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โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) 
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บทสรุปผู้บริหาร 

 โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) เป็นโครงการย่อยหนึ่ งภายใต้ 
โครงการปรับโครงสร้างการผลิตข้าว ปี 2559 ซึ่ง กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มาด าเนินงาน และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
ได้รับมอบหมายให้ประเมินผลโครงการดังกล่าว โดยเป็นการประเมินผลระหว่างมีโครงการ ส ารวจข้อมูล 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการ ผู้น าหรือตัวแทนกลุ่ม/องค์กร/สถาบันเกษตรกรที่ร่วมโครงการ เกษตรกร
ชาวนาสมาชิกกลุ่ม ผู้บริโภคข้าวของกลุ่ม ที่ตกเป็นตัวอย่าง รวม 323 ราย ในพ้ืนที่ 18 จังหวัด  

 ผลการประเมินผล พบว่า 1) การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าข้าวตลาดเฉพาะอย่างเป็นระบบ 
ตั้งแต่ การผลิต การแปรรูป การตรวจรับรองมาตรฐานสินค้า การเชื่อมโยงตลาด โดยมีกลุ่มที่ร่วมโครงการ 80 
กลุ่ม ตามเป้าหมาย แต่บางกิจกรรมสามารถด าเนินการได้ในบางกลุ่มที่มีความพร้อม และโครงการสามารถให้
การสนับสนุนได้ เช่น การผลิต โดยสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ได้ ร้อยละ 85 ของเป้าหมาย ส่วนที่เหลือร้อยละ 15 
ไม่ได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว เนื่องจาก กลุ่มมีความต้องการชนิดเมล็ดพันธุ์ที ่ยังไม่ได้รับ การ
รับรองพันธุ์จากกรมการข้าว ฯลฯ 2) การส่งเสริม สนับสนุนการผลิตสินค้าข้าวตลาดเฉพาะให้ได้มาตรฐานยัง
ไม่สามารถวัดผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการได้ เนื่องจาก กิจกรรมย่อยบางรายการยังไม่แล้วเสร็จ เช่น           
การจัดหาบรรจุภัณฑ์ข้าวถุง การตรวจรับรองคุณภาพการผลิต  การส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลการผลิตและ
การตลาด ฯลฯ ต้องด าเนินงานต่อเนื่องไปในปีงบประมาณ 2560 ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมที่ขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยภายนอกด้วย เช่น การจัดหาผู้รับจ้างในกระบวนการวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 
ฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิต เป็นต้น อย่างไรก็ตาม หน่วยงานรับผิดชอบโครงการได้บริหารจัดการให้มีการ
ด าเนินงานทุกกิจกรรมที่ก าหนดในโครงการ  

ผลเบื้องต้น/ผลกระทบระยะสั้น จากการด าเนินกิจกรรมบางส่วนที่แล้วเสร็จ เช่น การอบรม       
การสัมมนา การสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ การเชื่อมโยงตลาดและประชาสัมพันธ์ ก่อให้เกิดผล
เบื้องต้น ได้แก ่ 

 1) ปริมาณข้าวตลาดเฉพาะที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น จากการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ในโครงการ 
177,325 กิโลกรัม เกษตรกรปลูกข้าวใช้เมล็ดพันธุ์เฉลี่ย 12.09 กิโลกรัมต่อไร่ ปลูกข้าวได้ในพ้ืนที่ 14,666 ไร่ 
ประมาณการผลผลิตเฉลี่ย 400 กิโลกรัมต่อไร่ จะได้ผลผลิต 5,866 ตัน และคาดว่าจะได้ผลผลิตคุณภาพ   
ร้อยละ 90 คิดเป็นปริมาณ 5,279 ตัน ออกสู่ตลาด 

 2) มูลค่าข้าวและผลิตภัณฑ์ จากการสนับสนุนเครื่องซีลปากถุงระบบสุญญากาศให้ทุกกลุ่ม พบว่า        
ร้อยละ 83.33 ได้น าไปใช้ซีลถุงผลผลิตข้าวแจกจ่ายผู้ที่มาดูงานของกลุ่ม ร้อยละ 16.67 ยังไม่ได้น าไปใช้ 
เนื่องจาก รอบรรจุภัณฑ์ ซึ่งอยู่ระหว่างออกแบบ โดยเกษตรกรบางรายได้รับถุงสุญญากาศจากกลุ่มที่มีอยู่
แต่เดิม ร้อยละ 47.83 น าไปใช้แล้ว ท าให้มีผู้สั่งซื้อข้าวมากขึ้น ได้รับราคาสูงขึ้น 5 -10 บาทต่อกิโลกรัม 
  ส าหรับ กลุ่มที่ได้รับการส่งเสริมต่อยอดผลิตภัณฑ์แปรรูป ทั้ง 4 กลุ่ม ได้น าเครื่องมือ วัสดุ 
อุปกรณ์ ที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการไปใช้ประโยชน์แล้ว สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับวัตถุดิบมาก 

 3) ปริมาณและมูลค่าการค้า กลุ่มร้อยละ 58.33 มีสินค้าข้าวตลาดเฉพาะจ าหน่ายในปี 2558 
และ 2559 ในจ านวนนี้ แบ่งเป็น กลุ่มใหญ่ กลุ่มขนาดกลาง และกลุ่มขนาดเล็ก โดยในปี 2559 มีปริมาณ
การค้าข้าวตลาดเฉพาะ เฉลี่ย 930 24 และ 4 ตันต่อกลุ่ม มูลค่า 27.39 1.39 และ 0.21 ล้านบาทต่อกลุ่ม 
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ตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558  กลุ่มใหญ่ กลุ่มขนาดกลาง และกลุ่มขนาดเล็ก ปริมาณการค้า
เพ่ิมขึ้น 322 ตันต่อกลุ่ม ลดลง 14.83 และ 1.30 ตันต่อกลุ่ม มูลค่าเพ่ิมขึ้น 9.37 ล้านบาทต่อกลุ่ม ลดลง 
0.85 ล้านบาทต่อกลุ่ม และเพ่ิมขึ้น 6,675 บาทต่อกลุ่ม ตามล าดับ ทั้งนี้ เนื่องจาก บางกลุ่มขายข้าว           
ในปี 2559 ได้ในราคาที่สูงขึ้น จากการขายในงาน เทศกาลต่าง ๆ ที่หน่วยงานจัด ขายตรงให้ผู้บริโภค         
มากขึ้น โดยภาพรวมกลุ่มร้อยละ 36.36 มีปริมาณการค้าเพ่ิมข้ึน ซึ่งเป็นกลุ่มขนาดใหญ่ทั้งหมด กลุ่มขนาด
กลางและเล็กบางกลุ่ม และกลุ่มร้อยละ 54.55 ปริมาณการค้าลดลง และร้อยละ 9.09 มีปริมาณการค้า          
คงเดิม ปริมาณและมูลค่าการค้าภาพรวมของโครงการ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 46 และ 41 ตามล าดับ  

 4) ผู้บริโภค รู้จักและเลือกซื้อข้าวที่มีคุณสมบัติพิเศษหลายช่องทางจากการประชาสัมพันธ์ของ
เจ้าหน้าที่ และกลุ่มเกษตรกร ทางอินเตอร์เน็ต สื่อโทรทัศน์ มีความเชื่อมั่นในคุณภาพข้าวคุณสมบัติเฉพาะใน
ระดับมาก ที่คะแนนเฉล ี่ย 2.62 คะแนน  

 5) เกษตรกร ผู้น ากลุ่ม และเจ้าหน้าที่พึงพอใจ ต่อการด าเนินงานในระดับมาก ด้วยคะแนนเฉลี่ย 
2.84 เนื่องจากมีการสนับสนุนปัจจัยการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ช่วยเพิ่มช่องทางด้านการตลาด 

ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะจากการประเมินผล 
 1) ส่งเสริมการผลิตข้าวตลาดเฉพาะอย่างเป็นระบบ มีกิจกรรมที่ครอบคลุมและเหมาะสม          
ควรได้รับการสนับสนุนให้ด าเนินการต่อเนื่อง โดยส่งเสริมด้านการตลาดอย่างจริงจัง ขยายตลาดทั้งในและ
ต่างประเทศ รวมทั้ง สนับสนุน อ านวยความสะดวก และลดราคาค่าบริการจัดส่งสินค้าข้าวทางไปรษณีย์               
การขายสินค้าข้าวออนไลน์ 
 2) ส่งเสริมให้กลุ่มมีการบริหารจัดการภายในกลุ่มที่เข้มแข็ง โดยมีผู้รับผิดชอบด้านการผลิต        
การแปรรูป และการตลาดที่ชัดเจน รวมทั้ง สนับสนุนการพัฒนาให้แต่ละกลุ่มมีสินค้าและตราสัญลักษณ์ 
ตลอดจนให้มีการสร้างเครือข่ายใช้ตราสัญลักษณ์ร่วมกันระหว่างกลุ่ม   
 3) ประสานความร่วมมือสถาบันการศึกษา เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจรับรองแปลง              
การตรวจรับรองสินค้าเบื้องต้น เพ่ิมการศึกษาวิจัยและเผยแพร่ผลงานการแปรรูปข้าวที่มีคุณสมบัติพิเศษ
ทางโภชนาการสูง ขยายผลไปในเชิงธุรกิจ เชิงพาณิชย์มากยิ่งข้ึน  
 4) ฤดูกาลผลิตข้าว คาบเก่ียวในสองปีงบประมาณ ท าให้การด าเนินงานโครงการบางกิจกรรมจะ
เกิดผลสัมฤทธิ์ในปีต่อไป เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการควรติดตาม แนะน า และส่งเสริมเกษตรกรจัดท า
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้จะสิ้นสุดโครงการแล้ว   
 5) ผลักดันให้มาตรฐาน Organic Thailand ได้รับการยอมรับในระดับสากล และเร่งสร้างความรู้
ความเข้าใจ ความตระหนักให้แก่ เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรในการผลิตสินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
และน าตราสัญลักษณ์ เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้า ไปใช้อย่างถูกต้อง เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้แก่
ผู้บริโภค  
 6) เร่งจัดท าและพัฒนาฐานข้อมูลการผลิตและการตลาดข้าวตลาดเฉพาะ ให้เข้าถึงได้ง่าย ทันสมัย
อยู่เสมอ และเผยแพร่ แนะน าให้เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร น าไปใช้ประโยชน์    
 7) เพ่ิมการประชาสัมพันธ์คุณค่าข้าวที่มีลักษณะพิเศษทางโภชนาการ ข้าวอินทรีย์  ให้แพร่หลาย
ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทางสื่อโทรทัศน์ สื่อสังคมออนไลน์      
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 การประเมินผลโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) ภายใต้โครงการ        
ปรับโครงสร้างการผลิตข้าว ปีงบประมาณ 2559  เป็นรายงานที่ได้จัดท าขึ้นประกอบด้วย รายละเอียด          
ที่ครอบคลุมสาระส าคัญตามประเด็นการประเมินผล ได้แก่ การบริหารจัดการ ปัจจัยน าเข้า ผลได้/ผลผลิต        
ผลเบื้องต้นหรือผลกระทบระยะสั้น ทั้งนี้  ได้มีรายละเอียดในตัวชี้วัดต่างๆ ค่อนข้างมาก และเป็นการ
ประเมินผลระหว่างมีโครงการ ปี 2559 เพ่ือผู้เกี่ยวข้อง ได้ศึกษาและใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการด าเนิน
โครงการข้าวตลาดเฉพาะต่อไป    

ศูนย์ประเมินผล ร่วมกับ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 4 5 8 9 11 และ 12 ได้ลงพ้ืนที่
สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ เกษตรกร ประธาน/ผู้น ากลุ่ม เจ้าหน้าที่กรมการข้าว ในพ้ืนที่ รวมทั้ง ผู้บริโภค 
สินค้าข้าวของกลุ่มที่ร่วมโครงการ ในจังหวัดต่าง ๆ  ซึ่งได้ให้ข้อมูลและความร่วมมืออย่างดียิ่ง จึงขอขอบคุณ
บุคคลดังกล่าวไว้ ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ ส าหรับหน่วยงาน          
ที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่สนใจศึกษาต่อไป  

 
   ศูนย์ประเมินผล 

     ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร   
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 การประเมินผลโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) ภายใต้โครงการ        
ปรับโครงสร้างการผลิตข้าว ปีงบประมาณ 2559  เป็นรายงานที่ได้จัดท าขึ้นประกอบด้วย รายละเอียด          
ที่ครอบคลุมสาระส าคัญตามประเด็นการประเมินผล ได้แก่ การบริหารจัดการ ปัจจัยน าเข้า ผลได้/ผลผลิต        
ผลเบื้องต้นหรือผลกระทบระยะสั้น ทั้งนี้  ได้มีรายละเอียดในตัวชี้วัดต่างๆ ค่อนข้างมาก และเป็นการ
ประเมินผลระหว่างมีโครงการ ปี 2559 เพ่ือผู้เกี่ยวข้อง ได้ศึกษาและใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการด าเนิน
โครงการข้าวตลาดเฉพาะต่อไป    

ศูนย์ประเมินผล ร่วมกับ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 4 5 8 9 11 และ 12 ได้ลงพ้ืนที่
สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ เกษตรกร ประธาน/ผู้น ากลุ่ม เจ้าหน้าที่กรมการข้าว ในพ้ืนที่ รวมทั้ง ผู้บริโภค 
สินค้าข้าวของกลุ่มที่ร่วมโครงการ ในจังหวัดต่าง ๆ  ซึ่งได้ให้ข้อมูลและความร่วมมืออย่างดียิ่ง จึงขอขอบคุณ
บุคคลดังกล่าวไว้ ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ ส าหรับหน่วยงาน          
ที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่สนใจศึกษาต่อไป  

 
   ศูนย์ประเมินผล 

     ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร   
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บทที่ 1  

สาระส าคัญของโครงการ 

โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) 
 
1.1 หลักการเหตุผลของโครงการ        
  ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตข้าวที่ส าคัญของโลก และมีความหลากหลายทางชีวพันธุ์ข้าวที่มี
คุณภาพและคุณลักษณะพิเศษทางโภชนาการที่โดดเด่น อยู่คู่ชื่อเสียงของประเทศมายาวนาน ประกอบกับ
ปัจจุบันความนิยมในการบริโภคข้าวเพ่ือสุขภาพมีมากขึ้นท าให้เป็นโอกาสให้ประเทศไทยสามารถพัฒนา
ข้าวที่มีคุณสมบัติพิเศษโดดเด่นดังกล่าวเป็นสินค้าข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) เช่น กลุ่มข้าวสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์หรือข้าวจีไอ (Geographical Indication : GI) กลุ่มข้าวโภชนาการสูงซึ่งมีคุณลักษณะเพ่ือการ
ผลิตผลิตภัณฑ์เฉพาะ การส่งเสริมการผลิตและการพัฒนาข้าวสินค้าตลาดเฉพาะครบวงจรจะเป็นการ
สนับสนุนให้ประเทศไทยสามารถผลิตสินค้าข้าวตลาดเฉพาะที่มีคุณภาพ และคุณสมบัติพิเศษเป็นการรักษา
ชื่อเสียง และยกระดับราคาข้าวสินค้าพิเศษเหล่านี้ ซึ่งจะเป็นผลให้ชาวนา ผู้ประกอบการ ชุมชน ผู้ผลิต
สินค้าข้าวตลาดเฉพาะดังกล่าวให้มีรายได้และมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีและมั่นคงขึ้น  
 
1.2 วัตถุประสงค์โครงการ          
  1.2.1 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าข้าวตลาดเฉพาะอย่างเป็นระบบ 
  1.2.2 ส่งเสริมสนับสนุน การผลิตสินค้าข้าวตลาดเฉพาะให้ได้มาตรฐาน 
1.3 เป้าหมาย           
  ส่งเสริมการผลิตสินค้าข้าวตลาดเฉพาะและพัฒนาตราสินค้าข้าว 4 กลุ่ม จ านวนเกษตรกร 2,400 ราย
80 กลุ่ม 
  1.3.1 ข้าวอินทรีย์ จ านวนเกษตรกร 1,050 ราย 35 กลุ่ม 
  1.3.2 ข้าว GI จ านวนเกษตรกร 900 ราย 30 กลุ่ม 
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 1.4.2 การผลิตข้าวตลาดเฉพาะ 
     1) การถ่ายทอดความรู้การผลิตข้าวส าหรับตลาดเฉพาะ 
  - การอบรมเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง หลักสูตรการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ           
ข้าวอินทรีย์ ข้าวจีไอ และข้าวโภชนาการสูง เพ่ือถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการผลิตสินค้าข้าวตามมาตรฐาน           
การพัฒนาบรรจุภัณฑแ์ละตราสินค้า และการเชื่อมโยงการตลาดข้าว 
 - การจัดเวทีเรียนรู้ในพื้นที่กลุ่มเป้าหมายเพ่ือถ่ายทอดความรู้สู่การปฏิบัติด้านการเพ่ิมมูลค่า
ข้าว บรรจุภัณฑ์ และการเชื่อมโยงตลาด 
    2) การสนับสนุนบรรจุภัณฑ์ให้กับกลุ่มผู้ผลิตข้าวตลาดเฉพาะที่มีศักยภาพในการพัฒนาสินค้า
ข้าวคุณภาพและเชื่อมโยงด้านการตลาด โดยการสนับสนุนบรรจุภัณฑ์ และเครื่องซีลสุญญากาศ  
   3) การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับกลุ่มผู้ผลิตข้าวตลาดเฉพาะ 
   4) การวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการข้าวส าหรับตลาดเฉพาะ 
 1.4.3 การส่งเสริมการต่อยอดผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว  
     เพ่ือส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวที่เป็นอาหารและไม่ใช่อาหาร ดังนี้ 
  - การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่สนใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวจ านวน 4 กลุ่ม 4 ภาค 
    - การอบรมถ่ายทอดความรู้และพัฒนาทักษะในการผลิตผลิตภัณฑ์ แก่กลุ่มเป้าหมาย 
  - สนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าว และบรรจุภัณฑ์ให้กับกลุ่มเป้าหมาย 
   - ด าเนินการสนับสนุนให้กลุ่มได้รับเอกสารอนุญาตสถานประกอบการ GMP และขอ อย.ให้กับกลุ่ม 
  - สร้างเครือข่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว โดยการสัมมนาผู้ที่เกี่ยวข้อง และการอบรมความรู้ให้
เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าว และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเพ่ือเป็นเครือข่ายการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 
  - ส ารวจข้อมูลผู้ประกอบการแปรรูปข้าว 
  1.4.4 การส่งเสริมเกษตรกรและการตรวจรับรองมาตรฐานอินทรีย์ GAP GI 
   1) การส่งเสริมเกษตรกรให้มีความพร้อมส าหรับการตรวจรับรองตามมาตรฐานอินทรีย์ GAP 
และ GI ในกลุ่มข้าว 4 สินค้า คือ ข้าวอินทรีย์, ข้าว GI, ข้าวโภชนาการสูง และข้าว Q โดยการส่งเสริม
เกษตรกรให้มีการรวมกลุ่ม ผลิตข้าวคุณภาพและจ าแนกกลุ่มเกษตรกรตามศักยภาพและความพร้อมของกลุ่ม
ในการตรวจรับรองแบบรายเดี่ยวหรือรายกลุ่ม โดยมีการส่งเสริมการจัดท าระบบควบคุมภายในให้ทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

  2) การตรวจรับรองระบบกลุ่มและรายเดี่ยวตามมาตรฐานอินทรีย์ GAP และ GI ด าเนินการโดย
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ กรมการข้าว  

  - มาตรฐานข้าวอินทรีย์ตรวจรับรองแบบรายเดี่ยวส าหรับกลุ่มที่ยังไม่มีความพร้อม   และ
ตรวจรับรองแบบกลุ่มส าหรับกลุ่มที่ได้จัดท าระบบควบคุมภายในแล้ว 

  - มาตรฐานข้าว GI  โดยการตรวจรับรองตามมาตรฐาน GAP หรืออินทรีย์ในการผลิตสินค้า
ข้าวจีไอไทย โดยตรวจรับรองแบบกลุ่มส าหรับกลุ่มที่ได้รับการจัดท าระบบควบคุมภายในแล้ว 

  - มาตรฐานข้าว GAP ในการตรวจสอบรับรองแปลงรายเดี่ยว ส าหรับเกษตรกรผลิตข้าว Q 
และเกษตรกรผลิตข้าวโภชนาการสูงที่ยังไม่มีความพร้อมในการรวมเป็นกลุ่ม แต่มีความสมัครใจเข้าร่วม  
การผลิตสินค้าข้าวตลาดเฉพาะ ซึ่งจะมีการยกระดับเป็นระบบกลุ่มเมื่อมีความพร้อม 

 - มาตรฐานสากลในการตรวจสอบรับรองกลุ่มผู้ผลิตข้าวสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ( GI ) 

 3 

  1.4.5 การเชื่อมโยงตลาดและประชาสัมพันธ์ 
 1) การส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการผลิตและการตลาดข้าวตลาดเฉพาะ 
 2) จัดท าฐานข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ 
 3) การส่งเสริมและพัฒนาตราสินค้าข้าวส าหรับตลาดเฉพาะให้กับกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย 
 4) การประชาสัมพันธ์ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เอกสาร ชุดนิทรรศการ และแผ่นพับ 
 5) สัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ ผู้ผลิตข้าวและผู้ประกอบการข้าวตลาดเฉพาะ 
 6) พัฒนากลุ่มเกษตรกรเพ่ือจ าหน่ายสินค้าออนไลน์ 
  - จัดท า web site สินค้าข้าวของกลุ่มเกษตรกร 
  - อบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายในการจัดท า Web site  
  1.4.6 การบริหารจัดการโครงการ 

 1) จัดท าคู่มือโครงการและคู่มือปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรม ส าหรับเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
การเกษตรซึ่งท าหน้าที่ผู้จัดการในพ้ืนที่ 

 2) การจัดจ้างเจ้าหน้าที่เสริมการปฏิบัติงานโครงการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
 3) การติดตามงานและประเมินผลโครงการ เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง 

1.5 ระยะเวลาด าเนินการ 
  ตุลาคม 2558 ถึง กันยายน 2559 
1.6 งบประมาณ            

    วงเงินงบประมาณ  52,406,500  บาท แยกเป็น งบด าเนินงาน 48,026,500 บาท และงบลงทุน 
4,380,000 บาท 
1.7 หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
 1.7.1 หน่วยงานหลัก กรมการข้าว 
 1.7.2 หน่วยงานสนับสนุน กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร องค์กรปกครองในท้องถิ่น
กรมการค้าภายใน ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
1.8 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ         
 1.8.1 เกษตรกรได้รับการพัฒนาการผลิตข้าวคุณภาพอย่างเป็นระบบได้มาตรฐาน และสร้างรายได้
เพ่ิมข้ึน 
 1.8.2 ประเทศไทยสามารถสร้างตลาด รักษาชื่อเสียงและเพ่ิมมูลค่าข้าวคุณภาพที่ท าให้ชาวนา 
ผู้ประกอบการที่เก่ียวข้องมีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
 1.8.3 ประเทศไทยมีทางเลือกส าหรับสินค้าข้าวตลาดเฉพาะ ลดความกดดันต่อสถานการณ์การผลิต
ข้าวและการส่งออกของประเทศได้อย่างยั่งยืน 
 1.8.4 ผู้บริโภคทราบความแตกต่างในคุณภาพสินค้าและสามารถเข้าถึงสินค้าข้าวคุณภาพที่มี
คุณสมบัติพิเศษเฉพาะและคุณค่าทางโภชนาการ 
 1.8.5 จ านวนสินค้าข้าวตลาดเฉพาะ 4กลุ่ม ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบในพ้ืนที่ 24,000 ไร่ 
 1.8.6 จ านวนสินค้าข้าวตลาดเฉพาะทั้ง 4 กลุ่มสินค้าได้การรับรองมาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
 1.8.7 สินค้าข้าวตลาดเฉพาะที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน และสินค้าข้าวมีมูลค่าสูงกว่าเดิมไม่
น้อยกว่า 10 % 
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น้อยกว่า 10 % 





บทที่ 2 
 

ระเบียบวิธีการประเมินผล 

2.1 หลักการและเหตุผลของการประเมินผล 

 โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) เป็นโครงการย่อยหนึ่งในสามโครงการ
ย่อย ภายใต้โครงการปรับโครงสร้างการผลิตข้าว ซึ่งเป็นโครงการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ที่มีเป้าประสงค์ในการแก้ไขปัญหาการผลิตข้าวในระยะยาวให้กับชาวนาทั้งประเทศ เพ่ือให้มี
รายได้มากขึ้น เกิดความม่ันคงในอาชีพและสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยโครงการส่งเสริมการผลิต
ข้าวตลาดเฉพาะ เป็นโครงการที่มีกิจกรรมด้านข้าวอย่างครบวงจร ส่งเสริมสินค้าข้าวไปสู่การตลาดที่ชัดเจน 
และเฉพาะเจาะจงข้าวที่มีคุณสมบัติพิเศษแตกต่างจากข้าวทั่วไป ซึ่งนับเป็นโครงการแรก ๆ  ของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ จึงเป็นโครงการที่ควรศึกษาเพ่ือเป็นแบบอย่างในการจัดท าโครงการอ่ืน สินค้าอ่ืนต่อไป 
ประกอบกับ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้รับมอบหมายให้ประเมินผลโครงการดังกล่าว  และได้รับจัดสรร
งบประมาณจากกรมการข้าว ในการประเมินผลโครงการ ในปี 2559    

2.2 วัตถุประสงค์ของการประเมินผล 
 2.2.1  ประเมินผลส าเร็จด้านผลผลิต (Outputs) และผลเบื้องต้นหรือผลกระทบระยะสั้น 
(Effects) ของโครงการ  
 2.2.2  ประเมินความพึงพอใจของเกษตรกรในพ้ืนที่โครงการ 

2.3 ขอบเขตของการประเมินผล 
 2.3.1 ด้านพื้นที ่ครอบคลุมพ้ืนที่เป้าหมายของโครงการ 25 จังหวัด  

 2.3.2 กลุ่มเป้าหมายที่ท าการประเมินผล  

  - เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติ งานของโครงการ ได้แก่  กรมการข้าว กรมส่งเสริมสหกรณ์                 
กรมส่งเสริมการเกษตร  
  - ผู้น าหรือตัวแทนกลุ่ม/องค์กร/สถาบันเกษตรกรที่ร่วมโครงการ ในกลุ่มส่งเสริมการผลิต
สินค้าข้าว 4 ชนิดสินค้า ได้แก่ (1) ข้าวอินทรีย์ 35 กลุ่ม (2) ข้าว GI 29 กลุ่ม (3) ข้าวโภชนาการสูง              
12 กลุ่ม (4) ข้าว Q 4 กลุ่ม รวม 80 กลุ่ม  
  - เกษตรกร/ชาวนาสมาชิกกลุ่ม 
  - ผู้บริโภคข้าว ใน 4 กลุ่มสินค้า 

 2.3.3 ระยะเวลาของข้อมูลที่ท าการประเมินผล ปีงบประมาณ 2559 (1 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2559)  

2.4 แนวคิดและทฤษฎี   
 2.4.1 ประเภทของการประเมินผล (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2551)   
  ในการด าเนินงานโครงการ หากต้องการให้ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่มุ่งหวังไว้  
โครงการนั้นจ าเป็นต้องได้รับการวางแผนมาเป็นอย่างดี  เพ่ือให้โครงการนั้นมีความสอดคล้องเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมและความต้องการที่แท้จริง  ในขณะเดียวกันถึงแม้โครงการจะได้รับการวางแผนมาเป็น
อย่างดีแล้วก็ตาม  แต่ในช่วงระหว่างการด าเนินงานโครงการอาจมีปัญหา หรือสิ่งที่ไม่คาดคิดไว้เกิดขึ้น        
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ท าให้ผลลัพธ์ของโครงการมีโอกาสเบี่ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์ที่วางไว้  ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันปัญหา
ต่างๆ ที่จะส่งผลต่อความส าเร็จของโครงการ การประเมินผลจึงถูกน ามาใช้ในช่วงเวลาต่างๆ ของโครงการ  ดังนี้ 

 1) การประเมินผลก่อนการด าเนินงานโครงการ (Pre Evaluation) เป็นการประเมิน
ก่อนที่จะท าโครงการ ได้แก่ การประเมินความต้องการ หรือความจ าเป็นในเบื้องต้นก่อนที่จะท าโครงการ 
การประเมินแบบนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า  การประเมินความต้องการจ าเป็น (Needs Assessment)      
และการประเมินเพ่ือพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการ หรือสิ่งที่จะด าเนินการ โดยศึกษาวิเคราะห์ถึง
ปัจจัย ที่จ าเป็นต่อความส าเร็จ ได้แก่ ความเป็นไปได้ทางด้านเทคนิค ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม                   
ด้านสภาพแวดล้อม เป็นต้น  การประเมินผลแบบนี้ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า การประเมินความเป็นไปได้ 
(Feasibility Study) 

 2) การประเมินผลระหว่างด าเนินโครงการ (Ongoing Evaluation) เป็นการประเมินผล
โครงการในขณะที่มีการด าเนินงานโครงการ หลังจากที่มีการด าเนินโครงการไประยะหนึ่ง เพ่ือทราบ
ความก้าวหน้าหรือปัญหาในการด าเนินโครงการ น าผลไปใช้แก้ไขปรับปรุงโครงการให้สามารถด าเนิน
โครงการได้ตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่วางไว้ การประเมินผลแบบนี้ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการ
ประเมินความก้าวหน้า (Formative Evaluation) 

  3) การประเมินผลเม่ือเสร็จสิ้นโครงการ (Post Evaluation) เป็นการประเมินผล          
เมื่อโครงการเสร็จสิ้นแล้ว เพ่ือตัดสินว่าการด าเนินโครงการประสบความส าเร็จบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายหรือไม่  มากน้อยเพียงใด ผลของการประเมินจะช่วยในการตัดสินใจส าหรับโครงการใหม่ๆ          
ซึ่งมีลักษณะเหมือนหรือใกล้เคียงกับโครงการที่เราท าการประเมินผลแล้ว การประเมินผลแบบนี้เรียกอีก
อย่างหนึ่งว่า การประเมินผลสรุปของโครงการ (Summative Evaluation)  ในการด าเนินการของ
โครงการใดโครงการหนึ่งประกอบด้วยกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือมองวัตถุประสงค์ของ
โครงการประเมิน โดยอาจท าในรูปของการก ากับติดตามหรือประเมินโครงการ แนวคิดของการด าเนินงาน
ดังกล่าวนี้ก็คือ ภาพรวม หรือมโนทัศน์ของการติดตามและประเมินผลโครงการ นั่นเอง 

 2.4.2 การวิเคราะห์ทัศนคติและความพึงพอใจ ใช้แบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale)  
โดยช่วงคะแนนสร้างตามมาตรวัดของลิเคิร์ท (Likert Scale)  ซึ่งเป็นเครื่องมือการวัดข้อมูลเชิงคุณภาพ               
ที่นิยมใช้กันทั่วไป เพ่ือใช้วัดตัวแปร อาทิ ทัศนคติ ความเข้าใจ ความคิดเห็น และความพึงพอใจ เป็นต้น 
วิธีการสร้างมาตรวัดของลิเคิร์ท คือ  

1) ผู้วิจัยจะต้องเขียนข้อความหรือข้อถามเกี่ยวกับตัวชี้วัดที่ต้องการวัดจ านวนหนึ่ง             
โดยการเขียนให้มีจ านวนข้อถามมากกว่าที่ต้องการใช้จริงประมาณครึ่งหนึ่ง ข้อถามที่เขียนนั้นให้มีปนกันทั้ง
ที่มองในด้านดีและในด้านไม่ดี แต่ไม่ควรมีข้อถามที่มีความหมายกลางๆ 
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2) ก าหนดระดับของการแสดงความคิดเห็นในแต่ละข้อถาม เช่น หากแบ่งออกเป็น 5 
ระดับ  คือ พึงพอใจอย่างยิ่ง พึงพอใจ ไม่แน่ใจ ไม่พึงพอใจ และไม่พึงพอใจอย่างยิ่ง ก าหนดระดับคะแนน
ตามระดับความคิดเห็นที่ก าหนด ดังนี้  5 คะแนน ส าหรับ พึงพอใจอย่างยิ่ง  4 คะแนน  ส าหรับพึงพอใจ  
3 คะแนน  ส าหรับไม่แน่ใจ 2 คะแนน ส าหรับไม่พอใจ และ 1 คะแนน ส าหรับไม่พึงพอใจอย่างยิ่ง 

ต่อจากนั้นก าหนดเกณฑ์คะแนนเป็นช่วงๆ ซึ่งมีวิธีค านวณหาช่วงคะแนนได้ดังนี้ 

    ช่วงคะแนน  =  คะแนนมาก - คะแนนน้อย 
  จ านวนระดับ 

   โดยที่ 
       คะแนนมาก คือ คะแนนที่ก าหนดมากท่ีสุด 
       คะแนนน้อย คือ คะแนนที่ก าหนดน้อยที่สุด  
       จ านวนระดับ คือ ก าหนดระดับการวัดไว้ 5 ระดับ คือ พึงพอใจอย่างยิ่ง           
พึงพอใจ  ไม่แน่ใจ ไม่พึงพอใจ ไม่พึงพอใจอย่างยิ่ง 
   เมื่อแทนค่าในสูตร จะได้ช่วงคะแนน = ( 5 – 1 ) / 5 = 0.80 จากนั้นน าช่วงคะแนน
ไปค านวณช่วงคะแนนเฉลี่ยของแต่ละระดับชั้นความคิดเห็น ได้ดังนี้  

ช่วงค่าเฉลี่ยคะแนน ผลการประเมิน 

1.00 - 1.80 พึงพอใจอย่างยิ่ง 
1.81 - 2.60 พึงพอใจ 
 2.61 – 3.40 ไม่แน่ใจ  
3.41 – 4.20 ไม่พึงพอใจ 
4.21 – 5.00 ไม่พึงพอใจอย่างยิ่ง 

 
 2.4.2 แบบจ าลองการติดตามและประเมินผล หรือรูปแบบการประเมินผล  
  แบบจ าลองการติดตามและประเมินผล มีหลายรูปแบบ เช่น IPOO MIOI MIOE  ฯลฯ            
ซ่ึงแต่ละรูปแบบมีจดุเนน้การจ าแนกองค์ประกอบของโครงการแตกต่างกัน เชน่  
  รูปแบบ IPOO จ าแนกองค์ประกอบของโครงการเป็น ดังนี้ 
  I = Inputs ปัจจัยน าเข้า  พิจารณาถึงองค์ประกอบของโครงการ เช่น คุณสมบัติผู้เข้าร่วม
โครงการ  วิทยาการ  สิ่งอ านวยความสะดวก และงบประมาณ   
  P = Process กระบวนการ  พิจารณาการออกแบบ วิธีการด าเนินงาน  ในระหว่างที่มีการ
ปฏิบัติหรือด าเนินการตามแผน 
  O = Outputs ผลได้ พิจารณาถึงผลที่ได้รับเพ่ิมขึ้น   
  O = Outcomes ผลลัพธ ์พิจารณาผลระยะยาวที่เกิดขึ้น เช่น ผลก าไร ความสามารถใน
การแข่งขัน ความอยู่รอด เป็นต้น  
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  รูปแบบ MIOI  จ าแนกองค์ประกอบของโครงการเป็น ดังนี้ (เกษม, 2550) 
  M = Management การบริหารจัดการ ได้แก่ การด าเนินงานตามแผน การติดตามก ากับ
งาน การประสานงานระหว่างหน่วยงานและภายในหน่วยงาน การประสานงานกับกลุ่ ม ประชาชน
เป้าหมาย ซึ่งเป็นกระบวนการที่ท าช่วงเริ่มด าเนินการโครงการใหม่ ๆ และระหว่างด าเนินการโครงการ 
  I =  Inputs ปัจจัยน าเข้า  คือ ทรัพยากรที่น ามาใช้ในกระบวนการของแต่ละกิจกรรม เช่น 
งบประมาณ  บุคลากร เครื่องมือ ฯลฯ  ทั้งนี้  รวมถึงการด าเนินกิจกรรมด้วย 
  O = Outputs ผลได้ คือ ผลลัพธ์เบื้องต้นที่เกิดจากกิจกรรมใด กิจกรรมหนึ่งในโครงการ 
ผลได้อาจเป็นผลได้เชิงปริมาณ  (Quantitative  Outputs)  หรือผลได้เชิงคุณภาพ (Qualitative  Outputs)     
  I = Impact ผลกระทบ ซึ่งได้รวมทั้ง Effect คือ ผลกระทบในระยะส้ัน เป็นผลที่ต่อเนื่อง
จาก Outputs ซึ ่งในทัศนะของการประเมินผล เมื ่อมีการใช้ประโยชน์จาก Outputs แล้ว ผลที่เกิด
ต่อเนื่องจาก Outputs จะเป็น Effect หรือประสิทธิผลโครงการ และ Impact คือ ผลกระทบในระยะยาว  
ซึ่งจะเกิดต่อเนื่องจาก Effect  ผลกระทบในระยะยาวนี้จะเกิดขึ้นตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนา ซึ่งถือว่าเป็น
ผลระดับสุดท้าย 
   รูปแบบ MIOE ซึ่ งจ าแนกองค์ประกอบของโครงการคล้ ายกับ MIOI โดยต่างกันใน
องค์ประกอบ ตัวสุดท้าย คือ E = ผลกระทบ (Effect) คือ ผลที่ติดตามมาภายหลังการน าผลผลิตมาใช้แล้ว 
เช่น รายได้ที่เพ่ิมข้ึน หรือผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งส่งผลต่อความยั่งยืนของโครงการ 

2.5 วิธีการประเมินผล 

 2.5.1 รูปแบบการประเมินผล 
     การประเมินผลโครงการในครั้งนี้ ได้ค านึงถึงช่วงเวลา และกระบวนการด าเนินงานตาม
ข้ันตอนของโครงการฯ โดยใช้รูปแบบการประเมิน MIOE หรือประเมินในประเด็นของ (1) การบริหารจัดการ
โครงการ (Management: M) คือ กระบวนการคิดวางแผน และด าเนินการให้งานบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (2) ปัจจัยน าเข้า (Inputs: I) คือ ปัจจัยหรือทรัพยากรที่ใช้ในการจัดท าโครงการ 
(3)  ผลได้ (Outputs: O) คือ ผลที่ได้รับจากการใส่ปัจจัยเข้าไปในกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ และ (4) ผล
เบื้องต้น/ผลกระทบระยะสั้น (Effect: E)  คือ ผลที่เกิดจากการใช้ประโยชน์จากผลได้ในกิจกรรมของโครงการที่
เป็นได้ทั้งผลกระทบตามที่วางแผนไว้และผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้วางแผนไว้ และท าการวัดความส าเร็จโดย
เปรียบเทียบผลกับเป้าหมาย หรือเปรียบเทียบกับก่อนมีโครงการ    

2.5.2 ประเภทการประเมินผล 
  การประเมินผลในครั้งนี้ เป็นการประเมินผลประเภท ระหว่างการด าเนินงานโครงการ (On-going 

Evaluation) เพ่ือน าผลที่ได้ไปในการประกอบการพิจารณาปรับปรุงแก้ไข ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้น  

2.5.3 กรอบแนวคิดในการประเมินผล 
สามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการประเมินผลโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต

และคุณภาพผลผลิต ปี 2559 ได้ดังนี้ (ภาพที่ 2)    
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ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดการประเมินผล โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) 
ภายใต้โครงการปรับโครงสรา้งการผลิตข้าว ปีงบประมาณ 2559   

2.5.4 ประเด็นและตัวชี้วัดที่ส าคัญ  

จากรูปแบบและกรอบการประเมินผลในประเด็นต่างๆ ก าหนดตัวชี้วัดที่ส าคัญโดยใช้เกณฑ์
เปรียบเทียบผลกับเป้าหมายของโครงการ เพ่ือตัดสินผลส าเร็จของโครงการในภาพรวม ซึ่งมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

ประเด็น ตัวช้ีวัด 
1) การบริหารจัดการ 
(Management) 

 

    - การเตรียมการ 1.1 ระดับความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ เงื่อนไข การคัดเลือก
พ้ืนที่และเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ  

 1.2 ระดับความเหมาะสมของคู่มือโครงการ เอกสารค าแนะน า
เกษตรกร 

    - การประชุมชี้แจง การประชาสัมพันธ์ 1.3 ระดับความเข้าใจโครงการของผู้เกี่ยวข้อง 
 1.4 ระดับความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการ

โครงการและการปฏิบัติงานในกลุ่ม 
    - การติดตามโครงการ 1.5 จ านวนครั้งของการติดตามการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ของ

หน่วยงานส่วนกลาง เขต จังหวัด 

 
 

- รายได้   
- ยกระดับราคา
สินค้าข้าวตลาด
เฉพาะ   
- รักษาชื่อเสียง
ของประเทศ          
   

Input 
-  งบประมาณ                                            
-  บคุลากรผู้ปฏิบติังาน  
-  หลกัสตูรการฝึกอบรม/องค์
ความรู้/เทคโนโลยี      

- ปัจจยั วสัด ุอปุกรณ์ ฯลฯ 
 

 
 

รายได้เพ่ิมขึน้  
ชมุชนมีความเข้มแข็ง  
พึง่พาตนเองได้ 

 
ผลการประเมิน
โครงการในภาพรวม 
ตามตวัชีว้ดั
เปรียบเทียบกบั
เป้าหมายที่ก าหนด 

 
ข้อเสนอแนะแนวทางใน
การปรับปรุงการ
ด าเนินงานโครงการที่
เหมาะสม 

กิจกรรมโครงการ 
- สง่เสริมการผลิต ใช้ 
เมล็ดพนัธุ์ดี 

- การถ่ายทอดองค์
ความรู้/เทคโนโลยี 
- การจดัการด้าน
การตลาด 
 

 

ข้าวอินทรีย์ 
35 กลุม่ 

ข้าว Q 
4 กลุม่
กลุม่ 

ข้าว
โภชนาการสงู 
11 กลุม่ 

ข้าว GI  
30 กลุม่ 

Output 
 - ข้าวตลาดเฉพาะ 
 - ผลิตภัณฑ์แปรรูป 
 -  คุณภาพ 
 - การเช่ือมโยงตลาด 

Effect 
 - การผลิต 
 - การตลาด 
 - สังคม   - ผู้บริโภค 
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ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดการประเมินผล โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) 

ภายใต้โครงการปรับโครงสรา้งการผลิตข้าว ปีงบประมาณ 2559   
2.5.4 ประเด็นและตัวชี้วัดที่ส าคัญ  

จากรูปแบบและกรอบการประเมินผลในประเด็นต่างๆ ก าหนดตัวชี้วัดที่ส าคัญโดยใช้เกณฑ์
เปรียบเทียบผลกับเป้าหมายของโครงการ เพ่ือตัดสินผลส าเร็จของโครงการในภาพรวม ซ่ึงมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

ประเด็น ตัวช้ีวัด 
1) การบริหารจัดการ 
(Management) 

 

    - การเตรียมการ 1.1 ระดับความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ เงื่อนไข การคัดเลือก
พ้ืนที่และเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ  

 1.2 ระดับความเหมาะสมของคู่มือโครงการ เอกสารค าแนะน า
เกษตรกร 

    - การประชุมชี้แจง การประชาสัมพันธ์ 1.3 ระดับความเข้าใจโครงการของผู้เกี่ยวข้อง 
 1.4 ระดับความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการ

โครงการและการปฏิบัติงานในกลุ่ม 
    - การติดตามโครงการ 1.5 จ านวนครั้งของการติดตามการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ของ

หน่วยงานส่วนกลาง เขต จังหวัด 

- รายได้   
- ยกระดับราคา
สินค้าข้าวตลาด
เฉพาะ   
- รักษาชื่อเสียง
ของประเทศ          
   

 

ข้าวอินทรีย์ 
35 กลุม่

ข้าว Q
4 กลุม่
กลุม่

ข้าว
โภชนาการสงู 

11 กลุม่

ข้าว GI 
30 กลุม่
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ประเด็น ตัวช้ีวัด 
 

2) ปัจจัยน าเข้า (Input)  
    - งบประมาณ 2.1 ร้อยละของงบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง  

2.2 ระดับความพร้อม ความทันเวลาของงบประมาณ 
    - องค์กร/หน่วยงานด าเนินงาน
โครงการ 

2.3 จ านวนหน่วยงาน/องค์กรที่ร่วมด าเนินงานโครงการ/
คณะกรรมการระดับต่าง ๆ ศูนย์ข้าวชุมชน /องค์การ
บริหารส่วนต าบล 

    - เกษตรกร 2.4 จ านวนเกษตรกรที่ร่วมโครงการ 
    - พ้ืนที่ 2.5 จ านวนพื้นที่ท่ีมีศักยภาพในการผลิตข้าวในโครงการ 
    - ความรู้  2.6 ระดับความเหมาะสมของหลักสูตรการอบรม 
 3) ผลได้/ผลผลิต (Output)  
     - การผลิตข้าวตลาดเฉพาะ 3.1 ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการอบรม ถ่ายทอดความรู้ 

ได้รับเอกสารความรู้  
 3.2  ร้อยละของกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต/วัสดุ 

อุปกรณ์  
     - การต่อยอดผลิตภัณฑ์แปรรูป 3.3  จ านวนกลุ่มเกษตรกรที่จัดตั้งและเข้าร่วมการจัดเวทีชุมชน  
 3.4  จ านวนกลุ่มที่ได้รับการส่งเสริมการต่อยอดผลิตภัณฑ์  

(ได้รับการอบรม เข้าร่วมสัมมนา การสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ 
บรรจภุัณฑ)์ 

     - การตรวจรับรองคุณภาพ 3.5 ร้อยละของกลุ่มที่ผลิตข้าวตลาดเฉพาะได้รับการตรวจรับรองตาม
มาตรฐาน (แบบกลุ่ม แบบเดี่ยว) 

3.6 ร้อยละของกลุ่มได้รับเอกสารอนุญาตเป็นสถาน
ประกอบการ GMP/อย. 

    - การเชื่อมโยงตลาดและ
ประชาสัมพันธ์ 

3.7 ระดับความครบถ้วนสมบูรณ์ของฐานข้อมูล (ผู้ประกอบการ 
ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ) 

3.8 ระดับการใช้ประโยชน์ของสื่อประชาสัมพันธ์ 
4) ผลเบื้องต้น/ผลกระทบระยะสั้น 
(Effect) 

 

    - การผลิต 4.1 ปริมาณข้าวตลาดเฉพาะที่มีคุณภาพตามระบบมาตรฐาน  
4.2 มูลค่าข้าวและผลิตภัณฑ์ เพ่ิมข้ึน (value added)   

    - การตลาด 4.3 ปริมาณและมูลค่าการค้าข้าวตลาดเฉพาะและผลิตภัณฑ์
เพ่ิมข้ึน  

    - สังคม 4.4 ร้อยละของกลุ่มท่ีจัดตั้งแล้วมีกิจกรรมต่อเนื่อง 
    - ผู้บริโภค 4.5 ช่องทางการเข้าถึงสินค้าข้าวคุณภาพ (ข้อมูลข่าวสาร สื่อต่างๆ) 

4.6 ระดับความเชื่อมั่นในสินค้าข้าวคุณภาพ 
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ประเด็น ตัวช้ีวัด 
   - ความพึงพอใจต่อโครงการ 4.7 ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง                    

ต่อการด าเนินงานโครงการ  
  
 
2.6 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ข้อมูลที่ใช้ในการประเมินผล มีทั้งข้อมูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิ ส าหรับข้อมูลปฐมภูมิ ใช้วิธีการ
ส ารวจด้วยตัวอย่าง โดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล การสังเกตการณ์ในพ้ืนที่
โครงการ การประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) ดังนี้  

2.6.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  
  1) หน่วยตัวอย่างเกษตรกร  
      - ขนาดตัวอย่าง ก าหนดขนาดตัวอย่างจากกลุ่มประชากรเป้าหมายกลุ่มส่งเสริม

การผลิตสินค้าข้าวทั้งหมด 80 กลุ่ม เนื่องจากประชากรกลุ่มไม่ถึงหลักร้อย การประเมินผลครั้งนี้ ก าหนด
ขนาดตัวอย่างของกลุ่มที่ร้อยละ 30 ได้จ านวนตัวอย่าง 24 กลุ่ม จัดสรรจ านวนกลุ่ม ลงในกลุ่มส่งเสริม         
การผลิตสินค้าข้าว 4 ชนิดสินค้า ตามสัดส่วนจ านวนประชากรแต่ละกลุ่ม ได้จ านวนตัวอย่างแต่ละกลุ่ม
สินค้า คือ 1) ข้าวอินทรีย์ จ านวน 10 กลุ่ม 2) ข้าว GI จ านวน 9 กลุ่ม 3) ข้าวโภชนาการสูง จ านวน 4 กลุ่ม          
4) ข้าว Q จ านวน 1 กลุ่ม รวม 24 กลุ่ม และเนื่องจากเกษตรกรสมาชิกแต่ละกลุ่มมีลักษณะเหมือนกัน 
(Homogeneous) จึงก าหนดขนาดตัวอย่างเกษตรกรของแต่ละกลุ่ม ๆ ละ 5 ราย ได้เกษตรกรตัวอย่าง 120 ราย 

     - การสุ่มตัวอย่าง  สุ่มกลุ่มตัวอย่างในแต่ละพวกจากรายชื่อกลุ่ม โดยวิธีการสุ่ม
อย่ างง่ายแบบไม่ทดแทน (Simple Random without Replacement) ได้ กลุ่ มตั วอย่ างตกอยู่ ใน             
17 จังหวัด จากประชากร 25 จังหวัด และในแต่ละกลุ่มจะสุ่มเลือกเกษตรกร/สมาชิกลุ่ม โดยใช้แผนแบบ       
การเลือกสุ่มอย่างง่ายแบบไม่ทดแทน (Simple Random Sampling without Replacement)  

  2) หน่ วยตั วอย่ างผู้ น ากลุ่ ม /ประธานกลุ่ ม  ใช้แผนแบบการเลือกตัวอย่ าง                     
แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling Method) โดยเลือกผู้น าทุกกลุ่มที่ตกเป็นตัวอย่าง รวม 24 ราย  

  3) หน่วยตัวอย่างเจ้าหน้าที่  หน่วยงานที่ รับผิดชอบโครงการในระดับพ้ืนที่                   
และส่วนกลาง ใช้แผนแบบการเลือกตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling Method)              
ผู้ที่รับผิดชอบงานโครงการ 17 จังหวัด ๆ ละ 1 ราย และเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง 3 ราย รวม 20 ราย  

 4) ผู้บริโภค ใช้การเลือกตัวอย่างโดยใช้วิจารณญาณ (Judgment Selection)            
จากลูกค้าของกลุ่มตัวอย่างในโครงการ (โดยขอชื่อ ที่อยู่ จากกลุ่มที่ไปสัมภาษณ์ หรือลูกค้าที่ซื้อสินค้าใน
การจัดงาน ผู้บริโภคข้าว 4 กลุ่มสินค้าในโครงการ )   

2.6.2  ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากการทบทวน รวบรวม
เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ได้แก่ เอกสารประกอบการประชุม สรุปผลการประชุมคณะกรรมการ 
เอกสารโครงการ รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานโครงการ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และเอกสารรายงาน
ของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ข้อมูลจากเว็บไซต์ เป็นต้น 
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2) ปัจจัยน าเข้า (Input)  
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   - ความพึงพอใจต่อโครงการ 4.7 ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง                    

ต่อการด าเนินงานโครงการ  
  
 
2.6 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ข้อมูลที่ใช้ในการประเมินผล มีทั้งข้อมูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิ ส าหรับข้อมูลปฐมภูมิ ใช้วิธีการ
ส ารวจด้วยตัวอย่าง โดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล การสังเกตการณ์ในพ้ืนที่
โครงการ การประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) ดังนี้  

2.6.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  
  1) หน่วยตัวอย่างเกษตรกร  
      - ขนาดตัวอย่าง ก าหนดขนาดตัวอย่างจากกลุ่มประชากรเป้าหมายกลุ่มส่งเสริม

การผลิตสินค้าข้าวทั้งหมด 80 กลุ่ม เนื่องจากประชากรกลุ่มไม่ถึงหลักร้อย การประเมินผลครั้งนี้ ก าหนด
ขนาดตัวอย่างของกลุ่มที่ร้อยละ 30 ได้จ านวนตัวอย่าง 24 กลุ่ม จัดสรรจ านวนกลุ่ม ลงในกลุ่มส่งเสริม         
การผลิตสินค้าข้าว 4 ชนิดสินค้า ตามสัดส่วนจ านวนประชากรแต่ละกลุ่ม ได้จ านวนตัวอย่างแต่ละกลุ่ม
สินค้า คือ 1) ข้าวอินทรีย์ จ านวน 10 กลุ่ม 2) ข้าว GI จ านวน 9 กลุ่ม 3) ข้าวโภชนาการสูง จ านวน 4 กลุ่ม          
4) ข้าว Q จ านวน 1 กลุ่ม รวม 24 กลุ่ม และเนื่องจากเกษตรกรสมาชิกแต่ละกลุ่มมีลักษณะเหมือนกัน 
(Homogeneous) จึงก าหนดขนาดตัวอย่างเกษตรกรของแต่ละกลุ่ม ๆ ละ 5 ราย ได้เกษตรกรตัวอย่าง 120 ราย 

     - การสุ่มตัวอย่าง  สุ่มกลุ่มตัวอย่างในแต่ละพวกจากรายชื่อกลุ่ม โดยวิธีการสุ่ม
อย่ างง่ายแบบไม่ทดแทน (Simple Random without Replacement) ได้ กลุ่ มตั วอย่ างตกอยู่ ใน             
17 จังหวัด จากประชากร 25 จังหวัด และในแต่ละกลุ่มจะสุ่มเลือกเกษตรกร/สมาชิกลุ่ม โดยใช้แผนแบบ       
การเลือกสุ่มอย่างง่ายแบบไม่ทดแทน (Simple Random Sampling without Replacement)  

  2) หน่ วยตั วอย่ างผู้ น ากลุ่ ม /ประธานกลุ่ ม  ใช้แผนแบบการเลือกตัวอย่ าง                     
แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling Method) โดยเลือกผู้น าทุกกลุ่มที่ตกเป็นตัวอย่าง รวม 24 ราย  

  3) หน่วยตัวอย่างเจ้าหน้าที่  หน่วยงานที่ รับผิดชอบโครงการในระดับพ้ืนที่                   
และส่วนกลาง ใช้แผนแบบการเลือกตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling Method)              
ผู้ที่รับผิดชอบงานโครงการ 17 จังหวัด ๆ ละ 1 ราย และเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง 3 ราย รวม 20 ราย  

 4) ผู้บริโภค ใช้การเลือกตัวอย่างโดยใช้วิจารณญาณ (Judgment Selection)            
จากลูกค้าของกลุ่มตัวอย่างในโครงการ (โดยขอชื่อ ที่อยู่ จากกลุ่มที่ไปสัมภาษณ์ หรือลูกค้าที่ซื้อสินค้าใน
การจัดงาน ผู้บริโภคข้าว 4 กลุ่มสินค้าในโครงการ )   

2.6.2  ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากการทบทวน รวบรวม
เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ได้แก่ เอกสารประกอบการประชุม สรุปผลการประชุมคณะกรรมการ 
เอกสารโครงการ รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานโครงการ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และเอกสารรายงาน
ของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ข้อมูลจากเว็บไซต์ เป็นต้น 
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2.7 การวิเคราะห์ข้อมูล 

2.7.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data Analysis) โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) เช่น ค่าเฉลี่ย ค่าผลรวม ค่าร้อยละ เป็นต้น เพ่ืออธิบายผลการประเมิน             
และประกอบอยู่ในตาราง  

2.7.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data analysis) โดยสรุปข้อมูลที่เป็นค าถาม
เปิด ค าอธิบาย ประเด็น ปัญหา ข้อเสนอแนะ และทัศนคติ จัดเป็นกลุ่ม การวิเคราะห์โดยใช้มาตรวัดของ      
ลิเคิร์ท (Likert Scale) ได้แก่ การให้คะแนนและค านวณผลการประเมิน โดยแบ่งช่วงของระดับคะแนนการ
ประเมินข้อมูลเชิงคุณภาพ ซึ่งมีคะแนนเต็ม 3 ออกเป็น 3  ระดับ ได้แก่ การให้คะแนนความคิดเห็น           
ความเหมาะสม ความพึงพอใจ ซึ่งหากเป็นข้อถามที่มองในด้านดี ข้อความเชิงทางบวก เกณฑ์การให้คะแนน 
เรียงล าดับคะแนนมากไปน้อย เช่น คะแนน 3 2 และ 1 จากการตอบเห็นด้วยหรือพึงพอใจมาก ปานกลาง 
และน้อย ตามล าดับ ส าหรับ ข้อความที่เป็นการมองในด้านไม่ดี ด้านลบ คะแนนที่ก าหนดให้จะมีทิศทาง
กลับกัน เช่น คะแนน 1 2 และ 3 จากการตอบ มาก ปานกลาง และน้อย ตามล าดับ  

การก าหนดเกณฑ์คะแนนเป็นช่วง ๆ  มีวิธีค านวณ  ดังนี้ 
 

            คะแนนมาก   -  คะแนนน้อย 
       จ านวนระดับ 

แทนค่า       3  -  1  =  0.67 
          3 

โดยที่ คะแนนมาก  คือ  คะแนนที่ก าหนดมากที่สุดตามแบบค าถาม ซึ่งก าหนดไว้ 3 คะแนน 
 คะแนนน้อย  คือ  คะแนนทีก่ าหนดน้อยที่สุดตามแบบค าถาม ก าหนดไว้ 1 คะแนน 
 จ านวนระดับ คือ  ระดับการวัดที่ก าหนด ซึ่งในที่นี้ก าหนดไว้ 3 ระดับ  
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         ระดับคะแนน 1.00 - 1.66 จัดอยู่ในช่วง “น้อย/ควรปรับปรุง”  
        ระดับคะแนน 1.67 - 2.33  จัดอยู่ในช่วง “ปานกลาง”  
        ระดับคะแนน 2.34 - 3.00 จัดอยู่ในช่วง “มาก/ดี”   

 2.8 งบประมาณการประเมินผลโครงการ  

เบิ กจ่ายจากค่ าใช้จ่ ายในการบริหารโครงการจ านวน 500,000 บาท (งบด าเนินงาน                 
กรมการข้าว)  

2.9 หน่วยงานรับผิดชอบ 
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดย ศูนย์ประเมินผล (ศปผ.) และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 - 12 

(สศท. 1 - 12)  

2.10 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
มีข้อมูลผลการประเมินผลประกอบการพิจารณาในการปรับปรุงแก้ไข และขยายผลโครงการต่อไป 

ช่วงคะแนนเฉลี่ย = 

= 

 
บทที่ 3 

ผลการประเมินผล 
 
 การประเมินผลโครงการสํงเสริมการผลิตข๎าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) เป็นการประเมินระหวําง
การด าเนินงานโครงการ โดยเน๎นการพิจารณาตามรูปแบบการประเมินผล MIOE ได๎แกํ การบริหารจัดการ 
(Management) ปัจจัยน าเข๎า (Input) ผลได๎/ผลผลิต (Output) ผลเบื้องต๎น/ผลกระทบระยะสั้น (Effect)  ดังนี้ 
 
3.1 การบริหารจัดการ (Management) 

 การบริหารจัดการโครงการ มีทั้งในระดับภาพรวม โดยหนํวยงานสํวนกลาง และการบริหารจัดการ          
ในระดับพ้ืนที่ ซึ่งเป็นหนํวยงานในภูมิภาคหรือหนํวยงานสํวนกลางที่ตั้งอยูํในสํวนภูมิภาค ได๎รํวมกันบริหาร
จัดการและด าเนินงานโครงการในขั้นตอนตําง ๆ ดังนี้  

 3.1.1 การเตรียมการ กรมการข๎าวได๎เตรียมการในการด าเนินงานโครงการ ได๎แกํ  

 1) หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย  ซึ่งก าหนดให๎เจ๎าหน๎าที่ศูนย์วิจัยข๎าว        
และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข๎าวในพื้นท่ีรับผิดชอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
     - กลุํมเกษตรกรต๎องมีการผลิตสินค๎าข๎าวเพ่ือการจ าหนําย 
     - พ้ืนที่ปลูกข๎าวของเกษตรกรอยูํใกล๎เคียงกัน ปลูกข๎าวในระบบเดียวกันไมํวําจะเป็นมาตรฐาน 
GAP หรืออินทรีย์ 
    - เกษตรกรมีความสนใจ สมัครใจ และมีความพร๎อมที่จะรํวมมือปฏิบัติตามค าแนะน า            
ของกรมการข๎าว รวมทั้ง ยินดีปฏิบัติตามหลักการและกิจกรรมของโครงการ 
    - เกษตรกรมีการรวมกลุํม และจัดท าโครงสร๎างของกลุํม ประกอบด๎วย ประธานกลุํม 
คณะกรรมการกลุํมฝ่ายตํางๆ และสมาชิกภายในกลุํมมีบทบาทหน๎าที่และความรับผิดชอบชัดเจน 
    - เกษตรกรที่เข๎ารํวมกลุํม จะต๎องยอมรับในกฎเกณฑ์กติกา ข๎อก าหนดและข๎อบังคับของกลุํม 
    - กลุํมมีสมาชิกหรือเครือขํายรวมกันจ านวนไมํน๎อยกวํา 30 ราย หรือพ้ืนที่การปลูกข๎าว             
ไมํน๎อยกวํา 300 ไรํ  

  จากหลักเกณฑ์ดังกลําว ท าการคัดเลือกกลุํมเข๎ารํวมโครงการได๎ครบถ๎วนตามเป้าหมายโครงการ               
และจากการส ารวจความเห็นของผู๎น า/ประธานกลุํม เกษตรกรสมาชิกกลุํมที่รํวมโครงการ และเจ๎าหน๎าที่      
เห็นวํา หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการคัดเลือกกลุํมเป้าหมายมีความเหมาะสมในระดับมาก ด๎วยคะแนนเฉลี่ย 2.74 
โดยมีคะแนนในระดบัใกล๎เคียงกันทุกภาคสํวน ได๎แกํ 2.78 2.73 และ 2.71 ตามล าดับ ส าหรับ เหตุผลที่เห็นวํา 
เหมาะสมระดับมาก เนื่องจาก เกษตรกรเกิดการรวมกลุํม สร๎างระบบกลุํมให๎เข๎มแข็ง ต๎องมีการเตรียมความ
พร๎อม โดยการสํงเสริมคัดเลือกเกษตรกรที่สมัครใจและมีความเข๎มแข็ง สามารถคัดเลือกกลุํมที่มีความพร๎อม        
มีการผลิตแบบครบวงจร สํวนท่ีเห็นวํา เหมาะสมระดับปานกลาง เน่ืองจาก หลักเกณฑ์บางอยํางยังไมํสามารถ
ปฏิบัติตามได๎ บางกลุํมใช๎หลักเกณฑ์และคัดเลือกจากสํวนกลาง (ตารางท่ี 1) 
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ตารางท่ี 1 ระดับความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ เงื่อนไข การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย  

หนํวย : ร๎อยละ  

รายการ 
ระดับความเห็นของผู้เข้ารับการอบรม 

คะแนนเฉลี่ย แปลผล 
มาก ปานกลาง น้อย รวม 

1) เกษตรกรสมาชิกกลุํม 72.57 27.43 - 100.00 2.73 มาก 
2) ผู๎น ากลุํม 78.26 21.74 - 100.00 2.78 มาก 
3) เจ๎าหน๎าที่ 73.33 26.67 - 100.00 2.71 มาก 

รวม 73.51 26.49 - 100.00 2.74 มาก 
ที่มา : จากการส ารวจ  

2) คู่มือโครงการ เอกสารความรู้  

    การด าเนินงานโครงการ หนํวยงานที่รับผิดชอบได๎จัดท าคูํมือปฏิบัติงาน ส าหรับเจ๎าหน๎าที่
ห นํ ว ย ง าน ใน ร ะดั บภู มิ ภ าค  แล ะผู๎ เ ข๎ า รํ ว ม โ ค ร งก า ร  เ พ่ื อ ใ ห๎ มี ค ว าม เ ข๎ า ใ จ ในกิ จ ก ร รมแล ะ 
แนวทางการปฏิบัติงานโครงการ และแจกจํายในการประชุมชี้แจงโครงการ เม่ือวันท่ี 22 - 24 ธันวาคม 2558 
ณ โรงแรมเอบีนํา เฮ๎าส์ กรุงเทพฯ โดยในคูํมือดังกลําว จะประกอบด๎วยรายละเอียดโครงการ งบประมาณ 
แผนการปฏิ บัติ ง าน ขั้ นตอนและวิ ธี การด า เนิ นงานโครงการ  แบบฟอร์มตํ า ง  ๆ  รายละเ อียด 
คุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดหาในโครงการ ซึ่งคํอนข๎างละเอียด นอกจากนั้น จะมีคูํมือ
ส าหรับเกษตรกรกลุํมผลิตสินค๎าข๎าวอินทรีย์ ข๎าวสิ่งบํงชี้ทางภูมิศาสตร์ และข๎าว Q เอกสาร หนังสือเกี่ยวกับ
มาตรฐาน GAP และ GMP เอกสารประกอบการฝึกอบรมในแตํละหลักสูตร เชํน คูํมือการผลิตข๎าว Pre GAP 
โดย กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข๎าว กรมการข๎าว คูํมือระบบควบคุมภายใน การพัฒนาผู๎ตรวจประเมินระบบการผลิต
ข๎าว GAP เป็นต๎น ทั้งนี้ หนํวยงานที่รับผิดชอบโครงการในระดับพ้ืนที่ ได๎แจกจํายให๎ผู๎น ากลุํม เกษตรกรสมาชิก
กลุํมในชํวงการประชุมชี้แจง การฝึกอบรมในหลักสูตรตําง ๆ     

    จากการส ารวจ ผู๎น ากลุํม ร๎อยละ 91.30 ได๎รับเอกสารความรู๎ เห็นวํา เอกสารมีความ
เหมาะสมในระดับมาก ด๎วยคะแนนเฉลี่ย 2.85 โดยมีบางรายเห็นวํา เหมาะสมระดับปานกลาง เนื่องจาก 
เอกสารมีเนื้อหาเป็นวิชาการมากเกินไป เอกสารที่ผู๎น าแตํละกลุํมได๎รับจะแตกตํางกัน ตามที่แตํละหนํวยงาน 
ในพ้ืนที่จัดการอบรม สํงเสริม  เชํน คูํมือการจัดการระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน  ข๎อตกลง
รํวมกันในการผลิตแบบอินทรีย์ เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรการผลิตข๎าวตลาดเฉพาะ หลักสูตร        
การเชื่อมโยงตลาด คูํมือการผลิตข๎าวอินทรีย์ แผํนพับ คูํมือโรคพืชชนิดตํางๆ ต าราการท านา เอกสารการปลูก
ข๎าว การใช๎สารเคมี การตรวจแปลงข๎าว กฎระเบียบของกลุํม เป็นต๎น  

    เกษตรกร ร๎อยละ 78.95 ที่ได๎รับเอกสารความรู๎จากการอบรม โดยรวมเห็นวํา เอกสาร       
มีความเหมาะสมระดับมาก ด๎วยคะแนนเฉลี่ย 2.77 ที่เหลือ 21.05 ไมํได๎รับ เนื่องจาก ไมํได๎เข๎ารํวมอบรม           
การอบรมบางครั้งไมํมีเอกสารประกอบ เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทดลองท าไปด๎วย โดยมีแผํนโปสเตอร์ 
แสดงประกอบการอบรม เอกสารอยูํระหวํางด าเนินการ ส าหรับ เอกสารที่เกษตรกรได๎รับ เชํน สมุดบันทึก
บัญชี คูํมือการผลิตข๎าว สมุดบันทึก/เอกสารแนะน า คูํมือการผลิตข๎าวอินทรีย์ แบบบันทึกระบบการจัดการ
คุณภาพข๎าวส าหรับเกษตรกร เอกสารสนับสนุนระบบการจัดการคุณภาพ GAP ข๎าว คูํมือการจัดการระบบ
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ควบคุมภายใน GAP 02 GAP 05 การผลิตข๎าวปลอดภัย/โรคข๎าว มาตรฐาน GAP ข๎าว คูํมือการผลิตข๎าว GAP 
ขั้นตอนการเพาะปลูกข๎าวฯ ขั้นตอนการท าข๎าวเฉพาะกลุํม เป็นต๎น 
   เจ๎าหน๎าที่ สํวนใหญํได๎รับคูํมือโครงการสํงเสริมการผลิตข๎าวตลาดเฉพาะ ปี 2559 คูํมือ          
การจัดการระบบควบคุมภายใน (แบบบันทึก) การเชื่อมโยงตลาด การผลิตพันธุ์ข๎าว ซึ่งเห็นวํา มีความเหมาะสม
ระดับมาก ด๎วยคะแนนเฉลี่ย 2.57 โดยมีแนวทางการปฏิบัติงาน และชี้แจงรายละเอียดการเบิกจํายเงินในแตํละ
กิจกรรม สามารถน าไปปฏิบัติงานได๎ ทั้งนี้ โดยภาพรวมเจ๎าหน๎าที่ ผู๎น ากลุํม และเกษตรกร เห็นวํา เหมาะสม
ระดับมาก ด๎วยคะแนนเฉลี่ย 2.76 (ตารางท่ี 2) 
 
ตารางท่ี 2 ระดับความเหมาะสมของคู่มือโครงการ และเอกสารค าแนะน า  

หนํวย : ร๎อยละ  

รายการ ไม่ได้
เอกสาร 

ได้เอกสาร ระดับความเหมาะสม คะแนน
เฉลี่ย แปลผล มาก ปานกลาง น้อย รวม 

1) เกษตรกร 21.05  78.95 78.57 20.24 1.19 100.00 2.77 มาก 
2) ผู๎น ากลุํม  8.70  91.30 85.00 15.00 - 100.00 2.85 มาก 
3) เจ๎าหน๎าที่ 6.67 93.33 64.29 28.57 7.14 100.00 2.57 มาก 

รวม 17.76 82.24 77.97 20.34 1.69 100.00 2.76  มาก 
ที่มา : จากการส ารวจ  

  3.1.2 การประชุมชี้แจง การประชาสัมพันธ์ 

      1) การประชุมชี้แจง และการประชาสัมพันธ์โครงการ ซึ่งมีการด าเนินงานทั้งในระดับสํวนกลาง 
และในระดับพ้ืนที่  โดยเจ๎าหน๎าที่ในพ้ืนท่ี เห็นวํา การชี้แจงโครงการ การประชาสัมพันธ์ การปฏิบัติงานของ
หนํวยงานสํวนกลางตํอหนํวยงานในพ้ืนที่ และการชี้แจงของผู๎ปฏิบัติงานระดับพ้ืนที่ตํอกลุํมที่เข๎ารํวมโครงการ 
มีความเหมาะสมในระดับมาก ด๎วยคะแนนเฉลี่ย 2.64 และ 2.79 ตามล าดับ (ตารางท่ี 3) 
 
ตารางท่ี 3 ความเห็นของเจ้าหน้าที่ต่อการชี้แจงการปฏิบัติงานโครงการ  

หนํวย : ร๎อยละ  

การชี้แจง 
ระดับความเหมาะสม คะแนน

เฉลี่ย 
แปลผล 

มาก ปานกลาง น้อย รวม 
1)  หนํวยงานระดับพ้ืนที ่ 64.29 35.71 - 100.00 2.64 มาก 
2)  กลุํมที่เข๎ารํวมโครงการ 78.57 21.43 - 100.00 2.79 มาก 

รวม 71.43 28.57 - 100.00 2.71 มาก 
ที่มา : จากการส ารวจ  

 2) การจัดเวทีชุมชน ศูนย์วิจัยข๎าว และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข๎าว ที่รับผิดชอบกลุํมเป้าหมาย 
ในพ้ืนที่ ได๎ถํายทอดความรู๎ให๎เกษตรกรในรูปแบบการจัดเวทีเรียนรู๎ ซึ่งก าหนดไว๎ 2 ครั้ง ครั้งแรก เพ่ือชี้แจง
รายละเอียดโครงการ ก าหนดแผนการผลิตของกลุํม และจัดท าแผนเพ่ือสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ วางแผน  
การผลิตรํวมกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในระดับพ้ืนที่เพ่ือรํวมสร๎างสินค๎าของชุมชน เชํน องค์การบริหาร  
สํวนต าบล เป็นต๎น และการจัดครั้งที่สอง เพ่ือการถํายทอดความรู๎เกี่ยวกับการเพ่ิมมูลคําข๎าว การเชื่อมโยง
การตลาด 
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       จากการส ารวจ พบวํา ผู๎น ากลุํมทุกรายได๎เข๎ารํวมการจัดเวทีชุมชน ซึ่งจัดคล๎ายกับ 
การประชุมทั่วไป โดยเจ๎าหน๎าที่เข๎าชี้แจงรายละเอียดโครงการ ข๎อมูลโครงการฯ  บางกลุํมจัดประชุมและ 
จัดเวทีเรียนรู๎ เพ่ือพัฒนา ประชุมกลุํมสมาชิกปลูกข๎าว จัดเป็นงานรวมพลคนพอเพียง ระดมความคิดเห็น  
บอกเลํากิจกรรมภายในกลุํมให๎ทราบทั่วกัน โดยมีเจ๎าหน๎าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข๎าว ส านักงานพาณิชย์จังหวัด เข๎ารํวม  

     การจัดเวทีชุมชน เริ่มตั้งแตํเดือนมกราคม 2559 โดยกลุํมร๎อยละ 33.33 ได๎มีการจัดใน
ชํวงเวลาเริ่มต๎นโครงการ ตั้งแตํเดือนมกราคม - เมษายน แตํสํวนใหญํ ร๎อยละ 50.00 จะจัดในชํวงเดือน
พฤษภาคม ถึง มิถุนายน 2559 มีบางกลุํมจัดในชํวงเดือนกรกฎาคม ซึ่งคํอนข๎างลําช๎า อยํางไรก็ตาม          
จากรายงานผลการด าเนินงานโครงการ เมื่อสิ้นสุดโครงการทุกกลุํมได๎จัดเวทีชุมชนแล๎ว โดยมีเพียง  
กลุํมเดียวที่ไมํได๎จัดครั้งที่ 2 (ภาพท่ี 1) 

  

   
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1  ร้อยละของกลุ่มที่จัดเวทีชุมชนในช่วงเดือนต่าง ๆ  

     ที่มา : จากการส ารวจ 
  จากการจัดเวทีชุมชน และประชาสัมพันธ์โครงการ ท าให๎เกษตรกรสํวนใหญํ ร๎อยละ  

87.72 เข๎าใจจุดมุํงหมายของโครงการ  และร๎อยละ 12.28 ยังไมํเข๎าใจชัดเจน  เนื่องจากเพ่ิงเข๎ารํวมโครงการ
ภายหลัง ไมํได๎เข๎ารํวมในเวทีชุมชน การประชุมทุกครั้ง  โดยเกษตรกรมีความเข๎าใจในเรื่องตําง ๆ เชํน            
1) การมีกฎ ระเบียบ กติกาของกลุํมหรือโครงการ 2) การผลิตภายในกลุํมให๎มีคุณภาพ ได๎ผลผลิตข๎าวที่มี
คุณภาพข๎าวปลอดภัยขาย การผลิตอาหารปลอดสารพิษ การท าข๎าวโภชนาการสูงเพ่ือผู๎บริโภคที่รักสุขภาพ           
3) พันธุ์ข๎าวที่ใช๎ต๎องเป็นข๎าวจากการปลูกผํานมาตรฐาน GAP พันธุ์จากศูนย์วิจัยข๎าว กรมการข๎าว 4) การขาย
ข๎าวด๎วยตนเอง หรือรวมกลุํมกันไปขาย โดยไมํต๎องผํานพํอค๎าคนกลาง เกิดการตํอรองราคาได๎ราคาดีขึ้น         
5) การขายในตลาดเฉพาะต๎องได๎รับมาตรฐานสินค๎า 6) การมุํงเน๎นให๎เกษตรกรผลิตเพ่ือแปรรูปจ าหนํายเอง 
ด าเนินการตั้งแตํต๎นน้ าถึงปลายน้ า เพ่ือความยั่งยืนในการท านา การแปรรูปจ าหนํายได๎โดยตรง 7) การระดมทุน
สมาชิกกลุํม เพ่ือการผลิตข๎าวคุณภาพ 8) การดูแลรักษาระบบนิเวศ เป็นต๎น 

  ผู๎น ากลุํม ร๎อยละ 95.65 เข๎าใจจุดมุํงหมายของโครงการ มีบางสํวนร๎อยละ 4.35 ที่ไมํเข๎าใจ
จุดมุํงหมายของโครงการ เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ในสามจังหวัดชายแดนใต๎ ซึ่งจะใกล๎ชิดเจ๎าหน๎าที่และกลุํมอ่ืน ๆ 
คํอนข๎างน๎อย ผู๎ที่มีความเข๎าใจจุดมุํงหมายโครงการ โดยภาพรวมมีความเข๎าใจอยูํในระดับมาก ด๎วยคะแนน
เฉลี่ย 2.73 เข๎าใจในเรื่องตําง ๆ เชํน 1) พ้ืนที่เป็นแหลํงปลูกข๎าว ปลอดภัย 2) ท าให๎ชุมชนเปลี่ยนพฤติกรรม 
หันมา ดูแลสุขภาพ และดูแลซึ่งกันและกัน เกิดความรักสามัคคีกัน แบํงปันกัน 3) ด๎านการผลิต เกิดความ
ประณีตทุกกระบวนการผลิต ยกระดับคุณภาพสินค๎าที่ผลิตได๎ ผลิตข๎าวคุณภาพเพ่ือให๎ผู๎บริโภคมีทางเลือก           
4) เน๎นผลิตเอง จ าหนํายเอง บริโภคเอง 5) คืนก าไรให๎สังคม  โดยแบํงปันข๎าวให๎ชาวบ๎านที่ขาดแคลน                     
6) เพ่ือยกระดับราคาสินค๎าข๎าว ท าให๎ขายได๎ในระดับราคาที่สูง สร๎างอาชีพสร๎างรายได๎ที่มั่นคงแกํเกษตรกร             
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7) ยกระดับมาตรฐาน พัฒนาการผลิตข๎าวสูํตลาดเฉพาะ ผลิตข๎าวให๎ได๎มาตรฐาน แตกตํางจากข๎าว GAP ทั่วไป 
มีข๎อบํงชี้เฉพาะ 8) การสํงเสริมการตลาดข๎าวให๎เกษตรกรมีรายได๎เพ่ิมขึ้น 9) รวมกลุํมแปรรูป ตามค าสั่งซื้อ 
(order) ผลิตข๎าวให๎ตรงกับความต๎องการของลูกค๎า เพ่ือเพ่ิมมูลคําให๎กับสินค๎า และเป็นการหาตลาดเฉพาะ  

  เจ๎าหน๎าที่ทุกรายเข๎าใจจุดมุํงหมายของโครงการ และมีความเข๎าใจโดยรวมในระดับมาก           
ด๎วยคะแนนเฉลี่ย 2.71 ทั้งนี้ เจ๎าหน๎าที่บางสํวนที่มีความเข๎าใจในระดับปานกลาง เนื่องจาก ไมํได๎เข๎ารํวมใน
โครงการตั้งแตํต๎น เป็นระดับปฏิบัติการ เพิ่งบรรจุเข๎าท างานได๎ไมํนาน โดยความเข๎าใจจุดมุํงหมายของโครงการ
ของเจ๎าหน๎าที่ ได๎แกํ การวางแผนให๎ปริมาณผลผลิตเพียงพอ มีการควบคุมคุณภาพภายในกลํุม เชื่อมโยงตลาดได๎ 
ความต๎องการพัฒนาสินค๎าข๎าวเฉพาะให๎มีมาตรฐาน สํงเสริมการรวมกลุํมผลิตและแปรรูปจ าหนํายเพ่ือเพ่ิม
มูลคํา เพ่ือชํวยให๎เกษตรกรสามารถขายข๎าวให๎ได๎ราคาที่สูงขึ้น มีรายได๎เพ่ิมขึ้น เกิดการกระจายสํวนแบํงรายได๎
ที่เป็นธรรม เมื่อเปรียบเทียบกับมูลคําสินค๎า และชํวยการรวมกลุํมของเกษตรกรให๎เข๎มแข็ง สํงเสริมให๎เกษตรกร
ตระหนัก ถึงสุขภาพมากยิง่ขึ้น  

  กลําวได๎วํา ผู๎เกี่ยวข๎องในโครงการ ได๎แกํ เกษตรกรสมาชิก ผู๎น ากลุํม และเจ๎าหน๎าที่  
สํวนใหญํเข๎าใจจุดมุํงหมายโครงการได๎อยํางลึกซึ้ง จดจ าและสามารถบอกถึงเรื่องที่เข๎าใจตรงตามเจตนารมณ์
ของโครงการ โดยรวมมีความเข๎าใจในระดับมาก ด๎วยคะแนนเฉลี่ย 2.65  (ตารางที่ 4)   
 
ตารางท่ี 4 ระดับความเข้าใจจุดมุ่งหมายโครงการของผู้เกี่ยวข้อง  

หนํวย : ร๎อยละ  

รายการ ไม่เข้าใจ เข้าใจ 
ระดับความเข้าใจ 

รวม 
คะแนน 
เฉลี่ย 

แปลผล 
มาก ปานกลาง น้อย 

1) เกษตรกร   12.28 87.72 67.71 27.08 5.21 100.00 2.63 มาก 
2) ผู๎น ากลุํม   4.35 95.65  72.73 27.27 - 100.00 2.73 มาก 
3) เจ๎าหน๎าที่ - 100.00 71.43 28.57 - 100.00 2.71 มาก 

รวม 9.74 90.26 68.94 27.27 3.79 100.00 2.65 มาก 
ที่มา : จากการส ารวจ  

 3.1.3 ความร่วมมือในการบริหารจัดการโครงการและการปฏิบัติงานภายในกลุ่ม 

    1)  การบริหารจัดการโครงการในภาพรวม ซึ่งเป็นภาระรับผิดชอบของหนํวยงานในสํวนกลาง            
ของกรมการข๎าว ได๎แกํ กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข๎าว  นับเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนภาพรวมโครงการ              
ให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องด าเนินกิจกรรมโครงการและงบประมาณให๎เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว๎ โดยในการด าเนินงาน
จ าเป็นต๎องประสานกับศูนย์ ส านักตําง ๆ  ในสังกัดกรมการข๎าว ซึ่งได๎รับความรํวมมือจากหนํวยงานเหลํานั้นด๎วยดี 
ท าให๎กิจกรรมการด าเนินงานในภาพรวมโครงการสํวนใหญํแล๎วเสร็จตามเป้าหมาย มีบางขั้นตอน บางกิจกรรมมีความ
ลําช๎าไปบ๎าง ไมํสามารถด าเนินการได๎แล๎วเสร็จในปีงบประมาณ 2559  ซึ่งสํวนใหญํจะเป็นกิจกรรมที่ขึ้นอยูํกับปัจจัย
ภายนอกหนํวยงาน เชํน การจัดซื้อจัดจ๎างในระบบ e – Bidding การตรวจรับรองแปลงซึ่งต๎องใช๎ผู๎ตรวจประเมิน
ภายนอก (Outsource) ตามแตํละประเภทมาตรฐานสินค๎า เป็นต๎น   
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             ส าหรับ การบริหารจัดการโครงการในระดับพื้นที่ ได๎ก าหนดบุคลากร ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
เชํน ให๎มีผู๎จัดการโครงการ ซึ่งเป็นเจ๎าหน๎าที่ของศูนย์วิจัยข๎าวและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข๎าวที่รับผิดชอบกลุํมเป้าหมาย
ในพ้ืนที่ ดูแลกิจกรรมในโครงการให๎ด าเนินการไปได๎ด๎วยดี แล๎วเสร็จตามแผน และให๎จัดจ๎างเจ๎าหน๎าที่เป็นผู๎ชํวย
ปฏิบัติงานโครงการ โดยวิธีการจ๎างเหมารายเดือน มีการก าหนดหน๎าที่ชัดเจน ได๎แกํ ท าหน๎าที่เป็นที่ปรึกษา
เกษตรกร มีหน๎าที่สํงเสริมและพัฒนากลุํมเกษตรกรโดยการจัดท าระบบควบคุมภายใน และการถํายทอด
ความรู๎เกี่ยวกับมาตรฐาน GAP GI และอินทรีย์ เป็นต๎น ทั้งนี้ จากการส ารวจความเห็นของเจ๎าหน๎าที่ในพ้ืนที่         
ถึงการบริหารจัดการโครงการในขั้นตอนตําง ๆ การแก๎ไขปัญหาการท างาน และการปฏิบัติงานให๎เป็นไปตามแผนงาน 
พบวํา  โดยภาพรวมการบริหารจัดการมีความเหมาะสม ในระดับมาก ด๎วยคะแนนเฉลี่ย 2.67 (ตารางท่ี 5) 
 
ตารางท่ี 5 ความเห็นของเจ้าหน้าที่ต่อการบริหารจัดการโครงการในระดับพื้นที ่

หนํวย : ร๎อยละ 

รายการ 
ระดับความเหมาะสม คะแนน

เฉลี่ย 
แปลผล 

มาก ปานกลาง น้อย รวม 
1) การแตํงตั้งผู๎จัดการโครงการแตํละพ้ืนที่ 71.43 28.57 - 100.00 2.71 มาก 
2) การแตํงตั้งผู๎ชํวยผู๎จัดการโครงการ 85.71 14.29  100.00 2.86 มาก 
3) การสํงตํอข๎อมูลระหวํางสํวนกลางกับในพ้ืนที่ 50.00 50.00  100.00 2.50 มาก 
4) การแก๎ไขปัญหาเฉพาะหน๎าเพ่ือให๎งานลุลํวง

ในแตํละกิจกรรม 
64.29 

 
35.71 

 
 100.00 2.64 

 
มาก 

5) การปฏิบัติงานในพ้ืนที่ให๎เป็นไปตามแผน 64.29 35.71 - 100.00 2.64 มาก 
รวม 67.14 32.86 - 100.00 2.67 มาก 

ที่มา : จากการส ารวจ  

   ทั้งนี้  เจ๎าหน๎าที่ที่รับผิดชอบโครงการในพ้ืนที่ มีความเห็นวํา ผู๎ปฏิบัติงานในระดับพ้ืนที่ 
กับกลุํมที่เข๎ารํวมโครงการ ผู๎ปฏิบัติงานในสํวนกลางกับระดับพ้ืนที่ และผู๎น ากลุํมกับสมาชิกท่ีเข๎ารํวมโครงการ  
มีความรํวมมือกันในระดับมาก ด๎วยคะแนนเฉลี่ย 2.79 2.64 และ 2.64 ตามล าดับ และโดยเฉลี่ยทุกฝ่าย          
ให๎ความรํวมมือตํอกันในระดับมาก ด๎วยคะแนนเฉลี่ย 2.69 (ตารางท่ี 6) 
ตารางท่ี 6 ความเห็นของเจ้าหน้าที่ต่อระดับความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการโครงการและ

การปฏิบัติงานในกลุ่ม  
หนํวย : ร๎อยละ  

รายการ 
ระดับความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้อง คะแนน

เฉลี่ย 
แปลผล 

มาก ปานกลาง น้อย รวม 
1) ผู๎ปฏิบัติงานสํวนกลางกับระดับพื้นที่ 64.29 35.71 - 100.00 2.64 มาก 
2)  ผู๎ปฏิบัติงานระดับพื้นท่ีกับกลุํมท่ีเข๎า  
    รํวมโครงการ 

78.57 
 

21.43 
 

- 100.00 2.79 มาก 

3) ผู๎น ากลุํมกับสมาชิกที่เข๎ารํวมโครงการ 64.29 35.71 - 100.00 2.64 มาก 
รวม 69.05 30.95 - 100.00 2.69 มาก 

ที่มา : จากการส ารวจ  
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   2)  การปฏิบัติงานภายในกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตสินค้าข้าวตลาดเฉพาะในโครงการ  

   กลุํมสํวนใหญํมีการก าหนดกฎเกณฑ์ กติกา ซึ่งสมาชิกร๎อยละ 89.19 เห็นวํา สามารถ
ปฏิบัติตามได๎ทุกกรณี เชํน การเข๎ารํวมประชุมทุกครั้ง การเข๎ารํวมเป็นสมาชิกสหกรณ์ การก าหนดให๎ขึ้น
ทะเบียนกับสหกรณ์ ขั้นตอน/กระบวนการผลิตข๎าว โดยไถกลบตอซัง ไมํใช๎สารเคมี การตรวจแปลง การตัด
พันธุ์ปนรํวมกัน การรํวมกันท าปุ๋ยอินทรีย์ ปลูกพืชตระกูลถั่วหลังเก็บเกี่ยว มีบันทึกการท านา สํวนที่เหลือ  
ร๎อยละ 10.81 เห็นวํา ปฏิบัติตามได๎เป็นบางกรณี บางรายยังไมํทราบกติกา เพราะเพ่ิงเข๎ารํวมกลุํม (ภาพท่ี 2)  

 

 

 

 

 
ภาพที่ 2  การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ กติกา กลุ่ม 

             ที่มา : จากการส ารวจ 
 
             การมีสํวนรํวมหรือความรํวมมือระหวํางสมาชิกในกลํุม พบวํา ทุกกลุํมมีกิจกรรม          
การประชุม พูดคุย ปรึกษากัน และร๎อยละ 95.83 มีการวางแผนการผลิตการตลาดรํวมกัน  ร๎อยละ 60.87                    
มีการศึกษาดูงานในพ้ืนที่กลุํมอ่ืน ๆ ทั้งนี้  เกษตรกรสมาชิกกลุํม ร๎อยละ 92.52 เห็นวํา มีสํวนรํวมใน 
การก าหนดบทบาทหน๎าที่ภายในกลุํม มีการแบํงงาน แยกภารกิจภายในกลุํมชัดเจน ได๎แกํ 1) แบํงงานตาม
ต าแหนํง เชํน ที่ปรึกษา ประธาน รองประธาน กรรมการกลํุม เลขากลุํม ผู๎ดูแลเอกสาร เหรัญญิก สมาชิกกลุํม 
2) แบํงตามภารกิจ เชํน ประสานงาน ประชาสัมพันธ์ ผู๎ตรวจแปลงผลิต/ปลูกข๎าวของสมาชิก ฝ่ายสีข๎าว        
ผู๎แปรรูปข๎าว ผู๎ชํวยในขั้นตอนการผลิตสินค๎า คัดเมล็ดข๎าว/คัดข๎าว รับรองคุณภาพข๎าว ดูแลสํงเสริมด๎าน
การตลาด จัดหาตลาด ที่เหลือร๎อยละ 7.48 เห็นวํา ไมํได๎มีสํวนรํวม เนื่องจาก มีการแบํงหน๎าที่กันเองตามความ
เหมาะสม เป็นสมาชิกกลุํมที่ไมํได๎รํวมในกิจกรรมมากนัก ผลิตแล๎วตํางคนตํางขาย (ตารางท่ี 7) 
 
ตารางท่ี 7 การมีส่วนร่วมในการบริหารงานภายในกลุ่ม  

หนํวย : ร๎อยละ  
รายการ ปฏิบัติได้ทั้งหมด ปฏิบัติได้บางส่วน ไม่ได้ปฏิบัติ 

สมาชิกกลุ่ม 90.83 5.05  4.12 
1) การมสีํวนรํวมในการก าหนดบทบาทหน๎าที่ภายในกลุํม 92.52 -  7.48 
2) การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ กติกากลุํม 89.19 9.91  0.90 
ผู้น ากลุ่ม 84.72  15.28 
3) การประชุม พูดคุย ปรึกษากัน 100.00 - - 
4) การวางแผนการผลิตและการตลาด 95.83 -  4.17 
5) การศึกษาดูงานในพ้ืนที่กลุํมอ่ืน ๆ 58.33 - 41.67 

ที่มา : จากการส ารวจ  

89.19 %  
ปฏิบัติได้ทั้งหมด 

10.81 %       
ปฏิบัติได้ 
บางส่วน 
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   เกษตรกรสมาชิกกลุํมได๎เข๎ารํวมประชุมกลุํม ในปี 2559 เฉลี่ยคนละประมาณ 3.67 ครั้ง       
(ข๎อมูล ณ เดือน กรกฎาคม 2559) น๎อยกวําปี 2558 ที่มีการประชุมเฉลี่ย 5.05 ครั้ง ตํอปี อยํางไรก็ตาม         
คาดวําเมื่อถึงสิ้นปีงบประมาณ 2559 จะมีการเข๎ารํวมประชุมในจ านวนใกล๎เคียงกัน เกษตรกร ร๎อยละ 94.78 
ได๎เข๎ารํวมกิจกรรมตามโครงการ ในจ านวนนี้ ร๎อยละ 88.99 ได๎เข๎ารํวมทุกครั้ง ร๎อยละ 11.01 เข๎าเป็นบางครั้ง 
สํวนที่ไมํได๎เข๎ารํวม ร๎อยละ 5.22 เนื่องจาก บางรายเพ่ิงสมัครเข๎ารํวมกลุํม ติดภารกิจกลุํมเพ่ิงจัดตั้งในปีนี้ เพ่ิง
มีกิจกรรมไมํมากนัก (ภาพท่ี 3) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 การเข้าร่วมกิจกรรมโครงการของเกษตรกรสมาชิกกลุ่ม 
  ที่มา : จากการส ารวจ 

 3.1.4 การติดตามให้ค าแนะน าการปฏิบัติงานโครงการ โดยหนํวยงานทั้งในสํวนกลาง และในระดับ
พ้ืนที่ ได๎แกํ กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ ศูนย์วิจัยข๎าว และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข๎าว จัดประชุมเพ่ือติดตามความก๎าวหน๎า
และแก๎ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานโครงการรายเดือน ตามแบบฟอร์ม         
ที่ก าหนด  โดยในปี 2559 ผู๎น ากลุํมเกษตรกร ได๎รับการติดตาม แนะน า ประมาณ 4 ครั้ง (ข๎อมูล ณ กรกฎาคม 2559)  
สํวนปี 2558 ได๎รับการติดตาม แนะน า ประมาณ 7 ครั้ง โดยเฉลี่ยประมาณ 2 เดือน เข๎าติดตาม 1 ครั้ง ส าหรับเกษตรกร 
ในปี 2559 ได๎รํวมรับทราบการสํงเสริม ติดตามงาน จากเจ๎าหน๎าที่ จ านวน  2 - 3 ครั้ง (ข๎อมูล ณ กรกฎาคม 2559)      
ปี 2558  ประมาณ 5 ครั้ง อยํางไรก็ตาม คาดวําเมื่อถึงสิ้นปีงบประมาณจะมีการติดตาม แนะน า ในจ านวน
ใกล๎เคียงกัน ทั้งนี้ ในปี 2558 เจ๎าหน๎าที่เข๎าสํงเสริมเพ่ือเตรียมวางแผนการจัดท าโครงการ คํอนข๎างบํอยครั้ง       
(ตารางท่ี 8) 
ตารางท่ี 8 การติดตามการปฏิบัติงานโครงการ 

หนํวย : ครั้ง  

รายการ 
 ได้รับการติดตามแนะน า หมายเหตุ 

ปี 2558 ปี 2559 
1) เกษตรกรสมาชิก 5 2-3 ปี 2559 ข๎อมูล ณ กรกฎาคม 2559           

ยังไมสํิ้นสดุโครงการ 2) ผู๎น ากลุํม 7 4 
ที่มา: จากการส ารวจ  

 

 

94.78 %       
เข้าร่วมกิจกรรม 
โครงการ 

5.22 %       
ไม่ได้เข้าร่วม
กิจกรรม 

88.99 %       
เข้าร่วมกิจกรรม 
ทุกครั้ง 

11.01 %       
เข้าร่วมกิจกรรม 
เป็นบางครั้ง 
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3.2 ปัจจัยน าเข้า (Input) 

 3.2.1 งบประมาณ  

   งบประมาณส าหรับด าเนินงานโครงการ เป็นงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ           
พ.ศ. 2559 จ านวน 52,406,500 บาท ซึ่งนับวําเป็นปีแรกที่หนํวยงานได๎รับงบประมาณในวงเงินที่คํอนข๎างสูง 
โดยได๎รับประมาณเดือนมกราคม 2559 และต๎องใช๎จํายให๎แล๎ว เสร็จภายในเดือนกันยายน 2559 ท าให๎ 
มีระยะเวลาการใช๎จํายคํอนข๎างสั้นกวําโครงการอ่ืน ๆ และได๎โอนงบประมาณให๎ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
เบิกจํายแทนกัน ส าหรับการประเมินผลโครงการ จ านวน 500,000 บาท ผลการใช๎จํายงบประมาณ ณ เดือน
กันยายน 2559 รวมจ านวน 38,987,290.72 บาท คิดเป็นร๎อยละ 74.39 ของงบประมาณท่ีได๎รับ โดยรวมเงิน
กันไว๎เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพันด๎วยแล๎ว ที่เหลือสํงคืนคลัง ทั้งนี้ กิจกรรมการตรวจรับรองแปลงไมํสามารถ
ด าเนินการได๎ทันภายในปีงบประมาณ เน่ืองจาก มีปัญหาการจัดหาผ๎ูรับจ๎างในกระบวนการวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ไมํสามารถจัดหาเมล็ดพันธุ์ตามที่กลุํมต๎องการได๎ บางกิจกรรมสามารถด าเนินการ
ได๎แล๎วเสร็จแตํใช๎งบประมาณน๎อยกวําประมาณการ (ตารางท่ี 9)    
 
ตารางท่ี 9 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ 
 

หน่วยงาน งบประมาณ (บาท) ร้อยละ 
ได้รับ เบิกจ่าย 

1) กรมการข๎าว  51,906,500 38,736,067.13 74.63 
2) ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร     500,000     251,223.59 50.24 

รวม 52,406,500 38,987,290.72 74.39 
ที่มา : รายงานผลการด าเนินงานรายไตรมาส กรมการข๎าว 
 
   ทั้งนี้ เจ๎าหน๎าที่ ร๎อยละ 92.86 เห็นวํา งบประมาณเพียงพอในระดับมาก ท่ีเหลือ เห็นวํา 
เพียงพอในระดับปานกลาง และร๎อยละ 53.85 เห็นวํา ได๎รับทันเวลาในระดับมาก ร๎อยละ 38.46 ได๎รับทันเวลา
ในระดับปานกลาง และร๎อยละ 7.69 ได๎รับช๎า อยํางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาโดยรวม นับวํา มีความเพียงพอและ
ความทันเวลาอยูํในระดับมาก ที่คะแนน 2.70 (ตารางท่ี 10)    
        
ตารางท่ี 10 ความเห็นของเจ้าหน้าที่ต่อความเพียงพอและความทันเวลาของงบประมาณโครงการ  

หนํวย : ร๎อยละ  

รายการ 
ระดับความเหมาะสม คะแนน

เฉลี่ย 
แปลผล 

มาก ปานกลาง น้อย รวม 
1) ความเพียงพอ 92.86 7.14 - 100.00 2.93 มาก 
2) ความทันเวลา 53.85 38.46 7.69 100.00 2.46 มาก 

รวม 74.07 22.22 3.70 100.00 2.70 มาก 
ที่มา : จากการส ารวจ  
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 3.2.2 องค์กร/หน่วยงานด าเนินงานโครงการ 

      กรมการข๎าว โดย กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข๎าว เป็นหนํวยงานหลักรับผิดชอบโครงการ โดยมี
หนํวยงานสนับสนุน ได๎แกํ กองเมล็ดพันธุ์ข๎าว กองวิจัยและพัฒนาข๎าว ส านักสํงเสริมการผลิตข๎าว กอง
ตรวจสอบรับรองมาตรฐานข๎าวและผลิตภัณฑ์ โดยมีการแบํง/ก าหนดหนํวยงานรับผิดชอบชัดเจนในแตํละ
กิจกรรมของโครงการ ที่สอดคล๎องหรือตรงกับภารกิจของหนํวยงานนั้น ๆ  ส าหรับหนํวยงานปฏิบัติงานใน
ระดับพ้ืนที่ ได๎แกํ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข๎าว จ านวน 12 แหํง ศูนย์วิจัยข๎าว จ านวน 14 แหํง รวม 26 แหํง ดูแลกลุํมใน
โครงการ โดยเฉลี่ยศูนย์ละ 3 กลุํม อยํางไรก็ตาม มีบางศูนย์ดูแลเพียงกลุํมเดียว บางศูนย์ดูแล 6 - 7 กลุํม และ
ไมํอยูํในจังหวัดพ้ืนที่ตั้งศูนย์ ท าให๎การประสานงาน จัดท ากิจกรรมโครงการมีความลําช๎า ไปบ๎าง (ตารางที่ 11)  
  ตารางท่ี 11 จ านวนศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว และศูนย์วิจัยข้าว ที่รับผิดชอบกลุ่มที่ร่วมโครงการ  
 

หน่วยงาน แห่ง กลุ่ม เฉลี่ย (กลุ่ม/แห่ง) 
1)  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข๎าว 12 35 2.92 
2) ศูนย์วิจัยข๎าว 14 45 3.21 

รวม 26 80 3.07 
ที่มา: กรมการข๎าว 
     การปฏิบัติงานในระดับพ้ืนที่  นอกเหนือจากหนํวยงานของกรมการข๎าว ยังมี
หนํวยงาน       อ่ืน ๆ สถาบันการศึกษา เข๎ารํวมการปฏิบัติงานในโครงการ จุดละ 2 - 5 หนํวยงาน และหากกลุํมมี
โครงการ อ่ืน ๆ  ที่สนับสนุนในพ้ืนที่อยูํแล๎ว จะมีหนํวยงานรํวมเข๎าไปสํงเสริมดูแลคํอนข๎างมาก เชํน ส านักงาน
เกษตรอ าเภอ  ส านักงานเกษตรจังหวัด ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ส านักงานสหกรณ์จังหวัด 
ส า นั ก ง าน ตร ว จบัญชี ส หกรณ์ จั ง ห วั ด  ส ถ านี พัฒนา ท่ี ดิ น จั ง ห วั ด  ส า นั ก ง าน พาณิ ช ย์ จั ง ห วั ด 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
องค์การบริหารสํวนต าบล เป็นต๎น  
 
 3.2.3 กลุ่มเกษตรกร/องค์กร/สถาบันเกษตรกร 

       กลุํมเกษตรกรที่รํวมโครงการ จัดตั้งมานานเฉลี่ย 10 ปี บางกลุํมเพ่ิงจัดตั้งในปี 2559 บางกลุํม
จัดตั้งมานานนับ 30 ปี และกํอนปี 2559 กลุํมร๎อยละ 66.67 ด าเนินธุรกิจข๎าวตลาดเฉพาะ มานานโดยเฉลี่ย
ประมาณ 8 ปี กลุํมที่ท าธุรกิจข๎าวตลาดเฉพาะมานานมากที่สุด ประมาณ 19 ปี และร๎อยละ 33.33 เพ่ิงเริ่ม
ด าเนินธุรกิจข๎าวตลาดเฉพาะในปี 2559 เป็นปีแรก จ านวนสมาชิกกลุํม เฉลี่ย 152 ราย/กลุํม โดยมีทั้งกลุํมใหญํ
และกลุํมเล็ก มีสมาชิกตั้งแตํ 18 ราย ถึง 1,258 ราย (ตารางท่ี 12) 
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ตารางท่ี 12  การจัดตั้งและท าธุรกิจข้าวตลาดเฉพาะของกลุ่มเกษตรกรที่ร่วมโครงการ  
 

หน่วยงาน ร้อยละ เฉลี่ย (ปี) 
1)  จัดตั้งกลุํมมานาน 100.00 10.67 
      -   1 ปี     8.33  1.00 
      -   2-10 ปี   50.00  6.50 
      -   มากกวํา 10 ปี  41.67 17.60 
2) ท าธุรกิจข๎าวตลาดเฉพาะ 100.00   5.54 
     -  กํอนปี  2559   66.67  7.81 
     -  ในปี 2559  33.33  1.00 

   
ที่มา: จากการส ารวจ 
 
       ลักษณะการด าเนินธุรกิจ/กิจกรรมกลุํม แตํละกลุํมจะมีธุรกิจหลายด๎าน เชํน จัดหาวัสดุและปัจจัย
การผลิตทางการเกษตรจ าหนํายแกํสมาชิก แปรรูปข๎าวออกขาย รวบรวมข๎าวและท าเป็นสินค๎าตลาดเฉพาะขาย 
การออมทรัพย์ของสมาชิก ให๎เงินกู๎หรือสินเชื่อแกํสมาชิก รํวมกันผลิตปุ๋ย ผลิตเมล็ดพันธุ์ข๎าวใช๎ในกลุํม ฯลฯ  
โดยสํวนใหญํร๎อยละ 70.83 แปรรูปข๎าวออกขาย โดยเฉพาะกลุํมที่มีโรงสี  ร๎อยละ 66.67 รวบรวมข๎าวจาก
สมาชิก มาบรรจุและจัดท าเป็นข๎าวตลาดเฉพาะขาย (ตารางที่ 13) ลักษณะ/รูปแบบการขายข๎าวของกลุํม      
บางกลุํมสมาชิกตํางเก็บผลผลิตข๎าวไว๎ที่บ๎าน/ยุ๎งฉางตนเอง เมื่อมีค าสั่งซื้อ จึงน ามาสี บรรจุถุง สํงขายให๎ผู๎ซื้อ 
บางกลุํมเป็นเครือขํายของสหกรณ์ จะผลิตข๎าวเปลือกสํงขายให๎แกํสหกรณ์ สหกรณ์จะสํงกลุํมแปรรูป จากนั้น
สหกรณ์จะรับซื้อข๎าวที่สีและบรรจุถุงแล๎วขายที่สหกรณ์ตํอไป กลุํมที่ไมํใหญํมากจะผลิตและขายสินค๎าข๎าวปี         
ตํอปี กลุํมไมํเก็บสต๏อกข๎าว และการขายข๎าวตลาดเฉพาะ กลุํมร๎อยละ 55 รวมกลุํมกันผลิตและขาย มีระบบซื้อ
ขายของกลุํมชัดเจน ร๎อยละ 45 ตํางคนตํางผลิตขายในนามกลุํม ขายเป็นครั้งคราวตามค าสั่งซื้อ  
 
ตารางท่ี 13 ร้อยละของกลุ่มในโครงการที่ด าเนินธุรกิจแต่ละประเภท 
 

รายการ ร้อยละ 
1) จัดหาวัสดุ ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร จ าหนํายแกํสมาชิก      41.67 
2) รวบรวมข๎าวและท าเป็นสินค๎าตลาดเฉพาะขาย  66.67 
3) แปรรูปข๎าวออกขาย              70.83 
4) การออมทรัพย์ของสมาชิก 20.83 
5) ให๎เงินกู๎หรือสินเชื่อแกํสมาชิก   8.33 
6) อ่ืน ๆ เชํน รํวมกันผลิตปุ๋ย เมล็ดพันธุ์ข๎าวใช๎ในกลุํม ฯลฯ 25.00 

ที่มา : จากการส ารวจ  
หมายเหตุ : หนึ่งกลุํมท าธุรกิจหลายประเภท (ตอบได๎หลายค าตอบ) 
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   กลุํมร๎อยละ 62.50 มีโรงสีเป็นของกลุํมเอง ซึ่งมีทั้งที่เป็นโรงสีขนาดเล็ก และขนาดใหญํ ก าลัง        
การผลิต ตั้งแตํ 3 ถึง 80 ตันตํอวัน ร๎อยละ 37.50 ไมํมีโรงสีของกลุํมเอง โดยเป็นกลุํมเครือขํายของสหกรณ์  
น าข๎าวไปสีที่สหกรณ์ เครือขํายหรือกลุํมอ่ืนที่มีโรงสี นอกจากนั้น ยังมีวัสดุ เครื่องมืออุปกรณ์ท าธุรกิจข๎าว ได๎แกํ 
โรงเรือน เครื่องเย็บกระสอบ เครื่องซีลปากถุง โดยได๎รับการสนับสนุนจากโครงการตําง ๆ และหนํวยงาน 
ภาครัฐ เชํน อบต. เป็นต๎น (ภาพท่ี 4) 

 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 4  ร้อยละของกลุ่มที่มีโรงส ี 
         ที่มา : จากการส ารวจ 
 
   กลุํมที่ท าธุรกิจข๎าวมาหลายปี สํวนใหญํจะมีวัสดุ อุปกรณ์ในการบรรจุสินค๎าข๎าวขายครบถ๎วน เชํน 
เครื่องซีลปากถุง บรรจุภัณฑ์ ตราสัญลักษณ์สินค๎า เป็นต๎น โดยกลุํมร๎อยละ 54.17 มีเครื่องซีลปากถุง           
อยูํแล๎ว ในจ านวนนี้ ร๎อยละ 69.23 ซื้อเครื่องซีลปากถุงมาใช๎เองกํอนหน๎ามีโครงการ และสํวนที่เหลือร๎อยละ 
30.77 ได๎รับการสนับสนุนจากหนํวยงานอ่ืน ๆ เชํน ส านักงานเกษตรจังหวัด ส านักงานพาณิชย์จังหวัด เป็นต๎น 
และกลุํมร๎อยละ 55 จัดซื้อถุงบรรจุภัณฑ์ ข๎าวจ าหนํายด๎วยตนเอง ร๎อยละ 45 ได๎รับการสนับสนุนจากหนํวยงาน
อ่ืน เชํน ส านักงานเกษตรจังหวัด ส านักงานพาณิชย์จังหวัด ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เป็นต๎น (ภาพท่ี 5) 
 

 
ภาพที่ 5 การมีเครื่องซีลปากถุงของกลุ่มที่ร่วมโครงการ  

   ที่มา : จากการส ารวจ 
 
 
 
 
 
 
 
 

62.50 %       
มีโรงสี 

37.50 %       
ไม่มีโรงส ี

54.17 %       
มีเครื่องซีลปากถุง 

45.83 %       
ไม่มีเครื่องซีลปากถุง 69.23 %       

ซื้อเอง 

30.77 %       
ได้รับการ
สนับสนุน 
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  3.2.4  เกษตรกรและพื้นที่ถือครอง 

   จากกลุํมเกษตรกรที่รํวมโครงการตามเป้าหมาย 80 กลุํม มีสมาชิกกลุํมที่เข๎ารํวมโครงการ           
รวม 2,514 ราย คิดเป็นร๎อยละ 104.75 เกินเป้าหมายที่ก าหนด 2,400 ราย  เกษตรกรหรือสมาชิกกลุํมที่รํวม
โครงการสํวนใหญํ มีสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4 – 5 รายตํอครัวเรือน เป็นวัยแรงงานประมาณ 3 รายตํอ
ครัวเรือน และท างานภาคเกษตร 2 – 3 รายตํอครัวเรือน โดยมีพ้ืนที่ถือครองเฉลี่ย 20.83 ไรํตํอครัวเรือน     
เป็นพ้ืนที่ท านาเฉลี่ย 17.75 ไรํตํอครัวเรือน ปลูกข๎าวที่มีคุณสมบัติเฉพาะ ประมาณ 8.63 ไรํตํอครัวเรือน       
คิดเป็นร๎อยละ 85.21 และ 41.43 ของพ้ืนที่ถือครองตามล าดับ ลักษณะการถือครอง เกษตรกรสํวนใหญํมีพ้ืนที่
เป็นของตนเอง คิดเป็นร๎อยละ 94.64 เฉลี่ย 16.73 ไรํตํอครัวเรือน ร๎อยละ 26.79 เชําที่ดินท ากิน เฉลี่ย 16.35 
ไรํตํอครัวเรือน และร๎อยละ 8.93 ได๎ท าฟรี เป็นที่ดินของญาติ เฉลี่ย 9.90 ไรํตํอครัวเรือน (ตารางท่ี 12 )     

  เกษตรกรเข๎ารํวมเป็นสมาชิกกลุํมเพ่ือผลิตข๎าวที่มีคุณสมบัติเฉพาะ มานานประมาณ 5 ปี        
บางรายเพิ่งรวมกลุํมกันเพื่อปลูกข๎าวที่มีคุณสมบัติเฉพาะ ตามโครงการในปี 2559 บางรายรวมกลุํม รวมตัวกัน
มานานนับ  10 - 20 ปี  เชํน  กลุํ ม ใน พ้ืนที่ จั งหวั ดสตูล  พัทลุ ง  ชั ยภูมิ  เป็นต๎น  ทั้ งนี้  เกษตรกร 
ที่ปลูกข๎าวในระบบรับรองมาตรฐาน ร๎อยละ 42.48 ปลูกข๎าวในระบบมาตรฐาน GAP มานานเฉลี่ย 3.18 ปี 
ร๎อยละ 61.06 ปลูกในระบบอินทรีย์ มานานเฉลี่ย 4.52 ปี นับวํา เกษตรกรที่เข๎ารํวมโครงการได๎รับการ
สํงเสริมการผลิตข๎าวที่มีคุณภาพตามมาตรฐานตําง ๆ เป็นพ้ืนฐานอยูํด๎วยแล๎ว (ตารางที่ 14) 
 
ตารางท่ี 14 เกษตรกรและพื้นที่ถือครอง  
 

รายการ หนํวยนับ จ านวน ร๎อยละ 
1) ครัวเรือนสมาชิกกลุํมท่ีรํวมโครงการ    
    - สมาชิกในครัวเรือน ราย/ครัวเรือน  4.41  
    - วัยแรงงาน ราย/ครัวเรือน  3.24  
    - ท างานภาคเกษตร ราย/ครัวเรือน  2.52  
2) พ้ืนที่ถือครองเฉลี่ย ไรํ/ครัวเรือน 20.83 100.00 
    - ปลูกข๎าวรวมทุกชนิด ไรํ/ครัวเรือน 17.75  85.21 
    - ปลูกข๎าวที่มีคุณสมบัติพิเศษ ไรํ/ครัวเรือน   8.63  41.43 
3) ลักษณะการถือครอง   100.00* 
    - ตนเอง ไรํ/ครัวเรือน 16.73   94.64* 
    - เชํา ไรํ/ครัวเรือน 16.35   26.79* 
    - ท าฟรี ไรํ/ครัวเรือน   9.90    8.93* 
       

ที่มา : จากการส ารวจ  
หมายเหตุ : * ร๎อยละของจ านวนเกษตรกร ตอบได๎หลายค าตอบ (นับซ้ า)  
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 3.2.5 ความรู้ / หลักสูตรในการอบรม  

     การด าเนินกิจกรรมโครงการ ได๎ก าหนดให๎มีกิจกรรมยํอยการอบรมหลักสูตรตําง ๆ ซึ่งเป็นการ
ถํายทอดความรู๎แกํกลุํมเกษตรกรในโครงการ ดังนี้  
     1) กิจกรรมการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ มีการถํายทอดความรู๎การผลิตข๎าวตลาดเฉพาะ ครอบคลุม  
ทั้งข๎าวอินทรีย์ ข๎าว GI ข๎าวโภชนาการสูง และข๎าว Q เน๎นระบบการผลิตข๎าวคุณภาพตามมาตรฐานอินทรีย์ GAP 
และ GI กระบวนการผลิตข๎าวตั้งแตํแปลงผลิตข๎าวจนถึงผู๎บริโภค โดยกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข๎าวด าเนินการจัด
อบรมถํายทอดความรู๎ให๎กับผู๎น ากลุํมเกษตรกรเป้าหมาย เจ๎าหน๎าที่ศูนย์ที่เป็นผู๎จัดการโครงการ และเจ๎าหน๎าที่
โครงการ การจัดอบรมแตํละครั้งจะรวมหลายเรื่อง หลายหัวข๎อ โดยในการอบรมประกอบด๎วยหลักสูตร        
การผลิตข๎าวตลาดเฉพาะ ได๎แกํ 
        - ระบบการผลิตข๎าวคุณภาพมาตรฐานการผลิตข๎าวอินทรีย์ ข๎าว GAP ข๎าว GI และข๎าว Q 
  - ระบบควบคุมภายในส าหรับกลุํมผู๎ผลิตข๎าว 
  - ความส าคัญของบรรจุภัณฑ์ 
  - การออกแบบบรรจุภัณฑ์ส าหรับกลุํมผลิตข๎าวอินทรีย์ ข๎าวGI ข๎าวโภชนาการสูง และข๎าว Q 
  - การแปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลคําข๎าว 
  - การเชื่อมโยงตลาด การวางแผนธุรกิจ การประชาสัมพันธ์ข๎าวตลาดเฉพาะ 
  - การสร๎างตราสินค๎าข๎าวของกลุํมเกษตรกร 
  นอกจากนั้น ศูนย์วิจัยข๎าว และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข๎าวในพ้ืนที่กลุํมเป้าหมายถํายทอดความรู๎ให๎
เกษตรกรในรูปแบบการจัดเวทีชุมชน 2 ครั้ง โดยมีองค์ความรู๎ที่บรรจุไว๎ในการจัดเวทีชุมชนแตํละครั้ง ดังนี้ 
        ครั้งที่ 1 ชี้แจงรายละเอียดโครงการ ก าหนดแผนการผลิตของกลุํม และจัดท าแผนเพ่ือสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ 
        ครั้งที่ 2 การถํายทอดความรู๎เกี่ยวกับการเพ่ิมมูลคําข๎าว การเชื่อมโยงการตลาด  

  2) กิจกรรมส่งเสริมการต่อยอดผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว จัดอบรมให๎กับกลุํมที่มีความพร๎อมตาม
เป้าหมายโครงการ 4 กลุํม เพ่ือสํงเสริมการตํอยอดผลิตภัณฑ์แปรรูปข๎าว แบํงเป็น 4 รุํน ความรู๎หรือเนื้อหา        
ที่อบรม เป็นการอบรมพร๎อมการสาธิตอุปกรณ์แปรรูปข๎าวที่สนับสนุนในโครงการ เพ่ือให๎กลุํมเกษตรกรสามารถ
น าไปใช๎ได๎ตํอไป โดยแตํละรุํนได๎จัดอบรมในชํวงเวลา ดังนี้  
      รุํนที ่1 ระหวํางวันที่ 2 - 3 มีนาคม 2559    รุํนที่ 2  ระหวาํงวันที ่ 22 - 23  มีนาคม 2559     
     รุํนที่ 3 ระหวํางวันที่ 20 - 21 เมษายน 2559   รุํนที่ 4 ระหวํางวันที่  27 - 28  เมษายน 2559 

  3) กิจกรรมการเชื่อมโยงตลาดและประชาสัมพันธ์  

   ความรู๎ /หลักสูตร ที่ก าหนดภายใต๎กิจกรรมการเชื่อมโยงตลาดและประชาสัมพันธ์ จัดท าเป็น
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตํ าง  ๆ ได๎แกํ  1)  หลักสูตรการเชื่ อมโยงตลาด ซึ่ งจัดระหวํางวันที่  
31 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรม เค ยู โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 
กรุงเทพฯ โดยกลุํมเกษตรกรได๎น าตัวอยํางสินค๎าพร๎อมข๎อมูลสินค๎า ประมาณ 3 ชิ้น เพ่ือน ามาเสนอใน 
การเชื่อมโยงตลาดระหวํางผู๎ผลิตและผู๎ประกอบการ 2) หลักสูตร การพัฒนากลุํมเกษตรกรในการจ าหนําย
สินค๎าออนไลน์ มีผู๎แทนที่รับผิดชอบด๎านการตลาดหรือธุรกิจการจ าหนํายสินค๎าข๎าวของกลุํม เข๎ารํวมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ ซึ่งจัดในชํวงวันที่ 8 - 10 สิงหาคม 2559 ณ สถาบันเกษตราธิการ กรุงเทพมหานคร 3) หลักสูตร
พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข๎าว ระหวํางวันที่ 18 - 21 กันยายน 2559 ณ โรงแรมมารวย การ์เด๎นท ์กรุงเทพมหานคร 
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         ทั้งนี้  นับวําโครงการได๎มีการก าหนดหลักสูตรเนื้อหาความรู๎ในการอบรม เป็นหลักสูตร  
ที่นําสนใจและเข๎ากับสภาวะสถานการณ์มากข้ึน โดยภาพรวมผู๎น ากลุํม เจ๎าหน๎าที่ และเกษตรกรสมาชิก เห็นวํา 
หลักสูตรการอบรม มีความเหมาะสมในระดับมาก ด๎วยคะแนนเฉลี่ย 2.90 2.76 และ 2.74  ตามล าดับ (ตาราง
ที่ 15) อยํางไรก็ตาม มีบางหลักสูตร บางหัวข๎อที่ เนื้อหาเป็นวิชาการ คํอนข๎างยาก มีเวลาน๎อย เ ชํน            
การจัดระบบควบคุมภายในของกลุํม กระบวนการผลิตข๎าวคุณภาพตลอดหํวงโซํการผลิต การใช๎เครื่องหมาย
รับรองคุณภาพ เป็นต๎น  ผู๎น ากลุํมทุกรายเคยผํานการอบรมหลักสูตรตําง ๆ ที่โครงการจัดอบรมมากํอนมากบ๎าง
น๎อยบ๎าง เชํน บางราย 1 หลักสูตร บางรายเคยได๎รับการอบรมแล๎วทุกหลักสูตร เป็นต๎น โดยหนํวยงานที่ได๎เข๎า
ไปสํงเสริม อบรมกํอนมีโครงการ เชํน ส านักงานเกษตรอ าเภอ กรมสํงเสริมการเกษตร กรมการข๎าว องค์การ
สงเคราะห์ทหารผํานศึก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กรมพัฒนาชุมชน ส านักงาน
มาตรฐานสินค๎าเกษตรและอาหารแหํงชาติ (มกอช.) มหาวิทยาลัยขอนแกํน มหาวิทยาลัยทักษิณ ส านักงาน
พาณิชย์จังหวัด ศูนย์วิจัยข๎าว ส านักงานสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เป็นต๎น  
  
ตารางท่ี 15  ความเห็นของเกษตรกร ผู้น ากลุ่ม และเจ้าหน้าที่ ต่อหลักสูตรการอบรมในโครงการ  

หนํวย : ร๎อยละ  

รายการ 
เหมาะสมระดับ  

รวม 
คะแนน
เฉลี่ย 

แปลผล 
มาก ปานกลาง น้อย 

1) เกษตรกร 75.60 22.50 1.90 100.00 2.74 มาก 
2) ผู๎น ากลุํม 89.76 10.24 - 100.00 2.90 มาก 
3) เจ๎าหน๎าที่   83.45   9.36   7.19 100.00 2.76 มาก 
เฉลี่ย 79.10 18.69 2.20 100.00 2.77 มาก 

ที่มา : จากการส ารวจ  
 
3.3 ผลได้/ผลผลิต (Output) 

     3.3.1 การผลิตข้าวตลาดเฉพาะ 

     จากการด าเนินงานภายใต๎กิจกรรมการผลิตข๎าวตลาดเฉพาะ โดยการอบรม ถํายทอดความรู๎             
และการสนับสนุนปัจจัยการผลิต พบวํา 

  1) การอบรม ถ่ายทอดความรู้ หนํวยงานรับผิดชอบโครงการได๎จัดอบรม หลักสูตรการผลิตข๎าว
ตลาดเฉพาะมาตรฐานอินทรีย์ โดยมีผู๎น ากลุํม และเกษตรกร เข๎ารับการอบรม 229 ราย คิดเป็นร๎อยละ 86.42 
ของเป้าหมาย 265 ราย (กรมการข๎าว : รายงานผลการด าเนินงาน) และเกษตรกรบางสํวนได๎รับการอบรม 
ถํายทอดความรู๎ ผํานการจัดเวทีเรียนรู๎ในระดับพ้ืนที่ 2 ครั้ง ทั้งนี้ จากการส ารวจเกษตรกร ร๎อยละ 86.09 ได๎รับ
การอบรมถํายทอดความรู๎ด๎านการผลิตข๎าวตลาดเฉพาะ ซึ่งสอดคล๎องกับรายงานผลการจัดอบรมของหนํวยงาน 
และร๎อยละ 13.91 ไมํได๎รับการอบรม เนื่องจาก มีปัญหาด๎านสุขภาพ และเพ่ิงเข๎ารํวมกลุํม บางจุดจะมีการ
อบรม จัดเวทีชุมชนในชํวงเดือนสิงหาคม 2559 (หลังชํวงการส ารวจข๎อมูล) (ภาพท่ี 6) 
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     ภาพที่ 6 ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการอบรมด้านการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ 
   ที่มา : จากการส ารวจ 
 

    2) การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว  การสํงเสริมให๎ เกษตรกรผลิตข๎าวที่มีคุณสมบัติ พิ เศษ  
หรือข๎าวตลาดเฉพาะ จ าเป็นต๎องใช๎เมล็ดพันธุ์ที่ดีมีคุณภาพใช๎เมล็ดพันธุ์ข๎าวที่ผลิตจากแหลํงที่เชื่อถือได๎  จึงจะ
ผลิตข๎าวคุณภาพได๎มาตรฐานการผลิตตามที่ต๎องการ โครงการจึงได๎สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข๎าว โดยได๎ส ารวจข๎อมูล         
การผลิตข๎าวของกลํุมเกษตรกรเป้าหมาย ประกอบด๎วย จ านวนและรายชื่อสมาชิก พันธุ์ข๎าวที่ปลูก พ้ืนที่ปลูก 
ชํวงเวลาปลูก ชํวงเก็บเกี่ยว และแผนการตลาด ด าเนินการจัดหาเมล็ดพันธุ์ตามแผนการใช๎เมล็ดพันธุ์ของ
กลุํมเป้าหมาย โดยการผลิตจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข๎าวหรือศูนย์วิจัยข๎าว และไมํได๎สนับสนุนให๎กลุํมเกษตรกร        
ในกรณีเมล็ดพันธุ์ที่กรมการข๎าวไมํได๎ท าการผลิต  
  ตามเป้าหมายการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ 80 กลุํม การจัดสรรเมล็ดพันธุ์แตํละกลุํมจะสนับสนุนสมาชิก
จ านวน 30 ราย หรือไมํเกิน 300 ไรํตํอกลุํม ในอัตรา 12 กิโลกรัมตํอไรํ จ านวน 3,600 กิโลกรัมตํอกลุํม ในชํวงเวลา
ที่สอดคล๎องกับแผนการผลิตของกลุํม รวมเมล็ดพันธุ์เป้าหมาย 288,000 กิโลกรัม  ผลการด าเนินงาน สามารถ
สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ได๎ 68 กลุํม คิดเป็นร๎อยละ 85 จากเป้าหมาย และจัดหาเมล็ดพันธุ์ได๎ 177,325 กิโลกรัม คิดเป็น
ร๎อยละ 61.57  ไมํได๎สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ 12 กลุํม เนื่องจาก ชนิดเมล็ดพันธุ์ที่กลุํมมีความต๎องการยังไมํได๎รับการ
รับรองพันธุ์จากกรมการข๎าว หรือเป็นชนิดพันธุ์ที่กรมการข๎าวไมํได๎ผลิต เป็นข๎าวพันธุ์พ้ืนเมือง หรือสายพันธุ์ใหมํๆ 
(ในชํวงการจัดหาเมล็ดพันธุ์ในโครงการ) ท าให๎โครงการไมํสามารถจัดหาเมล็ดพันธุ์สนับสนุนกลุํมได๎ เชํน พันธุ์       
ไรซ์เบอร์รี่ หอมนิลสุรินทร์ ทับทิมชุมแพ ดอกขํา พญาลืมแกง อัลฮัมลิลละฮ์ เป็นต๎น (ตารางที่ 16) 
 
ตารางที ่16 การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ 
 

รายการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผล ร้อยละ 
1) กลุํมเกษตรกร    กลุํม         80.00        68.00 85.00 
2) จ านวนเมล็ดพันธุ์     ก.ก. 288,000.00 177,325.00 61.57 
3) อัตราสนับสนุน ก.ก./ไรํ        12.00       11.10 92.50 

ที่มา : จากการส ารวจ  

 

 

 

ได้รับการอบรม  
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ไม่ได้รับการอบรม 
13.91 % 

 

  ทั้งนี้ ผู๎น า/ประธานกลุํม และเกษตรกร เฉลี่ยร๎อยละ 86.67 เห็นวํา คุณภาพเมล็ดพันธุ์ข๎าว      
ที่ได๎รับดีกวําที่ผํานมา เพราะได๎รับเมล็ดพันธุ์ที่ผลิตจากศูนย์วิจัยข๎าว หรือศูนย์เมล็ดพันธุ์ข๎าวโดยตรง ร๎อยละ 
11.43 เห็นวํา เหมือนกับปีที่ผําน ๆ มา ไมํมีความแตกตํางกัน ร๎อยละ 1.90 ซึ่งมีเพียงเล็กน๎อย เห็นวํา           
แยํกวําเดิม เพราะเมล็ดพันธุ์ที่ได๎รับปลูกในพื้นที่ดินไมํสมบูรณ์ การตรวจรับรองพันธุ์ท าได๎ไมํทั่วถึง กลุํมท่ีได๎รับ 
เมล็ดพันธุ์จากโครงการ ร๎อยละ 95 ได๎แจกจํายให๎กับสมาชิกแล๎ว ที่เหลือรอให๎ได๎เมล็ดพันธุ์ครบถ๎วนจึงแจก 
ส าหรับเกษตรกร ร๎อยละ 82.61 ได๎รับเมล็ดพันธุ์ เฉลี่ย 95.76 กิโลกรัม ปลูกในพ้ืนที่ 8.66 ไรํตํอราย สํวนใหญํ
น าไปปลูกแล๎ว มีบางรายรอฝนตก ปลูกชํวงเดือนสิงหาคม 2559 ตามฤดูกาล (ตารางท่ี 17) 
       

ตารางท่ี 17 คุณภาพเมล็ดพันธุ์ 
หนํวย : ร๎อยละ  

รายการ คุณภาพ  การใช้ประโยชน์ 
 ดีกว่าเดิม เหมือนเดิม แย่กว่าเดิม รวม ใช้ ยังไม่ได้ใช้ 
1) ผู๎น า 90.00 5.00 5.00 100.00 95.00  5.00 
2) เกษตรกร 85.88 12.94 1.18 100.00 87.50 12.50 
    เฉลี่ย 86.67 11.43 1.90 100.00 87.27 12.73 

ที่มา : จากการส ารวจ  

   3) การสนับสนุนเครื่องซีลปากถุงระบบสุญญากาศ  

   การสนับสนุนเครื่องซีลปากถุงระบบสุญญากาศเพ่ือการผลิตข๎าวบรรจุถุงแบบสุญญากาศ         
ให๎กลุํมเกษตรกรเป้าหมายจะชํวยเพ่ิมศักยภาพให๎กลุํมผู๎ผลิตข๎าวตลาดเฉพาะ สามารถผลิตสินค๎าข๎าวคุณภาพ 
ทั้งในด๎านคุณภาพข๎าวที่บรรจุภายในถุง และบรรจุภัณฑ์ข๎าวถุงท่ีสวยงาม ทั้งนี้ การบรรจุข๎าวถุงแบบสุญญากาศ
สามารถป้องกันการซึมผํานของออกซิเจนได๎เป็นอยํางดี สามารถชํวยยืดอายุการเก็บรักษาข๎าวให๎ได๎นาน       
เป็นการเพ่ิมมูลคําให๎สินค๎าข๎าวของกลุํม กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข๎าว ได๎จัดตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข๎องตาม
ระเบียบพัสดุในการจัดซื้อเครื่องซีลปากถุงระบบสุญญากาศ จ านวน 80 เครื่อง โดยแตํงตั้ง คณะกรรมการตาม
ระเบียบพัสดุ จ านวน 4 คณะ ประกอบด๎วย 1) คณะกรรมการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ 2) คณะกรรมการก าหนดราคา
กลาง 3) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ 4) คณะกรรมการตรวจรับและรับมอบงาน 

   การด าเนินงานตามขั้นตอนระเบียบพัสดุในการจัดซื้อ และจัดสรรเครื่องซีลปากถุงระบบ
สุญญากาศให๎กับศูนย์วิจั ยข๎าว และศูนย์ เมล็ดพันธุ์ข๎าวที่รับผิดชอบกลุํมเกษตรกรเป้าหมายโครงการ  
กลุํมเกษตรกรเป้าหมายแจ๎งความประสงค์ขอยืมเครื่องซีลปากถุงระบบสุญญากาศจากศูนย์วิจัยข๎าวหรือ 
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข๎าว ตามแบบฟอร์ม ทั้งนี้ ทุกกลุํมได๎รับเครื่องซีลปากถุงระบบสุญญากาศแล๎ว กลุํมละ 1 เครื่อง 
กลุํมร๎อยละ 83.33 ได๎น าไปใช๎แล๎ว โดยใช๎ซีลผลผลิตข๎าวแจกจํายผู๎ที่มาดูงานของกลุํม บางกลุํมเห็นวํา ชํองวําง
ระหวํางขอบมาก ร๎อยละ 16.67 ยังไมํได๎น าไปใช๎ เนื่องจาก รอบรรจุภัณฑ์ ซึ่งอยูํระหวํางออกแบบ จัดท าบล็อก 
ตราสัญลักษณ์ มีเครื่องเดิมซึ่งมีขนาดใหญํกวําใช๎อยูํแล๎ว (ภาพท่ี 7) 
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  ทั้งนี้ ผู๎น า/ประธานกลุํม และเกษตรกร เฉลี่ยร๎อยละ 86.67 เห็นวํา คุณภาพเมล็ดพันธุ์ข๎าว      
ที่ได๎รับดีกวําที่ผํานมา เพราะได๎รับเมล็ดพันธุ์ที่ผลิตจากศูนย์วิจัยข๎าว หรือศูนย์เมล็ดพันธุ์ข๎าวโดยตรง ร๎อยละ 
11.43 เห็นวํา เหมือนกับปีที่ผําน ๆ มา ไมํมีความแตกตํางกัน ร๎อยละ 1.90 ซึ่งมีเพียงเล็กน๎อย เห็นวํา           
แยํกวําเดิม เพราะเมล็ดพันธุ์ที่ได๎รับปลูกในพื้นที่ดินไมํสมบูรณ์ การตรวจรับรองพันธุ์ท าได๎ไมํทั่วถึง กลุํมท่ีได๎รับ 
เมล็ดพันธุ์จากโครงการ ร๎อยละ 95 ได๎แจกจํายให๎กับสมาชิกแล๎ว ที่เหลือรอให๎ได๎เมล็ดพันธุ์ครบถ๎วนจึงแจก 
ส าหรับเกษตรกร ร๎อยละ 82.61 ได๎รับเมล็ดพันธุ์ เฉลี่ย 95.76 กิโลกรัม ปลูกในพ้ืนที่ 8.66 ไรํตํอราย สํวนใหญํ
น าไปปลูกแล๎ว มีบางรายรอฝนตก ปลูกชํวงเดือนสิงหาคม 2559 ตามฤดูกาล (ตารางท่ี 17) 
       

ตารางท่ี 17 คุณภาพเมล็ดพันธุ์ 
หนํวย : ร๎อยละ  

รายการ คุณภาพ  การใช้ประโยชน์ 
 ดีกว่าเดิม เหมือนเดิม แย่กว่าเดิม รวม ใช้ ยังไม่ได้ใช้ 
1) ผู๎น า 90.00 5.00 5.00 100.00 95.00  5.00 
2) เกษตรกร 85.88 12.94 1.18 100.00 87.50 12.50 
    เฉลี่ย 86.67 11.43 1.90 100.00 87.27 12.73 

ที่มา : จากการส ารวจ  

   3) การสนับสนุนเครื่องซีลปากถุงระบบสุญญากาศ  

   การสนับสนุนเครื่องซีลปากถุงระบบสุญญากาศเพ่ือการผลิตข๎าวบรรจุถุงแบบสุญญากาศ         
ให๎กลุํมเกษตรกรเป้าหมายจะชํวยเพ่ิมศักยภาพให๎กลุํมผู๎ผลิตข๎าวตลาดเฉพาะ สามารถผลิตสินค๎าข๎าวคุณภาพ 
ทั้งในด๎านคุณภาพข๎าวที่บรรจุภายในถุง และบรรจุภัณฑ์ข๎าวถุงท่ีสวยงาม ทั้งนี้ การบรรจุข๎าวถุงแบบสุญญากาศ
สามารถป้องกันการซึมผํานของออกซิเจนได๎เป็นอยํางดี สามารถชํวยยืดอายุการเก็บรักษาข๎าวให๎ได๎นาน       
เป็นการเพ่ิมมูลคําให๎สินค๎าข๎าวของกลุํม กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข๎าว ได๎จัดตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข๎องตาม
ระเบียบพัสดุในการจัดซื้อเครื่องซีลปากถุงระบบสุญญากาศ จ านวน 80 เครื่อง โดยแตํงตั้ง คณะกรรมการตาม
ระเบียบพัสดุ จ านวน 4 คณะ ประกอบด๎วย 1) คณะกรรมการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ 2) คณะกรรมการก าหนดราคา
กลาง 3) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ 4) คณะกรรมการตรวจรับและรับมอบงาน 

   การด าเนินงานตามขั้นตอนระเบียบพัสดุในการจัดซื้อ และจัดสรรเครื่องซีลปากถุงระบบ
สุญญากาศให๎กับศูนย์วิจั ยข๎าว และศูนย์ เมล็ดพันธุ์ข๎าวที่รับผิดชอบกลุํมเกษตรกรเป้าหมายโครงการ  
กลุํมเกษตรกรเป้าหมายแจ๎งความประสงค์ขอยืมเครื่องซีลปากถุงระบบสุญญากาศจากศูนย์วิจัยข๎าวหรือ 
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข๎าว ตามแบบฟอร์ม ทั้งนี้ ทุกกลุํมได๎รับเครื่องซีลปากถุงระบบสุญญากาศแล๎ว กลุํมละ 1 เครื่อง 
กลุํมร๎อยละ 83.33 ได๎น าไปใช๎แล๎ว โดยใช๎ซีลผลผลิตข๎าวแจกจํายผู๎ที่มาดูงานของกลุํม บางกลุํมเห็นวํา ชํองวําง
ระหวํางขอบมาก ร๎อยละ 16.67 ยังไมํได๎น าไปใช๎ เนื่องจาก รอบรรจุภัณฑ์ ซึ่งอยูํระหวํางออกแบบ จัดท าบล็อก 
ตราสัญลักษณ์ มีเครื่องเดิมซึ่งมีขนาดใหญํกวําใช๎อยูํแล๎ว (ภาพท่ี 7) 
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 ภาพที่ 7 การใช้เครื่องชีลปากถุงท่ีโครงการสนับสนุน 

        ที่มา : จากการส ารวจ 
 
 4) การสนับสนุนบรรจุภัณฑ์ข้าว (ถุง) 

      การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่มีความส าคัญส าหรับการแขํงขันทางการตลาดและ
สามารถเพ่ิมยอดขายให๎มากขึ้น ปัจจุบันบรรจุภัณฑ์ข๎าวถุงมีหลากหลายรูปแบบ นอกจากความสวยงามแล๎ว
บรรจุภัณฑ์ที่ดีจะต๎องมีคุณสมบัติรักษาคุณภาพของสินค๎าให๎เสียหายน๎อยที่สุดจากผู๎ผลิตถึงมือผู๎บริโภค            
การสนับสนุนบรรจุภัณฑ์สินค๎า (ถุง) ส าหรับการผลิตสินค๎าข๎าวตลาดเฉพาะ จะชํวยเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนา
สินค๎าข๎าวคุณภาพให๎กับผลิตภัณฑ์ของกลุํมผู๎ผลิตสินค๎าข๎าวตลาดเฉพาะ สามารถผลิตข๎าวออกสูํตลาดได๎อยํางมี
คุณภาพ และได๎มาตรฐาน การด าเนินการจัดหาและวําจ๎างการผลิตบรรจุภัณฑ์สินค๎า (ถุง) ส าหรับกลุํมผู๎ผลิต
สินค๎าข๎าวตลาดเฉพาะ จ านวน 80 กลุํม ตามข้ันตอน ดังนี้ 
   4.1) ส ารวจความต๎องการบรรจุภัณฑ์สินค๎า โดย (1) ส ารวจบรรจุภัณฑ์ของกลุํมเกษตรกร
เป้าหมาย (2) ออกแบบบรรจุภัณฑ์ให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของกลุํม (3) กลุํมเกษตรกรเป้าหมายให๎ความ
คิดเห็น และประเมินความพึงพอใจในแบบบรรจุภัณฑ์สินค๎า (4) ปรับปรุงแบบบรรจุภัณฑ์ และรายละเอียดให๎
สอดคล๎องกับความต๎องการของกลุํมเกษตรกร ทั้งนี้ กระบวนการดังกลําวได๎ด าเนินการในการอบรมสัมมนา 
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559 ณ จังหวัดนครนายก โดยได๎ถํายทอดความรู๎และวิธีการผลิตข๎าวถุงให๎กับผู๎น า หรือ
ตัวแทนกลุํมเกษตรกรผลิตข๎าวตลาดเฉพาะที่เข๎าอบรม เพ่ือให๎กลุํมเกษตรกรมีความรู๎ความเข๎าใจด๎านบรรจุ
ภัณฑ์ และสามารถผลิตข๎าวถุงเพ่ือการจ าหนํายได๎ มีการออกแบบ พัฒนาตราสัญลักษณ์ ปรับเปลี่ยนแบบให๎
สวยงาม และเหมาะสม โดยผู๎แทนกลุํมที่เข๎ารํวมสัมมนาได๎รํวมกันออกแบบบรรจุภัณฑ์ส าหรับใช๎ในการจัดหา   
   4.2) จัดหาบรรจุภัณฑ์ตามระเบียบพัสดุ โดยแตํงตั้งคณะกรรมการ จ านวน 4 คณะ 
ประกอบด๎วย (1) คณะกรรมการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ  (2) คณะกรรมการก าหนดราคากลาง                    
(3) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (4) คณะกรรมการตรวจรับและรับมอบงาน 
   4.3) ด าเนินการจ๎างเหมาผลิตบรรจุภัณฑ์สินค๎า โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิคส์ (e-Market)                 
และผู๎รับจ๎างจะต๎องจัดสํงของให๎กับศูนย์วิจัยข๎าวและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข๎าวในพ้ืนที่เป้าหมาย จ านวน 80 กลุํม 
   4.4) การสนับสนุนบรรจุภัณฑ์สินค๎า (ถุง) ส าหรับกลุํมเกษตรกรตามเป้าหมาย 80 กลุํม    
โดยมอบหมายให๎ผู๎จัดการในพ้ืนที่ คือ ศูนย์วิจัยข๎าว และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข๎าว ด าเนินการมอบบรรจุภัณฑ์สินค๎า
ให๎กับกลุํมเกษตรกร พร๎อมหลักฐานการรับมอบ เพ่ือให๎เกษตรกรใช๎ในกิจกรรมการผลิตสินค๎าข๎าวเฉพาะ โดยมี
การบันทึกการใช๎บรรจุภัณฑ์ เพ่ือให๎เจ๎าหน๎าที่กรมการข๎าวสามารถติดตามข๎อมูลและรายงานความก๎าวหน๎าได๎ 
 
 

16.67 %       
ยังไม่ใช ้

83.33 %       
ใช้แล้ว 

    แตํเนื่องจากในการประกวดราคาครั้งแรก ในระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ไมํสามารถหา     
ผู๎รับจ๎างได๎ ไมํมีบริษัทยื่นเอกสารประกวดราคา ต๎องด าเนินการจัดหาผู๎รับจ๎างใหมํโดยใช๎วิธีพิเศษ ท าให๎
กระบวนการจัดซื้อไมํแล๎วเสร็จภายในระยะเวลาโครงการ ยังไมํได๎แจกจํายกลุํม ทั้งนี้ ตามสัญญาจ๎างก าหนด         
สํงมอบบรรจุภัณฑ์ ภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2559 อยํางไรก็ตาม มีบางกลุํมที่มีบรรจุภัณฑ์ใช๎อยูํกํอนมี
โครงการแล๎ว   

 5) การตรวจวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการข้าว  ด าเนินการได๎ครบตามเป้าหมาย โดยข๎าว        
ที่ตรวจมี 10 พันธุ์ ได๎แกํ 1) ข๎าวเหนียวด าพันธุ์ลืมผัว  2) ข๎าวทับทิมชุมแพ 3) ข๎าวขาวดอกมะลิ 105              
4) ข๎าวมะลินิลสุรินทร์ 5) ข๎าวไรเบอร์รี่ 6) ข๎าวเหนียว กข6 7) ข๎าวเจ๏กเชยเสาไห๎ 8) ข๎าวอัลฮัมดูลิลละห์              
9) ข๎าวสังข์หยดเมืองพัทลุง 10) ข๎าวดอกขํา เป็นการตรวจวิเคราะห์หาสํวนประกอบตําง ๆ ในข๎าว เชํน  
แคลลอรี่ โปรตีนคาร์โบไฮเดรต ธาตุโซเดียม แคลเซียม ธาตุเหล็ก สารตํอต๎านอนุมูลอิสระ สารแกมมําออริซานอล 
สารแกมมําออร์ไรซานอล โดยใชว๎ธิกีารทางห๎อง LAB หลาย ๆ วิธีทดสอบ  

 3.3.2 การต่อยอดผลิตภัณฑ์แปรรูป มีเป้าหมาย 4 กลุํม โดยคัดเลือกกลุํมที่สนใจในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์แปรรูปข๎าว จาก 4 ภาค ภาคละ 1 กลุํม เพ่ือเป็นต๎นแบบ ดังนี้  
   (1) ภาคกลาง จังหวัดสระบุรี : กลุํมข๎าวเจ๏กเชยเสาไห๎  
   (2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ : วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข๎าวชุมชนอํุมแสง 
   (3) ภาคเหนือ จังหวัดพะเยา : วิสาหกิจชุมชนกลุํมชาข๎าวก่ า  
   (4) ภาคใต๎ จังหวัดพัทลุง : กลุํมข๎าวอินทรีย์วิถีพนางตุง  

  โดยได๎ให๎การสนับสนุนในด๎านตําง ๆ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข๎าว ได๎แกํ  

  1) การอบรมหลักสูตรการสํงเสริมการตํอยอดผลิตภัณฑ์แปรรูปข๎าว โดยการจัดอบรม 
กลุํมเกษตรกร ในพ้ืนที่ 4 จังหวัด 4 กลุํม จ านวน 120 ราย  

   2) การสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ ได๎แกํ เครื่องสกัดน้ ามันแบบบีบเย็น จ านวน 2 เครื่อง 
เครื่องโรยเส๎นขนมจีน เครื่องอบแห๎งลมร๎อน เครื่องตีเยื่อกระดาษ เครื่องโมํแบบเปียกและแบบแห๎ง ชนิดละ 1 
เครื่อง รวม 6 เครื่อง สนับสนุนกลํุมเป้าหมาย 4 กลุํม และส ารองไว๎สํวนกลาง (กรมการข๎าว) ตามความจ าเป็น
และความต๎องการใช๎ของกลุํมในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์แตํละชนิด โดยมีการสํงมอบให๎กลุํมยืมไปใช๎
ประโยชน์ ในการอบรมตั้งแตํชํวงเดือนมีนาคม – เมษายน 2559 นับเป็นชํวงกลางๆ ปีโครงการ กลุํมได๎น าไปใช๎
แล๎วทุกกลุํม (ตารางท่ี 18) 
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    แตํเนื่องจากในการประกวดราคาครั้งแรก ในระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ไมํสามารถหา     
ผู๎รับจ๎างได๎ ไมํมีบริษัทยื่นเอกสารประกวดราคา ต๎องด าเนินการจัดหาผู๎รับจ๎างใหมํโดยใช๎วิธีพิเศษ ท าให๎
กระบวนการจัดซื้อไมํแล๎วเสร็จภายในระยะเวลาโครงการ ยังไมํได๎แจกจํายกลุํม ทั้งนี้ ตามสัญญาจ๎างก าหนด         
สํงมอบบรรจุภัณฑ์ ภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2559 อยํางไรก็ตาม มีบางกลุํมที่มีบรรจุภัณฑ์ใช๎อยูํกํอนมี
โครงการแล๎ว   

 5) การตรวจวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการข้าว  ด าเนินการได๎ครบตามเป้าหมาย โดยข๎าว        
ที่ตรวจมี 10 พันธุ์ ได๎แกํ 1) ข๎าวเหนียวด าพันธุ์ลืมผัว  2) ข๎าวทับทิมชุมแพ 3) ข๎าวขาวดอกมะลิ 105              
4) ข๎าวมะลินิลสุรินทร์ 5) ข๎าวไรเบอร์รี่ 6) ข๎าวเหนียว กข6 7) ข๎าวเจ๏กเชยเสาไห๎ 8) ข๎าวอัลฮัมดูลิลละห์              
9) ข๎าวสังข์หยดเมืองพัทลุง 10) ข๎าวดอกขํา เป็นการตรวจวิเคราะห์หาสํวนประกอบตําง ๆ ในข๎าว เชํน  
แคลลอรี่ โปรตีนคาร์โบไฮเดรต ธาตุโซเดียม แคลเซียม ธาตุเหล็ก สารตํอต๎านอนุมูลอิสระ สารแกมมําออริซานอล 
สารแกมมําออร์ไรซานอล โดยใชว๎ธิกีารทางห๎อง LAB หลาย ๆ วิธีทดสอบ  

 3.3.2 การต่อยอดผลิตภัณฑ์แปรรูป มีเป้าหมาย 4 กลุํม โดยคัดเลือกกลุํมที่สนใจในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์แปรรูปข๎าว จาก 4 ภาค ภาคละ 1 กลุํม เพ่ือเป็นต๎นแบบ ดังนี้  
   (1) ภาคกลาง จังหวัดสระบุรี : กลุํมข๎าวเจ๏กเชยเสาไห๎  
   (2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ : วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข๎าวชุมชนอํุมแสง 
   (3) ภาคเหนือ จังหวัดพะเยา : วิสาหกิจชุมชนกลุํมชาข๎าวก่ า  
   (4) ภาคใต๎ จังหวัดพัทลุง : กลุํมข๎าวอินทรีย์วิถีพนางตุง  

  โดยได๎ให๎การสนับสนุนในด๎านตําง ๆ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข๎าว ได๎แกํ  

  1) การอบรมหลักสูตรการสํงเสริมการตํอยอดผลิตภัณฑ์แปรรูปข๎าว โดยการจัดอบรม 
กลุํมเกษตรกร ในพ้ืนที่ 4 จังหวัด 4 กลุํม จ านวน 120 ราย  

   2) การสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ ได๎แกํ เครื่องสกัดน้ ามันแบบบีบเย็น จ านวน 2 เครื่อง 
เครื่องโรยเส๎นขนมจีน เครื่องอบแห๎งลมร๎อน เครื่องตีเยื่อกระดาษ เครื่องโมํแบบเปียกและแบบแห๎ง ชนิดละ 1 
เครื่อง รวม 6 เครื่อง สนับสนุนกลํุมเป้าหมาย 4 กลุํม และส ารองไว๎สํวนกลาง (กรมการข๎าว) ตามความจ าเป็น
และความต๎องการใช๎ของกลุํมในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์แตํละชนิด โดยมีการสํงมอบให๎กลุํมยืมไปใช๎
ประโยชน์ ในการอบรมตั้งแตํชํวงเดือนมีนาคม – เมษายน 2559 นับเป็นชํวงกลางๆ ปีโครงการ กลุํมได๎น าไปใช๎
แล๎วทุกกลุํม (ตารางท่ี 18) 
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ตารางท่ี 18 กลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ต่อยอดผลิตภัณฑ์แปรรูป 
 

กลุ่ม/หน่วยงาน เครื่องมือที่สนับสนุน วันที่มอบ 
1) วิสาหกิจชุมชนกลุํมชาข๎าวก่ า จ. พะเยา เครื่องตีเยื่อกระดาษ 20 เม.ย. 2559 
2) วิสาหกิจชุมชนศูนย์ขา๎วชุมชนอุํมแสง จ. ศรีสะเกษ เครื่องสกัดน้ ามันแบบบบีเย็น   2 มี.ค. 2559 
3) กลุํมข๎าวเจ๏กเชยเสาไห๎ จ. สระบุร ี เครื่องอบแห๎งลมร๎อน 31 มี.ค. 2559 
 เครื่องโรยเส๎นขนมจีน  
4) กลุํมข๎าวอินทรีย์วิถีพนางตุง จ.พัทลุง เครื่องสกัดน้ ามันร าข๎าวแบบบีบเย็น 27 เม.ย. 2559 
5) กรมการข๎าว (ส ารองสํวนกลาง) เครื่องโมํแบบเปียกและแห๎ง  

ที่มา : กรมการข๎าว 

   3) การสนับสนุนบรรจุภัณฑ์แปรรูป ให๎กลุํมเป้าหมาย 4 กลุํม เนื่องจาก กระบวนการจัดซื้อ         
ไมํแล๎วเสร็จภายในระยะเวลาโครงการ โดยก าหนดสํงมอบบรรจุภัณฑ์ เดือนตุลาคม 2559  จึงยังไมํได๎แจกจําย
ให๎กลุํมเกษตรกรเป้าหมายดังกลําวในชํวงระยะเวลาโครงการ นอกจากนั้น ได๎สนับสนุนวัสดุอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม
ส าหรับใช๎ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เชํน ขวด ฝาขวด ตลับพลาสติก กลํองกระดาษบรรจุภัณฑ์ เป็นต๎น  

   4) อบรมสร๎างเครือขํายพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีผู๎น ากลุํม/ผู๎แทนกลุํม รวม 51 ราย คิดเป็น         
ร๎อยละ 93 ของเป้าหมายผู๎เข๎ารํวมอบรม การสัมมนาเครือขํายพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข๎าว มีผู๎เข๎ารํวมสัมมนา 
150 ราย คิดเป็นร๎อยละ 75 ของเป้าหมาย ทั้งนี้ กลุํมเป้าหมายบางรายไมํสามารถเข๎ารํ วมอบรม และสัมมนา 
เนื่องจาก ติดภารกิจอ่ืน มีโครงการและกิจกรรมที่ต๎องรํวมด าเนินการในชํวงใกล๎สิ้นปีงบประมาณคํอนข๎างมาก  

 
 3.3.3 การส่งเสริมเกษตรกรและการตรวจรับรองมาตรฐาน 
  1) การส่งเสริมเกษตรกรตามระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม เป็นระบบจัดการคุณภาพสร๎าง
ความเข๎มแข็งให๎กับกลุํม มีการตรวจสอบกันเองภายในกลํุม เตรียมความพร๎อมกํอนการตรวจรับรองจากหนํวย
ตรวจภายนอก โดยผู๎จัดการโครงการจัดประชุมกลํุมเป้าหมาย ด าเนินการได๎ 77 กลํุม คิดเป็นร๎อยละ 96.25 
ของกลุํมเป้าหมาย 80 กลุํม โดยก าหนดจัดประชุมกลุํมละ 3 ครั้ง ด าเนินการได๎ รวม 233 ครั้ง คิดเป็นร๎อยละ 
97.08 ของเป้าหมาย 240 ครั้ง โดยมีบางกลุํมประชุมน๎อยกวํา หรือมากกวํา 3 ครั้ง  ตามความจ าเป็น ส าหรับ
กลุํมที่ไมํได๎ประชุม เนื่องจากเป็นกลุํมใหมํ เริ่มท ากิจกรรมอ่ืน ๆ กํอน ทั้งนี้ กลุํมเป้าหมายที่ส่งเสริมเพ่ือตรวจ
รับรองคณุภาพ ได๎แกํ มาตรฐาน GAP จ านวน 43 กลุํม เกษตรกร 1,236 ราย ครอบคลุมพ้ืนที่ 12,035.75 ไรํ  
และมาตรฐานอินทรีย์ 37 กลุํม เกษตรกร 1,278 ราย พ้ืนที่ 15,395.55 ไรํ โดยมีทั้งการตรวจรับรองแบบกลุํม
และแบบเดี่ยว (ตารางที่ 19) 
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ตารางที่ 19  กลุ่มเป้าหมายในโครงการที่ส่งเสริมเพื่อตรวจรับรองคุณภาพ 
  

รายการ 
มาตรฐาน GAP   มาตรฐานอินทรีย์  รวม 

กลุ่ม ราย พ้ืนที่ (ไร่) กลุ่ม ราย พ้ืนที่ (ไร่) กลุ่ม ราย พ้ืนที่ (ไร่) 

1) รายเดียว 26      805     8,503.50  20 642    8,028.30  46   1,447   16,531.80  

2) รายกลุํม 17      431     3,532.25  17 636    7,367.25  34   1,067   10,899.50  

รวม 43 1,236 12,035.75 37 1,278 15,395.55 80 2,514 27,431.30 
ที่มา : เอกสารโครงการ กรมการข๎าว  

  2) การตรวจรับรองมาตรฐาน กลุํมได๎เสนอชื่อขอรับการตรวจรับรองมาตรฐานข๎าวอินทรีย์ GAP ซึ่ง
มีทั้งแบบกลุํม และแบบเดี่ยว รวม 63 กลุํม มาตรฐาน GI จ านวน 4 กลุํม ซึ่งอยูํระหวํางการตรวจประเมินแปลง 
โดยกลุํมที่ ได๎มาตรฐานอยูํแล๎ว บางกลุํมเสนอขอให๎กับสมาชิกบางรายเพ่ิมเติม ทั้ งนี้  กรมการข๎าว  
ได๎วําจ๎างบริษัท ซึ่งเป็นผู๎ตรวจประเมินภายนอก คํอนข๎างมีปัญหา ผู๎รับจ๎างไมํมีความพร๎อมรับงาน และด าเนินการ
ได๎ทันภายในปีงบประมาณ ประกอบกับ ยังไมํถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยว จึงยังไมํสิ้นสุดกระบวนการตรวจประเมิน    
            จากการส ารวจ กลุํมเกษตรกรร๎อยละ 79.17 มีการใช๎เครื่องหมายรับรองมาตรฐานข๎าวอินทรีย์ 
ข๎าว GI ข๎าว Q แล๎ว อยํางไรก็ตาม บางกลุํมเป็นการใช๎ตราสัญลักษณ์เดิมที่ยังไมํได๎มีการตํออายุ บางกลุํมใช๎ 
ตราสัญลักษณ์ที่ผํานเพียงกระบวนการผลิต/แหลํงผลิต ซึ่งอาจมีความเข๎าใจที่คลาดเคลื่อนกรณีน ามาใช๎ส าหรับ
ติดตราสินค๎า ผลิตภัณฑ์ หรือผํานมาตรฐานอ่ืนที่ไมํใชํ Organic Thailand เชํน มกท. (IFOAM) เป็นต๎น ที่เหลือ
ร๎อยละ 20.83 ยังไมํได๎ใช๎ เนื่องจาก อยูํระหวํางยื่นขอใบรับรอง (ภาพท่ี 8) 
 
 
 
 
 
 

    ภาพที่ 8 การใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์ ข้าว GI ข้าว Q 
           ที่มา : จากการส ารวจ 
     3.3.4 การเชื่อมโยงตลาดและประชาสัมพันธ์ 

   1) ส ารวจและวิเคราะห์ข๎อมูลการผลิตและการตลาดข๎าวตลาดเฉพาะ อยูํระหวํางด าเนินการ         
จัดจ๎าง 2 สัญญา ได๎แกํ (1) ส ารวจด๎านการผลิต อนุมัติจัดจ๎างแล๎ว เซ็นสัญญา เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559  
วงเงิน 478,000 บาท ก าหนดตรวจรับงาน วันที่ 16 ธันวาคม 2559 (2) ส ารวจด๎านการตลาด อนุมัติ  
จัดจ๎าง โดยเซ็นสัญญา เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559 วงเงิน 470 ,000 บาท ก าหนดตรวจรับงาน วันที่ 20 
ธันวาคม 2559 ดังนั้น จึงไมํทราบถึงความครบถ๎วนสมบูรณ์ของฐานข๎อมูลผู๎ประกอบการ ข๎อมูลข๎าวตลาดเฉพาะ 

   2) การจัดท าฐานข๎อมูลข๎าวตลาดเฉพาะ ส าหรับใช๎เป็นข๎อมูลในการเชื่อมโยงและการวาง
แผนการผลิตและการตลาด ให๎แกํ เกษตรกร ผู๎ประกอบการ และผู๎ที่เกี่ยวข๎อง โดยจ๎างเหมาเอกชนในการจัดท า
ฐานข๎อมูลข๎าวเพ่ือตลาดเฉพาะ จากการน าข๎อมูลที่ได๎จากการส ารวจข๎าวเพ่ือตลาดเฉพาะ ปี 2558 และ 2559 
ประมวลผล ด าเนินการได๎แล๎วเสร็จ จ านวน 1 ฐานข๎อมูล 

79.17 % ใช้ 

20.83 % ไม่ใช้ 
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   จัดท าทะเบียน/ข๎อมูลผู๎ประกอบการข๎าวตลาดเฉพาะในโครงการหรือกลุํมที่รํวมโครงการ        
ซึ่งได๎จัดท าขึ้นเพ่ือใช๎ในการปฏิบัติงานโครงการ ประกอบด๎วยข๎อมูล ชื่อ ที่อยูํ ของกลุํมที่เข๎ารํวมโครงการ สินค๎า
ที่กลุํมผลิต โดยกลุํมร๎อยละ 79.17 ทราบเกี่ยวกับทะเบียน/ข๎อมูลดังกลําว และได๎รับการประสานจากกรมการ
ข๎าวเพ่ือขอรายละเอียดกลุํมไปจัดท าทะเบียนดังกลําว  ในจ านวนนี้ ร๎อยละ 42.11 ได๎เข๎าถึง และน าไปใช๎
ประโยชน์ ใช๎ติดตํอกลุํมที่ต๎องการเมล็ดพันธุ์ข๎าวมาปลูก โดยเห็นวําทะเบียนมีความครบถ๎วนสมบูรณ์ระดับมาก
คํอนไปทางปานกลาง ด๎วยคะแนนเฉลี่ย 2.43 สํวนกลุํม ร๎อยละ 57.89 ยังไมํได๎ใช๎ทะเบียน ฐานข๎อมูล ไมํได๎ดู
รายละเอียดมากนัก ไมํได๎ใช๎ประโยชน์ สํวนกลุํม ร๎อยละ 20.83 ไมํทราบเกี่ยวกับทะเบียน ฐานข๎อมูลดังกลําว 
กลุํมเพ่ิงเริ่มด าเนินการ   

   3) การสํงเสริมและพัฒนาตราสินค๎าข๎าวส าหรับตลาดเฉพาะ  
 เพ่ือประชาสัมพันธ์ให๎ผู๎บริโภคได๎เข๎าถึงข๎อมูลข๎าวตลาดเฉพาะได๎อยํางทั่วถึงและเพ่ือให๎เกิด

มูลคําเพ่ิมของสินค๎าและเพ่ิมชํองทางการด าเนินการทางธุรกิจ โดยมีขั้นตอน (1) ให๎กลุํมเกษตรกรที่สนใจยื่นใบ
สมัครในการเข๎ารํวมกิจกรรม (2) ด าเนินการคัดเลือกกลุํมเกษตรกรเบื้องต๎น ที่มียอดการจ าหนํายสินค๎าข๎าว
อยํางน๎อยปีละ 20 ตัน และมีการบริหารกลุํมในการจ าหนํายสินค๎าข๎าวที่เข๎มแข็ง  
   จัดจ๎างเหมาบริษัทเอกชนที่มีความรู๎และประสบการณ์ด๎านการตลาดมาด าเนินการพัฒนา 
ตราสินค๎ารํวมกับกลํุมเกษตรกร จ านวน 20 กลุํม โดยมีการวิเคราะห์กลุํมในพ้ืนที่ จัดท าข๎อมูลและเรื่องราว 
ของกลุํมและสินค๎า พร๎อมทั้ง ประชาสัมพันธ์สินค๎าของกลุํมให๎ผู๎บริโภครับรู๎ในรูปแบบตํางๆ เชํน ทาง Youtube  
Facebook  ด าเนินการได๎ 21 ตราสินค๎า คิดเป็นร๎อยละ 105 ของเป้าหมาย 20 ตราสินค๎า ตรวจรับแล๎ว ครั้งที่ 
1 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 ครั้งที่ 2 เมือ่วันที่ 16 ตุลาคม 2559 (หลังสิ้นสุดโครงการ) 

   4) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเชื่อมโยงการตลาดข๎าวเพ่ือตลาดเฉพาะ ระหวํางผู๎ผลิต 
ผู๎ประกอบการและผู๎บริ โภค เ พ่ือระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการ  
น าความรู๎และประสบการณ์ท่ีได๎รับไปประยุกต์ใช๎ในการด าเนินการจัดท าแผนธุรกิจของกลุํมและสร๎างเครือขําย
และความรํวมมือทางธุรกิจระหวํางผู๎ผลิต และผู๎ประกอบการ โดยจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 2 ครั้ง  
  ครั้งที่ 1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเชื่อมโยงตลาด เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม - 4  
มิถุนายน 2559 ณ KU HOME กรุงเทพฯ โดยมีตัวแทนกลุํมเกษตรกรผู๎ผลิตข๎าวตลาดเฉพาะและเจ๎าหน๎าที่      
ของศูนย์ฯ  เข๎ารํวมสัมมนา 170 ราย คิดเป็นร๎อยละ 113.33 ของเป้าหมาย 150 ราย เพ่ือจัดท าแผนธุรกิจ 
และระดมความคิดเห็นเร่ืองการวางแผนการผลิต การตลาด รวมทั้ง ศึกษาดูงานการตลาดการค๎าสมัยใหมํ 
(Modern Trade)  
  ครั้งที่ 2 ผู๎ประกอบการด๎านข๎าว โรงสี สมาคมผู๎สํงออก และองค์กรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎อง           
พร๎อมตัวแทนกลุํมเกษตรกรผู๎ผลิตข๎าวตลาดเฉพาะ เข๎ารํวมสัมมนาเพ่ือระดมความคิดเห็นในเรื่องการเชื่อมโยง
ตลาดข๎าวตลาดเฉพาะ รวมทั้ง การศึกษาดูงานแปลงการผลิตข๎าวตลาดเฉพาะ  

 5) การพัฒนากลุ่มเกษตรกรในการจ าหน่ายสินค้าทางออนไลน์ เพ่ือจัดท าเว็บไซต์จ าหนําย
สินค๎าข๎าวออนไลน์ และประชาสัมพันธ์ให๎ผู๎บริโภคได๎เข๎าถึงข๎อมูลได๎อยํางทั่วถึง เกิดมูลคําเพ่ิมของสินค๎าและ
เพ่ิมชํองทางการด าเนินการทางธุรกิจ โดยมีขั้นตอน (1) ให๎กลุํมเกษตรกรที่สนใจในการจ าหนํายสินค๎าข๎าว
ออนไลน์ย่ืนใบสมัครในการเข๎ารํวมกิจกรรม (2) ด าเนินการคัดเลือกกลุํมเกษตรกร ที่มียอดการจ าหนํายสินค๎า
ข๎าวอยํางน๎อยปีละ 20 ตัน มีการบริหารกลุํมในการจ าหนํายสินค๎าข๎าวที่เข๎มแข็ง มีความพร๎อมด๎านเจ๎าหน๎าที่ IT 
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (3) จ๎างเหมาบริษัทเอกชนที่มีความรู๎และประสบการณ์ด๎านการจ าหนํายสินค๎า
ออนไลน์ มาด าเนินการจัดท าเว็บไซต์ จ านวน 1 เว็บไซต์ ของกลุํมเกษตรกรจ านวน 5 กลุํม โดยกลุํมเกษตรกร
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สามารถบริหารจัดการเพ่ือการจ าหนํายสินค๎าออนไลน์ของกลุํมอยํางอิสระ รวมทั้ง ติดตาม ให๎ ค าปรึกษา
ปรับปรุงเว็บไซต์และโฆษณาสํงเสริมการขายเป็นระยะเวลา 6 เดือน (4) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให๎แกํกลุํม
เกษตรกรเป้าหมาย ได๎จ านวน 33 ราย คิดเป็นร๎อยละ 82.50 ของเป้าหมาย จ านวน 40 ราย เมื่อวันที่ 8 - 10 
สิงหาคม 2559 รวม 3 วัน ณ โรงแรมรีคอร์ฟ และสถาบันเกษตราธิการ กทม.  โดยมีหัวข๎อตําง ๆ ได๎แกํ การใช๎สื่อ IT 
เพ่ือการค๎าออนไลน์ และการเชื่อมโยงด๎านการตลาด ท าให๎ผู๎เข๎ารับการอบรม ซึ่งเป็นผู๎แทนกลุํมที่มีความพร๎อม 
สามารถจัดท าเว็บไซต์ของกลุํม น าไปใช๎เป็นชํองทางการขายสินค๎าตํอไป 
   

3.4 ผลเบื้องต้น/ผลกระทบระยะสั้น (Effect)  

  3.4.1 การผลิตข้าวตลาดเฉพาะ  

 1) ปริมาณข้าวตลาดเฉพาะที่มีคุณภาพ เนื่องจาก ในชํวงสิ้นสุดโครงการ ปี 2559 ยังไมํถึง
ฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิต และการตรวจรับรองยังไมํแล๎วเสร็จกระบวนการ แตํจากการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ในโครงการ 
177,325 กิโลกรัม เกษตรกรปลูกข๎าวเฉลี่ยใช๎เมล็ดพันธุ์ 12.09 กิโลกรัม/ไรํ (ข๎อมูลจากการส ารวจในโครงการ) สามารถ
ปลูกข๎าวได๎ในพ้ืนที่ 14,665.93 ไรํ ประมาณการผลผลิตที่คาดวําจะได๎รับเฉลี่ย 400 กิโลกรัมตํอไรํ ได๎ผลผลิต 
5,866,370.08 กิโลกรัม  และจากการสํงเสริมการผลิตข๎าวตลาดเฉพาะให๎มีมาตรฐานตามโครงการ จัดระบบควบคุม
ภายใน และระบบการตรวจประเมินแปลง ซึ่งคาดวําจะแล๎วเสร็จเดือนธันวาคม 2559 ทั้งกลุํมที่ได๎การรับรองมาตรฐาน
อยูํเดิมแล๎ว และกลุํมที่จัดตั้งใหมํ จึงประมาณการ ได๎วําปริมาณข๎าวตลาดเฉพาะที่มีคุณภาพตามระบบมาตรฐานใน
โครงการ จะออกสูตํลาดประมาณร๎อยละ 90 ของผลผลิต คิดเป็นปริมาณ 5,279,733.07 กิโลกรัม หรือ 5,279 ตัน 

   2) มูลค่าข้าวและผลิตภัณฑ์ (value added) จากการแปรรูปและขายข๎าวของเกษตรกร
โดยตรง ท าให๎เกิดมูลคําข๎าวเพ่ิมขึ้น โดยเกษตรกรบางรายได๎รับถุงสุญญากาศจากกลุํมที่มีอยูํแตํเดิม ร๎อยละ 
47.83 น าไปใช๎แล๎ว ท าให๎มีผู๎สั่งซื้อข๎าวมากขึ้น ขายได๎เร็วขึ้น ได๎รับราคาสูงขึ้น 5 -10 บาทตํอกิโลกรัม  
       ส าหรับกลุํมที่ได๎รับการสํงเสริมตํอยอดผลิตภัณฑ์แปรรูป ทั้ง 4 กลุํม ได๎น าเครื่องมือ วัสดุ 
อุปกรณ์ ที่ได๎รับการสนับสนุนจากโครงการไปใช๎ประโยชน์แล๎ว เชํน เครื่องตีเยื่อกระดาษ ได๎น าไปใช๎ โดยน าฟาง
ข๎าวมาท าเป็นกระดาษ ผลิตผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นงานประดิษฐ์ ศิลปะ หัตถศิลป์ตําง ๆ เพ่ิมมูลคําได๎มาก ได๎แกํ 
รูปภาพ ภาพวาดลายเส๎น ตราสัญลักษณ์หนํวยงาน ตราสินค๎า ดอกไม๎ประดิษฐ์ อยํางไรก็ตาม ผลิตภัณ ฑ์
ดังกลําวมียอดขายในปี 2559 ลดลงจากปีที่ผํานมา เนื่องจาก ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ความนิยมของผู๎บริโภค ทั้งนี้ 
หลายกลุํมได๎ประสานเครือขําย สถาบันการศึกษา เพ่ือพัฒนาสร๎างผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข๎าวสี เชํน ขนมคุกกี้            
ขนมเค๎ก สบูํ ฯลฯ ซึ่งเป็นการเพ่ิมมูลคําให๎สินค๎าได๎มากขึ้น 

  3.4.2 การตลาด 
   1) ปริมาณและมูลค่าการค้า  กลุํมที่มีสินค๎าข๎าวตลาดเฉพาะจ าหนํายในปี 2558 และ 2559  
คิดเป็นร๎อยละ 58.33 ของกลุํมเป้าหมายในโครงการ ในจ านวนนี้ จ าแนกออกได๎เป็น 3 พวก ตามขนาดธุรกิจ ได๎แกํ 
       (1) กลุํมใหญํซึ่งมีปริมาณการค๎าข๎าวตลาดเฉพาะเกิน 100 ตันตํอปี คิดเป็นร๎อยละ 21.43         
โดยในปี 2559 มีปริมาณการค๎าข๎าวตลาดเฉพาะ เฉลี่ยประมาณ 930.23 ตันตํอกลุํม มูลคํา 27,390,299.00 
บาทตํอกลุํม เพ่ิมข้ึนจากปี 2558 ประมาณ 322.16 ตันตํอกลุํม มูลคํา 9,369,692.74 บาทตํอกลุํม  
      (2) กลุํมขนาดกลาง ที่มีปริมาณการค๎าตั้งแตํ 20 ตันตํอปี  แตํต่ ากวํา 100 ตันตํอปี  คิดเป็น
ร๎อยละ 21.43 โดยในปี 2559 มีปริมาณการค๎าข๎าวตลาดเฉพาะ เฉลี่ยประมาณ 24.00 ตันตํอกลุํม มูลคํา 
1,386,666.67 บาทตํอกลุํม ลดลงจากปี 2558 ประมาณ 14.83 ตันตํอกลุํม มูลคําลดลง 845,000 บาทตํอกลุํม  
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      (3) กลุํมขนาดเล็ก ที่มีปริมาณการค๎าต่ ากวํา 20 ตันตํอปี คิดเป็นร๎อยละ 57.14 โดยในปี 
2559 มีปริมาณการค๎าข๎าวตลาดเฉพาะ เฉล่ียประมาณ 3 .83 ตันตํอกลุํม มูลคํา 212,275.00 บาทตํอกลุํม 
ลดลงจากปี 2558 ประมาณ 1.30 ตันตํอกลุํม แตํมูลคําเพิ่มขึ้น 6,675 บาทตํอกลุํม ทั้งนี้ เนื่องจากบางกลุํมขาย
ข๎าวในปี 2559 ได๎ในราคาที่สูงขึ้น จากการขายในงานเทศกาลตําง ๆ ที่หนํวยงานจัดคํอนข๎างมาก และเป็นการ
ขายตรงให๎ผู๎บริโภคมากข้ึน (ตารางที่ 20) 
  
ตารางท่ี 20 ปริมาณและมูลค่าการค้าของกลุ่มในโครงการ 
 

รายการ  สัดส่วน ปี 2558 ปี 2559  เพ่ิม (+) /ลด (- ) 
 ของกลุม่

(ร้อยละ)  
ปริมาณ 

(ตัน/กลุม่) 
มูลค่า         

(บาท/กลุ่ม) 
ปริมาณ 

(ตัน/กลุม่) 
มูลค่า         

(บาท/กลุ่ม) 
ปริมาณ 

(ตัน/กลุม่) 
มูลค่า         

(บาท/กลุ่ม) 
1) กลุํมขนาดใหญ ํ 21.43 608.07 18,020,606.26 930.23 27,390,299.00 322.16 9,369,692.74 
2) กลุํมขนาดกลาง 21.43  38.83 2,231,666.67  24.00  1,386,666.67 -14.83 - 845,000.00 
3) กลุํมขนาดเล็ก 57.14  5.13 205,600.00   3.83     212,275.00  -1.30      6,675.00 

รวม/เฉลี่ย 100.00 
 

141.55 
 

4,457,258.48 
 

206.67 
 

6,287,792.64 
 

  65.11   
(46.00%) 

1,830,534.16 
(41.07%) 

ที่มา : จากการส ารวจ  

   ทั้งนี้ โดยภาพรวมกลุํมร๎อยละ 36.36 มีปริมาณการค๎าเพ่ิมขึ้น ซึ่งเป็นกลุํมขนาดใหญํทั้งหมด       
กลุํมขนาดกลางและเล็กบางกลุํม และกลุํมร๎อยละ 54.55 ปริมาณการค๎าลดลง และร๎อยละ 9.09 มีปริมาณ
การค๎าคงเดิม (ภาพที่ 9) ปริมาณและมูลคําการค๎าภาพรวมของโครงการ นับวําเพ่ิมข้ึนประมาณร๎อยละ 46.00  

 

 

 

   
 ภาพที่ 9 ปริมาณการค้าข้าวตลาดเฉพาะของกลุ่ม 

                ที่มา : จากการส ารวจ 
   2) คู่ค้าและช่องทางการจ าหน่ายสินค้า การด าเนินธุรกิจของกลุํมในปี 2559 เฉพาะกลุํมที่มี
สินค๎าจ าหนํายตลอดทั้งปี โดยกลุํมร๎อยละ 57.14 มีคูํค๎าข๎าวตลาดเฉพาะเพ่ิมขึ้น ร๎อยละ 42.86 มีปริมาณคง
เดิม ไมํมีกลุํมใดที่มีคูํค๎าลดลง จากปี 2558 โดยในปี 2559 กลุํมมีคูํค๎าเฉลี่ย 10 รายตํอกลุํม เพ่ิมขึ้นจากในปี 
2558 ประมาณ 2 รายตํอกลุํม คิดเป็นร๎อยละ 25    

       กลุํมมีชํองทางการจ าหนํายสินค๎าข๎าวตลาดเฉพาะ จ าแนกออกได๎เป็น 7 ชํองทาง แตํละกลุํม 
มีชํองทางการจ าหนํายหลายชํองทางกระจายกันไป ได๎แกํ (1) กลุํมร๎อยละ 22.22 สํงร๎านค๎ายํอยในชุมชน        
ตามบรรจุภัณฑ์ของกลุํม  (2) ร๎อยละ 33.33 สํงสหกรณ์/กลุํมเครือขําย ซึ่งมีทั้งที่สํงให๎สหกรณ์น าไปใช๎บรรจุเอง 
และสํงสินค๎าตามบรรจุภัณฑ์ของกลุํมจ าหนําย (3) ร๎อยละ 16.67 สํงผู๎สํงออกน าไปใช๎บรรจุภัณฑ์ของผู๎สํงออก 
(4) ร๎อยละ 5.56 สํงออกเองโดยตรง (5) ร๎อยละ 33.33 สํงพํอค๎าในพ้ืนที่จังหวัดตํางๆ น าไปจ าหนํายตามบรรจุ

เพ่ิมขึ้น
36.36 %

เทา่เดิม
54.55 %

น้อยลง
9.09 %

ภัณฑ์ของพํอค๎า เชํน กรุงเทพฯ นครปฐม สุราษฎร์ธานี เป็นต๎น (6) ร๎อยละ 22.22 สํงร๎านค๎าสมัยใหมํ 
(Modern Trend) ร๎านค๎าตามห๎างสรรพสินค๎า ศูนย์การค๎าตําง ๆ ตามบรรจุภัณฑ์ของกลุํม ซึ่งบางร๎านเป็นการ
จ าหนํายแบบฝากขายแบํงผลก าไรเป็นเปอร์เซ็นต์ของยอดขาย และหากสินค๎าเหลือจากการจ าหนํายนานเกินไปก็จะ
ให๎เก็บกลับคืน (7) ร๎อยละ 83.33 จ าหนํายผู๎บริโภคโดยตรงที่กลุํม เชํน นักทํองเที่ยว ข๎าราชการ คนในพ้ืนที่ ฯลฯ 
สํงตัวแทนกลุํมน าไปจ าหนํายตามงาน การจัดเทศกาล วาระ ตําง ๆ ของหนํวยงาน และจากการสั่งซื้อโดยโทรศัพท์ 
ใช๎สื่อสังคมสมัยใหมํ เชํน Application Line Face book เป็นต๎น โดยใช๎วิธีจัดสํงทางไปรษณีย ์ (ภาพที่ 10) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 10 ร้อยละของกลุ่มจ าหน่ายสินค้าข้าวตลาดเฉพาะในแต่ละช่องทาง 
   ที่มา : จากการส ารวจ  

    ปริมาณสินค๎าที่กลุํมจ าหนํายแตํละชํองทางกระจายกันไป โดยสัดสํวนปริมาณสินค๎า   ร๎อยละ 
24.48 สํงพํอค๎าในพ้ืนที่จังหวัดตํางๆ ร๎อยละ 22.42 จ าหนํายผู๎บริโภคโดยตรง และร๎อยละ 14.89 สํงสหกรณ์/
กลุํมเครือขําย สํวนชํองทางอ่ืนๆ จะมีสัดสํวนลดหลั่นกันไป ไมํแตกตํางกันมากนัก (ภาพที่ 11) 
 

 
 
    ภาพที่ 11  ปริมาณสินค้าข้าวตลาดเฉพาะที่กลุ่มจ าหน่ายแต่ละช่องทาง 
  ที่มา : จากการส ารวจ  

  3.4.3 กิจกรรมต่อเนื่องของกลุ่ม 
   กลุํมที่รํวมโครงการทุกกลุํมมีกิจกรรมรํวมกันอยํางตํอเนื่อง เชํน การประชุมกลุํม  การวางแผน
การผลิต การศึกษาดูงาน เป็นต๎น โดยเกษตรกรสมาชิกกลุํม ร๎อยละ 94 .78 เข๎ารํวมกิจกรรมกลุํม สํวนที่ไมํได๎
เข๎ารํวม เนื่องจาก ติดภารกิจอ่ืน  
 

  
 
 
 
 

ร้อยละ 

ช่องทาง 

ร้อยละ 

ช่องทาง 
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ภัณฑ์ของพํอค๎า เชํน กรุงเทพฯ นครปฐม สุราษฎร์ธานี เป็นต๎น (6) ร๎อยละ 22.22 สํงร๎านค๎าสมัยใหมํ 
(Modern Trend) ร๎านค๎าตามห๎างสรรพสินค๎า ศูนย์การค๎าตําง ๆ ตามบรรจุภัณฑ์ของกลุํม ซึ่งบางร๎านเป็นการ
จ าหนํายแบบฝากขายแบํงผลก าไรเป็นเปอร์เซ็นต์ของยอดขาย และหากสินค๎าเหลือจากการจ าหนํายนานเกินไปก็จะ
ให๎เก็บกลับคืน (7) ร๎อยละ 83.33 จ าหนํายผู๎บริโภคโดยตรงที่กลุํม เชํน นักทํองเที่ยว ข๎าราชการ คนในพ้ืนที่ ฯลฯ 
สํงตัวแทนกลุํมน าไปจ าหนํายตามงาน การจัดเทศกาล วาระ ตําง ๆ ของหนํวยงาน และจากการสั่งซื้อโดยโทรศัพท์ 
ใช๎สื่อสังคมสมัยใหมํ เชํน Application Line Face book เป็นต๎น โดยใช๎วิธีจัดสํงทางไปรษณีย ์ (ภาพที่ 10) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 10 ร้อยละของกลุ่มจ าหน่ายสินค้าข้าวตลาดเฉพาะในแต่ละช่องทาง 
   ที่มา : จากการส ารวจ  

    ปริมาณสินค๎าที่กลุํมจ าหนํายแตํละชํองทางกระจายกันไป โดยสัดสํวนปริมาณสินค๎า   ร๎อยละ 
24.48 สํงพํอค๎าในพ้ืนที่จังหวัดตํางๆ ร๎อยละ 22.42 จ าหนํายผู๎บริโภคโดยตรง และร๎อยละ 14.89 สํงสหกรณ์/
กลุํมเครือขําย สํวนชํองทางอ่ืนๆ จะมีสัดสํวนลดหลั่นกันไป ไมํแตกตํางกันมากนัก (ภาพที่ 11) 
 

 
 
    ภาพที่ 11  ปริมาณสินค้าข้าวตลาดเฉพาะที่กลุ่มจ าหน่ายแต่ละช่องทาง 
  ที่มา : จากการส ารวจ  

  3.4.3 กิจกรรมต่อเนื่องของกลุ่ม 
   กลุํมที่รํวมโครงการทุกกลุํมมีกิจกรรมรํวมกันอยํางตํอเนื่อง เชํน การประชุมกลุํม  การวางแผน
การผลิต การศึกษาดูงาน เป็นต๎น โดยเกษตรกรสมาชิกกลํุม ร๎อยละ 94 .78 เข๎ารํวมกิจกรรมกลุํม สํวนที่ไมํได๎
เข๎ารํวม เนื่องจาก ติดภารกิจอ่ืน  
 

  
 
 
 
 

ร้อยละ 

ช่องทาง 

ร้อยละ 

ช่องทาง 
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 3.4.4 ผู้บริโภค  
    1) แหล่งที่ผู้บริโภคซื้อข้าวเป็นประจ า ผู๎บริโภคหลากหลายอาชีพมีแหลํงซื้อข๎าวเป็นประจ า
หลายแหลํงกระจายกันไป ตามความสะดวก และแตกตํางกันในแตํละอาชีพ โดยจากการส ารวจกลุํมเป้าหมาย 
พบวํา ผู๎บริโภคซื้อข๎าวจาก ร๎านค๎าปลีก ห๎างสรรพสินค๎า ตลาดนัด สหกรณ์หรือร๎านสวัสดิการหนํวยงาน  การจัดงาน
เทศกาลของหนํวยงานตําง ๆ คิดเป็นร๎อยละ 35.54 34.34 22.89 19.88 และ 13.25 ตามล าดับ (ตารางที่ 21) 
 

ตารางที ่21 แหล่งที่ผู้บริโภคซื้อข้าวเป็นประจ า 
หนํวย : ร๎อยละ 

รายการ แหล่งที่ผู้บริโภคซื้อข้าวเป็นประจ า  
ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า สหกรณ์ ตลาดนัด เทศกาล/งานที่จัด รวม 

1) ข๎าราชการ  23.38 22.08 12.98 24.68 16.88 100.00 
2) ลูกจ๎างบริษัท 26.67 33.34 24.44 13.33 2.22 100.00 
3) ผู๎ประกอบการ 30.30 24.24 21.21 18.19 6.06 100.00 
4) แมํบ๎าน/นักศึกษา 50.00 20.00 6.67 3.33 20.00 100.00 
5) เกษตรกร 8.33 54.17 12.50 25.00 - 100.00 

เฉลี่ย 34.34 35.54 19.88 22.89 13.25 100.00 
ที่มา : จากการส ารวจ 
 

    2) ชนิดข้าวตลาดเฉพาะที่มีจ าหน่าย ในแหลํงที่ผู๎บริโภคซื้อเป็นประจ ามีการขายข๎าวหลาย
ชนิด พบวํา มีข๎าวอินทรีย์ขายมากที่สุด คิดเป็นร๎อยละ 51.66 รองลงมาเป็นข๎าวโภชนาการสูง ร๎อยละ 49.67 
และข๎าว GI ร๎อยละ 19.21 ข๎าว Q ยังมีผู๎ขายน๎อย หรือผู๎บริโภคยังรู๎จักคํอนข๎างน๎อย คิดเป็นร๎อยละ 11.92 
ประชาชนสํวนมากยังไมํเข๎าใจในตราสัญลักษณ์ หรือมาตรฐานที่รับรองมากพอ (ภาพที่ 12) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 12 ชนิดข้าวสินค้าตลาดเฉพาะทีจ่ าหน่ายในแหล่งผู้บริโภคซื้อประจ า 

  ที่มา : จากการส ารวจ 
  หมายเหตุ: ตอบได๎หลายค าตอบ  
 
 
 

ร้อยละ 
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 3) ช่องทางการเข้าถึงสินค้าข้าวตลาดเฉพาะ จากการประชาสัมพันธ์ของหนํวยงานและกลุํม
ตําง ๆ ในโครงการ ท าให๎ผู๎บริโภครู๎จักข๎าวที่มีคุณสมบัติพิเศษหลากหลายชํองทาง โดยร๎อยละ 62.12 รู๎จักจาก
การประชาสัมพันธ์ของเจ๎าหน๎าที่ หนํวยงาน และกลํุม ทางอินเตอร์เน็ต การประชาสัมพันธ์ทางส่ือโทรทัศน์ 
ร๎อยละ 43.18 ทราบจากแหลํงที่ซ้ือข๎าว ร๎อยละ 34.85 ทราบจากการจัดงานในวาระ/โอกาสตําง ๆ ของ
หนํวยงานภาครัฐ และร๎อยละ 31.06 ทราบจากญาติหรือเพ่ือนบ๎าน (ภาพท่ี 13) 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 13  ช่องทางการเข้าถึงสินค้าข้าวตลาดเฉพาะ 
      ที่มา : จากการส ารวจ  

   4) ความเชื่อม่ันในสินค้าข้าวตลาดเฉพาะ จากการส ารวจผู๎บริโภคหลากหลายอาชีพ ได๎แกํ 
ข๎าราชการ/พนักงานของรัฐ พนักงานบริษัท/ภาคเอกชน เกษตรกร แมํบ๎าน ผู๎ประกอบการ/เจ๎าของธุรกิจ         
ร๎อยละ 34.34 18.07 16.86 16.27 และ 14.46 ตามล าดับ มีความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค๎าข๎าวที่มี
คุณสมบัติเฉพาะในระดับมาก ที่คะแนนเฉลี่ย 2.62 (ภาพท่ี 13) 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

ภาพที่ 14 ความเชื่อม่ันในสินค้าข้าวตลาดเฉพาะ 
       ที่มา : จากการส ารวจ  

    5) การซื้อข้าวตลาดเฉพาะของผู้บริโภค ในปี 2559 เปรียบเทียบกับการซื้อในปี 2558 
ผู๎บริโภคร๎อยละ 45.79 ซื้อข๎าวตลาดเฉพาะเพ่ิมข้ึน เนื่องจากต๎องการดูแลสุขภาพตนเองมากขึ้น เพ่ิงเริ่มซื้อทาน
ในปี 2559 ร๎อยละ 40.19 ซื้อเทําเดิม มีเพียงบางสํวน คิดเป็นร๎อยละ 14.02 ซื้อลดลง เนื่องจาก หาซื้อยาก 
ราคาคํอนข๎างสูง ชนิดข๎าวที่ผู๎บริโภคซื้อลดลงมากที่สุด คือ ข๎าว Q ซึ่งจะมีความเข๎าใจและรู๎จักตราสัญญลักษณ์
ดังกลําวคํอนข๎างน๎อย (ตารางท่ี 22) 
 
 

พนักงานบริษัท 18.07 %  เกษตรกร 16.86 %  

 

แม่บา้น 16.27 %  

ข้าราชการ 34.34 %  

 

ผู้ประกอบการ
14.46 %  
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ตารางที ่22 การซื้อข้าวตลาดเฉพาะของผู้บริโภค ในปี 2559 เปรียบเทียบปี 2558 
หนํวย : ร๎อยละ 

รายการ เพิ่มข้ึน ลดลง เท่าเดิม รวม 
1) อินทรีย์ 52.94 8.24 38.82 100.00 
2) ข๎าวโภชนาการสูง 49.35 7.79 42.86 100.00 
3) ข๎าว GI 39.39 9.09 51.52 100.00 
4) ข๎าว Q 10.53 73.68 15.79 100.00 

เฉลี่ย 45.79 14.02 40.19 100.00 
ที่มา : จากการส ารวจ 
     
    6) ราคาข้าวตลาดเฉพาะ  ผู๎บริโภคพึงพอใจราคาข๎าวตลาดเฉพาะ โดยเฉลี่ยในระดับมาก          
ที่คะแนน 2.51 โดยร๎อยละ 58.87 พึงพอใจมาก เนื่องจาก เห็นวํา ข๎าวอรํอย ราคาเหมาะสมกับขั้นตอน 
กระบวนการผลิต ที่คํอนข๎างยากเพ่ือให๎ได๎ข๎าวอินทรีย์ เหมาะสมกับคุณภาพ โดยราคาที่รับได๎ประมาณ 45 -
120 บาทตํอกิโลกรัม ร๎อยละ 33.54 และ 7.59 พึงพอใจปานกลาง และน๎อย ตามล าดับ เนื่องจาก เห็นวํา 
ราคาแพงเกินไป ผู๎บริโภคบางรายไมํได๎พิจารณาด๎านคุณภาพ (ภาพท่ี 15)    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 15 ความพึงพอใจราคาข้าวตลาดเฉพาะ 

          ที่มา : จากการส ารวจ 
 
 
    3.4.5 ความพึงพอใจต่อโครงการ 

         เกษตรกร ผู๎น ากลุํม และเจ๎าหน๎าที่ มีความพึงพอใจตํอการด าเนินงานโครงการโดยรวมในระดับมาก 
ด๎วยคะแนนเฉลี่ย 2.84 เนื่องจากมีการสนับสนุนปัจจัยการผลิต มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข๎าว สามารถเพ่ิมชํอง
ทางด๎านการตลาดได๎ ส าหรับผู๎ที่พึงพอใจระดับปานกลาง เห็นวํา เมล็ดพันธุ์ที่สนับสนุนยังไมํเพียงพอ ตลาด
รองรับข๎าวเหนียวยังมีน๎อย เจ๎าหน๎าที่ไมํเพียงพอ มีงานรับผิดชอบหลายโครงการ โดยไมํมีผู๎ไมํ พึงพอใจในระดับ
น๎อย (ตารางที่ 23) 

 
 

มาก  
58.87 %  
 

ปานกลาง 
33.54 %  
 

น้อย 
7.59 %  
 

   พึงพอใจ 
 2.51 คะแนน  
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ตารางท่ี 23 ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโดยรวม 
หนํวย : ร๎อยละ  

รายการ มาก ปานกลาง น้อย รวม คะแนนเฉลี่ย แปลผล 
1) เกษตรกร 84.07 15.93 - 100.00 2.84 มาก 
2) ผู๎น ากลุํม 95.65  4.35 - 100.00 2.96 มาก 
3) เจ๎าหน๎าที่ 66.67  33.33 - 100.00  2.67 มาก 

เฉลี่ย 84.11  15.89 - 100.00  2.84 มาก 
ที่มา : จากการส ารวจ 
 
3.5  ปัญหาด้านการผลิตสินค้าของเกษตรกรในโครงการ 
   ด๎านปัจจัยการผลิต เกษตรกร ร๎อยละ 72 มีปัญหาคําจ๎างเครื่องจักรกลการเกษตร ที่มีไมํเพียงพอ 
และคําเชํามีราคาสูง รองลงมาเป็น ร๎อยละ 60 ขาดแคลนเงินทุน ร๎อยละ 56 มีปัญหาคําจ๎างแรงงานคนที่คิด
ตามประเภทงานที่ท า ซึ่งบางครั้งสูงกวําคําแรงขั้นต่ า ประกอบกับ แรงงานจ๎างหายากขึ้น ร๎อยละ 48 ราคา
น้ ามันยังเป็นปัญหาของเกษตรกรผู๎ใช๎เครื่องจักรกลทางการเกษตร ส าหรับ ปัจจัยการผลิตอ่ืน เกษตรกรไมํมาก
นักที่มีปัญหาบ๎าง เชํน ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ การขาดแคลนน้ า ฯลฯ  นอกจากนั้น เกษตรกรร๎อยละ 64.38 และ 
52.05 ทีม่ีปัญหาวัชพืช และแมลงศัตรูพืช ตามล าดับ (ตารางท่ี 24) 
ตารางท่ี 24  ปัญหาด้านการผลิตสินค้าตามโครงการ  

หนํวย: ร๎อยละ 
รายการ มีปัญหา ไมํมีปัญหา รวม 

ด๎านปัจจัยการผลิต    
 1) ราคาน้ ามัน 48.00 52.00 100.00 
 2) ปุ๋ยเคมี 26.26 73.74 100.00 
 3) ปุ๋ยอินทรีย ์ 20.00 80.00 100.00 
4) สารเคมี  8.00 92.00 100.00 
5) คําจ๎างแรงงาน 56.00 44.00 100.00 
6) คําจ๎างเคร่ืองจักรกล 72.00 28.00 100.00 

 7) น้ า (ภัยแลง๎) 17.33 82.67 100.00 
 8) ขาดแคลนเงินทุน 60.00 40.00 100.00 
โรค แมลงศัตรูข๎าว    
1)  แมลงศัตรูพืช 52.05 47.95 100.00 
2)  วัชพืช 64.38 35.62 100.00 
3)  หอยเชอร่ี 10.96 89.04 100.00 

ที่มา : จากการส ารวจ 
หมายเหตุ : ตอบได๎หลายค าตอบ 
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3.6 ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 

 3.6.1 ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะของเกษตรกรสมาชิกกลุ่ม 

  1) สมาชิกบางกลุํมต๎องการการสนับสนุนอุปกรณ์ตําง ๆ ปัจจัยการผลิต เพ่ิมเติม เชํน เครื่องคัด
แยกข๎าว เครื่องซีล เครื่องจักรเย็บกระสอบ เครื่องหยอด รถไถ รถด านา รถเกี่ยว โรงสี โรงสีข๎าวอินทรีย์ขนาด
ใหญํ เครื่องอบข๎าว รถเก่ียว/ตัดข๎าว พาหนะขนสํงระยะไกล  เป็นต๎น 

 2) ขอให๎หนํวยงานภาครัฐสนับสนุนในเรื่องตําง ๆ ได๎แกํ  
       2.1) ด๎านการตลาด  

       (1) ให๎ความสนใจให๎มากขึ้น ขยายตลาดให๎กว๎างขวางกวําเดิม  
       (2) ให๎มีการรับซื้อข๎าวอินทรีย์อยํางตํอเนื่อง ดูแลราคาข๎าวอินทรีย์ โดยเพ่ิมราคาข๎าวให๎

เหมาะสม ซึ่งควรสูงกวําราคาข๎าวทั่วไปในท๎องตลาด เพราะปลอดสารพิษและคุณภาพดีกวํา  
       (3) บริหารจัดการด๎านการตลาดโดยหนํวยงานภาครัฐ และสํงเสริมให๎กลุํมขายโดยตรง       

ไมํผํานพํอค๎าคนกลาง 
       (4) สํงเสริมให๎มีบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับท๎องตลาด และสํงเสริมให๎สามารถแขํงขันกับ

เกษตรกรนอกโครงการได๎  
       (5) เรํงรัดการออกใบรับรองมาตรฐาน  ให๎ทันฤดูการเก็บเกี่ยวข๎าวของเกษตรกร           

เพ่ือน ามาใช๎ประกอบการขายข๎าว หากลําช๎าแตํเกษตรกรจ าเป็นต๎องขายกํอน จะท าให๎ต๎องขายในราคาถูก  
 2.2) ด๎านการผลิต โดยจัดหาแหลํงน้ า ระบบชลประทาน เพ่ือใช๎ในการเพาะปลูก ให๎มีน้ าใช๎

ตลอดปี สํงเสริมแนะน าการท าปุยหมัก ท าปุ๋ยพืชสด ชํวยเหลือด๎านต๎นทุน สนับสนุนพันธุ์ข๎าวที่มีความหอม 
  2.3) เงินทุนหมุนเวียนในกลุํม เนื่องจาก บางกลุํมมีทุนสนับสนุนน๎อย ขาดเงินทุน 

 3) เจ๎าหน๎าที่ควรติดตามงานเป็นประจ าอยํางตํอเนื่อง อยํางน๎อยเดือนละหนึ่งครั้ง ให๎ความรู๎แกํ
สมาชิกกลุํมเกี่ยวกับวิธีการ/ขั้นตอน การใช๎เทคโนโลยีตํางๆ  ให๎ความรู๎ความเข๎าใจเรื่องข๎าวอินทรีย์มากข้ึน 

 4) ต๎องการให๎มีโครงการตํอไปอีก  

  3.6.2 ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้น ากลุ่ม 
  1) บางกลุํมไมํมีโรงสี ต๎องน าผลผลิตไปแปรรูปที่กลุํมอ่ืน ท าให๎มีต๎นทุนสูง 
  2) กระบวนการรับรอง ต๎องการการสํงเสริมรับรองมาตรฐานที่สูงกวํา Organic Thailand 
เพ่ือให๎สามารถเทียบเทํามาตรฐานของตํางประเทศ และได๎รับการยอมรับสํงออกสินค๎าได๎   
  3) ด๎านการตลาด บางกลุํมมีปัญหาด๎านการตลาด ยังไมํกว๎างขวางมากนัก ไมํมีแหลํงรับซื้อที่
ชัดเจน เกรงวําสมาชิกจะเกิดความท๎อแท๎ เนื่องจาก ยังไมํเห็นผลประโยชน์ที่จะได๎รับ 
  4) ด๎านการผลิต บางกลุํมมีปัญหา ต๎องการการสนับสนุนและแก๎ไขปัญหาจากภาครัฐเพ่ิมเติม 
เชํน ภาวะภัยแล๎ง  โรคระบาดพืช เครื่องมือเครื่องจักรกลการเกษตร (รถไถนา รถเก็บเกี่ยวข๎าว เครื่องด านา 
เครื่องหยอดข๎าว ลานตากข๎าว ) การให๎ความรู๎อยํางตํอเนื่อง  
  5) การติดตํอประสานระหวํางสมาชิกภายในกลุํม มีปัญหาสมาชิกบางคนไมํมีเวลาประชุม           
การสัมมนาของหนํวยงาน สํวนใหญํจะสํงตัวแทนกลุํมเข๎ารํวม จึงต๎องสํงเสริมความรู๎ให๎สมาชิกกลุํมได๎รับทราบ
ทั่วกันเพิ่มขึ้น  
  6) การท าบรรจุภัณฑ์ลําช๎า การด าเนินงานมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา 
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  3.6.3 ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่  
  1) ด้านการผลิต ควรสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ให๎มีการผลิตข๎าวคุณภาพมากขึ้น ควบคุมการผลิต 
ให๎ได๎คุณภาพตามมาตรฐาน ใช๎แรงงานคนในการผลิต ต๎นทุนการผลิตยังคํอนข๎างสูง พ้ืนที่บางสํวนได๎รับ          
ภัยธรรมชาติ บางรายผลิตไมํเข๎าหลักเกณฑ์เกษตรอินทรีย์ สินค๎า/ผลิตภัณฑ์บางตัวไมํเพียงพอตํอความต๎องการ
ของตลาด ผลผลิตไมํตรงตามสายพันธุ์ยังมีพันธุ์อ่ืนปนอยูํ 
   2) ด้านการแปรรูป 
   2.1) กลุํมขาดความรู๎ด๎านการแปรรูป ควรจัดการศึกษาดูงานเพื่อให๎กลุํมน ามาพัฒนาปรับปรุง 
   2.2) ควรจัดหาหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง และงบประมาณสนับสนุน  ควบคุมการแปรรูปให๎ได๎
คุณภาพตามมาตรฐาน และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให๎มีความหลากหลาย เพ่ือเป็นทางเลือกของผู๎บริโภค 
   2.3) บางกลุํมบรรจุภัณฑ์ยังไมํพร๎อม ขาดเครื่องมือ อุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการแปรรูป  
   2.4) การแปรรูปยังไมแํพรํหลาย ในโครงการสวํนใหญํเป็นการแปรรูปขั้นต๎น เริ่มบรรจุถุงเทํานั้น 
   3) ด้านการตลาด 
  3.1) การเชื่อมโยงตลาดยังไมํสามารถให๎เห็นผลจริง ควรสร๎างการเชื่อมโยงตลาดเฉพาะมากขึ้น            
เพ่ิมแหลํงรับซื้อระดับนโยบายระหวํางประเทศ เชํน จีน ฯลฯ สนับสนุนเพ่ิมชํองทางการจ าหนํายสินค๎าข๎าวเหนียว 
ประชาสัมพันธ์ผํานชํองทางตํางๆ ยกระดับสินค๎าข๎าวให๎มีคุณภาพสูํมาตรฐาน อินทรีย์ GI GAP และ Q มากขึ้น 
   3.2) ในชํวงปี 2559 บางพ้ืนที่ขายข๎าวที่มีคุณสมบัติพิเศษทางโภชนาการได๎ลดน๎อยลง          
เป็นการฝากขาย ให๎สํวนตํางเป็นก าไรกับผู๎ขาย หากขายไมํได๎ต๎องเก็บสินค๎ากลับคืน 
    3.6.4 ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้บริโภค 
  1)  รณรงค์ให๎ประชาชนหันมารับประทานข๎าวที่มีคุณสมบัติพิเศษทางโภชนาการ ได๎บริโภคข๎าว 
ที่ดีมีคุณภาพ อรํอย ปลอดภัย สํงผลดีตํอสุขภาพ และดูแลเรื่องราคา เพราะราคาคํอนข๎างแพงส าหรับคนไทย
จะได๎มีก าลังซื้อ  
  2) สํงเสริม ศึกษาวิจัย ในด๎านตําง ๆ เชํน  ให๎ข๎าวมีคุณภาพ หุงเป็นข๎าวสุกแล๎วนุํม ไมํกระด๎าง  
วิธีการเก็บรักษา ยืดอายุข๎าวโดยไมํใช๎สารเคมี พัฒนาคุณภาพของข๎าวให๎ได๎มาตรฐาน แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
หลากหลายเพ่ิมขึ้น (ท าขนม ขายเป็นข๎าวสวย) สํงเสริมจัดอบรมการออกแบบรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์              
ให๎สอดคล๎องกับท๎องถิ่นเพ่ิมข้ึน มีความทันสมัยและการเก็บรักษาที่ดี 
  3) สํงเสริม สนับสนุนให๎เกษตรกรผลิตข๎าวอินทรีย์เพ่ิมมากขึ้น มีความซื่อสัตย์ตํอการผลิต             
ให๎ผู๎ผลิตมีความรู๎ สามารถอธิบายกระบวนการผลิตได๎ และผลิตเป็นอินทรีย์อยํางจริงจัง รวมทั้ง ดูแลคุณภาพ
ข๎าวไมํให๎มีสิ่งปลอมปน เชํน หิน ตัวมอด ฯลฯ  
  4) ประชาสัมพันธ์การตลาด จัดหาแหลํงจ าหนํายให๎แพรํหลายมากขึ้น เพราะเป็นประโยชน์กับ
ผู๎บริโภคอยํางแท๎จริง ตลาดสินค๎าข๎าวกลุํมนี้ยังมีน๎อย มีแหลํงขายเฉพาะ และราคาสูง โดยเฉพาะอยํางย่ิง             
ข๎าวอินทรีย์แหลํงจ าหนํายคํอนข๎างหายาก ให๎มีการจัดงานสํงเสริมการขายตามสถานที่ตําง ๆ ทั้งใน
กรุงเทพมหานคร และจังหวัดตํางๆ อยูํเสมอ  
  5) ควรตรวจสอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานที่ใช๎ติดสินค๎าวําถูกต๎อง สินค๎าได๎มาตรฐานตรงกับ
เครื่องหมายรับรองอยํางแท๎จริง การให๎ความรู๎เรื่องการใช๎เครื่องหมายตราสัญลักษณ์ที่ถูกต๎องแกํผู๎ผลิต            
เพ่ือสร๎างความเชื่อม่ันตํอผู๎บริโภคด๎วย 
  6) สํงเสริมการปลูกแบบใช๎เครื่องจักรกล เพื่อลดต๎นทุนการผลิต 
  7) ขยายเครือขําย เพิ่มแรงจูงใจในการท าข๎าวอินทรีย์ให๎มากข้ึน 





บทที่ 4  

สรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 จากผลการประเมินผลในบทที่ 3 ตามรูปแบบการประเมินผล MIOE ได้แก่ การบริหารจัดการ ปัจจัย
น าเข้า ผลได้/ผลผลิต  ผลเบื้องต้น/ผลกระทบระยะสั้น สรุปผลการประเมิน ได้ดังนี้ 
4.1 สรุป 

 4.1.1 การบริหารจัดการโครงการ เริ่มตั้งแต่ขั้นตอน การเตรียมการ โดยก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งมีความเหมาะสมในระดับมาก ด้วยคะแนนเฉลี่ย 2.74 และเลือกกลุ่มเข้าร่วม
โครงการได้ครบถ้วนตามเป้าหมาย การจัดท าคู่มือโครงการ เอกสารความรู้ ส าหรับเจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วม
โครงการ ทุกภาคส่วนได้รับเอกสารและคู่มือที่แตกต่างกัน และเห็นว่า มีความเหมาะสมระดับมากด้วยคะแนน
เฉลี่ย 2.76  ส าหรับการประชุมชี้แจง การประชาสัมพันธ์โครงการ และการจัดเวทีชุมชน ท าให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าใจ
จุดมุ่งหมายโครงการได้อย่างลึกซึ้ง จดจ าและสามารถบอกถึงเรื่องที่เข้าใจตรงตามเจตนารมณ์ได้ในระดับมาก 
ด้วยคะแนนเฉลี่ย 2.65 เกิดความร่วมมือในการบริหารจัดการโครงการ ท าให้กิจกรรมการด าเนินงานในภาพรวม
โครงการส่วนใหญ่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย ยกเว้น บางขั้นตอน บางกิจกรรมมีความล่าช้าไปบ้าง ไม่สามารถด าเนินการ
ได้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2559  ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมที่ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกหน่วยงาน เช่น การจัดซื้อ
จัดจ้างในระบบ e – Bidding การตรวจรับรองแปลงต้องใช้ผู้ตรวจประเมินภายนอก (Outsource) ตามแต่ละประเภท
มาตรฐานสินค้า เป็นต้น เกิดความร่วมมือและการปฏิบัติงานภายในกลุ่มเกษตรกรที่ร่วมโครงการ มีการประชุม 
หารือ วางแผนการผลิต การตลาด และศึกษาดูงานในพ้ืนที่กลุ่มอ่ืน ๆ บ้าง นอกจากนั้น มีการติดตามให้
ค าแนะน าการปฏิบัติงานโครงการเป็นระยะ ๆ  

   4.1.2  ปัจจัยน าเข้า จากงบประมาณโครงการที่ได้รับ 52,406,500 บาท ในเดือนมกราคม 2559
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการมีระยะเวลาการใช้จ่ายค่อนข้างสั้นกว่าโครงการอ่ืน ๆ มีผลการใช้จ่าย             
รวม 38,987,290.72 บาท คิดเป็นร้อยละ 74.39 ของงบประมาณที่ได้รับ ที่เหลือส่งคืนคลัง ทั้งนี้ ผู้เกี่ยวข้อง 
เห็นว่า งบประมาณโครงการเพียงพอ และทันเวลาในระดับมาก แต่ค่าคะแนนแตกต่างกัน คือ 2.93 และ 2.46 
ตามล าดับ โดยความทันเวลาคะแนนค่อนไปทางระดับปานกลาง  

   หน่วยงานด าเนินงานโครงการมีทั้งในระดับส่วนกลางและพ้ืนที่ โดยในพ้ืนที่มีศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว 
ศูนย์วิจัยข้าว ซึ่งดูแลกลุ่มในโครงการ บางศูนย์ต้องดูแลหลายกลุ่ม และที่ตั้งส านักงานอยู่ต่างจังหวัดกับที่ตั้ง
กลุ่ม ท าให้การประสานงาน จัดท ากิจกรรมโครงการมีความล่าช้าไปบ้าง 

         กลุ่มเกษตรกรที่ร่วมโครงการ จัดตั้งมานานเฉลี่ย 10 ปี ด าเนินธุรกิจข้าวตลาดเฉพาะมานานเฉลี่ย 
8 ปี มีทั้งกลุ่มใหญ่และกลุ่มเล็ก สมาชิกตั้งแต่ 18 ราย ถึง 1,258 ราย บางกลุ่มมีธุรกิจหลายด้าน ส่วนใหญ่          
ร้อยละ 70.83 แปรรูปข้าวออกขาย ลักษณะ/รูปแบบการขายข้าวของกลุ่มร้อยละ 55 รวมกลุ่มกันผลิตและขาย 
มีระบบซื้อขายของกลุ่มชัดเจน ร้อยละ 45 ต่างคนต่างผลิตขายในนามกลุ่มขายเป็นครั้งคราวตามค าสั่งซื้อ            
กลุ่มร้อยละ 62.50 มีโรงสีเป็นของกลุ่มเอง ซึ่งมีทั้งที่เป็นโรงสีขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ ร้อยละ 37.50 ไม่มี
โรงสีของกลุ่มเอง กลุ่มที่ท าธุรกิจข้าวมาหลายปี ส่วนใหญ่จะมีวัสดุ อุปกรณ์ในการบรรจุสินค้าข้าวขายครบถ้วน 
เช่น เครื่องซีลปากถุง บรรจุภัณฑ์ ตราสัญลักษณ์สินค้า เป็นต้น โดยกลุ่มร้อยละ 54.17 มีเครื่องซีลปากถุง         
อยู่แล้ว ในจ านวนนี้ ร้อยละ 69.23 ซื้อเครื่องซีลปากถุงมาใช้เองก่อนหน้ามีโครงการ และส่วนที่เหลือร้อยละ 
30.77 ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น ๆ  
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ข้าว เช่น การอบรมหลักสูตรการส่งเสริมการต่อยอดผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว ให้กับกลุ่มและสมาชิก จ านวน    
120 ราย การสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ ได้แก่ เครื่องสกัดน้ ามันแบบบีบเย็น เครื่องโรยเส้นขนมจีน 
เครื่องอบแห้งลมร้อน เครื่องตีเยื่อกระดาษ เครื่องโม่แบบเปียกและแบบแห้ง รวม 6 เครื่อง ซึ่งกลุ่มได้น าไปใช้
แล้วทุกกลุ่ม ส าหรับ การสนับสนุนบรรจุภัณฑ์แปรรูปกระบวนการจัดซื้อไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาโครงการ 
ก าหนดส่งมอบ เดือนตุลาคม 2559  

   การส่งเสริมเกษตรกรตามระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม  ด าเนินการได้  77 กลุ่ม           
คิดเป็นร้อยละ 96.25 ของกลุ่มเป้าหมาย โดยก าหนดจัดประชุมกลุ่มละ 3 ครั้ง ด าเนินการได้ ร้ อยละ 97.08 
ของเป้าหมาย มีบางกลุ่มประชุมน้อยกว่า หรือมากกว่า 3 ครั้ง ตามความจ าเป็น ส าหรับกลุ่มที่ไม่ได้ประชุม 
เนื่องจากเป็นกลุ่มใหม่ เริ่มท ากิจกรรมอ่ืน ๆ ก่อน ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายที่ส่งเสริมเ พ่ือตรวจรับรองคุณภาพ ได้แก่ 
มาตรฐาน GAP จ านวน 43 กลุ่ม เกษตรกร 1,236 ราย ครอบคลุมพ้ืนที่ 12,035.75 ไร่ และมาตรฐานอินทรีย์ 37 
กลุ่ม เกษตรกร 1,278 ราย พื้นที่ 15,395.55 ไร่ โดยมีทั้งการตรวจรับรองแบบกลุ่มและแบบเดี่ยว 

    การตรวจรับรองมาตรฐาน กลุ่มได้เสนอชื่อขอรับการตรวจรับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์ และ GAP             
ซึ่งมีทั้งแบบกลุ่ม และแบบเดี่ยว รวม 63 กลุ่ม มาตรฐาน GI จ านวน 4 กลุ่ม ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจประเมิน
แปลง โดยกลุ่มที่ได้มาตรฐานอยู่แล้ว บางกลุ่มเสนอขอให้กับสมาชิกบางรายเพ่ิมเติม ทั้งนี้ กรมการข้าว  
ได้ว่าจ้างบริษัท ซึ่งเป็นผู้ตรวจประเมินภายนอก ค่อนข้างมีปัญหา ผู้รับจ้างไม่มีความพร้อมรับงาน และด าเนินการ
ได้ทันภายในปีงบประมาณ ประกอบกับ เมื่อสิ้นสุดโครงการปี 2559 ยังไม่ถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยว จึงยังไม่สิ้นสุด
กระบวนการตรวจประเมิน  ทั้งนี้ กลุ่มเกษตรกรร้อยละ 79.17 มีการใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์ 
ข้าว GI ข้าว Q แล้ว อย่างไรก็ตาม บางกลุ่มเป็นการใช้ตราสัญลักษณ์เดิมที่ยังไม่ได้มีการต่ออายุ บางกลุ่มใช ้
ตราสัญลักษณ์ท่ีผ่านเพียงกระบวนการผลิต/แหล่งผลิต ซึ่งอาจมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนกรณีน ามาใช้ส าหรับ
ติดตราสินค้า ผลิตภัณฑ์ หรือผ่านมาตรฐานอื่นที่ไม่ใช่ Organic Thailand เช่น มกท. (IFOAM) เป็นต้น ที่เหลือ
ร้อยละ 20.83 ยังไม่ได้ใช้ เนื่องจาก อยู่ระหว่างยื่นขอใบรับรอง  

       การเชื่อมโยงตลาดและประชาสัมพันธ์  โดยการส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลการผลิตและ
การตลาดข้าวตลาดเฉพาะ 1) ส ารวจด้านการผลิต ก าหนดตรวจรับงาน วันที่ 16 ธันวาคม 2559 2) การจัดท า
ฐานข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ ก าหนดตรวจรับงาน วันที่ 20 ธันวาคม 2559 ส าหรับการจ้างเหมาเอกชนจัดท า
ฐานข้อมูลข้าวเพ่ือตลาดเฉพาะ จ านวน 1 ฐานข้อมูล โดยการน าข้อมูลที่ได้จากการส ารวจข้าวเพ่ือตลาดเฉพาะ  
ปี 2558 และ 2559 ประมวลผลด าเนินการได้แล้วเสร็จ จัดท าทะเบียน/ข้อมูลผู้ประกอบการข้าวตลาดเฉพาะ
ในโครงการหรือกลุ่มที่ร่วมโครงการ ซึ่งได้จัดท าขึ้นเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานโครงการ โดยกลุ่มร้อยละ 79.17 
ทราบเกี่ยวกับทะเบียน/ข้อมูลดังกล่าว ในจ านวนนี้ ร้อยละ 42.11 ได้เข้าถึง และน าไปใช้ประโยชน์ ใช้ติดต่อ
กลุ่มที่ต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าวมาปลูก โดยเห็นว่าทะเบียนมีความครบถ้วนสมบูรณ์ระดับมากค่อนไปทาง          
ปานกลาง ด้วยคะแนนเฉลี่ย 2.43 ส่วนกลุ่ม ร้อยละ 57.89 ยังไม่ได้ใช้ทะเบียน ฐานข้อมูล ไม่ได้ดูรายละเอียด
มากนัก ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ส่วนกลุ่ม ร้อยละ 20.83 ไม่ทราบเกี่ยวกับทะเบียน ฐานข้อมูลดังกล่าว กลุ่มเพ่ิงเริ่ม
ด าเนินการ   
  การส่งเสริมและพัฒนาตราสินค้าข้าวส าหรับตลาดเฉพาะ ได้จัดจ้างเหมาบริษัทเอกชนที่มี
ความรู้และประสบการณ์ด้านการตลาดมาด าเนินการร่วมกับกลุ่มเกษตรกร ได้ 21 ตราสินค้า คิดเป็นร้อยละ 
105 ของเป้าหมาย นอกจากนั้น ได้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเชื่อมโยงการตลาดข้าวเพ่ือตลาด
เฉพาะ ระหว่างผู้ผลิต ผู้ประกอบการและผู้บริโภค เพ่ือระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการ
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จัดการ การน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดท าแผนธุรกิจของกลุ่ม สร้างเครือข่าย
และความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างผู้ผลิต และผู้ประกอบการ    

   การพัฒนากลุ่มเกษตรกรในการจ าหน่ายสินค้าทางออนไลน์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่
กลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย ได้จ านวน 33 ราย คิดเป็นร้อยละ 82.50 ของเป้าหมาย โดยมีหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ การใช้
สื่อ IT เพ่ือการค้าออนไลน์ และการเชื่อมโยงด้านการตลาด ท าให้ผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งเป็นผู้แทนกลุ่มที่มีความ
พร้อม สามารถจัดท าเว็บไซต์ของกลุ่ม น าไปใช้เป็นช่องทางการขายสินค้าต่อไป 
   

 4.1.4 ผลเบื้องต้น/ผลกระทบระยะสั้น  

 1) ปริมาณข้าวตลาดเฉพาะที่มีคุณภาพ จากการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ในโครงการ 177,325 กิโลกรัม 
เกษตรกรปลูกข้าวเฉลี่ยใช้เมล็ดพันธุ์ 12.09 กิโลกรัม/ไร่  สามารถปลูกข้าวได้ในพ้ืนที่ 14,665.93 ไร่ ประมาณการ
ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับเฉลี่ย 400 กิโลกรัมต่อไร่ ได้ผลผลิต 5,866,370.08 กิโลกรัม  และประมาณการได้ว่าปริมาณ
ข้าวตลาดเฉพาะท่ีมีคุณภาพตามระบบมาตรฐานในโครงการ จะออกสู่ตลาดประมาณร้อยละ 90 ของผลผลิต คิดเป็น
ปริมาณ 5,279,733.07 กิโลกรัม หรือ 5,279 ตัน  

   2) มูลค่าข้าวและผลิตภัณฑ์  (value added) จากการแปรรูปและขายข้าวของเกษตรกร
โดยตรง ท าให้เกิดมูลค่าข้าวเพ่ิมขึ้น โดยเกษตรกรบางรายได้รับถุงสุญญากาศจากกลุ่มที่มีอยู่แต่เดิม ร้อยละ 
47.83 น าไปใช้แล้ว ท าให้มีผู้สั่งซื้อข้าวมากขึ้น ขายได้เร็วขึ้น ได้รับราคาสูงขึ้น 5 -10 บาทต่อกิโลกรัม  
      ส าหรับกลุ่มที่ได้รับการส่งเสริมต่อยอดผลิตภัณฑ์แปรรูป ทั้ง 4 กลุ่ม ได้น าเครื่องมือ วัสดุ 
อุปกรณ์ ที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการไปใช้ประโยชน์ ผลิตสินค้าแปรรูปจ าหน่ายแล้ว  

   3) ปริมาณและมูลค่าการค้า  กลุ่มที่มีสินค้าข้าวตลาดเฉพาะจ าหน่ายในปี 2558 และ 2559  
คิดเป็นร้อยละ 58.33 ของกลุ่มเป้าหมายในโครงการ ในจ านวนนี้ จ าแนกออกได้เป็น 3 พวก ตามขนาดธุรกิจ ได้แก่
(1) กลุ่มใหญ่ ซึ่งมีปริมาณการค้าข้าวตลาดเฉพาะเกิน 100 ตันต่อปี คิดเป็นร้อยละ 21.43 โดยในปี 2559          
มีปริมาณการค้าข้าวตลาดเฉพาะ เฉลี่ยประมาณ 930.23 ตันต่อกลุ่ม มูลค่า 27,390,299.00 บาทต่อกลุ่ม 
เพ่ิมขึ้นจากปี 2558 ประมาณ 322.16 ตันต่อกลุ่ม มูลค่า 9,369,692.74 บาทต่อกลุ่ม (2) กลุ่มขนาดกลาง ที่มี
ปริมาณการค้าตั้งแต่ 20 ตันต่อปี  แต่ต่ ากว่า 100 ตันต่อปี  คิดเป็นร้อยละ 21.43 โดยในปี 2559 มีปริมาณ
การค้าข้าวตลาดเฉพาะ เฉลี่ยประมาณ 24.00 ตันต่อกลุ่ม มูลค่า 1,386,666.67 บาทต่อกลุ่ม ลดลงจากปี 
2558 ประมาณ 14.83 ตันต่อกลุ่ม มูลค่าลดลง 845,000 บาทต่อกลุ่ม (3) กลุ่มขนาดเล็ก ที่มีปริมาณการค้าต่ า
กว่า 20 ตันต่อปี คิดเป็นร้อยละ 57.14 โดยในปี 2559 มีปริมาณการค้าข้าวตลาดเฉพาะ เฉลี่ยประมาณ 3 .83 
ตันต่อกลุ่ม มูลค่า 212,275.00 บาทต่อกลุ่ม ลดลงจากปี 2558 ประมาณ 1.30 ตันต่อกลุ่ม แต่มูลค่าเพ่ิมขึ้น 
6,675 บาทต่อกลุ่ม ทั้งนี้ เนื่องจากบางกลุ่มขายข้าวในปี 2559 ได้ในราคาที่สูงขึ้น จากการขายในงานเทศกาล
ต่าง ๆ ที่หน่วยงานจัดค่อนข้างมาก และเป็นการขายตรงให้ผู้บริโภคมากข้ึน  

      ทั้งนี้ โดยภาพรวมกลุ่มร้อยละ 36.36 มีปริมาณการค้าเพ่ิมขึ้น ซึ่งเป็นกลุ่มขนาดใหญ่ทั้งหมด       
กลุ่มขนาดกลางและเล็กบางกลุ่ม และกลุ่มร้อยละ 54.55 ปริมาณการค้าลดลง และร้อยละ 9.09 มีปริมาณ
การค้าคงเดิม ปริมาณและมูลค่าการค้าภาพรวมของโครงการ นับว่าเพ่ิมข้ึนประมาณร้อยละ 46.00         
   4) คู่ค้าและช่องทางการจ าหน่ายสินค้า การด าเนินธุรกิจของกลุ่มในปี 2559 เฉพาะกลุ่มที่มี
สินค้าจ าหน่ายตลอดทั้งปี โดยกลุ่มร้อยละ 57.14 มีคู่ค้าข้าวตลาดเฉพาะเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 42.86 มีปริมาณคง
เดิม ไม่มีกลุ่มใดที่มีคู่ค้าลดลง จากปี 2558 โดยในปี 2559 กลุ่มมีคู่ค้าเฉลี่ย 10 รายต่อกลุ่ม เพ่ิมขึ้นจากในปี 
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2558 ประมาณ 2 รายต่อกลุ่ม ช่องทางการจ าหน่ายสินค้าข้าวตลาดเฉพาะ จ าแนกออกได้เป็น 7 ช่องทาง 
ได้แก่ (1) ร้านค้าย่อยในชุมชน ตามบรรจุภัณฑ์ของกลุ่ม  (2) สหกรณ์/กลุ่มเครือข่าย ซึ่งมีทั้งที่ส่งให้สหกรณ์
น าไปใช้บรรจุเอง และส่งสินค้าตามบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มจ าหน่าย (3) ผู้ส่งออกน าไปใช้บรรจุภัณฑ์ของผู้ส่งออก 
(4) ส่งออกเองโดยตรง (5) พ่อค้าในพ้ืนที่จังหวัดต่างๆ น าไปจ าหน่ายตามบรรจุภัณฑ์ของพ่อค้า (6) ส่งร้านค้า
สมัยใหม่ (Modern Trend) ร้านค้าตามห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้าต่าง ๆ ตามบรรจุภัณฑ์ของกลุ่ม (7) 
จ าหน่ายผู้บริโภคโดยตรงที่กลุ่ม ส่งตัวแทนกลุ่มน าไปจ าหน่ายตามงาน การจัดเทศกาล วาระ ต่าง ๆ ของ
หน่วยงาน และจากการสั่งซื้อโดยโทรศัพท์ ใช้สื่อสังคมสมัยใหม่ เช่น Application Line Face book เป็นต้น  
    ปริมาณสินค้าที่กลุ่มจ าหน่ายแต่ละช่องทางกระจายกันไป โดยสัดส่วนปริมาณสินค้า   ร้อยละ 
24.48 ส่งพ่อค้าในพ้ืนที่จังหวัดต่างๆ ร้อยละ 22.42 จ าหน่ายผู้บริโภคโดยตรง และร้อยละ 14.89 ส่งสหกรณ์/
กลุ่มเครือข่าย ส่วนช่องทางอ่ืนๆ จะมีสัดส่วนลดหลั่นกันไป ไม่แตกต่างกันมากนัก  
      กลุ่มท่ีร่วมโครงการทุกกลุ่มมีกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เช่น การประชุมกลุ่ม  การวางแผน
การผลิต การศึกษาดูงาน เป็นต้น โดยเกษตรกรสมาชิกกลุ่ม ร้อยละ 94 .78 เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม ส่วนที่ไม่ได้
เข้าร่วม เนื่องจาก ติดภารกิจอ่ืน  
 

   5) ผู้บริโภค หลากหลายอาชีพมีแหล่งซื้อข้าวเป็นประจ าหลายแหล่งกระจายกันไป  ตามความ
สะดวก และแตกต่างกันในแต่ละอาชีพ โดยจากการส ารวจกลุ่มเป้าหมาย พบว่า ผู้บริโภคซื้อข้าวจาก ร้านค้าปลีก 
ห้างสรรพสินค้า ตลาดนัด สหกรณ์หรือร้านสวัสดิการหน่วยงาน  การจัดงานเทศกาลของหน่วยงานต่าง ๆ คิดเป็น
ร้อยละ 35.54 34.34 22.89 19.88 และ 13.25 ตามล าดับ ชนิดข้าวตลาดเฉพาะที่มีจ าหน่าย ในแหล่งที่ผู้บริโภค
ซื้อเป็นประจ ามีการขายข้าวหลายชนิด พบว่า มีข้าวอินทรีย์ขายมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 51.66 รองลงมาเป็น
ข้าวโภชนาการสูง ร้อยละ 49.67 และข้าว GI ร้อยละ 19.21 ข้าว Q ยังมีผู้ขายน้อย หรือผู้บริโภคยังรู้จัก
ค่อนข้างน้อย คิดเป็นร้อยละ 11.92 ประชาชนส่วนมากยังไม่เข้าใจในตราสัญลักษณ์ หรือมาตรฐานที่รับรอง
มากพอ จากการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานและกลุ่มต่าง ๆ ในโครงการ ท าให้ผู้บริโภครู้จักข้าวที่มีคุณสมบัติ
พิเศษหลากหลายช่องทาง โดยร้อยละ 62.12 รู้จักจากการประชาสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่ หน่วยงาน และกลุ่ม 
ทางอินเตอร์เน็ต การประชาสัมพันธ์ทางสื่อโทรทัศน์ ร้อยละ 43.18 ทราบจากแหล่งที่ซื้อข้าว ร้อยละ 34.85 
ทราบจากการจัดงานในวาระ/โอกาสต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐ และร้อยละ 31.06 ทราบจากญาติหรือเพ่ือนบ้าน 

     ความเชื่อม่ันในสินค้าข้าวตลาดเฉพาะ ผู้บริโภค มีความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าข้าวที่มี
คุณสมบัติเฉพาะในระดับมาก ที่คะแนนเฉลี่ย 2.62 โดยการซื้อข้าวตลาดเฉพาะในปี 2559 เปรียบเทียบกับการ
ซื้อในปี 2558 ผู้บริโภคร้อยละ 45.79 ซื้อข้าวตลาดเฉพาะเพ่ิมขึ้น เนื่องจากต้องการดูแลสุขภาพตนเองมากขึ้น 
และเริ่มซื้อทานในปี 2559  ร้อยละ 40.19 ซื้อเท่าเดิมคิดเป็นร้อยละ 14.02 ที่ซื้อลดลง เนื่องจาก หาซื้อยาก 
ราคาค่อนข้างสูง ชนิดข้าวที่ผู้บริโภคซื้อลดลงมากท่ีสุด คือ ข้าว Q ซึ่งจะมีความเข้าใจและรู้จักตราสัญญลักษณ์
ดังกล่าวค่อนข้างน้อย  ผู้บริโภคพึงพอใจราคาข้าวตลาดเฉพาะ โดยเฉลี่ยในระดับมาก ที่คะแนน 2.51 เนื่องจาก 
เห็นว่า ข้าวอร่อย ราคาเหมาะสมกับขั้นตอน กระบวนการผลิต ที่ค่อนข้างยากเพ่ือให้ได้ข้าวอินทรีย์ โดยราคาที่
รับได้ประมาณ 45 -120 บาทต่อกิโลกรัม มีผู้บริโภคบางส่วน พึงพอใจปานกลาง และน้อย เนื่องจาก เห็นว่า 
ราคาแพงเกินไป โดยไม่ได้พิจารณาด้านคุณภาพ  
       6) ความพึงพอใจต่อโครงการ เกษตรกร ผู้น ากลุ่ม และเจ้าหน้าที่ มีความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินงานโครงการโดยรวมในระดับมาก ด้วยคะแนนเฉลี่ย 2.84 เนื่องจากมีการสนับสนุนปัจจัยการผลิต มีการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว สามารถเพ่ิมช่องทางด้านการตลาดได้ ส าหรับผู้ที่พึงพอใจระดับปานกลาง เห็นว่า เมล็ด
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พันธุ์ที่สนับสนุนยังไม่เพียงพอ ตลาดรองรับข้าวเหนียวยังมีน้อย เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ มีงานรับผิดชอบหลาย
โครงการ และไม่มีผู้ไม่พึงพอใจในระดับน้อย  
 

4.2 ข้อเสนอแนะ 
 4.2.1 เชิงนโยบาย  
  1) การส่งเสริมการผลิตข้าวตลาดเฉพาะอย่างเป็นระบบ ซึ่งมีกิจกรรมที่ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ า
กลางน้ า และปลายน้ า (การผลิต การแปรรูป การตรวจรับรองมาตรฐานสินค้า การเชื่อมโยงตลาด) มีความ
เหมาะสม และเห็นควรได้รับการสนับสนุนให้ด าเนินการต่อเนื่อง โดยกรมการข้าว ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ 
ควรเร่งพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานรองรับงานด้านการตลาด หรือศึกษาช่องทาง/ประสานหน่วยงานที่
รับผิดชอบด้านการตลาดสินค้าเกษตร ส่งเสริมด้านการตลาดสินค้าข้าวตลาดเฉพาะอย่างจริงจังและเข้มแข็ง
ยิ่งขึ้น ขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ  
     2) ผลักดันให้มาตรฐาน Organic Thailand ได้รับการยอมรับในระดับสากล ใช้ประกอบการ
ส่งออกสินค้าได้ทุกตลาด โดยไม่ต้องใช้มาตรฐานอื่นร่วมด้วย 
    3) สนับสนุน ส่งเสริม อ านวยความสะดวก และลดราคาค่าบริการจัดส่งสินค้าข้าวทางไปรษณีย์ 
การขายสินค้าข้าวออนไลน์ 
   4) หน่วยตรวจสอบรับรองแปลงและสินค้า มี ไม่ เพียงพอ ควรประสานความร่วมมือ
สถาบันการศึกษา เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจรับรองแปลง การตรวจรับรองสินค้าเบื้องต้น เพ่ิมการศึกษาวิจัย
และเผยแพร่ผลงานการแปรรูปข้าวที่มีคุณสมบัติพิเศษทางโภชนาการสูง ขยายผลไปในเชิงธุรกิจ เชิงพาณิชย์
มากยิ่งขึ้น  
 4.2.2 ส าหรับหน่วยปฏิบัติงานโครงการ  
  1) ฤดูกาลผลิตข้าว คาบเกี่ยวในสองปีงบประมาณ ท าให้การด าเนินงานโครงการบางกิจกรรมจะ
เกิดผลสัมฤทธิ์ในปีต่อไป เช่น การตรวจรับรองผลผลิต ปริมาณและราคาผลผลิต เป็นต้น ดังนั้น เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบโครงการควรได้รับงบประมาณส าหรับการติดตาม แนะน า และส่งเสริมเกษตรกรจัดท ากิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง ถึงแม้จะสิ้นสุดโครงการแล้ว   
   2) ควรสนับสนุนการพัฒนาให้แต่ละกลุ่มเกิดความเข้มแข็งมีสินค้าและตราสัญลักษณ์เฉพาะของ
กลุ่ม รวมทั้ง ส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายขยายผลระหว่างกลุ่ม ให้ใช้ตราสัญลักษณ์เดียวกัน เพ่ือลดต้นทุน
การสร้างตราสัญลักษณ์ บรรจุภัณฑ์ เพ่ิมฐานการตลาดที่กว้างขวางขึ้น และมีปริมาณสินค้ารองรับตลาดได้แน่นอน  
   3) เร่งจัดท าและพัฒนาฐานข้อมูลการผลิตและการตลาดข้าวตลาดเฉพาะ ให้เข้าถึงได้ง่าย 
ทันสมัยอยู่เสมอ และเผยแพร่ แนะน าให้เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร น าไปใช้ประโยชน์    
   4) การส่งเสริมให้กลุ่มมีความเข้มแข็ง สามารถผลิตสินค้าข้าวตลาดเฉพาะได้อย่างยั่งยืน         
ควรมีการบริหารจัดการภายในกลุ่ม มีผู้รับผิดชอบด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาดที่ชัดเจน      
   5) เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักให้แก่ เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ในการผลิตสินค้า  
ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน และน าตราสัญลักษณ์ เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้า ไปใช้อย่างถูกต้อง            
เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันให้แก่ผู้บริโภค  
   6) เพ่ิมการประชาสัมพันธ์ ถึงคุณค่าข้าวที่มีลักษณะพิเศษทางโภชนาการ ข้าวอินทรีย์                    
ให้แพร่หลายยิ่งขึ้น โดยเฉพาะทางสื่อโทรทัศน์ สื่อสังคมออนไลน์      
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