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บทคัดยอ 

โครงการบริหารจัดการการผลิตสินคาเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Zoning 

by Agri-Map) เปนโครงการตามนโยบายที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ภายใตยุทธศาสตรชาติ

ระยะ 20 ป ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน แผนแมบทประเด็นที่ 3 การเกษตร 

แผนแมบทยอยการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) บริหารจัดการพื้นที่ไมเหมาะสม (N) 

หรือเหมาะสมนอย (S3) ใหไดรับการปรับเปลี่ยนการผลิตใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และ 2) สงเสรมิสนับสนุน 

จ ูงใจ ใหเกษตรกรปรับเปลี ่ยนการผลิตทางการเกษตรในพื ้นที ่ไม เหมาะสม (N) ตามความสมัครใจ  

โดยปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไดรับจัดสรรงบประมาณ 384.3607 ลานบาท เปาหมายการดำเนินงานในพื้นที่ 

63 จังหวัด จำนวน 128,320 ไร มีหนวยงานรวมดำเนินงาน 8 หนวยงาน ไดแก กรมพัฒนาที่ดิน กรมสงเสริมการเกษตร 

กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว กรมหมอนไหม กรมตรวจบัญชีสหกรณ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  

การประเมินผลครั้งนี้ เปนการประเมินผลระหวางการดำเนินโครงการ โดยใชแนวคิดการประเมินผล

เชิงตรรกะ (Logic Model) เพื ่อประเมินผลการดำเนินงาน ผลได ผลกระทบเบื ้องตนและความคุ มคา 

ของโครงการ โดยรวบรวมขอมูลจากเกษตรกรที่เขารวมโครงการที่ปรับเปลี่ยนการปลูกขาวเปนกิจกรรมอื่นที่มี

ความเหมาะสมกับพื้นที่ 5 กิจกรรม ไดแก 1) ประมง 2) พืชอาหารสัตว 3) หมอน 4) พืชเศรษฐกิจอื่น และ  

5) เกษตรผสมผสาน รวมทั้งสิ ้น 261 ราย และเจาหนาที่หนวยงานที่เกี ่ยวของในพื้นที่ จำนวน 168 ราย  

โดยสามารถสรุปผลการประเมินได ดังน้ี 

ในภาพรวมโครงการสามารถดำเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีการเบิกจาย

งบประมาณ 349.9841 ลานบาท คิดเปนรอยละ 91.06 ของงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร และสามารถ 

ดำเนินกิจกรรมหลักภายใตโครงการไดตามเปาหมายที่กำหนด ตลอดจนสามารถบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ 

ทั้ง 2 ขอ ดังน้ี 

การบริหารจัดการพื้นที่ไมเหมาะสม (N) หรือเหมาะสมนอย (S3) ใหไดรับการปรับเปลี่ยนการผลิต 

ใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ดำเนินการไดทั ้งสิ ้น 133,757.50 ไร คิดเปนรอยละ 104.24 ของเปาหมาย  

มีเกษตรกรที่เขารวมโครงการ 17,611 ราย  

การสงเสริม สนับสนุน จูงใจใหเกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตทางการเกษตร โดยเกษตรกรที่เขารวมโครงการ

ไดรับการชี้แจงรายละเอียดโครงการและสรางการรับรู เกิดความเขาใจรายละเอียดของโครงการในระดับมาก 

และหลังจากไดรับการถายทอดความรู เกษตรกรมีความรูดานการผลิตเพิ่มขึ้นจากระดับปานกลางเปนระดับ

มากที่สุด และนำความรูที่ไดรับไปใชประโยชนในการปรับเปลี่ยนพื้นที่ของตนเองแลว เกษตรกรมีความพึงพอใจ

ปจจัยการผลิตที่ไดรับ คุณภาพผลผลิตที่ไดรับ และการดำเนินโครงการ ในระดับมากที่สุด และสวนใหญคาดวา 

จะดำเนินกิจกรรมที่ปรับเปลี่ยนอยางตอเน่ืองในปถัดไป 

ผลจากการดำเนินโครงการสามารถสนับสนุนแมบทยอยการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร เปาหมาย

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตอหนวยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น ประเด็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 



ง 

 

ภาคการเกษตร โดยผลจากการปรับเปลี่ยนการผลิตเกษตรกรไดรับผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย 1,777.59 บาทตอไร 

เพิ่มขึ้นจากการปลูกขาวนาป 2562/63 จำนวน 1,421.04 บาทตอไร เกิดผลตอบแทนสุทธิในภาพรวมของโครงการ 

คิดเปนมูลคา 56.2630 ลานบาท ในปตอไปคาดวาจะมีพื้นที่ไดรับผลผลิตเพิ่มขึ้นและมีผลตอบแทนสุทธิ 

186.9594 ลานบาท ซึ่งจะสงผลใหโครงการมีความคุมคาในการดำเนินการ โดยมีระยะคืนทุน 1 ป 7 เดือน 

 จากการประเมินผลมีขอคนพบและขอเสนอแนะดังนี้ (1) การจัดสรรงบประมาณไปยังหนวยงานที่

ดำเนินการในพื้นที่บางแหงมีความลาชา สงผลกระทบตอการวางแผนปฏิบัติงานของเจาหนาที่ (2) ในบางพื้นที่

ชวงเวลาในการสนับสนุนปจจัยในการปรับเปลี ่ยนการผลิตไมสอดคลองกับการนำไปใชประโยชนหรือ 

ความตองการของเกษตรกร (3) ในบางพื้นที่เกษตรกรมีประสงคเขารวมโครงการมากกวาเปาหมายที่หนวยงาน

กำหนด และ (4) เกษตรกรประสบปญหาขาดแคลนแหลงน้ำในการปรับเปลี่ยนการผลิต ดังนั้น ในระยะตอไป 

หนวยงานที ่เกี ่ยวของควรดำเนินการ ดังนี ้ (1) สำรวจ/ตรวจสอบความพรอมของเกษตรกรและพื ้นที่ 

ใชประโยชนกอนดำเนินการสนับสนุนการปรับเปลี ่ยนการผลิต (2) กำหนดเปาหมายใหสอดคลองกับ 

ความตองการเขารวมโครงการในแตละพื้นที่ (3) บูรณาการรวมกันในการสนับสนุนปจจัยและการปรับเปลี่ยน

พื้นที่ในพื้นที่เดียวกัน เพื่อเพิ่มความหลากหลายในการผลิต และ (4) สงเสริมการรวมกลุมเกษตรกรในการผลิต

และจำหนายผลผลิตรวมถึงการสรางมูลคาเพิ ่ม เพื ่อเพิ ่มรายได/ผลตอบแทน สงเสริมใหเกิดความมั่นคง 

ดานรายได สรางแรงจูงใจในการขยายพ้ืนที่ และเกิดการปรับเปลี่ยนการผลิตในระยะยาว 

คำสำคัญ : แผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก, การปรับเปลี่ยนพ้ืนที่, ความคุมคาของโครงการ 
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Abstract 

The Zoning by Agri-Map Project is one of the Ministry of Agriculture and Cooperatives’ (MOAC) 

important project. The project is under the 2nd strategy (Enhancing Competitiveness) of the 

National Strategy. The aims of Zoning by Agri-Map Project has two folds which are: 1) Managing 

non-suitable (N) or marginally suitable (S3) areas to produce more suitable products, and  

2) Supporting and convincing farmers to voluntarily change production on non-suitable (N) 

areas. In the fiscal year 2020, the MOAC received 384.3607 million Baht to operate the project 

which covered 63 provinces and 128,320 Rai. There were eight agencies integrated together: 

the Land Development Department, the Department of Agricultural Extension, Department of 

Agriculture, Department of Fisheries, Department of Livestock, the Queen Sirikit Department of 

Sericulture, Cooperative Auditing Department and the Office of Agricultural Economics. 

The Logic Model was applied for this ongoing evaluation to evaluated outputs, primary 

impacts and worthiness of the project. The data were collected from 261 farmers who 

attended the project. According to the project, famers have changed their rice production area 

to other five activities which were fisheries, livestock feed, sericulture, economics crops and 

Integrated farming. Moreover, progress report and in-depth interview were collected from 168 

local MOAC officers. 

The overall result revealed that the project could efficiently be accomplished both 

two goals. The budget was used by 349.9841 million Baht (or 91.06% of total budget) The output 

and outcome of the project are as follows 

The total amount of 133,757.50 rai (or 104.24% of the target) in marginally suitable area 

(S3) and non-suitable area (N) were changed to more suitable activities which covered 17,611 

attended farmers. As the five levels of Likert scale (Excellent, Good, Fair, Poor and Very Poor) 

was used to measure the agreement of farmers in terms of acknowledgement, input quality 

and the project management. The results found that farmers acknowledged the project at the 

good level and their knowledge of crop production were at fair level, After the project, their 

knowledge of crop production were increased to the excellent level. Moreover, they said that 

the input quality provided by the project was excellent. Most of them plan to continue 

planting suitable crops in their areas in the next year.  

The outcome of the project revealed that after changing from rice production to the 

suitable crops, it found that the average net income of farmers increased from 356.56 baht/rai 
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to 1,777.59 baht/rai or it increased in the amount of 1,421.04 baht/rai. This increase, therefore, 

leads to the return to the project value in the amount of 189.9594 million baht or the project 

has the payback period of one year and seven months.  

The results also found that firstly, budget allocating was delayed in some areas. 

Consequently, it affected to the planning process of those local authorities. Secondly, input 

support by the project was provided in inappropriate time. Thirdly, there were more interested 

farmers than target farmers. Lastly, there was not enough water for a new crop planting. The 

study recommended that there should be a survey of farmers in order to know the numbers 

of target farmers including basic information of farmers. This information will help supporting 

in everything regarding the project activities. Moreover, there should be the aggregation in 

group of farmers to do the business activities, for example, producing, marketing and adding 

value to the products. These will help increase farmer income which will lead to suitable 

productions in N and S3 areas in the long run. 

Keyword: Agri-Map, changing of production, worthiness of the project 
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คำนำ 

 รายงานการประเมินผลโครงการบริหารจัดการการผลิตสินคาเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหาร

จัดการเชิงร ุก (Zoning by Agri – Map) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ ัดทำขึ ้นเพื ่อประเมินผล 

การดำเนินงาน ผลได ผลกระทบในเบื้องตนและความคุมคาของโครงการ สำหรับเปนขอมูลแกผูบริหารและ

หนวยงานที่เกี่ยวของนำไปพิจารณาปรับปรุง แกไขการดำเนินงานโครงการหรือโครงการอ่ืนที่มีลักษณะเดียวกัน

ตอไป  

 ศูนยประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ขอขอบคุณเจาหนาที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ที่เกี ่ยวของ เชน กรมพัฒนาที่ดิน กรมสงเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว 

กรมประมง และกรมหมอนไหม ทั้งในสวนกลางและในระดับพ้ืนที่ที่ใหความอนุเคราะหขอมูล รวมถึงการติดตอ

ประสานงาน ซึ ่งไดรับความรวมมือเปนอยางดี และเกษตรกรที่เขารวมโครงการ ที่ไดสละเวลาในการใหขอมูล 

โดยละเอียด จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ หวังเปนอยางยิ่งวารายงานฉบับนี้จะเปนประโยชนแกหนวยงาน 

ที่เกี่ยวของและผูที่สนใจตอไป   

ศูนยประเมินผล 

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

ตุลาคม 2564 
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บทที่ 1 

บทนำ 

 

1.1 ความสำคญัของงานประเมินผล 

การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมสำหรับสินคาเกษตรที่สำคัญ เปนนโยบายในการจัดการและใชประโยชน

ที่ดินของประเทศใหเกิดประโยชนสูงสุด ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณไดออกประกาศกำหนดเขตความเหมาะสม

สำหรับการผลิตสินคาเกษตรที ่สำคัญ ทั ้งพืช ปศุสัตว และประมง รวม 20 ชนิด เพื ่อเปนขอมูลประกอบ           

การตัดสินใจทำการผลิตของเกษตรกร และการตัดสินใจเชิงนโยบายของหนวยงานรัฐที่เกี่ยวของ รวมทั้งคำนึงถึง

ความสมดุลระหวางการผลิตและการตลาด การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินคา 

และการลดตนทุนดวยการจัดการระบบขนสงสินคา ซึ ่งสามารถจำแนกเขตการใชที ่ดินได 4 ระดับ คือ           

S1 หมายถึง พื้นที่เหมาะสมมาก S2 หมายถึง พื้นที่เหมาะสมปานกลาง S3 หมายถึง พื้นที่เหมาะสมนอย และ  

N หมายถึง พื้นที่ไมเหมาะสม กระทรวงเกษตรและสหกรณจึงดำเนินโครงการบริหารจัดการการผลิตสินคา

เกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Zoning by Agri-Map) มีเปาหมายปรับเปลี่ยนการผลิต

สินคาในพ้ืนที่ไมเหมาะสมเปนสินคาที่เหมาะสม ภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป (2560 - 2579) จำนวน 6 ลานไร 

และแผนพัฒนาการเกษตรในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (2560 - 2564) จำนวน  

1.5 ลานไร ดวยการสนับสนุนใหเกษตรกรที ่ทำการผลิตสินคาเกษตรในพื ้นที ่เหมาะสมนอย (S3) และ 

ไมเหมาะสม (N) เพื่อปรับเปลี่ยนเปนกิจกรรมชนิดอื่นที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ ตามแผนที่เกษตรเพื่อการ

บริหารจัดการเชิงรุก (Agricultural Map for Adaptive Management : Agri - Map) โดยมีกรมพัฒนาที่ดิน

เปนหนวยงานหลัก รวมบูรณาการกับหนวยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ ในการใหความรู ถายทอด

เทคโนโลยีสำหรับการปรับเปลี่ยนการผลิต รวมถึงการสนับสนุนปจจัยการผลิตในการปรับเปลี่ยนการผลิต รวมทั้ง

การพัฒนาสารสนเทศแผนที่การเกษตรเชิงรุกใหครอบคลุม มีความทันสมัย เปนปจจุบัน และจัดทำแนวทาง 

การบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจระดับภาคและวิเคราะหเศรษฐกิจสินคาเกษตรที่สำคัญ เพื่อแกไขปญหาดังกลาว 

อยางตอเน่ืองต้ังแตป 2559  

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กระทรวงเกษตรและสหกรณดำเนินโครงการบริหารจัดการการผลิตสินคา

เกษตรตามแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Zoning by Agri-Map) มีวัตถุประสงคเพ่ือบริหารจัดการ

พื้นที่ไมเหมาะสม (N) หรือเหมาะสมเล็กนอย (S3) ใหไดรับการปรับเปลี่ยนการผลิตใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที ่

และสงเสริมสนับสนุน จูงใจใหเกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตดวยความสมัครใจ เปาหมายการดำเนินงาน 

ในพ้ืนที่ 63 จังหวัด ปรับเปลี่ยนการปลูกขาวในพ้ืนที่เหมาะสมนอย (S3) และไมเหมาะสม (N) จำนวน 128,320 ไร 

มีหนวยงานรวมดำเนินงาน 8 หนวยงาน ไดแก กรมพัฒนาที่ดิน กรมสงเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร 

กรมประมง กรมปศุสัตว กรมหมอนไหม กรมตรวจบัญชีสหกรณ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  

ผลการดำเนินงานสามารถดำเนินการไดในพื ้นที ่เปาหมายครบทั ้ง 63 จังหวัด พื ้นที ่รวมทั ้งสิ ้นจำนวน 
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133,757.50 ไร โดยเกษตรกรที่เขารวมโครงการไดทำการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไมเหมาะสมเปนสินคา

ชนิดอื่นทดแทน ไดแก พืชเศรษฐกิจ เชน ออย ไมผล ไมยืนตน หมอน พืชอาหารสัตว รวมถึงเกษตรผสมผสาน 

และการประมง  

 ศูนยประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีภารกิจในการติดตามประเมินผลแผนงานหรือ

โครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ จึงไดดำเนินการประเมินผลโครงการบริหารจัดการการผลิต

สินคาเกษตรตามแผนที ่เกษตรเพื ่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Zoning by Agri-Map) ซึ ่งเปนโครงการ 

ตามนโยบายที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ภายใตยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป ยุทธศาสตรที่ 2 ดาน

การสรางความสามารถในการแขงขัน แผนแมบทประเด็นที่ 3 การเกษตร แผนแมบทยอยการพัฒนาระบบนิเวศ

การเกษตร เพื่อใหทราบผลการดำเนินงานจากกระบวนการดำเนินงานวาเปนไปตามเปาหมายที่ไดตั้งไวหรือไม 

เกิดประสิทธิภาพอยางไร รวมถึงผลลัพธ ผลกระทบในเบื้องตนที่เกิดขึ้นหลังจากมีโครงการ โดยผลการประเมินผล

โครงการ จะทำใหทราบวาการดำเนินโครงการเปนไปตามเปาหมายหรือไม รวมถึงปญหาและอุปสรรค เพ่ือเปน

ขอเสนอแนะแนวทางการดำเนินโครงการตอผูบริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ และหนวยงานที่เกี่ยวของ 

ในการพิจารณาปรับปรุงโครงการใหมีความเหมาะสมตอเกษตรกร และเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ 

และเกิดประโยชนสูงสุดตอไป 

1.2 วัตถุประสงคของงานประเมินผล 

 เพ่ือประเมินผลการดำเนินงาน ผลได ผลกระทบและความคุมคาของโครงการ 

1.3 ขอบเขตของการประเมินผล 

1.3.1 พ้ืนที่เปาหมาย พ้ืนที่เขารวมโครงการ 63 จังหวัด 

 1.3.2 ประชากรเปาหมาย 

1) เกษตรกรทีเ่ขารวมโครงการฯ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2) เจาหนาที่หนวยงานที่เกี่ยวของ 

1.3.3 ระยะเวลาขอมูล  

ขอมูลการดำเนินโครงการปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562 – กนัยายน 2563) และ

ผลผลิต ปเพาะปลูก 2562/63  

1.4 นิยามศัพทเฉพาะ 

1.4.1 การบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม (Zoning)  

การบริหารจัดการพื ้นที ่เกษตรกรรม (Zoning) หมายถึง การกำหนดขอบเขตพื้นที ่ความ

เหมาะสมของการทำการเกษตรในแตละพ้ืนที่ เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการผลิตสูง โดยกำหนดจากขอมูล ดิน 

น้ำ ภูมิอากาศ และสภาพแวดลอมดานตาง ๆ นำมาประกอบกับขอมูลพืช สัตว ประมง ในแตละชนิด รวมทั้ง

วิเคราะหรวมกับความตองการของตลาด และสมดุลของอุปสงค - อุปทาน (กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 

2557) 
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1.4.2 แผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)  

แผนที ่เกษตรเพื ่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) เปนการบูรณาการขอมูลพื ้นฐาน         

ดานการเกษตรจากทุกหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เพื่อใชเปนเครื่องมือในการบริหาร

จัดการการเกษตรไทยใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นและครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยมีการปรับขอมูลใหทันสมัย และ

พัฒนาเพิ่มความสะดวกการใชงานใหเกิดการเขาถึงขอมูลโดยงาย พรอมกับสามารถติดตามขอมูลความ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไดอยางถูกตองและรอบดานครอบคลุมการนำไปใชประโยชนทุกดาน ที่สำคัญเปนการนำ

เทคโนโลยีเขามาประยุกตใชกับขอมูลดานการเกษตร ซึ่งสามารถชวยเหลือและแกปญหาใหกับเกษตรกรไทย  

ในรายพื้นที่ไดเปนอยางดี นอกจากนี้ Agri-Map สามารถใชงานไดทั้งคอมพิวเตอร แท็บเล็ต และสมารทโฟน   

ที่เช่ือมตออินเทอรเน็ต โดยเขาใชงานผานหนาเว็บไซดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ (http://agri-map-

online.moac.go.th/) หรือแอปพลิเคชั ่น Agri-Map ทั้งนี ้ เอกสารคูมือการใชสามารถศึกษาและสามารถ 

ดาวนโหลดไดในหนาเว็บไซดดังกลาว 

1.4.3 ระดับความเหมาะสมของพ้ืนที่  

กรมพัฒนาที่ดิน กำหนดเกณฑความเหมาะสมของพื้นที่ในการผลิตสินคาเกษตรชนิดตาง ๆ โดย

ใชเกณฑหลัก 2 ดาน คือ 

1) ดานสารสนเทศภูมิศาสตร ซึ่งเปนขอมูลจากแผนที่ตาง ๆ ไดแก แผนที่ดิน สภาพการใชที่ดิน 

เขตเสนฝน เขตปาตามกฎหมาย เขตปฏิรูปที่ดิน นิคมสหกรณการเกษตร เขตชลประทาน และขอบเขต 

การปกครอง 

2) ดานปจจัยตอการเจริญเติบโตของพืช ไดแก ความช้ืน อุณหภูมิ ธาตุอาหารในดิน ความเค็ม  

ความเปนกรด-ดางของดิน และความเสียหายจากการเกิดน้ำทวม เปนตน 

จากปจจัยหลักทั้ง 2 ดาน นำมาพิจารณากำหนดระดับความเหมาะสมในการผลิตสินคา

เกษตร 4 ระดับ ไดแก  

  (1) S1 : Highly Suitable  เหมาะสมสูง - ไมมีขอจำกัดในการปลูก  

  (2) S2 : Moderately Suitable เหมาะสมปานกลาง - มีขอจำกัดเล็กนอยแกไขได 

  (3) S3 : Marginally Suitable เหมาะสมเล็กนอย - มีขอจำกัดที่แกไขไดยาก ตองลงทุนสูง 

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

1.5 วิธีการประเมินผล 

1.5.1 รูปแบบการประเมินผล ใชแนวคิดการประเมินผลแบบ Logic เปนกรอบในการกำหนดประเด็น  

ที่ตองการประเมินผล ประกอบดวย 4 ดาน คือ ปจจัยนำเขา (Inputs) กิจกรรม (Activities) ผลได (Outputs) และ

ผลลัพธ (Outcomes) 

 1.5.2 ประเภทการประเม ินผล เปนการประเมินผลระหวางการดำเนินงานโครงการ (Ongoing 

Evaluation) เนื ่องจากโครงการไดดำเนินการมาระยะหนึ่งแลว แตยังไมสิ ้นสุดโครงการ ยังดำเนินตอไป  

โดยมุงเนนพิจารณาผลได ผลลัพธ ปญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน 
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 1.5.3 แผนแบบการประเมินผล เปนการเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจริงกับเปาหมายโครงการเปรียบเทียบ

กอนและหลังมีโครงการ และเปรียบเทียบผลตอบแทนสุทธิจากการผลิตสินคาที่ปรับเปลี่ยนกับสินคาขาว 

ในปเพาะปลูก 2562/63  

 1.5.4 ประเด็นและตัวชี้วัด จากรูปแบบการประเมินผลดังกลาว นำมาสรางเปนประเด็นและตัวชี้วัด 

ของโครงการฯ ป 2563 ดังน้ี (ตารางที่ 1.1) 

ตารางที่ 1.1 ประเด็น ตัวชี้วัด และเกณฑการวัด ของการประเมินผลโครงการ 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑ 

1. ปจจัยนำเขา (Inputs)   

   1.1 งบประมาณ - งบประมาณท่ีเบิกจาย - ไมนอยกวารอยละ 96  

ของงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 

 - รอยละความเพียงพอของงบประมาณ

ท่ีไดรับจัดสรร  

- รอยละความทันเวลาของการจัดสรร

งบประมาณเม่ือเทียบกับแผนการ

ปฏิบัติงาน 

- ไมนอยกวารอยละ 80 

 

- ไมนอยกวารอยละ 80 

 

   1.2 บุคลากร/หนวยงาน - จำนวนหนวยงานท่ีรวมบูรณาการ - จังหวัดละ 2 หนวยงานขึ้นไป 

   1.3 ปจจัยการผลิต - ปริมาณปจจัยการผลิตท่ีสนับสนุน 

- ชนิดปจจัยการผลิต 

ท่ีสนับสนุนใหเกษตรกร 

- ตามเปาหมายท่ีกำหนด 

- ตามเปาหมายท่ีกำหนด 

1.4 องคความรู/เทคโนโลยี - จำนวนหลักสูตรท่ีอบรมใหเกษตรกร - ตามเปาหมายท่ีกำหนด 

2. กิจกรรม (Activities)   

   2.1 สำรวจพ้ืนท่ีไมเหมาะสมโดยใช

แผนท่ี Agri-Map 

- จำนวนหนวยงานท่ีใช Agri-Map  - ทุกหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

   2.2 ประชุมชี้แจงการดำเนินงาน 

ตามแผนรายงานจังหวัด 

- จำนวนครั้งท่ีจัดหรือเขารวมประชุม - ตามเปาหมายท่ีกำหนด 

   2.3 ชี้แจงโครงการสรางการรบัรูและ

รับสมัครเกษตรกรเขารวมโครงการ 

- จำนวนครั้งท่ีชี้แจงโครงการ สรางการ

รับรูใหแกเกษตรกร และรับสมัคร

เกษตรกร 

- ตามเปาหมายท่ีกำหนด 

 

 - จำนวนจังหวัดท่ีนำแนวทาง          

การบริหารจัดการสินคาเกษตรและการ

วิเคราะหเศรษฐกิจสินคาเกษตรราย

จังหวัดไปประยุกตใชเพ่ือเสนอเปน

ทางเลือกใหเกษตรกร 

- ทุกจังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ีเขารวมโครงการ 

   2.4 การถายทอดความรู - จำนวนหลักสูตรการถายทอดความรู - ตามเปาหมายท่ีกำหนด 
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ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑ 

   2.5 การสนับสนุนปจจัยการผลติ 

 

 

- รอยละความทันเวลาของการ

สนับสนุนปจจัยการผลิตเม่ือเทียบกับ

แผนการปฏิบัติงาน 

- ไมนอยกวารอยละ 80  

3. ผลผลิต (Outputs)   

   3.1 พ้ืนท่ีเขารวมโครงการ - จำนวนพ้ืนท่ีเขารวมโครงการ - ตามเปาหมายท่ีกำหนด 

   3.2 ความเขาใจรายละเอียด

โครงการ 

- รอยละของเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานท่ีมี

ความเขาใจกิจกรรมของโครงการกอน

เริ่มดำเนินการ 

- รอยละของเกษตรกรท่ีมีความเขาใจ

กิจกรรมของโครงการกอนเริ่ม

ดำเนินการ 

- ไมนอยกวารอยละ 80 ของเจาหนาท่ี

ท่ีเขารวมประชุม 

 

- ไมนอยกวารอยละ 80 ของเกษตรกร

ท่ีเขารวมโครงการ 

   3.3 ความรู/ทักษะการผลิตสินคาใหม - รอยละของเกษตรกรท่ีไดรับการ

ถายทอดความรู 

- ไมนอยกวารอยละ 80 ของเกษตรกร

ท่ีเขารวมโครงการ 

   3.4 ปจจัยการผลิตสำหรับการ

ปรับเปลี่ยน 

- รอยละของเกษตรกรท่ีไดรับการ

สนับสนุนปจจัยการผลิต 

- ตามเปาหมายท่ีกำหนด 

 - รอยละของเกษตรกรท่ีไดรับปจจัย  

การผลิตทันตอการนำไปใช 

- รอยละของเกษตรกรท่ีนำปจจัย    

การผลิตไปใชประโยชน 

- ไมนอยกวารอยละ 80 ของเกษตรกร

ท่ีไดรับปจจัยการผลิต 

- ไมนอยกวารอยละ 80 ของเกษตรกร

ท่ีไดรับปจจัยการผลิต 

  3.5 การปรับเปลี่ยนการผลิต - รอยละของเกษตรกรท่ีปรับเปลี่ยน

การผลิตแลว 

- ไมนอยกวารอยละ 80 ของเกษตรกร

ท่ีเขารวมโครงการ 

4. ผลลัพธ (Outcomes)   

  4.1 องคความรูสำหรับ 

การปรับเปลี่ยนของเกษตรกร 

- ระดับองคความรูของเกษตรกร 

ท่ีเขารวมโครงการหลังจากการ

ถายทอดความรู 

- รอยละของเกษตรกรท่ีนำความรู 

ท่ีไดรับไปใชประโยชน 

- ระดับมาก 

 

 

- ไมนอยกวารอยละ 80 ของเกษตรกร

ท่ีไดรับการถายทอดความรู 

   4.2 การปรับเปลี่ยนกิจกรรม     

การผลิต 

- รอยละของเกษตรกรท่ีคาดวาจะ

ปรับเปลี่ยนอยางตอเนื่อง 

- ไมนอยกวารอยละ 80 

 

   4.3 ผลผลิตของเกษตรกร - ระดับความเห็นดานคุณภาพผลผลิตท่ี

ไดรับ 

- ระดับมาก 

   4.4 การตลาด - รอยละของเกษตรกรท่ีมีตลาดรองรับ

ผลผลิต 

- ไมนอยกวารอยละ 80 ของเกษตรกร

ท่ีมีการจำหนายผลผลิต 

   4.5 ผลตอบแทน - รอยละของรายไดสุทธิท่ีเพ่ิมขึ้น - ไมนอยกวารอยละ 10 ของเกษตรกรท่ี

เขารวมโครงการและไดรับผลผลิตแลว 
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ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑ 

5. ทัศนคติและความพึงพอใจ   

   5.1 เกษตรกร - ระดับความพึงพอใจของเกษตรกร  

ตอภาพรวมโครงการ การปรับเปลี่ยน 

การถายทอดความรู ปจจัยการผลิต 

ท่ีไดรับ และผลตอบแทนหลังจากการ

ปรับเปลี่ยน 

- ระดับมาก 

 

 

 

   5.2 เจาหนาท่ี - ระดับความพึงพอใจของเจาหนาท่ี 

ตอการใช Agri-Map และแนวทางการ

บริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจ

ระดับภาคและการวิเคราะหเศรษฐกิจ

สินคาเกษตรท่ีสำคัญ 

- ระดับมาก 

6. ประสิทธิภาพการดำเนินงาน   

   6.1 ดัชนีความสำเร็จ - รอยละของกิจกรรมท่ีดำเนินการ 

ไดสำเร็จ เทียบกับเปาหมาย 

- ไมนอยกวารอยละ 80 ของกิจกรรม 

ท่ีดำเนินการ 

   6.2 การเบิกจายงบประมาณ - รอยละของงบประมาณ เทียบกับ

งบประมาณตามแผน 

- ไมนอยกวารอยละ 80  

ของงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 

7. ประสิทธิผล - รอยละของวัตถุประสงคท่ีบรรลุตาม

เปาหมาย เทียบกับวัตถุประสงคตามแผน 

- ไมนอยกวารอยละ 50 ของจำนวน

วัตถุประสงค 

8. ความคุมคาในการดำเนินโครงการ - รอยละของผลตอบแทนท่ีไดรับจากการ

ดำเนินโครงการ เทียบกับงบประมาณ 

ท่ีลงทุน 

- ไมนอยกวารอยละ 20 

 - จำนวนปคืนทุน  - ไมเกิน 2 ป 

   1.5.5 การรวบรวมขอมูล 

1) วิธีการรวบรวมขอมูล รวบรวมขอมูลจากการสำรวจกลุมที่ตกเปนตัวอยางโดยใชแบบสัมภาษณ

เปนเครื่องมอื และรวบรวมจากการศึกษาเอกสาร รายงานผลการดำเนินงาน รวมทั้งรายงานการศึกษาที่เก่ียวของ 

2) แหลงขอมลู ประกอบดวย 

(1) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนการเก็บรวบรวมขอมูลจากเกษตรกรที่เขารวม

โครงการ และเจาหนาที่จากหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยใชแบบสัมภาษณและแบบสอบถามเปนเครื่องมือ สำรวจ

ดวยวิธีการสำรวจดวยตัวอยาง  

(1.1) หนวยตัวอยางเกษตรกร กำหนดขนาดตัวอยางเกษตรกรที่เขารวมโครงการ โดย

จำแนกตามกิจกรรมการผลิตสินคาชนิดใหมทดแทนการปลูกขาว ไดแก ประมง พืช และเกษตรผสมผสาน 

ยกเวนการปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชไมผล ไมยืนตน เนื่องจากตองใชระยะเวลา 2 – 3 ป เกษตรกรจึงจะไดรับ

ผลผลติ  
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จากรายงานผลการดำเนินงานของกรมพัฒนาที่ดิน มีประชากรเปาหมายตาม

ชนิดสินคาใหมที่ปรับเปลี่ยนดังกลาวขางตน จำนวน 17,611 ราย จากกฎแหงความชัดเจน (Rule of Thumb) 

ประชากรเทากับ 10,000 คน ใชอัตราสวนการสุมกลุมตัวอยาง รอยละ 10 (Neuman, 1991 อางถึงใน สมชาย 

วรกิจเกษมกุล, 2554) แตเนื่องดวยขอบเขตขอมูลที่จัดเก็บมีความซับซอน แบบสัมภาษณตองมีความละเอียด 

และครอบคลุมประเด็นสำคัญ ๆ เชน ตนทุนการผลิต เปนตน ประกอบกับ ระยะเวลา บุคลากร และงบประมาณ 

ที่มีอยูอยางจำกัด จึงกำหนดขนาดตัวอยางโดยใชอัตราสวนรอยละ 2 ของประชากรในแตละกลุม  แตไมนอยกวา 

30 ราย ซึ่งไดขนาดตัวอยางเกษตรกรที่เขารวมโครงการรวม 408 ราย  

ทั้งนี้ จากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ทำใหไมสามารถลงพ้ืนที่สำรวจขอมูลเกษตรกรไดครบตามจำนวนที่กำหนด จึงไดปรับรูปแบบการเก็บขอมูลเปน

การสอบถามเกษตรกรที่เขารวมโครงการทางโทรศัพทเพิ่มเติม โดยพยายามใหมีสัดสวนการกระจายของ

ตัวอยางใหใกลเคียงกับการกระจายตัวของประชากรมากที่สุด ซึ่งในการดำเนินงานมีขอจำกัดในการสำรวจ

ขอมูลทางโทรศัพท ไดแก หมายเลขโทรศัพทของเกษตรกรไมเปนปจจุบันและเกษตรกรบางรายไมสะดวกใน

การใหขอมูล รวมจำนวนตัวอยางเกษตรกรที่เขารวมโครงการทั้งสิ้น 261 ราย (ตารางที่ 1.2) 

ตารางที่ 1.2 จำนวนเกษตรกรตัวอยาง  

หนวย : ราย 

กิจกรรมหลงัจากการปรับเปลี่ยน ประชากร เปาหมาย ผลการเก็บขอมูล 

1. ประมง 5,000 100 70 

2. พืชอาหารสัตว 2,454 50 39 

3. หมอนไหม 158 30 14 

4. พืชเศรษฐกิจอ่ืน 148 30 20 

5. เกษตรผสมผสาน 9,851 198 118 

รวม 17,611 408 261 

ท่ีมา : จากการคำนวณ   

(1.2) หนวยตัวอยางเจาหนาที่ กำหนดจำนวนตัวอยางตามจำนวนหนวยงานที่เกี่ยวของ

กับกิจกรรมในจังหวัดที่ตกเปนตัวอยาง หนวยงานละอยางนอย 1 ราย จังหวัดละ 3-5 ราย แตเนื่องจาก

สถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำใหไมสามารถสำรวจขอมูลในพื้นที่ได  

จึงปรับรูปแบบการเก็บขอมูลเปนการสงแบบสอบถามออนไลนเพื่อใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในระดับจังหวัดตอบ

แบบสอบถาม รวมจำนวนตัวอยางเจาหนาที่ 168 ราย  
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(1.3) แผนการสุมตัวอยาง   

ตัวอยางเกษตรกร 

- เกษตรกรที ่เขารวมโครงการ ทำการสุ มอยางงายแบบไมทดแทน (Simple 

Random Sampling without Replacement) จากบัญชีรายชื ่อเกษตรที ่เขารวมโครงการแตละกิจกรรม 

ใหครบตามจำนวนตัวอยางที่กำหนด 

- ตัวอยางเจาหนาที ่ ใชการสุ มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)  

เก็บขอมูลจากเจาหนาที่หนวยงานที่รับผิดชอบโครงการ ในจังหวัดที่ตกเปนตัวอยางใหครอบคลุมทุกสินคา 

ที่ปรับเปลี่ยนการผลิต  

(2) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) รวบรวมจากเอกสารที่เกี่ยวของกับโครงการ รายงาน

ผลการดำเนินงาน เอกสารประกอบการประชุม เว็บไซตและแหลงอ่ืน ๆ   

1.5.6 การวิเคราะหขอมูล  

การประเมินผลครั้งนี้ ใชวิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) โดยใช

สถิติ ดังน้ี  

1) สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) อธิบายขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง โดยใชคาสถิติ

ประกอบการอธิบาย ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาผลรวม ตามตัวชี้วัด โดยใชคาเฉลี่ยถวงน้ำหนักจากสัดสวน

จำนวนประชากร โดยมีรายละเอียดในภาคผนวกที่ 2 

2) การคำนวณตนทุนและผลตอบแทนของเกษตรกรที่เขารวมโครงการในการปลูกขาวปเพาะปลูก  

2562/63 และกิจกรรมที่เกษตรกรปรับเปลี่ยน ไดแก หมอน ออยโรงงาน ขาวโพดเลี้ยงสัตว หญาเลี้ยงสัตว  

พืชระยะสั้นอื่น ๆ ไดแก ผัก สมุนไพร และประมงโดยประยุกตใชรายละเอียดตนทุนจากการคำนวณตนทุนพืช 

โดยมีรายละเอียดการคำนวณ ดังน้ี 

(1) ตนทุนคงที่ ไดแก คาเชาที ่ดิน คาเสื ่อมอุปกรณการเกษตร คาเสียโอกาสอุปกรณ

การเกษตร 

(2) ตนทุนผันแปร ไดแก คาเมล็ดพันธุหรือทอนพันธุ คาพันธุปลา คาปุย สารกำจัดศัตรูพืช 

สารเคมีอื่น ๆ และวัสดุปรับปรุงดิน คาอาหารปลา คาแรงงาน คาน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหลอลื่น คาไฟฟา 

และคาเสียโอกาสเงินลงทุน 

และคำนวณผลตอบแทนจาก 

รายไดทั้งหมด = ราคาผลผลติ x จำนวนผลผลิต 

ตนทุนทั้งหมด = ตนทุนผันแปร + ตนทุนคงที่ 

กำไรสุทธิ = รายไดทั้งหมด – ตนทุนทั้งหมด 
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2) การวัดประสิทธิภาพการดำเนินงาน เปนการวัดจากผลงานที่ทำไดเปรียบเทียบกับเปาหมาย 

แสดงผลเปนคารอยละ ถาผลการดำเนินงานมีคาเขาใกล 100 แสดงวา การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

โดยมีวิธีคิด ดังน้ี 

 (1) ดัชนีความสำเร็จ  = 

  

 

 (2) การเบิกจายงบประมาณ  =  

        

3) การวัดประสิทธิผล เปนการวัดผลสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายของโครงการ 

แสดงผลเปนคารอยละ ถามีคาเขาใกล 100 แสดงวา การดำเนินงานมีประสิทธิผลมากขึ้น 

  ประสิทธิผล =   

4) การวัดความคุมคา เปนการวัดผลกระทบที่เกิดตอเกษตรกรที่โครงการคาดวาจะเกิดขึ้น  

ถาผลกระทบที่เกิดขึ้นมีคามากกวางบประมาณที่ลงทุน แสดงวา การดำเนินงานโครงการมีความคุมคา 

  ความคุมคา  =  

 5) การวัดระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) หมายถึง ระยะเวลาที่ทำใหงบประมาณที่ลงทุนไดรับ

ผลตอบแทนสุทธิคืนมา มีหนวยเปนป ถามีระยะเวลาคืนทุนต่ำแสดงวาโครงการมีความคุมคาการลงทุนมาก 

ระยะเวลาคืนทุน  =  จำนวนปเต็มกอนถึงปสุดทายท่ีคืนทุนงบประมาณไดครบ + 
จำนวนเงินทุนงบประมาณท่ีคงเหลือในปสดุทาย 

ผลตอบแทนสทุธิท่ีเกิดขึ้นท้ังปในปสุดทาย
 

6) การวัดทัศนคติ โดยสรุปขอมูลที่เปนคำถามปลายเปด คำอธิบาย ประเด็น ปญหา ขอเสนอแนะ 

และทัศนคติ จัดเปนกลุม หมวดหมู การใหคะแนน ความเห็น ความพึงพอใจ จากคะแนนเต็ม 5 โดย 1 = นอยที่สุด 

เพิ่มไปจนกระทั่ง 5 = มากที่สุด โดยใชมาตรวัดแบบ Likert Scale แบงชวงของคะแนน ออกเปน 5 ระดับ คือ     

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด จากนั้นคำนวณคะแนนของความคิดเห็นในแตละระดับ และจัดชวง

คะแนน ไดดังน้ี 

       ชวงคะแนน        =   คะแนนมาก - คะแนนนอย 

      จำนวนระดับ 

โดยที่ คะแนนมาก คือ คะแนนที่กำหนดมากที่สุด 

 คะแนนนอย คือ คะแนนที่กำหนดนอยที่สุด 

 จำนวนระดับ คือ ระดับการวัดที่กำหนดไว  

คาที่คำนวณไดจากสูตรดานบน เชน กรณี 5 ระดับ จะไดชวงคะแนนเทากับ (5 - 1) / 5 = 0.80 นำคา

ชวงคะแนนดังกลาวไปกำหนดเกณฑ ดังน้ี 

ผลงานที่ทำได 

เปาหมายที่กำหนด 
X 100 

งบประมาณที่เบิกจายจริง 

งบประมาณตามแผน 
X 100 

จำนวนโครงการที่บรรลุเปาหมาย 

จำนวนโครงการทั้งหมดภายใตแผนงานฯ 
X 100 

ผลกระทบที่เกดิขึ้น (ตีเปนมูลคา) 
จำนวนงบประมาณที่ลงทุน 
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    ระดับคะแนน    การแปลผล 

    1.00 - 1.80    เห็นดวยนอยที่สุด 

    1.81 - 2.60   เห็นดวยนอย 

    2.61 - 3.40   เห็นดวยปานกลาง 

    3.41 - 4.20   เห็นดวยมาก 

    4.21 - 5.00   เห็นดวยมากที่สุด 

1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากงานประเมินผล 

ผูบริหารหนวยงานที่เกี่ยวของนำผลการประเมินผลใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในการพัฒนา 

ปรับปรุงการดำเนินโครงการตอไป 
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1.7 กรอบแนวคิดในการประเมินผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการประเมินผลโครงการบริหารจัดการการผลิตสินคาเกษตรตามแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Zoning by Agri-Map) 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปจจัยนำเขา (Input) 

- งบประมาณ 

- บุคลากร/หนวยงาน 

- ปจจัยการผลิตที่หนวยงานสนับสนุน 

- องคความรู/เทคโนโลยี 

การประเมินผลโครงการบรหิารจัดการการผลิตสนิคาเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Zoning by Agri-Map) ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ความคุมคาของโครงการ : ผลตอบแทนสทุธิทั้งหมดจากการดำเนินโครงการและระยะเวลาคืนทนุ (Payback Period) 

 

ทัศนคติและความพึงพอใจ 

ขอเสนอแนะเพ
ื่อปรับปรุงการดำเนนิโครงการในปตอไป

 

ผลการดำเนนิงาน ผลลัพธและผลกระทบของโครงการ 

Inputs (ปจจัยนำเขา) 

- งบประมาณ 

- บุคลากร/หนวยงาน 

- ปจจัยการผลิต 

- องคความรู/เทคโนโลยี 

 

Activities (กิจกรรม) 

- การสำรวจพ้ืนท่ีไมเหมาะสม

โดยใชแผนท่ี Agri-Map 

- ประชุมชี้แจงการดำเนินงาน

ตามแผนรายงานจังหวัด 

- การชี้แจงโครงการสรางการ

รับรูและรับสมัครเกษตรกร 

เขารวมโครงการ 

- การสนับสนุนปจจัยการผลิต 

- การถายทอดองคความรู 

 

 Outputs (ผลผลิต) 

- เจาหนาท่ีรับรูและเขาใจถึงกิจกรรม       

การปรับเปลี่ยนในพ้ืนท่ีไมเหมาะสม 

- เกษตรกรรับรู เขาใจรายละเอียด

โครงการ ไดรับความรู ปจจัยการผลิต  

ในการปรับเปลี่ยนเปนกิจกรรมท่ี

เหมาะสม 

- พ้ืนท่ีไมเหมาะสมมีการปรับเปลี่ยน

การผลิตเปนสินคาชนิดใหมท่ีมีความ

เหมาะสม 

 

Outcomes (ผลลัพธ) 

- เกษตรกรมีองคความรูสำหรับ

การปรับเปลี่ยนการผลิต 

- พ้ืนท่ีไดรับการปรับเปลี่ยนท่ี

เหมาะสมกับพ้ืนท่ีและผลผลิตตรง

กับความตองการของตลาด 

- เกษตรกรมีรายไดเพ่ิมขึ้น 

 

Logic  

Model 



 

 

บทที่ 2 

การตรวจเอกสาร แนวคิดและทฤษฎี 

 

2.1 การตรวจเอกสาร  

ผูประเมินไดตรวจเอกสารงานวิจัยและงานประเมินผล ที่เกี่ยวของกับการศึกษาตนทุนและผลตอบแทน 

รวมทั้งการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการวิเคราะหความคุมคาของโครงการดวยระยะเวลาคืนทุน เพื่อให

ทราบถึงแนวทาง ขอมูลที่ใชในการวิเคราะห ผลการตรวจเอกสาร มีดังน้ี 

 2.1.1 ตนทนุและผลตอบแทน 

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2562ก) ไดจัดทำแนวทางการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจระดับภาค 

ซึ่งไดมีการศึกษาดานเศรษฐกิจของสินคาขาวและยางพาราเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และรายไดใหเกษตรกร 

และวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนขาวรายภาค โดยผลการศึกษาพบวา ผลตอบแทนสุทธิของการผลิตขาวหรือ

ยางพารา ในพื้นที่เหมาะสม เปรียบเทียบกับพื้นที่เหมาะสมนอยหรือไมเหมาะสมมีชวงของขอมูลแตกตางกัน 

ในแตละภาคและพื้นที่ เชน ผลตอบแทนสุทธิขาวเจานาปในภาคเหนือ สำหรับพื้นที่เหมาะสม (S1/S2) ระหวาง 

190.62 ถึง 1,407.76 บาทตอไร สวนในพื้นที่ไมเหมาะสม (S3/N) อยูระหวาง -746.14 ถึง 1,714.93 บาทตอไร 

ขาวหอมมะลิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในพื้นที่เหมาะสม (S1/S2) ผลตอบแทนสุทธิของขาวหอมมะลิอยูระหวาง -

3,079.99 ถึง 2,544.49 บาทตอไร สวนในพื้นที่ไมเหมาะสม (S3/N) อยูระหวาง -2,653.77 ถึง 776.89 บาท 

ตอไร ผลตอบแทนสุทธิของขาวเจานาปรังภาคกลาง อยูระหวาง 931.19 ถึง 2,284.51 บาทตอไร สวนในพื้นที่ 

ไมเหมาะสม (S3/N) อยูระหวาง 841.56 ถึง 1,579.16 บาทตอไร ยางพาราภาคตะวันออก ผลตอบแทนสุทธิ ในพื้นที่

เหมาะสม (S1/S2) อยูระหวาง 440.62 ถึง 2,772.92 บาทตอไร สวนในพื้นที่ไมเหมาะสม (S3/N) ผลตอบแทน

สุทธิอยูระหวาง 107.21 ถึง 468.08 บาทตอไร นอกจากนี้ จากการศึกษาความเหมาะสมทางเศรษฐกิจของการ

กำหนดเขตเศรษฐกิจขาว กรณีศึกษาการผลิตขาวในจังหวัดเชียงใหม (กรรณิกา แซลิ่ว, นาวิน โสภาภูมิ และ นิวัติ 

อนงครักษ, 2561) คำนวณหาสัดสวนผลตอบแทนตอตนทุนการผลิตขาวตอไร เพื่อใชเปนดัชนีวัดความเหมาะสม

ทางเศรษฐกิจในการปลูกขาว พบวา เกษตรกรในพ้ืนที่เขตศักยภาพที่เหมาะสมสำหรับปลูกขาว สามารถปลูกขาว

โดยมีสัดสวนกำไรตอตนทุนสูงกวารอยละ 30 ซึ่งจัดวามีความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ และเกษตรกรบางรายที่

ปลูกขาวในพ้ืนที่ไมเหมาะสม สามารถปลูกขาวโดยมีสัดสวนกำไรตอตนทุนสูงกวารอยละ 30 ไดเชนกัน เน่ืองจาก

เกษตรกรมีความสามารถในการจัดการผลิตไดอยางเหมาะสม และพรรณิภา อนุรักษากรกุล และ ณรงค พลีรักษ 

(2553) ไดทำการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินและตนทุนและผลตอบแทนในการลงทุนปลูกพืชเศรษฐกิจ

ในภาคตะวันออก โดยเปรียบเทียบผลตอบแทนทางการเงินในการลงทุนปลูกยางพาราและปาลมน้ำมัน ในเขต

เหมาะสมมากและเขตไมเหมาะสม จังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด ดวยวิธีการวิเคราะหทางการเงินของ

โครงการลงทุน (Financial analysis of investment project) พบวา การลงทุนปลูกยางพาราจังหวัดระยอง
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และจันทบุรีในเขตไมเหมาะสมมีความคุมคาทางการเงินมากกวา เนื่องจากตนทุนของเกษตรกรในเขตไมเหมาะสมต่ำ

กวาเกษตรกรในเขตเหมาะสม โดยในเขตเหมาะสมมีคาใชจายในการดำเนินงานและคาแรงงานสูง และเกษตรกรนิยม

จำหนายผลผลิตในรูปขี้ยางซึ่งราคาจำหนายต่ำกวายางแผน ซึ่งเปนที่นิยมของเกษตรกรในเขตไมเหมาะสม ทำให

เกษตรกรในเขตเหมาะสมมากมีรายไดต่ำกวาตนทุนการผลิตมาก อีกทั้งเกษตรกรในเขตไมเหมาะสมจังหวัดจันทบุรี 

มีการรวมกลุม ทำใหมีอำนาจตอรองในการจำหนายผลผลิตใหไดราคาสูงกวา สวนจังหวัดตราด เขตเหมาะสม 

มีความคุมคาทางการเงินมากกวา โดยเกษตรกรในเขตไมเหมาะสมมีตนทุนในการจางแรงงานสูงกวาเขต

เหมาะสมมาก ทำใหตนทุนการผลิตสูงและกำไรลดนอยลงไปดวย ดานการลงทุนปลูกปาลมน้ำมัน พบวา จังหวัด

ระยอง ในเขตเหมาะสมมีความคุมคาทางการเงินมากกวาเขตไมเหมาะสม เนื่องจากเกษตรกรในเขตไมเหมาะสม

มีตนทุนการผลิตสูง ประกอบกับผลผลิตต่ำ ทำใหไมคุมคากับการลงทุน สวนจังหวัดจันทบุรีและตราด ไมคุมคา

ทางการเงินทั้งในเขตเหมาะสมและไมเหมาะสม เนื่องจากเกษตรกรใชปจจัยการผลิตในอัตราสูง ทำใหเกษตรกร

ตองแบกรับตนทุนที่สูงขึ้น และเกษตรกรในจังหวัดระยองปลูกปาลมน้ำมันเปนพืชแซมกับพืชเศรษฐกิจชนิดอ่ืน 

และในจังหวัดตราด เกษตรกรมักพบปญหาชางปาบุกรุก ทำลายผลผลิต จึงทำให ไมคุมคากับการลงทุนตาม 

ที่กลาวมาขางตน  

จากการทบทวนเอกสารการเปรียบเทียบผลตอบแทนสุทธิการผลิตพืชในพื้นที่ที่เหมาะสมและ 

ไมเหมาะสม พบวา ไมสามารถสรุปไดวาเกษตรกรที่ผลิตพืชในพื้นที่เหมาะสมจะไดรับผลตอบแทนสุทธิมากกวา

เกษตรกรที่ผลิตพืชในพื้นที่ไมเหมาะสม การไดรับผลตอบแทนสุทธิของเกษตรกรเปนไปไดทั้งกำไรและขาดทุน 

ทั้งสองพื้นที่ เกษตรกรในพื้นที่เหมาะสมสามารถมีผลตอบแทนที่ติดลบได ในขณะเดียวกันเกษตรกรที่ปลูกพืช 

ในพื้นที่ไมเหมาะสมก็สามารถไดรับผลตอบแทนสุทธิตอไรสูงได ขึ้นอยูกับการบริหารจัดการของเกษตรกร เชน 

การปรับปรุงบำรุงดิน อัตราการใชแรงงาน ปจจัยการผลิต ลักษณะการจำหนายผลผลิต หรือปจจัยดานกายภาพ 

เชน คุณภาพดินที่เสื่อมลงเนื่องจากการปลูกพืชเดิมเปนระยะเวลานาน รวมถึงการประสบภัยพิบัติ โรค แมลง 

สงผลใหในพ้ืนที่เหมาะสมในการผลิตพืชน้ัน ๆ อาจไมคุมทุนได 

สำหรับการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนระหวางการผลิตพืชในพื้นที่ไมเหมาะสมเทียบกับการ

ปรับเปลี่ยนเปนสินคาเกษตรชนิดอื่นที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ พบวา สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2562ก)  

ไดทำการวิเคราะหผลตอบแทนของสินคาทางเลือกรายภาค เพื่อเปนแนวทางสำหรับบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจ 

ในการปรับเปลี่ยนการผลิตสินคาเกษตรอื่นทดแทนการปลูกขาวหรือยางพาราในพื้นที ่เหมาะสมนอยหรือ 

ไมเหมาะสม กลาวคือ โดยสวนใหญผลตอบแทนสุทธิของการทำการเกษตรในพ้ืนที่ที่เหมาะสมกับพืชชนิดน้ัน ๆ คุมคา

มากกวาการปลูกขาวหรือยางพาราในพื้นที่เหมาะสมนอยหรือไมเหมาะสม สินคาเกษตรที่ใหผลตอบแทนสุทธิ 

ที่คุมคา เชน ผลไม เกษตรผสมผสาน พืชสมุนไพร พืชอาหารสัตว เปนตน โดยสินคาทางเลือกที่ใหผลตอบแทนสูง

มีความแตกตางกันไปในแตละภาคและจังหวัด เชน อะโวคาโด เปนสินคาทางเลือกสำหรับภาคเหนือ (จังหวัด

แมฮองสอน ลำพูน เชียงราย พะเยา) สมเขียวหวานสำหรับกำแพงเพชร สับปะรดนอกฤดูสำหรับลำปาง ดอก

เบญจมาศและดอกมัมสำหรับจังหวัดหนองคาย พริกและขาเหลืองสำหรับจังหวัดนครราชสีมา หญาเนเปยรสำหรับ

จังหวัดสระบุรี ทุเรียนสำหรับจังหวัดจันทบุรี สละสำหรับปลูกเปนพืชรวมกับยางพาราในจังหวัดตรัง เปนตน 
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อยางไรก็ตามผลตอบแทนสุทธิของเกษตรกรอาจเปลี่ยนแปลงได ขึ้นกับราคา ปริมาณผลผลิต และความตองการ

ของตลาด  ณ ชวงเวลานั้น ๆ สอดคลองกับการศึกษาของกรมพัฒนาที่ดิน (2558) ไดวิเคราะหตนทุนและ

ผลตอบแทนของการผลิตขาวในพื้นที่ไมเหมาะสม เปรียบเทียบกับการปรับเปลี่ยนไปผลิตสินคาอื่นที่มีความเหมาะสมใน

พื้นที่เดียวกัน พบวา ผลตอบแทนการปลูกขาวในพื้นที่เหมาะสมเล็กนอย (S3) และไมเหมาะสมขาวนาป (N) 

เกษตรกรจะไดรับผลตอบแทนสุทธิ 761.65 บาทตอไร เปรียบเทียบกับกรณีการผลิตพืชชนิดอื่นซึ่งมีศักยภาพ 

ในพื้นที่เดียวกัน (S1 และ S2) ทดแทนการปลูกขาว พบวา ผลตอบแทนสุทธิของสินคาเกษตรที่มีความเหมาะสมกับ

พื้นที่นั้นใหผลตอบแทนสุทธิสูงกวาขาวทั้งหมด ไดแก ออยโรงงาน ขาวโพดเลี้ยงสัตว ปาลมน้ำมัน หญาเนเปยร และ

ปลานิล  

จากการทบทวนเอกสารทำใหทราบถึงวิธีการที ่ใชในการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทน ซึ่ง 

เกษตรกรที่เขารวมโครงการที่ปรับเปลี่ยนการผลิตพืชในพื้นที่ไมเหมาะสมเปนสินคาเกษตรชนิดอื่นที่มีความ

เหมาะสมกับพื้นที่ จะไดผลตอบแทนที่คุมคามากกวาการผลิตพืชเดิม แตอยางไรก็ตามเกษตรกรมีโอกาสไดรับ

ผลตอบแทนนอยลงเชนกัน เนื ่องจากผลตอบแทนขึ้นกับราคา ปริมาณผลผลิตและความตองการของตลาด  

ณ ชวงเวลานั้น ๆ โดยในการประเมินผลครั้งนี้จะใชวิธีการวิเคราะหตนทุนละผลตอบแทน ซึ่งมีการนำตนทุน 

ที่ไมเปนเงินสด หรือตนทุนทางเศรษฐศาสตรมาคำนวณดวยเพื่อใหครอบคลุมคาใชจายใหมากที่สุด ใหผลการ

วิเคราะหมีความแมนยำมากขึ้น 

2.1.2 การวัดประสิทธิภาพ 

จากการตรวจเอกสารเกี่ยวกับความหมายและวิธีการวัดประสิทธิภาพ พบวา มีการใหความหมาย

และวิธีการวัดประสิทธิภาพไวอยางหลากหลาย ดังน้ี 

คณะกรรมการใหความชวยเหลือดานการพัฒนา (Development Assistance Committee: 

DAC) ภายใตองคการเพื ่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Co-

operation and Development: OECD) ไดนิยามความหมายของคำวาประสิทธิภาพวาเปนการประเมินผลผลิต

ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณซึ่งเปนผลมาจากปจจัยนำเขาของโครงการวิจัย ทั้งน้ี โดยทั่วไปอาจเปรียบเทียบกับ

ทางเลือกอื่นที่สามารถนำไปสูผลผลิตประเภทเดียวกันเพื่อดูวาแนวทางใดมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยการ

ประเมินประสิทธิภาพนั้นเหมาะสมกับทุกประเภทของการประเมินผลที่มีขอมูลและงบประมาณเพียงพอ 

(ALNAP, 2006; Chianca, 2008 อางถึงใน สุวรรณา ประณีตวตกุล, ปยะทัศน พาฬอนุรักษ, และกัมปนาท 

วิจิตรศรีกมล, 2561) 

มณีรัตน ธีระวิวัฒน (2558) กลาววา การประเมินประสิทธิภาพของโครงการ (efficiency) เปน

การเปรียบเทียบระหวางผลที่เกิดจากการดำเนินงานกับปจจัยนำเขาทั้งหมดที่ใชไป  

ศูนยประเมนิผล (2556) ไดใหความหมายของคำวาประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง ผลสำเร็จ

ในการดำเนินกิจกรรมของโครงการหรือในขบวนการเปลี่ยนปจจัยการผลิตไปเปนผลผลิต ใชเวลาหรือตนทุนตอ
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หนวยต่ำที่สุดหรือไม ประสิทธิภาพแบงเปน 2 ประเภท คือ ประสิทธิภาพเกี่ยวกับเวลา และประสิทธิภาพ

เกี่ยวกับคาใชจาย 

องคการบริหารสวนตำบลบานสหกรณ (มปป.) กลาววา การประเมินประสิทธิภาพเปนการ

เปรียบเทียบผลลัพธที่ได กับทรัพยากรที่ใชไปในการดำเนินงาน ทรัพยากรที่ใชนอกจากงบประมาณแลว ยังหมาย

รวมถึงทรัพยากรมนุษย ทรัพยากรทางการจัดการและเวลาที่ใชไปในการดำเนินงาน ประกอบดวยตัวชี้วัด 4 

ประการ คือ  

(1) สัดสวนผลผลิตตอคาใชจาย เปนตัวชี ้วัดประสิทธิภาพการใชทรัพยากรทางการเงินของ 

โครงการเพื ่อใหไดผลผลิตที ่เหมาะสมและคุ มคากับการลงทุน ซึ ่งจะชวยใหเกิดการใชจายเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ สมประโยชน ลดคาใชจายและประหยัดตนทุนการผลิต  

(2) ผลิตภาพตอกำลังคน เปนตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตตอบุคลากรหรือเจาหนาที่โครงการ  

ซึ่งนอกจากจะเปนตัวช้ีถึงประสิทธิภาพแลวการดำเนินงานแลว ยังแสดงถึงสมรรถนะและศักยภาพของทรัพยากร

บุคคลในการดำเนินโครงการ และจะเปนแนวทางในการปรับขนาดกำลังคนที่เหมาะสมในการดำเนินกิจกรรม 

และการเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรในระยะยาวอีกดวย  

(3) ผลิตภาพตอหนวยเวลา เปนตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตในชวงเวลา อาทิ จำนวน ครัวเรือน

ที่ไดรับการอบรมอาชีพเสริมนอกภาคเกษตรตอเดือน จำนวนนักเรียนที่เขาเรียนตอตามโครงการขยาย โอกาส

ทางการศึกษาในแตละป จำนวนผูประกอบการรายยอยที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนในแตละชวงไตรมาส  

(4) การประหยัดทรัพยากรการจัดการ เปนตัวชี้วัดความสามารถของโครงการในการประหยัด 

ทรัพยากรทางการบริหารจัดการ อาทิ การปรับลดคาใชจายที่ไมจำเปนในการดำเนินโครงการ การตัดทอน

ขั้นตอน การปฏิบัติซึ่งสงผลตอการลดคาใชจายของโครงการ การประหยัดคาพลังงานและคาสาธารณูปการคิด

เปนรอยละ ของคาใชจายรวม 

จากการตรวจเอกสาร สามารถสรุปไดวา การวัดประสิทธิภาพเปนการเปรียบเทียบผลสำเร็จที่ได

จากการดำเนินงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เทียบกับทรัพยากรหรือปจจัยนำเขาที่ใชไป ไดแก ตนทุนหรือ

งบประมาณ ทรัพยากรมนุษย รวมถึงเวลา วาผลที่ไดนั้นมีความคุมคาในการลงทุนหรือตนทุนตอหนวยผลผลิต

ต่ำสุดหรือไม หรือสามารถเกิดผลในชวงเวลาที่กำหนดหรือไม 

2.1.3 การวัดประสิทธิผล 

จากการตรวจเอกสารเกี่ยวกับความหมายและวิธีการวัดประสิทธิผล พบวา มีการใหความหมาย

และวิธีการวัดประสิทธิผลไวอยางหลากหลาย ดังน้ี 

คณะกรรมการใหความชวยเหลือดานการพัฒนา (Development Assistance Committee: 

DAC) ภายใตองคการเพื ่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-

operation and Development: OECD) ไดนิยามความหมายของคำวาประสิทธิผลวาเปนการประเมินวา
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โครงการวิจัย ไดบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ หรือความคาดหวังดาน ผลผลิตจากงานวิจัยไดหรือไม หรือ 

ประสิทธิผลอีกนัยหนึ่ง คือ ทันเวลาตอการใชงาน เหมาะสมกับการประเมินหนวยงานเดียว (ALNAP, 2006; 

Chianca, 2008 อางถึงใน สุวรรณา ประณีตวตกุล และคณะ, 2561) 

มณีรัตน ธีระวิวัฒน (2558) กลาววา การประเมินประสิทธิผลของโครงการ (effectiveness) 

หมายถึง การประเมินสัดสวนระหวางผลที่เกิดขึ้นจริงจากการดำเนินงานโครงการในชวงระยะเวลาที่กำหนดกับ

เปาหมายตามวัตถุประสงคที่กำหนดไวในแผน 

ศูนยประเมินผล (2556) กลาววา ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ผลสำเร็จนั้นๆ บรรลุ

เปาหมายตามวัตถุประสงคระยะสั้น หรือระยะยาวหรือไม 

องคการบริหารสวนตำบลบานสหกรณ (มปป.) กลาววา การประเมินประสิทธิผล เปนเกณฑ

พิจารณาระดับการบรรลุว ัตถุประสงคเฉพาะดาน โดยดูจากผลลัพธ จากการดำเนินงาน ตลอดจนการ

เปลี่ยนแปลงของประชากรกลุมเปาหมายตามโครงการ ประกอบดวยตัวช้ีวัด 4 ประการ คือ  

(1) ระดับการบรรลุเปาหมาย เปนตัวชี้วัดวาโครงการบรรลุเปาหมายดานใดบางและการบรรลุ 

เปาหมายสงผลตอประชากรเปาหมายอยางไร โดยสามารถวัดการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณและคุณภาพของ 

ประชากรเปาหมาย อาทิ การบรรลุเปาหมายดานเศรษฐกิจ สังคม  

(2) ระดับการมีสวนรวม เปนตัวชี้วัดความสำเร็จโดยใหความสำคัญกับมิติการมีสวนรวม โดย 

สามารถอธิบายความสัมพันธเชิงเหตุผลไดวาการมีสวนรวมของประชาชนสงผลตอระดับความสำเร็จมากนอย 

เพียงไร และโครงการจะปรับปรุงสงเสริมการมีสวนรวมไดอยางไร ระดับการมีสวนรวมสามารถวัดจาก จำนวน 

ประชากร ความถี่ระดับและกิจกรรม ซึ่งครอบคลุมการรวมตัดสินใจ วางแผนและติดตามผล  

(3) ระดับความพึงพอใจ เปนเกณฑวัดระดับการยอมรับ โดยอาจพิจารณาจากสัดสวนของ 

ประชากรเปาหมายที่พึงพอใจกับบริการของรัฐ สัดสวนของครัวเรือนที่พอใจการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ 

โครงการ ระดับความพึงพอใจในมาตรการตามโครงการ  

(4) ความเสี่ยงของโครงการ เปนตัวชี้วัดประสิทธิผลเพื่อดูวาโครงการมีความเสี่ยงในการบรรลุ 

เปาหมายดานใดดานหน่ึงหรือเปาหมายรวมของโครงการหรือไม ซึ่งคาความเสี่ยงจะประเมินจากการเปลี่ยนแปลง 

สภาวะแวดลอมของโครงการ ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสิ่งแวดลอม ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

จากการตรวจเอกสารการวัดประสิทธิผลของโครงการ หมายถึง หลังจากการดำเนินโครงการน้ัน

แลว ผลลัพธที่เกิดขึ้นสามารถบรรลุวัตถุประสงคของโครงการที่ต้ังไวไดหรือไม 

 2.1.4 การวิเคราะหความคุมคาของโครงการ 

นเรศ จันอูด (2563) วิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนในการปลูกกลวยหอมทองของเกษตรกรใน

เขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ดวยการวิเคราะหมูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value) อัตราผลตอบแทนภายใน 

(Internal Rate of Return) ผลตอบแทนจากเงินลงทุน (Return on Investment) และระยะเวลาคืนทุน โดย
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กำหนดอายุของโครงการเทากับ 5 ป เนื่องจากหลังจาก 5 ปแลวเกษตรกรตองทำการปลูกกลวยใหมเหมือน

แรกเริ ่มเนื ่องจากผลผลิตลดลงไมคุ มคากับการดูแลตอ และอัตราคิดลดเทากับรอยละ 6.875 พบวา  

ในการปลูกกลวยหอมทอง เกษตรกรจะไดรับผลผลิตและมีรายไดหลังจากการปลูกกลวย 1 ป  โดยผลการศึกษา

ทั้งมูลคาปจจุบันสุทธิเทากับ 45,887.04 บาท อัตราผลตอบแทนภายใน รอยละ 7.19 อัตราผลตอบแทนจากเงิน

ลงทุนเทากับ 1.06 และระยะเวลาคืนทุน 2 ป 10 เดือน 11 วัน นอกจากนี้ ประภาพร กิจดำรงธรรม (2560) 

ทำการศึกษาความเปนไปไดทางการเงินของธุรกิจการจำหนายขาวอินทรีย กรณีศึกษากลุมเกษตรอินทรีย 

บานดอนเจียง อำเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ดวยวิธีการเดียวกับ นเรศ จันอูด โดยกำหนดอายุโครงการ 10 ป 

แตผลการศึกษา พบวา ธุรกิจการจำหนายขาวอินทรียของกลุมไมคุมคากับการลงทุนเน่ืองจาก มูลคาปจจุบันสุทธิ

เทากับ -1,091,743 บาท อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุนเทากับ 0.53 อัตราผลตอบแทนภายในติดลบ และ

ระยะเวลาคืนทุน 17.65 ป แสดงถึงความไมคุมคาในการลงทุน 

นอกจากการวิเคราะหความคุ มคาในการลงทุนของเกษตรกรหรือภาคเอกชนแลวยังมีการ

วิเคราะหความคุมคาในการลงทุนโครงการของภาครัฐ โดย นงนภัส เจียมเงิน และอารีรัตน เส็นสด (2560) 

 ไดวิเคราะหการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาทาเทียบเรือชายฝงของทาเรือกรุงเทพ ไดวิเคราะหปจจัยภายนอก

และภายใน ความคุมคาของการลงทุน โดยไดกำหนดใหเครื่องมือทุนแรงและพ้ืนที่ทาเทียบเรือชายฝงมีอายุการใช

งาน 10 ป พบวา ตองใชระยะเวลาคืนทุนประมาณ 6 ป 5 เดือน 16 วัน โดยมีมูลคาปจจุบันสุทธิเทากับ 

882,650,365 บาท และอัตราผลตอบแทนของโครงการ (IRR) เทากับ 25.48 ซึ่งสูงกวาอัตราตนทุนถัวเฉลี่ย  

ถวงน้ำหนักที่การทาเรือฯ กำหนดไว คือ รอยละ 10 จึงมีความเหมาะสมที่จะลงทุนโครงการ นอกจากนี้ สุมาลี 

พยุหนาวีชัย (2544) ไดประเมินตนทุนและผลตอบแทนโครงการอะเมซิ่ง ไทยแลนด ป 2541-2542 เพื่อประเมิน

ประสิทธิภาพทางการเงินดานตนทุนและผลตอบแทน รวมถึงประสิทธิผลการดำเนินงานของโครงการตาม

เปาหมาย ผลการศึกษาพบวา โครงการยังไมมีความเปนไปไดทางการเงินเมื่อเทียบกับผลการดำเนินงานในอดีต 

และเมื่อพิจารณาจากระยะเวลาคืนทุน อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของโครงการ และอัตราผลตอบแทนตอตนทุน 

พบวาโครงการขาดประสิทธิภาพทางการเงิน ถึงแมวาจะบรรลุเปาหมายดานจำนวนนักทองเที่ยว แตเปาหมาย

ของโครงการดานรายไดยังคงขาดประสิทธิผล 

จากการตรวจเอกสาร พบวา ในการวิเคราะหความคุมคาของโครงการ สามารถใชไดกับการลงทุน

ทั้งภาคเอกชนและโครงการของภาครัฐ ซึ่งนิยมวิเคราะหหลายวิธีการเพื่อประกอบการพิจารณาวาการลงทุนหรือ

ใชจายนั้นมีความคุมคาทางการเงินหรือไม ไดแก มูลคาปจจุบันสุทธิ อัตราผลตอบแทนภายใน อัตราสวนตนทุน

และผลตอบแทน และระยะเวลาคืนทุน โดยมีการกำหนดอายุของโครงการในการวิเคราะห ซึ่งในการประเมินผล

ครั้งนี้ จะใชการวิเคราะหความคุมคาโดยการคำนวณระยะเวลาคืนทุน เนื่องจากในการดำเนินโครงการเกษตรกร

มีการปรับเปลี่ยนที่แตกตางกันไปในแตละกิจกรรม ซึ่งคาดวาในปแรกเกษตรกรยังคงไมไดรับผลตอบแทนอยาง

เต็มที่ จึงวิเคราะหเพ่ือใหทราบถึงระยะเวลาที่ผลตอบแทนที่เกษตรกรไดรับ จะมากกวางบประมาณที่ไดใชจายไป  
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2.2 แนวคิดและทฤษฎี 

 2.2.1 แนวคิดการประเมินผล 

การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง กระบวนการที่จะวัดและทำการวิเคราะหวาผลที่เกิดจาก

การดำเนินงานนั้นตรงกับวัตถุประสงคของโครงการหรือไม การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลหรือ

ผลกระทบเปนไปตามที่วางแผนหรือไม การประเมินผลมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลที่เกิดขึ้น ทั้งในแงบวกและแงลบ

เพื่อนำผลที่เกิดขึ ้นไปใชในการปรับปรุงโครงการเดิมหรือจัดทำโครงการใหม โดยการประเมินผลโครงการ  

แบงออกเปน 3 ประเภทตามระยะเวลาของโครงการ (บรรเทิง มาแสง, 2546 อางถึงใน สำนักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร, 2562ข) ดังน้ี  

1) การประเมินผลกอนเริ่มโครงการ (Ex–ante or Pre–Project Evaluation) เปนการประเมนิผลกอน

การดำเนินงานตามโครงการ วัตถุประสงคในการประเมินผลน้ี เพ่ือศึกษาความเปนไปไดของโครงการ โดยการวิเคราะห

วาผลที่จะไดตามโครงการน้ัน จะคุมกับการลงทุนหรือไม เปนการวิเคราะหเสนอผูที่มีหนาที่ในการอนุมัติโครงการ 

  2) การประเมินผลระหวางการดำเนินงานโครงการ (Ongoing or Concurrent Evaluation) เปน

การประเมินผลในระหวางการดำเนินงานตามโครงการ ซึ่งเปนการวิเคราะหถึงความสัมพันธระหวางผลผลิตที่ไดกับ

ผลกระทบในระยะสั้นของโครงการ การประเมินผลในระยะนี้มีวัตถุประสงคเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานตาม

โครงการใหดีขึ ้น ซึ ่งจะเปนการปองกันไมใหโครงการลมเหลว นอกจากนี้บทเรียนที่ไดจากการประเมินผล 

ยังสามารถนำไปใชในการจัดทำโครงการอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะคลายกันได 

3) การประเมินผลหลังจากที่โครงการสิ้นสุดแลว (Ex–post Evaluation) เปนการประเมินผล

กระทบอันเกิดจากการดำเนินงานตามโครงการ โดยการเปรียบเทียบผลกระทบทางดานเศรษฐกิจและสังคม 

ระหวางกอนและหลังการดำเนินงาน เปนการวิเคราะหวาผลการดำเนินงานนั้นเปนไปตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว

หรือไม อยางไร นอกจากนี้บทเรียนซึ่งไมวาจะเปนความสำเร็จหรือลมเหลวของโครงการจะไดนำไปประกอบการ

พิจารณาเปนแนวทางในการวางโครงการอ่ืน ๆ ตอไป 

2.2.2 แนวคิดการประเมินผลเชิงตรรกะ 

รูปแบบการประเมินผลเชิงตรรกะ (Logic Model) เปนวิธีการสื่อสารที่เปนระบบและเห็นภาพ

ไดชัดเจน ที่สามารถนำเสนอความเขาใจรวมกันเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางทรัพยากรที่นำมาใชในการ

ปฏิบัติงานของแผนงานหรือโครงการ การจัดกิจกรรมตาง ๆ และผลงานที่ตองการใหบรรลุผลสำเร็จตามที่

คาดหวังไว (W.K. Kellogg Foundation, 2004 อางถึงใน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2562ข) 

รูปแบบเชิงตรรกะ (Logic Model) มี 5 องคประกอบ คือ 

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

จัดองคกร และชุมชน ที่แผนงานสามารถจัดหาไดเพ่ือดำเนินงาน 
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2) กิจกรรมของแผนงาน (Activities) เปนสิ่งที่แผนงานจัดทำโดยใชทรัพยากร กิจกรรมทั้ง

กระบวนการ เครื่องมือ เหตุการณ เทคโนโลยี และการกระทำที่เปนสวนที่แผนงานต้ังใจจะทำ กิจกรรมการพัฒนา

น้ี จะนำไปสูการเปลี่ยนแปลงหรือแผนงานที่ตองการบรรลุผลสำเร็จ ซึ่งไดแก ผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบ 

3) ผลผลิต (Outputs) เปนผลที่เกิดขึ้นโดยตรง จากการจัดกิจกรรมของแผนงาน และอาจ

ครอบคลุมถึงประเภท ระดับ และเปาหมายของการใหบริการที่สงมอบของแผนงาน 

4) ผลลัพธ (Outcomes) เปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความรู ทักษะ สถานภาพ และระดับ

ของหนาที่การงานของผูมีสวนรวมในแผนงาน 

5) ผลกระทบ (Impact) เปนการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งใจและไมตั้งใจที่เกิดขึ้นในองคกร ชุมชน หรือ

ระบบ อันเปนผลการสืบเน่ืองจากการจัดกิจกรรมของแผนงาน ซึ่งโดยปกติจะทำการประเมินผลกระทบเมื่อสิ้นสุด

ระยะเวลาของแผนงาน 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : W.K. Kellogg Foundation, 2004 อางถึงใน สำนกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2562ข 

ภาพที่ 2.1 รูปแบบเชิงตรรกะ (Logic Model) 

 2.2.3 แนวคิดพื้นฐานเก่ียวกับตนทุนการผลิตและผลตอบแทน 

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรมีหลักเกณฑแนวคิดในการจัดทำขอมูลตนทุนการผลิต คือ เปนตนทุน

ทางเศรษฐศาสตร เปนตนทุนการผลิตของผลผลิตของเกษตรกร และเปนตนทุนเฉลี่ย (ศิริวัฒน ทรงธนศักด์ิ, 

2562 อางถึงใน เอกราช ตรีลพ, 2563) 

1) ตนทุนทางเศรษฐศาสตร หมายถึง 

(1) คาใชจายทุกกิจกรรมการผลิต ตั้งแตเตรียมดิน จนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิต มีรายการที่ชัดเจน  

ไมซ้ำซอน 

“ทรัพยากรที่มีความ

จำเปนจริง ๆ สำหรับ

การดำเนินงานของ

แผนงาน” 

“ถาไดนำทรัพยากร

เขาสูแผนงานแลว...  

ก็จะจัดทำกิจกรรมได” 

“ถาจัดทำกิจกรรมไดแลว...

ก็จะสงมอบผลิตภัณฑหรือ

บริการใหแกผูรับบริการได” 

“ถาจัดทำกิจกรรมตามที่

ต้ังใจไดแลวเสร็จ...ก็จะทำให

ผูรับบริการไดรับประโยชน

ตามที่ต้ังใจไว” 

“ถาผูรับบริการไดรับ

ประโยชนไดตามที่ต้ังใจ

ไวแลว...ก็จะสงผลใหเกิด

การเปล่ียนแปลงของ

องคการ ชุมชนหรือ

ระบบที่คาดหวัง” 

ทรัพยากร/  

ปจจัยนำเขา 

(Resources/ 

Inputs) 
กิจกรรม 

(Activities) 

ผลผลิต 

(Outputs) 

ผลลัพธ 

(Outcomes) 

ผลกระทบ 

(Impacts) 

     1 2 3 4 5 

แผนงานที่จัดเตรียมไว ผลที่ต้ังใจหรือผลที่คาดหวังไว 
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(2) คาใชจายเฉพาะที่เกษตรกรไดใชจายไปในชวงระยะเวลาการผลิตพืชน้ัน 

(3) คาใชจายทั้งที่จายไปเปนเงินสดและไมเปนเงินสด โดยคาใชจายที่เปนเงินสดจากการจาง 

การซื้อ การเชาทรัพยสินและคาเชาดิน สวนคาใชจายที่ไมเปนตัวเงิน คิดจากการประเมินคาใชจายกรณีการใช

แรงงาน วัสดุปจจัย เครื่องมือของตนเองหรือของครัวเรือน ที่ไมไดจาง ไมไดซื้อ ไมไดเชา 

(4) คาเสียโอกาสเงินลงทุน ซึง่เปนการประเมินโดยการคำนวณใสไวในโครงสรางตนทุนเปน

คาใชจายไมเปนเงินสดดวย 

ตนทุนทางเศรษฐศาสตรจะแตกตางจากตนทุนทางบัญชีตรงที่ตนทุนทางบัญชีจะคิดเฉพาะ

รายการที่เปนเงินสด 

2) ตนทุนการผลิต ของผลผลติของเกษตรกร หมายถึง 

(1) ตนทุนของผลผลิตพืชที่ยังอยูในมือของเกษตรกรไมขายผลผลิตแบบตกเขียวไปกอนแลว 

(2) คาใชจายที่นำมาคิดเปนตนทุนการผลิตจะคิดตั้งแตเริ่มตนการผลิตตั้งแตเตรียมดินจนถึง

เก็บเกี่ยวไดผลผลิต หากใชจายลงทุนไปแลวไมไดผลผลิต หรือผลผลิตเสียหายก็จะไมมีตนทุนของผลผลิตจะมีแต

คาใชจายของกิจกรรมการผลิตเทาน้ัน 

(3) เปนตนทุนคาใชจาย ณ ไรนา ไมรวมคาขนสงผลผลิตไปขาย 

3) ตนทุนเฉลี่ย หมายถึง 

(1) คาใชจายของเกษตรกรทุกรายที่เปนตัวอยาง ไมใชของรายใดรายหน่ึง 

(2) คำนวณตนทุนดวยวิธีเฉลี่ยถวงน้ำหนักดวยพ้ืนที่เพาะปลูก หรือนำเน้ือที่ปลูกของ แตละ

รายตัวอยางมาพิจารณาดวย 

4) โครงสรางตนทุนการผลิตพืชไมยืนตน 

เน่ืองจากไมผลไมยืนตนเปนพืชที่ปลูกครั้งเดียวสามารถยืนตนและใหผลผลิตไดหลายป การคิด

ตนทุนเฉพาะปที่ใหผลผลิตอยางเดียวจะทำใหไดขอมูลไมครบถวน เพราะกอนที่มีผลผลิตใหเก็บเกี่ยวผลผลิตได 

เกษตรกรตองลงทุนในกิจกรรมตาง ๆ ไดแก การเตรียมดิน การปลูก และการบำรุงรักษาจนกวาจะใหผลผลิต 

ดังนั้น การคิดตนทุนการผลิตไมผลไมยืนตน จึงแบงออกเปน 2 ชวง คือ ตนทุนกอนใหผลผลิต เปนการนำ

คาใชจายทั้งหมดที่เกิดขึ้นตั้งแตปแรกจนถึงปกอนใหผลผลิต นำไปคิดเฉลี่ย แลวนำไปกระจายเปนคาใชจายตอป

ในทุกชวงอายุที่ใหผลผลิต และตนทุนชวงใหผลผลิต เปนการนำคาใชจายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ทุกกิจกรรมตั้งแตปที่

เริ่มใหผลผลิตจนถึงสิ้นอายุขัย ดังนั้นตนทุนรวมตอไรตอป ของไมผลไมยืนตน เทากับตนทุนกอนใหผลผลิตตอไร

บวกดวยตนทุนชวงใหผลผลิตตอไร 

จากแนวคิดตนทุนทางเศรษฐศาสตร ที่คิดคาใชจายที่เกิดขึ้นทั้งหมดในชวงเวลาของการผลิต 

คิดทั้งที่จายไปเปนเงินสด และไมเปนเงินสด จากการจางแรงงาน การซื้อหาปจจัยการผลิต วัสดุอุปกรณ และการ

เชาที่ดิน นอกน้ียังคิดคาเสียโอกาสเงินลงทุน ซึ่งจะแตกตางจากตนทุนทางบัญชี คือ ตนทุนทางบัญชี จะคิดเฉพาะ

รายการที่เปนเงินสดเทาน้ัน โดยโครงสรางตนทุนการผลิตพืชจะมีองคประกอบ ดังน้ี 
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(1) ตนทุนผันแปร 

คาแรงงาน ไดจากคาแรง คาจาง ทั้งแรงงานคน เครื่องจักร ในกิจกรรมตาง ๆ  ดังน้ี 

คาเตรียมดิน ประกอบดวย คาจางไถกลับหนาดิน ไถระเบิดดินดาน ไถปน ไถแปร 

คราด ทำเทือก ชักรอง ซึ่งกิจกรรมเตรียมดินจะขึ้นอยูกับพฤติกรรมการปลูกของแตละชนิดพืช และแตละพ้ืนที่ 

คาปลูก ขึ้นอยูกับพฤติกรรมและชนิดพืชที่ปลูก คือ คาจาง ปก ดำ หวาน หยอด วาง

แนว ขุดหลุม นำตนพันธุลงปลูกในหลมุพรอมกลบและปกไมค้ำ รวมทั้งปลูกพืชคลุมดิน 

คาดูแลรักษา ประกอบดวย คาจางดายหญาตัดหญา พรวนดิน ใหน้ำ ใสปุย ฉีดพนยา

สารปราบวัชพืช/ศัตรูพืช รวมทั้งการตัดแตงกิ่ง ใบ ทรงพุม (ถามี) 

คาเก็บเกี่ยว เปนคาจางในกิจกรรมเก็บเกี่ยวผลผลิต หมายรวมถึง ทุกกิจกรรมตั้งแต เก็บ

เกี่ยว ขุด หัก กรีด เก็บ มัด สี รวมรวม ขน ตาก แปรรูปอยางงาย การคิดคาจางขึ้นอยูกับการตกลงกันระหวางผู

จางกับผูรับจาง เชน คิดเปนคาจางรายวัน (บาทตอวัน) คิดตอหนวยผลผลิต (บาท/กก.) หรือคิดเปนเนื้อที่ (บาท

ตอไรหรือบาทตอตน) โดยนำความสามารถของแรงงานมาพิจารณาดวย 

คาวัสดุ ประกอบดวย 

คาพันธุ เมล็ดพันธุ กลาพันธุ ทอนพันธุ กิ่งพันธุ ตนพันธุ กรณีไมผลไมยืนตนจะหมาย

รวมทั้งที่ปลูกในปแรก และปลูกซอม 

คาปุย ที่เกษตรกรใช เชน ปุยอินทรีย ปุยชีวภาพ และปุยเคมีคาสารกำจดัวัชพืชและ

ศัตรูพืช เชน สารปองกันและฆาหญา สารปองกันและปราบโรคแมลงและศัตรูพืชอ่ืน ๆ 

คาน้ำมันเช้ือเพลิงและคาไฟฟา ที่ใชกับเครื่องจักรเครื่องมือที่ใชในกิจกรรม 

การผลิตที่เกษตรกรมีไวใชเอง ไมไดจางหรือจางเฉพาะคาแรง 

คาวัสดุสิ ้นเปลืองและวัสดุอื ่น ๆ ที่มีอายุใชงานไมเกิน 1 ป อาทิ ถุงพลาสติก ถุง

กระสอบ เชือก ตอก เขง ถุงมือ ถุงเทา รองเทาบูท ที่เกษตรกรใชในกิจกรรมการผลิต 

คาซอมแซมอุปกรณและทรัพยสิน เปนคาซอมแซมอุปกรณเครื่องจักรเครื่องมือ

ทรัพยสินโรงเรือนที่เกษตรกรมีไวใชเองในกิจกรรมการผลิต และเปนอุปกรณชุดเดียวกับที่คิด คาเสื่อมราคา 

คาเสียโอกาสเงินลงทุนในตนทุนผันแปร หมายถึง เงินลงทุนที่เปนคาใชจายในการจัดซื้อ

จัดหาปจจัยการผลิต ที่เปนปจจัยผันแปรทั้งคาแรง และคาวัสดุ นำไปคิดเปนคาเสียโอกาสเงินลงทุน มองได 2 

กรณี คือ กรณีที่เกษตรกรใชเงินทุนตนเองไมไดกู ก็เรียกวาคาเสียโอกาสเงินลงทุน (ซึ่งไมเปนเงินสด) สวนกรณี

เกษตรกรรายที่กู มาลงทุน จะคิดเปนคาดอกเบี้ยเงินกู (เปนเงินสด) ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ

การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทั้งน้ีจะคิดใหตามอายุของพืชน้ัน ซึ่งมีวิธีการคำนวณ ดังน้ี 

𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 = 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑂𝑂(
𝑀𝑀
12

)(𝑖𝑖) 

โดยที่ OPC คอื คาเสียโอกาสเงินลงทุนในตนทุนผันแปร 

TVC คือ ตนทนุผันแปรทั้งหมดตอไร ทั้งที่เปนเงินสดและไมเปนเงินสด 
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M    คือ ชวงเวลาการผลิต (เฉลี่ย 12 เดือน) ต้ังแตเริ่มการผลิตจนถึง เกบ็

เกี่ยวผลผลิต 

i คือ อัตราคาเสียโอกาส ใชอัตราดอกเบ้ียเงินกู ธ.ก.ส.  

(2) ตนทุนคงที ่
คาเชาที่ดิน หรือคาใชที่ดิน กรณีไมมีที่ดินเปนของตนเอง ตองเชาที่ดินและมีการจาย 

คาเชาจริง (ทั้งที่เปนเงินสด หรือผลผลิต) เรียกวา คาเชา สวนกรณีเปนที่ดินของตนเอง ไมไดเชา เรียกวา คาใช

ที่ดิน ซึ่งไมเปนเงินสดโดยประเมินเทียบเคียงจากอัตราคาเชาในพ้ืนที่ 
คาเสื่อมอุปกรณการเกษตร เปนคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการกระจายมูลคาของทรัพยสิน 

ที่ซื ้อไวใชงานในการผลิต หรือเปนการปนสวนที่คิดคาเสื่อมราคาของสินทรัพยอยางมีระบบตลอดอายุการ 

ใชประโยชนของทรัพยสินน้ัน โดยจะคิดประเมินเปนมูลคาตอไร ไมเปนเงินสด ซึ่งมีวิธีการคำนวณ ดังน้ี 

𝐷𝐷 =  
(𝐵𝐵𝑇𝑇 − 𝑆𝑆𝑇𝑇)

𝑁𝑁
(
𝑀𝑀
12

)(𝑈𝑈)(
1
𝐴𝐴

) 

โดยที่   D คือ คาเสื่อมราคาตอปทรัพยสิน 

BV คือ มูลคาแรกซื้อหรือสรางทรัพยสิน 

SV คือ มูลคาซากทรัพยสินเมื่อหมดอายุการใชงาน 

M คือ ชวงเวลาการผลิต (เฉลี ่ย 12 เดือน) ตั ้งแตเริ ่มการผลิตจนถึง 

เก็บเกี่ยวผลผลิต 

N คือ อายุการใชงานของทรัพยสิน 

U คือ รอยละการใชงานทรัพยสินในการผลิต 

A คือ เน้ือที่เพาะปลูก 

คาเสียโอกาสเงินลงทุนในอุปกรณการเกษตร คิดจากคาใชจายที่ประเมินหรือคำนวณขึ้น

จากแนวคิดคาเสียโอกาสในเงินลงทุน ที่นำไปจัดซื้อจัดหาทรัพยสินตาง ๆ เชน เครื่องมืออุปกรณการเกษตร

โรงเรือน สิ่งกอสราง เพ่ือมาใชในกิจกรรมการผลิตสินคาเกษตรน้ัน มาคิดคาเสียโอกาสที่จะไดรับผลตอบแทนจาก

การนำทรัพยากรหรือเงินลงทุนนั้นไปใชในกิจกรรมการผลิตอื่น ซึ่งอัตราคาเสียโอกาสที่ใชประเมินนั้นจะใช

ดอกเบ้ียเงินกูของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร ซึ่งมีวิธีการคำนวณ ดังน้ี 

𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 =  
(𝐵𝐵𝑇𝑇 + 𝐸𝐸𝑇𝑇)

2
(
𝑀𝑀
12

)(𝑖𝑖)(𝑈𝑈)(
1
𝐴𝐴

) 

โดยที่ OPI คือ คาเสียโอกาสเงินลงทุนในทรัพยสิน 

BV คือ มูลคาแรกซื้อหรือสรางทรัพยสิน 

EV คือ มูลคาซากทรัพยสินเมื่อหมดอายุการใชงาน 

M คือ ชวงเวลาการผลิต (เฉลี ่ย 12 เดือน) ตั ้งแตเริ ่มการผลิตจนถึง    

เก็บเกี่ยวผลผลิต 

i คือ อัตราคาเสียโอกาส ใชอัตราดอกเบ้ียเงินกู ธ.ก.ส.  
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U คือ รอยละการใชงานทรัพยสินในการผลิต 

A คือ เน้ือที่เพาะปลูก 

(3) ตนทุนรวมตอไรหรือ ตนทุนตอพื้นที่ (บาทตอไร) คำนวณไดจากการรวมคาใชจายทั้งหมด

ที่ใชไปในการลงทุนการผลิตพืชน้ัน ทั้งตนทุนผันแปรและตนทุนคงที่ 

5) แนวคิดเกี่ยวกับผลตอบแทน 

ผลตอบแทน (Revenue) คือ ผลประโยชนที่ไดรับจากผลผลิตที่ทำการผลิต การพิจารณา

ผลตอบแทนการผลิตจะมากหรือนอยเพียงใด สามารถวิเคราะหจากรายไดทั้งหมด ตนทุนทั้งหมด และกำไรสุทธิ  

โดยคิดเฉลี่ยตอพ้ืนที่เพาะปลูก 1 ไร ดังน้ี 

รายไดทั้งหมด = ราคาผลผลติ x จำนวนผลผลิต 

ตนทุนทั้งหมด = ตนทุนผันแปร + ตนทุนคงที่ 

กำไรสุทธิ = รายไดทั้งหมด – ตนทุนทั้งหมด 

 2.2.4 การประเมินความคุมคา  

ระยะคืนทุน (Payback Period: PB) ก็คือ ระยะเวลาที่มีหนวยเปนปซึ่งทำใหเงินลงทุนไปไดรับ

คืนมา โครงการที่มีระยะคืนทุนต่ำเปนโครงการที่มีความคุมคาการลงทุนมากกวาโครงการที่มีระยะคืนทุน 

หลายป ระยะเวลาคืนทุนถือเปนการประเมินความคุ มค าโครงการในเบื ้องตนที ่สามารถประเมินได 

โดยไมมีความยุงยากมากนัก การวิเคราะหความคุมคาโครงการตามวิธีการประเมินระยะคืนทุน มีวิธีคำนวณดังน้ี 

(รวี ลงกานี, 2563) 

  ระยะเวลาคืนทุน  = จำนวนปเต็มกอนถึงคืนทุนไดครบ + 
จำนวนเงินทีค่งเหลือตอนตนปหลังจำนวนปเต็มจนถึงคืนทนุไดครบ

กระแสเงินสดทีเ่กิดขึน้ระหวางปหลังจากจำนวนปเต็มของการคืนทนุ
 

ในทางปฏิบัตินั้นผูประเมินจะเปนผูตั ้งหรือกำหนดไวลวงหนาวาระยะเวลาคืนทุนที่เหมาะสม 

ที่สมควรจะใชเปนเกณฑเพ่ือตัดสินใจลงทุนในโครงการน้ันจะมีคาเปนกี่ป เชน ผูประเมินกำหนดไววาระยะคืนทุน

ที่เหมาะสมในการยอมรับโครงการคือระยะเวลา 3 ป ดังนั้น ระยะคืนทุนที่นานกวา 3 ปจะทำใหโครงการน้ัน 

ไมผานเกณฑการตัดสินใจลงทุน 

      2.2.5 การวัดทัศนคติ  

มาตรวัดแบบลิเคิรทสเกล (Likert Scale) ที่สรางขึ้นโดย Rensis Likert ถือเปนเครื่องมือการวัด

ขอมูลเชิงคุณภาพที่นิยมใชกันทั่วไป เพื่อใชวัดตัวแปร อาทิ ทัศนคติ ความเขาใจ ความคิดเห็น และความพึงพอใจ  

เปนตน ซึ่งวิธีการไดของมาตรวัดแบบลิเคิรทสเกล ตองออกแบบสอบถามระดับความคิดเห็นในคำถามแตละขอได

หลายระดับ (Rensis, 1932 อางถึงใน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2560) ในการประเมินผลครั ้งน้ี 

ไดแบงคะแนนออกเปน 5 ระดับ โดยกำหนดให พึงพอใจมากที่สุด เทากับ 5 พึงพอใจมาก เทากับ 4 พึงพอใจปานกลาง 

เทากับ 3 พึงพอใจนอยเทากับ 2 และพึงพอใจนอยที่สุด เทากับ 1  
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การกำหนดเกณฑคะแนนเปนชวง มีวิธีคำนวณ ดังน้ี 

ชวงคะแนนเฉลี่ย = คะแนนมาก – คะแนนนอย 

จำนวนระดับ 

ชวงคะแนนเฉลี่ย = 5 – 1 

5 

ชวงคะแนนเฉลี่ย = 0.80 

โดยที่  คะแนนมาก คือ คะแนนที่กำหนดมากที่สุด (5 คะแนน) 

  คะแนนนอย คือ คะแนนที่กำหนดนอยที่สุด (1 คะแนน) 

  จำนวนระดับ คือ ระดับการวัดที่กำหนด (5 ระดับ) 

เกณฑการพิจารณาชวงคาคะแนน โดยคะแนนเต็ม 5 จาก 5 ระดับ ชวงคาคะแนนเฉลี่ยแตละ

ระดับ คือ 

คาคะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง มีความเห็น/พึงพอใจในระดับนอยที่สุด 

คาคะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง มีความเห็น/พึงพอใจในระดับนอย 

คาคะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง มีความเห็น/พึงพอใจในระดับปานกลาง 

คาคะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง มีความเห็น/พึงพอใจในระดับมาก 

คาคะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง มีความเห็น/พึงพอใจในระดับมากที่สุด 



 

 



 

 

บทที่ 3 

สภาพทั่วไปของเกษตรกร 

 

3.1 สภาพทั่วไปของเกษตรกรที่เขารวมโครงการ 

 3.1.1 เพศ อายุ ระดับการศกึษา 

เกษตรกรที ่เขารวมโครงการรอยละ 51.34 เปนเพศชาย และรอยละ 48.66 เปนเพศหญิง  

โดยสวนใหญ รอยละ 40.43 มีอายุชวง 51-60 ป รองลงมา รอยละ 20.74 มีอายุชวง 41-50 ป รอยละ 31.91 

อายุ 61 ป ขึ้นไป และที่เหลือ รอยละ 6.92 มีอายุนอยกวา 40 ป (ตารางที่ 3.1) 

ตารางที่ 3.1 เพศและอายุของเกษตรกร 

รายการ รอยละ 

1. เพศ 100.00 

1.1 ชาย 51.34 

1.2 หญิง 48.66 

2. อาย ุ 100.00 

2.1 นอยกวา 30 ป 1.07 

2.2 31 - 40 ป 5.85 

2.3 41 - 50 ป 20.74 

2.4 51 - 60 ป 40.43 

2.5 61 ป ขึ้นไป 31.91 

ท่ีมา : จากการสำรวจ 

ดานระดับการศึกษาของเกษตรกร พบวา เกษตรกรสวนใหญจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา 

คิดเปนรอยละ 56.70 รองลงมาไดแก ระดับชั้นมัธยมปลาย รอยละ 19.92 ระดับมัธยมตน รอยละ 12.26 ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไป รอยละ 10.72 และมีเกษตรกร รอยละ 0.40 ที่ไมไดรับการศึกษา (ตารางที่ 3.2) 
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ตารางที่ 3.2 ระดับการศึกษาของเกษตรกร  

หนวย : รอยละ 

รายการ จำนวน 

1. สูงกวาปริญญาตร ี 2.68 

2. ปริญญาตรีหรือเทียบเทา  5.36 

3. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 1.53 

4. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  1.15 

5. มัธยมปลาย 19.92 

6. มัธยมตน 12.26 

7. ประถมศึกษา 56.70 

8. ไมไดศึกษา 0.40 

รวม 100.00 

ท่ีมา : จากการสำรวจ 

 3.1.2 ประสบการณในการประกอบอาชีพเกษตร 

เกษตรกรที่เขารวมโครงการมีประสบการณในการประกอบอาชีพเกษตร เฉลี่ย 31.36 ป เมื่อ

พิจารณาเปนชวงจำนวนปที่เกษตรกรมีประสบการณในการทำการเกษตร พบวา สวนใหญมีประสบการณในการ

ประกอบอาชีพเกษตร 31-40 ป คิดเปนรอยละ 27.27 รองลงมามีประสบการณ 21-30 ป คิดเปนรอยละ 24.79  

มีประสบการณ 41-50 ป คิดเปนรอยละ 17.36 มีประสบการณ 11-20 ป คิดเปนรอยละ 15.29 ไมเกิน 10 ป  

รอยละ 11.16 และมีประสบการณ 51 ป ขึ้นไป รอยละ 4.13 (ตารางที่ 3.3) 

ตารางที่ 3.3 ประสบการณในการประกอบอาชีพของเกษตรกร 

รายการ จำนวน 

1. ประสบการณในการประกอบอาชีพเกษตรเฉลี่ย (ป) 31.36 

2. ชวง (รอยละ)  

2.1 ไมเกิน 10 ป 11.16 

2.2 11-20 ป 15.29 

2.3 21-30 ป 24.79 

2.4 31-40 ป 27.27 

2.5 41-50 ป 17.36 

2.6 51-60 ป 3.72 

2.7 61 ปขึ้นไป 0.41 

รวม 100.00 

ท่ีมา : จากการสำรวจ 
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3.1.3 ลักษณะการประกอบอาชพี 

1) อาชีพหลัก 

เกษตรกรที่เขารวมโครงการสวนใหญ รอยละ 93.92 ประกอบอาชีพเกษตรเปนอาชีพหลัก 

รองลงมาร อยละ 2.76 ประกอบธ ุรก ิจการค าเป นหล ัก เช น ร านจำหน ายส ินค าอ ุปโภคบร ิ โภค  

รอยละ 1.66 ประกอบอาชีพอื่น ๆ เปนหลัก เชน ทนายความ ขาราชการบำนาญ รอยละ 1.10 ประกอบอาชีพ

รับจางทั่วไปเปนหลัก ที่เหลือรอยละ 0.56 รับเงินเดือนประจำเปนหลัก  

2) อาชีพรอง 

เกษตรกรที่เขารวมโครงการสวนใหญ รอยละ 45.86 ไมมีอาชีพรอง รองลงมารอยละ 17.13 

ประกอบอาชีพเกษตรเปนอาชีพรอง รอยละ 13.81 รับจางทั่วไป รอยละ 9.94 ประกอบธุรกิจการคา รอยละ 

7.73 รับจางทางการเกษตร ที่เหลือรับเงินเดือนประจำและประกอบอาชีพอ่ืน ๆ (ตารางที่ 3.4) 

ตารางที่ 3.4 การประกอบอาชีพของเกษตรกร  

หนวย : รอยละ 

รายการ อาชีพหลัก อาชีพรอง 

1. อาชีพเกษตร 93.92 17.13 

2. รับเงินเดือนประจำ 0.56 2.22 

3. รับจางทางการเกษตร - 7.73 

4. ประกอบธุรกิจการคา 2.76 9.94 

5. รับจางท่ัวไป 1.10 13.81 

6. อ่ืน ๆ 1.66 3.31 

7. ไมมีอาชีพรอง - 45.86 

รวม 100.00 100.00 

ท่ีมา : จากการสำรวจ 

3.1.4 การเปนสมาชิกองคกรหรือกลุม 

เกษตรกรที่เขารวมโครงการ รอยละ 79.01 เปนสมาชิกขององคกรหรือกลุมตาง ๆ ในจำนวนน้ี 

รอยละ 54.14 เปนสมาชิกของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) หรือสหกรณการเกษตร

เพื่อการตลาดลูกคา ธ.ก.ส. รองลงมารอยละ 20.44 เปนสมาชิกกลุมเกษตรกร รอยละ 12.15 เปนสมาชิกกลุม

วิสาหกิจชุมชนหรือเครือขายวิสาหกิจชุมชน รอยละ 9.39 เปนสมาชิกสหกรณภาคการเกษตร รอยละ 6.08  

เปนสมาชิกกลุมแมบานเกษตรกร รอยละ 5.52 เปนสมาชิกกลุมหรือองคกรอื่น ๆ เชน กองทุนหมูบาน  ที่เหลือ

รอยละ 8.84 เปนสมาชิกกลุมสหกรณนอกภาคเกษตร กลุมสงเสริมอาชีพเกษตร สมาคมหรือสหพันธ เครือขาย

เกษตรกรรุนใหม รวมถึงอาสาสมัครเกษตรกร (ตารางที่ 3.5) 
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ตารางที่ 3.5 การเปนสมาชิกองคกรหรือกลุม  

รายการ รอยละ 

1. เปนสมาชิกกลุมหรือองคกร 79.01 

1.1 สหกรณภาคการเกษตร 9.39 

1.2 สหกรณนอกภาคเกษตร 2.21 

1.3 กลุมเกษตรกร 20.44 

1.4 กลุมสงเสริมอาชีพการเกษตร 1.66 

1.5 กลุมแมบานเกษตรกร 6.08 

1.6 กลุมยุวเกษตรกร - 

1.7 วิสาหกิจชุมชน/เครือขายวิสาหกิจชุมชน 12.15 

1.8 สมาคม/สหพันธ 1.10 

1.9 อาสาสมัครเกษตร 1.10 

1.10 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) หรือสหกรณ

การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกคา ธ.ก.ส. 

54.14 

1.11 เครือขายเกษตรกรรุนใหม 2.76 

1.12 อ่ืน ๆ 5.52 

2. ไมเปนสมาชิกกลุมหรือองคกรใด ๆ 20.99 

หมายเหตุ : เกษตรกรเปนสมาชิกกลุมหรือองคกรไดมากกวา 1 กลุมหรือองคกร 

ท่ีมา : จากการสำรวจ 

 3.1.6 สมาชิกในครัวเรือน 

เกษตรกรที่เขารวมโครงการมีจำนวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 5 ราย โดยมีแรงงานในครัวเรือน

เฉลี่ย 3 ราย จำแนกเปนแรงงานในภาคเกษตรเฉลี่ย 2 ราย และแรงงานนอกภาคเกษตรเฉลี่ย 1 ราย (ตารางที่ 

3.6) 

ตารางที่ 3.6 จำนวนสมาชิกและแรงงานในครัวเรือน 

รายการ จำนวน (ราย) 

1. สมาชิกในครัวเรือน 5 

2. แรงงานในครัวเรือน 3 

2.1 ในภาคเกษตร 2 

2.2 นอกภาคเกษตร 1 

ท่ีมา : จากการสำรวจ 
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 3.1.7 ปญหาที่เกษตรกรประสบในการทำการเกษตรรอบปที่ผานมา 

ในรอบปที่ผานมา เกษตรกรที่เขารวมโครงการรอยละ 90.06 ประสบปญหาในการทำการเกษตร 

สวนใหญรอยละ 53.99 ประสบปญหาภัยพิบัติ หรือภัยแลงขาดน้ำสำหรับทำการเกษตร รองลงมาเปนปญหาขาด

เงินทุนในการลงทุนทำการเกษตร คิดเปนรอยละ 34.36 ปญหาดานตลาด เชน ราคาจำหนายผลผลิต คิดเปน 

รอยละ 29.45 ปญหาโรคระบาด เชน ใบไหม เปนตน คิดเปนรอยละ 20.86 ปญหาปจจัยการผลิต เชน ราคาปุย

และสารเคมีทางการเกษตรที่สูงขึ้น คิดเปนรอยละ 8.59 ปญหาดานเทคโนโลยีการผลิต คิดเปนรอยละ 7.36 

ปญหาการขาดแคลนแรงงานและองคความรู คิดเปนรอยละ 6.75 ที่เหลือเปนปญหาที่ดินทำกินและดานอื่น ๆ 

เชน แมลงศัตรูพืชระบาด เชน หนอนกระทูขาวโพด (ตารางที่ 3.7) 

ตารางที่ 3.7 ปญหาในการทำการเกษตรของเกษตรกร 

หนวย : รอยละ 
รายการ รอยละ 

1. ประสบปญหา* 90.06 

1.1 เงินทุน 34.36 

1.2 แรงงาน 6.75 

1.3 เทคโนโลยีการผลิต 7.36 

1.4 ตลาด 29.45 

1.5 ภัยพิบัติ 53.99 

1.6 องคความรู 6.75 

1.7 โรคระบาด 20.86 

1.8 ปจจัยการผลิต 8.59 

1.9 ท่ีดินทำกิน 0.61 

1.10 อ่ืน ๆ 15.34 

2. ไมประสบปญหา 9.94 

หมายเหตุ : เกษตรกรประสบปญหาในการทำการเกษตรมากกวา 1 ปญหา 

ท่ีมา : จากการสำรวจ 

 3.1.8 การถือครองและใชประโยชนที่ดิน 

เกษตรกรที่เขารวมโครงการมีเนื้อที่ถือครองรวมเฉลี่ย 25.44 ไรตอราย แบงเปนที่ดินของตนเอง 

19.79 ไร ที่เชา 3.70 ไร และทำฟรี 1.95 ไร โดยใชประโยชนพื้นที่เพื่อทำนาขาวมากที่สุด เฉลี่ย 12.34 ไร 

รองลงมาเปนการทำพืชไร 5.23 ไร ไมผลไมยืนตน 3.25 ไร เกษตรผสมผสาน เขน การทำนาขาวรวมกับ 

การปลูกไมผล ไมยืนตน หรือพืชผัก 2.64 ไร และอื่น ๆ เชน บอน้ำ บอเลี้ยงปลา สถานที่เลี้ยงปศุสัตว 1.14 ไร 

และ 0.84 ไร เปนที่อยูอาศัยของเกษตรกร (ตารางที่ 3.8) 
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ตารางที่ 3.8 การถือครองและใชประโยชนที่ดิน 

การใชประโยชน 
การถือครองที่ดิน (ไร) 

ของตนเอง เชา ทำฟรี รวม 

1. ท่ีอยูอาศัย 0.81 0.02 0.01 0.84 

2. นาขาว 9.42 2.09 0.83 12.34 

3. พืชไร 3.28 1.42 0.54 5.23 

4. ไมผล ไมยืนตน 2.72 0.03 0.50 3.25 

5. เกษตรผสมผสาน 2.45 0.14 0.06 2.64 

6. อ่ืน ๆ 1.11 - 0.02 1.14 

รวม 19.79 3.70 1.95 25.44 

ท่ีมา : จากการสำรวจ 

 3.1.9 แหลงนำ้สำหรับทำการเกษตร 

เกษตรกรมีแหลงน้ำสำหรับทำการเกษตรเฉลี่ย 2 แหลงตอราย โดยเกษตรกรรอยละ 87.29 อาศัย

น้ำฝนในการทำการเกษตร รอยละ 37.57 มีสระน้ำของตนเอง รอยละ 23.20 ใชแหลงน้ำสาธารณะ รอยละ 

16.57 มีบอน้ำตื้นของตนเอง รอยละ 15.47 มีบอบาดาลของตนเอง และรอยละ 3.31 มีน้ำชลประทานสำหรับ

ทำการเกษตร (ตารางที่ 3.9)   

ตารางที่ 3.9 แหลงน้ำสำหรับทำการเกษตร 

แหลงนำ้ของเกษตรกร รอยละ 

จำนวนแหลงน้ำ (แหลง) 2 

1. น้ำฝน 87.29 

2. บอน้ำต้ืนของตนเอง 16.57 

3. บอบาดาลของตนเอง 15.47 

4. สระน้ำของตนเอง 37.57 

5. น้ำชลประทาน 3.31 

6. แหลงน้ำสาธารณะ 23.20 

หมายเหตุ : เกษตรกรหนึ่งรายสามารถมีแหลงน้ำไดหลายแหลง 

ท่ีมา : จากการสำรวจ 

  นอกจากน้ี พบวา ในฤดูฝน ปเพาะปลูก 2563/64 เกษตรกร รอยละ 18.78 เห็นวา ปริมาณน้ำ

ในชวงเวลาดังกลาวไมเพียงพอสำหรับทำการเกษตร สวนในฤดูแลง รอยละ 82.87 เห็นวา ปริมาณน้ำ 

ในชวงเวลาดังกลาวไมเพียงพอสำหรับทำการเกษตร (ตารางที่ 3.10)  
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ตารางที่ 3.10 ความเพียงพอของปริมาณน้ำในการทำการเกษตร 

รายการ รอยละ 

1. ฤดูฝน 100.00 

   1.1 เพียงพอ 81.22 

   1.2 ไมเพียงพอ 18.78 

2. ฤดูแลง 100.00 

   2.3 เพียงพอ 17.13 

   2.4 ไมเพียงพอ 82.87 

ท่ีมา : จากการสำรวจ 

 3.1.10 ปญหาของที่ดิน 

  เกษตรกรที่เขารวมโครงการ รอยละ 68.51 ไมมีปญหาของที่ดิน อีกรอยละ 31.49 ประสบ

ปญหาที่ดิน ในจำนวนนี้ รอยละ 45.61 ประสบปญหาดินปนทรายจัด รองลงมารอยละ 22.81 ประสบปญหา

พื้นที่เปนลูกรังหรือมีหินกรวดปน รอยละ 17.54 มีปญหาดินเปรี้ยว รอยละ 12.28 มีปญหาดินเค็ม รอยละ 5.26 

มีปญหาพ้ืนที่ลาดเทสูง ที่เหลือรอยละ 3.51 ประสบปญหาอ่ืน ๆ เชน ดินดาน (ตารางที่ 3.11) 

ตารางที่ 3.11 ปญหาที่ดินของเกษตรกร 

รายการ รอยละ 

1. ไมมีปญหา 68.51 

2. มีปญหา 31.49 

2.1 ดินเค็ม 12.28 

2.2 ดินเปรี้ยว 17.54 

2.3 ดินปนทรายจัด 45.61 

2.4 ลูกรัง/หินกรวด 22.81 

2.5 ดินพร ุ 0.00 

2.6 พ้ืนทีล่าดเทสูง 5.26 

2.7 อ่ืนๆ 3.51 

หมายเหตุ : เกษตรกรหนึ่งรายสามารถประสบปญหาไดหลายปญหา 

ท่ีมา : จากการสำรวจ 

 จากขอมูลดังกลาวขางตน จะเห็นไดวา เกษตรกรที่เขารวมโครงการสวนใหญเปนผูสูงอายุ โดยประกอบ

อาชีพเกษตรกรเปนหลักและไมมีอาชีพรอง มีแรงงานเกษตรในครัวเรือนเฉลี่ย 2 ราย พ้ืนที่ทำนาขาวเฉลี่ย 12.34 

ไรตอราย และพื้นที่สินคาเกษตรอื่น ๆ รวมทั้งประมงและปศุสัตว เฉลี่ย 12.26 ไรตอราย ซึ่งแรงงานในครัวเรือน

อาจไมเพียงพอ ประกอบกับเกษตรกรมีอายุมาก อาจเกิดปญหาขาดแคลนแรงงานทำการเกษตรในอนาคต หรือ
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ตองจางแรงงานสงผลใหตนทุนการผลิตสูงขึ้น และเกษตรกรอายุมากอาจเปนขอจำกัดของเกษตรกรในการเรียนรู

เทคโนโลยีใหม ๆ นอกจากนี้ เกษตรกรใชน้ำฝนสำหรับทำการเกษตรเปนหลัก และสระน้ำของตนเอง แหลงน้ำ

สาธารณะ บอน้ำตื้น บอบาดาล เปนตน ประกอบกับพื้นที่ที่เขารวมโครงการของเกษตรกรเปนพื้นที่นอกเขต

ชลประทาน และเกษตรกรบางสวนมีปญหาดินในพื้นที่ของตนเองเปนดินปนทรายจัด ทำใหไมสามารถกักเก็บน้ำ

ไดดี ดังนั้น ในชวงฤดูแลงเกษตรกรจึงมีโอกาสที่จะประสบปญหาปริมาณน้ำไมเพียงพอสำหรับทำการเกษตร 

นอกจากน้ี ถึงแมวาสวนใหญเกษตรกรจะเปนสมาชิกธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร แตเกษตรกร

ยังประสบปญหาขาดแคลนเงินทุนสำหรับทำการเกษตร และปญหาราคาผลผลิตต่ำและโรคและแลงศัตรูพืชยังคง

เปนปญหาที่สำคัญของเกษตรกร 



 

 

บทที่ 4 

ผลการประเมิน 

 

 การประเมินผลโครงการบริหารจัดการการผลิตสินคาเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการ 

เชิงรุก (Zoning by Agri-Map) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปนการประเมินผลระหวางดำเนินโครงการ  

ดวยรูปแบบการประเมินผลเชิงตรรกะ (Logic Model) เพื่อเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ 

ใน 4 ประเด็น ไดแก 1) ปจจัยนำเขา 2) กิจกรรม 3) ผลผลิต และ 4) ผลลัพธ เพื่อใหทราบผลการดำเนินงาน 

ผลได ผลกระทบ และความคุมคาของโครงการ เพื่อนำไปปรับปรุงการดำเนินงานในระยะตอไป โดยผลการ

ประเมินผลสรุปได ดังน้ี 

4.1 ปจจัยนำเขา (Inputs)  

 ประกอบดวย งบประมาณ บุคลากรหรือหนวยงาน ปจจัยการผลิต และองคความรูหรือเทคโนโลยี 

 4.1.1 งบประมาณ 

ในการดำเนินโครงการปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมพัฒนาที่ดินเปนหนวยงานรับผิดชอบหลัก 

รวมกับหนวยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดแก กรมประมง กรมปศุสัตว กรมสงเสริมการเกษตร 

กรมหมอนไหม กรมตรวจบัญชีสหกรณ กรมวิชาการเกษตร และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ไดรับจัดสรร

งบประมาณรวม 384,360,700 บาท เพื่อสนับสนุนเกษตรกรในการปรับเปลี่ยนการผลิตสินคาเกษตรในพื้นที่ 

ไมเหมาะสม จัดทำฐานขอมูลเพื่อรองรับเขตเกษตรเศรษฐกิจ อบรมใหความรูและศึกษาดูงานการปลูกพืช

ทางเลือกใหม สนับสนุนปจจัยการผลิตที่จำเปนในการปรับเปลี่ยนการผลิตพืชชนิดใหมที่เหมาะสม อบรมการ

จัดทำบัญชีตนทุนอาชีพ ในภาพรวมโครงการมีการเบิกจายงบประมาณ 349,984,100 บาท คิดเปนรอยละ 

91.06 ของงบประมาณที่ไดรับจัดสรร ต่ำกวาเกณฑที่กำหนดรอยละ 96 เมื่อพิจารณาเปนรายหนวยงาน พบวา 

หนวยงานที่รวมดำเนินการ ไดแก กรมพัฒนาที่ดิน กรมสงเสริมการเกษตร กรมตรวจบัญชีสหกรณ กรมวิชาการ

เกษตร และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สามารถเบิกจายงบประมาณไดเกินกวารอยละ 96 สำหรับหนวยงาน

ที่เบิกจายไมถึงรอยละ 96 เนื่องจากมีการปรับลดงบประมาณสำหรับการดำเนินงานลง เชน กรมหมอนไหม 

เบิกจายงบประมาณรอยละ 38.00 เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) จึงมีการปรับลดงบประมาณในสวนของการฝกอบรม การสนับสนุนปจจัยการผลิต โดย

สามารถดำเนินการไดตามเปาหมายที่ไดปรับลด (ตารางที่ 4.1)  
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ตารางที่ 4.1 ผลการเบิกจายงบประมาณ 

หนวยงาน จัดสรร (บาท) เบิกจาย (บาท) รอยละ 

1. กรมพัฒนาท่ีดิน 197,200,000 190,997,300 96.85 

2. กรมสงเสริมการเกษตร 38,477,000 37,784,400 98.20 

3. กรมหมอนไหม 1,782,900* 677,500 38.00 

4. กรมปศุสัตว 113,114,800 87,607,000 77.45 

5. กรมประมง 14,122,000 13,342,500 94.48 

6. กรมตรวจบัญชีสหกรณ 5,183,700 5,183,700 100.00 

7. กรมวิชาการเกษตร 7,500,000 7,495,900 99.95 

8. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 6,980,300 6,895,800 98.79 

รวม 384,360,700 349,984,100 91.06 

หมายเหตุ : *เปนงบประมาณกอนการปรับลด  

ท่ีมา : รายงานการติดตามผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการสำคญัของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไตรมาสท่ี 4, 2563 

  จากการสอบถามเจาหนาที่หนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่ ดานความเพียงพอของงบประมาณ 

พบวา รอยละ 83.23 เห็นวางบประมาณที่ไดรับจัดสรรเพียงพอสำหรับดำเนินงานในพื้นที่ อีกรอยละ 16.77  

เห็นวาไมเพียงพอ ทำใหไมสามารถรับสมัครเกษตรกรที่สนใจเขารวมโครงการไดทุกราย และควรเพ่ิมงบประมาณ 

ในสวนของการถายทอดความรู ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณเพื่อสาธิตการปรับเปลี่ยนการผลิต รวมถึงงบประมาณ

สำหรับสนับสนุนปจจัยการผลิตใหเพียงพอกับความตองการของเกษตรกร และการจัดสรรงบประมาณ 

ใหหนวยงานบางพ้ืนที่ไมสอดคลองกับกิจกรรมที่ดำเนินการ (ภาพที่ 4.1) 

 
ท่ีมา : จากการสำรวจ 

ภาพที่ 4.1 ความเพียงพอของงบประมาณ 

 ดานความทันเวลาของการจัดสรรงบประมาณเมื่อเทียบกับแผนปฏิบัติงาน รอยละ 85.63  

เห็นวา ไดรับการจัดสรรงบประมาณทันเวลากับแผนปฏิบัติงาน อีกรอยละ 14.37 เห็นวาลาชา กระทบตอการ 

วางแผนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ ทั้งน้ี ควรจัดสรรงบประมาณใหแลวเสร็จในชวงเดือนมกราคม (ภาพที่ 4.2)  

เพียงพอ

83.23%

ไมเพียงพอ

16.77%
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ท่ีมา : จากการสำรวจ 

ภาพที่ 4.2 ความทันเวลาของงบประมาณ 

4.1.2 บคุลากร/หนวยงาน 

ในการดำเนินโครงการมีกรมพัฒนาที่ดินเปนหนวยงานหลัก บูรณาการกับหนวยงานภายใน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 7 หนวยงาน โดยมีการประชุมหารือคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานบริหาร

จัดการพื ้นที ่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณกอนเริ ่มดำเนินงาน 

ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อใหคณะทำงานฯ ทราบผลการดำเนินงานและผลสัมฤทธิ์ของโครงการฯ ป 2562 

เปาหมายการดำเนินงานและงบประมาณโครงการฯ ป 2563 เพื่อรวมพิจารณาแนวทางดำเนินงานโครงการ

บูรณาการภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ และการปรับปรุงขอมูลแผนที่ความเหมาะสมของที่ดิน (Land 

Suitability) ของพืชเศรษฐกิจในระบบ Agri-Map Online โดยกรมพัฒนาที่ดิน รวมถึงมีการอบรมการใชแผนที่

เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุกใหกับเจาหนาที่กรมสงเสริมการเกษตรดวย   

ดานการดำเนินงานระดับจังหวัดมีการบูรณาการรวมกันระหวางหนวยงาน จำนวน 2 หนวยงาน

ขึ้นไป ครบตามเปาหมาย ในการดำเนินกิจกรรมตาง ๆ ของโครงการ เชน สำนักงานประมงจังหวัดประสาน 

ขอขอมูลพื้นที่และรายชื่อเกษตรกรที่ปลูกขาวในพื้นที่ไมเหมาะสม (N) และพื้นที่เหมาะสมเล็กนอย (S3) จาก

สถานีพัฒนาที่ดินในจังหวัด เพื่อพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรเขารวมโครงการ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดรวมกับ

สำนักงานปศุสัตวจังหวัดพิจารณาและอนุมัติรายชื่อเกษตรกรที่สมัครเขารวมโครงการใหมีสิทธิ์ไดรับเงินอุดหนุน

ปจจัยการผลิต การรวมถายทอดความรูใหเกษตรกรที่เขารวมโครงการรวมกัน เชน สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดและ

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ เปนตน 

4.1.3 ปจจัยการผลิต 

หนวยงานที่มีกิจกรรมในการสนับสนุนปจจัยการผลิตใหเกษตรกรที่เขารวมโครงการ ไดแก  

กรมพัฒนาที่ดิน กรมประมง กรมวิชาการเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร และกรมปศุสัตว สามารถดำเนินการ

สนับสนุนปจจัยการผลิตไดครบตามเปาหมายที่กำหนดทั้งชนิดและปริมาณของปจจัยการผลิต ทั้งนี้ ชนิดและ

ปริมาณปจจัยการผลิตที่สนับสนุนใหเกษตรกรแตละรายจะแตกตางกันไปในแตละพื้นที่ โดยปจจัยการผลิต 

ที่สนับสนุนไดแก 

ทันเวลา

85.63%

ลาชา

14.37%
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กรมพัฒนาที่ดิน จัดทำระบบอนุรักษดินและน้ำตามความเหมาะสมของพื้นที่ของเกษตรกรแตละราย 

และสนับสนุนวัสดุสำหรับทำปุยหมัก น้ำหมักชีวภาพ เชน ถังหมัก กากน้ำตาล สารเรง พด.1 และ พด. 2 โดย

สนับสนุนใหเกษตรกรรวมกลุมในการทำปุยหมัก น้ำหมักชีวภาพ และแบงกันใช รวมถึงโดโลไมต เมล็ดพันธุ

ปอเทืองสำหรับปลูกเพ่ือเปนพืชปุยสด  

กรมประมง สนับสนุนพันธุปลากินพืช เชน ปลาตะเพียน ปลานิล ปลานวลจันทร ปลายี่สกเทศ 

เปนตน อาหารสำหรับปลาขนาดเล็ก ปูนขาวสำหรับปรับสภาพน้ำในบอปลา วัสดุในการผลิตอาหารธรรมชาติ 

ในบอเลี้ยงปลา เชน ฟางกอน รำ ปลาปน ปุยคอก ตาขายสำหรับทำกระชังอนุบาลลูกปลา เปนตน  

กรมวิชาการเกษตร สนับสนุนปจจัยการผลิตสำหรับใหเกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิต เชน พันธุพืช 

ไดแก เมล็ดพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตว พันธุออย พันธุไมผล เชน มะมวง ทุเรียน ลำไย ฝรั่ง พืชตระกูลถั่ว ขาวโพด 

สมุนไพร ปุยชีวภาพและอินทรียคุณภาพสูง ปุยคอก ปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน สารชีวภัณฑ เปนตน  

กรมสงเสริมการเกษตร สนับสนุนพันธุไมผล ไมยืนตน เชน มะมวง กลวย เงาะ ทุเรียน มะยงชิด 

มังคุด ลิ้นจี่ กลวย มะพราว พืชผัก รวมถึงปุยเคมี ปุยอินทรีย สำหรับการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ เปนตน  

กรมปศุสัตวสนับสนุนเงินอุดหนุนคาปจจัยการผลิตของเกษตรกรในการปรับเปลี่ยนการปลูกขาว

เปนพืชอาหารสัตว ไรละ 2,000 บาท  

4.1.4 องคความรู/เทคโนโลยี 

หนวยงานที่มีกิจกรรมการอบรมหรือถายทอดความรูในการปรับเปลี่ยนการผลิตใหเกษตรกร 

ที่เขารวมโครงการ สามารถถายทอดความรูใหเกษตรกรไดครบตามเปาหมายจำนวนหลักสูตรที่กำหนด เฉลี่ย

หนวยงานละ 1 – 2 หลักสูตร เชน  

กรมพัฒนาที่ดิน มีการถายทอดความรูเกี่ยวกับการใชแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก 

(Agri-Map) การปรับปรุงบำรุงดินหลังจากการปรับเปลี่ยนการผลิต การทำปุยหมัก น้ำหมักชีวภาพ  

กรมหมอนไหม อบรมการเพิ่มผลผลิตใบหมอนตอไร การลดตนทุนปจจัยการผลิต การพัฒนา

คุณภาพของผลผลิต  

กรมประมง ใหความรูพื้นฐานดานการเลี้ยงปลาน้ำจืดในพื้นที่ เชน การจัดการบอ เตรียมบอ 

ใหอาหาร การสรางอาหารธรรมชาติเพ่ือลดตนทุน การปองกันรักษาโรค เปนตน  

กรมวิชาการเกษตร อบรมเกี่ยวกับการทำเกษตรผสมผสาน ไดแก การเตรียมดิน การปลูก การใช

ปุย การใหน้ำ การตัดแตงกิ่ง การปลูกพืชแซม การกำจัดโรคและแมลง และการเก็บเกี่ยว เทคโนโลยีการผลิต

ขาวโพดเลี้ยงสัตว 

กรมสงเสริมการเกษตร อบรมใหความรูและศึกษาดูงานการปลูกพืชทางเลือกใหม 
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กรมปศุสัตว ถายทอดความรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตใหกับเกษตรกรในพื้นที่ไมเหมาะสม

ปรับเปลี่ยนพ้ืนที่สำหรับปลูกพืชอาหารสัตว ดูแลสุขภาพสัตวหรือผสมเทียม 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ ถายทอดความรูหลักสูตรการทำบัญชีตนทุนอาชีพแกเกษตรกร 

ที่เขารวมโครงการในบางพ้ืนที่ 

4.2 กิจกรรม (Activities) 

 ในกระบวนการดำเนินโครงการ ประกอบดวยกิจกรรม ไดแก การสำรวจพื้นที ่ไมเหมาะสมโดยใช  

Agri-Map การประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามแผนรายจังหวัด การชี้แจงโครงการ สรางการรับรูและรับสมัคร

เกษตรกร การถายทอดความรู และการสนับสนุนปจจัยการผลิต 

 4.2.1 การสำรวจพื้นที่ไมเหมาะสมโดยใช Agri-Map 

ในการดำเนินโครงการเจาหนาที่หนวยงานที่มีหนาที่ในการดำเนินการรับสมัคร คัดเลือกเกษตรกร

เขารวมโครงการ ไดแก กรมพัฒนาที่ดิน กรมประมง กรมหมอนไหม กรมปศุสัตว กรมสงเสริมการเกษตร  

กรมวิชาการเกษตร ทุกหนวยงานมีการสำรวจพื้นที่ไมเหมาะสมดวย Agri-Map ครบตามเปาหมาย โดยเจาหนาที่

หนวยงานที่ดำเนินการในพื้นที่ รอยละ 80.36 มีการใชงาน Agri-Map ในการสำรวจพื้นที่ไมเหมาะสมในการ

คัดเลือกเกษตรกรและใชขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณาการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ของเกษตรกร อีกรอยละ 19.64 

ไมไดใช เนื่องจากบางหนวยงานเปนหนวยงานรวมในการสนับสนุนปจจัยการผลิตหรืออบรม เชน ศูนยวิจัยและ

พัฒนาสัตวน้ำ ซี่งใชวิธีการประสานงานกับหนวยงานของกรมพัฒนาที่ดินในพื้นที่เพื่อขอรับรายชื่อเกษตรกร 

(ภาพที่ 4.3) 

   
ท่ีมา : จากการสำรวจ  

ภาพที่ 4.3 การใช Agri-Map ของเจาหนาที่ 

เจาหนาที ่ที ่ใชงาน Agri-Map สวนใหญรอยละ 88.55 ใชคนหาขอมูลพื้นฐานของเกษตรกร 

รองลงมารอยละ 82.44 ใชขอมูลพื้นที่เพาะปลูกในชั้นความเหมาะสมตาง ๆ รอยละ 68.70 ใชขอมูลชั้นความ

เหมาะสมของดิน รอยละ 57.25 ใชคนหาขอมูลเกษตรกร รอยละ 37.40 ใชขอมูลแหลงน้ำ รอยละ 34.35  

ใช

80.36%

ไมใช

19.64%
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ใชคนหาขอมูลเขตความเหมาะสมการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ ที่เหลือเปนการใชขอมูลเกี่ยวกับที่ตั้งโรงงาน แหลง 

รับซื้อและอ่ืน ๆ (ตารางที่ 4.2 ) 

ตารางที่ 4.2 การใชขอมูลใน Agri-Map 

ขอมูลที่เจาหนาที่ใชงาน รอยละ 

1. ขอมูลพ้ืนฐาน 88.55 

2. พ้ืนที่เพาะปลูกในช้ันความเหมาะสมตาง ๆ 82.44 

3. ช้ันความเหมาะสมของที่ดิน 68.70 

4. เขตความเหมาะสมการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ 34.35 

5. แหลงน้ำ 37.40 

6. ที่ต้ังโรงงาน แหลงรับซื้อ 16.79 

7. ขอมูลเกษตรกร 57.25 

8. อ่ืน ๆ 2.29 

หมายเหตุ : เจาหนาท่ีสามารถตอบไดหลายคำตอบ 

ท่ีมา : จากการสำรวจ 

 4.2.2 การประชุมชี้แจงการดำเนนิงานตามแผนรายจังหวัด 

กิจกรรมการจัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามแผนรายจังหวัด มีการจัดประชุมเฉลี่ยหนวยงานละ 

3 ครั้ง โดยหนวยงานรอยละ 98.28 สามารถจัดประชุมไดตามเปาหมาย เปนการชี้แจงโครงการ แนวทางการ

ดำเนินงานและกรอบระยะเวลาการปฏิบัติงาน ดำเนินการคัดเลือกพื้นที่เปาหมาย การใชงานแผนที่เกษตรเพ่ือ

การบริหารจัดการเชิงรุก และมีการประชุมเปนระยะเพื่อติดตามความกาวหนาของการดำเนินงาน เชน การ

ถายทอดความรู การปรับเปลี่ยนพ้ืนที่  

 4.2.3 การชี้แจงโครงการสรางการรบัรู และรับสมัครเกษตรกรเขารวมโครงการ 

หนวยงานที่ดำเนินการในพื้นที่มีการชี้แจงโครงการเพื่อสรางการรับรูใหเกษตรกรเฉลี่ยหนวยงานละ  

4 ครั้ง โดยดำเนินการเกินเปาหมายที่กำหนด คิดเปนรอยละ 101.57 และการเปดรับสมัครใหเกษตรกรเขารวม

โครงการเฉลี่ยหนวยงานละ 3 ครั้ง มีการดำเนินการเกินเปาหมายที่กำหนด คิดเปนรอยละ 105.71 (ตารางที่ 4.3) 

ตารางที่ 4.3 ผลการดำเนินการการช้ีแจงโครงการและรับสมัครเกษตรกรเขารวมโครงการ 

รายการ เฉลี่ย (ครั้ง) ผลการดำเนนิงาน (รอยละ) 

1. การช้ีแจงโครงการ 4 101.57 

2. การรับสมคัรเกษตรกรเขารวมโครงการ 3 105.71 

ท่ีมา : จากการสำรวจ 
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นอกจากนี้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรไดจัดทำแนวทางบริหารจัดการเศรษฐกิจสินคาเกษตร

สำคัญในระดับพื้นที่ตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) เพื่อเปนขอมูลประกอบในการ

พิจารณาเลือกปรับเปลี่ยนพื้นที่ ซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่อยูในสวนภูมิภาคทุกแหงไดเผยแพรแนวทาง

ดังกลาวโดยแจงหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อพิจารณานำไปใชประโยชนพรอมทั้งเผยแพรในเว็บไซตของ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรแลว นอกจากนี้ รอยละ 62.50 ไดเผยแพรแนวทางดังกลาวบนเว็บไซตของแตละ

หนวยงานในพื้นที่ดวย รอยละ 25.00 ไดเผยแพรผานชองทาง Facebook ของหนวยงาน อีกรอยละ 25.00 ได

นำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแกไขปญหาภาคเกษตรระดับ

จังหวัด (Chief of Operation) รอยละ 37.50 นำเสนอในที่ประชุมอื ่น ๆ เชน ที ่ประชุมคณะอนุกรรมการ

พัฒนาการเกษตรและสหกรณจังหวัด (อ.พ.ก.) และรอยละ 12.50 เผยแพรผานชองทางอื่น ๆ เชน หนวยงานที่

เกี่ยวของในพ้ืนที่ประสานขอเอกสารแนวทางดังกลาวโดยตรง (ตารางที่ 4.4) 

ตารางที่ 4.4 ชองทางการเผยแพรแนวทางบริหารจัดการเศรษฐกิจสินคาเกษตรสำคัญฯ 

ชองทางการเผยแพร รอยละ 

1. เว็บไซตของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 100.00 

2. หนังสือแจงหนวยงานตาง ๆ เพ่ือพิจารณานำไปใชประโยชน 100.00 

3. เว็บไซตของ สศท. 1-12 62.50 

4. ท่ีประชุมท่ีเกี่ยวของ เชน คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณจังหวัด  37.50 

5. Facebook 25.00 

6. คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแกไขปญหาภาคเกษตร 

ระดับจังหวัด (Chief of Operation) 

25.00 

7. อ่ืน ๆ เชน หนวยงานท่ีเกี่ยวของประสานงานขอเอกสารโดยตรง 12.50 

หมายเหตุ : หนวยงานสามารถแผยแพรแนวทางไดมากกวา 1 ชองทาง 

ท่ีมา : จากการสำรวจ 

  จากการสำรวจขอมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พบวา มีผู ที ่ไดนำแนวทางบริหาร

จัดการเศรษฐกิจสินคาเกษตรสำคัญในระดับพื้นที่ตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)  

ไปใชประโยชนแลว ดังน้ี รอยละ 45.45 เปนเจาหนาที่หนวยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ เชน เกษตร

และสหกรณจังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัด รองลงมารอยละ 27.27 เปนหนวยงานอื่น ๆ ไดแก พาณิชยจังหวัด 

สถาบันการศึกษา อีกรอยละ 9.10 เปนคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแกไข

ปญหาภาคเกษตร ระดับจังหวัด (Chief of Operation) และรอยละ 9.09 จำนวน 2 กลุม ไดแก เกษตรกร และ

กลุมเกษตรกร (ตารางที่ 4.5)  
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ตารางที่ 4.5 ผูใชประโยชนแนวทางบริหารจัดการเศรษฐกิจสินคาเกษตรสำคัญในระดับพ้ืนที่ฯ 

ผูใชประโยชน รอยละ 

1. เกษตรกร 9.09 

2. กลุมเกษตรกร  9.09 

3. หนวยงานในสังกัด กษ.  45.45 

4. หนวยงานอ่ืน ๆ  27.27 

5. คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแกไขปญหาภาคเกษตร  

ระดับจังหวัด (Chief of Operation) 

9.10 

ท่ีมา : จากการสำรวจ 

  เมื่อพิจารณาดานการรับทราบการจัดทำแนวทางการบริหารจัดการเศรษฐกิจสินคาเกษตร

สำคัญในระดับพื้นที่ พบวา เจาหนาที่หนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่รอยละ 40.85 ทราบวาสำนักงานเศรษฐกิจ

การเกษตรไดมีการจัดทำแนวทางดังกลาว อีกรอยละ 59.15 ไมทราบ ในจำนวนเจาหนาที่ที่ทราบวามีการจัดทำ

แนวทางดังกลาวรอยละ 50.75 รับทราบจากการเขารวมประชุมในระดับจังหวัด เชน คณะอนุกรรมการ

พัฒนาการเกษตรและสหกรณระดับจังหวัด รอยละ 40.82 ไดรับการถายทอดจากผูอื่น เชน หัวหนากลุม/ฝาย 

และเจาหนาที่ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รอยละ 26.87 คนหาดวยตนเอง และรอยละ 7.46 รับทราบ

จากชองทางอ่ืน เชน เอกสารรูปเลมที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรไดจัดสงให (ตารางที่ 4.6) 

ตารางที่ 4.6 การรับทราบแนวทางการบริหารจัดการเศรษฐกิจสินคาเกษตร 

รายการ รอยละ 

1. การรับทราบ 100.00 

1.1 ทราบ 40.85 

1.2 ไมทราบ 59.15 

2. ชองทางการรับทราบ*  
2.1 การเขารวมประชุมในระดับจังหวัด 50.75 

2.2 ไดรับการถายทอดตอจากผูอ่ืน 40.30 

2.3 คนหาดวยตนเอง 26.87 

2.4 อ่ืน ๆ 7.46 

หมายเหตุ : เจาหนาท่ีสามารถตอบไดหลายคำตอบ 

ท่ีมา : จากการสำรวจ 

  ทั ้งนี ้  จากการสำรวจ พบวา เจ าหนาที ่หนวยงานที ่ เก ี ่ยวของในพื ้นที ่ ร อยละ 72.97  

นำแนวทางดังกลาวไปใชประกอบการวางแผนกอนดำเนินโครงการหรือเปนทางเลือกในการวางแผนปรับเปลี่ยน

ของเกษตรกร ในจำนวนนี้ รอยละ 95.59 เห็นดวยกับแนวทางดังกลาว รอยละ 4.41 ไมเห็นดวย เนื่องจากขาด
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แหลงรับซื ้อหรือจำหนายผลผลิตดังกลาว หรือมีอุปสรรคทางกายภาพของพื ้นที ่หรือภัยพิบัติที ่เกษตรกร 

ไมสามารถควบคุมได (ตารางที่ 4.7) 

ตารางที ่ 4.7 การใชแนวทางบริหารจัดการเศรษฐกิจสินคาเกษตรสำคัญในระดับพื ้นที ่ตามแผนที่เกษตร 

เพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) ของเจาหนาที่ 

รายการ รอยละ 

1. การใชแนวทางฯ ของเจาหนาที่  

1.1 ใช 72.97 

1.2 ไมใช 27.03 

2. ความเห็นตอชนิดของสินคาในแนวทางฯ  

2.1 เห็นดวย 95.59 

2.2 ไมเห็นดวย 4.41 

ท่ีมา : จากการสำรวจ 

 4.2.4 การถายทอดความรู 

  หนวยงานที่มีกิจกรรมดานการถายทอดความรู ดำเนินการจัดการถายทอดความรูใหเกษตรกร 

ที่เขารวมโครงการหนวยงานละ 1 – 2 หลักสูตร โดยสามารถถายทอดความรูใหเกษตรกรไดครบตามเปาหมาย

จำนวนหลักสูตรที่กำหนด โดยแตละหนวยงานมีการจัดการถายทอดความรูเฉลี่ย 3 ครั้ง บางหนวยงานจัดการ

ถายทอดความรูพรอมกับการชี้แจงโครงการ โดยวิธีการถายทอดความความรูของหนวยงานในแตละพื้นที่มคีวาม

แตกตางกันไป เชน  

  กรมหมอนไหมมีการจัดการถายทอดความรู หลักสูตรการปรับเปลี่ยนพืชอื่นเปนการปลูกหมอน

เลี้ยงไหม โดยใชวิธีการบรรยายรวมกับการจัดกิจกรรมสาธิต เชน การใสปุย การบริหารจัดการแปลงหมอน 

ศึกษาดูงานจากเกษตรกรตัวอยาง เปนตน เชนเดียวกับกรมสงเสริมการเกษตร โดยเจาหนาที่ระดับจังหวัดหรือ

อำเภอจัดกระบวนเรียนรู เชน ถายทอดความรู พาเกษตรกรศึกษาดูงานการปลูกพืชทางเลือกใหม เพื่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิต ลดตนทุนการผลิต การปรับเปลี่ยนชนิดพืช และการจัดทำไรนาสวนผสม 

  สถานีพัฒนาที่ดินรวมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ อบรมใหความรูเกี่ยวกับการทำบัญชี

ครัวเรือนใหแกเกษตรกรที่เขารวมโครงการ 

 4.2.5 การสนบัสนนุปจจัยการผลิต 

หนวยงานที่มีกิจกรรมดานการสนับสนุนปจจัยการผลิต รอยละ 90.13 สามารถสนับสนุนปจจัย

การผลิตใหกับเกษตรกรที่เขารวมโครงการไดทันเวลา และอีกรอยละ 9.87 เห็นวาลาชา เนื่องจาก สถานการณ

การแพรระบาดของโรคระบาดของเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 ชวงเวลาที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณในการ

สนับสนุนปจจัยการผลิตไมสอดคลองกับการผลิตของเกษตรกร เนื่องจากพืชบางชนิดตองปลูกกอนชวงเวลาที่
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หนวยงานไดรับการจัดสรรงบประมาณ เชน ออยโรงงาน หรือการสนับสนุนพันธุ ปลา ในชวงที ่น้ำในบอ 

มีปริมาณนอย เปนตน ดังนั้น หากมีการสนับสนุนปจจัยการผลิตอาจไมทันตอการเริ่มทำการผลิตของเกษตรกร 

(ภาพที่ 4.4) 

 
ท่ีมา : จากการสำรวจ 

ภาพที่ 4.4 ความทันเวลาการสนับสนุนปจจยัการผลิตของหนวยงาน 

4.3 ผลผลิต (Outputs) 

 4.3.1 พืน้ที่เขารวมโครงการ 

การปรับเปลี่ยนการผลิตภายใตโครงการในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีเปาหมายรวมทั้งสิ้น 

128,320.00 ไร สามารถดำเนินการไดทั ้งสิ ้น 133,757.50 ไร คิดเปนรอยละ 104.24 ของพื้นที่เปาหมาย  

มีเกษตรกรเขารวมโครงการ 17,611 ราย ทำการปรับเปลี่ยนการปลูกขาวในพื้นที่ไมเหมาะสมเปนกิจกรรมอ่ืน 

เชน เลี้ยงปลา ปลูกพืชอาหารสัตว เชน หญาเนเปยร ขาวโพดเลี้ยงสัตว มันสำปะหลัง พืชเศรษฐกิจอื่น เชน  

มันสำปะหลัง ออยโรงงาน หมอนไหมทั้งการผลิตแบบอุตสาหกรรมและพื้นบาน ไมผล ไมยืนตน เชน มะมวง 

กลวย รวมถึงกิจกรรมเกษตรผสมผสาน เชน การปลูกพืชผัก รวมกับการเลี้ยงปลา หรือปลูกไมผลไมยืนตน 

(ตารางที่ 4.8)  

ตารางที่ 4.8 พ้ืนที่เขารวมโครงการ 

หนวย : ไร 

หนวยงาน เปาหมาย ผลการดำเนินงาน รอยละ 

1. กรมประมง 5,000.00 5,000.00 100.00 

2. กรมปศุสัตว 16,499.00 14,647.75 88.78 

3. กรมพัฒนาท่ีดิน 100,000.00 107,181.00 107.18 

4 กรมวิชาการเกษตร 503.00 502.00 99.80 

5. กรมสงเสริมการเกษตร 6,000.00 6,092.75 101.55 

6. กรมหมอนไหม 318.00 334.00 105.03 

รวม 128,320.00 133,757.50 104.24 

ที่มา : รายงานการติดตามผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไตรมาส 4 ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2563, ศูนยประเมินผล, กันยายน 2563 

ทันเวลา

90.13%

ลาชา

9.87%
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 4.3.2 ความเขาใจรายละเอียดโครงการ 

เจาหนาที่หนวยงานที่ดำเนินโครงการในพ้ืนที่ รอยละ 47.59 ไดเขารวมการประชุมช้ีแจงโครงการ

ในระดับจังหวัด อีกรอยละ 52.41 ไมไดเขารวม เนื่องจากหัวหนาสวนราชการ หัวหนากลุม หรือเจาหนาที่ 

ทานอื่นเปนผูเขารวมประชุม โดยเจาหนาที่ที่เขารวมประชุมทั้งหมดมีความเขาใจในการดำเนินโครงการในระดับ

มาก ที่คาคะแนนเฉลี่ย 3.89 (ภาพที่ 4.5)  

ท่ีมา : จากการสำรวจ 

ภาพที่ 4.5 การเขารวมการช้ีแจงโครงการและระดับความเขาใจรายละเอียดโครงการของเจาหนาที่ 

เกษตรกรที่เขารวมโครงการรอยละ 88.72 ไดเขารวมการชี้แจงรายละเอียดโครงการ (ภาพที่ 4.6)  

ในจำนวนน้ีรอยละ 94.10 มีความเขาใจในรายละเอียดและวัตถุประสงคของโครงการ โดยเกษตรกรทราบวาพ้ืนที่

การเกษตรของตนเองเปนพื้นที่ไมเหมาะสมสำหรับปลูกขาว และปรับเปลี่ยนเปนกิจกรรมอื่นที่เหมาะสมกับพื้นที่ 

โดยเกษตรกรมีความเขาใจในรายละเอียดของโครงการในระดับมาก ที่คาคะแนนเฉลี่ย 3.95 (ภาพที่ 4.7) 

 
ท่ีมา : จากการสำรวจ 

ภาพที่ 4.6 การเขารวมการช้ีแจงโครงการของเกษตรกร 
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ท่ีมา : จากการสำรวจ 

ภาพที่ 4.7 ความเขาใจรายละเอียดโครงการของเกษตรกร 

 4.3.3 ความรู/ทักษะการผลติสินคาใหม 

เกษตรกรที่เขารวมโครงการจำนวน 10,962 ราย คิดเปนรอยละ 100.47 ของเปาหมาย ไดรับการ

ถายทอดความรูจากหนวยงานในพื้นที่ เพื่อใหเกษตรกรไดมีองคความรูในการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิต 

(ตารางที่ 4.9) 

ตารางที่ 4.9 การถายทอดความรูการผลิตสินคาชนิดใหม 

หนวย : ราย 

หนวยงาน เปาหมาย (ราย) ผลการดำเนินงาน (ราย) รอยละ 

1. กรมสงเสริมการเกษตร 2,000 2,000 100.00 

2. กรมหมอนไหม 155 158 101.94 

3. กรมประมง 5,000 5,000 100.00 

4. กรมวิชาการเกษตร 756 804 100.80 

5. กรมตรวจบัญชีสหกรณ 3,000 3,000 100.00 

รวม 10,911 10,962 100.47 

ท่ีมา : ศูนยประเมินผล 

 4.3.4 ปจจัยการผลิตสำหรบัการปรับเปลี่ยน 

เกษตรกรที ่เขารวมโครงการรอยละ 90.20 ไดรับปจจัยการผลิตตามประเภทของกิจกรรม 

ที่ปรับเปลี่ยน เชน พันธุปลา อาหารปลา กระชังหรืออุปกรณสำหรับเลี้ยงปลา ทอนพันธุออย ปุยสั่งตัด พันธุไมผล 

เชน นอยหนา มะขาม มะมวง ทุเรียน มังคุด มะพราว สมโอ รวมถึงการสนับสนุนการจัดทำระบบอนุรักษดินและ

น้ำ การปรับรูปแปลงนา และปุยหมัก น้ำหมักชีวภาพ ทั้งนี้ ในการดำเนินโครงการบางหนวยงานในบางพื้นที่ไมมี

งบประมาณสำหรับสนับสนุนปจจัยการผลิต (ภาพที่ 4.8) 

มีความเขาใจในระดับ  

“มาก” 
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 ท่ีมา : จากการสำรวจ 

 ภาพที่ 4.8 การไดรับปจจัยการผลิต 

เกษตรกรที่ไดรับปจจัยการผลิต รอยละ 87.02 เห็นวา ชวงเวลาที่ไดรับปจจัยการผลิตตรงกับ

ชวงเวลาที่ตองการปรับเปลี่ยน อีกรอยละ 12.98 เห็นวาไมตรงกับชวงเวลาที่ตองการปรับเปลี่ยนโดยจะมีผลตอ

การเจริญเติบโตหรือผลผลิตของเกษตรกรได (ภาพที่ 4.9) 

 

ท่ีมา : จากการสำรวจ 

ภาพที่ 4.9 ความเห็นตอชวงเวลาที่ไดรับปจจัยการผลิตและคุณภาพปจจัยการผลิต 

  เกษตรกรที่ไดรับปจจัยการผลิต รอยละ 99.20 ไดนำปจจัยการผลิตที่ไดรับไปใชประโยชนแลว 

เชน  พันธุปลา พันธุพืช ปุยเคมี ปุยหมัก น้ำหมักชีวภาพ เงินอุดหนุนคาปจจัยการผลิต ที่เหลืออีกรอยละ 0.80 

ยังไมไดใช เชน เกษตรกรที่ไดรับการสนับสนุนพันธุ ไมผล ประสบปญหาแลง จึงเพาะชำไวกอนนำไปปลูก 

ในภายหลังเมื่อมีน้ำเพียงพอแลว โดยเกษตรกรเห็นวาปจจัยการผลิตที่ไดรับมีคุณภาพในระดับมากที่สุดที่คา

คะแนนเฉลี่ย 4.40 เชน พันธุไมมีความแข็งแรง สามารถเจริญเติบโตไดดี (ภาพที่ 4.10) 
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ท่ีมา : จากการสำรวจ 

 ภาพที่ 4.10 การใชปจจัยการผลิตและคณุภาพปจจัยการผลิต 

 4.3.5 การปรบัเปลี่ยนการผลิต 

เกษตรกรที่เขารวมโครงการรอยละ 31.84 มีประสบการณในกิจกรรมที่ตนเองปรับเปลี่ยน เฉลี่ย

รายละ 9 ป อีกรอยละ 68.16 ไมมีประสบการณ โดยเกษตรกรที่เขารวมโครงการรอยละ 83.01 ปรับเปลี่ยนพ้ืนที่

จากการปลูกขาวเปนกิจกรรมอื่นที่เหมาะสมกับพื้นที่แลวเฉลี่ยรายละ 4.19 ไร ไดแก 1) การเลี้ยงปลา เชน  

ปลานิล ปลาตะเพียน ปลาจีน ปลานวลจันทร ปลายี่สก 2) พืชอาหารสัตว ไดแก ขาวโพดหวานโดยการตัดตน

เปนอาหารสัตวหลังจากเก็บเกี่ยวฝกขาวโพดเพื่อจำหนายแลว หญาเนเปยร มันสำปะหลัง 3) พืชเศรษฐกิจอ่ืน 

ไดแก ออยโรงงานและขาวโพดเลี้ยงสัตว 4) หมอนไหม และ 5) เกษตรผสมผสานโดยการปลูกพืชผักสวนครัวหรือ

พืชอายุสั้น เชน ตะไคร ถั่วฝกยาว พริก แตงกวา มะเขือ ผักชีลาว ผักกาด บวบเหลี่ยม กลวย รวมถึงพืชสมุนไพร 

การปลูกไมผลไมยืนตน เชน มะมวง มะขาม มะละกอ มะขามเทศ ขนุน ไผ เงาะ ทุเรียน มะพราว เปนตน และ

พบวา อีกรอยละ 16.99 ยังไมไดปรับเปลี่ยน โดยสวนใหญเปนเกษตรกรที่ไดรับคำแนะนำใหปรับเปลี่ยนเปนกิจกรรม

เกษตรผสมผสาน เนื่องจากเกษตรกรยังคงตองการปลูกขาวเพื่อบริโภคในครัวเรือน โดยหลังจากการปรับเปลี่ยน

เกษตรกรรอยละ 53.12 ไมประสบปญหาในการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิต อีกรอยละ 46.88 พบปญหาในการ

ปรับเปลี่ยน โดยสวนใหญรอยละ 72.81 ประสบปญหาแลงอยางรุนแรง สงผลใหปลาตาย ผลผลิตทางการเกษตร

เสียหาย รองลงมา รอยละ 16.67 ประสบปญหาโรคหรือแมลงระบาดทำลายผลผลิต รอยละ 10.53 ประสบ

ปญหาราคาจำหนายผลผลิตต่ำ เชน ราคาผัก รอยละ 7.02 ประสบปญหาน้ำทวมบอที่เลี้ยงปลาทำใหปลาที่เลี้ยง

สูญหาย รอยละ 1.75 ไมมีแหลงจำหนายผลผลิต ไดแก สินคาประมง และพืชผัก อีกรอยละ 12.28 เปนปญหา

อ่ืน เชน ขาดแคลนแรงงาน เครื่องจักรทางการเกษตร และเงินทุน รวมถึงผลผลิตถูกขโมย (ตารางที่ 4.10)    
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ตารางที่ 4.10 การปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตของเกษตรกร 

รายการ จำนวน 

1. เกษตรกรท่ีมีประสบการณในการดำเนินกิจกรรมท่ีปรับเปลี่ยน (รอยละ)  

1.1 มี 31.84 

เฉลี่ย (ป) 9 

1.2 ไมมี 68.16 

2. เกษตรกรท่ีปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ี (รอยละ) 100.00 

2.1 ปรับเปลีย่นแลว 83.01 

2.2 ยังไมไดปรับเปลี่ยน 16.99 

3. พ้ืนท่ีปรับเปลี่ยนเฉลี่ยตอราย (ไร) 4.19 

4. ปญหาหลังจากการปรับเปลียนการผลิต (รอยละ) 100.00 

4.1 ไมมี 53.12 

4.2 มี* 46.88 

- แลง 72.81 

- น้ำทวม 7.02 

- โรค/แมลงระบาด 16.67 

- ราคาจำหนายผลผลิตต่ำ 10.53 

- ไมมีแหลงจำหนายผลผลิต 1.75 

- อ่ืน ๆ 12.28 

หมายเหตุ : ตอบไดมากกวา 1 คำตอบ 

ท่ีมา : จากการสำรวจ 

4.4 ผลลพัธ (Outcomes) 

 4.4.1 องคความรูสำหรับการปรับเปลี่ยนของเกษตรกร 

กอนไดรับการถายถอดความรู  เกษตรกรมีองคความรู เกี ่ยวกับกิจกรรมการผลิตที ่ตนเอง

ปรับเปลี ่ยนอยู ในระดับปานกลางที ่คาคะแนนเฉลี ่ย 2.80 หลังจากไดรับการถายทอดความรู สำหรับการ

ปรับเปลี่ยนการผลิตมีองคความรูสำหรับการปรับเปลี่ยนการผลิตอยูในระดับมากที่สุด ที่คาคะแนนเฉลี่ย 4.31 

และเกษตรกรรอยละ 97.21 ไดนำความรูที่ไดไปใชในการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตของตนเองแลวในระดับ

มากที่สุดที่คาคะแนนเฉลี่ย 4.26 เชน วิธีการผลิตอาหารตามธรรมชาติสำหรับเลี้ยงปลาจากวัสดุอุปกรณที่ไดรับ

การสนับสนุน การทำน้ำหมักชีวภาพ อยางไรก็ตาม ถึงแมวาเกษตรกรจะไมสามารถปฏิบัติตามไดครบถวนแตจะ

ประยุกตวิธีการใหเหมาะสมกับการปรับเปลี่ยนของตนเอง  

สำหรับความรูเกี่ยวกับแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) กอนที่เกษตรกรจะ

ไดรับการถายทอดความรู เกษตรกรมีความรูในเรื่องดังกลาวในระดับนอย ที่คาคะแนนเฉลี่ย 2.13 โดยหลังจาก

เกษตรกรไดรับการถายถอดความรูแลวมีความรูเพิ่มขึ้นเปนระดับมากที่คาคะแนนเฉลี่ย 3.84 โดยเกษตรกร 
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รอยละ 85.42 ไดนำความรูไปใชประโยชนแลว โดยเกษตรกรทราบวาพื้นที่ที่เขารวมโครงการของตนเองอยูใน

พื้นที่เหมาะสมนอยหรือไมเหมาะสมในการปลูกขาว และควรมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตใหเหมาะสมกับ

พ้ืนที่  

เกษตรกรที่ไดรับการถายทอดความรูเกี่ยวกับการทำบัญชีตนทุนอาชีพ มีความรูในเรื่องดังกลาว

เพิ ่มขึ ้นจากระดับปานกลางที่คาคะแนนเฉลี่ย 2.71 เปนระดับมาก ที่คาคะแนนเฉลี่ย 4.15 โดยเกษตรกร 

รอยละ 73.16 ไดจัดทำบัญชีตนทุนอาชีพแลว ที่เหลือไมไดทำบัญชีเนื่องจากเห็นวายุงยาก และไมมีเวลา (ตาราง

ที่ 4.11) 

ตารางที่ 4.11 ระดับองคความรูสำหรับการปรับเปลี่ยนการผลิตและการใชประโยชน 

หลักสูตร 
การถายทอดองคความรู (คะแนนเต็ม 5)  การใชประโยชน (รอยละ) 

กอน หลัง  ใช ไมใช 

1. การผลิต การดูแลรักษา 2.80 

ปานกลาง 

4.31  

มากท่ีสุด 

 97.21 2.79 

2. Agri-Map 2.13 

นอย 

3.84 

มาก 

 85.42 14.58 

3. บัญชีตนทุนอาชีพ 2.71 

ปานกลาง 

4.15 

มาก 

 73.16 26.84 

ภาพรวม 2.46 

นอย 

4.16 

มาก 

 93.48 6.52 

ท่ีมา : จากการสำรวจ 

 4.4.2 การปรบัเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตตอเนื่อง 

เกษตรกรที่เขารวมโครงการ รอยละ 92.65 จะยังคงดำเนินกิจกรรมที่ปรับเปลี่ยนในปตอไป 

เน่ืองจากรายไดหลังจากการปรับเปลี่ยนมากกวาการจำหนายขาว เพ่ือเปนรายไดเสริมหรือลดรายจายการบริโภค 

ในครัวเรือน เชน เกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนเปนการเลี้ยงปลายังคงมีการเลี้ยงปลาอยางตอเน่ืองเพ่ือใชสำหรับบริโภค

ในครัวเรือน โดยสามารถจับปลามาบริโภคไดในเวลาที่ตองการ เกษตรกรที่ปลูกพืชอาหารสัตวยังคงปลูกหญา

อยางตอเนื่อง เนื่องจากยังสามารถทยอยเก็บเกี่ยวไดหลายรอบ เพื่อใชสำหรับเลี้ยงสัตวของตนเองและจำหนาย 

สำหรับเกษตรกรผูปลูกหมอนจะชวยใหเกษตรมีรายไดเปนรายเดือนจากการเลี้ยงไหมแบบอุตสาหกรรม รวมถึง

เกษตรกรที่มีการปรับเปลี่ยนเปนการทำเกษตรผสมผสานที่มีการปลูกไมยืนตนรวมดวย ยังคงรอเก็บเกี่ยวผลผลิต

ในอนาคต อยางไรก็ตาม เกษตรกรอีกรอยละ 7.35 คาดวาจะไมทำตอ เนื่องจากปญหาแลง ขาดแคลนแหลงน้ำ

และเงินทุน (ภาพที่ 4.11) 
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ท่ีมา : จากการสำรวจ 

 ภาพที่ 4.11 การปรับเปลี่ยนพ้ืนที่อยางตอเน่ืองของเกษตร 

 4.4.3 ผลผลิตของเกษตรกร 

หลังจากการปรับเปลี่ยนการผลิต เกษตรกรที่ทำการปรับเปลี่ยนเปนพืชเศรษฐกิจอื่น ไดแก 

ขาวโพดเลี้ยงสัตวและออยโรงงานทั้งหมดไดรับผลผลิตแลว สวนเกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนเปนพืชอาหารสัตว เชน 

หญา ขาวโพดหวานเพื่อตัดตนสำหรับเลี้ยงสัตว รอยละ 97.44 ไดรับผลผลิตแลว โดยเฉพาะหญาที่เกษตรกร

สามารถเก็บเกี่ยวไดหลายรอบการผลิตแลว อีกรอยละ 2.56 เริ่มทยอยไดรับผลผลิตบางสวน เชน หญาแพงโกลา 

เกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนเปนหมอนไหม รอยละ 92.31 ไดรับผลผลิตทั้งหมดแลว สวนเกษตรกรที่ยังไมไดรับ

ผลผลิตเนื่องจากเกษตรกรเพิ่งทำการปรับเปลี่ยนยังไมถึงระยะเวลาเก็บเกี่ยว เกษตรกรที่ทำประมง สวนใหญ 

รอยละ 50.00 ทยอยไดรับผลผลิตแลว อีกรอยละ 21.43 ยังไมไดรับผลผลิต เนื่องจากสวนใหญเกษตรกรเลี้ยง

ปลาสำหรับบริโภคในครัวเรือน หรือแบงจำหนายเมื่อมีคนมาขอซื้อ และเกษตรกรจะจับปลาในชวงเทศกาลเมื่อ

บุตรหลานกลับภูมิลำเนา แตเนื่องจากผลกระทบจากการแพรระบาดของ COVID-19 ทำใหบุตรหลานไมไดกลับ

ภูมิลำเนา จึงยังไมไดจับปลามาเพื ่อบริโภค หรือประสบปญหาน้ำทวมทำใหปลาที ่เล ี ้ยงในบอสูญหาย  

ที่เหลือ รอยละ 28.57 ไดรับผลผลิตทั้งหมดแลว ดานเกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนเปนกิจกรรมเกษตรผสมผสาน  

รอยละ 25.34 ไดรับผลผลิตทั้งหมดแลว เชน เกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนเปนการปลูกผักสวนครัวเพียงอยางเดียว 

รอยละ 29.33 ไดรับผลผลิตบางสวน โดยเกษตรกรไดรับผลผลิตจากการปลูกพืชอายุสั้น เชน ผักสวนครัว 

มะละกอ กลวย แลว แตยังไมไดรับผลผลิตจากการปลูกไมยืนตน และอีกรอยละ 45.33 ยังไมไดรับผลผลิต 

เน่ืองจากปรับเปลี่ยนเปนการปลูกไมผล ไมยืนตน เชน มะขาม เงาะ ไผ ทุเรียน มะพราว เปนตน  (ภาพที่ 4.12)  

ทําตอ

92.65%

ไมทําตอ

7.35%
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ท่ีมา : จากการสำรวจ 

ภาพที่ 4.12 การไดรับผลผลติของเกษตร  

ในภาพรวม เกษตรกรที่ไดรับผลผลิตแลวเห็นวาคุณภาพผลผลิตที่ไดรับอยูในระดับมาก ที่คา

คะแนนเฉลี่ย 4.14 เชน เกษตรกรเห็นวาผลผลิตคุณภาพดี เชน ระดับคาความหวานของออยอยูในระดับที่ดีทำให

ไดราคาจำหนายผลผลิตเพ่ิม ปลาที่เกษตรกรนำมาบริโภคเจริญเติบโตมีขนาดกำลังดี รับประทานอรอย อยางไร 

ก็ตาม เกษตรกรบางสวนเห็นวาคุณภาพผลผลิตไมดีเทาที่ควรเนื่องจากขาดน้ำในบางชวง เชน หมอน พืชอาหาร

สัตว รวมถึงไมมีประสบการณในการทำการผลิต เชน ออยโรงงาน จึงทำใหผลผลิตที่ไดไมดีมากนัก  

ดานพื ้นที ่ ในภาพรวมหลังจากเกษตรกรปรับเปลี ่ยนพื ้นที ่ พบวา มีพื ้นที ่ที ่ใหผลผลิตแลว 

รอยละ 23.66 ของพื้นที่เขารวมโครงการทั้งหมด โดยพื้นที่ปรับเปลี่ยนเปนพืชอาหารสัตว ใหผลผลิตทั้งหมดแลว 

ประมงมีพื้นที่ใหผลผลิตแลวรอยละ 78.78 พื้นที่ที่เหลือยังไมไดรับผลผลิตเนื่องจากเกษตรกรเลี้ยงไวเพื่อบริโภค

ในครัวเรือนเทานั้น ไมมีกำหนดในการจับปลาที่แนนอน จึงเลี้ยงปลาไปเรื่อย ๆ ยังใมไดบริโภค หมอนไหมมพืี้นที่

ใหผลผลิตแลวรอยละ 93.22 พื้นที่ที่ยังไมใหผลผลิตเนื่องจากเกษตรกรเพิ่งเริ่มปรับพื้นที่ ดานพืชเศรษฐกิจอ่ืน 

เชน ขาวโพดเลี้ยงสัตว และออยโรงงาน มีพื้นที่ใหผลผลิตแลวรอยละ 98.98 สวนที่ยังไมใหผลผลิตเนื่องจาก

เกษตรกรทยอยเก็บเกี ่ยวผลผลิต  และเกษตรผสมผสานมีพื ้นที ่ใหผลผลิตแลวรอยละ 10.82 เนื ่องจาก 

ยังมีเกษตรกรอยูในชวงเริ่มทยอยปรับเปลี่ยนพื้นที่ของตนเองและยังคงพื้นที่นาบางสวนไวเพื่อปลูกขาวบริโภค 

ในครัวเรือน และเกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนพื้นที่เปนการปลูกไมผล ไมยืนตน จะเริ่มไดรับผลผลิตในอีก 2-3 ป 

(ตารางที่ 4.12) 
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ประมง พืชอาหารสัตว หมอนไหม พืชเศรษฐกิจ ผสมผสาน ภาพรวม 

ไดรับผลผลิตทั้งหมดแลว ไดรับผลผลิตบางสวน ยังไมไดรับผลผลิต

หนวย : รอยละ 
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ตารางที่ 4.12 สัดสวนพ้ืนที่ใหผลผลิต 

กิจกรรมหลังจากการปรับเปลี่ยน 
พ้ืนที่เขาโครงการ  

(ไร) 

พ้ืนที่ใหผลผลิตแลว  

(รอยละ)  

พ้ืนที่ยังไมไดรับผลผลิต 

(รอยละ)   

1. ประมง 5,000.00 78.78 21.22 

2. พืชอาหารสัตว 14,647.75 100.00 0.00 

3. หมอนไหม 334.00 93.22 6.78 

4. พืชเศรษฐกิจอ่ืน 502.00 98.98 1.02 

5. เกษตรผสมผสาน 113,273.75 10.82 89.18 

รวม 133,757.50 23.66 76.34 

ท่ีมา : จากการสำรวจ 

 4.4.4 การตลาด 

เกษตรกรที่ไดรับผลผลิตแลวและมีการจำหนายผลผลิต รอยละ 75.31 มีแหลงรองรับผลผลิต 

ที่แนนอน โดยเกษตรกรสวนใหญ รอยละ 94.02 จำหนายผลผลิตเอง และรอยละ 5.98 มีการรวมกลุมเพ่ือ

จำหนาย โดยเกษตรกรสวนใหญรอยละ 35.82 จำหนายผลผลิตในชุมชนหรือจำหนายใหกับเพื่อนบาน รอยละ 

33.41 จำหนายในตลาดทองถิ่น เชน สินคาประมง รอยละ 24.72 จำหนายใหพอคาคนกลาง และรอยละ 15.14 

จำหนายแหลงอื่น เชน สมาชิกในกลุมผูเลี้ยงโคเนื้อ ผูปลูกหมอนเลี้ยงไหมรวมกลุมจำหนายเสนไหมใหกับ

ผู ประกอบการ รอยละ 6.21 จำหนายใหโรงอบหรือโรงงาน เชน ออยโรงงาน รอยละ 8.17 จำหนาย 

ใหสหกรณ เชน ขาวโพดเลี้ยงสัตว ผูปลูกพืชอาหารสัตวมีทั้งการจำหนายผลผลิตแบบจำหนายเองใหผูเลี้ยงสัตว

รายอื่นในชุมชนและแบบรวมกลุม ผูปลูกพืชผัก สมุนไพร จำหนายใหกับแหลงรับซื้อในบริเวณใกลเคียง อยางไร 

ก็ตาม เกษตรกรอีกรอยละ 24.69 ไมมีแหลงรองรับผลผลิตที่แนนอน โดยเฉพาะเกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนเปนการ

เลี้ยงปลา จึงจำหนายเมื่อมีผูตองการซื้อติดตอขอซื้อเทานั้น และการปลูกพืชผัก โดยเกษตรกรจำหนายในชุมชน

ของตนเอง (ตารางที่ 4.13)  
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ตารางที่ 4.13 การจำหนายผลผลิต 

รายการ รอยละ 

1. ตลาดรองรับผลผลิต 100.00 

1.1 มี 75.31 

1.2 ไมมี 24.69 

2. การจำหนายผลผลิต 100.00 

2.1 จำหนายเอง 94.02 

2.2 รวมกลุม 5.98 

3. แหลงจำหนายผลผลิต*  

3.1 โรงอบ/โรงงาน 6.21 

3.2 สหกรณ 8.17 

3.3 ตลาดทองถิ่น 33.41 

3.4 พอคาคนกลาง 24.72 

3.5 ในชุมชน/เพ่ือนบาน 35.82 

3.6 อ่ืน ๆ  15.14 

หมายเหตุ : เกษตรกรสามารถจำหนายผลผลิตไดมากกวา 1 แหลง 

ท่ีมา : จากการสำรวจ 

 4.4.5 ผลตอบแทน 

กอนการปรับเปลี่ยนการผลิต เกษตรกรที่เขารวมโครงการไดรับผลตอบแทนสุทธิจากการปลูก 

ขาวนาป 2562/63 เฉลี ่ย 356.56 บาทตอไร และหลังจากเกษตรกรปรับเปลี ่ยนการปลูกขาวในพื ้นที่ 

ไมเหมาะสม เปนสินคาอื่นที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่และไดรับผลผลิตแลว พบวา ในภาพรวมเกษตรกรไดรับ

ผลตอบแทนสุทธิมากกวาการปลูกขาวนาป 2562/63 ทุกกิจกรรมเฉลี่ย 1,777.59 บาทตอไร เพิ่มขึ้น 1,421.04 

บาทตอไร จำแนกตามกิจกรรมที่เกษตรกรไดปรับเปลี่ยน ดังน้ี (ตารางที่ 4.14) 

 1) ประมง เกษตรกรไดรับผลตอบแทนสุทธิจากการเลี้ยงปลาเฉลี่ย 1,165.12 บาทตอไร เพ่ิมขึ้น 

808.56 บาทตอไร 

 2) พืชอาหารสัตว เชน หญาเนเปยร ขาวโพด เกษตรกรไดรับผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย 2,328.36 

บาทตอไร เพ่ิมขึ้น 1,971.80 บาทตอไร  

 3) หมอนไหม เกษตรกรที่ไดรับผลผลิตใบหมอนและนำไปเลี้ยงไหมแบบอุตสาหกรรมแลว  

คิดเปนมูลคาผลตอบแทนสุทธิ 2,019.87 บาทตอไร เพ่ิมขึ้น 1,663.31 บาทตอไร  

 4) พืชเศรษฐกิจอื่น เกษตรกรที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวมีผลตอบแทนสุทธิ 2,918.34 บาทตอไร 

เพิ่มขึ้น 2,561.78 บาทตอไร เกษตรกรที่ปลูกออยโรงงานไดรับผลตอบแทนสุทธิ 2,411.85 บาทตอไร เพิ่มขึ้น 

2,055.29 บาทตอไร ในภาพรวมเกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนเปนพืชเศรษฐกิจอื่น ไดรับผลตอบแทนสุทธิ 2,494.53 

บาทตอไร เพ่ิมขึ้น 2,137.97 บาทตอไร 
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 5) เกษตรผสมผสาน เกษตรกรที่ไดรับผลผลิตพืชระยะสั้นแลว ไดแก สมุนไพร พืชผักสวนครัว 

เชน พริก ตะไคร บวบ ผักชีลาว ถั่วฝกยาว ไดรับผลตอบแทน 2,058.46 บาทตอไร เพ่ิมขึ้น 1,701.90 บาทตอไร  

ตารางที่ 4.14 ผลตอบแทนของเกษตรที่เขารวมโครงการ 

กิจกรรม 
ผลตอบแทนสุทธิ ผลตางเทียบกับขาว ป 62/63 

(บาทตอไร) มูลคา (บาทตอไร) รอยละ 

1. ขาวนาป 2562/63 356.56  -  - 

2. กิจกรรมหลังปรับเปลี่ยน 1,777.59 1,421.03 398.54 

2.1 ประมง 1,165.12 808.56 226.77 

2.2 พืชอาหารสัตว 2,328.36 1,971.80 553.01 

2.3 หมอนไหม* 2,019.87 1,663.31 466.49 

2.4 พืชเศรษฐกิจอ่ืน 2,494.53 2,137.97 599.61 

- ขาวโพดเลี้ยงสัตว 2,918.34 2,561.78 718.47 

- ออยโรงงาน 2,411.85 2,055.29 576.42 

2.5 เกษตรผสมผสาน* 2,058.46 1,701.90 477.31 

หมายเหตุ : ประมาณการ 

ท่ีมา : จากการคำนวณ 

  ในภาพรวม หลังจากเกษตรกรทำการปรับเปลี่ยนพื้นที่และไดรับผลผลิตจากการเลี้ยงปลาและ

ปลูกพืชระยะสั ้นแลว ณ วันที ่สำรวจ คิดเปนสัดสวนรอยละ 23.66 ของพื ้นที ่เขารวมโครงการทั ้งหมด  

ทำใหเกิดมูลคาผลตอบแทนสุทธิ 56,263,022.99 บาท และหากเกษตรกรไดรับผลผลิตหลังจากการปรับเปลี่ยน

การผลิตเต็มพื้นที่ทั้งหมดแลว คาดวาจะเกิดมูลคาผลตอบแทนทางเศรษฐกิจในภาพรวม 186,959,415.61 บาท 

(ตารางที่ 4.15) 

ตารางที่ 4.15 มูลคาทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการดำเนินโครงการ 

กิจกรรมหลังจาก

การปรับเปลี่ยน 

พ้ืนที่เขา

โครงการ  

(ไร) 

พ้ืนที่ที่ไดรับ

ผลผลิตแลว 

(รอยละ) 

ผลตอบแทน

สุทธิ  

(บาทตอไร) 

ผลตอบแทน  

ณ วันที่สำรวจ (บาท) 
ผลตอบแทนรวม 

1. ประมง 5,000.00 78.78 1,165.12  4,589,407.68  5,825,600.00  

2. พืชอาหารสัตว 14,648.75 100.00 2,328.36  34,105,235.19  34,105,235.19  

3. หมอนไหม 334.00 93.22 2,019.87  628,896.22  674,636.58  

4. พืชเศรษฐกิจอ่ืน 502.00 98.98 2,494.53  1,239,481.07  1,252,254.06  

5. เกษตรผสมผสาน 113,274.00 10.82 2,058.46  15,700,002.83  *145,101,689.78  

รวม 133,757.75 23.30 1,777.59  56,263,022.99 186,959,415.61  

หมายเหตุ: เฉพาะผลตอบแทนของพ้ืนท่ีท่ีปรับเปลี่ยนคิดเปนรอยละ 62.23 ของพ้ืนท่ีเขารวมโครงการ 

ท่ีมา : จากการคำนวณ 
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4.5 ทัศนคติและความพึงพอใจ 

 เกษตรกรที่เขารวมโครงการมีความพึงพอใจในการปรับเปลี่ยนการผลิตในระดับมากที่สุด ที่คาคะแนน

เฉลี่ย 4.46 เนื่องจากมีทางเลือกในการผลิตเพิ่มเติมจากการผลิตขาวเพียงอยางเดียว ไดลองปรับเปนการผลิต

สินคาอื่นที่ตนเองไมเคยทำมากอน สำหรับเกษตรกรที่ไดรับการปรับรูปแปลงนาหรือจัดทำระบบอนุรักษดิน 

และน้ำ มีความพึงพอใจเนื่องจากพื้นที่สามารถกักเก็บน้ำไดมากขึ้น และสามารถใชน้ำในการทำกิจกรรมเกษตร

ผสมผสานได ดานการถายทอดความรู พบวา เกษตรกรมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดที่คาคะแนนเฉลี่ย 4.46 

ชวยใหไดรับความรูและสามารถนำไปปรับใชในการทำการเกษตรของตนเองได เชน การลดตนทุนในการเลี้ยง

ปลาดวยการใชฟางหรือหญาหมัก ดานปจจัยการผลิตที่ไดรับ เกษตรกรมีความพึงพอใจในระดับมากที่คาคะแนน

เฉลี่ย 4.20 เห็นวา มีคุณภาพดี แตปริมาณนอยเกินไป เชน อาหารปลา สวนเกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนเปนการผลิต

พืชอาหารสัตวอยากใหสนับสนุนเงินอุดหนุนไรละ 3,000 บาท เนื่องจากราคาปจจัยการผลิตสูงขึ้น สำหรับความ

พึงพอใจตอผลตอบแทนหลังจากเกษตรกรปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตและไดรับผลผลิตแลว เกษตรกรพึงพอใจ 

ในระดับมาก ที่คาคะแนนเฉลี่ย 4.09 เมื่อไดรับผลผลิตแลวชวยลดรายจายการบริโภคในครัวเรือนและคาอาหาร

สัตวอีกทั้งเพิ่มรายได เมื่อเกษตรกรพิจารณาความพึงพอใจในภาพรวมทั้งโครงการแลว พบวา เกษตรกรมีความ

พึงพอใจในระดับมากที่สุด ที่คาคะแนนเฉลี่ย 4.59 เกษตรกรเห็นวาจากการเขารวมโครงการทำใหทราบวาพื้นที่

ของตนเองไมเหมาะสมสำหรับปลูกขาว ควรมีการปรับเปลี่ยนเปนกิจกรรมอื่นที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ และใน

การดำเนินโครงการเจาหนาที่มีการติดตามและใหคำแนะนำอยูตลอด โดยเกษตรกรตองการใหมีการสนับสนุน

อยางตอเนื่อง อยางไรก็ตาม เกษตรกรยังมีความตองการพันธุพืช พันธุปลา และตองการใหหนวยงานที่เกี่ยวของ

ขุดขยายบอเพิ่มเติมเพื่อเปนแหลงกักเก็บน้ำ หรือบอบาดาล หรือสนับสนุนระบบปมน้ำพลังงานแสงอาทิตย

เพ่ิมเติม (ตารางที่ 4.16) 

ตารางที่ 4.16 ความพึงพอใจของเกษตรกร 

ประเด็น คะแนน แปลผล 

1. การปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิต 4.46 มากที่สุด 

2. การถายทอดความรู 4.46 มากที่สุด 

3. ปจจัยการผลิตที่ไดรับ 4.20 มาก 

4. ผลตอบแทน 4.09 มาก 

5. ภาพรวมทั้งโครงการ 4.59 มากที่สุด 

ท่ีมา : จากการสำรวจ 

 ดานเจาหนาที่หนวยงานที่เกี ่ยวของ มีความพึงพอใจตอการใชแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการ 

เชิงรุก (Agri-Map) อยูในระดับมากในทุกประเด็น ไดแก ความถี่และความสะดวกในการใชงาน การใช Agri-Map 

บนอุปกรณสื่อสารเคลื่อนที่ในพื้นที่ ความทันสมัย ความครบถวนและความถูกตองของขอมูล รวมทั้งประโยชน 

ที่ไดรับ โดยเจาหนาที่เห็นวาขอมูลในแผนที่มีความครบถวน ถูกตอง สามารถใชประโยชนในการวิเคราะหขอมูล
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สำหรับสงเสริมในพื้นที่ไดทันที อยางไรก็ตาม ขอมูลในบางพื้นที่ไมตรงกับสภาพพื้นที่จริง หรือยังไมไดรับการ

ปรับปรุงใหเปนปจจุบัน เชน การกำหนดเขตแนวปาในแผนที่ยังไมถูกตอง และยังคงมีอุปสรรคการใชงานในพื้นที่

ที่สัญญาณโทรศัพทเคลื่อนที่หรืออินเตอรเนตเขาไมถึง (ตารางที่ 4.17) 

ตารางที่ 4.17 ความพึงพอใจของเจาหนาที่ตอการใชงาน Agri-Map 

ประเด็น คาคะแนนเฉลีย่ แปลผล 

1. ความถี่ในการใช 3.67 มาก 

2. ความสะดวกในการใช 3.93 มาก 

3. ความทันสมยัของขอมูล 3.81 มาก 

4. ความครบถวนของขอมูล 3.81 มาก 

5. ความถูกตองของขอมูล 3.81 มาก 

6. ประโยชนที่ไดรับจากการใช 4.07 มาก 

7. การใช Agri-Map บนอุปกรณสื่อสารเคลือ่นที่ในพ้ืนที ่ 3.63 มาก 

เฉลี่ย 3.94 มาก 

ท่ีมา : จากการสำรวจ 

 เจาหนาที่ที่เกี่ยวของมีความพึงพอใจตอการใชงานแนวทางบริการจัดการเศรษฐกิจสินคาเกษตรที่สำคัญ 

ซึ่งเปนการวิเคราะหขอมูลโดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในภาพรวมอยูในระดับมากที่คาคะแนนเฉลี่ย 3.75 

โดยความถี่ในการใชงานของเจาหนาที่อยูในระดับปานกลางที่คาคะแนนเฉลี่ย 3.13 สวนดานอื่น ๆ เจาหนาที่มี

ความพึงพอใจในระดับมาก ไดแก ความสะดวกในการใชงาน คาคะแนนเฉลี่ย 3.71 ความทันสมัยและความ

ครบถวนของขอมูล คาคะแนนเฉลี่ย 3.73 ความถูกตองของขอมูลคาคะแนนเฉลี่ย 3.80 ระดับความสอดคลอง

ของขอมูลกับพ้ืนที่ คาคะแนนเฉลี่ย 3.79 และประโยชนที่ไดรับ คาคะแนนเฉลี่ย 3.82 (ตารางที่ 4.18) 

ตารางที่ 4.18 ความพึงพอใจของเจาหนาที่ตอการใชงานแนวทางการบริหารจัดการเศรษฐกิจสินคาเกษตร 

ประเด็น คาคะแนนเฉลีย่ แปลผล 

1. ความถี่ในการใช 3.13 ปานกลาง 

2. ความสะดวกในการใช 3.71 มาก 

3. ความทันสมยัของขอมูล 3.73 มาก 

4. ความครบถวนของขอมูล 3.73 มาก 

5. ความถูกตองของขอมูล 3.80 มาก 

6. ระดับความสอดคลอง 3.79 มาก 

7. ประโยชนที่ไดรับ 3.82 มาก 

เฉลี่ย 3.75 มาก 

ท่ีมา : จากการสำรวจ 
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4.6 ประสิทธภิาพการดำเนนิงาน  

 4.6.1 ดัชนีความสำเร็จ 

จากการวัดดัชนีความสำเร็จของกิจกรรมหลักภายใตโครงการ พบวา โครงการสามารถดำเนินการ

ไดสำเร็จอยางมีประสิทธิภาพ โดยสามารถดำเนินการไดบรรลุเกณฑที่กำหนดจำนวน 4 กิจกรรม คิดเปนรอยละ 

80 ของกิจกรรมทั้งหมด 5 กิจกรรม ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กำหนด ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 4.19  

ตารางที่ 4.19 ผลสำเร็จของกิจกรรมภายใตโครงการ 

กิจกรรมภายใตโครงการ 
ผลการดำเนินงาน 

(รอยละ) 

เกณฑการวัดผล 

(รอยละ) 
ผานเกณฑ 

1. การสำรวจพ้ืนท่ีไมเหมาะสมดวย Agri-Map 100.00 100.00 √ 

2. การจัดประชุมชี้แจงการดำเนนิงานตามแผนรายจังหวัด 98.29 100.00  

3. การชี้แจงโครงการสรางการรบัรูและรับสมัครเกษตรกร 

เขารวมโครงการ 

100.00 100.00 √ 

4. การถายทอดองคความรู 100.47 100.00 √ 

5. การสนับสนุนปจจัยการผลิต 100.00 100.00 √ 

ดัชนีความสำเร็จ (รอยละของกิจกรรมท่ีดำเนินการไดสำเร็จ) 80.00 ≥80.00 √ 

ท่ีมา : จากการสำรวจ 

 4.6.2 การเบิกจายงบประมาณ 

จากการประเมินผล พบวา การเบิกจายงบประมาณภายใตโครงการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

โดยมีการเบิกจายงบประมาณรอยละ 91.06 ของงบประมาณที่ไดรับจัดสรร ซึ่งต่ำกวาเกณฑที่กำหนดไวไมต่ำกวา 

รอยละ 96 (ตารางที่ 1.1) 

 อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาดัชนีความสำเร็จและผลการเบิกจายงบประมาณเทียบกับเกณฑการพิจารณา

ที่กำหนดตามที่ไดกลาวมา ถึงแมการเบิกจายงบประมาณต่ำกวาเกณฑแตสามารถดำเนินกระบวนการไดตาม

เปาหมาย จึงสรุปไดวาการดำเนินงานโครงการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

4.7 ประสิทธผิล 

 การประเมินประสิทธิผลของโครงการ โดยพิจารณาจากวัตถุประสงคของโครงการที่สามารถดำเนินการ

บรรลุตามเปาหมายไดไมนอยกวารอยละ 50 ของวัตถุประสงคทั้งหมด พบวา โครงการสามารถดำเนินการ 

ไดอยางมีประสิทธิผล โดยบรรลุวัตถุประสงคทั้งหมดภายใตโครงการ (รอยละ 100) ไดแก 1) บริหารจัดการพื้นที่

ไมเหมาะสม (N) หรือเหมาะสมนอย (S3) ใหไดรับการปรับเปลี่ยนการผลิตใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และ  

2) สงเสริมสนับสนุน จูงใจ ใหเกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ไมเหมาะสม (N) ตามความ

สมัครใจ โดยสามารถบรรลุวัตถุประสงคในการดำเนินโครงการ ดังน้ี 
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   การบริหารจัดการพื้นที่ไมเหมาะสม (N) หรือเหมาะสมนอย (S3) ใหไดรับการปรับเปลี่ยนการผลิต 

ใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ สามารถดำเนินการไดทั้งสิ้น 133,758 ไร คิดเปนรอยละ 104.24 ของเปาหมาย 

128,320.00 ไร 

   การสงเสริมสนับสนุน จูงใจ ใหเกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ไมเหมาะสม (N) 

ตามความสมัครใจ ประกอบดวยกิจกรรมที่สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค ไดแก 

 1) การสรางความเขาใจตอโครงการ เกษตรกรที่เขารวมโครงการรอยละ 88.72 ไดเขารวมการชี้แจง

รายละเอียดโครงการ ในจำนวนนี้รอยละ 94.10 มีความเขาใจในรายละเอียดและวัตถุประสงคของโครงการ โดย

เกษตรกรทราบวาพื ้นที ่การเกษตรของตนเองเปนพื ้นที ่ไมเหมาะสมสำหรับปลูกขาว และปรับเปลี ่ยน 

เปนกิจกรรมอ่ืนที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ โดยเกษตรกรมีความเขาใจในรายละเอียดของโครงการในระดับมาก  

 2) การถายทอดความรู หนวยงานที่เกี่ยวของไดดำเนินการถายทอดความรูในการปรับเปลี่ยนการผลิต 

แกเกษตรกรที ่เขารวมโครงการครบตามเปาหมาย โดยมีเกษตรกร 10,962 ราย คิดเปนรอยละ 100.47  

ของเปาหมาย ไดรับการถายทอดความรู โดยเกษตรกรมีความรูเพ่ิมขึ้นเปนระดับมากหลังจากเขารับการถายทอด

องคความรู  

3) การสนับสนุนปจจัยการผลิต เกษตรกรรอยละ 90.20 ไดรับปจจัยการผลิตสำหรับการปรับเปลี่ยนใน

เบ้ืองตน และมีความพึงพอใจตอปจจัยการผลิตที่ไดรับในระดับมากที่สุด  

เกษตรกรรอยละ 83.01 ทำการปรับเปลี่ยนการผลิตแลว โดยในภาพรวมเกษตรกรที่ไดรับผลผลิตแลว

ไดรับผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย 1,777.59 บาทตอไร เพิ่มขึ้นจากการปลูกขาวนาป 2562/63 คิดเปนจำนวน 

1,421.04 บาทตอไร และเกษตรกรรอยละ 92.65 จะยังคงดำเนินกิจกรรมใหมในปตอไป เนื่องจากเกษตรกร 

เห็นวา เมื่อปรับเปลี่ยนแลวเกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น ลดรายจายการบริโภคในครัวเรือน มีอาหารสัตวสำหรับ

เลี้ยงสัตวของตนเอง เปนตน 

4.8 ความคุมคาในการดำเนินโครงการ  

 จากการสงเสริมใหเกษตรกรปรับเปลี ่ยนการผลิตทางการเกษตรในพื ้นที ่ไมเหมาะสมใหไดรับ 

การปรับเปลี่ยนการผลิตใหเหมาะสม จำนวน 133,758 ไร เกิดผลตอบแทนสุทธิในภาพรวมของโครงการ 

คิดเปนมูลคา 56,263,022.99 บาท คิดเปนรอยละ 16.08 ของงบประมาณที่เบิกจายในการดำเนินโครงการ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 349,984,100 บาท ทั้งนี้ยังไมเกิดความคุมคาในการดำเนินโครงการทันที 

ในปแรก เนื่องจากเกษตรกรเริ่มทำการปรับเปลี่ยนในปแรกยังไดรับผลผลิตไมเต็มที่ เชน เกษตรผสมผสาน  

มีการปลูกพืชผักซึ่งไดรับผลผลิตแลวรวมกับไมผลไมยืนตนซึ่งใหผลตอบแทนในระยะยาว โดยการปลูกไมผล  

จะเริ่มไดรับผลผลิตในอีก 2-3 ป โดยในป 2564 คาดวาจะมีผลตอบแทนสุทธิเกิดขึ้นจากพืชระยะสั้นในภาพรวม

ของโครงการคิดเปนมูลคาปละ 186,959,415.61 บาท จะเกิดความคุมคาในการลงทุนในอีก 1 ป 7 เดือน (ตาราง
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ที่ 4.19) ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑในการวัดผลที่ 2 ป (ตารางที่ 1.1) สรุปไดวาโครงการมีความคุมคา 

เน่ืองจาก มีระยะเวลาคืนทุนภายในเกณฑที่กำหนด และสามารถคืนทุนในระยะสั้น 

ตารางที่ 4.20 ความคุมคาในการดำเนินโครงการ 

รายการ ป 2563 (ปที่ 1) ป 2564 (ปที่ 2) 

1. งบประมาณท่ีใชไป (บาท) 349,984,100.00 349,984,100.00 

2. ผลตอบแทนท่ีเกิดขึ้นตอป* (บาท) 56,263,022.99 186,959,415.61 

3. ผลตอบแทนสะสม* 56,263,022.99 243,222,438.60 

3. เงินทุนงบประมาณคงเหลือ (ขอ 1. - ขอ 3.) 293,721,077.01 106,761,661.40 

3. ความคุมคาของโครงการ (รอยละ) 16.08   

4. ระยะเวลาคืนทุน (ป) ยังไมคืนทุน คืนทุน (1 ป 7 เดือน) 

หมายเหตุ : ประมาณการ 

ท่ีมา : จากการคำนวณ 

ระยะเวลาคืนทุน  =  จำนวนปเต็มกอนถึงปสุดทายท่ีคืนทุนงบประมาณไดครบ + 
จำนวนเงินทุนงบประมาณท่ีคงเหลือในปสดุทาย 

ผลตอบแทนสทุธิท่ีเกิดขึ้นท้ังปในปสุดทาย
 

ระยะเวลาคืนทุน  =  1 + 
106,761,661.40
186,959,415.61

 = 0.57 ป (≈7 เดือน) 

4.9 ผลการประเมินตามตัวชีวั้ด 

 จากผลการประเมินในภาพรวมทั้ง ปจจัยนำเขา กระบวนการ ผลผลิต และผลลัพธ พบวา สามารถ

ดำเนินการไดตามเกณฑตัวชี้วัดที่กำหนดจำนวน 30 ตัวชี้วัดจาก 34 ตัวชี้วัด โดยยังคงมีประเด็นที่ยังไมสามารถ

ดำเนินการไดตามตัวช้ีวัด ดังน้ี (ตารางที่ 4.20) 

 งบประมาณที่เบิกจาย ในภาพรวมสามารถเบิกจายไดรอยละ 91.06 ของงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร 

อยางไรก็ตาม หนวยงานสามารถดำเนินการไดสำเร็จตามกระบวนการ เกิดประสิทธิภาพในการใชจายงบประมาณ  

 การนำแนวทางการบริหารจัดการสินคาเกษตรและเศรษฐกิจสินคาเกษตรรายจังหวัดไปประยุกตใช  

ยังไมครอบคลุมทุกจังหวัด โดยเจาหนาที่รอยละ 40.85 ที่ทราบวาสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรมีการจัดทำ

แนวทางดังกลาว โดยมีเจาหนาที่ใน 36 จังหวัด จาก 63 จังหวัดที่เขารวมโครงการที่นำขอมูลไปประกอบการ

พิจารณาการวางแผนการดำเนินงานหรือประยุกตใชแลว 

 เกษตรกรที่จำหนายผลผลิตรอยละ 75.31 ที่มีตลาดรองรับผลผลิต นอยกวาตัวชี้วัดที่กำหนด (รอยละ 

80) โดยเกษตรกรสวนใหญ รอยละ 94.02 จำหนายผลผลิตเอง ไมมีการรวมกลุมเพ่ือจำหนายผลผลิต 

 ความคุมคาในการดำเนินโครงการ ซึ ่งเกิดผลตอบแทนสุทธิในภาพรวมของโครงการคิดเปนมูลคา 

56,263,022.99 บาท คิดเปนรอยละ 16.08 ของงบประมาณที่เบิกจายในการดำเนินโครงการปงบประมาณ พ.ศ. 

2563 จำนวน 186,959,415.61 บาท และคาดวาความคุมคาของโครงการจะเกิดใน 1 ป 7 เดือน เนื่องจาก
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เกษตรกรเริ่มทำการปรับเปลี่ยนในปแรกยังไดรับผลผลิตไมเต็มที่ ประกอบกับมีเกษตรกรปรับเปลี่ยนพื้นที่เปน 

ไมผล ไมยืนตนซึ่งจะเริ่มไดรับผลผลิตในอีก 2-3 ป และเกษตรกรยังไมไดปรับเปลี่ยนและคงพ้ืนที่บางสวนสำหรับ

ปลูกขาวสำหรับบริโภคในครัวเรือน จึงทำใหผลตอบแทนที่เกิดขึ้นยังไมมากในปแรก 

ตารางที่ 4.21 ประเด็น ตัวช้ีวัด และเกณฑการวัด ของการประเมินผลโครงการ 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑ ผลการประเมิน 

1. ปจจัยนำเขา (Inputs)    

1.1 งบประมาณ - งบประมาณท่ีเบิกจาย - ไมนอยกวารอยละ 96               

ของงบประมาณท่ีไดรับ

จัดสรร 

- รอยละ 91.06 (ไมผาน) 

 - รอยละความเพียงพอ 

ของงบประมาณท่ีไดรับ

จัดสรร  

- รอยละความทันเวลา 

ของการจัดสรรงบประมาณ

เม่ือเทียบกับแผนการ

ปฏิบัติงาน 

- ไมนอยกวารอยละ 80 

 

- ไมนอยกวารอยละ 80 

 

- รอยละ 83.23 (ผาน) 

 

- รอยละ 85.63 (ผาน) 

1.2 บุคลากร/หนวยงาน - จำนวนหนวยงานท่ีรวม

บูรณาการ 

- จังหวัดละ 2 หนวยงาน 

ขึ้นไป 

- 2 หนวยงานข้ึนไป 

(ผาน) 

1.3 ปจจัยการผลิต - ปริมาณปจจัยการผลิต 

ท่ีสนับสนนุ 

- ชนิดปจจัยการผลิต 

ท่ีสนับสนุนใหเกษตรกร 

- ตามเปาหมายท่ีกำหนด 

- ตามเปาหมายท่ีกำหนด 

- ครบตามเปาหมาย 

(ผาน) 

- ครบตามเปาหมาย 

(ผาน) 

1.4 องคความรู/

เทคโนโลยี 

- จำนวนหลักสูตรท่ีอบรม 

ใหเกษตรกร 

- ตามเปาหมายท่ีกำหนด - ครบตามเปาหมาย 

(ผาน) 

2. กิจกรรม (Activities)    

2.1 สำรวจพ้ืนท่ีไมเหมาะสม

โดยใชแผนท่ี Agri-Map 

- จำนวนหนวยงานท่ีใช  

Agri-Map  

- ทุกหนวยงานท่ีเกี่ยวของ - ทุกหนวยงาน (ผาน) 

2.2 ประชุมชี้แจงการ

ดำเนินงานตามแผนรายงาน

จังหวัด 

- จำนวนครั้งท่ีจัดหรือเขารวม

ประชุม 

- ตามเปาหมายท่ีกำหนด - รอยละ 98.28 สามารถ

ดำเนินการไดตาม

เปาหมาย 

2.3 ชี้แจงโครงการ  

สรางการรับรูและรับสมัคร

เกษตรกรเขารวมโครงการ 

- จำนวนครั้งท่ีชี้แจงโครงการ 

สรางการรับรูใหแกเกษตรกร 

และรับสมัครเกษตรกร 

- ตามเปาหมายท่ีกำหนด 

 

- ครบตามเปาหมาย 

(ผาน) 

 - จำนวนจังหวัดท่ีนำแนวทาง          

การบริหารจัดการสินคา

เกษตรและการวิเคราะห 

- ทุกจังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ีเขารวม

โครงการ 

- 36 จังหวัด (ไมผาน) 
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ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑ ผลการประเมิน 

 เศรษฐกิจสินคาเกษตร 

รายจังหวัดไปประยุกตใช 

เพ่ือเสนอเปนทางเลือก 

ใหเกษตรกร 

  

2.4 การถายทอดความรู - จำนวนหลักสูตรการ

ถายทอดความรู 

- ตามเปาหมายท่ีกำหนด - ครบตามเปาหมาย 

(ผาน) 

   2.5 การสนับสนุนปจจัย 

การผลิต 

 

 

- รอยละความทันเวลาของ

การสนับสนุนปจจัยการผลิต

เม่ือเทียบกับแผนการ

ปฏิบัติงาน 

- ไมนอยกวารอยละ 80  - รอยละ 90.13 (ผาน) 

3. ผลผลิต (Outputs)    

3.1 พ้ืนท่ีเขารวมโครงการ - จำนวนพ้ืนท่ีเขารวม

โครงการ 

- ตามเปาหมายท่ีกำหนด - ครบตามเปาหมาย 

(ผาน) 

3.2 ความเขาใจรายละเอียด

โครงการ 

- รอยละของเจาหนาท่ี

ผูปฏิบัติงานท่ีมีความเขาใจ

กิจกรรมของโครงการกอนเริ่ม

ดำเนินการ 

- รอยละของเกษตรกรท่ีมี

ความเขาใจกิจกรรมของ

โครงการกอนเริ่มดำเนินการ 

- ไมนอยกวารอยละ 80 ของ

เจาหนาท่ีท่ีเขารวมประชุม 

 

 

- ไมนอยกวารอยละ 80 ของ

เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 

- รอยละ 100 (ผาน) 

 

 

 

- รอยละ 88.72 (ผาน) 

3.3 ความรู/ทักษะการผลิต

สินคาใหม 

- รอยละของเกษตรกรท่ีไดรับ

การถายทอดความรู 

- ไมนอยกวารอยละ 80 ของ

เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 

- รอยละ 100.47 (ผาน) 

3.4 ปจจัยการผลิตสำหรับ

การปรับเปลี่ยน 

- รอยละของเกษตรกรท่ีไดรับ

การสนับสนุนปจจัยการผลิต 

- ตามเปาหมายท่ีกำหนด - รอยละ 90.20 

 - รอยละของเกษตรกรท่ีไดรับ

ปจจัยการผลิตทันตอการ

นำไปใช 

- รอยละของเกษตรกรท่ีนำ

ปจจัยการผลิตไปใชประโยชน 

- ไมนอยกวารอยละ 80 ของ

เกษตรกรท่ีไดรับปจจัยการ

ผลิต 

- ไมนอยกวารอยละ 80 ของ

เกษตรกรท่ีไดรับปจจัยการ

ผลิต 

- รอยละ 87.02 (ผาน) 

 

 

- รอยละ 99.20 (ผาน) 

3.5 การปรับเปลี่ยนการผลิต - รอยละของเกษตรกรท่ี

ปรับเปลี่ยนการผลิตแลว 

- ไมนอยกวารอยละ 80 ของ

เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 

- รอยละ 83.01 (ผาน) 

4. ผลลัพธ (Outcomes)    

4.1 องคความรูสำหรับ 

การปรับเปลี่ยนของเกษตรกร 

- ระดับองคความรูของ

เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ

หลังจากการถายทอดความรู 

- ระดับมาก 

 

 

- ระดับมาก (4.16 

คะแนน) (ผาน) 
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 - รอยละของเกษตรกรท่ีนำ

ความรูท่ีไดรับไปใชประโยชน 

- ไมนอยกวารอยละ 80 ของ

เกษตรกรท่ีไดรับการถายทอด

ความรู 

- รอยละ 93.48 (ผาน) 

   4.2 การปรับเปลี่ยนกิจกรรม    

การผลิต 

- รอยละของเกษตรกรท่ีคาด

วาจะปรับเปลี่ยนอยาง

ตอเนื่อง 

- ไมนอยกวารอยละ 80 

 

- รอยละ 92.65 (ผาน) 

4.3 ผลผลิตของเกษตรกร - ระดับความเห็นดาน

คุณภาพผลผลิตท่ีไดรับ 

- ระดับมาก - ระดับมาก (ผาน) 

4.4 การตลาด - รอยละของเกษตรกรท่ีมี

ตลาดรองรับผลผลิต 

- ไมนอยกวารอยละ 80 ของ

เกษตรกรท่ีมีการจำหนาย

ผลผลิต 

- รอยละ 75.31 (ไมผาน) 

4.5 ผลตอบแทน - รอยละของรายไดสุทธิท่ี

เพ่ิมขึ้น 

- ไมนอยกวารอยละ 10 ของ

เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ

และไดรับผลผลิตแลว 

- มากกวารอยละ 10 

(ผาน) 

5. ทัศนคติและความพึงพอใจ    

   5.1 เกษตรกร - ระดับความพึงพอใจของ

เกษตรกรตอภาพรวม

โครงการ การปรับเปลี่ยน 

การถายทอดความรู ปจจัย

การผลิตท่ีไดรับ และ

ผลตอบแทนหลังจากการ

ปรับเปลี่ยน 

- ระดับมาก 

 

 

 

- ระดับมาก-มากท่ีสุด 

(4.09-4.59 คะแนน) 

(ผาน) 

   5.2 เจาหนาท่ี - ระดับความพึงพอใจของ

เจาหนาท่ี ตอการใช Agri-

Map และแนวทางการบริหาร

จัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจ

ระดับภาคและการวิเคราะห

เศรษฐกิจสินคาเกษตรท่ี

สำคัญ 

- ระดับมาก - ระดับมาก (3.94 และ 

3.75 คะแนน) (ผาน) 

6. ประสิทธิภาพการดำเนินงาน    

6.1 ดัชนีความสำเร็จ - รอยละของกิจกรรมท่ี

ดำเนินการไดสำเร็จ  

เทียบกับเปาหมาย 

- ไมนอยกวารอยละ 80 ของ

กิจกรรม ท่ีดำเนินการ 

- รอยละ 80 (ผาน) 

6.2 การเบิกจายงบประมาณ - รอยละของงบประมาณ 

เทียบกับงบประมาณตามแผน 

- ไมนอยกวารอยละ 96 ของ

งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 

- รอยละ 91.06 
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7. ประสิทธิผล - รอยละของวัตถุประสงคท่ี

บรรลุตามเปาหมาย เทียบกับ

วัตถุประสงคตามแผน 

- ไมนอยกวารอยละ 50 ของ

จำนวนวัตถุประสงค 

- รอยละ 100 (ผาน) 

8. ความคุมคาในการดำเนิน

โครงการ 

- รอยละของผลตอบแทนท่ี

ไดรับจากการดำเนินโครงการ 

เทียบกับงบประมาณ 

ท่ีลงทุน 

- ไมนอยกวารอยละ 20 - รอยละ 16.08 (ไมผาน) 

 - จำนวนปคืนทุน  - ไมเกิน 2 ป - 1 ป 7 เดือน (ผาน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทที่ 5 

สรุปและขอเสนอแนะ 

 

5.1 สรปุ 

 โครงการบริหารจัดการการผลิตสินคาเกษตรตามแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Zoning by 

Agri-Map) เปนโครงการตามนโยบายที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ภายใตยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป 

ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน แผนแมบทประเด็นที่ 3 การเกษตร แผนแมบทยอย

การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) บริหารจัดการพื้นที่ไมเหมาะสม (N) หรือเหมาะสมนอย 

(S3) ใหไดรับการปรับเปลี่ยนการผลิตใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และ 2) สงเสริมสนับสนุน จูงใจ ใหเกษตรกร

ปรับเปลี่ยนการผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ไมเหมาะสม (N) ตามความสมัครใจ โดยปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณไดรับจัดสรรงบประมาณสำหรับดำเนินโครงการ 384,360,700 บาท เปาหมาย 

การดำเนินงานในพื้นที่ 63 จังหวัด ปรับเปลี่ยนการปลูกขาวในพื้นที่เหมาะสมนอย (S3) และไมเหมาะสม (N) จำนวน 

128,320 ไร มีหนวยงานรวมดำเนินงาน 8 หนวยงาน ไดแก กรมพัฒนาที่ดิน กรมประมง กรมสงเสริมการเกษตร 

กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว กรมหมอนไหม กรมตรวจบัญชีสหกรณ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  

ศูนยประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปนหนวยงานรับผิดชอบการประเมินผลโครงการ 

มีภารกิจในการประเมินผลโครงการฯ เพื่อประเมินผลการดำเนินงาน ผลได ผลกระทบเบื้องตนและความคุมคา

ของโครงการ โดยรวบรวมขอมูลจากเกษตรกรที่เขารวมโครงการที่ปรับเปลี่ยนการปลูกขาวเปนกิจกรรมอื่นที่มี

ความเหมาะสมกับพื้นที่ 5 กิจกรรม ไดแก 1) ประมง 2) พืชอาหารสัตว 3) หมอน 4) พืชเศรษฐกิจอื่น และ 5) 

เกษตรผสมผสาน รวมทั้งสิ้น 261 ราย และเจาหนาที่หนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่ จำนวน 168 ราย รวมถึง

ขอมูลผลการดำเนินงาน นำมาวิเคราะหโดยใชแนวคิดการประเมินผลเชิงตรรกะ (Logic Model) เปนกรอบ 

การประเมินผลใน 4 องคประกอบไดแก ปจจัยนำเขา กิจกรรม ผลได และผลลัพธ รวมถึงการวัดทัศนคติ 

และความพึงพอใจตอโครงการ โดยสามารถสรุปผลการประเมินได ดังน้ี 

ในภาพรวมโครงการสามารถดำเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีการเบิกจายงบประมาณ 

349,984,100 บาท คิดเปนรอยละ 91.06 ของงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร 384,360,700 บาท และสามารถ

ดำเนินกิจกรรมหลักภายใตโครงการไดตามเปาหมายที่กำหนด ไดแก การสำรวจพื้นที่ไมเหมาะสมโดยใชแผนที่

เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) การประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามแผนรายจังหวัด การชี้แจง

โครงการและสรางการรับรู การถายทอดองคความรู และการสนับสนุนปจจัยการผลิตใหแกเกษตรกร นอกจากน้ี

ยังสามารถดำเนินการไดอยางมีประสิทธิผล โดยสามารถบรรลุวัตถุประสงคในการดำเนินโครงการทั้ง 2 ขอ ดังน้ี 

5.1.1 การบริหารจัดการพ้ืนที่ไมเหมาะสม (N) หรือเหมาะสมนอย (S3) ใหไดรับการปรับเปลี่ยนการผลิต

ใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ดำเนินการไดทั้งสิ้น 133,757.50 ไร คิดเปนรอยละ 104.24 ของเปาหมาย 128,320 ไร 
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ประกอบดวย ประมง 5,000 ไร พืชอาหารสัตว 14,647.75 ไร เกษตรผสมผสาน 107,181 ไร แปลงตนแบบ 

พืชอื่น 502 ไร พืชทางเลือกชนิดใหม 6,092.75 ไร และหมอน 334 ไร มีเกษตรกรที่เขารวมโครงการ 17,611 

ราย โดยเกษตรกรที่เขารวมโครงการ รอยละ 83.01 ไดปรับเปลี่ยนพ้ืนที่จากการปลูกขาวของตนเองเปนกิจกรรม

ที่มีความเหมาะสมกับพื ้นที ่แลว อีกรอยละ 16.99 ยังไมไดทำการปรับเปลี ่ยน เนื ่องจาก อยูระหวางการ

ปรับเปลี่ยนพื้นที่เดิมเปนกิจกรรมเกษตรผสมผสาน เกษตรกรยังคงตองการปลูกขาวเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

ตามวิถีชีวิตด้ังเดิม รวมถึงเกษตรกรยังไมเช่ือมั่นในการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่และเคยชินกับการปลูกขาว 

5.1.2 การสงเสริม สนับสนุน จูงใจใหเกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตทางการเกษตร โดยเกษตรกร 

ที่เขารวมโครงการรอยละ 88.72 ไดเขารวมการชี้แจงรายละเอียดโครงการ ในจำนวนนี้รอยละ 94.10 มีความเขาใจ 

ในรายละเอียดและวัตถุประสงคของโครงการ โดยเกษตรกรทราบวาพื้นที ่การเกษตรของตนเองเปนพื ้นที่ 

ไมเหมาะสมสำหรับปลูกขาว และปรับเปลี่ยนเปนกิจกรรมอื่นที่เหมาะสมกับพื้นที่ โดยเกษตรกรมีความเขาใจ 

ในรายละเอียดของโครงการในระดับมาก ที่คาคะแนนเฉลี่ย 3.95 หนวยงานไดมีการใหความรูและถายทอด 

องคความรู ใหกับเกษตรกรที ่เขารวมโครงการ โดยหลังจากไดรับการถายทอดความรู เกษตรกรมีความรู 

ดานการผลิตเพิ่มขึ้นเปนระดับมากที่สุด ที่คาคะแนนเฉลี่ย 4.31 ดานแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก

และบัญชีตนทุนอาชีพ เพิ่มขึ้นเปนระดับมาก ที่คาคะแนนเฉลี่ย 3.84 และ 4.15 ตามลำดับ ซึ่งเกษตรกรไดนำความรู 

ที่ไดรับไปใชประโยชนในการปรับเปลี่ยนพื้นที่ของตนเองแลว เกษตรกรรอยละ 90.20 ไดรับปจจัยการผลิต

สำหรับการปรับเปลี่ยนในเบื้องตน ในจำนวนนี้ รอยละ 99.20 ไดนำปจจัยการผลิตไปใชในการปรับเปลี่ยนพื้นที่ 

ของตนเองแลว และมีความพึงพอใจตอคุณภาพปจจัยการผลิตที่ไดรับในระดับมากที่สุด ที่คาคะแนนเฉลี่ย 4.40 

และเกษตรกรรอยละ 92.65 คาดวาจะดำเนินกิจกรรมที่ปรับเปลี่ยนอยางตอเน่ืองในปถัดไป 

นอกจากนี้ผลกระทบเบื้องตนจากการดำเนินโครงการสามารถสนบัสนุนแผนแมบทยอยการพัฒนาระบบ

นิเวศการเกษตร เปาหมายประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตอหนวยมีการปรับตัวเพิ ่มขึ ้น ประเด็น 

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคการเกษตร โดยในภาพรวมเกษตรกรที่ไดรับผลผลิตแลวไดรับผลตอบแทนสุทธิ

เฉลี่ย 1,777.59 บาทตอไร เพ่ิมขึ้นจากการปลูกขาวนาป 2562/63 จำนวน 1,421.04 บาทตอไร  

จากการสำรวจ พบวา ในปแรกของการปรับเปลี่ยนการผลิตเกิดผลตอบแทนสุทธิในภาพรวมของ

โครงการคิดเปนมูลคา 56,263,022.99 บาท ทั้งนี ้ในปตอไปคาดวาจะเกิดผลตอบแทนสุทธิคิดเปนมูลคา 

186,959,415.61 บาท โดยเพิ่มขึ้นจากพื้นที่ไดรับผลผลิตที่เพิ่มขึ้น และคาดวาโครงการมีระยะคืนทุน 1 ป 7 เดือน  

ซึ่งมีความคุมคาในการลงทุนเมื่อเทียบกับเกณฑที่กำหนดจำนวน 2 ป 

ในภาพรวมเกษตรกรมีความพึงพอใจตอการดำเนินโครงการในภาพรวม ในระดับมากที่สุด ที่คาคะแนนเฉลี่ย 

4.59 โดยมีความพึงพอใจในการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตและการถายทอดความรู เทากันทั้ง 2 ประเด็น  

ในระดับมากที่สุดที่คาคะแนนเฉลี่ย 4.46 และมีความพึงพอใจตอปจจัยการผลิตที่ไดรับและผลตอบแทนหลังจาก

ไดรับผลผลิตแลวในระดับมาก ที่คาคะแนนเฉลี่ย 4.09  
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5.2 ขอคนพบ 

 5.2.1 การจัดสรรงบประมาณไปยังหนวยงานที่ดำเนินการในพื้นที่ บางแหงมีความลาชา สวนหนึ่งจาก

สถานการณการระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) สงผลกระทบตอการวางแผนปฏิบัติงาน 

ของเจาหนาที่ ในบางพ้ืนที่มีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานไปกอนโดยใชเปาหมายของปงบประมาณที่ผานมา 

แตไดรับจัดสรรงบประมาณนอย เกษตรกรที่สมัครเขารวมโครงการแลว ไมสามารถเขารวมโครงการได เนื่องจาก

งบประมาณจำกัด เจาหนาที่จึงตองช้ีแจงใหเกษตรกรเขาใจถึงเหตุผลที่เกษตรกรเขารวมโครงการ  

 5.2.2 ขอมูลในแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกสำหรับบางพื้นที่ไมตรงกับสภาพพื้นที่จริง หรือ

ยังไมไดรับการปรับปรุงใหเปนปจจุบัน เชน การกำหนดเขตแนวปาในแผนที่ยังไมถูกตอง ซึ่งสงผลกระทบตอการ

วางแผนกำหนดพื้นที่เขารวมโครงการได และยังคงมีอุปสรรคในการใชงานในพื้นที่ที่สัญญาณโทรศัพทเคลื่อนที่

หรืออินเตอรเนตเขาไมถึง 

 5.2.3 เกษตรกรที่ไดรับการสนับสนุนปจจัยในการปรับเปลี่ยนการผลิต รอยละ 12.98 เห็นวา ชวงเวลา 

ที่ไดรับปจจัยการผลิตหรือสนับสนุนการปรับเปลี่ยนพื้นที่ ไมสอดคลองกับชวงเวลาการนำไปใชประโยชนหรือ

ชวงเวลาที่เกษตรกรตองการ เชน การสนับสนุนพันธุไมในชวงที่ฝนแลงและขาดแคลนแหลงน้ำ ทำใหเกษตรกร

ตองนำตนพันธุชำไวที่อื่นกอนจะนำไปปลูก การสนับสนุนพันธุปลาในชวงที่น้ำในบอของเกษตรกรมีปริมาณนอย 

ไมเหมาะสมกับการเลี้ยงปลา ซึ่งจะสงผลใหเกษตรกรไดรับผลผลิตไมเต็มที่และอาจเกิดการสูญเสียงบประมาณ

โดยเปลาประโยชน การปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ในชวงที่เกษตรกรยังเก็บเกี่ยวผลผลิตเดิมไมแลวเสร็จ เปนตน นอกจากน้ี 

พืชบางชนิดตองปลูกกอนชวงเวลาที่หนวยงานไดรับการจัดสรรงบประมาณ เชน ออยโรงงาน  ดังนั้น หากมีการ

สนับสนุนปจจัยการผลิตอาจไมทันตอการเริ่มทำการผลิตของเกษตรกร 

 5.2.4 การรับทราบและนำขอมูลแนวทางบริหารจัดการสินคาเกษตรสำคัญในระดับพื้นที่ของสำนักงาน

เศรษฐกิจการเกษตรไปประยุกตใชงานยังไมมากเทาที่ควร  

 5.2.5 ในบางพื้นที่เกษตรกรมีความสนใจเขารวมโครงการมากกวาจำนวนเปาหมายที่หนวยงานกำหนด

เนื่องจากมีความตองการปรับเปลี่ยนพื้นที่ใหมีความเหมาะสมกับการทำการเกษตรเพิ่มมากขึ้น และตองการการ

สนับสนุนปจจัยการผลิต 

 5.2.6 เกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนการผลิตแลว รอยละ 46.88 ประสบปญหาในการปรับเปลี่ยน ในจำนวนน้ี

รอยละ 72.81 ประสบปญหาขาดแคลนแหลงน้ำ ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณฝนแลงในบางพื้นที่ และสภาพพื้นที่ 

ไมเหมาะสม (N) หรือเหมาะสมเล็กนอย (S3) ซึ่งเปนพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน จึงเกิดขอจำกัดดานแหลงน้ำ 

5.3 ขอเสนอแนะ 

 5.3.1 กรมพัฒนาที่ดินควรเรงทยอยปรับปรุงขอมูลในแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกใหเปน

ปจจุบันอยูเสมอ และประชาสัมพันธเมื่อมีการปรับปรุงขอมูลเพื่อใหหนวยงานรวมดำเนินการหรือผูใชประโยชน

ทั่วไปทราบ 
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 5.3.2 หนวยงานที ่เกี ่ยวของกับกิจกรรมการสนับสนุนปจจัยในการปรับเปลี ่ยนการผลิตและการ

ปรับเปลี่ยนพื้นที ่ ควรสำรวจ/ตรวจสอบความพรอมของเกษตรกรและพื้นที ่ใชประโยชน กอนดำเนินการ

สนับสนุน เพ่ือใหเกษตรกรนำปจจัยที่ไดรับไปใหประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ และไมสูญเสียในผลตอบแทนที่

เกี่ยวของ 

 5.3.3 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรในฐานะที่เปนหนวยงานวิเคราะหขอมูลแนวทางบริหารจัดการ

เศรษฐกิจสินคาเกษตรสำคัญในระดับพื้นที่ตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) เพื่อใช

สนับสนุนและประกอบการตัดสินใจปรับเปลี่ยนพื้นที่ ควรมีการประชาสัมพันธใหหนวยงานตาง ๆ รวมถึง

เกษตรกรรับทราบขอมูลเพิ่มเติมเพื่อใหมีการนำแนวทางการบริหารจัดการเศรษฐกิจสินคาเกษตรไปใชประโยชน 

ใหมากขึ้น ในสวนของเกษตรกรควรพัฒนาหรือจัดทำสื่อในการเผยแพรในรูปแบบของสื่อดิจิตอล ออนไลน ใหมี

ความนาสนใจ เหมาะสมกับเกษตรกรและพ้ืนที่ใหประโยชน เพ่ือเผยแพรและดึงดูดหรือจูงใจใหเกษตรกร ติดตาม  

และนำแนวทางไปใช 

 5.3.4 หนวยงานที่เกี่ยวของกับกิจกรรมการปรับเปลี่ยนการผลิตควรกำหนดเปาหมายใหสอดคลองกับ

ความตองการเขารวมโครงการในแตละพื้นที่ โดยกำหนดใหมีกระบวนการสำรวจความตองการลวงหนากอน

กำหนดเปาหมายในแตละพื้นที่ นอกจากนี้ควรบูรณาการรวมกันในการสนับสนุนปจจัยและการปรับเปลี่ยนพื้นที่ 

เพ่ือใหเกษตรกรที่มีความตองการปรับเปลี่ยนมากกวา 1 กิจกรรม สามารถรับการสนับสนุนได  

 5.3.5 กรมสงเสริมสหกรณและกรมสงเสริมการเกษตร สงเสริมการรวมกลุมเกษตรกรในการผลิตและจำหนาย

ผลผลิตรวมถึงการสรางมูลคาเพิ่ม เพื่อเพิ่มความหลากหลายในการผลิต เพิ่มรายได/ผลตอบแทน เกิดความมั่นคง 

ดานรายไดและการปรับเปลี่ยนการผลิต และสรางแรงจูงใจใหเกษตรกรปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ในระยะยาว 

 5.3.6 หนวยงานที่เกี่ยวของกับกิจกรรมการสนับสนุนปจจัยการผลิต ควรสนับสนุนปจจัยการผลิตแก

เกษตรกรในชวงฤดูฝน และพิจารณาสนับสนุนพืชใชน้ำนอย พืชที่ใหผลตอบแทนระยะสั้นที่มีตลาดรับซื้อหรือ

เกษตรกรสามารถนำผลผลิตมาใชประโยชนไดในครัวเรือน ในพ้ืนที ่ที ่มีขอจำกัดอยางมากดานแหลงน้ำ  

เพ่ือสรางรายไดและเกิดการนำไปใชประโยชน นำไปสูการปรับเปลี่ยนอยางตอเน่ือง 
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ตารางผนวกที่ 1 การเขารวมประชุมช้ีแจงรายละเอียดของโครงการและระดับความเขาใจของเกษตรกร 

กิจกรรม เขารวม (รอยละ) ไมเขารวม (รอยละ) 
รวม 

(รอยละ) 

ระดับความเขาใจ 

(คะแนนเต็ม 5) 
แปลผล 

1. ประมง 85.07 14.93 100.00 3.87 มาก 

2. พืชอาหารสัตว 94.87 5.13 100.00 3.88 มาก 

3. หมอนไหม 100.00 0.00 100.00 4.18 มาก 

4. พืชเศรษฐกิจ 100.00 0.00 100.00 4.33 มากท่ีสุด 

5. เกษตรผสมผสาน 88.68 11.32 100.00 4.00 มาก 

ภาพรวม 88.72 11.28 100.00 3.95 มาก 

ท่ีมา : จากการสำรวจ 

ตารางผนวกที่ 2 เกษตรกรที่ไดรับการถายทอดความรูดานการผลิต 

หนวย : รอยละ 

กิจกรรม เขารวม ไมเขารวม รวม 

1. ประมง 79.10 20.90 100.00 

2. พืชอาหารสัตว 88.89 11.11 100.00 

3. หมอนไหม 72.73 27.27 100.00 

4. พืชเศรษฐกิจ 100.00 0.00 100.00 

5. เกษตรผสมผสาน 72.48 27.52 100.00 

ภาพรวม 76.88 23.12 100.00 

ท่ีมา : จากการสำรวจ 

ตารางผนวกที่ 3 ระดับองคความรูกอนและหลังการถายทอดความรูดานการผลิต (คะแนนเต็ม 5) 

กิจกรรม 
กอน หลัง 

คะแนน แปลผล คะแนน แปลผล 

1. ประมง 2.47 นอย 4.12 มาก 

2. พืชอาหารสัตว 2.72 ปานกลาง 4.38 มากท่ีสุด 

3. หมอนไหม 2.25 นอย 4.63 มากท่ีสุด 

4. พืชเศรษฐกิจ 3.38 ปานกลาง 4.32 มากท่ีสุด 

5. เกษตรผสมผสาน 2.98 ปานกลาง 4.39 มากท่ีสุด 

ภาพรวม 2.80 ปานกลาง 4.31 มากที่สุด 

ท่ีมา : จากการสำรวจ 
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ตารางผนวกที่ 4 การนำความรูดานการผลิตไปใชประโยชน 

กิจกรรม 
ใช  

(รอยละ) 

ไมใช  

(รอยละ) 
รวม 

ระดับการนำไปใชประโยชน 

(คะแนนเต็ม 5) 
แปลผล 

1. ประมง 98.04 1.96 100.00 4.35 มากท่ีสุด 

2. พืชอาหารสัตว 100.00 0.00 100.00 4.26 มากท่ีสุด 

3. หมอนไหม 100.00 0.00 100.00 4.88 มากท่ีสุด 

4. พืชเศรษฐกิจ 100.00 0.00 100.00 4.37 มากท่ีสุด 

5. เกษตรผสมผสาน 96.00 4.00 100.00 4.20 มาก 

ภาพรวม 97.21 2.79 100.00 4.26 มากที่สุด 

ท่ีมา : จากการสำรวจ 

ตารางผนวกที ่ 5 เกษตรกรที ่ไดร ับการถายทอดความรู ด านแผนที ่เกษตรเพื ่อการบริหารจัดการเชิงรุก  

(Agri-Map) 

หนวย : รอยละ 

กิจกรรม ไดรับ ไมไดรับ รวม 

1. ประมง 28.57 71.43 100.00 

2. พืชอาหารสัตว 33.33 66.67 100.00 

3. หมอนไหม 30.00 70.00 100.00 

4. พืชเศรษฐกิจ 60.00 40.00 100.00 

5. เกษตรผสมผสาน 45.37 54.63 100.00 

ภาพรวม 38.91  61.09  100.00  

ท่ีมา : จากการสำรวจ 

ตารางผนวกที่ 6 ระดับองคความรูกอนและหลังการถายทอดความรูดานแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิง

รุก (Agri-Map) (คะแนนเต็ม 5) 

กิจกรรม 
กอน หลัง 

คะแนน แปลผล คะแนน แปลผล 

1. ประมง 2.00 นอย 3.67 มาก 

2. พืชอาหารสัตว 1.25 นอยท่ีสุด 3.42 มาก 

3. หมอนไหม 1.00 นอยท่ีสุด 5.00 มากท่ีสุด 

4. พืชเศรษฐกิจ 0.00 นอยท่ีสุด 4.00 มาก 

5. เกษตรผสมผสาน 2.46 นอย 4.02 มาก 

ภาพรวม 2.13  นอย 3.84  มาก 

ท่ีมา : จากการสำรวจ 
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ตารางผนวกที่ 7 การนำความรูดานแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) ไปใชประโยชน 

กิจกรรม 
ใช  

(รอยละ) 

ไมใช  

(รอยละ) 

รวม 

(รอยละ) 

ระดับการนำไปใชประโยชน 

(คะแนนเต็ม 5) 
แปลผล 

1. ประมง 85.71 14.29 100.00 3.83 มาก 

2. พืชอาหารสัตว 81.82 18.18 100.00 3.43 มาก 

3. หมอนไหม 100.00 0.00 100.00 5.00 มากท่ีสุด 

4. พืชเศรษฐกิจ 100.00 0.00 100.00 4.22 มากท่ีสุด 

5. เกษตรผสมผสาน 85.71 14.29 100.00 4.03 มาก 

ภาพรวม 85.42   14.58   100.00  3.90  มาก 

ท่ีมา : จากการสำรวจ 

ตารางผนวกที่ 8 เกษตรกรที่ไดรับการถายทอดความรูดานบัญชีตนทุนอาชีพ 

หนวย : รอยละ 

กิจกรรม ไดรับ ไมไดรับ รวม 

1. ประมง 37.88 62.12 100.00 

2. พืชอาหารสัตว 27.78 72.22 100.00 

3. หมอนไหม 27.27 72.73 100.00 

4. พืชเศรษฐกิจ 20.00 80.00 100.00 

5. เกษตรผสมผสาน 31.82 68.18 100.00 

ภาพรวม 32.84  67.16  100.00  

ท่ีมา : จากการสำรวจ 

ตารางผนวกที่ 9 ระดับองคความรูกอนและหลังการถายทอดความรูดานบัญชีตนทุนอาชีพ (คะแนนเต็ม 5) 

กิจกรรม 
กอน หลัง 

คะแนน แปลผล คะแนน แปลผล 

1. ประมง 2.07 นอย 3.82 มาก 

2. พืชอาหารสัตว 2.90 ปานกลาง 4.30 มากท่ีสุด 

3. หมอนไหม 1.67 นอยท่ีสุด 4.00 มาก 

4. พืชเศรษฐกิจ - - 4.33 มากท่ีสุด 

5. เกษตรผสมผสาน 3.05 ปานกลาง 4.28 มากท่ีสุด 

ภาพรวม 2.71  ปานกลาง 4.15  มาก 

ท่ีมา : จากการสำรวจ 
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ตารางผนวกที่ 10 การนำความรูดานดานบัญชีตนทุนอาชีพไปใชประโยชน 

กิจกรรม 
ใช  

(รอยละ) 

ไมใช  

(รอยละ) 
รวม 

ระดับการนำไปใชประโยชน 

(คะแนนเต็ม 5) 
แปลผล 

1. ประมง 62.50 37.50 100.00 4.35 มากท่ีสุด 

2. พืชอาหารสัตว 77.78 22.22 100.00 4.26 มากท่ีสุด 

3. หมอนไหม 33.33 66.67 100.00 4.88 มากท่ีสุด 

4. พืชเศรษฐกิจ 25.00 75.00 100.00 4.37 มากท่ีสุด 

5. เกษตรผสมผสาน 78.79 21.21 100.00 4.20 มาก 

ภาพรวม 73.16 26.84 100.00 4.26 มากที่สุด 

ท่ีมา : จากการสำรวจ 

ตารางผนวกที่ 11 การไดรับปจจัยการผลิต ความทันเวลาและคุณภาพของปจจัยการผลิต 

หนวย : รอยละ 

กิจกรรม ไดรับ  ไมไดรับ รวม ตรงเวลา ไมตรงเวลา รวม 

1. ประมง 98.57 1.43 100.00 91.04 8.96 100.00 

2. พืชอาหารสัตว 100.00 0.00 100.00 71.43 28.57 100.00 

3. หมอนไหม 0.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00 

4. พืชเศรษฐกิจ 100.00 0.00 100.00 94.44 5.56 100.00 

5. เกษตรผสมผสาน 84.81 15.19 100.00 88.54 11.46 100.00 

ภาพรวม 90.20 9.80 100.00 87.02 12.98 100.00 

ท่ีมา : จากการสำรวจ 

ตารางผนวกที่ 12 การนำปจจัยการผลิตไปใชประโยชนและระดับคุณภาพปจจัยการผลิต 

กิจกรรม 
ใช  

(รอยละ) 

ไมใช  

(รอยละ) 

รวม 

(รอยละ) 

ระดับคุณภาพ 

(คะแนนเต็ม 5) 
แปลผล 

1. ประมง 100.00 0.00 100.00 4.23 มากท่ีสุด 

2. พืชอาหารสัตว 100.00 0.00 100.00 4.68 มากท่ีสุด 

3. หมอนไหม 87.50 12.50 100.00 - - 

4. พืชเศรษฐกิจ 100.00 0.00 100.00 4.63 มากท่ีสุด 

5. เกษตรผสมผสาน 98.77 1.23 100.00 4.48 มากท่ีสุด 

ภาพรวม 99.20  0.80  100.00  4.40  มากที่สุด 

ท่ีมา : จากการสำรวจ 
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ตารางผนวกที่ 13 เกษตรกรที่ทำการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ 

หนวย : รอยละ 

กิจกรรม ปรับเปลี่ยนทั้งหมด ปรับเปลี่ยนบางสวน ยังไมปรับเปลี่ยน รวม 

1. ประมง 11.43 85.71 2.86 100.00 

2. พืชอาหารสัตว 74.36 25.64 0.00 100.00 

3. หมอนไหม 85.71 7.14 7.14 100.00 

4. พืชเศรษฐกิจ 70.00 30.00 0.00 100.00 

5. เกษตรผสมผสาน 18.64 52.54 28.81 100.00 

ภาพรวม 25.39 57.62 16.99 100.00 

ท่ีมา : จากการสำรวจ 

ตารางผนวกที่ 14 ประสบการณในกิจกรรมที่ปรับเปลี่ยนของเกษตรกร 

หนวย : รอยละ 

กิจกรรม มีประสบการณ ไมมีประสบการณ รวม 

1. ประมง 34.85 65.15 100.00 

2. พืชอาหารสัตว 48.72 51.28 100.00 

3. หมอนไหม 61.54 38.46 100.00 

4. พืชเศรษฐกิจ 57.89 42.11 100.00 

5. เกษตรผสมผสาน 25.23 74.77 100.00 

ภาพรวม 31.84 68.16 100.00 

ท่ีมา : จากการสำรวจ 

ตารางผนวกที่ 15 เกษตรกรที่ประสบปญหาหลังจากการปรับเปลี่ยนการผลิต 

หนวย : รอยละ 

กิจกรรม ประสบปญหา ไมมีประสบปญหา รวม 

1. ประมง 34.29 65.71 100.00 

2. พืชอาหารสัตว 66.67 33.33 100.00 

3. หมอนไหม 75.00 25.00 100.00 

4. พืชเศรษฐกิจ 42.11 57.89 100.00 

5. เกษตรผสมผสาน 47.96 52.04 100.00 

ภาพรวม 46.88  53.12  100.00 

ท่ีมา : จากการสำรวจ 
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ตารางผนวกที่ 16 การไดรับผลผลิตของเกษตรกรและความคิดเห็นตอระดับคุณภาพผลผลิต 

กิจกรรม 

ไดรับผลผลิต

แลวทั้งหมด 

(รอยละ) 

ไดรับบางสวน 

(รอยละ) 

ยังไมได 

(รอยละ) 
รวม 

ระดับคุณภาพ

ผลผลิต 

(คะแนนเต็ม 5) 

แปลผล 

1. ประมง 28.57 50.00 21.43 100.00 4.19 มาก 

2. พืชอาหารสัตว 97.44 2.56 0.00 100.00 4.26 มากท่ีสุด 

3. หมอนไหม 92.31 0.00 7.69 100.00 4.11 มาก 

4. พืชเศรษฐกิจ 100.00 0.00 0.00 100.00 4.50 มากท่ีสุด 

5. เกษตรผสมผสาน 25.33 29.33 45.33 100.00 4.08 มาก 

ภาพรวม 37.53 30.96 31.51 100.00 4.14   มาก  

ท่ีมา : จากการสำรวจ 

ตารางผนวกที่ 17 การตลาดของเกษตรกร 

หนวย : รอยละ 

กิจกรรม มีตลาดรองรับ ไมมีตลาดรองรับ รวม 

1. ประมง 84.38 15.63 100.00 

2. พืชอาหารสัตว 95.83 4.17 100.00 

3. หมอนไหม 100.00 0.00 100.00 

4. พืชเศรษฐกิจ 100.00 0.00 100.00 

5. เกษตรผสมผสาน 94.55 5.45 100.00 

ภาพรวม 91.93  8.07  100.00 

ท่ีมา : จากการสำรวจ 

ตารางผนวกที่ 18 การจำหนายผลผลิตของเกษตรกร 

หนวย : รอยละ 

กิจกรรม จำหนายเอง รวมกลุมจำหนาย รวม 

1. ประมง 100.00 0.00 100.00 

2. พืชอาหารสัตว 84.62 15.38 100.00 

3. หมอนไหม 0.00 100.00 100.00 

4. พืชเศรษฐกิจ 100.00 0.00 100.00 

5. เกษตรผสมผสาน 94.74 5.26 100.00 

ภาพรวม 94.02  5.98  100.00 

ท่ีมา : จากการสำรวจ 
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ตารางผนวกที่ 19 การปรับเปลี่ยนอยางตอเน่ืองและการขยายพ้ืนที่ปรับเปลี่ยนเพ่ิม 

กิจกรรม 
ตอ 

(รอยละ)  

ไมตอ 

(รอยละ) 

รวม 

(รอยละ) 

ขยาย 

(รอยละ) 

ไมขยาย 

(รอยละ) 

รวม 

(รอยละ) 

ขยายเพ่ิม 

(ไร) 

1. ประมง 95.65 4.35 100.00 78.13 21.88 100.00 1.06 

2. พืชอาหารสัตว 100.00 0.00 100.00 58.97 41.03 100.00 4.25 

3. หมอนไหม 100.00 0.00 100.00 75.00 25.00 100.00 3.67 

4. พืชเศรษฐกิจ 85.00 15.00 100.00 64.71 35.29 100.00 6.00 

5. เกษตรผสมผสาน 89.29 10.71 100.00 77.38 22.62 100.00 1.70 

ภาพรวม 92.65 7.35  100.00  74.90 25.10 100.00 1.93 

ท่ีมา : จากการสำรวจ 

ตารางผนวกที่ 20 คาถวงน้ำหนักในการวิเคราะหขอมูลแตละกิจกรรม 

กิจกรรม คาถวงน้ำหนัก 

1. ประมง  0.28  

2. พืชอาหารสัตว  0.14  

3. หมอนไหม  0.01  

4. พืชเศรษฐกิจ  0.01  

5. เกษตรผสมผสาน  0.56  

ภาพรวม  1.00  

ท่ีมา : จากการคำนวณ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวกท่ี 3 

ผลการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 
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ตารางผนวกที่ 21 ตนทุนและผลตอบแทนของเกษตรกรที่เขารวมโครงการ  

หนวย : บาทตอไร 

หมายเหตุ : ประมาณการ 

ท่ีมา : จากการคำนวณ 

รายการ   ขาวนาป 62/63   ประมง   พืชอาหารสัตว   หมอนไหม*  ขาวโพดเลี้ยงสัตว   ออยโรงงาน   พืชเศรษฐกิจ   เกษตรผสมผสาน*  

1. ตนทุนผันแปร  2,961.01 5,922.34 3,062.98 2,903.81 4,575.11 5,071.38 4,979.42 4,189.01 

2. ตนทุนคงท่ี  535.66 202.13 461.69 200.57 52.02 40.57 45.25 - 

3. ตนทุนรวม  3,496.67 6,247.85 3,588.48 3,176.98 4,722.44 5,365.52 5,211.40 4,276.28 

4. ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร)  361.89 150.98 2,776.52 1,939.64 1,065.53 7,007.98 3,869.15 421.24 

5. ราคาท่ีเกษตรกรขายได (บ./กก.)  10.65 49.10 2.13 2.68 7.17 1.11 1.99 15.04 

6. มูลคาผลผลิตตอไร (บาท)  3,853.23 7,412.97 5,916.84 5,196.85 7,640.78 7,777.37 7,705.92 6,334.74 

7. รายไดสุทธิตอไร (บาท)  356.56 1,165.12 2,328.36 2,019.87 2,918.34 2,411.85 2,494.53 2,058.46 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวกท่ี 4 

แบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวกท่ี 5 

ประมวลภาพการดำเนินงานและประเมินผลโครงการ
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แปลงของเกษตรกรที่ไดรับการจัดทำระบบอนุรักษดินและน้ำเพ่ือใหมีแหลงกักเก็บน้ำสำหรับทำเกษตรผสมผสาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การปรับเปลี่ยนพ้ืนที่เปนกิจกรรมเกษตรผสมผสานของเกษตรกร 
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การปรับเปลี่ยนพ้ืนที่จากการปลูกขาวเปนพืชอาหารสัตว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกษตรกรสามารถสรางรายไดเสริมจากการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ปลูกขาวเปนการปลูกหมอนเพ่ือเลี้ยงไหม 

แบบอุตสาหกรรม  
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เกษตรกรสามารถสรางรายไดจากการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่เปนการทำกิจกรรมเกษตรผสมผสาน เชน พืชผัก 
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การลงพ้ืนที่เพ่ือสำรวจขอมูล 



 

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร 
10900 


	บรรณานุกรม

