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บทสรุปผู้บริหาร 
โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง) ปี 2561 จัดท าขึ้น

เพ่ือถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
และด าเนินงานอย่างต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยส่งเสริมให้เกษตรกรที่มีความสมัครใจ ได้น้อมน า
หลักเกษตรทฤษฎีใหม่ไปปรับใช้ในพ้ืนที่ของตนเองอย่างเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ของเกษตรกร 
ตามภูมิสังคมของแต่ละพ้ืนที่โดยมุ่งหวังจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ในการลดรายจ่ายเพ่ิมรายได้ 
อันเกิดจากการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน โดยการสร้างอาชีพอย่างเหมาะสม
กับทรัพยากรและปัจจัยการผลิตที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า การประเมินผลครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผล
การด าเนินงาน ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ 

ผลการประเมิน พบว่า มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างานเพื่อขับเคลื่อนโครงการ
ทั้งระดับกระทรวงฯ และระดับจังหวัด เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ รายใหม่ ปี 2561 จ านวน 70,172 ราย 
และเกษตรกรรายเดิม ปี 2560 จ านวน 70,034 ราย ปราชญ์เกษตรฯ 4,800 ราย ภาครัฐ 13 หน่วยงาน 
ภาคเอกชน 7 บริษัท และสถาบันการศึกษา เบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้น 295 .41 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 84.39 ของงบประมาณท่ีได้รับ 350.07 ล้านบาท 

ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพ่ือการพ่ึงพาตนเองเบื้องต้น การจัดอบรม
หลักสูตรกลางการปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ มีการเตรียมจัดหาตลาดรองรับผลผลิตของเกษตรกรแล้ว 
212 แห่ง รวมถึงได้ติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกรเพ่ือให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการท าเกษตรทฤษฎีใหม่โดยยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า เกษตรกรฯ ปี 2560 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการท า
เกษตรทฤษฎีใหม่ ร้อยละ 97.73 และมีความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ 97.60 และ 
มีความรู้การท าบัญชีครัวเรือน ร้อยละ 77.90 ส าหรับเกษตรกรฯ ปี 61 มีความรู้เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่  
ร้อยละ 98.61 ความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ 98.48 และมีความรู้การท าบัญชีครัวเรือน 
ร้อยละ 92.38 นอกจากนี้ พบว่าเกษตรกรฯ ปี 2560 มีการน าความรู้เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่หรือ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันร้อยละ 84.24 ส าหรับเกษตรกรฯ ปี 2561 
ได้น าความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันร้อยละ 94.73 เกษตรกรฯ ปี 2560 มีการปรับเปลี่ยนการใช้พ้ืนที่ 
โดยการเพ่ิมพ้ืนที่แหล่งน้ า พ้ืนที่ปลูกพืช และลดพ้ืนที่นาและพ้ืนที่อยู่อาศัย/เลี้ยงสัตว์ ส าหรับเกษตรกรฯ 
ปี 2561 มีการปรับเปลี่ยนโดยการเพิ่มพื้นที่แหล่งน้ า พื้นที่ท านา และลดพื้นที่ปลูกพืชที่อยู่อาศัย
และเลี้ยงสัตว์ลง การท ากิจกรรมในแปลงเกษตรกรฯ ปี 2560 มีการด าเนินกิจกรรมในขั้นที่ 3 (ท าให้พอกิน 
ท าให้พอแบ่งปัน และมีรายได้เสริม) มากขึ้นร้อยละ 2.78 ส่วน เกษตรกรฯ ปี 2561 ด าเนินกิจกรรมในขั้นที่ 3 
ลดลงร้อยละ 9.14 เนื ่องจากปัจจัยการผลิตที ่ได้รับจากโครงการบางส่วน ยังไม่ได้ผลผลิต และ
เกษตรกรมีการด าเนินกิจกรรมในขั้นที่ 1 (ท าให้พอกิน) และกิจกรรมในขั้นที่ 2 (ท าให้พอกิน ท าให้พอ
แบ่งปัน) เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.20 และ 0.28 ตามล าดับ เนื่องจากเกษตรกรเน้นบริโภคในครัวเรือน
และเก็บผลผลิตไว้ท าพันธุ์ก่อน  
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ด้านเศรษฐกิจของครัวเรือน เกษตรกรฯปี 2560 มีรายได้จากการจ าหน่ายผลผลิต 6,067.35 บาทต่อไร่ 
และเกษตรกรฯ ปี 2561 มีรายได้จากการจ าหน่ายผลผลิต 4,463.42 บาทต่อไร่ ด้านการพ่ึงพาตนเอง
เกษตรกรฯ ปี 2560 สามารถลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและต้นทุนการผลิตโดยการพ่ึงพาตนเอง 2,236.77 บาทต่อไร่ 
ประกอบด้วย การลดค่าใช้จ่ายโดยการบริโภคผลผลิตของตนเอง 1,041.88บาทต่อไร่ และลดต้นทุนการผลิต
จากการใช้ปัจจัยการผลิตของตนเอง1,194.91 บาทต่อไร่ ส่วนการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นของครัวเรือน 
เกษตรกรร้อยละ 11.61 มีค่าใช้จ่ายไม่จ าเป็นลดลง 796.66 บาทต่อเดือนจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้
จ่าย ส าหรับเกษตรกรฯ ปี 2561 สามารถลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและต้นทุนการผลิตโดยการพ่ึงพา
ตนเอง 1,597.95 บาทต่อไร่ โดยลดค่าใช้จ่ายโดยการบริโภคผลผลิตของตนเอง 832.45 บาทต่อไร่ และ
ลดต้นทุนการผลิตจากการใช้ปัจจัยการผลิตของตนเอง 765.50 บาทต่อไร่ ส่วนการลดค่าใช้จ่าย
ที่ไม่จ าเป็นของครัวเรือน เกษตรกรร้อยละ 12.19 มีค่าใช้จ่ายไม่จ าเป็นลดลง 798.95 บาทต่อเดือน 
จากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้จ่าย หลังจากเข้าร่วมโครงการ เกษตรกรมีการท ากิจกรรมในแปลง 
ลดต้นทุนการโดยการพึ่งพาตนเองมากขึ้น จ าหน่ายผลผลิตท าให้มีกิจกรรมและรายได้ตลอดทั้งปี  
ด้านความยั่งยืนของโครงการ เกษตรกรฯ ปี 2561 ร้อยละ 21.05 สามารถพัฒนาแปลงสู่เกษตรทฤษฎี
ใหม่เต็มรูปแบบได้ตามหลักเกณฑ์ (เพิ่มขึ้นร้อยละ5.12) เกษตรกรฯ ปี 2560 ร้อยละ 25.09 สามารถ
พัฒนาเป็นเกษตรกรต้นแบบตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 1 และปฏิบัติตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่
ขั้นที่ 2 และ ขั้นที่ 3 ได้ (เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 2.04) เกษตรกรที่มีการปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตเป็นเกษตร
ทฤษฎีใหม่ โดยการน าหลักของเศรษฐกิจพอเพียง และการท าเกษตรทฤษฎีใหม่มาใช้ในแปลงของ
ตนเอง โดยเกษตรกรฯ ปี 2560 ร้อยละ 34.57 มีค่าใช้จ่ายในครัวเรือนลดลง และเกษตรกรฯ ปี 2561 
ร้อยละ 37.67 มีค่าใช้จ่ายในครัวเรือนลดลง ส าหรับการขยายผลการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรกรฯ ปี 2560 
ร้อยละ 51.89 มีการเผยแพร่ขยายผล เฉลี ่ย 27ราย มีเกษตรกรน าไปปฏิบัติแล้ว 14 ราย ส าหรับ
เกษตรกรฯ ปี 2561 ร้อยละ 46.81มีการเผยแพร่ขยายผล เฉลี่ย 15 รายโดยเกษตรกรน าไปปฏิบัติแล้ว 7 ราย 
ส่วนที่เหลือ ร้อยละ 46.67 และ ร้อยละ 53.19 ยังไม่ได้เผยแพร่ขยายผลองค์ความรู้ เนื่องจากเพิ่งเข้ า
ร่วมโครงการ ความรู้ไม่เพียงพอในการเผยแพร่ อยู่ระหว่างการปรับปรุงแปลงของตนเองก่อน อีกทั้งต้อง
อาศัยระยะเวลาในการสั่งสมประสบการณ ์

ทั้งนี้ เพ่ือให้การขับเคลื่อนการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  
ควรสนับสนุนงบประมาณให้สอดคล้องกับความต้องการปัจจัยการผลิตของเกษตรกรการก าหนด
เป้าหมาย และสนับสนุนปัจจัยการผลิต และการส่งเสริมองค์ความรู้ ควรเป็นไปตามศักยภาพของพ้ืนที่ 
ความพร้อมและความต้องการของเกษตรกร รวมทั้งตรงกับการจัดกลุ่มของเกษตรกร นอกจากนี้
ควรค านึงถึงการปรับพ้ืนที่ตามองค์ประกอบของเกษตรทฤษฎีใหม่ และให้ความส าคัญถึงการบริหาร
จัดการน้ าและการใช้พ้ืนที่ให้มีประสิทธิภาพ ชี้แจงท าความเข้าใจบทบาทของ 5 ประสาน ที่เกี่ยวข้อง
จัดท าคู่มือพร้อมแผนการปฏิบัติงานโครงการให้มีความชัดเจนส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีการบูรณาการ
เพ่ือให้โครงการสามารถด าเนินได้ในทางปฏิบัติ 
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 Executive Summary 
 
The New Theory in Agriculture Project had been implementing during 2561-2562 in 
remembrance of His Majesty the late king Bhumibol Adulyadej. The project aims to 
promote farmers, on voluntary basis, to embrace the new agricultural theory to adapt 
to their own farming areas which suit for its environmental contexts and to improve 
the quality of life of farmers by reducing expenditure, increasing revenue with rising 
from the development of their Own family, and community by creating properly 
occupation under the existing resources and inputs. This evaluation intendes to assess 
the performance and results of the project. 
 The assessment found that steering committees and working groups were 
appointed in both ministry level and provincial level. There were 70,034 farmers and 
70,172 farmers join the project in 2560 and 2561 respectively. Moreover, 4,800 local 
agricultural expertise, 13 government agencies, 7 private companies, and academics 
also joined the project. Total budgets were totally disbursed 295.41 million Baht, 
equivalent to 84.39 percent of allocated budget. 
 Related sectors supported inputs for self-reliance production and to organize 
fine-tune training courses for the agricultural concept. The market has been prepared 
for the production of 212 farmers. On-farm visits to provide advice on the farming of 
new theories based on sufficiency economy philosophy (SEP) also occurred. As 2560 
results, 97.73 percent of farmers had a knowledge of the new farming principles, 97.60 
percent of farmers had the knowledge of the SEP, 77.90 percent of farmers had the 
knowledge of household accounting. In 2561 results, 98.61 percent of farmers had a 
new knowledge of agricultural theory 98.48 percent of farmers knowledge of the SEP, 
and 92.38 percent of farmers had the knowledge of making household accounting. 
Besides, 84.24 percent and 94.73 percent of farmers applied knowledge of the new 
theory of agriculture or the SEP in ordinary life. Farmers in both years modified the use 
of space by increasing the water supply area, planting areas, and reducing the living 
and raising animal area. In 2560, farmers increased the third step activity of the New 
Theory (Farming for self consumption, for sharing, and for earning extra income) by 2.78 
percent, while decreased by 9.14 percent in 2561 due to transformation period of 
production. Another reason of decreasing of the third step was that farmers focused on 
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the first and second step which increased 13.20 and 0.28 percent respectively in that 
year.  
 For farm income, farmers earned 6,067.35 baht/rai in 2560 and 4,463.42 baht/rai 
in 2561 Farmers could reduce household expenditure and production cost by 2,236.77 
baht/rai in 2560 because of more self-reliance. In details, those farmers reduced 
expenditure, by consuming their own product, around 1,041.88 baht/rai, reduced 
production cost by 1,194.91 baht/rai, and reduced unnecessary household expenditure 
up to 11.61 percent. For the year 2561, household expenditure and production costs 
reduced by 1,597.95 baht/rai because of consuming own products 832.45 baht/rai, 
reduced production costs 765.50 baht/rai, and reduced unnecessary household 
expenditure by 12.19 percent from the change of spending habits. 
 For the sustainability of the project, in 2561, 21.05 percent can develop into 
full-scale new agricultural theory, which higher the set target, which was 5.12 percent. 
Moreover, 25 percent of farmers who joined the project since 2560 can be developed 
as a prototype farmer along the new agricultural theory. For the expansion of farming 
results, 51.89 percent of farmers who joined the project since 2560 did the expansion 
activities, while for 2561, around 53.19 percent did this expansion due to recently 
joined the project, and without enough knowledge and experience. 
 In order to mobilize the new theory of agriculture to be more efficiently and 
effectively, budget in accordance with the needs of farmer’s production factors should 
be provided. This budget should support production factor and promoting the 
knowledge based on potential of the area, readiness and requirements of the farmer, 
as well as the group of farmers. Besides, awareness of the roles of five-coordinators 
should be raised and a implementing manual, with clear operational plan of relevant 
authorities should be cascaded. Lastly, integrated roles and responsibilities should be 
concerned in order to make the project more fruitful. 
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ค าน า 
 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย 
จึงได้จัดท าโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ขึ้นเพ่ือถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และด าเนินงานอย่างต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
และให้สอดคล้องกับแนวทางการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน ตามวาระของประเทศ โดยส่งเสริมให้
เกษตรกรที่มีความสมัครใจ และ “ระเบิดจากข้างใน” ซึ่งต้องการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ จากทุกต าบล
ของประเทศไทยเพ่ิมขึ้น ในปี 2561 อีกจ านวน 70,000 ราย รวมทั้งสิ้น 140,000 ราย (ปี 2560 - ปี 2561) 
ได้น้อมน าหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ไปปรับใช้ในพ้ืนที่ของตนเองอย่างเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ของ
เกษตรกร ตามภูมิสังคมของแต่ละพื้นที่โดยมุ่งหวังจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ในการลด
รายจ่ายเพ่ิมรายได้ อันเกิดจากการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน โดยการสร้างอาชีพ
อย่างเหมาะสมกับทรัพยากรและปัจจัยการผลิตที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า 

 

ศูนย์ประเมินผล ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้รับมอบหมายให้ประเมินผลโครงการในภาพรวม 
โดยร่วมกับส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1-12 เพื่อทราบผลการด าเนินงาน ผลผลิต และผลลัพธ์
ของโครงการ ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการด าเนินงานโครงการในระยะต่อไป 

 

รายงานฉบับนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงาน
โครงการ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่ร่วมให้ข้อมูล รวมทั้งประสานงานนัดหมายเกษตรกร ท าให้
รายงานการประเมินผลโครงการส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้รับ
ประโยชน์จากเอกสารรายงานการประเมินผลฉบับนี้ จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 
ศูนย์ประเมินผล 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
พฤษภาคม 2562 
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บทที่ 1 
สาระส าคัญของโครงการ 

 
1.1 ความเป็นมาของโครงการ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ทรงพระราชทานปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตอยู่ด้วยความม่ันคงและยั่งยืน ทรงคิดค้นเกษตรทฤษฎีใหม่ 
เป็นแนวพระราชด าริ เพ่ือแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมที่ไม่ได้ผลในเขตแห้งแล้งขาดแคลนน  าในการเกษตร 
โดยเฉพาะการประกอบอาชีพทางการเกษตรโดยอาศัยน  าฝนเป็นหลัก ซึ่งมีความเสี่ยงสูงในการขาดแคลนน  า 
กรณีฝนทิ งช่วงและปริมาณน  าฝนไม่เพียงพอในการเพาะปลูก 

“เกษตรทฤษฎีใหม่” คือ ระบบการเกษตรที่เน้นการจัดสรรทรัพยากรน  าในไร่นาให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
จัดสรรพื นที่เพ่ือใช้ในการเพาะปลูกเพ่ือบริโภคในครัวเรือนเป็นหลักที่มีเหลือจึงขาย มีการสร้างผลผลิตอาหาร
ที่เพียงพอ และสร้างการผลิตที่หลากหลายส าหรับแหล่งรายได้ที่มั่นคงของครัวเรือนสร้างความม่ันคงด้านอาหาร 
เกิดการพึ่งพาตนเอง และลดการพ่ึงพาจากภายนอก การท าเกษตรทฤษฎีใหม่จะเน้นส าหรับเกษตรกรรายย่อย
ที่มีพื นที่ท ากินน้อย มีแหล่งน  าในไร่นาไว้ใช้ประโยชน์ในการท าการเกษตร ส าหรับ “เกษตรผสมผสาน” 
เป็นระบบเกษตรที่มีการปลูกพืชและเลี ยงสัตว์หลากหลายชนิดในพื นที่เดียวกัน โดยมีกิจกรรมแต่ละชนิดเกื อกูล
ประโยชน์ต่อกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในไร่นาได้อย่างเหมาะสมเกิดประโยชน์สูงสุด 
มีความสมดุลต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และเกิดการเพ่ิมพูนความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ การเกื อกูลกัน
ระหว่างพืชและสัตว์ เศรษฐกิจและผลพลอยได้จากการปลูกพืชจะเป็นประโยชน์ต่อกิจกรรมการเลี ยงสัตว์  
และผลที่ได้จากการเลี ยงสัตว์จะเป็นประโยชน์ต่อพืช  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย 
จึงได้จัดท าโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ขึ นเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และด าเนินงานอย่างต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และให้สอดคล้องกับ
แนวทางการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน ตามวาระของประเทศ โดยส่งเสริมให้เกษตรกรที่มีความสมัครใจ และ 
“ระเบิดจากข้างใน” ซึ่งต้องการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ จากทุกต าบลของประเทศไทยเพิ่มขึ น ในปี 2561 
อีกจ านวน 70,000 ราย รวมทั งสิ น 140,000 ราย (ปี 2560 - ปี 2561) ได้น้อมน าหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ไปปรับใช้
ในพื นที่ของตนเองอย่างเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสภาพพื นที่ของเกษตรกร ตามภูมิสังคมของแต่ละพื นที่
โดยมุ่งหวังจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ในการลดรายจ่ายเพ่ิมรายได้ อันเกิดจากการพัฒนาศักยภาพ
ของตนเอง ครอบครัว และชุมชน โดยการสร้างอาชีพอย่างเหมาะสมกับทรัพยากรและปัจจัยการผลิตที่มีอยู่
อย่างคุ้มค่า 
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1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1.2.1 เพ่ือร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย 
1.2.2 เพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระบบ

เกษตรทฤษฎีใหม่ และสามารถน าไปปรับใช้เพื่อการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 
1.2.3 เพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีศักยภาพในการด าเนินกิจกรรมทางการเกษตร

ตามแนวทฤษฎีใหม่ขั นที่ 1 และสามารถพัฒนาไปสู่ขั นที่ 2 และขั นที่ 3 ได้ต่อไป 

1.3 เป้าหมายและงบประมาณของโครงการ 
1.3.1 เกษตรกรรายใหม่ปี 2561 ที่มีความสมัครใจ และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ในพื นที่ 

882 อ าเภอ ทุกต าบล จ านวน 70,000 ราย 
1.3.2 เกษตรกรรายเดิม ปี 2560 จ านวน 70,000 ราย ที่เข้าร่วมโครงการฯ มีการประเมินศักยภาพ 

และจัดกลุ่มเพ่ือการพัฒนาตามแนวทางที่ก าหนดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยได้รับงบประมาณทั งสิ น 
จ านวน 350.07 ล้านบาท 

1.4 วิธีการด าเนินงานโครงการ 
1.4.1 เป้าหมาย/การคัดเลือก 

1) เกษตรกรรายใหม่ปี 2561 จ านวน 70,000 ราย ทั่วประเทศ จังหวัดรับสมัครและเลือกเกษตรกร
รายใหม่ปี 2561 ตามคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ที่ก าหนด โดยก าหนดเป้าหมาย 

1.1) ใช้จ านวนเกษตรกรรายเดิมปี 2560 ของแต่ละจังหวัดขยายผลอีก 1 เท่า (เพ่ือนชวนเพ่ือน) 
1.2) สามารถปรบัเฉลี่ยไปแต่ละต าบลให้มีความเหมาะสมให้ครบตามเป้าหมายของแตล่ะจังหวัด 

2) ปราชญ์เกษตร/เกษตรกรต้นแบบ จังหวัดสามารถคัดเลือกปราชญ์เกษตรและเกษตรกร
ต้นแบบเพ่ิมเติมได้ โดยอาจคัดเลือกจากเกษตรกรที่ร่วมโครงการ ปี 2560 ปราชญ์ชาวบ้านของส านักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดี/สามารถสื่อสาร/มีจิตอาสา (อัตราส่วน : 
รับผิดชอบเกษตรกร 1 : 3 – 5 > 10) 

3) เกษตรกรรายเดิม ปี 2560 จ านวน 70,000 ราย ทั่วประเทศ โดยประเมินศักยภาพและจัดกลุ่ม
เพ่ือพัฒนาต่อเนื่อง 

1.4.2 คุณสมบัติของเกษตรกรและพื นที่เข้าร่วมโครงการ 
1) หลักเกณฑ์การคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ปี 2561 (รายใหม่ 70,000 ราย) 

1.1) คุณสมบัติ 
(1) มีความสมัครใจท าเกษตรทฤษฎีใหม่ 
(2) มีความพร้อมที่ “ระเบิดจากข้างใน” มีความตั งใจจริงและต้องการท าเกษตร

ทฤษฎีใหม่ด้วยตนเอง 
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1.2) พื นที่ 
(1) Start Zero (เริ่มต้นกิจกรรมจากที่ดินว่างเปล่า หรือที่ดินซึ่งมีการท ากิจกรรม

การเกษตรเชิงเดี่ยว เช่น ข้าวอย่างเดียว ซึ่งที่ดินแปลงดังกล่าว อาจเป็นที่ดินทั งแปลงของเกษตรกร หรือแบ่งมา
ท าแค่เพียงบางส่วนก็ได้) หรือเป็นพื นที่การท าการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสานมาก่อน  

(2) มีแหล่งน  าของตนเองหรือแหล่งน  าธรรมชาติหรือคลองชลประทาน และต้องมีน  าใช้
เพียงพอในการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ตลอดปี 

1.3) ปัจจัยทางกายภาพของพื นที่ที่เก่ียวข้องมีความพร้อม  
1.4) เกษตรกรที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ยื่นเอกสารหลักฐาน ดังนี  

(1) ใบสมัคร  
(2) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
(3) ส าเนาบัตรประชาชน 
(4) ส าเนาเอกสารสิทธิ์ในที่ดินที่เข้าร่วมโครงการ เอกสารที่หน่วยงานราชการ

ให้การรับรองการใช้ประโยชน์ในที่ดิน (ส.ป.ก.4-01 นส.2 นส.3 นส.4 นส.5 โฉนด สัญญาเช่า สัญญาเช่าซื อ) 
2) หลักเกณฑ์การประเมินศักยภาพเกษตรกรและจัดกลุ่มเกษตรกรปี 2560 (รายเดิม 70,000 ราย)

พิจารณาจากข้อมูลแหล่งน  า ที่ดิน แรงงาน และพฤติกรรมของเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ และประเมิน
ศักยภาพโดยใช้หลักเกณฑ์การแบ่งกลุ่มเกษตรกรตามค านิยามและตัวบ่งชี  เป็น 3 กลุ่ม เพ่ือน าไปวิเคราะห์และ
ก าหนดแนวทางการพัฒนาตามการจัดกลุ่ม ดังนี  

ตารางท่ี 1.1 หลักเกณฑ์การประเมินศักยภาพเกษตรกร และการจัดกลุ่มเกษตรกรปี 2560 
กลุ่ม ค านิยาม 
A 1. เป็นเกษตรกรที่ประสบผลส าเรจ็ในเกษตรทฤษฎีใหม่ขั นที่1  

 2. เป็นเกษตรกรทีส่ามารถเป็นต้นแบบได ้
B 1. เป็นเกษตรกรทีม่ีแนวโน้มจะประสบผลส าเรจ็ในเกษตรทฤษฎีใหม ่ขั นท่ี 1 

 2. เป็นเกษตรกรทีต่้องไดร้ับการพฒันาเพิ่มเตมิให้สามารถเป็นเกษตรทฤษฎีใหม ่
C 1. เป็นเกษตรกรทีย่ังขาดศักยภาพในการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ขั นท่ี 1 

 2. เป็นเกษตรกรทีต่้องไดร้ับการพฒันาเต็มรูปแบบเพื่อให้เกิดการพึ่งพา 
ที่มา: ส านักงานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2561) 
 

 
 
 
 
 
 
 



4 

1.4.3 บทบาทหน้าที่ของ 5 ประสาน 
บทบาทหน้าที่การปฏิบัติงานขับเคลื่อนที่ส าคัญของ “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ 

ถวายในหลวงปีงบประมาณ 2561 ดังนี  

ตารางท่ี 1.2 บทบาทหน้าที่ของ 5 ประสาน  
5 ประสาน กิจกรรมและการปฏิบัติงาน ระยะเวลาด าเนินงาน 

1. เกษตรกรโครงการ 
- เกษตรกรรายใหม ่

1. พบปะกับปราชญ์เกษตร/เกษตรกรต้นแบบ ภาครัฐ ในพื นที่ 
เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการท าเกษตรทฤษฎีใหม ่

พฤศจิกายน 2560 
 

ปี 2561 2. เข้ารับการอบรมหลักสูตรกลาง การปรับแนวคดิเกษตรทฤษฎีใหม่ 
ของหน่วยงานรับผิดชอบ 

ธันวาคม 2560 
 

 3. จัดท าผังแปลง/วางแผนการผลติตามสภาพพื นที่ ทรัพยากร 
แหล่งน  า ปัจจัยโครงสร้างพื นฐาน ก าลังแรงงาน 

มกราคม 2561 
 

 4. ปรับพื นท่ีเพื่อเตรียมความพร้อมท าการผลิต มกราคม 2561 
 5. ลงมือท าการผลิตในแปลงตนเองตามผังฟารม์/แผนการผลติ 

(ท าการผลติที่ตนถนัด ท าให้ง่าย ลงทุนน้อย ตามก าลังของตนเอง) 
- ท าให้พอกิน 
- ท าให้พอแบ่ง 
- ท าให้มีรายได้เสริม 

 
 
มกราคม - มีนาคม 2561 
เมษายน - มิถุนายน 2561 
กรกฎาคม - กันยายน 2561 

 6. จัดท าบัญชีครัวเรือน/บัญชีฟาร์ม ตามค าแนะน าอย่างต่อเนื่อง 
และใช้ประโยชน์จากการท าบัญชี เพื่อวางแผนในการ
ประกอบอาชีพ และการด าเนินชีวติครอบครัวได ้

มกราคม - ธันวาคม 2561 

 7. พัฒนาการผลติและสรา้งความเข้มแข็งให้สามารถผลติอย่าง
พึ่งพาตนเองได้เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาแปลง
ตนเองสู่เกษตรทฤษฎีใหม่เต็มรูปแบบ 

มกราคม - ธันวาคม 2561 

 8. รับการตรวจเยี่ยม/ค าแนะน าจาก 3 ประสาน/5 ประสาน และ
ปฏิบัติตามค าแนะน า 

มกราคม - ธันวาคม 2561 

- เกษตรกรรายเดมิ 
ปี 2560 (ตามการ 

1. ร่วมประชุมหรือร่วมเวทีประชาคมในการก าหนดแนวทางการ
พัฒนาตามผลการจัดกลุม่ 

มกราคม 2561 

ประเมินศักยภาพ 
และการจัดกลุ่ม 
A,B,C) 

2. ตรวจสอบ/ทบทวน แผนการผลิตของตนเองให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ และแนวทางการพัฒนาเพื่อให้เกิดการผลิต
ที่มีประสิทธิภาพสามารถพ่ึงพาตนเอง และพัฒนาแปลงสู่
เกษตรทฤษฎีใหมเ่ต็มรูปแบบ 

มกราคม 2561 

 3. ปรับพื นท่ี และลงมือผลติในแปลงตนเองตามแนวทางที่
ก าหนด/ค าแนะน า ของหน่วยงาน/ปราชญเ์กษตร 

มกราคม - มีนาคม 2651 

 4. พัฒนาแปลงการผลติของตนเองสู่เกษตรทฤษฎีใหมเ่ตม็รปูแบบ เมษายน - มิถุนายน 2561 

ที่มา: ส านักงานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2561)  
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ตารางท่ี 1.2 บทบาทหน้าที่ของ 5 ประสาน (ต่อ) 
5 ประสาน กิจกรรมและการปฏิบัติงาน ระยะเวลาด าเนินงาน 

- เกษตรกรรายเดมิ 
ปี 2560 (ตามการ
ประเมินศักยภาพ  

5. จัดท าบัญชีครัวเรือน/บัญชีฟารม์ ตามค าแนะน าอย่างต่อเนื่อง 
และใช้ประโยชน์จากการท าบัญชี เพื่อวางแผนในการประกอบ
อาชีพ และการด าเนินชีวิตครอบครัวได ้

มกราคม - ธันวาคม 2561 

และการจัดกลุ่ม 
A,B,C) (ต่อ) 

6. ประสานภาครัฐ/เครือข่ายเกษตรกรในพื นท่ี เพื่อท าให้เกิดการ
รวมกลุม่สรา้งความเข้มแข็ง 

กรกฎาคม - กันยายน 2561 

 7. พัฒนาแปลงการผลิตของตนเองสู่เกษตรกรต้นแบบ พ่ึงพา
ตนเอง (ทฤษฎีใหม่ขั นที่ 1) การรวมกลุ่มสร้างความเข้มแข็ง 
(ทฤษฎีใหม่ขั นที่ 2 และการเช่ือมโยงตลาด (ทฤษฎีใหม่ขั นที่ 3) 
ตามล าดับ 

กันยายน - ธันวาคม 2561 

2. ปราชญ์เกษตร/
เกษตรกรต้นแบบ  
(ตัวช่วย) 

1. ร่วมพบปะ 5 ประสาน/3 ประสาน เพื่อสร้างการรับรู้  
การขับเคลื่อนโครงการ “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ 
ถวายในหลวง” ตามก าหนดนดัหมาย 

ตุลาคม - ธันวาคม 2560 

 2. สร้างแรงบันดาลใจ เพื่อปรับวิธคีิดเปลีย่นวิธีท าให้กับเกษตรกร
เป้าหมายทีร่ับผดิชอบ ท าให้เกิดความเข้าใจ เข้าถึงแนวทาง
การท าเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อการพึ่งพาตนเองที่แท้จริง เช่น 
ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ แนวทางการท าเกษตรทฤษฎใีหม ่
และการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ธันวาคม 2560 
 

 3. ให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษากับเกษตรกรในพื นท่ีรับผิดชอบ 
ในการจัดท าผังฟารม์/แผนการผลติ สอดคล้องแนวทางการท า
เกษตรทฤษฎีใหม่ท่ีเหมาะสมกับสภาพพื นที่ 

มกราคม - ธันวาคม 2561 

 4. เยี่ยมเยยีน/ให้ค าแนะน า/ช่วยเหลือ (ลักษณะเพื่อนช่วยเพื่อน) 
ไปด้วยกันกับ 3 ประสาน/5 ประสาน ตามที่นัดหมาย 

มกราคม - ธันวาคม 2561 

3. ภาครัฐ (หน่วยหลัก) 1. รับสมัครและคัดเลือกเกษตรกรโครงการ (รายใหม่ปี 2561) 
2. ประเมินศักยภาพและจัดกลุ่มเกษตรกร (รายเดมิ  ปี 2560)  
3. วิเคราะห์เพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนาตามการจดักลุม่ร่วมกันกับ

ปราชญ์เกษตร และหน่วยงานรับผิดชอบในพื นที่ ให้เป็นไปตาม
บริบท สถานการณ์ สภาพพื นที่ ความพร้อมของเกษตรกร 
เช่น จัดเวทีประชาคมเพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน 

ด าเนินการตามแผนปฏิบตัิ
การขับเคลื่อนเกษตร
ทฤษฎีใหม่ ตามระยะเวลา
ที่ก าหนด (เริ่มตั งแต่
ตุลาคม 2560 – 
ธันวาคม 2561) 

 4. ประสานอ านวยการ เพื่อให้เกิดการส่งเสริม สนับสนุนจาก
ทุกภาคส่วนร่วมด าเนินการ 

 

 5. ให้ค าแนะน าการจัดท าผังฟาร์ม/แผนการผลิต ร่วมกับปราชญ์
เกษตร/เกษตรกรต้นแบบในพื นที ่

 

 6. ให้ค าแนะน า เพิ่มพูนความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมการผลิต
ที่เหมาะสมกับสภาพพื นที่ตามความต้องการของเกษตรกร 

 

ที่มา: ส านักงานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2561)  
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ตารางท่ี 1.2 บทบาทหน้าที่ของ 5 ประสาน (ต่อ) 
5 ประสาน กิจกรรมและการปฏิบัติงาน ระยะเวลาด าเนินงาน 

3. ภาครัฐ (หน่วยหลกั) 
(ต่อ) 

7. จัดอบรมเพื่อปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ (หลักสูตรกลาง) 
ส าหรับเกษตรกรรายใหม ่

 

 8. ส่งเสรมิสนับสนุน ให้ท าการเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์ 
ในแปลงการผลิต 

 

 9. สนับสนุนปจัจัยการผลติ ตามความจ าเป็นเพื่อการเรียนรู้ ในการท า
เกษตรอย่างพึ่งพาตนเอง 

 

 10. ประสานภาคเอกชน/สหกรณ ์ในการรวบรวม/จัดหาตลาด 
หรือสถานท่ีจ าหน่าย เพื่อรองรับผลผลิต 

 

 11. ติดตาม/เยี่ยมเยียน และแก้ไขปัญหา (ไปด้วยกันกับ 3 ประสาน/
5 ประสาน) ตามที่นัดหมาย 

 

 12. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สร้างการรับรู้เกษตรทฤษฎีใหม่
เป็นระยะ ๆ และต่อเนื่อง 

 

4. ภาคเอกชน  
(หน่วยสนับสนุน) 

1. ร่วมพบปะ 3 ประสาน/5 ประสาน เพื่อสรา้งการรับรู้การขบัเคลื่อน
โครงการ “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” 
ตามก าหนดนดัหมาย 

พฤศจิกายน 2560 
 

 2. สนับสนุนด้านเทคนิค วิชาการผลิต ตามความต้องการของ
เกษตรกร 

มกราคม - ธันวาคม 2561 

 3. สนับสนุนปัจจัยการผลิตทีเ่หมาะสมตามสภาพพื นที่ และความ
ตอ้งการของเกษตร 

 

 4. ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมการผลติสมยัใหม่ ควบคู่
ภูมิปัญญาชาวบ้าน และภูมิปญัญาท้องถิ่นให้เหมาะสม 

 

 5. ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ดา้นการบริหารจัดการ  
การจัดการตลาด และการท าธุรกจิเกษตร 

 

 6. จัดหาตลาด หรือสถานท่ีจัดจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร  

 7. ติดตาม/เยีย่มเยยีน (ไปด้วยกันกับ 3 ประสาน /5 ประสาน) 
ตามที่นัดหมาย ในพื นท่ีที่รับผิดชอบ 

 

 8. ประชาสัมพันธเ์ผยแพรส่ร้างการรับรูเ้กษตรทฤษฎีใหมเ่ป็นระยะ ๆ  
และต่อเนื่อง 

 

5) สถาบันการศึกษา 
(หน่วยสนับสนุน) 

1. ร่วมพบปะ 3 ประสาน/5 ประสาน เพื่อสรา้งการรับรู้การ
ขับเคลื่อนโครงการ “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ 
ถวายในหลวง” ตามก าหนดนดัหมาย 

พฤศจิกายน 2560 

 2. สนับสนุน/ให้ค าแนะน า ด้านเทคนิค วิชาการด้านการเกษตร 
ตามความต้องการของเกษตรกร 

มกราคม - ธันวาคม 2561 

 3. ศึกษา วิจัย ค้นคว้า การท าการเกษตรเพื่อต่อยอดการพัฒนา  

ที่มา: ส านักงานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2561)  
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ตารางท่ี 1.2 บทบาทหน้าที่ของ 5 ประสาน (ต่อ) 
5 ประสาน กิจกรรมและการปฏิบัติงาน ระยะเวลาด าเนินงาน 

5) สถาบันการศึกษา 
(หน่วยสนับสนุน) 
(ต่อ) 

4. สนับสนุนน านักเรียน นักศึกษา ฝึกงาน เรียนรู้ ปฏิบัติจริง ใน
แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ต้นแบบ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เกิด
ยุวเกษตรรุ่นใหม ่

 

 5. เผยแพร่ความรู/้สร้างหลักสูตรสาขาเกษตรทฤษฎีใหม่ ใน
สถาบันการศึกษา เพื่อให้เกษตรกร นักเรียน ประชาชนผู้สนใจ 
เข้าไปศึกษาเพิม่เตมิ 

 

 6. ติดตาม/เยีย่มเยยีน (ไปด้วยกันกับ 3 ประสาน/5ประสาน) 
ตามที่นัดหมาย 

 

ที่มา: ส านักงานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2561) 

1.4.4 การบูรณาการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรโครงการ 
1) ส่งเสริมองค์ความรู้เกษตรทฤษฎีใหม่โดยใช้หลักสูตรกลางการปรับเปลี่ยนวิธีคิด/เปลี่ยนวิธีท า

เป็นแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ (รายใหม่) ก าหนดการจัดอบรมเดือนธันวาคม 2560 
2) ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านวิชาการ เทคโนโลยี นวัตกรรม การตลาด การจัดท าบัญชี/วิเคราะห์

บัญชี (รายใหม่/รายเดิม) 
3) สนับสนุนปัจจัยการผลิตตามความจ าเป็นและความเหมาะสม 

3.1) รายใหม่ 70,000 ราย 
3.2) รายเดิม ตามลักษณะการจัดกลุ่มและผลวิเคราะห์การพัฒนา 

4) การติดตาม/ตรวจเยี่ยมเกษตรกรรายบุคคล 

1.4.5 หลักการปฏิบัติงานโดยใช้การปฏิบัติงานเช่นเดียวกับปี2560 
1) ภาครัฐ กรมต่างๆ ก ากับดูแลการปฏิบัติงานในพื นที่เป้าหมาย (รายใหม่/รายเดิม) 
2) ภาคเอกชน/สถาบันการศึกษา สนบัสนุนการด าเนินงานกับเกษตรกรเป้าหมาย (รายใหม่/รายเดิม) 
3) ปราชญ์เกษตร/เกษตรกรต้นแบบ เป็นตัวช่วยสร้างแรงบันดาลใจ/เป็นที่ปรึกษา ค าแนะน า

ในการท าเกษตรทฤษฎีใหม ่

1.5 หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1.5.1 หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
1.5.2 ภาคประชาสังคม ได้แก่ ปราชญ์เกษตร เกษตรกรต้นแบบ และประธาน ศพก. 
1.5.3 ภาคเอกชน ได้แก่ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ ากัด (มหาชน) บริษัท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน) บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จ ากัด บริษัท น  าตาลมิตรผล จ ากัด 
บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) 



8 

1.5.4 สถาบันการศึกษา ได้แก่ สถาบันการศึกษาในระดับพื นที่ภายใต้การก ากับดูแลของ ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา และส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย 

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับของโครงการ 
1.6.1 เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ได้น าไปปฏิบัติจริงอย่างแพร่หลายในทุกภูมิภาคของประเทศไทย 
1.6.2 เกษตรกรได้รับความรู้ สามารถปรับเปลี่ยนแนวคิดและรูปแบบในการท ามาหากิน การประกอบ

อาชีพให้มีศักยภาพในการพ่ึงพาตนเอง โดยสามารถลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับ
ตนเองและครอบครัว 



บทที่ 2 
ระเบียบวิธีการประเมินผล 

 
2.1 ความส าคัญของการประเมินผล 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดท ำโครงกำรส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสำน สืบสำนเกษตร
ทฤษฎีใหม่ ถวำยในหลวง)ขึ้นในปีงบประมำณ 2560 เพ่ือร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณอันหำที่สุดมิได้ ของ
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชบรมนำถบพิตร ที่ทรงพระรำชทำนแนวทำงกำรพัฒนำเกษตร
ทฤษฎีใหม่ให้ปวงชนชำวไทย โดยมีเป้ำหมำยรับสมัครเกษตรกรที่มีควำมสมัครใจ มีควำมเข้ำใจหลักทฤษฎีใหม่
มีควำมพร้อมในกำรลงทุนเพิ่มเติม ไม่เคยท ำมำก่อน (Start Zero) มีแหล่งน้ ำของตนเองที่ใช้งำนได้ตลอดปี
จำกพ้ืนที่ทั่วประเทศ882 อ ำเภอ จ ำนวน 70,000 รำย ได้น้อมน ำหลักทฤษฎีใหม่ไปปรับใช้ในพ้ืนที่ของตนเอง
อย่ำงเหมำะสมให้สอดคล้องกับสภำพพ้ืนที่ของเกษตรกรตำมภูมิสังคมของแต่ละพ้ืนที่ โดยมุ่งหวังจะช่วยพัฒนำ
คุณภำพชีวิตของเกษตรกรในกำรลดรำยจ่ำย เพ่ิมรำยได้ อันเกิดจำกกำรพัฒนำศักยภำพของตนเอง ครอบครัว 
และชุมชนโดยกำรสร้ำงอำชีพอย่ำงเหมำะสมกับทรัพยำกรและปัจจัยกำรผลิตที่มีอยู่อย่ำงคุ้มค่ำกำรด ำเนินงำน
ดังกล่ำวได้รับควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนและผู้เกี่ยวข้องจำก เกษตรกร ภำครัฐ ภำคประชำสังคม ภำคเอกชนและ
สถำบันกำรศึกษำ สนับสนุนกำรด ำเนินงำนในทั่วทุกพ้ืนที่เป็นอย่ำงดี 

ทั้งนี้ในปีงบประมำณ 2561 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง
เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทำงกำรขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนตำมวำระของประเทศโดยส่งเสริมให้เกษตรกร
ที่มีควำมสมัครใจและระเบิดจำกข้ำงใน ซึ่งต้องกำรสมัครเข้ำร่วมโครงกำรจำกทุกต ำบลทั่วประเทศ เพ่ิมขึ้น
จำกปี 2560 อีกจ ำนวน 70,000 รำย รวมทั้งสิ้น 140,000 รำย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ
อันหำที่สุดมิได้ของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชบรมนำถบพิตร ที่ทรงมีต่อปวงชนชำวไทย 
และสนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติตำมระบบเกษตรทฤษฎีใหม่ 
และสำมำรถน ำไปปรับใช้เพ่ือกำรประกอบอำชีพอย่ำงมั่นคงและยั่งยืน รวมทั้งเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้ำ
ร่วมโครงกำรมีศักยภำพในกำรด ำเนินกิจกรรมทำงกำรเกษตรตำมแนวทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 1 และสำมำรถพัฒนำ
ไปสู่ขั้นที่ 2 และ 3 ได้ต่อไป 

ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร โดยศูนย์ประเมินผลได้รับมอบหมำยให้ประเมินผลโครงกำรดังกล่ำว 
ซึ่งเป็นโครงกำรส ำคัญตำมนโยบำยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพ่ือทรำบผลกำรด ำเนินงำน ผลผลิตผลลัพธ์ 
และปัญหำอุปสรรคของโครงกำร เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจในกำรด ำเนินโครงกำรระยะต่อไป 
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2.2 วัตถุประสงค์ของการประเมินผล 
เพ่ือประเมินผลกำรด ำเนินงำน ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงกำร 

2.3 ขอบเขตของการประเมินผล 
2.3.1 พื้นที่เป้ำหมำยท ำกำรประเมินผลครอบคลุมพ้ืนที่ด ำเนินกำรโครงกำร 77 จังหวัด 
2.3.2 ประชำกรเป้ำหมำย ประกอบด้วย 

1) เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร 
1.1) เกษตรกรรำยใหม่ ปี 2561 ที่มีควำมสมัครใจและมีคุณสมบัติตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด  
1.2) เกษตรกรรำยเดิม ปี 2560 ที่มีกำรประเมินศักยภำพและจัดกลุ่มเพ่ือกำรพัฒนำ

แนวทำงท่ีก ำหนดในปีงบประมำณ 2561 
2) ปรำชญ์เกษตร เกษตรกรต้นแบบ และประธำนศพก.ที่ได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบเกษตรกร 
3) เจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับจังหวัด 
4) เจ้ำหน้ำที่ภำคเอกชนที่รับผิดชอบเกษตรกรในระดับจังหวัด 
5) เจ้ำหน้ำที่ของสถำบันกำรศึกษำที่รับผิดชอบเกษตรกรในระดับจังหวัด 

2.3.3 ระยะเวลำข้อมูล 
เป็นผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร ระหว่ำง 1 ตุลำคม 2560 - 30 กันยำยน 2561 

2.4 นิยามศัพท์เฉพาะ 
2.4.1 ระเบิดจำกข้ำงในหมำยถึง กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้คนในชุมชนที่จะเข้ำไปพัฒนำให้มีสภำพ

พร้อมที่จะรับกำรพัฒนำเสียก่อน แล้วจึงค่อยออกมำสู่สังคมภำยนอก ท ำตำมล ำดับขั้น เริ่มจำกสิ่งที่จ ำเป็น
ที่สุดก่อนและหลังจำกนั้น จึงเชื่อมโยงไปถึงประโยชน์ด้ำนอ่ืนๆต่อไป 

2.4.2 พ้ืนที่ Start Zero หมำยถึง พ้ืนที่ของเกษตรกรที่เริ่มต้นกิจกรรมจำกที่ดินว่ำงเปล่ำ หรือที่ดิน
ซึ่งมีกำรท ำกิจกรรมกำรเกษตรเชิงเดี่ยว เช่น ข้ำวอย่ำงเดียว ซึ่งที่ดินแปลงดังกล่ำว อำจเป็นที่ดินทั้งแปลง
ของเกษตรกร หรือแบ่งมำท ำแค่เพียงบำงส่วนก็ได้ หรือเป็นพ้ืนที่ท ำกำรเกษตรตำมแนวทฤษฎีใหม่/เกษตร
ผสมผสำนมำก่อน 

2.4.3 เกษตรกรรำยใหม่ ปี 2561 มีล ำดับกำรพัฒนำ (ท ำให้พอกิน พอแบ่ง และมีรำยได้เสริม) 
1) ท ำให้พอกิน หมำยถึง ท ำกำรผลิตอย่ำงง่ำยตำมที่ถนัด เพื่อบริโภค ลดค่ำใช้จ่ำยครัวเรือน 
2) ท ำให้พอแบ่ง หมำยถึง มีกำรผลิตหลำกหลำย ขยำยพ้ืนที่เพ่ิมผลผลิต เหลือแบ่งปันแลกเปลีย่นกัน 
3) ท ำให้มีรำยได้เสริม หมำยถึง ผลผลิตทีเ่หลือจำกกำรบริโภค แบ่งปัน น ำไปจ ำหน่ำยเป็นรำยได้เสริม 

2.4.4 กำรจัดกลุ่มเกษตรกรรำยเดิม ปี 2560 
กลุ่ม A หมำยถึง เกษตรกรที่สำมำรถพัฒนำตนเองสู่เกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 1 และสำมำรถ

เป็นต้นแบบได ้
กลุ่ม B หมำยถึง เกษตรกรที่มีแนวโน้มจะประสบผลส ำเร็จในเกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 1 และ

เป็นเกษตรกรที่ต้องได้รับกำรพัฒนำเพ่ิมเติมให้สำมำรถเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่ 
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กลุ่ม C หมำยถึง เกษตรกรที่ยังขำดศักยภำพในกำรท ำเกษตรทฤษฎีใหม่ข้ันที่1 และเป็นเกษตรกร
ที่ต้องได้รับกำรพัฒนำเต็มรูปแบบเพ่ือให้เกิดกำรพ่ึงพำตนเอง 
ที่มำ:ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2561) 

2.5 การตรวจเอกสาร แนวคิดและทฤษฎี 
2.5.1 การตรวจเอกสาร 

งำนประเมินผลเกี่ยวกับโครงกำรเกษตรทฤษฎีใหม่และโครงกำรต่ำงๆที่ยึดหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียงมีกำรประเมินผลอย่ำงต่อเนื่อง ดังนั้นจึงน ำผลกำรประเมินตำมที่ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร(2560)ได้สรุปกำรประเมินผลโครงกำรเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2560(5 ประสำนสืบสำนเกษตร
ทฤษฎีใหม่ถวำยในหลวง) พบว่ำ หลังเข้ำร่วมโครงกำรเกษตรกรได้ท ำกำรเกษตรแบบผสมผสำนอย่ำงเกื้อกูลกัน 
ตำมศักยภำพของตนเองในพ้ืนที่ เกิดกำรพ่ึงพำตนเอง เกษตรกรร้อยละ 97.66ได้น ำควำมรู้เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่
และหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ โดยสำมำรถลดรำยจ่ำยจำกกำรบริโภคผลผลิตที่ปลอดภัยของตนเอง
ได้เฉลี่ย 533 บำทต่อเดือน ลดต้นทุนกำรผลิตและลดกำรใช้สำรเคมีในแปลงของตนเอง โดยใช้ปัจจัยกำรผลิต
ที่ท ำเองและใช้แรงงำนของตนเองได้เฉลี่ย 556 บำทต่อเดือนเกษตรกรร้อยละ 18.38 สำมำรถลดรำยจ่ำยที่ไม่จ ำเป็น
ลงได้ มีกำรวำงแผนและด ำเนินกำรผลิตในแปลงที่เข้ำร่วมโครงกำร สร้ำงรำยได้สุทธิเพ่ิมขึ้นเฉลี่ย  4,613 บำท
ต่อเดือนนอกจำกนี้เกษตรกรร้อยละ 17.34 มีหนี้สินของครัวเรือนเพ่ิมขึ้น เนื่องจำกมีกำรกู้ยืมมำลงทุนทำงกำรเกษตร
เพ่ิมและมำใช้จ่ำยในครัวเรือน ทั้งนี้รำยได้จำกกำรท ำเกษตรทฤษฎีใหม่ยังไม่ได้น ำมำช ำระหนี้สิน เพรำะอยู่ในช่วง
ปรับเปลี่ยนมำท ำเกษตรทฤษฎีใหม่ ผลผลิตจึงยังมีไม่มำก และเน้นใช้บริโภคเพ่ือลดค่ำใช้จ่ำยในครัวเรือน 

นอกจำกนี้ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2553) ได้ประเมินผลโครงกำรศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงชุมชน ปี 2550 พบว่ำ เกษตรกรที่ผ่ำนกำรอบรมจำกศูนย์หลักร้อยละ 99.13 ศูนย์เครือข่ำย ร้อยละ 
93.34 และนักเรียนจำกศูนย์เรียนรู้ฯ ในสถำนศึกษำทุกรำยมีกำรน ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้โดยเกษตรกรที่ผ่ำน
กำรอบรมได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรท ำเกษตรแบบเชิงเดี่ยวลดลงเหลือร้อยละ 73.85 ท ำเกษตรแบบ
ผสมผสำนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 26.15 หลังจำกเข้ำรับกำรอบรม เกษตรกรมีควำมรู้เกี่ยวกับกำรท ำบัญชีครัวเรือน 
และกำรเกษตรตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับมำก เกษตรกรมีรำยได้สุทธิจำกพืชเพ่ิมขึ้น เฉลี่ย 
5,516.36 บำทต่อปีและรำยจ่ำยฟุ่มเฟือยที่ไม่จ ำเป็น เฉลี่ย 2,046.10 บำทต่อครัวเรือนต่อปีส่วนด้ำนสังคม พบว่ำ 
เกษตรกรร้อยละ 84.29รวมกลุ่มเฉลี่ย 13 ครั้งต่อปี เพ่ือแลกเปลี่ยนควำมรู้และให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรเกษตรผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ชีวภำพ และของใช้ในครัวเรือนร่วมกัน ทั้งนี้เกษตรกรร้อยละ 99.78 เห็นว่ำควรขยำยผลโครงกำรฯ 
ต่อไป แต่อย่ำงไรก็ตำมเพ่ือให้โครงกำรประสบควำมส ำเร็จยิ่งขึ้น ศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำ
ชนบทตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ศจพ.กษ.)ควรติดตำมนิเทศงำนในพื้นที่
ให้มำกขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหำกำรด ำเนินงำนที่ตรงจุดและถูกต้อง ด้ำนงบประมำณควรเร่งจัดสรรให้เร็วขึ้น เพื่อให้
กำรด ำเนินกำรได้ทันปีงบประมำณ และเป็นไปตำมแผนปฏิบัติงำนที่วำงไว้ กำรคัด เลือกพ้ืนที่ควรเชิญ
คณะท ำงำนฯระดับพ้ืนที่ หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเข้ำร่วมประชุมเพ่ือให้ได้ศูนย์เรียนรู้ฯที่มีควำมพร้อมและ
เหมำะสม สำมำรถบูรณำกำรควำมรู้ด้ำนต่ำงๆ ได้หลำกหลำย กำรก ำหนดแผนกำรท ำกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้ 
ควรให้เกษตรกรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดหลักสูตรและระยะเวลำที่ก ำหนด นอกจำกนี้ ศจพ.กษ.
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ควรก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ ให้ชัดเจนก่อนมอบหมำยให้หน่วยงำนระดับพ้ืนที่น ำไปปฏิบัติ 
และควรชี้แจงให้หน่วยงำนผู้ปฏิบัติที่เก่ียวข้องเข้ำใจ 

ทั้งนี้ได้มีกำรประเมินผลโครงกำรเกษตรทฤษฎีใหม่โดยยึดหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2551
โดยส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2552) พบว่ำ ศูนย์ปรำชญ์ที่เข้ำร่วมโครงกำรสำมำรถด ำเนินกำร
ตำมระเบียบได้ในเกณฑ์พอใช้ เนื่องจำกระเบียบออกมำล่ำช้ำมีกำรเปลี่ยนแปลงแนวทำง ส ำหรับหลักสูตร
ที่ศูนย์ปรำชญ์ชำวบ้ำนท ำกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี เกษตรกรร้อยละ 55.70 มีควำมคิดเห็นว่ำอยู่ในเกณฑ์ดี  
ที่เหลือร้อยละ 44.30 อยู่ในเกณฑ์พอใช้มีเกษตรกรเข้ำรับกำรอบรมจำกศูนย์ปรำชญ์ชำวบ้ำนสูงกว่ำเป้ำหมำย 
หรือร้อยละ 103.37 เกษตรกรร้อยละ 90.50 และร้อยละ 64.20 มีควำมพึงพอใจต่อศูนย์ปรำชญ์ชำวบ้ำน
ด้ำนกำรถ่ำยทอดควำมรู้และด้ำนกำรบริกำรระดับมำก ส่วนกำรประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นเกษตรกรที่ผ่ำน
กำรอบรมจำกศูนย์ปรำชญ์ชำวบ้ำนตำมโครงกำรปี 2550 พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 74.40 น ำควำมรู้จำกกำร
อบรมไปใช้แล้วสำมำรถลดรำยจ่ำยได้เฉลี่ย รำยละ 1,208.16 บำทต่อเดือน จำกค่ำใช้จ่ำยในด้ำนต่ำง ๆ ได้แก่ 
ค่ำสินค้ำบริโภค 419.38 บำทต่อเดือน ค่ำสินค้ำอุปโภค 116.63 บำทต่อเดือน ค่ำปุ๋ยเคมี 394.44 บำทต่อเดือน
ค่ำใช้จ่ำยสำรเคมี 77.84 บำทต่อเดือน  ค่ำเล่นกำรพนัน 87.65 บำทต่อเดือน  ค่ำเหล้ำ/เบียร์/บุหรี่ 77.97 บำท
ต่อเดือน และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ เช่น ค่ำโทรศัพท์ 34.25 บำทต่อเดือน 

จะเห็นได้ว่ำจำกกำรตรวจเอกสำรดังกล่ำว ได้พิจำรณำประเด็นกำรศึกษำที่เกี่ยวข้อง เช่น 
กำรน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ไปปรับใช้ในชีวิต กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต
ของเกษตรกร กำรลดรำยจ่ำย กำรเพ่ิมรำยได้ในครัวเรือนหลังจำกกำรเข้ำร่วมโครงกำร กำรสนับสนุนปัจจัย
ต่ำงๆและด้ำนกำรตลำดเพ่ือรองรับผลผลิตของเกษตรกร ทัศนคติของเกษตรกรและเจ้ำหน้ำที่ที่มีต่อโครงกำร 
ปัญหำและอุปสรรคจำกกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำที่มีควำมคล้ำยคลึงกับโครงกำร เพ่ือเป็นแนวทำงประกอบกำร
จัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลต่อไป 

2.5.2 แนวคิดและทฤษฎี 
1) แนวคิดเก่ียวกับทฤษฎีใหม่ 

1.1) ควำมเป็นมำแห่งพระรำชด ำริ “ทฤษฎีใหม่” 
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชบรมนำถบพิตร ได้ปฏิบัติพระรำช

กรณียกิจในกำรให้ควำมช่วยเหลือรำษฎรเสมอมำ ตลอดระยะเวลำที่พระองค์ทรงครองรำชย์ หนึ่งในพระรำช
กรณียกิจที่ได้ทรงปฏิบัติ คือ กำรช่วยเหลือรำษฎรในพื้นที่แห้งแล้งซึ่งมีปัญหำกำรขำดแคลนน้ ำส ำหรับท ำ
กำรเกษตรด้วยเหตุนี ้พระองค์จึงได้ทรงคิดค้นวิธีกำรหลำยวิธีที ่จะช่วยแก้ปัญหำขำดแคลนน้ ำ หนึ ่งใน
แนวทำงต่ำงๆ เหล่ำนี ้ที่พระองค์ท่ำนได้พระรำชทำนมีชื่อเรียก “ทฤษฎีใหม่” ในเวลำต่อมำได้พระรำชทำน
พระรำชด ำริให้ท ำกำรทดลอง “ทฤษฎีใหม่” เกี่ยวกับกำรจัดกำรที่ดินและแหล่งน้ ำเพ่ือกำรเกษตรขึ้น ณ วัด
มงคลชัยพัฒนำ ต ำบลห้วยบง อ ำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 

ทฤษฎีใหม่ เป็นทฤษฎีแห่งกำรจัดกำรน้ ำและที่ดิน เพื่อสนับสนุนกำรเกษตร
ในเขตพื้นที่แห้งแล้ง ซึ่งอำศัยแต่เพียงน้ ำฝนในกำรท ำกำรเกษตร “หลักส ำคัญคือว่ำ ต้องมีน้ ำบริโภค น้ ำใช้
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น้ ำเพ่ือกำรเพำะปลูกเพรำะชีวิตอยู่ที่นั่นถ้ำมีน้ ำคนอยู่ได้ ถ้ำไม่มีน้ ำคนอยู่ไม่ได้ ไม่มีไฟฟ้ำคนอยู่ได้ แต่ถ้ำไม่มีไฟฟ้ำ
ไม่มีน้ ำคนอยู่ไม่ได้” (พระรำชด ำรัส. 17 มีนำคม 2529) และในพระรำชด ำรัสเมื่อวันที่ 4 ธันวำคม 2537 ทรงเล่ำถึง
ที่มำของชื่อ “ทฤษฎีใหม่” ไว้ว่ำ นอกจำกสระน้ ำในที่นี ้แล้ว จะต้องมีอ่ำงเก็บน้ ำที่ใหญ่กว่ำอีกแห่งหนึ่ง
เพ่ือเสริมสระน้ ำ...ฉะนั้นในบริเวณนั้นจะเกิดเป็นบริเวณท่ีพัฒนำแบบใหม่ถึงเรียกว่ำ “ทฤษฎีใหม่” 

แนวพระรำชด ำรัสข้ำงต้นแสดงให้เห็นถึงแนวคิดที่พระบำทสมเด็จพระปรมินทร -
มหำภูมิพลอดุลยเดชบรมนำถบพิตร ทรงยึดเป็นหลักกำรให้ควำมช่วยเหลือพสกนิกรในชนบทอันเป็นพื้นฐำนใน
กำรคิดค้น “ทฤษฎีใหม่” ซึ่งเป็นกำร “ปฏิบัติเพ่ือหำน้ ำให้รำษฎร...กำรท ำเกษตรทฤษฎีใหม่นี้ไม่ใช่เป็นของง่ำยๆ 
แล้วแต่ที่แล้วแต่โอกำส และแล้วแต่งบประมำณ...บำงแห่งขุดสระน้ ำแล้วไม่มีน้ ำ แม้จะมีฝนน้ ำก็อยู่ไม่ได้ เพรำะ
มันรั่วหรือบำงทกี็เป็นที่ท่ีรับน้ ำไม่ได้ ทฤษฎีใหม่จึงต้องมีที่ท่ีเหมำะสมด้วย...”(พระรำชด ำรัส. 4 ธันวำคม 2538) 

กำรจัดสัดส่วนของพ้ืนที่ พระองค์ทรงยึดวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของทฤษฎีใหม่
เป็นหลัก กล่ำวคือ ในกำรคิด “ทฤษฎีใหม่” พระองค์มีจุดมุ่งหมำยที่จะให้เป็นแนวปฏิบัติส ำหรับเกษตรกรรำยย่อย
ที่มีพ้ืนที่ท ำกินจ ำกัด โดยมีเป้ำหมำยขั้นต้นที่จะให้เกษตรกรสำมำรถเลี้ยงตัวเองได้ (Self sufficiency)ในระดับ
ที่ประหยัดก่อน โดยเฉพำะให้มีควำมมั่นคงในเรื่องอำหำร(Food security)คือ ให้สำมำรถผลิตข้ำวได้เพียงพอ
ต่อกำรบริโภค 

ทฤษฎีใหม่ตำมแนวพระรำชด ำริ คือ แนวทำงกำรพัฒนำกำรเกษตรอย่ำงเป็นขั้นตอน
3 ขั้นที่ยึดหลักกำรพึ่งตนเองเรียกได้ว่ำเป็นทฤษฎีใหม่ โดยมุ่งเน้นให้เกษตรกรสำมำรถเลี้ยงตนเอง ได้
อย่ำงพอเพียงในระดับประหยัดหรือพอมีพอกินก่อนเป็นขั้นที่หนึ่ง แล้วจึงก้ำวเข้ำสู่ขั้นที่สอง คือกำรรวมกลุ่ม
กันในรูปกลุ่มหรือสหกรณ์เพ่ือด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ อำทิ กำรผลิต กำรตลำด สวัสดิกำร กำรศึกษำ เป็นต้น
เพื่อสร้ำงชุมชนให้เข้มแข็งโดยสมำชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำชุมชนของตน และท้ำยสุดเมื่อกลุ่ม
หรือชุมชนมีควำมเข้มแข็งแล้วจึงสร้ำงควำมเข้มแข็งในระดับประเทศโดยติดต่อร่วมมือกับแหล่งเงิน แหล่ง
พลังงำน แหล่งตลำด เพื่อสร้ำงเครือข่ำยในกำรขยำยขอบเขตกิจกรรมในด้ำนต่ำง ๆ ให้น ำไปสู่ กำรลด
ต้นทุน กำรเพิ่มผลประโยชน์ของกลุ่มให้มำกขึ้น และพัฒนำคุณภำพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น  

เกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นเกษตรยั่งยืนรูปแบบหนึ่งนอกเหนือจำกเกษตรผสมผสำน
วนเกษตร เกษตรอินทรีย์ และเกษตรธรรมชำติ ซึ่งเน้นกำรจัดระบบกำรผลิตทำงกำรเกษตรที่สำมำรถคงอัตรำ
กำรผลิตระดับสูงให้ได้ในระยะยำว โดยใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่อย่ำงเหมำะสมและเกิดประโยชน์พร้อมกับค ำนึงถึง
ดุลยภำพของสิ่งแวดล้อม นอกจำกนี้ยังจะให้ควำมส ำคัญกับกำรผลิตที่ไม่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพของผู้ผลิต
และผู้บริโภค อันจะน ำไปสู่กำรผลิตที่ยั่งยืนและรักษำอำชีพเกษตรกรรมให้เป็นอำชีพที่มั่นคงส ำหรับเกษตรกร
ต่อไป (สุเมธ ตันติเวชกุล,2544) 
 

ทฤษฎีใหม่ ตำมแนวพระรำชด ำริของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช
บรมนำถบพิตร ในเชิงวิชำกำรจะมีลักษณะเป็นควำมคิดชุดหนึ่ง (A set of idea) แนวควำมคิด (Concepts) 
หลักกำร (Methods)ที่มีควำมเป็นวิทยำศำสตร์ซึ่งสำมำรถอธิบำยให้เห็นกำรปฏิบัติจริงได้ โดยเป็นระบบ
ควำมคิดใหม่ที่ไม่เคยมีผู้คิดมำก่อนเป็นระบบควำมคิดที่แตกต่ำงและก้ำวพ้นเพดำนควำมคิด หรือวิธีกำรคิดที่
เคยมีมำเป็นแนวพระรำชด ำริที่มีควำมยิ่งใหญ่ทำงควำมคิด 9 ประกำร (ชัยอนันต์ สมุทรวณิช, 2541) มีดังนี ้
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(1) เป็นแนวคิดที่ก้ำวพ้นเพดำนควำมคิดแบบตะวันตก ซึ่งมีอิทธิพลอย่ำงมำก
ต่อทฤษฎีและวิธีกำรปฏิบัติทำงกำรพัฒนำปัจจุบัน 

(2) เป็นแนวคิดที่ก้ำวพ้นเพดำนควำมคิดแบบวิภำษวิธี (Dialectical)ซึ่งถือว่ำมี 
Thesis-antithesis-synthesis ที่เชื่อว่ำสิ่งที่มีคุณลักษณะเหนือกว่ำ เมื่อมีควำมขัดแย้งกับสิ่งที่ด้อยกว่ำก็จะมีผล
ปรับเปลี่ยนให้สิ่งเดิมแปรผันในเชิงคุณภำพไปเป็นสิ่งที่มีคุณลักษณะใหม่ในแง่ที่ว่ำทฤษฎีใหม่ยอมรับกำรด ำรงอยู่
ร่วมกันของสิ่งที่แตกต่ำงกันโดยไม่จ ำเป็นต้องมีควำมขัดแย้ง 

(3) เป็นแนวคิดที่ปฏิบัติให้เห็นจริงได้ 
(4) เป็นทฤษฎีที่มีควำมง่ำย ไม่ซับซ้อน คนในทุกระดับสำมำรถเข้ำใจได้ เข้ำถึง

และน ำไปท ำให้เห็นผลจริงทำงปฏิบัติได้ 
(5) เป็นทฤษฎีอำศัยประสบกำรณ์ของประเทศไทย และลักษณะทำงสภำพแวดล้อม

วิถีชีวิตและลักษณะเด่นของควำมเป็นไทยเป็นพ้ืนฐำนในกำรน ำมำรวมกันขึ้นเป็นทฤษฎีใหม่ 
(6) เป็นแนวควำมคิดที่สมสมัยและเหมำะสมกับจังหวะเวลำ ในกำรเตือนให้ผู้มี

บทบำทในกำรก ำหนดนโยบำยกำรพัฒนำประเทศมีสติและระมัดระวังในกำรด ำเนินนโยบำยต่ำง ๆ โดยค ำนึงถึง
ผลลัพธ์ที่อำจเกิดขึ้นจำกปัจจัยเสี่ยงต่ำง ๆ สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ของสังคมไทยที่ก ำลังประสบปัญหำอยู่ 

(7) เป็นแนวคิดที่แฝงไว้ซึ่งปรัชญำในกำรด ำรงชีพและด ำรงชำติ มิใช่เป็นเพียง
ทฤษฎีทำงเศรษฐกิจอย่ำงเดียว แต่เป็นทฤษฎีแบบบูรณำกำร 

(8) เป็นแนวคิดที่มีพลังในกำรกระตุ้นผู้ยำกไร้ เพรำะผู้ปฏิบัติสำมำรถมีควำมสุขได้
ตำมอัตภำพที่เหมำะสมกับสถำนะของตน 

(9) เป็นแนวคิดที่ปลอดจำกกำรเมือง ผลประโยชน์และอุดมกำรณ์ จึงเป็น
แนวคิดท่ีมีควำมเป็นสำกล 

1.2) แนวทำงกำรพัฒนำตำมแนวทำงทฤษฎีใหม่แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ 
ทฤษฎีใหม่ขั้นต้นเป็นกำรจัดสรรพ้ืนที่อยู่อำศัยและที่ท ำกิน โดยแบ่งพ้ืนที่ออกเป็น  

4 ส่วน คือ 
ส่วนแรก : ร้อยละ 30 ให้ท ำกำรขุดสระกักเก็บน้ ำไว้ใช้โดยกำรรองรับจำกน้ ำฝน 

รำษฎรจะสำมำรถน ำน้ ำนี้ไปใช้ในกำรเกษตรได้ตลอดปี ทั้งยังสำมำรถเลี้ยงปลำและปลูกพืชน้ ำ พืชริมสระ 
เพ่ือเพ่ิมรำยได้ให้กับครอบครัวอีกทำงหนึ่งด้วย 

ส่วนที่สอง : ร้อยละ 30 ปลูกข้ำวในฤดูฝน เพ่ือใช้เป็นอำหำรหลักส ำหรับครอบครัว
ได้เพียงพอตลอดปี ซึ่งจะช่วยให้ลดค่ำใช้จ่ำยและสำมำรถพ่ึงตนเองได้ 

ส่วนที่สำม : ร้อยละ 30 ปลูกพืชไร่หรือพืชสวนตำมแต่สภำพของพื้นที่ และ
ภำวะตลำด เพ่ือใช้เป็นอำหำรประจ ำวัน หำกเหลือจำกบริโภคก็น ำไปจ ำหน่ำย 

ส่วนที่สี่ : ร้อยละ 10 ที่อยู่อำศัยและโรงเรือน ถนนหนทำง คันคูดินหรือคูคลอง 
ตลอดจนปลูกพืชสวนครัวและเลี้ยงสัตว์ 
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หลักกำรส ำคัญของทฤษฎีใหม่ขั้นต้น  คือ กำรลดค่ำใช้จ่ำยโดยกำรสร้ำงสิ่งอุปโภค
บริโภคให้เพียงพอในที่ดินของตนเอง เสมือนเป็นกำรสร้ำงระบบภูมิคุ้มกันผลกระทบจำกภำยนอก 

ทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 2เมื่อเกษตรกรเข้ำใจหลักกำรและได้ปฏิบัติในที่ดินของตนเอง
จนได้ผลแล้วก็ก้ำวไปสู่ขั้นที่สอง กำรรวมพลังกันในรูปกลุ่มหรือสหกรณ์ ร่วมแรงร่วมใจกันด ำเนินกำรในด้ำนต่ำง ๆ 
ได้แก่ 

(1) ด้ำนกำรผลิต ขั้นหำพันธุ์พืช เตรียมดิน ชลประทำน ฯลฯ เพ่ือกำรเพำะปลูก 
(2) ด้ำนกำรตลำด เตรียมลำนตำกข้ำว ยุ้ง เครื่องสีข้ำว กำรจ ำหน่ำยผลผลิต

และร่วมจ ำหน่ำยผลผลิต 
(3) กำรเป็นอยู่  เกษตรกรต้องมีควำมเป็นอยู่ที่ดี  โดยมีปัจจัยพ้ืนฐำนในกำร

ด ำรงชีวิต เช่น น้ ำปลำ อำหำร เครื่องนุ่งห่ม ฯลฯ ที่เพียงพอ 
(4) สวัสดิกำร แต่ละชุมชนควรมีสวัสดิกำรและบริกำรที่จ ำเป็น เช่น สำธำรณสุข 

เงินกู้ เพ่ือประโยชน์ในกำรท ำกิจกรรม 
(5) กำรศึกษำ ชุมชนควรมีบทบำทในกำรส่งเสริมกำรศึกษำ เช่น กองทุน

เพ่ือกำรศึกษำ 
(6) สังคมและศำสนำ ชุมชนควรเป็นที่รวมกันในกำรพัฒนำสังคมและจิตใจ

โดยมีศำสนำเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว 
หลักกำรส ำคัญของเกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นที่สอง คือ รวมพลังในรูปกลุ่ม

ของชำวบ้ำนเพื่อท ำหน้ำที่เป็นผู้ด ำเนินกิจกรรมทำงเศรษฐกิจและสังคมให้หลำกหลำย 
ทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 3เมื่อด ำเนินกำรผ่ำนพ้นขั้นที่สองแล้ว เกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกร

จะพัฒนำก้ำวหน้ำไปสู่ขั้นที่สำมต่อไป คือ กำรติดต่อประสำนงำนเพ่ือจัดหำทุนหรือแหล่งเงิน เช่น ธนำคำร บริษัท 
ร้ำนสหกรณ์ มำช่วยในกำรลงทุนและพัฒนำคุณภำพชีวิต 

ทั้งนี้ ทั้งฝ่ำยเกษตรกร และฝ่ำยธนำคำรกับบริษัท จะได้รับผลประโยชน์ ดังนี้ 
- เกษตรกรขำยข้ำวในรำคำสูง (ไม่ถูกกดรำคำ) 
- ธนำคำรกับบริษัทซื้อข้ำวอุปโภคบริโภคในรำคำต่ ำ (ซื้อข้ำวเปลือกโดยตรง

จำกเกษตรกรและมำสีเอง) 
- เกษตรกรซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคในรำคำต่ ำ (เป็นร้ำนสหกรณ์ รำคำขำยส่ง) 
- ธนำคำรกับบริษัท จะสำมำรถกระจำยบุคลำกร เพ่ือไปด ำเนินกำรในกิจกรรม

ต่ำง ๆ ให้เกิดผลดียิ่งขึ้น 
หลักกำรส ำคัญของเกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 3 คือ กำรสร้ำงเครือข่ำยกลุ่มอำชีพหรือ

ขยำยกิจกรรมทำงเศรษฐกิจให้หลำกหลำย โดยประสำนควำมร่วมมือกับภำคธุรกิจ ภำคองค์กรพัฒนำเอกชนและ
ภำครำชกำร ในด้ำนเงินทุนกำรตลำด กำรผลิตกำรจัดกำร และข่ำวสำรข้อมูล  
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1.3) ประโยชน์และควำมส ำคัญของเกษตรทฤษฎีใหม่สรุปได้ดังนี้ 
(1) สำมำรถลดและแก้ไขปัญหำภัยแล้งได้หลักกำรของเกษตรทฤษฎีใหม่ก็คือ กำรขุด

สระน้ ำเพ่ือกักเก็บน้ ำในช่วงที่มีฝนตกส ำหรับเก็บไว้ใช้ในกำรเกษตรในเวลำที่ขำดแคลนซึ่งจะท ำให้ เกษตรกร 
โดยเฉพำะเกษตรกรในเขตน้ ำฝนของภำคเหนือและภำคตะวันออกเฉียงเหนือ มีน้ ำไว้ใช้ในกำรเกษตร
ในยำมที่ขำดแคลน  

(2) ท ำให้กำรใช้พ้ืนที่กำรเกษตรมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้นจำกหลักกำรเกษตรทฤษฎีใหม่
ที่มีกำรจัดสรรพื้นที่ปลูกพืชอย่ำงเหมำะสม และเกษตรกรมีอำหำรไว้บริโภคอย่ำงเพียงพอตลอดทั้งปี 

(3) ท ำให้เกษตรกรมีรำยได้เพิ่มขึ้นเนื่องจำกเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นระบบกำรเกษตร
ที่จัดให้มีแหล่งน้ ำส ำหรับกำรเกษตรมีกำรจัดสรรพ้ืนที่ส ำหรับปลูกพืชหลำยชนิดอย่ำงเหมำะสมและหมุนเวียน
ปลูกพืชได้ตลอดทั้งปีเป็นกำรใช้ประโยชน์จำกพื้นที่อย่ำงคุ้มค่ำ ดังนั้น สิ่งที่ตำมมำก็คือ เกษตรกรมีรำยได้
จำกผลิตผลกำรเกษตรหลำยชนิดและมีรำยได้หมุนเวียนตลอดทั้งปี และยังท ำให้มีงำนท ำตลอดทั้งปี ไม่ต้องไป
หำงำนท ำต่ำงถ่ิน ช่วยแก้ปัญหำกำรว่ำงงำนในท้องถิ่นท่ีเป็นกำรว่ำงงำนตำมฤดูกำลได้เป็นอย่ำงดี 

(4) ท ำให้ปัญหำสังคมลดลงกรณีที่เกษตรกรท ำเกษตรทฤษฎีใหม่ จะท ำให้เกษตรกร
มีงำนท ำอยู่กับบ้ำนตนเอง มีเวลำอบรมเลี้ยงดูบุตรหลำน ท ำให้ปัญหำด้ำนที่อยู่อำศัย ครอบครัวขำดควำมอบอุ่น
ปัญหำยำเสพติดปัญหำต่ำง ๆ เหล่ำนี้จะลดน้อยลง 

(5) สำมำรถลดกำรสูญเสียเงินตรำต่ำงประเทศได้เพรำะเน้นกำรใช้แรงงำนภำยใน
ครอบครัวถ้ำมีแรงงำนเพียงพอส ำหรับกำรท ำเกษตรทฤษฎีใหม่ จะไม่พ่ึงเครื่องจักรและอุปกรณ์จำกภำยนอก
หรือต่ำงประเทศมำกนัก และมักจะเน้นกำรใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญำท้องถิ่น เช่น กำรใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก 
และกำรใช้สำรสกัดจำกธรรมชำติในกำรป้องกันและก ำจัดแมลงศัตรูพืชท ำให้เป็นกำรลดกำรสูญเสียเงินตรำ
ต่ำงประเทศได ้

(6) ท ำให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศมั่นคงยิ่งขึ้นเนื่องจำกมีงำนท ำมีอำหำรบริโภค 
มีรำยได้เพียงพอต่อกำรด ำรงชีพ จึงท ำให้เกษตรกรมีก ำลังใจในกำรจับจ่ำยใช้สอยตำมอัตภำพ ดังนั้น เมื่อเกษตรกร
ซึ่งเป็นฐำนของประเทศมีควำมมั่นคงก็จะท ำให้ประเทศชำติมั่นคง ระบบเศรษฐกิจของประเทศส่วนรวมก็จะ
มั่นคงตำมมำด้วย 

(7) ท ำให้เกิดกำรพัฒนำที่ยั่งยืนเกษตรทฤษฎีใหม่ตำมแนวพระรำชด ำริของพระบำทสมเด็จ
พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุยเดชบรมนำถบพิตร เป็นทฤษฎีที่สำมำรถน ำไปปฏิบัติได้อย่ำงเป็นรูปธรรม เมื่อน ำ
ทฤษฎีนี้ไปปฏิบัติอย่ำงจริงจังรวมทั้งยึดหลักกำรพัฒนำประเทศตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียงอย่ำงเคร่งครัด จะท ำ
ให้ประชำกรมีแต่ควำมสมบูรณ์พูนสุขไม่มีปัญหำกำรว่ำงงำน และขำดแคลนอำหำรบริโภคปัญหำต่ำง ๆ ของสังคม
ก็จะลดน้อยลงประเทศชำติก็จะมั่นคงแข็งแรง ลดกำรพึ่งพำจำกภำยนอกหรือต่ำงประเทศ ดังนั้น  
กำรพัฒนำกำรเกษตรตำมแนวพระรำชด ำริของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู ่ห ัวนี ้ จะเป็นกำรพัฒนำ
ประเทศชำติที่ยั่งยืนตลอดไป 
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2.5.3 แนวคิดการประเมินผล 
1) แนวคิดกำรประเมินผลของสคริฟเวน (Scriven’s  evaluation  model)  

สคริฟเวนได้ให้นิยำมของกำรประเมินไว้ว่ำ กำรประเมินเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
กำรรวบรวมข้อมูล กำรตัดสินใจเลือกใช้เครื่องมือเพื่อเก็บข้อมูล และกำรก ำหนดเกณฑ์ประกอบในกำรประเมิน 
เป้ำหมำยส ำคัญของกำรประเมิน คือ กำรตัดสินคุณค่ำให้กับกิจกรรมใดๆ ที่ต้องกำรจะประเมิน สคริฟเวนได้
จ ำแนกประเภทและบทบำทของกำรประเมินออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 

1.1) กำรประเมินระหว่ำงด ำเนินกำร (Formative evaluation) เป็นกำรประเมินงำน 
กิจกรรม หรือโครงกำรใดๆที่บ่งชี้ถึงข้อดีและข้อจ ำกัดที่เกิดขึ้นในระหว่ำงกำรด ำเนินงำนนั้นๆ ผลจำก
กำรประเมินดังกล่ำวนี ้สำมำรถน ำไปใช้เพื ่อกำรพัฒนำงำนดังกล่ำวให้ดีขึ ้น จึงอำจเรียกกำรประเมิน
ประเภทนี้ว่ำ เป็นกำรประเมินเพ่ือกำรปรับปรุง 

1.2) กำรประเมินผลรวม (Summative evaluation) เป็นกำรประเมินเมื่อกิจกรรม
หรือโครงกำรใดๆ สิ้นสุดลงเพ่ือเป็นตัวบ่งชี้ถึงคุณค่ำควำมส ำเร็จของโครงกำรนั้นๆ รวมทั้งน ำเอำควำมส ำเร็จ
หรือแนวทำงที่ดีไปใช้กับงำนหรือกิจกรรมอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ำยคลึงกันในโอกำสต่อๆ ไป จึงอำจเรียก
กำรประเมินประเภทนี้ว่ำ เป็นกำรประเมินผลสรุปรวม 

2) ตัวแบบเชิงตรรกะ (Logic model)(อ้ำงใน วัฒนำ, 2553) 
ตัวแบบ Logic model เป็นวิธีกำรสื่อที่เป็นระบบและเห็นภำพได้ชัดเจนที่น ำเสนอ

ควำมเข้ำใจร่วมกันเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงทรัพยำกรในกำรปฏิบัติงำนของแผนงำน กำรจัดท ำกิจกรรม 
และกำรเปลี่ยนแปลงหรือผลงำนที่ต้องกำรบรรลุผลส ำเร็จ (W.K. Kellogg Foundation, 2004) ตัวแบบ 
Logic model มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่  

2.1) ทรัพยำกรต่ำง ๆ (Resources) เช่น คนเงิน กำรจัดกำรองค์กำร และชุมชน ที่แผนงำน
สำมำรถจัดหำได้เพ่ือด ำเนินงำน หรือที่เรียกว่ำ ปัจจัยน ำเข้ำ (Inputs) 

2.2) กิจกรรมของแผนงำน (Program activities) เป็นสิ่งที่แผนงำนจัดท ำโดยใช้ทรัพยำกร
กิจกรรมเป็นทั้งกระบวนกำร เครื่องมือ เหตุกำรณ์ เทคโนโลยี และกำรกระท ำที่เป็นส่วนที่แผนงำนตั้งใจจะท ำ
กิจกรรมกำรพัฒนำนี้จะน ำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลงหรือผลงำนที่ต้องบรรลุผลส ำเร็จ ได้แก่ ผลผลิต ผลลัพธ์ และ
ผลกระทบ (outputs, outcomes, and Impacts) 

2.3) ผลผลิต (Outputs)เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นโดยตรงจำกำรจัดกิจกรรมของแผนงำน
และอำจครอบคลุมถึงประเภท ระดับ และเป้ำหมำยของกำรบริหำรที่ส่งมอบของแผนงำน 

2.4) ผลลัพธ์ (Outcomes)เป็นกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ควำมรู้ ทักษะ สถำนภำพและ
ระดับของหน้ำที่กำรงำนของผู้มีส่วนร่วมในแผนงำน ผลลัพธ์ระยะสั้นวัดได้ภำยใน 1 - 3 ปี ผลลัพธ์ระยะยำววัดได้
ภำยใน 4 - 6 ปี และน ำไปสู่ผลกระทบได้ภำยใน 7 - 10 ปี 

2.5) ผลกระทบ (Impacts)เป็นกำรเปลี่ยนแปลงที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจที่เกิดขึ้นในองค์กำร
ชุมชน หรือระบบ อันเป็นผลสืบเนื่องจำกกำรจัดท ำกิจกรรมของแผนงำนที่ปรำกฏในช่วง 7 - 10 ปีของกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนงำน ซึ่งโดยปกติมักจะท ำกำรประเมินผลกระทบเมื่อสิ้นสุดระยะเวลำของแผนงำน 
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ตัวแบบ Logic model ถือเป็นทฤษฎีหนึ่ง ที่นักประเมินผลเรียกว่ำ ทฤษฎีแผนงำน
(Program theory) เพรำะว่ำเน้นกำรอธิบำยกระบวนกำรท ำงำนของแผนงำนที่เป็นปัจจัยซึ่งมีอิทธิพลต่อผล
สุดท้ำยที่เกิดข้ึนเมื่อสิ้นสุดแผนงำน(ภำพที่ 2.1) 

 
ภาพที่ 2.1 ตัวแบบ Logic model 

3) กำรวัดทัศนคติ 
RensisLikert,1932. ผู้ อ ำนวยกำรของ Social science research centreของมหำวิทยำลัย

มิชิแกน คิดค้นวิธีกำรนี้ เมื่อ ค.ศ. 1935 เป็นวิธีกำรวัดตัวแปรที่นิยมใช้กันทั่วไปในงำนวิจัยด้ำนสังคมศำสตร์
โดยเฉพำะกำรวัดทัศนคติของบุคลำกรด้ำนต่ำงๆ เพรำะท ำได้ง่ำย และได้ผลดีพอสมควร วิธีกำรได้มำ
ซึ่งเครื่องมือวัดของ Likertมีข้ันตอนในกำรปฏิบัติ ดังนี้  

3.1) ผู้วิจัยต้องเขียนข้อควำมหรือข้อซักถำมเกี่ยวกับตัวชี้วัดที่ต้องกำรวัดจ ำนวนหนึ่ง
โดยกำรเขียนให้มีจ ำนวนข้อค ำถำมมำกกว่ำที่ต้องกำรใช้จริงประมำณครึ่งหนึ่งของข้อค ำถำมนั้น ให้เขียนปนกัน
ทั้งท่ีมองในด้ำนดีและในด้ำนไม่ดี แต่ไม่ควรมีข้อค ำถำมท่ีมีควำมหมำยกลำง ๆ  

3.2) ก ำหนดระดับของกำรแสดงควำมคิดเห็นในแต่ละข้อควำมว่ำ เห็นด้วยหรือไม่  
เช่น แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง  

3.3) กำรก ำหนดระดับคะแนนสำมำรถก ำหนดได้หลำยระดับ ตั้งแต่ 3 ระดับ 5 ระดับ 
7 ระดับ ขึ้นอยู่กับผู้ประเมินก ำหนด ซึ่งโดยทั่วไปใช้ 5 ระดับ เช่น 

5 คะแนน ส ำหรับเห็นด้วยอย่ำงยิ่ง/ มำกที่สุด 
4 คะแนน ส ำหรับเห็นด้วย/มำก 
3 คะแนน ส ำหรับไม่แน่ใจ/ปำนกลำง 
2 คะแนน ส ำหรับไม่เห็นด้วย/น้อย 
1 คะแนน ส ำหรับไม่เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง/น้อยที่สุด 
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ต่อจำกนั้นก ำหนดเกณฑ์คะแนนเป็นช่วง ๆ ซึ่งมีวิธีค ำนวณหำช่วงของคะแนนดังนี้  

ช่วงคะแนน = 
คะแนนมำก - คะแนนน้อย 

จ ำนวนระดับ 
โดยที่ คะแนนมำก คือ คะแนนที่ก ำหนดมำกท่ีสุด ในที่นี้เท่ำกับ 5 คะแนน 
คะแนนน้อย คือ คะแนนที่ก ำหนดน้อยที่สุด ในที่นี้เท่ำกับ 1 คะแนน 
จ ำนวนระดับ คือ จ ำนวนระดับกำรวัด ในที่นี้เท่ำกับ 5 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่ำง

ยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง ดังนั้น 

ช่วงคะแนน = 
5 - 1 

= 0.8 
5 

 

2.5.3 กรอบแนวคิดในการประเมินผลจำกกำรศึกษำแนวคิดและทฤษฎีต่ำง ๆ สำมำรถสรุปเป็น
กรอบแนวคิดในกำรประเมินผลโครงกำรส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ( 5ประสำน สืบสำนเกษตรทฤษฎีใหม่ 
ถวำยในหลวง) ปี 2561 ได้ดังนี้ (ภำพที่ 2.2) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 2.2 กรอบแนวคิดในการประเมินผลโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่(5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ 
                ถวายในหลวง ) ปี 2561 
 

ปัจจัยน าเข้า (Inputs) 
- งบประมำณ 
- บุคลำกร/หน่วยงำน 
-ปัจจัยกำรผลิต 
- องค์ควำมรู้ /เทคโนโลยี 

กิจกรรมของแผนงาน 
(ProgramActivities) 

- กำรเตรียมกำรและกำรบริหำรจดักำร 
- กำรรับสมัครและคัดเลอืกเกษตรกร 
- กำรประเมิน/จัดกลุ่มเกษตรกร 
-กำรจัดท ำฐำนข้อมูลเกษตรกร 
- กำรเตรียมควำมพร้อมของเกษตรกร 

ผลผลิต (Outputs) 
- เกษตรกรเข้ำรว่มโครงกำร 
- เกษตรกรได้รับกำรถำ่ยทอดองค์ควำมรู้/เทคโนโลยี 
- เกษตรกรได้รับกำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต 
- กำรท ำกิจกรรมในแปลงเกษตรกร 
- กำรใช้พื้นที่เกษตรในแปลงที่เข้ำร่วมโครงกำร 
- กำรเชื่อมโยงตลำด  
 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
- เกษตรกรมีรำยได้ของครัวเรือนเพิ่มขึ้นจำกแปลงที่เข้ำร่วมโครงกำร 
- เกษตรกรมีกำรพึ่งพำตนเองและมีรำยจ่ำยของครัวเรือนลดลงจำกกำรพึ่งพำปจัจัย 
  กำรผลิต ภำยในแปลงตนเอง 
- มีหนี้สินของครัวเรือนลดลง และมีกำรออมเพิ่มขึ้น 
- มีแรงงำนคืนถิ่นเพิ่มขึ้นและ ครัวเรือนเกษตรกรมีกำรบริโภคสินค้ำปลอดภยั 
- มีเกษตรกรปรับเปลี่ยนวิธกีำรผลิตเป็นทฤษฎีใหม่เพิ่มขึ้น 
- เกษตรกรกรมีกำรรวมกลุ่ม สร้ำงเครือข่ำย พัฒนำเป็นเกษตรกรต้นแบบ 
  และท ำเกษตรทฤษฎีใหม่เต็มรูปแบบ 
- กำรใช้ปัจจัยกำรผลิตของตนเองมำกขึน้ 
- มีรำยจ่ำยฟุ่มเฟือย/รำยจ่ำยที่ไม่จ ำเปน็ลดลง 
- ควำมยั่งยืนของกำรท ำเกษตรทฤษฎีใหม่ 

 
 
 

 
- 
 

 

ข้อเสนอแนะและแนวทำงในกำรปรับปรงุโครงกำร 
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2.6 วิธีการประเมินผล 
2.6.1 รูปแบบกำรประเมินผล จำกกำรศึกษำแนวคิดของตัวแบบเชิงตรรกะ (Logic model) ซึ่งเป็นรูปแบบ

ของกระบวนกำรเชิงเหตุและผล สำมำรถน ำมำใช้เป็นเครื่องมืออธิบำยกระบวนกำรของกำรประเมินผล ที่เน้นควำม
เชื่อมโยงกำรใช้ทรัพยำกรในกิจกรรมของโครงกำร รวมถึงผลได้และผลลัพธ์ ที่เกิดขึ้น  จึงได้น ำตัวแบบดังกล่ำวมำ
ประยุกต์ใช้ในกำรประเมินผลครั้งนี้ มีองค์ประกอบสอดคล้องกับโครงสร้ำงโครงกำร ที่ประกอบไปด้วย ปัจจัยน ำเข้ำ 
(Inputs) กิจกรรมของแผนงำน (Program activities) ผลผลิต (Outputs) และ ผลลัพธ์ (Outcomes)ของโครงกำร
โดยกำรเปรียบเทียบก่อนและหลังเข้ำร่วมโครงกำรของเกษตรกรส่วนกำรประเมินผลกระทบของโครงกำร 
ยังไม่ได้ด ำเนินกำรในรำยงำนฉบับนี้ 

1) ปัจจัยน ำเข้ำ (Inputs) พิจำรณำในประเด็นที่เกี่ยวกับ ทรัพยำกรต่ำง ๆ ได้แก่ 
กำรสนับสนุนงบประมำณ กำรสนับสนุนองค์ควำมรู้และปัจจัยกำรผลิตเพ่ือกำรพ่ึงพำตนเอง 

2) กิจกรรมของแผนงำน ( Program activities) พิจำรณำในส่วนของกิจกรรม เครื่องมือ
ต่ำง ๆ ตำมแผนได้แก่ กำรเตรียม กำรบริหำรจัดกำร กำรรับสมัคร กำรคัดเลือกและจัดกลุ่มเกษตรกร กำรจัดท ำ
ฐำนข้อมูล กำรท ำแผนกำรผลิต กำรท ำผังแปลง  

3) ผลผลิต (Outputs) พิจำรณำในส่วนของผลที่เกิดขึ้นโดยตรงจำกกิจกรรมต่ำง ๆ 
ของแผนงำน ได้แก่ กำรรับสมัครเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร กำรถ่ำยทอดควำมรู้ กำรน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ 
กำรท ำกิจกรรมในแปลงเกษตรกร 

4) ผลลัพธ์ (Outcomes) พิจำรณำในส่วนของกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เป็นผลของ
กิจกรรมของแผนงำน ซึ่งเป็นผลลัพธ์ระยะสั้นที่วัดได้ภำยใน 1 ปี ได้แก่ กำรเพ่ิมรำยได้ในครัวเรือน กำรพ่ึ งพำ
ตนเอง และคุณภำพชีวิตเกษตรกร  

2.6.2 ประเภทกำรประเมินผล เป็นกำรประเมินผลระหว่ำงด ำเนินงำนโครงกำร(Formative  evaluation) 
ซึ่งมุ่งเน้นพิจำรณำผลได้ ปัญหำ และอุปสรรคที่เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินกิจกรรม รวมไปถึงผลลัพธ์ที่เกษตรกร
เป้ำหมำยได้รับ 

2.6.3 แผนแบบกำรประเมินผลเป็นกำรเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจริงกับเป้ำหมำยที่โครงกำรได้ระบุไว้ 
หรือผลที่คำดหวังเปรียบเทียบก่อนและหลังเข้ำร่วมโครงกำร 

2.6.4 ประเด็นและตัวชี้วัด 
จำกรูปแบบกำรประเมินผลดังกล่ำว น ำมำสร้ำงประเด็นและตัวชี้วัดกำรประเมินผลของโครงกำร

ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่(5 ประสำน สืบสำนเกษตรทฤษฎีใหม่ถวำยในหลวง) ปี 2561 (ตำรำงที่ 2.1) โดยใช้
กำรเปรียบเทียบเป้ำหมำยหรือหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
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ตารางท่ี 2.1 ประเด็นและตัวชี้วัดการประเมินผลโครงการ 
 

ประเด็น ตัวชี้วัด 
1. ปัจจัยน าเข้า (Inputs) 

1.1 งบประมำณ 
 

- จ ำนวนงบประมำณที่ใช้จ่ำยจริงเปรียบเทียบกับงบประมำณที่ได้รับจัดสรร 
- จ ำนวนหน่วยงำนและเจำ้หน้ำที่ท่ีรว่มปฏิบัติงำนทั้งภำครัฐ เอกชน สถำบันกำรศึกษำ 
- จ ำนวนปัจจัยกำรผลิตทีไ่ดร้ับกำรสนับสนุน 
- จ ำนวนหลกัสตูร/เทคโนโลยีที่ถ่ำยทอดใหเ้กษตรกร 

1.2 หน่วยงำนและบุคลำกร 
1.3 กำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลติ 
1.4 กำรส่งเสรมิองค์ควำมรู ้

/เทคโนโลย ี
2. แผนของกิจกรรม (Program 
activities) 

2.1 กำรเตรียมกำรและ 
กำรบริหำรจัดกำร(เกษตรกร ปี 2561) 

 
 
- มีคณะกรรมกำรบริหำรขับเคลื่อนโครงกำรระดับกระทรวง 
- จ ำนวนคณะกรรมกำรและคณะท ำงำนระดับจังหวัดอ ำเภอ/ต ำบล 
- จ ำนวนครั้งท่ีจัดประชุมของคณะกรรมกำรและคณะท ำงำนระดับจังหวัด/อ ำเภอ/

ต ำบล/ทีม 5 ประสำน 
- กำรบูรณำกำรระบบฐำนข้อมลูเกษตรกร/ระบบรำยงำน 
- มีกำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบตัิงำนโครงกำร 
- มกีำรประชำสมัพันธ์และสรำ้งกำรรับรูต้่อสำธำรณชน 
- จ ำนวนครั้งในกำรติดตำม/ตรวจเยี่ยมเกษตรกรในพื้นที ่
- จ ำนวนครั้งของกำรจัดประชุมช้ีแจงหลักเกณฑ์กำรรับสมคัรและกำรคัดเลือก

เกษตรกร 
- จ ำนวนครั้งของกำรจัดประชุมชีแ้จงกำรจัดกลุม่เกษตรกร 
 
- ร้อยละของกำรจดัท ำฐำนข้อมูลเกษตรกรโครงกำร 
 
 
- ร้อยละของเกษตรกรได้เข้ำร่วมกิจกรรมพบปะ3ประสำน /5 ประสำน 
- จ ำนวนหน่วยงำนท่ีรับผิดชอบในพื้นที่ ให้ค ำแนะน ำ ควำมรู้ทำงวิชำกำร เทคนิค 

นวัตกรรมกำรผลิตแต่ละสำขำ 
  - ร้อยละของเกษตรกรที่เข้ำรับกำรอบรมหลักสูตรกลำง เทียบกับเป้ำหมำย 
    (เกษตรกร ปี 2561) 

- จ ำนวนครั้งในกำรสนับสนุนองค์ควำมรู้แก่เกษตรกรของสถำบันกำรศึกษำ 
  ภำครัฐ และเอกชน 

 
 
- ร้อยละของเกษตรกรที่ได้จัดท ำแฟ้มข้อมูลรำยบุคคล 
- ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับสมุดตรวจเยีย่ม 

 
 
 
 
 
 
2.2กำรรับสมัคร 

และคัดเลือกเกษตรกรปี 2561 
2.3 กำรประเมินศักยภำพ/ 

จัดกลุ่มเกษตรกรปี 2560 
2.4 กำรจัดท ำฐำนข้อมูลเกษตรกร 
2.5 กำรเตรียมควำมพร้อมของ

เกษตรกร 
     1) กำรพัฒนำควำมรู ้
 
 
 
 
 

 
2) กำรพัฒนำตนเอง/ 

กำรเตรียมพร้อมเพื่อกำรผลติ 
   2.1) กำรท ำแฟ้มข้อมูล 
   2.2) กำรท ำสมุดตรวจเยี่ยม 

ที่มำ: จำกกำรส ำรวจ 
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ตารางท่ี 2.1 ประเด็นและตัวชี้วัดการประเมินผลโครงการ (ต่อ) 
  

ประเด็น ตัวชี้วัด 
2.3) กำรจัดท ำผังแปลง - ร้อยละเกษตรกรทีไ่ด้จดัท ำผังแปลง 
2.4) กำรจัดท ำแผนกำรผลติและ

ด ำเนินกำรตำมแผนกำรผลติ 
- ร้อยละของเกษตรกรที่จัดท ำแผนกำรผลิตและด ำเนินกำรตำมแผนกำรผลิต 
 

2.5) ควำมเข้ำใจภำรกิจของ
ปรำชญ์เกษตร เกษตรกรต้นแบบ 
ประธำน ศพก.ทีม่ีบทบำทในกำรดูแล
เกษตรกร 
     2.6) กำรมีแปลงตัวอย่ำงควำมส ำเร็จ
ในกำรท ำเกษตรทฤษฎีใหม่ 

- ร้อยละควำมเข้ำใจภำรกิจของปรำชญ์เกษตร/เกษตรกรต้นแบบ/ประธำน ศพก.  
  ที่มีบทบำท  ในกำรดูแลเกษตรกร 
- สัดส่วนในกำรดูแลเกษตรกร 
 
- ร้อยละของปรำชญเ์กษตรที่มีแปลงตัวอย่ำงควำมส ำเรจ็ในกำรท ำเกษตรทฤษฎีใหม ่
 
- ร้อยละของกำรติดตำมเยี่ยมเยียนให้ค ำแนะน ำแก่เกษตรกรของหน่วยงำนและ

ปรำชญ์เกษตร 
- ร้อยละของเกษตรกรที่น ำค ำแนะน ำจำกหน่วยงำนและปรำชญ์เกษตรไปใช้

ประโยชน ์
  - มีกำรจดัหำตลำดรองรับผลผลติของเกษตรกร 

2.7) กำรติดตำมเยี่ยมเยียน 
ให้ค ำแนะแนะแก่เกษตรกร  
     2.8) กำรน ำควำมรู้ ค ำแนะน ำไปใช้
ประโยชน ์
3) กำรเช่ือมโยงตลำด 
3. ผลผลิต (Outputs)   

3.1 เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร - ร้อยละของเกษตรกรจ ำแนกตำมกลุ่ม A,B,C เทียบกับเป้ำหมำย  
  (เกษตรกร ปี 2560) 
- ร้อยละของเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรเทียบกับเป้ำหมำย (เกษตรกร ปี 2561) 
 
- ร้อยละของเกษตรกรที่ไดร้ับกำรถ่ำยทอดควำมรู้/เทคโนโลย ี
- ระดับควำมรู้ ควำมเข้ำใจของเกษตรกรในหลักกำรท ำเกษตรทฤษฎีใหม่และหลัก

ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
- ร้อยละของเกษตรกรที่น ำควำมรูค้วำมเข้ำใจในหลกักำรท ำเกษตรทฤษฎีใหม่และ 
  หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพยีงไปใช้ในกำรด ำเนินชีวิต 

   - ร้อยละของเกษตรกรที่ท ำบญัชีครัวเรือน/บญัชีฟำร์ม 
  - ร้อยละของเกษตรกรทีไ่ดร้ับสนับสนุนปัจจัยกำรผลิตเพื่อกำรพึ่งพำตนเองเบื้องต้น 

 
- กำรท ำกิจกรรมในพ้ืนท่ีของเกษตรกร ตำม 4 องค์ประกอบ (พื้นที่แหล่งน้ ำ  
  ปลูกข้ำว ปลูกพืช ท่ีอยู่อำศัยและเลี้ยงสัตว ์
- สัดส่วนกำรใช้พื้นที่ท ำกิจกรรมในแปลงท่ีเข้ำร่วมโครงกำร 
- จ ำนวนกิจกรรมกำรผลิตในแปลงที่เข้ำร่วมโครงกำรของเกษตรกร 
- ร้อยละเกษตรกรที่ด ำเนินกำรตำมแผนกำรผลิต (ท ำให้พอกิน) 

 
 
3.2 กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้/ 

เทคโนโลย ี
   1) กำรท ำเกษตรทฤษฎีใหม่และ
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
   2) กำรท ำบัญชีครัวเรือน/บัญชีฟำร์ม 
3.3 กำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลติเพื่อ

กำรพึ่งพำตนเองเบื้องต้น 
3.4 กำรใช้พื้นที่เกษตรในแปลงท่ีเข้ำ

ร่วมโครงกำร 
3.5 กำรท ำกิจกรรมในแปลง 

ของเกษตรกร 
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ตารางท่ี 2.1 ประเด็นและตัวชี้วัดการประเมินผลโครงการ (ต่อ) 
 

ประเด็น ตัวชี้วัด 
3.5 กำรท ำกิจกรรมในแปลง 

ของเกษตรกร 
- ร้อยละเกษตรกรที่ด ำเนินกำรตำมแผนกำรผลิต(ท ำให้พอกิน) และขยำยผล 
  กำรผลิต(ท ำให้พอแบ่งปัน) โดยแลกเปลีย่นปัจจัยกำรผลิตกับเพื่อนเกษตรกร 
- ร้อยละเกษตรกรที่ด ำเนินกำรตำมแผนกำรผลิต (ท ำให้พอกิน) และขยำยผล 
  กำรผลติ(ท ำให้พอแบ่งปัน) โดยแลกเปลีย่นปัจจัยกำรผลิตกับเพื่อนเกษตรกร  
  และมีรำยได้เสริม 

3.6 กำรกระจำยผลผลติในแปลง 
ที่เข้ำร่วมโครงกำร 

- ร้อยละของกำรกระจำยผลผลติในแปลงท่ีเข้ำร่วมโครงกำร 
 
   - จ ำนวนตลำดที่หน่วยงำนจัดหำไว้ให ้3.7 กำรเช่ือมโยงตลำด 

4. ผลลัพธ์ (Outcomes)  
4.1 ด้ำนเศรษฐกิจครัวเรือนเกษตร - รำยได้ที่เพิม่ขึ้นจำกกำรจ ำหน่ำยผลผลติในแปลงที่เข้ำร่วมโครงกำร 

- ร้อยละครัวเรือนเกษตรที่มรีำยได้เพิ่มขึ้นจำกกำรจ ำหน่ำยผลผลิตในแปลงท่ีเข้ำ
ร่วมโครงกำร 

- ร้อยละครัวเรือนเกษตรที่มีหนี้สินลดลงจำกกำรท ำกิจกรรมตำมโครงกำร 
- จ ำนวนหนี้สินของครัวเรือนเกษตรที่ลดลงจำกกำรท ำกิจกรรมตำมโครงกำร 
- ร้อยละของครัวเรือนเกษตรที่มีกำรออมเพิ่มขึ้นจำกกำรท ำกิจกรรมตำมโครงกำร 
- มูลค่ำเงินออมของครัวเรือนเกษตรที่เพ่ิมขึ้นจำกกำรท ำกิจกรรมตำมโครงกำร 
 
- ปริมำณรำยจ่ำยของครัวเรือนเกษตรทีล่ดไดจ้ำกกำรพึ่งพำปัจจัยกำรผลิตภำยใน

แปลงของตนเอง 
- ร้อยละของครัวเรือนเกษตรที่มีรำยจ่ำยของครัวเรือนลดลง 

 
 

 
 
 
 
4.2 กำรพึ่งพำตนเอง 

1) กำรลดรำยจ่ำยในกำรบริโภค 
ของครัวเรือนเกษตร 
 

 - สัดส่วนกำรใช้ปัจจัยกำรผลติของตนเองเทียบกับกำรจดัหำจำกภำยนอกครัวเรือน 
2) กำรลดรำยจ่ำยฟุ่มเฟือย/ 

รำยจ่ำยทีไ่ม่จ ำเป็นของครัวเรือน 
  - ร้อยละของครัวเรือนเกษตรที่มรีำยจ่ำยฟุม่เฟือย/รำยจ่ำยไม่จ ำเปน็ลดลง 

   4.3 กำรเคลื่อนย้ำยแรงงำน - ร้อยละของครัวเรือนเกษตรที่มีแรงงำนคืนถ่ินเพิ่มขึ้น 
 
- ร้อยละของเกษตรกรที่ท ำเกษตรทฤษฎีใหม่เต็มรูปแบบ 
- ร้อยละของเกษตรกรที่ท ำเกษตรทฤษฎีใหม่อย่ำงต่อเนื่อง 
- ร้อยละของเกษตรกรที่เป็นเกษตรกรต้นแบบ 
- ร้อยละของเกษตรกรที่มีกำรปรบัเปลี่ยนวิธีกำรผลิตเป็นทฤษฎีใหม่สำมำรถลด

รำยจ่ำยในครัวเรือนได ้
- ร้อยละของเกษตรกรที่มีกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้หรือขยำยผลไปสู่เกษตรกรรำยอื่น 
- ร้อยละของเกษตรกรที่มีกำรรวมกลุ่มสร้ำงเครือข่ำยเพื่อสร้ำงควำมเขม้แข็ง 

  - ร้อยละของเกษตรกรทีม่ีกำรด ำเนินกำรเกษตรทฤษฎีใหมต่่อเนื่อง 
 - ระดับควำมคดิเห็นของเกษตรกรและเจ้ำหน้ำท่ีต่อกำรด ำเนินกำรโครงกำร 

4.4 ควำมยั่งยืนของโครงกำร 
1) กำรพัฒนำแปลงสู่เกษตร 

ทฤษฎีใหม่เต็มรูปแบบ 

2) กำรพัฒนำสู่เกษตรกร 
ต้นแบบและทฤษฎีใหม่ขั้นท่ี 2 และ 3 

 
3) กำรรวมกลุ่มเพื่อสรำ้งควำม

เข้มแข็ง 
 
5.ทัศนคต ิ

ที่มำ: จำกกำรส ำรวจ  
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2.6.5 การรวบรวมข้อมูล 
1) วิธีกำรรวบรวมข้อมูลในกำรประเมินผลครั้งนี้ใช้แบบสัมภำษณ์เป็นเครื่องมือในกำรเก็บรวบรวม

ข้อมูลจำกกลุ่มเป้ำหมำย และรวบรวมจำกเอกสำรโครงกำร รำยงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
2) แหล่งข้อมูล ประกอบด้วย 

2.1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data)เป็นกำรเก็บรวบรวมจำกเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรและ
เจ้ำหน้ำที่ท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(1) เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร  
(1.1) เกษตรกรรำยเดิม ปี 2560 ใช้แผนแบบกำรเลือกตัวอย่ำงแบบแบ่งชั้นภูมิ 

(Stratified random sampling) มีขั้นตอน คือ เลือกตัวอย่ำงเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรทุกจังหวัด โดยแบ่ง
เกษตรกรในแต่ละจังหวัดเป็น 3 ชั้นภูมิ ได้แก่ กลุ่ม A กลุ่ม B และกลุ่ม C ในแต่ละชั้นภูมิ ก ำหนดจ ำนวน
เกษตรกรตัวอย่ำง1 รำย ต่อจ ำนวนเกษตรกร 100 รำย และต้องมีเกษตรกรตัวอย่ำง ไม่น้อยกว่ำ 1 รำย โดยใช้
วิธีกำรสุ่มอย่ำงง่ำยแบบไม่ทดแทนกัน (Simple random sampling without replacement) รวมจ ำนวน
เกษตรกรตัวอย่ำง 792 รำย 

(1.2) เกษตรกรรำยใหม่ ปี 2561 ใช้แผนแบบกำรเลือกตัวอย่ำงสุ่มอย่ำงง่ำย
(Simple random sampling)โดยเลือกตัวอย่ำงเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรทุกจังหวัด ในแต่ละจังหวัด  
ก ำหนดจ ำนวนเกษตรกรตัวอย่ำง 1 รำย ต่อจ ำนวนเกษตรกร100 รำย และต้องมีเกษตรกรตัวอย่ำง ไม่น้อยกว่ำ 
1 รำย โดยใช้วิธีกำรสุ่มอย่ำงง่ำยแบบไม่ทดแทนกัน (Simple random sampling without replacement) 
รวมจ ำนวนเกษตรกรตัวอย่ำง 722 รำย 

(2) เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องกับโครงกำร โดยใช้วิธีกำรเลือกตัวอย่ำงแบบ
เจำะจง (Purposive selection)  

(2.1) เจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์ในระดับจังหวัดที่รับผิดชอบ
โครงกำร 76 จังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพมหำนคร) จังหวัดละ 1 รำย รวมทั้งสิ้น 76 รำย 

(2.2) เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับจังหวัด
76 จังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพมหำนคร) ที่รับผิดชอบโครงกำรทุกหน่วยงำน อย่ำงน้อยจังหวัดละ 5 หน่วยงำน 
รวมทั้งสิ้น 759 รำย 

(2.3) เจ้ำหน้ำที่ภำคเอกชนที่รับผิดชอบเกษตรกรในระดับจังหวัด 76 จังหวัด 
(ยกเว้นกรุงเทพมหำนคร) จังหวัดละ 1 รำย รวมทั้งสิ้น 54 รำย 

(2.4) เจ้ำหน้ำที่สถำบันกำรศึกษำที่รับผิดชอบเกษตรกรในระดับจังหวัด 76 จังหวัด
(ยกเว้นกรุงเทพมหำนคร) จังหวัดละ 1 รำย รวมทั้งสิ้น 40 รำย 

(2.5) ปรำชญ์เกษตร/เกษตรกรต้นแบบ/ประธำนศพก. ที่ได้รับมอบหมำยให้ดูแล
เกษตรกร ในระดับจังหวัด 76 จังหวัด(ยกเว้นกรุงเทพมหำนคร) จังหวัดละ 2 รำยรวมทั้งสิ้น 162 รำย 
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ตารางท่ี 2.2 จ านวนตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินผล 
หน่วย : รำย 

รายการ ขนาดประชากร ขนาดตัวอย่าง 
1. เกษตรกรรำยเดิม ปี 2560 70,034 792 

กลุ่ม A 17,534 208 
กลุ่ม B 39,584 437 
กลุ่ม C  12,916 147 

2. เกษตรกรรำยใหม่ ปี 2561 70,000 722 
3. เจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 76 76 
4. เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 76 759 
5. เจ้ำหน้ำที่เอกชน 76 54 
6. เจ้ำหน้ำที่สถำบันกำรศึกษำ  76 40 
7. ปรำชญ์เกษตร / เกษตรกรต้นแบบ/ประธำนศพก. 76 162 

รวม  2,605 
ที่มำ: จำกกำรค ำนวณ 

2.2) ข้อมูลทุติยภูมิ(Secondary Data)เป็นกำรรวบรวมจำกเอกสำรโครงกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน และข้อมูลจำกเอกสำรรำยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2.6.6 การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นกำรวิเครำะหเ์ชิงปริมำณ (Quantitative Analysis) แบ่งออกเป็น 2 
ส่วน คือ 

2.1) กำรวิเครำะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนำ (Descriptive Statistics) ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
เชิงปริมำณ เพ่ืออธิบำยประกอบค่ำตัวแปรต่ำง ๆ ซึ่งแสดงด้วยค่ำสถิติอย่ำงง่ำย ได้แก่ ค่ำเฉลี่ยค่ำร้อยละ และ
ค่ำผลรวม เพื่อน ำเสนอรำยงำนเป็นค ำอธิบำยประกอบตำรำงข้อมูล 

2.2) กำรประเมินผลใช้มำตรวัดแบบลิเคอร์ท (Likert Scale) เป็นเครื่องมือในกำรวิเครำะห์
ระดับควำมพึงพอใจ ควำมรู้ควำมเข้ำใจ โดยแบ่งเป็นช่วงระดับค่ำคะแนนส ำหรับกำรวิเครำะห์ข้อมูลออกเป็น  
5 ระดับ ดังนี้ 

 
ค่าคะแนน ค่าเฉลี่ย ความหมายผลการประเมิน 

1 1.00 - 1.80 ไม่เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง/น้อย 
2 1.81 - 2.60 ไม่เห็นด้วย/ค่อนข้ำงน้อย 
3 2.61 - 3.40 ไม่แน่ใจ/ปำนกลำง 
4 3.41 - 4.20 เห็นด้วย/ค่อนข้ำงมำก 
5 4.21 - 5.00 เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง/มำก 
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2.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการประเมินผล 
2.7.1 ใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจของผู้บริหำรในกำรด ำเนินงำนต่อไป 
2.7.2 หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องสำมำรถน ำผลกำรประเมินผลใช้เป็นข้อมูลเพ่ือกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำน

ในระยะต่อไป 



 

 

บทที่ 3 
สภาพทั่วไปของกลุ่มเป้าหมายของโครงการ 

 

3.1 ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
3.1.1การประกอบอาชีพของเกษตรกร 

เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปี 2560 ร้อยละ 88.01 ประกอบอาชีพภาคเกษตรกรรมโดยท านา
มากที่สุด ร้อยละ 47.96 รองลงมา ท าสวน ร้อยละ 20.15 ท าไร่ ร้อยละ 8.16 ตามล าดับส่วนที่เหลือร้อยละ 
11.99 ประกอบอาชีพนอกภาคเกษตรกรรม เช่น ข้าราชการ/ข้าราชการบ านาญ/พนักงานราชการ/ลูกจ้าง ร้อยละ 
4.70 อาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 4.45 และรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 2.84 ตามล าดับ 

เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2561 ร้อยละ 84.13 ประกอบอาชีพภาคเกษตรกรรมโดยท านา 
ร้อยละ 48.92 รองลงมา ท าสวน ร้อยละ 15.73 และท าไร่ร้อยละ 8.33 ตามล าดับ ส่วนที่เหลือร้อยละ 15.87 
ประกอบอาชีพนอกภาคเกษตรกรรม เช่น ข้าราชการ/ข้าราชการบ านาญ/พนักงานราชการ/ลูกจ้าง ร้อยละ 5.92 
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 5.51และ รับจ้างทั่วไป ร้อยละ 4.44 ตามล าดับ (ตารางที่ 3.1) 

ตารางท่ี 3.1 อาชีพหลักของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
หน่วย: ร้อยละ 

อาชีพหลัก 
เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 

     ปี 2560     ปี 2561 
1. ภาคเกษตรกรรม 88.01 84.13 

1) ท านา 47.96 48.92 
2) ท าสวน 20.15 15.73 
3) ท าไร ่ 8.16 8.33 
4) พืชผัก 4.20 4.03 
5) เกษตรผสมผสาน  4.08 3.36 
6) ปศุสัตว์ 1.85 1.21 
7) รับจ้างในภาคการเกษตร 0.99 1.34 
8) ประมง 0.62 1.21 

2. นอกภาคเกษตรกรรม 11.99 15.87 
1) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 4.45 5.51 
2) ข้าราชการ/ข้าราชการบ านาญ  
   /พนักงานราชการ/ลูกจ้าง/ 

 
4.70 5.92 

3) รับจ้างทั่วไป 2.84 4.44 
รวม 100.00 100.00 

ที่มา: จากการส ารวจ 
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3.1.2 ระดับการศึกษาของเกษตรกร 
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปี 2560 ร้อยละ 58.79 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา รองลงมา

ร้อยละ18.21จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.และร้อยละ9.99 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ตามล าดับ ส าหรับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปี 2561 พบว่า ร้อยละ 58.54 จบการศึกษา
ระดับประถมศึกษา รองลงมา ร้อยละ21.99 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. และร้อยละ 
10.37 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามล าดับ (ตารางท่ี 3.2) 

ตารางท่ี 3.2 ระดับการศึกษาของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
หน่วย: ร้อยละ 

ระดับการศึกษา 
เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 

ปี 2560 ปี 2561 
1) ไม่ได้เรียน 2.78 0.28 
2) ประถมศึกษา 58.79 58.54 
3) มัธยมศึกษาตอนต้น 9.99 10.37 
4) มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 18.21 21.99 
5) ปวส./อนุปริญญา 4.04 2.94 
6) ปริญญาตรีขึ้นไป 6.19 5.88 

รวม 100.00 100.00 
ที่มา: จากการส ารวจ 

3.1.3 สมาชิกในครัวเรือนและการใช้แรงงานท าการเกษตร 
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปี 2560 มีสมาชิกในครัวเรือน เฉลี่ย 4 ราย โดยเป็นสมาชิก

ที่เป็นแรงงานท าการเกษตรในแปลงที่เข้าร่วมโครงการ เฉลี่ย 2 ราย ส่วนที่เหลือไม่ได้เป็นแรงงาน เนื่องจาก
อายุมาก หรืออยู่ในวัยเรียน จ านวน 2 ราย ส าหรับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2561 มีสมาชิกในครัวเรือน
เฉลี่ย 4 ราย แรงงานท าการเกษตรในแปลงที่เข้าร่วมโครงการ เฉลี่ย 2 รายส่วนที่เหลือ2 ราย ไม่ได้เป็น
แรงงาน (ตารางที่ 3.3) 

ตารางท่ี 3.3 สมาชิกในครัวเรือนและการใช้แรงงานท าการเกษตรที่เข้าร่วมโครงการ 
หน่วย: ราย 

รายการ ปี 2560 ปี 2561 
1) สมาชิกในครัวเรือน 4 4 
2) แรงงานท าการเกษตร   

- เป็นแรงงาน 2 2 
- ไม่ได้เป็นแรงงาน 2 2 

ที่มา: จากการส ารวจ 
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3.1.4 การเป็นสมาชิกกลุ่ม องค์กร สถาบันเกษตรกรของสมาชิกในครัวเรือน 
สมาชิกในครัวเรือนของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2560 ร้อยละ 74.51 เป็นสมาชิกกลุ่ม

องค์กร สถาบันเกษตรกรอีกร้อยละ 25.49 ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่ม องค์กร สถาบันเกษตรกรเมื่อจ าแนกตามกลุ่ม
องค์กร สถาบัน พบว่า ร้อยละ 74.20 เป็นสมาชิกของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
รองลงมา ร้อยละ 45.63 เป็นสมาชิกกลุ ่มออมทรัพย์ และร้อยละ 35.64 เป็นสมาชิกกลุ ่มเกษตรกร
ตามล าดับ  ส าหรับสมาชิกในครัวเรือนของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2561 ร้อยละ 80.61เป็นสมาชิกกลุ่ม 
องค์กร สถาบันเกษตรกรส่วนที่เหลือ ร้อยละ 19.39 ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่ม องค์กร สถาบันเกษตรกร
เมื่อจ าแนกตามกลุ่มองค์กร สถาบัน พบว่า ร้อยละ 70.18เป็นสมาชิกของธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตรรองลงมา ร้อยละ 42.62เป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ และ ร้อยละ 26.96 เป็นสมาชิก
กลุ่มเกษตรกร ตามล าดับ (ตารางที่ 3.4) 

ตารางท่ี 3.4 การเป็นสมาชิกกลุ่ม/องค์กร/สถาบันเกษตรกร 
หน่วย: ร้อยละ 

รายการ 
เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 

ปี 2560 ปี 2561 
1) การเป็นสมาชิกกลุ่ม/องค์กร/สถาบนัเกษตรกร   

1.1) เป็นสมาชิก 74.51 80.61 
2.2) ไม่ได้เป็นสมาชิก 25.49 19.39 

2) ประเภทกลุ่ม องค์กร สถาบนั1/   
2.1) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 74.20 70.18 
2.2) กลุ่มออมทรัพย์ 45.63 42.62 
2.3) กลุ่มเกษตรกร 35.64 26.96 
2.4) สหกรณ์การเกษตร 26.35 24.85 
2.5) กลุ่มแม่บ้าน    20.39 20.48 
2.6) กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 19.14 15.66 
2.7) อ่ืนๆ อาทิ กองทุนหมู่บ้าน ฯลฯ 13.31 10.39 

ที่มา: จากการส ารวจ 
หมายเหตุ:1/สมาชิกในครัวเรือนสามารถเป็นสมาชิกกลุ่ม องค์กร สถาบัน เกษตรกร ได้มากกว่า 1 ประเภท 

3.2 พื้นที่การเกษตรและลักษณะการถือครองท่ีดินของเกษตรกร 
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี2560 มีพ้ืนที่การเกษตรทั้งหมด เฉลี่ย 22.82 ไร่ โดยเป็นพ้ืนที่เข้าร่วม

โครงการเฉลี่ย 9.74 ไร่ จ าแนกเป็นการถือครองที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง ร้อยละ 91.55พ้ืนที่เช่า ร้อยละ 
5.57และพ้ืนที่ได้ท าฟรี ร้อยละ 2.88  ส าหรับประเภทเอกสารสิทธิ์ของพ้ืนที่ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นโฉนดที่ดิน 
ร้อยละ 68.19 รองลงมาเป็น ส.ป.ก. 4-01 ร้อยละ 22.01 และ น.ส.3 ร้อยละ 5.73ตามล าดับ ส าหรับเกษตรกร
ที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2561 มีพ้ืนที่การเกษตรทั้งหมด เฉลี่ย 24.03 ไร่ โดยเป็นพ้ืนที่เข้าร่วมโครงการ 9.08 ไร่
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ส่วนการถือครองที่ดิน เกษตรกรมีที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง ร้อยละ 87.63 พ้ืนที่ เช่า ร้อยละ 5.85 และ
พ้ืนที่ได้ท าฟรี ร้อยละ 6.52  ส่วนประเภทเอกสารสิทธิ์เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2561 มีเอกสารสิทธิ์เป็น
โฉนด ร้อยละ 76.39 รองลงมาเป็น ส.ป.ก. 4-01 ร้อยละ 16.17 และ นส. 3 ร้อยละ 4.29 (ตารางท่ี 3.5) 

 

ตารางที่ 3.5 พื้นที่การเกษตร การถือครองท่ีดิน และเอกสารสิทธิ์ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
 

รายการ หน่วย 
เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 
ปี 2560 ปี2561 

1)ขนาดพื้นที่การเกษตร    
1.1) พื้นที่การเกษตรทั้งหมด  ไร ่ 22.82 24.03 
1.2) พื้นที่สมัครเข้าร่วมโครงการ  ไร ่ 9.74 9.08 

2) การถือครองที่ดินที่เข้าร่วมโครงการ    
2.1) ที่ดินของตนเอง ร้อยละ 91.55 87.63 
2.2) ที่ดินเช่า ร้อยละ 5.57 5.85 
2.3) ที่ดินได้ท าฟรี ร้อยละ 2.88 6.52 

3) ประเภทเอกสารสิทธิ์ของพื้นที่เข้าร่วมโครงการ    
3.1) โฉนด ร้อยละ 68.19 76.39 
3.2) ส.ป.ก. 4-01 ร้อยละ 22.01 16.17 
3.3) นส.3 ร้อยละ 5.73 4.29 
3.4) ภบท.5,สค.1  ร้อยละ 2.29 2.00 
3.5) นส.4 ร้อยละ 0.89         - 
3.6) นส.2 ร้อยละ 0.76 1.00 
3.7) นส.5 ร้อยละ 0.13 0.15 

ที่มา: จากการส ารวจ 

3.3 แหล่งน้ าในพื้นที่เข้าร่วมโครงการ 
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2560ร้อยละ84.18 มีแหล่งน้ าในพ้ืนที่เข้าร่วมโครงการและมีพ้ืนที่

แหล่งน้ าเฉลี่ย 1.09  ไร่ โดยพบว่าประเภทแหล่งน้ าในพ้ืนที่เข้าร่วมโครงการ ส่วนใหญ่เป็นบ่อขุดเอง ร้อยละ 
65.61 รองลงมาเป็นบ่อขุดโดยกรมพัฒนาที่ดิน ร้อยละ 24.21 แหล่งน้ าธรรมชาติ และบ่อบาดาล ร้อยละ 8.62 
เท่ากันตามล าดับ 

ส าหรับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2561 มีแหล่งน้ าในพ้ืนที่เข้าร่วมโครงการ เฉลี่ยร้อยละ 80.00
เกษตรกรมีพ้ืนที่แหล่งน้ าเฉลี่ย 1 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นบ่อขุดเอง ร้อยละ 64.71 รองลงมาเป็นบ่อขุดโดยกรมพัฒนาที่ดิน 
ร้อยละ 14.33 และแหล่งน้ าธรรมชาติร้อยละ 9.83 ตามล าดับ (ตารางที่ 3.6) 
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ตารางท่ี 3.6 แหล่งน้ าในพื้นที่เข้าร่วมโครงการ 

รายการ หน่วย 
เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 
ปี 2560 ปี2561 

1) แหล่งน้ าในพ้ืนที่เข้าร่วมโครงการ    
1.1) มีแหล่งน้ า ร้อยละ 84.18 80.00 
1.2) ไม่มีแหล่งน้ า ร้อยละ 15.82 20.00 

2) พ้ืนที่แหล่งน้ าเฉลี่ย ไร่ 1.09 1.00 
3) ประเภทแหล่งน้ า    

3.1) บ่อขุดเอง ร้อยละ 65.61 64.71 
3.2) บ่อขุดโดยกรมพัฒนาที่ดิน ร้อยละ 24.21 14.33 
3.3) แหล่งน้ าธรรมชาติ ร้อยละ 8.62 9.83 
3.4) แหล่งน้ าชลประทาน ร้อยละ 7.35 8.84 
3.5) บ่อบาดาล ร้อยละ 8.62 9.12 
3.6) อื่น ๆ ขุดโดยกรมชลประทาน ร้อยละ 6.94 6.72 

ที่มา: จากการส ารวจ 
หมายเหตุ: ประเภทแหล่งน้ าเกษตรกรมีได้มากกว่า 1 ประเภท 
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บทที่ 4 
ผลการประเมินผล 

 
การประเมินผลโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง)

ปี 2561 มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลการด าเนินงาน ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการที่เกิดขึ้นระหว่าง 
1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561 โดยพิจารณาตามประเด็นตัวชี้วัดการประเมินผล ได้แก่ ปัจจัยน าเข้า 
(Inputs) กิจกรรมของแผนงาน (Program activities) ผลผลิต (Outputs) และผลลัพธ์ (Outcomes) 
โดยเปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับเป้าหมาย หรือเปรียบเทียบก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ ดังนี้ 

4.1 ปัจจัยน าเข้า (Inputs) 
4.1.1 งบประมาณ 

การด าเนินงานโครงการในปี 2561 ได้รับจัดสรรงบประมาณปกติของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ านวน 14 หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น 350,071,140 บาทโดยมีผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 295,408,941.72 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.39 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
ส าหรับสาเหตุที่ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากการโอนเงินงบประมาณ การจัดซื้อปัจจัย
การผลิตและการส่งมอบปัจจัยการผลิตค่อนข้างล่าช้า  ไม่ทันฤดูกาลการผลิตของเกษตรกร อีกท้ังเกษตรกร
บางส่วนไม่มีน้ าในการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์น้ า จึงมีการคืนปัจจัยการผลิต (ตารางท่ี 4.1)  

ตารางที่ 4.1 งบประมาณโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ 
ถวายในหลวง)ปี 2561 

หน่วยงาน งบประมาณที่ได้รับ
(บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

ร้อยละ 

1.กรมส่งเสริมการเกษตร 19,660,000.00 19,795,300.00 100.69 
2.กรมประมง 55,610,100.00 37,486,649.07 67.41 
3.กรมปศุสัตว์ 88,200,000.00 70,500,000.00 79.93 
4.กรมวิชาการเกษตร 7,490,000.00 6,541,482.00 87.34 
5.กรมหม่อนไหม 7,600,900.00 4,799,295.30 63.14 
6.กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 31,020,400.00 29,671,972.56 95.65 
7.กรมชลประทาน 4,640,000.00 4,324,936.86 93.21 
8.กรมส่งเสริมสหกรณ์ 4,117,820.00 4,117,820.00 100.00 
9.กรมพัฒนาที่ดิน 108,931,600.00 102,101,260.00 93.73 
10.กรมการขา้ว 4,500,000.00 3,343,968.00 74.31 
11.ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพือ่เกษตรกรรม 3,525,280.00 3,309,221.15 93.87 
12.ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 3,000,000.00 2,815,106.78 93.84 
13.ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 7,000,000.00 5,200,000.00 74.29 
14. การยางแห่งประเทศไทย 4,774,980.00 1,401,930.00 29.26 

รวม 350,071,140.00 295,408,941.72 84.39 

ที่มา: ส านักงานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2561) 
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4.1.2 หน่วยงานและบุคลากร การด าเนินงานโครงการประกอบด้วยภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี้ 

1) ภาครัฐ ประกอบด้วย หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ รวมทั้งสิ้น 14 หน่วยงาน ได้แก่ (1) กรมการข้าว (2) กรมปศุสัตว์ (3) กรมประมง (4) กรมวิชาการเกษตร
(5) กรมหม่อนไหม (6) กรมชลประทาน (7) กรมพัฒนาที่ดิน (8) กรมส่งเสริมการเกษตร (9) กรมส่งเสริม
สหกรณ์ (10) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (11) ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (12) ส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร (13) ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (14) การยางแห่งประเทศไทย 
โดยท าหน้าที่รับสมัครและคัดเลือกเกษตรกร ประเมินศักยภาพและจัดกลุ่มเกษตรกรตามความพร้อม
คัดเลือกปราชญ์เกษตรหรือเกษตรกรต้นแบบหรือประธาน ศพก. เพ่ิมพูนองค์ความรู้แก่เกษตรกร แนะน า
ส่งเสริมการท าบัญชี ประสานขอรับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตตามความต้องการของเกษตรกรส่ง เสริม
กิจกรรมการผลิตให้มีความหลากหลาย จัดหาตลาดเพ่ือรองรับผลผลิตของเกษตรกรการรายงานความก้าวหน้า
การด าเนินงาน และการติดตามประเมินผลโครงการ 

2) ภาคประชาสังคม ประกอบด้วย ปราชญ์เกษตร เกษตรกรต้นแบบ และประธานศูนย์เรียนรู้
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) รวมทั้งสิ้น 4,800 รายร่วมกิจกรรมพบปะ 5 ประสาน
หรือ 3 ประสาน เพ่ือสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนโครงการและสร้างแรงบันดาลใจ ร่วมเป็นวิทยากร ให้ค าแนะน า 
ช่วยเหลือให้กับเกษตรกรในการจัดท าผังฟาร์ม แผนการผลิตในการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ที่มีความเหมาะสม
กับสภาพพ้ืนที่ และติดตามเยี่ยมเยียน 

3) ภาคเอกชน ประกอบด้วย บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จ ากัด (มหาชน) บริษัทเบทาโกร
จ ากัด (มหาชน) บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน) บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จ ากัด
บริษัทน้ าตาลมิตรผล จ ากัด บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) บริษัทบางจากปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) 
รวมถึงหน่วยงานภาคเอกชนในพื้นที่ให้การสนับสนุนการด าเนินงานโครงการ ท าหน้าที่สนับสนุนด้าน
เทคนิคการผลิตตามความต้องการของเกษตรกร ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี นวัตกรรมการผลิตสมัยใหม่
ถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการ และจัดหาตลาดเพ่ือรองรับผลผลิตของเกษตรกร รวมทั้ง
ติดตามเยี่ยมเยียน ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่สร้างการรับรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ 

4) สถาบันการศึกษา ประกอบด้วย สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ภายใต้การก ากับดูแลของ
ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา รวมทั้งส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีหน้าที่สนับสนุนด้านเทคนิค ด้านวิชาการ ด้านการเกษตร 
ศึกษาวิจัยทางการเกษตรเพ่ือต่อยอดการพัฒนา สนับสนุนนักเรียน นักศึกษา ฝึกงาน เรียนรู้ ปฏิบัติจริง 
ในแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ต้นแบบ เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ยุวเกษตรรุ่นใหม่ เผยแพร่หลักสูตรเกษตร
ทฤษฎีใหมใ่ห้แก่ผู้สนใจไปศึกษาเพ่ิมเติม 
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5) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย  
1) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2561 มีหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมพบปะกับปราชญ์เกษตร 

เกษตรกรต้นแบบ ภาครัฐในพ้ืนที่  เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจในการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้ารับการอบรม
หลักสูตรกลาง จัดท าผังและวางแผนการผลิต ปรับพ้ืนที่ และการลงมือท าการผลิตในแปลงของตนเอง 
จัดท าบัญชีครัวเรือนหรือบัญชีฟาร์มพัฒนาการผลิตเพื่อพัฒนาแปลงไปสู่เกษตรทฤษฎีใหม่เต็มรูปแบบ 

2) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2560 มีหน้าที่ร่วมประชุมเวทีประชาคมในการก าหนด
แนวทางการพัฒนาผลตามการจัดกลุ่ม ตรวจสอบและทบทวนแผนการผลิตตนเองให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
ปรับพ้ืนที่ ลงมือท ากิจกรรมตามแนวทางหรือค าแนะน าของหน่วยงาน/ปราชญ์เกษตรพัฒนาการผลิตให้มี
ประสิทธิภาพ จัดท าบัญชีครัวเรือนหรือบัญชีฟาร์ม และพัฒนาแปลงการผลิตของตนเองไปสู่เกษตรกรต้นแบบ
พ่ึงพาตนเอง ตามทฤษฎีใหม่ข้ัน ที่ 1 2และข้ันที3่ตามล าดับ ต่อไป 

 

4.1.3 การสนับสนุนปัจจัยการผลิต 
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในปี 2561 ทุกรายจะได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต

เพ่ือการพ่ึงพาตนเองเบื้องต้น ตามความต้องการของเกษตรกร โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่  
1) กรมส่งเสริมการเกษตรสนับสนุนไมผล 2- 3 ต้นต่อราย 
2) กรมประมง สนับสนุนปลากินพืช ขนาดความยาวล าตัว 3 ซ.ม.ขึ้นไป จ านวน 1,500 ตัว 

ต่อราย 
3) กรมปศุสัตว์ สนับสนุนไก่ไข่5 ตัวต่อราย(จ านวน 240,765 ตัว) หรือเป็ดไข่5 ตัวต่อราย

(จ านวน 13,805 ตัว)หรือเป็ดเทศ5 ตัวต่อราย(จ านวน 12,105 ตัว) 
4) กรมวิชาการเกษตร สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผัก 20 ชนิดแบ่งเป็นชุด ชุดละ 4 ชนิด ประกอบด้วย

กวางตุ้งต้น กวางตุ้งดอก คะน้าใบ คะน้ายอด มะเขือเทศ มะเขือยาว มะเขือเปราะ พริกข้ีหนูผสม กะหล่ าปลี
พริกหยวก พริกชี้ฟ้า ข้าวโพดเทียน พริกขี้หนูราชบุรี โหระพา แมงลัก มะระขี้นก ถั่วฝักยาว ผักบุ้งจีน ผักกาดหอม
และกะเพรา 

5) กรมหม่อนไหม สนับสนุนท่อนพันธุ์หม่อนจ านวน 1,603,168 ท่อน 
6) กรมพัฒนาที่ดิน สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตน้ าหมักชีวภาพ 1 ชุด (ถังหมัก 2 ถัง

พร้อมวัสดุประกอบการด าเนินงาน) ต่อราย 
ในส่วนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปี 2560 (รายเดิม) จะได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต

เพียงบางราย และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่รับผิดชอบเกษตรกร ซึ่งมีการแจกปัจจัยการผลิต
ให้แก่เกษตรกร  เช่น กรมพัฒนาที่ดิน สนับสนุนน้ าหมักชีวภาพ รายละ 20 ลิตร กรมปศุสัตว์กลุ่ม A สนับสนุน 
ไก่ไข่ (5 ตัวต่อราย) อาหารไก่ พร้อมที่ใส่อาหาร กลุ่ม B  ไก่ไข่ (3ตัวต่อราย) อาหารไก่ พร้อมที่ใส่อาหาร และกลุ่ม 
C ได้รับสนับสนุนที่ใส่อาหาร เป็นต้น 

ทั้งนี้การสนับสนุนปัจจัยการผลิตของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2561 มีปัญหาอุปสรรค 
ดังนี้ การสนับสนุนปัจจัยการผลิตของหน่วยงานไม่พร้อมกัน ท าให้เกษตรกรต้องเดินทางมารับปัจจัยการผลิต
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หลายครั้ง อีกทั้งมีการส่งมอบปัจจัยการผลิตล่าช้า นอกจากนี้มีเกษตรกร จ านวน 2,585 ราย ไม่ประสงค์รับ
ปัจจัยการผลิต (ปลากินพืช) เนื่องจากไม่มีบ่อ/สระน้ า และ บางส่วนมีปริมาณน้ าไม่เพียงพอ และพ้ืนที่เป็น
แหล่งน้ าธรรมชาติ (ตารางที่ 4.2) 

 

ตารางท่ี 4.2 การสนับสนุนปัจจัยการผลิต 
หน่วยงาน แผน (ราย) ผล (ราย) ร้อยละ ปัจจัยการผลิตที่สนับสนุน 

1. กรมส่งเสรมิการเกษตร 70,000 70,071 100.10 - ไมผล 2- 3 ต้น/ราย 
2. กรมประมง 70,000 66,134 94.48 - ปลากินพืช ขนาดความยาวล าตัว 3 ซ.ม. 

  ขึ้นไป จ านวน 1,500 ตัว/ราย 
3. กรมปศุสตัว ์ 70,000 70,000 100.00 - ไก่ไข่(5 ตัว/ราย จ านวน 240,765 ตัว) 

- เป็ดไข่(5 ตัว/ราย จ านวน 13,805 ตัว) 
- เป็ดเทศ(5 ตัว/ราย จ านวน 12,105 ตัว) 

4. กรมวิชาการเกษตร 70,000 70,000 100.00 - เมล็ดพันธุ์ผัก 20 ชนิดแบ่งเป็นชุดชุดละ  
4 ชนิด ประกอบด้วย กวางตุ้งต้น กวางตุ้งดอก
คะน้าใบ คะน้ายอด มะเขือเทศ มะเขือยาว 
มะเขือเปราะ พริกขี้หนูผสม กะหล่ าปลี  
พริกหยวก พริกช้ีฟ้า ข้าวโพดเทียน พริกขีห้นู      
ราชบุรี โหระพา แมงลัก มะระขี้นก 
ถั่วฝักยาว ผักบุ้งจีน ผักกาดหอม และกะเพรา 

- แจกเกษตรกรรายใหม่ 1 ชุด/ราย 
5. กรมหม่อนไหม 73,262 40,496 55.28 ท่อนพันธุ์หม่อน จ านวน 1,603,168 ท่อน 
6. กรมพัฒนาท่ีดิน 6,319 6,314 99.92  วัสดุอุปกรณ์ในการผลิตน้ าหมักชีวภาพ 1ชุด 

(ถังหมัก 2 ถังพร้อมวัสดุประกอบการ
ด าเนินงาน) 

7. กรมการข้าว 2,416 2,416 100.00 เกษตรกรไดร้ับปัจจัยการผลิต 2,416 ราย 
(กรมการข้าวไม่มีหนา้ที่สนับสนุนปัจจัย 
การผลิต แตเ่ป็นหน่วยประสานใหเ้กษตร
ได้รับปัจจัยการผลิตจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง) 

ที่มา: ส านักงานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2561) 

4.2 กิจกรรมของแผนงาน (Program activities) 
การประเมินผลด้านกิจกรรม เพ่ือศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการตาม

กิจกรรมการท างานของโครงการ ประกอบด้วย การเตรียมการและการบริหารจัดการ การรับสมัครและการ
คัดเลือกเกษตรกร การจัดท าฐานข้อมูลเกษตรกร การมอบหมายให้ปราชญ์เกษตรรับผิดชอบดูแลเกษตรกร 
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การจัดกิจกรรมพบปะ 5 ประสานฯ การจัดท าสมุดตรวจเยี่ยม จัดท าผังแปลงและแผนการผลิตของ
เกษตรกร การจัดหาตลาดรองรับผลผลิตของเกษตรกร และการติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกร ดังนี้ 

4.2.1 การเตรียมการและการบริหารจัดการ 
เพ่ือให้การขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม และมีการบูรณาการจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างานเพ่ือขับเคลื่อนโครงการ รวมทั้งการให้ค าแนะน าการปฏิบัติงาน 
และจัดท าแผนปฏิบัติงานต่าง ๆ ดังนี้ 

1) การแต่งตั้งคณะกรรมการระดับกระทรวง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีค าสั่งที่ 920/2559 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ประกอบด้วย พลเอกปัฐมพงศ์ประถมภัฏ
นางจินตนา ชัยยวรรณาการ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พลเอกประสาท สุขเกษตร 
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นที่ปรึกษา ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เป็นประธานคณะกรรมการ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นรองประธานฯ หัวหน้าส่วนราชการ
เป็นคณะกรรมการ มีอ านาจหน้าที่ก าหนดแนวทางการด าเนินงานและการขับเคลื่อนโครงการให้ค าแนะน า 
ปรึกษา แก้ไขปัญหาอุปสรรค ติดตามผลการด าเนินงาน และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบอย่างต่อเนื่อง
(รายละเอียด ดังภาคผนวกท่ี 1) 

2) การแต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อนโครงการระดับจังหวัด 
จังหวัดได้มีการแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือท าหน้าที่อ านวยการบริหารการขับเคลื่อนภาพรวม

ของจังหวัด จ านวน 77 จังหวัดเป็นไปตามเป้าหมาย อีกทั้งยังได้มีการแต่งตั้งคณะท างานระดับอ าเภอ 
เพ่ือท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาแก้ไขปัญหา และประสานงานเพ่ือขับเคลื่อนระดับอ าเภอ และบางจังหวัดได้มีการ
แต่งตั้งคณะท างานระดับต าบล เพ่ือขับเคลื่อนแนวทางการด าเนินงานสู่การปฏิบัติในพื้นที่และสนับสนุนการ
ด าเนินกิจกรรมของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ (รายละเอียด ดังภาคผนวกท่ี 1) 

3) การจัดแผนปฏิบัติงานโครงการระดับจังหวัด 
จังหวัดได้มีกรอบแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถขับเคลื ่อนงานโครงการ

ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก าหนด โดยมีแนวทางปฏิบัติ ขั้นตอน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และ
เป้าหมายที่ก าหนด ภายใต้ภาระหน้าที่ของคณะท างานโครงการระดับจังหวัด คณะท างานโครงการ
ระดับอ าเภอ หน่วยงานที่รับผิดชอบในพ้ืนที่ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ปราชญ์เกษตร องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื ่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
แบบเบ็ดเสร็จของจังหวัด ท าหน้าที่ประสานอ านวยการและก ากับดูแลตามแผนปฏิบัติงานโครงการของจังหวัด 
ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์โครงการ และได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายระดับกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จของจังหวัด เฉลี่ย 2 ครั้ง/ปีหรือจังหวัด และการจัดประชุมคณะท างาน
โครงการระดับอ าเภอเฉลี่ย 8 ครั้ง/ปี   (ท่ีมา: จากการส ารวจ) 
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4) บูรณาการระบบฐานข้อมูลเกษตรกร ระบบรายงาน และการดูแลให้ค าแนะน าแก่
เจ้าหน้าที่ด าเนินการโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาที่ดินและกองนโยบาย
เทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน (กนท.)ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ได้มีการจัดท าระบบฐานข้อมูลเกษตรกรเพ่ือใช้ประโยชน์ร่วมกันนอกจากนี้ยังมีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน
โครงการ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานโครงการทั้งส่วนกลางและระดับจังหวัดด าเนินการไปในแนวทางเดียวกัน 

5) การจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ 5 ประสานฯกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์มีการจัดประชุมประจ าเดือนเพื่อรับทราบความก้าวหน้าของโครงการฯ และจัดประชุมเพื่อให้
ความเห็นชอบแนวทางการด าเนินงาน ปี 2561 เป็นตามเป้าหมาย 

6) การประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ต่อสาธารณชน  ส าหรับกิจกรรมดังกล่าว
ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา เครือข่ายองค์กร  
ท าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ต่อสาธารณชนเป็นระยะ ๆ ซึ่งส่วนใหญ่ด าเนินการได้ครบตาม
เป้าหมาย 

7) การติดตาม ตรวจเยี่ยมเกษตรกรในพื้นที่หน่วยงานที่รับผิดชอบเกษตรกรได้ติดตาม
เยี่ยมเยียนให้ค าแนะน าแก่เกษตรกร เฉลี่ย  2 ครั้ง/ราย ตามเป้าหมาย 

4.2.2 การรับสมัครและคัดเลือกเกษตรกร 
หลักเกณฑ์การคัดเลือกเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2561 โดยเกษตรกรต้องมีคุณสมบัติ 

คือ 1) มีความสมัครใจท าเกษตรทฤษฎีใหม่และ 2) มีความพร้อม มีความตั้งใจและต้องการท าเกษตรทฤษฎี
ใหม่ด้วยตนเอง ส าหรับคุณสมบัติของพ้ืนที่คือ 1) ต้องเป็นพ้ืนที่ Start zero คือเริ่มต้นจากที่ดินว่างเปล่า
หรือที่ดินซึ่งมีการท ากิจกรรมการเกษตรเชิงเดี่ยว หรืออาจเป็นที่ดินทั้งแปลงของเกษตรกร หรือแบ่งมาท า
แค่บางส่วน หรือเป็นพ้ืนที่ท าการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ หรือเกษตรผสมผสานมาก่อน และ 2) มีแหล่งน้ า
ของตนเองหรือแหล่งน้ าธรรมชาติหรือคลองชลประทาน สามารถใช้งานได้ตลอดปี โดยมีการประชาสัมพันธ์
การรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการผ่านช่องทางต่างๆ เช่นเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปี 2560 หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบในพ้ืนที่ ได้แก่ เกษตรอ าเภอ เกษตรต าบล ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานศพก.  

ในขั้นตอนดังกล่าว ได้มีการจัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การรับสมัครและการคัดเลือกเกษตรกร
จ านวน 1ครั้ง โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับปราชญ์เกษตรการรับสมัครและการคัดเลือกเกษตรกร 
มีปัญหาอุปสรรค เช่น การด าเนินโครงการที่เน้นปริมาณเป้าหมายของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจ านวนมาก
โดยไม่ได้เน้นการคัดเลือกเกษตรกรที่สมัครใจและมีความต้องการเข้าร่วมโครงการอย่างแท้จริง บางราย
เข้าร่วมเพื่อรับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต นอกจากนี้ ระยะเวลาการรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติ
มีน้อย ท าให้ได้เกษตรกรบางส่วนที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่ก าหนด  

4.2.3 การประเมินศักยภาพ/จัดกลุ่มเกษตรกร 
แนวปฏิบัติของการประเมินศักยภาพ/จัดกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2560 โดยหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง และปราชญ์เกษตรร่วมประเมินศักยภาพเกษตรกรพร้อมทั้งจัดกลุ่มเกษตรกรออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 
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- กลุ่ม A เป็นเกษตรกรที่สามารถพัฒนาตนเอง สู่เกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 1 และท าเป็น
ต้นแบบได ้

- กลุ่ม B เป็นเกษตรกรที่เกือบจะไปสู่เกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นที่1 
- กลุ่ม C เป็นเกษตรกรที่ไม่สามารถไปสู่เกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 1ได ้
ทั้งนี้ก่อนมีการประเมินศักยภาพ/จัดกลุ่มเกษตรกร ได้มีการจัดประชุมชี้แจง จ านวน 1 ครั้ง 

เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถศึกษาหลักเกณฑ์ และสรุปข้อมูลเพ่ือก าหนดแนวทางการส่งเสริมและ
พัฒนา 

อย่างไรก็ตาม การประเมินเพ่ือจัดกลุ่มเกษตรกร แต่ละกลุ่มมีค านิยามที่คล้ายคลึงกันจึงท าให้
การจัดกลุ่มที่ชัดเจนท าได้ยากนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติมีความเข้าใจในวิธีการประเมินเพ่ือการจัดกลุ่ม
เกษตรกรที่แตกต่างกัน ท าให้การจัดกลุ่มตามคุณสมบัติมีความคลาดเคลื่อน และบางพ้ืนที่เกษตรกรที่มี
คุณสมบัติตรงตามโครงการมีค่อนข้างน้อย 

4.2.4 การจัดท าฐานข้อมูลเกษตรกร 
ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ด าเนินการปรับปรุงระบบฐานข้อมูล

ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโครงการฯ ในปีงบประมาณ 2561 ในส่วนการบันทึกข้อมูลรายบุคคลของ
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ผ่านระบบฐานข้อมูล 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง
ในเว็บไซด์ http://newtheoryfarmer.ldd.go.th ที่กรมพัฒนาที่ดินเป็นผู้จัดท าขึ้นโดยกรมพัฒนาที่ดิน
ได้ด าเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลให้สามารถใช้ในการบันทึกข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ปีงบประมาณ 
2561และส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ส่งมอบชื่อผู้ใช้ งานและรหัสผ่านพร้อมเอกสาร
ประกอบการใช้งานฐานข้อมูลดังกล่าว ส าหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในระดับจังหวัด
ได้ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และด าเนินการน าเข้าในระบบฐานข้อมูลของกรมพัฒนาที่ดินแล้ว ครบตาม
เป้าหมาย (รายละเอียด ดังภาคผนวกท่ี 2) 

4.2.5 การเตรียมความพร้อมของเกษตรกร 
1) การพัฒนาความรู้ 

1.1) การจัดสัมมนา"การขับเคลื่อนโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ 
ถวายในหลวงโดยปราชญ์ชาวบ้าน" 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดสัมมนา "การขับเคลื่อนโครงการ 5 ประสาน สืบสาน
เกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวงโดยปราชญ์ชาวบ้าน "ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ณ ส านัก
พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ได้ด าเนินงานโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หรือโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ซึ่งด าเนินงานมาตั้งแต่ ปี 2550 จนถึงปี 2561 มีศูนย์เครือข่าย
ปราชญ์ชาวบ้าน เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 236 ศูนย์ และศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านดังกล่าว เป็น 1 ใน 5 ประสานฯ 
ที่มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนโครงการ 5 ประสาน ฯให้ส าเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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ดังนั้น เพ่ือเป็นการชี้แจงและสร้างความเข้าใจให้ปราชญ์ชาวบ้านรับทราบเป้าหมายและ
แนวทางการขับเคลื่อนโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ปีงบประมาณ 2561
ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และสร้างความเข้าใจ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชา 
ในการขับเคลื่อนเกษตรทฤษฎีใหม่ของปราชญ์ชาวบ้าน ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย ปราชญ์ชาวบ้านและเกษตรกร 
150 ราย และเจ้าหน้าที่ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 30 หน่วยงานกิจกรรมประกอบด้วยการ
มอบนโยบายขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การ
เสวนาผู้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 5 ประสาน การร่วมปฏิญาณตนในการน า
ศาสตร์พระราชามาปฏิบัติ และจัดนิทรรศการศาสตร์พระราชา “เกษตรทฤษฎีใหม่” และนิทรรศการ
ปราชญ์เกษตรกร 

1.2) การจัดกิจกรรม “พบปะ 3 ประสานฯ และพบปะ 5 ประสานฯ” 
โครงการก าหนดให้มีการจัดกิจกรรม“พบปะ 3 ประสานฯ”และ“พบปะ 5 ประสานฯ”

ในระดับจังหวัดและระดับอ าเภอ โดย กิจกรรมพบปะ 3 ประสานฯ ประกอบด้วย เกษตรกร ภาครัฐ และ
ปราชญ์เกษตร และกิจกรรมพบปะ 5 ประสานฯ ประกอบด้วยเกษตรกร ปราชญ์เกษตรฯ ภาครัฐ ภาคเอกชน
และสถาบันการศึกษา โดยจังหวัดด าเนินการได้ 77 จังหวัดครบถ้วนตามเป้าหมาย และเมื่อสอบถามเกษตรกร
พบว่า เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2560 ร้อยละ 75.00 ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่เหลือร้อยละ 25.00
ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม ส่วนเกษตรกรปี 2561 ร้อยละ 84.35 ได้เข้าร่วมกิจกรรม และส่วนที่เหลือ
ร้อยละ 15.65 ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องจากติดภารกิจ โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรม เฉลี่ย 3ครั้งต่อราย ใน
ส่วนของปราชญ์เกษตร ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ร้อยละ 70.69 ที่เหลือร้อยละ 29.31ไม่ได้เข้าร่วม
กิจกรรมดังกล่าว เนื่องจากติดภารกิจในช่วงเวลาที่มีการจัดกิจกรรม ส่วนเจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 
77.01 เหตุผลเนื่องจากบางหน่วยงานมีเจ้าหน้าที่น้อย ในกรณีที่มีการจัดงานพบปะ 5 ประสานฯ พร้อมกัน 
ท าให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถไปร่วมได้ทั้งหมด 

ส าหรับปัญหาอุปสรรคในการจัดกิจกรรมพบปะ 3 ประสานฯ  และพบปะ 5 ประสานฯ
เช่น ผู้เกี่ยวข้องแต่ละภาคส่วนของ 5 ประสานฯ มีภารกิจมาก บางครั้งมี เวลาไม่ตรงกัน ท าให้การพบปะ
ไม่พร้อมเพรียงกันในทุกครั้ง โดยส่วนใหญ่จะเป็นการพบปะ 3 ประสานฯทั้งนี้ในส่วนของเอกชนและ
สถาบันการศึกษา พบว่า ในปีงบประมาณ 2561 มีการเข้าร่วมกิจกรรม เพียงร้อยละ 10.94 และ ร้อยละ 
16.20 เนื่องจากภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ไม่ได้รับการชี้แจงหรือการประสานงานเกี่ยวกับภารกิจ
จากหน่วยงานที่รับผิดชอบ จึงไม่ได้ลงไปด าเนินการในพ้ืนที่รับผิดชอบเท่าที่ควร (ภาพท่ี 4.1) 
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ภาพที่ 4.1 การเข้าร่วมกิจกรรมพบปะ 3 ประสานฯ และ 5 ประสานฯ ของเกษตรกรและปราชญ์เกษตร 
         ทีม่า: จากการส ารวจ 

1.3) การอบรมหลักสูตรกลาง การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่   
การอบรบหลักสูตรกลาง ในปีงบประมาณ 2561 เป็นการจัดอบรมให้แก่เกษตรกรที่

เข้าร่วมโครงการ ปี 2561 ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบเกษตรกรเป้าหมายในพื้นที่ จัดฝึกอบรมเพ่ือเตรียมความ
พร้อมของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2561 ก่อนการด าเนินการผลิตโดยใช้หลักสูตรกลางเป็นกรอบการ
อบรม เพ่ือให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการท าเกษตร
ทฤษฎีใหม่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ภูมิสังคม 
การด าเนินชีวิต และการท าการเกษตร 

ส าหรับรายละเอียดเนื้อหาวิชาของการอบรมหลักสูตรกลาง ประกอบด้วย 6 วิชา 
ได้แก่1) แนวคิดและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง2) เกษตรทฤษฎีใหม่ 3)การลดต้นทุนการผลิต/ลด
รายจ่าย 4) การสร้างผลผลิต/สร้างรายได้ 5) การจัดท าบัญชีครัวเรือน/บัญชีต้นทุนการผลิต และ 6) การ
สื่อสารปฏิสัมพันธ์และจิตอาสา จากรายงานของส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด าเนินการ
อบรมแล้ว จ านวน 69,416 รายคิดเป็นร้อยละ 99.05 จากเป้าหมาย 70,085 ราย โดยวิทยากร
เป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในพ้ืนที่ ปราชญ์เกษตร เกษตรกรต้นแบบ หรือเกษตรกรที่เป็นเจ้าของศูนย์
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ที่มีแปลงเรียนรู้พร้อมท าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติได้ (ตารางที่ 
4.3) 
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ตารางท่ี 4.3 การอบรมหลักสูตรกลางส าหรับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2561  

หน่วยงาน เป้าหมาย (ราย) ผล (ราย) ร้อยละ 
1.กรมส่งเสริมการเกษตร 15,782 15,776 99.96 
2.กรมประมง 6,260 6,273 100.21 
3.กรมปศุสตัว ์ 6,752 6,752 100.00 
4.กรมวิชาการเกษตร 3,900 3,900 100.00 
5.กรมหม่อนไหม 1,555 1,555 100.00 
6.กรมตรวจบัญชีสหกรณ ์ 2,756 2,756 100.00 
7.กรมชลประทาน 7,029 7,031 100.03 
8.กรมส่งเสริมสหกรณ ์ 5,537 5,537 100.00 
9.กรมพัฒนาท่ีดิน 6,306 6,306 100.00 
10.กรมการข้าว 2,416 2,416 100.00 
11.ส านักงานการปฏริูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 4,318 4,353 100.81 
12.ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 32 32 100.00 
13.ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ 5,728 5,015 87.55 
14. การยางแห่งประเทศไทย 1,714 1,714 100.00 

รวม 70,085 69,416 99.05 
ที่มา: ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2561) 
 

1.4) การสนับสนุนองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการแก่เกษตรกร  
ในปี 2561 นอกจากการอบรมหลักสูตรการปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ หลักสูตรกลางแล้ว 

หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย ยังมีการสนับสนุนองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการแก่เกษตรกรในหลักสูตรอื่นๆ 
ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2561  เพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ด าเนินการอบรม 
ให้ค าแนะน าตามแนวทางของกรมต่างๆ และตามความต้องการของเกษตรกรและอบรมให้แก่เกษตรกร
ที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2560 เพ่ือให้ค าแนะน าทางวิชาการเทคนิคการผลิต นวัตกรรมต่างที่เหมาะสมตาม
แนวทางการพัฒนาตามผลการจัดกลุ่ม A  B  และ C เช่น การปลูกพืช โดยกรมหม่อนไหมด าเนินการให้
ความรู้เกี่ยวกับการปลูก ดูแลรักษาแปลงหม่อนแก่เกษตรกร การเลี้ยงสัตว์โดยกรมปศุสัตว์มีเจ้าหน้าที่อาสา
ปศุสัตว์เป็นพ่ีเลี้ยงเกษตรกร การเลี้ยงสัตว์น้ าโดยกรมประมงมีการส่งเสริมความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
กรมพัฒนาที่ดินได้ถ่ายทอดองค์ความรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ การท าปุ๋ยพืชสด และปุ๋ยหมัก เป็นต้น โดยจัดการ
อบรม จ านวน 1 ครั้ง ระยะเวลาการอบรม 1- 2 วัน  

จากการส ารวจ พบว่าเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปี 2561 ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรอ่ืนๆ
3 ล าดับแรกของหลักสูตรที่เกษตรกรอบรมมากที่สุด คือ การปลูกพืช ร้อยละ 63.16 การเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ 
62.88 และการเลี้ยงสัตว์น้ า ร้อยละ 60.80 ตามล าดับ ส่วนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปี 2560 ได้เข้ารับ
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การอบรมหลักสูตรการปลูกพืช ร้อยละ 34.47 การเลี้ยงสัตว์ และการท าปุ๋ยใกล้เคียงกันคือ ร้อยละ 33.46 
และร้อยละ 33.33(ตารางท่ี 4.4) 

 
ตารางท่ี 4.4 การสนับสนุนองค์ความรู้ให้เกษตรกร ปีงบประมาณ 2561 

หน่วย: ร้อยละ 
หลักสูตร เกษตรกร ปี 2560 เกษตรกร ปี 2561 

1.การปลูกพืช 34.47 63.16 
2.การเลีย้งสัตว ์ 33.46 62.88 
3.การเลีย้งสัตว์น้ า 32.92 60.80 
4.การท าปุ๋ย/การปรับปรุงดิน 33.33 60.66 
5.อื่นๆ การแปรรูป 1.01 1.94 
ที่มา: จากการส ารวจ 
หมายเหต:ุ ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 

2) การพัฒนาตนเองและการเตรียมพร้อมเพื่อการผลิต 
2.1) การท าแฟ้มข้อมูล(Port Folio)เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการรายบุคคล เพ่ือเป็น

การจัดเก็บข้อมูลที่ได้มีการด าเนินงานทั้งหมดโดยเก็บไว้ที่เกษตรกร 1 ชุดและหน่วยงานรับผิดชอบในพ้ืนที่ 
คณะท างานระดับอ าเภอ 1 ชุด ในแฟ้มรายบุคคลประกอบด้วย 1) ใบสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 2) 
ส าเนาบัตรประชาชน 3) ส าเนาทะเบียนบ้าน 4) เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน 5) สภาพเศรษฐกิจและ
สังคมครัวเรือนก่อนร่วมโครงการ 6) แผนผังฟาร์ม (ก่อนและหลังการผลิต)7) แผนการผลิต 8) ข้อมูล
ความก้าวหน้าของกิจกรรมในแปลง 9) ภาพถ่ายความก้าวหน้าของกิจกรรมในแปลง 

ทั้งนี้การท าแฟ้มข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการรายบุคคล มีเอกสารที่ต้องจัดเก็บ
หลายรายการ อีกทั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบเกษตรกรมีภารกิจมาก ต้องดูแลเกษตรกรหลายราย ท าให้การจัดเก็บ
เอกสารในแฟ้มข้อมูลส่วนบุคคลยังไม่สมบูรณ์ ซึ่งการท าแฟ้มข้อมูลรายบุคคลนั้น หน่วยงานรับผิดชอบ
ในพ้ืนที่ต้องน าข้อมูลของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ไปบันทึกในระบบฐาน ข้อมูล 5 ประสานในเว็ปไซด์
ต่อไป  

2.2) การท าสมุดตรวจเยี่ยมให้เกษตรกร 
โครงการก าหนดให้จัดท าสมุดตรวจเยี่ยมมอบให้กับเกษตรกร ส าหรับบันทึก

การเยี่ยมเยียนเกษตรกรของ 5 ประสาน และภาคส่วนอื่น ๆ โดยเมื่อไปถึงบ้านเกษตรกรให้อ่านบันทึก
ในสมุดเยี่ยมก่อน เพื่อจะได้ทราบประวัติการเยี่ยมเยียน สภาพปัญหา และข้อแนะน าของผู้ที่เข้ามา
เยี่ยมเยียนก่อนหน้า เพื่อให้การวิเคราะห์และแนะน าได้ตรงกับปัญหา เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
กับข้อแนะน าก่อนหน้าซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบเกษตรกรได้จัดท าสมุดตรวจเยี่ยมให้แก่เกษตรกร 

จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด พบว่าเกษตรกร
ที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2560 ได้รับสมุดตรวจเยี่ยมแล้วร้อยละ 80.49 ส่วนที่เหลือร้อยละ 19.51 ยังไม่ได้รับ
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สมุดตรวจเยี่ยม ส าหรับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2561 ได้รับสมุดตรวจเยี่ยมแล้วร้อยละ 74.68
ส่วนที่เหลือร้อยละ 25.32 ยังไม่ได้รับสมุดตรวจเยี่ยม เนื่องจากอยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าสมุดตรวจเยี่ยม 
และบางหนว่ยงานขาดงบประมาณในการด าเนินการ (ภาพท่ี 4.2) 

 
 

ภาพที่ 4.2 การไดร้ับสมุดตรวจเยี่ยมของเกษตรกร 
ที่มา: จากการส ารวจ 

2.3) การจัดท าผังแปลงท่ีเข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 
การจัดท าผังแปลงของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปี 2560จากการส ารวจ พบว่า 

เกษตรกรร้อยละ 68.52 ได้จัดท าผังแปลง โดยจ าแนกเป็นเกษตรกรร้อยละ 28.14 มีการจัดท าผังแปลง
ทั้งก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 22.19 จัดท าผังแปลงเฉพาะหลังเข้าร่วมโครงการ และร้อยละ 
18.19 มีการจัดท าผังแปลงเฉพาะก่อนเข้าร่วมโครงการ  ส่วนเกษตรกรที่เหลือร้อยละ 31.48ไม่ได้จัดท าผังแปลง
ส าหรับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปี 2561 พบว่า เกษตรกรร้อยละ 65.96 ได้จัดท าผังแปลงแล้ว โดยส่วนใหญ่
ร้อยละ 24.75 มีการจัดท าผังแปลงเฉพาะก่อนเข้าร่วมโครงการ รองลงมาร้อยละ 22.50 จัดท าผังแปลง
เฉพาะหลังเข้าร่วมโครงการและร้อยละ 18.71มีการจัดท าผังแปลงทั้งก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ 
ตามล าดับ ส่วนเกษตรกรที่เหลือ ร้อยละ 34.04 ไม่ได้จัดท าผังแปลง เนื่องจากไม่ทราบว่าจะต้องท า 
ไม่มีเวลา พ้ืนที่แปลงเป็นเกษตรผสมผสานอยู่แล้ว ไม่มีความรู้ในการจัดท าผังแปลงที่ชัดเจน ต้องร่วมกับ
เจ้าหน้าที่จึงจะสามารถด าเนินการได้(ตารางท่ี 4.5) 

2.4) การจัดท าแผนการผลิตและการด าเนินการตามแผนของเกษตรกร 
การจัดท าแผนการผลิตของเกษตรกรเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้การท าเกษตรทฤษฎีใหม่

ประสบความส าเร็จ จากการส ารวจ พบว่า เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2560 มีการจัดท าแผนการผลิตแล้ว
ร้อยละ 63.44ส่วนที่เหลือ ร้อยละ 36.56 ยังไม่ได้จัดท าแผนการผลิต ส่วนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
ปี 2561 มีการจัดท าแผนการผลิตแล้ว ร้อยละ 56.86ส่วนที่เหลือร้อยละ 43.14 ไม่ได้จัดท าแผนการผลิต
เนื่องจากเห็นว่า เป็นการท ากิจกรรมที่เป็นปกติอยู่แล้วผลผลิตในแปลงมีไม่มากนัก เน้นผลิตเพ่ือการบริโภค
เป็นหลัก ไม่ได้ผลิตเพ่ือการค้าจึงไม่เห็นความจ าเป็นและให้ความส าคัญในการท าแผนการผลิตมากนัก 
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ส าหรับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปี 2560 ที่ได้จัดท าแผนการผลิตแล้ว พบว่า ร้อยละ 
93.54 ได้ด าเนินการตามแผนการผลิตแล้ว และในจ านวนนี้ ร้อยละ 53.15 ได้ด าเนินการตามแผนที่วางไว้ทั้งหมด
ร้อยละ 39.39 ด าเนินการได้บางส่วน ที่เหลือร้อยละ 6.46 ไม่ได้ด าเนินการตามแผน ส่วนเกษตรกรที่
เข้าร่วมโครงการ ปี 2561 ร้อยละ 92.33 ได้ด าเนินการตามแผนการผลิตแล้ว จ าแนกเป็นร้อยละ 48.20 
ด าเนินการตามแผนการผลิตได้ทั้งหมดและร้อยละ 44.13 ท าตามแผนการผลิตได้บางส่วน ส าหรับเกษตรกร
ส่วนที่เหลือ ร้อยละ 7.67 ยังไม่ได้ด าเนินการตามแผน เนื่องจากอยู่ระหว่างเตรียมการ (ตารางท่ี 4.5) 

ตารางท่ี 4.5 การจัดท าผังแปลง แผนการผลิต และการด าเนินการตามแผนการผลิตของเกษตรกร 
หน่วย:ร้อยละ 

รายการ เกษตรกร ปี 2560 เกษตรกร ปี 2561 
1. การจัดท าผังแปลง   
   1.1 จัดท าผังแปลง 68.52 65.96 

- เฉพาะก่อนเข้าร่วมโครงการ 18.19 24.75 
- เฉพาะหลังเข้าร่วมโครงการ 22.19 22.50 
- ท าท้ังก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ 28.14 18.71 

   1.2 ไม่ได้จัดท าผังแปลง 31.48 34.04 
2. การจัดท าแผนการผลิต   
   2.1 ท าแผนการผลิต 63.44 56.86 
   2.2 ไม่ได้ท าแผนการผลิต 36.56 43.14 
3. การด าเนินการตามแผนการผลติ   
   3.1 ด าเนินการตามแผนการผลติ 93.54 92.33 

- ด าเนินการได้ทั้งหมด 54.15 48.20 
- ด าเนินการได้บางส่วน 39.39 44.13 

   3.2 ไม่ได้ด าเนินการตามแผนการผลิต 6.46 7.67 
ที่มา : จากการส ารวจ 

2.5)  ความเข้าใจภารกิจของปราชญ์เกษตรเกษตรกรต้นแบบประธานศพก.ที่มีบทบาทใน
การดูแลเกษตรกร  

ปราชญ์เกษตร เกษตรกรต้นแบบ และประธาน ศพก. ที่เข้าร่วมสนับสนุนโครงการ 
จ านวน 4,800 ราย มีภารกิจในการสร้างแรงบันดาลใจให้เกษตรกรระเบิดจากข้างใน มีการวางแผนการผลิต 
และลงมือท าในพ้ืนที่เข้าร่วมโครงการโดยโครงการได้มอบหมายให้ปราชญ์เกษตร เกษตรกรต้นแบบ หรือ 
ประธานศพก. ให้รับผิดชอบดูแลเกษตรกร จ านวน 3 - 5 ราย ตามความเหมาะสม แต่ไม่เกิน 10 ราย 
ให้ความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การผลิตในลักษณะเพื่อนช่วยเพ่ือน แก่เกษตรกรในความรับผิดชอบ 
จากการส ารวจปราชญ์เกษตร พบว่า ปราชญ์เกษตร ร้อยละ 59.88 มีความเข้าใจในภารกิจของตนเอง
ส่วนที่เหลือร้อยละ40.12ไม่ทราบถึงภารกิจของตนเองในปี 2561 และไม่ทราบจ านวนเกษตรกรที่ต้อง
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ดูแลเนื่องจากมีภารกิจมากจึงไม่ได้เข้าร่วมประชุม และปราชญ์เกษตรบางส่วนยังไม่ได้รับการติดต่อจาก
หน่วยงานราชการถึงการดูแลเกษตรกรโครงการ 

ในส่วนของความเหมาะสมของสัดส่วนการรับผิดชอบเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการของ
ปราชญ์เกษตร พบว่า ปราชญ์เกษตร ร้อยละ 62.35 เห็นว่าสัดส่วน1:10 ที่โครงการก าหนดเหมาะสม
ส่วนที่เหลือร้อยละ 37.65เห็นว่าไม่เหมาะสมเนื่องจากปราชญ์เกษตร มีภารกิจมาก เวลาในการติดตาม
เยี่ยมเยียนอย่างใกล้ชิดน้อย ประกอบกับระยะทางในการดูแลเกษตรกรอยู่ไกล โดยสัดส่วนที่เหมาะสม
ในการรับผิดชอบดูแลเกษตรกรควรเป็น 1: 8 กล่าวคือ ปราชญ์เกษตรฯ 1 ราย ควรจะดูแลเกษตรกร 
จ านวน 8 ราย (ตารางท่ี 4.6) 

2.6) การมีแปลงตัวอย่างความส าเร็จในการท าเกษตรทฤษฎใีหม่เพื่อเป็นต้นแบบใหเ้กษตรกร 
เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปราชญ์เกษตร

จะมีแปลงตัวอย่างความส าเร็จในการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ในการเป็นแปลงต้นแบบให้กับเกษตรกรที่
รับผิดชอบ พบว่า ปราชญ์เกษตร ร้อยละ 98.77 มีแปลงตัวอย่างความส าเร็จให้เกษตรกรได้ศึกษาดูงาน
เพื่อน าไปปรับใช้ในแปลงของตนเอง ส่วนที่เหลือ ร้อยละ 1.23 ไม่มีแปลงตัวอย่างเนื่องจากอยู่ระหว่าง
การปรับปรุงพ้ืนที่ให้เป็นเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นวิทยากรที่มีความรู้อยู่แล้วแต่ไม่มีพ้ืนที่การเกษตรเป็นของ
ตนเองจึงไม่ได้ท าแปลงตัวอย่าง และบางส่วนใช้ฐานเรียนรู้ของ ศพก. เป็นแปลงตัวอย่างให้เกษตรกรศึกษาดูงาน 
เป็นต้น(ตารางที่ 4.6) 

ตารางที่ 4.6 ความเข้าใจภารกิจ สัดส่วนการดูแลเกษตรกร และ แปลงตัวอย่างความส าเร็จในการท า
เกษตรทฤษฎีใหม่ของปราชญ์เกษตร 

รายการ ร้อยละ 
1. ความเข้าใจภารกจิของปราชญ์เกษตร  

- มีความรู้ความเข้าใจ/ทราบภารกจิ 59.88 
- ไม่ทราบภารกิจ 40.12 

2. สัดส่วนการดูแลเกษตรกร  
- เหมาะสม 62.35 
- ไม่เหมาะสม 37.65 

3. การมีแปลงตัวอย่างความส าเรจ็ในการท าเกษตรทฤษฎีใหม ่  
- มีแปลงตัวอย่าง 98.77 
- ไม่มีแปลงตัวอย่าง         1.23 

ที่มา : จากการส ารวจ 

2.7) การติดตามเยี่ยมเยียนให้ค าแนะน าแก่เกษตรกรโดยหน่วยงานที่เกี่ยวช้อง 
การติดตามเยี่ยมเยียนให้ค าแนะน าแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการโดยหน่วยงาน

ที่เก่ียวข้องได้ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกพืช
การเลี้ยงสัตว์ การท าบัญชีครัวเรือน/บัญชีฟาร์ม การจัดการฟาร์ม และการปรับปรุงบ ารุงดิน ส าหรับการ
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ติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกร พบว่า ภาคส่วนต่าง ๆ ได้มีการติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
ปี 2560 ด าเนินการแล้ว 54,603 ราย คิดเป็นร้อยละ 77.97 ของเป้าหมาย 70,034 ราย ส่วนเกษตรกร
ที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2561 มีการติดตามเยี่ยมเยียนให้ค าแนะน าแล้ว 51,552 ราย คิดเป็นร้อยละ 73.47 
ของเป้าหมาย 70,172 ราย (ตารางท่ี 4.7) 

ตารางท่ี 4.7 การติดตามเยี่ยมเยียนให้ค าแนะน าแก่เกษตรกรโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
รายการ เป้าหมาย 

(ราย) 
ผลการด าเนินงาน 

(ราย) 
ร้อยละ 

 
1.เกษตรกร ปี 2560 70,034 54,603 77.97 

- 1.1 กลุ่ม A 17,534 15,509 88.45 
- 1.2 กลุ่ม B 39,584 29,603 74.79 
- 1.3. กลุ่ม C 12,916 9,491 73.48 

2. เกษตรกร ปี 2561 70,172 51,552 73.47 
ที่มา : จากการส ารวจ 

ในส่วนของการติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกรโดยปราชญ์เกษตร พบว่า ปราชญ์เกษตร ร้อยละ
72.22 มีการติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกรเฉลี่ย 2 - 3 ครั้งต่อราย นอกจากนี้ยังพบว่าระยะทางระหว่างที่อยู่อาศัย
ของปราชญ์เกษตรกับเกษตรกรที่รับผิดชอบ มีระยะทางเฉลี่ย 7.52 กิโลเมตรโดยมีค่าใช้จ่ายในการติดตาม
เยี่ยมเยียน 222 บาทต่อราย ซึ่งเป็นค่าน้ ามัน ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร และค่าปัจจัยการผลิตที่สนับสนุน
เพิ่มเติมให้แก่เกษตรกร ส าหรับปราชญ์เกษตรส่วนที่เหลือร้อยละ 27.78 ไม่ได้ไปติดตามเยี่ยมเยียน
เกษตรกรเนื่องจากมีภารกิจมาก เวลาในการติดตามเยี่ยมเยียนอย่างใกล้ชิดมีน้อย เกษตรกรบางส่วนติดภารกิจ
ท าให้ไม่สามารถนัดหมายได้เนื่องจากอยู่ในช่วงฤดูการเพาะปลูก (ตารางท่ี 4.8) 

ตารางท่ี 4.8 การติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกรโดยปราชญ์เกษตร 
รายการ หน่วยนับ ผลการด าเนินงาน 

1. ไม่ไดต้ิดตาม  ร้อยละ 27.78 
2. มีการติดตาม ร้อยละ 72.22 
3.การติดตาม 

3.1 จ านวนครั้งเฉลี่ย  
 

ครั้งต่อราย 
 

2 – 3 
3.2 ระยะทางเฉลีย่  กิโลเมตร 7.52 
3.3 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย บาทต่อราย 222 

ที่มา : จากการส ารวจ 

2.8) การน าความรู้ ค าแนะน าที่ได้รับจากการติดตามเยี่ยมเยียนไปใช้ประโยชน์ พบว่า 
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปี 2560 ร้อยละ88.71 ได้น าความรู้ค าแนะน าไปใช้ ซึ่งจ าแนกเป็น เกษตรกร
ร้อยละ 24.61 ได้น าความรู้ไปใช้ทั้งหมด ร้อยละ 64.10 น าไปใช้บางส่วน และส่วนที่เหลือร้อยละ 11.29 
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ไม่ได้น าไปใช้ เนื ่องจากไม่มีเวลาในการท ากิจกรรม และพื้นที ่ไม่เหมาะสมในการท ากิจกรรม เป็นต้น
(ตารางท่ี 4.9) 

ตารางท่ี 4.9 การน าความรู้/ค าแนะน าไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกรปี 2560 
หน่วย : ร้อยละ 

เร่ือง การน าความรู้/ค าแนะน าไปใช้ประโยชน์ ไม่ได้ใช้ 
ใช้ ใช้ทั้งหมด ใช้บางส่วน 

1. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 94.64 29.13 65.51 5.36 
2. การท าเกษตรทฤษฎีใหม ่ 94.45 27.94 66.51 5.55 
3. การท าเกษตรผสมผสาน 92.96 32.55 60.41 7.04 
4. การปลูกพืช 93.41 29.51 63.90 6.59 
5. การเลี้ยงสัตว ์ 81.56 18.90 62.66 18.44 
6. การท าบัญช ี 85.81 20.61 65.20 14.19 
7. การจัดการฟาร์ม 90.71 27.13 63.40 9.47 
8. การปรับปรุงบ ารุงดิน 91.35 21.74 69.61 8.65 
9 การสร้างผลผลิต/สร้างรายได้ 88.49 20.31 68.18 11.51 
10 การสื่อสาร/ปฏสิัมพันธ์และจิตอาสา 81.75 19.85 61.90 18.25 
11 การรวมกลุ่ม 79.00 21.55 57.45 21.00 

รวม 88.71 24.61 64.10 11.29 
ที่มา : จากการส ารวจ 
 

ส าหรับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปี 2561 ร้อยละ 92.18 ได้น าความรู้ไปใช้ ซึ่งจ าแนกเป็น 
เกษตรกรร้อยละ 23.00ได้น าความรู้ไปใช้ทั้งหมด และร้อยละ 69.18น าไปใช้บางส่วน โดยเกษตรกรให้
เหตุผลว่า มีการน าความรู้ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ของตนเอง เช่น การปรับปรุงบ ารุงดิน การปลูกพืช
การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้กับครัวเรือน เป็นต้น ส าหรับเกษตรกรส่วนที่
เหลือร้อยละ7.82 ยังไม่ได้น าไปใช้ เนื่องจากอยู่ระหว่างเริ่มด าเนินการ (ตารางท่ี 4.10) 

ทั้งนี้ ส าหรับการติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกรยังมีปัญหาอุปสรรค เช่น เจ้าหน้าที่ไม่สามารถ
ติดตามเยี่ยมเยียนได้ตามแผนที่วางไว้ เนื่องจากมีภารกิจมาก บุคลากรไม่เพียงพอ และเกษตรกรบางราย
ไม่อยู่ในพื้นท่ีต้องมีการนัดหมายล่วงหน้า บางส่วนติดภารกิจในการอบรม และอยู่ในช่วงฤดูการเพาะปลูก  
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ตารางท่ี 4.10 การน าความรู้ ค าแนะน าไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกรปี 2561 
หน่วย : ร้อยละ 

เร่ือง การน าความรู้/ค าแนะน าไปใช้ประโยชน์ ไม่ได้ใช้ 
ใช้ ใช้ทั้งหมด ใช้บางส่วน 

1. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 96.97 26.88 70.09 3.03 
2. การท าเกษตรทฤษฎีใหม ่ 96.69 24.78 71.91 3.31 
3. การท าเกษตรผสมผสาน 96.24 27.89 68.35 3.76 
4. การปลูกพืช 94.36 26.34 68.02 5.64 
5. การเลี้ยงสัตว ์ 85.46 17.04 68.42 14.54 
6. การท าบัญช ี 89.18 20.10 69.08 10.82 
7. การจัดการฟาร์ม 94.27 26.07 68.20 5.73 
8. การปรับปรุงบ ารุงดิน 94.20 21.99 72.21 5.80 
9 การสร้างผลผลิต/สร้างรายได้ 93.03 22.53 70.50 6.97 
10 การสื่อสาร/ปฏสิัมพันธ์และจิตอาสา 86.22 19.16 67.06 13.78 
11 การรวมกลุ่ม 85.95 19.23 66.72 14.05 

รวม 92.18 23.00 69.18 7.82 
ที่มา : จากการส ารวจ 

3) การเชื่อมโยงตลาดโดยการจัดหาตลาดเพื่อรองรับผลผลิตของเกษตรกร 
กิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐซึ่งเป็นในหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโครงการอีกประการหนึ่ง

คือ การเชื่อมโยงตลาด การประสานภาคเอกชน หรือสหกรณ์ ในการรวบรวม จัดหาตลาด หรือ สถานที่จ าหน่าย
เพ่ือรองรับผลผลิตของเกษตรกร เนื่องจากผลผลิตของเกษตรกรที่ได้รับ นอกจากจะใช้เพ่ือการบริโภค
ในครัวเรือนแล้ว บางส่วนเกษตรกรจะน าผลผลิตไปจ าหน่ายเพื่อเป็ นการเพิ่มรายได้ในครัวเรือน 
จึงก าหนดให้หน่วยงานในระดับจังหวัดประสานเตรียมการหาตลาด เพื่อรองรับผลผลิตของเกษตรกร
ในรายที่ยังไม่มีตลาดรองรับ จากการส ารวจ พบว่าหน่วยงานในระดับจังหวัดมีการเตรียมหาตลาดรองรับ
ผลผลิตแล้ว ร้อยละ 61.33 ที่เหลือร้อยละ 38.67 ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากไม่มีปัญหาเรื่องการจ าหน่าย
ผลผลิต เกษตรกรมีตลาดรองรับอยู่แล้วปริมาณผลผลิตไม่มาก และเน้นเพื่อการบริโภคภายในครัวเรือน 
จึงไม่มีปัญหาเรื่องการตลาด ทั้งนี้ ตลาดรองรับผลผลิตที่จัดหาแล้ว จ านวน 212 แห่ง 

ตารางท่ี 4.11 การเชื่อมโยงตลาดโดยการจัดหาตลาดเพื่อรองรับผลผลิตของเกษตรกร 

รายการ ร้อยละ 
1. ไม่ไดด้ าเนินการ 38.67 
2. จัดหาตลาดรองรับแล้ว 61.33 

- จ านวนตลาด (แห่ง)  212 
ที่มา: จากการส ารวจ 
 



50 

 

4.3 ผลผลิต (Outputs) 
การประเมินผลด้านผลผลิต เป็นการประเมินผลเพ่ือศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้นจากการ

น าปัจจัยน าเข้าสู่กระบวนการด าเนินงานโครงการ ประกอบด้วย ผลการรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการสนับสนุน
ปัจจัยการผลิตเพ่ือการพ่ึงพาตนเองเบื้องต้น และการใช้พ้ืนที่การเกษตรในแปลงที่เข้าร่วมโครงการ ดังนี้ 

4.3.1เกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการ 
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ 

ถวายในหลวง) ปี 2561 ประกอบด้วยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2561 (รายใหม่) และเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการ ปี 2560 (รายเดิม)  

ในปีงบประมาณ ปี 2561 โครงการได้ก าหนดเป้าหมายในการรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วม
โครงการตามคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ที่ก าหนด โดยใช้จ านวนเกษตรกรรายเดิมปี 2560 ของแต่ละจังหวัด
ขยายผลอีก 1 เท่า เป็นเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2561 เป้าหมาย 70,000 ราย ผลการรับสมัคร 
มีเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการ จ านวน 70,172 ราย คิดเป็น ร้อยละ 100.25 ของเป้าหมาย 

ส าหรับเกษตรกรที่เข้าโครงการ ปี 2560 จ านวน 70,000 ราย ได้มีการแบ่งกลุ่ม 
ตามความพร้อม ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มที่มีความพร้อมมาก 2) กลุ่มที่มีความพร้อมปานกลาง 
และ 3) กลุ่มพร้อม และได้มีการปรับหลักเกณฑ์เกษตรกรปี 2560 ขึ้นใหม่ ในปี 2561 (รายละเอียดในบทที่ 
1) โดยมีการประเมินศักยภาพเกษตรกร และมีการจัดกลุ่มใหม่ เป็นกลุ่ม A กลุ่ม B และ กลุ่ม C  โดยมี
เกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการ จ านวน 70,034 ราย คิดเป็นร้อยละ 100.05 ของเป้าหมาย ในจ านวนนี้มี
การประเมินศักยภาพเกษตรกรและการจัดกลุ่มเพ่ือพัฒนาต่อเนื่อง ด าเนินการได้ 3กลุ่มดังนี้กลุ่ม  A  จ านวน 
17,534 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.05 กลุ่ม B จ านวน 39,584 ราย คิดเป็นร้อยละ 56.55 และ เกษตรกรกลุ่ม C 
จ านวน 12,916 ราย  คิดเป็นร้อยละ 18.45 ของเป้าหมาย 70,000 ราย ตามล าดับ (ตารางท่ี 4.12) 

 

ตารางท่ี 4.12  เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
รายการ เป้าหมาย(ราย) ผล (ราย) ร้อยละ 

1.เกษตรกร ปี 2560 70,000 70,034 100.05 
1.1 กลุ่ม A - 17,534 25.05 
1.2 กลุ่ม B - 39,584 56.55 
1.3 กลุ่ม C - 12,916 18.45 

2.เกษตรกร ปี 2561 70,000 70,172 100.25 
ทีม่า: ส านักงานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2561) 
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4.3.2 การถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยี เกี่ยวกับการท าเกษตรทฤษฎีใหม่และหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยี และการติดตามเยี่ยม
เยียนให้ค าแนะน าของภาคส่วนต่างๆ แล้ว จากการส ารวจพบว่า เกษตรกรปี 2560 มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ ก่อนเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 78.79 และหลังจากเข้าร่วมโครงการ 
เกษตรกรร้อยละ 97.73 ในจ านวนนี้เกษตรกรร้อยละ 51.27มีความรู้เพ่ิมขึ้น และอีกร้อยละ 46.46มีความ
รู้เท่าเดิม ส าหรับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปี 2561 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท าเกษตรทฤษฎี
ใหม่ ก่อนเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 68.14และหลังเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ98.61 โดยเป็นเกษตรกรที่มี
ความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 69.11 และมีความรู้เท่าเดิม ร้อยละ 29.50 (ตารางที่ 4.13) 

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการปี 2560 มีความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก่อนเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 78.79 
และหลังเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 97.60 ในจ านวนนี้เกษตรกรร้อยละ 56.80 มีความรู้เพิ่มมากขึ้นและ
ร้อยละ 40.80 มีความรู้ความเข้าใจเท่าเดิม เนื่องจากเกษตรกรพอมีความรู้และด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่บ้างแล้ว 

ส าหรับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปี 2561 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงก่อนเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 68.28 และหลังจากเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 98.48 
ซึ่งเกษตรกรร้อยละ 66.02 มีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมขึ้นจากการได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากปราชญ์
เกษตร หน่วยงานผู้รับผิดชอบเกษตรกร ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ท าให้เกิดแรงกระตุ้นให้มีความรู้
และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมากยิ่งขึ้น ส่วนที่เหลือร้อยละ 32.46 มีความรู้
ความเข้าใจเท่าเดิม 

 

ตารางที่ 4.13 ความรู้ความเข้าใจของเกษตรกรเกี่ยวกับการท าเกษตรทฤษฎีใหม่และหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

หน่วย : ร้อยละ 

รายการ 
เกษตรกร ปี 2560 เกษตรกร ปี 2561 

ก่อน หลัง ก่อน หลัง 

1. เกษตรทฤษฎีใหม่     
1.1 มีความรู้/เข้าใจ 78.79 97.73 68.14 98.61 

- เท่าเดิม  46.46  29.50 
- เพิ่มขึ้น  51.27  69.11 

1.2 ไม่มีความรู้/ไม่เข้าใจ 21.21 2.27 31.86 1.39 
ที่มา : จากการส ารวจ 
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ตารางที่ 4.13 ความรู้ความเข้าใจของเกษตรกรเกี่ยวกับการท าเกษตรทฤษฎีใหม่และหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อ) 

หน่วย : ร้อยละ 

รายการ 
เกษตรกร ปี 2560 เกษตรกร ปี 2561 

ก่อน หลัง ก่อน หลัง 

2. หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

    

2.1 มีความรู ้ 78.79 97.60 68.28 98.48 
- เท่าเดิม  40.80  32.46 
- เพิ่มขึ้น  56.80  66.02 

2.2ไม่มีความรู้/ไม่เข้าใจ 21.21 2.40 31.72 1.52 
ที่มา : จากการส ารวจ 

ทั้งนี้ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2560 ได้มีการน าความรู้เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่หรือ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันเพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.16 จากเดิมร้อยละ 78.08 
เป็นร้อยละ 84.24 

ส าหรับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2561 ได้มีการน าความรู้เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่หรือ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.80 จากเดิมร้อยละ 83.93 
เป็นร้อยละ 94.73อย่างไรก็ตามยังมีเกษตรกรที่น าไปใช้บางส่วนหรือยังไม่ได้น าไปใช้ เนื่องจากอยู่ระหว่าง
ด าเนินการปรับเปลี่ยนน ามาใช้ประโยชน์ในแปลงของตนเองได้บางส่วนพ้ืนที่ของเกษตรกรไม่เหมาะสม 
เกษตรกรมีอายุมากและขาดแคลนแรงงาน เป็นต้น(ตารางที่ 4.14) 

ตารางที่ 4.14 การน าความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการท าเกษตรทฤษฎีใหม่และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ประโยชน์ 

หน่วย : ร้อยละ 

ปีที่เข้าร่วมโครงการ 
ก่อนเข้าร่วมโครงการ หลังเข้าร่วมโครงการ 

น าไปใช้
เพ่ิมขึ้น 

น าไปใช้ ไม่ได้
น าไปใช้ 

น าไปใช้ ไม่ได้
น าไปใช้ ทั้งหมด บางส่วน รวม ทั้งหมด บางส่วน รวม 

ปี 2560 21.07 57.01 78.08 21.92 26.71 57.53 84.24 15.76 6.16 
ปี 2561 23.82 60.11 83.93 16.07 18.69 76.04 94.73 5.27 10.80 
ที่มา : จากการส ารวจ 
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4.3.3 การถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยี การท าบัญชีครัวเรือนหรือบัญชีฟาร์ม 
การด าเนินงานโครงการก าหนดให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ และส่งเสริมให้เกษตรกรจัดท าบัญชี

ครัวเรือน หรือบัญชีฟาร์มอย่างต่อเนื่อง โดยให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ร่วมกับครูบัญชีอาสา ประเมิน
ศักยภาพการจัดท าบัญชีของเกษตรกรและให้ค าแนะน าอย่างใกล้ชิด เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการใช้
จ่ายเงินของครัวเรือนเกษตรกรด าเนินการได้ 70,100 ราย หรือร้อยละ 100.14 ของเป้าหมาย 70,000 ราย 

จากการส ารวจ พบว่า เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2560 มีความรู้เรื่องการจัดท าบัญชี
ครัวเรือนเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 65.15 เป็นร้อยละ 77.90 โดยเมื่อพิจารณาเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
ปี 2560 ที่มีความรู้เรื่องการจัดท าบัญชี พบว่า เกษตรกรร้อยละ 58.82 มีความรู้เพ่ิมขึ้น เนื่องจากได้รับ
การอบรมแนะน าการจัดท าบัญชีโดยครูบัญชีอาสาและจากการศึกษาด้วยตนเองส่วนที่เหลือ ร้อยละ 19.08 
มีความรู้เท่าเดิม เนื่องจากเป็นเกษตรกรที่ท าบัญชีเป็นประจ าอยู่แล้ว 

นอกจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2560 จะมีความรู้เรื่องการจัดท าบัญชีครัวเรือน
ที่เพ่ิมขึ้นแล้ว เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปี 2561 ยังได้รับการอบรม แนะน าการจัดท าบัญชีโดยครูบัญชีอาสา
เช่นเดียวกัน ท าให้มีความรู้ในการท าบัญชีเพ่ิมขึ้นหลังเข้าร่วมโครงการ จากร้อยละ 63.85 เป็นร้อยละ 
92.38 (ตารางที่ 4.15) 

ส าหรับการจัดท าบัญชี พบว่า เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2560 มีการจัดท าบัญชีมากขึ้น 
จากเดิมร้อยละ 52.28 เป็นร้อยละ 65.79 เมื่อพิจารณาความถี่ในการจัดท าบัญชีของเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการปี 2560 พบว่า มีเกษตรกรจัดท าบัญชีเป็นประจ า จากร้อยละ 20.08 เป็นร้อยละ22.73 ส่วนเกษตรกร
ที่เข้าร่วมโครงการปี 2561 มีการจัดท าบัญชีเพ่ิมขึ้น จากร้อยละ49.17 เป็นร้อยละ 69.39 โดยมีเกษตรกร
จัดท าบัญชีเป็นประจ าเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ15.79 เป็นร้อยละ 22.16 และมีเกษตรกรบางส่วนที่จัดท าบัญชี
เป็นบางครั้งและไม่ท าบัญชี สาเหตุที่เกษตรกรท าบัญชีเป็นบางครั้งหรือไม่ท าบัญชี เนื่องจากเกษตรกรส่วน
ใหญ่เป็นผู้สูงอายุ และบางส่วนมีภารกิจมากจึงไม่มีเวลาในการลงบัญชี อีกทั้งเกษตรกรให้เหตุผลว่า
เมื่อบันทึกบัญชีแล้วมีรายจ่ายมากกว่ารายรับ ท าให้ไม่อยากท าบัญชี เป็นต้น (ตารางท่ี 4.15) 

ตารางที่ 4.15 ความรู้และการท าบัญชีครัวเรือนหรือบัญชีฟาร์มของเกษตรกร 
หน่วย : ร้อยละ 

รายการ 
เกษตรกร ปี 2560 เกษตรกร ปี 2561 

ก่อน หลัง ก่อน หลัง 

1. ความรู้การท าบัญชี     
1.1 มีความรู ้ 65.15 77.90 63.85 92.38 

- เท่าเดิม  19.08  21.16 
- เพิ่มขึ้น  58.82  71.22 

1.2 ไม่มีความรู ้ 34.85 22.10 36.15 7.62 
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ตารางที่ 4.15 ความรู้และการท าบัญชีครัวเรือนหรือบัญชีฟาร์มของเกษตรกร (ต่อ) 
หน่วย : ร้อยละ 

รายการ 
เกษตรกร ปี 2560 เกษตรกร ปี 2561 

ก่อน หลัง ก่อน หลัง 

1. ความรู้การท าบัญชี     
1.1 มีความรู ้ 65.15 77.90 63.85 92.38 

- เท่าเดิม  19.08  21.16 
- เพิ่มขึ้น  58.82  71.22 

1.2 ไม่มีความรู ้ 34.85 22.10 36.15 7.62 
2. การท าบัญชี     

2.1  ท าบัญชี 52.28 65.79 49.17 69.39 
- ท าเป็นประจ า 20.08 22.73 15.79 22.16 
- ท าบางครั้ง 32.20 43.06 33.38 47.23 

2.2  ไม่ท าบัญชี  47.72 34.21 50.83 30.61 
ที่มา : จากการส ารวจ 
 

4.3.4 การสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อการพึ่งพาตนเองเบื้องต้นแก่เกษตรกร 
1) การสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2561  

โครงการได้ก าหนดเป้าหมายเกษตรกรทุกรายต้องได้รับปัจจัยการผลิต เป็นการสนับสนุน
ตามความจ าเป็นเพ่ือการเรียนรู้ในการท าการเกษตรอย่างพึ่งพาตนเอง ซึ่งเป็นหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ
ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการจากการส ารวจ พบว่า เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปี 2561 ได้รับด าเนินการ
สนับสนุนปัจจัยการผลิตร้อยละ 73.23และไม่ได้รับปัจจัยการผลิต ร้อยละ 26.77 โดยเกษตรกรได้รับ
การสนับสนุนเป็นสัตว์ปีก พร้อมอาหารและเวชภัณฑ์ มากที่สุดร้อยละ 90.54 รองลงมาเป็นวัสดุอุปกรณ์
ในการผลิตน้ าหมักชีวภาพ พร้อมถังหมัก ร้อยละ 85.12 และพันธุ์ปลา ร้อยละ 73.35 ตามล าดับ (ตารางที่ 
4.16)  

ในส่วนของปัจจัยการผลิตที่เกษตรกรได้รับ พบว่า ได้รับปัจจัยการผลิตตรงตามความต้องการ
ปริมาณที่ได้รับมีความเพียงพอ ช่วงเวลาแจกปัจจัยการผลิตมีความเหมาะสม และปัจจัยการผลิตที่แจกมีคุณภาพ
ร้อยละ 73.23 ร้อยละ 83.34 ร้อยละ 66.62 ร้อยละ 83.09 และร้อยละ 83.98 ตามล าดับโดยมีข้อสังเกต
ในด้านความเพียงพอของปัจจัยการผลิตเป็นเพียงด้านเดียวที่น้อยที่สุด เนื่องจากเกษตรกรคาดหวังว่า
จะได้รับปัจจัยการผลิตมากกว่าที่หน่วยงานราชการสนับสนุนในครั้งนี้ 
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ตารางท่ี 4.16 การสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2561 
หน่วย : ร้อยละ 

 
รายการ ไม้ผล 

เมล็ด 
พันธุ์
ผัก 

ท่อน 
พันธุ์
หม่อน 

สัตว์ปกี 
พันธุ์
ปลา 

อาหาร
สัตว์ 

เวชภัณฑ ์
ถัง/น้ า
หมัก

ชีวภาพ 
เฉลี่ย 

1.การไดร้ับปัจจัย          
1.1.ได้รับ 66.71 72.82 60.00 90.54 73.35 76.97 53.21 85.12 73.23 
1.2 ไมไ่ดร้ับ 33.29 27.18 40.00 9.46 26.65 23.03 46.79 14.88 26.77 

2.ตรงกับ 
ความต้องการ          

2.1 ใช่ 92.90 98.04 66.67 92.41 63.67 72.83 96.79 80.89 83.34 
2.2 ไม่ใช่ 7.10 1.96 33.33 7.59 36.33 27.17 3.21 19.11 16.66 

3.ความเพียงพอ          
3.1 เพียงพอ 64.73 74.46 52.50 65.51 68.36 54.12 72.29 77.64 66.62 
3.2 ไมเ่พียงพอ 35.27 25.54 47.50 34.49 31.64 45.88 27.71 22.36 33.38 

4.ความเหมาะสม 
ของช่วงเวลา          

4.1 ใช่ 96.56 93.32 51.67 96.84 64.26 77.06 95.18 80.28 83.09 
4.2 ไม่ใช่ 3.44 6.68 48.33 3.16 35.74 22.94 4.82 19.72 16.91 

5. คุณภาพของ 
ปัจจัยการผลติ          

5.1 มีคณุภาพ 95.70 95.48 52.67 97.78 60.94 79.06 97.99 83.74 83.98 
5.2 ไมม่ีคุณภาพ 4.30 4.52 47.33 2.22 39.06 20.94 2.01 16.26 16.02 

ที่มา: จากการส ารวจ 

2) การสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2560 
ส าหรับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปี 2560 เกษตรกรได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต

ในปีที่ผ่านมาแล้วส่วนปัจจัยการผลิตที่ได้รับในปี 2561 เป็นการสนับสนุนปัจจัยการผลิตต่อเนื่อง ซึ่งมี
เกษตรกรได้รับการสนับสนุนแล้ว ร้อยละ 64.74และส่วนที่เหลือ ร้อยละ 35.26 ไม่ได้รับปัจจัยการผลิต 
(ตารางท่ี 4.17) 

ทั้งนี้การสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรรายเดิมต่อเนื่อง จากหน่วยงาน อาทิ
กรมปศุสัตว์สนับสนุนพันธุ์สัตว์ อาหารสัตว์ เวชภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ โดย กลุ่ม A สนับสนุนไก่ไข่ (5 ตัวต่อราย)
อาหารไก่ พร้อมที่ใส่อาหาร กลุ่ม B สนับสนุนไก่ไข่(3 ตัวต่อราย) อาหารไก่ พร้อมที่ใส่อาหาร และกลุ่ม C 
สนับสนุนเฉพาะที่ใส่อาหาร ส าหรับกรมพัฒนาที่ดินมีการสนับสนุนน้ าหมักชีวภาพ รายละ 20 ลิตร พืชปุ๋ยสด 
ปุ๋ยหมัก เป็นต้น  
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ปัญหาของการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเนื่องจากหน่วยงานแจกปัจจัยการผลิตล่าช้า  
มีการทยอยแจกและไม่ได้บูรณาการแจกปัจจัยการผลิตทีเดียวพร้อมกันหลายหน่วยงาน เกษตรกรต้องมารับ
ปัจจัยการผลิตหลายครั้ง ท าให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมารับ อีกทั้งมีเกษตรกรบางส่วน
ไม่ได้รับปัจจัยการผลิต   

ตารางท่ี 4.17 การสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2560 
หน่วย: ร้อยละ 

 

รายการ สัตว์ปกี อาหารสัตว์ เวชภัณฑ ์
น้ าหมัก
ชีวภาพ 

เฉลี่ย 

1.การไดร้ับปัจจัย      
1.1.ได้รับ 96.90 39.39 59.70 55.56 64.74 
1.2 ไมไ่ดร้ับ 3.10 60.61 40.30 44.44 35.26 

2.ตรงกับความตอ้งการ      
2.1 ใช่ 91.36 92.63 72.50 78.40 87.68 
2.2 ไม่ใช่ 8.64 7.37 27.50 21.60 12.32 

3.ความเพียงพอ      
3.1 เพียงพอ 66.99 80.13 62.56 76.00 70.13 
3.2 ไมเ่พียงพอ 33.01 19.87 37.44 24.00 29.87 

4.ความเหมาะสม 
ของช่วงเวลา      

4.1 ใช่ 93.59 83.97 60.00 79.66 85.16 
4.2 ไม่ใช่ 6.41 16.03 40.00 20.34 14.84 

5. คุณภาพของ 
ปัจจัยการผลติ      

5.1 มีคณุภาพ 94.71 77.88 71.00 69.60 85.02 
5.2 ไมม่ีคุณภาพ 5.29 22.12 29.00 30.40 14.98 

ที่มา: จากการส ารวจ 

ความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการที่มีต่อปัจจัยการผลิตที่ได้รับ พบว่า เกษตรกร
ที่เข้าร่วมโครงการทั้งปี 2560 และ ปี 2561 มีความพึงพอใจในภาพรวมเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก โดยเกษตรกร
ที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2560มีค่าคะแนน4.09 ส่วนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2561 มีค่าคะแนน4.15 

ส าหรับรายละเอียดของความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2561 พบว่า
เกษตรกรมีระดับความพึงพอใจต่อวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตน้ าหมักชีวภาพ และสัตว์ปีก ระดับมากที่สุด 
ค่าคะแนน4.40 4.25ตามล าดับ ส่วนความพึงพอใจต่อปัจจัยการผลิตที่เหลืออยู่ในระดับมากทั้งหมด
เช่นเดียวกับความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปี 2560 ที่มีความพึงพอใจต่อปัจจัยการผลิต
ทั้งหมดอยู่ในระดับมาก (ตารางท่ี 4.18) 
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ตารางท่ี 4.18 ความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อปัจจัยการผลิต 
 

รายการ 
เกษตรกร ปี 2560 เกษตรกร ปี 2561 

ค่าคะแนน แปลผล ค่าคะแนน แปลผล 
ไม้ผล - - 4.15  มาก 
เมลด็พันธ์ุผัก - - 4.20  มาก 
ท่อนพันธุ์หม่อน - - 3.93  มาก 
พันธุป์ลา - - 4.09  มาก 
สัตว์ปีก 4.16  มาก 4.25  มากที่สุด 
อาหารสตัว ์ 4.02  มาก 3.87  มาก 
เวชภัณฑ ์ 3.88  มาก 4.12  มาก 
ถัง/น้ าหมักชีวภาพ 4.18  มาก 4.40  มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.09 มาก 4.15  มาก 
ที่มา : จากการส ารวจ 

4.3.5 การใช้พื้นที่เกษตรในแปลงที่เข้าร่วมโครงการ 
เกษตรทฤษฎีใหม่ คือ ระบบการเกษตรที่เน้นการจัดสรรทรัพยากรน้ าในไร่นาให้เกิดประโยชน์

สูงสุด จัดสรรพ้ืนที่เพาะปลูกเพ่ือบริโภคในครัวเรือนเป็นหลัก ที่เหลือจึงขายเกิดการพ่ึงพาตนเอง และลด
การพ่ึงพาจากภายนอก โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยที่มีพ้ืนที่ท ากินน้อย โดยเกษตรกรมีการแบ่งพ้ืนที่
ส าหรับใช้ท ากิจกรรมเกษตรต่าง ๆ จ าแนกเป็น4 องค์ประกอบ ได้แก่ แหล่งน้ า : ปลูกข้าว : ปลูกพืช : ที่อยู่อาศัย
และเลี้ยงสัตว์(รายละเอียดตามบทท่ี 2 ) 

1) การท ากิจกรรมในพื้นที่ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2560 
เกษตรกรมีพ้ืนที่เข้าร่วมโครงการ เฉลี่ย 9.74 ไร่ โดยแบ่งพ้ืนที่ท ากิจกรรมเป็น 4 องค์ประกอบ

ดังนี้ (ตารางท่ี 4.19) 
1.1)พื้นที่แหล่งน้ า เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2560 ก่อนเข้าร่วมโครงการ

มีพื้นที่แหล่งน้ า 1.09 ไร่ และหลังจากเข้าร่วมโครงการแล้ว มีพื้นที่แหล่งน้ าเพิ่มขึ้น 0.02 ไร่ นอกจากนี้
ยังพบว่าหลังจากเข้าร่วมโครงการแล้ว เกษตรกรมีน้ าเพียงพอส าหรับท าการเกษตรในพ้ืนที่เข้าร่วมโครงการทั้งปี 
เพ่ิมขึ้นจากเดิม ร้อยละ 78.91 เป็นร้อยละ 84.85 หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.94  อย่างไรก็ตามหลังจากเข้าร่วม
โครงการเกษตรกรยังมีน้ าเพ่ือการเกษตรไม่เพียงพอทั้งปี ร้อยละ 15.15 ซึ่งมีน้ าเพียงพอส าหรับท าการเกษตร 
เฉลี่ย 7 เดือน 

1.2) พื้นที่ปลูกข้าว เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2560 มีการใช้พ้ืนที่ในการปลูก
ข้าว ลดลงจากเดิม 5.03 ไร่ เป็น 4.99 ไร่ หรือลดลง 0.04 ไร่ 

1.3) พื้นที่ปลูกพืช เกษตรกรมีการใช้พ้ืนที่เพ่ือการปลูกพืชเพ่ิมขึ้นจากเดิม 3.09 ไร่ 
เป็น 3.13 ไร่ หรือเพิ่มขึ้น 0.04 ไร่ แต่จ านวนชนิดของพืชที่เกษตรกรปลูกหลังจากเข้าร่วมโครงการ
ยังคงเท่าเดิมคือ 5 ชนิด เพียงแต่เพ่ิมพ้ืนที่ปลูกมากขึ้นเท่านั้น 
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1.4) พื้นที่อยู่อาศัยและเลี้ยงสัตว์ พบว่า หลังจากเข้าร่วมโครงการแล้ว เกษตรกร
มีที่อยู่อาศัยและเลี้ยงสัตว์ ลดลง จากเดิม 0.53 ไร่เป็น 0.51 ไร่ หรือลดลง 0.02 ไร่ โดยเกษตรกรมีพ้ืนที่อยู่อาศัย
ขนาดพ้ืนที่เฉลี่ย 0.30 ไร่ ซึ่งพ้ืนที่ไม่แตกต่างจากก่อนเข้าร่วมโครงการ ส่วนพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรลดลง
จาก 0.23 ไร่ เป็น 0.21 ไร่ หรือลดลง 0.02 ไร่ แต่กิจกรรมการเลี้ยงสัตว์ยังคงเท่าเดิม คือร้อยละ 71.70 

ตารางที่ 4.19 การใช้พื้นที่การเกษตรในแปลงเกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการปี 2560 
รายการ หน่วยนับ ก่อน หลัง 

พ้ืนที่เข้าร่วมโครงการ  ไร ่ 9.74 9.74 
1. แหล่งน้ า ไร ่ 1.09 1.11 

1.1 ความเพียงพอของน้ าท่ีใช้ 
ท าการเกษตร 

   

1) มีน้ าเพียงพอท้ังปี  ร้อยละ 78.91 84.85 
2) มีน้ าไม่เพียงพอ  ร้อยละ 21.09 15.15 

1.2 กรณีไมเ่พียงพอ ระยะเวลาที่ใช้ได้  เดือน 7 7 
2. นาข้าว ไร ่ 5.03 4.99 
3. ปลูกพืช  ไร ่ 3.09 3.13 

- จ านวนพืชที่ปลูก  ชนิด 5 5 
4. ที่อยู่อาศัยและเลี้ยงสัตว์ ไร ่ 0.53 0.51 

4.1 พื้นที่อยู่อาศัย/ที่พัก  ไร ่ 0.30 0.30 
1) การมีที่อยู่อาศัย    

- มีที่อยู่อาศัย ร้อยละ 45.30 42.92 
- ไม่มีที่อยู่อาศัย  ร้อยละ 54.70 57.08 

4.2 พื้นที่เลี้ยงสัตว์  ไร ่ 0.23 0.21 
1) การเลี้ยงสตัว ์    

- มีการเลีย้งสัตว์  ร้อยละ 71.70 71.70 
- ไม่ไดเ้ลี้ยงสัตว์  ร้อยละ 28.30 28.30 

ที่มา : จากการส ารวจ 

2) การท ากิจกรรมในพื้นที่ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2561 

เกษตรกรมีพ้ืนที่เข้าร่วมโครงการ เฉลี่ย 9.08 ไร่ โดยแบ่งพ้ืนที่ท ากิจกรรมเป็น4 องค์ประกอบ
ดังนี้ (ตารางท่ี 4.20) 

2.1) พื้นที่แหล่งน้ า เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2561 ก่อนเข้าร่วมโครงการมีพ้ืนที่
แหล่งน้ า 1 ไร่ และหลังจากเข้าร่วมโครงการแล้ว มีพื้นที่แหล่งน้ าเพิ่มขึ้น 0.03 ไร่ และยังพบว่าหลังจาก
เข้าร่วมโครงการแล้ว เกษตรกรมีน้ าเพียงพอส าหรับท าการเกษตรในพ้ืนที่เข้าร่วมโครงการทั้งปี เพ่ิมขึ้นจากเดิม
เล็กน้อย จากร้อยละ78.12 เป็นร้อยละ 79.36 หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.24 อย่างไรก็ตาม หลังจากเข้าร่วมโครงการ
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เกษตรกรยังมีน้ าเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอทั้งปี ร้อยละ 20.64 ซึ่งมีน้ าเพียงพอส าหรับท าการเกษตร 
เฉลี่ย 5 เดือน 

2.2) พื้นที่ปลูกข้าวเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2561มีการใช้พ้ืนที่ในการปลูกข้าว 
เพ่ิมข้ึนจากเดิม จาก 4.56 ไร่ เป็น 4.58 ไร่ หรือเพ่ิมข้ึน 0.02 ไร่ 

2.3) พื้นที่ปลูกพืช เกษตรกรมีการใช้พ้ืนที่เพ่ือการปลูกพืชลดลงจากเดิม 3.00 ไร่ เป็น 
2.99 ไร่ แตจ่ านวนชนิดของพืชที่เกษตรกรปลูกหลังจากเข้าร่วมโครงการ ยังคงเท่าเดิม คือ 5 ชนิด  

2.4) พื้นที่อยู่อาศัยและเลี้ยงสัตว์ พบว่า หลังจากเข้าร่วมโครงการแล้ว เกษตรกร
มีที่อยู่อาศัยและเลี้ยงสัตว์ ลดลง จากเดิม 0.04 ไร่ โดยเกษตรกรมีพ้ืนที่อยู่อาศัย ขนาดพื้นที่เฉลี่ย 0.27 
ไร่ ซึ่งพื้นที่ไม่แตกต่างจากก่อนเข้าร่วมโครงการส่วนพื้นที่เลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรลดลงจาก 0.25 ไร่ 
เป็น 0.21 ไร่ หรือลดลง 0.04 ไร่ และกิจกรรมการเลี้ยงสัตว์ลดลงจากร้อยละ 51.25 เป็น ร้อยละ 39.89 
หรือลดลง ร้อยละ 11.36 โดยเกษตรกรมีการท าการเกษตรในพ้ืนที่นามากข้ึนและท าการเกษตรอ่ืน ท าให้ไม่
มีเวลาดูแลสัตว์เลี้ยง และบางส่วนขายสัตว์เลี้ยงเดิม เพ่ือจะซื้อหรือเลี้ยงในฤดูกาลผลิตใหม่ต่อไป 

ตารางท่ี 4.20 การใช้พื้นที่การเกษตรในแปลงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปี 2561 
รายการ หน่วยนับ ก่อน หลัง 

พ้ืนที่การเกษตรที่เข้าร่วมโครงการ  ไร ่ 9.08 9.08 
1. แหล่งน้ า ไร ่ 1.00 1.03 

1.1 ความเพียงพอของน้ าท่ีใช้ท า
การเกษตร 

   

- มีน้ าเพียงพอท้ังปี  ร้อยละ 78.12 79.36 
-มีน้ าไม่เพยีงพอ  ร้อยละ 21.88 20.64 

1.2 กรณีไมเ่พียงพอ ระยะเวลาที่ใช้ได้  เดือน 4.00 5.00 
2. นาข้าว ไร ่ 4.56 4.58 
3. ปลูกพืช  ไร ่ 3.00 2.99 

- จ านวนพืชที่ปลูก (ชนิด) ชนิด 5.00 5.00 
4. ที่อยู่อาศัย และเลี้ยงสัตว์ ไร ่ 0.52 0.48 

4.1 พื้นที่อยู่อาศัย/ที่พัก  ไร ่ 0.27 0.27 
- มีที่อยู่อาศัย ร้อยละ 51.11 51.11 
- ไม่มีที่อยู่อาศัย  ร้อยละ 48.89 48.89 

4.2 พื้นที่เลี้ยงสัตว์  ไร ่ 0.25 0.21 
- มีการเลีย้งสัตว ์ ร้อยละ 51.25 39.89 
- ไม่ไดเ้ลี้ยงสัตว์  ร้อยละ 48.75 60.11 

ที่มา : จากการส ารวจ 
 
 



60 

 

3) สัดส่วนการใช้พื้นที่ในแปลงท่ีเข้าร่วมโครงการ 
เมื่อพิจารณาสัดส่วนการจัดสรรพ้ืนที่เพ่ือท ากิจกรรมการเกษตรในพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ

ของเกษตรกรปี 2560 ในสัดส่วนของ แหล่งน้ า: ปลูกข้าว: ปลูกพืช: ที่อยู่อาศัยและเลี้ยงสัตว์ พบว่า
ก่อนเข้าร่วมโครงการเกษตรกรมีสัดส่วนการใช้พ้ืนที่ท ากิจกรรม11.19:51.64:31.73:5.44 และหลังจาก
เข้าร่วมโครงการแล้วมีการปรับเปลี่ยนการใช้พ้ืนที่ท ากิจกรรมเป็น11.40:51.24:32.13:5.23 จะเห็นว่า
เกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนโดยการเพ่ิมพ้ืนทีแ่หล่งน้ าให้เพียงพอส าหรับการท าเกษตรโดยลดพ้ืนที่ท านาและ
พ้ืนที่เลี้ยงสัตว์ลง และเพ่ิมพ้ืนที่ในการปลูกพืชเพ่ิมมากขึ้น(ตารางที่ 4.21) 

ตารางท่ี 4.21 การแบ่งสัดส่วนพื้นที่ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2560 

รายการ 
ก่อน หลัง 

พ้ืนที่ สัดส่วน พ้ืนที่ สัดส่วน 
(ไร่) (ร้อยละ) (ไร่) (ร้อยละ) 

1.พื้นที่แหล่งน้ า 1.09 11.19 1.11 11.40 
2.พื้นที่นาข้าว 5.03 51.64 4.99 51.24 
3.พื้นที่ปลูกพืช 3.09 31.73 3.13 32.13 

4.พื้นที่อยู่อาศัย/เลีย้งสัตว ์ 0.53 5.44 0.51 5.23 

รวม 9.74 100.00 9.74 100.00 
ที่มา: จากการส ารวจ 

ส าหรับสัดส่วนการจัดสรรพ้ืนที่เพ่ือท ากิจกรรมการเกษตรในพ้ืนที่ที่เข้าร่วมโครงการ
ของเกษตรกรปี 2561 ในสัดส่วนของ แหล่งน้ า:ปลูกข้าว :ปลูกพืช :ที่อยู่อาศัยและเลี้ยงสัตว์ พบว่า
ก่อนเข้าร่วมโครงการเกษตรกรมีสัดส่วนการใช้พื้นที่ท ากิจกรรม11.01:50.22:33.04:5.73 และหลังจาก
เข้าร่วมโครงการแล้วมีการปรับเปลี่ยนการใช้พ้ืนที่ท ากิจกรรมเป็น11.34:50.44:32.93: 5.29 จะเห็นว่า
เกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนโดยการเพ่ิมพ้ืนทีแ่หล่งน้ าให้เพียงพอส าหรับการท าเกษตรร้อยละ 0.33 และเพ่ิม
พ้ืนที่ในการท านามากขึ้น เฉลี่ยร้อยละ 0.22 โดยลดพ้ืนที่ปลูกพืชและพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์ (ตารางท่ี 4.22) 

ตารางท่ี 4.22 การแบ่งสัดส่วนพื้นที่ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2561 

รายการ 
ก่อน หลัง 

พ้ืนที่ 
(ไร่) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

พ้ืนที่ 
(ไร่) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

1. พื้นที่แหล่งน้ า 1.00 11.01 1.03 11.34 
2. พื้นที่นาข้าว 4.56 50.22 4.58 50.44 
3. พื้นที่ปลูกพืช 3.00 33.04 2.99 32.93 
4.พื้นที่อยู่อาศัย/เลี้ยงสัตว ์ 0.52 5.73 0.48 5.29 

รวม 9.08 100.00 9.08 100.00 
ที่มา : จากการส ารวจ 
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4.3.6 การท ากิจกรรมในแปลงเกษตรกร เป็นการลงมือท าตามแผนการผลิตในแปลงตนเอง 
หรือตามผังฟาร์ม โดยท าการผลิตที ่ตนถนัด ท าให้ง่าย ลงทุนน้อย ตามก าลังของตนเอง  โดยแบ่ง
กิจกรรมออกเป็น 3 ขั้น ได้แก่ ขั้นที่ 1 เกษตรกรที่ด าเนินการตามแผนการผลิต(ท าให้พอกิน) ขั้นที่ 2 
เกษตรกรที่ด าเนินการตามแผนการผลิต(ท าให้พอกิน) และขยายผลการผลิต (ท าให้พอแบ่งปัน) โดยการ
แลกเปลี่ยนปัจจัยการผลิตกับเพ่ือนเกษตรกร และขั้นที่ 3 เกษตรกรที่ด าเนินการตามแผนการผลิต (ท าให้
พอกิน) และขยายผลการผลิต(ท าให้พอแบ่งปัน) จ าหน่ายผลผลิต และมีรายได้เสริม  

การประเมินผล พบว่า เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปี 2560 ท ากิจกรรมตามแผนการ
ผลิตขั้นที่ 3 มากที่สุด คือ ท าให้พอกิน ท าให้พอแบ่งปัน และมีรายได้เสริม โดยเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 79.67
เป็นร้อยละ 82.45 หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.78 จากก่อนเข้าร่วมโครงการ กล่าวคือ เกษตรกรมีกิจกรรมทั้งการ
น าผลผลิตที่ผลิตได้มาบริโภคภายในครัวเรือน เก็บผลผลิต อาทิ สัตว์ปีก สัตว์น้ า ไว้ท าพันธุ์ในการผลิตครั้งต่อไป 
และมีการแจกจ่ายให้ฟรีส าหรับญาติพ่ีน้อง เพ่ือนเกษตรกร รวมทั้งน าผลผลิตที่ผลิตได้มาจ าหน่ายเพ่ือเพ่ิม
รายได้แก่ครัวเรือน เนื่องมาจาก เกษตรกรเข้าร่วมโครงการมาได้ระยะหนึ่งมีการด าเนินการผลิตตาม
แผนการผลิต และจากเดิมเกษตรกรท าการผลิตเพ่ือบริโภคภายในครัวเรือน ท าให้พอกินแล้ว เก็บไว้ท า
พันธุ์และแจกจ่ายแบ่งปันแล้วจึงน าผลผลิตส่วนที่เหลือมาจ าหน่าย(ตารางท่ี 4.23) 

ส าหรับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2561 มีความแตกต่างจากเกษตรกร ปี 2560 กล่าวคือ 
เกษตรกรที่ด าเนินกิจกรรมตามแผนการผลิตในขั้นที่ 3 ท าให้พอกิน ท าให้พอแบ่งปัน และมีรายได้เสริม
ลดลง จากร้อยละ 77.15 เป็นร้อยละ 68.01 หรือลดลงร้อยละ 9.14 เนื่องจากก่อนเข้าร่วมโครงการ 
ผลผลิตที่ได้จะน ามาบริโภคในครัวเรือน แจกจ่ายแบ่งปัน และจ าหน่ายเป็นรายได้เสริม ส่วนหลังเข้าร่วม
โครงการเกษตรกรด าเนินการผลิตที่ได้ก าหนดไว้ในแผนการผลิต ซึ่งปัจจัยการผลิตที่ได้รับจากโครงการ
บางส่วน เช่นไม้ผล ไม้ยืนต้น ยังไม่ได้ผลผลิต ส่วนผลผลิตอื่นๆ อาจยังได้ผลผลิตไม่มากนัก  

นอกจากนี้เกษตรกรมีการด าเนินกิจกรรมตามแผนการผลิตในขั้นที่ 1 และ 2 เพิ่มขึ้น
โดยเกษตรกรด าเนินการผลิตขั้นที่ 1 ท าให้พอกินเพิ่มมากขึ้น จากร้อยละ 8.13 เป็นร้อยละ 21.33 หรือ
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 13.20 โดยเกษตรกรเน้นบริโภคในครัวเรือนและเก็บผลผลิตไว้ท าพันธุ์ก่อน เพราะ
ผลผลิตน้อย ไม่เพียงพอต่อการจ าหน่าย และกิจกรรมในขั้นที่ 2 ท าให้พอกิน ท าให้พอแบ่งปัน เพ่ิมมากขึ้น 
จากร้อยละ 4.43 เป็นร้อยละ 4.71 หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.28 ตามล าดับ (ตารางท่ี 4.23) 
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ตารางท่ี 4.23 การท ากิจกรรมตามแผนการผลิตในแปลงเกษตรกร 
หน่วย: ร้อยละ 

กิจกรรม เกษตรกร ปี 2560 เกษตรกรปี 2561 
ก่อน หลัง ก่อน หลัง 

1.บริโภค (ท าให้พอกิน) 6.19 6.19 8.13 21.33 
2. บริโภคและแบ่งปัน 
(ท าให้พอกิน ท าให้พอแบ่งปัน) 

5.43 7.58 4.43 4.71 

3.จ าหน่าย 8.71 3.79 10.11 5.96 
4. บริโภค แบ่งปัน และจ าหน่าย 
(ท าให้พอกิน ท าให้พอแบ่งปัน 
และมีรายได้เสริม) 

79.67 82.45 77.15 68.01 

ที่มา: จากการส ารวจ 

4.3.7 การกระจายผลผลิตในแปลงที่เข้าร่วมโครงการ 
การกระจายผลผลิตในแปลงที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า เกษตรกรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2560 

น าผลผลิตมาบริโภคภายในครัวเรือน เพ่ิมข้ึนจากเดิม ร้อยละ 30.13 เป็นร้อยละ 31.88 หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 
1.75 นอกจากนี้ร้อยละ 20.70 น าผลผลิตไปแจก/ให้ฟรีกับญาติพ่ีน้อง เพ่ือนบ้าน เพ่ิมขึ้นจากเดิม ร้อยละ 
20.70 เป็นร้อยละ 21.94 หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.24 ส่วนการเก็บผลผลิตไว้ท าพันธุ์ และ น าผลผลิตไปจ าหน่าย 
พบว่าหลังเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 16.91 เก็บผลผลิตไว้ท าพันธุ์ และร้อยละ 29.27 น าผลผลิตไปจ าหน่าย 
โดยการกระจายผลผลิตทั้ง 2 ส่วนนี้ลดลง ร้อยละ 1.87 และ 1.12 ตามล าดับ 

ส าหรับเกษตรกรที่เข้าโครงการ ปี 2561 มีการกระจายผลผลิตก่อนเข้าร่วมโครงการ ดังนี้ 
ร้อยละ 31.06 น ามาบริโภคภายในครัวเรือนร้อยละ 31.87 น าไปจ าหน่ายเพ่ิมรายได้ในครัวเรือน ร้อยละ 
19.42 น าไปแจก/ให้ฟรีกับญาติพ่ีน้อง เพ่ือนบ้าน และร้อยละ 17.65 เก็บผลผลิตไว้เพ่ือท าพันธุ์ในรอบการเพาะปลูก
ต่อไป ส่วนหลังเข้าร่วมโครงการเกษตรกรน าของที่ผลิตได้ในพ้ืนที่เข้าโครงการมาบริโภคภายในครัวเรือน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 33.30 หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.24 ส่วนด้านอื่น ๆ ลดลงทั้งหมด เนื่องจากยังไม่ได้ผลผลิต
จากไม้ผล ไม้ยืนต้น แต่ได้จากผลผลิตจากพืชผักต่าง ๆสัตว์ปีก และสัตว์น้ า ที่มีระยะการผลิตสั้นจึงเน้นการบริโภค
ภายในครัวเรือนก่อน (ตารางท่ี 4.24) 
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ตารางท่ี 4.24 การกระจายผลผลิตในแปลงที่เข้าร่วมโครงการ 
หน่วย: ร้อยละ 

รายการ เกษตรกร ปี 2560 เกษตรกร ปี 2561 
ก่อน หลัง ก่อน หลัง 

บริโภคในครัวเรือน 30.13 31.88 31.06 33.30 
แจก/ให้ฟรี 20.70 21.94 19.42 18.65 
เก็บไว้ท าพันธุ ์ 18.78 16.91 17.65 17.45 
จ าหน่าย 30.39 29.27 31.87 30.60 
รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 
ที่มา : จากการส ารวจ 

4.3.8 การเชื่อมโยงตลาด  
กิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน มีการเชื่อมโยงการจัดหาตลาดเพ่ือรองรับ

ผลผลิตของเกษตรกร จากการส ารวจ พบว่าเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปี 2560 ร้อยละ74.75 มีแหล่ง
จ าหน่ายผลผลิตเพียงพอเนื่องจากผลผลิตที่ออกมามีปริมาณไม่มากนัก เน้นการขายในตลาดท้องถิ่น/ตลาดชุมชน
ก่อนเป็นอันดับแรก อีกร้อยละ 25.25เกษตรกรเห็นว่าแหล่งจ าหน่ายยังไม่เพียงพอ โดยเกษตรกร
ที่เข้าโครงการ ปี 2560 ร้อยละ 68.66 น าผลผลิตไปจ าหน่ายที่ตลาดท้องถิ่น/ตลาดชุมชน ร้อยละ 5.30
น าไปจ าหน่ายในตลาดที่หน่วยงานได้ประสานงานและจัดหามาให้ และร้อยละ 0.79 จ าหน่ายที่สถานีบริการน้ ามัน
เช่น บริษัท ปตท.จ ากัด(มหาชน) ซ่ึงให้เกษตรกร สามารถน าผลผลิตไปจ าหน่ายในสถานีบริการน้ ามันดังกล่าวได้ 

ส าหรับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2561 ร้อยละ 73.41 มีแหล่งจ าหน่ายผลผลิตเพียงพอ 
ส่วนที่เหลือร้อยละ 26.59 มีแหล่งจ าหน่ายไม่เพียงพอ โดยเกษตรกร ร้อยละ 68.11จ าหน่ายในตลาดท้องถิ่น/
ตลาดชุมชน รองลงมาร้อยละ 4.65 จ าหน่ายในตลาดที่หน่วยงานได้ประสานงานและจัดหามาให้ส่วนที่เหลือ
ร้อยละ 0.65 จ าหน่ายที่สถานีบริการน้ ามัน ตามล าดับ (ตารางท่ี 4.25) 

ทั้งนี้ ส าหรับแหล่งจ าหน่ายที่สถานีบริการน้ ามัน  พบว่า เกษตรกรน าผลผลิตไปจ าหน่าย
ค่อนข้างน้อย เนื่องจากปัจจัยการผลิตที่สนับสนุนเป็นปัจจัยการผลิตที่เน้นการพ่ึงพาตนเองเบื้องต้น ไม่ได้
ผลิตเพื่อการค้า ส าหรับเกษตรกรที่มีแหล่งจ าหน่ายยังไม่เพียงพอ หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลเกษตรกร
และภาคเอกชนควรให้การติดตามตรวจเยี่ยมเกษตรกร เพ่ือให้ค าแนะน าทางด้านแหล่งจ าหน่าย ด้านการตลาด
ให้แก่เกษตรกรทีย่ังไม่มีแหล่งจ าหน่าย โดยสนับสนุนหรือให้ความช่วยเหลือในด้านดังกล่าวต่อไป (ตารางที่ 4.25) 
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ตารางที่ 4.25 แหล่งจ าหน่ายผลผลิตของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
หน่วย: ร้อยละ 

แหล่งจ าหน่าย เกษตรกร ปี 2560 เกษตรกร ปี 2561 
1.มีเพียงพอ 74.75 73.41 

1.1 ตลาดท้องถิ่น/ชุมชน 68.66 68.11 
1.2 ตลาดที่หน่วยงานจัดหา 5.30 4.65 
1.3 สถานีบริการน้ ามัน 0.79 0.65 

2.ไม่เพียงพอ 25.25 26.59 
รวม 100.00 100.00 

ที่มา: จากการส ารวจ 

4.4 ผลลัพธ์ (Outcome) 

4.4.1 ด้านเศรษฐกิจครัวเรือนเกษตร 

1) รายได้จากการจ าหน่ายผลผลิตและผลตอบแทนสุทธิทางการเกษตรในพื้นที่โครงการ 
    การท าเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นการจัดสรรพ้ืนที่ส าหรับใช้ในการเพาะปลูกเพ่ือบริโภคใน

ครัวเรือนเป็นหลักที่มีเหลือจึงขายเป็นแหล่งรายได้ที่มั่นคงของครัวเรือนเกษตรกร เมื่อพิจารณารายได้จากการ
จ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตรในแปลงที่เข้าร่วมโครงการ พบว่าเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2560
มีรายได้จากการจ าหน่ายผลผลิตลดลงจาก 6,868.40 บาท เป็น 6,067.35 บาท หรือลดลง 801.05 บาท 
(ตารางท่ี 4.26) 

ผลตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการท ากิจกรรมการเกษตรในแปลงของเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการปี 2560 พบว่า เกษตรกรมีผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย ลดลงจาก 5,592.90 บาทเป็น 4,543.48 บาท 
หรือลดลง 1,049.42 บาท เมื ่อเทียบกับก่อนเข้าร่วมโครงการ เนื ่องจากผลผลิตยังมีไม่มาก และ
เกษตรกรมีต้นทุนในการลงทุนปรับพื้นที่เพ่ิมเพ่ือท าเกษตรทฤษฎีใหม่  

เมื่อพิจารณาค่าใช้จ่ายในการผลิต พบว่า หลังเข้าร่วมโครงการเกษตรกรมีค่าใช้จ่ายการผลิต
ลดลงจากเดิม 4,314.38 บาท เป็น 3,956.01 บาท หรือลดลง 358.36 บาท (ตารางท่ี 4.26) 
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ตารางที่ 4.26 ผลตอบแทนและค่าใช้จ่ายทางการเกษตรของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2560 
                    หน่วย : บาท/ไร ่

 

รายการ ก่อน หลัง 

1. มูลค่าผลผลิต 9,907.28 8,499.50 
  1.1 จ าหน่าย 6,868.40 6,067.35 
  1.2 บริโภค 1,105.15 1,041.86 
  1.3 แจกจ่าย 242.10 182.15 
  1.4 ท าพันธุ์ 1,691.63 1,208.14 
2. ค่าใช้จ่ายในการผลติ 4,314.38 3,956.02 
  2.1 จัดซื้อ/จ้างจากภายนอก 2,992.01 2,761.11 
  2.2 ใช้ของตนเอง 1,322.37 1,194.91 
3. ผลตอบแทนสุทธิ (1 - 2) 5,592.90 4,543.48 
ที่มา : จากการส ารวจ 
 

เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2561 มีรายได้จากการจ าหน่ายผลผลิตในแปลงที่เข้า
ร่วมโครงการ ลดลงจาก 6,241.15 บาท เป็น 4,463.42 บาท หรือลดลง 1,777.73 บาท  เนื่องจากปริมาณ
ผลผลิตที่เกษตรกรได้รับมีไม่มากนัก ซึ่งเป็นผลจากสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวน อีกทั้งราคาผลผลิตสินค้า
เกษตรในปี 2561 ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2560 (ตารางท่ี 4.27) 

ส าหรับผลตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการท ากิจกรรมการเกษตรในแปลงของเกษตรกรที่
เข้าร่วมโครงการ ปี 2561 พบว่า เกษตรกรมีผลตอบแทนสุทธิ เฉลี่ยลดลงจาก 4,995.03 บาท เป็น 
3,270.86 บาท หรือลดลง 1,724.17 บาท เมื่อเทียบกับก่อนเข้าร่วมโครงการ 

ทั้งนี้ เมื ่อพิจารณาค่าใช้จ่ายในการผลิต พบว่า เกษตรกรมีค่าใช้จ่ายในการผลิต
ลดลงจากเดิม 3,948.43 บาท เป็น 3,074.35 บาท หรือลดลง 874.08 บาท เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการใช้ปัจจัยการผลิตที่ลดลงตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่และปราชญ์เกษตร อีกทั้งเกษตรกร
ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตที่เป็นกิจกรรมการเกษตรเดิมที่เกษตรกรท าอยู่แล้ว จากโครงการ 
(ตารางท่ี 4.27) 
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ตารางท่ี 4.27 ผลตอบแทนและค่าใช้จ่ายทางการเกษตรของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปี 2561 
       หน่วย : บาท/ไร ่

 

รายการ ก่อน หลัง 

1. มูลค่าผลผลิต 8,943.46 6,345.21 
1.1 จ าหน่าย 6,241.15 4,463.42 
1.2 บริโภค 1,099.69 832.45 
1.3 แจกจ่าย 181.61 234.24 
1.4 ท าพันธุ์ 1,421.01 815.10 

2. ค่าใช้จ่ายในการผลติ 3,948.43 3,074.35 
2.1 จัดซื้อ/จ้างจากภายนอก 3,002.70 2,308.85 
2.2 ใช้ของตนเอง 945.73 765.50 

3. ผลตอบแทนสุทธิ (1 - 2) 4,995.03 3,270.86 
ที่มา : จากการส ารวจ 
 

4.4.2 การพึ่งพาตนเอง 
การท าเกษตรทฤษฎีใหม่โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้

เกษตรกรลดรายจ่ายในครัวเรือนโดยการพ่ึงพาตนเอง ผลการประเมินผล มีดังนี้ 
1) การลดรายจ่ายในการบริโภคของครัวเรือนโดยการบริโภคผลผลิตทางการเกษตร

ในแปลงที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2560 บริโภคผลผลิตการเกษตรของ
ตนเองลดลง 63.29 บาทต่อเดือน หรือลดลงร้อยละ 5.73 ทั้งนี้เนื่องจากราคาและผลผลิตสินค้าเกษตร
ในปี 2561 ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2560 (ตารางที่ 4.26) อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาสัดส่วนการบริโภค
ผลผลิตการเกษตรของตนเอง พบว่า มีการบริโภคผลผลิตของตนเองในสัดส่วนที่เพ่ิมขึ้น จากเดิมร้อยละ 
11.15 เป็นร้อยละ 12.26 หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.11 ซึ่งเป็นการพึ่งพาตนเองและลดรายจ่ายในการบริโภคของ
ครัวเรือน (ตารางที่ 4.28 ) 

ส าหร ับ เกษตรกรที ่เข ้าร ่วมโครงการ ป ี 2561 พบว่า ม ูลค ่าการบร ิโภคผลผล ิต
การเกษตรของตนเอง ลดลง 267.24 บาทต่อเดือน หรือลดลงร้อยละ 24.30 เนื่องจากเกษตรกรเพ่ิงได้รับ
สนับสนุนปัจจัยการผลิตจากโครงการอีกทั้งปัจจัยการผลิตบางส่วนยังไม่มีผลผลิต (ตารางที่ 4. 27) 
เมื่อพิจารณาสัดส่วนการบริโภคผลผลิตการเกษตรของตนเอง พบว่า มีการบริโภคผลผลิตของตนเอง
ในสัดส่วนที่เพ่ิมขึ้น จากเดิมร้อยละ 12.30 เป็นร้อยละ 13.12 หรือเพิ่มขึ ้นร้อยละ 0.82 นอกจาก
เกษตรกรบริโภคผลผลิตการเกษตรของตนเองแล้ว ยังแจกจ่ายให้ญาติพ่ีน้อง เพ่ือนบ้านเพ่ิมขึ้นจากเดิม 
ร้อยละ 2.03 เป็นร้อยละ 3.69 หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.66 (ตารางท่ี 4.28)  

2) การใช้ป ัจจ ัยการผลิตของตนเองในการท าการเกษตรปัจจัยการผลิตของ
เกษตรกรมีแหล่งที่มาจาก 2 แหล่ง คือ ปัจจัยการผลิตที่จัดหาหรือจัดซื้อ/จ้างจากภายนอกและปัจจัย



67 

 

การผลิตที่เกษตรกรผลิตเองหรือใช้ของตนเองทั้งนี้ ส าหรับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีการใช้ปัจจัย
การผลิตของตนเอง เช่น การเก็บพันธุ์ไว้ใช้เอง การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ ฮอร์โมน ยาฆ่าแมลง ยาปราบ
ศัตรูพืช และการผลิตอาหารสัตว์ไว้ใช้เองแทนการซื้อจากภายนอก รวมถึงมีการใช้แรงงานของตนเองแทน
การจ้างแรงงาน จากการส ารวจ พบว่า หลังเข้าร่วมโครงการเกษตรกรที่เข้าโครงการปี 2560 มีการใช้ปัจจัย
การผลิตของตนเองลดลง127.46 บาท หรือลดลงร้อยละ 9.64 และมีการใช้ปัจจัยการผลิตที่จัดหา หรือ
จัดซื้อ/จ้างจากภายนอกลดลง 230.90 บาท หรือลดลงร้อยละ 7.72 (ตารางท่ี 4.26) 

ส าหรับเกษตรกรที่เข้าโครงการปี 2561 มีการใช้ปัจจัยการผลิตของตนเองลดลง 180.23 
บาทหรือลดลงร้อยละ 19.06 และมีการใช้ปัจจัยการผลิตที่จัดหา หรือจัดซื้อ/จ้างจากภายนอกลดลง 693.85 
บาท หรือลดลงร้อยละ 23.11(ตารางที่ 4.27)  

เมื่อพิจารณาสัดส่วนระหว่างการใช้ปัจจัยการผลิตที่จัดหา หรือจัดซื้อ/จ้างจากภายนอก:ปัจจัยการ
ผลิตที่เกษตรกรผลิตเองหรือใช้ของตนเองของเกษตรกรที่เข้าโครงการ ปี 2560 พบว่าก่อนเข้าร่วม
โครงการมีสัดส่วน69.35: 30.65 และหลังจากเข้าร่วมโครงการแล้วมีสัดส่วนการใช้ปัจจัยการผลิต
เปลี ่ยนเป็น  69.80:30.20 ซึ ่งจะเห็นว่าสัดส่วนการใช้ป ัจจัยการผลิตที ่จ ัดหา หรือจัดซื ้อ/จ้างจาก
ภายนอกเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.45 เนื่องจากเกษตรกรมีการลงทุนเพิ่ม เช่นมีการซื้อพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์
เพ่ือท ากิจกรรมในแปลงเพิ่มข้ึน(ตารางที่ 4.28) 

ส าหรับเกษตรกรที่เข้าโครงการ ปี 2561 พบว่า ก่อนเข้าร่วมโครงการมีสัดส่วนการใช้ปัจจัยการ
ผลิต76.05: 23.95และหลังจากเข้าร่วมโครงการแล้วมีสัดส่วนการใช้ปัจจัยการ ผลิตเปลี ่ยนเป็น
75.10: 24.90ซึ่งจะเห็นว่าสัดส่วนการใช้ปัจจัยการผลิตที่จัดหา หรือจัดซื้อ/จ้างจากภายนอกลดลง
ร้อยละ 0.95 แต่เกษตรกรใช้ ปัจจัยการผลิตที่ผลิตเองหรือใช้ของตนเองเพ่ิมขึ้น เช่น ใช้มูลสัตว์ของตนเอง
ท าปุ๋ยหมักชีวภาพเองเพ่ือลดต้นทุนการผลิต เป็นต้น (ตารางที่ 4.28) 

ตารางท่ี 4.28 สัดส่วนการใช้ปัจจัยการผลิตของตนเองเทียบกับการจัดซื้อ/จ้างจากภายนอกครัวเรือน 
หน่วย: ร้อยละ 

 
รายการ 

เกษตรกรปี 2560 เกษตรกรปี 2561 
ก่อน หลัง ก่อน หลัง 

1. ผลผลิตทางการเกษตร 100.00 100.00 100.00 100.00 
1.1 จ าหน่าย 69.33 71.38 69.78 70.34 
1.2 บริโภค 11.15 12.26 12.30 13.12 
1.3 แจกจ่าย 2.45 2.15 2.03 3.69 
1.4 ท าพันธุ์ 17.07 14.21 15.89 12.85 

2. การใช้ปัจจัยการผลิต 100.00 100.00 100.00 100.00 
2.1 จัดซ้ือ/จ้างจากภายนอก 69.35 69.80 76.05 75.10 
2.2 ใช้ของตนเอง 30.65 30.20 23.95 24.90 

ที่มา : จากการส ารวจ 
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3) การลดค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นของครัวเรือน 
การท าเกษตรทฤษฎีใหม่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 

จะส่งผลให้พฤติกรรมการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นของครัวเรือนเปลี่ยนไป เช่น ค่าเครื่องดื่ม
ที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ประเภท น้ าอัดลม ชา กาแฟ เครื่องดื่มชูก าลัง และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ได้แก่ สุรา 
เบียร์ ไวน์ นอกจากนี้ยังมี บุหรี่ ค่าใช้จ่ายในการพนันเสี่ยงโชค และค่าใช้จ่ายที่ใช้เพ่ือการบันเทิง หรือ
มหรสพต่าง ๆ พบว่า หลังจากเข้าร่วมโครงการเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2560 ร้อยละ 83.56
มีค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยของครัวเรือนเท่าเดิม เกษตรกรร้อยละ 4.83 มีค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยของครัวเรือนมากขึ้น 
และเกษตรกรร้อยละ 11.61 มีค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยของครัวเรือนลดลงจากเดิม3,901.80 บาท/เดือน/
ครัวเรือน เป็น 3,105.14 บาท/เดือน/ครัวเรือน หรือลดลง 796.66 บาท/เดือน/ครัวเรือน (ร้อยละ 
20.42) 

ทั้งนี้ ส าหรับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปี 2561 พบว่า ร้อยละ 12.19 มีค่าใช้จ่าย
ฟุ่มเฟือยของครัวเรือนลดลงโดยลดลงจากเดิม 3,134.89 บาท/เดือน/ครัวเรือน เป็น 2,335.94 บาท/
เดือน/ครัวเรือน หรือลดลง 798.95 บาท/เดือน/ครัวเรือน สาเหตุที่ครัวเรือนเกษตรกรมีค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือย
ลดลง เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้จ่าย เช่น ลดการดื่มสุรา การเล่นพนันเสี่ยงโชค การสูบบุหรี่
และลดเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ รวมถึงเกษตรกรได้จัดท าบัญชีครัวเรือนท าให้ตระหนักถึงการลด
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว (ตารางที่ 4.29) 

ตารางท่ี 4.29 ค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือไม่จ าเป็นของครัวเรือน 
หน่วย : บาท/เดือน/ครัวเรือน 

รายการ 

ร้
รอ้ยละ
ของ

ครัวเรือน 

เกษตรกร ป ี2560 ร้
ร้อยละ
ของ

ครัวเรือน 

เกษตรกร ป ี2561 
ก่อน หลัง มูลค่า ผลต่าง

(+/-) 
ก่อน หลัง มูลค่า ผลต่าง 

(+/-) 

เท่าเดิม 83.56 2,004.24 2,004.24 - - 84.35 2,767.42 2,767.42 - - 
เพิ่มขึ้น 4.83 2,798.53 3,335.97 537.44 19.20 3.46 2,745.36 3,246.56 501.20 18.26 
ลดลง 11.61 3,901.80 3,105.14 -796.66 -20.42 12.19 3,134.89 2,335.94 -798.95 -25.49 
เฉลี่ย 100.00 2,901.52 2,815.12 -86.40 - 2.98 100.00 2,882.56 2,783.31 -99.25 -3.44 

ที่มา : จากการส ารวจ 
 

4.4.3) หนี้สินของครัวเรือน 
การท าเกษตรทฤษฎีใหม่โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะมีผลท าให้ เกษตรกร

สามารถลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนซึ่งจะส่งผลให้ภาวะหนี้สินของครัวเรือนลดลงด้วย 
การประเมินผล พบว่าครัวเรือนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2560 ร้อยละ 78.53 มีหนี้สิน และที่เหลือ
ร้อยละ 21.47 ไม่มีหนี้สิน เมื่อพิจารณาสภาพหนี้สินของครัวเรือน พบว่าร้อยละ 18.11 มีหนี้สินลดลง 
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โดยมีหนี้สินลดลงเฉลี่ย 52,103.47 บาท ทั้งนี้ครัวเรือนเกษตรกร แร้อยละ10.98 สามารถช าระหนี้ได้ตรงเวลา 
และร้อยละ 7.20 สามารถมีเงินช าระหนี้ในจ านวนที่มากขึ้น 

ครัวเรือนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2561 ร้อยละ 80.06 มีหนี้สิน โดยครัวเรือน
เกษตรกรร้อยละ 11.64 มีหนี้สินลดลงเฉลี่ย 46,461.90 บาท ทั้งนี้ ร้อยละ 9.97สามารถช าระหนี้ได้ตรงเวลา 
และร้อยละ1.67 มีเงินช าระหนี้ในจ านวนที่มากขึ้น(ตารางที่ 4.30) 

ส าหรับเกษตรกรที่มีหนี้สินลดลงนั้นส่วนใหญ่เป็นการช าระหนี้ที่เป็นปกติของเกษตรกร
อยู่แล้ว ซึ่งเป็นหนี้สินทางการเกษตรที่เกษตรกรผลิตและหมุนเวียนช าระหนี้ทุ กปี อีกทั้งเกษตรกร
ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นลง มีเกษตรกรเพียงบางส่วนเท่านั้นที่หนี้สินลดลงโดยการน ารายได้จากการท า
เกษตรทฤษฎีใหม่มาช าระหนี้ อย่างไรก็ตาม การที่หนี้สินของเกษตรกรยังไม่ลดลง เนื่องจากยังไม่ถึงก าหนดการช าระ
หนี้ ผลผลิตยังมีไม่มาก มีการน าเงินมาลงทุนปรับพื้นท่ีเพ่ือท าเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นต้น 
 

ตารางที่ 4.30 ร้อยละของครัวเรือนเกษตรกรที่มีหนี้สิน 
หน่วย: ร้อยละ 

รายการ เกษตรกร ปี 2560 เกษตรกร ปี 2561 

1.ครัวเรือนเกษตรกร   
1.1 ไมม่ีหนี้สิน 21.47 19.94 
1.2 มีหนี้สิน 78.53 80.06 

2. การเปลี่ยนแปลงของหนีส้ิน   

2.1 เท่าเดิม 58.58 66.62 
2.2 เพิ่มขึ้น 
(จ านวน:บาท/ ครัวเรือน) 

1.77 
(167,857.14) 

1.80 
(135,153.85) 

2.3 ลดลง 
(จ านวน:บาท/ ครัวเรือน) 

18.18 
(52,103.47) 

11.64 
(46,461.90) 

- ช าระหนี้ไดต้รงเวลา 10.98 9.97 
- มีเงินช าระหนี้ได้มากข้ึน 7.20 1.67 

ที่มา : จากการส ารวจ 
 

4.4.4) การออมของครัวเรือน 
หลังจากเข้าร่วมโครงการเกษตรกรมีการท ากิจกรรมในลักษณะเกษตรผสมผสานมากขึ้น

มีการเกื้อกูลกันของกิจกรรม มีการลดต้นทุนโดยการพ่ึงพาตนเองมากขึ้น รวมถึงมีการจ าหน่ายผลผลิตในแปลง
ที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปี 2560 ร้อยละ 63.76 มีเงินออม โดยหลังเข้าร่วม
โครงการเกษตรกรร้อยละ 42.67 มีเงินออมเท่าเดิม เนื่องจากครัวเรือนเกษตรกรมีการออมเป็นปกติตั้งแต่
ก่อนเข้าร่วมโครงการ เกษตรกรร้อยละ 20.33 มีเงินออมเพ่ิมขึ้น โดยมีเงินออมเพ่ิมขึ้น 10,264.47 บาท/
ครัวเรือน และเกษตรกรร้อยละ 0.76 มีเงินออมลดลง เนื่องจากเกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเกษตร 
และมีการปรับพื้นที่ทางการเกษตร ซึ่งมีการน าเงินออมของครัวเรือนมาใช้ในการลงทุน (ตารางท่ี 4.31) 
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ส าหรับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2561 พบว่า ร้อยละ 23.27 มีเงินออมใน
จ านวนนี้ หลังเข้าร่วมโครงการเกษตรกรมีเงินออมเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 20.92  โดยเพ่ิมขึ้น 7,193.91 บาท/
ครัวเรือนเนื่องจากเกษตรกรเพ่ิงเริ่มต้นปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเกษตรเป็นปีแรก ผลผลิตจึงยังมีปริมาณไม่
มากส่วนที่เหลือร้อยละ 76.73 ยังไม่มีเงินออม ดังนั้นในระยะต่อไป หากหน่วยงานที่ดูแลเกษตรกรเข้าไป
ส่งเสริมและให้ค าแนะน า นอกเหนือจากการวางแผนการผลิตทางการเกษตรแล้ว ควรให้ค าแนะน าเกี่ยวกับ
การจัดการหนี้สินและการออมเงินของครัวเรือนเพิ่มเติมด้วย 

 

ตารางท่ี 4.31 การออมของครัวเรือนหลังเข้าร่วมโครงการ 
หน่วย: ร้อยละ 

รายการ เกษตรกร ปี 2560 เกษตรกร ปี 2561 

1.เงินออมของครัวเรือน   
1.1 ไมม่ีเงินออม 36.24 76.73 
1.2 มีเงินออม 63.76 23.27 

- เท่าเดิม 42.67 2.35 
- เพิ่มขึ้น 
(จ านวน:บาท/ ครัวเรือน) 

20.33 
(10,264.47) 

20.92 
(7,193.91) 

- ลดลง 
(จ านวน:บาท/ ครัวเรือน) 

0.76 
(17,500) 

- 

รวม 100.00 100.00 
ทีม่า: จากการส ารวจ 
 

4.4.5) การเคลื่อนย้ายแรงงานของครัวเรือน 
การที่เกษตรกรท าเกษตรเชิงเดี่ยวที่อาศัยน้ าฝนเป็นแหล่งน้ าหลักในการเพาะปลูก และ

เมื่อถึงฤดูแล้งมีน้ าไม่เพียงพอในการท าเกษตรได้อย่างเต็มที่ ส่งผลให้ เกษตรกรไม่มีรายได้หรือมีรายได้
แต่ไม่เพียงพอในการด ารงชีพ จึงเกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานไปท างานนอกภาคเกษตร หรือท างานในเมือง
ซึ่งการท าเกษตรทฤษฎีใหม่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดสรรทรัพยากรน้ าในไร่นา
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จัดสรรพ้ืนที่เพาะปลูกในลักษณะเกษตรแบบผสมผสานท าให้มีกิจกรรมและรายได้
ตลอดทั้งปี พบว่า เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2560 หลังเข้าร่วมโครงการแล้วสมาชิกในครัวเรือนส่วนใหญ่
ร้อยละ 97.22 ไม่มีการเคลื่อนย้ายแรงงาน มีเพียงร้อยละ 2.78มีแรงงานคืนถิ่น (การเคลื่อนย้ายแรงงาน
กลับภูมิล าเนา) เนื่องจากสมาชิกในครัวเรือนบางส่วนได้ย้ายกลับมาท างานในพ้ืนที่มากขึ้น และบางส่วน
ได้กลับมาท าการเกษตรแบบผสมผสานซึ่งมีกิจกรรมและรายได้ตลอดทั้งปี ส าหรับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
ปี 2561 มีเพียงร้อยละ 2.08 ที่มีแรงงานคืนถิ่น หรือการเคลื่อนย้ายแรงงานกลับภูมิล าเนาส่วนที่เหลือ 
ร้อยละ 97.92 ไม่มีการเคลื่อนย้ายแรงงาน (ภาพที่ 4.3) 
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ภาพที่ 4.3 การเคลื่อนย้ายแรงงานหลังเข้าร่วมโครงการ 

     ที่มา: จากการส ารวจ 

4.4.6 ความย่ังยืนของโครงการ 
1) การพัฒนาแปลงสู่ เกษตรทฤษฎีใหม่เต็มรูปแบบ  ตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่

ด าเนินการ3 ขั้น ได้แก่ ในขั้นที่ 1 พ่ึงพาตนเองได้ ขั้นที่ 2 รวมกลุ่มสร้างเครือข่ายการผลิตและการตลาด 
และขั้นที่ 3 ขยายผลจัดหาทุนต่อยอดสู่การตลาด ตามล าดับ โดยแนวทางปฏิบัติของเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการ ปี 2561เป็นการเตรียมความพร้อมของเกษตรกรเพื่อการพัฒนาตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 
1 เต็มรูปแบบโดยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสนับสนุนเกษตรกรที่มีความพร้อมให้พัฒนาแปลงสู่เกษตรทฤษฎีใหม่ขั้น
ที่ 1 พ่ึงพาตนเองได้เต็มรูปแบบ และหน่วยงานที่รับผิดชอบพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรรายบุคคลในความ
รับผิดชอบ ตามแผนการขับเคลื่อนโครงการ (ท าให้พอกิน ท าให้พอแบ่ง และท าให้มีรายได้เสริม)ส าหรับ
เกษตรกรที่มีความสามารถในการผลิตและส่งผลการพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรเสนอกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์โดยจะด าเนินการอยู่ในช่วงเดือนกันยายน - ธันวาคม 2561 ซึ่งการคัดเลือกเกษตรกรตามการ
พัฒนาดังกล่าวยังไม่ได้ด าเนินการ 

อย่างไรก็ตามการพัฒนาแปลงสู่เกษตรกรทฤษฎีใหม่เต็มรูปแบบส าหรับเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการ ปี 2561 ที่จะสามารถพัฒนาแปลงสู่เกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 1 พ่ึงพาตนเองได้ การประเมินผลครั้งนี้ 
พิจารณาจากเกณฑ์ ดังนี้ 1) เกษตรกรที่ด าเนินการตามแผนการผลิต ท าให้พอกิน ท าให้พอแบ่ง และท าให้มี
รายได้เสริม 2) การใช้พ้ืนที่การเกษตรในแปลงที่เข้าร่วมโครงการ โดยแบ่งพ้ืนที่ท ากิจกรรม ครบ 4 
องค์ประกอบ และ3) การท าบัญชีครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง การประเมินผล พบว่า เกษตรกรที่สามารถพัฒนา
ได้ตามหลักเกณฑ์ข้างต้น หลังเข้าร่วมโครงการเพ่ิมข้ึนจาก ร้อยละ 15.93 เป็น ร้อยละ 21.05  หรือเพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 5.12 ส าหรับการพัฒนาเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2561 เพ่ือพัฒนาแปลงไปสู่เกษตรกรทฤษฎี
ใหม่เต็มรูปแบบนั้น ควรมีการจัดกลุ่มและประเมินศักยภาพเกษตรกร เพ่ือเน้นการประเมินเกษตรกรในแต่ละกลุ่ม
ตามศักยภาพ เนื่องจากการด าเนินโครงการในปี งบประมาณ 2561 นั้น เกษตรกรเพ่ิงเข้าร่วมโครงการเป็น
ปีแรกยังไม่มีการจัดกลุ่ม อีกทั้งการด าเนินกิจกรรมโครงการ และ ผลผลิตที่เกิดจากปัจจัยการผลิตที่สนับสนุน 
ยังไม่ได้ผลผลิตตามกิจกรรมของโครงการเท่าทีควร ส่วนผลลัพธ์ต้องอาศัยระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม
สักระยะหนึ่ง และควรมีการติดตามผลการด าเนินงานโครงการจากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งปราชญ์
เกษตรที่ท าหน้าที่ในการติดตามให้ค าแนะน าแก่เกษตรกรในปีงบประมาณดังกล่าว จึงจะสามารถวัดผลลัพธ์
ที่เกิดจากโครงการและเกษตรกรได้ในระยะต่อไป (ตารางที่ 4.32)  



72 

 

2) การพัฒนาสู่เกษตรกรต้นแบบตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 1 และปฏิบัติตามแนว
เกษตรทฤษฎีใหม่ ขั้นที่ 2 และ ขั้นที่ 3 โดยแนวทางการปฏิบัติของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2560
ทุกภาคส่วนสนับสนุนเกษตรกรที่มีความพร้อมกลุ่มที่ปฏิบัติใกล้เคียง/ เต็มรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 1 
ให้สามารถสื่อสารได้ มีจิตอาสา ให้เป็นเกษตรกรต้นแบบตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ ขั้นที่ 1 และปฏิบัติตาม
แนวเกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 2 และ ขั้นที่ 3 และหน่วยงานที่รับผิดชอบพิจารณา คัดเลือกเกษตรกร
รายบุคคลในความรับผิดชอบ ที่ได้รับการพัฒนาแนวทางที่ก าหนดตามการจัดกลุ่ม (กลุ่ม A กลุ่ม B และ 
กลุ่ม C) มีความพร้อมในการผลิตให้เป็นเกษตรกรต้นแบบตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ ขั้นที่ 1 และปฏิบัติ
ตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ ขั้นที่ 2 และขั้นที่ 3 และส่งผลการพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรเสนอกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์โดยจะด าเนินการอยู่ในช่วงเดือนกันยายน - ธันวาคม 2561 ซึ่งการคัดเลือกเกษตรกร
ตามการพัฒนาดังกล่าวยังไม่ได้ด าเนินการ  

อย่างไรก็ตามการพัฒนาแปลงสู่เกษตรกรต้นแบบตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 1 
และปฏิบัติตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ ขั้นที่ 2 และขั้นที่ 3 ส าหรับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2560 
การประเมินครั้งนี้ พิจารณาจากเกณฑ์ดังนี้ 1) เกษตรกรที่ด าเนินการตามแผนการผลิต ท าให้พอกิน ท าให้พอ
แบ่ง และท าให้มีรายได้เสริม 2) การใช้พ้ืนที่การเกษตรในแปลงที่เข้าร่วมโครงการ โดยแบ่งพ้ืนที่ท ากิจกรรม
ครบ 4 องค์ประกอบ และ 3) การท าบัญชีครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง  การประเมินผล พบว่า เกษตรกรที่
สามารถพัฒนาเป็นเกษตรกรต้นแบบได้ตามหลักเกณฑ์ข้างต้น หลังเข้าร่วมโครงการเพ่ิมขึ้นจาก ร้อยละ 
23.86 เป็น ร้อยละ 25.09 หรือเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 2.04 หากพิจาณารายกลุ่ม พบว่า  กลุ่ม A เพียงกลุ่มเดียวที่
เกษตรกรมีการพัฒนาหลังเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 31.73 เป็นร้อยละ 35.10 หรือเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 3.37 เนื ่องจากกลุ ่ม A เป็นเกษตรกรที่สามารถพัฒนาตนเองสู่เกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 1 และ
สามารถเป็นต้นแบบได้ โดยพิจารณาจากการด าเนินการตามแผนการผลิต ท าให้พอกิน ท าให้พอแบ่ง และ
ท าให้มีรายได้เสริม และมีการใช้พ้ืนที่การเกษตรในแปลงที่เข้าร่วมโครงการ โดยแบ่งพ้ืนที่ท ากิจกรรม ครบ 
4 องค์ประกอบ และ การท าบัญชีครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง ส าหรับการพัฒนาเกษตรกรต้นแบบ ในปีต่อไป 
ควรพิจารณาจัดกลุ่มเกษตรกรตามศักยภาพอีกครั้งทุกกลุ่ม เนื่องจากในปีแรกของโครงการเกณฑ์การจัด
กลุ่มยังไม่มีความชัดเจน หากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องมีการประเมินศักยภาพของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
ปี 2560 ใหม่ จะช่วยให้การวางแผนกระบวนการท างานโครงการในปีต่อไปชัดเจนยิ่ งขึ้น ทั้งด้าน
งบประมาณ กิจกรรมโครงการ และการสนับสนุนปัจจัยการผลิตโดยพิจารณาสนับสนุนจากการจัดกลุ่ม
เกษตรกรดังกล่าว (ตารางท่ี 4.32)  
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ตารางท่ี 4.32 เกษตรกรที่พัฒนาสู่การเป็นเกษตรกรต้นแบบตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ 
หน่วย: ร้อยละ 

รายการ ก่อน หลัง 
1.เกษตรกร ปี 25601/ 23.86 25.09 

1.1 กลุ่ม A 31.73 35.10 
1.2 กลุ่ม B 21.74 19.91 
1.3. กลุ่ม C 19.05 18.37 

2. เกษตรกร ปี 25612/ 15.93 21.05 
ที่มา: จากการส ารวจ 
หมายเหตุ : 1/ เกษตรกร ป2ี560 เป็นเกษตรทฤษฎีใหมต่้นแบบ 

2/ เกษตรกร ปี 2561เป็นเกษตรทฤษฎีใหม่เตม็รูปแบบ 

3) เกษตรกรที่มีการปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่สามารถลดรายจ่าย
ในครัวเรือนได ้

การพัฒนาตามแนวทางของเกษตรกรทฤษฎีใหม่ จากขั้นที่ 1 พ่ึงพาตนเองได้ จากการ
ด าเนินการตามแผนการผลิต ท าให้พอกินโดยการท าการผลิตตามที่ถนัด บริโภคผลผลิตที่ผลิตได้เอง และ
ลดรายจ่ายในครัวเรือน เหลือแบ่งปัน แลกเปลี่ยนกัน พัฒนาสู่การน าผลผลิตที่เหลือจากการบริโภค แบ่งปัน 
น าไปจ าหน่ายเพ่ือท าให้มีรายได้เสริมแก่ครัวเรือน อย่างไรก็ตาม หลักการส าคัญของทฤษฎีใหม่ขั้นต้น คือ 
การลดค่าใช้จ่ายโดยการสร้างหรือผลิตสิ่งอุปโภคบริโภคให้เพียงพอในที่ดินของตนเอง เป็นการสร้างระบบ
ภูมิคุ้มกันผลกระทบจากภายนอกซึ่งจะท าให้เกิดความยั่งยืนแก่ครัวเรือนเกษตรกร เนื่องจากการท าเกษตร
ทฤษฎีใหม่ โดยใช้พ้ืนที่ทางการเกษตรครบองค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่ แหล่งน้ านาข้าว พ้ืนที่ปลูกพืช และที่
อยู่อาศัยและเลี้ยงสัตว์ หากเป็นการใช้พ้ืนที่การเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ มีจัดสรรพ้ืนที่ปลูกอย่าง
เหมาะสม มีการวางแผนการผลิตที่ดีตลอดฤดูการเพาะปลูก และเกษตรกรมีอาหารไว้บริโภคอย่างเพียงพอ
ตลอดทั้งปีท าให้เกษตรกรลดการพ่ึงพาจากภายนอกครัวเรือน และเป็นการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้ 

การประเมินผล พบว่า เกษตรกรที่มีการปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่ 
โดยการน าหลักของเศรษฐกิจพอเพียง และการท าเกษตรทฤษฎีใหม่มาใช้ในแปลงของตนเอง โดยเกษตรกร
ที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2560 ร้อยละ 34.47 มีค่าใช้จ่ายในครัวเรือนลดลง ร้อยละ 54.80 มีค่าใช้จ่าย
ในครัวเรือนเพ่ิมขึ้น และร้อยละ 10.73 ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเท่าเดิม ส าหรับเกษตรกร ปี 2561 ร้อยละ 
37.69 มีค่าใช้จ่ายในครัวเรือนลดลงและร้อยละ 44.04 มีค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเพ่ิมข้ึน(ตารางที่ 4.33)  

หากพิจารณาเป็นรายกลุ่ม ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2560 พบว่า เกษตรกร
ทั้ง 3 กลุ่ม มีค่าใช้จ่ายในครัวเรือนลดลง โดย กลุ่ม A  B และ C ร้อยละ 37.50  31.35 และ 39.46 แต่ใน
ขณะเดียวกันมีค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเพ่ิมขึ้น โดย กลุ่ม A B และ C ที่มีค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
54.81  56.52 และ 49.66 ตามล าดับ ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการลงทุนท าการเกษตร โดยเป็น
ค่าใช้จ่าย ประเภทปุ๋ย ยา อาหารสัตว์ และค่าแรงงาน ดังนั้น หากมีการส่งเสริมการลดต้นทุนโดยลดการใช้
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ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง ส่งเสริมการท าอาหารสัตว์ใช้เอง และส่งเสริมองค์ความรู้ เรื่องการใช้ปุ๋ยให้เหมาะสมกับ
พ้ืนที่ การผลิตสารก าจัดแมลง ศัตรูพืชใช้เอง เพ่ือเป็นทางเลือกให้แก่เกษตรกรได้ใช้ของที่ผลิตได้เองในพ้ืนที่ 
เป็นการลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรได้อีกทางหนึ่ง  

ตารางท่ี 4.33 เกษตรกรที่มีการเปลี่ยนวิธีการผลิตเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ลดรายจ่ายในครัวเรือนได้ 
หน่วย: ร้อยละ 

รายการ เกษตรกร ปี 2560 เกษตรกร  
ปี 2561 กลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C เฉลี่ย 

เพ่ิมข้ึน 54.81 56.52 49.66 54.80 44.04 
เท่าเดิม 7.69 12.13 10.88 10.73 18.28 
ลดลง 37.50 31.35 39.46 34.47 37.68 

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
ที่มา: จากการส ารวจ 

4) การขยายผลการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ 
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการโดยเฉพาะเกษตรกรที่เป็นกลุ่ม A เป็นกลุ่มที่สามารถเป็น

ต้นแบบ เผยแพร่ ขยายผลองค์ความรู้ ประสบการณ์ในการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ให้กับเกษตรกรที่เป็นกลุ่ม B 
และกลุ่ม C รวมถึงเกษตรกรทั่วไปที่สนใจท าเกษตรทฤษฎีใหม่ จากการส ารวจ พบว่า เกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการ ปี 2560 ร้อยละ 51.89 ได้มีการเผยแพร่ขยายผลองค์ความรู้เกี่ยวกับการท าเกษตรทฤษฎีใหม่  
เฉลี่ย 27 ราย ในจ านวนนี้เกษตรกรน าไปปฏิบัติแล้ว 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 51.85 ของเกษตรกรที่ได้รับการ
เผยแพร่ทั้งนี้เรื่องที่เกษตรกรได้น าไปเผยแพร่ขยายผล ได้แก่ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การท าการเกษตร
แบบผสมผสาน การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ การลดต้นทุน การปรับปรุงบ ารุงดิน และการเพ่ิมผลผลิตส าหรับ
เกษตรกรส่วนที่เหลือร้อยละ 48.11 ไม่ได้เผยแพร่ขยายผลองค์ความรู้ เนื่องจากยังมีความรู้ไม่เพียงพอในการ
เผยแพร่ อยู่ระหว่างการปรับปรุงแปลงของตนเองก่อน เป็นต้น(ตารางที่ 4.34) 

ส าหรับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2561 พบว่า ร้อยละ 46.81ได้มีการน าไป
เผยแพร่ขยายผลองค์ความรู้เกี่ยวกับการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ เฉลี่ย 15 ราย ในจ านวนนี้เกษตรกรน าไป
ปฏิบัติแล้ว 7ราย คิดเป็นร้อยละ 46.67ของเกษตรกรที่ได้รับการเผยแพร่ทั้งนี้เรื่องที่เกษตรกรได้น าไปเผยแพร่
ขยายผลได้แก่ หลักของเศรษฐกิจพอเพียง การท าการเกษตรแบบผสมผสาน การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ การลด
ต้นทุน การลดการใช้สารเคมี ส าหรับเกษตรกรส่วนที่เหลือร้อยละ 53.19 ไม่ได้เผยแพร่ขยายผลองค์ความรู้ 
เนื่องจากเพ่ิงเข้าร่วมโครงการ ความรู้ไม่เพียงพอในการเผยแพร่ อีกทั้งต้องอาศัยระยะเวลาในการสั่งสม
ประสบการณ์ เป็นต้น(ตารางที่ 4.34) 
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ตารางที่ 4.34 การเผยแพร่ขยายผลองค์ความรู้เกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่ และการน าความรู้ไปปฏิบัติ 

รายการ หน่วยนับ เกษตรกร ปี 2560 เกษตรกร ปี 2561 
1.การเผยแพร่ขยายผลองค์ความรู้    

1.1ไม่ได้น าไปเผยแพร่ขยายผล  ร้อยละ 48.11 53.19 
1.2 น าไปเผยแพร่ขยายผล ร้อยละ 51.89 46.81 

2. เกษตรกรที่ได้รับการเผยแพร่และ
น าไปสู่การปฏิบัติ  

   

- เกษตรกรที่ได้รับการเผยแพร่  ราย 27 15 
- เกษตรกรที่น าความรู้ไปปฏิบัติ  ราย  

(ร้อยละ) 
14 

(51.85) 
7 

(46.67) 
ที่มา: จากการส ารวจ 
 

5) การรวมกลุ่มเพื่อสร้างความเข้มแข็ง  

การประเมินผล พบว่า เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2560 ร้อยละ 60.85 มีการ
รวมกลุ่ม โดยร้อยละ 96.07 มีการวมกลุ่มเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเกษตรกรด้วยกัน  แลกเปลี่ยน
ความรู้ทางการผลิตทางการเกษตร และรับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากปราชญ์เกษตร ร้อยละ 17.21 มีการ
รวมกลุ่มทางด้านการตลาด/การจ าหน่ายเพื่อหาตลาดรองรับผลผลิต และ ร้อยละ 10.14 รวมกลุ่มเพ่ือสร้าง
อาชีพ  

ส าหรับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2561 ร้อยละ 66.34 มีการรวมกลุ่ม โดยร้อยละ 
92.69 มีการรวมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการด้วยกัน แลกเปลี่ยนความรู้
ทางการผลิตทางการเกษตร และรับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากปราชญ์เกษตร ร้อยละ 19.21 มีการรวมกลุ่ม
ด้านการตลาด/การจ าหน่าย เพื่อหาตลาดรองรับผลผลิต  นอกจากนี้ ร้อยละ 7.72 มีการรวมกลุ่มอาชีพการ
รวมกลุ่มเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกร เป็นการสร้างเครือข่าย สร้างภูมิคุ้มกันให้ เกิดขึ้นเป็นการ
พัฒนาเกษตรกรจากขั้นที่ 1 พออยู่พอกิน แล้วถึงแบ่งปัน ค่อยพัฒนาไปสู่ขั้น ที่ 2 การรวมกลุ่ม การตลาด 
และสร้างรายได้เสริมในขั้นที่ 3 ต่อไป (ตารางท่ี 4.35)  
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ตารางท่ี 4.35 การรวมกลุ่มของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
หน่วย: ร้อยละ 

การรวมกลุ่ม เกษตรกรปี 2560 เกษตรกร ปี 2561 
1. ไม่มีการรวมกลุ่ม 39.15 33.66 
2. มีการรวมกลุ่ม 60.85 66.34 

2.1 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 96.07 92.69 
2.2 การตลาด/จ าหน่าย 17.21 19.21 
2.3 กลุ่มอาชีพ 10.14 7.72 

ที่มา : จากการส ารวจ 
หมายเหต:ุ ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 
 

6) การด าเนินการเกษตรทฤษฎีใหม่ต่อเนื่องหลังส้ินสุดโครงการ 

เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2560 ร้อยละ 93.31 จะด าเนินกิจกรรมต่อเนื ่อง 
โดย ร้อยละ 37.88 จะท าเกษตรทฤษฎีใหม่ครบ 4 ส่วนตามองค์ประกอบ เห็นว่า เมื่อสิ้นสุดโครงการแล้ว 
เกษตรกรร้อยละ 55.43 จะท าเกษตรผสมผสาน และร้อยละ 6.69 จะไม่ด าเนินการต่อ 

ส่วนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2561 ร้อยละ 96.81 จะด าเนินกิจกรรมต่อเนื่อง
โดยส่วนใหญ่ ร้อยละ 59.00 จะท าเกษตรผสมผสาน ส่วนที่เหลือ ร้อยละ 37.81 จะท าเกษตรทฤษฎีใหม่
และร้อยละ 3.19 จะไม่ด าเนินการต่อ เนื่องจากมีข้อจ ากัดเรื่องพ้ืนที่ท าการเกษตร ซึ่งหากจะท าเกษตร
ทฤษฎีใหม่กิจกรรมอาจไม่ครบตามองค์ประกอบ บางส่วนไม่มีพ้ืนที่นาเน้นการปลูกพืชแบบผสมผสานพื้นที่
ไม่เหมาะกับการขุดบ่อเพ่ือเป็นแหล่งน้ าส าหรับการเกษตร และต้องใช้เงินลงทุนเป็นจ าน วนมากใน
การปรับพื้นที่ และกิจกรรมการเกษตร   

ในระยะต่อไปส าหรับเกษตรกรที่จะด าเนินการกิจกรรมต่อเนื่องโดยด าเนินการครบทั้ง 
4 ส่วนตามองค์ประกอบ และ เกษตรกรที่ท าเกษตรผสมผสาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรติดตามการ
ด าเนินงานของเกษตรกรอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  สนับสนุนปัจจัยการผลิตตามความเหมาะสม 
ให้ค าแนะน า สนับสนุนความรู้เฉพาะสาขาที่ตรงกับศักยภาพการจัดกลุ่มของเกษตรกร และชักจูงให้
เกษตรกรร่วมเป็นเกษตรกรต้นแบบ (เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2560) หรือ เกษตรกรเต็มรูปแบบ 
(เกษตรที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2561) เพ่ือพัฒนาเป็นเกษตรกรเครือข่ายของโครงการต่อไป (ภาพที่ 4.4)  
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ภาพที่ 4.4 การด าเนินการเกษตรทฤษฎีใหม่ต่อเนื่องหลังสิ้นสุดโครงการ 
ที่มา : จากการส ารวจ 

4.4.6 ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการด าเนินงานโครงการ 
ความคิดเห็นของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2560 และ ปี 2561 ที่มีต่อโครงการ

ในภาพรวม พบว่า เกษตรกรพึงพอใจในระดับมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.06 และ 4 .16ตามล าด ับ 
เนื่องจากมีความเห็นว่า การประชาสัมพันธ์ การรับสมัคร/การคัดเลือกเกษตรกร  การสนับสนุนปัจจัย
การผลิตเบื้องต้นแก่เกษตรกร การจัดท าผังแปลง การพบปะ 5 ประสาน การถ่ายทอดองค์ความรู้จาก
เจ้าหน้าที่ในหลักสูตรกลางและหลักสูตรอ่ืน ๆ เฉพาะสาขา และมีความพร้อมของแหล่งจ าหน่ายโดยมีการ
เชื่อมโยงตลาดให้แก่เกษตรกร นอกจากนี้เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อการประสานและการติดตามเยี่ยม
เยียนของเจ้าหน้าที ่รวมทั้งกิจกรรมที่เกษตรกรด าเนินการในแปลงด้วย(ตารางท่ี 4.36) 

ตารางท่ี 4.36 ความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีต่อการด าเนินงานโครงการ 

รายการ 
เกษตรกร ปี 2560 เกษตรกร ปี 2561 

ค่าคะแนน แปลผล ค่าคะแนน แปลผล 
1. ด้านการประชาสัมพันธ์ 4.31 มากที่สุด 4.43 มากที่สุด 
2. ด้านการรับสมัคร/การคัดเลือก 4.23 มากที่สุด 4.35 มากท่ีสุด 
3. ด้านปัจจัยการผลิต 4.07 มาก 4.25 มากท่ีสุด 
4. ด้านการท าผังแปลง 3.94 มาก 4.05 มาก 
5. ด้านการพบปะ 5 ประสาน 4.07 มาก 4.22 มากที่สุด 
6. ด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ 4.17 มาก 4.29 มากที่สุด 
7. ด้านความพร้อมของแหล่งจ าหน่าย 3.70 มาก 3.71 มาก 
8. ด้านการเชื่อมโยงการตลาด 3.53 มาก 3.55 มาก 
9. การประสานงานของเจ้าหน้าท่ี 4.15 มาก 4.23 มากที่สุด 
10. การติดตามเยี่ยมเยียนของเจ้าหน้าท่ี 4.01 มาก 4.05 มาก 
11.กิจกรรมในแปลง 4.09 มาก 4.22 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.06 มาก 4.16 มาก 

ที่มา: จากการส ารวจ 
 
 



 

 

บทที่ 5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุป 

 การประเมินผลโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง)
ปี 2561มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบผลการด าเนินงาน ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ โดยรวบรวมข้อมูล
จากการสุ่มตัวอย่างของประชากรกลุ่มเป้าหมาย 77 จังหวัด จ านวนตัวอย่างทั้งสิ้น 2,605 ราย ประกอบด้วย 
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เป็นเกษตรกรรายใหม่ ปี 2561 ที่มีความสมัครใจและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์
ที่ก าหนดและเกษตรกรรายเดิม ปี 2560 ที่มีการประเมินศักยภาพและจัดกลุ่มเพ่ือการพัฒนาแนวทางท่ีก าหนด
ในปีงบประมาณ 2561เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ในระดับจังหวัด ปราชญ์เกษตรที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเกษตรกร เจ้าหน้าที่ของภาคเอกชนในระดับ
จังหวัด และเจ้าหน้าที่ของสถาบันการศึกษาในระดับจังหวัดเป็นผลการด าเนินงานของโครงการ ระหว่าง 
1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561ประเด็นและตัวชี้วัดการประเมินผลประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า ( Inputs) 
กิจกรรมของแผนงาน (Program activities) ผลผลิต (Outputs) และผลลัพธ์ (Outcome)โดยเปรียบเทียบ
ผลการด าเนินงานกับเป้าหมาย หรือเปรียบเทียบก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการของเกษตรกร สรุปผลการ
ประเมินผล ดังนี้ 

5.1.1 ผลการด าเนินงานและการเผยแพร่ขยายผลการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ 

1) ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้แก่ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ รายใหม่ ปี 2561 จ านวน 70,172 ราย
คิดเป็นร้อยละ 100.25 ของเป้าหมาย 70,000 ราย การประเมินศักยภาพและจัดกลุ่มของเกษตรกรรายเดิม 
ปี 2560 จ านวน 70,034 ราย คิดเป็นร้อยละ 100.05 ของเป้าหมาย 70,000 ราย จ าแนกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 
กลุ่ม A17,534 ราย กลุ่ม B 39,584 ราย และ กลุ่ม C12,916 รายจาก 882 อ าเภอ77 จังหวัด ปราชญ์เกษตร
4,800 ราย ภาครัฐ 13 หน่วยงาน และ 1 รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภาคเอกชน 7 บริษัท
และสถาบันการศึกษามีการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานรวมทั้งสิ้น 350,071,140.00บาท เบิกจ่ายแล้ว
295,408,941.72 บาทหรือร้อยละ 84.39 ของงบประมาณท่ีได้รับ 

2) การส่งเสริมองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการ โดยอบรมหลักสูตรกลางการปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่
ให้แก่เกษตรกรรายใหม่ ปี 2561 ด าเนินการได้ 69,416 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.16 จากเป้าหมาย 70,000 ราย 
และอบรมหลักสูตรอื่นๆ โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกษตรกรโดยพิจารณาจากความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
รูปแบบการท ากิจกรรมและสภาพภูมินิเวศในแต่ละพ้ืนที่โดยการพาไปศึกษาดูงานในสถานที่ต่าง ๆ ได้แก่ ศูนย์
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ รวมถึงสถาบันการศึกษาที่เป็นต้นแบบ
ในการท าเกษตรผสมผสานและเกษตรทฤษฎีใหม ่
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3) การจัดกิจกรรมพบปะ 3 ประสานฯ และพบปะ 5 ประสานฯด าเนินการได้ 77 จังหวัด เกษตรกร
ที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2560 ร้อยละ 75.00 ได้เข้าร่วมกิจกรรม ส่วนเกษตรกรปี 2561 ร้อยละ 84.35 ได้เข้า
ร่วมกิจกรรม โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรม เฉลี่ย 3 ครั้งต่อราย 

4) การติดตามเยี่ยมเยียนในลักษณะเพ่ือนช่วยเพ่ือน เกษตรกรที่ เข้าร่วมโครงการ  ปี 2560 
ด าเนินการได้ 54,603 ราย หรือร้อยละ 77.79 ส่วนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2561 ด าเนินการได้ 
51,552 ราย หรือร้อยละ 73.47 ของเป้าหมาย ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถติดตามเยี่ยมเยียนได้ตามแผนที่วางไว้ 
เนื่องจากมีภารกิจมาก บุคลากรไม่เพียงพอ และเกษตรกรบางรายไม่อยู่ในพ้ืนที่ต้องมีการนัดหมายล่วงหน้า 
บางส่วนติดภารกิจในช่วงการอบรม และอยู่ในช่วงฤดูการเพาะปลูก 

5) การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการท าเกษตรทฤษฎีใหม่และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และการส่งเสริมให้เกษตรกรท าบัญชีครัวเรือน หลังเข้าร่วมโครงการ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2560 
มีความรู้เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ร้อยละ 97.73ความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงร้อยละ 97.60 
และมีความรู้การท าบัญชีครัวเรือน ร้อยละ 77.90 ส าหรับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2561มีความรู้เรื่อง
เกษตรทฤษฎีใหม่ ร้อยละ 98.61ความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ 98.48 และมีความรู้
การท าบัญชีครัวเรือน ร้อยละ 92.38 

6) การสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพ่ือการพ่ึงพาตนเองเบื้องต้นแก่เกษตรกรโครงการได้ก าหนดเป้าหมาย
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2561 ทุกรายต้องได้รับปัจจัยการผลิต ส าหรับปัจจัยการผลิตที่สนับสนุน ได้แก่ 
พันธุ์ไม้ผล เมล็ดพันธุ์ผัก ท่อนพันธุ์หม่อน ปลากินพืช สัตว์ปีก อาหารสัตว์ปีก เวชภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์
ในการผลิตน้ าหมักชีวภาพ โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปี 2561 ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตร้อยละ 
73.23 และไม่ได้รับปัจจัยการผลิต ร้อยละ 26.77 ทั้งนี้ส าหรับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปี 2560 เกษตรกร
ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตในปีที่ผ่านมาแล้วส่วนปัจจัยการผลิตที่ได้รับในปี 2561 เป็นการสนับสนุน
ปัจจัยการผลิตต่อเนื่อง ซึ่งมีเกษตรกรได้รับการสนับสนุนแล้ว ร้อยละ 64.74 และส่วนที่เหลือ ร้อยละ 35.26 
ไม่ได้รับปัจจัยการผลิต 

5.1.2 การสนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระบบ
เกษตรทฤษฎีใหม่ และสามารถน าไปปรับใช้เพื่อการประกอบอาชีพได้อย่างม่ันคงและย่ังยืน 

1) การน าความรู้เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่หรือหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2560 ได้มีการน าความรู้เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่หรือหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันเพ่ิมขึ้นจากเดิม ร้อยละ 78.08 เป็นร้อยละ 84.24 หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.16 
และจัดท าบัญชีเป็นประจ า เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 2.65 ส าหรับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2561 ได้มีการน าความรู้
เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่หรือหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันเพิ่มข้ึนจากเดิม ร้อยละ
83.93 เป็นร้อยละ 94.73 หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.80 และจัดท าบัญชีเป็นประจ าเพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.37 และมี
เกษตรกรจัดท าบัญชีเป็นบางครั้งเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.85 สาเหตุที่เกษตรกรท าบัญชีเป็นบางครั้งหรือไม่ได้ท า
บัญชี เนื่องจากเกษตรกรมีอายุมาก มีภารกิจมากจึงไม่มีเวลาในการท าบัญชี อีกทั้งเมื่อบันทึกบัญชีแล้วมี
รายจ่ายมากกว่ารายรับ ท าให้เกษตรกรไมท่ าบัญชี 
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2) ปัจจัยการผลิตที่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2561 ได้รับ พบว่า ได้รับปัจจัยการผลิตตรงตาม
ความต้องการ มีความเพียงพอ ความเหมาะสมของช่วงเวลาแจกปัจจัยการผลิต และคุณภาพของปัจจัยการผลิต 
ร้อยละ 83.34 ร้อยละ 66.62 ร้อยละ 83.09 และร้อยละ 83.98 ตามล าดับโดยมีข้อสังเกตในด้านความเพียงพอ
ของปัจจัยการผลิตเป็นเพียงด้านเดียวที่น้อยที่สุด ส าหรับความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
ที่มีต่อปัจจัยการผลิตที่ได้รับ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้งปี 2560 และ ปี 2561 มีความพึงพอใจในภาพรวม
เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

ปัญหาของการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเนื่องจากหน่วยงานแจกปัจจัยการผลิตล่าช้า มีการทยอยแจก
และไม่ได้บูรณาการแจกปัจจัยการผลิตทีเดียวพร้อมกันหลายหน่วยงาน เกษตรกรต้องมารับปัจจัยการผลิต
หลายครั้ง ท าให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมารับ อีกทั้งมีเกษตรกรบางส่วนยังไม่ได้รับปัจจัยการผลิต 

3) สัดส่วนการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ประกอบด้วยแหล่งน้ า : ปลูกข้าว : ปลูกพืช : ที่อยู่อาศัยและเลี้ยงสัตว์
พบว่า เกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์พ้ืนที่จาก11.19: 51.64: 31.73: 5.44 เป็น 11.40: 51.24: 
32.13: 5.23 ซึ่งพบว่าเกษตรกรมีการเพิ่มพื้นที่แหล่งน้ าให้เพียงพอส าหรับการเกษตร และเพิ่มพื้นที่ในการ
ปลูกพืชเพ่ิมมากขึ้นโดยลดพ้ืนที่ท านา และพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์ลง ทั้งนี้จากปรับเปลี่ยนสัดส่วนดังกล่าวท าให้เกษตรกร
ร้อยละ 84.85 มีน้ าเพียงพอใช้ในการเกษตรทั้งปี ส าหรับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2561 มีสัดส่วนการ
ใช้ประโยชน์พ้ืนที่จาก11.01: 50.22: 33.04: 5.73 เป็น 11.34: 50.44: 32.93: 5.29 ซึ่งเกษตรกรมีการเพ่ิม
พ้ืนที่แหล่งน้ าให้เพียงพอส าหรับการท าการเกษตร และเพ่ิมพ้ืนที่ท านามากขึ้น โดยลดพ้ืนที่ปลูกพืชและเลี้ยง
สัตว์ลง ท าให้เกษตรกร ร้อยละ 79.36 มีน้ าเพียงพอใช้ในการเกษตรทั้งปี 

4) การท ากิจกรรมในแปลงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปี 2560 ด าเนินการตามแผนการผลิต โดยท า
กิจกรรมตามแผนการผลิตในแปลงขั้นที่ 3 (ท าให้พอกิน ท าให้พอแบ่งปัน และมีรายได้เสริม ) มากที่สุด 
โดยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.78 จากก่อนเข้าร่วมโครงการ เนื่องจากเกษตรกรเข้าร่วมโครงการมาได้ระยะหนึ่งมีการ
ด าเนินการผลิตตามแผนการผลิต และจากเดิมเกษตรกรท าการผลิตเพ่ือบริโภคภายในครัวเรือน ท าให้พอกินแล้ว 
เก็บไว้ท าพันธุ์และแจกจ่ายแบ่งปัน แล้วจึงน าผลผลิตส่วนที่เหลือมาจ าหน่าย ส าหรับเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการ ปี 2561 ด าเนินกิจกรรมตามแผนการผลิตในขั้นที่ 3 (ท าให้พอกิน ท าให้พอแบ่งปัน และมีรายได้
เสริม)ลดลงร้อยละ 9.14 เนื่องจากก่อนเข้าร่วมโครงการ ผลผลิตที่ได้จะน ามาบริโภคในครัวเรือน แจกจ่าย
แบ่งปัน และจ าหน่ายเป็นรายได้เสริม ส่วนหลังเข้าร่วมโครงการเกษตรกรด าเนินตามแผนการผลิตที่ได้ก าหนดไว้ 
ซึ่งปัจจัยการผลิตที่ได้รับจากโครงการบางส่วน เช่นไม้ผล ไม้ยืนต้น ยังไม่ได้ผลผลิต ส่วนผลผลิตอ่ืนๆ ยังได้ผลผลิต
ไม่มากนัก และเกษตรกรมีการด าเนินกิจกรรมตามแผนการผลิตในขั้นที่ 1(ท าให้พอกิน) เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
13.20 โดยเกษตรกรเน้นบริโภคในครัวเรือนและเก็บผลผลิตไว้ท าพันธุ์ก่อน เพราะผลผลิตน้อย ไม่เพียงพอ
ต่อการจ าหน่าย และกิจกรรมในขั้นที่ 2 (ท าให้พอกิน ท าให้พอแบ่งปัน) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.28 

5) การเชื่อมโยงตลาดและแหล่งจ าหน่าย เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปี 2560 ร้อยละ74.75 มีแหล่ง
จ าหน่ายผลผลิตเพียงพอเนื่องจากผลผลิตที่ออกมามีปริมาณไม่มากนัก เน้นการขายในตลาดท้องถิ่น/ตลาดชุมชน
ก่อนเป็นอันดับแรก อีกร้อยละ 25.25เห็นว่าแหล่งจ าหน่ายยังไม่เพียงพอ ส าหรับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2561 
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ร้อยละ 73.41 มีแหล่งจ าหน่ายผลผลิตเพียงพอ ส่วนที่เหลือร้อยละ 26.59 มีแหล่งจ าหน่ายไม่เพียงพอ 
โดยเกษตรกร ร้อยละ 68.11จ าหน่ายในตลาดท้องถิ่น/ตลาดชุมชน รองลงมาร้อยละ 4.65 จ าหน่ายในตลาด 
ที่หน่วยงานได้ประสานงานและจัดหามาให้ ส่วนที่เหลือร้อยละ 0.65 จ าหน่ายที่สถานีบริการน้ ามัน  

5.1.3 การสนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีศักยภาพในการด าเนินกิจกรรมทางการเกษตร
ตามแนวทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 1 และสามารถพัฒนาไปสู่ข้ันที่ 2 และขั้นที่ 3  

1)การลดรายจ่ายโดยการบริโภคผลผลิตของตนเอง เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2560บริโภคผลผลิต
การเกษตรของตนเองลดลง 63.29 บาท/เดือน หรือลดลงร้อยละ 5.73ทั้งนี้เนื่องจากราคาและผลผลิตสินค้า
เกษตรในปี 2561 ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2560อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาสัดส่วนการบริโภคผลผลิตการเกษตร
ของตนเอง พบว่า มีการบริโภคผลผลิตของตนเองในสัดส่วนที่เพ่ิมข้ึน จากเดิมร้อยละ 11.15 เป็นร้อยละ 12.26
หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.11 ซึ่งเป็นการพ่ึงพาตนเองและลดรายจ่ายของครัวเรือนส าหรับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
ปี 2561 พบว่า มูลค่าการบริโภคผลผลิตการเกษตรของตนเอง ลดลง 267.24 บาท/เดือน หรือลดลงร้อยละ 
24.30 เนื่องจากเกษตรกรเพ่ิงได้รับสนับสนุนปัจจัยการผลิตจากโครงการอีกทั้งปัจจัยการผลิตบางส่วนยังไม่มี
ผลผลิต เมื่อพิจารณาสัดส่วนการบริโภคผลผลิตการเกษตรของตนเอง พบว่า มีการบริโภคผลผลิตของตนเอง
ในสัดส่วนที่เพ่ิมขึ้น จากเดิมร้อยละ 12.30 เป็นร้อยละ 13.12 หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.82 นอกจากการบริโภค
ผลผลิตการเกษตรของตนเองแล้ว เกษตรกรยังแจกจ่ายให้ญาติพ่ีน้อง เพ่ือนบ้านเพ่ิมขึ้นจากเดิม ร้อยละ 2.03 
เป็นร้อยละ 3.69 หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ1.66 

2) การใช้ปัจจัยการผลิตของตนเองในการท าการเกษตรและการลดค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยสัดส่วน
ระหว่างการใช้ปัจจัยการผลิตที่จัดหา หรือจัดซื้อ/จ้างจากภายนอก : ปัจจัยการผลิตที่เกษตรกรผลิตเองหรือใช้
ของตนเองพบว่าเกษตรกรที่เข้าโครงการ ปี 2560 มีสัดส่วนการใช้ปัจจัยการผลิตที่จัดหา หรือจัดซื้อ/จ้างจาก
ภายนอกเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.45 เนื่องจากเกษตรกรมีการลงทุนเพิ่ม เช่นมีการซื้อพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์เพื่อท า
กิจกรรมในแปลงเพ่ิมขึ้น และเกษตรกรร้อยละ 11.61 มีค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยลดลง หรือลดลง 796.66 บาท/
เดือน ส าหรับเกษตรกรที่เข้าโครงการ ปี 2561 มีสัดส่วนการใช้ปัจจัยการผลิตที่จัดหา หรือจัดซื้อ/จ้างจาก
ภายนอกลดลง ร้อยละ 0.95 โดยใช้ปัจจัยการผลิตที่ผลิตเองหรือใช้ของตนเองเพิ่มขึ้นเพ่ือลดต้นทุนการผลิต
เช่นใช้มูลสัตว์ของตนเอง ท าปุ๋ยหมักชีวภาพเอง โดยเกษตรกรร้อยละ 12.19 มีค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยลดลง  
798.95บาท/เดือน เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้จ่าย 

3) ผลตอบแทนการท ากิจกรรมการเกษตรในแปลงที่เข้าร่วมโครงการ พบว่าเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
ปี 2560 มีผลตอบแทนสุทธิลดลง 1,049.42 บาทหรือลดลงร้อยละ 18.76 เนื่องจากผลผลิตยังมีไม่มาก
และมีต้นทุนในการลงทุนปรับพื้นที่เพิ่มเพื่อท าเกษตรทฤษฎีใหม่ ส าหรับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2561 
มีผลตอบแทนสุทธิ ลดลง 1,724.17 บาทหรือลดลงร้อยละ34.52 เมื่อเทียบกับก่อนเข้าร่วมโครงการเนื่องจากมี
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ปัจจัยการผลิตที่ลดลงตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่และปราชญ์เกษตร อีกทั้ง
เกษตรกรได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตที่เป็นกิจกรรมการเกษตรเดิมที่เกษตรกรท าอยู่แล้วจากโครงการ 
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4) หนี้สินและเงินออมของครัวเรือนเกษตรกร 
4.1) สภาพหนี้สินและการออมของครัวเรือนจากการเข้าร่วมโครงการได้ท าเกษตรทฤษฎีใหม่แล้ว มี

การลงทุนการท ากิจกรรมในพ้ืนที่โครงการ รายได้ที่ได้รับจากผลผลิตในโครงการ และรายจ่ายที่ลดลงจากการบริโภค
ผลผลิตของตนเองมีผลต่อภาระหนี้สินของครัวเรือนเกษตรกร โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปี 2560 
ร้อยละ 18.11มีหนี้สินลดลงเฉลี่ย 52,103.47 บาท และเกษตรกร ปี 2561 ร้อยละ 11.64 มีหนี้สินลดลงเฉลี่ย 
46,461.90 บาทเนื่องจากมีความสามารถในการช าระหนี้ได้ตรงตามเวลา และมีเงินช าระหนี้ได้มากขึ้น ส่วน
เกษตรกรที่มีหนี้สินเพ่ิมขึ้นนั้นเนื่องจากการกู้ยืมมาลงทุนเพ่ิมในการท าการเกษตร ใช้จ่ายในครัวเรือนในส่วน
ของสถานะการออมของครัวเรือนพบว่าเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2560 ร้อยละ 20.33 มีการ
ออมเพ่ิมขึ้น โดยมีเงินออมเพิ่มขึ้น 10,264.47 บาท/ครัวเรือน และร้อยละ 0.76 มีเงินออมลดลง เนื่องจากมี
การปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเกษตร และมีการปรับพ้ืนที่ทางการเกษตร โดยน าเงินออมของครัวเรือนมาใช้ในการ
ลงทุน ส่วนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2561 มีเงินออมเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 20.92 โดยเพ่ิมขึ้น 7,193.91 บาท/
ครัวเรือน เนื่องจากเกษตรกรเพิ่งเริ่มต้นปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเกษตรเป็นปีแรก ผลผลิตจึงยังมีปริมาณไม่มาก 

5) การเคลื่อนย้ายแรงงานเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2560 ร้อยละ 97.22 ไม่มีการเคลื่อนย้าย
แรงงาน มีเพียงร้อยละ 2.78 ที่มีการเคลื่อนย้ายแรงงานเพ่ิมขึ้นเนื่องจากสมาชิกบางส่วนได้ย้ายกลับมาท างาน
ในพ้ืนที่มากขึ้น และบางส่วนได้กลับมาท าการเกษตรแบบผสมผสานซึ่งมีกิจกรรมและรายได้ตลอดทั้งปีส าหรับ
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2561 มีเพียงร้อยละ 2.08 ที่มีแรงงานคืนถิ่น หรือการเคลื่อนย้ายแรงงาน
กลับภูมิล าเนาส่วนที่เหลือ ร้อยละ 97.92 ไม่มีการเคลื่อนย้ายแรงงาน 

6) ความยั่งยืนของโครงการ  
6.1) การพัฒนาแปลงสู่เกษตรทฤษฎีใหม่เต็มรูปแบบส าหรับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2561 

ที่จะสามารถพัฒนาแปลงสู่เกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 1 พ่ึงพาตนเองได้ โดยพิจารณาจากเกษตรกรที่ด าเนินการ
ตามแผนการผลิต ท าให้พอกิน ท าให้พอแบ่ง และท าให้มีรายได้เสริม นอกจากนี้ยังพิจารณาการใช้พ้ืนที่การเกษตร
ในแปลงที่เข้าร่วมโครงการ โดยแบ่งพ้ืนที่ท ากิจกรรม ครบ 4 องค์ประกอบ และการท าบัญชีครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง 
พบว่า เกษตรกรที่สามารถพัฒนาได้ตามหลักเกณฑ์ข้างต้น หลังเข้าร่วมโครงการเพ่ิมขึ้นจาก ร้อยละ 15.93 
เป็นร้อยละ 21.05 หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.12 

6.2) การพัฒนาสู่เกษตรกรต้นแบบตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 1 และปฏิบัติตามแนวเกษตร
ทฤษฎีใหม่ ขั้นที่ 2 และ ขั้นที่ 3 ส าหรับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2560 โดยพิจารณาจากเกษตรกรที่ด าเนินการ
ตามแผนการผลิต ท าให้พอกิน ท าให้พอแบ่ง และท าให้มีรายได้เสริม นอกจากนี้ยังพิจารณาการใช้พ้ืนที่การเกษตร
ในแปลงที่เข้าร่วมโครงการ โดยแบ่งพ้ืนที่ท ากิจกรรม ครบ 4 องค์ประกอบ และ การท าบัญชีครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง 
พบว่า เกษตรกรที่สามารถพัฒนาเป็นเกษตรกรต้นแบบได้ตามหลักเกณฑ์ข้างต้น หลังเข้าร่วมโครงการเพ่ิมขึ้น
จากร้อยละ 23.86 เป็น ร้อยละ 25.09  หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.04 

6.3) เกษตรกรที่มีการปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่สามารถลดรายจ่ายในครัวเรือนได้
เกษตรกรที่มีการปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และการท าเกษตรทฤษฎีใหม่มาใช้ในแปลงของตนเอง โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2560 ร้อยละ 34.47
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มีค่าใช้จ่ายในครัวเรือนลดลงร้อยละ 54.80 มีค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเพิ่มขึ้น และร้อยละ 10.73 ค่าใช้จ่าย
ในครัวเรือนเท่าเดิม ส าหรับเกษตรกร ปี 2561 ร้อยละ 37.68 มีค่าใช้จ่ายในครัวเรือนลดลง และร้อยละ 
44.04 มีค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเพ่ิมข้ึน 

6.4) การขยายผลการท าเกษตรทฤษฎีใหม่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2560 ร้อยละ 51.89 
ได้มีการเผยแพร่ขยายผลองค์ความรู้เกี่ยวกับการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ เฉลี่ย 27 ราย ในจ านวนนี้เกษตรกรน าไป
ปฏิบัติแล้ว 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 51.85 ของเกษตรกรที่ได้รับการเผยแพร่เรื่องที่เกษตรกรได้น าไปเผยแพร่
ขยายผล ได้แก่ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การท าการเกษตรแบบผสมผสาน การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ 
การลดต้นทุน การปรับปรุงบ ารุงดิน และการเพ่ิมผลผลิตเกษตรกรส่วนที่เหลือร้อยละ 48.11 ไม่ได้เผยแพร่
ขยายผลองค์ความรู้ เนื่องจากยังมีความรู้ไม่เพียงพอในการเผยแพร่ อยู่ระหว่างการปรับปรุงแปลงของตนเองก่อน 
เป็นต้น 

ส าหรับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2561 พบว่า ร้อยละ 46.81 ได้มีการเผยแพร่ขยายผล
องค์ความรู้เกี่ยวกับการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ เฉลี่ย 15 ราย ในจ านวนนี้เกษตรกรน าไปปฏิบัติแล้ว 7 รายคิด
เป็นร้อยละ 46.67 ของเกษตรกรที่ได้รับการเผยแพร่เรื่องที่ เกษตรกรได้น าไปเผยแพร่ขยายผล ได้แก่ หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การท าการเกษตรแบบผสมผสาน การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ การลดต้นทุน การ
ลดการใช้สารเคมี เกษตรกรส่วนที่เหลือร้อยละ 53.19 ไม่ได้เผยแพร่ขยายผลองค์ความรู้ เนื่องจากเพ่ิงเข้าร่วม
โครงการ ความรู้ยังมไีม่เพียงพอในการเผยแพร่ อีกท้ังต้องอาศัยระยะเวลาในการสั่งสมประสบการณ์ 
 

5.1.4 ข้อค้นพบจากการประเมินผล 
1) งบประมาณสนับสนุนปัจจัยการผลิตไม่เพียงพอ และไม่สอดคล้องกับแผนความต้องการของเกษตรกร 

ท าให้เกษตรกรบางรายให้ความส าคัญกับโครงการน้อย และงบประมาณในการขับเคลื่อนโครงการไมต่่อเนื่อง และ
การเบิกจ่ายล่าช้า  

2) กระบวนการ 
2.1) การประเมินและจัดกลุ่มเกษตรกรรายเดิม ปี 2560 ควรด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนทัง้

ปัจจัยการผลิต องค์ความรู้ ให้ตรงกับการจัดกลุ่มเกษตรกรที่ก าหนด เนื่องจากเกษตรกรแต่ละกลุ่มมีความ
แตกต่างกัน ซึ่งการด าเนินงานปัจจุบันยังไม่มีความชัดเจนในกระบวนการการจัดกลุ่มเกษตรดังกล่าว 

2.2) เกษตรกรบางส่วนไม่ได้จัดท าแผนการผลิต เนื่องจากไม่ทราบว่าจะต้องท า และเป็นกิจกรรม
ที่ท าเป็นปกติอยู่แล้ว บางส่วนไม่มีความรู้ในการท าแผนการผลิต และไม่เห็นความส าคัญเนื่องจากเน้นผลิต
เพ่ือการบริโภคเป็นหลัก ไม่ได้ผลิตเพ่ือการค้า 

3) การสนับสนุนปัจจัยการผลิต 
3.1) เกษตรกรมีความต้องการปัจจัยการผลิตที่หลากหลายและแตกต่างกัน  ท าให้เป็นอุปสรรค

ในการจัดซื้อปัจจัยการผลิตและเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการบางส่วนมีความคาดหวังจะได้รับการสนับสนุน
ปัจจัยการผลิตจ านวนมากจากโครงการ 

3.2) การสนับสนุนปัจจัยการผลิตล่าช้า อีกทั้งหน่วยงานมีการทยอยแจกปัจจัยการผลิตและไม่ได้
บูรณาการระหว่างหน่วยงาน ท าให้เกษตรกรต้องมารับปัจจัยการผลิตหลายครั้ง 
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4) หน่วยงาน 5 ประสานฯ   
4.1) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 

(1) การรับสมัครและการคัดเลือกเกษตรกร มีปัญหาอุปสรรค เช่น การด าเนินโครงการที่เน้น
ปริมาณเป้าหมายของเกษตรที่เข้าร่วมโครงการจ านวนมาก โดยไม่ได้เน้นการคัดเลือกเกษตรกรที่สมัครใจและมี
ความต้องการเข้าร่วมโครงการอย่างแท้จริง บางรายเข้าร่วมโครงการเนื่องจากต้องการได้รับการสนับสนุนปัจจัย
การผลิตจากโครงการเท่านั้น 

(2) การประเมินและจัดกลุ่มเกษตรกร มีการก าหนดค านิยามการจัดกลุ่มเกษตรกรแต่ละ
กลุ่มที่ความคล้ายคลึงกัน ท าให้การจัดกลุ่มที่ชัดเจนท าได้ยาก นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่มีความ
เข้าใจที่แตกต่างกันในวิธีการประเมินการจัดกลุ่มเกษตรกร ท าให้ผลการจัดกลุ่มตามคุณสมบัติที่ก าหนดมีความ
คลาดเคลื่อน 

(3) มีการก าหนดเป้าหมายเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจ านวนมาก ท าให้มีเกษตรกรบางส่วน
ที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามที่โครงการก าหนด และคุณสมบัติของพ้ืนที่การเกษตรไม่ครบ 4 องค์ประกอบของ
เกษตรทฤษฎีใหม่ และเกษตรกรบางส่วนไม่ทราบว่าตนเองอยู่กลุ่มใดในโครงการ 

4.2) เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลเกษตรกรแต่ละหน่วยงานมีภาระหน้าที่รับผิดชอบ
หลายโครงการ ท าให้ไม่สามารถดูแลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้อย่างทั่วถึง 

4.3) ปราชญ์เกษตร เกษตรกรต้นแบบ และประธาน ศพก. 
(1) ปราชญ์เกษตร มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปให้ค าแนะน าและติดตามตรวจเยี่ยม

เกษตรกรที่อยู่ภายใต้การดูแล ต้องออกค่าใช้จ่ายเองโดยไม่มีงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงาน  
(2) ปราชญ์เกษตร บางส่วนไม่ทราบข้อมูลจ านวนเกษตรกรที่ต้องดูแลและติดตามเยี่ยมเยียน 

และไม่สามารถเดินทางไปติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกรได้ทุกราย เนื่องจากมีภารกิจมาก อีกทั้งเกษตรกร
บางส่วนติดภารกิจ ไม่สามารถนัดหมายได้ 

4.4) สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่บางแห่งไม่ทราบบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน ไม่ทราบรายละเอียด
โครงการ และไม่มีเจ้าหน้าที่ส าหรับร่วมด าเนินการโดยเฉพาะ อีกทั้งไม่มีงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงาน
โครงการ 

4.5) ภาคเอกชน ไม่ได้รับการชี้แจงหรือการประสานงานตามภารกิจจากหน่วยงานภาครัฐและ
ไม่ทราบหน้าที่ที่ชัดเจน ท าให้ไม่มีบทบาทในการด าเนินงานโครงการเท่าที่ควร  นอกจากนี้ภาคเอกชนบาง
แห่งพร้อมจะด าเนินการด้านการตลาดและจัดหาสถานที่ในการจัดจ าหน่ายสินค้าให้แก่เกษตรกร แต่ไม่มี
เกษตรกรให้ความสนใจหรือรวมกลุ่มเพ่ือพัฒนาคุณภาพผลผลิตเพ่ือให้เอกชนดูแลทางด้านการตลาด 
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5.2 ข้อเสนอแนะ 
 

1) สนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอ ทันเวลา และสอดคล้องกับความต้องการปัจจัยการผลิตของ
เกษตรกร อีกทั้งควรสนับสนุนงบประมาณด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้แก่ปราชญ์เกษตร เพ่ือติดตามเยี่ยม
เยียนเกษตรกรที่รับผิดชอบ 

2) การก าหนดเกษตรกรเป้าหมายของโครงการควรเป็นไปตามศักยภาพของพ้ืนที่และความพร้อม
ของเกษตรกร อีกท้ังควรค านึงถึงการปรับพ้ืนที่ตามองค์ประกอบของเกษตรทฤษฎีใหม่ 

3) สนับสนุนองค์ความรู้และปัจจัยการผลิต ให้ตรงกับการจัดกลุ่มตามศักยภาพของเกษตรกร และมี
แผนการสนับสนุนปัจจัยการผลิตที่ชัดเจน ตรงกับความต้องการและทันต่อฤดูการเพาะปลูกของเกษตรกร 

4) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ  
4.1) เกษตรกร ปี 2561 เพ่ือพัฒนาแปลงไปสู่เกษตรกรทฤษฎีใหม่เต็มรูปแบบนั้น ควรจัดกลุ่ม

และประเมินศักยภาพเกษตรกร เพ่ือช่วยในการวางแผนจัดสรรงบประมาณ และการด าเนินงานโครงการ รวมทั้ง 
สนับสนุนปัจจัยการผลิต และส่งเสริมองค์ความรู้ให้เหมาะสมกับการจัดกลุ่มตามศักยภาพของเกษตรกรในระยะ
ต่อไป 
  4.2) เกษตรกร ปี 2560 เพ่ือพัฒนาเกษตรกรไปสู่เกษตรกรต้นแบบ ควรเน้นการสนับสนุน
ปัจจัยการผลิตตามความเหมาะสม ให้ค าแนะน า สนับสนุนความรู้เฉพาะสาขาที่ตรงกับศักยภาพการจัดกลุ่ม
ของเกษตรกร และให้เกษตรกรพัฒนาเป็นเกษตรกรต้นแบบ หรือเป็นเครือข่ายของโครงการต่อไป 

5) จัดประชุมชี้แจงและท าความเข้าใจให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีบทบาทในการขับเคลื่อน
โครงการอย่างแท้จริง และเน้นการบูรณาการเพ่ือให้โครงการสามารถด าเนินได้ในทางปฏิบัติและจัดท าคู่มือ 
พร้อมแผนการปฏิบัติงานโครงการที่ชัดเจนส าหรับทุกหน่วยงานและควรรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการ
ทุกไตรมาสเพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องของการด าเนินงานโครงการ 

6) การด าเนินงานโครงการแต่ละปีงบประมาณ มีการสนับสนุนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
ปีงบประมาณนั้นเพียงปีเดียว หากต้องการให้เกิดความยั่งยืน ในเบื้องต้น ควรด าเนินการ ดังนี้ 

6.1) ก าหนดแผนการด าเนินงานโครงการในปีงบประมาณต่อไป โดยก าหนดเป้าหมายของ
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการและแผนการปฏิบัติงานทีช่ัดเจน 

6.2) สนับสนุนและส่งเสริมเกษตรกรตามการจัดกลุ่มที่ก าหนด เนื่องจากเกษตรกรมีความ
แตกต่างกัน โดยคัดเลือกเกษตรกรที่ท าแผนการผลิตที่ชัดเจน มีการบริหารจัดการพ้ืนที่และการบริหารจัดการ
น้ าอย่างเหมาะสม สามารถพัฒนาไปสู่แนวทฤษฎีใหม่ในขั้นที่ 2 และ ขั้นที่ 3 ได้ โดยพิจารณาให้การสนับสนุน
ปัจจัยการผลิต การส่งเสริมการเพาะปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และสัตว์น้ า การส่งเสริมองค์ความรู้ และการพัฒนาตาม
การจัดกลุม่ต่อไป 

6.3) ติดตามเยี่ยมเยียนให้ค าแนะน าเกษตรกรอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและ
ก าลังใจให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และสร้างจิตส านึกให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ โดยใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
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ภาคผนวกที่ 1 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 
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ภาคผนวกที่ 2 
ตัวอย่างคู่มือการใช้งานระบบจัดเก็บข้อมูลเกษตรกร 

ที่เข้าร่วมโครงการ 
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ระบบจัดเก็บข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการน้อมน าหลักการทฤษฎีใหม่กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เป็นโปรแกรมที่จัดท าขึ้นส าหรับจัดเก็บข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการน้อมน าหลักการทฤษฎีใหม่
ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร รูปผังแปลง กิจกรรมในแปลง แผนการพัฒนา แผนปฏิบัติและผลการ 
ด าเนินงาน ซึ่งการจัดเก็บข้อมูลในระบบท าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานสามารถน าข้อมูลมาใช้ใน
การวิเคราะห์ ติดตาม ประเมินผล เพ่ือประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  

เริ่มต้นใช้งานโปรแกรม 
การใช้งานระบบจัดเก็บข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ผู้ใช้งานสามารถ เรียกใช้

งานผ่านเว็บไซต์เบราว์เซอร์ (Web Browser) ต่างๆ ได้เช่น Google Chrome, Mozilla Firefox และ Safari  
 
http://NewTheoryFarmer.ldd.go.th  
 
 
 
 
 

รูปภาพที่ 1 แสดงหน้าจอแรกของโปรแกรม  
เมื่อเข้าสู่ระบบ จะปรากฏเมนูส าหรับการใช้งาน 2 รายการ คือ  

1. สรุปข้อมูล  
2. เข้าสู่ระบบ  
การเข้าสู่ระบบ 
 เลือกที่“เข้าสู่ระบบ”จะปรากฏเพื่อเข้าสู่หน้าจอส าหรับระบุชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพ่ือเข้าสู่ระบบ 

ดังรูปภาพที่ 2 
 

http://newtheoryfarmer.ldd.go.th/
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รูปภาพที่ 2 แสดงหน้าจอส าหรับระบุช่ือผู้ใช้และรหัสผ่าน เพื่อเข้าสู่ระบบหลังจากที่เข้าสู่ระบบแล้ว 
                   โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูปภาพที่ 3 

รูปภาพที่ 3 แสดงหน้าจอหลักของโปรแกรม 
หน้าจอการท างาน หลังจากระบุชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้  
1. ชื่อผู้ใช้ – แสดงชื่อผู้ใช้งาน (username) ที่ใช้เข้าสู่ระบบ  
2. เมนูการท างาน – เมนูต่าง ๆ ส าหรับใช้งานโปรแกรม ประกอบด้วย   

 บันทึกข้อมูล 

 ค้นหาข้อมูลเพ่ือแก้ไข 

 สรุปข้อมูล 

 แก้ไขข้อมูลผู้ใช้งาน 

 ออกจากระบบ 
3. ผู้บันทึกข้อมูล – แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับผู้บันทึกข้อมูล ได้แก่ ชื่อ -สกุล ต ำแหน่ง หน่วยงาน และ

ช่องทางการติดต่อ 
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ส าหรับผู้ใช้งานครั้งแรก 
ส าหรับผู้ใช้งานครั้งแรกเมื่อเข้าสู่ระบบ ให้ท าการตรวจสอบ แก้ไขข้อมูลผู้ใช้งานให้ถูกต้อง โดย เลือก

ที่ “แก้ไขข้อมูลผู้ใช้งาน” จะปรากฏหน้าจอดังรูปภาพที่ 4 ทั้งนี้ควรท าการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่เมื่อ เข้าใช้งาน
ในครั้งแรก ในกรณีท่ีไม่ต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ ให้ยืนยันรหัสผ่านเดิม ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลผู้บันทึก
ข้อมูลให้ถูกต้อง ประกอบด้วย ชื่อ -สกุล ต ำแหน่ง หน่วยงาน จังหวัด หมายเลขโทรศัพท์ e-Mail เมื่อแก้ไข
ข้อมูลเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” 

รปูภาพที่ 4 แสดงหน้าจอข้อมูลผู้ใช้งาน 
การบันทึกข้อมูล การบันทึกข้อมูล ท าการเลือกท่ี “บันทึกข้อมูล” จะปรากฏหน้าจอดังรูปภาพที่ 5 

โดยการบันทึก ข้อมูลจะแบ่งเป็น 6 ส่วน คือ  
1. ข้อมูลทั่วไป   
2. ผังแปลงปัจจุบัน  
3. กิจกรรมในแปลง  
4. แผนการพัฒนา  
5. แผนปฏิบัติ  
6. ผลการปฏิบัติงาน 
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1. ข้อมูลทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่ 5 แสดงหน้าการบันทึกข้อมูลส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
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ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย  
1.1 ข้อมูลบุคคล   1.2 ที่ตั้งแปลง   1.3 พ้ืนที่ทั้งหมดของเกษตร 1.4 พ้ืนที่ท าเกษตรทฤษฎีใหม่  
1.5 การอบรม      1.6 หน่วยงานที่เป็นพี่เลี้ยง                      1.7 การมีท่ีอยู่อาศัยในที่ดิน  
การบันทึกข้อมูล ส าหรับช่องที่มีเครื่องหมาย  *เป็นช่องที่บังคับให้มีการใส่ข้อมูล เมื่อบันทึกข้อมูล  

ส่วนที่ 1 เรียบร้อยแล้ว ท าการกดปุ่ม “บันทึกและไปยังหัวข้อที่ 2”  
ข้อควรระวัง ข้อ 1.6 หน่วยงานที่เป็นพี่เลี้ยง ให้เลือกข้อมูลหน่วยงานให้ถูกต้อง 

รปูภาพที่ 6 แสดงหน้าการบันทึกข้อมูลส่วนที่ 2 ผังแปลงปัจจุบัน 
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การบันทึกข้อมูลผังแปลงปัจจุบันแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ  
2.1 ภาพผังแปลง 
 เป็นการน าเข้าข้อมูลภาพผังแปลง โดยสามารถน าเข้าได้จ านวน 1 รูป ขนาดไม่เกิน 1024 KB 
 การน าเข้าภาพท าโดย   

 กดปุ่ม “เลือกไฟล์”เลือกไฟล์ภาพ (ชนิด.jpg( 

 กดปุ่ม “ Upload  ภาพผังแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่” 

   
 
 

รูปภาพที่ 7 แสดงการใส่ภาพผังแปลง 
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2.2 พ้ืนที่ใช้งาน หมายถึงพ้ืนที่ที่ท าเกษตรทฤษฎีใหม่ ประกอบด้วย   

 พ้ืนที่นา 

 พ้ืนที่ปลูกพืชอายุสั้น 

 พ้ืนที่ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น 

 พ้ืนที่แหล่งน้ า   

 พ้ืนที่อ่ืน ๆ 
ทั้งนี้ผลรวมของพ้ืนที่ใช้งานจะมีค่าเท่ากับ ข้อมูลในส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ข้อ 1.4 พ้ืนที่ท าเกษตร 

ทฤษฎีใหม ่ 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อบันทึกข้อมูลส่วนที่ 2 เรียบร้อยแล้ว ท าการกดปุ่ม “บันทึกและไปยังหัวข้อที่ 3” 
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 3. กิจกรรมในแปลง เป็นการบันทึกข้อมูลกิจกรรมในพ้ืนที่ภายในแปลง เพ่ือให้ทราบถึงการใช้พ้ืนที่ รวมทั้ง   
จุดมุ่งหมาย การผลิต และผลผลิตที่คาดการณ์ 

 รูปภาพที่ 8 แสดงหน้าการบันทึกข้อมูลส่วนที่ 3 กิจกรรมในแปลง 



 

 

 

 
 

ภาคผนวกที่ 3 
แบบสอบถาม 
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