาณคนละ 5 ไร่ ในการน าไปจัดท าแปลงพันธุ์ไว้ใช้เองในปีที่ 2 เพื่อการผลิตข้าวเปลือกคุณภาพดี 

2) จัดตั้งกลุ่มชาวนาผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ จ านวน 1 กลุ่มต่อชุมชนท าการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
ปุ๋ยชีวภาพ หรือปุ๋ยพืชสด เพื่อส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในชุมชนทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี โดยด าเนินการตาม
รูปแบบของธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งเป็นแหล่งที่จะผลิตปุ๋ยอินทรีย์ จ านวน 300 ศูนย์ ใน 57 จังหวัด เพ่ือผลิตปุ๋ย
อินทรีย์สูตรพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดยมุ่งเน้นให้เกษตรกรน าเอาเศษวัสดุ
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เหลือใช้ในไร่นา ในครัวเรือน มาฝากไว้ที่ธนาคารเพื่อให้ธนาคารผลิตปุ๋ยให้เกษตรกรมาเบิกถอนเอาไปใช้ประโยชน์
เมื่อวัสดุน้ันย่อยสลายเป็นปุ๋ยแล้ว หรือให้เกษตรกรกู้ยืมปุ๋ยจากธนาคารไปใช้แล้วใช้หนี้ด้วยวัสดุเหลือใช้จากไร่นา 
หรือปุ๋ยคอก ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการผลิตและมีการน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องและมีราคาถูก โดยมีคณะกรรมการ
บริห า ร งา น มี ก า รก า หนดระ เบี ยบ  วิ ธี ก า รกู้ ยื ม  ฝ าก  ถอน กา รส่ ง ใช้ คื น  ดอก เบี้ ยขอ งธนาคา ร 
ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและให้บริการ 

3) จัดตั้งกลุ่มชาวนาผู้บริหารจัดการศัตรูข้าว จ านวน 1 กลุ่มต่อชุมชน เพื่อเตือนภัยให้ค าแนะน า 
ในการป้องกันก าจัดโรคแมลงศัตรูข้าวในชุมชน ส่งเสริมให้ผลิตสารชีวภาพใช้ป้องกันก าจัดโรคแมลงศตัรขูา้วทดแทน
การใช้สารเคมี (หรือการจัดท าแปลงส่งเสริมจัดระบบนิเวศในนาข้าวปลูกพืชชนิดต่างๆ เช่น ไม้ดอกสีเหลือง / 
สีขาว หรือพืชผักสวนครัว บริเวณรอบๆ แปลงนาเพื่อลดการระบาดของศัตรูข้าว ) 

4) จัดตั้งกลุ่มชาวนาผู้ใช้เครื่องจักรกลการเกษตร เพื่อบริหารจัดการเครื่องปลูกข้าวของกลุ่ม
เครื่องจักรกลการเกษตรในชุมชน และประสานงานกับกลุ่มผู้ประกอบการรับจ้างให้บริการในชุมชน ท้ังในเรื่อง  
การไถเตรียมดิน การปลูก และการเก็บเกี่ยวมาให้บริการแก่สมาชิก มีการประชุมหารือร่วมกับผู้ประกอบการ  
ที่เกี่ยวข้องและผู้รับจ้างท านาเพื่อสร้างเครือข่าย จ านวน 2 ครั้ง ให้การสนับสนุนเครื่องปลูกข้าว (เครื่องหยอดข้าว  
หรือเครื่องโรยข้าว ให้กลุ่มในการบริหารจัดการใช้สาธิตและให้บริการกับสมาชิกของกลุ่ม) 

1.4.2 เพ่ิมผลผลิต โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ชาวนาที่เป็นสมาชิก ดังนี้ 
1) จัดท าแปลงเรียนรู้ การลดต้นทุนการผลิตข้าวแบบประณีต โดยใช้เครื่องจักรกล ได้แก่  

เครื่องหยอดข้าว เครื่องโรยข้าว หรือจัดท าแปลงทดสอบชุดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวที่ได้จากการจัดเวที
ชุมชน กระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี การปฏิบัติดูแลรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสมเพื่อลดต้นทุนและให้
ได้ผลผลิตข้าวที่มีคุณภาพดี มีการบันทึกต้นทุนการผลิต ผลผลิตและรายได้สุทธิ จ านวน 20 ไร่ต่อชุมชน โดยเน้น
พื้นที่ที่ติดถนนสายหลักของชุมชนเพื่อให้สามารถเดินทางมาศึกษาดูงานได้สะดวก และเป็นจุดศูนย์กลางของชุมชน 

2) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด าเนินการในกลุ่มชาวนา จ านวน 2 กลุ่ม ได้แก่ 
(1) กลุ่มชาวนาผู้จัดท าแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์  จ านวน 20 คน มีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยเน้นประเด็นเทคโนโลยีที่เป็นปัญหาในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อให้สามารถ
แก้ไขปัญหาและสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ดีได้ตามเป้าหมาย ด าเนินการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามกระบวนการ
โรงเรียนเกษตรกร จ านวนอย่างน้อย 5 ครั้ง โดยจัดให้มีแปลงเรียนรู้ในพื้นที่ส่วนหนึ่งของแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 
ด าเนินการโดยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับต าบลเป็นผู้จัดเวทีและมีเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยขา้วหรอื ศนูยเ์มลด็พนัธุ์
ข้าวร่วมเป็นวิทยากร 

(2) กลุ่มชาวนาผู้ผลิตข้าวคุณภาพ จ านวน 180 – 200 คน เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตาม
กระบวนการโรงเรียนเกษตรกร มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเกษตรกรเข้าสู่ระบบ GAP และหรือ Pre-GAP การลดต้นทุน
การผลิตข้าว และเพื่อให้เกษตรกรในชุมชนวิเคราะห์ถึงข้อดี ข้อเสีย ของชุดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว     
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เหลือใช้ในไร่นา ในครัวเรือน มาฝากไว้ที่ธนาคารเพื่อให้ธนาคารผลิตปุ๋ยให้เกษตรกรมาเบิกถอนเอาไปใช้ประโยชน์
เมื่อวัสดุน้ันย่อยสลายเป็นปุ๋ยแล้ว หรือให้เกษตรกรกู้ยืมปุ๋ยจากธนาคารไปใช้แล้วใช้หนี้ด้วยวัสดุเหลือใช้จากไร่นา 
หรือปุ๋ยคอก ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการผลิตและมีการน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องและมีราคาถูก โดยมีคณะกรรมการ
บริห า ร งา น มี ก า รก า หนดระ เบี ยบ  วิ ธี ก า รกู้ ยื ม  ฝ าก  ถอน กา รส่ ง ใช้ คื น  ดอก เบี้ ยขอ งธนาคา ร 
ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและให้บริการ 

3) จัดตั้งกลุ่มชาวนาผู้บริหารจัดการศัตรูข้าว จ านวน 1 กลุ่มต่อชุมชน เพื่อเตือนภัยให้ค าแนะน า 
ในการป้องกันก าจัดโรคแมลงศัตรูข้าวในชุมชน ส่งเสริมให้ผลิตสารชีวภาพใช้ป้องกันก าจัดโรคแมลงศตัรขูา้วทดแทน
การใช้สารเคมี (หรือการจัดท าแปลงส่งเสริมจัดระบบนิเวศในนาข้าวปลูกพืชชนิดต่างๆ เช่น ไม้ดอกสีเหลือง / 
สีขาว หรือพืชผักสวนครัว บริเวณรอบๆ แปลงนาเพื่อลดการระบาดของศัตรูข้าว ) 

4) จัดตั้งกลุ่มชาวนาผู้ใช้เครื่องจักรกลการเกษตร เพื่อบริหารจัดการเครื่องปลูกข้าวของกลุ่ม
เครื่องจักรกลการเกษตรในชุมชน และประสานงานกับกลุ่มผู้ประกอบการรับจ้างให้บริการในชุมชน ท้ังในเรื่อง  
การไถเตรียมดิน การปลูก และการเก็บเกี่ยวมาให้บริการแก่สมาชิก มีการประชุมหารือร่วมกับผู้ประกอบการ  
ที่เกี่ยวข้องและผู้รับจ้างท านาเพื่อสร้างเครือข่าย จ านวน 2 ครั้ง ให้การสนับสนุนเครื่องปลูกข้าว (เครื่องหยอดข้าว  
หรือเครื่องโรยข้าว ให้กลุ่มในการบริหารจัดการใช้สาธิตและให้บริการกับสมาชิกของกลุ่ม) 

1.4.2 เพ่ิมผลผลิต โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ชาวนาที่เป็นสมาชิก ดังนี้ 
1) จัดท าแปลงเรียนรู้ การลดต้นทุนการผลิตข้าวแบบประณีต โดยใช้เครื่องจักรกล ได้แก่  

เครื่องหยอดข้าว เครื่องโรยข้าว หรือจัดท าแปลงทดสอบชุดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวที่ได้จากการจัดเวที
ชุมชน กระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี การปฏิบัติดูแลรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสมเพื่อลดต้นทุนและให้
ได้ผลผลิตข้าวที่มีคุณภาพดี มีการบันทึกต้นทุนการผลิต ผลผลิตและรายได้สุทธิ จ านวน 20 ไร่ต่อชุมชน โดยเน้น
พื้นที่ที่ติดถนนสายหลักของชุมชนเพื่อให้สามารถเดินทางมาศึกษาดูงานได้สะดวก และเป็นจุดศูนย์กลางของชุมชน 

2) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด าเนินการในกลุ่มชาวนา จ านวน 2 กลุ่ม ได้แก่ 
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ข้าวร่วมเป็นวิทยากร 

(2) กลุ่มชาวนาผู้ผลิตข้าวคุณภาพ จ านวน 180 – 200 คน เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตาม
กระบวนการโรงเรียนเกษตรกร มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเกษตรกรเข้าสู่ระบบ GAP และหรือ Pre-GAP การลดต้นทุน
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ที่ทดสอบในแปลงเรียนรู้ รวมถึงให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการลดต้นทุนการผลติขา้ว การเพิม่ประสทิธภิาพ
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ใหม่ๆ ในการพัฒนาการผลิตข้าว และเป็นตัวอย่างในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับชุดเทคโนโลยีการผลิตข้าว             
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4) จัดท าสื่อเผยแพร่ จัดท าสื่อและชุดองค์ความรู้ในการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพและ
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ข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้น ากลุ่ม ผู้น าชุมชน เครือข่ายผู้ประกอบการค้าข้าว สหกรณ์การเกษตร โรงสี และท้องถิ่น 
โดยมีการประสานเชื่อมโยงด้านการตลาด และเงินทุนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดท าเกษตรพันธสัญญา 
(Contract Farming) หรือจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ระหว่างชาวนาผู้ผลิตกับผู้ประกอบการ เพื่อให้มี
ช่องทางการจัดจ าหน่ายเมล็ดพันธุ์ และข้าวคุณภาพ ในราคาที่สูงกว่าข้าวปกติทั่วไป ในท้องตลาด ได้แก่ สหกรณ์
การเกษตร ภาคเอกชน (เช่นโรงสี ผู้ประกอบการค้าข้าว)  ธ.ก.ส. และสหกรณ์เพื่อการตลาดลูกค้า ธ .ก.ส. (ส.ก.ต.) 
ในการเข้าร่วมรับซื้อผลผลิตทั้งในรูปเมล็ดพันธุ์และข้าวเปลือกคุณภาพดี  จ านวน 2 ครั้ง เกษตรเป้าหมายและ
ผู้เกี่ยวข้อง 50 รายต่อชุมชน 
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1) ตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการกลุ่ม โดยคัดเลือกจากสมาชิกกลุ่ม ซึ่งเป็นการเพ่ิมสมรรถนะ

การบริหารจัดการภายในชุมชน เพื่อวางแผนการผลิต การจัดการปัจจัยการผลิต และการตลาด จัดระบบการบรหิาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพและก าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบเป็น กลุ่ม/ฝ่ายต่างๆ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและสมาชิก ได้แก่ กลุ่มชาวนาผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กลุ่มชาวนาผู้ผลิตข้าวคุณภาพ  กลุ่มชาวนาผู้ผลิต          
ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ กลุ่มบริหารจัดการศัตรูข้าว และกลุ่มผู้ใช้เครื่องจักรกลการเกษตร เป็ นต้น รวมทั้ง             
การอบรมให้ความรู้ในการบริหารจัดการแก่คณะกรรมการบริหารจัดการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ 

2) จัดเวทีชุมชน เพื่อสร้างความเข้าใจของสมาชิกในชุมชน การต้ังเจ้าหน้าที่รับผิดชอบบริหาร
จัดการที่ชัดเจน ร่วมกันวางแผนการผลิต และก าหนดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตเมล็ดพันธุ์ ลดต้นทุนการผลติ 
และผลิตข้าวคุณภาพ โดยเน้นการท านาแบบประณีต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวและเพิ่มคุณภาพผลผลิตข้าว 
ตั้งแต่การเตรียมดิน การปรับปรุงบ ารุงดิน การเลือกเมล็ดพันธุ์คุณภาพดี การปลูก การดูแลรักษา จนถึงเก็บเกี่ยว 
รวมทั้งเชื่อมโยงและบริหารจัดการเรื่องการตลาด 
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3) สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยจัดให้มีกิจกรรม 
(1) จัดประชุมประธานศูนย์ข้าวชุมชนทั่วประเทศ เพื่อสร้างเครือข่ายชาวนาผูผ้ลติเมลด็พนัธุข์า้ว 

และข้าวเปลือกคุณภาพดี 
(2) การน าคณะกรรมการกลุ่มศึกษาดูงานเพื่อสร้างประสบการณ์และศึกษาการบริหารจัดการ

ของกลุ่มที่ประสบผลส าเร็จในหน่วยงานราชการ หรือเอกชน 
1.4.5 การประเมินผลโครงการ 

ก าหนดการติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการในพื้นที่ เพื่อทราบผลการด าเนินงาน
โครงการ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่ จ านวน 41 จังหวัด 80 จุด  เพื่อน ามาประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล 
จัดท ารายงานผลการประเมินผลโครงการ  

1.5 ระยะเวลาด าเนินโครงการ ตุลาคม 2558 ถึง กันยายน 2559 

1.6 งบประมาณ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 300,104,000 บาท 

1.7 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
1.7.1 หน่วยงานหลกั กรมการขา้ว 
1.7.2 หน่วยงานสนับสนุน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ ดิน ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร               

กรมส่งเสริมสหกรณ์ และส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

1.8 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1.8.1 กลุ่มชาวนาผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพดีได้มาตรฐานไว้ใช้เองและ

กระจายในท้องถิ่นในปีต่อไป จ านวน 15,000 ตัน และมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจ าหน่ายเมลด็พนัธุด์ ีตนัละ 1,500 บาท 
คิดเป็นมูลค่าเพิ่มรวม 22,500,000 บาทต่อปี 

1.8.2 กลุ่มชาวนาผู้ผลิตข้าวคุณภาพ ประมาณ 60,000 ครัวเรือน พื้นที่ 0.60 ล้านไร่ สามารถผลิตข้าวเปลือก
คุณภาพดีได้ประมาณ 271,000 ตันข้าวเปลือก (ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น 10% จาก 411 กิโลกรัม เป็น 452 กิโลกรัม) 
ลดต้นทุนการผลิต ตันละ 1,000 บาท คิดเป็นมูลค่าปีแรก 271 ล้านบาท และปีต่อไป 542 ล้านบาท 

1.8.3 สร้างชุมชนชาวนาที่มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน จ านวน  300 ชุมชน และ
เป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับชุมชนชาวนาอื่นๆ ได้ 

 
 

  



5
5 

 

3) สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยจัดให้มีกิจกรรม 
(1) จัดประชุมประธานศูนย์ข้าวชุมชนทั่วประเทศ เพื่อสร้างเครือข่ายชาวนาผูผ้ลติเมลด็พนัธุข์า้ว 

และข้าวเปลือกคุณภาพดี 
(2) การน าคณะกรรมการกลุ่มศึกษาดูงานเพื่อสร้างประสบการณ์และศึกษาการบริหารจัดการ

ของกลุ่มที่ประสบผลส าเร็จในหน่วยงานราชการ หรือเอกชน 
1.4.5 การประเมินผลโครงการ 

ก าหนดการติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการในพื้นที่ เพื่อทราบผลการด าเนินงาน
โครงการ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่ จ านวน 41 จังหวัด 80 จุด  เพื่อน ามาประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล 
จัดท ารายงานผลการประเมินผลโครงการ  

1.5 ระยะเวลาด าเนินโครงการ ตุลาคม 2558 ถึง กันยายน 2559 

1.6 งบประมาณ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 300,104,000 บาท 

1.7 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
1.7.1 หน่วยงานหลกั กรมการขา้ว 
1.7.2 หน่วยงานสนับสนุน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ ดิน ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร               

กรมส่งเสริมสหกรณ์ และส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

1.8 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1.8.1 กลุ่มชาวนาผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพดีได้มาตรฐานไว้ใช้เองและ

กระจายในท้องถิ่นในปีต่อไป จ านวน 15,000 ตัน และมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจ าหน่ายเมลด็พนัธุด์ ีตนัละ 1,500 บาท 
คิดเป็นมูลค่าเพิ่มรวม 22,500,000 บาทต่อปี 

1.8.2 กลุ่มชาวนาผู้ผลิตข้าวคุณภาพ ประมาณ 60,000 ครัวเรือน พื้นที่ 0.60 ล้านไร่ สามารถผลิตข้าวเปลือก
คุณภาพดีได้ประมาณ 271,000 ตันข้าวเปลือก (ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น 10% จาก 411 กิโลกรัม เป็น 452 กิโลกรัม) 
ลดต้นทุนการผลิต ตันละ 1,000 บาท คิดเป็นมูลค่าปีแรก 271 ล้านบาท และปีต่อไป 542 ล้านบาท 

1.8.3 สร้างชุมชนชาวนาที่มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน จ านวน  300 ชุมชน และ
เป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับชุมชนชาวนาอื่นๆ ได้ 
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บทท่ี 2 
ระเบียบวิธีการประเมินผล 

 
2.1 ความส าคัญของการประเมินผล 

กรมการข้าว ได้จัดท าโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ภายใต้โครงการ          
ปรับโครงสร้างการผลิตข้าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว โดยการลดต้นทุนการผลติและเพิม่ผลผลติ
ข้าวคุณภาพดี และเพิ่มสมรรถนะในการบริหารจัดการการผลิตข้าวของชุมชนแบบครบวงจรตั้งแต่การผลิต การจัดการ
คุณภาพ และการจัดการด้านการตลาด เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ ตลอดจนเพื่อให้มีการจัดการ          
ด้านการตลาด โดยการเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการ และสหกรณ์การเกษตร เพื่อให้ชาวนาจ าหน่ายข้าวเปลือกในราคา               
ที่เป็นธรรม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ประกาศให้ปี พ.ศ. 2559 เปน็ปแีหง่การลดตน้ทนุ
การผลิตสินค้าเกษตร โดยด าเนินการในพื้นที่ 57 จังหวัด 300 แห่ง ชาวนาเป้าหมาย จ านวน 300 กลุ่มๆ ละ 200 คน 
พื้นที่ท านา 600,000 ไร่  

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับผิดชอบประเมินผลโครงการฯ ในช่วงระหว่างการด าเนินงานโครงการ       
(On-going Evaluation) เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน และมีสารสนเทศส าหรับฝ่ายบริหาร
และผู้เกี่ยวข้องใช้ประกอบการพิจารณา ตัดสินใจปรับปรุงแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้
การด าเนินงานโครงการบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ 

2.2 วัตถุประสงค์ของการประเมินผล 
 2.2.1 ประเมินผลส าเร็จด้านผลผลิต (Outputs) และผลเบื้องต้นหรือผลกระทบระยะสั้น (Effects) ของ
โครงการ  

2.2.2 ประเมินความพึงพอใจของเกษตรกรในพื้นที่โครงการ 

2.3 ขอบเขตของการประเมินผล 
2.3.1 ด้านพ้ืนท่ี ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายของโครงการ 57 จังหวัด 300 แห่ง  
2.3.2 กลุ่มเป้าหมายท่ีท าการประเมินผล  

1) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของโครงการ ได้แก่ กรมการข้าว กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ และส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  

2) ผู้น าหรือตัวแทนกลุ่ม/องค์กร/สถาบันเกษตรกรที่ร่วมโครงการ 
3) เกษตรกร/ชาวนาในโครงการ 

2.3.3 ระยะเวลาของข้อมูลท่ีจะท าการประเมินผล  
ปีงบประมาณ 2559 (1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59)  
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(On-going Evaluation) เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน และมีสารสนเทศส าหรับฝ่ายบริหาร
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2.2 วัตถุประสงค์ของการประเมินผล 
 2.2.1 ประเมินผลส าเร็จด้านผลผลิต (Outputs) และผลเบื้องต้นหรือผลกระทบระยะสั้น (Effects) ของ
โครงการ  

2.2.2 ประเมินความพึงพอใจของเกษตรกรในพื้นที่โครงการ 

2.3 ขอบเขตของการประเมินผล 
2.3.1 ด้านพ้ืนท่ี ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายของโครงการ 57 จังหวัด 300 แห่ง  
2.3.2 กลุ่มเป้าหมายท่ีท าการประเมินผล  

1) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของโครงการ ได้แก่ กรมการข้าว กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ และส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  

2) ผู้น าหรือตัวแทนกลุ่ม/องค์กร/สถาบันเกษตรกรที่ร่วมโครงการ 
3) เกษตรกร/ชาวนาในโครงการ 

2.3.3 ระยะเวลาของข้อมูลท่ีจะท าการประเมินผล  
ปีงบประมาณ 2559 (1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59)  
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2.4 การตรวจเอกสาร แนวคิดและทฤษฎี 

 2.4.1 การตรวจเอกสาร 

 ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2558) โดยศูนย์ประเมินผลได้ด าเนินการประเมินผลโครงการผลิต
ข้าวหอมมะลิมาตรฐานเพื่อการส่งออกในทุ่งกุลาร้องไห้ ระยะที่ 2 (ปี 2552-2556) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานการผลิตให้เหมาะสมต่อการผลิตข้าวหอมมะลิในทุ่งกุลาร้องไห้ ด าเนินการในพื้นที่ 5 จังหวัด ไดแ้ก ่
ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ยโสธร สุรินทร์ และศรีสะเกษ เกษตรกร ประมาณ 77,100 ราย พื้นที่รวม 1,002,705 ไร่ 
เพื่อยกระดับผลผลิตให้ได้เฉลี่ย 520 กิโลกรัมต่อไร่ และมุ่งเน้นส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิทั้งปริมาณและคุณภาพ
เพื่อการส่งออก บรรลุเป้าหมายการกินดีอยู่ดี ยกระดับรายได้ของเกษตรกร การประเมินผลครั้งนี้เป็นการประเมิน
ด้านประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการ รวมทั้ง ผลกระทบต่อเนื่อง  พบว่า การด าเนินงานเป็นไป
ตามเป้าหมายที่หน่วยงานร่วมโครงการได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี แต่ค่อนข้างต่ ากวา่เปา้หมายที่
ก าหนดในโครงการหรือแผนรวมโครงการ (โดยพัฒนาระบบอนุรักษ์ดินและน้ าในพื้นที่ 277,443 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
101 ของเป้าหมายประจ าปี และร้อยละ 59 ของเป้าหมายโครงการ การก่อสร้างและปรับปรุงระบบชลประทาน 29 
แห่ง ร้อยละ 97 ของเป้าหมาย 30 แห่ง แต่ต่ ากว่าเป้าหมายโครงการค่อนข้างมาก ที่ก าหนดไว้ 137 แห่ง ผลผลิต
ข้าวหอมมะลิปีการผลิต 2556/57 เฉลี่ยต่อไร่ 453 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าผลผลิตเฉลี่ยก่อนมีโครงการ และช่วง
ระหว่างมีโครงการปีการผลิต 2551/52 และปีการผลิต 2553/54 ประมาณ 127 และ 67 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ 
แต่ต่ ากว่าเป้าหมายโครงการ ประมาณ 67 กิโลกรัมต่อไร่ โดยต้นทุนการผลิตต่อหน่วยผลผลิตปี 2556/57 เฉลี่ย 
8.29 บาท/กิโลกรัม ลดลงจากก่อนมีโครงการ ปีการผลิต 2551/52 และระหว่างมีโครงการปีการผลิต 2556/57 
เฉลี่ย 1.13 และ 0.42 บาท/กิโลกรัม ตามล าดับ คุณภาพข้าวหอมมะลิของเกษตรกร เมื่อเปรียบเทียบกับก่อนมี
โครงการ พบว่า เกษตรกรที่ผลิตข้าวหอมมะลิในโครงการฯ ระยะที่ 2 เฉลี่ยร้อยละ 56 ผลิตข้าวได้คุณภาพดีคงเดิม 
ร้อยละ 33 ผลิตข้าวได้คุณภาพดีขึ้นมากกว่าเดิม และร้อยละ 11 ที่ผลิตข้าวได้คุณภาพลดลง เกษตรกรในโครงการ
ขายข้าวหอมมะลิได้ในราคาเฉลี่ย 16.61 บาท/กิโลกรัม หรือ 16,610 บาท/ตัน เนื่องจากบางรายขายข้าวสดท าให้มี
ความชื้นสูง โดยมีการออมเงินคิดเป็นร้อยละ 60 เฉลี่ยปีละ 30,356 บาท ร้อยละ 40 ไม่มีเงินออม เนื่องจากต้องกู้
เงินมาลงทุน เงินที่ได้ต้องน ามาหมุนเวียนใช้จ่ายตลอดปี  
 ประสิทธิภาพการตลาดข้าวหอมมะลิปีการผลิต 2556/57 ผลผลิตข้าวหอมมะลิร้อยละ 90 เกษตรกร
จ าหน่ายเข้าโครงการรับจ าน า โดยปริมาณผลผลิตที่สหกรณ์รวบรวมในช่วงโครงการเฉลี่ย 4,583 ตันต่อสหกรณ์ และ
พัฒนาคลัสเตอร์กลุ่มข้าวหอมมะลิ รวม 19 สหกรณ์ ซึ่งสหกรณ์ร้อยละ 62 มีจ านวนคู่ค้าเพิ่มขึ้นจากก่อนมีโครงการ 
ผู้แทนสหกรณ์ที่ร่วมโครงการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานเฉลี่ยร้อยละ 56 เห็นว่าข้าวหอมมะลิในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้มี
การส่งออกมากขึ้น ร้อยละ 32 เห็นว่า คงเดิม และร้อยละ 12 เห็นว่า ลดลง 
 การพัฒนาคุณภาพข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ มีปัญหาหลักด้านเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีการปลอมปนมาก 
และสภาพน้ าที่ไม่แน่นอน จึงควรส่งเสริม สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ดี พันธุ์ที่มีคุณภาพ หาวิธีการป้องกันการปลอมปนขา้ว
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หอมมะลิในพื้นที่ทุ่งกุลากับข้าวที่มาจากพื้นที่อื่น โซนนิ่งพันธุ์ข้าว โดยเฉพาะพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานการผลิต โดยจัดสรรงบประมาณให้ต่อเนื่องกับกิจกรรมที่ด าเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ         
ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแล ซ่อมบ ารุงรักษาให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ส าหรับด้านการตลาด            
ควรพัฒนาการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงการจ าหน่ายผลผลิตข้าวจากพื้นที่ถึงผู้ส่งออกโดยตรง ผลักดันให้ใช้                     
ตราสินค้า จีไอ ของอียู เพื่อการส่งเสริมให้ข้าวหอมมะลิ 105 เป็นข้าวที่เหมาะสมในพื้นที่เฉพาะ (GI : สิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์) และมีชื่อเสียงแพร่หลายมากยิ่งขึ้น 

 ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2555) โดยศูนย์ประเมินผลได้ด าเนินการประเมินผลโครงการผลิต
ข้าวหอมมะลิมาตรฐานเพื่อการส่งออกในทุ่งกุลาร้องไห้ ระยะที่ 2 (ปี 2552-2556) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานการผลิตให้เหมาะสมต่อการผลิตข้าวหอมมะลิ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาด                
ข้าวหอมมะลิ ในระยะเวลา 5 ปี และมีแนวทางการด าเนินงานแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ของหน่วยงานสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 7 หน่วยงาน ซึ่งการประเมินผลเป็นการประเมินผลการด าเนินงานช่วง 2 ปีแรกของโครงการ 
พบว่า การท านาหลังมีโครงการปี 2553/2554 ได้รับผลผลิตเฉลี่ย386.44 กิโลกรัมต่อไร่ เพิ่มขึ้นจากก่อนมีโครงการ 
ปี 2551/52 ที่ได้รับผลผลิต 326.04 กิโลกรัมต่อไร่ หรือเพิ่ม 60.40 กิโลกรัมต่อไร่ มีการใช้ต้นทุนการผลิตรวมทั้ง
หมดเฉลี่ย 3,365.70 บาทต่อไร่ เพิ่มขึ้นจากก่อนมีโครงการที่ใช้ต้นทุนรวม 3,072.50 บาทต่อไร่ หรือเพิ่มขึ้น  
293.50 บาทต่อไร่ แต่เมื่อพิจารณาต้นทุนรวมต่อหน่วยแล้ว ต้นทุนลดลงเฉลี่ย 0.72 บาทต่อกิโลกรัม อย่างไรก็ตาม
โครงการยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ที่ก าหนดเป้าหมายจะเพิ่มผลผลิตเป็น 460 กิโลกรัมต่อไร่ ทั้งนี้ เนื่องจากพื้นที่ 
ส่วนใหญ่ยังต้องใช้น้ าฝนเป็นหลักในการท านา แม้ว่ามีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแต่เป็นการด าเนินการที่มี
วัตถุประสงค์หลักในการบรรเทาแก้ปัญหาน้ าท่วม รวมทั้งยังไม่มีการส่งเสริมการปรับปรุงบ ารุงดินตามทีก่ าหนดไวใ้น
แผนงานโครงการ ด้านเมล็ดพันธุ์ข้าว เกษตรกรใช้ในปริมาณค่อนข้างสูงเฉลี่ย 29.49 กิโลกรัมต่อไร่ จากปริมาณ          
ที่เหมาะสม 15 กิโลกรัมต่อไร่ มีเกษตรกรเพียงร้อยละ 16.21 เท่านั้น ที่ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวจากศูนย์ข้าวชุมชนตาม
โครงการ นอกนั้นใช้จากแหล่งอื่นๆ เนื่องจากการจัดตั้งศูนย์ข้าวชุมชนยังมีการกระจายไม่ทั่วถึง ส าหรับด้านการ
ส่งเสริมการผลิตข้าวคุณภาพดี (GAP) มีเกษตรกรได้รับการับรองการผลิตข้าวคุณภาพดี 9,393 แปลง ค่อนข้างน้อย 
เมื่อเปรียบเทียบกับเกษตรกรในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ที่มีจ านวน 84,271 ครัวเรือน ส่วนผลตามวัตถุประสงค์ด้านการ
เพิ่มประสิทธิภาพการตลาดของสถาบันเกษตรกร พบว่า สหกรณ์การเกษตรทั้ง 16 แห่ง สามารถรวบรวมข้าวเปลอืก
ได้ปริมาณเพิ่มขึ้น โดยผลผลิตประมาณร้อยละ 70 เป็นการรวบรวมให้พ่อค้า ซึ่งสหกรณ์ได้รับค่าด าเนินการตันละ 
100 – 300 บาท ซึ่งไม่เกิดอ านาจต่อรองแต่อย่างใด ส่วนที่เหลือสีขายเป็นข้าวสารตลอดปี โดยยังไม่มีการเชื่อมโยง
ถึงตลาดส่งออก ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ ควรน าแนวทางการด าเนินงานตาม
แผนงานโครงการมาประกอบการก าหนดกิจกรรมในแต่ละปี ค านึงถึง การด าเนินงานในเชิงพื้นที่โดยประชุมร่วมกัน 
และประสานกันเป็นระยะ ควรมีการจัดตั้งกลุ่มการผลิต และจัดหาตลาดรองรับเพื่อเป็นการกระตุ้นขยายผลให้
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2.4 การตรวจเอกสาร แนวคิดและทฤษฎี 

 2.4.1 การตรวจเอกสาร 

 ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2558) โดยศูนย์ประเมินผลได้ด าเนินการประเมินผลโครงการผลิต
ข้าวหอมมะลิมาตรฐานเพื่อการส่งออกในทุ่งกุลาร้องไห้ ระยะที่ 2 (ปี 2552-2556) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานการผลิตให้เหมาะสมต่อการผลิตข้าวหอมมะลิในทุ่งกุลาร้องไห้ ด าเนินการในพื้นที่ 5 จังหวัด ไดแ้ก ่
ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ยโสธร สุรินทร์ และศรีสะเกษ เกษตรกร ประมาณ 77,100 ราย พื้นที่รวม 1,002,705 ไร่ 
เพื่อยกระดับผลผลิตให้ได้เฉลี่ย 520 กิโลกรัมต่อไร่ และมุ่งเน้นส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิทั้งปริมาณและคุณภาพ
เพื่อการส่งออก บรรลุเป้าหมายการกินดีอยู่ดี ยกระดับรายได้ของเกษตรกร การประเมินผลครั้งนี้เป็นการประเมิน
ด้านประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการ รวมทั้ง ผลกระทบต่อเนื่อง  พบว่า การด าเนินงานเป็นไป
ตามเป้าหมายที่หน่วยงานร่วมโครงการได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี แต่ค่อนข้างต่ ากวา่เปา้หมายที่
ก าหนดในโครงการหรือแผนรวมโครงการ (โดยพัฒนาระบบอนุรักษ์ดินและน้ าในพื้นที่ 277,443 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
101 ของเป้าหมายประจ าปี และร้อยละ 59 ของเป้าหมายโครงการ การก่อสร้างและปรับปรุงระบบชลประทาน 29 
แห่ง ร้อยละ 97 ของเป้าหมาย 30 แห่ง แต่ต่ ากว่าเป้าหมายโครงการค่อนข้างมาก ที่ก าหนดไว้ 137 แห่ง ผลผลิต
ข้าวหอมมะลิปีการผลิต 2556/57 เฉลี่ยต่อไร่ 453 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าผลผลิตเฉลี่ยก่อนมีโครงการ และช่วง
ระหว่างมีโครงการปีการผลิต 2551/52 และปีการผลิต 2553/54 ประมาณ 127 และ 67 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ 
แต่ต่ ากว่าเป้าหมายโครงการ ประมาณ 67 กิโลกรัมต่อไร่ โดยต้นทุนการผลิตต่อหน่วยผลผลิตปี 2556/57 เฉลี่ย 
8.29 บาท/กิโลกรัม ลดลงจากก่อนมีโครงการ ปีการผลิต 2551/52 และระหว่างมีโครงการปีการผลิต 2556/57 
เฉลี่ย 1.13 และ 0.42 บาท/กิโลกรัม ตามล าดับ คุณภาพข้าวหอมมะลิของเกษตรกร เมื่อเปรียบเทียบกับก่อนมี
โครงการ พบว่า เกษตรกรที่ผลิตข้าวหอมมะลิในโครงการฯ ระยะที่ 2 เฉลี่ยร้อยละ 56 ผลิตข้าวได้คุณภาพดีคงเดิม 
ร้อยละ 33 ผลิตข้าวได้คุณภาพดีขึ้นมากกว่าเดิม และร้อยละ 11 ที่ผลิตข้าวได้คุณภาพลดลง เกษตรกรในโครงการ
ขายข้าวหอมมะลิได้ในราคาเฉลี่ย 16.61 บาท/กิโลกรัม หรือ 16,610 บาท/ตัน เนื่องจากบางรายขายข้าวสดท าให้มี
ความชื้นสูง โดยมีการออมเงินคิดเป็นร้อยละ 60 เฉลี่ยปีละ 30,356 บาท ร้อยละ 40 ไม่มีเงินออม เนื่องจากต้องกู้
เงินมาลงทุน เงินที่ได้ต้องน ามาหมุนเวียนใช้จ่ายตลอดปี  
 ประสิทธิภาพการตลาดข้าวหอมมะลิปีการผลิต 2556/57 ผลผลิตข้าวหอมมะลิร้อยละ 90 เกษตรกร
จ าหน่ายเข้าโครงการรับจ าน า โดยปริมาณผลผลิตที่สหกรณ์รวบรวมในช่วงโครงการเฉลี่ย 4,583 ตนัตอ่สหกรณ์ และ
พัฒนาคลัสเตอร์กลุ่มข้าวหอมมะลิ รวม 19 สหกรณ์ ซึ่งสหกรณ์ร้อยละ 62 มีจ านวนคู่ค้าเพิ่มขึ้นจากก่อนมีโครงการ 
ผู้แทนสหกรณ์ที่ร่วมโครงการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานเฉลี่ยร้อยละ 56 เห็นว่าข้าวหอมมะลิในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้มี
การส่งออกมากขึ้น ร้อยละ 32 เห็นว่า คงเดิม และร้อยละ 12 เห็นว่า ลดลง 
 การพัฒนาคุณภาพข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ มีปัญหาหลักด้านเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีการปลอมปนมาก 
และสภาพน้ าที่ไม่แน่นอน จึงควรส่งเสริม สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ดี พันธุ์ที่มีคุณภาพ หาวิธีการป้องกันการปลอมปนขา้ว
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หอมมะลิในพื้นที่ทุ่งกุลากับข้าวที่มาจากพื้นที่อื่น โซนนิ่งพันธุ์ข้าว โดยเฉพาะพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานการผลิต โดยจัดสรรงบประมาณให้ต่อเนื่องกับกิจกรรมที่ด าเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ         
ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแล ซ่อมบ ารุงรักษาให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ส าหรับด้านการตลาด            
ควรพัฒนาการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงการจ าหน่ายผลผลิตข้าวจากพื้นที่ถึงผู้ส่งออกโดยตรง ผลักดันให้ใช้                     
ตราสินค้า จีไอ ของอียู เพื่อการส่งเสริมให้ข้าวหอมมะลิ 105 เป็นข้าวที่เหมาะสมในพื้นที่เฉพาะ (GI : สิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์) และมีชื่อเสียงแพร่หลายมากยิ่งขึ้น 

 ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2555) โดยศูนย์ประเมินผลได้ด าเนินการประเมินผลโครงการผลิต
ข้าวหอมมะลิมาตรฐานเพื่อการส่งออกในทุ่งกุลาร้องไห้ ระยะที่ 2 (ปี 2552-2556) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานการผลิตให้เหมาะสมต่อการผลิตข้าวหอมมะลิ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาด                
ข้าวหอมมะลิ ในระยะเวลา 5 ปี และมีแนวทางการด าเนินงานแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ของหน่วยงานสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 7 หน่วยงาน ซึ่งการประเมินผลเป็นการประเมินผลการด าเนินงานช่วง 2 ปีแรกของโครงการ 
พบว่า การท านาหลังมีโครงการปี 2553/2554 ได้รับผลผลิตเฉลี่ย386.44 กิโลกรัมต่อไร่ เพิ่มขึ้นจากก่อนมีโครงการ 
ปี 2551/52 ที่ได้รับผลผลิต 326.04 กิโลกรัมต่อไร่ หรือเพิ่ม 60.40 กิโลกรัมต่อไร่ มีการใช้ต้นทุนการผลิตรวมทั้ง
หมดเฉลี่ย 3,365.70 บาทต่อไร่ เพิ่มขึ้นจากก่อนมีโครงการที่ใช้ต้นทุนรวม 3,072.50 บาทต่อไร่ หรือเพิ่มขึ้น  
293.50 บาทต่อไร่ แต่เมื่อพิจารณาต้นทุนรวมต่อหน่วยแล้ว ต้นทุนลดลงเฉลี่ย 0.72 บาทต่อกิโลกรัม อย่างไรก็ตาม
โครงการยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ที่ก าหนดเป้าหมายจะเพิ่มผลผลิตเป็น 460 กิโลกรัมต่อไร่ ทั้งนี้ เนื่องจากพื้นที่ 
ส่วนใหญ่ยังต้องใช้น้ าฝนเป็นหลักในการท านา แม้ว่ามีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแต่เป็นการด าเนินการที่มี
วัตถุประสงค์หลักในการบรรเทาแก้ปัญหาน้ าท่วม รวมทั้งยังไม่มีการส่งเสริมการปรับปรุงบ ารุงดินตามทีก่ าหนดไวใ้น
แผนงานโครงการ ด้านเมล็ดพันธุ์ข้าว เกษตรกรใช้ในปริมาณค่อนข้างสูงเฉลี่ย 29.49 กิโลกรัมต่อไร่ จากปริมาณ          
ที่เหมาะสม 15 กิโลกรัมต่อไร่ มีเกษตรกรเพียงร้อยละ 16.21 เท่านั้น ที่ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวจากศูนย์ข้าวชุมชนตาม
โครงการ นอกนั้นใช้จากแหล่งอื่นๆ เนื่องจากการจัดตั้งศูนย์ข้าวชุมชนยังมีการกระจายไม่ทั่วถึง ส าหรับด้านการ
ส่งเสริมการผลิตข้าวคุณภาพดี (GAP) มีเกษตรกรได้รับการับรองการผลิตข้าวคุณภาพดี 9,393 แปลง ค่อนข้างน้อย 
เมื่อเปรียบเทียบกับเกษตรกรในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ที่มีจ านวน 84,271 ครัวเรือน ส่วนผลตามวัตถุประสงค์ด้านการ
เพิ่มประสิทธิภาพการตลาดของสถาบันเกษตรกร พบว่า สหกรณ์การเกษตรทั้ง 16 แห่ง สามารถรวบรวมข้าวเปลอืก
ได้ปริมาณเพิ่มขึ้น โดยผลผลิตประมาณร้อยละ 70 เป็นการรวบรวมให้พ่อค้า ซึ่งสหกรณ์ได้รับค่าด าเนินการตันละ 
100 – 300 บาท ซึ่งไม่เกิดอ านาจต่อรองแต่อย่างใด ส่วนที่เหลือสีขายเป็นข้าวสารตลอดปี โดยยังไม่มีการเชื่อมโยง
ถึงตลาดส่งออก ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ ควรน าแนวทางการด าเนินงานตาม
แผนงานโครงการมาประกอบการก าหนดกิจกรรมในแต่ละปี ค านึงถึง การด าเนินงานในเชิงพื้นที่โดยประชุมร่วมกัน 
และประสานกันเป็นระยะ ควรมีการจัดตั้งกลุ่มการผลิต และจัดหาตลาดรองรับเพื่อเป็นการกระตุ้นขยายผลให้
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เกษตรกรสนใจท าการผลิตข้าวคุณภาพดีมากขึ้น ควรปรับปรุงระบบอนุรักษ์ดินและน้ า ที่ก่อนสร้างไว้เดิมให้สามารถ
กักเก็บน้ าได้มากขึ้น  

กรมการข้าว (2554) ได้จัดท าเอกสารประกอบการประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสวันข้าวและชาวนา
แห่งชาติ ครั้งที่ 2 ปี 2554 โดยด าเนินการศึกษาวิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตข้าวในพื้นที่            
การผลิตข้าวต าบลท่าช้าง อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก โดยท าการประชาพิจารณ์ วิเคราะห์พื้นที่ คัดเลือก
เกษตรกร ถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดงานรณรงค์สาธิต ประเมินผลการยอมรับ จัดท าแปลงส่งเสริม จ านวน 300 ไร่ และ
แปลงเรียนรู้ จ านวน 20 ไร่ แบ่งเป็น 12 กรรมวิธี มีปัจจัยหลัก คือ อัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ ปัจจัยรอง คือ การจัดการ
ศัตรูข้าว และการใช้ปุ๋ย ผลการด าเนินงาน มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จ านวน 50 ราย สามารถลดต้นทุนเฉลี่ย  
จาก 4,950 บาทต่อไร่ เป็น 3,350 บาท ต่อไร่ การจัดท าแปลงเรียนรู้ พบว่า การปลูกแบบหยอดเมล็ดพันธุ์อัตรา  
10 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับการจัดการศัตรูข้าวแบบผสมผสาน และใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน มีค่าเฉลี่ยต้นทุนต่อไร่          
ต่ าที่สุด 3,974 บาทต่อไร่ และเกษตรกรร้อยละ 90.4 มีความพึงพอใจ และยอมรับเทคโนโลยี 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2552) โดยศูนย์ประเมินผลได้ด าเนินการประเมินผลโครงการผลิต
ข้าวหอมมะลิมาตรฐานเพื่อการส่งออกในทุ่งกุลาร้องไห้ (ปี 2548 – 2551) ปี 2552 ซึ่งเป็นการประเมินผลหลัง
สิ้นสุดโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลได้และผลกระทบเบื้องต้นจากการด าเนินงานโครงการ พบว่า ผลได้
จากการด าเนินกิจกรรมไม่ครอบคลุมอย่างทั่วถึง ท าให้โครงการไม่บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ทั้งด้านการเพิ่ม
ผลผลิตและรายได้ การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานการผลิต มีเกษตรกรร้อยละ 85 พึงพอใจการใช้ประโยชน์ระบบ
อนุรักษ์ดินและน้ า และร้อยละ 49 พึงพอใจต่อการปรับปรุงแหล่งน้ าเนื่องจากการใช้ประโยชน์ยังน้อย ส่วนการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิต โดยการส่งเสริมการผลิตข้าว GAP เกษตรกรปฏิบัติตามครบทุกขั้นตอนเพียง ร้อยละ 19 และ
ใช้ประโยชน์จากศูนย์ข้าวชุมชนร้อยละ 65 และการจัดการธุรกิจตลาดข้าวของสถาบันเกษตรกร เกษตรกรร้อยละ 73 
พึงพอใจในการด าเนินงาน ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความไม่ส าเร็จของโครงการ คือ องค์กรบริหารจัดการโครงการที่
ได้รับการแต่งตั้งไม่ได้ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ ท าให้หน่วยงานต่างๆ ด าเนินงานโดยขาดการบูรณาการ ท าให้
เกษตรกรในแต่ละพื้นที่ได้รับการสนับสนุนการด าเนินงานไม่ครบทุกกิจกรรม ดังนั้น หากจะมีการด าเนนิงานโครงการ 
ในระยะต่อไป รัฐบาลควรด าเนินการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ าในการเพาะปลูกเป็นอันดับแรก เมื่อมคีวามพรอ้มแลว้
ค่อยพัฒนาด้านอื่น โดยบูรณาการการท างานตามสภาพปัญหาของแต่ละพื้นที่ ส าหรับ สิ่งที่โครงการจดัท าไวใ้นระยะแรก 
หน่วยงานควรผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

 กรมการข้าว (2551) โดยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการวิจัยประจ าปี 2551จากส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ด าเนินการวิจัยโครงการการลดต้นทุนการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม
เฉพาะพื้นที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้ าวอย่างมีระบบและถึงมือ
ชาวนาโดยตรง โดยด าเนินงานคัดเลือกพื้นที่น าร่องเขตชลประทาน 10 จังหวัด ได้แก่ สุพรรณบุรี นครปฐม
ฉะเชิงเทรา กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ชัยนาท พิษณุโลก ปทุมธานี และสิงห์บุรี จัดฝึกอบรม
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เกษตรกรที่ร่วมโครงการและเกษตรกรใกล้เคียงจ านวน 250 ราย และจัดท าแปลงทดลอง (ตามกรรมวิธี 3 กรรมวิธี 
คือ (1) แนะน าเทคโนโลยีใหม่: การปลูกข้าวโดยวิธีโยนกล้า หรือปักด าด้วยเครื่อง (2) เทคโนโลยีปรับใช้ : การปลูก
ข้าวโดยวิธีการหว่านน้ าตม และ (3) วิธีการของเกษตรกร เก็บข้อมูลผลผลิต ข้อมูลเศรษฐศาสตร์ ต้นทุนการผลิต 
ค านวณรายได้และก าไรสุทธิ) ผลการทดลอง พบว่า เทคโนโลยีการปลูกโดยวิธีโยนกล้า และกรรมวิธีการปลูกโดยวิธี
หว่านน้ าตมตามค าแนะน า มีต้นทุนการผลิตต่อไร่น้อยกว่าเทคโนโลยีการปลูกโดยวิธีหว่านน้ าตมของเกษตรกร 
ยกเว้นการปลูกโดยใช้เครื่องปักด า ซึ่งต้นทุนการผลิตสูงกว่าวิธีของเกษตรกร โดยต้นทุนการผลิตในเทคโนโลยีที่ (1) 
เฉลี่ย 4,057 บาท/ไร่ (ยกเว้นเครื่องปักด าเฉลี่ย 4,772 บาท) ส่วนการปลูกโดยวิธีหว่านน้ าตมตามค าแนะน ามีต้นทุน
การผลิตเฉลี่ย 4,175 บาท/ไร่ ในขณะที่การปลูกโดยวิธีหว่านน้ าตมของเกษตรกรมีต้นทุนการผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ 5,216 
บาท/ไร่ และจากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรที่สูงมากกว่าเทคโนโลยีแบบที่  (1) และ 
(2) คือ ค่าใช้จ่ายด้านเมล็ดพันธุ์และค่าแรงปลูกข้าว ค่าปุ๋ยและค่าแรงหว่านปุ๋ย ค่าสารเคมีและค่าแรงพ่น ค่าน้ ามัน
ในการสูบน้ าและการเก็บเกี่ยว ทั้งนี้ ความพึงพอใจของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรในจังหวัดสุพรรณบุรี 
กรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา มีความพึงพอใจกับเทคโนโลยีการโยนกล้าและได้น าไปขยายผลในฤดูนาปี 2552 
จ านวนกว่า 1,000 ไร่ ส่วนเทคโนโลยีการหว่านน้ าตมตามค าแนะน า เกษตรกรส่วนใหญ่พึงพอใจกับการลดอัตรา
เมล็ดพันธุ์และลดอัตราปุ๋ยเคมี และได้น าไปปรับใช้ในพื้นที่ของตัวเอง ส่วนด้านการจัดการศัตรูข้าวแบบผสมผสาน 
เกษตรกรยังไม่แน่ใจเนื่องจากไม่แม่นย า และยังขาดทักษะในการจ าแนกชนิดศัตรูข้าวเพื่อการป้องกันก าจัดที่ถูกตอ้ง 

2.4.2 แนวคิดและทฤษฎี 

1) แนวคิดเก่ียวกับการประเมินผล (Evaluation)  
บรรเทิง  มาแสง (2546) ได้สรุปความหมายของการประเมินผลดังนี้ การประเมินผล 

(Evaluation) หมายถึง กระบวนการที่จะวัดและท าการวิเคราะห์ว่าผลที่เกิดจากการด าเนินงานนั้นตรงกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ การด าเนินงานมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลหรือไม่ ผลกระทบเป็นไปตามที่
วางแผนหรือไม่ การประเมินผลมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทเรียนทั้งในแง่บวกและแง่ลบ เพื่อน าบทเรียนนี้ไปใช้ใน
การปรับปรุงโครงการเดิมหรือจัดท าโครงการใหม่ การประเมินผลโครงการแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ตามระยะเวลา
ด าเนินโครงการดังนี้ 

 (1) การประเมินผลก่อนเริ่มโครงการ (Ex-ante or Pre-Project Evaluation) เป็นการ
ประเมินผลก่อนการด าเนินงานตามโครงการ วัตถุประสงค์ในการประเมินผล เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 
โดยการวิเคราะห์ว่าผลที่จะได้ตามโครงการนั้น จะคุ้มกับการลงทุนหรือไม่ เป็นการวิเคราะห์เสนอผู้ที่มีหน้าที่             
ในการอนุมัติโครงการ 

(2) การประเมินผลระหว่างการด าเนินงานโครงการ (Ongoing Evaluation) เป็นการ
ประเมินผลระหว่างการด าเนินงานตามโครงการ ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตที่ได้ (Output) 
กับผลกระทบในระยะสั้นของโครงการ (Effect) การประเมินผลในระยะนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงการด าเนินงาน
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เกษตรกรสนใจท าการผลิตข้าวคุณภาพดีมากขึ้น ควรปรับปรุงระบบอนุรักษ์ดินและน้ า ที่ก่อนสร้างไว้เดิมให้สามารถ
กักเก็บน้ าได้มากขึ้น  

กรมการข้าว (2554) ได้จัดท าเอกสารประกอบการประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสวันข้าวและชาวนา
แห่งชาติ ครั้งที่ 2 ปี 2554 โดยด าเนินการศึกษาวิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตข้าวในพื้นที่            
การผลิตข้าวต าบลท่าช้าง อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก โดยท าการประชาพิจารณ์ วิเคราะห์พื้นที่ คัดเลือก
เกษตรกร ถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดงานรณรงค์สาธิต ประเมินผลการยอมรับ จัดท าแปลงส่งเสริม จ านวน 300 ไร่ และ
แปลงเรียนรู้ จ านวน 20 ไร่ แบ่งเป็น 12 กรรมวิธี มีปัจจัยหลัก คือ อัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ ปัจจัยรอง คือ การจัดการ
ศัตรูข้าว และการใช้ปุ๋ย ผลการด าเนินงาน มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จ านวน 50 ราย สามารถลดต้นทุนเฉลี่ย  
จาก 4,950 บาทต่อไร่ เป็น 3,350 บาท ต่อไร่ การจัดท าแปลงเรียนรู้ พบว่า การปลูกแบบหยอดเมล็ดพันธุ์อัตรา  
10 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับการจัดการศัตรูข้าวแบบผสมผสาน และใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน มีค่าเฉลี่ยต้นทุนต่อไร่          
ต่ าที่สุด 3,974 บาทต่อไร่ และเกษตรกรร้อยละ 90.4 มีความพึงพอใจ และยอมรับเทคโนโลยี 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2552) โดยศูนย์ประเมินผลได้ด าเนินการประเมินผลโครงการผลิต
ข้าวหอมมะลิมาตรฐานเพื่อการส่งออกในทุ่งกุลาร้องไห้ (ปี 2548 – 2551) ปี 2552 ซึ่งเป็นการประเมินผลหลัง
สิ้นสุดโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลได้และผลกระทบเบื้องต้นจากการด าเนินงานโครงการ พบว่า ผลได้
จากการด าเนินกิจกรรมไม่ครอบคลุมอย่างทั่วถึง ท าให้โครงการไม่บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ทั้งด้านการเพิ่ม
ผลผลิตและรายได้ การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานการผลิต มีเกษตรกรร้อยละ 85 พึงพอใจการใช้ประโยชน์ระบบ
อนุรักษ์ดินและน้ า และร้อยละ 49 พึงพอใจต่อการปรับปรุงแหล่งน้ าเนื่องจากการใช้ประโยชน์ยังน้อย ส่วนการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิต โดยการส่งเสริมการผลิตข้าว GAP เกษตรกรปฏิบัติตามครบทุกขั้นตอนเพียง ร้อยละ 19 และ
ใช้ประโยชน์จากศูนย์ข้าวชุมชนร้อยละ 65 และการจัดการธุรกิจตลาดข้าวของสถาบันเกษตรกร เกษตรกรร้อยละ 73 
พึงพอใจในการด าเนินงาน ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความไม่ส าเร็จของโครงการ คือ องค์กรบริหารจัดการโครงการที่
ได้รับการแต่งตั้งไม่ได้ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ ท าให้หน่วยงานต่างๆ ด าเนินงานโดยขาดการบูรณาการ ท าให้
เกษตรกรในแต่ละพื้นที่ได้รับการสนับสนุนการด าเนินงานไม่ครบทุกกิจกรรม ดังนั้น หากจะมีการด าเนนิงานโครงการ 
ในระยะต่อไป รัฐบาลควรด าเนินการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ าในการเพาะปลูกเป็นอันดับแรก เมื่อมคีวามพรอ้มแลว้
ค่อยพัฒนาด้านอื่น โดยบูรณาการการท างานตามสภาพปัญหาของแต่ละพื้นที่ ส าหรับ สิ่งที่โครงการจดัท าไวใ้นระยะแรก 
หน่วยงานควรผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

 กรมการข้าว (2551) โดยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการวิจัยประจ าปี 2551จากส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ด าเนินการวิจัยโครงการการลดต้นทุนการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม
เฉพาะพื้นที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้ าวอย่างมีระบบและถึงมือ
ชาวนาโดยตรง โดยด าเนินงานคัดเลือกพ้ืนที่น าร่องเขตชลประทาน 10 จังหวัด ได้แก่ สุพรรณบุรี นครปฐม
ฉะเชิงเทรา กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ชัยนาท พิษณุโลก ปทุมธานี และสิงห์บุรี จัดฝึกอบรม
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เกษตรกรที่ร่วมโครงการและเกษตรกรใกล้เคียงจ านวน 250 ราย และจัดท าแปลงทดลอง (ตามกรรมวิธี 3 กรรมวิธี 
คือ (1) แนะน าเทคโนโลยีใหม่: การปลูกข้าวโดยวิธีโยนกล้า หรือปักด าด้วยเครื่อง (2) เทคโนโลยีปรับใช้ : การปลูก
ข้าวโดยวิธีการหว่านน้ าตม และ (3) วิธีการของเกษตรกร เก็บข้อมูลผลผลิต ข้อมูลเศรษฐศาสตร์ ต้นทุนการผลิต 
ค านวณรายได้และก าไรสุทธิ) ผลการทดลอง พบว่า เทคโนโลยีการปลูกโดยวิธีโยนกล้า และกรรมวิธีการปลูกโดยวิธี
หว่านน้ าตมตามค าแนะน า มีต้นทุนการผลิตต่อไร่น้อยกว่าเทคโนโลยีการปลูกโดยวิธีหว่านน้ าตมของเกษตรกร 
ยกเว้นการปลูกโดยใช้เครื่องปักด า ซึ่งต้นทุนการผลิตสูงกว่าวิธีของเกษตรกร โดยต้นทุนการผลิตในเทคโนโลยีที่ (1) 
เฉลี่ย 4,057 บาท/ไร่ (ยกเว้นเครื่องปักด าเฉลี่ย 4,772 บาท) ส่วนการปลูกโดยวิธีหว่านน้ าตมตามค าแนะน ามีต้นทุน
การผลิตเฉลี่ย 4,175 บาท/ไร่ ในขณะที่การปลูกโดยวิธีหว่านน้ าตมของเกษตรกรมีต้นทุนการผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ 5,216 
บาท/ไร่ และจากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรที่สูงมากกว่าเทคโนโลยีแบบที่  (1) และ 
(2) คือ ค่าใช้จ่ายด้านเมล็ดพันธุ์และค่าแรงปลูกข้าว ค่าปุ๋ยและค่าแรงหว่านปุ๋ย ค่าสารเคมีและค่าแรงพ่น ค่าน้ ามัน
ในการสูบน้ าและการเก็บเกี่ยว ทั้งนี้ ความพึงพอใจของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรในจังหวัดสุพรรณบุรี 
กรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา มีความพึงพอใจกับเทคโนโลยีการโยนกล้าและได้น าไปขยายผลในฤดูนาปี 2552 
จ านวนกว่า 1,000 ไร่ ส่วนเทคโนโลยีการหว่านน้ าตมตามค าแนะน า เกษตรกรส่วนใหญ่พึงพอใจกับการลดอัตรา
เมล็ดพันธุ์และลดอัตราปุ๋ยเคมี และได้น าไปปรับใช้ในพื้นที่ของตัวเอง ส่วนด้านการจัดการศัตรูข้าวแบบผสมผสาน 
เกษตรกรยังไม่แน่ใจเนื่องจากไม่แม่นย า และยังขาดทักษะในการจ าแนกชนิดศัตรูข้าวเพื่อการป้องกันก าจัดที่ถูกตอ้ง 

2.4.2 แนวคิดและทฤษฎี 

1) แนวคิดเก่ียวกับการประเมินผล (Evaluation)  
บรรเทิง  มาแสง (2546) ได้สรุปความหมายของการประเมินผลดังนี้ การประเมินผล 

(Evaluation) หมายถึง กระบวนการที่จะวัดและท าการวิเคราะห์ว่าผลที่เกิดจากการด าเนินงานนั้นตรงกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ การด าเนินงานมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลหรือไม่ ผลกระทบเป็นไปตามที่
วางแผนหรือไม่ การประเมินผลมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทเรียนทั้งในแง่บวกและแง่ลบ เพื่อน าบทเรียนนี้ไปใช้ใน
การปรับปรุงโครงการเดิมหรือจัดท าโครงการใหม่ การประเมินผลโครงการแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ตามระยะเวลา
ด าเนินโครงการดังนี้ 

 (1) การประเมินผลก่อนเริ่มโครงการ (Ex-ante or Pre-Project Evaluation) เป็นการ
ประเมินผลก่อนการด าเนินงานตามโครงการ วัตถุประสงค์ในการประเมินผล เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 
โดยการวิเคราะห์ว่าผลที่จะได้ตามโครงการนั้น จะคุ้มกับการลงทุนหรือไม่ เป็นการวิเคราะห์เสนอผู้ที่มีหน้าที่             
ในการอนุมัติโครงการ 

(2) การประเมินผลระหว่างการด าเนินงานโครงการ (Ongoing Evaluation) เป็นการ
ประเมินผลระหว่างการด าเนินงานตามโครงการ ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตที่ได้ (Output) 
กับผลกระทบในระยะสั้นของโครงการ (Effect) การประเมินผลในระยะนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงการด าเนินงาน
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ตามโครงการให้ดีขึ้น ซึ่งจะเป็นการป้องกันไม่ให้โครงการล้มเหลว นอกจากนี้บทเรียนที่ได้จากการประเมินผล                 
ยังสามารถน าไปใช้ในการจัดท าโครงการอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายกันได้ 

(3) การประเมินผลหลังจากโครงการสิ้นสุดแล้ว (Ex-post Evaluation) การประเมินผล 
ในลักษณะนี้เป็นการประเมินผลกระทบ (Impact) อันเกิดจากการด าเนินงานตามโครงการโดยการเปรียบเทียบ
ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ระหว่างก่อนและหลังการด าเนินงาน เป็นการวิเคราะห์ว่าผลการด าเนินงานน้ัน
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ ตั้งไว้หรือไม่ อย่างไร นอกจากนี้บทเรียนซึ่งไม่ว่าจะเป็นความส าเร็จหรือล้มเหลวของโครงการ
จะได้น าไปประกอบการพิจารณาเป็นแนวทางในการจัดท าโครงการอื่นๆ ต่อไป 

2) แบบจ าลองการติดตามและประเมินผล 
ในการประเมินผลบางโครงการได้จ าแนกตัวแปรหรือองค์ประกอบของโครงการออกเปน็ 4 กลุม่ 

โดยใช้แบบจ าลอง IOEI ซึ่งเป็นแบบจ าลองแบบหนึ่งในการประเมินผล คือ 
(1) ปัจจัย (Input : I) คือ ทรัพยากรที่น ามาใช้ในกระบวนการ (Processes) ของแต่ละกิจกรรม

เพื่อผลิตผลได้ทรัพยากรเหล่านี้ คือ งบประมาณ บุคลากร เครื่องจักร เครื่องมือ และอื่นๆ 
(2) ผลได้ (Output : O) คือ ผลผลิตเบื้องต้นที่เกิดจากกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งในโครงการ 

ผลได้อาจเป็นผลได้เชิงปริมาณและผลได้เชิงคุณภาพ ในบางกรณีผลได้ (Output) ของกิจกรรมหนึ่งอาจเป็นปัจจัย 
(Input) ของอีกกิจกรรมหนึ่งได้ 

(3) ผลกระทบระยะสั้น (Effect : E) คือ ผลที่เกิดจากการใช้ประโยชน์จากผลได้ในกิจกรรมของ
โครงการ ผลกระทบนี้อาจจะเป็นผลตามที่วางแผนไว้หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้วางแผนไว้ซึ่งเป็นไปได้ทั้ง
ทางบวกและทางลบ 

(4) ผลกระทบต่อเนื่อง (Impact : I) คือ ผลกระทบที่เกิดต่อเนื่องจากผลกระทบระยะสั้นซึ่งเป็น
ผลลัพธ์ระดับสูงของโครงการ 

3) การวิเคราะห์ความพึงพอใจ/ทัศนคต ิ
ตัวชี้วัดบางตัวสามารถวัดได้ง่าย โดยเฉพาะที่แสดงออกทางกายภาพสังเกตเห็นได้ชัดแจ้ง เช่น 

เพศ หรือตัวชี้วัดที่บอกความแตกต่างได้ชัดเจน เช่น ระดับการศึกษา อายุ เป็นต้น ผู้ประเมินผลหรือผู้วิจัยสามารถจะ
วัดค่าของตัวชี้วัดเหล่านี้โดยมาตราต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นได้ไม่ยาก แต่มีตัวชี้วัดบางตัวที่ผู้ประเมินผลต้องการจะวัด 
แต่ตัวชี้วัดน้ันสังเกตหรือสอบถามถึงความแตกต่างได้ไม่ง่ายนัก เช่น ทัศนคติ ความรู้ ความเข้าใจ ค่านิยม และความ
พึงพอใจ เป็นต้น ตัวชี้วัดพวกนี้ต้องอาศัยเครื่องมือวัดที่ผู้ประเมินผลหรือผู้วิจัยต้องสร้างขึ้นมาเป็นพิเศษเพื่อที่จะวัด
ข้อเท็จจริงนั้นได้อย่างแม่นย า (Validity)  และเที่ยงตรง (Reliability) ซึ่งในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะการสร้างเครื่องมือ
ที่จะใช้วัดตัวแปรด้วยวิธีที่นิยมใช้กันในทางสังคมศาสตร์โดยทั่วไป คือ เครื่องมือวัดด้วยวิธีของ Likert วิธีนี้คิดค้น 
โดย Dr. Rensis Likert ผู้อ านวยการของ Social Science Research Center ของมหาวิทยาลัยมิชิแกน                         
เมื่อ ค.ศ. 1935 เป็นวิธีการวัดตัวแปรที่นิยมใช้กันทั่วไปในงานวิจัยโดยเฉพาะมักน ามาใช้ในการวัดทัศนคติของ
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บุคลากรฝ่ายต่างๆ เพราะท าได้ง่ายและได้ผลดีพอสมควร วิธีการได้มาซึ่งเครื่องมือวัดของ Likert นี้มีขั้นตอนในการ
ปฏิบัติคือ  

(1) ผู้วิจัยจะต้องเขียนข้อความหรือข้อถามเกี่ยวกับตัวชี้วัดที่ต้องการวัดมาจ านวนหนึ่ง โดยการ
เขียนให้มีจ านวนข้อถามมากกว่าที่ต้องการใช้จริงๆ ประมาณครึ่งหนึ่ง ข้อถามที่เขียนนั้นให้มีปนๆ กัน ทั้งที่มองใน
ด้านดี และที่มองในด้านไม่ดี แต่ไม่ควรมีข้อถามที่มีความหมายกลางๆ 

(2) ก าหนดระดับของการแสดงความคิดเห็น ในข้อถามแต่ละข้อว่าเห็นด้วยหรือไม่ เช่น  
แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

(3) ก าหนดระดับคะแนนของความคิดเห็นแต่ละระดับ ซึ่งโดยทั่วไป มักนิยมที่จะให้คะแนนดังนี้  
 5 คะแนน ส าหรับเห็นด้วยอย่างยิ่ง 
 4 คะแนน ส าหรับเห็นด้วย 
 3 คะแนน ส าหรับไม่แน่ใจ 
 2 คะแนน ส าหรับไม่เห็นด้วย 
 1 คะแนน ส าหรับไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

ต่อจากนั้นน ามาก าหนดเกณฑ์คะแนนเป็นช่วงๆ ซึ่งมีวิธีค านวณหาช่วงของคะแนนได้ดังนี้ 

ช่วงคะแนนเฉลี่ย   คะแนนมาก คะแนนน้อย
จ านวนระดับ

 

โดยที่  คะแนนมาก คือ คะแนนที่ก าหนดมากที่สุดตามแบบสอบถาม  
     คะแนนน้อย คือ คะแนนที่ก าหนดน้อยที่สุดตามแบบสอบถาม 

จ านวนระดับ คือ ก าหนดระดับการวัดไว้ 5 ระดับ คือ ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง/ไม่เห็น
ด้วย/ไม่แน่ใจ/เห็นด้วย/เห็นด้วยอย่างยิ่ง (หรือจะก าหนดเป็น น้อยที่สุด/น้อย/ปาน
กลาง/มาก/มากที่สุด) 

เมื่อแทนค่าในสูตรจะได้ช่วงคะแนนเฉลี่ย  =  (5-1)/5  =  0.80  จากนั้นน าช่วงคะแนนไปก าหนด
ระดับความส าเร็จตั้งแต่ 1 ถึง 5 ดังนี ้

ค่าคะแนน ผลการประเมินผล 
1.00 – 1.80  ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง/น้อยที่สุด 
1.81 – 2.60  ไม่เห็นด้วย/น้อย 
2.61 – 3.40              ไม่แน่ใจ/ปานกลาง 
3.41 – 4.20               เห็นด้วย/มาก 
4.21 – 5.00  เห็นด้วยอย่างยิ่ง/มากที่สุด                 
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ตามโครงการให้ดีขึ้น ซึ่งจะเป็นการป้องกันไม่ให้โครงการล้มเหลว นอกจากนี้บทเรียนที่ได้จากการประเมินผล                 
ยังสามารถน าไปใช้ในการจัดท าโครงการอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายกันได้ 

(3) การประเมินผลหลังจากโครงการสิ้นสุดแล้ว (Ex-post Evaluation) การประเมินผล 
ในลักษณะนี้เป็นการประเมินผลกระทบ (Impact) อันเกิดจากการด าเนินงานตามโครงการโดยการเปรียบเทียบ
ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ระหว่างก่อนและหลังการด าเนินงาน เป็นการวิเคราะห์ว่าผลการด าเนินงานน้ัน
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ ตั้งไว้หรือไม่ อย่างไร นอกจากนี้บทเรียนซึ่งไม่ว่าจะเป็นความส าเร็จหรือล้มเหลวของโครงการ
จะได้น าไปประกอบการพิจารณาเป็นแนวทางในการจัดท าโครงการอื่นๆ ต่อไป 

2) แบบจ าลองการติดตามและประเมินผล 
ในการประเมินผลบางโครงการได้จ าแนกตัวแปรหรือองค์ประกอบของโครงการออกเปน็ 4 กลุม่ 

โดยใช้แบบจ าลอง IOEI ซึ่งเป็นแบบจ าลองแบบหนึ่งในการประเมินผล คือ 
(1) ปัจจัย (Input : I) คือ ทรัพยากรที่น ามาใช้ในกระบวนการ (Processes) ของแต่ละกิจกรรม

เพื่อผลิตผลได้ทรัพยากรเหล่านี้ คือ งบประมาณ บุคลากร เครื่องจักร เครื่องมือ และอื่นๆ 
(2) ผลได้ (Output : O) คือ ผลผลิตเบื้องต้นที่เกิดจากกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งในโครงการ 

ผลได้อาจเป็นผลได้เชิงปริมาณและผลได้เชิงคุณภาพ ในบางกรณีผลได้ (Output) ของกิจกรรมหนึ่งอาจเป็นปัจจัย 
(Input) ของอีกกิจกรรมหนึ่งได้ 

(3) ผลกระทบระยะสั้น (Effect : E) คือ ผลที่เกิดจากการใช้ประโยชน์จากผลได้ในกิจกรรมของ
โครงการ ผลกระทบนี้อาจจะเป็นผลตามที่วางแผนไว้หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้วางแผนไว้ซึ่งเป็นไปได้ทั้ง
ทางบวกและทางลบ 

(4) ผลกระทบต่อเนื่อง (Impact : I) คือ ผลกระทบที่เกิดต่อเนื่องจากผลกระทบระยะสั้นซึ่งเป็น
ผลลัพธ์ระดับสูงของโครงการ 

3) การวิเคราะห์ความพึงพอใจ/ทัศนคต ิ
ตัวชี้วัดบางตัวสามารถวัดได้ง่าย โดยเฉพาะที่แสดงออกทางกายภาพสังเกตเห็นได้ชัดแจ้ง เช่น 

เพศ หรือตัวชี้วัดที่บอกความแตกต่างได้ชัดเจน เช่น ระดับการศึกษา อายุ เป็นต้น ผู้ประเมินผลหรือผู้วิจัยสามารถจะ
วัดค่าของตัวชี้วัดเหล่านี้โดยมาตราต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นได้ไม่ยาก แต่มีตัวชี้วัดบางตัวที่ผู้ประเมินผลต้องการจะวัด 
แต่ตัวชี้วัดน้ันสังเกตหรือสอบถามถึงความแตกต่างได้ไม่ง่ายนัก เช่น ทัศนคติ ความรู้ ความเข้าใจ ค่านิยม และความ
พึงพอใจ เป็นต้น ตัวชี้วัดพวกนี้ต้องอาศัยเครื่องมือวัดที่ผู้ประเมินผลหรือผู้วิจัยต้องสร้างขึ้นมาเป็นพิเศษเพื่อที่จะวัด
ข้อเท็จจริงนั้นได้อย่างแม่นย า (Validity)  และเที่ยงตรง (Reliability) ซึ่งในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะการสร้างเครื่องมือ
ที่จะใช้วัดตัวแปรด้วยวิธีที่นิยมใช้กันในทางสังคมศาสตร์โดยทั่วไป คือ เครื่องมือวัดด้วยวิธีของ Likert วิธีนี้คิดค้น 
โดย Dr. Rensis Likert ผู้อ านวยการของ Social Science Research Center ของมหาวิทยาลัยมิชิแกน                         
เมื่อ ค.ศ. 1935 เป็นวิธีการวัดตัวแปรที่นิยมใช้กันทั่วไปในงานวิจัยโดยเฉพาะมักน ามาใช้ในการวัดทัศนคติของ
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บุคลากรฝ่ายต่างๆ เพราะท าได้ง่ายและได้ผลดีพอสมควร วิธีการได้มาซึ่งเครื่องมือวัดของ Likert นี้มีขั้นตอนในการ
ปฏิบัติคือ  

(1) ผู้วิจัยจะต้องเขียนข้อความหรือข้อถามเกี่ยวกับตัวชี้วัดที่ต้องการวัดมาจ านวนหนึ่ง โดยการ
เขียนให้มีจ านวนข้อถามมากกว่าที่ต้องการใช้จริงๆ ประมาณครึ่งหนึ่ง ข้อถามที่เขียนนั้นให้มีปนๆ กัน ทั้งที่มองใน
ด้านดี และที่มองในด้านไม่ดี แต่ไม่ควรมีข้อถามที่มีความหมายกลางๆ 

(2) ก าหนดระดับของการแสดงความคิดเห็น ในข้อถามแต่ละข้อว่าเห็นด้วยหรือไม่ เช่น  
แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

(3) ก าหนดระดับคะแนนของความคิดเห็นแต่ละระดับ ซึ่งโดยทั่วไป มักนิยมที่จะให้คะแนนดังนี้  
 5 คะแนน ส าหรับเห็นด้วยอย่างยิ่ง 
 4 คะแนน ส าหรับเห็นด้วย 
 3 คะแนน ส าหรับไม่แน่ใจ 
 2 คะแนน ส าหรับไม่เห็นด้วย 
 1 คะแนน ส าหรับไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

ต่อจากนั้นน ามาก าหนดเกณฑ์คะแนนเป็นช่วงๆ ซึ่งมีวิธีค านวณหาช่วงของคะแนนได้ดังนี้ 

ช่วงคะแนนเฉลี่ย   คะแนนมาก คะแนนน้อย
จ านวนระดับ

 

โดยที่  คะแนนมาก คือ คะแนนที่ก าหนดมากที่สุดตามแบบสอบถาม  
     คะแนนน้อย คือ คะแนนที่ก าหนดน้อยที่สุดตามแบบสอบถาม 

จ านวนระดับ คือ ก าหนดระดับการวัดไว้ 5 ระดับ คือ ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง/ไม่เห็น
ด้วย/ไม่แน่ใจ/เห็นด้วย/เห็นด้วยอย่างยิ่ง (หรือจะก าหนดเป็น น้อยที่สุด/น้อย/ปาน
กลาง/มาก/มากที่สุด) 

เมื่อแทนค่าในสูตรจะได้ช่วงคะแนนเฉลี่ย  =  (5-1)/5  =  0.80  จากนั้นน าช่วงคะแนนไปก าหนด
ระดับความส าเร็จตั้งแต่ 1 ถึง 5 ดังนี ้

ค่าคะแนน ผลการประเมินผล 
1.00 – 1.80  ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง/น้อยที่สุด 
1.81 – 2.60  ไม่เห็นด้วย/น้อย 
2.61 – 3.40              ไม่แน่ใจ/ปานกลาง 
3.41 – 4.20               เห็นด้วย/มาก 
4.21 – 5.00  เห็นด้วยอย่างยิ่ง/มากที่สุด                 
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ในการก าหนดระดับคะแนน สามารถก าหนดได้หลายระดับ เช่น 3 ระดับ 5 ระดับ ขึ้นอยู่กับ              
ผู้ประเมินผลจะก าหนด ซึ่งวิธีการค านวณค่าคะแนนก็จะปฏิบัติเหมือนกับตัวอย่างข้างต้น 
 
2.5 วิธีการประเมินผล 

2.5.1 รูปแบบ และประเภทการประเมินผล 

1) รูปแบบการประเมินผล  

การประเมินผลโครงการในครั้งนี้ ได้ค านึงถึงช่วงเวลา และกระบวนการด าเนินงานตามขั้นตอน
ของโครงการฯ และอยู่ระหว่างด าเนินโครงการ จึงไม่สามารถใช้รูปแบบ IOEI ซึ่งวัดถึงผลกระทบระยะยาวได้ ดังนั้น 
ในการประเมินผลครั้งนี้จึงได้น าแบบจ าลอง IOEI มาประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมของช่วงระยะเวลาและขั้นตอน
ของกระบวนการด าเนินงาน เป็นรูปแบบการประเมินผล MIOE ประกอบด้วย 

(1) การบริหารจัดการ (Management: M) คือ กระบวนการคิดวางแผนและด าเนินการให้งาน
บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ได้แก่การจัดตั้งองค์กรบริหารในรูปแบบ
คณะกรรมการ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผนการติดตามก ากับงาน การประสานงานระหว่างหน่วยงานและ
ภายในหน่วยงาน รวมทั้งการประสานงานกับกลุ่มประชาชนเป้าหมาย 

(2) ปัจจัยน าเข้า (Input : I) คือ ปัจจัยหรือทรัพยากรที่น ามาใช้ในกระบวนการ (Processes) 
ของแต่ละกิจกรรมเพื่อผลิตผลได้ ได้แก่ งบประมาณ บุคลากร เครื่องจักร เครื่องมือ และอื่นๆ  

(3) ผลได้ (Output : O) คือ ผลผลิตเบื้องต้นที่เกิดจากกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งในโครงการ 
ผลได้อาจเป็นผลได้เชิงปริมาณและผลได้เชิงคุณภาพ ในบางกรณีผลได้ (Output) ของกิจกรรมหนึ่งอาจเป็นปัจจัย 
(Input) ของอีกกิจกรรมหนึ่งได้ 

(4) ผลกระทบระยะสั้น (Effect : E) คือ ผลที่เกิดจากการใช้ประโยชน์จากผลได้ในกิจกรรมของ
โครงการ ที่เป็นได้ทั้งผลกระทบตามที่วางแผนไว้ และผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้วางแผนไว้ และท าการวัด
เปรียบเทียบผลกับเป้าหมาย หรือเปรียบเทียบกับก่อนมีโครงการ  

2) ประเภทการประเมินผล   
เนื่องจากโครงการได้ด าเนินงานมาในระยะหนึ่งแล้ว แต่ยังไม่สิ้นสุดโครงการ ในการประเมินผล

ครั้งนี้ จึงเป็นการประเมินผลประเภทระหว่างการด าเนินโครงการ (Ongoing Evaluation) เพื่อน าผลการประเมินที่
ได้ไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการด าเนนิงานโครงการและในระยะ
ต่อไปให้ดีขึ้น  
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3) กรอบแนวคิดในการประเมินผล โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต  
ปี 2559 ได้ดังนี้ (ภาพท่ี 2.1) 
  

2.5.2 ประเด็น และตัวชี้วัด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ภาพท่ี 2.1 กรอบแนวคิดการประเมินผล โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต  
              ภายใต้โครงการปรับโครงการสร้างการผลิตข้าว ปีงบประมาณ 2559 

  2.5.2 ประเด็น และตัวชี้วัด 
จากกรอบแนวคิดของการประเมินผลที่น ามาประยุกต์ใช้ ได้สร้างเป็นประเด็นที่ต้องการประเมนิผล 

และก าหนดตัวชี้วัดที่ส าคัญโดยใช้เกณฑ์เปรียบเทียบผลกับเป้าหมายของโครงการ ก่อนและหลังมีโครงการ  
เพื่อตัดสินผลส าเร็จของโครงการในภาพรวม ดังต่อไปนี้ (ตารางท่ี 2.1) 

 
 
 
 
 
 

กิจกรรมโครงการ 
- การส่งเสริมการผลติและใช้
เมล็ดพนัธุ์ดี 
- การถ่ายทอดองค์ความรู้/
เทคโนโลย ี
- การจดัการด้านการตลาด 

เกษตรกร/กลุ่มเป้าหมาย 

- งบประมาณ 
- บุคลากรผู้ปฏิบติังานในโครงการ 
- หลกัสตูรการฝึกอบรม/องค์ความรู้/เทคโนโลย ี
- เคร่ืองจกัรกลการเกษตร ฯลฯ 

 

 
 

 

Input 

ต้นทนุการผลิตลดลง 
ผลผลิตข้าวคณุภาพดีเพ่ิมขึน้ 

องค์ความรู้/
เทคโนโลย ี

ช่องทางการจ าหน่าย (ตลาด) 

การบริหารจดัการข้าวแบบครบวงจร 

แปลงส่งเสริม/แปลง
เรียนรู้ (แปลงต้นแบบ) 

แผนการจดัการ
ด้านการตลาด 

Output 

Effect 

Managemen
t 

 เกษตรกร/กลุ่มเป้าหมาย 

- งบประมาณ      
-  บคุลากรผู้ปฏิบติังานในโครงการ   
- หลกัสตูรการฝึกอบรม/องค์ความรู้/เทคโนโลยี      
- เคร่ืองจกัรกลการเกษตร ฯลฯ 
 

 
 

 

Input 

รายได้เพ่ิมขึน้  
ชมุชนมีความเข้มแข็ง  
พึง่พาตนเองได้ 

 

ต้นทนุการผลิตลดลง 
ผลผลิตข้าวคณุภาพดีเพ่ิมขึน้ 

องค์ความรู้/
เทคโนโลย ี

ช่องทางการจ าหน่าย (ตลาด) 

การบริหารจดัการข้าวแบบครบวงจร 

ผลการประเมินโครงการใน
ภาพรวม ตามตวัชีว้ดัเปรียบเทยีบ

กับเป้าหมายทีก่ าหนด 

ข้อเสนอแนะแนวทางในการ
ปรับปรุงการด าเนินงาน
โครงการที่เหมาะสม 

แปลงส่งเสริม/แปลง
เรียนรู้ (แปลงต้นแบบ) 

แผนการจดัการ
ด้านการตลาด 

Output 

Effect 

Managemen
t 

กิจกรรมโครงการ 
- การส่งเสริมการผลติและใช้เมล็ดพนัธุ์ดี 
- การถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลย ี
- การจดัการด้านการตลาด 
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ในการก าหนดระดับคะแนน สามารถก าหนดได้หลายระดับ เช่น 3 ระดับ 5 ระดับ ขึ้นอยู่กับ              
ผู้ประเมินผลจะก าหนด ซึ่งวิธีการค านวณค่าคะแนนก็จะปฏิบัติเหมือนกับตัวอย่างข้างต้น 
 
2.5 วิธีการประเมินผล 

2.5.1 รูปแบบ และประเภทการประเมินผล 

1) รูปแบบการประเมินผล  

การประเมินผลโครงการในครั้งนี้ ได้ค านึงถึงช่วงเวลา และกระบวนการด าเนินงานตามขั้นตอน
ของโครงการฯ และอยู่ระหว่างด าเนินโครงการ จึงไม่สามารถใช้รูปแบบ IOEI ซึ่งวัดถึงผลกระทบระยะยาวได้ ดังนั้น 
ในการประเมินผลครั้งนี้จึงได้น าแบบจ าลอง IOEI มาประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมของช่วงระยะเวลาและขั้นตอน
ของกระบวนการด าเนินงาน เป็นรูปแบบการประเมินผล MIOE ประกอบด้วย 

(1) การบริหารจัดการ (Management: M) คือ กระบวนการคิดวางแผนและด าเนินการให้งาน
บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ได้แก่การจัดตั้งองค์กรบริหารในรูปแบบ
คณะกรรมการ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผนการติดตามก ากับงาน การประสานงานระหว่างหน่วยงานและ
ภายในหน่วยงาน รวมทั้งการประสานงานกับกลุ่มประชาชนเป้าหมาย 

(2) ปัจจัยน าเข้า (Input : I) คือ ปัจจัยหรือทรัพยากรที่น ามาใช้ในกระบวนการ (Processes) 
ของแต่ละกิจกรรมเพื่อผลิตผลได้ ได้แก่ งบประมาณ บุคลากร เครื่องจักร เครื่องมือ และอื่นๆ  

(3) ผลได้ (Output : O) คือ ผลผลิตเบื้องต้นที่เกิดจากกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งในโครงการ 
ผลได้อาจเป็นผลได้เชิงปริมาณและผลได้เชิงคุณภาพ ในบางกรณีผลได้ (Output) ของกิจกรรมหนึ่งอาจเป็นปัจจัย 
(Input) ของอีกกิจกรรมหนึ่งได้ 

(4) ผลกระทบระยะสั้น (Effect : E) คือ ผลที่เกิดจากการใช้ประโยชน์จากผลได้ในกิจกรรมของ
โครงการ ที่เป็นได้ทั้งผลกระทบตามที่วางแผนไว้ และผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้วางแผนไว้ และท าการวัด
เปรียบเทียบผลกับเป้าหมาย หรือเปรียบเทียบกับก่อนมีโครงการ  

2) ประเภทการประเมินผล   
เนื่องจากโครงการได้ด าเนินงานมาในระยะหนึ่งแล้ว แต่ยังไม่สิ้นสุดโครงการ ในการประเมินผล

ครั้งนี้ จึงเป็นการประเมินผลประเภทระหว่างการด าเนินโครงการ (Ongoing Evaluation) เพื่อน าผลการประเมินที่
ได้ไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการด าเนนิงานโครงการและในระยะ
ต่อไปให้ดีขึ้น  
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3) กรอบแนวคิดในการประเมินผล โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต  
ปี 2559 ได้ดังนี้ (ภาพท่ี 2.1) 
  

2.5.2 ประเด็น และตัวชี้วัด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ภาพท่ี 2.1 กรอบแนวคิดการประเมินผล โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต  
              ภายใต้โครงการปรับโครงการสร้างการผลิตข้าว ปีงบประมาณ 2559 

  2.5.2 ประเด็น และตัวชี้วัด 
จากกรอบแนวคิดของการประเมินผลที่น ามาประยุกต์ใช้ ได้สร้างเป็นประเด็นที่ต้องการประเมนิผล 

และก าหนดตัวชี้วัดที่ส าคัญโดยใช้เกณฑ์เปรียบเทียบผลกับเป้าหมายของโครงการ ก่อนและหลังมีโครงการ  
เพื่อตัดสินผลส าเร็จของโครงการในภาพรวม ดังต่อไปนี้ (ตารางท่ี 2.1) 

 
 
 
 
 
 

กิจกรรมโครงการ 
- การส่งเสริมการผลติและใช้
เมล็ดพนัธุ์ดี 
- การถ่ายทอดองค์ความรู้/
เทคโนโลย ี
- การจดัการด้านการตลาด 

เกษตรกร/กลุ่มเป้าหมาย 

- งบประมาณ 
- บุคลากรผู้ปฏิบติังานในโครงการ 
- หลกัสตูรการฝึกอบรม/องค์ความรู้/เทคโนโลย ี
- เคร่ืองจกัรกลการเกษตร ฯลฯ 

 

 
 

 

Input 

ต้นทนุการผลิตลดลง 
ผลผลิตข้าวคณุภาพดีเพ่ิมขึน้ 

องค์ความรู้/
เทคโนโลย ี

ช่องทางการจ าหน่าย (ตลาด) 

การบริหารจดัการข้าวแบบครบวงจร 

แปลงส่งเสริม/แปลง
เรียนรู้ (แปลงต้นแบบ) 

แผนการจดัการ
ด้านการตลาด 

Output 

Effect 

Managemen
t 

 เกษตรกร/กลุ่มเป้าหมาย 

- งบประมาณ      
-  บคุลากรผู้ปฏิบติังานในโครงการ   
- หลกัสตูรการฝึกอบรม/องค์ความรู้/เทคโนโลยี      
- เคร่ืองจกัรกลการเกษตร ฯลฯ 
 

 
 

 

Input 

รายได้เพ่ิมขึน้  
ชมุชนมีความเข้มแข็ง  
พึง่พาตนเองได้ 

 

ต้นทนุการผลิตลดลง 
ผลผลิตข้าวคณุภาพดีเพ่ิมขึน้ 

องค์ความรู้/
เทคโนโลย ี

ช่องทางการจ าหน่าย (ตลาด) 

การบริหารจดัการข้าวแบบครบวงจร 

ผลการประเมินโครงการใน
ภาพรวม ตามตวัชีว้ดัเปรียบเทยีบ

กับเป้าหมายทีก่ าหนด 

ข้อเสนอแนะแนวทางในการ
ปรับปรุงการด าเนินงาน
โครงการที่เหมาะสม 

แปลงส่งเสริม/แปลง
เรียนรู้ (แปลงต้นแบบ) 

แผนการจดัการ
ด้านการตลาด 

Output 

Effect 

Managemen
t 

กิจกรรมโครงการ 
- การส่งเสริมการผลติและใช้เมล็ดพนัธุ์ดี 
- การถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลย ี
- การจดัการด้านการตลาด 
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ตารางท่ี 2.1 ประเด็นและตัวชี้วัดในการประเมินผลโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ปี 2559 

ประเด็น ตัวชี้วัด 
1) การบริหารจัดการ (Management) 1.1 ระดับความเหมาะสมของหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข การคัดเลอืก   

     เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 
    - การเตรียมการ 1.2 ระดับความเหมาะสมของคู่มอืโครงการ เอกสารค าแนะน า 

      เกษตรกร 
    - การประชุมช้ีแจง การประชาสัมพันธ์ 1.3 ระดับความเข้าใจโครงการของผู้เกี่ยวข้อง 
 1.4 ระดับความร่วมมอืของผู้เกี่ยวข้องในการบรหิารจัดการโครงการ 
       และการปฏิบัติงานในชุมชน/กลุม่ 
 1.5 จ านวนหน่วยงานที่มีการบรูณาการงานในโครงการ/คณะกรรมการ 
       ต่างๆ (ส่วนกลาง จังหวัด) 
    - การติดตามโครงการ 1.6 จ านวนครั้งของการติดตามการปฏิบัติงานในพื้นที่ของหน่วยงาน 
       ส่วนกลาง เขต จังหวัด 
2) ปัจจัยน าเขา้ (Input)  
    - งบประมาณ 2.1 ร้อยละของงบประมาณที่ใช้จ่ายจรงิ (งบประมาณที่ใช้ไป 
      เปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับ) 
 2.2 ระดับความพร้อม ความทันเวลาของงบประมาณ 
    - องค์กร/หน่วยงานด าเนินงานโครงการ 2.3 จ านวนหน่วยงาน/องค์กรที่ร่วมด าเนินงานโครงการ 
    - เกษตรกร 2.4 ร้อยละของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ  
    - พื้นที่ 2.5 จ านวนพื้นที่ที่มีศักยภาพการผลิตข้าวในโครงการ 
    - ความรู้ 2.6 จ านวนหลักสูตรการอบรมเปรียบเทียบกับเป้าหมาย 
 2.7 ระดับความเหมาะสมของหลักสูตรการอบรม 
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ประเด็น ตัวชี้วัด 
3) ผลได้/ผลผลิต (Output)  
   - การสง่เสรมิการผลิตและใช้เมล็ดพันธ์ุด ี 3.1 รอ้ยละของกลุม่ที่ไดร้ับการส่งเสรมิ (จัดท าแปลงผลติเมล็ดพันธ์ุ 
      ปรับปรุงสภาพเมลด็พันธ์ุ ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธ์ุ ผลติปุ๋ย 
      อินทรีย์ บรหิารจัดการศัตรูข้าว การใช้เครื่องจกัรกลการเกษตร) 
 3.2 ร้อยละของเกษตรกรที่มีการจัดท าแปลงเมล็ดพันธ์ุข้าว 
   - การถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลย ี 3.3 จ านวนแปลงเรียนรู้ 
 3.4 จ านวนครั้งของการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 3.5 จ านวนช่องทาง/ประเภท/ชนิด/สื่อที่ใช้ในการถ่ายทอด 
      เทคโนโลย ี
   - การจัดการด้านการตลาด 3.6 จ านวนครั้งของการจัดประชุมเช่ือมโยงตลาด และจ านวน 
      ผู้เข้าร่วมประชุม 
 3.7 จ านวนแผนการตลาด 
4) ผลเบ้ืองต้น/ผลกระทบระยะสั้น (Effect) 4.1  ร้อยละของเกษตรกรในโครงการที่มกีารผลิตตามกระบวนการ 
   - การผลิต (ลดต้นทุน /เพิ่มผลผลิต)        ลดต้นทุน (ใช้เมล็ดพนัธ์ุดี ใช้อัตราเมล็ดพันธ์ุที่เหมาะสม ใช้ 
   (แปลงเมล็ดพันธ์ุข้าว แปลงเรียนรู้)        ปุ๋ยอินทรีย/์ปุ๋ยชีวภาพ การก าจัดโรคโดยใช้สารชีวภัณฑ์ ใช้ 
        ระบบนิเวศ ใช้เครือ่งจักรกลร่วมกัน 
 4.2 ค่าใช้จ่ายในการผลิตของเกษตรกร (ค่าเมล็ดพันธ์ุ ค่าปุ๋ย  
      ค่ายาปราบศัตรูพืช ค่าไถ ค่าหว่าน)   
 4.3 ร้อยละของเกษตรกรที่สามารถลดต้นทุนการผลิตข้าวลงไม่ต่ า 
      กว่า 1,000 บาท/ตัน  (เกณฑ์ = ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 
 4.4 ปริมาณการใช้สารเคมี/ปุ๋ยเคมี ลดลง 
 4.5 แหล่งเมล็ดพันธ์ุที่ใช้ในการผลิต 
 4.6 จ านวนพื้นที่ที่มีการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าว/ข้าวคุณภาพได้ 
      มาตรฐานเพิ่มข้ึน 
 4.7 ร้อยละของกลุม่ที่มกีารบรหิารจัดการการผลิตข้าวของชุมชน 
      แบบครบวงจร(มกีารวางแผน การผลิต การตลาด การบริหาร 
      จัดการภายในกลุ่ม) 
 4.8 ร้อยละของเกษตรกรที่เห็นว่าน าเทคโนโลยีการผลิตไปใช้ใน 
       แปลงนาแล้วเกิดผลดี    
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ตารางท่ี 2.1 ประเด็นและตัวชี้วัดในการประเมินผลโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ปี 2559 

ประเด็น ตัวชี้วัด 
1) การบริหารจัดการ (Management) 1.1 ระดับความเหมาะสมของหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข การคัดเลอืก   

     เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 
    - การเตรียมการ 1.2 ระดับความเหมาะสมของคู่มอืโครงการ เอกสารค าแนะน า 

      เกษตรกร 
    - การประชุมช้ีแจง การประชาสัมพันธ์ 1.3 ระดับความเข้าใจโครงการของผู้เกี่ยวข้อง 
 1.4 ระดับความร่วมมอืของผู้เกี่ยวข้องในการบรหิารจัดการโครงการ 
       และการปฏิบัติงานในชุมชน/กลุม่ 
 1.5 จ านวนหน่วยงานที่มีการบรูณาการงานในโครงการ/คณะกรรมการ 
       ต่างๆ (ส่วนกลาง จังหวัด) 
    - การติดตามโครงการ 1.6 จ านวนครั้งของการติดตามการปฏิบัติงานในพื้นที่ของหน่วยงาน 
       ส่วนกลาง เขต จังหวัด 
2) ปัจจัยน าเขา้ (Input)  
    - งบประมาณ 2.1 ร้อยละของงบประมาณที่ใช้จ่ายจรงิ (งบประมาณที่ใช้ไป 
      เปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับ) 
 2.2 ระดับความพร้อม ความทันเวลาของงบประมาณ 
    - องค์กร/หน่วยงานด าเนินงานโครงการ 2.3 จ านวนหน่วยงาน/องค์กรที่ร่วมด าเนินงานโครงการ 
    - เกษตรกร 2.4 ร้อยละของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ  
    - พื้นที่ 2.5 จ านวนพื้นที่ที่มีศักยภาพการผลิตข้าวในโครงการ 
    - ความรู้ 2.6 จ านวนหลักสูตรการอบรมเปรียบเทียบกับเป้าหมาย 
 2.7 ระดับความเหมาะสมของหลักสูตรการอบรม 
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ประเด็น ตัวชี้วัด 
3) ผลได้/ผลผลิต (Output)  
   - การสง่เสรมิการผลิตและใช้เมล็ดพันธ์ุด ี 3.1 รอ้ยละของกลุม่ที่ไดร้ับการส่งเสรมิ (จัดท าแปลงผลติเมล็ดพันธ์ุ 
      ปรับปรุงสภาพเมลด็พันธ์ุ ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธ์ุ ผลติปุ๋ย 
      อินทรีย์ บรหิารจัดการศัตรูข้าว การใช้เครื่องจกัรกลการเกษตร) 
 3.2 ร้อยละของเกษตรกรที่มีการจัดท าแปลงเมล็ดพันธ์ุข้าว 
   - การถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลย ี 3.3 จ านวนแปลงเรียนรู้ 
 3.4 จ านวนครั้งของการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 3.5 จ านวนช่องทาง/ประเภท/ชนิด/สื่อที่ใช้ในการถ่ายทอด 
      เทคโนโลย ี
   - การจัดการด้านการตลาด 3.6 จ านวนครั้งของการจัดประชุมเช่ือมโยงตลาด และจ านวน 
      ผู้เข้าร่วมประชุม 
 3.7 จ านวนแผนการตลาด 
4) ผลเบ้ืองต้น/ผลกระทบระยะสั้น (Effect) 4.1  ร้อยละของเกษตรกรในโครงการที่มกีารผลิตตามกระบวนการ 
   - การผลิต (ลดต้นทุน /เพิ่มผลผลิต)        ลดต้นทุน (ใช้เมล็ดพนัธ์ุดี ใช้อัตราเมล็ดพันธ์ุที่เหมาะสม ใช้ 
   (แปลงเมล็ดพันธ์ุข้าว แปลงเรียนรู้)        ปุ๋ยอินทรีย/์ปุ๋ยชีวภาพ การก าจัดโรคโดยใช้สารชีวภัณฑ์ ใช้ 
        ระบบนิเวศ ใช้เครือ่งจักรกลร่วมกัน 
 4.2 ค่าใช้จ่ายในการผลิตของเกษตรกร (ค่าเมล็ดพันธ์ุ ค่าปุ๋ย  
      ค่ายาปราบศัตรูพืช ค่าไถ ค่าหว่าน)   
 4.3 ร้อยละของเกษตรกรที่สามารถลดต้นทุนการผลิตข้าวลงไม่ต่ า 
      กว่า 1,000 บาท/ตัน  (เกณฑ์ = ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 
 4.4 ปริมาณการใช้สารเคมี/ปุ๋ยเคมี ลดลง 
 4.5 แหล่งเมล็ดพันธ์ุที่ใช้ในการผลิต 
 4.6 จ านวนพื้นที่ที่มีการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าว/ข้าวคุณภาพได้ 
      มาตรฐานเพิ่มข้ึน 
 4.7 ร้อยละของกลุม่ที่มกีารบรหิารจัดการการผลิตข้าวของชุมชน 
      แบบครบวงจร(มกีารวางแผน การผลิต การตลาด การบริหาร 
      จัดการภายในกลุ่ม) 
 4.8 ร้อยละของเกษตรกรที่เห็นว่าน าเทคโนโลยีการผลิตไปใช้ใน 
       แปลงนาแล้วเกิดผลดี    
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ประเด็น ตัวชี้วัด 
   - การตลาด 4.9 จ านวนช่องทางการตลาดข้าวของกลุ่มเพิ่มข้ึน   
 4.10 ปริมาณและราคาข้าวเพิ่มข้ึน 
   - สังคม 4.11 ร้อยละของกลุ่มที่มีการบริหารจัดการภายในกลุ่ม 
 4.12 ร้อยละของกลุม่ที่จัดต้ังแล้วมกีิจกรรมต่อเนือ่ง 
 4.13 ร้อยละของเกษตรกรในโครงการที่น ารูปแบบแปลงต้นแบบ 
        ไปด าเนินการในพื้นที่ตนเอง 
 4.14 ระดับความคิดเห็นต่อการเสริมสร้างความร่วมมือและความ 
        สามัคคีภายในชุมชน 
- ความพึงพอใจต่อโครงการ 4.15 ระดับความพึงพอใจของผู้มสี่วนเกี่ยวข้องต่อการด าเนนิงาน 
        โครงการ 

2.5.3 การรวบรวมข้อมูล 
1) วิธีการรวบรวมข้อมูล การประเมินผลนี้ ใช้ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) และทุติยภูมิ 

(Secondary Data) โดยข้อมูลปฐมภูมิรวบรวมข้อมูลโดยการส ารวจด้วยตัวอย่าง ใช้แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ 
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเป้าหมาย ลักษณะของแบบสอบถามมีทั้งข้อค าถาม  
แบบเติมค า เลือกตอบ การสอบถามความคิดเห็น  

2) แหล่งข้อมูล ข้อมูลที่ใช้ในการประเมินผลได้มาจากแหล่งข้อมูล 2 แหล่ง ดังนี้  
2.1) ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ โดยใช้แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม 

เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากลุ่มเป้าหมายที่ตกเป็นตัวอย่าง ตามขั้นตอนและวิธีการสุ่มตัวอย่าง เพื่อให้
ตัวอย่างมีการกระจายและเป็นตัวแทนของประชากรได้ 3 กลุ่ม ดังนี้ 

(1) หน่วยตัวอย่างเกษตรกร 
 (1.1) ขนาดตัวอย่างกลุ่มเป้าหมายเกษตรกร ที่มีการด าเนินงานโครงการนี้จ านวน 300 

กลุ่ม ๆ ละ 200 ราย  รวม 60,000 ราย โดยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 80 กลุ่ม (ประมาณร้อยละ 27) เพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานได้ทัน ก าหนดขนาดตัวอย่างเกษตรกรของแต่ละกลุ่ม ประมาณ 5 - 8 รายต่อกลุ่ม ได้จ านวน
ตัวอย่าง 400 - 640 ราย เนื่องจากเกษตรกรภายในกลุ่มมีลักษณะที่คล้ายกัน (Homogeneous) ซึ่งหากมีการแยก
กลุ่มย่อยตามกิจกรรมต่างๆ ให้ใช้จ านวนตัวอย่างข้ันสูง (8 รายต่อกลุ่ม)   

 (1.2) การสุ่มตัวอย่าง เลือกกลุ่มตัวอย่างจากบัญชีรายช่ือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายแบบไม่ทดแทน (Simple Random without Replacement) ได้กลุ่มตัวอย่างตกอยู่ใน 
41 จังหวัด และเลือกเกษตรกรในแต่ละกลุ่มที่ตกเป็นตัวอย่าง โดยวิธีการสุ่มอย่างง่ายแบบไม่ทดแทน  (Simple 
Random without Replacement) จากบัญชีรายช่ือเกษตรกรในแต่ละกลุ่มได้เกษตรกร จ านวน 400 - 640 ราย  
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(2) หน่วยตัวอย่างผู้น ากลุ่ม โดยเลือกผู้น ากลุ่มทุกกลุ่มที่ตกเป็นตัวอย่าง รวม 80 ราย  
(3) หน่วยตัวอย่างเจ้าหน้าที่หน่วยงาน ที่รับผิดชอบโครงการในระดับพื้นที่ ใช้แผนแบบ

การเลือกตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling Method) ผู้ที่รับผิดชอบงานโครงการของแต่ละ
หน่วยงานที่ร่วมโครงการ ประมาณ 41 จังหวัด ๆ ละ 5 ราย รวม 205 ราย  

2.2) ข้อมูลทุติยภูมิ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากการทบทวน รวบรวมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ ได้แก่ เอกสารประกอบการประชุม สรุปผลการประชุมคณะกรรมการ เอกสารโครงการ รายงาน
ความก้าวหน้าผลการด าเนินงานโครงการ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และเอกสารรายงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ข้อมูล
จากเว็บไซต์ เป็นต้น 

2.5.4 การวิเคราะห์ข้อมลู 
ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistics) คือค่าเฉลี่ย ค่าผลรวม ค่าร้อยละ เพื่ออธิบายประกอบตาราง และวิธีการทางคณิตศาสตร์ 
การวิเคราะห์โดยใช้มาตรวัดของ ลิเคิร์ท (Likert Scale) คือ การให้คะแนนและค านวณผลการประเมิน โดย 

1) แบ่งช่วงของระดับคะแนนการประเมินข้อมูลเชิงคุณภาพ ออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ “น้อย/ควร
ปรับปรุง” “ปานกลาง” และ “มาก/ดี” โดยท าการแบ่งระดับคะแนนที่มีค่าอยู่ระหว่าง 1.00 - 3.00 เป็น 3 ช่วง คือ ระดับ
คะแนน 1.00 - 1.66 จัดอยู่ในช่วง “น้อย/ควรปรับปรุง” ระดับคะแนน 1.67 - 2.33 จัดอยู่ในช่วง “ปานกลาง” 
ระดับคะแนน 2.34 - 3.00 จัดอยู่ในช่วง “มาก/ดี” (ตารางท่ี 2.2) 

ตารางท่ี 2.2 ระดับคะแนนของผลการประเมินในแต่ละระดับ  
ผลการประเมิน ระดับคะแนนท่ีได้รับ ช่วงค่าเฉลี่ยการประเมินผล 

มาก/ดี 3 2.34 – 3.00 
ปานกลาง 2 1.67 – 2.33 

น้อย/ควรปรบัปรุง 1 1.00 – 1.66 

 

2.6 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการประเมินผล  

ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้ผลการประเมินที่ได้เป็นข้อมลูสนบัสนนุ
ในการจัดท าแนวทางการด าเนินงานตามนโยบายที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องข้าวในระยะยาวให้กับชาวนาทั้งประเทศ  
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ประเด็น ตัวชี้วัด 
   - การตลาด 4.9 จ านวนช่องทางการตลาดข้าวของกลุ่มเพิ่มข้ึน   
 4.10 ปริมาณและราคาข้าวเพิ่มข้ึน 
   - สังคม 4.11 ร้อยละของกลุ่มที่มีการบริหารจัดการภายในกลุ่ม 
 4.12 ร้อยละของกลุม่ที่จัดต้ังแล้วมกีิจกรรมต่อเนือ่ง 
 4.13 ร้อยละของเกษตรกรในโครงการที่น ารูปแบบแปลงต้นแบบ 
        ไปด าเนินการในพื้นที่ตนเอง 
 4.14 ระดับความคิดเห็นต่อการเสริมสร้างความร่วมมือและความ 
        สามัคคีภายในชุมชน 
- ความพึงพอใจต่อโครงการ 4.15 ระดับความพึงพอใจของผู้มสี่วนเกี่ยวข้องต่อการด าเนนิงาน 
        โครงการ 

2.5.3 การรวบรวมข้อมูล 
1) วิธีการรวบรวมข้อมูล การประเมินผลนี้ ใช้ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) และทุติยภูมิ 

(Secondary Data) โดยข้อมูลปฐมภูมิรวบรวมข้อมูลโดยการส ารวจด้วยตัวอย่าง ใช้แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ 
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเป้าหมาย ลักษณะของแบบสอบถามมีทั้งข้อค าถาม  
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กลุ่ม ๆ ละ 200 ราย  รวม 60,000 ราย โดยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 80 กลุ่ม (ประมาณร้อยละ 27) เพื่อให้
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41 จังหวัด และเลือกเกษตรกรในแต่ละกลุ่มที่ตกเป็นตัวอย่าง โดยวิธีการสุ่มอย่างง่ายแบบไม่ทดแทน  (Simple 
Random without Replacement) จากบัญชีรายช่ือเกษตรกรในแต่ละกลุ่มได้เกษตรกร จ านวน 400 - 640 ราย  

18 

 

(2) หน่วยตัวอย่างผู้น ากลุ่ม โดยเลือกผู้น ากลุ่มทุกกลุ่มที่ตกเป็นตัวอย่าง รวม 80 ราย  
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การเลือกตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling Method) ผู้ที่รับผิดชอบงานโครงการของแต่ละ
หน่วยงานที่ร่วมโครงการ ประมาณ 41 จังหวัด ๆ ละ 5 ราย รวม 205 ราย  

2.2) ข้อมูลทุติยภูมิ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากการทบทวน รวบรวมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ ได้แก่ เอกสารประกอบการประชุม สรุปผลการประชุมคณะกรรมการ เอกสารโครงการ รายงาน
ความก้าวหน้าผลการด าเนินงานโครงการ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และเอกสารรายงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ข้อมูล
จากเว็บไซต์ เป็นต้น 

2.5.4 การวิเคราะห์ข้อมลู 
ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistics) คือค่าเฉลี่ย ค่าผลรวม ค่าร้อยละ เพื่ออธิบายประกอบตาราง และวิธีการทางคณิตศาสตร์ 
การวิเคราะห์โดยใช้มาตรวัดของ ลิเคิร์ท (Likert Scale) คือ การให้คะแนนและค านวณผลการประเมิน โดย 

1) แบ่งช่วงของระดับคะแนนการประเมินข้อมูลเชิงคุณภาพ ออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ “น้อย/ควร
ปรับปรุง” “ปานกลาง” และ “มาก/ดี” โดยท าการแบ่งระดับคะแนนที่มีค่าอยู่ระหว่าง 1.00 - 3.00 เป็น 3 ช่วง คือ ระดับ
คะแนน 1.00 - 1.66 จัดอยู่ในช่วง “น้อย/ควรปรับปรุง” ระดับคะแนน 1.67 - 2.33 จัดอยู่ในช่วง “ปานกลาง” 
ระดับคะแนน 2.34 - 3.00 จัดอยู่ในช่วง “มาก/ดี” (ตารางท่ี 2.2) 

ตารางท่ี 2.2 ระดับคะแนนของผลการประเมินในแต่ละระดับ  
ผลการประเมิน ระดับคะแนนท่ีได้รับ ช่วงค่าเฉลี่ยการประเมินผล 

มาก/ดี 3 2.34 – 3.00 
ปานกลาง 2 1.67 – 2.33 

น้อย/ควรปรบัปรุง 1 1.00 – 1.66 

 

2.6 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการประเมินผล  

ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้ผลการประเมินที่ได้เป็นข้อมลูสนบัสนนุ
ในการจัดท าแนวทางการด าเนินงานตามนโยบายที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องข้าวในระยะยาวให้กับชาวนาทั้งประเทศ  

 

 

 



19 

 

บทท่ี 3 
ผลการประเมิน 

 
การประเมินผลโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ภายใต้โครงการ                  

ปรับโครงสร้างการผลิตข้าว ปี 2559 นี้ เป็นการประเมินผลระหว่างมีโครงการ (On-going Evaluation) จ าแนกการ
ประเมินผลตามรูปแบบการประเมินในประเด็นต่างๆ ได้แก่ 1) การบริหารจัดการ (Management) 2) ปัจจัยน าเข้า 
(Input) 3) ผลได ้(Output) และ 4) ผลกระทบระยะสั้น (Effect) โดยมีผลการประเมินผล ดังนี้  

 
3.1 ด้านการบริหารจัดการ (Management) 

3.1.1 การบริหารจัดการในโครงการ 

1) การคัดเลือกพ้ืนท่ีด าเนินการ  
หลักเกณฑ์ในการพิจาณาคัดเลือกพื้นที่ด าเนินการ ได้แก่ 1) เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการผลิต 

ไม่เสี่ยงต่อฝนแล้ง/น้ าท่วม 2) ชาวนามีความพร้อมและสมัครใจที่จะร่วมโครงการ สามารถปฏิบัติตามค าแนะน า  
ของโครงการ 3) เป็นชุมชนที่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานส่วนท้องถ่ิน ได้แก่ ศูนย์ข้าวชุมชนที่มีความพร้อม  
หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร กลุ่มผู้ใช้น้ า เป็นต้น 4) มีการรวมกลุ่มชาวนากลุ่มละ 200 คน พื้นที่
ปลูกข้าว 2,000 ไร่ จากหลักเกณฑ์ดังกล่าว สามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายได้เกินเป้าหมายของโครงการ และจากการ
ส ารวจความเห็นของเกษตรกรสมาชิกกลุ่มที่ร่วมโครงการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เห็นว่า หลักเกณฑ์เงื่อนไข            
การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายมีความเหมาะสมในระดับมาก ด้วยคะแนนเฉลี่ย 2.78 โดยเกษตรกรมีความพึงพอใจ
ระดับมาก ด้วยคะแนน 2.83 สูงกว่าเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีระดับคะแนน 2.40 (ตารางท่ี 3.1)  
 
ตารางท่ี 3.1 ระดับความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ เง่ือนไข การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย 

หน่วย : ร้อยละ 

รายการ ระดับความเหมาะสม คะแนนเฉลี่ย แปลผล มาก ปานกลาง น้อย รวม 
1. เจ้าหน้าที่  44.24 51.52 4.24 100.00 2.40 มาก 
2. เกษตรกร 82.89 16.95 0.16 100.00 2.83 มาก 

เฉลี่ย 78.35 21.01 0.64 100.00 2.78 มาก 
ที่มา: จากการส ารวจ 

 
เกษตรกร ร้อยละ 83.69 เห็นว่า พื้นที่ของตนเองที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมในโครงการยังมี

ความเสี่ยงต่อภาวะฝนแล้งและน้ าท่วมอยู่ในระดับปานกลาง ด้วยคะแนนเฉลี่ย 2.23 และร้อยละ 16.31 เห็นว่าไม่มี
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ความเสี่ยง โดยเกษตรกร ร้อยละ 84.05 เห็นว่า พื้นที่มีความเสี่ยงเรื่องฝนแล้ง และร้อยละ 15.95 เห็นว่าพื้นที่มี
ความเสี่ยงเรื่องน้ าท่วม ทั้งนี้ เกษตรกรที่เห็นว่าพื้นที่มีความเสี่ยงเรื่องฝนแล้ง ร้อยละ 34.45 เห็นว่าเสี่ยงในระดับ
มาก ร้อยละ 57.41 ระดับปานกลาง และร้อยละ 8.14 ระดับน้อย ส่วนเกษตรกรที่เห็นว่าพื้นที่มีความเสี่ยงเรื่องน้ า
ท่วม ร้อยละ 31.58 เห็นว่าเสี่ยงในระดับมาก ร้อยละ 52.63 ระดับปานกลาง และร้อยละ 15.79 ระดับน้อย             
(ภาพท่ี 3.1 3.2 และ 3.3) 

     
ภาพท่ี 3.1 ระดับความเห็นของเกษตรกรต่อความเสี่ยงของพ้ืนท่ีท่ีเข้าร่วมโครงการ 

  ที่มา : จากการส ารวจ 

  
 ภาพท่ี 3.2 ระดับความเสี่ยงการเกิดฝนแล้ง                 ภาพท่ี 3.3 ระดับความเสี่ยงการเกิดน้ าท่วม 
 ที่มา : จากการส ารวจ            ที่มา : จากการส ารวจ 

 
2) การคัดเลือกสมาชิก/พ้ืนท่ีให้เป็นแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ (ไข่แดง)  

ในการคัดเลือกสมาชิกเพื่อท าแปลงผลิตเมล็ดพันธ์ุ จะมีหลักเกณฑ์โดยคัดเลือกสมาชิกที่สมัคร
ใจและมีความตั้งใจจริง และเคยมีประสบการณ์ในการผลิตเมล็ดพันธ์ุมาก่อน ซึ่งร้อยละ 53.40 เป็นเกษตรกร               
ที่มีประสบการณ์ในการท าแปลงผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวมาก่อน โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 51.24 มีประสบการณ์ระหว่าง              
1 – 5 ปี ร้อยละ 32.61 มีประสบการณ์ 5-10 ปี และร้อยละ 16.15 มีประสบการณ์ 10 ปีข้ึนไป และร้อยละ 46.60 
ไม่มีประสบการณ์ ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์โครงการ (ตารางท่ี 3.2) 
 
 

คะแนนเฉลี่ย 2.26 

 

 

คะแนนเฉลี่ย 2.16 
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ตารางท่ี 3.2 ประสบการณ์ของเกษตรกรในการท าแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ (ไข่แดง) 
รายการ ร้อยละ 

1. มีประสบการณ์มาก่อน 53.40 
    1) 1-5 ป ี                        51.24 
    2) 5-10 ป ี                32.61 
    3) 10 ปีข้ึนไป 16.15 
2. ไม่มีประสบการณ์มาก่อน 46.60 

รวม 100.00 
ท่ีมา: จากการส ารวจ 

 
ทั้งนี้ ผู้น ากลุ่ม ร้อยละ 70.67 เห็นว่า พื้นที่ที่คัดเลือกเป็นแปลงผลิตเมล็ดพันธ์ุ (ไข่แดง) มีความเสี่ยง

ต่อฝนแล้งและน้ าท่วมอยู่ในระดับปานกลาง ด้วยคะแนนเฉลี่ย 2.14 และ 2.13 ตามล าดับ โดยร้อยละ 29.33  
เห็นว่าไม่มีความเสี่ยง และร้อยละ 70.67 เห็นว่ามีความเสี่ยง ในจ านวนนี้ ร้อยละ 64.15 เห็นว่า พื้นที่มีความเสี่ยง
เรื่องฝนแล้ง และร้อยละ 34.85 ความเสี่ยงเรื่องน้ าท่วม ผู้น ากลุ่ม ร้อยละ 34.88 เห็นว่าพื้นที่มีความเสี่ยงเรื่อง  
ฝนแล้ง ในระดับมาก ร้อยละ 44.19 ระดับปานกลาง และร้อยละ 20.93 ระดับน้อย ส่วนผู้น ากลุ่ม ร้อยละ 30.43 
เห็นว่าพื้นที่มีความเสี่ยงเรื่องน้ าท่วมในระดับมาก ร้อยละ 52.17 ระดับปานกลาง และร้อยละ 17.39 ระดับน้อย  
(ภาพท่ี 3.4  3.5  และ 3.6) 

 

      
ภาพท่ี 3.4 ความเห็นของผู้น าต่อความเสี่ยงของพ้ืนท่ีแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ (ไข่แดง) ท่ีร่วมโครงการ 

       ที่มา : จากการส ารวจ 
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ตารางท่ี 3.2 ประสบการณ์ของเกษตรกรในการท าแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ (ไข่แดง) 
รายการ ร้อยละ 

1. มีประสบการณ์มาก่อน 53.40 
    1) 1-5 ป ี                        51.24 
    2) 5-10 ป ี                32.61 
    3) 10 ปีข้ึนไป 16.15 
2. ไม่มีประสบการณ์มาก่อน 46.60 

รวม 100.00 
ท่ีมา: จากการส ารวจ 

 
ทั้งนี้ ผู้น ากลุ่ม ร้อยละ 70.67 เห็นว่า พื้นที่ที่คัดเลือกเป็นแปลงผลิตเมล็ดพันธ์ุ (ไข่แดง) มีความเสี่ยง

ต่อฝนแล้งและน้ าท่วมอยู่ในระดับปานกลาง ด้วยคะแนนเฉลี่ย 2.14 และ 2.13 ตามล าดับ โดยร้อยละ 29.33  
เห็นว่าไม่มีความเสี่ยง และร้อยละ 70.67 เห็นว่ามีความเสี่ยง ในจ านวนนี้ ร้อยละ 64.15 เห็นว่า พื้นที่มีความเสี่ยง
เรื่องฝนแล้ง และร้อยละ 34.85 ความเสี่ยงเรื่องน้ าท่วม ผู้น ากลุ่ม ร้อยละ 34.88 เห็นว่าพื้นที่มีความเสี่ยงเรื่อง  
ฝนแล้ง ในระดับมาก ร้อยละ 44.19 ระดับปานกลาง และร้อยละ 20.93 ระดับน้อย ส่วนผู้น ากลุ่ม ร้อยละ 30.43 
เห็นว่าพื้นที่มีความเสี่ยงเรื่องน้ าท่วมในระดับมาก ร้อยละ 52.17 ระดับปานกลาง และร้อยละ 17.39 ระดับน้อย  
(ภาพท่ี 3.4  3.5  และ 3.6) 

 

      
ภาพท่ี 3.4 ความเห็นของผู้น าต่อความเสี่ยงของพ้ืนท่ีแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ (ไข่แดง) ท่ีร่วมโครงการ 

       ที่มา : จากการส ารวจ 
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ภาพท่ี 3.5 ระดับความเสี่ยงการเกิดฝนแล้ง                 ภาพท่ี 3.6 ระดับความเสี่ยงการเกิดน้ าท่วม 

 ที่มา : จากการส ารวจ            ที่มา : จากการส ารวจ 
 
3.1.2 การประชาสัมพันธ์และการรับรู้ 

1) เอกสารความรู้ คู่มือโครงการ  
เจ้าหน้าที่ เห็นว่า เอกสารคู่มือโครงการ (เล่มคู่มือ) มีความเหมาะสมปานกลาง ที่คะแนนเฉลี่ย 

2.29 เนื่องจากเอกสารคู่มือมีรายละเอียดมาก แต่บางกิจกรรมควรอธิบายความชัดเจนให้มากขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดความ
สับสนระหว่างการปฏิบัติงาน เพิ่มรายละเอียด/วิธีการบูรณาการการท างานร่วมกันของหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่บาง
รายไม่ได้รับคู่มือที่แจกจ่ายให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนั้น ส าหรับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า ร้อยละ 
93.52 ได้รับเอกสารแนะน าความรู้จากโครงการ และร้อยละ 6.48 ไม่ได้รับ และในจ านวนเกษตรกรที่ได้รับเอกสาร
ได้น าไปใช้ประโยชน์แล้ว ร้อยละ 96.88 โดยเห็นว่ามีความเหมาะสมมาก ร้อยละ 56.53 เหมาะสมปานกลาง ร้อยละ 
42.40 และเหมาะสมน้อย ร้อยละ 1.07 ส่วนเกษตรกรที่ได้รับแล้วแต่ยังไม่ได้น าไปใช้ประโยชน์ร้อยละ 3.12 
เนื่องจากยังไม่ได้อ่าน/ศึกษาอย่างจริงจัง (ภาพท่ี 3.7  3.8  และ 3.9) 

 

    
ภาพท่ี 3.7 การได้รับเอกสารค าแนะน าของเกษตรกร       ภาพท่ี 3.8 การใช้ประโยชน์ของเอกสารของเกษตรกร  
ที่มา : จากการส ารวจ              ที่มา : จากการส ารวจ 

คะแนนเฉลี่ย 
2.14 

 

ได้รับ 
93.52 

 ไม่ได้รับ
6.48 

คะแนนเฉลี่ย 
2.13 
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ภาพท่ี 3.9 ความเหมาะสมของเอกสารค าแนะน า 

          ที่มา : จากการส ารวจ 
 

2) ความเข้าใจโครงการและการรับรู้ขา่วสารของผู้เกี่ยวข้อง 
กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเวทีชุมชนเพื่อถ่ายทอดความรู้ ช้ีแจง

รายละเอียดโครงการให้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย เป้าหมาย วัตถุประสงค์ของโครงการ ภารกิจของ  
แต่ละหน่วยงาน รวมถึง การประชาคมเพื่อก าหนดแผนการผลิตของกลุ่ม คณะกรรมการบริหารกลุ่ม และการ
แบ่งกลุ่มสมาชิกเพื่อบริหารจัดการกลุ่มย่อย พบว่า เจ้าหน้าที่ ผู้น า และเกษตรกร มีความเข้าใจวัตถุประสงค์
โครงการอยู่ในระดับมาก ที่คะแนนเฉลี่ย 2.50 เนื่องจาก สามารถอธิบายถึงเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของโครงการได้
ตรงกับเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของโครงการได้อย่างชัดเจน โดยสรุปความเข้าใจได้ ดังนี้  

เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของโครงการในระดับมาก ด้วยคะแนนเฉลี่ย 
2.53 คือ เป็นการบูรณาการหลายหน่วยงาน โดยมีเป้าหมายให้กลุ่ม ชุมชน มีส่วนร่วมในการลดต้นทุนการผลิตและ
ผลิตอย่างมีคุณภาพ สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มชาวนา พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ให้เกษตรกรรวมกลุ่มรูปแบบ  
นาข้าวแปลงใหญ่ เพื่อให้เกษตรกรมีอ านาจต่อรอง จ าหน่ายข้าวเปลือกในราคาที่เป็นธรรม ซึ่งร้อยละ 56.42 เข้าใจ
ระดับมาก ร้อยละ 40.22 เข้าใจระดับปานกลาง และร้อยละ 3.35 เข้าใจระดับน้อย เนื่องจากไม่ได้เข้าร่วมประชุม
ช้ีแจงรายละเอียดโครงการ  

ผู้น ากลุ่ม/ประธานศูนย์ มีความเข้าใจเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของโครงการในระดับมาก  
ด้วยคะแนนเฉลี่ย 2.79 คือการรวมกลุ่มเพื่อลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มคุณภาพผลผลิต รวมผลิตรวมขาย สร้างการ
ต่อรองกับตลาดได้ โดยส่วนใหญ่  ร้อยละ 78.57 เ ข้าใจระดับมาก เนื่องจากมีความสนใจและเ ข้าใจ                   
เป้าหมายความต้องการของโครงการ และบางรายเข้าใจระดับปานกลาง  

เกษตรกรมีความเข้าใจเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของโครงการในระดับมาก ด้วยคะแนนเฉลี่ย 
2.46 คือ เพื่อให้เกษตรกรได้ลดต้นทุนการผลิต ใช้เมล็ดพันธ์ุดีในการเพาะปลูก เพิ่มเมล็ดพันธ์ุดี รวมคนรวมแปลง 
โดย ร้อยละ 48.55 และ 49.17 มีความเข้าใจในระดับมาก และปานกลาง ตามล าดับ และร้อยละ 2.48 เข้าใจระดับ
น้อย เนื่องจาก ไม่ได้เข้าร่วมเวทีชุมชนด้วยตนเอง เข้าร่วมโครงการตามเพื่อนบ้าน (ตารางท่ี 3.3) 

มาก 
56.53 

ปานกลาง
42.4 

 น้อย 
1.07 
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ภาพท่ี 3.9 ความเหมาะสมของเอกสารค าแนะน า 

          ที่มา : จากการส ารวจ 
 

2) ความเข้าใจโครงการและการรับรู้ขา่วสารของผู้เกี่ยวข้อง 
กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเวทีชุมชนเพื่อถ่ายทอดความรู้ ช้ีแจง

รายละเอียดโครงการให้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย เป้าหมาย วัตถุประสงค์ของโครงการ ภารกิจของ  
แต่ละหน่วยงาน รวมถึง การประชาคมเพื่อก าหนดแผนการผลิตของกลุ่ม คณะกรรมการบริหารกลุ่ม และการ
แบ่งกลุ่มสมาชิกเพื่อบริหารจัดการกลุ่มย่อย พบว่า เจ้าหน้าที่ ผู้น า และเกษตรกร มีความเข้าใจวัตถุประสงค์
โครงการอยู่ในระดับมาก ที่คะแนนเฉลี่ย 2.50 เนื่องจาก สามารถอธิบายถึงเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของโครงการได้
ตรงกับเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของโครงการได้อย่างชัดเจน โดยสรุปความเข้าใจได้ ดังนี้  

เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของโครงการในระดับมาก ด้วยคะแนนเฉลี่ย 
2.53 คือ เป็นการบูรณาการหลายหน่วยงาน โดยมีเป้าหมายให้กลุ่ม ชุมชน มีส่วนร่วมในการลดต้นทุนการผลิตและ
ผลิตอย่างมีคุณภาพ สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มชาวนา พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ให้เกษตรกรรวมกลุ่มรูปแบบ  
นาข้าวแปลงใหญ่ เพื่อให้เกษตรกรมีอ านาจต่อรอง จ าหน่ายข้าวเปลือกในราคาที่เป็นธรรม ซึ่งร้อยละ 56.42 เข้าใจ
ระดับมาก ร้อยละ 40.22 เข้าใจระดับปานกลาง และร้อยละ 3.35 เข้าใจระดับน้อย เนื่องจากไม่ได้เข้าร่วมประชุม
ช้ีแจงรายละเอียดโครงการ  

ผู้น ากลุ่ม/ประธานศูนย์ มีความเข้าใจเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของโครงการในระดับมาก  
ด้วยคะแนนเฉลี่ย 2.79 คือการรวมกลุ่มเพื่อลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มคุณภาพผลผลิต รวมผลิตรวมขาย สร้างการ
ต่อรองกับตลาดได้ โดยส่วนใหญ่  ร้อยละ 78.57 เ ข้าใจระดับมาก เนื่องจากมีความสนใจและเ ข้าใจ                   
เป้าหมายความต้องการของโครงการ และบางรายเข้าใจระดับปานกลาง  

เกษตรกรมีความเข้าใจเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของโครงการในระดับมาก ด้วยคะแนนเฉลี่ย 
2.46 คือ เพื่อให้เกษตรกรได้ลดต้นทุนการผลิต ใช้เมล็ดพันธ์ุดีในการเพาะปลูก เพิ่มเมล็ดพันธ์ุดี รวมคนรวมแปลง 
โดย ร้อยละ 48.55 และ 49.17 มีความเข้าใจในระดับมาก และปานกลาง ตามล าดับ และร้อยละ 2.48 เข้าใจระดับ
น้อย เนื่องจาก ไม่ได้เข้าร่วมเวทีชุมชนด้วยตนเอง เข้าร่วมโครงการตามเพื่อนบ้าน (ตารางท่ี 3.3) 

มาก 
56.53 

ปานกลาง
42.4 

 น้อย 
1.07 
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ตารางท่ี 3.3 ความเข้าใจโครงการของผู้เกี่ยวข้อง 
หน่วย : ร้อยละ 

ผู้เกี่ยวข้อง ระดับความเข้าใจ คะแนนเฉลี่ย แปลผล มาก ปานกลาง น้อย รวม 
1) เจ้าหน้าที ่ 56.42 40.22 3.35 100.00 2.53 มาก 
2) ผู้น ากลุม่/ประธาน 78.57 21.43 - 100.00 2.79 มาก 
3) เกษตรกรในโครงการ 48.35 49.17 2.48 100.00 2.46 มาก 

เฉลี่ย 52.51 45.03 2.46 100.00 2.50 มาก 
ที่มา: จากการส ารวจ 

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ เห็นว่า การช้ีแจง/ประชาสัมพันธ์จากส่วนกลาง และระหว่าง
หน่วยงานในพื้นที่ มีความเหมาะสมปานกลาง เนื่องจาก ไม่มีการประชุมช้ีแจงอย่างต่อเนื่อง และเป็นการ
มอบหมาย/สั่งการตามเอกสารหนังสือ การช้ีแจงโครงการไม่ทั่วถึงเจ้าหน้าที่ทุกระดับ การสร้างความเข้าใจให้กับ
ผู้ปฏิบัติงานค่อนข้างน้อย ท าให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องศึกษาเองตามคู่มือ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในระดับพื้นที่ ควร
มีการประชุมและมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหลักในการประสานงานอย่างชัดเจน ท าหน้าที่เป็นเจ้าภาพหลักในการนัด
ประชุมและแจ้งแนวทางปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานในพื้นที่ 

อย่างไรก็ตาม การรับรู้ข่าวสารของโครงการตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของเกษตรกร 
พบว่า ช่องทางการประชาสัมพันธ์สองอันดับแรกที่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการได้รับรู้ ข่าวสารโครงการ คือ  
จากเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ และ ผู้น าชุมชน/อบต./ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 45.44 และ 38.36 ตามล าดับ 
รองลงมาคือ จากญาติ/เพื่อนบ้าน หอกระจายข่าว จากวิทยุ/โทรทัศน์ จากสื่อสิ่งพิมพ์/เอกสารแผ่นปลิว/โปสเตอร์ 
จากป้ายประชาสัมพันธ์ และจากทางสังคมออนไลน์/มือถือ คิดเป็นร้อยละ 8.75  5.03  0.47  0.74 และ0.19 
ตามล าดับ ส่วนอีกร้อยละ 1.02 เกษตรกรได้รับรู้ข่าวสารของโครงการจากสื่ออื่นๆ เช่น จากศูนย์ข้าวชุมชน/ศูนย์เรียนรู้ 
เป็นต้น (ภาพท่ี 3.10) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.10 ช่องทางการรับรู้ข่าวสารโครงการของเกษตรกร 
   ที่มา : จากการส ารวจ 

45.44 
38.36 

8.75 
5.03 

0.47 
0.74 

0.19 
1.02 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

1. เจ้าหน้าทีใ่นพื้นที่ 
2. ผู้น าชมุชน/อบต./ก านัน/ผูใ้หญ่บา้น 

3. ญาต/ิเพื่อนบ้าน หอกระจายข่าว 
4. วิทยุ/โทรทัศน์ 

5. สื่อสิ่งพิมพ์/เอกสารแผ่นปลิว/โปสเตอร์ 
6. ป้ายประชาสมัพันธ ์

7. จากทางสังคมออนไลน์/มือถือ 
8. อื่นๆ เช่น ศูนยข์้าวชมุชน/ศูนย์เรียนรู้ 

ร้อยละ 

25 

 

3.1.3 ความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการโครงการและปฏิบัติงานในชุมชน/กลุ่ม 
 จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ พบว่า ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่ 

จากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และจากภาคเอกชน ในภาพรวมที่ระดับมาก ที่คะแนนเฉลี่ย 2.42 โดยได้รับความ
ร่วมมือจากหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่ (ท้ังในและนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) และจากเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการที่ระดับมาก ด้วยคะแนนเฉลี่ย 2.69 และ 2.58 ตามล าดับ ส่วนความร่วมมือจากภาคเอกชนระดับปาน
กลางค่อนไปทางน้อย ที่คะแนนเฉลี่ย 1.94 เนื่องจากเป็นช่วงเพิ่งเริ่มโครงการ เกษตรกรยังไม่สามารถประมาณการ
ผลผลิต ท าให้ภาคเอกชนไม่มีความแน่ใจในผลผลิต จึงอยู่ระหว่างการตัดสินใจที่จะเข้าร่วมโครงการ (ตารางท่ี 3.4)  
 
ตารางท่ี 3.4 ความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการโครงการ 

หนว่ย : ร้อยละ 

ผู้เกี่ยวข้อง 
ระดับความร่วมมือ คะแนน

เฉลี่ย แปลผล 
มาก ปานกลาง น้อย รวม 

1. จากหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที ่ 70.00 28.89 1.11 100.00 2.69 มาก 
2. จากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 60.00 38.33 1.67 100.00 2.58 มาก 
3. จากภาคเอกชน 25.77 42.94 31.29 100.00 1.94 ปานกลาง 

รวม/เฉลี่ย 52.77 36.52 10.71 100.00 2.42 มาก 
ที่มา: จากการส ารวจ 

 
3.2 ปัจจัยน าเข้า 

3.2.1 งบประมาณ 
โครงการฯ ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น 300,104,000 บาท โดยมีหน่วยงานได้รับจัดสรร

งบประมาณ 5 หน่วยงาน ได้แก่ กรมการข้าว กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ และ
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ซึ่งรวมทุกหน่วยงานได้ใช้จ่ายงบประมาณไปจ านวน 281,294,392 บาท คิดเป็น          
ร้อยละ 93.73 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ตารางท่ี 3.5)  
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ตารางท่ี 3.5 ผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานปี 2559 

หน่วยงาน 
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร งบประมาณท่ีเบิกจ่าย 
จ านวน 

(ล้านบาท) 
สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของจ านวน      
ท่ีได้รับจัดสรร 

1. กรมการข้าว 201.31 67.08 196.43 97.58 
2. กรมสง่เสรมิการเกษตร 72.73 24.23 59.00 81.12 
3. กรมพฒันาที่ดิน 18.06 6.02 18.02 99.76 
4. กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 7.50 2.50 7.40 98.73 
5. ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 0.50 0.17 0.44 88.25 

รวม 300.10 100.00 281.29 93.73 
ที่มา: รายงานผลการด าเนินงานรายไตรมาส ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  

จากการส ารวจ เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง เห็นว่า ระดับความเหมาะสมของงบประมาณอยู่ในระดับ 
ปานกลาง ด้วยคะแนนเฉลี่ย 2.23 โดยพิจารณา 1) ความเพียงพอของงบประมาณ ร้อยละ 39.65 เห็นว่า 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพียงพอต่อการด าเนินโครงการระดับมาก ร้อยละ 48.28 เพียงพอระดับปานกลาง และ 
ร้อยละ 12.07 ระดับน้อย และ 2) ความทันเวลาของงบประมาณ เจ้าหน้าที่ ร้อยละ 33.91 เห็นว่า งบประมาณ  
มีความทันเวลาระดับมาก ร้อยละ 50.57 ทันเวลาระดับปานกลาง และ ร้อยละ 15.52 ระดับน้อย ทั้งนี้ เนื่องจาก 
งบประมาณที่ได้รับเพียงพอกับภารกิจของหน่วยงานในโครงการ แต่งบประมาณลงพื้นที่ค่อนข้างล่าช้า ท าให้การ
ด าเนินการบางกิจกรรมต้องล่าช้าและไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ เช่น กิจกรรมที่ต้องเตรียมการก่อนการเพาะปลูก 
หรือกิจกรรมที่ต้องมีการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ (ตารางท่ี 3.6)  
 
ตารางท่ี 3.6 ความคิดเห็นของเจ้าหน้าท่ีต่อความเหมาะสมของงบประมาณ 

หน่วย : ร้อยละ 

รายการ 
ระดับความเหมาะสม คะแนน

เฉลี่ย แปลผล 
มาก ปานกลาง น้อย รวม 

1) ความเพียงพอของงบประมาณ 39.65 48.28 12.07 100.00 2.28 ปานกลาง 
2) ความทันเวลาของงบประมาณ 33.91 50.57 15.52 100.00 2.18 ปานกลาง 

รวม/เฉลี่ย 36.78 48.43 13.79 100.00 2.23 ปานกลาง 
ที่มา: จากการส ารวจ 
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3.2.2 องค์กร/หน่วยงาน ด าเนินงานโครงการ  
หน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่ีนอกเหนือจากหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว  

ยังมีหน่วยงาน อื่นๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมปศุสัตว์ 
ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เป็นต้น และมีหน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ร่วม
ด าเนินการ ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย องค์การบริหารส่วนต าบล ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กระทรวงมหาดไทย รวมทั้งภาคเอกชนบางราย เช่น โรงสีข้าว สภา
อุตสาหกรรม สภาหอการค้า บริษัท สหกรณ์การเกษตร ชมรม/สมาคมผู้ประกอบการ เป็นต้น  

3.2.3 เกษตรกรและพ้ืนท่ีร่วมโครงการ 
จ านวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในปี 2559 รวมทั้งสิ้น 45,062 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 75.10 

ของเป้าหมายโครงการ (60,000 ครัวเรือน) และมีการรวมกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจ านวน 301 กลุ่ม 
(กรมการข้าวมีการปรับเป้าหมายเพิ่มจากเดิม 300 แห่ง เป็น 301 แห่ง คือ เพิ่มกลุ่มในต าบลหนองคันทรง อ าเภอ
เมือง จังหวัดตราด อีก 1 แห่ง) ท าได้ครบตามเป้าหมาย ลักษณะการถือครองพื้นที่ท านาของเกษตรกรส่วนใหญ่            
ร้อยละ 73.48 เป็นของตนเอง ร้อยละ 19.76 เช่าผู้อื่น และร้อยละ 6.76 ได้ท าฟรี เช่น ท าในพื้นที่ของญาติ                   
โดยไม่คิดค่าเช่า เป็นต้น (ภาพท่ี 3.11)   

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.11 ลักษณะการถือครองท่ีนาของเกษตรกร 
        ที่มา : จากการส ารวจ 

ทั้งนี้ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ มีรูปแบบในการท านาที่หลากหลาย ได้แก่ นาด า นาหว่านน้ าตม 
นาโรย นาหยอด นาโยนกล้า และอื่นๆ (ท าหลายแบบผสมกัน) เกษตรกรในพื้นที่โครงการ ร้อยละ 21.87 ท านา
หยอด เนื่องจากเป็นช่วงเพิ่งเริ่มการใช้เทคโนโลยีใหม่เข้ามา ท าให้เกษตรกรยังไม่มีความเช่ือที่เพียงพอว่าใช้เมล็ด
พันธ์ุน้อยแล้วจะได้ผลผลิตเพียงพอ และยังไม่มีผลส าเร็จและความแตกต่างให้เห็นอย่างชัดเจน ประกอบกับ  
การหยอดอาจไม่เหมาะสมกับบางพื้นที่ และบางครั้งหยอดไปแล้วเกิดปัญหาภัยธรรมชาติ เช่น น้ าท่วม ฝนแล้ง            
ท าให้ต้องด าเนินการหยอดใหม่ เกษตรกรจึงเลือกที่จะใช้วิธีด านาแทน (ภาพท่ี 3.12) 
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3.2.2 องค์กร/หน่วยงาน ด าเนินงานโครงการ  
หน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่นอกเหนือจากหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว  

ยังมีหน่วยงาน อื่นๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมปศุสัตว์ 
ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เป็นต้น และมีหน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่ีร่วม
ด าเนินการ ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย องค์การบริหารส่วนต าบล ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กระทรวงมหาดไทย รวมทั้งภาคเอกชนบางราย เช่น โรงสีข้าว สภา
อุตสาหกรรม สภาหอการค้า บริษัท สหกรณ์การเกษตร ชมรม/สมาคมผู้ประกอบการ เป็นต้น  

3.2.3 เกษตรกรและพ้ืนท่ีร่วมโครงการ 
จ านวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในปี 2559 รวมทั้งสิ้น 45,062 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 75.10 

ของเป้าหมายโครงการ (60,000 ครัวเรือน) และมีการรวมกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจ านวน 301 กลุ่ม 
(กรมการข้าวมีการปรับเป้าหมายเพิ่มจากเดิม 300 แห่ง เป็น 301 แห่ง คือ เพิ่มกลุ่มในต าบลหนองคันทรง อ าเภอ
เมือง จังหวัดตราด อีก 1 แห่ง) ท าได้ครบตามเป้าหมาย ลักษณะการถือครองพื้นที่ท านาของเกษตรกรส่วนใหญ่            
ร้อยละ 73.48 เป็นของตนเอง ร้อยละ 19.76 เช่าผู้อื่น และร้อยละ 6.76 ได้ท าฟรี เช่น ท าในพื้นที่ของญาติ                   
โดยไม่คิดค่าเช่า เป็นต้น (ภาพท่ี 3.11)   

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.11 ลักษณะการถือครองท่ีนาของเกษตรกร 
        ที่มา : จากการส ารวจ 

ทั้งนี้ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ มีรูปแบบในการท านาที่หลากหลาย ได้แก่ นาด า นาหว่านน้ าตม 
นาโรย นาหยอด นาโยนกล้า และอื่นๆ (ท าหลายแบบผสมกัน) เกษตรกรในพื้นที่โครงการ ร้อยละ 21.87 ท านา
หยอด เนื่องจากเป็นช่วงเพิ่งเริ่มการใช้เทคโนโลยีใหม่เข้ามา ท าให้เกษตรกรยังไม่มีความเช่ือที่เพียงพอว่าใช้เมล็ด
พันธ์ุน้อยแล้วจะได้ผลผลิตเพียงพอ และยังไม่มีผลส าเร็จและความแตกต่างให้เห็นอย่างชัดเจน ประกอบกับ  
การหยอดอาจไม่เหมาะสมกับบางพื้นที่ และบางครั้งหยอดไปแล้วเกิดปัญหาภัยธรรมชาติ เช่น น้ าท่วม ฝนแล้ง            
ท าให้ต้องด าเนินการหยอดใหม่ เกษตรกรจึงเลือกที่จะใช้วิธีด านาแทน (ภาพท่ี 3.12) 
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ภาพท่ี 3.12 รูปแบบการท านาของเกษตรกร 
    ที่มา : จากการส ารวจ 
 
3.3 ผลได้/ผลผลิต (Output)  

3.3.1 การส่งเสริมการผลิตและใช้เมล็ดพันธุ์ดี 

1) เมล็ดพันธุ์ท่ีได้รับ  
กรมการข้าว จัดสรรเมล็ดพันธ์ุข้าวคุณภาพดีให้เกษตรกรได้ครบทุกกลุ่ม รวมทั้งสิ้น 2,234,520 

กิโลกรัม จ านวน 25 ชนิดพันธ์ุ ได้แก่ ( 1) กข6 (2) กข10 (3) กข14 (4) กข15 (5) กข18 ( 6) กข29 (7) กข31  
(8) กข41 (9) กข45 (10) กข47 (11) กข49 (12) กข55 (13) กข57 (14) กข61 (15) ขาวดอกมะลิ 105  
(16) ปทุมธานี 1 (17) ชัยนาท1 (18) พิษณุโลก 2 (19) สุพรรณบุรี 1 (20) สันป่าตอง 1 (21) เล็บนกปัตตานี  
(22) สังข์หยด (23) เฉ้ียง (24) ช่อลุง 97 (25) อัลฮัมดูลิลละห์ โดยเกษตรกร ร้อยละ 90.76 ได้รับเมล็ดพันธ์ุจาก
โครงการ และในจ านวนน้ีได้น าเมล็ดพันธ์ุไปปลูก/ใช้ประโยชน์แล้ว ร้อยละ 89.82 และเกษตรกรที่ได้รับเมล็ดพันธ์ุ
แล้วส่วนใหญ่ ร้อยละ 84.89 เห็นว่าเมล็ดพันธ์ุที่ได้รับมีคุณภาพดีมาก ร้อยละ 14.12 เห็นว่าคุณภาพปานกลาง  
และร้อยละ 0.99 เห็นว่าคุณภาพไม่ดี ส่วนเกษตรกร ร้อยละ 9.24 ไม่ได้รับเมล็ดพันธ์ุ เนื่องจาก บางรายไม่ประสงค์
จะรับชนิดพันธ์ุ ไม่ตรงกับความต้องการ (ภาพท่ี 3.13) 
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ภาพท่ี 3.13 การสนับสนุนใช้เมล็ดพันธุ์ดี 
               ที่มา : จากการส ารวจ 

 
ทั้งนี้ เกษตรกร จัดท าแปลงผลิตเมล็ดพันธ์ุ เฉลี่ย 8.00 ไร่/ราย จัดท าแปลงผลิตข้าวคุณภาพดีเฉลี่ย 

6.34 ไร่/ราย และท าแปลงทั่วไป เฉลี่ย 6.15 ไร่/ราย มีจ านวนแปลงเรียนรู้/แปลงสาธิตเฉลี่ย เท่ากับ 3.5 แปลงต่อ
กลุ่ม รวมประมาณ 1,050 แปลง และเกษตรกรในโครงการร้อยละ 80.17 ได้เข้าไปเรียนรู้ในแปลงเรียนรู้ของกลุ่มใน
ประเด็นเกี่ยวกับการลดต้นทุน การเพิ่มผลผลิต การผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าว การผลิตข้าวคุณภาพดี กระบวนการโรงเรียน
เกษตรกร การบันทึกการปฏิบัติในแปลง ร้อยละ19.83 ไม่ได้เข้า เนื่องจากติดภารกิจอื่น  

3.3.2 จ านวนแปลงเรียนรู้ 
เกษตรกร ร้อยละ 16.04 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นแปลงเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต

เมล็ดพันธ์ุ เนื่องจาก มีประสบการณ์ในการท านา เป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ พื้นที่เหมาะสมมีน้ าเพียงพอ เดินทาง
สะดวก เป็นต้น (ภาพท่ี 3.14)  

 
ภาพท่ี 3.14 การคัดเลือกให้เป็นแปลงเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ ์

     ที่มา : จากการส ารวจ 
 

มาก 
 84.89 

ปานกลาง
14.12 

น้อย 
0.99 

คุณภาพเมล็ดพันธุ ์

ได้รับ
คดัเลือก 
16.04 

ไม่ได้รับ
คดัเลือก 
83.96 
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ภาพท่ี 3.13 การสนับสนุนใช้เมล็ดพันธุ์ดี 
               ที่มา : จากการส ารวจ 

 
ทั้งนี้ เกษตรกร จัดท าแปลงผลิตเมล็ดพันธ์ุ เฉลี่ย 8.00 ไร่/ราย จัดท าแปลงผลิตข้าวคุณภาพดีเฉลี่ย 

6.34 ไร่/ราย และท าแปลงทั่วไป เฉลี่ย 6.15 ไร่/ราย มีจ านวนแปลงเรียนรู้/แปลงสาธิตเฉลี่ย เท่ากับ 3.5 แปลงต่อ
กลุ่ม รวมประมาณ 1,050 แปลง และเกษตรกรในโครงการร้อยละ 80.17 ได้เข้าไปเรียนรู้ในแปลงเรียนรู้ของกลุ่มใน
ประเด็นเกี่ยวกับการลดต้นทุน การเพิ่มผลผลิต การผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าว การผลิตข้าวคุณภาพดี กระบวนการโรงเรียน
เกษตรกร การบันทึกการปฏิบัติในแปลง ร้อยละ19.83 ไม่ได้เข้า เนื่องจากติดภารกิจอื่น  

3.3.2 จ านวนแปลงเรียนรู้ 
เกษตรกร ร้อยละ 16.04 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นแปลงเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต

เมล็ดพันธ์ุ เนื่องจาก มีประสบการณ์ในการท านา เป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ พื้นที่เหมาะสมมีน้ าเพียงพอ เดินทาง
สะดวก เป็นต้น (ภาพท่ี 3.14)  

 
ภาพท่ี 3.14 การคัดเลือกให้เป็นแปลงเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ ์

     ที่มา : จากการส ารวจ 
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3.3.3 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี 
1) เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)  

(1) เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เมล็ดพันธ์ุ 
เกษตรกรที่ท าแปลงผลิตเมล็ดพันธ์ุ ร้อยละ 72.67 เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) 

ในการผลิตเมล็ดพันธ์ุ ร้อยละ 27.33 ไม่ได้เข้าร่วม เนื่องจาก ติดภารกิจอื่นๆ แต่ส่งผู้แทนไปร่วม ประกอบกับบาง
พื้นที่การเตรียมแปลงตัวอย่าง/แปลงสาธิตล่าช้า เนื่องจากเพิ่งเริ่มฤดูกาลเพาะปลูก และประสบปัญหาภัยแล้ง  

(2) เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) การผลิตข้าวคุณภาพดี  
เกษตรกรที่ท าแปลงข้าวคุณภาพดี ร้อยละ 59.85 เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)  

การผลิตข้าวคุณภาพดี ร้อยละ 40.15 ไม่ได้เข้าร่วม เนื่องจาก เกษตรกรมีข้อจ ากัดเรื่องเวลา  

2) การถ่ายทอดองค์ความรู้ 
จากกิจกรรมแบ่งกลุ่มย่อย เกษตรกรส่วนใหญ่เฉลี่ย ร้อยละ 96.63 ได้รับการถ่ายทอด 

องค์ความรู้เกี่ยวกับ 1) ข้ันตอนการผลิตปุ๋ย 2) การผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวและการบริหารจัดการศัตรูข้าว และ  
3) เทคโนโลยีการจัดท าแปลงผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าว/แปลงข้าวคุณภาพดี โดย 

(1) เกษตรกร ร้อยละ 98.10 ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้เรื่องข้ันตอนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพ/ปุ๋ยหมัก มีความเข้าใจในระดับมาก ที่คะแนนเฉลี่ย 2.45 และร้อยละ 1.90 ไม่ได้รับการถ่ายทอด เนื่องจาก            
เพิ่งเริ่มตั้งกลุ่มและกลุ่มยังไม่มีกิจกรรมดังกล่าว 

(2) เกษตรกร ร้อยละ  97.02 ได้รับการถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรพี่เลี้ยงในการผลิตเมล็ด
พันธ์ุข้าว และการบริหารจัดการศัตรูข้าว โดยเกษตรกรมีความเข้าใจในระดับมาก ที่คะแนนเฉลี่ย 2.53 และร้อยละ 
2.98 ไม่ได้รับการถ่ายทอด เนื่องจาก ติดภารกิจอื่น  

(3) เกษตรกร ร้อยละ 94.77 ไดร้ับการอบรมเพื่อรับรู้เทคโนโลยีการจัดท าแปลงผลิตเมล็ดพันธ์ุ
ข้าว/แปลงข้าวคุณภาพดี โดยเกษตรกรมีความเข้าใจในระดับมาก ที่คะแนนเฉลี่ย 2.53 และร้อยละ 5.23 ไม่ได้เข้า
รับการอบรม เนื่องจากติดภารกิจอื่น (ตารางท่ี 3.7 และ 3.8) 
 
ตารางท่ี 3.7 เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ 

                                                                                                          หน่วย: ร้อยละ 
รายการ ได้รับ ไม่ได้รับ รวม 

1) ความรู้เรื่องข้ันตอนการผลิตปุ๋ย  98.10 1.90 100.00 
2) การผลิตเมล็ดพันธ์ุและการบริหารจัดการ 97.02 2.98 100.00 
3) เทคโนโลยีการจัดท าแปลงผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าว/
แปลงข้าวคุณภาพดี  

94.77 5.23 100.00 

เฉลี่ย 96.63 3.37 100.00 
ที่มา: จากการส ารวจ 
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ตารางท่ี 3.8 ความเข้าใจของเกษตรกรในการได้รับการถ่ายทอดความรู้ 
หน่วย : ร้อยละ 

ความรู้ 
ระดับความเข้าใจ คะแนน

เฉลี่ย แปลผล 
มาก ปานกลาง น้อย รวม 

(1) ความรู้เรือ่งข้ันตอนการผลิตปุ๋ย 45.61 53.51 0.88 100.00 2.45 มาก 
(2) การผลิตเมล็ดพันธ์ุและการบริหารจัดการ 54.47 44.67 0.56 100.00 2.53 มาก 
(3) เทคโนโลยีการจัดท าแปลงผลิตเมล็ดพันธ์ุ
ข้าว/แปลงข้าวคุณภาพดี 

53.49 46.14 0.37 100.00 2.53 มาก 

เฉลี่ย 51.61 47.83 0.56 100.00 2.51 มาก 
ที่มา: จากการส ารวจ 

ความรู้ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ เกษตรกร ร้อยละ 94.85 ได้รับความรู้เพิ่มข้ึน 
โดยในจ านวนนี้ ร้อยละ 64.86 มีความรู้เพิ่มข้ึนในระดับมาก ร้อยละ 34.46 เพิ่มข้ึนปานกลาง และร้อยละ 0.68 
เพิ่มข้ึนน้อย และเกษตรกร ร้อยละ 5.15 ได้รับความรู้เท่าเดิม (ภาพท่ี 3.15) 
 

      
 

ภาพท่ี 3.15 ความรู้ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ 
           ที่มา : จากการส ารวจ 
 
  

 เท่า
เดิม
5.15 

เพ่ิมขึ้น 
94.85 

 มาก 
 64.85 

 ปาน
กลาง 
34.47 

 น้อย 
0.68 
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ตารางท่ี 3.8 ความเข้าใจของเกษตรกรในการได้รับการถ่ายทอดความรู้ 
หน่วย : ร้อยละ 

ความรู้ 
ระดับความเข้าใจ คะแนน

เฉลี่ย แปลผล 
มาก ปานกลาง น้อย รวม 

(1) ความรู้เรือ่งข้ันตอนการผลิตปุ๋ย 45.61 53.51 0.88 100.00 2.45 มาก 
(2) การผลิตเมล็ดพันธ์ุและการบริหารจัดการ 54.47 44.67 0.56 100.00 2.53 มาก 
(3) เทคโนโลยีการจัดท าแปลงผลิตเมล็ดพันธ์ุ
ข้าว/แปลงข้าวคุณภาพดี 

53.49 46.14 0.37 100.00 2.53 มาก 

เฉลี่ย 51.61 47.83 0.56 100.00 2.51 มาก 
ที่มา: จากการส ารวจ 

ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ เกษตรกร ร้อยละ 94.85 ได้รับความรู้เพิ่มข้ึน 
โดยในจ านวนนี้ ร้อยละ 64.86 มีความรู้เพิ่มข้ึนในระดับมาก ร้อยละ 34.46 เพิ่มข้ึนปานกลาง และร้อยละ 0.68 
เพิ่มข้ึนน้อย และเกษตรกร ร้อยละ 5.15 ได้รับความรู้เท่าเดิม (ภาพท่ี 3.15) 
 

      
 

ภาพท่ี 3.15 ความรู้ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ 
           ที่มา : จากการส ารวจ 
 
  

 เท่า
เดิม
5.15 

เพ่ิมขึ้น 
94.85 

 มาก 
 64.85 

 ปาน
กลาง 
34.47 

 น้อย 
0.68 
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3.4 ผลเบ้ืองต้น/ผลกระทบระยะสั้น (Effect) 

3.4.1 การผลิต 

1) การปฏิบัติตามเทคโนโลยี 
จากการที่เกษตรกร ร้อยละ 78.58 ได้รับการติดตามให้ค าแนะน าจากเจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธ์ุ

ข้าว/ศูนย์วิจัยข้าว และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามเทคโนโลยีการผลิตข้าวแบบประณีต 9 ข้ันตอน 
ได้แก่ 1) การเตรียมดินอย่างประณีตเพื่อก าจัดข้าวเรื้อรังโดยไถกลบตอซัง/ปลูกพืชปุ๋ยสด/ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อปรับปรุง
บ ารุงดิน 2) การปลูกเป็นแถวเป็นแนวโดยใช้เครื่องหยอดหรือเครื่องโรยข้าวงอก 3) การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  
4) การจัดการน้ าตามหลักการเปียกสลับแห้ง 5) การจัดการศัตรูข้าวโดยใช้หลักการผสมผสาน (IPM) 6) การเก็บเกีย่ว 
7) การส ารวจตัดข้าวปน 8) การจัดการรถเกี่ยวร่วมกันในการปลูกพันธ์ุเดียวกัน และ 9) การตาก การท าความสะอาด 
และการเก็บรักษา ส าหรับการประเมินผลคราวนี้ พิจารณาเฉพาะ 5 ข้ันตอนแรกของกระบวนการผลิตที่เกิดข้ึนแล้ว 
ในช่วงการส ารวจข้อมูล โดยพบว่า เกษตรกรมีการปฏิบัติตามเทคโนโลยีทีใช้ในการจัดท าแปลงตามข้ันตอนต่างๆ 
มากบ้างน้อยบ้าง ดังนี้ (ตารางท่ี 3.9 และ 3.10) 

แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ เกษตรกรร้อยละ 77.46 ปฏิบัติตามขั้นตอนในการเตรียมดินอย่างประณีต 
ร้อยละ 32.17 ปลูกเป็นแถวเป็นแนว ร้อยละ 41.60 ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ร้อยละ 29.10 จัดการน้ าตามหลักการ
เปียกสลับแห้ง และร้อยละ 48.77 จัดการศัตรูข้าวโดยใช้หลักการผสมผสาน ทั้งนี้ เกษตรกรกรที่จัดท าแปลงผลิตเมล็ด
พันธ์ุในโครงการ และเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการผลิตเมล็ดพันธ์ุ คิดเป็นร้อยละ 69.06 โดยปฏิบัติตามเทคโนโลยี
กระบวนการผลิตเมล็ดพันธ์ุได้ 3-5 ข้ันตอน คิดเป็นร้อยละ 43.37 ที่เหลือผลิตตามข้ันตอนได้เพียง 1-2 ข้ันตอน 
เนื่องจาก บางข้ันตอนมีเงื่อนไข ข้อจ ากัด ปัจจัยภายนอกที่เกษตรกรไม่สามารถปฏิบัติตามได้ เช่น การปลูกเป็นแถวเป็น
แนวจะต้องใช้ เครื่องหยอด/เครื่องโรยข้าวงอก ซึ่งไม่เหมาะสมกับบางพื้นที่ และปริมาณไม่เพียงพอต่อการใช้งานของ
จ านวนสมาชิก การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เกษตรกรต้องทราบผลการวิเคราะห์ดินของตนเอง และสามารถจัดหาปุ๋ย
ตามที่ต้องการได้ง่ายด้วย  การจัดการตามหลักการเปียกสลับแห้ง ต้องมีการควบคุมระดับน้ าในแปลงนา และบางพื้นที่
ไม่มีน้ า จึงไม่เหมาะสมกับการท าหลักการเปียกสลับแห้ง ส าหรับเกษตรกร ร้อยละ 30.94 ที่ท าแปลงผลิตเมล็ดพันธ์ุใน
โครงการ แต่ไม่เคยมีประสบการณ์การผลิตเมล็ดพันธ์ุมาก่อน ปฏิบัติตามเทคโนโลยีกระบวนการผลิตเมล็ดพันธ์ุได้       
3 - 5 ข้ันตอน คิดเป็นร้อยละ 17.96 ที่เหลือผลิตตามข้ันตอนได้เพียง 1-2 ข้ันตอน  

แปลงผลิตข้าวคุณภาพดี เกษตรกรร้อยละ 59.23 ปฏิบัติตามข้ันตอนในการเตรียมดินอย่าง
ประณีต ร้อยละ 22.54 ปลูกเป็นแถวเป็นแนว ร้อยละ 31.18 ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ร้อยละ 23.50 จัดการ
น้ าตามหลักการเปียกสลับแห้ง และร้อยละ 33.09 จัดการศัตรูข้าวโดยใช้หลักการผสมผสาน  

แปลงผลิตข้าวท่ัวไป เกษตรกรร้อยละ 48.84 ปฏิบัติตามข้ันตอนในการเตรียมดินอย่างประณีต 
ร้อยละ 10.12 ปลูกเป็นแถวเป็นแนว ร้อยละ 20.52 ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ร้อยละ 14.16 จัดการน้ าตาม
หลักการเปียกสลับแห้ง และร้อยละ 20.52 จัดการศัตรูข้าวโดยใช้หลักการผสมผสาน  
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ตารางท่ี 3.9 ร้อยละของเกษตรกรปฏิบัติตามเทคโนโลยีการผลิตแบบประณีตในแต่ละขั้นตอน 
หน่วย: ร้อยละ   

รายการ แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ แปลงผลิตข้าวคุณภาพดี แปลงท่ัวไป 
1) เตรียมดินอย่างประณีต 77.46 59.23 48.84 
2) การปลูกเป็นแถวเป็นแนว  32.17 22.54 10.12 
3) วิธีการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 41.60 31.18 20.52 
4) การจัดการน้ าตามหลักการเปียกสลับแหง้ 29.10 23.50 14.16 
5) จัดการศัตรูข้าวโดยใช้หลักการผสมผสาน 48.77 33.09 20.52 
ที่มา: จากการส ารวจ 

 

ตารางท่ี 3.10 ร้อยละของเกษตรกรท่ีได้ปฏิบัติตามเทคโนโลยีกระบวนการผลิตแบบประณีตในระดับต่างๆ  

หน่วย: ร้อยละ 

รายการ รวม 
การปฏิบัติตามขั้นตอน 

1 - 2 ขั้นตอน 3-5 ขั้นตอน 
1. แปลงผลิตเมล็ดพันธ์ุ 100.00 38.67 61.33 
      1)  มีประสบการณ์ 69.06 25.69 43.37 
      2) ไม่มีประสบการณ์ 30.94 12.98 17.96 
2. แปลงผลิตข้าวคุณภาพดี  100.00 58.03 41.97 
3. แปลงทั่วไป 100.00 76.42 23.58 
ที่มา: จากการส ารวจ 

2) ต้นทุนการผลิต 
เนื่องจากการส ารวจข้อมูลระหว่างเดือน มิถุนายน - สิงหาคม ซึ่งยังไม่ถึงฤดูการเก็บเกี่ยว

ผลผลิต ดังนั้น ต้นทุนการผลิตที่ส ารวจได้ จึงพิจารณาเฉพาะในส่วนที่เกิดข้ึนแล้ว ประกอบด้วย ค่าแรงงาน (เตรียม
ดิน ปลูก ดูแลรักษา) และค่าวัสดุ (เมล็ดพันธ์ุข้าว ปุ๋ย สารเคมีการเกษตร สารปรับปรุงบ ารุงดิน น้ ามันเช้ือเพลิง ) 
พบว่า เกษตรกรมีต้นทุนเป็นเงินสดในการปลูกข้าวเฉลี่ย 1,547.12 บาทต่อไร่ ในปี 2559 จากเดิมจ านวน 2,016.12 
บาทต่อไร่ ในปี 2558 ลดลงจ านวน 469.00 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 23.26 เนื่องจาก เกษตรกรได้รับการ
สนับสนุนเมล็ดพันธ์ุดีจากโครงการ องค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์/ชีวภาพเพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมี และ
ในส่วนที่เป็นค่าแรง เตรียมดิน การปลูก การดูแลรักษา และค่าวัสดุ การใช้สารเคมีการเกษตร สารปรับปรุงบ ารุงดิน 
และค่าน้ ามันเช้ือเพลิงที่ลดลง โดยจ าแนกตามประเภทแปลงของการผลิตได้ ดังนี้ (ตารางท่ี 3.11) 
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ตารางท่ี 3.9 ร้อยละของเกษตรกรปฏิบัติตามเทคโนโลยีการผลิตแบบประณีตในแต่ละขั้นตอน 
หน่วย: ร้อยละ   

รายการ แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ แปลงผลิตข้าวคุณภาพดี แปลงท่ัวไป 
1) เตรียมดินอย่างประณีต 77.46 59.23 48.84 
2) การปลูกเป็นแถวเป็นแนว  32.17 22.54 10.12 
3) วิธีการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 41.60 31.18 20.52 
4) การจัดการน้ าตามหลักการเปียกสลับแหง้ 29.10 23.50 14.16 
5) จัดการศัตรูข้าวโดยใช้หลักการผสมผสาน 48.77 33.09 20.52 
ที่มา: จากการส ารวจ 

 

ตารางท่ี 3.10 ร้อยละของเกษตรกรท่ีได้ปฏิบัติตามเทคโนโลยีกระบวนการผลิตแบบประณีตในระดับต่างๆ  

หน่วย: ร้อยละ 

รายการ รวม 
การปฏิบัติตามขั้นตอน 

1 - 2 ขั้นตอน 3-5 ขั้นตอน 
1. แปลงผลิตเมล็ดพันธ์ุ 100.00 38.67 61.33 
      1)  มีประสบการณ์ 69.06 25.69 43.37 
      2) ไม่มีประสบการณ์ 30.94 12.98 17.96 
2. แปลงผลิตข้าวคุณภาพดี  100.00 58.03 41.97 
3. แปลงทั่วไป 100.00 76.42 23.58 
ที่มา: จากการส ารวจ 

2) ต้นทุนการผลิต 
เนื่องจากการส ารวจข้อมูลระหว่างเดือน มิถุนายน - สิงหาคม ซึ่งยังไม่ถึงฤดูการเก็บเกี่ยว

ผลผลิต ดังนั้น ต้นทุนการผลิตที่ส ารวจได้ จึงพิจารณาเฉพาะในส่วนที่เกิดข้ึนแล้ว ประกอบด้วย ค่าแรงงาน (เตรียม
ดิน ปลูก ดูแลรักษา) และค่าวัสดุ (เมล็ดพันธ์ุข้าว ปุ๋ย สารเคมีการเกษตร สารปรับปรุงบ ารุงดิน น้ ามันเช้ือเพลิง ) 
พบว่า เกษตรกรมีต้นทุนเป็นเงินสดในการปลูกข้าวเฉลี่ย 1,547.12 บาทต่อไร่ ในปี 2559 จากเดิมจ านวน 2,016.12 
บาทต่อไร่ ในปี 2558 ลดลงจ านวน 469.00 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 23.26 เนื่องจาก เกษตรกรได้รับการ
สนับสนุนเมล็ดพันธ์ุดีจากโครงการ องค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์/ชีวภาพเพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมี และ
ในส่วนที่เป็นค่าแรง เตรียมดิน การปลูก การดูแลรักษา และค่าวัสดุ การใช้สารเคมีการเกษตร สารปรับปรุงบ ารุงดิน 
และค่าน้ ามันเช้ือเพลิงที่ลดลง โดยจ าแนกตามประเภทแปลงของการผลิตได้ ดังนี้ (ตารางท่ี 3.11) 



36
34 

 

แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ เกษตรกรมีต้นทุนเฉลี่ย 1,667.62 บาทต่อไร่ ในปี 2559 จากเดิม 2,433.19 
บาทต่อไร่ ในปี 2558 ลดลงจ านวน 765.57 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 31.46 โดยลดลงจาก ค่าแรงและค่าวัสดุ จ านวน 
367.79 และ 397.78 บาทต่อไร่ ตามล าดับ (ตารางภาคผนวกท่ี 3.1) 

แปลงผลิตข้าวคุณภาพดี เกษตรกรมีต้นทุนเฉลี่ย 1,411.99 บาทต่อไร่ ในปี 2559 จากเดิม 
1,685.17 บาทต่อไร่ ในปี 2558 ลดลงจ านวน 273.18 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 16.21 โดยลดลงจากค่าแรงและค่า
วัสดุ จ านวน 137.52 และ 135.66 บาทต่อไร่ ตามล าดับ (ตารางภาคผนวกท่ี 3.2) 

แปลงผลิตข้าวท่ัวไป เกษตรกรมีต้นทุนเฉลี่ย 1,394.38 บาทต่อไร่ ในปี 2559 จากเดิม 1,602.77 
บาทต่อไร่ ในปี 2558 ลดลงจ านวน 208.39 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 13.00 โดยลดลงจากค่าแรงและค่าวัสดุ จ านวน 
70.07 และ 138.32 บาทต่อไร่ ตามล าดับ (ตารางภาคผนวกท่ี 3.3) 
  
ตารางท่ี 3.11 ต้นทุนผันแปร (บางส่วน) 

หน่วย : บาทต่อไร ่

ต้นทนุผนัแปร 
ปี 2558 ปี 2559 ส่วนต่าง (เพิ่ม+ ลด-) 

เงินสด 
 

ไม่เป็น 
เงินสด 

รวม 
 

เงินสด 
 

ไม่เป็น 
เงินสด 

รวม 
 

เงินสด 
 

ไม่เป็น 
เงินสด 

รวม 
 

1) แปลงผลิต
เมล็ดพันธ์ุ 

1,509.06 924.13 2,433.19 1,027.30 640.32 1,667.62 - 481.76 - 283.81 - 765.57 

2) แปลงผลิต
ข้าวคุณภาพดี 

1,009.43 675.54 1,685.17 831.86 580.13 1,411.99 - 177.57 - 95.61 - 273.18 

3) แปลงทั่วไป 1,078.97 523.80 1,602.77 870.16 524.22 1,394.38 - 208.81 0.42 - 208.39 
เฉลี่ย 1,284.45 728.67 2,016.12 942.09 605.03 1,547.12 -345.36 -123.64 -469.00 

ที่มา : จากการส ารวจ 

3.4.2 การบริหารจัดการการผลิตขา้วของชุมชนแบบครบวงจร 
กลุ่มมีการบริหารจัดการการผลิตข้าวของชุมชนแบบครบวงจร โดย ทุกกลุ่มมีการก าหนดพื้นที่การ

ผลิต ร้อยละ 93.33 ของกลุ่ม มีการบริหารจัดการกลุ่ม โดยต้ังคณะกรรมการบริหารกลุ่ม ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้
คณะกรรมการบริหารศูนย์ข้าวชุมชนเดิม และ ร้อยละ 6.67 ยังไม่ได้ตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่ม เนื่องจาก          
กลุ่มเพิ่งจะได้รับการช้ีแจงโครงการ และ กลุ่มร้อยละ 62.67 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มร่วมกับ
ผู้ประกอบการ เพื่อหารือและช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับ การก าหนดชนิดพันธ์ุข้าว ปริมาณ คุณภาพ                       
ที่ผู้ประกอบการต้องการ โดยยังไม่มีข้อตกลงร่วมกัน เนื่องจากต้องรอให้ใกล้ถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยว (ตารางท่ี 3.12) 
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ตารางท่ี 3.12 การด าเนินการบริหารจัดการการผลิตของกลุ่ม/ศูนย์ 
หน่วย : ร้อยละ 

รายการ ด าเนินการ ไม่ได้ด าเนินการ 
1. การวางแผนการสง่เสรมิพื้นที ่ 100.00 - 
2. การบรหิารจัดการกลุ่ม  93.33 6.67 
3. การส่งเสริมการตลาด 62.67 37.33 
ที่มา: จากการส ารวจ 

ทั้งนี้ ในการบริหารจัดการกลุ่มมีการจัดตั้งคณะกรรมการกลุ่มในภาพรวมและคณะกรรมการกลุ่มย่อย 
เพื่อร่วมกันปฏิบัติงาน/แก้ไขปัญหา โดยผู้น ากลุ่ม เห็นว่า การบริหารจัดการภายในกลุ่มภาพรวม อยู่ในระดับดี           
ที่คะแนนเฉลี่ย 2.52 และการบริหารจัดการภายในกลุ่มย่อย คือ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธ์ุ (ไข่แดง) กลุ่มผู้ผลิตข้าว
คุณภาพดี (ไข่ขาว) กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มผู้ใช้เครื่องจักรกล และกลุ่มผู้บริหารจัดการศัตรูพืชชุมชนทุกกลุ่ม             
อยู่ในระดับดี ที่คะแนนเฉลี่ย 2.69 2.50 2.57 2.44 และ 2.62 ตามล าดับ (ตารางท่ี 3.13) 
 
ตารางท่ี 3.13 ความเห็นของผู้น ากลุ่ม/ศูนย์ ต่อการบริหารจัดการกลุ่ม 

หน่วย : ร้อยละ 

รายการ ระดับความเห็น คะแนน
เฉลี่ย แปลผล มาก ปานกลาง น้อย รวม 

1. การบรหิารจัดการภายในกลุ่ม/ศูนย์ 51.52 48.48  100.00 2.52 มาก 
2. กลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพันธ์ุ (ไข่แดง) 69.12 30.88  100.00 2.69 มาก 
3. กลุ่มผูผ้ลิตข้าวคุณภาพดี (ไข่ขาว) 54.55 40.90 4.55 100.00 2.50 มาก 
4. กลุ่มผูผ้ลิตปุ๋ยอินทรีย ์ 61.90 33.34 4.76 100.00 2.57 มาก 
5. กลุ่มผู้ใช้เครื่องจักรกล 53.03 37.88 9.09 100.00 2.44 มาก 
6. กลุ่มผูบ้ริหารจัดการศัตรูพืชชุมชน 65.08 31.75 3.17 100.00 2.62 มาก 
ที่มา: จากการส ารวจ 

3.4.3 การใช้ประโยชน์จากกิจกรรมกลุ่มย่อย (ตารางท่ี 3.14) 
1) ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ เกษตรกรร้อยละ 15.30 ได้ใช้ประโยชน์จากธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ โดยส่วน

ใหญ่เป็นธนาคารน้ าหมักชีวภาพ ร้อยละ 66.33 ธนาคารปุ๋ยหมักร้อยละ 47.96 และธนาคารเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสดร้อย
ละ 11.22 และเกษตรกรร้อยละ 84.70 ยังไม่ได้ใช้บริการธนาคารปุ๋ยอินทรีย์เนื่องจากเพิ่งเริ่มโครงการ ยังไม่ได้จัดต้ัง
เป็นรูปแบบธนาคาร   
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ตารางท่ี 3.12 การด าเนินการบริหารจัดการการผลิตของกลุ่ม/ศูนย์ 
หน่วย : ร้อยละ 

รายการ ด าเนินการ ไม่ได้ด าเนินการ 
1. การวางแผนการสง่เสรมิพื้นที ่ 100.00 - 
2. การบรหิารจัดการกลุ่ม  93.33 6.67 
3. การส่งเสริมการตลาด 62.67 37.33 
ที่มา: จากการส ารวจ 

ทั้งนี้ ในการบริหารจัดการกลุ่มมีการจัดตั้งคณะกรรมการกลุ่มในภาพรวมและคณะกรรมการกลุ่มย่อย 
เพื่อร่วมกันปฏิบัติงาน/แก้ไขปัญหา โดยผู้น ากลุ่ม เห็นว่า การบริหารจัดการภายในกลุ่มภาพรวม อยู่ในระดับดี           
ที่คะแนนเฉลี่ย 2.52 และการบริหารจัดการภายในกลุ่มย่อย คือ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธ์ุ (ไข่แดง) กลุ่มผู้ผลิตข้าว
คุณภาพดี (ไข่ขาว) กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มผู้ใช้เครื่องจักรกล และกลุ่มผู้บริหารจัดการศัตรูพืชชุมชนทุกกลุ่ม             
อยู่ในระดับดี ที่คะแนนเฉลี่ย 2.69 2.50 2.57 2.44 และ 2.62 ตามล าดับ (ตารางท่ี 3.13) 
 
ตารางท่ี 3.13 ความเห็นของผู้น ากลุ่ม/ศูนย์ ต่อการบริหารจัดการกลุ่ม 

หน่วย : ร้อยละ 

รายการ ระดับความเห็น คะแนน
เฉลี่ย แปลผล มาก ปานกลาง น้อย รวม 

1. การบรหิารจัดการภายในกลุ่ม/ศูนย์ 51.52 48.48  100.00 2.52 มาก 
2. กลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพันธ์ุ (ไข่แดง) 69.12 30.88  100.00 2.69 มาก 
3. กลุ่มผูผ้ลิตข้าวคุณภาพดี (ไข่ขาว) 54.55 40.90 4.55 100.00 2.50 มาก 
4. กลุ่มผูผ้ลิตปุ๋ยอินทรีย ์ 61.90 33.34 4.76 100.00 2.57 มาก 
5. กลุ่มผู้ใช้เครื่องจักรกล 53.03 37.88 9.09 100.00 2.44 มาก 
6. กลุ่มผูบ้ริหารจัดการศัตรูพืชชุมชน 65.08 31.75 3.17 100.00 2.62 มาก 
ที่มา: จากการส ารวจ 

3.4.3 การใช้ประโยชน์จากกิจกรรมกลุ่มย่อย (ตารางท่ี 3.14) 
1) ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ เกษตรกรร้อยละ 15.30 ได้ใช้ประโยชน์จากธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ โดยส่วน

ใหญ่เป็นธนาคารน้ าหมักชีวภาพ ร้อยละ 66.33 ธนาคารปุ๋ยหมักร้อยละ 47.96 และธนาคารเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสดร้อย
ละ 11.22 และเกษตรกรร้อยละ 84.70 ยังไม่ได้ใช้บริการธนาคารปุ๋ยอินทรีย์เนื่องจากเพิ่งเริ่มโครงการ ยังไม่ได้จัดต้ัง
เป็นรูปแบบธนาคาร   
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2) ศูนย์จัดการศัตรูพืช เกษตรกรร้อยละ 58.71 ได้รับการแจ้งเตือนภัยการระบาดของศัตรูข้าว
จากศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน โดยผ่านทางหอกระจายข่าวร้อยละ 48.74 ผ่านแกนน ากลุ่มย่อยร้อยละ 38.66 และ
ผ่านเจ้าหน้าที่ร้อยละ 59.66 และเกษตรกรร้อยละ 41.29 ไม่เคยได้รับการแจ้งเตือนภัยเนื่องจากยังไม่มีการระบาด
ของศัตรูข้าว 

3) กลุ่มผู้ใช้เครื่องจักรกลการเกษตร เกษตรกรร้อยละ 29.63 ได้ใช้ประโยชน์/รับบริการจากการ
ใช้เครื่องจักรกลการเกษตรในโครงการ โดยเครื่องหยอดข้าว 4 แถวร้อยละ 50.54 เครื่องหยอดข้าว 8 แถวร้อยละ 
45.65 และเครื่องโรยข้าวงอกร้อยละ 3.80 และเกษตรกรร้อยละ 70.37 ยังไม่ได้ใช้ เนื่องจาก มาช้า ไม่ทันต่อฤดูกาล
ผลิต และมีจ านวนเครื่องน้อย และไม่มีรถไถส าหรับพ่วง ท าให้ต้องมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึน รวมทั้ง วิธีการ
หยอดเมล็ดพันธ์ุไม่เหมาะสมกับพื้นที่ท านาของตนเอง  
 

ตารางท่ี 3.14 ผลได้/ประโยชน์จากกิจกรรมกลุ่มย่อย 
รายการ ร้อยละ 

1. การใช้ประโยชน์/บริการจากธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 100.00 
   1) ได้ใช้แล้ว   15.30 
       1.1) ธนาคารน ้าหมักชีวภาพ 66.33 
       1.2) ธนาคารปุ๋ยหมกั 47.96 
       1.3) ธนาคารเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด 11.22 
2) ยังไม่ได้ใช้ 84.70 
2. การได้รับการแจ้งเตือนภัยการระบาดของศัตรูข้าวจากศูนย์จัดการศัตรูพืช
ชุมชน 

100.00 

   1) เคย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 58.71 
       1.1) ผ่าน หอกระจายข่าว 48.74 
       1.2) ผ่าน แกนน้ากลุ่มย่อย 38.66 
       1.3) ผ่าน เจ้าหน้าที ่ 59.66 
   2) ไม่เคย 41.29 
3. การใช้ประโยชน์/บริการ จากการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร ในโครงการ 100.00 
   1) ได้ใช้แล้ว 29.63 
       1.1) เครื่องหยอดข้าว 4 แถว 50.54 
       1.2) เครื่องหยอดข้าว   45.65 
       1.3) เครื่องโรยข้าวงอก  3.80 
   2) ยังไม่ได้ใช้ 70.37 
ที่มา : จากการส ารวจ 
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3.4.4 ด้านสังคม 
เกษตรกรร้อยละ 87.92 เห็นว่า สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการไปปฏิบัติและ

ถ่ายทอดได้ และร้อยละ 12.08 ไม่สามารถถ่ายทอดได้ เนื่องจาก ไม่ได้เข้าร่วมอบรม ไม่เข้าใจ ไม่ได้ร่วมบริหาร
จัดการในกลุ่มย่อย อย่างไรก็ตาม เกษตรกร ร้อยละ 81.51 คิดว่าจะเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มทุกครั้ง ร้อยละ 16.69              
คิดว่าจะเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มบางครั้ง และร้อยละ 1.80 จะเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มนานๆ ครั้ง เนื่องจาก เห็นว่าเป็น
กิจกรรมเดิมๆ (ตารางท่ี 3.15)  
 
ตารางท่ี 3.15 ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และการเข้าร่วมกิจกรรมของเกษตรกร 

รายการ ร้อยละ 
1. ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 100.00 

1) สามารถถ่ายทอดได้ 87.92 
2) ไม่สามารถถ่ายทอดได้ 12.08 

2. การเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 100.00 
1) เข้าทุกครั้งที่มีกิจกรรม 81.51 
2) เข้าบางครั้ง 16.69 
3) นานๆ ครั้ง 1.80 

ที่มา: จากการส ารวจ 
 
ทั้งนี้ ผู้น ากลุ่มส่วนใหญ่ ร้อยละ 83.82 เห็นว่า กลุ่มสามารถที่จะพัฒนาให้เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่

อื่นๆ ได้ เนื่องจากเช่ือว่ากลุ่มของตนเองมีความเข้มแข็ง และตัวผู้น าเองมีความมุ่งมั่นและตั้งใจจริงที่ต้องการท าให้
กลุ่มประสบผลส าเร็จและมีการพัฒนาอย่างจริงจัง ร้อยละ 14.71 ยังไม่แน่ใจว่าจะสามารถพัฒนาให้กลุ่มของตนเอง
เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่กลุ่มอื่นๆ ได้ และร้อยละ 1.47 ไม่สามารถพัฒนากลุ่มให้เป็นแบบอย่างได้ เนื่องจาก 
โครงการเพิ่งจะเริ่มต้น ท าให้ยังไม่เห็นผลลัพธ์ได้อย่างชัดเจน จึงไม่มั่นใจว่าจะพัฒนาได้ นอกจากนี้ ผู้น ากลุ่ม           
ร้อยละ 86.96 เห็นว่า การเสริมสร้างความร่วมมือและความสามัคคีในชุมชนดีข้ึน เนื่องจากโครงการน้ีท าให้
เกษตรกรมีกิจกรรม ท าร่วมกัน ได้ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และแก้ไขปัญหาร่วมกัน สร้างความสามัคคีใน
ชุมชนได้ ร้อยละ 13.04 เห็นว่า ไม่แตกต่างไปจากเดิม (ตารางท่ี 3.16)  
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3.4.4 ด้านสังคม 
เกษตรกรร้อยละ 87.92 เห็นว่า สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการไปปฏิบัติและ

ถ่ายทอดได้ และร้อยละ 12.08 ไม่สามารถถ่ายทอดได้ เนื่องจาก ไม่ได้เข้าร่วมอบรม ไม่เข้าใจ ไม่ได้ร่วมบริหาร
จัดการในกลุ่มย่อย อย่างไรก็ตาม เกษตรกร ร้อยละ 81.51 คิดว่าจะเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มทุกครั้ง ร้อยละ 16.69              
คิดว่าจะเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มบางครั้ง และร้อยละ 1.80 จะเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มนานๆ ครั้ง เนื่องจาก เห็นว่าเป็น
กิจกรรมเดิมๆ (ตารางท่ี 3.15)  
 
ตารางท่ี 3.15 ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และการเข้าร่วมกิจกรรมของเกษตรกร 

รายการ ร้อยละ 
1. ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 100.00 

1) สามารถถ่ายทอดได้ 87.92 
2) ไม่สามารถถ่ายทอดได้ 12.08 

2. การเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 100.00 
1) เข้าทุกครั้งที่มีกิจกรรม 81.51 
2) เข้าบางครั้ง 16.69 
3) นานๆ ครั้ง 1.80 

ที่มา: จากการส ารวจ 
 
ทั้งนี้ ผู้น ากลุ่มส่วนใหญ่ ร้อยละ 83.82 เห็นว่า กลุ่มสามารถที่จะพัฒนาให้เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่

อื่นๆ ได้ เนื่องจากเช่ือว่ากลุ่มของตนเองมีความเข้มแข็ง และตัวผู้น าเองมีความมุ่งมั่นและตั้งใจจริงที่ต้องการท าให้
กลุ่มประสบผลส าเร็จและมีการพัฒนาอย่างจริงจัง ร้อยละ 14.71 ยังไม่แน่ใจว่าจะสามารถพัฒนาให้กลุ่มของตนเอง
เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่กลุ่มอื่นๆ ได้ และร้อยละ 1.47 ไม่สามารถพัฒนากลุ่มให้เป็นแบบอย่างได้ เนื่องจาก 
โครงการเพิ่งจะเริ่มต้น ท าให้ยังไม่เห็นผลลัพธ์ได้อย่างชัดเจน จึงไม่มั่นใจว่าจะพัฒนาได้ นอกจากนี้ ผู้น ากลุ่ม           
ร้อยละ 86.96 เห็นว่า การเสริมสร้างความร่วมมือและความสามัคคีในชุมชนดีข้ึน เนื่องจากโครงการน้ีท าให้
เกษตรกรมีกิจกรรม ท าร่วมกัน ได้ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และแก้ไขปัญหาร่วมกัน สร้างความสามัคคีใน
ชุมชนได้ ร้อยละ 13.04 เห็นว่า ไม่แตกต่างไปจากเดิม (ตารางท่ี 3.16)  
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ตารางท่ี 3.16 การพัฒนาให้เป็นแบบอย่างและการเสริมสร้างความสามัคคีในชุมชนของผู้น ากลุ่ม 
รายการ ร้อยละ 

1. การพัฒนาให้เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่กลุ่มอ่ืนๆ  100.00 
1) ได ้ 83.82 
2) ไม่ได้ 1.47 
3) ไม่แน่ใจ 14.71 

2. การเสริมสร้างความร่วมมือและความสามัคคีในชุมชน 100.00 
1) ดีข้ึน 86.96 
2) เหมือนเดิม 13.04 
3) แย่ลง - 

ที่มา: จากการส ารวจ 
 
3.4.5 ความพึงพอใจต่อโครงการ (ตารางท่ี 3.17) 

1) เจ้าหน้าที่พึงพอใจในระดับปานกลาง ที่คะแนนเฉลี่ย 2.33 เนื่องจาก การถ่ายทอดแนวทางการ
ด าเนินงานในระดับพื้นที่ยังไม่ค่อยชัดเจน การก าหนดผู้รับผิดชอบในภาพรวมหรือศูนย์กลางในการบูรณาการการ
ท างานร่วมกัน ขาดการจัดท าแผนปฏิบัติงานร่วมกันอย่างชัดเจนก่อนด าเนินโครงการ ท าให้เกิดความซ้ าซ้อน  
ต่างหน่วยงานต่างเข้าไปด าเนินกิจกรรมต่างๆ แต่ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จะมีการประสานงานระหว่าง
กันเป็นอย่างดีเนื่องจากมีการประชุมหารือกันอย่างใกล้ชิดทางโทรศัพท์ หรือ ไลน์ ท าให้สะดวกในการปฏิบัติงาน  
และมีความเข้าใจกันมากขึ้น (ตารางภาคผนวกท่ี 3.4)  

2) ผู้น ากลุ่มพึงพอใจในระดับ มาก ที่คะแนนเฉลี่ย 2.64 เนื่องจากเห็นว่าเจ้าหน้าที่มีความเอาใจใส่
อย่างใกล้ชิดและสม่ าเสมอ รวมทั้งสมาชิกเกษตรกรก็ได้รับการถ่ายทอดความรู้เรื่องต่างๆ ได้เป็นอย่างดี แต่เห็นว่า
จ านวนกิจกรรมในโครงการมีมากเกินไป และเป็นเรื่องเดิมๆ ท าให้เสียเวลาและตรงกับช่วงเวลาที่ต้องท านา (ตาราง
ภาคผนวกท่ี 3.5)  

3) เกษตรกรพึงพอใจระดับมาก ที่คะแนนเฉลี่ย 2.82 เนื่องจาก เห็นว่า การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 
ส่งผลให้สามารถลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มคุณภาพผลผลิตได้ รวมทั้ง การรวมกลุ่มจะท าให้มีการเรียนรู้ร่วมกันและ
สร้างความสามัคคีในชุมชนได้มากข้ึนในด้านการบริหารจัดการ ด้านปัจจัยการผลิต ด้านผลผลิตของโครงการ  
ด้านผลกระทบเบื้องต้น (ตารางภาคผนวกท่ี 3.6)  
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ตารางท่ี 3.17 ความพึงพอใจต่อโครงการ 
หน่วย : ร้อยละ 

รายการ 
ระดับความเห็น คะแนน

เฉลี่ย แปรผล 
มาก ปานกลาง น้อย รวม 

1. เจ้าหน้าที ่ 40.71 51.50 7.79 100.00 2.33 ปานกลาง 
2. ผู้น ากลุ่ม 67.36 29.28 3.36 100.00 2.64 มาก 
3. เกษตรกร 84.12 14.28 1.60 100.00 2.82 มาก 
ที่มา: จากการส ารวจ 

 
3.5 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

3.5.1 เจ้าหน้าท่ี  
1) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเกษตรกรเป็นเรื่องยาก และต้องใช้เวลา จึงควรมีการส่งเสริมอย่าง

ต่อเนื่องในระยะยาว เช่น ก าหนดให้มีแปลงน าร่องหรือแปลงสาธิตมากข้ึน และกระจายตามพื้นที่ให้ทั่วถึง เพื่อให้
เกษตรกรมีส่วนร่วม ปรับเปลี่ยนทัศนคติ และมีความเช่ือมั่นต่อระบบหรือการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ ในการท านา 

2) แนะน าช่องทางการตลาด เพื่อเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรมากข้ึน รวมทั้ งประสานงาน /
ประชาสัมพันธ์/ช้ีแจงให้เอกชนเข้าใจและมั่นใจที่จะซื้อขายกับกลุ่ม โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดูแลหรือให้ค าแนะน า
เรื่องการท าสัญญาอย่างใกล้ชิด รวมทั้งอาจต้องมีการส ารวจตลาดก่อนการผลิต  

3) การประสานงานระหว่างส่วนกลางกับพื้นที่ยังมีความคลาดเคลื่อน ควรมีการประชาสัมพันธ์และสรา้ง
ความเข้าใจโครงการให้แก่เจ้าหน้าท่ีในพื้นท่ีมากข้ึน และการประสานงานระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ยังมี              
ความสับสน ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงควรก าหนดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบหลัก (Focal Point) เพื่อเป็นศูนย์กลาง
ในการด าเนินงานในพื้นที่อย่างชัดเจน และให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ได้มี ส่วนในการก าหนดรูปแบบและ
วิธีการด าเนินงาน รวมทั้งกิจกรรมที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่  

3.5.2 ผู้น ากลุ่ม/ประธานศูนย์  
1) ควรสนับสนุนเครื่องจักรกล (เครื่องหยอดข้าว) ให้เพียงพอกับจ านวนสมาชิกในกลุ่ม รวมทั้งอุปกรณ์

อื่นๆ เช่น รถพ่วงส าหรับหยอด อุปกรณ์การคัดพันธ์ุปน เป็นต้น 
2) ควรมีการอบรมองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เช่น การปรับปรุงสภาพดิน  

ระบบน้ า เป็นต้น 
3) ควรมีการเช่ือมโยงตลาดอย่างจริงจัง โดยรัฐหาตลาดและแหล่งรับซื้อให้ชัดเจน เพื่อสร้างความมั่นใจ

ให้แก่เกษตรกร เช่น การท าการเกษตรแบบพันธสัญญา หรือ ประกันราคาผลผลิต เป็นต้น 
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ตารางท่ี 3.17 ความพึงพอใจต่อโครงการ 
หน่วย : ร้อยละ 

รายการ 
ระดับความเห็น คะแนน

เฉลี่ย แปรผล 
มาก ปานกลาง น้อย รวม 

1. เจ้าหน้าที ่ 40.71 51.50 7.79 100.00 2.33 ปานกลาง 
2. ผู้น ากลุ่ม 67.36 29.28 3.36 100.00 2.64 มาก 
3. เกษตรกร 84.12 14.28 1.60 100.00 2.82 มาก 
ที่มา: จากการส ารวจ 

 
3.5 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

3.5.1 เจ้าหน้าท่ี  
1) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเกษตรกรเป็นเรื่องยาก และต้องใช้เวลา จึงควรมีการส่งเสริมอย่าง

ต่อเนื่องในระยะยาว เช่น ก าหนดให้มีแปลงน าร่องหรือแปลงสาธิตมากข้ึน และกระจายตามพื้นที่ให้ทั่วถึง เพื่อให้
เกษตรกรมีส่วนร่วม ปรับเปลี่ยนทัศนคติ และมีความเช่ือมั่นต่อระบบหรือการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ ในการท านา 

2) แนะน าช่องทางการตลาด เพื่อเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรมากข้ึน รวมทั้ งประสานงาน /
ประชาสัมพันธ์/ช้ีแจงให้เอกชนเข้าใจและมั่นใจที่จะซื้อขายกับกลุ่ม โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดูแลหรือให้ค าแนะน า
เรื่องการท าสัญญาอย่างใกล้ชิด รวมทั้งอาจต้องมีการส ารวจตลาดก่อนการผลิต  

3) การประสานงานระหว่างส่วนกลางกับพื้นที่ยังมีความคลาดเคลื่อน ควรมีการประชาสัมพันธ์และสรา้ง
ความเข้าใจโครงการให้แก่เจ้าหน้าที่ใน พ้ืนที่มากข้ึน และการประสานงานระหว่างหน่วยงานในพื้นท่ียังมี              
ความสับสน ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงควรก าหนดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบหลัก (Focal Point) เพื่อเป็นศูนย์กลาง
ในการด าเนินงานในพื้นที่อย่างชัดเจน และให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ได้มี ส่วนในการก าหนดรูปแบบและ
วิธีการด าเนินงาน รวมทั้งกิจกรรมที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่  

3.5.2 ผู้น ากลุ่ม/ประธานศูนย์  
1) ควรสนับสนุนเครื่องจักรกล (เครื่องหยอดข้าว) ให้เพียงพอกับจ านวนสมาชิกในกลุ่ม รวมทั้งอุปกรณ์

อื่นๆ เช่น รถพ่วงส าหรับหยอด อุปกรณ์การคัดพันธ์ุปน เป็นต้น 
2) ควรมีการอบรมองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เช่น การปรับปรุงสภาพดิน  

ระบบน้ า เป็นต้น 
3) ควรมีการเช่ือมโยงตลาดอย่างจริงจัง โดยรัฐหาตลาดและแหล่งรับซื้อให้ชัดเจน เพื่อสร้างความมั่นใจ

ให้แก่เกษตรกร เช่น การท าการเกษตรแบบพันธสัญญา หรือ ประกันราคาผลผลิต เป็นต้น 
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4) จ านวนสมาชิกกลุ่มมีมากเกินไป ท าให้การสื่อสาร/ประสานงานระหว่างสมาชิกค่อนข้างยาก ส่งผลให้
สมาชิกบางรายไม่ให้ความร่วมมือ 

5) เนื่องจากกลุ่มไม่มีที่เก็บข้าวส่วนรวม ต้องขายข้าวสดท าให้ได้ราคาไม่สูง จึงอยากให้รัฐสนับสนุน  
ลานตากข้าว หรือ สถานที่/ยุ้งข้าวเป็นของส่วนกลางของชุมชน 

3.5.3 เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ  
1) หน่วยงานภาครัฐควรสนับสนุนปัจจัยการผลิต ให้เพียงพอกับจ านวนของสมาชิกในกลุ่ม เหมาะสมกับ

พื้นที่ และทันเวลาเพาะปลูก เช่น วัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรกล พันธ์ุข้าวที่เหมาะสมกับพื้นที่  
2) การอบรมถ่ายทอดความรู้ต่างๆ เป็นกิจกรรมที่ซ้ าเดิม ท าให้เกษตรกรมีความเบื่อหน่าย ประกอบกับ

เป็นช่วงที่ต้องท านา จึงไม่สนใจ ควรหาองค์ความรู้ เทคโนโลยีใหม่ๆ มาอบรม เช่น การท านาสลับการปลูกพืชอื่น 
ความรู้เรื่องแมลง การก าจัดศัตรูพืช รวมทั้งการศึกษาดูงานพื้นที่ที่สามารถลดต้นทุนการผลิตได้จริง เป็นต้น 

3) เกษตรกรอยากได้ความรู้เรื่องการซื้อขาย รวมถึงการรวมกลุ่มขายเพื่อมีอ านาจต่อรองราคาและการ
แข่งขัน หรือให้มีเวทีผู้ค้าพบชาวนา เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด ทั้งนี้ รัฐควรมีตลาดรองรับและแหล่งรับซื้อผลผลิตที่
แน่นอน เพื่อสร้างความมั่นใจให้เกษตรกร 

4) เนื่องจากหน่วยงานต่างๆ เ ข้ามาท ากิจกรรมในพ้ืนที่ไม่พร้อมกัน และบ่อยเกินไป ท าให้                         
การประสานงานและบริหารจัดการกลุ่มค่อนข้างยาก ประกอบกับบางกลุ่มยังขาดความรู้ในการบริหารจัดการ 
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บทท่ี 4 
สรุป และข้อเสนอแนะ 

 
4.1 สรุป 

4.1.1 การบริหารจัดการโครงการ เริ่มตั้งแต่การคัดเลือกพื้นที่ด าเนินการ โดยก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
ในการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งความเห็นของเกษตรกรสมาชิกกลุ่มที่ร่วมโครงการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  
เห็นว่า หลักเกณฑ์เงื่อนไขการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายมีความเหมาะสมในระดับมาก ด้วยคะแนนเฉลี่ย 2.78  
โดยเกษตรกรมีความพึงพอใจระดับมาก ด้วยคะแนน 2.83 สูงกว่าเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีระดับคะแนน 2.40 ซึ่ง เกษตรกร 
ร้อยละ 83.69 เห็นว่า พื้นที่ของตนเองที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมในโครงการยังมีความเสี่ยงต่อภาวะฝนแล้ง  
และน้ าท่วมอยู่ในระดับปานกลาง ด้วยคะแนนเฉลี่ย 2.23 ทั้งนี้ ในการคัดเลือกสมาชิกเพื่อท าแปลงผลิตเมล็ดพันธ์ุ  
จะมีหลักเกณฑ์โดยคัดเลือกสมาชิกที่สมัครใจและมีความตั้งใจจริง และเคยมีประสบการณ์ในการผลิตเมล็ดพันธ์ุ  
มาก่อน ซึ่งร้อยละ 53.40 เป็นเกษตรกรที่มีประสบการณ์ในการท าแปลงเมล็ดพันธ์ุข้าวมาก่อน โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 
51.24 มีประสบการณ์ระหว่าง 1 – 5 ปี ร้อยละ 32.61 มีประสบการณ์ 5-10 ปี และร้อยละ 16.15 มีประสบการณ์ 
10 ปีข้ึนไป และร้อยละ 46.60 ไม่มีประสบการณ์ ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์โครงการ 

ในส่วนการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ และช้ีแจงรายละเอียดโครงการให้แก่ผู้เกี่ยวข้องในโครงการ 
พบว่า เจ้าหน้าที่ ผู้น า และ เกษตรกร มีความเข้าใจวัตถุประสงค์โครงการอยู่ในระดับมาก ที่คะแนนเฉลี่ย 2.50 
เนื่องจาก สามารถอธิบายถึงเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของโครงการ และสรุปความเข้าใจได้ตรงกับเป้าหมาย /
วัตถุประสงค์ของโครงการได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ เห็นว่า การช้ีแจง/ประชาสัมพันธ์จาก
ส่วนกลาง และระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ มีความเหมาะสมปานกลาง เนื่องจาก ไม่มีการประชุมช้ีแจงอย่างต่อเนื่อง 
และเป็นการมอบหมาย/สั่งการตามเอกสารหนังสือ การช้ีแจงโครงการไม่ทั่วถึงเจ้าหน้าที่ทุกระดับ การสร้างความ
เข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงานค่อนข้างน้อย ท าให้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานต้องศึกษาเองตามคู่มือ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
ในระดับพื้นที่ ควรมีการประชุมและมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหลักในการประสานงานอย่างชัดเจน ท าหน้าที่เป็น
เจ้าภาพหลักในการนัดประชุมและแจ้งแนวทางปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานในพื้นที่ อย่างไรก็ตาม ช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์สองอันดับแรกที่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับรู้ข่าวสารโครงการ คือ จากเจ้าหน้าที่ในพื้นที่  
และ ผู้น าชุมชน/อบต./ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 45.44 และ 38.36 ตามล าดับ 

ทั้งนี้ โครงการได้รับความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการโครงการและปฏิบตังิานในชุมชน/กลุม่ 
ในภาพรวมที่ระดับมาก ที่คะแนนเฉลี่ย 2.42 โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่ (ทั้งในและนอก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) และจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการที่ระดับมาก ที่คะแนนเฉลี่ย 2.69 และ 2.58 
ตามล าดับ ส่วนความร่วมมือจากภาคเอกชนระดับปานกลางค่อนไปทางน้อย ที่คะแนนเฉลี่ย 1.94 เนื่องจากเป็นช่วง
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บทท่ี 4 
สรุป และข้อเสนอแนะ 

 
4.1 สรุป 

4.1.1 การบริหารจัดการโครงการ เริ่มตั้งแต่การคัดเลือกพื้นที่ด าเนินการ โดยก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
ในการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งความเห็นของเกษตรกรสมาชิกกลุ่มที่ร่วมโครงการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  
เห็นว่า หลักเกณฑ์เงื่อนไขการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายมีความเหมาะสมในระดับมาก ด้วยคะแนนเฉลี่ย 2.78  
โดยเกษตรกรมีความพึงพอใจระดับมาก ด้วยคะแนน 2.83 สูงกว่าเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีระดับคะแนน 2.40 ซึ่ง เกษตรกร 
ร้อยละ 83.69 เห็นว่า พื้นที่ของตนเองที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมในโครงการยังมีความเสี่ยงต่อภาวะฝนแล้ง  
และน้ าท่วมอยู่ในระดับปานกลาง ด้วยคะแนนเฉลี่ย 2.23 ทั้งนี้ ในการคัดเลือกสมาชิกเพื่อท าแปลงผลิตเมล็ดพันธ์ุ  
จะมีหลักเกณฑ์โดยคัดเลือกสมาชิกที่สมัครใจและมีความตั้งใจจริง และเคยมีประสบการณ์ในการผลิตเมล็ดพันธ์ุ  
มาก่อน ซึ่งร้อยละ 53.40 เป็นเกษตรกรที่มีประสบการณ์ในการท าแปลงเมล็ดพันธ์ุข้าวมาก่อน โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 
51.24 มีประสบการณ์ระหว่าง 1 – 5 ปี ร้อยละ 32.61 มีประสบการณ์ 5-10 ปี และร้อยละ 16.15 มีประสบการณ์ 
10 ปีข้ึนไป และร้อยละ 46.60 ไม่มีประสบการณ์ ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์โครงการ 

ในส่วนการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ และช้ีแจงรายละเอียดโครงการให้แก่ผู้เกี่ยวข้องในโครงการ 
พบว่า เจ้าหน้าที่ ผู้น า และ เกษตรกร มีความเข้าใจวัตถุประสงค์โครงการอยู่ในระดับมาก ที่คะแนนเฉลี่ย 2.50 
เน่ืองจาก สามารถอธิบายถึงเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของโครงการ และสรุปความเข้าใจได้ตรงกับเป้าหมาย /
วัตถุประสงค์ของโครงการได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ เห็นว่า การช้ีแจง/ประชาสัมพันธ์จาก
ส่วนกลาง และระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ มีความเหมาะสมปานกลาง เนื่องจาก ไม่มีการประชุมช้ีแจงอย่างต่อเนื่อง 
และเป็นการมอบหมาย/สั่งการตามเอกสารหนังสือ การช้ีแจงโครงการไม่ทั่วถึงเจ้าหน้าที่ทุกระดับ การสร้างความ
เข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงานค่อนข้างน้อย ท าให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องศึกษาเองตามคู่มือ โดยเฉพาะอย่างย่ิง  
ในระดับพื้นที่ ควรมีการประชุมและมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหลักในการประสานงานอย่างชัดเจน ท าหน้าที่เป็น
เจ้าภาพหลักในการนัดประชุมและแจ้งแนวทางปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานในพื้นที่ อย่างไรก็ตาม ช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์สองอันดับแรกที่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับรู้ข่าวสารโครงการ คือ จากเจ้าหน้าที่ในพื้นที่  
และ ผู้น าชุมชน/อบต./ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 45.44 และ 38.36 ตามล าดับ 

ทั้งนี้ โครงการได้รับความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการโครงการและปฏิบตังิานในชุมชน/กลุม่ 
ในภาพรวมที่ระดับมาก ที่คะแนนเฉลี่ย 2.42 โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่ (ทั้งในและนอก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) และจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการที่ระดับมาก ที่คะแนนเฉลี่ย 2.69 และ 2.58 
ตามล าดับ ส่วนความร่วมมือจากภาคเอกชนระดับปานกลางค่อนไปทางน้อย ที่คะแนนเฉลี่ย 1.94 เนื่องจากเป็นช่วง
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เพิ่งเริ่มโครงการ เกษตรกรยังไม่สามารถประมาณการผลผลิต ท าให้ภาคเอกชนไม่มีความแน่ใจในผลผลิต จึงอยู่
ระหว่างการตัดสินใจที่จะเข้าร่วมโครงการ  

4.1.2 ปัจจัยน าเข้า โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ปี 2559 ได้รับจัดสรร
งบประมาณ จ านวนรวมทั้งสิ้น 300.104 ล้านบาท ใช้จ่ายจ านวน 281.294 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 93.73 ของ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยเจ้าหน้าที่ เห็นว่า ระดับความเหมาะสมของงบประมาณอยู่ในระดับ ปานกลาง ด้วย
คะแนนเฉลี่ย 2.23 งบประมาณที่ได้รับเพียงพอกับภารกิจของหน่วยงานในโครงการ แต่งบประมาณลงพื้นที่ค่อนข้าง
ล่าช้า ท าให้การด าเนินการบางกิจกรรมต้องล่าช้าและไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ เช่น กิจกรรมที่ต้องเตรียมการก่อน
การเพาะปลูก หรือกิจกรรมที่ต้องมีการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  

เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในปี 2559 รวมทั้งสิ้น 45,062 ราย คิดเป็นร้อยละ 75.10 ของเป้าหมาย
โครงการ (60,000 ราย) ลักษณะการถือครองพื้นที่ท านาของเกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 73.48 เป็นของตนเอง  

4.1.3 ผลได้/ผลผลิต ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าว/ศูนย์วิจัยข้าว ส่งเสริมการใช้เมล็ดพันธ์ุดีจากทั้งหมด 25 พันธ์ุ 
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เช่น การเตรียมดินอย่างประณีต การปลูกเป็นแถวเป็นแนว เป็นต้น ทั้งนี้ เกษตรกรที่สามารถปฏิบัติตามเทคโนโลยี
การผลิตตามข้ันตอนต่างๆ ได้ครบ 5 ข้ันตอน ยังมีค่อนข้างน้อย   

เนื่องจากการส ารวจข้อมูลระหว่างเดือน มิถุนายน - สิงหาคม ซึ่งยังไม่ถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยว
ผลผลิต ดังนั้น ต้นทุนการผลิตที่ส ารวจได้ จึงพิจารณาเฉพาะในส่วนที่เกิดข้ึนแล้ว  ประกอบด้วย ค่าแรงงาน  
(เตรียมดิน ปลูก ดูแลรักษา) และค่าวัสดุ (เมล็ดพันธ์ุข้าว ปุ๋ย สารเคมีการเกษตร สารปรับปรุงบ ารุงดิน น้ ามัน
เช้ือเพลิง) พบว่า เกษตรกรมีต้นทุนในการปลูกข้าวเฉลี่ย 1,547.12 บาทต่อไร่ ในปี 2559 จากเดิมจ านวน  
2,016.12 บาทต่อไร่ ในปี 2558 ลดลงจ านวน 469.00 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 23.26 เนื่องจาก เกษตรกรได้รับ
การสนับสนุนเมล็ดพันธ์ุดีจากโครงการ องค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์/ชีวภาพเพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมี 
และในส่วนที่เป็นค่าแรง เตรียมดิน การปลูก การดูแลรักษา และค่าวัสดุ การใช้สารเคมีการเกษตร สารปรับปรุง
บ ารุงดิน และค่าน้ ามันเช้ือเพลิงที่ลดลง โดยจ าแนกตามประเภทแปลงของการผลิตเป็น แปลงผลิตเมล็ดพันธ์ุ              
แปลงผลิตข้าวคุณภาพดี และแปลงผลิตข้าวทั่วไป ซึ่งมีต้นทุนการผลิตลดลง ร้อยละ 31.46 16.21 และ 13.00 
ตามล าดับ   

(2) ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม และการใช้ประโยชน์จากกิจกรรมกลุ่ม 
ทุกกลุ่มมีการก าหนดพื้นที่การผลิต ร้อยละ 93.33 ของกลุ่ม มีการบริหารจัดการกลุ่ม โดยตั้ง

คณะกรรมการบริหารกลุ่ม ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้คณะกรรมการบริหารศูนย์ข้าวชุมชนเดิม และ ร้อยละ 6.67 ยังไม่ได้ตั้ง
คณะกรรมการบริหารกลุ่ม เนื่องจาก กลุ่มเพิ่งจะได้รับการช้ีแจงโครงการ และ กลุ่มร้อยละ 62.67 มีการประชุม
คณะกรรมการบริหารกลุ่มร่วมกับผู้ประกอบการ เพื่อหารือและช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับ การก าหนดชนิดพันธ์ุข้าว 
ปริมาณ คุณภาพ ที่ผู้ประกอบการต้องการ โดยยังไม่มีข้อตกลงร่วมกัน เนื่องจากต้องรอให้ใกล้ถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยว  

ทั้งนี้ การบริหารจัดการภายในกลุ่มภาพรวม อยู่ในระดับดีที่คะแนนเฉลี่ย 2.52 และการ
บริหารจัดการภายในกลุ่มย่อย คือ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธ์ุ (ไข่แดง) กลุ่มผู้ผลิตข้าวคุณภาพดี (ไข่ขาว) กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ กลุ่มผู้ใช้เครื่องจักรกล และกลุ่มผู้บริหารจัดการศัตรูพืชชุมชนทุกกลุ่ม อยู่ในระดับดีเช่นเดียวกัน ที่คะแนน
เฉลี่ย 2.69 2.50 2.57 2.44 และ 2.62 ตามล าดับ  

(3) ด้านการตลาด 
ทุกกลุ่มมีการก าหนดพื้นที่การผลิต และ กลุ่มร้อยละ 62.67 มีการประชุมคณะกรรมการ

บริหารกลุ่มร่วมกับผู้ประกอบการ เพื่อหารือและช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับ การก าหนดชนิดพันธ์ุข้าว ปริมาณ 
คุณภาพ ที่ผู้ประกอบการต้องการ โดยยังไม่มีข้อตกลงร่วมกัน เนื่องจากต้องรอให้ใกล้ถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยว ท าให้ยัง      
ไม่ทราบปริมาณผลผลิตที่แน่นอน และราคา ของผลผลิตทั้งในรูปเมล็ดพันธ์ุและข้าวเปลือกคุณภาพดี ซึ่งจะได้ราคา
สูงกว่าข้าวปกติทั่วไปในท้องตลาด   
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(4) ความพึงพอใจต่อโครงการ  
(4.1) เจ้าหน้าที่พึงพอใจในระดับปานกลาง ที่คะแนนเฉลี่ย 2.33 เนื่องจาก การถ่ายทอดแนว

ทางการด าเนินงานในระดับพื้นที่ยังไม่ค่อยชัดเจน การก าหนดผู้รับผิดชอบในภาพรวมหรือศูนย์กลางในการบูรณา
การการท างานร่วมกัน ขาดการจัดท าแผนปฏิบัติงานร่วมกันอย่างชัดเจนก่อนด าเนินโครงการ ท าให้เกิดความซ้ าซ้อน 
ต่างหน่วยงานต่างเข้าไปด าเนินกิจกรรมต่างๆ แต่ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จะมีการประสานงานระหว่าง
กันเป็นอย่างดีเนื่องจากมีการประชุมหารือกันอย่างใกล้ชิดทางโทรศัพท์ หรือ ไลน์ ท าให้สะดวกในการปฏิบัติงานและ
มีความเข้าใจกันมากขึ้น  

(4.2) ผู้น ากลุ่มพึงพอใจในระดับ มาก ที่คะแนนเฉลี่ย 2.64 เนื่องจากเห็นว่าเจ้าหน้าที่มีความ
เอาใจใส่อย่างใกล้ชิดและสม่ าเสมอ รวมทั้งสมาชิกเกษตรกรก็ได้รับการถ่ายทอดความรู้เรื่องต่างๆ ได้เป็นอย่างดี แต่
เห็นว่าจ านวนกิจกรรมในโครงการมีมากเกินไป และเป็นเรื่องเดิมๆ ท าให้เสียเวลาและตรงกับช่วงเวลาที่ต้องท านา  

(4.3) เกษตรกรพึงพอใจระดับมาก ที่คะแนนเฉลี่ย 2.82 เนื่องจาก เห็นว่า การเข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆ ส่งผลให้สามารถลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มคุณภาพผลผลิตได้ รวมทั้ง การรวมกลุ่มจะท าให้มีการเรียนรู้
ร่วมกันและสร้างความสามัคคีในชุมชนได้มากข้ึนในด้านการบริหารจัดการ ด้านปัจจัยการผลิต ด้านผลผลิตของ
โครงการ ด้านผลกระทบเบื้องต้น  

 
4.2 ข้อเสนอแนะ 

1) การด าเนินกิจกรรมในโครงการบางส่วนปฏิบัติตามภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ (Function) ของหน่วยงาน 
ไม่เป็นการบูรณาการอย่างแท้จริง แม้ว่าก่อนการด าเนินโครงการจะมีการจัดท าแผนปฏิบัติงานร่วมกันทุกหน่วยงาน        
ที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ จึงควรให้มีความชัดเจนและเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้ง ก าหนดให้มีเจ้าภาพหลัก 
หรือบุคคลหลัก (Focal Point) เพื่อรับผิดชอบการปฏิบัติงานและประสานงานในภาพรวมของโครงการที่ชัดเจนข้ึน 

2) การสนับสนุนงบประมาณให้หน่วยงานในพื้นที่ เป็นไปตามแผนของหน่วยงานในลักษณะ Function Base 
และมีการประเมินผลงาน ตามแผนปฏิบัติงานดังกล่าว ท าให้แต่ละหน่วยงานที่ร่วมโครงการต้องเร่งด าเนินการงานที่
เป็นไปตามแผนงานก่อน ดังนั้น หากมีงาน/โครงการเชิงบูรณาการ ควรจัดสรรงบประมาณในลักษณะ Agenda Base 
หรืองาน/โครงการนั้น ๆ ชัดเจน  

3) การถ่ายทอดเพื่อสร้างความเข้าใจรายละเอียดโครงการระหว่างหน่วยงานกลางและพื้นที่ยังมีน้อย 
เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติบางรายไม่เข้าใจเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของโครงการอย่างแท้จริง ประกอบกับ                 
มีจ านวนโครงการที่จะต้องด าเนินงานให้เสร็จสิ้นในเวลาเดียวกันหลายโครงการ ท าให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน             
ในพื้นที่ได้รับการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติได้ไม่ชัดเจน ส่งผลให้เกษตรกรเกิดความสับสน  
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4) ปัจจัยการผลิต วัสดุ อุปกรณ์ เช่น เครื่องหยอดข้าว ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ ขนาดแตกต่างกัน มีความ
เหมาะสมกับแต่ละแปลงนาและประเภทการท านาแตกต่างกัน (เครื่องหยอดข้าวแห้ง เครื่องหยอดข้าวงอก เครื่อง
ขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก) ดังนั้น การสนบัสนุนปัจจัยการผลิต วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ควรให้เหมาะสมกับพื้นที่แต่ละแห่ง 
หรือเป็นไปตามความต้องการของสมาชิกส่วนใหญ่ รวมทั้ง มีแผน/ปฏิทินการใช้งานให้สามารถหมุนเวียนตอบสนอง
ความต้องการใช้งานของสมาชิกเกษตรกรในกลุ่มให้ได้มากที่สุด  

5) เนื่องจากเป็นปีแรกของการส่งเสริม เพื่อสะสมองค์ความรู้ให้เกษตรกร ดังนั้น ขีดความสามารถในการ           
ลดต้นทุนและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรอาจยังไม่เห็นผลชัดเจน ประกอบกับเกษตรกรบางส่วน          
ยังยึดมั่นตามวัฒนธรรมการปลูกแบบเดิมๆ จึงควรหาแนวทาง เพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้และความเช่ือมั่น           
ให้เกษตรกรมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเกษตรกร ให้เป็น Smart Farmer โดยใช้หลักคิด
การน าความรู้เกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง หรือการท าไร่นาสวนผสม (เกษตรกรรมทางเลือก)              
มาประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกษตรกรมีภูมิคุ้มกัน สามารถปรับสถานภาพให้ทันต่อความไม่แน่นอนของธรรมชาติ และสิ่งที่
ท าให้เกิดความเสียหายที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ 

6) ผู้น ากลุ่มซึ่งเป็นแกนหลักส าคัญส่วนใหญ่มีความตั้งใจจริงที่จะด าเนินโครงการให้บรรลุผลส าเร็ จ อาจมี
กิจกรรมการให้ผลตอบแทนแก่ผู้น ากลุ่มดังกล่าว เช่น การให้รางวัล/ใบประกาศนียบัตรแก่กลุ่มที่มีความเข้มแข็ง 
สามารถลดต้นทุนในอัตราที่ก าหนดไว้ได้ตามเป้าหมายของโครงการ เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้น ากลุ่ม
อื่นๆ น าไปเป็นแบบอย่าง เกิดความเข้มแข็ง ยั่งยืนต่อไปได้ 

7) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการตลาด เช่น ส านักงานสหกรณ์จังหวัด ส านักงานพาณิชย์จังหวัด ฯลฯ ได้ให้
ความส าคัญ สนับสนุน การซื้อขายผลผลิตจากเกษตรกรโดยตรงมากข้ึน แต่เกษตรกรส่วนใหญ่ยังติดกั บดักภาระ
หนี้สิน การน าปัจจัยการผลิตของผู้ประกอบการ/พ่อค้ามาใช้ในการผลิตก่อน ท าให้เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วต้องเร่ง
ขายผลผลิตเพื่อน าเงินชดใช้หนี้สิน หรือชดใช้ผลผลิตแทนค่าปัจจัยการผลิตที่น ามาใช้ก่อนให้ผู้ประกอบการดังกล่าว 
โดยไม่สามารถรอจังหวะการขายผลผลิตในราคาที่สูงข้ึนได้  

8) พัฒนา ส่งเสริม ให้กลุ่มและเกษตรกรเข้มแข็ง สามารถท าแผนธุรกิจและเป็นผู้ประกอบการเองได้ มีการ
จัดท าบัญชีฟาร์ม บันทึกรายรับ-รายจ่าย จากการผลิต ทราบผลการประกอบการที่แน่ชัด เพื่อความมั่นคง มั่งค่ัง 
และยั่งยืน ต่อไป 
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4) ปัจจัยการผลิต วัสดุ อุปกรณ์ เช่น เครื่องหยอดข้าว ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ ขนาดแตกต่างกัน มีความ
เหมาะสมกับแต่ละแปลงนาและประเภทการท านาแตกต่างกัน (เครื่องหยอดข้าวแห้ง เครื่องหยอดข้าวงอก เครื่อง
ขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก) ดังนั้น การสนบัสนุนปัจจัยการผลิต วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ควรให้เหมาะสมกับพื้นที่แต่ละแห่ง 
หรือเป็นไปตามความต้องการของสมาชิกส่วนใหญ่ รวมทั้ง มีแผน/ปฏิทินการใช้งานให้สามารถหมุนเวียนตอบสนอง
ความต้องการใช้งานของสมาชิกเกษตรกรในกลุ่มให้ได้มากที่สุด  

5) เนื่องจากเป็นปีแรกของการส่งเสริม เพื่อสะสมองค์ความรู้ให้เกษตรกร ดังนั้น ขีดความสามารถในการ           
ลดต้นทุนและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรอาจยังไม่เห็นผลชัดเจน ประกอบกับเกษตรกรบางส่วน          
ยังยึดมั่นตามวัฒนธรรมการปลูกแบบเดิมๆ จึงควรหาแนวทาง เพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้และความเช่ือมั่น           
ให้เกษตรกรมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเกษตรกร ให้เป็น Smart Farmer โดยใช้หลักคิด
การน าความรู้เกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง หรือการท าไร่นาสวนผสม (เกษตรกรรมทางเลือก)              
มาประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกษตรกรมีภูมิคุ้มกัน สามารถปรับสถานภาพให้ทันต่อความไม่แน่นอนของธรรมชาติ และสิ่งที่
ท าให้เกิดความเสียหายที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ 

6) ผู้น ากลุ่มซึ่งเป็นแกนหลักส าคัญส่วนใหญ่มีความตั้งใจจริงที่จะด าเนินโครงการให้บรรลุผลส าเร็ จ อาจมี
กิจกรรมการให้ผลตอบแทนแก่ผู้น ากลุ่มดังกล่าว เช่น การให้รางวัล/ใบประกาศนียบัตรแก่กลุ่มที่มีความเข้มแข็ง 
สามารถลดต้นทุนในอัตราที่ก าหนดไว้ได้ตามเป้าหมายของโครงการ เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้น ากลุ่ม
อื่นๆ น าไปเป็นแบบอย่าง เกิดความเข้มแข็ง ยั่งยืนต่อไปได้ 

7) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการตลาด เช่น ส านักงานสหกรณ์จังหวัด ส านักงานพาณิชย์จังหวัด ฯลฯ ได้ให้
ความส าคัญ สนับสนุน การซื้อขายผลผลิตจากเกษตรกรโดยตรงมากข้ึน แต่เกษตรกรส่วนใหญ่ยังติดกั บดักภาระ
หนี้สิน การน าปัจจัยการผลิตของผู้ประกอบการ/พ่อค้ามาใช้ในการผลิตก่อน ท าให้เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วต้องเร่ง
ขายผลผลิตเพื่อน าเงินชดใช้หนี้สิน หรือชดใช้ผลผลิตแทนค่าปัจจัยการผลิตที่น ามาใช้ก่อนให้ผู้ประกอบการดังกล่าว 
โดยไม่สามารถรอจังหวะการขายผลผลิตในราคาที่สูงข้ึนได้  

8) พัฒนา ส่งเสริม ให้กลุ่มและเกษตรกรเข้มแข็ง สามารถท าแผนธุรกิจและเป็นผู้ประกอบการเองได้ มีการ
จัดท าบัญชีฟาร์ม บันทึกรายรับ-รายจ่าย จากการผลิต ทราบผลการประกอบการที่แน่ชัด เพื่อความมั่นคง มั่งค่ัง 
และยั่งยืน ต่อไป 
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ตารางผนวกที่ 3.1 ต้นทุน ผลผลิต  ราคาและรายได้ของเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์

หน่วย:บาทต่อไร่

รายการ เงินสด ไม่เป็นเงินสด รวม เงินสด ไม่เป็นเงินสด รวม เงินสด ไม่เป็นเงินสด รวม

พื้นที่ (ไร่)
  1. ต้นทุนผันแปร 1,509.06 924.13    2,433.19 1,027.30 640.32     1,667.62 481.76-   283.81-    765.57-   
       1.1 ค่าแรงงาน 751.93    672.73     1,424.66  692.70    364.17      1,056.87  59.23-      308.56-     367.79-    
            1) เตรียมดิน 302.83    144.91     447.74    310.01    137.87      447.88    7.18       7.04-        0.14       
            2) ปลูก 222.48    82.76       305.24    213.78    108.84      322.62    8.70-       26.08       17.38      
            3) ดูแลรักษา 226.62    445.06     671.68    168.91    117.46      286.37    57.71-      327.60-     385.31-    
            4) เก็บเกี่ยว
            5) การปรับปรุงสภาพเมล็ด
            6) ขายผลผลิต
        1.2 ค่าวัสดุ 757.13    251.40     1,008.53  334.60    276.15      610.75    422.53-    24.75       397.78-    
            1) ค่าเมล็ดพันธุ์ข้าว 121.10    144.65     265.75    58.97      184.52      243.49    62.13-      39.87       22.26-      
            2) ค่าปุ๋ย 428.25    88.80       517.05    196.13    82.80       278.93    232.12-    6.00-        238.12-    
                - เมล็ดพืชปุ๋ยสด
                - ปุ๋ยเคมี 307.15    4.43        311.58    111.12    2.87         113.99    196.03-    1.56-        197.59-    
                - ปุ๋ยอินทรีย์/น้้าหมัก
ชีวภาพ 107.27    80.59       187.86    83.75      78.32       162.07    23.52-      2.27-        25.79-      
                - ปุ๋ยคอก -         -         
                - ปุ๋ยอื่นๆ บิวเวอเรีย 13.83      3.78        17.61      1.26       1.61         2.87       12.57-      2.17-        14.74-      
            3) สารเคมีการเกษตร 79.32      1.29        80.61      22.93      0.06         22.99      56.39-      1.23-        57.62-      
            4) สารบ้ารุงดิน 3.21       16.66       19.87      1.71       8.77         10.48      1.50-       7.89-        9.39-       
            5) ค่าน้้ามันเชื้อเพลิง 125.25    125.25    54.86      54.86      70.39-      -          70.39-      
            6)ค่าขนส่ง
            7) ค่าวัสดุอุปกรณ์การเกษตร
และวัสดุส้ินเปลือง
            8) ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์
การเกษตร
            9) ค่าไฟฟ้า/น้้าชลประทาน /
ค่าบ้ารุงคลองน้้า
      1.3 ดอกเบี้ยเงินลงทุน
    2. ต้นทุนคงที่
       2.1 ค่าเช่าที่ดิน
       2.2 ค่าเส่ือมอุปกรณ์การเกษตร
       2.3 ค่าดอกเบี้ยเงินลงทุนอุปกรณ์
การเกษตร
   3. ต้นทุนรวมต่อไร่
4. ผลผลิตเฉล่ีย (กก./ไร่)
5. ราคาที่เกษตรกรขายได้ (บ./กก.)
6. มูลค่าผลผลิตต่อไร่ (บาท)
7. รายได้สุทธิต่อไร่ (บาท)
8. ต้นทุนการผลิตต่อกิโลกรัมบาท)
9. รายได้สุทธิต่อกิโลกรัม(บาท)10.รายได้สุทธิต่อครัวเรือน (บาท/
ครัวเรือน)
ที่มา : จากการส้ารวจ

ปี 2558 ปี 2559 ส่วนต่าง
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ตารางผนวกที่ 3.2  ต้นทุน ผลผลิต  ราคาและรายได้ของเกษตรกรผู้ผลิตข้าวคุณภาพดี
หน่วย:บาทต่อไร่

รายการ เงินสด ไม่เป็นเงินสด รวม เงินสด ไม่เป็นเงินสด รวม เงินสด ไม่เป็นเงินสด รวม

พื้นที่ (ไร่)
  1. ต้นทุนผันแปร 1,009.43 675.74     1,685.17 831.86   580.13    1,411.99 177.57-   95.61-        273.18-     
       1.1 ค่าแรงงาน 753.27    591.40      1,344.67  695.67    511.48     1,207.15  57.60-      79.92-         137.52-      
            1) เตรียมดิน 329.87    120.25      450.12    326.21    105.77     431.98    3.66-       14.48-         18.14-       
            2) ปลูก 190.99    75.51        266.50    180.52    78.22       258.74    10.47-      2.71          7.76-         
            3) ดูแลรักษา 232.41    395.64      628.05    188.94    327.49     516.43    43.47-      68.15-         111.62-      
            4) เก็บเกี่ยว
            5) การปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์
            6) ขายผลผลิต
        1.2 ค่าวัสดุ 256.16    84.34        340.50    136.19    68.65       204.84    119.97-    15.69-         135.66-      
            1) ค่าเมล็ดพันธุ์ข้าว 44.07      65.45        109.52    36.52      51.40       87.92      7.55-       14.05-         21.60-       
            2) ค่าปุ๋ย 140.49    15.70        156.19    69.37      15.83       85.20      71.12-      0.13          70.99-       
                - เมล็ดพืชปุ๋ยสด
                - ปุ๋ยเคมี 113.05    2.30         115.35    52.05      3.12        55.17      61.00-      0.82          60.18-       
                - ปุ๋ยอินทรีย์/น้้าหมักชีวภาพ 21.07      13.28        34.35      16.34      12.63       28.97      4.73-       0.65-          5.38-         
                - ปุ๋ยคอก -         -         
                - ปุ๋ยอื่นๆ บิวเวอเรีย 6.37       0.12         6.49       0.98       0.08        1.06       5.39-       0.04-          5.43-         
            3) สารเคมีการเกษตร 31.07      0.08         31.15      9.41       0.26        9.67       21.66-      0.18          21.48-       
            4) สารบ้ารุงดิน 1.66       3.11         4.77       0.02       1.16        1.18       1.64-       1.95-          3.59-         
            5) ค่าน้้ามันเชื้อเพลิง 38.87      38.87      20.87      20.87      18.00-      -            18.00-       
            6)ค่าขนส่ง
            7) ค่าวัสดุอุปกรณ์การเกษตร
และวัสดุส้ินเปลือง
            8) ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์
            9) ค่าไฟฟ้า/น้้าชลประทาน /
ค่าบ้ารุงคลองน้้า
      1.3 ดอกเบี้ยเงินลงทุน
    2. ต้นทุนคงที่
       2.1 ค่าเช่าที่ดิน
       2.2 ค่าเส่ือมอุปกรณ์การเกษตร
       2.3 ค่าดอกเบี้ยเงินลงทุนอุปกรณ์
การเกษตร
   3. ต้นทุนรวมต่อไร่
4. ผลผลิตเฉล่ีย (กก./ไร่)
5. ราคาที่เกษตรกรขายได้ (บ./กก.)
6. มูลค่าผลผลิตต่อไร่ (บาท)
7. รายได้สุทธิต่อไร่ (บาท)
8. ต้นทุนการผลิตต่อกิโลกรัมบาท)
9. รายได้สุทธิต่อกิโลกรัม(บาท)
10.รายได้สุทธิต่อครัวเรือน (บาท/
ครัวเรือน)
ที่มา : จากการส้ารวจ

ปี 2558 ปี 2559 ส่วนต่าง
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50
ตารางผนวกที่ 3.3 ต้นทุน ผลผลิต  ราคาและรายได้ของเกษตรกรผู้ผลิตข้าวทั่วไป

หน่วย:บาทต่อไร่

รายการ เงินสด ไม่เป็นเงินสด รวม เงินสด ไม่เป็นเงินสด รวม เงินสด ไม่เป็นเงินสด รวม

พื้นที่ (ไร่)
  1. ต้นทุนผันแปร 1,078.97 523.80    1,602.77 870.16   524.22    1,394.38 208.81-   0.42        208.39-   
       1.1 ค่าแรงงาน 505.54    474.81     980.35    504.47    405.81     910.28    1.07-       69.00-       70.07-      
            1) เตรียมดิน 248.03    165.24     413.27    250.88    177.68     428.56    2.85       12.44       15.29      
            2) ปลูก 82.81      56.16       138.97    91.05      40.14       131.19    8.24       16.02-       7.78-       
            3) ดูแลรักษา 174.70    253.41     428.11    162.54    187.99     350.53    12.16-      65.42-       77.58-      
            4) เก็บเกี่ยว
            5) การปรับปรุงสภาพ
            6) ขายผลผลิต
        1.2 ค่าวัสดุ 573.43    48.99       622.42    365.69    118.41     484.10    207.74-    69.42       138.32-    
            1) ค่าเมล็ดพันธุ์ข้าว 108.39    14.36       122.75    84.17      82.60       166.77    24.22-      68.24       44.02      
            2) ค่าปุ๋ย 323.64    33.03       356.67    199.84    32.43       232.27    123.80-    0.60-        124.40-    
                - เมล็ดพืชปุ๋ยสด
                - ปุ๋ยเคมี 279.54    279.54    163.11    163.11    116.43-    -          116.43-    
                - ปุ๋ยอินทรีย์/น้้าหมัก 27.97      32.26       60.23      34.00      31.85       65.85      6.03       0.41-        5.62       
                - ปุ๋ยคอก -         -         
                - ปุ๋ยอื่นๆ บิวเวอเรีย 16.13      0.77        16.90      2.73       0.58        3.31       13.40-      0.19-        13.59-      
            3) สารเคมีการเกษตร 60.41      0.81        61.22      43.01      1.87        44.88      17.40-      1.06        16.34-      
            4) สารบ้ารุงดิน 2.42       0.79        3.21       1.51        1.51       2.42-       0.72        1.70-       
            5) ค่าน้้ามันเชื้อเพลิง 78.57      78.57      38.67      38.67      39.90-      -          39.90-      
            6)ค่าขนส่ง
            7) ค่าวัสดุอุปกรณ์
การเกษตรและวัสดุส้ินเปลือง
            8) ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์
การเกษตร
            9) ค่าไฟฟ้า/น้้า
ชลประทาน /ค่าบ้ารุงคลองน้้า
      1.3 ดอกเบี้ยเงินลงทุน
    2. ต้นทุนคงที่
       2.1 ค่าเช่าที่ดิน
       2.2 ค่าเส่ือมอุปกรณ์
       2.3 ค่าดอกเบี้ยเงินลงทุน
อุปกรณ์การเกษตร
   3. ต้นทุนรวมต่อไร่
4. ผลผลิตเฉล่ีย (กก./ไร่)
5. ราคาที่เกษตรกรขายได้ (บ./กก.)
6. มูลค่าผลผลิตต่อไร่ (บาท)
7. รายได้สุทธิต่อไร่ (บาท)
8. ต้นทุนการผลิตต่อกิโลกรัมบาท)
9. รายได้สุทธิต่อกิโลกรัม(บาท)
10.รายได้สุทธิต่อครัวเรือน (บาท/
ครัวเรือน)
ที่มา : จากการส้ารวจ

ปี 2558 ปี 2559 ส่วนต่าง
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ตารางภาคผนวกท่ี 3.4 ความพึงพอใจของเจ้าหน้าท่ี 
หน่วย : ร้อยละ 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ คะแนน

เฉลี่ย แปรผล 
มาก ปานกลาง น้อย รวม 

1. ด้านการประสานงานโครงการ 43.85 46.65 9.50 100.00 2.34 มาก 
    1) ระหว่างส่วนกลางกบัพื นที ่ 32.96 52.51 14.53 100.00 2.18 ปานกลาง 
    2) ระหว่างหน่วยงานในพื นที ่ 54.75 40.78 4.47 100.00 2.50 มาก 
2. ด้านความเหมาะสมของจ านวนกิจกรรม 41.48 51.14 7.39 100.00 2.34 มาก 
3. ด้านความเหมาะสมของระยะเวลาโครงการ 35.20 56.42 8.38 100.00 2.27 ปานกลาง 
4. ด้านการบรหิารโครงการในภาพรวม 37.43 56.42 6.15 100.00 2.31 ปานกลาง 
5. ด้านความพึงพอใจต่อผลส าเร็จของกลุม่/
แปลงใหญ ่

42.53 51.72 5.75 100.00 2.37 มาก 

รวม 40.71 51.50 7.79 100.00 2.33 ปานกลาง 
ที่มา: จากการส ารวจ 
 
 
ตารางภาคผนวกท่ี 3.5 ความพึงพอใจของผู้น ากลุ่ม 

หน่วย : ร้อยละ 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ คะแนน

เฉลี่ย แปรผล 
มาก ปานกลาง น้อย รวม 

1. ด้านการประสานงานโครงการ 83.18 16.36 0.47 100.00 2.83 มาก 
    1) ระหว่างเจ้าหน้าทีก่ับศูนย์ 86.92 12.15 0.93 100.00 2.86 มาก 
    2) ระหว่างกลุม่/ศูนย์กับสมาชก 79.44 20.56 - 100.00 2.79 มาก 
2. ด้านความเหมาะสมของจ านวนกิจกรรม 61.68 28.97 9.35 100.00 2.52 มาก 
3. ด้านความเหมาะสมของระยะเวลาโครงการ 56.19 38.10 5.71 100.00 2.50 มาก 
4. ด้านการบรหิารโครงการในภาพรวม 61.17 35.92 2.91 100.00 2.58 มาก 
5. ด้านความพึงพอใจต่อผลส าเร็จของกลุม่/
แปลงใหญ ่

57.29 41.67 1.04 100.00 2.56 มาก 

เฉลี่ย 67.36 29.28 3.36 100.00 2.64 มาก 
ที่มา: จากการส ารวจ 
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ตารางภาคผนวกท่ี 3.4 ความพึงพอใจของเจ้าหน้าท่ี 
หน่วย : ร้อยละ 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ คะแนน

เฉลี่ย แปรผล 
มาก ปานกลาง น้อย รวม 

1. ด้านการประสานงานโครงการ 43.85 46.65 9.50 100.00 2.34 มาก 
    1) ระหว่างส่วนกลางกบัพื นที ่ 32.96 52.51 14.53 100.00 2.18 ปานกลาง 
    2) ระหว่างหน่วยงานในพื นที ่ 54.75 40.78 4.47 100.00 2.50 มาก 
2. ด้านความเหมาะสมของจ านวนกิจกรรม 41.48 51.14 7.39 100.00 2.34 มาก 
3. ด้านความเหมาะสมของระยะเวลาโครงการ 35.20 56.42 8.38 100.00 2.27 ปานกลาง 
4. ด้านการบรหิารโครงการในภาพรวม 37.43 56.42 6.15 100.00 2.31 ปานกลาง 
5. ด้านความพึงพอใจต่อผลส าเร็จของกลุม่/
แปลงใหญ ่

42.53 51.72 5.75 100.00 2.37 มาก 

รวม 40.71 51.50 7.79 100.00 2.33 ปานกลาง 
ที่มา: จากการส ารวจ 
 
 
ตารางภาคผนวกท่ี 3.5 ความพึงพอใจของผู้น ากลุ่ม 

หน่วย : ร้อยละ 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ คะแนน

เฉลี่ย แปรผล 
มาก ปานกลาง น้อย รวม 

1. ด้านการประสานงานโครงการ 83.18 16.36 0.47 100.00 2.83 มาก 
    1) ระหว่างเจ้าหน้าทีก่ับศูนย์ 86.92 12.15 0.93 100.00 2.86 มาก 
    2) ระหว่างกลุม่/ศูนย์กับสมาชก 79.44 20.56 - 100.00 2.79 มาก 
2. ด้านความเหมาะสมของจ านวนกิจกรรม 61.68 28.97 9.35 100.00 2.52 มาก 
3. ด้านความเหมาะสมของระยะเวลาโครงการ 56.19 38.10 5.71 100.00 2.50 มาก 
4. ด้านการบรหิารโครงการในภาพรวม 61.17 35.92 2.91 100.00 2.58 มาก 
5. ด้านความพึงพอใจต่อผลส าเร็จของกลุม่/
แปลงใหญ ่

57.29 41.67 1.04 100.00 2.56 มาก 

เฉลี่ย 67.36 29.28 3.36 100.00 2.64 มาก 
ที่มา: จากการส ารวจ 



54
52 

 

ตารางภาคผนวกท่ี 3.6 ความพึงพอใจของเกษตรกร 
หน่วย : ร้อยละ 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ คะแนน

เฉลี่ย แปลผล 
มาก ปานกลาง น้อย รวม 

1. ด้านการบรหิาร 84.93 14.33 0.73 100.00 2.84 มาก 
1) หลักเกณฑ์ในการคัดเลอืกเกษตรกรและ

พื นที ่
82.89 16.95 0.16 100.00 2.83 มาก 

2) ความเหมาะสมของเอกสารแนะน้า
เกษตรกร 

82.76 15.27 1.97 100.00 2.81 มาก 

3) การให้บริการ/ประสานงานของเจ้าหน้าที ่ 91.28 8.06 0.66 100.00 2.91 มาก 
2. ด้านปัจจัยน าเข้า 84.22 13.99 1.79 100.00 2.82 มาก 
    1) ปัจจัยการผลิตที่เกษตรกรได้รบั เช่น เมล็ด
พันธ์ุ ปุ๋ย วัสดุอุปกรณ์ อื่นๆ  

83.06 14.50 0.81 100.00 2.79 มาก 

    2) หน่วยงานที่ร่วมด้าเนินงานโครงการ/
คณะกรรมการต่างๆ  

85.37 13.50 0.38 100.00 2.83 มาก 

   3) ความเหมาะสมของหลกัสูตรที่อบรมศึกษา
ดูงาน 

84.23 13.98 0.60 100.00 2.81 มาก 

3. ด้านผลผลิตของโครงการ 88.33 10.37 1.31 100.00 2.87 มาก 
    1) กิจกรรมการลดต้นทุน (ปัจจัยการผลิต) 89.87 8.99 1.14 100.00 2.89 มาก 
    2) กิจกรรมเพิม่ผลผลิต (ถ่ายทอดความรู้) 86.79 11.75 1.47 100.00 2.85 มาก 
4. ด้านผลเบื้องต้น  81.12 16.41 2.47 100.00 2.79 มาก 
    1) ต้นทุนลดลง/ผลผลิตเพิ่มขึ น 86.04 12.32 1.64 100.00 2.84 มาก 
    2) การเช่ือมโยงตลาด 64.44 28.38 7.18 100.00 2.57 มาก 
    3) สังคม 83.42 15.59 1.00 100.00 2.82 มาก 
    4) ภาพรวมของโครงการ 90.16 9.68 0.16 100.00 2.90 มาก 

เฉลี่ย 84.13 14.28 1.60 100.00 2.82 มาก 
ที่มา: จากการส ารวจ 
 


