
รายงานการประเมินผล 

โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2559 - 2561 

ศูนย์ประเมินผล 
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

CENTRE FOR PROJECT AND PROGRAMME EVALUATION 
OFFICE OF AGRICULTURAL ECONOMICS 
MINISTRY OF AGRICULTURE AND COOPERATIVES 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินผล 
โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2559 - 2561  

 
  
   
 
 
  

โดย  
   
  
  
 
 
       

ศูนย์ประเมินผล 
  ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 



(ข) 
 

บทสรุปผู้บริหาร 
 
 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  เป็นโครงการบูรณาการที่ส าคัญตามนโยบายของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงคเ์พ่ือสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มและบริหารจัดการร่วมกัน 
มีตลาดรองรับที่แน่นอน เกษตรกรสามารถลดต้นทุนและผลผลิตต่อหน่วยที่เพ่ิมขึ้น รวมทั้งผลผลิตมีคุณภาพได้
มาตรฐาน ดังนั้น ในการประเมินผลครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลการด าเนินงาน ผลได้ (Outputs) 
ผลลัพธ์ (Outcomes) ที่เกิดขึ้นจากโครงการ เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการแปลงใหญ่ในระยะต่อไป ทั้งนี้ได้
เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้จัดการแปลงจ านวน 199 แปลง และเกษตรกรทั้งสิ้น 1,990 ตัวอย่าง  

 ผลการประเมิน พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีการวางแผนบริหารจัดการกลุ่มแปลงใหญ่ร่วมกันใน      
ทุกขั้นตอน ซึ่งเกษตรกรพอใจในรูปแบบการรวมกลุ่มเพราะสามารถเพ่ิมอ านาจในการต่อรอง และลดต้นทุน  
ค่าปัจจัยการผลิตลงจากการลดการใช้ปุ๋ยเคมี และสารเคมี ปรับเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์และสารชีวภัณฑ์แทน 
แต่ด้านการตลาดยังคงมีปัญหาเนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่น าผลผลิตไปจ าหน่ายกับภาคเอกชนที่ท า
ข้อตกลงกันไว้ เนื่องจากอยู่ไกลจากพ้ืนที่ไม่คุ้มค่ากับการขนส่ง รวมทั้งคุณภาพที่เกษตรกรผลิตได้ไม่ตรงตาม
ความต้องการของภาคเอกชน และราคาจ าหน่ายผลผลิตยังเป็นไปตามกลไกตลาด ซึ่งต้องได้รับการปรับปรุง
แก้ไขเพ่ือให้เกษตรกรเห็นผลจากการเชื่อมโยงตลาดในแปลงใหญ่ ด้านคุณภาพผลผลิต เกษตรกรส่วนใหญ่เริ่ม
ให้ความส าคัญในการพัฒนาผลผลิตเพ่ือการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร แต่การตรวจรับรองยังมีข้อจ ากัด
เนื่องจากบางสินค้ามีรอบการผลิตสั้น และจ านวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจ านวนมาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จึงตรวจรับรองไม่ทันต่อความต้องการของเกษตรกร เมื่อพิจารณาแปลงที่ด าเนินการ  
            แปลงปี 2559 เน้นส่งเสริมงานวิจัย/นวัตกรรม เพ่ือพัฒนาไปสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ ซึ่งมีแปลงใหญ่ 
ที่ด าเนินการสร้างมูลค่าเพ่ิม/แปรรูปแล้วร้อยละ 51.19 ซึ่งสามารถสร้างรายได้ที่เพ่ิมขึ้นให้ในกลุ่มแปลงใหญ่ ส่วน
แปลงที่เหลืออยู่ในขั้นการเริ่มต้นพัฒนาคุณภาพผลผลิตเพ่ือการแปรรูปผลผลิต ซึ่งต้องได้รับการพัฒนาต่อไป 
ด้านการลดต้นทุน/เพ่ิมผลผลิต เกษตรกรส่วนใหญ่มีผลการด าเนินงานที่เต็มประสิทธิภาพแล้ว เช่น กลุ่มข้าว 
ลดต้นทุนค่าปัจจัยการผลิตลงร้อยละ 19.26 เพ่ิมผลผลิตต่อหน่วยร้อยละ 13.20 แต่ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่โครงการก าหนดไว้ร้อยละ 20 เนื่องจากการลดต้นทุน/เพ่ิมผลผลิตยังคงมีปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุม
ได้มากระทบ เช่น ภัยแล้ง ฝนชุก น้ าท่วม โรคระบาด เป็นต้น ด้านการตลาดมีเกษตรกรที่น าผลผลิตไปจ าหน่าย
กับภาคเอกชนที่ท าข้อตกลงไว้ ร้อยละ 28.85 และขายได้ในราคาที่สูงกว่าราคาตลาดร้อยละ 17.45 ซึ่งต้อง
ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมต่อไป 
            แปลงปี 2560 เน้นส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต/นวัตกรรม เพ่ือให้การลดต้นทุนและเพ่ิม
ผลผลิตได้เต็มประสิทธิภาพ ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 55.32 มีต้นทุนค่าปัจจัยการผลิตที่ลดลง เช่น กลุ่มข้าว
ลดลงร้อยละ 10.08 กลุ่มพืชไร่ร้อยละ 8.73 และกลุ่มไม้ยืนต้นร้อยละ 4.97 เป็นต้น ซึ่งการลดต้นทุนเกษตรกร
ได้น าองค์ความรู ้เช่น การตรวจวิเคราะห์ดิน การใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร การใช้สารชีวภัณฑ์ที่ได้รับจาก
หน่วยงานไปปฏิบัติ แต่การลดต้นทุนของเกษตรกรเพียงเลือกกิจกรรมที่ตนเองสนใจไปปฏิบัติเท่านั้น นอกจากนี้
ยังน าองค์ความรู้ไปปฏิบัติในแปลงไม่ครบตามหลักสูตรที่หน่วยงานเข้าไปสนับสนุน ดังนั้นหน่วยงานจึงควร
ส่งเสริมองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การลดต้นทุนได้เต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้านการตลาดมีเกษตรกรที่น า
ผลผลิตไปจ าหน่ายกับภาคเอกชนที่ท าข้อตกลงไว้เพียงร้อยละ 17.20 และขายได้ในราคาที่สูงกว่าราคาตลาด
ร้อยละ 12.83 ซึ่งต้องได้รับการพัฒนาและส่งเสริมในระยะต่อไป 
 



(ค) 
 

            แปลงปี 2561 เป็นปีแรกที่ด าเนินการโดยเน้นการรับสมัครและจัดท าแผนรายแปลงในแปลงใหญ่ 
รวมทั้งส่งเสริมการลดต้นทุน/เพิ่มผลผลิต โดยมีแปลงใหญ่ที่สมัครเข้าร่วมโครงการจ านวน 1 ,692 แปลง จัดท า
แผนรายแปลงแล้วร้อยละ 80 โดยมีเกษตรกรที่มีต้นทุนค่าปัจจัยการผลิตที่ลดลงร้อยละ 65.38 (จากเกษตรกร
ทีม่ีการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วร้อยละ 20)  โดยกลุ่มสินค้าข้าวลดลงร้อยละ 6.84 และกลุ่มพืชไร่ (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์)
ลดลงร้อยละ 7.39 ด้านการเพ่ิมผลผลิต เกษตรกรร้อยละ 53.84 มีผลผลิตต่อหน่วยที่เพ่ิมขึ้น โดยกลุ่มสินค้า
ข้าวเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.50 และกลุ่มพืชไร่ (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.23 ซึ่งเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการน า
องคค์วามรู้ที่หน่วยงานส่งเสริมไปปฏิบัติในแปลง ในส่วนของการรวมกลุ่มแปลงใหญ่ ในปีแรกมีหลายชุมชนเข้า
ร่วมด าเนินการดังนั้นจึงต้องใช้ระยะเวลาในการสร้างความคุ้นเคยเพ่ือให้กลุ่มเกิดความเข้มแข็งและมีการ
ด าเนินการกิจกรรมกลุ่มร่วมกันมากยิ่งขึ้นต่อไป 

 ข้อค้นพบ/ข้อเสนอแนะที่ส าคัญ เกษตรกรส่วนใหญ่มีต้นทุนการผลิตที่ลดลง และผลผลิตต่อหน่วยที่เพ่ิมขึ้น 
จากการน าองค์ความรู้ด้านการผลิต  และการบริหารจัดการกลุ่มไปปฏิบัติ แต่การผลิตสินค้าคุณภาพและการตลาด
ยังคงมีปัญหา เนื่องจากเกษตรกรบางส่วนผลิตสินค้าที่มีคุณภาพแต่ยังขายได้ในราคาทั่วไป รวมทั้งการท าข้อตกลง
ซื้อขายผลผลิต (MOU) ยังไม่เป็นไปตามเงื่อนไขข้อตกลง เนื่องจากคุณภาพที่เกษตรกรผลิตได้ไม่ตรงตามความ
ต้องการของภาคเอกชน ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรประสานความต้องการระหว่างผู้ผลิตกับผู้ประกอบการให้
เกิดความชัดเจนก่อนท าการผลิต รวมทั้งสร้างความเข้าใจกับเกษตรกรก่อนท าข้อตกลงร่วมกันเพ่ือให้เกษตรกร
สามารถผลิตและควบคุมคุณภาพได้ตามมาตรฐาน และปริมาณที่ผู้ประกอบการต้องการ ซึ่งจะน าไปสู่การซื้อขาย
ผลผลิตร่วมกันอย่างต่อเนื่อง และเกิดกลุ่มเกษตรกรใหม่ที่เห็นผลการพัฒนาในรูปแบบแปลงใหญ่ต่อไป  

 



(ง) 
 

 

ค ำน ำ 
 

 การประเมินผลโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2559 - 2561 เป็นรายงานที่จัดท าขึ้น
เพ่ือใหผู้้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบถึงความก้าวหน้าโครงการ ผลลัพธ์ของโครงการ ข้อค้นพบ 
และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานโครงการ เพ่ือใช้ประโยชน์ในการพิจารณาวางแผน     
การด าเนินงานในระยะต่อไป 

 

ศูนย์ประเมินผล และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่  1 - 12 ได้รับความร่วมมือด้วยดีจาก           
ทุกหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการในการท างานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ทั้งส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค รวมทั้งผู้จัดการแปลง และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในการให้ข้อมูล ท าให้การประเมินผลครั้งนี้
ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี จึงขอขอบคุณบุคคลดังกล่าวไว้ ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้      
จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจต่อไป 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 สำระส ำคัญของโครงกำร 

 ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาของกระทรวง (Road map) โดยมี 
โครงการที่ส าคัญคือ การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร ด้านสินค้าพืช ปศุสัตว์ และสินค้าประมง 
ประกอบกับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ ) ได้มอบนโยบาย เมื่อ
วันที่ 26 สิงหาคม 2558 เน้นให้ความส าคัญในเรื่อง การลดต้นทุนการผลิต โดยการรวมแปลงเป็นแปลงใหญ่
ก่อให้เกิดกิจกรรม ลดต้นทุนการผลิตตามที่ก าหนด และสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นการ
เพ่ิมโอกาสในการแข่งขันให้กับสินค้าเกษตร ทั้งนี้ การปรับโครงสร้างสินค้าที่ส าคัญดังกล่าว จะต้องท าการผลิต
ในพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสม ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประกาศเขตพ้ืนที่เหมาะสมส าหรับการผลิต
สินค้า 22 ชนิด ไว้แล้ว โดยมีหลักการคือ การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต อาทิ การลดต้นทุนการผลิต การเพ่ิม
ผลผลิตต่อพ้ืนที่ รวมทั้งผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของตลาด มีการผลิตร่วมกันเป็น
กลุ่มและมีการเชื่อมโยงกับตลาด เพ่ือบริหารจัดการให้เกิดสมดุลระหว่าง อุปสงค์และอุปทานของสินค้า 
แก้ปัญหาเรื่องสินค้าล้นตลาดและราคาสินค้าเกษตรตกต่ า  

อย่างไรก็ตาม โครงสร้างภาคการเกษตรของไทย โดยส่วนใหญ่เป็นครัวเรือนเกษตรกรรายย่อยที่มี 
พ้ืนที่ถือครองทางการเกษตรขนาดเล็ก และเป็นการผลิตที่มีลักษณะต่างคนต่างท า การด าเนินการลักษณะ
ดังกล่าว ท าให้ภาคเกษตรต้องเผชิญกับปัญหาและข้อจ ากัดต่างๆ ซึ่งจะส่งผลต่อรายได้และความเป็ นอยู่ของ
เกษตรกร เช่น ปัญหาด้านต้นทุนการผลิต ได้แก่ ค่าพันธุ์พืช ปุ๋ยเคมี สารเคมีก าจัดศัตรูพืช ค่าใช้จ่ายของ
เครื่องจักรกลการเกษตร และค่าจ้างแรงงานด้านการเกษตร รวมทั้ง ปัญหาการขาดอ านาจการต่อรองของ
เกษตรกรตลอดกระบวนการผลิต (Production Process) การจัดการโซ่อุปทาน (Supply Chain) และปัญหา
ด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ยังไม่เข้าถึงตัวเกษตรกรได้เท่าที่ควร เพ่ือเป็นการลดข้อจ ากัด
ดังกล่าว จะต้องส่งเสริมให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มการผลิต และการบริหารจัดการร่วมกัน  

ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งมีภารกิจในการส่งเสริม 
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรของเกษตรกรให้ มีคุณภาพได้มาตรฐาน     
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตร และเพ่ิมรายได้ของเกษตรกร ตลอดจนดูแลคุณภาพ
ชีวิตของเกษตรกร จึงได้จัดท าโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ที่มีการบริหารจัดการร่วมกัน 
ให้เกษตรกรเป็นศูนย์กลางในการด าเนินงาน ผลักดันให้เกษตรกรรวมกลุ่มในการผลิตเพ่ือร่วมกันจัดหาปัจจัยการ
ผลิต ที่มีคุณภาพดี ราคาถูก อาทิ พันธุ์ ปุ๋ย และการใช้เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสม เช่น เครื่องจักรกล
การเกษตร (Motor Pool) เพ่ือลดต้นทุน เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ตลอดจนการจัดการด้านการตลาดโดย
หน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนและอ านวยความสะดวกในด้านต่างๆ 

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

 1.2.1 เพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่ม และบริหารจัดการร่วมกันเพ่ือให้เกิดการรวมกันผลิต         
และรวมกันจ าหน่ายโดยมีตลาดรองรับที่แน่นอน 
 1.2.2 เพ่ือให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต และมีผลผลิตต่อหน่วยเพ่ิมขึ้น รวมทั้งผลผลิตมีคุณภาพได้
มาตรฐานภายใต้การบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน 
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1.3 เป้ำหมำยของโครงกำร 

      รวมทั้งหมด จ านวน 2,831 แปลง ประกอบด้วย    
    1.3.1 แปลงใหญ่ปี 2559 จ านวน 597 แปลง  
  1.3.2 แปลงใหญ่ปี 2560 จ านวน 1,728 แปลง 
  1.3.3 แปลงใหญ่ปี 2561 จ านวน 506 แปลง 
      หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 18 มกราคม 2561 

1.4 งบประมำณของโครงกำร  

 ใชงบปกติที่ไดรับการจัดสรรและการเจียดจายงบประมาณจากโครงการ/กิจกรรมอ่ืนของหนวยงาน 
รวมทั้งงบสนับสนุนจากแหลงเงินทุนอ่ืนๆ 

1.5 กำรด ำเนินงำนโครงกำรปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

 1.5.1 แปลงใหญ่ปี 2559 (แปลงปีท่ี 3)  
  1) การถ่ายทอดความรู้ (เน้นงานวิจัย/นวัตกรรม) 
   1.1) วิเคราะห์จัดท าแผนรายแปลงและจัดท าแผนธุรกิจ 
   1.2) ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร เน้นการพัฒนาคุณภาพ การตลาด การบริหารจัดการกลุ่ม 
   1.3) พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรและเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม/องค์กร/วิสาหกิจชุมชน 
   1.4) พัฒนาเกษตรกรเป็น Smart Farmer ครบทุกราย 
  2) การสนับสนุนปัจจัยการผลิต/เครื่องจักรกล/แหล่งน้ า 
   2.1) จัดหาน้ าสนับสนุนแปลงใหญ่ 
   2.2) สนับสนุนวัสดุการเกษตรเพื่อพัฒนาการผลิต 
   2.3) พัฒนาคุณภาพดินในแปลงใหญ่ 
  3) การยกระดับมาตรฐานและเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร 
   3.1) ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรเน้นการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ 
   3.2) การตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร 
   3.3) สร้างมูลค่าเพ่ิม/แปรรูป 
  4) การเชื่อมโยงตลาด 
   4.1) สนับสนุนการรวมกลุ่ม มีการบริหารจัดการร่วมกัน รวมกันผลิตและร่วมกันจ าหน่ายโดยมี
ตลาดรองรับที่แน่นอน 
   4.2) เตรียมพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร 

 1.5.2 แปลงใหญ่ปี 2560 (แปลงปีท่ี 2)  
  1) การถ่ายทอดความรู้ (เน้นเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต/นวัตกรรม) 
   1.1) จัดเวที/วิเคราะห์และจัดท าแผนรายแปลง/จัดท าแผนธุรกิจ 
   1.2) ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรด้านการผลิต/บัญชีต้นทุน/การตลาด 
   1.3) พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรสู่ Smart Farmer และเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม/องค์กร/
วิสาหกิจชุมชน 
  2) การสนับสนุนปัจจัยการผลิต/เครื่องจักรกล/แหล่งน้ า 
   2.1) จัดหาน้ าสนับสนุนแปลงใหญ่ 
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   2.2) สนับสนุนวัสดุการเกษตรเพื่อพัฒนาการผลิต 
   2.3) ส่งเสริมการจัดท าแปลงเรียนรู้/สาธิตเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
  3) การยกระดับมาตรฐานและเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร 
   3.1) ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรเน้นการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ 
   3.2) การตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร 
  4) การเชื่อมโยงตลาด 
   ประชุมเชื่อมโยงเครือข่าย/แผนการตลาด 

 1.5.3 แปลงใหญ่ปี 2561 (แปลงปีท่ี 1) 
  1) การเตรียมการ 
   1.1) รับรองแปลง (ภายในเดือนธันวาคม 2560) 
   1.2) จัดเวทีวิเคราะห์เพ่ือก าหนดเป้าหมายการพัฒนาและแผนรายแปลง 
   1.3) ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรด้านการบริหารจัดการ/การท าบัญชีกลุ่ม 
  2) การถ่ายทอดความรู้ (เน้นเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต) 
   2.1) ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรด้านการลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
   2.2) ส่งเสริมการจัดท าแปลงเรียนรู้เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
   2.3) พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรสู่ Smart Farmerและความเข้มแข็งของกลุ่ม/องค์กร/วิสาหกิจชุมชน 
  3) การสนับสนุนปัจจัยการผลิต/เครื่องจักรกล/แหล่งน้ า 
   3.1) สนับสนุนปัจจัยการผลิต 
   3.2) พัฒนาคุณภาพดิน 
   3.3) ส่งเสริมการจัดท าแปลงเรียนรู้/สาธิตเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
  4) การยกระดับมาตรฐานและเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร 
   4.1) ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรเน้นการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ 
   4.2) การตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร 
  5) การเชื่อมโยงตลาด 
   ส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรด้านการตลาดและเชื่อมโยงการตลาด 

 1.5.4 กำรบริหำรจัดกำร 
  1) พัฒนาเกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลงใหญ่ปี 2559 
  2) พัฒนาผู้จัดการแปลง ปี 2561 
  3) จัดประชุมเครือข่ายคณะกรรมการแปลงใหญ่ 
  4) ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ 
  5) ติดตามและประเมินผล 
  6) บริหารจัดการโครงการ/พัฒนาด้านฐานข้อมูลกลาง 

1.6 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกโครงกำร 
 เกษตรกรในพ้ืนที่แปลงใหญ่มีการรวมกลุ่มผลิตสินค้าเกษตรตามแนวทางการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
โดยมีส่วนร่วมในกระบวนการด าเนินงานที่เน้นการลดต้นทุนการผลิต  การเพ่ิมผลผลิต การพัฒนาคุณภาพ       
มีตลาดรองรับ ภายใต้การบริหารจัดการที่ดี สามารถเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันสินค้าเกษตรและสร้างความ
เข้มแข็งให้เกษตรกร 



บทที่ 2 

ระเบียบวิธีการประเมินผล 
 

2.1 ความส าคัญของการประเมินผล 
 โครงสร้างภาคการเกษตรของไทย ส่วนใหญ่เป็นครัวเรือนเกษตรกรรายย่อยที่มี พ้ืนที่ถือครอง            
ทางการเกษตรขนาดเล็ก ลักษณะการผลิตต่างคนต่างท า การด าเนินการลักษณะดังกล่าวท าให้ภาคเกษตรต้องเผชิญ
กับปัญหาและข้อจ ากัดต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อรายได้และความเป็นอยู่ของเกษตรกร เช่น ปัญหาด้านต้นทุนการผลิต 
ค่าจ้างแรงงานสูง ขาดอ านาจการต่อรองด้านการตลาด และปัญหาด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี  
ยังเข้าไม่ถึงเกษตรกรเท่าที่ควร ดังนั้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงก าหนดแนวทางการพัฒนาโดยมีโครงการ
ส าคัญ คือ การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร ให้ความส าคัญในเรื่องการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต                   
ได้แก ่ลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมผลผลิตต่อพ้ืนที ่พัฒนาคุณภาพมาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาด การรวมกลุ่ม  
การผลิต มีการบริหารจัดการร่วมกัน และสร้างเครือข่ายที่มีการเชื่อมโยงและเกื้อกูลกัน ภายใต้การสนับสนุน  
ของทุกหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตร
และเพ่ิมรายได้ของเกษตรกร ตลอดจนดูแลคุณภาพชีวิตของเกษตรกร โดยจัดท าการส่งเสริมการเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ ที่มีเกษตรกรเป็นศูนย์กลางในการด าเนินงาน ผลักดันให้เกษตรกรรวมกลุ่มและมีการบริหารจัดการ
ร่วมกันเพ่ือลดต้นทุน และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตลอดจนด้านการตลาด ตามยุทธศาสตร์ 20 ปี 
ของรัฐบาล ซึ่งได้ก าหนดเป้าหมายการด าเนินการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จ านวน 14,500 แปลง     
และจ านวนพ้ืนที่ 90 ล้านไร่ ในปี พ.ศ.2579 
 ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็นโครงการส าคัญตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์     
มีหลายหน่วยงานร่วมด าเนินการ ซึ่งในส่วนของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับผิดชอบในกิจกรรม                  
ด้านการติดตามประเมินผล โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ศูนย์ประเมินผล ร่วมกับส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรที่ 1- 12  ท าการประเมินผลจ านวน 2 ครั้ง คือ รอบ 6 เดือน และรอบสิ้นปี เพ่ือทราบผล         
การด าเนินงาน ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ  เ พ่ือฝ่ายบริหารและผู้ เกี่ยวข้องได้มีสารสนเทศ           
ส าหรับประกอบการพิจารณาและตัดสินใจในการด าเนินงานโครงการในระยะต่อไป 

2.2 วัตถุประสงค์ของการประเมินผล 

 เพ่ือประเมินผลการด าเนินงาน ผลได้ และผลลัพธ์ของการด าเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตร          
แบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

2.3 ขอบเขตของการประเมินผล 

 2.3.1 พื้นที่เป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินการโครงการแปลงใหญ่ครอบคลุม 2,831  ใน 77 จังหวัด ประกอบด้วย  
  1) แปลงใหญ่ปี 2559 จ านวน 597 แปลง  
  2) แปลงใหญ่ปี 2560 จ านวน 1,728 แปลง  
  3) แปลงใหญ่ปี 2561 จ านวน 506 แปลง 
                    ข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตร ณ วันที่ 18 มกราคม 2561  
 2.3.2 ประชากรเป้าหมาย ประกอบด้วย 
  1) ผู้จัดการแปลง 
  2) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2559 ปี 2560 และปี 2561  
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 2.3.3 ระยะเวลาข้อมูล  
  1) ข้อมูลด้านการผลิต 
                         1.1) แปลงปี 2559 ข้อมูลก่อนมีโครงการ ปีเพาะปลูก 2558/59 หลังมีโครงการ ปีเพาะปลูก 2560/61  
                 1.2) แปลงปี 2560 ข้อมูลก่อนมีโครงการ ปีเพาะปลูก 2559/60 หลังมีโครงการ ปีเพาะปลูก 2560/61 
                      1.3) แปลงปี 2561 ข้อมูลก่อนมีโครงการ ปีเพาะปลูก 2560/61 หลังมีโครงการ ปีเพาะปลูก 2561/62 
  2) ข้อมูลด้านผลได้ (Output) ของโครงการเป็นข้อมูลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

2.4 การตรวจเอกสาร แนวคิดและทฤษฎี 

 2.4.1 การตรวจสอบเอกสาร 
  ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2560) ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาแปลงใหญ่ตามระบบส่งเสริม
การเกษตร สู่การขยายผล พบว่า มีปัจจัยสู่ความส าเร็จ 5 ด้าน คือ 1) ด้านการลดต้นทุน เน้นการสนับสนุน                  
การน าภูมิปัญญาท้องถิ่น มาประยุกต์ใช้ตลอดกระบวนการผลิตตั้งแต่การเพาะปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยว การใช้ปุ๋ย    
ตามค่าวิเคราะห์ดินในทุกแปลง การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ สารชีวภัณฑ์ ฮอร์โมนต่างๆ เพื่อทดแทนสารเคมีให้มากขึ้น     
การท าบัญชีครัวเรือน บัญชีฟาร์มและบัญชีต้นทุนอาชีพ พร้อมทั้งวิเคราะห์ทางบัญชีเพ่ือน ามาปรับปรุงการผลิต 
รวมทั้งสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษา วิจัย คิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการลดต้นทุนการผลิต
และผลักดันให้มีการน ามาใช้อย่างจริงจัง 2) ด้านการเพ่ิมผลผลิต เน้นการน าองค์ความรู้ ผลงานวิจัยมาประยุกต์ใช้       
ในการผลิตตลอดกระบวนการผลิตตั้งแต่การเพาะปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา                   
และภาคเอกชน มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเพ่ิมผลผลิตให้เกษตรกรในโครงการอย่างต่อเนื่อง 3) ด้านการพัฒนา
คุณภาพผลผลิต เน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้เกษตรกรในโครงการอย่างต่อเนื่องตลอด
กระบวนการผลิต ตั้งแต่เพาะปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว ภาคเอกชนมีการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรในการพัฒนาคุณภาพ
ผลผลิตให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือยกระดับมาตรฐานสินค้าสู่สากล 4) ด้านการตลาด มีการวางแผน
การตลาดร่วมกันในทุกภาคส่วน ตั้งแต่เริ่มต้นขบวนการผลิต การประเมินผลผลิต การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว     
เพ่ือขยายช่องทาง การจ าหน่ายสินค้า ด้วยการศึกษาสถานการณ์การผลิตและการตลาดสินค้าทั้งในและต่างประเทศ 
พัฒนาสินค้าและรักษาคุณภาพสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาด รวมทั้งส่งเสริมให้ผลิตสินค้าในรูปแบบตลาด
พันธะสัญญา (Contract Farming) เพ่ือลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา 5) ด้านการบริหารจัดการ             
เน้นกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบ Zero Waste ผลักดันเกษตรกรที่มีความสนใจและต้องการ
พัฒนาตนเองเข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ Young Smart Farmer เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกลุ่ม
เพ่ือสืบทอดการบริหารจัดการให้มีความยั่งยืน รวมทั้งเชื่อมโยงศูนย์เรียนรู้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลผลิต
สินค้าเกษตร (ศพก.) ภายในพ้ืนที่แปลงใหญ่ให้การสนับสนุน การด าเนินงานของโครงการ 
  จิราวุฒ  มงคล  ดร.เบญจมาศ  อยู่ประเสริฐ และบ าเพ็ญ  เขียวหวาน (2559) ได้ศึกษาความ
ต้องการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ของเกษตรกรในจังหวัดสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความรู้
ความเข้าใจ  และความต้องการการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ของเกษตรกร พบว่า สภาพพ้ืนฐาน          
ทางเศรษฐกิจเกษตรกร มีจ านวนลักษณะถือครองที่ดินส่วนมากเป็นของตนเอง มีพ้ืนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริม
การเกษตรแปลงใหญ่เฉลี่ย 9.75 ไร่ ผลผลิตข้าวเฉลี่ย 532.85 กิโลกรัมต่อไร่ ต้นทุนการผลิตข้าวเฉลี่ย 4,234.03 บาท
ต่อไร่ รายได้ทั้งหมด จากการขายผลผลิตข้าวนาปี ปี 2557 เฉลี่ย 42,972.22 บาทต่อครัวเรือน  เกษตรกรส่วนใหญ่  
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท าการเกษตรแปลงใหญ่ เฉลี่ย 14.75 คะแนน จาก 15 คะแนน โดยเกษตรกรมีความต้องการ
ในวิธีการส่งเสริม  3 แบบ ได้แก่ แบบรายบุคคลเน้นเยี่ยมเยียนเป็นหลัก แบบรายกลุ่มเน้นการจัดท าแปลงเรียนรู้ 
แบบมวลชน เน้นการแปรรูปสินค้า ด้านการตลาดเน้นช่องทางในการจ าหน่ายและการจัดการราคา  ด้านความรู้        
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ในกระบวนการเข้าสู่การท าแปลงใหญ่ เน้นผลลัพธ์ที่ได้รับหลังเข้าร่วมโครงการ ส่วนในด้านการสนับสนุนเน้น       
การได้รับความช่วยเหลือจากผู้จัดการแปลง  
  ศานิต เก้าเอ้ียน และคณะ (2558)  ได้ศึกษาการยกระดับมูลค่าเพ่ิมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ที่ผลิต          
โดยเกษตรกรรายย่อย ผลจากการจัดเวทีเสวนา มีชาวนาสมัครเข้าร่วมโครงการ และจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การท านาอินทรีย์ ประชุมชี้แจงเกษตรกรชาวนาที่เข้าโครงการจ านวน 50 ราย แบ่งเป็นชาวนาที่ปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์
อยู่แล้ว จ านวน 41 ราย และเป็นชาวนาที่อยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนไปปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์อีก 9  ราย  
แต่เมื่อสิ้นสุดโครงการปีที่หนึ่ง มีชาวนาที่เข้าร่วมโครงผ่านการตรวจรับรองผลผลิตเป็นข้าวหอมมะลิอินทรีย์            
จ านวน 43 ราย และที่ไม่ผ่านการตรวจรับรองอีก 9 ราย เพราะได้ใช้ปุ๋ยโดยไม่ทราบว่าเป็นปุ๋ยอะไร ซึ่งได้รับแจก              
จากหน่วยงานของรัฐ  ผลวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนในปี 2556 ของชาวนาที่เข้าร่วมโครงการจังหวัดอ านาจเจริญ 
ได้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 353.38 กิโลกรัม ขายได้ราคากิโลกรัมละ 18.36 บาท  มีต้นทุนทั้งหมดเฉลี่ยไร่ละ 3,954.82 บาท 
เป็นต้นทุนที่เป็นเงินสดทั้งหมดไร่ละ 992.64 บาท หรือ คิดเป็นร้อยละ  25.10 ของต้นทุนทั้งหมด ส่วนการปลูก
ข้าวหอมมะลิในช่วงปรับเปลี่ยนในปี 2556 ได้ผลผลิตเฉลี่ยไร่ละ 346.53 กิโลกรัม  ขายได้ราคา 17.27 บาทต่อกิโลกรัม    
มีต้นทุนการผลิตทั้งหมดโดยเฉลี่ยไร่ละ 4,828.03 บาท เป็นต้นทุนที่เป็นเงินสดทั้งหมดไร่ละ 1,369.02 หรือคิด
เป็นร้อยละ 28.36 ของต้นทุนทั้งหมด การจัดแผนธุรกิจ ได้รวบรวมข้าวเปลือกจากชาวนาที่เข้าร่วมโครงการมา
แปรรูปขาย เพ่ือวิเคราะห์ค านวณต้นทุนการตลาดเพ่ือก าหนดราคาขายที่ยอมรับได้ โดยกลุ่มรวบรวมข้าวเปลือก
จ านวน 300 ต้น มาแปรรูปเป็นข้าวขาวบรรจุถุงขาย และได้เจรจาขายข้าวให้ ธกส. จ านวน 100 ตัน            
ในราคา 40 บาทต่อกิโลกรัม โดย ธกส. จะจ่ายให้กิโลกรัมละ 35 บาทก่อน และจ่ายอีก 5 บาท หลังจากขายข้าวได้แล้ว       
ซึ่งเป็นโครงการขายข้าวผ่านไปรษณีย์ ตามโครงการข้าวบัดดี้ ธกส. นอกจากนี้ทางกลุ่มยังได้เจรจาขายข้าวเปลือก      
ให้กับ ราชธานีอโศกในราคากิโลกรัมละ 14.50 บาท และก าลังเจรจาขายข้าวเปลือกให้สหกรณ์โคนมนครปฐม เป็นต้น 
  วีระวัฒน์  โฮมจุมจัง และเยาวรัตน์  ศรีวรานันท์ (2558)  ได้วิจัยการปรับใช้เทคโนโลยี       
เพ่ือลดต้นทุน การผลิตข้าว โดยใช้สถิติ Paired t-test เพ่ือทดสอบความแตกต่างของต้นทุนการผลิตและผลผลิตข้าวเฉลี่ย
ก่อนและหลังการปรับใช้เทคโนโลยี ประชากรที่ใช้ในการศึกษา หมู่บ้านบะแค ต าบลแวงใหญ่ อ าเภอแวงใหญ่ 
จังหวัดขอนแก่น จ านวน 44 ราย  ผลการศึกษาพบว่า พันธุ์ข้าวที่ใช้ปลูกส่วนใหญ่ คือ กข 6 (ร้อยละ 52)           
ข้าวขาวดอกมะลิ (ร้อยละ 48) วิธีการปลูกส่วนใหญ่ปักด า (ร้อยละ 52) พ้ืนที่ในการเพาะปลูกไม่เกิน 5 ไร่ จ านวน 17 ราย 
และพ้ืนที่เพาะปลูกมากกว่า 5 ไร่ จ านวน 27 ราย ผลการปรับใช้เทคโนโลยี ได้แก่ การใช้ปุ๋ยตามค าแนะน า   
การลดอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ ลดการใช้ปุ๋ยเคมี แนะน าใช้ปุ๋ยอินทรีย์และน้ าหมักชีวภาพ การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา 
และการใช้น้ าส้มควันไม้ พบว่า เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตข้าวเฉลี่ยก่อนเข้าโครงการ 3 ,812 บาท/ไร่ มีผลผลิต
เฉลี่ย 447 กิโลกรัม/ไร่  มีรายได้จากการขายข้าวเฉลี่ย 5,892 บาท/ไร่ และมีรายได้สุทธิ 2,080 บาท/ไร่ และหลังเข้าร่วม
โครงการปรับใช้เทคโนโลยีแล้วเกษตรกรมีต้นทุนการผลิตข้าวเฉลี่ย 3,734 บาท/ไร่ มีผลผลิตเฉลี่ย 448 กิโลกรัม/ไร่ 
และผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของต้นทุนและผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของเกษตรกรก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการ   
ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ อาจเนื่องจากโครงการได้ด าเนินการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีมาได้เพียงและเกษตรกร
ไม่สามารถลดการใช้ปัจจัยการผลิตลงได้ตามที่แนะน าได้อย่างแท้จริง  เนื่องจากเกษตรกรมีความกังวลว่าหาก
ปฏิบัติตามค าแนะน าจะส่งผลให้ผลผลิตข้าวที่ได้อาจลดลง ซึ่งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเกษตรกรในการปรับใช้
เทคโนโลยี ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ในระยะเวลาสั้น ควรมีการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเพ่ือลดต้นทุนการผลิต   
ได้อย่างแท้จริง 
  จากการตรวจสอบเอกสาร ผู้ประเมินผลได้ทราบถึงตัวชี้วัดที่ท าการศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่องานวิจัย 
รวมทั้งแนวทางการคิดค านวณต้นทุนการผลิต ผลผลิตต่อไร่ และรายได้สุทธิทางการเกษตร ซึ่งสามารถน ามาปรับใช้     
ในการประเมินผลฉบับนี้ อีกทั้งผลที่เกิดขึ้นในงานวิจัยแต่ละชิ้น จะขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมในแต่ละพ้ืนที่ 
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รวมทั้ง ช่วงระยะเวลาของข้อมูลในการส ารวจ ซึ่งตัวแปรที่มาส่งผลกระทบมีความแตกต่างกัน รวมทั้งมีปัจจัยภายนอก
อ่ืนเข้ามากระทบตัวแปร ซึ่งผู้ประเมินผลจะใช้เป็นแนวทางเหตุผลประกอบการเขียนรายงานฉบับนี้ต่อไป 

 2.4.2 แนวคิดและทฤษฎี 
  1) แนวคิดด้านการผลิต (อ้างใน เจนธิชา ชัยชาญ, 2558) 
   การผลิต หมายถึง การสร้างเศรษฐทรัพย์และบริการต่างๆ เพ่ือบ าบัดความต้องการ    
ของมนุษย์ การผลิตสิ่งของและบริการทุกอย่าง จะต้องเป็นการสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจขึ้นใหม่ การผลิต
หรือการสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจขึ้นใหม่ อาจจัดอยู่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
   กระบวนการผลิต (Production Process) มีองค์ประกอบที่ส าคัญ 3 ประการ อันได้แก่ 
ปัจจัยน าเข้า (Input) กระบวนการแปลงสภาพ (Conversion Process) และผลผลิต (Output) โดยมีรายละเอียด 
ดังต่อไปนี้ 
   1.1) ปัจจัยน าเข้า (Inputs) คือทรัพยากรที่ใช้ผลิตทั้งที่เป็นสินทรัพย์ที่มีตัวตน (Tangible 
Assets) เช่น ดิน เครื่องจักร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน (Intangible Assets) เช่น แรงงานระบบการจัดการ
ข่าวสาร ทรัพยากรที่ใช้จะต้องมีคุณสมบัติและประโยชน์ใช้สอยที่เหมาะสม และมีต้นทุนการผลิตที่ต่ า เพ่ือให้สินค้า
ส าเร็จรูปสามารถแข่งขันทางด้านราคาได้ในท้องตลาด 
   1.2) กระบวนการแปลงสภาพ (Conversion Process) เป็นขั้นตอนที่ท าให้ปัจจัยน าเข้า  
ที่ผ่านเข้ามามีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ได้แก่ รูปลักษณ์ (Physical) โดยการผ่านกระบวนการผลิตในโรงงาน 
สถานที่ (Location) โดยการขนส่ง การเก็บเข้าคลังสินค้า การแลกเปลี่ยน (Exchange) โดยการค้าปลีก การค้าส่ง 
การให้ข้อมูล (Informational) โดยการติดต่อสื่อสาร และจิตวิทยา (Psychological) โดยการนันทนาการ ฯลฯ 
   1.3) ผลผลิต (Outputs) เป็นผลได้จากกระบวนการผลิตที่มีมูลค่าสูงกว่าปัจจัยน าเข้าที่ร่วมกัน         
อันเนื่องมาจากได้ผ่านกระบวนการแปลงสภาพ ผลผลิตแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่  ๆคือ สินค้า (Goods) และบริการ (Service) 
  2) แนวคิดด้านต้นทุนการผลิต (อ้างใน เจนธิชา ชัยชาญ, 2558) 
    ต้นทุนการผลิต (Cost of Production) คือ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการจัดการและด าเนินการ
เกี่ยวกับการผลิต ต้นทุนการผลิตมีอยู่หลายประเภทด้วยกัน เช่น ต้นทุนค่าเสียโอกาส (Opportunity Cost) 
ต้นทุนที่เป็นตัวเงิน (Cash Cost) และต้นทุนที่ไม่เป็นตัวเงิน (Non Cash Cost) ต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปร เป็นต้น 
    ต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปร (Fixed Cost and Variable Cost) ปัจจัยการผลิตใด ๆ ก็ตาม    
จะถือว่าเป็น “ปัจจัยคงที่” ต่อเมื่อปริมาณการใช้ปัจจัยนั้นไม่เปลี่ยนแปลงตลอดระยะเวลาการผลิต แต่ถ้าปริมาณ     
การใช้ปัจจัยใดเปลี่ยนแปลงระหว่างการผลิต เราเรียกปัจจัยการผลิตนั้นว่า “ปัจจัยผันแปร” เมื่อมีการใช้ปัจจัย
ในการผลิตสินค้าก็ย่อมมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับปัจจัยคงที่เรียกว่า ต้นทุนคงที่  และค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับปัจจัยผันแปรเรียกว่าต้นทุนผันแปร 
    2.1) ต้นทุนคงที่ทั้งหมด (Total Fixed Cost: TFC) เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้ปัจจัยคงที่  
และต้นทุนที่จะไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อจ านวนผลิตเปลี่ยนแปลง เช่น ในการท าฟาร์ม ต้นทุนคงที่ที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ ค่าภาษี
ที่ดิน ค่าเช่าที่ดิน ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าจ้างแรงงานรายปี เป็นต้น ส่วนต้นทุนคงที่ที่ไม่ใช่เงินสด ได้แก่ ค่าเสื่อมของ
อาคารและเครื่องมือ เครื่องจักรซึ่งเกิดจากการใช้งานเป็นเวลานาน ค่าจ้างแรงงานจากครอบครัวและการจัดการ 
เป็นต้น 
    2.2) ต้นทุนคงที่เฉลี่ย (Average Fixed Cost : AFC) ค านวณได้จากการเอาต้นทุนคง
ที่ตั้งหารด้วยผลผลิต ต้นทุนคงที่เฉลี่ยมีค่าเปลี่ยนแปลงทุกระดับการผลิต นั่นคือเมื่อผลผลิตเพ่ิมขึ้นต้นทุนคงที่
เฉลี่ยจะมีค่าลดลง 
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     AFCi = TFCi / Qi                                          (1) 
   โดยที่       TFCi = ต้นทุนคงท่ีทั้งหมดของตัวอย่างที่ i 
     Qi    = ปริมาณผลผลิตของตัวอย่างที่ i 
   2.3) ต้นทุนผันแปรทั้งหมด (Total Variable Cost : TVC) เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการ
ใช้ปัจจัยผันแปร ค านวณหาได้จากการน าจ านวนปัจจัยผันแปรทั้งหมดคูณด้วยราคาของปัจจัยผันแปรต่อหน่วย 
     TVCi = PXi*Xi + PXi*Xi + ………+ PXn*Xn                (2) 
   2.4) ต้นทุนผันแปรเฉลี่ย (Average Variable Cost : AVC) ค านวณได้จากการเอาต้นทุน
ผันแปรทั้งหมดตั้งหารด้วยผลผลิต [ AVC = TVC/Q ] ต้นทุนผันแปรเฉลี่ยมีค่าเปลี่ยนแปลงไปตามระดับการผลิต      
เส้นต้นทุนผันแปรเฉลี่ยจะค่อยๆ ลดลงจนต่ าสุด ณ ผลผลิตระดับหนึ่ง ถ้าหากท าการผลิตเพ่ิมขึ้นไปเรื่อย  ๆ          
เส้นต้นทุนผันแปรเฉลี่ย จะค่อยๆ เพ่ิมขึ้น นอกจากนั้นเราสามารถค านวณหาต้นทุนผันแปรทั้งหมด ได้จากต้นทุน      
ผันแปรเฉลี่ยคูณด้วยจ านวนผลผลิต ดังนี้ 
     TVCi = AVCi * Qi                                           (3)               
   2.5) ต้นทุนทั้งหมด (Total Cost :TC) คือ ผลรวมของต้นทุนคงที่กับต้นทุนผันแปร เมื่อไม่มี
การใช้ปัจจัยผันแปรเลย (การผลิตเท่ากับ 0) ต้นทุนทั้งหมดจะมีค่าเท่ากับต้นทุนคงที่ เส้นต้นทุนทั้งหมด        
จะมีรูปร่างเหมือนกับเส้นต้นทุนผันแปร แตกต่างกันตรงที่จุดเริ่มต้น (Origin) ของเส้นต้นทุนทั้งหมดจะเริ่มที่จุด
ก าเนิด 
     TCi = TFCi + TVCi                                            (4) 
   2.6) ต้นทุนการผลิตต่อไร่ คือ ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดของตัวอย่างที่  i (บาท) หารด้วย              
เนื้อที่เพาะปลูกของแปลงตัวอย่างที่  i (ไร่) 
     TCRi    =     TCi / Ai     โดยที่ 
     TCRi =     ต้นทุนการผลิตต่อไร่ของตัวอย่างที่ i (บาท) 
      TCi =     ต้นทุนการผลิตรวมของตัวอย่างที่ i 
             หรือค่าใช้จ่ายในการผลิตรวมของตัวอย่างที่ i (บาท) 
      Ai =     เนื้อท่ีปลูกของตัวอย่างที่ i (ไร่) 
   2.7)  ผลผลิตต่อไร่ คือ ผลผลิตทั้งหมดของตัวอย่างที่ i (กก.) หารด้วย เนื้อที่ปลูกของตัวอย่างที่ i (ไร่) 
     Yi =     Pi / Ai      โดยที่ 
     Yi =     ผลผลิตต่อไร่ของตัวอย่างที่ i (กก.) 
      Pi =     ผลผลิตทั้งหมดของตัวอย่างที่ i (กก.) 
   2.8) ต้นทุนการผลิตต่อกิโลกรัม คือ ต้นทุนการผลิตต่อไร่ของตัวอย่างที่ i (บาท) หารด้วย
ผลผลิตต่อไร่ของตัวอย่างที่ i (กก.) 
      TCKi =     TCRi  / Yi                                             (5) 

  3) แนวคิดรายได้จากการผลิต (อ้างใน เจนธิชา ชัยชาญ, 2558)  

     รายได้ที่ผู้ผลิตได้รับจากการขายผลผลิตในราคาท่ีก าหนด ซึ่งถ้าราคาสินค้าสูงขึ้นจ านวน
สินค้าที่ขายได้มีปริมาณลดลงรายได้จากการผลิตจะลดลงด้วย และเนื่องจากราคาของสินค้า  ในแต่ละระดับ   
คือรายรับของผู้ผลิต  จากการขายสินค้านั้น ๆ ดังนั้น ราคาต่อหน่วยสินค้า ณ ระดับการขายจะเท่ากับรายรับเฉลี่ย 
(Average Revenue : AR) ของผู้ผลิต ณ ระดับการขาย 
   3.1) รายรับรวม (Total Revenue : TR) หมายถึง รายรับทั้งหมดที่ผู้ผลิตได้รับจากการขายสินค้า 
รายรับรวมหาได้จาก 
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     TRi      =     Pi * Qi                              (6)       
   โดยที่ Pi      =     ราคาสินค้าต่อหน่วยของตัวอย่างที่ i 
     Qi      =     ปริมาณสินค้าที่ขายไดข้องตัวอย่างที่ i 
   3.2) รายรับเฉลี่ย (Average Revenues : AR) หมายถึง รายรับรวมเฉลี่ยต่อจ านวน
สินค้าท้ังหมดที่ขายได้ รายรับเฉลี่ยหาได้จาก

 

         i

i
i

Q

TR
AR                                                  (7) 

   3.3) รายรับเพ่ิม (Marginal Revenue :MR) หมายถึง รายรับรวมที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อขาย
สินค้าเปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วย รายรับเพิ่มหาได้จาก 

         
i

i
i

Q

TR
MR




                                               (8) 

   โดยที่ :  
iTR  = ส่วนเปลี่ยนแปลงของรายรับรวมตัวอย่างที่ i 

          iQ   = ส่วนเปลี่ยนแปลงของจ านวนสินค้าที่ขายได้ตัวอย่างที่ i   
   3.4) ความสัมพันธ์ระหว่างรายรับรวม (TR) รายรับเฉลี่ย (AR) และรายรับเพิ่ม (MR)  
      รายรับเฉลี่ยจะมีค่าลดลงเมื่อขายสินค้าได้เพ่ิมขึ้นและมีค่ามากกว่ารายรับเพ่ิมเสมอ     
ไม่ว่า จะขายสินค้าได้จ านวนเท่าใด ในขณะที่รายรับเพ่ิมมีค่าเป็นบวก รายรับรวมจะเพ่ิมขึ้นเมื่อขายสินค้าได้
เพ่ิมขึ้น เมื่อรายรับเพ่ิมมีค่าเป็นศูนย์ รายรับรวมจะมีค่าสูงสุด เมื่อรายรับเพ่ิมมีค่าเป็นลบ รายรับรวมจะมีค่า
ลดลงเมื่อขายสินค้าเพ่ิมข้ึน ในขณะที่รายรับรวมมีค่าเพ่ิมข้ึน รายรับเฉลี่ยและรายรับเพิ่มจะมีค่าลดลง 

  4) แนวคิดเกี่ยวกับประเภทของการประเมินผล (อ้างถึง บรรเทิง มาแสง, 2546) 
   การประเมินผลโครงการแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ตามระยะเวลาของโครงการดังนี้  
   4.1) การประเมินผลก่อนการด าเนินงานโครงการ (Pre-Evaluation) เป็นการประเมินผล
ก่อนที่จะท าโครงการ วัตถุประสงค์ในการประเมินผลครั้งนี้  เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ของโคร งการ               
โดยการวิเคราะห์ว่าผลที่จะได้ตามโครงการนั้น คุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่ เป็นการวิเคราะห์เสนอต่อผู้มีหน้าที่   
ในการอนุมัติโครงการ 
   4.2) การประเมินผลระหว่างการด าเนินงานโครงการ (Ongoing Evaluation)                   
เป็นการประเมินผลระหว่างการด าเนินงานตามโครงการ ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตที่ได้ 
(Output) กับผลกระทบในระยะสั้นของโครงการ (Effect) มีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานให้ดีขึ้น 
ซึ่งจะเป็นการป้องกันโครงการไม่ให้ล้มเหลว นอกจากนี้บทเรียนที่ได้จากการประเมินผลยังสามารถน าไปใช้
ประยุกต์ในการจัดท าโครงการอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายกันได้ 
   4.3) การประเมินโครงการหลังสิ้นสุดแล้ว (Post Evaluation) การประเมินผลในลักษณะนี้               
เป็นการประเมิน ผลกระทบ (Impact) อันเกิดจากการท างานของโครงการ โดยเปรียบเทียบผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
ก่อนด าเนินงาน ระหว่างด าเนินงานและหลังด าเนินงาน เป็นการวิเคราะห์ว่าผลด าเนินงานนั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้หรือไม่ อย่างไร นอกจากนี้บทเรียนซึ่งไม่ว่าจะเป็นความส าเร็จหรือล้มเหลวของโครงการ จะได้น าไป
ประกอบการพิจารณาแนวทางในการวางโครงการอ่ืน ๆ ต่อไป 

  5) แนวคิดตัวแบบตรรกะ (Logic Model) 
    Kant and Kanh, 1978 (อ้างใน มยุรี บุญริ้ว, 2547) การประเมินผลโดยใช้รูปแบบเชิงระบบ 
(Input – Output Model หรือ System Approach Model) เป็นรูปแบบการประเมินผลหนึ่งที่ผู้ประเมินผล
น ามาประยุกต์ใช้ในการประเมินผลโครงการ มีหลักส าคัญของการประเมินผลด้วยระบบวิเคราะห์ (Analysis Evaluation) 
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เป็นการประเมินวิเคราะห์ปัจจัยน าเข้า (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Output) และประเมิน
ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการหลักการส าคัญ คือ มุ่งเน้น
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ โดยจะท าการประเมิน 2 ช่วงเวลา คือ ประเมินระหว่าง
การด าเนินโครงการ (Ongoing Evaluation) และประเมินหลังเสร็จสิ้นการด าเนินโครงการ (Ex-Post Evaluation)                     
เพ่ือใช้ในการตัดสินใจแก่ผู้บริหารว่าจะด าเนินการต่อไป จะต้องปรับปรุงอะไรบ้างหรือจะยุติโครงการ โดย     
การประเมินรูปแบบนี้จะเน้น 4 ด้าน คือ 
   5.1) การประเมินปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation) เป็นการจัดหาข้อมูลนั้นว่าจะช่วยให้
บรรลุจุดมุ่งหมายของโครงการหรือไม่ ซึ่งมักจะประเมินในด้านต่างๆ คือ ความสามารถของหน่วยงานหรือตัวแทน
ในการจัดท าโครงการ ยุทธวิธีที่ใช้ในการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ และการได้รับความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ 
ซึ่งจะช่วยให้โครงการด าเนินไปได้  เช่น หน่วยงานที่จะช่วยเหลือ เวลา เงินทุน อาคารสถานที่ อุปกรณ์เครื่องมือ 
   5.2) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เมื่อแผนการด าเนินการได้รับ
อนุมัติและลงมือท า การประเมินผลกระบวนการจ าเป็นต้องได้รับการเตรียมการเพ่ือให้ข้อมูลย้อนกลับ 
(Feedback) แก่ผู้รับผิดชอบและผู้ด าเนินการทุกล าดับขั้น การประเมินกระบวนการมีวัตถุประสงค์ใหญ่อยู่ 3 
ประการ คือ เพ่ือหาและท านายข้อบกพร่องของกระบวนการด าเนินการตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ เพ่ือรวบรวม
สารสนเทศส าหรับผู้ตัดสินใจวางแผน และเพ่ือเป็นรายงานสะสมถึงการปฏิบัติการต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน 
   5.3) การประเมินผลผลิต (Output Evaluation) มีจุดมุ่งหมายเพ่ือวัดและแปล
ความหมายของความส าเร็จ ไม่เฉพาะเมื่อสิ้นสุดวัฎจักรของโครงการเท่านั้น แต่ยังมีความจ าเป็นอย่างยิ่งใน
ระหว่างการปฏิบัติตามโครงการด้วย ระเบียบทั่วๆไปของการประเมินผลผลิต จะรวมสิ่งเหล่านี้เข้าด้วยกัน คือ   
ดูว่าการก าหนดวัตถุประสงค์นั้นน าไปใช้ได้หรือไม่ เกณฑ์ในการวัดที่สัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม
คืออะไร เปรียบเทียบผลที่วัดมาได้มาตรฐานสมบูรณ์ (Absolute Criteria) หรือมาตรฐานสัมพัทธ์ (Relative 
Criteria) ที่ก าหนดไว้ก่อน และการแปลความหมายถึงสาเหตุของสิ่งที่เกิดขึ้น 
   5.4) การประเมินผลลัพธ์ (Outcome Evaluation) การประเมินผลลัพธ์เป็นการ
พิจารณาถึงผลประโยชน์ ผลกระทบ สิ่งที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมายอันเป็นผลมาจาก             
การด าเนินงานโครงการ ซึ่งสามารถเป็นผลลัพธ์ระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว คือ เป้าหมายของผลลัพธ์     
ที่เป็นเป้าหมายของการด าเนินการหรือการให้บริการ และดัชนีชี้วัดผลลัพธ์ที่เป็นความคาดหวังที่วัดและสังเกตเห็น
ได ้ซึ่งจะน าไปสู่เป้าหมายของผลลัพธ์ เป็นสิ่งที่มองเห็นได้ สามารถจะชี้น าได้ว่าโครงการได้มีการด าเนินการใดบ้างที่เป็น
ความก้าวหน้าในการบรรลุถึงเป้าหมาย ผลลัพธ์ หรือเป้าหมายการให้บริหารให้มากขึ้น ความสัมพันธ์แสดงดังภาพที่ 2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 2.1 แบบจ าลองการประเมินผลเชิงระบบ 
            ที่มา : Katz and Kahn, 1978 อ้างใน มยุรี บุญริ้ว, 2547 

วัตถุประสงค์
โครงการ 

Input 
ปัจจัยน าเข้า 
 

Process 
กระบวนการ 
 

 Output 
ผลผลิต 

 

Outcome 
ผลลัพธ์ 

 

Result: ผลสัมฤทธิ์ 

Efficiency: ประสิทธิภาพ 

Efficiency: ประสิทธิผล 
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-  จัดท าแผนรายแปลง/แผนธุรกิจ 
- พัฒนาผู้จัดการแปลง 
- การอบรมถ่ายทอดความรู้ 
- การสนับสนุนปัจจัยการผลิต/
เครื่องจักรกล/แหล่งน้ า 
- การยกระดับมาตรฐานและเพิ่ม
มูลค่าสินค้าเกษตร 
- การเชื่อมโยงตลาด 
- การสนับสนุนสินเชื่อในแปลง
ใหญ่ 
 

 

- เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้/ปฏิบัติ 
 - เกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลง 
 - เกษตรกรท่ีได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต/
น าไปใช้ประโยชน์ 
- เกษตรได้รับการส่งเสริมการยกระดับมาตรฐาน
สินค้าเกษตร/น าไปปฏิบัติ 
-  แปลงท่ีท าข้อตกลงซ้ือขายผลผลิตร่วมกัน 
-  เกษตรกรท่ีได้รับประโยชน์จากสินเชื่อแปลงใหญ่ 

 

  6) การสร้างเครื่องมือการวัดข้อมูลเชิงคุณภาพ  
   ตัวชี้วัดทางกายภาพ เช่น เพศ หรือตัวชี้วัดที่บอกความแตกต่าง เช่น ระดับการศึกษา อายุ            
ผู้ประเมินหรือผู้วิจัยสามารถวัดค่าตัวชี้วัดได้ไม่ยากนักแต่ตัวชี้วัดบางตัวไม่สามารถวัดได้จากการสังเกต        
หรือสอบถาม ถึงความแตกต่างได้ เช่น ทัศนคติ ความรู้ หรือความเข้าใจ เป็นต้น ตัวชี้วัดเหล่านี้ต้องใช้เครื่องมือวัด
ที่ผู้ประเมินหรือผู้วิจัยต้องสร้างขึ้นมาพิเศษเพ่ือวัดข้อเท็จจริงได้อย่างแม่นย าและเที่ยงตรง ในการประเมินครั้งนี้ได้
น ามาตรวัดแบบลิเคิทสเกล (Likert Scale) ที่สร้างขึ้นโดย Rensis Likert มาใช้ในการวัดข้อมูลเชิงคุณภาพ โดย
ก าหนดระดับของการแสดงความคิดเห็นในข้อถามก าหนดความคิดเห็นแต่ละระดับ ดังนี้ (ศูนย์ประเมินผล, 2556) 
     5  คะแนน         ส าหรับมาก    
     4  คะแนน       ส าหรับค่อนข้างมาก    
     3  คะแนน                   ส าหรับปานกลาง 
     2  คะแนน       ส าหรับค่อนข้างน้อย    
     1  คะแนน         ส าหรับน้อย  
   ต่อจากนั้นก็มาก าหนดเกณฑ์คะแนนเป็นช่วง ๆ มีวิธีค านวณหาค่าคะแนนได้ดังนี้  
      คะแนนมาก – คะแนนน้อย 
                      จ านวนระดับ 
   โดยที่   คะแนนมาก  คือ  คะแนนที่ก าหนดมากท่ีสุด  
    คะแนนน้อย  คือ  คะแนนที่ก าหนดน้อยที่สุด 
                       จ านวนระดับ   คือ ระดับการวัดที่ก าหนด ซึ่งสามารถก าหนดได้หลายระดับ เช่น 3 ระดับ  4 หรือ 5 ระดับ 
 2.4.3 กรอบแนวคิดในการประเมินผล 
       จากการศึกษากรอบแนวคิด และทฤษฎีต่าง ๆ สามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการประเมินผล
โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2559 – 2561 ได้ดงันี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ช่วงคะแนนเฉลี่ย    = 

  - งบประมาณ  
  - หน่วยงานบูรณาการ 
  - การบริหารโครงการ 
  - จ านวนแปลง/พื้นท่ีและ
เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 
  - หลักสูตรถ่ายทอดความรู ้
  - สินเชื่อแปลงใหญ่ 
 

 

Inputs 

Process 

 - ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยลดลง 
 - ผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 
 - เกษตรกรผลิตสินค้าได้มาตรฐาน 
 - เกษตรกรจ าหน่ายผลผลิตร่วมกัน 
- เกษตรกรมีรายไดสุ้ทธิต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 

 

 

Outcomes 

ผลการประเมิน 
 

ข้อเสนอแนะ 
แนวทางการปรับปรุง 

ในระยะต่อไป 

Outputs 
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2.5 วิธีการประเมินผล 
 2.5.1 รูปแบบประเมินผล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
         จากการศึกษาแนวคิดของตัวแบบตรรกะ (Logic Model) ซึ่งเป็นรูปแบบของกระบวนการใน     
เชิงเหตุและผล สามารถน ามาใช้เป็นเครื่องมืออธิบายกระบวนการของการประเมินผล ที่เน้นความเชื่อมโยงการใช้
ทรัพยากรในกิจกรรมของโครงการ รวมถึงผลได้และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น จึงได้น าตัวแบบดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ใน               
การประเมินผลครั้งนี้ และสร้างกรอบแนวคิดแบบ IPOO เป็นเครื่องมือในการประเมินผล เนื่องจากมีองค์ประกอบ 
สอดคล้องกับโครงสร้างโครงการ ที่ประกอบไปด้วยประเด็น ด้านปัจจัยน าเข้า (Inputs) กระบวนการ (Process) ผลได้ 
(Outputs) และผลลัพธ์ (Outcomes) โครงการ  
 2.5.2 ประเภทการประเมินผล  
          การประเมินผลครั้งนี้เป็นการประเมินผลระหว่างการด าเนินงานโครงการ (Ongoing Evaluation) 
ซึ่งมุ่งเน้นพิจารณาปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลได้ ผลลัพธ์ ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ 
เพ่ือน าผลที่ได้รับไปปรับปรุงการด าเนินงานโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายต่อไป 
 2.5.3 แผนแบบการประเมินผล เป็นการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานก่อนและหลังมีโครงการ รวมทั้ง
เปรียบเทียบกับเป้าหมายของโครงการ  
 2.5.4 ประเด็นและตัวชี้วัด  
        จากแนวคิดของการประเมินผลที่น ามาประยุกต์ใช้  ได้สร้างเป็นประเด็นที่ต้องการประเมิน  และ
ตัวชี้วัด ดังนี้ (ตารางท่ี 2.1) 

ตารางท่ี 2.1 ประเด็น และตัวชี้วัด 

ประเด็น ตัวชี้วัด หมายเหตุ 
1.ปัจจัยน าเข้า  
 1.1 งบประมาณ 
 
 1.2 หน่วยงานร่วมด าเนินงานโครงการ 
 1.3 การบริหารโครงการ 
     1.4 จ านวนแปลง พื้นที่และเกษตรกร
   ทีเ่ข้าร่วมโครงการ 
     1.5 หลักสูตรการถ่ายทอดความรู้ 
 
 
     1.6 สินเช่ือแปลงใหญ่ 
 

 
- จ านวนงบประมาณที่สนับสนุนโครงการ 
- ร้อยละความเพียงพอของงบประมาณ 
- จ านวนหน่วยงานร่วมปฏิบัติงานทั้งภาครัฐ และเอกชน 
- จ านวนคณะกรรมการระดับส่วนกลาง/ระดับจังหวัด 
-  จ านวนแปลง พื้นที่และเกษตรกรที่ผ่านการพิจารณา   
   คณะกรรมการอ านวยการขับเคลื่อนนโยบายกษ.ฯ (CoO) 
- ร้อยละของแปลงที่มีหลักสูตรฯการถ่ายทอดความรู้        
 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการลดต้นทุน/ด้านการเพิ่มผลผลิต/    
 ด้านคุณภาพผลผลิต/ด้านการตลาด/ด้านการบริหารจัดการ 
-  จ านวนสินเช่ือเง่ือนไขพิเศษส าหรับสมาชิกแปลงใหญ่ 
-  จ านวนแปลงท่ีได้รับอนุมัติสินเช่ือแปลงใหญ่ 

 
 
 
 
 
 
               
     แปลงปี 2559 2560 2561 

2. กระบวนการ (Process) 
     2.1 จัดท าแผนรายแปลง/แผนธุรกิจ 
 
 
    2.2 พัฒนาผู้จัดการแปลง 

 
- ร้อยละของแปลงที่ด าเนินการจัดท าแผนรายแปลง
 เทียบกับเป้าหมาย  
-  ร้อยละของแปลงด าเนินการจัดท าแผนธุรกิจเทียบกับเป้าหมาย 
- จ านวนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เข้ารับการอบรมเทียบกับเป้าหมาย 
- จ านวนเกษตรกรทีเ่ข้ารับการอบรมเทียบกับเป้าหมาย 

 
   แปลงป ี2559 2560 2561 
 
    แปลงป ี2559 2560 
    แปลงป ี2559 2560 2561 
    แปลงป ี2559  
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ตารางท่ี 2.1 ประเด็น และตัวชี้วัด (ต่อ) 
ประเด็น ตัวชี้วัด หมายเหตุ 

2.3 การอบรมถ่ายทอดความรู ้
 
 
 
 
 
 

 
 
 
      2.4 การสนับสนุนปจัจัยการผลิต/
เครื่องจักรกล/แหล่งน้ า 
 
 
 
 
 
 
      2.5 การยกระดับมาตรฐานและ
เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 
 
 

      2.6 การเช่ือมโยงตลาด 
 
 
 
 
 

     2.7 การสนบัสนนุสนิเช่ือในแปลงใหญ ่

- ร้อยละของแปลงที่ได้รับถ่ายทอดงานวิจัย/นวัตกรรมในแปลงใหญ่ 
- ร้อยละของแปลงที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ในการเพิ่ม   
  ประสิทธิภาพ/นวัตกรรมในแปลงใหญ่ 
- ร้อยละของแปลงที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ในการ   
 ลดต้นทุนการผลิต/เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในแปลงใหญ่ 
- ร้อยละของแปลงที่พัฒนาเกษตรกรเป็น Smart Farmer 
- ร้อยละของแปลงที่ส่งเสริมวางแผนบริหารจัดการกลุ่มร่วมกัน 
- ร้อยละของแปลงที่ได้รับการพัฒนาในรูปกลุ่มเกษตรกร               
    (นิติบุคคล)/วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์ 
- ร้อยละของแปลงที่ได้รับการพัฒนาตลาด/เพิ่มช่องทางจ าหน่าย 
– ร้อยละของแปลงที่ได้รับการสนับสนุนแหล่งน้ าในแปลงใหญ่ 
- ร้อยละของแปลงที่ได้รับการส่งเสริมเครื่องจักรกลการเกษตร 
- ร้อยละของแปลงที่ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต/
วัสดุการเกษตร 
- ร้อยละของแปลงที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพดินในแปลงใหญ่ 
- ร้อยละของแปลงจัดท าแปลงเรียนรู้/แปลงสาธิตการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต 
- ร้อยละของแปลงที่ด าเนินการพัฒนาคุณภาพสินค้าเพื่อ
 การรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร 
-  ร้อยละของแปลงที่ได้รับการส่งเสริมการเพิ่มมูลค่า
สินค้าเกษตร 
- ร้อยละของแปลงที่มีการเช่ือมโยงตลาดในแปลงใหญ่ 
- ร้อยละของแปลงที่ได้รับการส่งเสริมรวมกลุ่มซื้อปัจจัยการผลิต 
- ร้อยละของแปลงที่ได้รับการส่งเสริมการรวมกลุ่มผลิต 
- ร้อยละของแปลงที่ได้รับการส่งเสริมรวมกลุ่มจ าหน่ายผลผลิต 
- ร้อยละของแปลงที่ได้รบัการส่งเสริม/สนับสนุนให้เข้าสูก่าร
 เป็นผู้ประกอบการธุรกิจ 
- ร้อยละของแปลงที่ขอรบัการสนับสนุนสนิเช่ือในแปลงใหญ่ 
- ร้อยละของแปลงที่ได้รับการสนับสนุนสินเช่ือในแปลงใหญ่ 

     แปลงป ี2559 
      แปลงปี 2560 

 
      แปลงปี 2561 
 

     แปลงปี 2559 2560 2561 
     แปลงปี 2559 2560 2561 
     แปลงปี 2559 2560 2561 
 
     แปลงปี 2559 2560 2561 
    แปลงปี 2559 2560 
     แปลงปี 2559 2560 2561 
     แปลงปี 2559 2560 2561 
 
     แปลงปี 2559 2560 2561 
     แปลงปี 2559 2560 2561 
 
     แปลงปี 2559 2560 2561 
 
     แปลงปี 2559 2560 2561 
      
     แปลงปี 2559 2560 2561 
     แปลงปี 2559 2560 2561 
     แปลงปี 2559 2560 2561 
     แปลงปี 2559 2560 2561 
     แปลงปี 2559  

 
แปลงปี 2559 2560   
แปลงปี 2559 2560 

3. ผลได้ (Outputs) 
        3.1 การได้รับการอบรมถ่ายทอดความรู้   
      3.2 การพัฒนาผู้จดัการแปลง 
       3.3 การสนับสนุนปัจจัยการผลิต/
เครื่องจักรกล/แหล่งน้ า 
       3.4 การยกระดับมาตรฐานและเพิ่ม
มูลค่าสินค้าเกษตร 
       3.5 การเช่ือมโยงตลาด 

 
- ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้/น าไปปฏิบัติ 
- ร้อยละเกษตรกรที่เป็นผู้จัดการแปลง 
- ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลติ/
น าไปใช้ประโยชน ์
- ร้อยละของเกษตรทีไ่ด้รับการส่งเสริมการยกระดับมาตรฐาน
สินค้าเกษตร/น าไปปฏิบัต ิ
- ร้อยละของเกษตรกรทีไ่ดร้ับการส่งเสรมิด้านการตลาด 
- ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ 

 
   แปลงปี 2559 2560 2561 
   แปลงปี 2559  
   แปลงปี 2559 2560 2561  
   
 แปลงปี 2559 2560  2561 
 
   แปลงปี 2559 2560 2561 
   แปลงปี 2559 
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ตารางท่ี 2.1 ประเด็น และตัวชี้วัด (ต่อ) 
ประเด็น ตัวชี้วัด หมายเหตุ 

      3.6 การเช่ือมโยงตลาด (ต่อ) 
     3.7 สินเช่ือแปลงใหญ่ 

4. ผลลัพธ์ (Outcomes) 
    4.1 ด้านต้นทุนการผลิต 
 
 
   4.2 ด้านการเพิ่มผลผลติ 
 
 
   4.3 ด้านคณุภาพผลผลติ 
   4.4 ด้านการตลาด 
 
 
 
    4.5 ด้านการบริหารจัดการกลุม่ 
 
  
 
 
      4.6 ด้านรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตร 
 
    
    4.7 ความพึงพอใจ 
          4.7.1 หน่วยงานบูรณาการใน
แปลงใหญ ่
          4.7.2 การจัดท าแผนพัฒนาใน
แปลงใหญ ่
          4.7.3 ความยั่งยืนของระบบ
ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ ่
         
          4.7.4 ความพึงพอใจต่อระบบ
ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ ่

- ร้อยละแปลงทีท่ าข้อตกลงซื้อขายผลผลิตร่วมกัน 
- ร้อยละเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากสินเช่ือแปลงใหญ่ 

 

-  ร้อยละของเกษตรกรที่มีต้นทุนการผลิตต่อหน่วยที่ลดลง 
-  ร้อยละของต้นทุนการผลิตต่อหน่วยที่ลดลงเปรียบเทียบ 
 ก่อนและหลังมโีครงการ 
-  ร้อยละของเกษตรกรที่มีผลผลิตต่อหน่วยที่เพิ่มขึ้น 
-  ร้อยละของผลผลิตต่อหน่วยทีเ่พิม่ขึ้นเปรียบเทียบก่อน
 และหลังมีโครงการ 
- ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร 
- ร้อยละของเกษตรกรที่น าผลผลิตไปจ าหน่ายกับภาคเอกชน/
 หน่วยงานที่ท าข้อตกลงร่วมกันไว้ 
-  ร้อยละของเกษตรกรที่จ าหนา่ยสินค้าเกษตรได้ราคาสูง  
   กว่าราคาตลาด 
- ร้อยละของเกษตรกรที่รวมกันวางแผนบริหารจัดการกลุ่มร่วมกัน 
- ร้อยละของเกษตรกรที่ซื้อปัจจัยการผลิตร่วมกัน 
- ร้อยละของเกษตรกรที่รวมกันผลิต 
- ร้อยละของเกษตรกรที่รวมกลุ่มจ าหน่ายผลผลิตในนาม
 กลุ่มแปลงใหญ ่
- ร้อยละของเกษตรกรที่มรีายได้เงินสดสุทธิต่อหนว่ยเพิม่ขึ้น 
- ร้อยละของรายไดเ้งินสดสุทธิต่อหนว่ยที่เพิ่มขึ้นเปรียบเทียบ 
 ก่อนและหลังมโีครงการ 
 
- ระดับของการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน 
 
- ระดับของความชัดเจนของแผนพัฒนาแปลงใหญ ่
- ระดับการน าแผนไปปฏิบัติในแปลงใหญ่   
- ร้อยละของเกษตรกรที่โครงการฯเป็นประโยชน์ต่อ
เกษตรกร 
- ร้อยละของเกษตรกรที่โครงการฯควรด าเนินการต่อไป 
- ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรต่อโครงการฯ 

แปลงปี 2559 2560 2561 
แปลงปี 2559 2560 
 
 
 
       
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
       แปลงปี 2559 2560 2561 
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 2.5.5 การรวบรวมข้อมูล  
  1) วิธีการรวบรวมข้อมูล รวบรวมข้อมูลที่ได้จากแบบสัมภาษณ์เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
และแบบสอบถามผู้จัดการแปลง เอกสารโครงการ รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการ  และข้อมูล
จากเอกสารรายงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  
  2) แหล่งข้อมูล ประกอบด้วย 
   2.1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  เป็นการส ารวจด้วยตัวอย่าง จากการสุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการ และผู้จัดการแปลง โดยก าหนดขนาดตัวอย่าง ดังนี้ 
    2.1.1) ประชากรตัวอย่าง จ านวน 2,831 แปลง ประกอบด้วย  
          (1) แปลงใหญ่ ปี 2559 จ านวน 597 แปลง 
          (2) แปลงใหญ่ ปี 2560 จ านวน 1,728 แปลง 
          (3) แปลงใหญ่ ปี 2561 จ าหนวน 506 แปลง 
    2.1.2) การสุ่มแปลงตัวอย่าง มีข้ันตอน ดังนี้ 
          (1) การก าหนดขนาดแปลงตัวอย่าง 
            (1.1) แปลงใหญ่ปี 2559 และแปลงใหญ่ปี 2560 เป็นแปลงเดิม 
เกษตรกรรายเดิมที่ด าเนินการประเมินผลรอบสิ้นปี (ปี 2560) ใน 28 จังหวัด คลอบคลุมทั่วทุกภาค โดยแปลง
ใหญ่ปี 2559 จ านวน 84 แปลง และแปลงใหญ่ปี 2560 จ านวน 84 แปลง (ตารางท่ี 2.2) 
               (1.2) แปลงใหญ่ปี 2561 
                                                      - ขนาดแปลงตัวอย่าง ก าหนดแปลงในพ้ืนที่ 28 จังหวัดเดิมที่
ประเมินผลรอบสิ้นปี (ปี 2560) โดยได้ขนาดแปลงตัวอย่างทั้งหมด 31 แปลง  
                   - การสุ่มแปลงตัวอย่าง จ านวน 31 แปลง โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย 
(Simple Random Sampling)  
                   - สุ่มเกษตรกรตัวอย่าง โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple 
Random Sampling) แปลงละ 10 ตัวอย่าง ได้ตัวอย่างเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 310 ตัวอย่าง 
(ตารางท่ี 2.2)                                

ตารางที่ 2.2 สรุปจ านวนตัวอย่างท่ีใช้ในการประเมินผล                                                                                          

ปีท่ีเข้าร่วมโครงการ จ านวนแปลง (แปลง) ผู้จัดการแปลง (ราย) เกษตรกร (ราย) 
ปี 2559               84                  84                  840 
ปี 2560                   84                      84                      840 
ปี 2561                  31                      31                      310 
               รวม              199                   199                1,990 

                   

                    2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารโครงการ 
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการและข้อมูลจากเอกสารรายงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

 2.5.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 

  1) การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative analysis)  เป็นการวิเคราะห์เนื้อหาของข้อมูล ที่รวบรวมมา
ได้ทั้งหมด เช่น แบบสัมภาษณ์ที่เป็นค าถามปลายเปิด ข้อความจากเอกสารรายงาน หรือข้อมูลจากการสังเกต น ามา
วิเคราะห์ตามเทคนิคการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ได้แก่ การวิเคราะห์ส่วนประกอบ (Componential Analysis) โดย
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น าข้อมูลที่ได้มาจ าแนกและจัดหมวดหมู่อย่างเป็นระบบ เพ่ือน ามาวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้น และใช้ตัดสินใจในเรื่องการ
บริหารจัดการ ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม ผลกระทบด้านต่างๆ  รวมทั้งประเด็นปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ    
  2) การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative analysis) ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้ในเชิง
ตัวเลขท าการวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพ่ืออธิบายให้เห็นคุณลักษณะของสิ่ง
ที่ต้องการศึกษา ท าการวิเคราะห์โดยใช้วิธีการทางสถิติอย่างง่าย ได้แก่ ค่าเฉลี่ยของข้อมูล ค่าร้อยละ และ
ผลรวม เพื่อน าเสนอผลการศึกษาเป็นค าอธิบายประกอบตาราง 

     ทั้งนี้ การวิเคราะห์ข้อมูล ความคิดเห็นการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน ความชัดเจนของ
แผนพัฒนาแปลงใหญ่ และการน าแผนไปปฏิบัติ ใช้การวัดแบบลิเคิทสเกล ((Likert Scale) โดยก าหนดค่า
คะแนน แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
                  ช่วงคะแนน                                ความหมายการประเมิน 
                   4.21 - 5.00              มีความเห็น/ความเหมาะสมระดับมากที่สุด 
                  3.41 – 4.20              มีความเห็น/ความเหมาะสมระดับมาก                           
                   2.61 – 3.40              มีความเห็น/ความเหมาะสมระดับปานกลาง 
                                   1.81 – 2.60              มีความเห็น/ความเหมาะสมระดับน้อย                           
                   1.00 – 1.80              มีความเห็น/เหมาะสมระดับน้อยที่สุด 

     ในส่วนความพึงพอใจต่อโครงการใช้การให้ระดับคะแนน 1- 10 โดยก าหนดช่วงคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ 

                                     ช่วงคะแนน                                ความหมายการประเมิน 
                   8.21 - 10.00    มีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด  
                  6.41 – 8.20              มีความพึงพอใจระดับมาก                           
                   4.61 – 6.40              มีความพึงพอใจระดับปานกลาง 
                                   2.81 – 4.60     มีความพึงพอใจระดับน้อย                           
                   1.00 – 2.80              มีความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด 

2.6  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการประเมินผล 

     ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องสามารถใช้ผลประเมินเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาสนับสนุน ส่งเสริมหรอื
ปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงานโครงการให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ รวมทั้งใช้ประกอบการ
พิจารณาในการวางแผนจัดท าโครงการที่คล้ายคลึงกันต่อไป 



บทที่ 3 
 

สภาพทั่วไปของกลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
 
3.1 ข้อมูลทั่วไปเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 

3.1.1 เพศ/อายุ พบว่า เกษตรกรร้อยละ 52.61 เป็นเพศชาย และร้อยละ 47.39 เป็นเพศหญิง โดย
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแปลงปี 2559 เป็นเพศชาย ร้อยละ 52.83 และเป็นเพศหญิง ร้อยละ47.17 ส่วน
แปลงปี 2560 เป็นเพศชาย ร้อยละ 50.41 และเพศหญิง ร้อยละ 49.59 แปลงปี 2561เป็นเพศชาย ร้อยละ 
57.38 และเป็นเพศหญิง ร้อยละ 42.62  

        ส่วนอายุเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า เกษตรกรมีอายุเฉลี่ย 53 ปี โดยเกษตรกรแปลงปี 2559 
เฉลี่ย 54 ปี แปลงปี 2560 เฉลี่ย 52 ปี แปลงปี 2561 เฉลี่ย 53 ปี แสดงว่าเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เข้า
สู่วัยผู้สูงอายุ ดังนั้นการส่งเสริมโครงการต้องใช้ระยะเวลาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเกษตรกร (ตารางที่ 3.1) 

3.1.2 จ านวนสมาชิกในครัวเรือน/แรงงานในครัวเรือน พบว่า ครัวเรือนเกษตรมีจ านวนสมาชิกเฉลี่ย 4 คน 
โดยเกษตรกรแปลงปี 2559 2560 2561 เฉลี่ย 4 ราย ทั้งหมด ด้านแรงงานในครัวเรือน พบว่า จ านวนสมาชิกอยู่ในวัย
แรงงาน เฉลี่ย 3 ราย เป็นแรงงานภาคการเกษตร เฉลี่ย 2 ราย และเป็นแรงงานนอกภาคการเกษตร เฉลี่ย 1 ราย 
แสดงว่าครัวเรือนเกษตรที่เข้าร่วมโครงการเป็นครัวเรือนเชิงเดียว ประกอบด้วย บิดา มารดาเป็นแรงงานภาค
การเกษตร และส่วนบุตรเป็นแรงงานนอกภาคเกษตร (ตารางท่ี 3.1) 

     3.1.3 ประสบการณ์ท าการเกษตร พบว่า เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีประสบการณ์ท าการเกษตร 
เฉลี่ย 28 ปี โดยเกษตรกรแปลงปี 2559 เฉลี่ย 30 ปี แปลงปี 2560 เฉลี่ย 26 ปี และแปลงปี 2561 เฉลี่ย 28 ป ี
แสดงว่าเกษตรกรท าอาชีพเกษตรเป็นอาชีพหลัก และมีความช านาญในการท าการเกษตรอยู่แล้ว  

ตารางท่ี 3.1 เพศ อายุ จ านวนสมาชิกในครัวเรือนของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
 

รายการ 
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 

แปลงปี 2559 แปลงปี 2560 แปลงปี 2561 ภาพรวม 
เพศ (ร้อยละ) 100.00 100.00 100.00 100.00 

- ชาย 52.83 50.41 57.38 52.61 
- หญิง 47.17 49.59 42.62 47.39 

อายเุฉลี่ย (ปี) 54  52  53  53  
จ านวนสมาชิกครัวเรือนเฉลี่ย (คน) 4  4  4  4 
จ านวนแรงงานครัวเรือนเฉลี่ย (คน)     
   - จ านวนสมาชิกอยู่ในวัยแรงงาน  3 3  3  3 
   - จ านวนแรงงานภาคการเกษตร 2 2 2 2 
   - จ านวนแรงงานนอกการเกษตร 1 1 1 1 
ประสบการณ์ท าการเกษตรเฉลี่ย (ปี) 30  26  28  28  

ที่มา: จากการส ารวจ, 2561 

          3.1.4 ระดับการศึกษา พบว่า เกษตรกร ร้อยละ 61.11 จบชั้นประถมศึกษา รองลงมา ร้อยละ 15.57 
จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 11.88 จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และร้อยละ 4.77 จบปริญญาตรี 
ตามล าดับ ซึ่งแสดงว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ยังต้องการได้รับการส่งเสริมองค์ความรู้ในด้านต่างๆจากโครงการ เมื่อ
พิจารณาแปลงด าเนินการ พบว่า (ตารางท่ี 3.2)  
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      1) แปลงปี 2559 เกษตรกร ร้อยละ 63.75 จบชั้นประถมศึกษา รองลงมา ร้อยละ 16.17 จบชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 11.59 จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และร้อยละ 3.37 จบปริญญาตรี ตามล าดับ 
            2) แปลงปี 2560 เกษตรกร ร้อยละ 59.89 จบชั้นประถมศึกษา รองลงมา ร้อยละ 15.99 จบชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 11.65 จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และร้อยละ 5.56 จบปริญญาตรี ตามล าดับ 

3) แปลงปี 2561 เกษตรกร ร้อยละ 57.71 จบชั้นประถมศึกษา รองลงมา ร้อยละ 13.11 จบชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/มัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 6.23 จบปริญญาตรี และร้อยละ 4.26 จบประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง ตามล าดับ  

ตารางท่ี 3.2 ระดับการศึกษาของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
 หน่วย : ร้อยละ 

รายการ 
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 

แปลงปี 2559 แปลงปี 2560 แปลงปี 2561 ภาพรวม 
     ระดับการศึกษา 100.00 100.00 100.00 100.00 
   - ไม่ได้เรียน  1.35 0.68 1.64 1.12 
   - จบชั้นประถมศึกษา 63.75 59.88 57.71 61.11 
   - จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 11.59 11.65 13.11 11.88 
   - จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 16.17 15.99 1311 15.57 
   - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1.08 2.17 2.30 1.74 
   - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 2.16 3.12 4.26 2.92 
   - ปริญญาตรี 3.37 5.56 6.23 4.77 
   - ปริญญาโท 0.13 0.27 0.98 0.33 
   - อ่ืนๆ  0.40 0.68 0.66 0.56 

ที่มาจากการส ารวจ, 2561 

 3.1.5 อาชีพหลัก พบว่า เกษตรกร ร้อยละ 88.89 มีอาชีพปลูกพืชเป็นหลัก รองลงมา ร้อยละ 3.92 มี
อาชีพเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ 2.53 มีอาชีพท าประมง และร้อยละ 2.02 รับราชการ/เงินเดือนประจ า ตามล าดับ เมื่อ
พิจารณาแปลงด าเนินการ พบว่า (ตารางท่ี 3.3) 

       1) แปลงปี 2559 เกษตรกร ร้อยละ 92.33 มีอาชีพปลูกพืชเป็นหลัก รองลงมา ร้อยละ 2.70 
มีอาชีพประมง ร้อยละ 1.75 มีอาชีพรับราชการ/เงินเดือนประจ า และร้อยละ 1.08 มีอาชีพเลี้ยงสัตว์ ตามล าดับ 

       2) แปลงปี 2560 เกษตรกร ร้อยละ 88.20 มีอาชีพปลูกพืชเป็นหลัก รองลงมา ร้อยละ 6.23 
มีอาชีพเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ 1.63 มีอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว และร้อยละ 1.36 มีอาชีพท าประมง/รับราชการ 
เงินเดือนประจ า ตามล าดับ 

       3) แปลงปี 2561 เกษตรกร ร้อยละ 82.28 มีอาชีพปลูกพืชเป็นหลัก รองลงมา ร้อยละ 
5.25 มีอาชีพเลี ้ยงสัตว์ ร้อยละ 4.92 มีอาชีพประมง และร้อยละ 4.26 มีอาชีพ รับราชการ/เงินเดือน
ประจ า ตามล าดับ  
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ตารางท่ี 3.3 อาชีพหลักของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ  
หน่วย : ร้อยละ 

รายการ 
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 

แปลงปี 2559 แปลงปี 2560 แปลงปี 2561 ภาพรวม 
     อาชีพหลัก  100.00 100.00 100.00 100.00 
   - ปลูกพืช 92.33 88.20 82.28 88.89 
   - เลี้ยงสัตว์ 1.08 6.23 5.25 3.92 
   - ประมง 2.70 1.36 4.92 2.53 
   - รับจ้างเกษตร 0.67 0.68 0.33 0.62 
   - รับจ้างนอกการเกษตร 0.13 0.27 0.66 0.28 
   - ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 0.94 1.63 2.30 1.46 
   - ท าโรงงานหรือบริษัท 0.27 0.27 - 0.22 
   - เรียนหนังสือ 0.13 - - 0.05 
   - รับราชการ/เงินเดือนประจ า 1.75 1.36 4.26 2.02 

ที่มา : จากการส ารวจ, 2561 

 3.1.6 อาชีพรอง พบว่า เกษตรกร ร้อยละ 34.22 ไม่มีอาชีพรองโดยยึดเฉพาะอาชีพหลัก รองลงมา ร้อยละ 
17.21 มีอาชีพรองปลูกพืช ร้อยละ 12.88 มีอาชีพรองรับจ้างเกษตร และร้อยละ 12.55 มีอาชีพรองเลี้ยงสัตว์ 
ตามล าดับ เมื่อพิจารณาแปลงด าเนินการ พบว่า (ตารางท่ี 3.4) 

      1) แปลงปี 2559 เกษตรกร ร้อยละ 37.06 ไม่มีอาชีพรองโดยยึดเฉพาะอาชีพหลัก รองลงมา ร้อยละ 
14.02 มีอาชีพรองปลูกพืช ร้อยละ 13.21 มีอาชีพรองรับจ้างเกษตร และร้อยละ 12.67 มีอาชีพรองเลี้ยงสัตว์ ตามล าดับ 

      2) แปลงปี 2560 เกษตรกร ร้อยละ 32.79  ไม่มีอาชีพรองโดยยึดเฉพาะอาชีพหลัก รองลงมา ร้อยละ 
18.70 มีอาชีพรองปลูกพืช ร้อยละ 14.09 มีอาชีพรองรับจ้างเกษตร และร้อยละ 12.33 มีอาชีพรองเลี้ยงสัตว์ ตามล าดับ 

      3) แปลงปี 2561 เกษตรกร ร้อยละ 30.82  ไม่มีอาชีพรองโดยยึดเฉพาะอาชีพหลัก รองลงมา 
ร้อยละ 21.31 มีอาชีพรองปลูกพืช ร้อยละ 12.79 มีอาชีพเลี้ยงสัตว์ และร้อยละ 11.80 มีอาชีพรองค้าขาย/
ธุรกิจส่วนตัว ตามล าดับ  

ตารางท่ี 3.4 อาชีพรองของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ  
หน่วย : ร้อยละ 

รายการ 
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 

แปลงปี 2559 แปลงปี 2560 แปลงปี 2561 ภาพรวม 
     อาชีพรอง 100.00 100.00 100.00 100.00 
   - ไม่มีอาชีพรอง  37.06 32.79 30.82 34.22 
   - ปลูกพืช 14.02 18.70 21.31 17.21 
   - เลี้ยงสัตว์ 12.67 12.33 12.79 12.55 
   - ประมง 2.83 1.63 2.62 2.30 
   - รับจ้างเกษตร 13.21 14.09 9.18 12.88 
   - รับจ้างนอกการเกษตร 6.06 5.96 6.56 6.33 
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ตารางท่ี 3.4 อาชีพรองของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ (ต่อ) 
 หน่วย : ร้อยละ 

รายการ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
 แปลงปี 2559 แปลงปี 2560 แปลงปี 2561 ภาพรวม 

   - ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 8.09 7.59 11.80 8.52 
   - ท าโรงงานหรือบริษัท - 0.14 - 0.06 
   - รับราชการ/เงนิเดือนประจ า 4.04 5.01 4.92 4.59 
   - รับงานมาท าที่บา้น 1.48 1.76 - 1.34 

ที่มา : จากการส ารวจ, 2561 

 3.1.7 การใช้ประโยชน์พื้นที่การเกษตร พบว่า เกษตรกร ร้อยละ 50.75 ใช้ประโยชน์ในที่อยู่อาศัย 
รองลงมาร้อยละ 37.48 ใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่นาลุ่มปานกลาง ร้อยละ 30.98 ใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่พืชไร่ และ
ร้อยละ 23.13 ใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีสวนไม้ผล ตามล าดับ เมื่อพิจารณาแปลงที่ด าเนินการ พบว่า (ตารางท่ี 3.5) 
   1) แปลงปี 2559 เกษตรกร ร้อยละ 48.38 ใช้ประโยชน์ในที่อยู่อาศัย รองลงมา ร้อยละ 43.13 ใช้ประโยชน์
ในพ้ืนทีน่าลุ่มปานกลาง ร้อยละ 28.71 ใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่พืชไร่ และร้อยละ 24.66 ใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่นาดอน ตามล าดับ 
              2) แปลงปี 2560 เกษตรกร ร้อยละ 53.79 ใช้ประโยชน์ในที่อยู่อาศัย รองลงมา ร้อยละ 
34.55   ใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่พืชไร่ ร้อยละ 31.71 ใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่นาลุ่มปานกลาง และร้อยละ 25.61 ใช้
ประโยชน์ในพื้นท่ีสวนไม้ผล ตามล าดับ 
              3) แปลงปี 2561 เกษตรกร ร้อยละ 49.18 ใช้ประโยชน์ในที่อยู่อาศัย รองลงมา ร้อยละ 37.70 
ใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่นาลุ่มปานกลาง ร้อยละ 30.49 ใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ ไม้ยืนต้น และร้อยละ 27.87          
ใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีพืชไร่ ตามล าดับ  
ตารางท่ี 3.5 การใช้ประโยชน์พื้นที่การเกษตรของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ  

หน่วย : ร้อยละ 

รายการ 
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 

แปลงปี 2559 แปลงปี 2560 แปลงปี 2561 ภาพรวม 
การใช้ประโยชน์พื้นที่การเกษตร     
   - ที่อยู่อาศัย  48.38 53.79 49.18 50.75 
   - นาข้าวขึน้น้ า 8.89 7.18 3.28 7.22 
   - นาลุ่มปานกลาง 43.13 31.71 37.70 37.48 
   - ที่นาดอน 24.66 19.11 21.64 21.85 
   - ที่พืชไร ่ 28.71 34.55 27.87 30.98 
   - ที่สวนไม้ผล 20.75 25.61 22.95 23.13 
   - ที่ไม้ยืนตน้ 19.54 20.87 30.49 21.98 
   - ที่สวนผัก 13.07 13.55 8.52 12.48 
   - ไม้ดอกไม้ประดบั 1.48 1.08 1.32 1.29 
   - ทุ่งหญ้าเลี้ยงสตัว์  2.70 5.28 5.90 4.32 
   - ที่รกร้างว่างเปล่า 1.89 0.68 0.66 1.18 
   - ที่ป่าถือครอง - 0.14 - 0.06 

ที่มา : จากการส ารวจ, 2561 

 
หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
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ตารางท่ี 3.5 การใช้ประโยชน์พื้นที่การเกษตรของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ(ต่อ) 
 หน่วย : ร้อยละ 

รายการ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
 แปลงปี 2559 แปลงปี 2560 แปลงปี 2561 ภาพรวม 

   - ที่ห้วย หนอง คลอง บึง 5.66 4.07 1.64 4.31 
   - ที่เพาะเลี้ยงประมง 8.89 6.64 8.20 7.84 
   - ที่เลี้ยงปศุสัตว์ 6.33 9.89 12.46 8.86 
   - ที่ท าฟาร์มผสม/ผสมผสาน 0.81 1.36 1.97 1.24 
   - อ่ืนๆ 0.81 3.39 0.33 1.79 

ที่มา : จากการส ารวจ, 2561 

 3.1.8 แหล่งน้ าการเกษตร พบว่า เกษตรกร ร้อยละ 76.64 ใช้แหล่งน้ าจากน้ าฝนเป็นหลัก รองลงมา 
ร้อยละ 29.36 ใช้จากบ่อ/สระในไร่นา ร้อยละ 26.55 ใช้จากน้ าจากชลประทาน และร้อยละ 25.27 สูบเองจาก
แหล่งน้ าธรรมชาติ ตามล าดับ เมื่อพิจารณาแปลงที่ด าเนินการ พบว่า (ตารางท่ี 3.6) 

   1) แปลงปี 2559 เกษตรกร ร้อยละ 79.51 ใช้แหล่งน้ าจากน้ าฝนเป็นหลัก รองลงมา ร้อยละ 31.00 ใช้
จากบ่อ/สระในไร่นา ร้อยละ 29.65 ใช้จากน้ าจากชลประทาน และร้อยละ 25.20 สูบเองจากแหล่งน้ าธรรมชาติ ตามล าดับ 

      2) แปลงปี 2560 เกษตรกร ร้อยละ 72.90 ใช้แหล่งน้ าจากน้ าฝนเป็นหลัก รองลงมา ร้อยละ 
26.02 ใช้จากบ่อ/สระในไร่นา ร้อยละ 25.34 ใช้จากน้ าจากชลประทาน/สูบเองจากแหล่งน้ าธรรมชาติ และร้อยละ 
21.95 ขุดเจาะบ่อบาดาลด้วยทุนส่วนตัว ตามล าดับ 

      3) แปลงปี 2561 เกษตรกร ร้อยละ 78.69 ใช้แหล่งน้ าจากน้ าฝนเป็นหลัก รองลงมา ร้อยละ 
33.44 ใช้จากบ่อ/สระในไร่นา ร้อยละ 25.25 สูบเองจากแหล่งน้ าธรรมชาติ และร้อยละ 21.97 ใช้น้ าจาก
ชลประทาน ตามล าดับ  

ตารางท่ี 3.6 แหล่งน้ าการเกษตรของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ  
หน่วย : ร้อยละ 

รายการ 
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 

แปลงปี 2559 แปลงปี 2560 แปลงปี 2561 ภาพรวม 
แหล่งน้ าการเกษตร     
   - น้ าฝน  79.51 72.90 78.69 76.64 
   - น้ าชลประทาน 29.65 25.34 21.97 26.55 
   - สูบเองจากแหล่งน้ าธรรมชาติ 25.20 25.34 25.25 25.27 
   - บ่อ/สระในไร่นา 31.00 26.02 33.44 29.36 
   - ขุดเจาะบ่อบาดาลด้วยทุนส่วนตัว 15.77 21.95 17.38 18.60 
   - โครงการราชการสูบจากแหล่งน้ าธรรมชาติ 8.22 5.96 4.26 6.61 
   - โครงการเอกชนสูบจากแหล่งน้ าธรรมชาติ 0.13 - 2.30 0.45 
   -  กลุ่ม/สถาบันเกษตรกรสูบจากแหล่ง
น้ าธรรมชาติ 

0.81 0.95 2.30 1.12 

   - ซื้อจากผู้ให้บริการ 1.35 0.54 0.98 0.95 
ที่มา : จากการส ารวจ, 2561 
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3.2 การเข้าร่วมโครงการต่างๆของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  พบว่า เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ ร้อยละ 45.01 เข้าร่วมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ร้อยละ 
29.27 เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP ร้อยละ 25.24 เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 
และร้อยละ 20.09 เข้าร่วมโครงการเกษตรอินทรีย์ ตามล าดับ เมื่อพิจารณาแปลงที่ด าเนินการ พบว่า (ตารางที่ 3.7) 

 3.7.1 แปลงปี 2559 เกษตรกร ร้อยละ 54.45 เข้าร่วมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร ร้อยละ 38.54 เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP ร้อยละ 31.67 
เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ และร้อยละ 25.34 เข้าร่วมโครงการเกษตรอินทรีย์ ตามล าดับ  
  3.7.2 แปลงปี 2560 เกษตรกร ร้อยละ 43.77 เข้าร่วมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร ร้อยละ 26.15 เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP ร้อยละ 21.54 
เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ และร้อยละ 18.83 เข้าร่วมโครงการเกษตรอินทรีย์ ตามล าดับ 
           3.7.3 แปลงปี 2561 เกษตรกร ร้อยละ 25.25 เข้าร่วมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร ร้อยละ 18.63 เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ร้อยละ 14.43 เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้า
เกษตรสู่มาตรฐาน GAP และร้อยละ 11.15 เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ตามล าดับ  
ตารางท่ี 3.7 ข้อมูลการเข้าร่วมโครงการต่างๆ ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ  

หนว่ย : ร้อยละ 

รายการ 
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 

แปลงปี 2559 แปลงปี 2560 แปลงปี 2561 ภาพรวม 
การเข้าร่วมโครงการต่างๆ     
   - ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร  

54.45 43.77 25.25 45.01 

   - บริหารจัดการทรัพยากรน้ า 10.12 8.13 3.93 8.23 
   - บริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรตามแผนที่
การเกษตรเชิงรุก (Zoning by Agri-Map) 

7.95 5.83 3.28 6.27 

   - แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร 11.73 5.15 4.26 7.73 
   - พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer 21.97 14.50 11.15 17.02 
   -  พัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ 4.99 3.79 3.28 4.20 
   - ธนาคารสินค้าเกษตร 5.12 2.85 1.31 3.53 
   - เกษตรอินทรีย์ 25.34 18.83 10.49 20.09 
   - ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 31.67 21.54 18.63 25.24 
   - แก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย  0.27 0.54 0.33 0.39 
  - พัฒนาศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว 16.58 8.13 4.92 11.08 
  - ส่งเสริมการเพ่ิมมูลค่าสินค้า และการใช้
เครื่องจักรกลทางการเกษตรแทนแรงงาน 

5.39 3.25 1.64 3.86 

  - ตลาดสินค้าเกษตร 4.72 4.61 2.62 4.31 
  - พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP 38.54 26.15 14.43 29.27 
  -ช่วยเหลือหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร 

4.85 4.47 8.85 5.38 

ที่มา : จากการส ารวจ, 2561 



บทที่ 4 
ผลการประเมินผล 

 
 การประเมินผลโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  ครั้งนี้ เป็นการประเมินผลโครงการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยประเมินผลแปลงปี 2559 ที่ด าเนินการเป็นปีที่ 3 แปลงปี 2560 ด าเนินการ
เป็นปีที่ 2 และแปลงปี 2661 ด าเนินการเป็นปีแรก ซึ่งจ าแนกผลการประเมินตามปัจจัยน าเข้า ( Inputs) 
กระบวนการ (Process) ผลได ้(Outputs) และผลลัพธ์ (Outcomes) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

4.1 ปัจจัยน าเข้า (Inputs) 

 4.1.1 งบประมาณ 
    1) จ านวนงบประมาณที่สนับสนุนโครงการ จ านวน 1,198.09 ล้านบาท เบิกจ่ายงบประมาณ
จ านวน 982.02 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81.97 โดยรายละเอียดดังนี้ (ตารางท่ี 4.1) 
    1.1) งบด าเนินงาน งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจ านวน 700.67 ล้านบาท เบิกจ่ายงบประมาณ
จ านวน 571.97 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81.63 
    1.2) งบลงทุน งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจ านวน 496.49 ล้านบาท เบิกจ่ายงบประมาณ
จ านวน 409.19 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 82.42 
    1.3) งบเงินอุดหนุน งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจ านวน 0.20 ล้านบาท เบิกจ่ายงบประมาณ
จ านวน 0.20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 
    1.4) งบรายจ่ายอ่ืนๆ งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจ านวน 0.73 ล้านบาท เบิกจ่ายงบประมาณ
จ านวน 0.66 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 90.41  

ตารางที่ 4.1 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร และผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ  

      หนว่ย: ล้านบาท 
รายการ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 

      1. งบด าเนินงาน 700.67 571.97  81.63 
      2. งบลงทุน 496.49 409.19  82.42 
      3. งบเงินอุดหนุน    0.20     0.20       100.00 
      4. งบรายจ่ายอื่นๆ    0.73     0.66   90.41 
              รวม         1,198.09 982.02   81.97 

ที่มา: กรมส่งเสริมการเกษตร, 2561 ณ วันท่ี 30 ก.ย. 61    

   2) ความเพียงพอของงบประมาณ ผู้จัดการแปลงร้อยละ 55.17  เห็นว่างบประมาณที่ใช้ในการ
ด าเนินงานมีความเพียงพอ ส่วนที่เหลือไม่เพียงพอ เนื่องจากบางแปลงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจ านวน
มากส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการอบรม และปัจจัยการผลิตที่สนับสนุนไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร  

 4.1.2 หน่วยงานร่วมด าเนินงานโครงการ  
    จ านวนหน่วยงานร่วมปฏิบัติงานทั้งภาครัฐ และเอกชน 
    1)  ภาครัฐ 19 หน่วยงาน ประกอบด้วย หนวยงานภายใตกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 15 
หน่วยงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย กระทรวงอุตสาหกรรม และสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่  โดย
ใหการสงเสริมและสนับสนุนตามความตองการของพ้ืนที่ภายใตภารกิจของหนวยงาน 



24 
 

   2) ภาคเอกชน 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย สภาหอการคา สภาอุตสาหกรรม สมาคมผู้สงออก 
สมาคมผู้คาปลีก ใหการสนับสนุนการบริหารจัดการ การตลาด การรับซื้อผลผลิตและการแปรรูปผลผลิต 

 4.1.3  การบริหารโครงการ 
      1) การขับเคลื่อนโครงการระดับส่วนกลาง  
                    คณะท างานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ระดับส่วนกลางจ านวน 1 คณะ 
คือคณะท างานขับเคลื่อนการด าเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประกอบด้วยหน่วยงานใน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานหลัก โดยเชื่อมโยงระดับภูมิภาค/
ระดับจังหวัด ผ่านคณะกรรมการอ านวยการขับเคลื่อนงานนโยบายส าคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร
ระดับจังหวัด (Chief of Operation : CoO)  
    2) การขับเคลื่อนโครงการระดับจังหวัด 
                  คณะท างานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ระดับจังหวัดมี 2 คณะ 
ประกอบด้วย คณะกรรมการอ านวยการขับเคลื่อนงานนโยบายส าคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับ
จังหวัด (Chief of Operation : CoO) และคณะท างานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายส าคัญและแก้ไข
ปัญหาระดับอ าเภอ (Operation Team) ซึ่งพบว่าทั้ง 2 คณะด าเนินการจัดตั้งคณะท างานครบตามเป้าหมาย   

 4.1.4 จ านวนแปลง พื้นที่และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
   เป้าหมายการด าเนินการโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ในพื้นที่ 77 จังหวัด จ านวน 3,985 แปลง ด าเนินการแล้วโดยผ่านคณะกรรมการอ านวยการ
ขับเคลื่อนงานนโยบายส าคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation : 
CoO) จ านวน 4,007 แปลง คิดเป็นร้อยละ 100.55 ของเป้าหมาย (ข้อมูล ณ วันที่ 20 ส.ค. 2561) โดยมี
พ้ืนทีด่ าเนินการ  4,358,226 ไร่ เกษตรกร  320,453  ราย ประกอบด้วย (ตารางที่ 4.2) 
              1) แปลงปี 2559 จ านวน 594 แปลง 33 สินค้า พ้ืนที่ 1,379,357 ไร่ เกษตรกร 95,338 ราย 
              2) แปลงปี 2560 จ านวน 1,721 แปลง 74 สินค้า พ้ืนที่ 1,770,734 ไร่ เกษตรกร 139,515 ราย 
              3) แปลงปี 2561 จ านวน 1,692 แปลง 86 สินค้า พ้ืนที่ 1,208,135 ไร่ เกษตรกร 85,600 ราย  

ตารางที ่4.2 จ านวนแปลง พื้นทีแ่ละเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  

แปลงใหญ ่
เป้าหมาย 

แปลง 
ผลการด าเนินงาน 

แปลง จ านวนสินค้า พื้นที่ (ไร่) เกษตรกร (ราย) 
1. แปลงปี 2559   597    594 33  1,379,357   95,338 
2. แปลงปี 2560 1,728 1,721  74 1,770,734 139,515 
3. แปลงปี 2561    1,660        1,692         86     1,208,135        85,600 
      รวม 3,985       4,007 

    (100.55)  
       -     4,358,226      320,453 

ที่มา : กรมส่งเสริมการเกษตร (ข้อมูลผลการด าเนินงาน ณ วันที่ 20 ส.ค. 2561) 
หมายเหตุ : เป้าหมายแปลง ณ วันที่ 6 ก.ย. 2561  
              ( ) ร้อยละผลการด าเนินงานเทียบกับป้าหมาย 

 4.1.5 หลักสูตรการถ่ายทอดความรู้   
    โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ก าหนดให้มีการจัดหลักสูตรส าหรับใช้ในการ
ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรในกิจกรรม 5 ด้าน ประกอบด้วย การลดต้นทุนการผลิต การเพ่ิมผลผลิต การพัฒนา
คุณภาพผลผลิต การตลาด และการบริหารจัดการกลุ่ม โดยมีแปลงใหญ่ที่ก าหนดหลักสูตร ด้านการลดต้นทุน
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ร้อยละ 91.14 ด้านการเพ่ิมผลผลิตร้อยละ 86.52 ด้านการพัฒนาคุณภาพผลผลิตร้อยละ 83.78 ด้านการตลาด
ร้อยละ 78.90 และด้านการบริหารจัดการกลุ่มร้อยละ 79.07 เมื่อพิจารณาแปลงด าเนินการ พบว่า (ตารางที่ 4.3) 
   1) แปลงปี 2559 มีแปลงใหญ่ที่มีการก าหนดหลักสูตรองค์ความรู้ในการพัฒนาแปลงในด้านการลด
ต้นทุนร้อยละ 90.48 ด้านการเพ่ิมผลผลิตร้อยละ 88.10 ด้านการพัฒนาคุณภาพผลผลิตร้อยละ 88.10 ด้านการตลาด
ร้อยละ 80.95 ด้านการบริหารจัดการกลุ่มร้อยละ 82.14 ส่วนแปลงที่ไม่มีการก าหนดหลักสูตรใน 5 ด้านข้างต้น 
เนื่องจากเป้าหมายการส่งเสริมของหน่วยงานร่วมบูรณาการไม่ครอบคลุมทั่วทุกแปลง รวมทั้งแปลงปี 2559 ได้รับ
การส่งเสริมมา 2 ปีแล้ว ปี 2561 จึงเน้นในด้านการส่งเสริมการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการธุรกิจในแปลงใหญ่ 
                2) แปลงปี 2560 มีแปลงใหญ่ที่มีการก าหนดหลักสูตรองค์ความรู้ในการพัฒนาแปลงในด้าน
การลดต้นทุนร้อยละ 95.06 ด้านการเพ่ิมผลผลิตร้อยละ 87.65  ด้านการพัฒนาคุณภาพผลผลิตร้อยละ 
85.19ด้านการตลาดร้อยละ 77.78 และด้านการบริหารจัดการกลุ่มร้อยละ 83.95 ส่วนแปลงที่ไม่มีการ
ก าหนดหลักสูตรใน 5 ด้านข้างต้น เนื่องจากเป้าหมายการส่งเสริมของหน่วยงานร่วมบูรณาการไม่ครอบคลุม
ทั่วทุกแปลง รวมทั้งแปลงปี 2560 ได้รับการส่งเสริมมา 1 ปีแล้วในปี 2561 จึงเน้นในด้านการส่งเสริมการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต/นวัตกรรมในแปลงใหญ่ 
                3) แปลงปี 2561 มีแปลงใหญ่ที่มีการก าหนดหลักสูตรองค์ความรู้ในการพัฒนาแปลงในด้าน
การลดต้นทุนร้อยละ 83.33 ด้านการเพ่ิมผลผลิตร้อยละ 80.00  ด้านการพัฒนาคุณภาพผลผลิตร้อยละ 
70.00 ด้านการตลาดร้อยละ 76.67 และด้านการบริหารจัดการกลุ่มร้อยละ 60.00 ส่วนแปลงที่ไม่มีการ
ก าหนดหลักสูตรใน 5 ด้านข้างต้น เนื่องจากเป้าหมายการส่งเสริมของหน่วยงานร่วมบูรณาการไม่ครอบคลุม
ทั่วทุกแปลง รวมทั้งแปลงปี 2561 เป้าหมายการส่งเสริมของหน่วยงานต่างๆ ถูกก าหนดขึ้นก่อนการรับสมัคร
แปลงใหญ่ดังนั้นบางแปลงจึงยังไม่ได้รับการส่งเสริมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นี้  

ตารางท่ี 4.3 การก าหนดหลักสูตรถ่ายทอดความรู้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
หน่วย : ร้อยละ 

การก าหนดหลักสตูรถ่ายทอดความรู้  แปลงปี 2559 แปลงปี 2560 แปลงปี 2561   ภาพรวม 
1. ด้านการลดตน้ทุน 90.48 95.06 83.33 91.14 
2. ด้านการเพิ่มผลผลิต 88.10 87.65 80.00 86.52 
3. ด้านการพัฒนาคุณภาพผลผลิต 88.10 85.19 70.00 83.78 
4. ด้านการตลาด 80.95 77.78 76.67 78.90 
5. ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม 82.14 83.95 60.00 79.07 
ที่มา : จากการส ารวจ, 2561 

 4.1.6 สินเชื่อแปลงใหญ่ 
   1) มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติโครงการสนับสนุนสินเชื่อให้กลุ่ม
ชาวนาผู้ผลิตข้าวแบบแปลงใหญ่ ปีเพาะปลูก 2559/2560 จ านวน 426 แปลง แปลงละไม่เกิน 5 ล้าน
บาท เป็นเวลา 1 ปี ดอกเบี้ย ร้อยละ 0.01 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 อนุมัติโครงการ
สนับสนุนสินเชื่อเพ่ือพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จ านวน 650 แปลง แปลงละไม่เกิน 5 
ล้านบาท เป็นเวลา 3 ปี ดอกเบี้ยร้อยละ 0.01  
    ผลการด าเนินงาน ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  (ธ.ก.ส.) อนุมัติองค์กร
เกษตรกรกู้ เพียง 53 กลุ่ม วงเงินกู้ 133.55 ล้านบาท เนื่องจากเงื่อนไขการกู้เป็นสินเชื่อระยะสั้นเพียง 1 ปี 
และก าหนดให้ใช้ส าหรับซื้อปัจจัยการผลิต เครื่องมืออุปกรณ์ขนาดเล็ก และเงินทุนหมุนเวียนเท่านั้น  รวมทั้ง
เกษตรกรไม่ต้องการกู้ เนื่องจากต้องรับผิดชอบร่วมกันในนามกลุ่ม  
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   2) มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 อนุมัติโครงการสนับสนุนสินเชื่อ เพ่ือ
พัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยให้ยกเลิกโครงการสนับสนุนสินเชื่อที่ผ่านมา จ านวนแปลงที่สนับสนุนจ านวน 
2,000 แปลง วงเงิน 10 ล้านบาท ระยะเวลา 5 ปี  อัตราดอกเบี้ย 0.01%  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร  (ธ.ก.ส.) ได้อนุมัติสินเชื่อ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 จ านวน 205 แปลง วงเงิน 1,203 ล้านบาท 
                   ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน คือ เกษตรกรไม่สนใจขอกู้ เนื่องจากไม่ต้องการเป็นหนี้/มี
หนี้เพ่ิม มีแหล่งเงินกู้อ่ืนอยู่แล้ว ยังไม่มีความจ าเป็นต้องใช้สินเชื่อ กลุ่มเกษตรกรรวมตัวกันยังไม่มีความ
เข้มแข็งยังไม่มีความไว้วางใจกันต้องใช้เวลาในการพัฒนากลุ่ม มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนระหว่างผู้ขอกู้/กับผู้ให้กู ้

4.2 กระบวนการ (Process) 
 4.2.1 การจัดท าแผนรายแปลง/แผนธุรกิจ 
    มีแปลงใหญ่ที่ด าเนินการจัดท าแผนรายแปลงแล้วร้อยละ 92.48 โดยมีแปลงที่ด าเนินการเสร็จแล้ว
ร้อยละ 73.67 อยู่ระหว่างด าเนินการร้อยละ 26.33 ส่วนที่ไม่ด าเนินการร้อยละ 7.52 เนื่องจากอยู่ระหว่างการ
ส่งเสริมของหน่วยงาน ด้านการจัดท าแผนธุรกิจมีการด าเนินการแล้วร้อยละ 73.21 โดยมีแปลงที่ด าเนินการเสร็จ
แล้วร้อยละ 30.23 อยู่ระหว่างด าเนินการร้อยละ 69.77 ส่วนที่ไม่ด าเนินการร้อยละ 26.79 เนื่องจากกลุ่มไม่มี
ความต้องการในการขอกู้สินเชื่อในแปลงใหญ่  เมื่อพิจารณาแปลงที่ด าเนินการ พบว่า (ตารางที่ 4.4) 
   1) แปลงปี 2559 แปลงใหญ่มีการจัดท าแผนรายแปลงเสร็จแล้วทั้งหมด การจัดท าแผนธุรกิจมีการ
ด าเนินการแล้วร้อยละ 80.95 โดยมีแปลงที่ด าเนินการเสร็จแล้วร้อยละ 34.52 อยู่ระหว่างด าเนินการร้อยละ 65.48  
   2) แปลงปี 2560 มีการจัดท าแผนรายแปลงแล้วร้อยละ 90.12 โดยมีแปลงที่ด าเนินการเสร็จแล้ว
ร้อยละ 51.85 อยู่ระหว่างด าเนินการร้อยละ 48.15  ด้านการจัดท าแผนธุรกิจมีการด าเนินการแล้วร้อยละ 
65.43 โดยมีแปลงที่ด าเนินการเสร็จแล้วร้อยละ 25.92 อยู่ระหว่างด าเนินการร้อยละ 74.08  
   3) แปลงปี 2561 มีการจัดท าแผนรายแปลงแล้วร้อยละ 80.00 โดยมีแปลงที่ด าเนินการเสร็จ
แล้วร้อยละ 62.50 อยู่ระหว่างด าเนินการร้อยละ 37.50 ส่วนการจัดท าแผนธุรกิจยังไม่มีการด าเนินการ
เนื่องจากเป็นปีแรกที่เข้ามาส่งเสริม  
ตารางท่ี 4.4 การจัดท าแผนรายแปลง/แผนธุรกิจโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

  หน่วย : ร้อยละ 

รายการ  แปลงปี 2559 แปลงปี 2560 แปลงปี 2561 ภาพรวม 
1. การจัดท าแผนรายแปลง     
    1.1 มีการด าเนินการ 100.00 90.12 80.00 92.48 
      ผลการด าเนินการจัดท าแผนรายแปลง1/     
           - เสร็จแล้ว 100.00 51.85 62.50 73.67 
           - อยู่ระหว่างด าเนินการ     - 48.15 37.50 26.33 
      1.2 ไม่มีการด าเนินการ     -   9.88 20.00  7.52 
2. การจัดท าแผนธุรกิจ2/     

    2.1 มีการด าเนินการจัดท าแผนธุรกิจ 80.95 65.43 - 73.213/ 
       ผลการด าเนินการจัดท าแผนธุรกิจ1/   -  
         - เสร็จแล้ว 34.52 25.92 - 30.233/ 
         - อยู่ระหว่างด าเนินการ 65.48 74.08 - 69.773/ 
     2.2 ไม่มีการด าเนินการ 19.05 34.57 -  26.79 

ที่มา : จากการส ารวจ, 2561 
หมายเหตุ : 1/ผลการด าเนินการจัดท าแผน คิดค านวณจากจ านวนแปลงท่ีมีการจัดท าแผนแล้ว 
              2/ การจัดท าแผนธุรกิจแปลงปี 2561 ปีแรกที่เข้าไปส่งเสริมจึงยังไม่มีการด าเนินการจัดท าแผนธุรกิจ 

            3/ ภาพรวมการจัดท าแผนธุรกิจค านวณเฉพาะแปลงท่ีได้รับการส่งเสริมเท่านั้น 
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    4.2.2 การพัฒนาผู้จัดการแปลง 
              กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบในการจัดอบรมพัฒนาผู้จัดการแปลงให้มี
องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม รวมทั้งการเชื่อมโยงตลาดในแปลงใหญ่ ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรมี
เป้าหมายในการพัฒนาเกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลงใหญ่ รวม 5 รุ่น เป้าหมายเกษตรกรผู้จัดการแปลง 597 คน 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแปลงใหญ่ระดับจังหวัด 77 คน ซ่ึงด าเนนิการได้ครบตามเปา้หมาย   

  4.2.3 การอบรมถ่ายทอดความรู้ 
     มีแปลงใหญ่ที่ด าเนินการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการผลิตตามเป้าหมายแปลงที่ด าเนินการในแต่ละปี
แล้ว ร้อยละ 78.36 การพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ร้อยละ 77.33 การวางแผนบริหารจัดการกลุ่มร่วมกัน 
ร้อยละ 89.90 การพัฒนาการรวมกลุ่ม ร้อยละ 80.32 และการพัฒนาตลาด/เพ่ิมช่องทางจ าหน่าย ร้อยละ 49.72 
ทั้งนี้แปลงที่ไม่ได้รับการส่งเสริมองค์ความรู้  เนื่องจากเป้าหมายแปลงของหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการยังไม่
ครอบคลุมทั่วทุกแปลงเนื่องจากข้อจ ากัดด้านงบประมาณ และบุคลากรที่เข้าไปส่งเสริม  เมื่อพิจารณาแปลง
ด าเนินการ พบว่า (ตารางท่ี 4.5 และแผนภาพที่ 4.1) 
   1) แปลงปี 2559 มีการด าเนินการส่งเสริมองค์ความรู้งานวิจัย/นวัตกรรมแล้ว ร้อยละ 83.13 
ส่วนที่เหลือยังไม่ได้รับการส่งเสริมในงานวิจัย/นวัตกรรม เนื่องจากบางแปลงผลิตสินค้าที่ยังไม่เน้นคุณภาพมากนัก 
ซึ่งยังไม่สามารถส่งเสริมงานวิจัยไปถึงขั้นแปรรูปผลผลิตได้ การพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ร้อยละ 
89.29 การวางแผนบริหารจัดการกลุ่มร่วมกัน ร้อยละ 97.62 การพัฒนาการรวมกลุ่ม ร้อยละ 84.52 และการ
พัฒนาตลาด/เพิ่มช่องทางจ าหน่าย ร้อยละ 66.67  
   2) แปลงปี 2560 มีการด าเนินการส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต/นวัตกรรมแล้วร้อยละ80.25 
ส่วนที่เหลือยังไม่ได้รับการส่งเสริม เนื่องจากบางแปลงยังไม่มีเครื่องจักรกลทางการเกษตรเข้ามาส่งเสริมหรือปรับใช้ใน
แปลงด้วยข้อจ ากัดในการใช้ในกลุ่มสินค้าไม้ยืนต้น ไม้ผล เป็นต้น ยังคงเป็นความรู้ด้านการลดต้นทุน/เพ่ิมผลผลิต
เหมือนปีที่ผ่านมา การพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ร้อยละ 75.31 การวางแผนบริหารจัดการกลุ่มร่วมกัน ร้อยละ 
87.65 การพัฒนาการรวมกลุ่ม ร้อยละ 79.01 และการพัฒนาตลาด/เพ่ิมช่องทางจ าหน่าย ร้อยละ 39.51 
                3) แปลงปี 2561 มีการด าเนินการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิต/เพ่ิมผลผลิตแล้วร้อยละ 73.33 
ส่วนที่เหลือยังไม่ได้รับการส่งเสริมเนื่องจากบางแปลงที่รับสมัครในปี 2561 ไม่อยู่ในเป้าหมายการส่งเสริมของ
หน่วยงานต่างๆ การพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ร้อยละ 53.33 การวางแผนบริหารจัดการกลุ่มร่วมกัน 
ร้อยละ 76.67 การพัฒนาการรวมกลุ่ม ร้อยละ 73.33 และการพัฒนาตลาด/เพ่ิมช่องทางจ าหน่าย ร้อยละ 33.33  

ตารางท่ี 4.5 การอบรมถ่ายทอดความรู้ในโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
                                                                                                   หน่วย : ร้อยละ 

      การอบรมถ่ายทอดความรู้                               ภาพรวม 
1. การส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการผลิต1/                                 78.36 
2. การพัฒนา Smart Farmer                                   77.33 
3. การวางแผนบริหารจัดการกลุ่มร่วมกัน                                   89.90 
4. การพัฒนาขบวนการรวมกลุม่        80.32 
5. การพัฒนาการตลาด/เพิ่มช่องทางจ าหน่าย        49.72 

ที่มา : จากการส ารวจ, 2561 
หมายเหตุ : 1/ แปลงปี 2559 เน้นการส่งเสริมงานวิจัย/นวัตกรรม   

                แปลงปี 2560 เน้นการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต/นวัตกรรม   
                แปลงปี 2561 เน้นการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิต/เพิ่มผลผลิต 
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แผนภาพที่ 4.1 การอบรมถ่ายทอดความรู้ในโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

      ที่มา : จากการส ารวจ, 2561 

     4.2.4 การสนับสนุนปัจจัยการผลิต/เครื่องจักรกล/แหล่งน้ า 
     มีแปลงใหญ่ที่ด าเนินการสนับสนุนแหล่งน้ าแล้วร้อยละ 41.07 การส่งเสริมเครื่องจักรกล
ทางการเกษตร ร้อยละ 43.42 การสนับสนุนปัจจัยการผลิต/วัสดุการเกษตร ร้อยละ 84.57 การพัฒนาคุณภาพ
ดินในแปลงใหญ่ ร้อยละ 67.34 และการจัดท าแปลงเรียนรู้/สาธิต ร้อยละ 88.31 ทั้งนี้แปลงที่ไม่ได้รับการ
ส่งเสริมการสนับสนุนปัจจัยการผลิต/เครื่องจักรกล/แหล่งน้ า  เนื่องจากเป้าหมายแปลงของหน่วยงานที่ร่วม
บูรณาการยังไม่ครอบคลุมทั่วทุกแปลง เนื่องจากข้อจ ากัดด้านงบประมาณ และบุคลากรที่เข้าไปส่งเสริม เมื่อ
พิจารณาแปลงด าเนินการ เมื่อพิจารณาแปลงด าเนินการ พบว่า (ตารางท่ี 4.6 และแผนภาพที่ 4.2) 
      1) แปลงปี 2559 มีการด าเนินการสนับสนุนแหล่งน้ าในแปลงใหญ่แล้วร้อยละ 50.00 ส่วนที่
เหลืออยู่ระหว่างการจัดท าแผนการพัฒนาแหล่งน้ า ทั้งนี้บางแปลงที่ไม่ได้รับการส่งเสริมแหล่งน้ าเนื่องจากด้วย
ข้อจ ากัดของภูมิประเทศ และแปลงเป้าหมายการส่งเสริมของกรมชลประทาน/กรมพัฒนาที่ดิน การส่งเสริม
เครื่องจักรกลทางการเกษตร ร้อยละ 55.95 การสนับสนุนปัจจัยการผลิต/วัสดุการเกษตร ร้อยละ 90.48 การ
พัฒนาคุณภาพดินในแปลงใหญ่ ร้อยละ 83.33 และการจัดท าแปลงเรียนรู้/สาธิต ร้อยละ 97.62  
      2) แปลงปี 2560 มีการด าเนินการสนับสนุนแหล่งน้ าในแปลงใหญ่แล้วร้อยละ 32.10 ส่วนที่
เหลืออยู่ระหว่างการจัดท าแผนการพัฒนาแหล่งน้ า ทั้งนี้บางแปลงที่ไม่ได้รับการส่งเสริมแหล่งน้ าเนื่องจากด้วย
ข้อจ ากัดของภูมิประเทศ และแปลงเป้าหมายการส่งเสริมของกรมชลประทาน/กรมพัฒนาที่ดิน  การส่งเสริม
เครื่องจักรกลทางการเกษตร ร้อยละ 41.98 การสนับสนุนปัจจัยการผลิต/วัสดุการเกษตร ร้อยละ 88.89 การ
พัฒนาคุณภาพดินในแปลงใหญ่ ร้อยละ 60.00 และการจัดท าแปลงเรียนรู้/สาธิต ร้อยละ 85.19 
                     3) แปลงปี 2561 ยังไม่มีการสนับสนุนแหล่งน้ าในแปลงใหญ่ เนื่องจากเป็นปีแรกที่สู่โครงการฯ 
เป็นเพียงการส ารวจและจัดท าแผนการพัฒนาแหล่งน้ าเท่านั้น การส่งเสริมเครื่องจักรกลทางการเกษตรแล้วร้อยละ 
16.67 การสนับสนุนปัจจัยการผลิต/วัสดุการเกษตร ร้อยละ 60.00 การพัฒนาคุณภาพดินในแปลงใหญ่ ร้อยละ 
54.32 และการจัดท าแปลงเรียนรู้/สาธิต ร้อยละ 73.33  
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ตารางท่ี 4.6 การสนับสนุนปัจจัยการผลิต/เครื่องจักรกล/แหล่งน้ าโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบ 
              แปลงใหญ่ 
                                                                                                   หน่วย : ร้อยละ 

      การสนับสนุนปัจจัยการผลิต/เครื่องจักรกล/แหล่งน้ า                               ภาพรวม 
1. การสนับสนุนแหล่งน้ า                                  41.071/ 
2. การส่งเสริมเครื่องจักรกลทางการเกษตร                                   43.42 
3. สนับสนุนปัจจัยการผลิต/วสัดุการเกษตร                                   84.57 
4. พัฒนาคุณภาพดินในแปลงใหญ่                          67.34 
5. จัดท าแปลงเรียนรู้/แปลงสาธิตการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต                           88.31 

 ที่มา : จากการส ารวจ, 2561 
 หมายเหตุ : 1/ ภาพรวมการสนับสนุนแหล่งน้ าค านวณเฉพาะแปลงท่ีได้รับการส่งเสริมเท่านั้น 
 

         แผนภาพที่ 4.2 การสนับสนุนปัจจัยการผลิต/เครื่องจักรกล/แหล่งน้ า 
                               ที่มา : จากการส ารวจ, 2561 

     4.2.5 การยกระดับมาตรฐานและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 
                    มีแปลงใหญ่ด าเนินการผลิตสินค้าเพ่ือรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรแล้วร้อยละ 59.99 และการ
สร้างมูลค่าเพ่ิม/แปรรูปสินค้าเกษตรแล้ว ร้อยละ 32.20 ทั้งนี้แปลงที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการยกระดับมาตรฐาน
และเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร เนื่องจากเป้าหมายแปลงของหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการยังไม่ครอบคลุมทั่วทุกแปลง 
เนื่องจากข้อจ ากัดด้านงบประมาณ และบุคลากรที่เข้าไปส่งเสริม เมื่อพิจารณาแปลงด าเนินการ พบว่า (ตารางที่ 4.7 
และแผนภาพที่ 4.3) 
         1) แปลงปี 2559 มีการด าเนินการผลิตสินค้าเพ่ือรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ร้อยละ75.00 
และการสร้างมูลค่าเพ่ิม/แปรรูปสินค้าเกษตร ร้อยละ 51.19 ส่วนแปลงที่เหลืออยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนการผลิต
เข้าสู่การรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร และสร้างมูลค่าเพ่ิมในสินค้าเกษตร 
                      2) แปลงปี 2560 มีการด าเนินการผลิตสินค้าเพ่ือรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ร้อยละ51.85 
และการสร้างมูลค่าเพ่ิม/แปรรูปสินค้าเกษตร ร้อยละ 20.99 ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนการผลิตเข้าสู่
การรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร และสร้างมูลค่าเพ่ิมในสินค้าเกษตร 
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                      3) แปลงปี 2561 มีการด าเนินการผลิตสินค้าเพ่ือรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรร้อยละ 
43.33 และการสร้างมูลค่าเพ่ิม/แปรรูปสินค้าเกษตร ร้อยละ 13.33   

ตารางที่ 4.7 การยกระดับมาตรฐานและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
                                                                                                   หน่วย : ร้อยละ 

    การยกระดับมาตรฐานและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรโครงการฯ                               ภาพรวม 
1. การผลิตสินค้าเพ่ือการรับรองมาตรฐาน                                  59.99 
2. การสร้างมูลค่าเพ่ิม/แปรรูป                                   32.20 

 ที่มา : จากการส ารวจ, 2561 

 
แผนภาพที่ 4.3 การยกระดับมาตรฐานและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 

                           ที่มา : จากการส ารวจ, 2561 

       4.2.6 การเชื่อมโยงตลาด 
                      มีแปลงใหญ่ด าเนินการเชื่อมโยงตลาดระหว่างผู้ผลิต/กับผู้ซื้อ ร้อยละ 83.61 การรวมกลุ่มซื้อ
ปัจจัยการผลิต ร้อยละ 82.66 การรวมกลุ่มผลิตสินค้าเกษตรร่วมกัน ร้อยละ 83.72 การรวมกลุ่มจ าหน่าย
ผลผลิตร่วมกัน ร้อยละ 72.48 และการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร ร้อยละ 65.28 ทั้งนี้แปลงที่ไม่ได้รับ
การส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานและเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร เนื่องจากเป้าหมายแปลงของหน่วยงานที่ร่วม
บูรณาการยังไม่ครอบคลุมทั่วทุกแปลง เนื่องจากข้อจ ากัดด้านงบประมาณ และบุคลากรที่เข้าไปส่งเสริม        
เมื่อพิจารณาแปลงด าเนินการ พบว่า (ตารางที่ 4.8 และแผนภาพที่ 4.4) 
       1) แปลง ปี 2559 มีกิจกรรมการเชื่อมโยงตลาดระหว่างผู้ผลิต/กับผู้ซื้อ ร้อยละ 95.52 ส่วนที่
เหลืออยู่ระหว่างการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงตลาด การรวมกลุ่มซื้อปัจจัยการผลิต ร้อยละ 90.48 การรวมกลุ่มผลิต
สินค้าเกษตรร่วมกัน ร้อยละ 88.10 การรวมกลุ่มจ าหน่ายผลผลิตร่วมกัน ร้อยละ 79.76 และการพัฒนา
ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร ร้อยละ 65.28 
       2) แปลง ปี 2560 มีกิจกรรมการเชื่อมโยงตลาดระหว่างผู้ผลิต/กับผู้ซื้อ ร้อยละ 85.67 ส่วนที่
เหลืออยู่ระหว่างการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงตลาด การรวมกลุ่มซื้อปัจจัยการผลิต ร้อยละ 81.48 การรวมกลุ่มผลิต
สินค้าเกษตรร่วมกัน ร้อยละ 86.42 การรวมกลุ่มจ าหน่ายผลผลิตร่วมกัน ร้อยละ 70.37 และยังไม่มีการพัฒนา
ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรซึ่งจะด าเนินการในปีต่อไป 
                    3) แปลง ปี 2561 มีกิจกรรมการเชื่อมโยงตลาดระหว่างผู้ผลิต/กับผู้ซื้อ ร้อยละ 50.00 ส่วนที่
เหลืออยู่ระหว่างการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงตลาด การรวมกลุ่มซื้อปัจจัยการผลิต ร้อยละ 66.67 การรวมกลุ่มผลิตสินค้า
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เกษตรร่วมกัน ร้อยละ 66.67 การรวมกลุ่มจ าหน่ายผลผลิตร่วมกัน ร้อยละ 60.00 และยังไม่มีการพัฒนา
ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรซึ่งจะด าเนินการในปีต่อไป  

ตารางที่ 4.8 การเชื่อมโยงตลาดโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
                                                                                                   หน่วย : ร้อยละ 

              การเชื่อมโยงตลาดโครงการฯ                               ภาพรวม 
1. การเชื่อมโยงตลาด                                  83.61 
2. การรวมกลุ่มซื้อปัจจัยการผลิต                                   82.66 
3. การรวมกลุ่มผลิต                                   83.72 
4. การรวมกลุ่มจ าหน่ายผลผลิต                         72.48 
5. การพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร                          65.281/ 

 ที่มา : จากการส ารวจ, 2561 
 หมายเหตุ : 1/ ภาพรวมการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรค านวณเฉพาะแปลงที่ได้รับการส่งเสริมเท่านั้น 
 

 
แผนภาพี่ 4.4 การเชื่อมโยงตลาด 

                                               ที่มา : จากการส ารวจ, 2561 

  4.2.7 การสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาแปลงใหญ่ มีการสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ าให้แก่กลุ่ม
เกษตรกร ที่รวมกลุ่มกันและมีการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลรวมกันขอสนับสนุนสินเชื่อเพ่ือไปใช้ในกิจกรรม
ตามวัตถุประสงค์ของการขอสนับสนุนสินเชื่อ ซึ่งกลุ่มจะต้องจัดท าแผนธุรกิจประกอบการขอสินเชื่อ  โดยผล
การด าเนินงาน พบว่า มีแปลงใหญ่ร้อยละ 41.67 ได้ขอรับสนับสนุนสินเชื่อเพ่ือพัฒนาแปลงใหญ่ โดยมีแปลง
ใหญ่ร้อยละ 15.45 ได้รับเงินสนับสนุนสินเชื่อแล้ว ซึ่งมีกลุ่มเกษตรกรร้อยละ 12.75 ได้น าเงินสินเชื่อมาใช้
ประโยชน์แล้ว เมื่อพิจารณาแปลงด าเนินการ พบว่า (ตารางที่ 4.9) 
      1) แปลงปี 2559 ร้อยละ 51.19 ได้ขอรับสนับสนุนสินเชื่อเพ่ือพัฒนาแปลงใหญ่ โดยมีแปลงใหญ่
ร้อยละ 22.22 ได้รับเงินสนับสนุนสินเชื่อแล้ว ซึ่งมีกลุ่มเกษตรกรร้อยละ 18.06 ได้น าเงินสินเชื่อมาใช้ประโยชน์แล้ว 
      2) แปลงปี 2560 ร้อยละ 32.10 ได้ขอรับสนับสนุนสินเชื่อเพ่ือพัฒนาแปลงใหญ่ โดยมีแปลงใหญ่
ร้อยละ 8.64 ได้รับเงินสนับสนุนสินเชื่อแล้ว ซึ่งมีกลุ่มเกษตรกรร้อยละ 7.41 ได้น าเงินสินเชื่อมาใช้ประโยชน์แล้ว 
         3) แปลงปี 2561 อยู่ระหว่างการแนะน าส่งเสริมให้ความรู้สินเชื่อในแปลงใหญ่   
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ตารางท่ี 4.9 ด้านการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาแปลงใหญ่   
  หน่วย : ร้อยละ 

กิจกรรม แปลงปี 2559 แปลงปี 2560 แปลงปี 25611/ ภาพรวม2/ 

1. การขอสนับสนนุสนิเชื่อเพื่อพัฒนาระบบเกษตร
แบบแปลงใหญ่ 

51.19 32.10 - 41.67 

2. การได้รับเงินสนิเชื่อเพื่อพัฒนาแปลงใหญ่ 22.22 8.64 - 15.45 
3. การน าเงินทีไ่ด้รับไปใช้เพื่อพฒันาแปลงใหญ่ 18.06 7.41 - 12.75 
    เช่น (จัดซื้อ-จัดหาปัจจัยการผลิตเงินทุนหมุนเวียน      
    จัดหาและพฒันาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อจัดซื้อ  
    อุปกรณ์ เคร่ืองมือ อ่ืนๆ) 

    

ที่มา : จากการส ารวจ, 2561 
หมายเหตุ : 1/ แปลงปี 2561 อยู่ระหว่างการแนะน าส่งเสริมให้ความรู้สินเช่ือในแปลงใหญ่ 
               2/ ภาพรวมการสนับสนุนสินเช่ือเพื่อพัฒนาแปลงใหญ่ค านวณเฉพาะแปลงที่ได้รับการส่งเสริมเท่านั้น 

4.3 ผลได้ของโครงการ (Outputs) 
   หน่วยงานต่างๆ ได้เข้าไปส่งเสริมในพ้ืนที่แปลงใหญ่ที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทั้งแปลง
ใหญ่ทั้ง 3 ปี โดยการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต (ด้านพืช ปศุสัตว์ และประมง) สนับสนุนปัจจัยการผลิต 
ยกระดับมาตรฐาน/เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร และพัฒนาด้านการตลาด ซึ่งมีเกษตรกรได้รับประโยชน์ มีการน า
ความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติ ดังนี้ 

  4.3.1 ด้านการได้รับถ่ายทอดความรู้ 
     มีเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ ด้านการผลิต ร้อยละ 61.46 เกษตรกรปฏิบัติตาม ร้อยละ 45.12 
การพัฒนาเกษตรกรเป็น Smart Farmer ร้อยละ 55.32 เกษตรกรปฏิบัติตาม ร้อยละ 16.90 การวางแผนบริหาร
จัดการกลุ่ม ร้อยละ 86.93 เกษตรกรปฏิบัติตาม ร้อยละ 72.02 การรวมกลุ่มซื้อปัจจัยการผลิต ร้อยละ 79.30 
เกษตรกรปฏิบัติตาม ร้อยละ 47.31  การรวมกลุ่มผลิต ร้อยละ 76.28  เกษตรกรปฏิบัติตาม ร้อยละ 46.02         
การรวมกลุ่มจ าหน่ายผลผลิต ร้อยละ 57.06 เกษตรกรปฏิบัติตาม ร้อยละ 26.09 การจัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพ     
ร้อยละ 81.64 เกษตรกรปฏิบัติตาม ร้อยละ 59.91  
             ทั้งนี้ เกษตรกรที่ไม่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ในแต่ละด้าน เนื่องจาก เป้าหมายแปลงของหน่วยงานที่ร่วม
บูรณาการยังไม่ครอบคลุมทั่วทุกแปลง รวมทั้งเกษตรกรไม่มีเวลามาเข้าร่วมอบรมเนื่องจากติดภารกิจในช่วงการ
เพาะปลูก ประกอบกับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีหลายโครงการที่ลงในพ้ืนที่ส่งผลให้การจัดอบรมถ่ายทอด
ความรู้โครงการแปลงใหญ่ลดน้อยลงกว่าปีที่ผ่านมา เมื่อพิจารณาแปลงด าเนินการ พบว่า (ตารางที่ 4.10) 
             1) แปลงปี 2559 มีเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้งานวิจัย/นวัตกรรม ร้อยละ 62.80 
เกษตรกรปฏิบัติตาม ร้อยละ 58.44 การพัฒนาเกษตรกรเป็น Smart Farmer  ร้อยละ 66.44 เกษตรกร
ปฏิบัติตาม ร้อยละ 24.93 การวางแผนบริหารจัดการกลุ่ม ร้อยละ 89.89 เกษตรกรปฏิบัติตาม ร้อยละ 79.38 
การรวมกลุ่มซื้อปัจจัยการผลิต ร้อยละ 84.23 เกษตรกรปฏิบัติตาม ร้อยละ 57.82  การรวมกลุ่มผลิต ร้อยละ 
82.48  เกษตรกรปฏิบัติตาม ร้อยละ 56.87  การรวมกลุ่มจ าหน่ายผลผลิต ร้อยละ 67.65 เกษตรกรปฏิบัติตาม 
ร้อยละ 36.39 การจัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพ ร้อยละ 89.22 เกษตรกรปฏิบัติตาม ร้อยละ 69.14 
                2) แปลงปี 2560 มีเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต/นวัตกรรม 
ร้อยละ 58.81 เกษตรกรปฏิบัติตาม ร้อยละ 35.09 การพัฒนาเกษตรกรเป็น Smart Farmer ร้อยละ 51.36 
เกษตรกรปฏิบัติตาม ร้อยละ 12.60  การวางแผนบริหารจัดการกลุ่ม ร้อยละ 87.67 เกษตรกรปฏิบัติตาม 
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ร้อยละ 70.73 การรวมกลุ่มซื้อปัจจัยการผลิต ร้อยละ 79.67 เกษตรกรปฏิบัติตาม ร้อยละ 45.12 การ
รวมกลุ่มผลิต ร้อยละ 76.02 เกษตรกรปฏิบัติตาม ร้อยละ 43.36  การรวมกลุ่มจ าหน่ายผลผลิต ร้อยละ 
53.93 เกษตรกรปฏิบัติตาม ร้อยละ 19.51 การจัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพ ร้อยละ 83.47 เกษตรกรปฏิบัติตาม ร้อยละ 60.57 
                3) แปลงปี 2561 มีเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้การลดต้นทุน/เพ่ิมผลผลิต ร้อยละ 
64.59 เกษตรกรปฏิบัติตาม ร้อยละ 37.05 การพัฒนาเกษตรกรเป็น Smart Farmer ร้อยละ 38.03 
เกษตรกรปฏิบัติตาม ร้อยละ 7.87  การวางแผนบริหารจัดการกลุ่ม ร้อยละ 78.03 เกษตรกรปฏิบัติตาม ร้อย
ละ 57.38 การรวมกลุ่มซื้อปัจจัยการผลิต ร้อยละ 66.56 เกษตรกรปฏิบัติตาม ร้อยละ 27.21 การรวมกลุ่มผลิต 
ร้อยละ 61.97 เกษตรกรปฏิบัติตาม ร้อยละ 26.23 การรวมกลุ่มจ าหน่ายผลผลิต ร้อยละ 39.02 เกษตรกร
ปฏิบัติตาม ร้อยละ 17.05 การจัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพ ร้อยละ 59.02 เกษตรกรปฏิบัติตาม ร้อยละ 36.07      
ตารางท่ี 4.10  การอบรมถ่ายทอดความรู้ และการน าไปปฏิบัติ  

                                                                                                                      หน่วย : ร้อยละ 

กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้     แปลงปี 2559      แปลงปี 2560   แปลงปี 2561 ภาพรวม 

  ส่งเสริม ปฏิบัติ ส่งเสริม ปฏิบัติ ส่งเสริม ปฏิบัติ ส่งเสริม ปฏิบัติ 
1. การถ่ายทอดความรู้การผลิต1/ 62.80 58.44 58.81 35.09 64.59 37.05 61.46 45.12 
2. การพัฒนาเกษตรกรเป็น Smart Farmer 66.44 24.93 51.36 12.60 38.03 7.87 55.32 16.90 
3. การสร้างความเข้มแข็งกลุม่ 81.06 57.62 74.32 44.68 61.40 31.97 74.89 47.86 

    3.1. การวางแผนบริหารจัดการกลุ่ม    89.89 79.38 87.67 70.73 78.03 57.38 86.93 72.02 
    3.2. การรวมกลุม่ซื้อปัจจัยการผลิต 84.23 57.82 79.67 45.12 66.56 27.21 79.30 47.31 
    3.3. การรวมกลุม่ผลิต 82.48 56.87 76.02 43.36 61.97 26.23 76.28 46.02 
    3.4. การรวมกลุม่จ าหน่ายผลผลิต 67.65 36.39 53.93 19.51 39.02 17.05 57.06 26.09 
4. การจัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพ 89.22 69.14 83.47 60.57 59.02 36.07 81.64 59.91 
ที่มา : จากการส ารวจ, 2561 
หมายเหตุ : 1/ แปลงใหญ่ปี 2559 เน้นการส่งเสริมงานวิจัย/นวัตกรรม   
                  แปลงใหญ่ปี 2560 เน้นการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต/นวัตกรรม   
                  แปลงใหญ่ปี 2561 เน้นการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิต/เพิ่มผลผลิต 

     4.3.2 เกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลง 
               ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีเป้าหมายการถ่ายโอนภารกิจผู้จัดการแปลงให้เกษตรแปลงใหญ่ปี 
2559 ซึ่งด าเนินการเข้าสู่ปีที่ 3 โดยพบว่าทุกแปลงได้ด าเนินการถ่ายโอนภารกิจให้เกษตรกรแล้วทั้งหมด โดย
เกษตรกรที่เป็นผู้จัดการแปลง บางแปลงเห็นว่า ตนเองยังขาดความพร้อมที่จะเป็นผู้จัดการแปลงได้ เนื่องจาก
ไม่สามารถรวมเกษตรกรสมาชิกได้ทั้งหมด และยังไม่สามารถเชื่อมโยงตลาดได้ ยังต้องการให้เจ้าหน้าภาครัฐ
ช่วยเป็นพี่เลี้ยงต่อในปีต่อไป 

        4.3.3 ด้านการสนับสนุนปัจจัยการผลิต/เครื่องจักรกล/แหล่งน้ า 
       เกษตรกรได้รับการสนับสนุนแหล่งน้ าในแปลงใหญ่ ร้อยละ 39.19 ได้ใช้ประโยชน์ ร้อยละ 
27.23 ได้รับการส่งเสริมเครื่องจักรกลทางการเกษตร ร้อยละ 32.23 น าไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 10.00 ได้รับ
การสนับสนุนปัจจัยการผลิต ร้อยละ 64.32 น าไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 48.73 (ได้รับการสนับสนุนพันธุ์พืช/
พันธุ์สัตว์ ร้อยละ 46.22 น าไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 39.83 ได้รับการสนับสนุนวัสดุทางการเกษตร ร้อยละ 
39.65 น าไปใช้ประโยชน์ร้อยละ 32.22 ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือการเกษตร ร้อยละ 17.14  
น าไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ10.26) ได้รับการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพดิน ร้อยละ 83.13 น าไปใช้ประโยชน์/
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ปฏิบัติ ร้อยละ 75.83 และการส่งเสริมแปลงเรียนรู้เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ร้อยละ 65.40 ใช้ประโยชน์ 
ร้อยละ 54.87  
      ทั้งนี้ เกษตรกรที่ไม่ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต/เครื่องจักรกล/แหล่งน้ า เนื่องจากเป้าหมาย
แปลงของหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการยังไม่ครอบคลุมทั่วทุกแปลง รวมทั้งบางแปลงปริมาณปัจจัยการผลิตที่
สนับสนุนไม่เพียงพอต่อจ านวนสมาชิกในแปลงใหญ่ เมื่อพิจารณาแปลงด าเนินการ พบว่า (ตารางที่ 4.11) 
                  1) แปลงปี 2559 มีเกษตรกรได้รับการสนับสนุนแหล่งน้ าในแปลงใหญ่ ร้อยละ 49.19 ได้ใช้
ประโยชน์ ร้อยละ 37.20 ได้รับการส่งเสริมเครื่องจักรกลทางการเกษตร ร้อยละ 48.52 น าไปใช้ประโยชน์ 
ร้อยละ 15.09 ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ร้อยละ 67.25 น าไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 52.82 (ได้รับการ
สนับสนุนพันธุ์พืช/พันธุ์สัตว์ ร้อยละ 46.09 น าไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 42.99 ได้รับการสนับสนุนวัสดุทาง
การเกษตร ร้อยละ 33.42 น าไปใช้ประโยชน์ร้อยละ 29.11 ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือการเกษตร 
ร้อยละ 20.49  น าไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ11.32) ได้รับการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพดิน ร้อยละ 87.84 น าไปใช้
ประโยชน์/ปฏิบัติ ร้อยละ 82.69 และการส่งเสริมแปลงเรียนรู้เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ร้อยละ 73.85 ใช้
ประโยชน์ ร้อยละ 63.88  
       2) แปลงปี 2560 มีเกษตรกรได้รับการสนับสนุนแหล่งน้ าในแปลงใหญ่ ร้อยละ 29.13 ได้ใช้
ประโยชน์ ร้อยละ 17.21 ได้รับการส่งเสริมเครื่องจักรกลทางการเกษตร ร้อยละ 26.56 น าไปใช้ประโยชน์ 
ร้อยละ 8.67ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ร้อยละ 69.20 น าไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 51.06 (ได้รับการ
สนับสนุนพันธุ์พืช/พันธุ์สัตว์ ร้อยละ 46.48 น าไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 36.18 ได้รับการสนับสนุนวัสดุทาง
การเกษตร ร้อยละ 38.08 น าไปใช้ประโยชน์ร้อยละ 33.60 ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือการเกษตร 
ร้อยละ 15.45 น าไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 8.54) ได้รับการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพดิน ร้อยละ 87.70 น าไปใช้
ประโยชน์/ปฏิบัติ ร้อยละ 80.13 และการส่งเสริมแปลงเรียนรู้เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ร้อยละ 66.26 ใช้
ประโยชน์ ร้อยละ 54.61  
                  3) แปลงปี 2561 ด้านแหล่งน้ าในแปลงใหญ่ เกษตรกรยังไม่ได้รับการสนับสนุนแหล่งน้ าใน
แปลงใหญ ่ได้รับการส่งเสริมเครื่องจักรกลทางการเกษตรร้อยละ 6.56 น าไปใช้ประโยชน์ร้อยละ 0.94  ได้รับ
การสนับสนุนปัจจัยการผลิต ร้อยละ 48.36 น าไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 43.22 (ได้รับการสนับสนุนพันธุ์พืช/
พันธุ์สัตว์ ร้อยละ 45.90 น าไปใช้ประโยชน์ร้อยละ 40.98 ได้รับการสนับสนุนวัสดุทางการเกษตร ร้อยละ 
40.98 น าไปใช้ประโยชน์ร้อยละ 36.39 ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือการเกษตรร้อยละ 13.11 
น าไปใช้ประโยชน์ร้อยละ 11.80) ได้รับการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพดิน ร้อยละ 60.82 น าไปใช้ประโยชน์/
ปฏิบัติ ร้อยละ 48.98 และการส่งเสริมแปลงเรียนรู้เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ร้อยละ 43.61 ใช้ประโยชน์ 
ร้อยละ 33.77  
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ตารางท่ี 4.11 การสนับสนุนปัจจัยการผลิต/เครื่องจักรกล/แหล่งน้ า 
                                                                                                                                    หน่วย : ร้อยละ 

การสนับสนุนปจัจัยการผลิต แปลงใหญ่ปี 2559 แปลงใหญ่ปี 2560 แปลงใหญ่ปี 2561      ภาพรวม1/ 

  ได้รับ ใช้ประโยชน์ ได้รับ ใช้ประโยชน์ ได้รับ ใช้ประโยชน์ ได้รับ ใช้ประโยชน์ 

1. แหล่งน้ าในแปลงใหญ ่ 49.19 37.20 29.13 17.21 - - 39.19 27.23 
2. เครื่องจักรกลทางการเกษตร 48.52 15.09 26.56 8.67 6.56 0.94 32.23 10.00 
3. ปัจจยัการผลติ/วสัดุการเกษตร 67.25 52.82 69.20 51.06 48.36 43.22 64.32 48.73 
    3.1. พันธุ์พืช/พันธุ์สัตว์ 46.09 42.99 46.48 36.18 45.90 40.98 46.22 39.83 
    3.2. วัสดุทางการเกษตร 33.42 29.11 38.08 33.60 40.98 36.39 39.65 32.22 
    3.3. อุปกรณ์ เครื่องมือ
การเกษตร 20.49 11.32 15.45 8.54 

 
13.11 

 
11.80 

 
17.14 

 
10.26 

4. การพัฒนาคุณภาพดินใน
แปลงใหญ ่ 87.84 82.69 87.70 80.13 

 
60.82 

 
48.98 

 
83.13 

 
75.83 

5.  ส่งเสริมแปลงเรียนรู้เพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลติ 73.58 63.88 66.26 54.61 

 
43.61 

 
33.77 

 
65.40 

 
54.87 

ที่มา : จากการส ารวจ, 2561 
หมายเหตุ : 1/ ภาพรวมและเฉลี่ยการสนับสนุนปัจจัยการผลิตค านวณเฉพาะแปลงที่ได้รับการส่งเสริมเท่านั้น 

         4.3.4 ด้านการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 
       เกษตรกรได้รับการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพเพ่ือการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ร้อยละ 61.48 
น าไปปฏิบัติ ร้อยละ 49.48 การสร้างมูลค่าเพ่ิม/แปรรูป ร้อยละ 41.53 น าไปปฏิบัติ ร้อยละ 20.07 ทั้งนี้มีแปลง
ใหญ่ที่มีผลิตภัณฑ์แปรรูปของกลุ่มร้อยละ 32.20  
       ทั้งนี้ เกษตรกรที่ไม่ได้รับการยกระดับมาตรฐานและเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร เนื่องจาก เป้าหมาย
แปลงของหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการยังไม่ครอบคลุมทั่วทุกแปลง รวมทั้งเกษตรกรไม่มีเวลามาเข้าร่วมอบรม
เนื่องจากติดภารกิจในช่วงการเพาะปลูก เมื่อพิจารณาแปลงด าเนินการ พบว่า (ตารางที่ 4.12) 
                  1) แปลงปี 2559 เกษตรกรได้รับการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพเพ่ือการรับรองมาตรฐานสินค้า
เกษตร ร้อยละ 68.87 น าไปปฏิบัติ ร้อยละ 59.84 การสร้างมูลค่าเพ่ิม/แปรรูปร้อยละ 53.77 น าไปปฏิบัติ 
ร้อยละ 26.28 ทั้งนี้มีแปลงใหญ่ที่มีผลิตภัณฑ์แปรรูปของกลุ่มร้อยละ 51.19 
       2) แปลงปี 2560 เกษตรกรได้รับการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพเพ่ือการรับรองมาตรฐานสินค้า
เกษตร ร้อยละ 63.28 น าไปปฏิบัติตามร้อยละ 49.46 การสร้างมูลค่าเพ่ิม/แปรรูปร้อยละ 38.75 น าไปปฏิบัติ
ตามร้อยละ 16.94 ทั้งนี้มีแปลงใหญ่ที่มีผลิตภัณฑ์แปรรูปของกลุ่มร้อยละ 20.99 
                  3) แปลงปี 2561 เกษตรกรได้รับการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพเพ่ือการรับรองมาตรฐานสินค้า
เกษตร ร้อยละ 39.34 น าไปปฏิบัติตามร้อยละ 24.59 การสร้างมูลค่าเพ่ิม/แปรรูปร้อยละ 18.69 น าไปปฏิบัติ
ตามร้อยละ 12.62 ทั้งนี้มีแปลงใหญ่ที่มีผลิตภัณฑ์แปรรูปของกลุ่มร้อยละ 13.33 
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ตารางท่ี 4.12 การยกระดับมาตรฐาน/เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 
                                                                                                                หนว่ย : ร้อยละ 

การยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร แปลงใหญ่ปี 2559 แปลงใหญ่ปี 2560 แปลงใหญ่ปี 2561      ภาพรวม 

 
 ส่งเสริม ปฏิบัติ ส่งเสริม ปฏิบัติ ส่งเสริม ปฏิบัติ ส่งเสริม ปฏิบัติ 

1. การพัฒนาคุณภาพเพื่อการรับรอง
มาตรฐาน 68.87 59.84 63.28 49.46 

 
39.34 

 
24.59 

 
61.48 

 
49.48 

2. การสร้างมลูค่าเพิม่/แปรรูป   53.77 26.28 38.75 16.94 18.69 12.62 41.53 20.07 
ที่มา : จากการส ารวจ, 2561 
หมายเหตุ : มีแปลงใหญ่ที่มีผลิตภัณฑ์แปรรูปของกลุ่มในภาพรวม ร้อยละ 32.20 เป็นแปลงใหญ่ปี 2559 ร้อยละ 51.19  
              แปลงใหญ่ปี 2560 ร้อยละ 20.99 และแปลงใหญ่ปี 2561 ร้อยละ 13.33  

  4.3.5 ด้านการเชื่อมโยงตลาด มีเกษตรกรได้รับการส่งเสริมความรู้การพัฒนาการตลาด ร้อยละ 
67.25  ได้รับการส่งเสริมเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรเฉพาะแปลงปี 2559 ร้อยละ 42.72 (โดยมีแปลง
ใหญ่ที่ได้ท าข้อตกลงซื้อขายผลผลิตร่วมกันแล้ว ร้อยละ 45.50) ทั้งนี้เกษตรกรที่ยังไม่ได้รับการส่งเสริมความรู้
การพัฒนาการตลาด เนื่องจากการส่งเสริมด้านการตลาดส่วนใหญ่จะจัดประชุมเฉพาะคณะกรรมการกลุ่มหรือ
เกษตรกรที่มีความสนใจจะพัฒนาด้านการตลาดและเป็นเกษตรรุ่นใหม่ที่มีความสนใจ ดังนั้นจึงมีเกษตรกร
บางส่วนที่ไม่ทราบถึงการพัฒนาการตลาดในแปลงใหญ่ เมื่อพิจารณาแปลงด าเนินการ พบว่า  (ตารางที่ 4.13 
และแผนภาพที่ 4.5) 
       1) แปลงปี 2559 เกษตรกรได้รับการส่งเสริมความรู้การพัฒนาการตลาด ร้อยละ 76.82  
ได้รับการส่งเสริมเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร ร้อยละ 42.72  (โดยมีแปลงใหญ่ที่ได้ท าข้อตกลงซื้อขาย
ผลผลิตร่วมกันแล้ว ร้อยละ 62.12) 
                   2) แปลงปี 2560 เกษตรกรได้รับการส่งเสริมความรู้การพัฒนาการตลาด ร้อยละ 65.45 
(โดยมีแปลงใหญ่ที่ได้ท าข้อตกลงซื้อขายผลผลิตร่วมกันแล้ว ร้อยละ 38.71) 
                3) แปลงปี 2561 เกษตรกรได้รับการส่งเสริมความรู้การพัฒนาการตลาด ร้อยละ 48.52 
(โดยมีแปลงใหญ่ที่ได้ท าข้อตกลงซื้อขายผลผลิตร่วมกันแล้ว ร้อยละ 21.74)                   

ตารางที่ 4.13 การเชื่อมโยงตลาดโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
                                                                                                 หน่วย : ร้อยละ 

              การเชื่อมโยงตลาดโครงการฯ                               ภาพรวม 
1. การส่งเสริมความรู้การพัฒนาการตลาด                                 67.25 
2. การส่งเสริมเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ                                  42.72 
3. การท าข้อตกลงร่วมกัน (MOU)2/                                   45.50 

 ที่มา : จากการส ารวจ, 2561 
 หมายเหตุ : 1/ ภาพรวมการส่งเสริมเป็นผู้ประกอบการธุรกิจค านวณเฉพาะแปลงที่ได้รับการส่งเสริมเท่านั้น 

            2/การท าข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ร้อยละของแปลง 
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แผนภาพที่ 4.5 การพัฒนาด้านการตลาด 
                                               ที่มา : จากการส ารวจ, 2561 

          หมายเหตุ : การท าข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ร้อยละของแปลง 

  4.3.6 ด้านการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาแปลงใหญ่ มีการสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ าให้แก่เกษตรกร 
ที่รวมกลุ่มกันและมีการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล รวมกันขอสนับสนุนสินเชื่อเพ่ือไปใช้ในกิจกรรมตามวัตถุประสงค์
ของการขอสนับสนุนสินเชื่อ ซึ่งมีเกษตรกรทราบถึงโครงการสินเชื่อแปลงใหญ่ร้อยละ 82.09 โดยมีเกษตรกร ร้อยละ 
80.72 ได้รับค าแนะน าเกี่ยวกับสินเชื่อแปลงใหญ่ และมีเกษตรกรร้อยละ 23.84 ที่ได้รับประโยชน์จากการน าสินเชื่อไป
ใช้ในกลุ่มตามวัตถุประสงค์ท่ีโครงการได้ตั้งไว้ในการขอกู้สินเชื่อ เมื่อพิจารณาแปลงด าเนินการ พบว่า (ตารางที่ 4.14) 
    1) แปลงปี 2559 มีเกษตรกรร้อยละ 87.90 ทราบว่ามีโครงการสินเชื่อเพ่ือพัฒนาระบบเกษตร
แบบแปลงใหญ่ โดยมีเกษตรกร ร้อยละ 86.52 ได้รับค าแนะน าเกี่ยวกับสินเชื่อแปลงใหญ่ และมีเกษตรกรร้อยละ 
32.74 ที่ได้รับประโยชน์จากการน าสินเชื่อไปใช้ในกลุ่มตามวัตถุประสงค์ท่ีโครงการได้ตั้งไว้ในการขอกู้สินเชื่อ 
    2) แปลงปี 2560 มีเกษตรกรร้อยละ 83.54 ทราบว่ามีโครงการสินเชื่อเพ่ือพัฒนาระบบเกษตร
แบบแปลงใหญ่ โดยมีเกษตรกร ร้อยละ 82.30 ได้รับค าแนะน าเกี่ยวกับสินเชื่อแปลงใหญ่ และมีเกษตรกรร้อยละ
14.90 ที่ได้รับประโยชน์จากการน าสินเชื่อไปใช้ในกลุ่มตามวัตถุประสงค์ท่ีโครงการได้ตั้งไว้ในการขอกู้สินเชื่อ 
           3) แปลงปี 2561 มีเกษตรกรร้อยละ 64.59 ทราบว่ามีโครงการสินเชื่อเพ่ือพัฒนาระบบเกษตร
แบบแปลงใหญ่ โดยมีเกษตรกร ร้อยละ 62.95 ได้รับค าแนะน าเกี่ยวกับสินเชื่อแปลงใหญ่ ซึ่งยังไม่มีเกษตรกรได้รับ
ประโยชน์จากสินเชื่อแปลงใหญ่  

ตารางท่ี 4.14 ด้านการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาแปลงใหญ่   
         หน่วย : ร้อยละ 

กิจกรรม แปลงปี 2559 แปลงปี 2560 แปลงปี 2561 ภาพรวม 

1. การทราบโครงการสินเช่ือเพื่อพัฒนาระบบเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ 

87.90 83.54 64.59 82.09 

2. การไดร้ับค าแนะน าเกี่ยวกับสินเชื่อเพื่อพัฒนาแปลงใหญ่ 86.52 82.30 62.95 80.72 
3. การไดร้ับประโยชน์จากสินเช่ือเพื่อพัฒนาแปลงใหญ่ เช่น 32.74 14.90 - 23.84 
    (จัดซื้อ-จัดหาปัจจัยการผลิตเงินทุนหมุนเวียนจดัหาและพัฒนา      
    โครงสร้างพื้นฐานเพื่อจดัซือ้อุปกรณ ์ เครื่องมือ อื่นๆ)     
ที่มา : จากการส ารวจ, 2561 
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4.4 ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcomes) 
   เป็นการพิจารณาถึงผลกระทบด้านการลดต้นทุนการผลิต การเพ่ิมผลผลิต คุณภาพผลผลิต การตลาด     
การบริหารจัดการกลุ่ม และรายได้สุทธิทางการเกษตรที่เกิดขึ้นจากโครงการ โดยพิจารณาผลกระทบที่เกิดขึ้นใน
แปลงปี 2559 แปลงปี 2560 หลังจากด าเนินการโครงการมา  2 ปี และ 1 ปี ทั้งนี้แปลงใหญ่ปี 2561 เพิ่งเริ่ม
ด าเนินการ ซึ่งอยู่ระหว่างการน าไปปฏิบัติ จึงมีเกษตรกรบางส่วนเท่านั้นที่เกิดผลกระทบจากโครงการ 

    4.4.1 ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรในพื้นที่โครงการ 

     1) การเปลี่ยนแปลงต้นทุนการผลิตของเกษตรกร 
         1.1) แปลงปี 2559 เกษตรกรร้อยละ 83.14  มีต้นทุนค่าปัจจัยการผลิตที่ลดลง หลังมี
โครงการ เนื่องจากการน าองค์ความรู้ไปปฏิบัติ จึงเกิดการลดการใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมีลง รวมทั้งการรวมกันซื้อ
ปัจจัยการผลิตในราคาที่ถูกลง โดยต้นทุนการปลูกข้าวลดลง 689 บาทต่อไร่ กลุ่มพืชไร่ (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มัน
ส าปะหลัง อ้อยโรงงาน) ลดลง 1,080 บาทต่อไร่ กลุ่มไม้ยืนต้น (ปาล์มน้ ามัน  ยาพารา) ลดลง 941 บาทต่อไร่ 
กลุ่มไม้ผล (ล าไย ทุเรียน มังคุด มะม่วง) ลดลง 953 บาทต่อไร่ กลุ่มพืชผักลดลง 1,470 บาทต่อไร่ กลุ่มปศุสัตว์ 
(โคนม โคเนื้อ) ลดลง  47,324 บาทต่อฟาร์ม และกลุ่มประมง (ปลานิล กุ้ง) ลดลง 3 ,998 บาท/ไร่ ส่วน
เกษตรกรทีต่้นทุนการผลิตยังไม่ลดลง เนื่องจาก ประสบปัญหาอุทกภัย ฝนชุก ผลผลิตได้รับความเสียหายในช่วง
การเพาะปลูก ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายจากการปลูกซ่อมและบ ารุงรักษาที่เพ่ิมข้ึน รวมทั้งบางรายบ ารุงดูแลรักษาที่
เพ่ิมขึ้นเนื่องจากต้องการเพ่ิมปริมาณน้ าหนักผลผลิตให้เพ่ิมสูงขึ้น (ตารางที ่4.15 และตารางที ่4.16)  
         1.2) แปลงปี 2560 เกษตรกรร้อยละ55.32 มีต้นทุนการผลิตลดลงหลังมีโครงการ เนื่องจาก
การน าองค์ความรู้ไปปฏิบัติ จึงเกิดการลดการใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมีลง รวมทั้งใช้พันธุ์ในอัตราที่เหมาะสม โดย
ต้นทุนการปลูกข้าวลดลง 359 บาทต่อไร่ กลุ่มพืชไร่ (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส าปะหลัง อ้อยโรงงาน) ลดลง 
498 บาทต่อไร่ กลุ่มไม้ยืนต้น (ปาล์มน้ ามัน  ยาพารา) ลดลง 400 บาทต่อไร่ กลุ่มไม้ผล (ล าไย ทุเรียน มังคุด 
มะม่วง สละ มะพร้าว เงาะ ส้มโอ กล้วยหอม แตงโม) ลดลง 257 บาทต่อไร่ กลุ่มพืชผัก ลดลง 857 บาทต่อไร่ 
และกลุ่มปศุสัตว์ (โคนม โคเนื้อ แพะ ไก่พ้ืนเมือง) ลดลง  6 ,405 บาทต่อฟาร์ม กลุ่มประมง (ปลาน้ าจืด) 
ลดลง 566 บาทต่อไร่ กลุ่มหม่อนไหม (หม่อนผลสด)ลดลง 267 บาทต่อไร่ และแมลงเศรษฐกิจ (ผึ้ง) ลดลง 
238 บาทต่อราย  ส่วนเกษตรกรที่ต้นทุนการผลิตยังไม่ลดลง เนื่องจากประสบปัญหาฝนชุกในช่วงการ
เพาะปลูก ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายจากการปลูกซ่อมและบ ารุงรักษาที่ เพ่ิมขึ้น รวมทั้งเกษตรกรกลุ่มนี้ยังน าองค์
ความรู้ไปปรับใช้ไม่มากนักเพียงเลือกกิจกรรมที่สนใจเท่านั้นไปปฏิบัติเท่านั้น ประกอบกับบางรายบ ารุงดูแล
รักษาที่เพ่ิมข้ึน (ตารางที่ 4.15 และตารางที่ 4.17) 
          1.3) แปลงปี 2561 มีเกษตรกรที่เก็บผลผลิตแล้วร้อยละ 20 ในกลุ่มสินค้าข้าว และกลุ่มพืชไร่ 
(ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) โดยมีเกษตรกรร้อยละ 65.38 มีต้นทุนการผลิตลดลงหลังมีโครงการ เนื่องจากการน าองค์
ความรู้ไปปฏิบัติ รวมทั้งใช้พันธุ์ในอัตราที่เหมาะสม โดยต้นทุนการปลูกข้าวลดลง 252 บาทต่อไร่ กลุ่มพืชไร่ 
(ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) ลดลง 285 บาทต่อไร่ ส่วนเกษตรกรที่ต้นทุนการผลิตยังไม่ลดลง เนื่องจากเกษตรกรกลุ่ม
นี้อยู่ในขั้นตอนการปรับเปลี่ยนยังไม่น าองค์ความรู้ไปปฏิบัติใช้มากนัก (ตารางท่ี  4.15 และตารางที่ 4.18) 
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ตารางที่ 4.15 การเปลี่ยนแปลงของต้นทุนการผลิตตามกลุ่มชนิดสินค้า 
                                                                                                                        หน่วย : ร้อยละ 

กลุ่มสินค้า 
แปลงปี 25591/ แปลงปี 25602/ แปลงปี 25613/ 

ลดลง เท่าเดิม เพ่ิมขึ้น ลดลง เท่าเดิม เพ่ิมขึ้น ลดลง เท่าเดิม เพ่ิมขึ้น 
ข้าว 90.17 2.95 6.88 58.94 9.66 31.40 67.75 3.85 28.40 
พืชไร่ 78.52 10.37 11.11 58.85 11.19 29.96 50.00 25.00 25.00 
ไม้ยืนต้น 70.38 3.70 25.92 80.00 11.11 8.89 ** ** ** 
ไม้ผล 62.16 6.76 31.08 50.98 22.37 26.65 ** ** ** 
พืชผัก 70.59 5.88 23.53 30.65 45.16 24.19 ** ** ** 
ประมง 66.19 24.15 9.66 45.33 22.67 32.00 ** ** ** 
ปศุสัตว ์ 50.00 25.00 25.00 78.57 - 21.43 ** ** ** 
หม่อนไหม * * * 60.00 - 40.00 ** ** ** 
แมลงเศรษฐกจิ * * * 60.00 10.00 30.00 ** ** ** 
   ภาพรวม 83.14 5.87 10.99 55.32 16.54 28.14 65.38 6.67 27.95 
ที่มา : จากการส ารวจ, 2561 
หมายเหตุ : 1/ แปลงปี 2559 เปรียบเทียบต้นทุนการผลิตก่อนมีโครงการมีเพาะปลูก 2558/59 และหลังมีโครงการปี 2560/61 
                2/ แปลงปี 2560 เปรียบเทียบต้นทุนการผลิตก่อนมีโครงการมีเพาะปลูก 2559/60 และหลังมีโครงการปี 2560/61 
                 3/ แปลงปี 2561 เปรียบเทียบต้นทุนการผลิตก่อนมีโครงการมีเพาะปลูก 2560/61 และหลังมีโครงการปี 2561/62     
                      เฉพาะเกษตรกรที่มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วร้อยละ 20 ในกลุ่มสินค้าข้าว กลุ่มพืชไร่ (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) 
                 * ไม่มีกลุ่มประชากรตัวอย่าง 
                 ** ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรยังไม่ครบรอบการผลิต ณ 31 ก.ค. 61 

ตารางท่ี 4.16 การเปลี่ยนแปลงต้นทุนการผลิตของแปลงปี 2559 

 หน่วย : บาท/ไร่ 
กลุ่มสินค้า  ก่อนมีโครงการ 

ปี 2558 
หลังมีโครงการ 

ปี 2560 
ผลต่าง 
(+ -) 

     ร้อยละ  
       (+ -) 

ข้าว 3,578 2,889 - 689 - 19.26 
พืชไร่ 7,180 6,100 - 1,080 - 15.04 
ไม้ยืนต้น 9,125 8,184 - 941 - 10.31 
ไม้ผล 11,501 10,549 - 953 - 8.29 
พืชผัก 16,316 14,846 - 1,470 - 9.01 
ประมง 49,122 45,124 - 3,998 - 8.14 
ปศุสัตว์ (บาท/ฟาร์ม) 1,819,874 1,772,550 - 47,324 - 2.60 
ที่มา : จากการส ารวจ, 2561 
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ตารางท่ี 4.17 การเปลี่ยนแปลงต้นทุนการผลิตของแปลงปี 2560 
 หน่วย : บาท/ไร่ 

กลุ่มสินค้า  ก่อนมีโครงการ 
ปี 2559 

หลังมีโครงการ 
ปี 2560 

ผลต่าง 
(+ -) 

     ร้อยละ  
       (+ -) 

ข้าว 3,560 3,201 - 359 - 10.08 
พืชไร่ 5,705 5,207 - 498 - 8.73 
ไม้ยืนต้น 8,047 7,647 - 400 - 4.97 
ไม้ผล 9,820 9,563 - 257 - 2.62 
พืชผัก 13,579 12,722 - 857 - 6.31 
ประมง 16,650 16,084 - 566 - 3.40 
ปศุสัตว์ (บาท/ฟาร์ม) 371,449 365,044 - 6,405 -1.72 
หม่อนไหม 4,015 3,745 - 267 - 6.66 
แมลงเศรษฐกิจ (บาท/ราย) 4,469 4,231 - 238 5.33 
ที่มา : จากการส ารวจ, 2561 

ตารางท่ี 4.18 การเปลี่ยนแปลงต้นทุนการผลิตของแปลงปี 2561 
หน่วย : บาท/ไร่ 

กลุ่มสินค้า  ก่อนมีโครงการ 
ปี 2560 

หลังมีโครงการ 
ปี 2561 

ผลต่าง 
(+ -) 

     ร้อยละ  
       (+ -) 

ข้าว 3,685 3,433 - 252 -6.84 
พืชไร ่(ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) 3,859 3,574 - 285 -7.39 
ที่มา : จากการส ารวจ, 2561 
หมายเหตุ : คิดค านวณเฉพาะเกษตรที่เก็บเกีย่วครบรอบการผลิตร้อยละ 20 

               2) การใช้ปัจจัยการผลิตของเกษตรกร 
      2.1) แปลงปี 2559 
            - ด้านพืช พบว่า เกษตรกรลดค่าใช้จ่ายค่าพันธุ์ ค่าปุ๋ยเคมีและค่าสารเคมีลง จากการ
ปรับเปลี่ยนมาใช้พันธุ์พืชในอัตราที่เหมาะสม รวมกลุ่มซื้อปัจจัยการผลิต การใช้เทคโนโลยีในกระบวนการผลิตที่
เหมาะสม ในส่วนค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน พบว่า ค่าใช้จ่ายในการปลูก และค่าเก็บเกี่ยว ลดลงจากการปรับเปลี่ยน
มาใช้แรงงานในครัวเรือนที่เพ่ิมข้ึน เมื่อพิจารณาเป็นกลุ่มสินค้า ดังนี้ (ตารางที่ 4.19)                                      
                               กลุ่มข้าว ปัจจัยการผลิตที่ลดลง เช่น ค่าพันธุ์ 150 บาทต่อไร่ ค่าปุ๋ยเคมี 230 
บาทต่อไร่ ค่าสารเคมี 61 บาทต่อไร่ และค่าปลูก 158 บาทต่อไร่ เป็นต้น 
             กลุ่มพืชไร่ ปัจจัยการผลิตที่ลดลง เช่น ค่าพันธุ์ 427 บาทต่อไร่ ค่าปุ๋ยเคมี 105 
บาทต่อไร่ ค่าสารเคมี 37 บาทต่อไร่ ค่าปลูก 168 บาทต่อไร่ และค่าเก็บเก่ียว 143 บาทต่อไร่ เป็นต้น 
             กลุ่มไม้ยืนต้น ปัจจัยการผลิตที่ลดลง เฉพาะค่าปุ๋ยเคมี 483 บาทต่อไร่  
             กลุ่มไม้ผล ปัจจัยการผลิตที่ลดลง เช่น ค่าพันธุ์ 119 บาทต่อไร่  ค่าปุ๋ยเคมี 280 
บาทต่อไร่ ค่าสารเคมี 444 บาทต่อไร่ และค่าเก็บเก่ียว 353 บาทต่อไร่ 
                                  กลุ่มพืชผัก ปัจจัยการผลิตที่ลดลง เช่น ค่าพันธุ์ 241 บาทต่อไร่ ค่าปุ๋ยเคมี 274 
บาทต่อไร่ ค่าสารเคมี 191 บาทต่อไร่ ค่าปลูก 411 บาทต่อไร่ และค่าเก็บเก่ียว 70 บาทต่อไร่ เป็นต้น 
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           - กลุ่มปศุสัตว์/กลุ่มประมง พบว่า เกษตรกรลดค่าใช้จ่ายค่าอาหาร ค่ายารักษาโรค ค่าน้ ามัน
เชื้อเพลิงลง จากการน าองค์ความรู้ที่ได้รับการส่งเสริมไปปฏิบัติใช้ ในส่วนค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน พบว่าค่าใช้จ่ายใน
การเฝ้า/ดูแล/ให้อาหารลดลงจากการน าเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิตเพ่ือทดแทนแรงงาน 
               กลุ่มปศุสัตว์ (โคนม โคเนื้อ) ปัจจัยการผลิตที่ลดลง เช่น ค่าพันธุ์ 417 บาทต่อ
ฟาร์มค่าอาหาร 8,024 บาทต่อฟาร์ม ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 2,298 บาทต่อฟาร์ม ค่าเฝ้า/ดูแล/ให้อาหาร 10,500 
บาทต่อฟาร์ม เป็นต้น 
               กลุ่มประมง (ปลานิล กุ้ง) ปัจจัยการผลิตที่ลดลง เช่น ค่าพันธุ์ 537 บาทต่อไร่ 
ค่าอาหาร 3,401 บาทต่อไร่ ค่าเฝ้า/ดูแล/ให้อาหาร 75 บาทต่อไร่ และค่าไฟฟ้า 53 บาทต่อไร่ เป็นต้น  

ตารางท่ี 4.19  การใช้ปัจจัยการผลิตที่ลดลงแปลงปี 2559      
                                                                                                             หน่วย : บาท/ไร่ 

ปัจจัยการผลิต 
                            กลุ่มสินค้า 

ข้าว พืชไร่ ไม้ยืนต้น ไม้ผล    พืชผัก   ประมง     ปศุสัตว์1/ 

- ค่าพันธุ์ - 150 - 427 ** - 119 - 241 - 537 - 417 
- ค่าปุ๋ยเคมี - 230 - 105 - 483 - 280 - 274 * * 
- ค่าสารเคมี - 61 - 37 ** - 444 - 191  * * 
- ค่าปลูก2/ - 158 - 168 ** ** - 411 * * 
- ค่าเก็บเกี่ยว3/ ** - 143 ** - 353 - 70 * * 
- ค่าอาหารสัตว์ * * * * * -3,401 - 8,024 
- ค่ายารักษาสัตว์ * * * * * ** ** 
- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ** ** ** ** ** ** - 2,298 
- ค่าเฝ้า/ดูแล/ให้อาหาร * * * * * - 75 - 10,500 
- ค่าขนส่ง   *    *      *   *      *      **        ** 
- ค่าไฟฟ้า  **   **     **  **      **    - 53        ** 

ที่มา: จากการส ารวจ, 2561 
หมายเหตุ : 1/กลุ่มปศุสัตว์ (โคนม) หน่วยบาทต่อฟาร์ม 
              2/ ค่าปลูก หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการเตรียมดิน + ค่าใช้จ่ายในการปลูก 
              3/ ค่าเก็บเกี่ยว หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการเก็บเกี่ยว + ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง 
              * หมายถึง ปัจจัยการผลิตไม่มีในกลุ่มสินค้า 
              ** หมายถึง ปัจจัยการผลิตไม่ลดลง 

                    2.2) แปลงปี 2560 
        - ด้านพืช พบว่า เกษตรกรลดค่าใช้จ่ายค่าพันธุ์ ค่าปุ๋ยเคมีและค่าสารเคมีลง จากการ
ปรับเปลี่ยนมาใช้พันธุ์พืชในอัตราที่เหมาะสม รวมกลุ่มซื้อปัจจัยการผลิต การใช้เทคโนโลยีในกระบวนการผลิตที่
เหมาะสม ในส่วนค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน พบว่า ค่าใช้จ่ายในการปลูก และค่าเก็บเกี่ยว ลดลงจากการปรับเปลี่ยน
มาใช้แรงงานในครัวเรือนที่เพ่ิมข้ึน เมื่อพิจารณาเป็นกลุ่มสินค้า ดังนี้ (ตารางท่ี 4.20)                                                                       
                                   กลุ่มข้าว ปัจจัยการผลิตที่ลดลง เช่น ค่าพันธุ์ 13 บาทต่อไร่ ค่าปุ๋ยเคมี 20 บาทต่อไร่      
ค่าสารเคมี 15 บาทต่อไร่ ค่าปลูก 21 บาทต่อไร่ และค่าเก็บเก่ียว 37 บาทต่อไร่ เป็นต้น 
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             กลุ่มพืชไร่ ปัจจัยการผลิตที่ลดลง เช่น ค่าปุ๋ยเคมี 53 บาทต่อไร่ ค่าสารเคมี 114 
บาทต่อไร่ ค่าปลูก 56 บาทต่อไร่ และค่าเก็บเก่ียว 160 บาทต่อไร่ เป็นต้น 
              กลุ่มไม้ยืนต้น ปัจจัยการผลิตที่ลดลง เช่น ค่าพันธุ์ 10 บาทต่อไร่ ค่าปุ๋ยเคมี 121 
บาทต่อไร่ ค่าสารเคมี 18 บาทต่อไร่ เป็นต้น 
              กลุ่มไม้ผล ปัจจัยการผลิตที่ลดลง เช่น ค่าปุ๋ยเคมี 20 บาทต่อไร่ และค่าเก็บเกี่ยว 229 
บาทต่อไร่ 
                                   กลุ่มพืชผัก ปัจจัยการผลิตที่ลดลง เช่น ค่าพันธุ์ 107 บาทต่อไร่ ค่าปุ๋ยเคมี 88 
บาทต่อไร่ ค่าสารเคมี 180 บาทต่อไร่ ค่าปลูก 99 บาทต่อไร่ และค่าเก็บเก่ียว 406 บาทต่อไร่ เป็นต้น 
            - กลุ่มปศุสัตว์/กลุ่มประมง พบว่า เกษตรกรลดค่าใช้จ่ายค่าอาหาร ค่ายารักษาโรค ค่า
น้ ามันเชื้อเพลิงลง จากการน าองค์ความรู้ที่ได้รับการส่งเสริมไปปฏิบัติใช้ ในส่วนค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน พบว่า
ค่าใช้จ่ายในการเฝ้า/ดูแล/ให้อาหารลดลงจากการน าเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิตเพ่ือทดแทนแรงงาน 
               กลุ่มปศุสัตว์ (โคนม โคเนื้อ แพะ ไก่พ้ืนเมือง) ปัจจัยการผลิตที่ลดลง เช่น ค่า
พันธุ์ 5,721 บาทต่อฟาร์ม ค่าอาหาร 3,541 บาทต่อฟาร์ม ค่าเฝ้า/ดูแล/ให้อาหาร 2,453 บาทต่อฟาร์ม ค่า
ขนส่ง 56 บาทต่อฟาร์ม และค่าไฟฟ้า 486 บาทต่อฟาร์ม เป็นต้น 
                  กลุ่มประมง (ปลานิล กุ้ง) ปัจจัยการผลิตที่ลดลง เช่น ค่าพันธุ์ 537 บาทต่อไร่ 
ค่าอาหาร 3,401 บาทต่อไร่ ค่าเฝ้า/ดูแล/ให้อาหาร 75 บาทต่อไร่ และค่าไฟฟ้า 53 บาทต่อไร่ เป็นต้น 
                            - กลุ่มหม่อนไหม ปัจจัยการผลิตที่ลดลง เช่น ค่าพันธุ์ 67 บาทต่อไร่ ค่าปุ๋ยเคมี 29 บาทต่อไร่ 
ค่าสารเคมี 6 บาทต่อไร่ ค่าเก็บเกี่ยว 92 บาทต่อไร่  
                           - กลุ่มแมลงเศรษฐกิจ (ผึ้ง) ปัจจัยการผลิตที่ลดลง เฉพาะค่าเฝ้า/ดูแล/ให้อาหาร 640 
บาทต่อฟาร์ม  

ตารางท่ี 4.20  การใช้ปัจจัยการผลิตที่ลดลงแปลงปี 2560      
                                                                                                                หน่วย : บาท/ไร่ 

ปัจจัยการผลิต 
 กลุ่มสินค้า 

ข้าว พืชไร่ ไม้ยืนต้น ไม้ผล พืชผัก ประมง ปศุสัตว์1/ หม่อนไหม แมลงศก. 

- ค่าพันธุ ์ - 13 ** - 10 ** - 107 ** - 5,721 - 67 ** 

- ค่าปุ๋ยเคม ี - 20 - 53 - 121 - 20 - 88 * * - 29 * 

- ค่าสารเคม ี - 15 - 114 - 18 ** - 180 * * - 6 * 

- ค่าปลูก3/ - 21 - 56 ** ** - 99 * * ** * 

- ค่าเก็บเกี่ยว4/ - 37 - 160 ** - 229 - 406 * * - 92 * 

- ค่าอาหารสตัว์ * * * * * - 136 -3,541 * ** 

- ค่ายารักษาสตัว ์ * * * * * - 17 ** * ** 

- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ** ** * * * ** ** ** ** 

- ค่าเฝ้า/ดูแล/ให้อาหาร * * * * * - 63 - 2,453 *  - 640 

- ค่าขนส่ง     *    *       *    * * ** - 56 * ** 

- ค่าไฟฟ้า    **   **      **   ** ** - 388 - 486 ** ** 

- ค่าอื่น ๆ          
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ที่มา: จากการส ารวจ, 2561 
หมายเหตุ : 1/กลุ่มปศุสัตว์ หน่วยบาทต่อฟาร์ม 
               2/กลุ่มแมลงเศรษฐกิจ หน่วยบาทต่อราย 
               3/ ค่าปลูก หมายถึงค่าใช้จ่ายในการเตรียมดิน + ค่าใช้จ่ายในการปลูก 
               4/ ค่าเก็บเกี่ยว หมายถึงค่าใช้จ่ายในการเก็บเกี่ยว + ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง 
               * หมายถึง ปัจจัยการผลิตไม่มีในกลุ่มสินค้า 
               ** หมายถึง ปัจจัยการผลิต ไม่ลดลง 

                    2.3) แปลงปี 2561 
                                 มีเกษตรกรที่เก็บผลผลิตแล้วร้อยละ 20 ในกลุ่มสินค้าข้าว และกลุ่มพืชไร่ (ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์) โดยเกษตรกรลดค่าใช้จ่ายค่าพันธุ์ ค่าปุ๋ยเคมีและค่าสารเคมีลง จากการปรับเปลี่ยนมาใช้พันธุ์พืชใน
อัตราที่เหมาะสม การใช้เทคโนโลยีในกระบวนการผลิตที่เหมาะสม ในส่วนค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน พบว่า 
ค่าใช้จ่ายในการปลูก และค่าเก็บเกี่ยว ลดลงจากการปรับเปลี่ยนมาใช้แรงงานในครัวเรือนที่เพ่ิมขึ้น เมื่อ
พิจารณาเป็นกลุ่มสินค้า ดังนี้  (ตารางท่ี 4.21)                                        
                       กลุ่มข้าว ปัจจัยการผลิตที่ลดลง เช่น ค่าพันธุ์ 29 บาทต่อไร่ ค่าปุ๋ยเคมี 30 บาทต่อไร่           
ค่าสารเคมี 25 บาทต่อไร่ ค่าปลูก 72 บาทต่อไร่ และค่าเก็บเก่ียว 76 บาทต่อไร่ เป็นต้น 
      กลุ่มพืชไร่ ปัจจัยการผลิตที่ลดลง เช่น ค่าพันธุ์ 29 บาทต่อไร่ ค่าปุ๋ยเคมี 85 บาทต่อไร่ 
ค่าสารเคมี 27 บาทต่อไร่ และค่าเก็บเก่ียว 20 บาทต่อไร่ เป็นต้น  

ตารางท่ี 4.21  การใช้ปัจจัยการผลิตที่ลดลงแปลงปี 2561      
                                                                                         หน่วย : บาท/ไร่                                                                            

ที่มา: จากการส ารวจ, 2561 
หมายเหตุ : 1/ ค่าปลูก หมายถึงคา่ใช้จ่ายในการเตรียมดิน + ค่าใช้จา่ยในการปลูก 
                   2/ ค่าเก็บเกี่ยว หมายถึงค่าใช้จ่ายในการเก็บเกี่ยว + ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง 
             ** หมายถึง ปัจจัยการผลิตไมล่ดลง 

  4.4.2 ด้านการเพิ่มผลผลิตของเกษตรกรในพื้นที่โครงการ 
                             1) แปลงปี 2559 เกษตรกรร้อยละ 55.03 มีผลผลิตต่อหน่วยที่เพ่ิมขึ้นหลังมีโครงการ 
เนื่องจากการใช้พันธุ์ดี และการดูแลรักษาที่ถูกวิธีขึ้น  โดยผลผลิตข้าวเพ่ิมขึ้น 75 กก.ต่อไร่ กลุ่มพืชไร่ 
(ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส าปะหลัง อ้อยโรงงาน) เพ่ิมขึ้น 947 กก.ต่อไร่ กลุ่มไม้ยืนต้น (ปาล์มน้ ามัน  ยาพารา) 
เพ่ิมข้ึน 158 กก.ต่อไร่ กลุ่มไม้ผล (ล าไย ทุเรียน มังคุด มะม่วง) เพ่ิมขึ้น 73 กก.ต่อไร่ กลุ่มพืชผักเพ่ิมขึ้น 353 
กก.ต่อไร่ กลุ่มปศุสัตว์ โคนม เพ่ิมขึ้น 12,741 กก.ต่อฟาร์ม โคเนื้อ เพ่ิมขึ้น 1.4 ตัวต่อฟาร์ม และกลุ่มประมง 
เพ่ิมขึ้น 81 กก.ต่อไร่ ส่วนเกษตรกรที่ผลผลิตต่อหน่วยยังไม่เพ่ิมขึ้น เนื่องจากเกษตรกรกลุ่มนี้ประสบปัญหา

ปัจจัยการผลิต 
กลุ่มสินค้า  

ข้าว พืชไร่ (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) 

- ค่าพันธุ์ - 29 - 29 
- ค่าปุ๋ยเคมี - 30 - 85 
- ค่าสารเคมี - 25 - 27 
- ค่าปลูก1/ - 72 ** 
- ค่าเก็บเกี่ยว2/ - 76 - 20 
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อุทกภัย ฝนชุก ผลผลิตได้รับความเสียหายในช่วงการเพาะปลูก ส่งผลให้ผลผลิตที่ได้รับไม่เต็มที่ (ตารางที่ 
4.22 และตารางที่ 4.23)  
                       2) แปลงปี 2560 ภาพรวมเกษตรกรร้อยละ 44.42 มีผลผลิตต่อหน่วยที่เพ่ิมขึ้นหลังมีโครงการ 
เนื่องจากการใช้พันธุ์ดี และน าองค์ความรู้ด้านการดูแลรักษาไปปฏิบัติ  โดยผลผลิตข้าวเพ่ิมขึ้น 48 กก.ต่อไร่ กลุ่มพืชไร่ 
(ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส าปะหลัง อ้อยโรงงาน) เพ่ิมขึ้น 391 กก.ต่อไร่ กลุ่มไม้ยืนต้น (ปาล์มน้ ามัน  ยาพารา) เพ่ิมขึ้น 
135 กก.ต่อไร่ กลุ่มไม้ผล (ล าไย ทุเรียน มังคุด มะม่วง สละ มะพร้าว เงาะ ส้มโอ กล้วยหอม แตงโม) เพ่ิมขึ้น 53 กก.ต่อไร่ 
กลุ่มพืชผัก เพ่ิมขึ้น 129 กก.ต่อไร่ และกลุ่มปศุสัตว์ เพ่ิมขึ้น โคนม 6,933 กก.ต่อฟาร์ม โคเนื้อ 1.4 ตัวต่อฟาร์ม แพะ 
0.31 ตัวต่อฟาร์ม และไก่พ้ืนเมือง 31 ตัวต่อฟาร์ม กลุ่มประมง เพ่ิมขึ้น 21 กก.ต่อไร่ กลุ่มหม่อนไหม (หม่อนผลสด) 
เพ่ิมขึ้น 7 กก.ต่อไร่ และแมลงเศรษฐกิจ (ผึ้ง) เพ่ิมขึ้น 1 กก.ต่อราย ส่วนเกษตรกรที่ผลผลิตต่อหน่วยยังไม่เพ่ิมขึ้น 
เนื่องจากประสบปัญหาอุทกภัย ฝนชุกในช่วงการเพาะปลูก รวมทั้งการเพ่ิมผลผลิตในบางกลุ่มสินค้าจะเห็นผล
ในปีที่ 2 หรือ 3 จากการน าองค์ความรู้ไปปฏิบัติ เช่น ไม้ผล ไม้ยืนต้น เป็นต้น  (ตารางที่ 4.22 และตารางที่ 4.24) 
           3) แปลงปี 2561 มีเกษตรกรร้อยละ 20 ที่เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว โดยภาพรวมเกษตรกรร้อยละ 
53.84 มีผลผลิตต่อหน่วยที่เพ่ิมขึ้นหลังมีโครงการ เนื่องจากการใช้พันธุ์ดี และการดูแลรักษาที่ถูกวิธีขึ้น  โดยผลผลิต
ข้าวเพ่ิมขึ้น 40 กก.ต่อไร่ กลุ่มพืชไร่ (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) เพ่ิมขึ้น 84 กก.ต่อไร่ ส่วนเกษตรกรที่ผลผลิตต่อหน่วยยังไม่
เพ่ิมขึ้น เนื่องจากเกษตรกรกลุ่มนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับเปลี่ยนยังไม่น าองค์ความรู้ไปปฏิบัติมากนัก (ตารางที่ 
4.22 และตารางที่ 4.25) 
ตารางที่ 4.22 การเปลี่ยนแปลงของผลผลิตต่อหน่วยตามกลุ่มชนิดสินค้า 

                                                                                                              หน่วย : ร้อยละ 

กลุ่มสินค้า 
แปลงปี 25591/ แปลงปี 25602/ แปลงปี 25613/ 

เพ่ิมขึ้น เท่าเดิม ลดลง เพ่ิมขึ้น เท่าเดิม ลดลง เพ่ิมขึ้น เท่าเดิม ลดลง 
ข้าว 51.54 16.41 32.05 40.78 32.96 26.26 54.43 23.08 22.49 
พืชไร่ 62.08 31.25 6.67 45.33 30.59 24.08 50.00 25.00 25.00 
ไม้ยืนต้น 65.84 14.82 19.34 56.62 35.65 7.73 ** ** ** 
ไม้ผล 58.11 26.88 15.01 49.18 26.45 24.37 ** ** ** 
พืชผัก 43.75 18.75 37.50 34.43 60.65 4.92 ** ** ** 
ประมง 68.18 4.55 27.27 50.00 35.71 14.29 ** ** ** 
ปศุสัตว ์ 66.66 16.67 16.67 41.60 38.49 19.91 ** ** ** 
หม่อนไหม * * * 66.67 22.22 11.11 ** ** ** 
แมลงเศรษฐกจิ  * * * 40.00 30.00 30.00 ** ** ** 
     ภาพรวม 55.03 19.90 25.07 44.42 34.21 21.37 53.84 23.34 22.82 
ที่มา : จากการส ารวจ, 2561 
หมายเหตุ : 1/ แปลงปี 2559 เปรียบเทียบผลผลิตต่อหน่วยก่อนมีโครงการมีเพาะปลูก 2558/59 และหลังมีโครงการปี 2560/61 
                2/ แปลงปี 2560 เปรียบเทียบผลผลิตต่อหน่วยก่อนมีโครงการมีเพาะปลูก 2559/60 และหลังมีโครงการปี 2560/61 
                3/ แปลงปี 2561 เปรียบเทียบต้นทุนการผลิตก่อนมีโครงการมีเพาะปลูก 2560/61 และหลังมีโครงการปี 2561/62     
                     เฉพาะเกษตรกรที่มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วร้อยละ 20 ในกลุ่มสินค้าข้าว กลุ่มพืชไร่ (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) 
                 * ไม่มีกลุ่มประชากรตัวอย่าง 
                 ** ผลผลิตของเกษตรกรยงัไม่เก็บเกี่ยวผลผลิต ณ 31 ก.ค. 61 
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ตารางท่ี 4.23 การเปลี่ยนแปลงผลผลิตต่อหน่วยของแปลงปี 2559 
 หน่วย : กิโลกรัม/ไร่ 

กลุ่มสินค้า  ก่อนมีโครงการ 
ปี 2558 

หลังมีโครงการ 
ปี 2560 

ผลต่าง 
(+ -) 

     ร้อยละ  
       (+ -) 

ข้าว 568 643 75 13.20 
พืชไร่ 5,452 6,399 947 17.37 
ไม้ยืนต้น 1,560 1,718 158 10.13 
ไม้ผล 637 710 73 11.46 
พืชผัก 3,928 4,281 353 8.99 
ประมง 641 722 81 12.64 
ปศุสัตว์     
    โคนม (กก./ฟาร์ม) 210,697 223,438 12,741   6.05 
    โคเนื้อ (ตัว/ฟาร์ม) 4.20 5.60 1.40 33.33 
ที่มา : จากการส ารวจ, 2561 

ตารางท่ี 4.24 การเปลี่ยนแปลงผลผลิตต่อหน่วยของแปลงปี 2560 
 หน่วย : กิโลกรัม/ไร่ 

กลุ่มสินค้า  ก่อนมีโครงการ 
ปี 2559 

หลังมีโครงการ 
ปี 2560 

ผลต่าง 
(+ -) 

     ร้อยละ  
       (+ -) 

ข้าว 591 639 48 8.12 
พืชไร่ 3,937 4,328 391 9.93 
ไม้ยืนต้น 1,754 1,889 135 7.70 
ไม้ผล 960 1,013 53 5.52 
พืชผัก 3,712 3,841 129 3.48 
ประมง 394 415 21 5.33 
ปศุสัตว์      
   โคนม (กก./ฟาร์ม) 131,568 138,501 6,933 5.27 
   โคเนื้อ (ตัว/ฟาร์ม) 14.21 14.65 0.44 3.10 
   แพะ (ตัว/ฟาร์ม) 37.69 38.00 0.31 0.82 
   ไก่พื้นเมือง (ตัว/ฟาร์ม) 471 502 31 6.58 
หม่อนไหม 265 272 7 2.64 
แมลงเศรษฐกิจ (กก./ราย) 41.30 42.30 1 2.42 
ที่มา : จากการส ารวจ, 2561 

ตารางท่ี 4.25 การเปลี่ยนแปลงผลผลิตต่อหน่วยของแปลงปี 2561 
หน่วย : กิโลกรัม/ไร่ 

กลุ่มสินค้า  ก่อนมีโครงการ 
ปี 2560 

หลังมีโครงการ 
ปี 2561 

ผลต่าง 
(+ -) 

     ร้อยละ  
       (+ -) 

ข้าว 533 573 40 7.50 
พืชไร ่(ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) 1,021 1,105 84 8.23 
ที่มา : จากการส ารวจ, 2561  
หมายเหตุ : คิดค านวณเฉพาะเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วร้อยละ 20 
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 4.4.3 ด้านคุณภาพผลผลิต 
                 ผลกระทบที่เกิดขึ้นในด้านการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรเกิดขึ้นเฉพาะแปลงปี 2559 และ
แปลงปี 2560 ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรในปี 2560 ในส่วนแปลงปี 2561 เกษตรกรอยู่ระหว่าง
การผลิตซึ่งยังไม่ได้รับการตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร โดยผลกระทบที่เกิดขึ้นดังนี้ (ตารางที่ 4.26) 
                  1) การได้รับการรับรองมาตรฐาน Good Agriculture Practice : GAP           
     1.1) แปลงปี 2559 มีเกษตรกรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP ปีเพาะปลูก 2560/61 
ร้อยละ 47.07 ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการตรวจรับรองและพัฒนาเข้าสู่การผลิตตามมาตรฐาน GAP โดยกลุ่ม
สินค้าไม้ผลได้รับการรับรองมากที่สุด ร้อยละ 83.78 รองลงมากลุ่มสินค้าประมง ร้อยละ 77.27 กลุ่มพืชผัก 
ร้อยละ  69.44 ตามล าดับ  
     1.2) แปลงปี 2560 มีเกษตรกรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP ปีเพาะปลูก 2560/61 
ร้อยละ 24.14 ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการตรวจรับรองและพัฒนาเข้าสู่การผลิตตามมาตรฐาน GAP โดยกลุ่ม
สินค้าพืชผักได้รับการรับรองมากที่สุด ร้อยละ 59.68 รองลงมากลุ่มสินค้าไม้ผล ร้อยละ 42.86 กลุ่มสินค้า
ประมง ร้อยละ 35.71 ตามล าดับ 
                        1.3) แปลงปี 2561 อยู่ระหว่างการน าผลการถ่ายทอดความรู้ไปปฏิบัติในแปลง  

     2) การได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์           
     2.1) แปลงปี 2559 มีเกษตรกรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ปีเพาะปลูก 
2560/61 ร้อยละ 4.90 โดยมีเพียงกลุ่มสินค้าพืชไร่ และกลุ่มสินค้าข้าว ร้อยละ 9.63 ร้อยละ 5.37  ตามล าดับ  
     2.2) แปลงปี 2560 มีเกษตรกรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ปีเพาะปลูก 
2560/61 ร้อยละ 4.86 โดยกลุ่มสินค้าไม้ยืนต้นได้รับการรับรอง ร้อยละ 8.89 กลุ่มสินค้าข้าว ร้อยละ  8.17 
กลุ่มสินค้าพืชไร่ ร้อยละ 6.13 ตามล าดับ 
                        2.3) แปลงปี 2561 อยู่ระหว่างการน าผลการถ่ายทอดความรู้ไปปฏิบัติในแปลง  

ตารางท่ี 4.26 การได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรในแปลงใหญ่ 
     หน่วย : ร้อยละ 

กลุ่มสินค้า 
การรับรองมาตรฐาน GAP การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 

       แปลงปี 2559        แปลงปี 2560    แปลงปี 2559 แปลงปี 2560 
ข้าว 44.16 20.67 5.37 8.17 
พืชไร่ 31.85 12.27 9.63 6.13 
ไม้ยืนต้น 11.11 8.89 - 8.89 
ไม้ผล 83.78 42.86 -  2.26 
พืชผัก 69.44 59.68 - 1.61 
ประมง 77.27 35.71 - - 
ปศุสัตว์  58.33 10.67 - - 
หม่อนไหม * - * - 
แมลงเศรษฐกิจ * - * - 
ภาพรวม 47.07 24.14 4.90 4.86 
ที่มา : จากการส ารวจ, 2561 
หมายเหตุ : แปลงปี 2559 แปลงปี 2560 ผลจากการตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรปี 2560  
              แปลงปี 2561 อยู่ระหว่างการตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร 
              * แปลงปี 2559 ไม่มีกลุ่มประชากรตัวอย่าง 
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  4.4.4 ด้านการตลาด 
    1) แปลงปี 2559 มีแปลงใหญ่ที่ท าข้อตกลงซื้อขายผลผลิตร่วมกันร้อยละ 62.12 (แผนภาพที่ 3.5) 
โดยมีเกษตรกรร้อยละ 28.85 น าผลผลิตไปจ าหน่ายกับภาคเอกชนที่ท าข้อตกลงร่วมกันไว้  ส่วนเกษตรกรที่
เหลือไม่น าไปจ าหน่ายเนื่องจากแหล่งรับซื้ออยู่ไกลจากพ้ืนที่ไม่คุ้มค่าขนส่ง รวมทั้งมีพ่อค้าที่ซื้อขายกันประจ า
อยู่แล้ว ทั้งนี้เกษตรกร  ร้อยละ 17.45 ขายผลผลิตได้ในราคาที่สูงกว่าราคาตลาด ส่วนเกษตรกรที่เหลือยัง
ขายได้ในราคาทั่วไปเนื่องจากคุณภาพที่เกษตรกรผลิตได้ไม่ตรงความต้องการของภาคเอกชน (ตารางที่ 4.27) 
    2) แปลงปี 2560 มีแปลงใหญ่ที่ท าข้อตกลงซื้อขายผลผลิตร่วมกันร้อยละ 38.71 (แผนภาพที่ 3.5) 
โดยมีเกษตรกรร้อยละ 17.20 น าผลผลิตไปจ าหน่ายกับภาคเอกชนที่ท าข้อตกลงร่วมกันไว้ ส่วนเกษตรกรที่
เหลือไม่น าไปจ าหน่ายเนื่องจากแหล่งรับซื้ออยู่ไกลจากพ้ืนที่ไม่คุ้มค่าขนส่ง รวมทั้งมีพ่อค้าที่ซื้อขายกันประจ า
อยู่แล้วทั้งนี้เกษตรกร ร้อยละ 12.83 ขายผลผลิตได้ในราคาที่สูงกว่าราคาตลาด ส่วนเกษตรกรที่เหลือยังขาย
ได้ในราคาทั่วไปเนื่องจากคุณภาพท่ีเกษตรกรผลิตได้ไม่ตรงความต้องการของภาคเอกชน 
    3) แปลงปี 2561 มีแปลงใหญ่ที่ท าข้อตกลงซื้อขายผลผลิตร่วมกันร้อยละ 21.74 (แผนภาพที่ 3.5)
โดยมีเกษตรกรร้อยละ 20 ทีจ่ าหน่ายผลผลิตแล้ว (มีเกษตรกรร้อยละ 13.33 ที่น าสินค้าไปจ าหน่ายกับเอกชน
ที่ท าข้อตกลงร่วมกันไว้ ส่วนเกษตรกรที่เหลือไม่น าไปจ าหน่ายเนื่องจากยังคุ้นชินกับพ่อค้าที่ซื้อขายกันประจ า
ทั้งนี้เกษตรกร ร้อยละ 10.00 ขายผลผลิตได้ในราคาที่สูงกว่าราคาตลาด ส่วนเกษตรกรที่เหลือยังขายได้ใน
ราคาทั่วไปเนื่องจากคุณภาพท่ีเกษตรกรผลิตได้ไม่ตรงความต้องการของภาคเอกชน)  
ตารางท่ี 4.27 การน าสินค้าไปจ าหน่าย และราคาขายผลผลิตในแปลงใหญ่   

    หน่วย : ร้อยละ 
รายการ แปลงปี 25591/ แปลงปี 25601/ แปลงปี 25612/ 

1. การน าสินค้าไปจ าหน่ายกับเอกชนที่ร่วมกันไว้ (MOU) 28.85 17.20 13.33 
2. ราคาขายผลผลิตของเกษตรกรในแปลงใหญ่    
    - ราคาสูงขึ้น 17.45 12.83 10.00 
     - ราคาทั่วไป 82.55 87.17 90.00 
ที่มา : จากการส ารวจ, 2561 
หมายเหตุ : 1/แปลงปี 2559 แปลงปี 2560 น าสินค้าไปจ าหนา่ย และราคาขายผลผลิตปีเพาะปลูก 2560/61 
              2/แปลงปี 2561 น าสินค้าไปจ าหน่าย และราคาขายผลผลิตปเีพาะปลูก 2561/62 เฉพาะเกษตรกรที่มีการเก็บผลผลิตร้อยละ 20 

        4.4.5 ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม 
              1) แปลงปี 2559 มีเกษตรกรที่ร่วมวางแผนการผลิตของกลุ่ม ร้อยละ 78.16 ซื้อปัจจัยการผลิต
ร่วมกัน ร้อยละ 52.07 ผลิตร่วมกัน ร้อยละ 32.48 และจ าหน่ายผลผลิตร่วมกัน ร้อยละ 30.53 ส่วนเกษตรกร
ที่เหลืออยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนและรอแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจนจากกลุ่ม (ตารางที่ 4.28) 

     2) แปลงปี 2560 มีเกษตรกรที่ร่วมวางแผนการผลิตของกลุ่ม ร้อยละ 75.80 ซื้อปัจจัยการผลิต
ร่วมกัน ร้อยละ 44.74 ผลิตร่วมกัน ร้อยละ 27.27 และจ าหน่ายผลผลิตร่วมกัน ร้อยละ 23.93 ส่วนเกษตรกร
ที่เหลืออยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนและรอแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจนจากกลุ่ม (ตารางที่ 4.28) 

     3) แปลงปี 2561 มีเกษตรกรที่ร่วมวางแผนการผลิตของกลุ่ม ร้อยละ 65.85 ซื้อปัจจัยการผลิต
ร่วมกัน ร้อยละ 42.96 ผลิตร่วมกัน ร้อยละ 20.77 และจ าหน่ายผลผลิตร่วมกัน ร้อยละ 20.07 ส่วนเกษตรกรที่
เหลืออยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนและจะด าเนินการในปีต่อไป (ตารางที่ 4.28) 
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ตารางที่ 4.28 การวางแผน การซื้อปัจจัยการผลิต และการจ าหน่ายผลผลิตร่วมกันในแปลงใหญ ่  
       หนว่ย : ร้อยละ 

รายการ แปลงปี 2559 แปลงปี 2560 แปลงปี 2561 

1. การวางแผนการผลิตร่วมกัน 78.16 75.80 65.85 
2. การซื้อปัจจัยการผลิตร่วมกัน 52.07 44.74 42.96 
3. การผลิตร่วมกัน 32.48 27.27 20.77 
4. การจ าหน่ายผลผลิตร่วมกัน 30.53 23.93 20.071/ 
ที่มา : จากการส ารวจ, 2561 
หมายเหตุ : 1/เฉพาะเกษตรที่มีการจ าหน่ายผลผลติแล้วร้อยละ 20 

     4.4.6 ด้านรายได้สุทธิทางการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่โครงการ 
                  1) แปลงปี 2559  ภาพรวมเกษตรกรร้อยละ 77.44 มีรายได้สุทธิทางการเกษตรที่เพ่ิมข้ึนหลังมี
โครงการ เนื่องจากการลดต้นทุนการผลิต และผลผลิตต่อหน่วยที่เพ่ิมขึ้น โดยรายได้สุทธิทางการเกษตรกลุ่ม
ข้าวเพ่ิมขึ้น 2,169 บาทต่อไร่ กลุ่มพืชไร่ (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส าปะหลัง อ้อยโรงงาน) เพิ่มข้ึน 4,542 บาทต่อ
ไร่ กลุ่มไม้ยืนต้น (ปาล์มน้ ามัน  ยาพารา) เพ่ิมขึ้น 6,218 บาทต่อไร่ กลุ่มไม้ผล (ล าไย ทุเรียน มังคุด มะม่วง) 
เพ่ิมขึ้น 10,051 บาทต่อไร่ กลุ่มพืชผักเพ่ิมขึ้น 16,389 กก.ต่อไร่ และกลุ่มปศุสัตว์ เพ่ิมขึ้น 207,549 บาทต่อฟาร์ม 
และประมง เพ่ิมขึ้น 11,313 บาทต่อไร่ (ตารางที่ 4.29) 
                    2) แปลงปี 2560 ภาพรวมเกษตรกรร้อยละ 64.12 มีรายได้สุทธิทางการเกษตรที่เพ่ิมขึ้นหลังมี
โครงการ เนื่องจากลดต้นทุนการผลิต และผลผลิตต่อหน่วยที่เพ่ิมข้ึน โดยรายได้สุทธิทางการเกษตรข้าวเพ่ิมขึ้น 
1,015 บาทต่อไร่ กลุ่มพืชไร่ (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส าปะหลัง อ้อยโรงงาน) เพ่ิมขึ้น 3,233 บาทต่อไร่ กลุ่มไม้ยืน
ต้น (ปาล์มน้ ามัน  ยาพารา) เพ่ิมข้ึน 2,079 บาทต่อไร่ กลุ่มไม้ผล (ล าไย ทุเรียน มังคุด มะม่วง สละ มะพร้าว 
เงาะ ส้มโอ กล้วยหอม แตงโม) เพ่ิมขึ้น 4,894 บาทต่อไร่ กลุ่มพืชผัก เพ่ิมขึ้น 3,803 บาทต่อไร่ และกลุ่มปศุสัตว์ 
เพ่ิมขึ้น 78,964 บาทต่อฟาร์ม กลุ่มประมง (ปลาน้ าจืด) เพ่ิมขึ้น 2,379 บาทต่อไร่ กลุ่มหม่อนไหม (หม่อนผลสด) 
เพ่ิมขึ้น 1,780 บาทต่อไร่ และแมลงเศรษฐกิจ (ผึ้ง) เพ่ิมขึ้น 1,574 บาทต่อราย (ตารางที่ 4.29) 
        3) แปลงปี 2561 เกษตรกรร้อยละ 66.67 มีรายได้สุทธิทางการเกษตรที่เพ่ิมขึ้นหลังมีโครงการ 
เนื่องจากลดต้นทุนการผลิต และผลผลิตต่อหน่วยที่เพ่ิมขึ้น โดยรายได้สุทธิทางการเกษตรข้าวเพ่ิมขึ้น 766 บาท
ต่อไร่ กลุ่มพืชไร่ (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) เพ่ิมขึ้น 1,070 บาทต่อไร่ (ตารางที่ 4.30) 
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ตารางที่ 4.29 มูลค่ารายได้สุทธิทางการเกษตรและการเปลี่ยนแปลงของรายได้สุทธิทางการเกษตรตามกลุ่มชนิด 
                   สินค้าแปลงปี 2559 และแปลงปี 2560 

                                                                                                                          หน่วย : ร้อยละ 

กลุ่มสินค้า 
แปลงปี 25591/ แปลงปี 25602/ 

มูลค่ารายได้สุทธิ การเปลี่ยนแปลง มูลค่ารายได้สุทธิ การเปลี่ยนแปลง 
ที่เพ่ิมขึ้น(บาท/ไร่) เพ่ิมขึ้น เท่าเดิม ลดลง ที่เพ่ิมขึ้น(บาท/ไร่) เพ่ิมขึ้น เท่าเดิม ลดลง 

ข้าว 2,169 76.10 1.30 22.60 1,015 56.22 2.16 41.62 
พืชไร่ 4,542 84.98 0.74 14.28 3,233 74.34 1.23 24.43 
ไม้ยืนต้น 6,218 88.89 - 11.11 2,079 61.29 - 38.71 
ไม้ผล 10,051 73.73 - 26.27 4,894 72.70 4.59 22.71 
พืชผัก 16,389 53.13 6.25 40.62 3,803 52.46 26.19 21.35 
ปศุสัตว์ (บ./ฟาร์ม) 207,549 83.33 - 16.67 78,964 56.12 10.47 33.41 
ประมง 11,313 92.27 - 7.73 2,379 78.57 - 21.43 
หม่อนไหม * * * * 1,780 66.67 - 33.33 
แมลงเศรษฐกจิ (บ./ราย) * * * * 1,574 70.00 - 30.00 
       ภาพรวม  77.44 1.20 21.36  64.12 5.10 30.78 
ที่มา : จากการส ารวจ, 2561 
หมายเหตุ : 1/ แปลงปี 2559 เปรยีบเทยีบรายไดสุ้ทธิทางการเกษตรก่อนมโีครงการมเีพาะปลูก 2558/59 และหลังมีโครงการปี 2560/61 
                 2/ แปลงปี 2560 เปรียบเทียบรายได้สุทธิทางการเกษตรก่อนมโีครงการมีเพาะปลูก 2559/60 และหลังมีโครงการปี 2560/61 
                 * ไม่มีกลุ่มประชากรตัวอย่าง 

ตารางที่ 4.30 มูลค่ารายได้สุทธิทางการเกษตรและการเปลี่ยนแปลงของรายได้สุทธิทางการเกษตรตามกลุ่มชนิด  
                   สินค้าแปลงปี 2561 

                                                                                                                      หน่วย : ร้อยละ 

กลุ่มสินค้า 
แปลงปี 25611/ 

มูลค่ารายได้สุทธิ การเปลี่ยนแปลง 
ที่เพ่ิมขึ้น(บาท/ไร่) เพ่ิมขึ้น เท่าเดิม ลดลง 

ข้าว 766 69.23 3.85 26.92 
พืชไร่ (ข้าวโพดเลีย้งสัตว์) 1,070 50.00 25.00 25.00 
       ภาพรวม  66.67 6.67 26.66 
ที่มา : จากการส ารวจ, 2561 
หมายเหตุ : 1/ แปลงปี 2561 เปรียบเทียบรายไดสุ้ทธิทางการเกษตรก่อนมีโครงการมีเพาะปลูก 2560/61 และหลังมีโครงการปี 2561/62 เฉพาะ 
                เกษตรกรที่มีการขายผลผลติแล้วร้อยละ 20  ในกลุ่มสินค้าข้าว กลุ่มพืชไร่ (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) 

4.5 ความพึงพอใจ  
       4.5.1 การบูรณาการระหว่างหน่วยงานในแปลงใหญ่ 
               โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็นการท างานร่วมของหลายภาคส่วนในพ้ืนที่                  
ซึ่งผู้จัดการแปลงท าหน้าที่ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาร่วมด าเนินการในแปลงใหญ่ 
โดยมีความเห็นต่อการบูรณาการท างานร่วมกัน ดังนี้ 
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       1) ระดับของการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน 
                            การบูรณาการของหน่วยงานที่ร่วมด าเนินการโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลง
ใหญ่ พบว่า ภาพรวมการบูรณาการร่วมกันอยู่ในระดับมาก ค่าคะแนนเฉลี่ย  3.50  โดยแปลงปี 2559 และ
แปลงปี 2560 อยู่ในระดับมาก ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.63 3.44 ตามล าดับ เนื่องจากเป็นโครงการที่ด าเนินการมา
เป็นระยะเวลา 2 – 3 ปี และหน่วยงานมีการประสานงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการจัดประชุม
ร่วมกันอยู่บ่อยครั้ง ส่วนแปลงปี 2561 อยู่ในระดับปานกลาง ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.33 เนื่องจากบางแปลงเพ่ิง
เริ่มด าเนินการร่วมกันเป็นปีแรกอยู่อยู่ระหว่างการปรับแนวทางการด าเนินงานร่วมกัน ซึ่งแต่ละหน่วยงานให้
ความร่วมมือด้วยดี โดยภาคเอกชนมีความสนใจในการด าเนินการโครงการค่อนข้างสูงจากการเป็นนโยบาย
ส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ตารางท่ี 4.31) 

ตารางที่ 4.31  การบูรณาการระหว่างหน่วยงานในโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

การบูรณาการระหว่างหน่วยงาน 
 ความคิดเห็น (ร้อยละ)  คะแนนเฉลี่ย 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด (เต็ม 5) 
แปลงปี 2559 16.67 36.11 40.28   6.95 -           3.63 
แปลงปี 2560 7.94 34.92 50.79   6.34 -           3.44 
แปลงปี 2561 4.17 41.67 37.50 16.67 -           3.33 
   ภาพรวม 10.91 36.58 44.14 8.37      -           3.50 
ที่มา : จากการส ารวจ, 2561 

          2) การจัดท าแผนพัฒนาในแปลงใหญ่ 
        การก าหนดเป้าหมายและแผนการพัฒนาในแปลงใหญ่ เป็นการท างานร่วมของหน่วยงานที่ร่วม
บูรณาการ และเกษตรกรสมาชิกร่วมกันวิเคราะห์และจัดท าแผนการพัฒนาซึ่งผู้จัดการแปลงมีความเห็นต่อแผน ดังนี้ 
                  2.1) ระดับของความชัดเจนของแผนพัฒนาแปลงใหญ่   
                                 ผู้จัดการแปลงมีความเห็นต่อเป้าหมายและแผนการพัฒนาในแปลงใหญ่อยู่ในระดับ
มาก ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.48  โดยทั้ง 3 แปลง อยู่ในระดับมาก ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.53 3.47 3.41 ตามล าดับ  
เนื่องจากหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการในการท างานในแปลงใหญ่มีแผนปฏิบัติงาน ของแต่ละหน่วยงานที่ชัดเจน 
รวมทัง้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง (ตารางท่ี 4.32) 
             2.2) ระดับการน าแผนไปปฏิบัติในแปลงใหญ่  

            ผู้จัดการแปลงมีความเห็นแผนที่ถูกก าหนดขึ้น สามารถด าเนินการได้ตามแผนฯ อยู่ใน
ระดับมาก ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.57  โดยทั้ง 3 แปลง อยู่ในระดับมาก ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.60 3.55 3.53 
ตามล าดับ เนื่องจากหน่วยงานมีแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจน และมีการร่วมบูรณาการจัดท าแผนและก าหนดช่วง
ระยะเวลาในการลงพื้นที่ร่วมกัน (ตารางท่ี 4.32) 
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ตารางท่ี 4.32  ความชัดเจนของแผนและความสามารถด าเนินการได้ตามแผนโครงการระบบส่งเสริม 
                 การเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

รายการ 
 ความคิดเห็น (ร้อยละ)  คะแนนเฉลี่ย 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด (เต็ม 5) 
1. ความชัดเจนของแผนฯ       
    - แปลงปี 2559 11.29 37.10 45.16   6.45     -           3.53 
    - แปลงปี 2560 10.91 32.73 49.09   7.27     -           3.47 
    - แปลงปี 2561 13.64 27.27 45.45 13.64     -           3.41 
          ภาพรวม 11.54 33.60 46.83  8.03     -           3.48 
2. การน าแผนไปปฏิบัติ       
    - แปลงปี 2559 12.86 35.71 50.00  1.43     -            3.60 
    - แปลงปี 2560 10.71 39.29 44.64  5.36     -            3.55 
    - แปลงปี 2561 21.05 21.05 47.37 10.53     -            3.53 
          ภาพรวม 13.38 34.66 47.33 4.62     -            3.57 
ที่มา : จากการส ารวจ, 2561 

3.4 ความยั่งยืนของระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  
        1) แปลงปี 2559 เกษตรกรร้อยละ 96.42 เห็นว่าโครงการแปลงใหญ่มีประโยชน์ต่อตัว

เกษตรกรเองในการได้รับการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านการลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมผลผลิต รวมทั้งกลุ่ม
เกษตรกรมีความเข้มแข็งขึ้น ในการจัดประชุมแลกเปลี่ยนปัญหา อุปสรรคภายในกลุ่ม ในส่วนการด าเนินการ
โครงการในระยะต่อไป เกษตรกรร้อยละ 97.39 เห็นว่าโครงการควรด าเนินการต่อไป เนื่องจากเกษตรกร
สามารถลดต้นทุนการผลิตลงได้จริง และมีรายได้ที่เพ่ิมข้ึน (แผนภาพที่ 4.6) 

        2) แปลงปี 2560 เกษตรกรร้อยละ 97.10 เห็นว่าโครงการแปลงใหญ่มีประโยชน์ต่อตัว
เกษตรกรเองในการน าความรู้ที่ได้รับการส่งเสริมไปปฏิบัติในครัวเรือน ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตลดลง ผลผลิตที่
ได้รับเพ่ิมขึ้น รวมทั้งกลุ่มเกษตรกรมีอ านาจต่อรองที่เพ่ิมขึ้น ในส่วนการด าเนินการโครงการในระยะต่อไป 
เกษตรกรร้อยละ 98.48 เห็นว่าโครงการควรด าเนินการต่อไป เนื่องจากโครงการมีองค์ความรู้ต่าง  ๆ เข้ามา
สนับสนุนซึ่งเป็นประโยชน์ในการน าไปปฏิบัติใช้ (แผนภาพที่ 4.6)  
         3) แปลงปี 2561 เกษตรกรร้อยละ 96.07 เห็นว่าโครงการแปลงใหญ่มีประโยชน์ต่อตัว
เกษตรกรเอง เนื่องจากมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนเข้ามาสนับสนุนในพ้ืนที่ ซึ่งได้รับการส่งเสริมองค์
ความรู้และได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต  ในส่วนการด าเนินการโครงการในระยะต่อไป เกษตรกรทั้งหมด
เห็นว่าโครงการควรด าเนินการต่อไป เนื่องจากโครงการเพ่ิงเริ่มต้นจึงอยากเห็นผลที่เกิดขึ้นจากการได้รับการ
ส่งเสริมและสนับสนุนในด้านต่างๆจากโครงการ (แผนภาพที่ 4.6) 
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แผนภาพที่ 4.6 ความยั่งยืนของระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
                    ที่มา : จากการส ารวจ, 2561 

3.5 ความพึงพอใจต่อระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
    1)  แปลงปี 2559 เป็นแปลงที่ด าเนินการเป็นปีที่ 3 ภาพรวมเกษตรกรมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับ “มาก” ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 7.94 (คะแนนเต็ม 10)  ซึ่งมีความพึงพอใจในด้านการลดต้นทุนการผลิต 
ด้านการเพ่ิมผลผลิต การพัฒนาคุณภาพการผลิต การเชื่อมโยงตลาด และการบริหารจัดการกลุ่มอยู่ในระดับ 
“มาก” ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 8.26 8.18 8.08 7.11 และ 8.06 ตามล าดับ 
    2)  แปลงปี 2560 เป็นแปลงที่ด าเนินการเป็นปีที่ 2 ภาพรวมเกษตรกรมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับ “มาก” ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 7.89 ซึ่งมีความพึงพอใจในด้านการลดต้นทุนการผลิต ด้านการเพ่ิมผลผลิต 
การพัฒนาคุณภาพการผลิต การเชื่อมโยงตลาด และการบริหารจัดการกลุ่มอยู่ในระดับ “มาก” ที่ค่าคะแนน
เฉลี่ย 8.19 8.13 8.05 7.08 และ 8.02 ตามล าดับ 
    3)  แปลงปี 2561 เป็นแปลงที่ด าเนินการเป็นปีแรก ภาพรวมเกษตรกรมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับ “มาก” ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 7.52 ซึ่งมีความพึงพอใจในด้านการลดต้นทุนการผลิต ด้านการเพ่ิม
ผลผลิต การพัฒนาคุณภาพการผลิต การเชื่อมโยงตลาด และการบริหารจัดการกลุ่มอยู่ในระดับ “มาก” ที่ค่า
คะแนนเฉลี่ย 7.87 7.55 7.43 6.94 และ 7.82 ตามล าดับ (แผนภาพที่ 4.7) 

 
            แผนภาพที่ 4.7 ความพึงพอใจระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

                            ที่มา : จากการส ารวจ, 2561 
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บทที่ 5 
สรุป ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุป 

 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  เป็นโครงการส าคัญตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์ที่มีหลายหน่วยงานร่วมบูรณาการในการท างาน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่ม 
และบริหารจัดการร่วมกัน มีตลาดรองรับที่แน่นอน เกษตรกรสามารถลดต้นทุนและผลผลิตต่อหน่วยเพ่ิมขึ้น 
รวมทั้งผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
รับผิดชอบในกิจกรรมด้านการติดตามประเมินผลโครงการ เพ่ือให้ฝ่ายบริหารและผู้เกี่ยวข้องได้ทราบถึง ผลได้ 
(Outputs) ผลลัพธ์ (Outcomes) และข้อค้นพบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการงาน เพ่ือใช้ประโยชน์ในการ 
ปรับปรุงแก้ไขโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยศูนย์ประเมินผล สรุปผลดังนี้ 

 5.1.1 การด าเนินงาน 

     1) งบประมาณ ทุกหน่วยงาน ใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีมาด าเนินกิจกรรมตามแนวทางของ
โครงการ โดยงบประมาณด าเนินงานโครงการจ านวน 1,198.09 ล้านบาท เบิกจ่ายงบประมาณจ านวน 982.02 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81.97 (ณ วันที่ 30 ก.ย. 2561) โดย ผู้จัดการแปลง ร้อยละ 55.17 เห็นว่างบประมาณมี
ความเพียงพอ ส่วนที่เหลือไม่เพียงพอเนื่องจากบางแปลงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจ านวนมากส่งผลให้
ค่าใช้จ่ายในการอบรม และปัจจัยการผลิตที่สนับสนุนไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร  

            2) พื้นที่เข้าร่วมโครงการ ด าเนินการได้ตามเป้าหมาย โดยมีแปลงที่ผ่านคณะกรรมการอ านวยการ
ขับเคลื่อนงานนโยบายส าคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation : 
CoO) จ านวน 4,007 แปลง พื้นที่ 4,358,226 ไร่ เกษตรกร 320,453 ราย ประกอบด้วยประกอบด้วย  
                 2.1) แปลงปี 2559 จ านวน 594 แปลง 33 สินค้า พื้นที่ 1,379,357 ไร่ เกษตรกร 95,338 ราย 
               2.2) แปลงปี 2560 จ านวน 1,721 แปลง 74 สินค้า พื้นที่ 1,770,734 ไร่ เกษตรกร 139,515 ราย 
               2.3) แปลงปี 2561 จ านวน 1,692 แปลง 86 สินค้า พื้นที่ 1,208,135 ไร่ เกษตรกร 85,600  ราย 

            3) การพัฒนาผู้จัดการแปลง กรมส่งเสริมการเกษตร จัดอบรมพัฒนาผู้จัดการแปลงให้มีองค์ความรู้ด้าน
การบริหารจัดการกลุ่ม รวมทั้งการเชื่อมโยงตลาดในแปลงใหญ่ โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาเกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลง
ใหญ่ รวม 5 รุ่น (597 คน) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแปลงใหญ่ระดับจังหวัด 77 คน ซึ่งด าเนินการได้ครบตามเป้าหมาย 

     4) การได้รับถ่ายทอดความรู้  มีเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ในแปลงใหญ่ เช่น ความรู้ด้าน
การผลิต ร้อยละ 68.33 เกษตรกรกรปฏิบัติ ร้อยละ 45.12 การวางแผนบริหารจัดการกลุ่ม ร้อยละ 86.93 
เกษตรกรปฏิบัติร้อยละ 72.02 เป็นต้น  

             5) ด้านการสนับสนุนปัจจัยการผลิต/เครื่องจักรกล/แหล่งน้ า มีเกษตรกรได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต 
เช่น แหล่งน้ าในแปลงใหญ่ มีเกษตรกรได้รับการสนับสนุน ร้อยละ 39.19 ได้ใช้ประโยชน์ ร้อยละ 27.23 ได้รับการ
ส่งเสริมเครื่องจักรกลทางการเกษตร ร้อยละ 32.23 น าไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 10.00 เป็นต้น 

             6) ด้านการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร  เกษตรกรได้รับการส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพเพ่ือการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ร้อยละ 61.48 น าไปปฏิบัติตามร้อยละ 49.48 การสร้างมูลค่าเพ่ิม/
แปรรูปร้อยละ 41.53 น าไปปฏิบัติตามร้อยละ 20.07 ทั้งนี้มีแปลงใหญ่ที่มีผลิตภัณฑ์แปรรูปของกลุ่มร้อยละ 32.20 
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             7) ด้านการเชื่อมโยงตลาด มีเกษตรกรได้รับการส่งเสริมความรู้การพัฒนาการตลาด ร้อยละ 67.25  
ได้รับการส่งเสริมเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรเฉพาะแปลงปี 2559 ร้อยละ 42.72 (โดยมีแปลงใหญ่ที่ได้ท า
ข้อตกลงซื้อขายผลผลิตร่วมกันแล้ว ร้อยละ 45.50) 

               ทั้งนี้ เกษตรกรที่ไม่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ในแต่ละด้าน เนื่องจาก ไม่มีเวลามาเข้าร่วมอบรม
เนื่องจากติดภารกิจในช่วงการเพาะปลูก ประกอบกับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีหลายโครงการที่ลงในพ้ืนที่
ส่งผลให้การจัดอบรมถ่ายทอดความรู้โครงการแปลงใหญ่ลดน้อยลงกว่าปีที่ผ่านมา  รวมทั้งบางแปลงไม่อยู่ใน
เป้าหมายการพัฒนาของหน่วยงานจึงยังไม่ได้รับการส่งเสริม  ในส่วนการส่งเสริมความรู้การตลาดส่วนใหญ่จัด
ประชุมเฉพาะคณะกรรมการกลุ่มหรือเกษตรกรที่มีความสนใจจะพัฒนาด้านการตลาดและเป็นเกษตรรุ่นใหม่ที่
มีความสนใจ ดังนั้นจึงมีเกษตรกรบางส่วนที่ไม่ทราบถึงการพัฒนาการตลาดในแปลงใหญ่     

 5.1.2 การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ  

                1) แปลงปี 2559 ด าเนินการเป็นปีที่ 3 การด าเนินการส่วนใหญ่เต็มประสิทธิภาพแล้ว โดย
ผลลัพธ์จากการด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ  เกษตรกร ร้อยละ 77.44 มีรายได้สุทธิที่เพ่ิมขึ้นจากก่อนมีโครงการ 
(ปีเพาะปลูก 2558/59 เทียบกับปีเพาะปลูก 2560/61) โดยกลุ่มสินค้าข้าวเพ่ิมขึ้น 2,169 บาทต่อไร่ กลุ่มพืชไร่ 
4,542 บาทต่อไร่ กลุ่มไม้ยืนต้น 6,218 บาทต่อไร่ กลุ่มไม้ผล 10,051 บาทต่อไร่ กลุ่มพืชผัก 16,389 บาทต่อไร่ 
กลุ่มปศุสัตว์ 207,549 บาทต่อฟาร์ม และกลุ่มประมง 11,313 บาทต่อไร่  
                    1.1) ด้านการลดต้นทุนการผลิต เกษตรกร ร้อยละ 83.14 มีต้นทุนค่าปัจจัยการผลิตที่ลดลง เช่น 
กลุ่มสินค้าข้าวลดลง ร้อยละ 19.26 (689 บาทต่อไร่) กลุ่มพืชไร่ ร้อยละ 15.04 (1,080 บาทต่อไร่) กลุ่มไม้ยืนต้น   
ร้อยละ 10.31 (941 บาทต่อไร่) กลุ่มไม้ผล ร้อยละ 8.29 (953 บาทต่อไร่) เป็นต้น 
           1.2) ด้านการเพิ่มผลผลิตต่อหน่วย เกษตรกร ร้อยละ 55.03 มีผลผลิตต่อหน่วยที่เพ่ิมขึ้น เช่น    
กลุ่มสินค้าข้าวเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 13.20 (75 กก.ต่อไร่) กลุ่มพืชไร่ ร้อยละ 17.37 (947 กก.ต่อไร่) กลุ่มไม้ยืนต้น ร้อยละ 
10.13  (158 กก.ต่อไร่) กลุ่มไม้ผล ร้อยละ 11.46 (73 กก.ต่อไร่) เป็นต้น 
                   1.3) ด้านการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร เกษตรกร ร้อยละ 47.07 ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
GAP ในปีเพาะปลูก 2560/61 โดยมีเกษตรกร ร้อยละ 18.20 ได้รับการรับรองเพ่ิมขึ้นจากก่อนมีโครงการ 
          1.4) ด้านการตลาด มีแปลงใหญ่ที่ท าข้อตกลงซื้อขายผลผลิตร่วมกัน ร้อยละ 62.12 โดย
เกษตรกร ร้อยละ 28.85 น าผลผลิตไปจ าหน่ายกับภาคเอกชนที่ท าข้อตกลงร่วมกันไว้ มีเกษตรกร ร้อยละ 
17.45 ขายผลผลิตได้ในราคาที่สูงกว่าราคาตลาด ส่วนเกษตรกรที่เหลือยังขายได้ในราคาทั่วไป เนื่องจาก
คุณภาพที่เกษตรกรผลิตได้ไม่ตรงความต้องการของภาคเอกชน 
                   1.5) ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม มีเกษตรกรที่ร่วมวางแผนการผลิตของกลุ่ม ร้อยละ 78.16 
ซื้อปัจจัยการผลิตร่วมกัน ร้อยละ 52.07 ผลิตร่วมกัน ร้อยละ 32.48 และจ าหน่ายผลผลิตร่วมกัน ร้อยละ 
30.53 ส่วนเกษตรกรที่เหลืออยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนและรอแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจนจากกลุ่ม  

                2) แปลงปี 2560 ด าเนินการเป็นปีที่ 2 โดยผลลัพธ์จากการด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ  พบว่า 
เกษตรกร ร้อยละ 64.12 มีรายได้สุทธิทางการเกษตรที่เพ่ิมขึ้นจากก่อนมีโครงการ (ปีเพาะปลูก 2559/60 เทียบกับ
ปีเพาะปลูก 2560/61) โดยกลุ่มสินค้าข้าวเพ่ิมข้ึน 1,015 บาทต่อไร่ กลุ่มพืชไร่ 3,233 บาทต่อไร่ กลุ่มไม้ยืนต้น 
2,079 บาทต่อไร่ กลุ่มไม้ผล 4,894 บาทต่อไร่ กลุ่มพืชผัก 3,803 บาทต่อไร่ กลุ่มปศุสัตว์ 78,964 บาทต่อฟาร์ม 
กลุ่มประมง 2,379 บาทต่อไร่ กลุ่มหม่อนไหม 1,780 บาทต่อไร่ และกลุ่มแมลงเศรษฐกิจ 1,574 บาทต่อราย 
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          2.1) ด้านการลดต้นทุนการผลิต เกษตรกร ร้อยละ 55.32 มีต้นทุนค่าปัจจัยการผลิตที่ลดลง เช่น 
กลุ่มสินค้าข้าวลดลง ร้อยละ 10.08 (359 บาทต่อไร่) กลุ่มพืชไร่ ร้อยละ 8.73 (498 บาทต่อไร่) กลุ่มไม้ยืนต้น  
ร้อยละ 4.97  (400 บาทต่อไร่) กลุ่มไม้ผล ร้อยละ 2.62 (257 บาทต่อไร่) เป็นต้น 
          2.2) ด้านการเพิ่มผลผลิตต่อหน่วย เกษตรกร ร้อยละ 44.42 มีผลผลิตต่อหน่วยที่เพ่ิมขึ้น เช่น
กลุ่มสินค้าข้าวเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 8.12 (48 กก.ต่อไร่) กลุ่มพืชไร่ ร้อยละ 9.93 (391 กก.ต่อไร่) กลุ่มไม้ยืนต้น       
ร้อยละ 7.70 (135 กก.ต่อไร่) กลุ่มไม้ผล ร้อยละ 5.52 (53 กก.ต่อไร่)  
           2.3) ด้านการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร เกษตรกร ร้อยละ 24.14 ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน GAP ในปีเพาะปลูก 2560/61 โดยมีเกษตรกร ร้อยละ 7.28 ได้รับการรับรองเพ่ิมขึ้นจากก่อนมีโครงการ 
                     2.4) ด้านการตลาด มีแปลงใหญ่ที่ท าข้อตกลงซื้อขายผลผลิตร่วมกัน ร้อยละ 38.71 โดย
เกษตรกร ร้อยละ 17.20 น าผลผลิตไปจ าหน่ายกับภาคเอกชนที่ท าข้อตกลงร่วมกันไว้ มีเกษตรกร ร้อยละ 12.83 
ขายผลผลิตได้ในราคาที่สูงกว่าราคาตลาด เนื่องจากคุณภาพที่เกษตรกรผลิตได้ไม่ตรงความต้องการของภาคเอกชน 
                     2.5) ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม มีเกษตรกรที่ร่วมวางแผนการผลิตของกลุ่ม ร้อยละ 75.80 
ซื้อปัจจัยการผลิตร่วมกัน ร้อยละ 44.74 ผลิตร่วมกัน ร้อยละ 27.27 และจ าหน่ายผลผลิตร่วมกัน ร้อยละ 23.93 

                3) แปลงปี 2561 ด าเนินการเป็นปีที่ 1 โดยผลลัพธ์จากการด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ  พบว่า 
มีเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วร้อยละ 20 ในกลุ่มสินค้าข้าว และพืชไร่ (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) โดยในกลุ่มนี้
เกษตรกรร้อยละ 66.67 มีรายได้สุทธิทางการเกษตรที่เพ่ิมขึ้นจากก่อนมีโครงการ (ปีเพาะปลูก 2560/61 เทียบกับ
ปีเพาะปลูก 2561/62) โดยกลุ่มสินค้าข้าวเพ่ิมขึ้น 766 บาทต่อไร่ กลุ่มพืชไร่(ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 1,070 บาทต่อไร่ 
ส่วนกลุ่มสินค้าอ่ืนส่วนใหญ่ยังไม่เก็บเกี่ยวผลผลิต 
          3.1) ด้านการลดต้นทุนการผลิต เกษตรกร ร้อยละ 65.38 มีต้นทุนค่าปัจจัยการผลิตที่ลดลง โดย
กลุ่มสินค้าข้าวลดลง ร้อยละ 6.84 (252 บาทต่อไร่) กลุ่มพืชไร่(ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) ร้อยละ 7.39 (285 บาทต่อไร่)  
          3.2) ด้านการเพิ่มผลผลิตต่อหน่วย เกษตรกร ร้อยละ 53.84 มีผลผลิตต่อหน่วยที่เพ่ิมขึ้น โดย
กลุ่มสินค้าข้าวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.50 (40 กก.ต่อไร่) กลุ่มพืชไร่ (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) ร้อยละ 8.23 (84 กก.ต่อไร่)  
          3.3) ด้านการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร อยู่ระหว่างการตรวจรับรองมาตรฐานในปี
เพาะปลูก 2561/62 
                   3.4) ด้านการตลาด มีแปลงใหญ่ที่ท าข้อตกลงซื้อขายผลผลิตร่วมกัน ร้อยละ 21.74 โดย
เกษตรกร ร้อยละ 13.33 น าผลผลิตไปจ าหน่ายกับภาคเอกชนที่ท าข้อตกลงร่วมกันไว้ มีเกษตรกร ร้อยละ 10.00 
ขายผลผลิตได้ในราคาที่สูงกว่าราคาตลาด เนื่องจากคุณภาพที่เกษตรกรผลิตได้ไม่ตรงความต้องการของภาคเอกชน 
                   3.5) ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม มีเกษตรกรที่ร่วมวางแผนการผลิตของกลุ่ม ร้อยละ 65.85 ซื้อ
ปัจจัยการผลิตร่วมกัน ร้อยละ 42.96 ผลิตร่วมกัน ร้อยละ 20.77 และจ าหน่ายผลผลิตร่วมกัน ร้อยละ 20.07 

      4) ความพึงพอใจของเกษตรกร   

                         แปลงปี 2559 แปลงปี 2560 และแปลงปี 2561 เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อโครงการอยู่
ในระดับมากท่ีค่าคะแนนเฉลี่ย 7.94 7.89 และ 7.52 ตามล าดับ (คะแนนเต็ม 10) เนื่องจากเกษตรกรได้รับ
ความรู้ในด้านการผลิต การตลาด และการบริหารจัดการกลุ่มที่เพ่ิมขึ้น รวมทั้งมีต้นทุนการผลิตที่ลดลง ผลผลิต
ที่เพ่ิมข้ึนจากการน าความรู้ไปปฏิบัติในแปลง 
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5.2 ข้อค้นพบจากการประเมินผล 

  5.2.1 แปลงปี 2559 
    1) แปลงใหญ่ปี 2559 ด าเนินการเข้าสู่ปีที่ 3 ซึ่งการลดต้นทุนและเพ่ิมผลผลิตของเกษตรกรส่วนใหญ่
อยู่ในระดับเหมาะสมเต็มประสิทธิภาพ  
             2) การลดต้นทุนและเพ่ิมผลผลิต เกษตรกรสามารถลดค่าใช้จ่ายลงและเพ่ิมผลผลิตได้  แต่การลดต้นทุน
เพ่ิมผลผลิตยังขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกอ่ืนที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ภัยแล้ง น้ าท่วม และโรคระบาด เป็นต้น  
    3) ราคาขายผลผลิตที่ได้รับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรยังขายได้ในราคาทั่วไป  
    4) การท าข้อตกลงซื้อขายผลผลิต (MOU) ยังไม่เป็นไปตามเงื่อนไขข้อตกลงเนื่องจากคุณภาพที่
เกษตรกรผลิตได้ไม่ตรงตามความต้องการของภาคเอกชน 
    5) เกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรในปี 2560 
 5.2.2 แปลงปี 2560  
    1) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปี 2560 ส่วนใหญ่สามารถลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมผลผลิต จากการ
น าองค์ความรู้ไปปฏิบัติ ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยเคมี สารเคมี และซื้อพันธุ์ลดลง   
    2) แหล่งน้ าในแปลงใหญ่บางแปลงปริมาณน้ าไม่เพียงพอในฤดูกาลเพาะปลูก 
    3) เทคโนโลยีที่น าเข้ามาส่งเสริมในแปลงใหญ่ เช่น เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว เกษตรกรเกิดการ
เรียนรู้ และมีความสนใจในเทคโนโลยีที่เข้ามาสนับสนุน แต่ปริมาณเครื่องจักรเครื่องมือมีจ ากัดไม่เพียงพอต่อ
กลุ่มเป้าหมายที่จะน าไปพัฒนา ตลอดจนความไม่เหมาะสมของสภาพพ้ืนที่การผลิตกับเครื่องจักรเครื่องมือ  
    4) การท าข้อตกลงซื้อขายผลผลิต (MOU) ยังไม่เป็นไปตามเงื่อนไขข้อตกลงเนื่องจากคุณภาพที่
เกษตรกรผลิตได้ไม่ตรงตามความต้องการของภาคเอกชน 
     5) เกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรในปี 2560 
    5.2.3 แปลงปี 2561 
    1) แปลงใหญ่ปี 2561 เพ่ิงเริ่มด าเนินการเป็นปีแรก ซึ่งเกษตรกรเริ่มน าองค์ความรู้ที่หน่วยงาน
ถ่ายทอดไปปฏิบัติ โดยเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วมีต้นทุนค่าปัจจัยการผลิตที่ลดลงจากการใช้ปุ๋ยเคมี และ
สารเคมีปรับเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์และสารชีวภัณฑ์แทน 
    2) แปลงใหญ่บางแปลงยังไม่มีผลการด าเนินงานมากนัก 
    3) เกษตรกรส่วนใหญ่ขาดแหล่งน้ าในการท าการเกษตร จึงมีความต้องการได้รับการสนับสนุนจาก
โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
    4) การรวมกลุ่มแปลงใหญ่มีหลายชุมชนเข้าร่วมด าเนินการโครงการ ซึ่งเกษตรกรบางส่วนไม่ให้ความ
ร่วมมือในการด าเนินงานกิจกรรมกลุ่มเท่าท่ีควร 
    5) แปลงใหญ่ปี 2561 ยังท าข้อตกลงซื้อขายผลผลิต (MOU) กับภาคเอกชนน้อย 

5.3 ข้อเสนอแนะ    
  5.3.1 แปลงปี 2559 
    1) กรมส่งเสริมการเกษตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรถ่ายทอดความรู้ด้านงานวิจัย/นวัตกรรม
ให้แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การผลิตของเกษตรกรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการผลิตสินค้า
เกษตรแบบครบวงจรตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตจนถึงการจ าหน่าย 
    2) กรมส่งเสริมสหกรณ์ ควรประสานความต้องการระหว่างผู้ผลิตกับผู้ประกอบการ ให้เกิดความ
ชัดเจนก่อนท าการผลิต รวมทั้งสร้างความเข้าใจกับเกษตรกรก่อนท าข้อตกลง (MOU) ร่วมกัน เพ่ือให้เกษตรกร
สามารถผลิตและควบคุมคุณภาพได้ตามมาตรฐานที่ทางผู้ประกอบการต้องการ 
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    3) กรมวิชาการเกษตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรเร่งด าเนินการตรวจรับรองมาตรฐาน เพ่ือให้
เกษตรกรสามารถยกระดับมาตรฐาน น าไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มในสินค้าเกษตร 
   5.3.2 แปลงปี 2560 
    1) กรมส่งเสริมการเกษตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรให้การสนับสนุนการถ่ายทอดความรู้การ
เพ่ิมประสิทธิภาพ/นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุน/เพ่ิมผลผลิตได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 
    2) กรมชลประทานควรด าเนินการพัฒนาแหล่งน้ าให้เกษตรกรมีน้ าใช้อย่างเพียงพอ และกรมพัฒนา
ที่ดินควรด าเนินการจัดหาแหล่งน้ าขนาดเล็กในพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน เพ่ือให้กลุ่มเกษตรกรมีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอน าไปสู่การวางแผนบริหารจัดการผลผลิต/การตลาดของกลุ่มเกษตรกรเองได้  
    3) ควรสนับสนุนเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และมีจ านวนเพียงพอกับเป้าหมายในการ
พัฒนา เพ่ือให้เกษตรกรจะสามารถน าไปใช้ในแปลงได้ ท าให้เกิดการเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น    
    4) กรมส่งเสริมสหกรณ์ ควรประสานความต้องการระหว่างผู้ผลิตกับผู้ประกอบการ ให้เกิดความ
ชัดเจนก่อนท าการผลิต รวมทั้งสร้างความเข้าใจกับเกษตรกรก่อนท าข้อตกลง (MOU) ร่วมกัน เพ่ือให้เกษตรกร
สามารถผลิตและควบคุมคุณภาพได้ตามมาตรฐานที่ทางผู้ประกอบการต้องการ  
    5) กรมวิชาการเกษตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรเร่งด าเนินการตรวจรับรองมาตรฐาน เพ่ือให้
เกษตรกรสามารถยกระดับมาตรฐาน น าไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มในสินค้าเกษตร 

   5.3.3 แปลงปี 2561 
   1) หน่วยงานเจ้าภาพแปลงใหญ่ควรคัดเลือกแปลงและเกษตรกรที่มีความพร้อมด้านการพัฒนา
เพ่ือให้การส่งเสริมและสนับสนุนได้ผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
   2) แหล่งน้ าเป็นปัจจัยส าคัญในการท าการเกษตร ซึ่งในปีแรกกรมชลประทานด าเนินการจัดท า
แผนการพัฒนาแหล่งน้ าในแปลงใหญ่ ซึ่งในปีที่ 2 ควรเร่งด าเนินการพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือให้เกษตรมีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ น าไปสู่การวางแผนการผลิตต่อไป 
   3) หน่วยงานผู้เกี่ยวข้องควรสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มสมาชิกเห็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการ
รวมกลุ่มกัน เกิดความสามัคคีและสามารถขยายผลการพัฒนาต่อไปได้ 
   4) กรมส่งเสริมสหกรณ์ ควรเร่งด าเนินการประสานการท าข้อตกลงซื้อขายผลผลิตร่วมกันระหว่าง
ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ เพ่ือให้เกษตรกรเกิดความม่ันใจการเข้าร่วมโครงการ 
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ภาคผนวกที ่1  

โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

 

 

 

 



เป้าหมาย ปี 2561 ปีแห่งการยกระดับคน การบริหารจัดการ มาตรฐานสินค้าเกษตร สู่เกษตร 4.0 แปลงใหญ่ (กสก.) 3,718.4102 ลบ.  

แปลงใหญ่ ปี 2559 (597 แปลง)  แปลงปีที่ 3 
- พัฒนาเพ่ือยกระดับความเข้มแข็ง 
- บริหารจัดการครบวงจร 

 

แปลงใหญ่ ปี 2560 (1,951 แปลง)  แปลงปีที่ 2 
- พัฒนาผู้จัดการแปลง/เกษตรกร 
- ลดต้นทุนและเพ่ิมโอกาสในการแข่งขันสนิค้าเกษตร 

 

แปลงใหญ่ปี 2561 เป้าหมาย 1,660 แปลง แปลงปีท่ี 1  
 (กข.1,175/กสก.400/มม.5/ปม.20/ปศ.60)  
- เน้นให้เกิดการรวมแปลง  
- จัดท าแผนพัฒนารายแปลง 
- เพ่ิมแปลงใหญ่สินค้าเกษตรอ่ืน 

เป้าหมาย 

แผนงาน / 
งบประมาณ

ปี 2561 
(ล้านบาท) 

1) การถ่ายทอดความรู้ (เน้นงานวิจัย/นวัตกรรม) 
2) การสนับสนุนปัจจัยการผลิต/เครื่องจักรกล/แหล่งน  า 
3) การยกระดับมาตรฐานและเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร 
4)    การเชื่อมโยงการตลาด 
 

กิจกรรม
หลัก 

ปี 2561 
1) การถ่ายทอดความรู้ (เน้นเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต/นวัตกรรม) 
2) การสนับสนุนปัจจัยการผลิต/เครื่องจักรกล/แหล่งน  า 
3) การยกระดับมาตรฐานและเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร 
4)    การเชื่อมโยงการตลาด 

1) การเตรียมการ  
2) การถ่ายทอดความรู้ (เน้นเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต) 
3) การสนับสนุนปัจจัยการผลิต/เครื่องจักรกล/แหล่งน  า 
4) การยกระดับมาตรฐานและเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร 
5)    การเชื่อมโยงการตลาด 

แผนงาน  ( 1,114.1318 ลบ.) งบประมาณ 

2.1 การถ่ายทอดความรู้ (เน้นประสิทธิภาพการผลิต/ 
      นวัตกรรม) 

96.7568 

 
- จัดเวท/ีวิเคราะห์และจัดท าแผนรายแปลง/จัดท า 
   แผนธุรกิจ (กสก. สปก. ปม. พด. กข. ปศ. มม.) 
 
- ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรด้านการผลิต /บัญชี
ต้นทุน/การตลาด (กสก. กข. ปม. กต. กวก. มม.) 
 

- พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรสู่ Smart Farmer  
  และเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม/องค์กร/ 
  วิสาหกิจชุมชน (กสก.) 

 
7.6000 

 
84.5968 

 
4.5600 

2.2 การสนับสนุนปัจจัยการผลิต/เครื่องจักรกล/  
     แหล่งน ้า 943.1749 

 
- จัดหาน  าสนับสนุนแปลงใหญ่ (ชป.) 

 
- สนับสนุนวัสดุการเกษตร (กข.)  

 
- ส่งเสริมการจัดท าแปลงเรียนรู้/สาธิตเพ่ิมประสิทธิภาพ 
  การผลิต (พด. กวก. กสก. ปม.)  

654.7650 
 

59.7300 
228.6799  

แผนงาน ( 425.8312 ลบ.) งบประมาณ 

3.1 การเตรียมการ  40.5066 

- รับรองแปลงผ่าน SC (ภายในเดือนธันวาคม 2560) 
- จัดเวทีวิเคราะห์เพื่อก าหนดเป้าหมายการพัฒนา
และ 
แผนรายแปลง (กสก.สปก. ปม. พด. กข. ปศ. มม.) 
- ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรด้านการบริหาร   
  จัดการ/การท าบัญชีกลุ่ม  (กต. กสส. ) 

 
 

4.1886 
 

36.3180 

3.2 การถ่ายทอดความรู้ (เน้นเพิ่มประสิทธิภาพ 
      การผลิต) 

102.7367 

- ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรด้านการลดต้นทุนการ
ผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (มม. กข. ปม. ปศ. 
กสก.) 

- ส่งเสริมการจัดท าแปลงเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิต  (กวก. กสก.) 

- พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรสู่ Smart Farmer  
  และความเข้มแข็งของกลุ่ม/องค์กร/วสิาหกิจชุมชน 
 

28.2367 
 
 

74.5000 
 
 

แปลงยกระดับ แปลงใหม่ 

แผนงาน ( 2,085.4201 ลบ.) งบประมาณ 

1.1 การถ่ายทอดความรู้ (เน้นงานวิจัย/
นวัตกรรม) 

37.7753 

- การวิเคราะห์จัดท าแผนรายแปลงและจัดท าแผน  
  ธุรกิจ (กสก. สปก. ปม. พด. กข. ปศ. มม.) 
- ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร เน้นการพัฒนา  
  คุณภาพ การตลาด การบริหารจัดการกลุ่ม    
  (กสก. กสส. กข. ฝนหลวง ปม. ปศ. กวก.) 
- พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรและเสริมสร้าง 
  ความเข้มแข็งของกลุ่ม/องค์กร/วิสาหกิจชุมชน  
 (กสก.) 
- พัฒนาเกษตรกรเป็น Smart Farmer ครบทุก      
  ราย (กสก.) 

2.8100 
 

27.8013 
 
 

3.5820 
 
 

3.5820 

1.2 การสนับสนุนปัจจัยการผลิต/เครื่องจักรกล/  
     แหล่งน ้า 1,960.6949 

- จัดหาน  าสนับสนุนแปลงใหญ่ (ชป.) 
 

- สนับสนุนวัสดุการเกษตรเพื่อพัฒนาการผลิต 
(กสก. กข. กวก. มม. ) 
 

- พัฒนาคุณภาพดินในแปลงใหญ่ (พด.) 

1,846.1940 
 

  87.9009 
 
 

26.6000 



เป้าหมาย ปี 2561 ปีแห่งการยกระดับคน การบริหารจัดการ มาตรฐานสินค้าเกษตร สู่เกษตร 4.0 แปลงใหญ่ (กสก.) 3,718.38042 ลบ. 

แผนงาน / 
งบประมาณ

ปี 2561 
(ล้านบาท) 

แผนงาน (ลบ.) งบประมาณ 

2.3 การยกระดับมาตรฐานและเพิ่มมูลค่า 
     สินค้าเกษตร 

36.2897 

- ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร เน้นการพัฒนาคุณภาพ
และประสิทธิภาพ (กสก. มม. มกอช. ปม. กข.) 
 

- การตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (กข.) 

6.2897 
 
 

30.000 

2.4 การเชื่อมโยงการตลาด 
37.9104 

- ประชุมเชื่อมโยงเครือข่าย/แผนการตลาด (กสก.) 

 
37.9104 

 

แผนงาน (ลบ.) งบประมา
ณ 

 3.3 การสนับสนุนปัจจัยการผลิต/เครื่องจักรกล/ 
      แหล่งน ้า 

230.6710 

- ปัจจัยด้านการผลิต (มม. ปศ. กข. ปม.)  
- พัฒนาคุณภาพดิน (พด.) 
 

167.6630 
63.0080 

3.4 การยกระดับมาตรฐานและเพิ่มมูลค่า 
     สินค้าเกษตร 

33.6301 

- ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร เน้นการพัฒนา
คุณภาพและประสิทธิภาพ (กสก. สปก. ปม.) 

- ตรวจรับรอง 

26.1301 
 

7.5000 

3.5 การเชื่อมโยงการตลาด 18.2868 

- ส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรด้าน
การตลาดและเชื่อมโยงการตลาด (มม. กข. ปม.) 

18.2868 

แปลงยกระดับ แปลงใหม่ 

แผนงาน (ลบ.) งบประมาณ 

1.3 การยกระดับมาตรฐานและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร      71.3000 

- ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรเน้นการพัฒนาคุณภาพ
และประสิทธิภาพ (กสก. ปศ. มกอช. สปก. ม. กข. ) 

 
- การตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (กข.) 
 

- สร้างมูลค่าเพ่ิม/แปรรูป 

31.3000 
 
 

40.000 
 

1.4 การเชื่อมโยงการตลาด 15.6499 

- สนับสนุนการรวมกลุ่ม มีการบริหารจัดการร่วมกัน
รวมกันผลิตและรวมกันจ าหน่ายโดยมีตลาดรองรับที่
แน่นอน (กสก. กสส. กข. ปม. ) 
 

- เตรียมพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร 
(กสก.) 

 
12.0679 

 
 

3.5820 

การบริหารจัดการ (93.0271 ลบ.)  
- พัฒนาเกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลงใหญ่ ปี 59 (กสก. ) – พัฒนาผู้จัดการแปลง ปี 61 (กข.) – การประชุมเครือข่ายคณะกรรมการแปลงใหญ่ฯ (กสก.) 
- ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ (ทุกหน่วยงาน) – ติดตามและประเมินผล (สศก. กสก.) – บริหารจัดการโครงการ/พัฒนาด้านฐานข้อมูลกลาง (ทุกหน่วยงาน)  - การประกวดแปลง (สศก./กสก.)   



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวกที ่2  

สรุปการประเมินผลโครงการระบบส่งเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ ่ปี 2559 - 2561 

 

 

 

 

 













ผลประเมินโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(รอบสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

แปลงใหญ่ปี 2559 (597 แปลง)  แปลงปีท่ี 3 
- พัฒนาเพ่ือยกระดับความเข้มแข็ง 
- บริหารจัดการครบวงจร 

 

แปลงใหญ่ปี 2560 (1,728 แปลง)  แปลงปีท่ี 2 
- พัฒนาผู้จัดการแปลง/เกษตรกร 
- ลดต้นทุนและเพ่ิมโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตร 

 

แปลงใหญ่ปี 2561 (704 แปลง) แปลงปทีี่ 1  
 - เน้นให้เกิดการรวมแปลง  
 - จัดท าแผนพัฒนารายแปลง 
- เพ่ิมแปลงใหญ่สินค้าเกษตรอ่ืน 

เป้าหมาย 

การ
ด าเนินงาน
โครงการ / 
ผลประเมิน 

1) การถ่ายทอดความรู้ (เน้นงานวิจัย/นวัตกรรม) 
2) การสนับสนุนปัจจัยการผลิต/เครื่องจักรกล/แหล่งน  า 
3) การยกระดับมาตรฐานและเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร 
4)    การเชื่อมโยงการตลาด 
 

กิจกรรม
หลัก 

ปี 2561 

1) การถ่ายทอดความรู้ (เน้นเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต/นวัตกรรม) 
2) การสนับสนุนปัจจัยการผลิต/เครื่องจักรกล/แหล่งน  า 
3) การยกระดับมาตรฐานและเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร 
4)    การเชื่อมโยงการตลาด 

1) การเตรียมการ /การถ่ายทอดความรู ้(เน้นเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต) 
2) การสนับสนุนปัจจัยการผลิต/เครื่องจักรกล/แหล่งน  า 
3) การยกระดับมาตรฐานและเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร 
4)    การเชื่อมโยงการตลาด 

การด าเนินงานโครงการแปลงใหญ่ปี 2560 ผลประเมิน 

2.1 การถ่ายทอดความรู้ (เน้นประสิทธิภาพการผลิต/ 
      นวัตกรรม) 

ร้อยละ
แปลง 

- การวิเคราะห์จัดท าแผนรายแปลง 
- การวิเคราะห์จัดท าแผนธุรกิจ  
- ถ่ายทอดความรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต/นวัตกรรม 
- การพัฒนา Smart Farmer 
- การพัฒนาผู้จัดการแปลง 
- การวางแผนบริหารจัดการกลุ่มร่วมกัน 
- การพัฒนาการรวมกลุ่ม 
- การพัฒนาตลาด/เพ่ิมช่องทางจ าหน่าย 

    90.12 
    65.43 
    80.25 
    75.31 
    85.71 
    87.65 
    79.01 
    35.51 

2.2 การสนับสนุนปัจจัยการผลิต/เครื่องจักรกล/  
     แหล่งน้ า 

- การสนับสนุนแหล่งน  าในแปลงใหญ่ 
- การส่งเสริมเครื่องจักรกลทางการเกษตร 
- การสนับสนุนวัสดุการเกษตรเพื่อพัฒนาการผลิต  
- การพัฒนาคุณภาพดินในแปลงใหญ่ 
- การจัดท าแปลงเรียนรู้/สาธิต 

    32.10 
    41.98 
    88.89 
    60.00 
    85.19 

2.3 การยกระดับมาตรฐานและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 
- การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรเพ่ือการรับรองมาตรฐาน                        
- การสร้างมูลค่าเพ่ิม/แปรรูป 

    51.85 
    20.99 

แปลงยกระดับ แปลงใหม่ 

การด าเนินงานโครงการแปลงใหญ่ปี 2559 ผลประเมิน 

1.1 การถ่ายทอดความรู้ (เน้นงานวิจัย/นวัตกรรม)    ร้อยละ
แปลง 

- การวิเคราะห์จัดท าแผนรายแปลง 
- การวิเคราะห์จัดท าแผนธุรกิจ  
- ถ่ายทอดความรู้งานวิจัย/นวัตกรรม 
- การพัฒนา Smart Farmer 
- การพัฒนาผู้จัดการแปลง 
- การวางแผนบริหารจัดการกลุ่มร่วมกัน 
- การพัฒนาการรวมกลุ่ม 
- การพัฒนาตลาด/เพ่ิมช่องทางจ าหน่าย 

    100.00 
     80.95 
     83.13 
     89.29 
   100.00 
     97.62 
     84.52 
     66.67 

1.2 การสนับสนุนปัจจัยการผลิต/เครื่องจักรกล/ 
แหล่งน้ า   

- การสนับสนุนแหล่งน  าในแปลงใหญ่ 
- การส่งเสริมเครื่องจักรกลทางการเกษตร 
- การสนับสนุนปัจจัยการผลิต/วัสดุการเกษตร 
- การพัฒนาคุณภาพดินในแปลงใหญ่ 
- การจัดท าแปลงเรียนรู้/สาธิต 

     50.00 
     50.95 
     90.48    
     83.33 
     97.62 

1.3 การยกระดับมาตรฐานและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 
- การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร เพ่ือการรับรองมาตรฐาน                 
- การสร้างมูลค่าเพ่ิม/แปรรูป 

    75.00 
    51.19 

การด าเนินงานโครงการแปลงใหญ่ปี 2561 ผลประเมิน 

3.1 การถ่ายทอดความรู้ (เน้นการลดต้นทุนการผลิต/ 
      เพิ่มผลผลิต) 

ร้อยละ
แปลง 

- การวิเคราะห์จัดท าแผนรายแปลง 
- การวิเคราะห์จัดท าแผนธุรกิจ  
- ถ่ายทอดความรู้การลดต้นทุนการผลิต/เพ่ิมผลผลิต 
- การพัฒนา Smart Farmer 
- การพัฒนาผู้จัดการแปลง 
- การวางแผนบริหารจัดการกลุ่มร่วมกัน 
- การพัฒนาการรวมกลุ่ม 
- การพัฒนาตลาด/เพ่ิมช่องทางจ าหน่าย 

    80.00 
    - 

    73.33     
    53.33 
    70.83 
    76.67 
    73.33 
    33.33 

3.2 การสนับสนุนปัจจัยการผลิต/เครื่องจักรกล/  
     แหล่งน้ า 

- การสนับสนุนแหล่งน  าในแปลงใหญ่ 
- การส่งเสริมเครื่องจักรกลทางการเกษตร 
- การสนับสนุนวัสดุการเกษตรเพื่อพัฒนาการผลิต  
- การพัฒนาคุณภาพดินในแปลงใหญ่ 
- การจัดท าแปลงเรียนรู้/สาธิต 

    - 
    16.67    
    60.00 
    54.32 
    73.33 

3.3 การยกระดับมาตรฐานและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 
- การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรเพ่ือการรับรองมาตรฐาน                        
- การสร้างมูลค่าเพ่ิม/แปรรูป 

    43.33 
    13.33 



ผลประเมินโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(รอบสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

การ
ด าเนินงาน
โครงการ / 
ผลประเมิน 

การด าเนินงานโครงการแปลงใหญ่ปี 2560 ผลประเมิน 

2.4 การเชื่อมโยงตลาด ร้อยละแปลง 
- กิจกรรมการเชื่อมโยงตลาดระหว่างผู้ผลิต/กับผู้ซื อ 
- การพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร 

    85.67 
    - 

แปลงยกระดับ แปลงใหม่ 

การด าเนินงานโครงการแปลงใหญ่ปี 2559 ผลประเมิน 

1.4 การเชื่อมโยงตลาด ร้อยละแปลง 
- กิจกรรมการเชื่อมโยงตลาดระหว่างผู้ผลิต/กับผู้ซื อ 
- การพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร 

    95.52 
    65.28  

การด าเนินงานโครงการแปลงใหญ่ปี 2561 ผลประเมิน 

3.4 การเชื่อมโยงตลาด ร้อยละแปลง 
- กิจกรรมการเชื่อมโยงตลาดระหว่างผู้ผลิต/กับผู้ซื อ 
- การพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร 

    50.00 
    - 

ผลได้
โครงการ / 
ผลประเมิน 

ผลได้โครงการแปลงใหญ่ปี 2559 ผลประเมิน 

1.1 การได้รับการถ่ายทอดความรู้ (เน้นงานวิจัย/
นวัตกรรม) 

   ร้อยละ
เกษตรกร 

- การได้รับการถ่ายทอดความรู้งานวิจัย/นวัตกรรม 
- การได้รับการพัฒนา Smart Farmer 
- การสร้างความเข้มแข็งกลุ่ม 
   การวางแผนบริหารจัดการกลุ่ม 
   การซื อปัจจัยการผลิตร่วมกัน 
   การรวมกลุ่มผลิต 
   การรวมกลุ่มจ าหน่ายผลผลิต 
- การจัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพ 

    62.80 
    66.44 

 
    89.89 
    84.23 
    82.48 
    67.65 
    89.22 

1.2 การได้รับสนับสนุนปัจจัยการผลิต/
เครื่องจักรกล/ แหล่งน้ า   

- การได้รับการสนับสนุนแหล่งน  าในแปลงใหญ่ 
- การได้รับการส่งเสริมเครื่องจักรกลทางการเกษตร 
- การได้รับสนับสนุนปัจจัยการผลิต/วัสดุการเกษตร 
- การพัฒนาคุณภาพดินในแปลงใหญ่ 
- การใช้ประโยชน์แปลงเรียนรู้/สาธิต 

    49.19 
    48.52    
    69.87 
    87.84 
    73.58 

1.3 การยกระดับมาตรฐานและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 

- การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร เพ่ือการรับรองมาตรฐาน                 
- การสร้างมูลค่าเพ่ิม/แปรรูป 

   68.87 
   53.77 

1.4 การเชื่อมโยงตลาด 
- การท าข้อตกลงซื อขายผลผลิตร่วมกัน  (ร้อยละแปลง)                    
- การได้รับการส่งเสริมเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร 

  62.12 
  42.72 

ผลได้โครงการแปลงใหญ่ปี 2560 ผลประเมิน 

2.1 การได้รับการถ่ายทอดความรู้ (เน้นเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต/นวัตกรรม) 

   ร้อยละ
เกษตรกร 

- การได้รับการถ่ายทอดการเพ่ิมประสิทธิภาพ/นวัตกรรม 
- การได้รับการพัฒนา Smart Farmer 
- การสร้างความเข้มแข็งกลุ่ม 
   การวางแผนบริหารจัดการกลุ่ม 
   การซื อปัจจัยการผลิตร่วมกัน 
   การรวมกลุ่มผลิต 
   การรวมกลุ่มจ าหน่ายผลผลิต 
- การจัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพ 

    58.81 
    51.36 

 
    87.67 
    79.67 
    76.02 
    53.93 
    83.47 

2.2 การได้รับสนับสนุนปัจจัยการผลิต/
เครื่องจักรกล/ แหล่งน้ า   

- การได้รับการสนับสนุนแหล่งน  าในแปลงใหญ่ 
- การได้รับการส่งเสริมเครื่องจักรกลทางการเกษตร 
- การได้รับสนับสนุนปัจจัยการผลิต/วัสดุการเกษตร 
- การพัฒนาคุณภาพดินในแปลงใหญ่ 
- การใช้ประโยชน์แปลงเรียนรู้/สาธิต 

    29.13 
    26.56 
    69.20 
    87.70 
    66.26 

2.3 การยกระดับมาตรฐานและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 

- การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร เพ่ือการรับรองมาตรฐาน                 
- การสร้างมูลค่าเพ่ิม/แปรรูป 

   63.28 
   38.75 

2.4 การเชื่อมโยงตลาด 
- การท าข้อตกลงซื อขายผลผลิตร่วมกัน  (ร้อยละแปลง)                
- การได้รับการส่งเสริมเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร 

   38.71 
   - 

ผลได้โครงการแปลงใหญ่ปี 2561 ผลประเมิน 

3.1 การได้รับการถ่ายทอดความรู้ (เน้นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต) 

   ร้อยละ
เกษตรกร 

- การได้รับการถ่ายทอดการลดต้นทุน/เพ่ิมผลผลิต 
- การได้รับการพัฒนา Smart Farmer 
- การสร้างความเข้มแข็งกลุ่ม 
   การวางแผนบริหารจัดการกลุ่ม 
   การซื อปัจจัยการผลิตร่วมกัน 
   การรวมกลุ่มผลิต 
   การรวมกลุ่มจ าหน่ายผลผลิต 
- การจัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพ 

    64.59 
    38.03 

 
    78.03 
    66.56 
    61.97 
    39.02 
    59.02 

3.2 การได้รับสนับสนุนปัจจัยการผลิต/
เครื่องจักรกล/ แหล่งน้ า   

- การได้รับการสนับสนุนแหล่งน  าในแปลงใหญ่ 
- การได้รับการส่งเสริมเครื่องจักรกลทางการเกษตร 
- การได้รับสนับสนุนปัจจัยการผลิต/วัสดุการเกษตร 
- การพัฒนาคุณภาพดินในแปลงใหญ่ 
- การใช้ประโยชน์แปลงเรียนรู้/สาธิต 

    - 
      6.56 
     45.57 
    60.82 
    43.61 

3.3 การยกระดับมาตรฐานและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 

- การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร เพ่ือการรับรองมาตรฐาน                 
- การสร้างมูลค่าเพ่ิม/แปรรูป 

    39.34 
    18.69 

3.4 การเชื่อมโยงตลาด 
- การท าข้อตกลงซื อขายผลผลิตร่วมกัน  (ร้อยละแปลง)                   
- การได้รับการส่งเสริมเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร 

    21.74 
   - 



ผลประเมินโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(รอบสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

ผลกระทบ
โครงการ  

ผลกระทบโครงการแปลงใหญ่ปี 2560 
แปลงยกระดับ แปลงใหม่ 

ผลกระทบโครงการแปลงใหญ่ปี 2559 ผลกระทบโครงการแปลงใหญ่ปี 2561 

ข้าว, 
19.26% 

พืชไร่, 
15.04% ไม้ยืนต้น, 

10.31% 

ไม้ผล, 
8.29% 

พืชผัก, 
9.01% 

ปศุสัตว์ 
2.60% 

ประมง, 
8.14% 

1.1 ด้านการลดต้นทุนการผลิต 

เกษตรกรร้อยละ 83.14 ลดต้นทุนค่าปัจจัยการผลิตลง  

เปรียบเทียบก่อนมีโครงการปีเพาะปลูก 2558/59 และปี 2560/61  

2.1 ด้านการลดต้นทุนการผลิต 

เกษตรกรร้อยละ 55.32 ลดต้นทุนค่าปัจจัยการผลิตลง  
ข้าว, 

10.08% 

พืชไร่, 
8.73% 

ไม้ยืนต้น, 
4.97% 

ไม้ผล, 
2.62% 

พืชผัก, 
6.31% 

ปศุสัตว์ 
1.72% 

ประมง, 
3.40% 

หม่อนไหม, 
6.66% 

แมลง
เศรษฐกิจ, 
5.33% 

เปรียบเทียบก่อนมีโครงการปีเพาะปลูก 2559/60 และปี 2560/61  

ข้าว, 
13.20% 

พืชไร่, 
17.37% 

ไม้ยืนต้น, 
10.13% 

ไม้ผล, 
11.46% 

พืชผัก, 
8.99% 

ปศุสัตว์ 
6.05% 

ประมง, 
12.64% 

1.2 ด้านการเพิ่มผลผลิตต่อหน่วย 

เปรียบเทียบก่อนมีโครงการปีเพาะปลูก 2558/59 และปี 2560/61  

2.2 ด้านการเพิ่มผลผลิตต่อหน่วย 

ข้าว, 
8.12% 

พืชไร่, 
9.93% 

ไม้ยืนต้น, 
7.70% 

ไม้ผล, 
5.52% 

พืชผัก, 
3.48% 

ปศุสัตว์ 
5.27% 

ประมง, 
5.33% 

หม่อนไหม, 
2.64% 

แมลง
เศรษฐกิจ, 
2.42% 

เปรียบเทียบก่อนมีโครงการปีเพาะปลูก 2559/60 และปี 2560/61  

เกษตรกรร้อยละ 55.03 ผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น  เกษตรกรร้อยละ 44.42 ผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น  

3.1 ด้านการลดต้นทุนการผลิต 

3.2 ด้านการเพิ่มผลผลิตต่อหน่วย 

- 

มูลค่าเงินที่ลดลง (บาท/ไร่) 

ข้าว 689 

พืชไร่ 1,080  

ไม้ยืนต้น 941  

ไม้ผล 953  

พืชผัก 1,470  

ปศุสัตว์ (บ./ฟาร์ม) 47,324 

ประมง 3,998  

มูลค่าเงินที่ลดลง (บาท/ไร่) 

ข้าว 359 

พืชไร่ 498 

ไม้ยืนต้น 400 

ไม้ผล 257 

พืชผัก 857 

ปศุสัตว(์บ./ฟาร์ม) 6,405 

ประมง 566 

หม่อนไหม 267 

แมลงเศรษฐกิจ(บ./ราย) 238 

ผลผลิตที่เพิ่มขึ้น (กก./ไร่) 

ข้าว 75 

พืชไร่ 947 

ไม้ยืนต้น 158 

ไม้ผล 73 

พืชผัก 353 

ปศุสัตว์  

ประมง 81 

โคนม 12,741 กก./ฟาร์ม 
โคเนื อ 1.4 ตัว/ฟาร์ม 

ผลผลิตที่เพิ่มขึ้น (กก./ไร่) 

ข้าว 48 

พืชไร่ 391 

ไม้ยืนต้น 135 

ไม้ผล 53 

พืชผัก 129 

ปศุสัตว ์

ประมง 21 

หม่อนไหม 7 

แมลงเศรษฐกิจ(กก./ราย) 1 

โคนม 6,933 กก./ฟาร์ม  โคเนื อ 0.44  ตัว/ฟาร์ม 
แพะ   0.31  ตัว/ฟาร์ม  ไก่พื นเมือง 31 ตัว/ฟาร์ม 

ข้าว, 
6.84% 

พืชไร่
(ข้าวโพด
เลี ยงสัตว)์, 
7.39% 

เปรียบเทียบก่อนมีโครงการปีเพาะปลูก 2560/61 และปี 2561/62 
   

มูลค่าเงินที่ลดลง 
(บาท/ไร่) 

ข้าว 252 

พืชไร่ 285 

เกษตรกรร้อยละ 65.38 ลดต้นทุนค่าปัจจัยการผลิตลง  

“จากเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิตร้อยละ 20” 

ข้าว, 
7.50% 

พืชไร่
(ข้าวโพด
เลี ยงสัตว)์, 
8.23% 

เกษตรกรร้อยละ 53.84 ผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น  
ผลผลิตที่เพิ่มขึ้น

(กก./ไร่) 

ข้าว 40 

พืชไร่ 84 

“จากเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิตร้อยละ 20” 
เปรียบเทียบก่อนมีโครงการปีเพาะปลูก 2560/61 และปี 2561/62 
   



ผลประเมินโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(รอบสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

ผลกระทบ
โครงการ 

ผลกระทบโครงการแปลงใหญ่ปี 2560 

แปลงยกระดับ แปลงใหม่ 

ผลกระทบโครงการแปลงใหญ่ปี 2559 ผลกระทบโครงการแปลงใหญ่ปี 2561 

1.3 การยกระดับมาตรฐานและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 

เกษตรกรได้รับการรับรองเพิ่มข้ึนจากก่อนมีโครงการร้อยละ 18.20 

2.3 การยกระดับมาตรฐานและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 

1.4 ด้านการตลาด 2.4 ด้านการตลาด 

เกษตรกรร้อยละ 17.45 ขายผลผลิตได้ในราคาที่สูงกว่าตลาด 

3.3 การยกระดับมาตรฐานและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 

3.4 ด้านการตลาด 

อยู่ระหว่างการตรวจรับรองมาตรฐาน 
ในปีเพาะปลูก 2561/62 

ได้รับการ
รับรอง, 
47.07% 

ไม่ได้รับการ
รับรอง, 
52.93% 

การรับรองมาตรฐาน GAP ปีเพาะปลูก 2560/61 
ได้รับการ
รับรอง, 
24.14% 

ไม่ได้รับการ
รับรอง, 
75.86% 

การรับรองมาตรฐาน GAP ปีเพาะปลูก 2560/61 

เกษตรกรได้รับการรับรองเพิ่มข้ึนจากก่อนมีโครงการร้อยละ 7.28 

น าไป
จ าหน่าย, 
17.20% 

ไม่น าไป
จ าหน่าย, 
82.80% 

การน าสินค้าไปจ าหน่ายภาคเอกชนที่ท าข้อตกลงร่วมกัน       
ปีเพาะปลูก 2560/61 

น าไป
จ าหน่าย, 
28.85% 

ไม่น าไป
จ าหน่าย, 
71.15% 

การน าสินค้าไปจ าหน่ายภาคเอกชนที่ท าข้อตกลงร่วมกัน 
ปีเพาะปลูก 2560/61 

เกษตรกรร้อยละ 12.83  ขายผลผลิตได้ในราคาที่สูงกว่าตลาด 

น าไป
จ าหน่าย, 
13.33% 

ไม่น าไป
จ าหน่าย, 
86.67% 

การน าสินค้าไปจ าหน่ายภาคเอกชนที่ท าข้อตกลงร่วมกัน       
ปีเพาะปลูก 2561/62 

เกษตรกรร้อยละ 10.00  ขายผลผลิตได้ในราคาที่สูงกว่าตลาด 

“จากเกษตรกรที่น าผลผลิตไปจ าหน่ายร้อยละ 20” 



ผลประเมินโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(รอบสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

ผลกระทบ
โครงการ 

ผลกระทบโครงการแปลงใหญ่ปี 2560 

แปลงยกระดับ แปลงใหม่ 

ผลกระทบโครงการแปลงใหญ่ปี 2559 ผลกระทบโครงการแปลงใหญ่ปี 2561 

1.5 การบริหารจัดการกลุ่มร่วมกัน 2.5 การบริหารจัดการกลุ่มร่วมกัน 3.5 การบริหารจัดการกลุ่มร่วมกัน 

วางแผน
ร่วมกัน, 
78.16% 

ยังไม่วางแผน
ร่วมกัน, 
21.84% 

การวางแผนบริหารจัดการกลุ่มร่วมกัน 

วางแผน
ร่วมกัน, 
75.80% 

ยังไม่วางแผน
ร่วมกัน, 
24.20% 

การวางแผนบริหารจัดการกลุ่มร่วมกัน 

วางแผน
ร่วมกัน, 
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ร้อยละเกษตรกร 

แปลงใหญ่ปี 2559 แปลงใหญ่ปี 2560 แปลงใหญ่ปี 2561 



ผลประเมินโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(รอบสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

ผลกระทบ
โครงการ  

ผลกระทบโครงการแปลงใหญ่ปี 2560 

แปลงยกระดับ แปลงใหม่ 

ผลกระทบโครงการแปลงใหญ่ปี 2559 ผลกระทบโครงการแปลงใหญ่ปี 2561 

1.5 รายได้สุทธิทางการเกษตรหลังมีโครงการ 2.5 รายได้สุทธิทางการเกษตรหลังมีโครงการ 3.5 รายได้สุทธิทางการเกษตรหลังมีโครงการ 

มูลค่ารายได้สุทธิที่เพ่ิมขึ้น (บาท/ไร่) 

ข้าว 2,169 

พืชไร่ 4,542 

ไม้ยืนต้น 6,218 

ไม้ผล 10,051 

พืชผัก 16,389 

ปศุสัตว์ (บ./ฟาร์ม) 207,549 

ประมง 11,313 

    เกษตรกรร้อยละ 77.44 มีรายได้สุทธิทางการเกษตรที่เพิ่มขึ้น 
มูลค่ารายได้สุทธิที่เพิ่มขึ้น (บาท/ไร)่ 

ข้าว 1,015 
พืชไร่ 3,233 
ไม้ยืนต้น 2,079 
ไม้ผล 4,894 
พืชผัก 3,803 
ปศุสัตว์ (บ./ฟาร์ม) 78,964 
ประมง 2,379 
หม่อนไหม 1,780 
แมลงเศรษฐกิจ (บ./ราย) 1,574 

        เกษตรกรร้อยละ 64.12 มีรายได้สุทธิทางการเกษตรที่เพิ่มขึ้น 

ความย่ังยืนโครงการแปลงใหญ่ปี 2560 ความย่ังยืนโครงการแปลงใหญ่ปี 2559 ความย่ังยืนโครงการแปลงใหญ่ปี 2561 
ความ
ยั่งยืน

โครงการ 
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50

100

โครงการแปลงใหญ่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร โครงการแปลงใหญ่ควรด าเนินการต่อไป 

96.42 97.39 97.10 98.48 96.07 100.00 
แปลงใหญ่ปี 2559 

แปลงใหญ่ปี 2560 

แปลงใหญ่ปี 2561 

ร้อยละเกษตรกร 

เปรียบเทียบก่อนมีโครงการปีเพาะปลูก 2558/59 และปี 2560/61  

เปรียบเทียบก่อนมีโครงการปีเพาะปลูก 2559/60 และปี 2560/61  

มูลค่ารายได้สุทธิที่เพิ่มขึ้น (บาท/ไร)่ 
ข้าว 766 
พืชไร่ (ข้าวโพดเลี ยงสัตว)์ 1,070 

        เกษตรกรร้อยละ 66.67 มีรายได้สุทธิทางการเกษตรที่เพิ่มขึ้น 

“จากเกษตรกรที่จ าหน่ายผลผลิตแล้วร้อยละ 20” 
เปรียบเทียบก่อนมีโครงการปีเพาะปลูก 2560/61 และปี 2561/62  



ผลประเมินโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(รอบสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

ความพึง
พอใจ

โครงการ  

ความพึงพอใจโครงการแปลงใหญ่ปี 2560 

แปลงยกระดับ แปลงใหม่ 

ความพึงพอใจโครงการแปลงใหญ่ปี 2559 ความพึงพอใจโครงการแปลงใหญ่ปี 2561 

0

2

4

6

8

10

ด้านการลดต้นทุนการผลิต ด้านการเพิ่มผลผลิต ด้านการพัฒนาคุณภาพผลผลิต ด้านการเชื่อมโยงตลาด ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม ภาพรวมโครงการ 

8.26 8.18 8.08 
7.11 

8.06 7.94 8.19 8.13 8.05 
7.08 

8.02 7.89 7.87 7.55 7.43 
6.94 

7.82 7.52 

แปลงใหญ่ปี 2559 แปลงใหญ่ปี 2560 แปลงใหญ่ปี 2561 

เกษตรกรแปลงปี 2559 แปลงปี 2560 และแปลงปี 2561พึงพอใจต่อโครงการในระดับ “  มาก  ” 

ข้อค้นพบ/ 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อค้นพบ/ข้อเสนอแนะแปลงใหญ่ปี 2559 ข้อค้นพบ/ข้อเสนอแนะแปลงใหญ่ปี 2560 ข้อค้นพบ/ข้อเสนอแนะแปลงใหญ่ปี 2561 
ข้อค้นพบ 
1.เกษตรกรส่วนใหญ่สามารถลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต จากการน าองค์ความรู้ไปปฏบิัติ 
ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการซื อปุ๋ยเคมี สารเคมี และซื อพันธุ์ลดลง 
2.แหล่งน  าแปลงใหญ่บางแปลงปริมาณน  าไมเ่พียงพอในฤดูกาลเพาะปลูก 
3.เทคโนโลยีที่น าเข้ามาส่งเสริม เกษตรกรเกิดการเรียนรู้แต่ปริมาณเครื่องจักรเครื่องมือไม่
เพียงพอต่อกลุ่มเป้าหมายที่จะน าไปพัฒนา 
4.การท าข้อตกลงซื อขายร่วมกนั (MOU) ยังไม่เป็นไปตามเง่ือนไขข้อตกลงเนื่องจากคุณภาพ
ที่เกษตรกรผลิตได้ไม่ตรงตามความต้องการของภาคเอกชน 
5. เกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรในป ี2560 
ข้อเสนอแนะ 
1.กสก. และหน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง ควรถ่ายทอดความรู้การเพิ่มประสิทธภิาพ/นวตักรรมอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุน/เพิ่มผลผลิตได้เต็มประสิทธิภาพ 
2.ชป. สนับสนุนแหล่งน  าให้เพียงพอ และพด.สนับสนุนแหล่งน  าขนาดเล็ก 
3.ควรสนับสนุนเทคโนโลยีที่เหมาะสมกบัสภาพพื นทีแ่ละมีจ านวนเพียงพอกับเป้าหมายในการพัฒนา 
4.กสส. ควรประสานผู้ผลิตกับผู้ประกอบการให้เกิดความชัดเจนก่อนการผลิต เพื่อให้
เกษตรกรผลิตได้คุณภาพตามที่ผู้ประกอบการต้องการ 
5.กวก. หน่วยงานที่เกีย่วข้องควรเร่งด าเนินการตรวจรับรอง เพื่อให้เกษตรกรยกระดับ
มาตรฐานสินค้าเกษตร น าไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มได้ 

ข้อค้นพบ 
1.ด าเนินการเข้าสู่ปีท่ี 3 ซ่ึงการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตอยู่ในระดับเหมาะสมเต็ม
ประสิทธิภาพแล้ว 
2.การลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตขึ นอยู่กับปัจจัยภายนอก เช่น ภัยแล้ง น  าท่วม และ
โรคระบาด เป็นต้น 
3.ราคาขายผลผลิตท่ีได้รับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรยังขายได้ในราคาท่ัวไป 
4.การท าข้อตกลงซื อขายร่วมกัน (MOU) ยังไม่เป็นไปตามเงื่อนไขข้อตกลงเน่ืองจาก
คุณภาพท่ีเกษตรกรผลิตได้ไม่ตรงตามความต้องการของภาคเอกชน 
5.เกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรในปี 2560 
ข้อเสนอแนะ 
1.กสก. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ควรถ่ายทอดความรู้งานวิจัย/นวัตกรรมอย่างต่อเน่ือง 
เพื่อให้เกษตรกรผลิตสินค้าได้ครบวงจรตั งแต่ขั นตอนการผลิตจนถึงจ าหน่าย 
2.กสส. ควรประสานผู้ผลิตกับผู้ประกอบการให้เกิดความชัดเจนก่อนการผลิต เพื่อให้
เกษตรกรผลิตได้คุณภาพตามท่ีผู้ประกอบการต้องการ 
3.กวก. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรเร่งด าเนินการตรวจรับรอง เพื่อให้เกษตรกร
ยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร น าไปสู่การสร้างมูลค่าเพ่ิมได้ 

ข้อค้นพบ 
1.แปลงปี 2561 ด าเนินการปีนี เป็นปีแรก ซ่ึงเกษตรกรเริ่มน าองค์ความรู้ที่หน่วยงานถ่ายทอดไปปฏิบัติ โดย
เกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วมีต้นทุนค่าปัจจัยการผลิตที่ลดลงจากการลดการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมี 
2.แปลงใหญ่บางแปลงยังไม่มีผลการด าเนินงานมากนัก 
3.เกษตรกรส่วนใหญ่ขาดแคลนแหล่งน  าในทางการเกษตร 
4.การรวมกลุ่มแปลงใหญ่มีหลายชุมชนเข้าร่วมด าเนินการ ซ่ึงเกษตรกรบางส่วนไม่ให้ความ
ร่วมมือในการด าเนินงานกิจกรรมกลุ่มเท่าที่ควร 
5. แปลงใหญ่ปี 2561 ยังท าข้อตกลงซื อขายผลผลิตกับภาคเอกชนน้อย 
ข้อเสนอแนะ 
1.หน่วยงานเจา้ภาพแปลงควรคัดเลือกแปลงและเกษตรกรที่มีความพร้อมส าหรับการพัฒนาเพื่อใหก้าร
ส่งเสริมได้ตามเป้าหมายที่ตั งไว้ 
2.ปีแรก ชป. ด าเนินการจัดท าแผนการพัฒนาแหล่งน  าในแปลงใหญ่ ซ่ึงในปีที่ 2 ควรเร่ง
ด าเนินการพัฒนาเพือ่ให้เกษตรกรมีน  าใชอ้ยา่งเพยีงพอ 
3.หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งควรสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มสมาชิกเหน็ประโยชน์ทีเ่กดิขึ นจากการ
รวมกลุ่มกัน เกิดความสามัคคีและสามารถขยายผลการพฒันาต่อไปได้ 
4.กสส. ควรเร่งด าเนินการประสานท าขอ้ตกลงซื อขายผลผลิตร่วมกัน เพื่อให้เกษตรกรเกิด
ความมั่นใจการเข้าร่วมโครงการ 

ค่าคะแนนเฉลี่ย 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวกที ่3  

เปรียบเทียบต้นทุนค่าปัจจัยการผลิต ผลผลิตต่อหน่วย 
รายได้สุทธิทางการเกษตร ก่อนและหลังโครงการ 

แปลงปี 2559 -2561 
 

 

 

 

 



ตารางภาคผนวกที ่3 เปรียบเทยีบตน้ทนุค่าปจัจัยการผลิต ผลผลิตตอ่ไร่ รายไดสุ้ทธิทางการเกษตร ก่อนและหลังโครงการ แปลงใหญ่ป ี2559

ก่อนโครงการ หลังโครงการ ผลตา่ง + - รอ้ยละ ก่อนโครงการ หลังโครงการ ผลตา่ง + - รอ้ยละ ก่อนโครงการ หลังโครงการ ผลตา่ง + - รอ้ยละ ก่อนโครงการ หลังโครงการ ผลตา่ง + - ก่อนโครงการ หลังโครงการ ผลตา่ง + -
กลุ่มข้าว 3,578          2,889         689-          -19.26 568           643            75         13.20 8.85 10.12 1.27       14.35 5,027          6,507           1,480     1,449         3,618        2,169       
กลุ่มพืชไร่ 7,180          6,100         1,080-        -15.04 5,452         6,399         947       17.37 2.44 2.62 0.18       7.38 13,303        16,765         3,462     6,123         10,665      4,542       
   มันส าปะหลัง 5,573          4,681         892-          -16.01 3,784         4,497         713       18.84 2.18 2.48 0.30       13.76 8,249          11,153         2,904     2,676         6,472        3,796       
   ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ 4,224          3,684         540-          -12.78 1,015         1,129         114       11.23 5.46 5.55 0.09       1.65 5,542          6,266           724       1,318         2,582        1,264       
   อ้อยโรงงาน 11,805        10,069       1,736-        -14.71 11,075       12,936       1,861     16.80 1.09 1.11 0.02       1.83 12,072        14,359         2,287     267            4,290        4,023       
กลุ่มไม้ยืนต้น 9,125          8,184         941-          -10.31 1,560         1,718         158       10.13 19.37 20.66 1.29       6.66 30,217        35,494         5,277     21,092        27,310      6,218       
   ยางพารา 11,135        10,003       1,132-        -10.17 267           289            22         8.24 46.44 49.89 3.45       7.43 12,399        14,418         2,019     1,264         4,415        3,151       
   ปาล์มน้ ามัน 7,943          7,114         829-          -10.44 2,320         2,558         238       10.26 3.44 3.46 0.02       0.58 7,981          8,851           870       38             1,737        1,699       
กลุ่มไม้ผล 11,501        10,548       953-          -8.29 637           710            73         11.46 44.39          52.64         8.25       18.59 28,276        37,374         9,098     16,775        26,826      10,051     
    ล าไย 7,943          7,433         510-          -6.42 748           815            67         8.96 27.10 29.75 2.65       9.78 20,271        24,246         3,975     12,328        16,813      4,485       
    มะม่วง 12,763        11,449       1,314-        -10.29 590           649            59         10.00 27.87 28.7 0.83       2.98 16,443        18,626         2,183     3,680         7,177        3,497       
    ทเุรียน 19,128        17,780       1,348-        -7.05 931           1,062         131       14.07 84.28 98.00 13.72     16.28 78,465        104,076       25,611   59,337        86,296      26,959     
    มังคุด 6,223          5,503         720-          -11.57 249           278            29         11.65 33.63 47.89 14.26     42.40 8,374          13,313         4,939     2,151         7,810        5,659       
กลุ่มพืชผัก 16,316        14,846       1,470-        -9.01 3,928         4,281         353       8.99 23.71 25.24 1.53       6.45 93,133        108,052       14,919   76,817        93,206      16,389     
กลุ่มประมง 49,122        45,124       3,998-        -8.14 641           722            81         12.64 82.64 83.50 0.86       1.04 52,972        60,287         7,315     3,850         15,163      11,313     
   ปลานิล 24,582        21,849       2,733-        -11.12 541           625            84         15.53 57.53 56.88 0.65-       -1.13 31,124        35,550         4,426     6,542         13,701      7,159       
   กุ้ง 132,560      124,261     8,299-        6.26-       981           1,052         71         7.24 168.00 174.00 6.00       3.57 164,808       183,048       18,240   32,248        58,787      26,539     

กลุ่มปศุสัตว์1/ 1,819,874    1,772,550   47,324-      2.60-       2,262,247    2,462,766     200,519 442,372      690,215     247,843   
  โคนม (บ./ฟาร์ม) 3,036,695    2,960,854   75,841-      2.50-       210,697     223,438      12,741   6.05 17.70 18.00 0.30       1.69 3,729,337    4,021,884     292,547 692,642      1,061,030  368,388   
  โคเนื้อ(บ./ฟาร์ม) 116,325      108,925     7,400-        6.36-       4.20 5.60 1.40 33.33 49,600        50,000       400.00    0.81 208,320       280,000       71,680   91,995        171,075     79,080     77

ที่มา : จากการส ารวจ, 2561
หมายเหตุ : 1/กลุ่มปศุสัตว์ ผลผลิตต่อหน่วย สินค้าโคนม (กก./ฟาร์ม), สินค้าโคเนื้อ (ตัว/ฟาร์ม) ราคาจ าหน่าย สินค้าโคนม (บาท/กก.) , สินค้าโคเนื้อ (บาท/ตัว)

ตารางภาคผนวกที ่3 เปรียบเทยีบตน้ทนุค่าปจัจัยการผลิต ผลผลิตตอ่ไร่ รายไดสุ้ทธิทางการเกษตร ก่อนและหลังโครงการ แปลงใหญ่ป ี2560

ก่อนโครงการ หลังโครงการ ผลตา่ง + - รอ้ยละ ก่อนโครงการ หลังโครงการ ผลตา่ง + - รอ้ยละ ก่อนโครงการ หลังโครงการ ผลตา่ง + - รอ้ยละ ก่อนโครงการ หลังโครงการ ผลตา่ง + - ก่อนโครงการ หลังโครงการ ผลตา่ง + -
กลุ่มข้าว 3,560          3,201         359-          -10.08 591           639            48         8.12 8.07 8.49 0.42       5.20 4,769          5,425           656       1,209         2,224        1,015       
กลุ่มพืชไร่ 5,470          4,992         478-          -8.74 4601 5061 460       10.00 1.71 1.93 0.22       12.87 7,868          9,768           1,900     2,398         4,776        2,378       
   มันส าปะหลัง 5,297          4,737         560-          -10.57 3,943         4,382         439       11.13 1.65 1.81 0.16       9.70 6,506          7,931           1,425     1,209         3,194        1,985       
   ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ 4,202          3,869         333-          -7.92 1,006         1,085         79         7.85 5.13 5.73 0.60       11.70 5,161          6,217           1,056     959            2,348        1,389       
   อ้อยโรงงาน 10,368        9,612         756-          -7.29 11,146       12,195       1,049     9.41 0.98 1.21 0.23       23.47 10,923        14,756         3,833     555            5,144        4,589       
กลุ่มไม้ยืนต้น 4995 4769 226-          -4.52 861 926 65         7.55 11.22 11.31 0.09       0.80 9,660          10,473         813       4,665         5,704        1,039       
   ยางพารา 9,355          9,060         295-          -3.15 258           271            13         5.04 42.89 43.5 43.00     100.26 11,066        11,789         723       1,711         2,729        1,018       
   ปาล์มน้ ามัน 7,720          7,294         426-          -5.52 2,128         2,293         165       7.75 4.48 4.35 0.13-       -2.90 9,533          9,975           442       1,813         2,681        868         
กลุ่มไม้ผล 10,240        9,928         312-          -3.05 974           1,027         53         5.44 52.37          54.59         2.22       4.24 51,008        56,064         5,056     40,768        46,136      5,368       
    ล าไย 10,554        10,356       198-          -1.88 1,134         1,182         48         4.23 24.14 24.64 0.50       2.07 27,375        29,124         1,749     16,821        18,768      1,947       
    มะม่วง 9,230          8,585         645-          -6.99 564           598            34         6.03 24.1 23.1 1.00-       -4.15 13,592        13,814         222       4,362         5,229        867         
   ทเุรียน 18,826        18,608       218-          -1.16 915           974            59         6.45 79.42 87.87 8.45       10.64 72,669        85,585         12,916   53,843        66,977      13,134     
   มังคุด 3,051          2,937         114-          -3.74 458           481            23         5.02 36.90 37.60 0.70       1.90 16,900        18,086         1,186     13,849        15,149      1,300       
   สละ 4,817          4,591         226-          -4.69 246           263            17         6.91 56.60 59.80 3.20       5.65 13,924        15,727         1,803     9,107         11,136      2,029       
   มะพร้าว 4,492          4,333         159-          -3.54 662           682            20         3.02 15.67 15.83 0.16       1.02 10,374        10,796         422       5,882         6,463        581         
ที่มา : จากการส ารวจ, 2561
หมายเหตุ : 1/กลุ่มปศุสัตว์ ผลผลิตต่อหน่วย สินค้าโคนม (กก./ฟาร์ม), สินค้าโคเนื้อ แพะ ไก่ (ตัว/ฟาร์ม) ราคาจ าหน่าย สินค้าโคนม (บาท/กก). , สินค้าโคเนื้อ แพะ ไก่ ( บาท/ตัว)
               2/ กลุ่มแมลง (ผ้ึง) ผลผลิตต่อหน่วย กก.ต่อราย

ราคาเฉลี่ย (บาท/กก.) รายไดท้างการเกษตร (บาท/ไร)่

รายไดท้างการเกษตร (บาท/ไร)่ รายไดสุ้ทธิทางการเกษตร (บาท/ไร)่
สินค้า

ตน้ทุนค่าปัจจัยการผลิต ผลผลิตตอ่ไร ่(กก./ไร)่ ราคาเฉลี่ย (บาท/กก.)

รายไดสุ้ทธิทางการเกษตร (บาท/ไร)่
สินค้า

ตน้ทุนค่าปัจจัยการผลิต ผลผลิตตอ่ไร ่(กก./ไร)่



ตารางภาคผนวกที ่3 เปรียบเทยีบตน้ทนุค่าปจัจัยการผลิต ผลผลิตตอ่ไร่ รายไดสุ้ทธิทางการเกษตร ก่อนและหลังโครงการ แปลงใหญ่ป ี2560

ก่อนโครงการ หลังโครงการ ผลตา่ง + - รอ้ยละ ก่อนโครงการ หลังโครงการ ผลตา่ง + - รอ้ยละ ก่อนโครงการ หลังโครงการ ผลตา่ง + - รอ้ยละ ก่อนโครงการ หลังโครงการ ผลตา่ง + - ก่อนโครงการ หลังโครงการ ผลตา่ง + -
  เงาะโรงเรียน 7,310          7,077         233-          -3.19 1,000         1,075         75         7.50 31.67 30.00 1.67-       -5.27 31,670        32,250         580       24,360        25,173      813         
   ส้มโอ 10,821        10,199       622-          -5.75 655           687            32         4.89 135.20 139.30 4.10       3.03 88,556        95,699         7,143     77,735        85,500      7,765       
   กล้วยหอม 9,401          9,183         218-          -2.32 2,020         2,148         128       6.34 7.93 8.46 0.53       6.68 16,019        18,172         2,153     6,618         8,989        2,371       
   แตงโม 2,070          2,070         -           0.00 493           493            -        0.00 20.00 20.00 -        0.00 9,860          9,860           -        7,790         7,790        -          
กลุ่มพชืผัก/สมุนไพร 221,751      218,673     3,078-        -1.39 33,788       34,415       627       1.86 165.74        165.74       -        0.00 5,600,023    5,703,942     103,919 5,378,272   5,485,269  106,997   
   พืชผัก 13,027        12,106       921-          -7.07 3,804         3,941         137       3.60 21.81 21.87 0.06       0.28 82,965        86,190         3,225     69,938        74,084      4,146       
   มันฝร่ัง 18,731        18,471       260-          -1.39 2,854         2,907         53         1.86 14.00 14.00 -        0.00 39,956        40,698         742       21,225        22,227      1,002       
กลุ่มประมง (ปลาน้ าจดื) 16,650        16,084       566-          -3.40 394           415            21         5.33 63.79 64.93 1.14       1.79 25,133        26,946         1,813     8,483         10,862      2,379       

กลุ่มปศุสัตว์1/
371,449.0    365,044.0   6,405-        1.72-       858,908.0    931,468.0     72,560   487,458.0   566,424.0  78,966     

โคนม (บาท/ฟาร์ม) 675,223      668,238     6,985-        1.03-       131,568     138,501      6,933     5.27 17.68 17.86 0.18       1.02 2,326,122    2,473,635     147,513 1,650,899   1,805,397  154,498   
โคเนื้อ(บาท/ฟาร์ม) 338,839      336,771     2,068-        0.61-       14.21         14.65         0.44       3.10 33,006        37,793       4,787     14.50 469,015       553,667       84,652   130,176      216,896     86,720     
แพะ (บาท/ฟาร์ม) 20,879        19,873       1,006-        4.82-       37.69         38.00         0.31       0.82 6,460          6,667         207        3.20 243,477       253,346       9,869     222,598      233,473     10,875     
 ไก่ (บาท/ฟาร์ม) 35,446        34,391       1,055-        2.98-       471           502            31         6.58 96.25 92.50 3.75-       -3.90 45,334        46,435         1,101     9,888         12,044      2,156       
กลุ่มหม่อนไหม 4,012          3,745         267-          6.66-       265.0         272.0         7.00       2.64 166 167 1.30       0.78 43,911        45,424         1,514     39,899        41,679      1,780       

กลุ่มแมลง (ผ้ึง) บาท/ราย2/ 4,469          4,231         238-          5.33-       41.30         42.30         1.00       2.42 490 510 20.00     4.08 20,237        21,573         1,336     15,768        17,342      1,574       
ที่มา : จากการส ารวจ, 2561
หมายเหตุ : 1/กลุ่มปศุสัตว์ ผลผลิตต่อหน่วย สินค้าโคนม (กก./ฟาร์ม), สินค้าโคเนื้อ แพะ ไก่ (ตัว/ฟาร์ม) ราคาจ าหน่าย สินค้าโคนม (บาท/กก). , สินค้าโคเนื้อ แพะ ไก่ ( บาท/ตัว)
               2/ กลุ่มแมลง (ผ้ึง) ผลผลิตต่อหน่วย กก.ต่อราย 78

ตารางภาคผนวกที ่3 เปรียบเทยีบตน้ทนุค่าปจัจัยการผลิต ผลผลิตตอ่ไร่ รายไดสุ้ทธิทางการเกษตร ก่อนและหลังโครงการ แปลงใหญ่ป ี2561

ก่อนโครงการ หลังโครงการ ผลตา่ง + - รอ้ยละ ก่อนโครงการ หลังโครงการ ผลตา่ง + - รอ้ยละ ก่อนโครงการ หลังโครงการ ผลตา่ง + - รอ้ยละ ก่อนโครงการ หลังโครงการ ผลตา่ง + - ก่อนโครงการ หลังโครงการ ผลตา่ง + -
กลุ่มข้าว 3,685          3,433         252-          -6.84 533           573            40         7.50 9.57 9.8 0.23       2.40 5,101          5,615           514       1,416         2,182        766         

กลุ่มพชืไร่(ข้าวโพดเล้ียงสัตว)์ 3,859          3,574         285-          -7.39 1,021         1,105         84         8.23 6.71 6.91 0.20       2.98 6,851          7,636           785       2,992         4,062        1,070       

ทีม่า : จากการส ารวจ, 2561
หมายเหตุ : ต้นทนุค่าปจัจัยการผลิต ผลผลิตต่อไร่ ราคาเฉล่ีย รายได้ทางการเกษตร และรายได้สุทธิทางการเกษตรเปน็ผลจากเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วร้อยละ 20

รายไดสุ้ทธิทางการเกษตร (บาท/ไร)่

สินค้า
ตน้ทุนค่าปัจจัยการผลิต ผลผลิตตอ่ไร ่(กก./ไร)่ ราคาเฉลี่ย (บาท/กก.) รายไดท้างการเกษตร (บาท/ไร)่ รายไดสุ้ทธิทางการเกษตร (บาท/ไร)่

สินค้า
ตน้ทุนค่าปัจจัยการผลิต ผลผลิตตอ่ไร ่(กก./ไร)่ ราคาเฉลี่ย (บาท/กก.) รายไดท้างการเกษตร (บาท/ไร)่



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวกที ่4  

ประมวลภาพเทคโนโลยีในแปลงใหญ่ 
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ภาพที่ 2  เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว 

ภาพที่ 1  รถด านา 

ภาพที่ 3  ระบบสปริงเกอร์แปลงใหญ่มันส าปะหลัง 
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ภาพที่ 4  ระบบ Pipe Line Cooling Tank ฟาร์มโคนม 
 

ภาพที่ 5  การให้อาหารแบบแขวนในฟาร์มปลานิล 
 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวกที ่5  

ประมวลภาพกิจกรรมในแปลงใหญ่ 
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ภาพที่ 1  กิจกรรมการจัดท าเวทีชุมชน 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพที่ 2 กิจกรรมการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่  

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

ภาพที่ 3  กิจกรรมการเรียนรู้เกษตรแปลงใหญ่  
 



84 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4  กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกษตรแปลงใหญ่  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5  กิจกรรมการลงพ้ืนที่รวบรวมข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 6  การท ากิจกรรมร่วมกันของเกษตรกรแปลงใหญ่  
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                    ภาพที่ 7  กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่จริงของเกษตรกรแปลงใหญ่  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8  ผลผลิตจากการเข้าร่วมเกษตรแปลงใหญ่  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 9  เกษตรแปลงใหญ่อย่างครบวงจร  
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ภาพที่ 10  ผลผลิตด้านการประมงเกษตรแปลงใหญ่  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 11  ผลผลิตด้านปศุสัตว์เกษตรแปลงใหญ่ 


	

