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บทสรุปผู้บริหาร 
โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) เป็นโครงการตามนโยบายของกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาเกษตรกรให้มีรายได้ไม่ต่่ากว่า 180,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปี
และผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ 6 ประการมีเป้าหมายในการพัฒนาเกษตรกร 7.6 ล้านครัวเรือนโดยใช้แนวทาง
พัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ และสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ทั้งทางด้านการผลิต การบริหาร
จัดการ และการตลาด เข้าสู่ภาคเกษตรระยะเวลาด่าเนินโครงการ 5 ปี ตั้งแต่ปี 2557 – 2561 โดยทุกหน่วยงาน 
ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้รับผิดชอบในการด่าเนินงานโครงการ 

ผลการประเมินการพัฒนาเกษตรกร ทั้ง 3 กลุ่ม พบว่า ร้อยละ 84.51 ได้รับการพัฒนาโดยการฝึกอบรม
ร้อยละ 33.91 ได้รับการพาไปศึกษาดูงาน นอกจากนี้การพัฒนาเกษตรกรกลุ่ม Existing Smart Farmer ให้เป็น 
Smart Farmer ต้นแบบส่งผลให้เกษตรกรในกลุ่ม Existing Smart Farmer ร้อยละ 10.35 สามารถยกระดับ
ขึ้นมาเป็นเกษตรกรในกลุ่ม Smart Farmer ต้นแบบ ได้ ส่วนการน่าความรู้ที่ได้รับการอบรมไปปฏิบัติ พบว่า 
กลุ่มเกษตรกรที่น่าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์มากที่สุด ได้แก่ กลุ่ม Smart Farmer ต้นแบบ ซึ่งเกษตรกรทุกราย
น่าความรู้ไปใช้ประโยชน์รองลงมาได้แก่ เกษตรกรกลุ่ม Existing Smart Farmer ร้อยละ 93.64 และกลุ่ม 
Developing Smart Farmer ร้อยละ 92.44  เมื่อเปรียบเทียบรายได้ก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการฯ พบว่า 
เกษตรกรกลุ่ม Smart Farmer ต้นแบบ มีรายได้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.68 ส่วนเกษตรกรกลุ่ม Existing Smart Farmer 
มีรายได้ลดลงร้อยละ 4.83  และกลุ่ม Developing Smart Farmer มีรายได้ลดลงร้อยละ 9.04 ส่วนหนึ่งมีสาเหตุ 
มาจากปัญหาภัยแล้ง และการปรับเปลี่ยนการผลิต 

ด้านความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อการด่าเนินโครงการ พบว่า เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อโครงการฯ 
ในภาพรวมระดับมากที่สุดที่คะแนนเฉลี่ย 4.27 โดยมีความพึงพอใจต่อความรู้ที่ได้รับช่วงเวลาการอบรม การเอาใจใส่/
ติดตามให้ค่าแนะน่าของเจ้าหน้าที่  และความสามารถของวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ 

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน คือ 1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้การสนับสนุนเกษตรกรในกลุ่ม 
Existing Smart Farmer ที่มีความพร้อมที่จะเข้าสู่การเป็นเกษตรกรต้นแบบ  และมีการด่าเนินงานของศูนย์เรียนรู้
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เข้ามาร่วมเป็นกลุ่มเกษตรกรผู้น่าเครือข่ายจะช่วยให้การ
ด่าเนินงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่าเร็จตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพมากยิ่ งขึ้น  
2) การถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร ควรแยกกลุ่มเกษตรกรตามคุณสมบัติในส่วนที่ยังเป็นจุดอ่อนของ
เกษตรกร หรือ ต้องการได้รับความรู้ด้านนั้น เพ่ือก่าหนดหลักสูตรได้ตอบสนอง/ตรงตามความต้องการของ
เกษตรกรผู้เข้ารับการอบรมทุกคนได้จริง ซึ่งจะน่าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ในการน่าความรู้ไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกร
ให้เห็นเป็นรูปธรรมต่อไป 
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Executive Summary 
Smart Farmer Project has been implemented under the policy of the Ministry of 

Agriculture and Cooperatives aiming to develop the farmer to earn income amount not less 
than 180,000 baht/household/year and meet 6 characteristic criteria. The main target of this 
Project is 7.6 million households in agricultural sector. By following the new theory approach 
for agricultural development, the new generation of farmer is equipped with the knowledge 
on production, management and marketing in agricultural sector. This 5-year Project covers 
the period between 2014 and 2018 in which all departments of the Ministry of Agriculture 
and Cooperatives are assigned to take part in this Project.  

The evaluation of development of 3 farmer groups revealed that 8 4 . 5 1 % were 
developed through the training while 3 3 .9 1 % were taken to pay study visit. The group of 
Existing Smart Farmer was developed to be a Smart Farmer Model allowing 10.35% of the 
former to become a Smart Farmer Model. In terms of utilizing the training content into 
practice, Smart Farmer Model group gained the most benefit as all of the members of this 
group used such training content while 93.64% of the Existing Smart Farmer and 92.44% of 
Developing Smart Farmer did so. By comparing the income earned before and after joining 
the Project, it appeared that Smart Farmer Model’s income increased for 4 . 6 8 % while 
Existing Smart Farmer’s income decreased for 4.83% and Developing Smart Farmer’s income 
decreased for 9. 0 4 % part of which were influenced by draught and adjustment to the 
production.  

With respect to the farmer’s satisfaction toward the Project, they were satisfied with 
attendance to this Project from the overall perspective at the highest level with average 
score of 4 .2 7 . Their satisfaction was specifically given to the knowledge gained, training 
period, care/following up and advice given by the officer and the capacity of the speakers.  

To increase the success and efficiency of implementation of the Ministry of 
Agriculture and Cooperatives policy, 1) The relevant agencies should encourage the Existing 
Smart Farmers who are ready to be the Smart Farmer Model and participating in the 
Agricultural Learning Center ( ALC)  to join the network leader group 2)  To receive the 
concrete achievement of the knowledge transfer, the courses should be set according to the 
weaknesses or needs of each group of farmers. 
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ค ำน ำ 

 รายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ฉบับนี้ เป็นการประเมิน 
ผลได้และผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการฯ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา อุปสรรคต่างๆ ที่
เกิดขึ้นซึ่งทางส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้ท าการประเมินผลระหว่างการด าเนินโครงการฯ เพ่ือใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณา แก้ไข ปรับปรุงการด าเนินงานโครงการฯ ให้ประสบผลส าเร็จมากยิ่งข้ึนต่อไป 

 ศูนย์ประเมินผล ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากหน่วยงานต่างๆ รวมทั้ง
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ที่กรุณาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ท าให้การประเมินผลในครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ 
จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารการประเมินผลฉบับนี้จะเป็นประโยชน์  
ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่สนใจศึกษาต่อไป 

 

 

ศูนย์ประเมินผล 
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

กุมภาพันธ์ 2562 
 



(จ) 

 สารบัญ  
  หน้า 
บทสรุปผู้บริหาร (ข) 
Executive Summary (ค) 
ค าน า (ง) 
สารบัญตาราง (ช) 
สารบัญภาพ (ฑ) 
บทที่ 1 สาระส าคัญของโครงการ 1 
 1.1 ความเป็นมาของโครงการ 1 
 1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ 2 
 1.3 เป้าหมายและงบประมาณโครงการ 2 
 1.4 วิธีการด าเนินงานโครงการ 4 
 1.5 หน่วยงานที่รับผิดชอบ 5 
 1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับของโครงการ 5 
บทที่ 2 ระเบียบวิธีการประเมินผล 7 
 2.1 ความส าคัญของการประเมินผล 7 
 2.2 วัตถุประสงค์ของการประเมินผล 7 
 2.3 ขอบเขตการประเมินผล 7 
 2.4 การตรวจเอกสารแนวคิด และทฤษฎี 8 
 2.5 วิธีการประเมินผล 13 
 2.6 นิยามศัพท์ 17 
 2.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการประเมินผล 18 
บทที่ 3 แนวทางการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer 19 
 3.1 การก าหนดคุณสมบัติของ Smart Farmer 21 
 3.2 การส ารวจ คัดกรอง จัดกลุ่มและคัดเลือก Smart Farmer ต้นแบบ 26 
 3.3 การเสนอโครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer 30 
 3.4 การด าเนินการพัฒนาตามโครงการและกิจกรรม 31 
 3.5 การติดตามและประเมินผล 32 
บทที่ 4 ผลการประเมิน 33 
 4.1 ภาพรวมการด าเนินงานโครงการ 33 
 4.2 ผลการประเมิน 42 
 



(ฉ) 

 สารบัญ(ต่อ)  
  หน้า 
บทที่ 5 สรุป และข้อเสนอแนะ 183 
 5.1 สรุป 183 
 5.2 ข้อเสนอแนะ 187 
บรรณานุกรม 191 
ภาคผนวก  193 
 ภาคผนวกที่ 1 แบบฟอร์มประเมินคุณสมบัติ Smart Farmer ต้นแบบ 194 
 ภาคผนวกที่ 2 ประมวลภาพการด าเนนิงานโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart 

Farmer) ปี 2557 
201 

 



(ช) 

สารบัญตาราง   
หน้า 

ตารางที่ 1.1 งบประมาณด าเนินงาน ปี 2557 3 
ตารางที่ 2.1 เกณฑ์การให้คะแนน และการค านวณผลการประเมินโดยใช้เครือ่งมือวัดของ Likert 13 
ตารางที่ 2.2 ประเด็นและตัวชี้วัดของการประเมินโครงการ 13 
ตารางที่ 3.1 คุณสมบัติพ้ืนฐาน 6 ข้อ ของเกษตรกรที่เป็น Smart Farmer 21 
ตารางที่ 3.2 เงื่อนไขการเป็น Smart Farmer ต้นแบบแต่ละสาขา 25 
ตารางที่ 4.1 แผนและผลการด าเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2557 38 
ตารางที่ 4.2 ความเห็นของผู้รับผิดชอบโครงการที่มีต่อสัดส่วนความรับผิดชอบเกษตรกร 43 
ตารางที่ 4.3 การได้รับสนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ์ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้าร่วมด าเนินงาน

โครงการฯ 
44 

ตารางที่ 4.4 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2557 45 
ตารางที่ 4.5 ผลการคัดกรองเกษตรกรแยกรายสาขา 47 
ตารางที่ 4.6 สิ่งที่ควรให้การพัฒนาเพิ่มเติมแก่เกษตรกรกลุ่ม ESF แยกรายสาขา 48 
ตารางที่ 4.7 จุดอ่อนของเกษตรกรกลุ่ม DSF ในภาพรวม 49 
ตารางที่ 4.8 จุดอ่อนของเกษตรกรกลุ่ม DSF แยกรายสาขา 49 
ตารางที่ 4.9 เกษตรกรที่ได้รับการอบรมความรู้แยกรายสาขา 50 
ตารางที่ 4.10 เปรียบเทียบผลการคัดกรอง และผลการพัฒนาเกษตรกรแยกรายกลุ่ม 50 
ตารางที่ 4.11 ความเห็นของเกษตรกรกลุ่มDSF และ ESF ต่อความรู้ที่ได้รับแยกรายสาขา 53 
ตารางที่ 4.12 การได้รับสนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ์ ของเกษตรกรแยกรายสาขา 54 
ตารางที่ 4.13 การถอดองค์ความรู้เกษตรกรกลุ่ม Smart Farmer ต้นแบบ 55 
ตารางที่ 4.14 ผลการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของเกษตรกรในภาพรวม 56 
ตารางที่ 4.15 ผลการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของเกษตรกรแยกรายสาขา 57 
ตารางที่ 4.16 ประเภท/เรื่ององค์ความรู้ที่ถอดจากเกษตรกรต้นแบบ 58 
ตารางที่ 4.17 การน าองค์ความรู้ของเกษตรกรต้นแบบออกเผยแพร่ของหน่วยงานต่างๆ 58 
ตารางที่ 4.18 ช่องทางการเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านสื่อการเรียนรู้แยกรายหน่วยงาน 59 
ตารางที่ 4.19 ช่องทางการเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านสื่อตัวบุคคลแยกรายหน่วยงาน 60 
ตารางที่ 4.20 การเข้าถึงองค์ความรู้ในช่องทาง/สื่อต่างๆ ของเกษตรกรทั่วไป 60 
ตารางที่ 4.21 การน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกร 61 
ตารางที่ 4.22 เกษตรกรที่น าความรู้ไปใช้ประโยชน์แยกรายกลุ่มและสาขาการผลิตทางการเกษตร 61 
ตารางที่ 4.23 ความรู้ด้านต่างๆ ที่เกษตรกรน าไปใช้ประโยชน์ 62 
ตารางที่ 4.24 การเปลี่ยนแปลงด้านรายได้ของเกษตรกร 62 
ตารางที่ 4.25 เกษตรกรกลุ่ม DSF ผ่านเกณฑ์เป็น ESF แยกรายสาขา 64 



(ซ) 

 สารบัญตาราง(ต่อ)  
  หน้า 
ตารางที่ 4.26 เกษตรกรกลุ่ม ESF ผ่านเกณฑ์เป็น Smart Farmer ต้นแบบแยกรายสาขา 65 
ตารางที่ 4.27 การได้รับการพัฒนาเพ่ือก้าวสู่การเป็น Smart Farmer ต้นแบบแยกรายสาขา 66 
ตารางที่ 4.28 เกษตรกรที่มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการฯ แยกรายสาขา 67 
ตารางที่ 4.29 ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการด าเนินงานโครงการ 68 
ตารางที่ 4.30 การสนับสนุนส่งเสริมจากภาครัฐให้แก่ Smart Farmer ต้นแบบ สาขาพืชไร่ 69 
ตารางที่ 4.31 รูปแบบการพัฒนาเกษตรกรสาขาพืชไร่ 70 
ตารางที่ 4.32 ความรู้ที่เกษตรกรสาขาพืชไร่ได้รับ 71 
ตารางที่ 4.33 การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกร Smart Farmer ต้นแบบ สาขาพืชไร่ 72 
ตารางที่ 4.34 ความรู้ที่น าไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกรสาขาพืชไร่ 73 
ตารางที่ 4.35 ผลจากการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกรสาขาพืชไร่ 75 
ตารางที่ 4.36 วิธีการลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรสาขาพืชไร่ 76 
ตารางที่ 4.37 การเปลี่ยนแปลงของค่าใช้จ่ายในการผลิตของเกษตรกรสาขาพืชไร่ 76 
ตารางที่ 4.38 การเปลี่ยนแปลงของผลผลิตของเกษตรกรสาขาพืชไร่ 77 
ตารางที่ 4.39 รายได้เฉลี่ยจากภาคเกษตรของครัวเรือนเกษตรกร Smart Farmer ต้นแบบ

สาขาพืชไร่ 
77 

ตารางที่ 4.40 รายได้เฉลี่ยจากภาคเกษตรของครัวเรือนเกษตรกร ESF สาขาพืชไร่ 78 
ตารางที่ 4.41 รายได้เฉลี่ยจากภาคเกษตรของครัวเรือนเกษตรกร DSF สาขาพืชไร่ 78 
ตารางที่ 4.42 การศึกษาข้อมูลเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจท าการเกษตรของเกษตรกรสาขาพืชไร่ 80 
ตารางที่ 4.43 การบริหารจัดการแผนการผลิตของ Smart Farmer ต้นแบบสาขาพืชไร่ 81 
ตารางที่ 4.44 การจดบันทึกของเกษตรกร ESF สาขาพืชไร่ 82 
ตารางที่ 4.45 การจดบันทึกของเกษตรกร DSF สาขาพืชไร่ 83 
ตารางที่ 4.46 การบริหารจัดการแผนการตลาดของเกษตรกร Smart Farmer ต้นแบบ สาขาพืชไร ่ 84 
ตารางที่ 4.47 การขายผลผลิตของเกษตรกร ESF สาขาพืชไร่ 85 
ตารางที่ 4.48 การขายผลผลิตของเกษตรกร DSF สาขาพืชไร่ 85 
ตารางที่ 4.49 การจัดการของเหลือจากการผลติของเกษตรกร Smart Farmer ต้นแบบสาขาพืชไร ่ 86 
ตารางที่ 4.50 การจัดการของเหลือจากการผลิตของเกษตรกรสาขาพืชไร่ 88 
ตารางที่ 4.51 การก าจัดภาชนะบรรจุสารเคมีของเกษตรกรสาขาพืชไร่ 88 
ตารางที่ 4.52 การใช้สารเคมีท าการเกษตรของเกษตรกรสาขาพืชไร่ 89 
ตารางที่ 4.53 การได้รับรองมาตรฐานของเกษตรกรสาขาพืชไร่ 90 
ตารางที่ 4.54 ความพร้อมในการเป็น Smart Farmer ต้นแบบ ของเกษตรกรกลุ่ม ESF 92 
ตารางที่ 4.55 ประเภทความรู้ที่เกษตรกรสาขาปาล์มน้ ามันได้รับ 93 



(ฌ) 

 สารบัญตาราง (ต่อ)  
  หน้า 
ตารางที่ 4.56 การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกรสาขาปาล์มน้ ามัน 94 
ตารางที่ 4.57 ผลจากการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกรกลุ่ม ESF และ DSF สาขา

ปาล์มน้ ามัน 
95 

ตารางที่ 4.58 การเปลี่ยนแปลงของค่าใช้จ่ายในการผลิตของเกษตรกรกลุ่ม ESF และ DSF สาขา
ปาล์มน้ ามัน 

95 

ตารางที่ 4.59 วิธีการลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรกลุ่ม ESF และ DSF สาขา
ปาล์มน้ ามัน 

95 

ตารางที่ 4.60 รายได้เฉลี่ยจากภาคการเกษตรของครัวเรือนเกษตรกรสาขาปาล์มน้ ามัน 96 
ตารางที่ 4.61 การศึกษาข้อมูลเพ่ือใช้ในการประกอบการตัดสินใจท าการเกษตรของเกษตรกร

สาขาปาล์มน้ ามัน 
97 

ตารางที่ 4.62 การบริหารจัดการแผนการผลิตของ Smart Farmer ต้นแบบ สาขาปาล์มน้ ามัน 97 
ตารางที่ 4.63 การจดบันทึกของเกษตรกรสาขาปาล์มน้ ามัน 98 
ตารางที่ 4.64 การบริหารจัดการแผนการตลาดของ Smart Farmer ต้นแบบ สาขาปาล์มน้ ามัน 99 
ตารางที่ 4.65 การขายผลผลิตของเกษตรกรสาขาปาล์มน้ ามัน 99 
ตารางที่ 4.66 การจัดการของเหลือจากการผลิตของเกษตรกรสาขาปาล์มน้ ามัน 100 
ตารางที่ 4.67 วิธีการก าจัดภาชนะใส่สารเคมีของเกษตรกรสาขาปาล์มน้ ามัน 100 
ตารางที่ 4.68 การได้รับการรับรองมาตรฐานของเกษตรกรสาขาปาล์มน้ ามัน 101 
ตารางที่ 4.69 ความพร้อมในการเป็น Smart Farmer ต้นแบบ สาขาปาล์มน้ ามันของเกษตรกร

กลุ่ม ESF 
102 

ตารางที่ 4.70 ประเภทความรู้ที่เกษตรกรสาขายางพาราได้รับ 103 
ตารางที่ 4.71 ความรู้ที่น าไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกรสาขายางพารา 104 
ตารางที่ 4.72 ผลจากการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกรสาขายางพารา 105 
ตารางที่ 4.73 การเปลี่ยนแปลงของค่าใช้จ่ายในการผลิตและผลผลิตเปรียบเทียบก่อนและหลัง

การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกรสาขายางพารา 
105 

ตารางที่ 4.74 วิธีการลดค่าใช้จ่ายในการผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรสาขายางพารา 106 
ตารางที่ 4.75 รายได้เฉลี่ยจากภาคการเกษตรของครัวเรือนเกษตรกรสาขายางพารา 106 
ตารางที่ 4.76 การศึกษาข้อมูลเพ่ือใช้ในการประกอบการตัดสินใจท าการเกษตรของเกษตรกร

สาขายางพารา 
107 

ตารางที่ 4.77 การบริหารจัดการแผนการผลิตของ Smart Farmer ต้นแบบ สาขายางพารา 108 
ตารางที่ 4.78 การจดบันทึกของเกษตรกรสาขายางพารา 109 
ตารางที่ 4.79 การบริหารจัดการแผนการตลาดของ Smart Farmer ต้นแบบสาขายางพารา 109 



(ญ) 

 สารบัญตาราง (ต่อ)  
  หน้า 
ตารางที่ 4.80 การขายผลผลิตของเกษตรกรสาขายางพารา 110 
ตารางที่ 4.81 วิธีการก าจัดภาชนะท่ีบรรจุสารเคมีของเกษตรกรสาขายางพารา 110 
ตารางที่ 4.82 การได้รับการรับรองมาตรฐานของเกษตรกรสาขายางพารา 111 
ตารางที่ 4.83 ความพร้อมในการเป็น Smart Farmer ต้นแบบ สาขายางพาราของเกษตรกร

กลุ่ม ESF 
112 

ตารางที่ 4.84 ประเภทความรู้ที่เกษตรกรสาขาเกษตรผสมผสานได้รับ 114 
ตารางที่ 4.85 ความรู้ที่น าไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกรสาขาเกษตรผสมผสาน 115 
ตารางที่ 4.86 ผลจากการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกรกรสาขาเกษตรผสมผสาน 116 
ตารางที่ 4.87 การเปลี่ยนแปลงของค่าใช้จ่ายในการผลิตและผลผลิตเปรียบเทียบก่อนและหลัง

การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกรสาขาเกษตรผสมผสาน 
116 

ตารางที่ 4.88 วิธีการลดค่าใช้จ่ายในการผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรสาขาเกษตร
ผสมผสาน 

117 

ตารางที่ 4.89 รายได้เฉลี่ยจากภาคการเกษตรของครัวเรือนเกษตรกรสาขาเกษตรผสมผสาน 118 
ตารางที่ 4.90 การศึกษาข้อมูลเพ่ือใช้ในการประกอบการตัดสินใจท าการเกษตรของเกษตรกร

สาขาเกษตรผสมผสาน 
119 

ตารางที่ 4.91 การบริหารจัดการแผนการผลิตของ Smart Farmer ต้นแบบ สาขาเกษตร
ผสมผสาน 

119 

ตารางที่ 4.92 การจดบันทึกของเกษตรกรสาขาเกษตรผสมผสาน 120 
ตารางที่ 4.93 การบริหารจัดการแผนการตลาดของSmart Farmer ต้นแบบสาขาเกษตร

ผสมผสาน 
121 

ตารางที่ 4.94 การขายผลผลิตของเกษตรกรสาขาเกษตรผสมผสาน 121 
ตารางที่ 4.95 การจัดการของเหลือจากการผลิตของเกษตรกรสาขาเกษตรผสมผสาน 122 
ตารางที่ 4.96 วิธีการก าจัดภาชนะท่ีบรรจุสารเคมีของเกษตรกรสาขาเกษตรผสมผสาน 123 
ตารางที่ 4.97 การได้รับรองมาตรฐานของเกษตรกรสาขาเกษตรผสมผสาน 124 
ตารางที่ 4.98 ความพร้อมในการเป็น Smart Farmer ต้นแบบ สาขาเกษตรผสมผสานของ

เกษตรกรกลุ่ม ESF 
125 

ตารางที่ 4.99 ประเภทความรู้ที่เกษตรกรสาขา YSF ได้รับ 126 
ตารางที่ 4.100 ความรู้ที่น าไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกรสาขา YSF 127 
ตารางที่ 4.101 ผลจากการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกรสาขา YSF 128 
ตารางที่ 4.102 การเปลี่ยนแปลงของค่าใช้จ่ายในการผลิตและผลผลิตเปรียบเทียบก่อนและหลัง

การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกรสาขา YSF 
129 



(ฎ) 

 สารบัญตาราง (ต่อ)  
  หน้า 
ตารางที่ 4.103 วิธีการลดค่าใช้จ่ายในการผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรสาขา YSF 129 
ตารางที่ 4.104 รายได้เฉลี่ยจากภาคการเกษตรของครัวเรือนเกษตรกรสาขา YSF 130 
ตารางที่ 4.105 การศึกษาข้อมูลเพ่ือใช้ในการประกอบการตัดสินใจท าการเกษตรของเกษตรกร

สาขา YSF 
131 

ตารางที่ 4.106 การบริหารจัดการแผนการผลิตของ Smart Farmer ต้นแบบสาขา YSF 131 
ตารางที่ 4.107 การจดบันทึกของเกษตรกรสาขา YSF 132 
ตารางที่ 4.108 การบริหารจัดการแผนการตลาดของSmart Farmer ต้นแบบสาขา YSF 133 
ตารางที่ 4.109 การขายผลผลิตของเกษตรกรสาขา YSF 133 
ตารางที่ 4.110 การจัดการของเหลือจากการผลิตของเกษตรกรสาขา YSF 134 
ตารางที่ 4.111 วิธีการก าจัดภาชนะท่ีบรรจุสารเคมีของเกษตรกรสาขา YSF 135 
ตารางที่ 4.112 การได้รับรองมาตรฐานของเกษตรกรสาขา YSF 136 
ตารางที่ 4.113 ความพร้อมในการเป็น Smart Farmer ต้นแบบ สาขา YSF ของเกษตรกลุ่ม ESF 137 
ตารางที่ 4.114 ประเภทความรู้ที่เกษตรกรสาขาประมงได้รับ 138 
ตารางที่ 4.115 ความรู้ที่น าไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกรสาขาประมง 139 
ตารางที่ 4.116 ผลจากการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกรสาขาประมง 140 
ตารางที่ 4.117 รายได้เฉลี่ยจากภาคการเกษตรของครัวเรือนเกษตรกรสาขาประมง 140 
ตารางที่ 4.118 การศึกษาข้อมูลเพ่ือใช้ในการประกอบการตัดสินใจท าการเกษตรของเกษตรกร

สาขาประมง 
141 

ตารางที่ 4.119 การบริหารจัดการแผนการผลิตของ Smart Farmer ต้นแบบ สาขาประมง 142 
ตารางที่ 4.120 การจดบันทึกของเกษตรกรสาขาประมง 143 
ตารางที่ 4.121 การบริหารจัดการการตลาดของSmart Farmer ต้นแบบสาขาประมง 144 
ตารางที่ 4.122 การขายผลผลิตของเกษตรกรสาขาประมง 144 
ตารางที่ 4.123 การจัดการของเหลือจากการผลิตของเกษตรกรสาขาประมง 145 
ตารางที่ 4.124 การได้รับรองมาตรฐานของเกษตรกรสาขาประมง 146 
ตารางที่ 4.125 ความพร้อมในการเป็น Smart Farmer ต้นแบบ สาขาประมงของเกษตรกรกลุ่ม 

ESF 
147 

ตารางที่ 4.126 ประเภทความรู้ที่เกษตรกรสาขาปศุสัตว์ได้รับ 148 
ตารางที่ 4.127 ความรู้ที่น าไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกรสาขาปศุสัตว์ 149 
ตารางที่ 4.128 ผลจากการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์สาขาปศุสัตว์ 150 
ตารางที่ 4.129 วิธีการลดค่าใช้จ่ายในการผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรสาขาปศุสัตว์ 151 
ตารางที่ 4.130 รายได้เฉลี่ยจากภาคการเกษตรของครัวเรือนเกษตรกรสาขาปศุสัตว์ 152 



(ฏ) 

 สารบัญตาราง (ต่อ)  
  หน้า 
ตารางที่ 4.131 การศึกษาข้อมูลเพ่ือใช้ในการประกอบการตัดสินใจท าการเกษตรของเกษตรกร

สาขาปศุสัตว์ 
153 

ตารางที่ 4.132 การบริหารจัดการแผนการผลิตของ Smart Farmer ต้นแบบ สาขาปศุสัตว์ 154 
ตารางที่ 4.133 การจดบันทึกของเกษตรกรสาขาปศุสัตว์ 154 
ตารางที่ 4.134 การบริหารจัดการแผนการตลาดของ Smart Farmer ต้นแบบ สาขาปศุสัตว์ 155 
ตารางที่ 4.135 การขายผลผลิตของเกษตรกรสาขาปศุสัตว์ 156 
ตารางที่ 4.136 การจัดการของเหลือจากการผลิตของเกษตรกรสาขาปศุสัตว์ 157 
ตารางที่ 4.137 วิธีการก าจัดภาชนะท่ีบรรจุสารเคมีของเกษตรกรสาขาปศุสัตว์ 157 
ตารางที่ 4.138 การได้รับการรับรองมาตรฐานของเกษตรกรสาขาปศุสัตว์ 158 
ตารางที่ 4.139 ความพร้อมในการเป็น Smart Farmer ต้นแบบ สาขาปศุสัตว์ของเกษตรกรกลุ่ม 

ESF 
159 

ตารางที่ 4.140 ประเภทความรู้ที่เกษตรกรสาขาหม่อนไหมได้รับ 160 
ตารางที่ 4.141 ความรู้ที่น าไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกรสาขาหม่อนไหม 161 
ตารางที่ 4.142 ผลจากการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกรสาขาหม่อนไหม 162 
ตารางที่ 4.143 รายได้เฉลี่ยจากภาคการเกษตรของครัวเรือนเกษตรกรสาขาหม่อนไหม 163 
ตารางที่ 4.144 การศึกษาข้อมูลเพ่ือใช้ในการประกอบการตัดสินใจท าการเกษตรของเกษตรกร

สาขาหม่อนไหม 
164 

ตารางที่ 4.145 การบริหารจัดการแผนการผลิตของเกษตรกรต้นแบบสาขาหม่อนไหม 164 
ตารางที่ 4.146 การจดบันทึกของเกษตรกรสาขาหม่อนไหม 165 
ตารางที่ 4.147 การบริหารจัดการแผนการตลาดของเกษตรกรต้นแบบสาขาหม่อนไหม 166 
ตารางที่ 4.148 การขายผลผลิตของเกษตรกรสาขาหม่อนไหม 167 
ตารางที่ 4.149 การจัดการของเหลือจากการผลิตของเกษตรกรสาขาหม่อนไหม 167 
ตารางที่ 4.150 วิธีการก าจัดภาชนะท่ีบรรจุสารเคมีของเกษตรกรสาขาหม่อนไหม 168 
ตารางที่ 4.151 การได้รับการรับรองมาตรฐานของเกษตรกรสาขาหม่อนไหม 169 
ตารางที่ 4.152 ความพร้อมในการเป็น Smart Farmer ต้นแบบ สาขาหม่อนไหมของเกษตรกร

กลุ่ม ESF 
170 

ตารางที่ 4.153 ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมของเกษตรกรสาขาบัญชี 171 
ตารางที่ 4.154 ความรู้ที่น าไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกรสาขาบัญชี 172 
ตารางที่ 4.155 ผลจากการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกรสาขาบัญชี 173 
ตารางที่ 4.156 การเปลี่ยนแปลงของค่าใช้จ่ายในการผลิตและผลผลิตเปรียบเทียบก่อนและหลัง

น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกรสาขาบัญชี 
174 



(ฐ) 

 สารบัญตาราง (ต่อ)  
  หน้า 
ตารางที่ 4.157 วิธีลดค่าใช้จ่ายในการผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรสาขาบัญชี 174 
ตารางที่ 4.158 รายได้เฉลี่ยจากภาคการเกษตรของครัวเรือนเกษตรกรสาขาบัญชี 175 
ตารางที่ 4.159 การศึกษาข้อมูลเพ่ือใช้ในการประกอบการตัดสินใจท าการเกษตรของเกษตรกร

สาขาบัญชี 
176 

ตารางที่ 4.160 การบริหารจัดการแผนการผลิตของ Smart Farmer ต้นแบบ สาขาบัญชี 176 
ตารางที่ 4.161 การจดบันทึกของเกษตรกรสาขาบัญชี 177 
ตารางที่ 4.162 การบริหารจัดการแผนการตลาดของ Smart Farmer ต้นแบบสาขาบัญชี 178 
ตารางที่ 4.163 การขายผลผลิตของเกษตรกรสาขาบัญชี 178 
ตารางที่ 4.164 การจัดการของเหลือจากการผลิตของเกษตรกรสาขาบัญชี 179 
ตารางที่ 4.165 วิธีการก าจัดภาชนะท่ีบรรจุสารเคมีของเกษตรกรสาขาบัญชี 179 
ตารางที่ 4.166 การได้รับการรับรองมาตรฐานของเกษตรกรสาขาบัญชี 180 
ตารางที่ 4.167 ความพร้อมในการเป็น Smart Farmer ต้นแบบ สาขาบัญชีของเกษตรกรกลุ่ม ESF 181 
ตารางที่ 5.1 สรุปผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)  

ปี 2557 
188 

 



(ฑ) 

สารบัญภาพ   
หน้า 

ภาพที่ 3 กระบวนการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer 20 

 



บทที่ 1 
สาระส าคัญของโครงการ 

 
1.1 ความเป็นมาของโครงการ 

ภาคการเกษตรมีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ แต่การผลิตด้านเกษตรยังมีผลิต
ภาพต่ าเกษตรกรมีรายได้เฉลี่ยค่อนข้างต่ า ส่วนหนึ่งเนื่องจากเกษตรกรท าการผลิตโดยขาดความรู้ในเรื่อง 
ที่ท า ขาดข้อมูลข่าวสารด้านการตลาดเพ่ือประกอบการตัดสินใจส าหรับวางแผนการผลิต ตลอดจนขาดความรู้  
ในการรักษาคุณภาพหรือพัฒนาผลผลิตให้เป็นสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์จึงก าหนดนโยบายการพัฒนาเกษตรกรไทยให้เป็น Smart Farmer โดยมีคุณสมบัติส าคัญ คือ มีรายได้
ไม่ต่ ากว่า 180,000 บาท/ครัวเรือน/ปี มีความรู้ในเรื่องที่ท าอยู่ มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ มีความตระหนัก 
ถึงคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค มีความรับผิดชอบต่อสิ ่งแวดล้อม/สังคมเกี ่ยวกับสินค้า  
และมีความภูมิใจในความเป็นเกษตรกร ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารจัดการข้อมูลส าหรับเกษตรกรและเจ้าหน้าที่
ให้มีประสิทธิภาพ จึงมีความจ าเป็นต้องจัดตั้งศูนย์กลางข้อมูลเกษตร (War Room) ที่มีข้อมูลทางด้าน
การเกษตรทั้ง ข้อมูลเกษตรกร แหล่งผลิต ฤดูกาลที่ผลผลิตออก ปริมาณผลผลิต สภาพภูมิอากาศ โดยเชื่อม
ข้อมูลทั้งในส่วนกลางของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และจังหวัด เพ่ือให้ข้าราชการน าไปแนะน าเกษตรกร 
โดยสร้างเป็นเครือข่ายข้อมูล และน าเสนอผ่านช่องทางต่างๆ ที่เข้าถึงเกษตรกรได้ง่ายโดยการด าเนินการ 
ทีวีเกษตร เพ่ือให้เกษตรกรได้รับรู้ข่าวสารและข้อมูลด้านการเกษตร รวมทั้ง การน าเสนอบทเรียนของ Smart 
Farmer ต้นแบบ ซึ่งเป็นผู้ประสบความส าเร็จในการท าอาชีพการเกษตรแต่ละด้านในมิติประสิทธิภาพ 
ผลตอบแทน และผลผลิตต่อไร่ เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์จริงของเกษตรกรใกล้เคียง 

ในปี  2555 ประเทศไทยมีประชากรภาคการเกษตร ประมาณ 7.6 ล้านครัวเรือน มีรายได้ 
ทางการเกษตรเฉลี่ย 140,565 บาท/ครัวเรือน/ปี ซึ ่งเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามนโยบาย Smart 
Farmer ที่ก าหนดให้เกษตรกรมีรายได้ไม่ต่ ากว่า 180,000 บาท/ครัวเรือน/ปี จึงมีความจ าเป็นที่จะต้อง 
มีการจ าแนกเกษตรกรจากข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร และก าหนดแนวทางโดยมุ่งเน้นเกษตรกรกลุ่มที ่
รายได้ต่ ากว่า 180,000 บาท/ครัวเรือน/ปี เป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาเกษตรกรเพ่ือให้มีรายได้สูงขึ้น 
เป็นไม่ต่ ากว่า 180,000 บาท/ครัวเรือน/ปี  โดยน้อมน าหลักการทรงงาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”  
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเกษตรกร โดยมุ่งให้กลุ่มเกษตรกร 
กลุ่มนีไ้ด้รับการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

จากสถานการณ์ที ่ผู ้ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรมมีจ านวนลดน้อยลงจนเหลือเพียง  
ร้อยละ 38.14 ของประชากรทั้งหมดในปี 2558 และอายุโดยเฉลี่ยของเกษตรกรจะสูงขึ้น คือ มากกว่า 50 ปี  
ขาดแรงงานในครัวเรือนภาคเกษตรในวัยหนุ่มสาว อีกทั้งเกษตรกรขาดการพัฒนาความรู้และทักษะ ท าให้ 
ไม่มีการปรับปรุงพัฒนาการผลิต การบริหารจัดการเพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพเท่าที ่ควรจึงจ าเป ็นต้องมี
กระบวนการพัฒนา เพ่ือสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะทั้งด้านการผลิต การบริหารจัดการ 
การตลาดเข้าสู่ภาคเกษตร โดยร่วมมือกับสถาบันการศึกษาทางการเกษตรในระดับท้องถิ่น 
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1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1.2.1 เพ่ือพัฒนาให้เกษตรกรมีศักยภาพทั้งทางด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด ในการประกอบอาชีพ

ด้านการเกษตร 
1.2.2 เพ่ือพัฒนาให้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายมีรายได้เพ่ิมขึ้น โดยใช้แนวทางพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ 
1.2.3 เพ่ือสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ทั้งทางด้านการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาด  

เข้าสู่ภาคเกษตร 
 

1.3 เป้าหมายและงบประมาณโครงการ 
1.3.1 เป้าหมายของโครงการ 

1) เกษตรกร 7.6 ล้านครัวเรือน ได้รับข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ทางด้านการผลิตและการตลาด
ที่ท าให้สามารถท าการผลิตได้อย่างเหมาะสม 

2) เกษตรกรที่เป็น Smart Farmer อยู่แล้ว (Existing Smart Farmer) ได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพ จ านวน 4,350 ราย 

3) เกษตรกรที่ยังไม่เป็น Smart Farmer (Developing Smart Farmer) กลุ่มที่มีรายได้ต่ ากว่า 
180,000 บาท/ครัวเรือน/ปี จ านวน 109,130 ราย ได้รับการพัฒนาให้มีรายได้เพ่ิมข้ึน 

4) บุตรหลานเกษตรกรในท้องถิ ่น ได้รับการศึกษา จนมีความรู ้ความสามารถ  ทั ้งด้าน 
การผลิต การแปรรูป การบริหารจัดการ การตลาด และการบัญชี รวมถึงการมีเครือข่ายเพ่ือกลับไปพัฒนา
ท้องถิ่น 

1.3.2 งบประมาณของโครงการ 
งบประมาณทั้งหมดของโครงการด าเนินการ 5 ปี ตั้งแต่ปี 2557 – 2561 จ านวน 3,422.04 ล้านบาท 
ปี 2557 จ านวน 450.77 ล้านบาท(ตารางท่ี 1.1) 
ปี 2558 จ านวน 666.13 ล้านบาท 
ปี 2559 จ านวน 722.55 ล้านบาท 
ปี 2560 – 2561 จ านวน 1,582.59 ล้านบาท 
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ตารางท่ี 1.1 งบประมาณด าเนินงาน ปี 2557 

กิจกรรม 
เป้าหมาย งบประมาณ 

ปี 2557 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ จ านวน หน่วยนับ 

รวมท้ังโครงการ 213,480 ราย 450.77  

(1) พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ในภาพรวม   57.52  
- โครงการศูนย์ข้อมลูเกษตร (War Room) 
- พัฒนาระบบการให้บริการข้อมลูด้านเศรษฐกิจการเกษตรส าหรับ 

เกษตรกรและเจ้าหน้าท่ี 
- โครงการโทรทัศน์เกษตร 

- 
3 
 
- 

- 
เรื่อง 

 
- 

20.00 
7.52 

 
30.00 

สป.กษ. 
สศก. 

 
สป.กษ. 

(2) ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้เกษตรกรกลุ่มที่มีรายได้ไม่ต่ ากว่า  
180,000 บาท/ครัวเรือน/ปี (Existing Smart Farmer) 

4,350 
 

ราย 
 

88.49 
 

 
 

- ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรต้นแบบ/แปลงเรียนรู ้
- ศูนย์เรียนรูต้้นแบบด้านการผลิตข้าว 
- ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรต้นแบบ 
- ชุมชนประมงต้นแบบ โดยการสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาการผลิต 

และการตลาด 
- พัฒนาพ่ีเลี้ยงเกษตรกร โดยการพัฒนา Q อาสาให้เป็นพี่เลีย้ง 

เกษตรกรในพ้ืนท่ี 

3,850 
530 
79 
22 
 

500 
 

ราย 
ศูนย์ 
แห่ง 

ชุมชน 
 

ราย 
 

6.24 
53.00 
19.75 
5.50 

 
4.00 

 

กสก. 
กข. 
กป. 
กป. 

 
มกอช. 

 
(3) การเพ่ิมรายได้แก่เกษตรกรกลุ่มที่มีรายได้ต่ ากว่า 180,000 บาท/ 

ครัวเรือน/ปี (Developing Smart Farmer) 
209,130 

 
ราย 

 
304.76 

 
 
 

- ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกร 
- ศูนย์เรียนรูเ้ศรษฐกิจพอเพียงชุมชน 
- การพัฒนาเกษตรกรตามแนวทฤษฎีใหม่โดยยึดหลักปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียง 
- การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปทีด่ิน 
- การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
- พัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตวน์้ า 
- สร้าง Smart Farmer ผ่านกระบวนการ Developing Smart  

Farmer 
- อบรมการจัดท าบัญชีและการใหข้้อมูลทางบัญชีในการประกอบ 

อาชีพใน 77 จังหวัด 
- ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงปศสุัตว์ให้กับเกษตรกรเพื่อพัฒนาสู ่

การเป็น Smart Farmer โดยการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้และสร้าง 
เครือข่ายการผลิตชุมชนต้นแบบ 

- ฝึกอบรมสมัมนาเพิม่ศักยภาพเกษตรกรสู่ Smart Farmer/ 
ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรต้นแบบ/ส่งเสริมการปลูกหม่อน 
เลี้ยงไหมแก่ Young Smart farmer 

10,000 
3,300 
15,200 

 
6,300 
7,700 
20,000 
16,000 

 
100,000 

 
30,000 

 
 

630 
 

 

ราย 
ราย 
ราย 

 
ราย 
ราย 
ราย 
ราย 

 
ราย 

 
ราย 

 
 

ราย 
 
 

4.00 
17.00 
61.06 

 
62.80 
2.99 
73.35 

- 
 

31.96 
 

37.36 
 
 

14.24 
 
 

กสก. 
สป.กษ. 
สป.กษ. 

 
สปก. 
กสส. 
กป. 
กข. 

 
ตส. 

 
ปศ. 

 
 

มม. 
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1.4 วิธีการด าเนินงานโครงการ 
1.4.1 การท าให้เกษตรกรทั่วประเทศ มีความพร้อมในการประกอบอาชีพและท าการผลิตโดยใช้ 

องค์ความรู้และข้อมูลประกอบการตัดสินใจ มีการน าเทคโนโลยีและภูมิปัญญา ตลอดจนวิธี การปฏิบัติทางการ
เกษตรที่ดีมาใช้ฯลฯ จะมีการด าเนินกิจกรรมที่ส าคัญ คือ 

1) จัดตั้งศูนย์ข้อมูลเกษตร ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือให้มีข้อมูลทั้งแหล่งผลิต  
ฤดูกาลที่ผลผลิตออก ปริมาณผลผลิต สภาพภูมิอากาศ โดยเชื่อมข้อมูลของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
และจะมีการเชื่อมข้อมูลลงทุกจังหวัด เพ่ือให้ข้าราชการน าไปแนะน าเกษตรกร 

2) จัดท ารายการทีวีเกษตร เพ่ือเป็นมหาวิทยาลัยทางไกลด้านการเกษตร โดยจะผลิตรายการ
โทรทัศน์ที่ครอบคลุมการวิเคราะห์ข่าวแนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตร  การตลาดสินค้าเกษตร นวัตกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกษตร ความมั่นคงด้านอาหาร ความปลอดภัยด้านอาหาร ศึกษาพยากรณ์ 
อากาศเกษตรเตือนภัยการประเมินความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรภายใต้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปราชญ์เกษตรเพ่ิมขีดความสามารถหรือความได้เปรียบในการแข่งขันของกลุ่ม/
สหกรณ์การเกษตรการเลือกซ้ือสินค้าเกษตรและอาหารเพื่อการบริโภคอย่างมีสุขภาวะที่ดี การเปลี่ยนแปลงของ
เศรษฐกิจการเกษตรโลก (Future Study for Free Trade) การผลิตสินค้าเกษตรและอาหารด้วยระบบที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม (Adaptation and Mitigation) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก (Climate Change) 
การเรียนการสอนในหลักสูตรด้านการเกษตรเป็นต้น 

1.4.2 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้เกษตรกรกลุ่มที่มีรายได้ไม่ต่ ากว่า 180,000 บาท/ครัวเรือน/ปี 
(Existing Smart Farmer) มีข้ันตอน/วิธีการดังนี้ 

1) ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่เกษตรกร และให้เกษตรกรมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ  
มีความตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม  
สังคมเก่ียวกับสินค้า และมีความภูมิใจในความเป็นเกษตรกร 

2) ส่งเสริมแหล่งเรียนรู ้เกษตรกรต้นแบบ จัดตั ้งและพัฒนาศูนย์เรียนรู ้ชาวนาแม่ข่าย  
ศูนย์เรียนรู้ชาวนาเครือข่าย ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์ การท าประมง รวมทั้งการสร้างเครือข่าย 
เพ่ือพัฒนาการผลิต การตลาด และการพัฒนาให้เป็นพี่เลี้ยงเกษตรกรในพ้ืนที่ 

1.4.3 การเพ่ิมรายได้แก่เกษตรกรกลุ่มที่มีรายได้ต่ ากว่า 180,000 บาท/ครัวเรือน/ปี มีขั้นตอน/ 
วิธีการดังนี้ 

1) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ส่งเสริมความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร ฝึ กอบรม 
และสนับสนุนปัจจัยการผลิต ส่งเสริมการเรียนรู้การท าการเกษตรในโรงเรียนให้กับนักเรียนและผู้สนใจ 
รวมทั้งสนับสนุนการรวมกลุ่มและส่งเสริมการเรียนรู้แก่เกษตรกรผ่านการอบรมของปราชญ์ชาวบ้าน 

2) สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่เข้าสู่ภาคเกษตร ให้สามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้
อย่างมั่นคง และยั่งยืน โดยการเป็นวิทยากรและผลิตชุดวิชาการสหกรณ์แก่เกษตรกรรุ่น ใหม่ พัฒนาอาชีพ
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม อบรมการจัดท าบัญชีและการใช้ ข้อมูลทางบัญชีในการ 
ประกอบอาชีพ รวมทั้งสนับสนุนทุนการศึกษาแก่คนรุ่นใหม่ 
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1.5 หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ 
1.6.1 มีศูนย์ข้อมูลและระบบกระจายข้อมูลถึงเกษตรกรทั้งประเทศจ านวน7.6 ล้านครัวเรือน 
1.6.2 เกษตรกรที่ เป็ น  Smart Farmer อยู่ แล้ ว  (Existing Smart Farmer) ได้ รับการส่ ง เสริม 

และพัฒนาอาชีพ จ านวน 4,350 ราย 
1.6.3 เกษตรกรที่มีรายได้ต่ ากว่า 180,000 บาท/ครัวเรือน/ปี จ านวน 109,130 รายได้รับการ

ส่งเสริม และพัฒนาในรูปแบบต่างๆ 
1.6.4 คนรุ่นใหม่ที่ได้รับการศึกษา มีด้านการผลิต การแปรรูป การตลาด การบริหารจัดการ ฯลฯ  

และกลับไปพัฒนาชุมชนของตนเอง 



 

 

บทที่ 2 
ระเบียบวิธีการประเมินผล 

 
2.1 ความส าคัญของการประเมินผล 

โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) เป็นโครงการหนึ่งในยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาให้เกษตรกรมีศักยภาพ ทั้งด้านการผลิต  
การแปรรูป และการตลาด ในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
โดยใช้แนวทางพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ ซึ่งมีเป้าหมายให้เกษตรกรทั่วประเทศได้รับการพัฒนาด้วย
การส่งเสริมสนับสนุนองค์ความรู้ทางด้านการผลิตและการตลาดที่ท าให้สามารถท าการผลิตได้อย่างเหมาะสม 
เพ่ือให้เกษตรกรมีรายได้ไม่ต่ ากว่า 180,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปี และมีคุณสมบัติพ้ืนฐาน 6 ข้อ คือ มีความรู้
ในเรื่องที่ท าอยู่ มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ มีการบริหารจัดการผลผลิตและการตลาด มีความตระหนักถึง
คุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม และมีความภูมิใจใน
ความเป็นเกษตรกร โดยมีบุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ให้ค าแนะน าด้าน
ต่างๆ แก่เกษตรกร เพ่ือพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer ในรูปแบบการบูรณาการร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก าหนดระยะเวลาด าเนินงานตั ้งแต่ปีงบประมาณ 
2557-2561 โดยส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้รับมอบหมายให้ประเมินผลโครงการฯ เพ่ือรายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการฯ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นต่อผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา แก้ไข ปรับปรุงการด าเนินงานโครงการฯ  
ให้ประสบผลส าเร็จมากยิ่งข้ึนต่อไป 
 
2.2 วัตถุประสงค์ของการประเมินผล 

เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์จากการด าเนินงานโครงการฯ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
อุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้น 
 
2.3 ขอบเขตการประเมินผล 

2.3.1 พื้นที่เป้าหมาย 
ประเมินผลการด าเนินงานเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ Smart Farmer ครอบคลุมพ้ืนที่ 77 จังหวัด 

2.3.2 ประชากรเป้าหมาย ประกอบด้วย 
1) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ของหน่วยงานระดับจังหวัด ประกอบด้วย ส านักงาน

เกษตรจังหวัด ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ศูนย์วิจัยข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ส านักงานประมงจังหวัด 
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
ส านักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด และส านักงานสหกรณ์จังหวัด 
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2) เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย 12 สาขา ปีงบประมาณ 2557 ตามที่โครงการก าหนดประกอบด้วย 
ข้าว ปาล์มน้ ามัน ยางพารา ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส าปะหลัง อ้อยโรงงาน เกษตรผสมผสาน Young Smart Farmer 
ประมง ปศุสัตว์ หม่อนไหม และบัญชี 

2.3.3 ระยะเวลาข้อมูล 
1) ข้อมูลเกษตรกรก่อนการพัฒนาตามโครงการฯ ได้แก่ รายได้ และคุณสมบัติพ้ืนฐาน 6 ข้อ  

ใช้ข้อมูลปีเพาะปลูก 2556/57(พ.ค. 56 – เม.ย. 57) 
2) ข้อมูลเกษตรกรหลังได้รับการพัฒนาตามโครงการฯ ใช้ข้อมูลปีเพาะปลูก 2557/58  

(พ.ค. 57 – เม.ย. 58) 
 
2.4 การตรวจเอกสาร แนวคิดและทฤษฎี 

2.4.1 การตรวจเอกสาร 
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2555) ท าการศึกษาวิเคราะห์จุดแข็งและโอกาสในการ

พัฒนาเกษตรกร เพ่ือศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์ทั่วไปของเกษตรกร และก าหนดแนวทางพัฒนาเกษตรกรที่
เหมาะสม ชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยใช้หลักการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ผลการศึกษา
สถานการณ์ทั่วไปของเกษตรกร พบว่า ภาคเกษตรเป็นแหล่งรายได้ที่แท้จริงของประเทศและความมั่นคง 
ด้านอาหาร มีประชากรประมาณร้อยละ 38 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ภาคเกษตรประสบกับปัญหา  
การเพ่ิมพ้ืนที่การเกษตรมาถึงจุดอ่ิมตัว ขณะที่แรงงานภาคเกษตรเริ่มมีอายุสูงขึ้นและมีจ านวนที่ลดลง 
การศึกษาของประชากรเกษตรมีทิศทางที่ดีขึ้น ภาวะความยากจนของครัวเรือนเกษตรมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 
ภูมิคุ้มกันของเกษตรกร และภาคเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่  ความเหมาะสมของที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ ฐานการผลิตการเกษตรที่เข้มแข็ง ความสามารถในการผลิตสินค้า
เกษตรและอาหาร การพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีแผนใหม่ และเกษตรกรมีการพ่ึงพาตนเองตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การผนึกก าลังสร้างองค์กร/เครือข่าย การเข้าถึงแหล่งเงินทุน ข้อมูลและกลไกการบริหาร
จัดการที่มีธรรมาภิบาลที่สนับสนุนการพัฒนาภาคเกษตรให้เข้มแข็ง 

ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาเกษตรกร พบว่า กลยุทธ์เชิงรุก คือ การพัฒนาองค์ความรู้
และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกร พัฒนาการสร้างเครือข่ายให้มีการเชื่อมโยงกันตั้งแต่การเป็น  
ผู ้รวบรวมผลผลิต การขนส่ง จนถึงเป็นผู้จ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร การยกระดับความสามารถ  
ในการแข่งขันและการขยายช่องทางด้านการตลาดของธุรกิจกลุ่มเกษตรกร สหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน และ
การพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรแผนใหม่เสริมสร้างศักยภาพการวิจัยและพัฒนาสินค้าเกษตร กลยุทธ์เชิงแก้ไข คือ  
การส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันความเสี่ยงการเกษตร สร้างรายได้เสถียรภ าพให้กับเกษตรกร  
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง การสนับสนุนการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
บริหารจัดการโลจิสติกส์ของภาคเกษตร และการเร่งรัดแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรอย่างต่อเนื่องและ  
เป็นธรรม กลยุทธ์เชิงป้องกันคือ การเพ่ิมโอกาสและความสามารถในการประกอบอาชีพเกษตรกร  
การพัฒนาการผลิตและสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจแก่องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน การสร้าง  



9 

 

ความมั่นคงปลอดภัยด้านอาหารในครัวเรือนเกษตรกร และสนับสนุนการจัดระบบสาธารณสุขความปลอดภัย
ทางการเกษตรจากสารเคมีในการผลิตสินค้าเกษตร กลยุทธ์เชิงรับ คือ การสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร 
และองค์กรเกษตรกร สร้างอ านาจการต่อรอง พัฒนาขีดความสามารถด้านการเงิน เพ่ิมทักษะและความสามารถ
ของบุคลากรรัฐในภาคเกษตร การร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในแต่ละพ้ืนที่ ปรับปรุงระบบการเรียนการสอน 
ให้เป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของแต่ละท้องถิ่น และการส่งเสริมการวิจัย 
และพัฒนาสินค้าเกษตรและอาหาร นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ เหมาะสมควบคู่กับภูมิปัญญาท้องถิ่น  
สนับสนุนการรวมกลุ่มให้มีศักยภาพเพ่ือพัฒนาความสามารถในการด าเนินกิจการ 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2551) ท าการประเมินผลโครงการพัฒนาการเกษตรตาม 
แนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2551 พบว่า ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการ
ทั้งหมด 154 ศูนย์ สามารถด าเนินการตามระเบียบได้ในเกณฑ์พอใช้ เนื่องจากระเบียบออกมาล่าช้าและ 
มีการเปลี่ยนแปลงแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบ มีการใช้งบประมาณสนับสนุนให้ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน
ด าเนินการจัดอบรมเกษตรกร 196.59 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 86.22 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ 228 ล้านบาท 
มีศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านที่วิทยากรถ่ายทอดความรู้ได้ในเกณฑ์ดี ร้อยละ 89.60 และเกณฑ์พอใช้ ร้อยละ 10.40 
ส่วนผลการจัดการของศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านด าเนินการในปี 2551 ด้านที่พักอยู่ในเกณฑ์ดี ร้อยละ 58.10 พอใช้
ร้อยละ 41.90 ด้านอาหารและเครื่องดื่มอยู่ในเกณฑ์ดีร้อยละ 97.40 พอใช้ร้อยละ 2.60 และด้านสถานที่  
อบรมอยู่ในเกณฑ์ดีร้อยละ 68.00 พอใช้ร้อยละ 32.00 ส าหรับหลักสูตรที่ศูนย์จัดถ่ายทอดส่วนใหญ่คิดเป็น 
ร้อยละ 55.70 อยู่ในเกณฑ์ดี ที่เหลือร้อยละ 44.30 อยู่ในเกณฑ์พอใช้ ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านอบรมเกษตรกรได้ 
77,524 ราย สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 75,000 ราย (ร้อยละ 103.37 ของเป้าหมาย) โดยศูนย์ส่วนใหญ่คิดเป็น 
ร้อยละ 67.50 จัดอบรมเกษตรกรได้ตามเป้าหมาย รองลงมาคิดเป็นร้อยละ 31.80 จัดอบรมได้เกินเป้าหมาย  
ที่เหลือร้อยละ 0.70 จัดอบรมได้ต่ ากว่าเป้าหมาย และอบรมเกษตรกรอาสาได้ 1,036 ราย สูงกว่าเป้าหมาย 
ที่ตั้งไว้ 1,000 ราย (ร้อยละ 103.60 ของเป้าหมาย) ด้านการถ่ายทอดความรู้ศูนย์ส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 
90.50 ได้รับความพอใจจากเกษตรกรมาก ศูนย์ที่เหลือร้อยละ 9.50 ได้รับความพอใจปานกลาง และด้านการ
บริการศูนย์ส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 64.20 ได้รับความพอใจจากเกษตรกรมาก ศูนย์ที่เหลือร้อยละ 35.10 ได้รับ
ความพอใจปานกลาง และร้อยละ 0.70 ได้รับความพอใจจากเกษตรกรน้อย ส าหรับผลกระทบที่เกิดขึ้น 
กับเกษตรกรที่ผ่านการอบรมจากศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านตามโครงการ ปี 2550 พบว่าเกษตรกรร้อยละ 74.40  
น าความรู้จากการอบรมไปใช้แล้วสามารถลดรายจ่ายได้เฉลี่ยรายละ 1,208.61 บาทต่อเดือน โดยลดการจ่าย 
ค่าสินค้าบริโภคได้เฉลี่ยรายละ 419.38 บาทต่อเดือน ลดการจ่ายค่าสินค้าอุปโภคได้เฉลี่ยรายละ 116.63 บาท
ต่อเดือน ลดรายจ่ายค่าปุ๋ยเคมีได้เฉลี่ยรายละ 394.44 บาทต่อเดือน ลดการจ่ายค่าสารเคมีได้เฉลี่ย รายละ 
74.84 บาทต่อเดือน ลดการจ่ายค่าเล่นพนันได้เฉลี่ยรายละ 87.65 บาทต่อเดือน ลดการจ่ายค่าเหล้า/
เบียร์/บุหรี่ได้เฉลี่ยรายละ 77.97 บาทต่อเดือน และลดการจ่ายค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ได้ เฉลี่ยรายละ 
34.25 บาทต่อเดือน 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2551) ท าการประเมินผลโครงการพัฒนาการเกษตรตาม
แนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2551 (ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน) ศูนย์เรียนรู้
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เศรษฐกิจพอเพียง ต าบลบ่อเงิน อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี พบว่า ในด้านการบริหารจัดการ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์มีการออกระเบียบ กฎเกณฑ์ต่างๆ เพ่ือให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระเบียบ 
ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการฯ เกณฑ์สนับสนุนงบประมาณ เกณฑ์การคัดเลือกปราชญ์ชาวบ้าน 
และแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงศูนย์ฯการก าหนดคุณสมบัติของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
รวมทั้งการประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อต่างๆ โดยส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ก ากับดูแล และ  
ให้ค าปรึกษาอย่างใกล้ชิด ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน 267 ,500 บาท ใช้จ่ายงบประมาณไปทั้งสิ้น 
จ านวน 200,270 บาท (ร้อยละ 74.87) โดยใช้วิทยากรของศูนย์และจากภายนอก จ านวน 6 คน การอบรม  
มีการบรรยาย สาธิต และการฝึกปฏิบัติ หลักสูตรอบรมชื่อ “การท าการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง” 
ประกอบด้วย 13 หัวข้อ โดยผู้เข้าอบรมร้อยละ 90 มีความตั้งใจรับความรู้จากการถ่ายทอดและมีส่วนร่วมใน
การฝึกอบรม จ านวนผู้ผ่านการฝึกอบรม 64 คน คิดเป็นร้อยละ 128 ของเป้าหมาย จ านวน 50 คน เข้าอบรม
ร้อยละ 96.55 มีการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ และสามารถลดค่าใช้จ่ายได้เฉลี่ย 213.79 บาท/เดือน และ 
ไปปฏิบัติตามร้อยละ 7.41 นอกจากจัดฝึกอบรมแล้ว มีการพัฒนาและปรับปรุงศูนย์ฯ ในเรื ่องวัสดุอุปกรณ์
ส าหรับใช้ในห้องฝึกอบรม ส าหรับความพึงพอใจ พบว่า ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมีความพึงพอใจ
ต่อผู้เข้าอบรมและศูนย์ฯ อยู่ในระดับมาก ปราชญ์ชาวบ้านมีความพึงพอใจต่อผู้เข้าอบรมอยู่ในระดับมาก  
และผู ้เข้าอบรมพึงพอใจต่อการจัดการฝึกอบรมอยู่ในระดับมากทุกด้าน ผลการด าเนินงานเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนั้น จึงเห็นควรให้มีการด าเนินโครงการต่อไป และควรปรับปรุงโครงการ ในเรื่อง 
การอนุมัติ การจัดสรร และการเบิกจ่ายงบประมาณให้เพียงพอและทันเวลา ส าหรับศูนย์ฯ ควรก าหนด
ระยะเวลาฝึกอบรมให้เหมาะสม และจัดท าเอกสารความรู้ที่ถ่ายทอดให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกเรื่อง 

จากการตรวจเอกสารเบื้องต้น ท าให้ทราบถึง ลักษณะทั่วไปของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จ หรือแนวทางการพัฒนาเกษตรกร รวมถึงปัญหา และข้อเสนอแนะในการด าเนิน
โครงการ ซึ่งผู้ประเมินได้น าข้อมูลดังกล่าวมาปรับใช้ เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดประเด็น และตัวชี้วัดในการ
ประเมินโครงการดังกล่าว 

2.4.2 แนวคิดและทฤษฎี 
1) ความหมายและความส าคัญของการประเมินผล (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2556) 

การประเมินผล หมายถึง กระบวนการตัดสินคุณค่าของแผนงานหรือโครงการด้วย
การเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วน ามาวิเคราะห์เพ่ือน าผลมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
หรือไม่เพียงใด การประเมินผลมีความส าคัญช่วยในการตัดสินใจน าโครงการไปใช้ ท าให้ทราบว่าโครงการ 
ที่จัดท าขึ้นมีความจ าเป็น สมเหตุสมผล หรือมีความคุ้มค่ามากน้อยเพียงใด เป็นที่ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
หรือไม่ ซึ่งช่วยตัดสินใจก่อนน าโครงการไปด าเนินการ ตัดสินใจปรับปรุงโครงการระหว่างด าเนินการ ตัดสิ นใจ
ยุบเลิก หรือขยายโครงการภายหลังโครงการเสร็จสิ้น ท าให้ทราบว่าการด าเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ มีปัญหาอุปสรรคการด าเนินการอย่างไร และน าไปใช้วางแผนในโครงการที่มีลักษณะใกล้เคียง  
หรือคล้ายคลึงกัน 
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2) ประเภทของการประเมินผลโครงการ (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร,2556.) 
การประเมินผลโครงการแบ่งประเภทของการประเมินผลตามช่วงเวลาต่างๆ ของโครงการ

ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
2.1) การประเมินผลก่อนการด าเนินงานโครงการ (Pre Evaluation) คือ การประเมิน 

ก่อนที่จะเริ่มด าเนินงานโครงการ ได้แก่ การประเมินความต้องการ หรือความจ าเป็นในเบื้องต้นก่อนที่จะ
ด าเนินงานโครงการ การประเมินผลแบบนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า การประเมินความต้องการจ าเป็น (Need 
Assessment) และการประเมินเพ่ือพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการ หรือสิ่งที่ จะด าเนินการ โดยศึกษา
วิเคราะห์ถึงปัจจัยที่จ าเป็นต่อความส าเร็จ ได้แก่ ความเป็นไปได้ด้านเทคนิควิชาการ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
และด้านสภาพแวดล้อม เป็นต้น 

2.2) การประเมินผลระหว่างด าเนินโครงการ (Ongoing Evaluation) คือ การ
ประเมินผลโครงการในขณะที่มีการด าเนินงานโครงการ หลังจากที่มีการด าเนินงานโครงการไประยะหนึ่ง เพ่ือ
ทราบความก้าวหน้าหรือปัญหาในการด าเนินโครงการ เพื่อน าผลไปใช้แก้ไขปรับปรุงโครงการให้สามารถด าเนิน
โครงการได้ตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่วางไว้ 

2.3) การประเมินผลเม่ือเสร็จสิ้นโครงการ (Post Evaluation) คือ การประเมินผล
โครงการเมื่อเสร็จสิ้นแล้ว เพื่อตัดสินว่าการด าเนินโครงการประสบความส าเร็จบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
หรือไม่ มากน้อยเพียงใด ผลการประเมินจะช่วยในการตัดสินใจส าหรับโครงการใหม่ๆ ซึ่งมีลักษณะเหมือน  
หรือใกล้เคียงกับโครงการที่เราท าการประเมินผลแล้ว 

3) แบบจ าลองการประเมินผล IPOO 
ตัวแบบหรือแบบจ าลอง IPOO เป็นตัวแบบที่บรรษัทไอบีเอ็ม ( IBM) ได้น ามาใช้ใน

การประเมินผลโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (การประเมินผลการฝึกอบรม) เพื่อช่วยให้ผู้ที่ท าการตัดสินใจ
สามารถเลือกชุดโครงการที่จะก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ผู้ที่ใช้ตัวแบบนี้สามารถตัดสินใจได้ทันทีว่าชุด
โครงการนั้นจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการหรือไม่ และช่วยให้สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงที่ควร
เกิดขึ้น หรือการปรับปรุงการออกแบบการฝึกอบรม เนื้อหาสาระ และการจัดส่ง/การด าเนินการ และที่
ส าคัญที่สุด คือ สามารถบอกให้ทราบว่าผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะตามที่ต้องการหรื อไม่ (สุชาติ 
ประสิทธิ์รัฐสินธุ์,2547) 

แบบจ าลองการประเมินผล IPOO ประกอบด้วยการประเมิน 4 ด้าน ดังนี้ (สมหวัง 
พิธิยานุวัฒน์, 2528 อ้างถึงใน กนกวรา พวงประยงค์, 2554) 

3.1) การประเมินปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation) เป็นการจัดหาข้อมูลเพ่ือใช้ตัดสิน
ความเหมาะสมของโครงการ โดยพิจารณาว่าข้อมูลนั้นมีส่วนช่วยให้บรรลุจุดมุ่งหมายของโครงการหรือไม่ ซึ่ง  
ส่วนใหญ่จะประเมินในด้านต่างๆ ได้แก่ ความสามารถของหน่วยงานหรือตัวแทนในการด าเนินงานโครงการ  
วิธีที่ใช้เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ และการได้รับความช่วยเหลือด้านต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้โครงการ  
ด าเนินไปได้ อาทิ หน่วยงานสนับสนุน เวลา เงินทุน อาคารสถานที่ อุปกรณ์เครื่องมือ 
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3.2) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการจัดหาข้อมูลย้อนกลับ 
(Feedback) แก่ผู้รับผิดชอบและผู้ด าเนินโครงการทุกล าดับชั้น การประเมินกระบวนการมีวัตถุประสงค์  
เพ่ือค้นหาและท านายข้อบกพร่องของกระบวนการหรือการด าเนินการตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ รวบรวม
สารสนเทศส าหรับผู้ตัดสินใจวางแผนงาน และเป็นรายงานสะสมเก่ียวกับการปฏิบัติงานต่างๆ ที่เกิดขึ้น 

3.3) การประเมินผลผลิต (Output & Product Evaluation) มีจุดมุ่งหมายเพ่ือวัดและ 
แปลความหมายของความส าเร็จ ซึ่งการประเมินจะรวมถึงด้านต่างๆ ได้แก่ พิจารณาว่าวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้
สามารถน าไปใช้ได้หรือไม่ เกณฑ์การวัดที่สัมพันธ์กับวัตถุประสงค์คืออะไร เปรียบเทียบผลที่วัดได้ว่าได้
มาตรฐานสัมบูรณ์  (Absolute Criteria) หรือมาตรฐานสัมพัทธ์ (Relative Criteria) ที่ก าหนดไว้หรือไม่  
และแปลความหมายเกี่ยวกับสาเหตุของผลที่เกิดขึ้นโดยอาศัยการประเมินปัจจัยน าเข้าและกระบวนการ 

3.4) การประเมินผลลัพธ์ (Outcome Evaluation) เป็นการพิจารณาผลประโยชน์ 
ผลกระทบหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมาย ทั้งระยะสั้น ระยะปานกลาง ระยะยาว เป็นผลมา
จากการด าเนินการโครงการ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการพิจารณาในประเด็นต่างๆ ได้แก่ ผลลัพธ์ที่เป็นเป้าหมายของ
โครงการหรือบริการคืออะไร และดัชนีชี้วัดผลลัพธ์ที่คาดหวังที่สามารถวัดและสังเกตเห็นได้คืออะไร 

4) การวิเคราะห์ทัศนคติและความพึงพอใจ 
วิธีการวัดแบบลิเคิร์ทสเกล (Likert Scale) เป็นวิธีวัดทัศนคติและความพึงพอใจที่รู้จัก

กันแพร่หลายมากท่ีสุดวิธีหนึ่ง เริ่มต้นด้วยการรวบรวม หรือเรียบเรียงข้อความที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติและความ
พึงพอใจที่ต้องการจะศึกษา จากนั้นก าหนดเกณฑ์คะแนนเป็นช่วงๆ ซึ่งมีวิธีค านวณหาคะแนนช่วงชั้นได้ดังนี้ 

คะแนนช่วงชั้น =
คะแนนสูงสุด − คะแนนต่ าสุด

จ านวนระดับชั้น
 

โดยที่ คะแนนสูงสุด คือ คะแนนที่ก าหนดมากท่ีสุดตามแบบสอบถาม 
 คะแนนต่ าสุด คือ คะแนนที่ก าหนดน้อยที่สุดตามแบบสอบถาม 
 จ านวนระดับชั้น คือ การก าหนดระดับการวัด ตัวอย่าง คะแนนมากที่สุดเท่ากับ 5 

คะแนนน้อยที่สุดเท่ากับ 1 ก าหนดไว้ 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด/น้อย/ปานกลาง/มาก/มากที่สุด (หรือจะก าหนด
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง/ไม่เห็นด้วย/ไม่แน่ใจ/เห็นด้วย/เห็นด้วยอย่างยิ่ง) 

เมื่อแทนค่าในสูตรจะได้ช่วงคะแนนเฉลี่ย = (5-1)/5 = 0.80 จากนั้นน าช่วงคะแนนไป
ก าหนดระดับความส าเร็จตั้งแต่คะแนน 1 ถึง 5 (ตารางที่ 2.1) ซ่ึงในการก าหนดระดับคะแนน สามารถก าหนดได้
หลายระดับ เช่น 3 ระดับ 4 ระดับ ขึ้นอยู่กับผู้ประเมินจะก าหนด 
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ตารางท่ี 2.1 เกณฑ์การให้คะแนน และการค านวณผลการประเมินโดยใช้เครื่องมือวัดของ Likert 
ระดับคะแนน ช่วงค่าคะแนน ระดับการประเมินผล 

1 1.00 - 1.80 น้อยที่สุด/ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
2 1.81 – 2.60 น้อย/ไม่เห็นด้วย 
3 2.61 – 3.40 ปานกลาง/ไม่แน่ใจ 
4 3.41 – 4.20 มาก/เห็นด้วย 
5 4.21 – 5.00 มากที่สุด/เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

คะแนนช่วงชั้น เท่ากับ 0.80 
 
2.5 วิธีการประเมินผล 

2.5.1 รูปแบบการประเมินผล โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) เป็นโครงการ
ที่อยู่ในรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร จึงได้น ารูปแบบการประเมินผล 
IPOO มาใช้ในการประเมินผล เน้นด้านปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลได้ และผลกระทบระยะสั้น 

2.5.2 ประเภทการประเมินผล เป็นการประเมินผลระหว่างด าเนินงานโครงการ (Ongoing 
Evaluation) เพ่ือน าผลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุงการด าเนินงานโครงการในระยะต่อไปให้ดีขึ้น 

2.5.3 ประเด็นและตัวชี้วัด (ตารางท่ี 2.2) 
 
ตารางท่ี 2.2 ประเด็นและตัวชี้วัดของการประเมินผลโครงการ 

ประเด็น ตัวชี้วัด 
1) ปัจจัยน าเข้า (I : Inputs)  

1.1) บุคลากร - สัดส่วนระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เป็นพี่เลี้ยงต่อเกษตรกรที่มี 
  อยู่เปรียบเทียบกับความต้องการจริง 

1.2) วัสดุ อุปกรณ์ที่สนับสนนุ - ประเภทของวัสดุ และอุปกรณท์ี่ได้รับเปรียบเทียบกับ 
  ความจ าเปน็ต้องการใช้จริง 

1.3) การท าแผนพฒันาเกษตรกรเพื่อเป็น Smart   
          farmer 

- จ านวนจังหวัดที่มีการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดแล้วเสร็จ 
- จ านวนจังหวัดที่แผนพฒันาจังหวัดมีข้อมูลครบถ้วน 

1.4) งบประมาณ - จ านวนงบประมาณที่ได้รับเทียบกับเป้าหมาย 
- ความทันเวลาของงบประมาณที่ได้รับ 
- จ านวนงบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาเกษตรกร 1 ราย 
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ตารางท่ี 2.2 ประเด็นและตัวชี้วัดของการประเมินโครงการ (ต่อ) 
ประเด็น ตัวชี้วัด 

2) กระบวนการ (P : Process)  
การคัดกรองเกษตรกร - ร้อยละของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ 

- ร้อยละของหน่วยงานที่มีการคัดกรองเกษตรกร 
- ร้อยละของหน่วยงานที่ มีการจ าแนกเกษตรกร    
   ออกเป็นกลุ่มตามตัวชี้วัดที่เกษตรกรมีจุดอ่อน 

3) ผลได้ของโครงการ (O : Outputs)  
3.1) การสนับสนุนวสัดุ อุปกรณ์ - ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับวัสดุ อุปกรณ์ทันเวลา 
3.2) ผลการพัฒนาเกษตรกร - ร้อยละของเกษตรกรที่ผ่านการอบรม เปรียบเทียบ 

  กับเป้าหมาย 
- ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพาไปศึกษาดูงาน 
-  ร้อยละของเกษตรกรกลุ่ม Existing Smart Farmer  
  ที่ ได้ รับการส่ งเสริมและพัฒนาเพื่ อ เป็น  Smart  
  Farmer ต้นแบบ 
- ร้อยละของเกษตรกรกลุ่ม Smart Farmer ต้นแบบที่ 
  ได้รับการถอดองค์ความรู้ 
- จ านวนองค์ความรู้ที่น าออกเผยแพร่ 
- จ านวนสื่อที่ใช้ในการเผยแพร่องค์ความรู้ 

4) ผลลัพธ์ (O : Outcome)  
4.1) ผลการพัฒนา - ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับความรู้ตรงตามความ 

  ต้องการ 
- ร้อยละของเกษตรกรที่น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
- ร้อยละของเกษตรกรกลุ่ ม  Developing Smart  
   Farmer ที่ผ่านเกณฑ์เป็น Existing Smart Farmer 
- ร้อยละของเกษตรกรกลุ่ม Existing Smart Farmer 
  ได้รับการพัฒนาจนเป็นเกษตรกรต้นแบบ 

4.2) ความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อโครงการฯ - ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อโครงการฯ 

 
2.5.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1) วิธีการรวบรวมข้อมูล รวบรวมข้อมูลที่ได้จากแบบสัมภาษณ์เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ เอกสารโครงการ เอกสารรายงานการติดตามผลการด าเนินงานแผนงาน
โครงการ และงานวิจัยอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
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2) แหล่งข้อมูล ประกอบด้วย 
2.1) ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสัมภาษณ์ และ

แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่ม ได้แก่ เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่
ดูแลรับผิดชอบโครงการในระดับพ้ืนที่ จ านวน 41 ราย และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 849 ราย 
ทั้งนี้ ในการส ารวจใช้วิธีส ารวจด้วยตัวอย่าง ซึ่งได้จากวิธีการ และข้ันตอนการสุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 

2.1.1) กลุ่มตัวอย่างเกษตรกร การก าหนดขนาดตัวอย่างของเกษตรกร เพ่ือการ
ประมาณค่าเฉลี่ยที่ระดับความเชื่อมั่น ร้อยละ 95 โดยใช้ค่าความแปรปรวนของชุดข้อมูลรายได้จาก 
ภาคการเกษตรของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ปี 2557 
 

2.1.2) ขั้นตอนการเลือกตัวอย่าง ใช้แผนการเลือกตัวอย่างแบบแบ่งเป็นชั้น 
(Stratified Random Sampling) ดังนี้ 

(1) แบ่งประชากรออกเป็น 12 สาขา ตามแนวทางการพัฒนาของ
คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer  คือ  ข้าว ปาล์มน้ ามัน ยางพารา  
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส าปะหลัง อ้อยโรงงาน เกษตรผสมผสาน  Young Smart Farmer ประมง ปศุสัตว์ 
หม่อนไหม และบัญชี แล้วท าการจัดสรรขนาดตัวอย่างในแต่ละกลุ่มโดยใช้การจัดสรรแบบสัดส่วน 
(Proportional Allocation) ของจ านวนเกษตรกรแต่ละสาขา 

(2) แบ่งประชากรแต่ละสาขาออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเกษตรกร
ต้นแบบ กลุ่มเกษตรกร Existing Smart Farmer และกลุ่มเกษตรกร Developing Smart Farmer แล้วท า
การจัดสรรขนาดตัวอย่างในแต่ละกลุ่มแบบสัดส่วน และปรับขนาดตัวอย่างที่น้อยกว่า 10 ตัวอย่างให้มีขนาด
เท่ากับ 10 ตัวอย่างเพ่ือความเหมาะสม ได้เกษตรกรตัวอย่างจ านวน 1,110 ราย ดังนี้ 

 

กลุ่ม 
เกษตรกร 

ข้าว 
ปาล์ม
น้ ามัน 

ยางพารา 
ข้าวโพด 

เลี้ยง
สัตว์ 

มัน
ส าปะหลัง 

อ้อย 
โรงงาน 

เกษตร 
ผสมผสาน 

Young 
Smart 
farmer 

ประมง 
ปศุ
สัตว์ 

หม่อน
ไหม 

บัญช ี

1. ต้นแบบ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
2. Existing  

Smart  
Farmer 

63 10 18 10 10 10 12 10 10 10 10 10 

3. Developing  
Smart  
Farmer 

373 27 88 56 43 28 98 10 16 48 10 10 

รวม 446 47 116 76 63 48 120 30 36 68 30 30 
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(3) สุ่มเกษตรกรตัวอย่างในแต่ละสาขาแต่ละกลุ่ม โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย
แบบไม่ใส่ทดแทน (Simple Random Sampling without Replacement) ด้วยตารางเลขสุ่ม จ านวน 1,110 ราย 

(4) สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ จากหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ได้แก่ ส านักงานเกษตรจังหวัด ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ศูนย์วิจัยข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว 
ส านักงานประมงจังหวัด ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ส านักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด และส านักงาน
สหกรณ์จังหวัดที่อยู่ในจังหวัดตัวอย่าง 

2.2) ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น เอกสาร
โครงการ รายงานความก้าวหน้าของหน่วยงาน รายงานการประชุม รายงานการศึกษาการประเมินโครงการ 
สิ่งพิมพ์ของทางราชการ หรือข้อมูลสถิติท่ีเกี่ยวข้อง 

2.5.5 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ซึ่งวิเคราะห์ในเชิง
ตัวเลขโดยใช้สถิติพรรณนา (Descriptive Statistic) จ าแนกการวิเคราะห์ได้ ดังนี้ 

1) วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ืออธิบายลักษณะของข้อมูลที่ได้จาก
การรวบรวม ได้แก่ ผลรวม ค่าร้อยละ สัดส่วน และค่าเฉลี่ย โดยการแจกแจงความถี่ จัดกลุ่ม จัดประเภทของข้อมูล 
แล้วน ามาเสนอในรูปตารางและแผนภูมิ เพ่ือเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่เป็นตัวเลขหรืออธิบายให้เห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงในแต่ละตัวชี้วัดของการประเมินผล เช่น เปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นกับแผนหรือเป้าหมาย หรือ
เปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นระหว่างก่อนและหลังมีโครงการฯ 

2) วิเคราะห์ทัศนคติ และความคิดเห็นของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เกี่ยวกับความรู้
ที่ได้รับการถ่ายทอด ช่วงเวลาการจัดอบรม การติดตามให้ค าแนะน าของเจ้าหน้าที่ และความสามารถในการ
ถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร โดยใช้การวัดทัศนคติของลิเกิร์ต (Likert Scale) ซึ่งก าหนดการให้คะแนนและ
การค านวณผลการประเมินออกเป็น 5 ระดับ คือ “1= น้อยที่สุด” “2 = น้อย” “3 = ปานกลาง”  
“4 = มาก” และ“5 = มากที่สุด” และแบ่งช่วงค่าคะแนนที่มีค่าอยู่ระหว่าง 1.00 - 5.00 ออกเป็น 5 ช่วง  
คือ ช่วงค่าคะแนน 1.00 – 1.80 จัดอยู่ในระดับน้อยที่สุด ช่วงค่าคะแนน 1.80 – 2.60 จัดอยู่ในระดับน้อย  
ช่วงค่าคะแนน 2.61 – 3.40 จัดอยู่ในระดับปานกลาง ช่วงค่าคะแนน 3.41 – 4.20 จัดอยู่ในระดับมาก และ
ช่วงค่าคะแนน 4.21 – 5.00 จัดอยู่ในระดับมากที่สุด 
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2.6 นิยามศัพท ์
2.6.1 Smart Farmer (SF) หมายถึง บุคคลที่มีความภูมิใจในการเป็นเกษตรกร มีความรอบรู้ในระบบ

การผลิตด้านการเกษตรแต่ละสาขา มีความสามารถในการวิเคราะห์ เชื่อมโยงและบริหารจัดการการผลิตและ
การตลาด โดยใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ค านึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค สังคม 
และสิ่งแวดล้อม 

2.6.2 Existing Smart Farmer (ESF) หมายถึง เกษตรกรที่เป็น Smart Farmer อยู่แล้ว เนื่องจาก 
ผลการคัดกรองสามารถผ่านคุณสมบัติด้านรายได้จากภาคเกษตรที่ไม่ต่ ากว่า 180,000 บาท/ครัวเรือน/ปี และ
ผ่านคุณสมบัติพ้ืนฐานครบทั้ง 6 ข้อ ได้แก่ 

1) มีความรู้ในเรื่องที่ท าอยู่ 
2) มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ 
3) มีการบริหารจัดการผลผลิตและการตลาด 
4) มีความตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค 
5) มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม/สังคม 
6) มีความภูมิใจในความเป็นเกษตรกร 

2.6.3 Developing Smart Farmer (DSF) หมายถึง เกษตรกรที่ยังไม่เป็น Smart Farmer เนื่องจาก
ผลจากการคัดกรองยังไม่สามารถผ่านคุณสมบัติทั้งด้านรายได้ที่ไม่ต่ ากว่า 180,000 บาท/ครัวเรือน/ปี และผ่าน
คุณสมบัติไม่ครบทั้ง 6 ข้อ ซึ่งเป็นเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการได้รับการพัฒนาด้านต่างๆ เพ่ิมเติมตาม
ความต้องการของเกษตรกรแต่ละราย 

2.6.4 Smart Farmer ต้นแบบ (Smart Farmer Model : SFM) หมายถึง เกษตรกรที่ผ่านการ
พิจารณาเป็น Existing Smart Farmer แล้ว และผ่านคุณสมบัติของ Smart Farmer ต้นแบบในแต่ละสาขา 
จ านวน 10 สาขาหลัก ได้แก่ ข้าว ปาล์มน้ ามัน ยางพารา ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส าปะหลัง อ้อยโรงงาน ประมง 
ปศุ สั ต ว์  เกษตรผสมผสาน  Young Smart Farmer และสาขา อ่ืนๆ  ได้ แก่  หม่ อน ไหม  และบัญ ชี  
มีความโดดเด่นในการท าการเกษตรในสาขานั้นของแต่ละพ้ืนที่ และสามารถเป็นต้นแบบและเป็นบทเรียนให้กับ
เกษตรกรรายอื่นๆ ได้ 

2.6.5 เกษตรผสมผสาน (Integrated Farm) หมายถึง การท ากิจกรรมการเกษตรหลายๆ อย่าง
ร่วมกันในฟาร์ม และสนับสนุนเกื ้อกูลซึ ่งกันและกัน ซึ ่งอาจเป็นพืชกับพืช พืชกับสัตว์ ส ัตว์กับสัตว์  
หรือการเลี้ยงสัตว์กับประมง เป็นต้น 

2.6.6 เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer : YSF) หมายถึง ผู้ที่มีความสนใจหรือประกอบอาชีพ
ทางด้านการเกษตร ไม่จ ากัดเพศ อายุระหว่าง 17 - 45 ปี จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไปและ
เป็น Smart Farmer เนื่องจากผลจากการคัดกรองสามารถผ่านคุณสมบัติด้านรายได้ที่ไม่ต่ ากว่า 180,000 
บาท/ครัวเรือน/ปี และผ่านคุณสมบัติพื้นฐานครบทั้ง 6 ข้อ โดยผ่านตัวบ่งชี ้อย่างน้อย 1 ตัว  ในแต่ละ
คุณสมบัตินอกจากนี้ ให้รวมถึงค าจ ากัดความของเกษตรกรรุ่นใหม่ตามค านิยามของหน่วยงานต่างๆ  
ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่ีมีกิจกรรมและโครงการในการ สร้าง ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ 
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รวมทั้งโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ภายใต้ความร่วมมือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ และธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในโครงการน าร่องกองทุนตั้งตัวได้และ
เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
 
2.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการประเมินผล 

ผลการประเมินเป็นประโยชน์ส าหรับผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้ประกอบการพิจารณาปรับปรุง
แก้ไขการด าเนินงานโครงการให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ รวมทั้งเป็นแนวทางในการจัดท า
โครงการอื่นๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันต่อไป 



 

บทที่ 3 
แนวทางการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer 

 
จากนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาให้ “เกษตรกรไทยเป็น 

Smart Farmer โดยมี Smart Officer เป็นเพื่อนคู่คิด” และก าหนดคุณสมบัติของ Smart Farmer ไว้ ดังนี้ 
1) มีความรู้ในเรื่องที่ท าอยู่ 
2) มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ 
3) มีการบริหารจัดการผลผลิตและการตลาด 
4) มีความตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค 
4) มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม/สังคม 
6) มีความภูมิใจในความเป็นเกษตรกร 
ในการแปลงเป้าหมายของนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม คณะกรรมการขับเคลื่อน 

นโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer ได้หารือร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย Smart 
Farmer และ Smart Officer ในการประชุมครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556 และครั้งที่ 2/2556 
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556 โดยพิจารณาในประเด็นการก าหนดคุณสมบัติและตัวบ่งชี้ของ Smart Farmer 
การคัดกรอง จัดชั้นและการคัดเลือก Smart Farmer เพ่ือจ าแนกเกษตรกรในระยะเริ่มต้นออกเป็น 3 กลุ่มหลัก 
ประกอบด้วย Smart Farmer ต้นแบบ Existing Smart Farmer และ Developing Smart Farmer การถอด 
บทเรียนจาก Smart Farmer ต้นแบบ เพ่ือเป็นองค์ความรู้และเป็นต้นแบบที่เหมาะสมให้กับเกษตรกรรายอื่นๆ 
รวมถึงเจ้าหน้าที่และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ โดยน าเสนอเป็นสื่อในรูปแบบต่าง ๆ การก าหนดโครงการและ 
กิจกรรมในการพัฒนาเกษตรกรให้ เป็น Smart Farmer ที่มีคุณสมบัติตามที่กรรมการก าหนด รวมถึง 
การต่อยอดในการพัฒนาการประกอบอาชีพทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่คุณค่าของสินค้าเกษตรนั้น ๆ ให้กับ
เกษตรกร รวมทั้งการติดตามและประเมินผลการพัฒนาเกษตรกรตามนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดความ
ชัดเจนใน แนวทางการด าเนินงานให้กับคณะกรรมการและคณะท างานต่าง ๆ ทั้งระดับกรมและระดับจังหวัด 
จึงได้น าเสนอเป็นภาพกระบวนการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ตามภาพที่ 3 และมีวิธีด าเนินการใน 
แต่ละข้ันตอน ดังนี้ 
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1. ก ำหนดคุณสมบัติ 2. คัดกรอง/จัดกลุ่ม/เลือกต้นแบบ 3. เสนอโครงกำรพัฒนำพัฒนำ 4. พัฒนำ 5. ติดตำม & ประเมินผล 

1.1 ก ำหนดคุณสมบัติทั่วไป 
- ร ำ ย ไ ด้ ไ ม่ ต่ ำ ก ว่ ำ 

180,000 บำท/ครัวเรือน/ปี 
- คุณสมบัติพื้นฐำน 6 ข้อ 

และตัวบ่งช้ี 

คณะท ำงำนระดับกรม 

1.2 ก ำหนดคุณสมบัติ Smart 

Farmer ต้นแบบ 

- ข้ำว (กข.) 

- พืชส ำคัญอื่น ๆ/เกษตร

ผ ส ม ผ ส ำ น / Young Smart 

Farmer (กสก./กวก.) 

- ปศุสัตว์ (ปศ.) 

- ประมง (ปม.) 

- สำขำอ่ืน ๆ (กรมอื่น ๆ) 

คณะกรรมกำรฯ/ส่วนกลำง 

1.3 ก ำหนดแนวทำงกำรถอด

บทเรียน 

คณะกรรมกำรฯ/ส่วนกลำง คณะกรรมกำรฯ/ส่วนกลำง ทุกภำคส่วน คณะกรรมกำรฯ/ส่วนกลำง 

2.1 คัดกรองคุณสมบัติดำ้นรำยไดเ้บื้องต้น 

(ธ.ก.ส.+กตส.) 

คณะท ำงำนระดับจังหวัด 

2.2 ส ำรวจคัดกรองเกษตรกรตำม 

1) คุณสมบตัิด้ำนรำยได้ และ 

2) คุณสมบตัิพื้นฐำน 

2.3 จัดกลุ่ม 

เกษตรกร 

เป็น 2 กลุ่ม 

2.4 คัดเลือก

และถอด

บทเรียน 

1) Existing 
Smart Farmer 

Smart Farmer 

ต้นแบบ 

2.5 ส่งผลกำรส ำรวจ/คดักรองให้ 
สผง. เพื่อเสนอคณะกรรมกำรฯ 

3.1 ก ำหนดกรอบ 
โครงกำรพัฒนำเกษตรกร 

สู่ Smart Farmer 

คณะท ำงำนระดับจังหวัด 

คณะท ำงำนระดับกรม 

3.2 เสนอโครงกำรพัฒนำ 
ตำมสำขำ/กลุ่ม/คุณสมบัติ 

- โครงกำรต่อยอด 
-ร่วมกันพัฒนำกลุ่มอื่น ๆ 

- ส่งเสริม &ต่อยอด 
- พัฒนำเพิ่มเติมตำมคุณสมบัต ิ

- ช่วยเหลือ &สนับสนุน 
- พัฒนำปรับปรุงตำมคุณสมบัติ 

3.3บูรณำกำรโครงกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำกำรเกษตรและ

สหกรณ์ของจังหวัด  
(ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1) 

4.1 สนับสนุน
ทรัพยำกรใน
กำรพัฒนำ 

4.2ร่วมกับ

ภำคีเครือข่ำย

ที่เกี่ยวข้องใน

ทุกระดับเพื่อ

ร่วมกันพัฒนำ

เกษตรกรสู่ 

Smart 

Farmer 

5.3 ติดตำมและประเมินผล
กำรขับเคลื่อนนโยบำยฯ ใน

ภำพรวมและรำยงำน 
รมว.กษ. 

5.2 ติดตำมและประเมินผล
กำรพัฒนำตำมสำขำท่ีกรม
ดูแลและรำยงำนผลกำร
พัฒนำเสนอกรรมกำร 

5.1 ส ำรวจรวบรวมผลกำร
ด ำเนินงำนในพ้ืนท่ีและ

รำยงำนผลกำรพัฒนำเสนอ
กรรมกำร 

2) Developing 
Smart Farmer 

คณะท ำงำนระดับจังหวัด 

คณะท ำงำนระดับกรม 

คณะท ำงำนระดับจังหวัด 

ภำพที่ 3 กระบวนกำรพัฒนำเกษตรกรสู่ Smart Farmer 

คณะกรรมกำรฯ/ส่วนกลำง 
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3.1 การก าหนดคุณสมบัติของ Smart Farmer 
3.1.1 การก าหนดคุณสมบัติท่ัวไป 

คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer ได้ก าหนดคุณสมบัติทั่วไป 
ของ Smart Farmer เป็นกรอบหลักเกณฑ์เบื้องต้นในการคัดกรองคุณสมบัติของเกษตรกรที่เป็นตัวแทนครัวเรือน
เพ่ือจัดชั้นเกษตรกรโดยมี 2 คุณสมบัติหลัก ดังนี้ 

1) มีรายได้ไม่ต่ ากว่า 180,000 บาท/ครัวเรือน/ปี คณะกรรมการฯ ได้ก าหนดให้เกษตรกรที่มี
คุณสมบัติเป็น Smart Farmer ต้องมีรายได้จาก การท าการเกษตรของครัวเรือนเกษตรกรไม่ต่ ากว่า 180,000 
บาท/ครัวเรือน/ปี 

2) มีคุณสมบัติ พ้ืนฐาน 6 ข้อ คณะกรรมการฯได้ก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
เกษตรกรที่เป็น Smart Farmer ต้องมีคุณสมบัติพ้ืนฐาน 6 ข้อ โดยต้องผ่านการพิจารณาตามตัวบ่งชี้อย่างน้อย
หนึ่งตัวบ่งชี้ในแต่ละคุณสมบัติดังนี้ (ตารางท่ี 3.1) 

ตารางท่ี 3.1 คุณสมบัติพื้นฐาน 6 ข้อ ของเกษตรกรที่เป็น Smart Farmer 
คุณสมบัติ ตัวบ่งชี้ ตัวอย่างพฤติกรรม 

1. มีความรู้ในเร่ืองที่ท าอยู่ 1.1 สามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอด
เทคโนโลยี หรือให้ค าแนะน าปรึกษา
ให้กับผู้อ่ืนได้ 

- เคยได้รับเชิญเป็นวิทยากรในเวที
ต่าง ๆ 
- เคยให้ค าปรึกษากับเกษตรกรราย
อ่ืน ๆ 

 1.2 สามารถเป็นเกษตรกรต้นแบบ
หรือจุด เรียนรู้ให้กับผู้อ่ืน 

- เคยมีผู้มาศึกษาดูงานในแปลง 
- เป็นศูนย์ เรียนรู้ในโครงการของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือ
หน่วยงานอ่ืน ๆ 

2. มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ 2.1 สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลทั้ง
จากเจ้าหน้าที่ และผ่านทางระบบ
เทคโน โลยี  สารสน เทศและการ
สื่อสารอ่ืน ๆ เช่น Internet Mobile 
Phone Smart Phone เป็นต้น 

- รู้จักและติดต่อเจ้าหน้าที่ของ กษ. 
เพื่อสอบถามข้อมูลต่าง ๆ เป็นประจ า 
- ใช้งาน Internet ผ่านอุปกรณ์ต่างๆ 
เพื่อสืบค้นข้อมูลการเกษตรได้ 

ที่มา : คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer. (2556) 
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ตารางท่ี 3.1 คุณสมบัติพื้นฐาน 6 ข้อ ของเกษตรกรที่เป็น Smart Farmer (ต่อ) 

คุณสมบัติ ตัวบ่งชี้ ตัวอย่างพฤติกรรม 
 2.2 มีการบันทึกข้อมูลและใช้ข้อมูลมา 

ประกอบการวิเคราะห์วางแผนก่อน
เริ่มด าเนินการและบริหารจัดการ
ผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาด 

- มีบันทึกหรือบัญชีครัวเรือนเพื่ อ
วางแผนด้านการเงิน 
- มีบันทึกข้อมูลการผลิตการเก็บเก่ียว
และการจ าหน่ายสินค้าเกษตรของ
ครัวเรือน 

 2.3 มีการน าข้อมูลมาใช้ในการแก้ไข
ปัญหา และพัฒนาอาชีพของตนเองได้ 

- มีการปรับเปลี่ยนช่วงเวลาการปลูก 
ก า ร เลี้ ย งห รื อ ก า ร เก็ บ เกี่ ย ว ใ ห้
เหมาะสมจากผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
- เกษตรกรสามารถยืนยันได้ว่าเมื่อใช้
ข้อมูลในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา
อาชีพของตนแล้วท าให้ผลผลิตหรือ
รายได้เพิ่มข้ึนจากเดิม 

3. มีการบริหารจัดการผลผลิตและ 
การตลาด 

3.1 มีความสามารถในการบริหาร
จัดการปัจจัยการผลิต แรงงาน และ
ทุนฯลฯ 

- มีวิธีการในการลดค่าใช้จ่ายปัจจัย
การผลิตต่าง ๆ เช่น ท าปุ๋ยใช้เอง เป็น
ต้น 
- ใช้แรงงานในครัวเรือนเป็นหลักและ
จ้างแรงงานจากภายนอกตามความ
จ าเป็น 

 3.2 มีความสามารถในการเชื่อมโยง
การผลิตและการตลาดเพื่อให้ขาย
ผลผลิตได้ 

- สามารถขายผลผลิตได้ทั้งหมดไม่มี
เหลือตกค้าง 
- มีค าสั่งซื้อผลผลิตล่วงหน้าชัดเจน 
ท า ให้ วางแผนการผลิ ต ได้ อย่ า ง
ต่อเนื่อง 

 3.3 มีการจัดการของเหลือจากการ
ผลิตที่มีประสิทธิภาพ (Zero waste 
management) 

- มีการน าของเหลือจากการผลิตทาง
การเกษตรมาท าปุ๋ยหมักหรือพลังงาน
ชีวภาพ 
- มีการน าของเหลือจากการผลิตทาง
การเกษตรมาแปรรูป เป็นสินค้ า
จ าหน่าย 

ที่มา : คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer. (2556)  
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ตารางท่ี 3.1 คุณสมบัติพื้นฐาน 6 ข้อ ของเกษตรกรที่เป็น Smart Farmer (ต่อ) 

คุณสมบัติ ตัวบ่งชี้ ตัวอย่างพฤติกรรม 
4. มีความตระหนักถึงคุณภาพสินค้า 
และความปลอดภัยของผู้บริโภค 

4.1 มีความรู้หรือได้รับการอบรม
เกี่ ย ว กั บ  ม า ต รฐ าน  GAP GMP 
เกษตรอินทรีย์หรือมาตรฐานอ่ืน ๆ 

- มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานต่าง ๆ 
จากการได้รับข้อมูลจากเจ้าหน้าที่
หรือการสืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง 
- เคยเข้าอบรมเกี่ยวกับมาตรฐาน 
GAP GMP เก ษ ต ร อิ น ท รี ย์ ห รื อ
มาตรฐานอ่ืน ๆ 

 4.2 มีกระบวนการผลิตที่สอดคล้อง
กับมาตรฐาน GAP GMP เกษตรอินทรีย ์
หรือมาตรฐานอ่ืน ๆ 

- มีความตั้งใจที่จะผลิตสินค้าเกษตร
ให้สอดคล้องกับ  มาตรฐาน GAP 
GMP เกษตรอินทรีย์ หรือ มาตรฐานอ่ืน  ๆ
- ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP 
GMP เกษตรอินทรีย์หรือมาตรฐาน
อ่ืน ๆ แล้ว 

5. มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม/
สังคม 

5.1 มีกระบวนการผลิตที่ไม่ก่อให้เกิด
มลภาวะและไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม 
(Green Economy) 

- ไม่เคยเผาตอซังหรือของเหลือจาก
การผลิตทางการเกษตร 
- ใช้ปุ๋ยชีวภาพและลดการใช้ปุ๋ยเคมี 
- ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการจัดการ
ศัตรูพืช ลดการใช้เคมีก าจัดศัตรูพืช 

 5.2 มีกิจกรรมช่วยเหลือชุมชนและ
สังคมอย่างต่อเนื่อง 

- มีการบริจาคทรัพย์หรือสิ่งของต่าง ๆ 
ให้กับบุคคล วัด หรือสถานศึกษาใน
ชุมชน 
- เคยร่วมกับชุมชนในการบ าเพ็ญ
ประโยชน์ใน สถานที่และในโอกาส
ต่าง ๆ 

6. มีความภูมิใจในความเป็นเกษตรก 6.1 มีความมุ่งมั่นในการประกอบ
อาชีพการเกษตร 

- ท ากิจกรรมทางการเกษตรในแปลง
ด้วยตนเองและครอบครัวมากกว่า
การจ้างแรงงานจากภายนอก 
- มีการปรับปรุงกระบวนการผลิต
ทางการเกษตรให้ดีขึ้นจากข้อมูลหรือ
องค์ความรู้ที่ได้รับเพิ่มเติม 

ที่มา : คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer. (2556)  
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ตารางท่ี 3.1 คุณสมบัติพื้นฐาน 6 ข้อ ของเกษตรกรที่เป็น Smart Farmer (ต่อ) 

คุณสมบัติ ตัวบ่งชี้ ตัวอย่างพฤติกรรม 
 6.2 รักและหวงแหนพื้นที่และอาชีพ

ทางการเกษตรไว้ให้รุ่นต่อไป 
- มี ก า รสื บ ท อ ด ม รด ก พื้ น ที่ ท า
การเกษตรของ ครัวเรือนจากรุ่นสู่รุ่น 
- เคยสอนสมาชิกในครัวเรือนให้มี
ความรักและหวงแหนพื้นที่และอาชีพ
ทางการเกษตร 

 6.3 มีความสุขและพึงพอใจในการ
ประกอบอาชีพการเกษตร 

- เกษตรกรสามารถยืน ยัน ได้ ว่ า
สามารถแก้ไขหรือจัดการกับปัญหา
ต่าง ๆ ในระหว่างการผลิตได้ 
- เกษตรกรสามารถยืนยันได้ว่าผล
จากการประกอบอาชีพการเกษตรท า
ให้มีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ที่มา : คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer. (2556) 

 
ทั้งนี้ เมื่อประเมินคุณสมบัติของเกษตรกรแล้วผ่านทั้งคุณสมบัติด้านรายได้และคุณสมบัติ

พ้ืนฐานเกษตรกรรายนั้นจะอยู่ในกลุ่ม Existing Smart Farmer แต่ถ้าไม่ผ่านคุณสมบัติด้านรายได้หรือ
คุณสมบัติ พ้ืนฐานหรือทั้งสองคุณสมบัติเกษตรกรรายนั้นจะอยู่ในกลุ่ม Developing Smart Farmer 

 
3.1.2 คุณสมบัติ Smart Farmer ต้นแบบ 

1) เป็นเกษตรกรที่ผ่านการประเมินคุณสมบัติด้านรายได้และคุณสมบัติพ้ืนฐานซึ่งเป็น Existing 
Smart Farmer แล้ว 

2) ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและตัวบ่งชี้ของ Smart Farmer ต้นแบบเฉพาะสาขา โดย
คณะท างานระดับกรมได้พิจารณาก าหนดคุณสมบัติและตัวบ่งชี้ของ Smart Farmer ต้นแบบเฉพาะสาขา
เพ่ิมเติมที่สอดคล้องกับกิจกรรมในการประกอบอาชีพทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่คุณค่าของสินค้าเกษตรที่เป็น
เป้าหมายภารกิจของกรมโดยก าหนดเงื่อนไขของการเป็น Smart Farmer ต้นแบบในแต่ละสาขาดังนี้ (ตารางที่ 3.2) 
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ตารางท่ี 3.2 เงื่อนไขการเป็น Smart Farmer ต้นแบบแต่ละสาขา 
สาขา กรม เงื่อนไข Smart Farmer ต้นแบบเฉพาะสาขา 

สาขาหลัก   
1. ข้าว กรมการข้าว 1. ผ่านการประเมินคุณสมบัติ เป็น Existing Smart 

Farmer แล้ว 
2. มีประสบการณ์ในการท านามาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี 
3. ท านาด้วยตนเองและครอบครัว  
4. มีผลผลิตข้าวสูงกว่าค่าเฉลี่ยของจังหวัด 

2. ปาล์มน้ ามัน 
3. ยางพารา 
4. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
5. มันส าปะหลัง 
6. อ้อยโรงงาน 
7. เกษตรผสมผสาน 
8. Young Smart Farmer 

กรมส่งเสริมการเกษตร ผ่านการประเมินคุณสมบัติ Smart Farmer ต้นแบบ
เฉพาะสาขาที่กรมส่งเสริมการเกษตรก าหนด โดยการ
ประเมินตามแบบฟอร์มภาคผนวก 1 ข้อ 1 

9. ประมง กรมประมง ผ่านการประเมินคุณสมบัติ  Smart Farmer ต้นแบบ
สาขาประมงที่กรมประมงก าหนดก าหนด โดยการ
ประเมินตามแบบฟอร์มภาคผนวก 1 ข้อ 2 

10. ปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ผ่านตัวบ่งชี้ของคุณสมบัติพื้นฐานครบทุกตัวบ่งชี้ 
สาขาอื่น ๆ   
11. หม่อนไหม กรมหม่อนไหม ผ่านการประเมินคุณสมบัติ  Smart Farmer ต้นแบบ 

สาขาหม่อนไหมที่กรมหม่อนไหมก าหนดก าหนด โดย
การประเมินตามแบบฟอร์มภาคผนวก 1 ข้อ 3 

12. บัญชี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผ่านการประเมินคุณสมบัติ  Smart Farmer ต้นแบบ
สาขาบัญชี ที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก าหนดก าหนด 
โดยการประเมินตามแบบฟอร์มภาคผนวก 1 ข้อ 4 

13. อ่ืน ๆ (ตามการร้องขอ 
 ของคณะท างานจังหวัด) 

กรมที่รับผิดชอบสินค้า 
เกษตรชนิดนั้น 

 

ที่มา :คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer. (2556) 

 
3.1.3 แนวทางการถอดบทเรียน 

คณะกรรมการฯ ได้ก าหนดแนวทางการถอดบทเรียนของ Smart Farmer ต้นแบบ โดยก าหนด 
ลักษณะของข้อมูลและองค์ความรู้จากการถอดบทเรียน และการน าเสนอบทเรียนของ Smart Farmer 
ต้นแบบ โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
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1) ลักษณะของข้อมูลและองค์ความรู้จากการถอดบทเรียน 
ข้อมูลและองค์ความรู้ที่ได้จากการถอดบทเรียนต้องแสดงให้เห็นถึงความโดดเด่นและมีการ

ปฏิบัติที่ดีตลอดห่วงโซ่คุณค่าของสินค้าเกษตรชนิดนั้น ๆ หรือเป็นเทคนิคเฉพาะที่ Smart Farmer ต้นแบบ 
รายนั้น ๆ ด าเนินการแล้วประสบความส าเร็จและสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเกษตรกรรายอ่ืนได้ ซึ่งการ
ถอดบทเรียนไม่ควรเป็นการบอกเล่า แต่ต้องเป็นการอธิบายวิธีการ เทคนิคที่น าไปใช้ประโยชน์ได้ ดังนั้น 
บทเรียนที่ได้ควรประกอบด้วยประเด็นหลักๆ ดังนี้ 

1.1) กระบวนการตั้งแต่เตรียมการ การเลือกปัจจัยน าเข้า วิธีการ ขั้นตอนที่ส าคัญในการท า
การเกษตรในสินค้าเกษตรชนิดนั้น ๆ 

1.2) ผลส าเร็จและกลวิธีท าให้เกิดผลส าเร็จที่แตกต่างจากการท าโดยทั่วไป ความโดดเด่น
ของเทคนิคที่ใช้รวมทั้งกลเม็ดเคล็ดลับ 

1.3) ปัจจัยสนับสนุนต่าง ๆ ที่ท าให้เกิดความส าเร็จทั้งในด้านทรัพยากร เช่น น้ า ดิน ด้านสังคม 
เช่น การรวมกลุ่ม ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันของชุมชน ด้านเศรษฐกิจ เช่น การตลาด การเจรจาต่อรอง เป็นต้น 

1.4) ปัญหาอุปสรรคในการท าการเกษตรที่พบบ่อยและวิธีการแก้ไขปัญหานั้น รวมทั้ง 
ข้อพึงระวัง เป็นต้น 

2) การน าเสนอบทเรียน 
การน าเสนอบทเรียนควรมีความน่าสนใจ มีจุดเด่น น่าติดตามและรูปแบบของบทเรียนควรมี

ลักษณะเข้าใจได้ง่ายและเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ซึ่งเมื่อได้ชุดความรู้แล้วสามารถพัฒนาให้อยู่ในรูปแบบสื่อที่
น่าสนใจ เช่น การน าเสนอเป็นวีดีทัศน์คลิปวีดิโอเป็นหนังสั้นหรือการ์ตูน เพ่ือให้สามารถบันทึกลงเว็บไซต์ 
www.thaismartfarmer.net สื่อสารผ่านทีวีเกษตรศูนย์ ICT ชุมชนหรือบันทึกในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ 
เป็นต้น ส าหรับรายละเอียดของการน าเสนอบทเรียนคณะกรรมการได้ก าหนดองค์ประกอบพ้ืนฐานของการ
น าเสนอบทเรียนเพ่ือเป็นกรอบแนวทางให้กับคณะท างานระดับจังหวัดรวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้ องน าไป
ประกอบการถอดบทเรียน Smart Farmer ต้นแบบในสาขานั้น ๆ ในพื้นที่ต่อไป ทั้งนี้ คณะท างานระดับจังหวัด
สามารถพิจารณาเพ่ิมเติมรายละเอียดจากองค์ประกอบพ้ืนฐานของการน าเสนอบทเรียนตามที่คณะกรรมการ
ก าหนดได้ 
 
3.2 การส ารวจ คัดกรอง จัดกลุ่มและคัดเลือก Smart Farmer ต้นแบบ 

การส ารวจคัดกรองและจัดกลุ่มเกษตรกรของจังหวัดมีเป้าหมายเพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวง 
เกษตรและสหกรณ์ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทราบถึงสภาพปัจจุบันของเกษตรกรทั้งจ านวน รายได้ 
ลักษณะการท าการเกษตรและสภาพปัญหาของเกษตรกร ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการหลักของกระทรวง 
เกษตรและสหกรณ์ โดยการส ารวจและประเมินคุณสมบัติของเกษตรกรตัวแทนครัวเรือนทุกครัวเรือน คัดกรอง
และจัดกลุ่มเกษตรกรเพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนา รวมทั้งการคัดเลือกและถอดบทเรียนของ Smart Farmer 
ต้นแบบ เพ่ือน าองค์ความรู้และบทเรียนในการท าการเกษตรแต่ละสาขามาถ่ายทอดแลกเปลี่ยนให้เกษตรกร 
รายอื่น ๆ ได้ศึกษาเรียนรู้และพัฒนาการท าการเกษตรของตนเองต่อไป โดยมีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 
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3.2.1 คัดกรองคุณสมบัติด้านรายได้เบื้องต้น 
คณะกรรมการฯ ได้มอบหมายให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.กษ. ในฐานะ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ พิจารณาจัดท าฐานข้อมูลเกษตรกรเป้าหมายเบื้องต้น โดยประสานกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการคัดกรองเกษตรกรเป้าหมายในประเด็นคุณสมบัติด้านรายได้จากส่วนกลางก่อน  
ในเบื้องต้น ได้แก่ ข้อมูลครัวเรือนเกษตรกรจากฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรจ านวน 7.2 ล้านครัวเรือน  
ของกรมส่งเสริมการเกษตร ข้อมูลรายได้ของเกษตรกรจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และ
ข้อมูลบัญชีครัวเรือนเกษตรกรและกลุ่มอาชีพของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยใช้เลขบัตรประจ าตัวประชาชน
เป็นจุดเชื่อมข้อมูลจากฐานข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือให้ได้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายในระดับจังหวัด ระดับอ าเภอและ
ระดับต าบลเป็นเครื่องมือให้คณะท างานระดับจังหวัดน าไปคัดกรองคุณสมบัติพ้ืนฐานในพ้ืนที่ต่อไป 

3.2.2 ส ารวจ คัดกรอง จัดกลุ่มและคัดเลือก Smart Farmer ต้นแบบของจังหวัด 
มีข้ันตอนในการด าเนินงาน ดังนี้ 
1) ให้คณะท างานระดับจังหวัดพิจารณาก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบลักษณะทีมงานในระดับต าบล 

โดยมีองค์ประกอบของเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาสาสมัครของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์และภาคีเครือข่ายต่าง ๆ 

2) ให้ฝ่ายเลขานุการคณะท างานระดับจังหวัดสืบค้นข้อมูลรายได้ของเกษตรกรซึ่งเป็นตัวแทน
ครัวเรือนจากระบบฐานข้อมูลที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศด าเนินการให้ที่ www.moac.go.th/smart_farmer
โดยดึงข้อมูลออกมาในระดับต าบลน าส่งให้ทีมงานระดับต าบลน าไปส ารวจและคัดกรองเกษตรกรในพ้ืนที่หรือ
คณะท างานระดับจังหวัดมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในระดับต าบลท าการสืบค้นข้อมูลรายได้ของ
เกษตรกรในต าบลของตนเองเพ่ือน าไปส ารวจและคัดกรองเกษตรกรในพ้ืนที่ต่อไป 

3) กรณีที่คณะท างานจังหวัดต้องการข้อมูลรายได้ของเกษตรกรในพ้ืนที่เพ่ิมเติมให้คณะท างาน
ระดับจังหวัดขอความร่วมมือส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหรือส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ ขอความ
อนุเคราะห์ฐานข้อมูล จปฐ. เพ่ือหาข้อมูลรายได้ทางการเกษตรของเกษตรกร แล้วท าการซ้อนทับข้อมูลโดยใช้
รหัสประจ าตัวประชาชนเป็นตัวเชื่อม ซึ่งผลจากการซ้อนทับข้อมูลจากทั้ง 2 แหล่ง จะปรากฏผลข้อมูลของ
เกษตรกรภายในต าบล ดังนี้ (1) มีข้อมูลรายได้ไม่ต่ ากว่า 180,000 บาท/ครัวเรือน/ปี (2) มีข้อมูลรายได้แต่ไม่ถึง 
180,000 บาท/ครัวเรือน/ปี และ (3) ไม่มีข้อมูลรายได้ หลังจากนั้นจึงน าส่งให้ทีมงานระดับต าบลน าไปส ารวจ 
และคัดกรองเกษตรกรในพ้ืนที่ต่อไป 

4) การลงพ้ืนที่ส ารวจและประเมินคุณสมบัติทั่วไป ให้คณะท างานระดับจังหวัดมอบหมายให้
ทีมงานระดับต าบลส ารวจและประเมินคุณสมบัติของเกษตรกรตามแบบฟอร์มการประเมินคุณสมบัติของ 
Smart Farmer โดยสามารถเลือกด าเนินการได้ใน 3 แนวทาง ดังนี้  

แนวทางที่ 1 ในกรณีที่พิจารณาแล้วว่าทีมงานยังไม่มีความพร้อมเพียงพอในระยะเริ่มต้น ให้
ทีมงานระดับต าบลลงพ้ืนที่ส ารวจเกษตรกรตัวแทนครัวเรือนที่ข้อมูลระบุว่ามีรายได้ไม่ต่ ากว่า 180,000บาท/
ครัวเรือน/ปี ก่อนโดยส ารวจตามที่อยู่ที่ระบุในฐานข้อมูล หลังจากนั้นให้ด าเนินการส ารวจและประเมิน 
คุณสมบัติพื้นฐานของเกษตรกรตัวแทนครัวเรือนที่เหลือให้ครบทั้งต าบลในระยะต่อไป 
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แนวทางที่  2 ในกรณีที่ พิจารณาแล้วว่าทีมงานมีศักยภาพและมีความพร้อมเพียงพอ 
ให้ทีมงานระดับต าบลลงพ้ืนที่ส ารวจและประเมินคุณสมบัติของเกษตรกรตัวแทนครัวเรือนทุกครัวเรือน 

แนวทางที่ 3 ด าเนินการส ารวจและประเมินคุณสมบัติของเกษตรกรตัวแทนครัวเรือนไป
พร้อมกับการจัดท าส ามะโนการเกษตร พ.ศ. 2556 ที่ส านักงานสถิติแห่งชาติร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรจะ
เริ่มด าเนินการตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 เป็นต้นไป โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจ า
ต าบลและอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ที่จะส ารวจข้อมูลเกษตรกรในพ้ืนที่ด าเนินการสอบถามคุณสมบัติ
ด้านรายได้จากเกษตรกรตัวแทนครัวเรือนแต่ละรายโดยตรง และพิจารณาคุณสมบัติพ้ืนฐานตามแบบฟอร์มการ
ประเมินคุณสมบัติของ Smart Farmer ที่ก าหนด 

3.2.3 จัดกลุ่มเกษตรกรตัวแทนครัวเรือนออกเป็น 2 กลุ่ม 
ในระหว่างการลงพ้ืนที่เพ่ือส ารวจและประเมินคุณสมบัติของเกษตรกรตัวแทนครัวเรือนให้

ทีมงานระดับต าบลหรือผู้ที่รับผิดชอบพิจารณาจดักลุ่มเกษตรกรตัวแทนครัวเรือนออกเป็น 2 กลุ่ม ตามผลการประเมนิ
คุณสมบัติ ดังนี้ 

1) เกษตรกรที่ เป็น Smart Farmer อยู่แล้ว (Existing Smart Farmer) ซึ่ งเป็นเกษตรกร
ตัวแทนครัวเรือนที่ผ่านคุณสมบัติด้านรายได้และคุณสมบัติพ้ืนฐานตามที่ก าหนด 

2) เกษตรกรเป้าหมายที่จะพัฒนาเป็น Smart Farmer (Developing Smart Farmer) ซึ่งเป็น
เกษตรกรตัวแทนครัวเรือนที่มีคุณสมบัติไม่ครบทุกข้อตามที่ก าหนด 

โดยให้ทีมงานระดับต าบลหรือผู้ที่รับผิดชอบระบุผลการประเมินในแบบฟอร์มการประเมิน
คุณสมบัติของ Smart Farmer 

3.2.4 คัดเลือกและถอดบทเรียน Smart Farmer ต้นแบบ 
ในระหว่างการลงพ้ืนที่เพ่ือส ารวจและประเมินคุณสมบัติของเกษตรกรตัวแทนครัวเรือน 

ให้ทีมงานระดับต าบลหรือผู้ที่รับผิดชอบพิจารณาว่าเกษตรกรตัวแทนครัวเรือนรายนั้น มีการท าการเกษตรใน
สาขาใดสาขาหนึ่งที่มีความโดดเด่นน่าจะสามารถเป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรรายอ่ืนได้ ให้บันทึกไว้แล้วมา
คัดเลือก Smart Farmer ต้นแบบในภายหลังหรือหากทีมงานระดับต าบลหรือผู้ที่รับผิดชอบมีความพร้อมก็ให้
ท าการประเมินคุณสมบัติ Smart Farmer ต้นแบบได้เลย ทั้งนี้หากพบว่าในพ้ืนที่ของจังหวัดมีการผลิตสินค้า
เกษตรที่ส าคัญแต่ไม่อยู่ใน 10 สาขาหลักที่คณะกรรมการฯ ก าหนดคณะท างานระดับจังหวัดสามารถประสาน
กรมที่มีหน้าที่รับผิดชอบสินค้าเกษตรชนิดนั้น ๆ เพ่ือก าหนดคุณสมบัติ Smart Farmer ต้นแบบเฉพาะสาขา
เพ่ิมเติมได้ ส าหรับขั้นตอนการคัดเลือกและถอดบทเรียน Smart Farmer ต้นแบบให้ทีมงานระดับต าบลหรือ 
ผู้ที่รับผิดชอบด าเนินการ ดังนี้ 

1) เข้าเยี่ยมแปลงหรือฟาร์มของ Existing Smart Farmer ที่พิจารณาในเบื้องต้นจากขั้นตอน
การส ารวจและคัดกรองเกษตรกรว่ามีแนวโน้มที่จะสามารถเป็น Smart Farmer ต้นแบบในสาขาใดสาขาหนึ่งได้ 

2) ท าการประเมินคุณสมบัติ Smart Farmer ต้นแบบเฉพาะสาขาในสาขาที่ทีมงานระดับต าบล 
หรือผู้ที่รับผิดชอบได้พิจารณาในเบื้องต้นว่ามีแนวโน้มที่จะเป็น Smart Farmer ต้นแบบในสาขาดังกล่าวได้ 
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รวมทั้งให้สรุปผลการประเมินว่าเกษตรกรตัวแทนครัวเรือนรายนั้นเป็น Smart Farmer ต้นแบบหรือไม่โดยใช้
แบบฟอร์มประเมินคุณสมบัติ Smart Farmer ต้นแบบเฉพาะสาขา 

3) ท าการถอดบทเรียน Smart Farmer ต้นแบบที่ผ่านการประเมินคุณสมบัติแล้ว โดยสอบถาม
ประเด็นส าคัญในการถอดบทเรียนอย่างน้อย 4 ประเด็น ดังนี้ 

3.1) มีกระบวนการตั้งแต่เตรียมการ การเลือกปัจจัยน าเข้า วิธีการ ขั้นตอนที่ส าคัญในการ
ท าการเกษตรในสินค้าต่าง ๆ อย่างไร 

3.2) มีผลส าเร็จและกลวิธีท าให้เกิดผลส าเร็จที่แตกต่างจากการท าโดยทั่วไป ความโดดเด่น 
ของเทคนิคที่ใช้รวมทั้งกลเม็ดเคล็ดลับในการท าการเกษตรสาขานั้น ๆ อย่างไร 

3.3) มีปัจจัยสนับสนุนต่าง ๆ อะไรบ้างที่ท าให้เกิดความส าเร็จทั้งในด้านทรัพยากร เช่น น้ า 
ดิน สภาพอากาศ ฯลฯ ด้านสังคม เช่น การรวมกลุ่ม ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันของชุมชน ฯลฯ ด้านเศรษฐกิจ 
เช่น การตลาด การเจรจาต่อรอง เป็นต้น และปัจจัยเหล่านั้นสนับสนุนให้เกิดความส าเร็จได้อย่างไร 

3.4) มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างที่พบบ่อยจากการท าการเกษตรในสาขานั้น ๆ และมีวิธีการ
แก้ไขปัญหานั้นอย่างไร รวมทั้งข้อพึงระวังที่จะแนะน าเกษตรกรรายอ่ืน ๆ มีอะไรบ้าง 

4) การบันทึกบทเรียน ให้ทีมงานระดับต าบลหรือผู้ที่รับผิดชอบจัดเตรียมอุปกรณ์ส าหรับบันทึก 
ข้อมูลบทเรียนจากการสอบถามและเข้าเยี่ยมแปลงหรือฟาร์มของ Smart Farmer ต้นแบบ ให้พร้อมเพ่ือบันทึก
ในรูปแบบข้อมูลในเอกสาร ภาพถ่าย และวีดิโอ ส าหรับจัดท าเป็นชุดความรู้โดยรูปแบบการน าเสนอบทเรียน
ควรมีความน่าสนใจมีจุดเด่นน่าติดตาม เข้าใจได้ง่ายและสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ซึ่งเมื่อได้ชุดความรู้แล้ว
สามารถพัฒนาให้อยู่ในรูปแบบสื่อที่น่าสนใจได้ในระยะต่อไป ทั้งนี้ รูปแบบการน าเสนอบทเรียนที่จะด าเนินการ
ให้เป็นไปตามท่ีคณะท างานระดับจังหวัดก าหนด 

5) การจัดเก็บหลักฐานการส ารวจ คัดกรอง จัดกลุ่มและคัดเลือก Smart Farmer ต้นแบบ  
ในระยะเริ่มต้นให้ฝ่ายเลขานุการคณะท างานระดับจังหวัดจัดเก็บหลักฐานการส ารวจข้อมูลเกษตรกรในรูปแบบ
เอกสาร รวมทั้งข้อมูลหรือสื่อชนิดต่าง ๆ ที่ได้จากการถอดบทเรียนของ Smart Farmer ต้นแบบ ให้รวบรวม
จัดเก็บในรูปแบบ files ข้อมูลชนิดต่าง ๆ และจัดหมวดหมู่โดยจ าแนกเป็น Smart Farmer ต้นแบบแต่ละราย
ชนิดสินค้าและพ้ืนที่ เพ่ือเตรียมการบันทึกข้อมูลลงระบบฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย Smart Farmer และ
ฐาน ข้ อมู ล องค์ ค วาม รู้ แ ล ะบ ท เรี ยน ขอ ง Smart Farmer ต้ น แบ บ  ต ามล าดั บ ผ่ าน ท างเว็ บ ไซต์ 
www.thaismartfarmer.net ในระยะต่อไป (ปัจจุบันศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.กษ. 
ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างด าเนินการออกแบบและ
จัดท าเมื่อด าเนินการแล้วเสร็จจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป 

3.2.5 รายงานผลการส ารวจ คัดกรอง จัดกลุ่มและคัดเลือก Smart Farmer ต้นแบบ 
ให้ฝ่ายเลขานุการคณะท างานระดับจังหวัดรวบรวมผลการส ารวจ คัดกรอง จัดกลุ่มและคัดเลือก 

Smart Farmer ต้นแบบจากทีมงานระดับต าบลหรือผู้ที่รับผิดชอบและจัดท าสรุปผลการส ารวจและคัดกรอง 
เกษตรกร โดยใช้แบบฟอร์มรายงานสรุปผลการส ารวจและคัดกรองเกษตรกรและส่งให้ส านักแผนงานและ
โครงการพิเศษภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2556 ทาง e-mail: plan@opsmoac.go.th เพ่ือด าเนินการสรุปใน
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ภาพรวมน าเสนอคณะกรรมการฯ และผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพ่ือทราบความก้าวหน้า  
ในการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer และพิจารณาสั่งการต่อไป 
 
3.3 การเสนอโครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer 

3.3.1 ก าหนดกรอบโครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer 
คณะกรรมการฯ ได้ก าหนดกรอบโครงการและกิจกรรมในการพัฒนาเกษตรกร Smart Farmer 

โดยมีจุดมุ่งหมายส าคัญคือการเปลี่ยนวิธีการท างานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการส่งเสริมพัฒนา
เกษตรกร โดยให้คณะท างานระดับกรมและระดับจังหวัดเสนอและด าเนินการโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ โดย
มุ่งเน้นการพัฒนาและเสริมสร้างให้เกษตรกรมีความสามารถในการคิดเป็น วิเคราะห์เป็น ใช้ข้อมูลเป็นและ
แก้ปัญหาเป็น รวมทั้งเป็นโครงการและกิจกรรมที่ตอบสนองต่อตัวบ่งชี้หรือสนับสนุนให้เกษตรกรมีคุณสมบัติ
ของ Smart Farmer ที่ครบถ้วน ทั้งนี้ในการก าหนดโครงการและกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
เป้าหมายเป็น Smart Farmer ควรด าเนินการตามวิถีการผลิตที่เหมาะสมของเกษตรกรแต่ละราย เช่น การท า
การเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรเชิงพาณิชย์ Contract Farming ไร่นาสวนผสม
หรืออ่ืน ๆ เป็นต้น โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับนโยบายการก าหนดเขตความเหมาะสมส าหรับการปลูกพืช  
ปศุสัตว์และประมง (Zoning) ด้วย 

3.3.2 เสนอโครงการและกิจกรรมการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer 
ให้คณะท างานระดับกรม คณะท างานระดับจังหวัดและภาคีเครือข่ายความร่วมมือต่าง ๆ 

น าเสนอโครงการและกิจกรรมการพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer ตามสาขาตามการจัดกลุ่มทั้งกลุ่ม 
ที่เป็น Smart Farmer ต้นแบบ กลุ่มที่เป็น Existing Smart Farmer และกลุ่มที่เป็น Developing Smart 
Farmer โดยออกแบบโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายในแต่ละกลุ่ม ซึ่งมีแนวทางการ
พิจารณาในแต่ละกลุ่ม ดังนี้ 

1) Smart Farmer ต้นแบบ เป็นกลุ่มที่ผ่านคุณสมบัติที่ก าหนดสามารถพ่ึงพาตนเองได้ดี มีการ
ปฏิบัติที่ดีในฟาร์มหรือแปลงรวมทั้งยังสามารถเป็นต้นแบบที่ดีให้กับเกษตรกรรายอ่ืน ๆ ได้ดังนั้นการก าหนด
โครงการและกิจกรรมควรเป็นลักษณะโครงการต่อยอดการพัฒนา เช่น การสนับสนุนให้มีการขยายธุรกิจ
เพ่ิมเติมในระดับประเทศและระดับสากล การตลาด การสร้างตราสินค้า (Brand) การประชาสัมพันธ์ การบริหาร
ความเสี่ยงภัยคุกคามจากภายนอก การศึกษาดูงาน รวมทั้ง การถอดบทเรียนจาก Smart Farmer ต้นแบบและ
โครงการส่งเสริมให้ Smart Farmer ต้นแบบได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ในการพัฒนา
เกษตรกรกลุ่มอ่ืน ๆ ให้เป็น Smart Farmer ได้ต่อไป เป็นต้น 

2) Existing Smart Farmer เป็นกลุ่มที่ได้รับการพิจารณาว่าผ่านคุณสมบัติต่าง ๆ แล้วแต่
เกษตรกรบางรายอาจผ่าน 1 ตัวบ่งชี้ในแต่ละคุณสมบัติแต่ยังไม่ผ่านในตัวบ่งชี้อ่ืน ๆ ที่มีความส าคัญ ดังนั้น  
ควรมีการก าหนดโครงการและกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมและพัฒนาให้กลุ่ม Existing Smart Farmer มีคุณสมบัติ
และตัวบ่งชี้ที่มีความหลากหลายมากขึ้นเพ่ือพัฒนายกระดับและต่อยอดการพัฒนา เช่น การพัฒนาการผลิต  
ที่มีประสิทธิภาพและมาตรฐานมากขึ้น การสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่ม การด าเนินการในเชิงธุรกิจ การตลาด 
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การประชาสัมพันธ์ การบริหารความเสี่ยงภัยคุกคามจากภายนอก การศึกษาดูง านจาก Smart Farmer 
ต้นแบบ เป็นต้น 

3) Developing Smart Farmer เป็นกลุ่มที่ได้รับการพิจารณาว่ายังไม่ผ่านคุณสมบัติต่าง ๆ 
ตามที่ก าหนด ซึ่งเกษตรกรแต่ละรายอาจประสบปัญหาที่แตกต่างกัน ดังนั้น ในการก าหนดโครงการและ
กิจกรรมส าหรับกลุ่มนี้ ควรพิจารณาจากผลการประเมินคุณสมบัติแต่ละรายว่ายังขาดคุณสมบัติข้อใดก็พัฒนา
ปรับปรุงตามคุณสมบัตินั้น เช่น ขาดคุณสมบัติด้านความรู้ก็ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้จากแหล่งต่าง ๆ 
โดยเฉพาะบทเรียนจาก Smart Farmer ต้นแบบ การท าการเกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการ
รุ่นใหม่ รวมทั้งการจัดแผนพัฒนาเกษตรกรรายบุคคล เป็นต้น 

3.3.3 บูรณาการโครงการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด 
ให้คณะท างานระดับจังหวัดประสานคณะกรรมการหรือคณะท างานที่ด าเนินการจัดท า

แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่
ก าหนดให้ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตร
และสหกรณ์ของจังหวัด โดยพิจารณาบูรณาการโครงการและกิจกรรมที่คณะท างานระดับกรม คณะท างาน
ระดับจังหวัดหรือภาคีเครือข่ายความร่วมมือต่าง ๆ น าเสนอเพ่ือพัฒนาเกษตรกรในพ้ืนที่ของจังหวัด โดยระบุ
เป็นโครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรหรือยุทธศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของ
แผนฯดังกล่าว (ด าเนินการตามคู่มือการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดที่กระทรวงก าหนด) 

ทั้งนี้ตามแผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer ช่วงเดือน
กันยายน-ตุลาคม ให้คณะท างานระดับกรม คณะท างานระดับจังหวัด และภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ทบทวนและ 
น าเสนอโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ และประสานคณะกรรมการหรือคณะท างานที่ด าเนินการจัดท าแผน 
พัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดตามที่ระบุในข้อ 3.3.3 เพ่ือปรับแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์
ของจังหวัดให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับข้อมูลผลการส ารวจคัดกรอง จัดกลุ่ม และการคัดเลือก Smart 
Farmer ต้นแบบที่ได้ด าเนินการต่อไป 
 
3.4 การด าเนินการพัฒนาตามโครงการและกิจกรรม 

ให้คณะท างานระดับจังหวัดประสานหน่วยงานในสังกัด กษ. ของจังหวัด รวมทั้งภาคีเครือข่ายต่าง ๆ 
พิจารณาแผนพัฒนาเกษตรกรรายบุคคล โดยวิเคราะห์ความเหมาะสมและด าเนินการพัฒนาเกษตรกรตาม
โครงการและกิจกรรมที่ก าหนด โดยคณะกรรมการฯ ส่วนกลาง คณะท างานระดับกรม และคณะท างานระดับ
จังหวัดร่วมกันสนับสนุนการด าเนินการ ดังนี้ 

3.4.1 สนับสนุนทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนา เช่น การสนับสนุนปัจจัยการผลิต จัดท าหลักสูตรการ
อบรมให้ความรู้ด้านการผลิต การแปรรูป การหาตลาด สนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งการ
อ านวยการให้การบริหารโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.4.2 สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วน เพ่ือร่วมกันพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart 
Farmer ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรตลอดห่วงโซ่คุณค่าการผลิตทาง
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การเกษตรที่เกษตรกรด าเนินการ เช่น ประสานความร่วมมือจากสถาบันการเงินในการสนับสนุนเงินทุน 
สถาบันการศึกษาเพ่ือเสริมด้านองค์ความรู้ด้านวิชาการและนวัตกรรม หน่วยงานภาคเอกชนในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หน่วยงานภาคการตลาดต่าง ๆ เพื่อบริหารจัดการผลผลิตให้เหมาะสมกับ
การตลาด รวมถึง Smart Farmer ต้นแบบในการเรียนรู้จากแบบอย่างท าการเกษตรที่ดี เป็นต้น 
 
3.5 การติดตามและประเมินผล 

คณะกรรมการฯ ได้ก าหนดแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ รายงานผลประเมินผลในเชิงผลผลิตและ
ผลลัพธ์ของการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ดังนี้ 

3.5.1 ส ารวจ รวบรวมผลการด าเนินงานในพ้ืนที่ ให้คณะท างานระดับจังหวัดส ารวจผลการพัฒนาหรือ
การเปลี่ยนแปลงของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายแต่ละรายจากการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ และรวบรวม
ผลการด าเนินงานในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบรายงานต่อคณะท างานระดับกรมเพ่ือและประเมินผลการพัฒนา
คุณสมบัติในแต่ละกลุ่มตามสาขาที่รับผิดชอบหรือเป็นภารกิจของกรม และรายงานสรุปผลต่อคณะกรรมการฯ 
ต่อไป 

3.5.2 ติดตามและประเมินผลการพัฒนาตามสาขา/กลุ่ม/คุณสมบัติ ให้คณะท างานระดับกรมติดตาม 
รวบรวมและประเมินผลการพัฒนาเกษตรกรตามคุณสมบัติในแต่ละสาขาที่กรมรับผิดชอบ และรายงานผลการ
พัฒนา ปัญหาและอุปสรรค เสนอต่อคณะกรรมการฯ และน าผลการพัฒนาไปพิจารณาปรับปรุงโครงการและ 
กิจกรรมต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมมากขึ้นต่อไป 

3.5.3 ติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer ในภาพรวม 
1) คณะกรรมการฯ ติดตามและรวบรวมผลการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer ในภาพรวม 

และรายงานผลการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพ่ือ
พิจารณาสั่งการแล้วแต่กรณีต่อไป 

2) ศูนย์ประเมินผลส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของการ
ขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer ในภาพรวม และรายงานผลการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer  
ต่อคณะกรรมการฯ และผู้บริหารระดับสูงต่อไป 



บทที่ 4 

ผลการประเมินผล 
เป้าหมายเน้นการพัฒนาเกษตรกร 12 สาขาหลัก คือ ข้าว ปาล์มน้้ามัน ยางพารา ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

มันส้าปะหลัง อ้อยโรงงาน เกษตรผสมผสาน  Young Smart Farmer ประมง ปศุสัตว์ หม่อนไหม และบัญชี
ภาพรวมผลการด้าเนินงานโครงการเป็นไปตามเป้าหมาย และผลการประเมิน มีดังนี้ 

4.1 ภาพรวมการด าเนินงานโครงการ 

แผนการด้าเนินงานโครงการในปีงบประมาณ 2557 แบ่งการด้าเนินงานออกเป็น 3 กิจกรรมใหญ่ 
ประกอบด้วย กิจกรรมการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ในภาพรวม  กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ให้เกษตรกรกลุ่มที่มีรายได้ไม่ต่้ากว่า 180,000 บาท/ครัวเรือน/ปี (Existing Smart Farmer) และกิจกรรมการ
เพ่ิมรายได้แก่เกษตรกรกลุ่มที่มีรายได้ต่้ากว่า 180,000 บาท/ครัวเรือน/ปี  (Developing Smart Farmer)  
มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมด้าเนินงานรวม 11 หน่วยงาน ได้แก่ ส้านักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  กรมส่งเสริมการเกษตร  กรมการข้าว   
กรมประมง  ส้านักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  กรมส่งเสริมสหกรณ์  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  กรมปศุสัตว์  
กรมหม่อนไหม และส้านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ซึ่งแต่ละหน่วยงานได้ก้าหนด  
กิจกรรมย่อยภายใต้กิจกรรมใหญ่ตามบทบาทหน้าที่ของตน รวมทั้งสิ้น 18 กิจกรรมย่อย เป้าหมายงบประมาณ
ในการด้าเนินงานรวม 450,770,000 บาท ได้รับจัดสรรจริงจ้านวน 435,549,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.62 
ของงบประมาณท่ีขอรับการสนับสนุน 

ผลการด้าเนินงานในภาพรวม พบว่า มีการด้าเนินงานครบทุกกิจกรรมและท้าได้ตามเป้าหมาย         
มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้น 365,693,040 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.96 ของงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร รายละเอียดผลการด้าเนินงานแต่ละกิจกรรม และการใช้จ่ายงบประมาณ มีดังนี้ (ตารางที่ 4.1) 

4.1.1 กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ในภาพรวม 

1) โครงการศูนย์ข้อมูลเกษตรกร (War Room) ด้าเนินงานโดยส้านักงานปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ได้รับจัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น 19.45 ล้านบาท (ร้อยละ 97.25 ของการขอรับสนับสนุน) 
มีการเบิกจ่ายจริง 19.45 ล้านบาท (ร้อยละ 100.00 ของงบประมาณที่ได้รับ) ซึ่งการด้าเนินงานได้ว่าจ้างบริษัท 
อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จ้ากัด เป็นผู้จัดท้าศูนย์ข้อมูลเกษตร เพ่ือเป็นศูนย์กลางของข้อมูลด้านการเกษตร 
ทั้งในส่วนกลาง และระดับจังหวัด ซึ่งจัดตั้งขึ้นที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อยู่ในรูปแบบของห้องปฏิบัติการ
ข้อมูลสารสนเทศ ใช้ในการรวบรวมข้อมูลข่าวสาร สถานการณ์ต่าง  ๆ ทางด้านการเกษตร และน้ามา
ประมวลผล เพ่ือเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการ วางแผน ติดตาม และรายงานสถานการณ์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในรูปแบบรายงานข้อมูลเชิงสถิติ และ
ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ 
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2) พัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตร ส้าหรับเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ 
ด้าเนินการโดยส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้รับจัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,152,400 บาท (ร้อยละ 
15.32 ของการขอรับสนับสนุน) มีการเบิกจ่ายจริง 1,152,400 บาท (ร้อยละ 100.00 ของงบประมาณที่ได้รับ) 
มีเป้าหมายการด้าเนินงาน 3 เรื่อง ผลการด้าเนินงานให้การพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ในโครงการเครือข่าย
เศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาให้เป็น Existing Smart Farmer 
โดยจัดสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้ การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ และการใช้ประโยชน์ข้อมูลสารสนเทศเกษตร  

แก่ ศกอ. 367 ราย หรือร้อยละ 91.75 ของเป้าหมาย 

3) จัดท าโทรทัศน์เกษตร  ด้าเนินการโดยส้านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับ
จัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น 30.00 ล้านบาท (ร้อยละ 100.00 ของการขอรับสนับสนุน) มีการเบิกจ่ายจริง 
24.42 ล้านบาท (ร้อยละ 81.39 ของงบประมาณที่ได้รับ) ส่วนที่ เหลือ 5.58 ล้านบาท จัดส่งคืนคลัง  
การด้าเนินงานได้จัดท้าสถานีโทรทัศน์เพ่ือการเกษตรเพ่ือผลิตรายการและออกอากาศรายการโทรทัศน์ 
ผ่านดาวเทียม 24 ชั่วโมง ถ่ายทอดสู่เกษตรกรเป็นช่องทางในการเผยแพร่ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร
แผนใหม่เพ่ือเป็นสื่อกลางระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคการเกษตรซึ่งจะช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันด้านการเกษตรกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาคเอเชีย และภูมิภาคอ่ืนๆ ทั่วโลกอีกท้ังยังเป็นการเตือนภัยและ
เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์เพ่ือหลีกเลี่ยงภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากสภาพอากาศและศัตรูพืช  
อีกด้วย และที่ส้าคัญคือเพ่ือสร้างความเข้าใจและทัศนคติที่ดี สร้างความเชื่อมั่นและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งผลิตรายการและออกอากาศ จ้านวน 304 วัน หรือร้อยละ 83.29 ของ
เป้าหมาย 365 วัน 

4.1.2 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้เกษตรกรกลุ่มที่มีรายได้ไม่ต่ ากว่า 180,000 บาท/
ครัวเรือน/ปี (Existing Smart Farmer) 

1) ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรต้นแบบ/แปลงเรียนรู้  ด้าเนินการโดยกรมส่งเสริม
การเกษตร ได้รับจัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น 6,240,000 บาท (ร้อยละ100.00 ของการขอรับสนับสนุน) 
มีการเบิกจ่ายจริง 6,240,000 บาท (ร้อยละ 100.00 ของงบประมาณที่ได้รับ) ผลการด้าเนินงานอาสาสมัคร
เกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ที่ เป็น Existing Smart Farmerได้รับการอบรม ศึกษาเรียนรู้จากแปลงเรียนรู้ 
ของเกษตรกรต้นแบบ เพ่ือพัฒนาเป็นเกษตรกรต้นแบบ จ้านวน 3,850 ราย ด้าเนินการครบตามเป้าหมาย 

2) ศูนย์ เรียนรู้ต้นแบบด้ านการผลิตข้ าว  ด้ าเนินการโดยกรมการข้าวมี เป้ าหมาย 
การด้าเนินงานในปีงบประมาณ 2557 จ้านวน 530 ศูนย์ ผลการด้าเนินงานได้ ยกเลิกกิจกรรมและใช้เงิน 
ในกิจกรรมพัฒนา Developing Smart Farmer ให้เป็น Smart Farmer รวมทั้งสิ้น 53,000,000 ล้านบาท  
(ร้อยละ 85.57 ของการขอรับสนับสนุน) มีการเบิกจ่ายจริง 30,770,000 ล้านบาท (ร้อยละ 67.85  
ของงบประมาณท่ีได้รับ) 
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3) ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ด้าเนินการโดยกรมประมง ได้รับ
จัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 19,750,000 บาท (ร้อยละ 100.00 ของการขอรับสนับสนุน) และได้งบประมาณเพ่ิม
จากกิจกรรมชุมชนประมงต้นแบบ จ้านวน 5,500,000 บาท รวมได้รับงบประมาณท้ังสิ้น 25,250,000  บาทมีการ
เบิกจ่ายจริง 25,250,000 บาท (ร้อยละ 100.00 ของงบประมาณที่ได้รับ) มีเป้าหมายการด้าเนินงาน 79 แห่ง 
ผลการด้าเนินงาน มีการเปลี่ยนเป้าหมายมาเป็น 47 แห่ง เนื่องจากศูนย์เรียนรู้ที่มีความเหมาะสม และพร้อม 
ที่จะเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ มีเพียง 47 แห่ง และเพ่ิมเติมภายหลัง อีก 1 แห่ง โดยส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ
ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า และเพ่ิมกิจกรรมการยกระดับมาตรฐานฟาร์ม  48 แห่ง ร้อยละ 102.13 ของ
เป้าหมาย 47 แห่ง 

4) ชุมชนประมงต้นแบบ ด้าเนินการโดยกรมประมงด้วยการสร้างเครือข่ายเพ่ือพัฒนาการผลิต
และการตลาด ได้รับจัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น 5,500,000 บาท (ร้อยละ 100.00 ของการขอรับสนับสนุน)  
มีการเบิกจ่ายจริง 5,500,000 บาท (ร้อยละ 100.00 ของงบประมาณที่ได้รับ) มีเป้าหมายการด้าเนินงาน  
22 ชุมชน ผลการด้าเนินงานยกเลิกการด้าเนินการในกิจกรรมดังกล่าว และด้าเนินการในกิจกรรมส่งเสริมแหล่ง
เรียนรู้ต้นแบบด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า เนื่องจากไม่สามารถหาชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมได้ในระยะเวลาที่
ก้าหนด 

5) พัฒนาพี่เลี้ยงเกษตรกร ด้าเนินการโดย ส้านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
โดยการพัฒนา Q อาสา ให้เป็นพ่ีเลี้ยงเกษตรกร ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 2,000,000 บาท (ร้อยละ 50.00 
ของการขอรับสนับสนุน) มีการเบิกจ่ายจริง 1,998,374 บาท (ร้อยละ 99.92 ของงบประมาณที่ได้รับ)  

มีเป้าหมายด้าเนินงาน 500 ราย ผลการด้าเนินงาน ได้ให้การพัฒนา Q อาสา ได้ 500 ราย ครบตามเป้าหมาย 

4.1.3 กิจกรรมการเพิ่มรายได้แก่กลุ่มเกษตรกรที่มีรายได้ต่ ากว่า 180,000 บาท/ครัวเรือน/ปี 
(Developing Smart Farmer) 

1) ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกร  ด้าเนินการโดยกรมส่งเสริมการเกษตร ได้รับจัดสรร
งบประมาณทั้งสิ้น 4,000,000 บาท (ร้อยละ 100.00 ของการขอรับสนับสนุน) มีการเบิกจ่ายจริง 4,000,000 บาท 
(ร้อยละ 100.00 ของงบประมาณที่ได้รับ) มีเป้าหมายการด้าเนินงาน 10,000 ราย ผลการด้าเนินงาน
อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ที่เป็น Developing Smart Farmer ได้รับการเพ่ือพัฒนาเป็น Existing 
Smart Farmer  จ้านวน 10,000 ราย ครบตามเป้าหมาย 

2) ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกร ด้าเนินการโดยส้านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์ ศูนย์ เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนได ้ร ับจ ัดสรรงบประมาณ ทั ้งสิ ้น  17 ,000,000 บาท 

(ร้อยละ 100.00 ของการขอรับสนับสนุน) มีการเบิกจ่ายจริง 16,369,954 บาท (ร้อยละ 96.29 ของ
งบประมาณที่ได้รับ) มีเป้าหมายการด้าเนินงาน 3,300 ราย ผลการด้าเนินงานเสริมสร้างความรู้ในการด้าเนิน
กิจกรรมทางการเกษตรและฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรมการสาธิตแบบมีส่วนร่วมโดยมีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชนและเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 3,314 ราย (ร้อยละ 100.42 ของเป้าหมาย) 
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3) การพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ด้าเนินการโดยส้านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 61,060,000 บาท 
(ร้อยละ 100.00 ของการขอรับสนับสนุน) มีการเบิกจ่ายจริง 60,148,183 บาท (ร้อยละ 98.51 ของ
งบประมาณที่ได้รับ) ผลการด้าเนินงานเกษตรกรได้รับอบรมการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่
โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 15,720 ราย (ร้อยละ 103.42 ของเป้าหมาย) 

4) การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน ด้าเนินการโดยส้านักงานการปฏิรูป
ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 62,797,000 บาท (ร้อยละ 99.99 ของการขอรับ
สนับสนุน) มีการเบิกจ่ายจริง 58,227,700 บาท (ร้อยละ 92.72 ของงบประมาณที่ได้รับ) มีเป้าหมาย  
การด้าเนินงาน 6,300 ราย ผลการด้าเนินงานเกษตรกรได้รับการพัฒนาเกษตรกรเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง   
6,422 ราย (ร้อยละ 101.94 ของเป้าหมาย) 

5) การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง ด้าเนินการโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้รับจัดสรร
งบประมาณทั้งสิ้น 2,121,400 บาท (ร้อยละ 70.95 ของการขอรับสนับสนุน) มีการเบิกจ่ายจริง 2,121,400 บาท 
(ร้อยละ 100.00 ของงบประมาณท่ีได้รับ) มีเป้าหมายในการด้าเนินงาน 3,900 ราย ผลการด้าเนินงานคัดเลือก
สมาชิกเพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับการสหกรณ์ การท้าธุรกิจในรูปแบบสหกรณ์ และให้ความรู้เกี่ยวกับการเกษตร 
3,996 ราย (ร้อยละ 102.46 ของเป้าหมาย) 

6) พัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ด้าเนินการโดยกรมประมง ได้รับจัดสรรงบประมาณ
ทั้งสิ้น 73,000,000 บาท (ร้อยละ 100.00 ของการขอรับสนับสนุน) มีการเบิกจ่ายจริง 73,000,000 บาท  
(ร้อยละ 100.00 ของงบประมาณที่ได้รับ) มีเป้าหมายด้าเนินงาน 20,000 ราย ผลการด้าเนินงาน ท้าได้ 
20,211 ราย (ร้อยละ 101.06 ของเป้าหมาย) 

7) สร้าง Smart Farmer ผ่านกระบวนการ Developing Smart Farmer ด้าเนินการโดย
กรมการข้าว ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ แต่ใช้งบประมาณจากกิจกรรมศูนย์เรียนรู้ต้นแบบด้าน  
การผลิตข้าว มีเป้าหมายด้าเนินงาน 16,000 ราย ผลการด้าเนินงานถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวคุณภาพดี 
แก ่Smart Farmer จากศูนย์ข้าวชุมชนและสมาชิกผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ 10,846 ราย (ร้อยละ 67.79 ของเป้าหมาย) 

8) อบรมการจัดท าบัญชีและการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการประกอบอาชีพ  ด้าเนินการโดย 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 31,651,800 บาท (ร้อยละ 99.04 ของการขอรับ
สนับสนุน) มีการเบิกจ่ายจริง 31,651,800 บาท (ร้อยละ 100.00 ของงบประมาณที่ได้รับ)  มีเป้าหมายในการ
ด้าเนินงาน 100,000 ราย ผลการด้าเนินงานอบรมการจัดท้าบัญชีต้นทุนการประกอบอาชีพให้เกษตรกร 
100,103 ราย (ร้อยละ 100.10 ของเป้าหมาย) นอกจากนี้ยังได้ติดตาม/กระตุ้นการจัดท้าบัญชีของเกษตรกร 
99,792 ราย 

9) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงปศุสัตว์ให้กับเกษตรกร  ด้าเนินการโดยกรมปศุสัตว์ เพ่ือ
พัฒนาสู่การเป็น Smart Farmer โดยการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้และสร้างเครือข่ายการผลิตชุมชนต้นแบบ ได้รับ
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จัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 37,360,000 บาท (ร้อยละ 100.00 ของการขอรับสนับสนุน) มีการเบิกจ่ายจริง 
30,126,000 บาท (ร้อยละ 80.64 ของงบประมาณที่ได้รับ) มีเป้าหมายในการด้าเนินงาน 29,400 ราย
(มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมเป้าหมาย 30,000 ราย) ผลการด้าเนินงานเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้      
30,126 ราย (ร้อยละ 102.47 ของเป้าหมาย) 

10) อบรม/สัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพเกษตรกรสู่การเป็น Smart Farmer  ด้าเนินการโดย 
กรมหม่อนไหม เพ่ือส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรต้นแบบ และส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแก่ Young 
Smart Farmer ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 14,245,000 บาท (ร้อยละ 100.00 ของการขอรับสนับสนุน)  
มีการเบิกจ่ายจริง 12,979,870 บาท (ร้อยละ 91.15 ของงบประมาณที่ได้รับ) มีเป้าหมายด้าเนินงาน 630 ราย 
ผลการด้าเนินงานเกษตรกรได้รับการอบรม ศึกษาดูงาน สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพเกษตรกร  
สู่การเป็น Smart Farmer  ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรต้นแบบ และส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม 
จ้านวน 520 ราย (ร้อยละ 82.54 ของเป้าหมาย) นอกจากนี้ได้ฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้โดยครู และ
เกษตรกรต้นแบบเป็นวิทยากร ให้แก่เกษตรกรจ้านวน 2,005 ราย (ร้อยละ 100.25 ของเป้าหมาย 2,000 ราย) 



 
38 

ตารางท่ี 4.1 แผนและผลการด าเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2557 

กิจกรรม 
เป้าหมาย งบประมาณปี 2557  

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
แผน ผล ร้อยละ หน่วยนบั 

ท่ีขอสนับสนนุ
(ล้านบาท) 

ได้รับจริง 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ เบิกจ่าย ร้อยละ 

รวมท้ังโครงการ 213,480   ราย 450.77       

1. พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ในภาพรวม     57.52       

1.1 โครงการศูนย์ข้อมูลเกษตร (War Room) 1 1 100.00 ศูนย ์ 20.00 19.45 97.25 19.45 100.00 สป.กษ. ผูกพันสัญญาไม่มีผล
เบิกจ่ายในปี 2557 
เบิกจ่ายในเดือนกันยายน 
2558 

1.2 พัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
การเกษตรส าหรับเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ 

3 - - เร่ือง 7.52 - - - - สศก. 
 

- จัดสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการเขา้ถึงและการใช้
ประโยชน์ขอ้มูลสารสนเทศการเกษตรให้แกศ่กอ. 

400 367 91.75 ราย 7.52 1.15 15.32 1.15 100.00 สศก. 
 

1.3 โครงการโทรทัศน์เกษตร 365 304 83.29 วัน 30.00 30.00 100.00 24.42 81.39 สป.กษ. คืนคลัง 5,582,514 บาท 

2. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้เกษตรกรกลุ่มท่ีมีรายได้ไม่
ต่ ากว่า 180,000 บาท/ครัวเรือน/ปี (Existing Smart 
Farmer) 

4,350 
  

ราย 88.49 
      

2.1 ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรต้นแบบ/แปลง
เรียนรู ้

3,850 - - ราย 6.24 - - - - กสก. 
 

- การฝึกอบรม Existing Smart Farmer ให้เป็นเกษตรกร
ต้นแบบ 

3,850 3,850 100.00 ราย 6.24 6.24 100.00 6.24 100.00 กสก. 
 

2.2 ศนูย์เรียนรู้ต้นแบบด้านการผลิตข้าว 530 - - ศูนย ์ 53.00 45.35 85.57 30.77 67.85 กข. ยกเลิกกจิกรรม และใช้เงิน
ในกิจกรรมสร้าง Smart 
Farmer ผ่านกระบวนการ 
Developing Smart 
Farmer 

ที่มา : จากรายงานของหนว่ยงานที่ร่วมโครงการ 
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ตารางท่ี 4.1 แผนและผลการด าเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2557 (ต่อ) 

กิจกรรม 
เป้าหมาย งบประมาณปี 2557  

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
แผน ผล ร้อยละ หน่วยนับ 

ที่ขอสนับสนุน
(ล้านบาท) 

ได้รับจริง 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ เบิกจ่าย ร้อยละ 

2.3 ส่งเสรมิแหลง่เรียนรูข้องเกษตรกรต้นแบบ 79 - - แห่ง 19.75 - - - - กป. 
 

- ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 47 48 102.13 แห่ง 19.75 19.75 100.00 19.75 100.00 กป. 
 

2.4 ชุมชนประมงต้นแบบโดยการสร้างเครือข่ายเพื่อ
พัฒนาการผลิตและการตลาด 

22 - - ชุมชน 5.50 5.50 100.00 5.50 100.00 กป. ยกเลิกกิจกรรม
ด าเนินการใน
กิจกรรมส่งเสริม
แหล่งเรยีนรู้ของ
เกษตรกรต้นแบบ 

2.5 พัฒนาพี่เลี้ยงเกษตรกร โดยการพฒันา Q อาสาให้
เป็นพี่เลี้ยงเกษตรกรในพ้ืนที่ 

500 500 100.00 ราย 4.00 2,000,000 50.00 1,998,374 99.92 มกอช. 
 

3. การเพิ่มรายไดแ้ก่เกษตรกรกลุม่ที่มรีายไดต้่ ากว่า 
180,000 บาท/ครัวเรือน/ป ี(Developing Smart 
Farmer) 

209,130 
  

ราย 304.76 
      

3.1 ส่งเสรมิแหลง่เรียนรู้ให้กบัเกษตรกร 10,000 - - ราย 4.00 - - - - กสก. 
 

- อบรม Developing Smart Farmer ให้เป็น Existing 
Smart Farmer 

10,000 10,000 100.00 ราย 4.00 4.00 100.00 4.00 100.00 กสก. 
 

3.2 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน 3,300 3,314 100.42 ราย 17.00 17.00 100.00 16.37 96.29 สป.กษ. 
 

3.3 การพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่โดย 
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

15,200 15,720 103 ราย 61.06 61.06 100.00 60.15 98.51 สป.กษ. 
 

3.4 การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน 6,300 6,422 102 ราย 62.80 62.80 100.00 58.23 92.72 สปก.   
ที่มา : จากรายงานของหนว่ยงานที่ร่วมโครงการ 
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ตารางท่ี 4.1 แผนและผลการด าเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2557 (ต่อ) 

กิจกรรม 
เป้าหมาย งบประมาณปี 2557  

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
แผน ผล ร้อยละ หน่วยนับ 

ที่ขอสนับสนุน
(ล้านบาท) 

ได้รับจริง 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ เบิกจ่าย ร้อยละ 

3.5 การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart 
Farmer) 

7,700 - - ราย 2.99 - - - - กสส. 
 

- ให้ความรู้เกีย่วกับการสหกรณ์การทา้ธรุกิจใน
รูปแบบสหกรณ์และให้ความรู้เกี่ยวกับการเกษตรที่
เหมาะสมกับเกษตรกรสมาชิก 

3,900 3,996 102.46 ราย 2.99 2.12 70.95 2.12 100.00 กสส. 
 

3.6 พัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ า 20,000 - - ราย 73.35 - - - - กป. 
 

- พัฒนาอาชีพดา้นการประมงเพื่อเพิ่มศักยภาพและ
รายได้ของเกษตรกร 

20,000 20,211 101.06 ราย 73.35 73.35 100.00 73.35 100.00 กป. 
 

3.7 สร้าง Smart Farmer ผ่านกระบวนการ 
Developing Smart Farmer  

16,000 - - ราย - - - - - กข. 
 

- ถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลิตข้าวคุณภาพด ี 16,000 10,846 67.79 ราย - - - - - กข. ใช้งบประมาณจาก
กิจกรรมศูนย์เรียนรู้
ต้นแบบดา้นการ
ผลิตข้าว 

3.8 อบรมการจดัท าบญัชแีละการใช้ขอ้มูลทาง
บัญชใีนการประกอบอาชีพ ใน 77 จังหวัด 

100,000 100,103 100.10 คน 31.96 - - - - ตส. 
 

- อบรมการจัดท้าบญัชีต้นทุนการประกอบอาชีพ 100,000 100,103 100.10 คน 31.96 31.65 99.03 31.65 100.00 ตส. 
 

3.9 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลีย้งปศุสตัว์ให้กับ
เกษตรกรเพื่อพัฒนาสู่การเป็น Smart Farmer 
โดยการส่งเสริมแห่ลงรูแ้ละสร้างเครือข่ายการผลิต
ชุมชนต้นแบบ 

30000 
(29,400) 

30,126 102.47 ราย 37.36 37.36 100.00 30.13 80.64 ปศ. มีการเปลีย่นแปลง
เป้าหมายเป็น 
29,400 ราย 

ที่มา : จากรายงานของหนว่ยงานที่ร่วมโครงการ 
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ตารางท่ี 4.1 แผนและผลการด าเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2557 (ต่อ) 

กิจกรรม 
เป้าหมาย งบประมาณปี 2557  หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
หมายเหต ุ

แผน ผล ร้อยละ หน่วยนับ ที่ขอสนับสนุน ได้รับจริง ร้อยละ เบิกจ่าย ร้อยละ 

3.10 ฝึกอบรมสัมมนาเพิ่มศักยภาพเกษตรกรสู่ 
Smart Farmer/ส่งเสริมแหล่งเรยีนรูข้อง
เกษตรกรต้นแบบ/ส่งเสรมิการปลูกหมอ่น 
เลี้ยงไหมแก่ Young Smart Farmer 

630 520 82.54 ราย 14.24 14.24 100.00 12.98 91.15 มม. 
 

- การฝึกอบรมถา่ยทอดความรู้โดยครู/เกษตรกร
ปราดเปรื่อง 

2,000 2,005 100.25 ราย - - - - - มม.  

ที่มา : จากรายงานของหนว่ยงานที่ร่วมโครงการ 
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4.2 ผลการประเมิน 
4.2.1 ปัจจัยน าเข้า (Inputs) 

1) บุคลากร  แนวทางการพัฒนาเกษตรกรตามโครงการฯ ก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้องช่วยท าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้แก่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย จากการประเมินผล พบว่า เจ้าหน้าที่  
1 ราย จะท าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้แก่เกษตรกรเฉลี่ย 54ราย โดยหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ 1 ราย ต้องรับผิดชอบ
เกษตรกรมากที่สุด ได้แก่ ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ เนื่องจากต้องดูแลรับผิดชอบเกษตรกรจากทุกสาขาทาง
การเกษตรในการถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดท าบัญชี จึงท าให้มีสัดส่วนเกษตรกรที่ต้องดูแลสูงถึง 1:197 และ
หน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ 1 ราย รับผิดชอบเกษตรกรน้อยที่สุด ได้แก่ กรมปศุสัตว์มีสัดส่วน 1:30  และจากการ
สอบถามความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ ที่มีต่อสัดส่วนในการดูแลเกษตรกรแล้ว  ส่วนใหญ่ ร้อยละ 70.27 เห็นว่า
เป็นสัดส่วนที่เหมาะสม สามารถดูแลการพัฒนาเกษตรกรในระดับท่ีท าได้  อย่างไรก็ตาม ยังมีเจ้าหน้าที่บางส่วน
ร้อยละ 29.73 เห็นว่า ปริมาณเกษตรกรที่ตนเองดูแลมีสัดส่วนที่มากเกินไป โดยเห็นว่าสัดส่วนที่เหมาะสมในการ
ดูแลควรอยู่ที่เฉลี่ย 1:27 ผลการประเมินรายหน่วยงาน (ตารางท่ี 4.2) มีดังนี ้

1.1) ส านักงานเกษตรจังหวัด รับผิดชอบดูแลเกษตรกรที่อยู่ในภาคการผลิต 7 สาขา ได้แก่ 
สาขาปาล์มน้ ามัน ยางพารา ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส าปะหลัง อ้อยโรงงาน เกษตรผสมผสาน และ Yong Smart 
Farmer มีสัดส่วนเจ้าหน้าที่ต่อเกษตรกรเฉลี่ย 1:48 เจ้าหน้าที่ร้อยละ 42.86 เห็นว่าเป็นสัดส่วนที่เหมาะสม 
สามารถดูแลการพัฒนาเกษตรกรได้ และร้อยละ 57.14 เห็นว่าไม่เหมาะสม ควรมีสัดส่วนอยู่ที่ 1:28 

1.2) ส านักงานประมงจังหวัด รับผิดชอบดูแลเกษตรกรที่อยู่ในภาคการผลิตด้านประมง    
มีสัดส่วนเจ้าหน้าที่ต่อเกษตรกรเฉลี่ย 1:112 เจ้าหน้าที่ร้อยละ 66.67 เห็นว่าเหมาะสม ร้อยละ 33.33 เห็นว่า 
ไม่เหมาะสม ควรมีสัดส่วนอยู่ที่ 1:20 

1.3) ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด รับผิดชอบดูแลเกษตรกรที่อยู่ในภาคการผลิตด้านปศุสัตว์ 
มีสัดส่วนเจ้าหน้าที่ต่อเกษตรกรเฉลี่ย 1:30 ซึ่งเจ้าหน้าที่ร้อยละ 66.67 เห็นว่าเป็นสัดส่วนที่เหมาะสม ร้อยละ 33.33 
เห็นว่าไม่เหมาะ ควรมีสัดส่วนอยู่ที่ 1:20 

1.4) ส านักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด  รับผิดชอบดูแลเกษตรกรที่อยู่ในพ้ืนที่ ส.ป.ก. ร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้ามาพัฒนาเกษตรกรในแต่ละสาขาภายใน ส.ป.ก. มีสัดส่วนเจ้าหน้าที่ต่อเกษตรกร
เฉลี่ย 1:45 เจ้าหน้าทีทุ่กรายเห็นว่าเป็นสัดส่วนที่เหมาะสม 

1.5) กรมการข้าว (ศูนย์วิจัยข้าว/ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว) รับผิดชอบดูแลเกษตรกรสาขาข้าว      
มีสัดส่วนเจ้าหน้าที่ต่อเกษตรกรเฉลี่ย 1:57 เจ้าหน้าที่ร้อยละ 66.67 เห็นว่าเป็นสัดส่วนที่เหมาะสม ร้อยละ 33.33 
เห็นว่าไม่เหมาะควรมีสัดส่วนอยู่ที่ 1:50 

1.6) ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด ดูแลรับผิดชอบเกษตรกรจากทุกสาขาทาง
การเกษตรร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  มีสัดส่วนเจ้าหน้าที่ต่อเกษตรกรเฉลี่ย 1:197 เจ้าหน้าที่ร้อยละ 75.00 
เห็นว่าเป็นสัดส่วนที่เหมาะสม แต่ร้อยละ 25.00 เห็นว่าไม่เหมาะควรมีสัดส่วนอยู่ที่ 1:30 
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ตารางท่ี 4.2 ข้อคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการที่มีต่อสัดส่วนความรับผิดชอบเกษตรกร 

หน่วยงาน 
สัดส่วน ความเห็นของเจ้าหน้าที่ 

เจ้าหน้าที่:เกษตรกร 
เหมาะสม 
(ร้อยละ) 

ไม่เหมาะสม 
(ร้อยละ) 

สัดส่วนที่คิดว่า 
เหมาะสม 

1. ส านักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด 1:45 100.00 - - 
2. ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด 1:197 75.00 25.00 1:30 
3. ส านักงานประมงจังหวัด 1:112 66.67 33.33 1:20 
4. ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 1:30 66.67 33.33 1:20 
5. กรมการข้าว (ศูนย์วิจัยข้าว/ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว) 1:57 66.67 33.33 1:50 
6. ส านักงานเกษตรจังหวัด 1:48 42.86 57.14 1:28 

รวมทุกหน่วยงาน 1:54 70.27 29.73 1:27 
ที่มา : จากการส ารวจข้อมลู 

 

2) วัสดุ/อุปกรณ์ หน่วยงานส่วนใหญ่ร้อยละ 64.86 ไม่ได้รับการจัดสรรวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ใน
การพัฒนาเกษตรกร  ส่วนอีกร้อยละ 35.14 ได้รับการสนับสนุน โดยในจ านวนนี้ ร้อยละ 93.33 เห็นว่า วัสดุ/
อุปกรณ์ที่ ได้ รับมีความเพียงพอต่อการน าไปใช้ ในการพัฒนาเกษตรกร และร้อยละ 6.67 เห็นว่า 
ไม่เพียงพอ ในด้านของความทันเวลา นั้น ร้อยละ 86.67 เห็นว่าวัสดุ อุปกรณ์ที่ได้รับทันเวลาต่อการน าไปใช้ 
ส่วนที่เหลือร้อยละ 13.33 เห็นว่าไม่ทันเวลา ควรให้การสนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ์ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึง  
เดือนธันวาคม รายละเอียดแยกรายหน่วยงานได้ (ตารางท่ี 4.3) มีดังนี้ 

2.1) ส านักงานเกษตรจังหวัด ร้อยละ 85.71 ไม่ได้รับการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์  ส่วนร้อยละ 
14.29 ได้รับการสนับสนุนชุดความรู้ด้านอารักขาพืชและคู่มืออาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน จ านวน 62 ชุด 

2.2) ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ร้อยละ 77.78 ไม่ได้รับการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ ส่วนร้อยละ 
22.22 ได้รับการสนับสนุนวัสดุสาธิต วัสดุฝึกอบรม จ านวน 440 ชุด เอกสารประกอบการอบรม จ านวน 460 เล่ม  
ป้ายเผยแพร่ความรู้ จ านวน 460 แผ่น เวชภัณฑ์ และแร่ธาตุ จ านวน 708 ก้อน 

2.3) ส านักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด ร้อยละ 57.14 ไม่ได้รับการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์   
ส่วนร้อยละ 42.86 ได้รับการสนับสนุนวัสดุส าหรับสร้างโรงเรือนไฮโดรโปนิกส์ จ านวน 4 หลังเครื่องสับฟาง 
จ านวน 1 เครื่อง และอุปกรณ์แปรรูป จ านวน 3 ชุด 

2.4) กรมการข้าว (ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว) ร้อยละ 75.00 ไม่ได้รับการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์  
ส่วนร้อยละ 25.00 ได้รับการสนับสนุนตู้คีย์ออส (ความรู้เรื่องข้าว) จ านวน 1 ตู้ 

2.5) ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด ร้อยละ 50.00 ไม่ได้รับการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์  
ส่วนที่เหลือได้รับการสนับสนุนสมุดบัญชีรายรับ รายจ่าย จ านวน 4,750 เล่ม  แบบพิมพ์ จ านวน 1,330 แบบ  
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ จ านวน 500 แผ่น และสื่อประกอบการสอน จ านวน 64 ชุด 
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2.6) ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ทุกจังหวัดได้รับการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ระบบ  
น้ าหยด จ านวน 1 ไร่ มุ้งไนล่อน จ านวน 1 หลัง และแผ่นพับประชาสัมพันธ์ จ านวน 1,000 แผ่น 
 

ตารางท่ี 4.3 การได้รับสนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ์ของหน่วยงานต่างๆ ที่เข้าร่วมด าเนินงานโครงการฯ 
หน่วย : ร้อยละ 

รายการ 
การได้รับสนับสนุน

วัสดุ/อุปกรณ์ 
ความเพียงพอของ

วัสดุ/อุปกรณ์ 
ความทันเวลาต่อ

การน าไปใช ้
ได้รับ ไม่ได้รับ เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทันเวลา ไม่ทันเวลา 

1. ส านักงานเกษตรจังหวัด 14.29 85.71 100.00 - 100.00 - 
2. ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 22.22 77.78 100.00 - 100.00 - 
3. ส านักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด 42.86 57.14 100.00 - 100.00 - 
4. ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว 25.00 75.00 100.00 - 100.00 - 
5. ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด 50.00 50.00 100.00 - 75.00 25.00 
6. ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ 100.00 - 100.00 - 100.00 - 

รวมทุกหน่วยงาน 64.86 35.14 100.00 - 92.31 7.69 
ที่มา: จากการส ารวจข้อมลู 
 

3) การจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรของโครงการฯระดับจังหวัด ในการด าเนินงานโครงการฯ

ทุกหน่วยงานที่ร่วมด าเนินการจะต้องจัดท าแผนเพ่ือการพัฒนาเกษตรกรตามโครงการ ซึ่งจากการประเมินผล 
พบว่า ทุกหน่วยงานได้จัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรตามโครงการฯ ครบทุกจังหวัด (19 จังหวัด) ส่วนการบรรจุ
แผนของโครงการฯ ไว้ในแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด นั้น หน่วยงานร้อยละ 71.05 ได้บรรจุ
ไว้ในแผนพัฒนาฯของจังหวัดแล้ว ที่เหลือร้อยละ 28.95 ไม่ได้บรรจุ เนื่องจากแต่ละหน่วยงานมีเป้าหมาย 
การพัฒนา Smart Farmer ที่ต่างกัน 

4) งบประมาณ หน่วยงานในระดับจังหวัดได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการพัฒนา
เกษตรกรเฉลี่ยรายละ 560.56 บาท โดยหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณเพ่ือการพัฒนาเกษตรกรมากท่ีสุด ได้แก่ 
กรมหม่อนไหม ได้รับเฉลี่ยรายละ 8,724.14 บาท  ส่วนหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณเพ่ือการพัฒนาเกษตรกร
น้อยที่สุด ได้แก่ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้รับเฉลี่ยรายละ 208.01 บาท  ซึ่งเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ ร้อยละ 80.00 
เห็นว่า งบประมาณที่ได้รับมีความเพียงพอต่อการด าเนินงาน  ส่วนที่เหลือร้อยละ 20.00 เห็นว่ายังไม่เพียงพอ 
เนื่องจากมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ จ านวนมาก  ในด้านความทันเวลาของงบประมาณที่ได้รับนั้น เจ้าหน้าที่
ร้อยละ 90.00 แจ้งว่าได้รับงบประมาณทันต่อการน ามาใช้ปฏิบัติงาน ร้อยละ 10.00 ได้รับงบประมาณไม่ทัน 
ต่อการใช้ปฏิบัติงานได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ ซึ่งได้ให้ความเห็นว่าส่วนกลางควรจัดส่งงบประมาณให้จังหวัด
ภายในไตรมาสที่ 1 รายละเอียดด้านงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน (ตารางท่ี 4.4) มีดังนี้ 

4.1) กรมส่งเสริมการเกษตรได้รับการสนับสนุนงบประมาณจังหวัดละ 77,500 บาท เป็น
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเกษตรกรเฉลี่ยรายละ 280.12 บาท ซึ่งเจ้าหน้าที่ร้อยละ 75.00 เห็นว่าเพียงพอ      
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ร้อยละ 25.00 เห็นว่าไม่เพียงพอ  ด้านความทันเวลาของงบประมาณ พบว่า ทุกจังหวัดได้รับงบประมาณ
ทันเวลา 

4.2) กรมปศุสัตว์  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจังหวัดละ 320,000 บาท เป็นค่าใช้จ่าย
ในการพัฒนาเกษตรกรเฉลี่ยรายละ 941.87บาท ซึ่งร้อยละ 80.00 เห็นว่าเพียงพอ  ร้อยละ 20.00 เห็นว่า 
ไม่เพียงพอ  ด้านความทันเวลาของงบประมาณ พบว่า ทุกจังหวัดได้รับงบประมาณทันเวลา 

4.3) ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจังหวัดละ
138,440 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเกษตรกรเฉลี่ยรายละ 3,022.71บาท ซ่ึงร้อยละ 75.00 เห็นว่า
เพียงพอ ร้อยละ 25.00 เห็นว่าไม่เพียงพอ ด้านความทันเวลาของงบประมาณ พบว่า ร้อยละ 75.00 ได้รับ
งบประมาณทันเวลา ร้อยละ 25.00 ได้รับงบประมาณล่าช้า 

4.4) กรมการข้าว  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจังหวัดละ 274,970.00 บาท เป็นค่าใช้จ่าย
ในการพัฒนาเกษตรกรเฉลี่ยรายละ 4,824.04 บาท ซึ่งทุกจังหวัดเห็นว่าเพียงพอ  ด้านความทันเวลาของ
งบประมาณ พบว่า ร้อยละ 50.00 ได้รับงบประมาณทันเวลา ส่วนที่เหลือได้รับงบประมาณล่าช้า 

4.5) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจังหวัดละ 254,397.50 บาท 
เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเกษตรกรเฉลี่ยรายละ 208.01 บาท ซ่ึงร้อยละ 75.00 เห็นว่าเพียงพอ ร้อยละ 25.00 
เห็นว่าไม่เพียงพอ ด้านความทันเวลาของงบประมาณ พบว่า ทุกจังหวัดได้รับงบประมาณทันเวลา 

4.6) กรมหม่อนไหม  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจังหวัดละ 253,000.00 บาท เป็นค่าใช้จ่าย
ในการพัฒนาเกษตรกรเฉลี่ยรายละ 8,724.14 บาท ซึ่งทุกจังหวัดเห็นว่าเพียงพอ  ด้านความทันเวลาของ
งบประมาณ พบว่า ทุกจังหวัดได้รับงบประมาณทันเวลา 

ตารางท่ี 4.4 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2557 

หน่วยงาน 
งบประมาณ ความคิดเห็นเจ้าหน้าที่(ร้อยละ) 

บาท/จังหวัด บาท/ราย เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทันเวลา ไม่ทัน 
1. กรมส่งเสริมการเกษตร 77,500.00 280.12 75.00 25.00 100.00 - 
2. กรมปศุสัตว์ 320,000.00 941.87 80.00 20.00 100.00 - 
3. ส านักงานการปฏิรูปที่ดิน 

เพ่ือเกษตรกรรม 
138,440.00 3,022.71 75.00 25.00 75.00 25.00 

4. กรมการข้าว 274,970.00 4,824.04 100.00 - 50.00 50.00 
5. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 254,397.50 208.01 75.00 25.00 100.00 - 
6. กรมหม่อนไหม 253,000.00 8,724.14 100.00 - 100.00 - 

รวมทุกหน่วยงาน 219,766.50 560.56 80.00 20.00 90.00 10.00 
ที่มา : จากการส ารวจข้อมลู 
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4.2.2 กระบวนการ (Process) 
1) การคัดกรองเกษตรกร การด าเนินงานโครงการฯนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ก าหนด

คุณสมบัติของผู้ที่จะเป็น Smart Farmer ได้จะต้องประกอบไปด้วยคุณสมบัติหลัก 2 ประการ เพ่ือใช้ในการคัดกรอง
เกษตรกร ได้แก่ 

1.1) ต้องเป็นเกษตรกรที่มีรายได้จากการท าเกษตรไมต่่ ากว่า 180,000 บาท/ครัวเรือน/ปี 
1.2) เป็นเกษตรกรที่มีคุณสมบัติพื้นฐาน 6 ด้าน ดังนี้ 

(1) มีความรู้ในเรื่องที่ท าอยู่ 
(2) มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ 
(3) มีการบริหารจัดการผลผลิตและการตลาด 
(4) มีความตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค 
(5) มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม/สังคม 
(6) มีความภูมิใจในความเป็นเกษตรกร 

จากคุณสมบัติหลักท้ัง 2 ประการ ได้แบ่งเกษตรกรออกเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย 
กลุ่มที่ 1 เกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์ตามคุณสมบัติหลักทั้ง 2 ประการ เป็นกลุ่มที่เป็นเกษตรกร

ปราดเปรื่องอยู่แล้ว (Existing Smart Farmer : ESF) 
กลุ่มที่ 2 เกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์ตามคุณสมบัติหลักท้ัง 2 ประการ เป็นกลุ่มเกษตรกรปราดเปรื่อง 

และมีคุณสมบัติที่สูงกว่า Existing Smart Farmer กล่าวคือ เป็นผู้มีองค์ความรู้/ภูมิปัญญาที่โดดเด่น และสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรทั่วไปได้  เรียกเกษตรกรกลุ่มนี้ว่า เกษตรกรปราดเปรื่องต้นแบบ 

กลุ่มที่ 3 เป็นเกษตรกรที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตามคุณสมบัติ เป็นกลุ่มเกษตรกรที่ต้องได้รับการพัฒนา
เพ่ือยกระดับให้ขึ้นมาเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง 

ในการด าเนินงาน นั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
ระดับพ้ืนที่คัดกรองเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้จ านวนประมาณ 7 ล้านครัวเรือน ตามคุณสมบัติหลัก 2 ประการ 
เพ่ือจัดกลุ่มเกษตรกรก่อนการด าเนินงานโครงการฯ ชั้นหนึ่งก่อน ทั้งนี้เพ่ือให้แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สามารถวางแผนการพัฒนาเกษตรกรได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และเมื่อเริ่มด าเนินงานโครงการฯ ภายใต้
แผนงาน แต่ละหน่วยงานจะต้องคัดกรองเกษตรกรในกลุ่มเป้าหมายของตนตามคุณสมบัติหลัก 2 ประการ อีกครั้ง  
ผลการประเมิน พบว่า ทุกหน่วยงานมีการคัดกรองเกษตรกรอีกครั้งก่อนการพัฒนา 

จากผลการคัดกรองของหน่วยงาน พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 50.97 เป็น Developing 
Smart Farmer : DSF รองลงมาร้อยละ 46.50 เป็นเกษตรกรกลุ่ม Existing Smart Farmer และร้อยละ 2.52 
เป็นเกษตรกรกลุ่ม Smart Farmer ต้นแบบ (ตารางที่ 4.5) 
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ตารางท่ี 4.5 ผลการคัดกรองเกษตรกรแยกรายสาขา 
หน่วย : ร้อยละ 

สาขาการผลิต SFM ESF DSF 

1. ข้าว 3.52 63.73 32.75 
2. ปาล์มน้ ามัน 

  

 
3. ยางพารา    

4. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์    

5. มันส าปะหลัง 1.72 65.02 33.26 

6. อ้อยโรงงาน    

7. เกษตรผสมผสาน    

8. Young Smart Farmer    

9. ประมง 0.00 18.54 81.46 

10. ปศุสัตว ์ 4.06 46.40 49.54 

11. หม่อนไหม 19.70 34.85 45.45 

12. บัญชี 1.49 24.99 73.52 

รวมทุกสาขา 2.52 46.50 50.97 

ที่มา : รายงานของหน่วยงานท่ีร่วมโครงการ 

นอกจากการคัดกรองเกษตรกรเพ่ือคัดแยกกลุ่มแล้ว หน่วยงานร้อยละ 74.29 ยังได้มีการส ารวจ
จุดอ่อน/ความต้องการของเกษตรกรในความรู้ที่ต้องการเพ่ิมเติมของเกษตรกรตามคุณสมบัติพ้ืนฐาน 6 ด้าน 
เพ่ือให้การพัฒนาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ผลการส ารวจในภาพรวม มีดังนี้ 

Existing Smart Farmer ร้อยละ 68.26 ต้องการขอรับการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ผลผลิตหลังเก็บเกี่ยว/การตลาด ซึ่งสาขาที่ต้องการรับการพัฒนาในด้านนี้มากที่สุด คือ สาขาข้าว และสาขาปศุสัตว์  
ร้อยละ 63.97 ต้องการได้รับการพัฒนาด้านการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะสาขาประมง หม่อนไหม 
และบัญชี เพ่ือน าข ้อมูลดังกล่าวมาใช้ประกอบการตัดสินใจในการผลิต เช่น การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการ
สืบค้นข้อมูล ร้อยละ 31.14 ต้องการได้รับการพัฒนาด้านองค์ความรู้ในสาขาวิชาชีพของตนเอง ซึ่งเกษตรกร  
ในสาขาข้าว และสาขาหม่อนไหมเป็นสาขาที่ต้องการความรู้ในสาขาวิชาชีพของตนเองมากที่สุด  นอกจากนี้
เกษตรกรร้อยละ 3.01 ต้องการได้รับความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพสินค้า และความปลอดภัยให้มากขึ้น
กว่าเดิม (ตารางท่ี 4.6) 

 
 
 
 
 



48 

ตารางท่ี 4.6 สิ่งท่ีควรให้การพัฒนาเพิ่มเติมแก่เกษตรกรกลุ่ม ESF แยกรายสาขา 
หน่วย : ร้อยละ 

สาขาการผลิต 

สิ่งที่ควรให้การพัฒนาเพ่ิมเติม 
องค์ความรู้ใน
สาขาวิชาชีพ 
ของตนเอง 

การเข้าถึง 
ข้อมูลที่เปน็ 

ปัจจุบนั 

การบริหารจัดการ 
ผลผลิตหลังการเก็บ 

เกี่ยว/การตลาด 

การพัฒนา 
คุณภาพสินค้า 

และความปลอดภัย 

1. ข้าว 100.00 0.00 100.00 0.00 

2. ปาล์มน้ ามัน  
  

 

3. ยางพารา     

4. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์     

5. มันส าปะหลัง 31.02 38.34 55.88 18.11 

6. อ้อยโรงงาน     

7. เกษตรผสมผสาน     

8. Young Smart Farmer     

9. ประมง 0.00 100.00 0.00 0.00 

10. ปศุสัตว ์ 40.40 59.60 92.78 0.00 

11. หม่อนไหม 100.00 100.00 0.00 0.00 

12. บัญชี 0.00 100.00 0.00 0.00 

รวมทุกสาขา 31.14 63.97 68.26 3.01 

ที่มา : รายงานของหน่วยงานท่ีร่วมโครงการ 

หมายเหตุ :ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 
 

Developing Smart Farmer ผลการส ารวจ พบว่า ร้อยละ 74.89 มีจุดอ่อนด้านไม่มี
ข้อมูล/ไม่ศึกษาข้อมูลในการตัดสินใจเพ่ือการผลิต แต่ใช้วิธีท าตามที่เคยปฏิบัติมา ผลิตตามผู้อ่ืน หรือผลิตตาม
ราคาผลผลิตในปีที่ผ่านมา เป็นต้น ร้อยละ 37.52 มีจุดอ่อนด้านการบริหารจัดการผลผลิตหลังเก็บเกี่ยว/
การตลาด ร้อยละ 11.86 มีจุดอ่อนไม่มีความรู้ความช านาญในการผลิตที่ท าอยู่ร้อยละ 10.94 มีจุดอ่อน 
ด้านความตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค ร้อยละ 10.03 มีจุดอ่อนด้านความ
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม/สังคม และร้อยละ 8.02 มีจุดอ่อนด้านขาดความภูมิใจในความเป็นเกษตรกร 
(ตารางที่ 4.7 และ 4.8) 
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ตารางท่ี 4.7 จุดอ่อนของเกษตรกรกลุ่ม DSF ในภาพรวม 
รายการ ร้อยละ 

1. ไม่มีความรู้ความช านาญในการผลิตที่ท าอยู่ 11.86 
2. ไม่มีข้อมูล/ไม่ศึกษาข้อมูลในการตัดสินใจเพ่ือการผลิต 74.89 
3. ด้านการบริหารจัดการผลผลิตหลังเก็บเกี่ยว/การตลาด 37.52 
4. ด้านความตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค 10.94 
5. ด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม/สังคม 10.03 
6. ด้านความภูมิใจในความเป็นเกษตรกร 8.02 
ที่มา : จากหน่วยงานท่ีร่วมโครงการ  
หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ  
 

ตารางท่ี 4.8 จุดอ่อนของเกษตรกรกลุ่ม DSF แยกรายสาขา 

สาขาการผลิต 

จุดอ่อน (ร้อยละ) 
ไม่มีความรู ้

ความช านาญใน
การผลิตที่ท าอยู ่

ไม่มีข้อมูล/ 
ไม่ศึกษาข้อมูล 
ในการตัดสินใจ 
เพื่อการผลิต 

ด้านการบริหาร 
จัดการผลผลิต 
หลังเก็บเกีย่ว

การตลาด 

ด้านความ
ตระหนัก 

ถึงคุณภาพสินค้า 
และความ
ปลอดภยั 

ของผู้บริโภค 

ด้านความ
รับผิดชอบ

ต่อ
สิ่งแวดล้อม

/สังคม 

ด้านความ
ภูมิใจ 

ในความเป็น
เกษตรกร 

1. ข้าว 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 
2. ปาล์มน้ ามัน       
3. ยางพารา       
4. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์       
5. มันส าปะหลัง 3.88 20.75 96.12 32.82 0.00 32.82 
6. อ้อยโรงงาน       
7. เกษตรผสมผสาน       
8. Young Smart Farmer       
9. ประมง 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 
10. ปศุสัตว์ 24.42 84.78 36.99 3.46 0.00 0.00 
11. หม่อนไหม 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
12. บัญชี 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

รวมทุกสาขา 11.86 74.89 37.52 10.94 10.03 8.02 
ที่มา : จากหนว่ยงานที่รว่มโครงการ 

 
2) การพัฒนาเกษตรกร การพัฒนาเกษตรกรของทุกหน่วยงานได้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่

เกษตรกรด้วยวิธีการอบรม พร้อมสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพ่ือน าไปปฏิบัติจริงตามความรู้ที่ได้รับการอบรมมา 
และการน าเกษตรกรไปศึกษาดูงานในสถานที่ต่างๆ ที่ประสบความส าเร็จทั้งการแก้ไขปัญหาและการผลิต  
ทางการเกษตร ดังนี้ 
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2.1) การถ่ายทอดความรู้ เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ส่วนใหญ่ร้อยละ 59.19 เป็น
เกษตรกรกลุ่ม Developing Smart Farmer  รองลงมาร้อยละ 36.04 เป็นเกษตรกรกลุ่ม Existing Smart 
Farmer  และร้อยละ 4.76 เป็นเกษตรกรกลุ่มต้นแบบ (ตารางท่ี 4.9) 
 

ตารางท่ี 4.9 เกษตรกรที่ได้รับการอบรมความรู้แยกรายสาขา 
หน่วย : ร้อยละ 

สาขา SFM ESF DSF 
1.ข้าว 7.02 63.16 29.82 
2. ปาล์มน้ ามัน    
3. ยางพารา    
4. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์    
5. มันส าปะหลัง 8.79 35.60 55.61 
6. อ้อยโรงงาน    
7. เกษตรผสมผสาน    
8. Young Smart Farmer    
9. ประมง 0.66 13.16 86.18 
10. ปศุสัตว์ 5.10 35.78 59.11 
11. หม่อนไหม 43.48 23.19 33.33 
12. บัญชี 2.43 37.57 60.00 

รวมทุกสาขา 4.76 36.04 59.19 
ที่มา : จากหน่วยงานท่ีร่วมโครงการ 

 

เมื่อน าไปเปรียบเทียบกับผลการคัดกรองเกษตรกรแล้ว พบว่า มีสัดส่วนในทิศทางเดียวกันและมี
ความใกล้เคียงกัน แสดงให้เห็นว่า เกษตรกรทุกกลุ่มได้รับโอกาสในการพัฒนามีการกระจายตัวที่ดีและมีความ
เท่าเทียมกันเกิดข้ึน (ตารางท่ี 4.10) 

ตารางท่ี 4.10 เปรียบเทียบผลการคัดกรองและผลการพัฒนาเกษตรกรแยกรายกลุ่ม 
รายการ SFM ESF DSF 

1. ร้อยละของเกษตรกรตามผลการคัดกรอง 2.49 45.95 51.56 
2. ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ 4.76 36.04 59.19 
3. สัดส่วนผลการคัดกรองต่อผลการพัฒนาเกษตรกร 1:2.77 1:1.14 1:1.67 
ที่มา : รายงานของหน่วยงานท่ีร่วมโครงการ 

 

ในส่วนของกระบวนการที่ถ่ายทอดความรู้ด้วยการจัดอบรมให้แก่เกษตรกรนั้นหน่วยงาน 
ร้อยละ 58.33 จัดการอบรมให้แก่เกษตรกรร่วมกันโดยไม่แยกว่าจะเป็นเกษตรกรในกลุ่ม  Existing Smart 
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Farmer  และDeveloping Smart Farmer ส่วนอีกร้อยละ 41.67 ให้การอบรมแบบแยกตามกลุ่มเกษตรกรที่ได้
คัดกรองไว้แล้ว 

โดยมีจ านวนหลักสูตรรวมทั้งสิ้น 53 หลักสูตร ซึ่งความรู้ที่ถ่ายทอดให้กับเกษตรกรประกอบด้วย
กลุ่มความรู้พ้ืนฐานด้านการเกษตร ความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/การท าเกษตรแบบผสมผสาน 
การป้องกันก าจัดโรคและแมลงศัตรูพืชการป้องกันและควบคุมโรคสัตว์การแปรรูปและพัฒนาบรรจุภัณฑ์  
การลดต้นทุนการผลิตการบริหารจัดการผลผลิตและตลาดการจัดท าบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบ
อาชีพการพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์และการสืบค้นข้อมูลการสร้างเครือข่าย Smart Farmer และการเป็น
วิทยากร (เกษตรกรกลุ่ม Smart Farmer ต้นแบบ และ Existing Smart Farmer) ซึ่งแต่ละหน่วยงานมีจ านวน
หลักสูตรการจัดอบรม ดังนี้ 

1) กรมส่งเสริมการเกษตร จัดอบรมจ านวน 12 หลักสูตร ประกอบด้วย 
1.1) หลักสูตรการท าไร่นาสวนผสม 
1.2) หลักสูตรการปลูกไผ่เศรษฐกิจ 
1.3) หลักสูตรการปลูกส้มโอปลอดสารพิษ 
1.4) หลักสูตรการลดต้นทุนการผลิตข้าว 
1.5) หลักสูตรการก าจัดศัตรูมะพร้าว 
1.6) หลักสูตรการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.7) หลักสูตรการท าเกษตรแบบผสมผสาน 
1.8) หลักสูตรการท าเกษตรแบบชีววิถี 
1.9) หลักสูตรการเขียนแผนพัฒนาอาชีพ แผนการผลิตและการตลาด 
1.10) หลักสูตรการเป็นวิทยากร 
1.11) หลักสูตรการพัฒนาสู่ Smart Farmer ต้นแบบ 
1.12) หลักสูตรการสร้างเครือข่าย Smart Farmer 

2) กรมการข้าวจัดอบรมจ านวน 4 หลักสูตร ประกอบด้วย 
2.1) หลักสูตรชาวนาชั้นน า/ครูชาวนา 
2.2) หลักสูตรถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวคุณภาพสูง 
2.3) หลักสูตรการพัฒนาสู่การเป็นเกษตรกรปราดเปรื่องต้นแบบ 
2.4) หลักสูตรการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสารชีวภาพ 

3) กรมประมงจัดอบรมจ านวน 5 หลักสูตร ประกอบด้วย 
3.1) หลักสูตรการเพาะพันธุ์ การอนุบาลลูกพันธุ์และการเลี้ยงสัตว์น้ าให้มีคุณภาพ 
3.2) หลักสูตรการท าบัญชีเบื้องต้น 
3.3) หลักสูตรการจดบันทึกประจ าฟาร์ม และการท าบัญชีฟาร์ม 
3.4) หลักสูตรการพัฒนาสู่ Smart Farmer 
3.5) หลักสูตรการถอดบทเรียนเกษตรกรต้นแบบ 
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4) กรมปศุสัตว์ จัดอบรมจ านวน 12 หลักสูตร ประกอบด้วย 
4.1) หลักสูตรความรู้ และเทคนิคการเลี้ยงปศุสัตว์ 
4.2) หลักสูตรการจัดการด้านสุขภาพสัตว์ 
4.3) หลักสูตรการปลูกพืชอาหารสัตว์ 
4.4) หลักสูตรการเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
4.5) หลักสูตรการเลี้ยงโคเนื้อและกระบือ 
4.6) หลักสูตรพัฒนาความรู้และทักษะด้านคอมพิวเตอร์ การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ 
4.7) หลักสูตรการพัฒนากลุ่มเกษตรกร พัฒนาชุมชน 
4.8) หลักสูตรการขอรับการสนับสนุนทุน และการรวมกลุ่มเกษตรกร 
4.9) หลักสูตรความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม 
4.10) หลักสูตรการบริหารจัดการผลผลิตและตลาด 
4.11) หลักสูตรการเป็นวิทยากร การพูดในที่ชุมชน 
4.12) หลักสูตรการท าบัญชีครัวเรือน-บัญชีฟาร์ม 

5) ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมจัดอบรมจ านวน 13 หลักสูตร ประกอบด้วย 
5.1) หลักสูตรแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ 
5.2) หลักสูตรการผลิตผักปลอดภัยด้วยระบบไฮโดรโปนิกส์ 
5.3) หลักสูตรการเลี้ยงปลาสลิดในบ่อซีเมนต์ 
5.4) หลักสูตรการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า 
5.5) หลักสูตรการลดต้นทุนการผลิตก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าด้วยฟางข้าวแทนขี้เลื่อย 
5.6) หลักสูตรการปลูกสับปะรด GAP 
5.7) หลักสูตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 
5.8) หลักสูตรเทคนิคการท ายางพารา 
5.9) หลักสูตรการผลิตปุ๋ยหมักและน้ าหมักชีวภาพ 
5.10) หลักสูตรการจัดการแปลง 
5.11) หลักสูตรการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เครื่องแกง 
5.12) หลักสูตรการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
5.13) หลักสูตรการจัดเตรียมเส้นยืนส าหรับกี่กระตุกและการออกแบบลายมัดหมี่ 

6) กรมหม่อนไหมจัดอบรมจ านวน 6 หลักสูตร ประกอบด้วย 
6.1) หลักสูตรการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมอุตสาหกรรม 
6.2) หลักสูตรการฟอกย้อมและเตรียมเส้นไหมส าหรับทอ 
6.3) หลักสูตรการฟอกย้อมสีเส้นไหมด้วยเคมีที่ปลอดภัย 
6.4) หลักสูตรการสาวไหมด้วยมือตามมาตรฐาน มกษ.8000-2555 
6.5) หลักสูตรการฟอกย้อมสีเส้นไหมด้วยสีธรรมชาติ 
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6.6) หลักสูตรการปลูกหม่อนเพื่อท าชาใบหม่อน 
7) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดอบรมจ านวน 1 หลักสูตร ได้แก่หลักสูตรการจัดท าบัญชีครัวเรือน

และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ 
จากการสอบถามเกษตรกรถึงความรู้ที่ได้รับตรงต่อความต้องการ หรือการน าไปใช้ประโยชน์

หรือไม่นั้น  เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 96.47 เห็นว่าความรู้ที่ได้รับตรงตามความต้องการ มีเพียงส่วนน้อย 
ร้อยละ 3.53 เท่านั้นที่เห็นว่ายังไม่ตรงต่อความต้องการ (ตารางท่ี 4.11) 

 

ตารางท่ี 4.11 ความเห็นของเกษตรกรกลุ่ม DSF และ ESF ต่อความรู้ที่ได้รับแยกรายสาขา 
หน่วย : ร้อยละ 

สาขาการผลิต 
DSF ESF 

ตรงกับ 
ความต้องการ 

ไม่ตรงกับ 
ความต้องการ 

ตรงกับ 
ความต้องการ 

ไม่ตรงกับ 
ความต้องการ 

1. ข้าว 96.18 3.82 97.73 2.27 
2. ปาล์มน้ ามัน 100.00 - 100.00 - 
3. ยางพารา 92.31 7.69 100.00 - 
4. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 88.89 11.11 88.89 11.11 
5. มันส าปะหลัง 97.22 2.78 100.00 - 
6. อ้อยโรงงาน 90.00 10.00 90.00 10.00 
7. เกษตรผสมผสาน 97.73 2.27 100.00 - 
8. Young Smart Farmer 100.00 - 85.71 14.29 
9. ประมง 100.00 - 96.30 3.70 
10. ปศุสัตว์ 95.24 4.76 100.00 - 
11. หม่อนไหม 100.00 - 93.33 6.67 
12. บัญชี 100.00 - 100.00 - 

รวมทุกสาขา 95.90 4.10 97.42 2.58 
ที่มา : จากการส ารวจข้อมลู 
 

ในส่วนของเกษตรกรที่เห็นว่าความรู้ที่ได้รับยังไม่ตรงต่อความต้องการนั้น เกษตรกรกลุ่ม Existing 
Smart Farmer ต้องการความรู้ด้านการตลาดสินค้าเกษตรและวิธีการปลูกพืชบางชนิดที่มีความแตกต่างไปจาก
การท าแบบเดิมซึ่งให้ผลผลิตที่ดีขึ้น และการท าเกษตรแบบเกษตรธรรมชาติส่วนเกษตรกรกลุ่ม Developing 
Smart Farmer ต้องการความรู้ด้านการท าไร่นาสวนผสม โรคและแมลงศัตรูพืช การปรับสภาพดิน การบริหาร
จัดการศัตรูพืช การวิเคราะห์ตลาด การคัดเลือกพันธุ์ การเลี้ยงปศุสัตว์ เช่น แพะและโคเนื้อ เป็นต้น 
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3) การสนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ์ 
ผลจากที่หน่วยงานส่วนใหญ่ไม่ได้รับการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ ท าให้การแจกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์

แก่เกษตรกรยังไม่ทั่วถึงจากการประเมินผล พบว่า มีเกษตรกรที่ผ่านการอบรมเพียงร้อยละ 57.09 ได้รับ
การสนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ์ในจ านวนนี้ ร้อยละ 63.23 เป็นเกษตรกรกลุ่ม Developing Smart Farmer และ
ร้อยละ 36.77 เป็นเกษตรกรกลุ่ม Existing Smart Farmerส่วนที่เหลือร้อยละ 42.91 ไม่ได้การสนับสนุน 
(ตารางท่ี 4.12) 
 
ตารางท่ี 4.12 การได้รับสนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ์ของเกษตรกรแยกรายสาขา 

หน่วย : ร้อยละ 

สาขาการผลิต 
ได้รับ ไม่ได้รับ 

ESF DSF ESF DSF 
1. ข้าว 25.00 75.00 24.05 75.95 
2. ปาล์มน้ ามัน 5.56 94.44 16.67 83.33 
3. ยางพารา 31.71 68.29 5.71 94.29 
4. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 50.00 50.00 33.33 66.67 
5. มันส าปะหลัง 21.62 78.38 19.05 80.95 
6. อ้อยโรงงาน 30.43 69.57 52.94 47.06 
7. เกษตรผสมผสาน 41.82 58.18 34.00 66.00 
8. Young Smart Farmer 57.14 42.86 62.50 37.50 
9. ประมง 66.67 33.33 71.88 28.12 
10. ปศุสัตว์ 42.86 57.14 45.95 54.05 
11. หม่อนไหม 71.43 28.57 81.82 18.18 
12. บัญชี 71.43 28.57 38.46 61.54 

รวมทุกสาขา 36.77 63.23 35.83 64.17 
ที่มา : จากการส ารวจข้อมลู 

 
4) การถอดองค์ความรู้ของเกษตรกรต้นแบบ 

การด าเนินงานโครงการฯ ได้ก าหนดให้มีการถอดบทเรียน หรือองค์ความรู้ที่แสดงให้เห็น 
ถึงความโดดเด่นและมีการปฏิบัติที่ดีตลอดห่วงโซ่คุณค่าของสินค้าเกษตรชนิดนั้นๆ หรือเป็นเทคนิคเฉพาะที่ 
Smart Farmer ต้นแบบด าเนินการแล้วประสบความส าเร็จ และสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เกษตรรายอ่ืน
ได้น าไปใช้ประโยชน์ได้ โดยประกอบด้วยประเด็นหลักๆ ได้แก่ 
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(1) กระบวนการตั้งแต่เตรียมการ การเลือกปัจจัย วิธีการ/ขั้นตอนที่ส าคัญในการผลิตสินค้า
เกษตรนั้นๆ 

(2) ผลส าเร็จและกลวิธีท าให้เกิดผลส าเร็จที่แตกต่างจากการท าโดยทั่วไป 
(3) ปัจจัยสนับสนุนต่าง ๆ ที่ท าให้เกิดความส าเร็จทั้งในด้านทรัพยากร เช่น น้ า ดิน ด้านสังคม 

เช่นการรวมกลุ่ม ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันของชุมชน ด้านเศรษฐกิจ เช่น การตลาด การเจรจาต่อรอง เป็นต้น 
(4) ปัญหา อุปสรรคในการท าเกษตรที่พบบ่อย และวิธีการแก้ไขปัญหานั้น รวมทั้ง ข้อพึงระวัง 

เป็นต้น 
เมือ่การถอดบทเรียนเสร็จสิ้น จะเข้าสู่กระบวนการ รวบรวม/เรียบเรียงองค์ความรู้ เพ่ือให้

เกิดความเหมาะสมในการน าไปใช้ถ่ายทอด และการพิจารณาช่องทางในการเผยแพร่ 
กระบวนการถอดองค์ความรู้จากเกษตรกรต้นแบบ ที่ได้ผลดีสามารถเก็บรายละเอียด 

ในประเด็นหลักตามที่ก าหนดได้ครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะใช้วิธีการให้เกษตรกรเล่าเรื่องโดยเจ้าหน้าที่จะท าการ
บันทึกไว้ด้วยอุปกรณ์ต่างๆ เช่น การบันทึกเสียง การจดบันทึก หลังจากนั้นข้อมูลต่างๆที่ถูกบันทึกไว้จะถูก
น ามาเรียบเรียงตามประเด็นต่างๆในรูปของเอกสาร และเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบความเรียบร้อยอีกครั้ง 
ก่อนน าออกเผยแพร่ 

การถอดองค์ความรู้ของเกษตรกรกลุ่ม Smart Farmer ต้นแบบ หน่วยงานร้อยละ 94.29
ได้ถอดองค์ความรู้จากเกษตรกรต้นแบบครบตามแผน เฉลี่ยหน่วยงานละ 9 ราย ประกอบด้วยความรู้
ด้านการปลูกพืช การท าปศุสัตว์ การท าประมง การท าเกษตรแบบผสมผสาน การท านา การลดต้นทุนการผลิต  
ส่วนหน่วยงานร้อยละ 5.71 ถอดองค์ความรู้ของเกษตรกรต้นแบบไม่ครบตามแผนเนื่องจากช่วงเวลาที่
หน่วยงานลงพ้ืนที่เพื่อถอดองค์ความรู้ไม่ตรงกับฤดูกาลผลิตของเกษตรกรต้นแบบท าให้การถอดองค์ความรู้ไม่
สมบูรณ์ (ตารางท่ี 4.13) 

ตารางท่ี 4.13 การถอดองค์ความรู้เกษตรกรกลุ่ม Smart Farmer ต้นแบบ 

หน่วยงาน 
ครบตามแผน ไม่ครบตามแผน 

(ร้อยละ) ร้อยละ จ านวน (ราย) 
1. ส านักงานเกษตรจังหวัด 100.00 11 0.00 
2. ส านักงานประมงจังหวัด 100.00 2 0.00 
3. ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 100.00 15 0.00 
4. ส านักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด 100.00 2 0.00 
5. (ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว/ศูนย์วิจัยข้าว) 75.00 7 25.00 
6. ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด 75.00 22 25.00 
7. ศูนย์หม่อนไหมฯ 100.00 1 0.00 

รวมทุกหน่วยงาน 94.29 60 5.71 
ที่มา : จากหน่วยงานท่ีร่วมโครงการ 
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4.2.3 ผลได้ (Outputs) 
1) เกษตรกรที่ได้รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน  เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายในจังหวัด 

ที่ท าการประเมินผลรวม 19 จังหวัด ได้รับการพัฒนาผ่านทางการฝึกอบรมรวมทั้งสิ้น 633 ราย หรือร้อยละ 84.51 
ของเป้าหมาย (749 ราย) แบ่งเป็นเกษตรกรกลุ่ม Existing Smart Farmer จ านวน 232 ราย หรือร้อยละ 85.29 
ของเป้าหมาย (272 ราย) และเกษตรกรกลุ่ม Developing Smart Farmer จ านวน 401 ราย หรือร้อยละ 84.07 
ของเป้าหมาย (477 ราย) (ตารางที่ 4.14 และ 4.15) 

เกษตรกรที่ได้รับการพาไปศึกษาดูงาน รวมทั้งสิ้น 254 ราย หรือร้อยละ 33.91 ของเป้าหมาย 
(749 ราย) แบ่ งเป็น เกษตรกรกลุ่ม  Existing Smart Farmer จ านวน 109 ราย หรือร้อยละ 40.07 
ของเป้าหมาย (272 ราย)  และเกษตรกรกลุ่ม Developing Smart Farmer จ านวน 145 ราย หรือร้อยละ 30.40 
ของเป้าหมาย (477 ราย) สถานที่ศึกษาดูงานส่วนใหญ่ เป็นพ้ืนที่ภายในโครงการตามพระราชด าริต่างๆ  เช่น 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน จังหวัดฉะเชิงเทรา  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
จังหวัดสกลนคร  โครงการชั่งหัวมันตามพระราชด าริ จังหวัดเพชรบุรี เป็นต้น และการศึกษาดูงานในพ้ืนที่ของ
เกษตรกรที่ประสบความส าเร็จทางการเกษตร (ตารางที่ 4.14 และ 4.15) 
 

ตารางท่ี 4.14 ผลการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของเกษตรกรในภาพรวม 

เกษตรกรกลุ่ม 
อบรม ดูงาน 

เป้าหมาย ผล ร้อยละ เป้าหมาย ผล ร้อยละ 
1. Existing Smart Farmer 272 232 85.29 272 109 40.07 
2. Developing Smart Farmer 477 401 84.07 477 145 30.40 

รวม 749 633 84.51 749 254 33.91 
ที่มา : จากการส ารวจข้อมลู 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

ตารางท่ี 4.15 ผลการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของเกษตรกรแยกรายสาขา 
หน่วย : ร้อยละ 

สาขาการผลิต 
ESF DSF 

อบรม ดูงาน อบรม ดูงาน 
1. ข้าว 87.76 32.65 86.75 29.80 
2. ปาล์มน้ ามัน 100.00 0.00 95.45 36.36 
3. ยางพารา 100.00 86.67 85.25 21.31 
4. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 100.00 55.56 76.92 38.46 
5. มันส าปะหลัง 75.00 33.33 82.61 39.13 
6. อ้อยโรงงาน 62.50 25.00 95.83 58.33 
7. เกษตรผสมผสาน 82.50 45.00 72.31 27.69 
8. Young Smart Farmer 77.78 55.56 83.33 83.33 
9. ประมง 77.14 40.00 93.33 0.00 
10. ปศุสัตว์ 92.68 36.59 84.62 25.00 
11. หม่อนไหม 78.95 57.89 83.33 33.33 
12. บัญชี 96.00 16.00 68.75 25.00 

รวมทุกสาขา 85.29 40.07 84.07 30.40 
ที่มา : จากการส ารวจข้อมลู 
 

2) การถ่ายทอดองค์ความรู้จากเกษตรกรปราดเปรื่องต้นแบบ และน าออกเผยแพร่องค์ความรู้ 
ที่ได้รับการถ่ายทอดเป็นบทเรียนมีจ านวนทั้งหมด 306 เรื่อง สามารถจัดเป็นหมวดหมู่ได้ 16 หมวดหมู่  
(ตารางที่ 4.16) โดยองค์ความรู้ร้อยละ 38.56 ได้ถูกน ามาเผยแพร่ โดยหน่วยงานที่น าความรู้ออกเผยแพร่มากที่สุด 
ได้แก ่กรมหม่อนไหม  กรมส่งเสริมการเกษตร  และกรมประมง (ตารางที่ 4.17) 
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ตารางท่ี 4.16 ประเภท/เรื่ององค์ความรู้ที่ถอดจากเกษตรกรต้นแบบ 
หน่วยงาน ประเภท/เรื่ององค์ความรู้ 

1. กรมการข้าว 1) การท าเกษตรทฤษฎีใหม่ 
2) การผลิตเมล็ดพันธุ์ดี 
3) การปลูกข้าวแบบประหยัดน้ า 

2. กรมส่งเสริมการเกษตร 1) การปลูกพืช 
2) เกษตรผสมผสาน 
3) การลดต้นทุนการผลิต 

3. กรมประมง 1) การท าประมง 
2) การรวมกลุ่มเกษตรกร 
3)มาตรฐานการผลิต 
4)เกษตรผสมผสาน 

4. กรมปศุสัตว์ 1) การท าปศุสัตว์ 
2) การเพ่ิมผลผลิต 
3) การเลี้ยงสัตว์ในระบบฟาร์ม 

5. กรมหม่อนไหม 1) การเตรียมเส้นยืนส าหรับการทอผ้ากี่กระตุก 
6. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 1) บัญชีต้นทุนการท านา และการท าปุ๋ยหมัก 

2) บัญชีต้นทุนการประกอบอาชีพ 
ที่มา : จากหน่วยงานท่ีร่วมโครงการ 
 

ตารางท่ี 4.17 การน าองค์ความรู้ของเกษตรกรต้นแบบออกเผยแพร่ของหน่วยงานต่างๆ 

หน่วยงาน 
องค์ความรู้ 

ที่ถอดบทเรียนแล้ว (เรื่อง) 
องค์ความรู้ที่เผยแพร่แล้ว 
จ านวน (เรื่อง) ร้อยละ 

1. กรมการข้าว 14 4 28.57 
2. กรมส่งเสริมการเกษตร 76 55 72.37 
3. กรมประมง 7 5 71.43 
4. กรมปศุสัตว์ 120 32 26.67 
5. กรมหม่อนไหม 4 4 100.00 
6. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 72 10 13.89 
7. ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 13 8 61.54 

รวมทุกหน่วยงาน 306 118 38.56 
ที่มา : จากหน่วยงานท่ีร่วมโครงการ 
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3) สื่อ/ช่องทางที่ใช้เผยแพร่ความรู้สื่อ/ช่องทางการเผยแพร่องค์ความรู้ หน่วยงาน เช่น 
ภาครัฐต่าง ๆ เผยแพร่ผ่านตัวบุคคล ดังนี้ 

3.1) ช่องทางการเผยแพร่ผ่านสื่อการเรียนรู้ ได้แก่ ร้อยละ 61.90 ใช้เอกสารเผยแพร่ เช่น 
เอกสารถอดบทเรียน Smart Farmer ต้นแบบ โดยเอกสารที่ถอดบทเรียนจะถูกกระจายไปตามหน่วยงาน  
ร้อยละ 52.38 เผยแพร่ทางเว็บไซต์ You tube  และเว็บไซต์ของหน่วยงาน  ร้อยละ 23.81 ข่าวประชาสัมพันธ์/
นิทรรศการและร้อยละ 14.29 วิดีโอ/โทรทัศน์ (ตารางที่ 4.18) 
 

ตารางท่ี 4.18 ช่องทางการเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านสื่อการเรียนรู้ แยกรายหน่วยงาน 

หน่วยงาน 
ช่องทางการเผยแพร่องค์ความรู้ (ร้อยละ) 

ส่ือการ
เรียนรู้ 

เว็บไซต์/
internet 

ข่าวประชาสัมพันธ์/
นิทรรศการ 

เอกสาร
เผยแพร่ 

วิดีโอ/
โทรทัศน์ 

1. กรมการข้าว 100.00 50.00 0.00 100.00 0.00 
2. กรมส่งเสริมการเกษตร 100.00 66.67 50.00 33.33 0.00 
3. กรมประมง 33.33 100.00 100.00 100.00 100.00 
4. กรมปศุสัตว์ 66.67 50.00 0.00 75.00 25.00 
5. กรมหม่อนไหม 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 
6. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 66.67 50.00 25.00 50.00 0.00 
7. ส านักงานการปฏิรูปที่ดิน 
เพื่อเกษตรกรรม 

40.00 50.00 0.00 50.00 50.00 

รวมทุกหน่วยงาน 70.00 52.38 23.81 61.90 14.29 
ที่มา : จากหน่วยงานท่ีร่วมโครงการ 
หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 

 

3.2) ช่องทางการเผยแพร่ผ่านตัวบุคคล โดยร้อยละ 88.24 เผยแพร่ผ่านเกษตรกรต้นแบบ/
ศูนย์เรียนรู้  และร้อยละ 29.41 เผยแพร่โดยเจ้าหน้าที่ (ตารางท่ี 4.19) 
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ตารางท่ี 4.19 ช่องทางการเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านสื่อตัวบุคคลแยกรายหน่วยงาน 

หน่วยงาน 
ช่องทางการเผยแพร่องค์ความรู้ (ร้อยละ) 

ตัวบุคคล เกษตรกรต้นแบบ/ศูนย์เรียนรู้ เจ้าหน้าที่ 
1. กรมการข้าว 50.00 100.00 0.00 
2. กรมส่งเสริมการเกษตร 16.67 100.00 0.00 
3. กรมประมง 66.67 100.00 50.00 
4. กรมปศุสัตว์ 66.67 50.00 50.00 
5. กรมหม่อนไหม 100.00 100.00 0.00 
6. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 66.67 100.00 25.00 
7. ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 60.00 100.00 33.33 

รวมทุกหน่วยงาน 56.67 88.24 29.41 
ทีม่า : จากหน่วยงานท่ีร่วมโครงการ 
หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 

 

นอกจากนี้  จากการประเมินผลยังพบว่า ช่องทางที่ใช้ในการเผยแพร่องค์ความรู้ที่มี
ประสิทธิภาพโดยเกษตรกรทั่วไปสามารถเข้าถึงได้มากที่สุด ได้แก่ เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ มีเกษตรกรเข้าถึงได้ 
ร้อยละ 39.57 รองลงมาเป็นวิทยุ/โทรทัศน์เกษตรกรเข้าถึงได้ร้อยละ 20.51 และเกษตรกรต้นแบบ
เกษตรกรเข้าถึงได้ร้อยละ 17.36 (ตารางที่ 4.20) 
 

ตารางท่ี 4.20 การเข้าถึงองค์ความรู้ในช่องทาง/สื่อต่างๆ ของเกษตรกรทั่วไป 
ช่องทาง/สื่อ ร้อยละ 

1. เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ 39.57 
2. วิทยุ/โทรทัศน์ 20.51 
3. เกษตรกรต้นแบบ 17.36 
4. เอกสาร/วารสารการเกษตร 13.62 
5. อินเตอร์เน็ต 8.94 
ที่มา : จากการส ารวจข้อมลู 

 

4.2.4 ผลลัพธ์ 
1) การน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาตนเองของเกษตรกร  เกษตรกร

กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการอบรมถ่ายทอดความรู้/การศึกษาดูงาน ร้อยละ 93.86 ได้น าความรู้ที่ได้รับไปใช้
ประโยชน์  ที่ เหลือร้อยละ 6.14 ไม่ได้น าความรู้ไปใช้ เหตุผลเพราะบางหลักสูตรไม่ตรงกับกิจกรรม  
ทางการเกษตรที่ท าอยู่  สภาพพ้ืนที่ไม่เหมาะสม และไม่ได้ท าการแปรรูปสินค้าซึ่งกลุ่มเกษตรกรที่มีการน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์มากที่สุด ได้แก่ เกษตรกรที่อยู่ในกลุ่ม Smart Farmer ต้นแบบ ซึ่งเกษตรกรทุกราย 
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น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ รองลงมา ได้แก่ เกษตรกรในกลุ่ม ESF ร้อยละ 93.64 และเกษตรกรกลุ่ม DSF 
ร้อยละ 92.44 (ตารางที่ 4.21) 
 

ตารางท่ี 4.21 การน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกร 
หน่วย : ร้อยละ 

เกษตรกรกลุ่ม น าความรู้มาใช้ประโยชน์ ไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ 
1. ต้นแบบ 100.00 0.00 
2. Existing Smart Farmer 93.64 6.36 
3. Developing Smart Farmer 92.44 7.56 

รวมทั้ง 3 กลุ่ม 93.86 6.14 
ที่มา : จากการส ารวจข้อมลู 
 

เกษตรกรในสาขาการผลิตที่มีการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์มากที่สุด ได้แก่ สาขาการผลิต
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งเกษตรกรทุกรายน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  รองลงมาเป็นสาขาประมง  ร้อยละ 98.00 
และสาขาอ้อยโรงงานร้อยละ 97.30 (ตารางท่ี 4.22) 
 

ตารางท่ี 4.22 เกษตรกรที่น าความรู้ไปใช้ประโยชน์แยกรายกลุ่มและสาขาการผลิตทางการเกษตร 
หน่วย : ร้อยละ 

สาขาการผลิต MSF ESF DSF รวม 3 กลุ่ม 
1. ข้าว 100.00 93.02 93.85 94.05 
2. ปาล์มน้ ามัน 100.00 100.00 90.48 92.86 
3. ยางพารา 100.00 100.00 94.12 95.89 
4. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 100.00 100.00 100.00 100.00 
5. มันส าปะหลัง 100.00 100.00 89.47 92.73 
6. อ้อยโรงงาน 100.00 90.00 100.00 97.30 
7. เกษตรผสมผสาน 100.00 97.30 91.49 94.79 
8. Young Smart Farmer (YSF) 100.00 88.89 80.00 91.30 
9. ประมง 100.00 100.00 92.86 98.00 
10. ปศุสัตว์ 100.00 94.74 86.05 91.67 
11. หม่อนไหม 100.00 86.67 100.00 92.86 
12. บัญชี 100.00 78.26 90.91 85.00 
ที่มา : จากการส ารวจข้อมลู 
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ความรู้ที่เกษตรกรมีการน าไปใช้ประโยชน์มากที่สุด ได้แก่ความรู้ด้านการลดต้นทุนการผลิต 
มีร้อยละ 58.56 รองลงมาการปลูกและดูแลรักษาพืชร้อยละ 11.47 และการท าปศุสัตว์ร้อยละ 7.80  
(ตารางที่ 4.23) 
 

ตารางท่ี 4.23 ความรู้ด้านต่างๆที่เกษตรกรน าไปใช้ประโยชน์ 
หมวดความรู้ ร้อยละ 

1. การลดต้นทุนการผลิต 58.56 
2. การปลูกและดูแลรักษาพืช 11.47 
3. การท าปศุสัตว์ 7.80 
4. การปรับปรุงบ ารุงดิน 4.59 
5. การท าประมง 3.82 
6. มาตรฐานสินค้า มาตรฐานการผลิต 3.21 
7. การบริหารจัดการฟาร์ม 2.60 
8. การตลาด 2.14 
9. การผลิตเมล็ดพันธุ์ 1.53 
10. การท าบัญชี 1.22 
11. เศรษฐกิจพอเพียง 0.92 
12. การแปรรูป 0.76 
13. การเลี้ยงไหม 0.76 
14. การปลูกพืชผสมผสาน 0.46 
15. การวางแผนการเพาะปลูก 0.15 
ที่มา : จากการส ารวจข้อมลู 

 
2) การเปลี่ยนแปลงด้านรายได้ของเกษตรกร เมื่อเปรียบเทียบรายได้ก่อนและหลังเข้าร่วม

โครงการฯเกษตรกรในกลุ่ม Smart Farmer ต้นแบบ มีรายได้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.68 โดยสาขาที่มีรายได้เพ่ิมขึ้น
มากที่สุด คือ สาขาปศุสัตว์ มีรายได้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 51.35 รองลงมาสาขาเกษตรผสมผสาน มีรายได้เพ่ิมขึ้น  
ร้อยละ 27.04 และสาขาบัญชีมีรายได้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 18.04 (ตารางท่ี 4.24) 

เกษตรกรในกลุ่ม ESF และกลุ่ม DSF มีรายได้ลดลง โดยเกษตรกรกลุ่ม DSF มีรายได้ลดลงมาก
ที่สุดร้อยละ 9.04 ซึ่งสาขาที่มีรายได้ลดลงมากที่สุด คือ สาขาข้าว ลดลงร้อยละ 23.93 รองลงมาสาขายางพารา
ลดลงร้อยละ 20.60  และสาขา YSF ลดลงร้อยละ 20.48  ส่วนเกษตรกรในกลุ่ม ESF มีรายได้ลดลงร้อยละ 
4.83 ซึ่งสาขาที่มีรายได้ลดลงมากที่สุด คือ สาขา YSF ลดลงร้อยละ 25.42  รองลงมาสาขาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ลดลง
ร้อยละ 23.19  และสาขายางพาราลดลงร้อยละ 20.37 (ตารางที่ 4.24) 
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ตารางท่ี 4.24 การเปลี่ยนแปลงด้านรายได้ของเกษตรกร 
หน่วย : ร้อยละ 

สาขาการผลิต 
การเปลี่ยนแปลงด้านรายได้ 

MSF ESF DSF 
1. ข้าว -5.85 -17.21 -23.93 
2. ปาล์มน้ ามัน 10.99 23.66 -15.94 
3. ยางพารา -7.82 -20.37 -20.60 
4. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ -15.98 -23.19 -12.55 
5. มันส าปะหลัง -11.14 -13.10 -8.87 
6. อ้อยโรงงาน -1.76 -3.07 -3.30 
7. เกษตรผสมผสาน 27.04 -9.92 -14.65 
8. Young Smart Farmer (YSF) 1.55 -25.42 -20.48 
9. ประมง 7.28 11.09 10.81 
10. ปศุสัตว์ 51.35 2.56 7.24 
11. หม่อนไหม -9.39 -0.42 -20.44 
12. บัญชี 18.04 -4.57 -17.56 

รวมทุกสาขา 4.68 -4.83 -9.04 
ที่มา : จากการส ารวจข้อมลู 

 
3) เกษตรกรในกลุ่ม DSF ได้รับการพัฒนาจนผ่านเกณฑ์เป็นเกษตรกรในกลุ่ม ESF เกษตรกร

ในกลุ่ม DSF ร้อยละ 34.16 ได้รับการพัฒนาจนผ่านเกณฑ์เป็นเกษตรกรในกลุ่ม ESF โดยสาขาการผลิตที่มี
เกษตรกรผ่านเกณฑ์มากที่สุด ได้แก่ สาขาประมง มีเกษตรกรผ่านเกณฑ์ร้อยละ 68.45 รองลงมา คือ สาขาปศุสัตว์ 
เกษตรกรผ่านเกณฑ์ร้อยละ 48.61 และสาขาข้าว ร้อยละ 26.77 (ตารางที่ 4.25) 
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ตารางท่ี 4.25 เกษตรกรกลุ่ม DSF ผ่านเกณฑ์เป็น ESF แยกรายสาขา 

สาขาการผลิต 
จ านวนเกษตรกรได้รับ 

การพัฒนา (ราย) 
เกษตรกร 

ที่ผ่านเกณฑ์ (ราย) 
ร้อยละ 

1. ข้าว 127 34 26.77 
2. ปาล์มน้ ามัน    
3. ยางพารา    
4. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์    
5. มันส าปะหลัง 766 127 16.58 
6. อ้อยโรงงาน    
7. เกษตรผสมผสาน    
8. Young Smart Farmer (YSF)    
9. ประมง 393 269 68.45 
10. ปศุสัตว์ 1,471 715 48.61 
11. หม่อนไหม 30 0 0.00 
12. บัญชี 2,026 499 24.63 

รวมทุกสาขา 4,813 1,644 34.16 
ที่มา : จากหน่วยงานท่ีร่วมโครงการ 

 
4) เกษตรกรในกลุ่ม ESF ได้รับการพัฒนาจนผ่านเกณฑ์เป็นเกษตรกรในกลุ่ม  Smart 

Farmer ต้นแบบ เกษตรกรในกลุ่ม Existing Smart Farmer ร้อยละ 10.35 ได้รับการพัฒนาจนผ่านเกณฑ์
เป็นเกษตรกรในกลุ่ม Smart Farmer ต้นแบบ โดยสาขาการผลิตที่มีเกษตรกรผ่านเกณฑ์มากท่ีสุด ได้แก่ สาขา
ปศุสัตว์ มีเกษตรกรผ่านเกณฑ์ร้อยละ 20.07 รองลงมาสาขาข้าว เกษตรกรผ่านเกณฑ์ร้อยละ 9.72 และสาขา
ภายใต้การดูแลของกรมส่งเสริมการเกษตร (ปาล์มน้ ามัน ยางพารา ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มันส าปะหลัง อ้อยโรงงาน 
เกษตรผสมผสาน และ YSF ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 6.80 (ตารางที่ 4.26) 
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ตารางที่ 4.26 เกษตรกรกลุ่ม ESF ผ่านเกณฑ์เป็น Smart Farmer ต้นแบบ แยกรายสาขา 

สาขาการผลิต 
จ านวนเกษตรกรได้รับ

การพัฒนา (ราย) 
เกษตรกร 

ที่ผ่านเกณฑ์(ราย) 
ร้อยละ 

1. ข้าว 72 7 9.72 
2. ปาล์มน้ ามัน    
3. ยางพารา    
4. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์    
5. มันส าปะหลัง 882 60 6.80 
6. อ้อยโรงงาน    
7. เกษตรผสมผสาน    
8. Young Smart Farmer (YSF)    
9. ประมง 63 3 4.76 
10. ปศุสัตว์ 1,400 281 20.07 
11. หม่อนไหม 23 0 0.00 
12. บัญชี 1,028 8 0.78 

รวมทุกสาขา 3,468 359 10.35 
ที่มา : จากหน่วยงานท่ีร่วมโครงการ 

 
อย่างไรก็ตาม จากการสอบถามเกษตรกรกลุ่ม ESF ที่มีความพร้อมที่จะยกระดับขึ้นเป็น Smart 

Farmer ต้นแบบ และจากการด าเนินงานโครงการในการส่งเสริมสนับสนุน ESF เพ่ือก้าวสู่การเป็นเกษตรกร
ต้นแบบ พบว่า เกษตรกรร้อยละ 39.71 ได้รับการพัฒนาเพ่ือก้าวสู่การเป็น Smart Farmer ต้นแบบ ส่วน
เกษตรกรร้อยละ 60.29 ไม่ได้รับการพัฒนาเนื่องจากไม่มีความพร้อมในด้านแปลงเรียนรู้ที่ใช้ในการศึกษาดูงาน
ให้แก่เกษตรกรทั่วไป และไม่สามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ (ตารางท่ี 4.27) 
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ตารางท่ี 4.27 การได้รับพัฒนาเพื่อก้าวสู่การเป็น Smart Farmer ต้นแบบ แยกรายสาขา 
หน่วย : ร้อยละ 

สาขาการผลิต 
การพัฒนาเพื่อเป็น Smart Farmer ต้นแบบ 
ได้รับ ไม่ได้รับ 

1. ข้าว 36.73 63.27 
2. ปาล์มน้ ามัน 0.00 100.00 
3. ยางพารา 60.00 40.00 
4. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 55.56 44.44 
5. มันส าปะหลัง 58.33 41.67 
6. อ้อยโรงงาน 31.25 68.75 
7. เกษตรผสมผสาน 47.50 52.50 
8. Young Smart Farmer (YSF) 33.33 66.67 
9. ประมง 31.43 68.57 
10. ปศุสัตว์ 48.78 51.22 
11. หม่อนไหม 31.58 68.42 
12. บัญชี 20.00 80.00 

รวมทุกสาขา 39.71 60.29 

ที่มา : จากการส ารวจข้อมลู 

 
5) ความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อการด าเนินงานโครงการ เกษตรกรร้อยละ 98.83 มี

ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการ ส่วนอีกร้อยละ 1.17 เห็นว่า การด าเนินงานโครงการยังไม่น่าพอใจ  
ทั้งนี้เพราะเนื้อหาหลักสูตรเน้นทฤษฎีมากเกินไป สถานที่อบรมอยู่ห่างไกล ไม่แจ้งวัตถุประสงค์ในการอบรม 
และอบรมในช่วงท าการเพาะปลูก (ตารางท่ี 4.28) 
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ตารางท่ี 4.28 เกษตรกรที่มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการฯ แยกรายสาขา 
หน่วย : ร้อยละ 

สาขา พึงพอใจ ไม่พึงพอใจ 
1. ข้าว 98.73 1.27 
2. ปาล์มน้ ามัน 100.00 0.00 
3. ยางพารา 99.25 0.75 
4. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 100.00 0.00 
5. มันส าปะหลัง 96.81 3.19 
6. อ้อยโรงงาน 99.19 0.81 
7. เกษตรผสมผสาน 99.10 0.90 
8. Young Smart Farmer (YSF) 98.08 1.92 
9. ประมง 99.39 0.61 
10. ปศุสัตว์ 97.89 2.11 
11. หม่อนไหม 100.00 0.00 
12. บัญชี 100.00 0.00 

รวมทุกสาขา 98.83 1.17 
ที่มา : จากการส ารวจข้อมลู 

 
ในส่วนของเกษตรกรที่มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของโครงการฯ นั้น เกษตรกรร้อยละ 

46.77 มีความพึงพอใจมาก รองลงมาร้อยละ 40.57 พึงพอใจมากที่สุด  ร้อยละ 11.50 พึงพอใจปานกลาง   
ร้อยละ 1.01 พึงพอใจน้อย  และร้อยละ 0.16 พึงพอใจน้อยที่สุด ในภาพรวมเกษตรกรมีความพึงพอใจระดับ
มากที่สุด ที่คะแนนเฉลี่ย 4.27 โดยสาขาที่ให้ความพึงพอใจมากที่สุดต่อโครงการ ได้แก่ สาขาหม่อนไหม ระดับ
คะแนนเฉลี่ย 4.50 รองลงมา คือ สาขาบัญชี ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.42  และสาขาปศุสัตว์ ระดับคะแนนเฉลี่ย 
4.37 (ตารางที่ 4.29) 
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ตารางท่ี 4.29 ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการด าเนินงานโครงการ 

สาขา 
ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) 

ค่าคะแนน แปลผล 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

1. ข้าว 41.89 44.43 12.41 1.13 0.14 4.27 มากที่สุด 
2. ปาล์มน้ ามัน 40.22 44.57 15.21 0.00 0.00 4.25 มากที่สุด 
3. ยางพารา 38.95 47.57 12.73 0.75 0.00 4.25 มากที่สุด 
4. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 15.66 61.45 22.89 0.00 0.00 3.93 มาก 
5. มันส าปะหลัง 43.62 39.36 13.82 1.60 1.60 4.22 มากที่สุด 
6. อ้อยโรงงาน 39.52 47.58 12.10 0.80 0.00 4.26 มากที่สุด 
7. เกษตรผสมผสาน 27.54 61.68 9.88 0.90 0.00 4.16 มาก 
8. Young Smart Farmer(YSF) 26.92 55.77 15.38 1.93 0.00 4.08 มาก 
9. ประมง 47.56 40.24 11.59 0.61 0.00 4.35 มากที่สุด 
10. ปศุสัตว์ 47.89 43.37 6.63 2.11 0.00 4.37 มากที่สุด 
11. หม่อนไหม 58.54 32.93 8.53 0.00 0.00 4.50 มากที่สุด 
12. บัญชี 48.92 43.89 7.19 0.00 0.00 4.42 มากที่สุด 

รวมทุกสาขา 40.57 46.77 11.50 1.00 0.16 4.27 มากที่สุด 
ที่มา : จากการส ารวจข้อมลู 
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6) ผลการพัฒนาเกษตรกรในแต่ละสาขา มีดังนี ้
6.1) สาขาพืชไร่ 

6.1.1) การพัฒนาเกษตรกรในสาขาพืชไร่ 
Smart Farmer ต้นแบบส่วนใหญ่ร้อยละ 78.57 ได้รับการพัฒนาให้เป็น

วิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการลดต้นทุน การปลูกข้าวอินทรีย์ การปลูกมันส าปะหลัง 
การปลูกอ้อยโรงงานแบบพิถีพิถัน การปลูกอ้อยโรงงานแบบเว้นระยะห่าง เป็นต้นรองลงมาร้อยละ 42.86 
ได้รับการพาไปศึกษาดูงาน เช่น ศึกษาดูงานด้านการผลิตข้าวอินทรีย์ การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว เศรษฐกิจพอเพียง 
การลดต้นทุนการผลิต การเลี้ยงปลาในบ่อดิน กระบวนการผลิตน้ าตาล การปลูกอ้อยโรงงานระบบน้ าหยด และ 
การลดต้นทุนการปลูกอ้อยโรงงาน เป็นต้น นอกจากนี้เกษตรกรร้อยละ 21.43 ยังได้รับการส่งเสริมให้เป็น
เกษตรกรต้นแบบเจ้าของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) (ตารางที่ 4.30) 
 

ตารางท่ี 4.30 การสนับสนุนส่งเสริมจากภาครัฐให้แก่ Smart Farmer ต้นแบบ สาขาพืชไร่ 

หน่วย : ร้อยละ 

รายการ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส าปะหลัง อ้อยโรงงาน รวมทุกสาขา 

1. วิทยากร 91.67 50.00 62.50 83.33 78.57 

2. ต้นแบบ ศพก. 33.33 0.00 12.50 16.67 21.43 

3. ศึกษาดูงาน 41.67 50.00 37.50 50.00 42.86 
ที่มา : จากการส ารวจข้อมลู 

หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 
 

จากการพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรเห็นได้ว่าเกษตรกรในสาขาข้าว (ร้อยละ 
91.67) จะได้รับการพัฒนาในทุกด้านมากกว่าสาขาอ่ืน  ๆ โดยเฉพาะในด้านของการเป็นวิทยากรถ่ายทอด
ความรู้ ทั้งนี้เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่อยู่ในภาคการผลิตข้าว และเป็นเกษตรกรที่มีองค์ความรู้ และเทคนิค
การผลิตที่หลากหลาย จึงเหมาะสมที่จะพัฒนาให้เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรรายอ่ืนๆ 

Existing Smart Farmer ร้อยละ 94.81 ได้รับการพัฒนาโดยการอบรม 
ให้ความรู้ตามความเหมาะสมในสาขานั้น ๆ เช่น ความรู้ด้านการลดต้นทุน (ร้อยละ 64.94) ด้านการปลูกและ
ดูแลรักษาพืช (ร้อยละ 16.88) ด้านมาตรฐานการผลิตสินค้า (ร้อยละ 10.39)เป็นต้น ซึ่งเกษตรกรในสาขาข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ทุกรายได้รับการพัฒนาด้วยวิธีการดังกล่าว รองลงมาเกษตรกรร้อยละ 59.74 ได้รับการพัฒนาโดยการ
เรียนรู้จาก Smart Farmer ต้นแบบ เช่น ด้านการปลูกพืชแบบผสมผสาน การลดต้นทุนการผลิต การท าเกษตร
อินทรีย์ การก าจัดศัตรูพืชโดยใช้สารชีวภาพ การป้องกันโรคระบาดในพืชเป็นต้น ในส่วนของการเรียนรู้จาก 
Smart Farmer ต้ น แบบ  เกษ ตรกรที่ ได้ รั บ การ พั ฒ นาด้ วยวิ ธี นี้ ม ากที่ สุ ดคื อ  เกษ ตรกรใน สาขา 
มันส าปะหลัง (ร้อยละ 72.73) นอกจากนี้เกษตรกรร้อยละ 37.66 ยังได้รับการพาไปศึกษาดูงานจากพ้ืนที่
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โครงการตามพระราชด าริต่าง ๆ และจากพ้ืนที่ของเกษตรกรที่ประสบผลส าเร็จทางด้านการเกษตร โดยเกษตรกร 
ที่ได้รับการพาไปศึกษาดูงานมากท่ีสุด คือ สาขาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ร้อยละ 55.56) (ตารางท่ี 4.31 และ 4.32) 

Developing Smart Farmer ร้อยละ 93.98 ได้รับการพัฒนาโดยการอบรมให้
ความรู้ตามความเหมาะสมในสาขานั้น ๆ เช่น ความรู้ด้านการลดต้นทุน (ร้อยละ 83.66) การปลูกและดูแล
รักษาพืช (ร้อยละ 17.82) การผลิตเมล็ดพันธุ์/การขายพันธุ์พืช (ร้อยละ 7.92) เป็นต้น  ซึ่งสาขาที่ได้รับ 
การพัฒนาโดยการฝึกอบรมมากที่สุด คือ สาขาข้าว (ร้อยละ 96.32) รองลงมาร้อยละ 60.19 ได้รับการพัฒนา
โดยการเรียนรู้จาก Smart Farmer ต้นแบบ เช่น ด้านการลดต้นทุนการผลิต การปรับปรุงบ ารุงดิน เศรษฐกิจ
พอเพียง การก าจัดศัตรูพืชโดยใช้สารชีวภัณฑ์ การขยายพันธุ์พืช มาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร  เป็นต้น 
 ในส่วนของการเรียนรู้จาก Smart Farmer ต้นแบบ นั้น เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนามากที่สุด คือ สาขา
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ร้อยละ 66.67) นอกจากนี้เกษตรกรร้อยละ 37.96 ยังได้รับการพาไปศึกษาดูงานจากพ้ืนที่
โครงการตามพระราชด าริต่าง ๆ และจากพ้ืนที่ของเกษตรกรที่ประสบผลส าเร็ จทางด้านการเกษตร 
 ซ่ึงเกษตรกรในสาขาอ้อยโรงงานได้รับการพัฒนาด้วยวิธีนี้มากที่สุด คือ ร้อยละ 58.33 (ตารางที่ 4.31 และ 4.32 ) 
 

ตารางท่ี 4.31 รูปแบบการพัฒนาเกษตรกรสาขาพืชไร่ 

หน่วย : ร้อยละ 

รายการ 
ข้าว 

ข้าวโพด 
เลี้ยงสัตว์ 

มันส าปะหลัง อ้อยโรงงาน รวมทุกสาขา 

ESF DSF ESF DSF ESF DSF ESF DSF ESF DSF 

1. อบรม 97.83 96.32 100.00 83.33 81.82 88.64 90.91 95.83 94.81 93.98 

2. ศึกษาดูงาน 34.78 33.09 55.56 41.67 36.36 40.91 36.36 58.33 37.66 37.96 
3. เรียนรู้จาก Smart  

Farmer ต้นแบบ 
71.74 61.76 44.44 66.67 72.73 56.82 9.09 54.17 59.74 60.19 

ที่มา : จากการส ารวจข้อมลู 

หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 
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ตารางท่ี 4.32 ความรู้ที่เกษตรกรสาขาพืชไร่ได้รับ 

หน่วย : ร้อยละ 

รายการ 
ข้าว 

ข้าวโพด 
เลี้ยงสัตว์ 

มันส าปะหลัง อ้อยโรงงาน รวมทุกสาขา 

ESF DSF ESF DSF ESF DSF ESF DSF ESF DSF 

1. เศรษฐกิจพอเพียง 10.20 2.29 11.11 20.00 0.00 2.63 0.00 8.70 7.79 3.96 

2. การลดต้นทุน 67.35 91.60 55.56 80.00 33.33 63.16 90.00 73.91 64.94 83.66 

3. การเลี้ยงสัตว์ 2.04 0.00 22.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.90 0.00 

4. การคัดเมล็ดพันธุ์ 8.16 0.00 22.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.79 0.00 

5. มาตรฐาน 14.29 6.87 0.00 0.00 11.11 2.63 0.00 0.00 10.39 4.95 

6. การปลูก และดูแล 
รักษาพืช 

8.16 0.76 11.11 20.00 77.78 50.00 10.00 60.87 16.88 17.82 

7. การท าบัญช ี 2.04 0.00 0.00 0.00 11.11 2.63 0.00 0.00 2.60 0.50 

8. การปรับปรุงบ ารุงดิน 6.12 4.58 0.00 0.00 0.00 5.26 0.00 0.00 3.90 3.96 

9. การผลิตเมล็ดพันธุ ์
/การขยายพันธุพ์ืช 

0.00 10.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.70 0.00 7.92 

ที่มา : จากการส ารวจข้อมลู 

หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 

 
6.1.2) การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกรสาขาพืชไร่ 

Smart Farmer ต้นแบบ ร้อยละ 46.43 ได้น าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการ 

สร้างเครือข่ายเกษตรกรโดยเฉพาะเกษตรกรในสาขามันส าปะหลังที่มีการสร้างเครือข่ายถึงร้อยละ 75.00 

รองลงมาร้อยละ 39.29 น าความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับผู้ อ่ืนซึ่งเกษตรกรในสาขาข้าวร้อยละ 58.33  

มีการน าความรู้ไปถ่ายทอดต่อมากที่สุด ร้อยละ 35.71 น าไปใช้ในการบริหารจัดการฟาร์ม  วางแผน 

การเพาะปลูก ซึ่งเกษตรกรในสาขาอ้อยโรงงาน ร้อยละ 66.67 มีการใช้ความรู้ด้านการบริหารจัดการฟาร์ม 

มากที่สุด นอกจากนี้เกษตรกรร้อยละ 28.57 ได้น าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการเพ่ิมทักษะทางการเกษตรอย่าง

ต่อเนื่อง และร้อยละ 3.57 ใช้ในการเข้าถึงหน่วยงานต่าง ๆ ได้ง่ายข้ึน (ตารางที่ 4.33) 

จะเห็นได้ว่าการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกรในกลุ่ม Smart 

Farmer ต้นแบบนั้น ก็เพ่ือเป็นเครื่องมือส่งผ่านและสร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการบริหารจัดการโดยใช้

กลไกความร่วมมือสร้างความสามารถในการจัดการการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
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ตารางท่ี 4.33 การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกร Smart Farmer ต้นแบบ สาขาพืชไร่ 

หน่วย : ร้อยละ 

รายการ ข้าว 
ข้าวโพด 
เลี้ยงสัตว์ 

มันส าปะหลัง อ้อยโรงงาน รวมทุกสาขา 

1. ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อ่ืน 58.33 0.00 37.50 16.67 39.29 

2. สร้างเครือข่ายเกษตรกร 33.33 0.00 75.00 50.00 46.43 

3. เพ่ิมทักษะทางเกษตรอย่างต่อเนื่อง 33.33 100.00 12.50 16.67 28.57 

4. เข้าถึงหน่วยงานต่างๆ ได้ง่ายขึ้น 8.33 0.00 0.00 0.00 3.57 

5. บริหารจัดการฟาร์ม 33.33 50.00 12.50 66.67 35.71 
ที่มา : จากการส ารวจข้อมลู 

หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 
 

Existing Smart Farmer เกษตรกรร้อยละ 94.37 ได้น าความรู้ที่ได้รับไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพของตนเอง ส่วนที่เหลือร้อยละ 5.63 ไม่ได้น าไปใช้ เนื่องจากมีความมั่นใจใน
ประสบการณ์ท าการเกษตรของตนเองในการประกอบอาชีพจึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด  ๆ และความรู้ที่ได้รับ 
ไม่ตรงกับกิจกรรมที่ตนเองท าอยู่ (ภาพที่ 4.14) ในส่วนของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ พบว่า เกษตรกรร้อย
ละ 68.66 น าความรู้ด้านการลดต้นทุนการผลิตไปใช้ โดยเฉพาะเกษตรกรในสาขาข้าวมีการน าไปใช้มากกว่า
สาขาอ่ืน ๆ (ร้อยละ 88.89) รองลงมาร้อยละ 13.43 ด้านการปลูกและดูแลรักษาพืชซึ่งเกษตรกรในสาขา 
มันส าปะหลังมีการน าความรู้ด้านการปลูกและดูแลรักษาพืชไปใช้มากกว่าสาขาอ่ืน  ๆ (ร้อยละ 33.33) และ
เกษตรกรร้อยละ 10.45 น าความรู้ด้านการปรับปรุงบ ารุงดินไปใช้ประโยชน์ ซึ่งเกษตรกรในสาขาข้าวมี 
การน าไปใช้มากกว่าสาขาอ่ืน ๆ (ร้อยละ 15.00) (ตารางท่ี 4.34) 

Developing Smart Farmer เกษตรกรร้อยละ 94.00 น าความรู้ที่ได้รับไป
ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพของตนเอง ที่เหลือร้อยละ 6.00 ไม่ได้น าไปใช้เนื่องจากจ าวิธีการผลิตไม่ได้  
ไม่มีอุปกรณ์ในการผลิต ไม่มีเวลา และจ าเนื้อหาที่รับการอบรมไม่ได้ (ภาพที่ 4.14) ในส่วนของการน าความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ พบว่า เกษตรกรร้อยละ 78.72 น าความรู้ด้านการลดต้นทุนการผลิตไปใช้ประโยชน์ ซึ่งสาขาที่มี 
การน าไปใช้มากกว่าสาขาอ่ืน ๆ คือ สาขาอ้อยโรงงาน (ร้อยละ 80.95) รองลงมาร้อยละ 12.77 ด้านการปลูก
และดูแลรักษาพืชซึ่งเกษตรกรในสาขามันส าปะหลังมีการน าความรู้ด้านการปลูกและดูแลรักษาพืชไปใช้
มากกว่าสาขาอ่ืน ๆ (ร้อยละ 29.41) และร้อยละ 7.45 ด้านการปรับปรุงบ ารุงดินซึ่งเกษตรกรในสาขา 
มันส าปะหลังมีการน าไปใช้มากกว่าสาขาอ่ืน ๆ (ร้อยละ 11.76) (ตารางท่ี 4.34) 

จะเห็นได้ว่าเกษตรกรในทุกสาขาทั้งกลุ่ม ESF และ DSF ให้ความส าคัญในการ
น าความรู้ไปใช้เพื่อการลดต้นทุนการผลิตเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายในการพัฒนา 
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ตารางท่ี 4.34 ความรู้ที่น าไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกรสาขาพืชไร่ 

หน่วย : ร้อยละ 

รายการ 
ข้าว 

ข้าวโพด 
เลี้ยงสัตว์ 

มันส าปะหลัง อ้อยโรงงาน รวมทุกสาขา 

ESF DSF ESF DSF ESF DSF ESF DSF ESF DSF 

1. การลดต้นทุนการผลิต 77.50 82.79 77.78 72.73 66.67 64.71 88.89 80.95 68.66 78.72 

2. การปรับปรุงบ ารุงดิน 15.00 7.38 0.00 0.00 0.00 11.76 11.11 4.76 10.45 7.45 

3. การปลูกพืชให้ได้มาตรฐาน 12.50 4.92 0.00 0.00 11.11 0.00 0.00 0.00 8.96 3.19 

4. การปลูกและดูแลรักษาพืช 7.50 9.02 11.11 0.00 33.33 29.41 22.22 14.29 13.43 12.77 

5. การปลูกพืชแบบผสมผสาน 2.50 0.00 0.00 0.00 11.11 0.00 0.00 0.00 2.99 0.00 
6. การผลิตเมล็ดพันธุ์ 
  /การขยายพันธุ์พืช 

0.00 5.74 0.00 9.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.26 

7. การเลี้ยงสัตว์ 0.00 0.82 11.11 9.09 11.11 0.00 0.00 4.76 2.99 1.60 

8. การวางแผนก่อนเพาะปลูก 0.00 0.00 11.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.49 0.00 

9. เศรษฐกิจพอเพียง 0.00 0.00 0.00 9.09 0.00 0.00 0.00 4.76 0.00 1.06 
ที่มา : จากการส ารวจข้อมลู 

หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 

 
6.1.3) ผลที่เกิดขึ้นจากการน าความรู้ไปใช้ของเกษตรกรสาขาพืชไร่ 

Existing Smart Farmer จากการน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ส่งผลต่อเกษตรกร 
ดังนี้ (ตารางที่ 4.35) 

ร้อยละ 44.71 สามารถแก้ปัญหาโรคระบาด/แมลงศัตรูพืชได้ โดยเฉพาะ
เกษตรกรในสาขาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และสาขามันส าปะหลัง ในสัดส่วนที่เท่ากัน คือ ร้อยละ 50.00 ที่ ได้น า
ความรู้ไปใช้และสามารถแก้ปัญหาโรคระบาด/แมลงศัตรูพืชได้ดีที่สุด 

ร้อยละ 34.12 มีค่าใช้จ่ายในการผลิตที่ลดลง โดยใช้วิธีการต่างๆ ได้แก่ ร้อยละ 
56.07 ลดการใช้ปุ๋ยเคมีหันมาใช้ปุ๋ยคอก และน้ าหมักชีวภาพแทน ร้อยละ 14.02 ใช้แรงงานในครัวเรือนในการ
ท าเกษตร ร้อยละ 10.28 ไถกลบตอซังและการตากดิน ร้อยละ 8.41 ลดการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชโดยใช้
สมุนไพรและสารชีวภัณฑ์แทน เป็นต้น (ตารางที่ 4.36) ซึ่งสาขาที่เกษตรกรสามารถลดค่าใช้จ่ายในการผลิตลง
ได้มากที่สุด คือ สาขาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  สามารถลดค่าใช้จ่ายในการผลิตลงได้ไร่ละ 350 บาท หรือลดลง 
ร้อยละ 36.84 (ตารางที่ 4.37) 
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ร้อยละ 27.06 มีผลผลิตดีขึ้น/มีคุณภาพ ซึ่งสาขาที่เกษตรกรได้รับผลดังกล่าว
มากท่ีสุด คือ สาขามันส าปะหลัง ซึ่งมีผลผลิตเพ่ิมขึ้นจากเดิมเฉลี่ยไร่ละ 2,284.34 กิโลกรัมหรือเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 
52.69 (ตารางท่ี 4.38) 

ร้อยละ 24.71 สามารถตัดสินใจในการลงทุนท าการเกษตร 
ร้อยละ 8.24 ช่วยให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ 
ร้อยละ 7.06 ท าให้มีรายได้เพ่ิมข้ึน 
Developing Smart Farmer จากการน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ส่งผลต่อเกษตรกร 

ดังนี้ (ตารางที่ 4.35) 
ร้อยละ 68.09 สามารถแก้ปัญหาโรคระบาด/แมลงศัตรูพืชได้ โดยเฉพาะเกษตรกร

ในสาขาข้าวร้อยละ 73.77 ที่น าความรู้ไปใช้และสามารถแก้ปัญหาโรคระบาด/แมลงศัตรูพืชได้ดีที่สุด 
ร้อยละ 37.23 มีค่าใช้จ่ายในการผลิตที่ลดลง โดยใช้วิธีการต่างๆ ได้แก่ ร้อยละ 

74.11 ลดการใช้ปุ๋ยเคมีหันมาใช้ปุ๋ยคอก และน้ าหมักชีวภาพแทน ร้อยละ 18.30 ใช้แรงงานในครัวเรือนในการ
ท าเกษตร ร้อยละ 9.82 ลดการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชโดยใช้สมุนไพรและสารชีวภัณฑ์แทน ร้อยละ 7.59 ลดจ านวน
เมล็ดพันธุ์ปลูก/ท่อนพันธุ์ เป็นต้น (ตารางที่ 4.36) ซึ่งสาขาที่เกษตรกรได้รับผลดังกล่าวมากที่สุด คือ สาขาข้าว 
สามารถลดค่าใช้จ่ายในการผลิตลงได้ไร่ละ 850.86 บาท หรือลดลงร้อยละ 31.83 (ตารางที่ 4.37) 

ร้อยละ 32.98 ช่วยให้ตัดสินใจในการลงทุนท าการเกษตร 
ร้อยละ 18.09 ส่งผลให้ผลผลิตดีขึ้น/มีคุณภาพขึ้น ซึ่งสาขาที่เกษตรกรได้รับ

ผลดังกล่าวมากที่สุด คือ สาขาข้าว มีผลผลิตเพ่ิมขึ้นจากเดิมเฉลี่ยไร่ละ 139.20 กิโลกรัมหรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
29.63 (ตารางท่ี 4.38) 

ร้อยละ 15.43 ดินมีความอุดมสมบูรณ์ 
ร้อยละ 5.32 ท าให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 2.66 มีช่องทางการจ าหน่ายเพ่ิมขึ้น 
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ตารางท่ี 4.35 ผลจากการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกรสาขาพืชไร่ 

หน่วย : ร้อยละ 

รายการ 
ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส าปะหลัง อ้อยโรงงาน รวมทุกสาขา 

ESF DSF ESF DSF ESF DSF ESF DSF ESF DSF 

1. ต้นทุนการผลติลดลง 46.94 46.72 50.00 45.45 16.67 17.65 0.00 9.52 34.12 37.23 
2. สามารถแก้ปญัหาโรค 
   ระบาด/แมลงศัตรูพืชได ้

46.94 73.77 12.50 54.55 50.00 64.71 50.00 47.62 44.71 68.09 

3. ผลผลิตดีขึ้น/มีคณุภาพ 30.61 21.31 25.00 0.00 50.00 14.71 0.00 14.29 27.06 18.09 
4. ช่วยในการตัดสินใจ 
    ลงทุน 22.45 31.15 37.50 18.18 8.33 44.12 37.50 33.33 24.71 32.98 

5. รายไดเ้พิ่มขึ้น 12.24 8.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.06 5.32 

6. ดินมีความอุดมสมบรูณ ์ 6.12 18.03 25.00 36.36 0.00 8.82 12.50 0.00 8.24 15.43 

7. มีช่องทางการจ าหน่าย 0.00 3.28 0.00 0.00 0.00 2.94 0.00 0.00 0.00 2.66 
ที่มา : จากการส ารวจข้อมลู 

หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



76 

ตารางท่ี 4.36 วิธีการลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรสาขาพืชไร่ 

หน่วย : ร้อยละ 

รายการ 
ข้าว 

ข้าวโพด 
เลี้ยงสัตว์ 

มันส าปะหลัง อ้อยโรงงาน รวมทุกสาขา 

ESF DSF ESF DSF ESF DSF ESF DSF ESF DSF 

1. ลดการใช้ปุ๋ยเคม ี 44.93 75.94 63.64 90.91 81.82 87.18 81.25 91.30 56.07 74.11 

2. ไถกลบ ตากดิน 15.94 8.27 0.00 0.00 0.00 5.13 0.00 4.35 10.28 6.25 

3. ใช้แรงงานในครัวเรือน 11.59 22.56 27.27 9.09 18.18 20.51 12.50 8.70 14.02 18.30 

4. ลดการใช้สารเคม ี
    ก าจัดศัตรูพืช 

11.59 8.27 0.00 36.36 0.00 12.82 6.25 8.70 8.41 9.82 

5. ลดจ านวนเมล็ดพันธ์ุปลูก 
   /ท่อนพันธุ์ 

7.25 10.53 0.00 0.00 0.00 7.69 0.00 0.00 4.67 7.59 

6. ใช้ปุ๋ยพืชสดปรับปรุงบ ารุงดิน 7.25 7.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.70 4.67 5.36 

7. การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 1.45 0.00 9.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.87 0.00 

8. การน าเทคโนโลยีใหม่ๆ  มาใช้ 0.00 3.01 0.00 0.00 0.00 2.56 0.00 4.35 0.00 2.68 

ที่มา : จากการส ารวจข้อมลู 

หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 

 

ตารางท่ี 4.37 การเปลี่ยนแปลงของค่าใช้จ่ายในการผลิตของเกษตรกรสาขาพืชไร่ 

หน่วย : บาท/ไร ่

รายการ 
ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส าปะหลัง อ้อยโรงงาน 

ESF DSF ESF DSF ESF DSF ESF DSF 

1. ก่อนน าความรู้ไปใช้ 4,680.53 2,672.97 950.00 1,233.33 6,662.63 6,662.63 0.00 10,080.19 

2. หลังน าความรูไ้ปใช้ 3,575.05 1,822.11 600.00 900.00 6,062.63 5,554.30 0.00 9,680.19 

เพ่ิมขึ้น/ลดลง -1,105.48 -850.86 -350.00 -333.33 -600.00 -1,108.33 0.00 -400.00 

ร้อยละ -23.62 -31.83 -36.84 -27.03 -9.01 -16.64 0 -3.97 
ที่มา : จากการส ารวจข้อมลู 
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ตารางท่ี 4.38 การเปลี่ยนแปลงของผลผลิตของเกษตรกรสาขาพืชไร่ 

หน่วย : กิโลกรมั/ไร ่

รายการ 
ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส าปะหลัง อ้อยโรงงาน 

ESF DSF ESF DSF ESF DSF ESF DSF 

1. ก่อนน าความรู้ไปใช้ 567.50 469.75 400.00 0.00 4,333.33 3,100.00 0.00 8,333.33 

2. หลังน าความรู้ไปใช้ 692.50 608.95 600.00 0.00 6,617.67 4,200.00 0.00 10,333.33 

เพิ่มข้ึน/ลดลง 125.00 139.20 200.00 0.00 2,284.34 1,100.00 0.00 2,000.00 

ร้อยละ 22.03 29.63 50.00 0.00 52.69 35.48 0.00 24.00 
ที่มา : จากการส ารวจข้อมลู 

 
6.1.4 ผลกระทบจากการพัฒนา พิจารณาตามตัวชี้วัดหลักที่ใช้ในการประเมิน

เกษตรกร 2 ด้าน ได้แก่ 
(1) ด้านรายได้ 
Smart Farmer ต้ น แบบ  ก่ อน เข้ าร่ วม โครงการฯ  (ปี ก าร เพ าะป ลู ก 

2556/2557) เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนละ 816,980.00 บาทต่อปี หลังเข้าร่วมโครงการฯ (ปีการ
เพาะปลูก 2558/2559) เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนละ 899,256.25 บาทต่อปี  (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.07) 
เป็นรายได้ที่เพ่ิมขึ้นจากการขยายพ้ืนที่ท าการเกษตรและเพ่ิมกิจกรรมทางการเกษตร เช่น การปลูกพืชหลังนา 
อย่างไรก็ตามยังคงมีบางสาขาที่มีรายได้ลดลง เช่น สาขาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งมีรายได้ลดลงร้อยละ 15.98 
เนื่องจากประสบปัญหาภัยแล้ง และการระบาดของโรคและแมลง (ตารางท่ี 4.39)  
 

ตารางท่ี 4.39 รายได้เฉลี่ยจากภาคเกษตรของครัวเรือนเกษตรกร Smart Farmer ต้นแบบสาขาพืชไร่ 

หน่วย : บาท/ครัวเรือน/ป ี

รายการ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส าปะหลัง อ้อยโรงงาน รวมทุกสาขา 

1. ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ 585,833.33 219,000.00 924,555.00 1,335,166.67 816,980.00 

2. หลังเข้าร่วมโครงการฯ 775,916.67 184,000.00 953,798.00 1,311,631.83 899,256.25 

เพิ่มข้ึน/ลดลง 190,083.34 -35,000.00 29,243.00 -23,534.84 82,276.25 

ร้อยละ 32.45 -15.98 3.16 -1.76 10.07 
ที่มา : จากการส ารวจข้อมลู 
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Existing Smart Farmer ก่ อน เข้ าร่ วม โครงการฯ  (ปี ก าร เพ าะป ลู ก
2556/2557) เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนละ 517,426.74 บาทต่อปี หลังเข้าร่วมโครงการฯ (ปีการ
เพาะปลูก 2558/2559) เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนละ 433,703.49 บาทต่อปี (ลดลงร้อยละ 16.18)  
ซึ่งสาขาที่รายได้ลดลงมากที่สุด คือ สาขาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ลดลงร้อยละ 23.19) เนื่องจากประสบปัญหาภัย
แล้ง และการลดพ้ืนที่ท าการเกษตร อย่างไรก็ตามรายได้เฉลี่ยยังสูงกว่ารายได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 180,000 
บาท/ครัวเรือน/ปี (ตารางท่ี 4.40) 

 

ตารางท่ี 4.40 รายได้เฉลี่ยจากภาคเกษตรของครัวเรือนเกษตรกร ESF สาขาพืชไร่ 

หน่วย : บาท/ครัวเรือน/ป ี

รายการ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส าปะหลัง อ้อยโรงงาน รวมทุกสาขา 

1. ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ 464,636.73 254,888.89 1,007,500.00 459,218.75 517,426.74 

2. หลังเข้าร่วมโครงการฯ 372,397.96 195,777.78 885,000.00 416,812.50 433,703.49 

เพิ่มข้ึน/ลดลง -92,238.77 -59,111.11 -122,500.00 -42,406.25 -83,723.25 

ร้อยละ -19.86 -23.19 -12.16 -9.23 -16.18 
ที่มา : จากการส ารวจข้อมลู 

 

Developing Smart Farmer ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ (ปีการเพาะปลูก 
2556/2557) เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนละ 234,735.94 บาทต่อปี หลังเข้าร่วมโครงการฯ (ปีการ
เพาะปลูก 2558/2559) เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนละ 202,969.77 บาทต่อปี (ลดลงร้อยละ 13.53)  
ซึ่งสาขาที่รายได้ลดลงมากที่สุด คือ สาขาข้าว (ลดลงร้อยละ 22.98) เนื่องจากประสบปัญหาภัยแล้ง โรคและ
แมลงศัตรูพืชระบาด (ตารางท่ี 4.41) 

 

ตารางท่ี 4.41 รายได้เฉลี่ยจากภาคเกษตรของครัวเรือนเกษตรกร DSF สาขาพืชไร่ 

หน่วย : บาท/ครัวเรือน/ป ี

รายการ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส าปะหลัง อ้อยโรงงาน รวมทุกสาขา 

1. ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ 198,497.48 143,650.00 288,330.43 434,414.00 234,735.94 

2. หลังเข้าร่วมโครงการฯ 152,898.70 121,666.67 269,034.78 426,978.00 202,969.77 

เพิ่มข้ึน/ลดลง -45,598.78 -21,983.33 -19,295.65 -7,436.00 -31,766.17 

ร้อยละ -22.98 -15.30 -6.69 -1.71 -13.53 
ที่มา : จากการส ารวจข้อมลู 
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(2) ด้านคุณสมบัติ ของเกษตรกร 
(2.1) การมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ประกอบด้วย 

(2.1.1) ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลทั้งจากเจ้าหน้าที่ 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือการสื่อสารอ่ืนๆ เช่น อินเตอร์เน็ต (Mobile Phone, Smart Phone)  
จากการประเมินผล พบว่า 

Smart Farmer ต้นแบบ ทุกรายมีความสามารถในการเข้าถึง
แหล่งข้อมูลเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจท าการเกษตรมากที่สุด โดยเฉพาะแหล่งข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ เนื่องจาก 
มีการติดต่อ ประสานงานตลอดเวลา 

Existing Smart Farmer ร้อยละ 63.95 สามารถเข้าถึงข้อมูลเพ่ือ
ใช้ประกอบการตัดสินใจท าการเกษตรจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐ โดยเฉพาะเกษตรกรในสาขาข้าว (ร้อยละ 75.51) 
รองลงมาร้อยละ 31.40 เข้าถึงข้อมูลจากวิทยุ/โทรทัศน์ โดยสาขาที่ ใช้ข้อมูลจากวิทยุ/โทรทัศน์มากที่สุด คือ 
สาขามันส าปะหลัง (ร้อยละ 41.67) นอกจากนี้เกษตรกรมีการเข้าถึงข้อมูลได้จากทางวารสารการเกษตร (ร้อย
ละ 26.74) จากเพ่ือน/เกษตรกรต้นแบบ (ร้อยละ 25.58) จากพ่อแม่ (ร้อยละ 24.42) อินเตอร์เน็ต (ร้อยละ 
15.12) จากประสบการณ์ของตนเอง (ร้อยละ 10.47) และจากการศึกษาดูงาน (ร้อยละ 4.65) (ตารางท่ี 4.42) 

Developing Smart Farmer ร้อยละ 61.54 สามารถเข้าถึง
ข้อมูลเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจท าการเกษตรจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐ โดยเฉพาะเกษตรกรในสาขาอ้อยโรงงาน 
(ร้อยละ 83.33) รองลงมาเกษตรกรร้อยละ 41.45 เข้าถึงข้อมูลจากวิทยุ/โทรทัศน์ โดยสาขาที่ใช้ข้อมูลจาก
วิทยุ/โทรทัศน์มากที่สุด คือ สาขามันส าปะหลัง (ร้อยละ 50.00) นอกจากนี้เกษตรกรมีการเข้าถึงข้อมูลได้จาก
เพ่ือน/เกษตรกรต้นแบบ (ร้อยละ 23.93) จากประสบการณ์ของตนเอง (ร้อยละ 22.65) วารสารการเกษตร 
(ร้อยละ 22.22) จากพ่อแม่ (ร้อยละ 17.52) อินเตอร์เน็ต (ร้อยละ 15.81) และจากการศึกษาดูงาน (ร้อยละ 2.99) 
(ตารางท่ี 4.42) 
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ตารางท่ี 4.42 การศึกษาข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจท าการเกษตรของเกษตรกรสาขาพืชไร่ 

หน่วย : ร้อยละ 

รายการ 
ข้าว 

ข้าวโพด 
เลี้ยงสัตว์ 

มันส าปะหลัง อ้อยโรงงาน รวมทุกสาขา 

ESF DSF ESF DSF ESF DSF ESF DSF ESF DSF 

1. เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานภาครัฐ 75.51 61.59 33.33 30.77 58.33 58.70 50.00 83.33 63.95 61.54 

2. วิทยุ/โทรทัศน์ 32.65 40.40 11.11 23.08 41.67 50.00 31.25 41.67 31.40 41.45 

3. วารสารการเกษตร 24.49 21.19 22.22 15.38 25.00 21.74 37.50 33.33 26.74 22.22 

4. อินเตอร์เน็ต (Mobile Phone, 
Smart Phone) 

20.41 16.56 0.00 15.38 8.33 15.22 12.50 12.50 15.12 15.81 

5. การศึกษาดูงาน 2.04 1.99 22.22 7.69 8.33 2.17 0.00 8.33 4.65 2.99 

6. จากพ่อแม่ 0.00 0.00 55.56 23.08 33.33 15.22 25.00 20.83 24.42 17.52 

7. เพื่อน/เกษตรกรต้นแบบ 0.00 0.00 0.00 0.00 16.67 28.26 37.50 41.67 25.58 23.93 

8. จากประสบการณ์ตนเอง 0.00 0.00 0.00 38.46 0.00 0.00 18.75 12.50 10.47 22.65 

ที่มา : จากการส ารวจข้อมลู 

หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 

 
(2.1.2) การบันทึกข้อมูล และใช้ข้อมูลมาประกอบการวิเคราะห์ 

วางแผนก่อนการด าเนินการ และบริหารจัดการผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
Smart Farmer ต้นแบบมีความโดดเด่นในการวางแผนการผลิต  

โดยมีการศึกษาข้อมูลต่าง ๆ หลายด้านโดยส่วนใหญ่เกษตรกรร้อยละ 85.71 มีการวางแผนการผลิตโดยอาศัย 
ความช านาญ/ความถนัดในสิ่งที่ตนเองเคยท า โดยเฉพาะเกษตรกรในสาขาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งทุกรายวางแผน 
การผลิตโดยอาศัยความช านาญ หรือความถนัดของตนเอง รองลงมาเกษตรกรร้อยละ 75.00 วางแผนการผลิต  
ตามภูมิสังคม หรือการพิจารณาจากความเหมาะสมของสภาพแวดล้อม และความคุ้นเคยของสังคมหรือชุมชน  
ซึ่งเกษตรกรที่มีการวางแผนการผลิตในรูปแบบนี้ทุกราย คือ เกษตรกรในสาขาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และเกษตรกร 
ร้อยละ 71.43 วางแผนการผลิตโดยจะต้องมีตลาดรองรับ หรือก่อนการผลิตจะมีการศึกษาข้อมูลทางการตลาด 
ของผลผลิตนั้น ๆ ก่อนจะต้องมีตลาดรองรับและขายได้ในราคาสูง ซึ่งเกษตรกรในสาขาข้าว (ร้อยละ 83.33) 
และสาขามันส าปะหลัง (ร้อยละ 75.00) จะมีการวางแผนในรูปแบบนี้มากที่สุด นอกจากนี้ เกษตรกร  
ร้อยละ 57.14 มีการวางแผนการผลิตโดยดูความเหมาะสมของศักยภาพดิน หรือการดูชุดดินที่เหมาะสมกับพืชที่
ปลูก ร้อยละ 50.00 พิจารณาจากก าไรสุทธิ/รายได้ดีกว่าการเกษตรสาขาอ่ืน ๆ ซึ่งมาจากการจดบันทึกข้อมูล
การผลิต และการท าบัญชีฟาร์มรวมถึงการท าบัญชีครัวเรือน และร้อยละ 14.29 พิจารณาจากปัจจัยอ่ืน ๆ เช่น 
ความเพียงพอของปริมาณน้ าในการท าเกษตร การเลือกพืชทนแล้ง เป็นต้น (ตารางที่ 4.43) 
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ตารางท่ี 4.43 การบริหารจัดการแผนการผลิตของ Smart Farmer ต้นแบบ สาขาพืชไร่ 

หน่วย :  ร้อยละ 

รายการ ข้าว 
ข้าวโพด 
เลี้ยงสัตว์ 

มันส าปะหลัง อ้อยโรงงาน รวมทุกสาขา 

1. ความเหมาะสมตามศักยภาพดิน 50.00 50.00 50.00 83.33 57.14 

2. มีตลาดรองรับ 83.33 0.00 75.00 66.67 71.43 

3. ตามภูมิสังคม 75.00 100.00 87.50 50.00 75.00 

4. ตามความช านาญ/ความถนัด 83.33 100.00 87.50 83.33 85.71 

5. มีก าไรสุทธิ/รายได้ดีกว่า 
   การเกษตรสาขาอ่ืนๆ 

66.67 50.00 37.50 33.33 50.00 

6. พิจารณาจากปัจจัยอ่ืนๆ 25.00 0.00 12.50 0.00 14.29 
ที่มา : จากการส ารวจข้อมลู 

หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 

 
Existing Smart Farmer ร้อยละ 54.65 มีการจดบันทึกข้อมูล 

การผลิต การเก็บเกี่ยว และการจ าหน่ายสินค้าเกษตรของครัวเรือน เพ่ือน าไปใช้วางแผนการผลิต ซึ่งสาขาที่มี
การจดบันทึกมากที่สุด คือ สาขาข้าว (ร้อยละ 63.27) ส่วนที่เหลือเกษตรกรร้อยละ 45.35 ไม่มีการจดบันทึก 
เนื่องจากไม่มีเวลา บางรายเขียนหนังสือไม่ได้ และเห็นว่าการจดบันทึกเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก โดยเฉพาะเกษตรกร
ในสาขามันส าปะหลังที่มีการจดบันทึกร้อยละ 25.00 ในส่วนของการจัดท าบัญชีครัวเรือน นั้น เกษตรกร 
ร้อยละ 62.79 ไม่เคยท าบัญชี โดยให้เหตุผลว่าไม่มีเวลา เขียนหนังสือไม่ได้ มีความยุ่งยาก และคิดว่ารายจ่าย
ของตนเองมากกว่ารายรับท าให้เกิดความท้อถอยจึงไม่ต้องการท าบัญชี โดยเฉพาะเกษตรกรในสาขา  
มันส าปะหลังร้อยละ 83.33 ที่ไม่เคยท าบัญชีเลย ส่วนเกษตรกรร้อยละ 37.21 มีการท าบัญชีในครัวเรือน และ
ในจ านวนนี้มีการท าต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันร้อยละ 84.38 โดยเฉพาะเกษตรกรในสาขาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทุกราย 
และเกษตรกรสาขาข้าวร้อยละ 95.00 ที่ยังคงท าบัญชีต่อเนื่องถึงปัจจุบัน และเกษตรกรร้อยละ 15.62 ที่เคยท า
บัญชีแต่ปัจจุบันได้หยุดลงแล้ว (ตารางท่ี 4.44) 
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ตารางท่ี 4.44 การจดบันทึกของเกษตรกร ESF สาขาพืชไร ่

หน่วย :  ร้อยละ 

รายการ 
ข้าว 

ข้าวโพด 
เลี้ยงสัตว์ 

มันส าปะหลัง อ้อยโรงงาน รวมทุกสาขา 

บันทึก ไม่บันทึก บันทึก ไม่บันทึก บันทึก ไม่บันทึก บันทึก ไม่บันทึก บันทึก ไม่บันทึก 
1. ข้อมูลการผลิต
จนถึงการขาย 63.27 36.73 55.56 44.44 25.00 75.00 50.00 50.00 54.65 45.35 

2. การท าบัญชี 40.82 59.18 33.33 66.67 16.67 83.33 43.75 56.25 37.21 62.79 
2.1 ท าต่อเนื่อง

ถึงปัจจุบัน 95.00 - 100.00 - 50.00 - 57.14 - 84.38 - 
2.2 เคยท าแต่

หยุดแล้ว 5.00 - 0.00  - 50.00  - 42.86 -  15.62  - 
ที่มา : จากการส ารวจข้อมลู 

 
Developing Smart Farmer ร้อยละ 59.40 มีการจดบันทึก

ข้อมูลการผลิต การเก็บเกี่ยว และการจ าหน่ายสินค้าเกษตรของครัวเรือน เพ่ือน าไปใช้วางแผนการผลิต  
ซึ่งสาขาที่มีการจดบันทึกมากที่สุด คือ สาขาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ร้อยละ 84.62) และสาขาอ้อยโรงงาน  
(ร้อยละ 79.17) ส่วนที่เหลือเกษตรกรร้อยละ 40.60 ไม่มีการจดบันทึก เนื่องจากไม่มีเวลา บางรายเขียน
หนังสือไม่ได้ มีความยุ่งยาก และค่าใช้จ่ายมากท าให้ไม่ต้องการบันทึก โดยเฉพาะเกษตรกรในสาขา 
มันส าปะหลังทีไ่ม่มีการจดบันทึกร้อยละ 50.00ในส่วนของการจัดท าบัญชีครัวเรือนนั้น เกษตรกรร้อยละ 61.97 
ไม่เคยท าบัญชี โดยให้เหตุผลว่าไม่มีเวลา เขียนหนังสือไม่ได้ มีความยุ่งยาก และคิดว่ารายจ่ายของตนเอง
มากกว่ารายรับท าให้เกิดความท้อถอยไม่ต้องการท าบัญชี โดยเฉพาะเกษตรกรในสาขามันส าปะหลังร้อยละ 
71.74 ที่ไม่เคยท าบัญชีเลย ส่วนเกษตรกรร้อยละ 38.03 มีการท าบัญชีในครัวเรือน และในจ านวนนี้มีการท า
ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันร้อยละ 69.66 โดยเฉพาะเกษตรกรในสาขาอ้อยโรงงาน (ร้อยละ80.00) และข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ (ร้อยละ 71.43) ที่ยังคงท าบัญชีต่อเนื่องถึงปัจจุบัน และเกษตรกรร้อยละ 30.34 ที่เคยท าบัญชีแต่
ปัจจุบันได้หยุดลงแล้ว (ตารางที่ 4.45) 
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ตารางท่ี 4.45 การจดบันทึกของเกษตรกร DSF สาขาพืชไร ่

หน่วย :  ร้อยละ 

รายการ 
ข้าว 

ข้าวโพด 
เลี้ยงสัตว์ 

มันส าปะหลัง อ้อยโรงงาน รวมทุกสาขา 

บันทึก ไม่บันทึก บันทึก ไม่บันทึก บันทึก ไม่บันทึก บันทึก ไม่บันทึก บันทึก ไม่บันทึก 
1. ข้อมูลการผลิต
จนถึงการขาย 

56.95 43.05 84.62 15.38 50.00 50.00 79.17 20.83 59.40 40.60 

2. การท าบัญชี 35.76 64.24 53.85 46.15 28.26 71.74 62.50 37.50 38.03 61.97 

2.1 ท าต่อเนื่อง
ถึงปัจจุบัน 

68.52  71.43  61.54  80.00  69.66  

2.2 เคยท าแต่
หยุดแล้ว 

31.48  28.57  38.46  20.00  30.34  

ที่มา : จากการส ารวจข้อมลู 

 
(2.2) การบริหารจัดการผลผลิตและการตลาด (มีความสามารถในการ

บริหารจัดการปัจจัยการผลิต แรงงาน และทุน มีความสามารถในการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดเพ่ือให้
ขายผลผลิตได้ มีการจัดการของเหลือจากการผลิตที่มีประสิทธิภาพ) 

(2.2.1) การเชื่อมโยงการผลิตและการตลาด 
Smart Farmer ต้นแบบ ทุกรายมีการวางแผนจัดการผลผลิตโดย

การก าหนดแนวทางการขาย ซึ่งร้อยละ 67.86 ได้ก าหนดแนวทางการขายคนเดียว หรือการขายด้วยตนเอง 
โดยเฉพาะเกษตรกรในสาขามันส าปะหลัง (ร้อยละ 87.50) ส่วนเกษตรกรร้อยละ 39.29 มีการรวมกลุ่มกันขาย
เพ่ือเป็นการต่อรองราคากับพ่อค้า ซึ่งสาขาที่มีการรวมกลุ่มกันขายมากที่สุด คือ สาขาข้าว (ร้อยละ 66.67) และ
สาขาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ร้อยละ 50.00) รองลงมานอกจากนี้เกษตรกรร้อยละ 82.14 ยังได้มีการก าหนดกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมายที่จะรับซื้อผลผลิต โดยเกษตรกรร้อยละ 47.83 เน้นการน าไปขายที่ตลาดชุมชนหรือตลาดท้องถิ่น 
ได้แก่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวหรือศูนย์ข้าวชุมชน โรงสี โควตาชาวไร่อ้อยรายใหญ่ เป็นต้น เกษตรกรร้อยละ 43.78 
ขายให้กับบริษัทเอกชนต่างๆ เช่น โรงงานแป้งมัน โรงงานน้ าตาล เป็นต้น เกษตรกรร้อยละ 4.35 น าผลผลิตไป
ขายในเมือง นอกจากนี้เกษตรกรร้อยละ 32.14 ยังได้วางแผนการผลิตด้วยการขอรับมาตรฐานต่างๆ โดยเฉพาะ
เกษตรกรในสาขาข้าวขอรับมาตรฐานร้อยละ 66.67 ซึ่งมาตรฐานที่มีการขอรับมากที่สุด ได้แก่ มาตรฐาน GAP 
(ร้อยละ 66.67) (ตารางท่ี 4.46) 
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ตารางท่ี 4.46 การบริหารจัดการแผนการตลาดของเกษตรกร Smart Farmer ต้นแบบ สาขาพืชไร่ 

หน่วย : ร้อยละ 

รายการ ข้าว 
ข้าวโพด 
เลี้ยงสัตว์ 

มันส าปะหลัง อ้อยโรงงาน รวมทุกสาขา 

1. การขอมาตรฐาน 66.67 50.00 0.00 0.00 32.14 

1.1 GMP 25.00 0.00 0.00 0.00 22.22 

1.2 GAP 62.50 100.00 0.00 0.00 66.67 

1.3 Q 25.00 0.00 0.00 0.00 22.22 

1.4 มาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าว 25.00 0.00 0.00 0.00 22.22 
1.5 มาตรฐาน Organic 

Thailand 
12.50 0.00 0.00 0.00 11.11 

2. แนวทางการขาย 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

2.1 ขายคนเดียว 50.00 50.00 87.50 83.33 67.86 

2.2 รวมกลุ่มขาย 66.67 50.00 12.50 16.67 39.29 

3. กลุ่มเป้าหมายลูกค้า 83.33 100.00 75.00 83.33 82.14 

3.1 ตลาดชุมชน/ท้องถิ่น 50.00 50.00 50.00 40.00 47.83 

3.2 ตลาดในเมือง 10.00 0.00 0.00 0.00 4.35 

3.3 บริษัทเอกชน 0.00 50.00 66.67 60.00 34.78 
ที่มา : จากการส ารวจข้อมลู 

หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 

 
Existing Smart Farmer ร้อยละ 48.60 เมื่อได้รับผลผลิตแล้ว 

จะน าไปขายที่ตลาด โรงสี หรือจุดรับซื้อต่าง ๆ ซึ่งสาขาที่มีการน าผลผลิตไปขายตลาดมากที่สุด คือ สาขา 
อ้อยโรงงาน (ร้อยละ 76.47) รองลงมาเกษตรกรร้อยละ 38.32 ขายผลผลิตในชุมชนหรือขายให้กับพ่อค้าที่เข้า
มารับซื้อในพ้ืนที่ ซึ่งสาขาที่มีการขายในชุมชนมากที่สุด คือสาขาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ร้อยละ 72.73) และสาขา 
มันส าปะหลัง (ร้อยละ 60.00) และมีเกษตรกรบางส่วนร้อยละ 3.74 ที่มีการรวมกลุ่มกันก่อนน าผลผลิตไปขาย 
นอกจากนี้ยังมีเกษตรกรร้อยละ 9.35 ที่น าผลผลิตไปขายยังจุดอ่ืนๆ ได้แก่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์ข้าวชุมชน 
และสหกรณ์การเกษตร (ตารางท่ี 4.47) 
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ตารางท่ี 4.47 การขายผลผลิตของเกษตรกร ESF สาขาพืชไร่ 

หน่วย : ร้อยละ 

รายการ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส าปะหลัง อ้อยโรงงาน รวมทุกสาขา 

1. ขายเองในชุมชน 31.25 72.73 60.00 23.53 38.32 

2. น าไปขายที่ตลาด 46.88 27.27 40.00 76.47 48.60 

3. รวมกลุ่มกันขาย 6.25 0.00 0.00 0.00 3.74 

4. อื่นๆ 15.63 0.00 0.00 0.00 9.35 
ที่มา : จากการส ารวจข้อมลู 

หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 
 

Developing Smart Farmer ร้อยละ 66.28 เมื่อได้รับผลผลิต
แล้วจะน าไปขายที่ตลาด โรงสี หรือจุดรับซื้อต่าง ๆ ซึ่งสาขาที่มีการน าผลผลิตไปขายตลาดมากที่สุด คือ สาขา 
มันส าปะหลัง (ร้อยละ 85.42) และสาขาอ้อยโรงงาน (ร้อยละ 68.00) รองลงมาเกษตรกรร้อยละ 24.14 
ขายผลผลิตในชุมชนหรือขายให้กับพ่อค้าที่เข้ามารับซื้อในพ้ืนที่ ซึ่งสาขาที่มีการขายในชุมชนมากที่สุด คือสาขา
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ร้อยละ 46.67) และสาขาอ้อยโรงงาน (ร้อยละ 28.00) และมีเกษตรกรบางส่วนร้อยละ 3.45 
มีการรวมกลุ่มกันก่อนน าผลผลิตไปขาย นอกจากนี้ยังมีเกษตรกรร้อยละ 6.13 ที่น าผลผลิตไปขายยังจุดอ่ืน ๆ 
ได้แก่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์ข้าวชุมชน และสหกรณ์การเกษตร (ตารางท่ี 4.48) 

 

ตารางท่ี 4.48 การขายผลผลิตของเกษตรกร DSF สาขาพืชไร่ 

หน่วย : ร้อยละ 

รายการ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส าปะหลัง อ้อยโรงงาน รวมทุกสาขา 

1. ขายเองในชุมชน 24.86 46.67 12.50 28.00 24.14 

2. น าไปขายที่ตลาด 62.43 46.67 85.42 68.00 66.28 

3. รวมกลุ่มกันขาย 4.05 6.67 0.00 4.00 3.45 

4. อื่นๆ  8.67 0.00 2.08 0.00 6.13 

ที่มา : จากการส ารวจข้อมลู 

หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 

 
จะเห็นได้ว่าการตลาดของเกษตรกรในกลุ่ม Smart Farmer ต้นแบบ จะมีความแตกต่างกับเกษตรกร

ในกลุ่ม ESF และ DSF โดยกลุ่มต้นแบบส่วนใหญ่จะให้ความส าคัญในการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดให้
ตอบสนองซึ่งกันและกัน มีการผลิตให้ได้มาตรฐาน 
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(2.2.2) การจัดการของเสียในฟาร์มที่มีประสิทธิภาพ (เศษพืชผล 
ภาชนะบรรจุสารเคมี มูลสัตว์) 

Smart Farmer ต้นแบบ ทุกรายมีการจัดการของเสียภายในฟาร์ม 
กล่าวคือ หากมีเศษพืชผลหรือมูลสัตว์ร้อยละ 64.29 จะน ามาท าปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพโดยเฉพาะเกษตรกรทุกราย
ของสาขาข้าว และเกษตรกรบางส่วนร้อยละ 10.71 น าไปเป็นพลังงาน ซึ่งสาขาที่น าไปใช้เป็นพลังงานมากท่ีสุด 
คือ สาขาข้าว ในส่วนของการก าจัดภาชนะใส่สารเคมีนั้น เกษตรกรร้อยละ 35.71 น าไปขายให้กับร้านรับซื้อ
ของเก่า ซึ่งสาขาที่มีการน าไปขายมากท่ีสุด คือ สาขามันส าปะหลัง (ร้อยละ 62.50) และร้อยละ 17.86 น าไปฝัง
กลบ ซึ่งสาขาที่ใช้วิธีนี้มากที่สุด คือ สาขามันส าปะหลัง (ร้อยละ 37.50) เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามวิธีการนี้หากไม่
ถูกต้องตามข้ันตอน อาจท าให้เกิดมลภาวะจากการรั่วไหลของสารเคมีที่ยังตกค้างอยู่ลงดินได้ (ตารางท่ี 4.49) 
 
ตารางท่ี 4.49 การจัดการของเหลือจากการผลิตของเกษตรกร Smart Farmer ต้นแบบ สาขาพืชไร่ 

หน่วย : ร้อยละ 

รายการ ข้าว 
ข้าวโพด 
เลี้ยงสัตว์ 

มันส าปะหลัง อ้อยโรงงาน รวมทุกสาขา 

1. มีการจัดการโดย 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

  1.1 ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ 100.00 50.00 25.00 50.00 64.29 

  1.2 พลังงาน 16.67 0.00 12.50 0.00 10.71 

  1.3 กลบฝังภาชนะใส่สารเคมี 16.67 0.00 37.50 0.00 17.86 

  1.4 น าภาชนะใส่สารเคมีไปขาย 0.00 100.00 62.50 50.00 35.71 

2. ไม่มีการจัดการ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ที่มา : จากการส ารวจข้อมลู 

หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 

 
Existing Smart Farmer มีการจัดการเศษพืชผลและมูลสัตว์ซึ่ง

เป็นของเสียในฟาร์ม ด้วยวิธีการ ดังนี้ 
เกษตรกรร้อยละ 43.02 น าไปเผา ซึ่งสาขาที่ใช้วิธีการเผามากที่สุด 

คือ สาขามันส าปะหลัง (ร้อยละ 58.33) และสาขาข้าว (ร้อยละ 46.94) รองลงมาร้อยละ 39.53 น าไปท าปุ๋ย
หมัก ปุ๋ยชีวภาพ และร้อยละ 25.58 ไถกลบ (ตารางที่ 4.50) ส่วนการก าจัดภาชนะใส่สารเคมี/ผลิตภัณฑ์ที่มี
ส่วนผสมของสารเคมีนั้น เกษตรกรร้อยละ 66.22 น าไปขาย ซึ่งสาขาที่มีการน าไปขายมากที่สุด คือ สาขาข้าว 
(ร้อยละ 79.07) และสาขามันส าปะหลัง (ร้อยละ 70.00) รองลงมาร้อยละ 25.68 ใช้วิธีการฝังกลบ ร้อยละ 
10.81 ทิ้งรวมกับขยะทั่วไป และร้อยละ 4.05 น าไปเผาท าลาย (ตารางท่ี 4.51) 



87 

Developing Smart Farmer มีการจัดการเศษพืชผลและมูลสัตว์
ซึ่งเป็นของเสียในฟาร์ม ด้วยวิธีการ ดังนี้ 

เกษตรกรร้อยละ 55.98 ไถกลบเศษพืชผลซึ่งสาขาที่ใช้การไถกลบ 
มากที่สุด คือ สาขามันส าปะหลัง (ร้อยละ 84.78) และสาขาอ้อยโรงงาน (ร้อยละ 79.17) รองลงมาเกษตรกร 
ร้อยละ 35.04 น าไปท าปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ และร้อยละ 25.64 น าไปเผา (ตารางที่ 4.50) ส่วนการก าจัดภาชนะ
ใส่สารเคมี/ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารเคมีนั้น เกษตรกรร้อยละ 67.31 น าไปขาย ซึ่งสาขาที่น าไปขายมาก
ที่สุด คือ สาขาข้าว (ร้อยละ 73.08) และสาขาอ้อยโรงงาน (ร้อยละ65.22) รองลงมาร้อยละ 22.60 น าไปฝัง
กลบ ร้อยละ 12.02 ทิ้งรวมกับขยะทั่วไป และร้อยละ 5.77 เผาท าลาย (ตารางท่ี 4.51) 

จะเห็นได้ว่าเกษตรกรในกลุ่ม ESF ส่วนใหญ่ยังใช้วิธีการเผาในการ
จัดการเศษพืชผลซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อมลภาวะทั้งในอากาศ ในดิน และน้ า ในขณะที่เกษตรกรในกลุ่ม DSF  
ใช้การไถกลบ ซึ่งเป็นการจัดการกับเศษพืชผลทางการเกษตรที่ดี อย่างไรก็ตามยังคงมีเกษตรกรในกลุ่ม ESF 
และ DSF ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน คือ ร้อยละ 39.53 และ35.04 ตามล าดับ มีการจัดการของเสียหรือเศษพืชผล 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการน าไปท าเป็นปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ ส่วนการก าจัดภาชนะบรรจุสารเคมียังคง  
มีเกษตรกรในกลุ่ม ESF และDSF บางส่วนร้อยละ 4.05 และ5.77 ตามล าดับ ยังคงใช้วิธีการก าจัดโดยการเผา
ท าลายซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อมลภาวะทั้งในอากาศ ในดิน และน้ า เช่นเดียวกันกับการจัดการเศษพืชผล 
ทางการเกษตร 
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ตารางท่ี 4.50 การจัดการของเหลือจากการผลิตของเกษตรกรสาขาพืชไร่ 

หน่วย : ร้อยละ 

รายการ 
ข้าว 

ข้าวโพด 
เลี้ยงสัตว์ 

มันส าปะหลัง อ้อยโรงงาน รวมทุกสาขา 

ESF DSF ESF DSF ESF DSF ESF DSF ESF DSF 
1. ท าปุ๋ยหมัก 

ปุ๋ยชีวภาพ 
42.86 45.03 66.67 53.85 0.00 6.52 43.75 16.67 39.53 35.04 

2. เผา 46.94 33.77 0.00 7.69 58.33 15.22 43.75 4.17 43.02 25.64 

3. ไถกลบ 24.49 45.70 22.22 30.77 25.00 84.78 31.25 79.17 25.58 55.98 

4. น าไปขาย 8.16 6.62 11.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.81 4.27 

5. อาหารสัตว์ 2.04 5.30 0.00 7.69 8.33 0.00 0.00 0.00 2.33 3.85 

6. วัสดุปลูก 8.16 1.99 0.00 7.69 0.00 0.00 0.00 0.00 4.65 1.71 

7. ปล่อยทิ้ง 2.04 1.99 11.11 15.38 8.33 0.00 12.50 0.00 5.81 2.14 
ที่มา : จากการส ารวจข้อมลู 

หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 

 

ตารางท่ี 4.51 การก าจัดภาชนะบรรจุสารเคมีของเกษตรกรสาขาพืชไร่ 

หน่วย : ร้อยละ 

รายการ 
ข้าว 

ข้าวโพด 
เลี้ยงสัตว์ 

มันส าปะหลัง อ้อยโรงงาน รวมทุกสาขา 

ESF DSF ESF DSF ESF DSF ESF DSF ESF DSF 

1. ทิ้งรวมขยะทั่วไป 0.00 10.77 12.50 16.67 30.00 11.63 30.77 17.39 10.81 12.02 

2. ฝังกลบ 20.93 20.00 62.50 58.33 10.00 18.60 30.77 26.09 25.68 22.60 

3. เผาท าลาย 2.33 5.38 0.00 0.00 10.00 11.63 7.69 0.00 4.05 5.77 

4. น าไปขาย 79.07 73.08 25.00 33.33 70.00 60.47 46.15 65.22 66.22 67.31 
ที่มา : จากการส ารวจข้อมลู 

หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 
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(2.3) ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม/สังคม  (มีกระบวนการผลิต 
ที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ และไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม ลดการใช้สารเคมีในการท าเกษตร) 

Existing Smart Farmer เกษตรกรร้อยละ 74.42 มีกระบวนการ
ผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยหันมาใช้สารอินทรีย์ร่วมกับสารเคมีในการท าเกษตร ซึ่งสาขาที่มีการผลิตโดย
ใช้สารอินทรีย์ร่วมกับสารเคมีมากที่สุด คือ สาขามันส าปะหลัง (ร้อยละ 83.33) และสาขาอ้อยโรงงาน (ร้อยละ 
81.25) นอกจากนี้มีเกษตรกรร้อยละ13.95ท าการเกษตรแบบปลอดภัยไม่ใช้สารเคมีแต่อย่างใด โดยเฉพาะ
เกษตรกรในสาขาอ้อยโรงงาน (ร้อยละ 18.75) อย่างไรก็ตามยังคงมีเกษตรกรบางส่วน (ร้อยละ 11.63) ยังคงใช้
สารเคมีเพียงอย่างเดียวในการท าเกษตรซึ่งสาขาที่มีการใช้สารเคมีเพียงอย่างเดียวในการท าเกษตรมากท่ีสุด คือ 
สาขาข้าว (ร้อยละ 18.37) (ตารางท่ี 4.52) 

Developing Smart Farmer เกษตรกรร้อยละ 82.05 มีกระบวน 
การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยหันมาใช้สารอินทรีย์ร่วมกับสารเคมีในการท าเกษตร ซ่ึงสาขาที่มีการผลิต
โดยใช้สารอินทรีย์ร่วมกับสารเคมีมากที่สุดคือ สาขาอ้อยโรงงาน (ร้อยละ 95.83) และสาขาข้าว (ร้อยละ 
81.46)นอกจากนี้มีเกษตรกรร้อยละ 11.11 ท าการเกษตรแบบปลอดภัยไม่ใช้สารเคมีแต่อย่างใด โดยเฉพาะ
เกษตรกรในสาขาข้าว (ร้อยละ 13.90) อย่างไรก็ตามยังคงมีเกษตรกรบางส่วน (ร้อยละ 6.84) ยังคงใช้สารเคมี
เพียงอย่างเดียวในการท าเกษตรซึ่งสาขาที่มีการใช้สารเคมีเพียงอย่างเดียวในการท าเกษตรมากที่สุด คือ สาขา
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ร้อยละ 23.08) (ตารางท่ี 4.52) 
 

ตารางท่ี 4.52 การใช้สารเคมีท าการเกษตรของเกษตรกรสาขาพืชไร่ 

หน่วย : ร้อยละ 

รายการ 
ข้าว 

ข้าวโพด 
เลี้ยงสัตว์ 

มันส าปะหลัง อ้อยโรงงาน รวมทุกสาขา 

ESF DSF ESF DSF ESF DSF ESF DSF ESF DSF 

1. อินทรีย์และเคมี 69.39 81.46 77.78 69.23 83.33 80.43 81.25 95.83 74.42 82.05 

2. อินทรีย์ 12.24 13.90 11.11 7.69 16.67 6.52 18.75 4.17 13.95 11.11 

3. เคมี 18.37 4.64 11.11 23.08 0.00 13.05 0.00 0.00 11.63 6.84 
ที่มา : จากการส ารวจข้อมลู 
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(2.4) การมีความตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของ
ผู้บริโภค (มีความรู้หรือได้รับการอบรมเกี่ยวกับมาตรฐาน GAP GMP เกษตรอินทรีย์ หรือมาตรฐานอ่ืนๆ  
มีกระบวนการผลิตที่สอดคล้องกับมาตรฐาน GAP GMP เกษตรอินทรีย์ หรือมาตรฐานอื่นๆ) 

Existing Smart Farmer เกษตรกรร้อยละ 36.05 มีการพัฒนา
กระบวนการผลิตเพ่ือให้ได้มาตรฐานซึ่งมาตรฐานที่ได้รับ คือ มาตรฐาน GAP มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และ
มาตรฐานเมล็ดพันธุ์ ในจ านวนนี้สาขาที่ได้รับมาตรฐานมากที่สุดคือสาขาข้าว (ร้อยละ 59.18)  ส่วนเกษตรกร 
ร้อยละ 63.95 ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานใด ๆ เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 87.27 ไม่ต้องการขอรับ
มาตรฐาน ซึ่งเกษตรกรให้เหตุผลว่ามีความยุ่งยากในการขอรับ นอกจากนี้เกษตรกรบางส่วนร้อยละ 12.73 เคย
ขอมาตรฐานแล้วแต่ไม่ผ่านการรับรอง (ตารางท่ี 4.53) 

Developing Smart Farmer เกษตรกรร้อยละ 18.38 มีการ
พัฒนากระบวนการผลิตเพ่ือให้ได้มาตรฐานซึ่งมาตรฐานที่ได้รับ คือ มาตรฐาน GAP มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
และมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ในจ านวนนี้สาขาที่ได้รับมาตรฐานมากที่สุดคือสาขาข้าว (ร้อยละ 27.15) ส่วน
เกษตรกรร้อยละ 81.20 ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานใด ๆ เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 93.16 ไม่
ต้องการขอรับมาตรฐาน ซึ่งเกษตรกรให้เหตุผลว่ามีความยุ่งยากในการขอรับ นอกจากนี้เกษตรกรบางส่วนร้อย
ละ 6.84 เคยขอมาตรฐานแล้วแต่ไม่ผ่านการรับรอง (ตารางท่ี 4.53) 
 

ตารางท่ี 4.53 การได้รับการรับรองมาตรฐานของเกษตรกรสาขาพืชไร่ 

หน่วย : ร้อยละ 

รายการ 
ข้าว 

ข้าวโพด 
เลี้ยงสัตว์ 

มันส าปะหลัง อ้อยโรงงาน รวมทุกสาขา 

ESF DSF ESF DSF ESF DSF ESF DSF ESF DSF 

1. ได้รับมาตรฐานแล้ว 59.18 27.15 0.00 0.00 16.67 2.17 0.00 4.17 36.05 18.38 

2. อยู่ระหว่างการขอ 0.00 0.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.42 

3. ไม่ไดร้ับ 40.82 72.19 100.00 100.00 83.33 97.83 100.00 95.83 63.95 81.20 

  3.1 ไม่ต้องการขอรับ 95.00 91.74 33.33 76.92 100.00 100.00 100.00 95.65 87.27 93.16 

  3.2 เคยขอแล้วไม่ผ่าน 5.00 8.26 66.67 23.08 0.00 0.00 0.00 4.35 12.73 6.84 
ที่มา :จากการส ารวจข้อมลู 
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(2.5) มีความภูมิใจในความเป็นเกษตรกร (มีความมุ่งมั่นในการประกอบ
อาชีพการเกษตร มีความรักและหวงแหนพื้นที่และอาชีพทางการเกษตรไว้ให้รุ่นต่อไป มีความสุขและพึงพอใจ
ในการประกอบอาชีพการเกษตร) 

เกษตรกรในสาขาพืชไร่ทุกรายมีความรักในอาชีพและภูมิใจในความ
เป็นเกษตรกร โดยเฉพาะเกษตรกรในกลุ่ม ESF ทุกรายมีความมุ่งมั่นที่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมต่อไป แต่
ในกลุ่ม DSF มีเกษตรกรเพียงเล็กน้อยร้อยละ 0.85 ที่จ าเป็นต้องหยุดการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เนื่องจาก
มีอายุมาก และหันไปประกอบอาชีพนอกภาคเกษตร 

(2.6) การมีความรู้ในเรื่องที่ท าอยู่  (สามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอด
เทคโนโลยีหรือให้ค าแนะน า ปรึกษาให้กับผู้อื่นได้ สามารถเป็นเกษตรกรต้นแบบ หรือจุดเรียนรู้ให้กับผู้อื่น) 

ความพร้อมในการที่จะยกระดับเป็นเกษตรกร Smart Farmer ต้นแบบ  
ของเกษตรกรกลุ่ม ESF ในสาขาพืชไร่ พบว่า เกษตรกรร้อยละ 27.91 เคยเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ทาง  
การเกษตรมาก่อน โดยเฉพาะเกษตรกรในสาขาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ซึ่งเคยเป็นวิทยากรมาก่อนร้อยละ 66.67 และ
เกษตรกรร้อยละ 29.07 มีแปลงเกษตรที่เป็นจุดเรียนรู้/แหล่งศึกษาดูงาน ซึ่งสาขาที่เคยเป็นจุดเรียนรู้/แหล่ง
ศึกษาดูงานมากท่ีสุด คือ สาขาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ร้อยละ 44.44) อย่างไรก็ตาม จากการด าเนินงานโครงการใน
การส่งเสริม สนับสนุนเกษตรกรกลุ่ม ESF เพ่ือก้าวสู่การเป็น Smart Farmer ต้นแบบนั้น พบว่า เกษตรกรใน
สาขาพืชไร่ร้อยละ 40.70 ได้รับการพัฒนาทักษะด้านการถ่ายทอดความรู้ การเป็นวิทยากร โดยเฉพาะ
เกษตรกรในสาขามันส าปะหลังที่ได้รับการพัฒนาทักษะร้อยละ 58.33 และสาขาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ร้อยละ 
55.56 ส่วนเกษตรกรร้อยละ 59.30 ไม่ได้รับการพัฒนา เนื่องจากเกษตรกรไม่มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรม และคิดว่า
ตนเองยังไม่สามารถที่จะพัฒนาเป็นเกษตรกร Smart Farmer ต้นแบบได้ ซึ่งสาขาที่เกษตรกรไม่ได้รับการ
พัฒนาทักษะมากที่สุด คือ สาขาอ้อยโรงงาน (ร้อยละ 68.75) และสาขาข้าว (ร้อยละ 63.27) (ตารางที่ 4.54) 
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ตารางท่ี 4.54 ความพร้อมในการเป็น Smart Farmer ต้นแบบ ของเกษตรกรกลุ่ม ESF 

หน่วย : ร้อยละ 

รายการ ข้าว 
ข้าวโพด 
เลี้ยงสัตว์ 

มันส าปะหลัง อ้อยโรงงาน รวมทุกสาขา 

1. ได้รับเชิญเป็นวิทยากร      
1.1 เคย 26.53 66.67 25.00 12.50 27.91 

1.2 ไม่เคย 73.47 33.33 75.00 87.50 72.09 

2. แปลงเกษตรเป็นจุดเรียนรู้      
2.1 เคย 34.69 44.44 25.00 6.25 29.07 

2.2 ไม่เคย 65.31 55.56 75.00 93.75 70.93 

3. การได้รับการพัฒนาจากภาครัฐ      
3.1 ได้รับ 36.73 55.56 58.33 31.25 40.70 

3.2 ไม่ได้รับ 63.27 44.44 41.67 68.75 59.30 
ที่มา : จากการส ารวจข้อมลู 
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6.2) สาขาปาล์มน ้ามัน 
6.2.1) การพัฒนาเกษตรกรในสาขาปาล์มน ้ามัน 

Smart Farmer ต้นแบบ ได้รับการพัฒนาจากภาครัฐในรูปแบบต่างๆ โดย
ร้อยละ 80.00 ได้รับการศึกษาดูงานด้านต่างๆ เช่น เศรษฐกิจพอเพียง การแปรรูปปาล์มน ้ามันรองลงมา  
ร้อยละ 60.00 ได้รับการส่งเสริมให้เป็นวิทยากรบรรยายทางด้านการเกษตร เช่น การปลูกและดูแลรักษา  
ปาล์มน ้ามันเป็นต้น ร้อยละ 20.00 เป็นเจ้าของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 

 

Existing Smart Farmer ทุกรายได้รับการพัฒนาโดยการฝึกอบรมถ่ายทอด
ความรู้ในด้านการลดต้นทุนและการปลูกและดูแลรักษาพืช (ตารางที่ 4.55) และร้อยละ 50.00 ได้รับการถ่ายทอด
องค์ความรู้จากเกษตรกรต้นแบบ ซึ่งความรู้ที่ถ่ายทอด ได้แก่ ความรู้ด้านการปลูกพืชแบบผสมผสาน โรคและ
แมลงศัตรูพืช (ภาพที4่.16) 

Developing Smart Farmer ทุกรายได้รับการอบรมถ่ายทอดความรู้ในด้าน
ต่างๆ เช่นด้านการลดต้นทุน ด้านการปลูกและดูแลรักษาพืช ด้านการปรับปรุงบ้ารุงดิน (ตารางที่ 4.55) ร้อยละ 
38.10 ได้รับการพัฒนาโดยการพาไปศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง  และร้อยละ 59.09 ได้รับการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้จากเกษตรกรต้นแบบด้านการลดต้นทุน การปลูกและดูแลรักษาพืช 
 

ตารางท่ี 4.55 ประเภทความรู้ที่เกษตรกรสาขาปาล์มน ้ามันได้รับ 
หน่วย : ร้อยละ 

รายการ ESF DSF 
1. การลดต้นทุนการผลิต 100.00 85.71 
2. การปลูกและดูแลรักษาพืช 100.00 42.86 
3. การปรับปรุงบ้ารุงดิน - 4.76 
ที่มา : จากการส้ารวจข้อมลู 
หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ค้าตอบ 
 

6.2.2) การน้าความรู้ไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกรสาขาปาล์มน ้ามัน 
Smart Farmer ต้นแบบ ร้อยละ 80.00 ได้น้าความรู้ไปถ่ายทอดให้ผู้อื่น 

ร้อยละ 40.00 น้าความรู้ไปใช้ในการสร้างเครือข่ายเกษตรกร (เป็นที่รู้จักและมีเครือข่ายเพ่ิมขึ น) ร้อยละ 20.00 ใช้ใน
การพัฒนาการเกษตรให้มีความยั่งยืน 
 

Existing Smart Farmer ทุกรายน้าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาอาชีพของตนเอง (ภาพที่ 4.18) ซึ่งความรู้ที่น้าไปใช้ประโยชน์ คือ ความรู้ด้านการลดต้นทุนการผลิต  
โดยการผลิตปุ๋ยชีวภาพใช้ในแปลงเกษตร (ตารางท่ี 4.56) 
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Developing Smart Farmer ร้อยละ 90.48 น้ าความรู้ที่ ได้ รับ ไป ใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพของตนเอง ที่เหลือร้อยละ 9.52 ไม่ได้น้าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์เนื่องจาก
จดจ้าเนื อหาที่อบรมไม่ได้ในส่วนของการน้าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ประกอบด้วย (ตารางท่ี 4.56) 

ร้อยละ 68.42 เป็นความรู้ด้านการลดต้นทุนการผลิต 
ร้อยละ 36.84 ความรู้ด้านการปลูกและดูแลรักษาพืช 
ร้อยละ 21.50 การปรับปรุงบ้ารุงดิน 

 

ตารางท่ี 4.56 ความรู้ที่น้าไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกรสาขาปาล์มน ้ามัน 
หน่วย : ร้อยละ 

รายการ ESF DSF 
1. การลดต้นทุนการผลิต 100.00 68.42 
2. การปลูกและดูแลรักษาพืช - 36.84 
3. การปรับปรุงบ้ารุงดิน - 21.05 
ที่มา : จากการส้ารวจข้อมลู 
หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ค้าตอบ 

 

6.2.3) ผลที่เกิดขึ นจากการน้าความรู้ไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกร 
Existing Smart Farmer จากการที่ เกษตรกรทุ กรายที่ น้ าความรู้ ไป ใช้

ประโยชน์มีผลเกิดขึ น ดังนี  (ตารางที่ 4.57) 
ร้อยละ 50.00 สามารถแก้ปัญหาโรคระบาด/แมลงศัตรูพืชได้ 
ร้อยละ 50.00 มีต้นทุนการผลลิตลดลง โดยมีต้นทุนการผลิตลดลงเฉลี่ยไร่ละ 

1,000 บาท หรือลดลงร้อยละ 11.76 (ตารางที่ 4.58) โดยวิธีการลดการใช้ปุ๋ยเคมี หันมาใช้ปุ๋ยคอกและน ้าหมัก
ชีวภาพแทน (ตารางที่ 4.59) 

Developing Smart Farmer จากเกษตรกรร้อยละ 90.48 ที่น้าความรู้ไป
ใช้ มีผลเกิดขึ น ดังนี  (ตารางท่ี 4.57) 

ร้อยละ 89.47 สามารถแก้ปัญหาโรคระบาด/แมลงศัตรูพืชได้ 
ร้อยละ 47.37 ช่วยในการตัดสินใจลงทุนทางการเกษตร 
ร้อยละ 10.53 ต้นทุนการผลิตลดลงเฉลี่ยไร่ละ 1,200 บาท หรือลดลงร้อยละ 

14.63 (ตารางที ่4.59) โดยใช้วิธีการต่างๆ ได้แก่ ร้อยละ 84.21 ลดการใช้ปุ๋ยเคมี หันมาใช้ปุ๋ยคอก และน ้าหมัก
ชีวภาพ  ร้อยละ 26.32 ใช้แรงงานภายในครัวเรือน  ร้อยละ 5.26 ลดการใช้สารเคมีก้าจัดศัตรูพืช หันมาใช้สมุนไพร 
และสารชีวภัณฑท์ดแทน (ตารางที่ 4.60) 

ร้อยละ 15.79 ดินมีความอุดมสมบูรณ์ขึ น 
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ตารางท่ี 4.57 ผลจากการน้าความรู้ไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกรกลุ่ม ESF และ DSF สาขาปาล์มน ้ามัน 
หน่วย : ร้อยละ 

รายการ ESF DSF 
1. สามารถแก้ปัญหาโรคระบาด/แมลงศัตรูพืชได้ 50.00 89.47 
2. ช่วยในการตัดสินใจลงทุน - 47.37 
3. ดินมีความอุดมสมบูรณ์ - 15.79 
4. ต้นทุนการผลิตลดลง 50.00 10.53 
ที่มา : จากการส้ารวจข้อมลู 
หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ค้าตอบ 
 

ตารางที่ 4.58 การเปลี่ยนแปลงของค่าใช้จ่ายในการผลิตของเกษตรกรกลุ่ม ESF และ DSF สาขาปาล์มน ้ามัน 

รายการ 
ต้นทุนการผลิต (บาท/ไร่) 

ESF DSF 
1. ก่อนน้าความรู้ไปใช้ 8,500 8,200 
2. หลังน้าความรู้ไปใช้ 7,500 7,000 

ลดลง -1,000 -1,200 
ร้อยละ -11.76 -14.63 

ที่มา : จากการส้ารวจข้อมลู 
 

ตารางท่ี 4.59 วิธีการลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรกลุ่ม ESF และ DSF สาขาปาล์มน ้ามัน 
หน่วย : ร้อยละ 

รายการ ESF DSF 
1. ลดการใช้ปุ๋ยเคมี 100.00 84.21 
2. ใช้แรงงานภายในครัวเรือน - 26.32 
3. ลดการใช้สารเคมีก้าจัดศัตรูพืช - 5.26 
4. น้าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ - 5.26 
ที่มา : จากการส้ารวจข้อมลู 
หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ค้าตอบ 

 

6.2.4) ผลกระทบจากการพัฒนา พิจารณาตามตัวชี วัดหลักที่ ใช้ในการประเมิน
เกษตรกร 2 ด้าน ได้แก่ 

(1) รายได้ 
Smart Farmer ต้นแบบ ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ (ปีการเพาะปลูก 

2556/2557) เกษตรกรมีรายได้จากการท้าการเกษตรเฉลี่ยครัวเรือนละ 928,000.00 บาท และหลังเข้าร่วม
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โครงการฯ (ปีการเพาะปลูก 2558/2559) มีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนละ 1,030,000.00 บาท ซึ่งเพิ่มขึ นคิดเป็น
ร้อยละ 10.99 เนื่องจากราคาผลผลิตดีขึ น (ตารางที่ 4.60) 

Existing Smart Farmer ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ (ปีการเพาะปลูก 
2556/2557) เกษตรกรมีรายได้จากการท้าการเกษตรเฉลี่ยครัวเรือนละ 327,500.00 บาท และหลังเข้าร่วม
โครงการฯ (ปีการเพาะปลูก 2558/2559) มีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนละ 405,000.00 บาท ซึ่งเพิ่มขึ นคิดเป็น
ร้อยละ 23.66 เนื่องจากปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ น (ตารางที่ 4.60) 

Developing Smart Farmer ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ (ปีการเพาะปลูก 
2556/2557) เกษตรกรมีรายได้จากการท้าการเกษตรเฉลี่ยครัวเรือนละ 204,772.73 บาท และหลังเข้าร่วม
โครงการฯ (ปีการเพาะปลูก 2558/2559) มีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนละ 217,909.09 บาท ซึ่งเพิ่มขึ นคิดเป็น
ร้อยละ 6.42 เนื่องจากขยายพื นท่ีท้าการเกษตร และเพิ่มกิจกรรมทางการเกษตร (ตารางท่ี 4.60) 
 

ตารางท่ี 4.60 รายได้เฉลี่ยจากภาคการเกษตรของครัวเรือนเกษตรกรสาขาปาล์มน ้ามัน 
หน่วย : บาท/ครัวเรือน/ป ี

รายการ SFM ESF DSF 
1. ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ 928,000.00 327,500.00 204,772.73 
2. หลังเข้าร่วมโครงการฯ 1,030,000.00 405,000.00 217,909.09 

เพิ่มขึ น/ลดลง 102,000.00 77,500.00 13,136.36 
ร้อยละ 10.99 23.66 6.42 

ที่มา : จากการส้ารวจข้อมลู 

 
(2) ด้านคุณสมบัติพื นฐาน ของเกษตรกร 

(2.1) การมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ประกอบด้วย 
(2.1.1) ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล  ทั งจาก

เจ้าหน้าที่ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารอ่ืนๆ เช่น อินเตอร์เน็ต Mobile Phone Smart Phone 
จากการประเมินผล พบว่า 

Smart Farmer ต้นแบบ ทุกรายมีความสามารถในการเข้าถึง
แหล่งข้อมูลต่างๆมากที่สุดโดยเฉพาะแหล่งข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ เนื่องจากมีการติดต่อประสานงานตลอดเวลา 

Existing Smart Farmer ทุกรายศึกษาข้อมูลจากเจ้าหน้าที่
ภาครัฐรองลงมาศึกษาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต (Mobile Phone, Smart Phone) วิทยุ/โทรทัศน์  และการศึกษา 
ดูงานในสัดส่วนที่เท่ากัน คือ ร้อยละ 50.00 (ตารางท่ี 4.61) 

Developing Smart Farmer ศึกษาข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐ  
และวิทยุ/โทรทัศน์ในสัดส่วนที่เท่ากัน คือ ร้อยละ 59.09  เกษตรกรร้อยละ 31.82 ศึกษาจากเพ่ือน/เกษตรกร
ต้นแบบนอกจากนี  ศึกษาจากวารสารการเกษตร และจากประสบการณ์ตนเองในสัดส่วนที่เท่ากัน คือ  



97 

ร้อยละ 18.18  และศึกษาจากอินเตอร์เน็ต (Mobile Phone, Smart Phone) และพ่อแม่ในสัดส่วนที่
เท่ากัน คือ ร้อยละ 13.64 (ตารางที่ 4.61) 

 

ตารางที่ 4.61 การศึกษาข้อมูลเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจท้าการเกษตรของเกษตรกรสาขาปาล์มน ้ามัน 
หน่วย : ร้อยละ 

รายการ ESF DSF 
1. เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ 100.00 59.09 
2. อินเตอร์เน็ต (Mobile Phone Smart Phone) 50.00 13.64 
3. วิทยุ/โทรทัศน์ 50.00 59.09 
4. ศึกษาดูงาน 50.00 - 
5. เพ่ือน/เกษตรกรต้นแบบ - 31.82 
6. วารสารการเกษตร - 18.18 
7. ประสบการณ์ตนเอง - 18.18 
8. พ่อแม่  13.64 
ที่มา : การส้ารวจข้อมูล 
หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ค้าตอบ 

(2.1.2) การบันทึกข้อมูลมาประกอบการวิเคราะห์วางแผนก่อน
เริ่มด้าเนินการ และบริหารจัดการผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

Smart Farmer ต้นแบบ ร้อยละ 60.00 พิจารณาจากค้าแนะน้า
ของเจ้าหน้าที ่ ร้อยละ 40.00 ท้าความช้านาญ/ตามความถนัด  ซึ ่งเล็งเห็นว่าท้าให้ได้ผลผลิตสูงและมี
คุณภาพ ส่วนเกษตรกรที่มีการวางแผนตามการมีก้าไรสุทธิของผลผลิตแต่ละชนิด ซึ่งมาจากการจดบันทึก และ
การจัดท้าบัญชีครัวเรือน บัญชีฟาร์มการพิจารณาจากความเหมาะสมของชุดดิน และการผลิตร่วมกับเกษตรกร
รายอื่นๆ ของชุมชนมีสัดส่วนที่เท่ากัน คือ ร้อยละ 20.00 (ตารางที่ 4.62) 
 

ตารางท่ี 4.62 การบริหารจัดการแผนการผลิตของ Smart Farmer ต้นแบบสาขาปาล์มน ้ามัน 
รายการ ร้อยละ 

1. การมีตลาดรองรับ 100.00 
2. ตามค้าแนะน้าของเจ้าหน้าที่ 60.00 
3. ท้าความช้านาญ/ตามความถนัดของตน 40.00 
4. มีก้าไรสุทธิ/รายได้ดีกว่าการเกษตรสาขาอ่ืนๆ 20.00 
5. ความเหมาะสมของชุดดิน 20.00 
6. เน้นการผลิตร่วมกับเกษตรกรรายอื่นๆ ของชุมชน 20.00 
ที่มา : จากการส้ารวจข้อมลู 
หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ค้าตอบ 
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Existing Smart Farmer ทุกรายไม่ได้จดบันทึกข้อมูลการ
ผลิตการเก็บเกี่ยว และการจ้าหน่ายสินค้าเกษตรของครัวเรือน เพ่ือน้าไปใช้ในการวางแผนการผลิตเนื่องจากไม่มี
เวลาในส่วนของการจัดท้าบัญชี นั น เกษตรกรทุกรายไม่ได้จดบันทึกบัญชีครัวเรือน เช่นเดียวกัน เนื่องจากไม่มีเวลา
ที่จะท้าการจดบันทึก (ตารางที่ 4.63) 

 
Developing Smart Farmer ร้อยละ 54.55 มีการจดบันทึก

ข้อมูลการผลิต การเก็บเกี่ยว และการจ้าหน่ายสินค้าเกษตรของครัวเรือน เพื่อน้าไปใช้ในการวางแผนการ
ผลิต ส่วนเกษตรกรร้อยละ 45.45 ไม่ได้จดบันทึกเนื่องจากไม่มีเวลา จ้าไม่ได้ว่าต้นทุนเท่าไหร่ และมีความ
ยุ ่งยากในส่วนของการจัดท้าบัญชี นั น เกษตรกรร้อยละ 36.36 มีการจดบันทึกบัญชีครัวเรือน ซึ่งในจ้านวนนี  
ร้อยละ 62.50 ในปัจจุบันยังจดบันทึกอยู่ ร้อยละ 37.50 ไม่ได้จดบันทึกแล้ว  ส่วนเกษตรกรร้อยละ 63.64 ไม่ได้
จดบันทึกบัญชีครัวเรือนเนื่องจากรายจ่ายที่มากกว่ารายรับท้าให้ไม่อยากท้าการจดบันทึก และมีความยุ่งยาก 
(ตารางที่ 4.63) 

 

ตารางท่ี 4.63 การจดบันทึกของเกษตรกรสาขาปาล์มน ้ามัน 
หน่วย : ร้อยละ 

รายการ 
ESF DSF 

บันทึก ไม่บันทึก บันทึก ไม่บันทึก 
1. ข้อมูลการผลิตจนถึงการขาย - 100.00 54.55 45.45 
2. การท้าบัญชี - 100.00 36.36 63.64 

2.1 ท้าต่อเนื่องถึงปัจจุบัน - - 62.50 - 
2.2 เคยท้าแต่หยุดแล้ว - - 37.50 - 

ที่มา : จากการส้ารวจข้อมลู 
 

(2.2) การบริหารจัดการผลผลิตและการตลาด  (มีความสามารถใน
การบริหารจัดการปัจจัยการผลิต แรงงาน และทุน มีความสมารถในการเชื่อมโยงการผลิต และการตลาด
เพ่ือให้ขายผลผลิตได้ มีการจัดการของเหลือจากการผลิตที่มีประสิทธิภาพ) 

(2.2.1) การเชื่อมโยงการผลิตและการตลาด 
Smart Farmer ต้นแบบ มีการวางแผนจัดการผลผลิตเชื่อมโยงกับ

การตลาด โดยเกษตรกรทุกรายมีการก้าหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งเกษตรกรร้อยละ 80.00 เน้นที่ตลาด
ชุมชน/ตลาดท้องถิ่น (ลานปาล์ม) ร้อยละ 40.00 เน้นที่กลุ่มลูกค้าเกษตรอินทรีย์ (ในกรณีของพืชเสริม) และ 
มีการก้าหนดแนวทางการขายผลผลิต โดยเกษตรกรร้อยละ 75.00 ขายคนเดียว  ร้อยละ 25.00 รวมกลุ่มกันขาย 
นอกจากนี เกษตรกรร้อยละ 40.00 วางแผนการตลาดโดยการขอมาตรฐานสินค้า ซึ่ง ในจ้านวนนี เกษตรกรขอ
มาตรฐาน GAP มาตรฐาน Q  และมาตรฐาน Organic Thailand ในสัดส่วนที่เท่ากัน คือ ร้อยละ 50.00 ทั  งนี  
เพ่ือน้าไปสู่การหาลูกค้าที่จะรับซื อผลผลิตได้ง่ายขึ น (ตารางท่ี 4.64) 
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ตารางท่ี 4.64 การบริหารจัดการแผนการตลาดของ Smart Farmer ต้นแบบสาขาปาล์มน ้ามัน 
รายการ ร้อยละ 

1. ก้าหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 100.00 
1.1 ตลาดชุมชน/ตลาดท้องถิ่น (ลานปาล์ม) 80.00 
1.2 กลุ่มลูกค้าเกษตรอินทรีย์ (พืชเสริม) 40.00 

2. ก้าหนดแนวทางการขายผลผลิต 80.00 
2.1 ขายคนเดียว 75.00 
2.2 รวมกลุ่มกันขาย 25.00 

3. การขอมาตรฐานสินค้า 40.00 
3.1 มาตรฐาน GAP 50.00 
3.2 มาตรฐาน Q 50.00 
3.3 มาตรฐาน Organic Thailand 50.00 

ที่มา : จากการส้ารวจข้อมลู 
หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ค้าตอบ 

 

Existing Smart Farmer เกษตรกรเมื่อได้รับผลผลิตแล้วจะให้
พ่อค้ามารับซื อภายในสวนปาล์ม และน้าไปขายเองที่ลานปาล์ม หรือจุดรับซื ออื่นๆ ในสัดส่วนที่เท่ากัน คือ 
ร้อยละ 50.00 (ตารางท่ี 4.65) 

Developing Smart Farmer ร้อยละ 95.45 เมื่อได้ผลผลิตแล้วจะ
น้าไปขายเองที่ลานปาล์ม ร้อยละ 9.09 ให้พ่อค้ามารับซื อภายในสวน (ตารางที่ 4.65) 
 

ตารางท่ี 4.65 การขายผลผลิตของเกษตรกรสาขาปาล์มน ้ามัน 
หน่วย : ร้อยละ 

รายการ ESF DSF 
1. พ่อค้ามารับซื อภายในสวน 50.00 9.09 
2. น้าไปขายเองที่ลานปาล์ม 50.00 95.45 
ที่มา : จากการส้ารวจข้อมลู 
หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ค้าตอบ 
 

(2.2.2) การจัดการของเสียในฟาร์มที่มีประสิทธิภาพ (เศษพืชผล 
ภาชนะบรรจุสารเคมี มูลสัตว์) 

Smart Farmer ต้นแบบ ทุกรายมีการจัดการของเสียในฟาร์มด้วย
วิธีการต่างๆ ซึ่งร้อยละ 80.00 จัดการโดยท้าเป็นปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ ร้อยละ 60.00 น้าไปกองไว้ตามโคนต้นไม้ 
(ตารางท่ี 4.66) 
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Existing Smart Farmer ทุกรายน้าไปท้ าปุ๋ ยหมัก ปุ๋ ยชีวภาพ 
(ตารางท่ี 4.66) ส่วนการก้าจัดภาชนะใส่สารเคมี/ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารเคมี นั น เกษตรกรน้าไปฝังกลบ  
และน้าไปขายของเก่า ในสัดส่วนที่เท่ากัน คือ ร้อยละ 50.00 (ตารางที่ 4.67) 

Developing Smart Farmer เกษตรกรร้อยละ 81.82 น้าไปกอง
ไว้ตามโคนต้นไม้ และร้อยละ 22.73 น้าไปท้าปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ (ตารางที่ 4.66) ส่วนการก้าจัดภาชนะใส่
สารเคมี/ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารเคมี นั น ร้อยละ 65.00 น้าไปขายของเก่า เกษตรกรบางรายน้าไปฝังกลบ 
และทิ งรวมกับขยะทั่วไป ในสัดส่วนที่เท่ากัน คือ ร้อยละ 15.00 นอกจากนี อีกร้อยละ 10.00 น้าไปเผาท้าลาย 
(ตารางท่ี 4.67) 
 

ตารางท่ี 4.66 การจัดการของเหลือจากการผลิตของเกษตรกรสาขาปาล์มน ้ามัน 
หน่วย : ร้อยละ 

รายการ MSF ESF DSF 
1. ท้าปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ 80.00 100.00 22.73 
2. น้าไปกองไว้ตามโคนต้นไม้ 60.00 - 81.82 
ที่มา : จากการส้ารวจข้อมลู 
หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ค้าตอบ 
 

ตารางท่ี 4.67 วิธีการก้าจัดภาชนะใส่สารเคมีของเกษตรกรสาขาปาล์มน ้ามัน 
หน่วย : ร้อยละ 

วิธีการ ESF DSF 
1. ฝังกลบ 50.00 15.00 
2. น้าไปขาย 50.00 65.00 
3. ทิ งรวมกับขยะทั่วไป - 15.00 
4. เผาท้าลาย - 10.00 
ที่มา : จากการส้ารวจข้อมลู 
หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ค้าตอบ 
 

(2.3) ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม/สังคม (มีกระบวนการผลิตที่ไม่
ก่อให้เกิดมลภาวะ และไม่ท้าลายสิ่งแวดล้อม ลดการใช้สารเคมีในการท้าเกษตร) 

Existing Smart Farmer เกษตรกรทุกรายใช้สารเคมีร่วมกับสารอินทรีย์
ในการท้าเกษตร (ภาพที4่.19) 

Developing Smart Farmer ร้อยละ 81.82 ใช้สารเคมีร่วมกับ
สารอินทรีย์ในการท้าเกษตร ที่เหลือไม่ใช้สารเคมีเลยเนื่องจากต้องการลดต้นทุนการผลิต และใช้สารเคมีอย่างเดียว
ในสัดส่วนที่เท่ากัน คือ ร้อยละ 9.09 
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(2.4) การมีความตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของ
ผู้บริโภค (มีความรู้หรือได้รับการอบรมเกี่ยวกับมาตรฐาน GAP GMP เกษตรอินทรีย์ หรือมาตรฐานอ่ืนๆ มี
กระบวนการผลิตที่สอดคล้องกับมาตรฐาน GAP GMP เกษตรอินทรีย์ หรือมาตรฐานอื่นๆ) 

Existing Smart Farmer ทุกรายไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
เนื่องจากเกษตรกรทุกรายไม่ต้องการขอรับ (ตารางท่ี 4.68) 

Developing Smart Farmer ทุกรายไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
เนื่องจากเกษตรกรทุกรายไม่ต้องการขอรับ (ตารางที่ 4.68) 
 

ตารางที่ 4.68 การได้รับการรับรองมาตรฐานของเกษตรกรสาขาปาล์มน ้ามัน 
หน่วย : ร้อยละ 

รายการ ESF DSF 
1. ได้รับ 0.00 0.00 
2. ไม่ได้รับ 100.00 100.00 

2.1 ไม่ต้องการขอรับ 100.00 100.00 
2.2 เคยขอแล้วไม่ผ่าน - - 

ที่มา : จากการส้ารวจข้อมลู 
 

(2.5) มีความภูมิใจในความเป็นเกษตรกร (มีความมุ่งมั่นในการประกอบ
อาชีพการเกษตร มีความรักและหวงแหนพื นที่ และอาชีพทางการเกษตรไว้ให้รุ่นต่อไป มีความสุขและพึงพอใจ
ในการประกอบอาชีพเกษตร) 

Existing Smart Farmer ทุกรายมีความรัก ภูมิในในความเป็นเกษตรกร 
และมีความมุ่งม่ันทีจ่ะประกอบอาชีพเกษตรกรรมต่อไป 

Developing Smart Farmer ทุกรายมีความรัก ภูมิในในความเป็น
เกษตรกร และมีความมุ่งม่ันที่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมต่อไป 

(2.6) การมีความรู้ในเรื่องที่ท้าอยู่  (สามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอด
เทคโนโลยี หรือให้ค้าแนะน้าปรึกษาให้กับผู้อ่ืนได้ สามารถเป็นเกษตรกรต้นแบบหรือจุดเรียนรู้ให้กับผู้อ่ืน) 

ความพร้อมในการที่จะยกระดับขึ นเป็น Smart Farmer ต้นแบบ 
ของเกษตรกรกลุ่ม Existing Smart Farmer พบว่า เกษตรกรร้อยละ 50.00 เคยเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้
ทางด้านการเกษตรมาก่อนร้อยละ 50.00 มีแปลงเกษตรเป็นจุดเรียนรู้/แหล่งศึกษาดูงานอย่างไรก็ตาม จากการ
ด้าเนินงานโครงการในการส่งเสริมสนับสนุน Existing Smart Farmer เพ่ือก้าวสู่การเป็นเกษตรกรต้นแบบ นั น 
เกษตรกรไม่ได้เข้ารับการพัฒนาเพ่ือเป็น Smart Farmer ต้นแบบเนื่องจากเกษตรกรไม่มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรม 
(ตารางท่ี 4.69) 
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ตารางท่ี 4.69 ความพร้อมในการเป็น Smart Farmer ต้นแบบสาขาปาล์มน ้ามันของเกษตรกรกลุ่ม ESF 
รายการ ร้อยละ 

1. การเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ทางด้านการเกษตร  
1.1 เคย 50.00 
1.2 ไม่เคย 50.00 

2. มีแปลงเกษตรเป็นจุดเรียนรู้/แหล่งศึกษาดูงาน  
2.1 เคย 50.00 
2.2 ไม่เคย 50.00 

3. การได้รับการพัฒนาจากภาครัฐ  
3.1 ได้รับ 0.00 
3.2 ไม่ได้รับ 100.00 

ที่มา : จากการส้ารวจข้อมลู 
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6.3) สาขายางพารา 
6.3.1) การพัฒนาเกษตรกรในสาขาการผลิตยางพารา 

Smart Farmer ต้นแบบได้รับการพัฒนาจากภาครัฐในรูปแบบต่าง ๆ โดย
ร้อยละ 85.71 ได้รับการศึกษาดูงานด้านต่าง ๆ เช่น การรวมกลุ่มเกษตรกร เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ 
การลดต้นทุนการผลิต เป็นต้น ร้อยละ 71.43 ได้รับการส่งเสริมให้เป็นวิทยากรด้านการเกษตร เช่น ความรู้
ทั่วไปเกี่ยวกับยางพารา การลดต้นทุน การผลิตปุ๋ย เศรษฐกิจพอเพียง การปลูกข้าวอินทรีย์ เป็นต้น 

Existing Smart Farmer เกษตรกรทุกรายได้รับการพัฒนาโดยการอบรม
ถ่ายทอดความรู้ในหลักสูตรต่าง ๆ เช่น การลดต้นทุน (ร้อยละ 86.67) การปลูกและดูแลรักษาพืช (ร้อยละ 60.00)
ด้านมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร (ร้อยละ 13.33) ด้านเศรษฐกิจพอเพียง (ร้อยละ 6.67) และการท าแนวกันไฟ 
(ร้อยละ 6.67) (ตารางที่ 4.70) เกษตรกรร้อยละ 86.67 ได้รับการพัฒนาโดยเจ้าหน้าที่พาไปศึกษาดูงานด้านต่าง ๆ 
เช่น ตลาดยางพารา มาตรฐานสินค้าเศรษฐกิจพอเพียงและร้อยละ 84.62 ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
จาก Smart Farmer ต้นแบบด้านการลดต้นทุนโดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์  การรวมกลุ่มท าปุ๋ยหมักชีวภาพ การท า
สารชีวภัณฑ์ การปลูกข้าวปลอดสารเคมี การปลูกและดูแลรักษายางพารา 

Developing Smart Farmer เกษตรกรทุกรายได้รับการพัฒนาโดยการ
อบรมถ่ายทอดความรู้ ในหลักสูตรต่าง ๆ เช่น การลดต้นทุนการผลิต (ร้อยละ 69.23) การปลูกและดูแลรักษาพืช
(ร้อยละ 48.08) มาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร (ร้อยละ 5.77) และด้านเศรษฐกิจพอเพียง (ร้อยละ 5.77) 
(ตารางที่ 4.70)  เกษตรกรร้อยละ 25.00 ได้รับการพัฒนาโดยเจ้าหน้าที่พาไปศึกษาดูงานด้านต่าง ๆ เช่น การปลูก
และดูแลรักษายางพารา เศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่ การท าสารชีวภัณฑ์และการผสมปุ๋ยและเกษตรกร
ร้อยละ 37.70 ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จาก Smart Farmer ต้นแบบด้านการปลูกและดูแลรักษาพืช  
การลดต้นทุนการผลิตการขยายพันธุ์พืช การปรับปรุงบ ารุงดิน และมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร 
 

ตารางท่ี 4.70 ประเภทความรู้ที่เกษตรกรสาขายางพาราได้รับ 
หน่วย : ร้อยละ 

รายการ ESF DSF 
1. การลดต้นทุนการผลิต 86.67 69.23 
2. การปลูกและดูแลรักษาพืช 60.00 48.08 
3. มาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร 13.33 5.77 
4. เศรษฐกิจพอเพียง 6.67 5.77 
5. การท าแนวกันไฟ 6.67 - 
ที่มา : จากการส ารวจข้อมลู 
หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 
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6.3.2) การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกรสาขายางพารา 
Smart Farmer ต้นแบบ ร้อยละ 42.86 สามารถถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อ่ืนได้ 

ร้อยละ 28.57 มีการสร้างเครือข่ายเพ่ิมขึ้นและร้อยละ 14.29 สามารถเข้าถึงหน่วยงานต่างๆได้ง่ายขึ้น 
Existing Smart Farmer เกษตรกรทุกรายน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์

ในการพัฒนาอาชีพของตนเอง ซึ่งความรู้ที่ เกษตรกรทุกรายได้น าความรู้ด้านการลดต้นทุนการผลิตไปใช้
ประโยชน์รองลงมาร้อยละ 20.00 ด้านการปลูกและดูแลรักษาพืช ร้อยละ 6.67 ด้านการปรับปรุงบ ารุงดิน 

Developing Smart Farmer เกษตรกรร้อยละ 94.12 น าความรู้ที่ได้รับไป
ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพของตนเอง ส่วนที่เหลือร้อยละ 5.88 ไม่ได้น าไปใช้เนื่องจากไม่มีเวลาท า  
มีปัญหาด้านสุขภาพ และปลูกพืชต่างชนิดกับที่ได้รับความรู้ในส่วนของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์
ประกอบด้วย (ตารางท่ี 4.71) 

ร้อยละ 68.75 น าความรู้ด้านการลดต้นทุนการผลิตไปใช้ประโยชน์ 
ร้อยละ 31.25 ความรู้ด้านการปลูกและดูแลรักษาพืช 
ร้อยละ 4.17 ความรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
ร้อยละ 4.17 ด้านการรวมกลุ่มกันผลิตปุ๋ย 

 

ตารางที่ 4.71 ความรู้ที่น าไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกรสาขายางพารา 
หน่วย : ร้อยละ 

รายการ ESF DSF 
1. การลดต้นทุนการผลิต 100.00 68.75 
2. การปลูกและดูแลรักษาพืช 20.00 31.25 
3. การปรับปรุงบ ารุงดิน 6.67 - 
4. เศรษฐกิจพอเพียง - 4.17 
5. การรวมกลุ่มกันผลิตปุ๋ย - 4.17 
ที่มา : จากการส ารวจข้อมลู 
หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 
 

6.3.3) ผลที่เกิดขึ้นจากการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกร 
Existing Smart Farmer จากที่เกษตรกรทุกรายน าความรู้ไปใช้ประโยชน์มี

ผลเกิดข้ึนดังนี้ (ตารางท่ี 4.72) 
ร้อยละ 20.00 เกษตรกรมีผลผลิตเพิ่มขึ้นโดยมีผลผลิตเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไร่ละ 30 

กิโลกรัม หรือร้อยละ 12.00 (ตารางที่ 4.73) 
ร้อยละ 20.00 ค่าใช้จ่ายในการผลิตลดลงเฉลี่ยไร่ละ 783 บาท หรือร้อยละ 4.89 

(ตารางท่ี 4.73) โดยใช้วิธีการต่าง ๆ ได้แก่ ร้อยละ 83.33 ลดต้นทุนการผลิตโดยวิธีลดการใช้ปุ๋ยเคมี หันมาใช้ 
ปุ๋ยคอก และน้ าหมักชีวภาพแทน ร้อยละ 16.67 ใช้แรงงานภายในครัวเรือน (ตารางท่ี 4.74) 
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ร้อยละ 13.33 ดินมีความอุดมสมบูรณ์ขึ้น 
ร้อยละ 6.67 ช่วยให้สามารถตัดสินใจลงทุนทางการเกษตรได้ 
Developing Smart Farmer จากเกษตรกรร้อยละ 94.12 ที่น าความรู้ไป

ใช้ประโยชน์ มีผลเกิดข้ึน ดังนี้ (ตารางที่ 4.72) 
ร้อยละ 52.08 สามารถตัดสินใจลงทุนทางการเกษตรได้ดีขึ้น 
ร้อยละ 39.58 มีค่าใช้จ่ายในการผลิตลดลงเฉลี่ยไร่ละ 2,400 บาท หรือร้อยละ 14.98 

(ตารางท่ี 4.73) โดยใช้วิธีการต่าง ๆ ได้แก่ ร้อยละ 88.68 ลดต้นทุนการผลิตโดยวิธีลดการใช้ปุ๋ยเคมี หันมาใช้ 
ปุ๋ยคอก และน้ าหมักชีวภาพแทน  ร้อยละ 30.19 ใช้แรงงานภายในครัวเรือน  ร้อยละ 1.89 ลดการใช้สารเคมี
ก าจัดศัตรูพืช โดยการใช้สมุนไพร สารชีวภัณฑ์แทน (ตารางท่ี 4.74) 

ร้อยละ 37.50 สามารถแก้ปัญหาโรคระบาด/แมลงศัตรูพืชได้ 
ร้อยละ 14.58 ดินมีความอุดมสมบูรณ์ขึ้น 

 

ตารางท่ี 4.72 ผลจากการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกรสาขายางพารา 
หน่วย : ร้อยละ 

รายการ ESF DSF 
1. ผลผลิตดีขึ้น 20.00 - 
2. ค่าใช้จ่ายในการผลิตลดลง 20.00 39.58 
3. ดินมีความอุดมสมบูรณ์ 13.33 14.58 
4. ช่วยในการตัดสินใจลงทุน 6.67 52.08 
5. สามารถแก้ปัญหาโรคระบาด/แมลงศัตรูพืชได้ - 37.50 
ที่มา : จากการส ารวจข้อมลู 
หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 
 

ตารางที่ 4.73 การเปลี่ยนแปลงของค่าใช้จ่ายในการผลิตและผลผลิตเปรียบเทียบก่อนและหลังการน าความรู้ 
 ไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกรสาขายางพารา 

รายการ 
ค่าใช้จ่ายในการผลิต (บาท/ไร่) ผลผลิต (กิโลกรัม/ไร่) 

ESF DSF ESF DSF 
1. ก่อนน าความรู้ไปใช้ 16,022 16,022 250 - 
2. หลังน าความรู้ไปใช้ 15,239 13,622 280 - 

เพ่ิมข้ึน/ลดลง -783 -2,400 30 - 
ร้อยละ -4.89 -14.98 12.00 - 

ที่มา : จากการส ารวจข้อมลู 

 
 



106 

ตารางท่ี 4.74 วิธีการลดค่าใช้จ่ายในการผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรสาขายางพารา 
หน่วย : ร้อยละ 

รายการ ESF DSF 
1. ลดการใช้ปุ๋ยเคม ี 83.33 88.68 
2. ใช้แรงงานภายในครัวเรือน 16.67 30.19 
3. ลดการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช - 1.89 
ที่มา : จากการส ารวจข้อมลู 
หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 
 

6.3.4) ผลกระทบจากการพัฒนา พิจารณาตามตัวชี้วัดหลักที่ ใช้ในการประเมิน
เกษตรกร 2 ด้าน ได้แก่ 

(1) รายได้ 
Smart Farmer ต้นแบบ ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ (ปีการเพาะปลูก 2556/2557) 

เกษตรกรมีรายได้จากการท าการเกษตรเฉลี่ยครัวเรือนละ 572,857.14 บาท และหลังเข้าร่วมโครงการฯ  
(ปีการเพาะปลูก 2558/2559) มีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนละ 566,571.43 บาท ซึ่งลดลงคิดเป็นร้อยละ 1.10
เนื่องจากราคาผลผลิตตกต่ า (ตารางท่ี 4.75) 

Existing Smart Farmer ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ (ปีการเพาะปลูก 2556/2557) 
เกษตรกรมีรายได้จากการท าการเกษตรเฉลี่ยครัวเรือนละ 270,333.33 บาท และหลังเข้าร่วมโครงการฯ  
(ปีการเพาะปลูก 2558/2559) มีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนละ 208,666.67 บาท ซึ่งลดลงคิดเป็นร้อยละ 22.81 
เนื่องจากราคาผลผลิตตกต่ า (ตารางท่ี 4.75) 

Developing Smart Farmer ก่ อนเข้ าร่ วมโครงการฯ (ปี การเพาะปลู ก 
2556/2557) เกษตรกรมีรายได้จากการท าการเกษตรเฉลี่ยครัวเรือนละ 297,631.15บาท และหลังเข้าร่วม
โครงการฯ (ปีการเพาะปลูก 2558/2559) มีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนละ 199,742.62 บาท ซึ่งลดลงคิดเป็น
ร้อยละ 32.89 เนื่องจากราคาผลผลิตตกต่ า และยางพาราอายุมากท าให้ผลผลิตลดลง (ตารางที่ 4.75) 
 

ตารางท่ี 4.75 รายได้เฉลี่ยจากภาคการเกษตรของครัวเรือนเกษตรกรสาขายางพารา 
หน่วย : บาท/ครัวเรือน/ป ี

รายการ SFM ESF DSF 
1. ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ 572,857.14 270,333.33 297,631.15 
2. หลังเข้าร่วมโครงการฯ 566,571.43 208,666.67 199,742.62 

เพ่ิมข้ึน/ลดลง  -6,285.71 -61,666.66 -97,888.53 
ร้อยละ -1.10 -22.81 -32.89 

ที่มา : จากการส ารวจข้อมลู 
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(2) ด้านคุณสมบัติพื้นฐาน ของเกษตรกร 
(2.1) การมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ประกอบด้วย 

(2.1.1) ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล ทั้งจากเจ้าหน้าที่ 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารอ่ืนๆ เช่น อินเตอร์เน็ต Mobile Phone Smart Phone จากการ
ประเมินผล พบว่า 

Smart Farmer ต้นแบบ ทุกรายมีความสามารถในการเข้าถงึแหล่งข้อมูล
ต่างๆมากท่ีสุด โดยเฉพาะแหล่งข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ เนื่องจากมีการติดต่อประสานงานตลอดเวลา 

Existing Smart Farmer ร้อยละ 86.67 สามารถเข้าถึงข้อมูลจากหน้าที่
ภาครัฐ ร้อยละ 73.33 ใช้ข้อมูลจากวิทยุ/โทรทัศน์ ร้อยละ 40.00 เพ่ือน/เกษตรกรต้นแบบ ร้อยละ 33.33 
วารสารการเกษตร ร้อยละ 26.67 การศึกษาดูงาน ร้อยละ 6.67 สภาวะตลาดส่วนเกษตรกรที่ศึกษาข้อมูลจาก
อินเตอร์เน็ต (Mobile Phone, Smart Phone) และจากประสบการณ์ตนเองมีสัดส่วนที่เท่ากัน คือ ร้อยละ 
20.00 (ตารางที่ 4.76) 

Developing Smart Farmer ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล
ต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของเกษตรกร นั้น อยู่ในระดับใกล้เคียงกับเกษตรกร ในกลุ่ม Existing 
Smart Farmer โดยร้อยละ 80.33 ศึกษาข้อมูลจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ร้อยละ 26.23 วิทยุ/โทรทัศน์  
ร้อยละ 22.95 เพ่ือน/เกษตรกรต้นแบบร้อยละ 18.03 วารสารการเกษตร ร้อยละ 6.56 จากประสบการณ์
ตนเอง ส่วนเกษตรกรที่ศึกษาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต (Mobile Phone, Smart Phone) และพ่อแม่มีสัดส่วนที่
เท่ากัน คือ ร้อยละ 8.20 (ตารางท่ี 4.76) 
 

ตารางที่ 4.76 การศึกษาข้อมูลเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจท าการเกษตรของเกษตรกรสาขายางพารา 
หน่วย : ร้อยละ 

รายการ ESF DSF 
1. เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ 86.67 80.33 
2. วิทยุ/โทรทัศน์ 73.33 26.23 
3. เพ่ือน/เกษตรกรต้นแบบ 40.00 22.95 
4. วารสารการเกษตร 33.33 18.03 
5. การศึกษาดูงาน 26.67 - 
6. อินเตอร์เน็ต (Mobile Phone, Smart Phone) 20.00 8.20 
7. ประสบการณ์ตนเอง 20.00 6.56 
8. สภาวะตลาด 6.67 - 
9. พ่อแม ่ - 8.20 
ที่มา : จากการส ารวจข้อมลู 
หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 
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(2.1.2) การบันทึกข้อมูลมาประกอบการวิเคราะห์วางแผนก่อนเริ่ม
ด าเนินการ และบริหารจัดการผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

Smart Farmer ต้นแบบ มีการศึกษาข้อมูลต่างๆ ก่อนที่จะท าการ
ผลิต ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่พิจารณาจากปัจจัยของการมีตลาดรองรับ และท าความช านาญ/ตามความถนัดของ
ตนในสัดส่วนที่เท่ากัน คือ ร้อยละ 85.71 รองลงมาเกษตรกรร้อยละ 71.43 พิจารณาตามความเหมาะสมของ
สภาพแวดล้อม และความคุ้นเคยของสังคม/ชุมชน  ร้อยละ 42.86 พิจารณาจากก าไรสุทธิของผลผลิต 
แต่ละชนิด  ร้อยละ 28.57 พิจารณาตามความเหมาะสมของชุดดิน  ส่วนเกษตรกรร้อยละ 42.86 มีการวางแผนการ
ผลิตโดยพิจารณาจากปัจจัยอ่ืนๆ ได้แก่ การศึกษาข้อมูลของพืชที่จะปลูก ความมีประโยชน์ที่ หลากหลายของ
พืชที่ปลูก ศึกษาสต๊อกสินค้า (ตารางท่ี 4.77) 
 

ตารางท่ี 4.77 การบริหารจัดการแผนการผลิตของ Smart Farmer ต้นแบบ สาขายางพารา 
รายการ ร้อยละ 

1. การมีตลาดรองรับ 85.71 
2. ท าความช านาญ/ตามความถนัดของตน 85.71 
3. ตามภูมิสังคม 71.43 
4. มีก าไรสุทธิ/รายได้ดีกว่าการเกษตรสาขาอื่นๆ 42.86 
5. ความเหมาะสมของศักยภาพดิน 28.57 
6. พิจารณาจากปัจจัยอื่นๆ 42.86 
ที่มา : จากการส ารวจข้อมลู 
หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 

 

Existing Smart Farmer ร้อยละ 53.33 มีการจดบันทึกข้อมูลการผลิต 
การเก็บเกี่ยว และการจ าหน่ายสินค้าเกษตรของครัวเรือน เพ่ือน าไปใช้ในการวางแผนการผลิต ส่วนเกษตรกรร้อยละ 
46.67 ไม่ได้จดบันทึกเนื่องจากไม่มีเวลาในส่วนของการจัดท าบัญชีครัวเรือนนั้นเกษตรกรร้อยละ 73.33 มีการ 
จดบันทึกบัญชีครัวเรือน ในจ านวนนี้ร้อยละ 81.82 ปัจจุบันยังจดบันทึกอยู่ ร้อยละ 18.18 ไม่ได้จดบันทึกแล้ว  
ส่วนเกษตรกรร้อยละ 26.67 ไม่ได้จดบันทึกบัญชีครัวเรือนเนื่องจากไม่มี เวลาที่จะท าการจดบันทึก  
(ตารางท่ี 4.78) 

Developing Smart Farmer ร้อยละ 27.87 มีการจดบันทึกข้อมูล
การผลิต การเก็บเกี่ยว และการจ าหน่ายสินค้าเกษตรของครัวเรือน เพื่อน าไปใช้ในการวางแผนการผลิต 
ส่วนเกษตรกรร้อยละ 72.13 ไม่ได้จดบันทึกเนื่องจากไม่มีเวลา ต้องท ากิจกรรมทางการเกษตรอ่ืนๆในส่วนของ
การจัดท าบัญชีครัวเรือนนั้น เกษตรกรร้อยละ 21.31 มีการจดบันทึกบัญชีครัวเรือน ในจ านวนนี้ร้อยละ 61.54 
ในปัจจุบันยังจดบันทึกอยู่ ร้อยละ 38.46 ไม่ได้จดบันทึกแล้ว ส่วนเกษตรกรร้อยละ 78.69 ไม่ได้จดบันทึกบัญชี
ครัวเรือนเนื่องจากไม่มีเวลา และรายจ่ายมากกว่ารายรับท าให้ไม่ต้องการจดบันทึก (ตารางท่ี 4.78) 
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ตารางท่ี 4.78 การจดบันทึกของเกษตรสาขายางพารา 

รายการ 
ESF DSF 

บันทึก ไม่บันทึก บันทึก ไม่บันทึก 
1. ข้อมูลการผลิตจนถึงการขาย 53.33 46.67 27.87 72.13 
2. การท าบัญชี 73.33 26.67 21.31 78.69 

2.1 ท าต่อเนื่องถึงปัจจุบัน 81.82 - 61.54 - 
2.2 เคยท าแต่หยุดแล้ว 18.18 - 38.46 - 

ที่มา : จากการส ารวจข้อมลู 
 

(2.2) การบริหารจัดการผลผลิตและการตลาด (มีความสามารถในการบริหาร
จัดการปัจจัยการผลิต แรงงาน และทุน มีความสามารถในการเชื่อมโยงการผลิต และการตลาดเพ่ือให้ขาย
ผลผลิตได้ มีการจัดการของเหลือจากการผลิตที่มีประสิทธิภาพ) 

(2.2.1) การเชื่อมโยงการผลิตและการตลาด 
Smart Farmer ต้นแบบ เกษตรกรทุกรายมีการวางแผนจัดการ

ผลผลิตเชื่อมโยงกับการตลาด โดยก าหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่จะรับซื้อ ซึ่งเกษตรกรร้อยละ 57.14 เน้นที่กลุ่ม
สหกรณ์รับซื้อยางพารา สหกรณ์กองทุนสวนยาง/บริษัทเอกชน ร้อยละ 42.86 เน้นที่ตลาดชุมชน/ตลาดท้องถิ่น  
และได้ก าหนดแนวทางการขายผลผลิต โดยเกษตรกรร้อยละ 85.71 ขายคนเดียว ร้อยละ 28.57 รวมกลุ่มกันขาย 
(ตารางท่ี 4.79) 

 

ตารางท่ี 4.79 การบริหารจัดการแผนการตลาดของ Smart Farmer ต้นแบบ สาขายางพารา 
รายการ ร้อยละ 

1. ก าหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 100.00 
1.1 สหกรณร์ับซื้อยางพารา/สหกรณ์กองทุนสวนยาง และบริษัทเอกชน 57.14 
1.2 ตลาดชุมชน/ตลาดท้องถิ่น 42.86 

2. ก าหนดแนวทางการขายผลผลิต 100.00 
2.1 ขายคนเดียว 85.71 
2.2 รวมกลุ่มกันขาย 28.57 

ที่มา : จากการส ารวจข้อมลู 
หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 

 
Existing Smart Farmer ร้อยละ 75.00 เมื่อได้รับผลผลิตแล้ว

จะขายผลผลิตเองในชุมชน หรือขายให้พ่อค้าที่เข้ามาซื้อในพื้นที่ รองลงมาน าไปขายเองที่บริษัทเอกชนหรือ
จุดรับซื้ออ่ืน ๆ และขายสหกรณ์รับซื้อยางพารา/สหกรณ์กองทุนสวนยางในสัดส่วนที่เท่ากัน คือ ร้อยละ 12.50 
(ตารางท่ี 4.80) 
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Developing Smart Farmer ร้อยละ 72.13 เมื่อได้รับผลผลิตแล้ว
จะน าไปขายเองที่บริษัทเอกชนหรือจุดรับซื้ออ่ืน ๆ ร้อยละ 27.87 ขายผลผลิตเองในชุมชน ร้อยละ 11.48  
ขายสหกรณ์รับซื้อยางพารา/สหกรณ์กองทุนสวนยางและร้อยละ 1.64 รวมกลุ่มกันขาย (ตารางท่ี 4.80) 
 

ตารางที่ 4.80 การขายผลผลิตของเกษตรกรสาขายางพารา 
หน่วย : ร้อยละ 

รายการ ESF DSF 
1. ขายผลผลิตเองในชุมชน 75.00 27.87 
2. น าไปขายเองที่บริษัทเอกชน 12.50 72.13 
3. สหกรณ์รับซื้อยางพารา/สหกรณ์กองทุนสวนยาง 12.50 11. 48 
ที่มา : จากการส ารวจข้อมลู 
หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 

 

(2.2.2) การจัดการของเสียในฟาร์มที่มีประสิทธิภาพ (เศษพืชผล 
ภาชนะบรรจุสารเคมี มูลสัตว์) 

Existing Smart Farmer ร้อยละ 75.00 ก าจัดภาชนะใส่สารเคมี/
ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารเคมี โดยการน ากลับมาใช้ใหม่ เช่น กระสอบปุ๋ยน ามาใส่มูลสัตว์ ร้อยละ 25.00 
น าไปฝังกลบ และรอ้ยละ 8.33 เผาท าลาย (ตารางท่ี 4.81) 

Developing Smart Farmer ร้อยละ 66.67ก าจัดภาชนะใส่สารเคมี/
ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารเคมี โดยการน าไปขาย รองลงมาร้อยละ 25.49 น าไปฝังกลบ ร้อยละ 7.84 
ทิ้งรวมกับขยะทั่วไป และร้อยละ 3.92 เผาท าลาย (ตารางท่ี 4.81) 

 

ตารางท่ี 4.81 วิธีการก าจัดภาชนะท่ีบรรจุสารเคมีของเกษตรกรสาขายางพารา 
หน่วย : ร้อยละ 

รายการ ESF DSF 
1. น ากลับมาใช้ใหม่ 75.00 - 
2. ฝังกลบ 25.00 25.49 
3. เผาท าลาย 8.33 3.92 
4. ทิ้งรวมกับขยะทั่วไป - 7.84 
5. น าไปขาย - 66.67 
ที่มา : จากการส ารวจข้อมลู 
หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 
 

(2.3) ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม/สังคม (มีกระบวนการผลิตที่ไม่
ก่อให้เกิดมลภาวะ และไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม ลดการใช้สารเคมีในการท าเกษตร) 
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Existing Smart Farmer เกษตรกรร้อยละ 80.00 ใช้สารเคมี
ร่วมกับสารอินทรีย์ในการท าเกษตร รองลงมาร้อยละ 20.00 ไม่ใช้สารเคมีเลยเนื่องจากท าลายสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม 

Developing Smart Farmer เกษตรกรร้อยละ 78.69 ใช้สารเคมี
ร่วมกับสารอินทรีย์ในการท าเกษตร รองลงมาร้อยละ 16.39 ไม่ใช้สารเคมีเลยเนื่องจากท าการเกษตรแบบ
ปลอดสารเคมี ช่วยในการลดต้นทุน และรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ส่วนเกษตรกรร้อยละ 4.92 ใช้สารเคมี
เพียงอย่างเดียว 

(2.4) การมีความตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของ
ผู้บริโภค (มีความรู้หรือได้รับการอบรมเกี่ยวกับมาตรฐาน GAP GMP เกษตรอินทรีย์ หรือมาตรฐานอื่นๆ 
มีกระบวนการผลิตที่สอดคลองกับมาตรฐาน GAP GMP เกษตรอินทรีย์ หรือมาตรฐานอื่นๆ) 

Existing Smart Farmer เกษตรกรทุกรายไม่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานเนื่องจากเกษตรกรทุกรายไม่ต้องการขอรับ (ตารางท่ี 4.82) 

Developing Smart Farmer เกษตรกรท ุกราย ไม่ได้รับการ
รับรองมาตรฐานเนื่องจากเกษตรกรทุกรายไม่ต้องการขอรับ (ตารางท่ี4.82) 
 

ตารางท่ี 4.82 การได้รับการรับรองมาตรฐานของเกษตรกรสาขายางพารา 
หน่วย : ร้อยละ 

รายการ ESF DSF 
1. ได้รับ 0.00 0.00 
2. ไม่ได้รับ 100.00 100.00 

2.1 ไม่ต้องการขอรับ 100.00 100.00 
2.2 เคยขอแล้วไม่ผ่าน - - 

ที่มา : จากการส ารวจข้อมลู 

 
(2.5) มีความภูมิใจในความเป็นเกษตรกร (มีความมุ่งมั่นในการประกอบ

อาชีพการเกษตร มีความรักและหวงแหนพ้ืนที่ และอาชีพทางการเกษตรไว้ให้รุ่นต่อไป มีความสุขและพึงพอใจ
ในการประกอบอาชีพเกษตร) 

Existing Smart Farmer ทุกรายมีความรัก ความภูมิใจในความ
เป็นเกษตรกร และมีความมุ่งม่ันที่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมต่อไป 

Developing Smart Farmer มีความรัก ความภูมิใจในความเป็น
เกษตรกร โดยเกือบทุกราย หรือร้อยละ 98.36 จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมต่อไป ส่วนร้อยละ 1.64
จ าเป็นต้องหยุดการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เนื่องจากต้องเช่าที่ดิน มีปัญหาสุขภาพ และอยากเปลี่ยนอาชีพ 
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(2.6) การมีความรู้ในเรื่องที่ท าอยู่  (สามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอด
เทคโนโลยี หรือให้ค าแนะน าปรึกษาให้กับผู้อื่นได้ สามารถเป็นเกษตรกรต้นแบบหรือจุดเรียนรู้ให้กับผู้อ่ืน) 

ความพร้อมในการที่จะยกระดับขึ้นเป็น Smart Farmer  ต้นแบบ ของเกษตรกร
กลุ่ม Existing Smart Farmer พบว่า ร้อยละ 33.33 เคยเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ทางด้านการเกษตร 
มาก่อนและร้อยละ 40.00 มีแปลงเกษตรที่เคยเป็นจุดเรียนรู้/แหล่งศึกษาดูงาน  อย่างไรก็ตาม จากการ
ด าเนินงานโครงการในการส่งเสริมสนับสนุน Existing Smart Farmer เพ่ือก้าวสู่การเป็น Smart Farmer
ต้นแบบ นั้น ร้อยละ 56.25 ได้รับการพัฒนาทักษะการถ่ายทอดความรู้ การเป็นวิทยากร ส่วนเกษตรกร 
ร้อยละ 43.75 ไม่ได้รับการพัฒนาเนื่องจากเกษตรกรไม่มีความพร้อมในการพัฒนา และไม่มีเวลาเข้าร่วม
กิจกรรม (ตารางที่ 4.83) 
 

ตารางท่ี 4.83 ความพร้อมในการเป็น Smart Farmer ต้นแบบสาขายางพาราของเกษตรกรกลุ่ม ESF 
รายการ ร้อยละ 

1. การเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ทางด้านการเกษตร  
1.1 เคย 33.33 
1.2 ไม่เคย 66.67 

2. มีแปลงเกษตรเป็นจุดเรียนรู้/แหล่งศึกษาดูงาน  
2.1 มี 40.00 
2.2 ไมมี่ 60.00 

3. การได้รับการพัฒนาจากภาครัฐ  
3.1 ได้รับ 56.25 
3.2 ไม่ได้รับ 43.75 

ที่มา : จากการส ารวจข้อมลู 
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6.4) สาขาเกษตรผสมผสาน 
6.4.1) การพัฒนาเกษตรกรในสาขาเกษตรผสมผสาน 

Smart Farmer ต้นแบบ ได้รับการพัฒนาจากภาครัฐในรูปแบบต่างๆ 
โดยร้อยละ 75.00 ได้รับการส่งเสริมให้เป็นวิทยากรด้านการเกษตร เช่น การปลูกหน่อไม้นอกฤดู การปรับปรุง
บ ารุงดิน เศรษฐกิจพอเพียง บัญชีครัวเรือน เป็นต้น ร้อยละ 41.67 ได้รับการศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้
และประสบการณ์ด้านต่าง ๆ เช่น การจัดการดิน การพัฒนาดิน น  า และปุ๋ย และร้อยละ 33.33 ได้รับ
การส่งเสริมให้เป็นเป็นเจ้าของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 

Existing Smart Farmer ร้อยละ 89.19 ได้รับการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ 
ในหลักสูตรต่าง ๆ เช่นการลดต้นทุนการผลิต (ร้อยละ 48.48)  มาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร (ร้อยละ 21.21)  
การปลูกและดูแลรักษาพืช (ร้อยละ 18.18) การปลูกพืชแบบผสมผสาน (ร้อยละ 12.12) การเลี ยงสัตว์ (ร้อยละ 
9.09)  และการคัดเมล็ดพันธุ์ (ร้อยละ 3.03) (ตารางที่ 4.84)  เกษตรกรร้อยละ 48.65 ได้รับการน าไปศึกษาดูงาน 
เช่น การท าเกษตรแบบผสมผสานการท านาแบบอินทรีย์การท าเกษตรทฤษฎีใหม่การท าปุ๋ยหมักการลดต้นทุนการ
ผลิตและการเลี ยงสัตว์ เกษตรกรร้อยละ 86.84 ได้เรียนรู้จาก Smart farmer ต้นแบบในด้านต่างๆ ได้แก่ 
เศรษฐกิจพอเพียง การเลี ยงปลา การรักษาโรคปลาการลดต้นทุนการเลี ยงปลา และการเลี ยงกุ้ง 

Developing Smart Farmer ร้อยละ 97.92 ได้รับการฝึกอบรมถ่ายทอด
ความรู้ในหลักสูตรต่างๆ เช่น การลดต้นทุนการผลิต (ร้อยละ 82.98)  การปลูกและดูแลรักษาพืช (ร้อยละ 12.77)
มาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร (ร้อยละ 8.51) การผลิตเมล็ดพันธุ์ (ร้อยละ 4.26) และเศรษฐกิจพอเพียง 
(ร้อยละ 4.26) (ตารางที ่ 4.84) เกษตรกรร้อยละ 37.50 ได้ร ับการน าไปศึกษาดูงานด้านต่างๆ เช ่น 
เศรษฐกิจพอเพียง การท าเกษตรแบบผสมผสานการท าสวนปาล์มน  ามัน การบริหารจัดการน  า และการท านา
แบบลดต้นทุน  และเกษตรกรร้อยละ 54.55 ได้เรียนรู้จาก Smart farmer ต้นแบบ ในด้านต่างๆ ได้แก่ 
การลดต้นทุนการผลิต การปลูกและดูแลรักษาพืช การขยายพันธุ์พืช เศรษฐกิจพอเพียง การท าเกษตรอินทรีย์  
และการท าบัญชี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



114 

ตารางท่ี 4.84 ประเภทความรู้ที่เกษตรกรสาขาเกษตรผสมผสานได้รับ 
หน่วย : ร้อยละ 

รายการ ESF DSF 
1. การลดต้นทุนการผลิต 48.48 82.98 
2. มาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร 21.21 8.51 
3. การปลูกและดูแลรักษาพืช 18.18 12.77 
4. การปลูกพืชแบบผสมผสาน 12.12 - 
5. การเลี ยงสัตว์ 9.09 - 
6. การคัดเมล็ดพันธุ์ 3.03 - 
7. การผลิตเมล็ดพันธุ์ - 4.26 
8. เศรษฐกิจพอเพียง - 4.26 
ที่มา : จากการส ารวจข้อมลู 
หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 
 

6.4.2) การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกรสาขาเกษตรผสมผสาน 
Smart Farmer ต้นแบบ ร้อยละ 41.67 มีการสร้างเครือข่ายเพ่ิมขึ น ร้อยละ 

33.33 น าความรู้ไปถ่ายทอดแก่ผู้อ่ืน ร้อยละ 16.67 น าไปใช้สร้างอาชีพเสริม เพ่ิมรายได้เพ่ิมให้กับตนเอง และ
ร้อยละ 8.33 สามารถเข้าถึงหน่วยงานต่างๆ ได้ง่ายขึ น 

Existing Smart Farmer ร้อยละ 97.30 น าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาอาชีพของตนเองส่วนที่เหลือร้อยละ 2.70 ไม่ได้น าไปใช้ประโยชน์ เนื่องจากสภาพพื นที่ไม่
เหมาะสมในส่วนของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ประกอบด้วย (ตารางท่ี 4.85) 

ร้อยละ 63.89 การลดค่าใช้จ่ายในการผลิต 
ร้อยละ 16.67 การปลูกและดูแลรักษาพืช 
ร้อยละ 8.33 การปรับปรุงบ ารุงดิน 
ร้อยละ 5.56 การปลูกพืชให้ได้มาตรฐาน 
ร้อยละ 2.78 การปลูกพืชแบบผสมผสาน 
ร้อยละ 2.78 การท าบัญชีไปใช้ประโยชน์ 
Developing Smart Farmer ร้อยละ 91.49 น าความรู้ที่ ได้ รับ ไป ใช้

ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพของตนเอง ส่วนที่เหลือร้อยละ 8.51 ไม่ได้น าไปใช้ประโยชน์เนื่องจากไม่มีน  าใน
การเพาะปลูกพืช จดจ าเนื อหาที่อบรมไม่ได้ และใช้ปุ๋ยคอกอยู่แล้วจึงไม่ท าปุ๋ยหมัก ในส่วนของการน าความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ประกอบด้วย (ตารางที่ 4.85) 

ร้อยละ 83.72 การลดค่าใช้จ่ายในการผลิต 
ร้อยละ 4.65 การปลูกและดูแลรักษาพืช 
ร้อยละ 4.65 เศรษฐกิจพอเพียง 



115 

ร้อยละ 4.65 การปลูกพืชให้ได้มาตรฐาน 
ร้อยละ 4.65 การขยายพันธุ์พืช 
ร้อยละ 4.65 การท าบัญชี 
ร้อยละ 2.33 น าความรู้การเลี ยงสัตว์ 

 

ตารางท่ี 4.85 ความรู้ที่น าไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกรสาขาเกษตรผสมผสาน 
หน่วย : ร้อยละ 

รายการ ESF DSF 
1. การลดค่าใช้จ่ายในการผลิต 63.89 83.72 
2. การปลูกและดูแลรักษาพืช 16.67 4.65 
3. การปรับปรุงบ ารุงดิน 8.33 - 
4. การปลูกพืชให้ได้มาตรฐาน 5.56 4.65 
5. การปลูกพืชแบบผสมผสาน 2.78 - 
6. การท าบัญชี 2.78 4.65 
7. เศรษฐกิจพอเพียง - 4.65 
8. การขยายพันธุ์พืช - 4.65 
9. การเลี ยงสัตว์ - 2.33 
ที่มา : จากการส ารวจข้อมลู 
หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 

 

6.4.3) ผลที่เกิดขึ้นจากการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกรเกษตรผสมผสาน 
Existing Smart Farmer จากเกษตรกรร้อยละ 97.30 ที่น าความรู้ไปใช้

ประโยชน์ มีผลเกิดขึ น ดังนี  (ตารางที่ 4.86) 
ร้อยละ 55.00 ค่าใช้จ่ายในการผลิตลดลงเฉลี ่ยไร่ละ 1,092.27 บาท  

หรือร้อยละ 45.60 (ตารางที่ 4.87) โดยใช้วิธีการต่างๆ ได้แก่ ร้อยละ 80.49 ลดการใช้ปุ๋ยเคมี หันมาใช้ใช้ปุ๋ยคอก 
และน  าหมักชีวภาพแทน ร้อยละ 9.76 ลดจ านวนเมล็ดพันธุ์ปลูก เก็บเมล็ดพันธุ์ไว้เอง ร้อยละ 4.88 ลดการใช้
สารเคมีก าจัดศัตรูพืช (ใช้สมุนไพร สารชีวภัณฑ์) ร้อยละ 2.44 การใช้แรงงานภายในครัวเรือนและร้อยละ 2.44 
ตรวจวิเคราะห์ดินก่อนใช้ปุ๋ย (ตารางท่ี 4.88) 

ร้อยละ 47.50 สามารถแก้ปัญหาโรคระบาด/แมลงศัตรูพืชได้ 
ร้อยละ 30.00 ผลผลิตเพ่ิมขึ นเฉลี่ยไร่ละ 350.09 กิโลกรัม หรือเพ่ิมขึ นร้อยละ 

22.25 (ตารางที่ 4.87) 
ร้อยละ 27.50 ช่วยให้สามารถตัดสินใจลงทุนทางการเกษตร 
Developing Smart Farmer จากเกษตรกรร้อยละ 91.49 ที่น าความรู้ไป

ใช้ประโยชน์ มีผลเกิดขึ น ดังนี  (ตารางท่ี 4.86) 
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ร้อยละ 58.14 ค่าใช้จ่ายในการผลิตลดลงเฉลี่ยไร่ละ 980 บาท หรือลดลง 
ร้อยละ 35.82 (ตารางที่ 4.87) โดยใช้วิธีการต่างๆ ได้แก่ร้อยละ 74.60 ลดการใช้ปุ๋ยเคมี หันมาใช้ปุ๋ยคอก และ
น  าหมักชีวภาพแทน ร้อยละ 15.87 ใช้แรงงานภายในครัวเรือน ร้อยละ 12.70 ลดจ านวนเมล็ดพันธุ์ปลูก  
เก็บเมล็ดพันธุ์ไว้เอง ร้อยละ 7.94 ลดการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช (ใช้สมุนไพร สารชีวภัณฑ์) ร้อยละ 3.17 
ตรวจวิเคราะห์ดินก่อนใช้ปุ๋ย และร้อยละ 1.59 การไถกลบ ตากดิน (ตารางที่ 4.88) 

ร้อยละ 46.51 สามารถแก้ปัญหาโรคระบาด/แมลงศัตรูพืชได้ 
ร้อยละ 44.19 ช่วยให้สามารถตัดสินใจลงทุนทางการเกษตร 
ร้อยละ 11.63 ผลผลิตเพ่ิมขึ นเฉลี่ยไร่ละ 170 กิโลกรัม หรือเพ่ิมขึ นร้อยละ 

34.27 (ตารางที่ 4.87) 
 

ตารางท่ี 4.86 ผลจากการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกรสาขาเกษตรผสมผสาน 
หน่วย : ร้อยละ 

รายการ ESF DSF 
1. ค่าใช้จ่ายในการผลิตลดลง 55.00 58.14 
2. สามารถแก้ปัญหาโรคระบาด/แมลงศัตรูพืชได้ 47.50 46.51 
3. ผลผลิตเพิ่มขึ น 30.00 11.63 
4. ช่วยในการตัดสินใจลงทุน 27.50 44.19 
ที่มา : จากการส ารวจข้อมลู 
หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 
 

ตารางที่ 4.87 การเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายในการผลิตและผลผลิตเปรียบเทียบก่อนและหลังการน าความรู้ 
 ไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกรสาขาเกษตรผสมผสาน 

รายการ 
ค่าใช้จ่ายในการผลิต (บาท/ไร่) ผลผลิต (กิโลกรัม/ไร่) 

ESF DSF ESF DSF 
1. ก่อนน าความรู้ไปใช้ 2,395.45 2,870.00 1,573.09 496.00 
2. หลังน าความรู้ไปใช้ 1,303.18 1,890.00 1,923.18 666.00 

เพ่ิมขึ น/ลดลง -1,092.27 -980.00 350.09 170.00 
ร้อยละ -45.60 -34.15 22.25 34.27 

ที่มา : จากการส ารวจข้อมลู 
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ตารางท่ี 4.88 วิธีการลดค่าใช้จ่ายในการผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรสาขาเกษตรผสมผสาน 
หน่วย : ร้อยละ 

รายการ ESF DSF 
1. ลดการใช้ปุ๋ยเคม ี 80.49 74.60 
2. ลดจ านวนเมล็ดพันธุ์ปลูก 9.76 12.70 
3. ลดการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช 4.88 7.94 
4. ใช้แรงงานภายในครัวเรือน 2.44 15.87 
5. ตรวจวิเคราะห์ดินก่อนใช้ปุ๋ย 2.44 3.17 
6. ไถกลบ ตากดิน - 1.59 
7. ใช้ปุ๋ยพืชสดปรับปรุงบ ารุงดิน - 7.94 
ที่มา : จากการส ารวจข้อมลู 
หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 
 

6.4.4) ผลกระทบจากการพัฒนา พิจารณาตามตัวชี วัดหลักที่ใช้ในการประเมิน
เกษตรกร 2 ด้าน ได้แก่ 

(1) รายได้ 
Smart Farmer ต้นแบบ ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ (ปีการเพาะปลูก 2556/2557) 

เกษตรกรมีรายได้จากการท าการเกษตรเฉลี่ยครัวเรือนละ 239,166.67 บาท และหลังเข้าร่วมโครงการฯ  
(ปีการเพาะปลูก 2558/2559) มีรายได้เฉลี ่ยครัวเรือนละ 289,750.00 บาท ซึ่งเพิ ่มขึ  นคิดเป็นร้อยละ 
21.15 (ตารางท่ี 4.89) 

Existing Smart Farmer ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ (ปีการเพาะปลูก 2556/2557) 
เกษตรกรมีรายได้จากการท าการเกษตรเฉลี่ยครัวเรือนละ 304,337.50 บาท และหลังเข้าร่วมโครงการฯ  
(ปีการเพาะปลูก 2558/2559) มีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนละ 251,957.50 บาท ซึ่งลดลงคิดเป็นร้อยละ 17.21 
เนื่องจากประสบปัญหาภัยแล้ง (ตารางท่ี 4.89) 

Developing Smart Farmer ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ (ปีการเพาะปลูก 
2556/2557) เกษตรกรมีรายได้จากการท าการเกษตรเฉลี่ยครัวเรือนละ 197,915.63บาท และหลังเข้าร่วม
โครงการฯ (ปีการเพาะปลูก 2558/2559) มีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนละ 183,175.00 บาท ซึ่งลดลงคิดเป็น
ร้อยละ 7.45 เนื่องจากพืชที่ปลูกมีอายุมากให้ผลผลิตน้อย (ตารางท่ี 4.89) 
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ตารางท่ี 4.89 รายได้เฉลี่ยจากภาคการเกษตรของครัวเรือนเกษตรกรสาขาเกษตรผสมผสาน 
หน่วย : บาท/ครัวเรือน/ป ี

รายการ SFM ESF DSF 
1. ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ 239,166.67 304,337.50 197,915.63 
2. หลังเข้าร่วมโครงการฯ 289,750.00 251,957.50 183,175.00 

เพ่ิมขึ น/ลดลง  21.15 -17.21 -7.45 
ร้อยละ 50,583.33 -52,380.00 -14,740.63 

ที่มา : จากการส ารวจข้อมลู 
 

(2) ด้านคุณสมบัติพื้นฐาน ของเกษตรกรสาขาเกษตรผสมผสาน 
(2.1) การมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ประกอบด้วย 

(2.1.1) ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล ทั งจากเจ้าหน้าที่ 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารอ่ืนๆ เช่น อินเตอร์เน็ต Mobile Phone Smart Phone จากการ
ประเมินผล พบว่า 

Smart Farmer ต้นแบบ ทุกรายมีความสามารถในการเข้าถึง
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ มากทีสุ่ด โดยเฉพาะแหล่งข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ เนื่องจากมีการติดต่อประสานงานตลอดเวลา 

Existing Smart Farmer ร้อยละ 71.05 ศึกษาข้อมูลเพ่ือใช้
ประกอบการตัดสินใจจากผู้ที่มีประสบการณ์มาก่อน ร้อยละ 55.26 จากเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ส่วนเกษตรกรที่
ศึกษาข้อมูลจากวิทยุ/โทรทัศน์และวารสารการเกษตรมีสัดส่วนที่เท่ากัน คือ ร้อยละ 36.84 และเกษตรกร 
ร้อยละ 10.53 ศึกษาจากอินเตอร์เน็ต (Mobile Phone, Smart Phone) (ตารางท่ี 4.90) 

Developing Smart Farmer ร้อยละ 63.08 ศึกษาข้อมูลเพ่ือใช้
ประกอบการตัดสินใจจากผู้มีประสบการณ์มาก่อน ร้อยละ 60.00 จากเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ร้อยละ 30.77 จากวิทยุ/ 
โทรทัศน์ ร้อยละ 26.15 วารสารการเกษตร ร้อยละ 23.08 อินเตอร์เน็ต (Mobile Phone, Smart Phone) 
(ตารางท่ี 4.90) 
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ตารางที่ 4.90 การศึกษาข้อมูลเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจท าการเกษตรของเกษตรกรสาขาเกษตร 
       ผสมผสาน 

หน่วย : ร้อยละ 

รายการ ESF DSF 
1. ท าตามผู้มีประสบการณ์มาก่อน 71.05 63.08 
2. เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ 55.26 60.00 
3. วิทยุ/โทรทัศน์ 36.84 30.77 
4. วารสารการเกษตร 36.84 26.15 
5. อินเตอร์เน็ต (Mobile Phone  Smart Phone) 10.53 23.08 
ที่มา : จากการส ารวจข้อมลู 
หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 

 

(2.1.2) การบันทึกข้อมูลมาประกอบการวิเคราะห์วางแผนก่อน
เริ่มด าเนินการ และบริหารจัดการผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

Smart Farmer ต้นแบบ มีการวางแผนการผลิตโดยศึกษาข้อมูล
ต่างๆ หลายด้าน ได้แก่ ร้อยละ 83.33 วางแผนโดยพิจารณาข้อมูลทางการตลาด ผลผลิตจะต้องมีตลาดรองรับ 
และขายได้ราคาสูง ร้อยละ 58.33 พิจารณาจากก าไรสุทธิของผลผลิตแต่ละชนิด ร้อยละ 41.67 พิจารณาตาม
ความเหมาะสมของชุดดิน ร้อยละ 33.33 พิจารณาตามความเหมาะสมของสภาพแวดล้อม และความคุ้นเคยใน
สังคม (เป็นเกษตรกรที่ชุมชน/ท้องถิ่นส่วนใหญ่ท าสืบต่อกันมายาวนาน) ร้อยละ 25.00 ท าความช านาญ/
ตามความถนัดของตน  ร้อยละ 8.33 เน้นการผลิตร่วมกับเกษตรกรรายอ่ืน ๆ ของชุมชน  และร้อยละ 33.33  
มีการวางแผนการผลิตโดยพิจารณาจากปัจจัยอ่ืน ๆ ได้แก่ แรงงานภายในครัวเรือน การศึกษาข้อมูลของพืชที่ 
จะปลูก ความแตกต่างของสินค้าที่จะผลิต (ตารางท่ี 4.91) 
 

ตารางท่ี 4.91 การบริหารจัดการแผนการผลิตของ Smart Farmer ต้นแบบสาขาเกษตรผสมผสาน 
รายการ ร้อยละ 

1. การมีตลาดรองรับ 83.33 
2. มีก าไรสุทธิ/รายได้ดีกว่าการเกษตรสาขาอ่ืนๆ 58.33 
3. ความเหมาะสมของศักยภาพดิน 41.67 
4. ตามภูมิสังคม 33.33 
5. ท าความช านาญ/ตามความถนัดของตน 25.00 
6. เน้นการผลิตร่วมกับเกษตรกรรายอื่นๆ ของชุมชน 8.33 
7. พิจารณาจากปัจจัยอ่ืนๆ 33.33 
ที่มา : จากการส ารวจข้อมลู 
หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 
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Existing Smart Farmer ร้อยละ 42.50 มีการจดบันทึกข้อมูล 
การผลิต การเก็บเกี่ยว และการจ าหน่ายสินค้าเกษตรของครัวเรือน เพ่ือน าไปใช้ในการวางแผนการผลิต ส่วน
เกษตรกรร้อยละ 57.50 ไม่ได้จดบันทึกเนื่องจาก ไม่มีเวลา เหนื่อยจากการท างาน ในส่วนของการท าบัญชี
ครัวเรือน นั น เกษตรกรร้อยละ 57.50 ไม่ได้จดบันทึกบัญชีครัวเรือน เนื่องจาก ไม่มีเวลา รายจ่ายมากกว่า
รายรับเลยไม่อยากจดบันทึก และให้ลูกเป็นคนจดบันทึกให้ส่วนอีกร้อยละ 42.50 มีการจดบันทึกบัญชีครัวเรือน 
ในจ านวนนี ร้อยละ 82.35 ยังคงท าบัญชีต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน  และร้อยละ 17.65 เคยท าบัญชีแต่ปัจจุบันได้
หยุดลงแล้ว (ตารางท่ี 4.92) 

Developing Smart Farmer ร้อยละ 56.92 มีการจดบันทึก
ข้อมูลการผลิต การเก็บเกี่ยว และการจ าหน่ายสินค้าเกษตรของครัวเรือน เพ่ือน าไปใช้ในการวางแผนการผลิต  
ส่วนเกษตรกรร้อยละ 43.08 ไม่ได้จดบันทึกเนื่องจาก ไม่มีเวลา จ าไม่ได้ว่าต้นทุนเท่าไหร่ ในส่วนของการท า
บัญชีครัวเรือน นั น ร้อยละ 63.08 ไม่ได้จดบันทึกบัญชีครัวเรือนเนื่องจาก ไม่มีเวลา เขียนหนังสือไม่ได้ มีความ
ยุ่งยากส่วนอีกร้อยละ 36.92 มีการจดบันทึกบัญชีครัวเรือน ในจ านวนนี ร้อยละ 83.33 ยังคงท าบัญชีต่อเนื่อง
จนถึงปัจจุบันและร้อยละ 16.67 เคยท าบัญชีแต่ปัจจุบันได้หยุดลงแล้ว (ตารางท่ี 4.92) 
 

ตารางท่ี 4.92 การจดบันทึกของเกษตรกรสาขาเกษตรผสมผสาน 
หน่วย : ร้อยละ 

รายการ 
ESF DSF 

บันทึก ไม่บันทึก บันทึก ไม่บันทึก 
1. ข้อมูลการผลิตจนถึงการขาย 42.50 57.50 56.92 43.08 
2. การท าบัญชี 42.50 57.50 36.92 63.08 

2.1 ท าต่อเนื่องถึงปัจจุบัน 82.35 - 83.33 - 
2.2 เคยท าแต่หยุดแล้ว 17.65 - 16.67 - 

ที่มา : จากการส ารวจข้อมลู 
 

(2.2) การบริหารจัดการผลผลิตและการตลาด (มีความสามารถในการ
บริหารจัดการปัจจัยการผลิต แรงงาน และทุน มีความสมารถในการเชื่อมโยงการผลิต และการตลาดเพ่ือให้ขาย
ผลผลิตได้ มีการจัดการของเหลือจากการผลิตที่มีประสิทธิภาพ) 

(2.2.1) การเชื่อมโยงการผลิตและการตลาด 
Smart Farmer ต้นแบบ  ทุกรายมีการวางแผนการจัดการ

ผลผลิตเชื่อมโยงกับการตลาด โดยร้อยละ 66.67 วางแผนการผลิตด้วยการขอรับมาตรฐานสินค้า GAP 
มาตรฐาน Q  มาตรฐาน GMP ทั งนี เพ่ือน าไปสู่การหาลูกค้าที่จะรับซื อผลผลิตได้ง่ายขึ น โดยเกษตรกรร้อยละ 58.33 
ได้ก าหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ที่จะรับซื อผลผลิตไว้ คือ ร้อยละ 71.43 เน้นที่ตลาดชุมชน/ตลาดท้องถิ่น  
ร้อยละ 71.43 ลูกค้าในจังหวัดใกล้เคียง  และร้อยละ 28.57 เน้นขายตลาดในเมือง ซึ่งเมื่อเกษตรกรได้รับ
ผลผลิตแล้วร้อยละ 66.67 จะน าผลผลิตไปขายเองส่วนร้อยละ 33.33 รวมกลุ่มกันขาย (ตารางท่ี 4.93) 
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ตารางท่ี 4.93 การบริหารจัดการแผนการตลาดของ Smart Farmer ต้นแบบสาขาเกษตรผสมผสาน 
รายการ ร้อยละ 

1. การขอมาตรฐานสินค้า 66.67 
1.1 มาตรฐาน GAP 75.00 
1.2 มาตรฐาน Q 50.00 
1.3 มาตรฐาน GMP 12.50 

2. ก าหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 58.33 
2.1 ตลาดชุมชน/ตลาดท้องถิ่น 71.43 
2.2 ลูกค้าในจังหวัดใกล้เคียง 71.43 
2.3 ตลาดในเมือง 28.57 

3. ก าหนดแนวทางการขายผลผลิต 50.00 
3.1 ขายคนเดียว 66.67 
3.2 รวมกลุ่มกันขาย 33.33 

ที่มา : จากการส ารวจข้อมลู 
หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 

 

Existing Smart Farmer เมื่อได้รับผลผลิตเกษตรกรร้อยละ 57.14
จะน าผลผลิตไปขายเองในชุมชนหรือพ่อค้าที่เข้ามาซื อในพื นที่ร้อยละ 30.61 น าไปขายเองที่ตลาดหรือจุดรับ
ซื ออ่ืนๆส่วนร้อยละ 12.24 ขายผลผลิตให้กับ สหกรณ์การเกษตรโรงงาน ลานรับซื อ (ตารางท่ี 4.94) 

Developing Smart Farmer ร้อยละ 60.00 ขายผลผลิตเองใน
ชุมชน หรือพ่อค้าที่เข้ามาซื อในพื นที่ ร้อยละ 53.85 น าผลผลิตไปขายเองที่ตลาดร้อยละ 7.69 ขายผลผลิตให้กับ
สหกรณ์การเกษตรโรงงาน (ตารางท่ี 4.94) 
 

ตารางท่ี 4.94 การขายผลผลิตของเกษตรกรสาขาเกษตรผสมผสาน 
หน่วย : ร้อยละ 

รายการ ESF DSF 
1. ขายผลผลิตเองในชุมชน 57.14 60.00 
2. น าไปขายเองที่ตลาด 30.61 53.86 
3. สหกรณ์การเกษตร/โรงงาน/ลานรับซื อ 12.24 7.69 
ที่มา : จากการส ารวจข้อมลู 
หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 
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(2.2.2) การจัดการของเสียในฟาร์มที่มีประสิทธิภาพ (เศษพืชผล 
ภาชนะบรรจุสารเคมี มูลสัตว์) 

Smart Farmer ต้นแบบ ทุกรายจัดการโดยน ามาท าเป็นปุ๋ยหมัก 
ปุ๋ยชีวภาพ  ร้อยละ 25.00 น ามาท าเป็นพลังงาน ใช้เพ่ือการหุงต้ม ร้อยละ 16.67 น าไปเป็นอาหารสัตว์  (ตารางที่ 4.95) 

Existing Smart Farmer ร้อยละ 65.00 มีการจัดการเศษพืชผล 
และมูลสัตว์ ซึ่งเป็นของเสียในฟาร์มด้วยการน าไปท าปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ ร้อยละ 25.00 น าไปเผา/ฝังกลบ  
ร้อยละ 17.50 ปล่อยย่อยสลายตามธรรมชาติ  และร้อยละ 2.50 น าไปแปรรูป (ตารางที่ 4.95) ในส่วนของ
ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารเคมีเกษตรกรร้อยละ 75.86 ก าจัดผลิตภัณฑ์ด้วยการน าไปขาย  ร้อยละ 24.14 
น าไปฝังกลบ  ร้อยละ 6.90 เผาท าลาย  และร้อยละ 3.45 ทิ งรวมกับขยะท่ัวไป (ตารางท่ี 4.96) 

Developing Smart Farmer มีการจัดการเศษพืชผล และมูลสัตว์
ในฟาร์ม ด้วยการท าปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ และปล่อยย่อยสลายตามธรรมชาติในสัดส่วนที่เท่ากัน คือ ร้อยละ 53.85  
เกษตรกรร้อยละ 18.46 น าไปเผา/ฝังกลบ และร้อยละ 7.69 น าไปแปรรูป (ตารางที่ 4.95) ในส่วนของ
ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารเคมี นั น เกษตรกรร้อยละ 51.22 น าไปขาย รองลงมาน าไปฝังกลบ และทิ งรวม
กับขยะทั่วไป ในสัดส่วนที่เท่ากัน คือร้อยละ 21.95  และร้อยละ 17.07 เผาท าลาย (ตารางที่ 4.96) 
 

ตารางท่ี 4.95 การจัดการของเหลือจากการผลิตของเกษตรกรสาขาเกษตรผสมผสาน 
 หน่วย : ร้อยละ 

รายการ SFM ESF DSF 
1. ท าปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ 100.00 65.00 53.85 
2. ท าพลังงาน 25.00 - - 
3. น าไปเป็นอาหารสัตว์ 16.67 - - 
4. เผา/ฝังกลบ - 25.00 18.46 
5. ปล่อยทิ งให้ย่อยสลายเองตามธรรมชาติ - 17.50 53.85 
6. น าไปแปรรูป - 2.50 7.69 
ที่มา : จากการส ารวจข้อมลู 
หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 
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ตารางท่ี 4.96 วิธีการก าจัดภาชนะท่ีบรรจุสารเคมีของเกษตรกรสาขาเกษตรผสมผสาน 
หน่วย : ร้อยละ 

รายการ ESF DSF 
1. น าไปขาย 75.86 51.22 
2. ฝังกลบ 24.14 21.95 
3. เผาท าลาย 6.90 17.07 
4. ทิ งรวมกับขยะท่ัวไป 3.45 21.95 
ที่มา : จากการส ารวจข้อมลู 
หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 

(2.3) ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม/สังคม (มีกระบวนการผลิตที่ไม่
ก่อให้เกิดมลภาวะ และไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม ลดการใช้สารเคมีในการท าเกษตร) 

Existing Smart Farmer ร้อยละ 70.00 ลดการใช้สารเคมีโดยหันมา
ใช้สารอินทรีย์ร่วมกับสารเคมีในการท าเกษตร ร้อยละ 27.50 ท าการผลิตโดยไม่ใช้สารเคมีแต่อย่างใดเนื่องจาก
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ต้องการรักษาสภาพดิน เพ่ือความปลอดภัยของผู้บริโภคและตนเอง และเป็นการลดต้นทุน
การผลิต  อย่างไรก็ตาม ยังคงมีเกษตรกรบางส่วนร้อยละ 2.50 ใช้สารเคมีอย่างเดียวท าการเกษตร 

Developing Smart Farmer ร้ อ ยละ  60.00 ใช้ ส าร เคมี ร่ วมกั บ
สารอินทรีย์ในการท าเกษตร  ร้อยละ 36.92 ไม่ใช้สารเคมีเลยเนื่องจากเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ต้องการรักษา
สภาพดิน เพ่ือความปลอดภัยของผู้บริโภคและตนเอง และลดต้นทุนการผลิต และมีราคาแพง  และร้อยละ 3.08 
ใช้สารเคมีอย่างเดียว 

(2.4) การมีความตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของ
ผู้บริโภค (มีความรู้หรือได้รับการอบรมเกี่ยวกับมาตรฐาน GAP GMP เกษตรอินทรีย์ หรือมาตรฐานอ่ืนๆ มี
กระบวนการผลิตที่สอดคลองกับมาตรฐาน GAP GMP เกษตรอินทรีย์ หรือมาตรฐานอื่นๆ) 

Existing Smart Farmer ร้อยละ 40.00 ผลผลิตได้รับการรับรอง
มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐาน GAP (ร้อยละ 62.50) มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (ร้อยละ 37.50) เกษตรกรร้อยละ 7.50 
อยู่ระหว่างการขอมาตรฐาน  ส่วนร้อยละ 52.50 ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานเนื่องจากส่วนใหญ่ (ร้อยละ 95.24)
ไม่ต้องการขอรับ  และบางส่วน (ร้อยละ 4.76) เคยขอแล้วแตไ่ม่ผ่าน (ตารางท่ี 4.97) 

Developing Smart Farmer ร้อยละ 32.30 ผลผลิตได้รับการรับรอง
มาตรฐาน ได้แก่ ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP (ร้อยละ 76.19) มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (ร้อยละ 9.53) 
มาตรฐาน Q (ร้อยละ 9.52) มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) (ร้อยละ 4.76) เกษตรกรร้อยละ 3.08 อยู่
ระหว่างการขอมาตรฐาน  ส่วนร้อยละ 64.62 ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานเนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่  
(ร้อยละ 92.86) ไม่ต้องการขอรับ และบางส่วน (ร้อยละ 7.14) เคยขอแล้วแตไ่ม่ผ่าน (ตารางท่ี 4.97) 
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ตารางท่ี 4.97 การได้รับการรับรองมาตรฐานของเกษตรกรสาขาเกษตรผสมผสาน 
หน่วย : ร้อยละ 

รายการ ESF DSF 
1. ได้รับ 40.00 32.30 

1.1 GAP 62.50 76.19 
1.2 เกษตรอินทรีย์ 37.50 9.53 
1.3 Q - 9.52 
1.4 มผช. - 4.76 

2. อยู่ระหว่างการขอ 7.50 3.08 
3. ไม่ได้รับ 52.50 64.62 

3.1 ไม่ต้องการขอรับ 95.24 92.86 
3.2 เคยขอแล้วไม่ผ่าน 4.76 7.14 

ที่มา : จากการส ารวจข้อมลู 
 

(2.5) มีความภูมิใจในความเป็นเกษตรกร  (มีความมุ่งมั่นในการ
ประกอบอาชีพการเกษตร มีความรักและหวงแหนพื นที่ และอาชีพทางการเกษตรไว้ให้รุ่นต่อไป มีความสุขและ
พึงพอใจในการประกอบอาชีพเกษตร) 

Existing Smart Farmer ทุกรายมีความรัก ความภูมิใจในความเป็น
เกษตรกร และมีความมุ่งม่ันที่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมต่อไป 

Developing Smart Farmer มีความรักและความภูมิใจในความเป็น
เกษตรกร โดยเกือบทุกราย ร้อยละ 96.92 จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมต่อไป  ส่วนร้อยละ 3.08 จ าเป็นต้อง
หยุดประกอบอาชีพเกษตรกรรม เนื่องจากต้องเช่าที่ดิน และมีปัญหาสุขภาพ 
 

(2.6) การมีความรู้ในเรื่องที่ท าอยู่ (สามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอด
เทคโนโลยี หรือให้ค าแนะน าปรึกษาให้กับผู้อื่นได้ สามารถเป็นเกษตรกรต้นแบบหรือจุดเรียนรู้ให้กับผู้อ่ืน) 

ความพร้อมในการที่จะยกระดับขึ นเป็น Smart Farmer ต้นแบบ ของ
เกษตรกรกลุ่ม Existing Smart Farmer พบว่า ร้อยละ 34.15 เคยเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ทางด้าน
การเกษตรมาก่อน และร้อยละ 55.00 มีแปลงเกษตรที่เคยเป็นจุดเรียนรู้/แหล่งศึกษาดูงาน  อย่างไรก็ตามจาก
การด าเนินงานโครงการในการส่งเสริม สนับสนุน Existing Smart Farmer เพ่ือก้าวสู่การเป็น Smart Farmer 
ต้นแบบ นั นร้อยละ 54.29 ได้รับการพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ และการสร้างแปลงตัวอย่างส่วน
ร้อยละ 45.71 ไม่ได้รับการพัฒนาเนื่องจากไม่มีแปลงตัวอย่าง และไม่มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรม (ตารางที่ 4.98) 
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ตารางที่ 4.98 ความพร้อมในการเป็น Smart Farmer ต้นแบบสาขาเกษตรผสมผสานของเกษตรกรกลุ่ม ESF 
รายการ ร้อยละ 

1. การเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ทางด้านการเกษตร  
1.1 เคย 34.15 
1.2 ไม่เคย 65.85 

2. แปลงเกษตรเป็นจุดเรียนรู้/แหล่งศึกษาดูงาน  
2.1 เคย 55.00 
2.2 ไม่เคย 45.00 

3. การได้รับการพัฒนาจากภาครัฐ  
3.1 ได้รับ 54.29 
3.2 ไม่ได้รับ 45.71 

ที่มา: จากการส ารวจข้อมลู 
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6.5) สาขา Young Smart Farmer (YSF) 
6.5.1) การพัฒนาเกษตรกรในสาขา Young Smart Farmer 

Smart Farmer ต้นแบบ เกษตรกรได้รับการพัฒนาจากภาครัฐในรูปแบบ
ต่างๆ โดยร้อยละ 77.78 ได้รับการพาไปศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ และประสบการณ์ เช่น การผลิตข้าว
อินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่  เกษตรผสมผสานและการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ร้อยละ 55.56 ได้รับการส่งเสริมเป็น
วิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตร เช่น การปลูกและแปรรูปข้าว การสร้างแรงบันดาลใจ การท าเกษตร
อินทรีย์ การวางระบบน  า เป็นต้น  และร้อยละ 11.11 เป็นเจ้าของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (ศพก.) 

Existing Smart Farmer ร้อยละ 87.50 ได้รับการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้
ในหลักสูตรต่างๆ เช่น การต้นทุนการผลิต (ร้อยละ 42.86) การเลี ยงสัตว์ (ร้อยละ 28.57) การปลูกและดูแล
รักษาพืช (ร้อยละ 14.29) การปรับปรุงบ ารุงดิน (ร้อยละ 14.29) (ตารางที่ 4.99) เกษตรกรร้อยละ 62.50 ได้รับการ
พาไปศึกษาดูงานด้านต่าง ๆ เช่นเศรษฐกิจพอเพียงการท านา 1 ไร่ 1 แสน เป็นต้นและร้อยละ 50.00 ได้รับการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้จาก Smart Farmer ต้นแบบด้านต่าง ๆ ได้แก่ วิธีการท านาการประยุกต์ใช้เครื่องมือทางการ
เกษตรและเศรษฐกิจพอเพียง 

Developing Smart Farmer ทุกรายได้รับการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ใน
หลักสูตรต่าง ๆ เช่นการปลูกและดูแลรักษาพืช (ร้อยละ 60.00) การลดต้นทุนการผลิต (ร้อยละ 40.00)
มาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร (ร้อยละ 6.67) (ตารางที่ 4.99) ทุกรายได้รับการพาไปศึกษาดูงานด้านต่าง ๆ 
เช่น การท าเกษตรอินทรีย์ การท านาปลอดสารเคมี การเพาะเห็ดการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ และการท าสาร 
ชีวภัณฑ์และร้อยละ 66.67 ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จาก Smart Farmer ต้นแบบ ด้านต่าง ๆ ได้แก่ การ
ลดต้นทุนการผลิต การปลูกและดูแลรักษาพืช การปรับปรุงบ ารุงดิน การท าเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น  
 

ตารางท่ี 4.99 ประเภทความรู้ที่เกษตรกรสาขา YSF ได้รับ 
หน่วย : ร้อยละ 

รายการ ESF DSF 
1. การลดต้นทุนการผลิต 42.86 40.00 
2. การเลี ยงสัตว์ 28.57 - 
3. การปลูกและดูแลรักษาพืช 14.29 60.00 
4. การปรับปรุงบ ารุงดิน 14.29 - 
5. มาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร - 6.67 
ที่มา : จากการส ารวจข้อมลู 
หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 
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6.5.2) การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกรสาขา Young Smart Farmer 
Smart Farmer ต้นแบบ ร้อยละ 77.78 น าความรู้ไปใช้ในการสร้างเครือข่าย

เกษตรกรร้อยละ 44.44 น าความรู้ไปถ่ายทอดแก่ผู้อ่ืน ร้อยละ 33.33 สร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้กับตนเอง
และร้อยละ 11.11 เข้าถึงหน่วยงานต่าง ๆ ได้ง่ายขึ น 

Existing Smart Farmer ร้อยละ 88.89 น าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาอาชีพของตนเอง ส่วนที่เหลือร้อยละ 11.11 ไม่ได้น าไปใช้ประโยชน์ เนื่องจากความรู้ที่ได้รับไม่
ตรงกับกิจกรรมที่ท าอยู่ในส่วนของความรู้ที่น าไปใช้ประโยชน์ ประกอบด้วย (ตารางท่ี 4.100) 

ร้อยละ 87.50 การลดต้นทุนการผลิต 
ร้อยละ 12.50 การปลูกและดูแลรักษาพืช 
Developing Smart Farmer ร้อยละ 80.00 น าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ 

ในการพัฒนาอาชีพของตนเอง ส่วนที่เหลือร้อยละ 20.00 ไม่ได้น าไปใช้ประโยชน์ในส่วนของความรู้ที่น าไปใช้
ประโยชน์ ประกอบด้วย (ตารางท่ี 4.100) 

ร้อยละ 100.00 การลดต้นทุนการผลิต 
ร้อยละ 25.00 การปลูกและดูแลรักษาพืช 
ร้อยละ 25.00 การปลูกพืชให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน 

 

ตารางท่ี 4.100 ความรู้ที่น าไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกรสาขา YSF 
หน่วย : ร้อยละ 

รายการ ESF DSF 
1. การลดต้นทุนการผลิต 87.50 100.00 
2. การปลูกและดูแลรักษาพืช 12.50 25.00 
3. การปลูกพืชให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน - 25.00 
ที่มา : จากการส ารวจข้อมลู 
หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 
 

6.5.3) ผลที่เกิดขึ้นจากการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกรสาขา Young 
Smart Farmer 

Existing Smart Farmer จากเกษตรกรร้อยละ 88.89 ที่น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
มีผลเกิดขึ น ดังนี  (ตารางท่ี 4.101) 

ร้อยละ 44.44 สามารถตัดสินใจลงทุนทางการเกษตร 
ร้อยละ 44.44 สามารถแก้ปัญหาโรคระบาด/แมลงศัตรูพืชได้ 
ร้อยละ 22.22 ผลผลิต เพ่ิมขึ น เฉลี่ยไร่ละ 155 กิ โลกรัม หรือ เพ่ิมขึ น 

ร้อยละ 22.30 (ตารางที่ 4.101) 
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ร้อยละ 22.22 ค่าใช้จ่ายในการผลิตลดลงเฉลี่ยไร่ละ 1,250 บาท หรือลดลง
ร้อยละ 35.71(ตารางที่ 4.102) โดยใช้วิธีการต่างๆ ได้แก่ ร้อยละ 50.00 ลดการใช้ปุ๋ยเคมี หันมาใช้ปุ๋ยคอก 
และน  าหมักชีวภาพแทนร้อยละ 16.67 ใช้แรงงานภายในครัวเรือน  ลดจ านวนเมล็ดพันธุ์ปลูก เก็บเมล็ดพันธุ์ไว้เอง 
และเพาะพันธุ์สัตว์เองร้อยละ 8.33 ลดการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช (ใช้สมุนไพร สารชีวภัณฑ์)  และใช้ปุ๋ยพืชสด
ปรับปรุงบ ารุง (ตารางท่ี 4.103) 

ร้อยละ 33.33 ได้รับผลอ่ืนๆ ได้แก่ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ และได้รับความรู้ที่
หลากหลาย 

Developing Smart Farmer จากเกษตรกรร้อยละ 80.00 ที่น าความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ มีผลเกิดขึ น ดังนี  (ตารางท่ี 4.101) 

ร้อยละ 75.00 ค่าใช้จ่ายในการผลิตลดลงเฉลี่ยไร่ละ 500 บาท หรือลดลง 
ร้อยละ 37.50 (ตารางที่ 4.102) โดยใช้วิธีการต่าง ๆ ได้แก่ ร้อยละ 83.33 ลดต้นทุนการผลิตโดยวิธีลดการใช้
ปุ๋ยเคมี และหันมาใช้ปุ๋ยคอก และน  าหมักชีวภาพแทนร้อยละ 16.67 ใช้แรงงานภายในครัวเรือน ลดจ านวน
เมล็ดพันธุ์ปลูก เก็บเมล็ดพันธุ์ไว้เอง  และการน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ (ตารางท่ี 4.103) 

ร้อยละ 75.00 สามารถแก้ปัญหาโรคระบาด/แมลงศัตรูพืชได้ 
ร้อยละ 50.00 ผลผลิตเพ่ิมขึ นเฉลี่ยไร่ละ 1,025 กิโลกรัม หรือเพ่ิมขึ นร้อยละ 

37.27 (ตารางที่ 4.102) 
ร้อยละ 25.00 ช่วยให้สามารถตัดสินใจลงทุนทางการเกษตร 

 

ตารางท่ี 4.101 ผลจากการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกรสาขา YSF 
หน่วย : ร้อยละ 

รายการ ESF DSF 
1. ช่วยในการตัดสินใจลงทุน 44.44 25.00 
2. สามารถแก้ปัญหาโรคระบาด/แมลงศัตรูพืชได้ 44.44 75.00 
3. ผลผลิตเพ่ิมขึ น 22.22 50.00 
4. ต้นทุนการผลิตลดลง 22.22 75.00 
5. อ่ืนๆ 33.33 - 
ที่มา : จากการส ารวจข้อมลู 
หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 
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ตารางที่ 4.102 การเปลี่ยนแปลงของค่าใช้จ่ายในการผลิตและผลผลิตเปรียบเทียบก่อนและหลังการน าความรู้ 
ไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกรสาขา YSF 

รายการ 
ค่าใช้จ่ายในการผลิต (บาท/ไร่) ผลผลิต (กิโลกรัม/ไร่) 

ESF DSF ESF DSF 
1. ก่อนน าความรู้ไปใช้ 3,500.00 2,000.00 695.00 2,750.00 
2. หลังน าความรู้ไปใช้ 2,250.00 1,250.00 850.00 3,775.00 

เพ่ิมขึ น/ลดลง -1,250 -750.00 155.00 1,025.00 
ร้อยละ -35.71 -37.50 22.30 37.27 

ที่มา : จากการส ารวจข้อมลู 
 

ตารางท่ี 4.103 วิธีการลดค่าใช้จ่ายในการผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรสาขา YSF 
หน่วย : ร้อยละ 

รายการ ESF DSF 
1. ลดการใช้ปุ๋ยเคมี 50.00 83.33 
2. ใช้แรงงานภายในครัวเรือน 16.67 16.67 
3. ลดจ านวนเมล็ดพันธุ์ปลูก 16.67 16.67 
4. ลดการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช 8.33 - 
5. ใช้ปุ๋ยพืชสดปรับปรุงบ ารุงดิน 8.33 - 
6. น าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ - 16.67 
ที่มา : จากการส ารวจข้อมลู 
หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 
 

6.5.4) ผลกระทบจากการพัฒนา พิจารณาตามตัวชี วัดหลักที่ ใช้ในการประเมิน
เกษตรกร 2 ด้าน ได้แก่ 

(1) รายได้ 
Smart Farmer ต้นแบบ ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ (ปีการเพาะปลูก 2556/2557) 

เกษตรกรมีรายได้จากการท าการเกษตรเฉลี่ยครัวเรือนละ 448,500.00 บาท  และหลังเข้าร่วมโครงการฯ  
(ปีการเพาะปลูก 2558/2559) มีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนละ 455,444.44  บาท  ซึ่งเพ่ิมขึ นคิดเป็นร้อยละ 1.55 
เนื่องจากเพ่ิมกิจกรรมการเพาะปลูก (ตารางท่ี 4.104) 

Existing Smart Farmer ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ (ปีการเพาะปลูก 2556/2557) 
เกษตรกรมีรายได้จากการท าการเกษตรเฉลี่ยครัวเรือนละ 690,000.00บาท  และหลังเข้าร่วมโครงการฯ  
(ปีการเพาะปลูก 2558/2559) มีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนละ 356,111.11 บาท  ซึ่งลดลงคิดเป็นร้อยละ 48.39 
เนื่องจากประสบกับปัญหาภัยแล้งลดพื นที่การเพาะปลูก และราคาผลผลิตตกต่ า (ตารางท่ี 4.104) 
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Developing Smart Farmer ก่ อนเข้ าร่ วมโครงการฯ  (ปี การเพาะปลู ก 
2556/2557) เกษตรกรมีรายได้จากการท าการเกษตรเฉลี่ยครัวเรือนละ 176,800.00 บาท และหลังเข้าร่วม
โครงการฯ (ปีการเพาะปลูก 2558/2559) มีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนละ 155,520.00 บาท  ซึ่งลดลงคิดเป็นร้อยละ 
12.04 เนื่องจากประสบปัญหาภัยแล้ง และลดพื นที่การเพาะปลูก (ตารางท่ี 4.104) 
 

ตารางท่ี 4.104 รายได้เฉลี่ยจากภาคการเกษตรของครัวเรือนเกษตรกรสาขา Young Smart Farmer 
หน่วย : บาท 

รายการ SFM ESF DSF 
1. ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ 448,500.00 690,000.00 176,800.00 
2. หลังเข้าร่วมโครงการฯ 455,444.44 356,111.11 155,520.00 

เพ่ิมขึ น/ลดลง  6,944.44 -333,888.89 -21,280.00 
ร้อยละ 1.55 -48.39 -12.04 

ที่มา : จากการส ารวจข้อมลู 
 

(2) ด้านคุณสมบัติพื้นฐาน ของเกษตรกร 
(2.1) การมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ประกอบด้วย 

(2.1.1) ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล ทั งจากเจ้าหน้าที่ 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารอ่ืน ๆ เช่น อินเตอร์เน็ต Mobile Phone Smart Phoneจากการ
ประเมินผล พบว่า 

Smart Farmer ต้นแบบ ทุกรายมีความสามารถในการเข้าถึง
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ มากทีสุ่ด โดยเฉพาะแหล่งข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ เนื่องจากมีการติดต่อประสานงานตลอดเวลา 

Existing Smart Farmer ร้อยละ 50.00 สามารถเข้าถึงข้อมูล
จากเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ร้อยละ 37.50 วิทยุ/โทรทัศน์ ร้อยละ 25.00 วารสารการเกษตร ร้อยละ 12.50 
อินเตอร์เน็ต (Mobile Phone, Smart Phone) (ตารางท่ี 4.105) 

Developing Smart Farmer ทุกรายสามารถเข้าถึงข้อมูลจาก
เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ร้อยละ 66.67 ใช้ข้อมูลจากวิทยุ/โทรทัศน์ ร้อยละ 50.00 จากวารสารการเกษตร ร้อยละ 
16.67 จากอินเตอร์เน็ต (Mobile Phone, Smart Phone (ตารางท่ี 4.105) 
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ตารางท่ี 4.105 การศึกษาข้อมูลเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจท าการเกษตรของเกษตรกรสาขา YSF 
หน่วย : ร้อยละ 

รายการ ESF DSF 
1. เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ 50.00 100.00 
2. วิทยุ/โทรทัศน์ 37.50 66.67 
3. วารสารการเกษตร 25.00 50.00 
4. อินเตอร์เน็ต (Mobile Phone, Smart Phone) 12.50 16.67 
ที่มา : จากการส ารวจข้อมลู 
หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 
 

(2.1.2) การบันทึกข้อมูลมาประกอบการวิเคราะห์วางแผนก่อน
เริ่มด าเนินการ และบริหารจัดการผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

Smart Farmer ต้นแบบ มีความโดดเด่นในการวางแผนการผลิต 
โดยศึกษาข้อมูลต่าง ๆ หลายด้าน ได้แก่ ร้อยละ 55.56 วางแผนการผลิตโดยพิจารณาข้อมูลทางการตลาด 
ผลผลิตนั น ๆ จะต้องมีตลาดรองรับ และขายได้ราคาสูง ร้อยละ 44.44 พิจารณาตามความเหมาะสมของ
สภาพแวดล้อม และความคุ้นเคยของสังคม/ชุมชน ร้อยละ 33.33 วางแผนการผลิตในสิ่งที่ตนมีความถนัด/
ความช านาญ ร้อยละ 33.33 พิจารณาจากก าไรสุทธิของผลผลิตแต่ละชนิด ร้อยละ 11.11 พิจารณาตามความ
เหมาะสมของชุดดิน ร้อยละ 11.11 เน้นการผลิตร่วมกับเกษตรกรรายอื่น ๆ (ตารางท่ี 4.106) 
 

ตารางท่ี 4.106 การบริหารจัดการแผนการผลิตของ Smart Farmer ต้นแบบสาขา YSF 
รายการ ร้อยละ 

1. การมีตลาดรองรับ 55.56 
2. ตามภูมิสังคม 44.44 
3. ท าความช านาญ/ตามความถนัดของตน 33.33 
4. มีก าไรสุทธิ/รายได้ดีกว่าการเกษตรสาขาอ่ืนๆ 33.33 
5. ความเหมาะสมของศักยภาพดิน 11.11 
6. เน้นการผลิตร่วมกับเกษตรกรรายอื่นๆ ของชุมชน 11.11 
ที่มา : จากการส ารวจข้อมลู 
หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 
 

Existing Smart Farmer ร้อยละ 55.56 มี การจดบั นทึ กข้ อมู ล 
การผลิต การเก็บเกี่ยว และการจ าหน่ายสินค้าเกษตรของครัวเรือน เพ่ือน าไปใช้ในการวางแผนการผลิต   
ส่วนเกษตรกรร้อยละ 44.44 ไม่ได้จดบันทึกเนื่องจากใช้ประสบการณ์ในการท าแทนการจดบันทึกในส่วนของ
การจัดท าบัญชีครัวเรือน นั น ร้อยละ 55.56 ไม่ได้จดบันทึกบัญชีครัวเรือน โดยให้เหตุผลว่ามีรายจ่ายมากกว่า
รายรับท าให้ไม่ต้องการจดบันทึกส่วนอีกร้อยละ 44.44 มีการจดบันทึกบัญชีครัวเรือน ซึ่ง ในจ านวนนี  
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ร้อยละ 75.00 ยังคงท าบัญชีต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ร้อยละ 25.00 เคยท าบัญชีแต่ปัจจุบันได้หยุดลงแล้ว 
(ตารางที่ 4.107) 

Developing Smart Farmer ร้อยละ 66.67 มีการจดบันทึก
ข้อมูลการผลิต การเก็บเกี่ยว และการจ าหน่ายสินค้าเกษตรของครัวเรือน เพ่ือน าไปใช้ในการวางแผนการผลิต  
ส่วนเกษตรกร ร้อยละ 33.33 ไม่ได้จดบันทึกเนื่องจากเหนื่อยจากการทท างานเลยท าให้ไม่ต้องการจดบันทึก
ในส่วนของการจัดท าบัญชีครัวเรือน นั นร้อยละ 50.00 มีการจดบันทึกบัญชีครัวเรือน ซึ่งเกษตรกรทุกรายใน
ปัจจุบันยังจดบันทึกอยู่  ส่วนเกษตรกรร้อยละ 50.00 ไม่ได้จดบันทึกบัญชีครัวเรือนเนื่องจาก การปฏิบัติยุ่งยาก 
และไม่มีเวลา (ตารางท่ี 4.107) 
 

ตารางท่ี 4.107 การจดบันทึกของเกษตรกรสาขา YSF 
หน่วย : ร้อยละ 

รายการ 
ESF DSF 

บันทึก ไม่บันทึก บันทึก ไม่บันทึก 
1. ข้อมูลการผลิตจนถึงการขาย 55.56 44.44 66.67 33.33 
2. การท าบัญชี 44.44 55.56 50.00 50.00 

2.1 ท าต่อเนื่องถึงปัจจุบัน 75.00 - 100.00 - 
2.2 เคยท าแต่หยุดแล้ว 25.00 - - - 

ที่มา : จากการส ารวจข้อมลู 

 
(2.2) การบริหารจัดการผลผลิตและการตลาด (มีความสามารถในการ

บริหารจัดการปัจจัยการผลิต แรงงาน และทุน มีความสมารถในการเชื่อมโยงการผลิต และการตลาดเพ่ือให้ขาย
ผลผลิตได้ มีการจัดการของเหลือจากการผลิตที่มีประสิทธิภาพ) 

(2.2.1) การเชื่อมโยงการผลิตและการตลาด 
Smart Farmer ต้นแบบ ทุกรายมีการวางแผนจัดการผลผลิต

เชื่อมโยงกับการตลาด โดยเกษตรกรร้อยละ 88.89 ก าหนดกลุ่มลูกค้าที่จะรับซื อผลผลิตไว้ คือ ร้อยละ 75.00 
เน้นที่ตลาดชุมชน/ตลาดท้องถิ่น  ร้อยละ 12.50 ขายตลาดในเมือง  ร้อยละ 12.50 ห้างสรรพสินค้า  ส่วนเกษตรกร
ร้อยละ 37.50 เน้นที่กลุ่มลูกค้าอ่ืนๆ ได้แก่ กลุ่มลูกค้าสายใยรัก กลุ่มคนรักสุขภาพ และตลาดต่างประเทศโดย
เกษตรกรร้อยละ 88.89 ยังได้ก าหนดแนวทางการขายผลผลิตด้วย กล่าวคือ เกษตรกรร้อยละ 50.00 เมื่อได้รับ
ผลผลิตแล้วจะน าผลผลิตไปขายด้วยตนเอง ส่วนที่ เหลือรวมกลุ่มกันขายนอกจากนี เกษตรกรร้อยละ 55.56 
วางแผนขอรับมาตรฐานสินค้า GAP มาตรฐาน Q และมาตรฐาน Organic Thailand  เพื่อน าไปสู่การหา
ลูกคา้ที่จะรับซื อผลผลิตได้ง่ายขึ น (ตารางท่ี 4.108) 
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ตารางท่ี 4.108 การบริหารจัดการแผนการตลาดของ Smart Farmer ต้นแบบสาขา YSF 
รายการ ร้อยละ 

1. ก าหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 88.89 
1.1 ตลาดชุมชน/ตลาดท้องถิ่น 75.00 
1.2 ตลาดในเมือง 12.50 
1.3 ห้างสรรพสินค้า 12.50 
1.4 กลุ่มลูกค้าอ่ืน ๆ 37.50 

2. ก าหนดแนวทางการขายผลผลิต 88.89 
2.1 ขายคนเดียว 50.00 
2.2 รวมกลุ่มกันขาย 50.00 

3. การขอมาตรฐานสินค้า 55.56 
3.1 มาตรฐาน GAP 60.00 
3.2 มาตรฐาน Q 20.00 
3.3 มาตรฐาน Organic Thailand 20.00 

ที่มา : จากการส ารวจข้อมลู 
หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 

 

Existing Smart Farmer เมื่อได้รับผลผลิตเกษตรกรร้อยละ 50.00 
จะน าผลผลิตไปขายเองในชุมชน หรือให้ขายให้พ่อค้าที่เข้ามาซื อในพื นที่ส่วนที่เหลือน าไปขายเองที่ตลาด 
หรือจุดรับซื ออ่ืน ๆ (ตารางท่ี 4.109) 

Developing Smart Farmer ร้อยละ 50.00 น าผลผลิตไปขาย
เองในชุมชน หรือขายให้พ่อค้าที่เข้ามาซื อในพื นที่ ร้อยละ 50.00 น าไปขายเองที่ตลาด หรือจุดรับซื ออื่น ๆ
และร้อยละ 16.67 รวมกลุ่มกันขาย (ตารางท่ี 4.109) 
 

ตารางท่ี 4.109 การขายผลผลิตของเกษตรกรสาขา YSF 
หน่วย : ร้อยละ 

รายการ ESF DSF 
1. ขายผลผลิตเองในชุมชน 50.00 50.00 
2. น าไปขายเองที่ตลาด 50.00 50.00 
3. รวมกลุ่มกันขาย - 16.67 
ที่มา : จากการส ารวจข้อมลู 
หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 
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(2.2.2) การจัดการของเสียในฟาร์มที่มีประสิทธิภาพ (เศษพืชผล 
ภาชนะบรรจุสารเคมี มูลสัตว์) 

Smart Farmer ต้นแบบ ทุกรายมีการจัดการของเสียในฟาร์ม
ด้วยวิธีการต่าง ๆ ซึ่งร้อยละ 77.78 จัดการโดยน ามาท าเป็นปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ ร้อยละ 33.33 น ามาท าเป็น
พลังงาน ใช้เพื่อการหุงต้ม รอ้ยละ 22.22 น าไปเป็นอาหารสัตว์ และร้อยละ 11.11 ไถกลบ (ตารางท่ี 4.110) 

Existing Smart Farmer ม ีก ารจ ัด ก าร เศษ พ ืช ผล  แล ะ 
มูลสัตว์ โดยร้อยละ 55.56 น าไปท าปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ ร้อยละ 33.33 ไถกลบ ร้อยละ 22.22 น าไปแปรรูป 
นอกจากนี น าไปเผา/ฝังกลบ และน าไปเป็นอาหารสัตว์ในสัดส่วนที่เท่ากัน คือ ร้อยละ 11.11 (ตารางที่ 4.110) 
ส่วนการก าจัดภาชนะใส่สารเคมี/ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารเคมีนั น เกษตรกรก าจัดโดยน าไปฝังกลบ  
และน าไปขายในสัดส่วนที่เท่ากัน คือ ร้อยละ 40.00 รองลงมาทิ งรวมกับขยะทั่วไป และเผาท าลายในสัดส่วนที่
เท่ากัน คือ ร้อยละ 20.00 (ตารางท่ี 4.111) 

Developing Smart Farmer มีการจัดการเศษพืชผล และ 
มูลสัตว์ โดยน าไปท าปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ และไถกลบในสัดส่วนที่เท่ากัน คือ ร้อยละ 66.67 และร้อยละ 16.67 
น าไปเผา/ฝังกลบ (ตารางที่ 4.110) ส่วนการก าจัดภาชนะใส่สารเคมี/ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารเคมี
เกษตรกรก าจัดโดยน าไปฝังกลบ ทิ งรวมกับขยะทั่วไป และน าไปขายในสัดส่วนที่เท่ากัน คือ ร้อยละ 33.33 
(ตารางที่ 4.111) 
 

ตารางท่ี 4.110 การจัดการของเหลือจากการผลิตของเกษตรกรสาขา YSF 
หน่วย : ร้อยละ 

รายการ MSF ESF DSF 
1. ท าปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ 77.78 55.56 66.67 
2. น าไปท าพลังงาน 33.33 - - 
3. น าไปเป็นอาหารสัตว์ 22.22 11.11 - 
4. ไถกลบ 11.11 33.33 66.67 
5. น าไปแปรรูป - 22.22 - 
6. เผา/ฝังกลบ - 11.11 16.67 
ที่มา : จากการส ารวจข้อมลู 
หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 
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ตารางท่ี 4.111 วิธีการก าจัดภาชนะท่ีบรรจุสารเคมีของเกษตรกรสาขา YSF 
หน่วย : ร้อยละ 

รายการ ESF DSF 
1. น าไปขาย 40.00 33.33 
2. ฝังกลบ 40.00 33.33 
3. เผาท าลาย 20.00 33.33 
4. ทิ งรวมกับขยะท่ัวไป 20.00 - 
ที่มา : จากการส ารวจข้อมลู 
หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 
 

(2.3) ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม/สังคม (มีกระบวนการผลิตที่ไม่
ก่อให้เกิดมลภาวะ และไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม ลดการใช้สารเคมีในการท าเกษตร) 

Existing Smart Farmer ร้อยละ 55.56 ลดการใช้สารเคมีหันมา 
ใช้สารอินทรีย์ร่วมกับสารเคมีในการท าเกษตร ร้อยละ 44.44 ไม่ใช้สารเคมีเลยเนื่องจากท าการเกษตรแบบ
ธรรมชาติ รักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

Developing Smart Farmer ทุกรายให้ความส าคัญต่อการ 
ลดการใช้สารเคม ีโดยหันมาท าการเกษตรโดยใช้สารอินทรีย์ร่วมกับสารเคม ี
 

(2.4) การมีความตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของ
ผู้บริโภค (มีความรู้หรือได้รับการอบรมเกี่ยวกับมาตรฐาน GAP GMP เกษตรอินทรีย์ หรือมาตรฐานอ่ืน ๆ  
มีกระบวนการผลิตที่สอดคลองกับมาตรฐาน GAP GMP เกษตรอินทรีย์ หรือมาตรฐานอื่นๆ) 

Existing Smart Farmer ร้อยละ 22.22 ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
GAP ร้อยละ 11.11 อยู่ระหว่างการขอมาตรฐาน ส่วนร้อยละ 66.67 ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานเนื่องจาก 
ไม่ต้องการขอรับ (ตารางท่ี 4.112) 

Developing Smart Farmer ร้อยละ33.33 ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน GAP รอ้ยละ 66.67 ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานเนื่องจากไม่ต้องการขอรับ (ตารางท่ี 4.112) 
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ตารางท่ี 4.112 การได้รับการรับรองมาตรฐานของเกษตรกรสาขา YSF 
หน่วย : ร้อยละ 

รายการ ESF DSF 
1. ได้รับ GAP 22.22 33.33 
2. อยู่ระหว่างการขอ 11.11 - 
3. ไม่ได้รับ 66.67 66.67 

3.1 ไม่ต้องการขอรับ 100.00 100.00 
3.2 เคยขอแล้วไม่ผ่าน - - 

ที่มา : จากการส ารวจข้อมลู 
 

(2.5) มีความภูมิใจในความเป็นเกษตรกร  (มีความมุ่งมั่นในการ
ประกอบอาชีพการเกษตร มีความรักและหวงแหนพื นที่ และอาชีพทางการเกษตรไว้ให้รุ่นต่อไป มีความสุขและ
พึงพอใจในการประกอบอาชีพเกษตร) 

Existing Smart Farmer ทุกรายมีความรัก ความภูมิใจในความ
เป็นเกษตรกร และมีความมุ่งม่ันที่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมต่อไป 

Developing Smart Farmer ทุกรายมีความรัก ความภูมิใจใน
ความเป็นเกษตรกร และมีความมุ่งม่ันที่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมต่อไป 

 
(2.6) การมีความรู้ในเรื่องที่ท าอยู่ (สามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอด

เทคโนโลยี หรือให้ค าแนะน าปรึกษาให้กับผู้อื่นได้ สามารถเป็นเกษตรกรต้นแบบหรือจุดเรียนรู้ให้กับผู้อ่ืน) 
ความพร้อมในการที่จะยกระดับขึ นเป็น Smart Farmer ต้นแบบ ของ

เกษตรกรกลุ่ม Existing Smart Farmer พบว่า ร้อยละ 14.29 เคยเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ทางด้าน
การเกษตรมาก่อนและร้อยละ 42.86 มีแปลงเกษตรที่เคยเป็นจุดเรียนรู้/แหล่งศึกษาดูงาน อย่างไรก็ตามจาก
การด าเนินงานโครงการในการส่งเสริม สนับสนุน Existing Smart Farmer เพ่ือก้าวสู่การเป็น Smart Farmer 
ต้นแบบ นั นร้อยละ 33.33 ได้รับการพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านการลดต้นทุนการผลิต 
และการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง Young Smart Farmer ส่วนร้อยละ 66.67 ไม่ได้รับการพัฒนา
เนื่องจากเกษตรกรไม่มีเวลาเข้ารับการพัฒนา และส่วนหนึ่งไม่ทราบว่ามีกิจกรรมนี  (ตารางท่ี 4.113) 
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ตารางท่ี 4.113 ความพร้อมในการเป็น Smart Farmer ต้นแบบสาขา YSF ของเกษตรกรกลุ่ม ESF 
รายการ ร้อยละ 

1. การเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ทางด้านการเกษตร  
1.1 เคย 14.29 
1.2 ไม่เคย 85.71 

2. แปลงเกษตรเป็นจุดเรียนรู้/แหล่งศึกษาดูงาน  
2.1 เคย 42.86 
2.2 ไม่เคย 57.14 

3. การได้รับการพัฒนาจากภาครัฐ  
3.1 ได้รับ 33.33 
3.2 ไม่ได้รับ 66.67 

ที่มา : จากการส ารวจข้อมลู 
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6.6) สาขาประมง 
6.6.1) การพัฒนาเกษตรกรในสาขาประมง 

Smart Farmer ต้นแบบ ได้รับการพัฒนาจากภาครัฐในรูปแบบต่าง ๆ โดยร้อยละ 
80.00 ได้รับการส่งเสริมให้เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้  เช่น การเตรียมบ่อเลี้ยงปลานิล การเพาะพันธุ์ปลา  
การจัดการน้้า การแปรรูป เศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น ร้อยละ 40.00 ได้รับการศึกษาดูงานด้านต่าง ๆ เช่น  
การเพาะเลี้ยงกุ้ง เศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ 10.00 เป็นเจ้าของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
สินค้าเกษตร (ศพก.) 

Existing Smart Farmer ทุกรายได้รับการอบรมถ่ายทอดความรู้ในหลักสูตร
ต่าง ๆ เช่น การเลี้ยงสัตว์น้้า (ร้อยละ 100.00) การลดต้นทุนการผลิต (ร้อยละ 7.41) เศรษฐกิจพอเพียง (ร้อยละ 
3.70) (ตารางที่ 4.114) ร้อยละ 51.85 ได้รับการน้าไปศึกษาดูงานด้านต่าง ๆ เช่น การผสมพันธุ์ปลา การให้อาหาร 
การอนุบาลปลา การเลี้ยงกุ้งและการจ้าหน่ายร้อยละ 51.52 ได้เรียนรู้จาก Smart Farmer ต้นแบบ ได้แก่ การเลี้ยงปลา
และโรคของปลา การลดต้นทุนการเลี้ยงปลา การเลี้ยงกุ้ง 

Developing Smart Farmer ทุกรายได้รับการอบรมถ่ายทอดความรู้ ใน
หลักสูตรต่าง ๆ ได้แก่ การปลูกและดูแลรักษาพืช (ร้อยละ 100.00) การลดต้นทุนการผลิต (ร้อยละ 78.57) 
การบริหารจัดการฟาร์มและเพาะพันธุ์สัตว์น้้า (ร้อยละ 7.14) (ตารางที่ 4.114) และร้อยละ 46.67 ได้เรียนรู้จาก 
Smart Farmer ต้นแบบได้แก่ การลดต้นทุนการผลิต การจัดการฟาร์ม การปลูกและดูแลรักษาพืช 
 

ตารางท่ี 4.114 ประเภทความรู้ที่เกษตรกรสาขาประมงได้รับ 
หน่วย : ร้อยละ 

รายการ ESF DSF 
1. การเลี้ยงสัตว์น้้า 100.00 - 
2. การลดต้นทุนการผลิต 7.41 78.57 
3. เศรษฐกิจพอเพียง 3.70 - 
4. การปลูกและดูแลรักษาพืช - 100.00 
5. การบริหารจัดการฟาร์มและพันธุ์สัตว์น้้า - 7.14 
ที่มา : จากการส้ารวจข้อมลู 
หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ค้าตอบ 
 

6.6.2) การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกรสาขาประมง 
Smart Farmer ต้นแบบ ร้อยละ 60.00 น้าความรู้ไปถ่ายทอดแก่ผู ้อื่น

ร้อยละ 44.00 ใช้สร้างเครือข่ายเกษตรกร และร้อยละ 10.00 สร้างอาชีพเสริมเพ่ิมรายได ้
Existing Smart Farmer ทุกรายน้าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา

อาชีพของตนเอง ซึ่งความรู้ที่น้าไปใช้ประโยชน์ ประกอบด้วย (ตารางท่ี 4.115) 
ร้อยละ 73.08 การเลี้ยงและดูแลรักษาสัตว์น้้า 
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ร้อยละ 23.08 ด้านการลดต้นทุนการผลิต 
รอ้ยละ 3.85 การศึกษาตลาดสินค้าเกษตร 
Developing Smart Farmer ร้ อยละ  92.86 น้ าความ รู้ ที่ ได้ รั บ ไป ใช้

ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพส่วนที่เหลือร้อยละ 7.14 ไม่ได้น้าไปใช้ประโยชน์เนื่องจาก ยังใช้ประสบการณ์ 
การเลี้ยงแบบเดิมในส่วนของการน้าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ประกอบด้วย (ตารางท่ี 4.115) 

ร้อยละ 46.15 การเลี้ยงสัตว์น้้า 
ร้อยละ 38.46 การลดต้นทุนการผลิต 
ร้อยละ 23.08 การบริหารจัดการฟาร์ม 

 

ตารางท่ี 4.115 ความรู้ที่น าไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกรสาขาประมง 
หน่วย : ร้อยละ 

รายการ ESF DSF 
1. การเลี้ยงและดูแลรักษาสัตว์น้้า 73.08 46.15 
2. การลดต้นทุนการผลิต 23.08 38.46 
3. การศึกษาตลาดสินค้าเกษตร 3.85 - 
4. การบริหารจัดการฟาร์ม - 23.08 
ที่มา : จากการส้ารวจข้อมลู 
หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ค้าตอบ 
 

6.6.3) ผลที่เกิดขึ้นจากการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกรสาขาประมง 
Existing Smart Farmer จากเกษตรกรทุกรายที่น้าความรู้ไปใช้ประโยชน์  

มีผลเกิดข้ึน ดังนี้ (ตารางที่ 4.116) 
ร้อยละ 43.29 สามารถแก้ปัญหาโรคระบาดในสัตว์น้้าได้ 
ร้อยละ 28.57 ช่วยในการตัดสินใจลงทุนทางการเกษตร 
ร้อยละ 8.57 ได้รับผลอ่ืน  ๆได้แก่ อัตราการรอดของปลาเพ่ิมขึ้น และมีเทคนิคใหม่  ๆ

ในการเลี้ยง 
Developing Smart Farmer จากเกษตรกร ร้อยละ 92.86 ที่น้าความรู้ไป

ใช้ประโยชน์ มีผลเกิดขึ้น ดังนี้ (ตารางท่ี 4.116) 
ร้อยละ 76.92 สามารถแก้ปัญหาโรคระบาดในสัตว์น้้าได้  
ร้อยละ 46.15 ช่วยให้สามารถตัดสินใจลงทุนทางการเกษตร 
ร้อยละ 15.38 สามารถลดค่าใช้จ่ายในการผลิตได้ ซึ่งวิธีที่เกษตรกรใช้ในการ 

ลดค่าใช้จ่ายในการผลิต ได้แก่ ร้อยละ 45.46 ท้าอาหารเลี้ยงปลาเอง รองลงมาเกษตรกรใช้วิธีควบคุมการให้
อาหาร และการเลี้ยงไก่ไว้บนบ่อปลา ในสัดส่วนที่เท่ากัน คือ ร้อยละ 27.27 (ภาพท่ี 4.41) 
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ตารางท่ี 4.116 ผลจากการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกรสาขาประมง 
หน่วย : ร้อยละ 

รายการ ESF DSF 
1. สามารถแก้ปัญหาโรคระบาด/แมลงศัตรูพืชได้ 34.29 76.92 
2. ช่วยในการตัดสินใจลงทุน 28.57 46.15 
3. ค่าใช้จ่ายในการผลิตลดลง - 15.38 
4. อื่นๆ 8.57 - 
ที่มา : จากการส้ารวจข้อมลู 
หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ค้าตอบ 
 

6.6.4) ผลกระทบจากการพัฒนาพิจารณาตามตัวชี้วัดหลักที่ใช้ในการประเมิน
เกษตรกร 2 ด้าน ได้แก่ 

(1) รายได้ 
Smart Farmer ต้นแบบ ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ (ปีการเพาะปลูก 2556/2557) 

เกษตรกรมีรายได้จากการท้าการเกษตรเฉลี่ยครัวเรือนละ 1,788,000.00 บาท และหลังเข้าร่วมโครงการฯ  
(ปีการเพาะปลูก 2558/2559) มีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนละ 2,866,800.00บาท ซึ่งเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 60.34 
เนื่องจากเพ่ิมพ้ืนที่การท้าประมงและพ้ืนที่การปลูกพืช (ตารางท่ี 4.117) 

Existing Smart Farmer ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ (ปีการเพาะปลูก 2556/2557) 
เกษตรกรมีรายได้จากการท้าการเกษตรเฉลี่ยครัวเรือนละ 701,485.71 บาท และหลังเข้าร่วมโครงการฯ  
(ปีการเพาะปลูก 2558/2559) มีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนละ 793,228.57 บาท ซึ่งเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ11.57 
เนื่องจากเพ่ิมพ้ืนที่การท้าประมงและพ้ืนที่การปลูกพืช (ตารางท่ี 4.117) 

Developing Smart Farmer ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ (ปีการเพาะปลูก 
2556/2557) เกษตรกรมีรายได้จากการท้าการเกษตรเฉลี่ยครัวเรือนละ 292,266.67 บาท และหลังเข้าร่วม
โครงการฯ (ปีการเพาะปลูก 2558/2559) มีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนละ 323,866.67 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 9.76 เนื่องจากเพ่ิมพ้ืนที่การท้าประมงและพ้ืนที่การปลูกพืช (ตารางท่ี 4.117) 

 

ตารางท่ี 4.117 รายได้เฉลี่ยจากภาคการเกษตรของครัวเรือนเกษตรกรสาขาประมง 
หน่วย : บาท 

รายการ SFM ESF DSF 
1. ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ 1,788,000.00 701,485.71 292,266.67 
2. หลังเข้าร่วมโครงการฯ 2,866,800.00 793,228.57 323,866.67 

เพ่ิมข้ึน/ลดลง 1,078,800.00 91,742.86 31,600.00 
ร้อยละ 60.3.4 11.57 9.76 

ที่มา : จากการส้ารวจข้อมลู 
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 (2) ด้านคุณสมบัติพื้นฐาน ของเกษตรกรสาขาประมง 
(2.1) การมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ประกอบด้วย 

(2.1.1) ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล ทั้งจากเจ้าหน้าที่ 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารอ่ืน ๆ เช่น อินเตอร์เน็ต Mobile Phone Smart Phoneจากการ
ประเมินผล พบว่า 

Smart Farmer ต้นแบบ ทุกรายมีความสามารถในการเข้าถึง
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ มากทีสุ่ด โดยเฉพาะแหล่งข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ เนื่องจากมีการติดต่อประสานงานตลอดเวลา 

Existing Smart Farmer ร้อยละ 57.58 สามารถเข้าถึงข้อมูล
จากเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ร้อยละ 30.30 จากประสบการณ์ตนเอง  ร้อยละ 24.24 จากเพ่ือน/เกษตรกรต้นแบบใน
ส่วนของเกษตรกรที่ศึกษาข้อมูลจากวิทยุ/โทรทัศน์ และบริษัทเอกชนมีสัดส่วนที่เท่ากัน คือ ร้อยละ 18.18  
นอกจากนี้ร้อยละ 12.12 ศึกษาจากวารสารการเกษตร  อีกทั้งยังเข้าถึงข้อมูลได้จากอินเตอร์เน็ต (Mobile 
Phone, Smart Phone) และจากพ่อแม่ในสัดส่วนที่เท่ากัน คือ ร้อยละ 9.09 (ตารางที่ 4.118) 

Developing Smart Farmer เกษตรกรสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
จากเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และเพ่ือนเกษตรกร/เกษตรกรต้นแบบในสัดส่วนที่เท่ากัน คือ ร้อยละ 60.00 เกษตรกร 
ร้อยละ 33.34 จากประสบการณ์ตนเอง นอกจากนี้เกษตรกรศึกษาข้อมูลจากวิทยุ/โทรทัศน์ และจากพ่อแม่ 
ในสัดส่วนที่เท่ากัน คือ ร้อยละ 6.67 (ตารางท่ี 4.118) 
 

ตารางที่ 4.118 การศึกษาข้อมูลเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจท าการเกษตรของเกษตรกรสาขาประมง 
หน่วย : ร้อยละ 

รายการ ESF DSF 
1. เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ 57.58 60.00 
2. ประสบการณ ์ 30.30 33.34 
3. เพ่ือนเกษตรกร/เกษตรกรต้นแบบ 24.24 60.00 
4. วิทยุ/โทรทัศน์ 18.18 6.67 
5. บริษัทเอกชน 18.18 - 
6. วารสารการเกษตร 12.12 - 
7. อินเตอร์เน็ต (Mobile Phone, Smart Phone) 9.09 - 
8. พ่อแม ่ 9.09 6.67 
ที่มา : จากการส้ารวจข้อมลู 
หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ค้าตอบ 
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(2.1.2) การบันทึกข้อมูลมาประกอบการวิเคราะห์วางแผนก่อน
เริ่มด าเนินการ และบริหารจัดการผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

Smart Farmer ต้นแบบ มีความโดดเด่นในการวางแผนการผลิต
โดยการศึกษาข้อมูลต่าง ๆ หลายด้าน ได้แก่ ร้อยละ 80.00 วางแผนการผลิตโดยพิจารณาจากข้อมูลทาง
การตลาด สินค้านั้น ๆ จะต้องมีตลาดรองรับ และขายได้ราคาสูง ร้อยละ 80.00 วางแผนการผลิตในสิ่งที่ 
ตนถนัด และมีความช้านาญร้อยละ 60.00 พิจารณาจากก้าไรสุทธิของผลผลิต จะต้องมีรายได้ดีกว่าการเกษตร
สาขาอ่ืน ๆ ร้อยละ 50.00 พิจารณาจากความเหมาะสมของสภาพแวดล้อม และความคุ้นเคยของสังคม/ชุมชน
ร้อยละ 30.00 พิจารณาความเหมาะสมของชุดดินร้อยละ 30.00 เน้นการผลิตร่วมกับเกษตรกรรายอ่ืน ๆ  
ของชุมชน  และร้อยละ 40.00 มีการวางแผนการผลิตโดยพิจารณาจากปัจจัยอ่ืน ๆ ได้แก่ ศึกษาพันธุ์ปลาก่อนเลี้ยง 
ฤดูกาลผลิต ศึกษาระบบนิเวศน์ถ่ินที่อยู่ของพันธุ์ปลาที่เลี้ยง (ตารางท่ี 4.119) 
 

ตารางท่ี 4.119 การบริหารจัดการแผนการผลิตของ Smart Farmer ต้นแบบสาขาประมง 
รายการ ร้อยละ 

1. การมีตลาดรองรับ 80.00 
2. ท้าความช้านาญ/ตามความถนัดของตน 80.00 
3. มีก้าไรสุทธิ/รายได้ดีกว่าการเกษตรสาขาอ่ืนๆ 60.00 
4. ตามภูมิสังคม 50.00 
5. ความเหมาะสมของศักยภาพดิน 30.00 
6. เน้นการผลิตร่วมกับเกษตรกรรายอื่นๆ ของชุมชน 30.00 
7. พิจารณาจากปัจจัยอ่ืนๆ 40.00 
ที่มา : จากการส้ารวจข้อมลู 
หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ค้าตอบ 

 

Existing Smart Farmer ร้อยละ 74.29 มีการจดบันทึ กข้อมูล 
การผลิต การเก็บเกี่ยว และการจ้าหน่ายสินค้าเกษตรของครัวเรือน เพ่ือน้าไปใช้ในการวางแผนการผลิต   
ส่วนเกษตรกร ร้อยละ 25.71 ไม่ได้จดบันทึกเนื่องจากไม่มีเวลาในส่วนของการจัดท้าบัญชีครัวเรือน นั้น
ร้อยละ 57.14 ไม่ได้จดบันทึกเนื่องจากไม่มีเวลา และมีความยุ่งยากส่วนอีกร้อยละ 42.86 มีการจดบันทึก ในจ้านวนนี้
ร้อยละ 86.67 ในปัจจุบันยังท้าบัญชีอยู่  ร้อยละ 13.33 เคยท้าบัญชี แต่ปัจจุบันได้หยุดลงแล้ว (ตารางที่ 4.120) 

Developing Smart Farmer ร้อยละ 60.00 มีการจดบันทึกข้อมูล
การผลิต การเก็บเกี่ยว และการจ้าหน่ายสินค้าเกษตรของครัวเรือน เพ่ือน้าไปใช้ในการวางแผนการผลิต  ส่วน
เกษตรกร ร้อยละ 40.00 ไม่ได้จดบันทึกเนื่องจากไม่มีเวลา และมีความยุ่งยากในส่วนของการจัดท้าบัญชี
ครัวเรือน นั้น ร้อยละ 53.33 ไม่ได้ท้าบัญชีครัวเรือนเนื่องจากไม่มีเวลา และมีความยุ่งยากส่วนร้อยละ 46.67  
มีการจดบันทึกบัญชีครัวเรือน ในจ้านวนนี้ร้อยละ 85.71 ในปัจจุบันยังจดบันทึกอยู่  ร้อยละ 14.29 เคยท้า
บัญชีแต่ปัจจุบันไม่ได้จดบันทึกแล้ว (ตารางท่ี 4.120) 
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ตารางท่ี 4.120 การจดบันทึกของเกษตรกรสาขาประมง 
หน่วย : ร้อยละ 

รายการ 
ESF DSF 

บันทึก ไม่บันทึก บันทึก ไม่บันทึก 
1. ข้อมูลการผลิตจนถึงการขาย 74.29 25.71 60.00 40.00 
2. การท้าบัญชี 42.86 57.14 46.67 53.33 

2.1 ท้าต่อเนื่องถึงปัจจุบัน 86.67 - 85.71 - 
2.2 เคยท้าแต่หยุดแล้ว 13.33 - 14.29 - 

ที่มา : จากการส้ารวจข้อมลู 
 

(2.2) การบริหารจัดการผลผลิตและการตลาด (มีความสามารถในการ
บริหารจัดการปัจจัยการผลิต แรงงาน และทุน มีความสามารถในการเชื่อมโยงการผลิต และการตลาดเพ่ือให้
ขายผลผลิตได้ มีการจัดการของเหลือจากการผลิตที่มีประสิทธิภาพ) 

(2.2.1) การเชื่อมโยงการผลิตและการตลาด 
Smart Farmer ต้นแบบ มีการวางแผนจัดการผลผลิต เชื่อมโยง

กับการตลาดโดยเกษตรกรร้อยละ 70.00 มีการก้าหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งเน้นที่ตลาดชุมชน/ตลาดท้องถิ่น  
และกลุ่มลูกค้าต่างจังหวัด/ต่างประเทศในสัดส่วนที่ เท่ ากัน คือ ร้อยละ 85.71และร้อยละ 14.29  
ขายห้างสรรพสินค้า นอกจากนี้เกษตรกรร้อยละ 90.00 มีการก้าหนดแนวทางการขายผลผลิต โดยร้อยละ 77.78 
เมื่อได้รับผลผลิตแล้วจะน้าผลผลิตไปขายด้วยตนเองส่วนร้อยละ 22.22 รวมกลุ่มกันขาย และเกษตรกร
ร้อยละ 80.00 มีการวางแผนจัดการผลผลิตโดยการขอมาตรฐานสินค้า ได้แก่ มาตรฐาน GAP  มาตรฐานฟาร์ม 
สัตว์น้้า  มาตรฐาน GMP และมาตรฐาน Q ทั้งนี้เพื่อน้าไปสู่การหาลูกค้า ที่จะรับซื้อผลผลิตได้ง่ายขึ้น 
(ตารางที่ 4.121) 
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ตารางท่ี 4.121 การบริหารจัดการแผนการตลาดของ Smart Farmer ต้นแบบ สาขาประมง 
รายการ ร้อยละ 

1. ก้าหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 70.00 
1.1 ตลาดชุมชน/ตลาดท้องถิ่น 85.71 
1.2 กลุ่มลูกค้าต่างจังหวัด/ต่างประเทศ 85.71 
1.3 ห้างสรรพสินค้า 14.29 

2. ก้าหนดแนวทางการขายผลผลิต 90.00 
2.1 ขายคนเดียว 77.78 
2.2 รวมกลุ่มกันขาย 2.22 

3. การขอมาตรฐานสินค้า 80.00 
3.1 มาตรฐาน GAP 62.50 
3.2 มาตรฐานฟาร์มสัตว์น้้า 37.50 
3.3 มาตรฐาน GMP 25.00 
3.4 มาตรฐาน Q 12.50 

ที่มา : จากการส้ารวจข้อมลู 
หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ค้าตอบ 

 

Existing Smart Farmer ร้อยละ 76.74 เมื่อได้รับผลผลิตแล้ว 
จะขายผลผลิตเองในชุมชน หรือให้พ่อค้าที่เข้ามารับซื้อในพื้นที่ และร้อยละ 23.26 น้าไปขายเองที่ตลาด 
หรือจุดรับซื้ออ่ืน ๆ (ตารางท่ี 4.122) 

Developing Smart Farmer ร้อยละ 73.33 น้าผลผลิตไปขาย
เองที่ตลาด หรือจุดรับซื้ออ่ืน ๆ และร้อยละ 66.67 ขายผลผลิตเองในชุมชน หรือขายให้พ่อค้าที่เข้ามารับซื้อใน
พ้ืนที่ (ตารางท่ี 4.122) 
 

ตารางท่ี 4.122 การขายผลผลิตของเกษตรกรสาขาประมง 
หน่วย : ร้อยละ 

รายการ ESF DSF 
1. ขายผลผลิตเองในชุมชน 76.74 73.33 
2. น้าไปขายเองที่ตลาด 23.26 66.67 
ที่มา : จากการส้ารวจข้อมลู 
หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ค้าตอบ 
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(2.2.2) การจัดการของเสียในฟาร์มที่มีประสิทธิภาพ (เศษพืชผล 
ภาชนะบรรจุสารเคมี มูลสัตว์) 

Smart Farmer ต้นแบบ ร้อยละ 80.00 มีการจัดการของเสีย
ในฟาร์มด้วยวิธีการต่าง ๆ ซึ่งเกษตรกรร้อยละ 62.50 น้าไปขายร้อยละ 37.50 จัดการโดยน้ามาท้าเป็นปุ๋ยหมัก 
ปุ๋ยชีวภาพ และร้อยละ 12.50 น้ามาท้าเป็นพลังงาน ใช้เพื่อการหุงต้ม (ตารางท่ี 4.123) 

Existing Smart Farmer มีการจัดการเศษพืชผล และมูลสัตว์ 
โดยร้อยละ 34.29 น้าไปท้าปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ ร้อยละ 31.43 น้าไปเผา/ฝังกลบ ร้อยละ 28.57 น้าไปแปรรูป 
และร้อยละ 17.14 จัดการด้วยวิธีการอื่น ๆ ได้แก่ ท้าเหยื่อปลา แจกจ่ายเพ่ือนบ้าน (ตารางที่ 4.123) ส่วนการ
ก้าจัดภาชนะใส่สารเคมี/ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารเคมีนั้น ร้อยละ 60.00 น้าไปขาย รองลงมาน้าไปฝังกลบ 
และท้ิงรวมกับขยะทัว่ไปในสัดส่วนที่เท่ากัน คือ ร้อยละ 20.00 (ภาพที่ 4.42) 

Developing Smart Farmer มีการจัดการเศษพืชผล และของเสีย
ในฟาร์มโดยน้าไปแปรรูป และเก็บทิ้งถังขยะในสัดส่วนที่เท่ากัน คือ ร้อยละ 33.33 เกษตรกรร้อยละ 20.00 น้าไป 
ท้าปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ และร้อยละ 13.33 น้าไปเผา/ฝังกลบ (ตารางที่ 4.123) ส่วนการก้าจัดภาชนะใส่สารเคมี/
ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารเคมีนั้น เกษตรกรไมม่ีการก้าจัดเนื่องจากเกษตรกรไม่ใช้สารเคม ี
 

ตารางท่ี 4.123 การจัดการของเหลือจากการผลิตของเกษตรกรสาขาประมง 
 หน่วย : ร้อยละ 

รายการ SFM ESF DSF 
1. น้าไปขาย 62.50 - - 
2. ท้าปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ 37.50 34.29 20.00 
3. น้ามาเป็นพลังงานหุงต้ม 12.50 - - 
4. เผา/ฝังกลบ - 31.43 13.33 
5. น้าไปแปรรูป - 28.57 33.33 
6. เก็บทิ้งถังขยะ - - 33.33 
7. อื่นๆ - 17.14 - 
ที่มา : จากการส้ารวจข้อมลู 
หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ค้าตอบ 
 

(2.3) ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม/สังคม (มีกระบวนการผลิตที่ไม่
ก่อให้เกิดมลภาวะ และไม่ท้าลายสิ่งแวดล้อม ลดการใช้สารเคมีในการท้าเกษตร) 

Existing Smart Farmer ร้อยละ 8.57 ลดการใช้สารเคมี หันมาใช้สารอินทรีย์
ร่วมกับสารเคมีในการท้าเกษตร ร้อยละ 85.71 ไม่ใช้สารเคมี เลย เนื่องจากท้าให้มีสารตกค้าง  และยังคงมี 
เกษตรกรบางส่วนร้อยละ 5.71 ใช้สารเคมเีพียงอย่างเดียวในการท้าเกษตร (ภาพที ่4.43) 
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Developing Smart Farmer ทุกรายไม่ใช้สารเคมีเลยเนื่องจากเลี้ยง
ปลาแบบธรรมชาติ และช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม (ภาพที ่4.43) 

 

(2.4) การมีความตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของ
ผู้บริโภค (มีความรู้หรือได้รับการอบรมเกี่ยวกับมาตรฐาน GAP GMP เกษตรอินทรีย์ หรือมาตรฐานอ่ืน ๆ มี
กระบวนการผลิตที่สอดคล้องกับมาตรฐาน GAP GMP เกษตรอินทรีย์ หรือมาตรฐานอื่น ๆ) 

Existing Smart Farmer ร้อยละ 77.14 ผลผลิตได้รับการรับรองมาตรฐาน 
ได้แก่ ร้อยละ 70.37 มาตรฐาน GAP ร้อยละ 18.52 มาตรฐาน Q และร้อยละ 11.11 มาตรฐานฟาร์มสัตว์น้้า 
ส่วนเกษตรกรร้อยละ 22.86 ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานเนื่องจากเกษตรกรทุกราย ไม่ต้องการขอรับ (ตารางที่ 
4.124) 

Developing Smart Farmer ร ้อยละ  60.00 ผลผล ิต ได ้ร ับ การ
รับรองมาตรฐาน ซึ่งมาตรฐานที่ได้รับการรับรอง ได้แก่ มาตรฐานฟาร์มประมง  และมาตรฐาน Q ในสัดส่วนที่
เท่ากัน คือ ร้อยละ 33.33 เกษตรกรร้อยละ 22.22 ได้รับมาตรฐาน GAP และร้อยละ 11.12 มาตรฐานเกษตร
อินทรีย์  ส่วนเกษตรกรร้อยละ 6.67 อยู่ระหว่างการขอมาตรฐาน  และร้อยละ 33.33 ไม่ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน เนื่องจากเกษตรกรไม่ต้องการขอรับ (ตารางท่ี 4.124) 

 

ตารางท่ี 4.124 การได้รับการรับรองมาตรฐานของเกษตรกรสาขาประมง 
หน่วย : ร้อยละ 

รายการ ESF DSF 
1. ได้รับ 77.14 60.00 

1.1 GAP 70.37 22.22 
1.2 Q 18.52 33.33 
1.3 มาตรฐานฟาร์ม (ปศุสัตว์/ประมง) 11.11 33.33 
1.4 มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ - 11.12 

2. อยู่ระหว่างการขอ - 6.67 
3. ไม่ได้รับ 22.86 33.33 

3.1 ไม่ต้องการขอรับ 100.00 100.00 
3.2 เคยขอแล้วไม่ผ่าน - - 

ที่มา : จากการส้ารวจ 
 

(2.5) มีความภูมิใจในความเป็นเกษตรกร (มีความมุ่งมั่นในการประกอบ
อาชีพการเกษตร มีความรักและหวงแหนพ้ืนที่ และอาชีพทางการเกษตรไว้ให้รุ่นต่อไป มีความสุขและพึงพอใจ
ในการประกอบอาชีพเกษตร) 
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Existing Smart Farmer มีความรัก ความภูมิใจในความเป็นเกษตรกร  
โดยเกือบทุกราย ร้อยละ 97.14 จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมต่อไป ส่วนเกษตรกรร้อยละ 2.86 ไม่คิดจะ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมต่อไป เนื่องจากปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่้า 

Developing Smart Farmer ทุกรายมีความรัก ความภูมิใจในความเป็น
เกษตรกร และมีความมุ่งม่ันที่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมต่อไป 
 

(2.6) การมีความรู้ในเรื่องที่ท าอยู่  (สามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอด
เทคโนโลยี หรือให้ค้าแนะน้าปรึกษาให้กับผู้อื่นได้ สามารถเป็นเกษตรกรต้นแบบหรือจุดเรียนรู้ให้กับผู้อ่ืน) 

ความพร้อมในการที่จะยกระดับขึ้นเป็น Smart Farmer ต้นแบบ ของ
เกษตรกรกลุ่ม Existing Smart Farmer พบว่า ร้อยละ 17.14 เคยเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ทางด้าน
การเกษตรมาก่อน  และร้อยละ 51.43 มีแปลงเกษตรที่เคยเป็นจุดเรียนรู้/แหล่งศึกษาดูงาน อย่างไรก็ตาม  
จากการด้าเนินงานโครงการในการส่งเสริม สนับสนุน Existing Smart Farmer เพ่ือก้าวสู่การเป็น Smart 
Farmer ต้นแบบ นั้น เกษตรกรร้อยละ 31.43 ได้รับการพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรด้านการเลี้ยงปลา 
การเลี้ยงกุ้ง การบริหารจัดการฟาร์ม  ส่วนเกษตรกรร้อยละ 68.57 ไม่ได้รับการพัฒนาเนื่องจากไม่มีเวลาเข้า
ร่วมกิจกรรม ไม่สามารถท้าแปลงตัวอย่างได้ และไม่สามารถถ่ายทอดความรู้ได้ (ตารางท่ี 4.125) 
 

ตารางท่ี 4.125 ความพร้อมในการเป็น Smart Farmer ต้นแบบ สาขาประมงของเกษตรกรกลุ่ม ESF 
รายการ ร้อยละ 

1. การเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ทางด้านการเกษตร  
1.1 เคย 17.14 
1.2 ไม่เคย 82.86 

2. แปลงเกษตรเป็นจุดเรียนรู้/แหล่งศึกษาดูงาน  
2.1 เคย 51.43 
2.2 ไม่เคย 48.57 

3. การได้รับการพัฒนาจากภาครัฐ  
3.1 ได้รับ 31.43 
3.2 ไม่ได้รับ 68.57 

ที่มา : จากการส้ารวจข้อมลู 
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6.7) สาขาปศุสัตว์ 
6.7.1) การพัฒนาเกษตรกรในสาขาปศุสัตว์ 

Smart Farmer ต้นแบบ ได้รับการพัฒนาจากภาครัฐในรูปแบบต่าง  ๆ 
โดยร้อยละ 93.33 ได้รับการส่งเสริมให้เป็นวิทยากรด้านการเกษตร เช่น การเลี้ยงสัตว์ การท าฟาร์มสัตว์ปีก 
การพัฒนาสายพันธุ์สัตว์ การปลูกพืชอาหารสัตว์ การลดต้นทุนการผลิต เป็นต้น ร้อยละ 53.33 ได้รับการศึกษา
ดูงานด้านต่าง ๆ เช่น การท าปศุสัตว์ การปลูกพืชอาหารสัตว์ การผสมเทียม การเลี้ยงแพะต้นทุนต  า ร้อยละ 
13.33 เป็นเจ้าของศูนย์เรียนรู้การเพิ มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 

Existing Smart Farmer ร้อยละ 97.44 ได้รับการพัฒนาโดยการอบรม
ถ่ายทอดความรู้ในหลักสูตรต่าง ๆ เช่น การเลี้ยงสัตว์ (ร้อยละ 81.58)  การลดต้นทุนการผลิต (ร้อยละ 39.47) 
การท าบัญชีฟาร์ม (ร้อยละ 7.99) การปรับปรุงบ ารุงดิน (ร้อยละ 2.63) เป็นต้น (ตารางที  4.126) เกษตรกร ร้อยละ 
38.46 ได้รับการพาไปศึกษาดูงานด้านต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจพอเพียง การเลี้ยงโคขุน การผลิตอาหารสัตว์  
การจัดการฟาร์ม และการท าแก๊สชีวภาพร้อยละ 63.16 ได้เรียนรู้จาก Smart Farmer ต้นแบบ ด้านต่าง ๆ
ได้แก่ การลดต้นทุนอาหารสัตว์ การเลี้ยงและดูแลรักษาสัตว์ การบริหารจัดการฟาร์ม เป็นต้น 

Developing Smart Farmer ร้อยละ 99.24 ได้รับการอบรมถ่ายทอดความรู้ 
เช่น ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ (ร้อยละ 84.09) การลดต้นทุนการผลิต (ร้อยละ 40.91) การเพาะพันธุ์สัตว์น้ า 
และการบริหารจัดการฟาร์ม (ร้อยละ 27.27) (ตารางที  4.126) เกษตรกรร้อยละ 34.09 ได้รับการพาไปศึกษาดูงาน
ด้านต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจพอเพียง การเลี้ยงโคขุน การเลี้ยงหมูหลุม การเลี้ยงไก่เนื้อ การเลี้ยงไก่ไข่ การเลี้ยง 
ไก่พื้นเมือง การผลิตอาหารสัตว์ และการปลูกพืชอาหารสัตว์ร้อยละ 53.60 ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้
จาก Smart Farmer ต้นแบบ เช่น การเลี้ยงและดูแลรักษาสัตว์  การลดต้นทุนการผลิต  การจัดการฟาร์ม  การปลูก
และดูแลรักษาพืช 
 

ตารางท่ี 4.126 ประเภทความรู้ที่เกษตรกรสาขาปศุสัตว์ได้รับ 
หน่วย : ร้อยละ 

รายการ ESF DSF 
1. การเลี้ยงสัตว์ 81.58 84.09 
2. การลดต้นทุนการผลิต 39.47 40.91 
3. การท าบัญชี 7.99 - 
4. การปรับปรุงบ ารุงดิน 2.63 - 
5. การเพาะพันธุ์สัตว์น้ าและบริหารจัดการฟาร์ม - 27.27 
ที มา : จากการส ารวจข้อมลู 
หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 
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6.7.2) การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกรสาขาปศุสัตว์ 
Smart Farmer ต้นแบบ ร้อยละ 46.67 น าความรู้ที ได้รับไปใช้ในการสร้าง

เครือข่ายเกษตรกร ร้อยละ 46.67 สร้างอาชีพเสริม เพิ มรายได้ให้กับตนเอง ร้อยละ 40.00 น าความรู้ 
ไปถ่ายทอดให้ผู้อื น ร้อยละ 20.00 เข้าถึงหน่วยงานต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น 

Existing Smart Farmer ร้อยละ 94.74 น าความรู้ที ได้รับไปใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาอาชีพของตนเอง ส่วนเกษตรกรร้อยละ 5.26 ไม่ได้น าไปใช้ประโยชน์เนื องจากอุปกรณ์ไม่พร้อมใน
ส่วนของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ประกอบด้วย (ตารางที  4.127) 

ร้อยละ 50.00 การลดต้นทุนการผลิต 
ร้อยละ 47.22 การเลี้ยงและดูแลรักษาสัตว์ 
ร้อยละ 2.78 ด้านการปรับปรุงบ ารุงดิน 
Developing Smart Farmer ร้อยละ 86.05 น าความรู้ที ได้ รับ ไป ใช้

ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพของตนเองส่วนเกษตรกรร้อยละ  13.95 ไม่ได้น าไปใช้ประโยชน์เนื องจากเลี้ยง 
ตามธรรมชาติ และท าตามค าแนะน าของบริษัทเอกชนในส่วนของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ประกอบด้วย 
(ตารางที  4.127) 

ร้อยละ 40.54 การเลี้ยงและดูแลรักษาสัตว์ 
ร้อยละ 37.84 การบริหารจัดการฟาร์ม 
ร้อยละ 32.43 การลดต้นทุนการผลิต 
ร้อยละ 2.70 การท าเกษตรอินทรีย์ 
ร้อยละ 2.70 การวิเคราะห์ศึกษาแนวโน้มตลาด 

 

ตารางท่ี 4.127 ความรู้ที่น าไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกรสาขาปศุสัตว์ 
หน่วย : ร้อยละ 

รายการ ESF DSF 
1. การลดต้นทุนการผลิต 50.00 32.43 
2. การเลี้ยงและดูแลรักษาสัตว์ 47.22 40.54 
3. ปรับปรุงบ ารุงดิน 2.78 - 
4. การบริหารจัดการฟาร์ม - 37.84 
5. การท าเกษตรอินทรีย ์ - 2.70 
6. การวิเคราะห์ศึกษาแนวโน้มตลาด - 2.70 
ที มา : จากการส ารวจข้อมลู 
หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 
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6.7.3) ผลที่เกิดขึ้นจากการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกรสาขาปศุสัตว์ 
Existing Smart Farmer จากเกษตรกรร้อยละ 94.74 ที น าความรู้ไปใช้

ประโยชน์ มีผลเกิดข้ึน ดังนี้ (ตารางที  4.128) 
ร้อยละ 39.47 สามารถแก้ปัญหาโรคระบาดในสัตว์ได้ 
ร้อยละ 36.84 สามารถลดค่าใช้จ่ายในการผลิตได้โดยใช้วิธีการต่างๆ ได้แก่ 

ร้อยละ 59.46 ปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์เอง ร้อยละ 24.32 ลดการใช้ปุ๋ยเคมี หันมาใช้ปุ๋ยคอก และน้ าหมักชีวภาพแทน  
ร้อยละ 10.81 ลดการใช้สารเคมี และร้อยละ 5.41 เพาะพันธุ์สัตว์เอง (ตารางที  4.129) 

ร้อยละ 26.32 ช่วยในการตัดสินใจลงทุนทางการเกษตร 
ร้อยละ 15.79 มีช่องทางการจ าหน่ายมากข้ึน 
ร้อยละ 15.79 ได้รับผลอื น ๆ ได้แก่ สามารถผสมเทียมสัตว์ได้ ทราบก าไร-

ขาดทุนของฟาร์ม มีการจัดการฟาร์มดีข้ึน และมีการวางแผนการตลาดก่อนการเลี้ยงสัตว์ 
Developing Smart Farmer จากเกษตรกรร้อยละ 86.05 ที น าความรู้ไป

ใช้ประโยชน์ มีผลเกิดข้ึน ดังนี้ (ตารางที  4.128) 
ร้อยละ 78.38 สามารถแก้ปัญหาโรคระบาด/แมลงศัตรูพืชได้ 
ร้อยละ 35.14 ช่วยให้สามารถตัดสินใจลงทุนทางการเกษตร 
ร้อยละ 2.70 สามารถลดค่าใช้จ่ายในผลิตได้ โดยใช้วิธีการต่างๆ ได้แก่ปลูก

หญ้าเลี้ยงสัตว์เอง  และลดการใช้ปุ๋ยเคมี หันมาใช้ปุ๋ยคอก และน้ าหมักชีวภาพแทน  ในสัดส่วนที เท่ากัน คือ 
ร้อยละ 38.46 เกษตรกรร้อยละ 13.46 ปล่อยสัตว์เลี้ยงตามธรรมชาติร้อยละ 12.82 ใช้แรงงานภายในครัวเรือน  
และร้อยละ 2.56 ลดการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช หันมาใช้สมุนไพร สารชีวภัณฑ์แทน (ตารางที  4.129) 

ร้อยละ 16.22 ได้รับผลอื น ๆ ได้แก่ น้ านมโคมีคุณภาพดีขึ้น หญ้าอาหารสัตว์
มีโปรตีนสูง  มีการจัดการฟาร์มที ดี สามารถผสมเทียมสัตว์ได้ และระยะเวลาการเลี้ยงสั้นลง 
 

ตารางท่ี 4.128 ผลจากการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกรสาขาปศุสัตว์ 
หน่วย : ร้อยละ 

รายการ ESF DSF 
1. สามารถแก้ปัญหาโรคระบาด/แมลงศัตรูพืชได้ 39.47 78.38 
2. ค่าใช้จ่ายในการผลิตลดลง 36.84 2.70 
3. ช่วยในการตัดสินใจลงทุน 26.32 35.14 
4. มีช่องทางการจ าหน่ายมากข้ึน 15.79 - 
5. ผลผลิตเพิ มข้ึน 13.16 10.81 
6. รายได้เพิ มข้ึน 7.89 13.51 
7. อื นๆ 15.79 16.22 
ที มา : จากการส ารวจข้อมลู 
หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 
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ตารางท่ี 4.129 วิธีการลดค่าใช้จ่ายในการผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรสาขาปศุสัตว์ 
หน่วย : ร้อยละ 

รายการ ESF DSF 
1. ปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์เอง 59.46 38.46 
2. ลดการใช้ปุ๋ยเคม ี 24.32 38.46 
3. ลดการใช้สารเคมี 10.81 2.56 
4. เพาะพันธุ์สัตว์เอง 5.41 - 
5. ปล่อยเลี้ยงตามธรรมชาติ - 13.46 
6. ใช้แรงงานในครัวเรือน - 12.82 
ที มา : จากการส ารวจข้อมลู 
หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 

 
6.7.4) ผลกระทบจากการพัฒนา พิจารณาตามตัวชี้วัดหลักที ใช้ในการประเมิน

เกษตรกร 2 ด้าน ได้แก่ 
(1) รายได้ 
Smart Farmer ต้นแบบ ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ (ปีการเพาะปลูก 2556/2557) 

เกษตรกรมีรายได้จากการท าการเกษตรเฉลี ยครัวเรือนละ 798 ,398.50 บาท  และหลังเข้าร่วมโครงการฯ  
(ปีการเพาะปลูก 2558/2559) มีรายได้เฉลี ยครัวเรือนละ 1,766,494.14 บาท  ซึ งเพิ มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 
121.25 (ตารางที  4.130) 

Existing Smart Farmer ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ (ปีการเพาะปลูก 2556/2557) 
เกษตรกรมีรายได้จากการท าการเกษตรเฉลี ยครัวเรือนละ 429,756.10 บาท และหลังเข้าร่วมโครงการฯ (ปีการ
เพาะปลูก 2558/2559) มี รายได้ เฉลี ยครัวเรือนละ 449,731.71 บาท ซึ งเพิ มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 4.65 
(ตารางที  4.130) 

Developing Smart Farmer ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ (ปีการเพาะปลูก 
2556/2557) เกษตรกรมีรายได้จากการท าการเกษตรเฉลี ยครัวเรือนละ 614,747.06 บาท และหลังเข้าร่วม
โครงการฯ (ปีการเพาะปลูก 2558/2559) มีรายได้เฉลี ยครัวเรือนละ 741,764.71 บาท ซึ งเพิ มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 20.66 (ตารางที  4.130) 
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ตารางท่ี 4.130 รายได้เฉลี่ยจากภาคการเกษตรของครัวเรือนเกษตรกรสาขาปศุสัตว ์
หน่วย : บาท 

รายการ SFM ESF DSF 
1. ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ 798,398.50 429,756.10 614,747.06 
2. หลังเข้าร่วมโครงการฯ 1,766,494.14 449,731.71 741,764.71 

เพิ มข้ึน/ลดลง 968,095.64 19,975.61 127,017.65 
ร้อยละ 121.25 4.65 20.66 

ที มา : จากการส ารวจข้อมลู 

 
(2) ด้านคุณสมบัติพื้นฐาน ของเกษตรกรสาขาปศุสัตว์ 

(2.1) การมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ประกอบด้วย 
(2.1.1) ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล ทั้งจากเจ้าหน้าที  

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื อสารอื น ๆ เช่น อินเตอร์เน็ต Mobile Phone, Smart Phone จากการ
ประเมินผล พบว่า 

Smart Farmer ต้นแบบ ทุกรายมีความสามารถในการเข้าถึง
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ มากที สุด โดยเฉพาะแหล่งข้อมูลจากเจ้าหน้าที  เนื องจากมีการติดต่อประสานงานตลอดเวลา 

Existing Smart Farmer ร้อยละ 60.53 สามารถเข้าถึงข้อมูล
ได้จากเจ้าหน้าที ภาครัฐ ร้อยละ 28.95 จากเพื อน/เกษตรกรต้นแบบ ร้อยละ 26.32 จากประสบการณ์ตนเอง  
ส่วนเกษตรกรที ศึกษาจาก วารสารการเกษตร และการศึกษาดูงานมีสัดส่วนที เท่ากัน คือ ร้อยละ 21.05
นอกจากนี้เกษตรกรร้อยละ 18.42 ศึกษาจากอินเตอร์เน็ต (Mobile Phone, Smart Phone)  และร้อยละ 13.16 
เข้าถึงข้อมูลได้จากวิทยุ/โทรทัศน์ (ตารางที  4.131) 

Developing Smart Farmer ร้อยละ 55.77 สามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้จากเจ้าหน้าที ภาครัฐ ร้อยละ 26.92 จากเพื อน/เกษตรกรต้นแบบ ในส่วนของเกษตรกรที เข้าถึงข้อมูล
จากวารสารการเกษตร วิทยุ/โทรทัศน์ และจากการใช้ประสบการณ์ตนเองมีสัดส่วนเท่ากัน คือร้อยละ 21.15
นอกจากนี้เกษตรกรร้อยละ 17.31 ศึกษาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต (Mobile Phone, Smart Phone) ร้อยละ 13.46
ศึกษาข้อมูลจากสภาวะตลาด และร้อยละ 11.54 จากพ่อแม่ (ตารางที  4.131) 
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ตารางที่ 4.131 การศึกษาข้อมูลเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจท าการเกษตรของเกษตรกรสาขาปศุสัตว์ 
หน่วย : ร้อยละ 

รายการ ESF DSF 
1. เจ้าหน้าที หน่วยงานภาครัฐ 60.53 55.77 
2. เพื อน/เกษตรกรต้นแบบ 28.95 26.92 
3. จากประสบการณ์ตนเอง 26.32 21.15 
4. วารสารการเกษตร 21.05 21.15 
5. การศึกษาดูงาน 21.05 - 

6. อินเตอร์เน็ต (Mobile Phone, Smart Phone) 18.42 17.31 

7. วิทยุ/โทรทัศน์ 13.16 21.15 
8. ภาวะตลาด - 13.46 
9. พ่อแม ่ - 11.54 
ที มา : จากการส ารวจข้อมลู 
หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 
 

(2.1.2) การบันทึกข้อมูลมาประกอบการวิเคราะห์วางแผนก่อนเริ่ม
ด าเนินการ และบริหารจัดการผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

Smart Farmer ต้นแบบ มีความโดดเด่นด้านการวางแผนการผลิต 
โดยศึกษาข้อมูลต่าง ๆ หลายด้าน ได้แก่ ร้อยละ 80.00 วางแผนการผลิตโดยพิจารณาจากปัจจัยของการมี
ตลาดรองรับ และขายได้ราคาสูงร้อยละ 73.33 วางแผนท าการผลิตในสิ งที ตนถนัด มีความช านาญ ร้อยละ 
60.00 พิจารณาจากก าไรสุทธิของผลผลิตแต่ละชนิด  ร้อยละ 46.67 เลือกสายพันธุ์สัตว์ที ได้รับการพัฒนา และ
ดูจ านวนแม่พันธุ์ที มีอยู่ร้อยละ 33.33 พิจารณาตามความเหมาะสมของสภาพแวดล้อม ความคุ้นเคยของสังคม/
ชุมชน  ร้อยละ 26.67 เน้นการผลิตร่วมกับเกษตรกรรายอื น ๆ ของชุมชน และร้อยละ 6.67 พิจารณาจาก
ความเหมาะสมของชุดดิน (ตารางที  4.132) 
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ตารางท่ี 4.132 การบริหารจัดการแผนการผลิตของ Smart Farmer ต้นแบบสาขาปศุสัตว์ 
รายการ ร้อยละ 

1. การมีตลาดรองรับ 80.00 
2. ท าความช านาญ/ตามความถนัดของตน 73.33 
3. มีก าไรสุทธิ/รายได้ดีกว่าการเกษตรสาขาอื นๆ 60.00 
4. เลือกสายพันธุ์ที ได้รับการพัฒนา/จ านวนแม่พันธุ์ 46.67 
5. ตามภูมิสังคม 33.33 
6. เน้นการผลิตร่วมกับเกษตรกรรายอื นๆ ของชุมชน 26.67 
7. ความเหมาะสมของศักยภาพดิน 6.67 
ที มา : จากการส ารวจข้อมลู 
หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 

 

Existing Smart Farmer ร้อยละ 73.17 มีการจดบันทึกข้อมูลการผลิต 
การเก็บเกี ยว และการจ าหน่ายสินค้าเกษตรของครัวเรือน เพื อน าไปใช้ในการวางแผนการผลิต ส่วนเกษตรกร 
ร้อยละ 26.83 ไม่ได้จดบันทึกเนื องจากไม่มีเวลาในส่วนของการจัดท าบัญชีครัวเรือน นั้น ร้อยละ 53.66  
มีการจดบันทึ กบัญชีครั วเรือนซึ งเกษตรกรร้อยละ 81.82 ในปั จจุบั นยั งจดบันทึ กอยู่  ร้อยละ 18.18  
ไม่ได้จดบันทึกแล้ว  ส่วนเกษตรกรร้อยละ 46.34 ไม่ได้จดบันทึกบัญชีครัวเรือน เนื องจากไม่มีเวลา ยุ่งยาก 
ในการปฏิบัติ รายจ่ายมากท าให้ไม่อยากจดบันทึก (ตารางที  4.133) 

Developing Smart Farmer ร้อยละ 50.00 มีการจดบันทึกข้อมูล
การผลิต การเก็บเกี ยว และการจ าหน่ายสินค้าเกษตรของครัวเรือน เพื อน าไปใช้ในการวางแผนการผลิตส่วนที 
เหลือไม่ได้จดบันทึกเนื องจากไม่มีเวลา จ าไม่ได้ว่าต้นทุนเท่าไหร่ในส่วนของการจัดท าบัญชีครัวเรือน นั้นร้อยละ 
50.00 มีการจดบันทึกบัญชีครัวเรือน ซึ งเกษตรกรร้อยละ 80.77 ในปัจจุบันยังจดบันทึกอยู่ ร้อยละ 19.23  
ไม่ได้จดบันทึกแล้ว ส่วนเกษตรกรร้อยละ 50.00 ไม่ได้จดบันทึกบัญชีครัวเรือน เนื องจากไม่มีเวลายุ่งยากในการ
ปฏิบัติ (ตารางที  4.133) 

 

ตารางท่ี 4.133 การจดบันทึกของเกษตรกรสาขาปศุสัตว์ 
หน่วย : ร้อยละ 

รายการ 
ESF DSF 

บันทึก ไม่บันทึก บันทึก ไม่บันทึก 
1. ข้อมูลการผลิตจนถึงการขาย 73.17 26.83 50.00 50.00 
2. การท าบัญชี 53.66 46.34 50.00 50.00 

2.1 ท าต่อเนื องถึงปัจจุบัน 81.82 - 80.77 - 
2.2 เคยท าแต่หยุดแล้ว 18.18 - 19.23 - 

ที มา : จากการส ารวจข้อมลู 
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(2.2) การบริหารจัดการผลผลิตและการตลาด (มีความสามารถใน
การบริหารจัดการปัจจัยการผลิต แรงงาน และทุน มีความสามารถในการเชื อมโยงการผลิต และการตลาด
เพื อให้ขายผลผลิตได้ มีการจัดการของเหลือจากการผลิตที มีประสิทธิภาพ) 

(2.2.1) การเชื่อมโยงการผลิตและการตลาด 
Smart Farmer ต้นแบบ เกษตรกรร้อยละ 66.67 มีการ

ก าหนดกลุ่มลูกค้าที จะรับซื้อผลผลิตไว้ คือ ทุกรายเน้นที ตลาดต่างจังหวัด และต่างประเทศ ร้อยละ 50.00  
เน้นที ตลาดชุมชน/ตลาดท้องถิ น และร้อยละ 10.00 ตลาดในเมือง ทั้งนี ้เมื อได้รับผลผลิตแล้วเกษตรกร 
ร้อยละ 46.67 ได้มีการก าหนดแนวทางการขายผลผลิตไว้ โดยร้อยละ 85.71 รวมกลุ่มกันขาย ร้อยละ 42.86 
ขายคนเดียวโดยเกษตรกรร้อยละ 53.33 มีการวางแผนการตลาดเพื อขอรับมาตรฐานฟาร์มปลอดโรค  
มาตรฐาน GAP มาตรฐาน Q ทั้งนี้เพื อน าไปสู่การหาลูกค้าที ง่ายขึ้น (ตารางที  4.134) 
 

ตารางท่ี 4.134 การบริหารจัดการแผนการตลาดของ Smart farmer ต้นแบบ สาขาปศุสัตว์ 
รายการ ร้อยละ 

1. ก าหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 66.67 
1.1 ตลาดต่างจังหวัด/ต่างประเทศ 100.00 
1.2 ตลาดชุมชน/ตลาดท้องถิ น 50.00 
1.3 ตลาดในเมือง 10.00 

2. ก าหนดแนวทางการขายผลผลิต 46.67 
2.1 รวมกลุ่มกันขาย 85.71 
2.2 ขายคนเดียว 42.86 

3. การขอมาตรฐานสินค้า 53.33 
3.1 มาตรฐานฟาร์มปลอดโรค 62.50 
3.2 มาตรฐาน GAP 12.50 
3.3 มาตรฐาน Q 12.50 

ที มา : จากการส ารวจข้อมลู 
หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 

 
Existing Smart Farmer ร้อยละ 54.00 ขายผลผลิตเองใน

ชุมชนหรือให้พ่อค้าที เข้ามารับซื้อในพ้ืนที  ร้อยละ 22.00 น าไปขายเองที ตลาด หรือจุดรับซื้ออื นๆ นอกจากนี้
เกษตรกรรวมกลุ่มกันขาย และน าไปขายสหกรณ์ในสัดส่วนที เท่ากัน คือ ร้อยละ 12.00 (ตารางที  4.135) 

Developing Smart Farmer ร้อยละ 73.08 ขายผลผลิตเอง
ในชุมชนหรือให้พ่อค้าที เข้ามารับซื้อในพ้ืนที  ร้อยละ 25.00 ขายให้บริษัทเอกชนร้อยละ 15.38 น าไปขายเอง 
ที ตลาด หรือจุดรับซื้ออื น ๆ ร้อยละ 1.92 รวมกลุ่มกันขาย (ตารางที  4.135) 
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ตารางท่ี 4.135 การขายผลผลิตของเกษตรกรสาขาปศุสัตว์ 
หน่วย : ร้อยละ 

รายการ ESF DSF 
1. ขายผลผลิตเองในชุมชน 54.00 73.08 
2. น าไปขายเองที ตลาด 22.00 15.38 
3. รวมกลุ่มกันขาย 12.00 1.92 
4. สหกรณ ์ 12.00 - 
5. บริษัทเอกชน - 25.00 
ที มา : จากการส ารวจข้อมลู 
หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 

 
(2.2.2) การจัดการของเสียในฟาร์มที่มีประสิทธิภาพ (เศษพืชผล 

ภาชนะบรรจุสารเคมี มูลสัตว์) 
Smart Farmer ต้นแบบ มีการจัดการของเสียในฟาร์ม โดย

ร้อยละ 78.57 จัดการโดยน ามาท าเป็นปุ๋ยหมัก ร้อยละ 28.57 น ามาท าปุ๋ยชีวภาพ ร้อยละ 28.57 น ามาท าเป็น
พลังงาน และร้อยละ 28.57 น าไปฝังกลบ (ตารางที  4.136) 

Existing Smart Farmer ร้ อยละ 65.85 น าไปท าปุ๋ ยหมั ก  
ปุ๋ยชีวภาพร้อยละ 51.22 น ามูลสัตว์ไปขาย ร้อยละ 19.51 น าไปเผา/ฝังกลบ ร้อยละ 12.20 น าไปแปรรูป  
(ตารางที  4.136) ส่วนการก าจัดภาชนะใส่สารเคมี/ผลิตภัณฑ์ที มีส่วนผสมของสารเคมี นั้นร้อยละ 40.00 
น าไปขาย ร้อยละ 33.33 ล้างท าความสะอาดแล้วน ากลับมาใช้ใหม่  ในส่วนของเกษตรกรที น าไปทิ้งรวมกับ
ขยะทั วไป และเผาท าลายมีสัดส่วนที เท่ากัน คือ ร้อยละ 20.00 นอกจากนี้เกษตรกรร้อยละ 13.33 น าไป
ฝังกลบ (ตารางที  4.137) 

Developing Smart Farmer ร้อยละ 71.15 น าไปท าปุ๋ยหมัก
ปุ๋ยชีวภาพ  ร้อยละ 50.00 น ามูลสัตว์ไปขาย  ร้อยละ 5.77 น าไปเผา/ฝังกลบ ร้อยละ 3.85  น าไปแปรรูป 
(ตารางที  4.136) ส่วนการก าจัดภาชนะใส่สารเคมี/ผลิตภัณฑ์ที มีส่วนผสมของสารเคมี นั้น ร้อยละ 47.06  
ล้างท าความสะอาดแล้วน ากลับมาใช้ใหม่  ร้อยละ 29.41 น าไปขายของเก่า  ในส่วนของเกษตรกรที น าไปฝังกลบ
และท้ิงรวมกับขยะทั วไปนั้น มีสัดส่วนที เท่ากัน คือ ร้อยละ 17.65 (ตารางที  4.137) 
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ตารางท่ี 4.136 การจัดการของเหลือจากการผลิตของเกษตรกรสาขาปศุสัตว์ 
   หน่วย : ร้อยละ 

รายการ MSF ESF DSF 
1. ท าปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ 78.57 65.85 71.15 
2. น าไปท าพลังงานหุงต้ม 28.57 - - 
3. เผา/ฝังกลบ 28.57 19.51 5.77 
4. น ามูลสัตว์ไปขาย - 51.22 50.00 
5. น าไปแปรรูป - 12.20 3.85 
ที มา : จากการส ารวจข้อมลู 
หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 
 

ตารางท่ี 4.137 วิธีการก าจัดภาชนะท่ีบรรจุสารเคมีของเกษตรกรสาขาปศุสัตว์ 
หน่วย : ร้อยละ 

รายการ ESF DSF 
1. ขายของเก่า 40.00 29.41 
2. น ากลับมาใช้ใหม่ 33.33 47.06 
3. ทิ้งรวมกับขยะทั วไป 20.00 17.65 
4. เผาท าลาย 20.00 - 
5. ฝังกลบ 13.33 17.65 
ที มา : จากการส ารวจข้อมลู 
หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 
 

(2.3) ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม/สังคม (มีกระบวนการผลิตที ไม่
ก่อให้เกิดมลภาวะ และไม่ท าลายสิ งแวดล้อม ลดการใช้สารเคมีในการท าเกษตร) 

Existing Smart Farmer ร้อยละ 63.41 ไม่ใช้สารเคมีเลยเนื องจาก
จะท าให้มีสารพิษตกค้างในสัตว์ และเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค รักษาสุขภาพและสิ งแวดล้อม และสารเคมีเป็น
อันตรายต่อสัตว์ที เลี้ยง  ร้อยละ 26.83 ใช้สารเคมีร่วมกับสารอินทรีย์ในการท าเกษตร  ส่วนเกษตรกรร้อยละ 9.76 
ใช้สารเคมีอย่างเดียว (ภาพที  4.49) 

Developing Smart Farmer ร้อยละ 67.30 ใช้สารเคมี ร่วมกับ
สารอินทรีย์ในการท าเกษตร  ร้อยละ 28.85 ไม่ใช้สารเคมีเลยเนื องจากเป็นอันตรายต่อสัตว์ที เลี้ยง เลี้ยงแบบ
ปล่อยธรรมชาติ ช่วยในการลดต้นทุน และรักษาสุขภาพและสิ งแวดล้อม  ส่วนเกษตรกรร้อยละ 3.85 
ใช้สารเคมเีพียงอย่างเดียว (ภาพที  4.49) 
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(2.4) การมีความตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของ
ผู้บริโภค (มีความรู้หรือได้รับการอบรมเกี ยวกับมาตรฐาน GAP GMP เกษตรอินทรีย์ หรือมาตรฐานอื นๆ  
มีกระบวนการผลิตที สอดคลองกับมาตรฐาน GAP GMP เกษตรอินทรีย์ หรือมาตรฐานอื น ๆ) 

Existing Smart Farmer ร้อยละ 51.22 ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
ฟาร์มปศุสัตว์ เกษตรกรร้อยละ 9.76 อยู่ระหว่างการขอมาตรฐาน ส่วนเกษตรกรร้อยละ 39.02 ไม่ได้รับ 
การรับรองมาตรฐานเนื องจากร้อยละ 81.25 ไม่ต้องการขอรับ และร้อยละ 18.75 เคยขอแล้วไม่ผ่าน 
(ตารางที  4.138) 

Developing Smart Farmer ร้อยละ 30.77 ได้ รับการรับรอง
มาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์ ส่วนเกษตรกรร้อยละ 69.23 ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานเนื องจากร้อยละ 94.44  
ไม่ต้องการขอรับ และร้อยละ 5.56 เคยขอแล้วไม่ผ่าน (ตารางที  4.138) 
 

ตารางท่ี 4.138 การได้รับการรับรองมาตรฐานของเกษตรกรสาขาปศุสัตว์ 
หน่วย : ร้อยละ 

รายการ ESF DSF 
1. ได้รับมาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์ 51.22 30.77 
2. อยู่ระหว่างการขอ 9.76 - 
3. ไม่ได้รับ 39.02 69.23 

3.1 ไม่ต้องการขอรับ 81.25 94.44 
3.2 เคยขอแล้วไม่ผ่าน 18.75 5.56 

ที มา : จากการส ารวจข้อมลู 
 

(2.5) มีความภูมิใจในความเป็นเกษตรกร  (มีความมุ่งมั นในการ
ประกอบอาชีพการเกษตร มีความรักและหวงแหนพ้ืนที  และอาชีพทางการเกษตรไว้ให้รุ่นต่อไป มีความสุขและ
พึงพอใจในการประกอบอาชีพเกษตร) 

Existing Smart Farmer ทุกรายมีความรัก ความภูมิใจในความเป็น
เกษตรกร และมีความมุ่งมั นที จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมต่อไป 

Developing Smart Farmer ทุกรายมีความรัก ความภูมิใจในความ
เป็นเกษตรกร และมีความมุ่งมั นที จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมต่อไป 

(2.6) การมีความรู้ในเรื่องที่ท าอยู่ (สามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอด
เทคโนโลยี หรือให้ค าแนะน าปรึกษาให้กับผู้อื นได้ สามารถเป็นเกษตรกรต้นแบบหรือจุดเรียนรู้ให้กับผู้อื น) 

ความพร้อมในการที จะยกระดับขึ้นเป็น Smart Farmer ต้นแบบ ของ
เกษตรกรกลุ่ม Existing Smart Farmer พบว่า ร้อยละ 41.46 เคยเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ทางด้าน
การเกษตรมาก่อน  และร้อยละ 55.00 มีแปลงเกษตรที เคยเป็นจุดเรียนรู้/แหล่งศึกษาดูงาน อย่างไรก็ตาม จาก
การด าเนินงานโครงการในการส่งเสริม สนับสนุน Existing Smart Farmer เพื อก้าวสู่การเป็น Smart Farmer 
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ต้นแบบ นั้น เกษตรกรร้อยละ 48.78 ได้รับการพัฒนาทักษะการถ่ายทอดความรู้ การเป็นวิทยากรการเลี้ยงและ 
ดูแลรักษาสัตว์ การบริหารจัดการโรงเรือน การสร้างศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ ส่วนร้อยละ 51.22 ไม่ได้ รับการ
พัฒนาเนื องจากมีประสบการณ์น้อย ท าให้ไม่สามารถถ่ายทอดความรู้ได้ และบางรายไม่มีเวลาเข้ารับการ
พัฒนาและส่วนหนึ งคิดว่าการเป็น Smart Farmer ต้นแบบ จะต้องเสียสละเวลาจากการท ากิจกรรมส่วนตัว
เพื อส่วนรวม ซึ งตนเองมีภารกิจมากจึงท าไม่ได้ (ตารางที  4.139) 
 

ตารางท่ี 4.139 ความพร้อมในการเป็น Smart Farmer ต้นแบบ สาขาปศุสัตว์ของเกษตรกรกลุ่ม ESF 
รายการ ร้อยละ 

1. การเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ทางด้านการเกษตร  
1.1 เคย 41.46 
1.2 ไม่เคย 58.54 

2. แปลงเกษตรเป็นจุดเรียนรู้/แหล่งศึกษาดูงาน  
2.1 เคย 55.00 
2.2 ไม่เคย 45.00 

3. การได้รับการพัฒนาจากภาครัฐ  
3.1 ได้รับ 48.78 
3.2 ไม่ได้รับ 51.22 

ที มา : จากการส ารวจข้อมลู 
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6.8) สาขาหม่อนไหม 
6.8.1) การพัฒนาเกษตรกรในสาขาหม่อนไหม 

Smart Farmer ต้นแบบ ได้รับการพัฒนาจากภาครัฐในรูปแบบต่าง ๆ 
โดยร้อยละ 75.00 ได้รับการส่งเสริมให้เป็นวิทยากรด้านการเกษตร เช่น การย้อมไหมด้วยสีธรรมชาติ การผลิต 
เส้นไหมคุณภาพ การปลูกหม่อน การสาวไหม การแปรรูปผ้าไหม เป็นต้น ร้อยละ 50.00 ได้รับการพาไปศึกษา
ดูงานด้านต่าง ๆ เช่น การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การย้อมไหมด้วยสีธรรมชาติ การทอผ้าไหมและการแปรรูปผ้าไหม 

Existing Smart Farmer ร้อยละ 88.24 ได ้ร ับการอบรมถ ่ายทอด
ความรู้ ในหลักสูตรต่าง ๆ เช่น การปลูกและการดูแลรักษาพืช (ร้อยละ 66.67) การเลี้ยงไหม (ร้อยละ 53.33) 
การแปรรูปผ้าไหมและรังไหม (ร้อยละ 46.67)  ด้านการท าบัญชี (ร้อยละ 13.33)  และการลดต้นทุนการผลิต 
(ร้อยละ 6.67) (ตารางที่ 4.140)  เกษตรกรร้อยละ 64.71 ได้รับการพาไปศึกษาดูงานด้านต่าง ๆ เช่นการแปรรูป
ไหมแบบครบวงจร การบริหารจัดการเลี้ยงไหม การทอผ้าไหม และการปลูกหม่อนกินผล  และร้อยละ 57.89 
ได้เรียนรู้จาก Smart Farmer ต้นแบบด้านต่าง ๆ ได้แก่ การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เทคนิคการเลี้ยงไหม โรคของไหม 
การทอผ้าแบบยกดอก การสาวไหม การรวมกลุ่มเกษตรกร 

Developing Smart Farmer ทุกรายได้รับการอบรมถ่ายทอดความรู้
ในหลักสูตรต่างๆ เช่น การเลี้ยงไหม (ร้อยละ60.00) และการป้องกันและก าจัดศัตรูหม่อน (ร้อยละ 40.00) 
(ตารางที่ 4.140) เกษตรกรร้อยละ 40.00 ได้รับการพาไปศึกษาดูงานด้านต่าง ๆ เช่น การเลี้ยงไหม และการทอ
ผ้าไหมและร้อยละ 16.67 ได้เรียนรู้จาก Smart Farmer ต้นแบบ ด้านการเลี้ยงไหม 
 

ตารางท่ี 4.140 ประเภทความรู้ที่เกษตรกรสาขาหม่อนไหมได้รับ 
หน่วย : ร้อยละ 

รายการ ESF DSF 
1. การปลูกและดูแลรักษาพืช 66.67 - 
2. การเลี้ยงไหม 53.33 60.00 
3. การแปรรูปผ้าไหม และรังไหม 46.67 - 
4. การท าบัญชี 13.33 - 
5. การลดต้นทุนการผลิต 6.67 - 
6. การป้องกันและก าจัดศัตรูหม่อน - 40.00 
ที่มา : จากการส ารวจข้อมูล 
หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 
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6.8.2) การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกรสาขาหม่อนไหม 
Smart Farmer ต้นแบบ ร้อยละ 75.00 น าความรู้ไปใช้ในการสร้างอาชีพเสริม

เพ่ิมรายได้ให้ตนเอง ร้อยละ 37.50 สร้างเครือข่ายเกษตรกร และร้อยละ 12.50 น าความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอด
ให้แก่ผู้อื่น 

Existing Smart Farmer ร้อยละ86.67 น าความรู้ที่ ได้รับไปใช้ประโยชน์ 
ในการพัฒนาอาชีพของตนเอง ส่วนเกษตรกรร้อยละ 13.33 ไม่ได้น าไปใช้ประโยชน์เนื่องจากไม่ได้ท าการ 
แปรรูป และไม่ตรงกับสิ่งที่ท าอยู่ในส่วนการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ประกอบด้วย (ตารางท่ี 4.141) 

ร้อยละ 38.46 การปลูกและดูแลรักษาพืช 
ร้อยละ 38.46 การแปรรูปผลิตภัณฑ ์
ร้อยละ 15.38 ด้านการเลี้ยงสัตว์ 
ร้อยละ 7.69 การลดต้นทุนการผลิต 
ร้อยละ 7.69 การตลาด 
ร้อยละ 7.69 การปลูกพืชให้ได้มาตรฐาน 
Developing Smart Farmer ทุกรายน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ใน

การพัฒนาอาชีพของตนเองประกอบด้วย (ตารางท่ี 4.141) 
ร้อยละ 100.00 การเลี้ยงไหม 
ร้อยละ 20.00 การลดต้นทุนการผลิต 
ร้อยละ 20.00 การปลูกและดูแลรักษาพืช 

 

ตารางท่ี 4.141 ความรู้ที่น าไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกรสาขาหม่อนไหม 
หน่วย : ร้อยละ 

รายการ ESF DSF 
1. การปลูกและดูแลรักษาพืช 38.46 20.00 
2. การแปรรูป 38.46 - 
3. การเลี้ยงสัตว์ 15.38 - 
4. การลดต้นทุนการผลิต 7.69 20.00 
5. การตลาด 7.69 - 
6. การปลูกพืชให้ได้มาตรฐาน 7.69 - 
7. การเลี้ยงไหม - 100.00 
ที่มา : จากการส ารวจข้อมูล 
หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 
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6.8.3) ผลที่เกิดขึ้นจากการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกรสาขาหม่อนไหม 
Existing Smart Farmer จากเกษตรกรร้อยละ 86.67 ที่น าความรู้ ไปใช้  

มีผลเกิดขึ้น ดังนี้ (ตารางที่ 4.142) 
ร้อยละ 69.23 เกษตรกรสามารถตัดสินใจลงทุนทางการเกษตรได้ 
ร้อยละ 69.23 สามารถแก้ปัญหาโรคระบาด/แมลงศัตรูพืชได้ 
ร้อยละ 7.69 เกษตรกรมีช่องทางการจ าหน่ายมากข้ึน 
ร้อยละ 7.69 เกิดการสร้างอาชีพใหม่ 
Developing Smart Farmer จากที่ เกษตรกรทุ กรายน าความรู้ ไป ใช้  

มีผลเกิดขึ้น ดังนี้ (ตารางที่ 4.142) 
ร้อยละ 40.00 สามารถแก้ปัญหาโรคระบาด/แมลงศัตรูพืชได้ 
ร้อยละ 20.00 มีช่องทางการจ าหน่ายมากข้ึน 
ร้อยละ 20.00 ช่วยให้สามารถตัดสินใจลงทุนทางการเกษตร 

 

ตารางท่ี 4.142 ผลจากการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกรสาขาหม่อนไหม 
หน่วย : ร้อยละ 

รายการ ESF DSF 
1. ช่วยในการตัดสินใจลงทุน 69.23 20.00 
2. สามารถแก้ปัญหาโรคระบาด/แมลงศัตรูพืชได้ 69.23 40.00 
3. มีช่องทางการจ าหน่ายมากข้ึน 7.69 20.00 
4. สร้างอาชีพใหม่ 7.69 - 
ที่มา : จากการส ารวจข้อมูล 
หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 

 

6.8.4) ผลกระทบจากการพัฒนา พิจารณาตามตัวชี้วัดหลักท่ีใช้ในการประเมิน
เกษตรกร 2 ด้าน ได้แก่ 

(1) รายได้ 
Smart Farmer ต้นแบบ ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ (ปีการเพาะปลูก 2556/2557) 

เกษตรกรมีรายได้จากการท าการเกษตรเฉลี่ยครัวเรือนละ 795,000.00 บาท และหลังเข้าร่วมโครงการฯ  
(ปีการเพาะปลูก 2558/2559) มีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนละ 811,375.00 บาท ซึ่งเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 2.06 
เนื่องจากเกษตรกรไดเ้พ่ิมกิจกรรมการเพาะปลูก (ตารางที่ 4.143) 

Existing Smart Farmer ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ (ปีการเพาะปลูก 2556/2557) 
เกษตรกรมีรายได้จากการท าการเกษตรเฉลี่ยครัวเรือนละ 256,000.00 บาท  และหลังเข้าร่วมโครงการฯ  
(ปีการเพาะปลูก 2558/2559) มีรายได้เฉลี ่ยครัวเรือนละ 338,210.53 บาท ซึ่งเพิ ่มขึ ้นคิดเป็นร้อยละ 
32.11 (ตารางที่ 4.143) 
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Developing Smart Farmer ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ (ปีการเพาะปลูก 
2556/2557) เกษตรกรมีรายได้จากการท าการเกษตรเฉลี่ยครัวเรือนละ 253,333.33 บาทและหลังเข้าร่วม
โครงการฯ (ปีการเพาะปลูก 2558/2559) มีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนละ 231,666.67 บาท ซึ่งลดลงคิดเป็น
ร้อยละ 8.55 (ตารางที่ 4.143) 
 

ตารางท่ี 4.143 รายได้เฉลี่ยจากภาคการเกษตรของครัวเรือนเกษตรกรสาขาหม่อนไหม 
หน่วย : บาท 

รายการ SFM ESF DSF 
1. ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ 795,000.00 256,000.00 253,333.33 
2. หลังเข้าร่วมโครงการฯ 811,375.00 338,210.53 231,666.67 

เพ่ิมข้ึน/ลดลง 16,375.00 82,210.53 -21,666.66 
ร้อยละ 2.06 32.11 -8.55 

ที่มา : จากการส ารวจข้อมลู 

 
(2) ด้านคุณสมบัติพื้นฐาน ของเกษตรกร 

(2.1) การมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ประกอบด้วย 
(2.1.1) ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล ทั้งเจ้าหน้าที่ 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารอื่น ๆ เช่น อินเตอร์เน็ต Mobile Phone, Smart Phone จากการ
ประเมินผล พบว่า 

Smart Farmer ต้นแบบ ทุกรายมีความสามารถในการเข้าถึง
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ มากทีสุ่ด โดยเฉพาะแหล่งข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ เนื่องจากมีการติดต่อประสานงานตลอดเวลา 

Existing Smart Farmer ร้ อ ย ล ะ  47.37ส าม ารถ เข้ า ถึ ง
แหล่งข้อมูลได้จากเจ้าหน้าที่ภาครัฐ  ร้อยละ 31.58 จากเพ่ือน/เกษตรกรต้นแบบ ร้อยละ 15.79 จากวิทยุ/โทรทัศน์  
ร้อยละ 10.53 อินเตอร์เน็ต (Mobile Phone, Smart Phone)  ร้อยละ 5.26 การศึกษาดูงาน  ส่วนเกษตรกร
ที่ศึกษาจากประสบการณ์ตนเอง  และจากพ่อแม่มีสัดส่วนที่เท่ากัน คือ ร้อยละ 21.05 (ตารางท่ี 4.144) 

Developing Smart Farmer เก ษ ต รก รส าม ารถ เข้ า ถึ ง
แหล่งข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐ  และจากการศึกษาดูงานในสัดส่วนที่เท่ากัน คือ ร้อยละ 50.00 นอกจากนี้
เกษตรกรยังเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้จากวารสารการเกษตร พ่อแม่ และเพื่อน/เกษตรกรต้นแบบในสัดส่วนที่
เท่ากัน คือ ร้อยละ 16.67 (ตารางที่ 4.144) 
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ตารางที่ 4.144 การศึกษาข้อมูลเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจท าการเกษตรของเกษตรกรสาขาหม่อนไหม 
หน่วย : ร้อยละ 

รายการ ESF DSF 
1. เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ 47.37 50.00 
2. เพ่ือน/เกษตรกรต้นแบบ 31.58 16.67 
3. ประสบการณ์ตนเอง 21.05 - 
4. พ่อแม ่ 21.05 16.67 
5. วิทยุ/โทรทัศน์ 15.79 - 
6. อินเตอร์เน็ต (Mobile Phone, Smart Phone) 10.53 - 
7. การศึกษาดูงาน 5.26 50.00 
8. วารสารการเกษตร - 16.67 
ที่มา : จากการส ารวจข้อมลู 
หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 
 

(2.1.2) การบันทึกข้อมูลมาประกอบการวิเคราะห์วางแผน
ก่อนเริ่มด าเนินการ และบริหารจัดการผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

Smart Farmer ต้นแบบ มีความโดดเด่นในด้านการวางแผนการ
ผลิตโดยศึกษาข้อมูลต่าง ๆ หลายด้าน ได้แก่ ร้อยละ 87.50 วางแผนการผลิตในสิ่งที่ตนถนัด/ช านาญ 
ร้อยละ 75.00 พิจารณาข้อมูลทางการตลาด ผลผลิตนั้น ๆ จะต้องมีตลาดรองรับ และขายได้ราคาสูง  ร้อยละ 62.50
พิจารณาตามความเหมาะสมของสภาพแวดล้อม และความคุ้นเคยของสังคม/ชุมชน ร้อยละ 37.50  เน้นการผลิต
ร่วมกับเกษตรกรรายอ่ืน ๆ ภายในชุมชน ร้อยละ 25.00 พิจารณาจากก าไรสุทธิของผลผลิตแต่ละชนิด  
ต้องมรีายได้ดีกว่าการเกษตรสาขาอ่ืน ๆ และร้อยละ 12.50 พิจารณาจากความเหมาะสมของชุดดิน (ตารางที่ 4.145) 
 

ตารางท่ี 4.145 การบริหารจัดการแผนการผลิตของเกษตรกรต้นแบบสาขาหม่อนไหม 
รายการ ร้อยละ 

1. ท าความช านาญ/ตามความถนัดของตน 87.50 
2. การมีตลาดรองรับ 75.00 
3. ตามภูมิสังคม 62.50 
4. เน้นการผลิตร่วมกับเกษตรกรรายอื่นๆ ของชุมชน 37.50 
5. มีก าไรสุทธิ/รายได้ดีกว่าการเกษตรสาขาอ่ืนๆ 25.00 
6. ความเหมาะสมของศักยภาพดิน 12.50 
ที่มา : จากการส ารวจข้อมลู 
หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 
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Existing Smart Farmer ร้อยละ 36.84 ม ีการจดบ ันท ึก
ข้อมูลการผลิต การเก็บเกี่ยว และการจ าหน่ายสินค้าเกษตรของครัวเรือน เพ่ือน าไปใช้ในการวางแผนการผลิต  
ส่วนเกษตรกรร้อยละ 63.16 ไม่ได้จดบันทึกเนื่องจากไม่มีเวลาในส่วนของการจัดท าบัญชีครัวเรือน นั้น 
ร้อยละ 68.42 ไม่ได้จดบันทึกบัญชีครัวเรือนเนื่องจากไม่มีเวลา และยุ่งยากในการปฏิบัติ  ส่วนอีกร้อยละ 31.58 
มีการจดบันทึกบัญชีครัวเรือน ซึ่งในจ านวนนี้ร้อยละ 83.33 ในปัจจุบันยังจดบันทึกอยู่ร้อยละ 16.67 
เคยจดบันทึกแต่ปัจจุบันไม่ได้จดบันทึกแล้ว (ตารางท่ี 4.146) 

Developing Smart Farmer ร้อยละ 33.33 มีการจดบันทึก
ข้อมูลการผลิต การเก็บเกี่ยว และการจ าหน่ายสินค้าเกษตรของครัวเรือน เพ่ือน าไปใช้ในการวางแผนการผลิต 
ส่วนเกษตรกรร้อยละ 66.67 ไม่ได้จดบันทึก เนื่องจากไม่มีเวลาในส่วนของการจัดท าบัญชีครัวเรือน นั้น 
ร้อยละ 66.67 ไม่ได้จดบันทึกบัญชีครัวเรือนเนื่องจากไม่มีเวลาส่วนอีกร้อยละ 33.33 มีการจดบันทึกบัญชี
ครัวเรือน ในจ านวนนี้ทุกรายในปัจจุบันยังคงจดบันทึกอยู่ (ตารางท่ี 4.146) 
 

ตารางท่ี 4.146 การจดบันทึกของเกษตรกรสาขาหม่อนไหม 
หน่วย : ร้อยละ 

รายการ 
ESF DSF 

บันทึก ไม่บันทึก บันทึก ไม่บันทึก 
1. ข้อมูลการผลิตจนถึงการขาย 36.84 63.16 33.33 66.67 
2. การท าบัญชี 31.58 68.42 33.33 66.67 

2.1 ท าต่อเนื่องถึงปัจจุบัน 83.33 - 100.00 - 
2.2 เคยท าแต่หยุดแล้ว 16.67 - - - 

ที่มา : จากการส ารวจข้อมลู 
 

(2.2) การบริหารจัดการผลผลิตและการตลาด (มีความสามารถใน
การบริหารจัดการปัจจัยการผลิต แรงงาน และทุน มีความสมารถในการเชื่อมโยงการผลิต และการตลาดเพ่ือให้
ขายผลผลิตได้ มีการจัดการของเหลือจากการผลิตที่มีประสิทธิภาพ) 

(2.2.1) การเชื่อมโยงการผลิตและการตลาด 
Smart Farmer ต้นแบบ เกษตรกรทุกรายมีการวางแผนการ

จัดการผลผลิตเชื่อมโยงกับการตลาด กล่าวคือ เกษตรกรร้อยละ 75.00 ได้ก าหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยเน้น
ขายในตลาดชุมชน/ตลาดท้องถิ ่น และตลาดในเมืองในสัดส่วนที ่เท่ากัน คือ ร้อยละ 66.67รองลงมา
เกษตรกรร้อยละ 33.32 ขายในตลาดออนไลน์  และเกษตรกรบางส่วนขายให้กับศูนย์เรียนรู้แปรรูปผลิตภัณฑ์
จากไหม โรงงานแปรรูป หน่วยงานราชการ และงาน OTOP ในสัดส่วนที่เท่ากัน คือ ร้อยละ 16.67 นอกจาก
ก าหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายแล้วเกษตรกรร้อยละ 87.50 ได้ก าหนดแนวทางการขายผลผลิต โดยทุกรายจะ
รวมกลุ่มกันเพ่ือขายสินค้า  อีกท้ังเกษตรกรร้อยละ 62.50 มีการวางแผนการผลิตด้วยการขอรับมาตรฐานสินค้า 
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ซึ่งเกษตรกรร้อยละ 80.00 ขอรับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย  และร้อยละ 20.00 ขอรับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ทั้งนี้เพ่ือน าไปสู่การหาลูกคา้ที่จะรับซื้อผลผลิตได้ง่ายขึ้น (ตารางท่ี 4.147) 
 

ตารางท่ี 4.147 การบริหารจัดการแผนการตลาดของเกษตรกรต้นแบบสาขาหม่อนไหม 
รายการ ร้อยละ 

1. ก าหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 75.00 
1.1 ตลาดชุมชน/ตลาดท้องถิ่น 66.67 
1.2 ตลาดในเมือง 66.67 
1.3 ลูกค้าออนไลน์ 33.33 
1.4 ศูนย์เรียนรู้แปรรูปผลิตภัณฑ์จากไหม 16.67 
1.5 โรงงานแปรรูป 16.67 
1.6 หน่วยงานราชการ 16.67 
1.7 งาน OTOP 16.67 

2. ก าหนดแนวทางการขายผลผลิต 87.50 
2.1 รวมกลุ่มกันขาย 100.00 
2.2 ขายคนเดียว - 

3. การขอมาตรฐานสินค้า 62.50 
3.1 มาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย 80.00 
3.2 มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 20.00 

ที่มา : จากการส ารวจข้อมลู 
หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 
 

Existing Smart Farmer ร้อยละ 44.44 เมื่อได้รับผลผลิต
แล้วจะน าไปขายเองในชุมชน หรือขายให้กับพ่อค้าที่เข้ามาซื้อในพ้ืนที่ ร้อยละ 25.93 รวมกลุ่มกันขาย  
ร้อยละ 18.52 น าไปขายเองที่ตลาด หรือจุดรับซื้ออ่ืน ๆ  และร้อยละ 11.11 ขายผลผลิตในงานจัดแสดงสินค้า 
(ตารางที ่4.148) 

Developing Smart Farmer ร้อยละ 50.00 รวมกลุ่มกันขาย
ผลผลิตร้อยละ 33.33 น าไปขายเองที่ตลาด หรือจุดรับซื้ออ่ืน ๆ นอกจากนี้เกษตรกรบางส่วนขายผลผลิตเอง 
ในชุมชน หรือให้พ่อค้าที่เข้ามาซื้อในพ้ืนที่ และขายบริษัทเอกชน ในสัดส่วนที่เท่ากัน คือ ร้อยละ 16.67  
(ตารางท่ี 4.148) 
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ตารางท่ี 4.148 การขายผลผลิตของเกษตรกรสาขาหม่อนไหม 
หน่วย : ร้อยละ 

รายการ ESF DSF 
1. ขายผลผลิตเองในชุมชน 44.44 16.67 
2. รวมกลุ่มกันขาย 25.93 50.00 
3. น าไปขายเองที่ตลาด 18.52 33.33 
4. งานแสดงสินค้า 11.11 - 
5. บริษัทเอกชน - 16.67 
ที่มา : จากการส ารวจข้อมลู 
หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 
 

(2.2.2) การจัดการของเสียในฟาร์มที่ มีประสิทธิภาพ  
(เศษพืชผล ภาชนะบรรจุสารเคมี มูลสัตว์) 

Smart Farmer ต้นแบบ ทุกรายมีการจัดการของเสียในฟาร์ม
ด้วยวิธีการต่าง ๆ ซึ่งเกษตรกรร้อยละ 62.50 จัดการโดยน ามาท าเป็นปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ ร้อยละ 25.00  
ทิ้งรังไหมที่เสีย และร้อยละ 12.50 น ามาประดิษฐ์เฟอร์นิเจอร์ (ตารางท่ี 4.149) 

Existing Smart Farmer ร้ อยละ 47.37 น า ไป ท าปุ๋ ยห มั ก  
ปุ๋ยชีวภาพ ร้อยละ 21.05 น าไปเผา/ฝังกลบ ร้อยละ 5.26 น าไปแปรรูป (ตารางที่  4.149) ส่วนการก าจัด 
ภาชนะใส่สารเคมี/ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารเคมี นั้น เกษตรกรร้อยละ 38.46 ล้างท าความสะอาดแล้ว 
น ากลับมาใช้ใหม่ รองลงมาน าไปฝังกลบ และน าไปขายของเก่าในสัดส่วนที่เท่ากัน คือ ร้อยละ 23.08 
นอกจากนี้ยังมเีกษตรกรบางส่วนร้อยละ 7.69 ทิ้งรวมกับขยะท่ัวไป (ตารางท่ี 4.150) 

Developing Smart Farmer ร้อยละ 83.33 น าไปท าปุ๋ยหมัก
ปุ๋ยชีวภาพ  และร้อยละ 16.67 น าไปเผา/ฝังกลบ (ตารางที่ 4.149) ส่วนการก าจัดภาชนะใส่สารเคมี/ผลิตภัณฑ์
ที่มีส่วนผสมของสารเคมี นั้น เกษตรกรกรน าไปขายของเก่า และล้างท าความสะอาดน ากลับมาใช้ใหม่ในสัดส่วน
ที่เท่ากันคือ ร้อยละ 40.00 และเกษตรกรร้อยละ 20.00 ทิ้งรวมกับขยะท่ัวไป (ตารางท่ี 4.150) 
 

ตารางท่ี 4.149 การจัดการของเหลือจากการผลิตของเกษตรกรสาขาหม่อนไหม 
หน่วย : ร้อยละ 

รายการ MSF ESF DSF 
1. ท าปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ 62.50 47.37 83.33 
2. เผา/ฝังกลบ 25.00 21.05 16.67 
3. น าไปแปรรูป 12.50 5.26 - 
ที่มา : จากการส ารวจข้อมลู 
หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 
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ตารางท่ี 4.150 วิธีการก าจัดภาชนะท่ีบรรจุสารเคมีของเกษตรกรสาขาหม่อนไหม 
หน่วย : ร้อยละ 

รายการ ESF DSF 
1.น ากลับมาใช้ใหม่ 38.46 40.00 
2. ฝังกลบ 23.08 - 
3. น าไปขายของเก่า 23.08 40.00 
4. ทิ้งรวมกับขยะท่ัวไป 7.69 20.00 
ที่มา : จากการส ารวจข้อมลู 
หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 

 
(2.3) ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม/สังคม (มีกระบวนการผลิตที่ไม่

ก่อให้เกิดมลภาวะ และไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม ลดการใช้สารเคมีในการท าเกษตร) 
Existing Smart Farmer ร้อยละ 57.89 ลดการใช้สารเคมีโดยหันมา

ใช้สารอินทรีย์ร่วมกับสารเคมีในการท าเกษตร ร้อยละ 31.58 ไม่ใช้สารเคมีเลยเนื่องจากท าการเกษตรแบบ
ธรรมชาติ  และเกษตรกรบางส่วนร้อยละ 10.53 ยังคงใช้สารเคมีเพียงอย่างเดียวในการท าเกษตร 

Developing Smart Farmer ร้อยละ 83.33 ใช้สารอินทรีย์ร่วมกับ
สารเคมใีนการท าเกษตร  และร้อยละ 16.67 ไม่ใช้สารเคมีเลยเนื่องจากช่วยลดต้นทุนการผลิต 
 

(2.4) การมีความตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของ
ผู้บริโภค (มีความรู้หรือได้รับการอบรมเกี่ยวกับมาตรฐาน GAP GMP เกษตรอินทรีย์ หรือมาตรฐานอ่ืนๆ 
มีกระบวนการผลิตที่สอดคลองกับมาตรฐาน GAP GMP เกษตรอินทรีย์ หรือมาตรฐานอ่ืนๆ) 

Existing Smart Farmer ร้ อ ยละ  15.79ผลผลิ ต ได้ ก ารรับ รอ ง
มาตรฐาน ซึ่งเกษตรกรทุกรายได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย  ส่วนเกษตรกร
ร้อยละ 84.21 ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานเนื่องจากเกษตรกรทุกรายไม่ต้องการขอรับ (ตารางท่ี 4.151) 

Developing Smart Farmer ทุกรายไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
เนื่องจากไม่ต้องการขอรับ (ตารางท่ี 4.151) 
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ตารางท่ี 4.151 การได้รับการรับรองมาตรฐานของเกษตรกรสาขาหม่อนไหม 
หน่วย : ร้อยละ 

รายการ ESF DSF 
1. ได้รับ 15.79 - 
    1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 100.00 - 
    1.2 มาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย 100.00 - 
2. อยู่ระหว่างการขอ - - 
3. ไม่ได้รับ 84.21 100.00 
   3.1 ไม่ต้องการขอรับ 100.00 100.00 
   3.2 เคยขอแล้วไม่ผ่าน - - 
ที่มา : จากการส ารวจข้อมลู 
หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 
 

(2.5) มีความภูมิใจในความเป็นเกษตรกร  (มีความมุ่งมั่นในการ
ประกอบอาชีพการเกษตร มีความรักและหวงแหนพ้ืนที่ และอาชีพทางการเกษตรไว้ให้รุ่นต่อไป มีความสุขและ
พึงพอใจในการประกอบอาชีพเกษตร) 

Existing Smart Farmer ทุกรายมีความรัก ความภูมิใจในความเป็น
เกษตรกร และมีความมุ่งม่ันที่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมต่อไป 

Developing Smart Farmer ทุกรายมีความรัก ความภูมิใจในความ
เป็นเกษตรกร และมีความมุ่งม่ันที่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมต่อไป 

(2.6) การมีความรู้ในเรื่องที่ท าอยู่ (สามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอด
เทคโนโลยี หรือให้ค าแนะน าปรึกษาให้กับผู้อื่นได้ สามารถเป็นเกษตรกรต้นแบบหรือจุดเรียนรู้ให้กับผู้อื่น) 

ความพร้อมในการที่จะยกระดับขึ้นเป็น Smart Farmer ต้นแบบ 
ของเกษตรกรกลุ่ม Existing Smart Farmer พบว่า ร้อยละ 21.05 เคยเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ทางด้าน
การเกษตรมาก่อน และร้อยละ 36.84  มีแปลงเกษตรที่เคยเป็นจุดเรียนรู้/แหล่งศึกษาดูงาน  อย่างไรก็ตามจาก
การด าเนินงานโครงการในการส่งเสริม สนับสนุน Existing Smart Farmer เพ่ือก้าวสู่การเป็น Smart Farmer 
ต้นแบบ นั้น ร้อยละ 37.50 ได้รับการพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านการปลูกหม่อนกินผล  
การสาวไหม การย้อมสี การพัฒนาลวดลายส่วนเกษตรกรร้อยละ 62.50  ไม่ได้รับการพัฒนาเนื่องจากไม่ทราบ
ว่ามีกิจกรรมการพัฒนาเป็นเกษตรกรต้นแบบ (ตารางที่ 4.152) 
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ตารางท่ี 4.152 ความพร้อมในการเป็น Smart Farmer ต้นแบบ สาขาหม่อนไหมของเกษตรกรกลุ่ม ESF 
รายการ ร้อยละ 

1. การเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ทางด้านการเกษตร  
1.1 เคย 21.05 
1.2 ไม่เคย 78.95 

2. แปลงเกษตรเป็นจุดเรียนรู้/แหล่งศึกษาดูงาน  
2.1 เคย 36.84 
2.2 ไม่เคย 63.16 

3. การได้รับการพัฒนาจากภาครัฐ  
3.1 ได้รับ 37.50 
3.2 ไม่ได้รับ 62.50 

ที่มา : จากการส ารวจข้อมลู 
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6.9) สาขาบัญชี 
6.9.1) การพัฒนาเกษตรกรในสาขาบัญชี 

Smart Farmer ต้นแบบ ได้รับการพัฒนาจากภาครัฐในรูปแบบต่าง ๆ โดย 
ทุกรายได้รับการส่งเสริมให้เป็นวิทยากรด้านการท าบัญชีครัวเรือน บัญชีต้นทุนการประกอบอาชีพเศรษฐกิจ
พอเพียง ร้อยละ 66.67 ได้รับการพาไปศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง การลดต้นทุนการผลิต เกษตรผสมผสาน 
เกษตรอินทรีย์ และร้อยละ 16.67 เป็นเจ้าของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 

Existing Smart Farmer ทุกรายได้รับการอบรมถ่ายทอดความรู้ หลักสูตรต่าง ๆ  
เช่น การท าบัญชี (ร้อยละ 95.83) การลดต้นทุนการผลิต (ร้อยละ 8.33) การเลี้ยงสัตว์ (ร้อยละ 4.71)  
(ตารางที่ 4.153) เกษตรกรร้อยละ 16.67 ได้รับการพาไปศึกษาดูงานด้านต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจพอเพียงการ
เลี้ยงไก่ประดู่หางด า การปลูกผักกางมุ้ง และการแปรรูปข้าวเกษตรกรร้อยละ 90.48 ได้เรียนรู้จากSmart 
Farmer ต้นแบบ ด้านต่าง ๆ ได้แก่ การท าบัญชีต้นทุนการประกอบอาชีพ และการท าบัญชีครัวเรือน 

Developing Smart Farmer ทุกรายได้ รับการอบรมถ่ายทอดความรู้
หลักสูตรต่าง ๆ เช่น การอบรมความรู้ด้านการท าบัญชี (ร้อยละ 81.82) เศรษฐกิจพอเพียง (ร้อยละ 27.27) การลดต้นทุน
การผลิต (ร้อยละ 9.09)  การปลูกและดูแลรักษาพืช (ร้อยละ 9.09)  และการเลี้ยงสัตว์ (ร้อยละ 9.09) (ตารางที่ 
4.153) ร้อยละ 36.36 ได้รับการศึกษาดูงานด้านต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจพอเพียง การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การท าน้ าส้มควันไม้ 
การผลิตข้าวปลอดสารพิษ และการเลี้ยงสัตว์ร้อยละ 55.56 ได้เรียนรู้จาก Smart Farmer ต้นแบบ ได้แก่  
การท าบัญชีครัวเรือน เศรษฐกิจพอเพียง การบริหารจัดการผลผลิต การปรับปรุงบ ารุงดิน 
 

ตารางท่ี 4.153 ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมของเกษตรกรสาขาบัญชี 
หน่วย : ร้อยละ 

รายการ ESF DSF 
1. การท าบัญชี 95.83 81.82 
2. การลดต้นทุนการผลิต 8.33 9.09 
3. การเลี้ยงสัตว์ 4.71 9.09 
4. เศรษฐกิจพอเพียง - 27.27 
5. การปลูกและดูแลรักษาพืช - 9.09 
ที่มา : จากการส ารวจข้อมลู 
หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 

 
6.9.2) การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกรสาขาบัญชี 

Smart Farmer ต้นแบบ ร้อยละ 66.67 ได้น าความรู้ไปใช้ในการสร้าง
เครือข่ายเกษตรกรร้อยละ 33.33 น าความรู้ไปถ่ายทอดให้ผู้อ่ืน ร้อยละ 33.33 น าไปใช้เพ่ือสร้างอาชีพเสริม 
เพ่ิมรายไดใ้ห้กับตนเอง และร้อยละ 16.67 สามารถเข้าถึงหน่วยงานต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น 
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Existing Smart Farmer ร ้อยล ะ78.26 น าความรู ้ที ่ได ้ร ับ ไป ใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพของตนเองส่วนเกษตรกรร้อยละ 21.74 ไม่ได้น าไปใช้ประโยชน์เนื่องจากไม่ได้ท า
บัญชีในส่วนของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ประกอบด้วย (ตารางท่ี 4.154) 

ร้อยละ 66.67 ความรู้ด้านการท าบัญชี 
ร้อยละ 16.67 ด้านการลดต้นทุนการผลิต 
ร้อยละ 11.11 ด้านการปลูกพืชให้ได้มาตรฐาน 
ร้อยละ 5.56 ด้านการเลี้ยงสัตว์ 
Developing Smart Farmer ร้อยละ 90.91 น าความรู้ที่ ได้รับไปใช้

ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพของตนเอง ส่วนเกษตรกรร้อยละ 9.09 ไม่ได้น าไปใช้ประโยชน์เนื่องจากวัสดุ 
อุปกรณ์ไม่พร้อมซึ่งความรู้ที่น าไปใช้ประโยชน์ ประกอบด้วย (ตารางท่ี 4.154) 

ร้อยละ 50.00 ด้านการท าบัญชี 
ร้อยละ 40.00 ด้านการลดต้นทุนการผลิต 
ร้อยละ 20.00 ด้านการเลี้ยงสัตว์ 
ร้อยละ 10.00 ด้านการปลูกและดูแลรักษาพืช 

 

ตารางท่ี 4.154 ความรู้ที่น าไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกรสาขาบัญชี 
หน่วย : ร้อยละ 

รายการ ESF DSF 
1. การท าบัญชี 66.67 50.00 
2. การลดต้นทุนการผลิต 16.67 40.00 
3. การปลูกพืชให้ได้มาตรฐาน 11.11 - 
4. การเลี้ยงสัตว์ 5.56 20.00 
5. การปลูกและดูแลรักษาพืช - 10.00 
ที่มา : จากการส ารวจข้อมลู 
หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 

 

6.9.3) ผลที่เกิดขึ้นจากการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกรสาขาบัญชี 
Existing Smart Farmer จากเกษตรกรร้อยละ 78.26 ที่น าความรู้ไปใช้

ประโยชน์ มีผลเกิดข้ึน ดังนี้ (ตารางที่ 4.155) 
ร้อยละ 33.33 สามารถตัดสินใจลงทุนทางการเกษตรได้ 
ร้อยละ 20.83 ผลผลิตเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยไร่ละ 62.50 กิโลกรัม หรือเพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ 17.99 (ตารางที่ 4.156) 
ร้อยละ 20.83 ค่าใช้จ่ายในการผลิตลดลงเฉลี่ยไร่ละ 1,240 บาท หรือลดลง

ร้อยละ 26.96 (ตารางที่ 4.156) โดยใช้วิธีการต่าง ๆ  ได้แก่ ร้อยละ 64.00 ลดการใช้ปุ๋ยเคมี (ใช้ปุ๋ยคอก  และน้ าหมักชีวภาพ)  
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ร้อยละ16.00 ไถกลบ ตากดิน ร้อยละ 12.00 ลดการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช (ใช้สมุนไพร และสารชีวภัณฑ์)   
และร้อยละ 8.00 ลดจ านวนเมล็ดพันธุ์ปลูก เก็บเมล็ดพันธุ์ไว้เอง  เพาะพันธุ์สัตว์เอง (ตารางที่ 4.157) 

ร้อยละ 20.83 สามารถแก้ปัญหาโรคระบาด/แมลงศัตรูพืชได้ 
ร้อยละ 4.17 สามารถวางแผนการใช้เงินได้ 
Developing Smart Farmer จากเกษตรกรร้อยละ 90.91 ที่น าความรู้

ไปใช้ประโยชน์ มีผลเกิดข้ึน ดังนี้ (ตารางที่ 4.155) 
ร้อยละ 40.00 ผลผลิตเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยไร่ละ 63.75 กิโลกรัม หรือเพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ 23.18 (ตารางที่ 4.156) 
ร้อยละ 20.00 ค่าใช้จ่ายในการผลิตลดลงเฉลี่ยไร่ละ 750 บาท หรือลดลง

ร้อยละ 24.59 (ตารางที่ 4.156) โดยใช้วิธีการต่าง ๆ ได้แก่ ร้อยละ 85.71 ลดการใช้ปุ๋ยเคมี (ใช้ปุ๋ยคอก และ 
น้ าหมักชีวภาพ) ร้อยละ 35.71 ใช้แรงงานภายในครัวเรือน การลงแรงช่วยกัน การใช้เครื่องจักร ร้อยละ 14.29 
ลดการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช (ใช้สมุนไพร สารชีวภัณฑ์) และร้อยละ 7.14 การเลี้ยงสัตว์แบบปล่อยตาม
ธรรมชาติ (ตารางท่ี 4.157) 

ร้อยละ 10.00 รู้รายรับรายจ่ายของตนเอง 
 

ตารางท่ี 4.155 ผลจากการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกรสาขาบัญชี 
หน่วย : ร้อยละ 

รายการ ESF DSF 
1. ช่วยในการตัดสินใจลงทุน 33.33 - 
2. ผลผลิตเพิ่มข้ึน 20.83 40.00 
3. ต้นทุนการผลิตลดลง 20.83 20.00 
4. สามารถแก้ปัญหาโรคระบาด/แมลงศัตรูพืชได้ 20.83 - 
5. วางแผนการใช้เงิน 4.17 - 
6. ทราบรายรับ-รายจ่าย - 10.00 
ที่มา : จากการส ารวจข้อมลู 
หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 
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ตารางที่ 4.156 การเปลี่ยนแปลงของค่าใช้จ่ายในการผลิตและผลผลิตเปรียบเทียบก่อนและหลังการน าความรู้ 
ไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกรสาขาบัญช ี

รายการ 
ค่าใช้จ่ายในการผลิต (บาท/ไร่) ผลผลิต (กิโลกรัม/ไร่) 

ESF DSF ESF DSF 
1. ก่อนน าความรู้ไปใช้ 4,600 3,050 347.50 275.00 
2. หลังน าความรู้ไปใช้ 3,360 2,300 410.00 338.75 

เพ่ิมข้ึน/ลดลง -1,240 -750 62.50 63.75 
ร้อยละ -26.96 -24.59 17.99 23.18 

ที่มา : จากการส ารวจข้อมลู 
 

ตารางท่ี 4.157 วิธีการลดค่าใช้จ่ายในการผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรสาขาบัญชี 
หน่วย : ร้อยละ 

รายการ ESF DSF 
1. ลดการใช้ปุ๋ยเคม ี 64.00 85.71 
2. ไถกลบ ตากดิน 16.00 - 
3. ลดการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช 12.00 14.29 
4. ลดจ านวนเมล็ดพันธุ์ปลูก 8.00 - 
5. ใช้แรงงานภายในครัวเรือน - 35.71 
6. การเลี้ยงสัตว์แบบปล่อยตามธรรมชาติ - 7.14 
ที่มา : จากการส ารวจข้อมลู 
หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 
 

6.9.4) ผลกระทบจากการพัฒนา พิจารณาตามตัวชี้วัดหลักที่ ใช้ในการประเมิน
เกษตรกร 2 ด้าน ได้แก่ 

(1) รายได้ 
Smart Farmer ต้นแบบ ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ (ปีการเพาะปลูก 2556/2557) 

เกษตรกรมีรายได้จากการท าการเกษตรเฉลี่ยครัวเรือนละ 295,716.67 บาท  และหลังเข้าร่วมโครงการฯ  
(ปีการเพาะปลูก 2558/2559) มีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนละ 374,050.00 บาท  ซึ่งเพิ่มขึ ้นคิดเป็นร้อยละ 
26.49 (ตารางท่ี 4.158) 

Existing Smart Farmer ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ (ปีการเพาะปลูก 2556/2557) 
เกษตรกรมีรายได้จากการท าการเกษตรเฉลี่ยครัวเรือนละ 368,456.00 บาท  และหลังเข้าร่วมโครงการฯ  
(ปีการเพาะปลูก 2558/2559) มีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนละ 325,427.20 บาท ซึ่งลดลงคิดเป็นร้อยละ11.68 
(ตารางท่ี 4.158) 
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Developing Smart Farmer ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ (ปีการเพาะปลูก 
2556/2557) เกษตรกรมีรายได้จากการท าการเกษตรเฉลี่ยครัวเรือนละ 110,123.08 บาทและหลังเข้าร่วม
โครงการฯ (ปีการเพาะปลูก 2558/2559) มีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนละ 108,038.46 บาท ซึ่งลดลงคิดเป็น
ร้อยละ 1.89 (ตารางท่ี 4.158) 
 

ตารางท่ี 4.158 รายได้เฉลี่ยจากภาคการเกษตรของครัวเรือนเกษตรกรสาขาบัญช ี
หน่วย : บาท 

รายการ SFM ESF DSF 
1. ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ 295,716.67 368,456.00 110,123.08 
2. หลังเข้าร่วมโครงการฯ 374,050.00 325,427.20 108,038.46 

เพ่ิมข้ึน/ลดลง 78,333.33 -43,028.80 -2,084.62 
ร้อยละ 26.49 -11.68 -1.89 

ที่มา : จากการส ารวจข้อมลู 
 

(2) ด้านคุณสมบัติพื้นฐาน ของเกษตรกร 
(2.1) การมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ประกอบด้วย 

(2.1.1) ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล ทั้งจาก
เจ้าหน้าที่ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารอ่ืน ๆ เช่น อินเตอร์เน็ต Mobile Phone, Smart 
Phone จากการประเมินผล พบว่า 

Smart Farmer ต้นแบบ  ทุกรายมีความสามารถในการ
เข้าถึงแหล่งข้อมูลต่าง ๆ มากที่สุด โดยเฉพาะแหล่งข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ เนื่องจากมีการติดต่อประสานงาน
ตลอดเวลา 

Existing Smart Farmer ร้อยละ 85.71 สามารถเข้าถึ ง
ข้อมูลได้จากเจ้าหน้าที่ภาครัฐ  ร้อยละ 38.10 เพ่ือน/เกษตรกรต้นแบบ ร้อยละ 33.33 ประสบการณ์ตนเอง 
ร้อยละ 28.57 วิทยุ/โทรทัศน์ ร้อยละ 14.29 วารสารการเกษตร ส่วนเกษตรกรที่ศึกษาจากอินเตอร์เน็ต 
(Mobile Phone, Smart Phone) พ่อแม ่และการศึกษาดูงานมีสัดส่วนที่เท่ากัน คือ ร้อยละ 4.76 (ตารางที ่4.159) 

Developing Smart Farmer ร้อยละ 50.00 เข้าถึงข้อมูล
ได้จากเจ้าหน้าที่ภาครัฐ  รองลงมาศึกษาจากประสบการณ์ตนเองและจากเพ่ือน/เกษตรกรต้นแบบ ในสัดส่วนที่
เท่ากัน คือ ร้อยละ 41.67 เกษตรกรร้อยละ 18.75 ศึกษาจาก วิทยุ/โทรทัศน์ ร้อยละ 12.50 วารสารการเกษตร  
นอกจากนี้เกษตรกรศึกษาจากพ่อแม่ และการศึกษาดูงานในสัดส่วนที่เท่ากัน คือ ร้อยละ 8.33 (ตารางที่ 4.159) 
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ตารางท่ี 4.159 การศึกษาข้อมูลเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจท าการเกษตรของเกษตรกรสาขาบัญชี 
หน่วย : ร้อยละ 

รายการ ESF DSF 
1. เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ 85.17 50.00 
2. เพ่ือน/เกษตรกรต้นแบบ 38.10 41.67 
3. จากประสบการณ์ตนเอง 33.33 41.67 
4. วิทยุ/โทรทัศน์ 28.57 18.75 
5. วารสารการเกษตร 14.29 12.50 
6. อินเตอร์เน็ต (Mobile Phone, Smart Phone) 4.76 - 
7. พ่อแม ่ 4.76 8.33 
8. การศึกษาดูงาน 4.76 8.33 
ที่มา : จากการส ารวจข้อมลู 
หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 
 

(2.1.2) การบันทึกข้อมูลมาประกอบการวิเคราะห์วางแผน
ก่อนเริ่มด าเนินการ และบริหารจัดการผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

Smart Farmer ต้นแบบ มีความโดดเด่นในด้านการวางแผน 
การผลิตโดยศึกษาข้อมูลต่าง ๆ หลายด้าน ได้แก่ ร้อยละ 50.00 วางแผนการผลิตโดยพิจารณาข้อมูลทาง
การตลาด จะต้องมีตลาดรองรับและขายได้ราคาสูง ร้อยละ 50.00 วางแผนผลิตในสิ่งที่ตนมีความถนัด/
ช านาญ  ร้อยละ 50.00 จะต้องมีก าไรสุทธิ/รายได้ดีกว่าการเกษตรสาขาอ่ืน ๆ  ร้อยละ 33.33 ความเหมาะสม
ของชุดดิน  ร้อยละ 16.67 ท าตามภูมิสังคม (เป็นเกษตรกรที่ชุมชน/ท้องถิ่นส่วนใหญ่ท าสืบต่อกันมายาวนาน)  
และร้อยละ 16.67 เน้นการผลิตร่วมกับเกษตรกรรายอื่น ๆ (ตารางท่ี 4.160) 
 

ตารางท่ี 4.160 การบริหารจัดการแผนการผลิตของ Smart Farmer ต้นแบบ สาขาบัญชี 
รายการ ร้อยละ 

1. การมีตลาดรองรับ 50.00 
2. ท าความช านาญ/ตามความถนัดของตน 50.00 
3. มีก าไรสุทธิ/รายได้ดีกว่าการเกษตรสาขาอ่ืนๆ 50.00 
4. ความเหมาะสมของศักยภาพดิน 33.33 
5. ตามภูมิสังคม 16.67 
6. เน้นการผลิตร่วมกับเกษตรกรรายอื่นๆ ของชุมชน 16.67 
ที่มา : จากการส ารวจข้อมลู 
หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 
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Existing Smart Farmer ร้อยละ 72.00 มีการจดบันทึก
ข้อมูลการผลิต การเก็บเกี่ยว และการจ าหน่ายสินค้าเกษตรของครัวเรือน เพ่ือน าไปใช้ในการวางแผนการผลิตส่วน
ร้อยละ 28.00 ไม่ได้จดบันทึกเนื่องจากไม่มีเวลา และจ าข้อมูลไม่ได้ ในส่วนของการจัดท าบัญชีครัวเรือน นั้น 
ร้อยละ 72.00 มีการจดบั นทึ กบัญชีครั วเรือน ในจ านวนนี้ ร้อยละ 94.44 ในปั จจุบั นยั งจดบั นทึ กอยู่  
ร้อยละ 5.56 ไม่ได้จดบันทึกแล้ว ส่วนเกษตรกรร้อยละ 28.00 ไม่ได้จดบันทึกบัญชีครัวเรือนเนื่องจากไม่มีเวลา 
และจ าข้อมูลไม่ได ้(ตารางท่ี 4.161) 

Developing Smart Farmer ร้อยละ 68.75 มีการจดบันทึก
ข้อมูลการผลิต การเก็บเกี่ยว และการจ าหน่ายสินค้าเกษตรของครัวเรือน เพ่ือน าไปใช้ในการวางแผนการผลิต 
ส่วนเกษตรกรร้อยละ 31.25 ไม่ได้จดบันทึกเนื่องจากใช้การจ าแทนการจดบันทึก ในส่วนของการจัดท าบัญชี
ครัวเรือน นั้น ร้อยละ 81.25 มีการจดบันทึกบัญชีครัวเรือน ซึ่งในจ านวนนี้ร้อยละ 61.54 ในปัจจุบันยังจด
บันทึกอยู่  และร้อยละ 38.46 เคยท าบัญชีแต่ปัจจุบันไม่ได้จดบันทึกแล้ว  ส่วนเกษตรกรร้อยละ 18.75 ไม่ได้
จดบันทึกบัญชีครัวเรือนเนื่องจากรายจ่ายมากกว่ารายรับ ท าให้ไม่ต้องการบันทึก (ตารางท่ี 4.161) 
 

ตารางท่ี 4.161 การจดบันทึกของเกษตรกรสาขาบัญชี 
หน่วย : ร้อยละ 

รายการ 
ESF DSF 

บันทึก ไม่บันทึก บันทึก ไม่บันทึก 
1. ข้อมูลการผลิตจนถึงการขาย 72.00 28.00 68.75 31.25 
2. การท าบัญชี 72.00 28.00 81.25 18.75 

2.1 ท าต่อเนื่องถึงปัจจุบัน 94.44 - 61.54 - 
2.2 เคยท าแต่หยุดแล้ว 5.56 - 38.46 - 

ที่มา : จากการส ารวจข้อมลู 
 

(2.2) การบริหารจัดการผลผลิตและการตลาด (มีความสามารถใน
การบริหารจัดการปัจจัยการผลิต แรงงาน และทุน มีความสมารถในการเชื่อมโยงการผลิต และการตลาดเพ่ือให้
ขายผลผลิตได้ มีการจัดการของเหลือจากการผลิตที่มีประสิทธิภาพ) 

(2.2.1) การเชื่อมโยงการผลิตและการตลาด 
Smart Farmer ต้นแบบ เกษตรกรร้อยละ 83.33 มีการ

ก าหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งเกษตรกรร้อยละ 60.00 เน้นที่ตลาดชุมชน/ตลาดท้องถิ่น  ร้อยละ 40.00  
ตลาดสีเขียว นอกจากนี้เกษตรกรได้ก าหนดกลุ่มลูกค้าตลาดในเมือง และห้างสรรพสินค้าในสัดส่วนที่เท่ากัน คือ  
ร้อยละ 20.00 ซ่ึงเมื่อได้รับผลผลิตแล้วเกษตรกรทุกรายได้ก าหนดแนวทางการขายผลผลิต โดยร้อยละ 50.00 
ขายผลผลิตด้วยตนเอง  ส่วนที่เหลือรวมกลุ่มกันขายอีกทั้งเกษตรกรร้อยละ 50.00 ยังได้วางแผนจัดการผลผลิต
เชื่อมโยงการตลาด เพ่ือขอมาตรฐานสินค้า ซึ่งในจ านวนนี้เกษตรกรร้อยละ 66.67 ได้ขอมาตรฐาน GAP และ
ร้อยละ 33.33 ขอมาตรฐานฟาร์มทั้งนี้เพ่ือน าไปสู่การหาลูกค้าที่จะรับซื้อผลผลิตได้ง่ายขึ้น (ตารางที่ 4.162) 



178 

ตารางท่ี 4.162 การบริหารจัดการแผนการตลาดของ Smart Farmer ต้นแบบ สาขาบัญชี 
รายการ ร้อยละ 

1. ก าหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 83.33 
1.1 ตลาดชุมชน/ตลาดท้องถิ่น 60.00 
1.2 ตลาดสีเขียว 40.00 
1.3 ตลาดในเมือง 20.00 
1.4 ห้างสรรพสินค้า 20.00 

2. ก าหนดแนวทางการขายผลผลิต 100.00 
2.1 ขายคนเดียว 50.00 
2.2 รวมกลุ่มกันขาย 50.00 

3. การขอมาตรฐานสินค้า 50.00 
3.1 มาตรฐาน GAP 66.67 
3.2 มาตรฐานฟาร์ม 33.33 

ที่มา : จากการส ารวจข้อมลู 
หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 
 

Existing Smart Farmer ร้อยละ 53.85 น าผลผลิตไปขายเอง
ที่ตลาด หรือจุดรับซื้ออ่ืน ๆ ร้อยละ 34.62 ขายผลผลิตเองในชุมชน หรือให้พ่อค้าที่เข้ามารับซื้อในพ้ืนที่และ
ร้อยละ 11.54 รวมกลุ่มกันขาย (ตารางท่ี 4.163) 

Developing Smart Farmer ร้อยละ 43.75 ขายผลผลิต
เองในชุมชน หรือให้พ่อค้าที่เข้ามารับซื้อในพ้ืนที่ ร้อยละ 31.25 ขายโรงสีและบริษัทเอกชน ร้อยละ 25.00 
รวมกลุ่มกันขาย และร้อยละ 18.75 น าไปขายเองที่ตลาด หรือจุดรับซื้ออ่ืน ๆ (ตารางที่ 4.163) 
 

ตารางท่ี 4.163 การขายผลผลิตของเกษตรกรสาขาบัญชี 
  หน่วย : ร้อยละ 

รายการ ESF DSF 
1. น าไปขายเองที่ตลาด 53.85 18.75 
2. ขายผลผลิตเองในชุมชน 34.62 43.75 
3. รวมกลุ่มกันขาย 11.54 25.00 
4. โรงสีและบริษัทเอกชน - 31.25 
ที่มา : จากการส ารวจข้อมลู 
หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 
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(2.2.2) การจัดการของเสียในฟาร์มที่ มีประสิทธิภาพ  
(เศษพืชผล ภาชนะบรรจุสารเคมี มูลสัตว์) 

Smart Farmer ต้นแบบ ทุกรายมีการจัดการของเสียใน
ฟาร์มด้วยวิธีการต่าง ๆ ซึ่งเกษตรกรทุกรายจัดการโดยน ามาท าเป็นปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ ร้อยละ 33.33 น ามา
เป็นอาหารสัตว์ (ตารางที่ 4.164) 

Existing Smart Farmer ร้อยละ 72.00 น าไปท าปุ๋ ยหมั ก 
ปุ๋ยชีวภาพเกษตรกรร้อยละ 56.00 น าไปเผา/ฝังกลบ ร้อยละ 12.00 จัดการด้วยการน าไปเป็นอาหารสัตว์และ 
ร้อยละ 4.00 น าไปแปรรูป (ตารางที่ 4.164) ส่วนการก าจัดภาชนะใส่สารเคมี/ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของ
สารเคมี นั ้น เกษตรกรก าจัดโดยการน าไปขาย และล้างท าความสะอาดน ากลับมาใช้ใหม่ในสัดส่วนที่
เท่ากัน คือ ร้อยละ 45.45 และเกษตรกรร้อยละ 9.09 ทิ้งรวมกับขยะทั่วไป (ตารางท่ี 4.165) 

Developing Smart Farmer ร้อยละ 50.00 น าไป เผา/ 
ฝังกลบร้อยละ 37.50 น าไปท าปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ และน าไปเป็นอาหารสัตว์ (ตารางที่ 4.164) ส่วนการก าจัด
ภาชนะใส่สารเคมี/ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารเคมี นั้น ร้อยละ 42.86 ล้างท าความสะอาดและน ากลับ 
มาใช้ใหม่ นอกจากนีเ้กษตรกรที่น าไปขาย และฝังกลบในสัดส่วนที่เท่ากัน คือ ร้อยละ 28.57 (ตารางท่ี4.165) 
 

ตารางท่ี 4.164 การจัดการของเหลือจากการผลิตของเกษตรกรสาขาบัญชี 
หน่วย : ร้อยละ 

รายการ MSF ESF DSF 
1. ท าปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ 100.00 72.00 37.50 
2. เผา/ฝังกลบ - 56.00 50.00 
3. น าไปแปรรูป - 4.00 - 
4. อาหารสัตว์ 33.33 12.00 37.50 
ที่มา : จากการส ารวจข้อมลู 
หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 
 

ตารางท่ี 4.165 วิธีการก าจัดภาชนะท่ีบรรจุสารเคมีของเกษตรกรสาขาบัญชี 
หน่วย : ร้อยละ 

รายการ ESF DSF 
1. น าไปขาย 45.45 28.57 
2. น ากลับมาใช้ใหม่ 45.45 42.86 
3. ทิ้งรวมกับขยะท่ัวไป 9.09 - 
4. ฝังกลบ - 28.57 
ที่มา : จากการส ารวจข้อมลู 
หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 
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(2.3) ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม/สังคม (มีกระบวนการผลิตที่
ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ และไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม ลดการใช้สารเคมีในการท าเกษตร) 

Existing Smart Farmer ร้อยละ 56.00 ไม่ใช้สารเคมีเลยเนื่องจาก
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และมีต้นทุนสูง รองลงมา ร้อยละ 36.00 ใช้สารเคมีร่วมกับสารอินทรีย์ในการท าเกษตร   
และเกษตรกรบางส่วนร้อยละ 8.00 ยังคงใช้สารเคมเีพียงอย่างเดียว 

Developing Smart Farmer ร้อยละ 56.25 ไม่ใช้สารเคมี เลย
เนื่องจากเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  และช่วยในการลดต้นทุนร้อยละ 37.50 ใช้สารเคมีร่วมกับสารอินทรีย์ใน
การท าเกษตรส่วนเกษตรกรร้อยละ 6.25 ยังคงใช้สารเคมเีพียงอย่างเดียว 
 

(2.4) การมีความตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย
ของผู้บริโภค (มีความรู้หรือได้รับการอบรมเกี่ยวกับมาตรฐาน GAP GMP เกษตรอินทรีย์ หรือมาตรฐานอื่นๆ มี
กระบวนการผลิตที่สอดคลองกับมาตรฐาน GAP GMP เกษตรอินทรีย์ หรือมาตรฐานอื่นๆ) 

Existing Smart Farmer ร้อยละ 24.00 ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
GAP ร้อยละ 76.00 ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานเนื่องจากเกษตรกรร้อยละ 73.68 ไม่ต้องการขอรับ  และร้อยละ 
5.26 เคยขอแล้วไม่ผ่าน (ตารางท่ี 4.166) 

Developing Smart Farmer ร้อยละ 31.25 ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
GAP ส่วนเกษตรกรร้อยละ 68.75 ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานเนื่องจากเกษตรกรทุกรายไม่ต้องการขอรับ  
(ตารางท่ี 4.166) 
 

ตารางท่ี 4.166 การได้รับการรับรองมาตรฐานของเกษตรกรสาขาบัญชี 
หน่วย : ร้อยละ 

รายการ ESF DSF 
1. ได้รับ 24.00 31.25 

1.1 GAP 100.00 100.00 
2. อยู่ระหว่างการขอ - - 
3. ไม่ได้รับ 76.00 68.75 

3.1 ไม่ต้องการขอรับ 73.68 100.00 
3.2 เคยขอแล้วไม่ผ่าน 5.26 - 

ที่มา : จากการส ารวจข้อมลู 
 

(2.5) มีความภูมิใจในความเป็นเกษตรกร (มีความมุ่งมั่นในการ
ประกอบอาชีพการเกษตร มีความรักและหวงแหนพ้ืนที่ และอาชีพทางการเกษตรไว้ให้รุ่นต่อไป มีความสุขและ
พึงพอใจในการประกอบอาชีพเกษตร) 

Existing Smart Farmer ทุกรายมีความรัก ความภูมิใจในความ
เป็นเกษตรกร และมีความมุ่งม่ันที่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมต่อไป 
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Developing Smart Farmer ทุกรายมีความรัก ความภูมิใจใน
ความเป็นเกษตรกร และมีความมุ่งม่ันที่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมต่อไป 

(2.6) การมีความรู้ในเรื่องที่ท าอยู่ (สามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอด
เทคโนโลยี หรือให้ค าแนะน าปรึกษาให้กับผู้อื่นได้ สามารถเป็นเกษตรกรต้นแบบหรือจุดเรียนรู้ให้กับผู้อื่น) 

ความพร้อมในการที่จะยกระดับขึ้นเป็น Smart Farmer ต้นแบบ 
ของเกษตรกรกลุ่ม Existing Smart Farmer พบว่า ร้อยละ 36.00 เคยเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ทางด้าน
การเกษตรมาก่อน  และร้อยละ 20.00 มีแปลงเกษตรที่เคยเป็นจุดเรียนรู้/แหล่งศึกษาดูงานอย่างไรก็ตามจาก
การด าเนินงานโครงการในการส่งเสริม สนับสนุน Existing Smart Farmer เพ่ือก้าวสู่การเป็น Smart Farmer 
ต้นแบบ นั้นร้อยละ 20.00 ได้รับการพัฒนาทักษะด้านการถ่ายทอดความรู้ การเป็นวิทยากร  ส่วนร้อยละ 80.00 
ไม่ได้รับการพัฒนาเนื่องจากไม่มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรม และคิดว่าตนเองยังไม่พร้อมที่จะพัฒนาเป็น Smart 
farmer ต้นแบบ (ตารางท่ี 4.167) 
 

ตารางท่ี 4.167 ความพร้อมในการเป็น Smart Farmer ต้นแบบ สาขาบัญชีของเกษตรกรกลุ่ม ESF 
รายการ ร้อยละ 

1. การเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ทางด้านการเกษตร  
1.1 เคย 36.00 
1.2 ไม่เคย 64.00 

2. แปลงเกษตรเป็นจุดเรียนรู้/แหล่งศึกษาดูงาน  
2.1 เคย 20.00 
2.2 ไม่เคย 80.00 

3. การได้รับการพัฒนาจากภาครัฐ  
3.1 ได้รับ 20.00 
3.2 ไม่ได้รับ 80.00 

ที่มา : จากการส ารวจข้อมลู 
 



บทที่ 5 
สรุป และข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุป 

จากการประเมินผลการด าเนินงานในพ้ืนที่ 19 จังหวัด แบ่งเป็นภาคเหนือ 5 จังหวัด ภาคกลาง 9 จังหวัด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 จังหวัด และภาคใต้ 2 จังหวัด จ านวนเกษตรกร 849 ราย และเจ้าหน้าที่จาก 
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด จ านวน 41 รายสรุปได ้ดังนี้ 

5.1.1 ด้านปัจจัยน าเข้า จากแนวทางการพัฒนาเกษตรกรตามโครงการฯ ที่ก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องเป็นพ่ีเลี้ยงให้แก่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย นั้น พบว่า แต่ละหน่วยงานจะมีเจ้าหน้าที่ 1 ราย ท าหน้าที่
เป็นพ่ีเลี้ยงเกษตรกรเฉลี่ย 54 ราย ในด้านการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ หน่วยงานส่วนใหญ่ร้อยละ 64.86 ไม่ได้
รับการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ ส่วนร้อยละ 35.14 ได้รับการสนับสนุน ในจ านวนนี้ร้อยละ 93.33 เห็นว่ามีความ
เพียงพอในการพัฒนาเกษตรกร ซึ่งสามารถจ าแนกวัสดุ  อุปกรณ์ที่ ได้รับออกเป็น  6 ประเภท ได้แก่  
สื่อประกอบการเรียนการสอน  สื่อประชาสัมพันธ์  วัสดุ/อุปกรณ์ส าหรับปรับปรุงแปลงเกษตรและจุดเรียนรู้   
วัสดุ/อุปกรณ์ส าหรับแปรรูปผลผลิต  ปัจจัยการผลิต และตู้คีออส (kiosk) 

ด้านการบูรณาการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด พบว่า ทุกหน่วยงานได้จัดท า
แผนพัฒนาเกษตรกรตามโครงการครบทุกจังหวัด (19 จังหวัด) ส่วนการบรรจุแผนของโครงการฯ ไว้ใน
แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด นั้น หน่วยงานร้อยละ 71.05 ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาของ
จังหวัดแล้ว ที่เหลือร้อยละ 28.95 ไม่ได้บรรจุเนื่องจากแต่ละหน่วยงานมีเป้าหมายการพัฒนา Smart Farmer 
ที่แตกต่างกันส่วนงบประมาณจากการติดตามผลการด าเนินงานโครงการฯ ในปี 2557 พบว่า ได้รับจัดสรร
งบประมาณ 435,549,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.62 ของเป้าหมาย (450,770,000 บาท) มีผลการเบิกจ่าย
งบประมาณท้ังสิ้น 365,693,040 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.96 

5.1.2 ด้านกระบวนการ ในการด าเนินงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในระดับพ้ืนที่คัดกรองเกษตรกรก่อนให้การพัฒนา จากการคัดกรอง พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 
50.97 เป็นเกษตรกรกลุ่ม Developing Smart Farmer  รองลงมาร้อยละ 46.50 เป็นเกษตรกรกลุ่ม Existing 
Smart Farmer  และร้อยละ 2.52 เป็นเกษตรกรกลุ่ม Smart Farmer ต้นแบบ นอกจากนี้หน่วยงานร้อยละ 
74.29 ได้ส ารวจจุดอ่อน/ความต้องการของเกษตรกรในความรู้ที่ต้องการเพ่ิมเติม พบว่า เกษตรกรกลุ่ม 
Existing Smart Farmer ต้องการขอรับการพัฒนาด้านการบริหารจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว/การตลาด
มากที่สุด คือ ร้อยละ 68.26  ส่วนเกษตรกรกลุ่ม Developing Smart Farmer ร้อยละ 74.89 มีจุดอ่อนด้าน
ไม่มีข้อมูล/ไม่ศึกษาข้อมูลในการตัดสินใจท าการผลิต แต่ใช้วิธีท าตามท่ีเคยปฏิบัติกันมา ผลิตตามผู้อื่น หรือผลิต
ตามราคาผลผลผลิตในปีที่ผ่านมา เป็นต้น 

ในส่วนกระบวนการถ่ายทอดความรู้ทุกหน่วยงานถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรด้วยวิธีการอบรม ซึ่ง
หน่วยงานร้อยละ 58.33 จัดอบรมให้เกษตรกรร่วมกันโดยไม่แยกว่าเป็นเกษตรกรในกลุ่ม Existing Smart 
Farmer และDeveloping Smart Farmer ส่วนอีกร้อยละ 41.67 ให้การอบรมเกษตรกรแบบแยกตามกลุ่ม
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เกษตรกรที่ได้คัดกรองไว้แล้วโดยมีหลักสูตรรวมทั้งสิ้น 53 หลักสูตร ซึ่งความรู้ที่ถ่ายทอดให้กับเกษตรกร
ประกอบด้วยกลุ่มความรู้พื้นฐานด้านการเกษตร ความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/การท าเกษตรแบบ
ผสมผสานการป้องกันก าจัดโรคและแมลงศัตรูพืชการป้องกันและควบคุมโรคสัตว์การแปรรูปและพัฒนา  
บรรจุภัณฑ์การลดต้นทุนการผลิตการบริหารจัดการผลผลิตและตลาดการจัดท าบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุน
ประกอบอาชีพการพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์และการสืบค้นข้อมูลการสร้างเครือข่าย Smart Farmer  
และการเป็นวิทยากร (เกษตรกรกลุ่ม Smart Farmer ต้นแบบ และExisting Smart Farmer) และจากการ
สอบถามเกษตรกรถึงความรู้ที่ได้รับตรงต่อความต้องการ หรือการน าไปใช้ประโยชน์หรือไม่นั้น เกษตรกรส่วน
ใหญ่ร้อยละ 96.47 เห็นว่าความรู้ที่ได้รับตรงตามต้องการ มีเพียงส่วนน้อยร้อยละ 3.53 เท่านั้นที่เห็นว่ายังไม่
ตรงตามความต้องการ 

ในส่วนของเกษตรกรที่เห็นว่าความรู้ที่ได้รับยังไม่ตรงต่อความต้องการนั้น เกษตรกรกลุ่ม Existing 
Smart Farmer ต้องการความรู้ด้านการตลาดสินค้าเกษตรและวิธีการปลูกพืชบางชนิดที่มีความแตกต่างไปจาก
การท าแบบเดิมซึ่งให้ผลผลิตที่ดีขึ้น และการท าเกษตรแบบเกษตรธรรมชาติส่วนเกษตรกรกลุ่ม Developing 
Smart Farmer ต้องการความรู้ด้านการท าไร่นาสวนผสม โรคและแมลงศัตรูพืช การปรับสภาพดิน การบริหาร
จัดการศัตรูพืช การวิเคราะห์ตลาด การคัดเลือกพันธุ์ การเลี้ยงปศุสัตว์ เช่น แพะและโคเนื้อ เป็นต้น 

การถอดองค์ความรู้ เกษตรกรกลุ่ ม Smart Farmer ต้นแบบ หน่ วยงานร้อยละ 94.29 ได้ 
ถอดองค์ความรู้จากเกษตรกรต้นแบบครบตามแผน เฉลี่ยหน่วยงานละ 9 ราย ส่วนหน่วยงานร้อยละ 5.71  
ถอดองค์ความรู้ของเกษตรกรต้นแบบไม่ครบตามแผนเนื่ องจากช่วงเวลาที่ หน ่วยงานลงพื ้นที ่เพื ่อ 
ถอดองค์ความรู้ไม่ตรงกับฤดูกาลผลิตของเกษตรกรกลุ่ม Smart Farmer ต้นแบบ ท าให้การถอดองค์ความรู้
ไม่สมบูรณ์ 

5.1.3 ด้านผลได้ 
1) เกษตรกรกลุ่มต้นแบบ พบว่า เกษตรกรร้อยละ 78.00 ได้รับการส่งเสริมให้เป็นวิทยากร

ถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกรรายอ่ืน  ซึ่งสาขาที่ได้รับการส่งเสริมให้เป็นวิทยากรถ่ายทอด
ความรู้มากที่สุด คือ บัญชี  รองลงมา คือ ปศุสัตว์ และข้าว  ร้อยละ 56.00 ได้รับการพัฒนาโดยเจ้าหน้าที่พาไป
ศึกษาดูงาน  ซึ่งสาขาที่ได้รับการพาไปศึกษาดูงานมากที่สุด คือ ยางพารา รองลงมา คือ ปาล์มน้ ามัน และ 
Young Smart Farmer  ร้อยละ 16.00 ได้รับการสนับสนุนเป็นเจ้าของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ซึ่งสาขาที่ได้รับการสนับสนุนให้เป็นเจ้าของ ศพก. มากที่สุด คือ สาขาข้าว รองลงมา 
คือ เกษตรผสมผสาน และสาขาปาล์มน้ ามัน (ตารางท่ี 5.1) 

นอกจากนี้หน่วยงานได้ถอดองค์ความรู้ของเกษตรกรกลุ่ม Smart Farmer ต้นแบบ จ านวน 
306 เรื่อง 16 หมวดหมู่ โดยองค์ความรู้ร้อยละ 38.56 ได้ถูกน าออกเผยแพร่ โดยหน่วยงานที่น าความรู้ออก
เผยแพร่มากท่ีสุด ได้แก่ กรมหม่อนไหม  กรมส่งเสริมการเกษตร  และกรมประมง ซึ่งสื่อ/ช่องทางที่ใช้เผยแพร่
ความรู้นั้นร้อยละ 54.05 เผยแพร่ผ่านสื่อการเรียนรู้ได้แก่  ร้อยละ 61.90 ใช้เอกสารเผยแพร่ และร้อยละ 45.95 
เผยแพร่ผ่านตัวบุคคล ซึ่งจากการประเมิน พบว่า ช่องทางที่ใช้ในการเผยแพร่องค์ความรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
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และเกษตรกรทั ่วไปสามารถเข้าถึงได้มากที ่ส ุด ได้แก่ เจ ้าหน้าที ่หน่วยงานภาครัฐ (ร้อยละ 39.57)  
รองลงมาเป็นวิททยุ/โทรทัศน์ (ร้อยละ 20.51)  และSmart Farmer ต้นแบบ (ร้อยละ 17.36) 

2) เกษตรกรกลุ่ม Existing Smart Farmer  ร้อยละ 85.29 ได้รับการพัฒนาโดยการอบรม
ถ่ายทอดความรู้  ซึ่งสาขาที่เกษตรกรได้รับการอบรมถ่ายทอดความรู้มากที่สุด คือ ปาล์มน้ ามัน ยางพารา 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประมง และบัญชี รองลงมา คือ ปศุสัตว์ และข้าว ร้อยละ 40.07 ได้รับการพาไปศึกษาดูงาน  
ซึ่งสาขาที่เกษตรกรได้รับการพาไปศึกษาดูงานมากที่สุด คือ ยางพารา รองลงมา คือ หม่อนไหม และYoung 
Smart Farmer นอกจากนี้เกษตรกรร้อยละ 39.71 ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเพ่ือเป็น Smart Farmer 
ต้นแบบ ซึ่งสาขาที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนามากที่สุด คือ สาขายางพารา รองลงมา คือ สาขามันส าปะหลัง  
และสาขาปศุสัตว์ (ตารางท่ี 5.1) 

3) เกษตรกรกลุ่ม Developing Smart Farmer ร้อยละ 84.07 ได้รับการพัฒนาโดยการ
อบรมถ่ายทอดความรู้ ซึ่งสาขาที่เกษตรกรได้รับการอบรมถ่ายทอดความรู้มากที่สุด คือ สาขาอ้อยโรงงาน  
สาขาปาล์มน้ ามัน  และสาขาประมง  และร้อยละ 30.04 ได้รับการพาไปศึกษาดูงานซึ่งสาขาที่เกษตรกรได้รับ
การพาไปศึกษาดูงานมากที่สุด คือ สาขา Young Smart Farmer สาขาอ้อยโรงงาน และสาขามันส าปะหลัง
(ตารางท่ี 5.1) 

5.1.4 ด้านผลลัพธ์ 
1) เกษตรกรกลุ่ม Smart Farmer ต้นแบบ  ทุกรายน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ และเกษตรกร

ร้อยละ 94.00 มีแนวคิดที่จะพัฒนาตนเองเพ่ิมขึ้น นอกจากนี้เกษตรกรทุกรายเห็นว่าการได้รับคัดเลือกให้เป็น
Smart Farmer ต้นแบบ นั้น เกิดผลดี และเป็นประโยชน์ต่อตนเอง กล่าวคือเป็นที่รู้จักและมีเครือข่ายเพ่ิมขึ้น  
สามารถถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อ่ืนได้  มีรายได้เพ่ิมขึ้น/การบริหารจัดการดีขึ้น  ได้รับความรู้มากขึ้นอย่างต่อเนื่ อง  
และเข้าถึงหน่วยงานต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้นทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบรายได้ก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการฯ พบว่า 
เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.68 โดยสาขาท่ีมีรายได้เพ่ิมขึ้นมากที่สุด คือ ปศุสัตว์ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 51.35  
รองลงมา คือ เกษตรผสมผสาน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 27.04 และสาขาบัญชี เพ่ิมข้ึนร้อยละ 18.04 (ตารางท่ี 5.1) 

2) เกษตรกรกลุ่ม Existing Smart Farmer พบว่า เกษตรกรร้อยละ 93.64 น าความรู้ที่ได้รับ
มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง โดยสาขาที่มี เกษตรกรน าความรู้มาใช้ประโยชน์ทุกราย ได้แก่  
ปาล์มน้ ามัน ยางพารา ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส าปะหลัง และประมง ซึ่งความรู้ที่น าไปใช้ประโยชน์ ได้แก่  
การลดต้นทุนการผลิต การปลูกและดูแลรักษาพืช การปรับปรุงบ ารุงดิน การปลูกพืชแบบผสมผสาน การปลูก
พืชเพ่ือให้ได้การรับรองมาตรฐาน การเลี้ยงและดูแลรักษาสัตว์ การวางแผนการเพาะปลูก บัญชี และการตลาด
(ตารางท่ี 5.1) 

เมื่อเปรียบเทียบรายได้ก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการฯ พบว่า เกษตรกรมีรายได้ลดลงร้อยละ 
4.83 ซึ่งสาขาที่มีรายได้ลดลงมากที่สุด คือ สาขา Young Smart Farmer ลดลงร้อยละ 25.42 รองลงมา คือ 
สาขาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ลดลงร้อยละ 23.19 และสาขายางพารา ลดลงร้อยละ 20.37 ทั้งนี้เนื่องจากเกษตรกร
ประสบกับปัญหาภัยแล้ง การเปลี่ยนพืชปลูก และการลดการปลูกพืช และจากการประเมินผลหลังการพัฒนา
ของหน่วยงาน พบว่า มีเกษตรกรเพียงร้อยละ 10.35 ที่ได้รับการพัฒนาจนผ่านเกณฑ์เป็น Smart Farmer 
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ต้นแบบโดยสาขาที่มีเกษตรกรผ่านเกณฑ์มากที่สุด คือ สาขาปศุสัตว์ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 20.07 รองลงมา 
สาขาข้าว ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 9.72 (ตารางท่ี 5.1) 

3) เกษตรกรกลุ่ม Developing Smart Farmer  พบว่า เกษตรกรร้อยละ 92.44 น าความรู้ที่
ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง โดยสาขาที่มี เกษตรกรน าความรู้มาใช้ประโยชน์ทุกราย ได้แก่ 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อยโรงงาน และหม่อนไหม ซึ่งความรู้ที่น าไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ เศรษฐกิจพอเพียง  
 การลดต้นทุนการผลิต การปลูกและดูแลรักษาพืช การปรับปรุงบ ารุงดิน  มาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร  
การคัดเมล็ดพันธุ์/การขยายพันธุ์พืช การบริหารจัดการฟาร์ม การเลี้ยงและดูแลรักษาสัตว์ และการท าบัญชี 
(ตารางที่ 5.1) 

เมื่อเปรียบเทียบรายได้ก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการฯ พบว่า เกษตรกรมีรายได้ลดลงร้อยละ 
9.04 โดยสาขาที่มีรายได้ลดลงมากที่สุด คือ สาขาข้าว ลดลงร้อยละ 23.93 รองลงมาสาขายางพาราลดลง 
ร้อยละ 20.60  และสาขา Young Smart Farmer ลดลงร้อยละ 20.48 ทั้งนี้เนื่องจากเกษตรกรประสบกับ
ปัญหาภัยแล้ง การเปลี่ยนพืชปลูก และการลดการปลูกพืช และจากการประเมินผลหลังการพัฒนาของ
หน่วยงาน เกษตรกรร้อยละ 34.16 สามารถพัฒนาจนผ่านเกณฑ์เป็นเกษตรกรกลุ่ม Existing Smart Farmer
โดยสาขาที่มีเกษตรกรผ่านเกณฑ์มากที่สุด ได้แก่ สาขาประมง มีเกษตรกรผ่านเกณฑ์ร้อยละ 68.45 รองลงมา 
สาขาปศุสัตว์ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 48.61 และสาขาข้าว ร้อยละ 26.77 (ตารางท่ี 5.1) 

5.1.5 ความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อโครงการฯ  ภาพรวมเกษตรกรมีความพึงพอใจระดับมาก
ที่สุดที่คะแนนเฉลี่ย 4.27 โดยมีความพึงพอใจต่อความรู้ที่ได้รับในระดับมากที่สุดที่คะแนนเฉลี่ย 4.23 มีความ
พึงพอใจต่อช่วงเวลาการอบรมในระดับมากที่คะแนนเฉลี่ย 4.18  มีความพึงพอใจต่อการเอาใจ ใส่/ติดตามให้
ค าแนะน าของเจ้าหน้าที่ในระดับมากที่คะแนนเฉลี่ย 4.25 และมีความพึงพอใจต่อความสามารถของวิทยากร 
ในการถ่ายทอดความรู้ในระดับมากที่คะแนนเฉลี่ย 4.32 

5.1.6 ข้อค้นพบ 
1) ข้อจ ากัดในการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณเพ่ือการอบรมอบรม ท าให้หลายหน่วยงานต้อง 

จัดอบรมก่อนแผนปฏิบัติงานที่วางไว้ ซึ่งบางหลักสูตรจ าเป็นต้องจัดการอบรมให้ตรงกับฤดูกาลผลิต แต่ไม่
สามารถด าเนินการตามแผนได้ ส่งผลให้การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ของเกษตรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ไม่มากเท่าที่ควร  เช่น การอบรมการแปรรูปผลผลิตในช่วงเวลาที่ผลผลิตยังไม่มี ท าให้ไม่มีวัตถุดิบมาใช้ปฏิบัติจริง 
เป็นต้น 

2) การอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรของบางหน่วยงานเป็นการอบรมร่วมกันทุกกลุ่ม โดยใช้
หลักสูตร และองค์ความรู้เดียวกันและส่วนใหญ่เป็นความรู้ขั้นพื้นฐานท าการเกษตร ในขณะที่ความเป็นจริงองค์
ความรู้และคุณสมบัติพ้ืนฐานของเกษตรกรแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกัน ท าให้เกษตรกรบางส่วนไม่ได้รับ
ประโยชน์เท่าที่ควรเนื่องจากเป็นองค์ความรู้ที่ตนมีความช านาญอยู่แล้ว 

3) การด าเนินงานโครงการฯ แต่ละหน่วยมีเจ้าหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยงในการพัฒนาเกษตรกรเฉลี่ย
เจ้าหน้าที่ 1 ราย ต่อเกษตรกร 54 ราย  ซึ่งเจ้าหน้าที่บางส่วน เห็นว่าจ านวนเกษตรกรมีมากเกินไปอาจท าให้
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การดูแลและการพัฒนาเกษตรกรท าได้ไม่ทั่วถึง สัดส่วนที่เห็นว่าควรจะเป็น คือ เจ้าหน้าที่ 1 รายต่อเกษตรกร 
27 ราย 
 

5.2 ข้อเสนอแนะ 
5.2.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้การสนับสนุนเกษตรกรในกลุ่ม Existing Smart Farmer ที่มีความ

พร้อมที่จะเข้าสู่การเป็นเกษตรกรต้นแบบ และมีการด าเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (ศพก.) เข้ามาร่วมเป็นกลุ่มเกษตรกรผู้น าเครือข่ายจะช่วยให้การด าเนินงานตามนโยบายของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส าเร็จตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

5.2.2 การถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร ควรแยกกลุ่มเกษตรกรตามคุณสมบัติในส่วนที่ยังเป็น
จุดอ่อนของเกษตรกร หรือ ต้องการได้รับความรู้ด้านนั้น เพ่ือก าหนดหลักสูตรได้ตอบสนอง/ตรงตามความ
ต้องการของเกษตรกรผู้เข้ารับการอบรมทุกคนได้จริง ซึ่งจะน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ในการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์
ของเกษตรกรให้เห็นเป็นรูปธรรมต่อไป 
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ตารางท่ี 5.1 สรุปผลการด าเนินงานโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปี 2557 
หน่วย : รอ้ยละ 

รายการ ข้าว ปาล์มน  ามัน ยางพารา 
ข้าวโพด 
เลี ยงสัตว ์

มันส าปะหลัง อ้อยโรงงาน 
เกษตร 

ผสมผสาน 
Young  

Smart Farmer 
ประมง ปศุสัตว ์ หม่อนไหม บัญช ี

1. เกษตรกรกลุ่ม Smart Farmer  
ต้นแบบ 

            

1.1 การสนับสนุนส่งเสริมจาก 
หน่วยงานภาครัฐ 

            

1) เป็นวิทยากรบรรยาย 91.67 60.00 71.43 50.00 62.50 83.33 75.00 55.56 80.00 93.33 75.00 100.00 

2) เป็นเจ้าของ ศพก. 33.33 20.00 0.00 0.00 12.50 16.67 33.33 11.11 10.00 13.33 0.00 16.67 

3) ศึกษาดูงาน 41.67 80.00 85.71 50.00 37.50 50.00 41.67 77.78 40.00 53.33 50.00 66.67 

1.2 การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

1.3 การเปลีย่นแปลงของรายได้             

1) ปีการเพาะปลูก 2556/2557 
(บาท/ครัวเรือน/ปี) 

585,833.33 928,000.00 572,857.14 219,000.00 924,555.00 1,335,166.67 239,166.67 448,500.00 1,788,000.00 798,398.50 795,000.00 295,716.67 

2) ปีการเพาะปลูก 2558/2559 
(บาท/ครัวเรือน/ปี) 

775,916.67 1,030,000.00 566,571.43 184,000.00 953,789.00 1,311,631.83 289,750.00 455,444.44 2,866,800.00 1,766,494.14 811,375.00 374,050.00 

เพิ่มขึน้/ลดลง 190,083.34 102,000.00 -6,285.71 -35,000.00 29,234.00 -23,534.84 50,583.33 6,944.44 1,078,800.00 968,095.64 16,375.00 78,333.33 

ร้อยละ 32.45 10.99 -1.1 -15.98 3.16 -1.76 21.15 1.55 60.34 121.25 2.06 26.49 

ที่มา : จากการส ารวจขอ้มูล 
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ตารางท่ี 5.1 สรุปผลการด าเนินงานโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปี 2557 (ต่อ) 
หน่วย : รอ้ยละ 

รายการ ข้าว ปาล์มน  ามัน ยางพารา 
ข้าวโพด 
เลี ยงสัตว ์

มันส าปะหลัง อ้อยโรงงาน 
เกษตร 

ผสมผสาน 
Young  

Smart Farmer 
ประมง ปศุสัตว ์ หม่อนไหม บัญช ี

2. เกษตรกรกลุ่ม Existing Smart 
 Farmer 

                        

2.1 การพัฒนาเกษตรกร1/             

1) การอบรมถ่ายทอดความรู ้ 97.83 100.00 100.00 100.00 81.82 90.91 89.19 77.78 100.00 97.44 88.24 100.00 

2) การศึกษาดูงาน 34.78 0.00 86.67 55.56 36.36 36.36 48.65 55.56 51.85 38.46 64.71 16.67 

3) การส่งเสริมและพัฒนาเป็น  
Smart Farmer ตน้แบบ 

36.73 0.00 60.00 55.56 58.33 31.25 47.50 33.33 31.43 48.78 31.58 20.00 

2.2 การน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์1/ 93.02 100.00 100.00 100.00 100.00 90.00 97.30 88.89 100.00 94.74 86.67 78.26 

2.3 การเปลีย่นแปลงของรายได้1/             

1) ปีการเพาะปลกู 2556/2557 
(บาท/ครัวเรือน/ปี) 

464,636.73 327,500.00 270,333.33 254,888.89 1,007,500.00 459,218.75 304,337.50 690,000.00 701,485.71 429,756.10 256,000.00 368,456.00 

2) ปีการเพาะปลกู 2558/2559 
(บาท/ครัวเรือน/ปี) 

372,397.96 405,000.00 208,666.67 195,777.78 885,000.00 416,812.50 251,957.50 356,111.11 793,228.57 449,731.71 338,210.53 325,427.20 

เพิ่มขึน้/ลดลง -92,238.77 77,500.00 -61,666.66 -59,111.11 -122,500.00 -42,406.25 -52,380.00 -333,888.89 91,742.86 19,975.61 82,210.53 -43,028.80 

ร้อยละ -19.86 23.66 -22.81 -23.19 -12.16 -9.23 -17.21 -48.39 11.57 4.65 32.11 -11.68 

2.4 การผ่านเกณฑ์เปน็ Smart  
Farmer ต้นแบบ2/ 

9.72 6.80 4.76 20.07 0.00 0.78 

ที่มา : 1/จากการส ารวจขอ้มูล 

ที่มา : 2/จากหน่วยงาน 
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ตารางท่ี 5.1 สรุปผลการด าเนินงานโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปี 2557 (ต่อ) 
หน่วย : รอ้ยละ 

รายการ ข้าว ปาล์มน  ามัน ยางพารา 
ข้าวโพด 
เลี ยงสัตว ์

มันส าปะหลัง อ้อยโรงงาน 
เกษตร 

ผสมผสาน 
Young  

Smart Farmer 
ประมง ปศุสัตว ์ หม่อนไหม บัญช ี

3. เกษตรกรกลุ่ม Developing Smart 
 Farmer 

            

3.1 การพัฒนาเกษตรกร1/             

1) การอบรมถ่ายทอดความรู ้ 96.32 100.00 100.00 83.33 88.64 95.83 97.92 100.00 100.00 99.24 100.00 100.00 

2) การศึกษาดูงาน 33.09 38.10 25.00 41.67 40.91 58.33 37.50 100.00 0.00 34.09 40.00 36.36 

3.2 การน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์1/ 93.85 90.48 94.12 100.00 89.47 100.00 91.49 80.00 92.86 86.05 100.00 90.91 

3.3 การเปลีย่นแปลงของรายได้1/             

1) ปีการเพาะปลกู 2556/2557 
(บาท/ครัวเรือน/ปี) 

198,497.48 204,772.73 297,631.15 143,650.00 288,330.43 434,414.00 197,915.63 176,800.00 292,266.67 614,747.06 253,333.33 110,123.08 

2) ปีการเพาะปลกู 2558/2559 
(บาท/ครัวเรือน/ปี) 

152,898.70 217,909.09 199,742.62 121,666.67 269,034.78 426,978.00 183,175.00 155,520.00 323,866.67 741,764.71 231,666.67 108,038.46 

เพิ่มขึน้/ลดลง -45,598.78 13,136.36 -97,888.53 -21,983.33 -19,295.65 -7,436.00 -14,740.63 -21,280.00 31,600.00 127,017.65 -21,666.66 -2,084.62 

ร้อยละ -22.98 6.42 -32.89 -15.30 -6.69 -1.71 -7.45 -12.04 9.76 20.66 -8.55 -1.89 

3.4 การผ่านเกณฑ์เปน็ Existing 
Smart Farmer2/ 

26.77 16.58 68.45 48.61 0.00 24.63 

ที่มา : 1/จากการส ารวจขอ้มูล 

ที่มา : 2/จากหน่วยงาน 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 1 

แบบฟอร์มประเมินคุณสมบัติ Smart Farmer ต้นแบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



แบบฟอร์มประเมินคุณสมบัติ Smart Farmer ต้นแบบ 
1. การประเมินคุณสมบัติ Smart Farmer ต้นแบบสาขาพืชสําคัญอื่นๆ (กรมส่งเสริมการเกษตร) 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลการทําการเกษตรของเกษตรกร (ตัวแทนครัวเรือน)(กรณีสํารวจพร้อมสํามะโนการเกษตรไม่ต้องกรอกที่อยู่) 
นาย นาง นางสาว อื่นๆ.....(ระบุ)....ช่ือ.........................................................................นามสกุล.....................................................................................อาย ุ

......................ป.ี.......................เดือน เลขประจําตัวประชาชน❑-❑❑❑❑-❑❑❑❑❑-❑❑-❑ 

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน บ้านเลขท่ี....................หมู่ที่.....................ช่ือบ้าน...................................................................ตําบล.......................................................................
อําเภอ................................................................จังหวัด........................................................................รหสัไปรษณีย์................................................................................
โทรศัพท์...............................................โทรสาร..........................................................................มือถือ....................................................................................................... 
 

ส่วนที่ 2 ระบุสาขา Smart Farmer ต้นแบบ 
ปาล์มน ํามัน ยางพารา ข้าวโพดเลี ยงสัตว ์มันสําปะหลัง 
อ้อยโรงงาน เกษตรผสมผสาน  Young Smart Farmer  
 

ส่วนที่ 3 การประเมินคุณสมบตัิของ Smart Farmer ต้นแบบสาขา 

คุณสมบัต/ิตัวบ่งชี ้
การประเมิน 

ความเห็น/ประเด็นที่มีความโดดเด่น 
ใช ่ ไม่ใช ่

1. ผ่านคุณสมบตัิพื้นฐานของ Smart Farmer ครบทุกตัวบง่ชีข้องทุกคุณสมบัต ิ    
2. ทํากิจกรรมในสาขาดังกลา่วด้วยตนเอง    
3. ระยะเวลาในการทําการเกษตรในแต่ละสาขา (ประเมินตามสาขา)    
3.1 ด้านปาล์มน ํามัน เคยปลูกปาล์มนํ้ามันมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี    
3.2 ด้านยางพารา ปลูกยางพารามาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี    
3.3 ด้านข้าวโพดเลี ยงสตัว์ เคยปลูกข้าวโพดเลี ยงสตัว์มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี    
3.4 ด้านมันสําปะหลัง เคยปลูกมันสําปะหลังมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี    
3.5 ด้านอ้อยโรงงาน เคยปลูกอ้อยโรงงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี    
3.6 ด้านเกษตรผสมผสาน เคยทําเกษตรผสมผสานมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี    
3.7 ด้าน Young Smart Farmer เป็นเกษตรกรที่มีอายุระหว่าง 17-45 ปี และทําการเกษตรมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 3 ปี    

4. มีการปฏบิัติทีด่ ี    
4.1 ผลผลติสูงกว่าค่าเฉลี่ยของจังหวัด    
4.2 ใช้สารเคมีอย่างถูกต้องปลอดภัย    
4.3 มีแนวคิดและการปฏิบัติที่สอดคล้องกับ Green Economy และ Zero Waste Agriculture    

5. มีความโดดเด่น    
5.1 มีการคดิค้นเพื่อพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาด้วยเทคนิควิธีการใหม่ๆ หรือประยุกต์ใช้เทคนิควิธีการที่
เหมาะสมหรือที่เป็นภูมิปัญญา    

5.2 มีผลสําเร็จท่ีเกิดขึ นจริงเป็นรูปธรรมชัดเจนจากเทคนิควิธีการที่คิดค้นหรือประยุกต์ใช้    
5.3 มีเกษตรกรคนอื่นๆ ให้ความสนใจเข้ามาเรียนรู้ในเทคนิควิธีการที่คิดค้นหรือประยุกต์ใช้    

6. มีความพร้อมในการเป็นแบบอย่าง    
6.1 มีผู้มาขอศึกษาดูงานเป็นประจํา    
6.2 มีความสามารถในการสื่อสารทําความเข้าใจกับผู้อื่นได้ดี และไม่หวงวิชา    
6.3 มีความพร้อมและเต็มใจที่จะเป็นจุดเรียนรู้ให้กับเกษตรกรรายอื่นๆ    

7. มีความเป็นผู้นํา    
7.1 มีบทบาทหรือเข้าร่วมกิจกรรมในการพัฒนาด้านต่างๆ ของชุมชน    
7.2 มีความขยัน ตั งใจ เสียสละ มีน้าใจ และมี Service Mind    
7.3 เป็นที่เช่ือถือยอมรับของคนในชุมชน    

ส่วนที่ 4 สรปุผลการประเมินคุณสมบตัิ 

เกษตรกรรายนี  
 เป็น Smart Farmerต้นแบบสาขา......................................... 
 ไม่เป็น Smart Farmerต้นแบบสาขา............................................. 

 
 



2. การประเมินคุณสมบัติ Smart Farmer ต้นแบบสาชาประมง (กรมประมง) 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลการทําการเกษตรของเกษตรกร (ตัวแทนครัวเรือน)(กรณีสํารวจพร้อมสํามะโนการเกษตรไม่ต้องกรอกที่อยู่) 
นาย นาง นางสาว อื่นๆ.....(ระบุ)....ช่ือ.............................................................................นามสกุล.................................................................................อาย ุ

.....................ปี.......................เดือน เลขประจําตัวประชาชน  ❑-❑❑❑❑-❑❑❑❑❑-❑❑-❑ 

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน บ้านเลขท่ี......................หมู่ที่............................ช่ือบ้าน.................................................................ตําบล................................................................
อําเภอ................................................................................จังหวัด.......................................................................รหสัไปรษณีย์.................................................................
โทรศัพท์.................................................โทรสาร...........................................................มือถือ................................................................................................................... 
 

 

ส่วนที่ 2 การประเมินคุณสมบตัิของ Smart Farmer ต้นแบบสาขาประมง 

คุณสมบัต/ิตัวบ่งชี ้
การประเมิน 

ความเห็น/ประเด็นที่มีความโดดเด่น 
ใช ่ ไม่ใช ่

1. มีความรู้ในเรื่องทีท่ําอยู่ (ร้อยละ 20)    
1.1 สามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือให้คําแนะนําปรึกษาให้กับผู้อื่นได้ 

- เต็มใจเข้าร่วมในกระบวนการพัฒนาเป็น Smart Farmer 
- กรอกเอกสารใบสมัครเข้าร่วมโครงการ 

 
 
 

 
 
 

 

1.2 สามารถเป็นเกษตรกรต้นแบบหรือจุดเรียนรู้ให้กับผู้อื่น 
- เต็มใจถ่ายทอดเป็นต้นแบบให้แก่เกษตรกรรายอื่น 
- สามารถเป็นจุดเรียนรู้ในด้าน.............  

 
 
 

 
 
 

 

1.3 มีความใฝ่รู้และพยายามแสวงหาความรู้ใหม่ๆในอาชีพที่ทําอยู่อย่างต่อเน่ือง 
- มีใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรมในวิชาชีพที่ทําอยู่ 
- กําลังศึกษาต่อ 
- มีบทความลงในวารสารสิ่งพิมพ์หรือสื่อต่างๆ 
- เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ 
- ขอความรู้/คําแนะนําจากเจ้าหน้าที่ประมง/ปราชญ์ชาวบ้าน 
- รวมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับเกษตรกรในสาขาอาชีพเดียวกัน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

1.4 มีผลงานและความสําเร็จของผลงานทั งปริมาณและคุณภาพตลอดระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน 
- ได้รับโล่รางวัล 
- ได้รับประกาศนียบัตรหรือใบประกาศเกียรติคุณยกย่องผลงานหรือความสําเร็จ 
- ได้เผยแพร่ประสบการณค์วามรู้ผ่านสื่อต่างๆ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

2. มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ (ร้อยละ 20)    
2.1 สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลการเพาะเลี ยงสัตว์น ําทั งจากเจ้าหน้าที่และผ่านทางระบบสารสนเทศและ
การสื่อสารอื่นๆเช่น Internet, Mobile Phone เป็นต้น 

- มีความสนใจในเรื่องการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- สามารถประมวลข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆมาใช้ประกอบการตัดสินใจ 
- มีแหล่งข้อมูลประกอบการตัดสินใจภายในพื นท่ี 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

2.2 มีการบันทึกข้อมูลและใช้ข้อมูลมาประกอบการวิเคราะห์วางแผนบริหารจัดการผลผลิตใหส้อดคล้อง
กับความต้องการของตลาด 

- มีการจัดทําบัญชีฟาร์ม 
- มีการวางแผนการผลิต 
- มีการวางแผนการบริหารจัดการผลผลิต 
- มีการวางแผนการตลาด 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

2.3 มีการนําข้อมูลมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาอาชีพของตนเองได้ 
- ตดิตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับอาชีพอย่างต่อเน่ือง 
- มีการนําข้อมูลมาปรับใช้ในการประกอบอาชีพ 

 
 
 

 
 
 

 

2.4 มีการจดบันทึกการดําเนินการตามมาตรฐานการเพาะเลี ยงสัตว์น ํา 
- มีใบกํากับการจําหน่ายสัตว์น ํา 
- มีบัญชีการใช้ปัจจัยการผลิต 
- มีบัญชีการจัดการฟาร์มการให้อาหารการใช้ยา/สารเคมี 

- สามารถตรวจสอบย้อนกลับได ้

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 



คุณสมบัต/ิตัวบ่งชี ้
การประเมิน ความเห็น/ 

ประเด็นที่มีความโดดเด่น ใช ่ ไม่ใช ่
3. มีการบริหารจดัการผลผลิตและการตลาด (ร้อยละ 15)    
3.1 มีความสามารถในการบริหารจัดการปัจจัยการผลิตแรงงานและทุนฯลฯ 
- สามารถแก้ไขปัญหาในเรื่องการขาดแคลนปัจจัยการผลิต 
- สามารถแก้ไขปัญหาในเรื่องการขาดแคลนแรงงาน 
- สามารถเข้าหาแหล่งทุนในพื นท่ี 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

3.2 มีความสามารถในการเช่ือมโยงการผลิตและการตลาดเพื่อให้ขายผลผลติได้ 
- มีการบริหารจัดการผลผลติจากฟาร์มที่เหมาะสม 
- มีตลาดรองรับ 
- สามารถจัดการด้านการขนส่งและการกระจายผลผลติจากฟาร์มสู่ตลาด 
- ตดิตามข่าวสารในเรื่องการตลาดอย่างใกล้ชิด 
- มีการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อจําหน่ายผลผลิต 
- ทําการเกษตรแบบพันธสัญญา (Contract Farming)  
- มีความสามารถในการเจรจาต่อรองในการขายผลผลติ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.3 มีการจัดการของเหลือจากการผลติที่มีประสิทธิภาพ 
- การนําเศษวัสดุเหลือใช้ภายในฟาร์มกลับมาใช้หมุนเวียนภายในฟาร์ม 
- มีระบบการผลติและการจัดการผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 

 
 
 

 

4. มีความตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค (ร้อยละ 15)    
.1 มีการผลิตที่ได้มาตรฐานของกรมประมงหรือเกษตรอินทรีย์หรือ 
- มาตรฐานมกษ 
- มาตรฐานCoC 
- มาตรฐาน GAP  
- มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
- Safety Level  
- มาตรฐานอื่นๆระบ.ุ........................................... 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

4.2 ผลผลติที่ได้มาตรฐานในเชิงคุณภาพ 
- ตามมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุข 
- มีใบกํากับการจําหน่ายสัตว์น ําและลูกพันธุ์ (FMD,MD)  
- สามารถตรวจสอบย้อนกลับได ้

 
 
 
 

 
 
 
 

 

5. มีความรบัผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม/สงัคม (ร้อยละ 15)    
5.1 มีกระบวนการผลติที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะและไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม (Green Economy) 
- นําเทคโนโลยีสีเขียว (Green Technology) มาประยุกต์ใช้ 
- น ําจากกระบวนการผลิตเป็นไปตามมาตรฐานน ําทิ งของกรมควบคุมมลพิษ 
- มีบ่อบําบัดน ําก่อนทิ ง 
- ไม่ทิ งน ําเสียลงในแหล่งน ําสาธารณะ 
- น ําจากการเพาะเลี ยงนํากลับมาใช้หมุนเวียนต่อในฟาร์ม 
- ไม่มีการใช้สารเคมีหรือการใช้สารเคมีเป็นไปตามมาตรฐาน GAP ของกรมประมง 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

5.2 มีวิธีการประหยัดพลังงานใช้ในฟาร์ม 
- มีการใช้พลังงานสะอาดเช่นลมแสงอาทิตย์ชีวภาพเป็นต้น 

 
 

 
 

 

5.3 มีกิจกรรมช่วยเหลือชุมชนและสังคมอย่างต่อเน่ือง 
- เป็นบุคคลที่เป็นที่รู้จักและยอมรับของชุมชน 
- ไม่มีเรื่องร้องเรียนจากชุมชนรอบข้าง 

 
 
 

 
 
 

 

6. มีความภูมิใจในความเป็นเกษตรกร (ร้อยละ 15)    
6.1 มีความมุ่งม่ันในการประกอบอาชีพการเพาะเลี ยงสัตว์น ํา 
- มีความริเริ่มและความพยายามฝ่าฟันอุปสรรคในการทํางาน 
- ขึ น “ทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี ยงสัตวน์ ําและผู้ประกอบการประมง (ทบ.1) กับกรมประมง 

 
 
 

 
 
 

 

6.2 รักและหวงแหนพื นท่ีและอาชีพทางการเกษตรไว้ให้รุ่นต่อไป 
- มีความรักในอาชีพที่ทําอยู่ 
- ประสงค์อยากให้ลูกหลานสืบทอดอาชีพความเป็นเกษตรกร 

 
 
 

 
 
 

 

6.3 มีความสุขและพึงพอใจในการประกอบอาชีพการเกษตร    



คุณสมบัติ/ตัวบ่งชี้ 
การประเมิน ความเห็น 

/ประเด็นที่มีความโดดเด่น ใช่ ไม่ใช่ 
6.4 มีความเป็นผู้นําและเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมในด้านต่างๆ    
7. มีจุดเด่นเฉพาะด้านในการประกอบอาชีพเป็นที่ยอมรับ    
7.1 สามารถคดิคน้วธิกีารของตนเองมาใชจ้นประสบความส าเรจ็อยา่งน้อย 1 ดา้น 

7.2 วธิกีารที่คดิคน้เป็นทีย่อมรบัทัง้จากนักวชิาการและเกษตรกร 
 
 

 
 

 

8. มีการสั่งสมประสบการณ์ในวิชาชีพที่ทําอยู่มาเป็นระยะเวลายาวนาน    
8.1 ประกอบอาชพีการเพาะเลีย้งสตัวน์ ้าอยา่งต่อเน่ืองมาจนถงึปัจจบุนัไมน้่อยกวา่ 10 ปี
และไมย่อ่ทอ้ต่อปัญหาอุปสรรคต่างๆ 
8.2 ประสบความส าเรจ็เป็นทีย่อมรบันบัถอืในพืน้ทีแ่ละเตม็ใจเสยีสละในการถ่ายทอด
ประสบการณ์ทีม่เีพื่อเป็นวทิยาทานแก่เกษตรกรรุน่ใหม่ 
8.3 เป็นบุคคลทีไ่ม่หยดุน่ิงมกีารปรบัปรงุพฒันาคดิคน้นวตักรรม/วธิกีารใหม่ๆ ที่แตกต่าง
จากวิธีการทั่วไปและได้ผลเป็นท่ีประจักษ์ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

หมายเหตุ1. Smart Farmer ด้านประมง (กลุ่มผู้เพาะเลี ยงสัตว์น ํา) 
1.1 ต้องมีครบทุกคุณสมบัติแต่ไม่จําเป็นต้องครบทุกตัวบ่งชี  
1.2 ต้องมีคุณสมบัติข้อ 1-6 โดยได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
2. Smart Farmer ต้นแบบด้านประมง (กลุ่มผู้เพาะเลี ยงสัตว์น ํา) 
2.1 ต้องมีครบทุกคุณสมบัติแต่ไม่จําเป็นต้องครบทุกตัวบ่งชี  
2.2 ต้องมีคุณสมบัติข้อ 1-6 โดยได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
2.3 ต้องมีคุณสมบัติข้อ 7-8 ด้วย 
    

ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินคุณสมบัติ 

เกษตรกรรายนี  
 
 

 
 

เป็น Smart Farmer ต้นแบบสาขาประมง 
ไม่เป็น Smart Farmer ต้นแบบสาขาประมง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. การประเมินคุณสมบัติ Smart Farmer ต้นแบบสาชาหม่อนไหม (กรมหม่อนไหม) 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลการทําการเกษตรของเกษตรกร (ตัวแทนครัวเรือน)(กรณีสํารวจพร้อมสํามะโนการเกษตรไม่ต้องกรอกท่ีอยู่) 

นาย นาง นางสาว อื่นๆ.....(ระบุ)....ชื่อ...................................................................นามสกุล........................... ...................................อายุ 
...............ปี................เดือน เลขประจําตัวประชาชน  ❑-❑❑❑❑-❑❑❑❑❑-❑❑-❑ 
ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน บ้านเลขท่ี.....................หมู่ท่ี..................ชื่อบ้าน....................................... ...................ตําบล....................................................
อําเภอ......................................................................จังหวัด.......................................... ....................รหัสไปรษณีย์......................................................
โทรศัพท์...............................................โทรสาร......................................................มือถือ............................. ................................................................ 
 

ส่วนที่ 2 การประเมินคุณสมบัติของ Smart Farmer ต้นแบบสาขาหม่อนไหม 

คุณสมบัติ/ตัวบ่งชี้ 
การประเมิน ความเห็น 

/ประเด็นที่มีความโดดเด่น ใช่ ไม่ใช่ 
1. ด้านปลูกหม่อนเลี้ยงไหม    

สามารถใช้องค์ความรู้ด้านหม่อนไหมท่ีได้รับการถ่ายทอดร่วมกับภูมิปัญญาพื นบ้าน 
จัดทํารูปแบบการเลี ยงหม่อนไหมท่ีก่อให้เกิดรายได้ทุกเดือนตลอดปีหรือสามารถเลี ยงไหม
ได้ไม่ตํ่ากว่า 9 ครั งหรือรุ่นต่อปี 

  

 

2. ด้านการสาวไหม    
มีความสามารถผลิตเส้นไหมคุณภาพตามมาตรฐานท่ีอ้างอิงได้ทุกครั งเช่นมาตรฐาน 

มกษ. 8000-2555 เป็นต้น 
 
 

 
 

 

3. ด้านการผลิตผ้าไหม    
ความสามารถผลติผา้ไหมคณุภาพตามมาตรฐานทีอ่า้งองิไดอ้ยา่งต่อเน่ืองเช่น 

เครื่องหมายรบัรองคณุภาพผา้ไหมไทยตรานกยงูพระราชทานเป็นตน้ 
 
 

 
 

 

    

ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินคุณสมบัติ 

เกษตรกรรายนี ้
 เป็น Smart Farmer ต้นแบบสาขาหม่อนไหม 

 ไม่เป็น Smart Farmer ต้นแบบสาขาหม่อนไหม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. การประเมินคุณสมบัติ Smart Farmer ต้นแบบสาชาบัญชี (กรมตรวจบัญชีสหกรณ์) 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลการทําการเกษตรของเกษตรกร (ตัวแทนครัวเรือน)(กรณีสํารวจพร้อมสํามะโนการเกษตรไม่ต้องกรอกท่ีอยู่) 

นาย นาง นางสาว อื่นๆ.....(ระบุ)....ชื่อ...................................................................นามสกุล........................... ...................................อายุ 
...............ปี................เดือน เลขประจําตัวประชาชน  ❑-❑❑❑❑-❑❑❑❑❑-❑❑-❑ 
ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน บ้านเลขท่ี.....................หมู่ท่ี..................ชื่อบ้าน.................................................... ......ตําบล....................................................
อําเภอ......................................................................จังหวัด..............................................................รหัสไปรษณีย์.................................... ..................
โทรศัพท์...............................................โทรสาร.................................................... ..มือถือ............................................................................................ 
 

ส่วนที่ 2 การประเมินคุณสมบัติของ Smart Farmer ต้นแบบสาขาบัญชี 

คุณสมบัติ 
การประเมิน ความเห็น 

/ประเด็นที่มีความโดดเด่น ใช่ ไม่ใช่ 
1. มีการบันทึกบัญชีต้นทุนการประกอบอาชีพอย่างต่อเนื่อง    
2. สามารถนําข้อมูลมาวิเคราะห์หาต้นทุนและกําไรขาดทุนจากการประกอบอาชีพได้    
3. มีการวางแผนการผลิตเพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการผลิต    
4. มีรายได้เพ่ิม/มีเงินออม    
5. เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้การจัดทําบัญชีต้นทุนการประกอบอาชีพให้กับชุมชนได้    
    

ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินคุณสมบัติ 

เกษตรกรรายนี ้
 เป็น Smart Farmer ต้นแบบสาขาบัญชี 

 ไม่เป็น Smart Farmer ต้นแบบสาขาบัญชี 
 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 2 

ประมวลภาพการด าเนินงาน 
โครงการเกษตรกรปราดเปรื่อง ( Smart Farmer ) ปี 2557 
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ประมวลภาพการด าเนนิงาน 
โครงการเกษตรกรปราดเปรื่อง ( Smart Farmer ) ปี 2557 
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