
 

 

 

 

การประเมินผล 

โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม ปีงบประมาณ 2561 
 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์ประเมินผล 
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เอกสารประเมินผล เลขท่ี 503 
สิงหาคม 2563 

Centre for Project and Programme Evaluation 
Office of Agricultural Economics 
Ministry of Agriculture and Cooperatives 
Evaluation Papers No. 503 
August 2020 

 
 



การประเมินผล 
โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม ปีงบประมาณ 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์ประเมินผล 
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 



 
 

     บทสรุปผู้บริหาร 
 

โครงการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) ปีงบประมาณ 2561 ภายใต้การบริหาร
จัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจส าหรับสินค้าเกษตรที่ส าคัญ เพ่ือให้เกิดการปรับเปลี่ยนการผลิตให้เหมาะสมกับ
ศักยภาพของแต่ละพ้ืนที่ โดยเฉพาะในพ้ืนที่ข้าวไม่เหมาะสม เพ่ือท าการผลิตสินค้าที่เหมาะสมในการปลูกพืช 
ได้แก่ อ้อยโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ไม้ผล ไม้ยืนต้น การท าประมง การท าปศุสัตว์ และเกษตรผสมผสาน พ้ืนที่
เป้าหมาย 258,456 ไร่ ใน 68 จังหวัด การประเมินผลครั้งนี้มีวัตถุประสงคเ์พ่ือประเมินผลได้ ผลลัพธ์ ของโครงการฯ 
และวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของเกษตรกรในการปรับเปลี่ยนการผลิตข้าวเป็นสินค้าอ่ืน ๆ  

ผลการประเมิน พบว่า มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 44,923 ราย ปรับเปลี่ยนพื้นที่จากการผลิต
ข้าวที่ไม่เหมาะสมไปเป็นผลิตสินค้าอ่ืน 270,167 ไร่ แยกเป็น ด้านพืช 6,211 ราย พื้นที่ 141,283 ไร่ ด้านการท า
ปศุสัตว์/ปลูกหญ้าอาหารสัตว์ 8,615 ราย พื้นที่ 30,371 ไร่ ด้านการท าประมง/เลี้ยงปลา 4,991 ราย พื้นที่ 
5,117 ไร ่ และด้านการท าเกษตรผสมผสาน 25,106 ราย พื ้นที ่ 93,396 ไร ่ หน่วยงานที ่ร ่วมบูรณาการ
โครงการฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการแก่เกษตรกรทุกรายที่เข้าร่วมโครงการ และด าเนินการถ่ายทอดความรู้
ให้กับเกษตรกรผู้ที่ปรับเปลี่ยนการผลิต โดยเกษตรกรได้รับการอบรมร้อยละ 76.28 68.91 50.23 และ 88.16 
ตามล าดับ เนื้อหาของหลักสูตรการลดค่าใช้จ่ายการผลิต การท าบัญชีครัวเรือน การจัดการผลผลิต และหลักสูตร
อ่ืนๆ เช่น การใช้และจัดเก็บเมล็ดพันธุ์ การรักษาและดูแลแปลง เป็นต้น ส่วนการน าไปปรับใช้ตามหลักสูตรดังกล่าว 
คิดเป็น ร้อยละ 93.61 53.20 80.71 และ 90.32 ตามล าดับ 

รายได้ครัวเรือนของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ก่อนเข้าร่วมโครงการ มีรายได้ครวัเรือนจากการปลูก
ข้าวแตกต่างกันออกไป (ปีการผลิต 2560/61) และเมื่อเปรียบเทียบกับสินค้าที่ปรับเปลี่ยน (ปีการผลิต 2561/62) 
พบว่า เกษตรกรที่ท าการผลิตข้าวมีรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยน้อยกว่าสินค้าที่ปรับเปลี่ยนทุกชนิด ได้แก่ น้อยกว่าปลูก
อ้อยโรงงาน 3,098.42 บาทต่อไร่ต่อปี น้อยกว่าปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 5,361.69 บาทต่อไร่ต่อปี น้อยกว่าปลูกพืช
อาหารสัตว์ (หญ้า) 3,688.90 บาทต่อไร่ต่อปี น้อยกว่าท าประมง (เลี้ยงปลา) 2,916.14 บาทต่อไร่ต่อปี น้อยกว่า
ปลูกหม่อนเพ่ือเลี้ยงไหม 4,281.61 บาทต่อไร่ต่อปี และน้อยกว่าท าเกษตรผสมผสาน 7,347.68 บาทต่อไร่ต่อปี และ
รายได้ครัวเรือนของเกษตรกรที่ปลูกข้าวในพ้ืนที่ไม่เหมาะสม (ไม่เข้าร่วมโครงการ) เฉลี่ย 5,856.23 บาทต่อไร่ต่อปี 
(ปีการผลิต 2561/62) โดย รายได้ครัวเรือนของเกษตรกรที่ผลิตข้าวน้อยกว่าสินค้าท่ีปรับเปลี่ยนทุกชนิด เช่นกัน 

เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่ร้อยละ 92.58 มีแนวโน้มที่จะผลิตสินค้าที่ปรับเปลี่ยนต่อไป 
และขยายพ้ืนที่ปรับเปลี่ยนเพ่ิมขึ้น เฉลี่ย 5.73 ไร่ต่อราย ส่วนที่เหลือคาดว่าจะกลับไปปลูกข้าวเหมือนเดิม 
เนื่องจากราคาข้าวที่ยังเป็นปัจจัยจูงใจ โดยมีความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวม ระดับมากที่สุด ค่าคะแนน
เฉลี่ย 4.24 คะแนน โดยให้เหตุผลว่าได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่และมีการสนับสนุนปัจจัยการผลิต 

ปัจจัยที่มีผลต่อการปรับเปลี่ยนการผลิตข้าวไปผลิตสินค้าอื่น ได้แก่ อ้อยโรงงาน หรือข้าวโพด  
เลี้ยงสัตว์ หรือปลูกหม่อนเลี้ยงไหม หรือปลูกพืชอาหารสัตว์ หรือเลี้ยงปลา หรือท าเกษตรผสมผสาน คือ ราคา
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในปีการผลิต 2560/61 ราคาอ้อยโรงงาน ปีการผลิต 2560/61 การได้รับการสนับสนุน ส่งเสริม
จากหน่วยงานรัฐ และการเคยมีประสบการณ์การผลิตสินค้าอ่ืน นอกเหนือจากการผลิตข้าว 
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      ข้อเสนอแนะ ก่อนการส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิต หน่วยงานที่ร่วมบูรณาการ ควร
แจ้งหรือสร้างการรับรู ้ในข้อจ ากัดการผลิต (Supply) การตลาดของสินค้าที ่ปรับเปลี ่ยนให้เกษตรกร เพื่อ
ประกอบการตัดสินใจปรับเปลี่ยน รัฐควรส่งเสริมกระบวนการรวมกลุ่ม เป็นองค์กรเกษตรกรที่เข้มแข็ง เพ่ือสร้าง
อ านาจในการต่อรอง รวมทั้งสร้างเครือข่ายเพิ่มช่องทางจ าหน่ายผลผลิต นอกจากนี้ คณะท างานของหน่วยงาน 
ที่ร่วมบูรณาการในพื้นที่/จังหวัด ควรท าความเข้าใจร่วมกันในเรื่องการใช้ Agri-Map บนมือถือ เพ่ือใช้ก าหนด
เป้าหมาย ทบทวนและปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูล Agri-Map ให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และสนับสนุน 
ส่งเสริมด้านองค์ความรู้ ปัจจัยการผลิต การตลาด และด้านอื่นๆ ให้กับเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง จะมีผลท าให้
เกษตรกรหันมาปรับเปลี่ยนการผลิตข้าวในพ้ืนที่ไม่เหมาะสมเป็นสินค้าอ่ืนมากขึ้น  

 

โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ในภาพรวม ท าให้เกษตรกรมีรายได้ครัวเรือนสูงขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้เห็นผล
ชัดเจน รัฐต้องให้ข้อมูลเรื่องสถานการณ์การผลิต ราคาของสินค้าที่ปรับเปลี่ยนกับเกษตรกร และการส่งเสริม
การตลาด การสนับสนุนปัจจัยต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่เกษตรกรในการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่
เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง ทั่วถึง รวมทั้งสร้างความเข้าใจการใช้ Agri-Map ร่วมกันในการก าหนดเป้าหมายของ
หน่วยงานที่ร่วมบูรณาการ เพ่ือเป็นกรอบแนวทางส่งเสริมการด าเนินงานตามโครงการในระยะต่อไป 
 
ค าส าคัญ : โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม 
  

(ค) 



 
 

                                 Executive Summary 
The Agricultural Zoning by Agri-Map Project in the fiscal year 2018 aimed to adjust farming to 

suit soil properties in each area, particularly unsuitable land for rice cultivation, and produce other 
suitable commodities, such as sugarcane, maize, fruits, perennial crops, livestock, fisheries, and 
integrated farming. Total target areas were 258,456 rai in 68 provinces. This evaluation objective was to 
assess outputs and outcomes and analyze factors affecting farmers’ decision making on adjustment of 
rice farming to other commodities.    

 The evaluation results showed that participating farmers in the project were 44,923 persons 
with the adjusted areas of 270,167 rai (exceeded the target areas), comprising crops 141,283 rai, forage 
grasses 30,371 rai, fisheries 5,117 rai and integrated farming 93,396 rai. Related agencies detailed the 
project to all participating farmers and provided training courses as well as knowledge transfer to those 
who adjusted their rice cultivated areas to other commodities. The training courses consisted of 
production cost reduction, household accounting, production management and others, for example, 
seed uses, seed storages and farm maintenances. Most farmers had adopted such knowledge for their 
farming. 

The assessment of farmer household incomes was divided into 2 cases: 1) Participating farmers 
which were found that their alternative commodities generated more household incomes than rice. 
For instance, household incomes of sugarcane, maize, forage grasses, fisheries and integrated farming, 
were more than those of rice about 3,098.42  5,361.69  3,688.9  2,916.14  and 7,347.68 baht per rai per 
year, respectively, and 2) Non-participating farmers, it was similarly found that alternative commodities 
generated higher household incomes than rice. 
 Most participating farmers (92.58%) tended to produce alternative commodities and expand 
their cultivated areas, averaging 5.73 rai per person; whereas the rest returned to grow rice since paddy 
prices were attractive. Overall, participating farmers satisfied with the project because of government 
official attentions and supports. The findings also indicated that factors affecting farmers’decision 
making on the adjustment of rice farming to other commodities were prices, government promotions 
and supports as well as other farming experiences. 
 In conclusion, the project had achieved its purposes on increasing farmer household incomes. 
It was suggested that government agencies should 1) build farmers’ awareness on limitations of 
agricultural commodities both in supply and demand before joining the project, 2) encourage a process 
of group formation to strengthening farmer organizations for bargaining power and building distribution 
channels, 3) make understand the use of Agri-Map on mobile phones for goals setting and data base 
improvement to be accurate, complete and update, 4) continuously provide knowledge of input 
factors, marketing and others to farmers. Such performances would increase a number of farmers to 
produce alternative commodities in the unsuitable land for rice cultivation.    
Keyword : Zoning by Agri-Map 
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    ค าน า 

  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดท าโครงการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม (Zoning) ตั้งแต่ปี 

2559 เป็นการสนับสนุนการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตตามแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก 
(Agricultural Map for Adaptive Management : Agri-Map) ซึ่งเป็นแผนที่ส าหรับบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตร
รายจังหวัด ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและในอนาคต พิจารณาจากปัจจัยทางกายภาพ สังคม และข้อมูล
อุปสงค์ อุปทาน แสดงให้เห็นถึงการใช้พ้ืนที่ในการเพาะปลูกพืชแต่ละจังหวัดว่ามีความเหมาะสมกับชนิดของดิน 
ปริมาณน้ า ชนิดพืชหรือไม่ หากไม่มีความเหมาะสม จะสนับสนุน ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตตาม
ความเหมาะสมของพ้ืนที ่และปัจจัยทางด้านการตลาด 

ศูนย์ประเมินผล ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้ประเมินผลโครงการบริหารจัดการพ้ืนที่
เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) ปีงบประมาณ 2561 โดยเนื้อหาสาระครอบคลุมผลการด าเนินงาน ผลได้ 
ผลลัพธ์ ที่เกิดขึ้น และข้อเสนอแนะ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา แก้ไข ปรับปรุง การด าเนินงานในปีต่อไป
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้  

ทั้งนี้ ศูนย์ประเมินผล ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากกรมพัฒนาที่ดิน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกษตรกร
ที่เข้าร่วม และเกษตรกรไม่เข้าร่วมโครงการ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ท าให้การประเมินผล  
ฉบับนี้ เกิดความสมบูรณ์ จึงใคร่ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ และหวังว่ารายงานการประเมินผลฉบับนี้  จะเป็น
ประโยชน์ส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจศึกษาต่อไป 
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บทที่ 1 
สาระส าคัญของโครงการ 

 
1.1 ความเป็นมาของโครงการ 

ภาคการเกษตรของประเทศไทยประสบปัญหาผลผลิตต่อไร่ต ่า ต้นทุนการผลิตสูง สินค้าการเกษตร    
ล้นตลาดในบางช่วง ซึ งเป็นปัญหาที เกิดขึ้นอย่างต่อเนื องเป็นเวลานาน เกิดความไม่สอดคล้องระหว่างผลผลิต    
ของสินค้าเกษตรกับความต้องการของตลาดท่าให้เกิดปัญหาราคาสินค้าตกต ่า จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการใช้
ประโยชน์ที ดินเพื อการเกษตร พบว่า เกษตรกรยังใช้ประโยชน์ที ดินเพื อผลิตสินค้าเกษตรในพ้ืนที ที ไม่เหมาะสม (N) 
ซึ งเป็นสาเหตุส่าคัญอย่างหนึ งที ท่าให้เกิดปัญหาดังกล่าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงให้ความส่าคัญกับ      
การบริหารจัดการพ้ืนที ที ไม่เหมาะสม (N) โดยเฉพาะในพ้ืนที ที ปลูกข้าวและพืชเศรษฐกิจอื น ซึ งมีจ่านวนพ้ืนที     
มากถึง 14.52 ล้านไร่ ทั วประเทศ (กรมพัฒนาที ดิน, 2560) ให้เกิดการปรับเปลี ยนการผลิตในพ้ืนที ไม่เหมาะสม 
เป็นการผลิตสินค้าชนิดใหม่ตามความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพในการเพาะปลูกอย่างยั งยืน  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้จัดท่าโครงการบริหารจัดการพ้ืนที เกษตรกรรม (Zoning by Agri-
Map) เป็นการสนับสนุนการปรับเปลี ยนโครงสร้างการผลิตตามแผนที เกษตรเพื อการบริหารจัดการเชิงรุก 
(Agricultural Map for Adaptive Management : Agri-Map) ซึ งเป็นแผนที ส่าหรับบริหารจัดการพ้ืนที เกษตร
รายจังหวัด ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและในอนาคต พิจารณาจากปัจจัยทางกายภาพ สังคม และข้อมูล
อุปสงค์ อุปทาน แสดงให้เห็นถึงการใช้พ้ืนที ในการเพาะปลูกพืชแต่ละจังหวัดว่ามีความเหมาะสมกับชนิดของดิน 
ปริมาณน้่า ชนิดพืชหรือไม่ หากไม่มีความเหมาะสมจะสนับสนุนให้เกษตรกรมีการปรับเปลี ยนการผลิตตาม    
ความเหมาะสม ของพ้ืนที และปัจจัยทางด้านการตลาด โดยมีเป้าหมาย การปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าในพ้ืนที่    
ไม่เหมาะสมเป็นสินค้าที่เหมาะสม ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) จ านวน 6 ล้านไร่ และแผน 
5 ปี (พ.ศ.2560-2564) จ านวน 1.5 ล้านไร่  

ในปีงบประมาณ 2561 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ด าเนินการโครงการบริหารจัดการพ้ืนที่
เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) โดยก าหนดเป้าหมายการปรับเปลี่ยนการผลิตที่ไม่เหมาะสม (Non-suitable 
: N) ในพ้ืนที่ N ข้าว 68 จังหวัด จ านวน 258,456 ไร่ งบประมาณ 331.85 ล้านบาท ภายใต้การด าเนินงาน
โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจส าหรับสินค้าเกษตรที่ส าคัญ ให้เกิดการปรับเปลี่ยนการผลิตให้
เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละพื้นที่ เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที ่ ไม่เหมาะสม (N) ตามความ
สมัครใจเช่นเดิม และเกษตรกรมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหลังจากการปรับเปลี่ยนการผลิต มีหน่วยงาน
ร่วมด าเนินงาน 11 หน่วยงาน ได้แก่ กรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยงานหลัก กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการ
เกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม กรมหม่อนไหม 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร และการยางแห่งประเทศไทย ก าหนดให้มีกิจกรรม
ต่างๆ เช่น การจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ การสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนการผลิต       
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ให้เหมาะสมกับพื้นที่ เป็นต้น เพื่อท ากิจกรรมที่ เหมาะสม ได้แก่ ปลูกพืช เช่น อ้อยโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
เป็นต้น การท าประมง การท าปศุสัตว์ และเกษตรผสมผสาน 

 
1.2 วัตถุประสงค์โครงการ 

1.2.1 เพ่ือบริหารจัดการพ้ืนที่ไม่เหมาะสม ให้ได้รับการปรับเปลี่ยนการผลิตให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 
สังคม และเศรษฐกิจ 

1.2.2 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน จูงใจ ให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตทางการเกษตรในพ้ืนที่ไม่เหมาะสม 
          1.2.3 เพ่ือให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึนและมีคุณภาพชีวิตทีด่ีขึ้นหลังจากการปรับเปลี่ยนการผลิต 

 
1.3 เป้าหมายของโครงการ 

ครอบคลุมพ้ืนที่ 68 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดก าแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา 
พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ล าปาง ล าพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ 
นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ 
หนองคาย หนองบัวล าภู อ านาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี กาญจนบุรี ชัยนาท นครนายก นครปฐม 
ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ปราจีนบุรี ระยอง 
สระแก้ว กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล    
และสุราษฎร์ธานี  

 
1.4 วิธีการด าเนินงานโครงการ 

 การสนับสนุนการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตพ้ืนที่ไม่เหมาะสมตามแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการ  
เชิงรุก (Agri-Map) โดยขับเคลื่อนและปรับเปลี่ยนการท าการเกษตรที่ไม่เหมาะสมกับพื้นที่ ให้เป็นกิจกรรมการเกษตร
หรือปลูกพืชที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ ได้แก่ ปลูกพืช เช่น อ้อยโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  เป็นต้น การท าประมง  
การท าปศุสัตว์ และเกษตรผสมผสาน โดยมีแนวทางการปฏิบัติงานของ 11 หน่วยงานร่วมบูรณาการ ภายใต้
โครงการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) ประกอบด้วยขั้นตอนการท างานหลัก 6 ขั้นตอน คือ  

 1) ส ารวจพ้ืนที่ไม่เหมาะสม (N) โดยใช้แผนที่ Agri-Map ที่ทุกหน่วยงานรับผิดชอบในเป้าหมายร่วมกัน  
 2) คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ การท างานร่วมกันของเจ้าหน้าที่ ในระดับพ้ืนที่  โดยมี 

คณะกรรมการอ านวยการขับเคลื่อนนโยบายส าคัญและแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation : 
CoO) และคณะท างานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายส าคัญและแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอ าเภอ 
(Operation Team) เป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการ  

 3) จัดอบรมและชี้แจงความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมการปรับเปลี่ยนพืชให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ โดยใช้เวที 
ศพก. (882 ศูนย์) ที่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศ  
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 4) ด าเนินการปรับเปลี่ยนการผลิตในแต่ละพ้ืนที่  ขึ้นอยู่กับภารกิจของแต่ละหน่วยงาน มี 11 
หน่วยงานที่ด าเนินการ ดังนี้  

(1) กรมวิชาการเกษตร ด าเนินการสร้างแปลงต้นแบบเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตพืช       
โดยพิจารณาพ้ืนที่เป้าหมายที่มีตลาดรองรับ และการกระจายสินค้าที่ด ี

(2) ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ด าเนินการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนภายใต้       
การขับเคลื่อนชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยพิจารณาพ้ืนที่เป้าหมายจากศักยภาพของพ้ืนที่ และ
ความต้องการในการผลิตของเกษตรกร  

(3) กรมหม่อนไหม ด าเนินการสนับสนุนการผลิตปลูกหม่อนเพ่ือเลี้ยงไหม โดยพิจารณาพ้ืนที่
เป้าหมายจากพ้ืนที่ที่มีศักยภาพการผลิต และมีตลาดรองรับ  

(4) กรมประมง ด าเนินการถ่ายทอดให้ความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
โดยพิจารณาพ้ืนที่เป้าหมายจากพ้ืนทีท่ี่มศีักยภาพการผลิต และความต้องการในการผลิตของเกษตรกร  

(5) กรมพัฒนาที่ดิน ด าเนินการปรับโครงสร้างของดินเพ่ือรองรับการท าเกษตรผสมผสาน/         
พืชเศรษฐกิจ โดยพิจารณาพ้ืนที่เป้าหมายจากพ้ืนที่ที่ดินมีปัญหา และพ้ืนทีข่าดแคลนน้ า 

(6) กรมส่งเสริมการเกษตร ด าเนินการการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชทางเลือกชนิดใหม่ โดย
พิจารณาพื้นท่ีเป้าหมายจากพ้ืนที่ที่มีตลาดรองรับ /โรงงานอุตสาหกรรม/โรงงานแปรรูป 

(7) กรมส่งเสริมสหกรณ์ ด าเนินการจัดเตรียมแหล่งเงินกู้เพ่ือสนับสนุนสินเชื่อแก่สมาชิกจาก
เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ โดยพิจารณาพ้ืนทีเ่ป้าหมายจากสมาชิกสหกรณ์ที่ประสงค์จะปรับเปลี่ยนพ้ืนทีก่ารผลิตที่
ไม่เหมาะสม  

(8) กรมปศุสัตว์ ด าเนินการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสมไปปลูกพืชอาหารสัตว์ โดยพิจารณา
พ้ืนที่ปรับเปลี่ยนที่มีตลาดรองรับ และความต้องการปลูกพืชอาหารสัตว์ของเกษตรกร 

(9) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ด าเนินการถ่ายทอดความรู้ และให้ค าแนะน า การจัดท าบัญชี/วิธีการ
ลงบันทึกข้อมูลในบัญชี ให้กับเกษตรกรที่ต้องการปรับเปลี่ยนพื้นที่ท่ีไม่เหมาะสม 

 (10) ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ด าเนินการจัดท าแนวทางบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่
ส าคัญระดับจังหวัด โดยประมวลผลข้อมูลสินค้าทางเลือกในการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพ้ืนที่ไม่เหมาะสม
ตามแผนที่ Agri-Map 

(11) การยางแห่งประเทศไทย ด าเนินการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสมเป็นไม้ผล ไม้ยืนต้น และ
เกษตรผสมผสาน 

  
1.5 ระยะเวลาด าเนินโครงการ   
 ปีงบประมาณ 2561 
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1.6 งบประมาณ  
 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 10 หน่วยงาน ได้แก่ กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการ
เกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม กรมหม่อนไหม 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร จ านวน 331.85 ล้านบาท (ไม่รวมงบประมาณของ
การยางแห่งประเทศไทย ที่จัดสรรงบด าเนินการเอง) 
 
1.7 หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1.7.1 หน่วยงานหลัก คือ กรมพัฒนาที่ดิน 
1.7.2 หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร กรม

หม่อนไหม กรมประมง กรมปศุสัตว์ ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร และการยางแห่งประเทศไทย 

 
1.8 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.8.1 พ้ืนที่การเกษตรได้รับการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และความต้องการของตลาด 
 1.8.2 เกษตรกรได้ผลผลิตที่มีปริมาณและคุณภาพที่เพ่ิมขึ้น ต้นทุนการผลิตต่ า 
 1.8.3 เกษตรกรมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน และสามารถท าการเกษตรต่อไปได้อย่างมั่นคงยั่งยืน 



 
 

บทที่ 2 
ระเบียบวิธีการประเมินผล 

 
2.1 ความส าคัญของการประเมินผล 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายให้มีการปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนที่ไม่เหมาะสม โดยมีเป้าหมาย 
การปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าในพ้ืนที่ไม่เหมาะสมเป็นสินค้าที่เหมาะสม ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2560 - 
2579) จ านวน 6 ล้านไร่ และแผน 5 ปี (2560 - 2564) จ านวน 1.5 ล้านไร่ การด าเนินโครงการบริหารจัดการพ้ืนที่
เกษตรกรรม เป็นแนวคิดหนึ่งในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาการท าการเกษตรในพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสม(Non-
suitable : N) และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ในการจัดการและใช้ประโยชน์ที่ดินของประเทศให้เกิดประโยชน์
สูงสุด และได้ออกประกาศก าหนดเขตความเหมาะสมส าหรับการผลิตสินค้าเกษตรที่ส าคัญ ทั้งพืช ปศุสัตว์ และ
ประมง รวม 20 ชนิด (กรมพัฒนาที่ดิน , 2558) เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการท าการผลิตหรือ      
การส่งเสริมการผลิตทางการเกษตรที่เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของตลาด สามารถรักษาเสถียรภาพ
ของระดับราคาผลผลิตทางการเกษตรและยกระดับรายได้ของเกษตรกรให้สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ในการด า เนินการ
บริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรมนั้น จ าเป็นต้องพิจารณาความสอดคล้องเชื่อมโยงของพ้ืนที่ (Area) ชนิดสินค้า 
(Commodities) และทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งประกอบด้วย เกษตรกร/ผู้ประกอบการ/โรงงาน/เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
(Human Resource) โดยใช้กลไกการตลาดน าการผลิต เพ่ือให้เกิดความสมดุลระหว่างการผลิตและการตลาด   
เน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตในพ้ืนที่เหมาะสม โดยได้มีการด าเนินโครงการตั้งแต่ ปี 2559 ประกอบกับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมพัฒนาที่ดิน ได้จัดท าแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agricultural 
Map for Adaptive Management : Agri – Map) และน าไปใช้ประโยชน์ในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิต 
ในพ้ืนที่ไม่เหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่ 

     ในปีงบประมาณ 2561 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด าเนินงานโครงการบริหารจัดการเขตเกษตร
เศรษฐกิจส าหรับสินค้าเกษตรที่ส าคัญ ให้เกิดการปรับเปลี่ยนการผลิตให้เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละพ้ืนที่ 
เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนที่ ไม่เหมาะสม (N) ตามความสมัครใจเช่นเดิม และเกษตรกร มีรายได้และ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหลังจากการปรับเปลี่ยนการผลิต มีหน่วยงานร่วมด าเนินงาน 11 หน่วยงาน ได้แก่ กรมพัฒนา
ที่ดิน (หน่วยงานหลัก) กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม กรมหม่อนไหม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
และการยางแห่งประเทศไทย ก าหนดให้มีกิจกรรมโครงการต่างๆ เช่น การจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ การสนับสนุน
ปัจจัยการผลิตเพ่ือให้เกิดการปรับเปลี่ยนการผลิตให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ เป็นต้น โดยพบว่า มีผลการด าเนินงานใน
การปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสมแล้วจ านวน 270,167 ไร่ เพ่ือท ากิจกรรมที่ เหมาะสม ได้แก่ ปลูกพืช เช่น อ้อย
โรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น การท าประมง การท าปศุสัตว์ และเกษตรผสมผสาน 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) โดยศูนย์ประเมินผล ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจการติดตามและ
ประเมินผลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ประเมินผลโครงการนี้ เนื่องจากเห็นถึงความส าคัญของโครงการ  
ที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม รวมทั้งเป็นโครงการส าคัญตามนโยบายที่คณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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ต้องการทราบผลได้ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา แก้ไข ปรับปรุงการด า เนินงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ต่อไป 

 

2.2 วัตถุประสงค์ของการประเมินผล 
2.2.1 เพ่ือประเมินผลได้ ผลลัพธ์ ของโครงการฯ  

 2.2.2 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของเกษตรกรในการปรับเปลี่ยนการผลิตข้าวเป็นสินค้าอ่ืนๆ 
 
2.3 ขอบเขตของการประเมินผล 

2.3.1 พื้นที่เป้าหมาย  
        พ้ืนที่ปรับเปลี่ยนจากปลูกข้าวในพื้นที่ไม่เหมาะสม (N ข้าว) เป็นกิจกรรมที่เหมาะสมภายใต้โครงการฯ 

โดยชนิดสินค้าที่ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยน ได้แก่ ด้านพืช เช่น อ้อยโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น การท า
ประมง การท าปศุสัตว์ และเกษตรผสมผสาน ในพื้นที่จังหวัดที่มีการปรับเปลี่ยนการผลิตในสินค้าเท่ากับ
หรือไม่น้อยกว่า 2 ชนิด เนื่องจากเกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนพืชหลายชนิดในพื้นที่จังหวัดเดียวกัน ใน 68 
จังหวัด   
 2.3.2 ประชากรเป้าหมาย 
     1) เจ้าหน้าทีใ่นสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค   
     2) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ปีงบประมาณ 2561   
     3) เกษตรกรที่ไม่เข้าร่วมโครงการฯ ปีงบประมาณ 2561  

 2.3.3 ระยะเวลาข้อมูล 
  ข้อมูลผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) และผลผลิตในฤดู

การผลิต ปี 2560/61 และปี 2561/62 
 

2.4 นิยามศัพท์เฉพาะ 

2.4.1 การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning)  
การบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม (Zoning) หมายถึง การก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ความเหมาะสม

ของการท าการเกษตรในแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิตสูง โดยก าหนดจากข้อมูล ดิน น้ า 
ภูมิอากาศ และสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ น ามาประกอบกับข้อมูลพืช สัตว์ ประมง ในแต่ละชนิด รวมทั้งวิเคราะห์
ร่วมกับความต้องการของตลาด และสมดุลของอุปสงค ์– อุปทาน 

2.4.2 Agri-Map  
แผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) เป็นการบูรณาการข้อมูลพ้ืนฐานด้านการเกษตร

จากทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการการเกษตรไทยให้
มีประสิทธิภาพมากขึ้นและครอบคลุมทุกพ้ืนที่ โดยมีการปรับข้อมูลให้ทันสมัย และพัฒนาเพ่ิมความสะดวกการใช้งาน
ให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลโดยง่าย พร้อมกับสามารถติดตามข้อมูลความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องและรอบด้าน
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ครอบคลุมการน าไปใช้ประโยชน์ทุกด้าน ที่ส าคัญเป็นการน าเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้กับข้อมูลด้านการเกษตร 
ซึ่งสามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรไทยในรายพ้ืนที่ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ Agri-Map สามารถใช้งาน
ได้ทั้งคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต โดยเข้าใช้งานผ่านหน้าเว็บไซด์ของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ (http://agri-map-online.moac.go.th/) หรือแอพพลิเคชั่น Agri-Map ทั้งนี้ มีเอกสารคู่มือการใช้
สามารถศึกษาและสามารถดาวน์โหลดได้ในหน้าเว็บไซด์ดังกล่าว 

 

2.4.3 ระดับความเหมาะสมของพ้ืนที่  
กรมพัฒนาที่ดิน ก าหนดเกณฑ์ความเหมาะสมของพ้ืนที่ในการผลิตสินค้าเกษตรชนิดต่าง ๆ โดย

ใช้เกณฑ์หลัก 2 ด้าน คือ 
1) ด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ ซึ่งเป็นข้อมูลจากแผนที่ต่างๆ ได้แก่ แผนที่ดิน สภาพการใช้ที่ดิน 

เขตเส้นฝน เขตป่าตามกฎหมาย เขตปฏิรูปที่ดิน นิคมสหกรณ์การเกษตร เขตชลประทาน และขอบเขตการปกครอง 
2) ด้านปัจจัยต่อการเจริญเติบโตของพืช ได้แก่ ความชื้น อุณหภูมิ ธาตุอาหารในดิน ความเค็ม  

ความเป็นกรด-ด่างของดิน และความเสียหายจากการเกิดน้ าท่วม เป็นต้น 

จากปัจจัยหลักทั้ง 2 ด้าน น ามาพิจารณาก าหนดระดับความเหมาะสมในการผลิตสินค้าเกษตร           
4 ระดับ ได้แก่  

  (1) S1 : Highly Suitable   เหมาะสมสูง     - ไม่มีข้อจ ากัดในการปลูก  
  (2) S2 : Moderately Suitable เหมาะสมปานกลาง - มีข้อจ ากัดเล็กน้อยแก้ไขได้ 
  (3) S3 : Marginally Suitable  เหมาะสมเล็กน้อย  - มีข้อจ ากัดที่แก้ไขได้ยาก ต้องลงทุนสูง 
  (4) N  : Non-Suitable                ไม่เหมาะสม      - มีข้อจ ากัดที่แก้ไขไม่ได้ หรือลงทุนสูงมาก 

 
2.5 การตรวจเอกสาร แนวคิดและทฤษฎี 

2.5.1 การตรวจเอกสาร  
    1) นโยบายบริหารจัดการพื้นที่  

นโยบายบริหารจัดการพ้ืนที่ของรัฐที่ผ่านมา ได้แก่ การบริหารจัดการพ้ืนที่หรือเขตเกษตร
เศรษฐกิจ (Zoning) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการปฏิรูประบบการเกษตรของประเทศไทยได้ แต่ปัจจุบัน
ยังไม่ประสบความส าเร็จ เป็นประโยชน์กับเกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากการเข้าใจหลักการ กระบวนการ 
ขั้นตอนในการขับเคลื่อนนโยบายฯ ในส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ และตัวเกษตรกรยังขาดความเข้าใจในเหตุผล
และความจ าเป็นในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเพาะปลูก รวมทั้งความเชื่อมั่นต่อค าแนะน าของเจ้าหน้าที่ 
ปัญหาการแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ และความต่อเนื่องของนโยบายฯ เมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาล ยังคงเป็น
อุปสรรคท าให้นโยบาย ยังไม่ประสบผลส าเร็จในการแก้ไขปัญหาระบบการผลิตของเกษตรกรไทยได้ (สาคร ศรีมุช, 
2557) และกรณีศึกษา ความเป็นไปได้ของนโยบายบริหารจัดการพ้ืนที่ ในพ้ืนที่อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
(พรชัย ชัยสงคราม, 2558) พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 86 ปลูกพืชชนิดเดิม เช่น ข้าว มันส าปะหลัง เป็นต้น 
โดยอาศัยน้ าฝน เริ่มเพาะปลูกเดือนกรกฎาคมและเก็บเกี่ยวเดือนพฤศจิกายน และมีปัญหาด้านฝนแล้ง/ทิ้งช่วง 
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 98 หากรัฐมีนโยบายปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพืชที่เหมาะสม เกษตรกรไม่สนองตอบนโยบาย

http://agri-map-online.moac.go.th/
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มากถึงร้อยละ 89 เนื่องจากไม่มีเงินทุนในการปรับเปลี่ยน รองลงมา ร้อยละ 88 เพราะอายุมาก ไม่มีก าลังแรงงาน
ในการปรับเปลี่ยน และร้อยละ 73 เกษตรกรมีพ้ืนที่ปลูกจ ากัด จึงไม่คิดปรับเปลี่ยน 

    

    2) ต้นทนุ และผลตอบแทนการผลิตข้าวเจ้านาปี ข้าวเหนียวนาปี 
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของการผลิตข้าวเจ้านาปี และข้าวเหนียวนาปี จัดเก็บ

ข้อมูลต้นทุนการผลิตของเกษตรกรในพื้นที ่ตามความเหมาะสมทางกายภาพของพื้นที ่ 2 กลุ ่ม ได้แก่ พื ้นที่
เหมาะสม (S) และพื้นที ่ไม ่เหมาะสม (N) ใน 8 จังหวัดภาคเหนือ คือ เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ล าปาง 
พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ตาก และสุโขทัย พบว่า ข้าวเจ้านาปี ในเขตพื้นที่เหมาะสม (S) ต้นทุนการผลิต 4,920 บาท
ต่อไร่ หรือ 6,658 บาทต่อตัน ผลผลิต 736 กิโลกรัมต่อไร่ รายได้ 5,567 บาทต่อไร่ ผลตอบแทนสุทธิ 664 บาท
ต่อไร่ ส่วนพื้นที ่ไม่เหมาะสม (N) มีต้นทุนการผลิต 4,912 บาทต่อไร่ หรือ 7,249 บาทต่อตัน ผลผลิต 677 
กิโลกรัมต่อไร่ รายได้ 5,082 บาทต่อไร่ ผลตอบแทนสุทธิ 170 บาทต่อไร่ ซึ่งต้นทุนต่อตัน จะสูงกว่าในพื้นที่
เหมาะสม ท าให้ผลตอบแทนสุทธิต่อไร่ที่ได้น้อยกว่าในพ้ืนที่เหมาะสม (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2560) 

ส าหรับข้าวเหนียวนาปี ในเขตพ้ืนที่เหมาะสม (S) ต้นทุนการผลิต 5,529 บาทต่อไร่ หรือ 7,547 
บาทต่อตัน ผลผลิต 733 กิโลกรัมต่อไร่ รายได้ 8,853 บาทต่อไร่ ผลตอบแทนสุทธิ 3,324 บาทต่อไร่ ส่วนพ้ืนที ่      
ไม่เหมาะสม (N) มีต้นทุนการผลิต 4,904 บาทต่อไร่ หรือ 9,076 บาทต่อตัน ผลผลิต 540 กิโลกรัมต่อไร่ รายได้ 
4,615 บาทต่อไร่ ผลตอบแทนสุทธิ 1,512 บาทต่อไร่ ซึ่งต้นทุนต่อตัน จะสูงกว่าในพ้ืนที่ เหมาะสม ท าให้           
ได้ผลตอบแทนสุทธิต่อไร่ น้อยกว่าในพ้ืนที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม ความเหมาะสมของดินเป็นเพียงปัจจัยหนึ่ง
เท่านั้น ในการตัดสินใจของเกษตรกรที่จะผลิตสินค้าใด โดยต้องค านึงถึงผลตอบแทนที่ดีกว่า สอดคล้องกับ          
ความต้องการผลผลิตในระดับพ้ืนที่ หรือความต้องการของตลาดโดยรวม นอกจากนี้ เกษตรกร ควรมีการใช้
นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมผลผลิต (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2560) 

    3) การติดตาม ประเมินผลโครงการ  
    การประเมินผลโครงการบริหารจัดการ พ้ืนที่ เกษตรกรรม  (Zoning by Agri-Map) 

ปีงบประมาณ 2559 พ้ืนที่น าร่องจังหวัดชัยภูมิ บุรีรัมย์ และอุทัยธานี พบว่า มีพ้ืนที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
3,930 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 104 ของเป้าหมาย (3,767 ไร่) เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 950 ราย คิดเป็นร้อยละ 90 
ของเป้าหมาย (1,068 ราย) ในภาพรวม การผลิตข้าวมีผลตอบแทนสุทธิประมาณ 25.3 ล้านบาทต่อปี ขณะที่ปรับ
เปลี่ยนไปปลูกผลิตสินค้าชนิดใหม่ ในพื้นที่ 3,930 ไร่ ได้แก่ อ้อยโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หม่อน เลี้ยงปลา หญ้า
เลี้ยงสัตว์ และเกษตรผสมผสาน มีผลตอบแทนสุทธิมูลค่า 28.3 ล้านบาทต่อปี (เพ่ิมขึ้นจาการปลูกข้าว 3 ล้านบาท
ต่อปี) และเกษตรกรส่วนใหญ่มีความพึงพอใจระดับมาก ในการเข้าร่วมโครงการ (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 
2559) 

ขณะที่ผลการประเมินผลโครงการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) 
ปีงบประมาณ 2560 พบว่า การปรับเปลี่ยนสินค้าชนิดใหม่ ได้แก่ อ้อยโรงงาน ให้ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยสูงกว่าข้าว 
3,249.82 บาทต่อไร่ต่อปี มันส าปะหลัง ให้ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยสูงกว่าข้าว 473.60 บาทต่อไร่ต่อปี หญ้าอาหาร
สัตว์ ให้ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยสูงกว่าข้าว 9,501.88 บาทต่อไร่ต่อปี ประมง ให้ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยสูงกว่าข้าว 
4,782.77 บาทต่อไร่ต่อปี หม่อน ให้ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยสูงกว่าข้าว 6,788.21 บาทต่อไร่ต่อปี และเกษตร
ผสมผสาน ให้ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยสูงกว่าข้าว 1,471.39 บาทต่อไร่ต่อปี และเกษตรกรส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ
ระดับมาก ในการเข้าร่วมโครงการ (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2560) 
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    4) การใช้แบบจ าลองโลจิท (Logit Model) 
        ส าหรับการใช้แบบจ าลองโลจิท (Logit Model) ในการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการปรับเปลี่ยน

การผลิต นั้น ได้มีการศึกษาปัจจัยต่าง ๆที่ให้สหกรณ์การเกษตร สามารถด าเนินธุรกิจสินค้าเกษตรได้อย่างส าเร็จ 
จากการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์ พบว่า มีปัจจัยสู่ความส าเร็จ 5 ประการ ประกอบด้วย 1) มีตลาดที่แน่นอน 
2) มีความพร้อมด้านเครื่องมือ เครือจักร และอุปกรณ์ต่างๆ 3) มีโครงการผลิตสินค้าเกษตรร่วมกับเกษตรกร
สมาชิก 4) สินค้ามีคุณภาพ 5) ได้รับการสนับสนุนการด าเนินธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตรจากภาครัฐหรือเอกชน และ
ได้ศึกษาความคิดเห็นของสหกรณ์การเกษตร เกษตรกรสมาชิก และผู้เกี่ยวข้อง พบว่า นอกจากปัจจัยดังกล่าว      
5 ประการแล้ว ยังมีปัจจัยอีก 3 ประการส าคัญคือ 1) ความพร้อมด้านเงินทุน 2) ความพร้อมด้านบุคลากร ทักษะ         
ความเชี่ยวชาญในการด าเนินงาน และ 3) นโยบายและการบริหารจัดการของสหกรณ์ ให้ความส าคัญกับการผลิต 
และแปรรูปสินค้าเกษตร เพ่ิมมูลค่าให้แก่สินค้า เชื่อมโยงทั้งในส่วนต้นน้ าคือ เกษตรกรสมาชิก กลางน้ าคือ       
การด าเนินงานของสหกรณ์การเกษตร และปลายน้ าคือ ตลาดหรือคู่ค้าที่เกี่ยวข้อง (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 
2558) รวมทั้งการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณผลผลิตน้ านมของการเลี้ยงโคนม (อรอุมา ทองหล่อ สุภาวดี มานะ
ไตรนนท์ และอนันท์ เชาว์เครือ, 2555)  โดยท าการเปรียบเทียบวิธีการวิเคราะห์จ าแนกประเภทแบบ Equal 
Priors แบบ Proportional Priors และการวิเคราะห์ถดถอยแบบโลจิททวิ ในการท านายปริมาณน้ านมของฟาร์ม
โคนม ว่าเป็นฟาร์มที่จัดอยู่ในกลุ่มฟาร์มที่ให้น้ านมสูงหรือกลุ่มฟาร์มที่ให้น้ านมต่ า โดยใช้ค่าเฉลี่ยของน้ านมรวมเป็น
เกณฑ์ (13 กิโลกรัม/ตัว/วัน) ซึ่งมีตัวแปรต้นที่ท าการศึกษาเป็นตัวแปรเชิงกลุ่มประกอบไปด้วย ระดับเลือดโคพันธุ์ 
Holstein Friesian (3 กลุ่ม) อายุของแม่โค (4 กลุ่ม) ปีเกิดของแม่โค (5 กลุ่ม) เปอร์เซ็นต์อาหารข้น (3 กลุ่ม) และ
แหล่งฟาร์ม (2 กลุ่ม) เก็บข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามจ านวน 120 ฟาร์ม แบ่งเป็นฟาร์มโคนมในเขตต าบลสามพระ
ยา อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี จ านวน 60 ฟาร์ม และฟาร์มโคนมในเขตต าบลห้วยสัตว์ใหญ่ อ าเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 60 ฟาร์ม ผลการวิเคราะห์จ าแนกประเภท พบว่า ตัวแปรที่มีน้ าหนักหรือมีอิทธิพล
ในการจ าแนกกลุ่มระหว่างกลุ่มฟาร์มที่มีน้ านมสูงและน้ านมต่ าสุด เรียงตามล าดับคือ อายุของแม่โค (1.573) ระดับ
เลือด HF (1.092) ปีเกิดของแม่โค (0.736) เปอร์เซ็นต์อาหารข้น (0.521) และแหล่งฟาร์ม (0.179) โดยสมการ
ท านายทั้งสามแบบ สามารถใช้ในการจ าแนกกลุ่มได้ผลใกล้เคียงกัน โดยสมการวิเคราะห์จ าแนก ประเภทแบบ 
Equal Priors สามารถจ าแนกกลุ่มถูกต้อง 65.0 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่สมการจ าแนก ประเภทแบบ Proportional 
Priors และสมการถดถอยแบบโลจิตทวิ สามารถจ าแนกกลุ่มได้ถูกต้องเท่ากันคือ เท่ากับ 64.2 เปอร์เซ็นต์ จะเห็น
ได้ว่าการวิเคราะห์จ าแนก ประเภทแบบ Equal Priors แบบ Proportional Priors และการวิเคราะห์ถดถอย
แบบโลจิททวิ มีประสิทธิภาพการจ าแนกจัดกลุ่มฟาร์ม ตามปริมาณน้ านมในกลุ่มต่ ากับกลุ่มสูงไดใ้กล้เคียงกัน 

    จากการตรวจสอบเอกสาร ท าให้ผู้ประเมินผลได้ทราบถึงความเป็นไปได้ของนโยบายจัดการพ้ืนที่ 
ต้นทุน และผลตอบแทนการผลิตข้าวเจ้านาปี และข้าวเหนียวนาปี ในพื้นที่เหมาะสม (S) และพ้ืนที่ไม่เหมาะสม(N) 
การติดตามประเมินผลโครงการพื้นที่เกษตรกรรม และการใช้แบบจ าลองโลจิท ที่ผ่านมาข้างต้น ผู้ประเมินจะน าไป
ประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการก าหนดตัวชี้วัด ต่อไป 
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    2.5.2 แนวคิด และทฤษฎี 
           1) แนวคิดการประเมินผล 

    การประเมินผลโครงการ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท (บรรเทิง มาแสง, 2546) ตามระยะเวลา
ของโครงการ ดังนี้  

    (1) การประเมินผลก่อนเริ่มโครงการ (Ex–ante or Pre–Project Evaluation) เป็นการประเมินผล
ก่อนการด าเนินงานตามโครงการ วัตถุประสงค์ในการประเมินผลนี้ เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ โดยการ
วิเคราะห์ว่าผลที่จะได้ตามโครงการนั้น จะคุ้มกับการลงทุนหรือไม่ เป็นการวิเคราะห์เสนอผู้ที่มีหน้าที่ในการอนุมัติ
โครงการ 

   (2) การประเมินผลระหว่างการด าเนินงานโครงการ (Ongoing or Concurrent Evaluation) 
เป็นการประเมินผลในระหว่างการด าเนินงานตามโครงการ ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตที่ได้
กับผลกระทบในระยะสั้นของโครงการ การประเมินผลในระยะนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานตาม
โครงการให้ดีขึ้น ซึ่งจะเป็นการป้องกันไม่ให้โครงการล้มเหลว นอกจากนี้บทเรียนที่ได้จากการประเมินผล ยังสามารถ
น าไปใช้ในการจัดท าโครงการอ่ืนๆ ที่มีลักษณะคล้ายกันได้ 

   (3) การประเมินผลหลังจากที่โครงการสิ้นสุดแล้ว (Ex–post Evaluation) เป็นการประเมินผล
กระทบอันเกิดจากการด าเนินงานตามโครงการ โดยการเปรียบเทียบผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
ระหว่างก่อนและหลังการด าเนินงาน เป็นการวิเคราะห์ว่าผลการด าเนินงานนั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้
หรือไม่ อย่างไร นอกจากนี้บทเรียนซึ่งไม่ว่าจะเป็นความส าเร็จหรือล้มเหลวของโครงการจะได้น าไปประกอบการ
พิจารณาเป็นแนวทางในการวางโครงการอื่นๆ ต่อไป 

    2) แนวคิดการประเมินผลเชิงตรรกะ 
    เป็นแนวคิดที ่ใช้ก าหนดรูปแบบการประเมินผล ซึ ่งรูปแบบการประเมินผลเชิงตรรกะ 

(Logic Model) นี้ เป็นวิธีการสื่อที่เป็นระบบและเห็นภาพได้ชัดเจน ที ่สามารถน าเสนอความเข้าใจร่วมกัน
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรที่น ามาใช้ในการปฏิบัติงานของแผนงานหรือโครงการ กา รจัดกิจกรรม
ต่างๆ และผลงานที่ต้องการให้บรรลุผลส าเร็จตามที่คาดหวังไว้ (W.K. Kellogg Foundation, 2004) 

    รูปแบบเชิงตรรกะ (Logic Model) มี 5 องค์ประกอบ คือ 
    1) ทรัพยากรต่างๆ หรือที่เรียกว่า ปัจจัยน าเข้า (Resource/Inputs) เช่น คน งบประมาณ 

การจัดองค์กร และชุมชน ที่แผนงานสามารถจัดหาได้เพ่ือด าเนินงาน 
             2) กิจกรรมของแผนงาน (Activities) เป็นสิ่งที่แผนงานจัดท าโดยใช้ทรัพยากร กิจกรรมทั้ง

กระบวนการ เครื่องมือ เหตุการณ์ เทคโนโลยี และการกระท าท่ีเป็นส่วนที่แผนงานตั้งใจจะท า กิจกรรมการพัฒนานี้ 
จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงหรือแผนงานที่ต้องการบรรลุผลส าเร็จ ซึ่งได้แก่ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ 

 3) ผลผลิต (Outputs) เป็นผลที่เกิดขึ้นโดยตรง จากการจัดกิจกรรมของแผนงาน ทั้งนี้อาจ
ครอบคลุมถึงประเภท ระดับ และเป้าหมายของการให้บริการที่ส่งมอบของแผนงาน 

 4) ผลลัพธ์ (Outcomes) เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความรู้ ทักษะ สถานภาพ และระดับ
ของหน้าที่การงานของผู้มีส่วนร่วมในแผนงาน 
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 5) ผลกระทบ (Impact) เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งใจ และไม่ตั้งใจที่เกิดขึ้นในองค์กร ชุมชน 
หรือระบบ อันเป็นผลการสืบเนื่องจากการจัดกิจกรรมของแผนงาน ซึ่งโดยปกติจะท าการประเมินผลกระทบเมื่อ
สิ้นสุดระยะเวลาของแผนงาน 

 

        3) การวัดทัศนคติ  
     พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติศัพท์ว่า เจตคติ ซึ่ งตรงกับ
ภาษาอังกฤษค าว่า Attitude มาจากภาษาลาตินค าว่า Aptus หมายถึง ท่าทีหรือความรู้สึกของบุคคลต่อสิ่งใด    
สิ่งหนึ่ง นอกจากนี้ค าว่า เจตคติ หรือนักวิชาการบางคนใช้ค าว่า ทัศนคติ นั้น ได้มีผู้ให้ค าจ ากัดความไว้มากมาย
รวมถึงบริบทของการประเมินค่า ดังนี้ 
              วิภาส ทองสุข (2552) ได้ให้ความหมายของทัศนคติไว้ว่า คือการประเมินหรือตัดสินเพ่ือ
สะท้อนความรู้สึกของคนเกี่ยวกับความชอบหรือไม่ชอบในวัตถุ สิ่งของ บุคคล หรือเหตุการณ์จากความหมาย
ดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า ทัศนคติ หมายถึง ความรู้สึก ความคิด ความเชื่อของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดๆ อันเนื่องมาจาก
ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ ซึ่งแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมในลักษณะชอบ ไม่ชอบ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
พอใจ ไม่พอใจ ต่อสิ่งใด ๆ ในทิศทางใด ทิศทางหนึ่งทั้งทางบวกและทางลบ 
    การวัดทัศนคติโดยตรงท าได้ยากเนื่องจากเป็นการวัดความรู้สึก นึกคิด ที่แฝงอยู่ในตัวบุคคลตาม
ความหมายข้างต้น ดังนั้นการประเมินค่าทัศนคติของบุคคลในเรื่องต่างๆ จึงเป็นการวัดทางอ้อม เช่น การถามถึง 
สิ ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องการวัดโดยให้บุคคลเป้าหมายเป็นผู้ตอบ ให้คะแนน หรือประเมินค่าจาก
ค าตอบตามความคิดเห็นต่างๆ ที่มี (เจษฎา อังกาบสี, 2554) อย่างไรก็ตามการวัดทัศนคติมีความส าคัญ 4 ประการ คือ 
    (1) การวัดทัศนคติเพ่ือท านาย เป็นการวัดทัศนคติที่ท านายว่าบุคคลนั้นมีความรู้สึก นึกคิด
เกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ และกระท าไปอย่างไร 
    (2) การวัดทัศนคติเพื่อเข้าใจสาเหตุและผล เป็นการวัดทัศนคติจากการกระท าว่า ท าไม
บุคคลนั้นถึงท าเรื่องต่าง ๆ ด้วยเหตุผลใด 
    (3) การวัดทัศนคติเพื่อหาทางป้องกัน เป็นการวัดทัศนคติเพื่อประเมินความคิดเห็นของคน
คนหนึ่ง เช่น การรับบุคคลเข้าเป็นแพทย์ พยาบาล นักบิน อาจารย์ จ าเป็นต้องได้ทัศนคติที่ดีและเหมาะสมต่อ
อาชีพนั้น มิฉะนั้นอาจท าให้เกิดผลเสียหายต่อผู้ที่เกี่ยวข้องได้ 
    (4) การวัดทัศนคติเพ่ือหาทางแก้ไข เนื่องจากแต่ละคนมีทัศนคติที่แตกต่างกัน คนในสังคมจึง
อาจมีทัศนคติที่สอดคล้อง ไม่สอดคล้องในเรื่องต่าง ๆ อยู่เสมอ ดังนั้นการวัดทัศนคติจะช่วยแก้ไขให้บุคคลที่มี
ทัศนคติที่ไม่ดี/ไม่สอดคล้องกับจริยธรรม คุณธรรมของสังคม 

    วิธีการวัดทัศนคติมีหลายวิธี แต่ที่นิยมมี ดังนี้ 
    (3.1) การวัดทัศนคติตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert, 1932) เป็นการวิเคราะห์ค่าความคิดเห็น
หลังจากน าไปทดลองใช้แล้ว การวัดทัศนคติของลิเคิร์ทแบ่งระดับการวัดเป็นมาตราส่วน 5 ระดับ โดยสเกลแต่ละ
ระดับ มีความต่อเนื่องจากการเห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง แต่ละระดับ
ก าหนดคะแนนเป็น 5 4 3 2 และ 1 ตามล าดับ การวัดแบบนี้นิยมใช้กันทั่วไป เพราะสร้างได้ง่าย ใช้ได้ผลดี 
             Cummins, R.A. and Gullone, E. (2000) ได้ศึกษาการวัดระดับความพึงพอใจของบุคคลใน
เรื่องคุณภาพชีวิตโดยขยายการวัดจาก 5 ระดับ หรือ 7 ระดับ พบว่า ไม่ส่งผลเสียหายต่อความเที่ยงของข้อมูล 
(Reliability) ในทางตรงกันข้ามกลับยิ่งเพ่ิมความรับรู้ความพึงพอใจ หรือความคิดเห็นได้กว้างขึ้น ละเอียดขึ้น ซึ่ง
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การวัดความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตควรใช้ระดับการวัด 10 ระดับ ซึ่งในแต่ละระดับก าหนดคะแนนเป็น 10 9 8 7 
6 5 4 3 2 และ 1 ตามล าดับ 
                   จะเห็นได้ว่ามีนักวิจัยหลายท่านได้วัดทัศนคติเป็นมาตรส่วน 5 ระดับ 7 ระดับ 10 ระดับ 
ซึ่งในการประเมินผลครั้งนี้ ผู้ประเมินเห็นว่าการวัดทัศนคติโดยผ่านความรู้สึก ความพึงพอใจจะใช้วิธีการของลิเคิร์ท 
(Likert) ซึ่งก าหนดเกณฑ์คะแนนเป็นช่วงๆ ซึ่งมีวิธีค านวณช่วงคะแนนช่วงชั้น ดังนี้ 
    คะแนนช่วงชั้น  =  คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด 
       จ านวนระดับชั้น 
    โดยที่ คะแนนสูงสุด คือ คะแนนที่มากที่สุดตามแบบสอบถาม 
                            คะแนนต่ าสุด คือ คะแนนที่น้อยท่ีสุดตามแบบสอบถาม 
                                               จ านวนระดับชั้น คือ การก าหนดระดับการวัด 
 

    4) แบบจ าลองโลจิท (Logit Model) 
        เป็นแบบจ าลองที่น ามาใช้วิเคราะห์หาปัจจัยที่มีผลต่อการปรับเปลี่ยนการผลิตในครั้งนี้ ซึ่งมี

สมมุติฐานจากการน าฟังก์ชั่นแบบโลจิสติกส์ (Logistic) มาใช้วิเคราะห์ (คมสัน สุริยะ, 2552) โดยมีสมการ ดังนี้  
        f(Yi) = Pi

Yi (1-Pi)1-Yi  Yi = 0,1      ……………..(1) 
         เมื่อก าหนดให้  Pi  แทนโอกาสที่จะเลือกด าเนินการ หรือ โอกาสที่ Yi = 1 
                                  1- Pi แทนโอกาสที่จะไม่เลือกด าเนินการ หรือ โอกาสที่ Yi = 0 

        ในการศึกษาวิจัย วิเคราะห์ถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ Pi ซึ่งแยกได้เป็นสองส่วน คือ 
1) ลักษณะของทางเลือก (Attributes of the Choice) ให้แทนด้วย zi 
2) ลักษณะของผู้เลือก (Attributes of the Individual) ให้แทนด้วย wi 

        และการเลือกต้องค านึงถึงอรรถประโยชน์ (Utility :U) ของบุคคล ด้วย ดังสมการ (2) และ (3)  
0iU  = 0 0i iU e  = 0 0 0' '  i i iz w e      ……………(2) 

1iU  = 1 1i iU e   = 1 1 1' '  i i iz w e    ……………(3) 
เมื่อก าหนดให้ 0iU และ 1iU เป็นอรรถประโยชน์ของบุคคลที่ i ส าหรับทางเลือกที่ไม่ได้เลือก และ 

ทางเลือกท่ีตัดสินใจเลือก ตามล าดับ และ U เป็นอรรถประโยชน์เฉลี่ยของบุคคล  
       บุคคลหนึ่ง ๆ จะเลือกทางเลือกใด ๆ ก็ต่อเมื่อ 1iU > 0iU หรือหากสร้างตัวแปรจ าลอง (latent) 

ขึ้นมา คือ 1y = 1iU - 0iU  แล้วจะพบผลลัพธ์ดังนี้ 

 1

1

0





y
if

if

0

0

*

*





i

i

y

y
 

ซึ่งตัวแปรดังกล่าวสามารถเขียนสมการที่ (2) และ (3) ใหม่ได้ว่า 
      1 0 1 0 1 0
* ' '      i i i i i iy z z w e e   ……………(4) 

      1 0

1 0

*' '
 

         
i i i iz z w e    ……………(5) 

     ' * i ix e       ……………(6) 
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   โดยที่  iy*   คือ ตัวแปรตามแบบไม่ต่อเนื่อง ซึ่งถูกก าหนดโดยตัวแปรต้น 
    X'i   คือ เมตริกซ์ของตัวแปรต้น (Explanatory Variables) 

       คือ เวคเตอร์ของค่าสัมประสิทธิ์จากการประมาณค่า  

   
*
ie   คือ เวกเตอร์ของค่าคลาดเคลื่อน 

 แล้วโอกาสที่  yi  = 1 จะมีค่าดังต่อไปนี้ 
   PI = Pr [yi = 1] = Pr [yI*>0] = Pr [ei* > -xi' ]  …………..(7) 

 ในการนี้ ค่าคลาดเคลื่อนอาจจะมีการกระจายในหลายรูปแบบ  หากค่าคลาดเคลื่อนมีการกระจายใน
ลักษณะของ Normal Distribution จะท าให้ Cumulative Probability Function (C.P.F.) : F(t) เขียนได้ว่า 
   F(t) = ∫ (2𝜋)−1 2⁄ exp{−𝑥2/2} 𝑑𝑥

𝑡

−∞
    ……………(8) 

 อีกรูปแบบหนึ่ งของการกระจายของค่าคลาดเคลื่อนคือการกระจายแบบ โลจิสติกส์  (Logistic 
Distribution) เขียนได้ว่า 

   F(t) = 
1

 1+exp (−𝑡)
     ……………(9) 

 อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าค่าคลาดเคลื่อนจะกระจายตัวแบบใดก็ตาม คุณสมบัติที่ว่า F(-t) = 1 - F(t) ยังคง
เหมือนกัน ซึ่งจะท าให้เขียนโอกาสของการเกิด yi = 1 ได้ใหม่ว่า 
   Pi = Pr [ei* > -xi’ ]      ……………(10) 

      = 1 – Pr [ei* ≤ xi’  ] = 1 – F (-xi’ )  ……………(11) 

  ดังนั้น Pi = F(xi’ )               ……………(12) 

การที่บุคคลคนหนึ่งท าการเลือกในเรื่องเดียวกันจ านวนหลาย ๆ รอบ (ni) จะบันทึกค่า pi ซึ่งก็คือ สัดส่วน
ของการตอบเลือก (yi =1) ในจ านวนทั้งหมด ni ครั้ง 

เมื่อมีค่า pi แล้ว จะสามารถกล่าวได้ว่า pi เป็นตัวประมาณค่า (Estimator) ของ Pi ความเป็นไปได้ที่เลือก
ในเรื่องเดียวกันโดยรวม ซึ่งเขียนได้ว่า 
   pi = Pi + ei = F(xi’ ) + ei    …………….(13) 

    หรือ  Pi = F(xi’ ) = 1/ [1+exp (xi’ )]   …………….(14) 
และท าการสุ่มตัวอย่าง จะได้โอกาสดังกล่าวของบุคคลแต่ละคน คือ Pi ซึ่งเขียน Odd Ratio หรือ

อัตราส่วนของโอกาสที่เลือกต่อโอกาสที่จะไม่เลือกได้ว่า(
Pi

1−Pi
)  

ค่า Natural Logarithm ของ Odd Ratio จะให้ผลลัพธ์เป็นแบบจ าลองเส้นตรง ดังนี้ 
                

                 In(
Pi

1−Pi
) = In(

pi

1−pi
) + ei/pi(1 − pi) = X'i  + ui    …………….(15) 

         หรือ              =  0 +  1 X1 +  2 X2 +  3 X3 + ……+  n Xn   + ui   …………….(16) 
เมื่อ    i = 1, 2, 3, … ,n   

 
 
 



14 

 

5) กรอบแนวคิดในการประเมินผล  
     จากการศึกษาแนวคิด และทฤษฎีต่างๆ สามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการประเมินผลฯ ดังนี้ 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.1 กรอบแนวคิดในการประเมินผลโครงการบริหารจดัการพื้นที่เกษตรกรรม ปีงบประมาณ 2561 
 

2.6 วิธีการประเมินผล 

     2.6.1 รูปแบบการประเมินผล จากแนวคิดการประเมินผลแบบเชิงตรรกะ (Logic Model) ดังกล่าวข้างต้น    
เป็นกรอบก าหนดประเด็นที ่ต้องการประเมินผล ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ ปัจจัยน าเข้า ( Inputs) กิจกรรม 
(Activities) ผลได้ (Outputs) และผลลัพธ์ (Outcomes) 

     2.6.2 ประเภทการประเมินผล เป็นการประเมินผลระหว่างการด าเนินงานโครงการ (Ongoing Evaluation) 
เนื่องจากโครงการได้ด าเนินการมาระยะหนึ่งแล้ว แต่ยังไม่สิ้นสุดโครงการ ยังด าเนินต่อไป โดยมุ่งเน้นพิจารณา
ผลได้ ผลลัพธ์ ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดข้ึนจากการด าเนินงาน  

     2.6.3 แผนแบบการประเมินผล เป็นการเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายโครงการ เปรียบเทียบก่อน
และหลังมีโครงการ และเปรียบเทียบผลตอบแทนสุทธิการผลิตสินค้าปรับเปลี่ยน (ในโครงการ) กับ สินค้าข้าว 
(นอกโครงการ) ของฤดูกาลผลิตปี 2561/62  
 

ผลได้ (Outputs) 
1. เกษตรกรที่ได้เข้าร่วมโครงการ และ 
   พื้นที่ 
2. พ้ืนท่ีไม่เหมาะสมในการผลิตข้าวลดลง 
3. เกษตรกรที่ได้รับการอบรม ถ่ายทอด 
   ความรู้ และผลการน าความรู้ไปใช้ 
   ประโยชน์ 
4. การบริหารจัดการผลผลิต 
 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. เกษตรกรไดผ้ลตอบแทนการผลิต 
    สินค้าชนิดใหม่ต่างๆ สูงกว่า 
    ผลตอบแทนการผลิตข้าว 
2. แนวโน้มการปรับเปลีย่นพื้นที่ 
   ของเกษตรกร 
3. ทัศนคติ ในความพึงพอใจของ 
   เกษตรกรต่อการด าเนินโครงการ 

ปัจจัยน าเข้า (Inputs) 
1. งบประมาณ 
2. หน่วยงานร่วมบูรณาการ 
   คณะท างาน / 
   คณะกรรมการด าเนินงาน 
3. ปัจจัยการผลิตทีส่นับสนุน 
4. องค์ความรู้ / หลักสูตร 
 

กิจกรรม (Activities) 
1. การประชาสมัพันธ์โครงการ 
2. การประชุมชี้แจง/ก าหนดพื้นท่ีเป้าหมาย 
3. การใช้ Agri- Map  
4. การจัดประชุมเวทีประชาคม 
5. การถ่ายทอดความรู้ /เนื้อหาหลักสูตร 
 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการปรับเปลี่ยน
การผลิต (Factors) 
1. อายุเกษตรกร 
2. ราคาข้าวในปีท่ีผ่านมา 
3. ราคาสินค้าท่ีปรับเปลี่ยน 
4. การไดร้ับการสนับสนุนจากรัฐ 
5. ประสบการณ์การผลิตสินค้า
ชนิดอื่นๆ นอกเหนือจากผลิตข้าว 
6. การศึกษา 
7. อื่นๆ 
 
 
 



15 

 

     2.6.4 ประเด็นตัวชี้วัด และเกณฑ์การวัด จากรูปแบบการประเมินผลดังกล่าว น ามาสร้างเป็นประเด็นและ
ตัวชี้วัดของโครงการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) ปีงบประมาณ 2561 ดังนี้ 
 

ตารางที่ 2.1 ประเด็นตัวชี้วัด และเกณฑ์การวัด โครงการบริหารจัดการพื้นที่ฯ ปีงบประมาณ 2561  

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑ์การวัด 

1. ปัจจัยน าเข้า (Inputs)  
1.1 งบประมาณ   ร้อยละงบประมาณที่เบิกจ่าย   - ไม่น้อยกว่าร้อยละ 96  

  ของงบประมาณที่ได้รับ 
1.2 หน่วยงานท่ีร่วมบูรณาการ - จ านวนหน่วยงานท่ีร่วมบูรณาการ 

- จ านวนคณะท างาน/คณะกรรมการ ด าเนินงาน 
- จ านวนครั้งในการประชุม วางแผน ติดตามงาน 

- 11 หน่วยงานตามเป้าหมาย 
- อย่างน้อย 1 คณะท างาน 
- อย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี 

    1.3 ปัจจัยการผลิตที่สนับสนุน - ประเภทปัจจยัการผลติ - ไม่น้อยกว่า 4 ประเภท 
   (ปุ๋ย พันธุ์พืช สัตว์ ประมง) 

 - จ านวนปัจจัยการผลิตทีส่นับสนนุในโครงการ - ตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 - ความทันเวลา - ก่อนใช้งาน 7 วัน 
    1.4 องค์ความรู้/หลักสูตร   จ านวนหลักสูตรในการจดัอบรมถ่ายทอดความรู้ 

   เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม กิจกรรมที่ปรับเปลี่ยน 
- อย่างน้อย 2 หลักสูตร  
  (การผลิต การจัดการผลผลิต) 

2. กิจกรรม (Activities)  
2.1 การประชาสัมพันธ์ - จ านวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ 

- ร้อยละเกษตรกรทีเ่ข้าถึงช่องทางการประชาสมัพันธ์ 
- อย่างน้อย 2 ช่องทาง 
- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ 
  เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 

2.2 การประชุมช้ีแจงโครงการ - จ านวนครั้งของการจัดประชุมชี้แจงการด าเนินงาน 
  ให้กับเจ้าหน้าที่ในพ้ืนท่ี 
- จ านวนครั้งของการจัดประชุมชี้แจงการด าเนินงาน 
  ให้กับเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการ 

- ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

     2.3 การใช้ Agri-Map ของ 
          หน่วยงาน 

- จ านวนหน่วยงานที่น า Agri-Map มาใช้ใน 
   การบริหารจัดการพื้นที่ ระดับจังหวัด 

- อย่างน้อย 10 หน่วยงาน 
 

2.4 การจัดเวทีประชาคม - จ านวนครั้งการจัดเวทีประชาคมเพื่อส ารวจ 
   ความต้องการ และคัดเลือกเกษตรกร 

- ตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 

2.5 การอบรม ถ่ายทอด 
      ความรู้         

- จ านวนเรื่องที่อบรม ถ่ายทอดความรู้ 
- จ านวนครั้งในการจัดอบรม ถ่ายทอดความรู้ 

- ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

3. ผลได้ (Outputs)  

3.1 พื้นที่ท่ีเข้าร่วมโครงการ  - พื้นที่ท่ีเข้าร่วมโครงการ  
   (จ าแนกตามสินค้าท่ีปรับเปลีย่น) 

- ตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 

    3.2 พื้นที่การผลิตข้าว 
ไม่เหมาะสม 

 - ร้อยละของพื้นที่การผลิตข้าวไมเ่หมาะสม( N ข้าว)  
   ลดลง 

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  
  ของเป้าหมาย 
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ตารางที่ 2.1 ประเด็นตัวชี้วัด และเกณฑ์การวัด โครงการบริหารจัดการพื้นที่ฯ ปีงบประมาณ 2561 (ต่อ) 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑ์การวัด 
   3.3 เกษตรกรที่ได้รับ 
        การอบรม ถ่ายทอดความรู ้

- ร้อยละเกษตรกรทีไ่ดร้ับการถ่ายทอด ความรู้  
  จ าแนกตามหลักสูตร/เรื่องทีอ่บรม 

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 

   3.4 การน าความรู้ไปปรับใช้ 
         

- ร้อยละเกษตรกรที่น าความรูจ้ากการอบรมไปปรับใช้ 
  ในการผลิต บนพ้ืนท่ีตนเอง 

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  
ของเกษตรกรที่เข้าอบรม  

3.5 การบริหารจัดการผลผลิต  - จ านวนช่องทางการจ าหน่าย 
 
- ร้อยละเกษตรกรใช้กลุม่บริหารจดัการผลผลิต 

- ไม่น้อยกว่า 2 ช่องทาง 
  (จ าหน่ายเอง ผ่านพ่อค้า) 
- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  
  ของเกษตรกรที่เข้าอบรม 

4. ผลลัพธ์ (Outcomes) ระยะสั้น 1-3 ป ี  

4.1 รายได้ครัวเรือนเกษตร - รายได้ครัวเรือนเกษตรของการผลิตสินค้าชนิดใหม ่
  (ปรับเปลี่ยน)  
   
 
 
 
- ร้อยละของเกษตรกรที่มีรายได้ครัวเรือนจากการผลิต 
  สินค้าชนิดใหม่ที่ปรับเปลี่ยนสูงกว่าผลติข้าวเดิม 

- สูงกว่ารายได้ครัวเรือนเกษตร 
  ของสินค้าข้าวในปีท่ีผ่านมา  
  (ปีการผลิต 2560/61) 
- สูงกว่ารายได้ครัวเรือนเกษตร 
  ของเกษตรกร ท่ีไม่เข้าร่วม 
  ในฤดูการผลติ ปี 2561/62 
 - ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
  ของเกษตรกรที่ปรับเปลี่ยน 

4.2 แนวโน้มการปรับเปลี่ยน 
การผลิต 

 

- ร้อยละของเกษตรกรที่มีแนวโนม้ปรับเปลี่ยนการผลิต  
  สินค้าท่ีเหมาะสม ต่อเนื่องในระยะต่อไป 
- จ านวนพื้นที่ปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าที่เหมาะสม 
   เฉลี่ยต่อรายในปีต่อไป 

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
 
- ขยายพื้นทีเ่ฉลี่ย 1 ไรต่่อราย 

  4.3 ทัศนคติ - ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรต่อโครงการด้านต่างๆ ระดับมาก 
 

ที่มา : จากการศึกษา 
 
2.6.5 การรวบรวมข้อมูล  
       1) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล รวบรวมจากการส ารวจกลุ่มเป้าหมายที่ตกเป็นตัวอย่างโดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็น
เครื่องมือ และรวบรวมจากเอกสาร รายงานผลการด าเนินงาน รายงานการศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง 
       2) แหล่งข้อมูล ข้อมูลจากการศึกษาได้มาจากแหล่งข้อมูล 2 แหล่ง ประกอบด้วย 
   (1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) รวบรวมโดยการสุ่มตัวอย่างจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยก าหนดขนาดตัวอย่าง ดังนี้ 

       (1.1) การก าหนดขนาดตัวอย่าง 
  (1.1.1) ตัวอย่างเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ การประเมินผลครั้งนี้แบ่งประชากรเป้าหมาย

ออกเป็นกลุ่มตามชนิดสินค้าใหม่ที่ปรับเปลี่ยนมาผลิต ได้แก่ พืช ประกอบด้วย อ้อยโรงงาน ข้าวโพด เลี้ยงสัตว์ 
หม่อน การท าประมง การท าปศุสัตว์ และเกษตรผสมผสาน จะยกเว้นการประเมินกิจกรรมการปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น 
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เช่น มะม่วง ทุเรียน ลองกอง เป็นต้น ไม้ยืนต้น เช่น ปาล์มน้ ามัน กาแฟ เป็นต้น เนื่องจากยังไม่ได้รับผลผลิต ต้อง
รอระยะเวลา  

 จากประชากรเป้าหมาย ตามโครงการฯ จ านวน 44,923 ราย (กรมพัฒนาที่ดิน, 2561) 
ก าหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้เกณฑ์ ร้อยละ 1 ของประชากรในแต่ละกลุ่ม (Neuman,1991) ซึ่งได้ขนาดตัวอย่างใน
การจัดเก็บ รวม 449 ราย (ตารางที่ 2.2) 

 

 ตารางท่ี 2.2 จ านวนตัวอย่างเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ  
 หน่วย : ราย 

ชนิดสินค้า ขนาดประชากร ขนาดตัวอย่าง 

1. อ้อยโรงงาน ขา้วโพดเลีย้งสัตว์ 12,145 121 
2. หม่อน 831   8 
3. ประมง 4,991 50 
4. ปศุสัตว์  8,475 85 
5. เกษตรผสมผสาน 18,481 185 
   รวม 44,923 449 

 ที่มา : จากการค านวณ 
          (1.1.2) จ านวนตัวอย่างเกษตรกรผู้ไม่เข้าร่วมโครงการ (เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพ้ืนที่ไม่เหมาะสม) ใน 30 

จังหวัดที่ตกเป็นตัวอย่าง (ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการตามข้อ (1.1.1) จังหวัดละ 7 ราย รวมจ านวน 210 ราย 
                    (1.1.3) จ านวนตัวอย่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน จ านวน 1 ราย         
ต่อจังหวัด ใน 68 จังหวัดที่ร่วมโครงการ จ านวน 68 ราย และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการ
เกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม กรมหม่อนไหม 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ใน 30 จังหวัดที่ตกเป็นตัวอย่าง [ของเกษตรกรที่เข้า
ร่วมโครงการตามข้อ (1.1.1) จ านวน 52 ราย รวมตัวอย่างเจ้าหน้าที่ 120 ราย 

 

                (1.2) แผนการสุ่มตัวอย่าง  
          (1.2.1) ตัวอย่างเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ท าการสุ่มจากบัญชีรายชื่อเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

และปรับเปลี่ยนการผลิตในแต่ละกลุ่มสินค้า ตามจ านวนตัวอย่างที่ก าหนดในข้อ (1.1.1) ในแต่ละกลุ่มสินค้า ด้วยวิธีการ
สุ่มอย่างง่ายแบบไม่ทดแทน (Simple Random Sampling without Replacement) ซึ่งพบว่าตัวอย่างตกอยู่ใน 30 
จังหวัด  
          (1.2.2) ตัวอย่างของเกษตรกรที่ไม่เข้าร่วมโครงการ (ปลูกข้าวในพ้ืนที่ไม่เหมาะสม) ใช้การสุ่มแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) เป็นเกษตรกรในพ้ืนที่ข้างเคียงกับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการที่ใน 30 จังหวัดที่
ตกเป็นตัวอย่าง  

         (1.2.3) ตัวอย่างเจ้าหน้าที่ เก็บข้อมูลจากเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน ทุกราย (68 ราย) ใน 68 จังหวัดที่ร่วม
โครงการ และเลือกแบบเจาะจงเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการฯ จากกรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการ
เกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม กรมหม่อนไหม 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ใน 30 จังหวัดที่ตกเป็นตัวอย่างให้ครอบคลุมทุก
สินค้าที่ปรับเปลี่ยน  
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สรุปภาพรวมการจัดเก็บตัวอย่าง ในแต่ละชนิดสินค้าที่ปรับเปลี่ยน ใน 30 จังหวัดที่ตกเป็นตัวอย่าง (ตารางที่ 2.3) ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 2.3 จ านวนตัวอย่างที่จัดเก็บทั้งหมด 
หน่วย: ราย 

 

กลุ่มตัวอย่าง อ้อย ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ 

หม่อน ประมง ปศุสัตว์ เกษตรผสมผสาน รวม 

เกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ 121 8 50 85 185 449 
เกษตรกรไม่เข้าร่วมโครงการฯ  - - - - - 210 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน - - - - - 120 

รวม - - - - - 779 
 

           2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการทบทวน รวบรวบเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ได้แก่ 
เอกสารประกอบการประชุม สรุปผลการประชุมคณะกรรมการ คณะท างานต่างๆ บันทึกข้อตกลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข 
แนวทางการปฏิบัติงานที่ก าหนด ทั้งในระดับพ้ืนที่และส่วนกลาง และข้อมูลจากเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง 

 
2.7 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
      2.7.1 การประเมินผลครั้งนี้ ใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) โดยใช้สถิติพรรณนา 
(Descriptive Statistics) อธิบายข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ค่าสถิติประกอบการอธิบาย ได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าผลรวม ปริมาณผลผลิต รายได้ครัวเรือนเกษตรของการผลิตสินค้าข้าวและสินค้าที่ปรับเปลี่ยน  
       2.7.2 การวัดทัศนคติ โดยวิธีการวัดแบบลิเคอร์ท (Likert Scale) ก าหนดเกณฑ์คะแนนเป็นช่วงๆ จากคะแนน
ที่มากที่สุดเท่ากับ 5 คะแนนที่น้อยที่สุดเท่ากับ 1 แปลผลการประเมินผล จากเห็นด้วยมากที่สุดถึงเห็นด้วย     
น้อยที่สุด 

ก าหนดคะแนนที่มากที่สุด เท่ากับ 5 คะแนนที่น้อยที่สุดเท่ากับ 1 เมื่อแทนค่าในสูตรจะได้ คะแนนช่วงชั้น 
เท่ากับ 0.80 [(5-1)/5] สามารถแปลผลการประเมิน ได้ดังนี้ 
    ค่าคะแนน    ผลการประเมิน 
    1.00 - 1.80    เห็นด้วยน้อยที่สุด 
    1.81 - 2.60   เห็นด้วยน้อย 
    2.61 - 3.40   เห็นด้วยปานกลาง 
    3.41 - 4.20   เห็นด้วยมาก 

4.21 - 5.00   เห็นด้วยมากที่สุด 
 

      2.7.3 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลหรืออิทธิพลต่อการปรับเปลี่ยนการผลิตของเกษตรกรที่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วม
โครงการ ใช้หลักคิดของแบบจ าลองโลจิท (Logit Model) โดยน ามาประยุกต์ใช้ ค่า Natural Logarithm ของ Odd 
Ratio จะให้ผลลัพธ์เป็นแบบจ าลองเส้นตรง ตามสมการที่ (16) ของหลักคิดของแบบจ าลองโลจิท ดังกล่าวข้างต้น 
ก าหนดความสัมพันธ์ของตัวแปรในสมการที่ (17) ไดด้ังนี้ 
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  Yi = β0 + β1Age + β2PriceM + β3PriceR2 + β4PriceSu + β5Support + β6Other + β7Edu + β8Fish  ...(17) 
 

          ก าหนดตัวแปรตามในการศึกษา 
                             Y  คือ โอกาสที่เกษตรกรจะปรับเปลี่ยนการผลิตข้าวไปเป็นสินค้าอ่ืน 

             ถ้า  Y = 1  คือ โอกาสที่เกษตรกรปรับเปลี่ยนจากการผลิตข้าวเป็นสินค้าอ่ืน  
                  Y = 0  คือ โอกาสที่เกษตรกรที่ไม่ปรับเปลี่ยน (ผลิตข้าวเช่นเดิม) 

          ก าหนดตัวแปรอิสระในการศึกษา 
      Age      คือ อายุของเกษตรกร (ปี) 
                          PriceM  คือ ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2560/61 (บาทต่อกิโลกรัม) 
      PriceR2 คือ ราคาข้าวที่เกษตรกรขายได้ ปีการผลิต 2560/61 (บาทต่อกิโลกรัม) 
      PriceSu คือ ราคาอ้อยโรงงาน ปีการผลิต 2560/61 (บาทต่อกิโลกรัม) 
      Support คือ การได้รับการสนับสนุน ส่งเสริมจากหน่วยงานรัฐ (ครั้งต่อปี) 

       Other คือ ประสบการณ์การผลิตสินค้าอ่ืนๆ นอกเหนือจากการผลิตข้าว หรือร่วมกันผลิต 
                                     (ตัวแปรหุ่น) โดยที่ 1 แทน เคยผลิต และ 0 แทน ไม่เคยผลิต 

         Edu คือ ระดับการศึกษา  
         Fish  คือ ราคาสินค้าประมง (ปลา) ที่ปรับเปลี่ยน ปีการผลิต 2560/61 (บาทต่อกิโลกรัม) 
                   Bi    คือ ค่าสัมประสิทธ์ของตัวแปรต้น (Age PriceM PriceR2 PriceSu Support Other 
Edu Fish) 
 

        การวิเคราะห์ผลความน่าจะเป็นที่จะยอมรับปรับเปลี่ยนการผลิตจากข้าวไปผลิตสินค้าชนิดอ่ืน ๆ นั้น จะน า
จ านวนตัวอย่างเกษตรกรที่ไม่เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 150 ราย วิเคราะห์ร่วมกับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ 
จ านวน 150 รายเช่นกัน ซึ่งเป็นตามหลักคิดของแบบจ าลอง ด้วยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง  
 
2.8 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการประเมินผล  

2.8.1 ผู้บริหาร ใช้ผลการประเมินผลเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการด าเนินงาน 

2.8.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนเพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานโครงการในระยะต่อไป  
2.8.3 เพ่ือให้การด าเนินงานโครงการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรในระยะยาว 

 

 



บทที่ 3 
สภาพทั่วไปของกลุ่มเป้าหมายโครงการ 

โครงการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) ปีงบประมาณ 2561 มีองค์ประกอบส าคัญ 
ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ และเกษตรกรที่ไม่เข้าร่วมโครงการฯ ในปีงบประมาณ2561   
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

3.1 ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรที่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วมโครงการ 

3.1.1 เพศ อายุ ระดับการศึกษาของเกษตรกร 
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพ่ือปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าข้าวไปผลิตสินค้าอ่ืนที่เหมาะสม พบว่า 

เป็นเพศหญิงน้อยกว่าเพศชาย ในสัดส่วน ร้อยละ 45.48 และ 54.52  ขณะทีเ่กษตรกรที่ไม่เข้าร่วมโครงการ เป็นเพศ
หญิงมากกว่าเพศชาย ในสัดส่วน ร้อยละ 53.67 และ 46.33 นั่นหมายถึง ในการเข้าโครงการ เกษตรกรที่เป็นผู้ชาย
จะสนใจในการร่วมโครงการมากกว่าเกษตรกรที่เป็นผู้หญิง ซึ่งส่วนใหญ่ท าเกษตรในแบบของตนที่เคยท าอยู่  

เกษตรกรที่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วมโครงการมีอายุเฉลี่ย 54.23 และ 54.45 ปี ตามล าดับ ในส่วนของ
การศึกษา เกษตรกรที่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วมโครงการ ส่วนใหญ่ร้อยละ 45.70 และ 46.89 จบการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษาตอนต้น (ประถมการศึกษาที่ 1- 4) รองลงมาร้อยละ 21.58 และ 25.99 จบการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษาตอนปลาย (ประถมการศึกษาที่ 5- 6) ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 4.87 และพบว่า ร้อยละ 0.70 
ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จบการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรี ขณะที่เกษตรกรที่ไม่เข้าร่วมโครงการ 
จบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี ร้อยละ1.69 ไม่มีใครจบสูงกว่าปริญญาตรี ซึ่งการศึกษามีส่วนในการเปิดมุมมอง
ทางความคดิ มีการน าไปปรับใช้ในพ้ืนที่ตนเอง ท าให้เกษตรกรมีความสนใจเข้าร่วมโครงการ (ตารางที่ 3.1)  

 

ตารางท่ี 3.1 เพศ อายุ ระดับการศึกษาของเกษตรกร 

หน่วย: ร้อยละ 
รายการ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เกษตรกรที่ไม่เข้าร่วมโครงการ 

1. เพศ  100.00 100.00 
   - ชาย 54.52 46.33 
   - หญิง 45.48 53.67 
2. อายุเฉล่ีย (ปี) 54.23 54.45 
3. ระดับการศึกษา 
- ไม่ได้เรียน 
- ประถมศึกษาต้น 
- ประถมศึกษาปลาย 
- มัธยมศึกษาตอนต้น 
- มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
- อนุปริญญา/ปวส. 
- ปริญญาตร ี
- สูงกว่าปรญิญาตร ี

100.00 
3.25 

45.70 
21.58 
10.44 
9.98 
3.48 
4.87 
0.70 

100.00 
1.69 

46.89 
25.99 
11.31 
10.17 
2.26 
1.69 

- 
ที่มา: จากการส ารวจ 



22 
 

3.1.2 อาชีพหลัก และประสบการณ์การท าการเกษตร 
ส าหรับอาชีพหลักที่เกษตรกรที่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วมโครงการ ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปท ากิจกรรม

นั้นๆ จากการส ารวจ พบว่า เกษตรกรที่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 96.06 และ 97.18 ท าการเกษตร
หรือเป็นเกษตรกรเต็มตัว (ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ท าประมง หรือเกษตรผสมผสาน) รองลงมาร้อยละ 1.86 ของ
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ มีเงินเดือนประจ า/ รับราชการ/ พนักงานบริษัท ขณะที่ร้อยละ 1.13 ของเกษตรกร   
ที่ไม่เข้าร่วมโครงการ รับจ้างในภาคเกษตร นอกจากนี้ ยังพบว่า เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ รับจ้างในภาคเกษตร  
ท าธุรกิจส่วนตัว/ ค้าขาย ร้อยละ 0.46 เท่ากัน ส าหรับเกษตรกรที่ไม่เข้าร่วมโครงการ รับจ้างนอกภาคเกษตร  
มีเงินเดือนประจ า/ ข้าราชการ/พนักงานบริษัท ท าธุรกิจส่วนตัว/ ค้าขาย ร้อยละ 0.56 เท่ากัน  

 ในส่วนของประสบการณ์การท าการเกษตร พบว่า เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีประสบการณ์
ในการท าการเกษตร เฉลี่ย 30 ปี ขณะที่เกษตรกรไม่เข้าร่วมโครงการ มีประสบการณ์การท าการเกษตร เฉลี่ย 28 ปี 
(ตารางที่ 3.2) 

ตารางท่ี 3.2 อาชีพหลัก และประสบการณ์ท าการเกษตร 
รายการ 

หน่วยนับ 
เกษตรกร 

ที่เข้าร่วมโครงการ 
เกษตรกร 

ที่ไม่เข้าร่วมโครงการ 

   1. อาชีพหลัก   ร้อยละ 100.00 100.00 
      1.1 ท าการเกษตร   96.06 97.18 
      1.2 รับจ้างในภาคเกษตร  0.46 1.13 
      1.3 รับจ้างนอกภาคเกษตร  1.16 0.56 
      1.4 มีเงินเดือนประจ า/ข้าราชการ/พนักงานบริษัท  1.86 0.56 
      1.5 ธุรกิจส่วนตัว/คา้ขาย  0.46 0.56 
  2. ประสบการณ์ท าการเกษตร 
 

     ป ี         30  28 

ที่มา: จากการส ารวจ 
 

3.1.3 สมาชิกในครัวเรือนของเกษตรกร และแรงงาน 
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ มีสมาชิกท่ีอยู่อาศัยด้วยกันในครัวเรือนเฉลี่ย 4 รายต่อครัวเรือน โดย

เป็นแรงงานในภาคการเกษตร 2 ราย เป็นแรงงานนอกภาคการเกษตร 1 ราย และไม่ใช้แรงงาน ได้แก่ ผู้สูงอายุ เด็ก 1 
ราย ขณะที่เกษตรกรไม่เข้าร่วมโครงการ มีสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 5 รายต่อครัวเรือน มากกว่าของเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการ โดยเป็นแรงงานในภาคการเกษตร 2 ราย เป็นแรงงานนอกภาคการเกษตร 1 ราย และไม่ใช้แรงงาน 2 ราย จะ
เห็นได้ว่า เกษตรกรที่ไม่เข้าร่วมโครงการมีสมาชิกครัวเรือนที่มากกว่า และมีสมาชิกที่ไม่ใช้แรงงาน ได้แก่ ผู้สูงอายุ เด็ก 
ในครัวเรือนมากกว่า ซึ่งคนในครัวเรือนจ าต้องมีเวลาไปดูแลสมาชิกที่ไม่ใช้แรงงานนี้ด้วย (ตารางที่ 3.3) 
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ตารางท่ี 3.3 จ านวนสมาชิกในครัวเรือนของเกษตรกร และแรงงาน 

หน่วย: รายต่อครัวเรือน 
รายการ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เกษตรกรที่ไม่เข้าร่วมโครงการ 

1. สมาชิกในครัวเรือน  4 5 
2. การใช้แรงงาน 
  2.1 แรงงานในครัวเรือน 
        - แรงงานในภาคการเกษตร  
        - แรงงานนอกภาคการเกษตร 
   2.2 ไม่ใช้แรงงาน  

 
3 
2 
1 
1 

 

 
3 
2 
 1 
2 

ที่มา: จากการส ารวจ 
 

3.1.4 พื้นที่ถือครองของเกษตรกร 
พ้ืนที่ถือครองของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เฉลี่ย 28.58 ไร่ต่อครัวเรือน แบ่งเป็นพื้นที่ถือครอง

ในการเกษตรเฉลี่ย 24.99 ไร่ต่อครัวเรือน (ร้อยละ 87.44) โดยเป็นที่ของตนเองเฉลี่ย 11.75 ไร่ต่อครัวเรือน     
(ร้อยละ 41.11) ที่เช่าเฉลี่ย 10.22 ไร่ต่อครัวเรือน (ร้อยละ 35.76) ที่ได้ท าฟรี 3.02 ไร่ต่อครัวเรือน (ร้อยละ 10.57) 
และเป็นพ้ืนที่ถือครองนอกการเกษตรเฉลี่ย 3.59 ไร่ต่อครัวเรือน (ร้อยละ 12.56) โดยเป็นที่ของตนเองเฉลี่ย 2.02 
ไร่ต่อครัวเรือน (ร้อยละ 7.07) ที่เช่าเฉลี่ย 0.50 ไร่ต่อครัวเรือน (ร้อยละ 1.75) ที่ได้ท าฟรี 1.07 ไร่ต่อครัวเรือน 
(ร้อยละ 3.74) ขณะที่พ้ืนที่ถือครองของเกษตรกรที่ไม่เข้าร่วมโครงการ เฉลี่ย 25.08 ไร่ ซึ่งน้อยกว่าของเกษตรกร
ที่เข้าร่วมโครงการ 3.50 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที ่ถือครองในการเกษตร เฉลี ่ย 22.62 ไร่ (90.19) ซึ ่งน้อยกว่าของ
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 2.37 ไร่ และพ้ืนที่ถือครองนอกการเกษตร เฉลี่ย 2.46 ไร่ (9.81) น้อยกว่าของ
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1.13 ไร่ (ตารางท่ี 3.4) 

 

ตารางท่ี 3.4 พื้นที่ถือครองของเกษตรกร 

                                    หน่วย: ไร่ต่อครัวเรือน (ร้อยละ) 
รายการ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เกษตรกรที่ไม่เข้าร่วมโครงการ 

1. พื้นที่ถือครองในการเกษตร 
    - ของตนเอง 
    - ที่เช่า 
    - ท าฟรี  
2. พื้นที่ถือครองนอกการเกษตร 
    - ของตนเอง 
    - ที่เช่า 
    - ท าฟรี  

24.99 (87.44) 
11.75 (41.11) 
10.22 (35.76) 

             3.02 (10.57) 
  3.59 (12.56) 

2.02 (7.07) 
0.50 (1.75) 
1.07 (3.74) 

  22.62 (90.19) 
10.11 (40.31) 

   9.50 (37.88) 
 3.01 (12.00) 
2.46 (9.81) 
1.01 (4.03) 
0.25 (1.00) 

  1.20 (4.78) 
รวม   28.58 (100.00)              25.08 (100.00) 

ที่มา: จากการส ารวจ 
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3.1.5 การชลประทาน และแหล่งน้ าที่ใช้ท าการเกษตร 
เกษตรกรที่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วมโครงการ ส่วนใหญ่อยู่นอกชลประทาน คิดเป็นร้อยละ 91.80 

และ 87.91 ในเขตชลประทานร้อยละ 8.20 และ 12.09 โดยเกษตรกรทั้งเข้าร่วมและไม่เข้าร่วมโครงการ ใช้แหล่ง
น้ าจากน้ าฝนเป็นหลัก ในการท าการเกษตร ร้อยละ 82.84 และ 80.12 รองลงมาคือ ใช้น้ าจากสระน้ า บ่อบาดาล
ของตนเอง ร้อยละ 54.92 และ 22.16 โดยใช้น้ าจากโครงการของเอกชนหรือราชการสูบจากแหล่งธรรมชาติ อยู่ใน
สัดส่วนที่น้อย คิดเป็นร้อยละ 3.89 และ 1.08 ตามล าดับ (ตารางท่ี 3.5) 

 

ตารางท่ี 3.5 การชลประทาน และแหล่งน้ าที่ใช้ท าการเกษตร 

หน่วย: ร้อยละ 
รายการ เกษตรกรที่เข้าร่วม

โครงการ 
เกษตรกรที่ไม่เข้าร่วม

โครงการ 
1. การชลประทาน 
   - นอกเขตชลประทาน 
   - ในเขตชลประทาน 
2. แหล่งน้ าที่ใช้ท าการเกษตร* 
   - น้ าฝน 
   - สระน้ า บ่อบาดาล  
   - สูบจากแหล่งน้ าธรรมชาติ ห้วย หนอง 
   - น้ าชลประทาน 
   - โครงการของเอกชนหรือราชการสูบจากแหล่งธรรมชาติ 
    

100.00 
91.80 
8.20 

 
82.84 
54.92 
17.39 
7.15 
3.89 

100.00 
87.91 
12.09 

 
80.12 
22.16 
19.73 
13.24 
1.08 

ที่มา: จากการส ารวจ 
หมายเหตุ: *เกษตรกรใช้แหล่งน้ าท าการเกษตรมากกว่า 1 แหล่ง 
 

3.1.6 ประสบการณ์ท าการเกษตรอ่ืน 
ในส่วนของประสบการณ์ท าการเกษตรอ่ืน นอกเหนือจากการผลิตข้าวของเกษตรกรที่เข้าร่วม

โครงการ พบว่า ก่อนเข้าร่วมโครงการ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 59.74 ไม่มีประสบการณ์การผลิตสินค้าอ่ืน 
และร้อยละ 40.26 มีประสบการณ์การผลิตสินค้าอ่ืน นอกเหนือจากการผลิตข้าว เช่น การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
การปลูกผัก เป็นต้น ขณะที่เกษตรกรที่ไม่เข้าร่วมโครงการพบสูงถึงร้อยละ 95.76 ที่ไม่มีประสบการณ์การผลิต
สินค้าอ่ืน เป็นการท าเกษตรเชิงเดี่ยวคือปลูกข้าวเท่านั้น และพบเพียงร้อยละ 4.24 ที่มีประสบการณ์การผลิตสินค้าอ่ืน  

นอกจากนี้เกษตรกรที่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วมโครงการ มีประสบการณ์ผลิตสินค้าอ่ืน เฉลี่ยจ านวน 
6.48 และ 3.25 ปี ตามล าดับ จะเห็นได้ว่าเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีการสนใจในการท าเกษตรอ่ืนมาก่อน
เกษตรกรที่ไม่เข้าร่วมโครงการ (ตารางที่ 3.6)  
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ตารางท่ี 3.6 ประสบการณ์ท าการเกษตรอ่ืน 

หน่วย: ร้อยละ 
รายการ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เกษตรกรที่ไม่เข้าร่วมโครงการ 

ประสบการณ์ท าการเกษตรอื่น 100.00 100.00 
    - ไม่มีประสบการณ ์ 59.74 95.76 
    - มีประสบการณ ์ 40.26 4.24 
จ านวนประสบการณ์ท าการเกษตรอื่น เฉลี่ย (ปี) 6.48 3.25 
   

 ที่มา : จากการส ารวจ 
 

3.2 ปัญหาการผลิตสินค้าข้าว ก่อนการปรับเปลี่ยนของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
       ส าหรับปัญหาการผลิตสินค้าเดิมได้แก่ การผลิตข้าว ก่อนการปรับเปลี่ยนของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
นั้น พบว่า ร้อยละ 19.18 ไม่มีปัญหาการผลิต ขณะที่ส่วนใหญ่ร้อยละ 80.82 มีปัญหาการผลิต ได้แก่ ผลผลิตตกต่ า  
ร้อยละ 32.45 ราคาสินค้าข้าวถูก ร้อยละ 29.06 ต้นทุนการผลิตข้าวสูง ร้อยละ 27.12 ปัญหาด้านแหล่งน้ าใช้ใน
การเกษตร ร้อยละ 16.46 ไม่มีแรงงาน ร้อยละ 10.90 และอ่ืนๆ เช่น ที่ตั้งแปลงอยู่ที่ดอน ประสบปัญหาภัยพิบัติ 
โรคและแมลง ร้อยละ 7.26 ตามล าดับ (ตารางที่ 3.7)  

 

ตารางท่ี 3.7 ปัญหาการผลิตสินค้าข้าว ก่อนการปรับเปลี่ยน 
รายการ ร้อยละ 

 ปัญหาการผลติสินค้าเดิมก่อนการปรับเปลี่ยน 100.00 
    1. ไม่มีปัญหา 19.18 
    2. มีปัญหา* 80.82 
       - ผลผลติตกต่ า 32.45 
       - ราคาสินคา้ข้าว ถูก 29.06 
       - ต้นทุนการผลิตข้าวสูง 27.12 
       - ด้านแหล่งน้ าใช้ในการเกษตร 16.46 
       - ไม่มีแรงงาน 10.90 
       - อ่ืนๆ เช่น ที่ดอน โรคและแมลง 7.26 
  

 ที่มา : จากการส ารวจ 
 หมายเหตุ: *เกษตรกรประสบปัญหาการผลติมากกว่า 1 ปญัหา 
 

3.3 การรับรู้ รับทราบโครงการ และแนวคิดการปรับเปลี่ยนของเกษตรกรไม่เข้าร่วมโครงการ 
      ส าหรับการรับรู้ รับทราบ รายละเอียดของโครงการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม หรือการปรับเปลี่ยน
พ้ืนที่ไม่เหมาะสม (Zoning by Agri-Map) ของเกษตรกรที่ไม่เข้าร่วมโครงการ นั้น พบว่า ร้อยละ 98.87 ยังไม่รับรู้ 
รับทราบ รายละเอียด การด าเนินงานโครงการฯ ทั้งนี้มาจากการประชาสัมพันธ์ที่ยังไม่ทั่วถึง และยังอยู่ในเวลาที่
จ ากัด ขณะที่พบเพียงร้อยละ 1.13 รับรู้ รับทราบโครงการฯ  
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      ในส่วนของแนวคิดการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ท าการเกษตรตามโครงการฯ ในระยะต่อไปของเกษตรกรที่ไม่เข้า
ร่วมโครงการ หลังจากได้ทราบรายละเอียด วัตถุประสงค์ เป้าหมาย การสนับสนุนการด าเนินงานตามโครงการแล้ว 
พบว่า ร้อยละ 17.51 มีแนวคิดว่าจะปรับเปลี่ยนตามโครงการ ร้อยละ 20.12 ไม่แน่ใจ และร้อยละ 62.37 มีแนวคิด
ว่าจะไม่ปรับเปลี่ยน เนื่องจาก ร้อยละ 44.39 ต้องการผลิตสินค้าเดิม หรือปลูกข้าวต่อไป เพราะต้องการไว้บริโภค
ในครัวเรือน และมีพ้ืนที่การเกษตรจ ากัด ร้อยละ 25.43 ไม่มีประสบการณ์การผลิตสินค้าอ่ืน จึงไม่กล้าที่จะผลิต
สินค้าอ่ืน ร้อยละ 23.68 อายุมากและไม่มีแรงท าเกษตรอื่น และร้อยละ 18.34 เหตุผลอ่ืนๆ เช่น พ้ืนที่ท าการเกษตร
ของตนเองเป็นที่เช่า ต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าของที่ และ/หรือพ้ืนที่มีข้อจ ากัดเรื่องน้ า เป็นต้น (ตารางที่ 3.8)  

 

ตารางท่ี 3.8 การรับรู้ รับทราบโครงการ และแนวคิดการปรับเปลี่ยนของเกษตรกรที่ไม่เข้าร่วมโครงการ 
รายการ ร้อยละ 

 1. การรับรู้ รับทราบโครงการ 100.00 
    1.1 ไม่ทราบ 98.87 
    1.2 ทราบ 1.13 
2. การปรับเปลี่ยนการผลิตในระยะต่อไป  
    2.1 ปรับเปลี่ยน 17.51 
    2.2 ไม่แน่ใจ 20.12 
    2.2 ไม่ปรับ* 62.37 
       - ต้องการปลูกข้าวไว้บริโภคในครัวเรือน  44.39 
       - ไม่มีประสบการณ์การผลิตสินคา้อ่ืน 25.43 
       - อายุมาก/ไม่มีแรงท าเกษตรอ่ืน 23.68 
       - อ่ืนๆ เช่น เป็นพื้นที่เชา่ ข้อจ ากัดพื้นที ่ 18.34 
  

 ที่มา : จากการส ารวจ 
 หมายเหตุ: *เหตุผลการไมป่รับเปลี่ยน ตอบได้มากกวา่ 1 เหตุผล 
 



บทที่ 4 
ผลการประเมิน 

 
การประเมินผลโครงการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) ปี 2561 ได้ก าหนด

ประเด็นในการประเมินผล คือ ปัจจัยน าเข้า กิจกรรม ผลผลิต และผลลัพธ์ โดยผลการประเมิน  มีรายละเอียด 
ดังนี้ 

  
4.1 ปัจจัยน าเข้า (Inputs)  

4.1.1 งบประมาณ  
โครงการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) ในปีงบประมาณ 2561 

ภายใต้การบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจส าหรับสินค้าเกษตรที่ส าคัญ ให้เกิดการปรับเปลี่ยนการผลิตให้
เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละพื้นที่ เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ ไม่เหมาะสม (N) ตามความ
สมัครใจเช่นเดิม และเกษตรกรมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหลังจากการปรับเปลี่ยนการผลิต เป็นโครงการ
บูรณาการร่วมกันของหลายหน่วยงาน มีเป้าหมายการปรับเปลี่ยนการผลิตที่ไม่เหมาะสม (Non-suitable : N) 
ในพ้ืนที่ N ข้าว 68 จังหวัด จ านวน 258,456 ไร่ ก าหนดให้มีกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ 
การสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนการผลิตให้เหมาะสม เป็นต้น เพื่อท า การผลิตสินค้า 
ที่เหมาะสม ได้แก่ ปลูกพืช เช่น อ้อยโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น การท าประมง การท าปศุสัตว์ ไม้ผล 
ไม้ยืนต้น และเกษตรผสมผสาน 

  ในปีงบประมาณ 2561 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการ
บริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) จ านวน 11 หน่วยงาน งบประมาณ 331.85 ล้านบาท  
(ไม่รวมงบประมาณของการยางแห่งประเทศไทย) เบิกจ่ายแล้วจ านวน 287.84 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 86.74 
น้อยกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ (ไม่ต่ าว่าร้อยละ 96 ของบประมาณที่ได้รับ) โดยกรมพัฒนาที่ดิน ได้รับงบประมาณ    
มากที่สุด จ านวน 98.74 ล้านบาท รองลงมาเป็นกรมปศุสัตว์ จ านวน 96.74 ล้านบาท ส่วนใหญ่เบิกจ่ายมากกว่า
ร้อยละ 85 และยังพบว่าส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม เบิกจ่ายร้อยละ 74.35 เนื่องจากปรับลด
เป้าหมายการด าเนินงาน และเป็นงบลงทุน มีการกันเหลื่อมปีไว้ กรมส่งเสริมการเกษตร เบิกจ่ายเพียงร้อยละ 
43.43 ของงบประมาณที่ได้รับ เนื่องจากปรับลดเป้าหมายการด าเนินงานที่ตั้งไว้ จ านวน 100,000 ไร่ ซึ่งได้
จากการแจ้งของเกษตรกรที่ต้องการเข้าร่วมโครงการฯ จ านวนมาก แต่ในข้อเท็จจริง เกษตรกรสมัครเข้าร่วม
โครงการลดลงมากเหลือเพียง 2,820 ไร่  ท าให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปรับลดลงมากด้วย (ตารางที่ 4.1) 
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ตารางที่ 4.1 การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ Zoning by Agri-Map ปีงบประมาณ 2561 
 

หน่วยงาน 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

ร้อยละ 
ได้รับจัดสรร  เบิกจ่าย  

1. กรมพัฒนาท่ีดิน 98.74 91.50 92.67 
2. กรมประมง 19.18 16.38 85.40 
3. กรมส่งเสริมการเกษตร 41.47  18.01   43.43 
4. กรมส่งเสริมสหกรณ์  6.42 6.37 99.22 
5. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 5.55 5.55 100.00 
6. ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 17.62 13.10 74.35 
7. กรมปศุสัตว์  96.74 93.47 96.62 
8. กรมวิชาการเกษตร  24.90 23.87 95.86 
9. กรมหม่อนไหม 7.96 7.57 95.10 
10. ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 13.27 12.02 90.58 
11. การยางแห่งประเทศไทย na na          na 

รวม 331.85 287.84 86.74 

ที่มา : ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2562) 
หมายเหตุ: na หมายถึง ไม่มีข้อมูล 

 

4.1.2 หน่วยงานที่เข้าร่วมบูรณาการ 
        โครงการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) เป็นการบูรณาการของ

หน่วยงานต่างๆ ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งหมด 11 หน่วยงาน ร่วมกันขับเคลื่อนการด าเนินงาน ภายใต้
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายของแต่ละหน่วยงาน จาการประเมินพบว่า ในทุกพ้ืนที่/จังหวัด จะมีการท างานร่วมกัน
ของเจ้าหน้าที่ในระดับพ้ืนที่ โดยมีคณะกรรมการอ านวยการขับเคลื่อนนโยบายส าคัญและแก้ไขปัญหาภาค
เกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation : CoO) และคณะท างานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายส าคัญ
และแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอ าเภอ (Operation Team) ได้ประสานงานการด าเนินการประชุม วางแผน 
ติดตามงานโครงการฯ เฉลี่ย 5 ครั้งต่อปี คิดเป็นร้อยละ 125 ของเกณฑ์ที่ตั้งไว้ (4 ครั้งต่อปี) ส ารวจพื้นที่ไม่
เหมาะสม (N) โดยใช้ Agri-Map เพื่อก าหนดเป้าหมายร่วมกัน โดยใช้ฐานข้อมูลการจัดการดินในพื้นที่ของ
สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเป็นหลักในการก าหนดเป้าหมาย คัดเลือกและตรวจสอบคุณสมบัติเกษตรกรเข้าร่วม
โครงการจัดอบรมและชี้แจง ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมการปรับเปลี่ยนพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่ โดยใช้
สถานที่ของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ที่กระจายตัวทุกพื้นที่อ าเภอ (882 
ศูนย์) ครอบคลุมทั่วประเทศ ทั้งนี้ สถานีพัฒนาที่ดินของแต่ละจังหวัดได้สรุปภาพรวมการด าเนินงานโครงการฯ 
ของหน่วยงานระดับจังหวัด  
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    4.1.3 ปัจจัยการผลิตที่สนับสนุน 
             1) ประเภทปัจจัยการผลิต 

     จากการประเมิน หน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมกันบูรณา
การขับเคลื่อน การด าเนินงานโครงการฯ สนับสนุนปัจจัยการผลิตต่างๆ ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ 
ดังนี้ 
       (1) กรมพัฒนาที่ดิน ให้การสนับสนุนอุปกรณ์ส าหรับการผลิตปุ๋ยต่างๆ เช่น ถังน้ าหมัก 
เฉลี่ย 2 ถังต่อราย สารเร่ง พ.ด. เฉลี่ย 5 ซองต่อราย (พด.1 2 3 6 7 ) กากน้ าตาล เฉลี่ย 20 ลิตรต่อราย ไดโล
ไมด์ เฉลี่ย 800 กิโลกรัมต่อราย เป็นต้น นอกจากนี้ ในบางพ้ืนที่ได้มีการสนับสนุนพันธุ์พืชปุ๋ยสด เช่น ปอเทือง 
ถั่วพุ่ม เป็นต้น 

     (2) กรมประมง ให้การสนับสนุน พันธุ์สัตว์น้ า ได้แก่ ปลากินพืช (ปลานิล ปลาตะเพียน 
ปลายี่สก) เป็นต้น เฉลี่ย 3,000 ตัวต่อราย พร้อมอาหารปลากินพืช เฉลี่ย 1 กระสอบ (50 กิโลกรัม) ต่อราย   
ปูนขาว เฉลี่ย 30 กิโลกรัมต่อราย ฟาง 1 ก้อนต่อราย    

     (3) กรมส่งเสริมการเกษตร ให้การสนับสนุน พันธุ์พืช ได้แก่ ต้นมะม่วง เฉลี่ย 5 ต้นต่อราย 
ผักสวนครัว มะนาว พริก มะเขือ พันธุ์ไม้ต่างๆ เฉลี่ย 10 ต้นต่อราย อุปกรณ์ก าจัดศัตรูพืชต่างๆ  

     (4) กรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การสนับสนุนสื่อการสอนเกี่ยวกับสหกรณ์ เช่น แผ่นพับ สมุด
จดบันทึก ปากกา เป็นต้น นอกจากนี้ได้ส่งเสริมการตลาด จัดหาแหล่งขาย ออกร้านในการจัดงานต่างๆ  

     (5) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้การสนับสนุนสื่อการสอนด้านบัญชี เช่น สมุดบัญชี เป็นต้น 
      (6) ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ให้การสนับสนุนพันธุ์ไม้ผล พันธุ์พืช พันธุ์ผัก 

และเอกสารให้ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง  
     (7) กรมปศุสัตว์ ให้การสนับสนุน เมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ เฉลี่ย 9 กิโลกรัมต่อราย 

เงินทุนสนับสนุนการปลูกพืชอาหารสัตว์ จ านวน 20,000 บาทต่อราย ปุ๋ยยูเรีย เฉลี่ย 2 กระสอบต่อราย  
(กระสอบละ 50 กิโลกรัม)  

     (8) กรมวิชาการเกษตร ให้การสนับสนุนพันธุ์พืช เช่น เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เฉลี่ย  
9 กิโลกรัม ต่อราย ปุ๋ยยูเรีย เฉลี่ย 50 กิโลกรัมต่อราย ปุ๋ยสูตร 15-15-15 เฉลี่ย 50 กิโลกรัมต่อราย  

     (9) กรมหม่อนไหม ให้การสนับสนุนพันธุ์หม่อน เฉลี่ย 2,500 ท่อนต่อราย ปุ๋ยสูตร 15-15-15 
เฉลี่ย 50 กิโลกรัมต่อราย ปูนขาว 10 กิโลกรัมต่อราย ส่งเสริมช่องทางการส่งเส้นไหมดิบให้บริษัทแปรรูปต่าง ๆ  

    (10) ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร วิเคราะห์เศรษฐกิจ ต้นทุนและผลตอบแทนพืช
ทางเลือกให้เกษตรกร ใช้เป็นแนวคิดในการตัดสินใจปรับเปลี่ยนในพื้นท่ี/จังหวัดของตนเอง   

    (11) การยางแห่งประเทศไทย สนับสนุนพันธุ์ไม้ผล เช่น ปาล์มน้ ามัน พันธุ์พืช พันธุ์ผัก
ต่างๆ การเตรียมแปลงปลูก ยกร่อง ท าคันคู เพ่ือปลูกปาล์มน้ ามัน ไม้ผล 
      การสนับสนุนปัจจัยการผลิตของหน่วยงานต่างๆ ต่อเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตทุกราย โดยร้อยละ 95.83 ได้ใช้ปัจจัยการผลิต   
พบเพียงร้อยละ 4.17 ไม่ได้ใช้ เพราะสนับสนุนปัจจัยการผลิตหลังจากเกษตรกรท าการผลิตในฤดูกาลไปแล้ว และ
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้น าปัจจัยการผลิตไปใช้ประโยชน์ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 94.93 และใช้ประโยชน์
แล้วบางส่วน คิดเป็นร้อยละ 5.07 เพราะปัจจัยการผลิตใช้ได้หลายครั้ง หลายชนิดพืช เช่น การท าน้ าหมักชีวภาพ 
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    ในภาพรวมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับทั้งปุ๋ย พันธุ์พืช เมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์    และ
ปลากินพืช ครบทั้ง 4 ประเภทตามเกณฑ์ท่ีก าหนด (ตารางที่ 4.2)  
 

ตารางท่ี 4.2 การสนับสนุนปัจจัยการผลิต ในปี 2561 
 

รายการ     ร้อยละ 

1) การได้รับปัจจัยการผลติ 
     - ได้รับ 
     - ไม่ได้รับ  

100.00 
100.00 

- 
2) การใช้ปัจจัยการผลิต 100.00 
    - ได้ใช ้ 95.83 
    - ไม่ได้ใช ้ 4.17 
3) การใช้ประโยชนป์ัจจัยการผลิต 100.00 
    - ใช้ประโยชน์แล้วทั้งหมด 94.93 
    - ใช้ประโยชน์แล้วบางส่วน  5.07 

 

ที่มา : จากการส ารวจ 
        2) ความทันเวลา 
            ส าหรับความทันเวลาในภาพรวมของการสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรผู้เข้าร่วม
โครงการฯ เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่การผลิตของตนเอง นั้น พบว่า เกษตรกรร้อยละ 94.53 เห็นว่า 
สนับสนุนปัจจัยการผลิตทันเวลา (ก่อนใช้งาน 7 วัน) ขณะที่ร้อยละ 5.47 เห็นว่า ปัจจัยการผลิต เช่น วัสดุ 
อุปกรณ์ท่ีใช้ในการท าปุ๋ย เป็นต้น สนับสนุนล่าช้ากว่าแผนการผลิตหรือช่วงฤดูการผลิต ต้องท าการผลิตก่อนแล้ว
จึงไดป้ัจจัยการผลิต 
   

4.1.4 องค์ความรู้/หลักสูตร 
        องค์ความรู้ในการพัฒนา/เรียนรู้ เป็นเนื้อหา สาระ หรือหลักสูตรการเรียนรู้ที่หน่วยงานต่างๆที่

ร่วมบูรณาการตามโครงการฯ ด าเนินการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรผู้ที่ปรับเปลี่ยนการผลิต ซึ่งหลักสูตรที่
ถ่ายทอดความรู้ในปีงบประมาณ 2561 แบ่งเป็น  

        1) หลักสูตรการลดค่าใช้จ่ายการผลิต หน่วยงานจัดอบรม ถ่ายทอดความรู้ เน้นในเรื่องการลด
ต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ได้แก่ การท าปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพสูตรต่างๆ การผลิตสารชีวภัณฑ์ การผลิต
สารชีวภาพ การลดใช้สารเคมี การลดใช้เมล็ดพันธุ์ การปรับปรุงบ ารุงดิน การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน โดยกรม
พัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยหลักในการถ่ายทอด  

2) หลักสูตรการท าบัญชีครัวเรือน วิทยากรในการถ่ายทอดความรู้จะมีทั้งเจ้าหน้าที่จาก
หน่วยงานกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และครูบัญชีอาสา สอนให้ท าบัญชีครัวเรือนอย่างง่าย และบัญชีออนไลน์บน
มือถือ ถ่ายทอดความรู้ตามหลักสูตร โดยมีการสอนภาคทฤษฎีควบคู่กับภาคปฏิบัติในสถานที่อบรม  

        3) หลักสูตรการจัดการผลผลิต เป็นหลักสูตรที่หน่วยงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ด าเนินการ
ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการผลผลิตออกสู่ตลาด (เน้นบริโภคก่อน เหลือก็ขาย) โดยใช้กลไกของสหกรณ์ ร่วมกับ
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หน่วยงานของกรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เพ่ือจัดการผลผลิตของเกษตรกร/
กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ รวมทั้งการพัฒนาและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 

         4) หลักสูตรอ่ืนๆ ได้แก่ การใช้และจัดเก็บเมล็ดพันธุ์ การรักษาและดูแลแปลงพืช ฟาร์มสัตว์
ต่างๆ หลักการและความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง การท าเกษตรทฤษฎีใหม่ การท าเกษตรผสมผสาน ต้นทุนและ
ผลตอบแทนของพืชเศรษฐกิจทางเลือก โดยหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการ ประกอบด้วย กรมส่งเสริมการเกษตร    
กรมวิชาการเกษตร ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม กรมหม่อนไหม ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร    
ร่วมด าเนินการ  

 

4.2 กิจกรรม (Activities) 
4.2.1 การประชาสัมพันธ์โครงการ 

                    ในการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ของหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการ เพ่ือให้เกษตรกรที่ต้องการ
ปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสมของตนเอง ใช้สื่อบุคคลและสื่ออิเลคทรอนิคส์  ในช่องทางต่างๆ โดย
ในปี 2561 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ รับรู้ รับทราบโครงการฯ ส่วนใหญ่ผ่านสื่อบุคคล ได้แก่ เจ้าหน้าที่
ภาครัฐ (เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด เกษตรอ าเภอ เจ้าหน้าที่ในพื้นที่) ร้อยละ 70.87 ผ่านผู้น าท้องถิ่น  
(ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล : ส.อบต.) ร้อยละ 30.96 ผ่านอาสาสมัครเกษตรกร (หมอดิน
อาสา) ร้อยละ 17.59 และผ่านเกษตรกรผู้น า (ประธานกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน เกษตรกรเจ้าของ 
ศพก.) ร้อยละ 5.96 ขณะที่การรับรู้ รับทราบโครงการฯ ผ่านสื่ออิเลคทรอนิคส์ ได้แก่ โทรทัศน์ วิทยุท้องถิ่น 
คิดเป็น   ร้อยละ 3.21 ผ่านเสียงตามสายหมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 0.92 และผ่าน Social (Line Facebook 
ฯลฯ) ร้อยละ 0.46 ตามล าดับ (ตารางที่ 4.3)  

 

ตารางที่ 4.3 ช่องทางการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ในปี 2561 
สื่อประชาสัมพันธ ์ ร้อยละ 

      1. สื่อบุคคล  
          1.1 เจ้าหน้าที่ภาครัฐ (เจ้าหน้าทีส่ถานีพัฒนาทีด่ินจังหวดั  
               เกษตรอ าเภอ เจ้าหน้าที่ในพืน้ที่) 

70.87 

          1.2 ผู้น าท้องถิ่น (ก านนั ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต.) 30.96 
          1.3 อาสาสมัครเกษตรกร (หมอดินอาสา) 17.59 
          1.4 เกษตรกรผู้น า (ประธานกลุ่มฯ เกษตรกรเจ้าของ ศพก.) 5.96 
      2. สื่ออิเลคทรอนิคส์ 
         2.1 โทรทัศน์ วิทยุท้องถิน่ 
         2.2 เสียงตามสายในหมูบ่้าน        
         2.3 Social (Line Facebook ฯลฯ) 
 

 
3.21 
0.92 
0.46 

 

ที่มา : จากการส ารวจ 
หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 
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4.2.2 การประชุมชี้แจงโครงการฯ 
    การประชุมชี้แจงโครงการฯ วิธีการด าเนินงานให้กับเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่/จังหวัดของแต่ละ

หน่วยงานที่ร่วมบูรณาการ โดยส่วนกลางของแต่ละหน่วยงานได้ก าหนดให้มีการประชุม ชี้แจงท าความเข้าใจ
ร่วมกันในรายละเอียด เนื้อหาของโครงการฯ มีเป้าหมายเฉลี่ย 2 ครั้งต่อปี จากการประเมินผล พบว่า ส่วนกลาง
ของแต่ละหน่วยงานได้ก าหนดให้มีการประชุม ชี้แจงท าความเข้าใจร่วมกันในรายละเอียด เนื้อหาของโครงการฯ 
เฉลี่ย 3 ครั้งต่อปี มากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ และเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่/จังหวัดของแต่ละหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการ
โครงการฯ น าเอารายละเอียด ขั้นตอนการด าเนินงานโครงการฯ ไปจัดประชุม ชี้แจงให้กับเกษตรกรที่จะสมัคร
เข้าร่วมโครงการ ที่สถานที่ของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพสินค้าเกษตร (ศพก .) หรือที่ตั้งกลุ่ม/สถาบัน
เกษตรกร เฉลี่ย 3 ครั้งต่อปี ตามเป้าหมาย 

 

4.2.3 การใช้ Agri-Map ของหน่วยงาน 
          ส าหรับการใช้แผนที่ เกษตรเพ่ือบริหารจัดการเชิงรุก หรือ Agri-Map ที่มีชุดข้อมูล

ประกอบด้วย ข้อมูลองค์ประกอบทางเคมีและชีวภาพของดิน ข้อมูลปริมาณน้ า (น้ าฝน น้ าท่า น้ าผิวดิน) ข้อมูล
สภาพอากาศ (อุณหภูมิ ความชื้น) ข้อมูลพาณิชย์ (การตลาด โลจิสติกส์) ของหน่วยงานในพ้ืนที่ทีร่วมบูรณาการ 
11 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 220 ของเกณฑ์ที่ตั้งไว้ (5 หน่วยงาน) เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลประกอบการพิจารณา
ตรวจสอบคุณสมบัติพ้ืนที่ ว่าอยู่ในเขตความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร ซึ่งพบว่า มีหน่วยงานบูรณาการโครงการ 
ประกอบด้วย สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด กรมพัฒนาที่ดิน ส านักงานเกษตรอ าเภอ ส านักงานเกษตรจังหวัด    
กรมส่งเสริมการเกษตร ส านักงานประมงจังหวัด กรมประมง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด กรมปศุสัตว์ ส านักงาน
สหกรณ์จังหวัด กรมส่งเสริมสหกรณ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัด กรมวิชาการเกษตร ศูนย์หม่อนไหม
เฉลิมพระเกียรติจังหวัด กรมหม่อนไหม การยางแห่งประเทศไทยสาขาจังหวัด การยางแห่งประเทศไทย ส านักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมจังหวัด ส านักงาน
การปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1-12 ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร     
ร่วมใช้ Agri-Map  เป็นฐานข้อมูลเพ่ือพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติพ้ืนที่ของเกษตรกร ตามระดับความเหมาะสม
ในการผลิตสินค้าเกษตร 4 ระดับ ได้แก่ 

   1) S1 : Highly Suitable   เหมาะสมสูง      - ไม่มีข้อจ ากัดในการปลูก  
   2) S2 : Moderately Suitable เหมาะสมปานกลาง - มีข้อจ ากัดเล็กน้อยแก้ไขได้ 
   3) S3 : Marginally Suitable  เหมาะสมเล็กน้อย  - มีข้อจ ากัดแก้ไขได้ยาก ต้องลงทุนสูง 
   4) N  : Non-Suitable             ไม่เหมาะสม     - มีข้อจ ากัดที่แก้ไขไม่ได้ หรือลงทุนสูงมาก 
 

           ทั้งนี้ หน่วยงานที่ร่วมบูรณาการโครงการ ฯ ดังกล่าวข้างต้น ได้ประสานกับสถานีพัฒนาที่ดิน
จังหวัด ในพ้ืนที่/จังหวัดที่ตั้งของตนเอง เพ่ือความชัดเจนในรายละเอียดของการใช้ Agri-Map เพ่ือก าหนด
เป้าหมาย กิจกรรมการด าเนินงาน การก าหนดพ้ืนที่เป้าหมาย และการใช้ประโยชน์จาก Agri-Map ซึ่งเป็นการ
น าเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้กับข้อมูลด้านการเกษตร เพื่อเป็นเครื่องมือบริหารจัดการการเกษตร โดย
สามารถติดตามข้อมูลความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องและรอบด้าน สามารถช่วยเหลือและแก้ไข
ปัญหาให้กับเกษตรกรในรายพื้นที่ได้เป็นอย่างดี ซึ ่ง Agri-Map สามารถใช้งานได้ทั้งคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต 
และสมาร์ทโฟน ที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต โดยพบว่า เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ของจังหวัดทั้ง 68 จังหวัด ได้น า Agri-
Map ไปก าหนดพื้นที่เป้าหมาย โดยเฉพาะสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด กรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยงานหลักของ
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การน าไปใช้ รวมทั้งการใช้ประโยชน์ด้านอื่น ได้แก่ ร้อยละ 95.65 ใช้ประโยชน์ด้านเป็นข้อมูลพื้นฐาน เช่น 
พิกัด ต าแหน่งที่ตั ้งแปลง ผู้ถือครอง เป็นต้น ร้อยละ 90.43 เรื ่องชั้นความเหมาะสมของดินในการปลูกพืช  
ร้อยละ 87.52 เป็นเรื่องพื้นที่เพาะปลูกในชั้นความเหมาะสมต่าง ๆ ตามล าดับ ขณะที่เรื่องที่ตั้งโรงงาน/แหลง่
รับซื้อผลผลิตการเกษตร น าไปใช้เพียงร้อยละ 35.23 เนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้รับการประสานงานจากเกษตรกร
ที่เข้าร่วมโครงการว่าต้องการผลิตเพื่อบริโภคเป็นหลัก จึงไม่ได้ใช้ประโยชน์ในเรื่องทั้งตั้งโรงงาน/แหล่งรับซื้อ 
(ตารางที่ 4.4) 

ตารางท่ี 4.4 การใช้ประโยชน์ Agri-Map ของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่/จังหวัด 
เรื่อง ร้อยละ 

1. ก าหนดพื้นที่เป้าหมาย 100.00 
2. ข้อมูลพื้นฐาน พิกัด ที่ตั้งแปลง 95.65 
3. ชั้นความเหมาะสมของดินในการปลูกพืช 90.43 
4. พื้นที่เพาะปลูกในชั้นความเหมาะสมต่างๆ 87.52 
5. ข้อมูลเกษตรกร/พื้นที่เพาะปลูกพืช 75.61 
6. เขตความเหมาะสมในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า/พื้นที่ป่าไม้ 48.79 
7. ที่ตั้งโรงงาน/แหล่งรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร 35.23 

 

ที่มา: จากการส ารวจ 
หมายเหตุ: ตอบการใช้ประโยชน์ได้มากกว่า 1 เรื่อง  

  ทั้งนี้ ในภาพรวม เจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่/จังหวัดที่เกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจต่อการใช้ Agri-Map 
ในด้านการใช้ประโยชน์จาก Agri-Map ที่ระดับมาก ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.02 คะแนน เนื่องจาก เจ้าหน้าที่สามารถ
ใช้ประโยชน์จาก Agri-Map ในการหาพื้นที่ที ่ไม่เหมาะสม เหมาะสมได้อย่างรวดเร็ว รองลงมา คือ เรื ่อง 
ความครบถ้วนของข้อมูล ที่ระดับมาก ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.64 คะแนน ความสะดวกในการใช้ Agri-Map ที่
ระดับมาก ค่าคะแนนเฉลี ่ย 3.53 คะแนน ความทันสมัยของข้อมูล ที ่ระดับมาก ค่าคะแนนเฉลี ่ย 3.51 
คะแนน ส่วนในเรื่องจ านวนการเปิดใช้ Agri-Map และการใช้ Agri-Map บน Mobile ในพ้ืนที่ นั้น เจ้าหน้าที่    
มีความพึงพอใจ ในระดับปานกลาง  ค่าคะแนนเฉลี ่ย 3.22 และ 2.89 ตามล าดับ เนื ่องจาก ใช้เฉพาะ   
ในช่วงแรกๆ ของปีงบประมาณ และมีปัญหาในการเปิดใช้ Agri-Map บน Mobile ในพื้นที่ เนื่องจากไม่มี
สัญญาณหรือไม่เสถียร (ตารางที่ 4.5) 

ตารางท่ี 4.5 ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต่อการใช้ Agri-Map 
เรื่อง คะแนน  แปลผล  

(1) ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ Agri-Map  4.02 มาก 
(2) ความครบถ้วนของข้อมูล  3.64 มาก 
(3) ความสะดวกในการใช้ Agri-Map  3.53 มาก 
(4) ความทันสมัยของข้อมูล 
(5) จ านวนการเปิดใช้ Agri-Map 

3.51 
3.22 

มาก 
ปานกลาง 

(6) การใช้ Agri-Map บน Mobile ในพื้นที่ 2.89 
 

ปานกลาง 

ที่มา: จากการส ารวจ 
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    4.2.4 การจัดเวทีประชาคม  
            ในการจัดเวทีประชาคม เพ่ือส ารวจความต้องการในการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ไม่เหมาะสมของ

เกษตรกร รวมทั้งคัดเลือกเกษตรกรที่จะเข้าร่วม ตามเงื่อนไขพ้ืนที่ของโครงการฯ นั้น หน่วยงานที่ร่วมบูรณาการ
โครงการฯ ในพ้ืนที่/จังหวัด จะใช้ข้อมูลความต้องการจากการจัดประชาคมชุมชน/หมู่บ้านว่าต้องการอะไรบ้าง 
อย่างไร รวมทั้งแจ้งเรื่องเงื่อนไขการสนับสนุนโครงการต่างๆของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงโครงการ
บริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) ในปีงบประมาณ 2561 นี้ ด้วยว่ามีเกษตรกรรายใด
ต้องการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะในพ้ืนที่นา ไปท ากิจกรรมการผลิตสินค้าอ่ืน โดยจะมี
หน่วยงานรัฐให้การสนับสนุนองค์ความรู้ ปัจจัยการผลิตตามโครงการฯ ซึ่งชุมชน หมู่บ้านมีจัดเวทีประชาคม
เฉลี่ย 2 ครั้งต่อปี ตามเป้าหมายที่ก าหนด โดยจะจัดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน ในช่วงไตรมาส
แรกของปีงบประมาณ เพ่ือส ารวจเน้นย้ าความต้องการ และล าดับเร่งด่วนของความต้องการของชุมชน หมู่บ้าน 

 

    4.2.5 การอบรม ถ่ายทอดความรู้  
            จากการประเมินการจัดการอบรม ถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรที่ต้องการปรับเปลี่ยน

พ้ืนที่ของแต่ละหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการโครงการฯ แตกต่างกันออกไป ดังนี้ 
              1) กรมพัฒนาที่ดิน จัดอบรม ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรที่ต้องการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่               
ที่ไม่เหมาะสมตามโครงการ ในเรื่องการท าปุ๋ยหมัก น้ าหมักชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์สูตรต่างๆ การท าสารขับไล่แมลง 
ศัตรูพืช รวมทั้งสนับสนุนปัจจัยการผลิต วัสดุท าน้ าหมักชีวภาพ เช่น หัวสับปะรด กากน้ าตาล เป็นต้น เฉลี่ย
จ านวน 7 ครั้งต่อปี มากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 5 ครั้งต่อปี  

     2) กรมประมง จัดอบรม ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรที่ต้องการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่นาข้าว   
ที่ไม่เหมาะสม ตามโครงการ ในเงื่อนไขที่เกษตรกรต้องมีบ่อจิ๋ว (บ่อที่ผ่านการสนับสนุนจากกรมพัฒนาที่ดิน โดย
เกษตรกรแต่ละรายสมทบเงิน 2,500 บาท) กรมประมงด าเนินการปล่อยปลาในบ่อจิ๋ว และถ่ายทอดให้ความรู้ใน
เรื่องการเลี้ยงปลากินพืช เช่น ปลาตะเพียน ปลายี่สก เป็นต้น การท าอาหารปลาโดยใช้การหมักฟาง รวมทั้ง
สนับสนุนปัจจัยการผลิต เช่น หัวอาหารปลาเล็ก กากน้ าตาล เป็นต้น เฉลี่ ยจ านวน 3 ครั้งต่อปี ครบตาม
เป้าหมาย 

    3) กรมส่งเสริมการเกษตร จัดอบรม/ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรที่ต้องการปรับเปลี่ยน
พ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสมตามโครงการ ในเรื่องการรักษาและดูแลแปลง แนวคิดการปลูกพืชทางเลือกชนิดใหม่ โดย
พิจารณาพื้นที่เป้าหมายจากพ้ืนที่ที่มีตลาดรองรับ /โรงงานอุตสาหกรรม/โรงงานแปรรูป เฉลี่ยจ านวน 2 ครั้งต่อ
ปี ครบตามเป้าหมาย 

     4) กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดอบรม/ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรที่ต้องการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่  
ที่ไม่เหมาะสมตามโครงการ ในพ้ืนที่นิคมสหกรณ์ เรื่องการสนับสนุนให้สินเชื่อแก่สมาชิก (เกษตรกร) จาก
เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ การเชื่อมโยงตลาด แหล่งขายให้สมาชิกที่ประสงค์จะปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ เฉลี่ยจ านวน  
3 ครั้งต่อปี ครบตามเป้าหมาย 
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    5) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ด าเนินการอบรม/ถ่ายทอดความรู้ และให้ค าแนะน า การจัดท า
บัญชีต้นทุนเกษตรกร วิธีการลงบันทึกข้อมูลในบัญชี ให้กับเกษตรกรที่ต้องการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสม 
เฉลี่ยจ านวน 4 ครั้งต่อปี ครบตามเป้าหมาย 

    6) กรมปศุสัตว์ ด าเนินการอบรม/ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรที่ต้องการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ที่
ไม่เหมาะสมไปปลูกพืชอาหารสัตว์ ในเรื่องการปลูกและการดูแล การให้น้ ากับพืชอาหารสัตว์ การท าอาหาร
หยาบให้โค กระบือในกลุ่มผู้เลี้ยง เฉลี่ยจ านวน 7 ครั้งต่อปี มากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 5 ครั้งต่อปี 

    7) กรมวิชาการเกษตร ด าเนินการอบรม/ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรที่ต้องการปรับเปลี่ยน
พ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสมไปปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ การใช้และเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ การรักษาและดูแลแปลง รวมทั้ง
ช่องทางการจ าหน่าย เฉลี่ยจ านวน 2 ครั้งต่อปี ครบตามเป้าหมาย 

    8) กรมหม่อนไหม ด าเนินการอบรม/ถ่ายทอดความรู้ในเรื่องการใช้พันธุ์หม่อน การดูแล
แปลงหม่อน เทคนิคการเลี้ยงไหม การลดค่าใช้จ่ายการผลิตเรื่องปุ๋ย โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ รวมทั้งการจัด
จ าหน่ายไหม เฉลี่ยจ านวน 2 ครั้งต่อปี ครบตามเป้าหมาย 

 
4.3 ผลได้ (Outputs)  

4.3.1 พื้นที่ท่ีเข้าร่วมโครงการ  
 ในปีงบประมาณ 2561 เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 44,923 ราย ปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสม

จากการผลิตข้าวไปเป็นกิจกรรมสินค้าอ่ืน พ้ืนที่ทั้งหมด 270,167 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 104.53 ของเป้าหมาย
258,456 ไร่ แยกเป็น ด้านพืช ได้แก่ อ้อยโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หม่อน ไม้ผล ไม้ยืนต้น พ้ืนที่ 141,283 ไร่ 
ด้านการท าปศุสัตว์ เพ่ือปลูกหญ้าอาหารสัตว์ พ้ืนที่ 30,371 ไร่ ด้านการท าประมง พ้ืนที่ 5,117 ไร่ และด้านการท า
เกษตรผสมผสาน พ้ืนที ่93,396 ไร่ ตามล าดับ  

จากผลการปรับการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสมจากการผลิตข้าว (N ข้าว) ไปเป็นกิจกรรม
สินค้าอ่ืน จ านวน 270,167 ไร่ ข้างต้น จากเป้าหมายพ้ืนที่จ านวน 258,456 ไร่ แสดงว่า ภาพรวมของกิจกรรม
การปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ดังกล่าวนี้ ท าให้พื้นที่การผลิตข้าวที่ไม่เหมาะสม (N ข้าว) ลดลงร้อยละ 104.53 ของ
เป้าหมาย (ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70) (ตารางที่ 4.6) 
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ตารางท่ี 4.6 พื้นที่ที่ร่วมโครงการฯ ในปี 2561 
สินค้าที่ปรับเปลี่ยน  พื้นที่ (ไร่)  

1.ด้านพืช 141,283 
  1.1 อ้อยโรงงาน 28,525 
  1.2 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์ 85 
  1.3 หม่อน 1,707 
  1.4 ไม้ผล ไม้ยนืต้น 110,966 
2.ด้านปศุสัตว์ (หญ้าเลี้ยงสัตว์) 30,371 
3.ด้านประมง 5,117 
4.ด้านเกษตรผสมผสาน 93,396 

รวม         270,167 
 

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน (2561) 
  
4.3.2 เกษตรกรที่ได้รับการอบรม ถ่ายทอดความรู้จากโครงการ และการน าความรู้ไปปรับใช้ 
        ในภาพรวม หน่วยงานที่ร่วมบูรณาการโครงการฯ ได้ชี้แจงแก่เกษตรกรทุกรายที่เข้าร่วมโครงการ 

เพ่ือปรับเปลี่ยนจากการผลิตข้าวที่ไม่เหมาะสม ไปเป็นสินค้าชนิดใหม่ ตามชนิดสินค้า ได้แก่ อ้อยโรงงาน ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ ปศุสัตว์ (โค กระบือ แพะ) ประมง (ปลากินพืช เช่น ปลาตะเพียน เป็นต้น) และการท าเกษตรผสมผสาน  

นอกจากนี้ หน่วยงานได้รับการถ่ายทอดความรู้ตามหลักสูตรเฉพาะ ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการปรับเปลี่ยนการผลิต โดยได้รับการถ่ายทอดความรู้จากการอบรมในหลักสูตรต่างๆ จากหน่วยงาน
บูรณาการ และการน าไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง จ าแนกออกตามหลักสูตรในการอบรม ดังนี้ 

           1) หลักสูตรการลดค่าใช้จ่ายการผลิต พบว่า เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ 76.28 
ได้รับการถ่ายทอดความรู้ ในหลักสูตรนี้ และอีกร้อยละ 23.72 ไม่ได้รับการถ่ายทอด เพราะเกษตรกรติดภารกิจ
ท าการเกษตรของตนเอง โดยผู้ที่ได้รับการถ่ายทอด น าความรู้ไปปรับใช้ในพ้ืนที่ตนเอง คิดเป็นร้อยละ 93.61 
ขณะที่ร้อยละ 6.39 ยังไม่ได้น าไปปรับใช้ เนื่องด้วยไม่มีเวลาท า เช่น การท าน้ าหมักชีวภาพต้องใช้วัสดุ      หลาย
อย่าง เป็นต้น (ตารางท่ี 4.7)  

 ตารางท่ี 4.7 การถ่ายทอดหลักสูตรการลดค่าใช้จ่ายการผลิตให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2561 

รายการ ร้อยละ 

1) การได้รับการถ่ายทอดความรู้ตามหลักสูตร 
     - ได้รับ 
     - ไม่ได้รับ  

100.00 
76.28 
23.72 

2) การน าความรู้ตามหลักสูตรไปปรับใช้ 100.00 
    - ปรับใช ้ 93.61 
    - ไม่ปรับใช้  6.39 

 

  ที่มา : จากการส ารวจ  
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2) หลักสูตรการท าบัญชีครัวเรือน พบว่า เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ 68.91 ได้รับ  
การถ่ายทอดความรู้ ในหลักสูตรนี้ และอีกร้อยละ 31.09 ไม่ได้รับการถ่ายทอด เพราะไม่เข้าร่วม เนื่องด้วยให้
เหตุผลไม่ชอบเรื่องการคิดตัวเลข การลงบัญชี โดยเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดน าความรู้ไปปรับใช้แล้ว คิดเป็น
ร้อยละ 53.20 ขณะที่ร้อยละ 46.80 ยังไม่ได้น าไปปรับใช้ เนื่องจาก ไม่อยากท า ลืมวิธีการลงบัญชี  

ส าหรับเกษตรกรที่น าความรู้การท าบัญชีไปปรับใช้ เป็นการท าบัญชีต่อเนื่อง ร้อยละ 51.12 
และท าไม่ต่อเนื่อง ร้อยละ 2.08 (ตารางที่ 4.8) 

 

  ตารางท่ี 4.8 การถ่ายทอดหลักสูตรการท าบัญชีครัวเรือนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2561 
 

รายการ ร้อยละ 

1) การได้รับการถ่ายทอดความรู้ตามหลักสูตร 
     - ได้รับ 
     - ไม่ได้รับ  

 100.00 
68.91 
31.09 

2) การน าความรู้ตามหลักสูตรไปปรับใช้  100.00 
    (1) ปรับใช ้ 53.20 
      - ท าต่อเนื่อง   51.12 
      - ท าไม่ต่อเนื่อง 2.08 
    (2) ไม่ปรับใช้  46.80 

 

  ที่มา : จากการส ารวจ  
 

        3) หลักสูตรการจัดการผลผลิต พบว่า เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ 50.23 ได้รับ
การถ่ายทอดความรู้ ในหลักสูตรนี้ เพื่อวางแผนการจัดการผลผลิตว่าจะน าไปขายที่ไหน ปริมาณเท่าใด 
หรือเหลือจากนั้น น าไปแปรรูป เพิ่มมูลค่าได้หรือไม่ อย่างไร โดยอีกร้อยละ 49.77 ไม่ได้รับการถ่ายทอด 
เพราะจัดอบรมเฉพาะหน่วยงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ หน่วยงานอ่ืนยังไม่ได้จัดอบรม เกิดความไม่ทั่วถึง 
โดยเกษตรกรผู้ที่ได้รับ การถ่ายทอด น าความรู้ตามหลักสูตรไปปรับใช้แล้ว คิดเป็นร้อยละ 80.71 ขณะที่
ร้อยละ 19.29 ยังไม่ได้น าไปปรับใช้ เนื่องจาก ต้องการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน จึงไม่ค านึงถึงหลักสูตร
นี้ (ตารางที่ 4.9) 
 

  ตารางท่ี 4.9 การถ่ายทอดหลักสูตรการจัดการผลผลิตให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2561 
 

รายการ ร้อยละ 

1) การได้รับการถ่ายทอดความรู้ตามหลักสูตร 
     - ได้รับ 
     - ไม่ได้รับ  

100.00 
50.23 
49.77 

2) การน าความรู้ตามหลักสูตรไปปรับใช้ 100.00 
    - ปรับใช ้ 80.71 
    - ไม่ปรับใช้  19.29 

 

  ที่มา : จากการส ารวจ  
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        4) หลักสูตรอ่ืนๆ ได้แก่ การใช้และจัดเก็บเมล็ดพันธุ์ การรักษาและดูแลแปลงพืช ฟาร์มสัตว์
ต่างๆ หลักและความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ 88.16 ได้รับการ
ถ่ายทอดความรู้ ในหลักสูตรนี้ และอีกร้อยละ 11.84 ไม่ได้รับการถ่ายทอด เพราะติดภารกิจท าการเกษตรของ
ตนเอง โดยเกษตรกรผู้ที่ได้รับการถ่ายทอด น าความรู้ตามหลักสูตรไปปรับใช้แล้ว คิดเป็นร้อยละ 90.32 ขณะที่
ร้อยละ 9.68  ยังไม่ได้น าไปปรับใช้ เนื่องจากไม่เข้าใจในการท า หรือได้รับผลจากภัยพิบัติ (น้ าท่วม ฝนแล้ง) จึง
ไม่ได้สนใจที่จะน าความรู้ไปปรับใช้ เช่น การดูแลแปลง เป็นต้น (ตารางท่ี 4.10) 

 
 

  ตารางท่ี 4.10 การถ่ายทอดหลักสูตรอ่ืนๆ ให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2561 
 

รายการ ร้อยละ 

1) การได้รับการถ่ายทอดความรู้ตามหลักสูตร 
     - ได้รับ 
     - ไม่ได้รับ  

100.00 
88.16 
11.84 

2) การน าความรู้ตามหลักสูตรไปปรับใช้ 100.00 
    - ปรับใช ้ 90.32 
    - ไม่ปรับใช้  9.68 

 

  ที่มา : จากการส ารวจ  
 

  4.3.3 การบริหารจัดการผลผลิต และช่องทางจ าหน่าย 
        ส าหรับการบริหารจัดการผลผลิตในสินค้าใหม่หรือสินค้าที่ปรับเปลี่ยนของเกษตรกร จากการ

ประเมินผล พบว่า เกษตรกรผลิตเพ่ือบริโภคภายในครัวเรือน ร้อยละ 52.19 และร้อยละ 47.81 บริหารจัดการ
ผลผลิตโดยน าไปจ าหน่าย ซึ่งในการจ าหน่าย พบว่า เกษตรกรร้อยละ 44.22 จ าหน่ายเป็นรายบุคคล ต่างคนต่าง
ขาย โดยในจ านวนนี้ จ าหน่ายผ่านไซโล หรือบริษัท ร้อยละ 19.98 ผ่านพ่อค้าคนกลาง ร้อยละ 14.08 และ
จ าหน่ายเองที่ตลาดโดยตรง ร้อยละ 10.16 ขณะที่เกษตรกรเพียงร้อยละ 3.59 ใช้กลไกรวมกลุ่ม องค์กร (วิสาหกิจ
ชุมชน สหกรณ์) เพ่ือรวบรวมผลผลิตไปจ าหน่าย โดยจ าหน่าย ผ่านบริษัท โรงงาน ห้างร้าน ร้อยละ 3.23 และ
ผ่านพ่อค้าคนกลางมารับซื้อที่กลุ่ม ร้อยละ 0.36 ซึ่งน้อยกว่าที่เกณฑ์ที่ตั้งไว้อยู่มาก จึงควรส่งเสริมในเรื่อง
กระบวนการกลุ่มเพ่ือจัดการผลผลิตที่เกิดขึ้นให้กับเกษตรกร (ตารางที ่4.11) 
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ตารางท่ี 4.11 การบริหารจัดการผลผลิต และช่องทางจ าหน่าย 
การบริหารจัดการผลผลิต ร้อยละ 

      1. บริโภคภายในครัวเรือน        52.19 
      2. น าไปจ าหน่าย 
          2.1 รายบุคคล 

               - ผ่านไซโล หรือบริษัท 
               - ผ่านพ่อค้าคนกลาง 
               - จ าหน่ายเองที่ตลาด 
          2.2 รวมกลุ่ม         

               - ผ่านบริษัท โรงงาน ห้างร้าน 
              - ผ่านพ่อค้าคนกลางมารับซื้อที่กลุ่ม 
 

      47.81 
  44.22 

          19.98 
          14.08 
          10.16 

    3.59 
          3.23 
           0.36 

 

ที่มา : จากการส ารวจ 
 

4.4 ผลลัพธ์ (Outcomes) 
4.4.1 รายได้ครัวเรือนเกษตร 

กรณีที่ 1 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจากเดิมมีรายได้ครัวเรือน จากการปลูกข้าวในพื้นที่  
ที่ไม่เหมาะสม (N ข้าว) ปีการผลิต 2560/61 ก่อนการปรับเปลี่ยนไปเป็นสินค้าใหม่ชนิดต่างๆ เมื่อน ามา
เปรียบเทียบกับรายได้ครัวเรือนของการผลิตสินค้าใหม่ที่ปรับเปลี่ยน ปีการผลิต 2561/62 สรุปผลตามชนิด
ของสินค้าใหม่ที่ปรับเปลี่ยน ได้ดังนี้ (ตารางที่ 4.12) 

1) อ้อยโรงงาน เกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนมาปลูกอ้อยโรงงาน (ตอ 1) มีรายได้ครัวเรือนเกษตร 
เฉลี่ย 10,758.11 บาทต่อไร่ต่อปี แต่เดิมมีรายได้ครัวเรือนจากการปลูกข้าว 7,659.69 บาทต่อไร่ต่อปี ซึ่งมี
รายได้ครัวเรือนมากกว่าการผลิตข้าว 3,098.42 บาทต่อไร่ต่อปี  

2) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนมาปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีรายได้ครัวเรือนเกษตร 
เฉลี่ย 13,957.55 บาทต่อไร่ต่อปี แต่เดิมมีรายได้ครัวเรือนจากการปลูกข้าว 8,595.87 บาทต่อไร่ต่อปี ซึ่งมี
รายได้ครัวเรือนมากกว่าการผลิตข้าว 5,361.68 บาทต่อไร่ต่อปี  

3) ปศุสัตว์ (พืชอาหารสัตว์:หญ้า) เกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนมาปลูกพืชอาหารสัตว์ เพ่ือใช้เลี้ยงโค 
กระบือ หรือแพะ ของฟาร์มตนเอง มีรายได้ครัวเรือนเกษตร เฉลี่ย 10,575.52 บาทต่อไร่ต่อปี แต่เดิมมีรายได้
ครัวเรือนจากการปลูกข้าว 6,886.62 บาทต่อไร่ต่อปี ซึ่งมีรายได้ครัวเรือนมากกว่าการผลิตข้าว 3,688.90 
บาทต่อไร่ต่อปี 

4) ประมง (เลี้ยงปลา) เกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนมาเลี้ยงปลา มี รายได้ครัวเรือนเฉลี่ย  
9,653.82 บาทต่อไร่ต่อปี แต่เดิมมีรายได้ครัวเรือนจากการปลูกข้าว 6,737.68 บาทต่อไร่ต่อปี ซึ่งมีรายได้
ครัวเรือนมากกว่าการผลิตข้าว 2,916.14 บาทต่อไร่ต่อปี  
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5) หม่อน เกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนมาปลูกหม่อนเพ่ือเลี้ยงไหม มี รายได้ครัวเรือนเฉลี่ย 
12,225.00 บาทต่อไร่ต่อปี แต่เดิมมีรายได้ครัวเรือนจากการปลูกข้าว 7,943.39 บาทต่อไร่ต่อปี ซึ่งมีรายได้
ครัวเรือนมากกว่าการผลิตข้าว 4,281.61 บาทต่อไร่ต่อปี  

6) เกษตรผสมผสาน เกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนมาท าเกษตรผสมผสาน มีรายได้ครัวเรือนเฉลี่ย 
15,322.25 บาทต่อไร่ต่อปี แต่เดิมมีรายได้ครัวเรือนจากการปลูกข้าว 7,974.58 บาทต่อไร่ต่อปี ซึ่งมีรายได้
ครัวเรือนมากกว่าการผลิตข้าว 7,347.67 บาทต่อไร่ต่อปี  

 
 

ตารางท่ี 4.12 รายได้ครัวเรือนของเกษตรกรที่ผลิตข้าว ปีการผลิต 2560/61 และรายได้ครัวเรือนของ 
         เกษตรกรทีผ่ลิตสินค้าปรับเปลี่ยน ปีการผลิต 2561/62 

หน่วย : บาทต่อไร่ต่อป ี
 

สินค้าใหม่ 
ที่ปรับเปลี่ยน 

รายได้ครัวเรือนที่ผลิต 
ข้าว ก่อนปรับเปลี่ยน  
ปีการผลิต 2560/61 

รายได้ครัวเรือนที่ผลิต 
สินค้าปรับเปลี่ยน 

ปีการผลิต 2561/62 

เปลี่ยนแปลง 
(+เพ่ิม/-ลด) 

1. อ้อยโรงงาน 7,659.69           10,758.11  3,098.42 
2. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์ 8,595.87           13,957.55  5,361.68 
3. พืชอาหารสัตว์(หญ้า) 6,886.62           10,575.52  3,688.90 
4. ประมง (ปลา) 6,737.68             9,653.82  2,916.14 
5. หม่อน 7,943.39           12,225.00  4,281.61 
6. เกษตรผสมผสาน 7,974.58           15,322.25  7,347.67 

ที่มา: จากการค านวณ 
 

กรณีท่ี 2 เกษตรกรที่ไมเ่ข้าร่วมโครงการ มีรายได้ครัวเรือนจากการปลูกข้าวในพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสม 
(N ข้าว) ปีการผลิต 2561/62 น ามาเปรียบเทียบกับรายได้ครัวเรือนของการผลิตสินค้าใหม่ที่ปรับเปลี่ยน ปีการผลิต 
2561/62 สรุปผลตามชนิดของสินค้าใหม่ที่ปรับเปลี่ยน ได้ดังนี้ (ตารางที่ 4.13) 

1) อ้อยโรงงาน เกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนมาปลูกอ้อยโรงงาน (ตอ 1) มีรายได้ครัวเรือนเกษตร 
เฉลี่ย 10,758.11 บาทต่อไร่ต่อปี เปรียบเทียบกับเกษตรกรที่ไมเ่ข้าร่วมโครงการ มีรายได้ครัวเรือนจากการปลูก
ข้าวในพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสม (N ข้าว) 5,856.23 บาทต่อไร่ต่อปี ซึ ่งมีรายได้ครัวเรือนมากกว่าการผลิตข้าว 
4,901.88 บาทต่อไร่ต่อปี  

2) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนมาปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีรายได้ครัวเรือนเกษตร 
เฉลี่ย 13,957.55 บาทต่อไร่ต่อปี เปรียบเทียบกับเกษตรกรที่ไมเ่ข้าร่วมโครงการ มีรายได้ครัวเรือนจากการปลูก
ข้าวในพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสม (N ข้าว) 5,856.23 บาทต่อไร่ต่อปี ซึ ่งมีรายได้ครัวเรือนมากกว่าการผลิตข้าว 
8,101.32 บาทต่อไร่ต่อปี  

3) ปศุสัตว์ (พืชอาหารสัตว์:หญ้า) เกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนมาปลูกพืชอาหารสัตว์ เพ่ือใช้เลี้ยงโค 
กระบือ หรือแพะ ของฟาร์มตนเอง มีรายได้ครัวเรือนเกษตร เฉลี่ย 10,575.52 บาทต่อไร่ต่อปี เปรียบเทียบกับ
เกษตรกรที่ไม่เข้าร่วมโครงการ มีรายได้ครัวเรือนจากการปลูกข้าวในพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสม (N ข้าว) 5,856.23 บาท
ต่อไร่ต่อปี ซึ่งมีรายได้ครัวเรือนมากกว่าการผลิตข้าว 4,719.29 บาทต่อไร่ต่อปี  
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4) ประมง (เลี้ยงปลา) เกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนมาเลี้ยงปลา มี รายได้ครัวเรือนเฉลี่ย  
9,653.82 บาทต่อไร่ต่อปี เปรียบเทียบกับเกษตรกรที่ไม่เข้าร่วมโครงการ มีรายได้ครัวเรือนจากการปลูกข้าวใน
พ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสม (N ข้าว) 5,856.23 บาทต่อไร่ต่อปี ซึ่งมีรายได้ครัวเรือนมากกว่าการผลิตข้าว 3,797.59 
บาทต่อไร่ต่อปี  

5) หม่อน เกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนมาปลูกหม่อนเพ่ือเลี้ยงไหม มี รายได้ครัวเรือนเฉลี่ย 
12,225.00 บาทต่อไร่ต่อปี เปรียบเทียบกับเกษตรกรที่ไม่เข้าร่วมโครงการ มีรายได้ครัวเรือนจากการปลูกข้าวใน
พ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสม (N ข้าว) 5,856.23 บาทต่อไร่ต่อปี ซึ่งมีรายได้ครัวเรือนมากกว่าการผลิตข้าว 6,368.77 
บาทต่อไร่ต่อปี  

6) เกษตรผสมผสาน เกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนมาท าเกษตรผสมผสาน มีรายได้ครัวเรือนเฉลี่ย 
15,322.25 บาทต่อไร่ต่อปี เปรียบเทียบกับเกษตรกรที่ไม่เข้าร่วมโครงการ มีรายได้ครัวเรือนจากการปลูกข้าวใน
พ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสม (N ข้าว) 5,856.23 บาทต่อไร่ต่อปี ซึ่งมีรายได้ครัวเรือนมากกว่าการผลิตข้าว 9,466.02 
บาทต่อไร่ต่อปี  

 
 

ตารางท่ี 4.13 รายได้ครัวเรือนของเกษตรกรที่ผลิตข้าว ปีการผลิต 2561/62 (ไม่เข้าร่วมโครงการ) และ 
        รายได้ครัวเรือนของเกษตรกรทีผ่ลิตสินค้าปรับเปลี่ยน ปีการผลิต 2561/62 

หน่วย : บาทต่อไร่ต่อป ี
 

สินค้าใหม่ 
ที่ปรับเปลี่ยน 

รายได้ครัวเรือนที่ผลิตข้าว 
(ไม่เข้าร่วมโครงการ) 
ปีการผลิต 2561/62 

รายได้ครัวเรือนที่ผลิต 
สินค้าปรับเปลี่ยน 

ปีการผลิต 2561/62 

เปลี่ยนแปลง 
(+เพ่ิม/-ลด) 

1. อ้อยโรงงาน 5,856.23           10,758.11  4,901.88 
2. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์ 5,856.23           13,957.55  8,101.32 
3. พืชอาหารสัตว์(หญ้า) 5,856.23           10,575.52  4,719.29 
4. ประมง (ปลา) 5,856.23             9,653.82  3,797.59 
5. หม่อน 5,856.23           12,225.00  6,368.77 
6. เกษตรผสมผสาน 5,856.23           15,322.25  9,466.02 

ที่มา: จากการค านวณ 
 

จะเห็นได้ว่า ในภาพรวม การปรับเปลี่ยนการผลิตเป็นสินค้าใหม่ในทุกสินค้า จะมีรายได้ครัวเรือนเกษตร
มากกว่าการผลิตข้าว ก่อนเข้าร่วมโครงการ และของเกษตรกรที่ไม่เข้าร่วมโครงการที่ยังคงผลิตข้าวตามเดิมด้วย 
ขณะทีก่ารปรับเปลี่ยนการผลิตข้าวมาท าเกษตรผสมผสานจะมีรายได้ครัวเรือนเกษตรสูงที่สุด  

และยังพบว่า เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการหรือปรับเปลี่ยนการผลิต ร้อยละ 100 มีรายได้ครัวเรือน
เกษตรของการผลิตสินค้าใหม่ ได้แก่ ปลูกอ้อยโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ท าประมง ปลูกหม่อน ท าปศุสัตว์ 
และเกษตรผสมผสานสูงกว่าผลิตสินค้าเดิม (ข้าว) (เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)  
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4.4.2 แนวโน้มการปรับเปลี่ยนการผลิต และวิถีการใช้แรงงานของเกษตรกร 
หลังจากการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าชนิดใหม่ เกษตรกรร้อยละ 92.58 มีแนวโน้มผลิต

สินค้าที่ปรับเปลี่ยนต่อไป และมีแนวโน้มขยายพ้ืนที่ปรับเปลี่ยน เฉลี่ย 5.73 ไร่ต่อราย ส่วนอีกร้อยละ 7.42     
มีแนวโน้มจะปรับเปลี่ยนกลับไปผลิตสินค้าเดิม (ข้าว) เนื่องจากแนวโน้มของราคาข้าวที่สูงขึ้น  

ในส่วนของวิถีการใช้แรงงานท าการผลิตของเกษตรกร จากการประเมิน พบว่า เกษตรกร ร้อยละ 
37.19 ยังคงมีการจ้างแรงงานและใช้แรงงานตนเองเหมือนเดิม ขณะที่ส่วนใหญ่ ร้อยละ 62.81 มีวิถีการใช้
แรงงานเปลี่ยนไปจากเดิม โดยเกษตรกรมีการจ้างแรงงานลดลง ร้อยละ 32.74 ใช้เครื่องจักรกลในการผลิต
เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 25.22 และใช้แรงงานตนเองเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 42.04 ทัง้นี้เนื่องจากมีกิจกรรมการผลิตที่หลากหลาย 
เช่น การท าเกษตรผสมผสาน เป็นต้น (ตารางที่ 4.14) 

 

ตารางท่ี 4.14 แนวโน้มการปรับเปลี่ยนการผลิต และวิถีการใช้แรงงานของเกษตรกร 
 

รายการ ร้อยละ 
1. แนวโน้มการท าสินค้าที่ปรับเปลี่ยน  100.00 

1) ท าต่อ      92.58 
2) ไม่ท าต่อ (กลบัไปท าสินคา้เดมิ) 7.42 

2. วิถีการใช้แรงงาน 100.00 
1) ไม่เปลี่ยน 37.19 
2) เปลี่ยน* 62.81 

2.1) จ้างแรงงานลดลง 32.74 
2.2) ใช้เคร่ืองจักรกลเพิ่มข้ึน 25.22 
2.3) ใช้แรงงานตนเองเพิ่มขึ้น 42.04 

 

ที่มา : จากการส ารวจ 
หมายเหตุ : *เหตุผลการเปลี่ยน ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 
 

4.4.3 ทัศนคติ 
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ มีทัศนคติด้านความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการ ในภาพรวม 

ที่ระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.24 คะแนน เนื่องจาก ได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่ และมีการสนับสนุนปัจจัย
การผลิต เช่น เมล็ดพันธุ์พืช อาหารสัตว์ น้ าหมักชีวภาพ พันธุ์ปลา เป็นต้น ขณะที่มีความพึงพอใจด้านต่างๆ ดังนี้ 
เกษตรกรมีความพึงพอใจด้านการถ่ายทอดความรู้เพ่ือการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ที่ระดับมากที่สุด ค่าคะแนนเฉลี่ย  
4.33 คะแนน รองลงมา มีความพึงพอใจต่อการสนับสนุนปัจจัยการผลิตที่ได้รับ ที่ระดับมากท่ีสุด ค่าคะแนนเฉลี่ย 
4.29 คะแนน มีความพึงพอใจต่อการน าความรู้ในเรื่องการปรับเปลี่ยนไปปรับใช้ในพ้ืนที่ตนเอง ที่ระดับมากที่สุด 
ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.23 คะแนน และมีความพึงพอใจต่อการจัดการผลผลิต ที่ระดับมาก ค่าคะแนนเฉลี่ย  4.10 
คะแนน (ตารางที่ 4.15) 
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ตารางท่ี 4.15 ความพึงพอใจของเกษตรกร  

รายการ ระดับความพึงพอใจ* 
(คะแนน) 

แปลผล 

 1. การถ่ายทอดความรู้เพื่อการปรับเปลี่ยนพื้นที่             4.33       มากที่สุด 
2. การสนับสนนุปัจจัยการผลติที่ได้รับ     4.29     มากที่สุด 
3. การน าความรู้การปรับเปลี่ยนไปปรับใช้ในพ้ืนที่ตนเอง 4.23    มากที่สุด 
4. การจัดการผลผลิต 4.10    มาก 

เฉลี่ย 4.24    มากที่สุด 

ที่มา : จากการส ารวจ 
หมายเหตุ: *คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

4.4.4 ปัจจัยที่มีผลต่อการปรับเปลี่ยนการผลิตข้าวในพื้นที่ไม่เหมาะสมไปผลิตสินค้าอื่น  

        จากการก าหนดความสัมพันธ์ของตัวแปรในการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการปรับเปลี่ยนการผลิต
ข้าวในพื้นท่ีไม่เหมาะสมไปผลิตสินค้าอ่ืน ในบทที่ 2 ดังนี้ 
  Yi = β0 + β1Age + β2PriceM + β3PriceR2 + β4PriceSu + β5Support + β6Other + β7Edu + β8Fish  ...(18) 

 

          ก าหนดตัวแปรตามในการศึกษา 
                             Y  คือ โอกาสที่เกษตรกรจะปรับเปลี่ยนการผลิตข้าวไปเป็นสินค้าอ่ืน 

             ถ้า  Y = 1  คือ โอกาสที่เกษตรกรปรับเปลี่ยนจากการผลิตข้าวเป็นสินค้าอ่ืน  
                  Y = 0  คือ โอกาสทีเ่กษตรกรที่ไม่ปรับเปลี่ยน (ผลิตข้าวเช่นเดิม) 

          ก าหนดตัวแปรอิสระในการศึกษา 
      Age      คือ อายุของเกษตรกร (ปี) 
                          PriceM  คือ ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2560/61 (บาทต่อกิโลกรัม) 
      PriceR2 คือ ราคาข้าวที่เกษตรกรขายได้ ปีการผลิต 2560/61 (บาทต่อกิโลกรัม) 
      PriceSu คือ ราคาอ้อยโรงงาน ปีการผลิต 2560/61 (บาทต่อกิโลกรัม) 
      Support คือ การได้รับการสนับสนุน ส่งเสริมจากหน่วยงานรัฐ (ครั้งต่อปี) 

       Other คือ ประสบการณ์การผลิตสินค้าอ่ืนๆ นอกเหนือจากการผลิตข้าว หรือร่วมกันผลิต 
                                     (ตัวแปรหุ่น) โดยที่ 1 แทน เคยผลิต และ 0 แทน ไม่เคยผลิต 

         Edu คือ ระดับการศึกษา  
         Fish  คือ ราคาสินค้าประมง (ปลา) ที่ปรับเปลี่ยน ปีการผลิต 2560/61 (บาทต่อกิโลกรัม) 
                   Bi    คือ ค่าสัมประสิทธ์ของตัวแปรต้น (Age PriceM PriceR2 PriceSu Support Other 
Edu Fish) เมื่อ i = 1,…,8 
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      ผลวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการปรับเปลี่ยนการผลิตข้าวในพื้นที่ไม่เหมาะสมไปผลิตสินค้าอ่ืน โดย
ใช้หลักคิดแบบจ าลองโลจิท (Logit Model) ที่ประมวลถึงความน่าจะเป็นในการยอมรับการปรับเปลี่ยนการผลิต
ของเกษตรกรที่ปรับเปลี่ยน (เข้าร่วมโครงการ) และเกษตรกรที่ยังไม่ปรับเปลี่ยน (ไม่เข้าร่วมโครงการ ยังคงท า
การผลิตข้าวในพื้นท่ีไม่เหมาะสม) น าโดยใช้เทคนิค Logistic Regression แบบ Binary Logistic Regression 
พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการปรับเปลี่ยนการผลิตข้าวในพ้ืนที่ไม่เหมาะสมไปผลิตสินค้าอ่ืน ได้แก่ ราคาข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ (PriceM) ราคาอ้อยโรงงาน (PriceSu) การได้รับการสนับสนุน ส่งเสริมจากหน่วยงานรัฐ (Support) และ
ประสบการณ์การผลิตสินค้าอ่ืนๆ นอกเหนือจากการผลิตข้าว หรือร่วมกันผลิต (Other) (สมการที่ 19) และมี
รายละเอียดผลวิเคราะห์ (ตารางที่ 4.16) ดังนี้    

Yi = 2.842 +0.021 Age +0.397 PriceM*** +0.013 PriceR2 +0.010 PriceSu*** +0.264 Support***  

       +1.423 Other*** +0.031 Edu -0.019 Fish         …(19) 
 

ตารางท่ี 4.16 ปัจจัยทีมี่ผลต่อการปรับเปลี่ยนการผลิตข้าวในพื้นที่ไม่เหมาะสมไปผลิตสินค้าอื่น 

ตัวแปร B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Aje  0.021 0.014 2.174 1    0.140 1.021 
PriceM  0.397 0.148 7.167 1    0.007 *** 1.487 
PriceR2 0.013 0.054 0.061 1    0.804 0.987 
PriceSu  0.010 0.002 22.725 1    0.000 *** 0.990 
Support 0.264 0.076 11.989 1    0.001 *** 1.302 
Other 1.423 0.300 22.536 1    0.000 *** 4.148 
Edu 0.031 0.045 0.482 1    0.488 1.031 
Fish -0.019 0.028 0.469 1    0.493 0.981 
Constant 2.842 2.400 1.401 1    0.236 17.145 

ที่มา: จากการค านวณ 
หมายเหตุ  1) -2Log-Likelihood  = 282.242 

  2) Cox & Snell R Square = 0.275 
  3) Nagelkerke R Square = 0.366 
  4) ***Significant at level 0.01   

 

ในภาพรวม การทดสอบตัวแปรปัจจัยที่ใช้ในในสมการ สามารถอธิบายผลต่อการปรับเปลี่ยนการ
ผลิตข้าวไปเป็นสินค้าอ่ืน พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์การท านาย (R2) มีค่าเท่ากับ 0.275 (Cox & Snell R Square) 
และ 0.366 (Nagelkerke R Square) ตามล าดับ นั่นหมายความว่า แบบจ าลองนี้อธิบายความผันแปรในการ
วิเคราะห์ Logistic Regression ได้ร้อยละ 27.5 และ 36.6 ตามล าดับ  

และปัจจัยที่มีผลต่อการปรับเปลี่ยนการผลิตข้าวในพ้ืนที่ไม่เหมาะสมไปผลิตสินค้าอ่ืน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ สามารถอธิบาย ไดด้ังนี้ (สมการที่ 19) 
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1) ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในปีการผลิต 2560/61 (PriceM) เพ่ิมขึ้น 1 บาทต่อกิโลกรัม มี
โอกาสที่เกษตรกรจะปรับเปลี่ยนการผลิตข้าวไปเป็นสินค้าอ่ืนเพ่ิมขึ้น 1.487 เท่า (Exp(B) = 1.487) ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.01 หรือหันมาปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพ่ิมขึ้น โดยเกษตรกรเห็นว่า ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
น่าสนใจ จึงจูงใจให้ท าการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  

2) ราคาอ้อยโรงงาน ในปีการผลิต 2560/61 (PriceSu) เพ่ิมขึ้น 1 บาทต่อกิโลกรัม มีโอกาส   
ที่เกษตรกรจะปรับเปลี่ยนการผลิตข้าวไปเป็นสินค้าอ่ืนเพ่ิมขึ้น 0.990 เท่า (Exp(B) = 0.990) ที่ระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติ 0.01 หรือปรับเปลี่ยนมาท าการผลิตอ้อยโรงงาน เพราะเกษตรกร เห็นว่า การปลูกอ้อยโรงงานให้
ผลตอบแทนหรือรายได้ท่ีดีกว่า  

3) การสนับสนุน ส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐ (Support) ที่เพ่ิมขึ้น 1 ครั้งต่อปี มีโอกาสที่
เกษตรกรจะปรับเปลี่ยนการผลิตข้าวไปเป็นสินค้าอ่ืนเพ่ิมขึ้น 1.302 เท่า (Exp(B) = 1.302) ระดับนัยส าคัญทาง
สถิติ 0.01 เพราะเกษตรกรเห็นว่า การสนับสนุน ส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐ เช่น ด้านองค์ความรู้การผลิต ปัจจัย
การผลิตต่างๆ ส่งเสริมตลาด การขาย เป็นต้น  สิ่งเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมการผลิตสินค้าที่ปรับเปลี่ยนได้เป็นอย่างดี 

4) การเคยมีประสบการณ์การผลิตสินค้าอ่ืน นอกเหนือจากการผลิตข้าว มีโอกาสที่จะ
ปรับเปลี่ยนการผลิตข้าวไปเป็นสินค้าอ่ืนมากกว่าผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ 4.148 เท่า (Exp(B) = 4.148) ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.01 ทั้งนี้เกษตรกรเห็นว่า ประสบการณ์การผลิตสินค้าอ่ืน นอกเหนือจากการผลิตข้าว เช่น 
การดูแล รักษาแปลง เทคนิคการผลิต วิธีการลดต้นทุนการผลิตเป็นต้น จะช่วยในการผลิตสินค้าท่ีปรับเปลี่ยนได้
อย่างดียิ่ง 

ส่วนปัจจัยหรือตัวแปรอ่ืน ๆ ได้แก่ อายุ (Age) ราคาข้าวที่เกษตรกรขายได้ (PriceR2) ระดับ
การศึกษา (Edu) ของเกษตรกร ราคาสินค้าประมง (ปลา) ที่ปรับเปลี่ยน (Fish) ที่ใช้ในแบบจ าลองฯ ไม่มีอิทธิพล
หรือส่งผลต่อการยอมรับการปรับเปลี่ยนการผลิตข้าวเป็นสินค้าอ่ืน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 5 
สรุป และข้อเสนอแนะ 

 
   การประเมินผลโครงการบริหารจัดการพื้นที ่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) ในช่วง

ระหว่างการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2561 เพื่อประเมินผลการด าเนินงาน ผลได้ ผลลัพธ์ ของโครงการฯ 
และปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของเกษตรกรในการปรับเปลี่ยนการผลิตข้าวเป็นสินค้าอ่ืนๆ สรุปได้ดังนี้ 

 

5.1 สรุป 

     5.1.1 สรุปผลการประเมิน 
                ในปีงบประมาณ 2561 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ได้ด าเนินงานโครงการบริหารจัดการ
พ้ืนที่เกษตรกรรม (Zoning) ภายใต้การบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจส าหรับสินค้าเกษตรที่ส าคัญ เพ่ือเป็น
การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตตามแผนที่ เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agricultural Map for 
Adaptive Management : Agri-Map) เพ่ือให้เกิดการปรับเปลี่ยนการผลิตให้เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละ
พ้ืนที่ เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนที่ไม่เหมาะสม (N) เพ่ือท าการผลิตสินค้าที่เหมาะสม ได้แก่ ปลูกพืช เช่น 
อ้อยโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น การท าประมง การท าปศุสัตว์ ไม้ผล ไม้ยืนต้น และเกษตรผสมผสานใน
พ้ืนที่ไม่เหมาะสมปลูกข้าว (พ้ืนที่ N ข้าว) ได้จ านวน 270,167 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 104.53 ของเป้าหมาย 258,456 
ไร่ ใน 68 จังหวัด มีหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการ 11 หน่วยงาน ได้แก่ กรมพัฒนาที่ดิน (หน่วยงานหลัก) กรมส่งเสริม
การเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรม กรมหม่อนไหม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร และการยางแห่งประเทศไทย 
งบประมาณด าเนินการ 331.85 ล้านบาท (ไม่รวมงบการยางแห่งประเทศไทย) เบิกจ่าย 287.87 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 86.74 ส่วนใหญ่หน่วยงานเบิกจ่ายมากกว่าร้อยละ 85 และยังพบว่าส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรม เบิกจ่ายร้อยละ 74.35 เนื่องจากปรับลดเป้าหมายการด าเนินงาน และเป็นงบลงทุน มีการกันเหลื่อมปี 
กรมส่งเสริมการเกษตร เบิกจ่ายเพียงร้อยละ 43.43 ของงบประมาณที ่ได้รับ เนื ่องจากปรับลดเป้าหมาย
ด าเนินงานที่ตั้งไว้ จ านวน 100,000 ไร่ ซึ่งได้จากที่เกษตรกรแจ้งความต้องการเข้าร่วมโครงการฯ จ านวนมาก แต่
ในข้อเท็จจริง เกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการลดลงมากเหลือเพียง 2,820 ไร่ ท าให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ปรับลดลงมากด้วย 

 เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 44,923 ราย ปรับเปลี่ยนพ้ืนที่จากการผลิตข้าวที่ไม่เหมาะสม ไปเป็น
ผลิตสินค้าอ่ืน จ านวน 270,167 ไร่ แยกเป็น ด้านพืช พื้นที่ 141,283 ไร่ ด้านการท าปศุสัตว์/ปลูกหญ้าอาหารสัตว์ 
พ้ืนที่ 30,371 ไร่ ด้านการท าประมง  พ้ืนที ่5,117 ไร่ และด้านการท าเกษตรผสมผสาน พ้ืนที่ 93,396 ไร่ 

        ในภาพรวม หน่วยงานที่ร่วมบูรณาการโครงการฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการแก่เกษตรกรทุกราย
ที่เข้าร่วมโครงการ และด าเนินการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรผู้ที่ปรับเปลี่ยนการผลิต ตามหลักสูตรการลด
ค่าใช้จ่ายการผลิต การท าบัญชีครัวเรือน การจัดการผลผลิต และหลักสูตรอ่ืนๆ เช่น การใช้และจัดเก็บเมล็ดพันธุ์ 
การรักษาและดูแลแปลงพืช เป็นต้น ร้อยละ 76.28 68.91 50.23 และ 88.16 ตามล าดับ ส่วนการน าไปปรับใช้
ตามหลักสูตรดังกล่าว คิดเป็นร้อยละ 93.61 53.20 80.71 และ 90.32 ตามล าดับ 

                    



48 
 

        ด้านรายได้ครัวเรือนเกษตรที่เกิดขึ้น แยกเป็น 2 กรณี ดังนี้  
    1) กรณีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เดิมเกษตรกรมีรายได้ครัวเรือนจากการปลูกข้าวก่อนมา

ปรับเปลี่ยนเป็นสินค้าชนิดใหม่แตกต่างกันออกไป (ปีการผลิต 2560/61) และเมื่อน ามาเปรียบเทียบรายได้
ครัวเรือนกับสินค้าที่ปรับเปลี่ยน (ปีการผลิต 2561/62) พบว่า สินค้าที่ปรับเปลี่ยนมีรายได้ครัวเรือนมากกว่าการ
ปลูกข้าวในทุกชนิดสินค้า ได้แก่ อ้อยโรงงาน มากกว่า 3,098.42 บาทต่อไร่ต่อปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มากกว่า 
5,361.68 บาทต่อไร่ต่อปี พืชอาหารสัตว์ (หญ้า) มากกว่า 3,688.90 บาทต่อไร่ต่อปี ประมง (ปลา) มากกว่า 
2,916.14 บาทต่อไร่ต่อปี สินค้าหม่อน มากกว่า 4,281.61 บาทต่อไร่ต่อปี และเกษตรผสมผสาน มากกว่า 
7,347.67 บาทต่อไร่ต่อปี  

    2) กรณีเกษตรกรไม่เข้าร่วมโครงการ มีรายได้ครัวเรือนจากการปลูกข้าวในพ้ืนที่ไม่เหมาะสม
5,856.23 บาทต่อไร่ต่อปี (ปีการเผลิต 2561/62) เมื่อเปรียบเทียบกับสินค้าที่ปรับเปลี่ยน (ปีการเผลิต 2561/62) 
พบว่า มีรายได้ครัวเรือนของการปลูกข้าวน้อยกว่ารายได้ครัวเรือนจากการปลูกอ้อยโรงงาน 4,901.88 บาทต่อไร่
ต่อปี น้อยกว่าปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 8,101.32 บาทต่อไร่ต่อปี น้อยกว่าปลูกพืชอาหารสัตว์ (หญ้า) 4,719.29 บาท
ต่อไร่ต่อปี น้อยกว่าท าประมง (ปลา) 3,797.59 บาทต่อไร่ต่อปี น้อยกว่าปลูกหม่อน 6,368.77 บาทต่อไร่ต่อปี และ
น้อยกว่าท าเกษตรผสมผสาน 9,466.02 บาทต่อไร่ต่อปี 

      แนวโน้มการปรับเปลี่ยนการผลิต เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 92.58 มีแนวโน้มที่จะผลิตสินค้า         
ที่ปรับเปลี่ยนต่อไป และมีการขยายพ้ืนที่ปรับเปลี่ยนเพ่ิมขึ้น เฉลี่ย 5.73 ไร่ต่อราย ส่วนที่เหลือคาดว่าจะกลับไป
ปลูกข้าวเหมือนเดิม เนื่องจากแนวโน้มราคาข้าวทีสู่งขึ้น ยังเป็นปัจจัยจูงใจ 

      ด้านความพึงพอใจต่อโครงการ ในภาพรวมเกษตรกรมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนน
เฉลี่ย 4.24 คะแนน โดยให้เหตุผลว่าได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่และมีการสนับสนุนปัจจัยการผลิต 

     5.1.2 สรุปผลปัจจัยที่มีผลต่อการปรับเปลี่ยนการผลิตข้าวในพื้นที่ไม่เหมาะสมไปผลิตสินค้าอ่ืน โดยใช้
แบบจ าลองโลจิท (Logit Model) 

    ในส่วนของการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการปรับเปลี่ยนการผลิตข้าวไปผลิตสินค้าสินค้าใหม่ ได้แก่ 
อ้อยโรงงาน หรือข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หรือปลูกหม่อนเลี้ยงไหม หรือปลูกพืชอาหารสัตว์ หรือเลี้ยงปลา หรือท าเกษตร
ผสมผสาน โดยใช้ แบบจ าลองโลจิท (Logit Model) คือ ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในปีการผลิต 2560/61 ราคาอ้อย
โรงงาน ปีการผลิต 2560/61 การได้รับการสนับสนุน ส่งเสริมจากหน่วยงานรัฐ และการเคยมีประสบการณ์การ
ผลิตสินค้าอ่ืน นอกเหนือจากการผลิตข้าว 

 
5.2 ข้อเสนอแนะ 
     5.2.1 ด้านเจ้าหน้าที่ 

  คณะท างานของหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการ ในพื้นที่/จังหวัด ควรท าความเข้าใจในการใช้ Agri-Map 
บนมือถือร่วมกันในการก าหนดเป้าหมาย และทบทวน ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูล  Agri-Map ให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน หากพบข้อมูลที่คลาดเคลื่อน ให้ประสานแจ้งผู้ดูแลระบบ แก้ไขโดยเร็ว 

 
 



49 
 

     5.2.2 ด้านเกษตรกร 
              1) การปรับเปลี่ยนการผลิตข้าวไปท าการเกษตรผสมผสาน จะท าให้มีรายได้ครัวเรือนที่สูงขึ้นมากกว่า
สินค้าปรับเปลี่ยนชนิดอื่นๆ และลดความเสี่ยงการผลิต ด้านราคาได้ เนื่องจากผลิตสินค้าหลายชนิดในพื้นท่ีเดียวกัน 

    2) ควรส่งเสริมกระบวนการรวมกลุ่ม เป็นองค์กรเกษตรกรที่เข้มแข็ง เพ่ือสร้างอ านาจในการต่อรอง 
รวมทั้งสร้างเครือข่ายเพ่ิมช่องทางการจ าหน่าย ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ  

     5.2.3 ด้านนโยบาย 
             1) เนื่องจากปัญหาความผันผวนของราคาสินค้าที่ปรับเปลี่ยนทุกชนิด เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ก่อนการส่งเสริม
ให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิต หน่วยงานที่ร่วมบูรณาการ ควรแจ้งหรือสร้างการรับรู้ใน ข้อจ ากัดการผลิต 
(Supply) การตลาดของสินค้าที่ปรับเปลี่ยน เพ่ือการตัดสินใจปรับเปลี่ยน รวมทั้งรัฐควรพิจารณาแก้ปัญหา
เสถียรภาพราคาอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน 

             2) ปัจจัยด้านราคาอ้อยโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นปัจจัยที่มีผลโดยตรงกับการตัดสินใจปรับเปลี่ยน
การผลิตของเกษตรกร รัฐควรมีมาตรการที่สนับสนุนในเรื่องนี้  

   3) รัฐควรสนับสนุน ส่งเสริมองค์ความรู้ ปัจจัยการผลิต การตลาด และอ่ืนๆ ในแต่ละปี ให้เกษตรกร
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะมีผลท าให้เกษตรกรหันมาปรับเปลี่ยนการผลิตข้าวในพ้ืนที่ไม่เหมาะสมเป็นสินค้าอ่ืนมากขึ้น 
รวมทั้งสนับสนุนเกษตรกรมีประสบการณ์การผลิตสินค้าอ่ืน นอกเหนือจากการผลิตข้าว จะช่วยผลักดันให้
เกษตรกรหันมาปรับเปลี่ยนมากข้ึนด้วย  

  4) การสนับสนุน กระตุ้น มีสิ่งจูงใจ ( Incentive) ให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ภายใต้ปัจจัยที่มีผล
ต่อการปรับเปลี่ยน จะท าให้เห็นผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายได้ชัดเจนขึ้น  
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ภาคผนวกที่ 1 

ค าสั่งคณะกรรมการบริหารและขับเคลื่อนงานตามนโยบาย 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ที่ 5/2559 
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ภาคผนวกที่ 2 

ค าสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ 9/2561 
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ภาคผนวกที่ 3 

รายได้ครัวเรือนของเกษตรกรที่ผลิตข้าว  
และสินค้าที่ปรบัเปลี่ยน 
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         ตารางผนวกที่ 3.1 รายได้ครัวเรือนของเกษตรกรทีผ่ลิตข้าว ปีการผลิต 2560/61 และสินค้าที่ปรับเปลี่ยน 

                                    ปีการผลิต 2561/62  
 

                                                                                                                       หน่วย: บาทต่อไร่ต่อปี 

สินค้าที่ปรับเปลี่ยน 
รายได้ครัวเรือนของเกษตรกรทีผ่ลิต

ข้าว ปีการผลิต 2560/61 
รายได้ครัวเรือนของเกษตรกรทีผ่ลิตสินค้า 

ปรับเปลี่ยน ปีการผลิต 2561/62 

1. อ้อยโรงงาน (ตอ 1) 7,659.69           10,758.11  

2. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 8,595.87           13,957.55  

3. พืชอาหารสัตว์ (หญ้า) 6,886.62           10,575.52  

4. ประมง (ปลา) 6,737.68 9,653.82 

5. หม่อน 7,943.39           12,225.00  

6. เกษตรผสมผสาน 7,974.58 15,322.25 
เฉลี่ย       7,632.97               12,082.04 

             ที่มา : จากการส ารวจ 
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         ตารางผนวกที่ 3.2 รายได้ครัวเรือนของเกษตรกรทีผ่ลิตข้าว ปีการผลิต 2561/62 (ไม่เข้าร่วมโครงการ)  
                               และรายได้ครัวเรือนของเกษตรกรที่ผลิตสินค้าปรับเปลี่ยน ปีการผลิต 2561/62  

   หน่วย: บาทต่อไร่ต่อปี 

สินค้าที่ปรับเปลี่ยน 
รายได้ครัวเรือนของเกษตรกรผลิตข้าว 

ปีการผลิต 2561/62 
รายได้ครัวเรือนของเกษตรกรผลิตสินค้า 

ปรับเปลี่ยน ปีการผลิต 2561/62 

1. อ้อยโรงงาน (ตอ 1) 5,856.23 10,758.11 

2. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 5,856.23 13,957.55 

3. พืชอาหารสัตว์ (หญ้า) 5,856.23 10,575.52 

4. ประมง (ปลา) 5,856.23 9,653.82 

5. หม่อน 5,856.23 12,225.00 

6. เกษตรผสมผสาน 5,856.23 15,322.25 
เฉลี่ย         5,856.23 12,082.04 

           ที่มา : จากการส ารวจ 
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ภาคผนวกที่ 4 

ตาราง Output ของการวิเคราะห์ตัวแปรปัจจัยที่มผีล 
ต่อการปรับเปลี่ยนการผลิตข้าวในพื้นที่ไม่เหมาะสมไปผลิตสินค้าอื่น 
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LOGISTIC REGRESSION VARIABLES AccNAcc 
  /METHOD=ENTER Age PriceM PriceR2 PriceSu Support Other Edu Fish 
  /CLASSPLOT 
  /PRINT=GOODFIT CORR 
  /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5). 
 
Logistic Regression 

 
Notes 

Output Created 07-May-2020 11:49:10 
Comments  
Input Data C:\Users\User\Desktop\555.sav 

Active Dataset DataSet1 
Filter <none> 
Weight <none> 
Split File <none> 
N of Rows in Working Data 
File 

300 

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are 
treated as missing 

Syntax LOGISTIC REGRESSION VARIABLES 
AccNAcc 
  /METHOD=ENTER Age PriceM PriceR2 
PriceSu Support Other Edu Fish 
  /CLASSPLOT 
  /PRINT=GOODFIT CORR 
  /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) 
ITERATE(20) CUT(0.5). 
 

Resources Processor Time 00:00:00.031 
Elapsed Time 00:00:00.013 
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[DataSet1] C:\Users\User\Desktop\555.sav 
 

Case Processing Summary 

Unweighted Casesa N Percent 

Selected Cases Included in Analysis 265 88.3 

Missing Cases 35 11.7 

Total 300 100.0 
Unselected Cases 0 .0 
Total 300 100.0 
a. If weight is in effect, see classification table for the total 
number of cases. 

 
 

Dependent Variable 
Encoding 

Original 
Value Internal Value 

NonACC 0 
Acc 1 

 
 
Block 1: Method = Enter 

 
Omnibus Tests of Model Coefficients 

  Chi-square df Sig. 

Step 1 Step 85.122 8 .000 

Block 85.122 8 .000 

Model 85.122 8 .000 
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Model Summary 

Step -2 Log likelihood 
Cox & Snell R 

Square 
Nagelkerke R 

Square 

1 282.242a .275 .366 
a. Estimation terminated at iteration number 5 because 
parameter estimates changed by less than .001. 

 
 

Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square df Sig. 

1 23.250 8 .003 

 
 

Contingency Table for Hosmer and Lemeshow Test 

  AccNAcc = NonACC AccNAcc = Acc 

Total   Observed Expected Observed Expected 

Step 1 1 27 24.321 0 2.679 27 

2 22 21.691 5 5.309 27 

3 18 19.670 9 7.330 27 

4 20 17.566 7 9.434 27 

5 14 15.169 13 11.831 27 

6 14 12.939 13 14.061 27 

7 5 9.490 22 17.510 27 

8 2 6.646 25 20.354 27 

9 6 4.097 21 22.903 27 

10 5 1.410 17 20.590 22 
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Classification Tablea 

 

Observed 

Predicted 

 AccNAcc Percentage 
Correct  NonACC Acc 

Step 1 AccNAcc NonACC 104 29 78.2 

Acc 41 91 68.9 

Overall Percentage   73.6 
a. The cut value is .500    

 
 

Variables in the Equation 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1a Age .021 .014 2.174 1 .140 1.021 

PriceM .397 .148 7.167 1 .007 1.487 

PriceR2 .013 .054 .061 1 .804 .987 

PriceSu .010 .002 22.725 1 .000 .990 

Support .264 .076 11.989 1 .001 1.302 

Other 1.423 .300 22.536 1 .000 4.148 

Edu .031 .045 .482 1 .488 1.031 

Fish -.019 .028 .469 1 .493 .981 

Constant 2.842 2.400 1.401 1 .236 17.145 
a. Variable(s) entered on step 1: Age, PriceM, PriceR2, PriceSu, Support, Other, Edu, Fish. 

 
 



77 
 

Correlation Matrix 

  Constant Age      PriceM   PriceR2  PriceSu  Support  Other    Edu      Fish     

Step 1 Constant 1.000 -.207 -.373 -.282 -.643 -.053 -.030 -.120 -.494 

Age      -.207 1.000 .017 .025 -.096 .060 -.060 -.086 -.111 

PriceM   -.373 .017 1.000 -.029 .056 .041 .081 -.009 -.089 

PriceR2  -.282 .025 .029 1.000 .069 -.019 -.059 .007 .029 

PriceSu  -.643 -.096 .056 .069 1.000 -.102 -.088 .037 .072 

Support  -.053 .060 .041 -.019 -.102 1.000 .030 .033 -.019 

Other    -.030 -.060 .081 -.059 -.088 .030 1.000 .128 .024 

Edu      -.120 -.086 -.009 .007 .037 .033 .128 1.000 -.008 

Fish     -.494 -.111 -.089 .029 .072 -.019 .024 -.008 1.000 

 
 
Block 0: Beginning Block 

 
Classification Tablea,b 

 

Observed 

Predicted 

 AccNAcc Percentage 
Correct  NonACC Acc 

Step 0 AccNAcc NonACC 133 0 100.0 

Acc 132 0 .0 

Overall Percentage   50.2 
a. Constant is included in the model.   
b. The cut value is .500    

 
 

Variables in the Equation 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 0 Constant -.008 .123 .004 1 .951 .992 
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Variables not in the Equation 

   Score df Sig. 

Step 0 Variables Age 2.082 1 .149 

PriceM 8.985 1 .003 

PriceR2 .369 1 .543 

PriceSu 28.856 1 .000 

Support 16.318 1 .000 

Other 31.507 1 .000 

Edu .671 1 .413 

Fish .016 1 .900 

Overall Statistics 73.392 8 .000 
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ภาคผนวกที่ 5 
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ภาคผนวกที่ 5.1 แบบสอบถามเจ้าหน้าที่ 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลเจ้าหน้าที่ผู้ให้ข้อมูล  

ชื่อหน่วยงาน                   

ชื่อ   นามสกุล   ต าแหน่ง      

เบอรโ์ทร       วัน/เดือน/ปี ที่ให้สัมภาษณ์                   

ส่วนที่ 2  ผลการด าเนินงานโครงการฯ ของหน่วยงานท่าน 
 2.1 ผลการด าเนินงานโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) 

  ปีงบประมาณ 2561 ข้อมูล ณ วันที่ ................................................... 
 

ล าดับที ่
สินค้าที่

ปรับเปลี่ยน 
(จากการผลิตข้าว) 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน งบประมาณ (บาท) 
เกษตรกร 

(ราย) 
พ้ืนที่ 
(ไร่) 

เกษตรกร 
(ราย) 

พ้ืนที่ 
(ไร่) 

ได้รับ
จัดสรร 

เบิกจ่าย 

1        

2        
3        

รวม        

ระบุเหตุผล (กรณีที่ด าเนินการได้ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด)        

        2.2 กิจกรรมการด าเนินงานโครงการฯ ของหน่วยงานท่าน ในปีงบประมาณ 2561 ได้แก่ 
2.2.1 การประชาสัมพันธ์โครงการ 
    - ช่องทาง ได้แก่ ………………………………………………………………………………………………………………….. 
    - ระยะเวลาการประชาสัมพันธ์ จาก ....................................................ถึง......................................... ................ 
2.2.2 การจัดประชุมชี้แจงโครงการ/ประชาคม/การคัดเลือกเกษตรกร 
   - การจัดประชุมชี้แจง/ประชาคม ....…………ครั้งต่อปี - จ านวนเกษตรกรที่เข้าร่วม .....................รายต่อครั้ง 
   - ขั้นตอนการคัดเลือกเกษตรกร.................................................................................................... ..................... 
     ................................................................................................... ..................................................................... 
2.2.3. การถ่ายทอดความรู้ในการปรับเปลี่ยน 
   - เรื่องท่ีถ่ายทอด (การผลิต) ...………………………………………………………………………….........สนับสนุนปัจจัย………. 

     1) ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
     2) ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
     3) ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

แบบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  
ในโครงการบริหารจัดการพืน้ที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) ปีงบประมาณ 2561 
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2.2.4 เรื่องท่ีถ่ายทอด (อ่ืนๆ ....) ...……………………………………………………………………………………………….…………….. 
       สนับสนุนปัจจัย ได้แก่ ............................................................................................................................. ......... 
2.2.5 กิจกรรม อ่ืนๆ ได้แก่ .............................................................................................. ......................................... 
        ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 

 
ส่วนที่ 3 Agri-Map แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก 
          3.1 หน่วยงานของท่าน หรือ ท่าน ได้ใช้ Agri-Map หรือไม่    

            (1) ใช้ ใช้ประโยชน์ Agri-Map ในด้านใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
            (1) ข้อมูลพื้นฐาน                 (2) พื้นที่เพาะปลูกในชั้นความเหมาะสมตา่งๆ 

 (3) ชั้นความเหมาะสมของดินในการปลูกพืช  (4) เขตความเหมาะสมในการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ า 
 (5) ที่ตั้งโรงงาน       (6) แหล่งรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร  
 (7) ข้อมูลเกษตรกร       (8) พื้นที่เพาะปลูกพชื  
 (9) สหกรณ์        (10) พื้นที่ป่าไม ้
 (11) อ่ืนๆ (ระบุ)    

     (2) ไม่ได้ใช้ เพราะ            

         3.2 ระดับความคิดเห็น / ความพึงพอใจ เกี่ยวกับ Agri-Map ประเด็นต่างๆ  

ประเด็น 
ระดับความพงึพอใจ 

ระบุเหตุผล ทุกระดับ 
น้อยที่สุด         มากทีสุ่ด 
1 2 3 4 5  

1) ความถี่ในการใช้        ....................................................................... 
....................................................................... 

2) ความสะดวกในการใช้       ....................................................................... 
....................................................................... 

3) ความทันสมัยของข้อมูล      ....................................................................... 
....................................................................... 

4) ความครบถ้วนของข้อมูล      ....................................................................... 
....................................................................... 

5) ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการใช้       ....................................................................... 
....................................................................... 

6) การใช้ Agri-Map บนมือถือ ในพื้นที่      ....................................................................... 
....................................................................... 

7) ความพึงพอใจต่อ Agri-Map โดยรวม      ....................................................................... 
....................................................................... 

        3.3 ปัญหาอุปสรรค ในการใช้ Agri-Map 

              ตัวคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เสริม          

              ระบบสัญญาณเครือข่ายมือถือ/ Internet         

   ข้อมูลใน Agri-Map              



83 
 

   อ่ืนๆ ระบุ             
       3.4 ข้อเสนอแนะในการพัฒนา Agri-Map         

              
 

ส่วนที่ 4 ข้อคิดเห็นต่อการด าเนินงานโครงการ  
            4.1 ปัญหา และข้อเสนอแนะ/วิธีการแก้ปัญหา 

รายการ (ปัญหา/ข้อจ ากัด) ข้อเสนอแนะ/วิธีการแก้ปัญหา(ถ้ามี) 

1. การถ่ายทอดความรู้เพื่อการปรับเปลี่ยน  
   1.1 สถานที่ ............................................................ 
.................................................................................... 

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

.................................................................................... 
   1.2 องค์ความรู/้การถ่ายทอด................................. 
.................................................................................... 

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

.................................................................................... 
   1.3 วัสดุ อุปกรณ์ ……………………………………………. 
…………………………………………………………………………… 

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

.................................................................................... 
   1.4 ช่วงเวลาในการจัด............................................ 
.................................................................................... 

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

.................................................................................... 
   1.5 อ่ืนๆ ………………………………………………………… .................................................................................... 

รายการ (ปัญหา/ข้อจ ากัด) ข้อเสนอแนะ/วิธีการแก้ปัญหา(ถ้ามี) 
2. การสนบัสนุนปัจจัย   
   2.1 ประเภท ........................................................... 
.................................................................................... 

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

.................................................................................... 
   2.2 ความพอเพียง ................................................. 
................................................................................... 

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

.................................................................................... 
   2.3 ระยะเวลา........................................................ 
................................................................................... 

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

.................................................................................... 
3. การน าความรู้ไปใช้ในพืน้ทีป่รับเปลี่ยน 
................................................................................... 

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

4. ข้อจ ากัดของพื้นที่เกษตรกร 
................................................................................... 

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

5. การจัดการผลผลิตในสินคา้ทีป่รับเปลี่ยน
.................................................................................... 

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

6. การด าเนินงานตามโครงการฯ.............................. 
.................................................................................... 

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

.................................................................................... 
7. ปัญหาอื่นๆ .............................................................. .................................................................................... 

   

      4.2 ข้อคิดเห็นอื่นๆ ............................................................................................................................. .......................... 
       ............................................................................................................................. .......................................................... 
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ภาคผนวกที่ 5.2 แบบสอบถามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
 

แบบสัมภาษณ์เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 
ในโครงการบริหารจัดการพืน้ที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) ปีงบประมาณ 2561 

 

โดยศูนย์ประเมินผล สศก. ชื่อผู้สัมภาษณ์.....................................................วนัที่เก็บข้อมูล ว/ด/ป.........../.............../2562 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.1 ช่ือ  สกุล  

 
1.2 เลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชน               

 
1.3 อาย ุ(ปี)   

 
1.4 เพศ   หญิง = 0, ชาย = 1 

 
1.5 ที่อยู่  บ้านเลขท่ี  หมู่ที ่  หมู่บ้าน  

 ต าบล   อ าเภอ  

 จังหวัด   รหัสจังหวัด    

 โทร  
 

 รหัส  จังหวัด รหัส จังหวัด รหัส จังหวัด รหัส จังหวัด 
 010 เชียงราย 180 เลย 470 นครนายก 560 สมุทรสาคร 
 020 พะเยา 190 หนองบัวล าภู 480 ปราจีนบุรี 570 นครปฐม 
 030 ล าปาง 200 อุดรธาน ี 490 ฉะเชิงเทรา 580 กาญจนบุรี 
 040 ล าพูน 210 หนองคาย 500 สระแก้ว 590 ราชบุรี 
 050 เชียงใหม ่ 220 สกลนคร 510 จันทบุรี 600 สมุทรสงคราม 
 060 แม่ฮ่องสอน 230 นครพนม 520 ตราด 610 เพชรบุรี 
 070 ตาก 770 บึงกาฬ 530 ระยอง 620 ประจวบคีรีขันธ์ 
 090 สุโขทัย 310 มหาสารคาม 540 ชลบุรี 630 ชุมพร 
 100 แพร่ 320 ร้อยเอ็ด 550 สมุทรปราการ 640 ระนอง 
 110 น่าน 330 กาฬสินธุ ์ 370 สระบุรี 650 สุราษฎร์ธานี 
 120 อุตรดิตถ์ 340 ขอนแก่น 380 ลพบุรี 660 พังงา 
 130 พิษณุโลก 290 สุรินทร์ 390 สิงห์บุรี 670 ภูเก็ต 
 080 ก าแพงเพชร 300 บุรีรัมย์ 400 ชัยนาท 680 กระบี่ 
 140 พิจิตร 350 ชัยภูมิ 410 สุพรรณบุรี 700 นครศรีธรรมราช 
 150 นครสวรรค์ 360 นครราชสีมา 420 อ่างทอง 690 ตรัง 
 160 อุทัยธาน ี 240 มุกดาหาร 430 พระนครศรีอยุธยา 710 พัทลุง 
 170 เพชรบูรณ์ 250 ยโสธร 440 นนทบุรี 720 สงขลา 
   260 อ านาจเจริญ 450 กรุงเทพมหานคร 730 สตูล 

อ้อยโรงงาน 
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1.6 ระดับการศึกษาสูงสุด

(รหัส) 
 ไม่ส าเร็จการศึกษา = 0,ประถมต้น = 4, ประถมปลาย = 6, มัธยมต้น = 9, มัธยมปลาย/

ปวช. = 12,ปวส.= 14, ปริญญาตรี = 16, ปริญญาโท = 18, ปริญญาเอก = 22 
 
1.7 อาชีพหลัก(รหัส)  ในภาคเกษตร:เกษตรกร = 1, รับจ้างเกษตร = 2 

นอกภาคเกษตร: รับจ้างนอกภาคเกษตร =3, ท างานประจ า = 4, ธุรกิจส่วนตัว = 5 
ไม่มีงานท า: เรียนหนังสือ = 6, ว่างงาน/แม่บ้าน = 7, คนชรา/ผู้พิการ = 8 

 
1.8 ประสบการณ์ท าการเกษตร (ปี)  

 
1.9 จ านวนสมาชิกในครัวเรือน (คน)    

 จ านวนแรงงานในครัวเรือน (คน)   จ านวนแรงงานในภาคเกษตร (คน)  

 
1.10 ที่ดินในการถือครอง     

 รายการ ของตนเอง (ไร่) เช่า (ไร่) ท าฟรี (ไร่) การใช้ประโยชน์ท่ีดิน(รหัส) 

 ในภาคเกษตร     

 นอกภาคเกษตร     

 รหัสการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ที่ดินเกษตรใช้ประโยชน์ทางพืช:ที่นา = 1, ที่พืชไร่ = 2, ที่สวนผลไม้/ไม้ยืนต้น = 3, ที่สวนผัก/สมุนไพร = 4, ที่ไม้ดอก/ไม้ประดับ = 5 
ที่ดินเกษตรใช้ประโยชน์ทางปศุสัตว์:ที่เลี้ยงสัตว์เป็นโรงเรือน/โรงเลี้ยง/คอกสัตว์ = 6, ที่ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์/ปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ = 7 
ที่ดินเกษตรใช้ประโยชน์ทางประมง:ที่เพาะเลี้ยงประมง = 8 
ที่ดินทางการเกษตรใช้ประโยชน์หลายอย่างและแบ่งแยกไม่ได้:ฟาร์มผสม/เกษตรผสมผสาน = 9 
ที่ดินอื่นๆ:ที่ปลูกบ้านเรือนอยู่อาศัย = 10, ที่รกร้างว่างเปล่า = 11, ห้วย/หนอง/คลอง/บึง/สระ = 12, ป่าถือครอง = 13 

 
1.11 การชลประทาน(รหัส)  ในเขตชลประทาน = 1, นอกเขตชลประทาน = 0 

 
1.12 แหล่งน้ าท่ีใช้(รหัส)  น้ าฝน = 1, ชลประทาน = 2, สูบเองจากแหล่งธรรมชาติ = 3, บ่อ/สระ/บาดาล ของตนเอง = 4, 

โครงการเอกชน/ราชการ สูบจากแหล่งธรรมชาติ = 5, กลุ่ม/สถาบัน สูบจากแหล่งธรรมชาติ = 6, 
ซื้อจากผู้ใช้บริการ/ประปา = 7 

 
1.13 การมีส่วนร่วมในโครงการ/นโยบายของรัฐ (ให้ตอบทุกข้อ) มีส่วนร่วม = 1, ไม่มีส่วนร่วม = 0 

 1) ศพก.  3 )  ก า ร บ ริ ห า ร
จัดการน้ า 

 5 )  Zoning by 
Agri-Map 

 7) มาตรฐานสินค้าเกษตร GAP/
เกษตรอินทรีย์ 

 

 2) แปลงใหญ่  4) แผนการผลิต
ข้าวครบวงจร 

 6) ธนาคารสินค้า
เกษตร 

 8) โครงการส่งเสริมเกษตร 
ทฤษฎีใหม่ 

 

   270 อุบลราชธาน ี 460 ปทุมธานี 740 ปัตตาน ี
   280 ศรีสะเกษ   750 ยะลา 
       760 นราธิวาส 
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ส่วนที่ 2 กิจกรรมภายใต้โครงการ  

2.1 พ้ืนที่ข้าวทีเ่ข้าร่วมโครงการ (พ้ืนที่ N ข้าวที่ปรับเปลี่ยน) จ านวน.............. ไร่……………งาน .................ตารางวา 
     (ท่านผลิตข้าว      ต่อเนื่องทุกปี      ไม่ต่อเนื่อง ปีล่าสุดทีผ่ลติ ปี..................) 

2.2 พ้ืนที่ผลิตสินค้าใหม ่ได้แก่ อ้อยโรงงาน จ านวน................ ไร่…………งาน...............ตารางวา (ตอที่ ............) 
    2.3 ท่านรับทราบข้อมูลโครงการฯ จากสื่อประเภทใด(ตอบได้มากกว่า 1) 

1) สื่อบุคคล      (1) เจ้าหน้าท่ีภาครัฐ      (2) เพื่อนบ้าน      (3) ผู้น าท้องถิ่น (ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน อ.บ.ต.) 
               (4) เกษตรกรผู้น า      (5) (5) อาสาสมัครเกษตรสาขาต่างๆ       (6) อื่นๆ (ระบุ) ............................... 

2) สื่อสิ่งพมิพ์       (1) ป้ายโฆษณา (โปสเตอร์ ไวนลิ)       (2) เอกสารปดิประกาศ (3) อื่นๆ (ระบุ) ............................... 
3) สื่ออิเลคทรอนคิส ์      (1) เสยีงตามสายในหมู่บ้าน       (2) วิทย/ุโทรทัศน์ท้องถิ่น 

            (3) Social Media(Line ,Facebook ..)       (4)อื่นๆ (ระบุ)................................................ 

2.4 การสนับสนนุปัจจัยในการปรับเปลี่ยนการผลิต (พ้ืนที่ที่เข้าร่วมโครงการ) 
 1) ท่านได้รับปัจจัยสนับสนุนเพื่อการปรับเปลี่ยนการผลิตหรือไม่  

    (1) ได้รับ  (1.1)      จ านวน    
   (1.2)      จ านวน    

(1.3)      จ านวน    
    (2) ไม่ไดร้ับ(ข้ามไปข้อ 2.4) 

2)  ปัจจัยการผลติที่ท่านได้รับสนบัสนุน ตามข้อ 1) ทันเวลาการใช้งานหรือไม่  
 (1) ทันเวลา (ก่อนใช้งาน 7 วัน) (2) ไม่ทันเวลา เพราะ       

3) ท่านน าปัจจัยที่ได้รับสนับสนุน ตามข้อ 1) ไปใช้ประโยชน์แล้วหรอืยัง  
 (1) น าไปใช้ประโยชน์แล้ว  (1.1) ใช้ได้ทั้งหมดแล้ว (1.2) ใช้ได้บางส่วน เพราะ    
(2) ยังไม่ได้น าไปใช้ประโยชน์ เพราะ         
 
 
 
 

2.5 การอบรมหรือถ่ายทอดความรู้  
1) เร่ืองการจัดการผลิต (เทคนิคการผลิต ลดค่าใช้จ่ายการผลิต ท าปุ๋ยหมัก/น้ าหมักชีวภาพ......) 

1.1) ท่านได้รับการถ่ายทอดความรู้เรื่อง การจดัการผลติเพื่อการปรบัเปลี่ยนการผลิตให้เหมาะสมหรือไม่  
 (1) ได้รับ     (2) ไม่ได้รับ(ข้ามไปข้อ 2)) 

1.2) ท่านมีความรู้เรื่องการจัดการผลิตเพื่อการปรับเปลีย่นการผลติให้เหมาะสมในระดับใด (ให้คะแนน1-5)  
(1) ก่อนอบรม  ..................... คะแนน (2) หลังอบรม ......................... คะแนน 

หากน้อยลง เพราะ           
1.3) หลังอบรม หรือได้รับการถ่ายทอดความรู้ตามข้อ 1.1) แล้ว ท่านได้น าความรู้ที่ได้รับไปใช้หรือไม่ 

 (1)  น าไปใช้  อย่างไร          
 (2)  ไม่ได้น าไปใช้  เนื่องจาก         

2) เร่ืองการแบ่งเขตความเหมาะสมในการผลิตสนิค้าเกษตร 4 ระดับ (Zoning) 
S1 เหมาะสมสูง - ไม่มีข้อจ ากัดในการปลูก  S2 เหมาะสมปานกลาง - มีข้อจ ากัดเล็กน้อยแก้ไขได้ 
S3 เหมาะสมเล็กน้อย - มีข้อจ ากัดท่ีแก้ไขได้ยาก ต้องลงทุนสูงN ไม่เหมาะสม - มีข้อจ ากัดท่ีแก้ไขไม่ได้ หรือต้องลงทุนสูงมาก 

 

* การสอบถามความเห็น/ทัศนคติ: คะแนนเต็ม 5 คะแนน  
ค่าคะแนน 1 ความเห็น/ทัศนคติ ท่ีเห็นด้วย น้อยที่สุด กับประเด็นที่ถาม 
ค่าคะแนน 5 ความเห็น/ทัศนคติ ท่ีเห็นด้วย มากท่ีสุด กับประเด็นที่ถาม 
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2.1) ท่านได้รับการถ่ายทอดความรู้เรื่อง การแบ่งเขตความเหมาะสมในการผลติสินคา้เกษตร (Zoning) หรือไม ่  
 (1) ได้รับ      (2) ไม่ได้รับ(ข้ามไปข้อ 3)) 

    2.2) ท่านมีความรู้เรื่องการแบง่เขตความเหมาะสมในการผลติสนิค้าเกษตร 4 ระดับ (Zoning) (ให้คะแนน) 
(1) ก่อนอบรบ ...................... คะแนน(2) หลังอบรม ............................. คะแนน 

หากน้อยลง เพราะ           
2.3) ท่านทราบเรื่องการใช้แผนที่เกษตรเพื่อบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) ในการแบ่งเขตความเหมาะสมหรือไม ่
       (1) ทราบ  อยู่ในระดับใด ............... คะแนน  (2) ไม่ทราบ 
      กรณีที่ทราบ ท่านได้น า Agri-Map ไปใช้อย่างไร  (1) ไม่ได้น าไปใช้ เนื่องจาก     

                (2) น าไปใช้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)โดย  
             (2.1) ปรับเปลี่ยนการผลิตให้เหมาะสมกับดิน 
             (2.2) ปรับเปลี่ยนการผลิตที่มีตลาดรองรับ 

             (2.3) อื่นๆ ระบุ ......................................................... 
3)  เร่ืองการท าบัญชีครัวเรือน 

3.1) ท่านได้รับการอบรมการท าบัญชีครัวเรือนหรือไม ่   
 (1) ได้รับ      (2) ไม่ได้รับ(ข้ามไปข้อ 4)) 

3.2) ท่านมีความรู้เรื่องการท าบัญชีครัวเรือน (ให้คะแนน) 
(1) ก่อนอบรม  .............. คะแนน2) หลังอบรม ............. คะแนนหากน้อยลง เพราะ    

3.3) หลังอบรม/ได้รับการถ่ายทอดความรูต้ามข้อ 3.1) แล้ว ท่านไดน้ าความรู้ที่ได้รับไปใช้หรือไม่ 
 (1)  น าไปใช้  (1.1) ท าบัญชีแล้ว  (1.2) สอน/แนะน าผู้อื่นให้ท า (3) อื่นๆ    
 (2)  ไม่ได้น าไปใช้  เนื่องจาก         

           4) เร่ืองการจัดการผลผลิต  
4.1) ท่านได้รับการอบรมเรื่องการจัดการผลผลติหรือไม ่   

 (1) ได้รับ      (2) ไม่ได้รับ(ข้ามไปข้อ 5)) 
4.2) ท่านมีความรู้เรื่องการจัดการผลผลติ (ให้คะแนน) 

(1) ก่อนอบรม  .............. คะแนน 2) หลังอบรม ............. คะแนน หากน้อยลง เพราะ    
4.3) หลังอบรม/ได้รับการถ่ายทอดความรูต้ามข้อ 4.1) แล้ว ท่านไดน้ าความรู้ที่ได้รับไปใช้หรือไม่ 

 (1)  น าไปใช้ (ตอบได้มากว่า 1) ได้แก่  (1.1) น าผลผลิตไปขายเอง  (1.2) รวมกลุ่มกันขาย 

                                                           (1.3) แปรรูป (1.4) อื่นๆ     
 (2)  ไม่ได้น าไปใช้  เนื่องจาก         

           5) เร่ืองท่ีหน่วยงานบูรณาการโครงการ เข้ามาสนับสนนุ ได้แก่ ................................................................................... 

5.1) ท่านมีความรู้เรื่อง.................................................................................. (ให้คะแนน) 
(1) ก่อนอบรม  .............. คะแนน  2) หลังอบรม ............. คะแนน หากน้อยลง เพราะ    

5.2) หลังอบรม/ได้รับการถ่ายทอดความรูต้ามข้อ 5.1) แล้ว ท่านไดน้ าความรู้ที่ได้รับไปใช้หรือไม่ 
 (1)  น าไปใช้  อย่างไร          
 (2)  ไม่ได้น าไปใช้  เนื่องจาก         

6) การสนับสนุนจากหน่วยงานรฐั ท่านไดร้ับการสนับสนุน ส่งเสรมิจากหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
    (การอบรมโครงการต่างๆ /การขอค าแนะน า/ประชาคม/สนับสนุนปัจจัยการผลติ งบประมาณ) เฉลี่ย จ านวน ................... ครั้งต่อปี 
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ส่วนที่ 3 ผลได้/ผลลัพธ์จากการปรับเปลี่ยน 
3.1 การปรับเปลี่ยนการผลิต 
      1) ท่านตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ เพราะอะไร         
      2) ท่านมีประสบการณ์ในการผลิตสินค้าปรับเปลี่ยน (อ้อยโรงงาน)  1) ไม่มี  2) มี มาก่อนแล้ว .................. ป ี
      3) ปัญหาในการปลูกพืชเดิม (ข้าว) ของท่าน คือ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   

 1. มี  ได้แก ่ (1) ผลผลิตต่ า (2) ผลผลติคุณภาพต่ า (3) ต้นทุนสูง (4) อื่นๆ (ระบุ)    
   2. ไมม่ ี  
 4) ปัญหาอุปสรรคในการปรบัเปลีย่นการผลิต คือ (ใส่หมายเลข 1-3 เรียงล าดับข้อท่ีท่านคิดว่าเป็นปญัหามากที่สุดไปหาน้อยทีสุ่ด) 

 (1) ด้านแหล่งน้ า  

 (2) ด้านสภาพดิน 
        (3) ด้านราคาผลผลติสินค้าชนิดใหม ่

 (4) ด้านแรงงาน  
        (5) ด้านต้นทุนการผลติ 
       (6) ด้านเงินทุนปรับเปลี่ยนพื้นที่ 

 (7) ด้านความรู้/ความช านาญการผลิตสินค้าชนิดใหม ่  

 (8) ด้านโรค/แมลง 
        (9) อื่นๆ ระบุ..................................................................... 
  5) สินค้าชนิดใหม่เกิดการปรับเปลี่ยนในพ้ืนท่ีเดิม อย่างไร  

 (1) เกิดการปรับเปลี่ยน เตม็พืน้ท่ี  

 (2) เกิดการปรับเปลี่ยนบางส่วน 
 (3) ไม่เกิดการปรบัเปลีย่น (เกษตรกรน าปัจจัยที่ได้รับไปใช้ในพื้นที่อ่ืน) 

  6) แปลงพืชชนิดใหม่ที่ปรับเปลีย่น ใหผ้ลผลิตแล้วหรือไม ่  
 (1) ใหผ้ลผลิตทั้งหมดแล้ว   
 (2) ใหผ้ลผลิตบางส่วน จ านวน................ไร่.................งาน..................ตารางวา เนื่องจาก (ตอบไดม้ากกว่า 1) 

                 (2.1) บางส่วนรอเวลาให้ผล (2.2) ประสบปัญหาภัยพิบัติ  (2.3) อื่นๆ (ระบุ)                 
 (3) ไม่ใหผ้ลผลิตทั้งหมด เนื่องจาก          
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3.2 การผลิตสินค้าเดิม (สินค้าขา้ว ปีการผลิต 2560/61 ก่อนเขา้ร่วมโครงการ) 

1) แปลงท่ีให้ข้อมูลมีพื้นที ่  ไร ่ งาน  วา 
2) ช่ือพันธุ์ที่ปลูก    ชนิดของข้าวที่ปลูก   ข้าวเหนียว  ข้าวเจ้า 
3) ต้นทุนการผลติ ที่ใช้ในแปลงท่ีให้ข้อมูล 
 

 
รายการ 

 
หน่วย 

1. ของตนเอง/ ได้ฟร ี 2. ซื้อ/ จ่ายเงิน 
มูลค่ารวม 

(บาท) 
ปริมาณ
ทั้งหมด 

ราคา 
(บาท/หน่วย) 

มูลค่า 
(บาท) 

ปริมาณ
ทั้งหมด 

ราคา 
(บาท/หน่วย) 

มูลค่า 
(บาท) 

ต้นทุนปัจจัยการผลิต         

1. เมล็ดพันธุ ์ กก.        
2. ปุ๋ย         

   2.1 ปุย๋อินทรีย ์: มูลไก่ เป็ด สุกร 
โคกระบือ อื่นๆ  

กก. 
       

   2.2 ปุย๋ชีวภาพ          
       - ชนิดเม็ด กก.        

       - ชนิดน้ า ลิตร        
   2.3 ปุย๋เคมี (@50 กก.) กระสอบ        

    - ปุ๋ยสูตร1: ……………………….. กระสอบ        
   - ปุย๋สูตร2: ……………………….. กระสอบ        

      -  ปุ๋ยยูเรีย: (46-0-0) กระสอบ        
   2.4 ปุย๋ชนิดอื่น  กระสอบ        

      - ปุย๋ผสม (เคมี+ชีวภาพ+
อินทรีย์) / (เคมี+อินทรีย์)  

กระสอบ 
       

      -  ปุ๋ยหมัก กระสอบ        

      -  น้ าหมกั ลิตร        
      -  ฮอร์โมน (น้ า/ผง) ลิตร/กก        

3. สารเคมีก าจดัวชัพืช 
กก. /ลิตร 

/ขวด 

       
 3.1 ยาคุมหญา้        

   3.2 ยาฆ่าหญ้า        
4. สารป้องกันและก าจัดศัตรูพืช         

  4.1 ยาป้องกันก าจัดโรค/เชื้อรา 
กก. /ลิตร 

/ขวด 

       
  4.2 ยาฆ่าแมลง หนอน เพลีย้         

  4.3 ศัตรูพืชอื่นๆ: หอย ปู หน ู        
5. สารเคมีอ่ืน และวัสดปุรับปรุงดิน          
   5.1 สารปรับปรุงดิน  

ลิตร/กก 

       
   5.2 ปูนมาล        
   5.3 ปูนขาว        
   5.4 อื่นๆ...................        

6. ค่าเชา่ (รวมทั้งแปลง)  บาท        
7. ภาษีทีด่ิน บาท        

8. อื่นๆ (ระบุ)................ ..........        
* ค่าเสื่อมราคาวัสดุอุปกรณ ์ใชข้้อมูลจากศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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รายการ 

 

1. แรงงานของตนเอง หรือ 
แรงงานทีม่าท าโดยไมต่้องจ่ายคา่แรงงาน 

2. จ้างแรงงาน 3. จ้าง 
เครื่องจักร 

 
มูลค่ารวม 

ใช้เวลา ค่า
น้ ามัน 

อัตราค่าแรง
ในพื้นที ่

รวม 
ค่าแรงงาน 

ใช้เวลา ค่า
น้ ามัน 

อัตราค่าแรง
ในพื้นที ่

รวม 
ค่าแรงงาน 

(ชม./ครั้ง) (บาท) (บาท/คน/วัน) (บาท) ชม. (บาท) (บาท/คน/วัน) (บาท) (บาท) (บาท) 
ต้นทุนแรงงาน           

1. ค่าเตรียมดินแปลงปลูก           
   1.1 ไถครั้งที่ 1           
   1.2 ไถครั้งที่ 2           
   1.3 ไถครั้งที่ 3           
2. ค่าปลูก           
  2.1 ปลูก (หว่าน /เครื่อง)           
  2.2 ปลูกซ่อม           
3. ค่าดูแลรักษา           
  3.1 ใส่ปุ๋ย           
  3.2 ฉีดยาก าจัดวัชพืช: ฆ่า
หญ้า คุมหญา้ 

          

  3.3 ฉีดสารป้องกันและ
ก าจัดศัตรูพืช (เชื้อรา 
หนอน เพลี้ย ปู หอย หนู) 

          

  3.4 สารปรับปรุงบ ารุงดิน           
  3.5 ถอนหญา้ /ตัดหญา้           
  3.6 สูบน้ า           
  3.7 อื่นๆ            
4. ค่าเก็บเกีย่วผลผลิต           
  4.1 เกี่ยว           
  4.2 ขนไปสี/ขาย           
  4.3 นวด/ส ี           
  4.4 ตาก           
5. อื่นๆ (ระบุ)...........           

*เวลา 1 วัน = 8 ช่ัวโมง 
 
4) ผลผลิต และการจ าหน่ายผลผลิตข้าวในแปลงท่ีให้ข้อมูล (ปีการผลิต 2560/61 ก่อนเข้าร่วมโครงการ) 

รายการ ปริมาณ/
จ านวน (กก.) 

ราคา 
(บาท/กก.) 

รวมมูลค่า 
(บาท) 

1) จ าหน่าย    
 2) รอการจ าหน่าย    
 3) บริโภค/ใช้ในครัวเรือน    
4) ท าพันธุ์    
 5) ค่าเช่า    
 6) อื่นๆ (ระบุ)  ...............    

รวม    
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3.3 การผลิต สินค้าที่ปรับเปลี่ยน : อ้อยโรงงาน (ปีการผลิต 2561/62 เข้าร่วมโครงการปีงบประมาณ 2561) 

1) แปลงท่ีให้ข้อมูลมีพื้นที ่ ไร่ (ตรงกับส่วนท่ี 2 ข้อ 2.2) 2) ประสบการณ์ในการปลูก จ านวน .......... เดือน .......... ป ี
2) เริ่มปลูก เดือน  ปี 3) ให้ผลผลิต เดือน  ปี  
4) จ านวนพื้นที่ท่ีให้ผลผลติ ......................... ไร่  5) จ านวนครั้งท่ีเกบ็เกี่ยวผลผลิตได้แล้วในปี 2561…………………….ครั้ง 
6) ต้นทุนการผลติในปี 2561 ของแปลงท่ีให้ข้อมูล 
 

รายการ 
 

หน่วย 
1. ของตนเอง/ ได้ฟร ี 2. ซื้อ/ จ่ายเงิน 

มูลค่ารวม 
(บาท) 

ปริมาณ
ทั้งหมด 

ราคา 
(บาท/หน่วย) 

มูลค่า
(บาท) 

ปริมาณทั้งหมด ราคา 
(บาท/หน่วย) 

มูลค่า 
(บาท) 

ต้นทุนปัจจัยการผลิต         

1. ต้นท่อนพันธุ์ กก.        
2. ปุ๋ย         
   2.1 ปุย๋อินทรีย ์: มูลไก่ เป็ด สุกร โค
กระบือ อื่นๆ  

กก. 
       

   2.2 ปุย๋ชีวภาพ          
       - ชนิดเม็ด (กระสอบ 25/50 กก.) กก.        
       - ชนิดน้ า ลิตร        
   2.3 ปุย๋เคมี (@50 กก.) กระสอบ        
      - ปุย๋สูตร1: ................... กระสอบ        
      - ปุย๋สูตร2: ................... กระสอบ        
      -  ปุ๋ยยูเรีย: (46-0-0) กระสอบ        
   2.4 ปุย๋ชนิดอื่น  กระสอบ        
      - ปุย๋ผสม (เคมี+ชีวภาพ+อินทรยี์)  กระสอบ        
      -  ปุ๋ยหมัก กระสอบ        
      -  น้ าหมกั ลิตร        
3. สารเคมีก าจดัวชัพืช กก. /

ลิตร /
ขวด 

       
 3.1 ยาคุมหญา้        
   3.2 ยาฆ่าหญ้า        
4. สารป้องกันและก าจัดศัตรูพืช         
  4.1 ยาป้องกันก าจัดโรค/เชื้อรา กก. /

ลิตร /
ขวด 

       
  4.2 ยาฆ่าแมลง หนอน เพลีย้         
  4.3 ศัตรูพืชอื่นๆ.....................         
5. สารเคมีอ่ืนๆ และวัสดปุรบัปรุงดิน  

ลิตร / 
กก. 

       
   5.1 ฮอร์โมน (น้ า/ผง)        
   5.2 น้ ายาชุบทอ่นพันธุ ์        
   5.3 สารปรับปรุงดิน         
   5.4 ปูนมาล        
   5.5 ปูนขาว        
   5.6 อื่นๆ...................        
6. ค่าเชา่ (รวมทั้งแปลง)  บาท        
7. ค่าภาษีทีด่ิน บาท        
8. อื่นๆ: อาหารเลี้ยงแขก ฯลฯ ..........        
9. ค่าเครื่องมืออุปกรณ ์         
   9.1 เครื่องตดัหญา้ อายุใช้งาน......ปี เครื่อง        
   9.2 เครื่องฉดี/พ่นยา อายุใช้งาน...ปี เครื่อง        
  9.3 วสัดุอุปกรณ์อ่ืนๆ  
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รายการ 

 

1. แรงงานของตนเอง หรือ 
แรงงานทีม่าท าโดยไมต่้องจ่ายคา่แรงงาน 

2. จ้างแรงงาน 3. จ้าง 
เครื่องจักร 

 
มูลค่ารวม 

ใช้เวลา ค่า
น้ ามัน 

อัตราค่าแรง
ในพื้นที ่

รวม 
ค่าแรงงาน 

ใช้เวลา ค่า
น้ ามัน 

อัตราค่าแรง
ในพื้นที ่

รวม 
ค่าแรงงาน 

(ชม./ครั้ง) (บาท) (บาท/คน/วัน) (บาท) ชม. (บาท) (บาท/คน/วัน) (บาท) (บาท) (บาท) 
ต้นทุนแรงงาน           

1. ค่าเตรียมดินแปลงปลูก           
   1.1 ไถครั้งที่ 1           
   1.2 ไถครั้งที่ 2           
   1.3 ไถครั้งที่ 3           
2. ค่าปลูก           
  2.1 ปลูก (หว่าน /เครื่อง)           
  2.2 ปลูกซ่อม           
3. ค่าดูแลรักษา           
  3.1 ใส่ปุ๋ย           
  3.2 ฉีดยาก าจัดวัชพืช: ฆ่า
หญ้า คุมหญา้ 

          

  3.3 ฉีดสารป้องกันและ
ก าจัดศัตรูพืช (เชื้อรา 
หนอน เพลี้ย ปู หอย หนู) 

          

  3.4 สารปรับปรุงบ ารุงดิน           
  3.5 ถอนหญา้ /ตัดหญา้           
  3.6 สูบน้ า           
  3.7 อื่นๆ            
4. ค่าเก็บเกีย่วผลผลิต           
  4.1 เกี่ยว           
  4.2 ขนไปสี/ขาย           
  4.3 นวด/ส ี           
  4.4 ตาก           
5. อื่นๆ (ระบุ)...........           

 
7) ผลผลิต และการน าผลผลิตไปใช้ประโยชน์ ของแปลงที่ให้ข้อมูล (ปีการผลิต 2561/62 เข้าร่วมโครงการปีงบประมาณ 2561) 
     

รายการ ปริมาณ/จ านวน 
(กก.) 

ราคา 
(บาท/กก.) 

รวมมูลค่า 
(บาท) 

 1) จ าหน่าย    
 2) รอการจ าหน่าย    
 3) บริโภค/ใช้ในครัวเรือน    
 4) ท าพันธุ์    
 5) ค่าเช่า    
 6) อื่นๆ (ระบุ)  ...............    

รวม    
          

          8) รายได้ครัวเรือนเกษตร  จ านวน ............................................... บาทต่อปี 
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            3.4 การตลาด (กรณีจ าหน่ายสินค้า) 

เร่ือง เดิม (ข้าว) สินค้าที่ปรับเปลี่ยน: อ้อยโรงงาน 

1. ท่านมีตลาดรองรับหรือไม่  1) มี          2) ไม่ม ี  1) มี          2) ไม่ม ี
2. ลักษณะการจ าหน่ายสนิค้า 
(ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ) 

 1) ขายเอง   2) รวมกลุ่มขาย 
 3) เจ้าหน้าท่ีจัดหาแหล่งให ้

 1) ขายเอง   2) รวมกลุ่มขาย 
 3) เจ้าหน้าท่ีจัดหาแหล่งให ้

3. ช่องทางในการจ าหน่าย 
(ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ) 

 1) ขายให้ผู้บริโภคโดยตรงที่ตลาด  
 2) ขายผ่านพ่อค้าคนกลาง 
 3) ขายผ่านโรงสี/สหกรณ ์
 4) ขายผ่าน Social Media 
 5) อื่นๆ...................... 
 

 1) ขายให้ผู้บริโภคโดยตรงที่ตลาด  
 2) ขายผ่านพ่อค้าคนกลาง 
 3) ขายให้โรงงาน/บริษัท 
 4) ขายผ่าน Social Media 
 5) อื่นๆ...................... 

 

3.5 หลังการปรับเปลี่ยนมาผลิต สินค้าชนิดใหม่ แล้ว 
 1) ท่านมีการรวมกลุม่/ตั้งกลุ่ม หรอืไม่  

 1) ไม่มี   2) มี ช่ือกลุ่ม..................................................................... 
2) วิถีการใช้แรงงานในแปลง เปลี่ยนไป หรือไม ่
 1) ไม่เปลี่ยน   
 2) เปลี่ยนไป  2.1) การจ้างแรงงานในแปลง 2.1.1) จ้างแรงงานเพิ่มขึ้น  2.1.2) จ้างแรงงานลดลง   

2.2) การใช้เครื่องจักรในแปลง 2.2.1) เพิ่มขึ้น 2.2.2) ลดลง   
2.3) การใช้แรงงานตนเอง/ดูแลแปลง 2.3.1) เพิ่มขึ้น 2.3.2) ลดลง   
2.4) อื่นๆ ระบ…ุ…………………………………………………………………………………………………….. 

3) ท่านได้ผลติสินคา้ชนิดใหม่ต่อเนื่องมา หรือไม่ (จนถึงปัจจุบัน) 
            1) ไม่ต่อเนื่อง (ปล่อยว่าง/เว้นช่วงฤดู โดยเปลี่ยนไปผลติสินค้า..............................)  2) ต่อเนื่องทุกฤดูการผลิต (ทุกปี)  

4) ท่านได้ขยายพื้นทีผ่ลิตสินค้าชนิดใหม่ เพิ่มขึ้น หรือไม่  
 1) ไม่เพิ่มขึ้น (ปลูกเท่าเดิม)       2) ขยายเพิ่ม จ านวน .................ไร ่  

 
ส่วนที่ 4 ความพึงพอใจ และข้อเสนอแนะ 

4.1 ความพึงพอใจ 
 

      รายการ คะแนน (1-5) เหตุผลประกอบ (ถ้ามี) 
1. ด้านการถ่ายทอดความรู้เพื่อการปรับเปลี่ยน   
2. ด้านการสนับสนุนปัจจยัการผลติที่ไดร้ับ   
3. ด้านการน าความรู้การปรับเปลีย่นการผลิต ไปปรับใช้ในพื้นที่ตนเอง   
4. ด้านการจัดการผลผลิต   
5. ภาพรวมการด าเนินงานโครงการ   

  
 

4.2 ข้อเสนอแนะอืน่ๆ              
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แบบสัมภาษณ์เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 

ในโครงการบริหารจัดการพืน้ที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) ปีงบประมาณ 2561 
 

โดยศูนย์ประเมินผล สศก. ชื่อผู้สัมภาษณ์.....................................................วนัที่เก็บข้อมูล ว/ด/ป.........../.............../2562 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.1 ช่ือ  สกุล  

 
1.2 เลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชน               

 
1.3 อาย ุ(ปี)   

 
1.4 เพศ   หญิง = 0, ชาย = 1 

 
1.5 ที่อยู่  บ้านเลขท่ี  หมู่ที ่  หมู่บ้าน  

 ต าบล   อ าเภอ  

 จังหวัด   รหัสจังหวัด    

 โทร  
 

 รหัส  จังหวัด รหัส จังหวัด รหัส จังหวัด รหัส จังหวัด 
 010 เชียงราย 180 เลย 470 นครนายก 570 นครปฐม 
 020 พะเยา 190 หนองบัวล าภู 480 ปราจีนบุรี 580 กาญจนบุรี 
 030 ล าปาง 200 อุดรธาน ี 490 ฉะเชิงเทรา 590 ราชบุรี 
 040 ล าพูน 210 หนองคาย 500 สระแก้ว 600 สมุทรสงคราม 
 050 เชียงใหม ่ 220 สกลนคร 510 จันทบุรี 610 เพชรบุรี 
 060 แม่ฮ่องสอน 230 นครพนม 520 ตราด 620 ประจวบคีรีขันธ์ 
 070 ตาก 770 บึงกาฬ 530 ระยอง 630 ชุมพร 
 090 สุโขทัย 310 มหาสารคาม 540 ชลบุรี 640 ระนอง 
 100 แพร่ 320 ร้อยเอ็ด 550 สมุทรปราการ 650 สุราษฎร์ธานี 
 110 น่าน 330 กาฬสินธุ ์ 370 สระบุรี 660 พังงา 
 120 อุตรดิตถ์ 340 ขอนแก่น 380 ลพบุรี 670 ภูเก็ต 
 130 พิษณุโลก 290 สุรินทร์ 390 สิงห์บุรี 680 กระบี่ 
 080 ก าแพงเพชร 300 บุรีรัมย์ 400 ชัยนาท 700 นครศรีธรรมราช 
 140 พิจิตร 350 ชัยภูมิ 410 สุพรรณบุรี 690 ตรัง 
 150 นครสวรรค์ 360 นครราชสีมา 420 อ่างทอง 710 พัทลุง 
 160 อุทัยธาน ี 240 มุกดาหาร 430 พระนครศรีอยุธยา 720 สงขลา 
 170 เพชรบูรณ์ 250 ยโสธร 440 นนทบุรี 730 สตูล 
   260 อ านาจเจริญ 450 กรุงเทพมหานคร 740 ปัตตาน ี
   270 อุบลราชธาน ี 460 ปทุมธานี 750 ยะลา 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
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1.6 ระดับการศึกษาสูงสุด

(รหัส) 
 ไม่ส าเร็จการศึกษา = 0,ประถมต้น = 4, ประถมปลาย = 6, มัธยมต้น = 9, มัธยมปลาย/

ปวช. = 12,ปวส.= 14, ปริญญาตรี = 16, ปริญญาโท = 18, ปริญญาเอก = 22 
 
1.7 อาชีพหลัก(รหัส)  ในภาคเกษตร:เกษตรกร = 1, รับจ้างเกษตร = 2 

นอกภาคเกษตร: รับจ้างนอกภาคเกษตร =3, ท างานประจ า = 4, ธุรกิจส่วนตัว = 5 
ไม่มีงานท า: เรียนหนังสือ = 6, ว่างงาน/แม่บ้าน = 7, คนชรา/ผู้พิการ = 8 

 
1.8 ประสบการณ์ท าการเกษตร (ปี)  

 
1.9 จ านวนสมาชิกในครัวเรือน (คน)    

 จ านวนแรงงานในครัวเรือน (คน)   จ านวนแรงงานในภาคเกษตร (คน)  

 
1.10 ที่ดินในการถือครอง     

 รายการ ของตนเอง (ไร่) เช่า (ไร่) ท าฟรี (ไร่) การใช้ประโยชน์ท่ีดิน(รหัส) 

 ในภาคเกษตร     

 นอกภาคเกษตร     

 รหัสการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ที่ดินเกษตรใช้ประโยชน์ทางพืช:ที่นา = 1, ที่พืชไร่ = 2, ที่สวนผลไม้/ไม้ยืนต้น = 3, ที่สวนผัก/สมุนไพร = 4, ที่ไม้ดอก/ไม้ประดับ = 5 
ที่ดินเกษตรใช้ประโยชน์ทางปศุสัตว์:ที่เลี้ยงสัตว์เป็นโรงเรือน/โรงเลี้ยง/คอกสัตว์ = 6, ที่ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์/ปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ = 7 
ที่ดินเกษตรใช้ประโยชน์ทางประมง:ที่เพาะเลี้ยงประมง = 8 
ที่ดินทางการเกษตรใช้ประโยชน์หลายอย่างและแบ่งแยกไม่ได้:ฟาร์มผสม/เกษตรผสมผสาน = 9 
ที่ดินอื่นๆ:ที่ปลูกบ้านเรือนอยู่อาศัย = 10, ที่รกร้างว่างเปล่า = 11, ห้วย/หนอง/คลอง/บึง/สระ = 12, ป่าถือครอง = 13 

 
1.11 การชลประทาน(รหัส)  ในเขตชลประทาน = 1, นอกเขตชลประทาน = 0 

 
1.12 แหล่งน้ าท่ีใช้(รหัส)  น้ าฝน = 1, ชลประทาน = 2, สูบเองจากแหล่งธรรมชาติ = 3, บ่อ/สระ/บาดาล ของตนเอง = 4, 

โครงการเอกชน/ราชการ สูบจากแหล่งธรรมชาติ = 5, กลุ่ม/สถาบัน สูบจากแหล่งธรรมชาติ = 6, 
ซื้อจากผู้ใช้บริการ/ประปา = 7 

 
1.13 การมีส่วนร่วมในโครงการ/นโยบายของรัฐ (ให้ตอบทุกข้อ) มีส่วนร่วม = 1, ไม่มีส่วนร่วม = 0 

 1) ศพก.  3 )  ก า ร บ ริ ห า ร
จัดการน้ า 

 5 )  Zoning by 
Agri-Map 

 7) มาตรฐานสินค้าเกษตร GAP/
เกษตรอินทรีย์ 

 

 2) แปลงใหญ่  4) แผนการผลิต
ข้าวครบวงจร 

 6) ธนาคารสินค้า
เกษตร 

 8) โครงการส่งเสริมเกษตร 
ทฤษฎีใหม่ 

 

 
 
 

   280 ศรีสะเกษ 560 สมุทรสาคร 760 นราธิวาส 
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ส่วนที่ 2 กิจกรรมภายใต้โครงการ  

2.1 พ้ืนที่ข้าวทีเ่ข้าร่วมโครงการ (พ้ืนที่ N ข้าวที่ปรับเปลี่ยน) จ านวน.............. ไร่……………งาน .................ตารางวา 
     (ท่านผลิตข้าว      ต่อเนื่องทุกปี      ไม่ต่อเนื่อง ปีล่าสุดทีผ่ลติ ปี..................) 

2.2 พ้ืนที่ผลิตสินค้าใหม ่ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จ านวน................ ไร่…………งาน...............ตารางวา 
    2.3 ท่านรับทราบข้อมูลโครงการฯ จากสื่อประเภทใด(ตอบได้มากกว่า 1) 

1) สื่อบุคคล      (1) เจ้าหน้าท่ีภาครัฐ      (2) เพื่อนบ้าน      (3) ผู้น าท้องถิ่น (ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน อ.บ.ต.) 
               (4) เกษตรกรผู้น า      (5) (5) อาสาสมัครเกษตรสาขาต่างๆ       (6) อื่นๆ (ระบุ) ............................... 

2) สื่อสิ่งพมิพ์       (1) ป้ายโฆษณา (โปสเตอร์ ไวนลิ)       (2) เอกสารปดิประกาศ (3) อื่นๆ (ระบุ) ............................... 
3) สื่ออิเลคทรอนคิส ์      (1) เสยีงตามสายในหมู่บ้าน       (2) วิทย/ุโทรทัศน์ท้องถิ่น 

            (3) Social Media(Line ,Facebook ..)       (4)อื่นๆ (ระบุ)................................................ 

2.4 การสนับสนนุปัจจัยในการปรับเปลี่ยนการผลิต (พ้ืนที่ที่เข้าร่วมโครงการ) 
            1) ท่านได้รับปจัจัยสนับสนุนเพื่อการปรับเปลี่ยนการผลติหรือไม่  

    (1) ได้รับ  (1.1)      จ านวน    
   (1.2)      จ านวน    

(1.3)      จ านวน    
    (2) ไม่ไดร้ับ(ข้ามไปข้อ 2.4) 

2)  ปัจจัยการผลติที่ท่านได้รับสนบัสนุน ตามข้อ 1) ทันเวลาการใช้งานหรือไม่  
 (1) ทันเวลา (ก่อนใช้งาน 7 วัน) (2) ไม่ทันเวลา เพราะ       

3) ท่านน าปัจจัยที่ได้รับสนับสนุน ตามข้อ 1) ไปใช้ประโยชน์แล้วหรอืยัง  
 (1) น าไปใช้ประโยชน์แล้ว  (1.1) ใช้ได้ทั้งหมดแล้ว (1.2) ใช้ได้บางส่วน เพราะ    
(2) ยังไม่ได้น าไปใช้ประโยชน์ เพราะ         
 
 
 
 

2.5 การอบรมหรือถ่ายทอดความรู้  
1) เร่ืองการจัดการผลิต (เทคนิคการผลิต ลดค่าใช้จ่ายการผลิต ท าปุ๋ยหมัก/น้ าหมักชีวภาพ......) 

1.1) ท่านได้รับการถ่ายทอดความรู้เรื่อง การจดัการผลติเพื่อการปรบัเปลี่ยนการผลิตให้เหมาะสมหรือไม่  
 (1) ได้รับ     (2) ไม่ได้รับ(ข้ามไปข้อ 2)) 

1.2) ท่านมีความรู้เรื่องการจัดการผลิตเพื่อการปรับเปลีย่นการผลติให้เหมาะสมในระดับใด (ให้คะแนน1-5)  
(1) ก่อนอบรม  ..................... คะแนน (2) หลังอบรม ......................... คะแนน 

หากน้อยลง เพราะ           
1.3) หลังอบรม หรือได้รับการถ่ายทอดความรู้ตามข้อ 1.1) แล้ว ท่านได้น าความรู้ที่ได้รับไปใช้หรือไม่ 

 (1)  น าไปใช้  อย่างไร          
 (2)  ไม่ได้น าไปใช้  เนื่องจาก         

2) เร่ืองการแบ่งเขตความเหมาะสมในการผลิตสนิค้าเกษตร 4 ระดับ (Zoning) 
S1 เหมาะสมสูง - ไม่มีข้อจ ากัดในการปลูก  S2 เหมาะสมปานกลาง - มีข้อจ ากัดเล็กน้อยแก้ไขได้ 
S3 เหมาะสมเล็กน้อย - มีข้อจ ากัดท่ีแก้ไขได้ยาก ต้องลงทุนสูงN ไม่เหมาะสม - มีข้อจ ากัดท่ีแก้ไขไม่ได้ หรือต้องลงทุนสูงมาก 

* การสอบถามความเห็น/ทัศนคติ: คะแนนเต็ม 5 คะแนน  
ค่าคะแนน 1 ความเห็น/ทัศนคติ ท่ีเห็นด้วย น้อยที่สุด กับประเด็นที่ถาม 
ค่าคะแนน 5 ความเห็น/ทัศนคติ ท่ีเห็นด้วย มากท่ีสุด กับประเด็นที่ถาม 
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2.1) ท่านได้รับการถ่ายทอดความรู้เรื่อง การแบ่งเขตความเหมาะสมในการผลติสินคา้เกษตร (Zoning) หรือไม ่  
 (1) ได้รับ      (2) ไม่ได้รับ(ข้ามไปข้อ 3)) 

    2.2) ท่านมีความรู้เรื่องการแบง่เขตความเหมาะสมในการผลติสนิค้าเกษตร 4 ระดับ (Zoning) (ให้คะแนน) 
(1) ก่อนอบรบ ...................... คะแนน(2) หลังอบรม ............................. คะแนน 

หากน้อยลง เพราะ           
2.3) ท่านทราบเรื่องการใช้แผนที่เกษตรเพื่อบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) ในการแบ่งเขตความเหมาะสมหรือไม ่
       (1) ทราบ  อยู่ในระดับใด ............... คะแนน  (2) ไม่ทราบ 
      กรณีที่ทราบ ท่านได้น า Agri-Map ไปใช้อย่างไร  (1) ไม่ได้น าไปใช้ เนื่องจาก     

                (2) น าไปใช้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)โดย  
             (2.1) ปรับเปลี่ยนการผลิตให้เหมาะสมกับดิน 
             (2.2) ปรับเปลี่ยนการผลิตที่มีตลาดรองรับ 

             (2.3) อื่นๆ ระบุ ......................................................... 
3)  เร่ืองการท าบัญชีครัวเรือน 

3.1) ท่านได้รับการอบรมการท าบัญชีครัวเรือนหรือไม ่   
 (1) ได้รับ      (2) ไม่ได้รับ(ข้ามไปข้อ 4)) 

3.2) ท่านมีความรู้เรื่องการท าบัญชีครัวเรือน (ให้คะแนน) 
(1) ก่อนอบรม  .............. คะแนน2) หลังอบรม ............. คะแนนหากน้อยลง เพราะ    

3.3) หลังอบรม/ได้รับการถ่ายทอดความรูต้ามข้อ 3.1) แล้ว ท่านไดน้ าความรู้ที่ได้รับไปใช้หรือไม่ 
 (1)  น าไปใช้  (1.1) ท าบัญชีแล้ว  (1.2) สอน/แนะน าผู้อื่นให้ท า (3) อื่นๆ    
 (2)  ไม่ได้น าไปใช้  เนื่องจาก         

           4) เร่ืองการจัดการผลผลิต  
4.1) ท่านได้รับการอบรมเรื่องการจัดการผลผลติหรือไม ่   

 (1) ได้รับ      (2) ไม่ได้รับ(ข้ามไปข้อ 5)) 
4.2) ท่านมีความรู้เรื่องการจัดการผลผลติ (ให้คะแนน) 

(1) ก่อนอบรม  .............. คะแนน 2) หลังอบรม ............. คะแนน หากน้อยลง เพราะ    
4.3) หลังอบรม/ได้รับการถ่ายทอดความรูต้ามข้อ 4.1) แล้ว ท่านไดน้ าความรู้ที่ได้รับไปใช้หรือไม่ 

 (1)  น าไปใช้ (ตอบได้มากว่า 1) ได้แก่  (1.1) น าผลผลิตไปขายเอง  (1.2) รวมกลุ่มกันขาย 

                                                           (1.3) แปรรูป (1.4) อื่นๆ     
 (2)  ไม่ได้น าไปใช้  เนื่องจาก         

           5) เร่ืองท่ีหน่วยงานบูรณาการโครงการ เข้ามาสนับสนนุ ได้แก่ ................................................................................... 

5.1) ท่านมีความรู้เรื่อง.................................................................................. (ให้คะแนน) 
(1) ก่อนอบรม  .............. คะแนน  2) หลังอบรม ............. คะแนน หากน้อยลง เพราะ    

5.2) หลังอบรม/ได้รับการถ่ายทอดความรูต้ามข้อ 5.1) แล้ว ท่านไดน้ าความรู้ที่ได้รับไปใช้หรือไม ่
 (1)  น าไปใช้  อย่างไร          
 (2)  ไม่ได้น าไปใช้  เนื่องจาก         

6) การสนับสนุนจากหน่วยงานรฐั ท่านไดร้ับการสนับสนุน ส่งเสรมิจากหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
    (การอบรมโครงการต่างๆ /การขอค าแนะน า/ประชาคม/สนบัสนุนปัจจัยการผลติ งบประมาณ) เฉลี่ย จ านวน ................... ครั้งต่อปี 
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ส่วนที่ 3 ผลได้/ผลลัพธ์จากการปรับเปลี่ยน 
3.1 การปรับเปลี่ยนการผลิต 
      1) ท่านตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ เพราะอะไร         
      2) ท่านมีประสบการณ์ในการผลิตสินค้าปรับเปลี่ยน (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์)  1) ไม่มี  2) มี มาก่อนแล้ว .................. ป ี
      3) ปัญหาในการปลูกพืชเดิม (ข้าว) ของท่าน คือ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   

 1. มี  ได้แก ่ (1) ผลผลิตต่ า (2) ผลผลติคุณภาพต่ า (3) ต้นทุนสูง (4) อื่นๆ (ระบุ)    
   2. ไมม่ ี  
 4) ปัญหาอุปสรรคในการปรบัเปลีย่นการผลิต คือ (ใส่หมายเลข 1-3 เรียงล าดับข้อท่ีท่านคิดว่าเป็นปญัหามากที่สุดไปหาน้อยทีสุ่ด) 

 (1) ด้านแหล่งน้ า  

 (2) ด้านสภาพดิน 
        (3) ด้านราคาผลผลติสินค้าชนิดใหม ่

 (4) ด้านแรงงาน  
        (5) ด้านต้นทุนการผลติ 
       (6) ด้านเงินทุนปรับเปลี่ยนพื้นที่ 

 (7) ด้านความรู้/ความช านาญการผลิตสินค้าชนิดใหม ่  

 (8) ด้านโรค/แมลง 
        (9) อื่นๆ ระบุ..................................................................... 
  5) สินค้าชนิดใหม่เกิดการปรับเปลี่ยนในพ้ืนท่ีเดิม อย่างไร  

 (1) เกิดการปรับเปลี่ยน เตม็พืน้ท่ี  

 (2) เกิดการปรับเปลี่ยนบางส่วน 
 (3) ไม่เกิดการปรบัเปลีย่น (เกษตรกรน าปัจจัยที่ได้รับไปใช้ในพื้นที่อ่ืน) 

  6) แปลงพืชชนิดใหม่ที่ปรับเปลีย่น ใหผ้ลผลิตแล้วหรือไม ่  
 (1) ใหผ้ลผลิตทั้งหมดแล้ว   
 (2) ใหผ้ลผลิตบางส่วน จ านวน................ไร่.................งาน..................ตารางวา เนื่องจาก (ตอบไดม้ากกว่า 1) 

                 (2.1) บางส่วนรอเวลาให้ผล (2.2) ประสบปัญหาภัยพิบัติ  (2.3) อื่นๆ (ระบุ)                 
 (3) ไม่ใหผ้ลผลิตทั้งหมด เนื่องจาก          
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3.2 การผลิตสินค้าเดิม (สินค้าขา้ว ปีการผลิต 2560/61 ก่อนเขา้ร่วมโครงการ) 

1) แปลงท่ีให้ข้อมูลมีพื้นที ่  ไร ่ งาน  วา 
2) ช่ือพันธุ์ที่ปลูก    ชนิดของข้าวที่ปลูก   ข้าวเหนียว  ข้าวเจ้า 
3) ต้นทุนการผลติ ที่ใช้ในแปลงท่ีให้ข้อมูล 
 

 
รายการ 

 
หน่วย 

1. ของตนเอง/ ได้ฟร ี 2. ซื้อ/ จ่ายเงิน 
มูลค่ารวม 

(บาท) 
ปริมาณ
ทั้งหมด 

ราคา 
(บาท/หน่วย) 

มูลค่า 
(บาท) 

ปริมาณ
ทั้งหมด 

ราคา 
(บาท/หน่วย) 

มูลค่า 
(บาท) 

ต้นทุนปัจจัยการผลิต         

1. เมล็ดพันธุ ์ กก.        
2. ปุ๋ย         

   2.1 ปุย๋อินทรีย ์: มูลไก่ เป็ด สุกร 
โคกระบือ อื่นๆ  

กก. 
       

   2.2 ปุย๋ชีวภาพ          
       - ชนิดเม็ด กก.        

       - ชนิดน้ า ลิตร        
   2.3 ปุย๋เคมี (@50 กก.) กระสอบ        

    - ปุ๋ยสูตร1: ……………………… กระสอบ        
    - ปุ๋ยสูตร2: ……………………… กระสอบ        

      -  ปุ๋ยยูเรีย: (46-0-0) กระสอบ        
   2.4 ปุย๋ชนิดอื่น  กระสอบ        

      - ปุย๋ผสม (เคมี+ชีวภาพ+
อินทรีย์) / (เคมี+อินทรีย์)  

กระสอบ 
       

      -  ปุ๋ยหมัก กระสอบ        

      -  น้ าหมกั ลิตร        
      -  ฮอร์โมน (น้ า/ผง) ลิตร/กก        

3. สารเคมีก าจดัวชัพืช 
กก. /ลิตร 

/ขวด 

       
 3.1 ยาคุมหญา้        

   3.2 ยาฆ่าหญ้า        
4. สารป้องกันและก าจัดศัตรูพืช         

  4.1 ยาป้องกันก าจัดโรค/เชื้อรา 
กก. /ลิตร 

/ขวด 

       
  4.2 ยาฆ่าแมลง หนอน เพลีย้         

  4.3 ศัตรูพืชอื่นๆ: หอย ปู หน ู        
5. สารเคมีอ่ืน และวัสดปุรับปรุงดิน          
   5.1 สารปรับปรุงดิน  

ลิตร/กก 

       
   5.2 ปูนมาล        
   5.3 ปูนขาว        
   5.4 อื่นๆ...................        

6. ค่าเชา่ (รวมทั้งแปลง)  บาท        
7. ภาษีทีด่ิน บาท        

8. อื่นๆ (ระบุ)................ ..........        
* ค่าเสื่อมราคาวัสดุอุปกรณ ์ใชข้้อมูลจากศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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รายการ 

 

1. แรงงานของตนเอง หรือ 
แรงงานทีม่าท าโดยไมต่้องจ่ายคา่แรงงาน 

2. จ้างแรงงาน 3. จ้าง 
เครื่องจักร 

 
มูลค่ารวม 

ใช้เวลา ค่า
น้ ามัน 

อัตราค่าแรง
ในพื้นที ่

รวม 
ค่าแรงงาน 

ใช้เวลา ค่า
น้ ามัน 

อัตราค่าแรง
ในพื้นที ่

รวม 
ค่าแรงงาน 

(ชม./ครั้ง) (บาท) (บาท/คน/วัน) (บาท) ชม. (บาท) (บาท/คน/วัน) (บาท) (บาท) (บาท) 
ต้นทุนแรงงาน           

1. ค่าเตรียมดินแปลงปลูก           
   1.1 ไถครั้งที่ 1           
   1.2 ไถครั้งที่ 2           
   1.3 ไถครั้งที่ 3           
2. ค่าปลูก           
  2.1 ปลูก (หว่าน /เครื่อง)           
  2.2 ปลูกซ่อม           
3. ค่าดูแลรักษา           
  3.1 ใส่ปุ๋ย           
  3.2 ฉีดยาก าจัดวัชพืช: ฆ่า
หญ้า คุมหญา้ 

          

  3.3 ฉีดสารป้องกันและ
ก าจัดศัตรูพืช (เชื้อรา 
หนอน เพลี้ย ปู หอย หนู) 

          

  3.4 สารปรับปรุงบ ารุงดิน           
  3.5 ถอนหญา้ /ตัดหญา้           
  3.6 สูบน้ า           
  3.7 อื่นๆ            
4. ค่าเก็บเกีย่วผลผลิต           
  4.1 เกี่ยว           
  4.2 ขนไปสี/ขาย           
  4.3 นวด/ส ี           
  4.4 ตาก           
5. อื่นๆ (ระบุ)...........           

*เวลา 1 วัน = 8 ช่ัวโมง 
 
4) ผลผลิต และการจ าหน่ายผลผลิตข้าวในแปลงท่ีให้ข้อมูล (ปีการผลิต 2560/61 ก่อนเข้าร่วมโครงการ) 

รายการ ปริมาณ/
จ านวน (กก.) 

ราคา 
(บาท/กก.) 

รวมมูลค่า 
(บาท) 

1) จ าหน่าย    
 2) รอการจ าหน่าย    
 3) บริโภค/ใช้ในครัวเรือน    
4) ท าพันธุ์    
 5) ค่าเช่า    
 6) อื่นๆ (ระบุ)  ...............    

รวม    
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3.3 การผลิต สินค้าที่ปรับเปลี่ยน : ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ปีการผลิต 2561/62 เข้าร่วมโครงการปีงบประมาณ 2561) 

1) แปลงท่ีให้ข้อมูลมีพื้นที ่ ไร่ (ตรงกับส่วนท่ี 2 ข้อ 2.2) 2) ประสบการณ์ในการปลูก จ านวน .......... เดือน .......... ป ี
2) เริ่มปลูก เดือน  ปี 3) ให้ผลผลิต เดือน  ปี  
4) จ านวนพื้นที่ท่ีให้ผลผลติ ......................... ไร่  5) จ านวนครั้งท่ีเกบ็เกี่ยวผลผลิตได้แล้วในปี 2561…………………….ครั้ง 
6) ต้นทุนการผลติในปี 2561 ของแปลงท่ีให้ข้อมูล 

รายการ 
 

หน่วย 
1. ของตนเอง/ ได้ฟร ี 2. ซื้อ/ จ่ายเงิน 

มูลค่ารวม 
(บาท) 

ปริมาณ
ทั้งหมด 

ราคา 
(บาท/หน่วย) 

มูลค่า
(บาท) 

ปริมาณทั้งหมด ราคา 
(บาท/หน่วย) 

มูลค่า 
(บาท) 

ต้นทุนปัจจัยการผลิต         

1. ต้นท่อนพันธุ์ กก.        
2. ปุ๋ย         
   2.1 ปุย๋อินทรีย ์: มูลไก่ เป็ด สุกร โค
กระบือ อื่นๆ  

กก. 
       

   2.2 ปุย๋ชีวภาพ          
       - ชนิดเม็ด (กระสอบ 25/50 กก.) กก.        
       - ชนิดน้ า ลิตร        
   2.3 ปุย๋เคมี (@50 กก.) กระสอบ        
      - ปุย๋สูตร1: ……………………… กระสอบ        
      - ปุย๋สูตร2: ……………………… กระสอบ        
      -  ปุ๋ยยูเรีย: (46-0-0) กระสอบ        
   2.4 ปุย๋ชนิดอื่น  กระสอบ        
      - ปุย๋ผสม (เคมี+ชีวภาพ+อินทรยี์)  กระสอบ        
      -  ปุ๋ยหมัก กระสอบ        
      -  น้ าหมกั ลิตร        
3. สารเคมีก าจดัวชัพืช กก. /

ลิตร /
ขวด 

       
 3.1 ยาคุมหญา้        
   3.2 ยาฆ่าหญ้า        
4. สารป้องกันและก าจัดศัตรูพืช         
  4.1 ยาป้องกันก าจัดโรค/เชื้อรา กก. /

ลิตร /
ขวด 

       
  4.2 ยาฆ่าแมลง หนอน เพลีย้         
  4.3 ศัตรูพืชอื่นๆ.....................         
5. สารเคมีอ่ืนๆ และวัสดปุรบัปรุงดิน  

ลิตร / 
กก. 

       
   5.1 ฮอร์โมน (น้ า/ผง)        
   5.2 น้ ายาชุบทอ่นพันธุ ์        
   5.3 สารปรับปรุงดิน         
   5.4 ปูนมาล        
   5.5 ปูนขาว        
   5.6 อื่นๆ...................        
6. ค่าเชา่ (รวมทั้งแปลง)  บาท        
7. ค่าภาษีทีด่ิน บาท        
8. อื่นๆ: อาหารเลี้ยงแขก ฯลฯ ..........        
9. ค่าเครื่องมืออุปกรณ ์         
   9.1 เครื่องตดัหญา้ 
อายกุารใช้งาน.................ปี 

เครื่อง        

   9.2 เครื่องฉดี/พ่นยา 
อายกุารใช้งาน.................ปี เครื่อง        

  9.3 วสัดุอุปกรณ์อ่ืนๆ          
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รายการ 

 

1. แรงงานของตนเอง หรือ 
แรงงานทีม่าท าโดยไมต่้องจ่ายคา่แรงงาน 

2. จ้างแรงงาน 3. จ้าง 
เครื่องจักร 

 
มูลค่ารวม 

ใช้เวลา ค่า
น้ ามัน 

อัตราค่าแรง
ในพื้นที ่

รวม 
ค่าแรงงาน 

ใช้เวลา ค่า
น้ ามัน 

อัตราค่าแรง
ในพื้นที ่

รวม 
ค่าแรงงาน 

(ชม./ครั้ง) (บาท) (บาท/คน/วัน) (บาท) ชม. (บาท) (บาท/คน/วัน) (บาท) (บาท) (บาท) 
ต้นทุนแรงงาน           

1. ค่าเตรียมดินแปลงปลูก           
   1.1 ไถครั้งที่ 1           
   1.2 ไถครั้งที่ 2           
   1.3 ไถครั้งที่ 3           
2. ค่าปลูก           
  2.1 ปลูก (หว่าน /เครื่อง)           
  2.2 ปลูกซ่อม           
3. ค่าดูแลรักษา           
  3.1 ใส่ปุ๋ย           
  3.2 ฉีดยาก าจัดวัชพืช: ฆ่า
หญ้า คุมหญา้ 

          

  3.3 ฉีดสารป้องกันและ
ก าจัดศัตรูพืช (เชื้อรา 
หนอน เพลี้ย ปู หอย หนู) 

          

  3.4 สารปรับปรุงบ ารุงดิน           
  3.5 ถอนหญา้ /ตัดหญา้           
  3.6 สูบน้ า           
  3.7 อื่นๆ            
4. ค่าเก็บเกีย่วผลผลิต           
  4.1 เกี่ยว           
  4.2 ขนไปสี/ขาย           
  4.3 นวด/ส ี           
  4.4 ตาก           
5. อื่นๆ (ระบุ)...........           

 
7) ผลผลิต และการน าผลผลิตไปใช้ประโยชน์ ของแปลงที่ให้ข้อมูล (ปีการผลิต 2561/62 เข้าร่วมโครงการปีงบประมาณ 2561) 
     

รายการ ปริมาณ/จ านวน 
(กก.) 

ราคา 
(บาท/กก.) 

รวมมูลค่า 
(บาท) 

 1) จ าหน่าย    
 2) รอการจ าหน่าย    
 3) บริโภค/ใช้ในครัวเรือน    
 4) ท าพันธุ์    
 5) ค่าเช่า    
 6) อื่นๆ (ระบุ)  ...............    

รวม    
 
 

          8) รายได้ครัวเรือนเกษตร  จ านวน ............................................... บาทต่อปี 
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3.4 การตลาด (กรณีจ าหน่ายสินค้า) 

เร่ือง เดิม (ข้าว) สินค้าที่ปรับเปลี่ยน: ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
1. ท่านมีตลาดรองรับหรือไม่  1) มี          2) ไม่ม ี  1) มี          2) ไม่ม ี
2. ลักษณะการจ าหน่ายสนิค้า 
(ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ) 

 1) ขายเอง   2) รวมกลุ่มขาย 
 3) เจ้าหน้าท่ีจัดหาแหล่งให ้

 1) ขายเอง   2) รวมกลุ่มขาย 
 3) เจ้าหน้าท่ีจัดหาแหล่งให ้

3. ช่องทางในการจ าหน่าย 
(ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ) 

 1) ขายให้ผู้บริโภคโดยตรงที่ตลาด  
 2) ขายผ่านพ่อค้าคนกลาง 
 3) ขายผ่านโรงสี/สหกรณ ์
 4) ขายผ่าน Social Media 
 5) อื่นๆ...................... 
 

 1) ขายให้ผู้บริโภคโดยตรงที่ตลาด  
 2) ขายผ่านพ่อค้าคนกลาง/ลาน 
 3) ขายผ่านโรงสี/สหกรณ ์
 4) ขายผ่าน Social Media 
 5) อื่นๆ...................... 

 

3.5 หลังการปรับเปลี่ยนมาผลิต สินค้าชนิดใหม่ แล้ว 
 1) ท่านมีการรวมกลุม่/ตั้งกลุ่ม หรอืไม่  

 1) ไม่มี   2) มี ช่ือกลุ่ม..................................................................... 
2) วิถีการใช้แรงงานในแปลง เปลี่ยนไป หรือไม ่
 1) ไม่เปลี่ยน   
 2) เปลี่ยนไป  2.1) การจ้างแรงงานในแปลง 2.1.1) จ้างแรงงานเพิ่มขึ้น  2.1.2) จ้างแรงงานลดลง   

2.2) การใช้เครื่องจักรในแปลง 2.2.1) เพิ่มขึ้น 2.2.2) ลดลง   
2.3) การใช้แรงงานตนเอง/ดูแลแปลง 2.3.1) เพิ่มขึ้น 2.3.2) ลดลง   
2.4) อื่นๆ ระบ…ุ…………………………………………………………………………………………………….. 

3) ท่านได้ผลติสินคา้ชนิดใหม่ต่อเนื่องมา หรือไม่ (จนถึงปัจจุบัน) 
            1) ไม่ต่อเนื่อง (ปล่อยว่าง/เว้นช่วงฤดู โดยเปลี่ยนไปผลติสินค้า..............................)  2) ต่อเนื่องทุกฤดูการผลิต (ทุกปี)  

4) ท่านได้ขยายพื้นทีผ่ลิตสินค้าชนิดใหม่ เพิ่มขึ้น หรือไม่  
 1) ไม่เพิ่มขึ้น (ปลูกเท่าเดิม)       2) ขยายเพิ่ม จ านวน .................ไร ่  

 
ส่วนที่ 4 ความพึงพอใจ และข้อเสนอแนะ 

4.1 ความพึงพอใจ 
 

      รายการ คะแนน (1-5) เหตุผลประกอบ (ถ้ามี) 
1. ด้านการถ่ายทอดความรู้เพื่อการปรับเปลี่ยน   
2. ด้านการสนับสนุนปัจจยัการผลติที่ไดร้ับ   
3. ด้านการน าความรู้การปรับเปลีย่นการผลิต ไปปรับใช้ในพื้นที่ตนเอง   
4. ด้านการจัดการผลผลิต   
5. ภาพรวมการด าเนินงานโครงการ   

 
4.2 ข้อเสนอแนะอืน่ๆ              

               
                

 
-------------------------------------------------- 
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แบบสัมภาษณ์เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 

ในโครงการบริหารจัดการพืน้ที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) ปีงบประมาณ 2561 
 

โดยศูนย์ประเมินผล สศก. ชื่อผู้สัมภาษณ์.....................................................วนัที่เก็บข้อมูล ว/ด/ป.........../.............../2562 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.1 ช่ือ  สกุล  

 
1.2 เลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชน               

 
1.3 อาย ุ(ปี)   

 
1.4 เพศ   หญิง = 0, ชาย = 1 

 
1.5 ที่อยู่  บ้านเลขท่ี  หมู่ที ่  หมู่บ้าน  

 ต าบล   อ าเภอ  

 จังหวัด   รหัสจังหวัด    

 โทร  
 

  รหัส  จังหวัด รหัส จังหวัด รหัส จังหวัด รหัส จังหวัด 
 010 เชียงราย 180 เลย 470 นครนายก 570 นครปฐม 
 020 พะเยา 190 หนองบัวล าภู 480 ปราจีนบุรี 580 กาญจนบุรี 
 030 ล าปาง 200 อุดรธาน ี 490 ฉะเชิงเทรา 590 ราชบุรี 
 040 ล าพูน 210 หนองคาย 500 สระแก้ว 600 สมุทรสงคราม 
 050 เชียงใหม ่ 220 สกลนคร 510 จันทบุรี 610 เพชรบุรี 
 060 แม่ฮ่องสอน 230 นครพนม 520 ตราด 620 ประจวบคีรีขันธ์ 
 070 ตาก 770 บึงกาฬ 530 ระยอง 630 ชุมพร 
 090 สุโขทัย 310 มหาสารคาม 540 ชลบุรี 640 ระนอง 
 100 แพร่ 320 ร้อยเอ็ด 550 สมุทรปราการ 650 สุราษฎร์ธานี 
 110 น่าน 330 กาฬสินธุ ์ 370 สระบุรี 660 พังงา 
 120 อุตรดิตถ์ 340 ขอนแก่น 380 ลพบุรี 670 ภูเก็ต 
 130 พิษณุโลก 290 สุรินทร์ 390 สิงห์บุรี 680 กระบี่ 
 080 ก าแพงเพชร 300 บุรีรัมย์ 400 ชัยนาท 700 นครศรีธรรมราช 
 140 พิจิตร 350 ชัยภูมิ 410 สุพรรณบุรี 690 ตรัง 
 150 นครสวรรค์ 360 นครราชสีมา 420 อ่างทอง 710 พัทลุง 
 160 อุทัยธาน ี 240 มุกดาหาร 430 พระนครศรีอยุธยา 720 สงขลา 
 170 เพชรบูรณ์ 250 ยโสธร 440 นนทบุรี 730 สตูล 
   260 อ านาจเจริญ 450 กรุงเทพมหานคร 740 ปัตตาน ี
   270 อุบลราชธาน ี 460 ปทุมธานี 750 ยะลา 
   280 ศรีสะเกษ 560 สมุทรสาคร 760 นราธิวาส 

หม่อน 
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1.6 ระดับการศึกษาสูงสุด
(รหัส) 

 ไม่ส าเร็จการศึกษา = 0,ประถมต้น = 4, ประถมปลาย = 6, มัธยมต้น = 9, มัธยมปลาย/
ปวช. = 12,ปวส.= 14, ปริญญาตรี = 16, ปริญญาโท = 18, ปริญญาเอก = 22 

 
1.7 อาชีพหลัก(รหัส)  ในภาคเกษตร:เกษตรกร = 1, รับจ้างเกษตร = 2 

นอกภาคเกษตร: รับจ้างนอกภาคเกษตร =3, ท างานประจ า = 4, ธุรกิจส่วนตัว = 5 
ไม่มีงานท า: เรียนหนังสือ = 6, ว่างงาน/แม่บ้าน = 7, คนชรา/ผู้พิการ = 8 

 
1.8 ประสบการณ์ท าการเกษตร (ปี)  

 
1.9 จ านวนสมาชิกในครัวเรือน (คน)    

 จ านวนแรงงานในครัวเรือน (คน)   จ านวนแรงงานในภาคเกษตร (คน)  

 
1.10 ที่ดินในการถือครอง     

 รายการ ของตนเอง (ไร่) เช่า (ไร่) ท าฟรี (ไร่) การใช้ประโยชน์ท่ีดิน(รหัส) 

 ในภาคเกษตร     

 นอกภาคเกษตร     

 รหัสการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ที่ดินเกษตรใช้ประโยชน์ทางพืช:ที่นา = 1, ที่พืชไร่ = 2, ที่สวนผลไม้/ไม้ยืนต้น = 3, ที่สวนผัก/สมุนไพร = 4, ที่ไม้ดอก/ไม้ประดับ = 5 
ที่ดินเกษตรใช้ประโยชน์ทางปศุสัตว์:ที่เลี้ยงสัตว์เป็นโรงเรือน/โรงเลี้ยง/คอกสัตว์ = 6, ที่ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์/ปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ = 7 
ที่ดินเกษตรใช้ประโยชน์ทางประมง:ที่เพาะเลี้ยงประมง = 8 
ที่ดินทางการเกษตรใช้ประโยชน์หลายอย่างและแบ่งแยกไม่ได้:ฟาร์มผสม/เกษตรผสมผสาน = 9 
ที่ดินอื่นๆ:ที่ปลูกบ้านเรือนอยู่อาศัย = 10, ที่รกร้างว่างเปล่า = 11, ห้วย/หนอง/คลอง/บึง/สระ = 12, ป่าถือครอง = 13 

 
1.11 การชลประทาน(รหัส)  ในเขตชลประทาน = 1, นอกเขตชลประทาน = 0 

 
1.12 แหล่งน้ าท่ีใช้(รหัส)  น้ าฝน = 1, ชลประทาน = 2, สูบเองจากแหล่งธรรมชาติ = 3, บ่อ/สระ/บาดาล ของตนเอง = 4, 

โครงการเอกชน/ราชการ สูบจากแหล่งธรรมชาติ = 5, กลุ่ม/สถาบัน สูบจากแหล่งธรรมชาติ = 6, 
ซื้อจากผู้ใช้บริการ/ประปา = 7 

 
1.13 การมีส่วนร่วมในโครงการ/นโยบายของรัฐ (ให้ตอบทุกข้อ) มีส่วนร่วม = 1, ไม่มีส่วนร่วม = 0 

 1) ศพก.  3 )  ก า ร บ ริ ห า ร
จัดการน้ า 

 5 )  Zoning by 
Agri-Map 

 7) มาตรฐานสินค้าเกษตร GAP/
เกษตรอินทรีย์ 

 

 2) แปลงใหญ่  4) แผนการผลิต
ข้าวครบวงจร 

 6) ธนาคารสินค้า
เกษตร 

 8) โครงการส่งเสริมเกษตร 
ทฤษฎีใหม่ 
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ส่วนที่ 2 กิจกรรมภายใต้โครงการ  

2.1 พ้ืนที่ข้าวที่เข้าร่วมโครงการ (พ้ืนที่ N ข้าวที่ปรับเปลี่ยน) จ านวน.............. ไร่……………งาน .................ตารางวา 
     (ท่านผลิตข้าว      ต่อเนื่องทุกปี      ไม่ต่อเนื่อง ปีล่าสุดทีผ่ลติ ปี..................) 

2.2 พ้ืนที่ผลิตสินค้าใหม่ ได้แก่ ปลูกหม่อน จ านวน................ ไร่…………งาน...............ตารางวา 
    2.3 ท่านรับทราบข้อมูลโครงการฯ จากสื่อประเภทใด(ตอบได้มากกว่า 1) 

1) สื่อบุคคล      (1) เจ้าหน้าท่ีภาครัฐ      (2) เพื่อนบ้าน      (3) ผู้น าท้องถิ่น (ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน อ.บ.ต.) 
               (4) เกษตรกรผู้น า      (5) (5) อาสาสมัครเกษตรสาขาต่างๆ       (6) อื่นๆ (ระบุ) ............................... 

2) สื่อสิ่งพมิพ์       (1) ป้ายโฆษณา (โปสเตอร์ ไวนลิ)       (2) เอกสารปดิประกาศ (3) อื่นๆ (ระบุ) ............................... 
3) สื่ออิเลคทรอนคิส ์      (1) เสยีงตามสายในหมู่บ้าน       (2) วิทย/ุโทรทัศน์ท้องถิ่น 

            (3) Social Media(Line ,Facebook ..)       (4)อื่นๆ (ระบุ)................................................ 

2.4 การสนับสนนุปัจจัยในการปรับเปลี่ยนการผลิต (พ้ืนที่ที่เข้าร่วมโครงการ) 
 1) ท่านได้รับปัจจัยสนับสนุนเพื่อการปรับเปลี่ยนการผลิตหรือไม่  

    (1) ได้รับ  (1.1)      จ านวน    
   (1.2)      จ านวน    

(1.3)      จ านวน    
    (2) ไม่ไดร้ับ(ข้ามไปข้อ 2.4) 

2)  ปัจจัยการผลติที่ท่านได้รับสนบัสนุน ตามข้อ 1) ทันเวลาการใช้งานหรือไม่  
 (1) ทันเวลา (ก่อนใช้งาน 7 วัน) (2) ไม่ทันเวลา เพราะ       

3) ท่านน าปัจจัยที่ได้รับสนับสนุน ตามข้อ 1) ไปใช้ประโยชน์แล้วหรอืยัง  
 (1) น าไปใช้ประโยชน์แล้ว  (1.1) ใช้ได้ทั้งหมดแล้ว (1.2) ใช้ได้บางส่วน เพราะ    
(2) ยังไม่ได้น าไปใช้ประโยชน์ เพราะ         
 
 
 
 

2.5 การอบรมหรือถ่ายทอดความรู้  
1) เร่ืองการจัดการผลิต (เทคนิคการผลิต ลดค่าใช้จ่ายการผลิต ท าปุ๋ยหมัก/น้ าหมักชีวภาพ......) 

1.1) ท่านได้รับการถ่ายทอดความรู้เรื่อง การจดัการผลติเพื่อการปรบัเปลี่ยนการผลิตให้เหมาะสมหรือไม่  
 (1) ได้รับ     (2) ไม่ได้รับ(ข้ามไปข้อ 2)) 

1.2) ท่านมีความรู้เรื่องการจัดการผลิตเพื่อการปรับเปลีย่นการผลติให้เหมาะสมในระดับใด (ให้คะแนน1-5)  
(1) ก่อนอบรม  ..................... คะแนน (2) หลังอบรม ......................... คะแนน 

หากน้อยลง เพราะ           
1.3) หลังอบรม หรือได้รับการถ่ายทอดความรู้ตามข้อ 1.1) แล้ว ท่านได้น าความรู้ที่ได้รับไปใช้หรือไม ่

 (1)  น าไปใช้  อย่างไร          
 (2)  ไม่ได้น าไปใช้  เนื่องจาก         

2) เร่ืองการแบ่งเขตความเหมาะสมในการผลิตสนิค้าเกษตร 4 ระดับ (Zoning) 
S1 เหมาะสมสูง - ไม่มีข้อจ ากัดในการปลูก  S2 เหมาะสมปานกลาง - มีข้อจ ากัดเล็กน้อยแก้ไขได้ 
S3 เหมาะสมเล็กน้อย - มีข้อจ ากัดท่ีแก้ไขได้ยาก ต้องลงทุนสูงN ไม่เหมาะสม - มีข้อจ ากัดท่ีแก้ไขไม่ได้ หรือต้องลงทุนสูงมาก 

 

* การสอบถามความเห็น/ทัศนคติ: คะแนนเต็ม 5 คะแนน  
ค่าคะแนน 1 ความเห็น/ทัศนคติ ท่ีเห็นด้วย น้อยที่สุด กับประเด็นที่ถาม 
ค่าคะแนน 5 ความเห็น/ทัศนคติ ท่ีเห็นด้วย มากท่ีสุด กับประเด็นที่ถาม 
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2.1) ท่านได้รับการถ่ายทอดความรู้เรื่อง การแบ่งเขตความเหมาะสมในการผลติสินคา้เกษตร (Zoning) หรือไม ่  
 (1) ได้รับ      (2) ไม่ได้รับ(ข้ามไปข้อ 3)) 

    2.2) ท่านมีความรู้เรื่องการแบง่เขตความเหมาะสมในการผลติสนิค้าเกษตร 4 ระดับ (Zoning) (ให้คะแนน) 
(1) ก่อนอบรบ ...................... คะแนน(2) หลังอบรม ............................. คะแนน 

หากน้อยลง เพราะ           
2.3) ท่านทราบเรื่องการใช้แผนที่เกษตรเพื่อบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) ในการแบ่งเขตความเหมาะสมหรือไม ่
       (1) ทราบ  อยู่ในระดับใด ............... คะแนน  (2) ไม่ทราบ 
      กรณีที่ทราบ ท่านได้น า Agri-Map ไปใช้อย่างไร  (1) ไม่ได้น าไปใช้ เนื่องจาก     

                (2) น าไปใช้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)โดย  
             (2.1) ปรับเปลี่ยนการผลิตให้เหมาะสมกับดิน 
             (2.2) ปรับเปลี่ยนการผลิตที่มีตลาดรองรับ 

             (2.3) อื่นๆ ระบุ ......................................................... 
3)  เร่ืองการท าบัญชีครัวเรือน 

3.1) ท่านได้รับการอบรมการท าบัญชีครัวเรือนหรือไม ่   
 (1) ได้รับ      (2) ไม่ได้รับ(ข้ามไปข้อ 4)) 

3.2) ท่านมีความรู้เรื่องการท าบัญชีครัวเรือน (ให้คะแนน) 
(1) ก่อนอบรม  .............. คะแนน2) หลังอบรม ............. คะแนนหากน้อยลง เพราะ    

3.3) หลังอบรม/ได้รับการถ่ายทอดความรูต้ามข้อ 3.1) แล้ว ท่านไดน้ าความรู้ที่ได้รับไปใช้หรือไม่ 
 (1)  น าไปใช้  (1.1) ท าบัญชีแล้ว  (1.2) สอน/แนะน าผู้อื่นให้ท า (3) อื่นๆ    
 (2)  ไม่ได้น าไปใช้  เนื่องจาก         

           4) เร่ืองการจัดการผลผลิต  
4.1) ท่านได้รับการอบรมเรื่องการจัดการผลผลติหรือไม ่   

 (1) ได้รับ      (2) ไม่ได้รับ(ข้ามไปข้อ 5)) 
4.2) ท่านมีความรู้เรื่องการจัดการผลผลติ (ให้คะแนน) 

(1) ก่อนอบรม  .............. คะแนน 2) หลังอบรม ............. คะแนน หากน้อยลง เพราะ    
4.3) หลังอบรม/ได้รับการถ่ายทอดความรูต้ามข้อ 4.1) แล้ว ท่านไดน้ าความรู้ที่ได้รับไปใช้หรือไม่ 

 (1)  น าไปใช้ (ตอบได้มากว่า 1) ได้แก่  (1.1) น าผลผลิตไปขายเอง  (1.2) รวมกลุ่มกันขาย 

                                                           (1.3) แปรรูป (1.4) อื่นๆ     
 (2)  ไม่ได้น าไปใช้  เนื่องจาก         

           5) เร่ืองท่ีหน่วยงานบูรณาการโครงการ เข้ามาสนับสนนุ ได้แก่ ................................................................................... 

5.1) ท่านมีความรู้เรื่อง.................................................................................. (ให้คะแนน) 
(1) ก่อนอบรม  .............. คะแนน  2) หลังอบรม ............. คะแนน หากน้อยลง เพราะ    

5.2) หลังอบรม/ได้รับการถ่ายทอดความรูต้ามข้อ 5.1) แล้ว ท่านไดน้ าความรู้ที่ได้รับไปใช้หรือไม ่
 (1)  น าไปใช้  อย่างไร          
 (2)  ไม่ได้น าไปใช้  เนื่องจาก         

6) การสนับสนุนจากหน่วยงานรฐั ท่านไดร้ับการสนับสนุน ส่งเสรมิจากหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
    (การอบรมโครงการต่างๆ /การขอค าแนะน า/ประชาคม/สนับสนุนปัจจัยการผลติ งบประมาณ) เฉลี่ย จ านวน ................... ครั้งต่อปี 
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ส่วนที่ 3 ผลได้/ผลลัพธ์จากการปรับเปลี่ยน 
3.1 การปรับเปลี่ยนการผลิต 
      1) ท่านตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ เพราะอะไร         
      2) ท่านมีประสบการณ์ในการผลิตสินค้าปรับเปลี่ยน (ปลูกหมอ่น)  1) ไมม่ี  2) มี มาก่อนแล้ว .................. ป ี
      3) ปัญหาในการปลูกพืชเดิม (ข้าว) ของท่าน คือ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   

 1. มี  ได้แก ่ (1) ผลผลิตต่ า (2) ผลผลติคุณภาพต่ า (3) ต้นทุนสูง (4) อื่นๆ (ระบุ)    
   2. ไมม่ ี  
4) ปัญหาอุปสรรคในการปรบัเปลีย่นการผลิต คือ (ใส่หมายเลข 1-3 เรียงล าดับข้อท่ีท่านคิดว่าเป็นปญัหามากที่สุดไปหาน้อยทีสุ่ด) 
 (1) ด้านแหล่งน้ า  

 (2) ด้านสภาพดิน 
       (3) ด้านราคาผลผลิตสินคา้ชนิดใหม่ 
 (4) ด้านแรงงาน  

       (5) ด้านต้นทุนการผลิต 
      (6) ดา้นเงินทุนปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ี 
 (7) ด้านความรู้/ความช านาญการผลิตสินค้าชนิดใหม ่ 
 (8) ด้านโรค/แมลง 

       (9) อื่นๆ ระบุ..................................................................... 
5) สินค้าชนิดใหม่เกิดการปรับเปลีย่นในพื้นที่เดิม อย่างไร  
 (1) เกิดการปรับเปลี่ยน เตม็พืน้ท่ี  

 (2) เกิดการปรับเปลี่ยนบางส่วน 
 (3) ไม่เกิดการปรบัเปลีย่น (เกษตรกรน าปัจจัยที่ได้รับไปใช้ในพื้นที่อ่ืน) 

6) แปลงพืชชนิดใหม่ที่ปรับเปลี่ยน ใหผ้ลผลิตแล้วหรือไม ่  
 (1) ใหผ้ลผลิตทั้งหมดแล้ว   
 (2) ใหผ้ลผลิตบางส่วน จ านวน................ไร่.................งาน..................ตารางวา เนื่องจาก (ตอบไดม้ากกว่า 1) 
         (2.1) บางส่วนรอเวลาให้ผล (2.2) ประสบปัญหาภัยพบิัติ  (2.3) อื่นๆ (ระบุ)                 
 (3) ไม่ใหผ้ลผลิตทั้งหมด เนื่องจาก          
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3.2 การผลิตสินค้าเดิม (สินค้าขา้ว ปีการผลิต 2560/61 ก่อนเขา้ร่วมโครงการ) 

1) แปลงท่ีให้ข้อมูลมีพื้นที ่  ไร ่ งาน  วา 
2) ช่ือพันธุ์ที่ปลูก    ชนิดของข้าวที่ปลูก   ข้าวเหนียว  ข้าวเจ้า 
3) ต้นทุนการผลติ ที่ใช้ในแปลงท่ีให้ข้อมูล 
 

 
รายการ 

 
หน่วย 

1. ของตนเอง/ ได้ฟร ี 2. ซื้อ/ จ่ายเงิน 
มูลค่ารวม 

(บาท) 
ปริมาณ
ทั้งหมด 

ราคา 
(บาท/หน่วย) 

มูลค่า 
(บาท) 

ปริมาณ
ทั้งหมด 

ราคา 
(บาท/หน่วย) 

มูลค่า 
(บาท) 

ต้นทุนปัจจัยการผลิต         

1. เมล็ดพันธุ ์ กก.        
2. ปุ๋ย         

   2.1 ปุย๋อินทรีย ์: มูลไก่ เป็ด สุกร 
โคกระบือ อื่นๆ  

กก. 
       

   2.2 ปุย๋ชีวภาพ          
       - ชนิดเม็ด กก.        

       - ชนิดน้ า ลิตร        
   2.3 ปุย๋เคมี (@50 กก.) กระสอบ        

    - ปุ๋ยสูตร1: …………………… กระสอบ        
   - ปุย๋สูตร2: …………….……… กระสอบ        

      -  ปุ๋ยยูเรีย: (46-0-0) กระสอบ        
   2.4 ปุย๋ชนิดอื่น  กระสอบ        

      - ปุย๋ผสม (เคมี+ชีวภาพ+
อินทรีย์) / (เคมี+อินทรีย์)  

กระสอบ 
       

      -  ปุ๋ยหมัก กระสอบ        

      -  น้ าหมกั ลิตร        
      -  ฮอร์โมน (น้ า/ผง) ลิตร/กก        

3. สารเคมีก าจดัวชัพืช 
กก. /ลิตร 

/ขวด 

       
 3.1 ยาคุมหญา้        

   3.2 ยาฆ่าหญ้า        
4. สารป้องกันและก าจัดศัตรูพืช         

  4.1 ยาป้องกันก าจัดโรค/เชื้อรา 
กก. /ลิตร 

/ขวด 

       
  4.2 ยาฆ่าแมลง หนอน เพลีย้         

  4.3 ศัตรูพืชอื่นๆ: หอย ปู หน ู        
5. สารเคมีอ่ืน และวัสดปุรับปรุงดิน          
   5.1 สารปรับปรุงดิน  

ลิตร/กก 

       
   5.2 ปูนมาล        
   5.3 ปูนขาว        
   5.4 อื่นๆ...................        

6. ค่าเชา่ (รวมทั้งแปลง)  บาท        
7. ภาษีทีด่ิน บาท        

8. อื่นๆ (ระบุ)................ ..........        
* ค่าเสื่อมราคาวัสดุอุปกรณ ์ใชข้้อมูลจากศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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รายการ 

 

1. แรงงานของตนเอง หรือ 
แรงงานทีม่าท าโดยไมต่้องจ่ายคา่แรงงาน 

2. จ้างแรงงาน 3. จ้าง 
เครื่องจักร 

 
มูลค่ารวม 

ใช้เวลา ค่า
น้ ามัน 

อัตราค่าแรง
ในพื้นที ่

รวม 
ค่าแรงงาน 

ใช้เวลา ค่า
น้ ามัน 

อัตราค่าแรง
ในพื้นที ่

รวม 
ค่าแรงงาน 

(ชม./ครั้ง) (บาท) (บาท/คน/วัน) (บาท) ชม. (บาท) (บาท/คน/วัน) (บาท) (บาท) (บาท) 
ต้นทุนแรงงาน           

1. ค่าเตรียมดินแปลงปลูก           
   1.1 ไถครั้งที่ 1           
   1.2 ไถครั้งที่ 2           
   1.3 ไถครั้งที่ 3           
2. ค่าปลูก           
  2.1 ปลูก (หว่าน /เครื่อง)           
  2.2 ปลูกซ่อม           
3. ค่าดูแลรักษา           
  3.1 ใส่ปุ๋ย           
  3.2 ฉีดยาก าจัดวัชพืช: ฆ่า
หญ้า คุมหญา้ 

          

  3.3 ฉีดสารป้องกันและ
ก าจัดศัตรูพืช (เชื้อรา 
หนอน เพลี้ย ปู หอย หนู) 

          

  3.4 สารปรับปรุงบ ารุงดิน           
  3.5 ถอนหญา้ /ตัดหญา้           
  3.6 สูบน้ า           
  3.7 อื่นๆ            
4. ค่าเก็บเกีย่วผลผลิต           
  4.1 เกี่ยว           
  4.2 ขนไปสี/ขาย           
  4.3 นวด/ส ี           
  4.4 ตาก           
5. อื่นๆ (ระบุ)...........           

*เวลา 1 วัน = 8 ช่ัวโมง 
 
4) ผลผลิต และการจ าหน่ายผลผลิตข้าวในแปลงท่ีให้ข้อมูล (ปีการผลิต 2560/61 ก่อนเข้าร่วมโครงการ) 

รายการ ปริมาณ/
จ านวน (กก.) 

ราคา 
(บาท/กก.) 

รวมมูลค่า 
(บาท) 

1) จ าหน่าย    
 2) รอการจ าหน่าย    
 3) บริโภค/ใช้ในครัวเรือน    
4) ท าพันธุ์    
 5) ค่าเช่า    
 6) อื่นๆ (ระบุ)  ...............    

รวม    
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3.3 การผลิต สินค้าที่ปรับเปลี่ยน : หม่อน (ปกีารผลิต 2561/62 เข้าร่วมโครงการปีงบประมาณ 2561) 

1) แปลงท่ีให้ข้อมูลมีพื้นที ่ ไร่ (ตรงกับส่วนท่ี 2 ข้อ 2.2) 2) ประสบการณ์ในการปลูก จ านวน .......... เดือน .......... ป ี
2) เริ่มปลูก เดือน  ปี 3) ให้ผลผลิต เดือน  ปี  
4) จ านวนพื้นที่ท่ีให้ผลผลติ ......................... ไร่  5) จ านวนครั้งท่ีเกบ็เกี่ยวผลผลิตได้แล้วในปี 2561…………………….ครั้ง 
6) ต้นทุนการผลติในปี 2561 ของแปลงท่ีให้ข้อมูล 

รายการ 
 

หน่วย 
1. ของตนเอง/ ได้ฟร ี 2. ซื้อ/ จ่ายเงิน 

มูลค่ารวม 
(บาท) 

ปริมาณ
ทั้งหมด 

ราคา 
(บาท/หน่วย) 

มูลค่า
(บาท) 

ปริมาณ
ทั้งหมด 

ราคา 
(บาท/หน่วย) 

มูลค่า 
(บาท) 

ต้นทุนปัจจัยการผลิต         

1. ต้นท่อนพันธุ์ กก.        
2. ปุ๋ย         
   2.1 ปุย๋อินทรีย ์: มูลไก่ เป็ด สุกร โค
กระบือ อื่นๆ  

กก. 
       

   2.2 ปุย๋ชีวภาพ          
       - ชนิดเม็ด (กระสอบ 25/50 กก.) กก.        
       - ชนิดน้ า ลิตร        
   2.3 ปุย๋เคมี (@50 กก.) กระสอบ        
      - ปุย๋สูตร1: ................... กระสอบ        
      - ปุย๋สูตร2: ................... กระสอบ        
      -  ปุ๋ยยูเรีย: (46-0-0) กระสอบ        
   2.4 ปุย๋ชนิดอื่น  กระสอบ        
      - ปุย๋ผสม (เคมี+ชีวภาพ+อินทรยี์)  กระสอบ        
      -  ปุ๋ยหมัก กระสอบ        
      -  น้ าหมกั ลิตร        
3. สารเคมีก าจดัวชัพืช กก. /

ลิตร /
ขวด 

       
 3.1 ยาคุมหญา้        
   3.2 ยาฆ่าหญ้า        
4. สารป้องกันและก าจัดศัตรูพืช         
  4.1 ยาป้องกันก าจัดโรค/เชื้อรา กก. /

ลิตร /
ขวด 

       
  4.2 ยาฆ่าแมลง หนอน เพลีย้         
  4.3 ศัตรูพืชอื่นๆ.....................         
5. สารเคมีอ่ืนๆ และวัสดปุรบัปรุงดิน  

ลิตร / 
กก. 

       
   5.1 ฮอร์โมน (น้ า/ผง)        
   5.2 น้ ายาชุบทอ่นพันธุ ์        
   5.3 สารปรับปรุงดิน         
   5.4 ปูนมาล        
   5.5 ปูนขาว        
   5.6 อื่นๆ...................        
6. ค่าเชา่ (รวมทั้งแปลง)  บาท        
7. ค่าภาษีทีด่ิน บาท        
8. อื่นๆ: อาหารเลี้ยงแขก ฯลฯ ..........        
9. ค่าเครื่องมืออุปกรณ ์         
   9.1 เครื่องตดัหญา้ 
อายกุารใช้งาน.................ปี 

เครื่อง        

   9.2 เครื่องฉดี/พ่นยา 
อายกุารใช้งาน.................ปี เครื่อง        

  9.3 วสัดุอุปกรณ์อ่ืนๆ          
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รายการ 

 

1. แรงงานของตนเอง หรือ 
แรงงานทีม่าท าโดยไมต่้องจ่ายคา่แรงงาน 

2. จ้างแรงงาน 3. จ้าง 
เครื่องจักร 

 
มูลค่ารวม ใช้เวลา ค่า

น้ ามัน 
อัตราค่าแรง

ในพื้นที ่
รวม 

ค่าแรงงาน 
ใช้เวลา ค่า

น้ ามัน 
อัตรา

ค่าแรงใน
พื้นที่ 

รวม 
ค่าแรงงาน 

(ชม./ครั้ง) (บาท) (บาท/คน/วัน) (บาท) ชม. (บาท) (บาท/คน/
วัน) 

(บาท) (บาท) (บาท) 

ต้นทุนแรงงาน           

1. ค่าเตรียมดินแปลงปลูก           
   1.1 ไถครั้งที่ 1           
   1.2 ไถครั้งที่ 2           
   1.3 ไถครั้งที่ 3           
2. ค่าปลูก           
  2.1 ปลูก (หว่าน /เครื่อง)           
  2.2 ปลูกซ่อม           
3. ค่าดูแลรักษา           
  3.1 ใส่ปุ๋ย           
  3.2 ฉีดยาก าจัดวัชพืช: ฆ่า
หญ้า คุมหญา้ 

          

  3.3 ฉีดสารป้องกันและ
ก าจัดศัตรูพืช (เชื้อรา 
หนอน เพลี้ย ปู หอย หนู) 

          

  3.4 สารปรับปรุงบ ารุงดิน           
  3.5 ถอนหญา้ /ตัดหญา้           
  3.6 สูบน้ า           
  3.7 อื่นๆ            
4. ค่าเก็บเกีย่วผลผลิต           
  4.1 เกี่ยว           
  4.2 ขนไปสี/ขาย           
  4.3 นวด/ส ี           
  4.4 ตาก           
5. อื่นๆ (ระบุ)...........           

 
7) ผลผลิต และการน าผลผลิตไปใช้ประโยชน์ ของแปลงที่ใหข้้อมูลทั้งปี 2561 (ปีการผลิต 2561/62 เข้าร่วมโครงการปีงบประมาณ 2561) 

     

รายการ ปริมาณ/จ านวน 
(กก.) 

ราคา 
(บาท/กก.) 

รวมมูลค่า 
(บาท) 

 1) จ าหน่าย    
 2) รอการจ าหน่าย    
 3) น าไปเลี้ยงไหม    
 4) ท าพันธุ์    
 5) ค่าเช่า    
 6) อื่นๆ (ระบุ)  ...............    

รวม    
 

8) รายได้ครัวเรือนเกษตร  จ านวน ............................................... บาทต่อปี 
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3.4 การตลาด (กรณีจ าหน่ายสินค้า) 
เร่ือง เดิม (ข้าว) สินค้าที่ปรับเปลี่ยน: หม่อน 

1. ท่านมีตลาดรองรับหรือไม่  1) มี          2) ไม่ม ี  1) มี          2) ไม่ม ี
2. ลักษณะการจ าหน่ายสนิค้า 
(ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ) 

 1) ขายเอง   2) รวมกลุ่มขาย 
 3) เจ้าหน้าท่ีจัดหาแหล่งให ้

 1) ขายเอง   2) รวมกลุ่มขาย 
 3) เจ้าหน้าท่ีจัดหาแหล่งให ้

3. ช่องทางในการจ าหน่าย 
(ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ) 

 1) ขายให้ผู้บริโภคโดยตรงที่ตลาด  
 2) ขายผ่านพ่อค้าคนกลาง 
 3) ขายผ่านโรงสี/สหกรณ ์
 4) ขายผ่าน Social Media 
 5) อื่นๆ...................... 
 

 1) ขายให้ผู้บริโภคโดยตรงที่ตลาด  
 2) ขายผ่านพ่อค้าคนกลาง 
 3) ขายผ่านโรงสี/สหกรณ ์
 4) ขายผ่าน Social Media 
 5) อื่นๆ...................... 

 

3.5 หลังการปรับเปลี่ยนมาผลิต สินค้าชนิดใหม่ แล้ว 
 1) ท่านมีการรวมกลุม่/ตั้งกลุ่ม หรอืไม่  

 1) ไม่มี   2) มี ช่ือกลุ่ม..................................................................... 
2) วิถีการใช้แรงงานในแปลง เปลี่ยนไป หรือไม ่
 1) ไม่เปลี่ยน   
 2) เปลี่ยนไป  2.1) การจ้างแรงงานในแปลง 2.1.1) จ้างแรงงานเพิ่มขึ้น  2.1.2) จ้างแรงงานลดลง   

2.2) การใช้เครื่องจักรในแปลง 2.2.1) เพิ่มขึ้น 2.2.2) ลดลง   
2.3) การใช้แรงงานตนเอง/ดูแลแปลง 2.3.1) เพิ่มขึ้น 2.3.2) ลดลง   
2.4) อื่นๆ ระบ…ุ…………………………………………………………………………………………………….. 

3) ท่านได้ผลติสินคา้ชนิดใหม่ต่อเนื่องมา หรือไม่ (จนถึงปัจจุบัน) 
            1) ไม่ต่อเนื่อง (ปล่อยว่าง/เว้นช่วงฤดู โดยเปลี่ยนไปผลติสินค้า..............................)  2) ต่อเนื่องทุกฤดูการผลิต (ทุกปี)  

4) ท่านได้ขยายพื้นทีผ่ลิตสินค้าชนิดใหม่ เพิ่มขึ้น หรือไม่  
 1) ไม่เพิ่มขึ้น (ปลูกเท่าเดิม)       2) ขยายเพิ่ม จ านวน .................ไร ่  

 

ส่วนที่ 4 ความพึงพอใจ และข้อเสนอแนะ 

4.1 ความพึงพอใจ 
  

     รายการ คะแนน (1-5) เหตุผลประกอบ (ถ้ามี) 
1. ด้านการถ่ายทอดความรู้เพื่อการปรับเปลี่ยน   
2. ด้านการสนับสนุนปัจจยัการผลติที่ไดร้ับ   
3. ด้านการน าความรู้การปรับเปลีย่นการผลิต ไปปรับใช้ในพื้นที่ตนเอง   
4. ด้านการจัดการผลผลิต   
5. ภาพรวมการด าเนินงานโครงการ   

 

4.2 ข้อเสนอแนะอืน่ๆ              
                

 
-------------------------------------------------- 
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แบบสัมภาษณ์เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 

ในโครงการบริหารจัดการพืน้ที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) ปีงบประมาณ 2561 
 

โดยศูนย์ประเมินผล สศก. ชื่อผู้สัมภาษณ์.....................................................วนัที่เก็บข้อมูล ว/ด/ป.........../.............../2562 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.1 ช่ือ  สกุล  

 
1.2 เลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชน               

 
1.3 อาย ุ(ปี)   

 
1.4 เพศ   หญิง = 0, ชาย = 1 

 
1.5 ที่อยู่  บ้านเลขท่ี  หมู่ที ่  หมู่บ้าน  

 ต าบล   อ าเภอ  

 จังหวัด   รหัสจังหวัด    

 โทร  
 

  รหัส  จังหวัด รหัส จังหวัด รหัส จังหวัด รหัส จังหวัด 
 010 เชียงราย 180 เลย 470 นครนายก 570 นครปฐม 
 020 พะเยา 190 หนองบัวล าภู 480 ปราจีนบุรี 580 กาญจนบุรี 
 030 ล าปาง 200 อุดรธาน ี 490 ฉะเชิงเทรา 590 ราชบุรี 
 040 ล าพูน 210 หนองคาย 500 สระแก้ว 600 สมุทรสงคราม 
 050 เชียงใหม ่ 220 สกลนคร 510 จันทบุรี 610 เพชรบุรี 
 060 แม่ฮ่องสอน 230 นครพนม 520 ตราด 620 ประจวบคีรีขันธ์ 
 070 ตาก 770 บึงกาฬ 530 ระยอง 630 ชุมพร 
 090 สุโขทัย 310 มหาสารคาม 540 ชลบุรี 640 ระนอง 
 100 แพร่ 320 ร้อยเอ็ด 550 สมุทรปราการ 650 สุราษฎร์ธานี 
 110 น่าน 330 กาฬสินธุ ์ 370 สระบุรี 660 พังงา 
 120 อุตรดิตถ์ 340 ขอนแก่น 380 ลพบุรี 670 ภูเก็ต 
 130 พิษณุโลก 290 สุรินทร์ 390 สิงห์บุรี 680 กระบี่ 
 080 ก าแพงเพชร 300 บุรีรัมย์ 400 ชัยนาท 700 นครศรีธรรมราช 
 140 พิจิตร 350 ชัยภูมิ 410 สุพรรณบุรี 690 ตรัง 
 150 นครสวรรค์ 360 นครราชสีมา 420 อ่างทอง 710 พัทลุง 
 160 อุทัยธาน ี 240 มุกดาหาร 430 พระนครศรีอยุธยา 720 สงขลา 
 170 เพชรบูรณ์ 250 ยโสธร 440 นนทบุรี 730 สตูล 
   260 อ านาจเจริญ 450 กรุงเทพมหานคร 740 ปัตตาน ี
   270 อุบลราชธาน ี 460 ปทุมธานี 750 ยะลา 
   280 ศรีสะเกษ 560 สมุทรสาคร 760 นราธิวาส 

หญ้าเลี้ยงสัตว-์ปศ. 
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1.6 ระดับการศึกษาสูงสุด
(รหัส) 

 ไม่ส าเร็จการศึกษา = 0,ประถมต้น = 4, ประถมปลาย = 6, มัธยมต้น = 9, มัธยมปลาย/
ปวช. = 12,ปวส.= 14, ปริญญาตรี = 16, ปริญญาโท = 18, ปริญญาเอก = 22 

 
1.7 อาชีพหลัก(รหัส)  ในภาคเกษตร:เกษตรกร = 1, รับจ้างเกษตร = 2 

นอกภาคเกษตร: รับจ้างนอกภาคเกษตร =3, ท างานประจ า = 4, ธุรกิจส่วนตัว = 5 
ไม่มีงานท า: เรียนหนังสือ = 6, ว่างงาน/แม่บ้าน = 7, คนชรา/ผู้พกิาร = 8 

 
1.8 ประสบการณ์ท าการเกษตร (ปี)  

 
1.9 จ านวนสมาชิกในครัวเรือน (คน)    

 จ านวนแรงงานในครัวเรือน (คน)   จ านวนแรงงานในภาคเกษตร (คน)  

 
1.10 ที่ดินในการถือครอง     

 รายการ ของตนเอง (ไร่) เช่า (ไร่) ท าฟรี (ไร่) การใช้ประโยชน์ท่ีดิน(รหัส) 

 ในภาคเกษตร     

 นอกภาคเกษตร     

 รหัสการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ที่ดินเกษตรใช้ประโยชน์ทางพืช:ที่นา = 1, ที่พืชไร่ = 2, ที่สวนผลไม้/ไม้ยืนต้น = 3, ที่สวนผัก/สมุนไพร = 4, ที่ไม้ดอก/ไม้ประดับ = 5 
ที่ดินเกษตรใช้ประโยชน์ทางปศุสัตว์:ที่เลี้ยงสัตว์เป็นโรงเรือน/โรงเลี้ยง/คอกสัตว์ = 6, ที่ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์/ปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ = 7 
ที่ดินเกษตรใช้ประโยชน์ทางประมง:ที่เพาะเลี้ยงประมง = 8 
ที่ดินทางการเกษตรใช้ประโยชน์หลายอย่างและแบ่งแยกไม่ได้:ฟาร์มผสม/เกษตรผสมผสาน = 9 
ที่ดินอื่นๆ:ที่ปลูกบ้านเรือนอยู่อาศัย = 10, ที่รกร้างว่างเปล่า = 11, ห้วย/หนอง/คลอง/บึง/สระ = 12, ป่าถือครอง = 13 

 
1.11 การชลประทาน(รหัส)  ในเขตชลประทาน = 1, นอกเขตชลประทาน = 0 

 
1.12 แหล่งน้ าท่ีใช้(รหัส)  น้ าฝน = 1, ชลประทาน = 2, สูบเองจากแหล่งธรรมชาติ = 3, บ่อ/สระ/บาดาล ของตนเอง = 4, 

โครงการเอกชน/ราชการ สูบจากแหล่งธรรมชาติ = 5, กลุ่ม/สถาบัน สูบจากแหล่งธรรมชาติ = 6, 
ซื้อจากผู้ใช้บริการ/ประปา = 7 

 
1.13 การมีส่วนร่วมในโครงการ/นโยบายของรัฐ (ให้ตอบทุกข้อ) มีส่วนร่วม = 1, ไม่มีส่วนร่วม = 0 

 1) ศพก.  3 )  ก า ร บ ริ ห า ร
จัดการน้ า 

 5 )  Zoning by 
Agri-Map 

 7) มาตรฐานสินค้าเกษตร GAP/
เกษตรอินทรีย์ 

 

 2) แปลงใหญ่  4) แผนการผลิต
ข้าวครบวงจร 

 6) ธนาคารสินค้า
เกษตร 

 8) โครงการส่งเสริมเกษตร 
ทฤษฎีใหม่ 
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ส่วนที่ 2 กิจกรรมภายใต้โครงการ  

2.1 พ้ืนที่ข้าวทีเ่ข้าร่วมโครงการ (พ้ืนที่ N ข้าวที่ปรับเปลี่ยน) จ านวน.............. ไร่……………งาน .................ตารางวา 
     (ท่านผลิตข้าว      ต่อเนื่องทุกปี      ไม่ต่อเนื่อง ปีล่าสุดทีผ่ลติ ปี..................) 

2.2 พ้ืนที่ผลิตสินค้าใหม ่ได้แก่ ปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ จ านวน................ ไร่…………งาน...............ตารางวา 
    2.3 ท่านรับทราบข้อมูลโครงการฯ จากสื่อประเภทใด(ตอบได้มากกว่า 1) 

1) สื่อบุคคล      (1) เจ้าหน้าท่ีภาครัฐ      (2) เพื่อนบ้าน      (3) ผู้น าท้องถิ่น (ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน อ.บ.ต.) 
               (4) เกษตรกรผู้น า      (5) (5) อาสาสมัครเกษตรสาขาต่างๆ       (6) อื่นๆ (ระบุ) ............................... 

2) สื่อสิ่งพมิพ์       (1) ป้ายโฆษณา (โปสเตอร์ ไวนลิ)       (2) เอกสารปดิประกาศ (3) อื่นๆ (ระบุ) ............................... 
3) สื่ออิเลคทรอนคิส ์      (1) เสยีงตามสายในหมู่บ้าน       (2) วิทย/ุโทรทัศน์ท้องถิ่น 

            (3) Social Media(Line ,Facebook ..)       (4)อื่นๆ (ระบุ)................................................ 

2.4 การสนับสนนุปัจจัยในการปรับเปลี่ยนการผลิต (พ้ืนที่ที่เข้าร่วมโครงการ) 
 1) ท่านได้รับปัจจัยสนับสนุนเพื่อการปรับเปลี่ยนการผลิตหรือไม่  

    (1) ได้รับ  (1.1)      จ านวน    
   (1.2)      จ านวน    

(1.3)      จ านวน    
    (2) ไม่ไดร้ับ(ข้ามไปข้อ 2.4) 

2)  ปัจจัยการผลติที่ท่านได้รับสนบัสนุน ตามข้อ 1) ทันเวลาการใช้งานหรือไม่  
 (1) ทันเวลา (ก่อนใช้งาน 7 วัน) (2) ไม่ทันเวลา เพราะ       

3) ท่านน าปัจจัยที่ได้รับสนับสนุน ตามข้อ 1) ไปใช้ประโยชน์แล้วหรอืยัง  
 (1) น าไปใช้ประโยชน์แล้ว  (1.1) ใช้ได้ทั้งหมดแล้ว (1.2) ใช้ได้บางส่วน เพราะ    
(2) ยังไม่ได้น าไปใช้ประโยชน์ เพราะ         
 
 
 
 

2.5 การอบรมหรือถ่ายทอดความรู้  
1) เร่ืองการจัดการผลิต (เทคนิคการผลิต ลดค่าใช้จ่ายการผลิต ท าปุ๋ยหมัก/น้ าหมักชีวภาพ......) 

1.1) ท่านได้รับการถ่ายทอดความรู้เรื่อง การจดัการผลติเพื่อการปรบัเปลี่ยนการผลิตให้เหมาะสมหรือไม่  
 (1) ได้รับ     (2) ไม่ได้รับ(ข้ามไปข้อ 2)) 

1.2) ท่านมีความรู้เรื่องการจัดการผลิตเพื่อการปรับเปลีย่นการผลติให้เหมาะสมในระดับใด (ให้คะแนน1-5)  
(1) ก่อนอบรม  ..................... คะแนน (2) หลังอบรม ......................... คะแนน 

หากน้อยลง เพราะ           
1.3) หลังอบรม หรือได้รับการถ่ายทอดความรู้ตามข้อ 1.1) แล้ว ท่านได้น าความรู้ที่ได้รับไปใช้หรือไม่ 

 (1)  น าไปใช้  อย่างไร          
 (2)  ไม่ได้น าไปใช้  เนื่องจาก         

2) เร่ืองการแบ่งเขตความเหมาะสมในการผลิตสนิค้าเกษตร 4 ระดับ (Zoning) 
S1 เหมาะสมสูง - ไม่มีข้อจ ากัดในการปลูก  S2 เหมาะสมปานกลาง - มีข้อจ ากัดเล็กน้อยแก้ไขได้ 
S3 เหมาะสมเล็กน้อย - มีข้อจ ากัดท่ีแก้ไขได้ยาก ต้องลงทุนสูงN ไม่เหมาะสม - มีข้อจ ากัดท่ีแก้ไขไม่ได้ หรือต้องลงทุนสูงมาก 

 

* การสอบถามความเห็น/ทัศนคติ: คะแนนเต็ม 5 คะแนน  
ค่าคะแนน 1 ความเห็น/ทัศนคติ ท่ีเห็นด้วย น้อยที่สุด กับประเด็นที่ถาม 
ค่าคะแนน 5 ความเห็น/ทัศนคติ ท่ีเห็นด้วย มากท่ีสุด กับประเด็นที่ถาม 
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2.1) ท่านได้รับการถ่ายทอดความรู้เรื่อง การแบ่งเขตความเหมาะสมในการผลติสินคา้เกษตร (Zoning) หรือไม ่  
 (1) ได้รับ      (2) ไม่ได้รับ(ข้ามไปข้อ 3)) 

    2.2) ท่านมีความรู้เรื่องการแบง่เขตความเหมาะสมในการผลติสนิค้าเกษตร 4 ระดับ (Zoning) (ให้คะแนน) 
(1) ก่อนอบรบ ...................... คะแนน(2) หลังอบรม ............................. คะแนน 

หากน้อยลง เพราะ           
2.3) ท่านทราบเรื่องการใช้แผนที่เกษตรเพื่อบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) ในการแบ่งเขตความเหมาะสมหรือไม ่
       (1) ทราบ  อยู่ในระดับใด ............... คะแนน  (2) ไม่ทราบ 
      กรณีที่ทราบ ท่านได้น า Agri-Map ไปใช้อย่างไร  (1) ไม่ได้น าไปใช้ เนื่องจาก     

                (2) น าไปใช้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)โดย  
             (2.1) ปรับเปลี่ยนการผลิตให้เหมาะสมกับดิน 
             (2.2) ปรับเปลี่ยนการผลิตที่มีตลาดรองรับ 

             (2.3) อื่นๆ ระบุ ......................................................... 
3)  เร่ืองการท าบัญชีครัวเรือน 

3.1) ท่านได้รับการอบรมการท าบัญชีครัวเรือนหรือไม ่   
 (1) ได้รับ      (2) ไม่ได้รับ(ข้ามไปข้อ 4)) 

3.2) ท่านมีความรู้เรื่องการท าบัญชีครัวเรือน (ให้คะแนน) 
(1) ก่อนอบรม  .............. คะแนน2) หลังอบรม ............. คะแนนหากน้อยลง เพราะ    

3.3) หลังอบรม/ได้รับการถ่ายทอดความรูต้ามข้อ 3.1) แล้ว ท่านไดน้ าความรู้ที่ได้รับไปใช้หรือไม่ 
 (1)  น าไปใช้  (1.1) ท าบัญชีแล้ว  (1.2) สอน/แนะน าผู้อื่นให้ท า (3) อื่นๆ    
 (2)  ไม่ได้น าไปใช้  เนื่องจาก         

           4) เร่ืองการจัดการผลผลิต  
4.1) ท่านได้รับการอบรมเรื่องการจัดการผลผลติหรือไม ่   

 (1) ได้รับ      (2) ไม่ได้รับ(ข้ามไปข้อ 5)) 
4.2) ท่านมีความรู้เรื่องการจัดการผลผลติ (ให้คะแนน) 

(1) ก่อนอบรม  .............. คะแนน 2) หลังอบรม ............. คะแนน หากน้อยลง เพราะ    
4.3) หลังอบรม/ได้รับการถ่ายทอดความรูต้ามข้อ 4.1) แล้ว ท่านไดน้ าความรู้ที่ได้รับไปใช้หรือไม่ 

 (1)  น าไปใช้ (ตอบได้มากว่า 1) ได้แก่  (1.1) น าผลผลิตไปขายเอง  (1.2) รวมกลุ่มกันขาย 

                                                           (1.3) แปรรูป (1.4) อื่นๆ     
 (2)  ไม่ได้น าไปใช้  เนื่องจาก         

           5) เร่ืองท่ีหน่วยงานบูรณาการโครงการ เข้ามาสนับสนนุ ได้แก่ ................................................................................... 

5.1) ท่านมีความรู้เรื่อง.................................................................................. (ให้คะแนน) 
(1) ก่อนอบรม  .............. คะแนน  2) หลังอบรม ............. คะแนน หากน้อยลง เพราะ    

5.2) หลังอบรม/ได้รับการถ่ายทอดความรูต้ามข้อ 5.1) แล้ว ท่านไดน้ าความรู้ที่ได้รับไปใช้หรือไม ่
 (1)  น าไปใช้  อย่างไร          
 (2)  ไม่ได้น าไปใช้  เนื่องจาก         

6) การสนับสนุนจากหน่วยงานรฐั ท่านไดร้ับการสนับสนุน ส่งเสรมิจากหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
    (การอบรมโครงการต่างๆ /การขอค าแนะน า/ประชาคม/สนบัสนุนปัจจัยการผลติ งบประมาณ) เฉลี่ย จ านวน ................... ครั้งต่อปี 
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ส่วนที่ 3 ผลได้/ผลลัพธ์จากการปรับเปลี่ยน 
3.1 การปรับเปลี่ยนการผลิต 
      1) ท่านตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ เพราะอะไร         
      2) ท่านมีประสบการณ์ในการผลิตสินค้าปรับเปลี่ยน (ปลูกหญา้เลี้ยงสตัว์)  1) ไมม่ี  2) มี มาก่อนแล้ว .................. ป ี
      3) ปัญหาในการปลูกพืชเดิม (ข้าว) ของท่าน คือ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   

 1. มี  ได้แก ่ (1) ผลผลิตต่ า (2) ผลผลติคุณภาพต่ า (3) ต้นทุนสูง (4) อื่นๆ (ระบุ)    
   2. ไมม่ ี  
  4) ปัญหาอุปสรรคในการปรับเปลี่ยนการผลติ คือ (ใส่หมายเลข 1-3 เรียงล าดับข้อท่ีท่านคิดว่าเป็นปญัหามากท่ีสุดไปหาน้อยท่ีสดุ) 

 (1) ด้านแหล่งน้ า  

 (2) ด้านสภาพดิน 
        (3) ด้านราคาผลผลติสินค้าชนิดใหม ่

 (4) ด้านแรงงาน  
        (5) ด้านต้นทุนการผลติ 
       (6) ด้านเงินทุนปรับเปลี่ยนพื้นที่ 

 (7) ด้านความรู้/ความช านาญการผลิตสินค้าชนิดใหม ่  

 (8) ด้านโรค/แมลง 
        (9) อื่นๆ ระบุ..................................................................... 
   5) สินค้าชนิดใหม่เกิดการปรับเปลี่ยนในพ้ืนท่ีเดิม อย่างไร  

 (1) เกิดการปรับเปลี่ยน เตม็พืน้ท่ี  

 (2) เกิดการปรับเปลี่ยนบางส่วน 
 (3) ไม่เกิดการปรบัเปลีย่น (เกษตรกรน าปัจจัยที่ได้รับไปใช้ในพื้นที่อ่ืน) 

   6) แปลงพืชชนิดใหม่ที่ปรับเปลีย่น ใหผ้ลผลติแล้วหรือไม ่  
 (1) ใหผ้ลผลิตทั้งหมดแล้ว   
 (2) ใหผ้ลผลิตบางส่วน จ านวน................ไร่.................งาน..................ตารางวา เนื่องจาก (ตอบไดม้ากกว่า 1) 

                 (2.1) บางส่วนรอเวลาให้ผล (2.2) ประสบปัญหาภัยพิบัติ  (2.3) อื่นๆ (ระบุ)                 
 (3) ไม่ใหผ้ลผลิตทั้งหมด เนื่องจาก          
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3.2 การผลิตสินค้าเดิม (สินค้าขา้ว ปีการผลิต 2560/61 ก่อนเขา้ร่วมโครงการ) 

1) แปลงท่ีให้ข้อมูลมีพื้นที ่  ไร ่ งาน  วา 
2) ช่ือพันธุ์ที่ปลูก    ชนิดของข้าวที่ปลูก   ข้าวเหนียว  ข้าวเจ้า 
3) ต้นทุนการผลติ ที่ใช้ในแปลงท่ีให้ข้อมูล 
 

 
รายการ 

 
หน่วย 

1. ของตนเอง/ ได้ฟร ี 2. ซื้อ/ จ่ายเงิน 
มูลค่ารวม 

(บาท) 
ปริมาณ
ทั้งหมด 

ราคา 
(บาท/หน่วย) 

มูลค่า 
(บาท) 

ปริมาณ
ทั้งหมด 

ราคา 
(บาท/หน่วย) 

มูลค่า 
(บาท) 

ต้นทุนปัจจัยการผลิต         

1. เมล็ดพันธุ ์ กก.        
2. ปุ๋ย         

   2.1 ปุย๋อินทรีย ์: มูลไก่ เป็ด สุกร 
โคกระบือ อื่นๆ  

กก. 
       

   2.2 ปุย๋ชีวภาพ          
       - ชนิดเม็ด กก.        

       - ชนิดน้ า ลิตร        
   2.3 ปุย๋เคมี (@50 กก.) กระสอบ        

    - ปุ๋ยสูตร1: ……………………… กระสอบ        
    - ปุ๋ยสูตร2: ……………………… กระสอบ        

      -  ปุ๋ยยูเรีย: (46-0-0) กระสอบ        
   2.4 ปุย๋ชนิดอื่น  กระสอบ        

      - ปุย๋ผสม (เคมี+ชีวภาพ+
อินทรีย์) / (เคมี+อินทรีย์)  

กระสอบ 
       

      -  ปุ๋ยหมัก กระสอบ        

      -  น้ าหมกั ลิตร        
      -  ฮอร์โมน (น้ า/ผง) ลิตร/กก        

3. สารเคมีก าจดัวชัพืช 
กก. /ลิตร 

/ขวด 

       
 3.1 ยาคุมหญา้        

   3.2 ยาฆ่าหญ้า        
4. สารป้องกันและก าจัดศัตรูพืช         

  4.1 ยาป้องกันก าจัดโรค/เชื้อรา 
กก. /ลิตร 

/ขวด 

       
  4.2 ยาฆ่าแมลง หนอน เพลีย้         

  4.3 ศัตรูพืชอื่นๆ: หอย ปู หน ู        
5. สารเคมีอ่ืน และวัสดปุรับปรุงดิน          
   5.1 สารปรับปรุงดิน  

ลิตร/กก 

       
   5.2 ปูนมาล        
   5.3 ปูนขาว        
   5.4 อื่นๆ...................        

6. ค่าเชา่ (รวมทั้งแปลง)  บาท        
7. ภาษีทีด่ิน บาท        

8. อื่นๆ (ระบุ)................ ..........        
* ค่าเสื่อมราคาวัสดุอุปกรณ ์ใชข้้อมูลจากศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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รายการ 

 

1. แรงงานของตนเอง หรือ 
แรงงานทีม่าท าโดยไมต่้องจ่ายคา่แรงงาน 

2. จ้างแรงงาน 3. จ้าง 
เครื่องจักร 

 
มูลค่ารวม 

ใช้เวลา ค่า
น้ ามัน 

อัตราค่าแรง
ในพื้นที ่

รวม 
ค่าแรงงาน 

ใช้เวลา ค่า
น้ ามัน 

อัตราค่าแรง
ในพื้นที ่

รวม 
ค่าแรงงาน 

(ชม./ครั้ง) (บาท) (บาท/คน/วัน) (บาท) ชม. (บาท) (บาท/คน/วัน) (บาท) (บาท) (บาท) 
ต้นทุนแรงงาน           

1. ค่าเตรียมดินแปลงปลูก           
   1.1 ไถครั้งที่ 1           
   1.2 ไถครั้งที่ 2           
   1.3 ไถครั้งที่ 3           
2. ค่าปลูก           
  2.1 ปลูก (หว่าน /เครื่อง)           
  2.2 ปลูกซ่อม           
3. ค่าดูแลรักษา           
  3.1 ใส่ปุ๋ย           
  3.2 ฉีดยาก าจัดวัชพืช: ฆ่า
หญ้า คุมหญา้ 

          

  3.3 ฉีดสารป้องกันและ
ก าจัดศัตรูพืช (เชื้อรา 
หนอน เพลี้ย ปู หอย หนู) 

          

  3.4 สารปรับปรุงบ ารุงดิน           
  3.5 ถอนหญา้ /ตัดหญา้           
  3.6 สูบน้ า           
  3.7 อื่นๆ            
4. ค่าเก็บเกีย่วผลผลิต           
  4.1 เกี่ยว           
  4.2 ขนไปสี/ขาย           
  4.3 นวด/ส ี           
  4.4 ตาก           
5. อื่นๆ (ระบุ)...........           

*เวลา 1 วัน = 8 ช่ัวโมง 
 
4) ผลผลิต และการจ าหน่ายผลผลิตข้าวในแปลงท่ีให้ข้อมูล (ปีการผลิต 2560/61 ก่อนเข้าร่วมโครงการ) 

รายการ ปริมาณ/
จ านวน (กก.) 

ราคา 
(บาท/กก.) 

รวมมูลค่า 
(บาท) 

1) จ าหน่าย    
 2) รอการจ าหน่าย    
 3) บริโภค/ใช้ในครัวเรือน    
4) ท าพันธุ์    
 5) ค่าเช่า    
 6) อื่นๆ (ระบุ)  ...............    

รวม    
 
      5) รายได้ครัวเรือนเกษตร  จ านวน ............................................... บาทต่อปี 
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3.3 การผลิต สินค้าที่ปรับเปลี่ยน : หญ้าเลี้ยงสัตว์ (ปีการผลิต 2561/62 เข้าร่วมโครงการปีงบประมาณ 2561) 

1) แปลงท่ีให้ข้อมูลมีพื้นที ่ ไร่ (ตรงกับส่วนท่ี 2 ข้อ 2.2) 2) ประสบการณ์ในการปลูก จ านวน .......... เดือน .......... ป ี
2) เริ่มปลูก เดือน  ปี        3) ให้ผลผลิต เดือน  ปี  
4) จ านวนพื้นที่ท่ีให้ผลผลติ ......................... ไร่  5) จ านวนครั้งท่ีเกบ็เกี่ยวผลผลิตได้แล้วในปี 2561…………………….ครั้ง 
6) ต้นทุนการผลติในปี 2561 ของแปลงท่ีให้ข้อมูล 
 

รายการ 
 

หน่วย 
1. ของตนเอง/ ได้ฟร ี 2. ซื้อ/ จ่ายเงิน 

มูลค่ารวม 
(บาท) 

ปริมาณ
ทั้งหมด 

ราคา 
(บาท/หน่วย) 

มูลค่า
(บาท) 

ปริมาณทั้งหมด ราคา 
(บาท/หน่วย) 

มูลค่า 
(บาท) 

ต้นทุนปัจจัยการผลิต         

1. ต้นท่อนพันธุ์ กก.        
2. ปุ๋ย         
   2.1 ปุย๋อินทรีย ์: มูลไก่ เป็ด สุกร โค
กระบือ อื่นๆ  

กก. 
       

   2.2 ปุย๋ชีวภาพ          
       - ชนิดเม็ด (กระสอบ 25/50 กก.) กก.        
       - ชนิดน้ า ลิตร        
   2.3 ปุย๋เคมี (@50 กก.) กระสอบ        
      - ปุย๋สูตร1: ……..................... กระสอบ        
      - ปุย๋สูตร2: ……..................... กระสอบ        
      - ปุย๋ยูเรีย: (46-0-0) กระสอบ        
   2.4 ปุย๋ชนิดอื่น  กระสอบ        
      - ปุย๋ผสม (เคมี+ชีวภาพ+อินทรยี์)  กระสอบ        
      - ปุย๋หมกั กระสอบ        
      - น้ าหมัก ลิตร        
3. สารเคมีก าจดัวชัพืช กก. /

ลิตร /
ขวด 

       
 3.1 ยาคุมหญา้        
   3.2 ยาฆ่าหญ้า        
4. สารป้องกันและก าจัดศัตรูพืช         
  4.1 ยาป้องกันก าจัดโรค/เชื้อรา กก. /

ลิตร /
ขวด 

       
  4.2 ยาฆ่าแมลง หนอน เพลีย้         
  4.3 ศัตรูพืชอื่นๆ.....................         
5. สารเคมีอ่ืนๆ และวัสดปุรบัปรุงดิน  

ลิตร / 
กก. 

       
   5.1 ฮอร์โมน (น้ า/ผง)        
   5.2 น้ ายาชุบทอ่นพันธุ ์        
   5.3 สารปรับปรุงดิน         
   5.4 ปูนมาล        
   5.5 ปูนขาว        
   5.6 อื่นๆ...................        
6. ค่าเชา่ (รวมทั้งแปลง)  บาท        
7. ค่าภาษีทีด่ิน บาท        
8. อื่นๆ: อาหารเลี้ยงแขก ฯลฯ ..........        
9. ค่าเครื่องมืออุปกรณ ์         
   9.1 เครื่องตดัหญา้ อายุใช้งาน......ปี เครื่อง        
   9.2 เครื่องฉดี/พ่นยา อายุใช้งาน...ปี เครื่อง        
  9.3 วสัดุอุปกรณ์อ่ืนๆ  
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รายการ 

 

1. แรงงานของตนเอง หรือ 
แรงงานทีม่าท าโดยไมต่้องจ่ายคา่แรงงาน 

2. จ้างแรงงาน 3. จ้าง 
เครื่องจักร 

 
มูลค่ารวม 

ใช้เวลา ค่า
น้ ามัน 

อัตราค่าแรง
ในพื้นที ่

รวม 
ค่าแรงงาน 

ใช้เวลา ค่า
น้ ามัน 

อัตราค่าแรง
ในพื้นที ่

รวม 
ค่าแรงงาน 

(ชม./ครั้ง) (บาท) (บาท/คน/วัน) (บาท) ชม. (บาท) (บาท/คน/วัน) (บาท) (บาท) (บาท) 
ต้นทุนแรงงาน           

1. ค่าเตรียมดินแปลงปลูก           
   1.1 ไถครั้งที่ 1           
   1.2 ไถครั้งที่ 2           
   1.3 ไถครั้งที่ 3           
2. ค่าปลูก           
  2.1 ปลูก (หว่าน /เครื่อง)           
  2.2 ปลูกซ่อม           
3. ค่าดูแลรักษา           
  3.1 ใส่ปุ๋ย           
  3.2 ฉีดยาก าจัดวัชพืช: ฆ่า
หญ้า คุมหญา้ 

          

  3.3 ฉีดสารป้องกันและ
ก าจัดศัตรูพืช (เชื้อรา 
หนอน เพลี้ย ปู หอย หนู) 

          

  3.4 สารปรับปรุงบ ารุงดิน           
  3.5 ถอนหญา้ /ตัดหญา้           
  3.6 สูบน้ า           
  3.7 อื่นๆ            
4. ค่าเก็บเกีย่วผลผลิต           
  4.1 เกี่ยว           
  4.2 ขนไปสี/ขาย           
  4.3 นวด/ส ี           
  4.4 ตาก           
5. อื่นๆ (ระบุ)...........           

 
7) ผลผลิต และการน าผลผลิตไปใช้ประโยชน์ ของแปลงทีใ่หข้้อมูลทั้งปี (ปีการผลิต 2561/62 เข้าร่วมโครงการปีงบประมาณ 2561) 

 

รายการ 
จ านวน 
(กก.) 

การน าผลผลิตไปใช้ประโยชน ์

รวมมูลค่า 
(บาท) 

1) จ าหน่าย 2) ใช้
เลี้ยงสัตว์ 

(กก.) 
 

3) อื่นๆ 
(กก.)  (1) แบบสับ (2) แบบไม่สับ 

จ านวน
(กก.) 

ราคา 
(บาทต่อกก.) 

จ านวน
(กก.) 

ราคา 
(บาทต่อกก.) 

1) หญ้าเนเปียร ์         
2) หญ้ารูซี ่         
3) หญ้ากินนี         
4) หญ้าแพงโกล่า         
5) .........................         

รวม         
  

 หมายเหตุ : ประมาณการผลผลิตท้ังปี (ปี 2561) ในแต่ละชนิดหญ้าที่ผลิต 
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3.4 การตลาด (กรณีจ าหน่ายสินค้า) 

เร่ือง เดิม (ข้าว) สินค้าที่ปรับเปลี่ยน: หญ้าเลี้ยงสัตว์ 
1. ท่านมีตลาดรองรับหรือไม่  1) มี          2) ไม่ม ี  1) มี          2) ไม่ม ี
2. ลักษณะการจ าหน่ายสนิค้า 
(ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ) 

 1) ขายเอง   2) รวมกลุ่มขาย 
 3) เจ้าหน้าท่ีจัดหาแหล่งให ้

 1) ขายเอง   2) รวมกลุ่มขาย 
 3) เจ้าหน้าท่ีจัดหาแหล่งให ้

3. ช่องทางในการจ าหน่าย 
(ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ) 

 1) ขายให้ผู้บริโภคโดยตรงที่ตลาด  
 2) ขายผ่านพ่อค้าคนกลาง 
 3) ขายผ่านโรงสี/สหกรณ ์
 4) ขายผ่าน Social Media 
 5) อื่นๆ...................... 
 

 1) ขายให้ผู้บริโภคโดยตรงที่ตลาด  
 2) ขายผ่านพ่อค้าคนกลาง 
 3) ขายผ่านบริษัท/ห้างร้าน/โรงงาน 
 4) ขายผ่าน Social Media 
 5) อื่นๆ...................... 

 

3.5 หลังการปรับเปลี่ยนมาผลิต สินค้าชนิดใหม่ แล้ว 
 1) ท่านมีการรวมกลุม่/ตั้งกลุ่ม หรอืไม่  

 1) ไม่มี   2) มี ช่ือกลุ่ม..................................................................... 
2) วิถีการใช้แรงงานในแปลง เปลี่ยนไป หรือไม ่
 1) ไม่เปลี่ยน   
 2) เปลี่ยนไป  2.1) การจ้างแรงงานในแปลง 2.1.1) จ้างแรงงานเพิ่มขึ้น  2.1.2) จ้างแรงงานลดลง   

2.2) การใช้เครื่องจักรในแปลง 2.2.1) เพิ่มขึ้น 2.2.2) ลดลง   
2.3) การใช้แรงงานตนเอง/ดูแลแปลง 2.3.1) เพิ่มขึ้น 2.3.2) ลดลง   
2.4) อื่นๆ ระบ…ุ…………………………………………………………………………………………………….. 

3) ท่านได้ผลติสินคา้ชนิดใหม่ต่อเนื่องมา หรือไม่ (จนถึงปัจจุบัน) 
            1) ไม่ต่อเนื่อง (ปล่อยว่าง/เว้นช่วงฤดู โดยเปลี่ยนไปผลติสินค้า..............................)  2) ต่อเนื่องทุกฤดูการผลิต (ทุกปี)  

4) ท่านได้ขยายพื้นทีผ่ลิตสินค้าชนิดใหม่ เพิ่มขึ้น หรือไม่  
 1) ไม่เพิ่มขึ้น (ปลูกเท่าเดิม)       2) ขยายเพิ่ม จ านวน .................ไร ่  

 
ส่วนที่ 4 ความพึงพอใจ และข้อเสนอแนะ 

4.1 ความพึงพอใจ 
  

      รายการ คะแนน (1-5) เหตุผลประกอบ (ถ้ามี) 
1. ด้านการถ่ายทอดความรู้เพื่อการปรับเปลี่ยน   
2. ด้านการสนับสนุนปัจจยัการผลติที่ไดร้ับ   
3. ด้านการน าความรู้การปรับเปลีย่นการผลิต ไปปรับใช้ในพื้นที่ตนเอง   
4. ด้านการจัดการผลผลิต   
5. ภาพรวมการด าเนินงานโครงการ   

 

4.2 ข้อเสนอแนะอืน่ๆ              
               
                

 

-------------------------------------------------- 



124 
 

 

 
แบบสัมภาษณ์เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 

ในโครงการบริหารจัดการพืน้ที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) ปีงบประมาณ 2561 
 

โดยศูนย์ประเมินผล สศก. ชื่อผู้สัมภาษณ์.....................................................วนัที่เก็บข้อมูล ว/ด/ป.........../.............../2562 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.1 ช่ือ  สกุล  

 
1.2 เลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชน               

 
1.3 อาย ุ(ปี)   

 
1.4 เพศ   หญิง = 0, ชาย = 1 

 
1.5 ที่อยู่  บ้านเลขท่ี  หมู่ที ่  หมู่บ้าน  

 ต าบล   อ าเภอ  

 จังหวัด   รหัสจังหวัด    

 โทร  
 

 รหัส  จังหวัด รหัส จังหวัด รหัส จังหวัด รหัส จังหวัด 
 010 เชียงราย 180 เลย 470 นครนายก 570 นครปฐม 
 020 พะเยา 190 หนองบัวล าภู 480 ปราจีนบุรี 580 กาญจนบุรี 
 030 ล าปาง 200 อุดรธาน ี 490 ฉะเชิงเทรา 590 ราชบุรี 
 040 ล าพูน 210 หนองคาย 500 สระแก้ว 600 สมุทรสงคราม 
 050 เชียงใหม ่ 220 สกลนคร 510 จันทบุรี 610 เพชรบุรี 
 060 แม่ฮ่องสอน 230 นครพนม 520 ตราด 620 ประจวบคีรีขันธ์ 
 070 ตาก 770 บึงกาฬ 530 ระยอง 630 ชุมพร 
 090 สุโขทัย 310 มหาสารคาม 540 ชลบุรี 640 ระนอง 
 100 แพร่ 320 ร้อยเอ็ด 550 สมุทรปราการ 650 สุราษฎร์ธานี 
 110 น่าน 330 กาฬสินธุ ์ 370 สระบุรี 660 พังงา 
 120 อุตรดิตถ์ 340 ขอนแก่น 380 ลพบุรี 670 ภูเก็ต 
 130 พิษณุโลก 290 สุรินทร์ 390 สิงห์บุรี 680 กระบี่ 
 080 ก าแพงเพชร 300 บุรีรัมย์ 400 ชัยนาท 700 นครศรีธรรมราช 
 140 พิจิตร 350 ชัยภูมิ 410 สุพรรณบุรี 690 ตรัง 
 150 นครสวรรค์ 360 นครราชสีมา 420 อ่างทอง 710 พัทลุง 
 160 อุทัยธาน ี 240 มุกดาหาร 430 พระนครศรีอยุธยา 720 สงขลา 
 170 เพชรบูรณ์ 250 ยโสธร 440 นนทบุรี 730 สตูล 
   260 อ านาจเจริญ 450 กรุงเทพมหานคร 740 ปัตตาน ี
   270 อุบลราชธาน ี 460 ปทุมธานี 750 ยะลา 
   280 ศรีสะเกษ 560 สมุทรสาคร 760 นราธิวาส 

ประมง 
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1.6 ระดับการศึกษาสูงสุด
(รหัส) 

 ไม่ส าเร็จการศึกษา = 0,ประถมต้น = 4, ประถมปลาย = 6, มัธยมต้น = 9, มัธยมปลาย/
ปวช. = 12,ปวส. = 14, ปริญญาตรี = 16, ปริญญาโท = 18, ปริญญาเอก = 22 

 
1.7 อาชีพหลัก(รหัส)  ในภาคเกษตร:เกษตรกร = 1, รับจ้างเกษตร = 2 

นอกภาคเกษตร: รับจ้างนอกภาคเกษตร =3, ท างานประจ า = 4, ธุรกิจส่วนตัว = 5 
ไม่มีงานท า: เรียนหนังสือ = 6, ว่างงาน/แม่บ้าน = 7, คนชรา/ผู้พิการ = 8 

 
1.8 ประสบการณ์ท าการเกษตร (ปี)  

 
1.9 จ านวนสมาชิกในครัวเรือน (คน)    

 จ านวนแรงงานในครัวเรือน (คน)   จ านวนแรงงานในภาคเกษตร (คน)  

 
1.10 ที่ดินในการถือครอง     

 รายการ ของตนเอง (ไร่) เช่า (ไร่) ท าฟรี (ไร่) การใช้ประโยชน์ท่ีดิน(รหัส) 

 ในภาคเกษตร     

 นอกภาคเกษตร     

 รหัสการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ที่ดินเกษตรใช้ประโยชน์ทางพืช:ที่นา = 1, ที่พืชไร่ = 2, ที่สวนผลไม้/ไม้ยืนต้น = 3, ที่สวนผัก/สมุนไพร = 4, ที่ไม้ดอก/ไม้ประดับ = 5 
ที่ดินเกษตรใช้ประโยชน์ทางปศุสัตว์:ที่เลี้ยงสัตว์เป็นโรงเรือน/โรงเลี้ยง/คอกสัตว์ = 6, ที่ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์/ปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ = 7 
ที่ดินเกษตรใช้ประโยชน์ทางประมง:ที่เพาะเลี้ยงประมง = 8 
ที่ดินทางการเกษตรใช้ประโยชน์หลายอย่างและแบ่งแยกไม่ได้:ฟาร์มผสม/เกษตรผสมผสาน = 9 
ที่ดินอื่นๆ:ที่ปลูกบ้านเรือนอยู่อาศัย = 10, ที่รกร้างว่างเปล่า = 11, ห้วย/หนอง/คลอง/บึง/สระ = 12, ป่าถือครอง = 13 

 
1.11 การชลประทาน(รหัส)  ในเขตชลประทาน = 1, นอกเขตชลประทาน = 0 

 
1.12 แหล่งน้ าท่ีใช้(รหัส)  น้ าฝน = 1, ชลประทาน = 2, สูบเองจากแหล่งธรรมชาติ = 3, บ่อ/สระ/บาดาล ของตนเอง = 4, 

โครงการเอกชน/ราชการ สูบจากแหล่งธรรมชาติ = 5, กลุ่ม/สถาบัน สูบจากแหล่งธรรมชาติ = 6, 
ซื้อจากผู้ใช้บริการ/ประปา = 7 

 
1.13 การมีส่วนร่วมในโครงการ/นโยบายของรัฐ (ให้ตอบทุกข้อ) มีส่วนร่วม = 1, ไม่มีส่วนร่วม = 0 

 1) ศพก.  3 )  ก า ร บ ริ ห า ร
จัดการน้ า 

 5 )  Zoning by 
Agri-Map 

 7) มาตรฐานสินค้าเกษตร GAP/
เกษตรอินทรีย์ 

 

 2) แปลงใหญ่  4) แผนการผลิต
ข้าวครบวงจร 

 6) ธนาคารสินค้า
เกษตร 

 8) โครงการส่งเสริมเกษตร 
ทฤษฎีใหม่ 
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ส่วนที่ 2 กิจกรรมภายใต้โครงการ  

2.1 พ้ืนที่ข้าวทีเ่ข้าร่วมโครงการ (พ้ืนที่ N ข้าวที่ปรับเปลี่ยน) จ านวน.............. ไร่……………งาน .................ตารางวา 
     (ท่านผลิตข้าว      ต่อเนื่องทุกปี      ไม่ต่อเนื่อง ปีล่าสุดทีผ่ลติ ปี..................) 

2.2 พ้ืนที่ผลิตสินค้าใหม ่ได้แก่ ประมง จ านวนพ้ืนที่................ ไร่…………งาน...............ตารางวา 
    2.3 ท่านรับทราบข้อมูลโครงการฯ จากสื่อประเภทใด(ตอบได้มากกว่า 1) 

1) สื่อบุคคล      (1) เจ้าหน้าท่ีภาครัฐ      (2) เพื่อนบ้าน      (3) ผู้น าท้องถิ่น (ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน อ.บ.ต.) 
               (4) เกษตรกรผู้น า      (5) (5) อาสาสมัครเกษตรสาขาต่างๆ       (6) อื่นๆ (ระบุ) ............................... 

2) สื่อสิ่งพมิพ ์      (1) ป้ายโฆษณา (โปสเตอร์ ไวนลิ)       (2) เอกสารปดิประกาศ (3) อื่นๆ (ระบุ) ............................... 
3) สื่ออิเลคทรอนคิส ์      (1) เสยีงตามสายในหมู่บ้าน       (2) วิทย/ุโทรทัศน์ท้องถิ่น 

            (3) Social Media(Line ,Facebook ..)       (4)อื่นๆ (ระบุ)................................................ 

2.4 การสนับสนนุปัจจัยในการปรับเปลี่ยนการผลิต (พ้ืนที่ที่เข้าร่วมโครงการ) 
 1) ท่านได้รับปัจจัยสนับสนุนเพื่อการปรับเปลี่ยนการผลิตหรือไม่  

    (1) ได้รับ  (1.1)      จ านวน    
   (1.2)      จ านวน    

(1.3)      จ านวน    
    (2) ไม่ไดร้ับ(ข้ามไปข้อ 2.4) 

2)  ปัจจัยการผลติที่ท่านได้รับสนบัสนุน ตามข้อ 1) ทันเวลาการใช้งานหรือไม่  
 (1) ทันเวลา (ก่อนใช้งาน 7 วัน)  (2) ไม่ทันเวลา เพราะ       

3) ท่านน าปัจจัยที่ได้รับสนับสนุน ตามข้อ 1) ไปใช้ประโยชน์แล้วหรอืยัง  
 (1) น าไปใช้ประโยชน์แล้ว  (1.1) ใช้ได้ทั้งหมดแล้ว (1.2) ใช้ได้บางส่วน เพราะ    
 (2) ยังไม่ได้น าไปใช้ประโยชน์ เพราะ         
 
 
 
 

2.5 การอบรมหรือถ่ายทอดความรู้  
1) เร่ืองการจัดการผลิต (เทคนิคการผลิต ลดค่าใช้จ่ายการผลิต ท าปุ๋ยหมัก/น้ าหมักชีวภาพ......) 

1.1) ท่านได้รับการถ่ายทอดความรู้เรื่อง การจดัการผลติเพื่อการปรบัเปลี่ยนการผลิตให้เหมาะสมหรือไม่  
 (1) ได้รับ     (2) ไม่ได้รับ(ข้ามไปข้อ 2)) 

1.2) ท่านมีความรู้เรื่องการจัดการผลิตเพื่อการปรับเปลีย่นการผลติให้เหมาะสมในระดับใด (ให้คะแนน1-5)  
(1) ก่อนอบรม  ..................... คะแนน (2) หลังอบรม ......................... คะแนน 

หากน้อยลง เพราะ           
1.3) หลังอบรม หรือได้รับการถ่ายทอดความรู้ตามข้อ 1.1) แล้ว ท่านได้น าความรู้ที่ได้รับไปใช้หรือไม่ 

 (1)  น าไปใช้  อย่างไร          
 (2)  ไม่ได้น าไปใช้  เนื่องจาก         

2) เร่ืองการแบ่งเขตความเหมาะสมในการผลิตสนิค้าเกษตร 4 ระดับ (Zoning) 
S1 เหมาะสมสูง - ไม่มีข้อจ ากัดในการปลูก  S2 เหมาะสมปานกลาง - มีข้อจ ากัดเล็กน้อยแก้ไขได้ 
S3 เหมาะสมเล็กน้อย - มีข้อจ ากัดท่ีแก้ไขได้ยาก ต้องลงทุนสูงN ไม่เหมาะสม - มีข้อจ ากัดท่ีแก้ไขไม่ได้ หรือต้องลงทุนสูงมาก 

 

* การสอบถามความเห็น/ทัศนคติ: คะแนนเต็ม 5 คะแนน  
ค่าคะแนน 1 ความเห็น/ทัศนคติ ท่ีเห็นด้วย น้อยที่สุด กับประเด็นที่ถาม 
ค่าคะแนน 5 ความเห็น/ทัศนคติ ท่ีเห็นด้วย มากท่ีสุด กับประเด็นที่ถาม 
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2.1) ท่านได้รับการถ่ายทอดความรู้เรื่อง การแบ่งเขตความเหมาะสมในการผลติสินคา้เกษตร (Zoning) หรือไม ่  
 (1) ได้รับ      (2) ไม่ได้รับ(ข้ามไปข้อ 3)) 

    2.2) ท่านมีความรู้เรื่องการแบง่เขตความเหมาะสมในการผลติสนิค้าเกษตร 4 ระดับ (Zoning) (ให้คะแนน) 
(1) ก่อนอบรบ ...................... คะแนน (2) หลังอบรม ............................. คะแนน 

หากน้อยลง เพราะ           
2.3) ท่านทราบเรื่องการใช้แผนที่เกษตรเพื่อบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) ในการแบ่งเขตความเหมาะสมหรือไม ่
       (1) ทราบ  อยู่ในระดับใด ............... คะแนน  (2) ไม่ทราบ 
      กรณีที่ทราบ ท่านได้น า Agri-Map ไปใช้อย่างไร  (1) ไม่ได้น าไปใช้ เนื่องจาก     

                (2) น าไปใช้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)โดย  
             (2.1) ปรับเปลี่ยนการผลิตให้เหมาะสมกับดิน 
             (2.2) ปรับเปลี่ยนการผลิตที่มีตลาดรองรับ 

             (2.3) อื่นๆ ระบุ ......................................................... 
3)  เร่ืองการท าบัญชีครัวเรือน 

3.1) ท่านได้รับการอบรมการท าบัญชีครัวเรือนหรือไม ่   
 (1) ได้รับ      (2) ไม่ได้รับ(ข้ามไปข้อ 4)) 

3.2) ท่านมีความรู้เรื่องการท าบัญชีครัวเรือน (ให้คะแนน) 
(1) ก่อนอบรม  .............. คะแนน 2) หลังอบรม ............. คะแนน หากน้อยลง เพราะ    

3.3) หลังอบรม/ได้รับการถ่ายทอดความรูต้ามข้อ 3.1) แล้ว ท่านไดน้ าความรู้ที่ได้รับไปใช้หรือไม่ 
 (1)  น าไปใช้  (1.1) ท าบัญชีแล้ว  (1.2) สอน/แนะน าผู้อื่นให้ท า (3) อื่นๆ    
 (2)  ไม่ได้น าไปใช้  เนื่องจาก         

           4) เร่ืองการจัดการผลผลิต  
4.1) ท่านได้รับการอบรมเรื่องการจัดการผลผลติหรือไม ่   

 (1) ได้รับ      (2) ไม่ได้รับ(ข้ามไปข้อ 5)) 
4.2) ท่านมีความรู้เรื่องการจัดการผลผลติ (ให้คะแนน) 

(1) ก่อนอบรม  .............. คะแนน 2) หลังอบรม ............. คะแนน หากน้อยลง เพราะ    
4.3) หลังอบรม/ได้รับการถ่ายทอดความรูต้ามข้อ 4.1) แล้ว ท่านไดน้ าความรู้ที่ได้รับไปใช้หรือไม ่

 (1)  น าไปใช้ (ตอบได้มากว่า 1) ได้แก่  (1.1) น าผลผลิตไปขายเอง  (1.2) รวมกลุ่มกันขาย 

                                                           (1.3) แปรรูป (1.4) อื่นๆ     
 (2)  ไม่ได้น าไปใช้  เนื่องจาก         

           5) เร่ืองท่ีหน่วยงานบูรณาการโครงการ เข้ามาสนับสนนุ ได้แก่ ................................................................................... 

5.1) ท่านมีความรู้เรื่อง.................................................................................. (ให้คะแนน) 
(1) ก่อนอบรม  .............. คะแนน  2) หลังอบรม ............. คะแนน หากน้อยลง เพราะ    

5.2) หลังอบรม/ได้รับการถ่ายทอดความรูต้ามข้อ 5.1) แล้ว ท่านไดน้ าความรู้ที่ได้รับไปใช้หรือไม ่
 (1)  น าไปใช้  (1.1) ท าบัญชีแล้ว  (1.2) สอน/แนะน าผู้อื่นให้ท า (1.3) อื่นๆ    
 (2)  ไม่ได้น าไปใช้  เนื่องจาก         

6) การสนับสนุนจากหน่วยงานรฐั ท่านไดร้ับการสนับสนุน ส่งเสรมิจากหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
    (การอบรมโครงการต่างๆ /การขอค าแนะน า/ประชาคม/สนับสนุนปัจจัยการผลติ งบประมาณ) เฉลี่ย จ านวน ................... ครั้งต่อปี 
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ส่วนที่ 3 ผลได้/ผลลัพธ์จากการปรับเปลี่ยน 
3.1 การปรับเปลี่ยนการผลิต 
      1) ท่านตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ เพราะอะไร         
      2) ท่านมีประสบการณ์ในการผลิตสินค้าปรับเปลี่ยน (ท าประมง)  1) ไมม่ี  2) มี มาก่อนแล้ว .................. ปี 
      3) ปัญหาในการปลูกพืชเดิม (ข้าว) ของท่าน คือ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   

 1. มี  ได้แก ่ (1) ผลผลิตต่ า (2) ผลผลติคุณภาพต่ า (3) ต้นทุนสูง (4) อื่นๆ (ระบุ)    
   2. ไมม่ ี  
4) ปัญหาอุปสรรคในการปรบัเปลีย่นการผลิต คือ (ใส่หมายเลข 1-3 เรียงล าดับข้อท่ีท่านคิดว่าเป็นปญัหามากที่สุดไปหาน้อยทีสุ่ด) 
 (1) ด้านแหล่งน้ า  

 (2) ด้านสภาพดิน 
       (3) ด้านราคาผลผลิตสินคา้ชนิดใหม่ 
 (4) ด้านแรงงาน  

       (5) ด้านต้นทุนการผลิต 
      (6) ด้านเงินทุนปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ี 
 (7) ด้านความรู้/ความช านาญการผลิตสินค้าชนิดใหม ่ 
 (8) ด้านโรค/แมลง 

       (9) อื่นๆ ระบุ..................................................................... 
5) สินค้าชนิดใหม่เกิดการปรับเปลีย่นในพื้นที่เดิม อย่างไร  
 (1) เกิดการปรับเปลี่ยน เตม็พืน้ท่ี  

 (2) เกิดการปรับเปลี่ยนบางส่วน 
 (3) ไม่เกิดการปรบัเปลีย่น (เกษตรกรน าปัจจัยที่ได้รับไปใช้ในพื้นที่อ่ืน) 

6) แปลงพืชชนิดใหม่ที่ปรับเปลี่ยน ใหผ้ลผลิตแล้วหรือไม ่  
 (1) ใหผ้ลผลิตทั้งหมดแล้ว   
 (2) ใหผ้ลผลิตบางส่วน จ านวน................ไร่.................งาน..................ตารางวา เนื่องจาก 
         (2.1) บางส่วนรอเวลาให้ผล (2.2) ประสบปัญหาภัยพบิัติ  (2.3) อื่นๆ (ระบุ)                 
 (3) ไม่ใหผ้ลผลิตทั้งหมด เนื่องจาก         
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3.2 การผลิตสินค้าเดิม (สินค้าขา้ว ปีการผลิต 2560/61 ก่อนเขา้ร่วมโครงการ) 

1) แปลงท่ีให้ข้อมูลมีพื้นที ่  ไร ่ งาน  วา 
2) ช่ือพันธุ์ที่ปลูก    ชนิดของข้าวที่ปลูก   ข้าวเหนียว  ข้าวเจ้า 
3) ต้นทุนการผลติ ที่ใช้ในแปลงท่ีให้ข้อมูล 
 

 
รายการ 

 
หน่วย 

1. ของตนเอง/ ได้ฟร ี 2. ซื้อ/ จ่ายเงิน 
มูลค่ารวม 

(บาท) 
ปริมาณ
ทั้งหมด 

ราคา 
(บาท/หน่วย) 

มูลค่า 
(บาท) 

ปริมาณ
ทั้งหมด 

ราคา 
(บาท/หน่วย) 

มูลค่า 
(บาท) 

ต้นทุนปัจจัยการผลิต         

1. เมล็ดพันธุ ์ กก.        
2. ปุ๋ย         

   2.1 ปุย๋อินทรีย ์: มูลไก่ เป็ด สุกร 
โคกระบือ อื่นๆ  

กก. 
       

   2.2 ปุย๋ชีวภาพ          
       - ชนิดเม็ด กก.        

       - ชนิดน้ า ลิตร        
   2.3 ปุย๋เคมี (@50 กก.) กระสอบ        

    - ปุ๋ยสูตร1: ……………………. กระสอบ        
    - ปุ๋ยสูตร2: ……………………. กระสอบ        

      -  ปุ๋ยยูเรีย: (46-0-0) กระสอบ        
   2.4 ปุย๋ชนิดอื่น  กระสอบ        

      - ปุย๋ผสม (เคมี+ชีวภาพ+
อินทรีย์) / (เคมี+อินทรีย์)  

กระสอบ 
       

      -  ปุ๋ยหมัก กระสอบ        

      -  น้ าหมกั ลิตร        
      -  ฮอร์โมน (น้ า/ผง) ลิตร/กก        

3. สารเคมีก าจดัวชัพืช 
กก. /ลิตร 

/ขวด 

       
 3.1 ยาคุมหญา้        

   3.2 ยาฆ่าหญ้า        
4. สารป้องกันและก าจัดศัตรูพืช         

  4.1 ยาป้องกันก าจัดโรค/เชื้อรา 
กก. /ลิตร 

/ขวด 

       
  4.2 ยาฆ่าแมลง หนอน เพลีย้         

  4.3 ศัตรูพืชอื่นๆ: หอย ปู หน ู        
5. สารเคมีอ่ืน และวัสดปุรับปรุงดิน          
   5.1 สารปรับปรุงดิน  

ลิตร/กก 

       
   5.2 ปูนมาล        
   5.3 ปูนขาว        
   5.4 อื่นๆ...................        

6. ค่าเชา่ (รวมทั้งแปลง)  บาท        
7. ภาษีทีด่ิน บาท        

8. อื่นๆ (ระบุ)................ ..........        
* ค่าเสื่อมราคาวัสดุอุปกรณ ์ใชข้้อมูลจากศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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รายการ 

 

1. แรงงานของตนเอง หรือ 
แรงงานทีม่าท าโดยไมต่้องจ่ายคา่แรงงาน 

2. จ้างแรงงาน 3. จ้าง 
เครื่องจักร 

 
มูลค่ารวม 

ใช้เวลา ค่า
น้ ามัน 

อัตราค่าแรง
ในพื้นที ่

รวม 
ค่าแรงงาน 

ใช้เวลา ค่า
น้ ามัน 

อัตราค่าแรง
ในพื้นที ่

รวม 
ค่าแรงงาน 

(ชม./ครั้ง) (บาท) (บาท/คน/วัน) (บาท) ชม. (บาท) (บาท/คน/วัน) (บาท) (บาท) (บาท) 
ต้นทุนแรงงาน           

1. ค่าเตรียมดินแปลงปลูก           
   1.1 ไถครั้งที่ 1           
   1.2 ไถครั้งที่ 2           
   1.3 ไถครั้งที่ 3           
2. ค่าปลูก           
  2.1 ปลูก (หว่าน /เครื่อง)           
  2.2 ปลูกซ่อม           
3. ค่าดูแลรักษา           
  3.1 ใส่ปุ๋ย           
  3.2 ฉีดยาก าจัดวัชพืช: ฆ่า
หญ้า คุมหญา้ 

          

  3.3 ฉีดสารป้องกันและ
ก าจัดศัตรูพืช (เชื้อรา 
หนอน เพลี้ย ปู หอย หนู) 

          

  3.4 สารปรับปรุงบ ารุงดิน           
  3.5 ถอนหญา้ /ตัดหญา้           
  3.6 สูบน้ า           
  3.7 อื่นๆ            
4. ค่าเก็บเกีย่วผลผลิต           
  4.1 เกี่ยว           
  4.2 ขนไปสี/ขาย           
  4.3 นวด/ส ี           
  4.4 ตาก           
5. อื่นๆ (ระบุ)...........           

*เวลา 1 วัน = 8 ช่ัวโมง 
 
4) ผลผลิต และการจ าหน่ายผลผลิตข้าวในแปลงท่ีให้ข้อมูล (ปีการผลิต 2560/61 ก่อนเข้าร่วมโครงการ) 

รายการ ปริมาณ/
จ านวน (กก.) 

ราคา 
(บาท/กก.) 

รวมมูลค่า 
(บาท) 

1) จ าหน่าย    
 2) รอการจ าหน่าย    
 3) บริโภค/ใช้ในครัวเรือน    
4) ท าพันธุ์    
 5) ค่าเช่า    
 6) อื่นๆ (ระบุ)  ...............    

รวม    
 
      5) รายได้ครัวเรือนเกษตร  จ านวน ............................................... บาทต่อปี 
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3.3 การผลิต สินค้าใหม่ที่ปรับเปลี่ยน (ประมง ที่เข้าร่วมโครงการปี 2561) 
1) บ่อที่ให้ข้อมูลมีพืน้ที่ .............ไร่.................งาน.........................ตารางวา  
2) บ่อท าประมง (เลี้ยงสัตว์น้ า) ที่เข้าร่วมโครงการเป็นบ่อที่ขุดใหม่ หรือมีบ่อเดิมอยู่แล้ว 
 (1) ชุดใหม่ บ่อมีขนาด กว้าง x ยาว x ลึก ...........x...............x..............เมตร (ในปี 2561) 

       ค่าใช้จ่ายในการขุดบ่อ 
 (1.1) เกษตรกรลงทุนขุดบ่อเอง มีต้นทุน จ านวน ........................ บาท 
 (1.2) เป็นบ่อจากโครงการขุดแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาดความจุ 1,260 ลูกบาศกเ์มตร (บ่อจิ๋ว พด.) 

(2) มีบ่ออยู่แล้ว บ่อมีขนาด กว้าง x ยาว x ลึก ...........x...............x..............เมตร ปีที่ขุด………………….. 
       ค่าใช้จ่ายในการขุดบ่อ 

 (1.1) เกษตรกรลงทุนขุดบ่อเอง มีต้นทุน จ านวน ........................ บาท 
 (1.2) เป็นบ่อจากโครงการขุดแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาดความจุ 1,260 ลูกบาศกเ์มตร (บ่อจิ๋ว พด.) 

        3) บ่อท าประมง (เลี้ยงสัตว์น้ า) ที่เข้าร่วมโครงการ อยู่ในพื้นที่ ท าการผลิตสินค้าเกษตรไม่เหมาะสม หรือไม่ (พื้นที่ N ข้าว) 
 (1) อยู่ในพ้ืนที่ N ข้าว  (2) ไม่ได้อยู่ในพ้ืนท่ี N   (3) ไม่ทราบ 

        4) ต้นทุน การผลิตประมงตลอดท้ังปีในปี 2561 ของบ่อที่ให้ข้อมูล 

ต้นทุนปัจจัยการผลติ 
 

หน่วย 
ของตนเอง/ ได้ฟรี ซื้อ/ จ่ายเงิน 

มูลค่ารวม 
(บาท) 

ปริมาณ
ทั้งหมด 

ราคา 
(บาท/หน่วย) 

มูลค่า
(บาท) 

ปริมาณ
ทั้งหมด 

ราคา 
(บาท/หน่วย) 

มูลค่า 
(บาท) 

1. พันธุ์ ตัว        
2. ปูนมาร์ล กก.        
3. อาหารเลีย้ง กก.        
4. ค่าเชา่ (บ่อ) บาท        
5. ค่าภาษีทีด่ิน  บาท        
6. อื่นๆ (ระบุ)................ ..........        

 

 
รายการ 

 

1. แรงงานของตนเอง หรือ 
แรงงานทีม่าท าโดยไมต่้องจ่ายคา่แรงงาน 

2. จ้างแรงงาน 3. จ้าง 
เครื่องจักร 

 
มูลค่ารวม 

ใช้เวลา ค่าน้ ามัน อัตราค่าแรง
ในพื้นที ่

รวม 
ค่าแรงงาน 

ใช้เวลา ค่าน้ ามัน อัตราค่าแรง
ในพื้นที ่

รวม 
ค่าแรงงาน 

(ชม./ครั้ง) (บาท) (บาท/คน/
วัน) 

(บาท) ชม. (บาท) (บาท/คน/
วัน) 

(บาท) (บาท) (บาท) 

1. ค่าดูแลรักษา           
2. ค่าขนส่งอาหารสัตว์น้ า         
3. ค่าเก็บเกีย่วผลผลิต         
3.1จับสัตว์น้ า         
3.2 ขนส่งไปจ าหน่าย/กิน         
4. อื่นๆ (ระบุ)...........         
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5) ผลผลิต และการน าผลผลิตไปใช้ประโยชน์ ของบ่อเลี้ยงสัตว์น้ าที่ให้ข้อมูลทั้งปี 2561 
 

รายการ 

การน าผลผลิตไปใช้ประโยชน ์
มูลค่ารวม 

(บาท) 
1) จ าหน่าย 

2) บริโภค/
แจก(กก.) 

3. คงเหลือ
(ประมาณการ) 

(กก.) 
จ านวน 
(กก.) 

ราคา 
(บาทต่อกก.) 

มูลค่า(บาท) 

ผลผลติปลา1 คือ..................       
ผลผลติปลา2 คือ..................       
ผลผลติปลา3 คือ..................       
ผลผลติกุ้ง.......................       
ผลผลติสัตว์น้ าอื่น ระบุ
....................................... 

      

รวม       
 
 

3.4 การตลาด (กรณีจ าหน่ายสินค้า) 
เร่ือง เดิม (ข้าว) สินค้าใหม่ที่ปรับเปลี่ยน (ประมง:สัตว์น้ า) 

1. ท่านมีตลาดรองรับหรือไม่ 1) มี         2) ไม่มี 1) มี         2) ไม่มี 
2. ลักษณะการจ าหน่ายสนิค้า 
(ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ) 

1) ขายเอง  2) รวมกลุ่มขาย 
3) เจ้าหน้าท่ีจัดหาแหล่งให้ 

1) ขายเอง  2) รวมกลุ่มขาย 
3) เจ้าหน้าท่ีจัดหาแหล่งให้ 

3. ช่องทางในการจ าหน่าย 
(ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ) 

1) ขายให้ผู้บริโภคโดยตรงที่ตลาด  
 2) ขายผ่านพ่อค้าคนกลาง 
 3) ขายผ่านโรงสี/สหกรณ ์
4) ขายผ่าน Social Media 
 5) อื่นๆ...................... 

1) ขายให้ผู้บริโภคโดยตรงที่ตลาด  
 2) ขายผ่านพ่อค้าคนกลาง 
 3) ขายผ่านห้างร้าน/บริษัท 
4) ขายผ่าน Social Media 
 5) อื่นๆ...................... 

 

3.5หลังการปรับเปลี่ยนมาผลิต สินค้าชนิดใหม่(ประมง:สัตว์น้ า) แล้ว 
 1) ท่านมีการรวมกลุม่/ตั้งกลุ่ม หรอืไม่  

 1) ไม่มี   2) มี ช่ือกลุ่ม..................................................................... 
2) วิถีการใช้แรงงานในแปลง เปลี่ยนไป หรือไม ่
 1) ไม่เปลี่ยน   
 2) เปลี่ยนไป  2.1) การจ้างแรงงานในแปลง 2.1.1) จ้างเพ่ิมขึ้น  2.1.2) จ้างลดลง   

2.2) การใช้เครื่องจักรในแปลง 2.2.1) เพิ่มขึ้น 2.2.2) ลดลง   
2.3) การใช้แรงงานตนเอง/ดูแล 2.3.1) เพิ่มขึ้น 2.3.2) ลดลง   
2.4) อื่นๆ ระบ…ุ…………………………………………………………………………………………………….. 

    3) ท่านได้ผลิตสินค้าชนิดใหม่ตอ่เนื่องมา หรือไม่ (จนถึงปัจจุบัน) 
            1) ไม่ต่อเนื่อง (ปล่อยว่าง/เว้นช่วงฤดู โดยเปลี่ยนไปผลติสินค้า..............................)  2) ต่อเนื่องทุกฤดูการผลิต (ทุกปี)  

4) ท่านได้ขยายพื้นทีผ่ลิตสินค้าชนิดใหม่ เพิ่มขึ้น หรือไม่  
 1) ไม่เพิ่มขึ้น (ปลูกเท่าเดิม)  2) ขยายเพิ่ม จ านวน ...................ไร ่ 
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ส่วนที่ 4 ความพึงพอใจ และข้อเสนอแนะ 

4.1 ความพึงพอใจ 
 

     รายการ คะแนน (1-5) เหตุผลประกอบ (ถ้ามี) 
1. ด้านการถ่ายทอดความรู้เพื่อการปรับเปลี่ยน   
2. ด้านการสนับสนุนปัจจยัการผลติที่ไดร้ับ   
3. ด้านการน าความรู้การปรับเปลีย่นการผลิต ไปปรับใช้ในพื้นที่ตนเอง   
4. ด้านการจัดการผลผลิต   
5. ภาพรวมการด าเนินงานโครงการ   

 
4.2 ข้อเสนอแนะอืน่ๆ              

               
                

 

-------------------------------------------------- 
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แบบสัมภาษณ์เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 
ในโครงการบริหารจัดการพืน้ที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) ปีงบประมาณ 2561 

 

โดยศูนย์ประเมินผล สศก. ชื่อผู้สัมภาษณ์.....................................................วนัที่เก็บข้อมูล ว/ด/ป.........../.............../2562 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.1 ช่ือ  สกุล  

 
1.2 เลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชน               

 
1.3 อาย ุ(ปี)   

 
1.4 เพศ   หญิง = 0, ชาย = 1 

 
1.5 ที่อยู่  บ้านเลขท่ี  หมู่ที ่  หมู่บ้าน  

 ต าบล   อ าเภอ  

 จังหวัด   รหัสจังหวัด    

 โทร  
 

 รหัส  จังหวัด รหัส จังหวัด รหัส จังหวัด รหัส จังหวัด 
 010 เชียงราย 180 เลย 470 นครนายก 560 สมุทรสาคร 
 020 พะเยา 190 หนองบัวล าภู 480 ปราจีนบุรี 570 นครปฐม 
 030 ล าปาง 200 อุดรธาน ี 490 ฉะเชิงเทรา 580 กาญจนบุรี 
 040 ล าพูน 210 หนองคาย 500 สระแก้ว 590 ราชบุรี 
 050 เชียงใหม ่ 220 สกลนคร 510 จันทบุรี 600 สมุทรสงคราม 
 060 แม่ฮ่องสอน 230 นครพนม 520 ตราด 610 เพชรบุรี 
 070 ตาก 770 บึงกาฬ 530 ระยอง 620 ประจวบคีรีขันธ์ 
 090 สุโขทัย 310 มหาสารคาม 540 ชลบุรี 630 ชุมพร 
 100 แพร่ 320 ร้อยเอ็ด 550 สมุทรปราการ 640 ระนอง 
 110 น่าน 330 กาฬสินธุ ์ 370 สระบุรี 650 สุราษฎร์ธานี 
 120 อุตรดิตถ์ 340 ขอนแก่น 380 ลพบุรี 660 พังงา 
 130 พิษณุโลก 290 สุรินทร์ 390 สิงห์บุรี 670 ภูเก็ต 
 080 ก าแพงเพชร 300 บุรีรัมย์ 400 ชัยนาท 680 กระบี่ 
 140 พิจิตร 350 ชัยภูมิ 410 สุพรรณบุรี 700 นครศรีธรรมราช 
 150 นครสวรรค์ 360 นครราชสีมา 420 อ่างทอง 690 ตรัง 
 160 อุทัยธาน ี 240 มุกดาหาร 430 พระนครศรีอยุธยา 710 พัทลุง 
 170 เพชรบูรณ์ 250 ยโสธร 440 นนทบุรี 720 สงขลา 
   260 อ านาจเจริญ 450 กรุงเทพมหานคร 730 สตูล 
   270 อุบลราชธาน ี 460 ปทุมธานี 740 ปัตตาน ี
   280 ศรีสะเกษ   750 ยะลา 
       760 นราธิวาส 

เกษตรผสมผสาน 
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1.6 ระดับการศึกษาสูงสุด

(รหัส) 
 ไม่ส าเร็จการศึกษา = 0,ประถมต้น = 4, ประถมปลาย = 6, มัธยมต้น = 9, มัธยมปลาย/

ปวช. = 12,ปวส. = 14, ปริญญาตรี = 16, ปริญญาโท = 18, ปริญญาเอก = 22 
 
1.7 อาชีพหลัก(รหัส)  ในภาคเกษตร:เกษตรกร = 1, รับจ้างเกษตร = 2 

นอกภาคเกษตร: รับจ้างนอกภาคเกษตร =3, ท างานประจ า = 4, ธุรกิจส่วนตัว = 5 
ไม่มีงานท า: เรียนหนังสือ = 6, ว่างงาน/แม่บ้าน = 7, คนชรา/ผู้พิการ = 8 

 
1.8 ประสบการณ์ท าการเกษตร (ปี)  

 
1.9 จ านวนสมาชิกในครัวเรือน (คน)    

 จ านวนแรงงานในครัวเรือน (คน)   จ านวนแรงงานในภาคเกษตร (คน)  

 
1.10 ที่ดินในการถือครอง     

 รายการ ของตนเอง (ไร่) เช่า (ไร่) ท าฟรี (ไร่) การใช้ประโยชน์ท่ีดิน(รหัส) 

 ในภาคเกษตร     

 นอกภาคเกษตร     

 รหัสการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ที่ดินเกษตรใช้ประโยชน์ทางพืช:ที่นา = 1, ที่พืชไร่ = 2, ที่สวนผลไม้/ไม้ยืนต้น = 3, ที่สวนผัก/สมุนไพร = 4, ที่ไม้ดอก/ไม้ประดับ = 5 
ที่ดินเกษตรใช้ประโยชน์ทางปศุสัตว์:ที่เลี้ยงสัตว์เป็นโรงเรือน/โรงเลี้ยง/คอกสัตว์ = 6, ที่ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์/ปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ = 7 
ที่ดินเกษตรใช้ประโยชน์ทางประมง:ที่เพาะเลี้ยงประมง = 8 
ที่ดินทางการเกษตรใช้ประโยชน์หลายอย่างและแบ่งแยกไม่ได้:ฟาร์มผสม/เกษตรผสมผสาน = 9 
ที่ดินอื่นๆ:ที่ปลูกบ้านเรือนอยู่อาศัย = 10, ที่รกร้างว่างเปล่า = 11, ห้วย/หนอง/คลอง/บึง/สระ = 12, ป่าถือครอง = 13 

 
1.11 การชลประทาน(รหัส)  ในเขตชลประทาน = 1, นอกเขตชลประทาน = 0 

 
1.12 แหล่งน้ าท่ีใช้(รหัส)  น้ าฝน = 1, ชลประทาน = 2, สูบเองจากแหล่งธรรมชาติ = 3, บ่อ/สระ/บาดาล ของตนเอง = 4, 

โครงการเอกชน/ราชการ สูบจากแหล่งธรรมชาติ = 5, กลุ่ม/สถาบัน สูบจากแหล่งธรรมชาติ = 6, 
ซื้อจากผู้ใช้บริการ/ประปา = 7 

 
1.13 การมีส่วนร่วมในโครงการ/นโยบายของรัฐ (ให้ตอบทุกข้อ) มีส่วนร่วม = 1, ไม่มีส่วนร่วม = 0 

 1) ศพก.  3 )  ก า ร บ ริ ห า ร
จัดการน้ า 

 5 )  Zoning by 
Agri-Map 

 7) มาตรฐานสินค้าเกษตร GAP/
เกษตรอินทรีย์ 

 

 2) แปลงใหญ่  4) แผนการผลิต
ข้าวครบวงจร 

 6) ธนาคารสินค้า
เกษตร 

 8) โครงการส่งเสริมเกษตร 
ทฤษฎีใหม่ 
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ส่วนที่ 2 กิจกรรมภายใต้โครงการ  

2.1 พ้ืนที่ข้าวทีเ่ข้าร่วมโครงการ (พ้ืนที่ N ข้าวที่ปรับเปลี่ยน) จ านวน.............. ไร่……………งาน .................ตารางวา 
     (ท่านผลิตข้าว      ต่อเนื่องทุกปี      ไม่ต่อเนื่อง ปีล่าสุดทีผ่ลติ ปี..................) 

2.2 พ้ืนที่ผลิตสินค้าใหม ่ได้แก่ เกษตรผสมผสาน จ านวน................ ไร่…………งาน...............ตารางวา 
    2.3 ท่านรับทราบข้อมูลโครงการฯ จากสื่อประเภทใด(ตอบได้มากกว่า 1) 

1) สื่อบุคคล      (1) เจ้าหน้าท่ีภาครัฐ      (2) เพื่อนบ้าน      (3) ผู้น าท้องถิ่น (ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน อ.บ.ต.) 
               (4) เกษตรกรผู้น า      (5) (5) อาสาสมัครเกษตรสาขาต่างๆ       (6) อื่นๆ (ระบุ) ............................... 

2) สื่อสิ่งพมิพ ์      (1) ป้ายโฆษณา (โปสเตอร์ ไวนลิ)       (2) เอกสารปดิประกาศ (3) อื่นๆ (ระบุ) ............................... 
3) สื่ออิเลคทรอนคิส ์      (1) เสยีงตามสายในหมู่บ้าน       (2) วิทย/ุโทรทัศน์ท้องถิ่น 

            (3) Social Media(Line ,Facebook ..)       (4)อื่นๆ (ระบุ)................................................ 

2.4 การสนับสนนุปัจจัยในการปรับเปลี่ยนการผลิต (พ้ืนที่ที่เข้าร่วมโครงการ) 
 1) ท่านได้รับปัจจัยสนับสนุนเพื่อการปรับเปลี่ยนการผลิตหรือไม่  

    (1) ได้รับ  (1.1)      จ านวน    
   (1.2)      จ านวน    

(1.3)      จ านวน    
    (2) ไม่ไดร้ับ(ข้ามไปข้อ 2.4) 

2)  ปัจจัยการผลติที่ท่านได้รับสนบัสนุน ตามข้อ 1) ทันเวลาการใช้งานหรือไม่  
 (1) ทันเวลา (ก่อนใช้งาน 7 วัน) (2) ไม่ทันเวลา เพราะ       

3) ท่านน าปัจจัยที่ได้รับสนับสนุน ตามข้อ 1) ไปใช้ประโยชน์แล้วหรอืยัง  
 (1) น าไปใช้ประโยชน์แล้ว  (1.1) ใช้ได้ทั้งหมดแล้ว (1.2) ใช้ได้บางส่วน เพราะ    
(2) ยังไม่ได้น าไปใช้ประโยชน์ เพราะ         
 
 
 
 

2.5 การอบรมหรือถ่ายทอดความรู้  
1) เร่ืองการจัดการผลิต (เทคนิคการผลิต ลดค่าใช้จ่ายการผลิต ท าปุ๋ยหมัก/น้ าหมักชีวภาพ......) 

1.1) ท่านได้รับการถ่ายทอดความรู้เรื่อง การจดัการผลติเพื่อการปรบัเปลี่ยนการผลิตให้เหมาะสมหรือไม่  
 (1) ได้รับ     (2) ไม่ได้รับ(ข้ามไปข้อ 2)) 

1.2) ท่านมีความรู้เรื่องการจัดการผลิตเพื่อการปรับเปลีย่นการผลติให้เหมาะสมในระดับใด (ให้คะแนน1-5)  
(1) ก่อนอบรม  ..................... คะแนน (2) หลังอบรม ......................... คะแนน 

หากน้อยลง เพราะ           
1.3) หลังอบรม หรือได้รับการถ่ายทอดความรู้ตามข้อ 1.1) แล้ว ท่านได้น าความรู้ที่ได้รับไปใช้หรือไม่ 

 (1)  น าไปใช้  อย่างไร          
 (2)  ไม่ได้น าไปใช้  เนื่องจาก         

2) เร่ืองการแบ่งเขตความเหมาะสมในการผลิตสนิค้าเกษตร 4 ระดับ (Zoning) 
S1 เหมาะสมสูง - ไม่มีข้อจ ากัดในการปลูก  S2 เหมาะสมปานกลาง - มีข้อจ ากัดเล็กน้อยแก้ไขได้ 
S3 เหมาะสมเล็กน้อย - มีข้อจ ากัดท่ีแก้ไขได้ยาก ต้องลงทุนสูงN ไม่เหมาะสม - มีข้อจ ากัดท่ีแก้ไขไม่ได้ หรือต้องลงทุนสูงมาก 

 

* การสอบถามความเห็น/ทัศนคติ: คะแนนเต็ม 5 คะแนน  
ค่าคะแนน 1 ความเห็น/ทัศนคติ ท่ีเห็นด้วย น้อยที่สุด กับประเด็นที่ถาม 
ค่าคะแนน 5 ความเห็น/ทัศนคติ ท่ีเห็นด้วย มากท่ีสุด กับประเด็นที่ถาม 
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2.1) ท่านได้รับการถ่ายทอดความรู้เรื่อง การแบ่งเขตความเหมาะสมในการผลติสินคา้เกษตร (Zoning) หรือไม ่  
 (1) ได้รับ      (2) ไม่ได้รับ(ข้ามไปข้อ 3)) 

    2.2) ท่านมีความรู้เรื่องการแบง่เขตความเหมาะสมในการผลติสนิค้าเกษตร 4 ระดับ (Zoning) (ให้คะแนน) 
(1) ก่อนอบรบ ...................... คะแนน(2) หลังอบรม ............................. คะแนน 

หากน้อยลง เพราะ           
2.3) ท่านทราบเรื่องการใช้แผนที่เกษตรเพื่อบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) ในการแบ่งเขตความเหมาะสมหรือไม ่
       (1) ทราบ  อยู่ในระดับใด ............... คะแนน  (2) ไม่ทราบ 
      กรณีที่ทราบ ท่านได้น า Agri-Map ไปใช้อย่างไร  (1) ไม่ได้น าไปใช้ เนื่องจาก     

                (2) น าไปใช้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)โดย  
             (2.1) ปรับเปลี่ยนการผลิตให้เหมาะสมกับดิน 
             (2.2) ปรับเปลี่ยนการผลิตที่มีตลาดรองรับ 

             (2.3) อื่นๆ ระบุ ......................................................... 
3)  เร่ืองการท าบัญชีครัวเรือน 

3.1) ท่านได้รับการอบรมการท าบัญชีครัวเรือนหรือไม่   
 (1) ได้รับ      (2) ไม่ได้รับ(ข้ามไปข้อ 4)) 

3.2) ท่านมีความรู้เรื่องการท าบัญชีครัวเรือน (ให้คะแนน) 
(1) ก่อนอบรม  .............. คะแนน2) หลังอบรม ............. คะแนนหากน้อยลง เพราะ    

3.3) หลังอบรม/ได้รับการถ่ายทอดความรูต้ามข้อ 3.1) แล้ว ท่านไดน้ าความรู้ที่ได้รับไปใช้หรือไม่ 
 (1)  น าไปใช้  (1.1) ท าบัญชีแล้ว  (1.2) สอน/แนะน าผู้อื่นให้ท า (3) อื่นๆ    
 (2)  ไม่ได้น าไปใช้  เนื่องจาก         

           4) เร่ืองการจัดการผลผลิต  
4.1) ท่านได้รับการอบรมเรื่องการจัดการผลผลติหรือไม ่   

 (1) ได้รับ      (2) ไม่ได้รับ(ข้ามไปข้อ 5)) 
4.2) ท่านมีความรู้เรื่องการจัดการผลผลติ (ให้คะแนน) 

(1) ก่อนอบรม  .............. คะแนน 2) หลังอบรม ............. คะแนน หากน้อยลง เพราะ    
4.3) หลังอบรม/ได้รับการถ่ายทอดความรูต้ามข้อ 4.1) แล้ว ท่านไดน้ าความรู้ที่ได้รับไปใช้หรือไม ่

 (1)  น าไปใช้ (ตอบได้มากว่า 1) ได้แก่  (1.1) น าผลผลิตไปขายเอง  (1.2) รวมกลุ่มกันขาย 

                                                           (1.3) แปรรูป (1.4) อื่นๆ     
 (2)  ไม่ได้น าไปใช้  เนื่องจาก         

           5) เร่ืองท่ีหน่วยงานบูรณาการโครงการ เข้ามาสนับสนนุ ได้แก่ ................................................................................... 

5.1) ท่านมีความรู้เรื่อง.................................................................................. (ให้คะแนน) 
(1) ก่อนอบรม  .............. คะแนน  2) หลังอบรม ............. คะแนน หากน้อยลง เพราะ    

5.2) หลังอบรม/ได้รับการถ่ายทอดความรูต้ามข้อ 5.1) แล้ว ท่านไดน้ าความรู้ที่ได้รับไปใช้หรือไม ่
 (1)  น าไปใช้  อย่างไร          
 (2)  ไม่ได้น าไปใช้  เนื่องจาก         

6) การสนับสนุนจากหน่วยงานรฐั ท่านไดร้ับการสนับสนุน ส่งเสรมิจากหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
    (การอบรมโครงการต่างๆ /การขอค าแนะน า/ประชาคม/สนับสนุนปัจจัยการผลติ งบประมาณ) เฉลี่ย จ านวน ................... ครั้งต่อปี 
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ส่วนที่ 3 ผลได้/ผลลัพธ์จากการปรับเปลี่ยน 
3.1 การปรับเปลี่ยนการผลิต 
      1) ท่านตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ เพราะอะไร         
      2) ท่านมีประสบการณ์ในการผลิตสินค้าปรับเปลี่ยน (เกษตรผสมผสาน)  1) ไม่มี  2) มี มาก่อนแล้ว .................. ป ี
      3) ปัญหาในการปลูกพืชเดิม (ข้าว) ของท่าน คือ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   

 1. มี  ได้แก ่ (1) ผลผลิตต่ า (2) ผลผลติคุณภาพต่ า (3) ต้นทุนสูง (4) อื่นๆ (ระบุ)    
   2. ไมม่ ี  
4) ปัญหาอุปสรรคในการปรบัเปลีย่นการผลิต คือ (ใส่หมายเลข 1-3 เรียงล าดับข้อท่ีท่านคิดว่าเป็นปญัหามากที่สุดไปหาน้อยทีสุ่ด) 
 (1) ด้านแหล่งน้ า  

 (2) ด้านสภาพดิน 
       (3) ด้านราคาผลผลิตสินคา้ชนิดใหม่ 
 (4) ด้านแรงงาน  

       (5) ด้านต้นทุนการผลิต 
      (6) ด้านเงินทุนปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ี 
 (7) ด้านความรู้/ความช านาญการผลิตสินค้าชนิดใหม ่ 
 (8) ด้านโรค/แมลง 

       (9) อื่นๆ ระบุ..................................................................... 
5) สินค้าชนิดใหม่เกิดการปรับเปลีย่นในพื้นที่เดิม อย่างไร  
 (1) เกิดการปรับเปลี่ยน เตม็พืน้ท่ี  

 (2) เกิดการปรับเปลี่ยนบางส่วน 
 (3) ไม่เกิดการปรบัเปลีย่น (เกษตรกรน าปัจจัยที่ได้รับไปใช้ในพื้นที่อ่ืน) 

6) แปลงพืชชนิดใหม่ที่ปรับเปลี่ยน ใหผ้ลผลิตแล้วหรือไม ่  
 (1) ใหผ้ลผลิตทั้งหมดแล้ว   
 (2) ใหผ้ลผลิตบางส่วน จ านวน................ไร่.................งาน..................ตารางวา เนื่องจาก (ตอบไดม้ากกว่า 1) 
         (2.1) บางส่วนรอเวลาให้ผล (2.2) ประสบปัญหาภัยพบิัติ  (2.3) อื่นๆ (ระบุ)                 
 (3) ไม่ใหผ้ลผลิตทั้งหมด เนื่องจาก          
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3.2 การผลิตสินค้าเดิม (สินค้าขา้ว ปีการผลิต 2560/61 ก่อนเขา้ร่วมโครงการ) 

1) แปลงท่ีให้ข้อมูลมีพื้นที ่  ไร ่ งาน  วา 
2) ช่ือพันธุ์ที่ปลูก    ชนิดของข้าวที่ปลูก   ข้าวเหนียว  ข้าวเจ้า 
3) ต้นทุนการผลติ ที่ใช้ในแปลงท่ีให้ข้อมูล 
 

 
รายการ 

 
หน่วย 

1. ของตนเอง/ ได้ฟร ี 2. ซื้อ/ จ่ายเงิน 
มูลค่ารวม 

(บาท) 
ปริมาณ
ทั้งหมด 

ราคา 
(บาท/หน่วย) 

มูลค่า 
(บาท) 

ปริมาณ
ทั้งหมด 

ราคา 
(บาท/หน่วย) 

มูลค่า 
(บาท) 

ต้นทุนปัจจัยการผลิต         

1. เมล็ดพันธุ ์ กก.        
2. ปุ๋ย         

   2.1 ปุย๋อินทรีย ์: มูลไก่ เป็ด สุกร 
โคกระบือ อื่นๆ  

กก. 
       

   2.2 ปุย๋ชีวภาพ          
       - ชนิดเม็ด กก.        

       - ชนิดน้ า ลิตร        
   2.3 ปุย๋เคมี (@50 กก.) กระสอบ        

    - ปุ๋ยสูตร1:……………………. กระสอบ        
   -  ปุ๋ยสูตร2:……………………. กระสอบ        

      -  ปุ๋ยยูเรีย: (46-0-0) กระสอบ        
   2.4 ปุย๋ชนิดอื่น  กระสอบ        

      - ปุย๋ผสม (เคมี+ชีวภาพ+
อินทรีย์) / (เคมี+อินทรีย์)  

กระสอบ 
       

      -  ปุ๋ยหมัก กระสอบ        

      -  น้ าหมกั ลิตร        
      -  ฮอร์โมน (น้ า/ผง) ลิตร/กก        

3. สารเคมีก าจดัวชัพืช 
กก. /ลิตร 

/ขวด 

       
 3.1 ยาคุมหญา้        

   3.2 ยาฆ่าหญ้า        
4. สารป้องกันและก าจัดศัตรูพืช         

  4.1 ยาป้องกันก าจัดโรค/เชื้อรา 
กก. /ลิตร 

/ขวด 

       
  4.2 ยาฆ่าแมลง หนอน เพลีย้         

  4.3 ศัตรูพืชอื่นๆ: หอย ปู หน ู        
5. สารเคมีอ่ืน และวัสดปุรับปรุงดิน          
   5.1 สารปรับปรุงดิน  

ลิตร/กก 

       
   5.2 ปูนมาล        
   5.3 ปูนขาว        
   5.4 อื่นๆ...................        

6. ค่าเชา่ (รวมทั้งแปลง)  บาท        
7. ภาษีทีด่ิน บาท        

8. อื่นๆ (ระบุ)................ ..........        
* ค่าเสื่อมราคาวัสดุอุปกรณ ์ใชข้้อมูลจากศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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รายการ 

 

1. แรงงานของตนเอง หรือ 
แรงงานทีม่าท าโดยไมต่้องจ่ายคา่แรงงาน 

2. จ้างแรงงาน 3. จ้าง 
เครื่องจักร 

 
มูลค่ารวม 

ใช้เวลา ค่า
น้ ามัน 

อัตราค่าแรง
ในพื้นที ่

รวม 
ค่าแรงงาน 

ใช้เวลา ค่า
น้ ามัน 

อัตราค่าแรง
ในพื้นที ่

รวม 
ค่าแรงงาน 

(ชม./ครั้ง) (บาท) (บาท/คน/
วัน) 

(บาท) ชม. (บาท) (บาท/คน/
วัน) 

(บาท) (บาท) (บาท) 

ต้นทุนแรงงาน           

1. ค่าเตรียมดินแปลงปลูก           
   1.1 ไถครั้งที่ 1           
   1.2 ไถครั้งที่ 2           
   1.3 ไถครั้งที่ 3           
2. ค่าปลูก           
  2.1 ปลูก (หว่าน /เครื่อง)           
  2.2 ปลูกซ่อม           
3. ค่าดูแลรักษา           
  3.1 ใส่ปุ๋ย           
  3.2 ฉีดยาก าจัดวัชพืช: ฆ่า
หญ้า คุมหญา้ 

          

  3.3 ฉีดสารป้องกันและ
ก าจัดศัตรูพืช (เชื้อรา 
หนอน เพลี้ย ปู หอย หนู) 

          

  3.4 สารปรับปรุงบ ารุงดิน           
  3.5 ถอนหญา้ /ตัดหญา้           
  3.6 สูบน้ า           
  3.7 อื่นๆ            
4. ค่าเก็บเกีย่วผลผลิต           
  4.1 เกี่ยว           
  4.2 ขนไปสี/ขาย           
  4.3 นวด/ส ี           
  4.4 ตาก           
5. อื่นๆ (ระบุ)...........           

*เวลา 1 วัน = 8 ช่ัวโมง 
 
4) ผลผลิต และการจ าหน่ายผลผลิตข้าวในแปลงท่ีให้ข้อมูล (ปีการผลิต 2560/61 ก่อนเข้าร่วมโครงการ) 

รายการ ปริมาณ/
จ านวน (กก.) 

ราคา 
(บาท/กก.) 

รวมมูลค่า 
(บาท) 

1) จ าหน่าย    
 2) รอการจ าหน่าย    
 3) บริโภค/ใช้ในครัวเรือน    
4) ท าพันธุ์    
 5) ค่าเช่า    
 6) อื่นๆ (ระบุ)  ...............    

รวม    
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3.3 การผลิตของเกษตรผสมผสาน (สนิค้าที่ปรับเปลี่ยน ปีการผลิต 2561/62 เข้าร่วมโครงการปีงบประมาณ 2561) 
หน่วย : บาท 

รายการ 
 

ค่าพันธุ์ ปุ๋ย/ยา/อาหารสตัว ์
แรงงาน  

(ปลูก ดูแล เกี่ยว) 
น้ ามัน/ไฟฟ้า 

อ่ืนๆ ระบุ
............... 

รวมมูลค่า (บาท) 

เงินสด
(ซื้อ) 

ตนเอง เงินสด
(ซื้อ) 

ตนเอง เงินสด
(ซื้อ) 

ตนเอง เงินสด
(ซื้อ) 

ตนเอง เงินสด
(ซื้อ) 

ตนเอง เงินสด
(ซื้อ) 

ตนเอง 

ต้นทุนปัจจัยการผลติ             

1. พืชผัก (รวม : บาท)             

   1)..........................             
   2)..........................             
   3)..........................             
2. พืชอายุสั้น (ใน 1 ปี)              
   1)..........................             
   2)..........................             
3. ปศุสัตว ์             
.........................             
4. ประมง              
.........................             
รวม พืช พืชไร่ ปศุสัตว์ 

ประมง 
            

 
 
 
7) ผลผลิต และการน าผลผลิตไปใช้ประโยชน์ ของแปลงที่ให้ข้อมูลปีการผลิต 2561/62 
 

รายการ 
พืชผัก 1).............. พืชผัก 2).............. พืชอายุสั้น 1).............. พืชอายุสั้น 2).............. ปศุสัตว์ ................. ประมง ................. 

จ านวน ราคา มูลค่า จ านวน ราคา มูลค่า จ านวน ราคา มูลค่า จ านวน ราคา มูลค่า จ านวน ราคา มูลค่า จ านวน ราคา มูลค่า 

1) จ าหนา่ย                   
2) บริโภค/ 
   ใช้เอง 

                  

3) ท าพันธุ ์                   
4) ค่าเช่า                   
5) อื่นๆ.........                   

รวม                   
 

หมายเหตุ : จ านวน หน่วยเป็นกโิลกรัม /  ราคา หน่วยเป็นบาทต่อกิโลกรมั / มลูค่า หน่วยเป็นบาท 
 

 
 

8) รายได้ครัวเรือนเกษตร  จ านวน ............................................... บาทต่อปี 
 



142 
 

 

 
                  3.4 การตลาด (กรณีจ าหน่ายสินค้า) 

เรื่อง เดิม (ข้าว) ใหม่ (พืช) ใหม่ (ปศุสตัว)์ ใหม่ (ประมง) 

1. ท่านมีตลาดรองรับหรือไม ่ 1) มี     2) ไม่มี 1) มี    2) ไม่มี 1) มี    2) ไม่มี 1) มี   2) ไม่มี 

2. ลักษณะการจ าหนา่ยสนิค้า 

(ตอบได้มากกวา่ 1 ค าตอบ) 

1) ขายเอง   

2) รวมกลุ่มขาย 

3) เจ้าหน้าที่จัดหาให้ 

1) ขายเอง   

2) รวมกลุ่มขาย 

3) เจ้าหน้าที่จัดหาให้ 

1) ขายเอง   

2) รวมกลุ่มขาย 

3) เจ้าหน้าที่จัดหาให ้

1) ขายเอง   

2) รวมกลุ่มขาย 

3) เจ้าหน้าที่จัดหาให ้

3. ชอ่งทางในการจ าหน่าย 

(ตอบได้มากกวา่ 1 ค าตอบ) 

1) ขายให้ผู้บริโภค 

       โดยตรง ที่ตลาด  

 2) ขายผ่านพ่อค้า 

        คนกลาง 

 3) ขายผ่านโรงสี/ 

         สหกรณ์ 

 4) ขายผ่าน Social  

        Media 

 5) อื่นๆ................. 

1) ขายให้ผู้บริโภค 

       โดยตรง ที่ตลาด  

 2) ขายผ่านพ่อค้า 

        คนกลาง 

 3) ขายผ่านโรงสี/ 

         สหกรณ์ 

 4) ขายผ่าน Social  

        Media 

 5) อื่นๆ................. 

1) ขายให้ผู้บริโภค 

       โดยตรง ที่ตลาด  

 2) ขายผ่านพ่อค้า 

        คนกลาง 

 3) ขายผ่านโรงสี/ 

         สหกรณ์ 

 4) ขายผ่าน Social  

        Media 

 5) อื่นๆ................. 

1) ขายให้ผู้บริโภค 

       โดยตรง ที่ตลาด  

 2) ขายผ่านพ่อค้า 

        คนกลาง 

 3) ขายผ่านโรงสี/ 

         สหกรณ์ 

 4) ขายผ่าน Social  

        Media 

 5) อื่นๆ................. 
 

3.5 หลังการปรับเปลี่ยนมาผลิต สินค้าชนิดใหม่(เกษตรผสมผสาน) แล้ว 
1) ท่านมีการรวมกลุม่/ตั้งกลุ่ม หรอืไม่  

     1) ไม่ม ี   2) มี ช่ือกลุ่ม.................................................................................................................................... 

2) วิถีการใช้แรงงานในแปลง เปลี่ยนไป หรือไม ่

    1) ไม่เปลี่ยน   

     2) เปลี่ยนไป  2.1) การจ้างแรงงานในแปลง 2.1.1) เพิ่มขึ้น  2.1.2) ลดลง   

       2.2) การใช้เครื่องจักรในแปลง 2.2.1) เพิ่มขึ้น 2.2.2) ลดลง   

       2.3) การใช้แรงงานตนเอง ดูแล/รักษาแปลง 2.3.1) เพิ่มขึ้น 2.3.2) ลดลง   

               2.4) อื่นๆ ระบ…ุ………………………………………………………………………………………………………………………….... 

3) ท่านได้ผลติสินคา้ชนิดใหม่ต่อเนื่องมา หรือไม่ (จนถึงปัจจุบัน) 

      1) ไม่ต่อเนื่อง (ปล่อยว่าง/เว้นช่วงฤดู โดยเปลีย่นไปผลติสินค้า..............................)  2) ต่อเนื่องทุกฤดูการผลติ (ทุกปี)  
4) ท่านได้ขยายพื้นทีผ่ลิตสินค้าชนิดใหม่ เพิ่มขึ้น หรือไม่  

     1) ไม่เพิ่มขึ้น (ปลูกเท่าเดิม)  2) ขยายเพิ่ม จ านวน ...................ไร ่ 
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ส่วนที่ 4 ความพึงพอใจ และข้อเสนอแนะ 

4.1 ความพึงพอใจ 

 

     รายการ คะแนน (1-5) เหตุผลประกอบ (ถ้ามี) 
1. ด้านการถ่ายทอดความรู้เพื่อการปรับเปลี่ยน   
2. ด้านการสนับสนุนปัจจยัการผลติที่ไดร้ับ   
3. ด้านการน าความรู้การปรับเปลีย่นการผลิต ไปปรับใช้ 
   ในพื้นที่ตนเอง 

  

4. ด้านการจัดการผลผลิต   
5. ภาพรวมการด าเนินงานโครงการ   

 
4.2 ข้อเสนอแนะอืน่ๆ            
              
                         
             
              

 
 

-------------------------------------------------- 
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ภาคผนวกที่ 5.3 แบบสอบถามเกษตรกรที่ไม่เข้าร่วมโครงการ 

 

แบบสัมภาษณ์เกษตรกรไม่ได้เข้าร่วมโครงการ  

โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) ปีงบประมาณ 2561 
 

โดยศูนย์ประเมินผล สศก.   ชื่อผู้สัมภาษณ์.....................................................วันที่เก็บข้อมูล ว/ด/ป.........../.............../2562 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.1 ช่ือ  สกุล  

 
1.2 เลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชน               

 
1.3 อาย ุ(ปี)   

 
1.4 เพศ   หญิง = 0, ชาย = 1 

 
1.5 ที่อยู่  บ้านเลขท่ี  หมู่ที ่  หมู่บ้าน  

 ต าบล   อ าเภอ  

 จังหวัด   รหัสจังหวัด    

 โทร  
 

 รหัส  จังหวัด รหัส จังหวัด รหัส จังหวัด รหัส จังหวัด 
 010 เชียงราย 180 เลย 470 นครนายก 560 สมุทรสาคร 
 020 พะเยา 190 หนองบัวล าภู 480 ปราจีนบุรี 570 นครปฐม 
 030 ล าปาง 200 อุดรธาน ี 490 ฉะเชิงเทรา 580 กาญจนบุรี 
 040 ล าพูน 210 หนองคาย 500 สระแก้ว 590 ราชบุรี 
 050 เชียงใหม ่ 220 สกลนคร 510 จันทบุรี 600 สมุทรสงคราม 
 060 แม่ฮ่องสอน 230 นครพนม 520 ตราด 610 เพชรบุรี 
 070 ตาก 770 บึงกาฬ 530 ระยอง 620 ประจวบคีรีขันธ์ 
 090 สุโขทัย 310 มหาสารคาม 540 ชลบุรี 630 ชุมพร 
 100 แพร่ 320 ร้อยเอ็ด 550 สมุทรปราการ 640 ระนอง 
 110 น่าน 330 กาฬสินธุ ์ 370 สระบุรี 650 สุราษฎร์ธานี 
 120 อุตรดิตถ์ 340 ขอนแก่น 380 ลพบุรี 660 พังงา 
 130 พิษณุโลก 290 สุรินทร์ 390 สิงห์บุรี 670 ภูเก็ต 
 080 ก าแพงเพชร 300 บุรีรัมย์ 400 ชัยนาท 680 กระบี่ 
 140 พิจิตร 350 ชัยภูมิ 410 สุพรรณบุรี 700 นครศรีธรรมราช 
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 150 นครสวรรค์ 360 นครราชสีมา 420 อ่างทอง 690 ตรัง 
 160 อุทัยธาน ี 240 มุกดาหาร 430 พระนครศรีอยุธยา 710 พัทลุง 
 170 เพชรบูรณ์ 250 ยโสธร 440 นนทบุรี 720 สงขลา 
   260 อ านาจเจริญ 450 กรุงเทพมหานคร 730 สตูล 
   270 อุบลราชธาน ี 460 ปทุมธาน ี 740 ปัตตานี 
   280 ศรีสะเกษ   750 ยะลา 
       760 นราธิวาส 

 
1.6 ระดับการศึกษาสูงสุด

(รหัส) 
 ไม่ส าเร็จการศึกษา = 0,ประถมต้น = 4, ประถมปลาย = 6, มัธยมต้น = 9, มัธยมปลาย/

ปวช. = 12,ปวส. = 14, ปริญญาตรี = 16, ปริญญาโท = 18, ปริญญาเอก = 22 
 

1.7 อาชีพหลัก(รหัส)  ในภาคเกษตร:เกษตรกร = 1, รับจ้างเกษตร = 2 
นอกภาคเกษตร: รับจ้างนอกภาคเกษตร =3, ท างานประจ า = 4, ธุรกิจส่วนตัว = 5 
ไม่มีงานท า: เรียนหนังสือ = 6, ว่างงาน/แม่บ้าน = 7, คนชรา/ผู้พิการ = 8 

 
1.8 ประสบการณ์ท าการเกษตร (ปี)  

 
1.9 จ านวนสมาชิกในครัวเรือน (คน)    

 จ านวนแรงงานในครัวเรือน (คน)   จ านวนแรงงานในภาคเกษตร (คน)  

 
1.10 ที่ดินในการถือครอง     

 รายการ ของตนเอง (ไร่) เช่า (ไร่) ท าฟรี (ไร่) การใช้ประโยชน์ท่ีดิน(รหัส) 

 ในภาคเกษตร     

 นอกภาคเกษตร     

 รหัสการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ที่ดินเกษตรใช้ประโยชน์ทางพืช:ที่นา = 1, ที่พืชไร่ = 2, ที่สวนผลไม้/ไม้ยืนต้น = 3, ที่สวนผัก/สมุนไพร = 4, ที่ไม้ดอก/ไม้ประดับ = 5 
ที่ดินเกษตรใช้ประโยชน์ทางปศุสัตว์:ที่เลี้ยงสัตว์เป็นโรงเรือน/โรงเลี้ยง/คอกสัตว์ = 6, ที่ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์/ปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ = 7 
ที่ดินเกษตรใช้ประโยชน์ทางประมง:ที่เพาะเลี้ยงประมง = 8 
ที่ดินทางการเกษตรใช้ประโยชน์หลายอย่างและแบ่งแยกไม่ได้:ฟาร์มผสม/เกษตรผสมผสาน = 9 
ที่ดินอื่นๆ:ที่ปลูกบ้านเรือนอยู่อาศัย = 10, ที่รกร้างว่างเปล่า = 11, ห้วย/หนอง/คลอง/บึง/สระ = 12, ป่าถือครอง = 13 

 
1.11 การชลประทาน(รหัส)  ในเขตชลประทาน = 1, นอกเขตชลประทาน = 0 
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1.12 แหล่งน้ าท่ีใช้(รหัส)  น้ าฝน = 1, ชลประทาน = 2, สูบเองจากแหล่งธรรมชาติ = 3, บ่อ/สระ/บาดาล ของตนเอง = 
4, โครงการเอกชน/ราชการ สูบจากแหล่งธรรมชาติ = 5, กลุ่ม/สถาบัน สูบจากแหล่งธรรมชาติ 
= 6, ซื้อจากผู้ใช้บริการ/ประปา = 7 

 
1.13 การมีส่วนร่วมในโครงการ/นโยบายของรัฐ (ให้ตอบทุกข้อ) มีส่วนร่วม = 1, ไม่มีส่วนร่วม = 0 

 1) ศพก.  3 )  ก า ร บ ริ ห า ร
จัดการน้ า 

 5 )  Zoning by 
Agri-Map 

 7) มาตรฐานสินค้าเกษตร GAP/
เกษตรอินทรีย์ 

 

 2) แปลงใหญ่  4) แผนการผลิต
ข้าวครบวงจร 

 6) ธนาคารสินค้า
เกษตร 

 8) โครงการส่งเสริมเกษตร 
ทฤษฎีใหม่ 

 

 
 
ส่วนที่ 2 การผลิตข้าว ปีการผลิต 2561/62 
1) แปลงข้าวที่ให้ข้อมูลมีพื้นท่ีจ านวน  ไร่ งาน  ตารางวา  
2) ช่ือพันธุ์ที่ปลูก     ชนิดของข้าวที่ปลูก   ข้าวเหนียว  ข้าวเจ้า 
3) ต้นทุนการผลติ ที่ใช้ในแปลงท่ีให้ข้อมูล 
 

 
รายการ 

 
หน่วย 

1. ของตนเอง/ ได้ฟร ี 2. ซื้อ/ จ่ายเงิน 
มูลค่ารวม 

(บาท) 
ปริมาณ
ทั้งหมด 

ราคา 
(บาท/หน่วย) 

มูลค่า 
(บาท) 

ปริมาณ
ทั้งหมด 

ราคา 
(บาท/หน่วย) 

มูลค่า 
(บาท) 

ต้นทุนปัจจัยการผลิต         

1. เมล็ดพันธุ ์ กก.        

2. ปุ๋ย         
   2.1 ปุย๋อินทรีย ์: มูลไก่ เป็ด 
สุกร โคกระบือ อื่นๆ  

กก. 
       

   2.2 ปุย๋ชีวภาพ          

       - ชนิดเม็ด กก.        
       - ชนิดน้ า ลิตร        

   2.3 ปุย๋เคมี (@50 กก.) กระสอบ        
    - ปุ๋ยสูตร1:…………………. กระสอบ        

    - ปุ๋ยสูตร2:…………………. กระสอบ        
       -  ปุย๋ยูเรีย: (46-0-0) กระสอบ        

   2.4 ปุย๋ชนิดอื่น  กระสอบ        
      - ปุย๋ผสม (เคมี+ชีวภาพ+
อินทรีย์) / (เคมี+อินทรีย์)  

กระสอบ 
       

      -  ปุ๋ยหมัก กระสอบ        
      -  น้ าหมกั ลิตร        

      -  ฮอร์โมน (น้ า/ผง) 
        ---------------------- 
        ............................. 

ลิตร/กก 
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รายการ 

 
หน่วย 

1. ของตนเอง/ ได้ฟร ี 2. ซื้อ/ จ่ายเงิน 
มูลค่ารวม 

(บาท) 
ปริมาณ
ทั้งหมด 

ราคา 
(บาท/หน่วย) 

มูลค่า 
(บาท) 

ปริมาณ
ทั้งหมด 

ราคา 
(บาท/หน่วย) 

มูลค่า 
(บาท) 

3. สารเคมีก าจดัวชัพืช กก. /
ลิตร /
ขวด 

       
 3.1 ยาคุมหญา้        

   3.2 ยาฆ่าหญ้า        
4. สารป้องกันและก าจัด
ศัตรูพืช 

 
       

  4.1 ยาป้องกันก าจัดโรค/เชื้อ
รา 

กก. /
ลิตร /
ขวด 

       

  4.2 ยาฆ่าแมลง หนอน เพลีย้         
  4.3 ศัตรูพืชอื่นๆ: หอย ปู หน ู        
5. สารเคมีอ่ืน และวัสดุ
ปรับปรุงดิน          

   5.1 สารปรับปรุงดิน  

ลิตร/กก 

       
   5.2 ปูนมาล        
   5.3 ปูนขาว        
   5.4 อื่นๆ...................        

6. ค่าเชา่ (รวมทั้งแปลง)  บาท        
7. ภาษีทีด่ิน บาท        

8. อื่นๆ (ระบุ)................ ..........        
* ค่าเสื่อมราคาวัสดุอุปกรณ ์ใชข้้อมูลจากศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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รายการ 

 

1. แรงงานของตนเอง หรือ 
แรงงานทีม่าท าโดยไมต่้องจ่ายคา่แรงงาน 

2. จ้างแรงงาน 3. จ้าง 
เครื่องจักร 

 
มูลค่ารวม 

ใช้เวลา ค่า
น้ ามัน 

อัตราค่าแรง
ในพื้นที ่

รวม 
ค่าแรงงาน 

ใช้เวลา ค่า
น้ ามัน 

อัตราค่าแรง
ในพื้นที ่

รวม 
ค่าแรงงาน 

(ชม./
ครั้ง) 

(บาท) (บาท/คน/
วัน) 

(บาท) ชม. (บาท) (บาท/คน/
วัน) 

(บาท) (บาท) (บาท) 

ต้นทุนแรงงาน           

1. ค่าเตรียมดินแปลง
ปลูก 

          

   1.1 ไถครั้งที่ 1           
   1.2 ไถครั้งที่ 2           
   1.3 ไถครั้งที่ 3           
2. ค่าปลูก           
  2.1 ปลูก (หว่าน /เครื่อง)           
  2.2 ปลูกซ่อม           
3. ค่าดูแลรักษา           
  3.1 ใส่ปุ๋ย           
  3.2 ฉีดยาก าจัดวัชพืช: 
ฆ่าหญ้า คุมหญ้า 

          

  3.3 ฉีดสารป้องกันและ
ก าจัดศัตรูพืช (เชื้อรา 
หนอน เพลี้ย ปู หอย 
หนู) 

          

  3.4 สารปรับปรุงบ ารุง
ดิน 

          

  3.5 ถอนหญา้ /ตัด
หญ้า 

          

  3.6 สูบน้ า           
  3.7 อื่นๆ            
4. ค่าเก็บเกีย่วผลผลิต           
  4.1 เกี่ยว           
  4.2 ขนไปสี/ขาย           
  4.3 นวด/ส ี           
  4.4 ตาก           
5. อื่นๆ (ระบุ)...........           

*เวลา 1 วัน = 8 ชั่วโมง 
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4) ผลผลิต และการจ าหน่ายผลผลิตข้าวในแปลงท่ีให้ข้อมูล (ปีการผลิต 2561/62) 

รายการ ปริมาณ/
จ านวน (กก.) 

ราคา 
(บาท/กก.) 

รวมมูลค่า 
(บาท) 

 1) จ าหน่าย    
 2) รอการจ าหน่าย    
 3) บริโภค/ใช้ในครัวเรือน    
 4) ท าพันธุ์    
 5) ค่าเช่า    
 6) อื่นๆ (ระบุ)  ...............    

รวม    
 

 
           
5) รายได้ครัวเรือนเกษตร  จ านวน ............................................... บาทต่อปี 

 
ส่วนที่ 3 ปัจจัยที่มีผลต่อการปรับเปลี่ยน 

3.1) การสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐ ท่านไดร้ับการสนับสนุน ส่งเสริมจากหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
    (การอบรมโครงการต่างๆ /การขอค าแนะน า/ประชาคม/สนับสนุนปัจจัยการผลติ งบประมาณ) เฉลี่ย จ านวน ... ครั้งต่อป ี

           3.2 ท่านทราบหรือไม่ ว่ารัฐส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ในการปลูกข้าวไปเป็นพืช/สินค้าชนิดอื่นๆ 
       ไม่ทราบ                       ทราบ  จากแหล่งใด.............................................................. 

3.3 ประสบการณ์การผลิตสินค้าอื่นๆ (ผลิตเพ่ือจ าหน่าย เกิดรายได้) 
      ไม่ม ี(ปลูกข้าวอย่างเดียวตอ่เนื่อง) 
      มี (ตอบได้มากกว่า1) 1) ผลิตพืช ได้แก่ ........................................................................ จ านวน ................ ปี 
                                   2) ท าปศุสัตว์ ได้แก่....................................................................  จ านวน ................ ป ี
                        3) ท าประมง ได้แก่ ..................................................................... จ านวน ................ ปี 
                        4) เกษตรผสมผสาน จ านวน ................ ป ี

3.4 พ้ืนที่ของท่านเหมาะสมกบัการปลูกข้าวระดับใด 
       ไม่ทราบ 
       ทราบ ระดบั……… 
     S1 เหมาะสมสูง - ไม่มีข้อจ ากัดในการปลูก  S2 เหมาะสมปานกลาง - มีข้อจ ากัดเล็กน้อยแก้ไขได้ 
    S3 เหมาะสมเล็กน้อย - มีข้อจ ากัดท่ีแก้ไขได้ยาก ต้องลงทุนสูง N ไม่เหมาะสม - มีข้อจ ากัดท่ีแก้ไขไม่ได้ หรือต้องลงทุนสูงมาก 

     3.5 ท่านทราบเร่ืองการใช้แผนที่เกษตรเพ่ือบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) ในการแบ่งเขตความเหมาะสมหรือไม่ 
           (1) ทราบ  อยูใ่นระดับใด ............ (ข้อ 3.4)  (2) ไม่ทราบ 
                   กรณีที่ทราบ ท่านได้น า Agri-Map ไปใช้อย่างไร  (1) ไม่ได้น าไปใช้ เนื่องจาก   

                (2) น าไปใช้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)โดย  
             (2.1) ปรับเปลี่ยนการผลิตให้เหมาะสมกับดิน 
             (2.2) ปรับเปลี่ยนการผลิตที่มีตลาดรองรับ 

             (2.3) อื่นๆ ระบุ ............................................. 

ราคาข้าวที่จ าหน่ายได้ในปีผ่านมา(ปีการผลิต 2560/61) เฉลี่ย ................ บาทต่อตัน 
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3.6 ท่านคิดว่าจะปรับเปลี่ยนการผลิตข้าวไปเป็นสินค้าทางเลือกอืน่หรือไม่ 
      1) ไม่ปรับเปลี่ยน เพราะ (ตอบไดม้ากกว่า 1) 1.1) อายุมาก/ไมม่ีแรง 1.2) เน้นผลิตไว้บริโภค 

   1.3) ไม่มีประสบการณ์ 1.4) อื่นๆ ระบุ
.......................................... 

      2) คาดว่าจะปรับในฤดูการผลิต…………………………… เนื่องจาก (เหตุผล)……………………………………..……………..…. 

3.7 ราคาสินค้าทางเลือกชนิดอื่นๆ ที่ท่านทราบ ได้แก่ 
 

สินค้าทางเลือก หน่วยนับ 
ราคาเฉลี่ยในปกีารผลิต 

2560/61 
ราคาเฉลี่ยในปีการผลิต  

2561/62 
1) ข้าวโพดเลี้ยงสตัว ์ บาทต่อกิโลกรัม   
2) อ้อยโรงงาน บาทต่อตัน   
3) เส้นไหมดิบ บาทต่อกิโลกรัม   
3) พืชผัก ได้แก่ มะนาว บาทต่อกิโลกรัม   
                   ……………….…. บาทต่อกิโลกรัม   
4) ไมผ้ล ได้แก่ กล้วย บาทต่อกิโลกรัม   
                  …………………… บาทต่อกิโลกรัม   
5) ปศุสัตว์ ได้แก่ .......................... บาทต่อกิโลกรัม   
6) ประมง ได้แก่ ........................... บาทต่อกิโลกรัม   

 
 
ส่วนที่ 4 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

            4.1 การแก้ไขปัญหาการเกษตรของรัฐ         
                                                                

4.2 การสนับสนนุจากภาครัฐ          
                                                

4.3 การตอบสนองต่อนโยบายรัฐ         
                                                                           

4.4 อื่นๆ ได้แก่            
              

 

-------------------------------------------------- 
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ภาคผนวกที่ 6 

ประมวลภาพการลงพื้นที่ส ารวจข้อมูล 
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      จังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี 
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จังหวัดก าแพงเพชร อุทัยธานี นครสวรรค ์
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       ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี นครนายก 

 
 
 
 
 
 
 
 

จังหวัดเชียงราย พะเยา น่าน 
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   จังหวัดเชียงราย พะเยา น่าน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                             จังหวัดสกลนคร อุดรธานี หนองบัวล าภู 
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                                              จังหวัดสกลนคร อุดรธานี หนองบัวล าภู 

 

 
จังหวัดอ านาจเจริญ อุบลราชธานี 
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