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บทสรุปผูบริหาร 

โครงการบริหารจัดการการผลิตสินคาเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Zoning by 

Agri-Map) เปนโครงการตามนโยบายที ่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยสำนักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร (สศก.) ซึ่งมีภารกิจในการประเมินผลโครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดรับงบประมาณ

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำหรับการประเมินผลโครงการฯ ที่ดำเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เพื่อใหทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ โดยใชแนวคิดการประเมินผลเชิงตรรกะ 

เปนกรอบในการประเมิน 4 องคประกอบ ไดแก ปจจัยนำเขา กระบวนการ ผลได และผลลัพธ ซึ่งไดทำการ

รวบรวมขอมูลจากเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการท่ีปรับเปลี่ยนการปลูกขาวเปนกิจกรรมอ่ืนท่ีมีความเหมาะสมกับ

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

รวมทั้งสิ้น 462 ราย และเจาหนาที่หนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่ รวมถึงขอมูลผลการดำเนินงาน เพื่อผูบริหาร

กระทรวงเกษตรและสหกรณและหนวยงานที่เกี่ยวของ ใชเปนขอมูลในการประกอบการตัดสินใจในการพัฒนา

ปรับปรุงการดำเนินโครงการตอไป 

โครงการบริหารจัดการการผลิตสินคาเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Zoning by 

Agri-Map) มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) บริหารจัดการพื้นที่เหมาะสมนอย (S3) และไมเหมาะสม (N) ใหไดรับการ

ปรับเปลี่ยนการผลิตใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ สังคม และเศรษฐกิจ 2) สงเสริม สนับสนุน จูงใจ ใหเกษตรกร

ปรับเปลี่ยนการผลิตทางการเกษตรในพื้นที่เหมาะสมนอย (S3) และพื้นที่ไมเหมาะสม (N) และ 3) เพื่อให

เกษตรกรมีรายไดเพิ่มข้ึนและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ ้นหลังจากการปรับเปลี่ยนการผลิต มีกรมพัฒนาที่ดินเปน

หนวยงานรับผิดชอบหลักรวมบูรณาการกับหนวยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ ในการพัฒนาขอมูล

สารสนเทศแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) และสนับสนุนการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการ

ผลิตในพื้นที่ไมเหมาะสมตาม (Agri-Map) โดยปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีเปาหมายดำเนินงานใน 68 จังหวัด 

พ้ืนท่ี 620,255 ไร     

จากการประเมินผลการบรรลุวัตถุประสงคของโครงการในการบริหารจัดการพื้นที่เหมาะสมนอย (S3) 

และไมเหมาะสม (N) ใหไดรับการปรับเปลี่ยนการผลิตใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ สังคม และเศรษฐกิจ พบวา 

ยังไมเปนไปตามจำนวนเปาหมายที ่กำหนด โดยดำเนินการไดในพื ้นที ่ 65 จังหวัด พื้นที่เขารวมโครงการ 

386,651.35 ไร คิดเปนรอยละ 62.34 ของเปาหมาย จำแนกเปน 1) ปรับเปลี่ยนการปลูกขาวในพื้นที่ไมเหมาะสม 

170,616.55 ไร จากเปาหมาย 250,255.00 ไร คิดเปนรอยละ 77.46 ของเปาหมาย โดยเกษตรกรที่เขารวม

โครงการปรับเปลี ่ยนพื ้นที่ปลูกขาวเปนกิจกรรมอื ่นที ่เหมาะสม ไดแก ประมง 5,000 ไร พืชอาหารสัตว 

95,008.80 ไร ปลูกหมอน 1,862.75 ไร จัดทำระบบอนุรักษดินและน้ำ 55,841.00 ไร พืชทางเลือกอื่น 4,577 ไร 

การปรับเปลี่ยนการผลิตในเขตปฏิรูปที ่ดินเปนเกษตรผสมผสาน 8,327 ไร และ 2) ปรับเปลี่ยนการปลูก

ยางพาราในพ้ืนท่ีไมเหมาะสมดวยการโคนตนยางพาราท่ีมีอายุมาก ใหผลผลิตนอยเปลี่ยนเปนการปลูกแทนดวย

ยางพันธุ ด ีและไมย ืนตนชนิดอื ่น 216,034.80 ไร จากเปาหมาย 400,000 ไร คิดเปนรอยละ 54.01              

ของเปาหมาย  



ง 

 

ดานการบรรลุวัตถุประสงคในการสงเสริม สนับสนุน จูงใจ ใหเกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตทางการเกษตร

ในพื้นที่เหมาะสมนอย (S3) และพื้นที่ไมเหมาะสม (N) สามารถดำเนินการไดตามเปาหมาย โดยหนวยงาน      

ที่เกี่ยวของในพื้นที่ดำเนินการถายทอดความรูใหกับเกษตรกรที่เขารวมโครงการ เพื่อสงเสริมใหเกษตรกร        

มีความรูในการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิต และสนับสนุนปจจัยการผลิต ครบตามเปาหมาย ทั้ง 5 กิจกรรม   

ซึ่งเกษตรกรท่ีไดเขารวมการอบรมถายทอดความรูมีความรูสำหรับการปรับเปลี่ยนเพิ่มขึ้น และไดรับปจจัยการผลิต

บางสวนในการเริ่มตนปรับเปลี่ยนการผลิต  

ดานการเพ่ิมรายไดและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน หลังจากการปรับเปลี่ยนการผลิต สามารถดำเนินการไดบรรลุ

วัตถุประสงค โดยเกษตรกรที ่เขารวมโครงการที ่ไดทำการปรับเปลี ่ยนการปลูกขาวเปนกิจกรรมการผลิต          

ที่เหมาะสมกับพื้นที่และไดรับผลผลิตแลว มีรายไดตอปเพิ่มขึ้น ซึ่งกอนการเขารวมโครงการเกษตรกรไดรับ

ผลตอบแทนสุทธิจากการปลูกขาว (ปเพาะปลูก 2561/2562) 721.57 บาทตอไร หลังจากปรับเปลี่ยนเปน

กิจกรรมที ่มีความเหมาะสมกับพื ้นที ่ทั ้ง 5 กิจกรรม ไดแก 1) การเลี ้ยงปลาเพิ ่มขึ ้น 286.82 บาทตอไร            

2) พืชอาหารสัตวเพิ่มขึ้น 285.87 บาทตอไร 3) หมอนเพิ่มขึ้น 2,696.36 บาทตอไร 4) พืชเศรษฐกิจ (ออย

โรงงาน) เพิ่มขึ้น 1,408.12 บาทตอไร และ 5) เกษตรผสมผสาน เฉพาะการปลูกพืชผักท่ีสามารถเก็บเกี่ยว

ผลผลิตไดแลวเพ่ิมข้ึน 643.74 บาทตอไร รวมมูลคาผลตอบแทนสุทธิท่ีเกิดจากโครงการท้ังสิ้น 193,112,231.42 บาท  

ในภาพรวม เกษตรกรมีความพึงพอใจตอผลตอบแทนที่ไดรับ รวมถึงสามารถลดคาใชจายการบริโภค     

ในครัวเรือนและลดตนทุนคาอาหารสัตวไดบางสวน อยางไรก็ตาม พบวา เกษตรกรที่เขารวมโครงการประสบ

ปญหาขาดแคลนน้ำหลังจากการปรับเปลี่ยน และเกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนการปลูกขาวเปนขาวโพดเลี้ยงสัตว 

ไดรับผลตอบแทนสุทธินอยกวาขาว เนื่องจากประสบปญหาศัตรูพืชทำลาย และเกษตรกรท่ีปรับเปลี่ยนเปนการ

ปลูกออยโรงงานประสบปญหาราคาจำหนายผลผลิตตกต่ำ  

ในการดำเนินงานโครงการปถัดไป หนวยงานท่ีไดรับงบประมาณในการสนับสนุนปจจัยการผลิต ควรมีการ

วางแผนการดำเนินงาน หรือดำเนินงานใหสอดคลองกับชวงเวลาการเริ่มปรับเปลี่ยนของเกษตรกร เนื่องจาก

สวนใหญเกษตรกรที่เขารวมโครงการมีแหลงน้ำสำหรับทำการเกษตรเปนน้ำฝน เพียงแหลงเดียว หากการ

สนับสนุนปจจัยการผลิตไมทันตอชวงฤดูฝน อาจทำใหเกษตรกรไมสามารถดำเนินกิจกรรมใหม ผลผลิตเสียหาย

หรือไมไดผลผลิตดีเทาที่ควร นอกจากนี้กรมสงเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ควรเนนย้ำการถายทอดความรู 

ใหเกษตรกรในการปองกันและแกไขปญหาการระบาดของศัตรูพืชในขาวโพดเลี้ยงสัตว และติดตามการระบาด

อยางใกลชิด เพ่ือใหเกิดความเสียหายนอยท่ีสุดและปองกันการระบาดตอเนื่องไปยังพ้ืนท่ีอ่ืน  

คำสำคัญ : แผนท่ีเกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก, Agri-Map 
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Evaluation of Zoning by Agri-Map Project in 2019 

Executive Summary 

The Zoning by Agri-Map Project is one of the major policies of the Ministry of Agriculture 

and Cooperatives (MOAC). The Office of Agricultural Economics (OAE) has responsibility for 

MOAC project evaluation and in the fiscal year 2019 got a budget to evaluate the Zoning by 

Agri-Map project that proceeded in the fiscal year 2018. The objective of the evaluation was 

to evaluate the effectiveness and efficiency of the project. The data were collected from 

reports, local MOAC officers and 462 participating farmers who had changed from rice 

production on marginally and non-suitable area to other agricultural products that were more 

suitable to their land including 1) fisheries, 2) livestock feed, 3) sericulture, 4) economic crops, 

and 5) integrated farming.  The results could be information for administrators of MOAC and 

concerned departments to decide or develop the process of the project to be more efficient 

in the next year. 

 The objectives of Zoning by Agri-Map Project were as follows: 1) to manage marginally 

suitable area (S3) and non-suitable (N) area to be changed to more suitable production for 

area conditions, social and economics, 2) to support and persuade farmers to change 

production on the marginally suitable area (S3) and non-suitable (N) area, and 3) to provide 

inadequate information for alternative combination for the farmers to get more income and 

better life quality after changing. For proceeding, the Land Development Department was  

the main agency integrated with other agencies under the MOAC to develop information for 

Agri-Map and to support the farmers to change activities in 68 provinces and the target area 

was 620,255 Rai. 

The evaluation revealed that the project could not achieve its objective on managing 

marginally suitable area (S3) and non-suitable (N) area to be changed to more suitable 

production for area conditions, social and economics due to the total amount participating 

area were 386 ,651.35 Rai in 65 provinces or equal to 62.34 percent of the target area.  

The participating areas could be divided into 1) changed area from rice production 

170,616.55 Rai of the target 250,255.00 Rai  (77.46 percent of the target area) including 

fisheries 5,000 Rai, livestock feed 95,008.80 Rai, sericulture 1,862.75 Rai, soil and water 

conservative system 55,841.00 Rai, economic crops 4,577 Rai and integrated farming in 

agricultural reformed land 8,327.00 Rai, and 2) changed area from old rubber tree plantation 

216,034.80 Rai to be replaced 
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with good variety rubber trees and any other perennial trees crops (54.01 percent of target 

area) 

The project achieved its objective of supporting and persuading farmers to change 

production on the marginally suitable area (S3) and non-suitable (N) area. The objective could 

be accomplished by completely supporting knowledge and some materials for farmers to 

change for the 5 activities. The farmers who attended the training had got a higher level of 

knowledge and material at the beginning of changing. 

Moreover, after farmers had changed production and harvested, they got more income 

than rice production in the past crop year. The result indicated that the objective for expecting 

higher income could be accomplished. Before joining the project, farmers got income from rice 

production 721.57 Baht per Rai per year. After changing, the farmers got higher income per 

year including 1) fisheries 286.86 Baht per Rai 2) livestock feed 285.87 Baht per Rai 3) economic 

crops (sugarcane) 1,408.12 Baht per Rai 4) sericulture 2,696.36 Baht per Rai, and 5) integrated 

farming got 643.74 Baht per Rai more than rice production. 

Consequently, farmers were satisfied with the returns at the highest level because they 

had got income more than rice cultivation, reduced the cost of animal feed and household 

expenses for food. However, farmers faced the drought problem during changing and prices of 

maize and sugarcane decreased, so they had got income less than their expectation. 

For the next year of the project, the integrated agencies should provide some inputs 

on a suitable time for cultivation to avoid lacking of water problems during cultivation and 

train farmers continuously. The Department of Agricultural Extensions and the Department of 

Agriculture should emphasize on teaching the farmers to prevent and solve the pest pandemic 

problem of maize and monitoring closely to reduce damage and protect the outbreaks. 

Keyword: Agri-Map 
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คำนำ 

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยศูนยประเมินผล มีภารกิจในการประเมินผลโครงการที่สำคัญ 

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ และไดรับงบประมาณสำหรับประเมินผลโครงการบริหารจัดการการผลิต

สินคาเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Zoning by Agri – Map) ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เพื่อใหทราบผลลัพธจากการดำเนินโครงการ โดยรายงานการประเมินผลนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใหผู บริหารและ

หนวยงานที่เกี่ยวของไดรับทราบผลการประเมินผลโครงการ เพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุง  

การดำเนินโครงการหรือเปนแนวทางสำหรับโครงการท่ีมีลักษณะคลายคลึงกันในอนาคต  

ศูนยประเมินผล ขอขอบคุณเจาหนาที่กระทรวงเกษตรและสหกรณที่เกี่ยวของ ไดแก กรมพัฒนาที่ดิน 

กรมประมง กรมปศุสัตว กรมสงเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมหมอนไหม กรมตรวจบัญชีสหกรณ 

การยางแหงประเทศไทย และสำนักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม ท่ีใหความอนุเคราะหขอมูล รวมถึงการ

ติดตอประสานงาน ซ่ึงไดรับความรวมมือเปนอยางดี รวมถึงเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ ท่ีไดสละเวลาในการใหขอมูล

อันเปนประโยชนในการประเมินผลโครงการฯ จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ และหวังเปนอยางยิ่งวารายงาน

ฉบับนี้จะเปนประโยชนแกหนวยงานท่ีเก่ียวของและผูท่ีสนใจตอไป   

ศูนยประเมินผล 

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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บทท่ี 1 

สาระสำคัญของโครงการ 

1.1 ความเปนมาของโครงการ 

การผลิตสินคาเกษตรของประเทศไทยยังมีปญหาผลผลิตตอไรต่ำ ตนทุนการผลิตสูง สินคาการเกษตร  

ลนตลาดในบางชวง ซ่ึงเปนปญหาท่ีเกิดข้ึนอยางตอเนื่องเปนเวลานาน เกิดความไมสอดคลองระหวางผลผลิต

ของสินคาเกษตรกับความตองการของตลาดทำใหเกิดปญหาราคาสินคาตกต่ำ จากการวิเคราะหขอมูลการใช

ประโยชนท่ีดินเพ่ือการเกษตร พบวา เกษตรกรยังใชประโยชนท่ีดินเพ่ือผลิตสินคาเกษตรในพ้ืนท่ีท่ีมีความ

เหมาะสมนอย (S3) และพ้ืนท่ีท่ีไมเหมาะสม (N) ซ่ึงเปนสาเหตุสำคัญอยางหนึ่งท่ีทำใหเกิดปญหาดังกลาว

กระทรวงเกษตรและสหกรณจึงใหความสำคัญกับการบริหารจัดการพ้ืนท่ีท่ีไมเหมาะสม (N) โดยเฉพาะในพ้ืนท่ี

ท่ีปลูกขาวและพืชเศรษฐกิจอ่ืน ซ่ึงมีจำนวนมากถึง 14.52 ลานไร ท่ัวประเทศ ใหเกิดการปรับเปลี่ยนการผลิต 

ในพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมนอย (S3) และพ้ืนท่ีไมเหมาะสม (N) เปนการผลิตสินคาชนิดใหมตามความเหมาะสม 

และมีประสิทธิภาพในการเพาะปลกูอยางยั่งยืน จึงไดจัดทำโครงการบริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรม (Zoning) 

เปนการสนับสนนุการปรับเปลี่ยนโครงสรางการผลิตตามแผนท่ีเกษตรเพ่ือการบรหิารจัดการเชิงรุก (Agricultural 

Map for Adaptive Management : Agri-Map) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ซ่ึงเปนแผนท่ีสำหรับบรหิารจัดการ

พ้ืนท่ีเกษตรรายจังหวัดใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบันและในอนาคต โดยพิจารณาจากปจจัยทางกายภาพ 

สังคม และขอมูลอุปสงคอุปทาน แสดงใหเห็นถึงการใชพ้ืนท่ีในการเพาะปลูกพืชแตละจังหวัดวามีความ

เหมาะสมกับชนิดของดิน ปริมาณน้ำ ชนิดพืชหรือไม หากไมมีความเหมาะสมจะสนับสนุนใหเกษตรกรมีการ

ปรับเปลี่ยนการผลิตตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ีและปจจัยทางดานการตลาด  

โครงการบริหารจัดการการผลิตสินคาเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Zoning 

by Agri-Map) เริ่มดำเนินการนำรองในพ้ืนท่ี 3 จังหวัด ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในการจัดทำฐานขอมูล

สารสนเทศและสนับสนุนเกษตรกรในการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตพืชที่ไมเหมาะสมกับเปนกิจกรรมที่มี

ความเหมาะสมกับพื้นที่ โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมพัฒนาที่ดินและหนวยงานรวมบูรณาการ ไดแก 

กรมประมง กรมปศุสัตว กรมวิชาการเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร กรมหมอนไหม สำนักงานการปฏิรปูที่ดิน

เพื่อเกษตรกรรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ การยางแหงประเทศไทย และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รวมดำเนินการ 

2 กิจกรรมหลัก ไดแก 1) พัฒนาขอมูลสารสนเทศแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) และ 

2) ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพ้ืนท่ีไมเหมาะสมตามแผนท่ีเกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)  

1.2 วัตถุประสงคโครงการ 

1.2.1 เพ่ือบริหารจัดการพ้ืนท่ีเหมาะสมนอย (S3) และพ้ืนท่ีไมเหมาะสม (N) ใหไดรับการปรับเปลี่ยน

การผลิตใหเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี สังคม และเศรษฐกิจ  

1.2.2 เพ่ือสงเสริมสนบัสนุน จูงใจ ใหเกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตทางการเกษตรในพ้ืนท่ีเหมาะสมนอย (S3) 

และพ้ืนท่ีไมเหมาะสม (N)  
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1.2.3 เพ่ือใหเกษตรกรมีรายไดเพ่ิมข้ึนและมีคุณภาพชีวิตดีข้ึนหลังจากการปรับเปลี่ยนการผลิต  

1.3 เปาหมายและงบประมาณโครงการ 

1.3.1 การใชแผนที่ Agri-Map บริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม โดยมีการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นท่ี

เหมาะสมนอย (S3) และพื้นที่ไมเหมาะสม (N) จากการสนับสนุนของหนวยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ

รวมกับเกษตรกรและภาคเอกชน จำนวน 620,255 ไร  

 1.3.2 ประชาสัมพันธ สรางความเขาใจแกเกษตรกรที่ทำการเกษตรในพ้ืนที่ที่เหมาะสมนอย (S3) และ

พื้นที่ไมเหมาะสม (N) และใหความรูการทำการเกษตรรูปแบบใหม โดยใชกลไกของ ศูนยเรียนรูการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) และหนวยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 1.3.3 งบประมาณสำหรับดำเนินโครงการปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 433.82 ลานบาท (ไมรวม

การยางแหงประเทศไทย) 

1.4 วิธีการดำเนินงานโครงการ 

ในการดำเนินโครงการมีวิธีการพิจารณาพ้ืนท่ีดำเนินการ ดังนี้  

1.4.1 เปนพื้นที่ปลูกพืชเดิมในพื้นที่เหมาะสมนอย (S3) และพื้นที่ไมเหมาะสม (N) การผลิตมีความ

เสี่ยงท่ีจะเกิดความเสียหายสูง 

1.4.2 ระบบการเกษตรใหม มีโอกาสทางการตลาดสูง และดีกวา ดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม  

1.4.3 เกษตรกรมีความประสงคจะเขารวมดวยความสมัครใจ  

1.4.4 ภาครัฐสรางแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยน โดยความรวมมือของหนวยงาน กษ. ประชารัฐ และ

เกษตรกร 

1.4.5 บรหิารจัดการปรบัเปลี่ยนการผลิตในรูปแบบการรวมกลุม เพ่ือพัฒนาจากระบบพืชเดิม (S3 และ 

N) นำไปสูการเริ่มตนหรือเตรียมการผลิตในรูปแบบแปลงใหญสำหรับพืชใหม (S1, S2)  

1.4.6 หนวยงานในจังหวัดรวมบูรณาการ ตั้งแตการพิจารณาพ้ืนท่ี รูปแบบการปรับเปลี่ยนการผลิต 

แผนการปฏิบัติ งบประมาณ หนวยงานรับผดิชอบหลกั และหนวยงานสนับสนุน 

1.4.7 สถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัด เปนฝายเลขาฯ ใหกับคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบาย

สำคัญและการแกไขปญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation : CoO) และเปนหนวยงานหลัก   

ในการกำหนด/ชี้นำพ้ืนท่ีเปาหมายและสำรวจความตองการของเกษตรกร และสนับสนุนปจจัยการผลิตทาง

การเกษตรพ้ืนฐานในการปรับปรงุบำรุงดิน    

1.4.8 เนื่องจากเกษตรกรทำการเกษตรแบบเดิมมาเปนระยะเวลานาน การปรับเปลี่ยนเปนพืช/ระบบ

เกษตรชนิดใหมเปนไปไดยาก เจาหนาท่ีจึงตองใหความรูแกเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ โดยเกษตรกรจะไดรับ

การเรียนรูเรื่องการปลูกพืช เลี้ยงสัตว ประมง และระบบการเกษตรสมัยใหม มุงสูเกษตร 4.0 ตามนโยบาย

ยกระดับกระดาษ A4 เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความภาคภูมิใจในภาคการเกษตร ดังนั้นคณะทำงานฯ 
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COO จังหวัด รวมกันจัดทำแผนการอบรมเกษตรกรโดยใชกลไกศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการสินคา

เกษตร (ศพก.)   

1.4.9 การปรับเปลี่ยนท่ีมีโอกาสทางการตลาด ในป 2562   

- การปรบัเปลี่ยน พ้ืนท่ี S3 และ N ขาวเปนออย ในจังหวัดท่ีมีโรงงานน้ำตาลอยูแลว   

- การปรบัเปลี่ยน พ้ืนท่ี S3 และ N ขาวเปนพืชอาหารสัตว   

- การปรับเปลี่ยน พ้ืนท่ี S3 และ N ขาวเปนเกษตรผสมผสาน สำหรับเกษตรกรรายเล็กท่ีมี

แรงงานในพ้ืนท่ีตัวเอง และมีตลาดทองถ่ินรองรับหรือใชบริโภคเอง  

- การปรับเปลี่ยน พ้ืนท่ี S3 และ N ขาวเปนไมผลท่ีใหผลตอบแทนสูง เชน มะพราวน้ำหอม 

สมโอ  

- การปรบัเปลี่ยน พ้ืนท่ี S3 และ N ขาวเปนประมง   

- การปรบัเปลี่ยน พ้ืนท่ี S3 และ N ขาวเปนหมอน   

- การปรบัเปลี่ยน พ้ืนท่ี S3 และ N ยางพาราเปนไมผลไมยืนตน  

1.4.10 ข้ันตอนการดำเนินโครงการ 

1) วางแผนการดำเนินงาน กำหนดเปาหมาย และวิถีตลาด สรางทางเลือกใหเกษตรกรในการ

ปรับเปลี่ยน โดยกำหนดพ้ืนท่ีเปาหมายจากพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมนอย (S3) และพ้ืนท่ีท่ีไมเหมาะสม (N)     

ในจังหวัด โดยระบุการผลติสินคาเดิมและสินคาท่ีตองการปรบัเปลี่ยนการผลิต  

2) ชี้แจงรายละเอียดโครงการใหหนวยงานในพ้ืนท่ีทราบ  

3) ประชาสมัพันธสรางการรับรูใหเกษตรกร  

4) รับสมัครเกษตรกรท่ีสนใจและตองการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตใหมในพ้ืนท่ี             

ไมเหมาะสม  

5) สรุปแผนปฏิบัติการรายชนิดสินคาเพ่ือบูรณาการกิจกรรม โดยวิเคราะหขอมูลเกษตรกร 

พ้ืนท่ีเปาหมายและประเภทกิจกรรมสำหรับปรับเปลี่ยนการผลิต ใหปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมและ

สอดคลองกับภารกิจหนวยงาน  

6) ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการรายจังหวัด โดยสนับสนุนกิจกรรมการปรับเปลี่ยนการผลิต

ในพ้ืนท่ีและขับเคลื่อนผาน ศพก.  

7) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน เพ่ือหาแปลงตนแบบและแนวทางปฏิบัติท่ีเปนเลิศ 

(Best Practice) สำหรับเปนพ้ืนท่ีตัวอยางสูการขยายผลใหเกษตรกรรายอ่ืน  

7.1) ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานโดยคณะทำงานขับเคลื่อนการบริหารจัดการ

พ้ืนท่ีเกษตรกรรม  

7.2) ประเมินผลโครงการในภาพรวมในปงบประมาณท่ีผานมา โดยสำนักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร  

8) จัดทำแผนงาน/งบประมาณ รายจายประจำปในระยะตอไป 

 



4 

 

1.5 หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

1.5.1 หนวยงานหลัก : กรมพัฒนาท่ีดิน  

1.5.2 หนวยงานสนับสนุน : กรมปศุสัตว กรมสงเสริมการเกษตร สำนักงานการปฏิรูปที ่ดินเพ่ือ

เกษตรกรรม กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมหมอนไหม กรมตรวจบัญชีสหกรณ และสำนักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร   

1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับของโครงการ 

1.6.1 พ้ืนท่ีการเกษตรไดรับการปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี และความตองการของตลาด   

1.6.2 เกษตรกรไดรับผลผลิตดีมีคุณภาพ ตนทุนการผลิตต่ำ   

1.6.3 เกษตรกรมีรายไดและคุณภาพชีวิตดีขึ้น และสามารถทำการเกษตรตอไปไดอยางมั่นคงและ

ยั่งยืน



 

บทท่ี 2 

ระเบียบวิธีการประเมินผล 

2.1 ความสำคัญของการประเมินผล 

 การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมสำหรับสินคาเกษตรที่สำคัญ เปนนโยบายในการจัดการ และใช

ประโยชนที่ดินของประเทศใหเกิดประโยชนสูงสุด ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณไดออกประกาศกำหนดเขต

ความเหมาะสมสำหรับการผลิตสินคาเกษตรที่สำคัญ ทั้งพืช ปศุสัตว และ ประมง รวม 20 ชนิด ไดแก ดานพืช

ประกอบดวย ขาว มันสำปะหลัง ยางพารา ปาลมน้ำมัน ขาวโพดเลี้ยงสัตว ออยโรงงาน ลำไย สับปะรดโรงงาน 

เงาะ ทุเรียน มังคุด กาแฟ และมะพราว ดานปศุสัตว ประกอบดวย โคนม โคเนื้อ สุกร ไกเนื้อ ไกไข และดาน

ประมง ประกอบดวย กุงทะเล และสัตวน้ำจืด เพื่อเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจทำการผลิตของเกษตรกร 

และการตัดสินใจเชิงนโยบายของหนวยงานรัฐที่เกี่ยวของ รวมถึงคำนึงถึงความสมดุลระหวางการผลิตและ

การตลาด การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินคา และการลดตนทุนดวยการจัดการ

ระบบขนสงสินคา โดยมีเปาหมายสำคัญคือ เกษตรกรมีรายไดและผลตอบแทนสูงสุดอยางยั่งยืน โดยเนนการ

จัดทำฐานขอมูลเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม โดยการ

ปรับเปลี่ยนไปผลิตสินคาเกษตรชนิดอ่ืนท่ีใหผลตอบแทนท่ีดีกวาสินคาเดิม  

ดังนั้นเพื่อใหการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมดังกลาวเกิดประสิทธิผล เพื่อแกไขปญหาผลผลิต

การเกษตรตกต่ำ ตนทุนการผลิตสูง อันเนื่องมาจากเกษตรกรยังคงใชประโยชนที่ดินเพื่อผลิตสินคาเกษตร

โดยเฉพาะขาวและพืชเศรษฐกิจอื่น ในพื้นท่ีที่มีความเหมาะสมนอย (S3) และไมเหมาะสม (N) อีกทั้งเกษตรกร

ยังประสบปญหาสินคาเกษตรลนตลาดในบางชวง ผลผลิตไมสอดคลองกับความตองการของตลาด กระทรวง

เกษตรและสหกรณ จึงไดดำเนินโครงการบริหารจัดการการผลิตสินคาเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหาร

จัดการเชิงรุก (Zoning by Agri–Map) อยางตอเนื่อง มีวัตถุประสงคเพื่อบริหารจัดการพื้นที่ที่เหมาะสมนอย 

(S3) และพื้นที ่ไมเหมาะสม (N) ใหไดรับการปรับเปลี ่ยนการผลิตใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที ่ สังคม และ

เศรษฐกิจ และสงเสริมสนับสนุน จูงใจ ใหเกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตทางการเกษตรในพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมนอย 

(S3) และพื้นที่ไมเหมาะสม (N) รวมถึงใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ ้นหลังจากการ

ปรับเปลี่ยนการผลิต ดวยการสนับสนุนใหเกษตรกรผูปลูกขาวในพ้ืนท่ีเหมาะสมนอย (S3) และไมเหมาะสม (N) 

ปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก 

(Agricultural Map for Adaptive Management : Agri-Map) โดยมีกรมพัฒนาที่ดินเปนหนวยงานหลักรวม

บูรณาการกับหนวยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ ในการใหความรู ถายทอดเทคโนโลยีในการ

ปรับเปลี่ยนจากการปลูกขาว ไปดำเนินกิจกรรมอื่น การจัดทำบัญชีตนทุนอาชีพ และสนับสนุนปจจัยการผลิต 

ในการปรับเปลี่ยนการผลิต รวมทั้งการพัฒนาสารสนเทศแผนที่การเกษตรเชิงรุกใหครอบคลุม มีความทันสมัย 

และเปนปจจุบัน รวมถึงจัดทำแนวทางการบริหารจัดการสินคาเกษตรที่สำคัญ เพื่อแกไขปญหาดังกลาวอยาง

ตอเนื่องตั ้งแตป 2559 และในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีเปาหมายการดำเนินงานในพื้นที่ 68 จังหวัด 
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ปรับเปลี่ยนการปลูกขาวในพื้นที่เหมาะสมนอย (S3) และไมเหมาะสม (N) จำนวน 620,255 ไร โดยเกษตรกร      

ที่เขารวมโครงการไดทำการปรับเปลี่ยนการปลูกขาวและยางพาราเปนพืชชนิดอื่นทดแทน ไดแก พืชเศรษฐกิจ 

เชน ออย ไมผล ไมยืนตน หมอน พืชอาหารสัตว รวมถึงเกษตรผสมผสาน และการประมง มีกรมพัฒนาที่ดิน

เปนหนวยงานรับผิดชอบหลัก และมีหนวยงานรวมดำเนินงาน ไดแก กรมประมง กรมปศุสัตว กรมสงเสริม

การเกษตร กรมวิชาการเกษตร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมหมอนไหม กรมตรวจบัญชี

สหกรณ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  

 ศูนยประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปนหนวยงานรับผิดชอบการประเมินผลโครงการ     

มีภารกิจในการประเมินผลโครงการฯ ซึ่งเปนโครงการที่อยูภายใตยุทธศาสตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ดานการเพิ ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินคา เพื ่อใหทราบผลการดำเนินงาน ปญหา 

อุปสรรค และผลลัพธ ที่เกิดขึ้นระหวางการดำเนินโครงการ จึงทำการประเมินผลโครงการดังกลาว เพื่อเสนอแนะ

แนวทางปรับปรุงการดำเนินโครงการตอผู บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณและหนวยงานที ่เกี ่ยวของ      

เพ่ือประกอบการพิจารณาการปรับปรุงการดำเนินโครงการในปถัดไป ซ่ึงจะชวยใหการดำเนินโครงการสามารถ

บรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไวได 

2.2. วัตถุประสงคของการประเมินผล 

 เพ่ือประเมินผลการดำเนินงาน ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของโครงการ 

2.3 ขอบเขตการประเมินผล 

 2.3.1 พ้ืนท่ีเปาหมาย พ้ืนท่ีเขารวมโครงการ 68 จังหวัด 

 2.3.2 ประชากรเปาหมาย 

  1) เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

  2) เจาหนาท่ีหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

2.3.3 ระยะเวลาขอมูล  

ขอมูลการดำเนินโครงการปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) และ

ผลผลิตในฤดูการผลิต ปเพาะปลูก 2561/62 และปเพาะปลูก 2562/63 

2.5 การตรวจเอกสารและแนวคิดทฤษฎี 

 2.5.1 การตรวจเอกสาร  

  1) ตนทุนและผลตอบแทน 

พรรณิภา อนุรักษากรกุล และ ณรงค พลีรักษ (2553) ไดทำการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลง

การใชที ่ดินและตนทุนและผลตอบแทนในการลงทุนปลูกพืชเศรษฐกิจในภาคตะวันออก โดยเปรียบเทียบ

ผลตอบแทนทางการเงินในการลงทุนปลูกยางพาราและปาลมน้ำมัน ในเขตเหมาะสมมากและเขตไมเหมาะสม 
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จังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด พบวา การลงทุนปลูกยางพาราจังหวัดระยองและจันทบุรีในเขตไมเหมาะสม

มีความคุมคาทางการเงินมากกวา เนื่องจากตนทุนของเกษตรกรในเขตไมเหมาะสมต่ำกวาเกษตรกรในเขต

เหมาะสม แตในเขตเหมาะสมมีคาใชจายในการดำเนินงานและคาแรงงานสูง และเกษตรกรนิยมจำหนาย

ผลผลิตในรูปขี้ยางซึ่งราคาจำหนายต่ำกวายางแผน ซึ่งเปนที่นิยมของเกษตรกรในเขตไมเหมาะสม ทำให

เกษตรกรในเขตเหมาะสมมากมีรายไดต่ำกวาตนทุนการผลิตมาก อีกทั้งเกษตรกรในเขตไมเหมาะสมจังหวัด

จันทบุรีมีการรวมกลุ ม ทำใหมีอำนาจตอรองในการจำหนายผลผลิตใหไดราคาสูงกวา สวนจังหวัดตราด       

เขตเหมาะสมมีความคุมคาทางการเงินมากกวา โดยเกษตรกรในเขตไมเหมาะสมมีตนทุนในการจางแรงงานสูง

กวาเขตเหมาะสมมาก ทำใหตนทุนการผลิตสูงและกำไรลดนอยลงไปดวย ดานการลงทุนปลูกปาลมน้ำมัน 

พบวา จังหวัดระยอง ในเขตเหมาะสมมีความคุมคาทางการเงินมากกวาเขตไมเหมาะสม เนื่องจากเกษตรกร   

ในเขตไมเหมาะสมมีตนทุนการผลิตสูง ประกอบกับผลผลิตต่ำ ทำใหไมคุมคากับการลงทุน สวนจังหวัดจันทบุรี

และตราด ไมคุ มคาทางการเงินทั้งในเขตเหมาะสมและไมเหมาะสม เนื่องจากเกษตรกรใชปจจัยการผลิต       

ในอัตราสูง ทำใหเกษตรกรตองแบกรับตนทุนที่สูงขึ้น และเกษตรกรในจังหวัดระยองปลูกปาลมน้ำมันเปนพืช

แซมกับพืชเศรษฐกิจชนิดอื่น และในจังหวัดตราด เกษตรกรมักพบปญหาชางปาบุกรุก ทำลายผลผลิต จึงทำให 

ไมคุมคากับการลงทุนตามท่ีกลาวมาขางตน ซ่ึงเปนไปในทิศทางเดียวกับผลการศึกษาความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ

ของการกำหนดเขตเศรษฐกิจขาว กรณีศึกษาการผลิตขาวในจังหวัดเชียงใหม (กรรณิกา แซลิ่ว, นาวิน โสภาภูมิ 

และ นิวัติ อนงครักษ, 2561) พบวา เกษตรกรในพื้นที่เขตศักยภาพที่เหมาะสมสำหรับปลูกขาว สามารถปลูก

ขาวโดยมีสัดสวนกำไรตอตนทุนสูงกวารอยละ 30 ซึ่งจัดวามีความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ และเกษตรกร     

บางรายที่ปลูกขาวในพื้นที่ไมเหมาะสม สามารถปลูกขาวโดยมีสัดสวนกำไรตอตนทุนสูงกวารอยละ 30 ไดเชนกัน 

เนื ่องจากเกษตรกรมีความสามารถในการจัดการผลิตไดอยางเหมาะสม นอกจากนี ้สำนักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร (2562 ก) ไดจัดทำแนวทางการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจระดับภาค ซึ่งไดมีการศึกษาดาน

เศรษฐกิจของสินคาขาวและยางพารา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและรายไดใหเกษตรกร รวมทั้งวิเคราะห

ตนทุนและผลตอบแทนขาวรายภาค โดยผลการศึกษาพบวา ผลตอบแทนสุทธิของการผลิตขาวหรือยางพารา 

ในพ้ืนท่ีเหมาะสม เปรียบเทียบกับพ้ืนท่ีเหมาะสมนอยหรือไมเหมาะสมมีชวงของขอมูลแตกตางกันในแตละภาค

และพื้นที่ เชน ผลตอบแทนสุทธิขาวเจานาปในภาคเหนือ สำหรับพื้นที่เหมาะสม (S1/S2) ระหวาง 190.62 ถึง 

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

มะลิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในพื้นที่เหมาะสม (S1/S2) ผลตอบแทนสุทธิของขาวหอมมะลิอยูระหวาง         

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

ตอไร ผลตอบแทนสุทธขิองขาวเจานาปรังภาคกลาง อยูระหวาง 931.19 ถึง 2,284.51 บาทตอไร สวนในพื้นท่ี

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

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

ผลตอบแทนสุทธิอยู ระหวาง 107.21 ถึง 468.08 บาทตอไร จากการทบทวนเอกสารการเปรียบเทียบ

ผลตอบแทนสุทธิการผลิตพืชในพื้นที่ที่เหมาะสมและไมเหมาะสม พบวา  ไมสามารถสรุปไดวาเกษตรกรที่ผลิต

พืชในพื้นที่เหมาะสมจะไดรับผลตอบแทนสุทธิมากกวาเกษตรกรที่ผลิตพืชในพื้นที่ไมเหมาะสม การไดรับ
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ผลตอบแทนสุทธิของเกษตรกรเปนไปไดท้ังกำไรและขาดทุนในท้ังสองพ้ืนท่ี เกษตรกรในพ้ืนท่ีเหมาะสมสามารถ

มีผลตอบแทนที่ติดลบได ในขณะเดียวกันเกษตรกรที่ปลูกพืชในพื้นที่ไมเหมาะสมก็สามารถไดรับผลตอบแทน

สุทธิตอไรสูงได ขึ้นอยูกับการบริหารจัดการของเกษตรกร เชน การปรับปรุงบำรุงดิน อัตราการใชแรงงาน 

ปจจัยการผลิต ลักษณะการจำหนายผลผลิต หรือปจจัยดานกายภาพ เชน คุณภาพดินที่เสื่อมลงเนื่องจากการ

ปลูกพืชเดิมเปนระยะเวลานาน รวมถึงการประสบภัยพิบัติ โรค แมลง สงผลใหในพ้ืนท่ีเหมาะสมในการผลิตพืช

นั้น ๆ อาจไมคุมทุนได 

สำหรับการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนระหวางการผลิตพืชในพ้ืนท่ีไมเหมาะสมเทียบ

กับการปรับเปลี่ยนเปนสินคาเกษตรชนิดอื่นที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ กรมพัฒนาที่ดิน (2558) ไดวิเคราะห

ผลตอบแทนของการผลิตขาวในพื้นที่ไมเหมาะสม เปรียบเทียบกับการปรับเปลี่ยนไปผลิตสินคาอื่นที่มีความ

เหมาะสมในพื้นที่เดียวกัน พบวา ผลตอบแทนการปลูกขาวในพื้นที่เหมาะสมนอย (S3) และไมเหมาะสมขาวนาป 

(N) เกษตรกรจะไดรับผลตอบแทนสุทธิ 761.65 บาทตอไร เปรียบเทียบกับกรณีการผลิตพืชชนิดอื่นซึ่งมี

ศักยภาพในพ้ืนท่ีเดียวกัน (S1 และ S2) ทดแทนการปลูกขาว พบวา ผลตอบแทนสุทธิของสินคาเกษตรท่ีมีความ

เหมาะสมกับพ้ืนท่ีนั้นใหผลตอบแทนสุทธิสูงกวาขาวท้ังหมด ไดแก ออยโรงงาน ขาวโพดเลี้ยงสัตว ปาลมน้ำมัน 

หญาเนเปยร และปลานิล ซึ่งเปนไปในทิศทางเดียวกับการศึกษาของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2562 ก) 

ท่ีทำการวิเคราะหผลตอบแทนของสินคาทางเลือกรายภาค เพ่ือเปนแนวทางสำหรับบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจ

ในการปรับเปลี่ยนการผลิตสินคาเกษตรอื่นทดแทนการปลูกขาวหรือยางพาราในพื้นที่เหมาะสมนอยหรือ      

ไมเหมาะสม กลาวคือ โดยสวนใหญผลตอบแทนสุทธิของการทำการเกษตรในพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมกับพืชชนิดนั้น ๆ 

คุมคามากกวาการปลูกขาวหรือยางพาราในพ้ืนท่ีเหมาะสมนอยหรือไมเหมาะสม สินคาเกษตรท่ีใหผลตอบแทน

สุทธิที ่คุ มคา เชน ผลไม เกษตรผสมผสาน พืชสมุนไพร พืชอาหารสัตว เปนตน โดยสินคาทางเลือกที ่ให

ผลตอบแทนสูงมีความแตกตางกันไปในแตละภาคและจังหวัด สำหรับภาคเหนือ เชน จังหวัดแมฮองสอน ลำพูน 

เชียงราย พะเยา ไดแก อะโวคาโด จังหวัดกำแพงเพชร สมเขียวหวาน จังหวัดลำปาง ไดแก สับปะรดนอกฤดู 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดหนองคาย ไดแก ดอกเบญจมาศ ดอกมัม นครราชสีมา ไดแก พริก ขาเหลือง 

ภาคกลาง จังหวัดสระบุรี ไดแก หญาเนเปยร ภาคตะวันออก จังหวัดจันทบุรีไดแก ทุเรียน และภาคใต จังหวัด

ตรัง ไดแก สละสำหรับปลูกเปนพืชรวมกับยางพารา เปนตน อยางไรก็ตามผลตอบแทนสุทธิของเกษตรกรอาจ

เปลี่ยนแปลงได ข้ึนกับราคา ปริมาณผลผลิต และความตองการของตลาด  ณ ชวงเวลานั้น ๆ 

จากการทบทวนเอกสารทำใหทราบวาเกษตรกรที่เขารวมโครงการที่ปรับเปลี่ยนกิจกรรม

การผลิตพืชในพ้ืนท่ีไมเหมาะสม เปนสินคาเกษตรชนิดอ่ืนท่ีมีความเหมาะสมกับพ้ืนท่ี จะไดผลตอบแทนท่ีคุมคา

มากกวาการผลิตพืชเดิม แตอยางไรก็ตามเกษตรกรมีโอกาสไดรับผลตอบแทนนอยลงเชนกัน เนื ่องจาก

ผลตอบแทนข้ึนกับราคา ปริมาณผลผลิตและความตองการของตลาด ณ ชวงเวลานั้น ๆ 
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2) การประเมินผลโครงการบริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรมตามแผนท่ีการเกษตรเชิงรุก 

(Zoning by Agri-Map) 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดเริ่มดำเนินโครงการตั้งแตป 2559 สำนักงานเศรษฐกิจ

การเกษตรโดยศูนยประเมินผล ไดมีการประเมินผลโครงการมาอยางตอเนื่อง  (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 

2561, 2562 ข, 2562 ค) ดวยการเก็บขอมูลจากเกษตรกรตัวอยางและเจาหนาที่หนวยงานที่เกี่ยวของ ในป 

2559 จากจังหวัดนำรอง 3 จังหวัด ไดแก จังหวัดชัยภูมิ บุรีรัมย และอุทัยธานี สำหรับป 2560 และ 2561 จาก

จังหวัดที่ตกเปนตัวอยาง และแหลงขอมูลทุติยภูมิ ไดแก ผลการดำเนินงานของกรมพัฒนาที่ดิน นำขอมูลมา

วิเคราะหตามรูปแบบการประเมินผล IPOO ดานปจจัยนำเขา (Inputs) กระบวนการ (Process) ผลผลิต 

(Outputs) และผลลัพธ (Outcomes) เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับตัวชี้วัดท่ีกำหนด  

จากผลการประเมินโครงการตั้งแต ป 2559 – 2561 พบวา มีจังหวัดท่ีเปนพ้ืนท่ีดำเนินการ

เพิ่มขึ้นทุกป ในป 2559 จำนวน 49 จังหวัด ป 2560 และ 2561 จำนวน 53 และ 68 จังหวัด ตามลำดับ และ

พ้ืนท่ีปรับเปลี่ยนการปลูกขาวในพ้ืนท่ีไมเหมาะสมเพ่ิมข้ึนเชนกัน จาก 32,618 ไร ในป 2559 เปน 157,701 ไร 

(รอยละ 53 ของเปาหมาย 300,000 ไร) และ 270,167 ไร (เกินเปาหมายที่กำหนดไวที่ 258,456 ไร) ในป 

2560 และ 2561 ตามลำดับ เกษตรกร  ที่เขารวมโครงการไดปรับเปลี่ยนการปลูกขาวในพื้นที่เหมาะสมนอย 

(S3) และไมเหมาะสม (N) เปนกิจกรรมอื ่น เชน ประมง พืชอาหารสัตว มันสำปะหลัง ขาวโพดเลี้ยงสัตว        

ออยโรงงาน เกษตรผสมผสาน หมอนไหม ไมยืนตน เปนตน สาเหตุที่เกษตรกรตัดสินใจเขารวมโครงการ ไดแก 

ราคาและปริมาณผลผลิตต่ำ ขาดแหลงน้ำ พ้ืนท่ีไมเหมาะสมกับการปลูกขาว เปนตน โดยหนวยงานท่ีเก่ียวของ

สนับสนุนปจจัยการผลิตสำหรับการปรับเปลี่ยนการผลิต และกรมตรวจบัญชีสหกรณอบรมความรูบัญชีตนทุน

อาชีพแกเกษตรกร ซ่ึงเกษตรกรทุกรายท่ีเขารวมโครงการในป 2559 – 2561 ไดรับการสนับสนนุปจจัยการผลิต 

แตมีเกษตรกรที่เขารับการถายทอดความรู รอยละ 93 75 และ 77 ตามลำดับ สวนเกษตรกรที่ไมเขารวม

เนื่องจากติดภารกิจ และบางรายมีองคความรูในการปรับเปลี่ยนการผลิตอยูแลว หลังจากไดรับความรูเกษตรกร

ที่เขารวมโครงการ ป 2560 และ 2561 รอยละ 81.86 และ 93.61 ตามลำดับ นำความรูที่ไดรับไปปรับใช     

ในการปรับเปลี่ยนการผลิตของตนเอง ที่เหลือไมไดนำไปปฏิบัติเนื่องจากยังไมเขาใจเกี่ยวกับการผลิตสินคา 

ชนิดใหมอยางชัดเจน บางรายเห็นวากิจกรรมการผลิตที่ไดรับการอบรมไมเหมาะสมกับพื้นที่ของตนเอง      

ดานผลตอบแทนสุทธิ พบวา กอนเขารวมโครงการป 2559 ผลตอบแทนสุทธิของการปลูกขาว 864 บาทตอไร    

ในป 2560 และ 2561 เปน 1,021.33 และ 1,615.88 บาทตอไร ตามลำดับ หลังจากที่เกษตรกรปรับเปลี่ยน 

ไปดำเนินกิจกรรมอื่นแลว ไดรับผลตอบแทนสุทธิตอไรเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับการปลูกขาวในทุกปและ   

ทุกชนิดกิจกรรม ไดแก ขาวโพดเลี้ยงสัตว ป 2559 และ 2561 เทากับ 2,104 และ 2,077 บาทตอไร ตามลำดับ 

มันสำปะหลัง ป 2560 ผลตอบแทนสุทธิ 1,497.12 บาทตอไร หมอน ป 2559 ผลตอบแทนสุทธ ิ10,453 บาท

ตอไร ป 2560 และ 2561 ผลตอบแทนสุทธิ 7,810 และ 4,870 บาทตอไร ตามลำดับ ประมง ป 2559 

ผลตอบแทนสุทธิ 19,667 บาทตอไร ป 2560 และ 2561 ผลตอบแทนสุทธิ 5,804 และ 4,638 บาทตอไร 

ตามลำดับ พืชอาหารสัตว ป 2559 ผลตอบแทนสุทธิ 15,435 บาทตอไร ป 2560 และ 2561 ผลตอบแทนสุทธิ 
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10,523 และ 3,656 บาทตอไร ตามลำดับ เกษตรผสมผสาน ป 2559 เกษตรกรไดรับผลตอบแทนสุทธิ 2,775 

บาทตอไร ป 2560 และ 2561 ผลตอบแทนสุทธิ 2,493 และ 5,096 บาทตอไรตามลำดับ ออยโรงงาน ป 2559 

และ 2560 ผลตอบแทนสุทธิ 2,598 และ 4,271.15 บาทตอไร ยกเวน เกษตรกรที่เขารวมโครงการ ป 2561   

ที่ปรับเปลี่ยนเปนการปลูกออยโรงงาน ผลตอบแทนสุทธิ 541.42 บาทตอไร นอยกวาการปลูกขาว เนื่องจาก

ราคาออยตกต่ำ นอกจากนี้ยังพบวา หลังจากเกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตแลวประสบปญหา เชน ขาดแคลน

น้ำ ขาดความรูและวัสดุอุปกรณในการปลูกพืชชนิดใหม ขาดตลาดรองรับผลผลิต เปนตน โดยในภาพรวม

เกษตรกรที ่เขารวมโครงการทั ้ง 3 ปที ่ผานมามีความพึงพอใจตอโครงการในระดับมากถึงมากที ่สุด และ

เกษตรกรที่เขารวมโครงการ ป 2560 รอยละ 95.98 และป 2561 รอยละ 92.58 ยังคงมีการดำเนินกิจกรรม

การผลิตชนิดใหมอยางตอเนื่อง ดานการใช Agri-Map ของเจาหนาที่ ในป 2560 และ 2561 พบวา สวนใหญ 

ใชในการคนหาขอมูลพื้นฐาน ชั้นความเหมาะสมดินในการปลูกพืช แหลงรับซื้อ โดยในการใชงานพบขอจำกัด

ของ Agri – Map ไมสามารถใชงานไดในสถานท่ีท่ีไมมีสัญญาณอินเตอรเน็ต รวมถึงขอมูลท่ีใชยังไมเปนปจจุบัน 

และเจาหนาที่บางรายขาดความชำนาญเนื่องจากไมมีประสบการณและไมมีความรูพื้นฐานดานการใชแผนท่ี 

ระยะเวลาในการอบรมการใชแผนที่ไมเพียงพอตอการสรางการรับรูและความเขาใจอยางครบถวน และในป 

2561 ไดมีการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจปรับเปลี่ยนการปลูกขาวในพื้นที่เหมาะสมนอย (S3) และ 

ไมเหมาะสม (N) เปนการผลิตสินคาอื่น พบวา ปจจัยที่มีผลตอโอกาสในการปรับเปลี่ยนการปลูกขาว ไดแก 

ราคาขาวปการผลิต 2560/61 และป 2561/62 ราคาออยโรงงาน ป 2560/61 การสนับสนุน สงเสริมจาก

หนวยงานรัฐ และประสบการณการผลิตสินคาอ่ืน  

นอกจากนี้ สำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ (2562)   

ไดรายงานผลการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) ที่ดำเนินการ  

ในปงบประมาณ พ.ศ.2561 พบวา โครงการสามารถปรับเปลี่ยนการปลูกขาวในพื้นที่ไมเหมาะสมเปนการ

เพาะปลูกพืชในพ้ืนท่ีความเหมาะสม สงผลใหเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯ สามารถลดตนทุน เพ่ิมผลผลิต และ

มีรายไดเพิ่มขึ้น เกษตรกรที่เขารวมโครงการ มีความพึงพอใจในระดับมาก เปนไปในทิศทางเดียวกันกับการ

ประเมินผลของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร นอกจากนี้เกษตรกรสามารถควบคุมปริมาณผลผลิตที่จะออกสู

ตลาดแตละชวงเวลา โดยรวมมีแนวโนมดีขึ้น แตอยางไรก็ตาม คณะผูตรวจสอบภายในยังพบความเสี่ยงหรือ

จุดออนที่สงผลตอการบรรลุเปาหมาย และวัตถุประสงคโครงการ เชน มีการสงเสริมและสนับสนุนเกษตรกร   

ในพื้นที่ S1 และ S2 และนำผลการดำเนินงานดังกลาวมาสรุปรวมกับการปรับเปลี่ยนในพื้นที่ไมเหมาะสม (N) 

ซึ่งเกิดจากการคลาดเคลื่อนจากการถายทอดนโยบายจากระดับบนสูพื้นที่ เปาหมายและแผนการปรับเปลี่ยน

พ้ืนท่ีไมชัดเจนพอ เปนตน   

จากการตรวจเอกสารการประเมินผลโครงการ ทำใหทราบแนวทาง เครื่องมือที่ใชในการ

ประเมินผลโครงการบริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ีผานมา และหลังจากการปรับเปลี่ยนการปลูกขาวในพ้ืนท่ี

เหมาะสมนอย (S3) หรือไมเหมาะสม (N) เปนการผลิตอื่น ชวยใหเกษตรกรมีรายไดสุทธิเฉลี่ยตอไรเพิ ่มข้ึน

มากกวาการผลิตขาว เกษตรกรที่เขารวมโครงการมีความพึงพอใจตอโครงการในระดับมาก หากเกษตรกร
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สามารถปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนท่ีเหมาะสมนอยหรือไมเหมาะสมสำหรับปลูกขาวไดอยางถาวร สอดคลองกับ

วัตถุประสงคของโครงการที่ตองการปรับเปลี่ยนพื้นท่ีที่ไมเหมาะสมสำหรับการปลูกขาวเปนสินคาเกษตรอ่ืน 

นอกจากจะชวยใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้นแลวยังสามารถสงผลตอเนื่องใหเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได 

ในขณะเดียวกันเกิดการเปลี่ยนแปลงและผันผวนอยางรวดเร็ว ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 

และนโยบายตาง ๆ ของรัฐบาล ซึ่งอาจสงผลกระทบตอโครงการ ดังนั้น จึงควรมีการวิเคราะหเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจของเกษตรกรในการปรับเปลี่ยนการผลิตอยางตอเนื่อง ไมตัดสินใจปลูกขาวอีก 

นอกจากนี้จากผลการตรวจสอบภายในยังคงมีความคลาดเคลื่อน ไมชัดเจนดานกระบวนการปฏิบัติงาน จึงยังคง

จำเปนตองประเมินผลในดานกระบวนการปฏิบัติงาน ผลผลิต ผลลัพธ พรอมทั้งวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการ

ตัดสินใจปรับเปลี่ยนการผลิตอยางตอเนื่อง เพื่อเสนอแนะแนวทางแกไข ปรับปรุงการดำเนินงาน และสงเสริม

ปจจัยท่ีมีผลตอการปรับเปลี่ยน เพ่ือใหหนวยงานท่ีเก่ียวของพิจารณานำไปปฏิบัติตอไป 

 2.5.2 แนวคิดและทฤษฎี 

        1) แนวคิดการประเมินผล 

การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง กระบวนการที่จะวัดและทำการวิเคราะหวาผลที่เกิด

จากการดำเนินงานนั้นตรงกับวัตถุประสงคของโครงการหรือไม การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

หรือผลกระทบเปนไปตามที่วางแผนหรือไม การประเมินผลมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลที่เกิดขึ้น ทั้งในแงบวก

และแงลบเพื่อนำผลที่เกิดขึ้นไปใชในการปรับปรุงโครงการเดิมหรือจัดทำโครงการใหม โดยการประเมินผล

โครงการ แบงออกเปน 3 ประเภทตามระยะเวลาของโครงการ (บรรเทิง มาแสง, 2546 อางถึงใน สำนักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร, 2562 ข) ดังนี้  

  1.1) การประเม ินผลกอนเร ิ ่มโครงการ (Ex–ante or Pre–Project Evaluation) เป นการ

ประเมินผลกอนการดำเนินงานตามโครงการ วัตถุประสงคในการประเมินผลนี้ เพ่ือศึกษาความเปนไปไดของโครงการ 

โดยการวิเคราะหวาผลท่ีจะไดตามโครงการนั้น จะคุมกับการลงทุนหรือไม เปนการวิเคราะหเสนอผูท่ีมีหนาท่ีในการ

อนุมัติโครงการ 

  1 .2) การประเม ินผลระหว  างการดำเน ินงานโครงการ (Ongoing or Concurrent 

Evaluation) เปนการประเมินผลในระหวางการดำเนินงานตามโครงการ ซึ่งเปนการวิเคราะหถึงความสัมพันธ

ระหวางผลผลิตที่ไดกับผลกระทบในระยะสั้นของโครงการ การประเมินผลในระยะนี้มีวัตถุประสงคเพื่อปรับปรุง

การดำเนินงานตามโครงการใหดีข้ึน ซ่ึงจะเปนการปองกันไมใหโครงการลมเหลว นอกจากนี้บทเรียนท่ีไดจากการ

ประเมินผลยังสามารถนำไปใชในการจัดทำโครงการอ่ืน ๆ ท่ีมีลักษณะคลายกันได 

  1.3) การประเมินผลหลังจากท่ีโครงการสิ้นสุดแลว (Ex–post Evaluation) เปนการประเมินผล

กระทบอันเกิดจากการดำเนินงานตามโครงการ โดยการเปรียบเทียบผลกระทบทางดานเศรษฐกิจและสังคม 

ระหวางกอนและหลังการดำเนินงาน เปนการวิเคราะหวาผลการดำเนินงานนั้นเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว
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หรือไม อยางไร นอกจากนี ้บทเรียนซึ ่งไมว าจะเปนความสำเร็จหรือลมเหลวของโครงการจะไดนำไป

ประกอบการพิจารณาเปนแนวทางในการวางโครงการอ่ืน ๆ ตอไป 

2) แนวคิดการประเมินผลเชิงตรรกะ 

รูปแบบการประเมินผลเชิงตรรกะ (Logic Model) เปนวิธีการสื่อสารที่เปนระบบและ

เห็นภาพไดชัดเจน ที่สามารถนำเสนอความเขาใจรวมกันเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางทรัพยากรที่นำมาใช

ในการปฏิบัติงานของแผนงานหรือโครงการ การจัดกิจกรรมตาง ๆ และผลงานที่ตองการใหบรรลุผลสำเร็จ

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

    รูปแบบเชงิตรรกะ (Logic Model) มี 5 องคประกอบ คือ 

    2.1) ทร ัพยากรตาง ๆ หร ือที ่ เร ียกว า ป จจ ัยนำเข า (Resource/Inputs) เช น คน 

งบประมาณ การจัดองคกร และชุมชน ท่ีแผนงานสามารถจัดหาไดเพ่ือดำเนินงาน 

             2.2) กิจกรรมของแผนงาน (Activities) เปนสิ่งที่แผนงานจัดทำโดยใชทรัพยากร กิจกรรม     

ทั้งกระบวนการ เครื่องมือ เหตุการณ เทคโนโลยี และการกระทำที่เปนสวนที่แผนงานตั้งใจจะทำ กิจกรรม     

การพัฒนานี้ จะนำไปสูการเปลี่ยนแปลงหรือแผนงานที่ตองการบรรลุผลสำเร็จ ซึ่งไดแก ผลผลิต ผลลัพธ และ

ผลกระทบ 

 2.3) ผลผลิต (Outputs) เปนผลที่เกิดขึ้นโดยตรง จากการจัดกิจกรรมของแผนงาน และ      

อาจครอบคลุมถึงประเภท ระดับ และเปาหมายของการใหบริการท่ีสงมอบของแผนงาน 

 2.4) ผลลัพธ (Outcomes) เปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความรู ทักษะ สถานภาพ และ

ระดับของหนาท่ีการงานของผูมีสวนรวมในแผนงาน 

 2.5) ผลกระทบ (Impact) เปนการเปลี่ยนแปลงที่ตั ้งใจและไมตั ้งใจที่เกิดขึ้นในองคกร 

ชุมชน หรือระบบ อันเปนผลการสืบเนื่องจากการจัดกิจกรรมของแผนงาน ซึ่งโดยปกติจะทำการประเมินผล

กระทบเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาของแผนงาน 

3) การวัดทัศนคติ  

มาตรวัดแบบลิเคิรทสเกล (Likert Scale) ที่สรางขึ้นโดย Rensis Likert ถือเปนเครื่องมือ

การวัดขอมูลเชิงคุณภาพท่ีนิยมใชกันท่ัวไป เพ่ือใชวัดตัวแปร อาทิ ทัศนคติ ความเขาใจ ความคิดเห็น และความ

พึงพอใจ เปนตน ซ่ึงวิธีการไดของมาตรวัดแบบลิเคิรทสเกล ตองออกแบบสอบถามระดับความคิดเห็นในคำถาม

แตละขอไดหลายระดับ (Rensis, 1932 อางถึงใน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2560) ในการประเมินผลครั้งนี้    

ไดแบงคะแนนออกเปน 5 ระดับ โดยกำหนดให พึงพอใจมากที่สุด เทากับ 5 พึงพอใจมาก เทากับ 4 พึงพอใจ

ปานกลาง เทากับ 3 พึงพอใจนอย เทากับ 2 และพึงพอใจนอยท่ีสุด เทากับ 1  
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2.6 กรอบแนวคิดในการประเมินผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.1 กรอบแนวคิดในการประเมินผลโครงการบริหารจัดการการผลิตสินคาเกษตร                   

ตามแผนท่ีเกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Zoning by Agri-Map) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ปจจัยนำเขา (Input) 

- งบประมาณ 

- บุคลากร/หนวยงาน 

- ปจจัยการผลิตที่หนวยงานสนับสนุน 

- องคความรู/เทคโนโลย ี

กระบวนการ (Process) 

- การวางแผนการดำเนินงาน 

- การชี้แจงรายละเอยีดโครงการ 

- การประชาสัมพันธ 

- การรับสมัครเกษตรกร 

ผลผลิต (Outputs)  

- แผนการดำเนินงาน 

- เจาหนาที่รับรูและเขาใจถึงกิจกรรมการปรับเปล่ียนในพื้นที่ไม

เหมาะสม 

- เกษตรกรรับรูและมีความมั่นใจในการปรับเปล่ียนเปนสินคา

ชนิดใหมในพื้นที่ไมเหมาะสม 

- จำนวนเกษตรกรที่เขารวมการปรับเปล่ียน 

- การถายองคความรู/เทคโนโลย ี

- พื้นที่ไมเหมาะสมมกีารปรับเปล่ียนการผลิตเปนสินคาชนิดใหม

ที่มีความเหมาะสมกวา 

- เกษตรกรมีความรูในระบบการปลูกพชืใหม 

- เกษตรกรไดรับปจจยัการผลิตสำหรับการปลูกพืชชนิดใหม 

 

ผลลัพธ (Outcomes) 

- เกษตรกรปรับเปล่ียนการผลิตเปนกิจกรรมที่เหมาะสมกับพื้นที่และ

ผลผลิตตรงกับความตองการของตลาด 

- เกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น 

- เกษตรกรสามารถดำเนินกิจกรรมที่ปรับเปล่ียนตอไปไดอยางมั่นคง

และยั่งยืน  

 

ผลสัมฤทธิ์ที่ไดจากการดำเนินงาน อันจะเปนประโยชนในการ

ประกอบการพิจารณา ปรับปรุง สงเสริมและพิจารณาแนว

ทางการแกไขปญหาในการดำเนินโครงการตอไป 

การประเมินผลในภาพรวม 

พิจารณาตัวชีว้ัดเปรียบเทียบกับเปาหมายและเกณฑที่กำหนด

รวมกับขอมูลสารสนเทศ และความคิดเห็นในประเด็นตาง ๆ  

 

ทัศนคติและความพึงพอใจ 

- การปรับเปล่ียนการผลิต  

- การถายทอดความรู  

- ปจจัยการผลิตที่ไดรับ  

- ผลตอบแทน 

- การใช Agri – Map  

- การใชแนวทางการบริหารจัดการสินคา

เกษตร 
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2.7 วิธีการประเมินผล 

2.7.1 รูปแบบการประเมินผล ใชแนวคิดการประเมินผลแบบ Logic เปนกรอบในการกำหนดประเด็น 

ที่ตองการประเมินผล ประกอบดวย 4 ดาน คือ ปจจัยนำเขา (Inputs) กระบวนการ (Process) ผลได (Outputs) และ

ผลลัพธ (Outcomes) 

 2.7.2 ประเภทการประเมินผล เปนการประเมินผลระหวางการดำเนินงานโครงการ (Ongoing 

Evaluation) เนื ่องจากโครงการไดดำเนินการมาระยะหนึ่งแลว แตยังไมสิ ้นสุดโครงการ ยังดำเนินตอไป      

โดยมุงเนนพิจารณาผลได ผลลัพธ ปญหา อุปสรรค ท่ีเกิดข้ึนจากการดำเนินงาน 

 2.7.3 แผนแบบการประเมินผล เปนการเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจริงกับเปาหมายโครงการเปรียบเทียบ

กอนและหลังมีโครงการ และเปรียบเทียบผลตอบแทนสุทธิจากการผลิตสินคาปรับเปลี ่ยนกับสินคาขาว         

ในฤดูกาลผลิตป 2561/62  

 2.7.4 ประเด็นและตัวชี้วัด จากรูปแบบการประเมินผลดังกลาว นำมาสรางเปนประเด็นและตัวชี้วัด

ของโครงการฯ ป 2562 ดังนี้ (ตารางท่ี 2.1) 

ตารางท่ี 2.1 ประเด็น ตัวช้ีวัด และเกณฑการวัด ของการประเมินผลโครงการ 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑ 

1. ปจจัยนำเขา   

1.1 งบประมาณ - งบประมาณท่ีเบิกจาย - ไมนอยกวารอยละ 96 ของ

งบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร 

 - ความเพียงพอและทันเวลาของการจัดสรร

งบประมาณเมื่อเทียบกับแผนการปฏิบัติงาน 

- ไมนอยกวารอยละ 80 

1.2 บุคลากร/หนวยงาน - จำนวนหนวยงานท่ีรวมบูรณาการ - ตามเปาหมายท่ีกำหนด 

1.3 ปจจัยการผลิต - ชนิดปจจัยการผลิต 

ท่ีสนับสนุนใหเกษตรกร 

- ตามเปาหมาย 5 กิจกรรม ไดแก 

ประมง ปศุสตัว หมอน พืชและ

เกษตรผสมผสาน 

1.4 องคความรู/เทคโนโลย ี - หลักสูตรท่ีอบรมใหเกษตรกร - ตามเปาหมายท่ีกำหนด 

2. กระบวนการ   

2.1 การวางแผนการดำเนินงาน - จำนวนหนวยงานท่ีมีการใช Agri – Map   

ในการวางแผน 

- รอยละของเจาหนาท่ีท่ีนำแนวทางการ

บริหารจดัการเขตเกษตรเศรษฐกิจระดับภาค 

และการวิเคราะหดานเศรษฐกิจสนิคาเกษตร

ระดับจังหวัดไปประยุกตใช 

- ทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 

- ทุกจังหวัด 
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ตารางท่ี 2.1 ประเด็น ตัวช้ีวัด และเกณฑการวัด ของการประเมินผลโครงการ (ตอ) 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑ 

2.2 การช้ีแจงรายละเอียด

โครงการ 

- จำนวนครั้งท่ีช้ีแจงเจาหนาท่ีหนวยงาน      

ท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ีรับทราบรายละเอียด    

ของโครงการ 

- ตามเปาหมายท่ีแตละหนวยงาน

กำหนด 

2.3 การประชาสัมพันธ - จำนวนชองทางการประชาสัมพันธ 

- จำนวนครั้งในการประชาสัมพันธ 

- รอยละของเกษตรกรท่ีเขาถึงชองทางการ

ประชาสมัพันธ 

- อยางนอย 2 ชองทาง 

- อยางนอย 1 ครั้ง 

- รอยละ 80 ของเกษตรกรท่ีเขารวม

โครงการ 

2.4 การรับสมัครเกษตรกร - ความเหมาะสมของเง่ือนไข ข้ันตอนการ

สมัครเขารวมโครงการ 

- ระดับมาก 

2.5 การถายทอดความรู - ความเหมาะสมของหลักสูตร/กระบวนการ

ถายทอดความรู 

- ระดับมาก 

 

3. ผลผลิต   

3.1 การรับรูรายละเอียด

โครงการ 

- รอยละของเจาหนาท่ีท่ีรบัรูและเขาใจ

รายละเอียดการดำเนินงานโครงการ 

- ไมนอยกวารอยละ 80 

 - รอยละของเกษตรกรท่ีรับรูและเขาใจ

รายละเอียดโครงการ 

- ไมนอยกวารอยละ 80 

3.2 การเขารวมโครงการ - จำนวนพ้ืนท่ีเขารวมโครงการ - ตามเปาหมาย 

3.3 ความรู/ทักษะการผลิต

สินคาใหม 

- รอยละเกษตรกรท่ีเขารับการถายทอดความรู - ไมนอยกวารอยละ 80 

3.4 การปรับเปลีย่นการผลติ - รอยละเกษตรกรท่ีปรับเปลี่ยนการผลิตแลว - ไมนอยกวารอยละ 80  

 

3.5 ปจจัยการผลิตสำหรับการ

ปรับเปลีย่น 

- รอยละเกษตรกรท่ีไดรับการสนับสนุน   

ปจจัยการผลติ  

- ความทันเวลาของเกษตรกรท่ีไดรับปจจัย 

การผลิตทันเวลาตามแผนการดำเนินงาน 

- รอยละของเกษตรกรไดรับปจจัยการผลิตทัน

ตอการนำไปใช 

- ความเหมาะสมของปจจัยการผลติท่ี

เกษตรกรไดรับ 

- ตามเปาหมาย 

 

- ไมนอยกวารอยละ 80 

 

 

- ไมนอยกวารอยละ 80 

 

- ระดับมาก 
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ตารางท่ี 2.1 ประเด็น ตัวช้ีวัด และเกณฑการวัด ของการประเมินผลโครงการ (ตอ) 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑ 

4. ผลลัพธ   

4.1 องคความรูสำหรับการ

ปรับเปลีย่น 

- ระดับความเขาใจองคความรูดานการ

ปรับเปลีย่นการผลติของเกษตรกรท่ีเขารวม

โครงการ 

- ระดับความเขาใจองคความรูบัญชีตนทุน

อาชีพของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 

- รอยละของเกษตรกรท่ีนำความรูท่ีไดรับไปใช

ประโยชน 

- ระดับมาก 

 

 

- ระดับมาก 

 

 

- ไมนอยกวารอยละ 80  

4.2 การปรับเปลีย่นกิจกรรม     

การผลิต 

- รอยละเกษตรกรท่ีนำปจจัยการผลิตท่ีไดรับ

การสนับสนุนใชประโยชน 

- รอยละเกษตรกรไดรับปจจัยการผลิตอยาง

เพียงพอ 

- ไมนอยกวารอยละ 80 

 

- ไมนอยกวารอยละ 80 

 

4.3 ผลผลิต - ความเห็นดานคณุภาพผลผลติ - ระดับมาก 

4.4 การตลาด - รอยละของเกษตรกรท่ีมีตลาดรองรับผลผลติ - ไมนอยกวารอยละ 80 

 - จำนวนชองทางการจำหนายผลผลิต 

(กรณีเกษตรกรจำหนายผลผลติ) 

- เพ่ิมข้ึนอยางนอย 1 ชองทาง 

4.5 ผลตอบแทน - รอยละของผลตอบแทนสุทธิท่ีเพ่ิมข้ึนของ

เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 

- รอยละของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการมี

ผลตอบแทนสุทธิเพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับกอนการ

ปรับเปลีย่นการผลติ 

- ไมนอยกวารอยละ 5 

 

- ไมนอยกวารอยละ 80 

 

4.6 ความยั่งยืน - รอยละของเกษตรกรท่ีคาดวาจะปรับเปลีย่น

อยางตอเน่ือง 

- รอยละของเกษตรกรท่ีคาดวาเพ่ิมพ้ืนท่ี

ปรับเปลีย่น 

- ไมนอยกวารอยละ 90 

 

- ไมนอยกวารอยละ 30 

5. ทัศนคติและความพึงพอใจ   

5.1 เกษตรกร - ความพึงพอใจของเกษตรกรตอภาพรวม

โครงการ การปรับเปลี่ยน การถายทอดความรู 

ตอปจจัยการผลิตท่ีไดรับ และผลตอบแทน 

- ระดับมาก 

5.2 เจาหนาท่ี - ความพึงพอใจของเจาหนาท่ีตอการใช    

Agri – Map 

- ความพึงพอใจของเจาหนาท่ีตอแนวทางการ

บริหารจดัการเขตเกษตรเศรษฐกิจระดับภาค 

และการวิเคราะหดานเศรษฐกิจสนิคาเกษตร 

- ระดับมาก 

 

- ระดับมาก 
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2.8 การรวบรวมขอมูล 

2.8.1 วิธีการรวบรวมขอมูล รวบรวมจากการสำรวจกลุมที ่ตกเปนตัวอยางโดยใชแบบสัมภาษณ      

เปนเครื ่องมือ และรวบรวมจากการศึกษาเอกสาร รายงานผลการดำเนินงาน รวมทั ้งรายงานการศึกษา          

ท่ีเก่ียวของ 

2.8.2 แหลงขอมูล ประกอบดวย 

1) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนการเก็บรวบรวมขอมูลจากเกษตรกรที่เขารวมโครงการ 

และเจาหนาที่จากหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยใชแบบสัมภาษณและแบบสอบถามเปนเครื่องมือ สำรวจดวย

วิธีการสำรวจดวยตัวอยาง ดังนี้ 

1.1) หนวยตัวอยางเกษตรกร กำหนดขนาดตัวอยางเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ โดยจำแนก

ตามกิจกรรมการผลิตสินคาชนิดใหมทดแทนการปลูกขาว ไดแก ประมง ปศุสัตว หมอน พืชเศรษฐกิจอื่น เชน 

ออยโรงงาน ขาวโพดเลี้ยงสัตว และเกษตรผสมผสาน ยกเวนการปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชไมผล ไมยืนตน เนื่องจาก

ตองใชระยะเวลา 2 – 3 ป เกษตรกรจึงจะไดรับผลผลิต  

จากประชากรเปาหมายตามชนิดสินคาใหมที่ปรับเปลี่ยนดังกลาวขางตน จำนวน 

16,288 ราย (กรมพัฒนาที่ดิน, 2562) กำหนดขนาดตัวอยางโดยใชเกณฑ (Neuman, 1991 อางถึงใน สมชาย 

วรกิจเกษมสกุล, 2554) ประชากรเทากับ 10,000 คน ใชอัตราสวนการสุมกลุมตัวอยาง รอยละ 10 แตเนื่อง

ดวยขอบเขตขอมูลท่ีจัดเก็บมีความซับซอน แบบสัมภาษณตองมีความละเอียด และครอบคลุมประเด็นสำคัญ ๆ 

เชน ตนทุนการผลิต เปนตน ประกอบกับ ระยะเวลา บุคลากรที่มีอยูอยางจำกัด จึงกำหนดขนาดตัวอยาง    

รอยละ 4 ของประชากรในแตละกลุม ซ่ึงไดขนาดตัวอยางในการจัดเก็บรวม 658 ราย ท้ังนี้ เม่ือดำเนินการแลว

มีขอจำกัดในการสำรวจเนื่องจากสถานการณการระบาดของโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) จึงไดมีการปรับ

แผนการเก็บขอมูล โดยรวบรวมได 462 ตัวอยาง (ตารางท่ี 2.2)   

ตารางท่ี 2.2 จำนวนเกษตรกรตัวอยาง  

กิจกรรมการผลิตชนิดใหม 

แทนการปลูกขาว 
ประชากร  ตัวอยางตามแผน  ตัวอยางท่ีเก็บไดจริง 

1. ประมง 5,000  200 135 

2. ปศุสัตว 3,193 128 92 

3. หมอน 629   30 24 

4. พืชเศรษฐกิจอ่ืน (ออยโรงงาน) 1,106   45 39 

5. เกษตรผสมผสาน 6,360  255 172 

รวม 16,288 658 462 

ท่ีมา : จากการคำนวณและสำรวจ   

1.2) หนวยตัวอยางเจาหนาที่ กำหนดจำนวนตัวอยางตามจำนวนหนวยงานที่เกี่ยวของกับ

กิจกรรมในจังหวัดท่ีตกเปนตัวอยาง หนวยงานละอยางนอย 1 ราย จังหวัดละ 3 – 5 ราย 
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1.3) แผนการสุมตัวอยาง   

1.3.1) ตัวอยางเกษตรกร ทำการสุมอยางอยางงายแบบไมทดแทน (Simple Random 

Sampling without Replacement) จากบัญชีรายชื่อเกษตรที่เขารวมโครงการแตละกิจกรรมใหครบตาม

จำนวนตัวอยางท่ีกำหนด 

1.3.2) ตัวอยางเจาหนาที่ ใชการสุมแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เก็บขอมูล 

จากเจาหนาที ่หนวยงานที ่รับผิดชอบโครงการ ในจังหวัดที ่ตกเปนตัวอยางใหครอบคลุมทุกชนิดสินคา             

ท่ีปรับเปลี่ยนการผลิต  

2) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) รวบรวมจากเอกสารที่เกี่ยวของกับโครงการ รายงานผล

การดำเนินงาน เอกสารประกอบการประชุม เว็บไซตและแหลงอ่ืน ๆ   

2.9 การวิเคราะหขอมูล  

การประเมินผลครั้งนี้ ใชวิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) โดยใชสถิติ ดังนี้  

1) สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) อธิบายขอมูลทั ่วไปของกลุ มตัวอยาง โดยใชคาสถิติ

ประกอบการอธิบาย ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาผลรวม ตามตัวชี้วัด 

2) การวัดทัศนคติ โดยสรุปขอมูลที่เปนคำถามปลายเปด คำอธิบาย ประเด็น ปญหา ขอเสนอแนะ และ

ทัศนคติ จัดเปนกลุม หมวดหมู การใหคะแนน ความเห็น ความพึงพอใจ จากคะแนนเต็ม 5 โดย 1 = นอยท่ีสุด เพ่ิม

ไปจนกระทั่ง 5 = มากที่สุด โดยใชมาตรวัดแบบ Likert Scale แบงชวงของคะแนนออกเปน 5 ระดับ คือ มากที่สุด 

มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด จากนั้นคำนวณคะแนนของความคิดเห็นในแตละระดับ และจัดชวงคะแนน     

ไดดังนี้ 

       ชวงคะแนน        =   คะแนนมาก - คะแนนนอย 

         จำนวนระดับ 

โดยท่ี คะแนนมาก คือ คะแนนท่ีกำหนดมากท่ีสุด 

 คะแนนนอย คือ คะแนนท่ีกำหนดนอยท่ีสุด 

 จำนวนระดับ คือ ระดับการวัดท่ีกำหนดไว  

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

นำคาชวงคะแนนดังกลาวไปกำหนดเกณฑ ดังนี้ 

    ระดับคะแนน    การแปลผล 

    1.00 - 1.80    เห็นดวยนอยท่ีสุด 

    1.81 - 2.60   เห็นดวยนอย 

    2.61 - 3.40   เห็นดวยปานกลาง 

    3.41 - 4.20   เห็นดวยมาก 

    4.21 - 5.00   เห็นดวยมากท่ีสุด 
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2.10 นิยามศัพทเฉพาะ 

2.10.1 การบริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรม (Zoning)  

การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) หมายถึง การกำหนดขอบเขตพื้นที่ความเหมาะสม

ของการทำการเกษตรในแตละพื้นที่ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการผลิตสูง โดยกำหนดจากขอมูล ดิน น้ำ 

ภูมิอากาศ และสภาพแวดลอมดานตาง ๆ นำมาประกอบกับขอมูลพืช สัตว ประมง ในแตละชนิด รวมท้ัง

วิเคราะหรวมกับความตองการของตลาด และสมดุลของอุปสงค – อุปทาน (กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 

2557) 

2.10.2 Agri-Map  

แผนที่เกษตรเพื ่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) เปนการบูรณาการขอมูลพื ้นฐาน    

ดานการเกษตรจากทุกหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เพื่อใชเปนเครื่องมือในการบริหาร

จัดการการเกษตรไทยใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นและครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยมีการปรับขอมูลใหทันสมัย และ

พัฒนาเพิ่มความสะดวกการใชงานใหเกิดการเขาถึงขอมูลโดยงาย พรอมกับสามารถติดตามขอมูลความ

เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนไดอยางถูกตองและรอบดานครอบคลุมการนำไปใชประโยชนทุกดาน ท่ีสำคัญเปนการนำ

เทคโนโลยีเขามาประยุกตใชกับขอมูลดานการเกษตร ซึ่งสามารถชวยเหลือและแกปญหาใหกับเกษตรกรไทย  

ในรายพื้นที่ไดเปนอยางดี นอกจากนี้ Agri-Map สามารถใชงานไดทั้งคอมพิวเตอร แท็บเล็ต และสมารทโฟน   

ที่เชื่อมตออินเทอรเน็ต โดยเขาใชงานผานหนาเว็บไซดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ (http://agri-map-

online.moac.go.th/) หรือแอพพลิเคชั่น Agri-Map ทั้งนี้ เอกสารคูมือการใชสามารถศึกษาและสามารถดาวนโหลด

ไดในหนาเว็บไซดดังกลาว 

2.10.3 ระดับความเหมาะสมของพ้ืนท่ี  

กรมพัฒนาที่ดิน กำหนดเกณฑความเหมาะสมของพื้นที่ในการผลิตสินคาเกษตรชนิดตาง ๆ 

โดยใชเกณฑหลัก 2 ดาน คือ 

1) ดานสารสนเทศภูมิศาสตร ซึ่งเปนขอมูลจากแผนที่ตาง ๆ ไดแก แผนที่ดิน สภาพการใช

ที่ดิน เขตเสนฝน เขตปาตามกฎหมาย เขตปฏิรูปที่ดิน นิคมสหกรณการเกษตร เขตชลประทาน และขอบเขต

การปกครอง 

2) ดานปจจัยตอการเจริญเติบโตของพืช ไดแก ความชื้น อุณหภูมิ ธาตุอาหารในดิน ความเค็ม  

ความเปนกรด-ดางของดิน และความเสียหายจากการเกิดน้ำทวม เปนตน 

จากปจจัยหลักทั้ง 2 ดาน นำมาพิจารณากำหนดระดับความเหมาะสมในการผลิตสินคาเกษตร           

4 ระดับ ไดแก  

  (1) S1 : Highly Suitable  เหมาะสมสูง - ไมมีขอจำกัดในการปลูก  

  (2) S2 : Moderately Suitable เหมาะสมปานกลาง - มีขอจำกัดเล็กนอยแกไขได 

  (3) S3 : Marginally Suitable เหมาะสมเล็กนอย – มีขอจำกัดท่ีแกไขไดยาก ตองลงทุนสูง 

  (4) N  : Non-Suitable  ไมเหมาะสม - มีขอจำกัดท่ีแกไขไมได หรือลงทุนสูงมาก 
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2.11 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดจากการประเมินผล 

ผูบริหารหนวยงานที่เกี ่ยวของนำผลการประเมินผลใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในการพัฒนา 

ปรับปรุงการดำเนินโครงการตอไป 



 

บทท่ี 3 

สภาพท่ัวไปของเกษตรกร 

3.1 สภาพท่ัวไปของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 

3.1.1 เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณทำการเกษตร 

เกษตรกรที่เขารวมโครงการ รอยละ 55.43 เปนเพศหญิง และรอยละ 44.57 เปนเพศชาย 

เกษตรกรรอยละ 40.39 มีอายุ 51-60 ป รองลงมารอยละ 27.51 อายุ 60 ปขึ้นไป รอยละ 25.55 อายุ  41-50 ป 

และรอยละ 6.55 อายุนอยกวา 40 ป โดยเกษตรกรรอยละ 40.44  จบการศึกษาระดับชัน้ประถมตน รองลงมา

รอยละ 26.37 ระดับชั้นประถมปลาย รอยละ 16.04 ระดับมัธยมปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ รอยละ 

9.67 ระดับมัธยมตน รอยละ 3.74 ระดับปริญญาตรีและระดับอ่ืน ๆ รอยละ 2.20 และรอยละ 1.54  ไมสำเร็จ

การศึกษา ท้ังนี้ เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการมีประสบการณในการทำการเกษตรเฉลี่ย 31 ป (ตารางท่ี 3.1) 

ตารางท่ี 3.1 เพศ อายุ ระดับการศึกษาและประสบการณทำการเกษตร 

รายการ จำนวน 

1. เพศ (รอยละ) 100.00 

1.1 หญิง 55.43 

1.2 ชาย 44.57 

2. ชวงอายุ (รอยละ)  100.00 

2.1 นอยกวา 30 ป 0.44 

2.2 31-40 ป 6.11 

2.3 41-50 ป 25.55 

2.4 51-60 ป 40.39 

2.5 60 ป ข้ึนไป 27.51 

3. ระดับการศึกษา (รอยละ) 100.00 

3.1 ไมสำเร็จการศึกษา 1.54 

3.2 ประถมตน 40.44 

3.3 ประถมปลาย 26.37 

3.4 มัธยมตน 9.67 

3.5 มัธยมปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 16.04 

3.6 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 1.32 

3.7 ปริญญาตร ี 3.74 

3.8 ปริญญาโท 0.88 

4. ประสบการณทำการเกษตร (ป) 30.77 

ท่ีมา : จากการสำรวจ 

 



22 

 

3.1.2 อาชีพหลัก 

เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ รอยละ 95.60 ทำอาชีพเกษตรกรเปนอาชีพหลัก รองลงมารอยละ 

1.54 ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว รอยละ 1.32 ทำงานประจำ รอยละ 0.88 ประกอบอาชีพรับจางทั้งในและ

นอกภาคเกษตร และรอยละ 0.66 เปนผูวางงาน แมบาน คนชราและผูพิการ (ตารางท่ี 3.2) 

ตารางท่ี 3.2 อาชีพหลักของผูเขารวมโครงการ 

อาชีพ รอยละ 

1. เกษตรกร 95.60 

2. ธุรกิจสวนตัว 1.54 

3. ทำงานประจำ 1.32 

4. รับจางในภาคเกษตร 0.44 

5. รับจางนอกภาคเกษตร 0.44 

6. วางงาน/แมบาน 0.44 

7. คนชรา/ผูพิการ 0.22 

รวม 100.00 

ท่ีมา : จากการสำรวจ 

3.1.3 การถือครองท่ีดิน 

เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ มีพ้ืนท่ีทำการเกษตร 31.42 ไรตอราย เปนพ้ืนท่ีของตนเอง 25.13 

ไรตอราย พ้ืนท่ีเชา 4.69 ไรตอราย และพ้ืนท่ีท่ีไมตองเสียคาเชาเฉลี่ย 1.60 ไรตอราย และพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ เชน พ้ืนท่ี

อยูอาศัย บอน้ำ 1.02 ไรตอราย (ตารางท่ี 3.3) 

ตารางท่ี 3.3 การถือครองท่ีดินของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 

หนวย : ไรตอราย 

การถือครองท่ีดิน จำนวน 

1. พ้ืนท่ีทำการเกษตร 31.42 

1.1 พ้ืนท่ีของตนเอง 25.13 

1.2 พ้ืนท่ีเชา 4.69 

1.3 พ้ืนท่ีท่ีไมตองเสียคาเชา 1.60 

2. พ้ืนท่ีอ่ืน ๆ  1.02 

ท่ีมา :จากการสำรวจ 

3.1.4 จำนวนสมาชิกและแรงงานในครัวเรือน 

เกษตรกรที่เขารวมโครงการมีจำนวนสมาชิกในครัวเรือน 4 รายตอครัวเรือน โดยมีจำนวน

แรงงานในครัวเรอืน 3 รายตอครัวเรือน ซ่ึงเปนจำนวนแรงงานในภาคเกษตร 3 รายตอครัวเรือน (ตารางท่ี 3.4)  
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ตารางท่ี 3.4 จำนวนสมาชิกและแรงงานในครัวเรือน 

หนวย : รายตอครัวเรือน 

สมาชกิและแรงงานในครัวเรือน จำนวน 

1. จำนวนสมาชิกในครัวเรือน  4 

2. จำนวนแรงงานในครัวเรือน 3 

3. จำนวนแรงงานในภาคเกษตร 3 

ท่ีมา :จากการสำรวจ 

3.1.5 แหลงน้ำ 

เกษตรกรที่เขารวมโครงการ รอยละ 91.13 ใชน้ำฝนสำหรับทำการเกษตร รองลงมารอยละ 

33.33 ใชน้ำจากบอ สระ หรือน้ำบาดาลของตนเอง และรอยละ 14.39 สูบเองจากแหลงธรรมชาติ สวนท่ีเหลือ 

อาศัยน้ำจากแหลงอ่ืน ๆ เชน ชลประทาน สูบจากแหลงน้ำธรรมชาติ เปนตน (ตารางท่ี 3.5) 

ตารางท่ี 3.5 แหลงน้ำสำหรับทำการเกษตร 

แหลงน้ำ รอยละ 

1. น้ำฝน 91.13 

2. ชลประทาน 7.19 

3. บอ/สระ/บาดาล ของตนเอง 33.33 

4. สูบเองจากแหลงธรรมชาต ิ 14.39 

5. โครงการ/เอกชน สูบจากแหลงธรรมชาต ิ 6.24 

6. กลุม/สถาบัน สูบจากแหลงธรรมชาต ิ 1.20 

7. ซื้อจากผูใชบริการ/ประปา 0.24 

หมายเหตุ : เกษตรกรตอบไดหลายคำตอบ 

ท่ีมา : จากการสำรวจ 

นอกจากนี ้ พบวา เกษตรกรที ่เขารวมโครงการสวนใหญ รอยละ 51.55 มีแหลงน้ำสำหรับ        

ทำการเกษตรเพียงแหลงเดียว รองลงมารอยละ 43.17 และ 5.28 มีแหลงน้ำสำหรับทำการเกษตร 2 และ 3 แหลง 

ตามลำดับ (ภาพท่ี 3.1) 

 

ภาพท่ี 3.1 จำนวนแหลงน้ำสำหรับปลูกขาวของเกษตรกร 

ท่ีมา : จากการสำรวจ

1 แหลง

51.55%
2 แหลง

43.17%

3 แหลง

5.28%



 

 



 

บทท่ี 4 

ผลการประเมิน 

ผลการประเมินโครงการบริหารจัดการการผลิตสินคาเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการ

เชิงรุก (Zoning by Agri-Map) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามกรอบการประเมินผลเชิงตรรกะ 

ประกอบดวย 4 ดาน ไดแก ปจจัยนำเขา กระบวนการ ผลได และผลลัพธ สามารถสรุปได ดังนี้ 

4.1 ปจจัยนำเขา 

4.1.1 งบประมาณ 

ในการดำเนินงานเปนการบูรณาการรวมกันระหวางหนวยงานภายในกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ โดยมีกรมพัฒนาที ่ดินเปนหนวยงานหลัก สนับสนุนใหเกษตรกรปรับเปลี ่ยนการทำการเกษตร

โดยเฉพาะสินคาขาวและยางพาราในพื้นที่เหมาะสมนอย (S3) หรือไมเหมาะสม (N) เปนสินคาเกษตรชนิดอ่ืน 

ซึ ่งไดรับจัดสรรงบประมาณสำหรับดำเนินโครงการ 433.82 ลานบาท (ไมรวมงบประมาณของการยาง        

แหงประเทศไทย) ผลการเบิกจาย ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 เปนเงิน 321.29 ลานบาท คิดเปนรอยละ 74.06 

ของงบประมาณที่ไดรับจัดสรร แบงเปนงบประมาณสำหรับดำเนินกิจกรรม 1) พัฒนาขอมูลสารสนเทศแผนท่ี

เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) โดยกรมพัฒนาที่ดินและสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ไดรับ

จัดสรรงบประมาณรวม 54.61 ลานบาท ในการจัดทำฐานขอมูลเพื่อรองรับเขตเกษตรเศรษฐกิจและศึกษา

วิเคราะหดานเศรษฐกิจสินคาเกษตรที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจ ผลการ

เบิกจายงบประมาณ 42.81 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 78.39 ของงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร และ      

2) ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตพื้นที่ไมเหมาะสมตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) 

ไดรับจัดสรรงบประมาณรวม 379.21 ลานบาท ซึ่งเปนการดำเนินกิจกรรมของหนวยงานรวมบูรณาการ ไดแก 

กรมประมง กรมปศุสัตว กรมวิชาการเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร กรมตรวจบัญชีสหกรณ กรมหมอนไหม 

สำนักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม รวมถึงกรมพัฒนาท่ีดิน ในการสนับสนุนการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการ

ผลิตของเกษตรกร เชน การถายทอดเทคโนโลยี การสนับสนุนปจจัยการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต   

ใหเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม การจัดทำระบบอนุรักษดินและน้ำ เปนตน ผลการเบิกจายงบประมาณ 

278.48 ลานบาท คิดเปนรอยละ 73.44 ของงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร (ตารางท่ี 4.1)  
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ตารางท่ี 4.1 การเบิกจายงบประมาณโครงการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 หนวยงาน 
 งบประมาณ (ลานบาท) 

รอยละ 
ไดรับจัดสรร ผลการเบิกจาย 

1. พัฒนาขอมูลสารสนเทศแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชงิรุก (Agri-Map)  54.61 42.81 78.39 

- กรมพัฒนาที่ดิน  46.61 35.38 75.92 

- สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  8.00 7.42 92.76 

2. ปรับเปลีย่นกิจกรรมการผลิตพ้ืนที่ไมเหมาะสมตามแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหาร

จัดการเชิงรุก (Agri-Map) 
379.21 278.48 73.44 

- กรมประมง 19.18 17.34 90.43 

- กรมปศุสัตว 149.63 104.28 69.69 

- กรมพัฒนาที่ดิน 143.28 97.59 68.11 

- กรมวิชาการเกษตร 19.62 19.10 97.35 

- กรมสงเสริมการเกษตร 20.56 16.51 80.32 

- กรมหมอนไหม 4.35 2.34 53.79 

- สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 17.40 16.13 92.69 

- กรมตรวจบัญชีสหกรณ 5.18 5.18 100.00 

รวม 433.82 321.29 74.06 

ที่มา : 1. งบประมาณที่ไดรับจัดสรรจากเอกสารงบประมาณโดยสังเขป ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 กระทรวงเกษตรและสหกรณ  

2. ผลการเบิกจายงบประมาณจากรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและขอส่ังการของนายกรัฐมนตรี                                                

พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 กระทรวงเกษตรและสหกรณ  

อยางไรก็ตาม การจัดสรรงบประมาณของหนวยงานมีความแตกตางกันไปในแตละจังหวัด โดย

เจาหนาที่หนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นท่ี รอยละ 75.86 เห็นวา งบประมาณที่ไดรับเพียงพอกับการดำเนินงาน 

และรอยละ 24.14 เห็นวา ไมเพียงพอ เนื่องจากไมสามารถสนับสนุนปจจัยการผลิตใหเกษตรกรไดอยาง

เพียงพอ (ภาพท่ี 4.1) ดานความทันเวลาของงบประมาณเม่ือเทียบกับแผนการปฏิบัติงาน พบวา รอยละ 75.86 

เห็นวาไดรับจัดสรรงบประมาณทันกับแผนปฏิบัติงาน และรอยละ 24.14 เห็นวาการจัดทำงบประมาณมีความ

ลาชา ซึ่งสงผลกระทบถึงชวงเวลาการสนับสนุนปจจัยการผลิตใหแกเกษตรกรดวย โดยงบประมาณควรมากอน

เดือนธันวาคม 2562 หรือมกราคม 2563 (ภาพท่ี 4.2) 

 

ภาพท่ี 4.1 ความเพียงพอของงบประมาณ  ภาพท่ี 4.2 ความทันเวลาของงบประมาณ 

ท่ีมา : จากการสำรวจ                   ท่ีมา : จากการสำรวจ 

 

 

เพียงพอ

24.14%

ไมเพียงพอ

75.86%

ลาชา

24.14%

ทันเวลา

75.86%
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4.1.2 บุคลากรและหนวยงานขับเคล่ือน 

ในการดำเนินโครงการมีกรมพัฒนาที่ดินเปนหนวยงานหลักในการดำเนินงาน บูรณาการกับ

หนวยงานอื่น ๆ ภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ 9 หนวยงานตามเปาหมายที่กำหนด ไดแก กรมสงเสริม

การเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมหมอนไหม กรมปศุสัตว กรมประมง สำนักงานการปฏิรูปที ่ดินเพ่ือ

เกษตรกรรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รวมทั้งการยางแหงประเทศไทย     

ทั้งสวนกลางและในพื้นที่ โดยดำเนินการวางแผนกำหนดพื้นที่ปรับเปลี่ยนการผลิตรวมกัน สนับสนุนเกษตรกร

ทั้งองคความรูในการปรับเปลี่ยน และบางหนวยงานบางพื้นที่ มีการสนับสนุนปจจัยการผลิต และกรมตรวจ

บัญชีสหกรณใหความรูดานการทำบัญชีตนทุนอาชีพ   

4.1.3 ปจจัยการผลิต 

หนวยงานที่รวมบูรณาการไดมีการสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิต โดยการสนับสนุนปจจัย

การผลิตบางสวนใหเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการตามกิจกรรมท่ีเกษตรกรปรับเปลี่ยน ครบท้ัง 5 กิจกรรม ไดแก  

1) กิจกรรมประมง กรมประมง สนับสนุนพันธุสัตวน้ำ เชน ปลานิล ปลาตะเพียน ปูนขาว

สำหรับปรับสภาพบอ หัวอาหารปลา รำออนสำหรับเลี้ยงในบอจิ ๋วที่กรมพัฒนาที ่ดินไดใหการสนับสนุน

เกษตรกร  

2) กิจกรรมปศุสัตว กรมปศุสัตว สนับสนุนเงินสำหรับซื้อปจจัยการผลิตใหเกษตรกรที่เขารวม

โครงการ ไรละ 2,000 บาท เพื่อปลูกพืชอาหารสัตว เชน ขาวโพดเลี้ยงสัตว มันสำปะหลัง หญาเนเปยร      

หญาแพงโกลา เปนตน  

3) กิจกรรมการปลูกหมอน กรมหมอนไหม สนับสนุนตนพันธุหมอน ปูนสำหรับปรับปรุงดิน 

และปุย  

4) กิจกรรมปลูกพืช กรมวิชาการเกษตรสนับสนุนพันธุพืชไร เชน ทอนพันธุออย ทอนพันธุ    

มันสำปะหลัง ขาวโพดเลี้ยงสัตว รวมถึงปุยเคมีและปุยชีวภาพ กรมสงเสริมการเกษตร สำนักงานการปฏิรูปท่ีดิน

เพื่อเกษตรกรรม ไดมีการสนับสนุนพันธุพืช เชน ไมผลไมยืนตน ไดแก มะมวง มะขามเทศ มะพราว มะยม 

มะนาว มะยงชิด ขนุน ไผ  

5) กิจกรรมเกษตรผสมผสาน กรมพัฒนาท่ีดิน สนับสนุนปลูกพืชผสามผสาน สนับสนุนการปรับ

พ้ืนท่ี จัดทำระบบอนุรักษดินและน้ำโดยการขุดลอกพ้ืนท่ีรอบคันนา พรอมกับการสนับสนุนอุปกรณทำปุยหมัก

ชีวภาพ พันธุไมสำหรับปลูกรอบบริเวณท่ีไดรับการจัดทำระบบอนุรักษดินและน้ำ เชน ไมยืนตน พืชผัก เปนตน 

สารปรับปรุงดิน ไดแก โดโลไมต รวมถึง ถ่ัวพรา ปอเทืองใหเกษตรปลูกเปนพืชปุยสด  

4.1.4 องคความรูและเทคโนโลยี 

นอกจากการสนับสนุนปจจัยการผลิต กรมพัฒนาที ่ดินและหนวยงานที ่รวมบูรณาการได

ถ ายทอดความรู ให ก ับเกษตรกร เน ื ่องจากเกษตรกรทำการเกษตรแบบเด ิมมาเป นระยะเวลานาน                
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การปรับเปลี่ยนพืชหรือระบบการปลูกพืชชนิดใหมเปนไปไดยาก เกษตรกรอาจจะขาดความรูหรือประสบการณ 

เจาหนาที่จึงไดถายทอดความรูใหเกษตรกรที่เขารวมโครงการ ทุกหนวยงานสามารถถายทอดความรู ให

เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการไดตามเปาหมายตามหลักสูตรตาง ๆ ไดแก  

1) การใหความรูเกี ่ยวกับแผนที่การเกษตรเชิงรุก (Agri-Map) การใหความรูเกี ่ยวกับแผนท่ี

การเกษตรเชิงรุก เพ่ือใหเกษตรกรทราบและเขาใจเก่ียวกับความเหมาะสมการเพาะปลูกพืช   

2) ดานการผลิต การดูแลรักษากิจกรรมท่ีปรับเปลี่ยน ไดแก การปลูกพืช การทำประมง การทำ

เกษตรผสมผสาน การทำน้ำหมัก เปนตน 

3) การจัดทำบัญชีตนทุนอาชีพ โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ ดำเนินการอบรมใหเกษตรกรที่เขา

รวมโครงการ จำนวน 3,000 ราย  

4) การตลาด บางหนวยงานมีการใหความรูเกษตรกรเพิ่มเติมในเรื่องของการตลาด เพื่อให

เกษตรกรสามรถนำไปประยุกตใชในการจำหนายผลผลิตของตนเอง  

4.2 กระบวนการ 

4.2.1 การวางแผนการดำเนนิงาน 

การกำหนดพื้นที่ในการดำเนินโครงการ ตองเปนพื้นที่ที่ไมเหมาะสม หรือเหมาะสมนอยในการ

ปลูกขาว โดยใชระบบแผนท่ีเกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) และขอมูลตาง ๆ ประกอบในการ

คัดเลือกพื้นที่เขารวมโครงการ ซึ่งระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) สามารถเขาถึงได 2 

ชองทาง ไดแก เว ็บเบราวเซอร (Agri-Map online) และผานแอปพลิเคชัน (Agri-Map mobile) ซึ ่งเปน 

Application สำหรับการใชงานบนอุปกรณสื่อสารเคลื่อนท่ี ไดแก โทรศัพทเคลื่อนที่หรือแท็บเลต จากการ

สำรวจเจาหนาท่ีหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่ทุกหนวยงานมีการใช Agri-Map ในการวางแผน โดยเจาหนาท่ี

รอยละ 23.33 ไมไดใชแผนที่การเกษตรเชิงรุกดวยตนเอง แตทำการตรวจสอบพื้นที่ที่สามารถเขารวมโครงการ

รวมกับสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด และรอยละ 76.67 ใชแผนที่การเกษตรเชิงรุกในการวางแผนกำหนดพื้นที่ท่ี

สามารถเขารวมโครงการดวยตนเอง ในจำนวนนี้รอยละ 52.94 ใชแผนท่ีเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก

ผานเว็บเบราวเซอร พียงชองทางเดียว และ รอยละ 47.06 มีการใชงานรวมกัน 2 ชองทาง (ตารางท่ี 4.2) 

ตารางท่ี 4.2 การใชระบบแผนท่ีเกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) 

รายการ รอยละ 

1. ใชระบบแผนท่ีเกษตรเพ่ือการบริหารจดัการเชิงรุก (Agri-Map) ในการวางแผนดวย

ตนเอง 

76.67 

1.1 ใชผานเว็บเบราวเซอรเพียงอยางเดียว 52.94 

1.2 ใชผานเว็บเบราวเซอรและแอปพลิเคชัน 47.06 

2. ไมไดใชระบบแผนท่ีเกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) ดวยตนเอง 23.33 

ท่ีมา : จากการสำรวจ 
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ขอมูลจากแผนท่ีการเกษตรเชิงรุกท่ีเจาหนาท่ีเรียกใชงานมากท่ีสุด ไดแก ขอมูลพ้ืนฐาน รอยละ 

82.61 พ้ืนท่ีเพาะปลูก รอยละ 78.26 ชั้นความเหมาะสมของดิน รอยละ 69.57 แหลงน้ำ รอยละ 34.78 ขอมูล

เกษตรกร รอยละ 34.78 และอ่ืน ๆ ไดแก เขตความเหมาะสม ท่ีตั้งโรงงานและแหลงรับซ้ือ รอยละ 17.39 และ 

13.04 ตามลำดับ (ตารางท่ี 4.3) 

ตารางท่ี 4.3 การใชขอมูลในระบบแผนท่ีเกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) 

รายการ รอยละ 

1. ขอมูลพ้ืนฐาน 82.61 

2. พ้ืนท่ีเพาะปลูก 78.26 

3. ช้ันความเหมาะสมของดิน 69.57 

4. แหลงน้ำ 34.78 

5. ขอมูลเกษตรกร 34.78 

6. เขตความเหมาะสม 17.39 

7. ท่ีตั้งโรงงานและแหลงรับซื้อ 13.04 

ท่ีมา : จากการสำรวจ 

หมายเหตุ : สามารถตอบไดหลายคำตอบ 

นอกจากนี ้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรไดจัดทำแนวทางการบริหารจัดการเขตเกษตร

เศรษฐกิจระดับภาค และการวิเคราะหดานเศรษฐกิจสินคาเกษตรที่สำคัญของแตละจังหวัด เพื่อเปนทางเลือก

ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพ้ืนท่ีไมเหมาะสมตามแผนท่ี Agri-Map โดยวิเคราะหดานเศรษฐกิจสินคาเกษตร

เพื่อเปนทางเลือกปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ไมเหมาะสมตามแผนที่การเกษตรเชิงรุก เพื่อเสนอ

ทางเลือกการผลิตพืชหรือการดำเนินกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับการแบงเขตความเหมาะสมพ้ืนท่ี ท้ังระดับภาคและ

ระดับจังหวัด ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ีไดนำไปใชประโยชนในการแนะนำทางเลือกใหกับเกษตรกร พบวา 

เจาหนาที ่ร อยละ 38.10 ไดมีการนำการวิเคราะหดานเศรษฐกิจสินคาเกษตรที ่สำคัญของแตละจังหวัด          

มาประยุกตใชรวมดวย เปนการใชขอมูลดานการผลิต รอยละ 85.71 และดานการตลาด รอยละ 42.86 โดย

เจาหนาที่ที่ใชขอมูล รอยละ 87.50 เห็นดวยกับแนวทางดังกลาว อีกรอยละ 12.50 ไมเห็นดวย เนื่องจาก

สถานการณดานราคาและตลาดอาจมีความผันผวน ทำใหขอมูลอาจไมเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน ทั้งนี้ 

เจาหนาท่ีหนวยงานในพื้นท่ียังไมไดนำแนวทางการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจระดับภาค และการ

วิเคราะหดานเศรษฐกิจสินคาเกษตรที่สำคัญมาใชมากเทาที่ควร เนื่องจากไมทราบวาสำนักงานเศรษฐกิจ

การเกษตรไดจัดทำแนวทางดังกลาว (ตารางท่ี 4.4) 
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ตารางที ่ 4.4 การใชแนวทางการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจระดับภาค และการวิเคราะห          

ดานเศรษฐกิจสินคาเกษตรระดับจังหวัดของเจาหนาท่ี 

รายการ รอยละ 

1. มีการใชแนวทางการบริหารจัดการสินคาเกษตรและ/หรือ

การวิเคราะหเศรษฐกิจสินคาเกษตรระดับจังหวัด 

38.10 

1.1 ขอมูลท่ีใช*  

1) ดานการผลิต 85.71 

2) ดานการตลาด 42.86 

1.2 ความเห็นตอแนวทางการบริหารจัดการสินคาเกษตร

และ/หรือการวิเคราะหเศรษฐกิจสินคาเกษตรระดับจังหวัด 

100.00 

1) เห็นดวย 87.50 

2) ไมเห็นดวย 12.50 

2. ไมไดใชแนวทางการบริหารจัดการสินคาเกษตรและ/หรือ

การวิเคราะหเศรษฐกิจสินคาเกษตรระดับจังหวัด 

61.90 

ท่ีมา : จากการสำรวจ 

หมายเหตุ : *ตอบไดหลายขอ 

4.2.2 การช้ีแจงรายละเอียดโครงการ 

หนวยงานระดับจังหวัดไดมีการกำหนดการประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการใหเจาหนาท่ี      

ท่ีเก่ียวของรับทราบ โดยหนวยงานรอยละ 81.82 ไดชี้แจงครบตามเปาหมายจำนวนครั้งท่ีกำหนด รอยละ 9.09 

ชี้แจงมากกวาเปาหมายจำนวนครั้งที่กำหนด และรอยละ 9.09 ชี้แจงนอยกวาเปาหมายจำนวนครั้งที่กำหนด 

โดยเฉลี่ยแตละหนวยงานมีการชี้แจงรายละเอียดใหเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของรับทราบ 3 ครั้ง (ภาพท่ี 4.3)  

 

ภาพท่ี 4.3 การช้ีแจงรายละเอียดโครงการ 

ท่ีมา : จากการสำรวจ 

รายละเอียดในการชี้แจงเจาหนาท่ี เชน แนวทางการขับเคลื่อนและแผนการดำเนินงานโครงการ 

งบประมาณ การใชขอมูล Agri-Map คัดเลือกพื้นที่เขารวมโครงการ ตัวชี้วัดของโครงการ การรายงานผลการ

ตาม

เปาหมาย

82.81%

นอยกวาเปาหมาย

9.09%

เกินกวา

เปาหมาย

9.09%

เฉลี่ย 3 คร้ัง 
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ดำเนินงาน รวมถึงการติดตามผลการดำเนินโครงการเปนระยะ ๆ โดยเจาหนาที่รอยละ 89.66 ไดเขารวมการ

ประชุมชี้แจงดังกลาว สวนเจาหนาท่ีรอยละ 10.34 ไมไดเขารวมการประชุมชี้แจงเนื่องจากติดภารกิจ (ภาพท่ี 4.4) 

 

ภาพท่ี 4.4 การเขารวมช้ีแจงรายละเอียดโครงการของเจาหนาท่ี 

ท่ีมา : จากการสำรวจ 

4.2.3 การประชาสัมพันธ 

หนวยงานท่ีเก่ียวของแตละจังหวัดไดมีการประชาสัมพันธโครงการใหเกษตรกรในพ้ืนท่ีรับทราบ

รายละเอียดของโครงการผานทั ้งชองทางสื ่อบุคคล และสื ่อโสตทัศนเฉลี ่ยประเภทละ 6 ครั ้ง เปนการ

ประชาสัมพันธผานทางเจาหนาที่กระทรวงเกษตรและสหกรณในพื้นที่รอยละ 84.62 ผานทางผูนำชุมชน     

รอยละ 73.08 และบุคคลอื่น ๆ เชน เกษตรกร ประมงอาสา รอยละ 15.38 ชองทางอิเลกทรอนิกสผาน      

แอปพลิเคชันไลน (LINE) รอยละ 66.67 Facebook รอยละ 33.33 และผานทางโทรทัศนรอยละ 6.67 และ

ผานชองทางอิเลกทรอนิกสอื่น ๆ ไดแก เว็บไซตของสำนักงาน ปายประชาสัมพันธ รอยละ 13.33 เพื่อให

เกษตรกรรับทราบเง่ือนไข รายละเอียดของการเขารวมโครงการ (ตารางท่ี 4.5) 

ตารางท่ี 4.5 การประชาสัมพันธโครงการ 

การประชาสัมพันธ จำนวน 

1. ชองทางการประชาสมัพันธ (ชองทาง) 2 

2. สื่อบุคคล (รอยละ)  

2.1 เจาหนาท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ 84.62 

2.2 ผูนำชุมชน 73.08 

2.3 บุคคล อ่ืน ๆ เชน เกษตรกร ประมงอาสา 15.38 

3. สื่อโสตทัศน (รอยละ)  

3.1 โทรทัศน 6.67 

3.2 Facebook 33.33 

3.3 แอพพลิเคชัน LINE 66.67 

3.4 อ่ืน ๆ เชน เว็บไซต ปายประชาสัมพันธ 13.33 

หมายเหตุ : สามารถตอบไดหลายคำตอบ 

ท่ีมา : จากการสำรวจ 

เขารวม

89.66%

ไมไดเขา

รวม

10.34%
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ดานเกษตรกร พบวา เกษตรกรที่เขารวมโครงการทุกรายไดรับทราบการประชาสัมพันธวามี

การดำเนินโครงการฯ ป 2562 โดยเกษตรกรรอยละ 83.81 รับทราบขอมูลจาก 1 ชองทาง รอยละ 15.32 

จำนวน 2 ชองทาง และรอยละ 0.88 รับทราบการประชาสัมพันธจำนวน 3 ชองทาง โดยสวนใหญเกษตรกร

รับทราบจากเจาหนาที่หนวยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณมากที่สุด คิดเปน รอยละ 60.61 รองลงมาเปน

ผูนำชุมชน รอยละ 44.20 บุคคลอื่น ๆ รอยละ 7.44  สื่อโสตทัศน ไดแก โทรทัศน วิทยุ และ LINE รอยละ 

2.19 และอ่ืน ๆ เชน เสียงตามสาย หอกระจายขาวหมูบาน รอยละ 2.63 (ตารางท่ี 4.6) 

ตารางท่ี 4.6 การรับทราบการประชาสัมพันธโครงการของเกษตรกร 

การรับทราบการประชาสัมพันธโครงการ รอยละ 

1. เกษตรกรท่ีรับทราบการประชาสัมพันธ 100.00 

2. สื่อบุคคล  

2.1 เจาหนาท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ 60.61 

2.2 ผูนำชุมชน 44.20 

2.3 บุคคล อ่ืน ๆ เชน เกษตรกร ประมงอาสา เพ่ือนบาน 7.44 

3. สื่อโสตทัศน  

3.1 โทรทัศน 1.09 

3.2 Facebook 0.66 

3.3 แอพพลิเคชัน LINE 0.44 

3.4 อ่ืน ๆ เชน หอกระจายขาวหมูบาน 2.63 

หมายเหตุ : สามารถตอบไดหลายคำตอบ 

ท่ีมา : จากการสำรวจ 

4.2.4 การรับสมัครเกษตรกร 

ในการจัดหาเกษตรกรเขารวมโครงการ หลังจากการประชาสัมพันธเพื ่อสรางการรับรูให

เกษตรกรแลว จะรับสมัครเกษตรกรท่ีสนใจเขารวมโครงการและตองการปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนท่ีเหมาะสม

นอย หรือไมเหมาะสมดวยความสมัครใจ เจาหนาที่เห็นวาเงื ่อนไขการรับสมัครเกษตรกรเขารวมโครงการ       

มีความเหมาะสมในระดับมาก ท่ีคาคะแนนเฉลี่ย 4.10 ท้ังการกำหนดเง่ือนไขคุณสมบัติพ้ืนท่ีและเกษตรกรท่ีเขา

รวมโครงการ ทั้งนี้ ในบางพื้นที่มีเกษตรกรที่ประสบปญหาการปลูกขาวและตองการลดพื้นที่ แตพื้นที่ของ

เกษตรกรอยูนอกเขตพื้นที่เหมาะสมนอย หรือไมเหมาะสมในการปลูกขาว จึงไมสามารถเขารวมโครงการได 

นอกจากนี้เกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนไปทำกิจกรรมประมง ประสบปญหาขาดแคลนน้ำ อาจไมเหมาะสมกับการ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ำ  

4.2.5 การถายทอดความรู 

หนวยงานที่เกี ่ยวของในพื้นที่ ไดมีการอบรมหรือถายทอดความรูใหกับเกษตรกรที่เขารวม

โครงการ เพ่ือใหเกษตรกรมีความรูในการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิต ท้ังนี้หลักสูตรท่ีถายทอดใหกับเกษตรกร 

ขึ้นกับหนวยงานและชนิดกิจกรรมที่เกษตรกรปรับเปลี่ยน เชน การผลิตพืช การเลี้ยงปลา การทำปุยหมัก 
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รวมถึงการถายทอดความรูการจัดทำบัญชีตนทุนอาชีพโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ ในภาพรวมหนวยงานท่ี

เก่ียวของจัดการอบรมถายทอดความรู เฉลี่ย 1 – 2 หลักสูตร  

4.3 ผลผลิต 

4.3.1 การรับรูรายละเอียดโครงการ 

เจาหนาที่ที่ไดเขารวมการประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการทุกรายมีความเขาใจในระดับมาก  

ที่คาคะแนนเฉลี่ย 3.96 สวนเกษตรกรที่ไดรับการชี้แจงรายละเอียดโครงการ โดยการสนับสนุนใหเกษตรกร      

ท่ีเขารวมโครงการปรับเปลี่ยนการปลูกขาวในพ้ืนท่ีไมเหมาะสมไปดำเนินกิจกรรมชนิดอ่ืนท่ีมีความเหมาะสมกับ

พื้นที่มากกวา รวมถึงมีการถายทอดความรูและสนับสนุนปจจัยการผลิตดวยในบางกิจกรรม โดยเกษตรกร   

รอยละ 65.67 มีความเขาใจในรายละเอียดโครงการ ในระดับมาก ที่คาคะแนนเฉลี่ย 3.62 (ภาพที่ 4.5 และ 

4.6) 

 

ภาพท่ี 4.5 การรับรูรายละเอียดโครงการ      

ของเจาหนาท่ี                                                     

ภาพท่ี 4.6 การรับรูรายละเอียดโครงการของ

เกษตรกร 

ท่ีมา : จากการสำรวจ             ท่ีมา : จากการสำรวจ 

4.3.2 การเขารวมโครงการ 

เปาหมายจำนวนพื้นที่เขารวมโครงการในการปรับเปลี่ยนการปลูกขาวในพื้นที่ไมเหมาะสมเปน

กิจกรรมอื่น จำนวน 250,255.00 ไร ผลการปรับเปลี่ยน 170,616.55 ไร คิดเปนรอยละ 77.46 ของเปาหมาย 

โดยกรมประมงและกรมสงเสริมการเกษตรมีพ้ืนท่ีเขารวมโครงการตามเปาหมาย (รอยละ 100) กรมหมอนไหม 

186.28 รวมถึงกรมวิชาการเกษตรการเกษตร และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มีพื้นท่ีเขารวม

โครงการเกินกวาเปาหมาย คิดเปนรอยละ 105.13 และ 104.09 ตามลำดับ สวนกรมปศุสัตวและกรมพัฒนา

ที่ดินมีพื้นที่เขารวมโครงการนอยกวาเปาหมาย คิดเปนรอยละ 85.02 และ 62.05 ตามลำดับ กรมพัฒนาที่ดิน 

ดำเนินการไดนอยกวาเปาหมาย เนื่องจากบางจังหวัดมีปญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานในพื้นท่ี สำหรับ

การยางแหงประเทศไทย มีการสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการปลูกยางในพื้นที่ไมเหมาะสมเปนการปลูกทดแทน

ดวยยางพันธุดีและไมยืนตนพืชชนิดอื่น เชน ไมผลไมยืนตน พบวา มีพื้นที่เขารวมโครงการในการปรับเปลี่ยน

พ้ืนท่ีปลูกยางพาราจำนวน 216,034.80 ไร คิดเปนรอยละ 54.01 ของเปาหมาย 400,000 ไร (ตารางท่ี 4.7) 

เขาใจ 

100%

ระดับมาก 

คะแนน 3.96 

เขาใจ

65.67%

ไมเขาใจ

34.33%
ระดับมาก 

คะแนน 3.62 
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ตารางท่ี 4.7 พ้ืนท่ีเขารวมโครงการจำแนกตามหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

หนวยงาน 
พ้ืนท่ีเขารวมโครงการ (ไร) 

รอยละ 
เปาหมาย ผลการดำเนินงาน  

1. การปรับเปลี่ยนการปลูกขาวในพ้ืนท่ีไมเหมาะสม 252,775.00 170,616.55 77.46 

1.1 กรมประมง      5,000.00       5,000.00        100.00  

1.2 กรมปศุสัตว    111,755.00     95,008.80          85.02  

1.3 กรมพัฒนาท่ีดิน    90,000.00     55,841.00          62.05  

1.4 กรมวิชาการเกษตร      1,555.00       1,577.00          105.13  

1.5 กรมสงเสริมการเกษตร      3,000.00       3,000.00        100.00  

1.6 กรมหมอนไหม      1,000.00       1,862.75        186.28  

1.7 สำนักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม      8,000.00       8,327.00        104.09  

2. การปรับเปลี่ยนการปลูกยางพาราในพ้ืนท่ีไมเหมาะสม 

(การยางแหงประเทศไทย) 
 400,000.00     216,034.80          54.01  

2.1 ปลูกแทนดวยยางพันธุด ี 200,000 136,504.95 68.25 

2.1 ปลูกแทนดวยไมยืนตนชนิดอ่ืน 200,000 79,529.85 39.76 

รวม  652,775.00  386,651.35          62.34  

ที่มา : 1. เปาหมายพื้นที่เขารวมโครงการจากเอกสารงบประมาณโดยสังเขป ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 กระทรวงเกษตรและสหกรณ  

2. ผลการดำเนินงานจากรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและขอส่ังการของนายกรัฐมนตรี                                                

พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 กระทรวงเกษตรและสหกรณ  

4.3.3 ความรูและทักษะการผลิตสินคา 

เกษตรกรรอยละ 84.16 ไดเขารวมการอบรมถายทอดความรู จำนวนนี้รอยละ 76.09 ไดรับการ

อบรมดานการผลิต การดูแลรักษา รอยละ 35.79 ไดรับความรูเกี่ยวกับระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหาร

จัดการเชิงรุก (Agri-Map) และรอยละ 53.84 ไดรับความรูเกี่ยวกับการทำบัญชีตนทุนอาชีพ รอยละ 15.84 

ไมไดรับการถายทอดความรู  เนื่องจากติดภารกิจ ไมสามารถเขารวมอบรมได หรืออายุมาก ใหบุตรหลานเปนผูเขา

รับฟงแทนตนเอง (ตารางท่ี 4.8) 

ตารางท่ี 4.8 เกษตรกรท่ีไดรับการถายทอดความรู 

การเขารับการอบรมถายทอดความรู รอยละ 

1. ไดรับ 84.16 

1.1 การผลิต การดูแลรักษา 76.09 

1.2 แผนท่ีการเกษตรเชิงรุก 35.79 

1.3 บัญชีตนทุนอาชีพ 53.84 

2. ไมไดรับ 15.84 

ท่ีมา : จากการสำรวจ 

หมายเหตุ : เกษตรกรสามารถตอบไดหลายหลักสตูร 
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4.3.4 การปรับเปล่ียนการผลิต 

ในภาพรวม เกษตรกรที่เขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกขาวในพื้นท่ีเหมาะสมนอยหรือ  

ไมเหมาะสม เปนสินคาอื่นท่ีมีความเหมาะสมกับพื้นท่ี 386,651.35 ไร โดยจำแนกเปน ประมง 5,000 ไร      

พืชอาหารสัตว 95,008.80 ไร ปลูกหมอน 1,862.75 ไร จัดทำระบบอนุรักษดินและน้ำ 55,841.00 ไร          

พืชทางเลือกอื่น 4,577 ไร การปรับเปลี่ยนการผลิตในเขตปฏิรูปที่ดินเปนเกษตรผสมผสาน 8,327 ไร และ

ปรับเปลี่ยนการปลูกยางพาราในพื ้นที ่ไมเหมาะสมเปนการปลูกแทนดวยยางพันธุดีและไมยืนตนชนิดอ่ืน 

216,034.80 ไร (ตารางท่ี 4.9) 

ตารางท่ี 4.9 การปรับเปล่ียนกิจกรรมการผลิตของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

กิจกรรม ไร 

1. ประมง 5,000.00 

2. ปศุสัตว (พืชอาหารสัตว) 95,008.80 

3. หมอน 1,862.75 

4. พืชอื่นและเกษตรผสมผสาน 284,779.80 

4.1 จัดทำระบบอนุรักษดินและน้ำ 55,841.00 

4.2 พืชทางเลือกอื่น  4,577.00 

4.3 เกษตรผสมผสานในเขตปฏิรูปท่ีดิน 8,327.00 

4.4 ยางพาราพันธุดีและไมผลไมยืนตน 216,034.80 

รวม 386,651.35 

ที่มา : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและขอสั่งการของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ระหวางวันที่       

1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 กระทรวงเกษตรและสหกรณ  

ทั้งนี้ จากการสำรวจ เกษตรกรที่เขารวมโครงการสวนใหญ รอยละ 49.18 มีประสบการณ     

ในการดำเนินกิจกรรมใหมมากอนแลว เฉลี่ย 10.05 ป อยางไรก็ตามเกษตรกรอีกรอยละ 50.82 ไมเคยดำเนิน

กิจกรรมท่ีปรับเปลี่ยนมากอน โดยเกษตรกรรอยละ 35.15 ปรับเปลี่ยนเต็มพ้ืนท่ี 7.59 ไรตอราย รอยละ 42.58 

ปรับเปลี่ยนบางสวน 2.68 ไรตอราย และรอยละ 22.27 ไมไดปรับเปลี่ยน เนื่องจากเกษตรกรในจำนวนนี้    

รอยละ 13.73 นำปจจัยการผลิตที่ไดรับไปใชในพื้นที่อื่น เชน บริเวณที่อยูอาศัยของตนเอง รอยละ 52.94    

เขารวมกิจกรรมการปรับเปลี่ยนพื้นที่อนุรักษดินและน้ำ โดยการปรับพื้นที่และขุดรองบริเวณรอบคันนา เพ่ือ

เตรียมเปนแหลงน้ำสำหรับการปรับเปลี่ยนการผลิตในปถัดไป ในป 2562 นี้เกษตรกรจึงยังไมไดปรับเปลี่ยน 

เปนกิจกรรมอื่น และเหตุผลอื่นอีกรอยละ 33.33 เชน รอน้ำฝนสำหรับการปรับเปลี่ยน หรือเปนการปลูกพืช

ชนิดอ่ืนหลังฤดูทำนา หลังจากที่เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตขาวในพื้นที่ไมเหมาะสมไปดำเนินกิจกรรมอ่ืน 

พบวา เกษตรกรรอยละ 56.06 ไมมีปญหาในการปรับเปลี่ยนการผลิต สวนรอยละ 43.94 ประสบปญหา เชน 

ภัยแลง เนื่องจากฝนท้ิงชวง หรือ  ไมมีแหลงน้ำ ขาดน้ำในชวงระหวางการเพาะปลูกหรือเลี้ยงปลา ทำใหตนพืช

หรือผลผลิตเสียหาย ปลาตาย นอกจากนี้เกษตรกรท่ีปรับเปลี่ยนเปนการปลูกพืชอาหารสัตว (ขาวโพดเลี้ยงสัตว) 

ยังประสบปญหาศัตรูพืช ทำใหผลผลิตเสียหายเชนกัน (ตารางท่ี 4.10) 
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ตารางท่ี 4.10 การปรับเปล่ียนกิจกรรมการผลิตของเกษตรกร 

ประเด็น จำนวน 

1. เกษตรกรท่ีมีประสบการณการดำเนินกิจกรรมใหม (รอยละ)  

1.1 มีประสบการณ 49.18 

เฉลี่ย (ป) 10.05 

1.2 ไมมีประสบการณ 50.82 

2. การปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีของเกษตรกร  

2.1 ปรับเปลี่ยนเต็มพ้ืนท่ี 35.15 

- จำนวนพ้ืนท่ีท่ีปรับเปลี่ยนเฉลี่ย (ไรตอราย) 7.59 

2.2 ปรับเปลี่ยนบางสวน 42.58 

- จำนวนพ้ืนท่ีท่ีปรับเปลี่ยนเฉลี่ย (ไรตอราย) 2.68 

2.3 ไมไดปรับเปลี่ยน 22.27 

1) นำปจจัยการผลิตไปใชในพ้ืนท่ีอ่ืน 13.73 

2) พ้ืนท่ีอนุรักษดินและน้ำ 52.94 

3) อ่ืน ๆ 33.33 

3. ปญหาหลังจากปรับเปลี่ยนการผลิต (รอยละ)  

3.1 ไมม ี 56.06 

3.2 ม ี 43.94 

ท่ีมา : จากการสำรวจ 

4.3.5 ปจจัยการผลิตสำหรับปรับเปล่ียน 

เจาหนาที ่ร อยละ 70.37 เห็นวาสามารถสนับสนุนปจจัยการผลิตไดทันเวลาตามแผนการ

ดำเนินงาน ที่เหลือรอยละ 29.63 เห็นวาลาชา โดยเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการรอยละ 98.91 ไดรับปจจัยการ

ผลิตสำหรับดำเนินกิจกรรมใหม สวนเกษตรกรอีกรอยละ 1.09 ไมไดรับปจจัยการผลิต เนื่องจากบางหนวยงาน

ไมมีงบประมาณสนับสนุนปจจัยการผลิตหรือไมเพียงพอ ท้ังนี้ เกษตรกรรอยละ 64.96  เห็นวา ไดรับปจจัยการ

ผลิตทันเวลา สวนอีกรอยละ 34.38 เห็นวาลาชา ควรไดรับปจจัยการผลิตกอนชวงฝนตก และที่เหลือรอยละ 

0.66 เห็นวาเร็วเกินไป (ตารางท่ี 4.11) 
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ตารางท่ี 4.11 การไดรับการสนับสนุนและความเห็นตอปจจัยการผลิต 

ประเด็น รอยละ 

1. การสนับสนุนปจจัยการผลิตตามแผนการดำเนินงานของเจาหนาท่ี  

1.1 ทันเวลา 70.37 

1.2 ลาชา 29.63 

2. เกษตรกรท่ีไดรับปจจัยการผลิต   

2.1 ไดรับ 98.91 

2.2 ไมไดรับ 1.09 

3. ความทันเวลาของปจจัยการผลติของเกษตรกร  

3.1 ทันเวลา 64.96 

3.2 ลาชา 34.38 

3.3 เร็วเกินไป 0.66 

ท่ีมา : จากการสำรวจ 

4.4 ผลลัพธ 

4.4.1 องคความรูสำหรับปรับเปล่ียน 

ความรูท่ีเกษตรกรไดรับจากการอบรมถายทอดความรู ไดแก ดานการปรับเปลี่ยนการผลิต และ

บัญชีตนทุนอาชีพ กอนไดรับการถายทอดความรูเกษตรกรมีความรูในเรื่องดังกลาวในระดับนอย ที่คาคะแนน

เฉลี่ย 2.39 และ 2.41 ตามลำดับ หลังจากไดรับการถายทอดความรูแลวเพิ่มขึ้นเปนระดับมาก ที่คาคะแนน

เฉลี่ย 4.11 และ 3.89 ตามลำดับ ซึ่งเกษตรกรที่ไดรับการถายทอดความรูรอยละ 70.35 ไดนำความรูดานการ

ปรับเปลี่ยนการผลติไปใชแลว เชน การปลูก การดูแลรักษาพืช การทำปุยหมัก การทำน้ำหมักชีวภาพ การหมัก

ฟางสำหรับเปนอาหารปลาในบอ เปนตน ดานการทำบัญชีครัวเรือน เกษตรกรที่ไดรับการถายทอดความรู   

รอยละ 31.39 ไดมีการทำบัญชีของตนเอง ที่เหลือไมไดทำหรือเคยทำแตไมไดทำตอเนื่อง เนื่องจาก ไมมีเวลา 

บางรายเห็นวารายจายมากกวารายรับ จึงเกิดการทอใจไมอยากทำบัญชีตอ (ตารางท่ี 4.12)  

ตารางท่ี 4.12 องคความรูในการปรับเปล่ียนการผลิตของเกษตรกร 

ประเด็น 

ระดับความรู  
เกษตรกรท่ีนำความรู

ไปใชประโยชน  

(รอยละ) 
กอน  หลัง  

คะแนน (เต็ม 5) แปลผล  คะแนน (เต็ม 5) แปลผล  

1. การปรับเปลี่ยนการผลิต 2.39 นอย  4.11 มาก  70.35 

2. การทำบัญชีครัวเรือน 2.41 นอย  3.89 มาก  31.39 

ท่ีมา : จากการสำรวจ 

ดานการใชระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) ของเกษตรกร พบวา 

เกษตรกรเพียงรอยละ 4.47 มีการใช Agri-Map ในการคนหาขอมูลความเหมาะสมของพื้นท่ีและขอมูลอ่ืน     
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โดยเกษตรกรที ่เคยใชงานแผนที่เกษตรเพื ่อการบริหารจัดการเชิงรุกมีความพึงพอใจในระดับมากที ่สุด            

ท่ีคาคะแนนเฉลี่ย 4.49 คะแนน เกษตรกรเห็นวาทำใหทราบขอมูลความเหมาะสมของพ้ืนท่ี อยางไรก็ตามยังคง

มีขอมูลบางสวนที่ไมตรงกับสภาพพื้นที่จริง และเครือขายสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนที่หรืออินเตอรเน็ตไมเสถียร 

ทำใหการใชงานไมสะดวกในบางครั้ง สวนเกษตรกรรอยละ 95.53 ไมเคยใชงาน Agri-Map เนื่องจาก ไมรูจัก 

ไมเขาใจการใช Agri-Map เนื่องจากเกษตรกรสวนใหญมีอายุมากไมมีความชำนาญในการใชเทคโนโลยี รวมถึง

การใชงาน Agri-Map ควรใชบนอุปกรณท่ีมีหนาจอขนาด 8 นิ้วข้ึนไป ซ่ึงเกษตรกรไมมีอุปกรณท่ีเหมาะสมและ

สัญญาณเครือขายอินเตอรเน็ตในพ้ืนท่ีไมครอบคลุมท่ัวถึง 

 

ภาพท่ี 4.7 การใชแผนท่ีเกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) ของเกษตรกร 

ท่ีมา : จากการสำรวจ 

4.4.2 การปรับเปล่ียนกิจกรรมการผลิต 

เกษตรกรท่ีไดรับการสนับสนุนปจจัยการผลิตเพื่อปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิต รอยละ 89.17 

ใชปจจัยการผลิตหมดแลว รอยละ 7.37 ใชแลวบางสวน และรอยละ 3.46 ยังไมไดใชปจจัยการผลิตที่ไดรับ 

ไดแก พันธุไมยืนตน เนื่องจากรอน้ำฝนสำหรับการเพาะปลูก โดยเกษตรกรท่ีไดรับปจจัยการผลิตรอยละ 57.00 

เห็นวาปจจัยการผลิตท่ีไดรับเพียงพอแลว อีกรอยละ 43.00 เห็นวายังไมเพียงพอ (ตารางท่ี 4.13) 

ตารางท่ี 4.13 การใชประโยชนและความเห็นของเกษตรกรตอปจจัยการผลิตท่ีไดรับ 

ประเด็น จำนวน 

1. การใชปจจัยการผลิต (รอยละ)  

1.1 ใชหมดแลว 89.17 

1.2 ใชแลวบางสวน 7.37 

1.3 ยังไมไดใช 3.46 

2. ความเพียงพอ (รอยละ)  

2.1 เพียงพอ 57.00 

2.2 ไมเพียงพอ 43.00 

ท่ีมา : จากการสำรวจ 

 

 

เคยใช

4.47%

ไมเคยใช

95.53%

ระดับมาก

คาคะแนนเฉลี่ย 
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4.4.3 ผลผลิตของเกษตรกร 

เกษตรกรที่ดำเนินการปรับเปลี่ยนการผลิตแลว รอยละ 42.03 ไดรับผลผลิตแลวทั้งหมด เชน 

ออยโรงงาน รอยละ 20.79 ไดรับผลผลิตบางสวน เชน เกษตรกรท่ีเลี้ยงปลาทยอยจับปลาเพ่ือบริโภค เกษตรกร

ที่ทำกิจกรรมเกษตรผสมผสานที่มีการปลูกพืชผักรวมกับไมยืนตน สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชผักไดแลว และ

รอยละ 37.18 ยังไมไดรับผลผลิต ในจำนวนนี้รอยละ 69.50 ไดดำเนินกิจกรรมใหมแลว เชน เกษตรกรท่ี

ปรับเปลี่ยนเปนการเลี้ยงปลา แตยังไมไดจับปลาเนื่องจากยังไมไดขนาด หรือเกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนไปทำ

เกษตรกรผสมผสานเปนการปลูกไมยืนตนซึ่งตองใชระยะเวลามากกวา 1 ป จึงจะไดรับผลผลิต รวมถึงรอ

แรงงานเก็บเกี่ยวผลผลิต รอยละ 19.86 ประสบปญหาผลผลิตเสียหายสิ้นเชิงจากปญหาที่เกิดขึ้นหลังจาก

ปรับเปลี่ยนการผลิต รวมถึงกรณีตนไมเสียหายเนื่องจากกระทบแลง น้ำทวม ปลาตาย ผลผลิตถูกขโมย รอยละ 

10.64 ยังไมไดทำการปลูกพืชชนิดใหม เนื่องจากรอน้ำฝน (ตารางท่ี 4.14) 

ตารางท่ี 4.14 การไดรับผลผลิตจากการปรับเปล่ียนของเกษตรกร 

ประเด็น รอยละ 

1. ไดรับผลผลติท้ังหมดแลว 42.03 

2. ไดรับผลผลติแลวบางสวน 20.79 

3. ยังไมไดรับผลผลิต 37.18 

3.1 รอการเก็บเก่ียว 69.50 

3.2 เสียหายสิ้นเชิง 19.86 

3.3 ยังไมไดเริ่มกิจกรรมใหม 10.64 

รวม 100.00 

ท่ีมา : จากการสำรวจ 

กอนเขารวมโครงการ เกษตรกรนำผลผลิตขาวที่ไดรับไปจำหนาย รอยละ 62.71 บริโภคใน

ครัวเรือน รอยละ 28.48 ใชเปนเมล็ดพันธุ รอยละ 4.56 เก็บไวในยุงฉางเพื่อรอจำหนาย รอยละ 3.53 ที่เหลือ

รอยละ 0.72 สำหรับเปนคาเชาท่ีนาและอ่ืน ๆ เม่ือเกษตรกรเขารวมโครงการและปรับเปลี่ยนจากการปลูกขาว

เปนกิจกรรมที่เหมาะสมกับพื้นท่ี พบวา เกษตรกรที่ปลูกพืชอาหารสัตวนำผลผลิต รอยละ 68.21 เชน หญา  

มันสำปะหลัง และขาวโพดเลี้ยงสัตว ไปเลี้ยงสัตวของตนเอง อีกรอยละ 31.79 นำไปจำหนาย เชนเดียวกับ

เกษตรกรผูปลูกหมอน รอยละ 86.50 นำผลผลิตไปเลี้ยงหนอนไหมของตนเอง และจำหนาย รอยละ 13.50 

สำหรับเกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนเปนการเลี้ยงปลา รอยละ 54.53 เก็บไวบริโภคภายในครัวเรือน และจำหนาย

รอยละ 45.47 ดานกิจกรรมเกษตรผสมผสาน ผลผลิตรอยละ 57.39 ถูกนำไปจำหนาย ไดแก พืชผักสวนครัว 

รองลงมารอยละ 38.59 เกษตรกรเก็บไวบริโภคเอง และอื่น ๆ รอยละ 4.01 สวนการผลิตพืชเศรษฐกิจอ่ืน 

ไดแก ออยโรงงาน ผลผลิตถูกนำไปจำหนายท้ังหมด (ตารางท่ี 4.15) 
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ตารางท่ี 4.15 การกระจายผลผลิตของเกษตรกร   

หนวย : รอยละ  

ชนิดพืช 
การกระจายผลผลิต  

จำหนาย รอจำหนาย บริโภค ทำพันธุ เลี้ยงสัตว จายคาเชา อ่ืน ๆ รวม 

1. ขาว 62.71 3.53 28.48 4.56  0.08 0.64 100.00 

2. ประมง 45.47  54.53   0.00  100.00 

3. พืชอาหารสัตว 31.79    68.21   100.00 

4. หมอน 13.50    86.50   100.00 

5. พืชเศรษฐกิจอ่ืน 100.00       100.00 

6. เกษตรผสมผสาน* 57.39  38.59 0.01   4.01 100.00 

หมายเหตุ : *เก็บขอมูลเฉพาะพืชอายุส้ันที่ใหผลผลิตแลว เชน พืชผัก 

ที่มา : จากการสำรวจ 

4.4.4 การตลาด 

กอนเขารวมโครงการ เกษตรกรรอยละ 91.24 มีตลาดรองรับผลผลิตขาว โดยเกษตรกรจำหนาย

ผลผลิตผานชองทางเดียว ในจำนวนนี้รอยละ 77.29 จำหนายใหกับโรงสี รอยละ 16.91 จำหนายใหพอคาคนกลาง 

รอยละ 5.80 จำหนายใหสหกรณ หลังจากปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตแลวเกษตรกร รอยละ 83.55 มีตลาด

รองรับผลผลิต และจำหนายผลผลิตผานชองทางเดียว โดยเกษตรกรรอยละ 34.06 จำหนายผลผลิตใหกับโรงอบ 

โรงงานแปรรูป ลานรับซื้อ เชน ออยโรงงาน มันสำปะหลัง ขาวโพดเลี้ยงสัตว อีกรอยละ 27.54 จำหนายใหกับ

เพ่ือนบานในชุมชน เชน ปลา หญาเลี้ยงสัตว และรอยละ 26.09 จำหนายในตลาดทองถ่ิน ไดแก สินคาประเภท

พืชผัก ที่เหลือรอยละ 12.31 จำหนายใหพอคาคนกลาง ไดแก สินคาประมง พืชอาหารสัตว รวมถึงสหกรณ โรงงาน

แปรรูป สวนเกษตรกรที่เหลือรอยละ 16.45 ไมมีตลาดรองรับ ตองหาแหลงจำหนายเอง เชน เรขายตามชุมชน 

หรือในหมูบาน (ตารางท่ี 4.16) 

ตารางท่ี 4.16 การจำหนายผลผลิตของเกษตรกร   

แหลงจำหนาย สินคาเดิม (ขาว) สินคาใหม 

1. เกษตรกรที่มีตลาดรองรับ (รอยละ) 100.00 100.00 

1.1 ม ี 91.24 83.55 

1.2 ไมมี 8.76 16.45 

2. จำนวนชองทางการจำหนายผลผลิต (ชองทาง) 1 1 

3. ชองทางการจำหนายผลผลิต (รอยละ) 100.00 100.00 

3.1 โรงสี 77.29 - 

3.2 โรงอบ โรงงานแปรรูป ลานรับซ้ือ - 34.06 

3.3 พอคาคนกลางหรือผูรวบรวม 16.91 10.87 

3.4 สหกรณ 5.80 1.44 

3.5 เพื่อนบานในชุมชน - 27.54 

3.6 ตลาดในทองถิ่น - 26.09 

ที่มา : จากการสำรวจ 
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4.4.5 ผลตอบแทน 

เกษตรกรที่เขารวมโครงการ กอนปรับเปลี่ยนจากการปลูกขาวเปนกิจกรรมที่มีความเหมาะสม

กับพ้ืนท่ี เกษตรกรมีผลตอบแทนจากการปลูกขาว 721.57 บาทตอไรตอป หลังจากปรบัเปลี่ยนเปนการดำเนิน

กิจกรรมชนิดอ่ืน พบวา เกษตรกรมีผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยจำแนกตามกิจกรรมท่ีปรับเปลี่ยน ดังนี้ 

1) ประมง เชน ปลานิล ปลาตะเพียน ปลานวลจันทร เกษตรกรไดร ับผลตอบแทนสุทธิ 

1,008.39 บาทตอไรตอป สูงกวาการผลิตขาว 286.82 บาทตอไรตอป เพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 39.75 

2) พืชอาหารสัตว ไดแก ขาวโพดเลี้ยงสัตว ผลตอบแทนสุทธิ 403.83 บาทตอไรตอป นอยกวา

การผลิตขาว 317.74 บาทตอไรตอป ลดลงคิดเปนรอยละ 44.03 เนื่องจากเกษตรกรประสบปญหาผลผลิต

เสียหายจากศัตรูพืชทำลาย มันสำปะหลัง ผลตอบแทนสุทธิ 1,542.94 บาทตอไรตอป มากกวาการผลิตขาว 

821.37 บาทตอไรตอป เพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 113.83 และหญาเลี้ยงสัตว ผลตอบแทนสุทธิ 999.56 บาทตอไรตอป 

มากกวาการผลิตขาว 277.99 บาทตอไรตอป เพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 38.53 ในภาพรวม เกษตรกรท่ีปรับเปลี่ยน

ไปผลิตพืชอาหารสัตว มีผลตอบแทนสุทธิ 1,007.44 บาทตอไรตอป มากกวาการผลิตขาว 285.87 บาทตอไร

ตอป คิดเปนรอยละ 39.62  

3) หมอน จากการประมาณการ คาดวา เกษตรกรที ่ปลูกหมอนสำหรับเลี ้ยงไหมได รับ

ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย 3,417.93 บาทตอไรตอป เพ่ิมขึ้นจากการปลูกขาว 2,696.36 บาทตอไรตอป คิดเปน

รอยละ 473.68  โดยเกษตรกรนำใบหมอนที่เก็บเกี่ยวได ไปเลี้ยงหนอนไหมของตนเอง บางรายมีการจำหนาย

ใบหมอนดวยในกรณีท่ีมีมากเกินความตองการใชเลี้ยงหนอนไหมของตนเอง 

4) พืชเศรษฐกิจ (ออยโรงงาน) เกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนเปนการปลูกออยโรงงาน หลังจากไดรับ

ผลผลิตแลว ไดผลตอบแทนสุทธิ 2,129.69 บาทตอไรตอป เพิ่มขึ้นจากการปลูกขาว 1,408.12 บาทตอไรตอป 

คิดเปนรอยละ 195.15  

5) เกษตรผสมผสาน เปนสินคาที ่ใหผลตอบแทนระยะสั ้น ไดแก พืชผัก เชน พริก มะเขือ 

ถั่วฝกยาว ขิง ขา ตะไคร ใบแมงลัก โดยเกษตรกรที ่สามารถเก็บเกี ่ยวผลผลิตไดแลว มีผลตอบแทนสุทธิ 

1,365.31 บาทตอไรตอป เพิ่มขึ้นจากการปลูกขาว 643.74 บาทตอไรตอป คิดเปนรอยละ 89.21 (ตารางท่ี 

4.17) 
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ตารางท่ี 4.17 ผลตอบแทนจากการปรับเปล่ียนการผลิตจากขาวเปนสินคาอ่ืน  

กิจกรรม 
ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย  

(บาทตอไรตอป) 

ผลตาง 

มูลคา (บาทตอไรตอป) รอยละ 

1. กอนปรับเปลี่ยน   
 

    - ขาว ป 2561/62 721.57 - - 

2. หลังปรับเปลี่ยน    

2.1 ประมง 1,008.39 286.82 39.75 

2.2 พืชอาหารสัตว 1,007.44 285.87 39.62 

    1) ขาวโพดเลี้ยงสตัว 403.83 -317.74 -44.03 

    2) มันสำปะหลัง 1,542.94 821.37 113.83 

    3) หญาเลี้ยงสัตว 999.56 277.99 38.53 

2.3 หมอน* 3,417.93 2,696.36 473.68 

2.4 ออยโรงงาน 2,129.69 1,408.12 195.15 

2.5 เกษตรผสมผสาน*  1,365.31       643.74   89.21 

ท่ีมา : จากการสำรวจ 

หมายเหต*ุ : ประมาณการ  

ทั้งนี้ พบวาเกษตรกรที่เขารวมโครงการที่ไดเก็บเกี่ยวผลผลิตแลว รอยละ 60.37 มีผลตอบแทน

เพิ่มขึ้น อีกรอยละ 39.63 มีผลตอบแทนสุทธิลดลงเนื่องจากในปเพาะปลูก 2561/62 เกษตรกรประสบปญหา

ดานขาดแคลนน้ำระหวางการเพาะปลูก โรคแมลงเขาทำลาย ทำใหผลผลิตนอยหรือเสียหายสิ้นเชิง รวมถึงราคา

จำหนายผลผลิตตกต่ำ เชน ออยโรงงาน ขาวโพดเลี้ยงสัตว (ภาพท่ี 4.8) 

 

ภาพท่ี 4.8 การไดรับผลตอบแทนสุทธิของเกษตรกร 

ท่ีมา : จากการสำรวจ 

ในภาพรวมโครงการ หลังจากเกษตรกรที่เขารวมโครงการไดทำการปรับเปลี่ยนการผลิตไดรับ

ผลผลิตแลว คาดวาทำใหเกิดมูลคาผลตอบแทนสุทธิตามกิจกรรมที ่ปรับเปลี ่ยน ไดแก กิจกรรมประมง 

5,041,950.00 บาท พืชอาหารสัตว  95,715,665.47 บาท หมอน 6,366,749.11 บาท พืชเศรษฐกิจ 

9,747,591.13 บาท และเกษตรผสมผสาน 76,240,275.71 บาท รวมมูลคาผลตอบแทนสุทธิที ่เกิดจาก

โครงการ 193,112,231.42 บาท (ตารางท่ี 4.18) 

เพ่ิมข้ึน

60.37%

ลดลง

39.63%
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ตารางท่ี 4.18 มูลคาผลตอบแทนสุทธิจากโครงการ   

กิจกรรม พ้ืนท่ีโครงการ (ไร) ผลตอบแทนสุทธ ิ(บาทตอไร) ผลตอบแทนรวม (บาท) 

1. ประมง 5,000.00 1,008.39    5,041,950.00 

2. พืชอาหารสัตว 20,023.00 1,007.44   95,715,665.47 

3. หมอน 1,862.75 3,417.93     6,366,749.11 

4. พืชเศรษฐกิจ 4,677.00 2,129.69     9,747,591.13 

5. เกษตรผสมผสาน 63,886.00 1,365.31    76,240,275.71 

รวม 193,112,231.42 

ท่ีมา : จากการคำนวณ 

4.4.6 ความย่ังยืนและความตอเนื่องในการปรับเปล่ียน 

เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการท่ีไดปรับเปลี่ยนการผลิตขาวเปนสินคาชนิดอ่ืนแลว รวมถึงการปลูก

ไมผลไมยืนตน รอยละ 88.64 จะปรับเปลี่ยนอยางตอเนื่อง ในจำนวนนี้รอยละ  27.78 คาดวาจะเพิ่มพื้นท่ี

ปรับเปลี่ยน 4.52 ไรตอราย (ตารางท่ี 4.19) 

ตารางท่ี 4.19 แนวโนมการปรับเปล่ียนการผลิตของเกษตรกร   

รายการ จำนวน 

1. ความตอเน่ืองการปรับเปลี่ยน (รอยละ) 100.00 

1.1 ทำตอเน่ือง 88.64 

1) ขยายพ้ืนท่ี 27.78 

2) ไมขยาย 72.22 

1.2. ไมทำตอ 11.36 

2. การขยายพ้ืนท่ี (ไรตอราย) 4.52 

ท่ีมา : จากการสำรวจ 

4.5 ทัศนคติและความพึงพอใจ 

4.5.1 เกษตรกร 

เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ มีความพึงพอใจเก่ียวกับการดำเนินโครงการและประโยชนในดานตาง ๆ 

ท่ีไดจากโครงการดังนี้  

ดานการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิต เกษตรกรมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ที่คาคะแนนเฉลี่ย 

4.34 โดยเห็นวา เปนทางออกในการแกไขปญหาผลผลิตขาวต่ำ รวมถึงเกษตรกรที่ไดรับการปรับพื้นที่เห็นวา

ชวยใหสามารถกักเก็บน้ำในบริเวณแปลงเพาะปลูกไดมากขึ้น ดานการถายทอดความรู เกษตรกรมีความพึงพอใจ

ระดับมากที่สุด ที่คาคะแนนเฉลี่ย 4.42 โดยเห็นวา เจาหนาที่สามารถถายทอดเทคนิคความรูไดดี เกษตรกร

ไดรับความรูเพ่ิมเติมรวมถึงไดเรียนรูจากตัวอยาง ดานการสนับสนนุปจจัยการผลติในการปรับเปลี่ยน เกษตรกร

มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ที่คาคะแนนเฉลี่ย 4.30 เนื่องจากชวยใหเกษตรกรไมตองลงทุนเองทั้งหมด 
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โดยปจจัยการผลิตที่ไดรับ มีความเหมาะสมกับกิจกรรมการผลิตใหมในระดับมากที่สุดที่คาคะแนนเฉลี่ย 4.21 

เกษตรกรเห็นวาสามารถนำไปใชไดจริง ตรงกับความตองการ และมีความพึงพอใจตอคุณภาพปจจัยการผลิต   

ที่ไดรับในระดับมากที่สุดที่คาคะแนนเฉลี่ย 4.25 โดยเกษตรกรที่ไดรับผลผลิตแลว เห็นวา คุณภาพผลผลิต      

ที่ไดรับอยูในระดับมาก ที่คาคะแนนเฉลี่ย 4.14 เนื่องจากผลผลิตที่ไดดีกวาการผลิตขาว ดานผลตอบแทน       

ที่ไดรับ เกษตรกรที่ไดรับผลผลิตแลวมีความพึงพอใจตอผลตอบแทนที่ไดรับในระดับมาก ที่คาคะแนนเฉลี่ย 

4.03 โดยเห็นวาเปนการชวยประหยัดคาใชจาย เชน เกษตรกรที่ปลูกพืชอาหารสัตวสามารถนำหญาที่ปลูก    

ไปเลี้ยงวัวของตนเองได ไมตองซื้อหญา เกษตรกรที่ปลูกพืชผัก เลี้ยงปลา สามารถลดรายจายในครัวเรือนและ

จำหนายผลผลิตไดอีกดวย อยางไรก็ตาม เกษตรกรบางสวนประสบปญหาผลผลิตเสียหายและราคาจำหนาย

ผลผลิตตกต่ำ เชน ออยโรงงาน ขาวโพดเลี้ยงสัตว ในภาพรวมเกษตรกรที่เขารวมโครงการมีความพึงพอใจตอ

โครงการในระดับมากท่ีสุด ท่ีคาคะแนนเฉลี่ย 4.26 (ตารางท่ี 4.20) 

ตารางท่ี 4.20 ความพึงพอใจของเกษตรกร (คะแนนเต็ม 5) 

ประเด็น คะแนนเฉลี่ย แปลผล 

1. การปรับเปลี่ยนการผลิต 4.34 มากท่ีสุด 

2. การถายทอดความรู 4.42 มากท่ีสุด 

3. การสนับสนุนปจจัยการผลิต 4.30 มากท่ีสุด 

4. ความเหมาะสมของปจจัยการผลิตท่ีไดรับกับ

การปรับเปลี่ยนการผลิต 
4.21 มากท่ีสุด 

5. คุณภาพปจจยัการผลติ 4.25 มากท่ีสุด 

6. คุณภาพผลผลิต 4.14 มาก 

7. ผลตอบแทน 4.03 มาก 

เฉลี่ย 4.26 มากท่ีสุด 

ท่ีมา : จากการสำรวจ  

4.5.2 เจาหนาท่ีหนวยงาน 

จากการสอบถามความเห็นของเจาหนาท่ีหนวยงานท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ี เก่ียวกับการใชแผนท่ีเกษตร

เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก รวมถึงแนวทางการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจระดับภาค และการ

วิเคราะหดานเศรษฐกิจสินคาเกษตรที่สำคัญของแตละจังหวัด สำหรับการวางแผนการดำเนินงาน เจาหนาท่ี   

มีความพึงพอใจและความคิดเห็น ดังนี้ 

1) การใชแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกผานเว็บเบราวเซอร (Agri-Map online) และ        

แอปพลิเคชันสำหรับสมารทโฟน (Agri-Map Mobile) พบวา เจาหนาที่มีความพึงพอใจตอการใชงานแผนท่ี

ดังกลาวในระดับมากทั้งสองรูปแบบ ที่คาคะแนนเฉลี่ย 3.58 และ 3.89 ตามลำดับ โดยจำแนกเปนดานตาง ๆ 

ดังนี้ (ตารางท่ี 4.21) 
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1.1) ความถี่ในการใชงาน พบวา เจาหนาที่ที่เกี ่ยวของในพื้นท่ีใชงานทั้ง Agri–map online 

และ Agri–map mobile อยูในระดับมากท่ีคาคะแนนเฉลี่ย 3.71 และ 4.15 ตามลำดับ โดยเจาหนาที่เห็นวา

สามารถใชงาน Agri-Map online บนคอมพิวเตอรตั ้งโตะไดดี จึงมีการใชงานบอย และ Agri-Map online 

ถึงแมจะวามีขอจำกัดในการใชงานของระบบ แตก็มีการใชงานบอยครั้ง 

1.2) ความสะดวกในการใชงาน เจาหนาที่เห็นวาในการใชงาน Agri-Map online และ Agri-

Map mobile มีความสะดวกในระดับมากท่ีคาคะแนนเฉลี่ย 3.55 และ 4.00 ตามลำดับ โดย Agri-Map online 

เขาถึงไดงาย สะดวก ไมซับซอน สวน Agri-Map mobile มีความสะดวกในการคนหาขอมูลไดทุกเวลาและ

สถานการณ รวดเร็วในการใชงานในพ้ืนท่ี และสามารถใชงานไดตลอดเวลา แตเปนการใชบนโทรศัพทเคลื่อนท่ี

ซึ่งมีจอแสดงผลขนาดเล็ก ตองขยายภาพ ทำใหไมสะดวกใชงานในบางครั้ง หรือในบางพื้นที่ไมมีสัญญาณ

อินเตอรเน็ตทำใหไมสะดวกตอการใชงาน มีขอมูลจำนวนมาก เมนูการใชงานซับซอน ตองใชงานหลายขั้นตอน

ในการคนหาขอมูลท่ีตองการ 

1.3) ความทันสมัย เจาหนาที่เห็นวา Agri–map online มีความทันสมัยในระดับปานกลาง     

ที่คาคะแนนเฉลี ่ย 3.33 สวน Agri–map mobile มีความทันสมัยในระดับมาก ที ่คาคะแนนเฉลี ่ย 3.46        

โดยเจาหนาที่เห็นวา ขอมูลที่ใชในการวางแผนป 2562 บางจังหวัดยังไมไดรับการปรับปรุงใหเปนปจจุบัน เชน 

ขอมูลการเพาะปลูกพืชของเกษตรกร ยังไมตรงกับสภาพพ้ืนท่ีจริง  

1.4) ความครบถวน เจาหนาที่เห็นวา Agri-Map online มีความพึงพอใจตอความครบถวนของ

ขอมูลในระดับมาก ที่คาคะแนนเฉลี่ย 3.75 และ 3.83 เห็นวาขอมูลทั้งใน Agri-Map online และ Agri-Map 

mobile คอนขางครบถวน แตยังขาดขอมูลบางรายการ เชน แหลงน้ำจากของทุกหนวยงานและระบบสูบน้ำ

ดวยไฟฟา และควรเพ่ิมขอมูลเรื่องขอจำกัดแตละพ้ืนท่ีท่ีทำใหไมเหมาะสมกับการปลูกพืชชนิดนั้น 

1.5) ความถูกตองของขอมูล เจาหนาที่เห็นวา ทั้ง Agri–Map online และ Agri-Map mobile   

มีความถูกตองของขอมูลอยูในระดับมากท่ีคาคะแนนเฉลี่ย 3.42 และ 3.45 ตามลำดับ แตยังคงมีขอมูลบางสวน

ท่ีไมตรงกับพ้ืนท่ีจริง ควรมีการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน 

1.6) ประโยชนจากการใชงาน เจาหนาท่ีเห็นวาไดรับประโยชนจาก Agri-Map online ในระดับ

มากที่คาคะแนน 4.00 สามารถนำไปใชในการวางแผนการดำเนินโครงการ ประกอบการปฏิบัติงาน สวน    

Agri-Map mobile อยูในระดับมาก ที่คาคะแนนเฉลี่ย 4.23 สามารถคนหาขอมูลไดตลอดเวลา ใชในการ

ตรวจสอบขอมูลการปลูกขาวในเบื้องตนได  

1.7) การใชงานบนอุปกรณ Agri-Map online อยูในระดับปานกลาง ที่คาคะแนนเฉลี่ย 3.30    

ใชงานงาย จอใหญ สะดวกในกรณีที่ใชงานผานคอมพิวเตอรตั ้งโตะ แตความรวดเร็วการใชงานขึ้นอยูกับ

อินเตอรเน็ต และ Agri-Map mobile อยูในระดับมากที่คาคะแนนเฉลี่ย 4.08 ใชไดเฉพาะในพื้นที่ที่มีสัญญาณ

อินเตอรเน็ต  
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ตารางที่ 4.21 ความคิดเห็นและความพึงพอใจตอการใชงาน Agri-Map online และ Agri-Map mobile 

ของเจาหนาท่ี (คะแนนเต็ม 5) 

ประเด็น 
Agri-Map online Agri-Map mobile 

คะแนน แปลผล คะแนน แปลผล 

1. ความถ่ีการใชงาน 3.71 มาก 4.15 มาก 

2. ความสะดวก 3.55 มาก 4.00 มาก 

3. ความทันสมัย 3.33 ปานกลาง 3.46 มาก 

4. ความครบถวน 3.75 มาก 3.83 มาก 

5. ความถูกตอง 3.42 มาก 3.45 มาก 

6. ประโยชน 4.00 มาก 4.23 มากท่ีสุด 

7. การใชบนอุปกรณ 3.30 ปานกลาง 4.08 มาก 

เฉลี่ย 3.58 มาก 3.89 มาก 

ท่ีมา : จากการสำรวจ 

2) แนวทางการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจระดับภาค และการวิเคราะหดานเศรษฐกิจสินคา

เกษตรท่ีสำคัญของแตละจังหวัด 

จากการสอบถามเจาหนาที่ที่เคยใชขอมูลจากแนวทางการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจ

ระดับภาค และการวิเคราะหดานเศรษฐกิจสินคาเกษตรที่สำคัญของแตละจังหวัด พบวา เจาหนาที่มีความ    

พึงพอใจตอแนวทางการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจระดับภาค และการวิเคราะหดานเศรษฐกิจสินคา

เกษตรที่สำคัญของแตละจังหวัด ในระดับปานกลาง ที่คาคะแนนเฉลี่ย 3.34 โดยความถี่ในการใชงาน อยูใน

ระดับปานกลาง ที่คาคะแนนเฉลี ่ย 2.86 ดานความสะดวกในการใชงาน ความทันสมัยของขอมูล และความ

สอดคลองอยูในระดับปานกลางที่คาคะแนนเฉลี่ย 3.29 ทั้งสามประเด็น เจาหนาที่เห็นวา พืชแนะนำบางชนิด

ไมใชพืชหลักหรือพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่แลว รวมถึงขอมูลสถานการณดานการตลาด ราคา ในความเปนจริง

คอนขางผันผวน อาจทำใหผลการวิเคราะหไมเหมาะกับสถานการณปจจุบัน อาจใหหนวยงานอ่ืนภายในจังหวัด

เสนอพืชทางเลือกใหสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรวิเคราะห ดานความครบถวน ความถูกตองอยูในระดับมาก 

ที่คาคะแนนเฉลี่ย 3.43 และ 3.57 ตามลำดับ โดยประโยชนที่ไดรับจากการใชขอมูล อยูในระดับมาก ที่คา

คะแนนเฉลี่ย 3.71 ตามลำดับ (ตารางท่ี 4.22) 
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ตารางท่ี 4.22 ความคิดเห็นและความพึงพอใจของเจาหนาท่ีตอการใชงานแนวทางการบริหารจัดการ        

เขตเกษตรเศรษฐกิจระดับภาค และการวิเคราะหดานเศรษฐกิจสินคาเกษตร (คะแนนเต็ม 5) 

ประเด็น คะแนนเฉลี่ย แปลผล 

1. ความถ่ีการใช 2.86 ปานกลาง 

2. ความสะดวก 3.29 ปานกลาง 

3. ความทันสมัย 3.29 ปานกลาง 

4. ความครบถวน 3.43 มาก 

5. ความถูกตอง 3.57 มาก 

6. ความสอดคลอง 3.29 ปานกลาง 

7. ประโยชน 3.71 มาก 

เฉลี่ย 3.34 ปานกลาง 

ท่ีมา : จากการสำรวจ 

นอกจากนี้ไดสอบถามความเห็นของเจาหนาท่ีที่เกี่ยวของในพื้นท่ีเกี่ยวกับหลักสูตรที่ไดถายทอด

ใหกับเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ ในภาพรวม เจาหนาท่ีเห็นวา หลักสูตรการถายทอดความรูท่ีจัดใหเกษตรกร

ท่ีเขารวมโครงการมีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด ท่ีคาคะแนนเฉลี่ย 4.53 (ตารางท่ี 4.23) 

ตารางท่ี 4.23 ความเห็นดานหลักสูตร (คะแนนเต็ม 5) 

ประเด็น คะแนนเฉลี่ย แปลผล 

1. การผลติ ดูแลรักษา 4.63 มากท่ีสุด 

2. การตลาด 4.60 มากท่ีสุด 

3. การจัดทำบัญชีตนทุนอาชีพเกษตรกร 4.50 มากท่ีสุด 

4. การใช Agri-Map 4.29 มากท่ีสุด 

เฉลี่ย 4.53 มากท่ีสุด 

ท่ีมา : จากการสำรวจ 
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4.6 สรุปผลการประเมินตามตัวช้ีวัด 

ผลการประเมินตัวชี้วัดในแตละองคประกอบของแนวคิดการประเมินผลเชิงตรรกะ ไดแก ปจจัยนำเขา 

กระบวนการ ผลผลิต และผลลัพธ พบวา การดำเนินงานไปสูผลผลิตและกอใหเกิดผลลัพธ สวนใหญสามารถ

ดำเนินการไดตามเกณฑที่กำหนด โดยประเด็นที่ไมสามารถดำเนินการหรือเกิดผลลัพธไดตามเกณฑ สามารถสรุปได 

ดังนี้ (ตารางท่ี 4.24) 

งบประมาณที่เบิกจาย ไมสามารถเบิกจายไดถึงเกณฑที่กำหนด โดยหนวยงานรวมบูรณาการสวนใหญ

สามารถดำเนินการไดตามเปาหมาย แตเนื่องจากจำนวนเกษตรกรที่เขารวมโครงการนอยกวาที่ไดมีการสำรวจ

ในเบื้องตน รวมถึงในบางจังหวัดมีการคืนงบประมาณ เนื่องจากติดปญหาในพื้นที่ จึงทำใหผลการเบิกจายใน

ภาพรวมนอยกวาเปาหมาย อยางไรก็ตาม จะเห็นวา มีเจาหนาที่ในพื้นที่บางสวน ที่เห็นวางบประมาณที่ไดรับ 

ไมเพียงพอกับการดำเนินงาน  

การนำขอมูลแนวทางการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจระดับภาค และการวิเคราะหดานเศรษฐกิจ

สินคาเกษตรที่สำคัญของแตละจังหวัด ของเจาหนาที่เพื่อไปประกอบการเสนอทางเลือกใหกับเกษตรกรไปใช 

ยังนอยกวาเกณฑที่กำหนด เนื่องจากเจาหนาที่ในพื้นที่ไมทราบวามีการจัดทำขอมูลดังกลาว และเจาหนาที่มี

ความพึงพอใจในระดับปานกลาง   

ผลลัพธจากการถายทอดความรู พบวา เกษตรกรสวนใหญมีการนำองคความรูที่ไดรับไปใชประโยชน     

แตยังไมเปนไปตามเกณฑ โดยเฉพาะการนำความรูดานบัญชีตนทุนอาชีพไปใช เกษตรกรมีการทำบัญชีตนทุน

อาชีพ แตเมื่อเห็นวารายจายมากกวารายไดเกษตรกรหยุดการทำบัญชี รวมถึงเกษตรกรบางรายมีภารกิจมาก 

จึงไมไดทำบัญชีตอเนื่อง ดานการสนับสนุนปจจัยการผลิต เกษตรกรที่ไดรับปจจัยการผลิตทันและเพียงพอตอ

การนำไปใชยังนอยกวาเกณฑท่ีกำหนด อยางไรก็ตาม เปนการสนับสนุนบางสวนเพ่ือการปรับเปลี่ยนในเบื้องตน

เทานั้น เจาหนาที่ควรชี้แจง ทำความเขาใจกับเกษตรกรใหทราบถึงประเด็นดังกลาว ดานความยั่งยืนของการ

ปรับเปลี่ยน พบวา เกษตรกรสวนใหญคาดวาจะปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตตอเนื่อง โดยยังมีเกษตรกร

บางสวนเทานั้นท่ียังคงตองการปลูกขาวตามวิถีชีวิตเพ่ือความม่ังคงดานอาหารในครัวเรือน 

ดานจำนวนชองทางการตลาดที่เกษตรจำหนาย พบวา เกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนชองทางที่จำหนายซ่ึง

เปนไปตามชนิดของสินคาที่เกษตรกรผลิต แตยังคงจำหนายผลผลิตเพียง 1 ชองทางเทาเดิม ซึ่งเกษตรกรไดรับ

ผลตอบแทนสุทธิเพ่ิมข้ึนมากกวาเกณฑท่ีกำหนด โดยเกษตรกรรอยละ 60.37 มีผลตอบแทนสุทธิเพ่ิมข้ึน แตยัง

ไมครบตามเกณฑท่ีกำหนด 
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ตารางท่ี 4.24 ผลการประเมินตามตัวช้ีวัด 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑ ผลการประเมิน 

1. ปจจัยนำเขา    

1.1 งบประมาณ - งบประมาณท่ีเบิกจาย - ไมนอยกวารอยละ 96 

ของงบประมาณท่ีไดรับการ

จัดสรร 

- รอยละ 74.06 (ไมผาน) 

 - ความเพียงพอและทันเวลา      

ของการจัดสรรงบประมาณ       

เมื่อเทียบกับแผนการปฏิบัติงาน 

- ไมนอยกวารอยละ 80 - รอยละ 75.86 (ไมผาน) 

1.2 บุคลากร/

หนวยงาน 

- จำนวนหนวยงานท่ีรวมบูรณาการ - ตามเปาหมายท่ีกำหนด - ครบตามเปาหมาย 

(ผาน) 

1.3 ปจจัยการผลิต - ชนิดปจจัยการผลิต 

ท่ีสนับสนุนใหเกษตรกร 

- ตามเปาหมาย 5 กิจกรรม 

ไดแก ประมง ปศุสตัว 

หมอน พืชและเกษตร

ผสมผสาน 

- ครบตามเปาหมาย 

(ผาน) 

1.4 องคความรู/

เทคโนโลย ี

- หลักสูตรท่ีอบรมใหเกษตรกร - ตามเปาหมายท่ีกำหนด - ครบตามเปาหมาย 

(ผาน) 

2. กระบวนการ    

2.1 การวางแผนการ

ดำเนินงาน 

- จำนวนหนวยงานท่ีมีการใช Agri 

– Map ในการวางแผน 

- รอยละของเจาหนาท่ีท่ีนำแนว

ทางการบริหารจัดการเขตเกษตร

เศรษฐกิจระดับภาค และการ

วิเคราะหดานเศรษฐกิจสินคา

เกษตรระดับจังหวัดไปประยุกตใช 

- ทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 

- ทุกจังหวัด 

- ทุกหนวยงาน (ผาน) 

 

-  ไมครบทุกจังหวัด     

(ไมผาน) 

2.2 การช้ีแจง

รายละเอียดโครงการ 

- จำนวนครั้งท่ีช้ีแจงเจาหนาท่ี

หนวยงานท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ี

รับทราบรายละเอียดของโครงการ 

- ตามเปาหมายท่ีแตละ

หนวยงานกำหนด 

- ครบตามเปาหมาย 

(ผาน) 

2.3 การ

ประชาสมัพันธ 

- จำนวนชองทางการ

ประชาสมัพันธ 

- จำนวนครั้งในการประชาสัมพันธ 

- รอยละของเกษตรกรท่ีเขาถึง

ชองทางการประชาสัมพันธ 

- อยางนอย 2 ชองทาง 

- อยางนอย 1 ครั้ง 

- รอยละ 80 ของเกษตรกร

ท่ีเขารวมโครงการ 

- 2 ชองทาง (ผาน) 

- เฉลี่ย 6 ครั้ง (ผาน) 

- รอยละ 100 (ผาน) 

2.4 การรับสมัคร

เกษตรกร 

- ความเหมาะสมของเง่ือนไข 

ข้ันตอนการสมัครเขารวมโครงการ 

- ระดับมาก - ระดับมาก (ผาน) 
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ตารางท่ี 4.24 ผลการประเมินตามตัวช้ีวัด (ตอ) 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑ ผลการประเมิน 

2.5 การถายทอด

ความรู 

- ความเหมาะสมของหลักสูตร/

กระบวนการถายทอดความรู 

- ระดับมาก 

 

- ระดับมากท่ีสุด (ผาน) 

3. ผลผลิต    

3.1 การรับรู

รายละเอียดโครงการ 

- รอยละของเจาหนาท่ีท่ีรบัรูและ

เขาใจรายละเอียดการดำเนินงาน

โครงการ 

- ไมนอยกวารอยละ 80 - รอยละ 100 (ผาน) 

 - รอยละของเกษตรกรท่ีรับรูและ

เขาใจรายละเอียดโครงการ 

- ไมนอยกวารอยละ 80 - รอยละ 65.67 (ไมผาน) 

3.2 การเขารวม

โครงการ 

- จำนวนพ้ืนท่ีเขารวมโครงการ - ตามเปาหมาย - ไมครบตามเปาหมาย 

(ไมผาน) 

3.3 ความรู/ทักษะการ

ผลิตสินคาใหม 

- รอยละเกษตรกรท่ีเขารับการ

ถายทอดความรู 

- ไมนอยกวารอยละ 80 - รอยละ 84.16 (ผาน) 

3.4 การปรับเปลีย่น

การผลิต 

- รอยละเกษตรกรท่ีปรับเปลี่ยน

การผลิตแลว 

- ไมนอยกวารอยละ 80  

 

- รอยละ 77.23 (ไมผาน) 

3.5 ปจจัยการผลิต

สำหรับการปรับเปลีย่น 

- รอยละเกษตรกรท่ีไดรับการ

สนับสนุนปจจัยการผลติ  

- ความทันเวลาของเกษตรกร      

ท่ีไดรับปจจัยการผลิตทันเวลาตาม

แผนการดำเนินงาน 

- รอยละของเกษตรกรไดรับปจจัย

การผลิตทันตอการนำไปใช 

- ความเหมาะสมของปจจัย     

การผลิตท่ีเกษตรกรไดรับ 

- ตามเปาหมาย 

 

- ไมนอยกวารอยละ 80 

 

 

- ไมนอยกวารอยละ 80 

 

- ระดับมาก 

- รอยละ 98.91 (ผาน) 

 

- รอยละ 70.37 (ไมผาน) 

 

 

- รอยละ 64.96 (ไมผาน) 

 

- ระดับมากท่ีสุด (ผาน) 

4. ผลลัพธ    

4.1 องคความรูสำหรับ

การปรับเปลี่ยน 

- ระดับความเขาใจองคความรู 

ดานการปรับเปลี่ยนการผลติ    

ของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 

- ระดับความเขาใจองคความรู

บัญชีตนทุนอาชีพของเกษตรกร   

ท่ีเขารวมโครงการ 

- รอยละของเกษตรกรท่ีนำความรู

ท่ีไดรับไปใชประโยชน 

- ระดับมาก 

 

 

- ระดับมาก 

 

 

- ไมนอยกวารอยละ 80  

- ระดับมาก (ผาน) 

 

 

- ระดับมาก (ผาน) 

 

 

- รอยละ 70.35 (ไมผาน)  
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ตารางท่ี 4.24 ผลการประเมินตามตัวช้ีวัด (ตอ) 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑ ผลการประเมิน 

4.2 การปรับเปลีย่น

กิจกรรมการผลิต 

- รอยละเกษตรกรท่ีนำปจจัย   

การผลิตท่ีไดรับการสนับสนุน  ไป

ใชประโยชน 

- รอยละเกษตรกรไดรับปจจัย  

การผลิตอยางเพียงพอ 

- ไมนอยกวารอยละ 80 

 

 

- ไมนอยกวารอยละ 80 

 

- รอยละ 96.54 (ผาน) 

 

 

- รอยละ 57.00 (ไมผาน) 

 

4.3 ผลผลิต - ความเห็นดานคณุภาพผลผลติ - ระดับมาก - ระดับมาก (ผาน) 

4.4 การตลาด - รอยละของเกษตรกรท่ีมีตลาด

รองรับผลผลิต 

- ไมนอยกวารอยละ 80 - รอยละ 83.55 (ผาน) 

 - จำนวนชองทางการจำหนาย

ผลผลติ (กรณเีกษตรกรจำหนาย

ผลผลติ) 

- เพ่ิมข้ึนอยางนอย 1 

ชองทาง 

- เทาเดิม (ไมผาน) 

4.5 ผลตอบแทน - รอยละของผลตอบแทนสุทธิ     

ท่ีเพ่ิมข้ึนของเกษตรกรท่ีเขารวม

โครงการ 

- รอยละของเกษตรกรท่ีเขารวม

โครงการมผีลตอบแทนสุทธิเพ่ิมข้ึน

เมื่อเทียบกับกอนการปรับเปลี่ยน

การผลิต 

- ไมนอยกวารอยละ 5 

 

- ไมนอยกวารอยละ 80 

 

- มากกวารอยละ 5 

(ผาน) 

 

- รอยละ 60.37 (ไมผาน) 

4.6 ความยั่งยืน - รอยละของเกษตรกรท่ีคาดวา  

จะปรับเปลี่ยนอยางตอเน่ือง 

- รอยละของเกษตรกรท่ีคาดวา  

จะเพ่ิมพ้ืนท่ีปรับเปลี่ยน 

- ไมนอยกวารอยละ 90 

 

- ไมนอยกวารอยละ 30 

- รอยละ 88.64 (ไมผาน) 

 

- รอยละ 27.78 (ไมผาน) 

5. ทัศนคติและความพึงพอใจ 

5.1 เกษตรกร - ความพึงพอใจของเกษตรกรตอ

ภาพรวมโครงการ การปรับเปลี่ยน 

การถายทอดความรู ตอปจจยัการ

ผลิตท่ีไดรับ และผลตอบแทน 

- ระดับมาก - ระดับมาก (ผาน) 

5.2 เจาหนาท่ี - ความพึงพอใจของเจาหนาท่ี    

ตอการใช Agri – Map 

- ความพึงพอใจของเจาหนาท่ี    

ตอแนวทางการบริหารจัดการเขต

เกษตรเศรษฐกิจระดับภาค และ

การวิเคราะหดานเศรษฐกิจสินคา

เกษตร 

- ระดับมาก 

 

- ระดับมาก 

- ระดับมาก (ผาน) 

 

- ระดับปานกลาง      

(ไมผาน)  

  



 



 

บทท่ี 5 

สรุปและขอเสนอแนะ 

5.1 สรุป 

โครงการบริหารจัดการการผลิตสินคาเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Zoning 

by Agri-Map) เปนโครงการตามนโยบายที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ภายใตยุทธศาสตรเกษตร

และสหกรณ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) ยุทธศาสตรที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐาน

สินคาเกษตร มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) บริหารจัดการพื้นที่เหมาะสมนอย (S3) และไมเหมาะสม (N) ใหไดรับการ

ปรับเปลี่ยนการผลิตใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ สังคม และเศรษฐกิจ 2) สงเสริม สนับสนุน จูงใจ ใหเกษตรกร

ปรับเปลี่ยนการผลิตทางการเกษตรในพื้นที่เหมาะสมนอย (S3) และพื้นที่ไมเหมาะสม (N) และ 3) เพื่อให

เกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหลังจากการปรับเปลี่ยนการผลิต โดยมีกรมพัฒนาที่ดินเปน

หนวยงานรับผิดชอบหลัก บูรณาการรวมกับหนวยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยปงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 กระทรวงเกษตรและสหกรณไดรับจัดสรรงบประมาณสำหรับดำเนินโครงการ 433.82 ลานบาท  

(ไมรวมการยางแหงประเทศไทย) ผลการเบิกจาย 321.29 ลานบาท คิดเปนรอยละ 74.06 ของงบประมาณ    

ท่ีไดรับจัดสรร 

ดังนั้น เพื่อใหทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน รวมถึงปญหาและอุปสรรค   

จึงตองมีการประเมินผลโครงการ ซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ไดรับงบประมาณสำหรับประเมินผล

โครงการฯ ที่ดำเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยรวบรวมขอมูลจากเกษตรกรที่เขารวมโครงการ        

ที ่ปรับเปลี ่ยนการปลูกขาวเปนกิจกรรมอื ่นที ่มีความเหมาะสมกับพื ้นที ่ 5 กิจกรรม ไดแก 1) ประมง               

2) พืชอาหารสัตว 3) หมอน 4) พืชเศรษฐกิจอ่ืน และ 5) เกษตรผสมผสาน รวมท้ังสิ้น 462 ราย และเจาหนาท่ี

หนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่ รวมถึงขอมูลผลการดำเนินงาน นำมาวิเคราะหโดยใชแนวคิดการประเมินผล   

เชิงตรรกะ (Logic Model) เปนกรอบในการประเมิน 4 องคประกอบไดแก ปจจัยนำเขา กระบวนการ ผลได 

และผลลัพธ รวมถึงการวัดทัศนคติและความพึงพอใจตอโครงการ ซึ่งผลการประเมินผลโครงการจะเปน

ประโยชนตอผูบริหารหนวยงานท่ีเก่ียวของ ใชเปนขอมูลในการประกอบการตัดสินใจในการพัฒนาปรับปรุงการ

ดำเนินโครงการตอไป โดยสามารถสรุปผลการประเมินได ดังนี้ 

1) การบรรลุวัตถุประสงคของโครงการเพื่อบริหารจัดการพื้นที่เหมาะสมนอย (S3) และไมเหมาะสม 

(N) ใหไดรับการปรับเปลี่ยนการผลิตใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ สังคม และเศรษฐกิจ โดยในการดำเนิน

โครงการมีการพัฒนาขอมูลสารสนเทศแผนท่ีเกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) เพ่ือใชเปนขอมูล

กำหนดพื้นที่เปาหมายในการเขารวมโครงการและขอมูลสินคาทางเลือกเพื่อประกอบการตัดสินใจปรับเปลี่ยน

กิจกรรมการผลิต พบวา เจาหนาที่หนวยงานที่เกี่ยวของรอยละ 76.67 ใชระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหาร

จัดการเชิงรุกในการวางแผนกำหนดพ้ืนท่ีท่ีเขารวมโครงการดวยตนเอง สวนเจาหนาท่ีอีกรอยละ 23.33 ไมไดใช

แผนที่ดวยตนเองโดยตรงแตทำการตรวจสอบพื้นที่รวมกับสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด นอกจากนี้ สำนักงาน
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เศรษฐกิจการเกษตรไดจัดทำแนวทางการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจระดับภาค และการวิเคราะหดาน

เศรษฐกิจสินคาเกษตรระดับจังหวัดเพื่อเปนทางเลือกสำหรับปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ไมเหมาะสม

ตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก เพ่ือเสนอทางเลือกการผลิตพืชหรือการดำเนินกิจกรรมท่ี

เหมาะสมกับการแบงเขตความเหมาะสมพื้นที่ ทั้งระดับภาคและระดับจังหวัด ใหหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นท่ี

ไดนำไปใชประโยชนในการแนะนำทางเลือกใหกับเกษตรกร จากการสำรวจ พบวา เจาหนาท่ีรอยละ 38.10 นำ

แนวทางการบริหารจัดการสินคาเกษตรรายจังหวัด มาประยุกตใชในการสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิต 

ทั้งนี้ การนำแนวทางดังกลาวมาใชประโยชนยังไมมากเทาที่ควร เนื่องจากเจาหนาที่ในพื้นท่ีไมทราบวามีการ

จัดทำแนวทางดังกลาว  

ในการดำเนินโครงการยังไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคในการบริหารจัดการพื้นที่เหมาะสมนอย 

(S3) และไมเหมาะสม (N) ใหไดรับการปรับเปลี่ยนการผลิตใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เนื่องจากยังไมสามารถ

จูงใจใหเกษตรกรเขารวมโครงการเพื่อปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่เหมาะสมนอย (S3) และไมเหมาะสม (N) ไดตาม

จำนวนเปาหมายที่กำหนด โดยสามารถดำเนินการได 386,651.35 ไร จากเปาหมาย 620,255 ไร คิดเปน   

รอยละ 62.34 ของเปาหมาย จำแนกเปน 1) ปรับเปลี่ยนการปลูกขาวในพ้ืนท่ีไมเหมาะสม 170,616.55 ไร จาก

เปาหมาย 250,255.00 ไร คิดเปนรอยละ 77.46 ของเปาหมาย โดยเกษตรกรที่เขารวมโครงการปรับเปลี่ยน

พ้ืนท่ีปลูกขาวเปนกิจกรรมอ่ืน ไดแก ประมง 5,000 ไร พืชอาหารสัตว 95,008.80 ไร ปลูกหมอน 1,862.75 ไร 

จัดทำระบบอนุรักษดินและน้ำ 55,841.00 ไร พืชทางเลือกอ่ืน 4,577 ไร การปรับเปลี่ยนการผลิตในเขตปฏิรูป

ที่ดินเปนเกษตรผสมผสาน 8,327 ไร และ 2) ปรับเปลี่ยนการปลูกยางพาราในพื้นที่ไมเหมาะสม โดยการโคน

ตนยางที่มีอายุมากใหผลผลิตนอยเปนการปลูกแทนดวยยางพันธุดีและไมยืนตนชนิดอื่น 216,034.80 ไร จาก

เปาหมาย 400,000 ไร คิดเปนรอยละ 54.01 ของเปาหมาย โดยพบวา เกษตรกรรอยละ 35.15 ปรับเปลี่ยน

เต็มพื้นที่ รอยละ 42.58 ปรับเปลี่ยนบางสวน เฉลี่ย 2.68 ไรตอราย และ รอยละ 22.27 ยังไมไดปรับเปลี่ยน 

เนื่องจากไดรับการปรับเปลี่ยนพื้นที่อนุรักษดินและน้ำ เพื่อเตรียมเปนแหลงน้ำสำหรับการปรับเปลี่ยนการผลิต

ในปถัดไปจึงยังไมไดปรับเปลี่ยน รวมถึงเกษตรกรรอน้ำฝนสำหรับการปรับเปลี่ยน 

2) การบรรลุว ัตถุประสงคในการสงเสริม สนับสนุน จูงใจ ใหเกษตรกรปรับเปลี ่ยนการผลิต            

ทางการเกษตร ในพื้นที่เหมาะสมนอย (S3) และพื้นที่ไมเหมาะสม (N)  สามารถดำเนินการไดตามเปาหมาย 

โดยหนวยงานท่ีเกี่ยวของในพื้นที่ดำเนินการถายทอดความรูใหกับเกษตรกรที่เขารวมโครงการ เพื่อเปนการ

สงเสริมใหเกษตรกรมีความรูในการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิต เชน การผลิต ดูแลรักษาพืช การตลาด      

การจัดทำบัญชีตนทุนอาชีพ เฉลี่ยหนวยงานละ 1 – 2 หลักสูตร ใหแกเกษตรกรท่ีปรับเปลี่ยนครบตามเปาหมาย  

ทั้ง 5 กิจกรรม ไดแก ประมง พืชอาหารสัตว หมอน พืชเศรษฐกิจอื่น และเกษตรผสมผสาน โดยเกษตรกรท่ีได

เขารวมการอบรมถายทอดความรูการปรับเปลี่ยนการผลิต หลังจากท่ีไดรับการถายทอดความรูแลวมีความรู

เพ่ิมข้ึนเปนระดับมาก นอกจากนี้บางหนวยงานไดรับจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนปจจัยการผลิตบางสวน 

ครบท้ัง 5 กิจกรรม โดยเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ รอยละ 98.91 ไดรับการสนบัสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิต

จากหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังในรูปแบบการจัดทำระบบอนุรักษดินและน้ำ รวมถึงปจจัยการผลิตบางสวนสำหรับ
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ดำเนินกิจกรรมใหม สวนเกษตรกรอีกรอยละ 1.09 ไมไดรับการสนับสนุน เนื ่องจากบางหนวยงานไมมี

งบประมาณสำหรับกิจกรรมสนับสนุนปจจัยการผลิตหรือไดรับงบประมาณสำหรับสนับสนุนปจจัยการผลิต    

แตไมเพียงพอ  

3) บรรลุวัตถุประสงคขอ 3 โดยเกษตรกรที่เขารวมโครงการ มีรายไดเพิ่มขึ้น จากเดิมกอนเขารวม

โครงการ เกษตรกรไดรับผลตอบแทนสุทธิจากการปลูกขาว (ปเพาะปลูก 2561/2562) 721.57 บาทตอไรตอป 

เมื ่อปรับเปลี ่ยนเปนกิจกรรมที ่มีความเหมาะสมกับพื ้นท่ีทั ้ง 5 กิจกรรมแลวมีผลตอบแทนเพิ ่มขึ ้น ดังนี้           

1) การเลี้ยงปลาเพิ่มขึ้น 286.82 บาทตอไรตอป 2) พืชอาหารสัตวเพิ่มขึ้น 285.87 บาทตอไรตอป 3) หมอน

เพิ่มขึ้น 2,696.36 บาทตอไรตอป 4) พืชเศรษฐกิจ (ออยโรงงาน) เพิ่มขึ้น 1,408.12 บาทตอไรตอป และ        

5) เกษตรผสมผสาน เฉพาะการปลูกพืชผักซึ่งสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไดแลวเพิ่มขึ้น 643.74 บาทตอไรตอป 

โดยมีมูลคาผลตอบแทนสุทธิท่ีเกิดข้ึนท้ังสิ้น 193,112,231.42 บาท  

4) ความพึงพอใจ เกษตรกรที่เขารวมโครงการที่ไดทำการปรับเปลี่ยนการปลูกขาวเปนกิจกรรมอ่ืน     

ที่เหมาะสมกับพื้นที่และไดรับผลผลิตแลวมีความพึงพอใจตอคุณภาพผลผลิตที่ไดรับในระดับมาก และพึงพอใจ

ตอผลตอบแทนที่ไดรับในระดับมากที่สุด โดยเห็นวา ผลผลิตที่ไดรับมีคุณภาพและผลตอบแทนที่ไดรับดีกวา 

การผลิตขาว สามารถลดรายจายการซ้ืออาหารสัตว และลดคาอาหารสำหรับบริโภคในครัวเรือน  

5.2 ขอคนพบ 

1) ขอมูลระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) สำหรับใชในการวางแผนป 2562 

บางจังหวัดยังไมไดรับการปรับปรุงใหเปนปจจุบัน ไมตรงกับสภาพพื้นที่จริง เชน ขอมูลพื้นที่เพาะปลูกของ

เกษตรกร 

2) เกษตรกรยังใชประโยชนจากระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) ไมมาก

เทาที่ควร เนื่องจากเกษตรกรสวนใหญขาดความชำนาญในการใชอุปกรณ และขาดแคลนอุปกรณที่เหมาะสม 

ในการใชงาน 

3) หนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่สวนใหญยังไมทราบวาสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรไดจัดทำแนวทาง 

การบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจระดับภาค และวิเคราะหดานเศรษฐกิจสินคาเกษตรระดับจังหวัด  

4) การจัดสรรงบประมาณคอนขางลาชา บางพื้นที่ไมสามารถสนับสนุนปจจัยการผลิตไดทันเวลากับชวง  

ท่ีเกษตรตองการปรับเปลี่ยน และงบประมาณในบางพ้ืนท่ีไมเพียงพอสำหรับจัดหาปจจัยการผลิต 

5) เกษตรกรที่เขารวมโครงการประสบปญหาเรื่องน้ำในการเพาะปลูก เลี้ยงปลา จากทั้งสาเหตุฝนทิ้งชวง 

ไมมีแหลงน้ำสำรอง และลักษณะของพื้นที่ไมสม่ำเสมอทำใหพื้นที่ของเกษตรกรไมสามารถกักเก็บน้ำไดดี

เทาท่ีควร ทำใหขาดน้ำในชวงระหวางการเพาะปลูกหรือเลี้ยงปลา  
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6) เกษตรกรที ่ปรับเปลี ่ยนการปลูกขาวเปนขาวโพดเลี ้ยงสัตว ไดรับผลตอบแทนสุทธินอยกวาขาว 

เนื่องจากผลผลิตเสียหายจากศัตรูพืช และเกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนเปนการปลูกออยโรงงานประสบปญหาราคา

จำหนายผลผลิตตกต่ำ 

5.3 ขอเสนอแนะ 

1) หนวยงานท่ีรับผิดชอบในการจัดทำและปรับปรุงขอมูลควรปรับปรุงขอมูลในระบบแผนที่เกษตรเพ่ือ 

การบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) ใหครบถวนและเปนปจจุบันอยูเสมอ เพ่ือใหการวางแผนกำหนดพ้ืนท่ีหรือ

การนำขอมูลไปประยุกตใชถูกตอง ตรงกับความเปนจริงในพ้ืนท่ี 

2) กรมพัฒนาที่ดินรวมทั้งหนวยงานรวมบูรณาการ ควรผลักดันใหเกษตรกรใชระบบแผนที่เกษตรเพ่ือ     

การบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) ใหมากขึ้น เชน เนนเกษตรกรรุนใหมหรือเกษตรกรที่มีความชำนาญ     

ในการใชเทคโนโลยีอุปกรณสื่อสาร เพื่อใหเกษตรกรใชประโยชนจากระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการ

เชิงรุก (Agri-Map) มากข้ึน หรือสนับสนุนคอมพิวเตอรสำหรับการใชงานสวนรวม โดยอาจติดตั้งไวท่ีศูนยเรียนรู

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรใหกับเกษตรกรหรือผูที ่สนใจสามารถเขามาใชงานไดโดยไมเสีย

คาใชจาย หรือภาครัฐชวยสนับสนุนคาใชจายครึ่งหนึ่งในการซ้ืออุปกรณหรือคาสัญญาณอินเตอรเน็ต  

3) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ควรมีการประชาสมัพันธใหหนวยงานในพื้นท่ีทราบอยางทั่วถึงเกี่ยวกับ

แนวทางการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจระดับภาค และการวิเคราะหดานเศรษฐกิจสินคาเกษตรระดับ

จังหวัด เพื่อใหเจาหนาที่หนวยงานที่เกี่ยวของสามารถใชเปนขอมูลประกอบการการตัดสินใจเปนทางเลือก    

ในการปรับเปลี่ยนใหกับเกษตรกร อยางไรก็ตามควรมีการปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยอยูเสมอ  

4) หนวยงานที่ไดรับงบประมาณในการสนับสนุนปจจัยการผลิต ควรมีการวางแผนการดำเนินงาน หรือ

ดำเนินงานใหสอดคลองกับชวงเวลาการเริ่มปรับเปลี่ยนของเกษตรกร เนื่องจากสวนใหญเกษตรกรที่เขารวม

โครงการมีแหลงน้ำสำหรับทำการเกษตรเพียงแหลงเดียว โดยสวนใหญเปนน้ำฝน หากการสนับสนุนปจจัยการ

ผลิตไมทันตอชวงเวลาที่ฤดูฝนจะมาถึง อาจทำใหเกษตรกรไมสามารถดำเนินกิจกรรมการใหม หรือผลผลิต

เสียหายหรือไมไดผลผลิตดีเทาท่ีควร 

5) กรมสงเสริมสหกรณควรสงเสริมและสนับสนุนการรวมกลุมการผลิตและผลักดันใหสหกรณเขามา       

มีบทบาทเพื่อรวมกันจำหนายผลผลิตสินคาหลังจากการปรับเปลี่ยน เพื่อเปนการเพิ่มชองทางการจำหนาย

ผลผลิตใหเกษตรกรอีกทางหนึ่ง 

6) กรมสงเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ควรเนนย้ำการถายทอดความรูใหเกษตรกรในการปองกัน

และแกไขปญหาการระบาดของศัตรูพืชในขาวโพดเลี้ยงสัตว และติดตามสถานการณการระบาดอยางใกลชิด 

เพ่ือใหเกิดความเสียหายนอยท่ีสุดและปองกันการระบาดตอเนื่องไปยังพ้ืนท่ีอ่ืน 
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ตารางผนวกท่ี 1 ผลตอบแทนสุทธิขาว ปเพาะปลูก 2561/62 และ ออยโรงงาน ปเพาะปลูก 2562/63 

หนวย:บาทตอไรตอป 

รายการ ขาว ออยโรงงาน 

1. ตนทุนผันแปร           2,868.33          9,219.51  

2. ตนทุนคงท่ี             906.74          1,406.95  

3. ตนทุนรวม           3,775.06        10,626.46  

4. ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร)             451.30        13,900.00  

5. ราคาท่ีเกษตรกรขายได (บ./กก.)                9.96               0.92  

6. มูลคาผลผลิตตอไร (บาท)           4,496.63        12,756.15  

7. ผลตอบแทนสุทธิตอไร (บาท)             721.57          2,129.69  

ท่ีมา : จากการสำรวจ    
ตารางผนวกท่ี 2 ผลตอบแทนสุทธิขาว ปเพาะปลูก 2561/62 และ เกษตรผสมผสานปเพาะปลูก 2562/63 

  หนวย:บาทตอไรตอป 

รายการ ขาว เกษตรผสมผสาน 

1. ตนทุนผันแปร           2,868.33  816.01  

2. ตนทุนคงท่ี             906.74     15.87 

3. ตนทุนรวม           3,775.06          831.89 

4. ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร)             451.30            109.86  

5. ราคาท่ีเกษตรกรขายได (บ./กก.)                9.96              20.00  

6. มูลคาผลผลิตตอไร (บาท)           4,496.63          2,197.20  

7. ผลตอบแทนสุทธิตอไร (บาท)             721.57  1,365.31  

ท่ีมา : จากการสำรวจ      
ตารางผนวกท่ี 3 ผลตอบแทนสุทธิขาว ปเพาะปลูก 2561/62 และ พืชอาหารสัตว ปเพาะปลูก 2562/63 

  หนวย:บาทตอไรตอป 

รายการ ขาว พืชอาหารสัตว 

1. ตนทุนผันแปร           2,868.33          3,511.69  

2. ตนทุนคงท่ี             906.74              36.61  

3. ตนทุนรวม           3,775.06          3,548.30  

4. ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร)             451.30          2,318.83  

5. ราคาท่ีเกษตรกรขายได (บ./กก.)                9.96               1.96  

6. มูลคาผลผลิตตอไร (บาท)           4,496.63          4,555.74  

7. ผลตอบแทนสุทธิตอไร (บาท)             721.57          1,007.44  

ท่ีมา : จากการสำรวจ   
ตารางผนวกท่ี 4 ผลตอบแทนสุทธิขาว ปเพาะปลูก 2561/62 และ ประมง ปเพาะปลูก 2562/63 
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  หนวย:บาทตอไรตอป 

รายการ ขาว ประมง 

1. ตนทุนผันแปร           2,868.33          6,068.75  

2. ตนทุนคงท่ี             906.74                  -    

3. ตนทุนรวม           3,775.06          6,068.75  

4. ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร)             451.30            123.14  

5. ราคาท่ีเกษตรกรขายได (บ./กก.)                9.96              57.47  

6. มูลคาผลผลิตตอไร (บาท)           4,496.63          7,077.15  

7. ผลตอบแทนสทุธิตอไร (บาท)             721.57          1,008.39  

ท่ีมา : จากการสำรวจ      
ตารางผนวกท่ี 5 ผลตอบแทนสุทธิขาว ปเพาะปลูก 2561/62 และ หมอนไหม ปเพาะปลูก 2562/63 

   
  หนวย:บาทตอไรตอป 

รายการ ขาว หมอนไหม 

1. ตนทุนผันแปร            2,868.33   1,863.66  

2. ตนทุนคงท่ี              906.74   451.64  

3. ตนทุนรวม            3,775.06   2,315.29  

4. ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร)              451.30   1,051.97  

5. ราคาท่ีเกษตรกรขายได (บ./กก.)                 9.96   5.45  

6. มูลคาผลผลิตตอไร (บาท)            4,496.63   5,733.26  

7. ผลตอบแทนสุทธิตอไร (บาท)              721.57   3,417.96  

 ท่ีมา : จากการสำรวจ    
 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ภาคผนวกที่ 3 

แบบสอบถาม 
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แบบสัมภาษณเจาหนาท่ี เพ่ือประเมินผล 

โครงการบริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรมตามแผนท่ีการเกษตรเชิงรุก (Zoning by Agri-Map)  

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ชือ่ผูสัมภาษณ...............................................................วันท่ีเก็บขอมูล ว/ด/ป.........../.............../2563 

หนวยงาน  1) พด.  2) กสก.  3) กวก.  4) มม.  5) ปศ.  6) ปม.  7) ส.ป.ก.  8) อ่ืนๆ ระบุ ... 

ขอมูลท่ัวไป 

1. เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ นาย/นาง/นางสาว..............................................................................................................  

ตำแหนง ................................................................................. เบอรติดตอ ............................................................... 

หนวยงาน ............................................................................... จังหวัด .....................................................................  

ท่ีอยู............................................................................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

ขอมูลโครงการ 

2. จำนวนหนวยงานท่ีรวมบูรณาการในจังหวดัจำนวน ………………….. หนวยงาน ไดแก 

   กรมพัฒนาที่ดนิ  กรมวิชาการเกษตร  กรมปศุสัตว  กรมสงเสริมการเกษตร   กรมหมอนไหม  

   สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพือ่เกษตรกรรม      กรมสงเสริมสหกรณ      กรมตรวจบัญชีสหกรณ       

   สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  อ่ืน ๆ ..................................... 

3. งบประมาณ 

3.1 งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร .......................................... บาท เบิกจาย ....................................................บาท 

3.2 ความเพียงพอ (เม่ือเทียบกับปริมาณงาน)  1) เพียงพอ    2) ไมเพียงพอ   

3.3 ความทันเวลาของงบประมาณ (เมื่อเทียบกับกรอบระยะเวลาปฏิบัติงาน) 

  1) ทันเวลา    2) ลาชา ควรมาในเดือน ...................................... 

4. การสนับสนุนปจจัยการผลิตใหเกษตรกรในการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ี 

4.1 ปจจัยการผลิตท่ีสนับสนุนใหแกเกษตรกร เปาหมาย ......................... ราย ผลการดำเนินงาน................ราย 

กิจกรรม 
เปาหมาย ผลการดำเนินงาน 

หนวย 

หากไมเปนไป 

ตามเปาหมาย

เน่ืองจาก.. จำนวน จำนวน 

 1. พันธุพืช พันธุปลา ไดแก     

     

     

* การสอบถามความเห็น/ทัศนคติ : คะแนนเต็ม 5 คะแนน  

คาคะแนน   1 ความเห็น/ทัศนคติ ท่ีเห็นดวย นอยท่ีสุด กับประเด็นท่ีถาม 
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กิจกรรม 
เปาหมาย ผลการดำเนินงาน 

หนวย 

หากไมเปนไป 

ตามเปาหมาย

เน่ืองจาก.. จำนวน จำนวน 

 2. สารปรับปรุงดิน ปุย ไดแก     

     

     

 3. วัสดุอุปกรณอ่ืน ๆ ไดแก     

     

     

4.2 ความทันเวลาของการสนับสนุนปจจัยการผลิตเมื่อเทียบกับแผนการดำเนนิงาน  

 1) ทันเวลา    2) ลาชา เนื่องจาก ...................................... 

5. การถายทอดเทคโนโลยีใหเกษตรกร และความเหมาะสมของหลักสูตร (1 นอยท่ีสุด – 5 มากท่ีสุด) 

หลักสูตร 

เปาหมาย  

(จำนวน) 

ผลการดำเนินงาน 

(จำนวน) 
ความเหมาะสม

ของหลักสูตร 
เหตุผล 

คน คร้ัง คน คร้ัง 

 1. การผลิต ดูแลรักษา       

 2. การตลาด       

 3. การทำบัญชี       

 4. การใช Agri-Map       

 5. อ่ืนๆ ไดแก 

........................ 

      

6. การวางแผนการดำเนินงาน 

6.1 ทาน/หนวยงานของทานไดนำ Agri – Map มาใชในการวางแผนการดำเนินงานปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีหรือไม 

 1) ใช  ผานทาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)  

 1) Agri – Map Online .......................... คร้ัง (ในป 62) 

ผานอุปกรณ  1)  PC/คอมพิวเตอรตั้งโตะ  

  2) โทรศัพท/Tablet (ผานเว็บบราวเซอร) 

  3) อ่ืน ๆ ระบุ ..................................... 

 2) Agri-Map Mobile (Application) .......................... คร้ัง (ในป 62) 

 2) ไมใช (ขามไปขอ) 6.5 เนื่องจาก .......................................................................................... 

6.2 ขอมูลท่ีใช ไดแก (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 1) ขอมูลพื้นฐาน  

 2) พื้นที่เพาะปลูกในชัน้ความเหมาะสมตาง ๆ   

 3) ชั้นความเหมาะสมของที่ดิน  

 4) เขตความเหมาะสมการเพาะเลี้ยงสัตวนำ้    

 5) แหลงน้ำ   

 6) ที่ตั้งโรงงาน แหลงรับซื้อ      

 7) ขอมูลเกษตรกร      

 8) อ่ืนๆ ไดแก ......................        
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6.3 ความคิดเห็นตอ Agri-Map 

ประเด็น 

ระดับความพงึพอใจ 

ระบุเหตุผล ทุกระดับ นอยท่ีสุด         มากท่ีสุด 

1 2 3 4 5 

1) ความถ่ีในการใช         

 1) Agri – Map Online  

 

     ....................................................................... 

....................................................................... 

 2) Agri-Map Mobile      ....................................................................... 

....................................................................... 

2) ความสะดวกในการใช       

 1) Agri – Map Online  

 

     ....................................................................... 

....................................................................... 

 2) Agri-Map Mobile      ....................................................................... 

....................................................................... 

3) ความทันสมัยของขอมูล       

 1) Agri – Map Online  

 

     ....................................................................... 

....................................................................... 

 2) Agri-Map Mobile      ....................................................................... 

....................................................................... 

4) ความครบถวนของขอมูล       

 1) Agri – Map Online  

 

     ....................................................................... 

....................................................................... 

 2) Agri-Map Mobile      ....................................................................... 

....................................................................... 

5) ความถูกตองของขอมูล       

 1) Agri – Map Online  

 

     ....................................................................... 

....................................................................... 

 2) Agri-Map Mobile      ....................................................................... 

....................................................................... 

6) ประโยชนทีไ่ดรับจากการใช        

 1) Agri – Map Online  

 

     ....................................................................... 

....................................................................... 

 2) Agri-Map Mobile      ....................................................................... 

....................................................................... 
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ประเด็น 

ระดับความพงึพอใจ 

ระบุเหตุผล ทุกระดับ นอยท่ีสุด         มากท่ีสุด 

1 2 3 4 5 

7) การใช Agri-Map บนอุปกรณสื่อสาร

เคลื่อนที่ ในพื้นที ่

      

 1) Agri – Map Online  

 

     ....................................................................... 

....................................................................... 

 2) Agri-Map Mobile      ....................................................................... 

....................................................................... 

8) ความพึงพอใจตอ Agri-Map โดยรวม      ....................................................................... 

....................................................................... 

 

6.4 ปญหา อุปสรรค ในการใช Agri – Map  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6.5 ทานทราบหรือไมวา สศก. ไดจัดทำแนวทางการบริหารจัดการสินคาเกษตรระดับภาค/จังหวัด 

 1) ทราบ  

 2) ไมทราบ  

6.6 หนวยงานของทานไดนำแนวทางการบริหารจัดการสินคาเกษตรระดับภาค/จังหวัด (ของ สศก.)   

มาประยุกตใชในการวางแผนการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีในจังหวัดของทานหรือไม 

 1) ใช  ระดับภาค  ระดับจังหวัด  อยางไร 

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................  

 2) ไมใช เนื่องจาก (ขามไปขอ 7.) 

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................  

6.7 ขอมูลท่ีใช ไดแก  

 1) ดานการผลิต  2) ดานการตลาด  3) ดานอ่ืนๆ ไดแก............................................................ 
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6.8 ความคิดเห็นตอแนวทางการบริหารจัดการสินคาเกษตรระดับภาค/จังหวัด (ของ สศก.)   

ประเด็น 

ระดับความพงึพอใจ 
ระบุเหตุผล ทุกระดับ 

นอยที่สุด         มากทีสุ่ด 

1 2 3 4 5  

1) ความถ่ีในการใช        ....................................................................... 

....................................................................... 

2) ความสะดวกในการใช       ....................................................................... 

....................................................................... 

3) ความทันสมัยของขอมูล      ....................................................................... 

....................................................................... 

4) ความครบถวนของขอมูล      ....................................................................... 

....................................................................... 

5) ความถูกตองของขอมูล      ....................................................................... 

....................................................................... 

6) ระดับความสอดคลองของแนวทางการ

บริหารจดัการสินคาเกษตรระดับภาค/จังหวัด 

กับปริมาณการผลติ และความตองการของ

ตลาดในพ้ืนท่ี 

     ....................................................................... 

....................................................................... 

5) ประโยชนท่ีไดรับจากการใช       ....................................................................... 

....................................................................... 

7) ความพึงพอใจตอ แนวทางการบริหารจดัการ

สินคาเกษตรระดับภาค/จังหวัด (ของ สศก.)  

โดยรวม 

     ....................................................................... 

....................................................................... 

 

6.9 ทานเห็นดวยกับแนวทางการบริหารจัดการสินคา ทุกสินคาหรือไม 

 1) เห็นดวยทุกสินคา      

 2) ไมเห็นดวย ไดแก สินคา..................................................... เนื่องจาก……………………………………………….ควรเปน

แบบใด....................................................... 

6.10 ปญหา อุปสรรค ในการใช แนวทางการบริหารจัดการสินคาเกษตรระดับภาค/จังหวัด 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6.11 ขอเสนอแนะในการจัดทำแนวทางการบริหารจัดการสินคาเกษตรระดับภาค/จังหวัด 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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6.12 ขอเสนอแนะในการนำแนวทางไปใชประโยชนกับโครงการฯ อยางท่ัวถึง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. การชี้แจงรายละเอียดโครงการ 

7.1 หนวยงานของทานไดมีการจัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการแกเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของหรือไม  

 1) มี   จำนวนครั้งท่ีจัดประชุม    เปาหมาย ............................. ครั้ง 

         ผลการดำเนินงาน ............................. ครั้ง 

เปนรายละเอียดเรื่อง (กรุณายกตัวอยาง)  ................................................................ 

 2) ไมมี 

7.2 ทานไดเขารวมการประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการหรือไม    

 1) เขารวม  2) ไมไดเขารวม เนื่องจาก ............................... 

7.3 หลังจากการชี้แจงรายละเอียดโครงการแลว ทานมีความเขาใจในรายละเอียดของโครงการหรือไม   

 1) ไมเขาใจ ไดแก เร่ือง ....................................................   

 2) เขาใจ ระดับ (1 นอยที่สุด – 5 มากที่สุด) .............................. 

8. การประชาสัมพันธ 

8.1 ทานประชาสัมพันธรายละเอียดโครงการใหเกษตรกรทราบทางชองทางใดบาง 

1)  สื่อบุคคล ไดแก   

 เจาหนาท่ีเกษตร  .................. ครั้ง 

 ผูนำชุมชน .................. ครั้ง  

 อ่ืนๆ ไดแก ............................................. จำนวน ................... ครั้ง 

2)  สื่อโสตทัศน ไดแก   โทรทัศน  .................. ครั้ง 

 วิทยุ .................. ครั้ง 

 ปายประกาศ .................. ครัง้ 

 Facebook .................. ครั้ง 

 Line .................. ครั้ง 

 อ่ืนๆ ไดแก ....................................  

จำนวน .................. ครั้ง 

3)  อ่ืนๆ ไดแก.......................... จำนวน .................. ครั้ง 

9. ความเหมาะสมของเง่ือนไขและข้ันตอนการรับสมัครเกษตรกร ................ (เต็ม 5 คะแนน) เหตุผล..... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 



81 

 

10. ผลการดำเนินงาน 

10.1 จำนวนเกษตรกรและพ้ืนท่ีท่ีไดรับการปรับเปลี่ยน (ปงบประมาณ พ.ศ.2562) 

ชนิดผลผลิต

เดิม 

เปาหมาย จำนวนท่ีสมัคร ผานคุณสมบัติ ปรับเปลี่ยนแลว เปน.... 

ไร ราย ไร ราย ไร ราย ชนิดสนิคาใหม ไร ราย 

1. ขาว       1.   

       2.   

       3.   

       4.   

       5.    

2. อ่ืนๆ        1.   

ไดแก       2.   

       3.   

       4.   

       5.    

รวม          

10.2 กิจกรรมท่ีสนับสนุนใหเกษตรกร (ถามี) 

ชนิดผลผลิต

เดิม 

กิจกรรม เปาหมาย ผลการดำเนินงาน ปรับเปลี่ยนแลว เปน.... 

ไร ราย ไร ราย ชนิดสนิคาใหม ไร ราย 

1. ขาว 1. จัดทำระบบ

อนุรักษดินและน้ำ 

    1. 

2. 

3. 

  

 2. สนับสนุนบอจิ๋ว     1. 

2. 

3. 

  

 3. ปรับพ้ืนท่ี     1. 

2. 

3. 

  

 4. อ่ืน ๆ ...............     1. 

2. 

3. 

  

2. อ่ืนๆ 

ไดแก ... 

1. จัดทำระบบ

อนุรักษดินและน้ำ 

    1. 

2. 

3. 

  

 2. สนับสนุนบอจิ๋ว 

 

 

 

    1. 

2. 

3. 
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ชนิดผลผลิต

เดิม 

กิจกรรม เปาหมาย ผลการดำเนินงาน ปรับเปลี่ยนแลว เปน.... 

ไร ราย ไร ราย ชนิดสนิคาใหม ไร ราย 

 3. ปรับพ้ืนท่ี     1. 

2. 

3. 

  

 4. อ่ืน ๆ ...............      1. 

2. 

3. 

  

 

11. ปญหา และขอเสนอแนะในการดำเนินโครงการ/วิธีการแกปญหา 

รายการ (ปญหา/ขอจำกัด) ขอเสนอแนะ/วิธีการแกปญหา(ถามี) 

1. การถายทอดความรูเพื่อการปรับเปลี่ยน  

   1.1 สถานที่ ............................................................ 

.................................................................................... 

.................................................................................... 

.................................................................................... 

   1.2 องคความรู/การถายทอด................................. 

.................................................................................... 

.................................................................................... 

.................................................................................... 

   1.3 วัสดุ อุปกรณ ……………………………………………. 

…………………………………………………………………………… 

.................................................................................... 

.................................................................................... 

   1.4 ชวงเวลาในการจัด............................................ 

.................................................................................... 

.................................................................................... 

.................................................................................... 

   1.5 อ่ืนๆ ………………………………………………………… .................................................................................... 

2. การสนับสนุนปจจัย   

   2.1 ประเภท ........................................................... 

.................................................................................... 

.................................................................................... 

.................................................................................... 

   2.2 ความพอเพียง ................................................. 

................................................................................... 

.................................................................................... 

.................................................................................... 

   2.3 ระยะเวลา........................................................ 

................................................................................... 

.................................................................................... 

.................................................................................... 

3. การนำความรูไปใชในพืน้ทีป่รับเปลี่ยน 

................................................................................... 

 

.................................................................................... 

4. ขอจำกัดของพื้นที่เกษตรกร 

................................................................................... 

 

..................................................................................... 
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รายการ (ปญหา/ขอจำกัด) ขอเสนอแนะ/วิธีการแกปญหา(ถามี) 

5. การจัดการผลผลิตในสินคาทีป่รับเปลี่ยน

.................................................................................... 

 

..................................................................................... 

6. การดำเนินงานตามโครงการฯ.............................. 

.................................................................................... 

.................................................................................... 

.................................................................................... 

7. ปญหาอ่ืนๆ .............................................................. .................................................................................... 

   

------------------------------ 

ขอขอบคุณท่ีสละเวลาใหขอมูล 

ศูนยประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

โทร./โทรสาร 0 2579 0507 
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แบบสัมภาษณเกษตรกร เพ่ือประเมินผล 

โครงการบริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) ปงบประมาณ 2562 
 

โดย ศูนยประเมินผล สศก.    ชื่อผูสัมภาษณ.....................................................วันท่ีเก็บขอมูล ว/ด/ป.........../.............../2563 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

1.1 ช่ือ   สกุล  

 

1.2 เลขท่ีบัตรประจำตัวประชาชน               

 

1.3 อาย ุ(ป)   

 

1.4 เพศ   หญิง = 1, ชาย = 2 

 

1.5 ท่ีอยู  บานเลขท่ี  หมูท่ี  หมูบาน  

 ตำบล   อำเภอ  

 จังหวัด   รหัสจังหวัด    

 โทร  
 

 รหัส  จังหวัด รหัส จังหวัด รหัส จังหวัด รหัส จังหวัด 

 010 เชียงราย 180 เลย 470 นครนายก 560 สมุทรสาคร 

 020 พะเยา 190 หนองบัวลำภู 480 ปราจีนบุร ี 570 นครปฐม 

 030 ลำปาง 200 อุดรธาน ี 490 ฉะเชิงเทรา 580 กาญจนบุรี 

 040 ลำพูน 210 หนองคาย 500 สระแกว 590 ราชบุรี 

 050 เชียงใหม 220 สกลนคร 510 จันทบุรี 600 สมุทรสงคราม 

 060 แมฮองสอน 230 นครพนม 520 ตราด 610 เพชรบรุี 

 070 ตาก 770 บึงกาฬ 530 ระยอง 620 ประจวบคีรีขันธ 

 090 สุโขทัย 310 มหาสารคาม 540 ชลบุร ี 630 ชุมพร 

 100 แพร 320 รอยเอ็ด 550 สมุทรปราการ 640 ระนอง 

 110 นาน 330 กาฬสินธุ 370 สระบุรี 650 สุราษฎรธานี 

 120 อุตรดิตถ 340 ขอนแกน 380 ลพบุร ี 660 พังงา 

 130 พิษณุโลก 290 สุรินทร 390 สิงหบุรี 670 ภูเก็ต 

 080 กำแพงเพชร 300 บุรีรัมย 400 ชัยนาท 680 กระบี่ 

 140 พิจิตร 350 ชัยภูมิ 410 สุพรรณบุรี 700 นครศรีธรรมราช 

 150 นครสวรรค 360 นครราชสีมา 420 อางทอง 690 ตรัง 

 160 อุทัยธาน ี 240 มุกดาหาร 430 พระนครศรีอยุธยา 710 พัทลุง 

 170 เพชรบูรณ 250 ยโสธร 440 นนทบุร ี 720 สงขลา 

   260 อำนาจเจริญ 450 กรุงเทพมหานคร 730 สตูล 

   270 อุบลราชธานี 460 ปทุมธาน ี 740 ปตตาน ี

   280 ศรีสะเกษ   750 ยะลา 

       760 นราธิวาส 

  

ประมง 
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1.6 ระดับการศึกษาสูงสุด  ไมสำเร็จการศึกษา = 0,ประถมตน = 4, ประถมปลาย = 6, มัธยมตน = 9, มัธยมปลาย/

ปวช. = 12, ปวส. = 14, ปริญญาตรี = 16, ปริญญาโท = 18, ปริญญาเอก = 22 
 

1.7 อาชีพหลัก  ในภาคเกษตร: เกษตรกร = 1, รับจางเกษตร = 2 

นอกภาคเกษตร: รับจางนอกภาคเกษตร = 3, ทำงานประจำ = 4, ธุรกิจสวนตัว = 5 

ไมมีงานทำ: เรียนหนังสือ = 6, วางงาน/แมบาน = 7, คนชรา/ผูพิการ = 8 
 

1.8 ประสบการณทำการเกษตร (ป)  
 

1.9 จำนวนสมาชิกในครัวเรือน (คน)    

 จำนวนแรงงานในครัวเรือน (คน)   จำนวนแรงงานในภาคเกษตร (คน)  
 

1.10 ที่ดินในการถือครอง (ถามทุกแปลง)      

 
รายการ ของตนเอง (ไร) เชา (ไร) ทำฟรี (ไร) 

ชลประทาน 

(ใน=1, นอก=2) 
แหลงน้ำที่ใช 

 ในภาคเกษตร 

 0) ที่เขารวมโครงการ      

 1) ที่นา      

 2) ที่พืชไร      

 3) ที่สวนผลไม/ไมยืนตน      

 4) ที่สวนผัก/สมุนไพร      

 5) ที่ไมดอก/ไมประดับ      

 
6) ที่เล้ียงสัตวเปนโรงเรือน/ 

โรงเล้ียง/คอกสัตว 
     

 
7) ที่ทุงหญาเล้ียงสัตว/ปลูกหญา

เล้ียงสัตว 
     

 8) ที่เพาะเล้ียงประมง      

 9) ฟารม/เกษตรผสมผสาน      

 นอกภาคเกษตร 

 10) ที่ปลูกบานเรือนอยูอาศัย      

 11) ที่รกรางวางเปลา      

 12) หวย/หนอง/คลอง/บึง/สระ      

 13) ปาถือครอง      

 แหลงน้ำที่ใช 

น้ำฝน = 1, ชลประทาน = 2, สูบเองจากแหลงธรรมชาติ = 3, บอ/สระ/บาดาล ของตนเอง = 4, โครงการเอกชน/ราชการ   สูบจากแหลง

ธรรมชาติ = 5, กลุม/สถาบัน สูบจากแหลงธรรมชาติ = 6, ซ้ือจากผูใชบริการ/ประปา = 7 
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1.11 การมีสวนรวมในโครงการ/นโยบายของรัฐ  มีสวนรวม = 1, ไมมสีวนรวม = 2 

 1) ศูนยการเรียนรู

การเพ่ิมประสิทธิภาพ

การผลิตสินคาเกษตร 

(ศพก.) 

 3) การบริหาร

จัดการน้ำ 

 5) Zoning by 

Agri-Map 
 

7) มาตรฐานสินคา

เกษตร GAP/

เกษตรอินทรีย 

 

 2) ระบบสงเสริม

เกษตรแบบแปลง

ใหญ 

 4) แผนการผลิต

ขาวครบวงจร 

 6) ธนาคารสินคา

เกษตร 

 8) โครงการสงเสริม

เกษตรทฤษฎีใหม 

 

 9) ยกระดับคณุภาพ

มาตรฐานสินคา

เกษตร 

 10) รักษาระดับ

ปริมาณและ

คุณภาพขาว 

 11) เกษตร

ผสมผสาน 

 12) สงเสริมการ

หยุดเผาในพ้ืนท่ี

เกษตร 

 

 13) ปองกันและ

กำจัดโรคใบดางมัน

สำปะหลัง 

 14) สงเสริมและ

พัฒนาแหลง

ทองเท่ียววิถีเกษตร 

     

 

 คำจำกัดความแบบสอบถามเพ่ือสนับสนุนโครงการสำรวจขอมูลเกษตรกร สำหรับการประเมินผล 

1. อาชีพหลัก หมายถึง อาชีพหลักเกษตรกร โดยยึดตามการใชเวลาสวนใหญไปในการทำกิจกรรมตาง ๆ       

ที่เกี่ยวของกับอาชีพนั้น ๆ เปนหลัก หากในกรณีที่มีการใชเวลาที่เทากันหรือก้ำกึ่งกันใหยึดตามการไดรับ

รายไดท่ีมากกวาของอาชีพนั้น ๆ เปนหลักแทน 

2. ที่ดินในการถือครอง หมายถึง การถือครองที่ดินของเกษตรกรทุกผืนและทุกแปลง ที่ถือครองอยูและการ

เขาไปใชประโยชนในแตละประเภท โดยไมคำนึงถึงกรรมสิทธิ์ที่แทจริงของพื้นที่ดินนั้น ๆ ซึ่งอาจเปนของ

ตนเอง     ท่ีเชาผูอ่ืน และท่ีไดทำฟรี โดยยึดตามปเพาะปลูก 2562/63  

3. การใสจำนวนไร ใหใสเปนจำนวนทศนิยมเทานั้น เชน 4 ไร 2 งาน ใหกรอก “4.50” เปนตน 

 

1.12 การเปนสมาชิกกลุมเกษตรกร 

1)  ไมเปนสมาชิกกลุม (0)     2)  เปนสมาชิกกลุม (1) ช่ือกลุม ....................................... 

 

 

 

 

 

 

 

* การสอบถามความเห็น/ทัศนคติ: คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

คาคะแนน   1 ความเห็น/ทัศนคติ ท่ีเห็นดวย นอยท่ีสุด กับประเด็นท่ีถาม 

คาคะแนน 5 ความเห็น/ทัศนคติ ท่ีเห็นดวย มากท่ีสุด กับประเด็นท่ีถาม 
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สวนท่ี 2 กิจกรรมภายใตโครงการ  

2.1  การรับรูรับทราบรายละเอียดโครงการ 

 2.1.2 ทานทราบวามีโครงการจากชองทางใด 

1)  สื่อบุคคล ไดแก   เจาหนาท่ีเกษตร   ผูนำชุมชน   อ่ืนๆ ไดแก .................... 

2)  สื่อโสตทัศน ไดแก   โทรทัศน    วิทยุ    Facebook 

     Line    อ่ืนๆ ไดแก .................................... 

3)  อ่ืนๆ ไดแก ..................................... 

2.1.1 ทานทราบรายละเอียดเก่ียวกับโครงการหรือไม  1) ทราบ  2) ไมทราบ (ขามไปขอ 2.2) 

2.1.3 ทานเขาใจรายละเอียดโครงการหรือไม  1) ไมเขาใจ  2) เขาใจ ระดับใด ระบุ .......... คะแนน (1 นอยท่ีสุด – 5 มากท่ีสุด) 

** 2.2 พ้ืนท่ีเขารวมโครงการ (พ้ืนท่ีเหมาะสมเลก็นอยหรือไมเหมาะสมสำหรับปลูกขาว) จำนวน.........................  ไร โดย 

 1)  ทราบวาเปน  

  1.1) พ้ืนท่ีเหมาะสมเล็กนอย (S3) จำนวน ............................ ไร 

  1.2) พ้ืนท่ีไมเหมาะสม (N) จำนวน ............................ ไร 

2)  ไมทราบวาเปนพ้ืนท่ี S3 หรือ N 

**    3) ประสบการณปลูกขาว ........ ป 

**    4) ลักษณะพ้ืนท่ีแปลงท่ีเขารวมโครงการ  1) ท่ีดอน  2) ท่ีราบลุม  3) ท่ีราบเชิงเขา 

2.3 พ้ืนท่ีผลิตสินคาเกษตรใหม (ประมง) จำนวน .............. ไร ไดแก  

2.4 เจาหนาท่ีไดแนะนำทางเลือกในการปรับเปลี่ยนการผลิต เพ่ือประกอบการตัดสินใจเลือกผลิตสินคาเกษตรชนิดใหมหรือไม  

 (1) แนะนำ       (2) ไมไดแนะนำ 

2.5 การสนับสนนุปจจัยในการปรับเปลี่ยนการผลิต (พ้ืนท่ีท่ีเขารวมโครงการ) 

1) ทานไดรับ ปจจัยสนับสนุนเพ่ือการปรับเปลี่ยนการผลิตหรือไม (เฉพาะท่ีไดรับจากหนวยงานท่ีรับผดิชอบ)  

   (1) ไมไดรับ (ขามไปขอ 2.6)       (2) ไดรับ  ไดแก  .......  
ชนิดปจจยัการผลิต จำนวน หนวย 

 1. พันธุปลา พันธุสัตวน้ำ ไดแก   

1)    

2)    

3)   

 2. สารปรับปรุงบำรุงดิน / ปุย / พนัธุปุยพืชสด ไดแก   

1)    

2)    

3)   

 3. อุปกรณอื่นๆ เชน กระชังเล้ียงปลา    

1)    

2)    

3)   

 4. อื่นๆ เชน ส่ือการสอน แผนพับ สมุด การสงเสริมการตลาด   

1)    

2)    
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    2)  ปจจัยการผลิตท่ีทานไดรับสนับสนุน ตามขอ 1) เพียงพอหรือไม  

 (1) เพียงพอ    (2) ไมเพียงพอ เพราะ         

3) ทานนำปจจัยท่ีไดรับสนับสนุน ตามขอ 1) ไปใชประโยชนแลวหรอืยัง  

 (1) นำไปใชประโยชนแลว  (1.1) ใชไดท้ังหมดแลว   (1.2) ใชไดบางสวน เพราะ    
 (2) ยังไมไดนำไปใชประโยชน เพราะ         

4) ชวงเวลาท่ีไดรับปจจัยการผลิต ทันกับชวงเวลาท่ีตองการปลูก/เลีย้งสัตว หรือไม 

 (1) ทันเวลา    (2) ลาชา 

5) ปจจัยการผลิตท่ีไดรับตามขอ 1) มีคุณภาพอยางไร (ใหคะแนน 1 นอยท่ีสุด – 5 มากท่ีสุด) .................... คะแนน เพราะ 

..................................................................................................................................................................................................... 
6) ทานคิดวาปจจัยสนับสนุนท่ีไดรบัมีความเหมาะสมกับการดำเนินกิจกรรมใหมมากนอยเพียงใด (1 นอยท่ีสุด – 5 มากท่ีสุด)  

................คะแนน เพราะ.............................................................................................................................................................. 

2.6 การอบรมหรือถายทอดความรู  

1) เร่ืองการปรับเปลี่ยนการผลิต 

**  1.1) ทานไดรับการถายทอดความรูเรื่อง การปรับเปลี่ยนการผลติใหเหมาะสมหรือไม  

 (1) ไดรับ   (2) ไมไดรับ [ขามไปขอ 2)] 

1.2) ทานมีความรูเรื่องการปรับเปลี่ยนการผลติใหเหมาะสม อยางไร (ใหคะแนน 1-5)  

(1) กอนอบรม .......................................... คะแนน 

(2) หลังอบรม .......................................... คะแนน 

หากนอยลง เพราะ             

1.3) หลังอบรม หรือไดรับการถายทอดความรูตามขอ 1.1) แลว ทานไดนำความรูท่ีไดรับไปใชหรือไม 

 (1)  นำไปใช  ระดับการใชประโยชน ระบุ (1 นอยท่ีสุด – 5 มากท่ีสุด) ............................... 
 อยางไร                                  

 (2)  ไมไดนำไปใช  เน่ืองจาก                    

1.4) หลักสูตรท่ีอบรมเหมาะสมระดับใด (ใหคะแนน 1-5) ........................... คะแนน 

2) การแบงเขตความเหมาะสมในการผลิตสินคาเกษตร 4 ระดับ (Zoning) 
S1 เหมาะสมสูง - ไมมีขอจำกัดในการปลูก    S2 เหมาะสมปานกลาง - มขีอจำกัดเล็กนอยแกไขได 

S3 เหมาะสมเล็กนอย - มีขอจำกัดที่แกไขไดยาก ตองลงทุนสูง N ไมเหมาะสม - มีขอจำกัดทีแ่กไขไมได หรือตองลงทุนสูงมาก 

2.1) ทานไดรับการถายทอดความรูเรื่อง การแบงเขตความเหมาะสมฯ หรือไม  
 (1) ไดรับ      (2) ไมไดรับ [ขามไปขอ 3)] 

2.2) ทานมีความรูเรื่องการแบงเขตความเหมาะสมในการผลติสินคาเกษตร 4 ระดับ (Zoning) อยางไร (ใหคะแนน 1-10) 
(1) กอนอบรม .......................................... คะแนน 

(2) หลังอบรม .......................................... คะแนน 

หากนอยลง เพราะ             
2.3) หลงัอบรม/ไดรับการถายทอดความรูตามขอ 2.1) แลว ทานไดนำความรูท่ีไดรับไปใชหรือไม 
 (1)  นำไปใช  ระดับการใชประโยชน ระบุ (1 นอยท่ีสุด – 5 มากท่ีสุด) ............................... 
 อยางไร                                  

 (2)  ไมไดนำไปใช  เน่ืองจาก                    

3)  เร่ืองการทำบัญชีตนทุนอาชพี 
3.1) ทานไดรับการอบรมการทำบัญชีตนทุนอาชีพหรือไม   
 (1) ไดรับ      (2) ไมไดรับ (ขามไปสวนท่ี 3) 

3.2) ทานมีความรูเรื่องการทำบัญชีตนทุนอาชีพ อยางไร (ใหคะแนน 1-5) 
(1) กอนอบรม .......................................... คะแนน 

(2) หลังอบรม .......................................... คะแนน 
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หากนอยลง เพราะ             
 3.3) หลังอบรม/ไดรับการถายทอดความรูตามขอ 3.1) แลว ทานไดนำความรูท่ีไดรับไปใชหรือไม 
 (1)  นำไปใช  (1.1) ทำบัญชีแลว     (1.2) สอน/แนะนำผูอ่ืนใหทำ  (3) อ่ืนๆ   
 (2)  ไมไดนำไปใช  เน่ืองจาก         

4) Agri – Map Online  

4.1) ทานรูจัก/เคยไดยินเก่ียวกับ Agri – Map Online (แผนท่ีการเกษตรเชิงรุก) หรือไม 

 (1)  ไมรูจัก/ไมเคยไดยิน (ขามไปสวนท่ี 3) 

 (2)  รูจัก /เคยไดยิน จาก   (1) เจาหนาท่ีกระทรวงเกษตรฯ      (2) เพ่ือนบาน/ญาติ    

   (3) ผูนำชุมชน                (4) อ่ืน ๆ ระบุ ............... 

4.2) หากรูจัก/เคยไดยิน ทานเคยใช Agri – Map Online หรือไม     

 (1)  ไมเคย เน่ืองจาก (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 (1) ไมมีอุปกรณ (โทรศัพทเคลื่อนท่ี/Tablet)       (2) ไมมสีัญญาณอินเตอรเน็ต    

 (3) ไมมีความรูเก่ียวกับการใชงาน/ขอมูล Agri-Map           (4) ตนเองไมสะดวกใชงาน เชน อายุมาก  

 (5) คิดวา Agri – Map ไมมีขอมูลท่ีตนเองสนใจ          (6) อ่ืน ๆ ระบุ .................................. 

 (2)  เคยใช  จำนวน ................ ครั้ง  

4.3) ขอมูลท่ีใช ไดแก  

 1) ขอมูลพ้ืนฐาน  

 2) พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความเหมาะสมตาง ๆ   

 3) ช้ันความเหมาะสมของท่ีดิน  

 4) เขตความเหมาะสมการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ    

 5) แหลงน้ำ   

 6) ท่ีตั้งโรงงาน แหลงรับซื้อ      

 7) ขอมูลเกษตรกร      

 8) อ่ืนๆ ไดแก ......................  

4.4) ความเห็นตอ Agri – Map Online (1 นอยท่ีสุด – 5 มากท่ีสดุ) 

1) ความสะดวกในการใช  ............. คะแนน เพราะ ............................................................................................... 

2) ความทันสมัยของขอมูล  ............. คะแนน เพราะ ............................................................................................... 

3) ความครบถวนของขอมูล  ............. คะแนน เพราะ ............................................................................................... 

4) ความถูกตองของขอมูล  ............. คะแนน เพราะ ............................................................................................... 

5) ประโยชนท่ีไดรับจากการใช  ............. คะแนน เพราะ ............................................................................................... 

6) การใช Agri-Map บนอุปกรณสื่อสารเคลื่อนท่ีในพ้ืนท่ี ............. คะแนน เพราะ ............................................................... 

7) ความพึงพอใจตอ Agri-Map โดยรวม ............. คะแนน เพราะ ............................................................................................ 

4.5) ขอเสนอแนะตอ Agri – Map / ขอมูลท่ีควรเพ่ิมเตมิใน Agri-Map 

..............................................................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................................................  

สวนท่ี 3  ผลได/ผลลัพธจากการปรับเปลี่ยน 
3.1 การปรับเปลี่ยนการผลิต 

1) ทานตัดสินใจเขารวมโครงการ เพราะอะไร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 (1) ผลผลิตขาวต่ำ                           (5) พ้ืนท่ีไมเหมาะสมปลูกขาว                                                

 (2) ผลผลิตขาวคณุภาพต่ำ     (6) ขาดแหลงน้ำ  

 (3) ตนทุนขาวสูง                (7) ตองการเพ่ิมรายได     

 (4) ราคาขาวต่ำ        (8) อ่ืนๆ ระบุ …………………….     

**  2) ทานมีประสบการณในการดำเนินกิจกรรมท่ีปรบัเปลีย่น มากอนหรือไม  1) ไมมี  2) มี มากอนแลว ....................... ป 
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3) สินคาชนิดใหม เกิดการปรับเปลี่ยนในพ้ืนท่ีเดิมหรือไม อยางไร  
 (1) เกิดการปรับเปลี่ยน เตม็พ้ืนท่ี   

 (2) เกิดการปรับเปลี่ยนบางสวน จำนวน .... ไร เน่ืองจาก .................................................................................. 
 (3) ไมเกิดการปรบัเปลีย่น โดย  

 3.1)  เกษตรกรนำปจจัยท่ีไดรบัไปใชในพ้ืนท่ีอ่ืน 

 3.2)  ไดรับการปรับเปลีย่นเปนพ้ืนท่ีอนุรักษดินและน้ำ 

 3.3)  อ่ืน ๆ ระบุ ........................................................................ 

4) หลังจากปรับเปลี่ยนแลวมีปญหาหรือไม       ไมมี         มี คือ .................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................................................  

5) ทานไดรับผลผลิตจากการปรับเปลี่ยนแลวหรือยัง  
 (1) ไดรับผลผลิตท้ังหมดแลว   
 (2) ไดรับผลผลิตบางสวน เน่ืองจาก.....................................................................................................................  
 (3) ยังไมไดรับผลผลติ  เน่ืองจาก......................................................................................................................... 

** 6) ในการปรับเปลีย่นการผลติ ทานใชเงินทุนจากแหลงใด (รวมรอยละ 100) 

 1) ของตนเอง รอยละ .................... 

 2) กูยืม  รอยละ ......................  

 จาก   2.1) ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร  

   2.2) ผูจำหนายปจจัยการผลิต/ผูรบัซื้อผลผลิต  

   2.3) ญาติ/เพ่ือนบาน 

   2.4) ธนาคารอ่ืน ๆ .................................................. 

   2.5) อ่ืน ๆ ระบุ .......................................................
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3.2 การผลิต สินคาเดิม (ขาว) ใชขอมูลป 62  

1) แปลงท่ีใหขอมูลมีพ้ืนท่ี   ไร  
2) ชื่อพันธุท่ีปลูก     ชนิดของขาวท่ีปลูก   ขาวเหนียว  ขาวเจา 
3) ตนทุนการผลิต ท่ีใชในแปลงท่ีใหขอมูลท้ังหมด 

ตนทุนปจจัยการผลิต 
รายการ  

 
หนวย 

1. ของตนเอง/ ไดฟรี/ ผลิตเอง 2. ซ้ือ/ เหลือจากการใชครั้งที่ผานมา 
มูลคารวม 

(บาท) 
ปริมาณ
ทั้งหมด 

ราคา 
(บาท/หนวย) 

มูลคา(บาท) ปริมาณ
ทั้งหมด 

ราคา 
(บาท/หนวย) 

มูลคา 
(บาท) 

1. เมล็ดพันธุ กก.        

2. ปุย         

   2.1 ปุยอินทรีย : มูลไก 

เปด สุกร โคกระบอื อื่นๆ  
กก. 

       

   2.2 ปุยชีวภาพ          

       - ชนิดเม็ด กก.        

       - ชนิดน้ำ ลิตร        

   2.3 ปุยเคมี (@50 กก.)         

    - ปุยสูตร กระสอบ        

    - ปุยสูตร กระสอบ        

      -  ปุยยูเรีย : (46-0-0) กระสอบ        

   2.4 ปุยชนิดอื่น  กระสอบ        

      -  ปุยผสม (เคมี+

ชีวภาพ+อินทรีย) /  

(เคมี+อินทรีย)  

กระสอบ 

       

      -  ปุยหมัก กระสอบ        

      -  น้ำหมกั ลิตร        

      -  ฮอรโมน (นำ้/ผง) ซอง        

ซีซี        

ลิตร        

3. สารเคมีกำจดัวชัพืช         

   3.1 ยาคุมหญา กก.        

 ลิตร        

 ขวด        

   3.2 ยาฆาหญา กก.        

 ลิตร        

 ขวด        

4. สารปองกันและกำจัดศัตรูพืช        

  4.1 ยาปองกันกำจัดโรค/ กก. /        

เชื้อรา ลิตร /        

 

 
ขวด 

       

  4.2 ยาฆาแมลง หนอน  กก. /        

เพล้ีย ลิตร /        

 

 

ขวด 
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ตนทุนปจจัยการผลิต 
รายการ  

 
หนวย 

1. ของตนเอง/ ไดฟรี/ ผลิตเอง 2. ซ้ือ/ เหลือจากการใชครั้งที่ผานมา 
มูลคารวม 

(บาท) 
ปริมาณ
ทั้งหมด 

ราคา 
(บาท/หนวย) 

มูลคา(บาท) ปริมาณ
ทั้งหมด 

ราคา 
(บาท/หนวย) 

มูลคา 
(บาท) 

  4.3 ศัตรูพืชอื่นๆ: หอย ปู  กก. /        
หนู ลิตร /        
 ขวด        
5. สารเคมีอ่ืนๆ และวัสดุ
ปรับปรุงดิน          

   5.1 สารปรับปรุงดิน 
 

 ลิตร  

 กก. 

       

   5.2 ปูนมารล  ลิตร  

 กก. 

       

   5.3 ปูนขาว  ลิตร  

 กก. 

       

   5.4 อื่นๆ...................  ลิตร  

 กก. 

       

6. คาเชา (รวมทั้งแปลง)  บาท        

7. ภาษีทีด่ิน บาท        

8. อ่ืนๆ (ระบุ)................ ..........        

 

ตนทุนแรงงาน 
 

รายการ 

 

1. แรงงานของตนเอง หรือ แรงงานทีม่าทำโดยไมตอง

จายคาแรงงาน 
2. จางแรงงาน 3. จาง 

(1) 
คร้ังที่
ทำ 

(2) 
คนที่
ทำ 

(3) 
ใช

เวลา 

(4)* 
คา

น้ำมัน 

(5) 
อัตรา

คาแรงใน
พื้นที่ 

(6) 
รวม 

คาแรง 
งาน 

(1) 
คร้ังที่ทำ 

(2) 
คนที่
ทำ 

(3) 
ใช

เวลา 

(4)* 
คาน้ำมัน 

(5) 
อัตรา

คาแรงใน
พื้นที ่

(6) 
รวม 

คาแรง 
งาน 

เครื่องจักร 
รวมทัง้
แปลง 

(คร้ัง) (คน/
คร้ัง) 

(ชม./
คร้ัง) 

(บาท) (บาท/
คน/วัน) 

(บาท) (คร้ัง) (คน/
คร้ัง) 

ชม. (บาท) (บาท/คน/
วัน) 

(บาท) (บาท) 

1. คาเตรียมดิน
แปลงปลูก 

             

   1.1 ไถคร้ังที่ 1              

   1.2 ไถคร้ังที่ 2              

   1.3 ไถคร้ังที่ 3              

2. คาปลูก              

  2.1 ปลูก (หวาน /
เคร่ือง) 

             

  2.2 ปลูกซอม              

3. คาดูแลรักษา              

  3.1 ใสปุย              

  3.2 ฉีดยากำจัด
วัชพืช: ฆาหญา 
คุมหญา 

             

  3.3 ฉีดสาร
ปองกันและกำจัด
ศัตรูพืช (เชื้อรา 
หนอน เพล้ีย ปู 
หอย หนู) 
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ตนทุนแรงงาน 
 

รายการ 

 

1. แรงงานของตนเอง หรือ แรงงานทีม่าทำโดยไมตอง

จายคาแรงงาน 
2. จางแรงงาน 3. จาง 

(1) 
คร้ังที่
ทำ 

(2) 
คนที่
ทำ 

(3) 
ใช

เวลา 

(4)* 
คา

น้ำมัน 

(5) 
อัตรา

คาแรงใน
พื้นที่ 

(6) 
รวม 

คาแรง 
งาน 

(1) 
คร้ังที่ทำ 

(2) 
คนที่
ทำ 

(3) 
ใช

เวลา 

(4)* 
คาน้ำมัน 

(5) 
อัตรา

คาแรงใน
พื้นที ่

(6) 
รวม 

คาแรง 
งาน 

เครื่องจักร 
รวมทัง้
แปลง 

(คร้ัง) (คน/
คร้ัง) 

(ชม./
คร้ัง) 

(บาท) (บาท/
คน/วัน) 

(บาท) (คร้ัง) (คน/
คร้ัง) 

ชม. (บาท) (บาท/คน/
วัน) 

(บาท) (บาท) 

  3.4 สารปรับปรุง
บำรุงดิน 

             

  3.5 ถอนหญา /
ตัดหญา 

             

  3.6 สูบน้ำ              

  3.7 อื่นๆ               

4. คาเก็บเก่ียว
ผลผลิต 

             

  4.1 เกี่ยว              

  4.2 ขนไปสี/ขาย              

  4.3 นวด/สี              

  4.4 ตาก              

5. อื่นๆ 
(ระบุ)........... 

             

*เวลา 1 วัน = 8 ชั่วโมง 

4) การเก็บเกี่ยว ปริมาณผลผลิต และการจำหนายของแปลงท่ีใหขอมูล ขาว 

4.1) การเก็บเก่ียว   � 1) เก็บเก่ียวได จำนวน ................... ไร ผลผลิตเฉลีย่ตอไร............................กก.  

ถาหากไดผลผลตินอย เพราะ........................................................................................................................ 

2) ไมไดเก็บเก่ียวจำนวน....................ไร เพราะ................................................................................................... 

4.2) การกระจายผลผลติ  

รายการ หนวย จำนวน 
ราคา 

(บาท/กก.) 
รวมมูลคา 

(บาท) 
 1) จำหนาย กก.    
 2) รอการจำหนาย กก.    
 3) บริโภค/ใชในครัวเรือน กก.     
 4) ทำพันธุ กก.     
 5) คาเชา กก.    
 6) อ่ืนๆ (ระบุ)  ............... กก.    

รวม กก.    
 

3.3 การผลิต สินคาใหม (ประมง)  เขารวมโครงการป 2562 

1) แปลงท่ีใหขอมูลมีพ้ืนท่ี  ไร  

2) เร่ิมเลี้ยง   เดือน  ป   3) ใหผลผลิตเมื่อ .................เดือน...................... ป  

4) จำนวน รุน ท่ีจับปลาไดแลวในป 2562    รุน 

5) บอเลี้ยงปลาท่ีเขารวมโครงการเปนบอท่ีขุดใหม หรือมีบอเดิมอยูแลว 

 (1) ชุดใหม บอมีขนาด กวาง x ยาว x ลึก ...........x...............x.............. เมตร 

       ตนทุนในการขุดบอ 

 (1.1) เกษตรกรลงทุนขุดบอเอง มีตนทุน จำนวน ........................ บาท 
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 (1.2) เปนบอจากโครงการขุดแหลงน้ำในไรนานอกเขตชลประทาน ขนาดความจุ 1,260 ลูกบาศกเมตร (บอจิ๋ว พด.) 

 (2) มีบออยูแลว บอมีขนาด กวาง x ยาว x ลึก ...........x...............x.............. เมตร 

       ตนทุนในการขุดบอ 

 (1.1) เกษตรกรลงทุนขุดบอเอง มีตนทุน จำนวน ........................ บาท 

 (1.2) เปนบอจากโครงการขุดแหลงน้ำในไรนานอกเขตชลประทาน ขนาดความจุ 1,260 ลูกบาศกเมตร (บอจิ๋ว พด.) 

6) ตนทุน การผลิต ประมง ในป 2562 ของแปลงท่ีใหขอมูล 

                             รุนท่ี 1 

6.1) ตนทุนปจจัยการผลิต

รายการ  

 

หนวย 

ของตนเอง/ ไดฟรี/ ผลิตเอง ซ้ือ/ เหลือจากการใชครั้งที่ผานมา 

มูลคารวม 

(บาท) 

ปริมาณ

ทั้งหมด 

ราคา 

(บาท/

หนวย) 

มูลคา 

(บาท) 

ปริมาณ

ทั้งหมด 

ราคา 

(บาท/หนวย) 

มูลคา 

(บาท) 

1. พันธุ ตัว        
2. ปูนมารล  กก.        
3. อาหารเลีย้งปลา กก.        

4. คาเชา (รวมทั้งแปลง)  บาท        

5. คาภาษีทีด่ิน  บาท        

6. อ่ืนๆ (ระบุ)................ ..........        
 

6.2) ตนทุน

แรงงาน 
 

รายการ 

 

1. แรงงานของตนเอง หรือ แรงงานทีม่าทำโดยไมตอง

จายคาแรงงาน 
2. จางแรงงาน 3. จาง 

4. มูลคา

รวม 

(1) 

คร้ัง

ที่ทำ 

(2) 

คนที่

ทำ 

(3) 

ใช

เวลา 

(4)* 

คา

น้ำมัน 

(5) 

อัตรา

คาแรง

ในพื้นที่ 

(6) 

รวม 

คาแรง 

งาน 

(1) 

คร้ังที่

ทำ 

(2) 

คนที่

ทำ 

(3) 

ใช

เวลา 

(4)* 

คา

น้ำมัน 

(5) 

อัตรา

คาแรงใน

พื้นที ่

(6) 

รวม 

คาแรง 

งาน 

เครื่องจักร 

รวมทั้ง

แปลง 

 

(คร้ัง) (คน/

คร้ัง) 

(ชม./

คร้ัง) 

ลิตร (บาท/

คน/

วัน) 

(บาท) (คร้ัง) (คน/

คร้ัง) 

ชม. ลิตร (บาท/

คน/วัน) 

(บาท) (บาท) (บาท) 

1. คาดูแล

รักษา   
              

2. คาขนสง

อาหารเลีย้งปลา 
              

3. คาเก็บเก่ียว

ผลผลิต 
              

  3.1จับปลา               

  3.2 ขนสงไป

จำหนาย/กิน 
              

4. อ่ืนๆ 

(ระบุ)........... 
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                        รุนท่ี 2 

6.3) ตนทุนปจจัยการผลิต

รายการ  

 

หนวย 

ของตนเอง/ ไดฟรี/ ผลิตเอง ซ้ือ/ เหลือจากการใชครั้งที่ผานมา 

มูลคารวม 

(บาท) 

ปริมาณ

ทั้งหมด 

ราคา 

(บาท/

หนวย) 

มูลคา 

(บาท) 

ปริมาณ

ทั้งหมด 

ราคา 

(บาท/หนวย) 

มูลคา 

(บาท) 

1. พันธุ ตัว        
2. ปูนมารล  กก.        
3. อาหารเลีย้งปลา กก.        

4.  อ่ืนๆ (ระบุ)................ ..........        
 

 

6.4) ตนทุน

แรงงาน 
 

รายการ 

 

1. แรงงานของตนเอง หรือ แรงงานทีม่าทำโดยไมตอง

จายคาแรงงาน 
2. จางแรงงาน 3. จาง 

4. มูลคา

รวม 

(1) 

คร้ัง

ที่ทำ 

(2) 

คนที่

ทำ 

(3) 

ใช

เวลา 

(4)* 

คา

น้ำมัน 

(5) 

อัตรา

คาแรง

ในพื้นที่ 

(6) 

รวม 

คาแรง 

งาน 

(1) 

คร้ังที่

ทำ 

(2) 

คนที่

ทำ 

(3) 

ใช

เวลา 

(4)* 

คา

น้ำมัน 

(5) 

อัตรา

คาแรงใน

พื้นที่ 

(6) 

รวม 

คาแรง 

งาน 

เครื่องจักร 

รวมทั้ง

แปลง 

 

(คร้ัง) (คน/

คร้ัง) 

(ชม./

คร้ัง) 

ลิตร (บาท/

คน/

วัน) 

(บาท) (คร้ัง) (คน/

คร้ัง) 

ชม. ลิตร (บาท/

คน/วัน) 

(บาท) (บาท) (บาท) 

1. คาดูแล

รักษา   
              

2. คาขนสง

อาหารเลีย้งปลา 
              

3. คาเก็บเก่ียว

ผลผลิต 
              

  3.1จับปลา               
  3.2 ขนสงไป

จำหนาย/กิน 
              

4. อ่ืนๆ 

(ระบุ)........... 
              

 

รุนท่ี 3 

6.5) ตนทุนปจจัยการผลิต

รายการ  

 

หนวย 

ของตนเอง/ ไดฟรี/ ผลิตเอง ซ้ือ/ เหลือจากการใชครั้งที่ผานมา 

มูลคารวม 

(บาท) 

ปริมาณ

ทั้งหมด 

ราคา 

(บาท/

หนวย) 

มูลคา 

(บาท) 

ปริมาณ

ทั้งหมด 

ราคา 

(บาท/หนวย) 

มูลคา 

(บาท) 

1. พันธุ ตัว        
2. ปูนมารล  กก.        
3. อาหารเลีย้งปลา กก.        

4.  อ่ืนๆ (ระบุ)................ ..........        
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6.6) ตนทุน

แรงงาน 
 

รายการ 

 

1. แรงงานของตนเอง หรือ แรงงานทีม่าทำโดยไมตอง

จายคาแรงงาน 
2. จางแรงงาน 3. จาง 

4. มูลคา

รวม 

(1) 

คร้ัง

ที่ทำ 

(2) 

คนที่

ทำ 

(3) 

ใช

เวลา 

(4)* 

คา

น้ำมัน 

(5) 

อัตรา

คาแรง

ในพื้นที่ 

(6) 

รวม 

คาแรง 

งาน 

(1) 

คร้ังที่

ทำ 

(2) 

คนที่

ทำ 

(3) 

ใช

เวลา 

(4)* 

คา

น้ำมัน 

(5) 

อัตรา

คาแรงใน

พื้นที่ 

(6) 

รวม 

คาแรง 

งาน 

เครื่องจักร 

รวมทั้ง

แปลง 

 

(คร้ัง) (คน/

คร้ัง) 

(ชม./

คร้ัง) 

ลิตร (บาท/

คน/

วัน) 

(บาท) (คร้ัง) (คน/

คร้ัง) 

ชม. ลิตร (บาท/

คน/วัน) 

(บาท) (บาท) (บาท) 

1. คาดูแล

รักษา   
              

2. คาขนสง

อาหารเลีย้งปลา 
              

3. คาเก็บเก่ียว

ผลผลิต 
              

  3.1จับปลา               

  3.2 ขนสงไป

จำหนาย/กิน 
              

4. อ่ืนๆ 

(ระบุ)........... 
              

 

 

3.4 ผลผลิต  

1) ผลผลิตและการนำผลผลิตไปใชประโยชน ของแปลงท่ีใหขอมลู ประมง  

รายการ หนวย 

การนำผลผลิตไปใชประโยชน 

1) จำหนาย 2) บริโภค/แจก 

จำนวน 

 

3. คงเหลือ 

จำนวน จำนวน ราคา มูลคา (บาท) 

1) จำนวนผลผลิต รุน 1 กก.      

2) จำนวนผลผลิต รุน 2 กก.      

3) จำนวนผลผลิต รุน 3 กก.      

4) คงเหลือในบอ กก.      

รวม กก.      

 

2) ผลผลิตท่ีไดมีคุณภาพอยางไร (ใหคะแนน 1-5) ............................... คะแนน เพราะ 

...................................................................................................................................................................... 

4) ราคาผลผลิตกิจกรรมใหม (ราคาตลาด) ณ วันท่ีสำรวจขอมูล เทียบกับชวงท่ีเกบ็เกี่ยวผลผลิต (ป 2562) เปลี่ยนไปอยางไร  

 1) เทาเดิม  2) ลดลง ..................บาทตอ...............  3) เพ่ิมข้ึน ..................บาทตอ............... 
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3.5 การตลาด (กรณีจำหนายสินคา) 

1) ชองทางการจำหนายผลผลิต 

เรื่อง สินคาเดิม (ขาว) สินคาใหม  

1. ทานมีตลาดรองรับหรือไม  1) มี          2) ไมม ี  1) มี          2) ไมม ี

2. ทานนำสินคาไปจำหนายอยางไร  1) ขายเอง   2) รวมกลุมขาย 

 3) เจาหนาท่ีจัดหาแหลงให 

 1) ขายเอง   2) รวมกลุมขาย 

 3) เจาหนาท่ีจัดหาแหลงให 

3. ทานนำสินคาไปจำหนายแหลงใด  1) โรงสี      2) สหกรณ................  

 3) อ่ืนๆ...................... 

 1) โรงอบ/โรงงาน....      2) สหกรณ............. 

 3) ตลาดในทองถ่ิน �        4) พอคาคน

กลาง 

 5) โรงงานแปรรูป        6) อ่ืน ๆ ระบุ ......... 

�        

2) ทานมีปญหาดานการจำหนายผลผลติหรือไม  

 1) ไมม ี   2) มี ไดแก ..................................................................... 

3.6 หลังการปรับเปลี่ยนมาผลิต สินคาชนิดใหมแลว 

1) มีการรวมกลุม/ตั้งกลุม หรือไม  

 1) ไมม ี   2) มี ช่ือกลุม..................................................................... 

2) ลักษณะดินในแปลงของทานมีผลตอการตดัสินใจปรับเปลี่ยนตอเน่ืองมากนอยเพียงใด (1 นอยท่ีสุด – 5 มากท่ีสุด) ................. 

เพราะ.................................................................................................................................................................................... 

3) ทานคาดวาจะทำกิจกรรมใหมอยางตอเน่ืองหรือไม 

 3.1) ไมตอเน่ือง (หยุด/เปลี่ยนไปผลิต.................) เพราะ 

 1) ขาวราคาดีกวา  

 2) ไมมีแรงงาน 

 3) ไมมีแหลงน้ำ 

 4) ไมมีเงินทุน 

  5) อ่ืนๆ ............................................... 

 3.2) ทำตอเน่ือง เพราะ  

 1) รายไดจากการทำกิจกรรมใหม ดีกวาขาว  

 2) แปลงใกลเคียง/แปลงตัวอยางทำแลวประสบความสำเร็จ 

 3) พ้ืนท่ีถูกปรับเปลี่ยนไปแลว กลับไปทำนาลำบาก 

 4)  อ่ืนๆ .............................  

4) ทานคาดวาจะปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีเพ่ือทำกิจกรรมใหมเพ่ิมข้ึน หรือไม  

 1) ไมเพ่ิมข้ึน (ปรับเปลีย่นเทาเดิม)   2) ขยายเพ่ิม...................ไร 

3.7 ทานทราบหรือไมวาภาครัฐมีนโยบายประกันราคาขาว  

 1) ไมทราบ  ถาปตอ ๆ ไป มีนโยบายรบัประกันราคาขาว จะกลบัไปปลูกขาวหรือไม  

 1) ไมปลูก  2) ปลูก  3) ไมแนใจ อยางไร............................................   

 2) ทราบ มีผลตอการตัดสินใจกลับไปปลูกขาวหรือไม  1) ไมมีผล  2) มีผล อยางไร............................................ 
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สวนท่ี 4 ความพึงพอใจ ขอเสนอแนะ 

4.1 ความพึงพอใจ เต็ม 5 คะแนน พรอมใหเหตุผล 

ประเด็น คะแนน เหตุผล 

1. การปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอ่ืนแทนขาว   

2. การถายทอดความรู   

3. ปจจัยการผลิตท่ีไดรับ   

4. ผลตอบแทน   

5. ภาพรวมโครงการ   

 

4.2 ปญหาและอุปสรรค 

........................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................ 

4.3 ขอเสนอแนะ 

1) ดานการสงเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิต  

........................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................ 

 

2) อ่ืนๆ 

........................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................ 
 

 

 

-------------------------------------------------- 
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แบบสัมภาษณเกษตรกร เพ่ือประเมินผล 

โครงการบริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) ปงบประมาณ 2562 
 

โดย ศูนยประเมินผล สศก.   ชื่อผูสัมภาษณ.....................................................วันท่ีเก็บขอมลู ว/ด/ป.........../.............../2563 

หนวยงานเจาของโครงการ  1) พด.  2) กสก.  3) กวก.  4) มม.  5) ปศ.  6) ปม.  7) ส.ป.ก.  8) อ่ืนๆ ระบุ  

พืชท่ีเกษตรกรปรับเปลี่ยน  

 1) ออย  2) ขาวโพดเลี้ยงสตัว  3) มันสำปะหลัง  4) หญาเลี้ยงสัตว   5) หมอน  6) อ่ืนๆ ระบุ ......................... 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

1.1 ช่ือ   สกุล  

 

1.2 เลขท่ีบัตรประจำตัวประชาชน               

 

1.3 อาย ุ(ป)   

 

1.4 เพศ   หญิง = 1, ชาย = 2 

 

1.5 ท่ีอยู  บานเลขท่ี  หมูท่ี  หมูบาน  

 ตำบล   อำเภอ  

 จังหวัด   รหัสจังหวัด    

 โทร  
 

 รหัส  จังหวัด รหัส จังหวัด รหัส จังหวัด รหัส จังหวัด 

 010 เชียงราย 180 เลย 470 นครนายก 560 สมุทรสาคร 

 020 พะเยา 190 หนองบัวลำภู 480 ปราจีนบุร ี 570 นครปฐม 

 030 ลำปาง 200 อุดรธาน ี 490 ฉะเชิงเทรา 580 กาญจนบุรี 

 040 ลำพูน 210 หนองคาย 500 สระแกว 590 ราชบุรี 

 050 เชียงใหม 220 สกลนคร 510 จันทบุรี 600 สมุทรสงคราม 

 060 แมฮองสอน 230 นครพนม 520 ตราด 610 เพชรบรุี 

 070 ตาก 770 บึงกาฬ 530 ระยอง 620 ประจวบคีรีขันธ 

 090 สุโขทัย 310 มหาสารคาม 540 ชลบุร ี 630 ชุมพร 

 100 แพร 320 รอยเอ็ด 550 สมุทรปราการ 640 ระนอง 

 110 นาน 330 กาฬสินธุ 370 สระบุรี 650 สุราษฎรธานี 

 120 อุตรดิตถ 340 ขอนแกน 380 ลพบุร ี 660 พังงา 

 130 พิษณุโลก 290 สุรินทร 390 สิงหบุรี 670 ภูเก็ต 

 080 กำแพงเพชร 300 บุรีรัมย 400 ชัยนาท 680 กระบี่ 

 140 พิจิตร 350 ชัยภูมิ 410 สุพรรณบุรี 700 นครศรีธรรมราช 

 150 นครสวรรค 360 นครราชสีมา 420 อางทอง 690 ตรัง 

 160 อุทัยธาน ี 240 มุกดาหาร 430 พระนครศรีอยุธยา 710 พัทลุง 

 170 เพชรบูรณ 250 ยโสธร 440 นนทบุร ี 720 สงขลา 

   260 อำนาจเจริญ 450 กรุงเทพมหานคร 730 สตูล 

   270 อุบลราชธานี 460 ปทุมธาน ี 740 ปตตาน ี

   280 ศรีสะเกษ   750 ยะลา 

       760 นราธิวาส 

พืช 
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1.6 ระดับการศึกษาสูงสุด  ไมสำเร็จการศึกษา = 0,ประถมตน = 4, ประถมปลาย = 6, มัธยมตน = 9, มัธยมปลาย/

ปวช. = 12, ปวส. = 14, ปริญญาตรี = 16, ปริญญาโท = 18, ปริญญาเอก = 22 
 

1.7 อาชีพหลัก  ในภาคเกษตร: เกษตรกร = 1, รับจางเกษตร = 2 

นอกภาคเกษตร: รับจางนอกภาคเกษตร = 3, ทำงานประจำ = 4, ธุรกิจสวนตัว = 5 

ไมมีงานทำ: เรียนหนังสือ = 6, วางงาน/แมบาน = 7, คนชรา/ผูพิการ = 8 
 

1.8 ประสบการณทำการเกษตร (ป)  
 

1.9 จำนวนสมาชิกในครัวเรือน (คน)    

 จำนวนแรงงานในครัวเรือน (คน)   จำนวนแรงงานในภาคเกษตร (คน)  
 

1.10 ที่ดินในการถือครอง (ถามทุกแปลง)      

 
รายการ ของตนเอง (ไร) เชา (ไร) ทำฟรี (ไร) 

ชลประทาน 

(ใน=1, นอก=2) 
แหลงน้ำที่ใช 

 ในภาคเกษตร 

 0) ที่เขารวมโครงการ      

 1) ที่นา      

 2) ที่พืชไร      

 3) ที่สวนผลไม/ไมยืนตน      

 4) ที่สวนผัก/สมุนไพร      

 5) ที่ไมดอก/ไมประดับ      

 
6) ที่เล้ียงสัตวเปนโรงเรือน/ 

โรงเล้ียง/คอกสัตว 
     

 
7) ที่ทุงหญาเล้ียงสัตว/ปลูกหญา

เล้ียงสัตว 
     

 8) ที่เพาะเล้ียงประมง      

 9) ฟารม/เกษตรผสมผสาน      

 นอกภาคเกษตร 

 10) ที่ปลูกบานเรือนอยูอาศัย      

 11) ที่รกรางวางเปลา      

 12) หวย/หนอง/คลอง/บึง/สระ      

 13) ปาถือครอง      

 แหลงน้ำที่ใช 

น้ำฝน = 1, ชลประทาน = 2, สูบเองจากแหลงธรรมชาติ = 3, บอ/สระ/บาดาล ของตนเอง = 4, โครงการเอกชน/ราชการ   สูบจากแหลง

ธรรมชาติ = 5, กลุม/สถาบัน สูบจากแหลงธรรมชาติ = 6, ซ้ือจากผูใชบริการ/ประปา = 7 
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1.11 การมีสวนรวมในโครงการ/นโยบายของรัฐ (ใหตอบทุกขอ) มีสวนรวม = 1, ไมมสีวนรวม = 2 

 1) ศูนยการเรียนรู

การเพ่ิมประสิทธิภาพ

การผลิตสินคาเกษตร 

(ศพก.) 

 3) การบริหาร

จัดการน้ำ 

 5) Zoning by 

Agri-Map 
 

7) มาตรฐานสินคา

เกษตร GAP/

เกษตรอินทรีย 

 

 2) ระบบสงเสริม

เกษตรแบบแปลง

ใหญ 

 4) แผนการผลิต

ขาวครบวงจร 

 6) ธนาคารสินคา

เกษตร 

 8) โครงการสงเสริม

เกษตรทฤษฎีใหม 

 

 9) ยกระดับคณุภาพ

มาตรฐานสินคา

เกษตร 

 10) รักษาระดับ

ปริมาณและ

คุณภาพขาว 

 11) เกษตร

ผสมผสาน 

 12) สงเสริมการ

หยุดเผาในพ้ืนท่ี

เกษตร 

 

 13) ปองกันและ

กำจัดโรคใบดางมัน

สำปะหลัง 

 14) สงเสริมและ

พัฒนาแหลง

ทองเท่ียววิถีเกษตร 

     

 

 คำจำกัดความแบบสอบถามเพ่ือสนับสนุนโครงการสำรวจขอมูลเกษตรกร สำหรับการประเมินผล 

1. อาชีพหลัก หมายถึง อาชีพหลักเกษตรกร โดยยึดตามการใชเวลาสวนใหญไปในการทำกิจกรรมตาง ๆ       

ที่เกี่ยวของกับอาชีพนั้น ๆ เปนหลัก หากในกรณีที่มีการใชเวลาที่เทากันหรือก้ำกึ่งกันใหยึดตามการไดรับ

รายไดท่ีมากกวาของอาชีพนั้น ๆ เปนหลักแทน 

2. ที่ดินในการถือครอง หมายถึง การถือครองที่ดินของเกษตรกรทุกผืนและทุกแปลง ที่ถือครองอยูและการ

เขาไปใชประโยชนในแตละประเภท โดยไมคำนึงถึงกรรมสิทธิ์ที่แทจริงของพื้นที่ดินนั้น ๆ ซึ่งอาจเปนของ

ตนเอง     ท่ีเชาผูอ่ืน และท่ีไดทำฟรี โดยยึดตามปเพาะปลูก 2562/63  

3. การใสจำนวนไร ใหใสเปนจำนวนทศนิยมเทานั้น เชน 4 ไร 2 งาน ใหกรอก “4.50” เปนตน 

 

1.12 การเปนสมาชิกกลุมเกษตรกร 

1)  ไมเปนสมาชิกกลุม (0)     2)  เปนสมาชิกกลุม (1) ช่ือกลุม ....................................... 

 

 

 

 

 

 

 

* การสอบถามความเห็น/ทัศนคติ: คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

คาคะแนน   1 ความเห็น/ทัศนคติ ท่ีเห็นดวย นอยท่ีสุด กับประเด็นท่ีถาม 

คาคะแนน 5 ความเห็น/ทัศนคติ ท่ีเห็นดวย มากท่ีสุด กับประเด็นท่ีถาม 
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สวนท่ี 2 กิจกรรมภายใตโครงการ  

2.1  การรับรูรับทราบรายละเอียดโครงการ 

 2.1.2 ทานทราบวามีโครงการจากชองทางใด 

1)  สื่อบุคคล ไดแก   เจาหนาท่ีเกษตร   ผูนำชุมชน   อ่ืนๆ ไดแก .................... 

2)  สื่อโสตทัศน ไดแก   โทรทัศน    วิทยุ    Facebook 

     Line    อ่ืนๆ ไดแก .................................... 

3)  อ่ืนๆ ไดแก ..................................... 

2.1.1 ทานทราบรายละเอียดเก่ียวกับโครงการหรือไม  1) ทราบ  2) ไมทราบ (ขามไปขอ 2.2) 

2.1.3 ทานเขาใจรายละเอียดโครงการหรือไม  1) ไมเขาใจ  2) เขาใจ ระดับใด ระบุ .......... คะแนน (1 นอยท่ีสุด – 5 มากท่ีสุด) 

** 2.2 พ้ืนท่ีเขารวมโครงการ (พ้ืนท่ีเหมาะสมเลก็นอยหรือไมเหมาะสมสำหรับปลูกขาว) จำนวน.........................  ไร โดย 

 1)  ทราบวาเปน  

  1.1) พ้ืนท่ีเหมาะสมเล็กนอย (S3) จำนวน ............................ ไร 

  1.2) พ้ืนท่ีไมเหมาะสม (N) จำนวน ............................ ไร 

2)  ไมทราบวาเปนพ้ืนท่ี S3 หรือ N 

**    3) ประสบการณปลูกขาว ........ ป 

**    4) ลักษณะพ้ืนท่ีแปลงท่ีเขารวมโครงการ  1) ท่ีดอน  2) ท่ีราบลุม  3) ท่ีราบเชิงเขา 

2.3 พ้ืนท่ีผลิตสินคาเกษตรใหม (ประมง) จำนวน .............. ไร ไดแก  

2.4 เจาหนาท่ีไดแนะนำทางเลือกในการปรับเปลี่ยนการผลิต เพ่ือประกอบการตัดสินใจเลือกผลิตสินคาเกษตรชนิดใหมหรือไม  

 (1) แนะนำ       (2) ไมไดแนะนำ 

2.5 การสนับสนนุปจจัยในการปรับเปลี่ยนการผลิต (พ้ืนท่ีท่ีเขารวมโครงการ) 

1) ทานไดรับ ปจจัยสนับสนุนเพ่ือการปรับเปลี่ยนการผลิตหรือไม (เฉพาะท่ีไดรับจากหนวยงานท่ีรับผดิชอบ)  

   (1) ไมไดรับ (ขามไปขอ 2.6)       (2) ไดรับ  ไดแก  .......  
ชนิดปจจยัการผลิต จำนวน หนวย 

 1. พันธุปลา พันธุสัตวน้ำ ไดแก   

1)    

2)    

3)   

 2. สารปรับปรุงบำรุงดิน / ปุย / พนัธุปุยพืชสด ไดแก   

1)    

2)    

3)   

 3. อุปกรณอื่นๆ เชน กระชังเล้ียงปลา    

1)    

2)    

3)   

 4. อื่นๆ เชน ส่ือการสอน แผนพับ สมุด การสงเสริมการตลาด   

1)    

2)    
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    2)  ปจจัยการผลิตท่ีทานไดรับสนับสนุน ตามขอ 1) เพียงพอหรือไม  

 (1) เพียงพอ    (2) ไมเพียงพอ เพราะ         

3) ทานนำปจจัยท่ีไดรับสนับสนุน ตามขอ 1) ไปใชประโยชนแลวหรอืยัง  

 (1) นำไปใชประโยชนแลว  (1.1) ใชไดท้ังหมดแลว   (1.2) ใชไดบางสวน เพราะ    
 (2) ยังไมไดนำไปใชประโยชน เพราะ         

4) ชวงเวลาท่ีไดรับปจจัยการผลิต ทันกับชวงเวลาท่ีตองการปลูก/เลีย้งสัตว หรือไม 

 (1) ทันเวลา    (2) ลาชา 

5) ปจจัยการผลิตท่ีไดรับตามขอ 1) มีคุณภาพอยางไร (ใหคะแนน 1 นอยท่ีสุด – 5 มากท่ีสุด) .................... คะแนน เพราะ 

..................................................................................................................................................................................................... 
6) ทานคิดวาปจจัยสนับสนุนท่ีไดรบัมีความเหมาะสมกับการดำเนินกิจกรรมใหมมากนอยเพียงใด (1 นอยท่ีสุด – 5 มากท่ีสุด)  

................คะแนน เพราะ.............................................................................................................................................................. 

2.6 การอบรมหรือถายทอดความรู  

1) เร่ืองการปรับเปลี่ยนการผลิต 

**  1.1) ทานไดรับการถายทอดความรูเรื่อง การปรับเปลี่ยนการผลติใหเหมาะสมหรือไม  

 (1) ไดรับ   (2) ไมไดรับ [ขามไปขอ 2)] 

1.2) ทานมีความรูเรื่องการปรับเปลี่ยนการผลติใหเหมาะสม อยางไร (ใหคะแนน 1-5)  

(1) กอนอบรม .......................................... คะแนน 

(2) หลังอบรม .......................................... คะแนน 

หากนอยลง เพราะ             

1.3) หลังอบรม หรือไดรับการถายทอดความรูตามขอ 1.1) แลว ทานไดนำความรูท่ีไดรับไปใชหรือไม 

 (1)  นำไปใช  ระดับการใชประโยชน ระบุ (1 นอยท่ีสุด – 5 มากท่ีสุด) ............................... 
 อยางไร                                  

 (2)  ไมไดนำไปใช  เน่ืองจาก                    

1.4) หลักสูตรท่ีอบรมเหมาะสมระดับใด (ใหคะแนน 1-5) ........................... คะแนน 

2) การแบงเขตความเหมาะสมในการผลิตสินคาเกษตร 4 ระดับ (Zoning) 
S1 เหมาะสมสูง - ไมมีขอจำกัดในการปลูก    S2 เหมาะสมปานกลาง - มขีอจำกัดเล็กนอยแกไขได 

S3 เหมาะสมเล็กนอย - มีขอจำกัดที่แกไขไดยาก ตองลงทุนสูง N ไมเหมาะสม - มีขอจำกัดทีแ่กไขไมได หรือตองลงทุนสูงมาก 

2.1) ทานไดรับการถายทอดความรูเรื่อง การแบงเขตความเหมาะสมฯ หรือไม  
 (1) ไดรับ      (2) ไมไดรับ [ขามไปขอ 3)] 

2.2) ทานมีความรูเรื่องการแบงเขตความเหมาะสมในการผลติสินคาเกษตร 4 ระดับ (Zoning) อยางไร (ใหคะแนน 1-10) 
(1) กอนอบรม .......................................... คะแนน 

(2) หลังอบรม .......................................... คะแนน 

หากนอยลง เพราะ             
2.3) หลงัอบรม/ไดรับการถายทอดความรูตามขอ 2.1) แลว ทานไดนำความรูท่ีไดรับไปใชหรือไม 
 (1)  นำไปใช  ระดับการใชประโยชน ระบุ (1 นอยท่ีสุด – 5 มากท่ีสุด) ............................... 
 อยางไร                                  

 (2)  ไมไดนำไปใช  เน่ืองจาก                    

3)  เร่ืองการทำบัญชีตนทุนอาชพี 
3.1) ทานไดรับการอบรมการทำบัญชีตนทุนอาชีพหรือไม   
 (1) ไดรับ      (2) ไมไดรับ (ขามไปสวนท่ี 3) 

3.2) ทานมีความรูเรื่องการทำบัญชีตนทุนอาชีพ อยางไร (ใหคะแนน 1-5) 
(1) กอนอบรม .......................................... คะแนน 

(2) หลังอบรม .......................................... คะแนน 
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หากนอยลง เพราะ             
 3.3) หลังอบรม/ไดรับการถายทอดความรูตามขอ 3.1) แลว ทานไดนำความรูท่ีไดรับไปใชหรือไม 
 (1)  นำไปใช  (1.1) ทำบัญชีแลว     (1.2) สอน/แนะนำผูอ่ืนใหทำ  (3) อ่ืนๆ   
 (2)  ไมไดนำไปใช  เน่ืองจาก         

4) Agri – Map Online  

4.1) ทานรูจัก/เคยไดยินเก่ียวกับ Agri – Map Online (แผนท่ีการเกษตรเชิงรุก) หรือไม 

 (1)  ไมรูจัก/ไมเคยไดยิน (ขามไปสวนท่ี 3) 

 (2)  รูจัก /เคยไดยิน จาก   (1) เจาหนาท่ีกระทรวงเกษตรฯ      (2) เพ่ือนบาน/ญาติ    

   (3) ผูนำชุมชน                (4) อ่ืน ๆ ระบุ ............... 

4.2) หากรูจัก/เคยไดยิน ทานเคยใช Agri – Map Online หรือไม     

 (1)  ไมเคย เน่ืองจาก (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 (1) ไมมีอุปกรณ (โทรศัพทเคลื่อนท่ี/Tablet)       (2) ไมมสีัญญาณอินเตอรเน็ต    

 (3) ไมมีความรูเก่ียวกับการใชงาน/ขอมูล Agri-Map           (4) ตนเองไมสะดวกใชงาน เชน อายุมาก  

 (5) คิดวา Agri – Map ไมมีขอมูลท่ีตนเองสนใจ          (6) อ่ืน ๆ ระบุ .................................. 

 (2)  เคยใช  จำนวน ................ ครั้ง  

4.3) ขอมูลท่ีใช ไดแก  

 1) ขอมูลพ้ืนฐาน  

 2) พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความเหมาะสมตาง ๆ   

 3) ช้ันความเหมาะสมของท่ีดิน  

 4) เขตความเหมาะสมการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ    

 5) แหลงน้ำ   

 6) ท่ีตั้งโรงงาน แหลงรับซื้อ      

 7) ขอมูลเกษตรกร      

 8) อ่ืนๆ ไดแก ......................  

4.4) ความเห็นตอ Agri – Map Online (1 นอยท่ีสุด – 5 มากท่ีสดุ) 

1) ความสะดวกในการใช  ............. คะแนน เพราะ ............................................................................................... 

2) ความทันสมัยของขอมูล  ............. คะแนน เพราะ ............................................................................................... 

3) ความครบถวนของขอมูล  ............. คะแนน เพราะ ............................................................................................... 

4) ความถูกตองของขอมูล  ............. คะแนน เพราะ ............................................................................................... 

5) ประโยชนท่ีไดรับจากการใช  ............. คะแนน เพราะ ............................................................................................... 

6) การใช Agri-Map บนอุปกรณสื่อสารเคลื่อนท่ีในพ้ืนท่ี ............. คะแนน เพราะ ............................................................... 

7) ความพึงพอใจตอ Agri-Map โดยรวม ............. คะแนน เพราะ ............................................................................................ 

4.5) ขอเสนอแนะตอ Agri – Map / ขอมูลท่ีควรเพ่ิมเตมิใน Agri-Map 

..............................................................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................................................  

สวนท่ี 3  ผลได/ผลลัพธจากการปรับเปลี่ยน 
3.1 การปรับเปลี่ยนการผลิต 

1) ทานตัดสินใจเขารวมโครงการ เพราะอะไร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 (1) ผลผลิตขาวต่ำ                           (5) พ้ืนท่ีไมเหมาะสมปลูกขาว                                                

 (2) ผลผลิตขาวคณุภาพต่ำ     (6) ขาดแหลงน้ำ  

 (3) ตนทุนขาวสูง                (7) ตองการเพ่ิมรายได     

 (4) ราคาขาวต่ำ        (8) อ่ืนๆ ระบุ …………………….     

**  2) ทานมีประสบการณในการดำเนินกิจกรรมท่ีปรบัเปลีย่น มากอนหรือไม  1) ไมมี  2) มี มากอนแลว ....................... ป 
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3) สินคาชนิดใหม เกิดการปรับเปลี่ยนในพ้ืนท่ีเดิมหรือไม อยางไร  
 (1) เกิดการปรับเปลี่ยน เตม็พ้ืนท่ี   

 (2) เกิดการปรับเปลี่ยนบางสวน จำนวน .... ไร เน่ืองจาก .................................................................................. 
 (3) ไมเกิดการปรบัเปลีย่น โดย  

 3.1)  เกษตรกรนำปจจัยท่ีไดรบัไปใชในพ้ืนท่ีอ่ืน 

 3.2)  ไดรับการปรับเปลีย่นเปนพ้ืนท่ีอนุรักษดินและน้ำ 

 3.3)  อ่ืน ๆ ระบุ ........................................................................ 

4) หลังจากปรับเปลี่ยนแลวมีปญหาหรือไม       ไมมี         มี คือ .................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................................................  

5) ทานไดรับผลผลิตจากการปรับเปลี่ยนแลวหรือยัง  
 (1) ไดรับผลผลติท้ังหมดแลว   
 (2) ไดรับผลผลิตบางสวน เน่ืองจาก.....................................................................................................................  
 (3) ยังไมไดรับผลผลติ  เน่ืองจาก......................................................................................................................... 

** 6) ในการปรับเปลีย่นการผลติ ทานใชเงินทุนจากแหลงใด (รวมรอยละ 100) 

 1) ของตนเอง รอยละ .................... 

 2) กูยืม  รอยละ ......................  

 จาก   2.1) ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร  

   2.2) ผูจำหนายปจจัยการผลิต/ผูรบัซื้อผลผลิต  

   2.3) ญาติ/เพ่ือนบาน 

   2.4) ธนาคารอ่ืน ๆ .................................................. 

   2.5) อ่ืน ๆ ระบุ .......................................................

3.2 การผลิต สินคาเดิม (ขาว) ใชขอมูลป 62  

1) แปลงท่ีใหขอมูลมีพ้ืนท่ี   ไร  
2) ชื่อพันธุท่ีปลูก     ชนิดของขาวท่ีปลูก   ขาวเหนียว  ขาวเจา 
3) ตนทุนการผลิต ท่ีใชในแปลงท่ีใหขอมูลท้ังหมด 

ตนทุนปจจัยการผลิต 
รายการ  

 
หนวย 

1. ของตนเอง/ ไดฟรี/ ผลิตเอง 2. ซ้ือ/ เหลือจากการใชครั้งที่ผานมา 
มูลคารวม 

(บาท) 
ปริมาณ
ทั้งหมด 

ราคา 
(บาท/หนวย) 

มูลคา(บาท) ปริมาณ
ทั้งหมด 

ราคา 
(บาท/หนวย) 

มูลคา 
(บาท) 

1. เมล็ดพันธุ กก.        

2. ปุย         

   2.1 ปุยอินทรีย : มูลไก 

เปด สุกร โคกระบอื อื่นๆ  
กก. 

       

   2.2 ปุยชีวภาพ          

       - ชนิดเม็ด กก.        

       - ชนิดน้ำ ลิตร        

   2.3 ปุยเคมี (@50 กก.)         

    - ปุยสูตร กระสอบ        

    - ปุยสูตร กระสอบ        

      -  ปุยยูเรีย : (46-0-0) กระสอบ        

   2.4 ปุยชนิดอื่น  กระสอบ        

      -  ปุยผสม (เคมี+

ชีวภาพ+อินทรีย) /  

(เคมี+อินทรีย)  

กระสอบ 

       

      -  ปุยหมัก กระสอบ        
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ตนทุนปจจัยการผลิต 
รายการ  

 
หนวย 

1. ของตนเอง/ ไดฟรี/ ผลิตเอง 2. ซ้ือ/ เหลือจากการใชครั้งที่ผานมา 
มูลคารวม 

(บาท) 
ปริมาณ
ทั้งหมด 

ราคา 
(บาท/หนวย) 

มูลคา(บาท) ปริมาณ
ทั้งหมด 

ราคา 
(บาท/หนวย) 

มูลคา 
(บาท) 

      -  น้ำหมกั ลิตร        

      -  ฮอรโมน (นำ้/ผง) ซอง        

ซีซี        

ลิตร        

3. สารเคมีกำจดัวชัพืช         

   3.1 ยาคุมหญา กก.        

 ลิตร        

 ขวด        

   3.2 ยาฆาหญา กก.        

 ลิตร        

 ขวด        

4. สารปองกันและกำจัดศัตรูพืช        

  4.1 ยาปองกันกำจัดโรค/ กก. /        

เชื้อรา ลิตร /        

 

 
ขวด 

       

  4.2 ยาฆาแมลง หนอน  กก. /        

เพล้ีย ลิตร /        

 

 

ขวด 

 

 

       

  4.3 ศัตรูพืชอื่นๆ: หอย ปู  กก. /        
หนู ลิตร /        
 ขวด        
5. สารเคมีอ่ืนๆ และวัสดุ
ปรับปรุงดิน          

   5.1 สารปรับปรุงดิน 
 

 ลิตร  

 กก. 

       

   5.2 ปูนมารล  ลิตร  

 กก. 

       

   5.3 ปูนขาว  ลิตร  

 กก. 

       

   5.4 อื่นๆ...................  ลิตร  

 กก. 

       

6. คาเชา (รวมทั้งแปลง)  บาท        

7. ภาษีทีด่ิน บาท        

8. อ่ืนๆ (ระบุ)................ ..........        

 



107 

 

ตนทุนแรงงาน 
 

รายการ 

 

1. แรงงานของตนเอง หรือ แรงงานทีม่าทำโดยไมตอง

จายคาแรงงาน 
2. จางแรงงาน 3. จาง 

(1) 
คร้ังที่
ทำ 

(2) 
คนที่
ทำ 

(3) 
ใช

เวลา 

(4)* 
คา

น้ำมัน 

(5) 
อัตรา

คาแรงใน
พื้นที่ 

(6) 
รวม 

คาแรง 
งาน 

(1) 
คร้ังที่ทำ 

(2) 
คนที่
ทำ 

(3) 
ใช

เวลา 

(4)* 
คาน้ำมัน 

(5) 
อัตรา

คาแรงใน
พื้นที ่

(6) 
รวม 

คาแรง 
งาน 

เครื่องจักร 
รวมทัง้
แปลง 

(คร้ัง) (คน/
คร้ัง) 

(ชม./
คร้ัง) 

(บาท) (บาท/
คน/วัน) 

(บาท) (คร้ัง) (คน/
คร้ัง) 

ชม. (บาท) (บาท/คน/
วัน) 

(บาท) (บาท) 

1. คาเตรียมดิน
แปลงปลูก 

             

   1.1 ไถคร้ังที่ 1              

   1.2 ไถคร้ังที่ 2              

   1.3 ไถคร้ังที่ 3              

2. คาปลูก              

  2.1 ปลูก (หวาน /
เคร่ือง) 

             

  2.2 ปลูกซอม              

3. คาดูแลรักษา              

  3.1 ใสปุย              

  3.2 ฉีดยากำจัด
วัชพืช: ฆาหญา 
คุมหญา 

             

  3.3 ฉีดสาร
ปองกันและกำจัด
ศัตรูพืช (เชื้อรา 
หนอน เพล้ีย ปู 
หอย หนู) 

             

  3.4 สารปรับปรุง
บำรุงดิน 

             

  3.5 ถอนหญา /
ตัดหญา 

             

  3.6 สูบน้ำ              

  3.7 อื่นๆ               

4. คาเก็บเก่ียว
ผลผลิต 

             

  4.1 เกี่ยว              

  4.2 ขนไปสี/ขาย              

  4.3 นวด/สี              

  4.4 ตาก              

5. อื่นๆ 
(ระบุ)........... 

             

*เวลา 1 วัน = 8 ชั่วโมง 

4) การเก็บเกี่ยว ปริมาณผลผลิต และการจำหนายของแปลงท่ีใหขอมูล ขาว 

4.1) การเก็บเก่ียว   � 1) เก็บเก่ียวได จำนวน ................... ไร ผลผลิตเฉลีย่ตอไร............................กก.  

ถาหากไดผลผลตินอย เพราะ........................................................................................................................ 

2) ไมไดเก็บเก่ียวจำนวน....................ไร เพราะ................................................................................................... 

 

 



108 

 

4.2) การกระจายผลผลติ  

รายการ หนวย จำนวน 
ราคา 

(บาท/กก.) 
รวมมูลคา 

(บาท) 
 1) จำหนาย กก.    
 2) รอการจำหนาย กก.    
 3) บริโภค/ใชในครัวเรือน กก.     
 4) ทำพันธุ กก.     
 5) คาเชา กก.    
 6) อ่ืนๆ (ระบุ)  ............... กก.    

รวม กก.    
 

 

3.3 การผลิต สินคาใหม ในป 2562 ท่ีดำเนินการผลิตแลวท้ังหมด 

1) การผลิต 

1.1) เร่ิมปลูก เดือน  ป     ใหผลผลิต เดือน  ป    

1.2) แปลงท่ีใหขอมูลมีพ้ืนท่ี  ไร (ตรงกับสวนท่ี 2 ขอ 2.2 หรือไม)   
1.3) จำนวนพ้ืนท่ีท่ีใหผลผลิต ......................... ไร     
1.4) จำนวนคร้ังท่ีเก็บเกี่ยวผลผลิตไดแลวในป 2562 คร้ัง 
 

2) ตนทุน การผลิตในป 2562 ของแปลงท่ีใหขอมูล  

ตนทุนปจจัยการผลติ

รายการ 
หนวย 

ของตนเอง/ ไดฟรี/ ผลติเอง ซ้ือ/ เหลือจากการใชครั้งที่ผานมา มูลคา

รวม

(บาท) 

ปริมาณ

ทั้งหมด 

ราคา 

(บาท/หนวย) 

มูลคา

(บาท) 
ปริมาณทั้งหมด 

ราคา 

(บาท/หนวย) 

มูลคา 

(บาท) 

1. เมล็ดพันธุ/ตนทอน

พันธุ 

(ระบุชื่อพันธุดวย) 

 

       

   1.1         

   1.2         

   1.3         

2. ปุย         

   2.1 ปุยอินทรีย : มูลไก 

เปด สุกร โคกระบือ อ่ืนๆ  
กก. 

       

   2.2 ปุยชีวภาพ          

       - ชนิดเม็ด (กระสอบ 

25/50 กก.) 
กก. 

       

       - ชนิดน้ำ ลิตร        

   2.3 ปุยเคมี (@50 กก.)         

      - ปุยสูตร................... กระสอบ        

      - ปุยสูตร................... กระสอบ        

      - ปุยสูตร................... กระสอบ        

      -  ปุยยูเรีย : (46-0-0) กระสอบ        

   2.4 ปุยชนิดอ่ืน  กระสอบ        
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ตนทุนปจจัยการผลติ

รายการ 
หนวย 

ของตนเอง/ ไดฟรี/ ผลติเอง ซ้ือ/ เหลือจากการใชครั้งที่ผานมา มูลคา

รวม

(บาท) 

ปริมาณ

ทั้งหมด 

ราคา 

(บาท/หนวย) 

มูลคา

(บาท) 
ปริมาณทั้งหมด 

ราคา 

(บาท/หนวย) 

มูลคา 

(บาท) 

      -  ปุยผสม (เคมี+

ชีวภาพ+อินทรีย) / (เคมี+

อินทรีย)  

 

กระสอบ 

       

      -  ปุยหมัก กระสอบ        

      -  น้ำหมกั ลิตร        

3. สารเคมีกำจดัวชัพืช         

   3.1 ยาคุมหญา กก.        

 ลิตร        

 ขวด        

   3.2 ยาฆาหญา กก.        

 ลิตร        

 ขวด        

4. สารปองกันและกำจัด

ศัตรูพืช 
 

       

  4.1 ยาปองกันกำจัดโรค/ กก. /        

เชื้อรา ลิตร /        

 ขวด        

  4.2 ยาฆาแมลง หนอน  กก. /        

เพล้ีย ลิตร /        

 ขวด        

  4.3 ศัตรูพืชอื่นๆ: หอย ปู  กก. /        

หน ู ลิตร /        

 ขวด        
4.4 น้ำยาชุบทอนพันธุ  กก. /        
 มันสำปะหลัง ลิตร /        
   ขวด        
5. สารเคมีอ่ืนๆ และวัสดุ
ปรับปรุงดิน          

   5.1 สารปรับปรุงดิน 
 

 ลิตร  

 กก. 

       

   5.2 ปูนมารล  ลิตร  

 กก. 

       

   5.3 ปูนขาว  ลิตร  

 กก. 

       

   5.4 อื่นๆ...................  ลิตร  

 กก. 

       

6. คาเชา (รวมทั้งแปลง) บาท        

7. คาภาษีทีด่ิน บาท        

8. อ่ืนๆ : อาหารเลี้ยงแขก 

ซ้ือน้ำรดแปลง ฯลฯ 
.......... 
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ตนทุนการใชแรงงาน ไดแก ...................................  

ตนทุนแรงงาน 
 

รายการ 
 

1. แรงงานของตนเอง หรือ แรงงานทีม่าทำโดยไมตอง
จายคาแรงงาน 

2. จางแรงงาน  3. จาง 
4. 

มูลคา
รวม 

(1) 
คร้ัง
ที่ทำ 

(2) 
คนที่
ทำ 

(3) 
ใช

เวลา 

(4)* 
คา

น้ำมัน 

(5) 
อัตรา
คาแรง
ในพื้นที่ 

(6) 
รวม 

คาแรง 
งาน 

(1) 
คร้ังที่
ทำ 

(2) 
คนที่
ทำ 

(3) 
ใช

เวลา 

(4)* 
คา

น้ำมัน 

(5) 
อัตรา

คาแรงใน
พื้นที ่

(6) 
รวม 

คาแรง 
งาน 

เครื่องจักร 
รวมทั้ง
แปลง 

 

(คร้ัง
) 

(คน/
คร้ัง) 

(ชม./
คร้ัง) 

ลิตร (บาท/
คน/วัน) 

(บาท) (คร้ัง) (คน/
คร้ัง) 

ชม. ลิตร (บาท/
คน/วัน) 

(บาท) (บาท) (บาท
) 

1. คาเตรียมดิน

แปลงปลูก 
              

   1.1 ไถคร้ังที่ 1               

   1.2 ไถคร้ังที่ 2               

   1.3 ไถคร้ังที่ 3               

  1.4 ชักรอง ยก

รอง รถไถเดิน

ตาม/แทรกเตอร 

              

2. คาปลูก               
  2.1 ปลูก               

  2.2 ปลูกซอม               
3. คาดูแลรักษา               
  3.1 ใสปุย               
  3.2 ฉีดยากำจัด

วัชพืช: ฆา/คุม

หญา 

              

  3.3 ฉีดสาร

ปองกันและกำจัด

ศัตรูพืช (เชื้อรา 

หนอน เพล้ีย ปู 

หอย หนู) 

              

  3.4 สารปรับปรุง

บำรุงดิน 
              

  3.5 ถอนหญา /

ตัดหญา 
              

  3.6 สูบน้ำ               

  3.7 อื่นๆ                

4. คาเก็บเก่ียว

ผลผลิต 
              

  4.1 เกี่ยว               
  4.2 ขนสง               

5. อ่ืนๆ 

(ระบุ)........... 
              

3.4 ผลผลิต และการนำผลผลิตไปใชประโยชน  
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  1) ชนิดสนิคา 

  1) ออย  2) ขาวโพดเลี้ยงสัตว  3) มันสำปะหลัง  4) หมอน  

    5) หญาเลี้ยงสตัว (กรอกขอมลูผลผลิตในตารางขอ 2.2))  

    6) อ่ืนๆ ระบุ ......................... 

 2) ผลผลิต และการนำผลผลิตไปใชประโยชน ของแปลงท่ีใหขอมูล  

2.1) ตามชนิดสินคาในขอ 1) ยกเวนหญาเลี้ยงสัตว 

ชนิดสินคา (ระบุ) 
หนวย 

(ระบุ) 

จำนวนผลผลิต 

ทั้งหมด (ตามหนวย) 

ราคาจำหนาย 

(บาท/หนวย) 

การนำไปใชประโยชน 

จำหนาย ปริโภค เลี้ยงสัตว อ่ืนๆ (ระบุ) 

(ตามหนวย) (ตามหนวย) (ตามหนวย) (ตามหนวย) 

1.        

2.        

3.        

2.2) หญาเลี้ยงสตัว  

2.2.1) การใชประโยชน 

รายการ หนวย จำนวน 

การนำผลผลิตไปใชประโยชน 

รวมมูลคา 

(บาท) 

1) จำหนาย 2) ใชเลี้ยง

สัตว 

3) อ่ืนๆ  

(1) แบบสับ (2) แบบไมสับ 

จำนวน ราคา จำนวน ราคา 

1) จำนวนผลผลิตครั้งท่ี 1 ตัน         

2) จำนวนผลผลิตครั้งท่ี 2 ตัน         

3) จำนวนผลผลิตครั้งท่ี 3 ตัน         

4)           

รวม ตัน         

2.3) กรณีใชเปนพืชอาหารสัตว เลีย้งสัตวของตนเอง เปนลักษณะการเลีย้งแบบใด 

 1) ปลอยใหสัตวกินเองในทุงหญา/แปลง  2) ตัดมาใหสตัวในคอก  3) อ่ืนๆ ระบุ .............................. 

2.4) การปลูกพืชอาหารสตัวท่ีไดรบัการสนับสนุนจากโครงการเพียงพอหรือไม 

 1) เพียงพอ  2) ไมเพียงพอ แกปญหาโดย   

    2.1) หาซื้อเพ่ิมเติมจาก ............................................... ราคา ............. บาท/....... 

    2.2) ใหอาหารอ่ืนทดแทน ไดแก .......................................................................... 

    2.3) อ่ืน ๆ ไดแก .................................................................................................. 

3) ผลผลิตท่ีได (ตามขอ 1) และ 2)) มีคุณภาพอยางไร (ใหคะแนน 1-5) ............................... คะแนน เพราะ 

...................................................................................................................................................................... 

4) ราคาผลผลิตกิจกรรมใหม (ราคาตลาด) ณ วันท่ีสำรวจขอมูล เทียบกับชวงท่ีเกบ็เกี่ยวผลผลิต (ป 2562) เปลี่ยนไปอยางไร  

 1) เทาเดิม  2) ลดลง ..................บาทตอ...............  3) เพ่ิมข้ึน ..................บาทตอ............... 
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3.5 การตลาด (กรณีจำหนายสินคา) 

1) ชองทางการจำหนายผลผลิต 

เร่ือง สินคาเดิม (ขาว) สินคาใหม  

1. ทานมีตลาดรองรับหรือไม  1) มี          2) ไมม ี  1) มี          2) ไมม ี

2. ทานนำสินคาไปจำหนายอยางไร  1) ขายเอง   2) รวมกลุมขาย 

 3) เจาหนาท่ีจัดหาแหลงให 

 1) ขายเอง   2) รวมกลุมขาย 

 3) เจาหนาท่ีจัดหาแหลงให 

3. ทานนำสินคาไปจำหนายแหลงใด  1) โรงสี      2) สหกรณ................  

 3) อ่ืนๆ...................... 

 1) โรงอบ/โรงงาน....      2) สหกรณ............. 

 3) ตลาดในทองถ่ิน �        4) พอคาคน

กลาง 

 5) โรงงานแปรรูป        6) อ่ืน ๆ ระบุ ......... 

�        

 

2) ทานมีปญหาดานการจำหนายผลผลติหรือไม  

 1) ไมม ี   2) มี ไดแก ..................................................................... 

3.6 หลังการปรับเปลี่ยนมาผลิต สินคาชนิดใหมแลว 

1) มีการรวมกลุม/ตั้งกลุม หรือไม  

 1) ไมม ี   2) มี ช่ือกลุม..................................................................... 

2) ลักษณะดินในแปลงของทานมีผลตอการตดัสินใจปรับเปลี่ยนตอเน่ืองมากนอยเพียงใด (1 นอยท่ีสุด – 5 มากท่ีสุด) ................. 

เพราะ.................................................................................................................................................................................... 

3) ทานคาดวาจะทำกิจกรรมใหมอยางตอเน่ืองหรือไม 

 3.1) ไมตอเน่ือง (หยุด/เปลี่ยนไปผลิต.................) เพราะ 

 1) ขาวราคาดีกวา  

 2) ไมมีแรงงาน 

 3) ไมมีแหลงน้ำ 

 4) ไมมีเงินทุน 

  5) อ่ืนๆ ............................................... 

 3.2) ทำตอเน่ือง เพราะ  

 1) รายไดจากการทำกิจกรรมใหม ดีกวาขาว  

 2) แปลงใกลเคียง/แปลงตัวอยางทำแลวประสบความสำเร็จ 

 3) พ้ืนท่ีถูกปรับเปลี่ยนไปแลว กลับไปทำนาลำบาก 

 4)  อ่ืนๆ .............................  

4) ทานคาดวาจะปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีเพ่ือทำกิจกรรมใหมเพ่ิมข้ึน หรือไม  

 1) ไมเพ่ิมข้ึน (ปรับเปลีย่นเทาเดิม)   2) ขยายเพ่ิม...................ไร 

3.7 ทานทราบหรือไมวาภาครัฐมีนโยบายประกันราคาขาว  

 1) ไมทราบ  ถาปตอ ๆ ไป มีนโยบายรบัประกันราคาขาว จะกลบัไปปลูกขาวหรือไม  

 1) ไมปลูก  2) ปลูก  3) ไมแนใจ อยางไร............................................   

 2) ทราบ มีผลตอการตัดสินใจกลับไปปลูกขาวหรือไม  1) ไมมีผล  2) มีผล อยางไร............................................ 
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สวนท่ี 4 ความพึงพอใจ ขอเสนอแนะ 

4.1 ความพึงพอใจ เต็ม 5 คะแนน พรอมใหเหตุผล 

ประเด็น คะแนน เหตุผล 

1. การปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอ่ืนแทนขาว   

2. การถายทอดความรู   

3. ปจจัยการผลิตท่ีไดรับ   

4. ผลตอบแทน   

5. ภาพรวมโครงการ   

 

4.2 ปญหาและอุปสรรค 

........................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................ 

4.3 ขอเสนอแนะ 

1) ดานการสงเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิต  

........................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................ 

 

2) อ่ืนๆ 

........................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................ 
 

 

 

-------------------------------------------------- 
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แบบสัมภาษณเกษตรกร เพ่ือประเมินผล 

โครงการบริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) ปงบประมาณ 2562 
 

โดย ศูนยประเมินผล สศก.    ชื่อผูสัมภาษณ.....................................................วันท่ีเก็บขอมูล ว/ด/ป.........../.............../2563 

หนวยงานเจาของโครงการ  1) พด.  2) กสก.  3) กวก.  4) มม.  5) ปศ.  6) ปม.  7) ส.ป.ก.  8) อ่ืนๆ ระบุ ... 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

1.1 ช่ือ   สกุล  

 

1.2 เลขท่ีบัตรประจำตัวประชาชน               

 

1.3 อาย ุ(ป)   

 

1.4 เพศ   หญิง = 1, ชาย = 2 

 

1.5 ท่ีอยู  บานเลขท่ี  หมูท่ี  หมูบาน  

 ตำบล   อำเภอ  

 จังหวัด   รหัสจังหวัด    

 โทร  
 

 รหัส  จังหวัด รหัส จังหวัด รหัส จังหวัด รหัส จังหวัด 

 010 เชียงราย 180 เลย 470 นครนายก 560 สมุทรสาคร 

 020 พะเยา 190 หนองบัวลำภู 480 ปราจีนบุรี 570 นครปฐม 

 030 ลำปาง 200 อุดรธานี 490 ฉะเชิงเทรา 580 กาญจนบุร ี

 040 ลำพูน 210 หนองคาย 500 สระแกว 590 ราชบุรี 

 050 เชียงใหม 220 สกลนคร 510 จันทบุร ี 600 สมุทรสงคราม 

 060 แมฮองสอน 230 นครพนม 520 ตราด 610 เพชรบุรี 

 070 ตาก 770 บึงกาฬ 530 ระยอง 620 ประจวบคีรีขันธ 

 090 สุโขทัย 310 มหาสารคาม 540 ชลบุรี 630 ชุมพร 

 100 แพร 320 รอยเอ็ด 550 สมุทรปราการ 640 ระนอง 

 110 นาน 330 กาฬสินธุ 370 สระบุรี 650 สุราษฎรธานี 

 120 อุตรดิตถ 340 ขอนแกน 380 ลพบุรี 660 พังงา 

 130 พิษณุโลก 290 สุรินทร 390 สิงหบุรี 670 ภูเก็ต 

 080 กำแพงเพชร 300 บุรีรัมย 400 ชัยนาท 680 กระบ่ี 

 140 พิจิตร 350 ชัยภูมิ 410 สุพรรณบุรี 700 นครศรีธรรมราช 

 150 นครสวรรค 360 นครราชสีมา 420 อางทอง 690 ตรัง 

 160 อุทัยธานี 240 มุกดาหาร 430 พระนครศรีอยุธยา 710 พัทลุง 

 170 เพชรบูรณ 250 ยโสธร 440 นนทบุร ี 720 สงขลา 

   260 อำนาจเจริญ 450 กรุงเทพมหานคร 730 สตูล 

   270 อุบลราชธานี 460 ปทุมธานี 740 ปตตานี 

   280 ศรีสะเกษ   750 ยะลา 

       760 นราธิวาส 

  

เกษตรผสมผสาน 
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1.6 ระดับการศึกษาสูงสุด  ไมสำเร็จการศึกษา = 0,ประถมตน = 4, ประถมปลาย = 6, มัธยมตน = 9, มัธยมปลาย/

ปวช. = 12, ปวส. = 14, ปริญญาตรี = 16, ปริญญาโท = 18, ปริญญาเอก = 22 
 

1.7 อาชีพหลัก  ในภาคเกษตร: เกษตรกร = 1, รับจางเกษตร = 2 

นอกภาคเกษตร: รับจางนอกภาคเกษตร = 3, ทำงานประจำ = 4, ธุรกิจสวนตัว = 5 

ไมมีงานทำ: เรียนหนังสือ = 6, วางงาน/แมบาน = 7, คนชรา/ผูพิการ = 8 
 

1.8 ประสบการณทำการเกษตร (ป)  
 

1.9 จำนวนสมาชิกในครัวเรือน (คน)    

 จำนวนแรงงานในครัวเรือน (คน)   จำนวนแรงงานในภาคเกษตร (คน)  
 

1.10 ที่ดินในการถือครอง (ถามทุกแปลง)      

 
รายการ ของตนเอง (ไร) เชา (ไร) ทำฟรี (ไร) 

ชลประทาน 

(ใน=1, นอก=2) 
แหลงน้ำที่ใช 

 ในภาคเกษตร 

 0) ที่เขารวมโครงการ      

 1) ที่นา      

 2) ที่พืชไร      

 3) ที่สวนผลไม/ไมยืนตน      

 4) ที่สวนผัก/สมุนไพร      

 5) ที่ไมดอก/ไมประดับ      

 
6) ที่เล้ียงสัตวเปนโรงเรือน/ 

โรงเล้ียง/คอกสัตว 
     

 
7) ที่ทุงหญาเล้ียงสัตว/ปลูกหญา

เล้ียงสัตว 
     

 8) ที่เพาะเล้ียงประมง      

 9) ฟารม/เกษตรผสมผสาน      

 นอกภาคเกษตร 

 10) ที่ปลูกบานเรือนอยูอาศัย      

 11) ที่รกรางวางเปลา      

 12) หวย/หนอง/คลอง/บึง/สระ      

 13) ปาถือครอง      

 แหลงน้ำที่ใช 

น้ำฝน = 1, ชลประทาน = 2, สูบเองจากแหลงธรรมชาติ = 3, บอ/สระ/บาดาล ของตนเอง = 4, โครงการเอกชน/ราชการ   สูบจากแหลง

ธรรมชาติ = 5, กลุม/สถาบัน สูบจากแหลงธรรมชาติ = 6, ซ้ือจากผูใชบริการ/ประปา = 7 
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1.11 การมีสวนรวมในโครงการ/นโยบายของรัฐ (ใหตอบทุกขอ) มีสวนรวม = 1, ไมมสีวนรวม = 2 

 1) ศูนยการเรียนรู

การเพ่ิมประสิทธิภาพ

การผลิตสินคาเกษตร 

(ศพก.) 

 3) การบริหาร

จัดการน้ำ 

 5) Zoning by 

Agri-Map 
 

7) มาตรฐานสินคา

เกษตร GAP/

เกษตรอินทรีย 

 

 2) ระบบสงเสริม

เกษตรแบบแปลง

ใหญ 

 4) แผนการผลิต

ขาวครบวงจร 

 6) ธนาคารสินคา

เกษตร 

 8) โครงการสงเสริม

เกษตรทฤษฎีใหม 

 

 9) ยกระดับคณุภาพ

มาตรฐานสินคา

เกษตร 

 10) รักษาระดับ

ปริมาณและ

คุณภาพขาว 

 11) เกษตร

ผสมผสาน 

 12) สงเสริมการ

หยุดเผาในพ้ืนท่ี

เกษตร 

 

 13) ปองกันและ

กำจัดโรคใบดางมัน

สำปะหลัง 

 14) สงเสริมและ

พัฒนาแหลง

ทองเท่ียววิถีเกษตร 

     

 

 คำจำกัดความแบบสอบถามเพ่ือสนับสนุนโครงการสำรวจขอมูลเกษตรกร สำหรับการประเมินผล 

1. อาชีพหลัก หมายถึง อาชีพหลักเกษตรกร โดยยึดตามการใชเวลาสวนใหญไปในการทำกิจกรรมตาง ๆ       

ที่เกี่ยวของกับอาชีพนั้น ๆ เปนหลัก หากในกรณีที่มีการใชเวลาที่เทากันหรือก้ำกึ่งกันใหยึดตามการไดรับ

รายไดท่ีมากกวาของอาชีพนั้น ๆ เปนหลักแทน 

2. ที่ดินในการถือครอง หมายถึง การถือครองที่ดินของเกษตรกรทุกผืนและทุกแปลง ที่ถือครองอยูและการ

เขาไปใชประโยชนในแตละประเภท โดยไมคำนึงถึงกรรมสิทธิ์ที่แทจริงของพื้นที่ดินนั้น ๆ ซึ่งอาจเปนของ

ตนเอง     ท่ีเชาผูอ่ืน และท่ีไดทำฟรี โดยยึดตามปเพาะปลูก 2562/63  

3. การใสจำนวนไร ใหใสเปนจำนวนทศนิยมเทานั้น เชน 4 ไร 2 งาน ใหกรอก “4.50” เปนตน 

 

1.12 การเปนสมาชิกกลุมเกษตรกร 

1)  ไมเปนสมาชิกกลุม (0)     2)  เปนสมาชิกกลุม (1) ช่ือกลุม ....................................... 

 

 

 

 

 

 

 

* การสอบถามความเห็น/ทัศนคติ: คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

คาคะแนน   1 ความเห็น/ทัศนคติ ท่ีเห็นดวย นอยท่ีสุด กับประเด็นท่ีถาม 

คาคะแนน 5 ความเห็น/ทัศนคติ ท่ีเห็นดวย มากท่ีสุด กับประเด็นท่ีถาม 
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สวนท่ี 2 กิจกรรมภายใตโครงการ  

2.1  การรับรูรับทราบรายละเอียดโครงการ 

 2.1.2 ทานทราบวามีโครงการจากชองทางใด 

1)  สื่อบุคคล ไดแก   เจาหนาท่ีเกษตร   ผูนำชุมชน   อ่ืนๆ ไดแก .................... 

2)  สื่อโสตทัศน ไดแก   โทรทัศน    วิทยุ    Facebook 

     Line    อ่ืนๆ ไดแก .................................... 

3)  อ่ืนๆ ไดแก ..................................... 

2.1.1 ทานทราบรายละเอียดเก่ียวกับโครงการหรือไม  1) ทราบ  2) ไมทราบ (ขามไปขอ 2.2) 

2.1.3 ทานเขาใจรายละเอียดโครงการหรือไม  1) ไมเขาใจ  2) เขาใจ ระดับใด ระบุ .......... คะแนน (1 นอยท่ีสุด – 5 มากท่ีสุด) 

** 2.2 พ้ืนท่ีเขารวมโครงการ (พ้ืนท่ีเหมาะสมเลก็นอยหรือไมเหมาะสมสำหรับปลูกขาว) จำนวน.........................  ไร โดย 

 1)  ทราบวาเปน  

  1.1) พ้ืนท่ีเหมาะสมเล็กนอย (S3) จำนวน ............................ ไร 

  1.2) พ้ืนท่ีไมเหมาะสม (N) จำนวน ............................ ไร 

2)  ไมทราบวาเปนพ้ืนท่ี S3 หรือ N 

**    3) ประสบการณปลูกขาว ........ ป 

**    4) ลักษณะพ้ืนท่ีแปลงท่ีเขารวมโครงการ  1) ท่ีดอน  2) ท่ีราบลุม  3) ท่ีราบเชิงเขา 

2.3 พ้ืนท่ีผลิตสินคาเกษตรใหม (ประมง) จำนวน .............. ไร ไดแก  

2.4 เจาหนาท่ีไดแนะนำทางเลือกในการปรับเปลี่ยนการผลิต เพ่ือประกอบการตัดสินใจเลือกผลิตสินคาเกษตรชนิดใหมหรือไม  

 (1) แนะนำ       (2) ไมไดแนะนำ 

2.5 การสนับสนนุปจจัยในการปรับเปลี่ยนการผลิต (พ้ืนท่ีท่ีเขารวมโครงการ) 

1) ทานไดรับ ปจจัยสนับสนุนเพ่ือการปรับเปลี่ยนการผลิตหรือไม (เฉพาะท่ีไดรับจากหนวยงานท่ีรับผดิชอบ)  

   (1) ไมไดรับ (ขามไปขอ 2.6)       (2) ไดรับ  ไดแก  .......  
ชนิดปจจยัการผลิต จำนวน หนวย 

 1. พันธุปลา พันธุสัตวน้ำ ไดแก   

1)    

2)    

3)   

 2. สารปรับปรุงบำรุงดิน / ปุย / พนัธุปุยพืชสด ไดแก   

1)    

2)    

3)   

 3. อุปกรณอื่นๆ เชน กระชังเล้ียงปลา    

1)    

2)    

3)   

 4. อื่นๆ เชน ส่ือการสอน แผนพับ สมุด การสงเสริมการตลาด   

1)    

2)    
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    2)  ปจจัยการผลิตท่ีทานไดรับสนับสนุน ตามขอ 1) เพียงพอหรือไม  

 (1) เพียงพอ    (2) ไมเพียงพอ เพราะ         

3) ทานนำปจจัยท่ีไดรับสนับสนุน ตามขอ 1) ไปใชประโยชนแลวหรอืยัง  

 (1) นำไปใชประโยชนแลว  (1.1) ใชไดท้ังหมดแลว   (1.2) ใชไดบางสวน เพราะ    
 (2) ยังไมไดนำไปใชประโยชน เพราะ         

4) ชวงเวลาท่ีไดรับปจจัยการผลิต ทันกับชวงเวลาท่ีตองการปลูก/เลีย้งสัตว หรือไม 

 (1) ทันเวลา    (2) ลาชา 

5) ปจจัยการผลิตท่ีไดรับตามขอ 1) มีคุณภาพอยางไร (ใหคะแนน 1 นอยท่ีสุด – 5 มากท่ีสุด) .................... คะแนน เพราะ 

..................................................................................................................................................................................................... 
6) ทานคิดวาปจจัยสนับสนุนท่ีไดรบัมีความเหมาะสมกับการดำเนินกิจกรรมใหมมากนอยเพียงใด (1 นอยท่ีสุด – 5 มากท่ีสุด)  

................คะแนน เพราะ.............................................................................................................................................................. 

2.6 การอบรมหรือถายทอดความรู  

1) เร่ืองการปรับเปลี่ยนการผลิต 

**  1.1) ทานไดรับการถายทอดความรูเรื่อง การปรับเปลี่ยนการผลติใหเหมาะสมหรือไม  

 (1) ไดรับ   (2) ไมไดรับ [ขามไปขอ 2)] 

1.2) ทานมีความรูเรื่องการปรับเปลี่ยนการผลติใหเหมาะสม อยางไร (ใหคะแนน 1-5)  

(1) กอนอบรม .......................................... คะแนน 

(2) หลังอบรม .......................................... คะแนน 

หากนอยลง เพราะ             

1.3) หลังอบรม หรือไดรับการถายทอดความรูตามขอ 1.1) แลว ทานไดนำความรูท่ีไดรับไปใชหรือไม 

 (1)  นำไปใช  ระดับการใชประโยชน ระบุ (1 นอยท่ีสุด – 5 มากท่ีสุด) ............................... 
 อยางไร                                  

 (2)  ไมไดนำไปใช  เน่ืองจาก                    

1.4) หลักสูตรท่ีอบรมเหมาะสมระดับใด (ใหคะแนน 1-5) ........................... คะแนน 

2) การแบงเขตความเหมาะสมในการผลิตสินคาเกษตร 4 ระดับ (Zoning) 
S1 เหมาะสมสูง - ไมมีขอจำกัดในการปลูก    S2 เหมาะสมปานกลาง - มขีอจำกัดเล็กนอยแกไขได 

S3 เหมาะสมเล็กนอย - มีขอจำกัดที่แกไขไดยาก ตองลงทุนสูง N ไมเหมาะสม - มีขอจำกัดทีแ่กไขไมได หรือตองลงทุนสูงมาก 

2.1) ทานไดรับการถายทอดความรูเรื่อง การแบงเขตความเหมาะสมฯ หรือไม  
 (1) ไดรับ      (2) ไมไดรับ [ขามไปขอ 3)] 

2.2) ทานมีความรูเรื่องการแบงเขตความเหมาะสมในการผลติสินคาเกษตร 4 ระดับ (Zoning) อยางไร (ใหคะแนน 1-10) 
(1) กอนอบรม .......................................... คะแนน 

(2) หลังอบรม .......................................... คะแนน 

หากนอยลง เพราะ             
2.3) หลงัอบรม/ไดรับการถายทอดความรูตามขอ 2.1) แลว ทานไดนำความรูท่ีไดรับไปใชหรือไม 
 (1)  นำไปใช  ระดับการใชประโยชน ระบุ (1 นอยท่ีสุด – 5 มากท่ีสุด) ............................... 
 อยางไร                                  

 (2)  ไมไดนำไปใช  เน่ืองจาก                    

3)  เร่ืองการทำบัญชีตนทุนอาชพี 
3.1) ทานไดรับการอบรมการทำบัญชีตนทุนอาชีพหรือไม   
 (1) ไดรับ      (2) ไมไดรับ (ขามไปสวนท่ี 3) 

3.2) ทานมีความรูเรื่องการทำบัญชีตนทุนอาชีพ อยางไร (ใหคะแนน 1-5) 
(1) กอนอบรม .......................................... คะแนน 

(2) หลังอบรม .......................................... คะแนน 
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หากนอยลง เพราะ             
 3.3) หลังอบรม/ไดรับการถายทอดความรูตามขอ 3.1) แลว ทานไดนำความรูท่ีไดรับไปใชหรือไม 
 (1)  นำไปใช  (1.1) ทำบัญชีแลว     (1.2) สอน/แนะนำผูอ่ืนใหทำ  (3) อ่ืนๆ   
 (2)  ไมไดนำไปใช  เน่ืองจาก         

4) Agri – Map Online  

4.1) ทานรูจัก/เคยไดยินเก่ียวกับ Agri – Map Online (แผนท่ีการเกษตรเชิงรุก) หรือไม 

 (1)  ไมรูจัก/ไมเคยไดยิน (ขามไปสวนท่ี 3) 

 (2)  รูจัก /เคยไดยิน จาก   (1) เจาหนาท่ีกระทรวงเกษตรฯ      (2) เพ่ือนบาน/ญาติ    

   (3) ผูนำชุมชน                (4) อ่ืน ๆ ระบุ ............... 

4.2) หากรูจัก/เคยไดยิน ทานเคยใช Agri – Map Online หรือไม     

 (1)  ไมเคย เน่ืองจาก (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 (1) ไมมีอุปกรณ (โทรศัพทเคลื่อนท่ี/Tablet)       (2) ไมมสีัญญาณอินเตอรเน็ต    

 (3) ไมมีความรูเก่ียวกับการใชงาน/ขอมูล Agri-Map           (4) ตนเองไมสะดวกใชงาน เชน อายุมาก  

 (5) คิดวา Agri – Map ไมมีขอมูลท่ีตนเองสนใจ          (6) อ่ืน ๆ ระบุ .................................. 

 (2)  เคยใช  จำนวน ................ ครั้ง  

4.3) ขอมูลท่ีใช ไดแก  

 1) ขอมูลพ้ืนฐาน  

 2) พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความเหมาะสมตาง ๆ   

 3) ช้ันความเหมาะสมของท่ีดิน  

 4) เขตความเหมาะสมการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ    

 5) แหลงน้ำ   

 6) ท่ีตั้งโรงงาน แหลงรับซื้อ      

 7) ขอมูลเกษตรกร      

 8) อ่ืนๆ ไดแก ......................  

4.4) ความเห็นตอ Agri – Map Online (1 นอยท่ีสุด – 5 มากท่ีสดุ) 

1) ความสะดวกในการใช  ............. คะแนน เพราะ ............................................................................................... 

2) ความทันสมัยของขอมูล  ............. คะแนน เพราะ ............................................................................................... 

3) ความครบถวนของขอมูล  ............. คะแนน เพราะ ............................................................................................... 

4) ความถูกตองของขอมูล  ............. คะแนน เพราะ ............................................................................................... 

5) ประโยชนท่ีไดรับจากการใช  ............. คะแนน เพราะ ............................................................................................... 

6) การใช Agri-Map บนอุปกรณสื่อสารเคลื่อนท่ีในพ้ืนท่ี ............. คะแนน เพราะ ............................................................... 

7) ความพึงพอใจตอ Agri-Map โดยรวม ............. คะแนน เพราะ ............................................................................................ 

4.5) ขอเสนอแนะตอ Agri – Map / ขอมูลท่ีควรเพ่ิมเตมิใน Agri-Map 

..............................................................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................................................  

สวนท่ี 3  ผลได/ผลลัพธจากการปรับเปลี่ยน 
3.1 การปรับเปลี่ยนการผลิต 

1) ทานตัดสินใจเขารวมโครงการ เพราะอะไร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 (1) ผลผลิตขาวต่ำ                           (5) พ้ืนท่ีไมเหมาะสมปลูกขาว                                                

 (2) ผลผลิตขาวคณุภาพต่ำ     (6) ขาดแหลงน้ำ  

 (3) ตนทุนขาวสูง                (7) ตองการเพ่ิมรายได     

 (4) ราคาขาวต่ำ        (8) อ่ืนๆ ระบุ …………………….     

**  2) ทานมีประสบการณในการดำเนินกิจกรรมท่ีปรบัเปลีย่น มากอนหรือไม  1) ไมมี  2) มี มากอนแลว ....................... ป 
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3) สินคาชนิดใหม เกิดการปรับเปลี่ยนในพ้ืนท่ีเดิมหรือไม อยางไร  
 (1) เกิดการปรับเปลี่ยน เตม็พ้ืนท่ี   

 (2) เกิดการปรับเปลี่ยนบางสวน จำนวน .... ไร เน่ืองจาก .................................................................................. 
 (3) ไมเกิดการปรบัเปลีย่น โดย  

 3.1)  เกษตรกรนำปจจัยท่ีไดรบัไปใชในพ้ืนท่ีอ่ืน 

 3.2)  ไดรับการปรับเปลีย่นเปนพ้ืนท่ีอนุรักษดินและน้ำ 

 3.3)  อ่ืน ๆ ระบุ ........................................................................ 

4) หลังจากปรับเปลี่ยนแลวมีปญหาหรือไม       ไมมี         มี คือ .................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................................................  

5) ทานไดรับผลผลิตจากการปรับเปลี่ยนแลวหรือยัง  
 (1) ไดรับผลผลิตท้ังหมดแลว   
 (2) ไดรับผลผลิตบางสวน เน่ืองจาก.....................................................................................................................  
 (3) ยังไมไดรับผลผลติ  เน่ืองจาก......................................................................................................................... 

** 6) ในการปรับเปลีย่นการผลติ ทานใชเงินทุนจากแหลงใด (รวมรอยละ 100) 

 1) ของตนเอง รอยละ .................... 

 2) กูยืม  รอยละ ......................  

 จาก   2.1) ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร  

   2.2) ผูจำหนายปจจัยการผลิต/ผูรบัซื้อผลผลิต  

   2.3) ญาติ/เพ่ือนบาน 

   2.4) ธนาคารอ่ืน ๆ .................................................. 

   2.5) อ่ืน ๆ ระบุ .......................................................



121 

 

  
 

3.2 การผลิต สินคาเดิม (ขาว) ใชขอมูลป 62  

1) แปลงท่ีใหขอมูลมีพ้ืนท่ี   ไร  
2) ชื่อพันธุท่ีปลูก     ชนิดของขาวท่ีปลูก   ขาวเหนียว  ขาวเจา 
3) ตนทุนการผลิต ท่ีใชในแปลงท่ีใหขอมูลท้ังหมด 

ตนทุนปจจัยการผลิต 
รายการ  

 
หนวย 

1. ของตนเอง/ ไดฟรี/ ผลิตเอง 2. ซ้ือ/ เหลือจากการใชครั้งที่ผานมา 
มูลคารวม 

(บาท) 
ปริมาณ
ทั้งหมด 

ราคา 
(บาท/หนวย) 

มูลคา(บาท) ปริมาณ
ทั้งหมด 

ราคา 
(บาท/หนวย) 

มูลคา 
(บาท) 

1. เมล็ดพันธุ กก.        

2. ปุย         

   2.1 ปุยอินทรีย : มูลไก 

เปด สุกร โคกระบอื อื่นๆ  
กก. 

       

   2.2 ปุยชีวภาพ          

       - ชนิดเม็ด กก.        

       - ชนิดน้ำ ลิตร        

   2.3 ปุยเคมี (@50 กก.)         

    - ปุยสูตร กระสอบ        

    - ปุยสูตร กระสอบ        

      -  ปุยยูเรีย : (46-0-0) กระสอบ        

   2.4 ปุยชนิดอื่น  กระสอบ        

      -  ปุยผสม (เคมี+

ชีวภาพ+อินทรีย) /  

(เคมี+อินทรีย)  

กระสอบ 

       

      -  ปุยหมัก กระสอบ        

      -  น้ำหมกั ลิตร        

      -  ฮอรโมน (นำ้/ผง) ซอง        

ซีซี        

ลิตร        

3. สารเคมีกำจดัวชัพืช         

   3.1 ยาคุมหญา กก.        

 ลิตร        

 ขวด        

   3.2 ยาฆาหญา กก.        

 ลิตร        

 ขวด        

4. สารปองกันและกำจัดศัตรูพืช        

  4.1 ยาปองกันกำจัดโรค/ กก. /        

เชื้อรา ลิตร /        

 

 
ขวด 

       

  4.2 ยาฆาแมลง หนอน  กก. /        

เพล้ีย ลิตร /        

 

 

ขวด 
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ตนทุนปจจัยการผลิต 
รายการ  

 
หนวย 

1. ของตนเอง/ ไดฟรี/ ผลิตเอง 2. ซ้ือ/ เหลือจากการใชครั้งที่ผานมา 
มูลคารวม 

(บาท) 
ปริมาณ
ทั้งหมด 

ราคา 
(บาท/หนวย) 

มูลคา(บาท) ปริมาณ
ทั้งหมด 

ราคา 
(บาท/หนวย) 

มูลคา 
(บาท) 

  4.3 ศัตรูพืชอื่นๆ: หอย ปู  กก. /        
หนู ลิตร /        
 ขวด        
5. สารเคมีอ่ืนๆ และวัสดุ
ปรับปรุงดิน          

   5.1 สารปรับปรุงดิน 
 

 ลิตร  

 กก. 

       

   5.2 ปูนมารล  ลิตร  

 กก. 

       

   5.3 ปูนขาว  ลิตร  

 กก. 

       

   5.4 อื่นๆ...................  ลิตร  

 กก. 

       

6. คาเชา (รวมทั้งแปลง)  บาท        

7. ภาษีทีด่ิน บาท        

8. อ่ืนๆ (ระบุ)................ ..........        

 

ตนทุนแรงงาน 
 

รายการ 

 

1. แรงงานของตนเอง หรือ แรงงานทีม่าทำโดยไมตอง

จายคาแรงงาน 
2. จางแรงงาน 3. จาง 

(1) 
คร้ังที่
ทำ 

(2) 
คนที่
ทำ 

(3) 
ใช

เวลา 

(4)* 
คา

น้ำมัน 

(5) 
อัตรา

คาแรงใน
พื้นที่ 

(6) 
รวม 

คาแรง 
งาน 

(1) 
คร้ังที่ทำ 

(2) 
คนที่
ทำ 

(3) 
ใช

เวลา 

(4)* 
คาน้ำมัน 

(5) 
อัตรา

คาแรงใน
พื้นที ่

(6) 
รวม 

คาแรง 
งาน 

เครื่องจักร 
รวมทัง้
แปลง 

(คร้ัง) (คน/
คร้ัง) 

(ชม./
คร้ัง) 

(บาท) (บาท/
คน/วัน) 

(บาท) (คร้ัง) (คน/
คร้ัง) 

ชม. (บาท) (บาท/คน/
วัน) 

(บาท) (บาท) 

1. คาเตรียมดิน
แปลงปลูก 

             

   1.1 ไถคร้ังที่ 1              

   1.2 ไถคร้ังที่ 2              

   1.3 ไถคร้ังที่ 3              

2. คาปลูก              

  2.1 ปลูก (หวาน /
เคร่ือง) 

             

  2.2 ปลูกซอม              

3. คาดูแลรักษา              

  3.1 ใสปุย              

  3.2 ฉีดยากำจัด
วัชพืช: ฆาหญา 
คุมหญา 

             

  3.3 ฉีดสาร
ปองกันและกำจัด
ศัตรูพืช (เชื้อรา 
หนอน เพล้ีย ปู 
หอย หนู) 
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ตนทุนแรงงาน 
 

รายการ 

 

1. แรงงานของตนเอง หรือ แรงงานทีม่าทำโดยไมตอง

จายคาแรงงาน 
2. จางแรงงาน 3. จาง 

(1) 
คร้ังที่
ทำ 

(2) 
คนที่
ทำ 

(3) 
ใช

เวลา 

(4)* 
คา

น้ำมัน 

(5) 
อัตรา

คาแรงใน
พื้นที่ 

(6) 
รวม 

คาแรง 
งาน 

(1) 
คร้ังที่ทำ 

(2) 
คนที่
ทำ 

(3) 
ใช

เวลา 

(4)* 
คาน้ำมัน 

(5) 
อัตรา

คาแรงใน
พื้นที ่

(6) 
รวม 

คาแรง 
งาน 

เครื่องจักร 
รวมทัง้
แปลง 

(คร้ัง) (คน/
คร้ัง) 

(ชม./
คร้ัง) 

(บาท) (บาท/
คน/วัน) 

(บาท) (คร้ัง) (คน/
คร้ัง) 

ชม. (บาท) (บาท/คน/
วัน) 

(บาท) (บาท) 

  3.4 สารปรับปรุง
บำรุงดิน 

             

  3.5 ถอนหญา /
ตัดหญา 

             

  3.6 สูบน้ำ              

  3.7 อื่นๆ               

4. คาเก็บเก่ียว
ผลผลิต 

             

  4.1 เกี่ยว              

  4.2 ขนไปสี/ขาย              

  4.3 นวด/สี              

  4.4 ตาก              

5. อื่นๆ 
(ระบุ)........... 

             

*เวลา 1 วัน = 8 ชั่วโมง 

4) การเก็บเกี่ยว ปริมาณผลผลิต และการจำหนายของแปลงท่ีใหขอมูล ขาว 

4.1) การเก็บเก่ียว   � 1) เก็บเก่ียวได จำนวน ................... ไร ผลผลิตเฉลีย่ตอไร............................กก.  

ถาหากไดผลผลตินอย เพราะ........................................................................................................................ 

2) ไมไดเก็บเก่ียวจำนวน....................ไร เพราะ................................................................................................... 

4.2) การกระจายผลผลติ  

รายการ หนวย จำนวน 
ราคา 

(บาท/กก.) 
รวมมูลคา 

(บาท) 
 1) จำหนาย กก.    
 2) รอการจำหนาย กก.    
 3) บริโภค/ใชในครัวเรือน กก.     
 4) ทำพันธุ กก.     
 5) คาเชา กก.    
 6) อ่ืนๆ (ระบุ)  ............... กก.    

รวม กก.    
 

3.3 การผลิต สินคาใหม ในป 2562 ท่ีดำเนินการผลิตแลวท้ังหมด 

1) การผลิต 

1.1) ชนิดสนิคา 

1.1.1) สินคาท่ีใหผลผลิตระยะสัน้ ไดแก (ไมเกิน 1 ป) 

1)  ชนิดท่ี 1  .............................................................       

พ้ืนท่ีปลูก/ผลิต    (1) ปลูก/ผลิต ในพ้ืนท่ีปลูกขาวไมเหมาะสม จำนวน...........................ไร  

      (2) ปลูก/ผลิต นอกพ้ืนท่ีปลูกขาวไมเหมาะสม เน่ืองจาก.........................................  

เริ่มปลูก เดือน  ป     ใหผลผลิต เดือน ป    
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2)  ชนิดท่ี 2  .............................................................       

พ้ืนท่ีปลูก/ผลิต    (1) ปลูก/ผลิต ในพ้ืนท่ีปลูกขาวไมเหมาะสม จำนวน...........................ไร  

       (2) ปลูก/ผลิต นอกพ้ืนท่ีปลูกขาวไมเหมาะสม เน่ืองจาก.........................................  

เริ่มปลูก เดือน  ป     ใหผลผลิต เดือน ป    
3)  ชนิดท่ี 3  .............................................................       

พ้ืนท่ีปลูก/ผลิต    (1) ปลูก/ผลติ ในพ้ืนท่ีปลูกขาวไมเหมาะสม จำนวน...........................ไร  

       (2) ปลูก/ผลติ นอกพ้ืนท่ีปลูกขาวไมเหมาะสม เน่ืองจาก.........................................  

เริ่มปลูก เดือน  ป     ใหผลผลิต เดือน ป      

1.1.2) สินคาท่ีใหผลผลิตระยะกลาง ไดแก (1-5 ป) 

1)  ชนิดท่ี 1  .............................................................       

พ้ืนท่ีปลูก/ผลิต    (1) ปลูก/ผลิต ในพ้ืนท่ีปลูกขาวไมเหมาะสม จำนวน...........................ไร  

         (2) ปลูก/ผลิต นอกพ้ืนท่ีปลูกขาวไมเหมาะสม เน่ืองจาก.........................................  

2)  ชนิดท่ี 2  .............................................................       

พ้ืนท่ีปลูก/ผลิต    (1) ปลูก/ผลิต ในพ้ืนท่ีปลูกขาวไมเหมาะสม จำนวน...........................ไร  

       (2) ปลูก/ผลิต นอกพ้ืนท่ีปลูกขาวไมเหมาะสม เน่ืองจาก.........................................  

3)  ชนิดท่ี 3  .............................................................       

พ้ืนท่ีปลูก/ผลิต    (1) ปลูก/ผลิต ในพ้ืนท่ีปลูกขาวไมเหมาะสม จำนวน...........................ไร  

         (2) ปลูก/ผลิต นอกพ้ืนท่ีปลูกขาวไมเหมาะสม เน่ืองจาก.........................................  

1.1.3) สินคาท่ีใหผลผลิตระยะยาว ไดแก (5 ปขึ้นไป) 

1)  ชนิดท่ี 1  .............................................................       

พ้ืนท่ีปลูก/ผลิต    (1) ปลูก/ผลิต ในพ้ืนท่ีปลูกขาวไมเหมาะสม จำนวน...........................ไร  

         (2) ปลูก/ผลิต นอกพ้ืนท่ีปลูกขาวไมเหมาะสม เน่ืองจาก.........................................  

2)  ชนิดท่ี 2  .............................................................       

พ้ืนท่ีปลูก/ผลิต    (1) ปลูก/ผลิต ในพ้ืนท่ีปลูกขาวไมเหมาะสม จำนวน...........................ไร  

         (2) ปลูก/ผลิต นอกพ้ืนท่ีปลูกขาวไมเหมาะสม เน่ืองจาก.........................................  

3)  ชนิดท่ี 3  .............................................................       

พ้ืนท่ีปลูก/ผลิต    (1) ปลูก/ผลิต ในพ้ืนท่ีปลูกขาวไมเหมาะสม จำนวน...........................ไร  

         (2) ปลูก/ผลิต นอกพ้ืนท่ีปลูกขาวไมเหมาะสม เน่ืองจาก.........................................  

1.2) แปลงท่ีใหขอมูลมีพ้ืนท่ี  ไร (ตรงกับสวนท่ี 2 ขอ 2.2 หรือไม)   
1.3) จำนวนพ้ืนท่ีท่ีใหผลผลิต ......................... ไร     
1.4) จำนวนคร้ังท่ีเก็บเกี่ยวผลผลิตไดแลวในป 2562 คร้ัง 
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2) ตนทุน การผลิต เกษตรผสมผสาน ในป 2562 ของแปลงท่ีใหขอมูล 

(1) สนิคาระยะสั้น ไดแก ................................... 

รายการ 

 

คาพันธุ ปุย/ยา/อาหารสตัว แรงงาน (ปลูก ดแูล เก่ียว) น้ำมัน/ไฟฟา อ่ืนๆ ระบุ............... รวมมูลคา 

เงินสด(ซ้ือ) ตนเอง เงินสด(ซ้ือ) ตนเอง เงินสด(ซ้ือ) ตนเอง เงินสด(ซ้ือ) ตนเอง เงินสด(ซ้ือ) ตนเอง เงินสด(ซ้ือ) ตนเอง 

ตนทุนปจจัยการผลติ             

1. พืชผัก (รวม : บาท)             

   1)..........................             

   2)..........................             

   3)..........................             

2. พืชอายุสั้น (ใน 1 ป) (รวม : บาท)             

   1)..........................             

   2)..........................             

3. ปศุสัตว (รวม : บาท)             

.........................             

4. ประมง (รวม : บาท)             

.........................             

รวม พืช พืชไร ปศุสัตว ประมง 

(บาท) 

            

 

3.4 ผลผลิต และการนำผลผลิตไปใชประโยชน (เฉพาะสินคาระยะสั้น) 

1) ปริมาณและผลผลิต 

รายการ 
พืชผัก 1).............. พืชผัก 2).............. พืชผัก 3).............. พืชอายุส้ัน 1).............. พืชอายุส้ัน 2).............. ปศุสัตว ................. ประมง ................. 

จำนวน ราคา มูลคา จำนวน ราคา มูลคา จำนวน ราคา มูลคา จำนวน ราคา มูลคา จำนวน ราคา มูลคา จำนวน ราคา มูลคา จำนวน ราคา มูลคา 

1) จำหนาย                      

2) บริโภค/ 

   ใชเอง 

                     

3) ทำพันธุ                      

4) คาเชา                      

5) อื่นๆ

............ 

                     

รวม                      
หมายเหตุ : จำนวน หนวยเปนกิโลกรัม  ราคา หนวยเปนบาทตอกิโลกรัม และ มลูคา หนวยเปนบาท 
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2) ผลผลิตท่ีได มีคุณภาพอยางไร (ใหคะแนน 1-5) ............................... คะแนน เพราะ 

...................................................................................................................................................................... 

3) ราคาผลผลิตกิจกรรมใหม (ราคาตลาด) ณ วันท่ีสำรวจขอมูล เทียบกับชวงท่ีเก็บเกี่ยวผลผลิต (ป 2562) เปลี่ยนไปอยางไร  

 1) เทาเดิม  2) ลดลง ..................บาทตอ...............  3) เพ่ิมข้ึน ..................บาทตอ............... 

3.5 การตลาด (กรณีจำหนายสินคา) 

1) ชองทางการจำหนายผลผลิต 

เร่ือง สินคาเดิม (ขาว) สินคาใหม  

1. ทานมีตลาดรองรับหรือไม  1) มี          2) ไมม ี  1) มี          2) ไมม ี

2. ทานนำสินคาไปจำหนายอยางไร  1) ขายเอง   2) รวมกลุมขาย 

 3) เจาหนาท่ีจัดหาแหลงให 

 1) ขายเอง   2) รวมกลุมขาย 

 3) เจาหนาท่ีจัดหาแหลงให 

3. ทานนำสินคาไปจำหนายแหลงใด  1) โรงสี      2) สหกรณ................  

 3) อ่ืนๆ...................... 

 1) โรงอบ/โรงงาน....      2) สหกรณ............. 

 3) ตลาดในทองถ่ิน �        4) พอคาคน

กลาง 

 5) โรงงานแปรรูป        6) อ่ืน ๆ ระบุ ......... 

�        

 

2) ทานมีปญหาดานการจำหนายผลผลติหรือไม  

 1) ไมม ี   2) มี ไดแก ..................................................................... 

3.6 หลังการปรับเปลี่ยนมาผลิต สินคาชนิดใหมแลว 

1) มีการรวมกลุม/ตั้งกลุม หรือไม  

 1) ไมม ี   2) มี ช่ือกลุม..................................................................... 

2) ลักษณะดินในแปลงของทานมีผลตอการตดัสินใจปรับเปลี่ยนตอเน่ืองมากนอยเพียงใด (1 นอยท่ีสุด – 5 มากท่ีสุด) ................. 

เพราะ..................................................................................................................................................................... ............... 

3) ทานคาดวาจะทำกิจกรรมใหมอยางตอเน่ืองหรือไม  

 3.1) ไมตอเน่ือง (หยุด/เปลี่ยนไปผลิต.................) เพราะ 

 1) ขาวราคาดีกวา  

 2) ไมมีแรงงาน 

 3) ไมมีแหลงน้ำ 

 4) ไมมีเงินทุน 

  5) อ่ืนๆ .................................................. 

 3.2) ทำตอเน่ือง เพราะ  

 1) รายไดจากการทำกิจกรรมใหม ดีกวาขาว  

 2) แปลงใกลเคียง/แปลงตัวอยางทำแลวประสบความสำเร็จ 

 3) พ้ืนท่ีถูกปรับเปลี่ยนไปแลว กลับไปทำนาลำบาก 

 4)  อ่ืนๆ .............................  

4) ทานคาดวาจะปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีเพ่ือทำกิจกรรมใหมเพ่ิมข้ึน หรือไม  

 1) ไมเพ่ิมข้ึน (ปรับเปลีย่นเทาเดิม)   2) ขยายเพ่ิม...................ไร 
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3.7 ทานทราบหรือไมวาภาครัฐมีนโยบายประกันราคาขาว  

 1) ไมทราบ  ถาปตอ ๆ ไป มีนโยบายรบัประกันราคาขาว จะกลบัไปปลูกขาวหรือไม  

 1) ไมปลูก  2) ปลูก  3) ไมแนใจ อยางไร............................................   

 2) ทราบ มีผลตอการตัดสินใจกลับไปปลูกขาวหรือไม  1) ไมมีผล  2) มีผล อยางไร............................................ 

สวนท่ี 4 ความพึงพอใจ ขอเสนอแนะ 

 4.1 ความพึงพอใจ เต็ม 5 คะแนน พรอมใหเหตุผล 

ประเด็น คะแนน เหตุผล 

1. การปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอ่ืนแทนขาว   

2. การถายทอดความรู   

3. ปจจัยการผลิตท่ีไดรับ   

4. ผลตอบแทน   

5. ภาพรวมโครงการ   

 

4.2 ปญหาและอุปสรรค 

...............................................................................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................................................................  

4.3 ขอเสนอแนะ 

1) ดานการสงเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิต  

...............................................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................................................... 

2) อ่ืนๆ ................................................................................................................................................................................................. 

...............................................................................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................................................................  

 

--------------------------------------------------
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แบบสัมภาษณเกษตรกร เพ่ือประเมินผล 

โครงการบริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) ปงบประมาณ 2562 
 

โดย ศูนยประเมินผล สศก.    ชื่อผูสัมภาษณ.....................................................วันท่ีเก็บขอมูล ว/ด/ป.........../.............../2563 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

1.1 ช่ือ   สกุล  

 

1.2 เลขท่ีบัตรประจำตัวประชาชน               

 

1.3 อาย ุ(ป)   

 

1.4 เพศ   หญิง = 1, ชาย = 2 

 

1.5 ท่ีอยู  บานเลขท่ี  หมูท่ี  หมูบาน  

 ตำบล   อำเภอ  

 จังหวัด   รหัสจังหวัด    

 โทร  
 

 รหัส  จังหวัด รหัส จังหวัด รหัส จังหวัด รหัส จังหวัด 

 010 เชียงราย 180 เลย 470 นครนายก 560 สมุทรสาคร 

 020 พะเยา 190 หนองบัวลำภู 480 ปราจีนบุร ี 570 นครปฐม 

 030 ลำปาง 200 อุดรธาน ี 490 ฉะเชิงเทรา 580 กาญจนบุรี 

 040 ลำพูน 210 หนองคาย 500 สระแกว 590 ราชบุรี 

 050 เชียงใหม 220 สกลนคร 510 จันทบุรี 600 สมุทรสงคราม 

 060 แมฮองสอน 230 นครพนม 520 ตราด 610 เพชรบรุี 

 070 ตาก 770 บึงกาฬ 530 ระยอง 620 ประจวบคีรีขันธ 

 090 สุโขทัย 310 มหาสารคาม 540 ชลบุร ี 630 ชุมพร 

 100 แพร 320 รอยเอ็ด 550 สมุทรปราการ 640 ระนอง 

 110 นาน 330 กาฬสินธุ 370 สระบุรี 650 สุราษฎรธานี 

 120 อุตรดิตถ 340 ขอนแกน 380 ลพบุร ี 660 พังงา 

 130 พิษณุโลก 290 สุรินทร 390 สิงหบุรี 670 ภูเก็ต 

 080 กำแพงเพชร 300 บุรีรัมย 400 ชัยนาท 680 กระบี่ 

 140 พิจิตร 350 ชัยภูมิ 410 สุพรรณบุรี 700 นครศรีธรรมราช 

 150 นครสวรรค 360 นครราชสีมา 420 อางทอง 690 ตรัง 

 160 อุทัยธาน ี 240 มุกดาหาร 430 พระนครศรีอยุธยา 710 พัทลุง 

 170 เพชรบูรณ 250 ยโสธร 440 นนทบุร ี 720 สงขลา 

   260 อำนาจเจริญ 450 กรุงเทพมหานคร 730 สตูล 

   270 อุบลราชธานี 460 ปทุมธาน ี 740 ปตตาน ี

   280 ศรีสะเกษ   750 ยะลา 

       760 นราธิวาส 

  

หมอน 
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1.6 ระดับการศึกษาสูงสุด  ไมสำเร็จการศึกษา = 0,ประถมตน = 4, ประถมปลาย = 6, มัธยมตน = 9, มัธยมปลาย/

ปวช. = 12, ปวส. = 14, ปริญญาตรี = 16, ปริญญาโท = 18, ปริญญาเอก = 22 
 

1.7 อาชีพหลัก  ในภาคเกษตร: เกษตรกร = 1, รับจางเกษตร = 2 

นอกภาคเกษตร: รับจางนอกภาคเกษตร = 3, ทำงานประจำ = 4, ธุรกิจสวนตัว = 5 

ไมมีงานทำ: เรียนหนังสือ = 6, วางงาน/แมบาน = 7, คนชรา/ผูพิการ = 8 
 

1.8 ประสบการณทำการเกษตร (ป)  
 

1.9 จำนวนสมาชิกในครัวเรือน (คน)    

 จำนวนแรงงานในครัวเรือน (คน)   จำนวนแรงงานในภาคเกษตร (คน)  
 

1.10 ที่ดินในการถือครอง (ถามทุกแปลง)      

 
รายการ ของตนเอง (ไร) เชา (ไร) ทำฟรี (ไร) 

ชลประทาน 

(ใน=1, นอก=2) 
แหลงน้ำที่ใช 

 ในภาคเกษตร 

 0) ที่เขารวมโครงการ      

 1) ที่นา      

 2) ที่พืชไร      

 3) ที่สวนผลไม/ไมยืนตน      

 4) ที่สวนผัก/สมุนไพร      

 5) ที่ไมดอก/ไมประดับ      

 
6) ที่เล้ียงสัตวเปนโรงเรือน/ 

โรงเล้ียง/คอกสัตว 
     

 
7) ที่ทุงหญาเล้ียงสัตว/ปลูกหญา

เล้ียงสัตว 
     

 8) ที่เพาะเล้ียงประมง      

 9) ฟารม/เกษตรผสมผสาน      

 นอกภาคเกษตร 

 10) ที่ปลูกบานเรือนอยูอาศัย      

 11) ที่รกรางวางเปลา      

 12) หวย/หนอง/คลอง/บึง/สระ      

 13) ปาถือครอง      

 แหลงน้ำที่ใช 

น้ำฝน = 1, ชลประทาน = 2, สูบเองจากแหลงธรรมชาติ = 3, บอ/สระ/บาดาล ของตนเอง = 4, โครงการเอกชน/ราชการ   สูบจากแหลง

ธรรมชาติ = 5, กลุม/สถาบัน สูบจากแหลงธรรมชาติ = 6, ซ้ือจากผูใชบริการ/ประปา = 7 
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1.11 การมีสวนรวมในโครงการ/นโยบายของรัฐ (ใหตอบทุกขอ) มีสวนรวม = 1, ไมมสีวนรวม = 2 

 1) ศูนยการเรียนรู

การเพ่ิมประสิทธิภาพ

การผลิตสินคาเกษตร 

(ศพก.) 

 3) การบริหาร

จัดการน้ำ 

 5) Zoning by 

Agri-Map 
 

7) มาตรฐานสินคา

เกษตร GAP/

เกษตรอินทรีย 

 

 2) ระบบสงเสริม

เกษตรแบบแปลง

ใหญ 

 4) แผนการผลิต

ขาวครบวงจร 

 6) ธนาคารสินคา

เกษตร 

 8) โครงการสงเสริม

เกษตรทฤษฎีใหม 

 

 9) ยกระดับคณุภาพ

มาตรฐานสินคา

เกษตร 

 10) รักษาระดับ

ปริมาณและ

คุณภาพขาว 

 11) เกษตร

ผสมผสาน 

 12) สงเสริมการ

หยุดเผาในพ้ืนท่ี

เกษตร 

 

 13) ปองกันและ

กำจัดโรคใบดางมัน

สำปะหลัง 

 14) สงเสริมและ

พัฒนาแหลง

ทองเท่ียววิถีเกษตร 

     

 

 คำจำกัดความแบบสอบถามเพ่ือสนับสนุนโครงการสำรวจขอมูลเกษตรกร สำหรับการประเมินผล 

1. อาชีพหลัก หมายถึง อาชีพหลักเกษตรกร โดยยึดตามการใชเวลาสวนใหญไปในการทำกิจกรรมตาง ๆ       

ที่เกี่ยวของกับอาชีพนั้น ๆ เปนหลัก หากในกรณีที่มีการใชเวลาที่เทากันหรือก้ำกึ่งกันใหยึดตามการไดรับ

รายไดท่ีมากกวาของอาชีพนั้น ๆ เปนหลักแทน 

2. ที่ดินในการถือครอง หมายถึง การถือครองที่ดินของเกษตรกรทุกผืนและทุกแปลง ที่ถือครองอยูและการ

เขาไปใชประโยชนในแตละประเภท โดยไมคำนึงถึงกรรมสิทธิ์ที่แทจริงของพื้นที่ดินนั้น ๆ ซึ่งอาจเปนของ

ตนเอง     ท่ีเชาผูอ่ืน และท่ีไดทำฟรี โดยยึดตามปเพาะปลูก 2562/63  

3. การใสจำนวนไร ใหใสเปนจำนวนทศนิยมเทานั้น เชน 4 ไร 2 งาน ใหกรอก “4.50” เปนตน 

 

1.12 การเปนสมาชิกกลุมเกษตรกร 

1)  ไมเปนสมาชิกกลุม (0)     2)  เปนสมาชิกกลุม (1) ช่ือกลุม ....................................... 

 

 

 

 

 

 

 

* การสอบถามความเห็น/ทัศนคติ: คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

คาคะแนน   1 ความเห็น/ทัศนคติ ท่ีเห็นดวย นอยท่ีสุด กับประเด็นท่ีถาม 

คาคะแนน 5 ความเห็น/ทัศนคติ ท่ีเห็นดวย มากท่ีสุด กับประเด็นท่ีถาม 
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สวนท่ี 2 กิจกรรมภายใตโครงการ  

2.1  การรับรูรับทราบรายละเอียดโครงการ 

 2.1.2 ทานทราบวามีโครงการจากชองทางใด 

1)  สื่อบุคคล ไดแก   เจาหนาท่ีเกษตร   ผูนำชุมชน   อ่ืนๆ ไดแก .................... 

2)  สื่อโสตทัศน ไดแก   โทรทัศน    วิทยุ    Facebook 

     Line    อ่ืนๆ ไดแก .................................... 

3)  อ่ืนๆ ไดแก ..................................... 

2.1.1 ทานทราบรายละเอียดเก่ียวกับโครงการหรือไม  1) ทราบ  2) ไมทราบ (ขามไปขอ 2.2) 

2.1.3 ทานเขาใจรายละเอียดโครงการหรือไม  1) ไมเขาใจ  2) เขาใจ ระดับใด ระบุ .......... คะแนน (1 นอยท่ีสุด – 5 มากท่ีสุด) 

** 2.2 พ้ืนท่ีเขารวมโครงการ (พ้ืนท่ีเหมาะสมเลก็นอยหรือไมเหมาะสมสำหรับปลูกขาว) จำนวน.........................  ไร โดย 

 1)  ทราบวาเปน  

  1.1) พ้ืนท่ีเหมาะสมเล็กนอย (S3) จำนวน ............................ ไร 

  1.2) พ้ืนท่ีไมเหมาะสม (N) จำนวน ............................ ไร 

2)  ไมทราบวาเปนพ้ืนท่ี S3 หรือ N 

**    3) ประสบการณปลูกขาว ........ ป 

**    4) ลักษณะพ้ืนท่ีแปลงท่ีเขารวมโครงการ  1) ท่ีดอน  2) ท่ีราบลุม  3) ท่ีราบเชิงเขา 

2.3 พ้ืนท่ีผลิตสินคาเกษตรใหม (ประมง) จำนวน .............. ไร ไดแก  

2.4 เจาหนาท่ีไดแนะนำทางเลือกในการปรับเปลี่ยนการผลิต เพ่ือประกอบการตัดสินใจเลือกผลิตสินคาเกษตรชนิดใหมหรือไม  

 (1) แนะนำ       (2) ไมไดแนะนำ 

2.5 การสนับสนนุปจจัยในการปรับเปลี่ยนการผลิต (พ้ืนท่ีท่ีเขารวมโครงการ) 

1) ทานไดรับ ปจจัยสนับสนุนเพ่ือการปรับเปลี่ยนการผลิตหรือไม (เฉพาะท่ีไดรับจากหนวยงานท่ีรับผดิชอบ)  

   (1) ไมไดรับ (ขามไปขอ 2.6)       (2) ไดรับ  ไดแก  .......  
ชนิดปจจยัการผลิต จำนวน หนวย 

 1. พันธุปลา พันธุสัตวน้ำ ไดแก   

1)    

2)    

3)   

 2. สารปรับปรุงบำรุงดิน / ปุย / พนัธุปุยพืชสด ไดแก   

1)    

2)    

3)   

 3. อุปกรณอื่นๆ เชน กระชังเล้ียงปลา    

1)    

2)    

3)   

 4. อื่นๆ เชน ส่ือการสอน แผนพับ สมุด การสงเสริมการตลาด   

1)    

2)    
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    2)  ปจจัยการผลิตท่ีทานไดรับสนับสนุน ตามขอ 1) เพียงพอหรือไม  

 (1) เพียงพอ    (2) ไมเพียงพอ เพราะ         

3) ทานนำปจจัยท่ีไดรับสนับสนุน ตามขอ 1) ไปใชประโยชนแลวหรอืยัง  

 (1) นำไปใชประโยชนแลว  (1.1) ใชไดท้ังหมดแลว   (1.2) ใชไดบางสวน เพราะ    
 (2) ยังไมไดนำไปใชประโยชน เพราะ         

4) ชวงเวลาท่ีไดรับปจจัยการผลิต ทันกับชวงเวลาท่ีตองการปลูก/เลีย้งสัตว หรือไม 

 (1) ทันเวลา    (2) ลาชา 

5) ปจจัยการผลิตท่ีไดรับตามขอ 1) มีคุณภาพอยางไร (ใหคะแนน 1 นอยท่ีสุด – 5 มากท่ีสุด) .................... คะแนน เพราะ 

..................................................................................................................................................................................................... 
6) ทานคิดวาปจจัยสนับสนุนท่ีไดรบัมีความเหมาะสมกับการดำเนินกิจกรรมใหมมากนอยเพียงใด (1 นอยท่ีสุด – 5 มากท่ีสุด)  

................คะแนน เพราะ.............................................................................................................................................................. 

2.6 การอบรมหรือถายทอดความรู  

1) เร่ืองการปรับเปลี่ยนการผลิต 

**  1.1) ทานไดรับการถายทอดความรูเรื่อง การปรับเปลี่ยนการผลติใหเหมาะสมหรือไม  

 (1) ไดรับ   (2) ไมไดรับ [ขามไปขอ 2)] 

1.2) ทานมีความรูเรื่องการปรับเปลี่ยนการผลติใหเหมาะสม อยางไร (ใหคะแนน 1-5)  

(1) กอนอบรม .......................................... คะแนน 

(2) หลังอบรม .......................................... คะแนน 

หากนอยลง เพราะ             

1.3) หลังอบรม หรือไดรับการถายทอดความรูตามขอ 1.1) แลว ทานไดนำความรูท่ีไดรับไปใชหรือไม 

 (1)  นำไปใช  ระดับการใชประโยชน ระบุ (1 นอยท่ีสุด – 5 มากท่ีสุด) ............................... 
 อยางไร                                  

 (2)  ไมไดนำไปใช  เน่ืองจาก                    

1.4) หลักสูตรท่ีอบรมเหมาะสมระดับใด (ใหคะแนน 1-5) ........................... คะแนน 

2) การแบงเขตความเหมาะสมในการผลิตสินคาเกษตร 4 ระดับ (Zoning) 
S1 เหมาะสมสูง - ไมมีขอจำกัดในการปลูก    S2 เหมาะสมปานกลาง - มขีอจำกัดเล็กนอยแกไขได 

S3 เหมาะสมเล็กนอย - มีขอจำกัดที่แกไขไดยาก ตองลงทุนสูง N ไมเหมาะสม - มีขอจำกัดทีแ่กไขไมได หรือตองลงทุนสูงมาก 

2.1) ทานไดรับการถายทอดความรูเรื่อง การแบงเขตความเหมาะสมฯ หรือไม  
 (1) ไดรับ      (2) ไมไดรับ [ขามไปขอ 3)] 

2.2) ทานมีความรูเรื่องการแบงเขตความเหมาะสมในการผลติสินคาเกษตร 4 ระดับ (Zoning) อยางไร (ใหคะแนน 1-10) 
(1) กอนอบรม .......................................... คะแนน 

(2) หลังอบรม .......................................... คะแนน 

หากนอยลง เพราะ             
2.3) หลงัอบรม/ไดรับการถายทอดความรูตามขอ 2.1) แลว ทานไดนำความรูท่ีไดรับไปใชหรือไม 
 (1)  นำไปใช  ระดับการใชประโยชน ระบุ (1 นอยท่ีสุด – 5 มากท่ีสุด) ............................... 
 อยางไร                                  

 (2)  ไมไดนำไปใช  เน่ืองจาก                    

3)  เร่ืองการทำบัญชีตนทุนอาชพี 
3.1) ทานไดรับการอบรมการทำบัญชีตนทุนอาชีพหรือไม   
 (1) ไดรับ      (2) ไมไดรับ (ขามไปสวนท่ี 3) 

3.2) ทานมีความรูเรื่องการทำบัญชีตนทุนอาชีพ อยางไร (ใหคะแนน 1-5) 
(1) กอนอบรม .......................................... คะแนน 

(2) หลังอบรม .......................................... คะแนน 
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หากนอยลง เพราะ             
 3.3) หลังอบรม/ไดรับการถายทอดความรูตามขอ 3.1) แลว ทานไดนำความรูท่ีไดรับไปใชหรือไม 
 (1)  นำไปใช  (1.1) ทำบัญชีแลว     (1.2) สอน/แนะนำผูอ่ืนใหทำ  (3) อ่ืนๆ   
 (2)  ไมไดนำไปใช  เน่ืองจาก         

4) Agri – Map Online  

4.1) ทานรูจัก/เคยไดยินเก่ียวกับ Agri – Map Online (แผนท่ีการเกษตรเชิงรุก) หรือไม 

 (1)  ไมรูจัก/ไมเคยไดยิน (ขามไปสวนท่ี 3) 

 (2)  รูจัก /เคยไดยิน จาก   (1) เจาหนาท่ีกระทรวงเกษตรฯ      (2) เพ่ือนบาน/ญาติ    

   (3) ผูนำชุมชน                (4) อ่ืน ๆ ระบุ ............... 

4.2) หากรูจัก/เคยไดยิน ทานเคยใช Agri – Map Online หรือไม     

 (1)  ไมเคย เน่ืองจาก (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 (1) ไมมีอุปกรณ (โทรศัพทเคลื่อนท่ี/Tablet)       (2) ไมมสีัญญาณอินเตอรเน็ต    

 (3) ไมมีความรูเก่ียวกับการใชงาน/ขอมูล Agri-Map           (4) ตนเองไมสะดวกใชงาน เชน อายุมาก  

 (5) คิดวา Agri – Map ไมมีขอมูลท่ีตนเองสนใจ          (6) อ่ืน ๆ ระบุ .................................. 

 (2)  เคยใช  จำนวน ................ ครั้ง  

4.3) ขอมูลท่ีใช ไดแก  

 1) ขอมูลพ้ืนฐาน  

 2) พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความเหมาะสมตาง ๆ   

 3) ช้ันความเหมาะสมของท่ีดิน  

 4) เขตความเหมาะสมการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ    

 5) แหลงน้ำ   

 6) ท่ีตั้งโรงงาน แหลงรับซื้อ      

 7) ขอมูลเกษตรกร      

 8) อ่ืนๆ ไดแก ......................  

4.4) ความเห็นตอ Agri – Map Online (1 นอยท่ีสุด – 5 มากท่ีสดุ) 

1) ความสะดวกในการใช  ............. คะแนน เพราะ ............................................................................................... 

2) ความทันสมัยของขอมูล  ............. คะแนน เพราะ ............................................................................................... 

3) ความครบถวนของขอมูล  ............. คะแนน เพราะ ............................................................................................... 

4) ความถูกตองของขอมูล  ............. คะแนน เพราะ ............................................................................................... 

5) ประโยชนท่ีไดรับจากการใช  ............. คะแนน เพราะ ............................................................................................... 

6) การใช Agri-Map บนอุปกรณสื่อสารเคลื่อนท่ีในพ้ืนท่ี ............. คะแนน เพราะ ............................................................... 

7) ความพึงพอใจตอ Agri-Map โดยรวม ............. คะแนน เพราะ ............................................................................................ 

4.5) ขอเสนอแนะตอ Agri – Map / ขอมูลท่ีควรเพ่ิมเตมิใน Agri-Map 

..............................................................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................................................  

สวนท่ี 3  ผลได/ผลลัพธจากการปรับเปลี่ยน 
3.1 การปรับเปลี่ยนการผลิต 

1) ทานตัดสินใจเขารวมโครงการ เพราะอะไร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 (1) ผลผลิตขาวต่ำ                           (5) พ้ืนท่ีไมเหมาะสมปลูกขาว                                                

 (2) ผลผลิตขาวคณุภาพต่ำ     (6) ขาดแหลงน้ำ  

 (3) ตนทุนขาวสูง                (7) ตองการเพ่ิมรายได     

 (4) ราคาขาวต่ำ        (8) อ่ืนๆ ระบุ …………………….     

**  2) ทานมีประสบการณในการดำเนินกิจกรรมท่ีปรบัเปลีย่น มากอนหรือไม  1) ไมมี  2) มี มากอนแลว ....................... ป 
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3) สินคาชนิดใหม เกิดการปรับเปลี่ยนในพ้ืนท่ีเดิมหรือไม อยางไร  
 (1) เกิดการปรับเปลี่ยน เตม็พ้ืนท่ี   

 (2) เกิดการปรับเปลี่ยนบางสวน จำนวน .... ไร เน่ืองจาก .................................................................................. 
 (3) ไมเกิดการปรบัเปลีย่น โดย  

 3.1)  เกษตรกรนำปจจัยท่ีไดรบัไปใชในพ้ืนท่ีอ่ืน 

 3.2)  ไดรับการปรับเปลีย่นเปนพ้ืนท่ีอนุรักษดินและน้ำ 

 3.3)  อ่ืน ๆ ระบุ ........................................................................ 

4) หลังจากปรับเปลี่ยนแลวมีปญหาหรือไม       ไมมี         มี คือ .................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................................................  

5) ทานไดรับผลผลิตจากการปรับเปลี่ยนแลวหรือยัง  
 (1) ไดรับผลผลิตท้ังหมดแลว   
 (2) ไดรับผลผลิตบางสวน เน่ืองจาก.....................................................................................................................  
 (3) ยังไมไดรับผลผลติ  เน่ืองจาก......................................................................................................................... 

** 6) ในการปรับเปลีย่นการผลติ ทานใชเงินทุนจากแหลงใด (รวมรอยละ 100) 

 1) ของตนเอง รอยละ .................... 

 2) กูยืม  รอยละ ......................  

 จาก   2.1) ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร  

   2.2) ผูจำหนายปจจัยการผลิต/ผูรบัซื้อผลผลิต  

   2.3) ญาติ/เพ่ือนบาน 

   2.4) ธนาคารอ่ืน ๆ .................................................. 

   2.5) อ่ืน ๆ ระบุ .......................................................
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3.2 การผลิต สินคาเดิม (ขาว) ใชขอมูลป 62  

1) แปลงท่ีใหขอมูลมีพ้ืนท่ี   ไร  
2) ชื่อพันธุท่ีปลูก     ชนิดของขาวท่ีปลูก   ขาวเหนียว  ขาวเจา 
3) ตนทุนการผลิต ท่ีใชในแปลงท่ีใหขอมูลท้ังหมด 

ตนทุนปจจัยการผลิต 
รายการ  

 
หนวย 

1. ของตนเอง/ ไดฟรี/ ผลิตเอง 2. ซ้ือ/ เหลือจากการใชครั้งที่ผานมา 
มูลคารวม 

(บาท) 
ปริมาณ
ทั้งหมด 

ราคา 
(บาท/หนวย) 

มูลคา(บาท) ปริมาณ
ทั้งหมด 

ราคา 
(บาท/หนวย) 

มูลคา 
(บาท) 

1. เมล็ดพันธุ กก.        

2. ปุย         

   2.1 ปุยอินทรีย : มูลไก 

เปด สุกร โคกระบอื อื่นๆ  
กก. 

       

   2.2 ปุยชีวภาพ          

       - ชนิดเม็ด กก.        

       - ชนิดน้ำ ลิตร        

   2.3 ปุยเคมี (@50 กก.)         

    - ปุยสูตร กระสอบ        

    - ปุยสูตร กระสอบ        

      -  ปุยยูเรีย : (46-0-0) กระสอบ        

   2.4 ปุยชนิดอื่น  กระสอบ        

      -  ปุยผสม (เคมี+

ชีวภาพ+อินทรีย) /  

(เคมี+อินทรีย)  

กระสอบ 

       

      -  ปุยหมัก กระสอบ        

      -  น้ำหมกั ลิตร        

      -  ฮอรโมน (นำ้/ผง) ซอง        

ซีซี        

ลิตร        

3. สารเคมีกำจดัวชัพืช         

   3.1 ยาคุมหญา กก.        

 ลิตร        

 ขวด        

   3.2 ยาฆาหญา กก.        

 ลิตร        

 ขวด        

4. สารปองกันและกำจัดศัตรูพืช        

  4.1 ยาปองกันกำจัดโรค/ กก. /        

เชื้อรา ลิตร /        

 

 
ขวด 

       

  4.2 ยาฆาแมลง หนอน  กก. /        

เพล้ีย ลิตร /        

 

 

ขวด 
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ตนทุนปจจัยการผลิต 
รายการ  

 
หนวย 

1. ของตนเอง/ ไดฟรี/ ผลิตเอง 2. ซ้ือ/ เหลือจากการใชครั้งที่ผานมา 
มูลคารวม 

(บาท) 
ปริมาณ
ทั้งหมด 

ราคา 
(บาท/หนวย) 

มูลคา(บาท) ปริมาณ
ทั้งหมด 

ราคา 
(บาท/หนวย) 

มูลคา 
(บาท) 

  4.3 ศัตรูพืชอื่นๆ: หอย ปู  กก. /        
หนู ลิตร /        
 ขวด        
5. สารเคมีอ่ืนๆ และวัสดุ
ปรับปรุงดิน          

   5.1 สารปรับปรุงดิน 
 

 ลิตร  

 กก. 

       

   5.2 ปูนมารล  ลิตร  

 กก. 

       

   5.3 ปูนขาว  ลิตร  

 กก. 

       

   5.4 อื่นๆ...................  ลิตร  

 กก. 

       

6. คาเชา (รวมทั้งแปลง)  บาท        

7. ภาษีทีด่ิน บาท        

8. อ่ืนๆ (ระบุ)................ ..........        

 

ตนทุนแรงงาน 
 

รายการ 

 

1. แรงงานของตนเอง หรือ แรงงานทีม่าทำโดยไมตอง

จายคาแรงงาน 
2. จางแรงงาน 3. จาง 

(1) 
คร้ังที่
ทำ 

(2) 
คนที่
ทำ 

(3) 
ใช

เวลา 

(4)* 
คา

น้ำมัน 

(5) 
อัตรา

คาแรงใน
พื้นที่ 

(6) 
รวม 

คาแรง 
งาน 

(1) 
คร้ังที่ทำ 

(2) 
คนที่
ทำ 

(3) 
ใช

เวลา 

(4)* 
คาน้ำมัน 

(5) 
อัตรา

คาแรงใน
พื้นที ่

(6) 
รวม 

คาแรง 
งาน 

เครื่องจักร 
รวมทัง้
แปลง 

(คร้ัง) (คน/
คร้ัง) 

(ชม./
คร้ัง) 

(บาท) (บาท/
คน/วัน) 

(บาท) (คร้ัง) (คน/
คร้ัง) 

ชม. (บาท) (บาท/คน/
วัน) 

(บาท) (บาท) 

1. คาเตรียมดิน
แปลงปลูก 

             

   1.1 ไถคร้ังที่ 1              

   1.2 ไถคร้ังที่ 2              

   1.3 ไถคร้ังที่ 3              

2. คาปลูก              

  2.1 ปลูก (หวาน /
เคร่ือง) 

             

  2.2 ปลูกซอม              

3. คาดูแลรักษา              

  3.1 ใสปุย              

  3.2 ฉีดยากำจัด
วัชพืช: ฆาหญา 
คุมหญา 

             

  3.3 ฉีดสาร
ปองกันและกำจัด
ศัตรูพืช (เชื้อรา 
หนอน เพล้ีย ปู 
หอย หนู) 
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ตนทุนแรงงาน 
 

รายการ 

 

1. แรงงานของตนเอง หรือ แรงงานทีม่าทำโดยไมตอง

จายคาแรงงาน 
2. จางแรงงาน 3. จาง 

(1) 
คร้ังที่
ทำ 

(2) 
คนที่
ทำ 

(3) 
ใช

เวลา 

(4)* 
คา

น้ำมัน 

(5) 
อัตรา

คาแรงใน
พื้นที่ 

(6) 
รวม 

คาแรง 
งาน 

(1) 
คร้ังที่ทำ 

(2) 
คนที่
ทำ 

(3) 
ใช

เวลา 

(4)* 
คาน้ำมัน 

(5) 
อัตรา

คาแรงใน
พื้นที ่

(6) 
รวม 

คาแรง 
งาน 

เครื่องจักร 
รวมทัง้
แปลง 

(คร้ัง) (คน/
คร้ัง) 

(ชม./
คร้ัง) 

(บาท) (บาท/
คน/วัน) 

(บาท) (คร้ัง) (คน/
คร้ัง) 

ชม. (บาท) (บาท/คน/
วัน) 

(บาท) (บาท) 

  3.4 สารปรับปรุง
บำรุงดิน 

             

  3.5 ถอนหญา /
ตัดหญา 

             

  3.6 สูบน้ำ              

  3.7 อื่นๆ               

4. คาเก็บเก่ียว
ผลผลิต 

             

  4.1 เกี่ยว              

  4.2 ขนไปสี/ขาย              

  4.3 นวด/สี              

  4.4 ตาก              

5. อื่นๆ 
(ระบุ)........... 

             

*เวลา 1 วัน = 8 ชั่วโมง 

4) การเก็บเกี่ยว ปริมาณผลผลิต และการจำหนายของแปลงท่ีใหขอมูล ขาว 

4.1) การเก็บเก่ียว   � 1) เก็บเก่ียวได จำนวน ................... ไร ผลผลิตเฉลีย่ตอไร............................กก.  

ถาหากไดผลผลตินอย เพราะ........................................................................................................................ 

2) ไมไดเก็บเก่ียวจำนวน....................ไร เพราะ................................................................................................... 

4.2) การกระจายผลผลติ  

รายการ หนวย จำนวน 
ราคา 

(บาท/กก.) 
รวมมูลคา 

(บาท) 
 1) จำหนาย กก.    
 2) รอการจำหนาย กก.    
 3) บริโภค/ใชในครัวเรือน กก.     
 4) ทำพันธุ กก.     
 5) คาเชา กก.    
 6) อ่ืนๆ (ระบุ)  ............... กก.    

รวม กก.    
 

3.3 การผลิต สินคาใหม ในป 2562 ท่ีดำเนินการผลิตแลวท้ังหมด หมอน!!!! 
1) การผลิต 

1.1) เร่ิมปลูก เดือน  ป     ใหผลผลิต เดือน  ป    

1.2) แปลงท่ีใหขอมูลมีพ้ืนท่ี  ไร (ตรงกับสวนท่ี 2 ขอ 2.2 หรือไม)   
1.3) จำนวนพ้ืนท่ีท่ีใหผลผลิต ......................... ไร     
1.4) จำนวนคร้ังท่ีเก็บเกี่ยวผลผลิตไดแลวในป 2562 คร้ัง 
1.5) หยุดเก็บใบหมอนเมื่อตนหมอนอายุ .......... ป 
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2) ตนทุนการผลิต  

2.1) ปแรกท่ีปลูก ป 25........... 

ตนทุนปจจัยการผลติ

รายการ 
หนวย 

ของตนเอง/ ไดฟรี/ ผลติเอง ซ้ือ/ เหลือจากการใชครั้งที่ผานมา มูลคา

รวม

(บาท) 

ปริมาณ

ทั้งหมด 

ราคา 

(บาท/หนวย) 

มูลคา

(บาท) 
ปริมาณทั้งหมด 

ราคา 

(บาท/หนวย) 

มูลคา 

(บาท) 

1. เมล็ดพันธุ/ตนทอน

พันธุ 

(ระบุชื่อพันธุดวย) 

 

       

   1.1         

   1.2         

   1.3         

2. ปุย         

   2.1 ปุยอินทรีย : มูลไก 

เปด สุกร โคกระบือ อ่ืนๆ  
กก. 

       

   2.2 ปุยชีวภาพ          

       - ชนิดเม็ด (กระสอบ 

25/50 กก.) 
กก. 

       

       - ชนิดน้ำ ลิตร        

   2.3 ปุยเคมี (@50 กก.)         

      - ปุยสูตร................... กระสอบ        

      - ปุยสูตร................... กระสอบ        

      - ปุยสูตร................... กระสอบ        

      -  ปุยยูเรีย : (46-0-0) กระสอบ        

   2.4 ปุยชนิดอ่ืน  กระสอบ        

      -  ปุยผสม (เคมี+

ชีวภาพ+อินทรีย) / (เคมี+

อินทรีย)  

กระสอบ 

       

      -  ปุยหมัก กระสอบ        

      -  น้ำหมกั ลิตร        

3. สารเคมีกำจดัวชัพืช         

   3.1 ยาคุมหญา กก.        

 ลิตร        

 ขวด        

   3.2 ยาฆาหญา กก.        

 ลิตร        

 ขวด        

4. สารปองกันและกำจัด

ศัตรูพืช 
 

       

  4.1 ยาปองกันกำจัดโรค/ กก. /        

เชื้อรา ลิตร /        

 ขวด        

  4.2 ยาฆาแมลง หนอน  กก. /        

เพล้ีย ลิตร /        

 ขวด        
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ตนทุนปจจัยการผลติ

รายการ 
หนวย 

ของตนเอง/ ไดฟรี/ ผลติเอง ซ้ือ/ เหลือจากการใชครั้งที่ผานมา มูลคา

รวม

(บาท) 

ปริมาณ

ทั้งหมด 

ราคา 

(บาท/หนวย) 

มูลคา

(บาท) 
ปริมาณทั้งหมด 

ราคา 

(บาท/หนวย) 

มูลคา 

(บาท) 

  4.3 ศัตรูพืชอื่นๆ: หอย ปู  กก. /        

หน ู ลิตร /        

 ขวด        
4.4 น้ำยาชุบทอนพันธุ  กก. /        
 มันสำปะหลัง ลิตร /        
   ขวด        
5. สารเคมีอ่ืนๆ และวัสดุ
ปรับปรุงดิน          

   5.1 สารปรับปรุงดิน 
 

 ลิตร  

 กก. 

       

   5.2 ปูนมารล  ลิตร  

 กก. 

       

   5.3 ปูนขาว  ลิตร  

 กก. 

       

   5.4 อื่นๆ...................  ลิตร  

 กก. 

       

6. คาเชา (รวมทั้งแปลง) บาท        

7. คาภาษีทีด่ิน บาท        

8. อ่ืนๆ : อาหารเลี้ยงแขก 

ซ้ือน้ำรดแปลง ฯลฯ 
.......... 

       

 

ตนทุนการใชแรงงานปแรกท่ีปลกู ไดแก ...................................  

ตนทุนแรงงาน 
 

รายการ 
 

1. แรงงานของตนเอง หรือ แรงงานทีม่าทำโดยไมตอง
จายคาแรงงาน 

2. จางแรงงาน  3. จาง 
4. 

มูลคา
รวม 

(1) 
คร้ัง
ที่ทำ 

(2) 
คนที่
ทำ 

(3) 
ใช

เวลา 

(4)* 
คา

น้ำมัน 

(5) 
อัตรา
คาแรง
ในพื้นที่ 

(6) 
รวม 

คาแรง 
งาน 

(1) 
คร้ังที่
ทำ 

(2) 
คนที่
ทำ 

(3) 
ใช

เวลา 

(4)* 
คา

น้ำมัน 

(5) 
อัตรา

คาแรงใน
พื้นที ่

(6) 
รวม 

คาแรง 
งาน 

เครื่องจักร 
รวมทั้ง
แปลง 

 

(คร้ัง
) 

(คน/
คร้ัง) 

(ชม./
คร้ัง) 

ลิตร (บาท/
คน/วัน) 

(บาท) (คร้ัง) (คน/
คร้ัง) 

ชม. ลิตร (บาท/
คน/วัน) 

(บาท) (บาท) (บาท
) 

1. คาเตรียมดิน

แปลงปลูก 
              

   1.1 ไถคร้ังที่ 1               

   1.2 ไถคร้ังที่ 2               

   1.3 ไถคร้ังที่ 3               

  1.4 ชักรอง ยก

รอง รถไถเดิน

ตาม/แทรกเตอร 

              

   1.5 คาเตรียม

ดิน + ขุดหลุม 
              

2. คาปลูก               
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ตนทุนแรงงาน 
 

รายการ 
 

1. แรงงานของตนเอง หรือ แรงงานทีม่าทำโดยไมตอง
จายคาแรงงาน 

2. จางแรงงาน  3. จาง 
4. 

มูลคา
รวม 

(1) 
คร้ัง
ที่ทำ 

(2) 
คนที่
ทำ 

(3) 
ใช

เวลา 

(4)* 
คา

น้ำมัน 

(5) 
อัตรา
คาแรง
ในพื้นที่ 

(6) 
รวม 

คาแรง 
งาน 

(1) 
คร้ังที่
ทำ 

(2) 
คนที่
ทำ 

(3) 
ใช

เวลา 

(4)* 
คา

น้ำมัน 

(5) 
อัตรา

คาแรงใน
พื้นที ่

(6) 
รวม 

คาแรง 
งาน 

เครื่องจักร 
รวมทั้ง
แปลง 

 

(คร้ัง
) 

(คน/
คร้ัง) 

(ชม./
คร้ัง) 

ลิตร (บาท/
คน/วัน) 

(บาท) (คร้ัง) (คน/
คร้ัง) 

ชม. ลิตร (บาท/
คน/วัน) 

(บาท) (บาท) (บาท
) 

  2.1 ปลูก               

  2.2 ปลูกซอม               

3. คาดูแลรักษา               

  3.1 ใสปุย               
  3.2 ฉีดยากำจัด

วัชพืช: ฆา/คุม

หญา 

 

              

  3.3 ฉีดสาร

ปองกันและกำจัด

ศัตรูพืช (เชื้อรา 

หนอน เพล้ีย ปู 

หอย หนู) 

              

  3.4 สารปรับปรุง

บำรุงดิน 
              

  3.5 ถอนหญา /

ตัดหญา 
              

  3.6 สูบน้ำ               
  3.7 อื่นๆ                
4. คาเก็บเก่ียว

ผลผลิต 
              

  4.1 เกี่ยว               
  4.2 ขนสง               

5. อ่ืนๆ 

(ระบุ)........... 
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2.2) ปท่ี 2 เปนตนไป (เฉลี่ยตอป) 

ตนทุนปจจัยการผลติ

รายการ 
หนวย 

ของตนเอง/ ไดฟรี/ ผลติเอง ซ้ือ/ เหลือจากการใชครั้งที่ผานมา มูลคา

รวม

(บาท) 

ปริมาณ

ทั้งหมด 

ราคา 

(บาท/หนวย) 

มูลคา

(บาท) 
ปริมาณทั้งหมด 

ราคา 

(บาท/หนวย) 

มูลคา 

(บาท) 

1. เมล็ดพันธุ/ตนทอน

พันธุ 

(ระบุชื่อพันธุดวย) 

 

       

   1.1         

   1.2         

   1.3         

2. ปุย         

   2.1 ปุยอินทรีย : มูลไก 

เปด สุกร โคกระบือ อ่ืนๆ  
กก. 

       

   2.2 ปุยชีวภาพ          

       - ชนิดเม็ด (กระสอบ 

25/50 กก.) 
กก. 

       

       - ชนิดน้ำ ลิตร        

   2.3 ปุยเคมี (@50 กก.)         

      - ปุยสูตร................... กระสอบ        

      - ปุยสูตร................... กระสอบ        

      - ปุยสูตร................... กระสอบ        

      -  ปุยยูเรีย : (46-0-0) กระสอบ        

   2.4 ปุยชนิดอ่ืน  กระสอบ        

      -  ปุยผสม (เคมี+

ชีวภาพ+อินทรีย) / (เคมี+

อินทรีย)  

 

กระสอบ 

       

      -  ปุยหมัก กระสอบ        

      -  น้ำหมกั ลิตร        

3. สารเคมีกำจดัวชัพืช         

   3.1 ยาคุมหญา กก.        

 ลิตร        

 ขวด        

   3.2 ยาฆาหญา กก.        

 ลิตร        

 ขวด        

4. สารปองกันและกำจัด

ศัตรูพืช 
 

       

  4.1 ยาปองกันกำจัดโรค/ กก. /        

เชื้อรา ลิตร /        

 ขวด        

  4.2 ยาฆาแมลง หนอน  กก. /        

เพล้ีย ลิตร /        

 ขวด        
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ตนทุนปจจัยการผลติ

รายการ 
หนวย 

ของตนเอง/ ไดฟรี/ ผลติเอง ซ้ือ/ เหลือจากการใชครั้งที่ผานมา มูลคา

รวม

(บาท) 

ปริมาณ

ทั้งหมด 

ราคา 

(บาท/หนวย) 

มูลคา

(บาท) 
ปริมาณทั้งหมด 

ราคา 

(บาท/หนวย) 

มูลคา 

(บาท) 

  4.3 ศัตรูพืชอื่นๆ: หอย ปู  กก. /        

หน ู ลิตร /        

 ขวด        
4.4 น้ำยาชุบทอนพันธุ  กก. /        
 มันสำปะหลัง ลิตร /        
   ขวด        
5. สารเคมีอ่ืนๆ และวัสดุ
ปรับปรุงดิน          

   5.1 สารปรับปรุงดิน 
 

 ลิตร  

 กก. 

       

   5.2 ปูนมารล  ลิตร  

 กก. 

       

   5.3 ปูนขาว  ลิตร  

 กก. 

       

   5.4 อื่นๆ...................  ลิตร  

 กก. 

       

6. คาเชา (รวมทั้งแปลง) บาท        

7. คาภาษีทีด่ิน บาท        

8. อ่ืนๆ : อาหารเลี้ยงแขก 

ซ้ือน้ำรดแปลง ฯลฯ 
.......... 

       

 

ตนทุนการใชแรงงานปท่ี 2 เปนตนไป (เฉลี่ยตอป) ไดแก ...................................  

ตนทุนแรงงาน 
 

รายการ 
 

1. แรงงานของตนเอง หรือ แรงงานทีม่าทำโดยไมตอง
จายคาแรงงาน 

2. จางแรงงาน  3. จาง 
4. 

มูลคา
รวม 

(1) 
คร้ัง
ที่ทำ 

(2) 
คนที่
ทำ 

(3) 
ใช

เวลา 

(4)* 
คา

น้ำมัน 

(5) 
อัตรา
คาแรง
ในพื้นที่ 

(6) 
รวม 

คาแรง 
งาน 

(1) 
คร้ังที่
ทำ 

(2) 
คนที่
ทำ 

(3) 
ใช

เวลา 

(4)* 
คา

น้ำมัน 

(5) 
อัตรา

คาแรงใน
พื้นที ่

(6) 
รวม 

คาแรง 
งาน 

เครื่องจักร 
รวมทั้ง
แปลง 

 

(คร้ัง
) 

(คน/
คร้ัง) 

(ชม./
คร้ัง) 

ลิตร (บาท/
คน/วัน) 

(บาท) (คร้ัง) (คน/
คร้ัง) 

ชม. ลิตร (บาท/
คน/วัน) 

(บาท) (บาท) (บาท
) 

1. คาเตรียมดิน

แปลงปลูก 
              

   1.1 ไถคร้ังที่ 1               

   1.2 ไถคร้ังที่ 2               

   1.3 ไถคร้ังที่ 3               

  1.4 ชักรอง ยก

รอง รถไถเดิน

ตาม/แทรกเตอร 

              

   1.5 คาเตรียม

ดิน + ขุดหลุม 
              

2. คาปลูก               
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ตนทุนแรงงาน 
 

รายการ 
 

1. แรงงานของตนเอง หรือ แรงงานทีม่าทำโดยไมตอง
จายคาแรงงาน 

2. จางแรงงาน  3. จาง 
4. 

มูลคา
รวม 

(1) 
คร้ัง
ที่ทำ 

(2) 
คนที่
ทำ 

(3) 
ใช

เวลา 

(4)* 
คา

น้ำมัน 

(5) 
อัตรา
คาแรง
ในพื้นที่ 

(6) 
รวม 

คาแรง 
งาน 

(1) 
คร้ังที่
ทำ 

(2) 
คนที่
ทำ 

(3) 
ใช

เวลา 

(4)* 
คา

น้ำมัน 

(5) 
อัตรา

คาแรงใน
พื้นที ่

(6) 
รวม 

คาแรง 
งาน 

เครื่องจักร 
รวมทั้ง
แปลง 

 

(คร้ัง
) 

(คน/
คร้ัง) 

(ชม./
คร้ัง) 

ลิตร (บาท/
คน/วัน) 

(บาท) (คร้ัง) (คน/
คร้ัง) 

ชม. ลิตร (บาท/
คน/วัน) 

(บาท) (บาท) (บาท
) 

  2.1 ปลูก               

  2.2 ปลูกซอม               

3. คาดูแลรักษา               

  3.1 ใสปุย               
  3.2 ฉีดยากำจัด

วัชพืช: ฆา/คุม

หญา 

              

  3.3 ฉีดสาร

ปองกันและกำจัด

ศัตรูพืช (เชื้อรา 

หนอน เพล้ีย ปู 

หอย หนู) 

              

  3.4 สารปรับปรุง

บำรุงดิน 
              

  3.5 ถอนหญา /

ตัดหญา 
              

  3.6 สูบน้ำ               
  3.7 อื่นๆ                
4. คาเก็บเก่ียว

ผลผลิต 
              

  4.1 เกี่ยว               
  4.2 ขนสง               
5. อ่ืนๆ 

(ระบุ)........... 
              

  

3.4 ผลผลิต และการนำผลผลิตไปใชประโยชน  

 1) ชนิดสินคา 

  1) ออย  2) ขาวโพดเลี้ยงสัตว  3) มันสำปะหลัง  4) หมอน  

   5) หญาเลี้ยงสตัว (กรอกขอมลูผลผลิตในตารางขอ 2.2))  

   6) อ่ืนๆ ระบุ ......................... 
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 2) ผลผลิต และการนำผลผลิตไปใชประโยชน ของแปลงท่ีใหขอมูล  

  

ชนิดสินคา (ระบุ) 
หนวย 

(ระบุ) 

จำนวนผลผลิต 

ทั้งหมด (ตามหนวย) 

ราคาจำหนาย 

(บาท/หนวย) 

การนำไปใชประโยชน 

จำหนาย ปริโภค เลี้ยงสัตว อ่ืนๆ (ระบุ) 

(ตามหนวย) (ตามหนวย) (ตามหนวย) (ตามหนวย) 

1.        

2.        

3.        

3) ผลผลิตท่ีได (ตามขอ 1) และ 2)) มคุีณภาพอยางไร (ใหคะแนน 1-5) ............................... คะแนน เพราะ 

...................................................................................................................................................................... 

4) ราคาผลผลิตกิจกรรมใหม (ราคาตลาด) ณ วันท่ีสำรวจขอมูล เทียบกับชวงท่ีเกบ็เกี่ยวผลผลิต (ป 2562) เปลี่ยนไปอยางไร  

 1) เทาเดิม  2) ลดลง ..................บาทตอ...............  3) เพ่ิมข้ึน ..................บาทตอ............... 

 

3.5 การตลาด (กรณีจำหนายสินคา) 

1) ชองทางการจำหนายผลผลิต 

เร่ือง สินคาเดิม (ขาว) สินคาใหม  

1. ทานมีตลาดรองรับหรือไม  1) มี          2) ไมม ี  1) มี          2) ไมม ี

2. ทานนำสินคาไปจำหนายอยางไร  1) ขายเอง   2) รวมกลุมขาย 

 3) เจาหนาท่ีจัดหาแหลงให 

 1) ขายเอง   2) รวมกลุมขาย 

 3) เจาหนาท่ีจัดหาแหลงให 

3. ทานนำสินคาไปจำหนายแหลงใด  1) โรงสี      2) สหกรณ................  

 3) อ่ืนๆ...................... 

 1) โรงอบ/โรงงาน....      2) สหกรณ............. 

 3) ตลาดในทองถ่ิน �        4) พอคาคน

กลาง 

 5) โรงงานแปรรูป        6) อ่ืน ๆ ระบุ ......... 

�        

 

2) ทานมีปญหาดานการจำหนายผลผลติหรือไม  

 1) ไมม ี   2) มี ไดแก ..................................................................... 

3.6 หลังการปรับเปลี่ยนมาผลิต สินคาชนิดใหมแลว 

1) มีการรวมกลุม/ตั้งกลุม หรือไม  

 1) ไมม ี   2) มี ช่ือกลุม..................................................................... 

2) ลักษณะดินในแปลงของทานมีผลตอการตดัสินใจปรับเปลี่ยนตอเน่ืองมากนอยเพียงใด (1 นอยท่ีสุด – 5 มากท่ีสุด) ................. 

เพราะ.................................................................................................................................................................................... 

3) ทานคาดวาจะทำกิจกรรมใหมอยางตอเน่ืองหรือไม  

 3.1) ไมตอเน่ือง (หยุด/เปลี่ยนไปผลิต.................) เพราะ 

  1) ขาวราคาดีกวา  

  2) ไมมีแรงงาน 

  3) ไมมีแหลงน้ำ 

  4) ไมมีเงินทุน 

   5) อ่ืนๆ .................................................. 



 

 

 3.2) ทำตอเน่ือง เพราะ  

 1) รายไดจากการทำกิจกรรมใหม ดีกวาขาว  

 2) แปลงใกลเคียง/แปลงตัวอยางทำแลวประสบความสำเร็จ 

 3) พ้ืนท่ีถูกปรับเปลี่ยนไปแลว กลับไปทำนาลำบาก 

 4)  อ่ืนๆ .............................  

4) ทานคาดวาจะปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีเพ่ือทำกิจกรรมใหมเพ่ิมข้ึน หรือไม  

 1) ไมเพ่ิมข้ึน (ปรับเปลีย่นเทาเดิม)   2) ขยายเพ่ิม...................ไร 

3.7 ทานทราบหรือไมวาภาครัฐมีนโยบายประกันราคาขาว  

 1) ไมทราบ  ถาปตอ ๆ ไป มีนโยบายรบัประกันราคาขาว จะกลบัไปปลูกขาวหรือไม  

 1) ไมปลูก  2) ปลูก  3) ไมแนใจ อยางไร............................................   

 2) ทราบ มีผลตอการตัดสินใจกลับไปปลูกขาวหรือไม  1) ไมมีผล  2) มีผล อยางไร............................................ 

สวนท่ี 4 ความพึงพอใจ ขอเสนอแนะ 

        4.1 ความพึงพอใจ เต็ม 5 คะแนน พรอมใหเหตุผล 

ประเด็น คะแนน เหตุผล 

1. การปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอ่ืน

แทนขาว 

  

2. การถายทอดความรู   

3. ปจจัยการผลิตท่ีไดรับ   

4. ผลตอบแทน   

5. ภาพรวมโครงการ   

 

4.2 ปญหาและอุปสรรค 

........................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................ 

4.3 ขอเสนอแนะ 

1) ดานการสงเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิต  

........................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................ 

2) อ่ืนๆ 

................................................................................................................................................................................................. 

........................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................ 

----------------------------------------------- 
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