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บทสรุปผู้บริหาร 
 
 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  เป็นโครงการบูรณาการที่ส าคัญตามนโยบายของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงคเ์พ่ือสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มและบริหารจัดการร่วมกัน 
มีตลาดรองรับที่แน่นอน เกษตรกรสามารถลดต้นทุนและผลผลิตต่อหน่วยที่เพ่ิมขึ้น รวมทั้งผลผลิตมีคุณภาพได้
มาตรฐาน ดังนั้น ในการประเมินผลครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลการด าเนินงาน ผลผลิต (Outputs) 
ผลลัพธ์ (Outcomes) ที่เกิดขึ้นจากโครงการ เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการแปลงใหญ่ในระยะต่อไป การ
ประเมินผลในครั้งนี้ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้จัดการแปลงจ านวน 2,828 ราย และเกษตรกรจ านวน 2,521 ราย 
รวมทั้งสิ้น 5,349 ราย  

 ผลการประเมิน พบว่าโครงการแปลงใหญ่ที่ด าเนินการมาตลอด 3 ปี สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมในระบบ
เศรษฐกิจ จากการลดต้นทุนการผลิต และเพ่ิมผลผลิต ใน 10 กลุ่มสินค้า มูลค่ารวม 12,328.08 ล้านบาท โดยผลลัพธ์
ที่เกิดขึ้น  เกษตรกรมีการวางแผนบริหารจัดการกลุ่มร่วมกันในทุกขั้นตอน ซึ่งเกษตรกรพอใจในรูปแบบการ
รวมกลุ่มเพราะสามารถเพ่ิมอ านาจในการต่อรอง และลดต้นทุนค่าปัจจัยการผลิตลง จากการลดการใช้ปุ๋ยเคมี และ
สารเคมี โดยปรับเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์  และสารชีวภัณฑ์แทน แต่ด้านการตลาดยังคงเป็นจุดอ่อนส าคัญ 
เนื่องจากมีเกษตรกรเพียงร้อยละ 29.82 น าผลผลิตไปจ าหน่ายกับภาคเอกชนที่ท าข้อตกลงกันไว้ เนื่องจากผลผลิต
ที่เกษตรกรผลิตได้ไม่ตรงตามความต้องการของภาคเอกชน ซึ่งต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้เกษตรกรเห็นผล
จากการเชื่อมโยงตลาดในแปลงใหญ่ ด้านคุณภาพผลผลิต เกษตรกรเริ่มให้ความส าคัญในการพัฒนาผลผลิตเพ่ือ
การรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร แต่การตรวจรับรองยังมีข้อจ ากัดเนื่องจากบางสินค้ามีรอบการผลิตสั้น และจ านวน
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจ านวนมาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงตรวจรับรองไม่ทันต่อความต้องการของเกษตรกร             
การประเมินผลเกษตรกรตามปีที่เข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่ มีดังนี้ 
            แปลงใหญ่ปี 2559 เน้นส่งเสริมงานวิจัย/นวัตกรรม เพ่ือพัฒนาไปสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ ซึ่ง
ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ พบว่า โครงการฯ สร้างมูลค่าเพ่ิมจากการลดต้นทุน และเพ่ิมผลผลิต จ านวน 
4,336.61 ล้านบาท โดยทุกแปลงด าเนินการถ่ายโอนภารกิจให้เกษตรกรหรือประธานกลุ่มแปลงใหญ่เป็นผู้จัดการแปลง
แล้วทั้งหมด โดยมีแปลงใหญ่ที่ด าเนินการสร้างมูลค่าเพ่ิม/แปรรูปแล้วร้อยละ 36.41 ส่วนแปลงที่เหลืออยู่ในขั้น
การเริ่มต้นพัฒนาคุณภาพผลผลิตเพ่ือการแปรรูป ด้านการลดต้นทุน/เพ่ิมผลผลิต เกษตรกรร้อยละ 76.16 มีต้นทุน
การผลิตที่ลดลง  และร้อยละ 54.75 มีผลผลิตต่อหน่วยที่เพ่ิมขึ้น โดยร้อยละการเปลี่ยนแปลง มีผลการด าเนินงานที่
เต็มประสิทธิภาพแล้ว  เช่น กลุ่มข้าว ลดต้นทุนค่าปัจจัยการผลิตลงร้อยละ 19.71 เพ่ิมผลผลิตต่อหน่วยร้อยละ 
13.23 แตย่ังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่โครงการก าหนดไว้ร้อยละ 20 เนื่องจาก การลดต้นทุน/เพ่ิมผลผลิตยังคงมี
ปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้มากระทบ เช่น ภัยแล้ง น้ าท่วม โรคระบาด เป็นต้น ด้านการตลาดมี
เกษตรกรที่น าผลผลิตไปจ าหน่ายกับภาคเอกชนที่ท าข้อตกลงไว้เพียงร้อยละ 48.28 และขายได้ตามราคาที่ตกลง 
(ราคาสูงขึ้น) ร้อยละ 44.24 ซ่ึงต้องได้รับการพัฒนาและส่งเสริมต่อไป 
            แปลงใหญป่ี 2560 เน้นส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต/นวัตกรรม ซึ่งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการ
ส่งเสริมของหน่วยงานตลอด 2 ปี สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจจากการลดต้นทุน และเพ่ิมผลผลิต
จ านวน 4,955.15 ล้านบาท ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 59.63 มีต้นทุนค่าปัจจัยการผลิตที่ลดลง เช่น กลุ่มข้าว
ลดลงร้อยละ 11.85 กลุ่มพืชไร่ร้อยละ 11.99 และกลุ่มไม้ยืนต้นร้อยละ 10.68 เป็นต้น ซึ่งการลดต้นทุน
เกษตรกรได้น าองค์ความรู้ เช่น การตรวจวิเคราะห์ดิน การใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร การใช้สารชีวภัณฑ์ที่
ได้รับจากหน่วยงานไปปฏิบัติ แต่การลดต้นทุนของเกษตรกรเพียงเลือกกิจกรรมที่ตนเองสนใจไปปฏิบัติเท่านั้น 
นอกจากนีย้ังน าองค์ความรู้ไปปฏิบัติในแปลงไม่ครบตามหลักสูตรที่หน่วยงานเข้าไปสนับสนุน ดังนั้นหน่วยงาน
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จึงควรส่งเสริมองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การลดต้นทุนได้เต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้านการตลาด             
มีเกษตรกรที่น าผลผลิตไปจ าหน่ายกับภาคเอกชนที่ท าข้อตกลงไว้เพียงร้อยละ 25.97 และขายได้ในราคาที่สูง
กว่าราคาตลาดร้อยละ 23.62 ซึ่งต้องได้รับการพัฒนาและส่งเสริมในระยะต่อไป 
            แปลงใหญป่ี 2561 เป็นปีแรกที่ด าเนินการโดยเน้นการส่งเสริมการลดต้นทุน/เพ่ิมผลผลิต ซึ่งผลลัพธ์ที่
เกิดขึ้นจากการส่งเสริมของหน่วยงาน 1 ปีแรก สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจจากการลดต้นทุน และ
เพ่ิมผลผลิต จ านวน 3,036.32 ล้านบาท โดยมีเกษตรกรที่มีต้นทุนค่าปัจจัยการผลิตที่ลดลงร้อยละ 52.36 โดย
กลุ่มสินค้าข้าวลดลงร้อยละ 10.90 และกลุ่มพืชไร่ ลดลงร้อยละ 10.55 ด้านการเพ่ิมผลผลิต เกษตรกรร้อยละ 
44.82 มีผลผลิตต่อหน่วยที่เพ่ิมขึ้น โดยกลุ่มสินค้าข้าวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.56 และกลุ่มพืชไร่ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
12.96 ซ่ึงเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการน าองค์ความรู้ที่หน่วยงานส่งเสริมไปปฏิบัติในแปลง ในส่วนของการรวมกลุ่ม
แปลงใหญ่ ในปีแรกมีหลายชุมชนเข้าร่วมด าเนินการดังนั้นจึงต้องใช้ระยะเวลาในการสร้างความคุ้นเคยเพ่ือให้
กลุ่มเกิดความเข้มแข็งและมีการด าเนินการกิจกรรมกลุ่มร่วมกันมากยิ่งข้ึนต่อไป 

 ข้อเสนอแนะในภาพรวมสรุปได้ว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีต้นทุนการผลิตที่ลดลง และผลผลิตต่อหน่วยที่
เพ่ิมขึ้น จากการน าองค์ความรู้ด้านการผลิต  และการบริหารจัดการกลุ่มไปปฏิบัติ แต่การผลิตสินค้าคุณภาพและ
การตลาดยังคงมจีุดอ่อน เนื่องจากเกษตรกรบางส่วนผลิตสินค้าที่มีคุณภาพแต่ยังขายได้ในราคาทั่วไป รวมทั้งการท า
ข้อตกลงซื้อขายผลผลิต (MOU) ยังไม่เป็นไปตามเงื่อนไขข้อตกลง เนื่องจากคุณภาพที่เกษตรกรผลิตได้ไม่ตรงตาม
ความต้องการของภาคเอกชน ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรประสานความต้องการระหว่างผู้ผลิตกับผู้ประกอบการ
ให้เกิดความชัดเจนก่อนท าการผลิต รวมทั้งสร้างความเข้าใจกับเกษตรกรก่อนท าข้อตกลงร่วมกัน เพ่ือให้เกษตรกร
สามารถผลิตและควบคุมคุณภาพได้ตามมาตรฐาน และปริมาณที่ผู้ประกอบการต้องการ ซึ่งจะน าไปสู่การซื้อขาย
ผลผลิตร่วมกันอย่างต่อเนื่อง และเกิดกลุ่มเกษตรกรใหม่ที่เห็นผลการพัฒนาในรูปแบบแปลงใหญ่ต่อไป  
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Executive Summary 
 

 The Mega Farm Support System Project a major integration project in the current policy 
of the Ministry of Agriculture and Cooperatives, aimed at supporting farmers to form groups 
and sharing of management with market channel linkage. The project enables farmers to 
reduce costs and increase yield while ensuring standard quality of products. Therefore, the 
objective of this assessment was to assess performance, outputs and outcomes from the 
project to formulate guidelines for mega farm operations in the next stage. This assessment 
collected data from 2,828 farm managers and 2,521 farmers. 

 According to the assessment, the Mega Farm Project carried out over the past three years 
could add value to the economy by reducing production costs and increasing production in ten 
groups of products, at a total of 12,328.08 million baht in terms of values.  Based on the 
outcomes, farmers satisfied with the group models because it can increase power of bargaining 
and reduce production costs by decreasing the use of chemical fertilizer and other chemicals 
and using their own organic fertilizer and bio products. However, marketing channel remains a 
major weakness because only 29.82 percent of the farmers can distribute products to the private 
sector as agreed. Farmers’ products did not match with the need of private sector, which must 
be corrected to allow farmers to see benefit of linking markets to mega farms. In terms of 
product quality, most of farmers have begun to prioritize product development to support 
agricultural product standards. However, accredited examinations remain limited, because some 
products have short production cycles and the number of farmers who joined the project was 
comparatively high when considering of the existing accredited agencies. 
 In 2016, the Mega Farm Project emphasized supporting research/innovation for development 
into entrepreneurship. The Project could increase value from cost reduction and increased 
production at 4,336.61 million baht. Every farms transferred the missions for farmers or mega farm 
group chairmen to manage all farms and 36.41 percent of mega farms have added 
value/processed. The remaining farms are beginning to develop product quality for processing in 
terms of cost reduction/increased production. Around 76.16% of farmers can lower production 
costs and 54.75 percent of farmers had higher production per unit. For example, the rice group can 
reduce production cost by 19.71 percent and increased production per unit by 13.23 percent. 
However, the Project’s goal of 20 percent was not achieved yet because cost reduction/increasing 
production continues to be affected by uncontrollable external factors such as droughts, floods 
and epidemics, etc. In terms of marketing, only 48.28 percent of the farmers distributed products 
to the private sector according to agreements and sold products at the agreed price (44.24%). 
Farmers still need further improvement and support in the area of marketing. 
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                    In 2017, the Mega Farm Project emphasized increasing production/innovation efficiency. 
The effects of the organization’s support over the past two years were able to increase economic 
value from cost reduction and increased production at 4,995.15 million baht. Most of the farmers 
(59.63%) had lower production costs. For example, the rice group reduced production cost by 
11.85 percent, the field crop group reduced production cost by 11.99 percent and the standing 
trees group reduced production cost by 10.68 percent, respectively. In reducing costs, farmers 
applied knowledge from the government agencies such as soil analysis, use of agricultural 
machines and bio products. However, farmers’ cost reductions selected only the activities of 
farmers’ interest. Furthermore, farmers did not use all knowledge in the courses supported by the 
agencies. Therefore, agencies should support knowledge for more effective cost reduction. In terms 
of marketing, only 25.97 percent of the farmers distributed products to the private sector according 
to agreements and sold products at prices higher than market prices (23.62%). The farmers need 
further improvement and support at the next stage. 
             The year of 2018 was the first year when the Mega Farm Project operated by emphasizing 
support for cost reduction/increasing production. The effects from the organization’s support over 
the past two years were able to increase economic value from cost reduction and increased 
production at 3,036.32 million baht. The farmers (52.36%) had lower production costs. For 
example, the rice group reduced production cost by 10.90 percent and the field crop group 
reduced production cost by 10.55. In the area of increasing production, farmers (44.82%) had higher 
production per unit with production in the rice products group increasing by 10.56 percent and 
12.96 percent in the field crops group. This was a result of the application of knowledge provided 
by agencies in farms. In terms of combining mega-farm groups, the first year had many participating 
communities. Therefore, more time is needed to build rapport in order to build strength in the 
group and perform more group activities together. 

Regarding key recommendations in general, most of the farmers had lower production costs 
and higher production per unit from using production and group management knowledge. 
However, the farmers continue to have weaknesses in the area of marketing because some farmers 
produce quality products and sell those products at regular prices. In addition, farmers are unable 
to reach product purchase/sale agreements because the quality of the products produced by 
farmers does not meet the private sector’s needs. Therefore, the government agencies should 
coordinate needs between producers and entrepreneurs to build clarity before production. In 
addition,  agencies should create understanding with farmers before making agreements to enable 
farmers to produce and control quality according to standards and volumes needed by 
entrepreneurs. This will lead to ongoing purchase/sale of products and create new groups of 
farmers who see the beneficial of development in the mega-farm model. 
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ค ำน ำ 
 

 การประเมินผลโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2559 - 2561 เป็นการด าเนินงาน
ร่วมกันระหว่างศูนย์ประเมินผล และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 – 12 เพ่ือให้ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และ
ผู้ทีเ่กี่ยวข้องทราบถึงความก้าวหน้าโครงการ ผลลัพธ์ของโครงการ ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
แก้ไขการด าเนินงานโครงการ เพ่ือใช้ประโยชน์ในการพิจารณาวางแผนการด าเนินงานในระยะต่อไป 

 การประเมินผลในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากทุกหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการโครงการระบบส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งผู้จัดการแปลง และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการใน
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 สำระส ำคัญของโครงกำร 

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

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

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

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

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

      รวมทั้งหมด จ านวน 4,007 แปลง ประกอบด้วย    
    1.3.1 แปลงใหญ่ปี 2559 จ านวน 594 แปลง  
  1.3.2 แปลงใหญ่ปี 2560 จ านวน 1,721 แปลง 
  1.3.3 แปลงใหญ่ปี 2561 จ านวน 1,692  แปลง 
      หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 

1.4 งบประมำณของโครงกำร  

 ใชงบปกติที่ไดรับการจัดสรรและการเจียดจายงบประมาณจากโครงการ/กิจกรรมอ่ืนของหนวยงาน 
รวมทั้งงบสนับสนุนจากแหลงเงินทุนอ่ืน ๆ 

1.5 กำรด ำเนินงำนโครงกำรปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

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

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

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

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

1.6 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกโครงกำร 
 เกษตรกรในพ้ืนที่แปลงใหญ่มีการรวมกลุ่มผลิตสินค้าเกษตรตามแนวทางการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ ่
โดยมีส่วนร่วมในกระบวนการด าเนินงานที่เน้นการลดต้นทุนการผลิต  การเพ่ิมผลผลิต การพัฒนาคุณภาพ       
มีตลาดรองรับ ภายใต้การบริหารจัดการที่ดี สามารถเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันสินค้าเกษตรและสร้างความ
เข้มแข็งให้เกษตรกร 



บทที่ 2 

ระเบียบวิธีการประเมินผล 
 

2.1 ความส าคัญของการประเมินผล 
 โครงสร้างภาคการเกษตรของไทย ส่วนใหญ่เป็นครัวเรือนเกษตรกรรายย่อยที่มี พ้ืนที่ถือครอง            
ทางการเกษตรขนาดเล็ก ลักษณะการผลิตต่างคนต่างท า ซึ่งการด าเนินการลักษณะดังกล่าวท าให้ภาคเกษตร
ต้องเผชิญกับปัญหาและข้อจ ากัดต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อรายได้และความเป็นอยู่ของเกษตรกร เช่น ปัญหาด้านต้นทุน
การผลิต ค่าจ้างแรงงานสูง และขาดอ านาจการต่อรองด้านการตลาด ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้
ก าหนดแนวทางการพัฒนาการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร และให้ความส าคัญในเรื่องการ           
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ได้แก่ ลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมผลผลิตต่อหน่วย พัฒนาคุณภาพให้ได้มาตรฐาน     
ตรงตามความต้องการของตลาด การรวมกลุ่มการผลิต และสร้างเครือข่ายที่มีการเชื่อมโยงและเกื้อกูลกัน 
ภายใต้การสนับสนุนของทุกหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันของสินค้าเกษตรและเพ่ิมรายได้ของเกษตรกร ตลอดจนดูแลคุณภาพชีวิตของเกษตรกร จึงได้จัดท า
โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ที่มีเกษตรกรเป็นศูนย์กลางในการด าเนินงาน ผลักดันให้
เกษตรกรรวมกลุ่มและมีการบริหารจัดการร่วมกันเพ่ือลดต้นทุน และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ตลอดจนด้านการตลาด ตามยุทธศาสตร์ 20 ปี ของรัฐบาล ซึ่งได้ก าหนดเป้าหมายการด าเนินการส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ จ านวน 14,500 แปลง และจ านวนพ้ืนที่ 90 ล้านไร่ ในปี พ.ศ.2579 
 การด าเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ได้ด าเนินการต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 3 ปี 
ซึ่งในแต่ละปีจะมีแปลงที่เกิดขึ้นใหม่ ในขณะที่แปลงเดิมก็มีการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องจนครบ 3 ปี มีแนวทาง
การส่งเสริมใน 5 ด้าน คือ 1) ส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิต 2) การเพ่ิมผลผลิต 3) การพัฒนาคุณภาพผลผลิต     
4) การเชื่อมโยงตลาด และ 5) การบริหารจัดการกลุ่ม ส าหรับงบประมาณด าเนินการ ใช้งบปกติที่ได้รับ       
การจัดสรรจากโครงการ รวมทั้งงบสนับสนุนจากแหล่งเงินทุนอ่ืน ๆ โดยส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร       
เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในการติดตามประเมินผลทุกปี ผลการประเมินในปีที่ผ่านมา
เกษตรกรส่วนใหญ่มีต้นทุนการผลิตที่ลดลง และผลผลิตต่อหน่วยที่เพ่ิมขึ้น ใกล้เคียงกับเป้าหมายที่ต้องการลดลง
ร้อยละ 20 เป็นผลจากการน าองค์ความรู้ด้านการผลิต และการบริหารจัดการกลุ่มไปปฏิบัติ แต่การผลิตสินค้า
คุณภาพและการตลาดยังคงมีปัญหา เนื่องจากเกษตรกรบางส่วนผลิตสินค้าที่มีคุณภาพแต่ยังขายได้ในราคา
ทั่วไป รวมทั้งการท าข้อตกลงซื้อขายผลผลิต (Memorandum of Understanding : MOU) ยังไม่เป็นไปตาม
เงื่อนไขข้อตกลง เนื่องจากคุณภาพที่เกษตรกรผลิตได้ไม่ตรงตามความต้องการของภาคเอกชน นอกจากนี้ 
เกษตรกรที่เข้าร่วมในปี 2559 ได้ด าเนินการมาครบ 3 ปี และได้มีการเปลี่ยนผู้จัดการแปลง จากเดิมซึ่งเป็น
เจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐ ไปสู่เกษตรกรผู้น าที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการแปลงใหญ่ให้เกิดความยั่งยืน ในส่วน
แปลงที่ด าเนินการปี 2560 และปี 2561 ก็ได้เตรียมพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนไปสู่เกษตรกรผู้น าในปีต่อ ๆ ไป  
 ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยศูนย์ประเมินผล ได้รับมอบหมายให้ประเมินผลโครงการฯ ดังกล่าว
ซึ่งเป็นโครงการส าคัญตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือทราบถึงผลการ
ด าเนินงาน ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ เพ่ือฝ่ายบริหารและผู้ เกี่ยวข้องได้มีสารสนเทศ ส าหรับ
ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจในการปรับปรุงและด าเนินงานโครงการให้ได้ตามเป้าหมายในระยะต่อไป 
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2.2 วัตถุประสงค์ของการประเมินผล 

 เพ่ือประเมินผลการด าเนินงาน ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ 

2.3 ขอบเขตของการประเมินผล 

 2.3.1 พื้นที่เป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินการโครงการแปลงใหญ่ครอบคลุมจ านวน 4,007 แปลง พ้ืนที่ 4.358 ล้านไร่ 
เกษตรกร 317,453 ราย ใน 77 จังหวัด ประกอบด้วย 
  1) แปลงใหญ่ปี 2559 จ านวน 594 แปลง พ้ืนที่ จ านวน 1.379 ล้านไร่  เกษตรกร 92,338 ราย  
  2) แปลงใหญ่ปี 2560 จ านวน 1,721 แปลง พ้ืนที ่จ านวน 1.771 ล้านไร่ เกษตรกร 139,515 ราย  
  3) แปลงใหญ่ปี 2561 จ านวน 1,692 แปลง พ้ืนที่ จ านวน 1.208 ล้านไร่ เกษตรกร 85,600 ราย  
                           (ข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตร ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)  
 2.3.2 ประชากรเป้าหมาย ประกอบด้วย 
  1) ผู้จัดการแปลง 
  2) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2559 ปี 2560 และปี 2561    
 2.3.3 ระยะเวลาข้อมูล  
  1) ข้อมูลด้านการผลิต 
                         1.1) แปลงปี 2559 ข้อมูลก่อนมีโครงการ ปีเพาะปลูก 2558/59 หลังมีโครงการ ปีเพาะปลูก 2561/62  
                 1.2) แปลงปี 2560 ข้อมูลก่อนมีโครงการ ปีเพาะปลูก 2559/60 หลังมีโครงการ ปีเพาะปลูก 2561/62 
                      1.3) แปลงปี 2561 ข้อมูลก่อนมีโครงการ ปีเพาะปลูก 2560/61 หลังมีโครงการ ปีเพาะปลูก 2561/62 
                            (สินค้าเกษตรที่ 1 ปีเพาะปลูกสามารถปลูกได้ 2 รอบ ยึดเฉพาะช่วงปลูกฤดูฝน 
                             ตั้งแต ่1 พ.ค. – 31 ต.ค.) 
  2) ข้อมูลด้านผลได้ (Outputs) ของโครงการเป็นข้อมูลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2561  
                        (1 ต.ค. 60 – 30 ก.ย. 61) 

2.4 การตรวจเอกสาร แนวคิดและทฤษฎี 

 2.4.1 การตรวจเอกสาร 
  นโยบายเกษตรแปลงใหญ่กับภาคการเกษตรไทยในปัจจุบัน ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกร
ทีป่ลูกพืชชนิดเดียวกันในพ้ืนที่ใกล้เคียงกันมาร่วมกันท าการผลิตและร่วมกันขายสินค้า เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการผลิต
ในการลดต้นทุนและเพ่ิมผลผลิต รวมทั้งการสร้างอ านาจต่อรองให้ กับเกษตรกรในการขายสินค้าเกษตร              
การศึกษาเชิงนโยบายแปลงใหญ่ที่ส่งผลต่อภาคเกษตรไทย มีหลากหลายวิธี เช่น การวิเคราะห์นโยบาย โดยใช้ 
SWOT Analysis (กมลรัตน์ ถิระพงษ์, 2561) พบว่า จุดแข็งของนโยบายคือการที่ภาคเกษตรของประเทศไทยมี
หน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนภาคเกษตรอย่างชัดเจน ท าให้การด าเนินนโยบายสามารถท าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จุดอ่อนของนโยบายอยู่ที่ผู้ปฏิบัติงานยังมีความเข้าใจที่ไม่ตรงกันในเรื่องของการด าเนินนโยบาย รวมไปถึง 
การก้าวตามไม่ทันเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การด าเนินงานเป็นไปได้ช้า ส่วนโอกาสของ
นโยบายเกษตรแปลงใหญ่คือการที่มีการพัฒนาทางเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างกว้างขวางซึ่ง
ส่งผลให้การส่งเสริมการเกษตรเป็นไปได้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม เกษตรกรก็ประสบกับอุปสรรคที่ส าคัญ ได้แก่ความ
เสี่ยงในด้านการเมือง และความผันผวนของสภาพอากาศและเศรษฐกิจโลก ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อภาคเกษตรของไทย 
   นอกจากนี้นโยบายแปลงใหญ่ เป็นโครงการส าคัญที่สอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ต้องการปฏิรูปภาคเกษตรและมุ่งเน้นการพัฒนาภาคเกษตรใน 4 ด้าน ได้แก่ เจาะกลุ่ม
เกษตรกร สินค้าเกษตร ทรัพยากรเกษตร และการบริหารจัดการภาครัฐ และผลการด าเนินงานโครงการ มีแนวโน้ม
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เติบโตขึ้นทุกปี เพราะเกษตรกรเล็งเห็นผลลัพธ์การท าเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ ซึ่งช่วยลดต้นทุนและเพ่ิมผลผลิต
ของเกษตรกร ทั้งนี้นโยบายยังคงมีจุดอ่อนของการปฏิบัติงาน คือ ยังมีความเข้าใจที่ ไม่ตรงกันในเรื่องของการ
ด าเนินนโยบายของผู้ปฏิบัติงาน อีกท้ังเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีอายุมากส่งผลให้การรับรู้และเข้าใจในองค์
ความรู้ไม่เพียงพอ ซึ่งส่งผลให้การด าเนินงานเป็นไปได้ช้า (วิริยะ คล้ายแดง, 2561) 
  จะเห็นได้ว่า จุดอ่อนที่ส าคัญในการด าเนินนโยบาย คือ การท าความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและ
การปฏิบัติงานที่ไม่ตรงกัน รวมถึงเกษตรกรเป็นผู้สูงอายุ ท าให้เข้าถึงนวัตกรรมได้ค่อนข้างช้า ดังนั้น เพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย จึงควรเตรียมความพร้อมในการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ และฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้ความเข้าใจตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือที่จะน าไปถ่ายทอดให้แก่
เกษตรกรได้อย่างถูกต้อง  

   การประเมินผลโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ มีการประเมินผลโครงการ 
ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ต้นแบบ) ปี 2559  (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2561) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือประเมินผลได้ (Outputs) ผลลัพธ์ (Outcomes) ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ซึ่งรวบรวมข้อมูลจากผู้จัดการแปลง
ต้นแบบทั้งหมด 76 แปลง และเกษตรกรจ านวน 2,280 ราย ผลการประเมิน พบว่าเกษตรกร ร้อยละ 66.09   
มีต้นทุนการผลิตที่ลดลง ในจ านวนนี้มีเกษตรกรร้อยละ 19.83 ที่สามารถลดต้นทุนเป็นไปตามเป้าหมายของ
โครงการที่ตั้งไว้ร้อยละ 20 ส่วนเกษตรกรที่ต้นทุนการผลิตยังไม่ลดลง เนื่องจากยังน าองค์ความรู้ไปปฏิบัติไม่
มากนัก รวมทั้งมีปัจจัยภายนอกที่เข้ามากระทบ อาทิ ภัยแล้ง โรคระบาด เป็นต้น ในด้านผลผลิต เกษตรกร 
ร้อยละ 51.67 มีผลผลิตต่อหน่วยที่เพ่ิมขึ้น จากการน าความรู้ในการใช้พันธุ์ดี การน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ใน
กระบวนการผลิต ขณะที่การพัฒนาคุณภาพผลผลิต เกษตรกรทั้งหมด 13,549 ราย ได้รับการพัฒนาเข้าสู่การ
ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย และมีเกษตรกรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต GAP/เกษตรอินทรีย์แล้วร้อย
ละ 36 ซึ่งในด้านการตลาด พบว่า 76 แปลงที่เข้าร่วมโครงการ มีการท าสัญญาข้อตกลงซื้อขายผลผลิตร่วมกัน
แล้วทั้งหมด และมีเกษตรกรน าผลผลิตไปจ าหน่ายร้อยละ 63 ทั้งนี้เกษตรกร ร้อยละ 38 น าผลผลิตไปขายได้ตาม
ราคาที่ตกลงกันไว้ ส่วนเกษตรกรร้อยละ 62 ขายผลผลิตไม่เป็นไปตามข้อตกลง เนื่องจากคุณภาพของผลผลิต
ยังไม่เป็นไปตามที่ต้องการของภาคเอกชน ข้อค้นพบที่ส าคัญ เกษตรกรส่วนใหญ่มีต้นทุนการผลิตที่ลดลง และ
ผลผลิตต่อหน่วยที่เพ่ิมขึ้น แต่ยังไม่ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ 20 เนื่องจากเกษตรกรยังน าองค์ความรู้ไปปฏิบัติใน
แปลงไม่ครบตามหลักสูตรที่หน่วยงานเข้าไปสนับสนุน เพียงเลือกกิจกรรมที่ตนเองสนใจไปปฏิบัติเท่านั้น รวมทั้งการ
ลดต้นทุนและเพ่ิมผลผลิตยังมีปัจจัยภายนอกอ่ืนมากระทบ เช่น ภัยแล้งในช่วงการเพาะปลูก ส่วนการรวมกลุ่มเป็น
หลักส าคัญของโครงการแปลงใหญ่ ซึ่งมี หลายกลุ่มชุมชนเข้ามาร่วมด าเนินการ บางแปลง ยังรวมกลุ่มกันยังไม่เข้มแข็ง
มากนัก ซึ่งต้องได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสร้างความสามัคคีภายในกลุ่ม ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ เพ่ือปรับปรุง
โครงการให้มีการด าเนินที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ควรให้การสนับสนุนองค์ความรู้และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง
เพ่ือให้เกษตรกรเกิดการเรียนรู้และน าไปปฏิบัติใช้ในครัวเรือน ซึ่งจะน าไปสู่เป้าหมายของโครงการที่ตั้งไว้ในการลด
ต้นทุนการผลิตและเพ่ิมผลผลิต รวมทั้งการผลิตสินค้าที่ได้คุณภาพมาตรฐาน รวมทั้งการสร้างความเข้มแข็งของ
กลุ่มเพ่ือให้สมาชิกแปลงใหญ่เห็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่ม ซึ่งน าไปสู่การขยายผลการพัฒนาต่อไปยัง
เกษตรกรทีย่ังไม่ร่วมกลุ่มในรูปแบบแปลงใหญ่  

   นอกจากนี้ การผลิตและการตลาดในแปลงใหญ่ เช่น สินค้าปาล์มน้ ามันในพ้ืนที่ 5 จังหวัด
ประกอบด้วยจังหวัด สุราษฎร์ธานี กระบี่ ชุมพร สตูล และตรัง (ศุทธิกานต์ คงคล้าย และคณะ, 2553) พบว่า 
เกษตรกรส่วนใหญ่ยังคงมีต้นทุนการผลิตที่สูงเนื่องจากราคาปุ๋ยเคมีที่สูง โดยต้นทุนการผลิตเฉลี่ยไร่ละ 9,090.48 บาท 
หรือเฉลี่ยกิโลกรัมละ 3.01 บาท โดยสัดส่วนของต้นทุนที่สูงที่สุดได้แก่ค่าปุ๋ยและยา ร้อยละ 41 รองลงมาได้แก่
ค่าแรงงาน ร้อยละ 33 และที่เหลือร้อยละ 26 จะเป็นในส่วนของต้นทุนคงที่ ส าหรับด้านการตลาด เกษตรกรส่วน



8 
 

ใหญ่ได้รับผลกระทบในเรื่อง 1) ราคาที่มีความผันผวน และราคารับซื้อต่ า 2) เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ได้รับความสะดวก
ในเรื่องราคา และการบริการ 3) มีการเปลี่ยนแปลงของราคาโดยไม่ได้บอกล่วงหน้า 4) เกษตรกรเสียเปรียบและไม่มี
อ านาจในการต่อรอง  
   ดังนั้นมาตรการส าคัญที่จะช่วยในการลดต้นทุนและเพ่ิมผลผลิตต่อไร่คือ การจัดสวนที่ดีโดยเฉพาะ
ในเรื่องของการจัดการธาตุอาหารและน้ า และการผลิตปาล์มน้ ามันอย่างยั่งยืนตามมาตรฐาน Roundtable on 
sustainable palm oil  ซึ่งจะมีต้นทุนเฉลี่ยต่ ากว่าการผลิตทั่วไปร้อยละ 30.23 (สรพงค์ เบญจศรี และปัญญา ใจสมุทร, 
2557) ส าหรับด้านตลาด การจัดการโลจิสติกส์เป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยท าให้เกษตรกรได้รับราคาที่เพ่ิมข้ึน จาก
การศึกษาการจัดการโลจิสติกส์ของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ ามัน ลานเทและสหกรณ์การเกษตรบางสะพานน้อย 
จ ากัด (ฉะอ้อน จุ้ยแจ้ง, 2555) พบว่า 1) กรณีที่เกษตรกรขายผลผลิตให้กับผู้ประกอบการลานเทจะมีต้นทุน        
โลจิสติกส์เฉลี่ยกิโลกรัมละ 0.8339 บาท 2) กรณีที่เกษตรกรขายผลผลิตให้กับสหกรณ์การเกษตรบางสะพานน้อย 
จ ากัด จะมีต้นทุนโลจิสติกส์เฉลี่ยกิโลกรัมละ 0.7172 บาท และ3) กรณีที่เกษตรกรขายผลผลิตให้กับโรงงานสกัด
น้ ามันปาล์มจะมีต้นทุนโลจิสติกส์เฉลี่ยกิโลกรัมละ 0.9207 บาท แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรขายผลผลิตให้กับสหกรณ์
การเกษตรบางสะพานน้อย จ ากัด จะมีต้นทุนโลจิสติกส์ที่ต่ าที่สุด เนื่องจากมีขั้นตอนการรับซื้อที่เป็นระบบและมี
มาตราวัดการรับซื้อผลผลิตที่เป็นมาตรฐานชัดเจน 

  แนวทางการพัฒนาแปลงใหญ่สู่ความส าเร็จ มีการศึกษาแนวทางการด าเนินงานในการพัฒนา
แปลงใหญ่  (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2560) ได้ท าการศึกษาการพัฒนาแปลงใหญ่ พบว่า มีปัจจัยสู่ความส าเร็จ       
5 ด้าน คือ 1) ด้านการลดต้นทุน ควรเน้นการสนับสนุนการน าภูมิปัญญาท้องถิ่น มาประยุกต์ใช้ตลอดกระบวนการผลิต 
ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ สารชีวภัณฑ์ต่าง ๆ เพ่ือทดแทนสารเคมีให้มากขึ้น 
รวมทั้งการท าบัญชีครัวเรือน เพ่ือน ามาปรับปรุงในขบวนการผลิต ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรสนับสนุนงานวิจัย 
คิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการลดต้นทุนการผลิตและผลักดันให้มีการน ามาใช้อย่างจริงจัง 2) ด้านการเพ่ิมผลผลิต 
ควรเน้นการน าองค์ความรู้ ผลงานวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการผลิต หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน 
ควรมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเพ่ิมผลผลิตให้เกษตรกรในโครงการอย่างต่อเนื่อง 3) ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ผลผลิต เน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยตลอดกระบวนการผลิต รวมทั้งสนับสนุนองค์ความรู้
อย่างต่อเนื่อง และภาคเอกชนมีการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรในการพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้เกิดประโยชน์อย่าง
เป็นรูปธรรม เพ่ือยกระดับมาตรฐานสินค้าสู่สากล 4) ด้านการตลาด ควรมีการวางแผนร่วมกันในทุกภาคส่วน ตั้งแต่
เริ่มต้นขบวนการผลิต การประเมินผลผลิต การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว เพ่ือขยายช่องทางการจ าหน่ายสินค้า และ
รักษาคุณภาพสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาด รวมทั้งส่งเสริมให้ผลิตสินค้าในรูปแบบตลาดพันธะสัญญา 
(Contract Farming) เพ่ือลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา 5) ด้านการบริหารจัดการ เน้นกระบวนการผลิตที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบ Zero Waste ผลักดันเกษตรกรที่มีความสนใจและต้องการพัฒนาตนเองเข้ารับ
การอบรมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้ Young Smart Farmer เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกลุ่ม เพ่ือสืบทอด
การบริหารจัดการให้มีความยั่งยืน และเชื่อมโยงศูนย์เรียนรู้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
ภายในพ้ืนที่แปลงใหญ่ให้มากขึ้น (Sumonwan Jirarud and Suneepore Suwanmaneepong, 2560) ศึกษา
ความสามารถในการท าก าไรของผลผลิตข้าวภายใต้โครงการเกษตรแปลงใหญ่ (A Large Agricultural Plot 
Scheme: LAPS) ในอ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยการวิเคราะห์สมการถดถอย ซึ่งเกษตรกรที่เป็น
สมาชิกในโครงการมีก าไรจากการขายเฉลี่ย 135,267.40 บาทต่อปี โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการท า
ก าไรของผลผลิตข้าวมีเพียงตัวเดียว คือขนาดของพ้ืนที่ฟาร์ม ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 ในส่วนปัจจัย เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ จ านวนแรงงานในครัวเรือน จ านวนครั้งในการเข้ารับการอบรม  และการ
เป็นสมาชิกโครงการเกษตร ไม่มีนัยส าคัญในการส่งผลต่อการท าก าไรของผลผลิตข้าวภายใต้โครงการเกษตรแปลงใหญ่ 
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     จากการตรวจเอกสาร ในด้านนโยบายเกษตรแปลงใหญ่กับภาคการเกษตรไทย การประเมินผล
โครงการ และแนวทางการพัฒนาแปลงใหญ่สู่ความส าเร็จ ท าให้ผู้ประเมินได้ทราบถึง นโยบายของรัฐบาลใน       
การขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่ ซึ่งการขับเคลื่อนโครงการยังคงมีจุดแข็ง จุดอ่อนในการด้าน ๆ ซึ่งจะใช้
ประกอบการประเมินผลในครั้งนี้ รวมทั้งได้ทราบถึงผลประเมินและตัวชี้วัดต่าง ๆ ของการประเมินผลแปลงต้นแบบ  
ปี 2559 ซึ่งการลดต้นทุนและเพ่ิมผลผลิตไม่ได้ขึ้นอยู่กับการส่งเสริมของหน่วยงานเพียงอย่างเดียวแต่คงมีปัจจัย
ภายนอกอ่ืน ๆ มาเกี่ยวข้องด้วย และด้านการตลาดเกษตรกรแปลงใหญ่ยังไม่ได้รับประโยชน์จากการส่งเสริมมากนัก 
จึงได้น ามาประกอบในการประเมินผลและก าหนดตัวชี้วัดในครั้งนี้ ในส่วนการศึกษาแนวทางการพัฒนาแปลงใหญ่         
สู่ความส าเร็จ ผู้ประเมินได้ทราบถึงปัจจัย 5 ด้านที่ท าให้แปลงใหญ่ประสบความส าเร็จ ประกอบด้วย 1) ส่งเสริม
ด้านการลดต้นทุน 2) ด้านการเพ่ิมผลผลิต 3) ด้านการพัฒนาคุณภาพผลผลิต 4) ด้านการตลาด และ5) ด้านการ
บริหารจัดการ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการตอบผลส าเร็จของโครงการแปลงใหญ่ในครั้งนี้ 

 2.4.2 แนวคิดและทฤษฎี 
                   แนวคิดด้านการผลิต ( เจนธิชา ชัยชาญ, 2558) 
   การผลิต หมายถึง การสร้างเศรษฐทรัพย์และบริการต่าง ๆ เพ่ือบ าบัดความต้องการ    
ของมนุษย์ การผลิตสิ่งของและบริการทุกอย่าง จะต้องเป็นการสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจขึ้นใหม่ การผลิต
หรือการสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจขึ้นใหม่ อาจจัดอยู่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เช่น การสร้างรูปร่างผลิตผล
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของปัจจัยการผลิตต่างๆ เพ่ือให้เกิดสินค้าตามลักษณะและรูปร่างที่ต้องการเพ่ือ
เพ่ิมความพอใจให้แก่ผู้ใช้ และผู้บริโภคมากท่ีสุด 
   กระบวนการผลิต (Production Process) มีองค์ประกอบที่ส าคัญ 3 ประการ อันได้แก่ ปัจจัย
น าเข้า (Input) กระบวนการแปลงสภาพ (Conversion Process) และผลผลิต (Output) โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
   1) ปัจจัยน าเข้า (Inputs) คือทรัพยากรที่ใช้ผลิตทั้งที่เป็นสินทรัพย์ที่มีตัวตน (Tangible 
Assets) เช่น ดิน เครื่องจักร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน ( Intangible Assets) เช่น แรงงานระบบ   
การจัดการข่าวสาร ทรัพยากรที่ใช้จะต้องมีคุณสมบัติและประโยชน์ใช้สอยที่เหมาะสม และมีต้นทุนการผลิตที่ต่ า 
เพ่ือให้สินค้าส าเร็จรูปสามารถแข่งขันทางด้านราคาได้ในท้องตลาด 
   2) กระบวนการแปลงสภาพ (Conversion Process) เป็นขั้นตอนที่ท าให้ปัจจัยน าเข้า  
ที่ผ่านเข้ามามีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ได้แก่ รูปลักษณ์ (Physical) โดยการผ่านกระบวนการผลิตในโรงงาน 
(Location) โดยการขนส่ง การเก็บเข้าคลังสินค้า การแลกเปลี่ยน (Exchange) โดยการค้าปลีก การค้าส่ง การให้
ข้อมูล (Informational) โดยการติดต่อสื่อสาร และจิตวิทยา (Psychological) โดยการนันทนาการ ฯลฯ 
   3) ผลผลิต (Outputs) เป็นผลได้จากกระบวนการผลิตที่มีมูลค่าสูงกว่าปัจจัยน าเข้าที่ร่วมกัน         
อันเนื่องมาจากได้ผ่านกระบวนการแปลงสภาพ ผลผลิตแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ  คือ สินค้าและบริการขั้นสุดท้ายที่ได้
จากการท างานร่วมกันของปัจจัยการผลิตต่าง  ๆที่มีอรรถประโยชน์มากกว่าศูนย์ (Goods and Service) 

        แนวคิดด้านต้นทุนการผลิต (เจนธิชา ชัยชาญ, 2558) 
    ต้นทุนการผลิต (Cost of Production) คือ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการจัดการและด าเนินการ
เกี่ยวกับการผลิต ต้นทุนการผลิตมีอยู่หลายประเภทด้วยกัน เช่น ต้นทุนค่าเสียโอกาส (Opportunity Cost) 
ต้นทุนที่เป็นตัวเงิน (Cash Cost) และต้นทุนที่ไม่เป็นตัวเงิน (Non Cash Cost) ต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปร เป็นต้น 
   ต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปร (Fixed Cost and Variable Cost) ปัจจัยการผลิตใด ๆ ก็ตาม    
จะถือว่าเป็น “ปัจจัยคงที่” ต่อเมื่อปริมาณการใช้ปัจจัยนั้นไม่เปลี่ยนแปลงตลอดระยะเวลาการผลิต แต่ถ้าปริมาณ     
การใช้ปัจจัยใดเปลี่ยนแปลงระหว่างการผลิต เราเรียกปัจจัยการผลิตนั้นว่า “ปัจจัยผันแปร” เมื่อมีการใช้ปัจจัย
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ในการผลิตสินค้าก็ย่อมมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับปัจจัยคงที่เรียกว่า ต้นทุนคงที่  และค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับปัจจัยผันแปรเรียกว่าต้นทุนผันแปร 
   1) ต้นทุนคงที่ทั้งหมด (Total Fixed Cost: TFC) เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้ปัจจัย
คงท่ี  และต้นทุนที่จะไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อจ านวนผลิตเปลี่ยนแปลง เช่น ในการท าฟาร์ม ต้นทุนคงที่ที่เป็นตัวเงิน 
ได้แก่ ค่าภาษีที่ดิน ค่าเช่าที่ดิน ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าจ้างแรงงานรายปี เป็นต้น ส่วนต้นทุนคงที่ที่ไม่ใช่เงินสด 
ได้แก่ ค่าเสื่อมของอาคารและเครื่องมือ เครื่องจักรซึ่งเกิดจากการใช้งานเป็นเวลานาน ค่าจ้างแรงงานจาก
ครอบครัวและการจัดการ เป็นต้น 
   2) ต้นทุนคงที่เฉลี่ย (Average Fixed Cost : AFC) ค านวณได้จากการเอาต้นทุนคงที่ตั้ง
หารด้วยผลผลิต ต้นทุนคงท่ีเฉลี่ยมีค่าเปลี่ยนแปลงทุกระดับการผลิต นั่นคือเมื่อผลผลิตเพ่ิมขึ้นต้นทุนคงที่เฉลี่ย
จะมีค่าลดลง 
             AFCi  = TFCi / Qi                                          (1) 
                           โดยที่       AFCi  = ต้นทุนคงท่ีเฉลี่ยของตัวอย่างที่ i 
          TFCi = ต้นทุนคงท่ีทั้งหมดของตัวอย่างที่ i 
     Qi    = ปริมาณผลผลิตของตัวอย่างที่ i 
   3) ต้นทุนผันแปรทั้งหมด (Total Variable Cost : TVC) เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้
ปัจจัยผันแปร ค านวณหาได้จากการน าจ านวนปัจจัยผันแปรทั้งหมดคูณด้วยราคาของปัจจัยผันแปรต่อหน่วย 
     TVCi = PXi*Xi + PXi*Xi + ………+ PXn*Xn                (2) 
                            โดยที่       TVCi = ต้นทุนผันแปรทั้งหมด 
                                           PXi = ราคาของปัจจัยผันแปรต่อหน่วยตัวอย่างที่ i 
                                             Xi = ปัจจัยผันแปรตัวอย่างที่ i   
   4) ต้นทุนผันแปรเฉลี่ย (Average Variable Cost : AVC) ค านวณได้จากการเอาต้นทุน
ผันแปรทั้งหมดตั้งหารด้วยผลผลิต [ AVC = TVC/Q ] ต้นทุนผันแปรเฉลี่ยมีค่าเปลี่ยนแปลงไปตามระดับการผลิต      
เส้นต้นทุนผันแปรเฉลี่ยจะค่อย ๆ ลดลงจนต่ าสุด ณ ผลผลิตระดับหนึ่ง ถ้าหากท าการผลิตเพ่ิมขึ้นไปเรื่อย ๆ          
เส้นต้นทุนผันแปรเฉลี่ย จะค่อย ๆ เพ่ิมขึ้น นอกจากนั้นเราสามารถค านวณหาต้นทุนผันแปรทั้งหมด ได้จากต้นทุน      
ผันแปรเฉลี่ยคูณด้วยจ านวนผลผลิต ดังนี้ 
     AVCi  = TVCi * Qi                                           (3)  
                           โดยที่       AVCi = ต้นทุนผันแปรเฉลี่ยของตัวอย่างที่ i 
                                          TVCi = ต้นทุนผันแปรทั้งหมดของตัวอย่างที่ i 
                                             Qi = ผลผลิตตัวอย่างที่ i               
   5) ต้นทุนทั้งหมด (Total Cost :TC) คือ ผลรวมของต้นทุนคงที่กับต้นทุนผันแปร เมื่อไม่มี
การใช้ปัจจัยผันแปรเลย (การผลิตเท่ากับ 0) ต้นทุนทั้งหมดจะมีค่าเท่ากับต้นทุนคงที่ เส้นต้นทุนทั้งหมด        
จะมีรูปร่างเหมือนกับเส้นต้นทุนผันแปร แตกต่างกันตรงที่จุดเริ่มต้น (Origin) ของเส้นต้นทุนทั้งหมดจะเริ่มที่จุดก าเนิด 
     TCi = TFCi + TVCi                                            (4) 
                           โดยที่       TCi = ต้นทุนทั้งหมดของตัวอย่างที่ i 
                                        TFCi = ต้นทุนคงท่ีทั้งหมดของตัวอย่างที่ i 
                                        TVCi = ต้นทุนผันแปรทั้งหมดของตัวอย่างที่ i 
   6) ต้นทุนการผลิตต่อไร่  คือ ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดของตัวอย่างที่  i (บาท) หารด้วย              
เนื้อที่เพาะปลูกของแปลงตัวอย่างที่  i (ไร่) 
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     TCRi    =     TCi / Ai                                                           (5) 
    โดยที่ TCRi =     ต้นทุนการผลิตต่อไร่ของตัวอย่างที่ i (บาท) 
      TCi =     ต้นทุนการผลิตรวมของตัวอย่างที่ i 
             หรือค่าใช้จ่ายในการผลิตรวมของตัวอย่างที่ i (บาท) 
         Ai =     เนื้อท่ีปลูกของตัวอย่างที่ i (ไร่) 
   7) ผลผลิตต่อไร่ คือ ผลผลิตทั้งหมดของตัวอย่างที่ i (กก.) หารด้วย เนื้อที่ปลูกของตัวอย่างที่ i (ไร่) 
        Yi =     Pi / Ai                                                          (6) 
    โดยที่   Yi =     ผลผลิตต่อไร่ของตัวอย่างที่ i (กก.) 
       Pi =     ผลผลิตทั้งหมดของตัวอย่างที่ i (กก.) 
                                           Ai =     เนื้อท่ีปลูกของตัวอย่างที่ i (ไร่) 
   8) ต้นทุนการผลิตต่อกิโลกรัม คือ ต้นทุนการผลิตต่อไร่ของตัวอย่างที่ i (บาท) หารด้วยผลผลิต
ต่อไร่ของตัวอย่างที่ i (กก.) 
      TCKi =     TCRi  / Yi                                             (7) 
                                           โดยที่ TCKi =     ต้นทุนการผลิตต่อกิโลกรัมของตัวอย่างที่ i (บาท) 
      TCRi =     ต้นทุนการผลิตต่อไร่ของตัวอย่างที่ i (บาท) 
                                              Yi =     ผลผลิตต่อไร่ของตัวอย่างที่ i (กก.) 

        แนวคิดรายได้จากการผลิต (เจนธิชา ชัยชาญ, 2558)  

     รายได้ที่ผู้ผลิตได้รับจากการขายผลผลิตในราคาท่ีก าหนด ซึ่งถ้าราคาสินค้าสูงขึ้นจ านวน
สินค้าที่ขายได้มีปริมาณลดลงรายได้จากการผลิตจะลดลงด้วย และเนื่องจากราคาของสินค้า  ในแต่ละระดับ   
คือรายรับของผู้ผลิต  จากการขายสินค้านั้น ๆ ดังนั้น ราคาต่อหน่วยสินค้า ณ ระดับการขายจะเท่ากับรายรับเฉลี่ย 
(Average Revenue : AR) ของผู้ผลิต ณ ระดับการขาย 
   1) รายรับรวม (Total Revenue : TR) หมายถึง รายรับทั้งหมดที่ผู้ผลิตได้รับจากการขายสินค้า 
รายรับรวมหาได้จาก 
     TRi      =     Pi * Qi                              (8) 
                            โดยที่       TRi       =    รายรับรวมของตัวอย่างที่ i 
                 Pi      =     ราคาสินค้าต่อหน่วยของตัวอย่างที่ i 
       Qi      =     ปริมาณสินค้าที่ขายไดข้องตัวอย่างที่ i 
   2) รายรับเฉลี่ย (Average Revenues : AR) หมายถึง รายรับรวมเฉลี่ยต่อจ านวนสินค้า
ทั้งหมดท่ีขายได้ รายรับเฉลี่ยหาได้จาก

 

                  i

i
i

Q

TR
AR                                                 (9) 

                            โดยที่       ARi       =    รายรับเฉลี่ยของตัวอย่างที่ i 
              TRi       =    รายรับรวมของตัวอย่างที่ i 
       Qi      =    ปริมาณสินค้าที่ขายไดข้องตัวอย่างที่ i 
   3) รายรับเพ่ิม (Marginal Revenue :MR) หมายถึง รายรับรวมที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อขาย
สินค้าเปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วย รายรับเพิ่มหาได้จาก 

           
     i

i
i

Q

TR
MR




                                              (10) 



12 
 

                            โดยที่      MRi      =    รายรับเพ่ิมของตัวอย่างที่ i  
                iTR      =    ส่วนเปลี่ยนแปลงของรายรับรวมตัวอย่างที่ i 
            iQ        =    ส่วนเปลี่ยนแปลงของจ านวนสินค้าที่ขายไดต้ัวอย่างที่ i   
   4) ความสัมพันธ์ระหว่างรายรับรวม (TR) รายรับเฉลี่ย (AR) และรายรับเพิ่ม (MR)  
    รายรับเฉลี่ยจะมีค่าลดลงเมื่อขายสินค้าได้เพ่ิมขึ้นและมีค่ามากกว่ารายรับเพ่ิมเสมอ     
ไม่ว่า จะขายสินค้าได้จ านวนเท่าใด ในขณะที่รายรับเพ่ิมมีค่าเป็นบวก รายรับรวมจะเพ่ิมขึ้นเมื่อขายสินค้าได้
เพ่ิมขึ้น เมื่อรายรับเพ่ิมมีค่าเป็นศูนย์ รายรับรวมจะมีค่าสูงสุด เมื่อรายรับเพ่ิมมีค่าเป็นลบ รายรับรวมจะมีค่า
ลดลงเมื่อขายสินค้าเพ่ิมข้ึน ในขณะที่รายรับรวมมีค่าเพ่ิมข้ึน รายรับเฉลี่ยและรายรับเพิ่มจะมีค่าลดลง 

         แนวคิดเกี่ยวกับประเภทของการประเมินผล (บรรเทิง มาแสง, 2546) 
   การประเมินผลโครงการแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ตามระยะเวลาของโครงการดังนี้  
   1) การประเมินผลก่อนการด าเนินงานโครงการ (Pre-Evaluation) เป็นการประเมินผลก่อนที่
จะท าโครงการ วัตถุประสงค์ในการประเมินผลครั้งนี้ เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ โดยการวิเคราะห์ว่าผลที่
จะได้ตามโครงการนั้น คุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่ เป็นการวิเคราะห์เสนอต่อผู้มีหน้าที่ในการอนุมัติโครงการ 
   2) การประเมินผลระหว่างการด าเนินงานโครงการ (Ongoing Evaluation) เป็นการ
ประเมินผลระหว่างการด าเนินงานตามโครงการ ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตที่ได้ 
(Output) กับผลกระทบในระยะสั้นของโครงการ (Effect) มีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานให้ดีขึ้น 
ซึ่งจะเป็นการป้องกันโครงการไม่ให้ล้มเหลว นอกจากนี้บทเรียนที่ได้จากการประเมินผลยังสามารถน าไปใช้
ประยุกต์ในการจัดท าโครงการอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายกันได้ 
   3) การประเมินโครงการหลังสิ้นสุดแล้ว (Post Evaluation) การประเมินผลในลักษณะนี้ 
เป็นการประเมิน ผลกระทบ (Impact) อันเกิดจากการท างานของโครงการ โดยเปรียบเทียบผลกระทบทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคม ก่อนด าเนินงาน ระหว่างด าเนินงานและหลังด าเนินงาน เป็นการวิเคราะห์ว่าผลด าเนินงาน
นั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ อย่างไร นอกจากนี้บทเรียนซึ่งไม่ว่าจะเป็นความส าเร็จหรือล้มเหลว
ของโครงการ จะได้น าไปประกอบการพิจารณาแนวทางในการวางโครงการอ่ืน ๆ ต่อไป 

  ตัวแบบเชิงตรรกะ (Logic Model) (วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์, 2553) 
 ตัวแบบเชิงตรรกะ เป็นวิธีการสื่อที่เป็นระบบ และเห็นภาพได้ชัดเจนที่น าเสนอความเข้าใจ

ร่วมกันเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรในการปฏิบัติงานของแผนงาน การจัดท ากิจกรรมและการ
เปลี่ยนแปลงหรือผลงานที่ต้องการบรรลุผลส าเร็จ (W.K. Kellogg Foundation, 2004) 

ตัวแบบเชิงตรรกะ มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 
1) ทรัพยากรต่าง ๆ (Resources) เช่น คน เงิน การจัดการองค์การ และชุมชนที่แผนงาน

สามารถจัดหาได้เพ่ือด าเนินงาน หรือที่เรียกว่า ปัจจัยน าเข้า (Inputs) 
2) กิจกรรมของแผนงาน (Program Activities) แผนงานคือสิ่งที่จัดท าขึ้นโดยใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ส่วน

กิจกรรมเป็นทั้งกระบวนการ เครื่องมือ เหตุการณ์ เทคโนโลยี และกิจกรรมการพัฒนานี้จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง หรือ
ผลงานที่ต้องการให้บรรลุผลส าเร็จ ได้แก่ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ (Outputs , Outcomes และ Impacts) 

3) ผลผลิต (Outputs) เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการจัดกิจกรรมของแผนงานและ
อาจครอบคลุมถึงประเภท ระดับ และเป้าหมายของการให้บริการที่ส่งมอบของแผนงาน 
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4) ผลลัพธ์ (Outcomes) เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความรู้ ทักษะ สถานภาพและ
ระดับของหน้าที่การงานของผู้มีส่วนร่วมในแผนงาน ผลลัพธ์ระยะสั้นวัดได้ภายใน 1 - 3 ปี ผลลัพธ์ระยะยาว 
วัดได้ภายใน 4 - 6 ปี และน าไปสู่ผลกระทบได้  

5) ผลกระทบ (Impacts) เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งใจ และไม่ตั้งใจที่ เกิดขึ้นในองค์การ 
ชุมชน หรือระบบ อันเป็นผลสืบเนื่องจากการจัดท ากิจกรรมของแผนงานที่ปรากฎในช่วง 7 - 10 ปี ของการ
ด าเนินงานตามแผนงาน ซึ่งโดยปกติมักจะท าการประเมินผลกระทบเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผนงาน 
 นักประเมินผลบางท่านเห็นว่าตัวแบบเชิงตรรกะ เป็นทฤษฎีแผนงาน (Program Theory) เพราะว่า
เน้นการอธิบายกระบวนการท างานของแผนงานที่เป็นปัจจัย ซึ่งมีอิทธิพลต่อผลสุดท้ายที่เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดแผนงาน 

 
                 การสร้างเครื่องมือการวัดข้อมูลเชิงคุณภาพ  
     ตัวชี้วัดทางกายภาพ เช่น เพศ หรือตัวชี้วัดที่บอกความแตกต่าง เช่น ระดับการศึกษา อายุ            
ผู้ประเมินหรือผู้วิจัยสามารถวัดค่าตัวชี้วัดได้ไม่ยากนักแต่ตัวชี้วัดบางตัวไม่สามารถวัดได้จากการสังเกต        
หรือสอบถาม ถึงความแตกต่างได้ เช่น ทัศนคติ ความรู้ หรือความเข้าใจ เป็นต้น ตัวชี้วัดเหล่านี้ต้องใช้เครื่องมือวัด
ที่ผู้ประเมินหรือผู้วิจัยต้องสร้างขึ้นมาพิเศษเพ่ือวัดข้อเท็จจริงได้อย่างแม่นย าและเที่ยงตรง ในการประเมินครั้งนี้   
ได้น ามาตรวัดแบบลิเคิทสเกล (Likert Scale) ที่สร้างขึ้นโดย Rensis Likert มาใช้ในการวัดข้อมูลเชิงคุณภาพ          
โดยก าหนดระดับของการแสดงความคิดเห็นในข้อถามก าหนดความคิดเห็นแต่ละระดับ ดังนี้ (ศูนย์ประเมินผล, 2556) 
     5  คะแนน         ส าหรับมาก    
     4  คะแนน       ส าหรับค่อนข้างมาก    
     3  คะแนน                   ส าหรับปานกลาง 
     2  คะแนน       ส าหรับค่อนข้างน้อย    
     1  คะแนน         ส าหรับน้อย  
   ต่อจากนั้นก็มาก าหนดเกณฑ์คะแนนเป็นช่วง ๆ มีวิธีค านวณหาค่าคะแนนได้ดังนี้  
 
 

“ทรัพยากรที่มีความ
จ าเป็นจริงๆ ส าหรับการ
ด าเนินงานของแผนงาน”  

“ถ้าได้น า
ทรัพยากรเข้าสู่
แผนงานแล้ว...ก็
จะจัดท ากิจกรรม

ได”้  

“ถ้าจัดท ากิจกรรม
ได้แล้ว...ก็จะส่ง
มอบผลิตภัณฑ์/
บริการให้แก่

ผู้รับบริการได้”  

“ถ้าจัดท ากิจกรรม
ตามที่ตั้งใจได้ 

แล้วเสร็จ...ก็จะท า
ให้ผู้รับบริการได้รับ

ประโยชน์ตามที ่
ตั้งใจไว้”  

“ถ้าผู้รับบริการ
ได้รับประโยชน์ 
ได้ตามที่ตั้งใจไว้
แล้ว...ก็จะส่งผล

ให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของ
องค์กร ชุมชน 

หรือระบบตามที่
คาดหวัง” 

         

ทรัพยากร/ 
ปัจจัยน าเข้า 

(Resources/Inputs) 

 กิจกรรม 
(Activities) 

 ผลผลิต 
(Outputs) 

 ผลลัพธ ์
(Outcomes) 

 ผลกระทบ 
(Impacts) 

         
แผนงานที่จัดเตรียมไว้  ผลที่ตั้งใจหรือผลที่คาดหวังไว้ 

ที่มา : W.K. Kellogg Foundation, 2004 

ภาพที่ 2.1 แบบจ าลองโลจิค (Logic Model) 
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-  จัดท าแผนรายแปลง/แผนธุรกิจ 
- พัฒนาผู้จัดการแปลง 
- การอบรมถ่ายทอดความรู้เกษตรกร 
- การสนับสนุนปัจจัยการผลิต/ 
  เครื่องจักรกลทางการเกษตร/แหล่งน้ า 
- การยกระดับมาตรฐานและเพ่ิม   
  มูลค่าสินค้าเกษตร 
- การเชื่อมโยงตลาด 
- การบริหารจัดการกลุ่ม 

 

- เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ 
 - เกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต 
- เกษตรได้รับการส่งเสริมการยกระดับ   
  มาตรฐานสินค้าเกษตร 
 - แปลงใหญ่มีการท าข้อตกลงซื้อขายผลผลิต 
   ร่วมกัน 
- เกษตรกรรวมวางแผนบรหิารจดัการกลุ่ม/ซื้อ  
 ปัจจัยการผลิต/รวมกันผลิต/รวมกลุ่มจ าหน่าย 

 

 
 

      คะแนนมาก – คะแนนน้อย 
                      จ านวนระดับ 
         =           5 – 1     =   0.8 
                                                                        5 
   โดยที่   คะแนนมาก  คือ  คะแนนที่ก าหนดมาก (ในที่นี้ = 5)  
    คะแนนน้อย  คือ  คะแนนที่ก าหนดน้อย (ในที่นี้ = 1) 
จ านวนระดับ คือ ระดับการวัดที่ก าหนด ซึ่งสามารถก าหนดได้หลายระดับ เช่น 3 ระดับ 4 ระดับ หรือ 5 ระดับ 
ในที่นี้คือ 5 ระดับ 
2.5 กรอบแนวคิดในการประเมินผล 
       จากการศึกษากรอบแนวคิด และทฤษฎีต่าง ๆ สามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการประเมินผล
โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2559 – 2561 ได้ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.2 กรอบแนวคิดในการประเมินผลโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

 ช่วงคะแนนเฉลี่ย    = 

   - งบประมาณภาครัฐ/สินเชื่อแปลงใหญ่  
  - หน่วยงานบูรณาการ 
  - การบริหารโครงการ 
  - จ านวนแปลง/พ้ืนที่และเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 
  - หลักสูตรถ่ายทอดความรู ้
 

 

Inputs 

Activities 

- เกษตรกรน าองค์ความรู้ไปปฏิบัติ 
- ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยลดลง 
- ผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 
- สินค้าของเกษตรกรได้รับการรับรอง 
  มาตรฐานสินค้าเกษตร 
- เกษตรกรน าสินค้าไปจ าหน่ายกับภาค  
  เอกชนที่ท าข้อตกลงร่วมกันไว้ 
- เกษตรกรซื้อปัจจัยการผลิตในราคาที่ถูกลง 
-  มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจในแปลงใหญ่ 

 

 

Outcomes 

Outputs 



15 
 

2.6 วิธีการประเมินผล 
 2.6.1 รูปแบบประเมินผล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
         จากการศึกษาแนวคิดของตัวแบบตรรกะ (Logic Model) ซึ่งเป็นรูปแบบของกระบวนการใน   
เชิงเหตุและผล สามารถน ามาใช้เป็นเครื่องมืออธิบายกระบวนการของการประเมินผล ที่เน้นความเชื่อมโยงการใช้ 
ทรัพยากรในกิจกรรมของโครงการ รวมถึงผลได้และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น จึงได้น าตัวแบบดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ใน
การประเมินผลครั้งนี้ ส่วนผลกระทบเนื่องจากต้องใช้ระยะเวลานานในการประเมินผล ครั้งนี้จึงยังไม่ได้ด าเนินการ
ประเมินผลกระทบของโครงการ ดังกล่าว  
 2.6.2 ประเภทการประเมินผล  
          การประเมินผลครั้งนี้เป็นการประเมินผลระหว่างการด าเนินงานโครงการ (Ongoing Evaluation) 
ซึ่งมุ่งเน้นพิจารณาปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ์ ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจาก การด าเนินโครงการ 
เพ่ือน าผลที่ได้รับไปปรับปรุงการด าเนินงานโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายต่อไป 
 2.6.3 แผนแบบการประเมินผล เป็นการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานก่อนและหลังมีโครงการ และ
เปรียบเทียบกับเป้าหมายของโครงการ  
 2.6.4 ประเด็นและตัวชี้วัด  
        จากแนวคิดของการประเมินผลที่น ามาประยุกต์ใช้  ได้สร้างเป็นประเด็นที่ต้องการประเมิน  และ
ตัวชี้วัด โดยเกณฑ์ที่ใช้เปรียบเทียบในครั้งนี้จะเป็นการเปรียบเทียบกับเป้าหมาย และก่อนหลังมีโครงการ ดังนี้  
(ตารางท่ี 2.1) 

ตารางท่ี 2.1 ประเด็น และตัวชี้วัด 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน 

1.ปัจจัยน าเข้า  
 1.1 งบประมาณ 
         1.1.1 งบประมาณภาครัฐ 
          
         1.1.2 สินเช่ือแปลงใหญ่  
 
 1.2 หน่วยงานร่วมด าเนินงานโครงการ 
 1.3 การบริหารโครงการ 
     1.4 จ านวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
 
     1.5 หลักสูตรการถ่ายทอดความรู้ 
 

 
 
- จ านวนงบประมาณที่สนับสนุนโครงการ 
- ร้อยละความเพียงพอ/ความทันเวลาของงบประมาณ 
- จ านวนสินเช่ือเง่ือนไขพิเศษส าหรับสมาชิกแปลงใหญ่ 
- จ านวนแปลงท่ีได้รับอนมุัติสินเชื่อแปลงใหญ่ 
- จ านวนหน่วยงานร่วมปฏิบัติงานทั้งภาครัฐ และเอกชน 
- จ านวนคณะกรรมการระดับส่วนกลาง/ระดับจังหวัด 
-  จ านวนแปลง พื้นที่และเกษตรกรที่ผ่านการพิจารณา 
  คณะกรรมการอ านวยการขับเคลื่อนนโยบายกษ.ฯ (CoO) 
- จ านวนหลักสูตรฯการถ่ายทอดความรู้ 5 ด้าน ได้แก่  
  ด้านการลดต้นทุน/ด้านการเพิ่มผลผลติ/ ด้านคุณภาพ 
  ผลผลิต/ด้านการตลาด/ด้านการบริหารจดัการ 

 
 

เท่ากับเป้าหมาย 
- 

เทา่กับ 20,000 ล้านบาท 
เท่ากับ 2,000 แปลง 

23 หน่วยงาน 
เท่ากับเป้าหมาย 
เท่ากับเป้าหมาย 

 
เท่ากับเป้าหมาย 

 

2. กิจกรรม (Activities) 
     2.1 การจัดท าแผนรายแปลง/แผนธุรกิจ 
     2.2 การพัฒนาผู้จัดการแปลง 

 
- ร้อยละแปลงที่ด าเนินการจัดท าแผนรายแปลง/แผนธุรกิจ 
- จ านวนผู้จัดการแปลงเข้ารับการอบรมถ่ายทอดความรู้ 

 
เท่ากับเป้าหมาย 

597 ราย 
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ตารางที่ 1 ประเด็น และตัวชี้วัด (ต่อ) 
ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน 

     2.3 การอบรมถ่ายทอดความรู้ 
   
 
 
 
 
 
      
     2.4 การสนับสนุนแหล่งน้ า/การ    
          ปรับปรุงบ ารุงดิน/เครื่องจักรกล/ 
          ปัจจัยการผลิตในแปลงใหญ ่
 

    2.5 การยกระดับมาตรฐานและ    
         เพิม่มูลค่าสินค้าเกษตร 

    2.6 การเช่ือมโยงตลาดและการ 
         บริหารจัดการกลุ่ม 
 
 

- ร้อยละแปลงทีไ่ด้รับการถ่ายทอดงานวิจัย/นวัตกรรม  (แปลง 
  ปี 59) การเพิ่มประสิทธิภาพ/นวัตกรรม (แปลงปี 60) การลด 
  ต้นทุนการผลิต/เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (แปลงปี 61) 
- ร้อยละแปลงทีไ่ดร้ับการพัฒนาเกษตรกรเปน็ Smart Farmer 
- ร้อยละแปลงที่ได้รับการส่งเสริมวางแผนบริหารจัดการกลุ่มร่วมกัน 
- ร้อยละแปลงที่ได้รับการพัฒนาขบวนการรวมกลุ่มในรูปกลุ่ม  
  เกษตรกร (นิติบุคคล)/วสิาหกิจชุมชน/สหกรณ ์
- ร้อยละแปลงที่ได้รับการพัฒนาตลาด/เพิ่มช่องทางจ าหน่าย 
- จ านวนแปลง/เกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนแหล่งน้ าในแปลงใหญ่  
-  จ านวนแปลง/พื้นที่ได้รบัการปรับปรุงบ ารุงดินในแปลงใหญ ่
- ร้อยละแปลงที่ไดร้ับการสนับสนุนเครื่องจักรกลทางการเกษตร/    
  ปัจจัยการผลิต/แปลงเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพในแปลงใหญ ่
- ร้อยละแปลงที่ด าเนินการพัฒนาคุณภาพสินค้าเพื่อการรับรอง 
  มาตรฐานสินค้าเกษตร/เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 
- ร้อยละแปลงที่มีการเช่ือมโยงตลาดในแปลงใหญ่ 
- ร้อยละแปลงที่ได้รับการส่งเสริมรวมกลุ่มซื้อปัจจัยการผลิต/  
  รวมกลุ่มผลิต/รวมกลุ่มจ าหน่ายผลผลิต 
- ร้อยละแปลงท่ีได้รับการส่งเสริม/สนับสนุนให้เข้าสู่การ   
  เป็นผู้ประกอบการธุรกิจ (แปลงปี 2559) 

เท่ากับเป้าหมาย 
 

 
เท่ากับเป้าหมาย 
เท่ากับเป้าหมาย 
เท่ากับเป้าหมาย 

 
เท่ากับเป้าหมาย 

เท่ากับเป้าหมาย 
เท่ากับเป้าหมาย 
เท่ากับเป้าหมาย 

 

เท่ากับเป้าหมาย 
 

เท่ากับเป้าหมาย 

เท่ากับเป้าหมาย 
 

เท่ากับเป้าหมาย 

3. ผลได้ (Outputs) 

      3.1 ด้านการไดร้ับถ่ายทอดความรู้ 

      3.2 เกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลง   
     3.3 ด้านการสนับสนุนแหล่งน้ า/ 
            เครื่องจักรกล/ปัจจัยการผลิต 
     3.4 ด้านการปรับปรุงบ ารุงดิน/ 
          คุณภาพน้ า/คุณภาพฟาร์ม 
     3.5 การได้รับการยกระดับ   
         มาตรฐานและเพิ่มมลูค่า  
         สินค้าเกษตร 

     3.6 ด้านพัฒนาการตลาด/ 
         เชื่อมโยงตลาดในแปลงใหญ่ 
 
     3.7 ด้านการบรหิารจดัการกลุม่ 
    

 

- ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ 

- ร้อยละของแปลงที่เกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลง 
- ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนแหล่งน้ า    
  เครื่องจักรกลทางการเกษตร/ปัจจัยการผลิตในแปลงใหญ ่
- ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการปรับปรุงบ ารุงดิน/น้ า/ 
  คุณภาพฟารม์ในแปลงใหญ ่
- ร้อยละของเกษตรที่ได้รับการส่งเสริมการยกระดับมาตรฐาน  
  สินค้าเกษตร/เพิ่มมูลคา่สินค้าเกษตร 
 

- ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ด้านการตลาด 
- ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ 
- จ านวนแปลงท่ีท าข้อตกลงซื้อขายผลผลติร่วมกัน 
- ร้อยละของเกษตรกรที่รวมกันวางแผนบริหารจัดการกลุ่ม/ 
  ซื้อปัจจัยการผลิตร่วมกัน/รวมกนัผลิต/รวมกลุ่มจ าหน่าย 
  ผลผลิตในนามกลุ่มแปลงใหญ ่
 

 

   เท่ากับเป้าหมาย 

       594 ราย 

   เท่ากับเป้าหมาย 
     
   เท่ากับเป้าหมาย 
 
   เท่ากับเป้าหมาย 
 
 

   เท่ากับเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
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ตารางที่ 1 ประเด็น และตัวชี้วัด (ต่อ) 
ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน 

4. ผลลัพธ์ (Outcomes) 
     4.1 ด้านการน าความรู้/ปัจจยัการผลิตไปปฏิบตั ิ
      4.2 ด้านต้นทุนการผลติ 
 
      
     4.3 ด้านการเพิ่มผลผลติ 

 

     4.4 ด้านคณุภาพผลผลติ 
      4.5 ด้านการตลาด 
 
 
     4.6 ด้านการบริหารจัดการกลุม่ 
 
      
 

     4.7  ด้านมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรในแปลงใหญ่ 
    4.8 ความพึงพอใจ 
          4.8.1 ด้านผลการด าเนินงานแปลงใหญ่ 
 
          4.8.2 ด้านความร่วมมือในแปลงใหญ่ 
          4.8.3 ด้านการด าเนินงานของ 
                  ผู้จัดการแปลงในแปลงใหญ ่
          4.8.4 ด้านภาพรวมของโครงการ 
  

      
          4.8.5 ด้านความยั่งยืนของระบบ 
                 ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

 
- ร้อยละเกษตรกรที่น าองค์ความรู้/ปัจจัยการผลิตไปปฏิบัต ิ
- ร้อยละของเกษตรกรที่มีต้นทุนการผลิตต่อหน่วยที่ลดลง 
-  ร้อยละของตน้ทุนการผลติต่อหน่วยที่ลดลงเปรยีบเทียบ     
   ก่อนและหลังมีโครงการ 
-  ร้อยละของเกษตรกรที่มีผลผลิตต่อหน่วยท่ีเพิ่มขึ้น 
-  ร้อยละของผลผลิตต่อหน่วยที่เพิ่มขึ้นเปรียบเทียบ      
   ก่อนและหลังมีโครงการ 
- จ านวนเกษตรกรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร 
- ร้อยละของเกษตรกรที่น าผลผลิตไปจ าหน่ายกับภาคเอกชน    
  /หน่วยงานท่ีท าข้อตกลงร่วมกันไว้ 
- ร้อยละเกษตรกรที่จ าหนา่ยสินค้าเกษตรไดต้ามราคาที่ตกลงกันไว ้
- ร้อยละของเกษตรกรที่ซื้อปัจจัยการผลิตในราคาที่ถูก  
  กว่าท้องตลาด    
- ร้อยละของแปลงท่ีสามารถต่อรองราคาซื้อขายผลผลิต  
  กับผู้ประกอบการได ้
- จ านวนมลูค่าเพิ่มทางเศรษฐกจิในแปลงใหญ ่
 
- ระดับการบูรณาการระหว่างหน่วยงานในแปลงใหญ่ 
- ระดับความต่อเนื่องในการด าเนนิงานโครงการ 
- ระดับความร่วมมือของคณะท างานกลุ่ม/สมาชิกในแปลงใหญ่ 
- ระดับความสามารถในการบริหารจัดการกลุ่ม/ความรู้    
  ความสามารถในการด าเนินงานแปลงใหญ ่
- ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรในการลดต้นทุนการผลติ/ 
   เพิ่มผลผลติต่อหน่วย/การพัฒนาคณุภาพผลผลติ/          
   การเช่ือมโยงตลาด/การบริหารจัดการกลุ่ม 
- ร้อยละของเกษตรกรที่โครงการฯเปน็ประโยชน์ต่อเกษตรกร 
- ร้อยละของเกษตรกรที่โครงการฯควรด าเนินการต่อไป 

 
เท่ากับเป้าหมาย 
เท่ากับเป้าหมาย 

     ร้อยละ 20 
 
 เท่ากับเป้าหมาย 

     ร้อยละ 20 
 

  เท่ากับเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
 
   เทียบกับเป้าหมาย 
 
   เท่ากับเป้าหมาย 
 

   ระดับมากข้ึนไป 
   ระดับมากข้ึนไป 
   ระดับมากข้ึนไป 
   ระดับมากข้ึนไป 
 
   ระดับมากข้ึนไป 
 
 
   ระดับมากข้ึนไป 
   ระดับมากข้ึนไป 

 

 2.6.5 การรวบรวมข้อมูล  
  1) วิธีการรวบรวมข้อมูล ศูนย์ประเมินผลร่วมกับส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 -12 รวบรวม
ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามผู้จัดการแปลง แบบสัมภาษณ์เกษตรกร เอกสารโครงการ รายงานความก้าวหน้าการ
ด าเนินงานโครงการ และข้อมูลจากเอกสารรายงานต่าง  ๆที่เกี่ยวข้อง  
  2) แหล่งข้อมูล ประกอบด้วย 
   2.1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  เป็นข้อมูลที่ได้จากการส ารวจข้อมูลผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในการเข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้จัดการแปลงโดยใช้แบบสอบถาม และกลุ่ม
เกษตรกรเข้าร่วมโครงการโดยใช้แบบสัมภาษณ์ ดังนี้ 
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                               (1) ผู้จัดการแปลง โดยใช้วธิีการส ามะโน (Census) ประชากรทั้งหมด จ านวน 4,007 ราย 
ประกอบด้วย  
             (1.1) แปลงใหญ่ ปี 2559 จ านวน 594 ราย  
             (1.2) แปลงใหญ่ ปี 2560 จ านวน 1,721 ราย 
             (1.3) แปลงใหญ่ ปี 2561 จ าหนวน 1,692 ราย    

                                          (2) เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ  
                                    (2.1) การก าหนดขนาดตัวอย่าง โดยใช้กฎของความชัดเจน (Rule of Thumb) ที่
ค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างในลักษณะของอัตราส่วนที่คิดเป็นร้อยละ ซึ่งตามกฎนี้ ขนาดของกลุ่มตัวอย่างทีเ่หมาะสม
กับประชากรที่มีจ านวนหลักหมืน่ ควรใช้จ านวนกลุ่มตัวอย่างอย่างน้อยร้อยละ 10 ของประชากร (Neuman, 1991)     
                                                  ดังนั้น การประเมินผลครั้งนี้จึงก าหนดขนาดแปลงตัวอย่างที่ร้อยละ 10 แยก
แปลงใหญ่ ปี 2559 แปลงใหญ่ปี 2560 และแปลงใหญ่ปี 2561 ได้จ านวนแปลงตัวอย่างทั้งสิ้น 400 แปลง โดยส ารวจ
เกษตรกรตัวอย่างแปลงใหญ่ปี 2559 จ านวน 8 รายต่อแปลง แปลงใหญ่ปี 2560 จ านวน 7 รายต่อแปลง และ   
แปลงใหญ่ปี 2561 จ านวน 5 รายต่อแปลง รวมจ านวนทั้งสิ้น 2,521 ราย  
       (2.2) สุ่มแปลงตัวอย่าง โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified 
sampling) ตามภูมิภาค โดยแยกการสุ่มแปลงตัวอย่างในแปลงปี 2559 แปลงปี 2560 และแปลงปี 2561 
หลังจากนั้นใช้วิธีการสุ่มแปลงตัวอย่างอย่างง่ายแบบไม่ใส่คืน (Sampling Without Replacement)  
        (2.3) สุ่มตัวอย่างเกษตรกร ในการส ารวจในแต่ละแปลงโดยใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างอย่างง่ายแบบไม่ใส่คืน (Sampling Without Replacement) โดยใช้ตารางเลขสุ่มเป็นเครื่องมือ โดยมี
ขั้นตอนการสุ่มตัวอย่างดังนี้ (ตารางท่ี 2.2)                                

ตารางท่ี 2.2 การก าหนดขนาดตัวอย่างเกษตรกรในการประเมินผลโครงการฯ 

ขั้นตอน/แปลงที่
เข้าร่วมโครงการ    กิจกรรม/แปลงที่เข้าร่วมโครงการ 

แปลงปี 2559 แปลงปี 2560 แปลงปี 2561 รวม 

1. ขนาดประชากร                 95,338 ราย 
                                     594 แปลง 

139,515 ราย 
 1,721 แปลง 

85,600 ราย 
1,692 แปลง 

320,453 ราย 
4,007 แปลง 

2. ขนาดแปลงตัวอย่าง      
   (ร้อยละ 10) 

 
59 แปลง   

 
172 แปลง 

 
169 แปลง 

 
400 แปลง 

3. แบ่งแปลงตาม
สัดส่วนแต่ละภูมิภาค 

N แปลง สัดส่วน    n แปลง N แปลง สัดส่วน    n แปลง N แปลง สัดส่วน     n แปลง N แปลง   n แปลง 
 
   822    80 
1,960      194 
  732        80            
  493        46  
4,007     400 

ภาคเหนือ 120 0.2 12 343 0.2 34 359 0.2 34 
ภาคตะวันออก/เหนือ 265 0.4 23 825 0.5 86 870 0.5 85 
ภาคกลาง 143 0.2 12 316 0.2 34 273 0.2 34            
ภาคใต้ 66 0.2 12 237 0.1 18 190 0.1 16 

รวม 594 1.0 59 1,721 1.0 172 1,692 1.0 169 

4. สุ่มแปลงตัวอย่าง
อย่างง่ายแบบไม่ใส่คืน  

59 แปลง  172 แปลง  169 แปลง  400 แปลง  

5. สุ่มเกษตรกรตัวอย่าง 
อย่างง่ายแบบไม่ใส่คืน 

472 ราย 1,204 ราย 845 ราย 2,521 ราย 
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                    2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารโครงการ 
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการ ฐานระบบข้อมูลโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
ของกรมส่งเสริมการเกษตร และข้อมูลจากเอกสารรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

 2.6.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 

        การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative analysis) ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้ในเชิงตัวเลขท า
การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพ่ืออธิบายให้เห็นคุณลักษณะของสิ่งที่ต้องการ
ศึกษา ท าการวิเคราะห์โดยใช้วิธีการทางสถิติอย่างง่าย ได้แก่ ค่าเฉลี่ยของข้อมูล ค่าร้อยละ และผลรวม เพ่ื อ
น าเสนอผลการศึกษาเป็นค าอธิบายประกอบตาราง 
  ทั้งนี้ การวิเคราะห์ข้อมูล ความคิดเห็น/ความพึงพอใจใช้การวัดแบบลิเคิทสเกล ((Likert Scale) 
ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
               ช่วงคะแนะเฉลี่ย                  ความหมายการประเมิน 
                   4.21 - 5.00               มีความเห็น/ความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด 
                  3.41 – 4.20              มีความเห็น/ความพึงพอใจระดับมาก                           
                   2.61 – 3.40              มีความเห็น/ความพึงพอใจระดับปานกลาง 
                                   1.81 – 2.60              มีความเห็น/ความพึงพอใจระดับน้อย                           
                   1.00 – 1.80              มีความเห็น/ความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด 

2.7  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการประเมินผล 

     ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องสามารถใช้ผลประเมินเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาสนับสนุน ส่งเสริมหรอื
ปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงานโครงการให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ รวมทั้งใช้ประกอบการ
พิจารณาในการวางแผนจัดท าโครงการที่คล้ายคลึงกันต่อไป 



บทที่ 3 
 

สภาพทั่วไปของโครงการ 
 
3.1 สภาพทั่วไปของพื้นที่โครงการ 
 3.1.1 ขนาดพื้นที่โครงการ 
                 พ้ืนที่แปลงใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งหมดจ านวน 4,358,226 ไร่ ประกอบด้วย แปลงใหญ่ปี 2559 
จ านวน 1,379,357 ไร่ แปลงใหญ่ปี 2560 จ านวน 1,770,734 ไร่ และแปลงใหญ่ปี 2561 จ านวน 1,208,135 ไร่ 
โดยพ้ืนที่ประกอบด้วย 11 กลุ่มสินค้า ซึ่งพ้ืนที่ข้าวมากที่สุด จ านวน 1,650,068 ไร่ รองลงกลุ่มพืชไร่ จ านวน 
622,479 ไร่ กลุ่มไม้ยืนต้น จ านวน 517,289 ไร่ กลุ่มไม้ผล จ านวน 201,334 ไร่ และกลุ่มปศุสัตว์ จ านวน 
143,342 ไร่ ตามล าดับ ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2561 รายละเอียดดังตารางที่ 3.1 สรุปได้ดังนี้ 
       1) แปลงใหญป่ี 2559 พ้ืนที่ทั้งหมดจ านวน 1,379,357 ไร่ โดยมีพ้ืนที่ข้าวมากที่สุด จ านวน 900,653 ไร่ 
รองลงกลุ่มไม้ยืนต้น จ านวน 207,550 ไร่ กลุ่มพืชไร่ จ านวน 168,491 ไร่ กลุ่มไม้ผล จ านวน 53,996 ไร่ และ
กลุ่มประมง จ านวน 23,154 ไร่ ตามล าดับ 
               2) แปลงใหญ่ปี 2560 พ้ืนที่ทั้งหมดจ านวน 1,770,734 ไร่ โดยมีพ้ืนที่ข้าวมากที่สุด จ านวน 
1,102,222 ไร่ รองลงกลุ่มพืชไร่ จ านวน 299,315 ไร่ กลุ่มไม้ยืนต้น จ านวน 196,002 ไร่ กลุ่มไม้ผล จ านวน 
73,211 ไร่ และกลุ่มปศุสัตว์ จ านวน 48,610 ไร่ ตามล าดับ 
      3) แปลงใหญป่ี 2561 พ้ืนที่ทั้งหมดจ านวน 1,208,135 ไร่ โดยมีพ้ืนที่ข้าวมากที่สุด จ านวน 749,415 ไร่ 
รองลงกลุ่มพืชไร่ จ านวน 154,673 ไร่ กลุ่มไม้ยืนต้น จ านวน 113,737 ไร่ กลุ่มปศุสัตว์ จ านวน 81,048 ไร่ และ
กลุ่มไม้ผล จ านวน 74,127 ไร่ ตามล าดับ 

ตารางท่ี 3.1 ขนาดพื้นที่โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่     
หน่วย : ไร่ 

   กลุ่มสินค้า 
จ านวนพื้นที่เข้าร่วมโครงการ 

        แปลงใหญ่             
        ปี 2559 

แปลงใหญ่   
ปี 2560 

    แปลงใหญ่ 
      ปี 2561 

 ภาพรวม 

1. ข้าว 900,653 1,102,222       749,415 2,752,290 
2. พืชไร่ 168,491    299,315 154,673 622,479 
3. ไม้ยืนต้น 207,550    196,002 113,737 517,289 
4. ไม้ผล 53,996    73,211 74,127 201,334 
5. พืชผัก/สมุนไพร 10,378    27,105 19,911 57,394 
6. ไม้ดอกไม้ประดับ    617     10,986 1,546 13,149 
7. หม่อนไหม       834      2,878 9,697 13,409 
8. ประมง 23,154     8,014 1,566 32,734 
9. ปศุสัตว์ 13,684    48,610 81,048 143,342 
10. แมลงเศรษฐกิจ -     2,391 1,692 4,083 
11. อ่ืน ๆ (นาเกลือ) - - 723 723 
             รวม        1,379,357    1,770,734         1,208,135 4,358,226 

ที่มา : กรมส่งเสรมิการเกษตร, 2562 
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          3.1.2 จ านวนแปลงใหญ่เข้าร่วมโครงการ 
                จ านวนแปลงใหญ่ทั้งหมดจ านวน 4,007 แปลง ประกอบด้วย แปลงใหญ่ปี 2559 จ านวน 594 แปลง 
แปลงใหญ่ปี 2560 จ านวน 1,721 แปลง และแปลงใหญ่ปี 2561 จ านวน 1,692 แปลง ประกอบด้วย 11 กลุ่มสินค้า 
ซึ่งแปลงข้าวมากที่สุด จ านวน 2,122 แปลง รองลงกลุ่มพืชไร่ จ านวน 491 แปลง กลุ่มไม้ผล จ านวน 394 แปลง 
กลุ่มไม้ยืนต้น จ านวน 379 แปลง และกลุ่มปศุสัตว์ จ านวน 271 แปลง ตามล าดับ ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2561 
รายละเอียดดังตารางที่ 3.2 สรุปได้ดังนี้ 
         1) แปลงใหญป่ี 2559 จ านวนทั้งหมด 594 แปลง แปลงข้าวมากที่สุด จ านวน 380 แปลง รองลง
กลุ่มพืชไร่ จ านวน 81 แปลง กลุ่มไม้ผล จ านวน 52 แปลง กลุ่มปศุสัตว์ จ านวน 22 แปลง และกลุ่มไม้ยืนต้น 
จ านวน 20 แปลง ตามล าดับ 
                2) แปลงใหญป่ี 2560 จ านวนทั้งหมด 1,721 แปลง แปลงข้าวมากที่สุด จ านวน 846 แปลง รองลง
กลุ่มพืชไร่ จ านวน 229 แปลง กลุ่มไม้ยืนต้น จ านวน 199 แปลง กลุ่มไม้ผล จ านวน 178 แปลง และกลุ่มปศุสัตว์ 
จ านวน 107 แปลง ตามล าดับ 
       3) แปลงใหญป่ี 2561 จ านวนทั้งหมด 1,692 แปลง แปลงข้าวมากที่สุด จ านวน 896 แปลง รองลง
กลุ่มพืชไร่ จ านวน 181 แปลง กลุ่มไม้ผล จ านวน 164 แปลง กลุ่มไม้ยืนต้น จ านวน 160 แปลง และกลุ่มปศุสัตว์ 
จ านวน 142 แปลง ตามล าดับ 

ตารางท่ี 3.2 จ านวนแปลงโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่     
หน่วย : แปลง 

   กลุ่มสินค้า 
จ านวนแปลงเข้าร่วมโครงการ 

           แปลงใหญ่ 
           ปี 2559 

    แปลงใหญ่ 
      ปี 2560 

    แปลงใหญ่ 
      ปี 2561 

     ภาพรวม 

1. ข้าว 380 846       896 2,122 
2. พืชไร่ 81    229 181 491 
3. ไม้ยืนต้น 20    199 160 379 
4. ไม้ผล 52    178 164 394 
5. พืชผัก/สมุนไพร 18    84 57 159 
6. ไม้ดอกไม้ประดับ    1     27 8 36 
7. หม่อนไหม       3      10 22 35 
8. ประมง 17     19 50 86 
9. ปศุสัตว์ 22    107 142 271 
10. แมลงเศรษฐกิจ -     22 11 33 
11. อ่ืน ๆ (นาเกลือ) - - 1 1 
             รวม        594    1,721         1,692      4,007 

ที่มา : กรมส่งเสริมการเกษตร, 2562 

         3.1.3 จ านวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 
                  เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด จ านวน 317,453 ราย ประกอบด้วย แปลงใหญ่ปี 2559 
จ านวน 92,338 ราย แปลงใหญ่ปี 2560 จ านวน 139,515 ราย และแปลงใหญ่ปี 2561 จ านวน 85,600 ราย 
เกษตรกรกลุ่มสินค้าข้าวเข้าร่วมโครงการมากที่สุด จ านวน 190,537 ราย รองลงมากลุ่มพืชไร่ จ านวน 36,683 ราย 
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กลุ่มไม้ยืนต้น จ านวน 26,152 ราย กลุ่มไม้ผล จ านวน 24,012 ราย และกลุ่มปศุสัตว์ จ านวน 17,966 ราย 
ตามล าดับ ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2561 รายละเอียดดังตารางที่ 3.3 สรุปได้ดังนี้ 
         1) แปลงใหญป่ี 2559 เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จ านวน 92,338 ราย เกษตรกรกลุ่มสินค้าข้าว
เข้าร่วมโครงการมากท่ีสุด จ านวน 60,404 ราย รองลงมากลุ่มพืชไร่ จ านวน 10,500 ราย กลุ่มไม้ยืนต้น จ านวน 
7,606 ราย กลุ่มไม้ผล จ านวน 6,414 ราย และกลุ่มปศุสัตว์ จ านวน 2,773 ราย ตามล าดับ 
                2) แปลงใหญ่ปี 2560 เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จ านวน 139,515 ราย เกษตรกรกลุ่มสินค้าข้าว
เข้าร่วมโครงการมากที่สุด จ านวน 81,920 ราย รองลงมากลุ่มพืชไร่ จ านวน 16,886 ราย กลุ่มไม้ยืนต้น จ านวน 
11,825 ราย กลุ่มไม้ผล จ านวน 10,187 ราย และกลุ่มปศุสัตว์ จ านวน 7,662 ราย ตามล าดับ 
       3) แปลงใหญ่ปี 2561 เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จ านวน 85,600 ราย โดยเกษตรกรกลุ่มสินค้าข้าว
เข้าร่วมโครงการมากท่ีสุด จ านวน 48,213 ราย รองลงมากลุ่มพืชไร่ จ านวน 9,297 ราย กลุ่มปศุสัตว์ จ านวน 
7,531 ราย กลุ่มไม้ผล จ านวน 7,411 ราย และกลุ่มไม้ยืนต้น จ านวน 6,721 ราย ตามล าดับ 

ตารางท่ี 3.3 จ านวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่     
หน่วย : ราย 

   กลุ่มสินค้า 
จ านวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 

       แปลงใหญ่ 
         ปี 2559 

   แปลงใหญ่ 
      ปี 2560 

    แปลงใหญ่ 
      ปี 2561 

   ภาพรวม 

1. ข้าว 60,404 81,920       48,213 190,537 
2. พืชไร่ 10,500    16,886 9,297 36,683 
3. ไม้ยืนต้น 7,606    11,825 6,721 26,152 
4. ไม้ผล 6,414    10,187 7,411 24,012 
5. พืชผัก/สมุนไพร 2,389    6,849 2,330 11,568 
6. ไม้ดอกไม้ประดับ 34     895 289 1,218 
7. หม่อนไหม       382      1,345 1,520 3,247 
8. ประมง 1,836     1,008 1,944 4,788 
9. ปศุสัตว์ 2,773    7,662 7,531 17,966 
10. แมลงเศรษฐกิจ -     938 323 1,261 
11. อ่ืน ๆ (นาเกลือ) - - 21 21 
             รวม           92,338        139,515 85,600    317,453 

ที่มา : กรมส่งเสรมิการเกษตร, 2562  

3.2 ข้อมูลทั่วไปเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
3.2.1 เพศ/อายุ พบว่า เกษตรกรร้อยละ 55.37 เป็นเพศชาย และร้อยละ 44.63 เป็นเพศหญิง โดย

เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่ปี 2559 เป็นเพศชาย ร้อยละ 50.30 และเป็นเพศหญิง ร้อยละ 49.70 
ส่วนแปลงใหญ่ปี 2560 เป็นเพศชาย ร้อยละ 55.10 และเพศหญิง ร้อยละ 44.90 แปลงปี 2561 เป็นเพศชาย 
ร้อยละ 58.56 และเป็นเพศหญิง ร้อยละ 41.44  
        ส่วนอายุเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า เกษตรกรมีอายุเฉลี่ย 54 ปี โดยเกษตรกรแปลงใหญ่ปี 2559 
เฉลี่ย 56 ปี แปลงใหญ่ปี 2560 เฉลี่ย 54 ปี แปลงใหญ่ปี 2561 เฉลี่ย 53 ปี แสดงว่าเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
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ส่วนใหญ่เข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ดังนั้นการส่งเสริมโครงการต้องใช้ระยะเวลาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเกษตรกร 
รายละเอียดดังตารางที่ 3.4  

3.2.2 จ านวนสมาชิกในครัวเรือน/แรงงานในครัวเรือน พบว่า ครัวเรือนเกษตรมีจ านวนสมาชิกเฉลี่ย 4 ราย 
โดยเกษตรกรแปลงใหญ่ปี 2559 2560 2561 เฉลี่ย 4 ราย ทั้งหมด ด้านแรงงานในครัวเรือน พบว่า จ านวนสมาชิกอยู่
ในวัยแรงงาน เฉลี่ย 3 ราย เป็นแรงงานภาคการเกษตร เฉลี่ย 2 ราย และเป็นแรงงานนอกภาคการเกษตร เฉลี่ย 1 ราย 
แสดงว่าครัวเรือนเกษตรที่เข้าร่วมโครงการเป็นครัวเรือนเชิงเดียว ประกอบด้วย บิดา มารดาเป็นแรงงานภาคการเกษตร 
และส่วนบุตรเป็นแรงงานนอกภาคเกษตร รายละเอียดดังตารางที่ 3.4 

     3.2.3 ประสบการณ์ท าการเกษตร พบว่า เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีประสบการณ์ท าการเกษตร 
เฉลี่ย 29 ปี โดยเกษตรกรแปลงใหญ่ปี 2559 เฉลี่ย 30 ปี แปลงใหญ่ปี 2560 เฉลี่ย 29 ปี และแปลงใหญ่ปี 
2561 เฉลี่ย 28 ปี แสดงว่าเกษตรกรท าอาชีพเกษตรเป็นอาชีพหลัก และมีความช านาญในการท าการเกษตรอยู่แล้ว 
รายละเอียดดังตารางที่ 3.4 

ตารางท่ี 3.4 เพศ อายุ จ านวนสมาชิกในครัวเรือนของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
 

รายการ 
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 

แปลงใหญ่ 
ปี 2559 

แปลงใหญ่ 
ปี 2560 

แปลงใหญ่ 
ปี 2561 

ภาพรวม 

1. เพศ (ร้อยละ) 100.00 100.00 100.00 100.00 
- ชาย 50.30 55.10 58.56 55.37 
- หญิง 49.70 44.90 41.44 44.63 

2. อายเุฉลี่ย (ปี) 56  54  53  54  
3. จ านวนสมาชิกครัวเรือนเฉลี่ย (ราย) 4  4  4  4 
4. จ านวนแรงงานครัวเรือนเฉลี่ย (ราย)     
   - จ านวนสมาชิกอยู่ในวัยแรงงาน  3 3  3  3 
   - จ านวนแรงงานภาคการเกษตร 2 2 2 2 
   - จ านวนแรงงานนอกการเกษตร 1 1 1 1 
ประสบการณ์ท าการเกษตรเฉลี่ย (ปี) 30  29  28  29  

ที่มา : จากการส ารวจ, 2562 

          3.2.4 ระดับการศึกษา พบว่า เกษตรกร ร้อยละ 51.84 จบชั้นประถมศึกษา รองลงมา ร้อยละ 19.80 
จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 13.29 จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และร้อยละ 7.10 จบปริญญาตรี 
ตามล าดับ ซึ่งแสดงว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ยังต้องการได้รับการส่งเสริมองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ จากโครงการ 
รายละเอียดดังตารางที่ 3.5 สรุปได้ดังนี้  

      1) แปลงใหญ่ปี 2559 เกษตรกร ร้อยละ 51.01 จบชั้นประถมศึกษา รองลงมา ร้อยละ 21.52 
จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 13.74 จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และร้อยละ 6.87 จบปริญญาตรี ตามล าดับ 
            2) แปลงใหญ่ปี 2560 เกษตรกร ร้อยละ 52.52 จบชั้นประถมศึกษา รองลงมา ร้อยละ 19.90 
จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 13.67 จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และร้อยละ 6.47 จบปริญญาตรี ตามล าดับ 

3) แปลงใหญ่ปี 2561 เกษตรกร ร้อยละ 51.35 จบชั้นประถมศึกษา รองลงมา ร้อยละ 18.69 
จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 12.50 จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และร้อยละ 8.11 จบปริญญาตรี ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 3.5 ระดับการศึกษาของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
 หน่วย : ร้อยละ 

รายการ 
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 

แปลงใหญ่ 
ปี 2559 

แปลงใหญ่ 
ปี 2560 

แปลงใหญ่ 
ปี 2561 

ภาพรวม 

   1. ไม่ได้เรียน  1.01 1.13 0.68 0.95 
   2. จบชั้นประถมศึกษา 51.01 52.52 51.35 51.84 
   3. จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 13.74 13.67 12.50 13.29 
   4. จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 21.52 19.90 18.69 19.80 
   5. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2.02 1.94 3.60 2.52 
   6. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 3.43 3.64 3.72 3.63 
   7. ปริญญาตรี 6.87 6.47 8.11 7.10 
   8. ปริญญาโท 0.20 0.57 0.79 0.57 
   9. อ่ืน ๆ  0.20 0.16 0.56 0.30 

ที่มา : จากการส ารวจ, 2562 

 3.2.5 อาชีพหลัก พบว่า เกษตรกร ร้อยละ 85.72 มีอาชีพปลูกพืชเป็นหลัก รองลงมา ร้อยละ 6.34 มี
อาชีพเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ 2.14 มีอาชีพท าประมง และค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว และร้อยละ 1.75 รับราชการ/
เงินเดือนประจ า ตามล าดับ รายละเอียดดังตารางที่ 3.6 สรุปได้ดังนี้ 

       1) แปลงใหญ่ปี 2559 เกษตรกร ร้อยละ 88.89 มีอาชีพปลูกพืชเป็นหลัก รองลงมา ร้อยละ 
3.03 มีอาชีพรับราชการ/เงินเดือนประจ า ร้อยละ 2.22 มีอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว และร้อยละ 1.82 มีอาชีพ
ประมง ตามล าดับ 

       2) แปลงใหญ่ปี 2560 เกษตรกร ร้อยละ 85.76 มีอาชีพปลูกพืชเป็นหลัก รองลงมา ร้อยละ 
7.20 มีอาชีพเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ 2.35 มีอาชีพประมง และร้อยละ 2.10 มีอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ตามล าดับ 

       3) แปลงใหญ่ปี 2561 เกษตรกร ร้อยละ 83.89 มีอาชีพปลูกพืชเป็นหลัก รองลงมา ร้อยละ 
8.00 มีอาชีพเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ 2.14 มีอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว และร้อยละ 2.03 มีอาชีพประมง ตามล าดับ  

ตารางท่ี 3.6 อาชีพหลักของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ  
หน่วย : ร้อยละ 

รายการ 
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 

แปลงใหญ่ 
ปี 2559 

แปลงใหญ่ 
ปี 2560 

แปลงใหญ่ 
ปี 2561 

ภาพรวม 

   1. ปลูกพืช 88.89 85.76 83.89 85.72 
   2. เลี้ยงสัตว ์ 1.21 7.20 8.00 6.34 
   3. ประมง 1.82 2.35 2.03 2.14 
   4. รับจ้างเกษตร 0.61 0.49 0.45 0.50 
   5. รับจ้างนอกการเกษตร 0.61 0.08 0.90 0.46 
   6. ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 2.22 2.10 2.14 2.14 
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ตารางท่ี 3.6 อาชีพหลักของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ (ต่อ) 

หน่วย : ร้อยละ 

รายการ 
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 

แปลงใหญ่ 
ปี 2559 

แปลงใหญ่ 
ปี 2560 

แปลงใหญ่ 
ปี 2561 

ภาพรวม 

   7. ท าโรงงานหรือบริษัท 0.20 0.16 0.23 0.19 
   8. รับราชการ/เงินเดือนประจ า 3.03 1.13 1.91 1.75 
   9. อ่ืน ๆ 1.41 0.73 0.45 0.76 

ที่มา : จากการส ารวจ, 2562 
 3.2.6 อาชีพรอง พบว่า เกษตรกร ร้อยละ 30.51 ไม่มีอาชีพรองโดยยึดเฉพาะอาชีพหลัก รองลงมา 
ร้อยละ 18.52 มีอาชีพรองปลูกพืช ร้อยละ 18.06 มีอาชีพรองเลี้ยงสัตว์ และร้อยละ 7.14  มีอาชีพรองค้าขาย/
ธุรกิจส่วนตัว ตามล าดับ รายละเอียดดังตารางที่ 3.7 สรุปได้ดังนี้ 

      1) แปลงใหญ่ปี 2559 เกษตรกร ร้อยละ 25.09 ไม่มีอาชีพรองโดยยึดเฉพาะอาชีพหลัก 
รองลงมา ร้อยละ 20.03 มีอาชีพรองปลูกพืช ร้อยละ 14.34 มีอาชีพรองเลี้ยงสัตว์ และร้อยละ 6.46 มีอาชีพ
รองค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ตามล าดับ 

      2) แปลงใหญ่ปี 2560 เกษตรกร ร้อยละ 30.66  ไม่มีอาชีพรองโดยยึดเฉพาะอาชีพหลัก 
รองลงมา ร้อยละ 19.26 มีอาชีพรองเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ 17.80 มีอาชีพรองปลูกพืช และร้อยละ 8.58 มีอาชีพ
รองรับจ้างเกษตร ตามล าดับ 

      3) แปลงใหญ่ปี 2561 เกษตรกร ร้อยละ 33.33  ไม่มีอาชีพรองโดยยึดเฉพาะอาชีพหลัก 
รองลงมา ร้อยละ 18.69 มีอาชีพรองปลูกพืช ร้อยละ 18.47 มีอาชีพเลี้ยงสัตว์ และร้อยละ 7.66 มีอาชีพ
รับจ้างเกษตร ตามล าดับ  

ตารางท่ี 3.7 อาชีพรองของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ  
หน่วย : ร้อยละ 

รายการ 
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 

แปลงใหญ่ 
ปี 2559 

แปลงใหญ่ 
ปี 2560 

แปลงใหญ่ 
ปี 2561 

ภาพรวม 

   1. ท าเฉพาะอาชีพหลัก  25.09 30.66 33.33 30.51 
   2. ปลูกพืช 20.03 17.80 18.69 18.52 
   3. เลี้ยงสัตว์ 14.34 19.26 18.47 18.06 
   4. ประมง 3.03 1.94 1.80 2.10 
   5. รับจ้างเกษตร 9.70 8.58 7.66 8.48 
   6. รับจ้างนอกการเกษตร 5.86 4.45 5.41 5.04 
   7. ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 6.46 8.41 5.74 7.14 
   8. ท าโรงงานหรือบริษัท 6.20 - 0.23 1.25 
   9. รับราชการ/เงินเดือนประจ า 4.04 4.13 3.94 4.05 
   10. รับงานมาท าทีบ่้าน 0.20 0.24 0.11 0.19 
   11 อื่น ๆ 5.05 4.53 4.62 4.66 

ที่มา : จากการส ารวจ, 2562 
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 3.2.7 การใช้ประโยชน์พื้นที่การเกษตร พบว่า เกษตรกร ร้อยละ 72.51 ใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่นา 
รองลงมาร้อยละ 31.01 ใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่พืชไร่ ร้อยละ 22.41 ใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ไม้ยืนต้น และร้อยละ 
18.67 ใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีสวนไม้ผล ตามล าดับ รายละเอียดดังตารางที่ 3.8 สรุปได้ดังนี้ 
   1) แปลงใหญ่ปี 2559 เกษตรกร ร้อยละ 81.23 ใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่นา รองลงมา ร้อยละ 
22.63 ใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีพืชไร่ ร้อยละ 20.61 ใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ไม้ยืนต้น และร้อยละ 17.37 ใช้ประโยชน์
ในพ้ืนทีส่วนไม้ผล ตามล าดับ 
              2) แปลงใหญ่ปี 2560 เกษตรกร ร้อยละ 69.99 ใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่นา รองลงมา ร้อยละ 
32.69 ใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีพืชไร่ ร้อยละ 21.84 ใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ไม้ยืนต้น และร้อยละ 19.74 ใช้ประโยชน์
ในพ้ืนทีส่วนไม้ผล ตามล าดับ 
              3) แปลงใหญ่ปี 2561 เกษตรกร ร้อยละ 71.17 ใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่นา รองลงมา ร้อยละ 
33.33 ใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีพืชไร่ ร้อยละ 24.21 ใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ไม้ยืนต้น และร้อยละ 17.91 ใช้ประโยชน์
ในพ้ืนทีส่วนไม้ผล ตามล าดับ  
ตารางท่ี 3.8 การใช้ประโยชน์พื้นที่การเกษตรของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ  

หน่วย : ร้อยละ 

รายการ 
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 

แปลงใหญ่ 
ปี 2559 

แปลงใหญ่ 
ปี 2560 

แปลงใหญ่ 
ปี 2561 

ภาพรวม 

   1. ที่นา 81.23 69.99 71.17 72.51 
   2. ที่พืชไร ่ 22.63 32.69 33.33 31.01 
   3. ที่สวนไมผ้ล 17.37 19.74 17.91 18.67 
   4. ที่ไม้ยืนต้น 20.61 21.84 24.21 22.41 
   5. ที่สวนผัก 9.90 8.82 6.53 8.25 
   6. ไม้ดอกไม้ประดับ 0.40 2.35 0.90 1.49 
   7. ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์  3.23 8.74 6.76 7.03 
   8. ที่รกร้างว่างเปลา่ - 0.89 1.13 0.80 
   9. ที่ป่าถือครอง 0.40 0.32 - 0.23 
   10. ที่ห้วย หนอง คลอง บึง 4.85 4.77 6.87 5.50 
   11. ที่เพาะเลี้ยงประมง 10.10 8.98 8.33 8.97 
   12. ที่เลี้ยงปศุสัตว์ 5.05 13.27 15.88 12.60 
   13. ที่ท าฟาร์มผสม/ผสมผสาน 3.64 3.48 4.28 3.78 
   14. อื่น ๆ  3.23 0.97 2.14 1.79 

ที่มา : จากการส ารวจ, 2562 
หมายเหตุ : เกษตรกรตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 

 3.2.8 แหล่งน้ าการเกษตร พบว่า เกษตรกร ร้อยละ 78.31 ใช้แหล่งน้ าจากน้ าฝนเป็นหลัก รองลงมา 
ร้อยละ 30.62 ใช้จากบ่อ/สระในไร่นา ร้อยละ 21.31 ใช้สูบเองจากแหล่งน้ าธรรมชาติ และร้อยละ 21.04 ใช้
น้ าชลประทาน ตามล าดับ รายละเอียดดังตารางที่ 3.9 สรุปได้ดังนี้ 
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   1) แปลงใหญ่ปี 2559 เกษตรกร ร้อยละ 79.19 ใช้แหล่งน้ าจากน้ าฝนเป็นหลัก รองลงมา 
ร้อยละ 28.08 ใช้จากบ่อ/สระในไร่นา ร้อยละ 25.25 ใช้จากน้ าจากชลประทาน และร้อยละ 20.00 สูบเองจาก
แหล่งน้ าธรรมชาติ ตามล าดับ 

      2) แปลงใหญ่ปี 2560 เกษตรกร ร้อยละ 79.85 ใช้แหล่งน้ าจากน้ าฝนเป็นหลัก รองลงมา 
ร้อยละ 30.26 ใช้จากบ่อ/สระในไร่นา ร้อยละ 22.25 สูบเองจากแหล่งน้ าธรรมชาติ และร้อยละ 20.87 ใช้น้ า
ชลประทาน ตามล าดับ 

      3) แปลงใหญป่ี 2561 เกษตรกร ร้อยละ 75.68 ใช้แหล่งน้ าจากน้ าฝนเป็นหลัก รองลงมา ร้อยละ 
32.55 ใช้จากบ่อ/สระในไร่นา ร้อยละ 20.72 สูบเองจากแหล่งน้ าธรรมชาติ และร้อยละ 19.48 ใช้น้ าจากการ
ขุดเจาะบ่อบาดาล ตามล าดับ  

ตารางท่ี 3.9 แหล่งน้ าการเกษตรของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ  
หน่วย : ร้อยละ 

รายการ 
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 

แปลงใหญ่ 
ปี 2559 

แปลงใหญ่ 
ปี 2560 

แปลงใหญ่ 
ปี 2561 

ภาพรวม 

1. น้ าฝน  79.19 79.85 75.68 78.31 
2. น้ าชลประทาน 25.25 20.87 18.92 21.04 
3. สูบเองจากแหล่งน้ าธรรมชาติ 20.00 22.25 20.72 21.31 
4. บ่อ/สระในไร่นา 28.08 30.26 32.55 30.62 
5. ขุดเจาะบ่อบาดาลด้วยทุนส่วนตัว 18.18 17.64 19.48 18.37 
6. โครงการราชการสูบจากแหล่งน้ าธรรมชาต ิ 4.24 3.16 4.73 3.90 
7. โครงการเอกชนสูบจากแหล่งน้ าธรรมชาติ 0.61 0.32 0.79 0.53 
8.  กลุ่ม/สถาบันเกษตรกรสูบจากแหล่งน้ าธรรมชาติ 0.40 0.40 1.01 0.61 
9. ซื้อจากผู้ให้บริการเอกชน 1.21 0.89 0.90 0.95 

ที่มา : จากการส ารวจ, 2562 
หมายเหตุ : เกษตรกรตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
3.3 การเข้าร่วมโครงการต่างๆของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  พบว่า เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการระบบ
ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ร้อยละ 33.33 เข้าร่วมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร ร้อยละ 28.55 เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ร้อยละ 28.39 เข้าร่วมโครงการพัฒนา
คุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP ร้อยละ 27.45 เข้าร่วมโครงการเกษตรอินทรีย์ และร้อยละ 17.89 เข้า
ร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer รายละเอียดดังตารางที่ 3.10 สรุปได้ดังนี้ 

 3.3.1 แปลงใหญ่ปี 2559 เกษตรกร ร้อยละ 45.05 เข้าร่วมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร ร้อยละ 40.40 เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ร้อยละ 39.60 เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP ร้อยละ 37.58 เข้าร่วมโครงการเกษตรอินทรีย์ และร้อยละ 25.45 
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer  
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  3.3.2 แปลงใหญ่ปี 2560 เกษตรกร ร้อยละ 38.35 เข้าร่วมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร ร้อยละ 32.26 เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP ร้อยละ 31.23 
เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ร้อยละ 30.10 เข้าร่วมโครงการเกษตรอินทรีย์ และร้อยละ 19.58 เข้า
ร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer 
           3.3.3 แปลงใหญ่ปี 2561 เกษตรกร ร้อยละ 19.82 เข้าร่วมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร ร้อยละ 18.20 เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ร้อยละ 18.12 โครงการเกษตร
อินทรีย์ ร้อยละ 16.75 เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP และร้อยละ 11.33 เข้าร่วม
โครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer 

ตารางท่ี 3.10 ข้อมูลการเข้าร่วมโครงการต่างๆ ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ  
หน่วย : ร้อยละ 

รายการ 
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 

แปลงใหญ่ 
ปี 2559 

แปลงใหญ่ 
ปี 2560 

แปลงใหญ่ 
ปี 2561 

ภาพรวม 

1. ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร  

45.05 38.35 19.82 33.33 

2. พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer 25.45 19.58 11.33 17.89 
3. เกษตรอินทรีย์ 37.58 30.10 18.12 27.45 
4. ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 40.40 31.23 18.20 28.55 
5.พัฒนาสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP 39.60 32.26 16.75 28.39 

ที่มา : จากการส ารวจ, 2562 
หมายเหตุ : เกษตรกรตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 



บทที่ 4 
ผลการประเมินผล 

 
 การประเมินผลโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  ครั้งนี้ เป็นการประเมินผลโครงการ 
แปลงใหญ่ที่เริ่มด าเนินการปี 2559 ด าเนินการเป็นปีที่ 3 แปลงใหญ่ปี 2560 ด าเนินการเป็นปีที่ 2 และแปลงใหญ่ปี 
2661 ด าเนินการเป็นปีแรก โดยข้อมูลที่ใช้ในการประเมินผลครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้จัดการแปลงที่รวบรวมได้
จ านวน 2,828 ราย และเกษตรกรจ านวน 2,521 ตัวอย่าง ซึ่งจ าแนกผลการประเมินตามปัจจัยน าเข้า (Inputs) 
กิจกรรม (Activities) ผลได ้(Outputs) และผลลัพธ์ (Outcomes) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

4.1 ปัจจัยน าเข้า (Inputs) 

 4.1.1 งบประมาณ 
    1) งบประมาณ 
     1.1) จ านวนงบประมาณ ที่สนับสนุนโครงการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561 จ านวน 
7,729.939 ล้านบาท เบิกจ่ายงบประมาณจ านวน 5,719.746 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73.99 โดยรายละเอียด
ดังนี้ (ตารางท่ี 4.1) 
     1.1.1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ านวน 913.255 ล้านบาท 
เบิกจ่ายงบประมาณจ านวน 858.739 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 94.03 
     1.1.2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ านวน 1,896.931 ล้านบาท 
เบิกจ่ายงบประมาณจ านวน 1,240.453 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 65.39 
     1.1.3) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร จ านวน 4,919.753 ล้านบาท 
เบิกจ่ายงบประมาณจ านวน 3,620.554 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73.99 

ตารางท่ี 4.1 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร และผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ 

หน่วย : ล้านบาท 
หน่วยงาน ปีงบประมาณ 

พ.ศ 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ได้รับจัดสรร   เบิกจ่าย ได้รับจัดสรร   เบิกจ่าย ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย 

1. กรมการข้าว 300.104 283.407 478.607 369.864 778.284 508.321 
2. กรมตรวจบญัชีสหกรณ ์ - - 25.202 25.201 33.672 33.672 
3. กรมประมง - - 38.393 34.818 72.027 66.102 
4. กรมปศุสตัว์ - - 8.191 7.489 26.850 24.117 
5. กรมพัฒนาท่ีดิน1/ 18.060 18.016 70.708 70.418 124.568 118.055 
6. กรมชลประทาน 557.661 521.062 1,073.652 545.103 3,107.697 2,135.627 
7. กรมวิชาการเกษตร - - 12.681 12.576 17.108 17.076 
8. กรมส่งเสริมการเกษตร 32.904 31.728 120.520 118.528 619.147 597.030 
9. กรมส่งเสริมสหกรณ ์ - - 5.280 5.280 28.365 28.358 
10. กรมหม่อนไหม 4.526 4.526 8.677 8.244 11.100 10.320 
11. สานักงานการปฏิรูป 
     ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

- - 28.960 17.925 71.825 59.087 
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ตารางท่ี 4.1 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร และผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ (ต่อ) 
หน่วย : ล้านบาท 

หน่วยงาน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ได้รับจัดสรร   เบิกจ่าย ได้รับจัดสรร   เบิกจ่าย ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย 
12. ส านักงานมาตรฐานสินค้า 
     เกษตรและอาหารแห่งชาต ิ

- - 22.100 21.879 26.500 20.234 

13. ส านักงานเศรษฐกิจ 
     การเกษตร 

- - 3.960 3.128 2.610 2.555 

รวม 913.255 858.739 1,896.931 1,240.453 4,919.753 3,620.554 
ที่มา : ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณและผลการเบิก – จ่ายงบประมาณ ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
        ที่เข้าร่วมด าเนินการโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
หมายเหตุ : 1/ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมพัฒนาท่ีดินเบิกจ่ายงบด าเนินงานแทนกรมการข้าว จ านวน 18.016 ล้านบาท 
                    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมพัฒนาท่ีดินเบิกจ่ายงบกลางแทนกรมการข้าว จ านวน 22.254 ล้านบาท 
                 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมพัฒนาท่ีดินเบิกจ่ายงบด าเนินงานแทนกรมการข้าว จ านวน 18.223 ล้านบาท 

    1.2) ความเพียงพอของงบประมาณ เมื่อมีการกระจายงบประมาณลงพ้ืนที่ในระดับแปลง
พบว่า ผู้จัดการแปลงร้อยละ 74.55 เห็นว่างบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงานมีความเพียงพอ ส่วนที่เหลือไม่
เพียงพอ เนื่องจากบางแปลงงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมเกษตรกรทุกรายที่
เข้าร่วมโครงการ ส่งผลให้การจัดอบรม และสนับสนุนปัจจัยการผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร  

    1.3) ความทันเวลาของงบประมาณ ผู้จัดการแปลงร้อยละ 84.94  เห็นว่างบประมาณมาทัน
ตามช่วงเวลาด าเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติงานในการถ่ายทอดองค์ความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิต 
ในเดือน ธันวาคม 2560 – กุมภาพันธ์ 2561 ส่วนที่เหลือไม่ทัน เนื่องจากงบประมาณมาไม่ตรงช่วงเวลา
ดังกล่าว ไม่ทันฤดูการเพาะปลูกของเกษตรกร ส่งผลให้การสนับสนุนองค์ความรู้ และปัจจัยการผลิตล่าช้ากว่า
แผนที่ก าหนดไว้ในแปลงใหญ่ 

   2) สินเชื่อแปลงใหญ่ 
    2.1) มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติโครงการสนับสนุนสินเชื่อให้กลุ่ม
ชาวนาผู้ผลิตข้าวแบบแปลงใหญ่ ปีเพาะปลูก 2559/2560 จ านวน 426 แปลง แปลงละไม่เกิน 5 ล้านบาท 
เป็นเวลา 1 ปี ดอกเบี้ย ร้อยละ 0.01 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 อนุมัติโครงการ
สนับสนุนสินเชื่อเพ่ือพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จ านวน 650 แปลง แปลงละไม่เกิน 5 ล้านบาท 
เป็นเวลา 3 ปี ดอกเบี้ยร้อยละ 0.01  
    ผลการด าเนินงาน ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  (ธ.ก.ส.) อนุมัติองค์กร
เกษตรกรกู้ เพียง 53 กลุ่ม วงเงินกู้ 133.55 ล้านบาท เนื่องจากเงื่อนไขการกู้เป็นสินเชื่อระยะสั้นเพียง 1 ปี 
และก าหนดให้ใช้ส าหรับซื้อปัจจัยการผลิต เครื่องมืออุปกรณ์ขนาดเล็ก และเงินทุนหมุนเวียนเท่านั้น รวมทั้ง
เกษตรกรไม่ต้องการกู้ เนื่องจากต้องรับผิดชอบร่วมกันในนามกลุ่ม  

    2.2) มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 อนุมัติโครงการสนับสนุนสินเชื่อ เพื่อ
พัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยให้ยกเลิกโครงการสนับสนุนสินเชื่อที่ผ่านมา จ านวนแปลงที่สนับสนุนจ านวน 
2,000 แปลง วงเงิน 10 ล้านบาท ระยะเวลา 5 ปี  อัตราดอกเบี้ย 0.01%  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
(ธ.ก.ส.) ได้อนุมัติสินเชื่อ ณ วันที่ 18 กันยายน 2562 จ านวน 303 แปลง วงเงิน 1,776.32 ล้านบาท ซึ่งจากผลการ
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ด าเนินการยังมีกลุ่มแปลงใหญ่ที่ยังกู้น้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ เนื่องจากเกษตรกรไม่สนใจขอกู้ ไม่ต้องการเป็นหนี้/
มีหนี้เพ่ิม มีแหล่งเงินกู้อ่ืนอยู่แล้ว ยังไม่มีความจ าเป็นต้องใช้สินเชื่อ รวมทั้งกลุ่มเกษตรกรรวมตัวกันยังไม่มีความ
เข้มแข็งยังไม่มีความไว้วางใจกันต้องใช้เวลาในการพัฒนากลุ่ม รวมทั้งมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนระหว่างผู้ขอกู้/กับผู้ให้กู ้

 4.1.2 หน่วยงานร่วมด าเนินงานโครงการ  
    หน่วยงานทีร่่วมปฏิบัติงานทั้งภาครัฐ และเอกชน รวม 23 หน่วยงาน 
    1)  ภาครัฐ 19 หน่วยงาน ประกอบด้วย หนวยงานภายใตกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 15 
หน่วยงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย กระทรวงอุตสาหกรรม และสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่  โดย
ใหการสงเสริมและสนับสนุนตามความตองการของพ้ืนที่ภายใตภารกิจของหนวยงาน 
   2) ภาคเอกชน 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย สภาหอการคา สภาอุตสาหกรรม สมาคมผู้สงออก 
สมาคมผู้คาปลีก ใหการสนับสนุนการบริหารจัดการ การตลาด การรับซื้อผลผลิตและการแปรรูปผลผลิต 

 4.1.3  การบริหารโครงการ 
      1) การขับเคลื่อนโครงการระดับส่วนกลาง  
                    คณะท างานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ระดับส่วนกลางจ านวน 1 คณะ 
คือคณะท างานขับเคลื่อนการด าเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประกอบด้วยหน่วยงานใน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานหลัก โดยคณะท างานมีอ านาจหน้าที่
ขับเคลื่อนแนวทางนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปสู่การปฏิบัติที่ เป็นรูปธรรมและ
เกิดผลสัมฤทธิ์ และก าหนดระบบการบริหารจัดการ กระบวนงาน แนวทางปฏิบัติโครงการ รวมทั้ง เชื่อมโยง
ระดับภูมิภาค/ระดับจังหวัด ผ่านคณะกรรมการอ านวยการขับเคลื่อนงานนโยบายส าคัญและการแก้ไขปัญหา
ภาคการเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation : CoO)  
    2) การขับเคลื่อนโครงการระดับจังหวัด 
                  คณะท างานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ระดับจังหวัดมี 2 คณะ ประกอบด้วย   
                    2.1) คณะกรรมการอ านวยการขับเคลื่อนงานนโยบายส าคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร
ระดับจังหวัด (Chief of Operation : CoO) มีอ านาจหน้าที่อ านวยการ ขับเคลื่อนนโยบายส าคัญของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ (Agenda Based) ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ รวมทั้งพิจารณารับรองกลุ่มแปลงใหญ่เพ่ือเข้ารู้ระบบ
การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ซึ่งพบว่าทั้ง 77 จังหวัด ด าเนินการจัดตั้งคณะท างานครบตามเป้าหมาย 
     2.2) คณะท างานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายส าคัญและแก้ไขปัญหาระดับอ าเภอ (Operation 
Team) มีอ านาจหน้าที่ปฏิบัติการสร้างการรับรู้ และสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่ในการขับเคลื่อน
โครงการฯ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรคให้คณะกรรมการ
อ านวยการขับเคลื่อนงานนโยบายส าคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) 
ซึ่งพบว่าทั้ง 77 จังหวัด ด าเนินการจัดตั้งคณะท างานครบตามเป้าหมาย   

 4.1.4 เกษตรกรและพื้นที่เข้าร่วมโครงการ 
   เป้าหมายการด าเนินการโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ในพื้นที่ 77 จังหวัด จ านวน 3 ,985 แปลง ข้อมูล ณ 1 ต.ค. 2560 ด าเนินการแล้วโดยผ่าน
คณะกรรมการอ านวยการขับเคลื่อนงานนโยบายส าคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัด 
(Chief of Operation : CoO) จ านวน 4,007 แปลง คิดเป็นร้อยละ 100.55 ของเป้าหมาย ข้อมูล ณ 30 
ก.ย. 2561 โดยมีพ้ืนที่ด าเนินการ  4,358,226 ไร่ เกษตรกร  317,453  ราย ประกอบด้วย (ตารางที่ 4.2) 
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              1) แปลงปี 2559 จ านวน 594 แปลง 33 สินค้า พ้ืนที่ 1,379,357 ไร่ เกษตรกร 92,338 ราย 
              2) แปลงปี 2560 จ านวน 1,721 แปลง 74 สินค้า พ้ืนที่ 1,770,734 ไร่ เกษตรกร 139,515 ราย 
              3) แปลงปี 2561 จ านวน 1,692 แปลง 86 สินค้า พ้ืนที่ 1,208,135 ไร่ เกษตรกร 85,600 ราย  

ตารางที ่4.2 จ านวนแปลง พื้นทีแ่ละเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  

แปลงใหญ ่
เป้าหมาย 

แปลง 
ผลการด าเนินงาน 

แปลง จ านวนสินค้า(ชนิด) พื้นที่ (ไร่) เกษตรกร (ราย) 
1. ปี 2559   597    594 33  1,379,357   92,338 
2. ปี 2560 1,728  1,721  74 1,770,734 139,515 
3. ปี 2561    1,660      1,692             86   1,208,135        85,600 
      รวม 3,985     4,007 

  (100.55)  
           -  4,358,226      317,453 

ที่มา : กรมส่งเสริมการเกษตร, 2562 

     4.1.5 หลักสูตรการถ่ายทอดความรู้   
    โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ก าหนดให้มีการจัดหลักสูตรส าหรับใช้ในการถ่ายทอด
ความรู้แก่เกษตรกรในกิจกรรม 5 ด้าน ประกอบด้วย การลดต้นทุนการผลิต การเพ่ิมผลผลิต การพัฒนาคุณภาพ
ผลผลิต การตลาด และการบริหารจัดการกลุ่ม ซึ่งพบว่า หน่วยงานร่วมบูรณาการโครงการฯ มีหลักสูตรการ
ถ่ายทอดความรู้ในแปลงใหญ่ทั้งหมด จ านวนทั้งสิ้น 33 หลักสูตร แต่การก าหนดหลักสูตรจะขึ้นอยู่ตามความ
เหมาะสมในแต่ละชนิดสินค้าที่หน่วยงานร่วมบูรณาการเข้าไปส่งเสริม (ตารางที่ 4.3)     

ตารางท่ี 4.3 หลักสูตรการถ่ายทอดความรู้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

หน่วยงาน หลักสูตรการถ่ายทอดความรู้ 
1. กรมการข้าว 1. การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว การผลิตข้าวคุณภาพตามมาตรฐาน GAP 
 2. การส่งเสริมกลุ่มชาวนาใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร 
 3. การส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ 
 4. การส่งเสริมการบริหารจัดการศัตรูข้าว 

2. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 5. อบรมครูบัญชีประจ าแปลง/อบรมการจัดท าบัญชีตน้ทุนอาชพีแก่เกษตร 

3. กรมประมง 6. การถ่ายทอดความรู้/เทคโนโลยีที่เหมาะสมส าหรับการผลิตสตัว์น้ า 
 7. การยกระดับมาตรฐานและเพิ่มมูลค่าสนิค้าเกษตร 

4. กรมปศุสัตว์ 8. การอบรมเทคโนโลยีการผลิตปศุสัตว์และการบริหารจัดการแปลง 
 9. การวิเคราะห์จัดท าแผนและปรับปรุงข้อมูลประจ าแปลง 

5. กรมพัฒนาที่ดิน 10. การวิเคราะห์ดินและให้ค าแนะน าการจัดการดนิ  น้ า และพชืในแปลงใหญ่ 
 11. สาธิตการท า/การใช้น้ าหมักชีวภาพ 
 12. สาธิตการท าปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน 
 13. สาธิต/ส่งเสริมการปรบัปรุงพื้นที่ดินกรด (โดโลไมท)์ 
 14. ให้ความรู้การไถกลบตอซัง งดเผาฟางและตอซังพชื 
 15. อบรมความรู้การปรับปรุงบ ารุงดินในการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิต 
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ตารางท่ี 4.3 จ านวนหลักสูตรการถ่ายทอดความรู้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ต่อ) 

หน่วยงาน หลักสูตรการถ่ายทอดความรู้ 
6. กรมวิชาการเกษตร 16. การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตพชืที่ถูกต้องเหมาะสม 
 17. การอบรมสาธิตการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร 
7. กรมส่งเสริมการเกษตร 18. จัดเวทีวิเคราะห์จัดท าแผนรายแปลงและจัดท าแผนธุรกิจ 
 19. ถ่ายทอดความรู้ด้านการลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต 
 20. ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรเน้นการพฒันาคุณภาพและการพฒันาด้านการตลาด 
 21. การพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรสู่ Smart Farmer 
 22. ถ่ายทอดความรู้หลักสูตรเทคโนโลยีที่เหมาะสมกบัพื้นที่ 
 23. ถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการองค์กรเกษตรในแต่ละแปลง 
 24. ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาผู้จัดการแปลง 
8. กรมส่งเสริมสหกรณ์ 25. ส่งเสริมการรวมกลุ่มให้เกิดความเข้มแข็งโดยใช้วิธีการสหกรณ์ 
 26. เชื่อมโยงตลาดระหว่างผู้ผลติแปลงใหญ่กับผู้คา้ 
9. กรมหม่อนไหม 27. ถ่ายทอดความรู้การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมที่ถูกต้องและเหมาะสม 
 28. เทคนิคการย้อมสี เส้นไหมด้วยสีธรรมชาติ 
 29. วางแผนการผลิต การตลาด และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหม 
10. สานักงานการปฏิรูปที่ดิน 30. ถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
เพ่ือเกษตรกรรม 31. ถ่ายทอดความรู้การยกระดับมาตรฐานสนิค้าเกษตรและการเชื่อมโยงตลาด 
11. ส านักงานมาตรฐานสนิค้า 32. อบรมการผลิตเมล็ดพันธุ์ตามมาตรฐาน GAP และระบบตรวจสอบย้อนกลบั 
เกษตรและอาหารแห่งชาต ิ 33. การพัฒนาเข้าสู่ระบบการผลิตและการับรองแบบกลุ่มตามมาตรฐานสินค้าเกษตร 
ที่มา : รายงานผลการด าเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  

4.2 กิจกรรม (Activities) 
 4.2.1 การจัดท าแผนรายแปลง/แผนธุรกิจ 
    แปลงใหญ่ตั้งแต่ปี 2559 – 2561 ร้อยละ 92.38 ได้ด าเนินการจัดท าแผนรายแปลงแล้ว โดยมี
แปลงใหญ่ ร้อยละ 77.94 ที่ด าเนินการเสร็จแล้ว ร้อยละ 14.44 อยู่ระหว่างด าเนินการ ร้อยละ 7.62 ยังไม่
ด าเนินการ เนื่องจากอยู่ระหว่างการได้รับการส่งเสริมของหน่วยงาน ด้านการจัดท าแผนธุรกิจ ร้อยละ 59.34 
ด าเนินการจัดท าแล้ว โดยมีแปลงใหญ่ร้อยละ 27.77 ที่ด าเนินการเสร็จแล้ว ร้อยละ 31.57 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ ร้อยละ 40.66 ไม่ด าเนินการ เนื่องจากกลุ่มไม่มีความต้องการในการขอกู้สินเชื่อในแปลงใหญ่ ทั้งนี้ 
เห็นได้ว่าแปลงใหญ่ปี 2559 ที่ด าเนินการมา 3 ปี มีการจัดท าแผนรายแปลง/แผนธุรกิจมากกว่าแปลงที่เข้าร่วม
โครงการในปี 2560 และ 2561 โดยมีรายละเอียดผลการจัดท าแผนรายแปลง/แผนธุรกิจของแปลงใหญ่ในแต่ละปี 
ดังนี้ (ตารางท่ี 4.4) 
   1) แปลงใหญ่ปี 2559 ทุกแปลงได้ด าเนินการจัดท าแผนรายแปลงแล้ว การจัดท าแผนธุรกิจ ร้อยละ 
73.79 ด าเนินการจัดท าแล้ว โดยมีแปลงใหญ ่ร้อยละ 44.08 ด าเนินการเสร็จแล้ว ร้อยละ 29.71 อยู่ระหว่างด าเนินการ  
   2) แปลงใหญปี่ 2560 ร้อยละ 94.34 ได้ด าเนินการจัดท าแผนรายแปลงแล้ว โดยด าเนินการเสร็จ
แล้วทั้งหมด การจัดท าแผนธุรกิจ ร้อยละ 62.70 ด าเนินการจัดท าแล้ว โดยมีแปลงใหญ่ ร้อยละ 30.59 
ด าเนินการเสร็จแล้ว ร้อยละ 32.11 อยู่ระหว่างด าเนินการ  
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   3) แปลงใหญป่ี 2561 ร้อยละ 87.61 ได้ด าเนินการจัดท าแผนรายแปลงแล้ว โดยมีแปลงใหญ่ ร้อยละ 
46.95 ที่ด าเนินการเสร็จแล้ว ร้อยละ 40.66 อยู่ระหว่างด าเนินการ การจัดท าแผนธุรกิจ ร้อยละ 50.69 
ด าเนินการจัดท าแล้ว ร้อยละ 19.02 ด าเนินการเสร็จแล้ว ร้อยละ 31.67 อยู่ระหว่างด าเนินการ     
ตารางท่ี 4.4 ร้อยละของแปลงใหญ่ท่ีจัดท าแผนรายแปลง/แผนธุรกิจในแปลงใหญ่ 

  หน่วย : ร้อยละ 

รายการ  แปลงใหญ ่
   ปี 2559 

แปลงใหญ ่
  ปี 2560 

แปลงใหญ ่
  ปี 2561 

     ภาพรวม 

1. การจัดท าแผนรายแปลง     
    1.1 มีการด าเนินการ 100.00  94.34 87.61 92.38 
           - เสร็จแล้ว 100.00  94.34 46.95 77.94 
           - อยู่ระหว่างด าเนินการ     -     - 40.66 14.44 
      1.2 ไม่มีการด าเนินการ     -   5.66 12.39  7.62 
2. การจัดท าแผนธุรกิจ2/     

    2.1 มีการด าเนินการ 73.79 62.70 50.69 59.34 
         - เสร็จแล้ว 44.08 30.59 19.02 27.77 
         - อยู่ระหว่างด าเนินการ 29.71 32.11 31.67 31.57 
     2.2 ไม่มีการด าเนินการ 26.21 37.30 49.31   40.66 

ที่มา : จากการส ารวจ, 2562             

     4.2.2 การพัฒนาผู้จัดการแปลง 
              กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบในการจัดอบรมพัฒนาผู้จัดการแปลงให้มีองค์
ความรู้ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม รวมทั้งการเชื่อมโยงตลาดในแปลงใหญ่ ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรมีเป้าหมาย
ในการพัฒนาเกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลงใหญ่ รวม 5 รุ่น เป้าหมายเกษตรกรผู้จัดการแปลง 597 คน เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบแปลงใหญ่ระดับจังหวัด 77 คน ซ่ึงด าเนนิการได้ครบตามเปา้หมาย   

  4.2.3 การอบรมถ่ายทอดความรู้ 
     แปลงใหญ่ในภาพรวมมีการด าเนินการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการผลิต ร้อยละ 94.17 การพัฒนา
เกษตรกรสู่ Smart Farmer ร้อยละ 80.14 การวางแผนบริหารจัดการกลุ่มร่วมกัน ร้อยละ 95.64 การพัฒนาการ
รวมกลุ่ม ร้อยละ 83.54 และการพัฒนาตลาด/เพ่ิมช่องทางจ าหน่าย ร้อยละ 63.46 โดยแปลงที่ไม่ได้รับการ
ส่งเสริมองค์ความรู้ เนื่องจากเป้าหมายแปลงของหน่วยงานร่วมบูรณาการยังไม่ครอบคลุมทั่วทุกแปลง เนื่องจาก
กรอบงบประมาณที่หน่วยงานได้รับจัดสรร ไม่สามารถด าเนินการได้ครบ รวมทั้งมีกลุ่มเกษตรกรสมัครเข้าร่วม
โครงการอย่างต่อเนื่อง  การก าหนดเป้าหมายจึงยังไม่ครอบคลุมทั่วทุกแปลง เมื่อพิจารณาปีที่ด าเนินการ ต่อการ
ได้รับการส่งเสริมในกิจกรรมการอบรมถ่ายทอดความรู้ในแปลงใหญ่ พบว่า แปลงใหญ่ปี 2559 ซึ่งด าเนินการเป็นปี
ที่ 3 มีร้อยละแปลงใหญ่ที่ได้รับการส่งเสริมองค์ความรู้ใน 5 กิจกรรมข้างต้น มากกว่า แปลงใหญ่ปี 2560 และ
แปลงใหญ่ปี 2561 เนื่องจากเป็นแปลงปีแรกที่เข้าร่วมโครงการ หน่วยงานต้องเร่งด าเนินการให้คลอบคลุมกับ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ รวมทั้งแปลงใหญ่ปี 2560 ที่หน่วยงานจะด าเนินการส่งเสริมให้คลอบคลุมก่อนแปลงใหญ่ปี 
2561 ตามล าดับ โดยมีรายละเอียดผลการถ่ายทอดความรู้ของแปลงใหญ่ในแต่ละปี ดังนี้ (ตารางที่ 4.5 ) 
   1) แปลงใหญ่ปี 2559 มีแปลงใหญ่ที่ด าเนินการส่งเสริมองค์ความรู้งานวิจัย/นวัตกรรมแล้ว เช่น 
ร้อยละ 96.36 ส่วนที่เหลือยังไม่ได้รับการส่งเสริมในงานวิจัย/นวัตกรรม เนื่องจากบางแปลงผลิตสินค้าที่ยังไม่เน้น
คุณภาพมากนัก ซึ่งยังไม่สามารถส่งเสริมงานวิจัยไปถึงขั้นแปรรูปผลผลิตได้ การพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart 
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Farmer ร้อยละ 87.62 การวางแผนบริหารจัดการกลุ่มร่วมกัน ร้อยละ 100 การพัฒนาการรวมกลุ่ม ร้อยละ 
87.62 และการพัฒนาตลาด/เพ่ิมช่องทางจ าหน่าย ร้อยละ 75.73  
   2) แปลงใหญ่ปี 2560 มีแปลงใหญ่ที่ด าเนินการส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต/นวัตกรรมแล้ว
ร้อยละ 95.41 ส่วนที่เหลือยังไม่ได้รับการส่งเสริม เนื่องจากบางแปลงยังไม่มีเครื่องจักรกลทางการเกษตรเข้ามาส่งเสริม
หรือปรับใช้ในแปลงด้วยข้อจ ากัดในการใช้ในกลุม่สินค้าไม้ยืนต้น ไม้ผล เป็นต้น ยังคงเป็นความรู้ด้านการลดต้นทุน/เพ่ิม
ผลผลิตเหมือนปีที่ผ่านมา การพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ร้อยละ 81.89 การวางแผนบริหารจัดการกลุ่มร่วมกัน 
ร้อยละ 96.15 การพัฒนาการรวมกลุ่ม ร้อยละ 83.61 และการพัฒนาตลาด/เพ่ิมช่องทางจ าหน่าย ร้อยละ 61.97 
                3) แปลงใหญ่ปี 2561 มีแปลงใหญ่ที่ด าเนินการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิต/เพ่ิมผลผลิตแล้วร้อยละ 
92.08 ส่วนที่เหลือยังไม่ได้รับการส่งเสริมเนื่องจากบางแปลงที่รับสมัครในปี 2561 ไม่อยู่ในเป้าหมายการส่งเสริมของ
หน่วยงานต่างๆ การพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ร้อยละ 75.65 การวางแผนบริหารจัดการกลุ่มร่วมกัน ร้อยละ 
93.55 การพัฒนาการรวมกลุ่ม ร้อยละ 82.01 และการพัฒนาตลาด/เพ่ิมช่องทางจ าหน่าย ร้อยละ 60.67 

ตารางท่ี 4.5 ร้อยละของแปลงใหญ่ท่ีได้รับการอบรมถ่ายทอดความรู้จากโครงการ 
                                                                                                            หน่วย : ร้อยละ 

           รายการ แปลงใหญ่ 
ปี 2559 

แปลงใหญ่ 
ปี 2560 

แปลงใหญ่ 
ปี 2561 

ภาพรวม 

1. การส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการผลิต1/ 96.36 95.41 92.08 94.17 
2. การพัฒนา Smart Farmer 87.62 81.89 75.65 80.14 
3. การวางแผนบริหารจัดการกลุม่ร่วมกัน 100.00 96.15 93.55 95.64 
4. การพัฒนาขบวนการรวมกลุ่ม 87.62 83.61 82.01 83.54 
5. การพัฒนาการตลาด/เพิ่มช่องทางจ าหน่าย 75.73 61.97 60.67 63.46 

ที่มา : จากการส ารวจ, 2562 
หมายเหตุ : 1/ แปลงใหญ่ปี 2559 เน้นการส่งเสริมงานวิจัย/นวัตกรรม   

                แปลงใหญ่ปี 2560 เน้นการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต/นวัตกรรม   
                แปลงใหญ่ปี 2561 เน้นการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิต/เพิ่มผลผลิต 

     4.2.4 การสนับสนุนแหล่งน้ า/การปรับปรุงบ ารุงดิน/เครื่องจักรกลทางการเกษตร/ปัจจัยการผลิตในแปลงใหญ่ 
                  1) การสนับสนุนแหล่งน้ า ผลการสนับสนุน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 พบว่า มีแปลงใหญ่ที่
ได้รับการสนับสนุนแหล่งน้ า 85 แปลง หรือร้อยละ 24.71 ของเป้าหมาย พ้ืนที่รับประโยชน์แล้ว 321,541 ไร่ 
หรือ ร้อยละ 42.08 และมีครัวเรือนเกษตรกรได้รับประโยชน์แล้ว 40 ,673 ครัวเรือน หรือร้อยละ 32.87 ของ
เป้าหมาย ส าหรับเป้าหมายที่เหลือกรมชลประทานก าลังเร่งด าเนินการ เมื่อพิจารณาปีที่ด าเนินการ พบว่า แปลงใหญ่
ปี 2559 เป้าหมายพื้นที่การสนับสนุนแหล่งน้ าในแปลงใหญ่ของกรมชลประทานค่อนข้างสูงกว่าแปลงใหญ่ปี 2560 
เนื่องจากเป็นปีแรกที่ด าเนินการ ต้องเร่งด าเนินการให้ครอบคลุมพ้ืนที่เพ่ือให้เห็นผลการพัฒนาแหล่งน้ าในแปลงใหญ่ 
ในส่วนแปลงใหญ่ปี 2560 กรมชลประทานมีเป้าหมายการขยายพ้ืนที่ได้รับประโยชน์จากแหล่งน้ าในแปลงใหญ่ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อไป รายละเอียดผลการสนับสนุนแหล่งน้ าในแปลงใหญ่ แต่ละปี ดังนี้ (ตารางท่ี 4.6) 
         1.1) แปลงใหญป่ี 2559 มีแปลงใหญ่ที่ได้รับการสนับสนุนแหล่งน้ า 69 แปลง หรือร้อยละ 29.74 
ของเป้าหมาย พ้ืนที่รับประโยชน์แล้ว 272,541 ไร่ หรือร้อยละ 48.24 และมีครัวเรือนเกษตรกรได้รับประโยชน์แล้ว 
38,046 ครัวเรือน หรือร้อยละ 38.01 ของเป้าหมาย ส าหรับเป้าหมายที่เหลือกรมชลประทานก าลังเร่งด าเนินการ 
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           1.2) แปลงใหญ่ปี 2560 มีแปลงใหญ่ที่ได้รับการสนับสนุนแหล่งน้ า 16 แปลง หรือร้อยละ 14.29 
ของเป้าหมาย พ้ืนที่รับประโยชน์แล้ว 49,000 ไร่ หรือร้อยละ 24.60 และมีครัวเรือนเกษตรกรได้รับประโยชน์แล้ว 
2,627 ครัวเรือน หรือร้อยละ 11.11 ของเป้าหมาย ส าหรับเป้าหมายที่เหลือกรมชลประทานก าลังเร่งด าเนินการ 
        1.3) แปลงใหญ่ปี 2561 กรมชลประทานอยู่ระหว่างการส ารวจและตรวจสอบข้อมูลแปลงใหญ่
ถึงสภาพพ้ืนที่ในเขตและนอกเขตชลประทาน        
ตารางท่ี 4.6 ร้อยละของแปลงใหญ่ท่ีได้รับการสนับสนุนแหล่งน้ าจากโครงการ                 

รายการ          หน่วยนับ       แปลงใหญ่ปี 2559     แปลงใหญ่ปี 2560  รวม 
 เป้าหมาย    ผล เป้าหมาย    ผล เป้าหมาย    ผล 
1. พ้ืนท่ีการเกษตร    ไร่ 648,490 312,857 124,190 30,553 772,680 343,410 
2. พ้ืนท่ีชลประทานเพิ่มขึ้น       ไร่ 132,060 63,711   15,789 3,884 147,849 67,595 
2. พื้นที่รับประโยชน์     ไร่ 564,923 272,541 199,170 49,000 764,093 321,541 
3. ครัวเรือนได้รับประโยชน์         ครัวเรือน 100,087  38,046   23,646 2,627 123,733 40,673 
4. จ านวนแปลง    แปลง      232       69      112 16 344 85 

ที่มา : กรมชลประทาน 

หมายเหตุ : แปลงใหญ่ปี 2561 กรมชลประทานอยู่ระหว่างการส ารวจและตรวจสอบข้อมูลแปลงใหญ ่

    2) การปรับปรุงบ ารุงดิน โดยกรมพัฒนาที่ดิน ได้ด าเนินการสนับสนุนการปรับปรุงดินในแปลงใหญ่
ตลอด 3 ปี พบว่า จ านวนแปลงที่สนับสนุนทั้งหมด 4,559 แปลง เกษตรกรได้รับการตรวจวิเคราะห์ดิน จ านวน 
57,899 ราย สนับสนุนการท าน้ าหมักชีวภาพ 5,333,746 ลิตร ท าปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน จ านวน 6,686 ตัน การ
ปรับปรุงพ้ืนที่ดินกรด ด้วยโดโลไมท์ จ านวน 18,912 ตัน (37,444 ไร่) ผลิต - จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด 1229 ตัน 
(153,625 ไร่) และไถกลบตอซัง งดเผาฟางและตอซังพืช จ านวน 2,661 แปลง เมื่อพิจารณาปีงบประมาณที่ด าเนินการ 
พบว่า การสนับสนุนการปรับปรุงบ ารุงดินในแต่ละปีที่ด าเนินการ ขยายตามจ านวนแปลงของกลุ่มเกษตรกรที่สมัคร
เข้าร่วมโครงการในปี 2559 - 2561 ทั้งนี้ การส่งเสริมของกรมพัฒนาที่ดิน ไม่สามารถแยกแปลงใหญ่ปี 2559 – 2561 
ได้ เนื่องจากการส่งเสริมในบางแปลงเป็นการขยายผลจากปีที่ผ่านมา ซึ่งส่งเสริมต่อเนื่องในปีงบประมาณพ.ศ. 2560 และ 
2561 รายละเอียดผลการปรับปรุงดินในแปลงใหญ่แต่ละปีงบประมาณ ดังนี้ ( ตารางที่ 4.7) 
    2.1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สนับสนุน จ านวน 73 แปลง โดยตรวจวิเคราะห์ดินให้
เกษตรกรจ านวน 57,899 ราย สนับสนุนการท าน้ าหมักชีวภาพ 40,700 ลิตร ท าปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน 
จ านวน 220 ตัน การปรับปรุงพื้นที่ดินกรด ด้วยโดโลไมท์ จ านวน 4,666 ตัน (8,952 ไร่)  
    2.2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สนับสนุน จ านวน 1,658 แปลง โดยสนับสนุนการท าน้ าหมัก
ชีวภาพ 2,186,706 ลิตร ท าปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน จ านวน 4,826 ตัน การปรับปรุงพื้นที่ดินกรด ด้วยโดโลไมท์ 
จ านวน 7,176 ตัน (14,352 ไร่) ผลิต-จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด 502 ตัน (62,750 ไร่) และไถกลบตอซัง งดเผา
ฟางและตอซังพืช จ านวน 520 แปลง 
    2.3) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สนับสนุน จ านวน 2,828 แปลง โดยสนับสนุนการท าน้ าหมัก
ชีวภาพ 3,106,340 ลิตร ท าปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน จ านวน 1,640 ตัน การปรับปรุงพ้ืนที่ดินกรด ด้วยโดโลไมท์ 
จ านวน 7,070 ตัน (14,140 ไร่) ผลิต-จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด 727 ตัน (90,875 ไร่) และไถกลบตอซัง งดเผา
ฟางและตอซังพืช จ านวน 2,141 แปลง 
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ตารางท่ี 4.7 ร้อยละของแปลงใหญ่ท่ีได้รับการสนับสนุนการปรับปรุงบ ารุงดินจากโครงการ 

รายการ         ปีงบประมาณ   
          พ.ศ. 2559 

ปีงบประมาณ 
   พ.ศ. 2560 

      ปีงบประมาณ      
         พ.ศ. 2561 

         ภาพรวม               

1. จ านวนแปลง (แปลง)       73    1,658 2,828    4,559 
2. การตรวจวิเคราะห์ดิน (ตัวอย่าง)  57,899         - -   57,899 
3. สาธิตการท าน้ าหมักชีวภาพ (ลติร)  40,700 2,186,706  3,106,340   5,333,746 
4. สาธิตท าปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน (ตัน)      220      4,826 1,640     6,686 
5. สาธิตการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด           
   - โดโลไมท์ (ตัน)   4,666      7,176 7,070    18,912 
   - พื้นที่ (ไร่)   8,952     14,352 14,140    37,444 
6. ผลติ-จัดหาเมล็ดพนัธุ์พืชปุ๋ยสด          
   - เมลด็พันธ์ุ (ตัน)  -         502    727    1,229 
 . – พื้นที่ (ไร่)  -     62,750 90,875   153,625 
7. ไถกลบตอซัง งดเผาฟางและตอซังพืช   (แปลง)  -         520   2,141     2,661 

                   ที่มา : กรมพัฒนาท่ีดิน, 2562 

              3) การสนับสนุนเครื่องจักรกลทางการเกษตร/ปัจจัยการผลิต/แปลงเรียนรู้ในแปลงใหญ่ 
          แปลงใหญ่ในภาพรวมมีการด าเนินการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ร้อยละ 
58.52 การสนับสนุนปัจจัยการผลิต/วัสดุการเกษตร ร้อยละ 90.41 และการจัดท าแปลงเรียนรู้/สาธิต ร้อยละ 
90.55 ทั้งนี้แปลงที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการสนับสนุน เนื่องจากเป้าหมายแปลงของหน่วยงานร่วมบูรณาการยังไม่
ครอบคลุมทั่วทุกแปลง เนื่องจากกรอบงบประมาณท่ีหน่วยงานได้รับจัดสรร ไม่สามารถด าเนินการได้ครบ รวมทั้ง
มีกลุ่มเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง การก าหนดเป้าหมายจึงยังไม่ครอบคลุมทั่วทุกแปลง เมื่อ
เปรียบเทียบปีที่ด าเนินการ ต่อการได้รับการส่งเสริมในกิจกรรมการสนับสนุนเครื่องจักรกลทางการเกษตร/ปัจจัยการ
ผลิต/แปลงเรียนรู้ในแปลงใหญ่ พบว่า แปลงใหญ่ปี 2559 ซึ่งด าเนินการเป็นปีที่ 3 มีร้อยละแปลงใหญ่ที่ได้รับการ
สนับสนุนใน 3 กิจกรรมข้างต้น มากกว่า แปลงใหญ่ปี 2560 และแปลงใหญ่ปี 2561 เนื่องจากเป็นแปลงปีแรกที่เข้า
ร่วมโครงการ หน่วยงานต้องเร่งด าเนินการให้คลอบคลุมกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ รวมทั้งแปลงใหญ่ปี 2560 ที่
หน่วยงานจะด าเนินการส่งเสริมให้คลอบคลุมก่อนแปลงใหญ่ปี 2561 ตามล าดับ รายละเอียดผลการสนับสนุน
เครื่องจักรกลทางการเกษตร/ปัจจัยการผลิต/แปลงเรียนรู้ในแปลงใหญ่แต่ละปี ดังนี้ (ตารางที่ 4.8)  
                3.1) แปลงใหญป่ี 2559 มีแปลงใหญ่ที่ด าเนินการส่งเสริมาการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร 
ร้อยละ 70.87 การสนับสนุนปัจจัยการผลิต/วัสดุการเกษตร ร้อยละ 94.17 และการจัดท าแปลงเรียนรู้/สาธิต 
ร้อยละ 95.63  
        3.2) แปลงใหญป่ี 2560 มีแปลงใหญ่ที่ด าเนินการส่งเสริมาการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร 
ร้อยละ 61.31 การสนับสนุนปัจจัยการผลิต/วัสดุการเกษตร ร้อยละ 93.69 และการจัดท าแปลงเรียนรู้/สาธิต 
ร้อยละ 93.11 
                     3.3) แปลงใหญป่ี 2561 มีแปลงใหญ่ที่ด าเนินการส่งเสริมาการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร
แล้วร้อยละ 51.20 การสนับสนุนปัจจัยการผลิต/วัสดุการเกษตร ร้อยละ 85.63 และการจัดท าแปลงเรียนรู้/
สาธิต ร้อยละ 86.06 
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ตารางที่ 4.8 ร้อยละของแปลงใหญ่ท่ีได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรกลทางการเกษตร/ปัจจัยการผลิต/แปลง 
               เรียนรู้จากโครงการ 
                                                                                                            หน่วย : ร้อยละ 

รายการ แปลงใหญ่ 
ปี 2559 

แปลงใหญ่ 
ปี 2560 

แปลงใหญ่ 
ปี 2561 

ภาพรวม 

1. การส่งเสริมเครื่องจักรกลทางการเกษตร 70.87 61.31 51.20 58.52 

2. สนับสนุนปัจจัยการผลิต/วัสดุการเกษตร 94.17 93.69 85.63 90.41 

3. จัดท าแปลงเรียนรู้/สาธิตการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 95.63 93.11 86.06 90.55 
 ที่มา : จากการส ารวจ, 2562 

     4.2.5 การยกระดับมาตรฐานและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 
                 แปลงใหญ่ในภาพรวมมีการด าเนินการส่งเสริมการผลิตสินค้าเพ่ือรับรองมาตรฐานแล้วร้อยละ 97.92 การ
สร้างมูลค่าเพ่ิม/แปรรูปสินค้าเกษตรแล้ว ร้อยละ 55.33 ทั้งนี้แปลงที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานและเพ่ิม
มูลค่าสินค้าเกษตร เนื่องจากเป้าหมายแปลงของหน่วยงานร่วมบูรณาการยังไม่ครอบคลุมทั่วทุกแปลง เนื่องจากกรอบ
งบประมาณที่หน่วยงานได้รับจัดสรร ไม่สามารถด าเนินการได้ครบ รวมทั้งมีกลุ่มเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการอย่าง
ต่อเนื่อง การก าหนดเป้าหมายจึงยังไม่ครอบคลุมทั่วทุกแปลง เมื่อพิจารณาปีที่ด าเนินการ ต่อการได้รับการส่งเสริมการ
ผลิตสินค้าเพ่ือรับรองมาตรฐานและเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร พบว่า แปลงใหญ่ปี 2559 ซึ่งด าเนินการเป็นปีที่ 3 มีร้อยละ
แปลงใหญ่ที่ได้รับการสนับสนุนใน 2 กิจกรรมข้างต้น มากกว่า แปลงใหญ่ปี 2560 และแปลงใหญ่ปี 2561 เนื่องจากเป็น
แปลงปีแรกที่เข้าร่วมโครงการ หน่วยงานต้องเร่งด าเนินการให้คลอบคลุมกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ รวมทั้งแปลงใหญ่ปี 
2560 ที่หน่วยงานจะด าเนินการส่งเสริมให้คลอบคลุมก่อนแปลงใหญ่ปี 2561 ตามล าดับ รายละเอียดผลการยกระดับ
มาตรฐานและเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรในแปลงใหญแ่ต่ละปี ดังนี้ (ตารางที่ 4.9) 
         1) แปลงใหญ่ปี 2559 มีแปลงใหญ่ที่ด าเนินการส่งเสริมผลิตสินค้าเพ่ือรับรองมาตรฐานแล้ว
ทั้งหมด การสร้างมูลค่าเพ่ิม/แปรรูปสินค้าเกษตร ร้อยละ 64.08  
                    2) แปลงใหญ่ปี 2560 มีแปลงใหญ่ที่ด าเนินการผลิตสินค้าเพ่ือรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร 
ร้อยละ 97.79 และการสร้างมูลค่าเพ่ิม/แปรรูปสินค้าเกษตร ร้อยละ 56.48  
                    3) แปลงใหญ่ปี 2561 มีแปลงใหญ่ที่ด าเนินการผลิตสินค้าเพ่ือรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร
ร้อยละ 97.33 และการสร้างมูลค่าเพ่ิม/แปรรูปสินค้าเกษตร ร้อยละ 51.03   

ตารางท่ี 4.9 ร้อยละของแปลงใหญ่ท่ีได้รับการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรจากโครงการ 
                                                                                                           หน่วย : ร้อยละ 

รายการ แปลงใหญ่ 
ปี 2559 

แปลงใหญ่ 
ปี 2560 

แปลงใหญ่ 
ปี 2561 

ภาพรวม 

1. การผลติสินค้าเพื่อการรบัรองมาตรฐาน 100.00 97.79 97.33 97.92 

2. การสร้างมลูค่าเพิม่/แปรรูป  64.08 56.48 51.03 55.33 

 ที่มา : จากการส ารวจ, 2562 
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       4.2.6 การเชื่อมโยงตลาด 
                      แปลงใหญ่ในภาพรวมมีการด าเนินการเชื่อมโยงตลาดระหว่างผู้ผลิต/กับผู้ซื้อ ร้อยละ 74.13 การรวม 
กลุ่มซื้อปัจจัยการผลิต ร้อยละ 85.07 การรวมกลุ่มผลิตสินค้าเกษตร ร้อยละ 89.09 การรวมกลุ่มจ าหน่ายผลผลิต 
ร้อยละ 84.57 และการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร ร้อยละ 75.73 ทั้งนี้แปลงที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการ
ยกระดับมาตรฐานและเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร เนื่องจากเป้าหมายแปลงของหน่วยงานร่วมบูรณาการยังไม่
ครอบคลุมทั่วทุกแปลง เนื่องจากกรอบงบประมาณท่ีหน่วยงานได้รับจัดสรร ไม่สามารถด าเนินการได้ครบ รวมทั้ง
มีกลุ่มเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง การก าหนดเป้าหมายจึงยังไม่ครอบคลุมทั่วทุกแปลงเมื่อ
พิจารณาปีที่ด าเนินการ ต่อการได้รับการส่งเสริมการเชื่อมโยงตลาด พบว่า แปลงใหญ่ปี 2559 ซึ่งด าเนินการเป็นปี
ที่ 3 มีร้อยละแปลงใหญ่ที่ได้รับการสนับสนุนใน 5 กิจกรรมข้างต้น มากกว่า แปลงใหญ่ปี 2560 และแปลงใหญ่ปี 
2561 เนื่องจากเป็นแปลงปีแรกที่เข้าร่วมโครงการ หน่วยงานต้องเร่งด าเนินการให้  คลอบคลุมกับเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ รวมทั้งแปลงใหญ่ปี 2560 ที่หน่วยงานจะด าเนินการส่งเสริมให้คลอบคลุมก่อนแปลงใหญ่ปี 2561 
ตามล าดับ รายละเอียดผลการเชื่อมโยงตลาดในแปลงใหญแ่ต่ละปี ดังนี้ (ตารางที่ 4.10) 
       1) แปลงใหญ่ปี 2559 มีแปลงใหญ่ที่ด าเนินการเชื่อมโยงตลาดระหว่างผู้ผลิต/กับผู้ซื้อ ร้อยละ 
97.82 ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงตลาด การรวมกลุ่มซื้อปัจจัยการผลิต ร้อยละ 89.32 การ
รวมกลุ่มผลิตสินค้าเกษตร ร้อยละ 90.78 การรวมกลุ่มจ าหน่ายผลผลิต ร้อยละ 87.62 และการพัฒนา
ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร ร้อยละ 75.73 
       2) แปลงใหญ่ปี 2560 มีแปลงใหญ่ที่ด าเนินการเชื่อมโยงตลาดระหว่างผู้ผลิต/กับผู้ซื้อ ร้อยละ 
72.30 ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงตลาด การรวมกลุ่มซื้อปัจจัยการผลิต ร้อยละ 85.08 การ
รวมกลุ่มผลิตสินค้าเกษตร ร้อยละ 89.10 การรวมกลุ่มจ าหน่ายผลผลิต ร้อยละ 84.51 และยังไม่มีการพัฒนา
ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรซึ่งจะด าเนินการในปีต่อไป 
                    3) แปลงใหญ่ปี 2561 มีแปลงใหญ่ที่ด าเนินการเชื่อมโยงตลาดระหว่างผู้ผลิต/กับผู้ซื้อ ร้อยละ 
67.64 ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงตลาด การรวมกลุ่มซื้อปัจจัยการผลิต ร้อยละ 83.56 การ
รวมกลุ่มผลิตสินค้าเกษตรร้อยละ 88.47 การรวมกลุ่มจ าหน่ายผลผลิต ร้อยละ 83.56 และยังไม่มีการพัฒนา
ผู้ประกอบการธุรกจิเกษตรซึ่งจะด าเนินการในปีต่อไป  

ตารางที่ 4.10 ร้อยละของแปลงใหญ่ท่ีได้รับการส่งเสริมการเชื่อมโยงตลาดและบริหารจัดการกลุ่มจากโครงการ 
                                                                                                   หน่วย : ร้อยละ 
              รายการ แปลงใหญ่ 

ปี 2559 
แปลงใหญ่ 
ปี 2560 

แปลงใหญ่ 
ปี 2561 

ภาพรวม 

1. การเชื่อมโยงตลาด 97.82 72.30 67.64 74.13 
2. การรวมกลุม่ซื้อปัจจัยการผลิต 89.32 85.08 83.56 85.07 
3. การรวมกลุม่ผลิต 90.78 89.10 88.47 89.09 
4. การรวมกลุม่จ าหน่ายผลผลิต 87.62 84.51 83.56 84.57 
5. การพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร1/ 75.73 - - 75.73 

 ที่มา : จากการส ารวจ, 2561 
 หมายเหตุ : 1/ ภาพรวมการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรค านวณเฉพาะแปลงที่ได้รับการส่งเสริมเท่านั้น 
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4.3 ผลได้ของโครงการ (Outputs) 
   หน่วยงานต่างๆ ได้เข้าไปส่งเสริมในพ้ืนที่แปลงใหญ่ที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในแปลงใหญ่
ทั้ง 3 ปี โดยการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต (ด้านพืช ปศุสัตว์ และประมง) สนับสนุนปัจจัยการผลิต ยกระดับ
มาตรฐาน/เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร และพัฒนาด้านการตลาด ซึ่งมีเกษตรกรได้รับประโยชน์ ดังนี้ 

  4.3.1 ด้านการได้รับถ่ายทอดความรู้ 
     จากการถ่ายทอดความรู้ในภาพรวม เกษตรกรส่วนใหญ่ได้รับการถ่ายทอดความรู้มากกว่า ร้อยละ 80 
คือ การวางแผนบริหารจัดการกลุ่ม ร้อยละ 94.69 การจัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพ ร้อยละ 90.91 การถ่ายทอดความรู้
การผลิต ร้อยละ 88.16 การรวมกลุ่มซื้อปัจจัยการผลิต ร้อยละ 85.64 การรวมกลุ่มผลิต ร้อยละ 84.99 การ
รวมกลุ่มจ าหน่ายผลผลิต ร้อยละ 83.05 ทั้งนี้ การพัฒนาเกษตรกรเป็น Smart Farmer มีเกษตรกรได้รับการ
ถ่ายทอดความรู้เพียง ร้อยละ 61.43 เนื่องจากเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเป็นเกษตรกรที่ผ่านการประเมิน
ตามเกณฑ์การพัฒนา Smart Farmer ส่วนเกษตรกรที่เหลือต้องได้รับการพัฒนาต่อไป   
              ทั้งนี้ เกษตรกรที่ไม่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ในแต่ละด้าน เนื่องจาก เป้าหมายแปลงของหน่วยงาน
ที่ร่วมบูรณาการยังไม่ครอบคลุมทั่วทุกแปลง รวมทั้งเกษตรกรไม่มีเวลามาเข้าร่วมอบรมเนื่องจากติดภารกิจ
ในช่วงการเพาะปลูก ประกอบกับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีหลายโครงการที่ลงในพ้ืนที่ส่งผลให้การจัด
อบรมถ่ายทอดความรู้โครงการแปลงใหญ่ลดน้อยลงกว่าปีที่ผ่านมา เมื่อพิจารณาปีที่ด าเนินการ ต่อการได้รับ
การถ่ายทอดความรู้ของเกษตรกร พบว่าจ านวนปีที่เข้าร่วมโครงการส่งผลต่อการได้รับการถ่ายทอดความรู้ของ
เกษตรกร โดยแปลงใหญ่ปี 2559 ซึ่งด าเนินการเป็นปีที่ 3 มีร้อยละเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้
มากกว่า แปลงใหญ่ปี 2560 และแปลงใหญ่ปี 2561 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าจ านวนปีที่เกษตรกรเข้าร่วมโครงการที่
เพ่ิมขึ้น เกษตรกรจะได้รับการส่งเสริมองค์ความรู้ในแปลงใหญ่ที่เพ่ิมขึ้นเช่นกัน  รายละเอียดผลการได้รับการ
ถ่ายทอดความรู้ในแปลงใหญแ่ต่ละปี ดังนี้ (ตารางที่ 4.11) 
             1) แปลงใหญป่ี 2559 มีเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้งานวิจัย/นวัตกรรม ร้อยละ 92.73 การ
พัฒนาเกษตรกรเป็น Smart Farmer  ร้อยละ 71.11 การวางแผนบริหารจัดการกลุ่ม ร้อยละ 98.79 การ
รวมกลุ่มซื้อปัจจัยการผลิต ร้อยละ 94.75 การรวมกลุ่มผลิต ร้อยละ 90.51  การรวมกลุ่มจ าหน่ายผลผลิต ร้อยละ 
87.68 การจัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพ ร้อยละ 96.97 
             2) แปลงใหญ่ปี 2560 มีเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต/นวัตกรรม 
ร้อยละ 85.92 การพัฒนาเกษตรกรเป็น Smart Farmer ร้อยละ 61.65 การวางแผนบริหารจัดการกลุ่ม ร้อยละ 
94.74 การรวมกลุ่มซื้อปัจจัยการผลิต ร้อยละ 84.87 การรวมกลุ่มผลิต ร้อยละ 85.11 การรวมกลุ่มจ าหน่าย
ผลผลิต ร้อยละ 83.58 การจัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพ ร้อยละ 92.72  
              3) แปลงใหญ่ปี 2561 มีเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้การลดต้นทุน/เพ่ิมผลผลิต ร้อยละ 
88.74 การพัฒนาเกษตรกรเป็น Smart Farmer ร้อยละ 55.74 การวางแผนบริหารจัดการกลุ่ม ร้อยละ 92.34 
การรวมกลุ่มซื้อปัจจัยการผลิต ร้อยละ 81.64 การรวมกลุ่มผลิต ร้อยละ 81.76 การรวมกลุ่มจ าหน่ายผลผลิต ร้อยละ 
79.73 การจัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพ ร้อยละ 85.02  
 
 
 
 
 
 



43 
 

ตารางท่ี 4.11  ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ในแปลงใหญ่  
                                                                                                                หน่วย : ร้อยละ 

รายการ 
แปลงใหญ่ 
ปี 2559 

แปลงใหญ่ 
ปี 2560 

แปลงใหญ่ 
ปี 2561 

ภาพรวม 

1. การถ่ายทอดความรู้การผลิต1/ 92.73 85.92 88.74 88.16 
2. การพัฒนาเกษตรกรเป็น Smart Farmer 71.11 61.65 55.74 61.43 
3. การสร้างความเข้มแข็งกลุม่     
    3.1. การวางแผนบริหารจัดการกลุ่ม 98.79 94.74 92.34 94.69 
    3.2. การรวมกลุม่ซื้อปัจจัยการผลิต 94.75 84.87 81.64 85.64 
    3.3. การรวมกลุม่ผลิต 90.51 85.11 81.76 84.99 
    3.4. การรวมกลุม่จ าหน่ายผลผลิต 87.68 83.58 79.73 83.05 
4. การจัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพ 96.97 92.72 85.02 90.91 
ที่มา : จากการส ารวจ, 2562 
หมายเหตุ : 1/ แปลงใหญ่ปี 2559 เน้นการส่งเสริมงานวิจัย/นวัตกรรม   
                  แปลงใหญ่ปี 2560 เน้นการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต/นวัตกรรม   
                  แปลงใหญ่ปี 2561 เน้นการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิต/เพิ่มผลผลิต 

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

        4.3.3 ด้านการสนับสนุนแหล่งน้ า/เครื่องจักรกลทางการเกษตร/ปัจจัยการผลิตในแปลงใหญ่ 
     เกษตรกรในภาพรวมได้รับการสนับสนุนแหล่งน้ าในแปลงใหญ่ ร้อยละ 25.62 ได้รับการส่งเสริม
เครื่องจักรกลทางการเกษตร ร้อยละ 33.19 ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ร้อยละ 80.91 (ได้รับการสนับสนุน
พันธุ์พืช/พันธุ์สัตว์ ร้อยละ 53.11 ได้รับการสนับสนุนวัสดุทางการเกษตร ร้อยละ 51.70 ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ 
เครื่องมือการเกษตร ร้อยละ 26.27 ) และการส่งเสริมแปลงเรียนรู้เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ร้อยละ 77.23 
      ทั้งนี้ เกษตรกรที่ไม่ได้รับการสนับสนุนแหล่งน้ า/เครื่องจักรกลทางการเกษตร/ปัจจัยการผลิต 
เนื่องจากเป้าหมายแปลงของหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการยังไม่ครอบคลุมทั่วทุกแปลง รวมทั้งบางแปลงปริมาณปัจจัย
การผลิตที่สนับสนุนไม่เพียงพอต่อจ านวนสมาชิกในแปลงใหญ่ เมื่อพิจารณาปีที่ด าเนินการ ต่อการได้รับการ
สนับสนุนแหล่งน้ า/เครื่องจักรกลทางการเกษตร/ปัจจัยการผลิตของเกษตรกร พบว่าจ านวนปีที่เข้าร่วมโครงการ
ส่งผลต่อการได้รับการสนับสนุนของเกษตรกร โดยแปลงใหญ่ปี 2559 ซึ่งด าเนินการเป็นปีที่ 3 มีร้อยละเกษตรกรที่
ได้รับการสนับสนุนมากกว่า แปลงใหญ่ปี 2560 และแปลงใหญ่ปี 2561 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าจ านวนปีที่เกษตรกรเข้า
ร่วมโครงการที่เพ่ิมขึ้น เกษตรกรจะได้รับการส่งเสริมองค์ความรู้ในแปลงใหญ่ที่เพ่ิมขึ้นเช่นกันรายละเอียดผลการ
สนับสนุนแหล่งน้ า/เครื่องจักรกลทางการเกษตร/ปัจจัยการผลิตในแปลงใหญ่แต่ละปี ดังนี้ (ตารางที่ 4.12) 
                  1) แปลงใหญ่ปี 2559 มีเกษตรกรได้รับการสนับสนุนแหล่งน้ าในแปลงใหญ่ ร้อยละ 48.08 
ได้รับการส่งเสริมเครื่องจักรกลทางการเกษตร ร้อยละ 61.01 ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ร้อยละ 89.70 
(ได้รับการสนับสนุนพันธุ์พืช/พันธุ์สัตว์ ร้อยละ 66.87 ได้รับการสนับสนุนวัสดุทางการเกษตร ร้อยละ 53.94 
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ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือการเกษตร ร้อยละ 31.92) และการส่งเสริมแปลงเรียนรู้เพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิต ร้อยละ 87.68 
       2) แปลงใหญ่ปี 2560 มีเกษตรกรได้รับการสนับสนุนแหล่งน้ าในแปลงใหญ่ ร้อยละ 20.39 
ได้รับการส่งเสริมเครื่องจักรกลทางการเกษตร ร้อยละ 36.08 ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ร้อยละ 81.47 
(ได้รับการสนับสนุนพันธุ์พืช/พันธุ์สัตว์ ร้อยละ 50.73 ได้รับการสนับสนุนวัสดุทางการเกษตร ร้อยละ 57.36 
ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือการเกษตร ร้อยละ 27.10) และการส่งเสริมแปลงเรียนรู้เพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิต ร้อยละ 76.35  
                  3) แปลงใหญป่ี 2561 มีเกษตรกรได้รับการสนับสนุนแหล่งน้ าในแปลงใหญ่ ร้อยละ 20.38 ได้รับการ
ส่งเสริมเครื่องจักรกลทางการเกษตรร้อยละ 13.67 ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ร้อยละ 72.23 (ได้รับการ
สนับสนุนพันธุ์พืช/พันธุ์สัตว์ ร้อยละ 48.75 ได้รับการสนับสนุนวัสดุทางการเกษตร ร้อยละ 42.57 ได้รับการสนับสนุน
อุปกรณ์ เครื่องมือการเกษตรร้อยละ 21.96) และการส่งเสริมแปลงเรียนรู้เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ร้อยละ 72.64                  

ตารางที่ 4.12 ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนแหล่งน้ า/เครื่องจักรกลทางการเกษตร/ปัจจัยการผลิต/ 
                 แปลงเรียนรู้ในแปลงใหญ่ 
                                                                                                                             หน่วย : ร้อยละ 

รายการ 
แปลงใหญ่ 
  ปี 2559 

แปลงใหญ่ 
  ปี 2560 

แปลงใหญ่ 
  ปี 2561 

ภาพรวม 

1. แหล่งน้ าในแปลงใหญ ่ 48.08 20.39 20.38 25.62 
2. เครื่องจักรกลทางการเกษตร 61.01 36.08 13.67 33.19 
3. ปัจจยัการผลติ/วสัดุการเกษตร 89.70 81.47 72.23 80.91 
    3.1 พันธุ์พืช/พันธุ์สัตว์ 66.87 50.73 48.75 53.11 
    3.2.วัสดุทางการเกษตร 53.94 57.36 42.57 51.70 
    3.3 อุปกรณ์ เครื่องมือการเกษตร 31.92 27.10 21.96 26.27 
4.  ส่งเสริมแปลงเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 87.68 76.35 72.64 77.23 

ที่มา : จากการส ารวจ, 2562 

          4.3.4 ด้านการปรับปรุงบ ารุงดิน คุณภาพน้ า และคุณภาพฟาร์มในแปลงใหญ่ 
        เกษตรกรในภาพรวมได้รับการส่งเสริมปรับปรุงบ ารุงดิน คุณภาพน้ า และคุณภาพฟาร์มในแปลง
ใหญ่ โดย ด้านพืช เกษตรกรได้รับการส่งเสริมการไถกลบตอซัง งดเผาฟาง  ร้อยละ 72.10 ได้รับการส่งเสริมการ
ปลูกพืชปุ๋ยสด ร้อยละ 72.88 ได้รับการส่งเสริมการปรับปรุงพ้ืนที่ดินกรด ร้อยละ 79.87 ได้รับการส่งเสริมการผลิต
ปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน ร้อยละ 72.85 ได้รับการส่งเสริมการผลิตน้ าหมักชีวภาพ ร้อยละ 91.56 ด้านประมง/ปศุสัตว์ 
เกษตรกรได้รับการส่งเสริมการใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ า  ร้อยละ 89.56 ได้รับการส่งเสริมการตรวจ
วิเคราะห์สารตกค้างในน้ า ร้อยละ 85.54 ได้รับการส่งเสริมการดูแลฟาร์มที่ทุกวิธี ร้อยละ 83.73 ได้รับการส่งเสริม
การตรวจวิเคราะห์โรคในฟาร์มร้อยละ 76.72  
       ทั้งนี้ เกษตรกรที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการปรับปรุงบ ารุงดิน คุณภาพน้ า และคุณภาพฟาร์มในแปลงใหญ่ 
เนื่องจากเป้าหมายแปลงของหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการยังไม่ครอบคลุมทั่วทุกแปลง รวมทั้งเกษตรกรไม่มีเวลามา
เข้าร่วมอบรม จากการติดภารกิจในช่วงการเพาะปลูก เมื่อพิจารณาปีที่ด าเนินการ ต่อการได้รับการส่งเสริมการ
ปรับปรุงบ ารุงดิน คุณภาพน้ า และคุณภาพฟาร์มในแปลงใหญ่ พบว่าจ านวนปีที่เข้าร่วมโครงการส่งผลต่อการ
ได้รับการส่งเสริมของเกษตรกร โดยแปลงใหญ่ปี 2559 ซึ่งด าเนินการเป็นปีที่ 3 มีร้อยละเกษตรกรที่ได้รับการ
ส่งเสริมมากกว่า แปลงใหญ่ปี 2560 และแปลงใหญ่ปี 2561 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าจ านวนปีที่เกษตรกรเข้าร่วม
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โครงการที่เพ่ิมขึ้น เกษตรกรจะได้รับการส่งเสริมการปรับปรุงบ ารุงดิน คุณภาพน้ า และคุณภาพฟาร์มในแปลง
ใหญ่ที่เพ่ิมข้ึนเช่นกัน รายละเอียดแปลงใหญใ่นแต่ละปี ดังนี้ (ตารางที่ 4.13) 
                    1) แปลงใหญ่ปี 2559 ด้านพืช เกษตรกรได้รับการส่งเสริมการไถกลบตอซัง งดเผาฟาง  ร้อยละ 
73.46 ได้รับการส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสด ร้อยละ 78.02 ได้รับการส่งเสริมการปรับปรุงพ้ืนที่ดินกรด ร้อยละ 
84.88 ได้รับการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน ร้อยละ 85.38 ได้รับการส่งเสริมการผลิตน้ าหมัก
ชีวภาพ ร้อยละ 97.97 ด้านประมง/ปศุสัตว์ เกษตรกรได้รับการส่งเสริมการใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ในบ่อเลี้ยง ร้อยละ 
93.75 ได้รับการส่งเสริมการตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในน้ า ร้อยละ 87.50 ได้รับการส่งเสริมการดูแลฟาร์มที่
ทุกวิธี ร้อยละ 87.50 ได้รับการส่งเสริมการตรวจวิเคราะห์โรคในฟาร์มร้อยละ 89.29  
       2) แปลงใหญป่ี 2560 ด้านพืช เกษตรกรได้รับการส่งเสริมการไถกลบตอซัง งดเผาฟาง ร้อยละ 
72.38 ได้รับการส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสด ร้อยละ 74.97 ได้รับการส่งเสริมการปรับปรุงพ้ืนที่ดินกรด ร้อยละ 
81.84 ได้รับการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน ร้อยละ 73.09 ได้รับการส่งเสริมการผลิตน้ าหมัก
ชีวภาพ ร้อยละ 92.60 ด้านประมง/ปศุสัตว์ เกษตรกรได้รับการส่งเสริมการใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ในบ่อเลี้ยง  ร้อยละ 
88.68 ได้รับการส่งเสริมการตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในน้ า ร้อยละ 85.42 ได้รับการส่งเสริมการดูแลฟาร์มที่ทุกวิธี 
ร้อยละ 86.83 ได้รับการส่งเสริมการตรวจวิเคราะห์โรคในฟาร์มร้อยละ 80.84  
                  3) แปลงใหญป่ี 2561 ด้านพืช เกษตรกรได้รับการส่งเสริมการไถกลบตอซัง งดเผาฟาง ร้อยละ 
70.96 ได้รับการส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสด ร้อยละ 67.10 ได้รับการส่งเสริมการปรับปรุงพ้ืนที่ดินกรด ร้อยละ 
74.34 ได้รับการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน ร้อยละ 65.52 ได้รับการส่งเสริมการผลิตน้ าหมัก
ชีวภาพ ร้อยละ 86.54 ด้านประมง/ปศุสัตว์ เกษตรกรได้รับการส่งเสริมการใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ในบ่อเลี้ยง  ร้อยละ 
88.46 ได้รับการส่งเสริมการตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในน้ า ร้อยละ 84.62 ได้รับการส่งเสริมการดูแลฟาร์มที่ทุกวิธี 
ร้อยละ 77.30 ได้รับการส่งเสริมการตรวจวิเคราะห์โรคในฟาร์มร้อยละ 63.98         

ตารางที่ 4.13 ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการปรับปรุงบ ารุงดิน คุณภาพน้ า และคุณภาพฟาร์มในแปลงใหญ่ 
                                                                                                                            หน่วย : ร้อยละ 

รายการ 
แปลงใหญ่ 
  ปี 2559 

แปลงใหญ่ 
  ปี 2560 

แปลงใหญ่ 
  ปี 2561 

ภาพรวม 

1. การปรับปรุงบ ารุงดิน (ด้านพืช)     
    1.1 ไถกลบตอซัง งดเผาฟางและตอซังพืช 73.46 72.38 70.96 72.10 
    1.2 การปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบ ารุงดิน 78.02 74.97 67.10 72.88 
    1.3 การปรับปรุงพ้ืนท่ีดินกรด 84.88 81.84 74.34 79.87 
    1.4 การผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน 85.38 73.09 65.52 72.85 
    1.5 การผลิตน้ าหมักชีวภาพ 97.97 92.60 86.54 91.56 
2 การปรับปรุงคณุภาพน้ า (ด้านประมง)     
    2.1 การใช้หัวเช้ือจุลินทรีย์ในบ่อเลี้ยง 93.75 88.68 88.46 89.56 
    2.2 การตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในน้ า 87.50 85.42 84.62 85.54 
3. การปรับปรุงคณุภาพฟาร์ม (ด้านปศุสัตว์)     
    3.1 การส่งเสริมการดูแลฟาร์มที่เลี้ยงท่ีทุกวิธี 87.50 86.83 77.30 83.73 
       3.2  การตรวจวิเคราะห์โรคในฟาร์ม 89.29 80.84 63.98 76.72 

ที่มา : จากการส ารวจ, 2562 
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         4.3.5 ด้านการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 
       เกษตรกรในภาพรวมได้รับการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพเพ่ือการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ร้อยละ 
72.66 การสร้างมูลค่าเพ่ิม/แปรรูป ร้อยละ 48.38 โดยมีแปลงใหญ่ที่มีผลิตภัณฑ์แปรรูปของกลุ่มแล้วร้อยละ 23.55  
       ทั้งนี้ เกษตรกรที่ไม่ได้รับการส่งเสริมยกระดับมาตรฐานและเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร เนื่องจาก 
เป้าหมายแปลงของหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการยังไม่ครอบคลุมทั่วทุกแปลง รวมทั้งเกษตรกรไม่มีเวลามาเข้าร่วม
อบรมเนื่องจากติดภารกิจในช่วงการเพาะปลูก เมื่อพิจารณาปีที่ด าเนินการ ต่อการได้รับการส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพสินค้าเกษตร/เพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร พบว่าจ านวนปีที่เข้าร่วมโครงการส่งผลต่อการได้รับการส่งเสริมของ
เกษตรกร โดยแปลงใหญ่ปี 2559 ซึ่งด าเนินการเป็นปีที่ 3 มีร้อยละเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมมากกว่า แปลง
ใหญ่ปี 2560 และแปลงใหญ่ปี 2561 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าจ านวนปีที่เกษตรกรเข้าร่วมโครงการที่เพ่ิมขึ้น เกษตรกร
จะได้รับการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร/เพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรในแปลงใหญ่ที่เพ่ิมขึ้นเช่นกัน 
รายละเอียดแปลงใหญ่ในแต่ละปี ดังนี้ (ตารางท่ี 4.14) 
                  1) แปลงใหญป่ี 2559 เกษตรกรได้รับการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพเพ่ือการรับรองมาตรฐาน
สินค้าเกษตร ร้อยละ 81.82 การสร้างมูลค่าเพ่ิม/แปรรูปร้อยละ 64.44 โดยมีแปลงใหญ่ที่มีผลิตภัณฑ์แปรรูป
ของกลุ่มร้อยละ 36.41 
      2) แปลงใหญ่ปี 2560 เกษตรกรได้รับการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพเพ่ือการรับรองมาตรฐาน
สินค้าเกษตร ร้อยละ 73.46 การสร้างมูลค่าเพ่ิม/แปรรูปร้อยละ 46.93 โดยมีแปลงใหญ่ที่มีผลิตภัณฑ์แปรรูป
ของกลุ่มร้อยละ 24.34 
                  3) แปลงใหญป่ี 2561 เกษตรกรได้รับการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพเพ่ือการรับรองมาตรฐาน
สินค้าเกษตร ร้อยละ 66.44 การสร้างมูลค่าเพ่ิม/แปรรูปร้อยละ 41.44 โดยมีแปลงใหญ่ที่มีผลิตภัณฑ์แปรรูป
ของกลุ่มร้อยละ 18.16                   

ตารางท่ี 4.14 ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการยกระดับมาตรฐาน/เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรในแปลงใหญ่ 
                                                                                                            หน่วย : ร้อยละ 

รายการ 
แปลงใหญ่ 
ปี 2559 

แปลงใหญ่ 
ปี 2560 

แปลงใหญ่ 
ปี 2561 

ภาพรวม 

1. การพัฒนาคุณภาพเพื่อการรับรองมาตรฐาน 81.82 73.46 66.44 72.66 
2. การสร้างมลูค่าเพิม่/แปรรูป   64.44 46.93 41.44 48.38 

ที่มา : จากการส ารวจ, 2562 
หมายเหตุ : มีแปลงใหญ่ที่มีผลิตภัณฑ์แปรรูปของกลุ่มในภาพรวม ร้อยละ 23.55 เป็นแปลงใหญ่ปี 2559 ร้อยละ 36.41  
              แปลงใหญ่ปี 2560 ร้อยละ 24.34 และแปลงใหญ่ปี 2561 ร้อยละ 18.16  

  4.3.6 ด้านพัฒนาการตลาด/เชื่อมโยงตลาดในแปลงใหญ่  
                  เกษตรกรในภาพรวมได้รับการส่งเสริมความรู้การพัฒนาการตลาด ร้อยละ 76.29 ได้รับการ
ส่งเสริมเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรเฉพาะแปลงปี 2559 ร้อยละ 46.26 มีแปลงใหญ่ท าข้อตกลงซื้อขาย
ผลผลิตร่วมกันแล้ว ร้อยละ 51.36 ทั้งนี้เกษตรกรที่ยังไม่ได้รับการส่งเสริมความรู้การพัฒนาการตลาด เนื่องจาก
การส่งเสริมด้านการตลาดส่วนใหญ่จะจัดประชุมเฉพาะคณะกรรมการกลุ่มหรือเกษตรกรที่มีความสนใจจะพัฒนา
ด้านการตลาดและเป็นเกษตรรุ่นใหม่ที่มีความสนใจ ดังนั้นจึงมีเกษตรกรบางส่วนที่ไม่ทราบถึงการพัฒนาการ
ตลาดในแปลงใหญ่ เมื่อพิจารณาปีที่ด าเนินการ ต่อการได้รับการส่งเสริมการพัฒนาด้านการตลาด พบว่าจ านวนปี
ที่เข้าร่วมโครงการส่งผลต่อการได้รับการส่งเสริมการพัฒนาด้านการตลาด โดยแปลงใหญ่ปี 2559 ซึ่งด าเนินการ
เป็นปีที่ 3 มีร้อยละเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมมากกว่า แปลงใหญ่ปี 2560 และแปลงใหญ่ปี 2561 ซึ่งแสดงให้
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เห็นว่าจ านวนปีที่เกษตรกรเข้าร่วมโครงการที่เพ่ิมข้ึน เกษตรกรจะได้รับการส่งเสริมการพัฒนาด้านการตลาดใน
แปลงใหญ่ที่เพ่ิมข้ึนเช่นกัน รายละเอียดผลแปลงใหญใ่นแต่ละปี ดังนี้  (ตารางที่ 4.15) 
       1) แปลงใหญป่ี 2559 เกษตรกรได้รับการส่งเสริมความรู้การพัฒนาการตลาด ร้อยละ 86.46  ได้รับการ
ส่งเสริมเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร ร้อยละ 46.26 มีแปลงใหญท่ าข้อตกลงซื้อขายผลผลิตร่วมกันแล้ว ร้อยละ 73.54 
                   2) แปลงใหญ่ปี 2560 เกษตรกรได้รับการส่งเสริมความรู้การพัฒนาการตลาด ร้อยละ 79.94 
มีแปลงใหญ่ที่ได้ท าข้อตกลงซื้อขายผลผลิตร่วมกันแล้ว ร้อยละ 50.90 
                3) แปลงใหญ่ปี 2561 เกษตรกรได้รับการส่งเสริมความรู้การพัฒนาการตลาด ร้อยละ 65.54 
มีแปลงใหญ่ที่ได้ท าข้อตกลงซื้อขายผลผลิตร่วมกันแล้ว ร้อยละ 43.98 

ตารางท่ี 4.15 ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาการตลาด/เชื่อมโยงตลาดในแปลงใหญ่ 
                                                                                                         หน่วย : ร้อยละ 

รายการ แปลงใหญ่ 
ปี 2559 

แปลงใหญ่ 
ปี 2560 

แปลงใหญ่ 
ปี 2561 

ภาพรวม 

1. การส่งเสริมความรู้การพัฒนาการตลาด 86.46 79.94 65.54 76.29 
2. การส่งเสริมเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ1/ 46.26 - - 46.26 
3. การท าข้อตกลงร่วมกัน (MOU)2/ 73.54 50.90 43.98 51.36 

 ที่มา : จากการส ารวจ, 2562 
 หมายเหตุ : 1/ ภาพรวมการส่งเสริมเป็นผู้ประกอบการธุรกิจค านวณเฉพาะแปลงที่ได้รับการส่งเสริมเท่านั้น 

             2/การท าข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ร้อยละของแปลง 

        4.3.7 ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม 
  จากการส่งเสริมการบริหารจัดการกลุ่ม สร้างความเข้มแข็งในกลุ่มแปลงใหญ่ พบว่า กลุ่มมี

โครงสร้างการบริหารจัดการกลุ่มแปลงใหญ่ที่ชัดเจนกว่าก่อนมีโครงการ โดยมีการจัดตั้งคณะท างานกลุ่ม 
ประกอบด้วยประธานกลุ่มแปลงใหญ่ ฝ่ายเลขานุการ และคณะกรรมในการการขับเคลื่อนโครงการฯ โดยทุก
แปลงมีการจัดตั้งคณะท างานกลุ่มแล้วทั้งหมด และจากการส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งในกลุ่ม ในภาพรวมมี
เกษตรกรที่ร่วมวางแผนการผลิตของกลุ่ม ร้อยละ 90.19 ซื้อปัจจัยการผลิตร่วมกัน ร้อยละ 52.96 การผลิต
ร่วมกัน ร้อยละ 52.85 และจ าหน่ายผลผลิตร่วมกัน ร้อยละ 45.82 ส่วนเกษตรกรที่เหลืออยู่ระหว่างการ
ปรับเปลี่ยนและรอแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจนจากกลุ่ม 
     ทั้งนี้ เกษตรกรที่ร่วมท ากิจกรรมการซื้อปัจจัยการผลิต การผลิตร่วมกัน และการจ าหน่ายผลผลิต
ร่วมกัน ส่วนใหญ่จะเป็นเกษตรกรสมาชิกในกลุ่มของคณะท างานแปลงใหญ่ที่อยู่ในหมู่บ้าน ต าบลเดียวกัน ซึ่ง
ยังไม่ครอบคลุมเกษตรกรที่อยู่ต่างต าบลที่ยังไม่ค่อยเข้าใจแนวทาง และไม่สะดวกในการด าเนินการกิจกรรม
กลุ่มซึ่งต้องได้รับการส่งเสริมและสร้างความเข้าใจต่อไป เมื่อพิจารณาปีที่ด าเนินการ ต่อการได้รับการส่งเสริม
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการกลุ่ม พบว่าจ านวนปีที่เข้าร่วมโครงการส่งผลต่อการได้รับการส่งเสริมการบริหาร
จัดการกลุ่ม โดยแปลงใหญ่ปี 2559 ซึ่งด าเนินการเป็นปีที่ 3 มีร้อยละเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมมากกว่า แปลง
ใหญ่ปี 2560 และแปลงใหญ่ปี 2561 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าจ านวนปีที่เกษตรกรเข้าร่วมโครงการที่เพ่ิมขึ้น เกษตรกร
จะได้รับการส่งเสริมการบริหารจัดการกลุ่มในแปลงใหญ่ที่เพ่ิมขึ้นเช่นกัน รายละเอียดผลแปลงใหญ่ในแต่ละปี 
ดังนี้ (ตารางที่ 4.16)  
              1) แปลงใหญ่ปี 2559 มีเกษตรกรที่ร่วมวางแผนการผลิตของกลุ่ม ร้อยละ 93.13 ซื้อปัจจัยการผลิต
ร่วมกัน ร้อยละ 71.72 การผลิตร่วมกัน ร้อยละ 66.67 และจ าหน่ายผลผลิตร่วมกัน ร้อยละ 62.22  ส่วนเกษตรกรที่
เหลืออยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนและรอแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจนจากกลุ่ม 
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              2) แปลงใหญ่ปี 2560 มีเกษตรกรที่ร่วมวางแผนการผลิตของกลุ่ม ร้อยละ 91.02 ซื้อปัจจัยการผลิต
ร่วมกัน ร้อยละ 49.92 การผลิตร่วมกัน ร้อยละ 50.89 และจ าหน่ายผลผลิตร่วมกัน ร้อยละ 43.37 ส่วนเกษตรกรที่
เหลืออยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนและรอแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจนจากกลุ่ม 
              3) แปลงใหญ่ปี 2561 มีเกษตรกรที่ร่วมวางแผนการผลิตของกลุ่ม ร้อยละ 87.39 ซื้อปัจจัยการผลิต
ร่วมกัน ร้อยละ 46.73 การผลิตร่วมกัน ร้อยละ 47.86 และจ าหน่ายผลผลิตร่วมกัน ร้อยละ 40.09 ส่วนเกษตรกรที่
เหลืออยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนและรอแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจนจากกลุ่ม 

ตารางที่ 4.16 การวางแผน การซื้อปัจจัยการผลิต และการจ าหน่ายผลผลิตร่วมกันในแปลงใหญ ่
หน่วย : ร้อยละ 

รายการ 
แปลงใหญ่ 
ปี 2559 

แปลงใหญ ่
ปี 2560 

แปลงใหญ ่
ปี 2561 

ภาพรวม 

1. การร่วมวางแผนบริหารจัดการกลุ่ม     
   - ร่วมวางแผน 93.13 91.02 87.39 90.19 
   - ไม่ร่วมวางแผน  6.87 8.98 12.61 9.81 
2. การซื้อปัจจัยการผลิตร่วมกัน     
   - ร่วมซื้อปัจจัยการผลิต 71.72 49.92 46.73 52.96 
   - ไม่ร่วมซื้อปัจจัยการผลิต 28.28 50.08 53.27 47.04 
3. การผลติร่วมกัน     
   - ร่วมผลิต 66.67 50.89 47.86 52.85 
   - ไม่ร่วมผลิต 33.33 49.11 52.14 47.15 
4. การจ าหน่ายผลผลติร่วมกัน     
   - จ าหน่วยร่วมกับกลุ่ม 62.22 43.37 40.09 45.82 
   - ไม่จ าหน่ายร่วมกับกลุ่ม 37.78 56.63 59.91 54.18 
ที่มา : จากการส ารวจ, 2562 

4.4 ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcomes) 
   เป็นการพิจารณาถึงลัพธ์จากการด าเนินงานส่งเสริมของหน่วยงานด้านการน าองค์ความรู้/ปัจจัยการผลิตไป
ปฏิบัติใช้ การลดต้นทุนการผลิต การเพ่ิมผลผลิต คุณภาพผลผลิต การตลาด และมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น
จากโครงการ โดยพิจารณาผลกระทบที่เกิดขึ้นในแปลงปี 2559 แปลงปี 2560 และแปลงปี 2561 หลังจาก
ด าเนินการโครงการมาเป็นระยะเวลา 3 ปี 2 ปี และ 1 ปี  

     4.4.1 การน าองค์ความรู้/ปัจจัยการผลิตไปปฏิบัติ 
    1) การน าองค์ความรู้ไปปฏิบัติ 
     จากการส่งเสริมของหน่วยงานต่าง ๆ ในการถ่ายทอดความรู้ เกษตรกรส่วนใหญ่น าความรู้ไปปฏิบัติ
มากกว่า ร้อยละ 85 คือ องค์ความรู้ด้านการผลิต ร้อยละ 85.30 องค์ความรู้ที่มีการน าไปปฏิบัติมากกว่าร้อยละ 60 
คือ การจัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพ ร้อยละ 68.65 การพัฒนาคุณภาพเพ่ือการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ร้อยละ 
63.23 การพัฒนาด้านการตลาด ร้อยละ 61.34 ส่วนเกษตรกรที่ยังไม่น าองค์ความรู้ไปปฏิบัติ เนื่องจากเกษตรกรเพียง
เลือกองค์ความรู้ที่ตนเองสนใจและเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ไปปฏิบัติเท่านั้น รวมทั้งรอการปรับใช้ในฤดูกาลผลิตต่อไป  
     ทั้งนี้ องค์ความรู้การสร้างมูลค่าเพ่ิม/แปรรูป และการพัฒนาเกษตรกรเป็น Smart Farmer ยังมี
การน าไปปฏิบัติค่อนข้างน้อย ไม่ถึงร้อยละ 40 เพราะสินค้าที่กลุ่มเกษตรกรผลิตส่วนใหญ่ขายในรูปของผลผลิต 
ให้กับผู้ประกอบการภาคเอกชนมากกว่าการแปรรูปผลผลิตขายในกลุ่ม เกษตรกรจึงไม่ค่อยสนใจน าไปปฏิบัติ
เท่าที่ควร ด้านการพัฒนาเกษตรกรเป็น Smart Farmer เกษตรกรที่น าความรู้ไปปฏิบัติส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่
ที่มีความสนใจที่จะได้รับการพัฒนาจริง ๆ และได้รับการคัดเลือกจากกลุ่มเป็นตัวแทนในกลุ่มแปลงใหญ่ เมื่อพิจารณา
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ปีที่ด าเนินการ ต่อการน าองค์ความรู้ไปปฏิบัติของเกษตรกร พบว่าจ านวนปีที่เข้าร่วมโครงการส่งผลต่อการน าองค์
ความรู้ไปปฏิบัติ โดยแปลงใหญป่ี 2559 ซึ่งด าเนินการเป็นปีที่ 3 มีร้อยละเกษตรกรที่น าองค์ความรู้ไปปฏิบัติมากกว่า 
แปลงใหญ่ปี 2560 และแปลงใหญ่ปี 2561 ซึ่งแสดงว่าเกษตรกรเห็นผลการพัฒนาจากแปลงใหญ่ และน าองค์ความรู้
ไปปฏิบัติใช้เพ่ิมมากขึ้นในทุก ๆ ปีที่เข้าร่วมโครงการ รายละเอียดผลแปลงใหญ่ในแต่ละปี ดังนี้  (ตารางที่ 4.17) 
                1.1) แปลงใหญ่ปี 2559 มีเกษตรกรน าองค์ความรู้ด้านการผลิตไปปฏิบัติ ร้อยละ 88.99 การ
พัฒนาเกษตรกรเป็น Smart Farmer ร้อยละ 25.05 การวางแผนบริหารจัดการกลุ่ม ร้อยละ 93.13 การ
รวมกลุ่มซื้อปัจจัยการผลิต ร้อยละ 71.72 การรวมกลุ่มผลิต ร้อยละ 71.52  การรวมกลุ่มจ าหน่ายผลผลิต ร้อยละ 
62.22 การจัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพ ร้อยละ 79.60 การพัฒนาคุณภาพเพ่ือการรับรองมาตรฐาน ร้อยละ 74.14 
การสร้างมูลค่าเพ่ิม/แปรรูป ร้อยละ 35.96 
                1.2) แปลงใหญ่ปี 2560 มีเกษตรกรน าองค์ความรู้ด้านการผลิตไปปฏิบัติ ร้อยละ 85.57 การ
พัฒนาเกษตรกรเป็น Smart Farmer ร้อยละ 18.45 การวางแผนบริหารจัดการกลุ่ม ร้อยละ 91.02 การ
รวมกลุ่มซื้อปัจจัยการผลิต ร้อยละ 49.92 การรวมกลุ่มผลิต ร้อยละ 50.89  การรวมกลุ่มจ าหน่ายผลผลิต ร้อยละ 
43.37 การจัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพ ร้อยละ 70.06 การพัฒนาคุณภาพเพ่ือการรับรองมาตรฐาน ร้อยละ 65.94 
การสร้างมูลค่าเพ่ิม/แปรรูป ร้อยละ 25.32  
                1.3) แปลงใหญ่ปี 2561 มีเกษตรกรน าองค์ความรู้ด้านการผลิตไปปฏิบัติ ร้อยละ 82.88 การ
พัฒนาเกษตรกรเป็น Smart Farmer ร้อยละ 21.85 การวางแผนบริหารจัดการกลุ่ม ร้อยละ 87.39 การ
รวมกลุ่มซื้อปัจจัยการผลิต ร้อยละ 46.73 การรวมกลุ่มผลิต ร้อยละ 47.86  การรวมกลุ่มจ าหน่ายผลผลิต ร้อยละ 
40.09 การจัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพ ร้อยละ 60.59 การพัฒนาคุณภาพเพ่ือการรับรองมาตรฐาน ร้อยละ 53.38 
การสร้างมูลค่าเพ่ิม/แปรรูป ร้อยละ 19.59 

ตารางท่ี 4.17  ร้อยละของเกษตรกรที่น าองค์ความรู้ไปปฏิบัติ 
                                                                                                                หน่วย : ร้อยละ 

รายการ 
แปลงใหญ่ 
ปี 2559 

แปลงใหญ่ 
ปี 2560 

แปลงใหญ่ 
ปี 2561 

ภาพรวม 

1. องค์ความรู้ด้านการผลติ1/ 88.99 85.57 82.88 85.30 
2. การพัฒนาเกษตรกรเป็น Smart Farmer 25.05 18.45 21.85 20.85 
3. การจัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพ 79.60 70.06 60.59 68.65 
4. การพัฒนาคณุภาพเพื่อการรบัรองมาตรฐาน 74.14 65.94 53.38 63.23 
5. การพัฒนาด้านการตลาด 71.52 65.17 50.34 61.34 
6. การสร้างมลูค่าเพิม่/แปรรูป 35.96 25.32 19.59 25.39 
ที่มา : จากการส ารวจ, 2562 
หมายเหตุ : 1/ แปลงใหญ่ปี 2559 เน้นการส่งเสริมงานวิจัย/นวัตกรรม   
                  แปลงใหญ่ปี 2560 เน้นการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต/นวัตกรรม   
                  แปลงใหญ่ปี 2561 เน้นการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิต/เพิ่มผลผลิต 

     2) การน าปัจจัยการผลิตไปใช้ประโยชน์ 
      จากการส่งเสริมของหน่วยงานต่าง ๆ ในการสนับสนุนปัจจัยการผลิต เกษตรกรส่วนใหญ่น าปัจจัย
การผลิตไปใช้ประโยชน์มากว่าร้อยละ 70 คือ การปรับปรุงคุณภาพดิน/น้ า/ฟาร์ม ร้อยละ 90.79 ปัจจัยการผลิต/
วัสดุการเกษตร ร้อยละ 75.41 และใช้ประโยชน์ในแปลงเรียนรู้เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ร้อยละ 71.67 ส่วน
เกษตรกรที่ยังไม่น าปัจจัยการผลิตไปใช้ประโยชน์ เนื่องจากบางแปลงปัจจัยการผลิตมาช้ากว่าฤดูกาล
เพาะปลูก ไม่ทันใช้ในนี้ รวมทั้งปริมาณปัจจัยการผลิตที่สนับสนุนไม่เพียงพอต่อจ านวนสมาชิกในแปลงใหญ่  
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      ทั้งนี้การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ าในแปลงใหญ่ และเครื่องจักรกลทางการเกษตร ยังมีการน าไปใช้
ประโยชน์ค่อนข้างน้อย เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการพัฒนาแหล่งน้ าในแปลงใหญ่ ซึ่ ง            
กรมชลประทานมีเป้าหมายการพัฒนาจ านวน 344 แปลง ซึ่งยังไม่ครอบคลุมทั้ง 4 ,007 แปลง ส่วนการใช้
ประโยชน์จากเครื่องจักรกลทางการเกษตรที่น้อยอยู่ เนื่องจากจ านวนเครื่องจักรกลที่น าเข้ามาส่งเสริมมีจ านวน
จ ากัด ไม่เพียงพอกับความต้องการ รวมทั้งเครื่องจักรกลในบางชนิดไม่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนในกลุ่มแปลงใหญ่ 
เมื่อพิจารณาปีที่ด าเนินการ ต่อการน าปัจจัยการผลิตไปใช้ประโยชน์ พบว่าจ านวนปีที่เข้าร่วมโครงการส่งผลต่อ
การน าปัจจัยการผลิตไปใช้ประโยชน์ โดยแปลงใหญ่ปี 2559 ซึ่งด าเนินการเป็นปีที่ 3 มีร้อยละเกษตรกรที่น าปัจจัย
การผลิตไปใช้ประโยชน์มากกว่า แปลงใหญ่ปี 2560 และแปลงใหญ่ปี 2561 ซึ่งแสดงว่า ปัจจัยการผลิตที่
หน่วยงานน าเข้ามาส่งเสริมเกษตรกรเห็นประโยชน์ที่เพ่ิมขึ้น และน าปัจจัยการผลิตไปใช้ประโยชน์เพ่ิมมากขึ้น
ในทุก ๆ ปีที่เข้าร่วมโครงการ รายละเอียดผลแปลงใหญใ่นแต่ละปี ดังนี้ (ตารางที่ 4.18) 
               2.1) แปลงใหญ่ปี 2559 มีเกษตรกรใช้ประโยชน์แหล่งน้ าในแปลงใหญ่ ร้อยละ 38.38 ใช้
ประโยชน์เครื่องจักรกลทางการเกษตร ร้อยละ 37.58 ใช้ประโยชน์ปัจจัยการผลิต ร้อยละ 81.21 (ใช้ประโยชน์
พันธุ์พืช/พันธุ์สัตว์ ร้อยละ 65.45 ใช้ประโยชน์วัสดุทางการเกษตร ร้อยละ 52.53 ใช้ประโยชน์อุปกรณ์ เครื่องมือ
การเกษตร ร้อยละ 28.89 ) การปรับปรุงคุณภาพดิน/น้ า/ฟาร์ม ร้อยละ 96.93 และใช้ประโยชน์แปลงเรียนรู้เพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต ร้อยละ 84.04 
    2.2) แปลงใหญ่ปี 2560 มีเกษตรกรใช้ประโยชน์แหล่งน้ าในแปลงใหญ่ ร้อยละ 15.53 ใช้
ประโยชน์เครื่องจักรกลทางการเกษตร ร้อยละ 17.56 ใช้ประโยชน์ปัจจัยการผลิต ร้อยละ 78.16 (ใช้ประโยชน์
พันธุ์พืช/พันธุ์สัตว์ ร้อยละ 48.46 ใช้ประโยชน์วัสดุทางการเกษตร ร้อยละ 54.69 ใช้ประโยชน์อุปกรณ์ เครื่องมือ
การเกษตร ร้อยละ 25.00 ) การปรับปรุงคุณภาพดิน/น้ า/ฟาร์ม ร้อยละ 91.84 และใช้ประโยชน์แปลงเรียนรู้เพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต ร้อยละ 69.26  
            2.3) แปลงใหญ่ปี 2561 มีเกษตรกรใช้ประโยชน์แหล่งน้ าในแปลงใหญ่ ร้อยละ 13.51 ใช้
ประโยชน์เครื่องจักรกลทางการเกษตร ร้อยละ 9.80 ใช้ประโยชน์ปัจจัยการผลิต ร้อยละ 68.36 (ใช้ประโยชน์
พันธุ์พืช/พันธุ์สัตว์ ร้อยละ 47.18 ใช้ประโยชน์วัสดุทางการเกษตร ร้อยละ 39.75 ใช้ประโยชน์อุปกรณ์ 
เครื่องมือการเกษตร ร้อยละ 20.61 ) การปรับปรุงคุณภาพดิน/น้ า/ฟาร์ม ร้อยละ 85.92 และใช้ประโยชน์
แปลงเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ร้อยละ 68.13     
ตารางท่ี 4.18 ร้อยละของเกษตรที่น าปัจจัยการผลิตไปใช้ประโยชน์ 
                                                                                                                           หน่วย : ร้อยละ 

รายการ 
แปลงใหญ่ 
   ปี 2559 

แปลงใหญ่ 
   ปี 2560 

แปลงใหญ่ 
   ปี 2561 

ภาพรวม 

1. แหล่งน้ าในแปลงใหญ ่ 38.38 15.53 13.51 19.16 
2. เครื่องจักรกลทางการเกษตร 37.58 17.56 9.80 18.71 
3. ปัจจยัการผลติ/วสัดุการเกษตร 81.21 78.16 68.36 75.41 
    3.1 พันธุ์พืช/พันธุ์สัตว์ 65.45 48.46 47.18 51.24 
    3.2.วัสดุทางการเกษตร 52.53 54.69 39.75 49.22 
    3.3 อุปกรณ์ เครื่องมือการเกษตร 28.89 25.00 20.61 24.25 
4. การปรับปรุงคณุภาพดิน/น้ า/ฟารม์ในแปลงใหญ ่ 96.93 91.84 85.92 90.79 
5.  ใช้ประโยชนแ์ปลงเรียนรู้เพิ่มประสทิธิภาพการผลิต 84.04 69.26 68.13 71.67 

ที่มา : จากการส ารวจ, 2562 
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    4.4.2 ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรในพื้นที่โครงการ 

              1) การเปลี่ยนแปลงต้นทุนการผลิตของเกษตรกร 
        จากการส่งเสริมของหน่วยงานต่าง ๆ ในด้านการลดต้นทุนการผลิตในภาพรวม พบว่า เกษตรกร
ส่วนใหญ่มีต้นทุนการผลิตที่ลดลง โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่ปี 2559 ปี 2560 และปี 2561  
เกษตรกรร้อยละ 76.16 ร้อยละ 59.63 และร้อยละ 52.36 ตามล าดับ สามารถลดต้นทุนการผลิตลงได้จาก   
การน าองค์ความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติ จึงเกิดการลดการใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมีลง รวมทั้งการรวมกันซื้อปัจจัยการผลิต
ในราคาที่ถูกลง เมื่อพิจารณาปีที่ด าเนินการ พบว่า  จ านวนปีที่เข้าร่วมโครงการส่งผลต่อการลดค่าใช้จ่ายปัจจัย
การผลิต โดยแปลงใหญ่ปี 2559 ซึ่งด าเนินการเป็นปีที่ 3 มีร้อยละการลดค่าใช้จ่ายในแต่ละกลุ่มสินค้าที่
มากกว่า แปลงใหญ่ปี 2560 และแปลงใหญ่ปี 2561 จากการที่เกษตรกรน าองค์ความรู้ที่หน่วยงานส่งเสริมไป
ปฏิบัติใช้ที่มากขึ้นในทุก ๆ ปีที่เข้าร่วมโครงการ เช่น ปีที่ 1 ลดปุ๋ยเคมีลง ปรับเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปีที่ 2 
รวมกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ สารชีวภัณฑ์ใช้กลุ่มแปลงใหญ่ ปีที่ 3 รวมกลุ่มซื้อปัจจัยการผลิต เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ยเคมีใน
ราคาท่ีถูกลง เป็นต้น (ตารางที่ 4.19,และตารางท่ี 4.20) (ภาพท่ี4.1)  
                     ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเป้าหมายการลดต้นทุนการผลิตที่ร้อยละ 20 จะเห็นได้ว่าในภาพรวมค่าเฉลี่ย
ยังต่ ากว่าค่าเป้าหมายในทุกกลุ่มสินค้า เนื่องจากการลดต้นทุนมีปัจจัยภายนอกอ่ืนเข้ามากระทบในช่วง
เพาะปลูก เช่น ภัยแล้ง น้ าท่วม โรคระบาด ส่งผลให้เกษตรกรมีต้นทุนค่าใช้จ่ายในปัจจัยการผลิตที่เพ่ิมขึ้ น 
รวมทั้งในบางกลุ่มสินค้า เช่น ไม้ผล ไม้ยืนต้น ปศุสัตว์ และประมง เกษตรกรส่วนใหญ่เน้นในการเพ่ิมปริมาณ 
และคุณภาพผลผลิตเพ่ือให้ได้ปริมาณ และคุณภาพตามที่ผู้ประกอบการต้องการ เมื่อพิจารณารายละเอียด
แปลงในแต่ละปี ดังนี้  
         1.1) แปลงใหญ่ปี 2559 เกษตรกรร้อยละ 76.16 มีต้นทุนค่าปัจจัยการผลิตที่ลดลง หลังมี
โครงการ โดยต้นทุนเฉลี่ยกลุ่มข้าวลดลง 799 บาทต่อไร่ กลุ่มพืชไร่ (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส าปะหลัง อ้อยโรงงาน 
สับปะรด ถั่วลิสง) ลดลง 920 บาทต่อไร่ กลุ่มไม้ยืนต้น (ปาล์มน้ ามัน ยางพารา กาแฟ) ลดลง 865 บาทต่อไร่ 
กลุ่มไม้ผล (ทุเรียน มะม่วง มังคุด ล าไย ส้มโอ มะนาว เงาะ ฝรั่ง มะพร้าวน้ าหอม) ลดลง 2,083 บาทต่อไร่ 
กลุ่มพืชผัก/สมุนไพร ลดลง 2,085 บาทต่อไร่ กลุ่มหม่อนไหม (หม่อนผลสด) ลดลง 651 บาทต่อไร่ กลุ่มประมง 
(ปลานิล กุ้งขาว) ลดลง 3,125 บาทต่อไร่ กลุ่มปศุสัตว์ โคนม ลดลง 1.15 บาท/กิโลกรัม และโคเนื้อ แพะ 
กระบือ ลดลง  2,214 210 1,275 บาทต่อตัว ตามล าดับ  
      1.2) แปลงใหญป่ี 2560 เกษตรกรร้อยละ 59.63 มีต้นทุนค่าปัจจัยการผลิตที่ลดลงหลังมีโครงการ 
โดยต้นทุนเฉลี่ยกลุ่มข้าวลดลง 452 บาทต่อไร่ กลุ่มพืชไร่ (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส าปะหลัง อ้อยโรงงาน สับปะรด 
ถั่วลิสง ถั่วเหลือง) ลดลง 766 บาทต่อไร่ กลุ่มไม้ยืนต้น (ปาล์มน้ ามัน  ยางพารา กาแฟ) ลดลง 660 บาทต่อไร่ 
กลุ่มไม้ผล (ทุเรียน มะม่วง มังคุด ล าไย ส้มโอ มะนาว เงาะ ฝรั่ง มะพร้าว) ลดลง 1,493 บาทต่อไร่ กลุ่มพืชผัก/สมุนไพร 
ลดลง 2,530 บาทต่อไร่ กลุ่มหม่อนไหม (หม่อนผลสด) ลดลง 350 บาทต่อไร่ กลุ่มประมง (ปลานิล กุ้งขาว) 
ลดลง 3,227 บาทต่อไร่ กลุ่มปศุสัตว์ โคนม ลดลง 0.70 บาท/กิโลกรัม และโคเนื้อ แพะ กระบือ ลดลง 1,562 
144 893 บาทต่อตัว ตามล าดับ กลุ่มไม้ดอกไม้ประดับ ลดลง 4 ,778 บาทต่อไร่ และกลุ่มแมลงเศรษฐกิจ  
ลดลง 705 บาทต่อราย 
      1.3) แปลงใหญป่ี 2561 เกษตรกรร้อยละ 52.36 มีต้นทุนค่าปัจจัยการผลิตที่ลดลงหลังมีโครงการ 
โดยต้นทุนเฉลี่ยกลุ่มข้าวลดลง 442 บาทต่อไร่ กลุ่มพืชไร่ (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส าปะหลัง อ้อยโรงงาน 
สับปะรด ถั่วเขียว ถั่วเหลือง) ลดลง 726 บาทต่อไร่ กลุ่มไม้ยืนต้น (ปาล์มน้ ามัน  ยางพารา กาแฟ) ลดลง 520 
บาทต่อไร่ กลุ่มไม้ผล (ทุเรียน มะม่วง มังคุด ล าไย  ส้มโอ มะนาว เงาะ กล้วยหอม มะพร้าว) ลดลง 948 บาท
ต่อไร่ กลุ่มพืชผัก/สมุนไพร ลดลง 1,517 บาทต่อไร่ กลุ่มหม่อนไหม (หม่อนผลสด) ลดลง 303 บาทต่อไร่   
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กลุ่มประมง (ปลานิล กุ้งขาว) ลดลง 2,423 บาทต่อไร่ กลุ่มปศุสัตว์ โคนม ลดลง 0.70 บาท/กิโลกรัม และโคเนื้อ 
แพะ กระบือ ลดลง  1,077 157 878 บาทต่อตัว ตามล าดับ กลุ่มไม้ดอกไม้ประดับ ลดลง 865 บาทต่อไร่ และ
กลุ่มแมลงเศรษฐกิจ  ลดลง 334 บาทต่อราย   
                 ค่าปัจจัยการผลิตที่ลดลง ในแปลงใหญ่ปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่
ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยเคมี และสารเคมี ปรับเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์และสารชีวภัณฑ์แทน รวมทั้งการใช้
พันธุ์ในอัตราที่เหมาะสม การร่วมกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และรวมกลุ่มซื้อปัจจัยการผลิต ส่วนเกษตรกรที่ต้นทุนการผลิต
ยังไม่ลดลง เนื่องจาก ในปีเพาะปลูก 2561/62 เกษตรกรในบางพ้ืนที่ประสบปัญหาอุทกภัย ฝนชุก ผลผลิตได้รับ
ความเสียหายในช่วงการเพาะปลูก ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายจากการปลูกซ่อมและบ ารุงรักษาที่เพ่ิมขึ้น รวมทั้งบางราย
บ ารุงดูแลรักษาที่เพ่ิมข้ึน เนื่องจากต้องการเพิ่มปริมาณน้ าหนักและคุณภาพผลผลิตให้เพ่ิมสูงขึ้น 

ตารางที่ 4.19 การเปลี่ยนแปลงของต้นทุนการผลิตของเกษตรกรตามกลุ่มชนิดสินค้า 
                                                                                                                        หน่วย : ร้อยละ 

กลุ่มสินค้า 
แปลงใหญ่ปี 25591/ แปลงใหญ่ปี 25602/ แปลงใหญ่ปี 25613/ 

ลดลง เท่าเดิม เพ่ิมขึ้น ลดลง เท่าเดิม เพ่ิมขึ้น ลดลง เท่าเดิม เพ่ิมขึ้น 

1.ข้าว 81.85 11.48 6.67 68.87 22.79 8.34 61.23 28.62 10.15 

2.พืชไร่ 75.64 2.57 21.79 62.54 28.19 9.27 58.61 26.34 15.05 

3.ไม้ยืนต้น 66.67 8.33 25.00 59.81 20.56 19.63 52.13 25.53 22.34 

4.ไม้ผล 62.68 10.45 26.87 48.95 23.78 27.27 38.95 35.79 25.26 

5.พืชผัก 70.83 16.67 12.50 61.22 22.45 16.33 45.00 40.00 15.00 

6.ประมง 68.75 18.75 12.50 59.18 22.45 18.37 48.00 40.00 12.00 

7.ปศุสัตว ์ 50.00 25.00 25.00 43.48 26.09 30.43 37.01 35.43 27.56 

8.หม่อนไหม 68.75 18.75 12.50 66.67 22.22 11.11 56.82 31.82 11.36 

9.ไม้ดอกไม้ประดับ - - - 35.71 50.00 14.29 20.00 80.00 - 

10แมลงเศรษฐกิจ - - - 54.35 21.74 23.91 43.75 18.75 37.50 

   ภาพรวม 76.16 10.51 13.33 59.63 24.76 15.61 52.36 30.41 17.23 
ที่มา : จากการส ารวจ, 2562 
หมายเหตุ : 1/ แปลงใหญ่ปี 2559 เปรียบเทียบต้นทุนการผลิตก่อนมีโครงการมีเพาะปลูก 2558/59 และหลังมีโครงการปี 2561/62 
                2/ แปลงใหญ่ปี 2560 เปรียบเทียบต้นทุนการผลิตก่อนมีโครงการมีเพาะปลูก 2559/60 และหลังมีโครงการปี 2561/62 
                3/ แปลงใหญ่ปี 2561 เปรียบเทียบต้นทุนการผลิตก่อนมีโครงการมีเพาะปลูก 2560/61 และหลังมีโครงการปี 2561/62     

 



     ตารางท่ี 4.20 การเปลี่ยนแปลงต้นทุนการผลิตของโครงการก่อน และหลังมีโครงการ 

                                                       หน่วย : บาท/ไร่ 

    ที่มา : จากการส ารวจ, 2562 

 แปลงใหญ่ปี 2559 แปลงใหญ่ปี 2560 แปลงใหญ่ป ี2561 
กลุ่มสินค้า  ก่อนมีโครงการ 

ปี 2558 
หลังมีโครงการ 

ปี 2561 
ผลต่าง 
(+ -) 

ร้อยละ  
  (+ -) 

ก่อนมีโครงการ 
ปี 2559 

หลังมีโครงการ 
ปี 2561 

ผลต่าง 
(+ -) 

   ร้อยละ  
    (+ -) 

ก่อนมีโครงการ 
ปี 2560 

หลังมีโครงการ 
ปี 2561 

ผลต่าง 
(+ -) 

     ร้อยละ  
  (+ -) 

1. ข้าว 4,054 3,255 - 799 - 19.71 3,815         3,363 - 452 - 11.85 4,055 3,613 - 442 - 10.90 

2. พืชไร่ 7,241 6,321 - 920 - 12.71 6,389 5,623 - 766 - 11.99 6,883 6,157 - 726 - 10.55 

3. ไม้ยืนต้น 6,531 5,666 - 865 - 13.24 6,181 5,521 - 660 - 10.68 5,848 5,328 - 520 - 8.89 

4. ไม้ผล 14,552 12,469 - 2,083 - 14.31 12,548 11,055 - 1,493 - 11.90 11,659 10,711 - 948 - 8.13 

5. พืชผัก 13,335 11,250 - 2,085 - 15.64 17,970 15,440 - 2,530 - 14.08 13,223 11,706 - 1,517 - 11.47 

6. หม่อนไหม 5,558 4,907 -651 - 11.71 4,275 3,925 - 350 - 8.19 4,284 3,981 - 303 - 7.07 

7. ประมง 58,114 54,989 - 3,125 - 5.38 72,566 69,339 - 3,227 - 4.45 68,075 65,652 - 2,423 - 3.56 

8. ปศุสัตว์              

   8.1 โคเนื้อ(บาท/ตัว) 30,391 28,177 - 2,214 - 7.29 23,104 21,542 - 1,562 - 6.76 19,814 18,737 - 1,077 - 5.44 

   8.2 แพะ(บาท/ตัว) 2,550 2,340 - 210 - 8.24 2,789 2,645 - 144 - 5.16 3,154 2,997 - 157 - 4.98 

   8.3 กระบือ(บาท/ตัว) 14,700 13,425 - 1,275 - 8.67 13,373 12,480 - 893 - 6.68 15,606 14,728 - 878 - 5.63 

   8.4 โคนม(บาท/กก.) 16.72 15.57 - 1.15 - 6.88 11.86 11.16 - 0.70 - 5.90 14.52 13.82 - 0.70 - 4.82 
9.ไม้ดอกไม้ประดับ - - -    - 70,247 65,469 - 4,778 - 6.80 55,650 54,785 - 865 - 1.55 
10.แมลงเศรษฐกิจ  
   (บาท/ฟาร์ม) 

- - -    - 5,049 4,344 - 705 - 13.96 4,094 3,760 - 334 - 8.16 

53 



 
 

ภาพที่ 4.1 การเปรียบเทียบร้อยละของการลดต้นทุนการผลิตแปลงใหญ่ปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 
 

1.กลุ่มขา้ว 2.กลุ่มพืชไร่ 
3.กลุ่มไมย้นื

ตน้ 
4.กลุ่มไมผ้ล 5.กลุ่มพืชผกั 6.กลุ่มประมง 

7.กลุ่มปศุสตัว์
(โคนม) 

8.กลุ่มหม่อน
ไหม(หม่อน
ผลสด) 

9.กลุ่มไม้
ดอกไม้
ประดบั 

10.กลุ่มแมลง
เศรษฐกิจ 

แปลงใหญ่ปี2561(ปีท่ี1) 10.90 10.55 8.89 8.13 11.47 3.56 4.82 7.07 1.55 8.16

แปลงใหญ่ปี2560(ปีท่ี2) 11.85 11.99 10.68 11.90 14.08 4.45 5.90 8.19 6.80 13.96

แปลงใหญ่ปี2559(ปีท่ี3) 19.71 12.71 13.24 14.31 15.64 5.38 6.88 11.71

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00ร้อยละ  
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               2) การลดค่าใช้จ่ายปัจจัยการผลิตของเกษตรกร 
       2.1) แปลงใหญป่ี 2559 
            - ด้านพืช พบว่า เกษตรกรลดค่าใช้จ่ายค่าพันธุ์ ค่าปุ๋ยเคมีและค่าสารเคมีลง จากการ
ปรับเปลี่ยนมาใช้พันธุ์พืชในอัตราที่เหมาะสม รวมกลุ่มซื้อปัจจัยการผลิต การใช้เทคโนโลยีในกระบวนการผลิตที่
เหมาะสม รายละเอียดในแต่ละกลุ่มสินค้า ดังนี้ (ตารางที่ 4.21)                                      
                               กลุ่มข้าว ลดค่าใช้จ่ายการผลิตรวม จ านวน 799 บาทต่อไร่ เช่น ค่าปุ๋ยอินทรีย์/ชีวภาพ 
233 บาท ค่าปุ๋ยเคมี 156 บาท ค่าพันธุ์ 114 บาท ค่าสารเคมี 107 บาท ตามล าดับ 
             กลุ่มพืชไร่ ลดค่าใช้จ่ายการผลิตรวม จ านวน 920 บาทต่อไร่ เช่น ค่าเก็บเกี่ยว 290 บาท 
ค่าพันธุ์ 191 บาท ค่าปลูก 134 บาท ค่าปุ๋ยอินทรีย์/ชีวภาพ 112 บาท ตามล าดับ 
             กลุ่มไม้ยืนต้น ลดค่าใช้จ่ายการผลิตรวม จ านวน 865 บาทต่อไร่ เช่น ค่าปุ๋ยเคมี 
321 บาท ค่าดูแลรักษา 215 บาท ค่าปุ๋ยอินทรีย์/ชีวภาพ 184 บาท ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ฯลฯ       
89 บาท ตามล าดับ 
             กลุ่มไม้ผล ลดค่าใช้จ่ายการผลิตรวม จ านวน 2,083 บาทต่อไร่ เช่น ค่าใส่ปุ๋ย/ฉีดยา 
383 บาท ค่าเก็บเกี่ยว 317 บาท ค่าปุ๋ยเคมี 314 บาท ค่าปุ๋ยอินทรีย์/ชีวภาพ 255 บาท ตามล าดับ 
                                กลุ่มพืชผัก ลดค่าใช้จ่ายการผลิตรวม จ านวน 2,085 บาทต่อไร่ เช่น ค่าสารเคมี 506 
บาท ค่าปลูก 354 บาท ค่าปุ๋ยเคมี 332 บาท ค่าใส่ปุ๋ย/ฉีดยา 243 บาท ตามล าดับ 
        กลุ่มหม่อนไหม (หม่อนผลสด) ลดค่าใช้จ่ายการผลิตรวม จ านวน 651 บาทต่อไร่ เช่น    
ค่าเก็บเกี่ยว 201 บาท ค่าปุ๋ยเคมี 127 บาท ค่าสารเคมี 83 บาท ค่าปุ๋ยอินทรีย์/ชีวภาพ 80 บาท ตามล าดับ 
             - กลุ่มประมง/กลุ่มปศุสัตว์ พบว่า เกษตรกรลดค่าใช้จ่ายค่าอาหาร ค่ายารักษาโรค        
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงลง จากการน าองค์ความรู้ที่ได้รับการส่งเสริมไปปฏิบัติ ในส่วนค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน พบว่า
ค่าใช้จ่ายในการเฝ้า/ดูแล/ให้อาหารลดลงจากการน าเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิตเพ่ือทดแทนแรงงาน ดังนี้ 
(ตารางที่ 4.22) 
                                      กลุ่มประมง (ปลานิล กุ้ง) ลดค่าใช้จ่ายการผลิตรวม จ านวน 3,125 บาทต่อไร่ เช่น 
ค่าอาหาร 2,129 บาท ค่าเฝ้า/ดูแล/ให้อาหาร 435 บาท ค่าไฟฟ้า 165 บาท ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 117 บาท 
ตามล าดับ 
             กลุ่มปศุสัตว์ เช่น โคเนื้อ ลดค่าใช้จ่ายการผลิตรวม จ านวน 2,214 บาทต่อตัว เช่น 
ค่าอาหาร 1,382 บาท ค่าดูแลรักษา 438 บาท ค่าอ่ืน  ๆ วัสดุอุปกรณ์ ค่าน้ า ฯลฯ  195 บาท ค่าจับ/ขนส่ง 
194 บาท ตามล าดับ 

ตารางท่ี 4.21  การใช้ปัจจัยการผลิตกลุ่มสินค้าพืชแปลงใหญป่ี 2559   

                                                                                                               หน่วย : บาท/ไร่ 

ปัจจัยการผลิต 
                         กลุ่มสินค้า 

ข้าว พืชไร่ ไม้ยืนต้น ไม้ผล    พืชผัก หม่อนไหม 

1.ค่าพันธุ์ - 114 - 191 - - 138 - 207 - 68 
2.ค่าปุ๋ยเคมี - 156 - 102 - 321 - 314 - 332 - 127 
3.ค่าปุ๋ยอินทรีย์/ชีวภาพ - 233 - 112 - 184 - 255 - 226 - 80 
4.ค่าสารเคมี - 107 - 34 - 10 - 109 - 506  - 83 
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ตารางท่ี 4.21  การใช้ปัจจัยการผลิตกลุ่มสินค้าพืชแปลงใหญป่ี 2559 (ต่อ)   

                                                                                                               หน่วย : บาท/ไร่ 

ปัจจัยการผลิต 
                         กลุ่มสินค้า 

ข้าว พืชไร่ ไม้ยืนต้น ไม้ผล    พืชผัก หม่อนไหม 

5.ค่าปลูก1/ - 35 - 134 - - 238 - 354 - 21 
6.ค่าเก็บเกี่ยว2/ - 67 - 290 - 54 - 317 -154 - 201 
7.ค่าใส่ปุ๋ย/ฉีดยา - 36 13 8 - 383 - 243 - 20 
8.ค่าดูแลรักษา - 26 - 68 - 215 - 139 -48 - 40 
9.อื่น ๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ฯลฯ 

- 25 - 2 - 89 - 190 -15 - 11 

รวม - 799 - 920 - 865 - 2,083 - 2,085 - 651 
ที่มา: จากการส ารวจ, 2562 
หมายเหตุ :1/ ค่าปลูก หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการเตรียมดิน + ค่าใช้จ่ายในการปลูก 
              2/ ค่าเก็บเกี่ยว หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการเก็บเกี่ยว + ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง 

ตารางท่ี 4.22  การใช้ปัจจัยการผลิตกลุ่มสินค้าประมง ปศุสัตว์แปลงใหญ่ปี 2559 

                ปัจจัยการผลิต 
                         กลุ่มสินค้า 

ประมง (บาทต่อไร่) ปศุสัตว์ (บาทต่อตัว) 

1.ค่าพันธุ์ -       - 
2.ค่าอาหาร - 2,129                - 1,382 
3.ค่ายารักษา   - 104           78 
4.ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง   - 117         - 34 
5.ค่าไฟฟ้า   - 165         - 49 
6.ค่าจับ/ขนส่ง    - 84        - 194 
7.ค่าเฝ้า/ให้อาหาร/ดูแลรักษา   - 435        - 438 
8.อ่ืน ๆ  เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าน้ า  ฯลฯ    - 91        - 195 

รวม              - 3,125      - 2,214 
ที่มา: จากการส ารวจ, 2562 

                    2.2) แปลงใหญป่ี 2560 
                   - ด้านพืช พบว่า เกษตรกรลดค่าใช้จ่ายค่าพันธุ์ ค่าปุ๋ยเคมีและค่าสารเคมีลง จากการ
ปรับเปลี่ยนมาใช้พันธุ์พืชในอัตราที่เหมาะสม รวมกลุ่มซื้อปัจจัยการผลิต การใช้เทคโนโลยีในกระบวนการผลิตที่
เหมาะสม รายละเอียดในแต่ละกลุ่มสินค้า ดังนี้ (ตารางท่ี 4.23)                                      
                                กลุ่มข้าว ลดค่าใช้จ่ายการผลิตรวม จ านวน 452 บาทต่อไร่ เช่น ค่าปุ๋ยเคมี 136 บาท 
ค่าปุ๋ยอินทรีย์/ชีวภาพ 127 บาท ค่าพันธุ์ 81 บาท ค่าเก็บเกี่ยว 40 บาท ตามล าดับ 



57 
 

             กลุ่มพืชไร่ ลดค่าใช้จ่ายการผลิตรวม จ านวน 766 บาทต่อไร่ เช่น ค่าเก็บเกี่ยว 226 บาท 
ค่าปุ๋ยเคม ี131 บาท ค่าปุ๋ยอินทรีย์/ชีวภาพ 124 บาท ค่าพันธุ์ 114 บาท ตามล าดับ 
             กลุ่มไม้ยืนต้น ลดค่าใช้จ่ายการผลิตรวม จ านวน 660 บาทต่อไร่ เช่น ค่าเก็บเกี่ยว 
324 บาท ค่าปุ๋ยเคมี 284 บาท ค่าใส่ปุ๋ย/ฉีดยา 165 บาท ค่าปุ๋ยอินทรีย์/ชีวภาพ 131 บาท ตามล าดับ 
             กลุ่มไม้ผล ลดค่าใช้จ่ายการผลิตรวม จ านวน 1,493 บาทต่อไร่ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์  
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ฯลฯ 293 บาท ค่าปุ๋ยเคมี 261 บาท ค่าเก็บเกี่ยว 206 บาท ค่าปุ๋ยอินทรีย์/ชีวภาพ 196 
บาท ตามล าดับ 
                                กลุ่มพืชผัก ลดค่าใช้จ่ายการผลิตรวม จ านวน 2,530 บาทต่อไร่ เช่น ค่าดูแลรักษา 
528 บาท ค่าใส่ปุ๋ย/ฉีดยา 459 บาท ค่าปุ๋ยเคมี 318 บาท ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ฯลฯ 297 
บาท ตามล าดับ 
        กลุ่มหม่อนไหม (หม่อนผลสด) ลดค่าใช้จ่ายการผลิตรวม จ านวน 350 บาทต่อไร่ 
เช่น ค่าปุ๋ยอินทรีย์/ชีวภาพ 150 บาท ค่าดูแลรักษา 130 บาท ค่าปุ๋ยเคมี 121 บาท ค่าสารเคมี 116 บาท 
ตามล าดับ 
        กลุ่มไม้ดอกไม้ประดับ ลดค่าใช้จ่ายการผลิตรวม จ านวน 4,778 บาทต่อไร่ เช่น     
ค่าดูแลรักษา 1 ,408 บาท ค่าปุ๋ยอินทรีย์/ชีวภาพ 922 บาท ค่าปุ๋ยเคมี 722 บาท ค่าพันธุ์ 617 บาท 
ตามล าดับ 
             - กลุ่มประมง/กลุ่มปศุสัตว์/กลุ่มแมลงเศรษฐกิจ พบว่า เกษตรกรลดค่าใช้จ่ายค่าอาหาร 
ค่ายารักษาโรค ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงลง จากการน าองค์ความรู้ที่ได้รับการส่งเสริมไปปฏิบัติ ในส่วนค่าใช้จ่ายด้าน
แรงงาน พบว่า ค่าใช้จ่ายในการเฝ้า/ดูแล/ให้อาหารลดลงจากการน าเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิตเพ่ือ
ทดแทนแรงงาน ดังนี้ (ตารางที่ 24) 
                                      กลุ่มประมง (ปลานิล กุ้ง) ลดค่าใช้จ่ายการผลิตรวม จ านวน 3,227 บาทต่อไร่ เช่น 
ค่าอาหาร 1,961 บาท ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าน้ า ฯลฯ 339 บาท ค่าเฝ้า/ให้อาหาร/ดูแลรักษา 293 บาท ค่าพันธุ์ 156 
บาท ตามล าดับ 
                 กลุ่มปศุสัตว์ (โคเนื้อ) ลดค่าใช้จ่ายการผลิตรวม จ านวน 1,562 บาทต่อตัว เช่น       
ค่าเฝ้า/ให้อาหาร/ดูแลรักษา 425 บาท ค่าจับ/ขนส่ง 403 บาท ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าน้ า ฯลฯ 330 บาท 
ค่าอาหาร 254 บาท ตามล าดับ 
         กลุ่มแมลงเศรษฐกิจ ลดค่าใช้จ่ายการผลิตรวม จ านวน 705 บาทต่อฟาร์ม เช่น     
ค่าเฝ้า/ให้อาหาร/ดูแลรักษา 201 บาท ค่าอาหาร 197 บาท ค่าจับ/ขนส่ง 97 บาท ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าน้ า ฯลฯ 
83 บาท ตามล าดับ 
ตารางท่ี 4.23  การใช้ปัจจัยการผลิตกลุ่มสินค้าพืชแปลงใหญป่ี 2560                                                                                                                
                                                                                                               หน่วย : บาท/ไร่ 

         ปัจจัยการผลิต 
กลุ่มสินค้า 

ข้าว พืชไร่ ไม้ยืนต้น ไม้ผล พืชผัก หม่อนไหม  ไม้ประดับ 

1.ค่าพันธุ์ - 81 - 114 -  - 119  - 175        -     - 617 

2.ค่าปุ๋ยเคมี - 136 - 131 - 284 - 261 - 318     - 121 - 722 

3.ค่าปุ๋ยอินทรีย์/ชีวภาพ - 127 - 124 - 131 - 196 - 191     - 150 - 922 
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ตารางท่ี 4.23  การใช้ปัจจัยการผลิตกลุ่มสินค้าพืชแปลงใหญป่ี 2560 (ต่อ)                                                                                                                
                                                                                                               หน่วย : บาท/ไร่ 

ปัจจัยการผลิต 
กลุ่มสินค้า 

ข้าว พืชไร่ ไม้ยืนต้น ไม้ผล พืชผัก หม่อนไหม  ไม้ประดับ 

4.ค่าสารเคมี - 37 - 27 - 47 - 187 - 233    - 116    - 154 

5.ค่าปลูก1/ - 15 - 111 - - 67 - 152     - 84            - 

6.ค่าเก็บเกี่ยว2/ - 40 - 226 - 324 - 206 - 177       - 7        - 394 

7.ค่าใส่ปุ๋ย/ฉีดยา - 14 - 37    - 165 - 182 - 459 -    -171 

8.ค่าดูแลรักษา   3 6 313    18 - 528 130   - 1,408 

9.อื่น ๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ฯลฯ - 5 - 2 - 22   - 293 

 

- 297 

 

- 2 

       

  - 390 

รวม -452 -766 -660 - 1,493 - 2,530 - 350    - 4,778 
ที่มา: จากการส ารวจ, 2562 
หมายเหตุ :  1/ ค่าปลูก หมายถึงค่าใช้จ่ายในการเตรียมดิน + ค่าใช้จ่ายในการปลูก 
               2/ ค่าเก็บเกี่ยว หมายถึงค่าใช้จ่ายในการเก็บเกี่ยว + ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง 

ตารางท่ี 4.24  การใช้ปัจจัยการผลิตกลุ่มสินค้าประมง ปศุสัตว์ แมลงเศรษฐกิจแปลงใหญป่ี 2560 

           ปัจจัยการผลิต 
                         กลุ่มสินค้า 
ประมง 

(บาทต่อไร่) 
ปศุสัตว์ 

(บาทต่อตัว) 
แมลงเศรษฐกิจ
(บาทต่อฟาร์ม) 

1.ค่าพันธุ์ - 156 - - 
2.ค่าอาหาร - 1,961 - 254 - 197 
3.ค่ายารักษา - 116 - 82 - 48 
4.ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง - 143 - 26 - 
5.ค่าไฟฟ้า - 131 - 42 - 79 
6.ค่าจับ/ขนส่ง - 88 - 403 - 97 
7.ค่าเฝ้า/ให้อาหาร/ดูแลรักษา - 293 - 425 - 201 
8.อ่ืน ๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าน้ า ฯลฯ - 339 - 330 - 83 

รวม - 3,227 - 1,562 - 705 
ที่มา: จากการส ารวจ, 2562 

                    2.3) แปลงใหญป่ี 2561 
                          - ด้านพืช พบว่า เกษตรกรลดค่าใช้จ่ายค่าพันธุ์ ค่าปุ๋ยเคมีและค่าสารเคมีลง จากการ
ปรับเปลี่ยนมาใช้พันธุ์พืชในอัตราที่เหมาะสม รวมกลุ่มซื้อปัจจัยการผลิต การใช้เทคโนโลยีในกระบวนการผลิตที่
เหมาะสม รายละเอียดในแต่ละกลุ่มสินค้า ดังนี้ (ตารางท่ี 4.25)                                      
                                กลุ่มข้าว ลดค่าใช้จ่ายการผลิตรวม จ านวน 442 บาทต่อไร่ เช่น ค่าปุ๋ยเคมี 112 บาท 
ค่าปุ๋ยอินทรีย์/ชีวภาพ 104 บาท ค่าพันธุ์ 77 บาท ค่าเก็บเกี่ยว 50 บาท ตามล าดับ 
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             กลุ่มพืชไร่ ลดค่าใช้จ่ายการผลิตรวม จ านวน 726 บาทต่อไร่ เช่น ค่าเก็บเกี่ยว 251 บาท 
ค่าปุ๋ยเคมี 102 บาท ค่าปลูก 98 บาท ค่าดูแลรักษา 87 บาท ตามล าดับ 
             กลุ่มไม้ยืนต้น ลดค่าใช้จ่ายการผลิตรวม จ านวน 520 บาทต่อไร่ เช่น ค่าปุ๋ย
อินทรีย์/ชีวภาพ 108 บาท ค่าปุ๋ยเคมี 105 บาท ค่าใส่ปุ๋ย/ฉีดยา 95 บาท ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
ฯลฯ 89 บาท ตามล าดับ 
             กลุ่มไม้ผล ลดค่าใช้จ่ายการผลิตรวม จ านวน 948 บาทต่อไร่ เช่น ค่าเก็บเกี่ยว 202 บาท 
ค่าใส่ปุ๋ย/ฉีดยา 156 บาท ค่าปลูก 149 บาท  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ฯลฯ 132 บาท ตามล าดับ 
                                กลุ่มพืชผัก ลดค่าใช้จ่ายการผลิตรวม จ านวน 1,517 บาทต่อไร่ เช่น ค่าดูแลรักษา 
311 บาท ค่าปุ๋ยเคมี 230 บาท ค่าปุ๋ยอินทรีย์/ชีวภาพ 172 บาท ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ฯลฯ 
156 บาท ตามล าดับ 
        กลุ่มหม่อนไหม (หม่อนผลสด) ลดค่าใช้จ่ายการผลิตรวม จ านวน 303 บาทต่อไร่ 
เช่น ค่าดูแลรักษา 126 บาท ค่าปุ๋ยอินทรีย์/ชีวภาพ 106 บาท ค่าปุ๋ยเคมี 103 บาท ค่าเก็บเกี่ยว 98 บาท 
ตามล าดับ 
        กลุ่มไม้ดอกไม้ประดับ ลดค่าใช้จ่ายการผลิตรวม จ านวน 865 บาทต่อไร่ เช่น ค่าพันธุ์ 
398 บาท ค่าปุ๋ยเคมี 266 บาท ค่าปุ๋ยอินทรีย์/ชีวภาพ 167 บาท ค่าใส่ปุ๋ย/ฉีดยา 23 บาท ตามล าดับ 
             - กลุ่มประมง/กลุ่มปศุสัตว์/กลุ่มแมลงเศรษฐกิจ พบว่า เกษตรกรลดค่าใช้จ่ายค่าอาหาร 
ค่ายารักษาโรค ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงลง จากการน าองค์ความรู้ที่ได้รับการส่งเสริมไปปฏิบัติ ในส่วนค่าใช้จ่ายด้าน
แรงงาน พบว่าค่าใช้จ่ายในการเฝ้า/ดูแล/ให้อาหารลดลงจากการน าเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิตเพ่ือ
ทดแทนแรงงาน ดังนี้ (ตารางท่ี 4.26) 
                                      กลุ่มประมง (ปลานิล กุ้ง) ลดค่าใช้จ่ายการผลิตรวม จ านวน 2,423 บาทต่อไร่ เช่น 
ค่าอาหาร 1,412 บาท ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าน้ า ฯลฯ 321บาท ค่าเฝ้า/ให้อาหาร/ดูแลรักษา 247 บาท ค่าจับ/ขนส่ง 
224 บาท ตามล าดับ 
               กลุ่มปศุสัตว์ (โคเนื้อ) ลดค่าใช้จ่ายการผลิตรวม จ านวน 1,077 บาทต่อตัว เช่น     
ค่าจับ/ขนส่ง 283 บาท ค่าเฝ้า/ให้อาหาร/ดูแลรักษา 273 บาท ค่าอาหาร 216 บาทต่อตัว ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
น้ า ฯลฯ 211 บาท ตามล าดับ 
         กลุ่มแมลงเศรษฐกิจ ลดค่าใช้จ่ายการผลิตรวม จ านวน 334 บาทต่อฟาร์ม เช่น     
ค่าเฝ้า/ให้อาหาร/ดูแลรักษา 187 บาท ค่าอาหาร 51 บาท ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าน้ า ฯลฯ 43 บาท ค่ายารักษา 
24 บาท ตามล าดับ 

ตารางท่ี 4.25  การใช้ปัจจัยการผลิตกลุ่มสินค้าพืชแปลงใหญป่ี 2561     
                                                                                               หน่วย : บาท/ไร่ 

ปัจจัยการผลิต 
กลุ่มสินค้า 

ข้าว พืชไร่ ไม้ยืนต้น ไม้ผล พืชผัก หม่อนไหม  ไม้ประดับ 

1.ค่าพันธุ์ - 77 - 67 - -  - 140        -     - 

2.ค่าปุ๋ยเคมี - 112 - 102 - 105 - 108 - 230     - 103   - 398 

3.ค่าปุ๋ยอินทรีย์/ชีวภาพ - 104 - 36 - 108 - 126 - 172     - 106 - 266 

4.ค่าสารเคมี - 26 - 14 - 37 - 114 - 147    - 80    - 167 

5.ค่าปลูก1/ - 32 - 98 - 54 - 149 - 150     -     - 12 
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ตารางท่ี 4.25  การใช้ปัจจัยการผลิตกลุ่มสินค้าพืชแปลงใหญป่ี 2561 (ต่อ)     
                                                                                               หน่วย : บาท/ไร่ 

ปัจจัยการผลิต 
กลุ่มสินค้า 

ข้าว พืชไร่ ไม้ยืนต้น ไม้ผล พืชผัก หม่อนไหม  ไม้ประดับ 

6.ค่าเก็บเกี่ยว2/ - 50 - 251 - 38 - 202 - 112       - 98      - 14 

7.ค่าใส่ปุ๋ย/ฉีดยา   - 37 - 59 - 95 - 156 - 99 - 13    - 23 

8.ค่าดูแลรักษา   1 - 87 6    39 - 311 126      25 

9.อื่น ๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ฯลฯ - 5 - 12 - 89   - 132 

 

- 156 

 

- 29 

       

   - 10 

รวม -442 -726 - 520 - 948 - 1,517 - 303    - 865 
ที่มา: จากการส ารวจ, 2562 
หมายเหตุ :  1/ ค่าปลูก หมายถึงค่าใช้จ่ายในการเตรียมดิน + ค่าใช้จ่ายในการปลูก 
               2/ ค่าเก็บเกี่ยว หมายถึงค่าใช้จ่ายในการเก็บเกี่ยว + ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง 

ตารางท่ี 4.26  การใช้ปัจจัยการผลิตกลุ่มสินค้าประมง ปศุสัตว์ แมลงเศรษฐกิจแปลงใหญป่ี 2561 

           ปัจจัยการผลิต 
                         กลุ่มสินค้า 

ประมง 
(บาทต่อไร่) 

ปศุสัตว์ 
(บาทต่อตัว) 

แมลงเศรษฐกิจ
(บาทต่อฟาร์ม) 

1.ค่าพันธุ์ - 150 - - 
2.ค่าอาหารสัตว์ - 1,412 - 216 - 51 
3.ค่ายารักษา - 21 - 43 - 24 
4.ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง - 26 - 20 - 
5.ค่าไฟฟ้า - 31 - 31 - 
6.ค่าจับ/ขนส่ง - 224 - 283 - 29 
7.ค่าเฝ้า/ให้อาหาร/ดูแลรักษา - 247 - 273 - 187 
8.อ่ืน ๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าน้ า ฯลฯ - 312 - 211 - 43 

รวม - 2,423 - 1,077 - 334 
ที่มา: จากการส ารวจ, 2562 
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  4.4.3 ด้านการเพิ่มผลผลิตของเกษตรกรในพื้นที่โครงการ 
                      จากการส่งเสริมของหน่วยงานต่าง ๆ ในด้านการเพ่ิมผลผลิตในภาพรวม พบว่า เกษตรกร
ส่วนใหญ่มีผลผลิตต่อหน่วยที่เพ่ิมข้ึน โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่ปี 2559 ปี 2560 และปี 2561  
เกษตรกรร้อยละ 54.75  ร้อยละ 50.08 และร้อยละ 44.82 ตามล าดับ สามารถเพ่ิมผลผลิตต่อหน่วยได้ จาก
การน าองค์ความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติในการใช้พันธุ์ดี และการดูแลรักษาที่ถูกวิธีขึ้น เมื่อพิจารณาปีที่ด าเนินการต่อ
การเพ่ิมผลผลิตต่อหน่วย พบว่า จ านวนปีที่เข้าร่วมโครงการส่งผลต่อการเพ่ิมผลผลิตต่อหน่วย โดยแปลงใหญ่ปี 
2559 ซึ่งด าเนินการเป็นปีที่ 3 มีร้อยละการเพ่ิมผลผลิตต่อหน่วยในแต่ละกลุ่มสินค้าที่มากกว่า แปลงใหญ่ปี 
2560 และแปลงใหญ่ปี 2561 จากการที่เกษตรกรมีการน าองค์ความรู้ที่หน่วยงานส่งเสริมไปปฏิบัติใช้ที่มากขึ้น
ในทุก ๆ ปีที่เข้าร่วมโครงการ ยิ่งหน่วยงานส่งเสริมจ านวนปีที่เพ่ิมขึ้น เกษตรกรจะน าองค์ความรู้ไปปฏิบัติ
เพ่ิมข้ึนเช่นกัน (ตารางที่ 4.27และตารางท่ี 4.28) (ภาพท่ี 2) 
                     ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเป้าหมายการเพ่ิมผลผลิตต่อหน่วยที่ร้อยละ 20 จะเห็นได้ว่าในภาพรวม
ค่าเฉลี่ยยังต่ ากว่าค่าเป้าหมายในทุกกลุ่มสินค้า เนื่องจากการเพ่ิมผลผลิตต่อหน่วย มีปัจจัยภายนอกอ่ืนเข้ามา
กระทบในช่วงเพาะปลูก เช่น ภัยแล้ง น้ าท่วม โรคระบาด ผลผลิตได้รับความเสียหายในช่วงการเพาะปลูก 
ส่งผลให้ผลผลิตที่ได้รับไม่เต็มที่ เมื่อพิจารณารายละเอียดแปลงในแต่ละปี ดังนี้ 
                       1) แปลงใหญ่ปี 2559 ภาพรวมเกษตรกรร้อยละ 54.75 มีผลผลิตต่อหน่วยที่เพ่ิมขึ้นหลังมี
โครงการ โดยผลผลิตเฉลี่ยกลุ่มข้าวเพ่ิมขึ้น 75 กก.ต่อไร่ กลุ่มพืชไร่ (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส าปะหลัง อ้อยโรงงาน 
สับปะรด ถั่วลิสง) เพ่ิมข้ึน 796 กก.ต่อไร่ กลุ่มไม้ยืนต้น (ปาล์มน้ ามัน  ยางพารา กาแฟ) เพ่ิมขึ้น 403 กก.ต่อไร่ 
กลุ่มไม้ผล (ทุเรียน มะม่วง มังคุด ล าไย ส้มโอ มะนาว เงาะ ฝรั่ง มะพร้าวน้ าหอม) เพ่ิมขึ้น 182 กก.ต่อไร่ กลุ่ม
พืชผัก/สมุนไพร เพ่ิมขึ้น 654 กก.ต่อไร่ กลุ่มหม่อนไหม (หม่อนผลสด) เพ่ิมขึ้น 224 กก.ต่อไร่ กลุ่มประมง 
(ปลานิล กุ้งขาว) เพ่ิมขึ้น 65 กก.ต่อไร่ กลุ่มปศุสัตว์ โคนม เพ่ิมขึ้น 0.76 กก./ตัว/วัน และโคเนื้อ แพะ กระบือ 
เพ่ิมข้ึน  70 1.30 52 กก.ต่อตัว ตามล าดับ  
                    2) แปลงใหญ่ปี 2560 ภาพรวมเกษตรกรร้อยละ 50.08 มีผลผลิตต่อหน่วยที่เพ่ิมขึ้นหลังมี
โครงการ โดยผลผลิตเฉลี่ยกลุ่มข้าวเพ่ิมขึ้น 59 กก.ต่อไร่ กลุ่มพืชไร่ (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส าปะหลัง อ้อยโรงงาน 
สับปะรด ถั่วลิสง ถั่วเหลือง) เพ่ิมข้ึน 638 กก.ต่อไร่ กลุ่มไม้ยืนต้น (ปาล์มน้ ามัน  ยางพารา กาแฟ) เพ่ิมขึ้น 236 
กก.ต่อไร่ กลุ่มไม้ผล (ทุเรียน มะม่วง มังคุด ล าไย ส้มโอ มะนาว เงาะ ฝรั่ง มะพร้าว ) เพ่ิมขึ้น 145 กก.ต่อไร่ 
กลุ่มพืชผัก/สมุนไพร เพ่ิมข้ึน 342 กก.ต่อไร่ กลุ่มหม่อนไหม (หม่อนผลสด) เพ่ิมขึ้น 150 กก.ต่อไร่ กลุ่มประมง 
(ปลานิล กุ้งขาว) เพ่ิมขึ้น 56 กก.ต่อไร่ กลุ่มปศุสัตว์ โคนม เพ่ิมขึ้น 0.75 กก./ตัว/วัน และโคเนื้อ แพะ กระบือ 
เพ่ิมขึ้น  51 0.93 34 กก.ต่อตัว ตามล าดับ กลุ่มไม้ดอกไม้ประดับ เพ่ิมขึ้น 243 กก.ต่อไร่ และกลุ่มแมลง
เศรษฐกิจ เพ่ิมข้ึน 49 กก.ต่อฟาร์ม  
          3) แปลงใหญ่ปี 2561 ภาพรวมเกษตรกรร้อยละ 44.82 มีผลผลิตต่อหน่วยที่เพ่ิมขึ้นหลังมี
โครงการ โดยผลผลิตเฉลี่ยกลุ่มข้าวเพ่ิมขึ้น 57 กก.ต่อไร่ กลุ่มพืชไร่ (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส าปะหลัง อ้อยโรงงาน 
สับปะรด ถั่วเขียว ถั่วเหลือง) เพ่ิมข้ึน 636 กก.ต่อไร่ กลุ่มไม้ยืนต้น (ปาล์มน้ ามัน ยางพารา กาแฟ) เพ่ิมขึ้น 176 
กก.ต่อไร่ กลุ่มไม้ผล (ทุเรียน มะม่วง มังคุด ล าไย ส้มโอ มะนาว เงาะ กล้วยหอม มะพร้าว) เพ่ิมข้ึน 94 กก.ต่อไร่ 
กลุ่มพืชผัก/สมุนไพร เพ่ิมข้ึน 277 กก.ต่อไร่ กลุ่มหม่อนไหม (หม่อนผลสด) เพ่ิมขึ้น 102 กก.ต่อไร่ กลุ่มประมง 
(ปลานิล กุ้งขาว) เพ่ิมขึ้น 43 กก.ต่อไร่ กลุ่มปศุสัตว์ โคนม เพ่ิมขึ้น 0.69 กก./ตัว/วัน และโคเนื้อ แพะ กระบือ 
เพ่ิมขึ้น 44 0.72 28 กก.ต่อตัว ตามล าดับ กลุ่มไม้ดอกไม้ประดับ เพ่ิมขึ้น 177 กก.ต่อไร่ และกลุ่มแมลง
เศรษฐกิจ เพ่ิมข้ึน 30 กก.ต่อฟาร์ม  
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                    ผลผลิตต่อหน่วยที่เพิ่มขึ้น ในแปลงใหญ่ปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 จากการใส่ปรุงตาม
ค่าวิเคราะห์ดิน การปรับปรุงบ ารุงดินที่ดีขึ้น การน าองค์ความรู้การปลูก/การดูแลรักษาพืชที่ถูกวิธีไปปฏิบัติ 
รวมทัง้การใช้พันธุ์ดี และการน าเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิต ส่วนเกษตรกรที่ผลผลิตต่อหน่วยยังไม่เพ่ิมขึ้น 
เนื่องจากเกษตรกรกลุ่มนี้ประสบปัญหาอุทกภัย ฝนชุก ผลผลิตได้รับความเสียหายในช่วงการเพาะปลูก ส่งผล
ให้ผลผลิตที่ได้รับไม่เต็มที่  

ตารางที่ 4.27 การเปลี่ยนแปลงของผลผลิตต่อหน่วยตามกลุ่มชนิดสินค้า 
                                                                                                              หน่วย : ร้อยละ 

กลุ่มสินค้า 
แปลงปี 25591/ แปลงปี 25602/ แปลงปี 25613/ 

เพ่ิมขึ้น เท่าเดิม ลดลง เพ่ิมขึ้น เท่าเดิม ลดลง เพ่ิมขึ้น เท่าเดิม ลดลง 

ข้าว 52.96 25.56 21.48 46.08 22.79 31.13 40.94 25.36 33.70 

พืชไร่ 56.41 12.82 30.77 52.90 27.80 19.31 45.16 27.96 26.88 

ไม้ยืนต้น 54.17 12.50 33.33 48.60 33.64 17.76 43.62 26.60 29.79 

ไม้ผล 52.24 11.94 35.82 48.95 32.17 18.88 45.26 35.79 18.95 

พืชผัก 62.50 20.83 16.67 55.10 12.24 32.65 45.00 35.00 20.00 

ประมง 68.75 12.50 18.75 51.02 20.41 28.57 48.00 44.00 8.00 

ปศุสัตว ์ 66.66 16.67 16.67 56.52 36.23 7.25 54.33 18.11 27.56 

หม่อนไหม 62.50 18.75 18.75 44.44 33.33 22.23 40.91 47.73 11.36 

ไมด้อกไม้ประดบั * * * 25.00 53.53 21.43 20.00 80.00 - 

แมลงเศรษฐกจิ  * * * 67.39 21.74 10.87 50.00 37.50 12.50 
     ภาพรวม 54.75 20.20 25.05 50.08 27.59 22.33 44.82 28.49 26.69 
ที่มา : จากการส ารวจ, 2562 
หมายเหตุ : 1/ แปลงปี 2559 เปรียบเทียบผลผลิตต่อหน่วยก่อนมีโครงการมีเพาะปลูก 2558/59 และหลังมีโครงการปี 2560/61 
                2/ แปลงปี 2560 เปรียบเทียบผลผลิตต่อหน่วยก่อนมีโครงการมีเพาะปลูก 2559/60 และหลังมีโครงการปี 2560/61 
                3/ แปลงปี 2561 เปรียบเทียบต้นทุนการผลิตก่อนมีโครงการมีเพาะปลูก 2560/61 และหลังมีโครงการปี 2561/62     
                 * ไม่มีกลุ่มประชากรตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 4.28 การเปลี่ยนแปลงผลผลิตต่อหน่วยก่อน และหลังมีโครงการ 

                                                      หน่วย : กิโลกรัม/ไร่ 

   ที่มา : จากการส ารวจ, 2562

 แปลงใหญ่ปี 2559 แปลงใหญ่ปี 2560 แปลงใหญ่ปี 2561 
กลุ่มสินค้า  ก่อนมีโครงการ 

ปี 2558 
หลังมีโครงการ 

ปี 2561 
ผลต่าง 
(+ -) 

ร้อยละ  
  (+ -) 

ก่อนมีโครงการ 
ปี 2559 

หลังมีโครงการ 
ปี 2561 

ผลต่าง 
(+ -) 

   ร้อยละ  
    (+ -) 

ก่อนมีโครงการ 
ปี 2560 

หลังมีโครงการ 
ปี 2561 

ผลต่าง 
(+ -) 

     ร้อยละ  
  (+ -) 

1. ข้าว 567 642 75 13.23 479 538 59 12.32 540 597 57 10.56 

2. พืชไร่ 4,985 5,781 796 15.97 4,077 4,715 638 15.65 4,909 5,545 636 12.96 

3. ไม้ยืนต้น 3,593 3,996 403 11.22 2,411 2,647 236 9.79 1,933 2,109 176 9.11 

4. ไม้ผล 1,114 1,296 182 16.34 982 1,127 145 14.77 1,022 1,116 94 9.20 

5. พืชผัก 3,745 4,399 654 17.46 2,016 2,358 342 16.96 1,989 2,266 277 13.93 

6. หม่อนไหม 2,086 2,310 224 10.74 1,500 1,650 150 10.00 1,339 1,441 102 7.62 

7. ประมง 705 770 65 9.22 800 856 56 7.00 796 839 43 5.40 

8. ปศุสัตว์              

   8.1 โคเนื้อ(กก./ตัว) 430 500 70 16.28 326 377 51 15.64 347 391 44 12.68 

   8.2 แพะ(กก./ตัว) 22.50 23.80 1.30 5.78 23.08 24.01 0.93 4.03 22.43 23.15 0.72 3.21 

   8.3 กระบือ(กก/ตัว) 375 427 52 13.87 269 303 34 12.64 284 312 28 9.86 

   8.4 โคนม(น้ านมดบิ 
         กก./ตัว/วัน) 

11.39 12.15 0.76 6.67 12.32 13.07 0.75 6.09 12.45 13.14 0.69 5.54 

9.ไม้ดอกไม้ประดับ - - - - 2,498 2,741 243 9.73 2,133 2,310 177 8.30 
10.แมลงเศรษฐกิจ  
   (กก./ฟาร์ม) 

- - - - 328 377 49 14.94 305 335 30 9.84 
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ภาพที่ 4.2 การเปรียบเทียบร้อยละของการเพิ่มผลผลิตต่อหน่วยแปลงใหญ่ปี 2559 ปี 2560 และปี 2561
                          

1.กลุ่มขา้ว 2.กลุ่มพืชไร่ 
3.กลุ่มไมย้นื

ตน้ 
4.กลุ่มไมผ้ล 5.กลุ่มพืชผกั 6.กลุ่มประมง 

7.กลุ่มปศุ
สัตว(์โคนม) 

8.กลุ่มหม่อน
ไหม(หม่อน
ผลสด) 

9.กลุ่มไม้
ดอกไม้
ประดบั 

10.กลุ่มแมลง
เศรษฐกิจ 

แปลงใหญ่ปี2561(ปีท่ี1) 10.56 12.96 9.11 9.20 13.93 5.40 5.54 7.62 8.30 9.84

แปลงใหญ่ปี2560(ปีท่ี2) 12.32 15.65 9.79 14.77 16.96 7.00 6.09 10.00 9.73 14.94

แปลงใหญ่ปี2559(ปีท่ี3) 13.23 15.97 11.22 16.34 17.46 9.22 6.67 10.74
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             4.4.4 ด้านคุณภาพผลผลิต 
                 จากการส่งเสริมของหน่วยงานต่าง ๆ ด้านการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร พบว่า เกษตรกร
ที่เข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร รวม 139,886 ราย จากเกษตรกร
ทั้งหมด 317,453 ราย คิดเป็นร้อยละ 44.07 โดยได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ได้แก่ 
                    1) มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม GAP จ านวน 115,729 ราย  
                    2) เกษตรอินทรีย์ จ านวน 13,031 ราย  
                    3) RSPO (ปาล์มน้ ามัน) จ านวน 2,642 ราย  
                    4) อื่นๆ (PGS กลุ่มรับรองตนเอง) จ านวน 8,484 ราย  
                         ทั้งนี้ เกษตรกรที่เหลืออยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจรับรองและปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต
เข้าสู่การผลิตเพ่ือการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (ตารางท่ี 4.29) 

ตารางท่ี 4.29 จ านวนเกษตรกรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรในแปลงใหญ่ 
     หน่วย : ราย 

                       มาตรฐานสินค้าเกษตร                        จ านวน 
1. เป้าหมาย 317,453 
2. จ านวนเกษตรกรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร 139,886 
    2.1 การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม  GAP        115,729 
    2.2 มาตรฐานเกษตรอินทรีย์         13,031 
    2.3 มาตรฐานการผลิตปาล์มน้ ามันอย่างยั่งยืน RSPO           2,642 
    2.4 อ่ืน ๆ (การรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS กลุ่มรับรองตนเอง)            8,484 
ที่มา : รายงานผลการด าเนินงาน กรมส่งเสรมิการเกษตร, 2562 

  4.4.5 ด้านการตลาด                 

       การน าสินค้าไปจ าหน่ายกับภาคเอกชนที่ท าข้อตกลงร่วมกัน  
        จากการท าข้อตกลงซื้อขายผลผลิตร่วมกัน (MOU) ในปีเพาะปลูก 2561/62 ส่งผลให้มี
เกษตรกรร้อยละ 29.82 น าผลผลิตไปจ าหน่ายกับภาคเอกชนที่ท าข้อตกลงร่วมกันไว้ ส่วนเกษตรกรที่เหลือร้อยละ 
70.18 ยังไม่น าไปจ าหน่าย เนื่องจากราคาที่น าไปจ าหน่วยขายได้ในราคาทั่วไปรวมทั้งคุ้นชินกับพ่อค้าที่ซื้อขาย
กันประจ า และผลผลิตไม่เพียงพอในการน าไปจ าหน่าย/ท ามาตรฐานผลผลิตที่เอกชนต้องการไม่ได้  ทั้งนี้
เกษตรกรที่น าผลผลิตไปจ าหน่ายกับภาคเอกชน ขายผลผลิตได้ราคาที่ตกลงกันไว้ (ราคาสูงขึ้น) ร้อยละ 27.14 
ส่วนเกษตรกรที่เหลือยังขายได้ในราคาทั่วไป เนื่องจาก คุณภาพที่เกษตรกรผลิตได้ ไม่ตรงกับที่ภาคเอกชน
ก าหนดไว้ เมื่อพิจารณารายละเอียดแปลงในแต่ละปี ดังนี้ (ตารางที่ 4.30, ภาพที่ 4.3) 
                          1) แปลงใหญป่ี 2559 มีเกษตรกรร้อยละ 48.28 น าผลผลิตไปจ าหน่ายกับภาคเอกชนที่ท า
ข้อตกลงร่วมกันไว้ ส่วนเกษตรกรที่เหลือยังไม่น าไปจ าหน่าย เนื่องจากราคาขายได้ในราคาทั่วไป รวมทั้งมีภาระ
ผูกพันกับพ่อค้าท่ีซื้อขายกันประจ าอยู่แล้ว ทั้งนี้เกษตรกรที่น าผลผลิตไปจ าหน่ายกับภาคเอกชน ขายผลผลิตได้
ราคาที่ตกลงกันไว้ (ราคาสูงขึ้น) ร้อยละ 44.24 ส่วนเกษตรกรที่เหลือยังขายได้ในราคาทั่วไป เนื่องจากคุณภาพ
ที่เกษตรกรผลิตได้ไม่ตรงความต้องการของภาคเอกชน  
        2) แปลงใหญ่ปี 2560 มีเกษตรกรร้อยละ 25.97 น าผลผลิตไปจ าหน่ายกับภาคเอกชนที่ท า
ข้อตกลงร่วมกันไว้ ส่วนเกษตรกรที่เหลือยังไม่น าไปจ าหน่าย เนื่องจากราคาขายได้ในราคาทั่วไป รวมทั้งมีภาระ
ผูกพันกับพ่อค้าท่ีซื้อขายกันประจ าอยู่แล้ว ทั้งนี้เกษตรกรที่น าผลผลิตไปจ าหน่ายกับภาคเอกชน ขายผลผลิตได้
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ราคาที่ตกลงกันไว้ (ราคาสูงขึ้น) ร้อยละ 23.62 ส่วนเกษตรกรที่เหลือยังขายได้ในราคาทั่วไป เนื่องจากคุณภาพ
ที่เกษตรกรผลิตได้ไม่ตรงความต้องการของภาคเอกชน 
       3) แปลงใหญ่ปี 2561 มีเกษตรกรร้อยละ 24.89 น าผลผลิตไปจ าหน่ายกับภาคเอกชนที่ท า
ข้อตกลงร่วมกันไว้ ส่วนเกษตรกรที่เหลือยังไม่น าไปจ าหน่าย เนื่องจากราคาขายได้ในราคาทั่วไป รวมทั้งมีภาระ
ผูกพันกับพ่อค้าท่ีซื้อขายกันประจ าอยู่แล้ว ทั้งนี้เกษตรกรที่น าผลผลิตไปจ าหน่ายกับภาคเอกชน ขายผลผลิตได้
ราคาที่ตกลงกันไว้ (ราคาสูงขึ้น) ร้อยละ 22.52 ส่วนเกษตรกรที่เหลือยังขายได้ในราคาทั่วไป เนื่องจากคุณภาพ
ที่เกษตรกรผลิตได้ไม่ตรงความต้องการของภาคเอกชน 

หมายเหตุ : ร้อยละเหตุผลการไม่น าไปจ าหน่ายตอบได้มากว่า 1 ข้อ           

ภาพที่ 4.3 การน าผลผลิตของเกษตรกรไปจ าหน่ายกับภาคเอกชนที่ท าข้อตกลงร่วมกันไว้ (MOU)    

ตารางท่ี 4.30 การน าผลผลิตของเกษตรกรไปจ าหน่ายกับภาคเอกชนที่ท าข้อตกลงร่วมกันไว้ และราคาขาย  
                 ผลผลิตในแปลงใหญ่ 

หน่วย : ร้อยละ 
รายการ แปลงใหญ ่

ปี 2559 
แปลงใหญ ่
ปี 2560 

แปลงใหญ ่
ปี 2561 

ภาพรวม 

การน าสินค้าไปจ าหน่ายกับเอกชนที่ร่วมกันไว้ (MOU)     
1. น าไปจ าหน่าย 48.28 25.97 24.89 29.82 
     - ขายได้ตามราคาทีต่กลง (ราคาสูงขึ้น) 44.24 23.62 22.52 27.14 
     - ขายไม่ได้ตามราคาทีต่กลง (ราคาทั่วไป)  4.04 2.35 2.37  2.68 
2. ไม่น าไปจ าหน่าย2/ 51.72 74.03 75.11 70.18 
    - แหล่งรับซื้ออยู่ไกลจากพ้ืนท่ี   2.42 6.96 13.63 8.36 
     -  ราคาน าไปจ าหน่วยขายได้ในราคาทั่วไป  31.72 45.39 43.13 42.04 
      - อื่นๆ เช่น ภาระผูกพันกับพ่อค้าที่ซื้อขายกัน
ประจ า, ผลผลิตไม่เพียงพอในการน าไปจ าหน่าย,         
ท ามาตรฐานท่ีเอกชนต้องการไม่ได้ เป็นต้น 

 22.83 24.03 21.85 23.06 

ที่มา : จากการส ารวจ, 2562 
หมายเหตุ : 1/ร้อยละเหตุผลการไมน่ าไปจ าหน่ายตอบได้มากว่า 1 ข้อ 
 

 น าไป
จ าหน่าย 
ร้อยละ
29.82 

 แหล่งรับซื้ออยู่ไกลจาก
พื้นที ่

 ร้อยละ 8.36 

 ราคาน าไปจ าหน่ายได้
ในราคาท่ัวไป 
ร้อยละ 42.04 

อื่นๆ เช่น คุ้นชินกับ
พ่อค้า ฯลฯ                     

ร้อยละ 23.06  

ไม่น าไป
จ าหน่าย 

ร้อยละ 70.18 
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        4.4.6 ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม 
  จากการส่งเสริมการบริหารจัดการกลุ่มในการซื้อปัจจัยการผลิต และการจ าหน่ายผลผลิตร่วมกัน 

ผลกระทบที่เกิดขึ้น พบว่า เกษตรกรร้อยละ 43.22 ซื้อปัจจัยการผลิตในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด ส่วนที่เหลือ
ยังคงซ้ือในราคาตลาดทั่วไป เนื่องจากบางแปลงยังขาดเงินทุนในการบริหารจัดการกลุ่ม รวมทั้งรอความชัดเจน
ของกลุ่มในการซื้อปัจจัยการผลิตร่วมกัน ในด้านการต่อรองราคาจ าหน่ายผลผลิต พบว่า เกษตรกรร้อยละ 
32.30 สามารถต่อรองราคาได้ ส่วนที่เหลือไม่สามารถต่อรองราคาได้ เนื่องจากผลผลิตของเกษตรกรยังไม่ได้รับ
การรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร รวมทั้งคุณภาพ รูปลักษณ์ยังไม่ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการ 
รายละเอียดแปลงในแต่ละปี ดังนี้ (ตารางท่ี 4.31)  
                 1) แปลงใหญ่ปี 2559 มีเกษตรกรร้อยละ 61.21 ซื้อปัจจัยการผลิตในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด 
ส่วนที่เหลือยังคงซื้อในราคาตลาดทั่วไป เนื่องจากบางแปลงยังขาดเงินทุนในการบริหารจัดการกลุ่ม และ
เกษตรกรบางรายไม่สะดวกซื้อร่วมกับกลุ่มจากภาระผูกพันกับร้านค้า ผู้ประกอบ ในด้านการต่อรองราคา
จ าหน่ายผลผลิต พบว่า เกษตรกรร้อยละ 48.08 สามารถต่อรองราคาได้ ส่วนที่เหลือไม่สามารถต่อรองราคาได้ 
เนื่องจากคุณภาพ รูปลักษณ์ยังไม่ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการ 
         2) แปลงใหญ่ปี 2560 มีเกษตรกรร้อยละ 43.77 ซื้อปัจจัยการผลิตในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด 
ส่วนที่เหลือยังคงซื้อในราคาตลาดทั่วไป เนื่องจากรอความชัดเจนของกลุ่มในการซื้อปัจจัยการผลิตร่วมกัน 
รวมทั้งยังขาดเงินทุนในการบริหารจัดการกลุ่ม ในด้านการต่อรองราคาจ าหน่ายผลผลิต พบว่า เกษตรกรร้อยละ 
30.58 สามารถต่อรองราคาได้ ส่วนที่เหลือไม่สามารถต่อรองราคาได้ เนื่องจากผลผลิตของเกษตรกรยังไม่ได้รับ
การรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร รวมทั้งคุณภาพ รูปลักษณ์ยังไม่ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการ 
                 3) แปลงใหญ่ปี 2561 มีเกษตรกรร้อยละ 32.43 ซื้อปัจจัยการผลิตในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด 
ส่วนที่เหลือยังคงซื้อในราคาตลาดทั่วไป เนื่องจากรอความชัดเจนของกลุ่มในการซื้อปัจจัยการผลิตร่วมกัน 
รวมทั้งยังขาดเงินทุนในการบริหารจัดการกลุ่ม ในด้านการต่อรองราคาจ าหน่ายผลผลิต พบว่า เกษตรกรร้อยละ 
32.30 สามารถต่อรองราคาได้ ส่วนที่เหลือไม่สามารถต่อรองราคาได้ เนื่องจากผลผลิตของเกษตรกรยังไม่ได้รับ
การรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร รวมทั้งคุณภาพ รูปลักษณ์ยังไม่ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการ 

ตารางที่ 4.31 การซื้อปัจจัยการผลิต และการต่อรองราคาซื้อขายผลผลิตในแปลงใหญ ่
หน่วย : ร้อยละ 

รายการ แปลงใหญ ่
ปี 2559 

แปลงใหญ่ 
ปี 2560 

แปลงใหญ ่
ปี 2561 

ภาพรวม 

1.การซื้อปัจจัยการผลิต     
   - ซื้อในราคาถูกกว่าท้องตลาด 61.21 43.77 32.43 43.22 
   - ซื้อในราคาท้องตลาด 38.79 56.23 67.57 56.78 
2. การต่อรองราคาจ าหน่ายผลผลติ     
   - ต่อรองราคาได ้ 48.08 30.58 25.90 32.30 
   - ไม่สามารถต่อรองราคาได ้ 51.92 69.42 74.10 67.70 
ที่มา : จากการส ารวจ, 2562 
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     4.4.7 ด้านมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในแปลงใหญ่                
                         จากผลกระทบการลดต้นทุนการผลิต การเพ่ิมผลผลิต และราคาจ าหน่ายสินค้าในกลุ่มแปลงใหญ่ 
พบว่า มีการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจจากก่อนมีโครงการรวม 12,328.08 ล้านบาท โดย โดยสินค้าข้าว
สร้างมูลค่าเพ่ิม 4,692.71 ล้านบาท กลุ่มพืชไร่ 1589.80 ล้านบาท กลุ่มไม้ยืนต้น 910.94 ล้านบาท กลุ่มไม้ผล 
1958.34 ล้านบาท กลุ่มพืชผัก/สมุนไพร 1560.21 ล้านบาท กลุ่มหม่อนไหม 21.15 ล้านบาท กลุ่มประมง 
307.53 ล้านบาท กลุ่มปศุสัตว์ 812.34 ล้านบาท กลุ่มไม้ดอกไม้ประดับ 825.80 ล้านบาท และกลุ่มแมลง
เศรษฐกิจมูลค่าเพ่ิม 61.99 ล้านบาท เมื่อพิจารณาแปลงที่ด าเนินการ (แผนภาพที่ 4.4, ตารางที่ 4.32)        

             1) แปลงใหญ่ปี 2559 สร้างมูลค่าเพ่ิมจากการลดต้นทุน 1,286.33 ล้านบาท และเพ่ิม
ผลผลิต 3,050.28 ล้านบาท รวม 4,336.61 ล้านบาท โดยสินค้าข้าวสร้างมูลค่าเพ่ิม 1,845.58 ล้านบาท กลุ่มพืชไร่ 
450.95 ล้านบาท กลุ่มไม้ยืนต้น 266.05 ล้านบาท กลุ่มไม้ผล 879.52 ล้านบาท กลุ่มพืชผัก/สมุนไพร 601.90 
ล้านบาท กลุ่มหม่อนไหม 2.32 ล้านบาท กลุ่มประมง 182.44 ล้านบาท และกลุ่มปศุสัตว์ 107.85 ล้านบาท  
                       2) แปลงใหญ่ปี 2560 สร้างมูลค่าเพ่ิมจากการลดต้นทุน 1,116.94 ล้านบาท และเพ่ิม
ผลผลิต 3,838.21 ล้านบาท รวม 4,955.15 ล้านบาท โดยสินค้าข้าวสร้างมูลค่าเพ่ิม 1,801.62 ล้านบาท กลุ่ม
พืชไร่ 777.27 ล้านบาท กลุ่มไม้ยืนต้น 435.14 ล้านบาท กลุ่มไม้ผล 471.03 ล้านบาท กลุ่มพืชผัก/สมุนไพร 
671.57 ล้านบาท กลุ่มหม่อนไหม 6.19 ล้านบาท กลุ่มประมง 55.18 ล้านบาท และกลุ่มปศุสัตว์ 301.42 ล้าน
บาท กลุ่มไม้ดอกไม้ประดับ 378.85 ล้านบาท และกลุ่มแมลงเศรษฐกิจมูลค่าเพ่ิม 56.88 ล้านบาท 
                       3) แปลงใหญ่ปี 2561 สร้างมูลค่าเพ่ิมจากการลดต้นทุน 665.88 ล้านบาท และเพ่ิม
ผลผลิต 2,370.44 ล้านบาท รวม 3,036.32 ล้านบาท โดยสินค้าข้าวสร้างมูลค่าเพ่ิม 1,045.51 ล้านบาท กลุ่ม
พืชไร่ 361.58 ล้านบาท กลุ่มไม้ยืนต้น 209.75 ล้านบาท กลุ่มไม้ผล 607.79 ล้านบาท กลุ่มพืชผัก/สมุนไพร 
286.74 ล้านบาท กลุ่มหม่อนไหม 12.64 ล้านบาท กลุ่มประมง 69.91 ล้านบาท และกลุ่มปศุสัตว์ 403.07 
ล้านบาท กลุ่มไม้ดอกไม้ประดับ 34.22 ล้านบาท และกลุ่มแมลงเศรษฐกิจมูลค่าเพ่ิม 5.11 ล้านบาท 

 

ภภาพที่ 4.4 มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในแปลงใหญ่ 
                                    
 

ข้าว, 4,692.71 ลบ. 

พืชไร่, 1,589.80 ลบ. ไม้ยืนต้น, 910.94 ลบ. 

ไม้ผล, 1,958.34 ลบ. 

พืชผัก, 1,560.21 ลบ. 
หม่อนไหม, 21.15 ลบ. 
ประมง, 307.53 ลบ. 

ปศุสัตว,์ 812.34 ลบ. ไม้ดอกไม้ประดับ, 413.07 ลบ. แมลงเศรษกิจ, 61.99 ลบ. 

มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจในแปลงใหญ่รวม 12,328.08 ล้านบาท 

ข้าว 

พืชไร่ 

ไม้ยืนต้น 

ไม้ผล 

พืชผัก 

หม่อนไหม 

ประมง 

ปศุสัตว ์

ไม้ดอกไม้ประดับ 

แมลงเศรษกิจ 

4
,668.56 

9
40.28 

1
,064.63 

2
31.94 

7
11.27 

3
80.37 2

34.97 

3
88.37 

1
,560.21 

3
46.16 3

75.82 1
39.00 

หน่วย : ล้านบาท 
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ตารางท่ี 4.32 การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในแปลงใหญ่ปี 2559 - 2561                                                                                                       
                                                                                                              หน่วย : ล้านบาท 

กลุ่มสินค้า 

แปลงใหญป่ี 2559 แปลงใหญป่ี 2560 แปลงใหญป่ี 2561 
มูลค่าเพิ่ม 
การลด
ต้นทุน 

มูลค่าเพิ่ม
การเพิ่ม
ผลผลิต 

การสร้าง
มูลค่าเพิ่ม

รวม 

มูลค่าเพิ่ม 
การลด
ต้นทุน 

มูลค่าเพิ่ม
การเพิ่ม
ผลผลิต 

การสร้าง
มูลค่าเพิ่ม

รวม 

มูลค่าเพิ่ม 
การลด
ต้นทุน 

มูลค่าเพิ่ม
การเพิ่ม
ผลผลิต 

การสร้าง
มูลค่าเพิ่ม

รวม 

1.ข้าว 719.62 1,125.96 1,845.58 498.21 1,303.41 1,801.62 331.24 714.27 1,045.51 

2.พืชไร่ 155.08 295.87 450.95 228.84 548.43 777.27 110.90 250.68 361.58 

3.ไม้ยืนต้น 179.48 86.57 266.05 117.14 318.00 435.14 52.23 157.52 209.75 

4.ไม้ผล 112.45 767.07 879.52 66.23 404.80 471.03 66.20 541.59 607.79 

5.พืชผัก 21.64 580.26 601.90 68.58 602.99 671.57 30.20 256.54 286.74 

6.หม่อนไหม 0.55 1.77 2.32 1.00 5.19 6.19 2.94 9.70 12.64 

7.ประมง 69.18 113.26 182.44 22.96 32.22 55.18 20.24 49.67 69.91 

8.ปศุสัตว ์ 28.33 79.52 107.85 60.60 240.82 301.42 50.49 352.58 403.07 

9.ไม้ดอกไม้ประดับ - - - 52.49 326.36 378.85 1.33 32.89 34.22 

10.แมลงเศรษฐกิจ - - - 0.89 55.99 56.88 0.11 5.00 5.11 

     รวม 1,286.33 3,050.28 4,336.61 1,116.94 3,838.21 4,955.15 665.88 2,370.44 3,036.32 
   ที่มา : จากการส ารวจ, 2562  

4.5 ความพึงพอใจ  
       4.5.1 ด้านผลการด าเนินงานแปลงใหญ่ 
                1) ระดับการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน  
                      โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็นการท างานร่วมของหลายภาคส่วนใน
พ้ืนที่ ซึ่งผู้จัดการแปลงท าหน้าที่ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาร่วมด าเนินการในแปลงใหญ่ 
โดยผู้จัดการแปลงมีความเห็นต่อการบูรณาการของหน่วยงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.56 
โดยแปลงปี 2559 และแปลงปี 2560 อยู่ในระดับมาก ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.80 3.63 ตามล าดับ เนื่องจากเป็น
โครงการที่ด าเนินการมาเป็นระยะเวลา 2 – 3 ปี และหน่วยงานมีการประสานงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง
มีการจัดประชุมร่วมกันอยู่บ่อยครั้ง ส่วนแปลงปี 2561 อยู่ในระดับปานกลาง ค่าคะแนนเฉลี่ย 3. 39 เนื่องจาก
บางแปลงเพ่ิงเริ่มด าเนินการร่วมกันเป็นปีแรกอยู่ระหว่างการปรับแนวทางการด าเนินงานร่วมกัน ซึ่งแต่ละ
หน่วยงานให้ความร่วมมือด้วยดี โดยภาคเอกชนมีความสนใจในการด าเนินการโครงการค่อนข้างสูงจากการเป็น
นโยบายส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ตารางที่ 4.33) 
             2) ระดับความต่อเนื่องของหน่วยงานในการด าเนินงานโครงการฯ 
                      ผู้จัดการแปลงมีความเห็นความต่อเนื่องในการท างานของหน่วยงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.65 โดยแปลงปี 2559 คะแนนเฉลี่ย 3.72 แปลงปี 2560 คะแนนเฉลี่ย 3.65 และแปลง
ปี 2561 คะแนนเฉลี่ย 3.62 ซึ่งผู้จัดการแปลงมีความเห็นต่อความต่อเนื่องในการท างานของหน่วยงานในระดับ
มาก เนื่องจากมีหน่วยงานเข้ามาส่งเสริมองค์ความรู้และติดตามดูแลให้ค าแนะน ากลุ่มอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง
หน่วยงานมีแผนปฏิบัติงานในการส่งเสริมแปลงในแต่ละปีท่ีชัดเจน (ตารางที่ 4.33) 
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     4.5.2 ความร่วมมือในแปลงใหญ่ 
                  1) ระดับความร่วมมือของคณะท างานกลุ่มแปลงใหญ่ 
                       การด าเนินงานโครงการแปลงใหญ่ มีการจัดตั้งคณะท างานกลุ่มเพ่ือขับเคลื่อนโครงการฯ 
รวมทั้งประสานหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพ่ือเข้าร่วมส่งเสริมในกลุ่มแปลงใหญ่  โดยผู้จัดการแปลงมี
ความเห็นต่อความร่วมมือของคณะท างานกลุ่มในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.81 โดยแปลงปี 
2559 คะแนนเฉลี่ย 3.84 แปลงปี 2560 คะแนนเฉลี่ย 3.82 และแปลงปี 2561 คะแนนเฉลี่ย 3.80 ซึ่งผู้จัดการ
แปลงมีความเห็นต่อความร่วมมือของคณะท างานกลุ่มแปลงใหญ่ระดับมาก เนื่องจากคณะกรรมการกลุ่มให้
ความร่วมมือกับผู้จัดการแปลง และหน่วยงานในการประสานจัดประชุมเป็นอย่างดี และสนับสนุนข้อมูลผลการ
ด าเนินงานกลุ่มให้แต่ละหน่วยงานเป็นอย่างดี รวมทั้งเสียสละเวลาเพ่ือการท างานของกลุ่มแปลงใหญ่(ตารางที่ 4.33) 
                   2) ความร่วมมือของสมาชิกในแปลงใหญ่ 
                       ผู้จัดการแปลงมีความเห็นต่อความร่วมมือของสมาชิกแปลงใหญ่ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่า
คะแนนเฉลี่ย 3.71 โดยแปลงปี 2559 คะแนนเฉลี่ย 3.76 แปลงปี 2560 คะแนนเฉลี่ย 3.72 และแปลงปี 2561 คะแนน
เฉลี่ย 3.68 ซึ่งผู้จัดการแปลงมีความเห็นต่อความร่วมมือของสมาชิกแปลงใหญ่ในระดับมาก เนื่องจากเกษตรกรมีความ
สนใจในกิจกรรมด้านต่าง ๆ ของโครงการ เช่น การถ่ายทอดองค์ความรู้ การสนับสนุนปัจจัยการผลิต การพัฒนา
คุณภาพผลผลิต เป็นต้น รวมทั้งเกษตรกรเห็นผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาในแปลงใหญ่ (ตารางที่ 4.33) 

ตารางที่ 4.33 การบูรณาการระหว่างหน่วยงาน/ความร่วมมือโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่                                                                                        
หน่วย : ค่าคะแนนเฉลี่ย 

รายการ แปลงใหญ ่
ปี 2559 

แปลงใหญ ่
ปี 2560 

แปลงใหญ ่
ปี 2561 

ภาพรวม 

1. หน่วยงานร่วมบูรณาการโครงการฯ     
   1.1 การบูรณาการระหว่างหน่วยงานในโครงการ 3.80 3.63 3.39 3.56 
   1.2 ความต่อเนื่องของหน่วยงานในการด าเนินงานโครงการ  3.72 3.65 3.62 3.65 
2. คณะท างานกลุ่ม/สมาชิกแปลงใหญ่     
   2.1 ความร่วมมือของคณะท างานกลุ่มในแปลงใหญ่  3.84 3.82 3.80 3.81 
   2.2 ความร่วมมือของสมาชิกในแปลงใหญ่ 3.76 3.72 3.68 3.71 

ที่มา : จากการส ารวจ ,2562 

      4.5.3 การด าเนินงานของผู้จัดการแปลงในแปลงใหญ่ 
           ผู้จัดการแปลง เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนโครงการฯให้ประสบความส าเร็จ โดยมีหน้าที่ประสาน
หน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือเข้ามาส่งเสริมและพัฒนาในกลุ่มแปลงใหญ่ รวมทั้งวางแผนบริหารจัดการกลุ่มตั้งแต่การ
รวมกลุ่มเกษตรกร รวมกลุ่มผลิตจนถึงการจ าหน่ายผลผลิต ซึ่งพบว่า เกษตรกรพึงพอใจการท างานของผู้จัดการ
แปลงอยู่ในระดับ “มากที่สุด” ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.38 (คะแนนเต็ม 5) เนื่องจาก ผู้จัดการแปลงเข้ามาส่งเสริมและ
ให้ค าแนะน าช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาให้กลุ่มมีเครื่องมือ เครื่องจักรกลทาง
การเกษตร เครื่องมือการแปรรูป/สร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิต ซึ่งสามารถสร้างรายได้และกลุ่มมีความเข้มแข็งขึ้น  
     ทั้งนี้ กิจกรรมการประสานเชื่อมโยงตลาดของผู้จัดการแปลง เกษตรกรพึงพอใจระดับ  “มาก” 
เนื่องจากในบางแปลงการเชื่อมโยงตลาดเป็นเพียงแค่การจัดประชุมร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อให้
เกิดความร่วมมือ ซึ ่งยังไม่มีการซื ้อขายผลผลิตร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมมากนัก  เมื ่อพิจารณาแปลงที่
ด าเนินการ พบว่า (ตารางที่ 4.34) 
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             1) แปลงใหญ่ปี 2559 เกษตรกรพึงพอใจการท างานของผู้จัดการแปลงอยู่ในระดับ “มากที่สุด” ที่ค่า
คะแนนเฉลี่ย 4.42 (คะแนนเต็ม 5) เนื่องจาก ผู้จัดการแปลงเข้ามาส่งเสริมและให้ค าแนะน าช่วยเหลือ และแก้ไข
ปัญหาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาให้กลุ่มมีเครื่องมือ เครื่องจักรกลทางการเกษตร เครื่องมือการแปรรูป/สร้าง
มูลค่าเพ่ิมผลผลิต ซึ่งสามารถสร้างรายได้และกลุ่มมีความเข้มแข็งขึ้น 
             2) แปลงใหญ่ปี 2560 เกษตรกรพึงพอใจในภาพรวมการท างานของผู้จัดการแปลงอยู่ในระดับ “มาก
ที่สุด” ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.39 (คะแนนเต็ม 5) เนื่องจาก ผู้จัดการแปลงเข้ามาส่งเสริมและให้ค าแนะน าช่วยเหลือ 
และแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาให้กลุ่มมีเครื่องมือ เครื่องจักรกลทางการเกษตร เครื่องมือการแปร
รูป/สร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิต ซึ่งสามารถสร้างรายได้และกลุ่มมีความเข้มแข็งขึ้น 
             3) แปลงใหญ่ปี 2561 เกษตรกรพึงพอใจในภาพรวมการท างานของผู้จัดการแปลงอยู่ในระดับ “มาก
ที่สุด” ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.35 (คะแนนเต็ม 5) เนื่องจาก ผู้จัดการแปลงเข้ามาส่งเสริมและให้ค าแนะน าช่วยเหลือ 
และแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาให้กลุ่มมีเครื่องมือ เครื่องจักรกลทางการเกษตร เครื่องมือการแปร
รูป/สร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิต ซึ่งสามารถสร้างรายได้และกลุ่มมีความเข้มแข็งขึ้น 
ตารางท่ี 4.34 ความพึงพอใจของเกษตรกรในการด าเนินงานของผู้จัดการแปลง  
                                                                                                  หน่วย : ค่าคะแนนเฉลี่ย  

รายการ แปลงใหญ ่
ปี 2559 

แปลงใหญ ่
ปี 2560 

แปลงใหญ ่
ปี 2561 

ภาพรวม 

1. ความรู้ความสามารถของผู้จัดการแปลง 4.48 4.47 4.39 4.44 
2. ความสามารถในการบริหารจัดการกลุ่มแปลงใหญ่  4.42 4.43 4.36 4.40 
3. การประสานความร่วมมือในหน่วยงานต่าง ๆ  4.46 4.42 4.43 4.43 
4. การประสานจัดประชุม/อบรมถ่ายทอดความรู้ 4.49 4.47 4.42 4.46 
5. การประสานเชื่อมโยงตลาดในแปลงใหญ่ 4.23 4.07 4.10 4.11 
6. ความพึงพอใจในภาพรวมต่อผูจ้ัดการแปลง 4.46 4.45 4.40 4.43 

เฉลี่ย 4.42 4.39 4.35 4.38 
ที่มา : จากการส ารวจ, 2562 

      4.5.4 ความพึงพอใจของเกษตรกรจากการด าเนินงานโครงการฯ 
     จากการขับเคลื่อนโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ใน 5 ด้าน พบว่า ภาพรวม
เกษตรกรมีความพอใจต่อโครงการฯ อยู่ในระดับ “มาก” ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.99 (คะแนนเต็ม 5) เนื่องจาก มี
หลายหน่วยงานเข้ามาส่งเสริมทั้งองค์ความรู้ สนับสนุนปัจจัยการผลิต และเครื่องมือ/เครื่องจักรกลทาง
การเกษตรในแปลงใหญ่ รวมทั้งเกิดการรวมกลุ่มที่เป็นรูปธรรมกว่าที่ผ่านมา โดยมีคณะท างานกลุ่มที่ชัดเจน
ช่วยในการขับเคลื่อนโครงการแปลงใหญ่ และประสานการท างานกับภาครัฐและเอกชน  
       เมื่อพิจารณาใน 5 ด้าน พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ ในระดับ “มาก”  ในการ
ส่งเสริมด้านการบริหารจัดการกลุ่ม การพัฒนาคุณภาพผลผลิต การลดต้นทุนการผลิต การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิต และการเชื่อมโยงตลาด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.12 4.07 4.04 3.99 และ3.71 ตามล าดับ แต่เกษตรกรยังมี
ความต้องการให้พัฒนาการเชื่อมโยงตลาดเพ่ือให้สามารถขายได้ในราคาที่สูงขึ้นกว่าในปัจจุบัน  เมื่อพิจารณา
แปลงที่ด าเนินการ พบว่า (ตารางที่ 4.35) 
               1)  แปลงใหญป่ี 2559 เป็นแปลงที่ด าเนินการเป็นปีที่ 3 ภาพรวมเกษตรกรมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับ “มาก” ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.13 (คะแนนเต็ม 5)  ซึ่งมีความพึงพอใจในด้านการลดต้นทุนการผลิต ด้าน
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การเพ่ิมผลผลิต การพัฒนาคุณภาพการผลิต การเชื่อมโยงตลาด และการบริหารจัดการกลุ่มอยู่ในระดับ “มาก” 
ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.22 4.11 4.19 3.89 และ 4.25 ตามล าดับ 
     2) แปลงใหญป่ี 2560 เป็นแปลงที่ด าเนินการเป็นปีที่ 2 ภาพรวมเกษตรกรมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับ “มาก” ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.98 ซึ่งมีความพึงพอใจในด้านการลดต้นทุนการผลิต ด้านการเพ่ิมผลผลิต 
การพัฒนาคุณภาพการผลิต การเชื่อมโยงตลาด และการบริหารจัดการกลุ่มอยู่ในระดับ “มาก” ที่ค่าคะแนน
เฉลี่ย 4.01 4.00 4.07 3.69 และ 4.12 ตามล าดับ 
     3)  แปลงใหญ่ปี 2561 เป็นแปลงที่ด าเนินการเป็นปีแรก ภาพรวมเกษตรกรมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับ “มาก” ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.92 ซึ่งมีความพึงพอใจในด้านการลดต้นทุนการผลิต ด้านการเพ่ิมผลผลิต 
การพัฒนาคุณภาพการผลิต การเชื่อมโยงตลาด และการบริหารจัดการกลุ่มอยู่ในระดับ “มาก” ที่ค่าคะแนน
เฉลี่ย 3.97 3.92 4.00 3.65 และ 4.05 ตามล าดับ  

ตารางที่ 4.35 ความพึงพอใจของเกษตรกรในการด าเนินงานโครงการฯ 
                                                                                                      หน่วย : ค่าคะแนนเฉลี่ย  

รายการ แปลงใหญ ่
ปี 2559 

แปลงใหญ่ 
ปี 2560 

แปลใหญ ่
ปี 2561 

ภาพรวม 

1. ด้านการลดต้นทุนการผลิต 4.22 4.01 3.97 4.04 
2. ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  4.11 4.00 3.92 3.99 
3. ด้านการพัฒนาคุณภาพผลผลิต  4.19 4.07 4.00 4.07 
4. ด้านการเช่ือมโยงตลาด 3.89 3.69 3.65 3.71 
5. ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม 4.25 4.12 4.05 4.12 
               เฉลี่ย 4.13 3.98 3.92 3.99 
ที่มา : จากการส ารวจ, 2562 

      4.5.5 ความย่ังยืนของระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  
              จากการบูรณาการท างานของหน่วยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงาน
ภายนอกกระทรวงฯ ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา พบว่า ในภาพรวมเกษตรกรร้อยละ 98.59 โครงการแปลงใหญ่มี
ประโยชน์ต่อเกษตรกรเอง เนื่องจากได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้/สนับสนุนปัจจัยการผลิตในการลดต้นทุนการ
ผลิต และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลผลิต รวมทั้งกลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็งขึ้น จากการมีคณะท างานกลุ่มช่วย
ในการขับเคลื่อนในการซื้อปัจจัยการผลิต จนถึงขั้นตอนการจ าหน่ายผลผลิตร่วมกัน และกลุ่มเกษตรกรมีการ
พบปะพูดคุยกันมากยิ่งขึ้น 
              การด าเนินการโครงการในระยะต่อไป พบว่า ในภาพรวมเกษตรกรร้อยละ 99.16 โครงการควร
ด าเนินการต่อไป เนื่องจากเกษตรกรน าองค์ความรู้ไปปฏิบัติแล้วสามารถลดต้นทุนการผลิต และเพ่ิมผลผลิตได้
จริง รวมทั้งมีหลายหน่วยงาน เข้ามาร่วมบูรณาการในการขับเคลื่อนโครงการฯ รายละเอียดแปลงในแต่ละปี 
ดังนี้ (ภาพที่ 4.5) 

      1) แปลงใหญ่ปี 2559 เกษตรกรร้อยละ 99.39 เห็นว่าโครงการแปลงใหญ่มีประโยชน์ต่อตัว
เกษตรกรเองในการได้รับการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านการลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมผลผลิต รวมทั้งกลุ่ม
เกษตรกรมีความเข้มแข็งขึ้น ในการจัดประชุมแลกเปลี่ยนปัญหา อุปสรรคภายในกลุ่ม ในส่วนการด าเนินการ
โครงการในระยะต่อไป เกษตรกรร้อยละ 99.19 เห็นว่าโครงการควรด าเนินการต่อไป เนื่องจากเกษตรกร
สามารถลดต้นทุนการผลิตลงได้จริง และมีรายได้ที่เพ่ิมข้ึน  
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      2) แปลงใหญ่ปี 2560 เกษตรกรร้อยละ 98.22 เห็นว่าโครงการแปลงใหญ่มีประโยชน์ต่อตัว
เกษตรกรเองในการน าความรู้ที่ได้รับการส่งเสริมไปปฏิบัติในครัวเรือน ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตลดลง ผลผลิตที่
ได้รับเพ่ิมขึ้น รวมทั้งกลุ่มเกษตรกรมีอ านาจต่อรองที่เพ่ิมขึ้น ในส่วนการด าเนินการโครงการในระยะต่อไป 
เกษตรกรร้อยละ 99.11 เห็นว่าโครงการควรด าเนินการต่อไป เนื่องจากโครงการมีองค์ความรู้ต่าง  ๆ เข้ามา
สนับสนุนซึ่งเป็นประโยชน์ในการน าไปปฏิบัติใช้  
        3) แปลงใหญ่ปี 2561 เกษตรกรร้อยละ 98.65 เห็นว่าโครงการแปลงใหญ่มีประโยชน์ต่อตัว
เกษตรกรเอง เนื่องจากมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนเข้ามาสนับสนุนในพ้ืนที่ ซึ่งได้รับการส่งเสริมองค์
ความรู้และได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต  ในส่วนการด าเนินการโครงการในระยะต่อไป เกษตรกรร้อยละ 
99.21เห็นว่าโครงการควรด าเนินการต่อไป เนื่องจากโครงการเพ่ิงเริ่มต้นจึงอยากเห็นผลที่เกิดขึ้นจากการได้รับ
การส่งเสริมและสนับสนุนในด้านต่างๆจากโครงการ  
   

 

ภาพที่ 4.5 ความยั่งยืนของโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
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โครงการฯ เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร โครงการฯ ควรด าเนินการต่อไป 
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ร้อยละ 



บทที่ 5 
สรุป และข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุป 

 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  เป็นโครงการส าคัญตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์ที่มีหลายหน่วยงานร่วมบูรณาการในการท างาน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่ม 
และบริหารจัดการร่วมกัน มีตลาดรองรับที่แน่นอน เกษตรกรสามารถลดต้นทุนและผลผลิตต่อหน่วยเพ่ิมขึ้น 
รวมทั้งผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
รับผิดชอบในกิจกรรมด้านการติดตามประเมินผลโครงการ เพ่ือให้ฝ่ายบริหารและผู้เกี่ยวข้องได้ทราบถึง ผลได้ 
(Outputs) ผลลัพธ์ (Outcomes) และข้อค้นพบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน  เพ่ือใช้ประโยชน์ในการ 
ปรับปรุงแก้ไขโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยศูนย์ประเมินผล สรุปผลดังนี้ 

 5.1.1 การด าเนินงาน 

     1) งบประมาณ พบว่า งบประมาณที่ใช้ด าเนินงานโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2561 จ านวน 
7,729.939 ล้านบาท เบิกจ่ายงบประมาณจ านวน 5,719.746  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73.99 โดยผู้จัดการแปลงมี
ความเห็นว่า งบประมาณมาทันตามช่วงเวลาด าเนินงานโครงการ ร้อยละ 84.94 ส่วนที่เหลือไม่ทัน เนื่องจาก
งบประมาณมาไม่ตรงช่วงฤดูการเพาะปลูก จึงสนับสนุนปัจจัยการผลิตไม่ทันตามความต้องการของเกษตรกร อีกทั้ง
บางแปลงฝนมาเร็วกว่าก าหนดเกษตรกรจึงเพาะปลูกไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ในกลุ่มแปลงใหญ่ 

            2) เกษตรกรและพื้นที่เข้าร่วมโครงการ ด าเนินการได้ตามเป้าหมายจ านวน 4,007 แปลง มีพื้นที่ 
4,358,226 ไร่ เกษตรกร 317,453 ราย โดยทุกแปลง ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการอ านวยการขับเคลื่อน
งานนโยบายส าคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation : CoO) 

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

     4) การได้รับการถ่ายทอดความรู้ พบว่า มีเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต ร้อยละ 
88.16 การพัฒนาเกษตรกรเป็น Smart Farmer ร้อยละ 61.43 การวางแผนบริหารจัดการกลุ่ม ร้อยละ 94.69 
การรวมกลุ่มซื้อปัจจัยการผลิต ร้อยละ 85.64 การรวมกลุ่มผลิต ร้อยละ 84.99  การรวมกลุ่มจ าหน่ายผลผลิต 
ร้อยละ 83.05 การจัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพ ร้อยละ 90.91 ส่วนเกษตรกรที่ไม่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ 
เนื่องจาก ไม่มีเวลาเข้าร่วมอบรม จากการติดภารกิจในช่วงการเพาะปลูกของเกษตรกร  
             5) การได้รับการสนับสนุนแหล่งน้ า/เครื่องจักรกลทางการเกษตร/ปัจจัยการผลิตในแปลงใหญ่ พบว่า 
เกษตรกรได้รับการสนับสนุนแหล่งน้ าในแปลงใหญ่ ร้อยละ 25.62 ได้รับการส่งเสริมเครื่องจักรกลทางการเกษตร 
ร้อยละ 33.19 ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต/วัสดุการเกษตร ร้อยละ 80.91  
      การสนับสนุนการปรับปรุงดินและคุณภาพน้ าในแปลงใหญ่  พบว่า ด้านพืช เกษตรกรได้รับการ
ส่งเสริมการไถกลบตอซังงดเผาฟาง  ร้อยละ 72.10 การปลูกพืชปุ๋ยสด ร้อยละ 72.88 การปรับปรุงพ้ืนที่ดินกรด 
ร้อยละ 79.87 การผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน ร้อยละ 72.85 การผลิตน้ าหมักชีวภาพ ร้อยละ 91.56         
ด้านประมง/ปศุสัตว์ เกษตรกรได้รับการส่งเสริมการใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ในบ่อเลี้ยงร้อยละ 89.56 การตรวจ
วิเคราะห์สารตกค้างในน้ า ร้อยละ 85.54 การดูแลฟาร์มที่ทุกวิธี ร้อยละ 83.73 การตรวจวิเคราะห์โรคในฟาร์ม
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ร้อยละ 76.72 ทั้งนี้ เกษตรกรที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรดินและน้ า เนื่องจากเป้าหมายแปลงของ
หน่วยงานที่ร่วมบูรณาการยังไม่ครอบคลุมทั่วทุกแปลง รวมทั้งเกษตรกรไม่มีเวลามาเข้าร่วมอบรม เนื่องจากติด
ภารกิจในช่วงการเพาะปลูก 
             6) การได้รับการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร/เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร/เชื่อมโยงตลาด พบว่า 
เกษตรกรได้รับการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพเพ่ือการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ร้อยละ 72.66 การสร้าง
มูลค่าเพ่ิม/แปรรูป ร้อยละ 48.38 และมีแปลงใหญ่ที่ได้ท าข้อตกลงซื้อขายผลผลิตร่วมกันแล้ว ร้อยละ 51.36 

 5.1.2 การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ  
               จากการส่งเสริมของหน่วยงานต่าง ๆ พบว่า โครงการส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ จากการลด
ต้นทุนการผลิต การเพ่ิมผลผลิต และราคาจ าหน่ายสินค้าในแปลงใหญ่ โดยสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมจากก่อนมีโครงการ
จ านวน 12,328.08 ล้านบาท โดยสินค้าข้าวสร้างมูลค่าเพ่ิม 4,692.71 ล้านบาท กลุ่มพืชไร่ 1589.80 ล้านบาท กลุ่มไม้
ยืนต้น 910.94 ล้านบาท กลุ่ม ไม้ผล 1958.34 ล้านบาท กลุ่มพืชผัก/สมุนไพร 1560.21 ล้านบาท กลุ่มหม่อนไหม 
21.15 ล้านบาท กลุ่มประมง 307.53 ล้านบาท กลุ่มปศุสัตว์ 812.34 ล้านบาท กลุ่มไม้ดอกไม้ประดับ 413.07 ล้านบาท 
และกลุ่มแมลงเศรษฐกิจมูลค่าเพ่ิม 61.99 ล้านบาท   
     ทั้งนี้ จากการส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร มีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่
ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร จ านวน 139,886 ราย จากเกษตรกรทั้งหมด 317,453 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 44.07 ซึ่งต้องได้รับการพัฒนาส่งเสริมต่อไป 

                1) แปลงใหญ่ปี 2559 ด าเนินการเป็นปีที่ 3 การด าเนินการส่วนใหญ่เต็มประสิทธิภาพแล้ว โดย
ผลกระทบจากโครงการฯ ต่อระบบเศรษฐกิจ สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมรวม 4,336.61 ล้านบาท จากการลดต้นทุน 
1,286.33 ล้านบาท และเพ่ิมผลผลิต 3,050.28 ล้านบาท โดยสินค้าข้าวสร้างมูลค่าเพ่ิม 1,845.58 ล้านบาท  
กลุ่มพืชไร่ 450.95 ล้านบาท กลุ่มไม้ยืนต้น 266.05 ล้านบาท กลุ่มไม้ผล 879.52 ล้านบาท กลุ่มพืชผัก/สมุนไพร 
601.90 ล้านบาท กลุ่มหม่อนไหม 2.32 ล้านบาท กลุ่มประมง 182.44 ล้านบาท และกลุ่มปศุสัตว์ 107.85 ล้านบาท 
                    1.1) ด้านการลดต้นทุนการผลิต เกษตรกร ร้อยละ 76.16 มีต้นทุนค่าปัจจัยการผลิตที่ลดลง เช่น 
กลุ่มสินค้าข้าวลดลง ร้อยละ 19.71 (799 บาทต่อไร่) กลุ่มพืชไร่ ร้อยละ 12.71 (920 บาทต่อไร่) กลุ่มไม้ยืนต้น   
ร้อยละ 13.24 (865 บาทต่อไร่) กลุ่มไม้ผล ร้อยละ 14.31 (2,083 บาทต่อไร่) เป็นต้น 
           1.2) ด้านการเพิ่มผลผลิตต่อหน่วย เกษตรกร ร้อยละ 54.75 มีผลผลิตต่อหน่วยที่เพ่ิมข้ึน เช่น    
กลุ่มสินค้าข้าวเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 13.23 (75 กก.ต่อไร่) กลุ่มพืชไร่ ร้อยละ 15.97 (796 กก.ต่อไร่) กลุ่มไม้ยืนต้น ร้อยละ 
11.22  (403 กก.ต่อไร่) กลุ่มไม้ผล ร้อยละ 16.34 (182 กก.ต่อไร่) เป็นต้น 
                    1.3) ด้านการตลาด มีแปลงใหญ่ที่ท าข้อตกลงซื้อขายผลผลิตร่วมกัน ร้อยละ 73.54 โดย
เกษตรกร ร้อยละ 48.28 น าผลผลิตไปจ าหน่ายกับภาคเอกชนที่ท าข้อตกลงร่วมกันไว้ มีเกษตรกร ร้อยละ 
44.24 ขายผลผลิตได้ตามราคาที่ตกลง (ราคาสูงขึ้น) ส่วนเกษตรกรที่เหลือยังขายได้ในราคาทั่วไป เนื่องจาก
คุณภาพที่เกษตรกรผลิตได้ไม่ตรงความต้องการของภาคเอกชน 
                    1.4) ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม มีเกษตรกรร้อยละ 61.21 ซื้อปัจจัยการผลิตในราคาที่ถูก
กว่าท้องตลาด และมีเกษตรกรร้อยละ 48.08 สามารถต่อรองราคาจ าหน่ายผลผลิตได้ 

                2) แปลงใหญ่ปี 2560 ด าเนินการเป็นปีที่ 2 ผลกระทบจากโครงการฯ ต่อระบบเศรษฐกิจ สามารถสร้าง
มูลค่าเพ่ิมรวม 4,955.15 ล้านบาท จากการลดต้นทุน 1,116.94 ล้านบาท และเพ่ิมผลผลิต 3,838.21 ล้านบาท โดยสินค้า
ข้าวสร้างมูลค่าเพ่ิม 1,801.62 ล้านบาท กลุ่มพืชไร่ 777.27 ล้านบาท กลุ่มไม้ยืนต้น 435.14 ล้านบาท กลุ่มไม้ผล 471.03 
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ล้านบาท กลุ่มพืชผัก/สมุนไพร 671.57 ล้านบาท กลุ่มหม่อนไหม 6.19 ล้านบาท กลุ่มประมง 55.18 ล้านบาท และกลุ่ม
ปศุสัตว์ 301.42 ล้านบาท กลุ่มไม้ดอกไม้ประดับ 378.85 ล้านบาท และกลุ่มแมลงเศรษฐกิจมูลค่าเพ่ิม 56.88 ล้านบาท 
          2.1) ด้านการลดต้นทุนการผลิต เกษตรกร ร้อยละ 59.63 มีต้นทุนค่าปัจจัยการผลิตที่ลดลง เช่น 
กลุ่มสินค้าข้าวลดลง ร้อยละ 11.85 (452 บาทต่อไร่) กลุ่มพืชไร่ ร้อยละ 11.99 (766 บาทต่อไร่) กลุ่มไม้ยืนต้น  
ร้อยละ 10.68 (660 บาทต่อไร่) กลุ่มไม้ผล ร้อยละ 11.90 (1,493 บาทต่อไร่) เป็นต้น 
          2.2) ด้านการเพิ่มผลผลิตต่อหน่วย เกษตรกร ร้อยละ 50.08 มีผลผลิตต่อหน่วยที่เพ่ิมขึ้น เช่น
กลุ่มสินค้าข้าวเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 12.32 (59 กก.ต่อไร่) กลุ่มพืชไร่ ร้อยละ 15.65 (638 กก.ต่อไร่) กลุ่มไม้ยืนต้น       
ร้อยละ 9.79 (236 กก.ต่อไร่) กลุ่มไม้ผล ร้อยละ 14.77 (145 กก.ต่อไร่)  
                    2.3) ด้านการตลาด มีแปลงใหญ่ที่ท าข้อตกลงซื้อขายผลผลิตร่วมกัน ร้อยละ 50.90 โดย
เกษตรกร ร้อยละ 25.97 น าผลผลิตไปจ าหน่ายกับภาคเอกชนที่ท าข้อตกลงร่วมกันไว้ มีเกษตรกร ร้อยละ 23.62 
ขายผลผลิตได้ตามราคาที่ตกลง (ราคาสูงขึ้น) ส่วนเกษตรกรที่เหลือยังขายได้ในราคาทั่วไป เนื่องจากคุณภาพที่
เกษตรกรผลิตได้ไม่ตรงความต้องการของภาคเอกชน 
                    2.4) ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม มีเกษตรกรร้อยละ 43.77 ซื้อปัจจัยการผลิตในราคาที่ถูก
กว่าท้องตลาด และมีเกษตรกรร้อยละ 30.58 สามารถต่อรองราคาจ าหน่ายผลผลิตได้ 

                3) แปลงใหญ่ปี 2561 ด าเนินการเป็นปีที่ 1 ผลกระทบจากการด าเนินงานโครงการฯ ต่อระบบ
เศรษฐกิจ สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมรวม 3,036.32 ล้านบาท จากการลดต้นทุน 665.88 ล้านบาท และเพ่ิมผลผลิต 
2,370.44 ล้านบาท โดยสินค้าข้าวสร้างมูลค่าเพ่ิม 1,045.51 ล้านบาท กลุ่มพืชไร่ 361.58 ล้านบาท กลุ่มไม้ยืน
ต้น 209.75 ล้านบาท กลุ่มไม้ผล 607.79 ล้านบาท กลุ่มพืชผัก/สมุนไพร 286.74 ล้านบาท กลุ่มหม่อนไหม 
12.64 ล้านบาท กลุ่มประมง 69.91 ล้านบาท และกลุ่มปศุสัตว์ 403.07 ล้านบาท กลุ่มไม้ดอกไม้ประดับ 34.22 
ล้านบาท และกลุ่มแมลงเศรษฐกิจมูลค่าเพ่ิม 5.11 ล้านบาท  
          3.1) ด้านการลดต้นทุนการผลิต เกษตรกร ร้อยละ 52.36 มีต้นทุนค่าปัจจัยการผลิตที่ลดลง โดย
กลุ่มสินค้าข้าวลดลง ร้อยละ 10.90 (442 บาทต่อไร่) กลุ่มพืชไร่ ร้อยละ 10.55 (726 บาทต่อไร่) กลุ่มไม้ยืนต้น  
ร้อยละ 8.89 (520 บาทต่อไร่) กลุ่มไม้ผล ร้อยละ 8.13 (948 บาทต่อไร่) เป็นต้น 
          3.2) ด้านการเพิ่มผลผลิตต่อหน่วย เกษตรกร ร้อยละ 44.82 มีผลผลิตต่อหน่วยที่เพ่ิมขึ้น โดย
กลุ่มสินค้าข้าวเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 10.56 (57 กก.ต่อไร่) กลุ่มพืชไร่ ร้อยละ 12.96 (636 กก.ต่อไร่) กลุ่มไม้ยืนต้น       
ร้อยละ 9.11 (176 กก.ต่อไร่) กลุ่มไม้ผล ร้อยละ 9.20 (94 กก.ต่อไร่) 
                   3.3) ด้านการตลาด มีแปลงใหญ่ที่ท าข้อตกลงซื้อขายผลผลิตร่วมกัน ร้อยละ 43.98 โดย
เกษตรกร ร้อยละ 24.89 น าผลผลิตไปจ าหน่ายกับภาคเอกชนที่ท าข้อตกลงร่วมกันไว้ มีเกษตรกร ร้อยละ 22.52 
ขายผลผลิตได้ตามราคาที่ตกลง (ราคาสูงขึ้น) ส่วนเกษตรกรที่เหลือยังขายได้ในราคาทั่วไป เนื่องจากคุณภาพที่
เกษตรกรผลิตได้ไม่ตรงความต้องการของภาคเอกชน 
                   3.4) ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม มีเกษตรกรร้อยละ 32.43 ซื้อปัจจัยการผลิตในราคาที่ถูกกว่า
ท้องตลาด และมีเกษตรกรร้อยละ 25.90 สามารถต่อรองราคาจ าหน่ายผลผลิตได้ 

      4) ความพึงพอใจของเกษตรกร   
                         แปลงใหญ่ปี 2559 – ปี 2561 เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อโครงการฯ ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.99 (คะแนนเต็ม 5) โดยแปลงปี 2559 ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.13 แปลงปี 2560 ค่าคะแนน
เฉลี่ย 3.98 และแปลงปี 2561 ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.92  เนื่องจากเกษตรกรได้รับความรู้ในด้านการผลิต 
การตลาด และการบริหารจัดการกลุ่มที่เพ่ิมขึ้น รวมทั้งมีต้นทุนการผลิตที่ลดลง ผลผลิตที่เพ่ิมขึ้นจากการน า
ความรู้ไปปฏิบัติในแปลง 
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5.2 ข้อเสนอแนะ 

  5.2.1) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายโครงการฯ 
             1) นโยบายแปลงใหญ่เป็นโครงการที่ส่งเสริมตรงตามความต้องการของเกษตรกร เนื่องจากท าให้
เกษตรกรมีการรวมกลุ่มบริหารจัดการร่วมกัน การพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้เป็นที่ต้องการของตลาด รวมทั้ง
การลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต โดยเกษตรกรมีความพึงพอใจต่อโครงการอยู่ในระดับ “มาก” และ
เกษตรกรร้อยละ 98.59 โครงการแปลงใหญ่เป็นประโยชน์ในการท าอาชีพเกษตรกรรม และร้อยละ 99.16 
อยากให้โครงการแปลงใหญ่ด าเนินการต่อไป 
      2) การเชื่อมโยงตลาดยังคงเป็นจุดอ่อนของนโยบายแปลงใหญ่ เนื่องจากมีเกษตรกรเพียงร้อยละ 29.82 
น าผลผลิตไปจ าหน่ายกับภาคเอกชนที่ท าข้อตกลงร่วมกันไว้ ส่วนเกษตรกรที่เหลือยังไม่น าไปจ าหน่ายเนื่องจาก
ราคาที่น าไปจ าหน่วยยังคงขายได้ในราคาทั่วไป รวมทั้งเกษตรกรบางรายมีภาระผูกพันกับภาคเอกชนที่ซื้อขาย
กันประจ าอยู่แล้ว ดังนั้นกรมส่งเสริมสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรประสานความต้องการระหว่าง
ผู้ผลิตกับผู้ประกอบการ ให้เกิดความชัดเจนก่อนท าการผลิต รวมทั้งสร้างความเข้าใจกับเกษตรกรก่อนท า
ข้อตกลง (MOU) ร่วมกัน เพ่ือให้เกษตรกรสามารถผลิตและควบคุมคุณภาพได้ตามมาตรฐานที่ทางผู้ประกอบการ
ต้องการ ซึ่งจะน าไปสู่การเชื่อมโยงตลาดที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 
   3) ขนาดพ้ืนที่แปลงใหญ่บางแปลงมีขนาดพ้ืนที่ที่เล็กกว่าความต้องการปริมาณผลผลิตของ
ภาคเอกชน ส่งผลให้กลุ่มเกษตรกรขาดอ านาจในการต่อรองการขายผลผลิต รวมทั้งบางแปลงมีพ้ืนที่แยกคนละ
ต าบล ส่งผลให้การสนับสนุนองค์ความรู้ ปัจจัยการผลิตไม่ทั่วถึง เพียงกระจุกตัวอยู่ที่กลุ่มหมู่บ้าน และต าบล
เดียวกัน ดังนั้นกรมส่งเสริมการเกษตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรส่งเสริมการขยายพ้ืนที่ในแปลงใหญ่ 
เพ่ือให้ปริมาณผลผลิตของกลุ่มมากพอในการเสนอเงื่อนไขการเจรจาข้อตกลงกับภาคเอกชน รวมทั้งพิจารณา
ลักษณะพ้ืนที่ของเกษตรกรไม่ให้ห่างไกลกันมากนัก ซึ่งจะท าให้การบริหารจัดการกลุ่มมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
   4) ผู้จัดการแปลงคือเกษตรอ าเภอ ต้องรับผิดชอบแปลงใหญ่ทั้งหมดในอ าเภอ ส่งผลให้การส่งเสริม
องค์ความรู้และการดูแลแปลงใหญ่ไม่เต็มประสิทธิภาพเท่าที่ควรผู้จัดการแปลงใหญ่ปี 2560 และ 2561 ควร
โอนภารกิจผู้จัดการแปลง ให้ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ ที่มีความพร้อมและมีความสามารถในการบริหารจัดการ
กลุ่มแปลงใหญ่ได้ด้วยตัวเอง เพ่ือลดปริมาณแปลงที่เกษตรกรอ าเภอต้องดูแล ซึ่งจะท าให้การท างานส่งเสริมใน
แต่ละแปลงมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น      

      5.2.2 ข้อเสนอแนะเชิงพื้นที ่
   1) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่ ส่วนใหญ่สามารถลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมผลผลิต จาก
การน าองค์ความรู้ไปปฏิบัติ แต่การลดต้นทุนเพ่ิมผลผลิตยังขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกอ่ืนที่ไม่สามารถควบคุมได้ 
เช่น  ภัยแล้ง น้ าท่วม และโรคระบาด รวมทั้งในบางกลุ่มสินค้า เช่น กลุ่มไม้ผล ไม้ยืนต้น ประมง และกลุ่มปศุสัตว์ 
ส่วนใหญ่เน้นการเพ่ิมปริมาณและคุณภาพผลผลิต               
   2) แหล่งน้ าในแปลงใหญ่บางแปลงปริมาณน้ ายังไม่เพียงพอในฤดูการเพาะปลูก กรมชลประทาน 
ควรด าเนินการพัฒนาแหล่งน้ าให้เกษตรกรมีน้ าใช้อย่างเพียงพอ และกรมพัฒนาที่ดิน ควรด าเนินการจัดหา
แหล่งน้ าขนาดเล็กในพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน เพ่ือให้กลุ่มเกษตรกรมีน้ าใช้อย่างเพียงพอน าไปสู่การวางแผน
บริหารจัดการผลผลิต/การตลาดของกลุ่มเกษตรกรเองได้ 
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      3) เทคโนโลยีที่น าเข้ามาส่งเสริมในแปลงใหญ่ เช่น เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว เกษตรกรเกิดการ
เรียนรู้ และมีความสนใจในเทคโนโลยีที่เข้ามาสนับสนุน แต่ปริมาณเครื่องจักรเครื่องมือมีจ ากัด  ไม่เพียงพอต่อ
กลุ่มเป้าหมายที่จะน าไปพัฒนา ตลอดจนความไม่เหมาะสมของสภาพพ้ืนที่  ดังนั้น กรมส่งเสริมการเกษตร 
กรมการข้าว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรสนับสนุนเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และมีจ านวน
เพียงพอกับเป้าหมายในการพัฒนาเพ่ือให้เกษตรกรสามารถน าไปใช้ในแปลงได้ ท าให้เกิดการเรียนรู้ที่เป็น
รูปธรรมมากยิ่งขึ้น 
   4) เกษตรกรส่วนใหญ่อยู่ระหว่างรอการตรวจรับรองมาตรฐานสินค้า เกษตร กรมการข้าว กรม
วิชาการเกษตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรเร่งด าเนินการตรวจรับรองมาตรฐาน เพ่ือให้เกษตรกรสามารถ
ยกระดับมาตรฐานน าไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มในสินค้าเกษตร 
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เป้าหมาย ปี 2561 ปีแห่งการยกระดับคน การบริหารจัดการ มาตรฐานสินค้าเกษตร สู่เกษตร 4.0 แปลงใหญ่ (กสก.) 3,718.4102 ลบ.  

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

 

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

 

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

เป้าหมาย 

แผนงาน / 
งบประมาณ

ปี 2561 
(ล้านบาท) 

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

กิจกรรม
หลัก 

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

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

แผนงาน  ( 1,114.1318 ลบ.) งบประมาณ 

2.1 การถ่ายทอดความรู้ (เน้นประสิทธิภาพการผลิต/ 
      นวัตกรรม) 

96.7568 

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

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

 
7.6000 

 
84.5968 

 
4.5600 

2.2 การสนับสนุนปัจจัยการผลิต/เครื่องจักรกล/  
     แหล่งน ้า 943.1749 

 
- จัดหาน  าสนับสนุนแปลงใหญ่ (ชป.) 

 
- สนับสนุนวัสดุการเกษตร (กข.)  

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

654.7650 
 

59.7300 
228.6799  

แผนงาน ( 425.8312 ลบ.) งบประมาณ 

3.1 การเตรียมการ  40.5066 

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

 
 

4.1886 
 

36.3180 

3.2 การถ่ายทอดความรู้ (เน้นเพิ่มประสิทธิภาพ 
      การผลิต) 

102.7367 

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

- ส่งเสริมการจัดท าแปลงเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิต  (กวก. กสก.) 

- พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรสู่ Smart Farmer  
  และความเข้มแข็งของกลุ่ม/องค์กร/วสิาหกิจชุมชน 

 

28.2367 
 
 

74.5000 
 
 

แปลงยกระดับ แปลงใหม่ 

แผนงาน ( 2,085.4201 ลบ.) งบประมาณ 

1.1 การถ่ายทอดความรู้ (เน้นงานวิจัย/
นวัตกรรม) 

37.7753 

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

2.8100 
 

27.8013 
 
 

3.5820 
 
 

3.5820 

1.2 การสนับสนุนปัจจัยการผลิต/เครื่องจักรกล/  
     แหล่งน ้า 1,960.6949 

- จัดหาน  าสนับสนุนแปลงใหญ่ (ชป.) 
 

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

- พัฒนาคุณภาพดินในแปลงใหญ่ (พด.) 

1,846.1940 
 

  87.9009 
 
 

26.6000 



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

แผนงาน / 
งบประมาณ

ปี 2561 
(ล้านบาท) 

แผนงาน (ลบ.) งบประมาณ 

2.3 การยกระดับมาตรฐานและเพิ่มมูลค่า 
     สินค้าเกษตร 

36.2897 

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

- การตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (กข.) 

6.2897 
 
 

30.000 

2.4 การเชื่อมโยงการตลาด 
37.9104 

- ประชุมเชื่อมโยงเครือข่าย/แผนการตลาด (กสก.) 

 
37.9104 

 

แผนงาน (ลบ.) งบประมา
ณ 

 3.3 การสนับสนุนปัจจัยการผลิต/เครื่องจักรกล/ 
      แหล่งน ้า 

230.6710 

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

167.6630 
63.0080 

3.4 การยกระดับมาตรฐานและเพิ่มมูลค่า 
     สินค้าเกษตร 

33.6301 

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

- ตรวจรับรอง 

26.1301 
 

7.5000 

3.5 การเชื่อมโยงการตลาด 18.2868 

- ส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรด้าน
การตลาดและเชื่อมโยงการตลาด (มม. กข. ปม.) 

18.2868 

แปลงยกระดับ แปลงใหม่ 

แผนงาน (ลบ.) งบประมาณ 

1.3 การยกระดับมาตรฐานและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร      71.3000 

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

 
- การตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (กข.) 
 

- สร้างมูลค่าเพ่ิม/แปรรูป 

31.3000 
 
 

40.000 
 

1.4 การเชื่อมโยงการตลาด 15.6499 

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

- เตรียมพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร 
(กสก.) 

 
12.0679 

 
 

3.5820 

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



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวกที ่2  

เปรียบเทียบต้นทุนค่าปัจจัยการผลิต ผลผลิตต่อหน่วย 
และมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 

แปลงใหญ่ปี 2559 -2561 
 

 

 

 

 



ตารางที ่1 : เปรียบเทียบตน้ทุนค่าปัจจยัการผลติ ผลผลติตอ่ไร่ และมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจในแปลงใหญ่ปี 2559
ขนาดพ้ืนที่

(ไร)่ ก่อนโครงการ หลังโครงการ ผลตา่ง + - ร้อยละ ก่อนโครงการ หลังโครงการ ผลตา่ง + - ร้อยละ ก่อนโครงการ หลังโครงการ ก่อนโครงการ หลังโครงการ ก่อนโครงการ หลังโครงการ ผลตา่ง + - ก่อนโครงการ หลังโครงการ ผลตา่ง + -

กลุ่มข้าว 900,653    4,054        3,255      799-      -19.71 567         642        75         13.23 510,670    578,219   10.42 11.15 3,651.25  2,931.63   -719.62 5,321.18  6,447.14  1,125.96  1,845.58   
กลุ่มพืชไร่ 168,491    7,241        6,321      920-      -12.71 4,985      5,781      796       15.97 839,856    974,032   1,220.13  1,065.05   -155.08 1,381.72  1,677.59  295.87    450.95     
 1. มันส ำปะหลัง 88,923       5,001         4,247       754-       -15.08 3,721       4,394      673       18.09 330,881     390,725    2.13 2.56 444.70     377.65      -67.05 704.78     1,000.26   295.48     362.53      
 2. ข้ำวโพดเล้ียงสัตว์ 28,924       4,491         3,895       596-       -13.27 834         978         144       17.27 24,122       28,287      4.57 4.86 129.90     112.66      -17.24 110.24     137.47     27.23       44.47        
 3. ออ้ยโรงงำน 44,780       11,516       10,257     1,259-    -10.93 10,344     11,834     1,490     14.40 463,204     529,927    0.81 0.67 515.69     459.31      -56.38 375.20     355.05     20.15-       36.23        
 4. สับปะรด 5,215         24,211       21,486     2,725-    -11.26 4,120       4,778      658       15.97 21,486       24,917      8.67 7.17 126.26     112.05      -14.21 186.28     178.65     7.63-        6.58         
 5. ถั่วลิสง 650           5,500         5,200       300-       -5.45 250         270         20         8.00 163           176          32.00 35.00 3.58        3.38          -0.20 5.22        6.16         0.94        1.14         
กลุ่มไม้ยน้ต้น 207,550    6,531        5,666      865-      -13.24 3,593      3,996      403       11.22 745,759    829,417   1,355.53  1,176.05   -179.48 2,938.49  3,025.06  86.57      266.05     
 1. ปำล์มน้ ำมัน 198,084     6,501         5,627       874-       -13.44 3,754       4,175      421       11.21 743,607     827,000    3.81 3.52 1,287.74   1,114.62    -173.12 2,833.14   2,911.04   77.90       251.02      
 2. ยำงพำรำ 7,966         7,277         6,619       658-       -9.04 253         285         32         12.65 2,015        2,270       46.5 44.56 57.97       52.73        -5.24 93.70       101.15     7.45        12.69        
 3. กำแฟ 1,500         6,546         5,800       746-       -11.40 91           98          7          7.69 137           147          85.02 87.54 9.82        8.70          -1.12 11.65       12.87       1.22        2.34         
กลุ่มไม้ผล 53,997      14,552       12,469    2,083-    -14.31 1,114      1,296      182       16.34 60,168      69,992     785.76    673.31      -112.45 2,192.36  2,959.43  767.07    879.52     
 1. ทุเรียน 10,537       18,698        16,211     2,487-    -13.30 1,333       1,558      225       16.88 14,046       16,417      63.25 70.29 197.03     170.82      -26.21 888.41     1,153.95   265.54     291.75      
 2. มะม่วง 10,383       17,677       15,777     1,900-    -10.75 900         1,050      150       16.67 9,345        10,902      35.50 43.00 183.54     163.81      -19.73 331.75     468.79     137.04     156.77      
 3. มังคุด 6,913         6,584         5,304       1,280-    -19.44 607         764         157       25.86 4,196        5,282       35.56 46.38 45.52       36.67        -8.85 149.21     244.98     95.77       104.62      
 4. ล ำไย 18,424       13,182       10,937     2,245-    -17.03 887         1,058      171       19.28 16,342       19,492      29.00 33.20 242.86     201.50      -41.36 473.92     647.13     173.21     214.57      
 5. ส้มโอ 4,732         13,934       11,888     2,046-    -14.68 2,130       2,320      190       8.92 10,079       10,978      28.00 33.75 65.94       56.25        -9.69 282.21     370.51     88.30       97.99        
 6. มะนำว 320           17,530       15,450     2,080-    -11.87 273         333         60         21.98 87            107          41.00 44.00 5.61        4.94          -0.67 3.57        4.71         1.14        1.81         
 7. เงำะโรงเรียน 983           19,263       16,640     2,623-    -13.62 1,318       1,419      101       7.66 1,296        1,395       22.07 23.14 18.94       16.36        -2.58 28.60       32.28       3.68        6.26         
 8. ฝร่ัง 307           22,900       19,900     3,000-    -13.10 1,900       2,054      154       8.11 583           631          14.12 15.22 7.03        6.11          -0.92 8.23        9.60         1.37        2.29         
 9.มะพร้ำวน้ ำหอม 1,398         13,800       12,050     1,750-    -12.68 3,000       3,425      425       14.17 4,194        4,788       6.31 5.74 19.29       16.85        -2.44 26.46       27.48       1.02        3.46         
กลุ่มพืชผัก/สมุนไพร 10,378      13,335       11,250    2,085-    -15.64 3,745      4,399      654       17.46 38,866      45,653     20.45 30.12 138.39    116.75      -21.64 794.80    1,375.06  580.26    601.90     
กลุ่มหม่อนไหม 834           5,558        4,907      651-      -11.71 2,086      2,310      224       10.74 1,740        1,927       4.75 5.21 4.64        4.09         -0.55 8.26        10.04      1.77        2.32         

กลุ่มปศุสัตว์1/ 13,155      362.36    334.03      -28.33 642.26    721.78     79.52      107.85     

91

  1. โคเนื้อ (บ./ตัว) 3,501         30,391       28,177     2,214-    -7.29 430         500         70         16.28 2,316        2,693       105.68     103.10     163.69     151.76      -11.93 244.75     277.65     32.90       44.83        
  2. โคนม (บ./กก.) 1,972         16.72         15.57       1.15-      -6.88 11.39       12.15      0.76      6.67 9,503        10,137      17.74 18.21 13.95       12.99        -0.96 168.58     184.59     16.01       16.97        
  3. แพะ (บ./ตัว) 5,198         2,550         2,340       210-       -8.24 22.50       23.80      1.30      5.78 1,170        1,237       103 117 132.55     121.63      -10.92 120.51     144.73     24.22       35.14        
  4. กระบือ (บ./ตัว) 2,484         14,700       13,425     1,275-    -8.67 375         427         52         13.87 1,331        1,515       81.46       75.78 52.17       47.65        -4.52 108.42     114.81     6.39        10.91        
กลุ่มประมง 22,139      58,114       54,989    3,125-    -5.38 705         770        65         9.22 15,600      17,044     1,286.61  1,217.43   -69.18 1,994.01  2,107.27  113.26    182.44     
  1. ปลำนิล 16,541       22,125       21,000     1,125-    -5.08 471         538         67         14.23 7,791        8,899       57.48 58.32 365.98     347.37      -18.61 447.83     518.99     71.16       89.77        
  2. กุง้ขำว 5,598         164,457      155,423   9,034-    -5.49 1,395       1,455      60         4.30 7,809        8,145       198 195 920.63     870.06      -50.57 1,546.18   1,588.28   42.10       92.67        
ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ, 2562
หมำยเหตุ : 1/กลุ่มปศุสัตว ์สินค้ำโคนม ผลผลิต(น้ ำนมดิบกก.ต่อตัวต่อวนั) และรำคำ(น้ ำนมดิบบำทต่อกก.) สินค้ำโคเนื้อ กระบือ แพะ ผลผลิต(กก.ต่อตัว) และรำคำ(บำทต่อกก.)

ตารางที ่2 : เปรียบเทียบตน้ทุนค่าปัจจยัการผลติ ผลผลติตอ่ไร่ และมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจในแปลงใหญ่ปี 2560
ขนาดพ้ืนที่

(ไร)่ ก่อนโครงการ หลังโครงการ ผลตา่ง + - ร้อยละ ก่อนโครงการ หลังโครงการ ผลตา่ง + - ร้อยละ ก่อนโครงการ หลังโครงการ ก่อนโครงการ หลังโครงการ ก่อนโครงการ หลังโครงการ ผลตา่ง + - ก่อนโครงการ หลังโครงการ ผลตา่ง + -
กลุ่มข้าว 1,102,222  3,815        3,363      452-      -11.85 479         538        59         12.32 527,964    592,995   9.83 10.95 4,204.98  3,706.77   -498.21 5,189.89  6,493.30  1,303.41  1,801.62   
กลุ่มพืชไร่ 299,315    6,389        5,623      766-      -11.99 4,077      4,715      638       15.65 1,218,167  1,408,801 1,897.92  1,669.08   -228.84 2,273.02  2,821.45  548.43    777.27     
 1. มันส ำปะหลัง 148,122     4,751         4,110       641-       -13.49 3,628       4,246      618       17.03 537,387     628,926    1.92 2.11 703.73     608.78      -94.95 1,031.78   1,327.03   295.25     390.20      
 2. ข้ำวโพดเล้ียงสัตว์ 85,613       4,027         3,505       522-       -12.96 879         1,028      149       16.95 75,254       88,010      5.42 6.02 344.76     300.07      -44.69 407.88     529.82     121.94     166.63      
 3. ออ้ยโรงงำน 55,184       10,659       9,531       1,128-    -10.58 10,383     11,869     1,486     14.31 572,975     654,979    0.91 0.92 588.21     525.96      -62.25 521.41     602.58     81.17       143.42      
 4. สับปะรด 6,721         38,453       34,491     3,962-    -10.30 4,800       5,440      640       13.33 32,261       36,562      9.4 9.6 258.44     231.81      -26.63 303.25     351.00     47.75       74.38        
 5. ถั่วลิสง 626           4,444         3,933       511-       -11.50 463         518         55         11.88 290           324          30.00 34.00 2.78        2.46          -0.32 8.70        11.02       2.32        2.64         
 6. ถั่วเหลือง 3,049         4,733         4,537       196-       -4.14 750         827         77         10.27 2,287        2,522       18.50 19.00 14.43       13.83        -0.60 42.31       47.92       5.61        6.21         

สินค้า
ตน้ทุนค่าปจัจัยการผลิต (บาท/ไร่) ผลผลิตตอ่ไร่ (กก./ไร)่ ราคาเฉลี่ย (บาท/กก.)

สินค้า
ตน้ทุนค่าปจัจัยการผลิต (บาท/ไร่) ผลผลิตตอ่ไร่ (กก./ไร)่ ราคาเฉลี่ย (บาท/กก.)

ผลผลิต(ตนั) มูลค่าการเพ่ิมผลผลิต (ล้านบาท)มูลค่าการลดตน้ทุนการผลิต (ล้านบาท) มูลค่าเพ่ิมรวม
 (ล้านบาท)

ผลผลิต(ตนั) มูลค่าการลดตน้ทุนการผลิต (ล้านบาท) มูลค่าการเพ่ิมผลผลิต (ล้านบาท) มูลค่าเพ่ิมรวม
 (ล้านบาท)



ตารางที ่2 : เปรียบเทียบตน้ทุนค่าปัจจยัการผลติ ผลผลติตอ่ไร่ และมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจในแปลงใหญ่ปี 2560 (ตอ่)
ขนาดพ้ืนที่

(ไร)่ ก่อนโครงการ หลังโครงการ ผลตา่ง + - ร้อยละ ก่อนโครงการ หลังโครงการ ผลตา่ง + - ร้อยละ ก่อนโครงการ หลังโครงการ ก่อนโครงการ หลังโครงการ ก่อนโครงการ หลังโครงการ ผลตา่ง + - ก่อนโครงการ หลังโครงการ ผลตา่ง + -

กลุ่มไม้ยน้ต้น 177,375    6,181        5,521      660-      -10.68 2,411      2,647      236       9.79 427,659    469,467   1,096.39  979.25      -117.14 2,250.70  2,568.70  318.00    435.14     
 1. ปำล์มน้ ำมัน 114,552     6,320         5,573       747-       -11.82 3,579       3,927      348       9.72 409,982     449,846    4.04 4.19 723.97     638.40      -85.57 1,656.33   1,884.85   228.52     314.09      
 2. ยำงพำรำ 57,638       5,855         5,367       488-       -8.33 295         327         32         10.85 17,003       18,848      32.08 33.17 337.47     309.34      -28.13 545.46     625.19     79.73       107.86      
 3. กำแฟ 5,185         6,740         6,077       663-       -9.84 130         149         19         14.62 674           773          72.56 75.89 34.95       31.51        -3.44 48.91       58.66       9.75        13.19        
กลุ่มไม้ผล 44,375      12,548       11,055    1,493-    -11.90 982         1,127      145       14.77 43,567      50,016     556.80    490.57      -66.23 1,545.67  1,950.47  404.80    471.03     
 1. ทุเรียน 8,257         20,737        18,194     2,543-    -12.26 1,001       1,115      114       11.39 8,265        9,207       62.68 66.61 171.23     150.23      -21.00 518.05     613.28     95.23       116.23      
 2. มะม่วง 12,549       12,348       11,127     1,221-    -9.89 1,032       1,184      152       14.73 12,951       14,858      33.96 38.83 154.96     139.63      -15.33 439.82     576.94     137.12     152.45      
 3. มังคุด 7,712         6,678         5,695       983-       -14.72 618         768         150       24.27 4,766        5,923       33.92 39.31 51.50       43.92        -7.58 161.66     232.83     71.17       78.75        
 4. ล ำไย 10,070       10,012       8,394       1,618-    -16.16 974         1,156      182       18.69 9,808        11,641      25.88 28.44 100.82     84.53        -16.29 253.83     331.07     77.24       93.53        
 5. ส้มโอ 2,451         16,460       15,552     908-       -5.52 1,323       1,426      103       7.79 3,243        3,495       28.38 29.30 40.34       38.12        -2.22 92.04       102.40     10.36       12.58        
 6. มะนำว 658           12,000       11,000     1,000-    -8.33 250         280         30         12.00 165           184          35.00 45.00 7.90        7.24          -0.66 5.78        8.28         2.50        3.16         
 7. เงำะโรงเรียน 789           13,500       12,500     1,000-    -7.41 1,800       1,900      100       5.56 1,420        1,499       25.39 26.41 10.65       9.86          -0.79 36.05       39.59       3.54        4.33         
 8. ฝร่ัง 1,169         12,784       11,194     1,590-    -12.44 1,625       1,753      128       7.88 1,900        2,049       15.00 17.75 14.94       13.09        -1.85 28.50       36.37       7.87        9.72         
 9.มะพร้ำวน้ ำหอม 720           6,201         5,490       711-       -11.47 1,457       1,611      154       10.57 1,049        1,160       9.48 8.37 4.46        3.95          -0.51 9.94        9.71         0.23-        0.28         
กลุ่มพืชผัก/สมุนไพร 27,105      17,970       15,440    2,530-    -14.08 2,016      2,358      342       16.96 54,644      63,914     32.16 36.93 487.08    418.50      -68.58 1,757.34  2,360.33  602.99    671.57     
กลุ่มไม้ดอกไม้ประดับ 10,986      70,247       65,469    4,778-    -6.80 2,498      2,741      243       9.73 27,443      30,113     46.45 53.17 771.73    719.24      -52.49 1,274.73  1,601.09  326.36    378.85     
กลุ่มหม่อนไหม 2,878        4,275        3,925      350-      -8.19 1,500      1,650      150       10.00 4,317        4,749       4.65 5.32 12.30      11.30        -1.00 20.07      25.26      5.19        6.19         
กลุ่มปศุสัตว์ 45,913      931.31    870.71      -60.60 3,072.23  3,313.05  240.82    301.42     
  1. โคเนื้อ (บ./ตัว) 18,496       23,104       21,542     1,562-    -6.76 326         377         51         15.64 9,276        10,728      108.18     101.96     657.42     612.98      -44.44 1,003.48   1,093.83   90.35       134.79      

 2. โคนม (บ./กก.) 19,729       11.86         11.16       0.70-      -5.90 12.32       13.07      0.75      6.09 102,833     109,093    18.02 18.21 98.99       93.15        -5.84 1,853.05   1,986.58   133.53     139.37      
  3. แพะ (บ./ตัว) 3,190         2,789         2,645       144-       -5.16 23.08       24.01      0.93      4.03 736           766          107.00 115.00 88.97       84.38        -4.59 78.75       88.09       9.34        13.93        

  4. กระบือ (บ./ตัว) 4,498         13,373       12,480     893-       -6.68 269         303         34         12.64 1,729        1,947       79.21       74.24      85.93       80.20        -5.73 136.95     144.55     7.60        13.33        
กลุ่มประมง 7,117        72,566       69,339    3,227-    -4.45 800         856        56         7.00 5,692        6,095       516.45    493.49      -22.96 787.05    819.27     32.22      55.18       
  1. ปลำนิล 4,522         23,601       22,481     1,120-    -4.75 510         576         66         12.94 2,306        2,605       56.45 57.27 106.72     101.66      -5.06 130.17     149.19     19.02       24.08        
  2. กุง้ขำว 2,595         157,892      150,994   6,898-    -4.37 1,305       1,345      40         3.07 3,386        3,490       194 192 409.73     391.83      -17.90 656.88     670.08     13.20       31.10        

กลุ่มแมลงเศรษฐกิจ 1,261        5,049        4,344      705-      -13.96 328         377        49         14.94 414          475         396 463 6.37        5.48         -0.89 163.94    219.93     55.99      56.88       

92

ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ, 2562
หมำยเหตุ : 1/กลุ่มปศุสัตว ์สินค้ำโคนม ผลผลิต(น้ ำนมดิบกก.ต่อตัวต่อวนั) และรำคำ(น้ ำนมดิบบำทต่อกก.) สินค้ำโคเนื้อ กระบือ แพะ ผลผลิต(กก.ต่อตัว) และรำคำ(บำทต่อกก.)

ตารางที ่3 : เปรียบเทียบตน้ทุนค่าปัจจยัการผลติ ผลผลติตอ่ไร่ และมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจในแปลงใหญ่ปี 2561
ขนาดพ้ืนที่

(ไร)่
ก่อนโครงการ หลังโครงการผลต่าง + - รอ้ยละ

ก่อน
โครงการ หลังโครงการผลต่าง + - รอ้ยละ ก่อนโครงการ หลังโครงการ

ก่อน
โครงการ หลังโครงการ

ก่อน
โครงการ หลังโครงการ ผลต่าง + -

ก่อน
โครงการ หลังโครงการ ผลต่าง + -

กลุ่มข้าว 749,415    4,055        3,613      442-      -10.90 540         597        57         10.56 404,684    447,401   11.17 11.7 3,038.88  2,707.64   -331.24 4,520.32  5,234.59  714.27    1,045.51   
กลุ่มพืชไร่ 152,965    6,883        6,157      726-      -10.55 4,909      5,545      636       12.96 750,561    847,766   1,048.23  937.33      -110.90 1,142.50  1,393.18  250.68    361.58     
 1. มันส ำปะหลัง 70,901       4,953         4,368       585-       -11.81 3,267       3,790      523       16.01 231,634     268,715    1.91 2.19 351.17     309.70      -41.47 442.42     588.49     146.07     187.54      
 2. ข้ำวโพดเล้ียงสัตว์ 27,701       4,095         3,630       465-       -11.36 699         805         106       15.16 19,363       22,299      4.46 4.71 113.44     100.55      -12.89 86.36       105.03     18.67       31.56        
 3. ออ้ยโรงงำน 43,924       9,116         8,202       914-       -10.03 10,582     11,792     1,210     11.43 464,804     517,952    0.96 0.87 400.41     360.26      -40.15 446.21     450.62     4.41        44.56        
 4. สับปะรด 7,240         24,370       22,201     2,169-    -8.90 4,728       5,280      552       11.68 34,231       38,227      4.6 6.2 176.44     160.74      -15.70 157.46     237.01     79.55       95.25        
 5. ถั่วเขียว 1,736         3,900         3,500       400-       -10.26 305         330         25         8.20 529           573          19.00 21.00 6.77        6.08          -0.69 10.05       12.03       1.98        2.67         
 6. ถั่วเหลือง 1,463         3,117         3,030       87-        -2.79 233         253         20         8.58 341           370          15.33 16.33 4.56        4.43          -0.13 5.23        6.04         0.81        0.94         
กลุ่มไม้ยน้ต้น 100,349    5,848        5,328      520-      -8.89 1,933      2,109      176       9.11 194,024    211,618   586.84    534.61      -52.23 959.18    1,116.70  157.52    209.75     
 1. ปำล์มน้ ำมัน 50,994       5,620         5,039       581-       -10.34 3,574       3,898      324       9.07 182,253     198,775    3.41 3.50 286.59     256.96      -29.63 621.48     695.71     74.23       103.86      
 2. ยำงพำรำ 45,808       6,134         5,672       462-       -7.53 249         272         23         9.24 11,406       12,460      27.25 31.38 280.99     259.82      -21.17 310.81     390.99     80.18       101.35      
 3. กำแฟ 3,547         5,430         5,027       403-       -7.42 103         108         5          4.85 365           383          73.67 78.33 19.26       17.83        -1.43 26.89       30.00       3.11        4.54         

สินค้า
ต้นทุนค่าปัจจยัการผลิต (บาท/ไร)่ ผลผลิตต่อไร ่(กก./ไร)่ ผลผลิต(ตัน) ราคาเฉลี่ย (บาท/กก.)

มูลค่าการลดตน้ทุนการผลิต (ล้านบาท) มูลค่าการเพ่ิมผลผลิต (ล้านบาท) มูลค่าเพ่ิมรวม
 (ล้านบาท)

สินค้า
ตน้ทุนค่าปจัจัยการผลิต (บาท/ไร่) ผลผลิตตอ่ไร่ (กก./ไร)่ ผลผลิต(ตนั) ราคาเฉลี่ย (บาท/กก.)

มูลค่าการลดต้นทุนการผลิต (ล้านบาท) มูลค่าการเพ่ิมผลผลิต (ล้านบาท)
มูลค่าเพ่ิมรวม
 (ล้านบาท)



ตารางที ่3 : เปรียบเทียบตน้ทุนค่าปัจจยัการผลติ ผลผลติตอ่ไร่ และมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจในแปลงใหญ่ปี 2561 (ตอ่)
ขนาดพ้ืนที่

(ไร)่
ก่อนโครงการ หลังโครงการผลต่าง + - รอ้ยละ

ก่อน
โครงการ หลังโครงการผลต่าง + - รอ้ยละ ก่อนโครงการ หลังโครงการ

ก่อน
โครงการ หลังโครงการ

ก่อน
โครงการ หลังโครงการ ผลต่าง + -

ก่อน
โครงการ หลังโครงการ ผลต่าง + -

กลุ่มไม้ผล 69,828      11,659       10,711    948-      -8.13 1,022      1,116      94         9.20 71,338      77,937     814.15    747.95      -66.20 2,604.80  3,146.39  541.59    607.79     
 1. ทุเรียน 24,922       15,356        14,445     911-       -5.93 838         895         57         6.80 20,885       22,305      61.71 70.36 382.70     360.00      -22.70 1,288.81   1,569.38   280.57     303.27      
 2. มะม่วง 8,510         12,283       11,293     990-       -8.06 999         1,107      108       10.81 8,501        9,421       31.83 36.23 104.53     96.10        -8.43 270.59     341.32     70.73       79.16        
 3. มังคุด 7,370         4,833         4,355       478-       -9.89 656         751         95         14.48 4,835        5,535       42.33 45.67 35.62       32.10        -3.52 204.67     252.78     48.11       51.63        
 4. ล ำไย 12,490       12,135       10,476     1,659-    -13.67 960         1,101      141       14.69 11,990       13,751      25.52 26.00 151.57     130.85      -20.72 305.98     357.53     51.55       72.27        
 5. ส้มโอ 2,205         11,321       10,795     526-       -4.65 1,196       1,270      74         6.19 2,637        2,800       35.00 41.00 24.96       23.80        -1.16 92.30       114.80     22.50       23.66        
 6. มะนำว 2,072         6,925         6,389       536-       -7.74 278         298         20         7.19 576           617          38.00 44.00 14.35       13.24        -1.11 21.89       27.15       5.26        6.37         
 7. เงำะโรงเรียน 148           14,500       13,500     1,000-    -6.90 1,700       1,780      80         4.71 252           263          18.00 20.00 2.15        2.00          -0.15 4.54        5.26         0.72        0.87         
 8. กล้วยหอม 4,554         13,238       12,260     978-       -7.39 2,475       2,650      175       7.07 11,271       12,068      27.00 30.00 60.29       55.83        -4.46 304.32     362.04     57.72       62.18        
 9.มะพร้ำว 7,557         5,026         4,503       523-       -10.41 1,375       1,479      104       7.56 10,391       11,177      10.75 10.39 37.98       34.03        -3.95 111.70     116.13     4.43        8.38         
กลุ่มพืชผัก/สมุนไพร 19,911      13,223       11,706    1,517-    -11.47 1,989      2,266      277       13.93 39,603      45,118     37.27 38.40 263.28    233.08      -30.20 1,476.00  1,732.54  256.54    286.74     
กลุ่มไม้ดอกไม้ประดับ 1,546        55,650       54,785    865-      -1.55 2,133      2,310      177       8.30 3,298        3,571       68.00 72.00 86.03      84.70        -1.33 224.24    257.13     32.89      34.22       
กลุ่มหม่อนไหม 9,697        4,284        3,981      303-      -7.07 1,339      1,441      102       7.62 12,984      13,973     4.86 5.21 41.54      38.60        -2.94 63.10      72.80      9.70        12.64       
กลุ่มปศุสัตว์ 58,377      964.27    913.78      -50.49 4,364.94  4,717.52  352.58    403.07     
  1. โคเนื้อ (บ./ตัว) 19,087       19,814       18,737     1,077-    -5.44 347         391         44         12.68 10,190       11,482      101.19     101.56     581.84     550.21      -31.63 1,031.13   1,166.11   134.98     166.61      

 2. โคนม (บ./กก.) 33,387       14.52         13.82       0.70-      -4.82 12.45       13.14      0.69      5.54 175,861     185,607    18.08 18.26 205.10     195.21      -9.89 3,179.57   3,389.18   209.61     219.50      
  3. แพะ (บ./ตัว) 4,945         3,154         2,997       157-       -4.98 22.43       23.15      0.72      3.21 1,109        1,145       112 114 155.97     148.20      -7.77 124.21     130.53     6.32        14.09        
  4. กระบือ (บ./ตัว) 958           15,606       14,728     878-       -5.63 284         312         28         9.86 389           427          77.21       74.25 21.36       20.16        -1.20 30.03       31.70       1.67        2.87         
กลุ่มประมง 8,354        68,075       65,652    2,423-    -3.56 796         839        43         5.40 6,646        7,006       568.70    548.46      -20.24 900.60    950.27     49.67      69.91       
  1. ปลำนิล 4,921         21,675       20,750     925-       -4.27 480         530         50         10.42 2,362        2,608       47.56 49.02 106.66     102.11      -4.55 112.34     127.84     15.50       20.05        
  2. กุง้ขำว 3,433         134,587      130,017   4,570-    -3.40 1,248       1,281      33         2.64 4,284        4,398       184 187 462.04     446.35      -15.69 788.26     822.43     34.17       49.86        
กลุ่มแมลงเศรษฐกิจ 323           4,094        3,760      334-      -8.16 305         335        30         9.84 99            108         387 401 1.32        1.21         -0.11 38.31      43.31      5.00        5.11         
ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ, 2562
หมำยเหตุ : 1/กลุ่มปศุสัตว ์สินค้ำโคนม ผลผลิต(น้ ำนมดิบกก.ต่อตัวต่อวนั) และรำคำ(น้ ำนมดิบบำทต่อกก.) สินค้ำโคเนื้อ กระบือ แพะ ผลผลิต(กก.ต่อตัว) และรำคำ(บำทต่อกก.)
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มูลค่าการลดต้นทุนการผลิต (ล้านบาท) มูลค่าการเพ่ิมผลผลิต (ล้านบาท)
มูลค่าเพ่ิมรวม
 (ล้านบาท)

สินค้า
ต้นทุนค่าปัจจยัการผลิต (บาท/ไร)่ ผลผลิตต่อไร ่(กก./ไร)่ ผลผลิต(ตัน) ราคาเฉลี่ย (บาท/กก.)



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวกที ่3  

ประมวลภาพเทคโนโลยีในแปลงใหญ่ 
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ภาพที่ 2  เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว 

ภาพที่ 1  รถด านา 

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

ภาพที่ 5  การให้อาหารแบบแขวนในฟาร์มปลานิล 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวกที ่4  

ประมวลภาพกิจกรรมในแปลงใหญ่ 
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ภาพที่ 1  กิจกรรมการจัดท าเวทีชุมชน 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพที่ 2 กิจกรรมการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่  

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

ภาพที่ 3  กิจกรรมการเรียนรู้เกษตรแปลงใหญ่  
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ภาพที่ 4  กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกษตรแปลงใหญ่  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5  กิจกรรมการผลิตน  าหมักชีวภาพร่วมกันในแปลงใหญ่  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 6  การท ากิจกรรมร่วมกันของเกษตรกรแปลงใหญ่  
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                    ภาพที่ 7  กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื นที่จริงของเกษตรกรแปลงใหญ่  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8  ผลผลิตจากการเข้าร่วมเกษตรแปลงใหญ่  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 9  เกษตรแปลงใหญ่อย่างครบวงจร  
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ภาพที่ 10  ผลผลิตด้านการประมงเกษตรแปลงใหญ่  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 11  ผลผลิตด้านปศุสัตว์เกษตรแปลงใหญ่ 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวกที ่5  

แบบสอบถามผู้จัดการแปลง ป ี2559 - 2561 
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  แบบสอบถาม 1.1 ส าหรับผู้จัดการแปลง  

โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ชื่อผู้จัดการแปลง............................ สกลุ.........................ต ำแหน่ง.............................สังกัด...............................เบอร์โทรศัพท์…………………… 
ที่ต้ังแปลง หมู่ที่ ......................... ต ำบล ............................................... อ ำเภอ .................................................. จังหวดั............................... 
1.2 กลุ่มสินค้า /ชนิดสินค้าแปลงใหญ่ 
1ข้ำว  2 พืชไร่ .......(1มันส ำปะหลัง 2 ข้ำวโพด

เลี้ยงสัตว์3สับปะรด4ถั่วลิสง5อ้อยโรงำน) 
3 ไม้ยืนต้น.....(1ปำล์มน้ ำมัน 2
ยำงพำรำ3กำแฟ)  

 4 ผัก/สมันไพร.....(1ผกั/สมุนไพร 2แตงโม3 
หอมแดง4มะเขือเทศ) 

 5 ไม้ผล....(1เงำะโรงเรียน 2ทุเรียน 3ฝรั่ง 
4มะพร้ำวน้ ำหอม5มะม่วง6มังคุด7ล ำไย 
8ส้มโอ 9 มะนำว10 อื่นๆ (ระบุ)..................)   

 6 หมอ่นไหม    7 กล้วยไม้  8  ปศุสัตว.์...(1กระบอื 2โคเนือ้ 3โคนม4
ไก่พื้นเมือง5แพะ6หญ้ำเนเปียร์ 
7 อื่นๆ...............) 

 9 ประมง .........(1กุ้งขำว2ปลำน้ ำจืด 
3หอยแครง)   

  

 

1.3 พ้ืนที่เข้าร่วมโครงการฯ 

1.4 งบประมาณที่ใช้ด าเนินงานโครงการ 
ปีทีไ่ด้รับ จ านวนเงิน 

(บาท) 
ความเพียงพอ ความทันเวลา 

1 พอ/ 2 ไม่พอ เหตุผล 1 ทัน/ 2 ไม่ทัน เหตุผล 
1) งบประมำณ พ.ศ.2559      
2) งบประมำณ พ.ศ.2560      
3) งบประมำณ พ.ศ.2561      

1.5 บุคลากร : มเีจ้ำหน้ำท่ีหน่วยงำนที่เข้ำมำส่งเสริมโครงกำรฯ    1.เพียงพอ  2.ไม่เพียงพอ เนื่องจำก …………………………………………… 

1.6 การบริหารจัดการกลุ่มแปลงใหญ่ 
ประเด็น ระดับความพึงพอใจ  

(1 – 5) 

เหตุผลประกอบทุกกรณ ี

1. ด้ำนกำรบูรณำกำรของหน่วยงำนต่ำงๆในแปลงใหญ่   
2. ด้ำนควำมต่อเนื่องของหน่วยงำนในกำรด ำเนินงำนโครงกำร   
3. ด้ำนควำมเหมำะสมของจ ำนวนสมำชิกในแปลงใหญ่   
4. ด้ำนควำมร่วมมือของคณะท ำงำนกลุ่มแปลงใหญ่   
5. ด้ำนควำมร่วมมือของสมำชิกในแปลงใหญ่   

หมำยเหตุ : ระดับคะแนน 1=น้อยสุด, 2=น้อย, 3=ปำนกลำง, 4=มำก, 5=มำกที่สุด 

1.7  ในช่วงเวลำระยะเวลำ 3 ปทีีผ่่ำนมำ มีหน่วยงำนเข้ำมำส่งเสริมให้ควำมรู้ครบถ้วนตามแนวทางการส่งเสริมแบบแปลงใหญ่แล้ว หรือไม ่อย่ำงไร 

ปี กิจกรรมที่ท า เหตุผลประกอบ 

1.ปีที่ 1 (2559)  1.กำรเตรียมกำร/กำรถำ่ยทอดควำมรู้ (เน้นเพ ิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต) 
 2.กำรสนับสนุนปจัจัยกำรผลติ/เครื่องจักรกล/แหล่งน้ ำ 
 3.กำรยกระดบัมำตรฐำนและเพิ่มมูลค่ำสินคำ้เกษตร 
 4.กำรเช่ือมโยงกำรตลำด 

 

2.ปีที่ 2 (2560)  1.กำรถำ่ยทอดควำมรู้ (เน้นกำรเพิ่มประสิทธภิำพกำรผลติ/นวัตกรรม) 
 2.กำรสนับสนุนปจัจัยกำรผลติ/เครื่องจักรกล/แหล่งน้ ำ 

 

เร่ิมโครงการปี 2559 คงเหลือปัจจุบนั ( 30 ก.ย. 61) 
พื้นที่ท้ังหมด...........................ไร่ เกษตรกร........................รำย พื้นที่ท้ังหมด...........................ไร่ เกษตรกร........................รำย 

ส าหรับแปลงใหญ่ ปี 2559 
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ปี กิจกรรมที่ท า เหตุผลประกอบ 

 3.กำรยกระดบัมำตรฐำนและเพิ่มมูลค่ำสินคำ้เกษตร 
 4.กำรเช่ือมโยงกำรตลำด 

3.ปีที่ 3 (2561)  1.กำรถำ่ยทอดควำมรู้ (เน้นงำนวจิัย/นวตักรรม) 
 2.กำรสนับสนุนปจัจัยกำรผลติ/เครื่องจักรกล/แหล่งน้ ำ 
 3.กำรยกระดบัมำตรฐำนและเพิ่มมูลค่ำสินคำ้เกษตร 
 4.กำรเช่ือมโยงกำรตลำด 

 

 

ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจากโครงการในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ให้ท่ำนใส่เครื่องหมำยในข้อที่ท่ำนเลือก 
พร้อมระบขุ้อมูลประกอบ  

กิจกรรมการด าเนินการแปลงใหญ่ 
ผลการด าเนินงาน 

1มี ระบุ 2ไม่มี เหตุผล 

1. การจัดท าแผนรายแปลง/แผนธุรกิจ     

   1) แผนพัฒนำรำยแปลงมีกำรจดัท ำและปรับปรุงแผนทุก
ปีหรือไม ่

 กำรน ำแผนปฏิบัติกำรรำยแปลงไป
ด ำเนินกำรตำมแผนที่ก ำหนด 
5.มำกที่สุด  4.มำก 
3.ปำนกลำง  2.น้อย 
1.น้อยที่สุด 

  

   2) จัดท ำแผนธุรกิจกลุ่ม (ธ.ก.ส. แนะน ำส่งเสริม) 
      2.1) ผลกำรด ำเนินงำน 
1.เสร็จแล้ว 2.อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร3.ยังไม ่
จัดท ำเนื่องจำก............................................................. 

 กำรน ำแผนธุรกิจกลุ่มไป
ด ำเนินกำรตำมแผนที่ก ำหนด 
5.มำกที่สุด  4.มำก 
3.ปำนกลำง  2.น้อย 
1.น้อยที่สุด 

  

2. การถ่ายทอดความรู้/สนับสนนุปัจจัยการผลิต     

   1) กำรส่งเสริมองค์ควำมรู้งำนวิจัย/นวัตกรรม เช่น การท า
นาเปียกสลับแห้ง เครื่องหยอดเมล็ดพันธ์ุ การใช้สูตรอาหาร
อมรฟีดในฟาร์มประมง การผลิตอาหาร Total mixed 
ration (TMR) ในฟาร์มโคนม เป็นต้น 

 งำนวิจัย/นวัตกรรมที่ส่งเสรมิ 
ระบุ 1................................. 
      2................................. 
      3…………………………… 
      4…………………………… 
เกษตรกรทีไ่ดร้ับกำรส่งเสริม/
อบรม............................รำย 

  

   2) มีแปลงเรียนรู้/แปลงสำธติเพิม่ประสิทธิภำพ  1 ปัจจุบันใช้ประโยชน ์
2 ปัจจุบันไม่ใช้ประโยชน์ 
เนื่องจำก............................. 

  

   3) กำรพัฒนำผู้จัดกำรแปลง   น ำควำมรู้กำรบริหำร
จัดกำรกลุ่มไปปฏิบัต ิ
 น ำควำมรู้กำรพัฒนำกำร
ตลำดไปปฏิบัต ิ

  

   4) กำรพัฒนำเกษตรกรเป็น Smart Farmer 
 

 จ ำนวนเกษตรกรที่พัฒนำเป็น SF 
จ ำนวน.....................รำย 

  

   5) สนับสนุนปัจจัยกำรผลติ  1 พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 
2 วัสดุทำงกำรเกษตร 
3 อุปกรณ์ เครื่องมือกำรเกษตร 
4 อื่นๆ ระบุ....................... 
จ ำนวนเกษตรกรที่ได้รับกำรสนับสนุน 
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กิจกรรมการด าเนินการแปลงใหญ่ 
ผลการด าเนินงาน 

1มี ระบุ 2ไม่มี เหตุผล 
ปัจจัยฯ..................................รำย 

3. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน     

   1) สนับสนุนแหล่งน้ ำในแปลงใหญ ่  พื้นที่ใช้ประโยชน์..........................ไร ่
เกษตรกรใช้ประโยชน์...............รำย 

  

   2) พัฒนำคุณภำพดิน/น้ ำในแปลงใหญ ่  พื้นที่ได้รับกำรพัฒนำคุณภำพดิน/
น้ ำ .......................................ไร ่

  

   3) ส่งเสรมิเครื่องจักรกลทำงกำรเกษตร เช่น เครือ่งหยอดข้ำว 
รถแทรกเตอร์ติดพ่วงระเบิดดินดำน เป็นต้น 

 ระบุ 1................................................... 
       2................................................... 
       3................................................... 
เกษตรกรใช้ประโยชน์..................รำย 

  

   4) ระบบกำรขนส่ง เช่น ปรับปรุงถนนหนทำง เป็นต้น  เกษตรกรได้ใช้ประโยชน์ 
จ ำนวน.................. รำย 

  

4. การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน/เพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร     

    1) ส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำเพื่อกำรรับรองมำตรฐำน  1 ได้รับรอง GAP 
จ ำนวน…………….รำย 
2 ได้รับรองเกษตรอินทรีย ์
จ ำนวน…………….รำย 
3 ได้รับรองอื่นๆ............... 
     จ ำนวน…………….รำย 

  

    2) ส่งเสริมกำรเพิ่มมูลค่ำสินค้ำเกษตร  ช่ือผลิตภณัฑ์...................... 
  

  

5. การสร้างความเข้มแข็งกลุ่ม (กรมส่งเสริมการเกษตร
และกรมส่งเสริมสหกรณ์เข้ามาสง่เสริม) 

    

   1) รวมกลุ่มวำงแผนกำรบริหำรจัดกำรกลุ่มรวมกัน  1 รวมกลุ่มวำงแผนทุกรำย 
2 รวมกลุ่มบำงส่วน 
3 ไม่มีกำรรวมกลุ่มวำงแผน 

  

   2) รวมกลุ่มซื้อปัจจัยกำรผลิต  1 รวมกลุ่มซื้อทุกรำย 
2 รวมกลุ่มบำงส่วน 
3 ไม่มีกำรรวมกลุ่มซื้อ  

  

   3) รวมกลุ่มผลติ  1 รวมกลุ่มผลติทุกรำย 
2 รวมกลุ่มบำงส่วน 
3 ไม่มีกำรรวมกลุ่มผลิต 

  

   4) รวมกลุ่มจ ำหน่ำย  1 รวมกลุ่มจ ำหน่ำยทุกรำย 
2 รวมกลุ่มบำงส่วน 
3 ไมม่ีกำรรวมกลุ่มจ ำหน่ำย 

  

   5) กำรพัฒนำรูปแบบกำรรวมกลุ่ม   1 พัฒนำไปสู่กลุ่มเกษตรกร  
(นิติบุคคล) 
 2 พัฒนำไปสู่กลุ่มวิสำหกิจชุมชน 
3 พัฒนำไปสูส่หกรณ ์

  

 6. การพัฒนาด้านการตลาด     

   1) กำรเชื่อมโยงตลำดระหว่ำงผูผ้ลิต กับผู้ค้ำ  จ ำนวน....................... แห่ง   

   2) กำรท ำข้อตกลงซื้อขำยผลผลติ (MOU)  จ ำนวน........................ แห่ง   
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กิจกรรมการด าเนินการแปลงใหญ่ 
ผลการด าเนินงาน 

1มี ระบุ 2ไม่มี เหตุผล 
1เกษตรกรทุกรำยน ำไปขำย 
2เกษตรกรน ำไปขำยบำงสว่น 
3เกษตรกรทุกรำยไม่น ำไปขำย 

   3) กำรเพิ่มช่องทำงกำรจ ำหน่ำย/ประชำสัมพันธ์  จ ำนวน.................. ช่องทำง   
   4) กำรพัฒนำเป็นผู้ประกอบกำรธุรกิจ  กำรด ำเนินกำรในนำมธุรกจิ

กลุ่มแปลงใหญ ่
1 ด ำเนินกำรแล้ว 
2 ยังไม่ด ำเนนิกำร 

  

7. การขอสนับสนุนสินเชื่อเงื่อนไขพิเศษ ธ.ก.ส. 
   (วงเงิน 10 ล้ำนบำทต่อแปลง /อัตรำดอกเบีย้ 0.01 ต่อปี) 
   1. กลุ่มขอสินเช่ือ  2.กลุม่ไม่ขอสินเชื่อ เนื่องจำก 
  ............................................................................................ 

 1 ได้รับแล้ว 
จ ำนวน ...........................บำท 
2 ยังไม่ได้รับ  เนื่องจำก….. 
.................................. 

  

ส่วนที่ 3 ผลส าเร็จเป้าหมายการพัฒนาแปลงใหญ่ใน 4 ด้านของโครงการ (หลังเข้าร่วมโครงการมา 3 ปี)  
เป้าหมายโครงการ ผลส าเร็จโครงการ (เฉพาะสินค้าที่เข้าร่วมโครงการ) 

ก่อนมีโครงการปีเพาะปลูก 2558/59 หลังมีโครงการปีเพาะปลูก 2561/62 

1. ด้านการลดต้นทุนการผลิต 
    

ด้านพืช 
 ต้นทุนกำรผลิต  ..............................บำท/ไร่ 
ด้านประมง/ปศุสัตว์ 
 ต้นทุนกำรผลิต  ........................บำท/ฟำร์ม 

ด้านพืช 
 ต้นทุนกำรผลิต  ..............................บำท/ไร่ 
ด้านประมง/ปศุสัตว์ 
 ต้นทุนกำรผลิต  ........................บำท/ฟำร์ม 

2. ด้านการเพ่ิมผลผลิตต่อหน่วย 
     

ด้านพืช 
 ผลผลิต..........................................กก./ไร่ 
ด้านประมง/ปศุสัตว์ 
 ผลผลิต  .....................................กก./ฟำร์ม 
          หรือ..................................ตัว/ฟำร์ม 

ด้านพืช 
 ผลผลิต..........................................กก./ไร่ 
ด้านประมง/ปศุสัตว์ 
 ผลผลิต  .....................................กก./ฟำร์ม 
          หรือ..................................ตัว/ฟำร์ม 

3. ด้านการตลาด ด้านพืช 
รำคำขำยผลผลิต...........................บำท/กก. 
ด้านประมง/ปศุสัตว์ 
 รำคำขำยผลผลิต...........................บำท/กก. 
          หรือ....................................บำท/ตัว 

ด้านพืช 
รำคำขำยผลผลิต...........................บำท/กก. 
ด้านประมง/ปศุสัตว์ 
 รำคำขำยผลผลิต...........................บำท/กก. 
          หรือ....................................บำท/ตัว 

4. ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม 1) การซ้ือปัจจัยการผลิตร่วมกัน 
    1.ต่ำงคนต่ำงซื้อ  
    2.รวมกลุม่กันซื้อปัจจัยกำรผลิต 
       2.1 ซือ้ได้ในรำคำที่ถูกกวำ่ท้องตลำด 
       2.2 ซื้อในรำคำเท่ำกับท้องตลำด 
       2.3 ซื้อในรำคำแพงกว่ำท้องตลำด 
2) จ าหน่ายผลผลิต 
 1.สำมำรถต่อรองรำคำซื้อขำยผลผลิตได ้
 2.ไมส่ำมำรถต่อรองรำคำซื้อขำยผลผลิตได ้

1) การซ้ือปัจจัยการผลิตร่วมกัน 
    1.ต่ำงคนต่ำงซื้อ  
    2.รวมกลุม่กันซื้อปัจจัยกำรผลิต 
       2.1 ซือ้ได้ในรำคำที่ถูกกวำ่ท้องตลำด 
       2.2 ซื้อในรำคำเท่ำกับท้องตลำด 
       2.3 ซื้อในรำคำแพงกว่ำท้องตลำด 
2) จ าหน่ายผลผลิต 
 1.สำมำรถต่อรองรำคำซื้อขำยผลผลิตได ้
 2.ไมส่ำมำรถต่อรองรำคำซื้อขำยผลผลิตได ้

หมำยเหตุ : สินค้ำที่มีกำรเพำะปลกู 2 รอบ เช่น ข้ำว ข้ำวโพดเลี้ยงสตัว์ เป็นต้น ยดึช่วงเพำะปลูกฤดฝูนเท่ำนัน้ (ปลูก 1 พ.ค. – 31 ต.ค.) 
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ส่วนที่ 4 ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

รายการ ระดับความพึงพอใจ 
(1 – 5) 

เหตุผลประกอบทุกกรณ ี

1.ท่ำนมีควำมพึงพอใจต่อกำรลดต้นทุนกำรผลิตของกลุ่มในระดับใด    

2.ท่ำนมีควำมพึงพอใจต่อกำรเพิ่มผลผลิตของกลุ่มในระดับใด   

3.ท่ำนมีควำมพึงพอใจต่อกำรพัฒนำคุณภำพผลผลิตของกลุ่มในระดับใด   

4.ท่ำนมีควำมพึงพอใจต่อกำรเช่ือมโยงตลำดของกลุ่มในระดับใด   

5.ท่ำนมีควำมพึงพอใจต่อกำรบริหำรจัดกำรกลุ่มกลุ่มในระดับใด   

หมำยเหตุ : ระดับคะแนน 1=น้อยสุด, 2=น้อย, 3=ปำนกลำง, 4=มำก, 5=มำกที่สุด  

ส่วนที่ 5 ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการ 

ประเด็น ผลที่เกิดขึ้นในปจัจุบนั (เหตุผลประกอบ) ข้อเสนอแนะ 
1) โครงกำรฯเป็นประโยชน์กับกลุ่ม
เกษตรกรหรือไม่ 

 เป็นประโยชน์ เหตุผล................... 
............................................................ 
........................................................... 
........................................................... 
 ไมเ่ป็นประโยชน์ เหตุผล................ 
............................................................ 

 

2)  โครงกำรฯท ำ ให้กลุ่ ม เกษตรกร
เปลี่ยนแปลงหรือไม่ 

 เปลี่ยนแปลง เหตุผล................... 
............................................................ 
........................................................... 
........................................................... 
 ไม่เปลี่ยนแปลง เหตุผล................ 
............................................................ 

 

3) ในปีท่ี 4 หน่วยงำนต่ำง ๆ ไม่เขำ้มำ
ส่งเสริมกลุม่แปลงใหญ่ของท่ำนจะ
ด ำเนินกำรต่อไดห้รือไม ่

 ด ำเนินกำรต่อได้ เหตุผล............... 
............................................................ 
........................................................... 
........................................................... 
 ไม่สำมำรถด ำเนินกำรต่อได้ เหตุผล
............................................................ 
............................................................ 

 

4) ปัจจัยสู่ควำมส ำเร็จของกำร
ด ำเนินกำรกลุ่มแปลงใหญ่ คืออะไร 

 
 
 
 

 

5) อื่นๆ………………………………………… 
………………………………………………….. 
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ประเด็น ผลที่เกิดขึ้นในปจัจุบนั (เหตุผลประกอบ) ข้อเสนอแนะ 

6) อื่นๆ………………………………………… 
………………………………………………….. 

 
 
 
 

 

7) อื่นๆ………………………………………… 
………………………………………………….. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 โดย ศูนย์ประเมินผล และส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่ 1 -12  ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร บำงเขน กรุงเทพมหำนคร โทร. 02-579-0555  
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แบบสอบถาม1.2 ส าหรับผู้จัดการแปลง  

โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.1 ชื่อผู้จัดการแปลง............................ สกลุ.........................ต ำแหน่ง.............................สังกัด...............................เบอร์โทรศัพท์…………………… 
ที่ต้ังแปลง หมู่ที่ ......................... ต ำบล ............................................... อ ำเภอ .................................................. จังหวดั............................... 
1.2 กลุ่มสินค้า /ชนิดสินค้าแปลงใหญ่ 
1 ข้ำว      2 พืชไร่ .......(1 มันส ำปะหลัง  

2 ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ 3 สับปะรด 4 อ้อย
โรงงำน 5ถั่วเหลือง 6ถั่วลิสง)   

 3 ไม้ยืนต้น.....(1 ปำล์มน้ ำมัน 
2 ยำงพำรำ 3 กำแฟ 4อื่นๆ(ระบุ
.......................)  

 4 ผัก/สมุนไพร.....(1 ผัก/สมุนไพร  
2 หอมแดง 3 อื่นๆ(ระบุ)...........................) 

 5 ไม้ผล....(1 ทุเรียน 2 มะม่วง 3 มังคุด 
4 ล ำไย 5 ส้มโอ 6 กล้วยน้ ำว้ำ 7 กล้วยหอม  
8 อื่นๆ (ระบุ)..............................................)   

 6 หมอ่นไหม    7 ไม้ดอกไม้ประดับ..... (1 
กล้วยไม ้2 ไม้ดอกไมป้ระดับ 3 
เบญจมำศ) 

 8 ปศุสัตว์...  (1 กระบอื 2 โคเนือ้ 3 โคนม 
4 ไก่พื้นเมือง 5 แพะ 6 อื่นๆ.........................) 

 9 ประมง .........(1 กุ้งก้ำมกรำม2 กุ้งทะเล 
3 ปลำนิล 4 ปลำตะเพียบ)  

 10 แมลงเศรษฐกิจ…….(1ชันโรง 2ผึ้ง 
3ผึ้งโพรง 4 จิ้งหรีด) 

  

 

1.3 พ้ืนที่เข้าร่วมโครงการฯ 

 

1.4 งบประมาณ ที่ใช้ในกำรด ำเนินกำรของโครงกำร (รวมทุกหน่วยงำน) 
ปีที่ได้รับ จ านวนเงิน 

(บาท) 
ความเพียงพอ ความทันเวลา 

1 พอ/ 2 ไม่พอ เหตุผล 1 ทัน/ 2 ไม่ทัน เหตุผล 
1) งบประมำณ พ.ศ.2560      
2) งบประมำณ พ.ศ.2561      

1.5 บุคลากร เจ้ำหน้ำท่ีหน่วยงำนที่เข้ำมำส่งเสรมิโครงกำรฯมคีวำมเพียงพอหรือไม่ 
        1.เพียงพอ   2.ไม่เพียงพอ เนื่องจำก .................................................................................................................. 
1.6 การบริหารจัดการกลุ่มแปลงใหญ่ 

                       ประเด็น ระดบัความพึงพอใจ  
(1 – 5) 

เหตุผลประกอบทุกกรณ ี

1. ด้ำนกำรบูรณำกำรของหน่วยงำนต่ำงๆในแปลงใหญ่   
2. ด้ำนควำมต่อเนื่องของหน่วยงำนในกำรด ำเนินงำนโครงกำร   
3. ด้ำนควำมเหมำะสมของจ ำนวนสมำชิกในแปลงใหญ่   
4. ด้ำนควำมร่วมมือของคณะท ำงำนกลุ่มแปลงใหญ่   
5. ด้ำนควำมร่วมมือของสมำชิกในแปลงใหญ่   

หมำยเหตุ : ระดับคะแนน 1=น้อยสุด, 2=น้อย, 3=ปำนกลำง, 4=มำก, 5=มำกที่สุด  

1.7 ในช่วงเวลำระยะเวลำ 2 ปีท่ีผ่ำนมำ มีหน่วยงำนเข้ำมำส่งเสรมิให้ควำมรู้ครบถ้วนตามแนวทางการส่งเสริมแบบแปลงใหญ่แล้ว หรอืไม่ อย่ำงไร 

ปี กิจกรรมที่ท า เหตุผลประกอบ 

1.ปีที่ 1 (2560)  1.กำรเตรียมกำร/กำรถำ่ยทอดควำมรู้ (เน้นเพ ิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต) 
 2.กำรสนับสนุนปจัจัยกำรผลติ/เครื่องจักรกล/แหล่งน้ ำ 
 3.กำรยกระดบัมำตรฐำนและเพิ่มมูลค่ำสินคำ้เกษตร 
 4.กำรเช่ือมโยงกำรตลำด 

 

2.ปีที่ 2 (2561)  1.กำรถำ่ยทอดควำมรู้ (เน้นกำรเพิ่มประสิทธภิำพกำรผลติ/นวัตกรรม) 
 2.กำรสนับสนุนปจัจัยกำรผลติ/เครื่องจักรกล/แหล่งน้ ำ 
 3.กำรยกระดบัมำตรฐำนและเพิ่มมูลค่ำสินคำ้เกษตร 
 4.กำรเช่ือมโยงกำรตลำด 

 

เร่ิมโครงการปี 2560 คงเหลือปัจจุบนั ( 30 ก.ย. 61) 
พื้นที่ท้ังหมด...........................ไร่ เกษตรกร........................รำย พื้นที่ท้ังหมด...........................ไร่ เกษตรกร........................รำย 

ส าหรับแปลงใหญ่ปี 2560 
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ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจากโครงการในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ให้ท่ำนใส่เครื่องหมำยในข้อที่ท่ำนเลือก 
พร้อมระบุข้อมูลประกอบ 

กิจกรรมการด าเนินการแปลงใหญ่ 
ผลการด าเนินงาน 

1มี ระบุ 2ไม่มี เหตุผล 
1. การจัดท าแผนรายแปลง/แผนธุรกิจ     

1) แผนพัฒนำรำยแปลงมีกำรจัดท ำและปรับปรุงแผนทุกปี
หรือไม ่
 

 กำรน ำแผนปฏิบัติกำรรำยแปลงไป
ด ำเนินกำรตำมแผนที่ก ำหนด 
5.มำกที่สุด  4.มำก 
3.ปำนกลำง  2.น้อย 
1.น้อยที่สุด 

  

2) จัดท ำแผนธุรกิจกลุม่ (ธ.ก.ส. แนะน ำส่งเสริม) 
2.1) ผลกำรด ำเนินงำน 
1.เสร็จแล้ว 2.อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร3.ยังไม ่
จัดท ำเนื่องจำก............................................................. 

 กำรน ำแผนธุรกิจกลุ่มไป
ด ำเนินกำรตำมแผนที่ก ำหนด 
5.มำกที่สุด  4.มำก 
3.ปำนกลำง  2.น้อย 
1.น้อยที่สุด 

  

2. การถ่ายทอดความรู้/สนับสนนุปัจจัยการผลิต     
   1) กำรส่งเสริมองค์ควำมรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลติ/
นวัตกรรม เช่น เครื่องหยอดเมลด็พันธุ์ การใช้สูตรอาหาร
อมรฟีดในฟาร์มประมง การผลิตอาหาร Total mixed 
ration (TMR) ในฟาร์มโคนม เป็นต้น 

 องค์ควำมรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรผลิต/นวัตกรรม             
ระบุ 1................................. 
      2................................. 
      3…………………………… 
      4…………………………… 
เกษตรกรทีไ่ดร้ับกำรส่งเสริม/
อบรม............................รำย 

  

   2) มีแปลงเรียนรู้/แปลงสำธติเพิม่ประสิทธิภำพ  1 ปัจจุบันใช้ประโยชน ์
2 ปัจจุบันไม่ใช้ประโยชน์ 
เนื่องจำก............................. 

  

   3) กำรพัฒนำผู้จัดกำรแปลง   น ำควำมรู้กำรบริหำร
จัดกำรกลุ่มไปปฏิบัต ิ
 น ำควำมรู้กำรพัฒนำกำร
ตลำดไปปฏิบัต ิ

  

   4) กำรพัฒนำเกษตรกรเป็น Smart Farmer 
 

 จ ำนวนเกษตรกรที่พัฒนำเป็น SF 
จ ำนวน.....................รำย 

  

   5) สนับสนุนปัจจัยกำรผลติ  1 พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 
2 วัสดุทำงกำรเกษตร 
3 อุปกรณ์ เครื่องมือกำรเกษตร 
4 อื่นๆ ระบุ....................... 
จ ำนวนเกษตรกรที่ได้รับกำรสนับสนุน 
ปัจจัยฯ..................................รำย 

  

3. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน     

   1) สนับสนุนแหล่งน้ ำในแปลงใหญ ่  พื้นที่ใช้ประโยชน์..........................ไร ่
เกษตรกรใช้ประโยชน์...............รำย 

  

   2) พัฒนำคุณภำพดิน/น้ ำในแปลงใหญ ่  พื้นที่ได้รับกำรพัฒนำคุณภำพดิน/
น้ ำ .......................................ไร ่

  

   3) ส่งเสรมิเครื่องจักรกลทำงกำรเกษตร เช่น เครือ่งหยอดข้ำว 
รถแทรกเตอร์ติดพ่วงระเบิดดินดำน เป็นต้น 

 ระบุ 1................................................... 
       2................................................... 
       3................................................... 
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กิจกรรมการด าเนินการแปลงใหญ่ 
ผลการด าเนินงาน 

1มี ระบุ 2ไม่มี เหตุผล 
เกษตรกรใช้ประโยชน์..................รำย 

   4) ระบบกำรขนส่ง เช่น ปรับปรุงถนนหนทำง เป็นต้น 
 

 เกษตรกรได้ใช้ประโยชน์ 
จ ำนวน.................. รำย 
 

  

4. การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน/เพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร     

    1) ส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำเพื่อกำรรับรองมำตรฐำน  1 ได้รับรอง GAP 
จ ำนวน…………….รำย 
2 ได้รับรองเกษตรอินทรีย ์
จ ำนวน…………….รำย 
3 ได้รับรองอื่นๆ............... 
     จ ำนวน…………….รำย 
 

  

    2) ส่งเสริมกำรเพิ่มมูลค่ำสินค้ำเกษตร  ช่ือผลิตภณัฑ์......................  
 

  

5. การสร้างความเข้มแข็งกลุ่ม (กรมส่งเสริมการเกษตร
และกรมส่งเสริมสหกรณ์เข้ามาสง่เสริม) 

    

   1) รวมกลุ่มวำงแผนกำรบริหำรจัดกำรกลุ่มรวมกัน  1 รวมกลุ่มวำงแผนทุกรำย 
2 รวมกลุ่มบำงส่วน 
3 ไม่มีกำรรวมกลุ่มวำงแผน 

  

  2) รวมกลุ่มซื้อปัจจัยกำรผลิต  1 รวมกลุ่มซื้อทุกรำย 
2 รวมกลุ่มบำงส่วน 
3 ไม่มีกำรรวมกลุ่มซื้อ  

  

  3) รวมกลุม่ผลิต  1 รวมกลุ่มผลติทุกรำย 
2 รวมกลุ่มบำงส่วน 
3 ไม่มีกำรรวมกลุ่มผลิต 

  

  4) รวมกลุม่จ ำหน่ำย  1 รวมกลุ่มจ ำหน่ำยทุกรำย 
2 รวมกลุ่มบำงส่วน 
3 ไมม่ีกำรรวมกลุ่มจ ำหน่ำย 

  

  5) กำรพัฒนำรูปแบบกำรรวมกลุม่  1 พัฒนำไปสู่กลุ่มเกษตรกร  
(นิติบุคคล) 
 2 พัฒนำไปสู่กลุ่มวิสำหกิจชุมชน 
3 พัฒนำไปสูส่หกรณ ์
 

  

 6. การพัฒนาด้านการตลาด     

  1) กำรเชื่อมโยงตลำดระหว่ำงผูผ้ลิต กับผู้ค้ำ  จ ำนวน....................... แห่ง   
  2) กำรท ำข้อตกลงซื้อขำยผลผลติ (MOU)  จ ำนวน........................ แห่ง 

1เกษตรกรทุกรำยน ำไปขำย 
2เกษตรกรน ำไปขำยบำงสว่น 
3เกษตรกรทุกรำยไม่น ำไปขำย 

  

  3) กำรเพิ่มช่องทำงกำรจ ำหน่ำย/ประชำสัมพันธ์  จ ำนวน.................. ช่องทำง   
7. การขอสนับสนุนสินเชื่อเงื่อนไขพิเศษ ธ.ก.ส. 
   (วงเงิน 10 ล้ำนบำทต่อแปลง /อัตรำดอกเบีย้ 0.01 ต่อปี) 
   1. กลุ่มขอสินเช่ือ  2.กลุม่ไม่ขอสินเชื่อ เนื่องจำก 
  ............................................................................................ 

 1 ได้รับแล้ว 
จ ำนวน ...........................บำท 
2 ยังไม่ได้รับ  เนื่องจำก….. 
.................................. 
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ส่วนที่ 3 ผลส าเร็จเป้าหมายการพัฒนาแปลงใหญ่ใน 4 ด้านของโครงการ (หลังเข้าร่วมโครงการมา 2 ปี) 

เป้าหมายโครงการ ผลส าเร็จโครงการ (เฉพาะสินค้าที่เข้าร่วมโครงการ) 

ก่อนมีโครงการปีเพาะปลูก 2559/60 หลังมีโครงการปีเพาะปลูก 2561/62 

1. ด้านการลดต้นทุนการผลิต 
    

ด้านพืช 
 ต้นทุนกำรผลิต  ..............................บำท/ไร่ 
ด้านประมง/ปศุสัตว์ 
 ต้นทุนกำรผลิต  ........................บำท/ฟำร์ม 

ด้านพืช 
 ต้นทุนกำรผลิต  ..............................บำท/ไร่ 
ด้านประมง/ปศุสัตว์ 
 ต้นทุนกำรผลิต  ........................บำท/ฟำร์ม 
 

2. ด้านการเพ่ิมผลผลิตต่อหน่วย ด้านพืช 
 ผลผลิต..........................................กก./ไร่ 
ด้านประมง/ปศุสัตว์ 
 ผลผลิต  .....................................กก./ฟำร์ม 
          หรือ..................................ตัว/ฟำร์ม 
 

ด้านพืช 
 ผลผลิต..........................................กก./ไร่ 
ด้านประมง/ปศุสัตว์ 
 ผลผลิต  .....................................กก./ฟำร์ม 
          หรือ..................................ตัว/ฟำร์ม 

3. ด้านการตลาด ด้านพืช 
รำคำขำยผลผลิต...........................บำท/กก. 
ด้านประมง/ปศุสัตว์ 
 รำคำขำยผลผลิต...........................บำท/กก. 
          หรือ....................................บำท/ตัว 

ด้านพืช 
รำคำขำยผลผลิต...........................บำท/กก. 
ด้านประมง/ปศุสัตว์ 
 รำคำขำยผลผลิต...........................บำท/กก. 
          หรือ....................................บำท/ตัว 

4. ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม 1) การซ้ือปัจจัยการผลิตร่วมกัน 
    1.ต่ำงคนต่ำงซื้อ  
    2.รวมกลุม่กันซื้อปัจจัยกำรผลิต 
       2.1 ซือ้ได้ในรำคำที่ถูกกวำ่ท้องตลำด 
       2.2 ซื้อในรำคำเท่ำกับท้องตลำด 
       2.3 ซื้อในรำคำแพงกว่ำท้องตลำด 
2) จ าหน่ายผลผลิต 
 1.สำมำรถต่อรองรำคำซื้อขำยผลผลิตได ้
 2.ไม่สำมำรถต่อรองรำคำซื้อขำยผลผลิตได้ 

1) การซ้ือปัจจัยการผลิตร่วมกัน 
    1.ต่ำงคนต่ำงซื้อ  
    2.รวมกลุม่กันซื้อปัจจัยกำรผลิต 
       2.1 ซือ้ได้ในรำคำที่ถูกกวำ่ท้องตลำด 
       2.2 ซื้อในรำคำเท่ำกับท้องตลำด 
       2.3 ซื้อในรำคำแพงกว่ำท้องตลำด 
2) จ าหน่ายผลผลิต 
 1.สำมำรถต่อรองรำคำซื้อขำยผลผลิตได ้
 2.ไม่สำมำรถต่อรองรำคำซื้อขำยผลผลิตได้ 

หมำยเหตุ : สินค้ำที่มีกำรเพำะปลกู 2 รอบ เช่น ข้ำว ข้ำวโพดเลี้ยงสตัว์ เป็นต้น ยดึช่วงเพำะปลูกฤดฝูนเท่ำนัน้ (ปลูก 1 พ.ค. – 31 ต.ค.) 

ส่วนที่ 4 ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

รายการ ระดับความพึงพอใจ 
(1 – 5) 

เหตุผลประกอบทุกกรณ ี

1.ท่ำนมีควำมพึงพอใจต่อกำรลดต้นทุนกำรผลิตของกลุ่มในระดับใด  
 

  

2.ท่ำนมีควำมพึงพอใจต่อกำรเพิ่มผลผลิตของกลุ่มในระดับใด 
 

  

3.ท่ำนมีควำมพึงพอใจต่อกำรพัฒนำคุณภำพผลผลิตของกลุ่มในระดับใด 
 

  

4.ท่ำนมีควำมพึงพอใจต่อกำรเช่ือมโยงตลำดของกลุ่มในระดับใด 
 

  

5.ท่ำนมีควำมพึงพอใจต่อกำรบริหำรจัดกำรกลุ่มกลุ่มในระดับใด 

 

  

หมำยเหตุ : ระดับคะแนน 1=น้อยสุด, 2=น้อย, 3=ปำนกลำง, 4=มำก, 5=มำกที่สุด  
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ส่วนที่ 5 ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการ 

ประเด็น ผลที่เกิดขึ้นในปจัจุบนั (เหตุผลประกอบ) ข้อเสนอแนะ 
1) โครงกำรฯเป็นประโยชน์กับกลุ่ม
เกษตรกรหรือไม่ 

 เป็นประโยชน์ เหตุผล................... 
............................................................ 
........................................................... 
........................................................... 
 ไมเ่ป็นประโยชน์ เหตุผล................ 
............................................................ 

 

2)  โครงกำรฯท ำ ให้กลุ่ ม เกษตรกร
เปลี่ยนแปลงหรือไม่ 

 เปลี่ยนแปลง เหตุผล................... 
............................................................ 
........................................................... 
........................................................... 
 ไม่เปลี่ยนแปลง เหตุผล................ 
............................................................ 

 

3) ในปีท่ี 4 หน่วยงำนต่ำง ๆ ไม่เขำ้มำ
ส่งเสริมกลุม่แปลงใหญ่ของท่ำนจะ
ด ำเนินกำรต่อไดห้รือไม ่

 ด ำเนินกำรต่อได้ เหตุผล............... 
............................................................ 
........................................................... 
........................................................... 
 ไม่สำมำรถด ำเนินกำรต่อได้ เหตุผล
............................................................ 
............................................................ 

 

4) ปัจจัยสู่ควำมส ำเร็จของกำร
ด ำเนินกำรกลุ่มแปลงใหญ่ คืออะไร 

 
 
 
 

 

5) อื่นๆ………………………………………… 
………………………………………………….. 

 
 
 
 

 

6) อื่นๆ………………………………………… 
………………………………………………….. 

 
 
 
 

 

7) อื่นๆ………………………………………… 
………………………………………………….. 

 
 
 
 

 

 
 

        โดย ศูนย์ประเมินผล และส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่ 1 -12  ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร บำงเขน กรุงเทพมหำนคร โทร. 02-579-0555 
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แบบสอบถาม 1.3 ส าหรับผู้จัดการแปลง  

โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ชื่อผู้จัดการแปลง............................ สกลุ.........................ต ำแหน่ง.............................สังกัด...............................เบอร์โทรศัพท์…………………… 
ที่ต้ังแปลง หมู่ที่ ......................... ต ำบล ............................................... อ ำเภอ .................................................. จังหวดั............................... 
1.2 กลุ่มสินค้า /ชนิดสินค้าแปลงใหญ่ 
1 ข้ำว      2 พืชไร่......(1 มนัส ำปะหลัง 2 ข้ำวโพด เลีย้งสตัว์

3 สับปะรด 4 อ้อยโรงำน 5 ถั่วเหลือง       
6 อื่นๆ (ระบุ)...................................)  

 3 ไม้ยืนต้น.....(1ปำล์มน้ ำมัน 
2 ยำงพำรำ 3 กำแฟ 4อื่นๆ 
(ระบุ)...................................))  

 4 ผัก/สมุนไพร.....(1 ผัก/สมุนไพร 2 หอมแดง
3 พริก 4 แตงโมอินทรีย์ 5 อื่นๆ (ระบุ)............ 
...................) 

 5 ไม้ผล.......(1 ทุเรียน 2 มะม่วง 3 มังคุด  
4 ล ำไย 5 ส้มโอ 6 กล้วยน้ ำว้ำ 7 กล้วยหอม 
8 อื่นๆ (ระบุ)..................)   

 6 หมอ่นไหม    7 ไม้ดอกไม้ประดับ............         
(1 ไม้ดอกไม้ประดับ 2 ดำวเรือง 
3 ไทรประดับ) 

 8 ปศุสัตว์....(1 กระบอื 2 โคเนือ้ 3 โคนม4 
ไก่พื้นเมือง 5 แพะ 6 อื่นๆ(ระบุ)................... 
................................) 

 9 ประมง .......(1 กุ้งขำว 2 กุ้งก้ำมกรำม    
3 ปลำนิล 4 ปลำหมอ 5 อื่นๆ(ระบุ..................)   

 10 แมลงเศรษฐกิจ.................(1ชันโรง  
2ผึ้งพันธุ์ 3ผึ้งโพรง 4 จิ้งหรีด) 

 11 อื่นๆ (นำเกลือ)   

 

1.3 พ้ืนที่เข้าร่วมโครงการฯ 

 

1.4 งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการของโครงการ (รวมทุกหน่วยงาน) 
ปีที่ได้รับ จ านวนเงิน 

(บาท) 
ความเพียงพอ ความทันเวลา 

1 พอ/ 2 ไม่พอ เหตุผล 1 ทัน/ 2 ไม่ทัน เหตุผล 
1) งบประมำณ พ.ศ.2561      

1.5 บุคลากร : เจ้ำหน้ำท่ีหน่วยงำนท่ีเข้ำมำส่งเสรมิโครงกำรฯมคีวำมเพียงพอหรือไม่ 
        1.เพียงพอ   2.ไม่เพียงพอ เนื่องจำก .................................................................................................................. 
1.6 การบริหารจัดการกลุ่มแปลงใหญ่ 

                         ประเด็น ระดับความพึงพอใจ 
(1 – 5) 

เหตุผลประกอบทุกกรณ ี

1. ด้ำนกำรบูรณำกำรของหน่วยงำนต่ำงๆในแปลงใหญ่   
2. ด้ำนควำมต่อเนื่องของหน่วยงำนในกำรด ำเนินงำนโครงกำร   
3. ด้ำนควำมเหมำะสมของจ ำนวนสมำชิกในแปลงใหญ่   
4. ด้ำนควำมร่วมมือของคณะท ำงำนกลุ่มแปลงใหญ่   
5. ด้ำนควำมร่วมมือของสมำชิกในแปลงใหญ่   

หมำยเหตุ : ระดับคะแนน 1=น้อยสุด, 2=น้อย, 3=ปำนกลำง, 4=มำก, 5=มำกที่สุด  

1.7 ในช่วงเวลำระยะเวลำ 1 ปีท่ีผ่ำนมำ มีหน่วยงำนเข้ำมำส่งเสรมิให้ควำมรู้ครบถ้วนตามแนวทางการส่งเสริมแบบแปลงใหญ่แล้ว หรอืไม่ อย่ำงไร 

ปี กิจกรรมที่ท า เหตุผลประกอบ 

1.ปีที่ 1 (2561)  1.กำรเตรียมกำร/กำรถำ่ยทอดควำมรู้ (เน้นเพ ิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต) 
 2.กำรสนับสนุนปจัจัยกำรผลติ/เครื่องจักรกล/แหล่งน้ ำ 
 3.กำรยกระดบัมำตรฐำนและเพิ่มมูลค่ำสินคำ้เกษตร 
 4.กำรเช่ือมโยงกำรตลำด 
 

 

 
 

เร่ิมโครงการปี 2561 คงเหลือปัจจุบนั ( 30 ก.ย. 61) 

พื้นที่ท้ังหมด...........................ไร่ เกษตรกร........................รำย พื้นที่ท้ังหมด...........................ไร่ เกษตรกร........................รำย 

ส าหรับแปลงใหญ่ปี 2561 
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ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจากโครงการในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ให้ท่ำนใส่เครื่องหมำยในข้อที่ท่ำนเลือก 
พร้อมระบุข้อมูลประกอบ 

กิจกรรมการด าเนินการแปลงใหญ่ 
ผลการด าเนินงาน 

1มี ระบุ 2ไม่มี เหตุผล 
1. การจัดท าแผนรายแปลง/แผนธุรกิจ     

1) แผนพัฒนำรำยแปลงมีกำรจัดท ำแล้วหรือไม ่
1.1) ผลกำรด ำเนินงำน   1.เสร็จแล้ว 2.อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร3.ยังไม่จดัท ำเนื่องจำก................................... 

 กำรน ำแผนปฏิบัติกำรรำยแปลงไป
ด ำเนินกำรตำมแผนที่ก ำหนด 
5.มำกที่สุด  4.มำก 
3.ปำนกลำง  2.น้อย 
1.น้อยที่สุด 

  

2) จัดท ำแผนธุรกิจกลุม่ (ธ.ก.ส. แนะน ำส่งเสริม) 
2.1) ผลกำรด ำเนินงำน 
1.เสร็จแล้ว 2.อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร3.ยังไม ่
จัดท ำเนื่องจำก............................................................. 

 กำรน ำแผนธุรกิจกลุ่มไป
ด ำเนินกำรตำมแผนที่ก ำหนด 
5.มำกที่สุด  4.มำก 
3.ปำนกลำง  2.น้อย 
1.น้อยที่สุด 

  

2. การถ่ายทอดความรู้/สนับสนนุปัจจัยการผลิต     
   1) กำรส่งเสริมองค์ควำมรู้ (ด้ำนกำรลดต้นทุน/เพิม่
ผลผลติ) เช่น การใช้ปุ๋ยตามค่าวเิคราะห์ดิน การใช้พันธุ์ดี 
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์/ชีวภาพ การใช้หัวเช้ือจุลินทรีย์ เป็นต้น 

 องค์ควำมรู้กำรลดต้นทุน/เพิ่มผลผลติ             
ระบุ 1................................. 
      2................................. 
      3…………………………… 
      4…………………………… 
เกษตรกรทีไ่ดร้ับกำรส่งเสริม/
อบรม............................รำย 

  

   2) มีแปลงเรียนรู้/แปลงสำธติเพิม่ประสิทธิภำพ  1 ใช้ประโยชน์ 
2 ไม่ใช้ประโยชน ์
เนื่องจำก............................. 

  

   3) กำรพัฒนำผู้จัดกำรแปลง   น ำควำมรู้กำรบริหำร
จัดกำรกลุ่มไปปฏิบัต ิ
 น ำควำมรู้กำรพัฒนำกำร
ตลำดไปปฏิบัต ิ

  

   4) กำรพัฒนำเกษตรกรเป็น Smart Farmer 
 

 จ ำนวนเกษตรกรที่พัฒนำเป็น SF 
จ ำนวน.....................รำย 

  

   5) สนับสนุนปัจจัยกำรผลติ  1 พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 
2 วัสดุทำงกำรเกษตร 
3 อุปกรณ์ เครื่องมือกำรเกษตร 
4 อื่นๆ ระบุ....................... 
จ ำนวนเกษตรกรที่ได้รับกำรสนับสนุน 
ปัจจัยฯ..................................รำย 

  

3. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน     

   1) สนับสนุนแหล่งน้ ำในแปลงใหญ ่  พื้นที่ใช้ประโยชน์..........................ไร ่
เกษตรกรใช้ประโยชน์...............รำย 

  

   2) พัฒนำคุณภำพดิน/น้ ำในแปลงใหญ ่  พื้นที่ได้รับกำรพัฒนำคุณภำพดิน/
น้ ำ .......................................ไร ่

  

   3) ส่งเสรมิเครื่องจักรกลทำงกำรเกษตร เช่น เครือ่งหยอดข้ำว 
รถแทรกเตอร์ติดพ่วงระเบิดดินดำน เป็นต้น 

 ระบุ 1................................................... 
       2................................................... 
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กิจกรรมการด าเนินการแปลงใหญ่ 
ผลการด าเนินงาน 

1มี ระบุ 2ไม่มี เหตุผล 
       3................................................... 
เกษตรกรใช้ประโยชน์..................รำย 

   4) ระบบกำรขนส่ง เช่น ปรับปรุงถนนหนทำง เป็นต้น 
 

 เกษตรกรได้ใช้ประโยชน์ 
จ ำนวน.................. รำย 

  

4. การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน/เพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร     

    1) ส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำเพื่อกำรรับรองมำตรฐำน  1 ได้รับรอง GAP 
จ ำนวน…………….รำย 
2 ได้รับรองเกษตรอินทรีย ์
จ ำนวน…………….รำย 
3 ได้รับรองอื่นๆ............... 
     จ ำนวน…………….รำย 

  

    2) ส่งเสริมกำรเพิ่มมูลค่ำสินค้ำเกษตร  ช่ือผลิตภณัฑ์......................  
 

  

5. การสร้างความเข้มแข็งกลุ่ม     

   1) รวมกลุ่มวำงแผนกำรบริหำรจัดกำรกลุ่มรวมกัน  1 รวมกลุ่มวำงแผนทุกรำย 
2 รวมกลุ่มบำงส่วน 
3 ไม่มีกำรรวมกลุ่มวำงแผน 

  

   2) รวมกลุ่มซื้อปัจจัยกำรผลิต  1 รวมกลุ่มซื้อทุกรำย 
2 รวมกลุ่มบำงส่วน 
3 ไม่มีกำรรวมกลุ่มซื้อ  

  

   3) รวมกลุ่มผลติ  1 รวมกลุ่มผลติทุกรำย 
2 รวมกลุ่มบำงส่วน 
3 ไม่มีกำรรวมกลุ่มผลิต 

  

   4) รวมกลุ่มจ ำหน่ำย  1 รวมกลุ่มจ ำหน่ำยทุกรำย 
2 รวมกลุ่มบำงส่วน 
3 ไมม่ีกำรรวมกลุ่มจ ำหน่ำย 

  

   5) กำรพัฒนำรูปแบบกำรรวมกลุ่ม  1 พัฒนำไปสู่กลุ่มเกษตรกร  
(นิติบุคคล) 
 2 พัฒนำไปสู่กลุ่มวิสำหกิจชุมชน 
3 พัฒนำไปสูส่หกรณ ์

  

 6. การพัฒนาด้านการตลาด     

   1) กำรเชื่อมโยงตลำดระหว่ำงผูผ้ลิต กับผู้ค้ำ  จ ำนวน....................... แห่ง   

   2) กำรท ำข้อตกลงซื้อขำยผลผลติ (MOU) 

 จ ำนวน........................ แห่ง 
1เกษตรกรทุกรำยน ำไปขำย 
2เกษตรกรน ำไปขำยบำงสว่น 
3เกษตรกรทุกรำยไม่น ำไปขำย 

  

   3)กำรเพิ่มช่องทำงกำรจ ำหน่ำย/ประชำสัมพันธ์  จ ำนวน.................. ช่องทำง   
7. การขอสนับสนุนสินเชื่อเงื่อนไขพิเศษ ธ.ก.ส. 
   (วงเงิน 10 ล้ำนบำทต่อแปลง /อัตรำดอกเบีย้ 0.01 ต่อปี) 
   1. กลุ่มขอสินเช่ือ  2.กลุม่ไม่ขอสินเชื่อ เนื่องจำก 
  ............................................................................................ 

 1 ได้รับแล้ว 
จ ำนวน ...........................บำท 
2 ยังไม่ได้รับ  เนื่องจำก….. 
.................................. 
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ส่วนที่ 3 ผลส าเร็จเป้าหมายการพัฒนาแปลงใหญ่ใน 4 ด้านของโครงการ (หลังเข้าร่วมโครงการมา 1 ปี) 

เป้าหมายโครงการ ผลส าเร็จโครงการ (เฉพาะสินค้าที่เข้าร่วมโครงการ) 

ก่อนมีโครงการปีเพาะปลูก 2560/61 หลังมีโครงการปีเพาะปลูก 2561/62 

1. ด้านการลดต้นทุนการผลิต 
    

ด้านพืช 
 ต้นทุนกำรผลิต  ..............................บำท/ไร่ 
ด้านประมง/ปศุสัตว์ 
 ต้นทุนกำรผลิต  ........................บำท/ฟำร์ม 

ด้านพืช 
 ต้นทุนกำรผลิต  ..............................บำท/ไร่ 
ด้านประมง/ปศุสัตว์ 
 ต้นทุนกำรผลิต  ........................บำท/ฟำร์ม 

2. ด้านการเพ่ิมผลผลิตต่อหน่วย ด้านพืช 
 ผลผลิต..........................................กก./ไร่ 
ด้านประมง/ปศุสัตว์ 
 ผลผลิต  .....................................กก./ฟำร์ม 
          หรือ..................................ตัว/ฟำร์ม 

ด้านพืช 
 ผลผลิต..........................................กก./ไร่ 
ด้านประมง/ปศุสัตว์ 
 ผลผลิต  .....................................กก./ฟำร์ม 
          หรือ..................................ตัว/ฟำร์ม 

3. ด้านการตลาด ด้านพืช 
รำคำขำยผลผลิต...........................บำท/กก. 
ด้านประมง/ปศุสัตว์ 
 รำคำขำยผลผลิต...........................บำท/กก. 
          หรือ....................................บำท/ตัว 

ด้านพืช 
รำคำขำยผลผลิต...........................บำท/กก. 
ด้านประมง/ปศุสัตว์ 
 รำคำขำยผลผลิต...........................บำท/กก. 
          หรือ....................................บำท/ตัว 

4. ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม 1) การซ้ือปัจจัยการผลิตร่วมกัน 
    1.ต่ำงคนต่ำงซื้อ  
    2.รวมกลุม่กันซื้อปัจจัยกำรผลิต 
       2.1 ซือ้ได้ในรำคำที่ถูกกวำ่ท้องตลำด 
       2.2 ซื้อในรำคำเท่ำกับท้องตลำด 
       2.3 ซื้อในรำคำแพงกว่ำท้องตลำด 
2) จ าหน่ายผลผลิต 
 1.สำมำรถต่อรองรำคำซื้อขำยผลผลิตได ้
 2.ไม่สำมำรถต่อรองรำคำซื้อขำยผลผลิตได้ 

1) การซ้ือปัจจัยการผลิตร่วมกัน 
    1.ต่ำงคนต่ำงซื้อ  
    2.รวมกลุม่กันซื้อปัจจัยกำรผลิต 
       2.1 ซือ้ได้ในรำคำที่ถูกกวำ่ท้องตลำด 
       2.2 ซื้อในรำคำเท่ำกับท้องตลำด 
       2.3 ซื้อในรำคำแพงกว่ำท้องตลำด 
2) จ าหน่ายผลผลิต 
 1.สำมำรถต่อรองรำคำซื้อขำยผลผลิตได ้
 2.ไม่สำมำรถต่อรองรำคำซื้อขำยผลผลิตได้ 

หมำยเหตุ : สินค้ำที่มีกำรเพำะปลกู 2 รอบ เช่น ข้ำว ข้ำวโพดเลี้ยงสตัว์ เป็นต้น ยดึช่วงเพำะปลูกฤดฝูนเท่ำนัน้ (ปลูก 1 พ.ค. – 31 ต.ค.) 

ส่วนที่ 4 ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

รายการ ระดับความพึงพอใจ 
(1 – 5) 

เหตุผลประกอบทุกกรณ ี

1.ท่ำนมีควำมพึงพอใจต่อกำรลดต้นทุนกำรผลิตของกลุ่มในระดับใด  
 

  

2.ท่ำนมีควำมพึงพอใจต่อกำรเพิ่มผลผลิตของกลุ่มในระดับใด 
 

  

3.ท่ำนมีควำมพึงพอใจต่อกำรพัฒนำคุณภำพผลผลิตของกลุ่มในระดับใด 
 

  

4.ท่ำนมีควำมพึงพอใจต่อกำรเช่ือมโยงตลำดของกลุ่มในระดับใด 
 

  

5.ท่ำนมีควำมพึงพอใจต่อกำรบริหำรจัดกำรกลุ่มกลุ่มในระดับใด 

 

  

หมำยเหตุ : ระดับคะแนน 1=น้อยสุด, 2=น้อย, 3=ปำนกลำง, 4=มำก, 5=มำกที่สุด  
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ส่วนที่ 5 ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการ 

ประเด็น ผลที่เกิดขึ้นในปจัจุบนั (เหตุผลประกอบ) ข้อเสนอแนะ 
1) โครงกำรฯเป็นประโยชน์กับกลุ่ม
เกษตรกรหรือไม่ 

 เป็นประโยชน์ เหตุผล................... 
............................................................ 
........................................................... 
........................................................... 
 ไมเ่ป็นประโยชน์ เหตุผล................ 
............................................................ 

 

2)  โครงกำรฯท ำ ให้กลุ่ ม เกษตรกร
เปลี่ยนแปลงหรือไม่ 

 เปลี่ยนแปลง เหตุผล................... 
............................................................ 
........................................................... 
........................................................... 
 ไม่เปลี่ยนแปลง เหตุผล................ 
............................................................ 

 

3) ในปีท่ี 4 หน่วยงำนต่ำง ๆ ไม่เขำ้มำ
ส่งเสริมกลุม่แปลงใหญ่ของท่ำนจะ
ด ำเนินกำรต่อไดห้รือไม ่

 ด ำเนินกำรต่อได้ เหตุผล............... 
............................................................ 
........................................................... 
........................................................... 
 ไม่สำมำรถด ำเนินกำรต่อได้ เหตุผล
............................................................ 
............................................................ 

 

4) ปัจจัยสู่ควำมส ำเร็จของกำร
ด ำเนินกำรกลุ่มแปลงใหญ่ คืออะไร 

 
 
 
 

 

5) อื่นๆ………………………………………… 
………………………………………………….. 

 
 
 
 

 

6) อื่นๆ………………………………………… 
………………………………………………….. 

 
 
 
 

 

7) อื่นๆ………………………………………… 
………………………………………………….. 

 
 
 
 

 

 

 

 

โดย ศูนย์ประเมินผล และส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่ 1 -12  ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร บำงเขน กรุงเทพมหำนคร โทร. 02-579-0555 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวกที ่6  
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แบบ 2.1สัมภาษณ์เกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการ 
 เพื่อประเมินผลโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

โดย สศท. …………….  ศปผ. 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.1 ชื่อเกษตรกร (นาย/นาง/นางสาว)............................... สกุล .....................ที่อยู่บ้านเลขที ่....... หมูท่ี่ ......ชือ่บ้าน..................ต าบล ............... 
อ าเภอ .......................จังหวัด .......................เบอร์โทรศัพท์ ..................... เลขที่บัตรประชาชน---- 
1.2 เพศและอายุ 1) ชาย  2) หญิงอายุ.........ป ี
1.3 จ านวนสมาชิกในครัวเรือน/จ านวนแรงงานที่ท าการเกษตร 
      1) จ านวนสมาชิกในครัวเรือน.............................คน                
      2) จ านวนสมาชิกท่ีอยูใ่นวัยแรงงาน...................คน  
          2.1) จ านวนแรงงานท่ีท างานภาคการเกษตร...................คน  2.2) จ านวนแรงงานท่ีอยู่นอกภาคเกษตร............คน 
1.4 ประสบการณ์ท าการเกษตร...............ป ี 
1.5 จ านวนพ้ืนที่ถือครองท้ังหมด............ ไร่ (ในการเกษตร ของตนเอง..........ไร่ เช่า..........ไร่ ที่สาธารณะ.........ไร่) 
                                                      (นอกการเกษตร ของตนเอง.........ไร่ เช่า.........ไร่ ที่สาธารณะ.........ไร่ ) 
1.6ระดับการศึกษา  1) ไมไ่ด้เรียน 

 2)  จบชั้นประถม ระบุ........ (ประถม 1 = 1 , ประถม 2 = 2 , ประถม 3 = 3 , ประถม 4 = 4 , ประถม 5 = 5 , ประถม 6 = 6 ) 
 3) จบมัธยมต้น ระบุ..............(ม. 1 = 7 , ม. 2 = 8 , ม. 3 = 9 ) 
 4) จบมัธยมปลาย ระบุ............. (ม. 4 = 10 , ม. 5 = 11 , ม. 6 = 12) 
 5) จบปวช. ระบุ............... (ปวช. ปี 1 = 10,ปวช. ป ี2 = 11,ปวช. ปี 3 = 12 ) 
 6) จบปวส. ระบุ............ (ปวส. ปี 1 = 13 ,ปวส. ปี 2 = 14 ) 
 7)  จบปริญญาตรี ระบุ..........(จบแค่ 4 ปี กรณจีบเกิน 4 ปใีหล้งเลข 16)  ป.ตรี ปี 1 = 13 , ป ี2 = 14 , ปี 3 = 15, ปี 4 = 16  
 8) จบปริญญาโท ระบุ......... (จบแค่ 2 ป ีกรณีจบเกิน 2 ปีให้ลงเลข 18)  ป.โท ป ี1 = 17 , ป ี2 = 18 
 9) จบปริญญาเอก ระบุ......... (จบแค่ 3 ปี กรณีจบเกิน 3 ปีให้ลงเลข 21) ป.เอก ปี 1 = 19, ปี 2 = 20, ปี 3 = 21  
 10) อื่นๆ = 99 

1.7 อาชีพหลัก 
( ตอบ 1 อาชีพหลัก) 
“โดยใช้เกณฑ์รายได”้ 

 1) ไม่มีงานท า/รองานใหม ่ 2) ปลูกพืช  3) เลี้ยงสัตว์  4) ประมง  5) รับจ้างเกษตร  6) รับจ้างนอกการเกษตร  
 7) คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตัว  8) ท าโรงงานหรือบริษัท    9) เรียนหนังสือ  10) ท างานต่างประเทศ  
 11) รับราชการ/เงินเดือนประจ า  12) รับงานมาท าท่ีบ้าน      13) อื่นๆ ระบุ................................................ 

1.8 อาชีพรอง 
( ตอบ 1 อาชีพรอง) 
“โดยใช้เกณฑ์รายได”้ 

 1) ไม่มีงานท า/รองานใหม ่ 2) ปลูกพืช  3) เลี้ยงสัตว์  4) ประมง  5) รับจ้างเกษตร  6) รับจ้างนอกการเกษตร  
 7) คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตัว   8) ท าโรงงานหรือบริษัท    9) เรียนหนังสือ  10) ท างานต่างประเทศ  
 11) รับราชการ/เงินเดือนประจ า  12) รับงานมาท าท่ีบ้าน      13) อื่นๆ ระบุ................................................ 

1.9 การใช้ประโยชน์
พ้ืนที่การเกษตร 
(รวมเช่าและให้ท าฟรี) 
 

 1) นาข้าวขึ้นน้ า  2) นาลุ่มปานกลาง  3) ที่นาดอน  4) ที่พืชไร่  5) ที่สวนไม้ผล  6) ที่ไม้ยืนต้น    
 7) ที่สวนผัก  8) ไม้ดอกไมป้ระดับ  9) ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์  10) ที่รกร้างว่างเปล่า  11) ที่ป่าถอืครอง  
 12) ที่ห้วย หนอง คลอง บึง  13) ที่เพาะเลี้ยงประมง   14) ที่เลี้ยงปศสุัตว ์ 
 15) ที่ท าฟาร์มผสม/ผสมผสาน  อื่นๆ (ระบุ)............................  
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ โดยจัดล าดับความส าคัญ1 2 3 4 5 .........) 

1.10 แหล่งน้ าการเกษตร  1)  น้ าฝน  2) น้ าชลประทาน  3) สูบเองจากแหล่งน้ าธรรมชาติ  4) บ่อ/สระในไร่นา  5) ขุดเจาะบ่อบาดาลด้วยทุนส่วนตัว  
 6) โครงการราชการสูบจากแหล่งน้ าธรรมชาต ิ  7) โครงการเอกชนสูบจากแหล่งน้ าธรรมชาติ  
 8) กลุ่ม/สถาบันเกษตรกรสูบจากแหล่งน้ าธรรมชาต ิ  9) ซือ้จากผูใ้ห้บริการ 
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ โดยจัดล าดับความส าคัญ1 2 3 4 5 .........) 

1.11 ข้อมูลการเข้าร่วม
โครงการต่างๆ 

 1) ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  2) ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่  
 3) บริหารจัดการทรัพยากรน้ า  4) บริหารจัดการพื้นที่เกษตรตามที่การเกษตรเชิงรุก (Zoning by Agri-Map)  
 5) แผนการผลติและการตลาดข้าวครบวงจร  6) พฒันาเกษตรสู่ Smart Farmer  
 7) พฒันาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ  8) ธนาคารสินค้าเกษตร  
 9) เกษตรอินทรีย์ 10) ส่งเสริมเกษตรทฤษฏีใหม่  
 
 

ล าดับท่ี........... 
ส าหรับแปลงใหญ่ ปี 2559 
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11) แกไ้ขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย (IUU) 12) พฒันาศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าว  
13) ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้า และการใช้เคร่ืองจักรกลทางการเกษตรทดแทนแรงงาน 14) ตลาดสินค้าเกษตร  
15) พฒันาคณุภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP 16) ช่วยเหลอืด้านหนีส้ินสมาชิกสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร 
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อโดยใส่เคร่ืองหมาย ) 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลโครงการ 
2.1กลุ่มสนิค้า/ชนิดสินค้าแปลงใหญ่ 
 1ข้าว  2 พืชไร่ .......(1มันส าปะหลัง 2 ข้าวโพด

เลี้ยงสัตว์3สับปะรด4ถั่วลิสง5อ้อยโรงาน) 
 3 ไม้ยืนต้น.....(1ปาล์มน้ ามัน 
2ยางพารา3กาแฟ)  

 4 ผัก/สมันไพร.....(1ผกั/สมุนไพร 2แตงโม3 
หอมแดง4มะเขือเทศ) 

 5 ไม้ผล....(1เงาะโรงเรียน 2ทุเรียน 3ฝรั่ง 
4มะพร้าวน้ าหอม5มะม่วง6มังคุด7ล าไย 
8ส้มโอ 9 มะนาว10 อื่นๆ (ระบุ)..................)   

 6 หม่อนไหม    7 กล้วยไม้  8 ปศุสัตว์....(1กระบอื 2โคเนื้อ 3โคนม4
ไก่พื้นเมือง5แพะ6หญ้าเนเปียร์ 
7 อื่นๆ...............) 

 9 ประมง .........(1กุ้งขาว2ปลาน้ าจืด 
3หอยแครง)   

  

2.2 พ้ืนที่เข้าร่วมโครงการ  ..................................  ไร่  (ด้านปศุสัตว์) จ านวนทั้งหมด............................ตัว (ณ 30 ก.ย. 61) 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลการด าเนินงานโครงการ  
3.1การได้รับการส่งเสริมและผลที่เกิดขึ้นในแต่ละกิจกรรมของโครงการ  
โปรดท าเคร่ืองหมาย ในช่องที่ท่านได้รับ ส่งเสริม เข้าร่วม สนับสนุน จากการด าเนินงานโครงการ 

กิจกรรม 1.ไม่ได้รับ/ไม่มี 2. ได้รับ/มี ผลการด าเนินการ/ผลที่เกิดขึ้น 
1การถ่ายทอดความรู้ (เน้นงานวิจัย/นวัตกรรม)    
   1.1 การส่งเสริมองค์ความรู้งานวิจัย/นวัตกรรม 
งานวิจัย/นวัตกรรม เช่น การท านาเปียกสลับแห้งเครื่องหยอด
เมล็ดพันธุ์ การใช้สูตรอาหารอมรฟีดในฟาร์มประมงการผลิต
อาหาร Total mixed ration(TMR)ในฟาร์มโคนม เป็นต้น 

  การน างานวิจัย/นวัตกรรมไปปฏิบัติ 
1.ปฏิบัติ  
2.ไม่ปฏิบัติเนื่องจาก...................................... 
............................................................................. 
............................................................................ 

   1.2 การสร้างความเข้มแข็งกลุ่ม    
        1) การส่งเสริมวางแผนบริหารจัดการกลุ่มรวมกัน    1.เข้าร่วมวางแผนกลุ่ม  

2. ไม่เข้าร่วม เนื่องจาก................................. 
        2) การส่งเสริมการรวมกลุ่มซื้อปัจจัยการผลิต    1.ปฏิบัติ 2. ไม่ปฏิบัติเนื่องจาก................... 
        3) การส่งเสริมการรวมกลุ่มกันผลิต    1.ปฏิบัติ 2. ไม่ปฏิบัติเนื่องจาก................... 
        4) การส่งเสริมการรวมกลุ่มจ าหน่ายผลผลิต    1.ปฏิบัติ 2. ไม่ปฏิบัติเนื่องจาก................... 
   1.3 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเพื่อได้รับการรับรอง
มาตรฐาน GAP/อินทรีย์/RSPOปาล์มน้ ามัน อื่นๆ................. 

  1.ได้รับการรับรอง  2.อยู่ระหว่างขอการรับรอง 
3.ไม่ได้รับรอง เนื่องจาก.................................... 

  1.4 การถ่ายทอดความรู้การพัฒนาการตลาด    1.ปฏิบัติ 2. ไม่ปฏิบัติเนื่องจาก................... 
  1.5 การพัฒนาเกษตรกรเป็น Smart Farmer   1.เป็น Smart Farmer 2.ไม่เป็น 
  1.6 มีแปลงเรียนรู้/แปลงสาธิตเพิ่มประสิทธิภาพ   1.ใช้ประโยชน์ 

2.ไม่ใช้ประโยชน์ เนื่องจาก............................. 
   1.7 อบรมการท าบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ   1.ท าทุกขั้นตอน2.ท าไม่ทุกขั้นตอน3.ไม่ท า 
2. การสนับสนุนปัจจัยการผลิต/เคร่ืองจักรกล/แหล่งน้ า    
   2.1 มีการสนับสนุนแหล่งน้ าในแปลงใหญ่   1.ใช้ประโยชน์ 

2.ไม่ใช้ประโยชน์เนื่องจาก............................... 
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กิจกรรม 1.ไม่ได้รับ/ไม่มี 2. ได้รับ/มี ผลการด าเนินการ/ผลที่เกิดขึ้น 
   2.2 ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต  
        เช่น เมล็ดพันธ์ุข้าว พันธุ์สัตว์ (ประมง ปศุสัตว์) น้ าหมัก
ชีวภาพ หัวเชื้อจุลินทรีย์ เป็นต้น 

  ปัจจัยการผลิตที่ได้รับการสนับสนุน 
1.พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ (1) ใช้ประโยชน์ (2) ไม่ใช ้
      ประโยชน ์เนื่องจาก................................... 
2.วัสดุทางการเกษตร(1) ใช้ประโยชน์(2) ไม่ใช ้
      ประโยชน ์เนื่องจาก................................... 
3.อุปกรณ ์เคร่ืองมอืการเกษตร(1) ใช้ประโยชน ์
(2) ไม่ใช้ประโยชน์ เนื่องจาก......................... 
 อื่นๆ ระบุ......................................................... 
 

   2.3 การสนับสนุนเคร่ืองจักรกลการเกษตร   เคร่ืองจักรกลฯที่ได้รับการสนับสนุน 
1..................................(1) น าไปใช้(2) ไม่ใช ้
2..................................(1) น าไปใช้(2) ไม่ใช้
3..................................(1) น าไปใช้(2) ไม่ใช ้
ไม่ใช้เนื่องจาก................................................... 

  2.4 การพัฒนาคุณภาพดิน(กลุ่มพืช)    
        1) ไถกลบตอซัง งดเผาฟางและตอซังพืช    1.ปฏิบัติ 2. ไม่ปฏิบัติเนื่องจาก................... 
        2) การปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบ ารุงดิน    1.ปฏิบัติ 2. ไม่ปฏิบัติเนื่องจาก................... 
        3) ส่งเสริม/สาธิตการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด    1.ปฏิบัติ 2. ไม่ปฏิบัติเนื่องจาก................... 
        4) การผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน    1.ปฏิบัติ 2. ไม่ปฏิบัติเนื่องจาก................... 
        5) ผลิตน้ าหมักชีวภาพ    1.ปฏิบัติ 2. ไม่ปฏิบัติเนื่องจาก................... 
  2.5 การพัฒนาคุณภาพน้ า (กลุ่มประมง)    
       1) ส่งเสริมการใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ า    1.ปฏิบัติ 2. ไม่ปฏิบัติเนื่องจาก................... 
       2) การตรวจคัดกรองโรควิเคราะห์สารตกค้าง    1.ปฏิบัติ 2. ไม่ปฏิบัติเนื่องจาก................... 
 2.6 การพัฒนาคุณภาพฟาร์ม (กลุ่มปศุสัตว์/กลุ่มแมลงเศรษฐกิจ)    
       1) การส่งเสริมการดูแลฟาร์มที่ทุกวิธี    1.ปฏิบัติ 2. ไม่ปฏิบัติเนื่องจาก................... 
       2) การตรวจโรคในฟาร์ม    1.ปฏิบัติ 2. ไม่ปฏิบัติเนื่องจาก................... 
3. การยกระดับมาตรฐานและเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร    
     3.1 การให้ความรู้การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ    1.ปฏิบัติ 2. ไม่ปฏิบัติเนื่องจาก................... 
     3.2 การสร้างมูลค่าเพิ่ม/แปรรูป    1.ปฏิบัติ 2. ไม่ปฏิบัติเนื่องจาก................... 
4. การเชื่อมโยงการตลาด    
    4.1 การท าข้อตกลงซื้อขายผลผลิตร่วมกัน (MOU)   1.น าไปจ าหน่าย2.ไม่น าไปจ าหน่าย  

เนื่องจาก....................................................................... 
(1)ราคาสูงขึ้น(2)เท่าเดิม (3)ลดลง 

    4.2 การส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร   1.การร่วมท าผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม 
1)ร่วมท า2)ไม่ร่วมท าเนื่องจาก.................... 
2.การร่วมขายผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม 
1)ร่วมขาย 
2)ไม่ร่วมขายเนื่องจาก......................................................... 
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ส่วนที่ 4 ผลกระทบของโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (หลังเข้าร่วมโครงการมา 3 ปี) 

เป้าหมาย 5 ด้าน ผลกระทบโครงการ (เฉพาะสินค้าที่เข้าร่วมโครงการ) 
 1.1 การเปลีย่นแปลงของปจัจัยการผลิต (ด้านพืช)  

                                                                                                                          หน่วย : ต่อไร่ 
1. ด้านการลดต้นทุนการผลิต ปัจจัยการผลิตที่

เปลี่ยนแปลง* 
ก่อนโครงการ (ปี 2558/59) หลังโครงการ (ปี 2561/62) 

 ปริมาณ1/ 
(กก.) 

มูลค่า 
(บาท) 

ปริมาณ1/ 
(กก.) 

มูลค่า 
(บาท) 

 1) ค่าพันธุ ์     
 2) การใช้ปุ๋ย      
 - เคมี     
    - อินทรีย์     
 3) สารเคมี     
 4) ค่าเตรียมดิน+ค่าปลูก     
 5) ค่าเก็บเกี่ยว+ค่าขนส่ง     
 6) อื่นๆ...............................     
 7) อื่นๆ...............................     
 หมายเหตุ : *ค่าปัจจัยการผลิตรวมที่เป็นเงินสด และไม่เป็นเงินสด 

                 1/ปริมาณปัจจัยการผลิตหน่วย กก./ไร่ 
     ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนการผลิต (ด้านพืช) 

 ลดลง 1) 1-5% 2) 5.1-10%  3) 10.1-15% 4) 15.1-20%  5) มากกว่า 20.10% 

 เท่าเดิม 

 เพิ่มขึ้น เนื่องจาก......................................................................................................................... 

1.2 การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยการผลิต (ด้านประมง/ด้านปศุสัตว)์ 
                                                                                                                     หน่วย : ต่อฟาร์ม 

 ปัจจัยการผลิตที่
เปลี่ยนแปลง* 

ก่อนโครงการ (ปี 2558/59) หลังโครงการ (ปี 2561/62) 
1. ด้านการลดต้นทุนการผลิต (ต่อ) ปริมาณ 

(กก.) 
มูลค่า 
(บาท) 

ปริมาณ 
(กก.) 

มูลค่า 
(บาท) 

 1) ค่าพันธุ ์     
 2) ค่าการผสมพันธ์ุ     
 3) ค่าอาหาร     

 4) ค่ายารักษาโรค     
 5) ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง      
 6) ค่าไฟฟ้า     
 7) ค่าดูแลรักษา     
 8) อื่นๆ...........................     
 9) อื่นๆ..............................     
 หมายเหตุ : ค่าปัจจัยการผลิตรวมที่เป็นเงินสด และไม่เป็นเงินสด 

     ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนการผลิต (ด้านประมง/ด้านปศุสัตว์) 

 ลดลง 1) 1-5% 2) 5.1-10%  3) 10.1-15% 4) 15.1-20%  5) มากกว่า 20.10% 

 เท่าเดิม 

 เพิ่มขึ้น เนื่องจาก........................................................................................................................ 
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2. ด้านการเพ่ิมผลผลิตต่อหน่วย 2.1 การเปลี่ยนของผลผลิต 

          กลุ่มสินค้า ก่อนโครงการ (ปี2558/59) หลังโครงการ (ปี 2561/62) 
ด้านพืช (กก./ไร่)   
ด้านปศุสัตว์/ประมง   

- กก./ฟาร์ม   
   - ตัว/ฟาร์ม   

 

 2.2 ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของผลผลิตต่อหน่วย 
เพิ่มขึ้น1) 1-5% 2) 5.1-10% 3) 10.1-15% 4) 15.1-20% 5) มากกว่า 20.10% 

 เท่าเดิม 
 ลดลง  เนื่องจาก......................................................................................................................... 

  หมายเหต ุ: สินค้าที่มีการเพาะปลูก 2 รอบ เช่น ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสตัว ์เป็นต้น ยดึช่วงเพาะปลูกฤดฝูนเท่านั้น (ปลูก 1 พ.ค. – 31 ต.ค.) 

  ส่วนที่ 5 ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการฯ 
5.1 ผลการด าเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

รายการ ระดับความพึงพอใจ 
(1 – 5) 

เหตุผลประกอบ 

1.ท่านมีความพึงพอใจต่อการลดต้นทุนการผลิตในระดับใด    

2.ท่านมีความพึงพอใจต่อการเพิ่มผลผลิตในระดับใด   

3.ท่านมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณภาพผลผลิตในระดับใด   

4.ท่านมีความพึงพอใจต่อการเชื่อมโยงตลาดในระดับใด   

5.ท่านมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการกลุ่มในระดับใด 
 

  

 ก่อนมีโครงการ (ปี2558/59) หลังมีโครงการปี 2561/62 

3. ด้านการพัฒนาคุณภาพผลผลิต  1)ได้รับการรับรอง  
         (1) มาตรฐาน GAP 
         (2) เกษตรอินทรีย ์
        (3) อื่น ๆระบุ............ 

 2)ไม่ได้การรับรอง 

 1)ได้รับการรับรอง   
      (1) มาตรฐาน GAP 
      (2) เกษตรอินทรีย์ 
     (3) อื่น ๆระบุ...............   
 2) ไมไ่ด้การรับรอง    
       (1) อยู่ระหว่างตรวจรับรอง    
       (2) อยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยน 
       (3) ไม่ผลิตสินค้าตามมาตรฐาน 

4) ด้านการตลาด  
 1) น าไปขายเอกชนที่ท าขอ้ตกลง (MOU)     
          (1) ขายไดต้ามราคาที่ตกลง 
        (2) ไม่ไดต้ามราคาที่ตกลง    
 2) ไม่น าไปขายเอกชนที่ท าข้อตกลง (MOU)  
        (1) แหล่งรับซือ้อยู่ไกล 
        (2) ขายได้ราคาตลาดทัว่ไป 
        (3) อื่นๆ.................................... 

5) ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม  
การซ้ือปัจจัยการผลิต 
 1) ซื้อได้ในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด 
 2) ซื้อได้ในราคาเท่ากับท้องตลาด 
การต่อรองราคาซ้ือขายผลผลิต 
 1) สามารถต่อรองราคาซื้อขายผลผลิตได้ 
 2) ไม่สามารถต่อรองราคาซื้อขายผลผลิตได้ 
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รายการ ระดับความพึงพอใจ 
(1 – 5) 

เหตุผลประกอบ 

6. ท่านคิดว่าจากการด าเนินการกลุ่มแปลงใหญ่ที่ผ่านมา 
ท่านคิดว่ากลุ่มแปลงใหญ่ของท่านประสบความส าเร็จใน
ระดับใด 

  

หมายเหตุ : ระดับคะแนน 1=น้อยสุด, 2=น้อย, 3=ปานกลาง, 4=มาก, 5=มากที่สุด  
5.2 ความพึงพอใจต่อการท างานของผู้จัดการแปลง 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

(1 – 5) 
เหตุผลประกอบ 

1.ท่านมีความพึงพอใจต่อความรู้ความสามารถของผู้จัดการ
แปลงในระดับใด 

  

2.ท่านมีความพึงพอใจต่อความสามารถในการบริหารจัดการ
กลุ่มของผู้จัดการแปลงในระดับใด 

  

3.ท่านมีความพึงพอใจต่อการประสานความร่วมมือใน
หน่วยงานต่างๆของผู้จัดการแปลงในระดับใด 

  

4.ท่านมีความพึงพอใจต่อการประสานการเชื่อมโยงตลาด
ของผู้จัดการแปลงในระดับใด 
 

  

5.ท่านมีความพึงพอใจต่อการประสานการจัดประชุม/อบรม
ความรู้ของผู้จัดการแปลงในระดับใด 

  

6.ท่านมีความพึงพอใจต่อการท างานของผู้จัดการแปลงใน
ภาพรวมในระดับใด 

  

หมายเหตุ : ระดับคะแนน 1=น้อยสุด, 2=น้อย, 3=ปานกลาง, 4=มาก, 5=มากที่สุด 

ส่วนที่ 6 ความย่ังยืนของโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
1. ท่านคิดว่าโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่เป็นประโยชน์กับตัวท่าน หรือไม่เพราะอะไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
1. เป็นประโยชน์  เพราะ1) ลดต้นทุน2) เพิ่มผลผลิต 3) มีตลาดรองรับผลผลิต4) การรวมกลุ่มสร้างอ านาจการต่อรอง 
5) ผลผลิตมีคณุภาพเป็นท่ีต้องการของตลาด 6) มีรายได้เพิ่มขึ้น 7) อื่นๆ ระบุ................................... 
2. ไม่เป็นประโยชน์เพราะ............................................................................................................................................................................... 

2. ท่านคิดว่าโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ควรด าเนินการต่อหรือไม่หลังจากด าเนินการมา 3 ปี เพราะอะไร 
 1 ด าเนินการต่อ เนื่องจาก........................................................................................................................................................................... 
 2 ไม่ด าเนินการต่อ เนื่องจาก........................................................................................................................................................................ 
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ส่วนที่ 7  ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการ 

ประเด็นปัญหา/อุปสรรคท่ีส าคัญ ข้อเสนอแนะ 

ด้านการผลิต  

1.ขาดแหล่งน้ าในท าการเกษตร  

2. ความผันผวนของสภาพภูมอิากาศ(ฝนแล้ง น้ าท่วม เป็นต้น)  

3. เกษตรกรสูงวัย ส่งผลให้การน าองค์ความรู้ไปปฏิบตัิได้ล าบาก  

4. เทคโนโลยีเคร่ืองจักรกลที่น าเข้ามาส่งเสริมไม่ตรงกับความต้องการของกลุ่ม  

5. เทคโนโลยีเคร่ืองจักรกลที่น าเข้ามาส่งเสริมไม่เพียงพอต่อความต้องการกลุ่ม  

6. องค์ความรู้ที่เข้ามาส่งเสริมเป็นความรู้เดิมๆ ไมส่่งผลใหป้รับเปลี่ยนดขีึ้น  

7. ขาดเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เขา้มาส่งเสริมในแปลงใหญ ่  

8.โรคระบาด ศัตรูพืช  

9.ขาดเงินทุนหมุนเวียน  

10. ราคาปจัจัยการผลิตปรับตวัสูงขึ้น  

11.อื่นๆ ระบุ...........................................................  

12.อื่นๆ ระบุ...........................................................  

ด้านการตลาด  

1.ราคารับซื้อผลผลิตของภาคเอกชนที่ท าร่วมกันไว้ยังเป็นไปตามกลไกตลาด  

2.แหล่งรับซื้อผลผลิตที่ท าข้อตกลงร่วมกันไว้อยู่ไกลจากพื้นท่ีแปลงใหญ่ไม่   
      คุ้มกันการน าไปจ าหน่าย 

 

3. ขั้นตอนการรับซื้อผลผลิตของภาคเอกชนท่ีท าร่วมกันไว้มีหลายขั้นตอน 
        ไม่สะดวกในการน าไปจ าหน่าย 

 

4. ไม่ทราบเง่ือนไขการรับซื้อผลผลิตของภาคเอกชน  

5. สินค้าเกษตรปลอดภัย ขายได้ในราคาทั่วไป ไม่จูงใจให้ท าการผลิต  

6.อื่นๆ ระบุ...........................................................  

7.อื่นๆ ระบุ...........................................................  

ด้านการบริหารจัดการ  

1.สมาชิกเข้าร่วมโครงการจ านวนมาก การส่งเสริมไม่ทั่วถึง  

2. พื้นที่แปลงไกลกัน หลายต าบล ส่งผลให้การบริหารจัดการยาก  

3. สมาชิกบางกลุ่มไม่ให้ความร่วมมือ  

4. คณะกรรมการกลุ่มขาดความยุติธรรม ส่งเสริมเฉพาะกลุ่ม  

5. คณะกรรมการกลุ่มขาดความโปร่งใสในการบริหารจัดการกลุ่ม  

6.อื่นๆระบุ..........................................................  

7.อื่นๆ ระบุ...........................................................  
ชือ่/สุกลผู้สัมภาษณ์ ..................................................................... วัน/เดือน/ปีท่ีสัมภาษณ.์............................................................................. 
โดย ศูนย์ประเมินผล และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 -12 ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร บางเขน กรุงเทพมหานคร โทร. 02-579-0555  
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แบบ 2.2สัมภาษณ์เกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการ 
 เพื่อประเมินผลโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญป่ีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

โดย สศท. …………….  ศปผ. 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.1 ชื่อเกษตรกร (นาย/นาง/นางสาว)............................... สกุล .....................ที่อยู่บ้านเลขท่ี ....... หมูท่ี ่......ชื่อบ้าน..................ต าบล ............... 
อ าเภอ .......................จังหวัด .......................เบอรโ์ทรศัพท์ ..................... เลขท่ีบตัรประชาชน---- 
1.2 เพศและอายุ 1) ชาย  2) หญิงอายุ.........ป ี
1.3 จ านวนสมาชิกในครัวเรือน/จ านวนแรงงานที่ท าการเกษตร 
      1) จ านวนสมาชิกในครัวเรือน.............................คน             
      2) จ านวนสมาชิกที่อยู่ในวัยแรงงาน...................คน  
          2.1) จ านวนแรงงานท่ีท างานภาคการเกษตร...................คน  2.2) จ านวนแรงงานท่ีอยู่นอกภาคเกษตร............คน 
1.4 ประสบการณ์ท าการเกษตร...............ปี  
1.5 จ านวนพ้ืนที่ถือครองท้ังหมด............ ไร่ (ในการเกษตร ของตนเอง..........ไร่ เช่า..........ไร่ ที่สาธารณะ.........ไร่) 
                                                      (นอกการเกษตร ของตนเอง.........ไร่ เช่า.........ไร่ ท่ีสาธารณะ.........ไร่ ) 
1.6ระดับการศึกษา  1) ไม่ได้เรียน 

 2)  จบช้ันประถม ระบุ........ (ประถม 1 = 1 , ประถม 2 = 2 , ประถม 3 = 3 , ประถม 4 = 4 , ประถม 5 = 5 , ประถม 6 = 6 ) 
 3) จบมัธยมต้น ระบุ..............(ม. 1 = 7 , ม. 2 = 8 , ม. 3 = 9 ) 
 4) จบมัธยมปลาย ระบุ............. (ม. 4 = 10 , ม. 5 = 11 , ม. 6 = 12) 
 5) จบปวช. ระบุ............... (ปวช. ปี 1 = 10,ปวช. ปี 2 = 11,ปวช. ปี 3 = 12 ) 
 6) จบปวส. ระบุ............ (ปวส. ปี 1 = 13 ,ปวส. ปี 2 = 14 ) 
 7)  จบปริญญาตรี ระบุ..........(จบแค่ 4 ปี กรณีจบเกิน 4 ปีให้ลงเลข 16)  ป.ตรี ปี 1 = 13 , ปี 2 = 14 , ปี 3 = 15, ปี 4 = 16  
 8) จบปริญญาโท ระบุ......... (จบแค่ 2 ปี กรณีจบเกิน 2 ปีให้ลงเลข 18)  ป.โท ปี 1 = 17 , ปี 2 = 18 
 9) จบปริญญาเอก ระบุ......... (จบแค่ 3 ปี กรณีจบเกิน 3 ปีให้ลงเลข 21) ป.เอก ปี 1 = 19, ปี 2 = 20, ปี 3 = 21  
 10) อื่นๆ = 99 

1.7 อาชีพหลัก 
( ตอบ 1 อาชีพหลัก) 
“โดยใช้เกณฑร์ายได”้ 

 1) ไม่มีงานท า/รองานใหม่  2) ปลูกพืช  3) เลี้ยงสัตว์  4) ประมง  5) รับจ้างเกษตร  6) รับจ้างนอกการเกษตร  
 7) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว  8) ท าโรงงานหรือบริษัท    9) เรียนหนังสือ  10) ท างานต่างประเทศ  
 11) รับราชการ/เงินเดือนประจ า  12) รับงานมาท าท่ีบ้าน      13) อื่นๆ ระบุ................................................ 

1.8 อาชีพรอง 
( ตอบ 1 อาชีพรอง) 
“โดยใช้เกณฑร์ายได”้ 

 1) ไม่มีงานท า/รองานใหม่  2) ปลูกพืช  3) เลี้ยงสัตว์  4) ประมง  5) รับจ้างเกษตร  6) รับจ้างนอกการเกษตร  
 7) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว   8) ท าโรงงานหรือบริษัท    9) เรียนหนังสือ  10) ท างานต่างประเทศ  
 11) รับราชการ/เงินเดือนประจ า  12) รับงานมาท าท่ีบ้าน      13) อื่นๆ ระบุ................................................ 

1.9 การใช้ประโยชน์
พ้ืนที่การเกษตร 
(รวมเช่าและให้ท าฟรี) 
 

 1) นาข้าวขึ้นน้ า  2) นาลุ่มปานกลาง  3) ที่นาดอน  4) ที่พืชไร่  5) ที่สวนไม้ผล  6) ที่ไม้ยืนต้น    
 7) ที่สวนผัก  8) ไม้ดอกไม้ประดับ  9) ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์  10) ที่รกร้างว่างเปล่า  11) ท่ีป่าถือครอง  
 12) ที่ห้วย หนอง คลอง บึง  13) ที่เพาะเลี้ยงประมง   14) ที่เลี้ยงปศุสัตว์  
 15) ที่ท าฟาร์มผสม/ผสมผสาน  อื่นๆ (ระบุ)............................  
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ โดยจัดล าดับความส าคัญ1 2 3 4 5 .........) 

1.10 แหล่งน้ าการเกษตร  1)  น้ าฝน  2) น้ าชลประทาน  3) สูบเองจากแหล่งน้ าธรรมชาติ  4) บ่อ/สระในไร่นา  5) ขุดเจาะบ่อบาดาลด้วยทุนส่วนตัว  
 6) โครงการราชการสูบจากแหล่งน้ าธรรมชาติ   7) โครงการเอกชนสูบจากแหล่งน้ าธรรมชาติ  
 8) กลุ่ม/สถาบันเกษตรกรสูบจากแหล่งน้ าธรรมชาติ   9) ซื้อจากผู้ให้บริการ 
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ โดยจัดล าดับความส าคัญ1 2 3 4 5 .........) 

1.11 ข้อมูลการเข้าร่วม
โครงการต่างๆ 

 1) ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  2) ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่  
 3) บริหารจัดการทรัพยากรน้ า  4) บริหารจัดการพื้นที่เกษตรตามที่การเกษตรเชิงรุก (Zoning by Agri-Map)  
 5) แผนการผลติและการตลาดข้าวครบวงจร  6) พัฒนาเกษตรสู่ Smart Farmer  
 7) พัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ  8) ธนาคารสินค้าเกษตร  
 9) เกษตรอินทรีย์ 10) ส่งเสริมเกษตรทฤษฏีใหม่  
 
 

ล าดับท่ี........... 

ส าหรับแปลงใหญ่ ปี 2560 



136 
 

11) แก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย (IUU) 12) พัฒนาศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าว  
13) ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้า และการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรทดแทนแรงงาน 14) ตลาดสินค้าเกษตร  
15) พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสูม่าตรฐาน GAP 16) ช่วยเหลือด้านหนีส้ินสมาชิกสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร 
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อโดยใส่เคร่ืองหมาย ) 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลโครงการ 
2.1กลุ่มสนิค้า/ชนิดสินค้าแปลงใหญ่ 
 1 ข้าว      2 พืชไร่ .......(1 มันส าปะหลัง  

2 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 3 สับปะรด 4 อ้อย
โรงงาน 5ถั่วเหลือง 6ถั่วลิสง)   

 3 ไม้ยืนต้น.....(1 ปาล์มน้ ามัน 
2 ยางพารา 3 กาแฟ 4อื่นๆ(ระบุ
.......................)  

 4 ผัก/สมุนไพร.....(1 ผัก/สมุนไพร  
2 หอมแดง 3 อื่นๆ(ระบุ)...........................) 

 5 ไม้ผล....(1 ทุเรียน 2 มะม่วง 3 มังคุด 
4 ล าไย 5 ส้มโอ 6 กล้วยน้ าว้า 7 กล้วยหอม  
8 อื่นๆ (ระบุ)..............................................)   

 6 หม่อนไหม    7 ไม้ดอกไม้ประดับ..... (1 
กล้วยไม ้2 ไม้ดอกไมป้ระดับ 3 
เบญจมาศ) 

 8 ปศุสัตว์...  (1 กระบอื 2 โคเนือ้ 3 โคนม 
4 ไก่พื้นเมือง 5 แพะ 6 อื่นๆ.........................) 

 9 ประมง .........(1 กุ้งก้ามกราม2 กุ้งทะเล 
3 ปลานิล 4 ปลาตะเพียบ)  

 10 แมลงเศรษฐกิจ…….(1ชันโรง 2ผึ้ง 
3ผึ้งโพรง 4 จิ้งหรีด) 

  

2.2 พ้ืนที่เข้าร่วมโครงการ  ..................................  ไร่  (ด้านปศุสัตว์) จ านวนทั้งหมด............................ตัว (ณ 30 ก.ย. 61) 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลการด าเนินงานโครงการ 
3.1การได้รับการส่งเสริมและผลที่เกิดขึ้นในแต่ละกิจกรรมของโครงการ 
โปรดท าเครื่องหมาย ในช่องที่ท่านได้รับ ส่งเสริม เข้าร่วม สนับสนุน จากการด าเนินงานโครงการ 

กิจกรรม 1.ไม่ได้รับ/ไม่มี 2. ได้รับ/มี ผลการด าเนินการ/ผลที่เกิดขึ้น 
1การถ่ายทอดความรู้ (เน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพ/นวัตกรรม)    
   1.1 การส่งเสรมิองค์ความรูเ้พิ่มประสทิธิภาพการผลิต/นวัตกรรม 
       เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต/นวัตกรรม เช่น เครื่องหยอด
เมล็ดพันธ์ุ การใช้สูตรอาหารอมรฟีดในฟาร์มประมง การผลิต
อาหาร Total mixed ration (TMR) ในฟาร์มโคนม เป็นต้น 

  การน าความรู้ เพิ่ มประสิทธิภาพการผลิต /
นวัตกรรมไปปฏิบัติ 
1.ปฏิบัติ  
2.ไม่ปฏิบัติเนื่องจาก...................................... 
.............................................................................. 

   1.2 การสร้างความเข้มแข็งกลุ่ม    
        1) การส่งเสริมวางแผนบริหารจัดการกลุ่มรวมกัน    1.เข้าร่วมวางแผนกลุ่ม  

2. ไม่เข้าร่วม เนื่องจาก................................. 
        2) การส่งเสริมการรวมกลุ่มซื้อปัจจัยการผลิต    1.ปฏิบัติ 2. ไม่ปฏิบัติเนื่องจาก................... 
        3) การส่งเสริมการรวมกลุ่มกันผลิต    1.ปฏิบัติ 2. ไม่ปฏิบัติเนื่องจาก................... 
        4) การส่งเสริมการรวมกลุ่มจ าหน่ายผลผลิต    1.ปฏิบัติ 2. ไม่ปฏิบัติเนื่องจาก................... 
   1.3 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเพื่อได้รับการรับรอง
มาตรฐาน GAP/อินทรีย์/RSPOปาล์มน้ ามัน อ่ืนๆ................. 

  1.ไดร้ับการรับรอง  2.อยู่ระหว่างขอการรับรอง 
3.ไม่ได้รับรอง เนื่องจาก.................................... 

   1.4 การถ่ายทอดความรู้การพัฒนาการตลาด    1.ปฏิบัติ 2. ไม่ปฏิบัติเนื่องจาก................... 
   1.5 การพัฒนาเกษตรกรเป็น Smart Farmer   1.เป็น Smart Farmer 2.ไม่เป็น 
   1.6 มีแปลงเรียนรู้/แปลงสาธิตเพิ่มประสิทธิภาพ   1.ใช้ประโยชน์ 

2.ไม่ใช้ประโยชน์ เนื่องจาก............................. 
   1.7 อบรมการท าบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ   1.ท าทุกขั้นตอน2.ท าไม่ทุกขั้นตอน3.ไม่ท า 
2. การสนับสนุนปัจจัยการผลิต/เคร่ืองจักรกล/แหล่งน้ า    
   2.1 มีการสนับสนุนแหล่งน้ าในแปลงใหญ่   1.ใช้ประโยชน์ 

2.ไม่ใช้ประโยชน์เนื่องจาก............................... 
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กิจกรรม 1.ไม่ได้รับ/ไม่มี 2. ได้รับ/มี ผลการด าเนินการ/ผลที่เกิดขึ้น 
   2.2 ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต  
        เช่น เมล็ดพันธ์ุข้าว พันธุ์สัตว์ (ประมง ปศุสัตว์) น้ าหมัก
ชีวภาพ หัวเช้ือจุลินทรีย์ เป็นต้น 

  ปัจจัยการผลิตที่ได้รับการสนับสนุน 
1.พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ (1) ใช้ประโยชน์ (2) ไม่ใช้ 
      ประโยชน์ เนื่องจาก................................... 
2.วัสดุทางการเกษตร(1) ใช้ประโยชน์(2) ไม่ใช้ 
      ประโยชน์ เนื่องจาก................................... 
3.อุปกรณ์ เครื่องมือการเกษตร(1) ใช้ประโยชน ์
(2) ไม่ใช้ประโยชน์ เนื่องจาก......................... 
 อื่นๆ ระบุ......................................................... 

   2.3 การสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตร   เครื่องจักรกลฯที่ได้รับการสนับสนุน 
1..................................(1) น าไปใช้(2) ไม่ใช้ 
2..................................(1) น าไปใช้(2) ไม่ใช้
3..................................(1) น าไปใช้(2) ไม่ใช้ 
ไม่ใช้เนื่องจาก................................................... 

  2.4 การพัฒนาคุณภาพดิน(กลุ่มพืช)    
        1) ไถกลบตอซัง งดเผาฟางและตอซังพืช    1.ปฏิบัติ 2. ไม่ปฏิบัติเนื่องจาก................... 
        2) การปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบ ารุงดิน    1.ปฏิบัติ 2. ไม่ปฏิบัติเนื่องจาก................... 
        3) ส่งเสริม/สาธิตการปรับปรุงพ้ืนท่ีดินกรด    1.ปฏิบัติ 2. ไม่ปฏิบัติเนื่องจาก................... 
        4) การผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน    1.ปฏิบัติ 2. ไม่ปฏิบัติเนื่องจาก................... 
        5) ผลิตน้ าหมักชีวภาพ    1.ปฏิบัติ 2. ไม่ปฏิบัติเนื่องจาก................... 
  2.5 การพัฒนาคุณภาพน้ า (กลุ่มประมง)    
       1) ส่งเสริมการใช้หัวเช้ือจุลินทรีย์ในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ า    1.ปฏิบัติ 2. ไม่ปฏิบัติเนื่องจาก................... 
       2) การตรวจคัดกรองโรควิเคราะห์สารตกค้าง    1.ปฏิบัติ 2. ไม่ปฏิบัติเนื่องจาก................... 
 2.6 การพัฒนาคุณภาพฟาร์ม (กลุ่มปศุสัตว/์กลุ่มแมลงเศรษฐกิจ)    
      1) การส่งเสริมการดูแลฟาร์มที่ทุกวิธี    1.ปฏิบัติ 2. ไม่ปฏิบัติเนื่องจาก................... 
      2) การตรวจโรคในฟาร์ม    1.ปฏิบัติ 2. ไม่ปฏิบัติเนื่องจาก................... 
3. การยกระดับมาตรฐานและเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร    
    3.1 การให้ความรู้การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ    1.ปฏิบัติ 2. ไม่ปฏิบัติเนื่องจาก................... 
    3.2 การสร้างมลูค่าเพิม่/แปรรปู    1.ปฏิบัติ 2. ไม่ปฏิบัติเนื่องจาก................... 
4. การเชื่อมโยงการตลาด    
   4.1 การท าข้อตกลงซื้อขายผลผลิตร่วมกัน (MOU)   1.น าไปจ าหน่าย2.ไม่น าไปจ าหน่าย  

เนื่องจาก....................................................................... 
(1)ราคาสูงขึ้น(2)เท่าเดิม (3)ลดลง 

   4.2 การส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตกลุ่ม   1.การร่วมท าผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม 
1)ร่วมท า2)ไม่ร่วมท าเนื่องจาก.................... 
2.การร่วมขายผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม 
1)ร่วมขาย 
2)ไม่ร่วมขายเนื่องจาก......................................................... 
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ส่วนที่ 4 ผลกระทบของโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (หลังเข้าร่วมโครงการมา 2 ปี) 

เป้าหมาย 5 ด้าน ผลกระทบโครงการ (เฉพาะสินค้าที่เข้าร่วมโครงการ) 
 1.1 การเปลีย่นแปลงของปจัจัยการผลิต (ด้านพืช) 

                                                                                                                          หน่วย : ต่อไร่ 
1. ด้านการลดต้นทุนการผลิต ปัจจัยการผลิตที่

เปลี่ยนแปลง* 
ก่อนโครงการ (ปี 2559/60) หลังโครงการ (ปี 2561/62) 

 ปริมาณ1/ 
(กก.) 

มูลค่า 
(บาท) 

ปริมาณ1/ 
(กก.) 

มูลค่า 
(บาท) 

 1) ค่าพันธุ์     
 2) การใช้ปุ๋ย      
 - เคมี     
    - อินทรีย์     
 3) สารเคมี     
 4) ค่าเตรียมดิน+ค่าปลูก     
 5) ค่าเก็บเกี่ยว+ค่าขนส่ง     
 6) อื่นๆ...............................     
 7) อื่นๆ...............................     
 หมายเหตุ : *ค่าปัจจัยการผลิตรวมที่เป็นเงินสด และไม่เป็นเงินสด 

                 1/ปริมาณปัจจัยการผลิตหน่วย กก./ไร่ 
     ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนการผลิต (ด้านพืช) 

 ลดลง 1) 1-5% 2) 5.1-10%  3) 10.1-15% 4) 15.1-20%  5) มากกว่า 20.10% 

 เท่าเดิม 

 เพิ่มขึน้ เนื่องจาก......................................................................................................................... 

1.2 การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยการผลิต (ด้านประมง/ด้านปศุสัตว์) 
                                                                                                                     หน่วย : ต่อฟาร์ม 

 ปัจจัยการผลิตที่
เปลี่ยนแปลง* 

ก่อนโครงการ (ปี 2559/60) หลังโครงการ (ปี 2561/62) 
1. ด้านการลดต้นทุนการผลิต (ต่อ) ปริมาณ 

(กก.) 
มูลค่า 
(บาท) 

ปริมาณ 
(กก.) 

มูลค่า 
(บาท) 

 1) ค่าพันธุ์     
 2) ค่าการผสมพันธ์ุ     
 3) ค่าอาหาร     

 4) ค่ายารักษาโรค     
 5) ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง      
 6) ค่าไฟฟ้า     
 7) ค่าดูแลรักษา     
 8) อื่นๆ...........................     
 9) อื่นๆ..............................     
 หมายเหตุ : ค่าปัจจัยการผลิตรวมที่เป็นเงินสด และไม่เป็นเงินสด 

     ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนการผลิต (ด้านประมง/ด้านปศุสัตว์) 

 ลดลง 1) 1-5% 2) 5.1-10%  3) 10.1-15% 4) 15.1-20%  5) มากกว่า 20.10% 

 เท่าเดิม 

 เพิ่มขึน้ เนื่องจาก........................................................................................................................ 
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2. ด้านการเพ่ิมผลผลิตต่อหน่วย 

2.1 การเปลี่ยนของผลผลิต 
          กลุ่มสินค้า ก่อนโครงการ (ปี2559/60) หลังโครงการ (ปี 2561/62) 
ด้านพืช (กก./ไร่)   
ด้านปศุสัตว์/ประมง   

- กก./ฟาร์ม   
   - ตัว/ฟาร์ม   

 

 2.2 ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของผลผลิตต่อหน่วย 
เพิ่มขึ้น1) 1-5% 2) 5.1-10% 3) 10.1-15% 4) 15.1-20% 5) มากกว่า 20.10% 

 เท่าเดิม 
 ลดลง  เนื่องจาก......................................................................................................................... 

  หมายเหตุ : สินค้าที่มีการเพาะปลูก 2 รอบ เช่น ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสตัว์ เป็นต้น ยดึช่วงเพาะปลูกฤดฝูนเท่านัน้ (ปลูก 1 พ.ค. – 31 ต.ค.) 

  ส่วนที่ 5 ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการฯ 
5.1 ผลการด าเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

รายการ ระดับความพึงพอใจ 
(1 – 5) 

เหตุผลประกอบ 

1.ท่านมีความพึงพอใจต่อการลดต้นทุนการผลิตในระดับใด    

2.ท่านมีความพึงพอใจต่อการเพิ่มผลผลิตในระดับใด   

3.ท่านมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณภาพผลผลิตในระดับใด   

4.ท่านมีความพึงพอใจต่อการเช่ือมโยงตลาดในระดับใด   

5.ท่านมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการกลุ่มในระดับใด 
 

  

 ก่อนมีโครงการ (ปี2559/60) หลังมีโครงการปี 2561/62 

3. ด้านการพัฒนาคุณภาพผลผลิต  1)ได้รับการรับรอง  
         (1) มาตรฐาน GAP 
         (2) เกษตรอินทรีย ์
        (3) อื่น ๆระบุ............ 

 2)ไม่ได้การรับรอง 

 1)ได้รับการรับรอง   
      (1) มาตรฐาน GAP 
      (2) เกษตรอินทรีย์ 
     (3) อื่น ๆระบุ...............   
 2) ไม่ได้การรับรอง    
       (1) อยู่ระหว่างตรวจรับรอง    
       (2) อยู่ระหว่างการปรับเปลีย่น 
       (3) ไม่ผลิตสินค้าตามมาตรฐาน 

4) ด้านการตลาด  
 1) น าไปขายเอกชนท่ีท าข้อตกลง (MOU)     
          (1) ขายได้ตามราคาที่ตกลง 
        (2) ไม่ได้ตามราคาที่ตกลง    
 2) ไม่น าไปขายเอกชนที่ท าข้อตกลง (MOU)  
        (1) แหล่งรับซื้ออยู่ไกล 
        (2) ขายได้ราคาตลาดทัว่ไป 
        (3) อื่นๆ.................................... 

5) ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม  
การซ้ือปัจจัยการผลิต 
 1) ซื้อได้ในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด 
 2) ซื้อได้ในราคาเท่ากับท้องตลาด 
การต่อรองราคาซ้ือขายผลผลิต 
 1) สามารถต่อรองราคาซื้อขายผลผลิตได้ 
 2) ไม่สามารถต่อรองราคาซื้อขายผลผลิตได้ 
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รายการ ระดับความพึงพอใจ 
(1 – 5) 

เหตุผลประกอบ 

6. ท่านคิดว่าจากการด าเนินการกลุ่มแปลงใหญ่ที่ผ่านมา 
ท่านคิดว่ากลุ่มแปลงใหญ่ของท่านประสบความส าเร็จใน
ระดับใด 

  

หมายเหตุ : ระดับคะแนน 1=น้อยสุด, 2=น้อย, 3=ปานกลาง, 4=มาก, 5=มากที่สุด 
5.2 ความพึงพอใจต่อการท างานของผู้จัดการแปลง 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

(1 – 5) 
เหตุผลประกอบ 

1.ท่านมีความพึงพอใจต่อความรู้ความสามารถของผู้จัดการ
แปลงในระดับใด 

  

2.ท่านมีความพึงพอใจต่อความสามารถในการบริหารจัดการ
กลุ่มของผู้จัดการแปลงในระดับใด 

  

3.ท่านมีความพึงพอใจต่อการประสานความร่วมมือใน
หน่วยงานต่างๆของผู้จัดการแปลงในระดับใด 

  

4.ท่านมีความพึงพอใจต่อการประสานการเช่ือมโยงตลาด
ของผู้จัดการแปลงในระดับใด 
 

  

5.ท่านมีความพึงพอใจต่อการประสานการจัดประชุม/อบรม
ความรู้ของผู้จัดการแปลงในระดับใด 

  

6.ท่านมีความพึงพอใจต่อการท างานของผู้จัดการแปลงใน
ภาพรวมในระดับใด 

  

หมายเหตุ : ระดับคะแนน 1=น้อยสุด, 2=น้อย, 3=ปานกลาง, 4=มาก, 5=มากที่สุด 

ส่วนที่ 6 ความย่ังยืนของโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
1. ท่านคิดว่าโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่เป็นประโยชน์กับตัวท่าน หรือไม่เพราะอะไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
1. เป็นประโยชน์  เพราะ1) ลดต้นทุน2) เพิ่มผลผลิต 3) มีตลาดรองรับผลผลิต4) การรวมกลุม่สรา้งอ านาจการต่อรอง 
5) ผลผลิตมีคณุภาพเป็นที่ต้องการของตลาด 6) มีรายได้เพิ่มขึ้น 7) อื่นๆ ระบุ................................... 
2. ไม่เป็นประโยชน์เพราะ............................................................................................................................................................................... 

2. ท่านคิดว่าโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ควรด าเนินการต่อหรือไม่ หลังจากด าเนินการมา 2 ป ีเพราะอะไร 
 1 ด าเนินการต่อ เนื่องจาก........................................................................................................................................................................... 
 2 ไม่ด าเนินการต่อ เนื่องจาก........................................................................................................................................................................ 
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ส่วนที่ 7  ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการ 

ประเด็นปัญหา/อุปสรรคท่ีส าคัญ ข้อเสนอแนะ 

ด้านการผลิต  

1.ขาดแหล่งน้ าในท าการเกษตร  

2. ความผันผวนของสภาพภูมอิากาศ(ฝนแล้ง น้ าท่วม เป็นต้น)  

3. เกษตรกรสูงวัย ส่งผลให้การน าองค์ความรูไ้ปปฏิบตัิได้ล าบาก  

4. เทคโนโลยีเครื่องจักรกลที่น าเข้ามาส่งเสริมไม่ตรงกับความต้องการของกลุ่ม  

5. เทคโนโลยีเครื่องจักรกลที่น าเข้ามาส่งเสริมไม่เพียงพอต่อความต้องการกลุ่ม  

6. องค์ความรู้ที่เข้ามาส่งเสริมเป็นความรู้เดิมๆ ไมส่่งผลใหป้รับเปลี่ยนดีขึ้น  

7. ขาดเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เขา้มาส่งเสริมในแปลงใหญ ่  

8.โรคระบาด ศตัรูพืช  

9.ขาดเงินทุนหมุนเวียน  

10. ราคาปัจจัยการผลิตปรบัตวัสูงข้ึน  

11.อื่นๆ ระบุ...........................................................  

12.อื่นๆ ระบุ...........................................................  

ด้านการตลาด  

1.ราคารับซื้อผลผลิตของภาคเอกชนที่ท าร่วมกันไว้ยังเป็นไปตามกลไกตลาด  

2.แหล่งรับซื้อผลผลิตที่ท าข้อตกลงร่วมกันไว้อยู่ไกลจากพื้นท่ีแปลงใหญ่ไม่   
      คุ้มกันการน าไปจ าหน่าย 

 

3. ขั้นตอนการรับซื้อผลผลิตของภาคเอกชนท่ีท าร่วมกันไว้มีหลายขั้นตอน 
        ไม่สะดวกในการน าไปจ าหน่าย 

 

4. ไม่ทราบเงื่อนไขการรับซื้อผลผลิตของภาคเอกชน  

5. สินค้าเกษตรปลอดภัย ขายได้ในราคาทั่วไป ไม่จูงใจให้ท าการผลิต  

6.อื่นๆ ระบุ...........................................................  

7.อื่นๆ ระบุ...........................................................  

ด้านการบริหารจัดการ  

1.สมาชิกเข้าร่วมโครงการจ านวนมาก การส่งเสริมไม่ทั่วถึง  

2. พ้ืนท่ีแปลงไกลกัน หลายต าบล ส่งผลให้การบริหารจัดการยาก  

3. สมาชิกบางกลุ่มไม่ให้ความร่วมมือ  

4. คณะกรรมการกลุ่มขาดความยุติธรรม ส่งเสริมเฉพาะกลุ่ม  

5. คณะกรรมการกลุ่มขาดความโปร่งใสในการบริหารจัดการกลุ่ม  

6.อื่นๆระบุ..........................................................  

7.อื่นๆ ระบุ...........................................................  
ช่ือ/สุกลผู้สัมภาษณ์ ..................................................................... วัน/เดือน/ปีท่ีสัมภาษณ.์............................................................................. 
โดย ศูนย์ประเมินผล และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 -12 ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร บางเขน กรุงเทพมหานคร โทร. 02-579-0555  
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แบบ 2.3สัมภาษณ์เกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการ 
 เพื่อประเมินผลโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญป่ีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

โดย  สศท. …………….   ศปผ. 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.1 ชื่อเกษตรกร (นาย/นาง/นางสาว)............................... สกุล .....................ที่อยู่บ้านเลขท่ี ....... หมูท่ี ่......ชื่อบ้าน..................ต าบล ............... 
อ าเภอ .......................จังหวัด .......................เบอรโ์ทรศัพท์ ..................... เลขท่ีบตัรประชาชน---- 
1.2 เพศและอายุ 1) ชาย  2) หญิงอายุ.........ป ี
1.3 จ านวนสมาชิกในครัวเรือน/จ านวนแรงงานที่ท าการเกษตร 
      1) จ านวนสมาชิกในครัวเรือน.............................คน             
      2) จ านวนสมาชิกที่อยู่ในวัยแรงงาน...................คน  
          2.1) จ านวนแรงงานท่ีท างานภาคการเกษตร...................คน  2.2) จ านวนแรงงานท่ีอยู่นอกภาคเกษตร............คน 
1.4 ประสบการณ์ท าการเกษตร...............ปี  
1.5 จ านวนพ้ืนที่ถือครองท้ังหมด............ ไร่ (ในการเกษตร ของตนเอง..........ไร่ เช่า..........ไร่ ที่สาธารณะ.........ไร่) 
                                                      (นอกการเกษตร ของตนเอง.........ไร่ เช่า.........ไร่ ท่ีสาธารณะ.........ไร่ ) 
1.6ระดับการศึกษา  1) ไม่ได้เรียน 

 2)  จบช้ันประถม ระบุ........ (ประถม 1 = 1 , ประถม 2 = 2 , ประถม 3 = 3 , ประถม 4 = 4 , ประถม 5 = 5 , ประถม 6 = 6 ) 
 3) จบมัธยมต้น ระบุ..............(ม. 1 = 7 , ม. 2 = 8 , ม. 3 = 9 ) 
 4) จบมัธยมปลาย ระบุ............. (ม. 4 = 10 , ม. 5 = 11 , ม. 6 = 12) 
 5) จบปวช. ระบุ............... (ปวช. ปี 1 = 10,ปวช. ปี 2 = 11,ปวช. ปี 3 = 12 ) 
 6) จบปวส. ระบุ............ (ปวส. ปี 1 = 13 ,ปวส. ปี 2 = 14 ) 
 7)  จบปริญญาตรี ระบุ..........(จบแค่ 4 ปี กรณีจบเกิน 4 ปีให้ลงเลข 16)  ป.ตรี ปี 1 = 13 , ปี 2 = 14 , ปี 3 = 15, ปี 4 = 16  
 8) จบปริญญาโท ระบุ......... (จบแค่ 2 ปี กรณีจบเกิน 2 ปีให้ลงเลข 18)  ป.โท ปี 1 = 17 , ปี 2 = 18 
 9) จบปริญญาเอก ระบุ......... (จบแค่ 3 ปี กรณีจบเกิน 3 ปีให้ลงเลข 21) ป.เอก ปี 1 = 19, ปี 2 = 20, ปี 3 = 21  
 10) อื่นๆ = 99 

1.7 อาชีพหลัก 
( ตอบ 1 อาชีพหลัก) 
“โดยใช้เกณฑร์ายได”้ 

 1) ไม่มีงานท า/รองานใหม่  2) ปลูกพืช  3) เลี้ยงสัตว์  4) ประมง  5) รับจ้างเกษตร  6) รับจ้างนอกการเกษตร  
 7) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว  8) ท าโรงงานหรือบริษัท    9) เรียนหนังสือ  10) ท างานต่างประเทศ  
 11) รับราชการ/เงินเดือนประจ า  12) รับงานมาท าท่ีบ้าน      13) อื่นๆ ระบุ................................................ 

1.8 อาชีพรอง 
( ตอบ 1 อาชีพรอง) 
“โดยใช้เกณฑร์ายได”้ 

 1) ไม่มีงานท า/รองานใหม่  2) ปลูกพืช  3) เลี้ยงสัตว์  4) ประมง  5) รับจ้างเกษตร  6) รับจ้างนอกการเกษตร  
 7) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว   8) ท าโรงงานหรือบริษัท    9) เรียนหนังสือ  10) ท างานต่างประเทศ  
 11) รับราชการ/เงินเดือนประจ า  12) รับงานมาท าท่ีบ้าน      13) อื่นๆ ระบุ................................................ 

1.9 การใช้ประโยชน์
พ้ืนที่การเกษตร 
(รวมเช่าและให้ท าฟรี) 
 

 1) นาข้าวขึ้นน้ า  2) นาลุ่มปานกลาง  3) ที่นาดอน  4) ที่พืชไร่  5) ที่สวนไม้ผล  6) ที่ไม้ยืนต้น    
 7) ที่สวนผัก  8) ไม้ดอกไม้ประดับ  9) ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์  10) ที่รกร้างว่างเปล่า  11) ท่ีป่าถือครอง  
 12) ที่ห้วย หนอง คลอง บึง  13) ที่เพาะเลี้ยงประมง   14) ที่เลี้ยงปศุสัตว์  
 15) ที่ท าฟาร์มผสม/ผสมผสาน  อื่นๆ (ระบุ)............................  
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ โดยจัดล าดับความส าคัญ1 2 3 4 5 .........) 

1.10 แหล่งน้ าการเกษตร  1)  น้ าฝน  2) น้ าชลประทาน  3) สูบเองจากแหล่งน้ าธรรมชาติ  4) บ่อ/สระในไร่นา  5) ขุดเจาะบ่อบาดาลด้วยทุนส่วนตัว  
 6) โครงการราชการสูบจากแหล่งน้ าธรรมชาติ   7) โครงการเอกชนสูบจากแหล่งน้ าธรรมชาติ  
 8) กลุ่ม/สถาบันเกษตรกรสูบจากแหล่งน้ าธรรมชาติ   9) ซื้อจากผู้ให้บริการ 
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ โดยจัดล าดับความส าคัญ1 2 3 4 5 .........) 

1.11 ข้อมูลการเข้าร่วม
โครงการต่างๆ 

 1) ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  2) ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่  
 3) บริหารจัดการทรัพยากรน้ า  4) บริหารจัดการพื้นที่เกษตรตามที่การเกษตรเชิงรุก (Zoning by Agri-Map)  
 5) แผนการผลติและการตลาดข้าวครบวงจร  6) พัฒนาเกษตรสู่ Smart Farmer  
 7) พัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ  8) ธนาคารสินค้าเกษตร  
 9) เกษตรอินทรีย์ 10) ส่งเสริมเกษตรทฤษฏีใหม่  

ล าดับท่ี........... 

ส าหรับแปลงใหญ่ ปี 2561 
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11) แก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย (IUU) 12) พัฒนาศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าว  
13) ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้า และการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรทดแทนแรงงาน 14) ตลาดสินค้าเกษตร  
15) พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสูม่าตรฐาน GAP 16) ช่วยเหลือด้านหนีส้ินสมาชิกสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร 
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อโดยใส่เคร่ืองหมาย ) 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลโครงการ 
2.1กลุ่มสนิค้า/ชนิดสินค้าแปลงใหญ่ 
1 ข้าว       2 พืชไร่......(1 มันส าปะหลัง 2 ขา้วโพด เลีย้ง

สัตว์3 สับปะรด 4 อ้อยโรงาน 5 ถั่วเหลือง       
6 อื่นๆ (ระบุ)...................................)  

 3 ไม้ยืนต้น.....(1ปาล์มน้ ามัน 
2 ยางพารา 3 กาแฟ 4อื่นๆ 
(ระบุ)...................................))  

 4 ผัก/สมุนไพร.....(1 ผัก/สมุนไพร 2 หอมแดง
3 พริก 4 แตงโมอินทรีย์ 5 อื่นๆ (ระบุ)............ 
...................) 

 5 ไม้ผล.......(1 ทุเรียน 2 มะม่วง 3 มังคุด  
4 ล าไย 5 ส้มโอ 6 กล้วยน้ าว้า 7 กล้วยหอม 
8 อื่นๆ (ระบุ)..................)   

 6 หม่อนไหม    7 ไม้ดอกไม้ประดับ............         
(1 ไม้ดอกไม้ประดับ 2 ดาวเรือง 
3 ไทรประดับ) 

 8 ปศุสัตว์....(1 กระบอื 2 โคเนือ้ 3 โคนม4 
ไก่พื้นเมือง 5 แพะ 6 อื่นๆ(ระบุ)................... 
................................) 

 9 ประมง .......(1 กุ้งขาว 2 กุ้งก้ามกราม    
3 ปลานิล 4 ปลาหมอ 5 อื่นๆ(ระบุ..................)   

 10 แมลงเศรษฐกิจ.................(1ชันโรง  
2ผึ้งพันธุ์ 3ผึ้งโพรง 4 จิ้งหรีด) 

 11 อื่นๆ (นาเกลือ)   

2.2 พ้ืนที่เข้าร่วมโครงการ  ..................................  ไร่  (ด้านปศุสัตว์) จ านวนทั้งหมด............................ตัว (ณ 30 ก.ย. 61) 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลการด าเนินงานโครงการ 
3.1 การได้รับการส่งเสริมและผลที่เกิดขึ้นในแต่ละกิจกรรมของโครงการ 
โปรดท าเครื่องหมาย ในช่องที่ท่านได้รับ ส่งเสริม เข้าร่วม สนับสนุน จากการด าเนินงานโครงการ 

กิจกรรม 1.ไม่ได้รับ/ไม่มี 2. ได้รับ/มี ผลการด าเนินการ/ผลที่เกิดขึ้น 
1 การถ่ายทอดความรู้ (เน้นการลดต้นทุน/เพ่ิมผลผลิต)    
   1.1 การส่งเสริมองค์ความรู้การลดต้นทุน/เพิ่มผลผลิต 
     ลดต้นทุน/เพิ่มผลผลิต เช่น การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 
การ ใ ช้พั นธุ์ ดี  ก าร ใ ช้ปุ๋ ยอิ นทรี ย์ / ชี วภาพ การ ใ ช้หั ว
เชื้อจุลินทรีย์ เป็นต้น 

  การน าความรู้การการลดต้นทุน/เพิ่มผลผลิตไปปฏิบัติ 
1.ปฏิบัติ  
2.ไม่ปฏิบัติเนื่องจาก...................................... 
............................................................................. 
............................................................................ 

   1.2 การสร้างความเข้มแข็งกลุ่ม    
        1) การส่งเสริมวางแผนบริหารจัดการกลุ่มรวมกัน    1.เข้าร่วมวางแผนกลุ่ม  

2. ไม่เข้าร่วม เนื่องจาก................................. 
        2) การส่งเสริมการรวมกลุ่มซื้อปัจจัยการผลิต    1.ปฏิบัติ 2. ไม่ปฏิบัติเนื่องจาก................... 
        3) การส่งเสริมการรวมกลุ่มกันผลิต    1.ปฏิบัติ 2. ไม่ปฏิบัติเนื่องจาก................... 
        4) การส่งเสริมการรวมกลุ่มจ าหน่ายผลผลิต    1.ปฏิบัติ 2. ไม่ปฏิบัติเนื่องจาก................... 
  1.3 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเพื่อได้รับการรับรอง
มาตรฐาน GAP/อินทรีย์/RSPOปาล์มน้ ามัน อ่ืนๆ................. 

  1.ไดร้ับการรับรอง  2.อยู่ระหว่างขอการรับรอง 
3.ไม่ได้รับรอง เนื่องจาก.................................... 

  1.4 การถ่ายทอดความรู้การพัฒนาการตลาด    1.ปฏิบัติ 2. ไม่ปฏิบัติเนื่องจาก................... 
  1.5 การพัฒนาเกษตรกรเป็น Smart Farmer   1.เป็น Smart Farmer 2.ไม่เป็น 
  1.6 มีแปลงเรียนรู้/แปลงสาธิตเพิ่มประสิทธิภาพ   1.ใช้ประโยชน์ 

2.ไม่ใช้ประโยชน์ เนื่องจาก............................. 
   1.7 อบรมการท าบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ   1.ท าทุกขั้นตอน2.ท าไม่ทุกขั้นตอน3.ไม่ท า 
2. การสนับสนุนปัจจัยการผลิต/เคร่ืองจักรกล/แหล่งน้ า    
   2.1 มีการสนับสนุนแหล่งน้ าในแปลงใหญ่   1.ใช้ประโยชน์ 

2.ไม่ใช้ประโยชน์เนื่องจาก............................... 
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กิจกรรม 1.ไม่ได้รับ/ไม่มี 2. ได้รับ/มี ผลการด าเนินการ/ผลที่เกิดขึ้น 
   2.2 ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต  
        เช่น เมล็ดพันธ์ุข้าว พันธุ์สัตว์ (ประมง ปศุสัตว์) น้ าหมัก
ชีวภาพ หัวเช้ือจุลินทรีย์ เป็นต้น 

  ปัจจัยการผลิตที่ได้รับการสนับสนุน 
1.พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ (1) ใช้ประโยชน์ (2) ไม่ใช้ 
      ประโยชน์ เนื่องจาก................................... 
2.วัสดุทางการเกษตร(1) ใช้ประโยชน์(2) ไม่ใช้ 
      ประโยชน์ เนื่องจาก................................... 
3.อุปกรณ์ เครื่องมือการเกษตร(1) ใช้ประโยชน ์
(2) ไม่ใช้ประโยชน์ เนื่องจาก......................... 
 อื่นๆ ระบุ......................................................... 

    2.3 การสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตร   เครื่องจักรกลฯที่ได้รับการสนับสนุน 
1..................................(1) น าไปใช้(2) ไม่ใช้ 
2..................................(1) น าไปใช้(2) ไม่ใช้
3..................................(1) น าไปใช้(2) ไม่ใช้ 
ไม่ใช้เนื่องจาก................................................... 

   2.4 การพัฒนาคุณภาพดิน(กลุ่มพืช)    
        1) ไถกลบตอซัง งดเผาฟางและตอซังพืช    1.ปฏิบัติ 2. ไม่ปฏิบัติเนื่องจาก................... 
        2) การปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบ ารุงดิน    1.ปฏิบัติ 2. ไม่ปฏิบัติเนื่องจาก................... 
        3) ส่งเสริม/สาธิตการปรับปรุงพ้ืนท่ีดินกรด    1.ปฏิบัติ 2. ไม่ปฏิบัติเนื่องจาก................... 
        4) การผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน    1.ปฏิบัติ 2. ไม่ปฏิบัติเนื่องจาก................... 
        5) ผลิตน้ าหมักชีวภาพ    1.ปฏิบัติ 2. ไม่ปฏิบัติเนื่องจาก................... 
   2.5 การพัฒนาคุณภาพน้ า (กลุ่มประมง)    
       1) ส่งเสริมการใช้หัวเช้ือจุลินทรีย์ในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ า    1.ปฏิบัติ 2. ไม่ปฏิบัติเนื่องจาก................... 
       2) การตรวจคัดกรองโรควิเคราะห์สารตกค้าง    1.ปฏิบัติ 2. ไม่ปฏิบัติเนื่องจาก................... 
 2.6 การพัฒนาคุณภาพฟาร์ม (กลุ่มปศุสัตว/์กลุ่มแมลงเศรษฐกิจ)    
      1) การส่งเสริมการดูแลฟาร์มที่ทุกวิธี    1.ปฏิบัติ 2. ไม่ปฏิบัติเนื่องจาก................... 
      2) การตรวจโรคในฟาร์ม    1.ปฏิบัติ 2. ไม่ปฏิบัติเนื่องจาก................... 
3. การยกระดับมาตรฐานและเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร    
    3.1 การให้ความรู้การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ    1.ปฏิบัติ 2. ไม่ปฏิบัติเนื่องจาก................... 
    3.2 การสร้างมลูค่าเพิม่/แปรรปู    1.ปฏิบัติ 2. ไม่ปฏิบัติเนื่องจาก................... 
4. การเชื่อมโยงการตลาด    
   4.1 การท าข้อตกลงซื้อขายผลผลิตร่วมกัน (MOU)   1.น าไปจ าหน่าย2.ไม่น าไปจ าหน่าย  

เนื่องจาก....................................................................... 
(1)ราคาสูงขึ้น(2)เท่าเดิม (3)ลดลง 

   4.2 การส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตกลุ่ม   1.การร่วมท าผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม 
1)ร่วมท า2)ไม่ร่วมท าเนื่องจาก.................... 
2.การร่วมขายผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม 
1)ร่วมขาย 
2)ไม่ร่วมขายเนื่องจาก......................................................... 
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ส่วนที่ 4 ผลกระทบของโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (หลังเข้าร่วมโครงการมา 1 ปี) 
เป้าหมาย 5 ด้าน ผลกระทบโครงการ (เฉพาะสินค้าที่เข้าร่วมโครงการ) 

 1.1 การเปลีย่นแปลงของปจัจัยการผลิต (ด้านพืช) 
                                                                                                                          หน่วย : ต่อไร่ 

1. ด้านการลดต้นทุนการผลิต ปัจจัยการผลิตที่
เปลี่ยนแปลง* 

ก่อนโครงการ (ปี 2560/61) หลังโครงการ (ปี 2561/62) 
 ปริมาณ1/ 

(กก.) 
มูลค่า 
(บาท) 

ปริมาณ1/ 
(กก.) 

มูลค่า 
(บาท) 

 1) ค่าพันธุ์     
 2) การใช้ปุ๋ย      
 - เคมี     
    - อินทรีย์     
 3) สารเคมี     
 4) ค่าเตรียมดิน+ค่าปลูก     
 5) ค่าเก็บเกี่ยว+ค่าขนส่ง     
 6) อื่นๆ...............................     
 7) อื่นๆ...............................     
 หมายเหตุ : *ค่าปัจจัยการผลิตรวมที่เป็นเงินสด และไม่เป็นเงินสด 

                 1/ปริมาณปัจจัยการผลิตหน่วย กก./ไร่ 
     ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนการผลิต (ด้านพืช) 

 ลดลง 1) 1-5% 2) 5.1-10%  3) 10.1-15% 4) 15.1-20%  5) มากกว่า 20.10% 

 เท่าเดิม 

 เพิ่มขึน้ เนื่องจาก......................................................................................................................... 

1.2 การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยการผลิต (ด้านประมง/ด้านปศุสัตว์) 
                                                                                                                     หน่วย : ต่อฟาร์ม 

 ปัจจัยการผลิตที่
เปลี่ยนแปลง* 

ก่อนโครงการ (ปี 2560/61) หลังโครงการ (ปี 2561/62) 
1. ด้านการลดต้นทุนการผลิต (ต่อ) ปริมาณ 

(กก.) 
มูลค่า 
(บาท) 

ปริมาณ 
(กก.) 

มูลค่า 
(บาท) 

 1) ค่าพันธุ์     
 2) ค่าการผสมพันธ์ุ     
 3) ค่าอาหาร     

 4) ค่ายารักษาโรค     
 5) ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง      
 6) ค่าไฟฟ้า     
 7) ค่าดูแลรักษา     
 8) อื่นๆ...........................     
 9) อื่นๆ..............................     
 หมายเหตุ : ค่าปัจจัยการผลิตรวมที่เป็นเงินสด และไม่เป็นเงินสด 

     ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนการผลิต (ด้านประมง/ด้านปศุสัตว์) 

 ลดลง 1) 1-5% 2) 5.1-10%  3) 10.1-15% 4) 15.1-20%  5) มากกว่า 20.10% 

 เท่าเดิม 

 เพิ่มขึน้ เนื่องจาก........................................................................................................................ 
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2. ด้านการเพ่ิมผลผลิตต่อหน่วย 2.1 การเปลี่ยนของผลผลิต 
          กลุ่มสินค้า ก่อนโครงการ (ปี2560/61) หลังโครงการ (ปี 2561/62) 
ด้านพืช (กก./ไร่)   
ด้านปศุสัตว์/ประมง   

- กก./ฟาร์ม   
   - ตัว/ฟาร์ม   

 

 2.2 ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของผลผลิตต่อหน่วย 
เพิ่มขึ้น1) 1-5% 2) 5.1-10% 3) 10.1-15% 4) 15.1-20% 5) มากกว่า 20.10% 

 เท่าเดิม 
 ลดลง  เนื่องจาก......................................................................................................................... 

หมายเหตุ : สินค้าที่มีการเพาะปลูก 2 รอบ เช่น ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น ยึดช่วงเพาะปลูกฤดูฝนเท่านั้น (ปลูก 1 พ.ค. – 31 ต.ค.) 

ส่วนที่ 5 ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการฯ 
5.1 ผลการด าเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

รายการ ระดับความพึงพอใจ 
(1 – 5) 

เหตุผลประกอบ 

1.ท่านมีความพึงพอใจต่อการลดต้นทุนการผลิตในระดับใด    

2.ท่านมีความพึงพอใจต่อการเพิ่มผลผลิตในระดับใด   

3.ท่านมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณภาพผลผลิตในระดับใด   

4.ท่านมีความพึงพอใจต่อการเช่ือมโยงตลาดในระดับใด   

 ก่อนมีโครงการ (ปี2560/61) หลังมีโครงการปี 2561/62 

3. ด้านการพัฒนาคุณภาพผลผลิต  1)ได้รับการรับรอง  
         (1) มาตรฐาน GAP 
         (2) เกษตรอินทรีย ์
        (3) อื่น ๆระบุ............ 

 2)ไม่ได้การรับรอง 

 1)ได้รับการรับรอง   
      (1) มาตรฐาน GAP 
      (2) เกษตรอินทรีย์ 
     (3) อื่น ๆระบุ...............   
 2) ไม่ได้การรับรอง    
       (1) อยู่ระหว่างตรวจรับรอง    
       (2) อยู่ระหว่างการปรับเปลีย่น 
       (3) ไม่ผลิตสินค้าตามมาตรฐาน 

4) ด้านการตลาด  
 1) น าไปขายเอกชนท่ีท าข้อตกลง (MOU)     
          (1) ขายได้ตามราคาที่ตกลง 
        (2) ไม่ได้ตามราคาที่ตกลง    
 2) ไม่น าไปขายเอกชนที่ท าข้อตกลง (MOU)  
        (1) แหล่งรับซื้ออยู่ไกล 
        (2) ขายได้ราคาตลาดทัว่ไป 
        (3) อื่นๆ.................................... 

5) ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม  
การซ้ือปัจจัยการผลิต 
 1) ซื้อได้ในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด 
 2) ซื้อได้ในราคาเท่ากับท้องตลาด 
การต่อรองราคาซ้ือขายผลผลิต 
 1) สามารถต่อรองราคาซื้อขายผลผลิตได้ 
 2) ไม่สามารถต่อรองราคาซื้อขายผลผลิตได้ 
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รายการ ระดับความพึงพอใจ 
(1 – 5) 

เหตุผลประกอบ 

5.ท่านมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการกลุ่มในระดับใด   

6. ท่านคิดว่าจากการด าเนินการกลุ่มแปลงใหญ่ที่ผ่านมา 
ท่านคิดว่ากลุ่มแปลงใหญ่ของท่านประสบความส าเร็จใน
ระดับใด 

  

หมายเหตุ : ระดับคะแนน 1=น้อยสุด, 2=น้อย, 3=ปานกลาง, 4=มาก, 5=มากที่สุด 
5.2 ความพึงพอใจต่อการท างานของผู้จัดการแปลง 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

(1 – 5) 
เหตุผลประกอบ 

1.ท่านมีความพึงพอใจต่อความรู้ความสามารถของผู้จัดการ
แปลงในระดับใด 

  

2.ท่านมีความพึงพอใจต่อความสามารถในการบริหารจัดการ
กลุ่มของผู้จัดการแปลงในระดับใด 

  

3.ท่านมีความพึงพอใจต่อการประสานความร่วมมือใน
หน่วยงานต่างๆของผู้จัดการแปลงในระดับใด 

  

4.ท่านมีความพึงพอใจต่อการประสานการเช่ือมโยงตลาด
ของผู้จัดการแปลงในระดับใด 
 

  

5.ท่านมีความพึงพอใจต่อการประสานการจัดประชุม/อบรม
ความรู้ของผู้จัดการแปลงในระดับใด 

  

6.ท่านมีความพึงพอใจต่อการท างานของผู้จัดการแปลงใน
ภาพรวมในระดับใด 

  

หมายเหตุ : ระดับคะแนน 1=น้อยสุด, 2=น้อย, 3=ปานกลาง, 4=มาก, 5=มากที่สุด 

ส่วนที่ 6 ความย่ังยืนของโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
1. ท่านคิดว่าโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่เป็นประโยชน์กับตัวท่าน หรือไม่เพราะอะไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
1. เป็นประโยชน์  เพราะ1) ลดต้นทุน2) เพิ่มผลผลิต 3) มีตลาดรองรับผลผลิต4) การรวมกลุม่สรา้งอ านาจการต่อรอง 
5) ผลผลิตมีคณุภาพเป็นที่ต้องการของตลาด 6) มีรายได้เพิ่มขึ้น 7) อื่นๆ ระบุ................................... 
2. ไม่เป็นประโยชน์เพราะ............................................................................................................................................................................... 

2. ท่านคิดว่าโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ควรด าเนินการต่อหรือไม่หลังจากด าเนินการโครงการมา 1 ปี เพราะอะไร 
 1 ด าเนินการต่อ เนื่องจาก........................................................................................................................................................................... 
 2 ไม่ด าเนินการต่อ เนื่องจาก........................................................................................................................................................................ 

ส่วนที่ 7  ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการ 
ประเด็นปัญหา/อุปสรรคท่ีส าคัญ ข้อเสนอแนะ 

ด้านการผลิต  

1.ขาดแหล่งน้ าในท าการเกษตร  

2. ความผันผวนของสภาพภูมอิากาศ(ฝนแล้ง น้ าท่วม เป็นต้น)  

3. เกษตรกรสูงวัย ส่งผลให้การน าองค์ความรูไ้ปปฏิบตัิได้ล าบาก  

4. เทคโนโลยีเครื่องจักรกลที่น าเข้ามาส่งเสริมไม่ตรงกับความต้องการของกลุ่ม  

5. เทคโนโลยีเครื่องจักรกลที่น าเข้ามาส่งเสริมไม่เพียงพอต่อความต้องการกลุ่ม  

6. องค์ความรู้ที่เข้ามาส่งเสริมเป็นความรู้เดิมๆ ไมส่่งผลใหป้รับเปลี่ยนดีขึ้น  
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ประเด็นปัญหา/อุปสรรคท่ีส าคัญ ข้อเสนอแนะ 

7. ขาดเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เขา้มาส่งเสริมในแปลงใหญ ่  

8.โรคระบาด ศตัรูพืช  

9.ขาดเงินทุนหมุนเวียน  

10. ราคาปัจจัยการผลิตปรบัตวัสูงข้ึน  

11.อื่นๆ ระบุ...........................................................  

12.อื่นๆ ระบุ...........................................................  

ด้านการตลาด  

1.ราคารับซื้อผลผลิตของภาคเอกชนที่ท าร่วมกันไว้ยังเป็นไปตามกลไกตลาด  

2.แหล่งรับซื้อผลผลิตที่ท าข้อตกลงร่วมกันไว้อยู่ไกลจากพื้นท่ีแปลงใหญ่ไม่   
      คุ้มกันการน าไปจ าหน่าย 

 

3. ขั้นตอนการรับซื้อผลผลิตของภาคเอกชนท่ีท าร่วมกันไว้มีหลายขั้นตอน 
        ไม่สะดวกในการน าไปจ าหน่าย 

 

4. ไม่ทราบเงื่อนไขการรับซื้อผลผลิตของภาคเอกชน  

5. สินค้าเกษตรปลอดภัย ขายได้ในราคาทั่วไป ไม่จูงใจให้ท าการผลิต  

6.อื่นๆ ระบุ...........................................................  

7.อื่นๆ ระบุ...........................................................  

ด้านการบริหารจัดการ  

1.สมาชิกเข้าร่วมโครงการจ านวนมาก การส่งเสริมไม่ทั่วถึง  

2. พ้ืนท่ีแปลงไกลกัน หลายต าบล ส่งผลให้การบริหารจัดการยาก  

3. สมาชิกบางกลุ่มไม่ให้ความร่วมมือ  

4. คณะกรรมการกลุ่มขาดความยุติธรรม ส่งเสริมเฉพาะกลุ่ม  

5. คณะกรรมการกลุ่มขาดความโปร่งใสในการบริหารจัดการกลุ่ม  

6.อื่นๆระบุ..........................................................  

7.อื่นๆ ระบุ...........................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ช่ือ/สุกลผู้สัมภาษณ์ ..................................................................... วัน/เดือน/ปีท่ีสัมภาษณ.์............................................................................. 
โดย ศูนย์ประเมินผล และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 -12 ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร บางเขน กรุงเทพมหานคร โทร. 02-579-0555  
 


