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บทคัดยอ 

โครงการบริหารจัดการการผลิตสินคาเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-

Map) เปนโครงการตามนโยบายที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ภายใตยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป 

ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นที่ 3 

การเกษตร แผนยอยการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) สรางเครื่องมือสำหรับการบริหาร

จ ัดการพื ้นที ่ เกษตรกรรมใหสามารถทำการผลิตสอดคลองกับสภาพทางกายภาพและเศรษฐกิจ และ  

2) ปรับโครงสรางการผลิตในพื้นที่เหมาะสมนอยและไมเหมาะสม โดยปรับเปลี่ยนไปผลิตสินคาอื่นที่มีศักยภาพ

ทางกายภาพและเศรษฐกิจสูงกวาชนิดเดิม โดยปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีกรมพัฒนาท่ีดินเปนหนวยงานหลัก 

และหนวยงานรวมดำเนินงาน 5 หนวยงาน ไดแก กรมประมง กรมหมอนไหม กรมสงเสริมการเกษตร กรมตรวจ

บัญชีสหกรณ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
การประเมินผลครั้งนี้ เปนการประเมินผลระหวางการดำเนินโครงการ โดยใชแนวคิดการประเมินผล 

เชิงตรรกะ (Logic Model) เพื่อประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลกระทบเบื ้องตนของโครงการ  

และจัดทำขอเสนอแนะแนวทางในการดำเนินโครงการใหบรรลุตามเปาหมาย โดยรวบรวมขอมูลจากเกษตรกร 

ที่เขารวมโครงการที่ปรับเปลี่ยนการปลูกขาวเปนกิจกรรมอื่นที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ 4 กิจกรรม ไดแก  

1) ประมง 2) หมอน 3) พืชทางเลือกอื่น และ 4) เกษตรผสมผสาน รวมทั้งสิ ้น 468 ราย และเจาหนาท่ี

หนวยงานท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ี โดยสามารถสรุปผลการประเมินได ดังนี้ 

ดานประสิทธิภาพ พบวา สามารถดำเนินกิจกรรมหลักภายใตโครงการไดตามเปาหมายที ่กำหนด  

ทั้งดานการจัดทำฐานขอมูลและแนวทางการบริหารจัดการสินคาเกษตรที่สำคัญ การถายทอดความรู จัดทำ

ระบบอนุรักษดินและน้ำ และสนับสนุนปจจัยการผลิตใหเกษตรกร ผลเบิกจายงบประมาณ 267.26 ลานบาท  

คิดเปนรอยละ 96.57 ของงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 276.76 ลานบาท เมื่อพิจารณาในภาพรวมการดำเนิน

โครงการ พบวา ดานความสำเร ็จของกระบวนการดำเนินงานสามารถดำเน ินงานไดตามเปาหมาย  

เกิดประสิทธิภาพ อยางไรก็ตาม การเบิกจายงบประมาณยังไมมีประสิทธิภาพเนื่องจากไมสามารถเบิกจาย

งบประมาณไดตามเปาหมาย  

ดานประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ พิจารณาการบรรลุวัตถุประสงคในการปฏิบัติภารกิจ และ 

ความพึงพอใจสามารถสรุปไดดังนี ้ 1) การสรางเครื ่องมือสำหรับบริหารจัดการพื้นที่สามารถดำเนินการ 

ไดตามวัตถุประสงค โดยการจัดทำฐานขอมูลสินคาเกษตร และแนวทางการบริหารจัดการสินคาเกษตร  

ครบตามเปาหมาย และ 2) การปรับโครงสรางการผลิตในพื้นที่เหมาะสมนอยและไมเหมาะสม พบวา สามารถ

บรรลุเปาหมายในการจัดหาพื้นที่เขารวมโครงการ จำนวน 98,305 ไร ในพื้นที่ 51 จังหวัด คิดเปนรอยละ 

103.48 ของเปาหมาย 95,000 ไร โดยเกษตรกรรอยละ 54.51 ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตแลว กอนเขารวม

โครงการเกษตรกรไดรับผลตอบแทนสุทธิจากการปลูกขาวนาป 2563/64 เฉลี่ย 667.41 บาทตอไร หลังเขารวม

โครงการเกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตเปนกิจกรรมที่เหมาะสมแลว พบวา การเลี้ยงปลา ผลตอบแทนสุทธิ 

1,845.85 บาทตอไร  การปลูกหมอน ผลตอบแทนสุทธิ 3,494.47 บาทตอไร การปลูกพืชทางเลือก  

(เชน ผักสวนครัว กลวย) ผลตอบแทนสุทธิ 1,437.53 บาทตอไร การทำเกษตรผสมผสาน (ขาวรวมกับพืชผัก
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สวนครัว) ผลตอบแทนสุทธิ 794.55 บาทตอไร และ ซึ่งมีผลตอบแทนสุทธิสูงกวากอนเขารวมโครงการ และ

เกษตรกรพึงพอใจตอภาพรวมโครงการในระดับมากท่ีสุด แตยังคงมีเกษตรกรท่ีไมไดทำการปรับเปลี่ยนการผลิต

อยางเต็มพ้ืนท่ี ซ่ึงอาจทำใหโครงการยังไมเกิดประสิทธิผลเทาท่ีควร 

ดานผลกระทบเบื้องตน เกษตรกรรอยละ 98.65 จะดำเนินกิจกรรมท่ีปรับเปลี่ยนอยางตอเนื่อง เห็นวา 

สามารถนำผลผลิตที่ไดเปนอาหารและจำหนายเพื่อเปนรายไดเสริม อีกรอยละ 1.35 ไมทำตอ เนื่องจากไมมี

แรงงานและขาดแหลงน้ำ และหลังจากที่เกษตรกรปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตและไดรับผลผลิตแลว ณ วันท่ี

สำรวจ พ้ืนท่ีท่ีไดรับผลผลิตแลวในภาพรวมเกิดผลตอบแทนสุทธิ 72.00 ลานบาท และหากไดรับผลผลิตท้ังหมด

จากการปรับเปลี่ยนพื้นที่แลวคาดวาจะเกิดมูลคาทางเศรษฐกิจในภาพรวม 94.47 ลานบาท เกิดผลตอบแทน 

สวนเพิ่มเมื่อเทียบกับกอนมีโครงการคิดเปน 28.86 ลานบาท และจะเกิดความคุมคาของโครงการในอีก 2 ป  

2 เดือน 

 จากการประเมินผลมีขอคนพบและขอเสนอแนะดังนี้ 1) การจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณ 

ที่แบงเปนชวง ๆ สงผลตอการวางแผนปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีที่ดำเนินการในพื้นท่ีที่จะตองบริหารจัดการ

งบประมาณและการดำเนินงานใหสอดคลองกับชวงเวลาเพาะปลูกของเกษตรกร 2) เกษตรกรบางสวนยังไมได

ปรับเปลี่ยนการผลิต เนื่องจากตองการคงพื้นที่ปลูกขาวไวบริโภค มีทุนทรัพยและแรงงานไมเพียงพอ บางราย 

ยังไมมั่นใจในการปรับพื้นที่ตามระบบอนุรักษดินและน้ำวาจะชวยในการเพาะปลูกไดทั้งหมด ประกอบกับ

ทัศนคติของเกษตรกรที่มีวิถีชีวิตปลูกขาวมาชานาน จึงไมอยากปรับเปลี่ยนการผลิต กรมพัฒนาที่ดินควรเพ่ิม 

การประชาสัมพันธชี้แจง ทำความเขาใจการปรับพื้นที่ตามระบบอนุรักษดินและน้ำ ใหเกษตรกรมีความมั่นใจ

มากข้ึน หรือใหเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการไดศึกษาตัวอยางจากแปลงท่ีประสบความสำเร็จ เพ่ือสรางแรงจูงใจ

ในการปรับเปลี่ยน และเนนการปรับเปลี่ยนพื้นที่จากกิจกรรมที่ไมเหมาะสมเพิ่มเติมจากการปรับเปลี่ยนขาว 

เชน ยางพาราในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต เนื่องจากที่ผานมาเกษตรกรยังคงตองการปลูกขาว

เพ่ือบริโภคเปนหลัก ทำใหการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ียังไมมากเทาท่ีควร 3) เกษตรกรท่ีไดรับการปรับโครงสรางพ้ืนท่ี

ยังมีความตองการปจจัยการผลิต ในการดำเนินการระยะตอไปสถานีพัฒนาที่ดินควรเปนหนวยงานหลักในการ

กำหนดพื้นที่และเกษตรกรที่จะเขารวมโครงการ และหนวยงานอื่นในพื้นท่ีรวมสนับสนุนปจจัยการผลิต และ 

ใหความรู 4) เกษตรกรบางสวนประสบปญหาขาดน้ำและเงินทุนสำหรับทำการเกษตร และราคาปจจัยการผลิต

สูงขึ้น กรมชลประทาน ควรพิจารณาตรวจสอบ และหาแนวทางชวยเหลือดานแหลงน้ำใหเกษตรกร และ 

กรมพัฒนาที่ดิน พิจารณาสนับสนุนแหลงน้ำขนาดเล็กเพื่อบรรเทาความแหงแลงแกเกษตรกร และหนวยงาน 

ในกระทรวงเกษตรและสหกรณควรมีมาตรการหรือการบูรณาการโครงการ สรางการตระหนักรูใหเกษตรกรปลูกพืช 

ตามหลักวิชาการ เชน การเตรียมเมล็ดพันธุ การตรวจวิเคราะหธาตุอาหารในดิน และใชปุยใหเหมาะสมตาม 

คาวิเคราะหดิน รวมถึงใหความรู สนับสนุนใหเกษตรกร วางแผนการผลิตและบริหารจัดการน้ำในแปลง 

ใหเหมาะสมเพื่อชวยใหเกษตรกรสามารถลดตนทุนการผลิตลงได เพื่อชวยเหลือเกษตรกรบรรเทาปญหาราคา

ปจจัยการผลิต 

คำสำคัญ : แผนที ่เกษตรเพื ่อการบริหารจัดการเชิงรุก, Agri-Map, การปรับเปลี ่ยนพื ้นที ่, ความคุ มคา 

ของโครงการ



 

Abstract 

 A project on agricultural production management with the agricultural map for 

proactive management (Agri-Map) is one of the flagship projects of the Ministry of Agriculture 

and Cooperatives (MOAC). The project is under an agricultural ecosystem development sub-

plan, a master plan on the third issue in agriculture, a second strategy on building 

competitiveness, and a 20 year national strategy. The project implementation has two 

objectives. Firstly, the implementation aimed to develop tools for managing agricultural areas 

to be able to produce in accordance with the areas’ physical and economic conditions. 

Secondly, the implementation aimed to restructure the production of an agricultural product 

in a less suitable or at all unsuitable area to produce another product with higher physical and 

economic potential. In the fiscal year 2021, the Land Development Department (LDD) was the 

main agency for the project implementation, while the Department of Fisheries, the Queen 

Sirikit Department of Sericulture, the Department of Agricultural Extension, the Cooperative 

Auditing Department, and the Office of Agricultural Economics were jointly conducted 

agencies.   

This ongoing project was evaluated by the logical evaluation concept (Logic Model) 

was applied as a framework to evaluate the efficiency, effectiveness, and initial impact of the 

project, as well as, to provide recommendations for further project implementation to achieve 

its targets. Data for the evaluation were collected through interviews with 468 farmers who 

participated in the project to shift from cultivating rice to carrying out four other agricultural 

activities, namely fishery, mulberry, other alternative crops, and integrated farming. The data 

were also collected through interviews with officials of relevant agencies at the local level. 

This evaluation revealed that the project was efficient in implementing its activities but 

inefficient in disbursing the budget. The implementation of the project’s main activities was 

considered successful. The activities on developing databases and management guidelines for 

important agricultural products, transferring knowledge, developing a soil and water 

conservation system, and supporting production inputs to farmers could be implemented as 

targeted. The budget could not be disbursed as targeted. The budget of 267.26 million baht 

had already been disbursed, which was 96.57% of the budget of 276.76 million baht that had 

been allocated. 

It was also found that the project was still not as effective in implementation as it 

should be because there were still farmers participating in the project who did not make full 

adjustments to their production areas. The result indicated that the area management tools 



ฉ 

 

could be developed in accordance with the objective. Also, the provision of areas to 

participate in the project could be implemented as targeted The areas participating in the 

project were 98,305 rais in 51 provinces, accounting for 103.48% of the target. Farmers who 

had already adjusted their production accounted for 54.51% of all farmers participating in the 

project. Before joining the project, farmers received an average net return of 667.41 baht per 

rai from major rice cultivation in the crop year 2020/21. After joining the project, farmers who 

shifted from rice cultivation to fish farming, alternative crop cultivation (vegetables or bananas), 

integrated farming (rice with vegetables), and mulberry cultivation received an average net 

return of 1,845.85, 1,437.53, 794.55, and 3,494.47 baht per rai, respectively. These net returns 

were higher than those before joining the project. Farmers were most satisfied with the overall 

project. 

Moreover, the project had a positive impact on farmers who had changed their 

production, only 98.65% of farmers intended to continue their changing agricultural activities 

because they got more income as supplementary income for their households. The rest of  

the farmers (1.35%) intended not to continue due to their lack of labor and water resources 

for farming. The areas that had already been changed and yielded could generate an overall 

net return of 72.00 million baht. If all adjusted areas yield, they are expected to generate  

an overall net return of 94.47 million baht. Compared between before and after implementing 

the project, the net return increased by 28.86 million baht. The project will be worthwhile  

in the next two years and two months. 

This evaluation provides the following important recommendations. Firstly, the budget 

allocations by the Budget Bureau, which were divided into periodic intervals, affected the 

implementations of agencies at the local level. Agencies at the local level should therefore 

manage the budget received and their implementations in accordance with the farmers’ 

cultivating periods. 

Secondly, the LDD should increase public relations and clarifications to farmers 

regarding the changing of the areas in accordance with the soil and water conservation system 

in order to gain more understanding and confidence in the system and demonstrate success 

farm. The co-implementing agencies should also focus on changing the areas where other 

agricultural activities are inappropriate (such as rubber trees in northeastern and south of 

Thailand) besides the changing of rice cultivation areas. This is because some farmers do not 

want to change their agricultural production areas. They still want to maintain the rice-

cultivating area for their household consumption, have insufficient funds and labor for making 
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adjustments, and are not convinced that soil and water conservation systems can improve 

their cultivation, as well as are accustomed to the way of life that has been cultivating rice for 

a long time.  

Thirdly, farmers who have changed areas still need production inputs, such as seeds 

and fish breeds. The LDD should therefore be the primary agency for selecting areas and 

farmers to join in the project and other agencies at the local level should be involved in 

supporting production inputs and providing knowledge to farmers. 

Fourthly, the Royal Irrigation Department should consider examining and finding ways 

to assist farmers in agricultural water sources, LDD should consider supporting small water 

sources for farmers to alleviate drought, and other agencies under MOAC should have 

measures or integrate their work to assist farmers in alleviating the cost of production inputs. 

These are because some farmers were experiencing problems with water shortages and lack 

of funds for farming and rising prices of production inputs. 

Keywords: Agricultural map for proactive management, adjustment of agricultural areas, 

project worthiness 

 

 



 

คำนำ 

 รายงานการประเมินผลโครงการบริหารจัดการการผลิตสินคาเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหาร

จัดการเชิงรุก (Agri–Map) ประจำป 2564 จัดทำขึ ้นเพื ่อประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผลกระทบ 

ในเบื้องตนและความคุมคาของโครงการ สำหรับเปนขอมูลแกผูบริหารและหนวยงานท่ีเก่ียวของนำไปพิจารณา

ปรับปรุง แกไขการดำเนินงานโครงการหรือโครงการอ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกันตอไป  

 ศูนยประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ขอขอบคุณเจาหนาที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ที่เกี่ยวของ เชน กรมพัฒนาที่ดิน กรมสงเสริมการเกษตร กรมประมง และกรมหมอนไหม ทั้งในสวนกลางและ

ในระดับพื้นที่ที่ใหความอนุเคราะหขอมูล รวมถึงการติดตอประสานงาน ซึ่งไดรับความรวมมือเปนอยางดี และ

เกษตรกรที่เขารวมโครงการ ที่ไดสละเวลาในการใหขอมูลโดยละเอียด จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ หวังเปนอยางยิ่ง

วารายงานฉบับนี้จะเปนประโยชนแกหนวยงานท่ีเก่ียวของและผูท่ีสนใจตอไป   

ศูนยประเมินผล 

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

  พฤศจิกายน 2565 
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บทที ่1 

บทนำ 

1.1 ความสำคัญของงานประเมินผล 

 การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมสำหรับสินคาเกษตรที่สำคัญ เปนนโยบายในการจัดการและ 

ใชประโยชนท่ีดินของประเทศใหเกิดประโยชนสูงสุด ซ่ึงกระทรวงเกษตรและสหกรณไดออกประกาศกำหนดเขต

ความเหมาะสมสำหรับการผลิตสินคาเกษตรที่สำคัญ ทั้งพืช ปศุสัตว และประมง รวม 20 ชนิด เพื่อเปนขอมูล

ประกอบการตัดสินใจทำการผลิตของเกษตรกร และการตัดสินใจเชิงนโยบายของหนวยงานรัฐที่เกี ่ยวของ 

รวมทั้งคำนึงถึงความสมดุลระหวางการผลิตและการตลาด การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพัฒนาคุณภาพ

มาตรฐานสินคา และการลดตนทุนดวยการจัดการระบบขนสงสินคา ซึ่งสามารถจำแนกเขตการใชที่ดินได 4 

ระดับ คือ พื้นที่เหมาะสมสูง (S1) พื้นที่เหมาะสมปานกลาง (S2) พื้นที่เหมาะสมเล็กนอย (S3) และพื้นท่ี 

ไมเหมาะสม (N) กระทรวงเกษตรและสหกรณจึงดำเนินโครงการบริหารจัดการการผลิตสินคาเกษตรตามแผนท่ี

เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri–Map) โดยมีเปาหมายปรับเปลี่ยนการผลิตสินคาเกษตรในพื้นท่ี

เหมาะสมเล็กนอยและไมเหมาะสม (S3 และ N) เปนสินคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ ภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

(พ.ศ. 2561 – 2580) จำนวน 6 ลานไร และแผนพัฒนาการเกษตรในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) จำนวน 1.5 ลานไร มีกรมพัฒนาท่ีดินเปนหนวยงานหลักในการบูรณาการ

ความรวมมือกับหนวยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยถายทอดองคความรูดานเทคโนโลยีสำหรับ

การปรับเปลี่ยนการผลิต สนับสนุนปจจัยการผลิต พัฒนาสารสนเทศแผนที่การเกษตรเชิงรุกใหครอบคลุม  

มีความทันสมัยและเปนปจจุบัน รวมทั้งจัดทำแนวทางการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจระดับภาคและ

วิเคราะหเศรษฐกิจสินคาเกษตรท่ีสำคัญตั้งแตป 2559 เปนตนมา  

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 กระทรวงเกษตรและสหกรณไดดำเนินโครงการบริหารจัดการการผลิต

สินคาเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกซึ่งเปนโครงการที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ  

20 ป ในยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

ประเด็นที่ 3 ดานการเกษตร แผนยอยการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร มีเปาหมายในการปรับเปลี่ยนพื้นท่ี 

ไปผลิตสินคาเกษตรชนิดอ่ืนท่ีมีศักยภาพท้ังทางกายภาพและทางเศรษฐกิจท่ีสูงกวาชนิดเดิม จำนวน 95,000 ไร 

ไดแก หมอน เกษตรผสมผสาน พืชทางเลือกชนิดอื ่น และการประมง มีหนวยงานรวมดำเนินงาน  

6 หนวยงาน ไดแก กรมพัฒนาท่ีดิน กรมสงเสริมการเกษตร กรมประมง กรมหมอนไหม กรมตรวจบัญชีสหกรณ 

และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  

 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยศูนยประเมินผล ไดดำเนินการประเมินผลโครงการดังกลาว 

อยางตอเนื่องตั้งแตป 2560 โดยเนนการดำเนินกิจกรรมในพ้ืนท่ีและผลประโยชนท่ีเกิดข้ึนกับเกษตรกร รวมถึง

ปญหาและอุปสรรคตาง ๆ อยางไรก็ตาม ยังขาดการประเมินผลในกิจกรรมการพัฒนาสารสนเทศ Agri–Map 

ดังนั้น จึงเห็นควรประเมินผลโครงการ ป 2564 ใหครอบคลุมประเด็นดังกลาว และเพิ่มเติมการประเมินผล 

ในดานประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลกระทบเบื้องตน เพ่ือเติมเต็มการประเมินผลใหครอบคลุมกระบวนการ
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ดำเนินโครงการ และทราบถึงผลการดำเนินงานวาเปนไปตามเปาหมายที่ไดกำหนดไวหรือไม ทั้งนี้ ผลการ

ประเมินและขอเสนอแนะจะเปนประโยชนตอผูบริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณในการตัดสินใจเชิงนโยบาย 

และหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถนำไปใชในการพิจารณาปรับปรุงโครงการใหมีความเหมาะสมเปนไปตาม

วัตถุประสงคของโครงการ และเกิดประโยชนสูงสุดตอเกษตรกร 

1.2 วัตถุประสงคของงานประเมินผล 

1.2.1 เพื่อประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลกระทบเบื้องตนของโครงการบริหารจัดการการผลติ

สินคาเกษตรตามแผนท่ีเกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) ป 2564 

1.2.2 เพ่ือจัดทำขอเสนอแนะแนวทางในการดำเนินโครงการใหบรรลุตามเปาหมาย 

1.3 ขอบเขตของการประเมินผล 

1.3.1 พ้ืนท่ีเปาหมาย พ้ืนท่ีเขารวมโครงการ 51 จังหวัด 

1.3.2 ประชากรเปาหมาย 

1) เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 8,985 ราย 

2) เจาหนาที่หนวยงานที่เกี ่ยวของ ประกอบดวย กรมพัฒนาที่ดิน กรมประมง กรมหมอนไหม  

กรมสงเสริมการเกษตร กรมตรวจบัญชีสหกรณ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

1.3.3 ระยะเวลาของขอมูล  

1) ขอมูลการดำเนินโครงการ เปนขอมูลปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)  

2) ขอมูลผลผลิต เปนขอมูลปเพาะปลูก 2563/64 และ 2564/65 

1.4 นิยามศัพทเฉพาะ 

1.4.1 การบริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรม (Zoning)  

การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) หมายถึง การกำหนดขอบเขตพื้นที่ความเหมาะสม

ของการทำการเกษตรในแตละพื้นที่ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการผลิตสูง โดยกำหนดจากขอมูล ดิน น้ำ 

ภูมิอากาศ และสภาพแวดลอมดานตาง ๆ นำมาประกอบกับขอมูลพืช สัตว ประมง ในแตละชนิด รวมท้ัง

วิเคราะหรวมกับความตองการของตลาด และสมดุลของอุปสงค – อุปทาน (กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 

2557) 

1.4.2 แผนท่ีเกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)  

แผนที ่เกษตรเพื ่อการบริหารจัดการเช ิงร ุก (Agri-Map) เปนการบูรณาการขอมูลพื ้นฐาน  

ดานการเกษตรจากทุกหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เพื่อใชเปนเครื่องมือในการบริหาร

จัดการการเกษตรไทยใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นและครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยมีการปรับขอมูลใหทันสมัย และ

พัฒนาเพิ ่มความสะดวกการใชงานใหเกิดการเขาถึงขอมูลโดยงาย พรอมกับสามารถติดตามขอมูล 
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ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไดอยางถูกตองและรอบดานครอบคลุมการนำไปใชประโยชนทุกดานที่สำคัญ 

เปนการนำเทคโนโลยีเขามาประยุกตใชกับขอมูลดานการเกษตร ซึ่งสามารถชวยเหลือและแกปญหาใหกับ

เกษตรกรไทยในรายพื้นที่ไดเปนอยางดี นอกจากนี้ Agri-Map สามารถใชงานไดทั้งคอมพิวเตอร แท็บเล็ต และ

สมารทโฟนที ่เช ื ่อมตออินเทอรเน็ต โดยเขาใชงานผานหนาเว็บไซดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

(http://agri-map-online.moac.go.th/) หรือแอปพลิเคชั ่น Agri-Map ทั้งนี ้ เอกสารคู มือการใชสามารถ

ศึกษาและสามารถดาวนโหลดไดในหนาเว็บไซดดังกลาว 

1.4.3 ระดับความเหมาะสมของพ้ืนท่ี  

กรมพัฒนาท่ีดิน กำหนดเกณฑความเหมาะสมของพ้ืนท่ีในการผลิตสินคาเกษตรชนิดตาง ๆ โดยใช

เกณฑหลัก 2 ดาน คือ 

1) ดานสารสนเทศภูมิศาสตร ซึ่งเปนขอมูลจากแผนที่ตาง ๆ ไดแก แผนที่ดิน สภาพการใชที่ดิน  

เขตเสนฝน เขตปาตามกฎหมาย เขตปฏิรูปที่ดิน นิคมสหกรณการเกษตร เขตชลประทาน และขอบเขต 

การปกครอง 

2) ดานปจจัยตอการเจริญเติบโตของพืช ไดแก ความชื้น อุณหภูมิ ธาตุอาหารในดิน ความเค็ม 

ความเปนกรด-ดางของดิน และความเสียหายจากการเกิดน้ำทวม เปนตน 

จากปจจัยหลักทั้ง 2 ดาน นำมาพิจารณากำหนดระดับความเหมาะสมในการผลิตสินคาเกษตร           

4 ระดับ ไดแก  

  (1) S1 : Highly Suitable  เหมาะสมสูง - ไมมีขอจำกัดในการปลูก  

  (2) S2 : Moderately Suitable เหมาะสมปานกลาง - มีขอจำกัดเล็กนอยแกไขได 

  (3) S3 : Marginally Suitable เหมาะสมเล็กนอย - มีขอจำกัดท่ีแกไขไดยาก ตองลงทุนสูง 

  (4) N  : Non-Suitable  ไมเหมาะสม - มีขอจำกัดท่ีแกไขไมได หรือลงทุนสูงมาก 

1.5 วิธีการประเมินผล 

1.5.1 กรอบแนวคิดในงานประเมินผล 

1 ) ร ูปแบบการประเม ินผล ใช แนวค ิดการประเม ินผลแบบเช ิงตรรกะ (Logic Model)  

เปนกรอบในการกำหนดประเด็นที่ตองการประเมินผล ประกอบดวย 4 ดาน คือ ปจจัยนำเขา (Inputs) กิจกรรม 

(Activities)  ผลผลิต (Outputs) และผลลัพธ (Outcomes) 

2) ประเภทการประเม ินผล เปนการประเมินผลระหวางการดำเนินงานโครงการ (Ongoing 

Evaluation) เนื่องจากโครงการไดดำเนินการมาระยะหนึ่งแลว แตยังไมสิ้นสุดโครงการ  โดยมุงเนนพิจารณา

ผลผลิต ผลลัพธ ปญหา อุปสรรค ท่ีเกิดข้ึนจากการดำเนินงาน 

3) แผนแบบการประเมินผล เปนการเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจริงกับเปาหมายโครงการ เปรียบเทียบ

กอนและหลังมีโครงการ และเปรียบเทียบผลตอบแทนสุทธิจากการปรับเปลี่ยนไปผลิตสินคาชนิดอื่นกับสินคา

ขาวในปเพาะปลูก 2563/64 
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ภาพท่ี 1.1 กรอบแนวคิดในการประเมินผลโครงการบริหารจัดการการผลิตสินคาเกษตรตามแผนท่ีเกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) ป 2564  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินผลโครงการบริหารจัดการการผลิตสินคาเกษตรตามแผนท่ีเกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) ป 2564 

 

ความคุมคาของโครงการ 

องคความรู/เทคโนโลย ี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

ปจจัยนำเขา (Inputs) 

 

งบประมาณ 275.8027 ลานบาท 

หนวยงาน 

พด., กป., กสก., มม., 

ตส., สศก 

 

ปจจัยการผลิต 

กิจกรรม (Activities) 

 

พัฒนาและปรับปรุงแผนที่ Agri-Map 

จัดทำแนวทางการบริหารจัดการ

สินคาเกษตรที่เหมาะสมกับศักยภาพ

ของพ้ืนที่ 

 

สำรวจพ้ืนที่ไมเหมาะสมโดยใช  

Agri-Map 

ประชุมชี้แจงการดำเนินงาน 

ตามแผนงานรายจังหวัด 

การชี้แจงโครงการ 

การถายทอดองคความรู 

การสนับสนุนปจจัยการผลติ 

พ้ืนที่ไดรับการ

ปรับเปลี่ยน 

เกษตรกรไดรับปจจัย 

การผลิต/นำไปใชประโยชน 

พ้ืนที่เขารวมโครงการ/

เกษตรกร 

แนวทางการบริหาร

จัดการสินคาเกษตร

ที่หมาะสมกับศักยภาพ

พ้ืนที่ 

 

แผนที่ Agri-Map ไดรบั

การพัฒนาและปรบัปรงุ 

ผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ (Outcomes) 

เกษตรกร 

มีองคความรู

เพ่ิมขึ้น 

ผลตอบแทน 

ผลกระทบ (Impact) 

เกษตรกรปรบัเปลีย่น

ตอเน่ือง 

มูลคาผลตอบแทน 

ทางเศรษฐกิจ 

เกษตรกรไดรับความรู/

นำไปใชประโยชน 

ความพึงพอใจ 
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1.5.2 ประเด็นและตัวชี้วัด จากรูปแบบการประเมินผลดังกลาว นำมาสรางเปนประเด็นและตัวชี้วัดของ

โครงการฯ ป 2564 ดังนี้ (ตารางท่ี 1) 

ตารางท่ี 2.1 ประเด็น ตัวชี้วัด และเกณฑการวัด ของการประเมินผลโครงการ 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑ 

1. ปจจัยนำเขา (Inputs)   

   1.1 งบประมาณ - รอยละของงบประมาณท่ีเบิกจาย - รอยละ 100  

 - รอยละของความเพียงพอของ

งบประมาณท่ีไดรับจดัสรร  

- รอยละของความทันเวลาการจดัสรร

งบประมาณเมื่อเทียบกับแผนการ

ปฏิบัติงาน 

- ไมนอยกวารอยละ 80 ของเจาหนาท่ี  

 

- ไมนอยกวารอยละ 80 ของเจาหนาท่ี 

   1.2 บุคลากร/หนวยงาน - จำนวนหนวยงานท่ีรวมบูรณาการ - ตามเปาหมายท่ีกำหนด 

   1.3 ปจจัยการผลิต - จำนวนชนิดและปรมิาณปจจัย 

การผลิตท่ีสนับสนุน 

- ตามเปาหมายท่ีกำหนด 

1.4 องคความรู/เทคโนโลย ี - จำนวนหลักสูตรท่ีอบรมใหเกษตรกร - ตามเปาหมายท่ีกำหนด 

2. กิจกรรม (Activities)   

   2.1 ช้ีแจงการดำเนินงานโครงการ - จำนวนครั้งท่ีช้ีแจงโครงการ - ตามเปาหมายท่ีกำหนด 

   2.2 การถายทอดความรู - จำนวนครั้งของการถายทอดความรู - ตามเปาหมายท่ีกำหนด 

   2.3 การสนับสนุนปจจัยการผลติ 

 

- รอยละของหนวยงานในระดับพ้ืนท่ีท่ี

สนับสนุนปจจัยการผลติไดทันเวลา 

- ไมนอยกวารอยละ 80  

3. ผลผลิต (Outputs)   

3.1 ฐานขอมูลท่ีพัฒนา - จำนวนฐานขอมูลสินคาเกษตร   - ตามเปาหมายท่ีกำหนด  

(5 ชนิด) 

3.2 แนวทางการบริหารจัดการสินคา

เกษตร 

- รอยละของแนวทางการบริหาร

จัดการสินคาเกษตรท่ีเหมาะสมกับ

พ้ืนท่ีท่ีดำเนินการแลวเสร็จ 

- รอยละ 100 

 

 

   3.3 พ้ืนท่ีเขารวมโครงการ - จำนวนพ้ืนท่ีท่ีไดรับการสนับสนุนการ

ปรับเปลีย่นการผลติ 

- ตามเปาหมายท่ีกำหนด 

 - จำนวนพ้ืนท่ีท่ีไดรับการจดัทำระบบ

อนุรักษดินและน้ำ 

- ตามเปาหมายท่ีกำหนด 

3.4 เกษตรกรไดรับการถายทอด

ความรู/ทักษะการผลิตสินคาใหม 

- รอยละของเกษตรกรท่ีไดรับการ

ถายทอดความรู 

- รอยละ 100  
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ตารางท่ี 2.1 ประเด็น ตัวชี้วัด และเกณฑการวัด ของการประเมินผลโครงการ (ตอ) 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑ 

3.5 ปจจัยการผลิตสำหรับการ

ปรับเปลีย่น 

- จำนวนของเกษตรกรท่ีไดรับการ

สนับสนุนปจจัยการผลติ 

- ตามเปาหมายท่ีกำหนด 

 - รอยละของเกษตรกรท่ีไดรับปจจยั  

การผลิตทันตอการนำไปใช 

- ไมนอยกวารอยละ 80 ของเกษตรกร

ท่ีไดรับปจจัยการผลิต 

3.6 การปรับเปลีย่นการผลติ - รอยละของเกษตรกรท่ีปรับเปลี่ยน

การผลิตแลว 

- ไมนอยกวารอยละ 80 ของเกษตรกร

ท่ีเขารวมโครงการ 

4. ผลลัพธ (Outcomes)   

4.1 การนำความรูไปใช - รอยละของเกษตรกรท่ีนำความรู 

ท่ีไดรับไปใชประโยชน 

- ไมนอยกวารอยละ 80 ของเกษตรกร

ท่ีไดรับการถายทอดความรู 

4.2 ผลตอบแทน - รอยละของมูลคาผลตอบแทน 

ท่ีเพ่ิมข้ึนจากพ้ืนท่ีท่ีปรับเปลีย่นการผลิต 

และจัดทำระบบอนุรักษดินและน้ำ 

- ไมนอยกวารอยละ 10  

 - รอยละของเกษตรกรท่ีมผีลตอบแทน

เพ่ิมข้ึน 

- ไมนอยกวารอยละ 70 

5. ทัศนคติและความพึงพอใจ   

   5.1 เกษตรกร ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรตอ 

- การดำเนินงานของเจาหนาท่ี  

- การปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลติ 

- การถายทอดความรู  

- ปจจัยการผลิตท่ีไดรบั 

- ผลตอบแทนหลังจากการปรับเปลี่ยน 

- ไมต่ำกวาระดับมาก 

 

 

 

   5.2 เจาหนาท่ี ระดับความพึงพอใจของเจาหนาท่ีตอ 

- การใช Agri-Map  

- การใชแนวทางการบริหารจัดการเขต

เกษตรเศรษฐกิจระดับภาคและ 

การวิเคราะหเศรษฐกิจสินคาเกษตร 

ท่ีสำคัญ 

- ไมต่ำกวาระดับมาก 

1.5.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

1) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนการรวบรวมขอมูลจากเกษตรกรที่เขารวมโครงการและ

เจาหนาที ่ที ่เกี ่ยวของ โดยใชแบบสอบถามและแบบสัมภาษณเปนเครื ่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล  

โดยมีวิธีการกำหนดขนาดตัวอยางและการสุมตัวอยาง ดังนี้ 
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(1) เกษตรกร กำหนดขนาดตัวอยางเกษตรกรโดยประยุกตใชกฎแหงความชัดเจน (Rule of 

Thumb) ซึ่งเปนการกำหนดขนาดของตัวอยางในลักษณะของอัตราสวนที่คิดเปนรอยละ ซึ่งมีรายละเอียด 

ดังนี้ (Neuman, 1991 อางถึงใน สมชาย วรกิจเกษมสกุล, 2554) (Placeholder1) (สมชาย วรกิจเกษมสกุล, 

2554) และใชวิธีการสุมตัวอยางอยางงาย (Simple Random Sampling) จากบัญชีรายชื่อเกษตรกรที่เขา

รวมโครงการ แยกตามกิจกรรมโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ประชากรนอยกวา 1,000 ราย จำนวนตัวอยางไมนอยกวา รอยละ 30 

ประชากรเทากับ 1,001 – 10,000 ราย จำนวนตัวอยางไมนอยกวา รอยละ 10 

ประชากรเทากับ 10,001 – 150,000 ราย จำนวนตัวอยางไมนอยกวา รอยละ 1 

ประชากรมากกวา 150,000 ราย จำนวนตัวอยางไมนอยกวา รอยละ 0.025 

ในการประเมินผลครั้งนี้ ตองการแสดงผลการดำเนินงานแยกเปนรายกิจกรรม เนื่องจาก

กิจกรรมและผลตอบแทนที่ไดในแตละกิจกรรมมีความแตกตางกัน จึงกำหนดขนาดตัวอยางของแตละกิจกรรม 

เปนอิสระตอกัน โดยแบงประชากรเปน 4 กลุม ไดแก เกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนการปลูกขาวเปน 1) ประมง  

2) หมอนไหม 3) พืชทางเลือกใหม และ 4) เกษตรผสมผสาน (การจัดทำระบบอนุรักษดินและน้ำ)  

โดยเกษตรกรที่เขารวมกิจกรรมประมง พืชทางเลือกใหม และเกษตรผสมผสาน กำหนดขนาดตัวอยาง  

รอยละ 10 เนื ่องจากมีประชากรเทากับ 1,001 – 10,000 ราย ไดขนาดตัวอยาง 190 ราย 103 ราย และ  

599 ราย ตามลำดับ ในขณะท่ีเกษตรกรที่เขารวมกิจกรรมหมอนไหม ใชอัตราสวนการกำหนดขนาดตัวอยาง 

รอยละ 30 เนื่องจากมีประชากรนอยกวา 1,000 ราย ไดขนาดตัวอยาง 20 ราย ดังนั้น จำนวนตัวอยางรวมท้ัง 

4 กลุม เทากับ 912 ราย ทั้งนี้ เนื่องจากงบประมาณที่ไดรับจัดสรรสำหรับการประเมินผลครั้งนี้ สามารถ

สำรวจตัวอยางไดประมาณ 400 ตัวอยาง จึงปรับลดจำนวนตัวอยางลงตามสัดสวนของขนาดตัวอยาง 

ที่คำนวณได โดยคงจำนวนตัวอยางของเกษตรกรที่ปลูกหมอนไหมไวจำนวน 20 ตัวอยาง และสรุปจำนวน

ตัวอยางในแตละกิจกรรมไดตามตารางท่ี 2.2 

ตารางท่ี 2.2 จำนวนเกษตรกรตัวอยาง 

หนวย: ราย 

กิจกรรม 

จำนวนเกษตรกร 

ท่ีเขารวมโครงการ 

(1) 

อัตราสวน 

ในการกำหนด

ขนาดตัวอยาง

(2) 

จำนวนเกษตรกร 

ตัวอยางท่ีคำนวณได  

(3) = ((1)*(2))/100 

จำนวน

ตัวอยางท่ี

ปรับลด/เพ่ิม 

(4) 

ผลการ

เก็บขอมลู 

1. ประมง 1,900 10 190 81 94 

2. หมอนไหม 67 30 20 20 34 

3. พืชทางเลือกใหม 1,026 10 103 44 52 

4. เกษตรผสมผสาน 5,992 10 599 255 288 

รวม 8,985 - 912 400 468 

ท่ีมา: จากการคำนวณ 
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(2) เจาหนาที่ เปนการเก็บขอมูลจากเจาหนาที่หนวยงานที่รับผิดชอบโครงการโดยใชวิธีการ

เลือกตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Selection) หนวยงานละอยางนอย 1 ราย ในจังหวัดท่ี 

ตกเปนตัวอยาง จังหวัดละ 2 – 4 ราย ใหครอบคลุมทุกสินคาท่ีปรับเปลี่ยนการผลิต  

2) ข อม ูลทุต ิยภ ูม ิ (Secondary Data) เป นการรวบรวมขอมูลจากเอกสารที ่ เก ี ่ยวข อง 

กับโครงการ รายงานผลการดำเนินงาน เอกสารประกอบการประชุม เว็บไซตและแหลงอ่ืน ๆ   

1.5.4 การวิเคราะหขอมูล  

การประเมินผลครั้งนี้ เปนการวิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) โดยใชสถิติพรรณนา 

(Descriptive Statistics) ในการอธิบายขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง เชน คารอยละ คาเฉลี่ย คาผลรวม 

ประกอบดวย 

1) การวิเคราะหคาใชจายทางการเกษตรของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการในการปลูกขาวปเพาะปลูก  

2563/64 และกิจกรรมที่เกษตรกรปรับเปลี่ยน เชน ประมง หมอน  พืชระยะสั้นอื่น ๆ ไดแก ผัก สมุนไพร 

และพืชทางเลือกชนิดใหมอ่ืน ๆ และผลตอบแทนท่ีเกษตรกรไดรับท้ังท่ีเปนเงินสดและไมเปนเงินสด  

2) การวิเคราะหทัศนคติโดยวัดความพึงพอใจของเกษตรกรและเจาหนาท่ีท่ีมีตอโครงการ 

3) การวิเคราะหความคุมคาการดำเนินโครงการโดยพิจารณาจาก 

3.1) ประสิทธิภาพ วัดจากผลงานท่ีทำไดเปรียบเทียบกับเปาหมายและงบประมาณ 

 ผลงานท่ีทำได  = 

  

 

 

  การเบิกจายงบประมาณ  =  

 

3.2) ประสิทธิผล วัดจากผลสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายของโครงการ 

 

 ผลสำเร็จการบรรลุวัตถุประสงค =  

 

3.3) ผลกระทบเบื้องตนของโครงการ วัดผลประโยชนทางเศรษฐกิจที่คาดวาจะเกิดขึ้นโดย

การคำนวณมูลคาทางเศรษฐกิจจากภาพรวมของผลตอบแทนที่ไดเกษตรกรไดรับหลังจากปรับเปลี ่ยน

กิจกรรมการผลิต 

งบประมาณท่ีเบิกจายจริง 

งบประมาณตามแผน 
X 100 

กิจกรรมท่ีทำได 

กิจกรรมท้ังหมด 
X 100 

จำนวนวัตถุประสงคท่ีดำเนินการไดตามเปาหมาย 

จำนวนวัตถุประสงคท้ังหมด 
X 100 
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1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

ผูบริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณและหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถนำผลการประเมินผลไปใช

เปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายรวมทั้งทบทวนและปรับปรุงการดำเนินโครงการใหเหมาะสม

และมีประสิทธิภาพมากข้ึน



  

บทที่ 2 

การตรวจเอกสาร แนวคิดและทฤษฎ ี

2.1 การตรวจเอกสาร 

ผูประเมินไดตรวจเอกสารงานวิจัยและงานประเมินผลที่เกี่ยวของ ไดแก การวิเคราะหตนทุนและ

ผลตอบแทน การวัดประสิทธิภาพ การวัดประสิทธิผล และการวิเคราะหความคุมคาของโครงการ รวมท้ัง 

การประเมินผลโครงการที ่ผานมาและการวิจัยที ่เกี ่ยวของกับโครงการ เพื ่อใหทราบถึงแนวทางการ

ประเมินผล และขอมูลท่ีใชในการวิเคราะห ผลการตรวจเอกสาร มีดังนี้ 

2.1.1 การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทน 

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2563ก) ทำการประเมินผลโครงการระบบสงเสริมการผลิต

แบบแปลงใหญ ซึ่งมีวัตถุประสงคในการสนับสนุนใหเกษตรกรมีการรวมกลุมและบริหารจัดการรวมกัน  

มีตลาดรองรับท่ีแนนอน เกษตรกรสามารถลดตนทุนการผลิตขาว ขาวโพดเลี้ยงสัตว มันสำปะหลัง ออย และ

ปาลมน้ำมัน และผลผลิตตอหนวยเพิ่มขึ้น โดยไดมีการเปรียบเทียบขอมูลตนทุนและผลตอบแทนการผลิต

สินคาท้ัง 5 ชนิดขางตนของเกษตรกรกอนและหลังการเขารวมโครงการ โดยใชแนวคิดการวิเคราะหตนทุน

และรายไดทั้งที่เปนเงินสด และไมเปนเงินสด ซึ่งในการวิเคราะไดมีการจำแนกประเภทของคาใชจายท่ี

เปลี่ยนแปลงไปเพื่อใหทราบวาคาใชจายแตละประเภทเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดบาง ไดแก คาวัตถุดิบ 

(ทอนพันธุ เมล็ดพันธุ) คาใชจายปจจัยการผลิต (ปุย สารเคมีกำจัดศัตรูพืชและอื่น ๆ น้ำมันเชื้อเพลิง ไฟฟา 

วัสดุทางการเกษตร วัสดุสิ ้นเปลือง และอื่น ๆ) และคาแรงงานสำหรับปลูก ดูแลรักษา เก็บเกี่ยว และ 

คาขนสง พบวา ในภาพรวมเกษตรกรที ่เขารวมโครงการสามารถลดคาใชจายในการผลิตได สงผลให

เกษตรกรสามารถเพิ่มมูลคาผลผลิตจากการลดตนทุนการผลิตได ขณะท่ี อิสระ สุวิทยาภรณ (2558)  

ไดศึกษาตนทุนและผลตอบแทนของการลงทุนเลี้ยงปลานิลในพ้ืนท่ีเหมาะสมสำหรับเลี้ยงปลานิลเชิงพาณิชย

จังหวัดพิษณุโลก โดยใชการวิเคราะหตนทุนคงที ่และตนทุนผันแปรทั้งที่เปนเงินสดและไมเปนเงินสด 

ประกอบดวย คาพันธุปลา คาอาหาร คายารักษาโรค คาไฟฟา คาแรงงาน คาน้ำมันเชื้อเพลิง รวมถึงคา 

เสียโอกาส และคาเสื่อมราคา พบวา เกษตรกรท่ีเลี้ยงปลานิลในบอดินขนาดเฉลี่ย 1.07 ไร แบบเลี้ยงรวมกับ

ปลาชนิดอ่ืน ๆ ไดผลผลิตเฉลี่ย 604.13 กิโลกรัมตอไร เปนผลผลิตปลานิลเฉลี่ย 192.49 กิโลกรัมตอไร และ

ปลาชนิดอื ่น ๆ เฉลี ่ย 411.64 กิโลกรัมตอไร ใชตนทุนทั ้งหมดเฉลี ่ย 20,033.68 บาทตอไร และได

ผลตอบแทนเปนกำไรสุทธิเฉลี่ย 1,737.08 บาทตอไร หรือ 2.88 บาทตอกิโลกรัม นอกจากนี้ แสงเดือน โพ

ชนา และ สมบัติ พันธวิศิษฎ (2555) ไดทำการวิเคราะหเปรียบเทียบตนทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ

และสังคมของเกษตรกร ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กับเกษตรกรที่ทำการเกษตรแบบทั่วไป 

(ขาว) ในจังหวัดลำปาง ปเพาะปลูก 2552/53 ซึ่งในการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนของการทำเกษตร

แบบผสมผสาน จะพิจารณาตนทุนและผลตอบแทน ทั้งที่เปนเงินสดและไมเปนเงินสด คือ ประกอบดวยคา
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ปจจัยการผลิต ไดแก คาพันธุพืช พันธุสัตว คาปุย สารเคมี คานำมันเชื้อเพลิง คาไฟฟา คาวัสดุทางการเกษตร  

คาเชาที่ดิน คาภาษีที่ดิน เปนตน เชนเดียวกับการประเมินผลของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรและ

การศึกษาของอิสระ สุวิทยาภรณ โดยเปนตนทุนรวมทั้งการผลิตพืชและสัตวของเกษตรกรที่ใหผลผลิตหรือ

รายไดมากที่สุด 3 ลำดับแรก ผลการวิเคราะห พบวา ตนทุนของเกษตรกรที่ทำการผลิตแบบผสมผสานตาม

หลักเศรษฐกิจพอเพียงเฉลี่ย 3,338.12 บาทตอไร และตนทุนของเกษตรกรที่ปลูกขาวอยางเดียวเฉลี่ย 

4,799.91 บาทตอไร โดยเกษตรกรที่ทำการผลิตแบบผสมผสานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ใชแรงงานของ

ตนเอง รวมทั้งใชพันธุของตนเอง ปุยธรรมชาติและสารกำจัดศํตรูพืชที่ทำขึ้นเอง จึงมีตนทุนต่ำกวา แตเม่ือ

พิจารณากำไรท่ีเกษตรกรไดรับ (รายไดท้ังหมดหักลบดวยตนทุนท้ังหมด) พบวา เกษตรกรท่ีทำการผลิตแบบ

ผสมผสานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีกำไรเฉลี่ย 1,314.93 บาทตอไร และเกษตรกรที่ปลูกขาวมีรายได

สุทธิเฉลี่ย 1,117.49 บาทตอไร โดยเกษตรกรที่ทำการผลิตแบบผสมผสานมีกำไรมากกวาเกษตรกรที่ปลูก

ขาวอยางเดียว เนื่องจากเกษตรกรสามารถจำหนายผลผลิตหมุนเวียนไดทุกเดือนและมีรายไดเพิ่มจากการ

แปรรูปผลผลิตที่เหลือจากการเก็บเกี่ยว ตางจากเกษตรกรที่ปลูกขาวอยางเดียวจะมีรายไดจากการจำหนาย

ขาวเพียงอยางเดียว จึงทำใหเกษตรกรที่ทำการผลิตแบบผสมผสานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมีกำไร

มากกวาเกษตรกรท่ีปลูกขาวเพียงอยางเดียว  

จากการตรวจเอกสารทำใหทราบแนวคิดที่นำมาใชวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทน รวมท้ัง

ทำใหทราบรายละเอียดของคาใชจายในการผลิตพืช การทำประมง รวมถึงเกษตรผสมผสาน ซึ่งสามารถ

นำมาประยุกตใชในการกำหนดแนวทางในการรวบรวมขอมูลตนทุนหรือคาใชจายสำหรับการผลิตสินคา

เกษตรแตละชนิดสินคาเกษตรเพ่ือประเมินผลตอไป 

2.1.2 การวิเคราะหประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผลกระทบ และความคุมคาของโครงการ 

กระทรวงคมนาคม โดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (2559) ไดจัดทำ

รายงานการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในมิติตาง ๆ ซ่ึงพบวา 

มิติประสิทธิภาพ สามารถดำเนินการจัดทำผลผลิต “นโยบายและแผนการขนสงและจราจร”  

ไดตามเปาหมายที่กำหนดจำนวน 22 เรื่อง ซึ่งมากกวาผลผลิตในปที่ผานมา และไดรับจัดสรรงบประมาณ

นอยกวาปที่ผานมาจึงมีตนทุนตอหนวยต่ำกวา เมื่อคิดเปนสัดสวนคาใชจายจริงตอคาใชจายตามแผนการ

ดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 สามารถเบิกจายไดใกลเคียงกับแผนงบประมาณมากกวาการ

ดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดังนั ้น จึงสรุปไดว า สนข. สามารถปฏิบัติภารกิจไดอยาง 

มีประสิทธิภาพ 

มิติประสิทธิผล จากการจัดทำผลผลติ “นโยบายและแผนการขนสงและจราจร” จำนวน 22 

เรื่อง ทำใหสามารถบรรลุเปาหมายการใหบริการที่วา “หนวยงานที่เกี่ยวของดำเนินการตามนโยบายและ

แผนอยางเปนรูปธรรมในการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพการขนสงและจราจร และหนวยงานที่เกี่ยวของ

ดำเนินการตามนโยบายและแผนเพื่อนำไปสูการพัฒนาอยางเปนรูปธรรม” และผูรับบริการมีความพึงพอใจ 

รอยละ 86.53 ซ่ึงมากกวาปท่ีผานมา แสดงวาสามารถปฏิบัติภารกิจไดอยางมีประสิทธิผล 
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มิติผลกระทบ สามารถจัดทำผลผลิต “นโยบายและแผนการขนสงและจราจร” ที่สงผลให

ประชาชนไดรับบริการดานการขนสงและจราจรที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และประหยัด โดยมีแนวโนม 

ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปที่ผานมา ดังนี้ 1) ประชาชนโดยสารรถไฟที่มีความเร็วเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 2) การขนสงสินคา

ทางน้ำโดยผานทาเรือตาง ๆ เพิ่มขึ้น และ 3) จำนวนอุบัติเหตุและผูเสียชีวิตจากการขนสงทางน้ำและ 

ทางถนนลดลง  

สรุปไดวา การปฏิบัติภารกิจของสำนักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจรในการ

จัดทำผลผลิต “นโยบายและแผนการขนสงและจราจร” มีความคุมคา เห็นควรคงภารกิจไว 

เชนเดียวกับฝายตรวจติดตามและประเมินผลแผนโครงการ กองแผนงานและงบประมาณ 

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน (2555) ไดมีการประเมินความคุมคาของโครงการกอสรางถนนสำหรับ 

น้ำลนผาน (Wet Crossing) ประจำป พ.ศ. 2553 และ 2554 เพื่อใหทราบความคุมคาและสมประโยชน 

ของโครงการ และทำใหทราบวาผลการดำเนินโครงการเปนไปตามวัตถุประสงคที่กำหนดไวหรือไม โดยใช

แนวคิดการประเมินความคุมคาภารกิจภาครัฐ ประกอบดวยการพิจารณาใน 3 ประเด็น ไดแก ประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล และผลกระทบ โดยกำหนดตัวชี้วัดดานประสิทธิภาพ ไดแก ตนทุนตอหนวย สัดสวนผลผลิตตอ

ทรัพยากร และสัดสวนคาใชจายจริงตอคาใชจายตามแผน ดานประสิทธิผล ไดแก ระดับความสำเร็จในการ

บรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมาย ระดับความพึงพอใจของผูใชประโยชนและคุณภาพการบริการ โดยเก็บ

รวบรวมขอมูลจากชาวบานท่ีอยูในพ้ืนท่ีท่ีมีสวนเก่ียวของกับการดำเนินโครงการ ผลการประเมินพบวา  

ดานประสิทธ ิภาพ พิจารณาจากปร ิมาณผลผลิตทําไดจร ิง พบวา เปนไปตามแผน 

โดยการใชงบประมาณในการกอสรางถนนสำหรับน้ำลนผานจำนวน 2 จุด ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  

และ 2554 มีคาใชจายไมเทากัน เนื่องจากการกอสรางขึ้นอยูกับสภาพความเหมาะสมของแตละแหง  

โดยดำเนินการแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดทั้ง 2 จุด และประชาชนบริเวณพื้นที่โครงการมีความ 

พึงพอใจตอโครงการ  

ดานประสิทธิผล พิจารณาจากระดับความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงคเปาหมาย พบวา 

ประชาชนบริเวณพื้นที่โครงการมีสวนรวมในการบริหารจัดการน้ำมีจิตสำนึกรักและหวงแหน รูคุณคาในการ 

ใชน้ำ มีความภาคภูมิใจในความอุดมสมบูรณ สามารถแกปญหาภัยแลง และการชะลอการไหลของน้ำได  

ในดานสังคม เกิดความรัก สามัคคีในชุมชน ดานเศรษฐกิจประชาชนมีแหลงอาหาร โดยหาอาหารจาก 

ลำหวยมาบริโภค  

ดานผลกระทบ พิจารณาผลกระทบท้ังทางตรงและทางออมจากการดำเนินโครงการกอสราง

ถนนสำหรับน้ำลนผาน พบวา ประชาชนในพื้นที่ 2 ขางลำหวย ไดรับประโยชนโดยสามารถใชน้ำสำหรับ 

ทำการเกษตร บริโภค เลี้ยงสัตว หาอาหารได ในทางตรงขาม ประชาชน ท่ีอยูหางไกลไมไดรับประโยชนจาก

โครงการทำใหมีทัศนคติไมดีตอโครงการ  

จากการตรวจเอกสารทำใหทราบถึงแนวทางการวิเคราะหประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

ผลกระทบ และความคุมคาโครงการ ซึ่งจะพิจารณาใน 3 มิติ ไดแก มิติประสิทธิภาพ มิติประสิทธิผล และ
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ผลกระทบ นอกจากนี้  การวิเคราะหความคุมคาของโครงการในการดำเนินการของภาครัฐ สามารถใชใน

การประเมินระดบักรม หนวยงาน ภารกิจ รวมท้ังสามารถประยุกตใชไดกับการประเมินในระดับโครงการได 

2.1.3 การศึกษาวิจัยและประเมินผลท่ีเกี่ยวของกับโครงการบริหารจัดการการผลิตสินคาเกษตรตาม

แผนท่ีเกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) 

โครงการบริหารจัดการการผลิตสินคาเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก 

(Agri-Map) เปนโครงการที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ดังนั้น สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

(2564ก, 2564 ข) จึงดำเนินการประเมินผลโครงการอยางตอเนื ่องทุกป ตั ้งแตป 2560 – 2563 โดย

ประยุกตใชวิธีการประเมินผลเชิงตรรกะ (Logic Model) เนนการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงผลตอบแทน

ของเกษตรกรที่เขารวมโครงการทั้งกอนและหลังการปรับเปลี่ยนการผลิตเปนกิจกรรมที่เหมาะสมกับพื้นท่ี

ตาม Agri-Map และไดรับผลผลิตแลว ไดแก ประมง หมอนไหม พืชเศรษฐกิจ (ออยโรงงานและขาวโพด 

เลี้ยงสัตว) หญาเลี้ยงสัตว และเกษตรผสมผสาน (พืชระยะสั้น เชน พืชผัก) โดยผลการประเมินทั้ง 4 ป 

เปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ในภาพรวมเกษตรกรไดรับผลตอบแทนสุทธิเพิ ่มขึ ้นหลังจากการ

ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิต แตหากพิจารณาเปนรายสินคา พบวา เกษตรกรที่ทำการปรับเปลี่ยนเปนการ

ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในป 2562 ไดรับผลตอบแทนสุทธินอยกวาการปลูกขาว เนื่องจากเกษตรกรผูปลูก

ขาวโพดเลี้ยงสัตวประสบปญหาแมลงศัตรูพืชทำลายผลผลผลิต นอกจากนี้ ในการประเมินผลโครงการ 

ป 2561 ไดมีการศึกษาเปรียบเทียบผลตอบแทนกับเกษตรกรท่ีไมไดเขารวมโครงการท่ียังคงปลูกขาว พบวา 

เกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนพื้นที่เปนกิจกรรมอื่นไดรับผลตอบแทนมากกวาเกษตรกรที่ยังคงปลูกขาวเชนกัน 

อยางไรก็ตาม เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการสวนใหญประสบปญหาขาดแคลนน้ำ เนื่องจากอยูในพ้ืนท่ีนอกเขต

ชลประทาน ขณะท่ีเกษตรกรบางรายขาดความเขาใจอยางชัดเจนในวัตถุประสงคของโครงการ ทำให 

ไมเชื ่อมั่นในการปรับเปลี่ยนการผลิต และบางสวนยังไมเห็นผลผลิตที่จะไดรับอยางชัดเจน จึงไมกลา

ปรับเปลี่ยนการผลิตอยางเต็มพื้นที่ อีกทั้งมีเกษตรกรที่ประสงคจะนำพื้นที่เขารวมโครงการเพิ่มเติมแต 

ไมสามารถเขารวมโครงการได เนื่องจากเปนพ้ืนท่ี S1 และ S2 ในการปลูกขาวซ่ึงอยูนอกพ้ืนท่ีเปาหมายของ

โครงการ นอกจากนี้ มีการประเมินผลการใชประโยชน Agri-Map เพ่ือวางแผนกำหนดพ้ืนท่ีเขารวมโครงการ

ของเจาหนาที่ โดยเจาหนาที่ของหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่สามารถใชประโยชนจาก Agri-Map ได แตมี

เจาหนาท่ีบางสวนท่ีขาดความชำนาญในการใชงาน และขอมูลในแผนท่ีบางจุดไมตรงกับสภาพความเปนจริง

หรือไมเปนปจจุบัน ทั้งนี้ หนวยงานที่เกี่ยวของในการปรับปรุงขอมูลใน Agri-Map จะทยอยปรับขอมูลทุก  

2 ป สำหรับการวิเคราะหความคุมคาของโครงการ ป 2563 โดยเปรียบเทียบมูลคาทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนกับ

งบประมาณท่ีใชจายไป พบวา ในปแรกหลังจากการปรับเปลี่ยนยังไมเกิดความคุมคา โดยคาดวาจะเกิดความ

คุมคาในปท่ี 2  

ในสวนการประเมินผลกระทบของนโยบายสาธารณะตอความเปนอยู ทางเศรษฐกิจของ

เกษตรกรไทย (วิษณุ อรรถวานิช, 2564) ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินผลกระทบของนโยบายสาธารณะ 

ในภาคการเกษตรตอรายไดสุทธิและภาระหนี้สินของครัวเรือนเกษตรไทยท่ีเขารวมโครงการ และเพ่ือสะทอน



15 

 

ความคุมคาของการใชงบประมาณแผนดิน โดยใชคาความนาจะเปนของการเขารวมโครงการ (Generalized 

Propensity Score) ประเม ินผลกระทบโดยใช ต ัวแปรหลายทางเล ือก (Multi-Valued Treatment) 

เปรียบเทียบเกษตรกรที่เขารวมโครงการและไมเขารวมโครงการตามนโยบายที่สำคัญของกระทรวงเกษตร

และสหกรณ จำนวน 8 โครงการ รวมถึงโครงการบริหารจัดการการผลิตสินคาเกษตรตามแผนที่เกษตรเพ่ือ

บริหารจัดการเชิงรุก ผลการประเมิน พบวา เมื่อเทียบกับเกษตรกรที่ไมไดเขารวมโครงการ เกษตรกร 

ท่ีเขารวมโครงการมีรายไดครัวเรือนเกษตรลดลง 26,443 บาทตอครัวเรือนตอป หรือ 2,629 บาทตอไรตอป 

ดานตนทุนการผลิต พบวา ตนทุนการผลิตเพิ่มขึ้น 278,962 บาทตอครัวเรือนตอป แตเมื่อพิจารณาตนทุน

ตอไร พบวา สามารถลดตนทุน 845 บาทตอไรตอป สำหรับรายไดสุทธิ พบวา ลดลง 32,976 บาท 

ตอครัวเรือนตอป หรือ 689 บาทตอไรตอป อยางไรก็ตาม สามารถลดสัดสวนหนี้สินตอทรัพยสินรวมของ

ครัวเรือนเกษตรลงรอยละ 0.38 นอกจากนี้ ยังพบวา โครงการสรางผลกระทบในเชิงลบและไมคุมคากับการ

ใชจายงบประมาณ โดยมีขอเสนอแนะใหหนวยงานภาครัฐสรางแรงจูงใจและสนับสนุนทางการเงินให

เกษตรกรปรับเปลี่ยนเปนการผลิตที่เหมาะสมกับพื้นที่ รวมถึงใหความรูเกี่ยวกับการปลูกพืชใหมและเปนพ่ี

เลี้ยงเพื่อเพิ่มความมั่นใจใหกับเกษตรกร สอดคลองกับการศึกษาของ Nararuk Boonyanam (2018) ซึ่งได

ทำการศึกษาวิจัยเชิงประวัติศาสตร (Historical Research Method) โดยเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิจาก

งานวิจัยที่เกี่ยวของ กฎหมายทางการเกษตรของประเทศไทย รายงานของหนวยงานภาครัฐ และขาวตาง ๆ 

พบวา การดำเนินโครงการบริหารจัดการการผลิตสินคาเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่ที่ผานมาตั้งแตมีการ

กำหนดนโยบายการไมประสบความสำเร็จ เนื่องจากภาครัฐไมไดนำปจจัยดานราคาจำหนายผลผลิตมารวม

พิจารณาในการสนับสนุนการปรับเปลี่ยนของเกษตรกร อีกทั้งเกิดความขัดแยงดานนโยบายของภาครัฐเอง

จากนโยบายแทรกแซงราคาสินคาเกษตร โดยเกษตรกรมักจะปรับเปลี่ยนพื้นท่ีไปปลูกสินคาเกษตรที่ภาครัฐ

แทรกแซงราคาโดยขาดการคำนึงถึงความเหมาะสมกับพื้นที่ จึงสงผลใหการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไมเปนไปตาม 

Agri-Map โดยผูศึกษาวิจัยไดเสนอแนะแนวทางในการจูงใจเกษตรกรใหปรับเปลี่ยนพื้นที่ดวยการกำหนด

ราคาผลผลิตท่ีแตกตางกันในพื้นที่ระดับความเหมาะสมตาง ๆ เพื่อใหเกษตรกรหันมาปลูกพืชหรือดำเนิน

กิจกรรมท่ีมีความเหมาะสมกับพ้ืนท่ีมากข้ึน 

จากการตรวจเอกสารรายงานการประเมินผลโครงการดังกลาว พบวา การประเมินผลของ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรครอบคลุมการดำเนินการในภาพรวมและในระดับพื้นที่ รวมถึงผลผลิตและ

ผลลัพธที ่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ แตยังคงขาดการประเมินผลในสวนของการจัดทำฐานขอมูล 

เพื่อสนับสนุน Agri-Map นอกจากนี้ ผลการประเมินยังแตกตางจากการประเมินของวิษณุ อรรถวานิช 

เนื่องจากวิธีการวิเคราะหท่ีแตกตางกัน โดยขอมูลที่ใชมาจากขอมูลสภาวะเศรษฐกิจสังคมและครัวเรือน

เกษตรของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ซ่ึงไมไดระบุวาเกษตรกรมีพ้ืนท่ีเขารวมโครงการก่ีไร อยางไรก็ตาม 

ทำใหทราบถึงประเด็นที ่ควรนำมาพิจารณาเพิ ่มเติมในการประเมินผลการดำเนินโครงการตอไป เชน 

ประเด็นดานตนทุน ราคาจำหนายผลผลิต เปนตน 
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2.2 แนวคิดและทฤษฎ ี

2.2.1 แนวคิดการประเมินผล 

การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง กระบวนการที ่จะวัดและทำการวิเคราะหวา 

ผลที่เกิดจากการดำเนินงานนั้นตรงกับวัตถุประสงคของโครงการหรือไม การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ 

และมีประสิทธิผลหรือผลกระทบเปนไปตามที่วางแผนหรือไม การประเมินผลมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลท่ี

เกิดขึ้น ทั้งในแงบวกและแงลบเพื่อนำผลที่เกิดขึ้นไปใชในการปรับปรุงโครงการเดิมหรือจัดทำโครงการใหม 

โดยการประเมินผลโครงการ แบงออกเปน 3 ประเภทตามระยะเวลาของโครงการ (บรรเทิง มาแสง, 2546 

อางถึงใน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2562) ดังนี้  

  1) การประเม ินผลก อนเร ิ ่มโครงการ (Ex–ante or Pre–Project Evaluation) เป นการ

ประเมินผลกอนการดำเนินงานตามโครงการ วัตถุประสงคในการประเมินผลนี้ เพื่อศึกษาความเปนไปไดของ

โครงการ โดยการวิเคราะหวาผลท่ีจะไดตามโครงการนั้น จะคุมกับการลงทุนหรือไม เปนการวิเคราะหเสนอผูท่ีมี

หนาท่ีในการอนุมัติโครงการ 

  2) การประเมินผลระหวางการดำเนินงานโครงการ (Ongoing or Concurrent Evaluation) 

เปนการประเมินผลในระหวางการดำเนินงานตามโครงการ ซึ่งเปนการวิเคราะหถึงความสัมพันธระหวาง

ผลผลิตที่ไดกับผลกระทบในระยะสั้นของโครงการ การประเมินผลในระยะนี้มีวัตถุประสงคเพื่อปรับปรุงการ

ดำเนินงานตามโครงการใหดีขึ้น ซึ่งจะเปนการปองกันไมใหโครงการลมเหลว นอกจากนี้บทเรียนที่ไดจากการ

ประเมินผลยังสามารถนำไปใชในการจัดทำโครงการอ่ืน ๆ ท่ีมีลักษณะคลายกันได 

  3) การประเมินผลหลังจากที ่โครงการสิ ้นสุดแลว (Ex–post Evaluation) เปนการ

ประเมินผลกระทบอันเกิดจากการดำเนินงานตามโครงการ โดยการเปรียบเทียบผลกระทบทางดาน

เศรษฐกิจและสังคม ระหวางกอนและหลังการดำเนินงาน เปนการวิเคราะหวาผลการดำเนินงานนั้นเปนไป

ตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวหรือไม อยางไร นอกจากนี้บทเรียนซึ่งไมวาจะเปนความสำเร็จหรือลมเหลวของ

โครงการจะไดนำไปประกอบการพิจารณาเปนแนวทางในการวางโครงการอ่ืน ๆ ตอไป 

2.2.2 แนวคิดการประเมินผลเชิงตรรกะ 

รูปแบบการประเมินผลเชิงตรรกะ (Logic Model) เปนวิธีการสื่อสารที่เปนระบบและ 

เห็นภาพไดชัดเจน ที ่สามารถนำเสนอความเขาใจรวมกันเกี ่ยวกับความสัมพันธระหวางทรัพยากร 

ที่นำมาใชในการปฏิบัติงานของแผนงานหรือโครงการ การจัดกิจกรรมตาง ๆ และผลงานที่ตองการให

บรรลุผลสำเร็จตามท่ีคาดหวังไว (W.K. Kellogg Foundation, 2004 อางถึงใน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 

2562) 

รูปแบบเชิงตรรกะ (Logic Model) มี 5 องคประกอบ คือ 

1) ทรัพยากรตาง ๆ หรือที่เรียกวา ปจจัยนำเขา (Resource/Inputs) เชน คน งบประมาณ 

การจัดองคกร และชุมชน ท่ีแผนงานสามารถจัดหาไดเพ่ือดำเนินงาน 
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2) กิจกรรมของแผนงาน (Activities) เปนสิ่งที่แผนงานจัดทำโดยใชทรัพยากร กิจกรรมท้ัง

กระบวนการ เครื่องมือ เหตุการณ เทคโนโลยี และการกระทำที่เปนสวนที่แผนงานตั้งใจจะทำ กิจกรรมการ

พัฒนานี้ จะนำไปสูการเปลี่ยนแปลงหรือแผนงานที่ตองการบรรลุผลสำเร็จ ซึ่งไดแก ผลผลิต ผลลัพธ และ

ผลกระทบ 

3) ผลผลิต (Outputs) เปนผลที่เกิดขึ้นโดยตรง จากการจัดกิจกรรมของแผนงาน และอาจ

ครอบคลุมถึงประเภท ระดับ และเปาหมายของการใหบริการท่ีสงมอบของแผนงาน 

4) ผลลัพธ (Outcomes) เปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความรู ทักษะ สถานภาพ และ

ระดับของหนาท่ีการงานของผูมีสวนรวมในแผนงาน 

5) ผลกระทบ (Impact) เปนการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งใจและไมตั้งใจที่เกิดข้ึนในองคกร ชุมชน 

หรือระบบ อันเปนผลสืบเนื่องจากการจัดกิจกรรมของแผนงาน ซึ่งโดยปกติจะทำการประเมินผลกระทบ 

เม่ือสิ้นสุดระยะเวลาของแผนงาน 

 

 

 

 

 

 

 
 

ท่ีมา : W.K. Kellogg Foundation, 2004 อางถึงใน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2562 

ภาพท่ี 2.1 รูปแบบเชิงตรรกะ (Logic Model) 

2.2.3 แนวคิดดานตนทุนการผลิตและผลตอบแทน  

ตนทุนการผลิต  

1) แนวคิดตนทุนการผลิต ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

จากงานของ ศิริวัฒน ทรงธนศักดิ์ (2562) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีหลักเกณฑ

แนวคิด ในการจัดทำขอมูลตนทุนการผลิต คือ เปนตนทุนทางเศรษฐศาสตร เปนตนทุนการผลิตของผลผลิต

ของเกษตรกรและเปนตนทุนเฉลี่ย 

 

“ทรัพยากรที่มีความ

จำเปนจริง ๆ สำหรับ

การดำเนินงานของ

แผนงาน” 

“ถาไดนำทรัพยากร

เขาสูแผนงานแลว...  

ก็จะจัดทำกิจกรรมได” 

“ถาจัดทำกิจกรรมไดแลว...

ก็จะสงมอบผลิตภัณฑหรือ

บริการใหแกผูรับบริการได” 

“ถาจัดทำกิจกรรมตามที่

ต้ังใจไดแลวเสร็จ...ก็จะทำให

ผูรับบริการไดรับประโยชน

ตามที่ต้ังใจไว” 

“ถาผูรับบริการไดรับ

ประโยชนไดตามที่ต้ังใจ

ไวแลว...ก็จะสงผลใหเกิด

การเปล่ียนแปลงของ

องคการ ชุมชนหรือ

ระบบที่คาดหวัง” 
ทรัพยากร/  

ปจจัยนำเขา 

(Resources/ 

Inputs) 

กิจกรรม 

(Activities) 

ผลผลิต 

(Outputs) 

ผลลัพธ 

(Outcomes) 

ผลกระทบ 

(Impacts) 

     1 2 3 4 5 

แผนงานท่ีจัดเตรียมไว ผลท่ีต้ังใจหรือผลท่ีคาดหวังไว 
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1.1) ตนทุนทางเศรษฐศาสตร หมายถึง 

1.1.1) คิดคาใชจายทุกกิจกรรมการผลิต ตั้งแตเตรียมดินจนถึงเก็บเกี ่ยว

ผลผลิตมีรายการท่ีชัดเจนไมซ้ำซอน 

1.1.2) คิดคาใชจายเฉพาะท่ีเกษตรกรไดใชจายไปในชวงระยะเวลาการผลิตพืชนั้น 

1.1.3) คิดคาใชจายทั้งที่จายไปเปนเงินสดและไมเปนเงินสด โดยคาใชจายท่ี

เปนเงินสดจากการจาง การซื้อ การเชาทรัพยสิน และคาเชาที่ดิน สวนคาใชจายที่ไมเปนตัวเงิน คิดจากการ

ประเมินคาใชจาย กรณีการใชแรงงาน วัสดุปจจัย เครื่องมือของตนเองหรือของครัวเรือน ท่ีไมไดจาง ไมไดซ้ือ 

ไมไดเชา 

1.1.4) คิดคาเสียโอกาสเงินลงทุน ซึ่งเปนการประเมินโดยการคำนวณใสไว 

ในโครงสรางตนทุนเปนคาใชจายไมเปนเงินสดดวยตนทุนทางเศรษฐศาสตรจะแตกตางจากตนทุนทางบัญชี

ตรงท่ีตนทุนทางบัญชีจะคิด 

ตนทุนทางเศรษฐศาสตรจะแตกตางจากตนทุนทางบัญชีตรงที่ตนทุนทางบัญชี 

จะคิดเฉพาะรายการท่ีเปนเงินสด 

1.2) ตนทุนการผลิตของผลผลิตของเกษตรกร หมายถึง   

1.2.1) เปนตนทุนของผลผลิตพืชท่ียังอยูในมือของเกษตรกร 

1.2.2) คาใชจายท่ีนำมาคิดเปนตนทุนการผลิตจะคิดตั้งแตเริ ่มตนการผลิต

ตั้งแตเตรียมดินจนถึงเก็บเก่ียวไดผลผลิต หากใชจายลงทุนไปแลวไมไดผลผลิต หรือผลผลิตเสียหายก็จะไมมี

ตนทุนของผลผลิต จะมีแตคาใชจายของกิจกรรมการผลิตเทานั้น 

1.2.3) เปนตนทุนคาใชจาย ณ ไรนา ไมรวมคาขนสงผลผลิตไปขาย 

1.3) ตนทุนเฉลี่ย หมายถึง 

1.3.1) คิดคาใชจายของเกษตรกรทุกรายท่ีเปนตัวอยาง ไมใชของรายใดรายหนึ่ง 

1.3.2) คำนวณตนทุนดวยวิธีเฉลี่ยถวงน้ำหนักดวยเนื้อที่เพาะปลูก หรือนำ

เนื้อท่ีเพาะปลูกของแตละรายตัวอยางมาพิจารณาดวย 

2) นิยาม 

2.1) ตนทุนการผลิต หมายถึง คาใชจายหรือมูลคาการใชปจจัยการผลิตท้ัง

ประเภทปจจัยผันแปร และปจจัยคงที่ ที่นำมาใชในการประกอบการผลิต เพื่อใหการผลิตดำเนินการไปจน

สิ้นสุดกระบวนการผลิตในชวงเวลา หรือรุนการผลิตหนึ่งๆ ท่ีกำหนด 

2.2) ตนทุนทั้งหมด หมายถึง ผลรวมคาใชจายทั้งหมดของตนทุนผันแปร และตนทุน

คงท่ีท้ังทีเปนเงินสด และไมเปนเงินสด 

2.3) ตนทุนผันแปร หมายถึง ตนทุนคาใชจายในการผลิตที่สามารถเปลี่ยนขนาด 

การใช เพื่อเปลี่ยนแปลงขนาดของผลผลิตในขนาดการผลิตหนึ่งๆ กลาวคือ ในขนาดการผลิตหนึ่งๆ ที่คงท่ี 
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ผลผลิตจะไดมากหรือนอยข้ึนอยูกับขนาดการใชปจจัย ถามีการเปลี่ยนแปลงการใชปจจัย ก็จะสงผลใหขนาด

ของผลผลิตท่ีไดเปลี่ยนแปลงไปดวย 

2.4) ตนทุนคงที่ หมายถึง ตนทุนคาใชจายในการผลิต แตละชวงหรือรุนการผลิต

หนึ่งๆ เปนการผลิตระยะสั้น ปจจัยท่ีใชประกอบการผลิตบางสวนจึงมีสภาพคงท่ี ปจจัยเหลานี้จึงไมสามารถ

เปลี่ยนแปลงขนาดการผลิตได ไมวาจะมีการผลิตมากหรือผลิตนอย หรือไมมีการผลิตเลยก็ตาม ปจจัยการ

ผลิตชนิดนี้จะยังคงมีอยู เชน คาใชท่ีดิน คาเสื่อมเครื่องจักร คาเสื่อมโรงเรือน เปนตน 

2.5) ตนทุนที่เปนเงินสด หมายถึง ตนทุนที่เปนคาใชจายที่ไดจายไปเปนเงินสดใน

การนำปจจัยมาประกอบการผลิตในชวง หรือรุนการผลิตนั้นๆ ทั้งที่เปนตนทุนผันแปร เชน คาปุย คายา

สารเคมีคาจางแรงงาน คาพันธุ คาวัสดุสิ้นเปลือง คาซอมแซมเครื่องอุปกรณ และคาเชาท่ีดิน เปนตน 

2.6) ตนทุนที่ไมเปนเงินสด หมายถึง ตนทุนที่เปนคาใชจายที่ไมไดจายเปนตัวเงิน

แตตองประเมินใหเปนตัวเงิน ในชวง หรือรุนการผลิตนั้นๆ ซึ่งอาจจะเปนคาใชจายที่ประเมินจากการใช

ปจจัยเชน แรงงานในครัวเรือน ปุยคอกในฟารม คาพันธุท่ีเก็บไวเอง คาใชท่ีดินของตนเอง คาใชจายท่ีเปนคา

เสื่อมและคาเสียโอกาสในการลงทุน เปนตน 

2.7) กิจกรรมการผลิต หมายถึง คาใชจายเกี่ยวกับกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อให

ขบวนการผลิตดำเนินไปครบถวน ตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดกระบวนการผลิต แยกเปน 

(1) การเตรียมดิน หมายถึง กิจกรรมในการเตรียมพื้นที่ใหพรอมสำหรับ 

การเพาะปลูกพืช 

(2) การปลูก หมายถึง กิจกรรมในชวงการปลูก โดยการนำเมล็ดพันธุ ก่ิงพันธุ 

ทอนพันธุปลูกลงไปในแปลงปลูกหรือหลุมท่ีเตรียมไวแลวหรือตนกลาพันธุ 

(3) การดูแลรักษา หมายถึง กิจกรรมที่ดำเนินการหลังการปลูก ถึงกอนการ

เก็บเก่ียว เชน ดายหญา พรวนดิน ใสปุย ใหน้ำ ฉีดพนสารเพ่ือคุม ฆาหรือปราบศัตรูพืชวัชพืช 

(4) การเก็บเก่ียว หมายรวมถึง การแปรรูปผลผลิตเบื้องตนกอนขายเปน

กิจกรรมท่ีดำเนินการในชวงการเก็บเก่ียวผลผลิต หรือหลังการเก็บเก่ียว ซ่ึงอาจตองแปรรูปเบื้องตนจนไดรูป

ผลผลิตตามมาตรฐานท่ีกำหนด ไดแก กิจกรรมการเก็บเก่ียว ขน การตาก ตัดแตง เปนตน 

2.8) อัตราคาจางแรงงานคนทำงานท่ัวไป หมายถึง อัตราคาจางแรงงานคนทำงาน

ตอวันสำหรับทำงานท่ัวไปในทองถ่ิน (1 วัน คิดเวลาทำงาน 8 ชั่วโมง) 

2.9) คาจางเตรียมดิน หมายถึง คาใชจายที่เกิดจากการจายเปนคาจางเตรียมดิน 

แตละขั้นตอน จนสามารถปลูกพืชได เชน ไถดะ ไถแปร ไถปน คราด ยกรอง ชักรอง ซึ่งกิจกรรมเตรียมดิน

อาจจะแตกตางกันข้ึนอยูกับพฤติกรรมการผลิตของแตละชนิดพืช และแตละพ้ืนท่ี กรณีท่ีจางดวยเครื่องจักร 

ไมตองคิดคาเสื่อม คาซอม คาน้ำมันของเครื่องจักร เพราะเปนการจางเหมารวมไวในคาจางแลว 
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2.10) คาจางปลูก หมายถึง คาใชจายท่ีเกิดจากการจายเปนคาจางแรงงานในการปลูก

รวมคาแรงงานตั้งแตขนวัสดุพันธุท่ีจัดเก็บไวไปแปลงปลูก วางแนว ขุดหลุม ทำการปลูกลงแปลง ซ่ึงอาจมีท้ัง

ปลูกดวยแรงงานคน และเครื่องจักร 

2.11) คาจางใสปุย หมายถึง คาใชจายที่เกิดจากการจายเปนคาจางใสปุย หวาน

ปุย ท้ังนี้รวมคาจางแรงงานตั้งแต ขนยายปุยจากท่ีจัดเก็บไปไวท่ีแปลงปลูก หรือไปเตรียมไวในบริเวณปลูก 

2.12) คาจางฉีดพนสารปราบวัชพืช/ศัตรูพืช โดยคน หมายถึง อัตราคาจางเหมา

รวมท้ังคนและเครื่องสูบโยก 

2.13) คาจางฉีดพนสารปราบวัชพืช/ศัตรูพืช โดยเครื่องจักร หมายถึง อัตราคาจาง

เหมารวมท้ังเครื่องจักร เครื่องพนและแรงงานคนควบคุม ลากสาย 

2.14) คาจางเก็บเกี ่ยว หมายถึง คาใชจายที ่เกิดจากการจายเงินเปนคาจาง 

ในกิจกรรมเก็บเกี่ยว รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวของ ทั้งแรงงานคน เครื่องจักร การคิดคาจางเปนได 3 ลักษณะ 

คือ 

(1) คิดอัตราจางตอหนวยพ้ืนท่ี เปน บาทตอไร 

(2) คิดอัตราจางตอหนวยผลผลิต เปน บาทตอกิโลกรัม 

(3) คิดอัตราคาจางเปนคาจางรายวัน 

ท้ังนี้ ไดนำเรื่องความสามารถของแรงงาน มาพิจารณาดวย 

2.15) ปุย หมายถึง สิ่งท่ีเปนอาหารบำรุงตนพืช ท้ังปุยเคมี ปุยชีวภาพ ปุยอินทรีย 

2.16) การกำจัดวัชพืช หมายถึง การดายหญา ถอนหญา และการทำรุนพรวนดิน 

(1) การดายหญา หมายถึง การตัดหญา ถอนตนหญา หรือวัชพืช ไมให

รบกวนตนพืชท่ีปลูก 

(2) การพรวนดิน หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา ทำรุน หมายถึง ฟนหนาดิน

บริเวณรอบและใหดินสามารถรับน้ำและปุยไดสะดวก 

2.17) วัชพืช หมายถึง ตนหญาหรือตนพืชที ่ไมไดปลูกและไมตองการใหข้ึน 

ในแปลงปลูกมาแยงธาตุอาหารในดินทำใหพืชท่ีปลูกไมสมบูรณ 

2.18) ศัตรูพืช หมายถึง สิ่งที่ทำลายตนพืชหรือผลผลิต ไดแก เชื้อรา โรค แมลง 

หอย โคนตนเพ่ือกำจัดวัชพืช ไสเดือนฝอย หนู นก กระรอก ฯลฯ 

2.19) สารปราบวัชพืช หมายถึง สารปองกันกำจัดวัชพืช สารฆาหญา หรือสารฆา 

ตนพืชท่ีไมไดปลูกและไมตองการใหข้ึนในแปลงปลูก 

2.20) สารปราบศัตรูพืช หมายถึง สารฆาแมลง หนอน เพลี้ย เชื้อรา และศัตรูพืชอ่ืน  

2.21) พนสารปราบวัชพืช/ศัตรูพืช หมายถึง ฉีดพนสารกำจัดหญา แมลง ฆาวัชพืช

ศัตรูพืชในแปลงปลูก 
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2.22) คาน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื ่องสูบน้ำและฉีดพนสาร หมายถึง คาใชจาย 

ที่เกิดจากการใชน้ำมัน เฉพาะกับเครื่องสูบน้ำและฉีดพนสารกำจัดศัตรูพืช/วัชพืช ที่เกษตรกรที่ใชในกิจกรรม 

การผลิตพืชนั้น ท้ังนี้ หมายรวมถึงคาไฟฟาท่ีใชกับเครื่องปมน้ำหรือสูบน้ำ 

2.23) คาซอมแซมอุปกรณการเกษตร หมายถึง คาใชจายที่เกิดจากการซอมแซม

อุปกรณการเกษตรที่ชำรุดใหสามารถใชงานไดตามปกติ โดยใหกำหนดรอบการใชงาน ไดแก บอน้ำ สระน้ำ 

เครื่องจักร เครื่องมือท่ีใชในกิจกรรมตาง ๆ ในฟารมหรือไรนา ซ่ึงไมรวมการซอมเครื่องจักรเครื่องยนตท่ีไดมีการ

จางแรงงานไปแลว การซอมครั ้งหนึ ่งจะตองทราบวาสามารถใชงานไดอีกกี ่ป (อายุการซอม 1 รอบ)  

จึงจะหวนกลับมาซอมใหมอีกครั้ง ท้ังนี้ เพ่ือใชคำนวณหาคาซอมเฉลี่ยตอป 

คาซอมตอป = คาซอมในฤดูการผลิตนั ้น หารดวย ระยะเวลาใชงาน

ตามปกติหลังจากการซอมบำรุงในครั้งนั้น คูณดวย รอยละการใชงานอุปกรณนั้น เฉลี่ยดวย เนื้อท่ีเพาะปลูก

พืชนั้น 

2.24) คาวัสดุการเกษตรและอื่นๆ หมายถึง คาวัสดุอุปกรณสิ้นเปลืองที่ใชหมด

ภายใน 1 รอบป หรือใชหมดไปในฤดูเพาะปลูก การผลิต 

2.25) คาเชาที่ดิน หมายถึง คาใชจายที ่เกิดขึ ้นในการนำที ่ดินไปใชประโยชน 

ในกิจกรรมการผลิตสินคาเกษตรชนิดนั้น ๆ ท้ังนี้ คาเชาท่ีดินไดรวมถึงคาภาษีท่ีดินเรียบรอยแลว 

(1) กรณีมีการเชาที่ดินและมีการจายคาเชาจริง (ทั้งที่เปนเงินสด หรือ

ผลผลิต) เรียกวา คาเชา 

(2) กรณีเปนที่ดินของตนเองไมไดเชา เรียกวา คาใชที่ดิน ซึ่งไมเปนเงินสด 

โดยประเมินเทียบเคียงจากอัตราคาเชาในพ้ืนท่ี 

2.26) คาเสียโอกาสเงินลงทุนในตนทุนผันแปร หมายถึง คาใชจายที ่เกิดจาก

คำนวณประเมินการลงทุนในมูลคาปจจัยผันแปรทั้งหมดในชวงหรือรุ นการผลิตหนึ่งๆ ซึ่งมูลคาปจจัยท่ี

นำมาใชในการผลิต ตองเสียโอกาสที่จะนำไปใชในกิจกรรมอื่นๆ เชน ฝากธนาคาร หรือใหกูยืม จึงตองมีการคิด

คาเสียโอกาสจากการใชทรัพยากรนั้น 

 

OPC = TVC (
M
12

)(i) 

โดยท่ี  

OPC  = คาเสียโอกาสเงินลงทุนในตนทุนผันแปร 

TVC  = ตนทุนผันแปรท้ังหมดตอไร ท้ังท่ีเปนเงินสดและไมเปนเงินสด 

M = ชวงเวลาการผลิต (เดือน) ตั้งแตเริ่มการผลิตจนถึงเก็บเก่ียวผลผลิต 

i = อัตราคาเสียโอกาสของเงิน 
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อัตราคาเสียโอกาสของเงิน ในที่นี้คือคาเสียโอกาสของเงินลงทุนระยะสั้น  

ใชอัตราดอกเบี ้ยเงินฝากประเภทออมทรัพย รอยละ 0.5 จากการหาคาเฉลี ่ยจากธนาคารขนาดใหญ 

ในประเทศ ไดแก ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย และธนาคาร

กรุงศรีอยุธยา เนื่องจาก เกษตรกรตัวอยางกูเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรเพียง 

รอยละ 8.33 จึงไมพิจารณาอัตราดอกเบี้ยจากธนาคารดังกลาว 

2.27) คาเสื่อมราคาทรัพยสิน หมายถึง คาใชจายท่ีเกิดขึ้นจากการกระจายมูลคา

ของทรัพยสินที่ซื้อไวใชงานในการผลิต หรือเปนการปนสวนที่คิดคาเสื่อมราคาของสินทรัพยอยางมีระบบ

ตลอดอายุการใชประโยชนของทรัพยสินนั้น โดยจะคิดประเมินเปนมูลคาตอไร ไมเปนเงินสด ซ่ึงการประเมิน

คาเสื่อมหรือคาสึกหรอ สามารถคำนวณไดหลายวิธี โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรคิดคาเสื่อมราคา

ทรัพยสินแบบวิธีเสนตรง ซึ่งเปนวิธีการคำนวณที่งายที่สุด และนิยมใชกันมาก ซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร ไดใชวิธีการนี้ 

 

D =
(BV − SV)

N
(

M
12

)(U)(
1
A

) 
 

โดยท่ี  

  D = คาเสื่อมราคาตอปทรัพยสิน 

  BV = มูลคาแรกซ้ือหรือสรางทรัพยสิน 

  SV = มูลคาซากของทรัพยสินเม่ือหมดอายุการใชงาน 

  M = ชวงเวลาการผลิต (เดือน) ตั้งแตเริ่มการผลิตจนถึงเก็บเก่ียวผลผลิต 

  N = อายุการใชงานของทรัพยสิน 

  U = รอยละการใชงานของทรัพยสินในการผลิตพืช 

  A = เนื้อท่ีเพาะปลูก 

ในกรณีที่ ไดจางแรงงานรวมเครื่องมืออุปกรณ และคิดเปนคาจางไปแลว 

ไมนำเครื่องมือนั้นมาคิดคาเสื่อมอีก เพราะไมไดเปนทรัพยสินอุปกรณของเกษตรกรเอง 

2.28) คาเสียโอกาสการลงทุนในทรัพยสิน หมายถึง คาใชจายที่ประเมินหรือ

คำนวณข้ึนจากแนวคิดคาเสียโอกาสในเงินลงทุน ท่ีนำไปจัดซ้ือจัดหาทรัพยสินตาง ๆ เชน เครื่องมืออุปกรณ

การเกษตร โรงเรือน สิ่งกอสราง เพ่ือมาใชในกิจกรรมการผลิตสินคาเกษตรนั้น มาคิดคาเสียโอกาสท่ีจะไดรับ

ผลตอบแทน จากการนำทรัพยากรหรือเงินลงทุนนั้นไปใชในกิจกรรมการผลิตอื่น ซึ่งอัตราคาเสียโอกาสที่ใช

ประเมินนั้นจะใชดอกเบี้ยเงินกูของ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

 

OPI =
(BV − SV)

2
(

M
12

)(i)(U)(
1
A

) 
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โดยท่ี  

  OPI = คาเสียโอกาสการลงทุนในทรัพยสิน 

  BV = มูลคาแรกซ้ือหรือสรางทรัพยสิน 

  SV = มูลคาซากของทรัพยสินเม่ือหมดอายุการใชงาน 

  M = ชวงเวลาการผลิต (เดือน) ตั้งแตเริ่มการผลิตจนถึงเก็บเก่ียวผลผลิต 

  i = อัตราคาเสียโอกาสของเงิน 

  U = รอยละการใชงานของทรัพยสินในการผลิตพืชนี้ 

  A = เนื้อท่ีเพาะปลูก 

อัตราคาเสียโอกาส ในที ่นี ้คือคาเสียโอกาสของเงินลงทุนระยะยาว ใชอัตรา

ดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำ 12 เดือน รอยละ 1.4 จากการหาคาเฉลี่ยจากธนาคารขนาดใหญ 

ในประเทศ ไดแกธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย และธนาคาร

กรุงศรีอยุธยา เนื่องจากเกษตรกรตัวอยางกูเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรเพียง 

รอยละ 8.33 จึงไมพิจารณาอัตราดอกเบี้ยจากธนาคารดังกลาว 

3) เคาโครงทางสถิติ 

การจัดทำและวิเคราะหขอมูลตนทุนการผลิตพืช นอกจากจะใชความรูทางดานสถิติศาสตร

เปนหลักแลว ยังจะตองใชความรูสหวิทยาการ ทั้งดานเกษตรศาสตร ดานสังคมศาสตร การคาการพาณิชย 

คณิตศาสตร และดานเศรษฐศาสตร มาประกอบในแตละขั้นตอน โดยในการคำนวณขอมูลตนทุนการผลิต 

จะอาศัยเคาโครงทางสถิติ ดังนี้ 

3.1) ตนทุนตอเนื้อที่ (บาทตอไร) ไดมาจากการรวบรวมคาใชจายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจาก  

ทุกกิจกรรมการผลิต หรือคาใชจายจากการผลิตทั้งหมดของแปลงตัวอยาง (บาท) หารดวย เนื้อที่เพาะปลูก

ท้ังหมด (ไร) ของแปลงตัวอยางนั้น 

3.2) ตนทุนตอหนวย (บาทตอกิโลกรัม) ไดมาจากคาใชจายทั ้งหมดที่เกิดขึ ้นจากทุก

กิจกรรมการผลิต หรือคาใชจายจากการผลิตท้ังหมดตอเนื้อท่ี 1 ไร (บาท) หารดวย ผลผลิตท้ังหมดท่ีไดจากพ้ืนท่ี 

1 ไร นั้น (กิโลกรัม) 

3.3) ตนทุนการผลิตรวม 

 

TCi = TVCi + TFCi      (1) 

 

โดยท่ี 

  TCi = ตนทุนรวมของตัวอยางท่ี i (บาท) 

  TVCi = ตนทุนผันแปรของตัวอยางท่ี i (บาท) 

  TFCi = ตนทุนคงท่ีของตัวอยางท่ี i (บาท) 
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  i  = ตัวอยางท่ี i โดย i = 1, 2, 3, … , n 

3.4) ตนทุนการผลิตตอไร คือ ตนทุนการผลิตรวมของตัวอยางที่ i หรือคาใชจายรวม

ท้ังหมดของตัวอยางท่ี i (บาท) หารดวย เนื้อท่ีเพาะปลูกของตัวอยางท่ี i (ไร) 

 

TCRi = TCi
Ai

      (2) 
 

โดยท่ี 

  TCRi  = ตนทุนการผลิตตอไรของตัวอยางท่ี i (บาท) 

  TCi  = ตนทุนการผลิตรวมของตัวอยางท่ี i  

หรือคาใชจายในการผลิตรวมของตัวอยางท่ี i (บาท) 

  Ai  = เนื้อท่ีเพาะปลูกของตัวอยางท่ี i (ไร) 

 

3.5) ผลผลิตตอไร คือ ผลผลิตทั้งหมดของตัวอยางที่ i (กก.) หารดวย เนื้อที่เพาะปลูกของ

ตัวอยางท่ี i (ไร) 

Yi = Pi
Ai

                                                                      (3) 

 

โดยท่ี 

  Yi  = ผลผลิตตอไรของตัวอยางท่ี i (กก.) 

  Pi  = ผลผลิตท้ังหมดของตัวอยางท่ี i (กก.) 

4) โครงสรางตนทุนการผลิต 

จากแนวคิดตนทุนทางเศรษฐศาสตร ที่คิดคาใชจายที่เกิดขึ้นทั้งหมดในชวงเวลาของการ

ผลิต ใชเทาไรก็คิดคาใชจายเทานั้น คิดท้ังท่ีจายไปเปนเงินสด และไมเปนเงินสด จากการจางแรงงานการซ้ือ

หาปจจัยการผลิต วัสดุอุปกรณ และการเชาที่ดิน นอกนี้ยังคิดคาเสียโอกาสเงินลงทุนไวดวย ซึ่งตนทุนทาง

เศรษฐศาสตร จะแตกตางจากตนทุนทางบัญชี คือ ตนทุนทางบัญชีจะคิดเฉพาะรายการที่เปนเงินสดเทานั้น

โดยโครงสรางตนทุนการผลิตพืชจะมีองคประกอบ ดังนี้  

4.1) ตนทุนผันแปร 

4.1.1) คาแรงงาน ไดจากคาแรง ในกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้ 

(1) คาเตรียมดิน ประกอบดวย คาจางไถกลับหนาดิน ไถปน ไถแปร คราด  

ชักรอง ซ่ึงกิจกรรมเตรียมดินจะข้ึนอยูกับพฤติกรรมการปลูกของแตละชนิดพืช 

(2) คาปลูก ข้ึนอยูกับพฤติกรรมและชนิดพืชท่ีปลูก คือ คาจางวางแนว ขุดหลุม 

นำตนพันธุลงปลูกในหลุมพรอมกลบและปกไมค้ำ รวมท้ังปลูกพืชคลุมดิน 
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(3) คาดูแลรักษา ประกอบดวย คาจางดายหญาตัดหญา พรวนดิน ใหน้ำใสปุย 

ฉีดพนยาสารปราบวัชพืช/ศัตรูพืช 

(4) คาเก็บเกี่ยว เปนคาจางในกิจกรรมเก็บเกี่ยวผลผลิต รวมถึงทุกกิจกรรม 

ตั้งแต เก็บเก่ียว ขุด เก็บ มัด รวบรวม ขน ตาก แปรรูปอยางงาย การคิดคาจางแลวแตจะตกลงกัน คือ  

คิดเปนคาจางรายวัน (บาทตอวัน) คิดตอหนวยผลผลิต (บาท/กก.) หรือคิดเปนเนื้อที่ (บาทตอไรหรือบาท 

ตอตน) โดยนําความสามารถของแรงงานมาพิจารณาดวย 

4.1.2) คาวัสดุ ประกอบดวย 

(1) คาพันธุ เมล็ดพันธุ กลาพันธุ ทอนพันธุ กิ่งพันธุ ตนพันธุ กรณีไมผลไมยืน

ตนจะหมายรวมท้ังท่ีปลูกในปแรก และปลูกซอม 

(2) คาปุย ท่ีเกษตรกรใช เชน ปุยอินทรีย ปุยชีวภาพ และปุยเคมี 

(3) คาสารกำจัดวัชพืชและศัตรูพืช เชน สารปองกันและฆาหญา สารปองกัน

และปราบโรคแมลงและศัตรูพืชอ่ืนๆ 

(4) คาน้ำมันเชื้อเพลิงและคาไฟฟา ท่ีใชกับเครื่องจักรเครื่องมือท่ีใชในกิจกรรม

การผลิต ท่ีเกษตรกรมีไวใชเอง ไมไดจางหรือจางเฉพาะคาแรง 

(5) คาวัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุอ่ืนๆ ท่ีมีอายุใชงานไมเกิน 1 ป อาทิ ถุงกระสอบ 

เชือก ตอก เขง ถุงมือ ถุงเทา รองเทาบูท ท่ีเกษตรกรใชในกิจกรรมการผลิต 

(6) คาซอมแซมอุปกรณและทรัพยสิน เปนคาซอมแซมอุปกรณเครื่องจักร 

เครื่องมือทรัพยสินโรงเรือนที่เกษตรกรมีไวใชเองในกิจกรรมการผลิต และเปนอุปกรณชุดเดียวกับที่คิดคา

เสื่อมราคา 

4.1.3) คาเสียโอกาสเงินลงทุนในตนทุนผันแปร หมายถึง เงินลงทุนที่เปนคาใชจายใน

การจัดซื้อจัดหาปจจัยการผลิต ที่เปนปจจัยผันแปรทั้งคาแรง และคาวัสดุ นำไปคิดเปนคาเสียโอกาสเงิน

ลงทุนมองได 2 กรณี คือ กรณีที่เกษตรกรใชเงินทุนตนเองไมได ก็เรียกวาคาเสียโอกาสเงินลงทุน (ซึ่งไมเปน

เงินสด) สวนกรณี เกษตรกรรายที่กูมาลงทุน จะคิดเปนคาดอกเบี้ยเงินกู เปนเงินสด) ทั้งนี้จะคิดใหตามอายุ

ของพืชนั้น ซ่ึงมีวิธีการคำนวณตามนิยามตนทุนการผลิตพืช 

4.2) ตนทุนคงท่ี 

4.2.1) คาเชาที่ดิน หรือคาใชที่ดิน กรณีไมมีที่ดินเปนของตนเอง ตองเชาที่ดินและ 

มีการจายคาเชาจริง (ทั้งที่เปนเงินสด หรือผลผลิต) เรียกวา คาเชา สวนกรณีเปนที่ดินของตนเอง ไมไดเชา 

เรียกวา คาใชท่ีดิน ซ่ึงไมเปนเงินสดโดยประเมินเทียบเคียงจากอัตราคาเชาในพ้ืนท่ี 

4.2.2) คาเสื่อมอุปกรณการเกษตร คิดจากอุปกรณเครื่องจักรเครื่องมือ หรือทรัพยสิน

ท่ีเกษตรกรมีไวใชเองในกิจกรรมการผลิต 
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4.2.3) คาเสียโอกาสเงินลงทุนในทรัพยสินอุปกรณฯ คิดจากคาเสียโอกาสจากการท่ี  

นำเงินมาลงทุนจัดซื้อจัดหาอุปกรณเครื่องจักรเครื่องมือ ทรัพยสินโรงเรือน เพื่อใชในกิจกรรมการผลิต 

แทนท่ีจะ นำเงินลงทุนนั้นไปหาประโยชนตอบแทนอ่ืน 

4.3) ตนทุนรวมตอไร หรือ ตนทุนตอพื้นที่ (บาทตอไร) คำนวณไดจาก การรวมคาใชจาย 

ท้ังหมดท่ีใชไปในการลงทุนการผลิตพืชนั้น ท้ังตนทุนผันแปร และตนทุนคงท่ี 

4.4) ตนทุนตอกิโลกรัม หรือ ตนทุนตอหนวย (บาทตอกิโลกรัม) คำนวณไดจากตนทุนรวม  

ตอไร หารดวย ผลผลิตตอไร 

ผลตอบแทน (คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2557) 

ผลตอบแทนจากการผลิต สามารถแสดงไดในรูปของ รายไดเบื้องตน รายไดเหนือตนทุนเงินสด 

รายไดเหนือตนทุนผันแปร และรายไดเหนือตนทุนทั ้งหมดผลตอบแทนแตละรายการจะสื ่อหรือ 

ใหความหมายท่ีแตกตางกันดังนี้ 

รายไดเบื้องตน Gross Income หมายถึง รายไดทั้งหมดที่เกษตรกรไดรับจากการผลิต 

วิธีการคำนวณหารายไดเบื้องตนใหนำผลผลิตที่เกษตรกรผลิตไดทั้งหมดคูณกับราคาเฉลี่ยที่เกษตรกรไดรับ 

(Farm Gate Price) ยกตัวอยางเชน เกษตรกรผลิตขาวได 10,000 กิโลกรัม เกษตรกรเก็บไวบริโภคและทำ

พันธุ 5,000 กิโลกรัม และขายออกไป 5,000 กิโลกรัม ในราคากิโลกรัมละ 15 บาท รายไดเบื้องตนเทากับ 

10,000 * 15 = 150,000 บาท 

รายไดเหนือตนทุนเงินสด (Income Over Cash Cost)l จะนำรายไดเบื้องตนลบดวย

คาใชจายเฉพาะที่เปนเงินสดเทานั้นรายไดเหนือตนทุนเงินสดเปนผลตอบแทนที่เกษตรกรสามารถคำนวณ

เองไดงายและนักวิชาการสามารถอธิบายใหเกษตรกรเขาใจไดอยางรวดเร็วและชัดเจน 

รายไดเหนือตนทุนเงินสด = รายไดเบื้องตน - ตนทุนท้ังหมดท่ีเปนเงินสด 

รายไดเหนือตนทุนผันแปร (Income Over Variable Costs) หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา

รายไดฟารมสุทธิ (Net Farm Income) เกษตรกรบางรายทราบวิธีการคำนวณหาตนทุนผันแปรท่ีไมเปนเงิน

สด เชน ทราบวิธีการคำนวณหาคาใชจายมูลคาของเมล็ดพันธุที่เกษตรกรผลิตใชเอง คาใชจายของการใช

แรงงานครัวเรือนในการผลิต เปนตน แตเกษตรกรไมคำนึงถึงตนทุนคงท่ี เชน คาเสียโอกาสการใชที ่ดิน

ตนเอง คาเสื่อมราคาอุปกรณและโรงเรือน คาเสียโอกาสของเงินลงทุนระยะยาวที่เกษตรกรนำมาซื้อที่ดิน  

ซื้อเครื่องจักร เปนตนในการคำนวณหาผลตอบแทนจากการผลิตเกษตรกรซึ่งนำรายไดเบื้องตนลบดวย

ตนทุนผันแปรเทานั้น 

รายไดเหนือตนทุนผันแปร = รายไดเบื้องตน - ตนทุนผันแปรท้ังหมด  
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รายไดเหนือตนทุนทั้งหมด (Income Over Variable Costs) หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา

กำไร (Profit) การคำนวณหาผลตอบแทนจากการผลิตในทางเศรษฐศาสตรจะตองคำนึงถึงตนทุนทั้งหมด 

ทั้งตนทุนผันแปรและตนทุนคงท่ี ในรูปแบบเงินสดและไมเปนเงินสด ในการเปรียบเทียบผลตอบแทน 

ภาคการผลิตทางการเกษตรชนิดตาง ๆ 

รายไดเหนือตนทุนท้ังหมด = รายไดเบื้องตน - ตนทุนท้ังหมด 

2.2.4 แนวคิดการประเมินความคุมคา  

ความคุ มคาของโครงการ คือ ผลที ่ได ร ับจากการดำเนินโครงการ ตามลักษณะของ 

แตละโครงการ (เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม สุขภาพ และความมั่นคง) โดยโครงการจะมีความคุมคา 

ก็ตอเมื่อ ผลที่ไดรับมีมูลคาสูงกวาตนทุนของทรัพยากรที่ตองใชเพื่อการลงทุนในโครงการ และรวมกับ

ผลกระทบดานลบที่เกิดขึ้น ตลอดจนเปนที่ยอมรับแกทุกฝายที่เกี่ยวของ (สถาบันสงเสริมการบริหารกิจการ

บานเมืองท่ีดี, 2560) 

การประเมินความคุมคาของหนวยงานภาครัฐ หมายถึง การประเมินผลการดำเนินภารกิจ

ของภาครัฐวาสามารถสรางผลผลิตและผลลัพธไดตรงตามวัตถุประสงคที่กำหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ

เพียงใด และมีผลประโยชนที่สมดุลกับทรัพยากรที่ใชหรือไม ทั้งนี้ ผลลัพธที่เกิดขึ้นอาจเปนไดทั้งผลสำเร็จ 

ที่พึงประสงค และผลกระทบในทางลบที่เกิดข้ึนแกประชาชนและสังคม ทั้งที่สามารถคำนวณเปนตัวเงินได

และไมสามารถคำนวณเปนเงินได (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2553)  

วัตถุประสงคของการประเมินความคุมคา  

1) ประเมินวาการปฏิบัติภารกิจ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และไดกอใหเกิดผลประโยชน 

ตอประชาชนและภาครัฐ มากหรือนอยกวาคาใชจายและผลเสียท่ีเกิดข้ึนเพียงไร  

2) เปนขอมูลสำหรับสวนราชการใชในการทบทวนและจัดลำดับความสำคัญในการเลือก

ปฏิบัติภารกิจ หรือเปนขอมูลสำหรับรัฐบาลเพื่อพิจารณายุบเลิกภารกิจ รวมทั้งปรับปรุงวิธีการปฏิบัติใหมี

ประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากข้ึน  

3) เปนแนวทางในการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณของสวนราชการในปตอไป  

การประเมินความคุมคาการปฏิบัติภารกิจของภาครัฐ ควรดำเนินการเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ  

เพื ่อประเมินวาผลสัมฤทธิ ์คุ มคาหรือไม เพียงใด เพื ่อเปนบทเรียนตอไป ครอบคลุมประเด็นสำคัญ 

ใน 3 มิติ ไดแก มิติประสิทธิผล มิติประสิทธิภาพ และมิติผลกระทบ ซ่ึงมีความหมายดังนี้  

1) ประสิทธ ิผลการปฏิบัต ิภารกิจ มีประเด็นการประเมิน 2 เร ื ่อง ไดแก การบรรลุ

วัตถุประสงคในการปฏิบัติภารกิจ และความพึงพอใจตอผลประโยชนท่ีไดรับจากผลผลิต 

การบรรลุวัตถุประสงคในการปฏิบัติภารกิจ หมายถึง การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติ

ภารกิจ ซ่ึงเปนไดท้ังสิ่งของหรือบริการ เทียบกับเปาหมายและวัตถุประสงคในกรอบระยะเวลาท่ีไดกำหนดไว  

เพื่อประเมินระดับความสำเร็จในการทำงานวาสามารถบรรลุวัตถุประสงคไดเพียงใด และหากเปรียบเทียบ
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ผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติภารกิจนั้นตอคาใชจายทั้งหมด จะเรียกวาประสิทธิผลของคาใชจาย (Cost-

effectiveness) 

ความพึงพอใจตอผลประโยชนที่ไดรับจากผลผลิต เปนการประเมินระดับความพอใจของ

ผูรับบริการและผูใชประโยชนจากผลผลิตที่ภาครัฐเปนผูจัดทำให โดยผูใชประโยชนอาจหมายถึง ประชาชน

หรือหนวยงานอื่น ที่ไดรับประโยชนโดยตรง ในการวัดความพึงพอใจของผูรับบริการและผูใชประโยชนจาก

ผลผลิต จะประกอบดวยดานคุณภาพผลผลิตและบริการ ระยะเวลาที ่ใชในการไดรับบริการของผู ใช

ประโยชน ดังนั้น การวัดผลประโยชนท่ีกลุมเปาหมายไดรับ จึงเปนการวัดผลลัพธ (Outcome) ในระดับ

ประสิทธิผล สวนการวัดความพึงพอใจในกระบวนการใหบริการแกกลุมเปาหมายซึ่งนิยมใชโดยทั่วไปนั้น  

จะเปนการวัดประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน 

ในโครงการท่ีสามารถประเมินความคุมคาท่ีเปรียบเทียบกับ Cost ไดแก Benefit – Cost 

Ratio ควรจะแสดงผลการประเมินเพ่ิมเติมดวย 

2) ประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจ หมายถึง การประเมินความสอดคลองและกระบวนการ

ทำงานเพื่อใหไดมาซึ่งผลผลิตตามวัตถุประสงค โดยทั่วไปจะนำผลผลิตที่ไดเปรียบเทียบกับปจจัยการผลิต 

นอกจากนี้ การประเมินประสิทธิภาพ ยังรวมถึงการจัดหาทรัพยากรที ่ไดมาตรฐานและมีคาใชจาย 

ที่เหมาะสม รวมทั้งมีกระบวนการทำงานที่ประหยัดทรัพยากร ดังนั้น ประเด็นการประเมินแบงออกเปน  

2 เรื่อง ไดแก ประสิทธิภาพการผลิต และการประหยัด 

3) ผลกระทบ หมายถึง ผลอันสืบเนื่องจากการปฏิบัติภารกิจ ท้ังที่คาดหมายหรือตั้งใจ และ

ไมไดคาดหมาย ทั้งที่เกิดขึ้นระหวางและภายหลังการปฏิบัติภารกิจ ที่อาจกระทบตอการพัฒนาในมิติอ่ืน 

หรือการปฏิบัติภารกิจของหนวยงานอ่ืน ๆ หรือประชาชนท้ังท่ีเปนกลุมเปาหมายและกลุมอ่ืน ท้ังในและนอก

พื้นที่ การวิเคราะหผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการดำเนินงานตามภารกิจภาครัฐ ครอบคลุมถึงผลกระทบ 

ทั้งทางตรงและทางออม รวมทั้งผลกระทบดานบวกและดานลบ ในมิติที่สามารถประเมินในรูปตัวเงินและ

ไมใชตัวเงิน นอกจากนี้ ยังตองคำนึงถึงผลกระทบในกรณีที่ไมไดดำเนินการตามภารกิจภาครัฐดวย ทั้งตอ

ประชาชน สังคม สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ และดานอ่ืน ๆ เชน ดานการเมือง ดานความม่ันคงของประเทศ 

ประสิทธิภาพการดำเนินงาน เปนการวัดจากผลงานที่ทำไดเปรียบเทียบกับเปาหมาย 

แสดงผลเปนคารอยละ ถาผลการดำเนินงานมีคาเขาใกล 100 แสดงวา การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ 

มากข้ึน โดยมีวิธีคิด ดังนี้ (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2564) 

 ดัชนีความสำเร็จ  = 

  

 

  การเบิกจายงบประมาณ  =  

        

เปาหมายท่ีกำหนด 

งบประมาณท่ีเบิกจายจริง 

งบประมาณตามแผน 
X 100 

ผลงานท่ีทำได 
X 100 
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ประสิทธิผล เปนการวัดผลสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายของโครงการ 

แสดงผลเปนคารอยละ ถามีคาเขาใกล 100 แสดงวา การดำเนินงานมีประสิทธิผลมากข้ึน 

 

ประสิทธิผล =   

 

ผลกระทบ วัดผลประโยชนทางเศรษฐกิจที่คาดวาจะเกิดขึ้น โดยคำนวณจากมูลคา

ผลตอบแทนสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากโครงการเทียบกับงบประมาณท่ีลงทุน  

 ผลประโยชนตองบประมาณท่ีลงทุน   =  

 

4) การวัดความคุมคา เปนการวัดผลกระทบที่เกิดตอเกษตรกรที่โครงการคาดวาจะเกิดข้ึน  

ถาผลกระทบท่ีเกิดข้ึนมีคามากกวางบประมาณท่ีลงทุน แสดงวา การดำเนินงานโครงการมีความคุมคา  

  

 ความคุมคา  =  

 

5) การวัดระยะเวลาคืนทุนคิดลด (Discounted Payback Period) หมายถึง ระยะเวลาที่ตองใช

ในการทำใหคาปจจุบันของมูลคาผลตอบแทนสุทธิท่ีไดรับคุมคากับเงินลงทุน (รวี ลงกานี, 2563) 

ระยะเวลาคืนทุน  =  จำนวนปเตม็กอนถึงปสุดทายท่ีคืนทุนงบประมาณไดครบ  

+ 
จำนวนเงินทุนงบประมาณท่ีคงเหลือในปสุดทาย 

ผลตอบแทนสุทธิท่ีเกิดขึ้นท้ังปในปสุดทาย
  

โดย คาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิท่ีเกิดข้ึน = 
ผลตอบแทนสุทธิท่ีเกิดขึ้นในปน้ัน 

(1+𝑘𝑘)𝑡𝑡
 

k = อัตราคิดลด 

t = ปท่ีเกิดผลตอบแทนนั้น 

2.2.5 การวัดทัศนคติ  

มาตรวัดแบบลิเคิรทสเกล (Likert Scale) สรางขึ้นโดย Rensis Likert ถือเปนเครื่องมือการ

วัดขอมูลเชิงคุณภาพที่นิยมใชกันทั่วไป เพื่อใชวัดตัวแปร อาทิ ทัศนคติ ความเขาใจ ความคิดเห็น และความพึงพอใจ 

เป นต น ซ ึ ่งว ิธ ีการได ของมาตรว ัดแบบลิเค ิร ทสเกล ต องออกแบบสอบถามระดับความคิดเห็น 

ในคำถามแตละขอไดหลายระดับ (Rensis, 1932 อางถึงใน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2560) ในการ

ประเมินผลครั้งนี้ไดแบงคะแนนออกเปน 5 ระดับ โดยกำหนดให พึงพอใจมากท่ีสุด เทากับ 5 พึงพอใจมาก เทากับ 4  

พึงพอใจปานกลาง เทากับ 3 พึงพอใจนอยเทากับ 2 และพึงพอใจนอยท่ีสุด เทากับ 1  

 

 

จำนวนโครงการท้ังหมดภายใตแผนงานฯ 
X 100 จำนวนโครงการท่ีบรรลุเปาหมาย 

จำนวนงบประมาณท่ีลงทุน 
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน (ตีเปนมูลคา) 

ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน (ตีเปนมูลคา) 
จำนวนงบประมาณท่ีลงทุน 
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การกำหนดเกณฑคะแนนเปนชวง มีวิธีคำนวณ ดังนี้ 

ชวงคะแนนเฉลี่ย = คะแนนมาก – คะแนนนอย 

จำนวนระดับ 

ชวงคะแนนเฉลี่ย = 5 – 1 

5 

ชวงคะแนนเฉลี่ย = 0.80 

โดยท่ี  คะแนนมาก คือ คะแนนท่ีกำหนดมากท่ีสุด (5 คะแนน) 

  คะแนนนอย คือ คะแนนท่ีกำหนดนอยท่ีสุด (1 คะแนน) 

  จำนวนระดับ คือ ระดับการวัดท่ีกำหนด (5 ระดับ) 

เกณฑการพิจารณาชวงคาคะแนน โดยคะแนนเต็ม 5 จาก 5 ระดับ ชวงคาคะแนน

เฉลี่ยแตละระดับ คือ 

คาคะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง มีความเห็น/พึงพอใจในระดับนอยท่ีสุด 

คาคะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง มีความเห็น/พึงพอใจในระดับนอย 

คาคะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง มีความเห็น/พึงพอใจในระดับปานกลาง 

คาคะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง มีความเห็น/พึงพอใจในระดับมาก 

คาคะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง มีความเห็น/พึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 



  

บทที่ 3 

สภาพทั่วไปของเกษตรกร 

 

3.1 สภาพท่ัวไปของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 

 3.1.1 เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

เกษตรกรที่เขารวมโครงการรอยละ 52.90 เปนเพศชาย และรอยละ 47.10 เปนเพศหญิง  

โดยสวนใหญ รอยละ 41.48 มีอายุชวง 51-60 ป รองลงมา รอยละ 29.32  อายุ 61 ป ข้ึนไป รอยละ 22.28  

มีอายุชวง 41-50 ป และท่ีเหลือ รอยละ 6.92 มีอายุนอยกวา 40 ป (ตารางท่ี 3.1) 

ตารางท่ี 3.1 เพศและอายุของเกษตรกร 

รายการ รอยละ 

1. เพศ 100.00 

1.1 ชาย 52.90 

1.2 หญิง 47.10 

2. อายุ 100.00 

2.1 นอยกวา 30 ป 0.71 

2.2 31 - 40 ป 6.21 

2.3 41 - 50 ป 22.28 

2.4 51 - 60 ป 41.48 

2.5 61 ป ข้ึนไป 29.32 

ท่ีมา : จากการสำรวจ 

ดานระดับการศึกษาของเกษตรกร พบวา เกษตรกรสวนใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษา 

คิดเปนรอยละ 61.99 รองลงมาไดแก ระดับชั้นมัธยมปลาย รอยละ 18.81 ระดับมัธยมตน รอยละ 9.49 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ ้นไป รอยละ 8.66 และมีเกษตรกร รอยละ 1.05 ที่ไมไดรับการศึกษา  

(ตารางท่ี 3.2) 
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ตารางท่ี 3.2 ระดับการศึกษาของเกษตรกร  

รายการ รอยละ 

1. สูงกวาปริญญาตรี 0.85 

2. ปริญญาตรีหรือเทียบเทา  3.68 

3. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 2.71 

4. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  1.42 

5. มัธยมปลาย 18.81 

6. มัธยมตน 9.49 

7. ประถมศึกษา 61.99 

8. ไมไดศึกษา 1.05 

รวม 100.00 

ท่ีมา : จากการสำรวจ 

 3.1.2 ประสบการณในการประกอบอาชีพเกษตร 

เกษตรกรที่เขารวมโครงการมีประสบการณในการประกอบอาชีพเกษตร เฉลี่ย 31.45 ป  

เมื ่อพิจารณาเปนชวงจำนวนปท ี ่ เกษตรกรมีประสบการณในการทำการเกษตร พบวา ส วนใหญ 

มีประสบการณในการประกอบอาชีพเกษตร 31-40 ป คิดเปนรอยละ 25.44 รองลงมามีประสบการณ  

21-30 ป คิดเปนรอยละ 20.33 ประสบการณ 41-50 ป คิดเปนรอยละ 15.66 ประสบการณ 11-20 ป  

คิดเปนรอยละ 13.97 ไมเกิน 10 ป รอยละ 11.16 และมีประสบการณ 51 ป ข้ึนไป รอยละ 13.44 (ตารางท่ี 3.3) 

ตารางท่ี 3.3 ประสบการณในการประกอบอาชีพของเกษตรกร 

รายการ คาเฉล่ีย 

1. ประสบการณในการประกอบอาชีพเกษตรเฉลี่ย (ป) 31.45 

2. ชวงอายุ (รอยละ)  

2.1 ไมเกิน 10 ป 11.16 

2.2 11-20 ป 13.97 

2.3 21-30 ป 20.33 

2.4 31-40 ป 25.44 

2.5 41-50 ป 15.66 

2.6 51 ปข้ึนไป 13.44 

รวม 100.00 

ท่ีมา : จากการสำรวจ 



33 

 

 3.1.3 ลักษณะการประกอบอาชีพ 

1) อาชีพหลัก 

อาชีพหลักของเกษตรกรที่เขารวมโครงการ รอยละ 96.58 คือ อาชีพเกษตร รองลงมา

รอยละ 1.01 คือ อาชีพรับจางทั่วไป รอยละ 0.81 ธุรกิจการคา เชน รานจำหนายสินคาอุปโภคบริโภค  

รอยละ 0.64 รับเงินเดือนประจำ ท่ีเหลือ รับจางทางการเกษตรและอ่ืน ๆ  

2) อาชีพรอง 

อาชีพรองของเกษตรกรที่เขารวมโครงการ รอยละ 52.76 ไมมีอาชีพรอง เนื่องจาก 

ทำการเกษตรเพียงอยางเดียว รอยละ 14.98 เปนอาชีพเกษตร รอยละ 12.56 รับจางทั่วไป รอยละ 11.02 

ประกอบธุรกิจการคา รอยละ 4.33 รับจางทางการเกษตร ที่เหลือรับเงินเดือนประจำและประกอบอาชีพ 

อ่ืน ๆ (ตารางท่ี 3.4) 

ตารางท่ี 3.4 การประกอบอาชีพของเกษตรกร  

หนวย : รอยละ 

รายการ อาชีพหลัก อาชีพรอง 

1. อาชีพเกษตร 96.58 14.98 

2. รับเงินเดือนประจำ 0.64 2.07 

3. รับจางทางการเกษตร 0.06 4.33 

4. ประกอบธุรกิจการคา 0.81 11.02 

5. รับจางท่ัวไป 1.01 12.56 

6. อ่ืน ๆ 0.90 2.28 

7. ไมมีอาชีพรอง - 52.76 

รวม 100.00 100.00 

ท่ีมา : จากการสำรวจ 

3.1.4 การเปนสมาชิกองคกรหรือกลุม 

เกษตรกรที่เขารวมโครงการ รอยละ 75.39 เปนสมาชิกขององคกรหรือกลุมตาง ๆ ในจำนวนนี้ 

รอยละ 76.81 เปนสมาชิกของธนาคารเพื ่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) หรือสหกรณ

การเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา ธ.ก.ส. รองลงมารอยละ 15.22 เปนสมาชิกสหกรณการเกษตร รอยละ 

12.30 เปนสมาชิกกลุมเกษตรกร รอยละ 10.47 เปนสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนหรือเครือขายวิสาหกิจ

ชุมชน รอยละ 9.67 เปนสมาชิกกลุมแมบานเกษตรกร รอยละ 5.57 เปนสมาชิกกลุมหรือองคกรอื่น ๆ เชน 

กองทุนหมูบาน และอีกรอยละ 5.55 เปนสมาชิกกลุมสหกรณนอกภาคเกษตร กลุมสงเสริมอาชีพเกษตร 

กลุมผูใชน้ำชลประทาน เครือขายเกษตรกรรุนใหม และอาสาสมัครเกษตรกร (ตารางท่ี 3.5) 
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ตารางท่ี 3.5 การเปนสมาชิกองคกรหรือกลุม  

รายการ รอยละ 

1. เปนสมาชิกองคกรหรือกลุม 75.39 

1.1 สหกรณภาคการเกษตร 15.22 

1.2 สหกรณนอกภาคเกษตร 0.88 

1.3 วิสาหกิจชุมชน/เครือขายวิสาหกิจชุมชน 10.47 

1.5 อาสาสมัครเกษตร 1.29 

1.6 กลุมผูใชน้ำชลประทาน 1.22 

1.7 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) 

หรือสหกรณการเกษตรเพ่ือการตลาดลูกคา ธ.ก.ส. 

76.81 

1.8 เครือขายเกษตรกรรุนใหม 1.22 

1.9 อ่ืน ๆ เชน กลุมเกษตรกร กลุมสงเสริมอาชีพการเกษตร

กลุมแมบานเกษตรกร 

28.48 

2. ไมเปนสมาชิกกลุมหรือองคกรใด ๆ 24.61 

หมายเหต ุ: เกษตรกรเปนสมาชิกกลุมหรือองคกรไดมากกวา 1 กลุมหรือองคกร 

ท่ีมา : จากการสำรวจ 

 3.1.5 สมาชิกในครัวเรือน 

เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการมีจำนวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4 ราย เปนแรงงานในครัวเรือน

เฉลี่ย 3 ราย จำแนกเปนแรงงานในภาคเกษตรเฉลี่ย 2 ราย และแรงงานนอกภาคเกษตรเฉลี่ย 1 ราย (ตารางท่ี 3.6) 

ตารางท่ี 3.6 จำนวนสมาชิกและแรงงานในครัวเรือน 

รายการ จำนวน (ราย) 

1. สมาชิกในครัวเรือน 4 

2. แรงงานในครัวเรือน 3 

2.1 ในภาคเกษตร 2 

2.2 นอกภาคเกษตร 1 

ท่ีมา : จากการสำรวจ 

 3.1.6 ปญหาท่ีเกษตรกรประสบในการทำการเกษตรรอบปท่ีผานมา 

ในรอบปที ่ผ านมา เกษตรกรที ่เขารวมโครงการรอยละ 88.91 ประสบปญหาในการ 

ทำการเกษตร สวนใหญรอยละ 67.04 ประสบปญหาภัยพิบัติ หรือภัยแลงขาดน้ำสำหรับทำการเกษตร หรือ

น้ำทวม รองลงมารอยละ 36.62 เปนปญหาปจจัยการผลิตมีราคาสูงขึ้น รอยละ 21.12 ประสบปญหาโรค
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และแมลงระบาด รอยละ 17.25 ขาดแคลนเงินทุนในการทำการเกษตร รอยละ 13.19 ประสบปญหา 

ดานการตลาด ราคาผลผลิตตกต่ำ รอยละ 12.06 ประสบปญหาขาดแคลนแรงงาน ที่เหลือประสบปญหา 

อ่ืน ๆ เชน ขาดองคความรู เทคโนโลยีการผลิต ไมมีท่ีดินทำกิน ผลผลิตถูกขโมย เปนตน (ตารางท่ี 3.7) 

ตารางท่ี 3.7 ปญหาในการทำการเกษตรของเกษตรกร 

รายการ รอยละ 

1. ประสบปญหา* 88.91 

1.1 เงินทุน 17.25 

1.2 แรงงาน 12.06 

1.3 เทคโนโลยีการผลิต 1.89 

1.4 ตลาด 13.19 

1.5 ภัยพิบัต ิ 67.04 

1.6 องคความรู 1.38 

1.7 โรคและแมลงระบาด 21.12 

1.8 ปจจัยการผลิต 36.62 

1.9 ท่ีดินทำกิน 0.35 

1.10 อ่ืน ๆ 6.80 

2. ไมประสบปญหา 11.09 

หมายเหต ุ: เกษตรกรประสบปญหาในการทำการเกษตรมากกวา 1 ปญหา 

ท่ีมา : จากการสำรวจ 

 3.1.7 การถือครองและใชประโยชนท่ีดิน 

เกษตรกรที่เขารวมโครงการมีเนื้อที่ถือครองรวมเฉลี่ย 26.26 ไรตอราย แบงเปนที่ดินของ

ตนเอง 24.36 ไร ที่เชา 1.39 ไร และทำฟรี 0.51 ไร โดยใชประโยชนพื้นที่เพื่อทำนาขาวมากที่สุด เฉลี่ย 

13.64 ไร รองลงมาเปนพืชไร 4.42 ไร เกษตรผสมผสาน 3.46 ไร ไมผล ไมยืนตน 3.36 ไร และอื่น ๆ เชน 

บอน้ำ บอเลี้ยงปลา สถานท่ีเลี้ยงปศุสัตว 0.79 ไร และเปนท่ีอยูอาศัย 0.59 ไร (ตารางท่ี 3.8)  
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ตารางท่ี 3.8 การถือครองและใชประโยชนท่ีดิน 

การใชประโยชน 
การถือครองท่ีดิน (ไร) 

ของตนเอง เชา ทำฟร ี รวม 

1. ท่ีอยูอาศัย 0.53 0.00 0.06 0.59 

2. นาขาว 12.56 0.86 0.22 13.64 

3. พืชไร 3.97 0.40 0.05 4.42 

4. ไมผล ไมยืนตน 3.25 0.10 0.01 3.36 

5. เกษตรผสมผสาน 3.37 0.00 0.09 3.46 

6. อ่ืน ๆ 0.68 0.03 0.08 0.79 

รวม 24.36 1.39 0.51 26.26 

ท่ีมา : จากการสำรวจ 

 3.1.8 แหลงน้ำสำหรับทำการเกษตร 

เกษตรกรมีแหลงน้ำสำหรับทำการเกษตรเฉลี่ย 2 แหลงตอราย โดยเกษตรกรรอยละ 97.47 

อาศัยน้ำฝนในการทำการเกษตร รอยละ 32.95 มีสระน้ำของตนเอง รอยละ 14.29 ใชแหลงน้ำสาธารณะ 

ร อยละ 14.06 ม ีบ อบาดาลของตนเอง ร อยละ 9.45 ม ีบ อน ้ำต ื ้นของตนเอง และร อยละ 2.76  

มีน้ำชลประทานสำหรับทำการเกษตร (ตารางท่ี 3.9)   

ตารางท่ี 3.9 แหลงน้ำสำหรับทำการเกษตร 

แหลงน้ำของเกษตรกร คาเฉล่ีย 

1. จำนวนแหลงน้ำ (แหลง) 2 

2. การใชแหลงน้ำ* (รอยละ)  

2.1 น้ำฝน 97.47 

2.2 บอน้ำตื้นของตนเอง 9.45 

2.3 บอบาดาลของตนเอง 14.06 

2.4 สระน้ำของตนเอง 32.95 

2.5 น้ำชลประทาน 2.76 

2.6 แหลงน้ำสาธารณะ 14.29 

หมายเหตุ : เกษตรกรหน่ึงรายสามารถมีแหลงน้ำไดหลายแหลง 

ท่ีมา : จากการสำรวจ 
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  นอกจากนี้ พบวา ในฤดูฝน ปเพาะปลูก 2564/65 เกษตรกร รอยละ 9.00 เห็นวา ปริมาณ

น้ำในชวงเวลาดังกลาวไมเพียงพอสำหรับทำการเกษตร สวนในฤดูแลง รอยละ 70.03 เห็นวา ปริมาณน้ำ 

ในชวงเวลาดังกลาวไมเพียงพอสำหรับทำการเกษตร (ตารางท่ี 3.10)  

ตารางท่ี 3.10 ความเพียงพอของปริมาณน้ำในการทำการเกษตร 

รายการ รอยละ 

1. ฤดูฝน 100.00 

   1.1 เพียงพอ 91.00 

   1.2 ไมเพียงพอ 9.00 

2. ฤดูแลง 100.00 

   2.1 เพียงพอ 29.97 

   2.2 ไมเพียงพอ 70.03 

ท่ีมา : จากการสำรวจ 

 3.1.9 ปญหาของท่ีดิน 

  เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ รอยละ 44.22 ไมมีปญหาของท่ีดิน อีกรอยละ 55.78 ประสบ

ปญหาที่ดิน ในจำนวนนี้ รอยละ 43.08 ประสบปญหาดินปนทรายจัด รองลงมารอยละ 21.03 ประสบ

ปญหาอ่ืน ๆ เชน ดินดาน ดินเหนียวจัด รอยละ 17.95 ประสบปญหาดินเค็ม รอยละ 16.92 พ้ืนท่ีเปนลูกรัง

หรือมีหินกรวด รอยละ 14.87 มีปญหาดินเปรี้ยว และรอยละ 2.05 มีปญหาพ้ืนท่ีลาดเทสูง (ตารางท่ี 3.11) 

ตารางท่ี 3.11 ปญหาท่ีดินของเกษตรกร 

รายการ รอยละ 

1. ไมมีปญหา 44.22 

2. มีปญหา 55.78 

2.1 ดินเค็ม 17.95 

2.2 ดินเปรี้ยว 14.87 

2.3 ดินปนทรายจัด 43.08 

2.4 ลูกรัง/หินกรวด 16.92 

2.5 ดินพรุ 0.00 

2.6 พ้ืนท่ีลาดเทสูง 2.05 

2.7 อ่ืน ๆ 21.03 

หมายเหตุ : เกษตรกรหน่ึงรายสามารถประสบปญหาไดหลายปญหา 

ท่ีมา : จากการสำรวจ 
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 จากขอมูลดังกลาวขางตน จะเห็นไดวา เกษตรกรที่เขารวมโครงการสวนใหญมีอายุมาก เฉลี่ย  

51-60 ป โดยประกอบอาชีพเกษตรกรเปนหลัก มีประสบการณในการทำการเกษตรเฉลี่ย 31-40 ป และ 

ไมมีอาชีพรอง มีแรงงานเกษตรในครัวเรือนเฉลี่ย 3 ราย ใชประโยชนที่ดินในการทำนาขาวเฉลี่ย 13.64 ไร

ตอราย และพื้นที่สินคาเกษตรอื่น ๆ รวมทั้งประมงและปศุสัตว เฉลี่ย 26.26 ไรตอราย ซึ่งแรงงานใน

ครัวเรือนอาจไมเพียงพอ ทำใหตองจางแรงงานสงผลใหตนทุนการผลิตสูงขึ้น นอกจากนี้ เกษตรกรใชน้ำฝน

สำหรับทำการเกษตรเปนหลัก และน้ำสระของตนเอง แหลงน้ำสาธารณะ บอบาดาล บอน้ำตื้น เปนตน และ

เกษตรกรบางสวนมีปญหาดินในพื้นที่ของตนเองเปนดินปนทรายจัด ทำใหไมสามารถกักเก็บน้ำไดดี ดังนั้น 

ในชวงฤดูแลงเกษตรกรจึงมีโอกาสท่ีจะประสบปญหาปริมาณน้ำไมเพียงพอสำหรับทำการเกษตร นอกจากนี้ 

เกษตรกรยังประสบปญหาราคาปจจัยการผลิตสูงอีกดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

บทที่ 4 

ผลการประเมิน 

 

 การประเมินผลโครงการบริหารจัดการการผลิตสินคาเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อบริหารจัดการเชิงรุก 

(Agri-Map) ป 2564 เปนการประเมินผลระหวางดำเนินโครงการ ดวยรูปแบบการประเมินผลเชิงตรรกะ  

(Logic Model) เพื ่อเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ ้นจากการดำเนินโครงการใน 4 ประเด็น ไดแก 1) ปจจัยนำเขา  

2) กระบวนการ 3) ผลผลิต และ 4) ผลลัพธ รวมทั้งการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลผลกระทบ หรือความ

คุมคาของโครงการ เพ่ือนำไปปรับปรุงการดำเนินงานในระยะตอไป ซ่ึงผลการประเมินมีรายละเอียด ดังนี้ 

4.1 ปจจัยนำเขา (Inputs)  

 4.1.1 งบประมาณ 

การดำเนินโครงการปงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมพัฒนาท่ีดินเปนหนวยงานรับผิดชอบหลัก 

รวมกับหนวยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดแก กรมสงเสริมการเกษตร กรมหมอนไหม  

กรมประมง กรมตรวจบัญชีสหกรณ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ไดรับการจัดสรรงบประมาณรวม 

276.7627 ลานบาท สำหรับสนับสนุนเกษตรกรในการปรับเปลี่ยนการผลิตสินคาเกษตรในพ้ืนท่ีไมเหมาะสม 

เชน จัดทำระบบอนุรักษดินและน้ำ ขุดสระขนาดเล็ก จัดทำฐานขอมูลเพ่ือรองรับเขตเกษตรเศรษฐกิจ อบรม 

ใหความรูและศึกษาดูงานการปลูกพืชทางเลือกใหม สนับสนุนปจจัยการผลิตท่ีจำเปนในการปรับเปลี่ยน 

การผลิตพืชชนิดใหมที่เหมาะสม หรือพันธุปลา อาหารและวัสดุที่จำเปน อบรมการจัดทำบัญชีตนทุนอาชีพ 

แกเกษตรกรในพ้ืนที่ ในภาพรวมโครงการมีการเบิกจายงบประมาณ 267.2675 ลานบาท คิดเปนรอยละ 

96.57 ของงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร (ตารางท่ี 4.1) 

ตารางท่ี 4.1 ผลการเบิกจายงบประมาณ 

หนวยงาน 
จัดสรร  เบิกจาย 

(ลานบาท) ลานบาท รอยละ 

1. กรมพัฒนาท่ีดิน 221.0507 217.2383 98.28 

2. กรมสงเสริมการเกษตร 33.5807 29.8723 88.96 

3. กรมหมอนไหม 3.3128 3.3123 99.98 

4. กรมประมง 7.8000 7.4400 95.38 

5. กรมตรวจบัญชีสหกรณ 4.0685 4.0685 100.00 

6. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 6.9500 5.3361 76.78 

รวม 276.7627 267.2675 96.57 

ท่ีมา : ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย, 2564 
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  จากการสอบถามเจาหนาที ่หนวยงานที ่เกี ่ยวของในพื ้นที ่ ดานความเพียงพอของ

งบประมาณ รอยละ 75.68 เห็นวางบประมาณที่ไดรับจัดสรรเพียงพอสำหรับดำเนินงานในพื้นที่ อีกรอยละ 

24.32 เห็นวาไมเพียงพอ ทำใหไมสามารถสนับสนุนการจัดทำระบบอนุรักษดินและน้ำไดสอดคลองกับความ

ตองการของเกษตรกรได รวมถึงเกษตรกรมีความสนใจเขารวมโครงการเปนจำนวนมาก แตไมสามารถ 

ใหเกษตรกรเขารวมโครงการไดทั ้งหมดเนื่องจากงบประมาณมีจำกัด และอาจไมเพียงพอ ดำเนินการได 

ไมครอบคลุมทุกกิจกรรมเชน เกษตรกรที่เริ่มลงทุนปลูกหมอนไหมในปแรกเนื่องจากตองลงทุนเพิ่มเปน

จำนวนมาก หรือมีงบประมาณเฉพาะสนับสนุนปจจัยการผลิตแตเกษตรกรมีความตองการการสนับสนุน

ปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีดวย (ภาพท่ี 4.1) 

 
ท่ีมา : จากการสำรวจ 

ภาพท่ี 4.1 ความเพียงพอของงบประมาณ 

ดานความทันเวลาของการจัดสรรงบประมาณเมื่อเทียบกับแผนปฏิบัติงาน รอยละ 89.74 

เห็นวา ไดรับการจัดสรรงบประมาณทันเวลากับแผนปฏิบัติงาน อีกรอยละ 10.26 เห็นวาลาชา ท้ังนี้ เห็นวา

ควรมาในชวงกอนเดือนมกราคม ซ่ึงสงผลใหชวงเวลาสนับสนุนการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีไมสอดคลองกับชวงเวลา

การผลิตของเกษตรกร (ภาพท่ี 4.2)  

 
ท่ีมา : จากการสำรวจ 

ภาพท่ี 4.2 ความทันเวลาของงบประมาณ 

เพียงพอ

75.68%

ไมเพียงพอ

24.32%

ทันเวลา

89.74%

ลาชา

10.26%



41 

 

 4.1.2 บุคลากรหรือหนวยงาน 

การดำเนินโครงการมีกรมพัฒนาที่ดินเปนหนวยงานหลักในการดำเนินงานตั้งแตเริ่มดำเนิน

โครงการในป 2560 โดยบูรณาการกับหนวยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ ในปงบประมาณ  

พ.ศ. 2564 มีหนวยงานรวมบูรณาการในการดำเนินโครงการ 5 หนวยงาน ไดแก กรมประมง กรมสงเสริม

การเกษตร กรมหมอนไหม กรมตรวจบัญชีสหกรณ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในการบูรณาการ

แผนงาน งบประมาณ ทั ้งสวนกลาง สวนภูมิภาคและระดับพื ้นที ่ เพื ่อขับเคลื ่อนการดำเนินโครงการ  

โดยแตละหนวยงานมีบทบาทและการดำเนินโครงการแตกตางกันออกไป ดังนี้ 

1) กรมพัฒนาที่ดิน จัดทำฐานขอมูลเพื่อรองรับเขตเกษตรเศรษฐกิจ และสถานีพัฒนาที่ดิน

จังหวัดสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไมเหมาะสม โดยการจัดระบบอนุรักษดินและน้ำเพื่อทำ

เกษตรผสมผสาน สงเสริมใหเกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตสินคาเกษตรท่ีเหมาะสม 

2) กรมประมง สงเสริมเกษตรกรในพื้นที่ไมเหมาะสมในการปลูกขาวปรับเปลี่ยนกิจกรรม 

สูการเลี้ยงสัตวน้ำและสงเสริมกิจกรรมการเลี้ยงสัตวน้ำใหเปนทางเลือกเกษตรกร โดยสำนักงานประมง

จังหวัดคัดเลือก สำรวจและประเมินคุณสมบัติของเกษตรกร รวมทั้งติดตามและประเมินผลเกษตรกรท่ี 

เขารวมโครงการในป 2563 และศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำจืด ใหคำแนะนำ ถายทอดความรู

ดานการเลี้ยงสัตวน้ำ และสนับสนุนปจจัยการผลิตตามความเหมาะสม 

3) กรมสงเสริมการเกษตร สงเสริมใหเกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตพืชที่เหมาะสมตาม  

Agri-Map ดวยการอบรมใหความรู และศึกษาดูงานการปลูกพืชทางเลือกใหม โดยสำนักงานเกษตรจังหวัด

หรือเกษตรอำเภอ จัดกระบวนการเรียนรูการผลิตพืชเศรษฐกิจระดับอำเภอตามเขตความเหมาะสมสำหรับ

การปลูกพืชเศรษฐกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ เชน อบรม นำเกษตรกรศึกษาดูงานการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิต ลดตนทุนการผลิต การปรับเปลี่ยนชนิดพืช และการจัดทำไรนาสวนผสม และ

สนับสนุนปจจัยการผลิตท่ีจำเปนในการปรับเปลี่ยนการผลิตพืชชนิดใหมที่เหมาะสมใหกับเกษตรกรในเขต

พ้ืนท่ีไมเหมาะสมตาม Agri-Map สำหรับเปนตนแบบในการปรับเปลี่ยนการผลิตสินคาเกษตร  

4) กรมหมอนไหม โดยศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จัดทำแผนการจัดการพื้นที่และ

ประชาพิจารณกับเกษตรกรในพื้นที่ ดำเนินงานการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไมเหมาะสมตามพื้นท่ี  

Agri-Map ผานการฝกอบรม หลักสูตรการปรับเปลี่ยนพืชอ่ืนเปนการปลูกหมอนเลี้ยงไหม และสนับสนุนวัสดุ 

ทางการเกษตรแกเกษตรกร 

5) กรมตรวจบัญชีสหกรณ โดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณในจังหวัดท่ีมีการดำเนินโครงการ 

ดำเนินการอบรมการจัดทำบัญชีตนทุนอาชีพแกเกษตรกรในพ้ืนท่ีปรับเปลี่ยนการผลิต (พ้ืนท่ี N)  

6) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จัดทำฐานขอมูลการผลิตสินคาทางเลือกที่สำคัญ ศึกษา

สินคาทางเลือกเชิงลึก เพื่อกำหนดแนวทางสงเสริมระดับพื้นที่ จัดทำแผนการผลิตและขอมูลสินคาเกษตร 

ที่สำคัญสำหรับบริหารจัดการในพื้นที่ประสบภัยพิบัติซ้ำซาก ศึกษาวิจัยพืชทางเลือกใหมที่มีอนาคต และ 
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จัดทำแนวทางการบริหารจัดการทางเลือกของสินคาเกษตรท่ีสำคัญระดับภาค รวมท้ังติดตามและประเมินผล 

การดำเนินโครงการในภาพรวมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

โดยการดำเนินโครงการในภาพรวมของกระทรวงเกษตรและสหกรณมีการบูรณาการรวมกัน

ระหวางหนวยงานในการจัดทำแผนงาน และงบประมาณท้ัง 7 หนวยงาน และในการสำรวจและจัดทำแผนท่ี

ขอมูลพืชเศรษฐกิจกรมพัฒนาที่ดินไดมีการตรวจสอบขอมูลพื้นที่ปลูกสับปะรด และ ปาลมน้ำมัน รวมกับ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในระดับพื้นที่มีการประชุมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงาน

นโยบายสำคัญและการแกไขปญหาภาคเกษตร ระดับจังหวัด โดยมีผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน รวมกับ

หัวหนาสวนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เพ่ือวางแผนการดำเนินงาน รวมท้ังติดตามการดำเนินงาน 

นอกจากนี้ หนวยงานระดับพื้นที่มีการบูรณาการรวมกันระหวางหนวยงานตาง ๆ ในจังหวัดในการดำเนิน

โครงการ จำนวน 2 หนวยงานขึ ้นไป ครบตามเปาหมาย โดยเฉลี ่ยแตละหนวยงานระดับพื ้นที ่มีการ 

บูรณาการรวมกับอีก 3 หนวยงาน เพ่ือดำเนินงานข้ันตอนตาง ๆ เชน การประสานงานกับสถานีพัฒนาท่ีดิน

จังหวัดเพื่อขอรายชื่อเกษตรกรที่ไดรับการสนับสนุนการขุดบอจิ๋ว กอนจะนำมาคัดเลือกกลุมเปาหมาย 

เพื่อเขารวมโครงการของสำนักงานประมงจังหวัด การรวมอบรมใหความรูเกษตรกรโดยสำนักงานเกษตร

จังหวัดรวมกับหนวยงานภายในพื้นที่ เชน สถานีพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร กรมตรวจบัญชีสหกรณ 

กรมสงเสริมสหกรณ รวมทั้งหนวยงานภายนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดแก สำนักงานพาณิชย

จังหวัด และภาคเอกชน ไดแก ปราชญชาวบาน บริษัท จุลไหมไทย จำกัด เพ่ือรวมอบรมเกษตรกรท่ีเขารวม

โครงการ เปนตน  

 4.1.3 ปจจัยการผลิต 

หนวยงานที ่มีกิจกรรมสนับสนุนปจจัยการผลิตหรือสนับสนุนการปรับเปลี ่ยนพื ้นท่ี  

ใหเกษตรกรที่เขารวมโครงการ ไดแก กรมพัฒนาที่ดิน กรมประมง กรมสงเสริมการเกษตร กรมหมอนไหม 

โดยหนวยงานในระดับพื้นที่ รอยละ 97.30 สามารถสนับสนุนปจจัยการผลิตหรือสนับสนุนการปรับเปลี่ยน

พื้นที่ไดครบตามจำนวนเปาหมายที่หนวยงานกำหนด อีกรอยละ 2.70 ไมสามารถสนับสนุนการปรับเปลี่ยน

พ้ืนท่ีไดตามเปาหมาย เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด โดยการสนับสนุนปจจยัการผลิตเปนไปตามภารกิจหลัก

ของหนวยงาน ท่ีสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนของเกษตรกร ดังนี้ 

กรมพัฒนาที่ดิน จัดทำระบบอนุรักษดินและน้ำตามความเหมาะสมของพื้นที่ของเกษตรกร

แตละราย และสนับสนุนวัสดุสำหรับทำปุยหมัก น้ำหมักชีวภาพ เชน ถังหมัก กากน้ำตาล สารเรง พด.1 และ  

พด. 2 โดยสนับสนุนใหเกษตรกรรวมกลุมในการทำปุยหมัก น้ำหมักชีวภาพ และแบงกันใช รวมถึงโดโลไมต 

เมล็ดพันธุปอเทืองสำหรับปลูกเพ่ือเปนพืชปุยสด  

กรมประมง สนับสนุนพันธุปลากินพืช เชน ปลาตะเพียน ปลานิล ปลานวลจันทร ปลายี่สกเทศ 

เปนตน อาหารสำหรับปลาขนาดเล็ก ปูนขาวสำหรับปรับสภาพน้ำในบอปลา วัสดุในการผลิตอาหาร

ธรรมชาติในบอเลี้ยงปลา เชน ฟางกอน รำ ปลาปน ปุยคอก ตาขายสำหรับทำกระชังอนุบาลลูกปลา เปนตน  
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กรมสงเสริมการเกษตร สนับสนุนพันธุไมผล ไมยืนตน ตามความตองการของเกษตรกร 

ที่เขารวมโครงการ เชน มะมวง กลวย เงาะ ทุเรียน มะยงชิด มังคุด ลิ้นจี่ กลวย มะพราว พืชผัก รวมถึง

ปุยเคมี ปุยอินทรีย สำหรับการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ี เปนตน  

กรมหมอนไหม สนับสนุนคาปจจัยการผลิตตามความตองการของเกษตรกร รายละ 30,000 

บาทตอไร เพื่อปลูกหมอนเลี้ยงไหมและการแปรรูป เชน คาวัสดุอุปกรณสำหรับการทำโรงเรือนเลี้ยงไหม 

วัสดุอุปกรณเลี้ยงไหม เชน จอ วัสดุอุปกรณสำหรับตัดแตงกิ่งตนหมอน ตัดลูกหมอน ถุงพลาสติกสำหรับ 

แชแข็งลูกหมอน ตะกรา ปุยเคมี ไมไผรวก เปนตน  

 4.1.4 องคความรูและเทคโนโลยี 

หนวยงานที่มีกิจกรรมการใหคำแนะนำ อบรมหรือถายทอดความรูในการปรับเปลี่ยนการ

ผลิตใหเกษตรกรที่เขารวมโครงการ สามารถถายทอดความรูใหเกษตรกรไดครบตามเปาหมายจำนวน

หลักสูตรท่ีกำหนด เฉลี่ยหนวยงานละ 3 หลักสูตร เชน  

กรมพัฒนาที่ดิน มีการถายทอดความรูเกี่ยวกับการใชแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการ 

เชิงรุก (Agri-Map) การปรับปรุงบำรุงดินหลังจากการปรับเปลี่ยนการผลิต การทำปุยหมัก น้ำหมักชีวภาพ  

กรมหมอนไหม อบรมการเพ่ิมผลผลิตใบหมอนตอไร การลดตนทุนปจจัยการผลิต การพัฒนา

คุณภาพของผลผลิต  

กรมประมง ใหความรูพื้นฐานดานการเลี้ยงปลาน้ำจืดในพื้นที่ เชน การจัดการบอ เตรียมบอ 

ใหอาหาร การสรางอาหารธรรมชาติเพ่ือลดตนทุน การปองกันรักษาโรค เปนตน  

กรมตรวจบัญชีสหกรณ ถายทอดความรูหลักสูตรการทำบัญชีตนทุนอาชีพแกเกษตรกร 

ท่ีเขารวมโครงการใน 44 จังหวัด 

4.2 กิจกรรม (Activities) 

 4.2.1 การช้ีแจงการดำเนินโครงการ 

ในการดำเนินโครงการระดับจังหวัด มีการประชุมแบบบูรณาการรวมระหวางหนวยงาน 

ในพื ้นที ่เฉลี ่ย 3 ครั ้ง ตามเปาหมาย เพื ่อวางแผนการดำเนินการ กำหนดเปาหมาย รวมทั ้งติดตาม

ความกาวหนาการดำเนินงานโครงการเปนระยะ โดยเจาหนาที่หนวยงานที่ดำเนินโครงการในพื้นที่ รอยละ 

54.84 ไดเขารวมการประชุมชี้แจงโครงการในระดับจังหวัด โดยเจาหนาที่ที่เขารวมประชุมทั้งหมด มีความ

เขาใจในการดำเนินโครงการในระดับมาก ท่ีคาคะแนนเฉลี่ย 3.82 อีกรอยละ 45.16 ไมไดเขารวม เนื่องจาก

หัวหนาสวนราชการ หรือหัวหนากลุม หรือเจาหนาที่ทานอื่นเปนผูเขารวมประชุม แตไดรับการชี้แจงหรือ

ถายทอดรายละเอียดของการประชุมจากผูที่ไดเขารวมประชุม สวนใหญจึงไมเกิดปญหาในการปฏิบัติงาน 

(ภาพท่ี 4.3 )  
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ท่ีมา : จากการสำรวจ 

ภาพท่ี 4.3 การเขารวมการชี้แจงโครงการและความเขาใจรายละเอียดโครงการของเจาหนาท่ี 

  สำหรับการชี้แจงการดำเนินโครงการใหกับเกษตรกร เจาหนาที่ไดมีการชี้แจง ประชาคม 

สรางการรับรู ประชาสัมพันธใหกับเกษตรกรในพื้นที่เกี่ยวกับการดำเนินโครงการเฉลี่ยหนวยงานละ 4 ครั้ง 

ตามเปาหมาย โดยเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการรอยละ 88.53 ไดเขารวมการชี้แจง ประชาคม สรางการรับรู 

อีกรอยละ 11.47 ไมไดเขารวม เนื่องจากเกษตรกรติดภารกิจ หรือหนวยงานสนับสนุนปจจัยการผลิต 

ใหเกษตรกรโดยตรง ซึ่งเกษตรกรที่ไดรับการชี้แจงรอยละ 90.28 เกิดความเขาใจในรายละเอียดการดำเนิน

โครงการ ในระดับมากที่คาคะแนนเฉลี่ย 3.93 ควรปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่ไมเหมาะสมใหไดรับการปรับเปลี่ยน

พ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมหรือเปนกิจกรรมอ่ืนท่ีมีความเหมาะสม (ตารางท่ี 4.2) 

ตารางท่ี 4.2 การชี้แจง ประชาคม สรางการรับรู เก่ียวกับโครงการ 

รายการ ผลการดำเนินงาน 

1. การชี้แจงโครงการ (ครั้ง) 4 

2. การเขารวมรับฟงการชี้แจงโครงการของเกษตรกร (รอยละ) 3 

2.1 เขารวม 88.53 

- เขาใจ 90.28 

- ไมเขาใจ 9.72 

2.2 ไมไดเขารวม 11.47 

3. ระดบัความเขาใจรายละเอียดโครงการ (คะแนน) ระดับมาก (3.93) 

ท่ีมา : จากการสำรวจ 

 4.2.2 การถายทอดความรู 

  หนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่ดำเนินการใหคำแนะนำ จัดการถายถอดความรูใหเกษตรกร 

ที่เขารวมโครงการหนวยงานละ 1 - 2 หลักสูตร โดยสามารถถายทอดความรู ใหเกษตรกรไดครบตาม

เปาหมายจำนวนหลักสูตรท่ีกำหนด โดยแตละหนวยงานมีการจัดการถายทอดความรูเฉลี่ย 5 ครั้ง โดยวิธีการ

เขารวม

54.84%

ไมไดเขา

รวม

45.16%ระดับมาก 

คาคะแนนเฉลี่ย  

3.82 
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ถายทอดความรู ของหนวยงานในแตละพื ้นที ่มีความแตกตางกันไป และในบางพื ้นที ่มีการบูรณาการ 

การใหคำแนะนำหรือถายทอดความรูโดยเชิญวิทยากรจากหนวยงานอ่ืนหรือภาคเอกชนมารวมดวย เชน 

  กรมประมง โดยศูนยวิจัยและพัฒนาเพาะเลี้ยงสัตวน้ำจืด ประสานงานกับสำนักงานประมง

จังหวัดเพ่ือใหคำแนะนำ ใหความรูกับเกษตรกรรายใหมท่ีเขารวมโครงการในป 2564 บางพ้ืนท่ีใหคำแนะนำ

พรอมกับแจกปจจัยการผลิตในคราวเดียวกัน  

  กรมหมอนไหมมีการจัดการถายทอดความรู หลักสูตรการปรับเปลี่ยนพืชอื่นเปนการปลูก

หมอนเลี้ยงไหม โดยใชวิธีการบรรยายรวมกับการจัดกิจกรรมสาธิต เชน การใสปุ ย การบริหารจัดการ 

แปลงหมอน ศึกษาดูงานจากเกษตรกรตัวอยาง เปนตน  

กรมสงเสริมการเกษตร โดยเจาหนาที่ระดับจังหวัดหรืออำเภอจัดกระบวนเรียนรู เชน 

ถายทอดความรู พาเกษตรกรศึกษาดูงานการปลูกพืชทางเลือกใหม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ลดตนทุน

การผลิต การปรับเปลี่ยนชนิดพืช และการจัดทำไรนาสวนผสม 

  สถานีพัฒนาที่ดินสาธิตการทำและใชปุยอินทรียชีวภาพและการปรับปรุงบำรุงดินพรอม

มอบปจจัยการผลติ รวมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ อบรมใหความรูเก่ียวกับการทำบัญชีครัวเรือนใหแก

เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 

 4.2.3 การสนับสนุนปจจัยการผลิตและปรับโครงสรางพ้ืนท่ี 

ทุกหนวยงานสามารถสนับสนุนปจจ ัยการผล ิตได ท ันเวลากับแผนการปฏิบ ัต ิงาน  

แตหนวยงานรอยละ 94.44 สามารถสนับสนุนปจจัยการผลิตไดสอดคลองกับความตองการของเกษตรกร  

ที่เหลือไมสอดคลองกับการผลิตของเกษตรกร เชน เกษตรกรไดรับการสนับสนุนในฤดูฝน จึงไมสามารถ

ดำเนินการปรับปรุงแปลงหมอน/โรงเลี้ยงไหมได และเกษตรกรบางรายประสบอุทกภัยเกิดความเสียหาย  

สำหรับการปรับโครงสรางพื้นที่โดยการจัดทำระบบอนุรักษดินและน้ำ พบวา สถานีพัฒนา

ที่ดินในพื้นที่ รอยละ 92.31 สามารถจัดทำระบบอนุรักษดินและน้ำไดทันเวลาตามแผนปฏิบัติงาน และ 

รอยละ 7.69 ลาชากวาแผนเนื ่องจากการจัดสรรงบประมาณลาชา และสถานการณการระบาดของ 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ดานความสอดคลอง รอยละ 88.89 สามารถจัดทำระบบอนุรักษดิน

และน้ำไดสอดคลองกับชวงเวลาที่เกษตรกรตองการ รอยละ 11.11 ไมสอดคลอง เนื่องจากเกษตรกร

บางสวนตองรีบตัดสินใจวางแผนการผลิต หนวยงานไดรับจัดสรรงบประมาณมาในชวงเวลาที่เกษตรกรตอง

เริ่มทำการผลิต และสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) (ตารางท่ี 4.3) 
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ตารางที่ 4.3 ความทันเวลาและความสอดคลองในการสนับสนุนปจจัยการผลิตและการจัดทำระบบอนุรักษ

ดินและน้ำ 

หนวย : รอยละ 

รายการ 
การสนับสนุน 

ปจจัยการผลิต 

การจัดทำระบบ

อนุรักษดินและน้ำ 

1. ความทันเวลาเมื่อเทียบกับแผนปฏิบัติงาน   

1.1 ทันเวลา 100.00 92.31 

1.2 ลาชา - 7.69 

2. ความสอดคลองกับความตองการของเกษตรกร   

2.1 สอดคลอง 94.44 88.89 

2.2 ไมสอดคลอง 5.56 11.11 

ท่ีมา : จากการสำรวจ 

4.3 ผลผลิต (Outputs) 

 4.3.1 ฐานขอมูลท่ีพัฒนา 

  ในการดำเนินโครงการไดมีการจัดทำฐานขอมูลเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินคาเกษตร 

ท่ีสำคัญ โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีเปาหมายจัดทำฐานขอมูลดังกลาวจำนวน 5 สินคา ไดแก ขาวนาปรัง 

มันสำปะหลัง ปาลมน้ำมัน สับปะรดโรงงาน และไมโตเร็วสกุลอะเคเซีย (Acacia species) ซึ่งสามารถ

ดำเนินการไดครบตามเปาหมาย สามารถนำไปใชเปนฐานขอมูลในสารสนเทศภูมิศาสตร และนำไปปรับปรุง

ขอมูลเศรษฐกิจเพื่อนำไปแสดงผลในระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) และใช

เปนฐานขอมูลระบบสารสนเทศในการกำหนดเขตเหมาะสมปลูกเศรษฐกิจ (Zoning) รวมทั้งใชเปนแนวทาง

ในการจัดการทรัพยากรท่ีดินสำหรับหนวยงานตาง ๆ   

  เจาหนาท่ีหนวยงานท่ีดำเนินการในพ้ืนท่ี รอยละ 87.85 มีการใชงาน Agri-Map ในจำนวน

นี้ รอยละ 86.46 ใชงานขอมูลพื้นฐาน รอยละ 73.96 ใชกำหนดพื้นที่เปาหมายของเกษตรกรที่เขารวม

โครงการ รอยละ 62.50 ใชคัดเลือกกิจกรรมท่ีจะสงเสริมใหเกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิต และรอยละ 4.17 

ใชขอมูลอื่นเชน ขอมูลการใชที่ดิน แหลงน้ำ เปนตน สวนอีกรอยละ 12.15  ไมไดใช เชน สำนักงานประมง

จังหวัด ใชการขอรายชื่อเกษตรกรจากสถานีพัฒนาท่ีดิน (ตารางท่ี 4.4) 
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ตารางท่ี 4.4 การใชแผนท่ีเกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) 

การใชงาน Agri-Map รอยละ 

1. ใช 87.85 

1.1 ขอมูลพ้ืนฐาน 86.46 

1.2 กำหนดพ้ืนท่ีเปาหมาย 73.96 

1.3 กำหนด/คัดเลือกกิจกรรมท่ีจะสงเสริมใหเกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิต 62.50 

1.4 อ่ืน ๆ 4.17 

2. ไมใช 12.15 

รวม 100.00 

หมายเหตุ : เจาหนาท่ีสามารถตอบไดหลายคำตอบ 

ท่ีมา : จากการสำรวจ 

 4.3.2 แนวทางการบริหารจัดการสินคาเกษตร 

  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรไดจัดทำแนวทางการบริหารจัดการสินคาเกษตรที่สำคัญ 

ในพื้นที่ประสบภัยพิบัติซ้ำซาก สินคาเกษตรที่สำคัญระดับภาค สินคาทางเลือกที่มีอนาคต (Future Crops) 

เพ่ือเปนขอมูลประกอบในการบริหารจัดการสินคาเกษตรท่ีสำคัญทางเศรษฐกิจในพ้ืนท่ี เพ่ือใหมีคุณภาพและ

ปริมาณสอดคลองกับความตองการตามศักยภาพของพื้นที่และฐานทรัพยากรของประเทศ ซึ่งสามารถ

ดำเนินการไดตามเปาหมายท่ีกำหนดไว 

  เจาหนาที่หนวยงานที่ดำเนินการในพื้นที ่รอยละ 51.28 ทราบวาสำนักงานเศรษฐกิจ

การเกษตรมีการจัดทำขอมูลดังกลาว รอยละ 48.72 ไมทราบ เนื่องจากเจาหนาที่บางรายไมไดเขารวม

ประชุมในระดับจังหวัด โดยสวนใหญเจาหนาที่รอยละ 50.00 รับทราบจากการเขารวมประชุมในระดับ

จังหวัด เชน คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณระดับจังหวัด รองลงมารอยละ 40.00 ไดรับ

การถายทอดจากผูอื่น เชน หัวหนากลุม/ฝาย เจาหนาที่ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รอยละ 5.00 

คนหาดวยตนเอง และรอยละ 20.00 รับทราบจากชองทางอ่ืน เชน ขาวประชาสัมพันธของกระทรวงเกษตร

และสหกรณ หนังสือเวียน เปนตน โดยเจาหนาท่ีท่ีรับทราบรอยละ 73.68 เคยใชประโยชนแนวทางดังกลาว

ในการปฏิบตัิงาน (ตารางท่ี 4.5) 
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ตารางท่ี 4.5 การรับทราบแนวทางการบริหารจัดการเศรษฐกิจสินคาเกษตร 

รายการ รอยละ 

1. การรับทราบ 100.00 

1.1 ทราบ 51.28 

1.2 ไมทราบ 48.72 

2. ชองทางการรับทราบ*  
2.1 การเขารวมประชุมในระดับจังหวัด 50.00 

2.2 ไดรับการถายทอดตอจากผูอ่ืน 40.00 

2.3 คนหาดวยตนเอง 5.00 

2.4 อ่ืน ๆ 20.00 

3. การใชแนวทางการบริหารจัดการเศรษฐกิจสินคาเกษตร  

3.1 ใช 73.68 

3.2 ไมไดใช 26.32 

หมายเหตุ : เจาหนาท่ีสามารถตอบไดหลายคำตอบ 

ท่ีมา : จากการสำรวจ 

 4.3.3 พ้ืนท่ีเขารวมโครงการ 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปาหมายพ้ืนท่ีเขารวมโครงการในภาพรวม 95,000 ไร ผลการ

ดำเนินงาน 98,305 ไร คิดเปนรอยละ 103.48 โดยหนวยงานที ่เกี ่ยวของสนับสนุนเกษตรกรในการ

ปรับเปลี่ยนการผลิตที่ไมเหมาะสมในพื้นที่เปนกิจกรรมที่มีความเหมาะสมตาม Agri-Map  ไดแก (ตารางท่ี 

4.6) 

1) กรมประมง ดำเนินการสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตเปนกิจกรรมประมง 1,900 ไร 

ตามเปาหมาย เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 1,900 ราย 

2) กรมสงเสริมการเกษตร ดำเนินการสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตเปนกิจกรรมเกษตร

ผสมผสาน 3,000 ไร ตามเปาหมาย เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ (3,000 ราย) 

3) กรมหมอนไหม ดำเนินการสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตเปนการปลูกหมอน 108 ไร 

คิดเปนรอยละ 108.00 ตามเปาหมาย 100 ไร เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 67 ราย 

4) กรมพัฒนาที่ดิน ดำเนินการพัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นท่ี 

ไมเหมาะสมตาม Agri-Map โดยการจัดทำระบบอนุรักษดินและน้ำ เปาหมายดำเนินการ 90,000 ไร 

สามารถดำเนินการได 93,297 ไร คิดเปนรอยละ 103.66 ของเปาหมาย เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 5,992 

ราย 
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ตารางท่ี 4.6 พ้ืนท่ีและเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ  

หนวยงาน 
 พ้ืนท่ีเขารวมโครงการ  เกษตรกร 

(ราย) เปาหมาย (ไร) ผลการดำเนินงาน (ไร) รอยละ 

1. กรมประมง 1,900 1,900 100.00 1,900 

2. กรมพัฒนาท่ีดิน 90,000 93,297 103.66 5,992 

3. กรมสงเสริมการเกษตร 3,000 3,000 100.00 3,000 

4. กรมหมอนไหม 100 108 108.00 67 

รวม 95,000 98,305 103.48 8,985 

ท่ีมา : กรมพัฒนาท่ีดิน, กันยายน 2564 

 4.3.4 ความรู/ทักษะการผลิตสินคาใหม 

  เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการไดรับการถายทอดความรู จำนวน 5,475 ราย คิดเปนรอยละ 

100.85 ของเปาหมาย 5,429 ราย (ตารางท่ี 4.7) 

ตารางท่ี 4.7 การถายทอดความรูหรืออบรม 

หนวยงาน 
เปาหมาย  

(ราย) 

ผลการดำเนินงาน  

ราย รอยละ 

1. กรมสงเสริมการเกษตร 1,000 1,026 102.60 

2. กรมหมอนไหม 49 68 138.78 

3. กรมประมง 1,900 1,900 100.00 

4. กรมตรวจบัญชีสหกรณ 2,480 2,481 100.04 

4.1 อบรมพัฒนาครูบัญชี 80 81 101.25 

4.2 อบรมการจัดทำ

บัญชีตนทุนอาชีพของ

เกษตรกร 

2,400 2,400 100.00 

รวม 5,429 5,475 100.85 

ท่ีมา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, ตุลาคม 2564 

 4.3.5 ปจจัยการผลิตสำหรับการปรับเปลี่ยน 

  หนวยงานที่รวมดำเนินการที่มีการสนับสนุนปจจัยการผลิตใหเกษตรกรที่เขารวมโครงการ

จำนวน 2,994 ราย คิดเปนรอยละ 101.53 ของเปาหมาย 2,949 ราย ไดแก (ตารางท่ี 4.8) 

กรมสงเสริมการเกษตร สนับสนุนปจจัยการผลิตที่จำเปนในการปรับเปลี่ยนการผลิตพืช

ชนิดใหมที่เหมาะสมกับพื้นที่ ใหกับเกษตรกร 1,026 ราย เกินกวาเปาหมาย โดยการสำรวจความตองการ
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ของชนิดของพันธุไม พันธุพืช ที่เกษตรกรตองการกอนการสนับสนุนใหเกษตรกร ไดแก พันธุไมผล เชน 

มะขาม มะมวง มะพราว กลวยน้ำวา มะนาว เงาะ สะตอ ขนุน ไผหวาน ถั่ว ขาวโพด หญา รวมถึงพันธุผัก

ตาง ๆ ปจจัยการผลิตสำหรับทำปุย เปนตน 

กรมประมง สนับสนุนปจจัยการผลิตตามความเหมาะสมใหกับเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 

จำนวน 1,900 ราย ครบตามเปาหมาย ไดแก พันธุปลา เชน ปลานิล ปลาตะเพียน ปลานวลจันทร อาหาร

ปลา ปุยข้ีไก ปูนขาวเพ่ือปรับสภาพน้ำในบอ  

กรมหมอนไหม สนบัสนุนปจจัยการผลิตพ้ืนฐานในการปลูกหมอนเลี้ยงไหมและการแปรรูป  

โดยการสนับสนุนสนับสนุนตนพันธุหมอนพันธุดี งบประมาณในการหาวัสดุที่จำเปนในการดูแลแปลงหมอน

และวัสดุในการสรางโรงเลี้ยงไหม ใหกับเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 68 ราย เพื่อใหเกษตรกรซื้อวัสดุตามท่ี

ตองการ เชน จอ วัสดุอุปกรณสำหรับตัดแตงกิ่งตนหมอน ตัดลูกหมอน ถุงพลาสติกสำหรับแชแข็งลูกหมอน 

ตะกรา ปุยเคมี ไมไผรวก 

ตารางท่ี 4.8 การสนับสนุนปจจัยการผลิต 

หนวยงาน เปาหมาย  ผลการดำเนินงาน  

(ราย) ราย รอยละ 

1. กรมสงเสริมการเกษตร 1,000 1,026 102.60 

2. กรมหมอนไหม 49 68 138.78 

3. กรมประมง 1,900 1,900 100.00 

รวม 2,949 2,994 101.53 

ท่ีมา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, ตุลาคม 2564 

  เกษตรกรที่ไดรับปจจัยการผลิต รอยละ 85.85 เห็นวา ชวงเวลาที่ไดรับปจจัยการผลิตตรง

กับชวงเวลาท่ีตองการปรับเปลี่ยน อีกรอยละ 14.15 เห็นวาไมตรงกับชวงเวลาท่ีตองการปรับเปลี่ยนโดยจะมี

ผลตอการเจริญเติบโตหรือผลผลิตของเกษตรกรได (ภาพท่ี 4.4) 

 
 ท่ีมา : จากการสำรวจ 

ภาพท่ี 4.4 ความเห็นตอชวงเวลาท่ีไดรับปจจัยการผลิต 

ตรง

85.85%

ไมตรง

14.15%
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  เกษตรกรท่ีไดรับปจจัยการผลิต รอยละ 90.18 ไดนำปจจัยการผลิตท่ีไดรับไปใชประโยชน

แลว อีกรอยละ 9.82 ยังไมไดใช เชน ปุยหมัก ซึ่งเกษตรกรตองการนำไปใชในชวงเวลาหลังจากฝนตก หรือ

ยังคงมีปุยหมักของตนเองที่เหลืออยูจึงยังไมไดใชของที่เพิ่งไดรับแจก นอกจากนี้ เกษตรกรเห็นวาปจจัยการ

ผลิตท่ีไดรับมีคุณภาพในระดับมากท่ีสุด คาคะแนนเฉลี่ย 4.49 (ภาพท่ี 4.5) 

 
ท่ีมา : จากการสำรวจ 

ภาพท่ี 4.5 การใชปจจัยการผลิตและคุณภาพปจจัยการผลิต 

 4.3.6 การปรับเปล่ียนการผลิต 

เกษตรกรที ่เขารวมโครงการกับสถานีพัฒนาที ่ด ินไดร ับการสนับสนุนการปรับเปลี ่ยน

โครงสรางพื้นที่โดยไดรับการจัดทำระบบอนุรักษดินและน้ำตามที่ไดวางแผนแลว จากการสำรวจพบวา  

สวนใหญเกษตรกรรอยละ 42.81 ไดรับการจัดทำระบบอนุรักษดินและน้ำ ปรับรูปแปลงนาแบบที่ 1 เฉลี่ย 

8.57 ไร เพื่อใหคันนามีขนาดใหญขึ้น รองลงมารอยละ 37.19 ไดรับการปรับรูปแปลงนาแบบที่ 2 เฉลี่ย 7.96 ไร  

ใหเกษตรกรมีคลองขนาดเล็กรอบคันนาไวสำหรับกักเก็บน้ำ รอยละ 7.72 ไดรับการปรับรูปแปลงนาแบบท่ี 

3 เฉลี่ย 8.46 ไร ใหเกษตรกรมีรองน้ำในพ้ืนท่ี รอยละ 5.61 ไดรับการขุดบอดักตะกอน ไวสำหรับกักเก็บน้ำ 

ในบริเวณท่ีนา และรอยละ 6.67 ไดรับการปรับโครงสรางพ้ืนท่ีมากกวา 1 รูปแบบ (ตารางท่ี 4.9) 

ตารางท่ี 4.9 การไดรับการสนับสนุนการปรับเปลี่ยนโครงสรางพ้ืนท่ีของเกษตรกร 

การจัดทำระบบอนุรักษดินและนำ้ รอยละของเกษตรกร พ้ืนท่ีเฉลี่ย (ไรตอราย) 

1. ปรับรูปแปลงนาแบบท่ี 1 42.81 8.57 

2. ปรับรูปแปลงนาแบบท่ี 2  37.19 7.96 

3. ปรับรูปแปลงนาแบบท่ี 3  7.72 8.46 

4. บอดักตะกอน 5.61 1.29 

5. ไดรับการจัดทำระบบฯ มากกวา 1 รูปแบบ 6.67 12.50 

รวม 100.00 8.16 

หมายเหตุ : รายละเอียดการจัดทำระบบอนุรักษดินและน้ำ และบอดักตะกอนดินอยูในภาคผนวก 

ท่ีมา : จากการสำรวจ 

ใชแลว

90.18%

ยังไมใช

9.82%
ระดับมากท่ีสุด 

คาคะแนนเฉลี่ย  

4.49 
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เมื่อพิจารณาสัดสวนพื้นที่ที่ไดรับปรับโครงสรางพื้นที่ การจัดทำระบบอนุรักษดินและน้ำ 

โดยการสนับสนุนจากสถานีพัฒนาที่ดิน พบวา พื้นที่ของเกษตรกรไดรับการสนับสนุนการจัดทำระบบ

อนุรักษดินและน้ำปรับรูปแปลงนาแบบที่ 1 มากที่สุดคิดเปนรอยละ 50.78 ของพื้นที่เขารวมโครงการของ

กรมพัฒนาที่ดิน รองลงมาเปนแบบที่ 2 รอยละ 37.53 แบบที่ 3 รอยละ 8.26 นอกจากนี้ มีพื ้นที่ของ

เกษตรกรท่ีไดรับการปรับพ้ืนท่ีมากกวา 1 รูปแบบข้ึนไป เชน การปรับรูปแปลงนาแบบท่ี 1 รวมกับแบบท่ี 2 

หรือปรับรูปแปลงนาแบบที่ 2 รวมกับการทำบอดักตะกอนดิน รอยละ 2.73 และอีกรอยละ 0.70 (ภาพท่ี 

4.6) 

 
ท่ีมา : จากการสำรวจ 

ภาพท่ี 4.6 สัดสวนพ้ืนท่ีท่ีไดรับการปรับโครงสรางพ้ืนท่ี 

  ในภาพรวมเกษตรกรรอยละ 16.53 ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตเต็มพื้นที่ของตนเองแลว 

เชน  ปรับเปลี่ยนเปนการเลี้ยงปลา โดยเกษตรกรไดรับการสนับสนุนการขุดสระในไรนาจากกรมพัฒนาท่ีดิน

กอนแลว หรือการปรับเปนหมอน พืชทางเลือกอ่ืน เชน ไมผล ไมยืนตน เกษตรผสมผสาน เปนตน อีกรอยละ 

37.98 ทำการปรับเปลี่ยนบางสวน กลาวคือยังไมไดปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีไปอยางสิ้นเชิง โดยปรับเปลี่ยนจากขาว

หรือพืชเชิงเดี่ยวเปนกิจกรรมเกษตรผสมผสาน เชน ขาวรวมกับการปลูกพืชอายุสั้น ที่เหลือรอยละ 45.49  

ยังไมไดปรับเปลี่ยน แตไดรับการปรับโครงสรางพ้ืนท่ีใหมีความเหมาะสมมากข้ึนเตรียมสำหรับการทำเกษตร

ผสมผสาน และคงยังปลูกขาวเชนเดิม ซึ่งสวนใหญเปนเกษตรกรที่ไดรับการจัดทำระบบอนุรักษดินและน้ำ

รูปแบบท่ี 1 ประกอบกับมีพ้ืนท่ีถือครองตอรายนอย ยังคงตองการปลูกขาวไวเพ่ือบริโภคในครัวเรือน สำหรับ

เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการกับกรมสงเสริมการเกษตรยังไมไดปรับเปลี่ยนการผลิตเนื่องจากรอฤดูฝน เพ่ือให

มีน้ำสำหรับการเพาะปลูก เมื่อพิจารณาสัดสวนพื้นที่ พบวา พื้นที่เขารวมโครงการรอยละ 15.67 ไดรับการ

ปรับเปลี่ยนแลว อีกรอยละ 84.33 ยังไมไดรับการปรับเปลี่ยน (ตารางท่ี 4.10)  

 

 

 

แบบท่ี 1

50.78%

แบบท่ี 2

37.53%
แบบท่ี 3

8.26%

บอดักตะกอน

0.70%

มากกวา 1 

รูปแบบ

2.73%
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ตารางท่ี 4.10 การปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตของเกษตรกร 

หนวย : รอยละ 

กิจกรรม 

เกษตรกร   พ้ืนท่ี 

ปรับเปลี่ยน

แลวท้ังหมด 

ปรับเปลี่ยน

บางสวน 

ยังไมได

ปรับเปลี่ยน 
รวม 

 ปรับเปลี่ยน

แลว 

ยังไมได

ปรับเปลี่ยน 
รวม 

1. ประมง 100.00 0.00 0.00 100.00  100.00 0.00 100.00 

2. หมอนไหม 100.00 0.00 0.00 100.00  100.00 0.00 100.00 

3. พืชทางเลือกอ่ืน 28.00 62.00 10.00 100.00  43.92 56.08 100.00 

4. เกษตร

ผสมผสาน 7.19 41.37 51.44 100.00 

 

12.94 87.06 100.00 

ภาพรวม 16.53 37.98 45.49 100.00  15.67 84.33 100.00 

ท่ีมา : จากการสำรวจ 

เกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตแลวรอยละ 64.60 ไมมีปญหา ขณะที่อีกรอยละ 

35.40 ประสบปญหา โดยเกษตรกรรอยละ 65.99 ประสบปญหาแลงมากท่ีสุด รอยละ 17.03 ประสบปญหา

ราคาผลผลิตต่ำ รอยละ 13.55 พบโรคแมลงระบาด รอยละ 12.59 ประสบปญหาน้ำทวม และรอยละ 0.62  

ไมมีแหลงจำหนายผลผลิต รอยละ 19.62 ประสบปญหาอ่ืน ๆ เชน ไมมีทุนสำหรับทำการเกษตร ราคาปจจัย

การผลิต เชน ปุย ปรับราคาสูงข้ึน ผลผลิตถูกขโมย ไมมีแรงงานจับปลา ดินเปนลูกรังขาดความอุดมสมบูรณ 

ทำใหไมสามารถปลูกพืชได บอไมสามารถกักเก็บน้ำไวไดตลอดนอกฤดูฝน เปนตน (ตารางท่ี 4.11 ) 

ตารางท่ี 4.11 การประสบปญหาหลังจากการปรับเปลี่ยนการผลิต 

รายการ รอยละ 

1. เกษตรกรท่ีประสบปญหาหลังการปรับเปลี่ยน* 35.40 

1.1 แลง 65.99 

1.2 ราคาผลผลิตต่ำ 17.03 

1.3 โรค/แมลงระบาด 13.55 

1.4 น้ำทวม 12.59 

1.5 ไมมีแหลงจำหนายผลผลิต   0.62 

1.6 อื่น ๆ เชน ไมมีทุนสำหรับทำการเกษตร 

ปจจัยการผลิตราคาสูงข้ึน 

19.62 

2. เกษตรกรท่ีไมประสบปญหาหลังการปรับเปลี่ยน 64.60 

หมายเหตุ : เกษตรกรประสบปญหาไดมากกวา 1 ขอ 

ท่ีมา : จากการสำรวจ 
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4.4 ผลลัพธ (Outcomes) 

 4.4.1 การนำความรูไปใช 

หลังจากที่เกษตรกรไดรับการถายทอดความรู พบวา เกษตรกรมีความรูเพิ่มขึ้น ในดานการ

ผลิต การดูแลรักษา เกษตรกรมีความรูเพิ ่มขึ ้นจากระดับนอยที ่คาคะแนนเฉลี ่ย 2.21 เปนระดับมาก 

ที่คาคะแนนเฉลี่ย 4.09 โดยเกษตรกรรอยละ 89.53 ไดนำความรูดานการผลติไปใชประโยชนในการดำเนิน

กิจกรรมของตนเอง อีกรอยละ 10.47 ไมไดนำไปใช เนื่องจากแลง ไมมีน้ำ จึงไมไดนำความรูไปประยุกตใช

ในการผลิต 

สำหรับความรู เกี ่ยวกับแผนที่เกษตรเพื ่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) กอนท่ี

เกษตรกรจะไดรับการถายทอดความรู เกษตรกรมีความรูในเรื่องดังกลาวในระดับนอยที่สุด ที่คาคะแนน

เฉลี่ย 1.38 โดยหลังจากเกษตรกรไดรับการถายถอดความรูแลวเกษตรกรมีความรูเพ่ิมข้ึนเปนระดับมากท่ีคา

คะแนนเฉลี่ย 3.77 โดยเกษตรกรรอยละ 75.46 ไดนำความรูไปใชประโยชนแลว และทราบวาพ้ืนท่ีท่ีเขารวม

โครงการของตนเองอยูในพื้นที่เหมาะสมนอยหรือไมเหมาะสมในการปลูกขาว และควรมีการปรับเปลี่ยน 

กิจกรรมการผลิตใหเหมาะสมกับพ้ืนท่ีหรือปรับปรุงบำรุงดินใหมีความอุดมสมบูรณมากข้ึน 

เกษตรกรที่ไดรับการถายทอดความรูเกี่ยวกับการทำบัญชีตนทุนอาชีพ มีความรูเพิ่มขึ้นจาก

ระดับนอยที่คาคะแนนเฉลี่ย 2.24 เปนระดับมาก ที่คาคะแนนเฉลี่ย 4.19 โดยเกษตรกรรอยละ 26.88  

ไดจัดทำบัญชีตนทุนอาชีพแลว อีกรอยละ 73.12 ยังไมไดนำไปใช (ตารางท่ี 4.12) 

ตารางท่ี 4.12 ระดับองคความรูสำหรับการปรับเปลี่ยนการผลิตและการใชประโยชน 

หลักสูตร 
คะแนน (ระดับ) การใชประโยชน (รอยละ) 

กอน หลัง ใช ไมใช 

1. การผลิต การดูแลรักษา 2.21 

(นอย) 

4.09  

(มาก) 

89.53 10.47 

2. Agri-Map 1.38 

(นอยท่ีสุด) 

3.77 

(มาก) 

75.46 24.54 

3. บัญชีตนทุนอาชีพ 2.24 

(นอย) 

4.19 

(มาก) 

26.88 73.12 

หมายเหตุ : คะแนนเต็ม 5 

ท่ีมา : จากการสำรวจ 

 4.4.2 ผลตอบแทนการผลิตทางการเกษตรของเกษตรกร 

ในภาพรวมมีพื้นที่ที่ใหผลผลิตแลวรอยละ 54.80 ของพื้นที่ที่ปรับเปลี่ยนแลว โดยกิจกรรม

ประมงมีพื้นที่ใหผลผลิตแลวรอยละ 75.48 ที่เหลือยังไมไดรับผลผลิตเนื่องจากเกษตรกรเลี้ยงปลาไวเพ่ือ
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บริโภคในครัวเรือนเทานั้น ไมมีกำหนดในการจับปลาท่ีแนนอน สำหรับการปลูกหมอน มีพ้ืนท่ีใหผลผลิตแลว

รอยละ 62.46 พื ้นท่ีที ่ยังไมใหผลผลิตเนื ่องจากเกษตรกรเพิ ่งเริ ่มปรับพื ้นที ่ รวมทั ้งมีพื ้นที ่เส ียหาย 

จากน้ำทวม ดานพืชทางเลือกอื่น เกษตรกรปลูกไมยืนตนรวมกับการปลูกพืชอายุสั้น โดยมีพื้นที่ใหผลผลิต 

จากพืชอายุสั้นแลวรอยละ 12.57 และการทำเกษตรผสมผสาน พ้ืนท่ีขาวนาป 2564/65 รอยละ 98.40 ไดรับ

ผลผลิตแลว และพืชอายุสั้น มีพื้นที่ใหผลผลิตแลวรอยละ 56.08 เนื่องจากยังมีเกษตรกรอยูในชวงเริ่มทยอย

ปรับเปลี่ยนพื้นที่ของตนเอง และเกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนพื้นที่เปนการปลูกไมผล ไมยืนตน จะเริ่มไดรับ

ผลผลิตในอีก 2-3 ป (ตารางท่ี 4.13) 

ตารางท่ี 4.13 สัดสวนพ้ืนท่ีใหผลผลิต 

หนวย : รอยละ 

กิจกรรม พ้ืนท่ีใหผลผลิตแลว  พ้ืนท่ียังไมไดรับผลผลิต/เสียหาย 

1. ประมง 75.48 24.52 

2. หมอน 62.46 37.54 

3. พืชทางเลือกอ่ืน 12.57 87.43 

4. เกษตรผสมผสาน 96.47 3.53 

- ขาวนาป 2564/65 98.40 1.60 

- พืชอายุสั้น 56.08  43.92 

ภาพรวม 54.80 45.20 

ท่ีมา : จากการสำรวจ 

  เกษตรกรที ่ไดรับผลผลิตแลวมีการนำผลผลิตไปใชประโยชนในลักษณะตาง ๆ ไดแก  

ขาวนาป 2564/65 โดยนำผลผลิตสวนใหญไวบริโภคในครัวเรือน คิดเปนรอยละ 52.24 ของปริมาณผลผลิต

ทั ้งหมด จำหนายรอยละ 31.26 รอจำหนาย ร อยละ 9.98 เก็บขาวไว เป นเมล็ดพันธ ุ ในปต อไป  

รอยละ 4.56 อีกรอยละ 1.96 เปนคาเชาหรือคาจางสีขาว สำหรับเกษตรกรที่ทำการประมงสวนใหญ 

นำผลผลิตไปบริโภคในครัวเรือนรอยละ 48.21 และจำหนายรอยละ 51.79 ดานพืชผัก เกษตรกรสวนใหญ 

จำหนายผลผลิต รอยละ 83.13 เก็บผลผลิตไวบริโภค รอยละ 16.74 และอื่น ๆ อีกรอยละ 0.13 แบงปน 

ใหเพื ่อนบานหรือญาติ สวนการปลูกหมอนเพื ่อนำใบไปเลี้ยงไหม เกษตรกรนำผลผลิตรอยละ 92.10  

เลี้ยงไหมของตนเอง อีกรอยละ 7.90 นำไปจำหนาย สวนเกษตรกรที่ปลูกหมอนเพื่อจำหนายเปนผลสด 

จำหนายผลผลิตท้ังหมด (ตารางท่ี 4.14) 
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ตารางท่ี 4.14 การกระจายผลผลิต 

หนวย : รอยละ 

รายการ จำหนาย รอจำหนาย บริโภค ทำพันธุ อ่ืนๆ 

1. ขาวนาป 31.26 9.98 52.24 4.56 1.96 

2. ประมง 48.21 - 51.79 - - 

3. พืชผัก 83.13 - 16.74 - 0.13 

4. หมอน 29.28 - - - 70.72 

- ใบหมอน 7.90 - - - 92.10 

- หมอนผลสด 100.00 - - - - 

ท่ีมา : จากการสำรวจ 

  ดานผลตอบแทนท่ีเกษตรกรไดรับ พบวา กอนการปรับเปลี่ยนการผลิต เกษตรกรท่ีเขารวม

โครงการไดรับผลตอบแทนสุทธิจากการปลูกขาวนาป 2563/64 เฉลี่ย 667.41 บาทตอไร โดยหลังจากไดรับ

การปรับเปลี่ยนโครงสรางและ/หรือปรับเปลี่ยนเปนสินคาอื่นท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ีและไดรับผลผลิตแลว 

พบวา เกษตรกรไดรับผลตอบแทนสุทธิจำแนกตามกิจกรรมการผลิตท่ีปรับเปลี่ยนได ดังนี้ (ตารางท่ี 4.15) 

 1) ประมง เกษตรกรที่ไดทยอยจับปลาเพื่อนำมาบริโภค จำหนาย รวมถึงประมาณการ

ปริมาณผลผลิตที่ยังคงเหลืออยู พบวา ไดรับผลตอบแทนสุทธิ 1,845.85 บาทตอไร มากกวาขาวป 2563/64 

1,178.44 บาทตอไร  

 2) หมอนไหม โดยเกษตรกรปลูกหมอนเพื่อเลี้ยงหนอนไหม และมีรายไดจากการจำหนาย 

รังไหมใหกับผูประกอบการ เกษตรกรจึงไดประโยชนจากการลดคาใชจายในการซื้อใบหมอน และจำหนาย

หมอนผลสด และแปรรูป คิดเปนผลตอบแทนสุทธิเทากับ 3,494.47 มากกวาการปลูกขาวนาป 2563/64 

2,827.06 บาทตอไร   

 3) พืชทางเลือก ไดแก กิจกรรมการปลูกไมผล ไมยืนตน รวมกับพืชอายุสั้น โดยหลังจาก

ไดรับผลผลิตจากพืชอายุสั้นแลว เชน ผักสวนครัว กลวย ไดรับผลตอบแทนสุทธิเทากับ 1,437.53 บาทตอไร 

มากกวาขาวนาป 2563/64 770.12 บาทตอไร 

 4) เกษตรผสมผสาน โดยเกษตรกรบางสวนยังมีการปลูกขาว พบวา เกษตรกรไดรับ

ผลตอบแทนสุทธิจากการปลูกขาวนาป 2564/65 556.93 บาทตอไร นอยกวาการปลูกขาวนาป 2563/64  

คิดเปน 110.48 บาทตอไร เนื ่องจากราคาจำหนายผลผลิตลดลงในขณะที่ผลผลิตเพิ ่มขึ้นเล็กนอย และ

เกษตรกรที่มีการปรับเปลี่ยนไปทำกิจกรรมผสมผสาน โดยการปลูกพืชอายุสั้นและไดรับผลผลิตแลว เชน 

กลวยน้ำวา แตงโม พืชผักสวนครัว เชน พริก ตะไคร ผักกาดขาว ไดรับผลตอบแทนสุทธิ 3,599.71 บาทตอ

ไร เพิ่มขึ้น 2,932.30 บาทตอไร เมื่อเทียบกับขาวนาป 2563/64 ในภาพรวมเกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนเปน

กิจกรรมเกษตรผสมผสานไดรับผลตอบแทนเฉลี่ย 794.55 บาทตอไร มากกวาขาวนาป 2563/64 คิดเปน 

127.14 บาทตอไร 
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ตารางท่ี 4.15 ผลตอบแทนของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 

กิจกรรม 
ผลตอบแทนสุทธ ิ

(บาทตอไรตอป) 

ผลตางเทียบกับขาว ป 63/64 

มูลคา (บาทตอไรตอป) รอยละ 

1. ขาวนาป 2563/64 667.41  -  - 

2. กิจกรรมหลังจากปรับเปลี่ยน 

2.1 ประมง 1,845.85  1,178.44  176.57 

2.2 หมอนไหม* 3,494.47  2,827.06 423.59 

2.3 พืชทางเลือก*  1,437.53  770.12 115.39 

2.4 เกษตรผสมผสาน 794.55  127.14 19.05 

- พืชอายุสั้น*  3,599.71  2,932.30 439.36 

- ขาวนาป 2564/65  556.93  -110.48 -16.55 

หมายเหตุ : เปนคาประมาณการ และสินคาพืชระยะสั้นคำนวณเฉพาะเกษตรกรท่ีไดรับผลผลติแลวเทาน้ัน 

ท่ีมา : รายละเอียดการคำนวณอยูในภาคผนวกท่ี 1 

 ในภาพรวมเกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตและไดรับผลผลิตแลว รอยละ 43.09 ไดรับ

ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับกอนเขารวมโครงการ จากการบริโภคหรือจำหนายผลผลิตของตนเอง  

โดยเกษตรกรท่ีไมไดรับผลตอบแทนเพ่ิมข้ึน เนื่องจากมีการบริหารจัดการการผลิต การปลูกพืชท่ีตางชนิดกัน 

ทำใหคาใชจายและผลตอบแทนแตกตางกัน (ตารางท่ี 4.16) 

ตารางท่ี 4.16 รอยละของเกษตรกรท่ีมีผลตอบแทนเพ่ิมข้ึนหลังจากการปรับเปลี่ยนการผลิต  

หนวย : รอยละ 

กิจกรรม เกษตรกรท่ีมีผลตอบแทนเพ่ิมขึ้น 

1. ประมง 16.39 

2. หมอนไหม n/a 

3. พืชทางเลือกอ่ืน  41.67 

4. เกษตรผสมผสาน 51.70 

ภาพรวม 43.09 

หมายเหตุ : n/a หมายถึง ไมมีขอมูลเน่ืองจากเกษตรกรไมไดปลูกขาวหลายปแลว 

ท่ีมา : จากการคำนวณ 

  

 หลังจากท่ีเกษตรกรทำการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตและไดรับผลผลิตแลว ณ วันท่ีสำรวจ พ้ืนท่ี 

ท่ีไดรับผลผลิตแลวในภาพรวมเกิดผลตอบแทนสุทธิ 72,004,696.23 ลานบาท และหากไดรับผลผลิตท้ังหมด

จากการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีแลวคาดวาจะเกิดมูลคาทางเศรษฐกิจในภาพรวม 94,472,682.69 ลานบาท (ตารางท่ี 

4.17) 
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ตารางท่ี 4.17 มูลคาทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการดำเนินโครงการ 

กิจกรรมหลังจาก

การปรับเปลี่ยน 

พ้ืนท่ีเขา

โครงการ  

(ไร) 

พ้ืนท่ี

ปรับเปลี่ยน 

(ไร) 

(1) 

 พ้ืนท่ี 

ใหผลผลิต 

(ไร) 

(2) 

ผลตอบแทน

สุทธ ิ 

(บาทตอไร) 

(3) 

ผลตอบแทน

รวม ณ วันท่ี

สำรวจ  

(4) = (2)*(3) 

ผลตอบแทนรวม 

(บาท)  

(5) = (1)*(3) 

1. ประมง 1,900.00  1,900.00  1,434.12  1,845.85  2,647,170.40  3,507,115.00  

2. หมอน1/ 108.00  108.00  67.46  3,494.47  235,725.76  377,402.76  

3. พืชทางเลือก1/ 3,000.00  1,317.47  165.61  1,437.53  238,064.44  1,893,909.61  

4. เกษตรผสมผสาน1/  93,297.00  93,297.00  90,003.62  794.55  68,883,735.63  88,694,255.32 2/  

- พืชอายุสั้น  12,072.63  6,770.33  3,599.71  24,371,227.86 43,457,966.94  

- ขาว  81,224.37  80,460.86  556.93  44,512,507.77 45,236,288.38  

รวม 98,305.00 96,622.47  91,670.80  814.88  72,004,696.23 94,472,682.69 

หมายเหตุ : 1/ เปนคาประมาณการ โดยรายละเอียดการคำนวณอยูในภาคผนวกท่ี 3  

 2/ เปนคารวมผลตอบแทนรวมพืชอายุสั้นและขาว 

ท่ีมา : จากการคำนวณ 

 จากขอมูลในตารางที ่ 4.17 จะเห็นไดว าหลังจากที ่เกษตรกรปรับเปลี ่ยนกิจกรรมการผลิต 

เปนกิจกรรมที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่และไดรับผลผลิตทั้งหมดแลว คาดวาจะเกิดมูลคาทางเศรษฐกิจ 

94,472,682.69 บาท โดยกอนเขารวมโครงการซึ่งเกษตรกรยังคงปลูกขาว (ปเพาะปลูก 2563/2564)  

เกิดมูลคาทางเศรษฐกิจจากการปลูกขาวหรือกอนเขารวมโครงการ 65,609,740.05 บาท หลังจาก

ปรับเปลี่ยนแลวเกิดผลตอบแทนสวนเพิ่มจากการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตของเกษตรกรเมื่อเทียบกับ

กอนเขารวมโครงการ 28,862,942.64 บาท โดยกิจกรรมประมงเกิดผลตอบแทนสวนเพิ่ม 2,239,036.00 

บาท หม อนไหม 305,332.48 บาท และเกษตรผสมผสานโดยการปลูกข าวร วมก ับพ ืชอาย ุสั้น  

เกิดผลตอบแทนสวนเพ่ิม 26,426,904.55 บาท สำหรับการปรับเปลี่ยนทางเลือกผลตอบแทนสวนเพ่ิมลดลง 

108,320.39 บาท เนื่องจากเกษตรกรปรับเปลี่ยนเปนพืชอายุสั ้นรวมกับไมผล ไมยืนตน ซึ่งยังไมไดรับ

ผลผลิต จึงทำใหผลตอบแทนรวมนอยกวากอนเขารวมโครงการ (ตารางท่ี 4.18)  
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ตารางท่ี 4.18 ผลตอบแทนสวนเพ่ิมหลังจากเกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิต 

กิจกรรม 

พ้ืนท่ีเขารวม

โครงการ (ไร) 

(1) 

ผลตอบแทนสุทธิ

กอนเขารวม

โครงการ  

(บาทตอไร)  

(2) 

ผลตอบแทนรวม 

กอนเขารวม

โครงการ 

(ป 63/64) 

(3) = (1)*(2) 

หลังเขารวม

โครงการ 

(ป 64/65) 

(4) 

สวนเพ่ิม 

(5) = (4) – (3) 

1. ประมง 1,900.00  667.41  1,268,079.00  3,507,115.00  2,239,036.00 

2. หมอนไหม 108.00  667.41  72,080.28    377,402.76  305,322.48 

3. พืชทางเลือก 3,000.00  667.41 2,002,230.00  1,893,909.61  -108,320.39 

4. เกษตรผสมผสาน 93,297.00  667.41 62,267,350.77  88,694,255.32 26,426,904.55 

รวม 98,305.00  667.41 65,609,740.05  94,472,682.69 28,862,942.64 

ท่ีมา : จากการคำนวณ 

4.5 ทัศนคติและความพึงพอใจ 

 4.5.1 เกษตรกร  

เกษตรกรมีความพึงพอใจตอการดำเนินโครงการทุกประเด็นที่เกี่ยวของในระดับมากที่สุด  

ท่ีคาคะแนนเฉลี่ย 4.58 โดยมีรายละเอียดแตละประเด็น ดังนี้ (ตารางท่ี 4.19) 

1) การดำเนินงานของเจาหนาที่ เกษตรกรรอยละ 95.74 มีความพึงพอใจในระดับมากถึง

มากที่สุด ตอการดำเนินงานของเจาหนาที่ เนื่องจากมีการประสานงานเพื่อดูแลและติดตามการผลิตของ

เกษตรกร อีกรอยละ 4.26 พึงพอใจระดับนอยถึงปานกลาง โดยเกษตรกรเห็นวา เจาหนาท่ีดำเนินการลาชา 

ไมมีเจาหนาที ่มาติดตาม ในภาพรวมเกษตรกรพึงพอใจตอการดำเนินงานของเจาหนาที ่ในระดับมาก 

ท่ีคาคะแนนเฉลี่ย 4.71  

2) การปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิต เกษตรกรรอยละ 93.43 พึงพอใจตอการปรับเปลี่ยน

กิจกรรมการผลิตของตนเองในระดับมากถึงมากที่สุด เกษตรกรที่เปลี่ยนเปนการเลี้ยงปลา เห็นวา สามารถ

ลดรายจายคาอาหารในครัวเรือนได อีกรอยละ 6.57 พึงพอใจระดับนอยถึงปานกลาง เห็นวา พื้นที่ของ

ตนเองไมเหมาะสมท่ีจะปลูกพืชเลย เนื่องจากเปนดินลูกรัง ในภาพรวมเกษตรกรพึงพอใจตอการปรับเปลี่ยน

การผลิตในระดับมากท่ีสุด ท่ีคาคะแนนเฉลี่ย 4.59  

3) การจัดทำระบบอนุรักษดินและน้ำ เกษตรกรรอยละ 95.79 พึงพอใจตอการจัดทำระบบ

อนุรักษดินและน้ำในระดับมากถึงมากที่สุด เนื่องจากเกษตรกรมีความตองการรองน้ำสำหรับกักเก็บน้ำ 

อยูแลว และมีการวางแผนในการปรับรูปแปลงนารวมกับเจาหนาที่ ทำใหไดรูปแบบตามที่ตองการ สำหรับ 

กักเก็บน้ำไวใชสำหรับทำการปลูกขาว ผัก เกษตรผสมผสาน นอกจากนี้ เกษตรกรรอยละ 4.21 พึงพอใจ

ระดับปานกลาง โดยเห็นวาไดรับการปรับพื้นที่นอยกวาที่ตนเองตองการ เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด หรือ
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รองน้ำมีขนาดเล็กเกินไป เปนตน ในภาพรวมเกษตรกรมีความพึงพอใจตอการจัดทำระบบอนุรักษดินและน้ำ 

ในระดับมากท่ีสุด ท่ีคาคะแนนเฉลี่ย 4.39 

4) การถายทอดความรู เกษตรกรที่ไดรับการถายทอดความรูรอยละ 90.00 มีความพึงพอใจ 

ในระดับมากถึงมากที่สุด เห็นวา เจาหนาที่ใหความรูอยางดี สถานที่ เวลามีความเหมาะสม และรอยละ 

10.00 พึงพอใจในระดับนอยถึงปานกลาง  เกษตรกรไมเขาใจ และอยากไดรับการถายทอดความรูเพิ่มเติม

เกี่ยวกับการปองกันศัตรูพืช โดยเกษตรกรพึงพอใจตอการถายทอดความรูในระดับมากที่สุด ที่คาคะแนน

เฉลี่ย 4.51 

5) ปจจัยการผลิตที ่ไดรับ เกษตรกรรอยละ 88.36 พึงพอใจในระดับมากถึงมากที ่สุด  

ที่เหลือรอยละ 11.64 พึงพอใจในระดับนอยถึงปานกลาง เห็นวาปริมาณนอยไป และเกษตรกรบางราย 

เห็นวาคุณภาพปจจัยการผลิต เชน พันธุไมคุณภาพไมดีซึ ่งเกิดจากการขนสง รวมทั้งเกษตรกรบางราย

ตองการใหสนับสนุนเปนเงินมากกวา และในภาพรวมเกษตรกรพึงพอใจตอปจจัยการผลิตที่ไดรับในระดับ

มากท่ีสุด ท่ีคาคะแนนเฉลี่ย 4.48 

6) ผลตอบแทน เกษตรกรรอยละ 83.64 พึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด เห็นวาหลังจาก 

ไดผลผลิตแลว เชน ปลา ผักสวนครัว สามารถนำมาบริโภคในครัวเรือน ชวยลดรายจายคาอาหาร และ

สามารถขายเพื่อสรางรายไดหมุนเวียนในครัวเรือน สำหรับเกษตรกรที่ปลูกหมอนสามารถใชใบหมอนเลี้ยง

หนอนไหมและจำหนายรังไหม สามารถสรางรายไดเปนรายเดือนได อีกรอยละ 16.36 พึงพอใจในระดับ 

นอยท่ีสุดถึงปานกลาง  

ตารางท่ี 4.19 ความพึงพอใจของเกษตรกร 

ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ (รอยละ) 

คะแนน แปลผล 
นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

1. การดำเนินงานของเจาหนาท่ี 0.00 0.22 4.04 16.14 79.60 4.71 มากท่ีสุด 

2. การปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลติ 0.00 1.46 5.11 25.91 67.52 4.59 มากท่ีสุด 

3. การจัดทำระบบอนุรักษดินและน้ำ 0.00 0.00 4.21 34.21 61.58 4.39 มากท่ีสุด 

4. การถายทอดความรู 0.00 0.33 9.67 25.67 64.33 4.51 มากท่ีสุด 

5. ปจจัยการผลิตท่ีไดรับ 0.00 0.83 10.80 25.48 62.88 4.48 มากท่ีสุด 

6. ผลตอบแทนหลังจากปรับเปลี่ยน 0.63 1.26 14.47 27.67 55.97 4.33 มากท่ีสุด 

เฉลี่ย 0.06 0.64 7.57 24.34 67.40 4.58 มากท่ีสุด 

หมายเหตุ : คะแนนเต็ม 5 

ท่ีมา : จากการสำรวจ 
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 4.5.2 เจาหนาท่ี  

เจาหนาที่หนวยงานที่เกี ่ยวของสวนใหญมีความพึงพอใจตอการใชแผนที่เกษตรเพื่อการ

บริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) อยู ในระดับมากถึงมากที่สุด ที ่คาคะแนนเฉลี ่ย 4.05 อยางไรก็ตาม

เจาหนาที่ยังพบอุปสรรคในการใชงาน เชน ขอมูลในแผนที่ไมตรงกับสภาพพื้นที่จริงสงผลตอการเขารวม

โครงการของเกษตรกร จำนวนพืชแนะนำในแผนที่ยังมีไมมาก ควรมีการเพิ่มขอมูลใหมากขึ้น ขอมูลยังไม

ครอบคลุมในบางพ้ืนท่ี เกษตรกรตองการเขารวมโครงการแตเม่ือตรวจสอบพบวาไมมีขอมูลบริเวณแปลงของ

เกษตรกร  

เจาหนาที่ที่เกี่ยวของที่ทราบและเคยใชประโยชนจากแนวทางบริหารจัดการเศรษฐกิจสินคา

เกษตรท่ีสำคัญ สวนใหญมีความพึงพอใจตอการใชงานแนวทางดังกลาวในระดับมากถึงมากท่ีสุด และมีความ

พึงพอใจท่ีคาคะแนนเฉลี่ย 4.23   

ในภาพรวมของโครงการ เจาหนาที่มีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด ที่คาคะแนน

เฉลี่ย 4.11 โดยเห็นวา เปนโครงการที่เกษตรกรไดรับความรู ไดประโยชนจากการปรับโครงสรางพื้นท่ี 

ปรับปรุงบำรุงดินใหมีความเหมาะสม สรางโอกาสใหเกษตรกรท่ีไมมีเงินทุน สามารถปรับเปลี่ยนการผลิตจาก

พืชเชิงเดี่ยวเปนแบบเกษตรผสมผสาน สรางความสนใจใหเกษตรกรรายอื่นดวย อยางไรก็ตามเจาหนาท่ี 

เห็นวาการจัดสรรงบประมาณลาชา ทำใหการปฏิบัติงานไมเปนไปตามแผน และดานการใหความรู ควรเนน

การศึกษาดูงานจากพ้ืนท่ีมากกวาการอบรมเพียงอยางเดียว (ตารางท่ี 4.20) 

ตารางท่ี 4.20 ความพึงพอใจของเจาหนาท่ี 

ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ (รอยละ) 

คะแนน แปลผล 
นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

1. Agri-Map 0.00 2.13 13.83 60.64 23.40 4.05 มาก 

2. แนวทางฯ 0.00 0.00 15.39 46.15 38.46 4.23 มากท่ีสุด 

3. ภาพรวมโครงการ 0.00 2.08 13.54 55.21 29.17 4.11 มาก 

ท่ีมา : จากการสำรวจ 

4.6 ประสิทธิภาพการดำเนินงาน  

 4.6.1 ดัชนีความสำเร็จ 

ในการดำเนินโครงการ พบวา สามารถดำเนินโครงการตามกระบวนการไดตามเปาหมาย 

ไดแก การจัดทำฐานขอมูล แนวทางการบริหารจัดการสินคาเกษตรที่สำคัญ ศึกษาวิจัยทางเลือกใหมที่มี

อนาคต และการประชุมชี้แจงการดำเนินงาน และสามารถจัดหาพื้นที่เขารวมโครงการ ถายทอดองคความรู 

และการสนับสนุนปจจัยการผลิต และการปรับโครงสรางพื้นที่ ไดเกินเปาหมายที่กำหนด คิดเปนดัชนี

ความสำเร็จ 100 (ตารางท่ี 4.21) 
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ตารางท่ี 4.21 ผลสำเร็จของกระบวนการดำเนินโครงการ   

กระบวนการ ผลการดำเนินงาน 

1. การจัดทำฐานขอมูล  

1.1 ฐานขอมูลเพ่ือรองรับเขตเกษตรเศรษฐกิจ 5 สินคา (ตามเปาหมาย) 

1.2 ฐานขอมูลผลติสินคาทางเลือก 1 สินคา (ตามเปาหมาย) 

2. การจัดทำแนวทางการบรหิารจดัการสินคาเกษตรท่ีสำคญั  

2.1 ระดับพ้ืนท่ี 2 เรื่อง (ตามเปาหมาย) 

2.2 ระดับภาค 1 เรื่อง (ตามเปาหมาย) 

3. การศึกษาวิจัยพืชทางเลือกใหมท่ีมีอนาคต 1 เรื่อง (ตามเปาหมาย)  

4. พ้ืนท่ีเขารวมโครงการ 98,305 ไร (รอยละ 103.48) 

5. การช้ีแจงการดำเนินงานโครงการ 3 ครั้ง (ตามเปาหมาย) 

6. การถายทอดความรู 5,475 ราย (รอยละ 100.85) 

7. การสนับสนุนปจจัยการผลิต 2,994 ราย (รอยละ 101.53) 

8. การปรับโครงสรางพ้ืนท่ี 93,297 ไร (รอยละ 103.66) 

ท่ีมา : จากการสำรวจ 

 4.6.2 การเบิกจายงบประมาณ 

ภาพรวมการเบิกจายงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการบริหารจัดการการผลิตสินคาเกษตร

ตามแผนที่เกษตรเพื ่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบวา สามารถ

เบิกจายงบประมาณไดรอยละ 96.57 ของงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร  

เมื่อพิจารณาในภาพรวมการดำเนินโครงการ พบวา ดานความสำเร็จของกระบวนการดำเนินงาน

สามารถดำเนินงานไดตามเปาหมาย เกิดประสิทธิภาพ อยางไรก็ตาม การเบิกจายงบประมาณยังไมมี

ประสิทธิภาพเนื่องจากไมสามารถเบิกจายงบประมาณไดตามเปาหมาย  

4.7 ประสิทธิผล 

 การดำเนินโครงการมีวัตถุประสงค 1) สรางเครื่องมือสำหรับการบริหารจัดการพื้นท่ีเกษตรกรรม 

ใหสามารถทำการผลิตสอดคลองกับสภาพทางกายภาพและเศรษฐกิจ และ 2) ปรับโครงสรางการผลิต 

ในพื้นที่เหมาะสมนอย และไมเหมาะสม โดยปรับเปลี่ยนไปผลิตสินคาอื่นที่มีศักยภาพทางกายภาพและ

เศรษฐกิจสูงกวาชนิดเดิม จากขอมูลผลการดำเนินงานและการประเมินผลโครงการสามารถสรุป 

การบรรลุวัตถุประสงคโครงการในแตละขอได ดังนี้ 

 1) การสรางเครื่องมือสำหรับบริหารจัดการพื้นที่สามารถดำเนินการไดตามวัตถุประสงค โดยการ

จัดทำฐานขอมูลสินคาเกษตรครบ 5 ชนิดตามเปาหมาย และแนวทางการบริหารจัดการสินคาเกษตรท่ีสำคัญ  
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เพ่ือเปนขอมูลสำหรับเจาหนาท่ีและเกษตรกรประกอบการพิจารณาสำหรับการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิต 

สามารถดำเนินการไดครบตามเปาหมาย  

 2) การปรับโครงสรางการผลิตในพื ้นที ่เหมาะสมนอยและไมเหมาะสม พบวา สามารถบรรลุ

เปาหมายในการจัดหาพื้นที่เขารวมโครงการ จำนวน 98,305 ไร คิดเปนรอยละ 103.48 ของเปาหมาย 

95,000 ไร เพื่อสนับสนุนใหเกษตรกรสามารถปรับเปลี่ยนการผลิต โดยเกษตรกรมีความพึงพอใจตอปจจัย

การผลิตที่ไดรับในระดับมากที่สุด อีกทั้งเกษตรกรมีความรูเพิ ่มขึ้นเปนระดับมากหลังจากเขารวมการ

ถายทอดองคความรู แตมีเกษตรกรเพียงรอยละ 54.51 ท่ีทำการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิต โดยเกษตรกร

ที่ยังไมไดปรับเปลี่ยนเนื่องจากหลายสาเหตุ เชน เกษตรกรมีพื้นที่ตอรายนอย ตองการคงพื้นที่ปลูกขาว 

ไวบริโภค ไมมีทุนในการซ้ือปจจัยการผลิต ไมมีแรงงานในการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิต เนื่องจากในการ

ทำกิจกรรมเกษตรผสมผสาน เชน การปลูกพืชอายุสั้น ตองใชเวลาในการดูแลรักษามากกวาการปลูกขาวและ

เกษตรกรมีอายุมาก ไมมีแหลงน้ำ รวมทั้งเกษตรกรยังไมมั่นใจในการปรับพื้นที่ตามระบบอนุรักษดินและน้ำ

วาจะชวยในการเพาะปลูกไดท้ังหมด และทัศนคติของเกษตรกรซ่ึงมีวิถีชีวิตปลูกขาวมาแตดั้งเดิม ไมอยากทำ

การปรับเปลี่ยน โดยในภาพรวมเกษตรกรท่ีเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตและไดรับผลผลิตแลวไดรับผลตอบแทน

สุทธิเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับขาวนาป 2563/64 และเกษตรกรที่ไดรับการปรับปรุงโครงสรางพ้ืนที่ และ 

ยังไมไดปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิต หลังจากทำการปลูกขาวนาป 2564/65 แลวพบวาเกษตรกรไดรับ

ผลผลิตเพ่ิมข้ึนแตราคาจำหนายผลผลิตลดลง และเกษตรกรไดรับผลตอบแทนสุทธินอยลง 

 จากการดำเนินโครงการสามารถบรรลุวัตถุประสงคของโครงการในขอแรก แตดานการปรับเปลีย่น

กิจกรรมการผลิต ถึงแมวาเกษตรกรที่ทำการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตจะไดรับผลตอบแทนเพิ่มข้ึน  

แตยังคงมีเกษตรกรท่ีไมไดทำการปรับเปลี่ยนการผลิตอยางเต็มพ้ืนท่ี ซ่ึงอาจทำใหโครงการยังไมเกิดประสิทธิผล

เทาท่ีควร 

4.8 ความคุมคาในการดำเนนิโครงการ 

 จากการสงเสริมใหเกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ไมเหมาะสมใหไดรับ 

การปรับเปลี่ยนการผลิตใหเหมาะสม จำนวน 98,305 ไร เกิดผลตอบแทนสุทธิในภาพรวมของโครงการ 

ในป 2564 จากการไดรับผลผลิตพืชอายุสั้นคิดเปนมูลคา 72.0047 ลานบาท (ขอมูลจากตารางที่ 4.17)  

คิดเปนรอยละ 26.94 ของงบประมาณที่เบิกจายในการดำเนินโครงการปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 

267.27 ลานบาท ทั้งนี้ยังไมเกิดความคุมคาในการดำเนินโครงการทันทีในปแรก เนื่องจากเกษตรกรเริ่มทำ

การปรับเปลี่ยนในปแรกยังไดรับผลผลิตไมเต็มท่ี เชน เกษตรผสมผสาน มีการปลูกพืชผักซ่ึงไดรับผลผลิตแลว

รวมกับไมผลไมยืนตนซึ่งใหผลตอบแทนในระยะยาว โดยการปลูกไมผล จะเริ่มไดรับผลผลิตในอีก 2-3 ป 

โดยในป 2565 คาดวาจะมีผลตอบแทนสุทธิเกิดขึ้นจากการไดรับผลผลิตพืชอายุสั้นจากพื้นที่ที่ปรับเปลี่ยน

ทั้งหมดแลวในภาพรวมของโครงการป 2565 คิดเปนมูลคา 94.4727 ลานบาท ป 2566 คิดเปนมูลคา 

92.7567 ลานบาท โดยจะเกิดความคุมคาในการลงทุนหลังจากมีโครงการในระยะเวลา 2 ป 2 เดือน
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หลังจากมีโครงการ อยางไรก็ตาม หากเกษตรกรไดรับผลผลิตจากการปลูกไมผลแลวอาจทำใหระยะเวลา 

คืนทุนสั้นลง (ตารางท่ี 4.22)  

ตารางท่ี 4.22 ความคุมคาในการดำเนินโครงการ 

รายการ ป 2564 (ปท่ี 0) ป 2565 (ปท่ี 1) ป 2566 (ปท่ี 2) ป 2567 (ปท่ี 3) 

1. งบประมาณท่ีใชไป (บาท) 267,267,500.00 - - - 

2. ผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนตอป* 

(บาท) 
72,004,704.12 94,472,682.69  92,756,684.03 91,071,854.72 

3. ผลตอบแทนสะสม* 72,004,704.12 166,477,386.80 259,234,070.84 350,305,925.56 

4. เงินทุนงบประมาณคงเหลือ 

(ขอ 1. - ขอ 3.) 

195,262,795.88 100,790,113.20 8,033,429.16 -83,038,425.56 

5. ผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนตอ

งบประมาณท่ีใชไป (รอยละ) 

26.94 62.29 96.99 131.07 

6. ระยะเวลาคืนทุน (ป) ยังไมคืนทุน ยังไมคืนทุน ยังไมคืนทุน คืนทุน 

หมายเหตุ : หมายถึง เปนคาประมาณการและคำนวณมูลคาผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนของป 2566 – 67 โดยคำนวณมลูคาให

เปนปจจุบันโดยใชอัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผูบรโิภคชุดนอกเขตเทศบาลป 2564  

ท่ีมา : ภาคผนวกท่ี 3 

  ระยะเวลาคืนทุน =  จำนวนปเต็มกอนถึงปสุดทายท่ีคืนทุนงบประมาณไดครบ +  

                             
จำนวนเงินทุนงบประมาณที่คงเหลือในปสุดทาย 

ผลตอบแทนสุทธิที่เกดิขึ้นทั้งปในปสุดทาย
 

ระยะเวลาคืนทุน  =  2 + 
8,033,429.16
91,071,854.72 

 = 0.09 ป (≈2 เดือน) 

4.9 สรุปผลการประเมินตามตัวช้ีวัด 

 จากผลการประเมินในภาพรวมท้ัง ปจจัยนำเขา กระบวนการ ผลผลิต และผลลัพธ พบวา สวนใหญ

สามารถดำเนินการไดตามเกณฑตัวชี้วัดท่ีกำหนด อยางไรก็ตาม ยังคงมี 4 ตัวชี้วัดท่ียังไมสามารถดำเนินการ

ไดตามเกณฑท่ีกำหนด จากท้ังหมด 22 ตัวชี้วัด ดังนี้ (ตารางท่ี 4.23) 

 งบประมาณที่เบิกจาย ในภาพรวมสามารถเบิกจายไดรอยละ 96.57 ของงบประมาณที่ไดรับการ

จัดสรร อยางไรก็ตาม หนวยงานสามารถดำเนินการไดสำเร็จตามกระบวนการ เกิดประสิทธิภาพในการ 

ใชจายงบประมาณ ในขณะที่ยังคงมีเจาหนาที ่บางสวนเห็นวางบประมาณที่ไดรับไมเพียงพอตอการ

ปฏิบัติงาน  

 ดานการปรับเปลี่ยนพื้นที่ ยังมีเกษตรกรบางสวนที่ยังไมไดปรับเปลี่ยนกิจกรรมที่เหมาะสมกับพื้นท่ี 

เนื่องจากเกษตรกรมีพ้ืนท่ีถือครองนอยและตองการปลูกขาวไวเพ่ือบริโภคในครัวเรือน  
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ตารางท่ี 4.23 ประเด็น ตัวชี้วัด และเกณฑการวัด ของการประเมินผลโครงการ 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑ ผลการประเมิน 

1. ปจจัยนำเขา (Inputs)    

   1.1 งบประมาณ - รอยละของงบประมาณท่ี

เบิกจาย 

- รอยละ 100  - รอยละ 96.57 (ไมผาน) 

 - รอยละของความเพียงพอ

ของงบประมาณท่ีไดรับ

จัดสรร  

- รอยละของความทันเวลา

การจัดสรรงบประมาณเมื่อ

เทียบกับแผนการ

ปฏิบัติงาน 

- ไมนอยกวารอยละ 80  

 

 

- ไมนอยกวารอยละ 80  

- รอยละ 75.68 (ไมผาน) 

 

 

- รอยละ 89.74 (ผาน) 

   1.2 บุคลากร/หนวยงาน - จำนวนหนวยงานท่ีรวม

บูรณาการ 

- ตามเปาหมายท่ีกำหนด - เกิน 2 หนวยงาน  

ครบตามเปาหมาย (ผาน) 

   1.3 ปจจัยการผลิต - จำนวนชนิดและปรมิาณ

ปจจัย 

การผลิตท่ีสนับสนุน 

- ตามเปาหมายท่ีกำหนด - ครบตามเปาหมาย (ผาน) 

1.4 องคความรู/

เทคโนโลย ี

- จำนวนหลักสูตรท่ีอบรม

ใหเกษตรกร 

- ตามเปาหมายท่ีกำหนด - ครบตามเปาหมาย เฉลี่ย 

3 หลักสูตร (ผาน) 

2. กิจกรรม (Activities)    

   2.1 ช้ีแจงการดำเนินงาน

โครงการ 

- จำนวนครั้งท่ีช้ีแจง

โครงการ 

- ตามเปาหมายท่ีกำหนด - ครบตามเปาหมาย (ผาน) 

 ระดับเจาหนาท่ีเฉลี่ย 3 

ครั้ง และระดับเกษตรกร 

เฉลี่ย 4 ครั้ง  

   2.2 การถายทอดความรู - จำนวนครั้งของการ

ถายทอดความรู 

- ตามเปาหมายท่ีกำหนด - ครบตามเปาหมาย เฉลี่ย 

5 ครั้ง (ผาน) 

   2.3 การสนับสนุนปจจัย

การผลิต 

 

- รอยละของหนวยงานใน

ระดับพ้ืนท่ีท่ีสนับสนุน

ปจจัยการผลติไดทันเวลา 

 

- ไมนอยกวารอยละ 80  - รอยละ 100.00 (ผาน) 
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ตารางท่ี 4.23 ประเด็น ตัวชี้วัด และเกณฑการวัด ของการประเมินผลโครงการ (ตอ) 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑ ผลการประเมิน 

3. ผลผลิต (Outputs)    

3.1 ฐานขอมูลท่ีพัฒนา - จำนวนฐานขอมูลสินคา

เกษตร   

- ตามเปาหมายท่ีกำหนด  

(5 ชนิด) 

- 5 ชนิด (ผาน) 

3.2 แนวทางการบริหาร

จัดการสินคาเกษตร 

- รอยละของแนวทางการ

บริหารจดัการสินคาเกษตร

ท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ีท่ี

ดำเนินการแลวเสร็จ 

- รอยละ 100 

 

 

- ครบตามเปาหมาย (ผาน) 

   3.3 พ้ืนท่ีเขารวม

โครงการ 

- จำนวนพ้ืนท่ีท่ีไดรับการ

สนับสนุนการปรับเปลี่ยน

การผลิต 

- ตามเปาหมายท่ีกำหนด - รอยละ 103.48 (ผาน) 

 - จำนวนพ้ืนท่ีท่ีไดรับการ

จัดทำระบบอนุรักษดิน 

และน้ำ 

- ตามเปาหมายท่ีกำหนด - รอยละ 103.66 (ผาน) 

3.4 เกษตรกรไดรับการ

ถายทอดความรู/ทักษะการ

ผลิตสินคาใหม 

- รอยละของเกษตรกรท่ี

ไดรับการถายทอดความรู 

- รอยละ 100  

 

- รอยละ 100.85 (ผาน) 

3.5 ปจจัยการผลิต

สำหรับการปรับเปลีย่น 

- จำนวนของเกษตรกรท่ี

ไดรับการสนับสนุนปจจัย

การผลิต 

- ตามเปาหมายท่ีกำหนด  - รอยละ 101.53 (ผาน) 

 - รอยละของเกษตรกร 

ท่ีไดรับปจจัยการผลิตทัน

ตอการนำไปใช 

- ไมนอยกวารอยละ 80 

ของเกษตรกรท่ีไดรับปจจยั

การผลิต 

- รอยละ 85.85 (ผาน) 

3.6 การปรับเปลีย่นการ

ผลิต 

- รอยละของเกษตรกรท่ี

ปรับเปลีย่นการผลติแลว 

- ไมนอยกวารอยละ 80 

ของเกษตรกรท่ีเขารวม

โครงการ 

- รอยละ 54.51 (ไมผาน) 

4. ผลลัพธ (Outcomes)    

4.1 การนำความรูไปใช - รอยละของเกษตรกรท่ีนำ

ความรูท่ีไดรับไปใช

ประโยชน 

- ไมนอยกวารอยละ 80 

ของเกษตรกรท่ีไดรับการ

ถายทอดความรู 

- รอยละ 89.53 (ผาน) 
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ตารางท่ี 4.23 ประเด็น ตัวชี้วัด และเกณฑการวัด ของการประเมินผลโครงการ (ตอ) 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑ ผลการประเมิน 

4.2 ผลตอบแทน - รอยละของมูลคา

ผลตอบแทน 

ท่ีเพ่ิมข้ึนจากพ้ืนท่ีท่ี

ปรับเปลีย่นการผลติ และ

จัดทำระบบอนุรักษดิน 

และน้ำ 

- ไมนอยกวารอยละ 10  - มากกวารอยละ 10 (ผาน) 

 - รอยละของเกษตรกรท่ีมี

ผลตอบแทนเพ่ิมข้ึน 

- ไมนอยกวารอยละ 70 - รอยละ 43.09 (ไมผาน) 

5. ทัศนคติและความพึงพอใจ    

   5.1 เกษตรกร ระดับความพึงพอใจของ

เกษตรกร 

- การดำเนินงานของ

เจาหนาท่ี  

- การปรับเปลี่ยนกิจกรรม

การผลิต 

- การถายทอดความรู  

- ปจจัยการผลิตท่ีไดรบั 

- ผลตอบแทนหลังจากการ

ปรับเปลีย่น 

- ระดับมาก 

 

 

 

มากท่ีสุดทุกประเด็น (ผาน) 

   5.2 เจาหนาท่ี ระดับความพึงพอใจของ

เจาหนาท่ี 

- การใช Agri-Map  

- การใชแนวทางการบริหาร

จัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจ

ระดับภาคและ 

การวิเคราะหเศรษฐกิจ

สินคาเกษตร 

ท่ีสำคัญ 

- ระดับมาก   

- มาก (ผาน) 

- มากท่ีสุด (ผาน) 

 



  

บทที่ 5 

สรุปและขอเสนอแนะ 

5.1 สรุป 

 โครงการบริหารจัดการการผลิตสินคาเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื ่อการบริหารจัดการเชิงรุก  

(Agri-Map) เปนโครงการตามนโยบายที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ภายใตยุทธศาสตรชาติระยะ 

20 ป ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

ประเด็นที่ 3 การเกษตร แผนยอยการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร มีวัตถุประสงคการดำเนินโครงการ 

ในภาพรวมเพื ่อ 1) สรางเครื่องมือสำหรับการบริหารจัดการพื ้นที ่เกษตรกรรมใหสามารถทำการผลิต

สอดคลองกับสภาพทางกายภาพและเศรษฐกิจ 2) ปรับโครงสรางการผลิตในพ้ืนท่ีเหมาะสมนอย และไมเหมาะสม 

โดยปรับเปลี่ยนไปผลิตสินคาอ่ืนท่ีมีศักยภาพทางกายภาพและเศรษฐกิจสูงกวาชนิดเดิม  

โดยปงบประมาณ พ.ศ. 2564 กระทรวงเกษตรและสหกรณไดรับจัดสรรงบประมาณสำหรับดำเนิน

โครงการ 267.2675 ลานบาท เปาหมายการดำเนินงานในพื้นที่ 51 จังหวัด ปรับเปลี่ยนการปลูกขาวในพื้นท่ี

เหมาะสมนอย (S3) และไมเหมาะสม (N) จำนวน 98,305 ไร มีกรมพัฒนาท่ีดินเปนหนวยงานหลักและหนวยงาน

รวมดำเนนิงาน 5 หนวยงาน ไดแก กรมประมง กรมสงเสริมการเกษตร กรมหมอนไหม กรมตรวจบัญชีสหกรณ 

และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รวมจัดทำฐานขอมูลสารทนเทศ สนับสนุนปจจัยการผลิต องคความรู 

และปรับโครงสรางพ้ืนท่ีของเกษตรกรดวยการจัดทำระบบอนุรักษดินและน้ำ  

ศูนยประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปนหนวยงานรับผิดชอบการประเมินผลโครงการ 

โดยรวบรวมขอมูลจากเกษตรกรที ่ เข าร วมโครงการท่ีปร ับเปลี ่ยนการปลูกข าวเป นกิจกรรมอ่ืน 

ท่ีมีความเหมาะสมกับพ้ืนท่ี 4 กิจกรรม ไดแก 1) ประมง 2) พืชทางเลือก (พืชอายุสั้นรวมกับไมผล ไมยืนตน) 

3) หมอน และ 4) เกษตรผสมผสาน (ขาวรวมกับพืชอายุสั้น) รวมทั้งสิ้น 468 ราย และเจาหนาที่หนวยงาน 

ที่เกี่ยวของในพ้ืนที่ รวมถึงขอมูลผลการดำเนินงาน นำมาวิเคราะหโดยใชแนวคิดการประเมินผลเชิงตรรกะ 

(Logic Model) เปนกรอบการประเมินผลใน 4 องคประกอบ ไดแก ปจจัยนำเขา กระบวนการ ผลได และ

ผลลัพธ เพ่ือประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลกระทบเบื้องตนของโครงการ และจัดทำขอเสนอแนะ

แนวทางในการดำเนินโครงการใหบรรลุตามเปาหมาย โดยสรุปผลการประเมินได ดังนี้ 

ดานประสิทธิภาพ พบวา สามารถดำเนินกิจกรรมหลักภายใตโครงการไดตามเปาหมายที่กำหนด  

ทั้งดานการจัดทำฐานขอมูลและแนวทางการบริหารจัดการสินคาเกษตรที่สำคัญ การถายทอดความรู จัดทำ

ระบบอนุรักษดินและน้ำ และสนับสนุนปจจัยการผลิตใหเกษตรกร ผลเบิกจายงบประมาณ 267.26 ลานบาท  

คิดเปนรอยละ 96.57 ของงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 276.76 ลานบาท เมื ่อเทียบความสำเร็จของการ

ดำเนินงานและการเบิกจายงบประมาณ พบวา สามารถดำเนินงานไดสำเร็จ แสดงวาการดำเนินโครงการ

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  
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ดานประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ พิจารณาการบรรลุวัตถุประสงคในการปฏิบัติภารกิจ และ 

ความพึงพอใจสรุปไดดังนี้  

1) การสรางเครื่องมือสำหรับบริหารจัดการพื้นที่สามารถดำเนินการไดตามวัตถุประสงค ครบตาม

เปาหมาย โดยจัดทำฐานขอมูลสินคาเกษตร 5 สินคา และแนวทางการบริหารจัดการสินคาเกษตรที่สำคัญ 

ในพื้นที่ประสบภัยพิบัติซ้ำซาก สินคาเกษตรที่สำคัญระดับภาค สินคาทางเลือกที่มีอนาคต (Future Crops) 

เพ่ือเปนขอมูลสำหรับเจาหนาท่ีและเกษตรกรประกอบการพิจารณาสำหรับการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิต  

2) การปรับโครงสรางการผลิตในพื ้นที ่เหมาะสมนอยและไมเหมาะสม พบวา สามารถบรรลุ

เปาหมายในการจัดหาพื้นที่เขารวมโครงการ จำนวน 98,305 ไร คิดเปนรอยละ 103.48 ของเปาหมาย 

95,000 ไร เพื่อสนับสนุนใหเกษตรกรสามารถปรับเปลี่ยนการผลิต โดยเกษตรกรมีความพึงพอใจตอปจจัย

การผลิตที่ไดรับในระดับมากที่สุด อีกทั้งเกษตรกรมีความรูเพิ ่มขึ้นเปนระดับมากหลังจากเขารวมการ

ถายทอดองคความรู แตมีเกษตรกรเพียงรอยละ 54.51 ท่ีทำการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิต โดยเกษตรกร

ที่ยังไมไดปรับเปลี่ยนเนื่องจากหลายสาเหตุ เชน เกษตรกรมีพื้นที่ตอรายนอย ตองการคงพื้นที่ปลูกขาว 

ไวบริโภค ไมมีทุนในการซ้ือปจจัยการผลิต ไมมีแรงงานในการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิต เนื่องจากในการ

ทำกิจกรรมเกษตรผสมผสาน เชน การปลูกพืชอายุสั้น ตองใชเวลาในการดูแลรักษามากกวาการปลูกขาวและ

เกษตรกรมีอายุมาก ไมมีแหลงน้ำ รวมทั้งเกษตรกรขาดความเขาใจในวัตถุประสงคของโครงการ และ

ทัศนคติของเกษตรกรซ่ึงมีวิถีชีวิตปลูกขาวมาแตดั้งเดิม ไมอยากทำการปรับเปลี่ยน  

ดานผลตอบแทนที่เกษตรกรไดรับ พบวา กอนการปรับเปลี่ยนการผลิต เกษตรกรที่เขารวม

โครงการไดรับผลตอบแทนสุทธิจากการปลูกขาวนาป 2563/64 เฉลี่ย 667.41 บาทตอไร โดยหลังจาก

เกษตรกรไดรับการปรับเปลี่ยนโครงสรางและ/หรือปรับเปลี่ยนการปลูกขาวในพื้นที่ไมเหมาะสม เปนสินคา

อื่นที่มีความเหมาะสมกับพื้นท่ีและไดรับผลผลิตแลว พบวา เกษตรกรไดรับผลตอบแทนสุทธิจำแนกตาม

กิจกรรมการผลิตที่ปรับเปลี่ยนได ดังนี้ 1) ประมง ไดรับผลตอบแทนสุทธิ 1,845.85 บาทตอไร มากกวาขาว 

ป 2563/64 1,178.44 บาทตอไร 2) หมอนไหม โดยเกษตรกรปลูกหมอนเพ่ือเลี้ยงหนอนไหม และมีรายไดจาก

การจำหนายหมอนผลสดหรือรังไหมใหกับผูประกอบการ ไดรับผลตอบแทนสุทธิเทากับ 3,494.47 มากกวา

การปลูกขาวนาป 2563/64 2,827.06 บาทตอไร 3) พืชทางเลือก ไดแก กิจกรรมการปลูกไมผล ไมยืนตน 

รวมกับพืชอายุสั้น โดยหลังจากไดรับผลผลิตจากพืชอายุสั้นแลว เชน ผักสวนครัว กลวย ไดรับผลตอบแทน

สุทธิเทากับ 1,437.53 บาทตอไร มากกวาขาวนาป 2563/64 770.12 บาทตอไร และ 4) เกษตรผสมผสาน  

โดยเกษตรกรบางสวนยังมีการปลูกขาว พบวา เกษตรกรไดรับผลตอบแทนสุทธิจากการปลูกขาวนาป 

2564/65 เฉลี่ย 556.93 บาทตอไร นอยกวาการปลูกขาวนาป 2563/64 คิดเปน 110.48 บาทตอไร เนื่องจาก

ราคาจำหนายผลผลิตลดลงในขณะท่ีผลผลิตเพ่ิมข้ึนเล็กนอย และเกษตรกรท่ีมีการปรับเปลี่ยนไปทำกิจกรรม

ผสมผสาน โดยการปลูกพืชอายุสั้นและไดรับผลผลิตแลว เชน กลวยน้ำวา แตงโม พืชผักสวนครัว เชน พริก 

ตะไคร ผักกาดขาว ไดรับผลตอบแทนสุทธิ 3,599.71 บาทตอไร เพิ่มขึ้น 2,932.30 บาทตอไร เมื่อเทียบ
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กับขาวนาป 2563/64 ในภาพรวมเกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนเปนกิจกรรมเกษตรผสมผสานไดรับผลตอบแทน

รวม 794.55 บาทตอไร มากกวาขาวนาป 2563/64 คิดเปน 127.14 บาทตอไร 

 ในภาพรวมเกษตรกรรอยละ 93.43 มีความพึงพอใจตอโครงการในระดับมากถึงมากที่สุด อีกรอยละ 

6.57 พอใจระดับนอยถึงปานกลาง ในภาพรวมมีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุดที่คาคะแนนเฉลี่ย 4.59 

คะแนน เนื่องจากไดรับการปรับปรุงโครงสรางพื้นท่ีเพื่อใหมีที ่กักเก็บน้ำหรือเหมาะสมในการทำเกษตร

ผสมผสาน หรือไดรับการสนับสนุนพันธุพืช พันธุปลา คาวัสดุอุปกรณ โดยหลังจากปรับเปลี่ยนและไดรับผลผลิต

แลวสามารถสรางรายไดเสริมจากการจำหนายผลผลิตและลดคาอาหารในครัวเรือนได เชน นำใบหมอนไปเลี้ยง

ไหมเพื่อจำหนายสามารถสรางผลตอบแทนเปนรายเดือน และลดรายจายคาอาหารในครัวเรือนจากการนำ

ผลผลิตในฟารมมาบริโภค อยางไรก็ตาม เกษตรกรอยากใหมีการสนับสนุนปจจัยการผลิตเพ่ิมมากข้ึน 

 จากการดำเนินโครงการสามารถบรรลุวัตถุประสงคของโครงการในการจัดทำฐานขอมูลสินคา

เกษตร และแนวทางการบริหารจัดการสินคาเกษตร สามารถนำไปใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณา

ปรับเปลี่ยนกิจกรรมใหเหมาะสมกับพื้นที่ได แตในวัตถุประสงคดานการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิต 

ถึงแมวาเกษตรกรที่ทำการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตจะไดรับผลตอบแทนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับการปลูก

ขาวกอนเขารวมโครงการ และเกษตรกรสวนใหญมีความพึงพอใจตอโครงการ แตยังคงมีเกษตรกรท่ีไมไดทำ

การปรับเปลี่ยนการผลิตอยางเต็มพื้นท่ีหรือยังไมไดปรับเปลี่ยน ซึ่งอาจทำใหโครงการยังไมเกิดประสิทธิผล

เทาท่ีควร 

ดานผลกระทบเบื้องตน เกษตรกรรอยละ 98.65 จะดำเนินกิจกรรมที่ปรับเปลี่ยนอยางตอเนื่อง  

เห็นวา ผลผลิตที่ไดรับ เชน พืชผัก สามารถนำมาเปนอาหาร และจำหนายเพื่อเปนรายไดเสริมทำใหมีเงิน

หมุนเวียนในครัวเรือน อีกรอยละ 1.35 ไมทำตอ เนื่องจากไมมีแรงงานและขาดแหลงน้ำ และหลังจากท่ี

เกษตรกรทำการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตและไดรับผลผลิตแลว ณ วันท่ีสำรวจ พ้ืนท่ีท่ีไดรับผลผลิตแลว

ในภาพรวมเกิดผลตอบแทนสุทธิ 72.00 ลานบาท และหากไดรับผลผลิตทั้งหมดจากการปรับเปลี่ยนพื้นท่ี

แลวคาดวาจะเกิดมูลคาทางเศรษฐกิจในภาพรวม 94.47 ลานบาท เกิดผลตอบแทนสวนเพิ่มเมื่อเทียบกับ 

กอนมีโครงการคิดเปน 28.86 ลานบาท และจะเกิดความคุมคาของโครงการในระยะเวลา 2 ป 2 เดือน 

หลังจากมีโครงการ 

5.2 ขอคนพบ  

ดานการดำเนนิงานโครงการ 

1) การจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณที่แบงเปนชวง ๆ สงผลกระทบไปยังหนวยงาน 

ท่ีดำเนินการในพ้ืนท่ี สงผลตอการวางแผนปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี 

2) ขอมูลในแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกสำหรับบางพื้นที่ไมตรงกับสภาพพื้นที่จริง หรือ 

ยังไมไดรับการปรับปรุงใหเปนปจจุบัน ซึ่งสงผลกระทบตอการวางแผนกำหนดพื้นที่เขารวมโครงการได  

และยังคงมีอุปสรรคในการใชงานในพ้ืนท่ีท่ีสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนท่ีหรือสัญญาณอินเตอรเน็ตเขาไมถึง 
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3) ในบางพื้นที่เกษตรกรมีความสนใจเขารวมโครงการมากกวาจำนวนเปาหมายที่หนวยงานกำหนด

เนื่องจากเกษตรกรมีความตองการปรับเปลี่ยนพื้นที่ใหมีความเหมาะสมกับการทำการเกษตรเพิ่มมากข้ึน 

และตองการการสนับสนุนปจจัยการผลิต 

ดานการปรับเปล่ียนพ้ืนท่ีของเกษตรกร 

1) เกษตรกรที่ยังไมไดปรับเปลี่ยนการผลิตเนื่องจากหลายสาเหตุ เชน เกษตรกรมีพื้นที่ตอรายนอย 

ตองการคงพื้นที่ปลูกขาวไวบริโภค ไมมีทุนในการซื้อปจจัยการผลิต ไมมีแรงงานในการปรับเปลี่ยนกิจกรรม 

การผลิต เนื่องจากในการทำกิจกรรมเกษตรผสมผสาน เชน การปลูกพืชอายุสั้น ตองใชเวลาในการดูแลรักษา

มากกวาการปลูกขาวและเกษตรกรมีอายุมาก ไมมีแหลงน้ำ บางรายยังไมมั่นใจในการปรับพื้นที่ตามระบบ

อนุรักษดินและน้ำวาจะชวยในการเพาะปลูกไดท้ังหมด รวมท้ังเกษตรกรขาดความเขาใจในวัตถุประสงคของ

โครงการ และทัศนคติของเกษตรกรซ่ึงมีวิถีชีวิตปลูกขาวมาแตดั้งเดิม จึงไมอยากทำการปรับเปลี่ยน 

2) เกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนการผลิตเปนการปลูกไมผล ไมยืนตน ตองใชระยะเวลา 2 -3 ป จึงจะไดรับ

ผลผลิต ซ่ึงโครงการใหการสนับสนุนปจจัยการผลติเพียงแคปแรกของการปรับเปลี่ยน เกษตรกรบางรายไมมี

เงินทุนสำหรับดูแลรักษาในชวงกอนใหผลผลิต 

3) การสนับสนุนการปรับเปลี่ยนพื้นที่ของกรมพัฒนาที่ดินเปนการสนับสนุนการปรับโครงสรางพื้นท่ี

และปจจัยการผลิตอื่น เชน ปุยหมัก น้ำหมัก ปอเทือง เทานั้น ประกอบกับเกษตรกรไมมีเงินทุนสำหรับ

ปรับเปลี่ยนดวยตนเอง และเกษตรกรมีความตองการปจจัยการผลิต เชน พันธุพืช พันธุปลา  

4) เกษตรกรมักประสบปญหาแลง ไมมีน้ำสำหรับทำการเกษตร เนื่องจากเปนพื้นที่ที ่อยูนอกเขต

ชลประทาน เปนพื ้นที ่เหมาะสมนอยหรือไมเหมาะสมสำหรับการปลูกขาว ซึ ่งสวนใหญเปนดินทราย  

ไมสามารถกักเก็บน้ำไดนานเพียงพอสำหรับทำการเกษตร และยังขาดแหลงน้ำ รวมทั้งปจจัยการผลิตราคา

สูงข้ึน 

5.3 ขอเสนอแนะ 

เพื่อใหการดำเนินโครงการในระยะตอไปสามารถบรรลุวัตถุประสงคการปรับเปลี่ยนพื้นท่ี และเกิดประโยชนตอ

เกษตรกรยิ่งข้ึนไป จึงมีขอเสนอแนะในการดำเนินโครงการ ดังนี้ 

ดานการดำเนนิงานโครงการ 

1) การบริหารจัดการงบประมาณ ในปตอไป กรมพัฒนาที่ดิน กรมสงเสริมการเกษตร กรมประมง 

กรมหมอนไหม ควรบริหารจัดการงบประมาณใหสอดคลองกับชวงเวลาเพาะปลูกของเกษตรกร  

2) การปรับปรุงขอมูลในแผนท่ีเกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก กรมพัฒนาท่ีดินควรทบทวนและ

ปรับปรุงขอมูลในแผนท่ีเกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุกใหเปนปจจุบันอยูเสมอ และประชาสัมพันธเม่ือมี

การปรับปรุงขอมูลเพ่ือใหหนวยงานรวมดำเนินการหรือผูใชประโยชนท่ัวไปทราบ  
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3) การกำหนดเปาหมายพ้ืนท่ี  กรมพัฒนาท่ีดิน กรมสงเสริมการเกษตร กรมประมง กรมหมอนไหม 

จัดทำแผนกำหนดเปาหมายพ้ืนท่ีเขารวมโครงการในระยะยาวใหสอดคลองกับจำนวนเกษตรกรท่ีตองการ

ปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ี 

ดานการปรับเปล่ียนพ้ืนท่ีของเกษตรกร 

1) การชี้แจง ทำความเขาใจกับเกษตรกร กรมพัฒนาที่ดิน กรมสงเสริมการเกษตร กรมประมง  

กรมหมอนไหม ในพื้นที่ควรชี้แจงใหเกษตรกรเขาใจถึงวัตถุประสงคของโครงการเพิ่มมากขึ้น โดยเนน

เกษตรกรที ่ตองการปรับเปลี ่ยนพื ้นที ่จริง หรือใหเกษตรกรไดศึกษาตัวอยางจากแปลงของเกษตรกร 

ท่ีปรับเปลี่ยนประสบความสำเร็จ เพ่ือสรางแรงจูงใจและเปนแนวทางตัวอยางใหเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 

2) การจัดหาพื้นที่เขารวมโครงการ เนื่องจากที่ผานมาเกษตรกรที่เขารวมโครงการยังคงตองการปลูก

ขาวเพ่ือบริโภคเปนหลัก ทำใหการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ียังไมมากเทาท่ีควร ในระยะตอไป กรมพัฒนาท่ีดิน กรม

สงเสริมการเกษตร หรือหนวยงานรวมดำเนินการอื ่น ควรเนนการปรับเปลี ่ยนพื ้นที ่จากกิจกรรม 

ที่ไมเหมาะสมเพิ่มเติมจากการปรับเปลี่ยนขาวใหมากขึ้น เชน ยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ

ภาคใต เพื่อเลี่ยงปญหาราคาผลิตภัณฑยางพาราตกต่ำหรือตนยางพาราอายุมากใหผลผลิตลดลง เปนสินคา

เกษตรชนิดอ่ืนท่ีมีความเหมาะสมและมีตลาดรองรับ  

3) การสนับสนุนเงินทุนใหเกษตรกร กรมพัฒนาที่ดิน กรมประมง กรมหมอนไหม กรมสงเสริม

การเกษตร หรือหนวยงานที่เกี่ยวของอื่น ๆ พิจารณาจัดหาหรือดำเนินโครงการเพื่อสนับสนุนเงินทุน หรือ

เงินกูใหแกเกษตรกรท่ีขาดแคลนเงินทุนในการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิต   

4) การสนับสนุนการปลูกพืชแซม กรมพัฒนาที่ดิน กรมสงเสริมการเกษตร พิจารณาสนับสนุนการ

ปลูกพืชอายุสั้นแซมในพื้นที่ที่เกษตรกรปรับเปลี่ยนเปนไมผลไมยืนตน เพื่อใหเกษตรกรมีรายไดระหวางที่ยัง

ไมไดรับผลผลิตจากไมผล ไมยืนตน 

5) การสนับสนุนการปรับเปลี่ยนพื้นท่ี จากการสนับสนุนการปรับโครงสรางพื้นที่ของกรมพัฒนาที่ดิน 

ซึ่งเกษตรกรยังมีความตองการปจจัยการผลิตสำหรับการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม ในการดำเนินการระยะตอไป 

ควรมีปรับเปลี่ยนรูปแบบการบูรณาการโดยใหสถานีพัฒนาที่ดินเปนหนวยงานหลักในการกำหนดพื้นที่และ

เกษตรกรที่จะเขารวมโครงการในแตละป และใหหนวยงานอื่น เชน สำนักงานเกษตรจังหวัดหรืออำเภอ 

ศูนยวิจัยและพัฒนาสัตวน้ำจืด ปศุสัตวจังหวัด ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตร ศูนยหมอนไหมเฉลิมพระ

เกียรติฯ เปนหนวยงานรวมในการสนับสนุนปจจัยการผลิต รวมทั้งใหความรูดานการผลิต การเลี้ยงปลา 

บัญชีตนทุนอาชีพ การตลาด และอ่ืน ๆ  

6) การแกปญหาการขาดแคลนแหลงน้ำของเกษตรกร กรมชลประทานควรพิจารณาตรวจสอบและ

หาแนวทางชวยเหลือดานแหลงน้ำใหเกษตรกร และกรมพัฒนาที่ดิน พิจารณาสนับสนุนแหลงน้ำขนาดเล็ก

เพ่ือบรรเทาความแหงแลงแกเกษตรกร 

7) การบรรเทาปญหาราคาปจจัยการผลิตสูงขึ ้น กระทรวงเกษตรและสหกรณควรมีมาตรการ

ชวยเหลือราคาปจจัยการผลิต และหนวยงานที่เกี ่ยวของ เชน กรมพัฒนาที่ดิน กรมสงเสริมการเกษตร  
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กรมวิชาการเกษตร บูรณาการในการสนับสนุนและสรางความตระหนักรูใหเกษตรกรปลูกพืชตามหลัก

วิชาการ เชน การเตรียมเมล็ดพันธุ  การตรวจวิเคราะหธาตุอาหารในดิน และใชปุ ยใหเหมาะสมตาม 

คาวิเคราะหดิน รวมถึงใหความรู สนับสนุนใหเกษตรกร วางแผนการผลิตและบริหารจัดการน้ำในแปลงให

เหมาะสมเพ่ือชวยใหเกษตรกรสามารถลดตนทุนการผลิตลงได 

8) การสรางความยั่งยืนในการปรับเปลี่ยนของเกษตรกร หนวยงานที่เกี ่ยวของ ควรติดตามการ

ปรับเปลี่ยนของเกษตรกรเปนระยะ รวมถึงกรมสงเสริมการเกษตร กรมสงเสริมสหกรณ รวมบูรณาการกับ

หนวยงานภายทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อสนับสนุนเกษตรกรที่มีศักยภาพในการผลิตใหเกิดการรวมกลุมผลิต 

พัฒนา และจำหนายผลผลิต สนับสนุนชองทางการตลาดและจัดหาตลาดรองรับผลผลิต เพื่อเปนการสราง

รายไดใหเกษตรกรรวมทั้งสรางแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนในระยะยาวใหเกิดการปรับเปลี่ยนอยางยั่งยืน 

ในอนาคตรวมถึงการนำเทคโนโลยีมาใชในการผลิต 
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ภาคผนวกที่ 1 

ตารางผนวก
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ตารางผนวกที่ 1 ความเห็นของเกษตรกรตอความทันเวลาของการสนับสนุนปจจัยการผลิตและการจัดทำ

ระบบอนุรักษดินและน้ำ 

หนวย : รอยละ 

หนวยงาน ทันเวลา ลาชา รวม 

1. กรมพัฒนาท่ีดิน 87.11 12.89 100.00 

2. กรมสงเสริมการเกษตร 77.55 22.45 100.00 

3. กรมประมง 88.64 11.36 100.00 

4. กรมหมอนไหม 93.10 6.90 100.00 

ภาพรวม 86.44 13.56 100.00 

ท่ีมา : จากการสำรวจ 

ตารางผนวกท่ี 2 ระดับความรูดานการผลิตกอนและหลังการถายทอดความรู  

หนวยงาน 
กอน หลัง 

คะแนน แปลผล คะแนน แปลผล 

1. กรมพัฒนาท่ีดิน 2.18 นอย 4.05 มาก 

2. กรมสงเสริมการเกษตร 2.13 นอย 4.25 มาก 

3. กรมประมง 2.42 นอย 4.38 ปานกลาง 

4. กรมหมอนไหม 2.47 นอย 4.34 มาก 

ภาพรวม 2.21 นอย 4.09 มาก 

หมายเหตุ : คะแนนเต็ม 5 

ท่ีมา : จากการสำรวจ 

ตารางผนวกที่ 3 ระดับความรูดานแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri–Map) กอนและหลัง 

การถายทอดความรู  

หนวยงาน 
กอน หลัง 

คะแนน แปลผล คะแนน แปลผล 

1. กรมพัฒนาท่ีดิน 1.39 นอยท่ีสุด 3.82 มาก 

2. กรมสงเสริมการเกษตร 1.48 นอยท่ีสุด 3.67 มาก 

3. กรมประมง 1.25 นอยท่ีสุด 3.33 ปานกลาง 

4. กรมหมอนไหม 1.00 นอยท่ีสุด 4.00 มาก 

ภาพรวม 1.38 นอยท่ีสุด 3.77 มาก 

หมายเหตุ : คะแนนเต็ม 5 

ท่ีมา : จากการสำรวจ 
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ตารางผนวกท่ี 4 ระดับความรูดานบัญชีตนทุนอาชีพกอนและหลังการถายทอดความรู  

หนวยงาน 
กอน หลัง 

คะแนน แปลผล คะแนน แปลผล 

1. กรมพัฒนาท่ีดิน 2.32 นอย 4.19 มาก 

2. กรมสงเสริมการเกษตร 2.06 นอย 4.15 มาก 

3. กรมประมง 1.36 นอยท่ีสุด 4.14 มาก 

4. กรมหมอนไหม 2.10 นอย 4.20 มาก 

ภาพรวม 2.24 นอย 4.19 มาก 

หมายเหตุ : คะแนนเต็ม 5 

ท่ีมา : จากการสำรวจ 

ตารางผนวกท่ี 5 การนำความรูดานการผลิตไปใชประโยชน  

หนวย : รอยละ 

หนวยงาน ใชแลว ยังไมไดใช รวม 

1. กรมพัฒนาท่ีดิน 88.03 11.97 100.00 

2. กรมสงเสริมการเกษตร 100.00 0.00 100.00 

3. กรมประมง 97.78 2.22 100.00 

4. กรมหมอนไหม 100.00 0.00 100.00 

ภาพรวม 89.53 10.47 100.00 

ท่ีมา : จากการสำรวจ 

ตารางผนวกที่ 6 การนำความรูเกี ่ยวกับแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) ไปใช

ประโยชน  

หนวย : รอยละ 

หนวยงาน ใชแลว ยังไมไดใช รวม 

1. กรมพัฒนาท่ีดิน 73.17 26.83 100.00 

2. กรมสงเสริมการเกษตร 87.50 12.50 100.00 

3. กรมประมง 90.00 10.00 100.00 

4. กรมหมอนไหม 100.00 0.00 100.00 

ภาพรวม 75.46 24.54 100.00 

ท่ีมา : จากการสำรวจ 
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ตารางผนวกท่ี 7 การนำความรูเก่ียวกับบัญชีตนทุนอาชีพไปใชประโยชน  

หนวย : รอยละ 

หนวยงาน ใชแลว ยังไมไดใช รวม 

1. กรมพัฒนาท่ีดิน 25.91 74.09 100.00 

2. กรมสงเสริมการเกษตร 76.09 23.91 100.00 

3. กรมประมง 20.83 79.17 100.00 

4. กรมหมอนไหม 37.04 62.96 100.00 

ภาพรวม 26.88 73.12 100.00 

ท่ีมา : จากการสำรวจ 

ตารางผนวกท่ี 8 ความพึงพอใจของเกษตรกรตอการดำเนินงานของเจาหนาท่ี  

หนวยงาน 

ระดับความพึงพอใจ (รอยละ) 
คะแนน 

(เต็ม 5 คะแนน) 
แปลผล นอย

ท่ีสุด 
นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

1. กรมพัฒนาท่ีดิน 0.00 0.37 4.40 20.15 75.09 4.70 มากท่ีสุด 

2. กรมสงเสริมการเกษตร 0.00 0.00 1.96 7.84 90.20 4.88 มากท่ีสุด 

3. กรมประมง 0.00 0.00 5.62 11.24 83.15 4.78 มากท่ีสุด 

4. กรมหมอนไหม 0.00 0.00 0.00 9.09 90.91 4.91 มากท่ีสุด 

ภาพรวม 0.00 0.22 4.04 16.14 79.60 4.79 มากท่ีสุด 

หมายเหตุ : คะแนนเต็ม 5 

ท่ีมา : จากการสำรวจ 

ตารางผนวกท่ี 9 ความพึงพอใจของเกษตรกรตอการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิต 

หนวยงาน 

ระดับความพึงพอใจ (รอยละ) 
คะแนน 

(เต็ม 5 คะแนน) 
แปลผล นอย

ท่ีสุด 
นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

1. กรมพัฒนาท่ีดิน 0.00 1.33 8.00 22.00 68.67 4.58 มากท่ีสุด 

2. กรมสงเสริมการเกษตร 0.00 2.44 0.00 26.83 70.73 4.66 มากท่ีสุด 

3. กรมประมง 0.00 1.61 1.61 35.48 61.29 4.56 มากท่ีสุด 

4. กรมหมอนไหม 0.00 0.00 4.76 23.81 71.43 4.67 มากท่ีสุด 

ภาพรวม 0.00 1.46 5.11 25.91 67.52 4.59 มากท่ีสุด 

ท่ีมา : จากการสำรวจ 
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ตารางผนวกท่ี 10 ความพึงพอใจของเกษตรกรตอการถายทอดความรู 

หนวยงาน 

ระดับความพึงพอใจ (รอยละ) 
คะแนน 

(เต็ม 5 คะแนน) 
แปลผล นอย

ท่ีสุด 
นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

1. กรมพัฒนาท่ีดิน 0.00 0.00 10.39 26.62 62.99 4.53 มากท่ีสุด 

2. กรมสงเสริมการเกษตร 0.00 0.00 8.70 28.26 63.04 4.54 มากท่ีสุด 

3. กรมประมง 0.00 1.43 11.43 28.57 58.57 4.44 มากท่ีสุด 

4. กรมหมอนไหม 0.00 0.00 3.23 12.90 83.87 4.81 มากท่ีสุด 

ภาพรวม 0.00 0.33 9.63 25.91 64.12 4.51 มากท่ีสุด 

ท่ีมา : จากการสำรวจ 

ตารางผนวกท่ี 11 ความพึงพอใจของเกษตรกรตอปจจัยการผลิตท่ีไดรับ 

หนวยงาน 

ระดับความพึงพอใจ (รอยละ) 
คะแนน 

(เต็ม 5 คะแนน) 
แปลผล นอย

ท่ีสุด 
นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

1. กรมพัฒนาท่ีดิน 0.00 0.00 12.18 26.90 60.91 4.49 มากท่ีสุด 

2. กรมสงเสริมการเกษตร 0.00 4.17 8.33 29.17 58.33 4.42 มากท่ีสุด 

3. กรมประมง 0.00 1.18 10.59 28.24 60.00 4.47 มากท่ีสุด 

4. กรมหมอนไหม 0.00 0.00 6.45 3.23 90.32 4.84 มากท่ีสุด 

ภาพรวม 0.00 0.83 10.80 25.48 62.88 4.48 มากท่ีสุด 

ท่ีมา : จากการสำรวจ 

ตารางผนวกท่ี 12 ความพึงพอใจของเกษตรกรตอผลตอบแทน 

หนวยงาน 

ระดับความพึงพอใจ (รอยละ) 
คะแนน 

(เต็ม 5 คะแนน) 
แปลผล นอย

ท่ีสุด 
นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

1. กรมพัฒนาท่ีดิน 1.75 0.00 17.54 26.32 54.39 4.32 มากท่ีสุด 

2. กรมสงเสริมการเกษตร 0.00 0.00 18.75 25.00 56.25 4.38 มากท่ีสุด 

3. กรมประมง 0.00 3.33 13.33 30.00 53.33 4.33 มากท่ีสุด 

4. กรมหมอนไหม 0.00 0.00 7.69 26.92 65.38 4.58 มากท่ีสุด 

ภาพรวม 0.63 1.26 14.47 27.67 55.97 4.33 มากท่ีสุด 

ท่ีมา : จากการสำรวจ 
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ตารางผนวกท่ี 13 คาสัดสวนการถวงน้ำหนักท่ีใชในการคำนวณ 

หนวยงาน/กิจกรรม คาถวงน้ำหนัก 

1. กรมพัฒนาท่ีดิน (เกษตรผสมผสาน) 0.67 

2. กรมสงเสริมการเกษตร (พืชทางเลือก) 0.11 

3. กรมประมง (ประมง) 0.21 

4. กรมหมอนไหม (หมอน) 0.01 

รวม 1.00 

ท่ีมา : จากการคำนวณ 

 

ตารางผนวกท่ี 14 คาใชจายทางการเกษตรและผลตอบแทนของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 

รายการ 
ขาวนาป 

63/64 
ประมง หมอน  พืชทางเลือก* 

ขาวนาป 

64/65 
พืชอายุสั้น* 

1. คาใชจาย 

(บาท/ไร) 

2,509.29   4,422.00  3,608.71  4,441.63  2,670.23   7,490.03  

2. ผลผลิตเฉลี่ย  

(กก./ไร) 

307.52   106.32  2.19  276.35  340.98  260.90  

3. ราคาท่ีเกษตรกร 

ขายได (บาท/กก.) 

10.33  58.95  3,238.87 21.27   9.49   42.50  

4. มูลคาผลผลิต 

(บาท/ไร)  

(ขอ 2. * ขอ 3.) 

3,176.70 6,267.85 7,103.18 5,879.16 3,235.45   11,089.74  

5. ผลตอบแทนสุทธิ 

(บาท/ไร) 

(ขอ 4. - ขอ 1.) 

667.41  1,845.85     3,494.47   1,437.53  565.23  3,599.71  

หมายเหตุ : เปนคาประมาณการ และสินคำนวณเฉพาะสินคาอายสุัน้ท่ีเกษตรกรไดรับผลผลิตแลวเทาน้ัน 

ท่ีมา : จากการคำนวณ 
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ตารางผนวกท่ี 15 มูลคาทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการดำเนินโครงการ 

กิจกรรมหลังจากการ

ปรับเปลี่ยน 

พ้ืนท่ีเขา

โครงการ  

(ไร) 

สัดสวนการ

ปรับเปลี่ยน

พ้ืนท่ี 

พ้ืนท่ีท่ี

ปรับเปลี่ยน

แลว  

(1) 

สัดสวนพ้ืนท่ี

ใหผลผลิต 

พ้ืนท่ีใหผลผลิต  

(2) 

ผลตอบแทน

สุทธิ  

(บาทตอไร)  

(3) 

ผลตอบแทนรวม  

ณ วันท่ีสำรวจ  

(4) = (2)*(3) 

ผลตอบแทนรวม 

(บาท) (5)=(1)*(3) 

1. ประมง 1,900.00  100.00  1,900.00  75.48 1,434.12  1,845.85  2,647,170.40  3,507,115.00  

2. หมอน1/ 108.00  100.00  108.00  62.46 67.46  3,494.47  235,725.76  377,402.76  

3. พืชทางเลือก1/ 3,000.00  43.92  1,317.47  12.57 165.61  1,437.53  238,064.44  1,893,909.61  

4. เกษตรผสมผสาน1/ 93,297.00  100.00 93,297.00  96.47 86,695.11  794.55   68,883,732.33 88,694,255.322/  

- พืชอายุสั้น   12.94  12,072.63  56.08 6,770.33  3,599.71   24,371,224.60  43,457,966.94  

- ขาว   87.06  81,224.37  98.40 79,924.78   556.93   44,512,507.73  45,236,288.38 

รวม 98,305.00  98.29  96,622.47  94.88  91,670.80         814.88    72,004,704.12    94,472,682.69 

หมายเหตุ : 1/ เปนคาประมาณการ  

 2/ เปนคารวมผลตอบแทนรวมพืชอายุสั้นและขาว 
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ตารางผนวกท่ี 16 ระยะเวลาคืนทุน 

รายการ ป 2564 (ปท่ี 0) ป 2565 (ปท่ี 1) ป 2566 (ปท่ี 2) ป 2567 (ปท่ี 3) 

1. งบประมาณท่ีใชไป (บาท) 267,267,500.00 - - - 

2. ผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนตอป* (บาท) 72,004,704.12 94,472,682.69  92,756,684.03 91,071,854.72 

3. ผลตอบแทนสะสม* 72,004,704.12 166,477,386.80 259,234,070.84 350,305,925.56 

4. เงินทุนงบประมาณคงเหลือ (ขอ 1. - ขอ 3.) 195,262,795.88 100,790,113.20 8,033,429.16 -83,038,425.56 

5. ความคุมคาของโครงการ (รอยละ) 26.94 62.29 96.99 131.07 

6. ระยะเวลาคืนทุน (ป) ยังไมคืนทุน ยังไมคืนทุน ยังไมคืนทุน คืนทุน 

หมายเหตุ : หมายถึง เปนคาประมาณการและคำนวณมูลคาผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนของป 2566 - 67 โดยปรบัมูลคาผลตอบแทนจากป 2565 โดยใชอัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผูบริโภค

ชุดนอกเขตเทศบาลป 2564 เทากับรอยละ 1.85 

ท่ีมา : จากการคำนวณ 

ตารางผนวกท่ี 17 ผลการคำนวณผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนตอปสำหรับคำนวณระยะเวลาคืนทุน 

                 หนวย : บาท 

รายการ ป 2565 (ปท่ี 1) ป 2566 (ปท่ี 2) ป 2567 (ปท่ี 3) 

1. ประมาณการผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนตอป1/  94,472,682.69 94,472,682.69 94,472,682.69 

2. ผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึน ณ ปจจุบัน2/ 94,472,682.69 92,756,684.03 91,071,854.72 

หมายเหตุ : 1/ เปนคาประมาณการในกรณีท่ีเกษตรกรปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีและไดรับผลผลติจากพืชอายสุั้นท้ังหมดแลว 

2/ คำนวณโดยใชอัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผูบรโิภคชุดนอกเขตเทศบาลป 2564 ของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา กระทรวงพาณิชย เทากับรอยละ 1.85 

ท่ีมา : จากการคำนวณ 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวกที่ 2 

คำสั่ง



91



92



93



94



95



96



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวกที่ 3 

การจัดทำระบบอนุรักษดินและน้ำ และบอดักตะกอนดิน 
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การจัดระบบอนุรักษดินและน้ำ 

กรมพัฒนาท่ีดิน อนุมัติงบประมาณดำเนินการตามแผนโครงการบริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 

(Zoning by Agri-Map) ในกิจกรรมหลัก พัฒนาที ่ด ินเพื ่อสนับสนุนการปรับเปลี ่ยนการผลิตในพื ้นท่ี 

ไมเหมาะสมตาม Agri-Map โดยดำเนินการเพื่อปรับโครงสรางที่ดินในพื้นที่ไมเหมาะสมโดยเฉพาะในนาขาว  

ใหเหมาะสมแกการปรับเปลี ่ยนกิจกรรมการผลิตในพื ้นที ่ไมเหมาะสมตาม Agri-Map ไปเปนเกษตร

ผสมผสาน กรมพัฒนาที่ดินไดกำหนดลักษณะของการปรับรูปแปลงนาเพื่อการอนุรักษดินและน้ำ ใหใช

ประโยชนทางการเกษตรไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนี้ (กรมพัฒนาท่ีดิน, 2564) 

1. การปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1 เปนคันดินที่สรางขึ้นโดยใหระดับของคันดินอยูระดับ

เดียวกัน เนนใหมีการปลูกขาวแบบเดิม แตกำหนดใหมีการปรับโครงสรางใหมีคันดินเพิ่มขึ้น วัตถุประสงค

เพื่อเก็บกักน้ำที่ไหลบามาไวเปนชวง ๆ มีลักษณะเหมือนคันนา บนคันนาสามารถปลูกพืชชนิดตาง ๆ  

ได ความสูงและความกวางของคันนาหรือคันดินจะผันแปรไปตามลักษณะดิน พื้นที่ดินและลักษณะการใช

ประโยชนท่ีดิน ปริมาณน้ำฝนท่ีตกลงมาหรือปริมาณน้ำท่ีจะเก็บกักหรือระบายออก 

 
ท่ีมา : กรมพัฒนาท่ีดิน, 2564 

ภาพผนวกท่ี 2.1 การปรับรูปแปลงนาลักษณะท่ี 1 

2. การปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 2 เนนการปลูกขาวรวมกับไมผลชนิดอื่นๆ เพื่อกักเก็บน้ำ 

ระบายน้ำและสงน้ำ จะเนนใหมีการปลูกขาวรวมกับไมผลชนิดอื่น ๆ ทำการปรับโครงสรางแปลงนาใหมี 

รองน้ำโดยการขุดดินทำเปนคูแลวเอาดินนั้นข้ึนมาทับถมเปนคันดิน รองน้ำท่ีขุดมีวัตถุประสงคเพ่ือเก็บกักน้ำ 

ระบายน้ำและสงน้ำในแปลงปลูกพืช สวนบนคันดินยังสามารถปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดตาง ๆ เพื่อเปน

ทางเลือกใหกับเกษตรกร ความลึกและความกวางของคูท่ีจะขุดดินข้ึนมาถมเปนคันจะผันแปรไปตามลักษณะ

ดิน 
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ท่ีมา : กรมพัฒนาท่ีดิน, 2564 

ภาพผนวกท่ี 2.2 การปรับรูปแปลงนาลักษณะท่ี 2 

ท่ีมา : กรมพัฒนาท่ีดิน, 2564 

3. การปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 3 เปนการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินจากการทำนา 

เปนการปลูกไมผลและไมยืนตน โดยการขุดดินขึ้นใหเปนคูน้ำทั้งสองดานแลวนำดินนั้นมาถมเปนคันดิน 

วัตถุประสงคเพื่อเก็บกักน้ำและระบายน้ำในพื้นที่ราบและราบลุม บนคันดินสามารถปลูกพืชเศรษฐกิจ เชน  

ไมผล ไมยืนตนแบบแถวเดียว ขนาดของรองปลูกไมผลจะผันแปรไปตามลักษณะดิน การปรับรูปแปลงนา

ลักษณะนี้สามารถออกแบบตอเนื่องทำเปนแปลงใหญ ๆ ได 

 
ท่ีมา : กรมพัฒนาท่ีดิน, 2564 

ภาพผนวกท่ี 2.3 การปรับรูปแปลงนาลักษณะท่ี 3 
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บอดักตะกอน  

 บอดักตะกอน (Sediment Trap) เปนบอขนาดเล็กที่สรางข้ึนเพื่อดักตะกอนที่ไหลมาตามทาง

ระบายน้ำกอนลงสูบอน้ำประจำไรนา ชวยดักตะกอนท่ีไหลมาตามน้ำไมใหไหลลงไปทับถมบอน้ำประจำไรนา 

ทำใหอายุการใชงานของบอน้ำยาวนานข้ึน และชวยรักษาคุณภาพนำ้ ควรสรางเหนือพ้ืนที่อางเก็บน้ำกอนท่ี

น้ำจะพัดพาตะกอนดินไหลลงสูอางเก็บน้ำ ซ่ึงทำใหอางเก็บน้ำตื้นเขินอยางรวดเร็ว (กรมพัฒนาท่ีดิน, 2562)  

 
ท่ีมา : จากการสำรวจ 

ภาพผนวกท่ี 2.4 บอดักตะกอนท่ีเชื่อมตอกับทางระบายน้ำประจำไรนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวกที่ 4 

แบบสอบถาม 

 

 



แบบสอบถามเกษตรกร  

โครงการบริหารจัดการการผลิตสินคาเกษตร 

ตามแผนท่ีเกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก ป 2564 
ใชในราชการศูนยประเมินผล  สำนกังานเศรษฐกิจการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ    

ทางราชการจะเกบ็ขอมูลที่สอบถามทั้งหมดเปนความลับและจะนำไปเผยแพรเฉพาะคาประมาณทางสถิติที่เปนขอมูลภาพรวมเทานั้น 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของเกษตรกรตัวอยาง (Identification) 

1. ผูใหขอมูล  นาย  นาง  น.ส.   อ่ืน ๆ .............ช่ือ..............................นามสกุล......................................อายุ.................ป 

2. เลขประจำตัวประชาชน 

3. ท่ีอยู เลขท่ี.........หมูท่ี ...... บาน....................ตำบล..........................อำเภอ............................จังหวัด......................รหัสปณ..................  

4. ระดับการศึกษา (เลือกตอบเพียง 1 ขอ)       โทร................................. 

 1. สูงกวาปริญญาตร ี   2. ปริญญาตรีหรือเทียบเทา  3. ปวส./อนุปริญญา  4. ปวช.              

 5. มัธยมศึกษาตอนปลาย   6. มัธยมศึกษาตอนตน   7. ประถมศึกษา  8. ไมไดศึกษา   

5. ประสบการณในการประกอบอาชีพเกษตร จำนวน......................ปี (เริ่มนับตั้งแตยึดเปนอาชีพหลกัหรืออาชีพรอง ตามขอท่ี 6.) 

6. ลักษณะการประกอบอาชีพ  

6.1 อาชีพหลัก   1. ประกอบอาชีพเกษตร  2. รับเงินเดือนประจำ  3. รับจางทางการเกษตร 

     4. ประกอบธุรกิจการคา  5. รับจางท่ัวไป   6. อ่ืน ๆ............................. 

6.2 อาชีพรอง   1. ประกอบอาชีพเกษตร  2. รับเงินเดือนประจำ  3. รับจางทางการเกษตร 

       4. ประกอบธุรกิจการคา  5. รับจางท่ัวไป     6. อ่ืน ๆ....................  7. ไมมีอาชีพรอง 
อาชีพหลัก หมายถึง อาชีพที่ใชเวลาสวนใหญในการประกอบกิจกรรมนั้น ๆ อาชีพรอง หมายถึง อาชีพที่ใชเวลาประกอบกจิกรรมรองจากอาชีพหลัก 

7. การเปนสมาชิกองคกร/กลุม (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)   

 1. สหกรณภาคการเกษตร  2. สหกรณนอกภาคเกษตร   3. กลุมเกษตรกร  4.กลุมสงเสรมิอาชีพการเกษตร 

 5. กลุมแมบานเกษตรกร     6. กลุมยุวเกษตรกร   7. วิสาหกิจชุมชน/เครือขายวิสาหกิจชุมชน 

 8. สมาคม/สหพันธ   9. อาสาสมัครเกษตร     10. กลุมผูใชน้ำชลประทาน 

 11. ธกส./สกต.   12. เครือขายเกษตรกรรุนใหม  13. อ่ืน ๆ............................................ 

8. สมาชิกในครัวเรือน (สมาชิกทุกคน รวมถึงญาติพ่ีนอง ลูกจาง ท่ีอาศัยอยูกินในครัวเรือนชวงปเพาะปลูกน้ันและรวมผูมีช่ือในทะเบียนบาน)  

8.1 จำนวนสมาชิกในครัวเรือน..........................คน 

8.2 จำนวนแรงงานในครวัเรือน..........................คน (จำนวนแรงงานในครัวเรือน คือ สมาชิกท่ีมีอายุ 15 ป ข้ึนไป) 

จำแนกเปน   1. แรงงานในภาคเกษตร ..............คน  2. แรงงานนอกภาคเกษตร ..............คน 

9. ปญหาท่ีประสบในการทำการเกษตรรอบปท่ีผานมา จนถึงวันสำรวจ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  1. ดานเงินทุน   2. ดานแรงงาน  3. ดานเทคโนโลยีการผลติ     4. ดานตลาด 

  5. ภัยพิบัติ ...............  6. ดานองคความรู  7. โรคระบาด.....................  8. ปจจัยการผลิต 

  9. ท่ีดินทำกิน   10. อ่ืน ๆ .........................   

10. อัตราคาจางท่ัวไป (ในพ้ืนท่ี/ทองถ่ิน) 

10.1 ในภาคเกษตร 1. ชาย............... บาท/วัน   2. หญิง...............บาท /วัน 

10.2 นอกภาคเกษตร 1. ชาย............... บาท/วัน   2. หญิง...............บาท /วัน 

 

 

 

รหัสโครงการ…………….. 

เลขท่ีแบบสอบถาม…………….. 

ประมง 
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11. การถือครองและการใชประโยชนท่ีดิน 

การถือครองที่ดินของครัวเรือนเกษตร ณ วันที่ 1 พฤษภาคม  

(3) การถือครองที่ดิน (4) การใชประโยชนท่ีดิน แปลงที ่ เน้ือที่

ถือ

ครอง 

(ไร) 

การ 

ถือ

ครอง 

ที่ดิน 

การใช 

ประโยชน 

ที่ดิน 

น้ำที่ไดรับ ปญหา 

ของ 

ที่ดิน 1. ของตนเอง (เปน

เจาของ ตามเอกสาร

สิทธิ์ , การไดรับมรดก

แตยังไมไดเปล่ียนชื่อ

ตามกฎหมาย) 

 1. ที่อยูอาศัย 

 2. นาขาวขึ้นน้ำ 

 3. นาลุมปาน

กลาง 

 4. ที่นาดอน 

 5. ที่พืชไร 

 6. ที่สวนไมผล 

 7. ที่ไมยืนตน 

 8. ที่สวนผัก 

 9. ไมดอกไม

ประดับ 

10. ทุงหญาเล้ียงสัตว 

11. ที่รกรางวางเปลา 

12. ที่ปาถือครอง 

13. ที่หวยหนอง

คลองบึง (ที่ถือครอง) 

14. ที่เพาะเล้ียง

ประมง 

15. ที่เล้ียงปศุสัตว 

16. ที่ทำฟารมผสม/

ผสมผสาน 

17. อื่นๆ (ระบุ) 

แหลง 

น้ำ 

ปริมาณน้ำ 

(1-2) 

ฤดูฝน ฤดูแลง 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

                

2. เชา (เชาจากผูอื่น 

อาจจายเปนเงินสด/

ผลผลิต/อื่นใดก็ได)      

3. ทำฟรี เชน ที่ปา ,   

ที่สาธารณะ เปนตน 

                

                

                

                

(5) แหลงน้ำ แหลงน้ำหลักที่ใช (6) , (7) ปริมาณน้ำ                 

1. ไมมีแหลงน้ำ /น้ำฝน   1. เพียงพอ                 

2. บอน้ำต้ืน ของตนเอง   2. ไมเพียงพอ                 

3. บอบาดาล ของตนเอง (8) ปญหาของที่ดิน                 

4. สระน้ำ ของตนเอง    1. ไมมีปญหา                 

5. น้ำชลประทาน    2. ดินเค็ม                 

6. แหลงน้ำสาธารณะ เชน  แมน้ำ, ลำคลอง,   3. ดินเปร้ียว                 

หวย,หนอง,บึง, อาง  เก็บนำ้ ,เหมือง, ฝาย      4. ดินปนทรายจัด                 

เปนตน    5. ลูกรัง/หินกรวด                 

     6. ดินพรุ                 

     7. พื้นที่ลาดเทสูง                 

   8. อื่นๆ (ระบุ)                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* การสอบถามความเห็น/ทัศนคติ: คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

คาคะแนน   1 ความเห็น/ทัศนคติ ท่ีเห็นดวย นอยท่ีสุด กับประเด็นท่ีถาม 

คาคะแนน 5 ความเห็น/ทัศนคติ ท่ีเห็นดวย มากท่ีสุด กับประเด็นท่ีถาม 
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สวนท่ี 2 กิจกรรมภายใตโครงการ  

2.1 การรับรูรับทราบรายละเอียดโครงการ 

1) ทานทราบวามีโครงการจากชองทางใด 

1)  สื่อบุคคล ไดแก   เจาหนาท่ีเกษตร   ผูนำชุมชน   อ่ืน ๆ ไดแก .................... 

2)  สื่อโสตทัศน ไดแก   โทรทัศน    วิทยุ    Facebook 

     Line    อ่ืน ๆ ไดแก .................................... 

3)  อ่ืน ๆ ไดแก ..................................... 

2) ทานไดเขารวมการช้ีแจงรายละเอียดโครงการหรือไม  

 1) เขารวม  2) ไมไดเขารวม เพราะ ................................. 

3) ทานเขาใจรายละเอียดและกิจกรรมของโครงการหรือไม (เชน เกษตรกรท่ีเขาโครงการมีพ้ืนท่ีปลูกขาวอยูในพ้ืนท่ีไมเหมาะสมตาม 

Agri-Map หรือโครงการเนนการปรับเปลีย่นการปลูกขาวในพ้ืนท่ีไมเหมาะสม เกษตรกรควรปรับเปลี่ยนไปปลูกอยางอ่ืนท่ีเหมาะสมกับ

พ้ืนท่ีมากกวา)  

 1) ไมเขาใจ  2) เขาใจ ระดับใด ระบุ .......... คะแนน (1 นอยท่ีสุด – 5 มากท่ีสุด) 

4) ทานตัดสินใจเขารวมโครงการ เพราะอะไร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 (1) ผลผลิตขาวต่ำ  (2) ผลผลิตขาวคณุภาพต่ำ    (3) ตนทุนขาวสูง  (4) ราคาขาวต่ำ                    

 (5) พ้ืนท่ีไมเหมาะสมปลูกขาว  (6) ขาดแหลงน้ำ  (7) ตองการเพ่ิมรายได     (8) อ่ืน ๆ ระบุ ………………  

2.2 พ้ืนท่ีเขารวมโครงการ (พ้ืนท่ีเหมาะสมเล็กนอยหรือไมเหมาะสมสำหรับปลูกขาว) จำนวน.........................  ไร โดย 

1)  ทราบวาเปน  

  1.1) พ้ืนท่ีเหมาะสมเล็กนอย (S3) จำนวน ............................ ไร 

  1.2) พ้ืนท่ีไมเหมาะสม (N) จำนวน ............................ ไร 

2)  ไมทราบวาเปนพ้ืนท่ี S3 หรือ N 

3) ประสบการณปลูกขาว ........ ป 

2.3 พ้ืนท่ีผลิตสินคาเกษตรใหม (ประมง) จำนวน .............. ไร  

   ทานมีประสบการณในการดำเนินกิจกรรมท่ีปรับเปลี่ยน มากอนหรือไม  1) ไมมี  2) มี มากอนแลว ....................... ป 

2.4 การสนับสนนุปจจัยในการปรับเปลี่ยนการผลิต (พ้ืนท่ีท่ีเขารวมโครงการ) 

1) ทานไดรับ ปจจัยสนับสนุนเพ่ือการปรับเปลี่ยนการผลิตหรือไม (เฉพาะท่ีไดรับจากหนวยงานท่ีรับผิดชอบ)  

   (1) ไมไดรับ (ขามไปขอ 2.5)       (2) ไดรับ  ไดแก  .......  
ชนิดปจจยัการผลิต จำนวน หนวย 

 1. พันธุพืช/พันธุสัตว/พันธุปลา ไดแก   

1)    

2)    

3)   

 2. สารปรับปรุงบำรุงดิน/วัสดุปรับสภาพนำ้/ปุย /พันธุปุยพืชสด ไดแก   

1)    

2)    

3)   

 3. อุปกรณอื่น ๆ เชน กระชังเล้ียงปลา    

1)    

2)    

3)   
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ชนิดปจจยัการผลิต จำนวน หนวย 

 4. อื่น ๆ เชน ส่ือการสอน แผนพบั สมุด การสงเสริมการตลาด   

1)    

2)    

3)   

2) ชวงเวลาท่ีไดรับปจจัยการผลิต ตรงกับชวงเวลาท่ีตองการปรับเปลี่ยนหรือไม 

 (1) ตรงกับชวงเวลาท่ีตองการ    (2) ไมตรง ควรเปนชวง .................................................................................... 

3) ทานนำปจจัยท่ีไดรับสนับสนุน ตามขอ 1) ไปใชประโยชนแลวหรอืยัง  

 (1) นำไปใชประโยชนแลว  (1.1) ใชไดท้ังหมดแลว   (1.2) ใชไดบางสวน เพราะ    
 (2) ยังไมไดนำไปใชประโยชน เพราะ         

4) ปจจัยการผลิตท่ีไดรับตามขอ 1) มีคุณภาพอยางไร (ใหคะแนน 1 นอยท่ีสุด – 5 มากท่ีสุด) .................... คะแนน เพราะ 

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

2.5 การอบรมหรือถายทอดความรู  

1) เร่ืองการปรับเปลี่ยนการผลิต 

1.1) ทานไดรับการถายทอดความรูการปรบัเปลีย่นการผลติใหเหมาะสมหรือไม เชน ดานการเลี้ยงสัตวน้ำ/การผลติพืช

ทางเลือกใหม การปลูกหมอนเลี้ยงไหม  

 (1) ไดรับ     (2) ไมไดรับ [ขามไปขอ 2)] 

1.2) ทานมีความรูเรื่องการปรับเปลี่ยนการผลติใหเหมาะสม อยางไร (ใหคะแนน 1-5)  

(1) กอนอบรม .......................................... คะแนน 

(2) หลังอบรม .......................................... คะแนน 

หากนอยลง เพราะ             

1.3) หลังอบรม หรือไดรับการถายทอดความรูตามขอ 1.1) แลว ทานไดนำความรูท่ีไดรับไปใชหรือไม 

 (1)  นำไปใช  ระดับการใชประโยชน ระบุ (1 นอยท่ีสุด – 5 มากท่ีสุด) ............................... 
 อยางไร                                  

 (2)  ไมไดนำไปใช  เน่ืองจาก                    

1.4) หลักสูตรท่ีอบรมเหมาะสมระดับใด (ใหคะแนน 1-5) ........................... คะแนน 

2) การแบงเขตความเหมาะสมในการผลิตสินคาเกษตร 4 ระดับ (Zoning) 
S1 เหมาะสมสูง - ไมมีขอจำกัดในการปลูก    S2 เหมาะสมปานกลาง - มขีอจำกัดเล็กนอยแกไขได 

S3 เหมาะสมเล็กนอย - มีขอจำกัดที่แกไขไดยาก ตองลงทุนสูง  N ไมเหมาะสม - มีขอจำกัดที่แกไขไมได หรือตองลงทุนสูงมาก 

2.1) ทานไดรับการถายทอดความรูเรื่อง การแบงเขตความเหมาะสมฯ หรือไม  
 (1) ไดรับ      (2) ไมไดรับ [ขามไปขอ 3)] 

2.2) ทานมีความรูเรื่องการแบงเขตความเหมาะสมในการผลติสินคาเกษตร 4 ระดับ (Zoning) อยางไร (ใหคะแนน 1-5) 
(1) กอนอบรม .......................................... คะแนน 

(2) หลังอบรม .......................................... คะแนน 

หากนอยลง เพราะ             
2.3) หลังอบรม/ไดรับการถายทอดความรูตามขอ 2.1) แลว ทานไดนำความรูท่ีไดรับไปใชหรือไม 
 (1)  นำไปใช  ระดับการใชประโยชน ระบุ (1 นอยท่ีสุด – 5 มากท่ีสุด) ............................... 

 อยางไร                                  

 (2)  ไมไดนำไปใช  เน่ืองจาก                    

2.4) หลักสูตรท่ีอบรมเหมาะสมระดับใด (ใหคะแนน 1-5) ........................... คะแนน 
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3)  เร่ืองการทำบัญชีตนทุนอาชพี (ของกรมตรวจบัญชสีหกรณ) 

3.1) ทานไดรับการอบรมการทำบัญชีตนทุนอาชีพหรือไม   
 (1) ไดรับ      (2) ไมไดรับ (ขามไปสวนท่ี 3) 

3.2) ทานมีความรูเรื่องการทำบัญชีตนทุนอาชีพ อยางไร (ใหคะแนน 1-5) 
(1) กอนอบรม .......................................... คะแนน 

(2) หลังอบรม .......................................... คะแนน 

หากนอยลง เพราะ             
3.3) หลังอบรม/ไดรับการถายทอดความรูตามขอ 3.1) แลว ทานไดนำความรูท่ีไดรับไปใชหรือไม 
 (1)  นำไปใช  (1.1) ทำบัญชีแลว     (1.2) สอน/แนะนำผูอ่ืนใหทำ  (3) อ่ืนๆ   
 (2)  ไมไดนำไปใช  เน่ืองจาก         

3.4) หลักสูตรท่ีอบรมเหมาะสมระดับใด (ใหคะแนน 1-5) ........................... คะแนน 

4) Agri – Map Online  

4.1) ทานรูจัก/เคยไดยินเก่ียวกับ Agri – Map Online (แผนท่ีการเกษตรเชิงรุก) หรือไม 

 (1)  ไมรูจัก/ไมเคยไดยิน (ขามไปสวนท่ี 3) 

 (2)  รูจัก /เคยไดยิน จาก   (1) เจาหนาท่ีกระทรวงเกษตรฯ      (2) เพ่ือนบาน/ญาติ    

     (3) ผูนำชุมชน                (4) อ่ืน ๆ ระบุ ............... 

4.2) หากรูจัก/เคยไดยิน ทานเคยใช Agri – Map Online หรือไม     

 (1)  ไมเคย เน่ืองจาก (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  (1) ไมมีอุปกรณ (โทรศัพทเคลื่อนท่ี/Tablet)       (2) ไมมสีัญญาณอินเตอรเน็ต    

  (3) ไมมีความรูเก่ียวกับการใชงาน/ขอมูล Agri - Map       (4) ตนเองไมสะดวกใชงาน เชน อายมุาก  

  (5) คิดวา Agri – Map ไมมีขอมูลท่ีตนเองสนใจ          (6) อ่ืน ๆ ระบุ .................................. 

 (2)  เคยใช  จำนวน ................ ครั้ง  

4.3) ขอมูลท่ีใช ไดแก  

 1) ขอมูลพ้ืนฐาน     2) พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความเหมาะสมตาง ๆ   

 3) ช้ันความเหมาะสมของท่ีดิน   4) เขตความเหมาะสมการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ    

 5) แหลงน้ำ      6) ท่ีตั้งโรงงาน แหลงรับซื้อ      

 7) ขอมูลเกษตรกร   8) อ่ืนๆ ไดแก ......................  

4.4) ความเห็นตอ Agri – Map Online (1 นอยท่ีสุด – 5 มากท่ีสดุ) 

1) ความสะดวกในการใช  ............. คะแนน เพราะ .............................................................................. 

2) ความทันสมัยของขอมูล  ............. คะแนน เพราะ ............................................................................... 

3) ความครบถวนของขอมูล  ............. คะแนน เพราะ ............................................................................... 

4) ความถูกตองของขอมูล  ............. คะแนน เพราะ ............................................................................... 

5) ประโยชนท่ีไดรับจากการใช ............. คะแนน เพราะ ............................................................................... 

6) การใช Agri-Map บนอุปกรณสื่อสารเคลื่อนท่ีในพ้ืนท่ี ............. คะแนน เพราะ ............................................... 

7) ความพึงพอใจตอ Agri-Map โดยรวม............. คะแนน เพราะ ............................................................................... 

4.5) ขอเสนอแนะตอ Agri – Map / ขอมูลท่ีควรเพ่ิมเตมิใน Agri - Map 

..............................................................................................................................................................................................................  
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สวนท่ี 3  ผลได/ผลลัพธจากการปรับเปลี่ยน 
3.1 การปรับเปลี่ยนการผลิต 

1) สินคาชนิดใหม เกิดการปรับเปลี่ยนในพ้ืนท่ีเดิมหรือไม อยางไร  
 (1) เกิดการปรับเปลี่ยนเต็มพ้ืนท่ี   
 (2) เกิดการปรับเปลี่ยนบางสวน จำนวน .................. ไร เน่ืองจาก 2.1)  เกษตรกรนำปจจัยท่ีไดรับไปใชในพ้ืนท่ีอ่ืน  

2.2)  ไดรับการจัดทำระบบอนุรักษดินและน้ำ 2.3)  อ่ืน ๆ ระบุ .................................................................. 
 (3) ไมเกิดการปรบัเปลีย่น เน่ืองจาก 3.1)  เกษตรกรนำปจจยัท่ีไดรับไปใชในพ้ืนท่ีอ่ืน 3.2)  ไดรับการจัดทำ

ระบบอนุรักษดินและน้ำ 3.3)  อ่ืน ๆ ระบุ ........................................................................ 
2) ทานไดรับผลผลิตจากการปรับเปลี่ยนแลวหรือยัง  

 (1) ไดรับผลผลิตท้ังหมดแลว   
 (2) ไดรับผลผลิตบางสวน เน่ืองจาก.....................................................................................................................  
 (3) ยังไมไดรับผลผลติ  เน่ืองจาก  1) ยังไมไดลงมือปรับเปลีย่น  2) ยังไมถึงชวงเก็บเก่ียวผลผลิต  

 3) พ้ืนท่ีเสียหายจากน้ำทวม  4) พ้ืนท่ีเสียหายจากภัยแลง  5) อ่ืน ๆ ระบุ ......................................................................... 

3.2 การผลิต สินคาเดิม (ขาวนาป) ใชขอมลูป 63 (อนุโลมใหใชขอมูลยอนหลังไดถึงป 60 ถาเกากวาน้ันขามไปเก็บขอมูลกิจกรรมใหมเลย) 

1) แปลงท่ีใหขอมูลมีพ้ืนท่ี   ไร  
2) ชื่อพันธุท่ีปลูก     ชนิดของขาวท่ีปลูก   ขาวเหนียว  ขาวเจา 
3) คาใชจายในการผลิต ท่ีใชในแปลงท่ีใหขอมูลท้ังหมด 

3.1) ปจจัยการผลติ 
รายการ  

หนวย 
1. ของตนเอง/ ไดฟรี/ ผลติเอง 2. ซ้ือ/ เหลือจากการใชครั้งที่ผานมา 

มูลคารวม 
(บาท) 

ปริมาณ
ทั้งหมด 

ราคา 
(บาทหนวย) 

มูลคา 
(บาท) 

ปริมาณ
ทั้งหมด 

ราคา 
(บาท/หนวย) 

มูลคา 
(บาท) 

1. เมล็ดพันธุ กก.        

2. ปุย         

   2.1 ปุยอินทรีย : มูลไก 

เปด สุกร โคกระบอื อื่นๆ  
กก. 

       

   2.2 ปุยชีวภาพ          

       - ชนิดเม็ด กก.        

       - ชนิดน้ำ ลิตร        

   2.3 ปุยเคมี (@50 กก.)         

    - ปุยสูตร กระสอบ        

    - ปุยสูตร กระสอบ        

      -  ปุยยูเรีย : (46-0-0) กระสอบ        

   2.4 ปุยชนิดอื่น  กระสอบ        

      -  ปุยผสม (เคมี+

ชีวภาพ+อินทรีย) /  

(เคมี+อินทรีย)  

กระสอบ 

       

      -  ปุยหมัก กระสอบ        

      -  น้ำหมกั ลิตร        

      -  ฮอรโมน (นำ้/ผง) ซอง        

ซีซี        

ลิตร        

3. สารเคมีกำจดัวชัพืช         

   3.1 ยาคุมหญา กก.        

 ลิตร        

 ขวด        
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3.1) ปจจัยการผลติ 
รายการ  

หนวย 
1. ของตนเอง/ ไดฟรี/ ผลติเอง 2. ซ้ือ/ เหลือจากการใชครั้งที่ผานมา 

มูลคารวม 
(บาท) 

ปริมาณ
ทั้งหมด 

ราคา 
(บาทหนวย) 

มูลคา 
(บาท) 

ปริมาณ
ทั้งหมด 

ราคา 
(บาท/หนวย) 

มูลคา 
(บาท) 

   3.2 ยาฆาหญา กก.        

 ลิตร        

 ขวด 

 

 

       

4. สารปองกันและกำจัดศัตรูพืช        

  4.1 ยาปองกันกำจัดโรค/ กก. /        

เชื้อรา ลิตร /        

 ขวด        

  4.2 ยาฆาแมลง หนอน  กก. /        

เพล้ีย ลิตร /        

 ขวด        

  4.3 ศัตรูพืชอื่น ๆ: หอย ปู  กก. /        
หน ู ลิตร /        
 ขวด        
5. สารเคมีอ่ืน ๆ และวัสดุ
ปรับปรุงดิน          

   5.1 สารปรับปรุงดิน 
 

 ลิตร  

 กก. 

       

   5.2 ปูนมารล  ลิตร  

 กก. 

       

   5.3 ปูนขาว  ลิตร  

 กก. 

       

   5.4 อื่น ๆ...................  ลิตร  

 กก. 

       

6. คาเชา (รวมทั้งแปลง)  บาท        

7. ภาษีทีด่ิน บาท        

8. อ่ืน ๆ (ระบุ)................ ..........        
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3.2) แรงงาน 

รายการ 

 

1. แรงงานของตนเอง หรือ แรงงานทีม่าทำโดยไมตอง

จายคาแรงงาน 
2. จางแรงงาน 3. จาง 

(1) 
คร้ัง
ที่ทำ 

(2) 
คนที่
ทำ 

(3) 
ใช

เวลา 

(4)* 
คา

น้ำมัน 

(5) 
อัตรา
คาแรง
ในพื้นที ่

(6) 
รวม 

คาแรง 
งาน 

(1) 
คร้ังที่ทำ 

(2) 
คนที่
ทำ 

(3) 
ใช

เวลา 

(4)* 
คา

น้ำมัน 

(5) 
อัตรา

คาแรงใน
พื้นที่ 

(6) 
รวม 

คาแรง 
งาน 

เครื่องจักร 
รวมทัง้
แปลง 

(คร้ัง) (คน/
คร้ัง) 

(ชม./
คร้ัง) 

(บาท) (บาท/
คน/วัน) 

(บาท) (คร้ัง) (คน/
คร้ัง) 

ชม. (บาท) (บาท/คน/
วัน) 

(บาท) (บาท) 

1. คาเตรียมดิน
แปลงปลูก 

             

   1.1 ไถคร้ังที่ 1              

   1.2 ไถคร้ังที่ 2              

   1.3 ไถคร้ังที่ 3              

2. คาปลูก              

  2.1 ปลูก (หวาน 
/เคร่ือง) 

             

  2.2 ปลูกซอม              

3. คาดูแลรักษา              

  3.1 ใสปุย 
 

             

  3.2 ฉีดยากำจัด
วัชพืช: ฆาหญา 
คุมหญา 

             

  3.3 ฉีดสาร
ปองกันและกำจัด
ศัตรูพืช (เชื้อรา 
หนอน เพล้ีย ปู 
หอย หนู) 

             

  3.4 สารปรับปรุง
บำรุงดิน 

             

  3.5 ถอนหญา /
ตัดหญา 

             

  3.6 สูบน้ำ              

  3.7 อื่นๆ  
……………………….. 

             

4. คาเก็บเก่ียว
ผลผลิต 

             

  4.1 เกี่ยว              

  4.2 ขนไปสี/
ขาย 

             

  4.3 นวด/สี              

  4.4 ตาก              

5. อื่นๆ 
(ระบุ)........... 

             

*เวลา 1 วัน = 8 ชั่วโมง 
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4) การเก็บเกี่ยว ปริมาณผลผลิต และการจำหนายของแปลงท่ีใหขอมูล ขาว 

4.1) การเก็บเก่ียว    

� 1) เก็บเก่ียวได จำนวน ................... ไร ผลผลิตรวม ........................ กก. เฉลี่ย............................กก./ไร 

ถาหากไดผลผลตินอย เพราะ........................................................................................................................ 

� 2) ไมไดเก็บเก่ียวจำนวน....................ไร เพราะ........................................................................................ 

4.2) การกระจายผลผลติ  

รายการ หนวย จำนวน 
ราคา 

(บาท/กก.) 
รวมมูลคา 

(บาท) 
 1) จำหนาย กก.    
 2) รอการจำหนาย กก.    
 3) บริโภค/ใชในครัวเรือน กก.     
 4) ทำพันธุ กก.     
 5) คาเชา กก.    
 6) อ่ืน ๆ (ระบุ)  ............... กก.    

รวม กก.    
 

3.3 การผลิต หลังจาก เขารวมโครงการป 2564 

1) ขาวนาป 64 (กรณีท่ียังมีการผลิตขาว หากไมมีขามไป ขอ 2) สินคาอ่ืน) 

1) แปลงท่ีใหขอมูลมีพ้ืนท่ี   ไร  
2) ชื่อพันธุท่ีปลูก     ชนิดของขาวท่ีปลูก   ขาวเหนียว  ขาวเจา 
3) คาใชจายในการผลิต ท่ีใชในแปลงท่ีใหขอมูลท้ังหมด 

3.1) ปจจัยการผลติ 
รายการ  

หนวย 

1. ของตนเอง/ ไดฟรี/ ผลติเอง 2. ซ้ือ/ เหลือจากการใชครั้งที่ผานมา 
มูลคารวม 

(บาท) 
ปริมาณ
ทั้งหมด 

ราคา 
(บาท/
หนวย) 

มูลคา 
(บาท) 

ปริมาณ
ทั้งหมด 

ราคา 
(บาท/หนวย) 

มูลคา 
(บาท) 

1. เมล็ดพันธุ กก.        

2. ปุย         

   2.1 ปุยอินทรีย : มูลไก 

เปด สุกร โคกระบอื อื่นๆ  
กก. 

       

   2.2 ปุยชีวภาพ          

       - ชนิดเม็ด กก.        

       - ชนิดน้ำ ลิตร        

   2.3 ปุยเคมี (@50 กก.)         

    - ปุยสูตร กระสอบ        

    - ปุยสูตร กระสอบ        

      -  ปุยยูเรีย : (46-0-0) กระสอบ        

   2.4 ปุยชนิดอื่น  กระสอบ        

      -  ปุยผสม (เคมี+

ชีวภาพ+อินทรีย) /  

(เคมี+อินทรีย)  

กระสอบ 

       

      -  ปุยหมัก กระสอบ        

      -  น้ำหมกั ลิตร        

      -  ฮอรโมน (นำ้/ผง) ซอง        

ซีซี        
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3.1) ปจจัยการผลติ 
รายการ  

หนวย 

1. ของตนเอง/ ไดฟรี/ ผลติเอง 2. ซ้ือ/ เหลือจากการใชครั้งที่ผานมา 

มูลคารวม 
(บาท) 

ปริมาณ
ทั้งหมด 

ราคา 
(บาท/
หนวย) 

มูลคา 
(บาท) 

ปริมาณ
ทั้งหมด 

ราคา 
(บาท/หนวย) 

มูลคา 
(บาท) 

ลิตร        

3. สารเคมีกำจดัวชัพืช         

   3.1 ยาคุมหญา กก.        

 ลิตร        

 ขวด        

   3.2 ยาฆาหญา กก.        

 ลิตร        

 ขวด        

4. สารปองกันและกำจัดศัตรูพืช        

  4.1 ยาปองกันกำจัดโรค/ กก. /        

เชื้อรา ลิตร /        

 ขวด        

  4.2 ยาฆาแมลง หนอน  กก. /        

เพล้ีย ลิตร /        

 ขวด        

  4.3 ศัตรูพืชอื่น ๆ: หอย ปู  กก. /        
หน ู ลิตร /        
 ขวด        
5. สารเคมีอ่ืน ๆ และวัสดุ
ปรับปรุงดิน          

   5.1 สารปรับปรุงดิน 
 

 ลิตร  

 กก. 

       

   5.2 ปูนมารล  ลิตร  

 กก. 

       

   5.3 ปูนขาว  ลิตร  

 กก. 

       

   5.4 อื่น ๆ...................  ลิตร  

 กก. 

       

6. คาเชา (รวมทั้งแปลง)  บาท        

7. ภาษีทีด่ิน บาท        

8. อ่ืน ๆ (ระบุ)................ ..........        
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3.2) แรงงาน 

รายการ 

 

1. แรงงานของตนเอง หรือ แรงงานทีม่าทำโดยไมตอง

จายคาแรงงาน 
2. จางแรงงาน 3. จาง 

(1) 
คร้ัง
ที่ทำ 

(2) 
คนที่
ทำ 

(3) 
ใช

เวลา 

(4)* 
คา

น้ำมัน 

(5) 
อัตรา
คาแรง
ในพื้นที ่

(6) 
รวม 

คาแรง 
งาน 

(1) 
คร้ังที่ทำ 

(2) 
คนที่
ทำ 

(3) 
ใช

เวลา 

(4)* 
คา

น้ำมัน 

(5) 
อัตรา

คาแรงใน
พื้นที่ 

(6) 
รวม 

คาแรง 
งาน 

เครื่องจักร 
รวมทัง้
แปลง 

(คร้ัง) (คน/
คร้ัง) 

(ชม./
คร้ัง) 

(บาท) (บาท/
คน/วัน) 

(บาท) (คร้ัง) (คน/
คร้ัง) 

ชม. (บาท) (บาท/คน/
วัน) 

(บาท) (บาท) 

1. คาเตรียมดิน
แปลงปลูก 

             

   1.1 ไถคร้ังที่ 1              

   1.2 ไถคร้ังที่ 2              

   1.3 ไถคร้ังที่ 3              

2. คาปลูก              

  2.1 ปลูก (หวาน 
/เคร่ือง) 

             

  2.2 ปลูกซอม 
 

             

3. คาดูแลรักษา              

  3.1 ใสปุย              

  3.2 ฉีดยากำจัด
วัชพืช: ฆาหญา 
คุมหญา 

             

  3.3 ฉีดสาร
ปองกันและกำจัด
ศัตรูพืช (เชื้อรา 
หนอน เพล้ีย ปู 
หอย หนู) 

             

  3.4 สารปรับปรุง
บำรุงดิน 

             

  3.5 ถอนหญา /
ตัดหญา 

             

  3.6 สูบน้ำ              

  3.7 อื่นๆ  
 

             

4. คาเก็บเก่ียว
ผลผลิต 

             

  4.1 เกี่ยว              

  4.2 ขนไปสี/ขาย              

  4.3 นวด/สี              

  4.4 ตาก              

5. อื่นๆ (ระบุ).........               

*เวลา 1 วัน = 8 ชั่วโมง 

4) การเก็บเกี่ยว ปริมาณผลผลิต และการจำหนายของแปลงท่ีใหขอมูล ขาว 

4.1) การเก็บเก่ียว    

� 1) เก็บเก่ียวได จำนวน ................... ไร ผลผลิตรวม ........................ กก. เฉลี่ย............................กก./ไร 

ถาหากไดผลผลตินอย เพราะ........................................................................................................................ 

� 2) ไมไดเก็บเก่ียวจำนวน....................ไร เพราะ........................................................................................ 
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4.2) การกระจายผลผลติ  

รายการ หนวย จำนวน 
ราคา 

(บาท/กก.) 
รวมมูลคา 

(บาท) 
 1) จำหนาย กก.    
 2) รอการจำหนาย กก.    
 3) บริโภค/ใชในครัวเรือน กก.     
 4) ทำพันธุ กก.     
 5) คาเชา กก.    
 6) อ่ืน ๆ (ระบุ)  ............... กก.    

รวม กก.    
 

2) ประมง 

1) ทานคิดวาสินคาชนิดใหมท่ีปรับเปลี่ยนตรงกับความตองการของทานหรือไม  

 1) ตรงกับความตองการปรับเปลี่ยน  

 2) ไมตรง ตองการทำสินคาอ่ืน ไดแก ........................................................... 

2) แปลงท่ีใหขอมูลมีพ้ืนท่ี  ไร  

3) เร่ิมเลี้ยง   เดือน  ป   3) ใหผลผลิตเมื่อ .................เดือน...................... ป  

4) จำนวน รุน ท่ีจับปลาไดแลวในป 2564    รุน 

5) บอเลี้ยงปลาท่ีเขารวมโครงการเปนบอท่ีขุดใหม หรือมีบอเดิมอยูแลว 

 (1) ชุดใหม บอมีขนาด กวาง x ยาว x ลึก ...........x...............x.............. เมตร 

 ตนทุนในการขุดบอ 

 (1.1) เกษตรกรลงทุนขุดบอเอง มีตนทุน จำนวน ........................ บาท 

 (1.2) เปนบอจากโครงการขุดแหลงน้ำในไรนานอกเขตชลประทาน ขนาดความจุ 1,260 ลูกบาศกเมตร 

(บอจิ๋ว พด.) 

 (2) มีบออยูแลว บอมีขนาด กวาง x ยาว x ลึก ...........x...............x.............. เมตร 

ตนทุนในการขุดบอ 

 (1.1) เกษตรกรลงทุนขุดบอเอง มีตนทุน จำนวน ........................ บาท  

 (1.2) เปนบอจากโครงการขุดแหลงน้ำในไรนานอกเขตชลประทาน ขนาดความจุ 1,260 ลูกบาศกเมตร (บอจิ๋ว พด.) 
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6) คาใชจายในการผลิต ประมง ในป 2564 ของแปลงท่ีใหขอมูล 

รุนท่ี 1 

6.1) ปจจัยการผลติ 

รายการ  

 

หนวย 

ของตนเอง/ ไดฟรี/ ผลติเอง ซ้ือ/ เหลือจากการใชครั้งที่ผานมา 

มูลคารวม 

(บาท) 

ปริมาณ

ทั้งหมด 

ราคา 

(บาท/

หนวย) 

มูลคา 

(บาท) 

ปริมาณ

ทั้งหมด 

ราคา 

(บาท/หนวย) 

มูลคา 

(บาท) 

1. พันธุ ตัว        
2. ปูนมารล  กก.        
3. อาหารเลีย้งปลา กก.        

4. คาเชา (รวมทั้งแปลง)  บาท        

5. คาภาษีทีด่ิน  บาท        

6. อ่ืน ๆ (ระบุ)................ ..........        
 

6.2) แรงงาน 
 

รายการ 

 

1. แรงงานของตนเอง หรือ แรงงานทีม่าทำโดยไม

ตองจายคาแรงงาน 
2. จางแรงงาน 3. จาง 

4. 

มูลคา

รวม 

(1) 

คร้ัง

ที่ทำ 

(2) 

คนที่

ทำ 

(3) 

ใช

เวลา 

(4)* 

คา

น้ำมัน 

(5) 

อัตรา

คาแรง

ใน

พื้นที่ 

(6) 

รวม 

คาแรง 

งาน 

(1) 

คร้ังที่

ทำ 

(2) 

คนที่

ทำ 

(3) 

ใช

เวลา 

(4)* 

คา

น้ำมัน 

(5) 

อัตรา

คาแรง

ใน

พื้นที่ 

(6) 

รวม 

คาแรง 

งาน 

เครื่องจักร 

รวมทั้ง

แปลง 

 

(คร้ัง) (คน/

คร้ัง) 

(ชม./

คร้ัง) 

ลิตร (บาท/

คน/

วัน) 

(บาท) (คร้ัง) (คน/

คร้ัง) 

ชม. ลิตร (บาท/

คน/

วัน) 

(บาท) (บาท) (บาท) 

1. คาดูแลรักษา               

2. คาขนสง

อาหารเลีย้งปลา 
              

3. คาเก็บเก่ียว               
  3.1 จับปลา               

  3.2 ขนสงไป

จำหนาย/กิน 
              

4. อ่ืน ๆ ........               

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

117



3.4 ผลผลิต  

1) ผลผลิตและการนำผลผลิตไปใชประโยชน ของแปลงท่ีใหขอมลู ประมง  

รายการ หนวย 

การนำผลผลิตไปใชประโยชน 

1) จำหนาย 2) บริโภค/แจก 

จำนวน 

3) คงเหลือ 

จำนวน จำนวน ราคา มูลคา (บาท) 

1) ปลา............................ กก.      

2) ปลา............................ กก.      

3) ปลา............................ กก.      

4) คงเหลือในบอ กก.      

รวม กก.      

2) ผลผลิตท่ีไดมีคุณภาพอยางไร (ใหคะแนน 1-5) ............................... คะแนน เพราะ

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

3.5 การตลาด (กรณีจำหนายสินคา) 

1) ชองทางการจำหนายผลผลิต 

เรื่อง สินคาเดิม (ขาว) สินคาใหม  

1. ทานมีตลาดรองรับหรือไม  1) มี          2) ไมมี  1) มี          2) ไมมี 

2. ทานนำสินคาไปจำหนาย

อยางไร 

 1) ขายเอง   2) รวมกลุมขาย 

 3) เจาหนาที่จัดหาแหลงให 

 1) ขายเอง   2) รวมกลุมขาย 

 3) เจาหนาที่จัดหาแหลงให 

3. ทานนำสินคาไปจำหนาย

แหลงใด 

 1) โรงสี      2) สหกรณ................  

 3) อื่นๆ...................... 

 1) โรงอบ/โรงงาน....      2) สหกรณ............. 

 3) ตลาดในทองถิ่น       4) พอคาคนกลาง 

 5) โรงงานแปรรูป        6) อื่น ๆ ระบุ ......... �        

3.6 หลังการปรับเปลี่ยนมาผลิต สินคาชนิดใหมแลว 

1) มีปญหาหรือไม      1.1) ไมมี         1.2) มี คือ (ตอบไดหลายขอ)  
 (1) แลง  (2) น้ำทวม   (3) โรค/แมลงระบาด  

 (4) ราคาขายต่ำ    (5) ไมมีแหลงจำหนายผลผลิต (อ่ืน) ๆ ระบุ …….     

2) ทานคาดวาจะทำกิจกรรมใหมอยางตอเน่ืองหรือไม  

 2.1) ไมตอเน่ือง (หยุด/เปลี่ยนไปผลิต.................) เพราะ 

 1) ขาวราคาดีกวา  2) ไมมีแรงงาน 3) ไมมีแหลงน้ำ 4) ไมมีเงินทุน  5) อ่ืน ๆ ........................................ 

 2.2) ทำตอเน่ือง เพราะ  

 1) รายไดจากการทำกิจกรรมใหม ดีกวาขาว   2) แปลงใกลเคียง/แปลงตัวอยางทำแลวประสบความสำเร็จ 

 3) พ้ืนท่ีถูกปรับเปลี่ยนไปแลว กลับไปทำนาลำบาก  4)  อ่ืน ๆ .............................  

3) ทานคาดวาจะปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีเพ่ือทำกิจกรรมใหมเพ่ิมข้ึน หรือไม  

 1) ไมเพ่ิมข้ึน (ปรับเปลีย่นเทาเดิม)   2) ขยายเพ่ิม...................ไร   3) ไมแนใจ เน่ืองจาก .......................................... 
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สวนท่ี 4 ความพึงพอใจ ขอเสนอแนะ 

4.1 ความพึงพอใจ เต็ม 5 คะแนน พรอมใหเหตุผล 

ประเด็น คะแนน เหตุผล 

1. การดำเนินงานของเจาหนาท่ี    

2. การปรับเปลี่ยนไปทำกิจกรรมอ่ืนแทนขาว   

3. การถายทอดความรู   

4. ปจจัยการผลิตท่ีไดรับ   

5. ผลตอบแทน   

6. ภาพรวมโครงการ   

4.2 ปญหาและอุปสรรค 

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

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

4.3 ขอเสนอแนะ 

1) ดานการสงเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิต  

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

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

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

2) อ่ืน ๆ 

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

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

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

-------------------------------------------------- 
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แบบสอบถามเกษตรกร  

โครงการบริหารจัดการการผลิตสินคาเกษตร 

ตามแผนท่ีเกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก ป 2564 
ใชในราชการศูนยประเมินผล  สำนกังานเศรษฐกิจการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ    

ทางราชการจะเกบ็ขอมูลที่สอบถามทั้งหมดเปนความลับและจะนำไปเผยแพรเฉพาะคาประมาณทางสถิติที่เปนขอมูลภาพรวมเทานั้น 

เกษตรกรเขารวมโครงการของ  

 1) กรมพัฒนาท่ีดิน  2) กรมสงเสรมิการเกษตร  3) อ่ืนๆ ระบุ ......................... 

พืชท่ีเกษตรกรปรับเปลี่ยน  

 1) ออย  2) ขาวโพดเลี้ยงสตัว  3) มันสำปะหลัง  4) เกษตรผสมผสาน   5) อ่ืนๆ ระบุ ......................... 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของเกษตรกรตัวอยาง (Identification) 

1. ผูใหขอมูล  นาย  นาง  น.ส.   อ่ืน ๆ .............ช่ือ..............................นามสกุล......................................อายุ................ป 

2. เลขประจำตัวประชาชน 

3. ท่ีอยู เลขท่ี.........หมูท่ี ...... บาน....................ตำบล..........................อำเภอ............................จังหวัด......................รหัสปณ.................  

4. ระดับการศึกษา (เลือกตอบเพียง 1 ขอ)       โทร............................... 

 1. สูงกวาปริญญาตร ี   2. ปริญญาตรีหรือเทียบเทา  3. ปวส./อนุปริญญา  4. ปวช.              

 5. มัธยมศึกษาตอนปลาย   6. มัธยมศึกษาตอนตน   7. ประถมศึกษา  8. ไมไดศึกษา   

5. ประสบการณในการประกอบอาชีพเกษตร จำนวน......................ปี (เริ่มนับตั้งแตยึดเปนอาชีพหลกัหรืออาชีพรอง ตามขอท่ี 6.) 

6. ลักษณะการประกอบอาชีพ  

6.1 อาชีพหลัก   1. ประกอบอาชีพเกษตร  2. รับเงินเดือนประจำ  3. รับจางทางการเกษตร 

     4. ประกอบธุรกิจการคา  5. รับจางท่ัวไป   6. อ่ืน ๆ............................. 

6.2 อาชีพรอง   1. ประกอบอาชีพเกษตร  2. รับเงินเดือนประจำ  3. รับจางทางการเกษตร 

       4. ประกอบธุรกิจการคา  5. รับจางท่ัวไป     6. อ่ืน ๆ....................  7. ไมมีอาชีพรอง 
อาชีพหลัก หมายถึง อาชีพที่ใชเวลาสวนใหญในการประกอบกิจกรรมนั้น ๆ อาชีพรอง หมายถึง อาชีพที่ใชเวลาประกอบกจิกรรมรองจากอาชีพหลัก 

7. การเปนสมาชิกองคกร/กลุม (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)   

 1. สหกรณภาคการเกษตร  2. สหกรณนอกภาคเกษตร   3. กลุมเกษตรกร  4.กลุมสงเสรมิอาชีพการเกษตร 

 5. กลุมแมบานเกษตรกร     6. กลุมยุวเกษตรกร   7. วิสาหกิจชุมชน/เครือขายวิสาหกิจชุมชน 

 8. สมาคม/สหพันธ   9. อาสาสมัครเกษตร     10. กลุมผูใชน้ำชลประทาน 

 11. ธกส./สกต.   12. เครือขายเกษตรกรรุนใหม  13. อ่ืน ๆ............................................ 

8. สมาชิกในครัวเรือน (สมาชิกทุกคน รวมถึงญาติพ่ีนอง ลูกจาง ท่ีอาศัยอยูกินในครัวเรือนชวงปเพาะปลูกน้ันและรวมผูมีช่ือในทะเบียนบาน)  

8.1 จำนวนสมาชิกในครัวเรือน..........................คน 

8.2 จำนวนแรงงานในครัวเรือน..........................คน (จำนวนแรงงานในครัวเรือน คือ สมาชิกท่ีมีอายุ 15 ป ข้ึนไป) 

จำแนกเปน   1. แรงงานในภาคเกษตร ..............คน  2. แรงงานนอกภาคเกษตร ..............คน 

9. ปญหาท่ีประสบในการทำการเกษตรรอบปท่ีผานมา จนถึงวันสำรวจ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  1. ดานเงินทุน   2. ดานแรงงาน  3. ดานเทคโนโลยีการผลติ     4. ดานตลาด 

  5. ภัยพิบัติ ...............  6. ดานองคความรู  7. โรคระบาด.....................  8. ปจจัยการผลิต 

  9. ท่ีดินทำกิน   10. อ่ืน ๆ ......................... 

   

 

รหัสโครงการ…………….. 

เลขท่ีแบบสอบถาม…………….. 

พืช/เกษตรผสมผสาน 

ช่ือผูสัมภาษณ…………………………………………………. 

วัน/เดือน/ป ท่ีสัมภาษณ............................ 
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10. อัตราคาจางท่ัวไป (ในพ้ืนท่ี/ทองถ่ิน) 

10.1 ในภาคเกษตร 1. ชาย............... บาท/วัน   2. หญิง...............บาท /วัน 

10.2 นอกภาคเกษตร 1. ชาย............... บาท/วัน   2. หญิง...............บาท /วัน 

11. การถือครองและการใชประโยชนท่ีดิน 

การถือครองที่ดินของครัวเรือนเกษตร ณ วันที่ 1 พฤษภาคม  

(3) การถือครองที่ดิน (4) การใชประโยชนท่ีดิน แปลงที ่ เน้ือที่

ถือ

ครอง 

(ไร) 

การ 

ถือ

ครอง 

ที่ดิน 

การใช 

ประโยชน 

ที่ดิน 

น้ำที่ไดรับ ปญหา 

ของ 

ที่ดิน 1. ของตนเอง (เปน

เจาของ ตามเอกสาร

สิทธิ์ , การไดรับมรดก

แตยังไมไดเปล่ียนชื่อ

ตามกฎหมาย) 

 1. ที่อยูอาศัย 

 2. นาขาวขึ้นน้ำ 

 3. นาลุมปานกลาง 

 4. ที่นาดอน 

 5. ที่พืชไร 

 6. ที่สวนไมผล 

 7. ที่ไมยืนตน 

 8. ที่สวนผัก 

 9. ไมดอกไม

ประดับ 

10. ทุงหญาเล้ียง

สัตว 

11. ที่รกรางวาง

เปลา 

12. ที่ปาถือครอง 

13. ที่หวยหนอง

คลองบึง (ที่ถือ

ครอง) 

14. ที่เพาะเล้ียง

ประมง 

15. ที่เล้ียงปศุสัตว 

16. ที่ทำฟารมผสม/

ผสมผสาน 

17. อื่นๆ (ระบุ) 

แหลง 

น้ำ 

ปริมาณน้ำ 

(1-2) 

ฤดูฝน ฤดูแลง 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

                

2. เชา (เชาจากผูอื่น 

อาจจายเปนเงินสด/

ผลผลิต/อื่นใดก็ได)      

3. ทำฟรี เชน ที่ปา ,   

ที่สาธารณะ เปนตน 

                

                

                

                

(5) แหลงน้ำ แหลงน้ำหลักที่ใช 

(6) , (7) ปริมาณ

น้ำ                 

1. ไมมีแหลงน้ำ /น้ำฝน   1. เพียงพอ                 

2. บอน้ำต้ืน ของตนเอง   2. ไมเพียงพอ                 

3. บอบาดาล ของตนเอง (8) ปญหาของที่ดิน                 

4. สระน้ำ ของตนเอง    1. ไมมีปญหา                 

5. น้ำชลประทาน    2. ดินเค็ม                 

6. แหลงน้ำสาธารณะ เชน  แมน้ำ, ลำคลอง,   3. ดินเปร้ียว                 

หวย,หนอง,บึง, อาง  เก็บนำ้ ,เหมือง, ฝาย      4. ดินปนทรายจัด                 

เปนตน    5. ลูกรัง/หินกรวด                 

     6. ดินพรุ                 

     7. พื้นที่ลาดเทสูง                 

   8. อื่นๆ (ระบุ)                 

 

 

 

 

 

 

* การสอบถามความเห็น/ทัศนคติ: คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

คาคะแนน 1 ความเห็น/ทัศนคติ ท่ีเห็นดวย นอยท่ีสุด กับประเด็นท่ีถาม 

คาคะแนน 5 ความเห็น/ทัศนคติ ท่ีเห็นดวย มากท่ีสุด กับประเด็นท่ีถาม 
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สวนท่ี 2 กิจกรรมภายใตโครงการ  

2.1 การรับรูรับทราบรายละเอียดโครงการ 

1) ทานทราบวามีโครงการจากชองทางใด 

1)  สื่อบุคคล ไดแก   เจาหนาท่ีเกษตร   ผูนำชุมชน   อ่ืน ๆ ไดแก .................... 

2)  สื่อโสตทัศน ไดแก   โทรทัศน    วิทยุ    Facebook 

     Line    อ่ืน ๆ ไดแก .................................... 

3)  อ่ืน ๆ ไดแก ..................................... 

2) ทานไดเขารวมการช้ีแจงรายละเอียดโครงการหรือไม  

 1) เขารวม  2) ไมไดเขารวม เพราะ ................................. 

3) ทานเขาใจรายละเอียดและกิจกรรมของโครงการหรือไม (เชน เกษตรกรท่ีเขาโครงการมีพ้ืนท่ีปลูกขาวอยูในพ้ืนท่ีไมเหมาะสมตาม 

Agri-Map หรือโครงการเนนการปรับเปลีย่นการปลูกขาวในพ้ืนท่ีไมเหมาะสม เกษตรกรควรปรับเปลี่ยนไปปลูกอยางอ่ืนท่ีเหมาะสมกับ

พ้ืนท่ีมากกวา)  

 1) ไมเขาใจ  2) เขาใจ ระดับใด ระบุ .......... คะแนน (1 นอยท่ีสุด – 5 มากท่ีสุด) 

4) ทานตัดสินใจเขารวมโครงการ เพราะอะไร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 (1) ผลผลิตขาวต่ำ  (2) ผลผลิตขาวคณุภาพต่ำ    (3) ตนทุนขาวสูง  (4) ราคาขาวต่ำ  

 (5) พ้ืนท่ีไมเหมาะสมปลูกขาว/พืชเดิม  (6) ขาดแหลงน้ำ  (7) ตองการเพ่ิมรายได     (8) อ่ืน ๆ ระบุ ………………  

2.2 พ้ืนท่ีเขารวมโครงการ (พ้ืนท่ีเหมาะสมเล็กนอยหรือไมเหมาะสม) จำนวน.........................  ไร โดย 

1)  ทราบวาเปน 1.1) พ้ืนท่ีเหมาะสมเล็กนอย (S3) จำนวน ................ ไร 1.2) พ้ืนท่ีไมเหมาะสม (N) จำนวน ............. ไร 

2)  ไมทราบวาเปนพ้ืนท่ี S3 หรือ N 

3) ประสบการณปลูกขาว ........ ป 

2.3 หลังจากเขารวมโครงการแลว (สามารถตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 1) กอนเขารวมโครงการเปน  1.1) ออย ........ไร    1.2) ขาวโพดเลีย้งสัตว ........ไร    1.3) มันสำปะหลัง ........ไร    

 1.4) ขาว ........ไร   1.5) อ่ืนๆ ระบุ ................ จำนวน .......... ไร 

 2) ทำการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีเปน  2.1) ออย ........ไร    2.2) ขาวโพดเลี้ยงสตัว ........ไร    2.3) มันสำปะหลัง ........ไร    

 2.4) เกษตรผสมผสาน ........ไร   2.5) อ่ืนๆ ระบุ ................ จำนวน .......... ไร 

      **ทานมีประสบการณในการดำเนินกิจกรรมท่ีปรับเปลี่ยน มากอนหรอืไม  1) ไมมี  2) มี มากอนแลว ....................... ป 

 3) ไดรับการจดัทำระบบอนุรกัษดินและน้ำ (กรณีท่ีเขารวมโครงการกับสถานีพัฒนาท่ีดิน ถาไมใช ขามไปขอ 2.4) 

 3.1) ลักษณะท่ี 1 (ปรับคันนา) ...... ไร   3.2) ลักษณะท่ี 2 (ทำรองน้ำ) ...... ไร   

 3.3) ลักษณะท่ี 3 (ทำรองน้ำ 2 ดาน) ...... ไร   3.4) บอดักตะกอน 

 4) ชวงเวลาท่ีจัดทำระบบอนุรกัษดินและน้ำ ตรงกับชวงเวลาท่ีตองการหรือไม 

 (1) ตรงกับชวงเวลาท่ีตองการ    (2) ไมตรง 

 5) ทานพึงพอใจตอการจัดทำระบบอนุรักษดินและน้ำระดับใด …………………. คะแนน (1 นอยท่ีสดุ – 5 มากท่ีสุด) 

เพราะ...................................................................................................................................................................................... 

2.4 การสนับสนนุปจจัยในการปรับเปลี่ยนการผลิตและการจัดทำระบบอนุรักษดินและน้ำ (พ้ืนท่ีท่ีเขารวมโครงการ) 

2.4.1 ปจจัยการผลิต  

1) ทานไดรับ ปจจัยสนับสนุนเพ่ือการปรับเปลี่ยนการผลิตหรือไม (เฉพาะท่ีไดรับจากหนวยงานท่ีรับผิดชอบ)  

   (1) ไมไดรับ (ขามไปขอ 2.5)       (2) ไดรับ  ไดแก  .......  
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ชนิดปจจยัการผลิต จำนวน หนวย 

 1. พันธุพืช/พันธุสัตว/พันธุปลา ไดแก   

1)    

2)    

3)   

 2. สารปรับปรุงบำรุงดิน/วัสดุปรับสภาพนำ้/ปุย /พันธุปุยพืชสด ไดแก   

1)    

2)    

3)   

 3. อุปกรณอื่น ๆ เชน กระชังเล้ียงปลา    

1)    

2)    

3)   

 4. อื่น ๆ เชน ส่ือการสอน แผนพบั สมุด การสงเสริมการตลาด   

1)    

2)    

3)   

2) ชวงเวลาท่ีไดรับปจจัยการผลิต ตรงกับชวงเวลาท่ีตองการปรับเปลี่ยนหรือไม 

 (1) ตรงกับชวงเวลาท่ีตองการ    (2) ไมตรง 

3) ทานนำปจจัยท่ีไดรับสนับสนุน ตามขอ 1) ไปใชประโยชนแลวหรอืยัง  

 (1) นำไปใชประโยชนแลว  (1.1) ใชไดท้ังหมดแลว   (1.2) ใชไดบางสวน เพราะ    
 (2) ยังไมไดนำไปใชประโยชน เพราะ         

4) ปจจัยการผลิตท่ีไดรับตามขอ 1) มีคุณภาพอยางไร (ใหคะแนน 1 นอยท่ีสุด – 5 มากท่ีสุด) .................... คะแนน เพราะ 

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

2.5 การอบรมหรือถายทอดความรู  

1) เร่ืองการปรับเปลี่ยนการผลิต 

1.1) ทานไดรับการถายทอดความรูการปรบัเปลีย่นการผลติใหเหมาะสมหรือไม เชน การเลี้ยงสัตวน้ำ การผลิตพืช

ทางเลือกใหม การปลูกหมอนเลี้ยงไหม  

 (1) ไดรับ     (2) ไมไดรับ [ขามไปขอ 2)] 

1.2) ทานมีความรูเรื่องการปรับเปลี่ยนการผลติใหเหมาะสม อยางไร (ใหคะแนน 1-5)  

(1) กอนอบรม .......................................... คะแนน 

(2) หลังอบรม .......................................... คะแนน 

หากนอยลง เพราะ             

1.3) หลังอบรม หรือไดรับการถายทอดความรูตามขอ 1.1) แลว ทานไดนำความรูท่ีไดรับไปใชหรือไม 

 (1)  นำไปใช  ระดับการใชประโยชน ระบุ (1 นอยท่ีสุด – 5 มากท่ีสุด) ............................... 
 อยางไร                                  

 (2)  ไมไดนำไปใช  เน่ืองจาก                    

1.4) หลักสูตรท่ีอบรมเหมาะสมระดับใด (ใหคะแนน 1-5) ........................... คะแนน 
2) การแบงเขตความเหมาะสมในการผลิตสินคาเกษตร 4 ระดับ (Zoning) 

S1 เหมาะสมสูง - ไมมีขอจำกัดในการปลูก    S2 เหมาะสมปานกลาง - มขีอจำกัดเล็กนอยแกไขได 

S3 เหมาะสมเล็กนอย - มีขอจำกัดที่แกไขไดยาก ตองลงทุนสูง  N ไมเหมาะสม - มีขอจำกัดที่แกไขไมได หรือตองลงทุนสูงมาก 

2.1) ทานไดรับการถายทอดความรูเรื่อง การแบงเขตความเหมาะสมฯ หรือไม  
 (1) ไดรับ      (2) ไมไดรับ [ขามไปขอ 3)] 
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2.2) ทานมีความรูเรื่องการแบงเขตความเหมาะสมในการผลติสินคาเกษตร 4 ระดับ (Zoning) อยางไร (ใหคะแนน 1-5) 
(1) กอนอบรม .......................................... คะแนน 
(2) หลังอบรม .......................................... คะแนน 
หากนอยลง เพราะ             

2.3) หลังอบรม/ไดรับการถายทอดความรูตามขอ 2.1) แลว ทานไดนำความรูท่ีไดรับไปใชหรือไม 
 (1)  นำไปใช  ระดับการใชประโยชน ระบุ (1 นอยท่ีสุด – 5 มากท่ีสุด) ............................... 

 อยางไร                                  

 (2)  ไมไดนำไปใช  เน่ืองจาก                    
2.4) หลักสูตรท่ีอบรมเหมาะสมระดับใด (ใหคะแนน 1-5) ........................... คะแนน 

3)  เร่ืองการทำบัญชีตนทุนอาชพี 

3.1) ทานไดรับการอบรมการทำบัญชีตนทุนอาชีพหรือไม   
 (1) ไดรับ      (2) ไมไดรับ (ขามไปสวนท่ี 3) 

3.2) ทานมีความรูเรื่องการทำบัญชีตนทุนอาชีพ อยางไร (ใหคะแนน 1-5) 
(1) กอนอบรม .......................................... คะแนน 

(2) หลังอบรม .......................................... คะแนน 

หากนอยลง เพราะ             
 3.3) หลังอบรม/ไดรับการถายทอดความรูตามขอ 3.1) แลว ทานไดนำความรูท่ีไดรับไปใชหรือไม 
 (1)  นำไปใช  (1.1) ทำบัญชีแลว     (1.2) สอน/แนะนำผูอ่ืนใหทำ  (3) อ่ืนๆ   
 (2)  ไมไดนำไปใช  เน่ืองจาก         

3.4) หลักสูตรท่ีอบรมเหมาะสมระดับใด (ใหคะแนน 1-5) ........................... คะแนน 

4) Agri – Map Online  

4.1) ทานรูจัก/เคยไดยินเก่ียวกับ Agri – Map Online (แผนท่ีการเกษตรเชิงรุก) หรือไม 

 (1)  ไมรูจัก/ไมเคยไดยิน (ขามไปสวนท่ี 3) 

 (2)  รูจัก /เคยไดยิน จาก   (1) เจาหนาท่ีกระทรวงเกษตรฯ      (2) เพ่ือนบาน/ญาติ    

     (3) ผูนำชุมชน                (4) อ่ืน ๆ ระบุ ............... 

4.2) หากรูจัก/เคยไดยิน ทานเคยใช Agri – Map Online หรือไม     

 (1)  ไมเคย เน่ืองจาก (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  (1) ไมมีอุปกรณ (โทรศัพทเคลื่อนท่ี/Tablet)       (2) ไมมสีัญญาณอินเตอรเน็ต    

  (3) ไมมีความรูเก่ียวกับการใชงาน/ขอมูล Agri - Map       (4) ตนเองไมสะดวกใชงาน เชน อายุมาก  

  (5) คิดวา Agri – Map ไมมีขอมูลท่ีตนเองสนใจ          (6) อ่ืน ๆ ระบุ .................................. 

 (2)  เคยใช  จำนวน ................ ครั้ง  

4.3) ขอมูลท่ีใช ไดแก  

 1) ขอมูลพ้ืนฐาน     2) พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความเหมาะสมตาง ๆ   

 3) ช้ันความเหมาะสมของท่ีดิน   4) เขตความเหมาะสมการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ    

 5) แหลงน้ำ      6) ท่ีตั้งโรงงาน แหลงรับซื้อ      

 7) ขอมูลเกษตรกร   8) อ่ืนๆ ไดแก ......................  

4.4) ความเห็นตอ Agri – Map Online (1 นอยท่ีสุด – 5 มากท่ีสดุ) 

1) ความสะดวกในการใช  ............. คะแนน เพราะ .............................................................................. 

2) ความทันสมัยของขอมลู  ............. คะแนน เพราะ ............................................................................... 

3) ความครบถวนของขอมูล  ............. คะแนน เพราะ ............................................................................... 

4) ความถูกตองของขอมูล  ............. คะแนน เพราะ ............................................................................... 

5) ประโยชนท่ีไดรับจากการใช ............. คะแนน เพราะ ............................................................................... 
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6) การใช Agri-Map บนอุปกรณสื่อสารเคลื่อนท่ีในพ้ืนท่ี ............. คะแนน เพราะ ............................................... 

7) ความพึงพอใจตอ Agri-Map โดยรวม............. คะแนน เพราะ ............................................................................... 

4.5) ขอเสนอแนะตอ Agri – Map / ขอมูลท่ีควรเพ่ิมเตมิใน Agri - Map 

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

สวนท่ี 3  ผลได/ผลลัพธจากการปรับเปลี่ยน 
3.1 การปรับเปลี่ยนการผลิต 

1) สินคาชนิดใหม เกิดการปรับเปลี่ยนในพ้ืนท่ีเดิมหรือไม อยางไร  
 (1) เกิดการปรับเปลี่ยนเต็มพ้ืนท่ี   
 (2) เกิดการปรับเปลี่ยนบางสวน จำนวน .................. ไร เน่ืองจาก 2.1)  เกษตรกรนำปจจัยท่ีไดรับไปใชในพ้ืนท่ีอ่ืน 

2.2)  ไดรับการจัดทำระบบอนุรักษดินและน้ำ 2.3)  อ่ืน ๆ ระบุ .................................................................. 
 (3) ไมเกิดการปรบัเปลีย่น เน่ืองจาก 3.1)  เกษตรกรนำปจจยัท่ีไดรับไปใชในพ้ืนท่ีอ่ืน 3.2)  ไดรับการจัดทำ

ระบบอนุรักษดินและน้ำ 3.3)  อ่ืน ๆ ระบุ ........................................................................ 
2) ทานไดรับผลผลิตจากการปรับเปลี่ยนแลวหรือยัง  
 (1) ไดรับผลผลิตท้ังหมดแลว   
 (2) ไดรับผลผลิตบางสวน เน่ืองจาก.....................................................................................................................  
 (3) ยังไมไดรับผลผลติ  เน่ืองจาก  1) ยังไมไดลงมือปรับเปลีย่น  2) ยังไมถึงชวงเก็บเก่ียวผลผลิต  

 3) พ้ืนท่ีเสียหายจากน้ำทวม  4) พ้ืนท่ีเสียหายจากภัยแลง  5) อ่ืน ๆ ระบุ ......................................................................... 

3.2 การผลิต กอนเขารวมโครงการ (ขาวนาป) ใชขอมลูป 63 (อนุโลมใหใชขอมูลยอนหลังไดถึงป 61) 

1) แปลงท่ีใหขอมูลมีพ้ืนท่ี   ไร  
2) ชื่อพันธุท่ีปลูก     ชนิดของขาวท่ีปลูก   ขาวเหนียว  ขาวเจา 
3) คาใชจายในการผลิต ท่ีใชในแปลงท่ีใหขอมูลท้ังหมด 

3.1) ปจจัยการผลติ 
รายการ  

หนวย 

1. ของตนเอง/ ไดฟรี/ ผลิตเอง 2. ซ้ือ/ เหลือจากการใชครั้งที่ผานมา 
มูลคารวม 

(บาท) 
ปริมาณ
ทั้งหมด 

ราคา 
(บาท/
หนวย) 

มูลคา 
(บาท) 

ปริมาณ
ทั้งหมด 

ราคา 
(บาท/หนวย) 

มูลคา 
(บาท) 

1. เมล็ดพันธุ กก.        

2. ปุย         

   2.1 ปุยอินทรีย : มูลไก 

เปด สุกร โคกระบอื อื่นๆ  
กก. 

       

   2.2 ปุยชีวภาพ          

       - ชนิดเม็ด กก.        

       - ชนิดน้ำ ลิตร        

   2.3 ปุยเคมี (@50 กก.)         

    - ปุยสูตร กระสอบ        

    - ปุยสูตร กระสอบ        

      -  ปุยยูเรีย : (46-0-0) กระสอบ        

   2.4 ปุยชนิดอื่น  กระสอบ        

      -  ปุยผสม (เคมี+ชีวภาพ+

อินทรีย) / (เคมี+อินทรีย)  
กระสอบ 

       

      -  ปุยหมัก กระสอบ        

      -  น้ำหมกั ลิตร        

      -  ฮอรโมน (นำ้/ผง) ซอง        

ซีซี        

ลิตร        
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3.1) ปจจัยการผลติ 
รายการ  

หนวย 

1. ของตนเอง/ ไดฟรี/ ผลิตเอง 2. ซ้ือ/ เหลือจากการใชครั้งที่ผานมา 

มูลคารวม 
(บาท) 

ปริมาณ
ทั้งหมด 

ราคา 
(บาท/
หนวย) 

มูลคา 
(บาท) 

ปริมาณ
ทั้งหมด 

ราคา 
(บาท/หนวย) 

มูลคา 
(บาท) 

3. สารเคมีกำจดัวชัพืช         

   3.1 ยาคุมหญา กก.        

 ลิตร        

 ขวด        

   3.2 ยาฆาหญา กก.        

 ลิตร        

 ขวด        

4. สารปองกันและกำจัดศัตรูพืช        

  4.1 ยาปองกันกำจัดโรค/ กก. /        

เชื้อรา ลิตร /        

 ขวด        

  4.2 ยาฆาแมลง หนอน  กก. /        

เพล้ีย ลิตร /        

 ขวด        

  4.3 ศัตรูพืชอื่น ๆ: หอย ปู  กก. /        
หน ู ลิตร /        
 ขวด        
5. สารเคมีอ่ืน ๆ และวัสดุ
ปรับปรุงดิน          

   5.1 สารปรับปรุงดิน 
 

 ลิตร  

 กก. 

       

   5.2 ปูนมารล  ลิตร  

 กก. 

       

   5.3 ปูนขาว  ลิตร  

 กก. 

       

   5.4 อื่น ๆ...................  ลิตร  

 กก. 

       

6. คาเชา (รวมทั้งแปลง)  บาท        

7. ภาษีทีด่ิน บาท        

8. อ่ืน ๆ (ระบุ)................ ..........        
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3.2) แรงงาน 

รายการ 

 

1. แรงงานของตนเอง หรือ แรงงานทีม่าทำโดยไมตอง

จายคาแรงงาน 
2. จางแรงงาน 3. จาง 

(1) 
คร้ัง
ที่ทำ 

(2) 
คนที่
ทำ 

(3) 
ใช

เวลา 

(4)* 
คา

น้ำมัน 

(5) 
อัตรา
คาแรง
ในพื้นที ่

(6) 
รวม 

คาแรง 
งาน 

(1) 
คร้ังที่ทำ 

(2) 
คนที่
ทำ 

(3) 
ใช

เวลา 

(4)* 
คา

น้ำมัน 

(5) 
อัตรา

คาแรงใน
พื้นที ่

(6) 
รวม 

คาแรง 
งาน 

เครื่องจักร 
รวมทัง้
แปลง 

(คร้ัง) (คน/
คร้ัง) 

(ชม./
คร้ัง) 

(บาท) (บาท/
คน/วัน) 

(บาท) (คร้ัง) (คน/
คร้ัง) 

ชม. (บาท) (บาท/คน/
วัน) 

(บาท) (บาท) 

1. คาเตรียมดิน
แปลงปลูก 

             

   1.1 ไถคร้ังที่ 1              

   1.2 ไถคร้ังที่ 2              

   1.3 ไถคร้ังที่ 3              

2. คาปลูก              

  2.1 ปลูก (หวาน 
/เคร่ือง) 

             

  2.2 ปลูกซอม              

3. คาดูแลรักษา              

  3.1 ใสปุย              

  3.2 ฉีดยากำจัด
วัชพืช: ฆาหญา 
คุมหญา 

             

  3.3 ฉีดสาร
ปองกันและกำจัด
ศัตรูพืช (เชื้อรา 
หนอน เพล้ีย ปู 
หอย หนู) 

             

  3.4 สารปรับปรุง
บำรุงดิ 

             

  3.5 ถอนหญา /
ตัดหญา 

             

  3.6 สูบน้ำ              

  3.7 อื่นๆ               

4. คาเก็บเก่ียว
ผลผลิต 

             

  4.1 เกี่ยว              

  4.2 ขนไปสี/ขาย              

  4.3 นวด/สี              

  4.4 ตาก              

5. อื่นๆ (ระบุ)........              

*เวลา 1 วัน = 8 ชั่วโมง 

4) การเก็บเกี่ยว ปริมาณผลผลิต และการจำหนายของแปลงท่ีใหขอมูล ขาว 

4.1) การเก็บเก่ียว    

� 1) เก็บเก่ียวได จำนวน ................... ไร ผลผลิตรวม ........................ กก. เฉลี่ย............................กก./ไร 

ถาหากไดผลผลตินอย เพราะ........................................................................................................................ 

� 2) ไมไดเก็บเก่ียวจำนวน....................ไร เพราะ........................................................................................ 
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4.2) การกระจายผลผลติ  

รายการ หนวย จำนวน ราคา (บาท/กก.) รวมมูลคา (บาท) 

 1) จำหนาย กก.    
 2) รอการจำหนาย กก.    
 3) บริโภค/ใชในครัวเรือน กก.     
 4) ทำพันธุ กก.     
 5) คาเชา กก.    
 6) อ่ืน ๆ (ระบุ)  ............... กก.    

รวม กก.    
3.3 การผลิตสินคาหลังจากเขารวมโครงการ ในป 2564 ท่ีดำเนินการผลิตแลวท้ังหมดในพ้ืนท่ีท่ีเขารวมโครงการ 

1) ขาวนาป 64 (กรณีท่ียังมีการผลิตขาว หากไมมีขามไป ขอ 2) สินคาอ่ืน) 

1) แปลงท่ีใหขอมูลมีพ้ืนท่ี   ไร  
2) ชื่อพันธุท่ีปลูก     ชนิดของขาวท่ีปลูก   ขาวเหนียว  ขาวเจา 
3) คาใชจายในการผลิต ท่ีใชในแปลงท่ีใหขอมูลท้ังหมด 

3.1) ปจจัยการผลติ 
รายการ  

หนวย 

1. ของตนเอง/ ไดฟรี/ ผลติเอง 2. ซ้ือ/ เหลือจากการใชครั้งที่ผานมา 
มูลคารวม 

(บาท) 
ปริมาณ
ทั้งหมด 

ราคา 
(บาท/
หนวย) 

มูลคา 
(บาท) 

ปริมาณ
ทั้งหมด 

ราคา 
(บาท/หนวย) 

มูลคา 
(บาท) 

1. เมล็ดพันธุ กก.        

2. ปุย         

   2.1 ปุยอินทรีย : มูลไก 

เปด สุกร โคกระบอื อื่นๆ  
กก. 

       

   2.2 ปุยชีวภาพ          

       - ชนิดเม็ด กก.        

       - ชนิดน้ำ ลิตร        

   2.3 ปุยเคมี (@50 กก.)         

    - ปุยสูตร กระสอบ        

    - ปุยสูตร กระสอบ        

      -  ปุยยูเรีย : (46-0-0) กระสอบ        

   2.4 ปุยชนิดอื่น  กระสอบ        

      -  ปุยผสม (เคมี+

ชีวภาพ+อินทรีย) /  

(เคมี+อินทรีย)  

กระสอบ 

       

      -  ปุยหมัก กระสอบ        

      -  น้ำหมกั ลิตร        

      -  ฮอรโมน (นำ้/ผง) ซอง        

ซีซี        

ลิตร        

3. สารเคมีกำจดัวชัพืช         

   3.1 ยาคุมหญา กก.        

 ลิตร        

 ขวด 
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3.1) ปจจัยการผลติ 
รายการ  

หนวย 

1. ของตนเอง/ ไดฟรี/ ผลติเอง 2. ซ้ือ/ เหลือจากการใชครั้งที่ผานมา 

มูลคารวม 
(บาท) 

ปริมาณ
ทั้งหมด 

ราคา 
(บาท/
หนวย) 

มูลคา 
(บาท) 

ปริมาณ
ทั้งหมด 

ราคา 
(บาท/หนวย) 

มูลคา 
(บาท) 

   3.2 ยาฆาหญา กก.        

 ลิตร        

 ขวด        

4. สารปองกันและกำจัดศัตรูพืช        

  4.1 ยาปองกันกำจัดโรค/ กก. /        

เชื้อรา ลิตร /        

 ขวด        

  4.2 ยาฆาแมลง หนอน  กก. /        

เพล้ีย ลิตร /        

 ขวด        

  4.3 ศัตรูพืชอื่น ๆ: หอย ปู  กก. /        
หน ู ลิตร /        
 ขวด        
5. สารเคมีอ่ืน ๆ และวัสดุ
ปรับปรุงดิน          

   5.1 สารปรับปรุงดิน 
 

 ลิตร  

 กก. 

       

   5.2 ปูนมารล  ลิตร  

 กก. 

       

   5.3 ปูนขาว  ลิตร  

 กก. 

       

   5.4 อื่น ๆ...................  ลิตร  

 กก. 

       

6. คาเชา (รวมทั้งแปลง)  บาท        

7. ภาษีทีด่ิน บาท        

8. อ่ืน ๆ (ระบุ)................ ..........        
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3.2) แรงงาน 

รายการ 

 

1. แรงงานของตนเอง หรือ แรงงานทีม่าทำโดยไมตอง

จายคาแรงงาน 
2. จางแรงงาน 3. จาง 

(1) 
คร้ัง
ที่ทำ 

(2) 
คนที่
ทำ 

(3) 
ใช

เวลา 

(4)* 
คา

น้ำมัน 

(5) 
อัตรา
คาแรง
ในพื้นที ่

(6) 
รวม 

คาแรง 
งาน 

(1) 
คร้ังที่ทำ 

(2) 
คนที่
ทำ 

(3) 
ใช

เวลา 

(4)* 
คา

น้ำมัน 

(5) 
อัตรา

คาแรงใน
พื้นที ่

(6) 
รวม 

คาแรง 
งาน 

เครื่องจักร 
รวมทัง้
แปลง 

(คร้ัง) (คน/
คร้ัง) 

(ชม./
คร้ัง) 

(บาท) (บาท/
คน/วัน) 

(บาท) (คร้ัง) (คน/
คร้ัง) 

ชม. (บาท) (บาท/คน/
วัน) 

(บาท) (บาท) 

1. คาเตรียมดิน
แปลงปลูก 

             

   1.1 ไถคร้ังที่ 1              

   1.2 ไถคร้ังที่ 2              

   1.3 ไถคร้ังที่ 3              

2. คาปลูก              

  2.1 ปลูก (หวาน 
/เคร่ือง) 

             

  2.2 ปลูกซอม 
 

             

3. คาดูแลรักษา              

  3.1 ใสปุย              

  3.2 ฉีดยากำจัด
วัชพืช: ฆาหญา 
คุมหญา 

             

  3.3 ฉีดสาร
ปองกันและกำจัด
ศัตรูพืช (เชื้อรา 
หนอน เพล้ีย ปู 
หอย หนู) 

             

  3.4 สารปรับปรุง
บำรุงดิน 

             

  3.5 ถอนหญา /
ตัดหญา 

             

  3.6 สูบน้ำ              

  3.7 อื่นๆ  
 

             

4. คาเก็บเก่ียว
ผลผลิต 

             

  4.1 เกี่ยว              

  4.2 ขนไปสี/ขาย              

  4.3 นวด/สี              

  4.4 ตาก              

5. อื่นๆ 
(ระบุ)........... 

             

*เวลา 1 วัน = 8 ชั่วโมง 

4) การเก็บเกี่ยว ปริมาณผลผลิต และการจำหนายของแปลงท่ีใหขอมูล ขาว 

4.1) การเก็บเก่ียว    

� 1) เก็บเก่ียวได จำนวน ................... ไร ผลผลิตรวม ........................ กก. เฉลี่ย............................กก./ไร 

ถาหากไดผลผลตินอย เพราะ........................................................................................................................ 

� 2) ไมไดเก็บเก่ียวจำนวน....................ไร เพราะ........................................................................................ 
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4.2) การกระจายผลผลติ  

รายการ หนวย จำนวน 
ราคา 

(บาท/กก.) 
รวมมูลคา 

(บาท) 
 1) จำหนาย กก.    
 2) รอการจำหนาย กก.    
 3) บริโภค/ใชในครัวเรือน กก.     
 4) ทำพันธุ กก.     
 5) คาเชา กก.    
 6) อ่ืน ๆ (ระบุ)  ............... กก.    

รวม กก.    
 

2) สินคาอ่ืน (ยกเวนเกษตรผสมผสานใหขามไป ขอ 3) (หนา 15)) 

 1) ออย ........ไร    2) ขาวโพดเลี้ยงสัตว ........ไร  3) มันสำปะหลัง........ไร  5) อ่ืนๆ ระบุ ......................... 

2.1) เร่ิมปลูก เดือน  ป     ใหผลผลิต เดือน  ป    

2.2) ทานคิดวาสินคาชนิดใหมท่ีปรับเปลี่ยนตรงกับความตองการของทานหรือไม  

 1) ตรงกับความตองการปรับเปลี่ยน  

 2) ไมตรง ตองการทำสินคาอ่ืน ไดแก ........................................................... 

2.3) แปลงท่ีใหขอมูลมีพ้ืนท่ี  ไร (ตรงกับสวนท่ี 2 ขอ 2.2 หรือไม)   
2.4) จำนวนพ้ืนท่ีท่ีใหผลผลิต ......................... ไร     
2.5) จำนวนคร้ังท่ีเก็บเกี่ยวผลผลิตไดแลวในป 2564 คร้ัง 

2.6) คาใชจายในการผลิตในป 2564 ของแปลงท่ีใหขอมูล (กรณีออย หากเปนปท่ี 2 ขึ้นไปใหสอบถามตนทุนต้ังแต 

เร่ิมปลูก) 

ปจจัยการผลิต 

รายการ 
หนวย 

ของตนเอง/ ไดฟรี/ ผลติเอง ซ้ือ/ เหลือจากการใชครั้งที่ผานมา มูลคา

รวม

(บาท) 

ปริมาณ

ทั้งหมด 

ราคา 

(บาท/หนวย) 

มูลคา

(บาท) 
ปริมาณทั้งหมด 

ราคา 

(บาท/หนวย) 

มูลคา 

(บาท) 

1. เมล็ดพันธุ/ตนทอน

พันธุ 

(ระบุชื่อพันธุดวย) 

 

       

   1.1         

   1.2         

   1.3         

2. ปุย         

   2.1 ปุยอินทรีย : มูลไก 

เปด สุกร โคกระบือ อ่ืนๆ  
กก. 

       

   2.2 ปุยชีวภาพ          

       - ชนิดเม็ด (กระสอบ 

25/50 กก.) 
กก. 

       

       - ชนิดน้ำ ลิตร        

   2.3 ปุยเคมี (@50 กก.)         

      - ปุยสูตร................... กระสอบ        

      - ปุยสูตร................... กระสอบ        

      -  ปุยยูเรีย :  

(46-0-0) 
กระสอบ 
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ปจจัยการผลิต 

รายการ 
หนวย 

ของตนเอง/ ไดฟรี/ ผลติเอง ซ้ือ/ เหลือจากการใชครั้งที่ผานมา มูลคา

รวม

(บาท) 

ปริมาณ

ทั้งหมด 

ราคา 

(บาท/หนวย) 

มูลคา

(บาท) 
ปริมาณทั้งหมด 

ราคา 

(บาท/หนวย) 

มูลคา 

(บาท) 

   2.4 ปุยชนิดอ่ืน  กระสอบ        

      -  ปุยผสม (เคมี+

ชีวภาพ+อินทรีย) / (เคมี+

อินทรีย)  

กระสอบ 

       

      -  ปุยหมัก กระสอบ        

      -  น้ำหมกั ลิตร        

3. สารเคมีกำจดัวชัพืช         

   3.1 ยาคุมหญา กก.        

 ลิตร        

 ขวด        

   3.2 ยาฆาหญา กก.        

 ลิตร        

 ขวด        

4. สารปองกันและกำจัด

ศัตรูพืช 
 

       

  4.1 ยาปองกันกำจัด กก. /        

โรค/เชื้อรา ลิตร /        

 ขวด        

  4.2 ยาฆาแมลง หนอน  กก. /        

เพล้ีย ลิตร /        

 ขวด        

  4.3 ศัตรูพืชอื่นๆ: หอย  กก. /        

ปู หน ู ลิตร /        

 ขวด        
4.4 น้ำยาชุบทอนพันธุ  กก. /        
 มันสำปะหลัง ลิตร /        
   ขวด        
5. สารเคมีอ่ืนๆ และวัสดุ
ปรับปรุงดิน          

   5.1 สารปรับปรุงดิน 
 

 ลิตร  

 กก. 

       

   5.2 ปูนมารล  ลิตร  

 กก. 

       

   5.3 ปูนขาว  ลิตร  

 กก. 

       

   5.4 อื่นๆ...................  ลิตร  

 กก. 

       

6. คาเชา (รวมทั้งแปลง) บาท        

7. คาภาษีทีด่ิน บาท        

8. อ่ืนๆ : อาหารเลี้ยง

แขก ซ้ือน้ำรดแปลง ฯลฯ 
.......... 
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คาใชจายการใชแรงงาน ไดแก ...................................  

แรงงาน 
 

รายการ 
 

1. แรงงานของตนเอง หรือ แรงงานทีม่าทำโดยไม
ตองจายคาแรงงาน 

2. จางแรงงาน  3. จาง 
4. 

มูลคา
รวม 

(1) 
คร้ัง
ที่ทำ 

(2) 
คนที่
ทำ 

(3) 
ใช

เวลา 

(4)* 
คา

น้ำมัน 

(5) 
อัตรา
คาแรง

ใน
พื้นที ่

(6) 
รวม 

คาแรง 
งาน 

(1) 
คร้ังที่
ทำ 

(2) 
คนที่
ทำ 

(3) 
ใช

เวลา 

(4)* 
คา

น้ำมัน 

(5) 
อัตรา
คาแรง
ในพื้นที่ 

(6) 
รวม 

คาแรง 
งาน 

เครื่องจักร 
รวมทั้ง
แปลง 

 

(คร้ัง) (คน/
คร้ัง) 

(ชม./
คร้ัง) 

ลิตร (บาท/
คน/
วัน) 

(บาท) (คร้ัง) (คน/
คร้ัง) 

ชม. ลิตร (บาท/
คน/วัน) 

(บาท) (บาท) (บาท) 

1. คาเตรียมดิน

แปลงปลูก 
              

   1.1 ไถคร้ังที่ 1               

   1.2 ไถคร้ังที่ 2               

   1.3 ไถคร้ังที่ 3               

  1.4 ชักรอง ยก

รอง รถไถเดิน

ตาม/แทรกเตอร 

              

2. คาปลูก               

  2.1 ปลูก               
  2.2 ปลูกซอม               
3. คาดูแลรักษา               
  3.1 ใสปุย               
  3.2 ฉีดยากำจัด

วัชพืช: ฆา/คุม

หญา 

              

  3.3 ฉีดสาร

ปองกันและกำจัด

ศัตรูพืช (เชื้อรา 

หนอน เพล้ีย ปู 

หอย หนู) 

              

  3.4 สารปรับปรุง

บำรุงดิน 
              

  3.5 ถอนหญา /

ตัดหญา 
              

  3.6 สูบน้ำ               
  3.7 อื่นๆ                

4. คาเก็บเก่ียว

ผลผลิต 
              

  4.1 เกี่ยว               

  4.2 ขนสง               

5. อ่ืนๆ 

(ระบุ)........... 
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2.7) ผลผลิต และการนำผลผลิตไปใชประโยชน  

 1) ชนิดสินคา  1) ออย  2) ขาวโพดเลี้ยงสตัว  3) มันสำปะหลัง  4) อ่ืนๆ ระบุ ......................... 

 2) ผลผลิต และการนำผลผลิตไปใชประโยชน ของแปลงท่ีใหขอมูล  

ชนิดสินคา (ระบุ) 
หนวย 

(ระบุ) 

จำนวนผลผลิต 

ทั้งหมด (ตามหนวย) 

ราคาจำหนาย 

(บาท/หนวย) 

การนำไปใชประโยชน 

จำหนาย ปริโภค เลี้ยงสัตว อ่ืนๆ (ระบุ) 

(ตามหนวย) (ตามหนวย) (ตามหนวย) (ตามหนวย) 

1.        

2.        

3.        

3) เกษตรผสมผสาน 

3.1) สินคาท่ีใหผลผลิตระยะสั้น ไดแก (ไมเกิน 1 ป) เก็บทุกชนิด*** 

1)  ชนิดท่ี 1  .............................................................       

พ้ืนท่ีปลูก/ผลิต    (1) ปลูก/ผลิต ในพ้ืนท่ีปลูกขาวไมเหมาะสม จำนวน...........................ไร  

        (2) ปลูก/ผลิต นอกพ้ืนท่ีปลูกขาวไมเหมาะสม เน่ืองจาก........................................  

เริ่มปลูก เดือน  ป     ใหผลผลิต เดือน ป    
2)  ชนิดท่ี 2  .............................................................       

พ้ืนท่ีปลูก/ผลิต    (1) ปลูก/ผลิต ในพ้ืนท่ีปลูกขาวไมเหมาะสม จำนวน...........................ไร  

        (2) ปลูก/ผลิต นอกพ้ืนท่ีปลูกขาวไมเหมาะสม เน่ืองจาก........................................  

เริ่มปลูก เดือน  ป     ใหผลผลิต เดือน ป    
3)  ชนิดท่ี 3  .............................................................       

พ้ืนท่ีปลูก/ผลิต    (1) ปลูก/ผลิต ในพ้ืนท่ีปลูกขาวไมเหมาะสม จำนวน...........................ไร  

        (2) ปลูก/ผลิต นอกพ้ืนท่ีปลูกขาวไมเหมาะสม เน่ืองจาก........................................  

เริ่มปลูก เดือน  ป     ใหผลผลิต เดือน ป    

3.2) สินคาท่ีใหผลผลิตระยะกลาง ไดแก (1-5 ป) 

1)  ชนิดท่ี 1  .............................................................       

พ้ืนท่ีปลูก/ผลิต    (1) ปลูก/ผลิต ในพ้ืนท่ีปลูกขาวไมเหมาะสม จำนวน...........................ไร  

        (2) ปลูก/ผลิต นอกพ้ืนท่ีปลูกขาวไมเหมาะสม เน่ืองจาก........................................  

เริ่มปลูก เดือน  ป     ใหผลผลิต เดือน ป    
2)  ชนิดท่ี 2  .............................................................       

พ้ืนท่ีปลูก/ผลิต    (1) ปลูก/ผลิต ในพ้ืนท่ีปลูกขาวไมเหมาะสม จำนวน...........................ไร  

        (2) ปลูก/ผลิต นอกพ้ืนท่ีปลูกขาวไมเหมาะสม เน่ืองจาก........................................  

เริ่มปลูก เดือน  ป     ใหผลผลิต เดือน ป    
3)  ชนิดท่ี 3  .............................................................       

พ้ืนท่ีปลูก/ผลิต    (1) ปลูก/ผลิต ในพ้ืนท่ีปลูกขาวไมเหมาะสม จำนวน...........................ไร  

        (2) ปลูก/ผลิต นอกพ้ืนท่ีปลูกขาวไมเหมาะสม เน่ืองจาก........................................  

เริ่มปลูก เดือน  ป     ใหผลผลิต เดือน ป    
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3.3) สินคาท่ีใหผลผลิตระยะยาว ไดแก (5 ปขึ้นไป) 

1)  ชนิดท่ี 1  .............................................................       

พ้ืนท่ีปลูก/ผลิต    (1) ปลูก/ผลิต ในพ้ืนท่ีปลูกขาวไมเหมาะสม จำนวน...........................ไร  

        (2) ปลูก/ผลิต นอกพ้ืนท่ีปลูกขาวไมเหมาะสม เน่ืองจาก........................................  

เริ่มปลูก เดือน  ป     ใหผลผลิต เดือน ป    
2)  ชนิดท่ี 2  .............................................................       

พ้ืนท่ีปลูก/ผลิต    (1) ปลูก/ผลิต ในพ้ืนท่ีปลูกขาวไมเหมาะสม จำนวน...........................ไร  

        (2) ปลูก/ผลิต นอกพ้ืนท่ีปลูกขาวไมเหมาะสม เน่ืองจาก........................................  

เริ่มปลูก เดือน  ป     ใหผลผลิต เดือน ป    
3)  ชนิดท่ี 3  .............................................................       

พ้ืนท่ีปลูก/ผลิต    (1) ปลูก/ผลิต ในพ้ืนท่ีปลูกขาวไมเหมาะสม จำนวน...........................ไร  

        (2) ปลูก/ผลิต นอกพ้ืนท่ีปลูกขาวไมเหมาะสม เน่ืองจาก........................................  

เริ่มปลูก เดือน  ป     ใหผลผลิต เดือน ป    
3.4) แปลงท่ีใหขอมูลมีพ้ืนท่ี  ไร  
3.5) จำนวนพ้ืนท่ีท่ีใหผลผลิต ......................... ไร     
3.6) จำนวนคร้ังท่ีเก็บเกี่ยวผลผลิตไดแลวในป 2564 คร้ัง 
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3.7) คาใชจายในการผลิต เกษตรผสมผสาน ในป 2564 ของแปลงท่ีใหขอมูล เก็บทุกชนิด*** 

(1) สนิคาระยะสั้น ไดแก ................................... 

รายการ 

 

คาพันธุ ปุย/ยา/อาหารสตัว แรงงาน (ปลูก ดแูล เก่ียว) น้ำมัน/ไฟฟา อ่ืนๆ ระบุ............... รวมมูลคา 

เงินสด(ซ้ือ) ตนเอง เงินสด(ซ้ือ) ตนเอง เงินสด(ซ้ือ) ตนเอง เงินสด(ซ้ือ) ตนเอง เงินสด(ซ้ือ) ตนเอง เงินสด(ซ้ือ) ตนเอง 

ปจจัยการผลิต             

1. พืชผัก (รวม : บาท)             

   1)..........................             

   2)..........................             

   3)..........................             

2. พืชอายุสั้น (ใน 1 ป) (รวม : บาท)             

   1)..........................             

   2)..........................             

3. ปศุสัตว (รวม : บาท)             

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

4. ประมง (รวม : บาท)             

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

รวม พืช พืชไร ปศุสัตว ประมง (บาท)             

3.8) ผลผลิต และการนำผลผลิตไปใชประโยชน (เฉพาะสินคาระยะสั้น) 

1) ปริมาณและผลผลิต 

รายการ 
พืชผัก 1).............. พืชผัก 2).............. พืชผัก 3).............. พืชอายุส้ัน 1).............. พืชอายุส้ัน 2).............. ปศุสัตว ................. ประมง ................. 

จำนวน ราคา มูลคา จำนวน ราคา มูลคา จำนวน ราคา มูลคา จำนวน ราคา มูลคา จำนวน ราคา มูลคา จำนวน ราคา มูลคา จำนวน ราคา มูลคา 

1) จำหนาย                      

2) บริโภค/ 

   ใชเอง 

                     

3) ทำพันธุ                      

4) คาเชา                      

5) อื่นๆ

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

                     

6) คงเหลือ                      

รวม                      
หมายเหตุ : จำนวน หนวยเปนกิโลกรัม  ราคา หนวยเปนบาทตอกิโลกรัม และ มลูคา หนวยเปนบาท 
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2) ผลผลิตท่ีได มีคุณภาพอยางไร (ใหคะแนน 1-5) ............................... คะแนน เพราะ.................................................................... 

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

3.4 การตลาด (กรณีจำหนายสินคา) 

เรื่อง สินคาเดิม (ขาว) สินคาใหม  

1. ทานมีตลาดรองรับหรือไม  1) มี          2) ไมมี  1) มี          2) ไมมี 

2. ทานนำสินคาไปจำหนาย

อยางไร 

 1) ขายเอง   2) รวมกลุมขาย 

 3) เจาหนาที่จัดหาแหลงให 

 1) ขายเอง   2) รวมกลุมขาย 

 3) เจาหนาที่จัดหาแหลงให 

3. ทานนำสินคาไปจำหนาย

แหลงใด 

 1) โรงสี      2) สหกรณ................  

 3) อื่นๆ...................... 

 1) โรงอบ/โรงงาน....      2) สหกรณ............. 

 3) ตลาดในทองถิ่น       4) พอคาคนกลาง 

 5) โรงงานแปรรูป        6) อื่น ๆ ระบุ ......... �        

3.5 หลังจากเขารวมโครงการแลว (ไมวาจะปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีหรือไมก็ตาม)  

1) มีปญหาหรือไม      1.1) ไมมี         1.2) มี คือ (ตอบไดหลายขอ)  
 (1) แลง  (2) น้ำทวม   (3) โรค/แมลงระบาด  

 (4) ราคาขายต่ำ    (5) ไมมีแหลงจำหนายผลผลิต (6) อ่ืน ๆ ระบุ ….. 

2) ทานคาดวาจะทำกิจกรรมใหมอยางตอเน่ืองหรือไม  

 2.1) ไมตอเน่ือง (หยุด/เปลี่ยนไปผลิต.................) เพราะ 

 1) ขาวราคาดีกวา  2) ไมมีแรงงาน 3) ไมมีแหลงน้ำ 4) ไมมีเงินทุน  5) อ่ืน ๆ ................................................ 

 2.2) ทำตอเน่ือง เพราะ  

 1) รายไดจากการทำกิจกรรมใหม ดีกวาขาว   2) แปลงใกลเคียง/แปลงตัวอยางทำแลวประสบความสำเร็จ 

 3) พ้ืนท่ีถูกปรับเปลี่ยนไปแลว กลับไปทำนาลำบาก  4)  อ่ืน ๆ .............................  

3) ทานคาดวาจะปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีเพ่ือทำกิจกรรมใหมเพ่ิมข้ึน หรือไม  

 1) ไมเพ่ิมข้ึน (ปรับเปลีย่นเทาเดิม)   2) ขยายเพ่ิม...................ไร   3) ไมแนใจ เน่ืองจาก .......................................... 

สวนท่ี 4 ความพึงพอใจ ขอเสนอแนะ 

4.1 ความพึงพอใจ เต็ม 5 คะแนน พรอมใหเหตุผล 

ประเด็น คะแนน เหตุผล 

1. การดำเนินงานของเจาหนาท่ี    

2. การปรับเปลี่ยนไปทำกิจกรรมอ่ืนแทนพืชชนิดเดิม   

3. การถายทอดความรู   

4. ปจจัยการผลิตท่ีไดรับ   

5. ผลตอบแทน   

6. ภาพรวมโครงการ   

4.2 ปญหาและอุปสรรค 

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

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

4.3 ขอเสนอแนะ 

1) ดานการสงเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิต  

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

............................................................................................................................................................................................................... 
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2) อ่ืน ๆ 

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

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

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

-------------------------------------------------- 
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แบบสอบถามเกษตรกร  

โครงการบริหารจัดการการผลิตสินคาเกษตร 

ตามแผนท่ีเกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก ป 2564 
ใชในราชการศูนยประเมินผล  สำนกังานเศรษฐกิจการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ    

ทางราชการจะเกบ็ขอมูลที่สอบถามทั้งหมดเปนความลับและจะนำไปเผยแพรเฉพาะคาประมาณทางสถิติที่เปนขอมูลภาพรวมเทานั้น 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของเกษตรกรตัวอยาง (Identification) 

1. ผูใหขอมูล  นาย  นาง  น.ส.   อ่ืน ๆ .............ช่ือ..............................นามสกุล......................................อายุ.................ป 

2. เลขประจำตัวประชาชน 

3. ท่ีอยู เลขท่ี.........หมูท่ี ...... บาน....................ตำบล..........................อำเภอ............................จังหวัด......................รหัสปณ.................  

4. ระดับการศึกษา (เลือกตอบเพียง 1 ขอ)       โทร............................... 

 1. สูงกวาปริญญาตร ี   2. ปริญญาตรีหรือเทียบเทา  3. ปวส./อนุปริญญา  4. ปวช.              

 5. มัธยมศึกษาตอนปลาย   6. มัธยมศึกษาตอนตน   7. ประถมศึกษา  8. ไมไดศึกษา   

5. ประสบการณในการประกอบอาชีพเกษตร จำนวน......................ปี (เริ่มนับตั้งแตยึดเปนอาชีพหลกัหรืออาชีพรอง ตามขอท่ี 6.) 

6. ลักษณะการประกอบอาชีพ  

6.1 อาชีพหลัก   1. ประกอบอาชีพเกษตร  2. รับเงินเดือนประจำ  3. รับจางทางการเกษตร 

     4. ประกอบธุรกิจการคา  5. รับจางท่ัวไป   6. อ่ืน ๆ............................. 

6.2 อาชีพรอง   1. ประกอบอาชีพเกษตร  2. รับเงินเดือนประจำ  3. รับจางทางการเกษตร 

       4. ประกอบธุรกิจการคา  5. รับจางท่ัวไป     6. อ่ืน ๆ....................  7. ไมมีอาชีพรอง 
อาชีพหลัก หมายถึง อาชีพที่ใชเวลาสวนใหญในการประกอบกิจกรรมนั้น ๆ อาชีพรอง หมายถึง อาชีพที่ใชเวลาประกอบกจิกรรมรองจากอาชีพหลัก 

7. การเปนสมาชิกองคกร/กลุม (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)   

 1. สหกรณภาคการเกษตร  2. สหกรณนอกภาคเกษตร   3. กลุมเกษตรกร  4.กลุมสงเสรมิอาชีพการเกษตร 

 5. กลุมแมบานเกษตรกร     6. กลุมยุวเกษตรกร   7. วิสาหกิจชุมชน/เครือขายวิสาหกิจชุมชน 

 8. สมาคม/สหพันธ   9. อาสาสมัครเกษตร     10. กลุมผูใชน้ำชลประทาน 

 11. ธกส./สกต.   12. เครือขายเกษตรกรรุนใหม  13. อ่ืน ๆ............................................ 

8. สมาชิกในครัวเรือน (สมาชิกทุกคน รวมถึงญาติพ่ีนอง ลูกจาง ท่ีอาศัยอยูกินในครัวเรือนชวงปเพาะปลูกน้ันและรวมผูมีช่ือในทะเบียนบาน)  

8.1 จำนวนสมาชิกในครัวเรือน..........................คน 

8.2 จำนวนแรงงานในครัวเรือน..........................คน (จำนวนแรงงานในครัวเรือน คือ สมาชิกท่ีมีอายุ 15 ป ข้ึนไป) 

จำแนกเปน   1. แรงงานในภาคเกษตร ..............คน  2. แรงงานนอกภาคเกษตร ..............คน 

9. ปญหาท่ีประสบในการทำการเกษตรรอบปท่ีผานมา จนถึงวันสำรวจ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  1. ดานเงินทุน   2. ดานแรงงาน  3. ดานเทคโนโลยีการผลติ     4. ดานตลาด 

  5. ภัยพิบัติ ...............  6. ดานองคความรู  7. โรคระบาด.....................   8. ปจจัยการผลิต 

  9. ท่ีดินทำกิน   10. อ่ืน ๆ .........................   

10. อัตราคาจางท่ัวไป (ในพ้ืนท่ี/ทองถ่ิน) 

10.1 ในภาคเกษตร  1. ชาย............... บาท/วัน   2. หญิง...............บาท /วัน 

10.2 นอกภาคเกษตร  1. ชาย............... บาท/วัน   2. หญิง...............บาท /วัน 

 

 

 

รหัสโครงการ…………….. 

เลขท่ีแบบสอบถาม…………….. 

หมอน 
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11. การถือครองและการใชประโยชนท่ีดิน 

การถือครองที่ดินของครัวเรือนเกษตร ณ วันที่ 1 พฤษภาคม  

(3) การถือครองที่ดิน (4) การใชประโยชนท่ีดิน แปลงที ่ เน้ือที่

ถือ

ครอง 

(ไร) 

การ 

ถือ

ครอง 

ที่ดิน 

การใช 

ประโยชน 

ที่ดิน 

น้ำที่ไดรับ ปญหา 

ของ 

ที่ดิน 
1. ของตนเอง       

(เปนเจาของตาม

เอกสารสิทธิ์ , การ

ไดรับมรดกแตยังไมได

เปล่ียนชื่อตาม

กฎหมาย) 

 1. ที่อยูอาศัย 

 2. นาขาวขึ้นน้ำ 

 3. นาลุมปานกลาง 

 4. ที่นาดอน 

 5. ที่พืชไร 

 6. ที่สวนไมผล 

 7. ที่ไมยืนตน 

 8. ที่สวนผัก 

 9. ไมดอกไม

ประดับ 

10. ทุงหญาเล้ียง

สัตว 

11. ที่รกรางวาง

เปลา 

12. ที่ปาถือครอง 

13. ที่หวยหนอง

คลองบึง (ที่ถือ

ครอง) 

14. ที่เพาะเล้ียง

ประมง 

15. ที่เล้ียงปศุสัตว 

16. ที่ทำฟารมผสม/

ผสมผสาน 

17. อื่นๆ (ระบุ) 

แหลง 

น้ำ 

ปริมาณน้ำ 

(1-2) 

ฤดูฝน ฤดูแลง 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

                

2. เชา (เชาจากผูอื่น 

อาจจายเปนเงินสด/

ผลผลิต/อื่นใดก็ได)      

3. ทำฟรี เชน ที่ปา ,   

ที่สาธารณะ เปนตน 

                

                

                

                

(5) แหลงน้ำ แหลงน้ำหลักที่ใช (6) , (7) ปริมาณน้ำ                 

1. ไมมีแหลงน้ำ /น้ำฝน   1. เพียงพอ                 

2. บอน้ำต้ืน ของตนเอง   2. ไมเพียงพอ                 

3. บอบาดาล ของตนเอง (8) ปญหาของที่ดิน                 

4. สระน้ำ ของตนเอง    1. ไมมีปญหา                 

5. น้ำชลประทาน    2. ดินเค็ม                 

6. แหลงน้ำสาธารณะ เชน  แมน้ำ, ลำคลอง,   3. ดินเปร้ียว                 

หวย,หนอง,บึง, อาง  เก็บนำ้ ,เหมือง, ฝาย      4. ดินปนทรายจัด                 

เปนตน    5. ลูกรัง/หินกรวด                 

     6. ดินพรุ                 

     7. พื้นที่ลาดเทสูง                 

   8. อื่นๆ (ระบุ)                 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

* การสอบถามความเห็น/ทัศนคติ: คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

คาคะแนน   1 ความเห็น/ทัศนคติ ท่ีเห็นดวย นอยท่ีสุด กับประเด็นท่ีถาม 

คาคะแนน 5 ความเห็น/ทัศนคติ ท่ีเห็นดวย มากท่ีสุด กับประเด็นท่ีถาม 
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สวนท่ี 2 กิจกรรมภายใตโครงการ  

2.1 การรับรูรับทราบรายละเอียดโครงการ 

1) ทานทราบวามีโครงการจากชองทางใด 

1)  สื่อบุคคล ไดแก   เจาหนาท่ีเกษตร   ผูนำชุมชน   อ่ืน ๆ ไดแก .................... 

2)  สื่อโสตทัศน ไดแก   โทรทัศน    วิทยุ    Facebook 

     Line    อ่ืน ๆ ไดแก .................................... 

3)  อ่ืน ๆ ไดแก ..................................... 

2) ทานไดเขารวมการช้ีแจงรายละเอียดโครงการหรือไม  

 1) เขารวม  2) ไมไดเขารวม เพราะ ................................. 

3) ทานเขาใจรายละเอียดและกิจกรรมของโครงการหรือไม (เชน เกษตรกรท่ีเขาโครงการมีพ้ืนท่ีปลูกขาวอยูในพ้ืนท่ีไมเหมาะสมตาม 

Agri-Map หรือโครงการเนนการปรับเปลีย่นการปลูกขาวในพ้ืนท่ีไมเหมาะสม เกษตรกรควรปรับเปลี่ยนไปปลูกอยางอ่ืนท่ีเหมาะสมกับ

พ้ืนท่ีมากกวา)  

 1) ไมเขาใจ  2) เขาใจ ระดับใด ระบุ .......... คะแนน (1 นอยท่ีสุด – 5 มากท่ีสุด) 

4) ทานตัดสินใจเขารวมโครงการ เพราะอะไร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 (1) ผลผลิตขาวต่ำ  (2) ผลผลิตขาวคณุภาพต่ำ    (3) ตนทุนขาวสูง  (4) ราคาขาวต่ำ  

 (5) พ้ืนท่ีไมเหมาะสมปลูกขาว/พืชเดิม  (6) ขาดแหลงน้ำ  (7) ตองการเพ่ิมรายได     (8) อ่ืน ๆ ระบุ ………………  

2.2 พ้ืนท่ีเขารวมโครงการ (พ้ืนท่ีเหมาะสมเล็กนอยหรือไมเหมาะสมสำหรับปลูกขาว) จำนวน.........................  ไร โดย 

1)  ทราบวาเปน  

  1.1) พ้ืนท่ีเหมาะสมเล็กนอย (S3) จำนวน ............................ ไร 

  1.2) พ้ืนท่ีไมเหมาะสม (N) จำนวน ............................ ไร 

2)  ไมทราบวาเปนพ้ืนท่ี S3 หรือ N 

3) ประสบการณปลูกขาว ........ ป 

2.3 พ้ืนท่ีผลิตสินคาเกษตรใหม (หมอน) จำนวน .............. ไร    

**ทานมีประสบการณในการปลูหมอนมากอนหรือไม  1) ไมมี  2) มี มากอนแลว ....................... ป 

2.4 การสนับสนนุปจจัยในการปรับเปลี่ยนการผลิต (พ้ืนท่ีท่ีเขารวมโครงการ) 

1) ทานไดรับ ปจจัยสนับสนุนเพ่ือการปรับเปลี่ยนการผลิตหรือไม (เฉพาะท่ีไดรับจากหนวยงานท่ีรับผิดชอบ)  

   (1) ไมไดรับ (ขามไปขอ 2.5)       (2) ไดรับ  ไดแก  .......  
ชนิดปจจยัการผลิต จำนวน หนวย 

 1. พันธุพืช/พันธุสัตว/พันธุปลา ไดแก   

1)    

2)    

3)   

 2. สารปรับปรุงบำรุงดิน/วัสดุปรับสภาพนำ้/ปุย /พันธุปุยพืชสด ไดแก   

1)    

2)    

3)   

 3. อุปกรณอื่น ๆ เชน กระชังเล้ียงปลา    

1)    

2)    

3)   
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ชนิดปจจยัการผลิต จำนวน หนวย 

 4. อื่น ๆ เชน ส่ือการสอน แผนพบั สมุด การสงเสริมการตลาด   

1)    

2)    

3)   

2) ชวงเวลาท่ีไดรับปจจัยการผลิต ตรงกับชวงเวลาท่ีตองการปรับเปลี่ยนหรือไม 

 (1) ตรงกับชวงเวลาท่ีตองการ    (2) ไมตรง 

3) ทานนำปจจัยท่ีไดรับสนับสนุน ตามขอ 1) ไปใชประโยชนแลวหรอืยัง  

 (1) นำไปใชประโยชนแลว  (1.1) ใชไดท้ังหมดแลว   (1.2) ใชไดบางสวน เพราะ    
 (2) ยังไมไดนำไปใชประโยชน เพราะ         

4) ปจจัยการผลิตท่ีไดรับตามขอ 1) มีคุณภาพอยางไร (ใหคะแนน 1 นอยท่ีสุด – 5 มากท่ีสุด) .................... คะแนน เพราะ 

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

2.5 การอบรมหรือถายทอดความรู  

1) เร่ืองการปรับเปลี่ยนการผลิต 

1.1) ทานไดรับการถายทอดความรูการปรบัเปลีย่นการผลติใหเหมาะสมหรือไม เชน ดานการเลี้ยงสัตวน้ำ/การผลติพืช

ทางเลือกใหม การปลูกหมอนเลี้ยงไหม  

 (1) ไดรับ     (2) ไมไดรับ [ขามไปขอ 2)] 

1.2) ทานมีความรูเรื่องการปรับเปลี่ยนการผลติใหเหมาะสม อยางไร (ใหคะแนน 1-5)  

(1) กอนอบรม .......................................... คะแนน 

(2) หลังอบรม .......................................... คะแนน 

หากนอยลง เพราะ             

1.3) หลังอบรม หรือไดรับการถายทอดความรูตามขอ 1.1) แลว ทานไดนำความรูท่ีไดรับไปใชหรือไม 

 (1)  นำไปใช  ระดับการใชประโยชน ระบุ (1 นอยท่ีสุด – 5 มากท่ีสุด) ............................... 
 อยางไร                                  

 (2)  ไมไดนำไปใช  เน่ืองจาก                    

1.4) หลักสูตรท่ีอบรมเหมาะสมระดับใด (ใหคะแนน 1-5) ........................... คะแนน 

2) การแบงเขตความเหมาะสมในการผลิตสินคาเกษตร 4 ระดับ (Zoning) 
S1 เหมาะสมสูง - ไมมีขอจำกัดในการปลูก    S2 เหมาะสมปานกลาง - มขีอจำกัดเล็กนอยแกไขได 

S3 เหมาะสมเล็กนอย - มีขอจำกัดที่แกไขไดยาก ตองลงทุนสูง  N ไมเหมาะสม - มีขอจำกัดที่แกไขไมได หรือตองลงทุนสูงมาก 

2.1) ทานไดรับการถายทอดความรูเรื่อง การแบงเขตความเหมาะสมฯ หรือไม  
 (1) ไดรับ      (2) ไมไดรับ [ขามไปขอ 3)] 

2.2) ทานมีความรูเรื่องการแบงเขตความเหมาะสมในการผลติสินคาเกษตร 4 ระดับ (Zoning) อยางไร (ใหคะแนน 1-5) 
(1) กอนอบรม .......................................... คะแนน 

(2) หลังอบรม .......................................... คะแนน 

หากนอยลง เพราะ             
2.3) หลังอบรม/ไดรับการถายทอดความรูตามขอ 2.1) แลว ทานไดนำความรูท่ีไดรับไปใชหรือไม 
 (1)  นำไปใช  ระดับการใชประโยชน ระบุ (1 นอยท่ีสุด – 5 มากท่ีสุด) ............................... 

 อยางไร                                  

 (2)  ไมไดนำไปใช  เน่ืองจาก                    

2.4) หลักสูตรท่ีอบรมเหมาะสมระดับใด (ใหคะแนน 1-5) ........................... คะแนน 
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3)  เร่ืองการทำบัญชีตนทุนอาชพี 

3.1) ทานไดรับการอบรมการทำบัญชีตนทุนอาชีพหรือไม   
 (1) ไดรับ      (2) ไมไดรับ (ขามไปสวนท่ี 3) 

3.2) ทานมีความรูเรื่องการทำบัญชีตนทุนอาชีพ อยางไร (ใหคะแนน 1-5) 
(1) กอนอบรม .......................................... คะแนน 

(2) หลังอบรม .......................................... คะแนน 

หากนอยลง เพราะ             
 3.3) หลังอบรม/ไดรับการถายทอดความรูตามขอ 3.1) แลว ทานไดนำความรูท่ีไดรับไปใชหรือไม 
 (1)  นำไปใช  (1.1) ทำบัญชีแลว     (1.2) สอน/แนะนำผูอ่ืนใหทำ  (3) อ่ืนๆ   
 (2)  ไมไดนำไปใช  เน่ืองจาก         

3.4) หลักสูตรท่ีอบรมเหมาะสมระดับใด (ใหคะแนน 1-5) ........................... คะแนน 

4) Agri – Map Online  

4.1) ทานรูจัก/เคยไดยินเก่ียวกับ Agri – Map Online (แผนท่ีการเกษตรเชิงรุก) หรือไม 

 (1)  ไมรูจัก/ไมเคยไดยิน (ขามไปสวนท่ี 3) 

 (2)  รูจัก /เคยไดยิน จาก   (1) เจาหนาท่ีกระทรวงเกษตรฯ      (2) เพ่ือนบาน/ญาติ    

     (3) ผูนำชุมชน                (4) อ่ืน ๆ ระบุ ............... 

4.2) หากรูจัก/เคยไดยิน ทานเคยใช Agri – Map Online หรือไม     

 (1)  ไมเคย เน่ืองจาก (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  (1) ไมมีอุปกรณ (โทรศัพทเคลื่อนท่ี/Tablet)       (2) ไมมสีัญญาณอินเตอรเน็ต    

  (3) ไมมีความรูเก่ียวกับการใชงาน/ขอมูล Agri - Map       (4) ตนเองไมสะดวกใชงาน เชน อายมุาก  

  (5) คิดวา Agri – Map ไมมีขอมูลท่ีตนเองสนใจ          (6) อ่ืน ๆ ระบุ .................................. 

 (2)  เคยใช  จำนวน ................ ครั้ง  

4.3) ขอมูลท่ีใช ไดแก  

 1) ขอมูลพ้ืนฐาน     2) พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความเหมาะสมตาง ๆ   

 3) ช้ันความเหมาะสมของท่ีดิน   4) เขตความเหมาะสมการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ    

 5) แหลงน้ำ      6) ท่ีตั้งโรงงาน แหลงรับซื้อ      

 7) ขอมูลเกษตรกร   8) อ่ืนๆ ไดแก ......................  

4.4) ความเห็นตอ Agri – Map Online (1 นอยท่ีสุด – 5 มากท่ีสดุ) 

1) ความสะดวกในการใช  ............. คะแนน เพราะ .............................................................................. 

2) ความทันสมัยของขอมูล  ............. คะแนน เพราะ ............................................................................... 

3) ความครบถวนของขอมูล  ............. คะแนน เพราะ ............................................................................... 

4) ความถูกตองของขอมูล  ............. คะแนน เพราะ ............................................................................... 

5) ประโยชนท่ีไดรับจากการใช ............. คะแนน เพราะ ............................................................................... 

6) การใช Agri-Map บนอุปกรณสื่อสารเคลื่อนท่ีในพ้ืนท่ี ............. คะแนน เพราะ ............................................... 

7) ความพึงพอใจตอ Agri-Map โดยรวม............. คะแนน เพราะ ............................................................................... 

4.5) ขอเสนอแนะตอ Agri – Map / ขอมูลท่ีควรเพ่ิมเตมิใน Agri - Map 

..............................................................................................................................................................................................................  
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สวนท่ี 3  ผลได/ผลลัพธจากการปรับเปลี่ยน 
3.1 การปรับเปลี่ยนการผลิต 

1) สินคาชนิดใหม เกิดการปรับเปลี่ยนในพ้ืนท่ีเดิมหรือไม อยางไร  
 (1) เกิดการปรับเปลี่ยนเต็มพ้ืนท่ี   
 (2) เกิดการปรับเปลี่ยนบางสวน จำนวน .................. ไร เน่ืองจาก 2.1)  เกษตรกรนำปจจัยท่ีไดรับไปใชในพ้ืนท่ีอ่ืน 

2.2)  ไดรับการจัดทำระบบอนุรักษดินและน้ำ 2.3)  อ่ืน ๆ ระบุ ........................................................................ 
 (3) ไมเกิดการปรบัเปลีย่น เน่ืองจาก 3.1)  เกษตรกรนำปจจยัท่ีไดรับไปใชในพ้ืนท่ีอ่ืน 3.2)  ไดรับการจัดทำ

ระบบอนุรักษดินและน้ำ 3.3)  อ่ืน ๆ ระบุ ........................................................................ 
2) ทานไดรับผลผลิตจากการปรับเปลี่ยนแลวหรือยัง  

 (1) ไดรับผลผลิตท้ังหมดแลว   
 (2) ไดรับผลผลิตบางสวน เน่ืองจาก.....................................................................................................................  
 (3) ยังไมไดรับผลผลติ  เน่ืองจาก  1) ยังไมไดลงมือปรับเปลีย่น  2) ยังไมถึงชวงเก็บเก่ียวผลผลิต  

 3) พ้ืนท่ีเสียหายจากน้ำทวม  4) พ้ืนท่ีเสียหายจากภัยแลง  5) อ่ืน ๆ ระบุ ......................................................................... 

3.2 การผลิต สินคาเดิม (ขาวนาป) ใชขอมลูป 63 (อนุโลมใหใชขอมูลยอนหลังไดถึงป 61 ถาเกากวาน้ันขามไปเก็บขอมูลกิจกรรมใหมเลย) 

1) แปลงท่ีใหขอมูลมีพ้ืนท่ี   ไร  
2) ชื่อพันธุท่ีปลูก     ชนิดของขาวท่ีปลูก   ขาวเหนียว  ขาวเจา 
3) คาใชจายในการผลิต ท่ีใชในแปลงท่ีใหขอมูลท้ังหมด 

 

3.1) ปจจัยการผลติ 
รายการ  

หนวย 

1. ของตนเอง/ ไดฟรี/ ผลติเอง 2. ซ้ือ/ เหลือจากการใชครั้งที่ผานมา 
มูลคารวม 

(บาท) 
ปริมาณ
ทั้งหมด 

ราคา 
(บาท/
หนวย) 

มูลคา 
(บาท) 

ปริมาณ
ทั้งหมด 

ราคา 
(บาท/หนวย) 

มูลคา 
(บาท) 

1. เมล็ดพันธุ กก.        

2. ปุย         

   2.1 ปุยอินทรีย : มูลไก 

เปด สุกร โคกระบอื อื่นๆ  
กก. 

       

   2.2 ปุยชีวภาพ          

       - ชนิดเม็ด กก.        

       - ชนิดน้ำ ลิตร        

   2.3 ปุยเคมี (@50 กก.)         

    - ปุยสูตร กระสอบ        

    - ปุยสูตร กระสอบ        

      -  ปุยยูเรีย : (46-0-0) กระสอบ        

   2.4 ปุยชนิดอื่น  กระสอบ        

      -  ปุยผสม (เคมี+

ชีวภาพ+อินทรีย) /  

(เคมี+อินทรีย)  

กระสอบ 

       

      -  ปุยหมัก กระสอบ        

      -  น้ำหมกั ลิตร        

      -  ฮอรโมน (นำ้/ผง) ซอง        

ซีซี        

ลิตร        

3. สารเคมีกำจดัวชัพืช         

   3.1 ยาคุมหญา กก.        

 ลิตร        
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3.1) ปจจัยการผลติ 
รายการ  

หนวย 

1. ของตนเอง/ ไดฟรี/ ผลติเอง 2. ซ้ือ/ เหลือจากการใชครั้งที่ผานมา 

มูลคารวม 
(บาท) 

ปริมาณ
ทั้งหมด 

ราคา 
(บาท/
หนวย) 

มูลคา 
(บาท) 

ปริมาณ
ทั้งหมด 

ราคา 
(บาท/หนวย) 

มูลคา 
(บาท) 

 ขวด        

   3.2 ยาฆาหญา กก.        

 ลิตร        

 

 
ขวด 

       

4. สารปองกันและกำจัดศัตรูพืช        

  4.1 ยาปองกันกำจัดโรค/ กก. /        

เชื้อรา ลิตร /        

 ขวด        

  4.2 ยาฆาแมลง หนอน  กก. /        

เพล้ีย ลิตร /        

 

 
ขวด 

 

 

      

  4.3 ศัตรูพืชอื่น ๆ: หอย ปู  กก. /        
หน ู ลิตร /        
 ขวด        
5. สารเคมีอ่ืน ๆ และวัสดุ
ปรับปรุงดิน          

   5.1 สารปรับปรุงดิน 
 

 ลิตร  

 กก. 

       

   5.2 ปูนมารล  ลิตร  

 กก. 

       

   5.3 ปูนขาว  ลิตร  

 กก. 

       

   5.4 อื่น ๆ...................  ลิตร  

 กก. 

       

6. คาเชา (รวมทั้งแปลง)  บาท        

7. ภาษีทีด่ิน บาท        

8. อ่ืน ๆ (ระบุ)................ ..........        

 

 

3.2) แรงงาน 

รายการ 

 

1. แรงงานของตนเอง หรือ แรงงานทีม่าทำโดยไมตอง

จายคาแรงงาน 
2. จางแรงงาน 3. จาง 

(1) 
คร้ัง
ที่ทำ 

(2) 
คนที่
ทำ 

(3) 
ใช

เวลา 

(4)* 
คา

น้ำมัน 

(5) 
อัตรา
คาแรง
ในพื้นที ่

(6) 
รวม 

คาแรง 
งาน 

(1) 
คร้ังที่ทำ 

(2) 
คนที่
ทำ 

(3) 
ใช

เวลา 

(4)* 
คา

น้ำมัน 

(5) 
อัตรา

คาแรงใน
พื้นที่ 

(6) 
รวม 

คาแรง 
งาน 

เครื่องจักร 
รวมทัง้
แปลง 

(คร้ัง) (คน/
คร้ัง) 

(ชม./
คร้ัง) 

(บาท) (บาท/
คน/วัน) 

(บาท) (คร้ัง) (คน/
คร้ัง) 

ชม. (บาท) (บาท/คน/
วัน) 

(บาท) (บาท) 

1. คาเตรียมดิน
แปลงปลูก 

             

   1.1 ไถคร้ังที่ 1              

   1.2 ไถคร้ังที่ 2              

   1.3 ไถคร้ังที่ 3              
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3.2) แรงงาน 

รายการ 

 

1. แรงงานของตนเอง หรือ แรงงานทีม่าทำโดยไมตอง

จายคาแรงงาน 
2. จางแรงงาน 3. จาง 

(1) 
คร้ัง
ที่ทำ 

(2) 
คนที่
ทำ 

(3) 
ใช

เวลา 

(4)* 
คา

น้ำมัน 

(5) 
อัตรา
คาแรง
ในพื้นที ่

(6) 
รวม 

คาแรง 
งาน 

(1) 
คร้ังที่ทำ 

(2) 
คนที่
ทำ 

(3) 
ใช

เวลา 

(4)* 
คา

น้ำมัน 

(5) 
อัตรา

คาแรงใน
พื้นที่ 

(6) 
รวม 

คาแรง 
งาน 

เครื่องจักร 
รวมทัง้
แปลง 

(คร้ัง) (คน/
คร้ัง) 

(ชม./
คร้ัง) 

(บาท) (บาท/
คน/วัน) 

(บาท) (คร้ัง) (คน/
คร้ัง) 

ชม. (บาท) (บาท/คน/
วัน) 

(บาท) (บาท) 

2. คาปลูก              

  2.1 ปลูก (หวาน 
/เคร่ือง) 

             

  2.2 ปลูกซอม              

3. คาดูแลรักษา              

  3.1 ใสปุย              

  3.2 ฉีดยากำจัด
วัชพืช: ฆาหญา 
คุมหญา 

             

  3.3 ฉีดสาร
ปองกันและกำจัด
ศัตรูพืช (เชื้อรา 
หนอน เพล้ีย ปู 
หอย หนู) 

             

  3.4 สารปรับปรุง
บำรุงดิน 

             

  3.5 ถอนหญา /
ตัดหญา 

             

  3.6 สูบน้ำ              

  3.7 อื่นๆ               

4. คาเก็บเก่ียว
ผลผลิต 

             

  4.1 เกี่ยว              

  4.2 ขนไปสี/ขาย              

  4.3 นวด/สี              

  4.4 ตาก              

5. อื่นๆ (ระบุ).....              

*เวลา 1 วัน = 8 ชั่วโมง 

4) การเก็บเกี่ยว ปริมาณผลผลิต และการจำหนายของแปลงท่ีใหขอมูล ขาว 

4.1) การเก็บเก่ียว    

� 1) เก็บเก่ียวได จำนวน ................... ไร ผลผลิตรวม ........................ กก. เฉลี่ย............................กก./ไร 

ถาหากไดผลผลตินอย เพราะ........................................................................................................................ 

� 2) ไมไดเก็บเก่ียวจำนวน....................ไร เพราะ........................................................................................ 
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4.2) การกระจายผลผลติ  

รายการ หนวย จำนวน 
ราคา 

(บาท/กก.) 
รวมมูลคา 

(บาท) 
 1) จำหนาย กก.    
 2) รอการจำหนาย กก.    
 3) บริโภค/ใชในครัวเรือน กก.     
 4) ทำพันธุ กก.     
 5) คาเชา กก.    
 6) อ่ืน ๆ (ระบุ)  ............... กก.    

รวม กก.    
 

3.3 การผลิต สินคาใหม ในป 2564 ท่ีดำเนินการผลิตแลวท้ังหมด  

1) การผลิต 

1.1) เร่ิมปลูก เดือน  ป     ใหผลผลิต เดือน  ป    

1.2) ทานคิดวาสินคาชนิดใหมท่ีปรับเปลี่ยนตรงกับความตองการของทานหรือไม  

 1) ตรงกับความตองการปรับเปลี่ยน  

 2) ไมตรง ตองการทำสินคาอ่ืน ไดแก ........................................................... 

1.3) แปลงท่ีใหขอมูลมีพ้ืนท่ี  ไร (ตรงกับสวนท่ี 2 ขอ 2.2 หรือไม)   
1.4) จำนวนพ้ืนท่ีท่ีใหผลผลิต ......................... ไร     
1.5) จำนวนคร้ังท่ีเก็บเกี่ยวผลผลิตไดแลวในป 2563 คร้ัง 
1.6) หยุดเก็บใบหมอนเมื่อตนหมอนอายุ .......... ป 

2) คาใชจายในการผลิต  

2.1) ปแรกท่ีปลูก ป 25........... 

ปจจัยการผลิต 

รายการ 
หนวย 

ของตนเอง/ ไดฟรี/ ผลติเอง ซ้ือ/ เหลือจากการใชครั้งที่ผานมา มูลคา

รวม

(บาท) 

ปริมาณ

ทั้งหมด 

ราคา 

(บาท/หนวย) 

มูลคา

(บาท) 
ปริมาณทั้งหมด 

ราคา 

(บาท/หนวย) 

มูลคา 

(บาท) 

1. เมล็ดพันธุ/ตนทอน

พันธุ 

(ระบุชื่อพันธุดวย) 

 

       

   1.1         

   1.2         

   1.3         

2. ปุย         

   2.1 ปุยอินทรีย : มูลไก 

เปด สุกร โคกระบือ อ่ืนๆ  
กก. 

       

   2.2 ปุยชีวภาพ          

       - ชนิดเม็ด 

(กระสอบ 25/50 กก.) 
กก. 

       

       - ชนิดน้ำ ลิตร        

   2.3 ปุยเคมี (@50 กก.)         

      - ปุยสูตร................... กระสอบ        

      - ปุยสูตร................... กระสอบ        

      - ปุยสูตร................... กระสอบ        
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ปจจัยการผลิต 

รายการ 
หนวย 

ของตนเอง/ ไดฟรี/ ผลติเอง ซ้ือ/ เหลือจากการใชครั้งที่ผานมา มูลคา

รวม

(บาท) 

ปริมาณ

ทั้งหมด 

ราคา 

(บาท/หนวย) 

มูลคา

(บาท) 
ปริมาณทั้งหมด 

ราคา 

(บาท/หนวย) 

มูลคา 

(บาท) 

      -  ปุยยูเรีย :  

(46-0-0) 
กระสอบ 

       

   2.4 ปุยชนิดอ่ืน  กระสอบ        

      -  ปุยผสม (เคมี+

ชีวภาพ+อินทรีย) / (เคมี+

อินทรีย)  

กระสอบ 

       

      -  ปุยหมัก กระสอบ        

      -  น้ำหมกั ลิตร        

3. สารเคมกีำจดัวชัพืช         

   3.1 ยาคุมหญา กก.        

 ลิตร        

 ขวด        

   3.2 ยาฆาหญา กก.        

 ลิตร        

 ขวด        

4. สารปองกันและกำจัด

ศัตรูพืช 
 

       

  4.1 ยาปองกันกำจัด

โรค/เชื้อรา 
กก. / 

       

 ลิตร /        

 ขวด        

  4.2 ยาฆาแมลง หนอน  กก. /        

เพล้ีย ลิตร /        

 ขวด        

  4.3 ศัตรูพืชอื่นๆ: หอย 

ปู หน ู
กก. / 

       

 ลิตร /        

 ขวด        
4.4 น้ำยาชุบทอนพันธุ  กก. /        
 มันสำปะหลัง ลิตร /        
   ขวด        
5. สารเคมีอ่ืนๆ และวัสดุ
ปรับปรุงดิน          

   5.1 สารปรับปรุงดิน 
 

 ลิตร  

 กก. 

       

   5.2 ปูนมารล  ลิตร  

 กก. 

       

   5.3 ปูนขาว  ลิตร  

 กก. 

       

   5.4 อื่นๆ...................  ลิตร  

 กก. 

       

6. คาเชา (รวมทั้งแปลง) บาท        
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ปจจัยการผลิต 

รายการ 
หนวย 

ของตนเอง/ ไดฟรี/ ผลติเอง ซ้ือ/ เหลือจากการใชครั้งที่ผานมา มูลคา

รวม

(บาท) 

ปริมาณ

ทั้งหมด 

ราคา 

(บาท/หนวย) 

มูลคา

(บาท) 
ปริมาณทั้งหมด 

ราคา 

(บาท/หนวย) 

มูลคา 

(บาท) 

7. คาภาษีทีด่ิน บาท        

8. อ่ืนๆ : อาหารเลี้ยง

แขก ซ้ือน้ำรดแปลง ฯลฯ 
.......... 

       

 

คาใชจายในการใชแรงงานปแรกท่ีปลูก ไดแก ...................................  

แรงงาน 
 

รายการ 
 

1. แรงงานของตนเอง หรือ แรงงานทีม่าทำโดยไม
ตองจายคาแรงงาน 

2. จางแรงงาน  3. จาง 
4. 

มูลคา
รวม 

(1) 
คร้ัง
ที่ทำ 

(2) 
คนที่
ทำ 

(3) 
ใช

เวลา 

(4)* 
คา

น้ำมัน 

(5) 
อัตรา
คาแรง

ใน
พื้นที่ 

(6) 
รวม 

คาแรง 
งาน 

(1) 
คร้ังที่
ทำ 

(2) 
คนที่
ทำ 

(3) 
ใช

เวลา 

(4)* 
คา

น้ำมัน 

(5) 
อัตรา
คาแรง
ในพื้นที่ 

(6) 
รวม 

คาแรง 
งาน 

เครื่องจักร 
รวมทั้ง
แปลง 

 

(คร้ัง) (คน/
คร้ัง) 

(ชม./
คร้ัง) 

ลิตร (บาท/
คน/
วัน) 

(บาท) (คร้ัง) (คน/
คร้ัง) 

ชม. ลิตร (บาท/
คน/วัน) 

(บาท) (บาท) (บาท) 

1. คาเตรียมดิน

แปลงปลูก 
              

   1.1 ไถคร้ังที่ 1               

   1.2 ไถคร้ังที่ 2               

   1.3 ไถคร้ังที่ 3               

  1.4 ชักรอง 

ยกรอง รถไถ

เดินตาม/

แทรกเตอร 

              

   1.5 คาเตรียม

ดิน + ขุดหลุม 
 

 

             

2. คาปลูก               

  2.1 ปลูก               

  2.2 ปลูกซอม               
3. คาดูแลรักษา               

  3.1 ใสปุย               

  3.2 ฉีดยา

กำจัดวัชพืช: 

ฆา/คุมหญา 

              

  3.3 ฉีดสาร

ปองกันและ

กำจัดศัตรูพืช 

(เชื้อรา หนอน 

เพล้ีย ปู หอย 

หนู) 
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แรงงาน 
 

รายการ 
 

1. แรงงานของตนเอง หรือ แรงงานทีม่าทำโดยไม
ตองจายคาแรงงาน 

2. จางแรงงาน  3. จาง 
4. 

มูลคา
รวม 

(1) 
คร้ัง
ที่ทำ 

(2) 
คนที่
ทำ 

(3) 
ใช

เวลา 

(4)* 
คา

น้ำมัน 

(5) 
อัตรา
คาแรง

ใน
พื้นที่ 

(6) 
รวม 

คาแรง 
งาน 

(1) 
คร้ังที่
ทำ 

(2) 
คนที่
ทำ 

(3) 
ใช

เวลา 

(4)* 
คา

น้ำมัน 

(5) 
อัตรา
คาแรง
ในพื้นที่ 

(6) 
รวม 

คาแรง 
งาน 

เครื่องจักร 
รวมทั้ง
แปลง 

 

(คร้ัง) (คน/
คร้ัง) 

(ชม./
คร้ัง) 

ลิตร (บาท/
คน/
วัน) 

(บาท) (คร้ัง) (คน/
คร้ัง) 

ชม. ลิตร (บาท/
คน/วัน) 

(บาท) (บาท) (บาท) 

  3.4 สาร

ปรับปรุงบำรุง

ดิน 

              

  3.5 ถอนหญา 

/ตัดหญา 
              

  3.6 สูบน้ำ               
  3.7 อื่นๆ                

4. คาเก็บเก่ียว

ผลผลิต 
              

  4.1 เกี่ยว               
  4.2 ขนสง               
5. อ่ืนๆ 

(ระบุ)........... 
              

2.2) ปท่ี 2 เปนตนไป (เฉลี่ยตอป) 

ปจจัยการผลิต 

รายการ 
หนวย 

ของตนเอง/ ไดฟรี/ ผลติเอง ซ้ือ/ เหลือจากการใชครั้งที่ผานมา มูลคา

รวม

(บาท) 

ปริมาณ

ทั้งหมด 

ราคา 

(บาท/หนวย) 

มูลคา

(บาท) 
ปริมาณทั้งหมด 

ราคา 

(บาท/หนวย) 

มูลคา 

(บาท) 

1. เมล็ดพันธุ/ตนทอน

พันธุ 

(ระบุชื่อพันธุดวย) 

 

       

   1.1         

   1.2         

   1.3         

2. ปุย         

   2.1 ปุยอินทรีย : มูลไก 

เปด สุกร โคกระบือ อ่ืนๆ  
กก. 

       

   2.2 ปุยชีวภาพ          

       - ชนิดเม็ด 

(กระสอบ 25/50 กก.) 
กก. 

       

       - ชนิดน้ำ ลิตร        

   2.3 ปุยเคมี (@50 

กก.) 
 

       

      - ปุยสูตร................... กระสอบ        

      - ปุยสูตร................... กระสอบ        

      - ปุยสูตร................... กระสอบ        
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ปจจัยการผลิต 

รายการ 
หนวย 

ของตนเอง/ ไดฟรี/ ผลติเอง ซ้ือ/ เหลือจากการใชครั้งที่ผานมา มูลคา

รวม

(บาท) 

ปริมาณ

ทั้งหมด 

ราคา 

(บาท/หนวย) 

มูลคา

(บาท) 
ปริมาณทั้งหมด 

ราคา 

(บาท/หนวย) 

มูลคา 

(บาท) 

      -  ปุยยูเรีย :  

(46-0-0) 
กระสอบ 

       

   2.4 ปุยชนิดอ่ืน  กระสอบ        

      -  ปุยผสม (เคมี+

ชีวภาพ+อินทรีย) / (เคมี+

อินทรีย)  

กระสอบ 

       

      -  ปุยหมัก กระสอบ        

      -  น้ำหมกั ลิตร        

3. สารเคมีกำจดัวชัพืช         

   3.1 ยาคุมหญา กก.        

 ลิตร        

 ขวด        

   3.2 ยาฆาหญา กก.        

 ลิตร        

 ขวด        

4. สารปองกันและกำจัด

ศัตรูพืช 
 

       

  4.1 ยาปองกันกำจัด กก. /        

โรค/เชื้อรา ลิตร /        

 ขวด        

  4.2 ยาฆาแมลง หนอน  กก. /        

เพล้ีย ลิตร /        

 ขวด        

  4.3 ศัตรูพืชอื่นๆ: หอย  กก. /        

ปู หน ู ลิตร /        

 ขวด        
4.4 น้ำยาชุบทอนพันธุ  กก. /        
 มันสำปะหลัง ลิตร /        
  ขวด        

5. สารเคมีอ่ืนๆ และวัสดุ
ปรับปรุงดิน          

   5.1 สารปรับปรุงดิน 
 

 ลิตร  

 กก. 

       

   5.2 ปูนมารล  ลิตร  

 กก. 

       

   5.3 ปูนขาว  ลิตร  

 กก. 

       

   5.4 อื่นๆ...................  ลิตร  

 กก. 

       

6. คาเชา (รวมทั้งแปลง) บาท        

7. คาภาษีทีด่ิน บาท        
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ปจจัยการผลิต 

รายการ 
หนวย 

ของตนเอง/ ไดฟรี/ ผลติเอง ซ้ือ/ เหลือจากการใชครั้งที่ผานมา มูลคา

รวม

(บาท) 

ปริมาณ

ทั้งหมด 

ราคา 

(บาท/หนวย) 

มูลคา

(บาท) 
ปริมาณทั้งหมด 

ราคา 

(บาท/หนวย) 

มูลคา 

(บาท) 

8. อ่ืนๆ : อาหารเลี้ยง

แขก ซ้ือน้ำรดแปลง ฯลฯ 
.......... 

       

 

คาใชจายการใชแรงงานปท่ี 2 เปนตนไป (เฉลี่ยตอป) ไดแก ...................................  

แรงงาน 
 

รายการ 

 

1. แรงงานของตนเอง หรือ แรงงานทีม่าทำโดยไม

ตองจายคาแรงงาน 
2. จางแรงงาน  3. จาง 

4. 

มูลคา

รวม 

(1) 

คร้ัง

ที่ทำ 

(2) 

คนที่

ทำ 

(3) 

ใช

เวลา 

(4)* 

คา

น้ำมัน 

(5) 

อัตรา

คาแรง

ใน

พื้นที ่

(6) 

รวม 

คาแรง 

งาน 

(1) 

คร้ังที่

ทำ 

(2) 

คนที่

ทำ 

(3) 

ใช

เวลา 

(4)* 

คา

น้ำมัน 

(5) 

อัตรา

คาแรง

ในพื้นที่ 

(6) 

รวม 

คาแรง 

งาน 

เครื่องจักร 

รวมทั้ง

แปลง 

 

(คร้ัง) (คน/

คร้ัง) 

(ชม./

คร้ัง) 

ลิตร (บาท/

คน/

วัน) 

(บาท) (คร้ัง) (คน/

คร้ัง) 

ชม. ลิตร (บาท/

คน/วัน) 

(บาท) (บาท) (บาท) 

1. คาเตรียมดิน

แปลงปลูก 

              

   1.1 ไถคร้ังที่ 1               

   1.2 ไถคร้ังที่ 2               

   1.3 ไถคร้ังที่ 3               

  1.4 ชักรอง ยกรอง 

รถไถเดินตาม/

แทรกเตอร 

              

   1.5 คาเตรียมดิน 

+ ขุดหลุม 

              

2. คาปลูก               

  2.1 ปลูก               

  2.2 ปลูกซอม               

3. คาดูแลรักษา               

  3.1 ใสปุย               

  3.2 ฉีดยากำจัด

วัชพืช: ฆา/คุมหญา 

              

  3.3 ฉีดสารปองกัน

และกำจัดศัตรูพืช 

(เชื้อรา หนอน เพล้ีย 

ปู หอย หนู) 

              

  3.4 สารปรับปรุง

บำรุงดิน 

              

  3.5 ถอนหญา / 

ตัดหญา 

              

  3.6 สูบน้ำ               

  3.7 อื่นๆ                
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แรงงาน 
 

รายการ 

 

1. แรงงานของตนเอง หรือ แรงงานทีม่าทำโดยไม

ตองจายคาแรงงาน 
2. จางแรงงาน  3. จาง 

4. 

มูลคา

รวม 

(1) 

คร้ัง

ที่ทำ 

(2) 

คนที่

ทำ 

(3) 

ใช

เวลา 

(4)* 

คา

น้ำมัน 

(5) 

อัตรา

คาแรง

ใน

พื้นที ่

(6) 

รวม 

คาแรง 

งาน 

(1) 

คร้ังที่

ทำ 

(2) 

คนที่

ทำ 

(3) 

ใช

เวลา 

(4)* 

คา

น้ำมัน 

(5) 

อัตรา

คาแรง

ในพื้นที่ 

(6) 

รวม 

คาแรง 

งาน 

เครื่องจักร 

รวมทั้ง

แปลง 

 

(คร้ัง) (คน/

คร้ัง) 

(ชม./

คร้ัง) 

ลิตร (บาท/

คน/

วัน) 

(บาท) (คร้ัง) (คน/

คร้ัง) 

ชม. ลิตร (บาท/

คน/วัน) 

(บาท) (บาท) (บาท) 

4. คาเก็บเก่ียวผลผลิต              

  4.1 เกี่ยว               

  4.2 ขนสง               

5. อ่ืนๆ 

(ระบุ)........... 

              

 

3.4 ผลผลิต และการนำผลผลิตไปใชประโยชน  

 1) ชนิดสินคา 

 1) ออย  2) ขาวโพดเลี้ยงสัตว  3) มันสำปะหลัง  4) หมอน  

 5) หญาเลี้ยงสตัว (กรอกขอมลูผลผลิตในตารางขอ 2.2))  

 6) อ่ืนๆ ระบุ ......................... 

 2) ผลผลิต และการนำผลผลิตไปใชประโยชน ของแปลงท่ีใหขอมูล   

ชนิดสินคา (ระบุ) 
หนวย 

(ระบุ) 

จำนวนผลผลิต 

ทั้งหมด (ตามหนวย) 

ราคาจำหนาย 

(บาท/หนวย) 

การนำไปใชประโยชน 

จำหนาย ปริโภค เลี้ยงสัตว อ่ืนๆ (ระบุ) 

(ตามหนวย) (ตามหนวย) (ตามหนวย) (ตามหนวย) 

1.        

2.        

3.        

3) ผลผลิตท่ีได (ตามขอ 1) และ 2)) มีคุณภาพอยางไร (ใหคะแนน 1-5) ............................... คะแนน เพราะ 

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

3.5 การตลาด (กรณีจำหนายสินคา) 

1) ชองทางการจำหนายผลผลิต 

เร่ือง สินคาเดิม (ขาว) สินคาใหม  

1. ทานมีตลาด

รองรับหรือไม 

 1) มี          2) ไมม ี  1) มี          2) ไมม ี

2. ทานนำสินคา   

ไปจำหนายอยางไร 

 1) ขายเอง   2) รวมกลุมขาย 

 3) เจาหนาท่ีจัดหาแหลงให 

 1) ขายเอง   2) รวมกลุมขาย 

 3) เจาหนาท่ีจัดหาแหลงให 

3. ทานนำสินคา   

ไปจำหนายแหลงใด 

 1) โรงสี      2) สหกรณ................  

 3) อ่ืนๆ...................... 

 1) โรงอบ/โรงงาน....      2) สหกรณ............. 

 3) ตลาดในทองถ่ิน         4) พอคาคนกลาง 

 5) โรงงานแปรรูป        6) อ่ืน ๆ ระบุ ......... �        
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3.6 หลังการปรับเปลี่ยนมาผลิต สินคาชนิดใหมแลว 

1) มีปญหาหรือไม      1.1) ไมมี         1.2) มี คือ (ตอบไดหลายขอ)  
 (1) แลง  (2) น้ำทวม   (3) โรค/แมลงระบาด  

 (4) ราคาขายต่ำ    (5) ไมมีแหลงจำหนายผลผลิต (อ่ืน) ๆ ระบุ …….     

2) ทานคาดวาจะทำกิจกรรมใหมอยางตอเน่ืองหรือไม  

 2.1) ไมตอเน่ือง (หยุด/เปลี่ยนไปผลิต.................) เพราะ 

 1) ขาวราคาดีกวา  2) ไมมีแรงงาน 3) ไมมีแหลงน้ำ 4) ไมมีเงินทุน  5) อ่ืน ๆ ................................................ 

 2.2) ทำตอเน่ือง เพราะ  

 1) รายไดจากการทำกิจกรรมใหม ดีกวาขาว   2) แปลงใกลเคียง/แปลงตัวอยางทำแลวประสบความสำเร็จ 

 3) พ้ืนท่ีถูกปรับเปลี่ยนไปแลว กลับไปทำนาลำบาก  4)  อ่ืน ๆ .............................  

3) ทานคาดวาจะปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีเพ่ือทำกิจกรรมใหมเพ่ิมข้ึน หรือไม  

 1) ไมเพ่ิมข้ึน (ปรับเปลีย่นเทาเดิม)   2) ขยายเพ่ิม...................ไร 

สวนท่ี 4 ความพึงพอใจ ขอเสนอแนะ 

4.1 ความพึงพอใจ เต็ม 5 คะแนน พรอมใหเหตุผล 

ประเด็น คะแนน เหตุผล 

1. การดำเนินงานของเจาหนาท่ี ตัง้แตการรับสมัคร 

การช้ีแจงโครงการ การสนับสนุนปจจัยการผลติ  

การติดตามการดำเนินงาน เปนตน 

  

2. การปรับเปลี่ยนไปทำกิจกรรมอ่ืนแทนขาว   

3. การถายทอดความรู   

4. ปจจัยการผลิตท่ีไดรับ   

5. ผลตอบแทน   

6. ภาพรวมโครงการ   

4.2 ปญหาและอุปสรรค 

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

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

4.3 ขอเสนอแนะ 

1) ดานการสงเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิต  

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

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

2) อ่ืน ๆ 

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

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

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

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

154



แบบสอบถามเจาหนาท่ี เพ่ือประเมินผล 

   โครงการบริหารจัดการการผลิตสินคาเกษตรตามแผนท่ีเกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก 

(Agri-Map) ป 2564 

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

ชือ่ผูสัมภาษณ...............................................................วันท่ีเก็บขอมูล ว/ด/ป.........../.............../................. 

หนวยงาน  1) พด.  2) กสก.   3) มม.  4) ปม.   5) อ่ืน ๆ ระบุ ........ 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ นาย/นาง/นางสาว................................................................................................................... 

ตำแหนง ................................................................................. เบอรติดตอ ............................................................... 

หนวยงาน ............................................................................... จังหวัด ..................................................................... 

ท่ีอยู............................................................................................................................................................................ 

สวนท่ี 2 การดำเนินโครงการ 

1. จำนวนหนวยงานท่ีรวมบูรณาการในจงัหวัดจำนวน ………………….. หนวยงาน ไดแก 

 กรมพัฒนาท่ีดิน  กรมวิชาการเกษตร  กรมปศสุัตว  กรมสงเสรมิการเกษตร   กรมหมอนไหม 

 สำนักงานการปฏริูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม      กรมสงเสริมสหกรณ      กรมตรวจบัญชีสหกรณ       

 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  อ่ืน ๆ .....................................

2. งบประมาณ

2.1 ผลการเบกิจายงบประมาณ

 1) เปนไปตามแผน  2) นอยกวาแผน เนื่องจาก ......................................................................... 

 3) มากกวาแผน เนื่องจาก ............................................................................................................... 

2.2 เปนงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 

สำหรับ  1) การดำเนินงานของเจาหนาท่ี  2) ถายทอดความรู  3) สนับสนุนปจจัยการผลิต 

 4) สนับสนุนการจัดทำระบบอนุรักษดินและน้ำ  5) อ่ืน ๆ ระบุ ......................................... 

2.3 ความเพียงพอของงบประมาณ (เม่ือเทียบกับปริมาณงาน) 

  1) เพียงพอ    2) ไมเพียงพอ   

2.4 ความทันเวลาของงบประมาณ (เม่ือเทียบกับกรอบระยะเวลาปฏิบัติงาน) 

 1) ทันเวลา    2) ลาชา ควรมาในเดือน ...................................... 

3. การวางแผนการดำเนินงาน

3.1 ทานทราบหรือไมวา สศก. ไดจัดทำแนวทางการบริหารจัดการสินคาเกษตรสำคัญในระดับพ้ืนท่ี/จังหวัด

 1) ทราบ  2) ไมทราบ (หากไมทราบ ขามไปขอ 4.) 

* การสอบถามความเห็น/ทัศนคติ : คะแนนเต็ม 5 คะแนน

คาคะแนน   1 ความเห็น/ทัศนคติ ท่ีเห็นดวย นอยท่ีสุด กับประเด็นท่ีถาม

คาคะแนน 5 ความเห็น/ทัศนคติ ท่ีเห็นดวย มากท่ีสุด กับประเด็นท่ีถาม 
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3.2 ทานทราบจากชองทางใด 

 1) จากการเขารวมประชุมระดับจังหวัดดวยตนเอง ไดแก การประชุม ................................................ 

 2) ไดรับการถายทอดตอจากผูอ่ืน ................................................... 

 3) คนหาดวยตนเอง 

 4) อ่ืน ๆ ระบุ ....................................................... 

3.3 หนวยงานของทาน/ทานเองไดนำแนวทางการบริหารจัดการสินคาเกษตรระดับภาค/จังหวัด (ของ สศก.) 

มาประยุกตใชในการวางแผนการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีในจังหวัดของทานหรือไม 

 1) ใช  ระดับภาค  ระดับจังหวัด  อยางไร 

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

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

 2) ไมใช เนื่องจาก (ขามไปขอ 4.) 

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

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

3.4 ขอมูลท่ีใช ไดแก 

 1) ดานการผลิต  2) ดานการตลาด  3) ดานอ่ืน ๆ ไดแก .............................................................. 

3.5 ความคิดเห็นตอแนวทางการบริหารจัดการสินคาเกษตรระดับภาค/จังหวัด (ของ สศก.) 

ประเด็น 

ระดับความพงึพอใจ 
ระบุเหตุผล ทุกระดับ 

นอยที่สุด         มากทีสุ่ด 

1 2 3 4 5 

1) ความถ่ีในการใช ....................................................................... 

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

2) ความสะดวกในการใช ....................................................................... 

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

3) ความทันสมัยของขอมูล ....................................................................... 

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

4) ความครบถวนของขอมูล ....................................................................... 

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

5) ความถูกตองของขอมูล ....................................................................... 

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

6) ระดับความสอดคลองของแนวทางการ

บริหารจดัการสินคาเกษตรระดับภาค/จังหวัด

กับปริมาณการผลติ และความตองการของ

ตลาดในพ้ืนท่ี

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

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

5) ประโยชนท่ีไดรับจากการใช ....................................................................... 

....................................................................... 
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ประเด็น 

ระดับความพงึพอใจ 
ระบุเหตุผล ทุกระดับ 

นอยที่สุด         มากทีสุ่ด 

1 2 3 4 5 

7) ความพึงพอใจตอ แนวทางการบริหาร

จัดการสินคาเกษตรระดับภาค/จังหวัด (ของ

สศก.)  โดยรวม

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

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

3.6 ทานเห็นดวยกับแนวทางการบริหารจัดการสินคา ทุกสินคาหรือไม 

 1) เห็นดวยทุกสินคา 

 2) ไมเห็นดวย ไดแก สินคา..................................................... 

เนื่องจาก……………………………………………….ควรเปนแบบใด....................................................... 

3.7 ปญหา อุปสรรค ในการใช แนวทางการบริหารจัดการสินคาเกษตรระดับภาค/จังหวัด 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.8 ขอเสนอแนะในการจัดทำแนวทางการบริหารจัดการสินคาเกษตรระดับภาค/จังหวัด 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.9 ขอเสนอแนะในการนำแนวทางไปใชประโยชนกับโครงการฯ อยางท่ัวถึง 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. การประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามแผนรายจังหวัด

4.1 จังหวัดของทานไดมีการจัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามแผนรายจังหวัดหรือไม

 1) มี   จำนวนครั้งท่ีจัดประชุม    เปาหมาย ............................. ครั้ง 

     ผลการดำเนินงาน ............................. ครั้ง 

 2) ไมมี 

 3) ไมทราบ 

4.2 ทานไดเขารวมการประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามแผนรายจังหวัดหรือไม 

 1) เขารวม ........ คร้ัง เปนรายละเอียดเรื่อง (กรุณายกตัวอยาง)  ........................................................ 

 2) ไมไดเขารวม เนื่องจาก ............................... 

4.3 หลังจากการชี้แจงรายละเอียดโครงการแลว ทานมีความเขาใจในกิจกรรมการดำเนินงานตามแผนราย

จังหวัดหรือไม   

 1) ไมเขาใจ ไดแก เร่ือง .................................................... 

 2) เขาใจ ระดับ (1 นอยที่สุด – 5 มากที่สุด) .............................. 

4.4 กรณีไมไดเขารวม มีปญหาในการปฏิบัตงิานหรือไม 

 1) มี แกไขปญหาโดย ................................................................................................................................... 

 2) ไมมี เนื่องจาก ......................................................................................................................................... 
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5. การชี้แจงโครงการ สรางการรับรูและรับสมัครเกษตรกรเขารวมโครงการ

กิจกรรม หนวย เปาหมาย ผลการดำเนินงาน 

 1) การชี้แจงโครงการ ครั้ง 

 2) การรับสมัคร ครั้ง 

เกษตรกร ราย 

ไร 

6. การสนับสนนุปจจัยการผลติใหแกเกษตรกร (งบประมาณของโครงการ Agri-Map) หากไมมีขามไปขอ 6.

6.1 ผลการสนับสนุนปจจัยการผลิตใหแกเกษตรกร

ดานปริมาณปจจัยการผลติ ดานจำนวนเกษตรกร 

 1) เปนไปตามเปาหมาย  1) เปนไปตามเปาหมาย 

 2) นอยกวาเปาหมาย เน่ืองจาก ............................. 

…………………………………………………………………………….. 

 2) นอยกวาเปาหมาย เน่ืองจาก ..................................... 

…………………………………………………………………………………….. 

 3) เกินกวาเปาหมาย เน่ืองจาก 

…………………………………………………………………………….. 

 3) เกินกวาเปาหมาย เน่ืองจาก 

…………………………………………………………………………………….. 

6.2 ความทันเวลาของการสนับสนุนปจจัยการผลิตเม่ือเทียบกับแผนการดำเนินงาน 

 1) ทันเวลา    2) ลาชา เนื่องจาก ...................................... 

6.3 ความสอดคลองกับชวงเวลาของการสนับสนุนปจจัยการผลิตกับความตองการของเกษตรกร 

 1) สอดคลอง    2) ไมสอดคลอง เนื่องจาก .................................................................................... 

7. การจัดทำระบบอนุรักษดินและน้ำ (หากไมมีขามไปขอ 8.)

7.1 ความทันเวลาของการจัดทำระบบอนุรักษดินและน้ำ เม่ือเทียบกับแผนการดำเนินงาน

 1) ทันเวลา    2) ลาชา เนื่องจาก ............................................................................................................. 

7.2 ความสอดคลองกับชวงเวลาของการจัดทำระบบอนุรักษดินและน้ำกับความตองการของเกษตรกร 

 1) สอดคลอง    2) ไมสอดคลอง เนื่องจาก .............................................................................................. 

8. การถายทอดเทคโนโลยี/อบรมใหเกษตรกร (งบประมาณของโครงการ Zoning) หากไมมีการสนับสนุน

ขามไปขอ 9.

8.1 จำนวนหลักสูตรท่ีถายทอดความรูใหเกษตรกร 

1) เปาหมาย ………….. หลักสตูร 2) ผลการดำเนินงาน ................หลักสูตร 
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8.2 หลักสูตรท่ีถายทอดใหเกษตรกรและความเหมาะสมของหลักสูตร (1 นอยท่ีสุด – 5 มากท่ีสุด) 

หลักสูตร 

เปาหมาย 

(จำนวน) 

ผลการดำเนินงาน 

(จำนวน) 

ความเหมาะสม

ของหลักสูตร 

(1-5 คะแนน) 

เหตุผล 

คน คร้ัง คน คร้ัง 

 1. การผลิต ดูแลรักษา 

 2. การตลาด 

 3. การทำบัญชีตนทุนอาชีพ 

 4. การใช Agri - Map 

 5. อ่ืน ๆ ไดแก .................. 

8.3 กรุณาอธิบายลักษณะการถายทอดความรูโดยสังเขป เชน ถายทอดความรูพรอมกับการชี้แจงโครงการ  

การศึกษาดูงาน หรือเชิญวิทยากรจากหนวยงานอ่ืน เชน สถานีพัฒนาท่ีดิน เพ่ือใหความรู เปนตน 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9. ผลการดำเนินงาน

9.1 จำนวนเกษตรกรและพ้ืนท่ีท่ีเขารวมโครงการ (ปงบประมาณ พ.ศ.2564)

ชนิด

ผลผลิต

เดิม 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน 
จัดทำระบบอนุรักษ

ดินและน้ำ (ถามี) 
ปรับเปลี่ยนแลว เปน.... 

ไร ราย ไร ราย ไร ราย ชนิดสนิคาใหม ไร ราย 

1. ขาว 1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

2. อ่ืนๆ

ไดแก

……… 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

รวม 

10. การปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลติของเกษตรกร (ถาทราบ)

10.1 พ้ืนท่ีเขารวมโครงการ............................ไร 

 1) ปรับเปลี่ยนการผลิตเต็มพ้ืนท่ีท้ังหมดแลว 

 2) ปรับเปลี่ยนการผลิตบางสวน จำนวน .................. ไร 

10.2 กรณีท่ีเกษตรกรยังไมไดปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีเลย หรือปรับเปลี่ยนบางสวน เนื่องจาก (ตอบไดหลายขอ) 

 1) ยังคงตองการปลูกขาว     2) เกษตรกรขาดความเขาใจรายละเอียดโครงการ  3) ไมมีเงินลงทุนเพ่ิม 

 4) ไมมีแรงงาน   5) ขาดแคลนแหลงน้ำ   6) อ่ืน ๆ ระบุ................................................... 
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11. ปญหา และขอเสนอแนะในการดำเนินโครงการ/วิธีการแกปญหา

รายการ (ปญหา/ขอจำกัด) ขอเสนอแนะ/วิธีการแกปญหา(ถามี) 

1. การถายทอดความรูเพื่อการปรับเปลี่ยน

   1.1 สถานที่ ............................................................ 

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

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

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

   1.2 องคความรู/การถายทอด................................. 

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

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

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

   1.3 วัสดุ อุปกรณ ……………………………………………. 

…………………………………………………………………………… 

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

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

   1.4 ชวงเวลาในการจัด............................................ 

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

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

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

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

2. การสนับสนุนปจจัย

   2.1 ประเภท ........................................................... 

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

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

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

   2.2 ความเพียงพอ ................................................. 

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

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

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

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

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

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

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

3. การนำความรูไปใชในพืน้ทีป่รับเปลี่ยน

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

4. ขอจำกัดของพื้นที่เกษตรกร

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

5. การจัดการผลผลิตในสินคาทีป่รับเปลี่ยน

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

6. การดำเนินงานตามโครงการฯ.............................. 

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

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

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

7. ปญหาอ่ืน ๆ .............................................................. 

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

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

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

ขอขอบคุณท่ีสละเวลาใหขอมูล 

ศูนยประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โทร./โทรสาร 0 2579 0614 
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ภาคผนวกที่ 5 

ประมวลภาพการดำเนินงานและประเมินผลโครงการ 
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การปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ของเกษตรกร 

 

 

 

 

 

 

                 ประมง                         เกษตรผสมผสาน 

 

 

 

 

 

 

      พืชอายุสั้นรวมกับไมผลไมยืนตน                                  หมอนไหม 

 

 

 

 

 

 

             เกษตรผสมผสาน                                         เกษตรผสมผสาน 
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การลงพ้ืนที่เก็บรวบรวมขอมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร 
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