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บทสรุปผู้บริหาร 
 
 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็นโครงการบูรณาการที่ส าคัญตามนโยบายของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มและบริหารจัดการร่วมกัน 
มีตลาดรองรับที่แน่นอน เกษตรกรสามารถลดต้นทุนและผลผลิตต่อหน่วยที่เพ่ิมข้ึน รวมทั้งผลผลิตมีคุณภาพได้
มาตรฐาน ดังนั้น ในการประเมินผลครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมิน ผลผลิต (Outputs) ผลกระทบ (Effects) 
และผลกระทบต่อเนื่องความยั่งยืนของโครงการ (Impacts) ที่เกิดขึ้นจากโครงการแปลงใหญ่ปี 2560 ใน 5 พืช
เศรษฐกิจ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส าปะหลัง อ้อยโรงงาน และปาล์มน้ ามัน เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการ
แปลงใหญ่ในระยะต่อไป การประเมินผลในครั้งนี้ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้จัดการแปลงจ านวน 135 ราย และ
เกษตรกรจ านวน 2,025 ราย รวมทั้งสิ้น 2,160 ราย  

 ผลการประเมิน พบว่า ภาพรวม 5 สินค้า ในด้านเศรษฐกิจ สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการลดค่าใช้จ่ายการผลิต
และเพ่ิมผลผลิต มูลค่ารวม 2,053.34 ล้านบาท โดยเกษตรกรทั้ง 5 สินค้า มีลักษณะการลดค่าใช้จ่ายและเพ่ิมผลผลิต    
ที่เหมือนกัน จากการลดการใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมีปรับเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ สารชีวภัณฑ์แทน รวมทั้งการใช้พันธุ์ดี 
การดูแลรักษาที่ถูกวิธี และการรวมกลุ่มกันซื้อปัจจัยการผลิต แต่ค่าใช้จ่ายด้านแรงงานไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก 
ยังคงวิธีการผลิตเหมือนเดิม จึงต้องการได้รับการพัฒนาด้านเครื่องจักรกลการเกษตรต่อไป ด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม 
กลุ่มแปลงใหญ่มีแนวโน้มปรับเปลี่ยนในทิศทางที่ดีขึ้นกว่าก่อนมีโครงการ โดยมีการบริหารจัดการเงินทุนกลุ่ม การขยาย
ช่องทาง โอกาสทางการค้า การต่อรองการจ าหน่ายผลผลิต และการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตโดยลดการใช้สารเคมี 
ที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในด้านความยั่งยืนของโครงการ เกษตรกรแปลงใหญ่ส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือ และปฎิบัติตาม
กฎระเบียบของกลุ่มอย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้การยอมรับและเชื่อถือประธาน/คณะท างานกลุ่ม ให้เป็นแกนน า              
ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานกลุ่ม ระบบเงินทุนหมุนเวียนมีความโปร่งใส และบางกลุ่มมีการปันผลก าไรและให้      
สิทธิพิเศษแก่สมาชิก ในการกู้ยืมซื้อปัจจัย และใช้จ่ายในกระบวนการผลิต ความยั่งยืนของโครงการที่ส าคัญที่เกิดขึ้น
อีกด้านหนึ่ง คือ องค์ความรู้แนวทางปฏิบัติสู่ความส าเร็จที่เกิดขึ้นในกลุ่ม ทั้งกลุ่มเครือข่ายแปลงใหญ่ระดับประเทศ 
ระดับจังหวัด และระดับอ าเภอ ที่มีการจัดตั้ง Application Line แลกเปลี่ยนปัญหา อุปสรรค และหาแนวทางแก้ไข
รว่มกัน ซึ่งเกิดผลดีในการเชื่อมโยงองค์ความรู้สู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง และการแลกเปลี่ยนผลผลิตระหว่างกัน
ในกลุ่มแปลงใหญ่ ด้านคุณภาพชีวิต ผลการตรวจสารเคมีตกค้างในเลือดปี 2561 - 2562 เกษตรกรส่วนใหญ่  
ไม่มีสารเคมีตกค้างในร่างกายจากการลดการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิต และเกษตรกรเริ่มมีการปรับเปลี่ยน
จากพืชเชิงเดี่ยวมาท าพืชเสริมในพ้ืนที่แปลงใหญ่มากขึ้น เช่น ปลูกผัก พืชไร่ ท าสวนผลไม้ เป็นต้น โดยมี   
รายได้เสริมเฉลี่ย 53,770 บาทต่อปี   

 การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ ด้านการลดค่าใช้จ่ายการผลิต สินค้าข้าวสามารถลดค่าใช้จ่ายการผลิต
ไร่ละ 676.18 บาท (ร้อยละ 17.63) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไร่ละ 513.97 บาท (ร้อยละ 13.11) มันส าปะหลังไร่ละ 
652.50 บาท (ร้อยละ 12.52) อ้อยโรงงานไร่ละ 1,452.30 บาท (13.96) ปาล์มน้ ามันไร่ละ 570.02 บาท    
(ร้อยละ 10.12) ด้านการเพ่ิมผลผลิต สินค้าข้าวสามารถเพ่ิมผลผลิตไร่ละ 41.37 กิโลกรัม (ร้อยละ 8.27)         



(ค) 
 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไร่ละ 102.68 กิโลกรัม (ร้อยละ 11.48) มันส าปะหลังไร่ละ 394.98 กิโลกรัม (ร้อยละ11.25)    
อ้อยโรงงานไร่ละ 1,048.01 กิโลกรัม (ร้อยละ 8.59) ปาล์มน้ ามันไร่ละ 395.32 กิโลกรัม (ร้อยละ 12.97) ซึ่ง          
บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการที่ตั้งไว้ ด้านการพัฒนาคุณภาพผลผลิตมีเกษตรกรเพียงร้อยละ 42.39 ได้รับ     
การรับรองมาตรฐาน ซึ่งยังน้อยกว่าเป้าหมาย ทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งในการตรวจรับรอง และสร้าง
ความเข้าใจให้เกษตรกรเห็นผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการผลิตสินค้าปลอดภัย ด้านการตลาดก็เช่นเดียวกัน     
มีเกษตรกรเพียงร้อยละ 31.41 ที่น าสินค้าไปจ าหน่ายให้ภาคเอกชน/ภาครัฐที่ท าข้อตกลงร่วมกันไว้ เนื่องจาก
คุณภาพที่ผลิตยังไม่ตรงความต้องการของผู้ประกอบการ ซึ่งต้องได้รับการพัฒนาต่อไป 

 ข้อเสนอแนะในภาพรวมสรุปได้ว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายการผลิตที่ลดลง และผลผลิตต่อหน่วย
ที่เพ่ิมขึ้น จากการน าองค์ความรู้ด้านการผลิต และการบริหารจัดการกลุ่มไปปฏิบัติ แต่การผลิตสินค้าคุณภาพ
และการตลาดยังคงมีจุดอ่อน เนื่องจากเกษตรกรบางส่วนยังคงผลิตตามปกติ ไม่เน้นการผลิตเพ่ือการรับรอง
มาตรฐานสินค้าเกษตร รวมทั้งเกษตรกรไม่น าผลผลิตไปจ าหน่ายให้ภาคเอกชนที่ท าข้อตกลงซื้อขายผลผลิต
ร่วมกันไว้ (MOU) เนื่องจากจ าหน่ายได้ในราคาทั่วไป จ าหน่ายให้พ่อค้าที่ซื้อขายกันประจ า สินค้าไม่ได้
มาตรฐานที่ผู้ประกอบการต้องการ เป็นต้น ดังนั้นหน่วยงานที่เก่ียวข้องควรประสานความต้องการระหว่างผู้ผลิต
กับผู้ประกอบการให้เกิดความชัดเจนก่อนท าการผลิต รวมทั้งสร้างความเข้าใจกับเกษตรกรก่อนท าข้อตกลง
ร่วมกัน เพ่ือให้เกษตรกรสามารถผลิตและควบคุมคุณภาพได้ตามมาตรฐาน และปริมาณที่ผู้ประกอบการ
ต้องการ ซึ่งจะน าไปสู่การซื้อขายผลผลิตร่วมกันอย่างต่อเนื่องยั่งยืนต่อไป  



(ฆ) 
 

 

ค ำน ำ 
 

 การประเมินผลโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นการด าเนินงาน
ร่วมกันระหว่างศูนย์ประเมินผล และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 – 12 เพ่ือให้ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และ
ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบถึงความก้าวหน้าโครงการ ผลกระทบของโครงการ ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานโครงการ เพ่ือใช้ประโยชน์ในการพิจารณาวางแผนการด าเนินงานในระยะต่อไป 

 การประเมินผลในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากทุกหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการโครงการระบบ
ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งผู้จัดการแปลง และเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการในการให้ข้อมูล ท าให้การประเมินผลครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี จึงขอขอบคุณบุคคลดังกล่าวไว้ ณ โอกาสนี้  

 ศูนย์ประเมินผล หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจน า
ผลลัพธ์ของโครงการ ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ จากเอกสารฉบับนี้ ไปปรับปรุงโครงการให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 สำระส ำคัญของโครงกำร 

 ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาของกระทรวง (Road map) โดย     
มีโครงการที่ส าคัญ คือ การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร ด้านสินค้าพืช ปศุสัตว์ และสินค้าประมง 
ประกอบกับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) ได้มอบนโยบาย เมื่อ
วันที่ 26 สิงหาคม 2558 เน้นให้ความส าคัญในเรื่อง การลดต้นทุนการผลิต โดยการรวมแปลงเป็นแปลงใหญ่
ก่อให้เกิดกิจกรรม ลดต้นทุนการผลิตตามที่ก าหนด และสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นการเพ่ิม
โอกาสในการแข่งขันให้กับสินค้าเกษตร ทั้งนี้ การปรับโครงสร้างสินค้าที่ส าคัญดังกล่าว จะต้องท าการผลิตใน
พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสม ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประกาศเขตพ้ืนที่เหมาะสมส าหรับการผลิตสินค้า 
22 ชนิด ไว้แล้ว โดยมีหลักการคือ การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต อาทิ การลดต้นทุนการผลิต การเพ่ิมผลผลิต     
ต่อพ้ืนที่ รวมทั้งผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของตลาด มีการผลิตร่วมกันเป็นกลุ่ม  
และมีการเชื่อมโยงกับตลาด เพ่ือบริหารจัดการให้เกิดสมดุลระหว่าง อุปสงค์และอุปทานของสินค้า แก้ปัญหา
เรื่องสินค้าล้นตลาดและราคาสินค้าเกษตรตกต่ า  

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

ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งมีภารกิจในการส่งเสริม 
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรของเกษตรกรให้ มีคุณภาพได้มาตรฐาน     
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตร และเพ่ิมรายได้ของเกษตรกร ตลอดจนดูแลคุณภาพ
ชีวิตของเกษตรกร จึงได้จัดท าโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ที่มีการบริหารจัดการร่วมกัน 
ให้เกษตรกรเป็นศูนย์กลางในการด าเนินงาน ผลักดันให้เกษตรกรรวมกลุ่มในการผลิตเพ่ือร่วมกันจัดหาปัจจัยการผลิต 
ที่มีคุณภาพดี ราคาถูก อาทิ พันธุ์ ปุ๋ย และการใช้เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสม เช่น เครื่องจักรกล
การเกษตร (Motor Pool) เพ่ือลดต้นทุน เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ตลอดจนการจัดการด้านการตลาด     
โดยหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนและอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ 
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1.2 วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

 1.2.1 เพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่ม และบริหารจัดการร่วมกันเพ่ือให้เกิดการรวมกันผลิต         
และรวมกันจ าหน่ายโดยมีตลาดรองรับที่แน่นอน 
 1.2.2 เพ่ือให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต และมีผลผลิตต่อหน่วยเพ่ิมขึ้น รวมทั้งผลผลิตมีคุณภาพได้
มาตรฐานภายใต้การบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน 

1.3 เป้ำหมำยของโครงกำร 

      รวมทั้งหมด จ านวน 6,534 แปลง ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ประกอบด้วย    

    1.3.1 แปลงใหญ่ปี 2559 จ านวน 592 แปลง  
  1.3.2 แปลงใหญ่ปี 2560 จ านวน 1,771 แปลง 
  1.3.3 แปลงใหญ่ปี 2561 จ านวน 1,633  แปลง 
       1.3.4 แปลงใหญ่ปี 2562 จ านวน 1,586  แปลง 
       1.3.5 แปลงใหญ่ปี 2563 จ านวน 952  แปลง 

1.4 งบประมำณของโครงกำร  

 ใช้งบปกติที่ได้รับการจัดสรรและการเจียดจ่ายงบประมาณจากโครงการ/กิจกรรมอ่ีนของหน่วยงาน 
รวมทั้งงบสนับสนุนจากแหล่งเงินทุนอ่ืน ๆ 

1.5 กำรด ำเนินงำนโครงกำร 

 1.5.1 การถ่ายทอดความรู้ (การลดต้นทุนการผลิต/เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต) 
  1) วิเคราะห์จัดท า/ปรับปรุงแผนรายแปลงและจัดท าแผนธุรกิจ 
  2) ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร เน้นการพัฒนาคุณภาพ การตลาด การบริหารจัดการกลุ่ม 
  3) พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรและเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม/องค์กร/วิสาหกิจชุมชน 
  4) พัฒนาเกษตรกรเป็น Smart Farmer  
 1.5.2 การสนับสนุนปัจจัยการผลิต/เครื่องจักรกลทางการเกษตร/แหล่งน้ า 
  1) จัดหาน้ าสนับสนุนแปลงใหญ่ 
  2) สนับสนุนวัสดุการเกษตรเพื่อพัฒนาการผลิต 
  3) พัฒนาคุณภาพดินในแปลงใหญ่ 
 1.5.3 การยกระดับมาตรฐานและเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร 
  1) ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร เน้นการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ 
  2) การตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร 
  3) สร้างมูลค่าเพ่ิม/แปรรูป 
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 1.5.4 การเชื่อมโยงตลาด 
  สนับสนุนการรวมกลุ่ม มีการบริหารจัดการร่วมกัน รวมกันผลิตและรวมกันจ าหน่าย โดยมีตลาด
รองรับที่แน่นอน 
 1.5.5 การบริหารจัดการ 
  1) พัฒนาเกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลงใหญ่ 
  2) ถ่ายทอดความรู้ผู้จัดการแปลง (เจ้าหน้าที่รัฐ) 
  3) จัดประชุมเครือข่ายคณะกรรมการแปลงใหญ่ 
  4) ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ 
  5) ติดตามและประเมินผล 
  6) บริหารจัดการโครงการ/พัฒนาด้านฐานข้อมูลกลาง 

1.6 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกโครงกำร 
 เกษตรกรในพ้ืนที่แปลงใหญ่มีการรวมกลุ่มผลิตสินค้าเกษตรตามแนวทางการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ ่
โดยมีส่วนร่วมในกระบวนการด าเนินงานที่เน้นการลดต้นทุนการผลิต  การเพ่ิมผลผลิต การพัฒนาคุณภาพ       
มีตลาดรองรับ ภายใต้การบริหารจัดการที่ดี สามารถเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันสินค้าเกษตรและสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่เกษตรกร 



บทที่ 2 

ระเบียบวิธีการประเมินผล 
 

2.1 ความส าคัญของการประเมินผล 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้ก ำหนดนโยบำยส ำคัญในกำรพัฒนำภำคกำรเกษตร คือ รักษำ
เสถียรภำพรำคำสินค้ำเกษตรและรำยได้ให้กับเกษตรกร ลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตที่เหมำะสม 
ส่งเสริมกำรรวมกลุ่มเกษตรกร เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็ง และพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงกลุ่มเกษตรกร 
วิสำหกิจชุมชน และสหกรณ์ รวมถึงเชื่อมโยงไปถึงผู้ประกอบกำร ภำคเอกชน และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมกำร
สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กับสินค้ำเกษตรดูแลเกษตรกรที่มีรำยได้น้อยให้สำมำรถเข้ำถึงกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน แหล่ง
เงินทุน โดยจัดท ำกำรส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ที่มีเกษตรกรเป็นศูนย์กลำงในกำรด ำเนินงำน ผลักดันให้
เกษตรกรรวมกลุ่ม และมีกำรบริหำรจัดกำรร่วมกันเพ่ือลดต้นทุน และเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร 
ตลอดจนด้ำนกำรตลำด ตำมยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ซึ่งได้ก ำหนดเป้ำหมำยกำรด ำเนินกำรส่งเสริมกำรเกษตร
แบบแปลงใหญ่ จ ำนวน 14,500 แปลง และพ้ืนที่ 30 ล้ำนไร่ ในปี พ.ศ. 2579 
 กำรด ำเนินงำนระบบส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ มีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกรมี          
กำรรวมกลุ่มกำรผลิต กำรบริหำรจัดกำรร่วมกัน มีเป้ำหมำยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรผลิต ให้เกษตรกรสำมำรถ
ลดต้นทุนในกำรผลิต และเพ่ิมผลผลิตต่อหน่วย เป็นผลผลิตที่ได้มำตรฐำน ปัจจุบันได้ด ำเนินกำรต่อเนื่องมำเป็นปีที่ 5 
ซึ่งในแต่ละปีจะมีแปลงที่เกิดขึ้นใหม่ ในขณะที่แปลงเดิมมีกำรส่งเสริมอย่ำงต่อเนื่อง จนครบ 3 ปี หลังจำกนั้น 
แปลงจะด ำเนินกำรด้วยตนเอง ส ำหรับงบประมำณด ำเนินกำร ใช้งบปกติที่ได้รับกำรจัดสรรจำกโครงกำร รวมทั้งงบ
สนับสนุนจำกแหล่งเงินทุนอ่ืน ๆ  
 ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร โดยศูนย์ประเมินผล ได้รับมอบหมำยให้ประเมินผลโครงกำรฯ ดังกล่ำว
ซึ่งเป็นโครงกำรส ำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือทรำบถึงผลกำรด ำเนินงำน ผลผลิต และผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ด ำเนินกำรประเมินผลแปลงที่เข้ำร่วมปี 2560 ในสินค้ำ
เศรษฐกิจส ำคัญ 5 ชนิด ได้แก่ ข้ำว อ้อยโรงงำน มันส ำปะหลัง ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ และปำล์มน้ ำมัน  เพ่ือที่     
ฝ่ำยบริหำรและผู้เกี่ยวข้องได้มีสำรสนเทศ ส ำหรับประกอบกำรพิจำรณำและตัดสินใจในกำรปรับปรุงและ
ด ำเนินงำนโครงกำรให้ได้ตำมเป้ำหมำยในระยะต่อไป 

2.2 วัตถุประสงค์ของการประเมินผล 

 เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงกำรระบบส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

2.3 ขอบเขตของการประเมินผล 

 พื้นที่เป้าหมาย พ้ืนที่ด ำเนินกำรโครงกำรระบบส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2560 ใน 5 ชนิด สินค้ำ 
ประกอบด้วย ข้ำว ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส ำปะหลัง อ้อยโรงงำน และปำล์มน้ ำมัน ครอบคลุม 1,194 แปลง พ้ืนที่ 
1,603,406 ไร่ เกษตรกร 86,045 รำย ใน 77 จังหวัด ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562  
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 2.3.2 ประชากรเป้าหมาย ประกอบด้วย 
  1) ผู้จัดกำรแปลง 
  2) เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร ปี 2560  
 2.3.3 ระยะเวลาข้อมูล  
  1)  ข้อมูลด้ำนกำรผลิต ก่อนมีโครงกำร ปีเพำะปลูก 2559/60 หลังมีโครงกำร ปีเพำะปลูก 2562/63 
  2) ข้อมูลด้ำนกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรเป็นข้อมูลกำรด ำเนินงำนปีงบประมำณ         
พ.ศ. 2562 (1 ตุลำคม 2561 – 30 กันยำยน 2562) 
2.4 การตรวจเอกสาร แนวคิดและทฤษฎี 

 2.4.1 การตรวจเอกสาร 
  นโยบายเกษตรแปลงใหญ่กับภาคการเกษตรไทยในปัจจุบัน ซึ่งเป็นกำรส่งเสริมให้เกษตรกร
ทีป่ลูกพืชชนิดเดียวกันในพ้ืนที่ใกล้เคียงกันมำร่วมกันท ำกำรผลิตและร่วมกันขำยสินค้ำ เพ่ือเพ่ิมศักยภำพในกำรผลิต
ลดต้นทุน และเพ่ิมผลผลิต รวมทั้งกำรสร้ำงอ ำนำจต่อรองให้กับเกษตรกรในกำรขำยสินค้ำเกษตรกำรศึกษำ     
เชิงนโยบำยแปลงใหญ่ที่ส่งผลต่อภำคเกษตรไทย มีหลำกหลำยวิธี เช่น กำรวิเครำะห์นโยบำย โดย ใช้ SWOT 
Analysis (กมลรัตน์ ถิระพงษ์ , 2561) พบว่ำ จุดแข็งของนโยบำย คือ กำรที่ภำคเกษตรของประเทศไทย              
มีหน่วยงำนที่ให้ควำมช่วยเหลือและสนับสนุนภำคเกษตรอย่ำงชัดเจน ท ำให้กำรด ำเนินนโยบำยสำมำรถท ำได้    
อย่ำงมีประสิทธิภำพ จุดอ่อนของนโยบำยอยู่ที่ผู้ปฏิบัติงำนยังมีควำมเข้ำใจที่ไม่ตรงกันในเรื่องของกำรด ำเนินนโยบำย               
รวมไปถึงกำรก้ำวตำมไม่ทันเทคโนโลยีสำรสนเทศของผู้ปฏิบัติงำน ซึ่งส่งผลให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปได้ล่ำช้ำ ส่วนโอกำส
ของนโยบำยเกษตรแปลงใหญ่ คือ กำรที่มีกำรพัฒนำทำงเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ    
อย่ำงกว้ำงขวำง ส่งผลให้กำรส่งเสริมกำรเกษตรเป็นไปได้ดียิ่งขึ้น อย่ำงไรก็ตำม เกษตรกรมักจะประสบกับ
อุปสรรคที่ส ำคัญ ได้แก่ควำมเสี่ยงในด้ำนกำรเมือง และควำมผันผวนของสภำพอำกำศและเศรษฐกิจโลก ส่งผล
โดยตรงต่อภำคเกษตรของไทย  
  นอกจำกนี้นโยบำยแปลงใหญ่ เป็นโครงกำรส ำคัญที่สอดคล้องกับนโยบำยเร่งด่วนของคณะรักษำ
ควำมสงบแห่งชำติ ที่ต้องกำรปฏิรูปภำคเกษตรและมุ่งเน้นกำรพัฒนำภำคเกษตรใน 4 ด้ำน ได้แก่ เจำะกลุ่มเกษตรกร 
สินค้ำเกษตร ทรัพยำกรเกษตร และกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร มีแนวโน้มเติบโตขึ้นทุกปี 
เนื่องจำกเกษตรกรเล็งเห็นผลลัพธ์จำกกำรท ำเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ ซึ่งช่วยลดต้นทุนและเพ่ิมผลผลิตของ
เกษตรกร ทั้งนี้ นโยบำยยังคงมีจุดอ่อนของกำรปฏิบัติงำน คือ ยังมีควำมเข้ำใจที่ไม่ตรงกันในเรื่องของกำรด ำเนิน
นโยบำยของผู้ปฏิบัติงำน อีกท้ังเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรมีอำยุมำกส่งผลให้กำรรับรู้และเข้ำใจในองค์ควำมรู้      
ไม่เพียงพอ ซึ่งส่งผลให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปได้ช้ำ (วิริยะ คล้ำยแดง, 2561) 
  จะเห็นได้ว่ำ จุดอ่อนที่ส ำคัญในกำรด ำเนินนโยบำย คือ กำรท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับนโยบำยและ
กำรปฏิบัติงำนที่ไม่ตรงกัน รวมถึงเกษตรกรเป็นผู้สูงอำยุ ท ำให้เข้ำถึงนวัตกรรมได้ค่อนข้ำงช้ำ ดังนั้น เพ่ือให้               
กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำย จึงควรเตรียมควำมพร้อมในกำรพัฒนำเกษตรกรรุ่นใหม่ และฝึกอบรม           
แก่เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจตั้งแต่ระดับนโยบำยจนถึงขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน เพ่ือที่จะน ำไป
ถ่ำยทอดให้แก่เกษตรกรได้อย่ำงถูกต้อง  
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   การประเมินผลโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  (ต้นแบบ) ปี 2559        
(ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร, 2561) พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 66 มีต้นทุนกำรผลิตที่ลดลง ในจ ำนวนนี้           
มีเกษตรกรร้อยละ 20 ที่สำมำรถลดต้นทุนเป็นไปตำมเป้ำหมำยของโครงกำรที่ตั้งไว้ร้อยละ 20 ส่วนเกษตรกร   
ที่ต้นทุนกำรผลิตยังไม่ลดลง เนื่องจำกยังน ำองค์ควำมรู้ไปปฏิบัติไม่มำกนัก รวมทั้งมีปัจจัยภำยนอกที่เข้ำมำ
กระทบ อำทิ ภัยแล้ง โรคระบำด เป็นต้น ในด้ำนผลผลิต เกษตรกรร้อยละ 52 มีผลผลิตต่อหน่วยที่เพ่ิมขึ้น  
จำกกำรน ำควำมรู้ในกำรใช้พันธุ์ดี กำรน ำเทคโนโลยีเข้ำมำใช้ในกระบวนกำรผลิต ขณะที่กำรพัฒนำคุณภำพ
ผลผลิต เกษตรกรทั้งหมด 13,549 รำย ได้รับกำรพัฒนำเข้ำสู่กำรผลิตสินค้ำเกษตรปลอดภัย และมีเกษตรกร  
ที่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนกำรผลิต GAP/เกษตรอินทรีย์แล้วร้อยละ 36 ซึ่งในด้ำนกำรตลำด พบว่ำ 76 แปลง
ที่เข้ำร่วมโครงกำร มีกำรท ำสัญญำข้อตกลงซื้อขำยผลผลิตร่วมกันแล้วทั้งหมด และมีเกษตรกรน ำผลผลิต         
ไปจ ำหน่ำยร้อยละ 63 ทั้งนี้เกษตรกรร้อยละ 38 น ำผลผลิตไปขำยได้ตำมรำคำที่ตกลงกันไว้ ส่วนเกษตรกร       
ร้อยละ 62 ขำยผลผลิตไม่เป็นไปตำมข้อตกลง เนื่องจำกคุณภำพของผลผลิตยังไม่เป็นไปตำมที่ต้องกำร      
ของภำคเอกชน ข้อค้นพบที่ส ำคัญ เกษตรกรส่วนใหญ่มีต้นทุนกำรผลิตที่ลดลง และผลผลิตต่อหน่วยที่เพ่ิมข้ึน         
แต่ยังไม่ถึงเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ร้อยละ 20 เนื่องจำกเกษตรกรยังน ำองค์ควำมรู้ไปปฏิบัติในแปลงไม่ครบตำมหลักสูตร   
ที่หน่วยงำนเข้ำไปสนับสนุน เลือกเพียงกิจกรรมที่ตนเองสนใจไปปฏิบัติเท่ำนั้น รวมทั้งกำรลดต้นทุนและเพ่ิมผลผลิต
ยังมีปัจจัยภำยนอกอ่ืนมำกระทบ เช่น ภัยแล้งในช่วงกำรเพำะปลูก ส่วนกำรรวมกลุ่มเป็นหลักส ำคัญของโครงกำร   
แปลงใหญ่ ซึ่งมีหลำยกลุ่มชุมชนเข้ำมำร่วมด ำเนินกำร บำงแปลงยังรวมกลุ่มกันไม่เข้มแข็งมำกนัก ซึ่งต้องได้รับ       
กำรส่งเสริมและพัฒนำสร้ำงควำมสำมัคคีภำยในกลุ่ม ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ เพ่ือปรับปรุงโครงกำรให้มี         
กำรด ำเนินงำนที่มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น ควรให้กำรสนับสนุนองค์ควำมรู้และเทคโนโลยีอย่ำงต่อเนื่องเพ่ือ      
ให้เกษตรกรเกิดกำรเรียนรู้และน ำไปปฏิบัติในครัวเรือน ซึ่งจะน ำไปสู่เป้ำหมำยของโครงกำรที่ตั้งไว้ในกำรลดต้นทุนกำรผลิต 
และเพ่ิมผลผลิต กำรผลิตสินค้ำที่ได้คุณภำพมำตรฐำน รวมทั้งกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของกลุ่มเพ่ือให้สมำชิก
แปลงใหญ่เห็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นจำกกำรรวมกลุ่ม ซึ่งน ำไปสู่กำรขยำยผลกำรพัฒนำต่อไปยังเกษตรกรที่ไม่ได้มี      
กำรรวมกลุ่มในรูปแบบแปลงใหญ่  
   นอกจำกนี้ กำรผลิตและกำรตลำดในแปลงใหญ่ เช่น สินค้ำปำล์มน้ ำมันในพ้ืนที่  5 จังหวัด
ประกอบด้วย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี กระบี่ ชุมพร สตูล และตรัง (ศุทธิกำนต์ คงคล้ำย และคณะ, 2553) พบว่ำ 
เกษตรกรส่วนใหญ่ยังคงมีต้นทุนกำรผลิตที่สูงเนื่องจำกรำคำปุ๋ยเคมีที่สูง โดยต้นทุนกำรผลิตเฉลี่ยไร่ละ 9,090.48 บำท 
หรือเฉลี่ยกิโลกรัมละ 3.01 บำท โดยสัดส่วนของต้นทุนที่สูงที่สุด ได้แก่ ค่ำปุ๋ยและยำร้อยละ 41 รองลงมำ คือ
ค่ำแรงงำนร้อยละ 33 และที่เหลือร้อยละ 26 เป็นต้นทุนคงที่ ส ำหรับด้ำนกำรตลำด เกษตรกรส่วนใหญ่ได้รับ
ผลกระทบในเรื่อง 1) รำคำที่มีควำมผันผวน และรำคำรับซื้อต่ ำ 2) เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ได้รับควำมสะดวกในเรื่อง
รำคำ และกำรบริกำร 3) มีกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำโดยไม่ได้บอกล่วงหน้ำ และ 4) เกษตรกรเสียเปรียบ และไม่มี
อ ำนำจในกำรต่อรอง ดังนั้นมำตรกำรส ำคัญที่จะช่วยในกำรลดต้นทุนและเพ่ิมผลผลิตต่อไร่  คือ กำรจัดสวนที่ดี
โดยเฉพำะในเรื่องของกำรจัดกำรธำตุอำหำรและน้ ำ และกำรผลิตปำล์มน้ ำมันอย่ำงยั่งยืนตำมมำตรฐำน Roundtable 
on sustainable palm oil ซ่ึงจะมีต้นทุนเฉลี่ยต่ ำกว่ำกำรผลิตทั่วไปร้อยละ 30.23 (สรพงศ์ เบญจศรี และปัญญำ        
ใจสมุทร, 2557) ส ำหรับด้ำนตลำด กำรจัดกำรโลจิสติกส์เป็นแนวทำงหนึ่งที่ช่วยท ำให้เกษตรกรได้รับรำคำที่เพ่ิมขึ้น 
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จำกกำรศึกษำกำรจัดกำรโลจิสติกส์ของเกษตรกรผู้ปลูกปำล์มน้ ำมัน ลำนเท และ สหกรณ์กำรเกษตรบำงสะพำนน้อย 
จ ำกัด (ฉะอ้อน จุ้ยแจ้ง, 2555) พบว่ำ 1) กรณีที่ เกษตรกรขำยผลผลิตให้กับผู้ประกอบกำรลำนเทจะมีต้นทุน                   
โลจิสติกส์เฉลี่ยกิโลกรัมละ 0.8339 บำท 2) กรณีที่เกษตรกรขำยผลผลิตให้กับสหกรณ์กำรเกษตรบำงสะพำนน้อย 
จ ำกัด จะมีต้นทุนโลจิสติกส์เฉลี่ยกิโลกรัมละ 0.7172 บำท และ 3) กรณีที่เกษตรกรขำยผลผลิตให้กับโรงงำนสกัด
น้ ำมันปำล์มจะมีต้นทุนโลจิสติกส์เฉลี่ยกิโลกรัมละ 0.9207 บำท แสดงให้เห็นว่ำเกษตรกรขำยผลผลิตให้กับสหกรณ์
กำรเกษตรบำงสะพำนน้อย จ ำกัด จะมีต้นทุนโลจิสติกส์ที่ต่ ำที่สุด เนื่องจำกมีขั้นตอนกำรรับซื้อที่เป็นระบบ และ      
มีมำตรำวัดกำรรับซื้อผลผลิตที่เป็นมำตรฐำนชัดเจน 

  แนวทางการพัฒนาแปลงใหญ่สู่ความส าเร็จ มีกำรศึกษำแนวทำงกำรด ำเนินงำนในกำรพัฒนำ
แปลงใหญ่ (ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร, 2560) ได้ท ำกำรศึกษำกำรพัฒนำแปลงใหญ่ พบว่ำ มีปัจจัยสู่ควำมส ำเร็จ          
5 ด้ำน คือ 1) ด้ำนกำรลดต้นทุน ควรเน้นกำรสนับสนุนกำรน ำภูมิปัญญำท้องถิ่นมำประยุกต์ใช้ตลอดกระบวนกำรผลิต 
ส่งเสริมกำรใช้ปุ๋ยตำมค่ำวิเครำะห์ดิน กำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ สำรชีวภัณฑ์ต่ำง ๆ เพ่ือทดแทนสำรเคมีให้มำกขึ้น 
รวมทั้งกำรท ำบัญชีครัวเรือน เพ่ือน ำมำปรับปรุงในกระบวนกำรผลิต ทั้งนี้ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องควรสนับสนุนงำนวิจัย 
คิดค้นเทคโนโลยี นวัตกรรมด้ำนกำรลดต้นทุนกำรผลิต และผลักดันให้มีกำรน ำมำใช้อย่ำงจริงจัง 2) ด้ำนกำรเพ่ิมผลผลิต 
ควรเน้นกำรน ำองค์ควำมรู้ ผลงำนวิจัยมำประยุกต์ใช้ในกำรผลิต หน่วยงำนภำครัฐ สถำบันกำรศึกษำ และภำคเอกชน 
ควรมีกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนกำรเพ่ิมผลผลิตให้เกษตรกรในโครงกำรอย่ำงต่อเนื่อง 3) ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพ
ผลผลิต เน้นกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้กำรผลิตสินค้ำเกษตรปลอดภัยตลอดกระบวนกำรผลิต รวมทั้งสนับสนุนองค์ควำมรู้
อย่ำงต่อเนื่อง และภำคเอกชนมีกำรสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรในกำรพัฒนำคุณภำพผลผลิตให้เกิดประโยชน์           
อย่ำงเป็นรูปธรรม เพ่ือยกระดับมำตรฐำนสินค้ำสู่สำกล 4) ด้ำนกำรตลำด ควรมีกำรวำงแผนร่วมกันในทุกภำคส่วน 
ตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนกำรผลิต กำรประเมินผลผลิต กำรจัดกำรหลังกำรเก็บเกี่ยว เพ่ือขยำยช่องทำงกำรจ ำหน่ำยสินค้ำ 
และรักษำคุณภำพสินค้ำให้ตรงกับควำมต้องกำรของตลำด รวมทั้งส่งเสริมให้ผลิตสินค้ำในรูปแบบตลำดพันธะสัญญำ 
(Contract Farming) เพ่ือลดควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำ 5) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร เน้นกระบวนกำรผลิต     
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบ Zero Waste ผลักดันเกษตรกรที่มีควำมสนใจและต้องกำรพัฒนำตนเองเข้ำรับ
กำรอบรมอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้ Young Smart Farmer เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรกลุ่ม      
เพ่ือสืบทอดกำรบริหำรจัดกำรให้มีควำมยั่งยืน และเชื่อมโยงศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร 
(ศพก.) ภำยในพ้ืนที่แปลงใหญ่ให้มำกขึ้น (Sumonwan Jirarud and Suneepore Suwanmaneepong, 2560) 
ศึกษำควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของผลผลิตข้ำวภำยใต้โครงกำรเกษตรแปลงใหญ่ (A Large Agricultural 
Plot Scheme: LAPS) ในอ ำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรำ โดยกำรวิเครำะห์สมกำรถดถอย ซึ่งเกษตรกร     
ที่เป็นสมำชิกในโครงกำรมีก ำไรจำกกำรขำยเฉลี่ยปีละ 135,267.40 บำท โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมสำมำรถ      
ในกำรท ำก ำไรของผลผลิตข้ำวมีเพียงตัวเดียว คือ ขนำดของพ้ืนที่ฟำร์ม ที่ระดับควำมเชื่อมั่นร้อยละ 99           
ในส่วนปัจจัย เพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ จ ำนวนแรงงำนในครัวเรือน จ ำนวนครั้งในกำรเข้ำรับกำรอบรม และ
กำรเป็นสมำชิกโครงกำรเกษตร ไม่มีนัยส ำคัญในกำรส่งผลต่อกำรท ำก ำไรของผลผลิตข้ำวภำยใต้โครงกำรระบบส่งเสริม
กำรเกษตรแปลงใหญ่ 
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  แนวทางการประยุกต์ IOEI Model ในการประเมินผลโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
มีงำนวิจัยโดยใช้ IOEI Model ในกำรประเมินผล (ศูนย์ประเมินผล,2561) ใช้เพ่ือประเมินผลกระทบโครงสร้ำง
รำยได้และพัฒนำเกษตรแก่ชุมชนเพ่ือบรรเทำปัญหำภัยแล้ง ซึ่งมีกำรใช้ IOEI Model ในกำรประเมินผลที่มุ่งเน้น   
ไปสู่กำรศึกษำผลกระทบ และควำมส ำเร็จของตัวโครงกำรอย่ำงยั่งยืน ประกอบด้วย 4 ด้ำน คือ 1) ด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ 
(Inputs) 2) ด้ำนผลได้  (Outputs) 3) ด้ำนผลกระทบ (Effects) และ 4) ด้ ำนผลกระทบต่อเนื่ อง (Impacts)          
โดยผลกำรประเมินโครงกำรโดยใช้รูปแบบดังกล่ำวมีกำรก ำหนดปัจจัยน ำเข้ำ (Inputs) ได้แก่ งบประมำณของ
โครงกำร บุคลำกร กำรบริหำรโครงกำร วัสดุอุปกรณ์ และองค์ควำมรู้ รวมไปถึงวิธีกำรด ำเนินงำนของโครงกำร เป็นต้น 
ด้ำนผลได้ของโครงกำร (Outputs) ได้แก่ กำรจ้ำงแรงงำนในชุมชน กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงกำรเกษตร และ
เพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตของชุมชน เป็นต้น ด้ำนผลกระทบ (Effect) ได้แก่ กำรสร้ำงรำยได้ให้แก่ชุมชน กระแสเงินสด
หมุนเวียนในสังคม ผลประโยชน์ หรือผลผลิตที่เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินโครงกำรอย่ำงต่อเนื่อง เป็นต้น ด้ำนผลกระทบ
ต่อเนื่อง (Impact) เป็นกำรศึกษำจำกผลกระทบที่ เกิดขึ้นไปสู่กำรพัฒนำอย่ำงยั่ งยืน  สำรสนเทศที่ ได้จำก             
ผลกำรประเมินหลักสูตรดังกล่ำว ท ำให้ได้ข้อมูลอย่ำงครบถ้วนรอบด้ำน อันเป็นประโยชน์และเป็นข้อมูลพื้นฐำน     
ในกำรพัฒนำปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 

 จำกกำรตรวจเอกสำร ในด้ำนนโยบำยเกษตรแปลงใหญ่กับภำคกำรเกษตรไทย กำรประเมินผลโครงกำร    
แนวทำงกำรพัฒนำแปลงใหญ่สู่ควำมส ำเร็จ และรูปแบบกำรประเมินผล IOEI Model ท ำให้ผู้ประเมินได้ทรำบถึง 
นโยบำยของรัฐบำลในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำเกษตรแปลงใหญ่ พบว่ำ ยังคงมีจุดแข็ง จุดอ่อน  ในหลำยด้ำน 
รวมทั้งได้ทรำบถึงผลประเมินและตัวชี้วัดต่ำง ๆ ของกำรประเมินผลแปลงใหญ่ ซึ่งกำรลดต้นทุน และเพ่ิมผลผลิต
ไม่ได้ขึ้นอยู่กับกำรส่งเสริมของหน่วยงำนเพียงอย่ำงเดียว แต่ยังมีปัจจัยภำยนอกอ่ืน ๆ มำเกี่ยวข้องด้วย และ        
ด้ำนกำรตลำด เกษตรกรแปลงใหญ่ยังไม่ได้รับประโยชน์จำกกำรส่งเสริมมำกนัก ส่วนกำรศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำ
แปลงใหญ่สู่ควำมส ำเร็จ ผู้ประเมินได้ทรำบถึงปัจจัย 5 ด้ำนที่ท ำให้แปลงใหญ่ประสบควำมส ำเร็จ ประกอบด้วย      
1) ด้ำนกำรลดต้นทุน 2) ด้ำนกำรเพ่ิมผลผลิต 3) ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพผลผลิต 4) ด้ำนกำรตลำด และ               
5) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ซึ่งเป็นประโยชน์ในกำรตอบผลส ำเร็จของโครงกำรแปลงใหญ่ และสุดท้ำยในกำรศึกษำ
รูปแบบกำรประเมินผล IOEI Model ของโครงสร้ำงรำยได้ และพัฒนำเกษตรแก่ชุมชนเพ่ือบรรเทำปัญหำภัยแล้ง    
ท ำให้ได้ทรำบโครงสร้ำงกำรประเมินผลใน 4 ด้ำน และกำรก ำหนดประเด็นตัวชี้วัดต่ำง ๆ ซึ่งจะน ำไปประกอบกำร
ก ำหนดตัวชี้วัดโครงกำรในครั้งนี้ต่อไป   

 2.4.2 แนวคิดและทฤษฎี 
                  1) แนวคิดด้านการผลิต (อ้างในเจนธิชา ชัยชาญ, 2558) 
                      กำรผลิต หมำยถึง กำรสร้ำงเศรษฐทรัพย์และบริกำรต่ำง ๆ เพ่ือบ ำบัดควำมต้องกำรของมนุษย์ 
กำรผลิตสิ่งของและบริกำรทุกอย่ำง จะต้องเป็นกำรสร้ำงประโยชน์ทำงเศรษฐกิจขึ้นใหม่ กำรผลิตหรือกำรสร้ำง
ประโยชน์ทำงเศรษฐกิจขึ้นใหม่ อำจจัดอยู่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  เช่น กำรสร้ำงรูปร่ำงผลิตผลให้เกิด       
กำรเปลี่ยนแปลงรูปร่ำงของปัจจัยกำรผลิตต่ำง ๆ เพ่ือให้เกิดสินค้ำตำมลักษณะและรูปร่ำงที่ต้องกำรเพ่ือเพ่ิม
ควำมพอใจให้แก่ผู้ใช้ และผู้บริโภคมำกท่ีสุด 
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    กระบวนกำรผลิต (Production Process) มีองค์ประกอบที่ส ำคัญ 3 ประกำร ได้แก่ ปัจจัยน ำเข้ำ 
(Inputs) กระบวนกำรแปลงสภำพ (Conversion Process) และผลผลิต (Outputs) โดยมีรำยละเอียด ดังต่อไปนี้ 
    1.1) ปัจจัยน ำเข้ำ (Inputs) คือ ทรัพยำกรที่ใช้ผลิตทั้งที่เป็นสินทรัพย์ที่มีตัวตน (Tangible 
Assets) เช่น ดิน เครื่องจักร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน (Intangible Assets) เช่น แรงงำนระบบกำรจัดกำร
ข่ำวสำร ทรัพยำกรที่ใช้จะต้องมีคุณสมบัติและประโยชน์ใช้สอยที่เหมำะสม และมีต้นทุนกำรผลิตที่ต่ ำ  เพ่ือให้
สินค้ำส ำเร็จรูปสำมำรถแข่งขันทำงด้ำนรำคำได้ในท้องตลำด 
    1.2) กระบวนกำรแปลงสภำพ (Conversion Process) เป็นขั้นตอนที่ท ำให้ปัจจัยน ำเข้ำที่
ผ่ำนเข้ำมำมีกำรเปลี่ยนแปลงในด้ำนต่ำง ๆ ได้แก่ รูปลักษณ์ (Physical) โดยกำรผ่ำนกระบวนกำรผลิตในโรงงำน 
(Location) กำรขนส่ง กำรเก็บเข้ำคลังสินค้ำ กำรแลกเปลี่ยน (Exchange) โดยกำรค้ำปลีก กำรค้ำส่ง กำรให้ข้อมูล 
(Informational) โดยกำรติดต่อสื่อสำร และจิตวิทยำ (Psychological) โดยกำรนันทนำกำร ฯลฯ 
    1.3) ผลผลิต (Outputs) เป็นผลได้จำกกระบวนกำรผลิตที่มีมูลค่ำสูงกว่ำปัจจัยน ำเข้ำที่ร่วมกัน         
อันเนื่องมำจำกได้ผ่ำนกระบวนกำรแปลงสภำพ ผลผลิตแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ สินค้ำและบริกำรขั้นสุดท้ำย
ที่ได้จำกกำรท ำงำนร่วมกันของปัจจัยกำรผลิตต่ำง ๆ ที่มีอรรถประโยชน์มำกกว่ำศูนย์ (Goods and Service) 

         2) แนวคิดด้านต้นทุนการผลิต (อ้างในเจนธิชา ชัยชาญ, 2558) 

             ต้นทุนกำรผลิต (Cost of Production) คือ ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นในกำรจัดกำรและด ำเนินกำรเกี่ยวกับ
กำรผลิต ต้นทุนกำรผลิตมีอยู่หลำยประเภทด้วยกัน เช่น ต้นทุนค่ำเสียโอกำส (Opportunity Cost) ต้นทุนที่
เป็นตัวเงิน (Cash Cost) และต้นทุนที่ไม่เป็นตัวเงิน (Non Cash Cost) ต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) และต้นทุนผันแปร 
(Variable Cost) เป็นต้น 
             ต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปร (Fixed Cost and Variable Cost) ปัจจัยกำรผลิตใด ๆ ก็ตำมจะถือ
ว่ำเป็น “ปัจจัยคงที่” ต่อเมื่อปริมำณกำรใช้ปัจจัยนั้นไม่เปลี่ยนแปลงตลอดระยะเวลำกำรผลิต แต่ถ้ำปริมำณกำรใช้
ปัจจัยใดเปลี่ยนแปลงระหว่ำงกำรผลิต เรำเรียกปัจจัยกำรผลิตนั้นว่ำ “ปัจจัยผันแปร” เมื่อมีกำรใช้ปัจจัยในกำร
ผลิตสินค้ำก็ย่อมมีค่ำใช้จ่ำยเกิดขึ้น ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับปัจจัยคงที่เรียกว่ำ ต้นทุนคงที่ และค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับ
ปัจจัยผันแปรเรียกว่ำ ต้นทุนผันแปร 
     2.1) ต้นทุนคงที่ทั้งหมด (Total Fixed Cost: TFC) เป็นค่ำใช้จ่ำยที่เกิดจำกกำรใช้ปัจจัยคงท่ี
และต้นทุนคงที่จะไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อจ ำนวนผลผลิตเปลี่ยนแปลง เช่น ในกำรท ำฟำร์ม ต้นทุนคงที่ที่เป็นตัวเงิน 
ได้แก่ ค่ำภำษีที่ดิน ค่ำเช่ำที่ดิน ค่ำเบี้ยประกันภัย ค่ำจ้ำงแรงงำนรำยปี เป็นต้น ส่วนต้นทุนคงที่ที่ไม่ใช่เงินสด 
ได้แก่ ค่ำเสื่อมของอำคำรและเครื่องมือ เครื่องจักร ซึ่งเกิดจำกกำรใช้งำนเป็นเวลำนำน ค่ำจ้ำงแรงงำนจำก
ครอบครัวและกำรจัดกำร เป็นต้น 
     2.2) ต้นทุนคงที่เฉลี่ย (Average Fixed Cost : AFC) ค ำนวณได้จำกกำรน ำต้นทุนคงที่
ทั้งหมดหำรด้วยผลผลิต ต้นทุนคงที่เฉลี่ยมีค่ำเปลี่ยนแปลงทุกระดับกำรผลิต นั่นคือ เมื่อผลผลิตเพ่ิมขึ้นต้นทุน
คงท่ีเฉลี่ยจะมีค่ำลดลง 
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             AFCi  = TFCi / Qi                                          (1) 
                           โดยที่       AFCi  = ต้นทุนคงท่ีเฉลี่ยของตัวอย่ำงที่ i 
          TFCi = ต้นทุนคงท่ีทั้งหมดของตัวอย่ำงที่ i 
     Qi    = ปริมำณผลผลิตของตัวอย่ำงที่ i 
     2.3) ต้นทุนผันแปรทั้งหมด (Total Variable Cost : TVC) เป็นค่ำใช้จ่ำยที่เกิดจำกกำรใช้
ปัจจัยผันแปร ค ำนวณจำกกำรน ำจ ำนวนปัจจัยผันแปรทั้งหมดคูณด้วยรำคำของปัจจัยผันแปรต่อหน่วย 
     TVCi = PXi*Xi + PXi*Xi + ………+ PXn*Xn                (2) 
                            โดยที่       TVCi = ต้นทุนผันแปรทั้งหมด 
                                           PXi = รำคำของปัจจัยผันแปรต่อหน่วยตัวอย่ำงที่ i 
                                             Xi = ปัจจัยผันแปรตัวอย่ำงที่ i   
     2.4) ต้นทุนผันแปรเฉลี่ย (Average Variable Cost : AVC) ค ำนวณได้จำกกำรน ำต้นทุน 
ผันแปรทั้งหมดหำรด้วยผลผลิต [ AVC = TVC/Q ] ต้นทุนผันแปรเฉลี่ยมีค่ำเปลี่ยนแปลงไปตำมระดับกำรผลิตเส้น
ต้นทุนผันแปรเฉลี่ยจะค่อย ๆ ลดลงจนต่ ำสุด ณ ผลผลิตระดับหนึ่ง ถ้ำหำกท ำกำรผลิตเพ่ิมขึ้นไปเรื่อย ๆ          
เส้นต้นทุนผันแปรเฉลี่ยจะค่อย ๆ เพ่ิมขึ้น นอกจำกนั้นเรำสำมำรถค ำนวณหำต้นทุนผันแปรทั้งหมด ได้จำกต้นทุน      
ผันแปรเฉลี่ยคูณด้วยจ ำนวนผลผลิต ดังนี้ 
     AVCi  = TVCi * Qi                                           (3)  
                           โดยที่       AVCi = ต้นทุนผันแปรเฉลี่ยของตัวอย่ำงที่ i 
                                          TVCi = ต้นทุนผันแปรทั้งหมดของตัวอย่ำงที่ i 
                                             Qi = ผลผลิตตัวอย่ำงที่ i           
     2.5) ต้นทุนทั้งหมด (Total Cost :TC) คือ ผลรวมของต้นทุนคงที่กับต้นทุนผันแปร เมื่อไม่มี
กำรใช้ปัจจัยผันแปรเลย (กำรผลิตเท่ำกับ 0) ต้นทุนทั้งหมดจะมีค่ำเท่ำกับต้นทุนคงที่ เส้นต้นทุนทั้งหมด        
จะมีรูปร่ำงเหมือนกับเส้นต้นทุนผันแปร แตกต่ำงกันตรงที่จุดเริ่มต้น (Origin) ของเส้นต้นทุนทั้งหมดจะเริ่มที่จุดก ำเนิด 
     TCi = TFCi + TVCi                                            (4) 
                           โดยที่       TCi = ต้นทุนทั้งหมดของตัวอย่ำงที่ i 
                                        TFCi = ต้นทุนคงท่ีทั้งหมดของตัวอย่ำงที่ i 
                                        TVCi = ต้นทุนผันแปรทั้งหมดของตัวอย่ำงที่ i 
              2.6) ต้นทุนกำรผลิตต่อไร่  คือ ค่ำใช้จ่ ำยรวมทั้ งหมดของตัวอย่ำงที่  i (บำท) หำรด้วย                       
เนื้อที่เพำะปลูกของแปลงตัวอย่ำงที่  i (ไร่) 
     TCRi    =     TCi / Ai                                                          (5) 
    โดยที่ TCRi =     ต้นทุนกำรผลิตต่อไร่ของตัวอย่ำงที่ i (บำท) 
      TCi =     ต้นทนุกำรผลิตรวมของตัวอย่ำงที่ i 
             หรือค่ำใช้จ่ำยในกำรผลิตรวมของตัวอย่ำงที่ i (บำท) 
         Ai =     เนื้อท่ีปลูกของตัวอย่ำงที่ i (ไร่) 
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     2.7) ผลผลิตต่อไร่ คือ ผลผลิตทั้งหมดของตัวอย่ำงที่ i (กก.) หำรด้วย เนื้อที่ปลูกของตัวอย่ำงที่ i (ไร่) 
        Yi =     Pi / Ai                                                            (6) 
    โดยที่   Yi =     ผลผลิตต่อไร่ของตัวอย่ำงที่ i (กก.) 
       Pi =     ผลผลิตทั้งหมดของตัวอย่ำงที่ i (กก.) 
                                           Ai =     เนื้อท่ีปลูกของตัวอย่ำงที่ i (ไร่) 
     2.8) ต้นทุนกำรผลิตต่อกิโลกรัม คือ ต้นทุนกำรผลิตต่อไร่ของตัวอย่ำงที่ i (บำท) หำรด้วยผลผลิต
ต่อไร่ของตัวอย่ำงที่ i (กก.) 
      TCKi =     TCRi  / Yi                                             (7) 
                                           โดยที่ TCKi =     ต้นทุนกำรผลิตต่อกิโลกรัมของตัวอย่ำงที่ i (บำท) 
      TCRi =     ต้นทุนกำรผลิตต่อไร่ของตัวอย่ำงที่ i (บำท) 
                                              Yi =     ผลผลิตต่อไร่ของตัวอย่ำงที่ i (กก.) 

          3) แนวคิดรายได้จากการผลิต (อ้างในเจนธิชา ชัยชาญ, 2558)  

               รำยได้ที่ผู้ผลิตได้รับจำกกำรขำยผลผลิตในรำคำที่ก ำหนด ซึ่งถ้ำรำคำสินค้ำสูงขึ้น  จ ำนวน
สินค้ำที่ขำยได้มีปริมำณลดลง รำยได้จำกกำรผลิตจะลดลงด้วย เนื่องจำกรำคำของสินค้ำ ในแต่ละระดับ คือ 
รำยรับของผู้ผลิตจำกกำรขำยสินค้ำนั้น ๆ ดังนั้น รำคำต่อหน่วยสินค้ำ ณ ระดับกำรขำยจะเท่ำกับรำยรับเฉลี่ย 
(Average Revenue : AR) ของผู้ผลิต ณ ระดับกำรขำย 
     3.1) รำยรับรวม (Total Revenue : TR) หมำยถึง รำยรับทั้งหมดที่ผู้ผลิตได้รับจำกกำรขำยสินค้ำ 
รำยรับรวมหำได้จำก 
     TRi      =     Pi * Qi                              (8) 
                            โดยที่       TRi       =    รำยรับรวมของตัวอย่ำงที่ i 
                 Pi      =     รำคำสินค้ำต่อหน่วยของตัวอย่ำงที่ i 
       Qi      =     ปริมำณสินค้ำที่ขำยได้ของตัวอย่ำงที่ i 
       3.2) รำยรับเฉลี่ย (Average Revenues : AR) หมำยถึง รำยรับรวมเฉลี่ยต่อจ ำนวนสินค้ำ
ทั้งหมดท่ีขำยได้ รำยรับเฉลี่ยหำได้จำก

 

                  i

i
i

Q

TR
AR                                                 (9) 

                            โดยที่       ARi       =    รำยรับเฉลี่ยของตัวอย่ำงที่ i 
              TRi       =    รำยรับรวมของตัวอย่ำงที่ i 
       Qi      =    ปริมำณสินค้ำที่ขำยได้ของตัวอย่ำงที่ i 
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     3.3) รำยรับเพ่ิม (Marginal Revenue : MR) หมำยถึง รำยรับรวมที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อขำย
สินค้ำเปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วย รำยรับเพิ่มหำได้จำก 

           
     i

i
i

Q

TR
MR




                                              (10) 

                            โดยที่      MRi      =    รำยรับเพ่ิมของตัวอย่ำงที่ i  
               iTR      =    ส่วนเปลี่ยนแปลงของรำยรับรวมตัวอย่ำงท่ี i 
           iQ        =    ส่วนเปลี่ยนแปลงของจ ำนวนสินค้ำที่ขำยได้ตัวอย่ำงท่ี i   
                3.4) ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงรำยรับรวม (TR) รำยรับเฉลี่ย (AR) และรำยรับเพิ่ม (MR)  
      รำยรับเฉลี่ยจะมีค่ำลดลงเมื่อขำยสินค้ำได้เพ่ิมขึ้นและมีค่ำมำกกว่ำรำยรับเพ่ิม เสมอไม่
ว่ำจะขำยสินค้ำได้จ ำนวนเท่ำใด ในขณะที่รำยรับเพ่ิมมีค่ำเป็นบวก รำยรับรวมจะเพ่ิมขึ้นเมื่อขำยสินค้ำได้
เพ่ิมขึ้น เมื่อรำยรับเพ่ิมมีค่ำเป็นศูนย์ รำยรับรวมจะมีค่ำสูงสุด เมื่อรำยรับเพ่ิมมีค่ำเป็นลบ รำยรับรวมจะมี ค่ำ
ลดลงเมื่อขำยสินค้ำเพ่ิมข้ึน 

           4) แนวคิดเกี่ยวกับประเภทของการประเมินผล (บรรเทิง มาแสง, 2546) 
      กำรประเมินผลโครงกำรแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ตำมระยะเวลำของโครงกำรดังนี้  
      4.1) กำรประเมินผลก่อนกำรด ำเนินงำนโครงกำร (Pre-Evaluation) เป็นกำรประเมินผล 
ก่อนที่จะท ำโครงกำร วัตถุประสงค์ในกำรประเมินผลครั้งนี้ เพ่ือศึกษำควำมเป็นไปได้ของโครงกำร โดยกำรวิเครำะห์
ว่ำผลที่จะได้ตำมโครงกำรนั้น คุ้มค่ำกับกำรลงทุนหรือไม่ เป็นกำรวิเครำะห์เสนอต่อผู้มีหน้ำที่ในกำรอนุมัติโครงกำร 
      4.2) กำรประเมินผลระหว่ำงกำรด ำเนินงำนโครงกำร (Ongoing Evaluation) เป็นกำรประเมินผล
ระหว่ำงกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร ซึ่งเป็นกำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผลผลิตที่ได้ (Output) กับ
ผลกระทบในระยะสั้นของโครงกำร (Effect) มีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงกำรด ำเนินงำนให้ดีขึ้น ซึ่งจะเป็นกำร
ป้องกันโครงกำรไม่ให้ล้มเหลว นอกจำกนี้บทเรียนที่ได้จำกกำรประเมินผลยังสำมำรถน ำไปใช้ประยุกต์ในกำร
จัดท ำโครงกำรอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ำยกันได้ 
      4.3) กำรประเมินโครงกำรหลังสิ้นสุดแล้ว (Post - Evaluation) กำรประเมินผลใน
ลักษณะนี้ เป็นกำรประเมินผลกระทบ (Impact) อันเกิดจำกกำรท ำงำนของโครงกำร โดยเปรียบเทียบ
ผลกระทบทำงด้ำนเศรษฐกิจและสังคมก่อนด ำเนินงำน ระหว่ำงด ำเนินงำนและหลังด ำเนินงำน เป็นกำรวิเครำะห์
ว่ำผลด ำเนินงำนนั้น เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ อย่ำงไร นอกจำกนี้บทเรียนซึ่งไม่ว่ำจะเป็นควำมส ำเร็จ
หรือล้มเหลวของโครงกำร จะได้น ำไปประกอบกำรพิจำรณำแนวทำงในกำรวำงแผนโครงกำรอ่ืน ๆ ต่อไป 
 
 
 
 
 
 



14 
 

    5) ตัวแบบเชิงตรรกะ (Logic Model) (วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์, 2553) 
 ตัวแบบเชิงตรรกะ เป็นวิธีกำรสื่อที่เป็นระบบ และเห็นภำพได้ชัดเจนที่น ำเสนอควำมเข้ำใจร่วมกัน

เกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงทรัพยำกรในกำรปฏิบัติงำนของแผนงำน กำรจัดท ำกิจกรรมและกำรเปลี่ยนแปลงหรือ
ผลงำนที่ต้องกำรบรรลุผลส ำเร็จ (W.K. Kellogg Foundation, 2004) ตัวแบบเชิงตรรกะ มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 

 5.1) ทรัพยำกรต่ำง ๆ (Resources) เช่น คน เงิน กำรจัดกำรองค์กำร และชุมชนทีแ่ผนงำน
สำมำรถจัดหำได้เพ่ือด ำเนินงำน หรือที่เรียกว่ำ ปัจจัยน ำเข้ำ (Inputs) 

 5.2) กิจกรรมของแผนงำน (Program Activities) แผนงำน คือ สิ่งที่จัดท ำขึ้นโดยใช้ทรัพยำกรต่ำง  ๆ  
ส่วนกิจกรรมเป็นทั้งกระบวนกำร เครื่องมือ เหตุกำรณ์ เทคโนโลยี และกิจกรรมกำรพัฒนำนี้จะน ำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลง 
หรือผลงำนที่ต้องกำรให้บรรลุผลส ำเร็จ ได้แก่ ผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ์ (Outcomes) และผลกระทบ (Impacts) 

 5.3) ผลผลิต (Outputs) เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นโดยตรงจำกกำรจัดกิจกรรมของแผนงำน
และอำจครอบคลุมถึงประเภท ระดับ และเป้ำหมำยของกำรให้บริกำรที่ส่งมอบของแผนงำน 

 5.4) ผลลัพธ์ (Outcomes) เป็นกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ควำมรู้ ทักษะ สถำนภำพและ
ระดับของหน้ำที่กำรงำนของผู้มีส่วนร่วมในแผนงำน ผลลัพธ์ระยะสั้นวัดได้ภำยใน 1 - 3 ปี ผลลัพธ์ระยะยำว 
วัดได้ภำยใน 4 - 6 ปี และน ำไปสู่ผลกระทบได้ 
                       5.5) ผลกระทบ (Impacts) เป็นกำรเปลี่ยนแปลงที่ตั้งใจ และไม่ตั้งใจที่ เกิดขึ้นในองค์กำร 
ชุมชน หรือระบบ อันเป็นผลสืบเนื่องจำกกำรจัดท ำกิจกรรมของแผนงำนที่ปรำกฏในช่วง 7 - 10 ปี ของกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนงำน ซึ่งโดยปกติมักจะท ำกำรประเมินผลกระทบเมื่อสิ้นสุดระยะเวลำของแผนงำน 

“ทรัพยำกรที่ม ี       
ควำมจ ำเป็นจริง ๆ ส ำหรับ

กำรด ำเนินงำนของ
แผนงำน”  

“ถ้ำได้น ำ
ทรัพยำกรเข้ำสู่
แผนงำนแล้ว...   

ก็จะจัดท ำ
กิจกรรมได้”  

“ถ้ำจัดท ำกิจกรรม
ได้แล้ว...ก็จะส่ง
มอบผลิตภัณฑ์/
บริกำรให้แก่

ผู้รับบริกำรได้”  

“ถ้ำจัดท ำกิจกรรม
ตำมที่ตั้งใจได้ 

แล้วเสร็จ...ก็จะท ำ
ให้ผู้รับบริกำรได้รับ

ประโยชน์ตำมที ่
ตั้งใจไว้”  

“ถ้ำผู้รับบริกำร
ได้รับประโยชน์ 
ได้ตำมที่ตั้งใจไวแ้ลว้
...ก็จะส่งผลให้
เกิดกำรเปลี่ยนแปลง
ขององค์กร ชุมชน 
หรือระบบตำมที่
คำดหวัง” 

         

ทรัพยากร/ 
ปัจจัยน าเข้า 

(Resources/Inputs) 

 กิจกรรม 
(Activities) 

 ผลผลิต 
(Outputs) 

 ผลลัพธ ์
(Outcomes) 

 ผลกระทบ 
(Impacts) 

         
แผนงานที่จัดเตรียมไว้  ผลที่ตั้งใจหรือผลที่คาดหวังไว้ 

ที่มำ : W.K. Kellogg Foundation, 2004 

ภาพที่ 2.1 ตัวแบบเชิงตรรกะ (Logic Model) 
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                    6) การสร้างเครื่องมือการวัดข้อมูลเชิงคุณภาพ  
               ตัวชี้วัดทำงกำยภำพ เช่น เพศ หรือตัวชี้วัดที่บอกควำมแตกต่ำง เช่น ระดับกำรศึกษำ อำยุ ผู้ประเมิน 
หรือผู้วิจัยสำมำรถวัดค่ำตัวชี้วัดได้ไม่ยำกนัก แต่ตัวชี้วัดบำงตัวไม่สำมำรถวัดได้จำกกำรสังเกต หรือสอบถำมถึง 
ควำมแตกต่ำงได้ เช่น ทัศนคติ ควำมรู้ หรือควำมเข้ำใจ เป็นต้น ตัวชี้วัดเหล่ำนี้ต้องใช้เครื่องมือวัดที่ผู้ประเมิน
หรือผู้วิจัยต้องสร้ำงขึ้นมำพิเศษ เพ่ือวัดข้อเท็จจริงได้อย่ำงแม่นย ำและเที่ยงตรง ในกำรประเมินครั้งนี้ ได้น ำมำตรวัด
แบบลิเคิทสเกล (Likert Scale) ที่สร้ำงขึ้นโดย Rensis Likert มำใช้ในกำรวัดข้อมูลเชิงคุณภำพ โดยก ำหนดระดับ
ของกำรแสดงควำมคิดเห็นในข้อค ำถำมก ำหนดควำมคิดเห็นแต่ละระดับ ดังนี้ (ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร, 2556) 
     5  คะแนน         ส ำหรับมำก    
     4  คะแนน       ส ำหรับค่อนข้ำงมำก    
     3  คะแนน                   ส ำหรับปำนกลำง 
     2  คะแนน       ส ำหรับค่อนข้ำงน้อย    
     1  คะแนน         ส ำหรับน้อย  
   ต่อจำกนั้นก็มำก ำหนดเกณฑ์คะแนนเป็นช่วง ๆ มีวิธีค ำนวณหำค่ำคะแนนได้ดังนี้ 

      คะแนนมำก – คะแนนน้อย 
                      จ ำนวนระดับ 
         =           5 – 1     =   0.8 
                                                                        5 
   โดยที่   คะแนนมำก  คือ  คะแนนที่ก ำหนดมำก (ในที่นี้ = 5)  
    คะแนนน้อย  คือ  คะแนนที่ก ำหนดน้อย (ในที่นี้ = 1) 
จ ำนวนระดับ คือ ระดับกำรวัดที่ก ำหนด ซึ่งสำมำรถก ำหนดได้หลำยระดับ เช่น 3 ระดับ 4 ระดับ หรือ 5 ระดับ ในที่นี้คือ 5 ระดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ช่วงคะแนนเฉลี่ย    = 
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- เกษตรกรได้รับถ่ำยทอดควำมรู ้

- เกษตรกรเป็นผู้จัดกำรแปลง 
 - เกษตรกรที่ได้รับกำรสนับสนุนปัจจยักำรผลิต 
- เกษตรกรไดร้ับกำรส่งเสรมิกำรยกระดับ 
   มำตรฐำนสินคำ้เกษตร 
 - แปลงใหญ่ท ำข้อตกลงซื้อขำยผลผลิตร่วมกัน 
- เกษตรกรร่วมกันวำงแผนบริหำรจดักำรกลุ่ม/   
ซื้อปัจจัยกำรผลิต/ร่วมกันผลติ/รวมกลุ่มจ ำหน่ำย 

 

ความยั่งยนืของโครงการ 

ความเขม้แขง็ของกลุม่แปลงใหญ ่

- เกษตรกรปฏิบัตติำมกฎระเบยีบ ขอ้บังคับของกลุม่ 

- เกษตรกรใหค้วำมร่วมมือกำรด ำเนนิงำนกลุม่ 

- ประธำนกลุ่ม/คณะท ำงำนกลุ่มเป็นที่ยอมรับของสมำชิก 

- กลุม่แปลงใหญม่รีะบบเงินทุนหมุนเวียนทีโ่ปร่งใส 

- กลุ่มแปลงใหญ่มผีลก ำไรจำกกำรด ำเนินธุรกิจ 

- กลุ่มแปลงใหญ่มสีินค้ำสร้ำงมลูคำ่เพิ่ม/แปรรูป 

- กลุ่มแปลงใหญส่มำชิกขยำยเพิ่มขึ้นตลอด 2 ปี 

- เกษตรกรได้รับเงินปันผล/สิทธิพิเศษจำกกลุ่ม 

มีองค์ความรู้แนวทางสู่ความส าเร็จในแปลงใหญ ่

- ผู้น ำกลุ่มน ำควำมรู้แนวทำงประสบควำมส ำเร็จ
จำกเครือข่ำยแปลงใหญไ่ปปฏิบตั ิ

- เกษตรกรน ำควำมรูแ้นวทำงประสบควำมส ำเร็จไปปฏิบัต ิ

คุณภาพชีวิตของเกษตรกรในแปลงใหญ ่
- เกษตรกรมสีำรเคมตีกคำ้งในรำ่งกำยลดลง 
- เกษตรกรมรีำยไดเ้สรมิในพืน้ที่แปลงใหญ ่

 
 

 

2.5 กรอบแนวคิดในการประเมินผล 

  จำกกำรศึกษำกรอบแนวคิด และทฤษฎีต่ำง ๆ สำมำรถสรุปเป็นกรอบแนวคิดในกำรประเมินผล
โครงกำรระบบส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ได้ ดังนี้ 
 
 
        
 

 
 

 
 
 
                                                                              
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

ภาพที่ 2.2 กรอบแนวคิดในการประเมินผลโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
 

Inputs 

Outputs 

ด้านเศรษฐกิจ 

- มูลค่ำเพิ่มทำงเศรษฐกิจในแปลงใหญ่ 

- ผลตอบแทนสุทธิทำงกำรเกษตรเพิ่มขึ้น 

- เกษตรกรมตี้นทุนกำรผลติที่ลดลง 

- ต้นทุนกำรผลติต่อหน่วยลดลง 
- เกษตรกรมผีลผลิตต่อหน่วยท่ีเพิ่มขึ้น 
- ผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 
- ผลผลิตของเกษตรกรได้มำตรฐำนสินค้ำเกษตร 
ด้านสังคม 
- กลุ่มแปลงใหญ่มเีงินทุนหมุนเวียน 
  อย่ำงต่อเนื่องไม่น้อยกว่ำ 2 ป ี
- กลุ่มแปลงใหญ่มคีู่ค้ำธุรกิจซื้อขำย 
  ผลผลิตประจ ำร่วมกันไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 
- กลุ่มแปลงใหญ่มีช่องทำงและโอกำส 
  ทำงกำรค้ำเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่ำ  2  ช่องทำง 
- เกษตรกรจ ำหนำ่ยผลผลิตกับภำคเอกชน/   
   ภำครัฐท่ีท ำข้อตกลงร่วมกันไว ้
- เกษตรกรซื้อปัจจยักำรผลติในรำคำที่ถูกลง 
- เกษตรกรสำมำรถต่อรองรำคำจ ำหน่ำยผลผลติ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
- เกษตรกรลดกำรใช้สำรเคมีทีก่ระทบสิ่งแวดล้อม 
- เกษตรกรหมุนเวียนทรัพยำกรน ำกลับมำใช้ใหม ่

 
 
 

 

 

Effects 

   - งบประมำณภำครัฐ/สินเช่ือแปลงใหญ่  
  - หน่วยงำนบูรณำกำรโครงกำร 
  - กำรบริหำรโครงกำร 
  - จ ำนวนแปลง/พื้นที่และเกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำร 
  - หลักสตูรกำรถ่ำยทอดควำมรู ้

 

Impacts 
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2.6 วิธีการประเมินผล 
 2.6.1 รูปแบบประเมินผล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
         จำกกำรศึกษำแนวคิดกำรประเมินผล IOEI Model  ซึ่งเป็นรูปแบบของกระบวนกำรในเชิงเหตุ
และผล สำมำรถน ำมำใช้เป็นเครื่องมืออธิบำยกระบวนกำรของกำรประเมินผล ที่เน้นควำมเชื่อมโยงปัจจัยน ำเข้ำ 
ผลผลิต ผลกระทบ และผลกระทบต่อเนื่องจำกโครงกำร  
 2.6.2 ประเภทการประเมินผล  
          กำรประเมินผลครั้งนี้เป็นกำรประเมินผลหลังจำกกำรด ำเนินโครงกำร 3 ปี ซึ่งเน้นควำมเชื่อมโยง
ปัจจัยน ำเข้ำ ผลผลิต ผลกระทบ และผลกระทบต่อเนื่อง เพ่ือน ำผลที่ได้รับไปปรับปรุงกำรด ำเนินงำนโครงกำร     
ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยต่อไป 
 2.6.3 แผนแบบการประเมินผล เป็นกำรเปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนก่อนและหลังมีโครงกำร และ
เปรียบเทียบกับเป้ำหมำยของโครงกำร  
 2.6.4 ประเด็นและตัวชี้วัด  
        จำกแนวคิดของกำรประเมินผลที่น ำมำประยุกต์ใช้ ได้สร้ำงเป็นประเด็นที่ต้องกำรประเมิน และ
ตัวชี้วัด โดยเกณฑ์ที่ใช้เปรียบเทียบในครั้งนี้จะเป็นกำรเปรียบเทียบกับเป้ำหมำย และก่อน - หลังมีโครงกำร ดังนี้  
(ตำรำงท่ี 2.1) 

ตารางท่ี 2.1 ประเด็น และตัวชี้วัด 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑ์ประเมิน 

1. ปัจจัยน าเข้า (Inputs) 
1.1 งบประมำณ   
         1.1.1 งบประมำณภำครัฐ - จ ำนวนงบประมำณที่สนับสนุนโครงกำร เท่ำกับเป้ำหมำย 
 - ร้อยละควำมเพียงพอของงบประมำณ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70 
 - ร้อยละควำมทันเวลำของงบประมำณ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70 
         1.1.2 สินเชื่อแปลงใหญ ่ - จ ำนวนสนิเชื่อเงื่อนไขพิเศษส ำหรับสมำชิกแปลงใหญ่ สนับสนนุแปลงละ 10 ลำ้นบำท 
 - จ ำนวนแปลงที่ได้รับอนุมัติสนิเชื่อแปลงใหญ่ เท่ำกับ 1,194 แปลง 
1.2 หน่วยงำนร่วมด ำเนนิงำน    
     โครงกำร 

- จ ำนวนหน่วยงำนร่วมปฏิบัติงำนทั้งภำครัฐ และเอกชน เท่ำกับ 23 หน่วยงำน 

1.3 กำรบริหำรโครงกำร - จ ำนวนคณะกรรมกำรระดับสว่นกลำง/ระดับจังหวัด       ครบ 77 จังหวัด 
 - จ ำนวนครั้งในกำรประชุมโครงกำร เท่ำกับ 5 คร้ัง/ป ี
1.4 เกษตรกรและพื้นที่เข้ำร่วม       
     โครงกำร 

-  จ ำนวนแปลง พื้นที่และเกษตรกรที่ผ่ำนกำรพิจำรณำ 
  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรขับเคลื่อนนโยบำย กษ.ฯ (CoO) 

ร้อยละ 80 ของเป้ำหมำย 

1.5 หลักสูตรกำรถ่ำยทอดควำมรู้ - จ ำนวนหลักสูตรฯ กำรถ่ำยทอดควำมรู้ของหน่วยงำน 
   ร่วมบูรณำกำรโครงกำร 
 

เท่ำกับ 27 หลักสูตร 
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ตารางท่ี 2.1 ประเด็น และตัวชี้วัด (ต่อ) 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑ์ประเมิน 

2. ผลได ้(Outputs) 
   2.1 กำรได้รับกำรถ่ำยทอด  
        ควำมรู้           

- ร้อยละของเกษตรกรได้รับกำรถ่ำยทอดควำมรู้  
- ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับกำรปรับปรุงบ ำรุงดิน 

เท่ำกับเป้ำหมำย 
เท่ำกับเป้ำหมำย 

   2.2 กำรเป็นผู้จัดกำรแปลง            - ร้อยละของแปลงที่เกษตรกรเป็นผู้จดักำรแปลง                       เท่ำกับ 1,194 รำย 
   2.3 กำรสนบัสนนุแหล่งน้ ำ/    
       เครื่องจักรกล/ปัจจัยกำรผลิต 

- ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับกำรสนบัสนนุแหล่งน้ ำ     
  เครื่องจักรกลทำงกำรเกษตร/ปัจจัยกำรผลิตในแปลงใหญ่ 

เท่ำกับเป้ำหมำย 
 

   2.4 กำรยกระดับมำตรฐำนสินคำ้  
        และเชื่อมโยงตลำด 

- ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับกำรส่งเสริมกำรยกระดับ   
  มำตรฐำนสินคำ้เกษตร/เพิ่มมูลค่ำสนิค้ำเกษตร 

เท่ำกับเป้ำหมำย 
 

    - ร้อยละของเกษตรกรทีไ่ด้รบักำรส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรตลำด เท่ำกับเป้ำหมำย 
 - จ ำนวนแปลงที่ท ำข้อตกลงซื้อขำยผลผลิตร่วมกัน เท่ำกับเป้ำหมำย 
   2.5 กำรบริหำรจัดกำรกลุ่ม - ร้อยละของเกษตรกรที่รว่มกนัวำงแผนบริหำรจัดกำรกลุ่ม/  

  ซื้อปัจจัยกำรผลิตร่วมกัน/ร่วมกันผลิต/ร่วมจ ำหน่ำย 
  ผลผลติในนำมกลุ่มแปลงใหญ่ 

เท่ำกับเป้ำหมำย 

3. ผลกระทบ (Effects) 
   3.1 ด้ำนกำรน ำควำมรู้/ปัจจยั 
        กำรผลิตไปปฏบิัต ิ

- ร้อยละเกษตรกรที่น ำควำมรู้/ปัจจัยกำรผลิตไป 
  ปฏิบัต ิ

เท่ำกับเป้ำหมำย 

   3.2 ด้ำนเศรษฐกิจ - ร้อยละของเกษตรกรที่มีต้นทุนกำรผลิตที่ลดลง ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70 
 - ต้นทุนกำรผลิตต่อหน่วยลดลง ลดลงร้อยละ 20 
 - ร้อยละของเกษตรกรที่มีผลผลติที่เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70 
 -  ผลผลติต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เพิ่มข้ึนร้อยละ 20 
 - ผลตอบแทนสุทธทิำงกำรเกษตรเพิ่มขึ้น เพิ่มข้ึน 
 - มูลค่ำเพิ่มสินคำ้เกษตรในแปลงใหญ่ เพิ่มข้ึน 
 - ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน 

  สินค้ำเกษตร 
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70 

 
    3.3 ด้ำนสังคม - ร้อยละของกลุ่มแปลงใหญ่มีเงินทุนหมุนเวียน           

  อย่ำงต่อเนื่องไม่น้อยกว่ำ 2 ปี                                 
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 60 

 - ร้อยละกลุ่มแปลงใหญ่มีคู่ค้ำธุรกิจซื้อขำยผลผลิตประจ ำ 
   ร่วมกันไม่น้อยกว่ำ 2 ปี                                      

ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 60 

 - ร้อยละของกลุ่มแปลงใหญ่มีชอ่งทำงและโอกำส 
  ทำงกำรค้ำเพิ่มข้ึน 

ไม่น้อยกว่ำ 2 ช่องทำง 

 - ร้อยละของเกษตรกรที่น ำผลผลิตไปจ ำหนำ่ยกับ 
  ภำคเอกชน/หน่วยงำนทีท่ ำข้อตกลงร่วมกันไว้ 

ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 60 
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ตารางท่ี 2.1 ประเด็น และตัวชี้วัด (ต่อ)  

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑ์ประเมิน 

   3.3 ด้ำนสังคม (ต่อ) - ร้อยละของเกษตรกรที่ซื้อปัจจัยกำรผลิตในรำคำที่ถูกลง/  
   สำมำรถต่อรองรำคำจ ำหน่ำยผลผลติได้ 

ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 60 

    3.4 ด้ำนสิ่งแวดล้อม - ร้อยละของเกษตรกรที่ลดกำรใชส้ำรเคมีที่กระทบสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70 
 - ร้อยละของเกษตรกรที่หมนุเวียนทรัพยำกรน ำกลับมำใช้ใหม่ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70 
4. ผลกระทบต่อเนื่องความย่ังยืนของโครงการ (Impacts) 
   4.1 ด้ำนควำมเข็มแข็งของกลุ่ม - ร้อยละของเกษตรกรที่ปฏิบัติตำมกฎระเบียบ ข้อบังคับกลุ่ม ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70 

ในระดับมำก – มำกที่สุด 
 - ร้อยละของเกษตรกรที่ให้ควำมร่วมมือกำรด ำเนินงำนกลุ่ม ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70 

ในระดับมำก – มำกที่สุด 
 - ร้อยละของเกษตรกรที่ยอมรับกำรท ำงำนของประธำนกลุ่ม/ 

  คณะท ำงำนแปลงใหญ่ 
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70 

ในระดับมำก – มำกที่สุด 
 - ร้อยละของเกษตรกรต่อควำมโปร่งใสของเงินทุนหมุนเวียนใน   

  กลุ่มแปลงใหญ่ 
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 

 - ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับเงินปันผลหรือสิทธิพิเศษจำกกลุ่ม ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 
 - ร้อยละของกลุ่มแปลงใหญ่ที่มีผลก ำไรจำกกำรด ำเนินธุรกิจ 

  จำกสินคำ้ในแปลงใหญ่อย่ำงตอ่เนื่องไม่น้อยกว่ำ 2 ป ี
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 60 

 - ร้อยละของกลุ่มแปลงใหญท่ี่มีสนิคำ้สรำ้งมลูคำ่เพิ่ม/แปรรูป ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 60 
 - ร้อยละของกลุ่มแปลงใหญ่ที่มีจ ำนวนเกษตรกรเพิ่มขึ้นตลอด 2 ปี  ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70 
    4.2 ด้ำนองค์ควำมรู้แนวทำงกำรปฏิบัติสู่ควำมส ำเร็จในกลุ่มแปลงใหญ่  
        4.2.1 เครือข่ำยแปลงใหญ่    - ร้อยละของผู้น ำกลุ่มที่ได้รับถ่ำยทอดผลส ำเร็จจำกเครือข่ำย ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 
 - ร้อยละของผู้น ำกลุ่มที่น ำองค์ควำมรู้ที่ได้รับกำรถ่ำยทอด 

   มำปฏิบัติใช้ในกลุ่มแปลงใหญข่องตนเอง 
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 

 
         4.2.2 กลุ่มเกษตรกรในแปลงใหญ่ 
 

- ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับกำรถ่ำยทอดแนวทำง           
  สู่ควำมส ำเร็จในกลุ่มแปลงใหญ่ 

ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 
 

            
 

- ร้อยละของเกษตรกรที่น ำองค์ควำมรู้ที่ได้รับกำรถ่ำยทอด 
  จำกเกษตรกรที่ประสบควำมส ำเร็จไปปฏบิัต ิ

ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 

    4.3 ด้ำนคณุภำพชีวิตของเกษตรกร 
         ในกลุ่มแปลงใหญ ่

- ร้อยละของเกษตรกรที่มีสำรเคมีตกค้ำงในร่ำยกำยลดลง 
- ร้อยละของเกษตรกรที่มีรำยได้เสริมในพืน้ที่แปลงใหญ ่

ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70 
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70 

    4.4 ควำมพึงพอใจ - ระดับควำมพึงพอใจของผู้จัดกำรแปลงต่อกำรบูรณำกำรท ำงำน ระดับมำกถึงมำกที่สุด 
 - ระดับควำมพึงพอใจของผู้จัดกำรแปลงต่อควำมร่วมมือของ 

   คณะท ำงำนกลุ่ม/สมำชิกกลุ่มแปลงใหญ่ 
ระดับมำกถึงมำกที่สุด 

    - ระดับควำมพึงพอใจของสมำชิกกลุ่มต่อผู้จัดกำรแปลง ระดับมำกหรือมำกที่สุด 
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ตารางท่ี 2.1 ประเด็น และตัวชี้วัด (ต่อ)  

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑ์ประเมิน 

   4.4 ควำมพึงพอใจ (ต่อ) - ระดับควำมพึงพอใจของสมำชิกกลุ่มต่อกำรด ำเนินงำน 
   โครงกำร 

ระดับมำกหรือมำกที่สุด 

 - ร้อยละของเกษตรกรที่โครงกำรเป็นประโยชนส์่งผลให้ 
   คุณภำพชีวิตดีขึน้ 

ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 

 - ร้อยละของเกษตรกรที่ต้องกำรให้โครงกำรแปลงใหญ่ 
  ด ำเนินกำรต่อไป 

ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 

 

ที่มำ : จำกกำรศึกษำ 

 2.6.5 การรวบรวมข้อมูล  
  1) วิธีการรวบรวมข้อมูล ศูนย์ประเมินผลร่วมกับส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่ 1 - 12 รวบรวม
ข้อมูลที่ได้จำกแบบสัมภำษณ์ผู้จัดกำรแปลง และเกษตรกร เอกสำรโครงกำร รำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำร
ด ำเนินงำนโครงกำร และข้อมูลจำกเอกสำรรำยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  2) แหล่งข้อมูล ประกอบด้วย 
   2.1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ ได้จำกกำรส ำรวจข้อมูลผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในกำรเข้ำร่วมโครงกำร ประกอบด้วย 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้จัดกำรแปลง และกลุ่มเกษตรกรเข้ำร่วม
โครงกำรโดยใช้แบบสัมภำษณ์ ดังนี้ 
                                    (1) ประชากรตัวอย่าง จ านวน 1,194 แปลง ประกอบด้วย 
                                             (1.1) แปลงใหญ่สินค้ำข้ำว จ ำนวน 889 แปลง              
                                             (1.2)  แปลงใหญ่สินค้ำมันส ำปะหลัง จ ำนวน 106 แปลง 
                                             (1.3)  แปลงใหญ่สินค้ำข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ จ ำนวน 60 แปลง 
                                             (1.4)  แปลงใหญ่สินค้ำอ้อยโรงงำน จ ำนวน 49 แปลง  
                                             (1.5)  แปลงใหญ่สินค้ำปำล์มน้ ำมัน จ ำนวน 90 แปลง 
                                    (2) การก าหนดขนาดตัวอย่าง โดยใช้เกณฑ์ในกำรก ำหนดขนำดตัวอย่ำง โดย
ขนำดของกลุ่มตัวอย่ำงที่เหมำะสมกับประชำกรที่มีจ ำนวนหลักพัน ใช้จ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำงอย่ำงน้อยร้อยละ 10 
ของประชำกร (ธีรวุฒิเอกะกุล, 2543) 
                                           (3) สุ่มแปลงตัวอย่าง โดยใช้วิธีกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified 
Sampling) ตำมภูมิภำค โดยแยกกำรสุ่มตำมชนิดสินค้ำ หลังจำกนั้นใช้วิธีกำรสุ่มแปลงตัวอย่ำงอย่ำงง่ำยแบบไม่ใส่คืน 
(Sampling Without Replacement) แบ่ งเป็นแปลงข้ำว 90 แปลง แปลงอ้อยโรงงำน 8 แปลง แปลง           
มันส ำปะหลัง 15 แปลง แปลงข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ 10 แปลง และแปลงปำล์มน้ ำมัน  12 แปลง รวมทั้งหมด 135 แปลง 
                                      (4) ผู้จัดการแปลง สัมภำษณ์ผู้จัดกำรแปลงทุกแปลงจำกแปลงที่สุ่มเป็นตัวอย่ำง
ทั้งหมด 135 แปลง 
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                           (5) สุ่มตัวอย่างเกษตรกร ในกำรส ำรวจในแต่ละแปลงโดยใช้วิธีกำรสุ่มตัวอย่ำง
อย่ำงง่ำยแบบไม่ใส่คืน (Sampling Without Replacement) แปลงละ 15 ตัวอย่ำง โดยมีขั้นตอนกำรสุ่ม
ตัวอย่ำง ดังนี้ (ตำรำงท่ี 2.2)                                

ตารางท่ี 2.2 การก าหนดขนาดตัวอย่างเกษตรกรในการประเมินผลโครงการฯ 

ขั้นตอน/แปลงสินค้า หน่วย ข้าว อ้อยโรงงาน มันส าปะหลัง ข้าวโพดเลีย้งสตัว ์ ปาล์มน้ ามัน รวม 

1. ขนาดประชากร รำย 68,354  2,636  6,746  3,505  4,804 86,045  

แปลง 889  49  106  60  90  1,194  

2. ขนาดแปลงตัวอยา่ง 
(อย่างน้อย ร้อยละ 10) 

แปลง 90  8  15  10  12  135  

3. แบง่แปลงตาม

สัดส่วนแตล่ะภูมภิาค 

 N 

แปลง 

 n 

แปลง 

N 

แปลง 

 n 

แปลง 

N 

แปลง 

 n 

แปลง 

N 

แปลง 

 N          

แปลง 

N 

แปลง 

 n 

แปลง 

N   

แปลง 

n 

แปลง 

ภำคเหนือ แปลง 135  14 9  1 15  2 39  7 -  - 198 24 

ภำคตะวันออก/เหนอื แปลง 581  58 30  5 65  9 13  2 -  - 689 74 

ภำคกลำง แปลง 128  14 10  2 26  4 8  1 5  1 177 22 

ภำคใต้ แปลง 45  4 -  - -  - -  - 85  11 130 15 

รวม แปลง 889  90 49  8 106  15 60  10 90  12 1,194 135 

4. เกษตรกรตัวอย่าง    ราย      1,350 120 225 150 180 2,025 

                   

                    2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นกำรรวบรวมข้อมูลจำกเอกสำรโครงกำร 
รำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนโครงกำร ฐำนระบบข้อมูลโครงกำรระบบส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
ของกรมส่งเสริมกำรเกษตร และข้อมูลจำกเอกสำรรำยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 2.6.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 

        การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมำได้ในเชิงตัวเลข          
ท ำกำรวิเครำะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนำ (Descriptive Statistics) เพ่ืออธิบำยให้เห็นคุณลักษณะของสิ่งที่
ต้องกำรศึกษำ ท ำกำรวิเครำะห์โดยใช้วิธีกำรทำงสถิติอย่ำงง่ำย ได้แก่ ค่ำเฉลี่ยของข้อมูล ค่ำร้อยละ และผลรวม                    
เพ่ือน ำเสนอผลกำรศึกษำเป็นค ำอธิบำยประกอบตำรำง 
  ทั้งนี้ กำรวิเครำะห์ข้อมูล ควำมคิดเห็น/ควำมพึงพอใจใช้กำรวัดแบบลิเคิทสเกล (Likert Scale)  
ซึ่งมีเกณฑ์กำรให้คะแนน ดังนี้         
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                                   ช่วงคะแนะเฉลี่ย                  ควำมหมำยกำรประเมิน 

                   4.21 - 5.00               มีควำมเห็น/ควำมพึงพอใจระดับมำกท่ีสุด 
                  3.41 – 4.20              มีควำมเห็น/ควำมพึงพอใจระดับมำก                           
                   2.61 – 3.40              มีควำมเห็น/ควำมพึงพอใจระดับปำนกลำง 
                                   1.81 – 2.60              มีควำมเห็น/ควำมพึงพอใจระดับน้อย                           
                          1.00 – 1.80              มีควำมเห็น/ควำมพึงพอใจระดับน้อยที่สุด 

2.7  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการประเมินผล 

     ผู้บริหำรและผู้เกี่ยวข้องสำมำรถใช้ผลประเมินเป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำสนับสนุน ส่งเสริมหรือ
ปรับเปลี่ยนแนวทำงกำรด ำเนินงำนโครงกำรให้บรรลุเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ รวมทั้งใช้ประกอบกำรพิจำรณำ      
ในกำรวำงแผนจัดท ำโครงกำรที่คล้ำยคลึงกันต่อไป 



บทที่ 3 
 

สภาพทั่วไปของโครงการ 
 
3.1 สภาพทั่วไปของพื้นที่โครงการ  
 3.1.1 ขนาดพื้นที่และจ านวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
                 1) ขนาดพื้นทีโ่ครงการ ในภาพรวม 5 สินค้า พบว่า มีพ้ืนทีท่ั้งหมด จ านวน 1,603,406 ไร่ โดยสินค้าข้าว 
มีพ้ืนที่เข้าร่วมโครงการมากที่สุด จ านวน 1,170,424 ไร่ รองลงมา คือ มันส าปะหลัง จ านวน 181,390 ไร่ ปาล์มน้ ามัน 
จ านวน 103,631 ไร่ ขา้วโพดเลี้ยงสัตว์ จ านวน 90,389 ไร่ และอ้อยโรงงาน จ านวน 57,572 ไร่ ตามล าดับ 
          2) เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ในภาพรวม 5 สินค้า พบว่า มีจ านวนเกษตรกรที่เข้ าร่วม
โครงการทั้งหมด จ านวน 86,045 ราย โดยสินค้าข้าวมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการมากที่สุด จ านวน 68,354 ราย 
รองลงมา คือ มันส าปะหลัง จ านวน 6,746 ราย ปาล์มน้ ามัน จ านวน 4,804 ราย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จ านวน 3,505 ราย 
และอ้อยโรงงาน จ านวน 2,636 ราย ตามล าดับ 
          3) จ านวนแปลงใหญ่ ในภาพรวม 5 สินค้า พบว่า มีจ านวนแปลงใหญ่ทั้งหมด จ านวน 1,194 
แปลง โดยสินค้าข้าวมีแปลงใหญ่เข้าร่วมโครงการมากที่สุด จ านวน 889 แปลง รองลงมา คือ มันส าปะหลัง 
จ านวน 106 แปลง ปาล์มน้ ามัน จ านวน 90 แปลง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จ านวน 60 แปลง และอ้อยโรงงาน 
จ านวน 49 แปลง ตามล าดับ (ตารางท่ี 3.1)    

ตารางท่ี 3.1 ขนาดพื้นที่และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ปี 2560 
  

รายการ        ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส าปะหลัง อ้อยโรงงาน ปาล์มน้ ามนั ภาพรวม 

1.ขนาดพื้นที่ (ไร่)   1,170,424 90,389  181,390   57,572  103,631  1,603,406 
2.เกษตรกร (ราย)       68,354  3,505     6,746     2,636     4,804      86,045 
3.จ านวนแปลง (แปลง) 889     60   106       49 90       1,194 

ที่มา : กรมส่งเสรมิการเกษตร 

3.2 ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 

3.2.1 เพศ/อายุ พบว่า ในภาพรวม เกษตรกรร้อยละ 56.25 เป็นเพศหญิง และร้อยละ 43.75       
เป็นเพศชาย โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่สินค้าข้าว เป็นเพศหญิง ร้อยละ 56.74 และเป็นเพศชาย 
ร้อยละ 43.26 เกษตรกรข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นเพศหญิง ร้อยละ 64.67 และเป็นเพศชาย ร้อยละ 35.33 
เกษตรกรมันส าปะหลัง เป็นเพศหญิง ร้อยละ 54.22 และเป็นเพศชาย ร้อยละ 45.78 เกษตรกรอ้อยโรงงาน 
เป็นเพศหญิง ร้อยละ 57.50 และเป็นเพศชาย ร้อยละ 42.50 และเกษตรกรปาล์มน้ ามัน เป็นเพศชาย ร้อยละ 52.78 
และเป็นเพศหญิง ร้อยละ 47.22 

ส่วนอายุเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า เกษตรกรมีอายุเฉลี่ย 55 ปี โดยเกษตรกรสินค้าข้าว เฉลี่ย 
56 ปี เกษตรกรที่ท าปาล์มน้ ามัน เฉลี่ย 55 ปี เกษตรกรมันส าปะหลัง กับอ้อยโรงงาน เฉลี่ย 54 ปี เท่ากัน และ
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เกษตรกรข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เฉลี่ย 52 ปี ซึ่งแสดงว่าเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ส่วนใหญ่เข้าสู่วัยผู้สูงอายุ 
ดังนั้นการส่งเสริมโครงการต้องใช้ระยะเวลาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเกษตรกร (ตารางที่ 3.2) 
 3.2.2 ประสบการณ์ท าการเกษตร พบว่า ในภาพรวมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีประสบการณ์        
ท าการเกษตร เฉลี่ย 31 ปี โดยเกษตรกรสินค้าข้าว เฉลี่ย 33 ปี เกษตรกรมันส าปะหลัง เฉลี่ย 31 ปี เกษตรกร
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กับอ้อยโรงงาน เฉลี่ย 28 ปี เท่ากัน และเกษตรกรปาล์มน้ ามัน เฉลี่ย 25 ปี แสดงว่าเกษตรกรท า
อาชีพเกษตรเป็นอาชีพหลัก และมีความช านาญในการท าการเกษตรอยู่แล้ว (ตารางที่ 3.2) 
 3.2.3 จ านวนสมาชิกในครัวเรือน/แรงงานในครัวเรือน พบว่า ในภาพรวมครัวเรือนเกษตรมีจ านวน
สมาชิกเฉลี่ย 4 ราย จ านวนแรงงานในครัวเรือน เฉลี่ย 3 ราย และแรงงานภาคการเกษตร เฉลี่ย 2 ราย ซึ่งทั้ง 5 
สินค้า มีข้อมูลครัวเรือนเกษตรกรที่เหมือนกัน ยกเว้นเกษตรกรปาล์มน้ ามันที่มีจ านวนแรงงานในครัวเรือนเฉลี่ย 
2 ราย (ตารางที่ 3.2) 

ตารางที่ 3.2 เพศ อายุ ประสบการณ์ท าการเกษตรจ านวนสมาชิกในครัวเรือนของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 

รายการ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส าปะหลัง อ้อยโรงงาน ปาล์มน้ ามนั ภาพรวม 

1.เพศ (ร้อยละ)       
   - ชาย 43.26 35.33 45.78 42.50 52.78 43.75 
   - หญิง 56.74 64.67 54.22 57.50 47.22 56.25 
2.อายุเฉลี่ย (ปี) 56 52 54 54 55 55 
3.ประสบการณ์ท าการ    
   เกษตรเฉลี่ย (ปี)  

  33 28 31 28     25 31 

4.จ านวนสมาชิกใน  
  ครัวเรือนเฉลี่ย (ราย) 

4 4 4 4 4 4 

5.จ านวนแรงงานใน  
  ครัวเรือนเฉลี่ย (ราย) 

3 3 3 3 2 3 

6.จ านวนแรงงานใน 
 ภาคเกษตรเฉลี่ย (ราย) 

2 2 2 2 2 2 

ที่มา : จากการส ารวจ 

 3.2.4 ระดับการศึกษา พบว่า ในภาพรวมเกษตรกร ร้อยละ 39.21 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา
ตอนต้นมากที่สุด รองลงมา ร้อยละ 26.81 จบประถมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 14.37 จบมัธยมศึกษาตอน
ปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ร้อยละ 10.27 จบมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 3.65 จบปริญญาตรี ร้อยละ 
3.41 จบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ร้อยละ 1.93 ไม่ส าเร็จการศึกษา และร้อยละ 0.35 จบปริญญาโท 
ตามล าดับ ซึ่งแสดงว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ยังต้องการได้รับการส่งเสริมองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ จากโครงการ  
รายละเอียดในแต่ละชนิดสินค้า ดังนี้ 
   1) สินค้าข้าว เกษตรกร ร้อยละ 40.81 จบการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนต้นมากที่สุด 
รองลงมา ร้อยละ 28.07  จบประถมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 13.85 จบมัธยมศึกษาตอนปลาย/
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ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ร้อยละ 9.70 จบมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 2.96 จบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ร้อยละ 2.90 จบปริญญาตรี ร้อยละ 1.41 ไม่ส าเร็จการศึกษา และร้อยละ 0.30 จบปริญญาโท ตามล าดับ 
   2) สินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เกษตรกร ร้อยละ 37.33 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา
ตอนต้นมากที่สุด รองลงมา ร้อยละ 24.67 จบประถมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 17.34 จบมัธยมศึกษาตอน
ปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ร้อยละ 8.67 จบมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 5.33 ไม่ส าเร็จการศึกษา และร้อยละ 
3.33 จบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและจบปริญญาตรี ตามล าดับ 
   3) สินค้ามันส าปะหลัง เกษตรกร ร้อยละ 42.67 จบการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนต้น
มากที่สุด รองลงมา ร้อยละ 27.11 จบประถมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 12.89 จบมัธยมศึกษาตอนปลาย/
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ร้อยละ 11.11 จบมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 4.00 ไม่ส าเร็จการศึกษา ร้อยละ 1.33 
จบปริญญาตรี และร้อยละ 0.89 จบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ตามล าดับ 
   4) สินค้าอ้อยโรงงาน เกษตรกร ร้อยละ 41.67 จบการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนต้นมาก
ที่สุด รองลงมา ร้อยละ 25.83 จบประถมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 11.67 จบมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 
10.83 จบมัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพร้อยละ 5.83 จบปริญญาตรี และร้อยละ 4.17 จบ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ตามล าดับ 
   5) สินค้าปาล์มน้ ามัน เกษตรกร ร้อยละ 22.78 จบการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนต้นมากที่สุด 
รองลงมา ร้อยละ 20.00 จบมัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ร้อยละ 19.44 จบประถมศึกษาตอน
ปลาย ร้อยละ 13.89 จบมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 11.11 จบปริญญาตรี ร้อยละ 9.44 จบประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง และร้อยละ 1.67 เท่ากัน จบปริญญาโท และไม่ส าเร็จการศึกษา ตามล าดับ (ตารางที่ 3.3) 

ตารางท่ี 3.3 ระดับการศึกษาของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
รายการ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส าปะหลัง อ้อยโรงงาน ปาล์มน้ ามนั ภาพรวม 

1. ประถมศึกษาตอนต้น 40.81 37.33 42.67 41.67 22.78 39.21 
2. ประถมศึกษาตอนปลาย 28.07 24.67 27.11 25.83 19.44 26.81 
3. มัธยมศึกษาตอนต้น      9.70 8.67 11.11 11.67     13.89 10.27 
4. มั ธยมศึกษาตอนปลาย/
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

  13.85 17.34 12.89 10.83     20.00 14.37 

5. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง 

    2.96 3.33 0.89 4.17      9.44 3.41 

6. ปริญญาตรี     2.90 3.33 1.33 5.83     11.11 3.65 
7. ปริญญาโท     0.30 - - -      1.67 0.35 
8. ไม่ได้เรียน     1.41 5.33 4.00 -     1.67 1.93 

ที่มา : จากการส ารวจ 
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 3.2.5 อาชีพหลัก พบว่า ในภาพรวมเกษตรกร ร้อยละ 97.63 ท าอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก รองลงมา ร้อยละ 
0.69 ท างานประจ า ร้อยละ 0.50 ท าธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 0.44 รับจ้างในภาคเกษตร และรับจ้างนอกภาคเกษตร 
ร้อยละ 0.15 เรียนหนังสือ และว่างงาน/แม่บ้าน ตามล าดับ รายละเอียดในแต่ละชนิดสินค้า ดังนี้ 

1) สินค้าข้าว เกษตรกร ร้อยละ 97.85 ท าอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก รองลงมา ร้อยละ 0.67 
ท างานประจ า ร้อยละ 0.44 รับจ้างนอกภาคเกษตร ร้อยละ 0.37 รับจ้างในภาคเกษตร และท าธุรกิจส่วนตัว 
ร้อยละ 0.22 เรียนหนังสือ และร้อยละ 0.08 ว่างงาน/แม่บ้าน ตามล าดับ 

2) สินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เกษตรกร ร้อยละ 98.00 ท าอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก รองลงมา 
ร้อยละ 1.33 ท าธุรกิจส่วนตัว และร้อยละ 0.67 ท างานประจ า ตามล าดับ 

3) สินค้ามันส าปะหลัง เกษตรกร ร้อยละ 99.12 ท าอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก และร้อยละ 0.44 
รับจ้างนอกภาคเกษตร และท างานประจ า ตามล าดับ 

4) สินค้าอ้อยโรงงาน เกษตรกร ร้อยละ 96.68 ท าอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก และร้อยละ 0.83 
รับจ้างในภาคเกษตร รับจ้างนอกภาคเกษตร ท างานประจ า และท าธุรกิจส่วนตัว  

5) สินค้าปาล์มน้ ามัน เกษตรกร ร้อยละ 94.44 ท าอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก รองลงมา ร้อยละ 1.67 
รับจ้างในภาคเกษตร ร้อยละ 1.11 ท างานประจ า ท าธุรกิจส่วนตัว และว่างงาน/แม่บ้าน และร้อยละ 0.56 
รับจ้างนอกภาคเกษตร ตามล าดับ (ตารางท่ี 3.4) 

ตารางท่ี 3.4 อาชีพหลักของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
รายการ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส าปะหลัง อ้อยโรงงาน ปาล์มน้ ามนั ภาพรวม 

1.ในภาคการเกษตร       
  - เกษตรกร  97.85 98.00 99.12 96.68   94.44    97.63 
  - รับจ้างเกษตร  0.37 - - 0.83 1.67 0.44 
2.นอกภาคเกษตร       
  -  รับจ้างนอกภาคเกษตร 0.44 - 0.44 0.83 0.56 0.44 
  - ท างานประจ า 0.67 0.67 0.44 0.83 1.11 0.69 
  - ธุรกิจส่วนตัว 0.37 1.33 - 0.83 1.11 0.50 
3. ไม่มีงานท า       
  - เรียนหนังสือ 0.22 - - - - 0.15 
  - อยู่ระหว่างหางาน 0.08 - - - 1.11 0.15 

ที่มา : จากการส ารวจ 

3.2.6 ที่ดินถือครองในภาคการเกษตร พบว่า ในภาพรวมเกษตรกร ใช้ประโยชน์พ้ืนที่ในการท านามากที่สุด 
เฉลี่ย 17.02 ไร่ รองลงมา คือ พ้ืนที่พืชไร่ เฉลี่ย 11.48 ไร่ พ้ืนที่สวนผลไม้/ไม้ยืนต้น เฉลี่ย 5.53 ไร่  พ้ืนที่ไม้ดอก     
/ไม้ประดับ เฉลี่ย 0.79 ไร่ พ้ืนที่เพาะเลี้ยงประมง เฉลี่ย 0.19 ไร่ พ้ืนที่ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์/ปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์  
กับฟาร์ม/เกษตรผสมผสาน เฉลี่ย 0.16 ไร่ พ้ืนที่สวนผัก/สมุนไพร เฉลี่ย 0.12 ไร่ และพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์เป็นโรงเรือน/      
โรงเลี้ยง/คอกสัตว์ เฉลี่ย 0.10 ไร่ ตามล าดับ รายละเอียดในแต่ละชนิดสินค้า ดังนี้ 
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1) สินค้าข้าว เกษตรกรใช้ประโยชน์พื้นที่ในการท านามากท่ีสุด เฉลี่ย 22.29 ไร่ รองลงมา คือ 
พ้ืนที่สวนผลไม้/ไม้ยืนต้น เฉลี่ย 2.85 ไร่ พ้ืนที่พืชไร ่เฉลี่ย 1.69 ไร่ พ้ืนที่ไม้ดอก/ไม้ประดับ เฉลี่ย 1.17 ไร่ พ้ืนที่
เพาะเลี้ยงประมง เฉลี่ย 0.25 ไร่ พ้ืนที่ทุ้ งหญ้าเลี้ยงสัตว์/ปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์  เฉลี่ย 0.24 ไร่  พ้ืนที่ฟาร์ม/         
เกษตรผสมผสาน เฉลี่ย 0.17 ไร่ และพ้ืนทีเ่ลี้ยงสัตว์เป็นโรงเรือน/โรงเลี้ยง/คอกสัตว์ เฉลี่ย 0.11 ไร่ ตามล าดับ 

2) สินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เกษตรกรใช้ประโยชน์พ้ืนที่ในการท าพืชไร่มากท่ีสุด เฉลี่ย 42.10 
ไร่ รองลงมา คือ พ้ืนที่นา เฉลี่ย 6.30 ไร่ และพ้ืนที่สวนผลไม้/ไม้ยืนต้น เฉลี่ย 2.96 ไร่ ตามล าดับ 

3) สินค้ามันส าปะหลัง เกษตรกรใช้ประโยชน์พ้ืนที่ในการท าพืชไร่มากที่สุด เฉลี่ย 28.88 ไร่ 
รองลงมา คือ พ้ืนที่นา เฉลี่ย 10.94 ไร่ พ้ืนที่สวนผลไม้/ไม้ยืนต้น เฉลี่ย 3.25 ไร่ พ้ืนที่สวนผัก/สมุนไพร เฉลี่ย 
0.19 ไร่ พ้ืนที่เพาะเลี้ยงประมง เฉลี่ย 0.16 ไร่ พ้ืนที่เลี้ยงสัตว์เป็นโรงเรือน/โรงเลี้ยง/คอกสัตว์ เฉลี่ย 0.15 ไร่ 
และพ้ืนทีฟ่าร์ม/เกษตรผสมผสาน เฉลี่ย 0.10  ไร่ ตามล าดับ 

4) สินค้าอ้อยโรงงาน เกษตรกรใช้ประโยชน์พ้ืนที่ในการท าพืชไร่มากที่สุด เฉลี่ย 62.40 ไร่ 
รองลงมา คือ พ้ืนที่นา เฉลี่ย 7.81 ไร่ พ้ืนที่สวนผลไม้/ไม้ยืนต้น เฉลี่ย 0.99 ไร่ พ้ืนที่สวนผัก/สมุนไพร เฉลี่ย 
0.22 ไร่ พ้ืนที่เพาะเลี้ยงประมง เฉลี่ย 0.13 ไร่ และพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์เป็นโรงเรือน/โรงเลี้ยง/คอกสัตว์ เฉลี่ย 0.11 ไร่ 
ตามล าดับ 

5) สินค้าปาล์มน้ ามัน เกษตรกรใช้ประโยชน์พ้ืนที่ในการท าสวนผลไม้/ไม้ยืนต้นมากที่สุด 
เฉลี่ย 33.68 ไร่ รองลงมา คือ พ้ืนที่พืชไร่ เฉลี่ย 3.71 ไร่ พ้ืนที่สวนผัก/สมุนไพร เฉลี่ย 0.97 ไร่ พ้ืนที่ฟาร์ม/
เกษตรผสมผสาน เฉลี่ย 0.43 ไร่ พ้ืนที่นา เฉลี่ย 0.15 ไร่ และพ้ืนที่ไม้ดอก/ไม้ประดับ เฉลี่ย 0.12 ไร่ ตามล าดับ 
(ตารางท่ี 3.5) 
ตารางท่ี 3.5 ที่ดินถือครองในภาคการเกษตรของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 

 หน่วย : ไร ่
รายการ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส าปะหลัง อ้อยโรงงาน ปาล์มน้ ามนั ภาพรวม 

1.ที่นา 22.29 6.30 10.94 7.81 0.15 17.02 
2.ที่พืชไร่ 1.69 42.10 28.88 62.40 3.71 11.48 
3.ที่สวนผลไม้/ไม้ยืนต้น 2.85 2.96 3.25 0.99 33.68 5.53 
4.ที่สวนผัก/สมุนไพร - - 0.19 0.22 0.97 0.12 
5.ที่ไม้ดอก/ไม้ประดับ     1.17 - - -     0.12 0.79 
6.ที่เลี้ยงสัตว์เป็นโรงเรือน/  
   โรงเลี้ยง/คอกสัตว ์

   0.11 - 0.15 0.11     - 0.10 

7.ที่ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์/ปลูก 
   หญ้าเลี้ยงสัตว์ 

   0.24 - - -     - 0.16 

8.ที่เพาะเลี้ยงประมง    0.25 - 0.16 0.13     - 0.19 
9.ฟาร์ม/เกษตรผสมผสาน    0.17 - 0.10 -      0.43 0.16 

ที่มา : จากการส ารวจ 
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3.2.7 ที่ดินถือครองนอกภาคการเกษตร พบว่า การถือครองที่ดินนอกภาคของเกษตร เกษตรกรมีพ้ืนที่
ป่าถือครองมากที่สุด เฉลี่ย 1.45 ไร่ รองลงมาเป็นพ้ืนที่อยู่อาศัย เฉลี่ย 1.00 ไร่ เป็นพ้ืนที่ห้วย/หนอง/คลอง/บึง/
สระ เฉลี่ย 0.18 ไร่ และเป็นพ้ืนทีร่กร้างว่างเปล่า เฉลี่ย 0.01 ไร่ ตามล าดับ รายละเอียดในแต่ละชนิดสินค้า ดังนี้ 

1) สินค้าข้าว เกษตรกรมีพ้ืนที่ป่าถือครองมากที่สุด เฉลี่ย 2.18 ไร่ รองลงมาพ้ืนที่อยู่อาศัย 
เฉลี่ย 1.02 ไร่ และเป็นพ้ืนที่ห้วย/หนอง/คลอง/บึง/สระ เฉลี่ย 0.20 ไร่ ตามล าดับ 

2) สินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เกษตรกรมีพ้ืนที่อยู่อาศัยมากท่ีสุด เฉลี่ย 0.77 ไร่ และเป็นพ้ืนทีร่ก
ร้างว่างเปล่า เฉลี่ย 0.20 ไร่  

3) สินค้ามันส าปะหลัง เกษตรกรมีพ้ืนที่อยู่อาศัยมากที่สุด เฉลี่ย 0.81 ไร่ และเป็นพ้ืนที่ห้วย/
หนอง/คลอง/บึง/สระ เฉลี่ย 0.33 ไร่  

4) สินค้าอ้อยโรงงาน เกษตรกรมีพ้ืนที่อยู่อาศัยมากที่สุด เฉลี่ย 1.13 ไร่ และเป็นพ้ืนที่ห้วย/
หนอง/คลอง/บึง/สระ เฉลี่ย 0.24 ไร่ 

5) สินค้าปาล์มน้ ามัน เกษตรกรมีพ้ืนที่อยู่อาศัยอย่างเดียว เฉลี่ย 1.14 ไร่ (ตารางท่ี 3.6) 

ตารางท่ี 3.6 ที่ดินถือครองนอกภาคการเกษตรของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
 หน่วย : ไร ่

รายการ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส าปะหลัง อ้อยโรงงาน ปาล์มน้ ามนั ภาพรวม 
1.ที่ปลูกบ้านเรือนอยู่อาศัย 1.02 0.77 0.81 1.13 1.14 1.00 
2.ที่รกร้างว่างเปล่า - 0.20 - - - 0.01 
3.ห้วย/หนอง/คลอง/บึง/สระ 0.20 - 0.33 0.24 - 0.18 
4.ป่าถือครอง 2.18 - - - - 1.45 

ที่มา : จากการส ารวจ 

3.2.8 แหล่งน้ าที่ใช้ของเกษตรกร พบว่า ในภาพรวมเกษตรกรร้อยละ 76.44 ใช้น้ าฝนท าการเกษตรเป็นหลัก 
รองลงมา ร้อยละ 23.06 ใช้น้ าจากชลประทาน ร้อยละ 11.36 สูบน้ าเองจากแหล่งน้ าธรรมชาติ ร้อยละ 11.11 
ใช้น้ าในบ่อ/สระ/บาดาลของตนเอง ร้อยละ 2.92 ใช้น้ าในโครงการเอกชน/ราชการ สูบจากแหล่งธรรมชาติ 
ร้อยละ 1.13 ใช้น้ าจากกลุ่ม/สถาบัน สูบจากแหล่งธรรมชาติ และร้อยละ 0.10 ซื้อจากผู้ใช้บริการ/ประปา 
ตามล าดับ รายละเอียดในแต่ละสินค้า ดังนี้ 

1) สินค้าข้าว เกษตรกรร้อยละ 72.37 ใช้น้ าฝนท าการเกษตรเป็นหลัก รองลงมา ร้อยละ 31.56 
ใช้น้ าจากชลประทาน ร้อยละ 11.48 สูบน้ าเองจากแหล่งน้ าธรรมชาติ ร้อยละ 9.85 ใช้น้ าในบ่อ/สระ/บาดาล
ของตนเอง ร้อยละ 4.15 ใช้น้ าในโครงการเอกชน/ราชการสูบจากแหล่งธรรมชาติ ร้อยละ 1.48 ใช้น้ าจากกลุ่ม/
สถาบันสูบจากแหล่งธรรมชาติ และร้อยละ 0.15 ซื้อจากผู้ใช้บริการ/ประปา ตามล าดับ 

2) สินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เกษตรกรร้อยละ 92.00 ใช้น้ าฝนท าการเกษตรเป็นหลัก รองลงมา 
ร้อยละ 8.00 ใช้น้ าในบ่อ/สระ/บาดาลของตนเอง ร้อยละ 4.67 สูบน้ าเองจากแหล่งน้ าธรรมชาติ และร้อยละ 0.67 
ใช้น้ าจากชลประทาน ตามล าดับ 
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3) สินค้ามันส าปะหลัง เกษตรกรร้อยละ 91.56 ใช้น้ าฝนท าการเกษตรเป็นหลัก รองลงมา ร้อยละ 8.89 
สูบน้ าเองจากแหล่งน้ าธรรมชาติ ร้อยละ 7.56 ใช้น้ าในบ่อ/สระ/บาดาลของตนเอง ร้อยละ 3.11 ใช้น้ าจาก
ชลประทาน ร้อยละ 1.33 ใช้น้ าจากกลุ่ม/สถาบัน สูบจากแหล่งธรรมชาติ และร้อยละ 0.89 ใช้น้ าในโครงการ
เอกชน/ราชการ สูบจากแหล่งธรรมชาติ ตามล าดับ 

4) สินค้าอ้อยโรงงาน เกษตรกรร้อยละ 72.50 ใช้น้ าฝนท าการเกษตรเป็นหลัก รองลงมา ร้อยละ 30.83 
ใช้น้ าในบ่อ/สระ/บาดาลของตนเอง ร้อยละ 12.50 ใช้น้ าจากชลประทาน และร้อยละ 3.33 สูบน้ าเองจาก
แหล่งน้ าธรรมชาติ ตามล าดับ 

5) สินค้าปาล์มน้ ามัน เกษตรกรร้อยละ 77.78 ใช้น้ าฝนท าการเกษตรเป็นหลัก รองลงมา ร้อยละ 24.44 
สูบน้ าเองจากแหล่งน้ าธรรมชาติ ร้อยละ 14.44 ใช้น้ าในบ่อ/สระ/บาดาลของตนเอง ร้อยละ 10.00 ใช้น้ าจาก
ชลประทาน และร้อยละ 0.56 ใช้น้ าในโครงการเอกชน/ราชการ สูบจากแหล่งธรรมชาติ ตามล าดับ (ตารางที่ 3.7) 

ตารางท่ี 3.7 แหล่งน้ าที่ใช้ท าการเกษตรของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 

รายการ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส าปะหลัง อ้อยโรงงาน ปาล์มน้ ามนั ภาพรวม 
1.น้ าฝน 72.37 92.00 91.56 72.50 77.78 76.44 
2.ชลประทาน 31.56 0.67 3.11 12.50 10.00 23.06 
3.สูบเองจากแหล่งน้ า 
   ธรรมชาติ 

11.48 4.67 8.89 3.33 24.44 11.36 

4.บ่อ/สระ/บาดาลของ 
   ตนเอง 

9.85 8.00 7.56 30.83 14.44 11.11 

5.โครงการเอกชน/ราชการ  
   สูบจากแหล่งธรรมชาติ  

   4.15 - 0.89 -      0.56 2.92 

6.กลุ่ม/สถาบัน สูบจาก 
   แหล่งธรรมชาติ 

   1.48 - 1.33 -     - 1.13 

7.ซื้อจากผู้ใช้บริการ/ 
   ประปา 

   0.15 - - -    - 1.10 

ที่มา : จากการส ารวจ 
 

3.3 การเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  พบว่า ในภาพรวมเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ร้อยละ 61.34 เข้าร่วมโครงการศูนย์การเรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) มากที่สุด รองลงมา ร้อยละ 56.35 เข้าร่วมโครงการมาตรฐานสินค้าเกษตร 
GAP/อินทรีย์ ร้อยละ 43.46 เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพ้ืนที่เกษตร ร้อยละ 37.23 เข้าร่วม
โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ร้อยละ 34.67 เข้าร่วมโครงการเกษตรผสมผสาน ร้อยละ 26.61  เข้าร่วม
โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ร้อยละ 21.58  เข้าร่วมโครงการรักษาระดับปริมาณและ
คุณภาพข้าว ร้อยละ 20.84  เข้าร่วมโครงการแผนการผลิตข้าวครบวงจร ร้อยละ  19.46 เข้าร่วม            
โครงการบริหารจัดการน้ า ร้อยละ 15.95 เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรมด้วยแผนที่การเกษตรเชิงรุก 
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(Zoning by Agri-Map) ร้อยละ 13.09 เข้าร่วมโครงการธนาคารสินค้าเกษตร ร้อยละ 12.69 เข้าร่วมโครงการ
ป้องกันและก าจัดโรคใบด่างมันส าปะหลัง ร้อยละ 10.02 เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว   
วิถีเกษตร ตามล าดับ (ตารางที่ 3.8) 

ตารางท่ี 3.8 การมีส่วนร่วมในโครงการ/นโยบายของรัฐของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 

รายการ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส าปะหลัง อ้อยโรงงาน ปาล์มน้ ามนั ภาพรวม 
1.ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่ม 
  ประสิทธิภาพการผลิต 
  สินค้าเกษตร (ศพก.) 

63.93 54.00 63.11 35.83 62.78 61.34 

2.การบริหารจัดการน้ า 23.19 2.67 15.56 4.17 20.56 19.46 
3.แผนการผลิตข้าวครบ 
  วงจร 

28.67 3.33 11.56 3.33 - 20.84 

4.Zoning by Agri-Map 16.67 6.67 18.22 9.17 20.00 15.95 
5.ธนาคารสินค้าเกษตร    14.74 4.67 16.44 8.33      6.67 13.09 
6.มาตรฐานสินค้าเกษตร  
  GAP/อินทรีย์ 

   65.63 39.33 35.56 28.33     45.56 56.35 

7.โครงการส่งเสริมเกษตร 
   ทฤษฎีใหม ่

   41.33 20.67 32.44 22.50    36.11 37.23 

8.ยกระดับคุณภาพ 
  มาตรฐานสินค้าเกษตร 

   28.44 12.67 16.44 13.33    46.11 26.61 

9.รักษาระดับปริมาณและ 
   คุณภาพข้าว 

   30.15 2.00 11.56 0.83   - 21.58 

10.เกษตรผสมผสาน    39.41 17.33 27.11 18.33   33.89 34.67 
11.ส่งเสริมการหยุดเผาใน 
    พื้นที่เกษตร 

   49.56 36.67 35.11 40.00    16.11 43.46 

12.ป้องกันและก าจัดโรค 
    ใบด่างมันส าปะหลัง 

   7.04 9.33 61.33 7.50    0.56 12.69 

13.ส่งเสริมและพัฒนา 
    แหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตร 

   10.37 5.33 8.89 2.50   17.78 10.02 

ที่มา : จากการส ารวจ 
หมายเหตุ : เกษตรกรตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 



บทที่ 4 
ผลการประเมินผล 

 
 การประเมินผลโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  ครั้งนี้  เป็นการประเมินผล         
แปลงใหญ่ที่เริ่มด าเนินการปี 2560 (ปีที่ 3) ใน 5 พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ ประกอบด้วย ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์       
มันส าปะหลัง อ้อยโรงงาน และปาล์มน้ ามัน โดยข้อมูลที่ใช้ในการประเมินผลครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้จัดการแปลงที่
รวบรวม จ านวน 135 ราย และเกษตรกรจ านวน 2,025 ตัวอย่าง ซึ่งจ าแนกผลการประเมินตามปัจจัยน าเข้า 
(Inputs) ผลผลิต (Outputs) ผลกระทบ (Effects) และผลกระทบต่อเนื่อง (Impacts) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

4.1 ปัจจัยน าเข้า (Inputs) 

 4.1.1 งบประมาณ 
              1) งบประมาณภาครัฐภาพรวมโครงการ 
     1.1) จ านวนงบประมาณ ที่สนับสนุนโครงการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 จ านวน 
4,174.085 ล้านบาท เบิกจ่ายงบประมาณจ านวน 3,564.987 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 85.41 โดยรายละเอียดดังนี้  
     1.1.1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ านวน 823.279 ล้านบาท 
เบิกจ่ายงบประมาณจ านวน 695.350 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 84.46 
     1.1.2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร จ านวน 1,812.056 ล้านบาท 
เบิกจ่ายงบประมาณจ านวน 1,484.927 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81.95 
     1.1.3) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ านวน 1,538.75 ล้านบาท 
เบิกจ่ายงบประมาณจ านวน 1,384.71 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 89.99 (ตารางที่ 4.1) 

ตารางท่ี 4.1 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร และผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ 
หน่วย : ล้านบาท 

หน่วยงาน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ได้รับจัดสรร   เบิกจ่าย ได้รับจัดสรร   เบิกจ่าย ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย 
1. กรมการข้าว 478.607 369.864 778.284 508.321 687.99 576.59 
2. กรมตรวจบญัชีสหกรณ ์ 25.202 25.201 33.672 33.672 32.50 32.50 
3. กรมประมง 38.393 34.818 72.027 66.102 70.64 62.61 
4. กรมปศุสตัว์ 8.191 7.489 26.850 24.117 13.28 9.69 
5. กรมพัฒนาท่ีดิน 70.708 70.418 124.568 118.055 90.74 86.82 
6. กรมวิชาการเกษตร 12.681 12.576 17.108 17.076 21.46 21.39 
7. กรมส่งเสริมการเกษตร 120.520 118.528 619.147 597.030 485.48 474.20 
8. กรมส่งเสริมสหกรณ ์ 5.280 5.280 28.365 28.358 32.49 31.83 
9. กรมหม่อนไหม 8.677 8.244 11.100 10.320 9.30 5.42 
10. สานักงานการปฏิรูป 
     ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

28.960 17.925 71.825 59.087 68.54 58.91 
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ที่มา : รายงานการด าเนินงานหน่วยงานร่วมบูรณาการโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) 

    2) งบประมาณจัดสรรรายแปลง ในการจัดสรรงบประมาณลงพ้ืนที่ จัดสรรตามขนาดจ านวน
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ (ขนาดแปลง Size S จ านวน 1 – 30 ราย ขนาดแปลง Size M จ านวน 31 -70 ราย 
และขนาดแปลง Size L จ านวน 70 รายขึ้นไป) โดย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 ทั้ง 5 ชนิดสินค้า ได้รับ
งบประมาณเฉลี่ย 1,220,022 บาทต่อแปลง (เป็นปี 2560 จ านวน 313,806 บาทต่อแปลง ปี  2561 จ านวน 
504,698 บาทต่อแปลง และปี 2562 จ านวน 401,518 บาทต่อแปลง) โดยงบประมาณปีที่ 2 และปีที่ 3 ได้รับ
จัดสรรมากกว่าปีที่ 1 เนื่องจาก มีกิจกรรมที่สนับสนุนเพ่ิมเติมจากปีแรก ในด้านการพัฒนาตลาด และการจัดประชุม
อบรมการพัฒนาสินเชื่อสิทธิพิเศษในแปลงใหญ่  โดยสินค้าข้าวได้รับงบประมาณในการสนับสนุนมากที่สุด 
1,605,976 บาทต่อแปลง เนื่องจาก ได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ และเครื่องมือใน         
การแปรรูปผลผลิต รองลงมา คือ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 499,325 บาทต่อแปลง มันส าปะหลัง 451,980 บาทต่อแปลง 
อ้อยโรงงาน 439,809 บาทต่อแปลง และปาล์มน้ ามัน 406,144 บาทต่อแปลง ตามล าดับ (ตารางที่ 4.2) 

ตารางท่ี 4.2 งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงานโครงการ  
หน่วย : บาทต่อแปลง 

ปี/สินค้า 
ข้าว ข้าวโพด

เลี้ยงสัตว์ 
มัน

ส าปะหลัง 
อ้อย

โรงงาน 
ปาล์มน้ ามนั ภาพรวม 

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 409,714 107,305 117,926 131,733 132,817 313,806 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 651,875 273,293 212,368 190,893 168,325 504,698 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 544,387 118,727 121,686 117,183 105,002 401,518 

รวม 3 ปี 1,605,976 499,325 451,980 439,809 406,144 1,220,022 
ที่มา : จากการส ารวจ 

 

 

ตารางท่ี 4.1 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร และผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ (ต่อ) 
หน่วย : ล้านบาท 

หน่วยงาน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ได้รับจัดสรร   เบิกจ่าย ได้รับจัดสรร   เบิกจ่าย ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย 

11. ส านักงานมาตรฐานสินค้า 
     เกษตรและอาหารแห่งชาต ิ

22.100 21.879 26.500 20.234 22.33 20.92 

12. ส านักงานเศรษฐกิจ 
     การเกษตร 

3.960 3.128 2.610 2.555 4.00 3.84 

รวม 823.279 695.350 1,812.056 1,484.927 1,538.75 1,384.71 
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    2.1) ความเพียงพอของงบประมาณ เมื่อมีการกระจายงบประมาณลงพ้ืนที่ในระดับแปลง 
พบว่า ผู้จัดการแปลงร้อยละ 68.64  เห็นว่างบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงานมีความเพียงพอ ส่วนที่เหลือ     
ไม่เพียงพอ เนื่องจากในแปลงขนาด Size L (จ านวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 70 รายขึ้นไป) งบประมาณที่
ได้รับการจัดสรรไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมเกษตรกรทุกรายที่เข้าร่วมโครงการ เนื่องจากบางแปลง
เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 200 – 300 ราย ส่งผลให้การจัดอบรม และสนับสนุนปัจจัยการผลิตไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการของเกษตรกรในแปลงใหญ่  
    2.2) ความทันเวลาของงบประมาณ ผู้จัดการแปลงร้อยละ 90.37 เห็นว่างบประมาณมาทัน
ตามช่วงเวลาด าเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติงานในการถ่ายทอดองค์ความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิต 
ในเดือนธันวาคม 2561 – กุมภาพันธ์ 2562 ส่วนที่เหลือไม่ทัน เนื่องจากงบประมาณมาไม่ตรงช่วงเวลาดังกล่าว 
ไม่ทันฤดูกาลเพาะปลูกของเกษตรกร ส่งผลให้การสนับสนุนองค์ความรู้ และปัจจัยการผลิตล่าช้ากว่าแผนที่
ก าหนดไว้ในแปลงใหญ่ 

   3) สินเชื่อเงื่อนไขพิเศษแปลงใหญ่ 
      โครงการได้มีการสนับสนุนสินเชื่อเพ่ือให้กลุ่มกู้ยืมใช้ในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ไม่เกินวงเงิน 

10 ล้านบาทต่อแปลง ระยะเวลา 5 ปี  อัตราดอกเบี้ย 0.01%  โดยผลการด าเนินงาน ธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้อนุมัติสินเชื่อ ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 ใน 5 สินค้า จ านวน 180 แปลง 
วงเงิน 1,016.094 ล้านบาท โดยกลุ่มเกษตรกรได้น าเงินที่ขอสินเชื่อแปลงใหญ่ไปใช้ประโยชน์ ในการจัดซื้อ
ปัจจัยการผลิต เงินทุนหมุนเวียนเพื่อรวบรวมผลผลิต จัดหาเครื่องมือ เครื่องจักรกล และอุปกรณ์ทางการเกษตร
ในแปลงใหญ่  โดยสินค้าข้าวได้รับการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อมากที่สุด รองลงมาเป็นสินค้า ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์   
มันส าปะหลัง ปาล์มน้ ามัน และอ้อยโรงงาน ตามล าดับ  
                   จากการด าเนินงานด้านการสนับสนุนสินเชื่อให้เกษตรกรมีไม่มากนักเมื่อเทียบกับวงเงินที่ ธ.ก.ส. 
มีอยู่ โดยกลุ่มเกษตรกรไม่ขอกู้สินเชื่อ เนื่องจากไม่ต้องการเป็นหนี้/มีหนี้เพ่ิม มีแหล่งเงินกู้อยู่แล้ว ยังไม่มีความจ า 
เป็นต้องใช้สินเชื่อ กลุ่มเกษตรกรรวมตัวกันยังไม่มีความเข้มแข็ง ไม่มีความไว้วางใจกัน ต้องใช้เวลาในการพัฒนา
กลุ่ม บางกลุ่มมีความต้องการสินเชื่อแต่ยังไม่มีความเชี่ยวชาญในการจัดท าแผนธุรกิจในการประกอบ   ขอ
อนุมัติสินเชื่อ ทั้งนี้ ธ.ก.ส. ได้ทราบถึงปัญหาและด าเนินการปรับปรุงแนวทางและสร้างความเข้าใจในกลุ่มแปลงใหญ่
มากยิ่งขึ้น เพ่ือให้เกษตรกรได้ใช้ประโยชน์จากโครงการสินเชื่อแปลงใหญ่เพ่ิมมากข้ึนกว่าปัจจุบัน (ตารางท่ี 4.3) 

ตารางท่ี 4.3 จ านวนแปลง และวงเงินที่ได้รับสินเชื่อในแปลงใหญ่ 

รายการ 
ข้าว ข้าวโพด

เลี้ยงสัตว์ 
มัน

ส าปะหลัง 
อ้อย

โรงงาน 
ปาล์ม
น้ ามัน 

ภาพรวม 
 

จ านวนแปลง (แปลง) 139 14 11 7 9 180 
วงเงินสินเชื่อ (ล้านบาท) 748.610 63.208 73.676 61.500 69.100 1,016.094 

ที่มา : รายงานผลการด าเนินงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2563) 
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4.1.2 หน่วยงานร่วมด าเนินงานโครงการ  
    หน่วยงานที่ร่วมปฏิบัติงานทั้ งภาครัฐ และเอกชน  รวม 23 หน่วยงาน แบ่งเป็น ภาครัฐ               
19 หน่วยงาน ประกอบด้วย หน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 15 หน่วยงาน กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ โดยให้การส่งเสริมและสนับสนุนตามความ
ต้องการของพ้ืนที่ภายใต้ภารกิจของหน่วยงาน ภาคเอกชน 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย สภาหอการค้า            
สภาอุตสาหกรรม สมาคมผู้ส่งออก และสมาคมผู้ค้าปลีก ให้การสนับสนุนการบริหารจัดการ การตลาด การรับ
ซื้อผลผลิตและการแปรรูปผลผลิต 

 4.1.3  การบริหารโครงการ 
      1) การขับเคลื่อนโครงการระดับส่วนกลาง  
                    คณะท างานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ระดับส่วนกลางจ านวน 1 คณะ 
คือ คณะท างานขับเคลื่อนการด าเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประกอบด้วยหน่วยงาน     
ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานหลัก โดยคณะท างานมีอ านาจหน้าที่
ขับเคลื่อนแนวทางนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและ
เกิดผลสัมฤทธิ์ และก าหนดระบบการบริหารจัดการ กระบวนงาน แนวทางปฏิบัติโครงการ รวมทั้ง เชื่อมโยง
ระดับภูมิภาค/ระดับจังหวัด ผ่านคณะกรรมการอ านวยการขับเคลื่อนงานนโยบายส าคัญและการแก้ไขปัญหา
ภาคการเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation : CoO) ทั้งนี้ การจัดประชุมคณะท างานระดับส่วนกลางใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการจัดประชุม 2 ครั้ง โดยการประชุมเป็นการรายงานผลการด าเนินงานของหน่วยงาน    
ร่วมบูรณาการโครงการ และปรับปรุงคู่มือโครงการฯให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือน ามาใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
    ทั้งนี้ คณะท างานโครงการฯ มีการประสานการท างานอย่างต่อเนื่องใน Application Line โครงการ
ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ รวมทั้งการประสานงานเป็นการส่วนตัวระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
แต่ละหน่วยงาน  
    2) การขับเคลื่อนโครงการระดับจังหวัด 
                  คณะท างานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ระดับจังหวัดมี 2 คณะ ประกอบด้วย   
                    2.1) คณะกรรมการอ านวยการขับเคลื่อนงานนโยบายส าคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร
ระดับจังหวัด (Chief of Operation : CoO) มีอ านาจหน้าที่อ านวยการขับเคลื่อนนโยบายส าคัญของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ (Agenda Based) ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ รวมทั้งพิจารณารับรองกลุ่มแปลงใหญ่เพ่ือเข้าสู่ระบบ
การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ซึ่งพบว่าทั้ง 77 จังหวัด ด าเนินการจัดตั้งคณะท างานครบตามเป้าหมาย 
ทั้งนี้ การจัดประชุมคณะท างานระดับจังหวัดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการจัดประชุมเฉลี่ย 12 ครั้งต่อปี 
โดยการประชุมเป็นการรายงานผลการด าเนินงานของหน่วยงานร่วมบูรณาการโครงการฯ และปัญหาอุปสรรคที่
เกิดข้ึนในพื้นท่ีแปลงใหญ่  
     2.2) คณะท างานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายส าคัญและแก้ไขปัญหาระดับอ าเภอ 
(Operation Team) มีอ านาจหน้าที่ปฏิบัติการสร้างการรับรู้ และสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่ในการ
ขับเคลื่อนโครงการฯ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ เป็นรูปธรรม รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรคให้
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คณะกรรมการอ านวยการขับเคลื่อนงานนโยบายส าคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of 
Operation) ซึ่งพบว่าทั้ง 77 จังหวัด ด าเนินการจัดตั้งคณะท างานครบตามเป้าหมาย ทั้งนี้ การจัดประชุม
คณะท างานระดับจังหวัดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการจัดประชุมเฉลี่ย 12 ครั้งต่อปี  

 4.1.4 เกษตรกรและพื้นที่เข้าร่วมโครงการ 
   เป้าหมายการด าเนินการโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ปี 2560 ในพื้นที่ 77 จังหวัด 
5 สินค้า จ านวน 1,194 แปลง ข้อมูล ณ 31 ต.ค. 2562 ด าเนินการแล้วโดยผ่านคณะกรรมการอ านวยการ
ขับเคลื่อนงานนโยบายส าคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation : 
CoO) แล้วทั้งหมด โดยมีพ้ืนที่ด าเนินการ 1,603,406 ไร่ เกษตรกร 86,045 ราย (ตารางที่ 4.4) 

ตารางท่ี 4.4 พื้นที่และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ  

รายการ 
ข้าว ข้าวโพด

เลี้ยงสัตว์ 
มัน

ส าปะหลัง 
อ้อย

โรงงาน 
ปาล์ม
น้ ามัน 

ภาพรวม 
 

พ้ืนที่เข้าร่วมโครงการ (ไร่) 1,170,424 90,389 181,390 57,572 103,631 1,603,406 

เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ (ราย) 68,354 3,505 6,746 2,636 4,804 86,045 

ที่มา : รายงานผลการด าเนินงานกรมส่งเสริมการเกษตร (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562) 

     4.1.5 หลักสูตรการถ่ายทอดความรู้   
    โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ก าหนดให้มีการจัดหลักสูตรส าหรับใช้ในการถ่ายทอด
ความรู้แก่เกษตรกรในกิจกรรม 5 ด้าน ประกอบด้วย การลดต้นทุนการผลิต การเพ่ิมผลผลิต การพัฒนา
คุณภาพผลผลิต การตลาด และการบริหารจัดการกลุ่ม ซึ่งพบว่า หน่วยงานร่วมบูรณาการโครงการฯ มี
หลักสูตรการถ่ายทอดความรู้ในแปลงใหญ่ใน 5 สินค้า ทั้งหมด 27 หลักสูตร เช่น การพัฒนาคุณภาพผลผลิต
เพ่ือการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ การบริหารจัดการสินค้าเกษตร
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน เป็นต้น แต่การก าหนดหลักสูตรจะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในแต่ละชนิดสินค้าที่
หน่วยงานร่วมบูรณาการเข้าไปส่งเสริมในแปลงใหญ่ (ตารางที่ 4.5)   

ตารางท่ี 4.5 หลักสูตรการถ่ายทอดความรู้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

หน่วยงาน หลักสูตรการถ่ายทอดความรู้ 
1. กรมส่งเสริมการเกษตร 1. จัดเวทีวิเคราะห์จัดท าแผนรายแปลงและจัดท าแผนธุรกิจ 
 2. ถ่ายทอดความรู้ด้านการลดตน้ทุนการผลิต และเพิ่มประสทิธภิาพผลผลิต 
 3. ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรเนน้การพฒันาคณุภาพและการพฒันาดา้นการตลาด 
 4. การพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรสู่ Smart Farmer 
 5. ถ่ายทอดความรู้หลักสูตรเทคโนโลยีที่เหมาะสมกบัพื้นที่ 
 6. ถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการองค์กรเกษตรในแต่ละแปลง 
 7. ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาผู้จัดการแปลง 
2. กรมพัฒนาที่ดิน 8. การวิเคราะห์ดินและให้ค าแนะน าการจัดการดนิ  น้ า และพชืในแปลงใหญ่ 
 9. สาธิตการท า/การใช้น้ าหมักชวีภาพ 
 10. สาธิตการท าปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน 
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ตารางท่ี 4.5 หลักสูตรการถ่ายทอดความรู้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ต่อ) 

หน่วยงาน หลักสูตรการถ่ายทอดความรู้ 
2. กรมพัฒนาที่ดิน (ต่อ) 11. สาธิต/ส่งเสริมการปรบัปรุงพื้นที่ดินกรด (โดโลไมท)์ 
 12. ให้ความรู้การไถกลบตอซัง งดเผาฟางและตอซังพชื 
 13. อบรมความรู้การปรับปรุงบ ารุงดินในการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิต 
 14. การวิเคราะห์ดินและให้ค าแนะน าการจัดการดนิ  น้ า และพชืในแปลงใหญ่ 
3. กรมวิชาการเกษตร 15. การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตพชืที่ถูกต้องเหมาะสม 
 16. การอบรมสาธิตการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร 
4. กรมส่งเสริมสหกรณ์ 17. ส่งเสริมการรวมกลุ่มให้เกิดความเข้มแข็งโดยใช้วิธีการสหกรณ์ 
 18. เชื่อมโยงตลาดระหว่างผู้ผลติแปลงใหญ่กับผู้คา้ 
5. กรมตรวจบัญชีสหกรณ ์ 19. อบรมครูบัญชีประจ าแปลง/อบรมการจัดท าบัญชีตน้ทนุอาชีพแก่เกษตร 
6. ส านักงานการปฏิรูปที่ดิน 20. ถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
    เพื่อเกษตรกรรม 21. ถ่ายทอดความรู้การยกระดับมาตรฐานสนิค้าเกษตรและการเชื่อมโยงตลาด 
7. ส านักงานมาตรฐานสินค้า 22. อบรมการผลิตเมล็ดพันธุ์ตามมาตรฐาน GAP และระบบตรวจสอบย้อนกลบั 
   เกษตรและอาหารแห่งชาต ิ 23. การพัฒนาเข้าสู่ระบบการผลิตและการับรองแบบกลุ่มตามมาตรฐานสินค้าเกษตร 
8. กรมการข้าว 24. การผลิตเมล็ดพนัธุ์ข้าว การผลิตข้าวคุณภาพตามมาตรฐาน GAP 
 25. การส่งเสริมกลุ่มชาวนาใช้เคร่ืองจักรกลทางการเกษตร 
 26. การส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ 
 27. การส่งเสริมการบริหารจัดการศัตรูข้าว 
ที่มา : รายงานผลการด าเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562)  

4.2 ผลผลิตของโครงการ (Outputs) 

   หน่วยงานต่าง ๆ ได้เข้าไปส่งเสริมในพ้ืนที่แปลงใหญ่ที่ด าเนินการตลอด 3 ปี ตั้งแต่ปี 2560 - 2562      
โดยการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต สนับสนุนปัจจัยการผลิต ยกระดับมาตรฐาน/เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร และ
พัฒนาด้านการตลาด ซึ่งมีเกษตรกรได้รับประโยชน์ ดังนี้ 

  4.2.1 ด้านการได้รับการถ่ายทอดความรู้และการส่งเสริมในพื้นที่โครงการ 
              1) การได้รับการถ่ายทอดความรู้  ในภาพรวมเกษตรกรร้อยละ 98.96 ได้รับการถ่ายทอดความรู้
ด้านการผลิตในแต่ละชนิดสินค้า ส่วนการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม เกษตรกรร้อยละ 98.42 ได้รับการส่งเสริม
การวางแผนบริหารจัดการกลุ่ม ร้อยละ 90.12 การรวมกลุ่มผลิต ร้อยละ 89.48 การรวมกลุ่มซื้อปัจจัยการผลิต 
และร้อยละ 82.62 การรวมกลุ่มจ าหน่ายผลผลิต  ด้านการจัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพ มีเกษตรกรได้รับ          
การส่งเสริม ร้อยละ 96.05  และด้านการพัฒนาเกษตรกรเป็น Smart Farmer มีเกษตรกรได้รับการถ่ายทอด
ความรู้ ร้อยละ 65.22 ทั้งนี้ เกษตรกรที่ไม่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ในแต่ละด้าน เนื่องจากเกษตรกรไม่มีเวลามา
เข้าร่วมอบรมเนื่องจากติดภารกิจในช่วงการเพาะปลูก รายละเอียดในแต่ละสินค้า ดังนี้ (ตารางท่ี 4.6) 
                 1.1) สินค้าข้าว มี เกษตรกรร้อยละ 99.70 ได้รับการถ่ายทอดความรู้ ด้ านการลดต้นทุน/           
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ด้านการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม เกษตรกรร้อยละ 99.11 ได้รับการส่งเสริม       
การวางแผนบริหารจัดการกลุ่ม ร้อยละ 92.89 การรวมกลุ่มผลิต ร้อยละ 92.44 การรวมกลุ่มซื้อปัจจัยการผลิต 
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และร้อยละ 87.56 การรวมกลุ่มจ าหน่ายผลผลิต  ด้านการจัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพ มีเกษตรกรได้รับการส่งเสริม 
ร้อยละ 97.56  และด้านการพัฒนาเกษตรกรเป็น Smart Farmer มีเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ ร้อยละ 65.78 
                 1.2) สินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีเกษตรกรร้อยละ 99.33 ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการลดต้นทุน 
/เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ด้านการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม เกษตรกรร้อยละ 96.00 ได้รับการส่งเสริม        
การวางแผนบริหารจัดการกลุ่ม ร้อยละ 91.33 การรวมกลุ่มผลิต ร้อยละ 68.00 การรวมกลุ่มซื้อปัจจัยการผลิต และ
ร้อยละ 68.00 การรวมกลุ่มจ าหน่ายผลผลิต  ด้านการจัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพ มีเกษตรกรได้รับการส่งเสริม ร้อยละ 
98.67  และด้านการพัฒนาเกษตรกรเป็น Smart Farmer มีเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ ร้อยละ 46.67 
                 1.3) สินค้ามันส าปะหลัง มีเกษตรกรร้อยละ 98.22 ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการลดต้นทุน/
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ด้านการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม เกษตรกรร้อยละ 98.22 ได้รับการส่งเสริม       
การวางแผนบริหารจัดการกลุ่ม ร้อยละ 90.67 การรวมกลุ่มผลิต ร้อยละ 88.89 การรวมกลุ่มซื้อปัจจัยการผลิต 
และร้อยละ 71.11 การรวมกลุ่มจ าหน่ายผลผลิต  ด้านการจัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพ มีเกษตรกรได้รับการส่งเสริม 
ร้อยละ 88.89  และด้านการพัฒนาเกษตรกรเป็น Smart Farmer มีเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ ร้อยละ 77.17 
        1.4) สินค้าอ้อยโรงงาน มีเกษตรกรร้อยละ 90.00 ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการลดต้นทุน/
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ด้านการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม เกษตรกรร้อยละ 91.67 ได้รับการส่งเสริม        
การวางแผนบริหารจัดการกลุ่ม ร้อยละ 60.83 การรวมกลุ่มผลิต ร้อยละ 68.33 การรวมกลุ่มซื้อปัจจัยการผลิต 
และร้อยละ 60.00 การรวมกลุ่มจ าหน่ายผลผลิต  ด้านการจัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพ มีเกษตรกรได้รับการส่งเสริม 
ร้อยละ 83.33  และด้านการพัฒนาเกษตรกรเป็น Smart Farmer มีเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ ร้อยละ 30.00 
             1.5) สินค้ าปาล์มน้ ามัน  เกษตรกรทั้ งหมดได้รับการถ่ายทอดความรู้ ด้ านการลดต้นทุน/                
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ด้านการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม เกษตรกรทั้งหมดได้รับการส่งเสริมการวางแผนบริหาร
จัดการกลุ่ม ร้อยละ 87.22 การรวมกลุ่มผลิต เกษตรกรทั้งหมดได้รับการส่งเสริมการรวมกลุ่มซื้อปัจจัยการผลิต และ
ร้อยละ 87.22 การรวมกลุ่มจ าหน่ายผลผลิต  ด้านการจัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพ เกษตรกรทั้งหมดได้รับการส่งเสริม 
และด้านการพัฒนาเกษตรกรเป็น Smart Farmer มีเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ ร้อยละ 85.00  

ตารางท่ี 4.6 การถ่ายทอดความรู้ในแปลงใหญ่  
                                                                                                                              หน่วย : ร้อยละ 

รายการ 
ข้าว ข้าวโพด

เลี้ยงสัตว์ 
มัน

ส าปะหลัง 
อ้อย

โรงงาน 
ปาล์ม
น้ ามัน 

ภาพรวม  

1. การถ่ายทอดความรูด้้านการผลติ 99.70 99.33 98.22 90.00 100.00 98.96 
2. การสร้างความเข้มแข็งกลุม่       
    2.1 การวางแผนบริหารจัดการกลุ่ม 99.11 96.00 98.22 91.67 100.00 98.42 
    2.2 การรวมกลุม่ผลิต 92.89 91.33 90.67 60.83 87.22 90.12 
    2.3 การรวมกลุม่ซื้อปัจจัยการผลิต 92.44 68.00 88.89 68.33 100.00 89.48 
    2.4 การรวมกลุม่จ าหน่ายผลผลิต 87.56 68.00 71.11 60.00 87.22 82.62 
3. การจัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพ 97.56 98.67 88.89 83.33 100.00 96.05 
4. การพัฒนาเกษตรกรเป็น Smart Farmer 65.78 46.67 77.17 30.00 85.00 65.22 
ที่มา : จากการส ารวจ 
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              2) การได้รับการส่งเสริมการปรับปรุงบ ารุงดินในแปลงใหญ่ ในภาพรวม การปรับปรุงบ ารุงดินใน
แปลงใหญ่ของทั้ง 5 ชนิดสินค้า เกษตรกรมากกว่าร้อยละ 70.00 ได้รับการส่งเสริมการปรับปรุงบ ารุงดิน โดย
เกษตรกรร้อยละ 96.24 ได้รับการส่งเสริมการผลิตน้ าหมักชีวภาพ ร้อยละ 94.80 การไถกลบตอซัง งดเผาตอซังพืช  
ร้อยละ 86.47 การส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสด ร้อยละ 86.37 การส่งเสริมการปรับปรุงพ้ืนที่ดินกรด และร้อยละ 
74.76 การส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน ทั้งนี้ เกษตรกรที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการปรับปรุงบ ารุงดิน    
ในแปลงใหญ่ เนื่องจากเป้าหมายแปลงของกรมพัฒนาที่ดินทีส่่งเสริมยังไม่ครอบคลุมทั่วทุกแปลง รวมทั้งเกษตรกรไม่มี
เวลามาเข้าร่วมอบรม เนื่องจากตรงกับฤดูกาลเพาะปลูกของเกษตรกร รายละเอียดในแต่ละสินค้า ดังนี้ (ตารางที่ 4.7) 
                    2.1) สินค้าข้าว เกษตรกรร้อยละ 98.52 ได้รับการส่งเสริมการไถกลบตอซัง งดเผาตอซังพืช 
ร้อยละ 90.37 การส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสด ร้อยละ 85.93 การส่งเสริมการปรับปรุงพ้ืนที่ดินกรด ร้อยละ 73.33 
การส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน และร้อยละ 97.85 การส่งเสริมการผลิตน้ าหมักชีวภาพ  
                    2.2) สินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เกษตรกรร้อยละ 96.67 ได้รับการส่งเสริมการไถกลบตอซัง    
งดเผาตอซังพืช  ร้อยละ 82.00 การส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสด ร้อยละ 88.67 การส่งเสริมการปรับปรุงพ้ืนที่ดินกรด 
ร้อยละ 91.33 การส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน และร้อยละ 95.33 การส่งเสริมการผลิตน้ าหมักชีวภาพ  
                    2.3) สินค้ามันส าปะหลัง เกษตรกรร้อยละ 77.33 ได้รับการส่งเสริมการไถกลบตอซัง งดเผาตอซังพืช  
ร้อยละ 85.78 การส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสด ร้อยละ 87.11 การส่งเสริมการปรับปรุงพ้ืนที่ดินกรด ร้อยละ 80.00 
การส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน และร้อยละ 93.33 การส่งเสริมการผลิตน้ าหมักชีวภาพ 
                    2.4) สินค้าอ้อยโรงงาน เกษตรกรร้อยละ 83.33 ได้รับการส่งเสริมการไถกลบตอซัง งดเผาตอซังพืช  
ร้อยละ 76.67 การส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสด ร้อยละ 75.83 การส่งเสริมการปรับปรุงพ้ืนที่ดินกรด ร้อยละ 69.17 
การส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน และร้อยละ 87.50 การส่งเสริมการผลิตน้ าหมักชีวภาพ 
                   2.5) สินค้าปาล์มน้ ามัน เกษตรกรร้อยละ 68.33 การส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสด ร้อยละ 93.89 
การส่งเสริมการปรับปรุงพ้ืนที่ดินกรด ร้อยละ 68.89 การส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน และร้อยละ 94.44 
การส่งเสริมการผลิตน้ าหมักชีวภาพ  

ตารางที่ 4.7 การปรับปรุงบ ารุงดินในแปลงใหญ ่
                                                                                                                            หน่วย : ร้อยละ 

รายการ 
ข้าว ข้าวโพด 

เลี้ยงสัตว์ 
มัน 

ส าปะหลัง 
อ้อย 

โรงงาน 
ปาล์ม 
น้ ามัน 

   ภาพรวม    

1. ไถกลบตอซัง งดเผาตอซังพืช1/ 98.52 96.67 77.33 83.33 - 94.80 

2. การปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบ ารุงดิน 90.37 82.00 85.78 76.67 68.33 86.47 

3. การปรับปรุงพื้นที่ดินกรด 85.93 88.67 87.11 75.83 93.89 86.37 

4. การผลติปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน 73.33 91.33 80.00 69.17 68.89 74.76 

5. การผลติน้ าหมักชีวภาพ 97.85 95.33 93.33 87.50 94.44 96.24 
ที่มา : จากการส ารวจ 
หมายเหตุ : 1/กิจกรรมการไถกลบตอซังงดเผาตอซังพืช สินค้าปาล์มน้ ามันไม่มีการส่งเสริมจึงไม่น ามาค านวณ 
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    4.2.2 ด้านการเป็นผู้จัดการแปลงของเกษตรกร  
            โครงการมีเป้าหมายการถ่ายโอนภารกิจผู้จัดการแปลงให้เกษตรกรแปลงใหญ่ปี 2560 ซึ่งด าเนินการเข้า
สู่ปีที่ 3 โดยพบว่า ทุกแปลงได้ด าเนินการถ่ายโอนภารกิจให้เกษตรกรแล้วทั้งหมด โดยเกษตรกรที่เป็นผู้จัดการแปลง
บางแปลงเห็นว่า ตนเองยังขาดความพร้อมที่จะเป็นผู้จัดการแปลงได้ เนื่องจากไม่สามารถรวมเกษตรกรสมาชิก    
ได้ทั้งหมด และยังไม่สามารถเชื่อมโยงตลาดได้ ยังต้องการให้เจ้าหน้าภาครัฐช่วยเป็นพ่ีเลี้ยงต่อไป 

    4.2.3 ด้านการสนับสนุนแหล่งน้ า/เครื่องจักรกลทางการเกษตร/ปัจจัยการผลิตในแปลงใหญ่ 
              ในภาพรวมการสนับสนุนปัจจัยการผลิตในด้านต่าง ๆ พบว่า เกษตรกรร้อยละ 28.84 ได้รับการ
สนับสนุนแหล่งน้ าในแปลงใหญ่ ร้อยละ 56.55 ได้รับการส่งเสริมเครื่องจักรกลทางการเกษตร ร้อยละ 93.93 
ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต (ได้รับการสนับสนุนพันธุ์ ร้อยละ 73.14 ได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ 
ทางการเกษตร ร้อยละ 65.93) และร้อยละ 85.04 ได้รับการส่งเสริมแปลงเรียนรู้เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
ทั้งนี้ เกษตรกรที่ไม่ได้รับการสนับสนุนแหล่งน้ า/เครื่องจักรกลทางการเกษตร/ปัจจัยการผลิต  เนื่องจาก
เป้าหมายแปลงของหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการยังไม่ครอบคลุมทั่วทุกแปลง รวมทั้งบางแปลงปริมาณปัจจัยการผลิต 
ที่สนับสนุนไม่เพียงพอต่อจ านวนสมาชิกในแปลงใหญ่ รายละเอียดในแต่ละสินค้า ดังนี้ (ตารางท่ี 4.8) 
             1) สินค้าข้าว เกษตรกรร้อยละ 35.93 ได้รับการสนับสนุนแหล่งน้ าในแปลงใหญ่ ร้อยละ 75.04 
ได้รับการส่งเสริมเครื่องจักรกลทางการเกษตร ร้อยละ 98.15 ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต (ได้รับ       
การสนับสนุนพันธุ์ ร้อยละ 90.72 ได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร ร้อยละ 62.57) และร้อยละ 87.48 
ได้รับการส่งเสริมแปลงเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
             2) สินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เกษตรกรร้อยละ 6.00 ได้รับการสนับสนุนแหล่งน้ าในแปลงใหญ่ ร้อยละ 10.00 
ได้รับการส่งเสริมเครื่องจักรกลทางการเกษตร ร้อยละ 72.67 ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต (ได้รับ       
การสนับสนุนพันธุ์ ร้อยละ 30.67 ได้รับการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ทางการเกษตร ร้อยละ 58.00) และ        
ร้อยละ 63.33 ได้รับการส่งเสริมแปลงเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
             3) สินค้ามันส าปะหลัง เกษตรกรร้อยละ 12.00 ได้รับการสนับสนุนแหล่งน้ าในแปลงใหญ่ ร้อยละ 
35.11 ได้รับการส่งเสริมเครื่องจักรกลทางการเกษตร ร้อยละ 90.67 ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต (ได้รับ       
การสนับสนุนพันธุ์ ร้อยละ 49.51 ได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร ร้อยละ 68.63) และร้อยละ 88.44 
ได้รับการส่งเสริมแปลงเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
             4) สินค้าอ้อยโรงงาน เกษตรกรร้อยละ 19.17 ได้รับการสนับสนุนแหล่งน้ าในแปลงใหญ่ เกษตรกร
ร้อยละ 8.33 ได้รับการส่งเสริมเครื่องจักรกลทางการเกษตร ร้อยละ 83.33 ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต 
(ได้รับการสนับสนุนพันธุ์ ร้อยละ 41.67 ได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร ร้อยละ 80.00) และ
ร้อยละ 70.00 ได้รับการส่งเสริมแปลงเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
             5) สินค้าปาล์มน้ ามัน เกษตรกรร้อยละ 22.22 ได้รับการสนับสนุนแหล่งน้ าในแปลงใหญ่ ร้อยละ 15.56 
ได้รับการส่งเสริมเครื่องจักรกลทางการเกษตร ร้อยละ 91.11 ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต (ได้รับ       
การสนับสนุนพันธุ์ ร้อยละ 27.22 ได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร ร้อยละ 85.00) และ ร้อยละ 90.56 
ได้รับการส่งเสริมแปลงเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  
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ตารางที่ 4.8 การสนับสนุนแหล่งน้ า/เครื่องจักรกลทางการเกษตร/ปัจจัยการผลิต/แปลงเรียนรู้ในแปลงใหญ่ 
                                                                                                                           หน่วย : ร้อยละ 

รายการ 
ข้าว ข้าวโพด

เลี้ยงสัตว์ 
มัน

ส าปะหลัง 
อ้อย 

โรงงาน 
ปาล์ม 
น้ ามัน 

     ภาพรวม 

1. แหล่งน้ าในแปลงใหญ ่ 35.93 6.00 12.00 19.17 22.22 28.84 

2. เครื่องจักรกลทางการเกษตร 75.04 10.00 35.11 8.33 15.56 56.55 
3. ปัจจยัการผลติ/วสัดุการเกษตร 98.15 72.67 90.67 83.33 91.11 93.93 
    3.1 พันธุ์พืช 90.72 30.67 49.51 41.67 27.22 73.14 
    3.2 วัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร 62.57 58.00 68.63 80.00 85.00 65.93 
4.  ส่งเสริมแปลงเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 87.48 63.33 88.44 70.00 90.56 85.04 

ที่มา : จากการส ารวจ 

    4.2.4 ด้านการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร และการเชื่อมโยงตลาด 
            ในภาพรวมการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและการเชื่อมโยงตลาด พบว่า เกษตรกรร้อยละ 83.41 ได้รับ     
การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพเพ่ือการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ร้อยละ 56.94 การสร้างมูลค่าเพ่ิม/แปรรูป 
ร้อยละ 85.43 การส่งเสริมความรู้การพัฒนาตลาด และมีแปลงใหญ่ร้อยละ 57.04 ที่ได้ท าข้อตกลงซื้อขายผลผลิต
ร่วมกัน ทั้งนี้ เกษตรกรที่ไม่ได้รับการส่งเสริม เนื่องจากเกษตรกรไม่มีเวลามาเข้าร่วมอบรม ติดภารกิจในการท า
การเกษตรของตนเอง ในส่วนการสร้างมูลค่าเพ่ิม/แปรรูป สินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส าปะหลัง อ้อยโรงงาน และ
ปาล์มน้ ามัน เกษตรกรไม่นิยมน ามาแปรรูป ส่วนใหญ่จ าหน่ายในรูปผลผลิตซึ่งมีความสะดวก และได้รับเงินที่รวดเร็ว
กว่า ด้านการท าข้อตกลงซื้อขายผลผลิตร่วมกัน พบว่า แปลงใหญ่ที่ไม่ได้ท าข้อตกลงในปี 2563 เนื่องจากการ
เชื่อมโยงตลอด 2 ปีที่ผ่านมาไม่เห็นผลที่เป็นรูปธรรม ในปีนี้จึงไม่มีการด าเนินการ เป็นเพียงการแนะน าส่งเสริมเท่านั้น 
(ตารางที่ 4.9) 
            1) สินค้าข้าว เกษตรกรร้อยละ 92.37 ได้รับการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพเพ่ือการรับรองมาตรฐาน
สินค้าเกษตร ร้อยละ 70.74 การสร้างมูลค่าเพ่ิม/แปรรูป ร้อยละ 84.07 การส่งเสริมความรู้การพัฒนาตลาด และมี
แปลงใหญ่ร้อยละ 63.33 ที่ได้ท าข้อตกลงซื้อขายผลผลิตร่วมกันแล้ว 
          2) สินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เกษตรกรร้อยละ 79.33 ได้รับการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพเพ่ือการรับรอง
มาตรฐานสินค้าเกษตร ร้อยละ 44.00 การสร้างมูลค่าเพ่ิม/แปรรูป ร้อยละ 94.00 การส่งเสริมความรู้           
การพัฒนาตลาด และมีแปลงใหญ่ร้อยละ 30.00  ที่ได้ท าข้อตกลงซื้อขายผลผลิตร่วมกันแล้ว 
             3) สินค้ามันส าปะหลัง เกษตรกรร้อยละ 55.56 ได้รับการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพเพ่ือการ
รับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ร้อยละ 34.67 การสร้างมูลค่าเพ่ิม/แปรรูป ร้อยละ 84.00 การส่งเสริมความรู้การ
พัฒนาตลาด และมีแปลงใหญ่ร้อยละ 46.67 ที่ได้ท าข้อตกลงซื้อขายผลผลิตร่วมกันแล้ว     
    4) สินค้าอ้อยโรงงาน เกษตรกรร้อยละ 51.67 ได้รับการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพเพ่ือการรับรอง
มาตรฐานสินค้าเกษตร ร้อยละ 20.83 การสร้างมูลค่าเพ่ิม/แปรรูป ร้อยละ 71.67 การส่งเสริมความรู้การพัฒนาตลาด 
และมีแปลงใหญร่้อยละ 37.50 ที่ได้ท าข้อตกลงซื้อขายผลผลิตร่วมกันแล้ว 
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     5) สินค้าปาล์มน้ ามัน เกษตรกรร้อยละ 75.56 ได้รับการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพเพ่ือการรับรอง
มาตรฐานสินค้าเกษตร ร้อยละ 16.11 การสร้างมูลค่าเพ่ิม/แปรรูป ร้อยละ 99.44 การส่งเสริมความรู้การพัฒนาตลาด 
และมีแปลงใหญร่้อยละ 58.33 ที่ได้ท าข้อตกลงซื้อขายผลผลิตร่วมกันแล้ว  

ตารางที่ 4.9 การยกระดับมาตรฐาน เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร การพัฒนาตลาด และการท าข้อตกลงซื้อขาย 
              ผลผลิตร่วมกันในแปลงใหญ่ 

                                                                                                 หนว่ย : ร้อยละ 

รายการ 
ข้าว ข้าวโพด 

เลี้ยงสัตว์ 
มัน 

ส าปะหลัง 
อ้อย 

โรงงาน 
ปาล์ม 
น้ ามัน 

   ภาพรวม    

1. การพัฒนาคุณภาพเพื่อการรับรองมาตรฐาน 92.37 79.33 55.56 51.67 75.56 83.41 

2. การสร้างมูลค่าเพิ่ม/แปรรูป   70.74 44.00 34.67 20.83 16.11 56.94 

3. การส่งเสริมความรู้การพัฒนาตลาด 84.07 94.00 84.00 71.67 99.44 85.43 

4. การท าข้อตกลงซื้อขายผลผลิตร่วมกัน (MOU)1/ 63.33 30.00 46.67 37.50 58.33 57.04 
ที่มา : จากการส ารวจ 
หมายเหตุ : 1/การท าข้อตกลงซื้อขายผลผลิตร่วมกัน (MOU) ร้อยละของแปลงใหญ่        

     4.2.5 ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม 
              จากการส่งเสริมการบริหารจัดการกลุ่ม สร้างความเข้มแข็งในกลุ่มแปลงใหญ่ พบว่า กลุ่มมีโครงสร้าง
การบริหารจัดการกลุ่มแปลงใหญ่ที่ชัดเจนกว่าก่อนมีโครงการ โดยมีการจัดตั้งคณะท างานกลุ่มขับเคลื่อน
โครงการฯ โดยทุกแปลงมีการจัดตั้งคณะท างานกลุ่มแล้วทั้งหมด และจากการส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งใน
กลุ่ม ในภาพรวมมีเกษตรกรร้อยละ 98.74 ที่ร่วมวางแผนการผลิตของกลุ่ม ร้อยละ 60.39 ซื้อปัจจัยการผลิต
ร่วมกัน ร้อยละ 60.51 การผลิตร่วมกัน และร้อยละ 40.12 จ าหน่ายผลผลิตร่วมกัน ส่วนเกษตรกรที่เหลืออยู่
ระหว่างการปรับเปลี่ยนและรอแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจนจากกลุ่ม ทั้งนี้ เกษตรกรที่ร่วมท ากิจกรรมการซื้อปัจจัย
การผลิต การผลิตร่วมกัน และการจ าหน่ายผลผลิตร่วมกัน ส่วนใหญ่จะเป็นเกษตรกรสมาชิกในกลุ่มของ
คณะท างานแปลงใหญ่ที่อยู่ในหมู่บ้าน ต าบลเดียวกัน ซึ่งยังไม่ครอบคลุมเกษตรกรที่อยู่ต่างต าบลที่ยังไม่ค่อย
เข้าใจแนวทาง และไม่สะดวกในการด าเนินกิจกรรมกลุ่ม ซึ่งต้องได้รับการส่งเสริมและสร้างความเข้าใจต่อไป 
(ตารางท่ี 4.10) 
             1) สินค้าข้าว เกษตรกรร้อยละ 98.80 ที่ร่วมวางแผนการผลิตของกลุ่ม ร้อยละ 64.58 ซื้อปัจจัยการผลิต
ร่วมกัน ร้อยละ 62.04 มีการผลิตร่วมกัน และร้อยละ 46.53 จ าหน่ายผลผลิตร่วมกัน   
             2) สินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เกษตรกรทั้งหมดได้ร่วมวางแผนการผลิตของกลุ่ม ร้อยละ 49.02         
ซื้อปัจจัยการผลิตร่วมกัน ร้อยละ 52.55 มีการผลิตร่วมกัน และร้อยละ 10.78 จ าหน่ายผลผลิตร่วมกัน 
             3) สินค้ามันส าปะหลัง เกษตรกรร้อยละ 96.38 ที่ร่วมวางแผนการผลิตของกลุ่ม ร้อยละ 54.00        
ซื้อปัจจัยการผลิตร่วมกัน ร้อยละ 59.31 มีการผลิตร่วมกัน และร้อยละ 22.50 จ าหน่ายผลผลิตร่วมกัน 

   4) สินค้าอ้อยโรงงาน  เกษตรกรร้อยละ 99.09 ที่ร่วมวางแผนการผลิตของกลุ่ม ร้อยละ 29.27        
ซื้อปัจจัยการผลิตร่วมกัน ร้อยละ 41.10 มีการผลิตร่วมกัน และร้อยละ 16.67 จ าหน่ายผลผลิตร่วมกัน 
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   5) สินค้าปาล์มน้ ามัน เกษตรกรทั้งหมดร่วมวางแผนการผลิตของกลุ่ม ร้อยละ 67.22 ซื้อปัจจัยการผลิต
ร่วมกัน ร้อยละ 70.06 มีการผลิตร่วมกัน และร้อยละ 54.14 จ าหน่ายผลผลิตร่วมกัน  

ตารางที่ 4.10 การวางแผน การซื้อปัจจัยการผลิต และการจ าหน่ายผลผลิตร่วมกันในแปลงใหญ่ 
หน่วย : ร้อยละ 

รายการ 
ข้าว ข้าวโพด

เลี้ยงสัตว ์
มัน

ส าปะหลัง 
อ้อย

โรงงาน 
ปาล์ม
น้ ามัน 

ภาพรวม  

1. การร่วมวางแผนบริหารจัดการกลุ่ม       
   - ร่วมวางแผน 98.80 100.00 96.38 99.09 100.00 98.74 
   - ไม่ร่วมวางแผน 1.20 - 3.62 0.91 -   1.26 
2. การซ้ือปัจจัยการผลิตร่วมกัน       
   - ร่วมซื้อปัจจัยการผลิต 64.58 49.02 54.00 29.27 67.22 60.39 
   - ไม่ร่วมซื้อปัจจัยการผลิต 35.42 50.98 46.00 70.73 32.78 39.61 
3. การผลิตร่วมกัน       
   - ร่วมผลิต 62.04 52.55 59.31 41.10 70.06 60.51 
   - ไม่ร่วมผลิต 37.96 47.45 40.69 58.90 29.94 39.49 
4. การจ าหน่ายผลผลิตร่วมกัน       
   - จ าหน่วยร่วมกับกลุ่ม 46.53 10.78 22.50 16.67 54.14 40.12 
   - ไม่จ าหน่ายร่วมกับกลุ่ม 53.47 89.22 77.50 83.33 45.86 59.88 
ที่มา : จากการส ารวจ 

4.3 ผลกระทบ (Effects) 
   การพิจารณาผลกระทบ (Effect) ในการประเมินครั้งนี้มีเนื้อหาประกอบด้วย การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ การผลิตและรายได้ของเกษตรกรในแปลงใหญ่ มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ          
ใน 5 สินค้าแปลงใหญ่ ด้านสังคม ได้แก่ ระบบเงินทุนหมุนเวียน คู่ค้าทางธุรกิจซื้อขายผลผลิตร่วมกัน ช่องทาง
และโอกาสทางธุรกิจที่เพ่ิมขึ้น การจ าหน่ายกับภาคเอกชน/ภาครัฐที่ท าข้อตกลงร่วมกันไว้ การซื้อปัจจัย       
การผลิตที่ถูกลง ด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การลดการใช้สารเคมีที่กระทบสิ่งแวดล้อม การหมุนเวียนสิ่งของเหลือใช้
น ากลับมาใช้ใหม่ รายละเอียด ดังนี้  

     4.3.1 การน าองค์ความรู้/ปัจจัยการผลิตไปปฏิบัติ 
    1) การน าองค์ความรู้ไปปฏิบัติ 
     จากการส่งเสริมของหน่วยงานต่าง ๆ ในการถ่ายทอดความรู้ เกษตรกรส่วนใหญ่น าความรู้ไป
ปฏิบัติมากกว่า ร้อยละ 70.00 คือ องค์ความรู้ด้านการผลิต ร้อยละ 98.62 และการจัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพ 
ร้อยละ 75.06 องค์ความรู้ที่มีการน าไปปฏิบัติมากกว่าร้อยละ 50 คือ การพัฒนาคุณภาพเพ่ือการรับรอง
มาตรฐานสินค้าเกษตร ร้อยละ 68.69 การพัฒนาด้านการตลาด ร้อยละ 58.96 ส่วนเกษตรกรที่ยังไม่น าองค์
ความรู้ไปปฏิบัติ เนื่องจากเกษตรกรเลือกองค์ความรู้ที่ตนเองสนใจและเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ไปปฏิบัติเท่านั้น 
รวมทั้งรอการปรับใช้ในฤดูกาลผลิตต่อไป  
     ทั้งนี้ องค์ความรู้การสร้างมูลค่าเพ่ิม/แปรรูป ยังมีการน าไปปฏิบัติค่อนข้างน้อย เพียงร้อยละ 22.86 
เนื่องจากสินค้าที่กลุ่มเกษตรกรผลิตส่วนใหญ่ขายในรูปของผลผลิต ให้กับผู้ประกอบการภาคเอกชน     
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มากกว่าการแปรรูปผลผลิตขายในกลุ่ม เกษตรกรจึงไม่ค่อยสนใจน าไปปฏิบัติเท่าที่ควร รายละเอียดในแต่ละ
ชนิดสินค้า ดังนี้ (ตารางที่ 4.11) 
                1.1) สินค้าข้าว มีเกษตรกรน าองค์ความรู้ด้านการผลิตไปปฏิบัติ ร้อยละ 99.63 การพัฒนา
คุณภาพเพ่ือการรับรองมาตรฐาน ร้อยละ 80.15 การพัฒนาด้านการตลาด ร้อยละ 59.63 การจัดท าบัญชี
ต้นทุนอาชีพ ร้อยละ 79.40 และการสร้างมูลค่าเพ่ิม/แปรรูป ร้อยละ 30.59 
                 1.2) สินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีเกษตรกรน าองค์ความรู้ด้านการผลิตไปปฏิบัติ ร้อยละ 99.33 
การพัฒนาคุณภาพเพ่ือการรับรองมาตรฐาน ร้อยละ 60.00 การพัฒนาด้านการตลาด ร้อยละ 51.33 การจัดท า
บัญชีต้นทุนอาชีพ ร้อยละ 70.00 และการสร้างมูลค่าเพ่ิม/แปรรูป ร้อยละ 8.00 
                 1.3) สินค้ามันส าปะหลัง มีเกษตรกรน าองค์ความรู้ด้านการผลิตไปปฏิบัติ ร้อยละ 97.33      
การพัฒนาคุณภาพเพ่ือการรับรองมาตรฐาน ร้อยละ 34.67 การพัฒนาด้านการตลาด ร้อยละ 45.33 การจัดท า
บัญชีต้นทุนอาชีพ ร้อยละ 61.33 และการสร้างมูลค่าเพ่ิม/แปรรูป ร้อยละ 6.22 
     1.4) สินค้าอ้อยโรงงาน มีเกษตรกรน าองค์ความรู้ด้านการผลิตไปปฏิบัติ ร้อยละ 87.50         
การพัฒนาคุณภาพเพ่ือการรับรองมาตรฐาน ร้อยละ 35.00 การพัฒนาด้านการตลาด ร้อยละ 52.50 การจัดท า
บัญชีต้นทุนอาชีพ ร้อยละ 50.83 และการสร้างมูลค่าเพ่ิม/แปรรูป ร้อยละ 6.67 
                1.5) สินค้าปาล์มน้ ามัน มีเกษตรกรน าองค์ความรู้ด้านการผลิตไปปฏิบัติ ร้อยละ 99.44        
การพัฒนาคุณภาพเพ่ือการรับรองมาตรฐาน ร้อยละ 55.00 การพัฒนาด้านการตลาด ร้อยละ 81.67 การจัดท า
บัญชีต้นทุนอาชีพ ร้อยละ 80.00 และการสร้างมูลค่าเพ่ิม/แปรรูป ร้อยละ 8.89  

ตารางท่ี 4.11  การน าองค์ความรู้ไปปฏิบัติของเกษตรกรแปลงใหญ่ปี 2560 
                                                                                                                หน่วย : ร้อยละ 
รายการ ข้าว ข้าวโพดเลีย้งสตัว ์ มันส าปะหลัง อ้อยโรงงาน ปาล์มน้ ามัน ภาพรวม 

1. องค์ความรู้ด้านการผลติ 99.63 99.33 97.33 87.50 99.44   98.62 
2. การพัฒนาคณุภาพเพื่อรับรองมาตรฐาน 80.15 60.00 34.67 35.00 55.00 68.69 
3. การพัฒนาด้านการตลาด 59.63 51.33 45.33 52.50 81.67 58.96 
4. การจัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพ 79.40 70.00 61.33 50.83 80.00 75.06 
5. การสร้างมลูค่าเพิม่/แปรรูป 30.59 8.00 6.22 6.67  8.89  22.86 
ที่มา : จากการส ารวจ 

     2) การน าปัจจัยการผลิตไปใช้ประโยชน์ 
      จากการส่งเสริมของหน่วยงานต่าง ๆ ในการสนับสนุนปัจจัยการผลิต เกษตรกรส่วนใหญ่น าปัจจัย
การผลิตไปใช้ประโยชน์มากว่าร้อยละ 70.00 คือ การปรับปรุงคุณภาพดิน ร้อยละ 98.32 ปัจจัยการผลิต/     
วัสดุการเกษตร ร้อยละ 93.29 และใช้ประโยชน์ในแปลงเรียนรู้เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ร้อยละ 79.46       
ส่วนเกษตรกรที่ยังไม่น าปัจจัยการผลิตไปใช้ประโยชน์ เนื่องจากบางแปลงปัจจัยการผลิตมาช้ากว่าฤดูกาลเพาะปลูก 
จึงไม่ทันใช้ในปีเพาะปลูกนี้ รวมทั้งปริมาณปัจจัยการผลิตที่สนับสนุนไม่เพียงพอต่อจ านวนสมาชิกในแปลงใหญ่ 
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      ทั้งนี้ การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ าในแปลงใหญ่ และเครื่องจักรกลทางการเกษตร ยังมีการน าไปใช้
ประโยชน์ค่อนข้างน้อย เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการพัฒนาแหล่งน้ าในแปลงใหญ่ จึงไม่ครอบคลุม
ทั้ง 1,740 แปลง ส่วนการใช้ประโยชน์จากเครื่องจักรกลทางการเกษตรมีน้อย เนื่องจากจ านวนมีจ านวนจ ากัด   
ไม่เพียงพอกับความต้องการ นอกจากนี้ยัง พบว่าเครื่องจักรกลทางการเกษตรบางชนิดไม่เหมาะสมกับสภาพ
พ้ืนทีใ่นกลุ่มแปลงใหญ่ รายละเอียดในแต่ละสินค้า ดังนี้ (ตารางท่ี 4.12) 
                   2.1) สินค้าข้าว มีเกษตรกรใช้ประโยชน์แหล่งน้ าในแปลงใหญ่ ร้อยละ 25.93 ใช้ประโยชน์
เครื่องจักรกลทางการเกษตร ร้อยละ 73.93 ใช้ประโยชน์ปัจจัยการผลิต ร้อยละ 97.78 (ใช้ประโยชน์พันธุ์พืช/
พันธุ์สัตว์ ร้อยละ 86.59 ใช้ประโยชน์วัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร ร้อยละ 61.41) การปรับปรุงคุณภาพดิน ร้อยละ 98.89 
และใช้ประโยชน์แปลงเรียนรู้เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ร้อยละ 84.00 
    2.2) สินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีเกษตรกรใช้ประโยชน์แหล่งน้ าในแปลงใหญ่เพียงร้อยละ 6.00 
ใช้ประโยชน์เครื่องจักรกลทางการเกษตร ร้อยละ 4.00 ใช้ประโยชน์ปัจจัยการผลิต ร้อยละ 72.67 (ใช้ประโยชน์
พันธุ์พืช/พันธุ์สัตว์ ร้อยละ 62.39 ใช้ประโยชน์วัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร ร้อยละ 68.81) การปรับปรุงคุณภาพดิน 
ร้อยละ 96.00 และใช้ประโยชน์แปลงเรียนรู้เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ร้อยละ 56.67  
            2.3) สินค้ามันส าปะหลัง มีเกษตรกรใช้ประโยชน์แหล่งน้ าในแปลงใหญ่เพียงร้อยละ 5.33      
ใช้ประโยชน์เครื่องจักรกลทางการเกษตร ร้อยละ 17.78 ใช้ประโยชน์ปัจจัยการผลิต ร้อยละ 88.00 (ใช้ประโยชน์
พันธุ์พืช/พันธุ์สัตว์ ร้อยละ 44.89 ใช้ประโยชน์วัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร ร้อยละ 55.11) การปรับปรุงคุณภาพดิน 
ร้อยละ 97.78 และใช้ประโยชน์แปลงเรียนรู้เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ร้อยละ 76.44   
                2.4) สินค้าอ้อยโรงงาน มีเกษตรกรใช้ประโยชน์แหล่งน้ าในแปลงใหญ่เพียงร้อยละ 10.83      
ใช้ประโยชน์เครื่องจักรกลทางการเกษตร ร้อยละ 8.33 ใช้ประโยชน์ปัจจัยการผลิต ร้อยละ 83.33 (ใช้ประโยชน์
พันธุ์พืช/พันธุ์สัตว์ ร้อยละ 36.67 ใช้ประโยชน์วัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร ร้อยละ 70.83) การปรับปรุงคุณภาพดิน 
ร้อยละ 93.33 และใช้ประโยชน์แปลงเรียนรู้เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ร้อยละ 62.50 

                   2.5) สินค้าปาล์มน้ ามัน มีเกษตรกรใช้ประโยชน์แหล่งน้ าในแปลงใหญ่เพียงร้อยละ 6.67      
ใช้ประโยชน์เครื่องจักรกลทางการเกษตร ร้อยละ 15.56 ใช้ประโยชน์ปัจจัยการผลิต ร้อยละ 90.00 (ใช้ประโยชน์
พันธุ์พืช/พันธุ์สัตว์ ร้อยละ 17.22 ใช้ประโยชน์วัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร ร้อยละ 86.11) การปรับปรุงคุณภาพดิน 
เกษตรกรทั้งหมดน าไปใช้ประโยชน์ และใช้ประโยชน์แปลงเรียนรู้เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ร้อยละ 79.44  
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ตารางท่ี 4.12 การน าปัจจัยการผลิตไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกรแปลงใหญ่ปี 2560 
                                                                                                                           หน่วย : ร้อยละ 

รายการ ข้าว ข้าวโพดเลีย้งสตัว ์ มันส าปะหลัง อ้อยโรงงาน ปาล์มน้ ามัน ภาพรวม 

1. แหล่งน้ าในแปลงใหญ ่ 25.93 6.00 5.33 10.83 6.67 19.56 
2. เครื่องจักรกลทางการเกษตร 73.93 4.00 17.78 8.33 15.56 53.44 
3. ปัจจยัการผลติ/วสัดุการเกษตร 97.78 72.67 88.00 83.33 90.00 93.29 
    3.1 พันธุ์พืช/พันธุ์สัตว์ 86.59 62.39 44.89 36.67 17.22 71.04 
    3.2.วัสดุอุปการณ์ทางการเกษตร 61.41 68.81 55.11 70.83 86.11 64.01 
4. การปรับปรุงคณุภาพดิน 98.89 96.00 97.78 93.33 100.00 98.32 
5.  ใช้ประโยชนแ์ปลงเรียนรู้ 84.00 56.67 76.44 62.50 79.44 79.46 

ที่มา : จากการส ารวจ 

     4.3.2 ด้านเศรษฐกิจ 
    1) การผลิตและรายได้ของเกษตรกรในแปลงใหญ่ 
               1.1) สินค้าข้าว  
                      (1) ด้านค่าใช้จ่ายการผลิต ในการผลิตข้าวของเกษตรกรมีค่าใช้จ่ายในการผลิตลดลงเฉลี่ย 
676.18 บาทต่อไร่ หรือลดลงร้อยละ 17.63  (ก่อนมีโครงการเฉลี่ย 3,836.42 บาทต่อไร่ หลังมีโครงการลดลง
เหลือ 3,160.24 บาทต่อไร่) เมื่อพิจารณาถึงจ านวนร้อยละของเกษตรกรที่สามารถลดค่าใช้จ่ายดังกล่าว พบว่า
เกษตรกรร้อยละ 91.48 มีค่าใช้จ่ายในการผลิตลดลง ซึ่งเกิดจากการน าองค์ความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติ เช่น การใช้
เมล็ดพันธุ์ลดลง การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และการผลิตปุ๋ยร่วมกัน เป็นต้น 
                           เมื่อพิจารณาค่าใช้จ่ายการผลิตทั้ง 3 ชนิด พบว่า เกษตรกรสามารถลดค่าใช้จ่ายปัจจัย
การผลิตมากที่สุด 378.79 บาทต่อไร่ รองลงมา คือ ค่าพันธุ์ข้าว 202.94 บาทต่อไร่ และค่าจ้างแรงงาน 94.45    
บาทต่อไร่ ตามล าดับ    
                     (2) ด้านผลผลิต หลังเข้าร่วมโครงการเกษตรกรมีผลผลิตต่อหน่วยที่เพ่ิมขึ้น เฉลี่ย 41.37 
กิโลกรัมต่อไร่ หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 8.27 (ก่อนมีโครงการเฉลี่ย 500.46 กิโลกรัมต่อไร่ หลังมีโครงการ เพ่ิมเป็น 
541.83 กิโลกรัมต่อไร่) เมื่อพิจารณาร้อยละของเกษตรกรที่มีผลผลิตต่อไร่เพ่ิมขึ้น พบว่า มีเกษตรกร          
ร้อยละ 49.11 มีผลผลิตต่อหน่วยเพ่ิมขึ้น อันเป็นผลมาจากการน าองค์ความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติ ในการใช้ข้าว
พันธุ์ดีจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ การปลูก และการดูแลที่ถูกวิธีขึ้น แต่ยังต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ เนื่องจาก
เกษตรกรประสบภัยแล้ง ช่วงต้นฤดูเพาะปลูกเดือนมิถุนายน ถึงกรกฎาคม 2562 ปริมาณน้ าฝนไม่เพียงพอ    
ท าให้การเจริญเติบโตของต้นข้าวไม่สมบูรณ์  
                       (3) ด้านราคาจ าหน่าย ราคาที่เกษตรกรขายได้หลังเข้าร่วมโครงการเพ่ิมขึ้นเฉลี่ย 2.08 
บาทต่อกิโลกรัม หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 21.92 (ก่อนมีโครงการเฉลี่ย 9.49 บาทต่อกิโลกรัม หลังมีโครงการเพ่ิม
เป็น 11.57 บาทต่อกิโลกรัม) เป็นผลมาจากการผลิตข้าวที่มีคุณภาพมากขึ้น การปรับเปลี่ยนจากการขาย
ข้าวเปลือกเป็นขายเมล็ดพันธุ์ข้าวเพ่ือจ าหน่าย และการปรับตัวของกลไกราคาตลาดที่เพ่ิมขึ้น 
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                       (4) ด้านผลตอบแทนสุทธิทางการเกษตร หลังเข้าร่วมโครงการรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายใน
การผลิตเพ่ิมขึ้นเฉลี่ย 2,195.78 บาทต่อไร่ (ก่อนมีโครงการเฉลี่ย 912.95 บาทต่อไร่ หลังมีโครงการเพ่ิมเป็น 
3,110.50 บาทต่อไร่ ) เป็นผลมาจากการลดต้นทุน การเพ่ิมผลผลิต และราคาที่ปรับเปลี่ยนเพ่ิมขึ้น        
(ตารางท่ี 4.13 และตารางที่ 4.14) 

ตารางท่ี 4.13 ร้อยละของเกษตรกรที่มีการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายการผลิต ผลผลิตต่อหน่วยสินค้าข้าว 
                                                                                                                        หน่วย : ร้อยละ 

รายการ 
การเปลี่ยนแปลง  

ลดลง เท่าเดิม เพ่ิมขึ้น 

1.ค่าใช้จ่ายการผลิต 91.48 0.59 7.93 

2. ผลผลิตต่อหน่วย 30.96 19.93 49.11 
ที่มา : จากการส ารวจ 

ตารางที่ 4.14 การเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายการผลิต ผลผลิต และผลตอบแทนสุทธิทางการเกษตรสินค้าข้าว 
                                                                                                      หน่วย :  ต่อไร่ 

     รายการ ก่อนโครงการ 
 ปี 2559/60 

หลังโครงการ 
ปี 2562/63 

 ผลต่าง 
(+ -) 

  ร้อยละ 
    (+ -) 

1.  ค่าใช้จ่ายปัจจัยการผลิตท้ังหมด   3,836.42  3,160.24    -676.18    -17.63 
           ค่าวัตถุดิบ (เมล็ดพันธุ์)   502.38    299.44      -202.94  
           ค่าใช้จ่ายปัจจัยการผลิต 1,364.30     985.51      -378.79  
           ค่าจ้างแรงงาน 1,969.74  1,875.29       -94.45  
2. ผลผลิตข้าว1/ (กก./ ไร่)   500.46    541.83        41.37    8.27 
3. ราคาจ าหน่ายผลผลิต1/ ( บ./กก.) 9.49  11.57         2.08       21.92 
4. รายได้ท้ังหมด   4,749.37  6,268.97  1,519.60     
5. ผลตอบแทนสุทธิทางการเกษตร  912.95  3,110.50     2,195.78     

ที่มา : จากการส ารวจ 
หมายเหตุ : 1/ ผลผลิตข้าวเปลือก และราคาจ าหน่ายผลผลิต ณ ความชื้น 15% 

               1.2) สินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
                       (1) ด้านค่าใช้จ่ายการผลิต ในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรมีค่าใช้จ่ายในการผลิต
ลดลงเฉลี่ย 513.97 บาทต่อไร่ หรือลดลงร้อยละ 13.11 (ก่อนมีโครงการเฉลี่ย 3,921.19 บาทต่อไร่ หลังมีโครงการ
ลดลงเหลือ 3,407.22 บาทต่อไร่) ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาถึงจ านวนร้อยละของเกษตรกรที่สามารถลดค่าใช้จ่ายได้ข้างต้น 
พบว่า มีเกษตรกรร้อยละ 86.00 มีค่าใช้จ่ายในการผลิตลดลง ซึ่งเกิดจากการน าองค์ความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติตาม 
เช่น การใช้เมล็ดพันธุ์ลดลง การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และการผลิตปุ๋ยร่วมกัน เป็นต้น 
                            เมื่อพิจารณาค่าใช้จ่ายการผลิตทั้ง 3 ชนิด พบว่า เกษตรกรสามารถลดค่าใช้จ่ายค่าจ้าง
แรงงานมากที่สุด 244.35 บาทต่อไร่ รองลงมา คือ ค่าปัจจัยการผลิต 206.78 บาทต่อไร่ และค่าพันธุ์ 62.84     
บาทต่อไร่ ตามล าดับ 
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                       (2) ด้านผลผลิต หลังเข้าร่วมโครงการเกษตรกรมีผลผลิตต่อหน่วยที่เพ่ิมขึ้น เฉลี่ย 102.68 
กิโลกรัมต่อไร่ หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 11.48 (ก่อนมีโครงการเฉลี่ย 894.34 กิโลกรัมต่อไร่ หลังมีโครงการเพ่ิมเป็น 
997.02 กิโลกรัมต่อไร่) เมื่อพิจารณาร้อยละของเกษตรกรที่มีผลผลิตต่อไร่เพ่ิมข้ึน พบว่า เกษตรกรร้อยละ 52.00    
ที่ผลผลิตต่อหน่วยเพ่ิมขึ้น อันเป็นผลมาจากการใช้พันธุ์ดี การปลูก และดูแลที่ถูกวิธีขึ้น แต่ผลผลิตยังต่ ากว่า   
ค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ เนื่องจากเกษตรกรประสบภัยแล้ง ช่วงต้นฤดูเพาะปลูก เดือนมิถุนายน ถึงกรกฎาคม 
2562 ปริมาณน้ าฝนไม่เพียงพอ ท าให้การเจริญเติบโตของต้นข้าวโพดไม่สมบูรณ์ ผลผลิตที่ได้รับไม่เต็มที่  
                       (3) ด้านราคาจ าหน่าย ราคาที่เกษตรกรขายได้หลังเข้าร่วมโครงการเพ่ิมขึ้นเฉลี่ย 0.37 
บาทต่อกิโลกรัมหรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.31 (ก่อนมีโครงการเฉลี่ย 6.97 บาทต่อกิโลกรัม หลังมีโครงการเพ่ิมเป็น 
7.34 บาทต่อกิโลกรัม) เป็นผลมาจากการผลิตข้าวโพดที่มีคุณภาพเพ่ือการรับรองมาตรฐาน GAP และ        
การปรับตัวของกลไกราคาตลาดที่เพ่ิมข้ึน 
                              (4) ด้านผลตอบแทนสุทธิทางการเกษตร หลังเข้าร่วมโครงการรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย   
ในการผลิตของเกษตรกรเพ่ิมขึ้นเฉลี่ย 1,598.55 บาทต่อไร่ (ก่อนมีโครงการเฉลี่ย 2,312.36 บาทต่อไร่      
หลังมีโครงการเพ่ิมเป็น 3,910.91 บาทต่อไร่) เป็นผลมาจากการลดต้นทุน การเพ่ิมผลผลิต และราคาที่
ปรับเปลี่ยนที่เพ่ิมข้ึน (ตารางท่ี 4.15 และตารางที่ 4.16) 

ตารางที่ 4.15 ร้อยละของเกษตรกรที่มีการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายการผลิต ผลผลิตต่อหน่วยสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
                                                                                                                        หน่วย : ร้อยละ 

รายการ 
การเปลี่ยนแปลง  

ลดลง เท่าเดิม เพ่ิมขึ้น 
1. ค่าใช้จ่ายการผลิต 86.00 1.33 12.67 
2. ผลผลิตต่อหน่วย 33.33 14.67 52.00 
ที่มา : จากการส ารวจ 

ตารางที่ 4.16  การเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายการผลิต ผลผลิต และผลตอบแทนสุทธิทางการเกษตรสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
                                                                                                          หน่วย :  ต่อไร่ 

     รายการ ก่อนโครงการ 
 ปี 2559/60 

หลังโครงการ 
ปี 2562/63 

ผลต่าง 
 (+ -) 

ร้อยละ 
 (+ -) 

1. ค่าใช้จ่ายปัจจัยการผลิตท้ังหมด   3,921.19  3,407.22    -513.97    -13.11 
           ค่าวัตถุดิบ (เมล็ดพันธุ์)   519.60    456.76      -62.84  
           ค่าใช้จ่ายปัจจัยการผลิต 1,332.81     1,126.03      -206.78  
           ค่าจ้างแรงงาน 2,068.78  1,824.43       -244.35  
2. ผลผลิต1/ (กก./ ไร่)   894.34    997.02        102.68    11.48 
3. ราคาจ าหน่ายผลผลิต1/ ( บ./กก.) 6.97  7.34         0.37    5.31 
4. รายได้ท้ังหมด   6,233.55  7,318.13  1,084.58     
5. ผลตอบแทนสุทธิทางการเกษตร  2,312.36  3,910.91     1,598.55     

ที่มา : จากการส ารวจ 
หมายเหตุ : 1/ ผลผลิตข้าวโพดสีเป็นเมล็ด และราคาจ าหน่ายผลผลิต ณ ความชื้น 15% 
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 1.3) สินค้ามันส าปะหลัง  
       (1) ด้านค่าใช้จ่ายการผลิต ในการผลิตมันส าปะหลังของเกษตรกรมีค่าใช้จ่ายในการผลิตลดลง 

เฉลี่ย 652.50 บาทต่อไร่ หรือลดลงร้อยละ 12.52 (ก่อนมีโครงการเฉลี่ย 5,212.95 บาทต่อไร่ หลังมีโครงการลดลง
เหลือ 4,560.45 บาทต่อไร่) ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาถึงจ านวนร้อยละของเกษตรกรที่สามารถลดค่าใช้จ่ายได้ข้างต้น 
พบว่า เกษตรกรร้อยละ 80.00 มีค่าใช้จ่ายในการผลิตลดลง ซึ่งเกิดจากการน าองค์ความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติตาม เช่น    
การใช้ปริมาณพันธุ์ที่เหมาะสม การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และการผลิตปุ๋ยร่วมกัน เป็นต้น 

              เมื่อพิจารณาค่าใช้จ่ายการผลิตทั้ง 3 ชนิด พบว่า เกษตรกรสามารถลดค่าใช้จ่ายค่าพันธุ์
มากที่สุด 222.10 บาทต่อไร่ รองลงมาค่าจ้างแรงงาน 221.61 บาทต่อไร่ และค่าปัจจัยการผลิต 208.79     
บาทต่อไร่ ตามล าดับ 
                        (2) ด้านผลผลิต หลังเข้าร่วมโครงการเกษตรกรมีผลผลิตต่อหน่วยที่เพ่ิมขึ้นเฉลี่ย 394.98 
กิโลกรัมต่อไร่ หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 11.25 (ก่อนมีโครงการเฉลี่ย 3,510.86 กิโลกรัมต่อไร่ หลังมีโครงการเพ่ิมเป็น 
3,905.84 กิโลกรัมต่อไร่ ) เมื่อพิจารณาร้อยละของเกษตรกรที่มีผลผลิตต่อไร่ เพ่ิมขึ้น พบว่า มี เกษตรกร             
ร้อยละ 56.89 ที่ผลผลิตต่อหน่วยเพ่ิมข้ึน อันเป็นผลมาจากการน าองค์ความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติในการใช้พันธุ์ดี      
การปลูก และการดูแลที่ถูกวิธีขึ้น แต่ผลผลิตยังต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ เนื่องจากเกษตรกรประสบภัยแล้ง 
ช่วงต้นฤดูเพาะปลูกเดือนมิถุนายน ถึงกรกฎาคม ปี 2562 ปริมาณน้ าฝนไม่เพียงพอ ท าให้การเจริญเติบโตของ        
ต้นมันส าปะหลังไม่สมบูรณ์ ผลผลิตที่ได้รับไม่เต็มที ่ 
                         (3) ด้านราคาจ าหน่าย ราคาที่เกษตรกรขายได้หลังเข้าร่วมโครงการเพ่ิมขึ้นเฉลี่ย 0.18 
บาทต่อกิโลกรัมหรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 9.38 (ก่อนมีโครงการเฉลี่ย 1.92 บาทต่อกิโลกรัม หลังมีโครงการเพ่ิมเป็น 
2.10 บาทต่อกิโลกรัม) จากการผลิตมันส าปะหลังคุณภาพ และการปรับตัวของกลไกราคาตลาดที่เพ่ิมขึ้น 
                          (4) ด้านผลตอบแทนสุทธิทางการเกษตร รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายในการผลิตของ
เกษตรกรหลังเข้าร่วมโครงการเพ่ิมขึ้นเฉลี่ย 2,113.91 บาทต่อไร่ (ก่อนมีโครงการเฉลี่ย 1,527.90 บาทต่อไร่ 
หลังมีโครงการเพ่ิมเป็น 3,641.81 บาทต่อไร่) ซึ่งเกิดจากผลการลดต้นทุน การเพ่ิมผลผลิต และราคา            
ที่ปรับเปลี่ยนเพิม่ข้ึน (ตารางท่ี 4.17 และตารางท่ี 4.18) 
ตารางท่ี 4.17 ร้อยละของเกษตรกรที่มีการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายการผลิต ผลผลิตต่อหน่วยมันส าปะหลัง 

                                                                                                                        หน่วย : ร้อยละ 

รายการ 
การเปลี่ยนแปลง  

ลดลง เท่าเดิม เพ่ิมขึ้น 
1. ค่าใช้จ่ายการผลิต 80.00 5.78 14.22 
2. ผลผลิตต่อหน่วย 18.22 24.89 56.89 
ที่มา : จากการส ารวจ 
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ตารางที่ 4.18  การเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายการผลิต ผลผลิต และผลตอบแทนสุทธิทางการเกษตรสินค้ามันส าปะหลัง 
                                                                                                       หน่วย :  ต่อไร่ 

     รายการ ก่อนโครงการ 
 ปี 2559/60 

หลังโครงการ 
ปี 2562/63 

 ผลต่าง 
(+ -) 

ร้อยละ 
 (+ -) 

1. ค่าใช้จ่ายปัจจัยการผลิตท้ังหมด   5,212.95  4,560.45    -652.50 -12.52 
           ค่าวัตถุดิบ (พันธุ์มันส าปะหลัง)   930.79    708.69      -222.10  
           ค่าใช้จ่ายปัจจัยการผลิต 1,366.95     1,158.16      -208.79  
           ค่าจ้างแรงงาน 2,915.21  2,693.60       -221.61  
2. ผลผลิต1/ (กก./ ไร่)   3,510.86    3,905.84        394.98    11.25 
3. ราคาจ าหน่ายผลผลิต ( บ./กก.) 1.92  2.10         0.18    9.38 
4. รายได้ท้ังหมด   6,740.85  8,202.26  1,461.41     
5. ผลตอบแทนสุทธิทางการเกษตร  1,527.90  3,641.81     2,113.91     

ที่มา : จากการส ารวจ 
หมายเหตุ : 1/ ผลผลิตหัวมันสด ณ อายุ 10 เดือน 

 1.4) สินค้าอ้อยโรงงาน  
       (1) ด้านค่าใช้จ่ายการผลิต ในการผลิตอ้อยโรงงานของเกษตรกรมีค่าใช้จ่ายในการผลิตลดลง 

เฉลี่ย 1,452.30 บาทต่อไร่ หรือลดลงร้อยละ 13.96 (ก่อนมีโครงการเฉลี่ย 10,405.31 บาทต่อไร่ หลังมีโครงการลดลง
เหลือ 8,953.01 บาทต่อไร่) ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาถึงร้อยละของเกษตรกรที่สามารถลดค่าใช้จ่ายได้ ข้างต้น พบว่า           
มีเกษตรกรร้อยละ 71.67 มีค่าใช้จ่ายในการผลิตลดลง ซึ่งเกิดจากการน าองค์ความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติตาม เช่น การใช้
ปริมาณพันธุ์ที่เหมาะสม การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และการผลิตปุ๋ยร่วมกัน เป็นต้น 

             เมื่อพิจารณาค่าใช้จ่ายการผลิตทั้ง 3 ชนิด พบว่า เกษตรกรสามารถลดค่าใช้จ่ายจ้างแรงงาน
มากท่ีสุด 923.06 บาทต่อไร่ รองลงมา คือ ค่าพันธุ์ปลูกซ่อม 383.34 บาทต่อไร่ และค่าปัจจัยการผลิต 145.90      
บาทต่อไร่ ตามล าดับ 
                            (2) ด้านผลผลิต เกษตรกรมีผลผลิตต่อหน่วยที่เพ่ิมขึ้นหลังเข้าร่วมโครงการเฉลี่ย 1,048.01 
กิโลกรัมต่อไร่ หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.59 (ก่อนมีโครงการเฉลี่ย 12,204.13 กิโลกรัมต่อไร่ หลังมีโครงการเพ่ิมเป็น 
13,252.14 กิโลกรัมต่อไร่) เมื่อพิจารณาร้อยละของเกษตรกรที่มีผลผลิตต่อไร่เพ่ิมขึ้น พบว่า เกษตรกรร้อยละ 56.67 
มีผลผลิตต่อหน่วยเพ่ิมขึ้น จากการน าองค์ความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติในการใช้พันธุ์ดี การปลูก และการดูแลที่ถูกวิธีขึ้น 
แต่ผลผลิตยังต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ เนื่องจากเกษตรกรประสบภัยแล้ง ปริมาณน้ าฝนไม่เพียงพอในช่วง
เพาะปลูก ท าให้การเจริญเติบโตของต้นอ้อยไม่สมบูรณ์ ผลผลิตที่ได้รับจึงไม่เต็มที ่
                      (3) ด้านราคาจ าหน่าย ราคาท่ีเกษตรกรขายได้หลังเข้าร่วมโครงการลดลงเฉลี่ย 91.46 บาท
ต่อตัน หรือลดลงร้อยละ 10.12 (ก่อนมีโครงการเฉลี่ย 904.13 บาทต่อตัน หลังมีโครงการลดลงเป็น 812.67 
บาทต่อตัน) จากการปรับตัวของกลไกราคาตลาดที่ลดลง ทั้งนี้เกษตรกรมีการผลิตอ้อยที่มีคุณภาพน้ าตาลที่ดีข้ึน 
Commercial Cane Sugar : (C.C.S.) เพ่ิมขึ้น 0.07  (ก่อนมีโครงการ 11.66 หลังมีโครงการเพ่ิมขึ้นเป็น 11.73) 
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                      (4) ด้านผลตอบแทนสุทธิทางการเกษตร รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายในการผลิตของเกษตรกร
หลังเข้าร่วมโครงการเพ่ิมข้ึนเฉลี่ย 1,187.80 บาทต่อไร่ (ก่อนมีโครงการเฉลี่ย 628.81 บาทต่อไร่ หลังมีโครงการ  
เพ่ิมเป็น 1,816.61 บาทต่อไร่) ซึ่งเป็นผลมาจากผลการลดต้นทุน และการเพ่ิมผลผลิต (ตารางที่ 4.19 และ ตารางที่ 4.20) 

ตารางที่ 4.19 ร้อยละของเกษตรกรที่มีการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายการผลิต ผลผลิตต่อหน่วยสินค้าอ้อยโรงงาน 
                                                                                                                        หน่วย : ร้อยละ 

รายการ 
การเปลี่ยนแปลง  

ลดลง เท่าเดิม เพ่ิมขึ้น 
1. ค่าใช้จ่ายการผลิต 71.67 12.50 19.00 
2. ผลผลิตต่อหน่วย 31.67 11.66 56.67 
ที่มา : จากการส ารวจ 

ตารางที่ 4.20  การเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายการผลิต ผลผลิต และผลตอบแทนสุทธิทางการเกษตรสินค้าอ้อยโรงงาน 
                                                                                                        หน่วย :  ต่อไร่ 

     รายการ ก่อนโครงการ 
 ปี 2559/60 

หลังโครงการ 
ปี 2562/63 

 ผลต่าง 
(+ -) 

ร้อยละ 
 (+ -) 

1. ค่าใช้จ่ายปัจจัยการผลิตท้ังหมด   10,405.31  8,953.01    -1,452.30  -13.96 
           ค่าวัตถุดิบ (พันธุ์อ้อยโรงงาน)   2,295.68    1,912.34      -383.34  
           ค่าใช้จ่ายปัจจัยการผลิต 2,285.73     2,139.83      -145.90  
           ค่าจ้างแรงงาน 5,823.90  4,900.84       -923.06  
2. ผลผลิต (กก./ ไร่)   12,204.13    13,252.14        1,048.01   8.59 
3. ราคาจ าหน่ายผลผลิต1/ ( บ./ตัน) 904.13  812.67         -91.46   -10.12  
   Commercial Cane Sugar : (C.C.S.) 11.66  11.73  0.07  
4. รายได้ท้ังหมด   11,034.12  10,769.62  -264.50     
5. ผลตอบแทนสุทธิทางการเกษตร    628.81  1,816.61     1,187.80     

ที่มา : จากการส ารวจ 

               1.5) สินค้าปาล์มน้ ามัน  
            (1) ด้านค่าใช้จ่ายการผลิต ในการผลิตปาล์มน้ ามันของเกษตรกรมีค่าใช้จ่ายในการผลิตลดลง 

เฉลี่ย 570.02 บาทต่อไร่ หรือลดลงร้อยละ 10.12 (ก่อนมีโครงการเฉลี่ย 5,635.37 บาทต่อไร่ หลังมีโครงการลดลง
เหลือ 5,065.35 บาทต่อไร่) เมื่อพิจารณาถึงร้อยละของเกษตรกรที่สามารถลดค่าใช้จ่ายได้ข้างต้น พบว่า             
มีเกษตรกรร้อยละ 52.22 มีค่าใช้จ่ายในการผลิตลดลง ซึ่งเกิดจากการน าองค์ความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติ เช่น การใช้
ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และการผลิตปุ๋ยร่วมกัน เป็นต้น 

                    เมื่อพิจารณาค่าใช้จ่ายการผลิตทั้ง 3 ชนิด พบว่า เกษตรกรลดค่าใช้จ่ายปัจจัยการผลิต
มากที่สุด 384.16 บาทต่อไร่ รองลงมาค่าจ้างแรงงาน 183.94 บาทต่อไร่ และค่าพันธุ์ปลูกซ่อม 1.92 บาทต่อไร่ 
ตามล าดับ 
                            (2) ด้านผลผลิต เกษตรกรมีผลผลิตต่อหน่วยที่เพ่ิมขึ้นหลังเข้าร่วมโครงการเฉลี่ย 395.32 
กิโลกรัมต่อไร่ หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 12.97 (ก่อนมีโครงการเฉลี่ย 3,047.78 กิโลกรัมต่อไร่ หลังมีโครงการ      
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เพ่ิมเป็น 3,443.10 กิโลกรัมต่อไร่) เมื่อพิจารณาร้อยละของเกษตรกรที่มีผลผลิตต่อไร่เพิ่มข้ึน พบว่า มีเกษตรกร
ร้อยละ 61.67 ที่ผลผลิตต่อหน่วยเพ่ิมขึ้น จากการน าองค์ความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติในการใช้พันธุ์ดี การปลูก และ
ดูแลที่ถูกวิธีขึ้น แต่ผลผลิตยังต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ เนื่องจากเกษตรกรประสบภัยแล้งช่วงการเพาะปลูก 
ปริมาณน้ าฝนไม่เพียงพอในช่วงเพาะปลูก ท าให้การเจริญเติบโตไม่สมบูรณ์ ผลผลิตที่ได้รับจึงไม่เต็มที ่  
                       (3) ด้านราคาจ าหน่าย ราคาที่เกษตรกรขายได้หลังเข้าร่วมโครงการลดลงเฉลี่ย 0.04 บาทต่อกิโลกรัม 
หรือลดลงร้อยละ 1.28 (ก่อนมีโครงการเฉลี่ย 3.13 บาทต่อกิโลกรัม หลังมีโครงการลดลงเป็น 3.09            
บาทต่อกิโลกรัม) จากการปรับตัวของกลไกราคาตลาดที่ลดลง 
                       (4) ด้านผลตอบแทนสุทธิทางการเกษตร รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายในการผลิตของเกษตรกร
หลังเข้าร่วมโครงการเพ่ิมขึ้นเฉลี่ย  1,669.65 บาทต่อไร่  (ก่อนมี โครงการเฉลี่ย 3,904.18 บาทต่อไร่             
หลังมีโครงการเพ่ิมเป็น 5,573.83 บาทต่อไร่) จากการลดต้นทุน และเพ่ิมผลผลิต (ตารางที่ 4.21 และตารางที่ 4.22) 

ตารางที่ 4.21 ร้อยละของเกษตรกรที่มีการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายการผลิต ผลผลิตต่อหน่วยสินค้าปาล์มน้ ามัน 
                                                                                                                        หน่วย : ร้อยละ 

รายการ 
การเปลี่ยนแปลง  

ลดลง เท่าเดิม เพ่ิมขึ้น 

1. ค่าใช้จ่ายการผลิต 52.22 11.11 36.67 

2. ผลผลิตต่อหน่วย 16.66 21.67 61.67 
ที่มา : จากการส ารวจ 

ตารางที่ 4.22  การเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายการผลิต ผลผลิต และผลตอบแทนสุทธิทางการเกษตรสินค้าปาล์มน้ ามัน 
                                                                                                         หน่วย :  ต่อไร่ 

     รายการ ก่อนโครงการ 
 ปี 2559/60 

หลังโครงการ 
ปี 2562/63 

 ผลต่าง 
(+ -) 

  ร้อยละ 
    (+ -) 

1. ค่าใช้จ่ายปัจจัยการผลิตท้ังหมด   5,635.37  5,065.35    -570.02  -10.12 
           ค่าวัตถุดิบ (พันธุ์ปาล์มปลูกซ่อม)   262.35  260.43      -1.92  
           ค่าใช้จ่ายปัจจัยการผลิต 2,825.82     2,441.66      -384.16  
           ค่าจ้างแรงงาน 2,547.20  2,363.26       -183.94  
2. ผลผลิต (กก./ ไร่)   3,047.78    3,443.10        395.32  12.97 
3. ราคาจ าหน่ายผลผลิต1/ ( บ./กก.) 3.13  3.09         -0.04    -1.28 
4. รายได้ท้ังหมด   9,539.55  10,639.18  1,099.63     
5. ผลตอบแทนสุทธิทางการเกษตร  3,904.18   5,573.83     1,669.65     

ที่มา : จากการส ารวจ 

             2) มูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตรแปลงใหญ่ปี 2560  
                การสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร จากการลดต้นทุนการผลิตและการเพ่ิมผลผลิตของแปลงใหญ่ ปี 2560 
(ปีที่ 3) ใน 5 ชนิดสินค้า พบว่า สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม รวม 2,053.34 ล้านบาท โดยสินค้าข้าวสามารถสร้าง
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มูลค่าเพ่ิมในแปลงใหญ่ปี 2560 ได้มากที่สุด รองลงมา คือ มันส าปะหลัง ปาล์มน้ ามัน อ้อยโรงงาน และข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ ตามล าดับ รายละเอียดการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตรในแต่ละชนิด ดังนี้ (ตารางที่ 4.23) 
                      2.1) สินค้าข้าว สร้างมูลค่าเพ่ิมรวม 1,351.64 ล้านบาท จากมูลค่าเพ่ิมการลดค่าใช้จ่าย     
การผลิต 791.42 ล้านบาท และมูลค่าเพ่ิมการเพิ่มผลผลิต 560.22 ล้านบาท 
                     2.2) สินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สร้างมูลค่าเพ่ิมรวม 114.58 ล้านบาท จากมูลค่าเพ่ิมการลด
ค่าใช้จ่ายการผลิต 46.46 ล้านบาท และมูลค่าเพ่ิมการเพิ่มผลผลิต 68.12 ล้านบาท 
                   2.3) สินค้ามันส าปะหลัง สร้างมูลค่าเพ่ิมรวม 268.82 ล้านบาท จากมูลค่าเพ่ิมการลด
ค่าใช้จ่ายการผลิต 118.36 ล้านบาท และมูลค่าเพ่ิมการเพิ่มผลผลิต 150.46 ล้านบาท 
           2.4) สินค้าอ้อยโรงงาน สร้างมูลค่าเพ่ิมรวม 132.64 ล้านบาท จากมูลค่าเพ่ิมการลดค่าใช้จ่าย    
การผลิต 83.61 ล้านบาท และมูลค่าเพ่ิมการเพิ่มผลผลิต 49.03 ล้านบาท 
                   2.5) สินค้าปาล์มน้ ามัน สร้างมูลค่าเพ่ิมรวม 185.66 ล้านบาท จากมูลค่าเพ่ิมการลดค่าใช้จ่าย    
การผลิต 59.07 ล้านบาท และมูลค่าเพ่ิมการเพิ่มผลผลิต 126.59 ล้านบาท  

ตารางท่ี 4.23 การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรในแปลงใหญ่                                                                                                       
                                                                                                              หน่วย : ล้านบาท 

 รายการ มูลค่าเพ่ิมการลดต้นทุน มูลค่าเพ่ิมการเพ่ิมผลผลิต การสร้างมูลค่าเพ่ิมรวม 
1. ข้าว 791.42 560.22 1,351.64 

2. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์ 46.46 68.12   114.58 

3. มันส าปะหลัง 118.36 150.46   268.82 

4. อ้อยโรงงาน 83.61 49.03   132.64 

5. ปาล์มน้ ามัน 59.07 126.59   185.66 

     รวม 1,098.92 954.42 2,053.34 

ที่มา : จากการส ารวจ 

                       3) ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรในแปลงใหญ่  
                   จากการส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรในแปลงใหญ่ พบว่า ในภาพรวมเกษตรกร    
ร้อยละ 42.39 ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร ร้อยละ 21.91 อยู่ระหว่างการตรวจรับรอง
มาตรฐาน และร้อยละ 35.70 ยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน เนื่องจากอยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ผลิตเข้าสู่การรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร เมื่อพิจารณาใน 5 สินค้า พบว่า เกษตรกรสินค้าข้าวได้รับการรับรอง
มาตรฐานมากที่สุด ร้อยละ 47.07 รองลงมา คือ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ 37.34  อ้อยโรงงานร้อยละ 36.17 
ปาล์มน้ ามัน ร้อยละ 33.09 และมันส าปะหลัง ร้อยละ 28.44 ตามล าดับ ทั้งนี้ เกษตรกรมีความต้องการตรวจ
รับรองมาตรฐานจ านวนมาก แต่เจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่มีจ านวนจ ากัด รวมทั้งช่วงระยะเวลาของพืชสั่น ไม่ทันในการ
ตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (ตารางที่ 4.24) 
 

ล้
านบาท 
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ตารางที่ 4.24 ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรในแปลงใหญ่ 
                                                                                                     หนว่ย : ร้อยละ 

รายการ 
ข้าว ข้าวโพด

เลี้ยงสัตว ์
มัน

ส าปะหลัง 
อ้อย

โรงงาน 
ปาล์ม
น้ ามัน 

ภาพรวม 

1. ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร 47.07 37.34 28.44 36.17 33.09 42.39 
   - มาตรฐาน GAP 35.65 37.34 19.11 17.02 17.65 31.23 
   - เกษตรอินทรีย์ 11.35 - 9.33 4.26 - 8.86 
   - อื่น ๆ 1/ 0.07 - - 14.89 15.44 2.30 
2. อยู่ระหว่างการตรวจรับรองมาตรฐาน 26.50 25.33 14.67 1.42 7.35 21.91 
3. ไม่ได้การรับรองมาตรฐานสินคา้เกษตร 26.43 37.33 56.89 62.41 59.56 35.70 
ที่มา : จากการส ารวจ 
หมายเหตุ : 1/ RSPO ปาล์มน้ ามัน,การรับรองมาตรฐานแบบกลุ่มPGS,มาตรฐานการรับรองยุโรป CE อ้อยโรงงาน ฯลฯ 

           4.3.3 ด้านสังคม 
         1) ระบบเงินทุนหมุนเวียนในกลุ่มแปลงใหญ่ 
            จากการส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งในกลุ่มแปลงใหญ่ โดยสนับสนุนให้กลุ่มมีการบริหาร
จัดการเงินทุนร่วมกัน เพ่ือเป็นกองทุนในการใช้จ่ายในกระบวนการผลิต  โดยพบว่า กลุ่มแปลงใหญ่ใน 5 สินค้า 
ร้อยละ 80.74 มีระบบเงินทุนหมุนเวียนในกลุ่มแปลงใหญ่ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา โดยแหล่งงินทุนเกิดจากการ
ระดมเงินทุนของกลุ่มเกษตรกร เพ่ือซื้อปัจจัยการผลิตร่วมกัน และใช้หมุนเวียนในกระบวนการผลิต ส่วนที่เหลือ
ร้อยละ 19.26 อยู่ระหว่างการรวบรวมเงินทุน และจัดตั้งกองทุนในกลุ่มแปลงใหญ่ เมื่อพิจารณาใน 5 สินค้า 
พบว่า สินค้ามันส าปะหลังมีแปลงใหญ่ที่มีเงินทุนหมุนเวียนมากที่สุดร้อยละ 86.67 (452,727 บาทต่อแปลง) 
รองลงมา คือ ข้าวร้อยละ 82.22 (644,199 บาทต่อแปลง) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ร้อยละ 80.00 (167,600 บาทต่อแปลง) 
ปาล์มน้ ามันร้อยละ 75.00 (170,000 บาทต่อแปลง) และอ้อยโรงงานร้อยละ 62.50 (193,700 บาทต่อแปลง) 
ตามล าดับ (ตารางที่ 4.25)  

ตารางที่ 4.25 ระบบเงินทุนหมุนเวียนในกลุ่มแปลงใหญ่ 
                                                                                    หน่วย :  ร้อยละ 

ที่มา : จากการส ารวจ 

 รายการ   ระบบเงินทุนหมุนเวียนในกลุ่มแปลงใหญ่ เงินทุนหมุนเวียนเฉลี่ย 
(บาทต่อแปลง)   ไม่มีเงินทุนหมุนเวียน  มีเงินทุนหมุนเวียน 

1. ข้าว 17.78 82.22 644,199  
2. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์ 20.00 80.00 167,600  
3. มันส าปะหลัง 13.33 86.67 452,727  
4. อ้อยโรงงาน 37.50 62.50 193,700  
5. ปาล์มน้ ามัน 25.00 75.00 170,000  
           ภาพรวม 19.26 80.74 507,504  
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  2) คู่ค้าทางธุรกิจซื้อขายผลผลิตร่วมกัน 
      จากการส่งเสริมการเชื่อมโยงตลาดในกลุ่มแปลงใหญ่ พบว่า ในภาพรวมกลุ่มแปลงใหญ่ ร้อยละ 65.19       
มีคู่ค้าทางธุรกิจซื้อขายผลผลิตร่วมกันตลอด 2 ปีที่ผ่านมา โดยมีคู้ค้าทางธุรกิจเฉลี่ย 2 แห่ง ทั้งในพ้ืนที่ และนอกพ้ืนที่ 
ส่วนที่เหลือยังไม่มีคู่ค้าทางธุรกิจ โดยยังคงซื้อขายผลผลิตกับพ่อค้าทั่วไปที่ซื้อขายกันประจ า เมื่อพิจารณาใน 5 สินค้า 
พบว่า แปลงใหญ่สินค้าข้าวมีคู่ค้าทางธุรกิจมากที่สุด ร้อยละ 67.78 โดยมีคู่ค้าทางธุรกิจเฉลี่ย 2 แห่ง  รองลงมาคือ
สินค้ามันส าปะหลัง และปาล์มน้ ามัน ร้อยละ 66.67 คู่ค้าทางธุรกิจเฉลี่ย 2 แห่ง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กับอ้อยโรงงาน 
ร้อยละ 50.00 คู่ค้าทางธุรกิจเฉลี่ย 2 แห่ง และ 1 แห่ง ตามล าดับ (ตารางที่ 4.26) 

ตารางที่ 4.26 คู่ค้าทางธุรกิจซื้อขายผลผลิตร่วมกันในแปลงใหญ่ 
                                                                                    หน่วย :  ร้อยละ 

ที่มา : จากการส ารวจ 

  3) ช่องทางและโอกาสทางการค้าธุรกิจที่เพิ่มขึ้น 
       จากการส่งเสริมการสร้างโอกาสทางการค้า โดยการประชาสัมพันธ์สนิค้าในงานต่าง ๆ  และการขายสินค้า
ผ่านระบบออนไลน์ พบว่า ในภาพรวมกลุ่มแปลงใหญ่ร้อยละ 67.41 มีการขยายโอกาสทางการค้าธุรกิจที่เพ่ิมขึ้นเฉลี่ย 
2 ช่องทาง เช่น Facebook  Application Line งานแสดงสินค้าของจังหวัด ร้านค้าในชุมชน เป็นต้น ส่วนที่เหลืออยู่
ระหว่างการศึกษาในการเพ่ิมช่องทางและประชาสัมพันธ์สินค้าของกลุ่มแปลงใหญ่  เมื่อพิจารณาใน 5 สินค้า พบว่า 
แปลงใหญ่มันส าปะหลังมีการเพ่ิมช่องทางและโอกาสทางการค้าธุรกิจมากที่สุด ร้อยละ 80.00 รองลงมา คือ ปาล์มน้ ามัน 
ร้อยละ 75.00 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ร้อยละ 70.00 ข้าวร้อยละ 64.44 และอ้อยโรงงานร้อยละ 62.50 ตามล าดับ (ตารางที่ 4.27)   

ตารางที่ 4.27 ช่องทางและโอกาสทางการค้าธุรกิจในกลุ่มแปลงใหญ่ 
                                                                                   หน่วย :  ร้อยละ 

ที่มา : จากการส ารวจ 

 รายการ              การมีคู่ค้าทางธุรกิจซ้ือขายผลผลิตร่วมกัน   จ านวนคู่ค้าทางธุรกิจเฉลี่ย  
( แห่ง )    ไม่มีคู่ค้าทางธุรกิจ           มีคู่ค้าทางธุรกิจ 

1. ข้าว 32.22                67.78 2 
2. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์ 50.00 50.00 2 
3. มันส าปะหลัง 33.33 66.67 2 
4. อ้อยโรงงาน 50.00 50.00 1 
5. ปาล์มน้ ามัน 33.33 66.67 2 
           ภาพรวม 34.81 65.19 2 

 รายการ ช่องทางการค้า   จ านวนช่องทางการค้าเฉลี่ย  
(  ช่องทาง )    ไม่มีช่องทางการค้า   มีช่องทางการค้า 

1. ข้าว 35.56                64.44 2 
2. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์ 30.00 70.00 2 
3. มันส าปะหลัง 20.00 80.00 2 
4. อ้อยโรงงาน 37.50 62.50 2 
5. ปาล์มน้ ามัน 25.00 75.00 2 
           ภาพรวม              32.59 67.41 2 
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  4) การจ าหน่ายกับภาคเอกชน/ภาครัฐที่ท าข้อตกลงร่วมกัน  
               จากการท าข้อตกลงซื้อขายผลผลิตร่วมกัน (MOU) ส่งผลให้ ในภาพรวมมีเกษตรกรร้อยละ 31.41            
น าผลผลิตไปจ าหน่ายกับภาคเอกชน/ภาครัฐที่ท าข้อตกลงร่วมกันไว้ ส่วนเกษตรกรที่เหลือร้อยละ 68.59 ยังไม่น าไป
จ าหน่าย เนื่องจากจ าหน่ายได้ในราคาทั่วไป รวมทั้งคุ้นชินกับพ่อค้าที่ซื้อขายกันประจ า และผลผลิตไม่เพียงพอในการ
น าไปจ าหน่าย/ท าตามมาตรฐานผลผลิตที่เอกชนต้องการไม่ได้ ทั้งนี้ เกษตรกรที่น าผลผลิตไปจ าหน่ายกับภาคเอกชน 
ขายผลผลิตได้ตามราคาที่ตกลงกันไว้ (ราคาสูงขึ้น) ร้อยละ 29.24 ส่วนเกษตรกรที่เหลือยังขายได้ในราคาทั่วไป เนื่องจาก 
คุณภาพที่เกษตรกรผลิตได้ไม่ตรงกับที่ภาคเอกชนก าหนด เมื่อพิจารณาใน 5 สินค้า พบว่า เกษตรกรสินค้าอ้อยโรงงาน
น าผลผลิตไปจ าหน่ายกับภาคเอกชน/ภาครัฐที่ท าข้อตกลงร่วมกันไว้มากที่สุด ร้อยละ 48.33 รองลงมา คือ ข้าว
ร้อยละ 33.41 ปาล์มน้ ามันร้อยละ 27.78 มันส าปะหลังร้อยละ 21.33 และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ร้อยละ  19.33 
ตามล าดับ (ตารางที่ 4.28)  

ตารางท่ี 4.28 การน าผลผลิตของเกษตรกรไปจ าหน่ายกับภาคเอกชน/ภาครัฐที่ท าข้อตกลงร่วมกันไว้ และ      
                 ราคาขายผลผลิตในแปลงใหญ่ 

                                                                                                      หน่วย : ร้อยละ 
รายการ ข้าว ข้าวโพด

เลี้ยงสตัว ์
มัน

ส าปะหลัง 
อ้อย

โรงงาน 
ปาล์ม
น้ ามัน 

ภาพรวม      

การน าสินค้าไปจ าหน่ายเอกชนทีท่ า
ข้อตกลงร่วมกนัไว้ (MOU) 

      

1. น าไปจ าหน่าย 33.41 19.33 21.33 48.33 27.78 31.41 
     - ขายได้ตามราคาทีต่กลง (ราคาสูงขึ้น) 31.78 19.33 20.44 48.33 16.67 29.24 
     - ขายไม่ได้ตามราคาทีต่กลง (ราคาทั่วไป)  1.63 - 0.89 - 11.11 2.17 
2. ไม่น าไปจ าหน่าย 66.59 80.67 78.67 51.67 72.22 68.59 
     -  ราคาน าไปจ าหน่วยขายได้ในราคาทั่วไป  20.44 15.34 16.00 18.33 37.78 20.99 
    - แหล่งรับซื้ออยู่ไกลจากพ้ืนท่ี   7.56   2.67 15.11   1.67 13.33 8.20 
     - ภาระผูกพันกับพ่อค้าที่ซื้อขายกันประจ า    2.15 11.33   1.78 12.50 12.78 4.34 
      - อื่นๆ เช่น ผลผลิตไม่เพียงพอในการ
น าไปจ าหน่าย,ท ามาตรฐานท่ีเอกชนต้องการ
ไม่ได้ เป็นต้น 

 36.44 51.33 45.78 19.17   8.33 35.06 

ที่มา : จากการส ารวจ 

           5) การซื้อปัจจัยการผลิตที่ถูกลง/สามารถต่อรองราคาจ าหน่ายผลผลิต   
        จากการส่งเสริมการบริหารจัดการกลุ่มในการซื้อปัจจัยการผลิต และการจ าหน่ายผลผลิตร่วมกัน 
ผลกระทบที่เกิดขึ้น พบว่า ในภาพรวมเกษตรกร ร้อยละ 62.28 ซื้อปัจจัยการผลิตในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด ส่วนที่เหลือ
ยังคงซื้อในราคาตลาดทั่วไป เนื่องจากบางแปลงยังขาดเงินทุนในการบริหารจัดการกลุ่ม รวมทั้งรอความชัดเจนของ
กลุ่มในการซื้อปัจจัยการผลิตร่วมกัน ในด้านการต่อรองราคาจ าหน่ายผลผลิต พบว่าเกษตรกรร้อยละ 52.32 
สามารถต่อรองราคาได้ ส่วนที่เหลือไม่สามารถต่อรองราคาได้ เนื่องจากผลผลิตของเกษตรกรยังไม่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานสินค้าเกษตร รวมทั้งคุณภาพและรูปลักษณ์ยังไม่ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการ  
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   เมื่อพิจารณาใน 5 สินค้า พบว่า แปลงใหญ่สินค้าปาล์มน้ ามันมีการซื้อปัจจัยการผลิตที่ถูกลงมากที่สุด 
ร้อยละ 87.22 รองลงมา คือ ข้าวร้อยละ 64.30 มันส าปะหลัง ร้อยละ 55.11 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ 52.00 
และ   อ้อยโรงงาน ร้อยละ 28.33 ตามล าดับ ในส่วนของการต่อรองราคาจ าหน่ายผลผลิต สินค้าปาล์มน้ ามัน
สามารถต่อรองราคาได้มากท่ีสุด ร้อยละ 58.19 รองลงมา คือ ข้าว ร้อยละ 57.11 มันส าปะหลัง ร้อยละ 53.00 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ 25.44 และอ้อยโรงงาน ร้อยละ 22.02 ตามล าดับ (ตารางที่ 4.29) 

ตารางที่ 4.29 การซื้อปัจจัยการผลิต และการต่อรองราคาจ าหน่ายผลผลิตในแปลงใหญ่ 
                                                                                                    หน่วย : ร้อยละ 

รายการ ข้าว ข้าวโพด 
เลี้ยงสัตว ์

มัน
ส าปะหลัง 

อ้อย
โรงงาน 

ปาล์ม
น้ ามัน 

ภาพรวม         

1.การซื้อปัจจัยการผลิต       
   - ซื้อในราคาถูกกว่าท้องตลาด 64.30 52.00 55.11 28.33 87.22 62.28 
   - ซื้อในราคาท้องตลาด 35.70 48.00 44.89 71.61 12.78 37.72 
2. การต่อรองราคาจ าหน่ายผลผลติ       
   - ต่อรองราคาได ้ 57.11 25.44 53.00 22.02 58.19 52.32 
   - ไม่สามารถต่อรองราคาได ้ 42.89 74.56 47.00 77.98 41.81 47.68 
ที่มา : จากการส ารวจ 

    4.3.4 ด้านสิ่งแวดล้อม  
            จากการส่งเสริมให้เกษตรกรมีการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พบว่า ในภาพรวม
เกษตรกรร้อยละ 67.66 สามารถลดการใช้สารเคมีในขบวนการผลิตลง ปรับเปลี่ยนมาใช้สารชีวภัณฑ์แทน 
รวมทั้งใช้ปุ๋ยอินทรีย์และมูลสัตว์ในกระบวนการผลิต ส่วนเกษตรกรที่ยังไม่ลดการใช้สารเคมี เนื่องจากมีการ
ระบาดของศัตรูพืช จึงมีการใช้สารเคมีที่เพ่ิมขึ้น ส่วนการหมุนเวียนทรัพยากรที่เหลือใช้ในครัวเรือนน ากลับมาใช้ใหม่ 
พบว่า เกษตรกรร้อยละ 87.80 ได้น าสิ่งของเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ เช่น การท าน้ าหมักชีวภาพ การไถกลบตอซังพืช 
การน าฟางข้าวมาเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น ส่วนเกษตรกรที่เหลือยังไม่ด าเนินการ เนื่องจากไม่มีเวลา และขาดแรงงาน
ในครัวเรือนที่จะท ากิจกรรม 
            เมื่อพิจารณาใน 5 สินค้า พบว่า เกษตรกรสินค้าข้าวลดการใช้สารเคมีมากที่สุด ร้อยละ 74.89 
รองลงมา คือ ปาล์มน้ ามัน ร้อยละ 72.78 อ้อยโรงงานร้อยละ 50.83 มันส าปะหลังร้อยละ 46.67 และ
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ 41.33 ตามล าดับ ในส่วนการหมุนเวียนทรัพยากรน ากลับมาใช้ใหม่ สินค้าข้าวด าเนินการ
มากที่สุด ร้อยละ 92.52 รองลงมาปาล์มน้ ามัน ร้อยละ 88.89 มันส าปะหลัง ร้อยละ 76.44 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ร้อยละ 75.33 และอ้อยโรงงาน ร้อยละ 70.00 ตามล าดับ ซึ่งผลที่เกิดขึ้นชี้ให้เห็นว่าเกษตรกรเห็นความส าคัญ
ของการดูแลสิ่งแวดล้อมมากข้ึน (ตารางท่ี 4.30) 
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ตารางที่ 4.30 การผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
                                                                                                        หน่วย : ร้อยละ 

รายการ ข้าว ข้าวโพด 
เลี้ยงสัตว ์

มัน
ส าปะหลัง 

อ้อย
โรงงาน 

ปาล์ม
น้ ามัน 

ภาพรวม         

1. การใช้สารเคมีทีก่ระทบสิ่งแวดลอ้ม       
   - ใช้ลดลง 74.89 41.33 46.67 50.83 72.78 67.66 
   - ใช้เท่าเดิม 
   - ใช้เพิ่มขึ้น 

23.33 
1.78 

40.67 
18.00 

51.56 
1.77 

48.33 
0.84 

12.78 
14.44 

28.29 
4.05 

2. การหมุนเวียนทรัพยากรที่เหลือใช้ น ากลับมาใช้ใหม ่
   - หมุนเวียนน ากลับมาใช้ใหม ่ 92.52 75.33 76.44 70.00 88.89 87.80 
   - ไม่หมุนเวียนน ากลบัมาใช้ใหม ่ 7.48 24.67 23.56 30.00 11.11 12.20 
ที่มา : จากการส ารวจ 

4.4 ผลกระทบต่อเนื่องความยั่งยืนของโครงการ (Impacts) 

     การพิจารณาผลกระทบต่อเนื่อง (Impacts) ในการประเมินครั้งนี้เป็นการพิจารณาความยั่งยืนของโครงการ 
โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย ด้านความเข้มแข็งของกลุ่ม ได้แก่ การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ การให้ความ
ร่วมมือในการด าเนินงาน ความโปร่งใสของระบบเงินทุนหมุนเวียน ผลก าไรจากการด าเนินการธุรกิจของกลุ่ม ด้าน
การถ่ายทอดความรู้แนวทางการปฏิบัติสู่ความส าเร็จในกลุ่มแปลงใหญ่ ด้านคุณภาพชีวิต ได้แก่ ผลการตรวจ
สารเคมีตกค้างในร่างกาย รายได้เสริมที่เกิดขึ้นของเกษตรกรในกลุ่มแปลงใหญ่ รายละเอียด ดังนี้ 

 4.4.1 ด้านความเข้มแข็งของกลุ่มแปลงใหญ่ 
     1) การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของกลุ่มแปลงใหญ่ 
         จากการสร้างความเข้มแข็งในกลุ่มแปลงใหญ่ โดยการส่งเสริมการสร้างกฎระเบียบข้อบังคับในกลุ่ม 
พบว่า ในภาพรวมเกษตรกรร้อยละ 67.22 ยึดกฎระเบียบข้อบังคับของกลุ่มอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด ร้อยละ 31.17 
อยู่ในระดับปานกลาง และมีเพียงร้อยละ 1.61 อยู่ในระดับน้อยถึงน้อยที่สุด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเกษตรกรในกลุ่ม
แปลงใหญ่ให้ความส าคัญในการสร้างความเข้มแข็ง โดยยึดแนวทางการปฏิบัติตามกฎระเบียบของกลุ่มเป็นที่ตั้ง 
เมื่อพิจารณาใน 5 สินค้า พบว่า เกษตรกรสินค้าข้าวยึดแนวทางการปฏิบัติตามกฎระเบียบมากที่สุด ร้อยละ 70.27 
รองลงมาปาล์มน้ ามันร้อยละ 69.28 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ร้อยละ 62.67 มันส าปะหลังร้อยละ 57.40 และอ้อยโรงงาน 
ร้อยละ 53.91 ตามล าดับ (ตารางที่ 4.31) 
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ตารางที่ 4.31 การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของกลุ่มแปลงใหญ่ 

 หน่วย :  ร้อยละ 
รายการ   น้อยที่สุด  น้อย    ปานกลาง  มาก – มากที่สุด 

1. ข้าว 0.30 0.52 28.91 70.27 
2. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์ - 1.33 36.00 62.67 
3. มันส าปะหลัง 0.45 2.24 39.91 57.40 
4. อ้อยโรงงาน 1.74 7.83 36.52 53.91 
5. ปาล์มน้ ามัน - 1.11 29.61 69.28 

ภาพรวม 0.35 1.26 31.17 67.22 
ที่มา : จากการส ารวจ 

      2) การให้ความร่วมมือในการด าเนินงานของกลุ่มแปลงใหญ่ 
                  การให้ความร่วมมือของเกษตรกรในการด าเนินงานกลุ่ม พบว่า ในภาพรวม เกษตรกร           
ร้อยละ 80.05 ให้ความร่วมมือในการด าเนินงานกลุ่มอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด ร้อยละ 19.41 อยู่ในระดับ
ปานกลาง และมีเพียงร้อยละ 0.54 อยู่ในระดับน้อยถึงน้อยที่สุด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ได้
ให้ความส าคัญในการด าเนินกิจกรรมของกลุ่ม ในการเข้าร่วมประชุมวางแผนการด าเนินงาน การให้ความ
ร่วมมือในขบวนการผลิตของกลุ่ม และปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เมื่อพิจารณาใน 5 สินค้า พบว่า 
เกษตรกรสินค้าข้าว ให้ความร่วมมือการด าเนินงานของกลุ่มมากที่สุด ร้อยละ 83.43 รองลงมาปาล์มน้ ามันร้อยละ 77.78         
มันส าปะหลังร้อยละ 75.56 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ร้อยละ 74.67 และอ้อยโรงงานร้อยละ 60.66 ตามล าดับ (ตารางที่ 4.32) 

ตารางที่ 4.32 การให้ความร่วมมือในการด าเนินงานของกลุ่มแปลงใหญ่ 
 หน่วย :  ร้อยละ 

รายการ   น้อยที่สุด  น้อย    ปานกลาง  มาก – มากที่สุด 
1. ข้าว 0.15 0.29 16.13 83.43 
2. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์ - - 25.33 74.67 
3. มันส าปะหลัง 0.44 - 24.00 75.56 
4. อ้อยโรงงาน - 2.46 36.89 60.66 
5. ปาล์มน้ ามัน - 0.55 21.67 77.78 

ภาพรวม 0.15 0.39 19.41 80.05 
ที่มา : จากการส ารวจ 

              3) การยอมรับของสมาชิกในการท างานของประธานกลุ่ม/คณะท างานกลุ่มแปลงใหญ่ 
                  3.1) ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ 
                        จากการส่งเสริมการจัดตั้งคณะท างานกลุ่มแปลงใหญ่ โดยด าเนินการคัดเลือกประธาน
กลุ่มแปลงใหญ่เพ่ือขับเคลื่อนกลุ่มให้ประสบความส าเร็จ พบว่า ในภาพรวมเกษตรกรร้อยละ 88.45 ยอมรับ  
การท างานของประธานกลุ่มอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด ร้อยละ 9.92 อยู่ในระดับปานกลาง และมีเพียงร้อยละ 1.63 
อยู่ในระดับน้อยถึงน้อยที่สุด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเกษตรกรยอมรับการท างานของประธานกลุ่มอยู่ในเกณฑ์ที่สูง 
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เมื่อพิจารณาใน 5 สินค้า พบว่า เกษตรกรสินค้าข้าวยอมรับการท างานของประธานกลุ่มมากท่ีสุด ร้อยละ 90.74 
รองลงมาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ 87.33 ปาล์มน้ ามัน ร้อยละ 83.89 มันส าปะหลัง ร้อยละ 83.11 และ    
อ้อยโรงงาน ร้อยละ 80.84 ตามล าดับ (ตารางท่ี 4.33) 

ตารางที่ 4.33 การยอมรับของสมาชิกในการท างานของประธานกลุ่มแปลงใหญ่ 
 หน่วย :  ร้อยละ 

รายการ   น้อยที่สุด  น้อย    ปานกลาง  มาก – มากที่สุด 
1. ข้าว 0.30 1.26 7.70 90.74 
2. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์ 4.67 0.67 7.33 87.33 
3. มันส าปะหลัง 0.89 0.44 15.56 83.11 
4. อ้อยโรงงาน - 0.83 18.33 80.84 
5. ปาล์มน้ ามัน - - 16.11 83.89 

ภาพรวม 0.64 0.99 9.92 88.45 
ที่มา : จากการส ารวจ 

                 3.2) คณะท างานกลุ่มแปลงใหญ่ 
                        จากการส่งเสริมการจัดตั้งคณะท างานกลุ่มแปลงใหญ่ พบว่า ในภาพรวมเกษตรกรร้อยละ 
86.96 ยอมรับการท างานของคณะท างานกลุ่มอยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด ร้อยละ 12.10 อยู่ในระดับปานกลาง 
และ มีเพียงร้อยละ 0.94 อยู่ในระดับน้อยถึงน้อยที่สุด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเกษตรกรยอมรับการท างานของ
คณะท างานกลุ่มอยู่ในเกณฑ์ที่สูง เมื่อพิจารณา 5 สินค้า พบว่า เกษตรกรสินค้าข้าวยอมรับการท างานของ
คณะท างานกลุ่มมากท่ีสุด ร้อยละ 89.48 รองลงมาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ 86.67 ปาล์มน้ ามัน ร้อยละ 82.22 
มันส าปะหลัง ร้อยละ 80.89 และอ้อยโรงงาน ร้อยละ 77.50 ตามล าดับ (ตารางท่ี 4.34) 

ตารางที่ 4.34 การยอมรับของสมาชิกในการท างานของคณะท างานกลุ่มแปลงใหญ่ 
 หน่วย :  ร้อยละ 

รายการ   น้อยที่สุด  น้อย    ปานกลาง  มาก – มากที่สุด 
1. ข้าว 0.15 1.04 9.33 89.48 
2.  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ - - 13.33 86.67 
3. มันส าปะหลัง - 0.89 18.22 80.89 
4.  อ้อยโรงงาน - 0.83 21.67 77.50 
5. ปาล์มน้ ามัน - - 17.78 82.22 

ภาพรวม 0.10 0.84 12.10 86.96 
ที่มา : จากการส ารวจ 

              4) ความโปร่งใสของระบบเงินทุนหมุนเวียน/และการปันผลในกลุ่มแปลงใหญ่ 
                   จากการส่งเสริมสร้างความเข้มแข็ง โดยสนับสนุนให้กลุ่มมีระบบเงินทุนหมุนเวียนในกลุ่มแปลงใหญ่ 
พบว่า ในภาพรวมเกษตรกรร้อยละ 91.07 มีความเห็นว่าระบบเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มมีความโปร่งใส ในการจัดท า
บัญชีและชี้แจงให้สมาชิกกลุ่มได้รับทราบถึงผลการใช้จ่ายเงินในกิจกรรมต่าง ๆ ส่วนที่เหลือมีความเห็นว่า       
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ไม่โปร่งใส เนื่องจาก บางแปลงไม่มีการชี้แจงผลการใช้จ่ายเงินให้สมาชิกกลุ่มได้รับทราบ ในส่วนการได้รับเงิน
ปันผล หรือสิทธิพิเศษของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรร้อยละ 31.70  ได้รับเงินปันผลหรือสิทธิพิเศษจากกลุ่ม
แปลงใหญ่ เช่น เงินปันผลสิ้นปี การยืมเงินกลุ่มซื้อปัจจัยการผลิต การซื้อปัจจัยการผลิตในราคาที่ถูกลง เป็นต้น 
ส่วนที่เหลือยังไม่มีเงินปันผลหรือสิทธิพิเศษ เนื่องจาก บางแปลงพ่ึงเริ่มด าเนินการวงเงินยังน้อยในการปันผล 
รวมทั้งบางแปลงยังไม่มีการจัดตั้งระบบเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มแปลงใหญ ่
                   เมื่อพิจารณาใน 5 สินค้า พบว่า เกษตรกรสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีความเห็นว่าระบบเงินทุน
หมุนเวียนกลุ่มมีความโปร่งใสมากท่ีสุด ร้อยละ 98.81 รองลงมามันส าปะหลัง ร้อยละ 92.67 ข้าว ร้อยละ 91.73 
ปาล์มน้ ามัน ร้อยละ 83.44 และอ้อยโรงงาน ร้อยละ 82.42 ตามล าดับ ในส่วนการได้รับเงินปันผล หรือสิทธิพิเศษ 
เกษตรกรสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้รับประโยชน์มากที่สุดร้อยละ 54.00 รองลงมาปาล์มน้ ามัน ร้อยละ 42.22 ข้าว
ร้อยละ 29.26 มันส าปะหลังร้อยละ 27.56 และอ้อยโรงงานร้อยละ 23.33 ตามล าดับ (ตารางที่ 4.35)  

ตารางที่ 4.35 ความโปร่งใสและการได้รับเงินปันผลของระบบเงินทุนหมุนเวียนในกลุ่มแปลงใหญ่ 
หน่วย : ร้อยละ 

รายการ ข้าว ข้าวโพด 
เลี้ยงสัตว ์

มัน
ส าปะหลัง 

อ้อย
โรงงาน 

ปาล์ม
น้ ามัน 

ภาพรวม         

1. ความโปร่งใสของเงินทนุหมนุเวียน       
   - โปร่งใส 91.73 98.81 92.67 82.42 83.44 91.07 
   - ไม่โปร่งใส 8.27 1.19 7.33 17.58 16.56 8.93 
2. การได้รับเงินปนัผลหรือสิทธิพิเศษ       
   - ได้รับ 29.26 54.00 27.56 23.33 42.22 31.70 
   - ไม่ได้รับ 70.74 46.00 72.44 76.67 57.78 68.30 
ที่มา : จากการส ารวจ  

              5) ผลก าไรจากการด าเนินการธุรกิจของกลุ่มแปลงใหญ่ 
                   จากการส่งเสริมสร้างความเข้มแข็ง โดยสนับสนุนให้กลุ่มมีระบบเงินทุนหมุนเวียนและเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจของกลุ่มแปลงใหญ่ พบว่า กลุ่มแปลงใหญ่มากกว่าร้อยละ 50.00 ที่มีผลก าไรตลอด 2 ปี  ที่ผ่านมา 
จากการรวมกลุ่มซื้อปัจจัยการผลิตในราคาที่ถูกลง การกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนของสมาชิกในกลุ่มแปลงใหญ่  
ส่วนที่เหลือยังไม่มีผลก าไรของกลุ่ม เนื่องจาก บางแปลงพ่ึงเริ่มด าเนินการจัดตั้งระบบเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่ม 
และบางกลุ่มยังไม่มีการขับเคลื่อนในเชิงการท าธุรกิจเกษตร ซึ่งยังคงเป็นลักษณะต่างคนต่างท าอยู่ ซึ่งต้องได้รับ     
การพัฒนาต่อไป ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาแนวโน้มผลก าไรที่เกิดขึ้นตลอด 2 ปี พบว่า กลุ่มแปลงใหญ่มีแนวโน้มผลก าไรที่
เกิดขึ้น เช่น สินค้าข้าว ผลการด าเนินงานปี 2561 มีกลุ่มแปลงใหญ่ที่มีผลก าไรร้อยละ 58.89 ปี 2562 เพ่ิมขึ้นเป็น
ร้อยละ 65.56 ซึ่งบงชี้ได้ว่ากลุ่มแปลงใหญ่มีการพัฒนาในเชิงธุรกิจอย่างต่อเนื่อง   
                   เมื่อพิจารณาใน 5 สินค้า พบว่า แปลงใหญ่สินค้าข้าวมีผลก าไรจากการด าเนินการธุรกิจ        
ในปี 2562 มากที่สุด ร้อยละ 65.56 รองลงมาอ้อยโรงงานร้อยละ 62.50 มันส าปะหลังร้อยละ 46.67 ปาล์มน้ ามัน
ร้อยละ 41.67 และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ร้อยละ 30.00 ตามล าดับ (ตารางท่ี 4.36) 
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ตารางที่ 4.36 ผลก าไรจากการด าเนินการธุรกิจของกลุ่มแปลงใหญ่ 

หน่วย : ร้อยละ 
รายการ ข้าว ข้าวโพด 

เลี้ยงสัตว ์
มัน

ส าปะหลัง 
อ้อย

โรงงาน 
ปาล์ม
น้ ามัน 

ภาพรวม 

1. ผลด าเนินการธุรกจิปี 2561       
   - มีผลก าไร 58.89 30.00 40.00 25.00 33.33 50.37 
   - ไม่มีผลก าไร 41.11 70.00 60.00 75.00 66.67 49.63 
2. ผลการด าเนินการธุรกิจปี 2562       
   - มีผลก าไร 65.56 30.00 46.67 62.50 41.67 58.52 
   - ไม่มผีลก าไร 34.44 70.00 53.33 37.50 58.33 41.48 
ที่มา : จากการส ารวจ  

             6) สินค้าสร้างมูลค่าเพิ่ม/แปรรูปในกลุ่มแปลงใหญ่ 
                  จากการส่งเสริมให้กลุ่มแปลงใหญ่มีการผลิตสินค้าแปรรูปสร้างมูลค่าเพ่ิมที่หลากหลายขึ้น พบว่า 
กลุ่มแปลงใหญ่ร้อยละ 48.15 ที่มสีินค้าแปรรูป สร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตรที่มากขึ้น เช่น ข้าวสารแพ็คสูญญากาศ 
อาหารเลี้ยงสัตว์อินทรีย์ แปรรูปมันเส้น น้ าตาลอินทรีย์ และปุ๋ยหมักทะลายปาล์ม เป็นต้น ส่วนที่เหลือที่ยังไม่มี
สินค้าสร้างมูลค่าเพ่ิม หน่วยงานอยู่ระหว่างการแนะน าและหาสินค้าที่จะผลิตได้ในกลุ่มแปลงใหญ่   
                   เมื่อพิจารณาใน 5 สินค้า พบว่า แปลงใหญ่สินค้าข้าวมีสินค้าแปรรูป/สร้างมูลค่าเพ่ิมมากที่สุด 
ร้อยละ 57.78 รองลงมาปาล์มน้ ามัน ร้อยละ 50.00 มันส าปะหลังร้อยละ 33.33 อ้อยโรงงาน ร้อยละ 12.50 และ
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ร้อยละ 10.00 ตามล าดับ (ตารางท่ี 4.37) 

ตารางที่ 4.37 การสร้างมูลค่าเพิ่ม/แปรรูปในกลุ่มแปลงใหญ่ 
                                                                                                        หน่วย : ร้อยละ 

รายการ ข้าว ข้าวโพด 
เลี้ยงสัตว ์

มัน
ส าปะหลัง 

อ้อย
โรงงาน 

ปาล์ม
น้ ามัน 

ภาพรวม 

การสร้างมลูค่าเพ่ิม/แปรรูปสนิค้าเกษตร      
   - มีสินค้าสร้างมูลค่าเพิ่ม/แปรรูป
สินค้าเกษตร 

57.78 10.00 33.33 12.50 50.00 48.15 

   - ไม่มีสินค้าสร้างมูลค่าเพิ่ม/แปรรูป
สินค้าเกษตร 

42.22 90.00 66.67 87.50 50.00 51.85 

ที่มา : จากการส ารวจ  
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              7) การขยายจ านวนสมาชิกเข้าร่วมโครงการในแปลงใหญ่ 
                  จากการส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งในกลุ่มแปลงใหญ่  พบว่า กลุ่มแปลงใหญ่มีเกษตรกรสมัคร    
เข้าร่วมโครงการในปี 2561 เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 30.37 และปี 2562 เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 39.26 ซึ่งผลการด าเนินงาน
ตลอด 2 ปี มีแนวโน้มที่เพ่ิมขึ้น ในส่วนแปลงที่เหลือสมาชิกยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจาก เกษตรกรยัง      
ไม่เห็นผลจากการส่งเสริมของหน่วยงานมากนัก จึงยังไม่มีความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ 
                   เมื่อพิจารณาใน 5 สินค้า ในปี 2562 พบว่า แปลงใหญ่สินค้าอ้อยโรงงานเกษตรกรสมัคร      
เข้าร่วมโครงการมากที่สุด ร้อยละ 62.50 รองลงมา คือ ปาล์มน้ ามัน ร้อยละ 50.00 มันส าปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
ร้อยละ 40.00 ข้าว ร้อยละ 35.56 ตามล าดับ (ตารางท่ี 4.38) 

ตารางที่ 4.38 การขยายจ านวนสมาชิกเข้าร่วมโครงการในแปลงใหญ่ 
                                                                                                        หน่วย : ร้อยละ 

รายการ ข้าว ข้าวโพด 
เลี้ยงสัตว ์

มัน
ส าปะหลัง 

อ้อย
โรงงาน 

ปาล์ม
น้ ามัน 

ภาพรวม 

การเพ่ิมสมาชกิเข้าร่วมโครงการแปลงใหญ ่      
ปีด าเนินการ 2561       
   - มีสมาชิกสมัครเพิ่มขึ้น 30.00 30.00 26.67 50.00 25.00 30.37 
   - เกษตรกรคงที่/ลดลง 70.00 70.00 73.33 50.00 75.00 69.63 
ปีด าเนินการ 2562       
   - มีสมาชิกสมัครเพิ่มขึ้น 35.56 40.00 40.00 62.50 50.00 39.26 
   - เกษตรกรคงที่/ลดลง 64.44 60.00 60.00 37.50 50.00 60.74 
ที่มา : จากการส ารวจ  

 4.4.2 ด้านองค์ความรู้แนวทางการปฏิบัติสู่ความส าเร็จในกลุ่มแปลงใหญ่ 
            1) การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของประธานกลุ่มในเครือข่ายแปลงใหญ่ 
                 กรมส่งเสริมการเกษตร ด าเนินการจัดตั้งคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ใน 3 ระดับ คือ ระดับ
จังหวัด 77 คณะ ระดับเขต 9 คณะ และระดับประเทศ 1 คณะ ช่วยในการขับเคลื่อนโครงการฯ โดยมี        
การประชุมกันอย่างต่อเนื่อง แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และจัดตั้ง Application Line เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลผลผลิต 
องค์ความรู้ แลกเปลี่ยนปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างกันในกลุ่มเครือข่ายแปลงใหญ่ ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้น 
พบว่าประธานกลุ่มแปลงใหญ่ทั้งหมด มีแลกเปลี่ยนถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างกันในเครือข่ายแปลงใหญ่      
ในส่วนของการน าไปปฏิบัติ พบว่า ประธานทั้งหมดได้น าองค์ความรู้ที่ได้รับจากเครือข่ายไปปฏิบัติในแปลงใหญ่
ของตนเองทั้งหมด รวมทั้งบางแปลงมีการแลกเปลี่ยนผลผลิตระหว่างกันในกลุ่มแปลงใหญ่ 
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ที่มา : https://www.kasetkaoklai.com/home/ประชุมเครือข่าย   ที่มา : https://www.khonkaen.doae.go.th/read-357  
 

           2) องค์ความรู้แนวทางการปฏิบัติสู่ความส าเร็จของเกษตรกรในกลุ่มแปลงใหญ่ 
                 จากการรวมกลุ่มในรูปแบบแปลงใหญ่ ส่งผลให้เกษตรกรสมาชิกมีการพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยน    
องค์ความรู้ที่มากข้ึนกว่าก่อนมีโครงการ โดยมีเกษตรกรร้อยละ 94.42  ได้รับการถ่ายทอดความรู้แนวทางการท า
การเกษตรที่ประสบความส าเร็จในกลุ่มแปลงใหญ่ และร้อยละ 92.25 ได้น าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติ ซึ่งผลที่เกิดขึ้น 
ส่งผลให้การท าการเกษตรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องโรคแมลงได้ถูกวิธี การใช้เมล็ดพันธุ์     
และปุ๋ยเคมีในอัตราที่เหมาะสม และการท าปุ๋ยอินทรีย์/สารชีวภัณฑ์ไว้ใช้เองในครัวเรือน ในส่วนเกษตรกรที่ไม่ได้
รับการถ่ายทอดความรู้ระหว่างกันในกลุ่มแปลงใหญ่ เนื่องจาก เกษตรกรไม่มีเวลาเข้าร่วมประชุมพูดคุยแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ระหว่างกันในกลุ่มแปลงใหญ่ 
              เมื่อพิจารณาใน 5 สินค้าแปลงใหญ่  พบว่า เกษตรกรสินค้าปาล์มน้ ามัน ร้อยละ 99.44 ได้รับ            
การถ่ายทอดความรู้แนวทางการท าการเกษตรที่ประสบความส าเร็จมากท่ีสุด รองลงมา คือ ข้าว ร้อยละ 95.78    
มันส าปะหลัง ร้อยละ 92.44 อ้อยโรงงาน ร้อยละ 86.67 และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ 85.33 ตามล าดับ (ตารางที่ 4.39) 

ตารางที่ 4.39 การได้รับการถ่ายทอดความรู้แนวทางการท าการเกษตรที่ประสบความส าเร็จในกลุ่มแปลงใหญ่ 

หน่วย : ร้อยละ 
รายการ ข้าว ข้าวโพด 

เลี้ยงสัตว ์
มัน

ส าปะหลัง 
อ้อย

โรงงาน 
ปาล์ม
น้ ามัน 

ภาพรวม   

การถ่ายทอดความรู้การท าการเกษตร ที่
ประสบความส าเร็จระหว่างกันในกลุ่ม
แปลงใหญ ่

      

   1. ได้รับการถ่ายทอดความรู้ 95.78 85.33 92.44 86.67 99.44 94.42 
        - น าไปปฏิบัต ิ 94.00 85.33 89.33 83.33 94.44 92.25 
        - ไม่น าไปปฏิบัติ   1.78 -  3.11 3.34 5.00 2.17 
   2. ไม่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ 4.22 14.67 7.56 13.33 0.56 5.58 
ที่มา : จากการส ารวจ 

 

 

ภาพที่ 4.1 การประชุมเครือข่ายเกษตรกรฯ ระดับประเทศ ภาพที่ 4.2 การประชุมเครือข่ายเกษตรกรฯ ระดับจังหวัด 
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 4.4.3 ด้านคุณภาพชีวิตในกลุ่มแปลงใหญ่ 
             1) สุขภาพร่างกายของเกษตรกรในกลุ่มแปลงใหญ่  
               จากการส่งเสริมให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมีในขบวนการเพาะปลูก พบว่า ในภาพรวมเกษตรกร 
ร้อยละ 54.61 ไม่มีสารเคมีตกค้างในร่างกาย (จากเกษตรกรร้อยละ 62.22 ที่มีการตรวจสารเคมีตกค้างในร่างกาย
ระหว่างปี 2561 – 2562 กับทางโรงพยาบาล และสถานีอนามัยในชุมชน) ส่วนเกษตรกรที่เหลือ 7.61 มีสารเคมี
ตกค้างในร่างกาย ซึ่งเกษตรกรกลุ่มนี้ยังคงใช้สารเคมีในกระบวนการผลิตต้องได้รับการส่งเสริมพัฒนาต่อไป เมื่อ
พิจารณาใน 5 สินค้า พบว่า เกษตรกรสินค้าข้าวไม่มีสารเคมีตกค้างในร่างกายมากที่สุด คือ ร้อยละ 57.33 รองลงมา
ปาล์มน้ ามันร้อยละ 52.78 มันส าปะหลังร้อยละ 52.44 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ร้อยละ 52.00 และอ้อยโรงงาน           
ร้อยละ 34.17 ตามล าดับ (ตารางที่ 4.40) 

ตารางที่ 4.40 ผลการตรวจสารเคมีตกค้างในร่างกายของเกษตรกรระหว่างปี 2561 – 2562 ในแปลงใหญ่ 
                                                                                                                      หน่วย :  ร้อยละ 

รายการ   การได้รับการตรวจ
สารเคมีตกค้างในร่างกาย 

ผลการตรวจสารเคมีตกค้างในร่างกายระหว่างปี  2561 - 2562 
  มีสารเคมีตกค้างในร่างกาย  ไม่มีสารเคมีตกค้างในร่างกาย 

1. ข้าว 62.74 5.41 57.33 
2. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์ 59.33 7.33 52.00 
3. มันส าปะหลัง 71.11 18.67 52.44 
4. อ้อยโรงงาน 50.00 15.83 34.17 
5. ปาล์มน้ ามัน 57.78 5.00 52.78 

ภาพรวม 62.22 7.61 54.61 
ที่มา : จากการส ารวจ 

             2) รายได้เสริมในกลุ่มแปลงใหญ่  
                จากการส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้เสริม นอกจากการผลิตสินค้าเชิงเดี่ยวในแปลงใหญ่ พบว่า 
เกษตรกรร้อยละ 42.52 มีรายได้เสริมนอกจากการผลิตพืชเชิงเดี่ยว เช่น ปลูกผัก พืชไร่ ท าสวนผลไม้ เป็นต้น   
โดยมีรายได้เสริมเฉลี่ย 53,770 บาทต่อครัวเรือนต่อปี ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการรอปรับเปลี่ยนมาท าพืช
ทางเลือก เมื่อพิจารณาใน 5 สินค้า พบว่า เกษตรกรมีรายได้เสริมมากที่สุด คือ ปาล์มน้ ามันร้อยละ 49.44 
(รายได้เสริมเฉลี่ย 78,981 บาทต่อครัวเรือนต่อปี) รองลงมาข้าวร้อยละ 44.15 (รายได้เสริมเฉลี่ย 41 ,316  
บาทต่อครัวเรือนต่อปี) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ร้อยละ 41.33 (รายได้เสริมเฉลี่ย 79 ,453 บาทต่อครัวเรือนต่อปี)     
มันส าปะหลังร้อยละ 38.22 (รายได้เสริมเฉลี่ย 78,197 บาทต่อครัวเรือนต่อปี) และอ้อยโรงงานร้อยละ 23.33  
(รายได้เสริมเฉลี่ย 78,159 บาทต่อครัวเรือนต่อปี) ตามล าดับ (ตารางท่ี 4.41) 
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ตารางที่ 4.41 รายได้เสริมของเกษตรกรในแปลงใหญ ่
หน่วย :  ร้อยละ 

ที่มา : จากการส ารวจ 

 4.4.4 ความพึงพอใจ  
             1) ด้านผลการด าเนินงานแปลงใหญ่ 
                1.1) ระดับการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน  โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
เป็นการท างานร่วมของหลายภาคส่วนในพ้ืนที่ ซึ่งผู้จัดการแปลงท าหน้าที่ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ต่าง ๆ เข้ามาร่วมด าเนินการในแปลงใหญ่ โดยผู้จัดการแปลงมีความเห็นต่อการบูรณาการของหน่วยงานอยู่ใน
ระดับ “มาก” ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.83 เนื่องจากเป็นโครงการที่ด าเนินการมาเป็นระยะเวลา 4 ปี และหน่วยงานมี
การประสานงานกันอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการจัดประชุมร่วมกันเฉลี่ยปีละ 12 ครั้ง ทั้งนี้ ใน 5 สินค้าการบูรณาการ
อยู่ในระดับ “มาก”  โดยสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีระดับการบูรณาการมากที่สุดค่าคะแนนเฉลี่ย 4.20 
รองลงมาข้าวเฉลี่ย 3.84 มันส าปะหลังเฉลี่ย 3.80 อ้อยโรงงานเฉลี่ย 3.63 และปาล์มน้ ามันเฉลี่ย 3.58 
ตามล าดับ (ตารางท่ี 42)  
            1.2) ระดับความต่อเนื่องของหน่วยงานในการด าเนินงานโครงการฯ  ผู้จัดการแปลง             
มีความเห็นว่า หน่วยงานท างานอย่างต่อเนื่องในภาพรวมอยู่ในระดับ “มาก” ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.77 เนื่องจากมี
หน่วยงานเข้ามาส่งเสริมองค์ความรู้และติดตามดูแลให้ค าแนะน ากลุ่มอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งหน่วยงานมี
แผนปฏิบัติงานในการส่งเสริมแปลงในแต่ละปีที่ชัดเจน ทั้งนี้ ใน 5 สินค้าความต่อเนื่องในการด าเนินงาน อยู่ใน
ระดับ “มาก” โดยสินค้าข้าวมีระดับความต่อเนื่องในการด าเนินงานมากที่สุด ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.84 รองลงมา 
คือ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เฉลี่ย 3.80 มันส าปะหลังเฉลี่ย 3.73 ปาล์มน้ ามันเฉลี่ย 3.58 และอ้อยโรงงานเฉลี่ย 3.38 
ตามล าดับ (ตารางท่ี 42)  

           2) ความร่วมมือในแปลงใหญ่ 
                 2.1) ระดับความร่วมมือของคณะท างานกลุ่มแปลงใหญ่  การด าเนินงานโครงการแปลงใหญ่ มี
การจัดตั้งคณะท างานกลุ่มเพ่ือขับเคลื่อนโครงการฯ รวมทั้งประสานหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพ่ือเข้าร่วม
ส่งเสริมในกลุ่มแปลงใหญ่  โดยผู้จัดการแปลงมีความเห็นต่อความร่วมมือของคณะท างานกลุ่มในภาพรวมอยู่ใน
ระดับ “มาก” ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.07 เนื่องจากคณะกรรมการกลุ่มให้ความร่วมมือกับผู้จัดการแปลง และ

 รายการ รายได้เสริมในแปลงใหญ่         รายได้เสริมเฉลี่ยบาทต่อปี 
  ไม่มีรายได้เสริมในแปลงใหญ่  มีรายได้เสริมในแปลงใหญ่  
1. ข้าว 55.85 44.15 41,316 
2. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์ 58.67 41.33 79,453 
3. มันส าปะหลัง 61.78 38.22 78,197 
4. อ้อยโรงงาน 76.67 23.33 78,159 
5. ปาล์มน้ ามัน 50.56 49.44 78,981 
         ภาพรวม 57.48 42.52 53,770 



66 
 

หน่วยงานในการประสานจัดประชุม และสนับสนุนข้อมูลผลการด าเนินงานให้หน่วยงานเป็นอย่างดี รวมทั้ง
เสียสละเวลาเพ่ือการท างานของกลุ่มแปลงใหญ่ ทั้งนี้ ใน 5 สินค้าความต่อเนื่องในการด าเนินงานอยู่ในระดับ 
“มาก” โดยสินค้าอ้อยโรงงานมีระดับความร่วมมือของคณะท างานกลุ่มมากที่สุดค่าคะแนนเฉลี่ย 4.25 
รองลงมา คือ ปาล์มน้ ามันเฉลี่ย 4.17 ข้าวเฉลี่ย 4.11 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เฉลี่ย 4.10 และมันส าปะหลังเฉลี่ย 
3.60 ตามล าดับ (ตารางท่ี 42)                                 
                  2.2) ความร่วมมือของสมาชิกในแปลงใหญ่  ผู้จัดการแปลงมีความเห็นต่อความร่วมมือของ
สมาชิกแปลงใหญ่ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.90 เนื่องจากเกษตรกรมีความสนใจในกิจกรรม
ด้านต่าง ๆ ของโครงการ เช่น การถ่ายทอดองค์ความรู้ การสนับสนุนปัจจัยการผลิต การพัฒนาคุณภาพผลผลิต 
เป็นต้น รวมทั้งเกษตรกรเห็นผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาในแปลงใหญ่ ทั้งนี้ ใน 5 สินค้าความร่วมมือ
ของสมาชิกอยู่ในระดับ “มาก” โดยสินค้าอ้อยโรงงานมีระดับความร่วมมือของสมาชิกมากท่ีสุดค่าคะแนนเฉลี่ย 
4.38 รองลงมา คือ ข้าวเฉลี่ย 3.91 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เฉลี่ย 3.80 ปาล์มน้ ามันเฉลี่ย 3.75 และมันส าปะหลัง
เฉลี่ย 3.73 ตามล าดับ (ตารางท่ี 4.42) 

ตารางที่ 4.42 การบูรณาการระหว่างหน่วยงาน/ความร่วมมือโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ ่                                                                                       
     หน่วย : ค่าคะแนนเฉลี่ย 

รายการ ข้าว ข้าวโพด 
เลี้ยงสัตว ์

มัน 
ส าปะหลัง 

อ้อย
โรงงาน 

ปาล์ม
น้ ามัน 

ภาพรวม  

1. หน่วยงานร่วมบูรณาการโครงการฯ       
   1.1 การบูรณาการระหว่างหน่วยงานในโครงการ 3.84 4.20 3.80 3.63 3.58 3.83 
   1.2 ความต่อเนื่องของหน่วยงานในการด าเนินงานโครงการ  3.84 3.80 3.73 3.38 3.58 3.77 
2. คณะท างานกลุ่ม/สมาชิกแปลงใหญ่       
   2.1 ความร่วมมือของคณะท างานกลุ่มในแปลงใหญ่  4.11 4.10 3.60 4.25 4.17 4.07 
   2.2 ความร่วมมือของสมาชิกในแปลงใหญ่ 3.91 3.80 3.73 4.38 3.75 3.90 

ที่มา : จากการส ารวจ 

               3) การด าเนินงานของผู้จัดการแปลงในแปลงใหญ่ 
              ผู้จัดการแปลง เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนโครงการฯ ให้ประสบความส าเร็จ โดยมีหน้าที่
ประสานหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือเข้ามาส่งเสริมและพัฒนาในกลุ่มแปลงใหญ่ รวมทั้งวางแผนบริหารจัดการกลุ่มตั้งแต่
การรวมกลุ่มเกษตรกร รวมกลุ่มผลิตจนถึงการจ าหน่ายผลผลิต ซึ่งพบว่า เกษตรกรพึงพอใจการท างานของ
ผู้จัดการแปลงอยู่ในระดับ “มากที่สุด” ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.31 เนื่องจาก ผู้จัดการแปลงเข้ามาส่งเสริมและให้
ค าแนะน าช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาให้กลุ่มมีเครื่องมือ เครื่องจักรกลทางการเกษตร 
เครื่องมือการแปรรูป/สร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิต ซึ่งสามารถสร้างรายได้และกลุ่มมีความเข้มแข็งขึ้นโดย กิจกรรมการ
ประสานเชื่อมโยงตลาดของผู้จัดการแปลง เกษตรกรพึงพอใจระดับ “มาก” เนื่องจากในบางแปลงการเชื่อมโยงตลาด        
เป็นเพียงแค่การจัดประชุมร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนเพ่ือให้เกิดความร่วมมือ ซึ่งยังไม่มีการซื้อขายผลผลิต
ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมมากนัก 
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                 ทั้งนี้ ใน 5 สินค้า เกษตรกรสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พึงพอใจการท างานของผู้จัดการแปลง      
มากที่สุดคะแนนเฉลี่ย 4.37 รองลงมา คือ ข้าวเฉลี่ย 4.34 มันส าปะหลังเฉลี่ย 4.23 ปาล์มน้ ามันเฉลี่ย 4.21 
และอ้อยโรงงานเฉลี่ย 4.15 ตามล าดับ (ตารางที่ 4.43)  

ตารางท่ี 4.43 ความพึงพอใจของเกษตรกรในการด าเนินงานของผู้จัดการแปลง  
                                                                                                  หน่วย : ค่าคะแนนเฉลี่ย  

รายการ ข้าว ข้าวโพด 
เลี้ยงสัตว ์

มัน 
ส าปะหลัง 

อ้อย 
โรงงาน 

ปาล์ม
น้ ามัน 

ภาพรวม   

1. ความรู้ความสามารถของผู้จัดการแปลง 4.43 4.39 4.39 4.18 4.30 4.40 
2. ความสามารถในการบริหารจัดการกลุ่มแปลงใหญ่  4.37 4.50 4.32 4.22 4.26 4.36 
3. การประสานความร่วมมือในหน่วยงานต่าง ๆ  4.42 4.55 4.43 4.20 4.26 4.40 
4. การประสานจัดประชุม/อบรมถ่ายทอดความรู้ 4.47 4.38 4.44 4.25 4.28 4.43 
5. การประสานเชื่อมโยงตลาดในแปลงใหญ่ 4.01 4.01 3.55 3.90 3.94 3.95 

เฉลี่ย 4.34 4.37 4.23 4.15 4.21 4.31 
ที่มา : จากการส ารวจ 

          4) ความพึงพอใจของเกษตรกรจากการด าเนินงานโครงการฯ 
       จากการขับเคลื่อนโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ใน 5 ด้าน พบว่า ภาพรวม
เกษตรกรมีความพอใจต่อโครงการฯ อยู่ในระดับ “มาก” ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.08 (คะแนนเต็ม 5) เนื่องจาก มี
หลายหน่วยงานเข้ามาส่งเสริมทั้งองค์ความรู้ สนับสนุนปัจจัยการผลิต และเครื่องมือ/เครื่องจักรกลทาง
การเกษตรในแปลงใหญ่ รวมทั้งเกิดการรวมกลุ่มที่เป็นรูปธรรมกว่าที่ผ่านมา โดยมีคณะท างานกลุ่มที่ชัดเจนช่วย
ในการขับเคลื่อนโครงการแปลงใหญ่ และประสานการท างานกับภาครัฐและเอกชน โดยเกษตรกรพึงพอใจต่อการ
ส่งเสริมด้านการลดต้นทุนและการบริหารจัดการกลุ่มมากที่สุดค่าคะแนนเฉลี่ย 4.19 รองลงมาด้านการพัฒนา
คุณภาพผลผลิตเฉลี่ย 4.14 ด้านการเพ่ิมผลผลิตเฉลี่ย 4.10 และด้านการเชื่อมโยงตลาดเฉลี่ย 3.76 ตามล าดับ 
การเชื่อมโยงตลาดยังเป็นจุดที่เกษตรกรพึงพอใจน้อยที่สุดจากการที่เกษตรกรยังคงจ าหน่ายได้ในราคาทั่วไป และ
ยังไม่เห็นการเชื่อมโยงตลาดที่เป็นรูปธรรมมากนัก 
                   เมื่อพิจารณาใน 5 สินค้า พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ ในระดับ “มาก”  โดยสินค้า
ข้าวพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการมากที่สุด ค่าคะแนะเฉลี่ย 4.15 รองลงมาปาล์มน้ ามันเฉลี่ย 4.09 ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์เฉลี่ย 3.99 มันส าปะหลังเฉลี่ย 3.84 และอ้อยโรงงานเฉลี่ย 3.80 ตามล าดับ (ตารางที่ 4.44) 
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ตารางที่ 4.44 ความพึงพอใจของเกษตรกรในการด าเนินงานโครงการฯ 
                                                                                                    หน่วย : ค่าคะแนนเฉลี่ย  

รายการ ข้าว ข้าวโพด 
เลี้ยงสัตว ์

มัน 
ส าปะหลัง 

อ้อย
โรงงาน 

ปาล์ม
น้ ามัน 

ภาพรวม   

1. ด้านการลดต้นทุนการผลิต 4.28 4.03 3.96 3.79 4.23 4.19 
2. ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  4.17 3.93 3.92 3.72 4.14 4.10 
3. ด้านการพัฒนาคุณภาพผลผลิต  4.22 4.09 3.91 3.84 4.12 4.14 
4. ด้านการเช่ือมโยงตลาด 3.84 3.64 3.35 3.70 3.79 3.76 
5. ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม 4.23 4.24 4.06 3.93 4.17 4.19 
               เฉลี่ย 4.15 3.99 3.84 3.80 4.09 4.08 
ที่มา : จากการส ารวจ  

             5) ความย่ังยืนของระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  
                  จากการบูรณาการท างานของหน่วยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงาน
ภายนอกกระทรวงฯ ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา พบว่า ในภาพรวมเกษตรกรร้อยละ 99.61 เห็นว่าโครงการแปลงใหญ่
มีประโยชน์ต่อเกษตรกรเอง เนื่องจากได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้/สนับสนุนปัจจัยการผลิตในการลดต้นทุนการผลิต 
และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลผลิต รวมทั้งกลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็งขึ้น จากการมีคณะท างานกลุ่มช่วย     
ในการขับเคลื่อนในการซื้อปัจจัยการผลิต จนถึงขั้นตอนการจ าหน่ายผลผลิตร่วมกัน และกลุ่มเกษตรกรมีการพบปะ
พูดคุยกันมากยิ่งขึ้น ส่วนเกษตรกรที่ยังไม่เห็นประโยชน์ เนื่องจากเกษตรกรกลุ่มนี้มองในด้านการตลาด      
เป็นหลัก การขายผลผลิตยังขายได้ในราคาทั่วไป และการเชื่อมโยงตลาดที่ยังไม่เป็นรูปธรรม โดยสินค้า            
ที่เกษตรกรเห็นประโยชน์ต่อโครงการมากที่สุด คือ สินค้าปาล์มน้ ามัน เกษตรกรทั้งหมดเห็นประโยชน์ที่เกิดขึ้น 
รองลงมา คือ ข้าวร้อยละ 99.78 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ร้อยละ 99.33 อ้อยโรงงานร้อยละ 99.17 และมันส าปะหลัง
ร้อยละ 98.67 ตามล าดับ 
                   การด าเนินการโครงการในระยะต่อไป พบว่า ในภาพรวมเกษตรกรร้อยละ 98.96 เห็นว่าโครงการ            
ควรด าเนินการต่อไป เนื่องจากเกษตรกรน าองค์ความรู้ไปปฏิบัติแล้วสามารถลดต้นทุนการผลิต และเพ่ิมผลผลิตได้จริง 
รวมทั้งมหีลายหน่วยงาน เข้ามาร่วมบูรณาการในการขับเคลื่อนโครงการฯ โดย 5 สินค้าที่เกษตรกรเห็นว่าโครงการฯ 
ควรด าเนินการต่อมากที่สุด คือ สินค้าปาล์มน้ ามัน เกษตรกรทั้งหมดเห็นว่าโครงการฯควรด าเนินการต่อไป 
รองลงมาข้าวร้อยละ 99.11 มันส าปะหลังร้อยละ 98.67 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ร้อยละ 98.00 และอ้อยโรงงาน        
ร้อยละ 97.50 ตามล าดับ (ภาพที่ 4.3) 
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ที่มา : จากการส ารวจ 

ภาพที่ 4.3 ความยั่งยืนของโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
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ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส าปะหลัง อ้อยโรงงาน ปาล์มน้ ามัน ภาพรวม



บทที่ 5 
สรุป และข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุป 

 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  เป็นโครงการส าคัญตามนโยบายของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ที่มีหลายหน่วยงานร่วมบูรณาการในการท างาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกรมี
การรวมกลุ่ม และบริหารจัดการร่วมกัน มีตลาดรองรับที่แน่นอน เกษตรกรสามารถลดต้นทุนและผลผลิต     
ต่อหน่วยเพ่ิมขึ้น รวมทั้งผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร รับผิดชอบในกิจกรรมด้านการติดตามประเมินผลโครงการ ซึ่งในปีนี้ท าการประเมินผล แปลงใหญ่   
ปี 2560 ใน 5 พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส าปะหลัง อ้อยโรงงาน และปาล์มน้ ามัน 
เพ่ือให้ฝ่ายบริหารและผู้เกี่ยวข้องได้ทราบถึง ผลผลิต (Outputs) ผลกระทบ (Effects) และข้อค้นพบต่าง ๆ    
ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาโครงการไปสู่ความส าเร็จอย่างยั่งยืนต่อไป ส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร โดยศูนย์ประเมินผล สรุปผลดังนี้ 

 5.1.1 การด าเนินงาน 

     1) งบประมาณ พบว่า ในการด าเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562  
ทั้ง 5 ชนิดสินค้า ได้รับงบประมาณเฉลี่ย 1,220,022  บาทต่อแปลง  (เป็นปี 2560 จ านวน 313,806 บาทต่อแปลง    
ปี 2561 จ านวน 504,698 บาทต่อแปลง และปี 2562 จ านวน 401,518 บาทต่อแปลง)  โดยผู้จัดการแปลงร้อยละ 68.64 
เห็นว่างบประมาณที่ได้รับตลอด 3 ปีมีความเพียงพอ ส่วนที่เหลือไม่เพียงพอเนื่องจากในแปลงขนาด Size L 
(จ านวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 70 รายขึ้นไป ) งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่สามารถด าเนินการ
ครอบคลุมเกษตรกรทุกรายที่เข้าร่วมโครงการ เนื่องจากบางแปลงเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 200 – 300 ราย 
ส่งผลให้การจัดอบรม และสนับสนุนปัจจัยการผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร 
            2) เกษตรกรและพื้นที่เข้าร่วมโครงการ ด าเนินการได้ตามเป้าหมายจ านวน 1,194 แปลง มีพื้นที่ 
1,603,406 ไร่ เกษตรกร 86,045 ราย โดยทุกแปลง ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการอ านวยการขับเคลื่อนงาน
นโยบายส าคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation : CoO) 
     3) ด้านการถ่ายทอดความรู้ พบว่า ในภาพรวมเกษตรกรร้อยละ 98.96 ได้รับการถ่ายทอดความรู้
ด้านการผลิตในแต่ละชนิดสินค้า ส่วนการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม เกษตรกรร้อยละ 98.42 ได้รับการ
ส่งเสริมการวางแผนบริหารจัดการกลุ่ม ร้อยละ 90.12 การรวมกลุ่มผลิต ร้อยละ 89.48 การรวมกลุ่มซื้อปัจจัย
การผลิต และร้อยละ 82.62 การรวมกลุ่มจ าหน่ายผลผลิต  ด้านการจัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพ มีเกษตรกรได้รับ
การส่งเสริมร้อยละ 96.05  และด้านการพัฒนาเกษตรกรเป็น Smart Farmer มีเกษตรกรได้รับการถ่ายทอด
ความรู้ ร้อยละ 65.22 ส่วนเกษตรกรที่ไม่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ เนื่องจาก ไม่มีเวลาเข้าร่ วมอบรมจาก      
การติดภารกิจในช่วงการเพาะปลูกของเกษตรกร  
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             4) ด้านการสนับสนุนแหล่งน้ า/เครื่องจักรกลทางการเกษตร/ปัจจัยการผลิตในแปลงใหญ่ พบว่า 
ในภาพรวมการสนับสนุนปัจจัยการผลิตในด้านต่าง ๆ เกษตรกรร้อยละ 28.84 ได้รับการสนับสนุนแหล่งน้ าในแปลง
ใหญ่ ร้อยละ 56.55 ได้รับการส่งเสริมเครื่องจักรกลทางการเกษตร ร้อยละ 93.93 ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต 
(ได้รับการสนับสนุนพันธุ์ ร้อยละ 72.54 ได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร ร้อยละ 67.24) และร้อยละ 85.04 
ได้รับการส่งเสริมแปลงเรียนรู้เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ทั้งนี้  เกษตรกรที่ไม่ได้รับการสนับสนุนแหล่งน้ า/
เครื่องจักรกลทางการเกษตร/ปัจจัยการผลิต เนื่องจากเป้าหมายแปลงของหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการยังไม่ครอบคลุม
ทัว่ทุกแปลง รวมทั้งบางแปลงปริมาณปัจจัยการผลิตที่สนับสนุนไม่เพียงพอต่อจ านวนสมาชิกในแปลงใหญ่ 
             5) ด้านการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร และการเชื่อมโยงตลาด พบว่า ในภาพรวมเกษตรกร
ร้อยละ 83.41 ได้รับการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพเพ่ือการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ร้อยละ 56.94 การสร้าง
มูลค่าเพ่ิม/แปรรูป ร้อยละ 85.43 การส่งเสริมความรู้การพัฒนาตลาด และมีแปลงใหญ่ร้อยละ 57.04 ที่ได้ท าข้อตกลง
ซื้อขายผลผลิตร่วมกัน ทั้งนี้ เกษตรกรที่ไม่ได้รับการส่งเสริม เนื่องจากเกษตรกรไม่มีเวลามาเข้าร่วมอบรมเนื่องจาก   
ติดภารกิจในช่วงการเพาะปลกู ในส่วนการสร้างมูลค่าเพ่ิม/แปรรูป สินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส าปะหลัง อ้อยโรงงาน 
และปาล์มน้ ามัน เกษตรกรไม่นิยมน ามาแปรรูป ส่วนใหญ่จ าหน่ายในรูปผลผลิตเพ่ือความสะดวก และได้เงินที่รวดเร็วกว่า 
ด้านการท าข้อตกลงซื้อขายผลผลิตร่วมกัน แปลงใหญ่ที่ไม่ได้ท าข้อตกลงในปี 2563 เนื่องจาก การเชื่อมโยงตลอด 2 ปี
ที่ผ่านมาไม่เห็นผลที่เป็นรูปธรรม ในปีนี้จึงไม่มีการด าเนินการเป็นเพียงการแนะน าส่งเสริมเท่านั้น 

 5.1.2 การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ  
              จากการส่งเสริมของหน่วยงานต่าง ๆ ในแปลงใหญ่ปี 2560 พบว่า โครงการส่งผลกระทบต่อระบบ
เศรษฐกิจ จากการลดต้นทุนการผลิต การเพ่ิมผลผลิต และราคาจ าหน่ายสินค้าในแปลงใหญ่ โดยสร้าง
มูลค่าเพ่ิมหลังมี โครงการ มูลค่ารวม 2,053.34 ล้านบาท โดยสินค้าข้าวมีมูลค่าเพ่ิม 1,351.64 ล้านบาท        
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 114.58 ล้านบาท มันส าปะหลัง 268.82 ล้านบาท อ้อยโรงงาน 132.64 ล้านบาท และ    
ปาล์มน้ ามัน 185.66 ล้านบาท เพ่ือพิจารณาเป้าหมายทั้ง 5 ด้าน พบว่า 
                1) ด้านการลดค่าใช้จ่ายการผลิต เกษตรกร 5 สินค้า มีค่าใช้จ่ายการผลิตที่ลดลง สินค้าข้าว    
ลดค่าใช้จ่ายการผลิต 676.18 บาทต่อไร่ (ร้อยละ 17.63) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 513.97 บาทต่อไร่ (ร้อยละ 13.11) 
มันส าปะหลัง 652.50 บาทต่อไร่ (ร้อยละ 12.52) อ้อยโรงงาน 1,452.30 บาทต่อไร่ (13.96) ปาล์มน้ ามัน 570.02 
บาทต่อไร่ (ร้อยละ 10.12) 
                 2) ด้านการเพิ่มผลผลิต เกษตรกร 5 สินค้า มีผลผลิตต่อหน่วยที่เพ่ิมขึ้น สินค้าข้าว ผลผลิต
เพ่ิมขึ้น 41.37 กก.ต่อไร่ (ร้อยละ 8.27) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 102.68 กก.ต่อไร่ (ร้อยละ 11.48) มันส าปะหลัง 394.98 
กก.ต่อไร่ (ร้อยละ11.25) อ้อยโรงงาน  1,048.01 กก.ต่อไร่ (ร้อยละ 8.59) ปาล์มน้ ามัน 395.32 กก.ต่อไร่ (ร้อยละ 12.97)                                                     
                3) ด้านการพัฒนาคุณภาพผลผลิต เกษตรกรร้อยละ 42.39 ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต
สินค้าเกษตร ร้อยละ 21.91 อยู่ระหว่างการตรวจรับรองมาตรฐาน และร้อยละ 35.70 ยังไม่ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน ซึ่งอยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตเข้าสู่การรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร 
                4) ด้านการตลาด มีแปลงใหญ่ที่ท าข้อตกลงซื้อขายผลผลิตร่วมกัน ร้อยละ 57.04 โดยเกษตรกร 
ร้อยละ 31.41 น าผลผลิตไปจ าหน่ายกับภาคเอกชนที่ท าข้อตกลงร่วมกันไว้ มีเกษตรกร ร้อยละ 29.24 ขาย
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ผลผลิตได้ตามราคาที่ตกลง (ราคาสูงขึ้น) ส่วนเกษตรกรที่เหลือยังขายได้ในราคาทั่วไป เนื่องจากคุณภาพที่
เกษตรกรผลิตได้ไม่ตรงความต้องการของภาคเอกชน 
                  5) ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม มีเกษตรกรร้อยละ 62.28 ซื้อปัจจัยการผลิตในราคาที่ถูกกว่า
ท้องตลาด และมีเกษตรกรร้อยละ 52.32 สามารถต่อรองราคาจ าหน่ายผลผลิตได้ 
       5.1.3 ความพึงพอใจ เกษตรกรมีความพอใจต่อโครงการฯ อยู่ในระดับ “มาก” ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.08 
(คะแนนเต็ม 5) เพราะ ได้รับการส่งเสริมองค์ความรู้ และเครื่องมือ/เครื่องจักรกลทางการเกษตรในแปลงใหญ่ 
รวมทั้งเกิดการรวมกลุ่มที่เป็นรูปธรรมกว่าที่ผ่านมา 
       5.1.4 ข้อค้นพบจากการประเมินผล 
                1) ด้านการผลิต  
                   1.1) เกษตรกรส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายในการผลิตลดลง เช่น ค่าพันธุ์ ค่าปัจจัยการผลิต ปุ๋ยเคมี 
สารเคมีปรับเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ สารชีวภัณฑ์ และรวมกลุ่มซื้อปัจจัยการผลิตในราคาที่ถูกลง ส่วนค่าใช้จ่าย
แรงงานภาคเกษตรยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก เพราะเกษตรกรมีการปฏิบัติตามปกติแบบเดิม 
                  1.2) ผลกระทบจากภัยแล้ง ผลผลิตบางส่วนของเกษตรกรในพื้นที่แปลงใหญ่ได้รับความเสียหาย
ไม่มากนัก เนื่องจากเกษตรกรมีการปรับตัวในการน าองค์ความรู้ไปปฏิบัติ ในการดูแลรักษาที่ถูกวิธีขึ้น การใช้พันธุ์
คุณภาพดี ซึ่งท าให้สามารถเพ่ิมผลผลิตได้ แต่ยังไม่ถึงเป้าหมายที่ก าหนดไว้            
               2) ด้านคุณภาพผลผลิต เกษตรกรบางส่วนยังมีการปฏิบัติตามปกติ ไม่เน้นการผลิตเพ่ือการรับรอง
มาตรฐานสินค้าเกษตร โดยมีเกษตรกรเพียงร้อยละ 42.39 ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร อยู่ระหว่าง
การตรวจรับรองร้อยละ 21.91 และไม่ได้การรับรองมาตรฐานร้อยละ 35.70 
               3) ด้านการตลาด กลุ่มแปลงใหญ่มีคู่ค้าทางธุรกิจร้อยละ 65.19 เกิดจากการเชื่อมโยงตลาด แต่มี
เกษตรกรเพียงร้อยละ 31.41 ที่น าสินค้าไปจ าหน่าย เพราะราคาที่น าไปจ าหน่ายขายได้ในราคาทั่วไป มีภาระผูกพัน
กับพ่อค้าที่ซื้อขายกันประจ า สินค้าไม่ได้มาตรฐานที่ผู้ประกอบการก าหนดไว้ แหล่งรับซื้ออยู่ไกลจากพ้ืนที่ เป็นต้น 
               4) ด้านการบริหารจัดการ เกษตรกรร้อยละ 98.74 ที่ร่วมวางแผนบริหารจัดการกลุ่ม และมากกว่า    
ร้อยละ 80.00 ให้ความร่วมมือการด าเนินงานของกลุ่มเป็นอย่างดี ส่วนเกษตรกรที่เหลือต้องได้รับการส่งเสริม
และสร้างความเข้าใจให้เห็นประโยชน์จากการพัฒนากลุ่มแปลงใหญ่ 
              5) ด้านการพัฒนาแหล่งน้ า เกษตรกรร้อยละ 19.56 ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ าที่ได้รับการพัฒนา   
ในแปลงใหญ่ ส่วนร้อยละ 80.44 ยังขาดแหล่งน้ าในการเพาะปลูก  

5.2 ข้อเสนอแนะ 
         5.2.1 ด้านการผลิต หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว 
ควรเร่งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและสนับสนุนการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ทั้ง 5 ชนิดสินค้า เพ่ือทดแทน
แรงงานในขั้นตอนการเตรียมดิน การปลูก และการเก็บเกี่ยวผลผลิต ซึ่งมีค่าใช้จ่ายการผลิตค่อนข้างสูง รวมทั้ง
ส่งเสริมการรวมกลุ่มในการต่อรองการลดค่าใช้จ่ายใน 3 ขั้นตอนข้างต้นกับผู้ประกอบการ เพ่ือให้กลุ่มเกษตรกร
มีค่าใช้จ่ายการผลิตที่ถูกลงยิ่งขึ้น 
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           5.2.2 ด้านคุณภาพผลผลิต กรมการข้าว กรมวิชาการเกษตร ควรต้องเร่งการตรวจรับรองมาตรฐาน
สินค้าเกษตร เพ่ือให้เกษตรกรสามารถน าผลผลิตไปต่อรองในการจ าหน่ายผลผลิตได้ ในส่วนของเกษตรกรที่ไม่ได้
รับรอง ควรส่งเสริมเพ่ือให้เกษตรกรเห็นผลจากการพัฒนาคุณภาพผลผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมในสินค้าเกษตร                                                               
             5.2.3 ด้านการตลาด กรมส่งเสริมสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรประสานความต้องการระหว่าง
ผู้ผลิตกับผู้ประกอบการ ให้เกิดความชัดเจนก่อนการผลิต รวมทั้งสร้างความเข้าใจกับเกษตรกรก่อนท าข้อตกลง 
(MOU) ร่วมกัน เพ่ือให้เกษตรกรสามารถผลิตและควบคุมคุณภาพได้ตามมาตรฐานที่ทางผู้ประกอบการต้องการ 
รวมทั้งประสานภาคเอกชนในพ้ืนที่ใกล้แปลงใหญ่ในการท า MOU เพ่ือให้สะดวกต่อการน าไปจ าหน่าย     
            5.2.4 ด้านการบริหารจัดการ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว สร้างความเข้าใจให้เกษตรกรที่
ยังไม่เห็นประโยชน์จากการรวมกลุ่มในรูปแบบแปลงใหญ่ ให้ทราบถึงผลดีของการรวมกลุ่มและประโยชน์ที่จะ
ได้รับ เพ่ือให้เกษตรกรกลุ่มนี้ให้ความร่วมมือ เกิดความเข้มแข็งในกลุ่มแปลงใหญ่ที่เพ่ิมขึ้น 
              5.2.5 ด้านการพัฒนาแหล่งน้ า กรมชลประทาน ควรด าเนินการพัฒนาแหล่งน้ าให้เกษตรกรมีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ และกรมพัฒนาที่ดิน ควรด าเนินการจัดหาแหล่งน้ าขนาดเล็กในพื้นที่นอกเขตชลประทาน เพ่ือให้กลุ่ม
เกษตรกรมีน้ าใช้อย่างเพียงพอน าไปสู่การวางแผนบริหารจัดการผลิต/การตลาดของกลุ่มเกษตรกรเองได้ 
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ภาคผนวกที่ 1  

สรุปผลการประเมิน 

โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ ่(แปลงปี 2560) 

กรณีศกึษาสินคา้ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์มันส าปะหลัง 

อ้อยโรงงาน ปาล์มน้ ามนั 
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      ค่าใช้จ่ายปัจจัยการผลิต 
(บาท/ไร่) 

ผลผลิตต่อหน่วย 
(กก./ไร่) 

ราคาจ าหน่าย 
(บ./กก.) 

รายได้หลังหักค่าใช้จา่ย 
(บาท/ไร่) 

การสร้างมูลคา่เพ่ิม
สินคา้เกษตร (ล้านบาท) 

การรับรองมาตรฐาน
สินค้า (ร้อยละ) 

       

       

       

       

       

 

 

 

สรุปผลการประเมินโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (แปลงปี 2560) ใน 5 พืชเศรษฐกิจทีส่ าคัญ 

 

ข้าว 889 แปลง เกษตรกร 
68,354 ราย

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 60 แปลง
เกษตรกร 3,505 ราย

มันส าปะหลัง 106 แปลง 
เกษตรกร 6,746 ราย

อ้อยโรงงาน 49 แปลง เกษตรกร 2,636 ราย ปาล์มน้ ามัน 90 แปลง 
เกษตรกร 4,804 ราย

การได้รับการถ่ายทอดความรู ้
98.96 % 

                       98.42%  

 

 

 

          ้  ั      89.48 % 
             90.12% 

                 82.62 % 
การได้รับการส่งเสรมิการ

บริหารกลุม่ 

การได้รับการสนับสนุนปัจจัย การได้รับการยกระดับมาตรฐาน

สินค้า 

เกษตรกรร่วมขับเคลื่อนกลุ่ม

กลุ่ม 

 ถ         94.80 % 

 

 

 

      ๋   ช   86.47 % 

 

 

 

           ้           86.37 % 

 

 

 

     ๋      74.76%      ้       96.24%  

 

 

 

การได้รับการปรบัปรงุดิน 

      ้   28.84 %              56.55 %   ั    /                 93.93 % 

 

 

 

             
85.04 % 

 

 

 

  ฒ                            83.41 % 

 

 

 

                        56.94 % 

 

 

 

            ้                  57.04 % 

 

 

 

                            98.74 %     ้  ั                   60.39 %               60.51 %                       40.12 % 

 

 ด้านเศรษฐกิจ 

 

ผลกระทบ (Effects) 

ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม 

 676.18 (17.63 %) 

   513.97 (13.11%) 

 652.50 (12.52 %) 

 1,452.30 (13.96 %) 

 570.02 (10.12 %)  395.32  (12.97 %) 

 1,048.01 (8.59 %) 

 41.37 (8.27 %) 

 102.68 (11.48 %) 

  394.98 (11.25 %) 

3.09 

812.67  ./    

2.10 

7.34 

11.57  2,195.78  

 2,113.91  

 1,187.80 

 1,669.65 

 1,598.55  

1,351.64 

114.58 

268.82 

132.64 

185.66 33.09 

36.17 

28.44 

37.34 

47.07 

-                       ฉ     2        

 

 - ช             ฉ     2 ช       

 
-                   MOU 31.41 % 

507,504            -          ้  ั           ถ               62.28% 

-                            52.32%  -         ช             67.66 % 

 
 -                                ช      87.80% 

 ผลกระทบต่อเนื่องความยั่งยืนโครงการ (Impacts) 
 -         ฏ         ฎ                           -          67.22% 

 
 -                                                   -          80.05% 

 
 -                                   โ       91.07% 

 
-               ั   /        ศ          31.70% 

 

 -                                        ี 2561 50.37%     ี 2562 58.52% 

 
 -              ์                         ็    ฏ      92.25% 

 

 -                                    54.61% 

 

 -            ช        42.52%        ฉ     53,770         ี

 ความพึงพอใจ 

ข้อค้นพบ 

ด้านผลการด าเนนิงานแปลงใหญ ่

 

 

 

ความร่วมมือในแปลงใหญ ่

 

 

 

การด าเนินงาน 

 

 

 

ความพึงพอใจ 

 

 

 

ต่อโครงการ 

 

 

 

ความยั่งยนืของ 

 

 

 

-       ณ                 (3.83) 

 

 -                           
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 -                ณ         

 

           (4.07) 

 

 -                  ช   

 

           (3.90) 

 

ของผู้จัดการแปลง 
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ความพึงพอใจของเกษตรกร 
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ของเกษตรกร 

 

 

 

 - โ      ฯ     โ ช ์           99.61% 

 

ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ ่

 

 

 

 - โ      ฯ                      98.96% 

 

 - ด้านการผลิต                      ช                              ์     ั              ๋                    ช            
                                              ฏ                                 ภ                        
                                                                    ์          ฏ                                   
 - ด้านคุณภาพผลผลิต                        ฏ                                                 โ                                
       42.39                                                                     21.91                       35.70 

 
   - ด้านการบริหารจัดการ/แหล่งน้ า                      80                            ถ                   
                                                           ็    โ ช ์                                  ้    
            ช    โ ช ์        ฒ        ้         19.56                    80.44                 ้    
     ฤ              
 

  - ด้านการตลาด                                          65.19                         31.41               
                                                                                                   ็     

 

ข้อเสนอแนะ 

ผลผลิตของโครงการ (Outputs) 

พื้นที่เป้าหมาย จ านวน 1,194 แปลง เกษตรกร 86,045 ราย ณ 30 ก.ย. 62 

ข้าว 90 แปลง 
เกษตรกร 1,350 ราย

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 10
แปลง เกษตรกร 150 ราย

มันส าปะหลัง 15 แปลง 
เกษตรกร225 ราย

อ้อยโรงงาน 8 แปลง เกษตรกร 120 ราย ปาล์มน้ ามัน 12 แปลง 
เกษตรกร 180 ราย

ตัวอย่างในการส ารวจ จ านวน 135 แปลง เกษตรกร 2,025 ตัวอย่าง งบประมาณโครงการ 

ได้รับงบประมาณ 
ตลอด 3 ปี                       

1,220,022 บาทต่อแปลง 
 

 

 

 - ด้านการผลิต                                                      ช                                        ช 
   โ โ                  ช                                              ้                                  
                    ช                                               ช               ถ          ้  
- ด้านการพัฒนาคุณภาพ                 ช                                                    ถ   
                                                                                               ็ 
   โ ช ์     ฒ    ณภ                                         
- ด้านการตลาด                ณ์                                                                    
ช                                                            (MOU)              ้       ภ     ช 
    ้                                                 
- ด้านการบริหารจัดการ/แหล่งน้ า 1)                                                          ็             
                 โ ช ์            2)    ช                ฒ              ฒ        ้               ้   ช            
 

รวม

2,053.34 

ล้านบาท 

ภาพรวม

การรับรอง 

42.39% 

 -              ็                ช           -          88.45%  

  -                                             48.15% 

 
 -                   ช          โ             ้   ี 2561 30.37%  ี 2561 39.26% 
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ภาคผนวกที่ 2  

ค าสั่งแตง่ตั้งคณะท างานขับเคลื่อนการด าเนินงาน 

ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่และคณะท างานขับเคลื่อน 

การด าเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
 

 

 

 

 











 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวกที่ 3  

สรุปการผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด 

โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ ่(แปลงปี 2560) 

กรณีศกึษาสินคา้ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์มันส าปะหลัง 

อ้อยโรงงาน ปาล์มน้ ามนั 
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  ตารางการผ่านเกณฑ์ตัวช้ีวัดโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑ์ประเมิน ผลการประเมิน 

1. ปัจจัยน าเข้า (Inputs)  
1.1 งบประมาณ    
         1.1.1 งบประมาณภาครัฐ - จ านวนงบประมาณท่ีสนับสนุนโครงการ 

- ร้อยละความเพียงพอของงบประมาณ 
เท่ากับเป้าหมาย 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
ผ่าน 

ไม่ผ่าน 
 - ร้อยละความทันเวลาของงบประมาณ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ผ่าน 
         1.1.2 สินเชื่อแปลงใหญ่ - จ านวนสินเชื่อเงื่อนไขพิเศษส าหรับสมาชิกแปลง

ใหญ่ 
สนับสนุนแปลงละ 10 ล้านบาท ผ่าน 

 - จ านวนแปลงท่ีได้รับอนุมัติสินเชื่อแปลงใหญ่ เท่ากับ 1,194 แปลง ไม่ผ่าน 
1.2 หน่วยงานร่วมด าเนินงานโครงการ - จ านวนหน่วยงานร่วมปฏิบัติงานท้ังภาครัฐ 

และเอกชน 
เท่ากับ 23 หน่วยงาน ผ่าน 

1.3 การบริหารโครงการ - จ านวนคณะกรรมการระดับส่วนกลาง/ระดับจังหวัด       ครบ 77 จังหวัด ผ่าน 
 - จ านวนครั้งในการประชุมโครงการ เท่ากับ 5 ครั้ง/ปี ผ่าน 
1.4 เกษตรกรและพื้นท่ีเข้าร่วม       
     โครงการ 

-  จ านวนแปลง พื้นท่ีและเกษตรกรท่ีผ่านการ
พิจารณาคณะกรรมการอ านวยการขับเคลื่อน
นโยบาย กษ.ฯ (CoO) 

ร้อยละ 80                          
ของเป้าหมาย 

ผ่าน 

1.5 หลักสูตรการถ่ายทอดความรู้ - จ านวนหลักสูตรฯ การถ่ายทอดความรู้ของ
หน่วยงานร่วมบูรณาการโครงการ 
 

เท่ากับ 27 หลักสูตร ผ่าน 

2. ผลผลิต (Outputs)    
   2.1 การได้รับการถ่ายทอดความรู้           
    
   2.2 การเป็นผู้จัดการแปลง            

- ร้อยละของเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้  
- ร้อยละของเกษตรกรท่ีได้รับการปรับปรุงบ ารุงดิน 
- ร้อยละของแปลงท่ีเกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลง                      

เท่ากับเป้าหมาย 
เท่ากับเป้าหมาย 

เท่ากับ 1,194 ราย 

ผ่าน 
ผ่าน 
ผ่าน 

  2.3 การสนับสนุนแหล่งน้ า/    
       เครื่องจักรกล/ปัจจัยการผลิต 

- ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุน
แหล่งน้ า เครื่องจักรกลทางการเกษตร/ปัจจัยการ
ผลิตในแปลงใหญ่ 

เท่ากับเป้าหมาย 
 

เป้าหมายส่งเสริมไม่
ครอบคลุมทุกแปลง 

   2.4 การยกระดับมาตรฐานสินค้า  
        และเชื่อมโยงตลาด 

- ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมการ
ยกระดับ มาตรฐานสินค้าเกษตร/เพิ่มมูลค่า 
สินค้าเกษตร 

เท่ากับเป้าหมาย 
 

เป้าหมายส่งเสริมไม่
ครอบคลุมทุกแปลง 

 - ร้อยละของเกษตรกรท่ีได้รับการส่งเสรมิความรู้
ด้านการตลาด 

เท่ากับเป้าหมาย เป้าหมายส่งเสริมไม่
ครอบคลุมทุกแปลง 

 - จ านวนแปลงท่ีท าข้อตกลงซ้ือขายผลผลิตร่วมกัน เท่ากับเป้าหมาย ผ่าน 

      2.5 การบริหารจัดการกลุ่ม - ร้อยละของเกษตรกรท่ีร่วมกันวางแผนบริหาร
จัดการกลุ่ม/ซ้ือปัจจัยการผลิตร่วมกัน/ร่วมกัน
ผลิต/ร่วมจ าหน่ายผลผลิตในนามกลุ่มแปลงใหญ่ 

เท่ากับเป้าหมาย เป้าหมายส่งเสริมไม่
ครอบคลุมทุกแปลง 
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ตารางการผ่านเกณฑ์ตัวช้ีวัดโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ต่อ) 
ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑ์ประเมิน ผลการประเมิน 

3. ผลกระทบ (Effects)    
   3.1 ด้านการน าความรู้/ปัจจัยการ
ผลิตไปปฏิบัติ 

- ร้อยละเกษตรกรท่ีน าความรู้/ปัจจัยการผลิต
ไปปฏิบัติ 

เท่ากับเป้าหมาย ผ่าน 

   3.2 ด้านเศรษฐกิจ - ร้อยละของเกษตรกรท่ีมีต้นทุนการผลิตท่ีลดลง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 สถานการณ์ภัยแล้ง 
 - ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยลดลง ลดลงร้อยละ 20 สถานการณ์ภัยแล้ง 
 - ร้อยละของเกษตรกรที่มีผลผลิตท่ีเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 สถานการณ์ภัยแล้ง 
 -  ผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 สถานการณ์ภัยแล้ง 
 - ผลตอบแทนสุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น ผ่าน 
 - มูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรในแปลงใหญ่ เพิ่มขึ้น ผ่าน 
 - ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการรับรอง

มาตรฐานสินค้าเกษตร 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

 
ไม่ผ่าน 

    3.3 ด้านสังคม - ร้อยละของกลุ่มแปลงใหญ่มีเงินทุนหมุนเวียน
อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 2 ปี                                 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ผ่าน 

 - ร้อยละกลุ่มแปลงใหญ่มีคู่ค้าธุรกิจซ้ือขาย
ผลผลิตประจ าร่วมกันไม่น้อยกว่า 2 ปี                                      

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ผ่าน 

 - ร้อยละของกลุ่มแปลงใหญ่มีช่องทางและ
โอกาสทางการค้าเพิ่มขึ้น 

ไม่น้อยกว่า 2 ช่องทาง ผ่าน 

 - ร้อยละของเกษตรกรที่น าผลผลิตไปจ าหน่าย
กับภาคเอกชน/หน่วยงานท่ีท าข้อตกลงร่วมกัน 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
 

ไม่ผ่าน 

 - ร้อยละของเกษตรกรท่ีซ้ือปัจจัยการผลิตราคา
ท่ีถูกลง/ สามารถต่อรองราคาจ าหน่ายผลผลิตได้ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ผ่าน 

    3.4 ด้านสิ่งแวดล้อม - ร้อยละของเกษตรกรที่ลดการใช้สารเคมีท่ี
กระทบส่ิงแวดล้อม 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ไม่ผ่าน 

 - ร้อยละของเกษตรกรที่หมุนเวียนทรัพยากร
น ากลับมาใช้ใหม่ 
 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ผ่าน 

4. ผลกระทบต่อเนื่องความยั่งยืนของโครงการ (Impacts) 
4.1 ด้านความเข็มแข็งของกลุ่ม - ร้อยละของเกษตรกรท่ีปฎิบัติตามกฎระเบียบ 

ข้อบังคับกลุ่ม 
- ร้อยละของเกษตรกรท่ีให้ความร่วมมือการ
ด าเนินงานกลุ่ม 
- ร้อยละของเกษตรกรท่ียอมรับการท างานของ
ประธานกลุ่ม/คณะท างานแปลงใหญ่ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
ในระดับมาก – มากที่สุด 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

ในระดับมาก – มากที่สุด 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

ในระดับมาก – มากที่สุด 

ผ่าน 

ผ่าน 

ผ่าน 

 - ร้อยละของเกษตรกรต่อความโปร่งใสของเงินทุน
หมุนเวียนในกลุ่มแปลงใหญ่ 
 

 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผ่าน 
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ตารางการผ่านเกณฑ์ตัวช้ีวัดโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ต่อ) 
ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑ์ประเมิน ผลการประเมิน 

4.1 ด้านความเข็มแข็งของกลุ่ม (ต่อ) - ร้อยละของเกษตรกรท่ีได้รับเงินปันผลหรือสิทธิ
พิเศษจากกลุ่ม 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ไม่ผ่าน 

 - ร้อยละของกลุ่มแปลงใหญ่ท่ีมีผลก าไรจากการ
ด าเนินธุรกิจจากสินค้าในแปลงใหญ่อย่าง
ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 2 ปี 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ไม่ผ่าน 

 - ร้อยละของกลุ่มแปลงใหญ่ท่ีมีสินค้าสร้าง
มูลค่าเพิ่ม/แปรรูป 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ไม่ผ่าน 

 - ร้อยละของกลุ่มแปลงใหญ่ท่ีมีจ านวนเกษตรกร
เพิ่มขึ้นตลอด 2 ป ี 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ไม่ผ่าน 

  4.2 ด้านองค์ความรู้แนวทางการปฏิบัติสู่ความส าเร็จในกลุ่มแปลงใหญ่ 
        4.1.1 เครือข่ายแปลงใหญ่    - ร้อยละของผู้น ากลุ่มท่ีได้รับถ่ายทอดผลส าเร็จจาก

เครือข่าย 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ผ่าน 

 - ร้อยละของผู้น ากลุ่มท่ีน าองค์ความรู้ท่ีได้รับการ
ถ่ายทอดมาปฏิบัติใช้ในกลุ่มแปลงใหญ่ของตนเอง 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
 

ผ่าน 

        4.1.2 กลุ่มเกษตรกรในแปลงใหญ่ - ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอด
แนวทางสู่ความส าเร็จในกลุ่มแปลงใหญ่ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
 

ผ่าน 

 
 

- ร้อยละของเกษตรกรท่ีน าองค์ความรู้ท่ีได้รับการ
ถ่ายทอด จากเกษตรกรท่ีประสบความส าเร็จไป
ปฏิบัติ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผ่าน 

   4.3 ด้านคุณภาพชีวิตของเกษตรกรใน
กลุ่มแปลงใหญ่ 

- ร้อยละของเกษตรกรที่มีสารเคมีตกค้างใน
ร่ายกายลดลง 
- ร้อยละของเกษตรกรท่ีมีรายได้เสริมในพื้นท่ีแปลงใหญ่ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

ไม่ผ่าน 
 

ไม่ผ่าน 
   4.4 ความพึงพอใจ - ระดับความพึงพอใจของผู้จัดการแปลงต่อการบูรณา

การท างาน 
ระดับมากถึงมากท่ีสุด ผ่าน 

 - ระดับความพึงพอใจของผู้จัดการแปลงต่อความ
ร่วมมือของคณะท างานกลุ่ม/สมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ 

ระดับมากถึงมากท่ีสุด ผ่าน 

    - ระดับความพึงพอใจของสมาชิกกลุ่มต่อผู้จัดการแปลง ระดับมากหรือมากท่ีสุด ผ่าน 
 - ระดับความพึงพอใจของสมาชิกกลุ่มต่อการด าเนินงาน

โครงการ 
ระดับมากหรือมากท่ีสุด ผ่าน 

 - ร้อยละของเกษตรกรท่ีโครงการเป็นประโยชน์ส่งผล
ให้ คุณภาพชีวิตดีขึ้น 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผ่าน 

 - ร้อยละของเกษตรกรท่ีต้องการให้โครงการแปลงใหญ่
ด าเนินการต่อไป 
 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผ่าน 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวกที่ 4  

ตารางค่าใช้จ่ายการผลิต ผลผลิตต่อหน่วย ราคาจ าหน่าย 

และผลตอบแทนสุทธิทางการเกษตร 
 

 

 

 

 



ตารางการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายการผลิต ผลผลิต และผลตอบแทนสุทธิทางการเกษตรสินค้าข้าว                                                  หน่วย : ต่อไร่                                                                                                              
 

     รายการ 
ก่อนโครงการ  

(ปีเพาะปลูก 2559/60) 
หลังโครงการ  

(ปีเพาะปลูก 2562/63) 
ผลต่าง  
(+ -) 

ร้อยละ 
(+ -) 

 ปริมาณ (กก.) มูลค่า (บาท) ปริมาณ(กก.) มูลค่า (บาท) ปริมาณ(กก.) มูลค่า (บาท) 
1. ค่าใช้จ่ายปัจจัยการผลิตรวมทั้งหมด 3,836.42 3,160.24 -676.18 -17.63 

1) ค่าวัตถุดิบ (เมล็ดพันธุ์) 26.39 502.38 14.85 299.44 -11.54 -202.94 -40.40 
       2) ค่าปัจจัยการผลิต  1,364.30  985.51  -378.79 -27.76 
           2.1) ค่าปุ๋ยเคม ี 46.61 618.33 16.25  220.22 -30.36 -398.11 -64.39 
           2.2) ค่าปุ๋ยอินทรีย ์ 86.46  215.55 94.51 235.37 8.05 19.82 9.20 

  - ปุ๋ยอินทรีย์ 83.15  185.55 89.07 190.27 5.92 4.72 2.55 
                - สารชีวภาพ 3.31  30.00 5.44  45.10 2.13 15.10 50.34 

      2.3) ค่าสารก าจัดศตัรูพืชและวัชพืช (ลิตร) 2.68  108.38 1.91  89.63 -0.77 -18.75 -17.30 
 2.4) ค่าสารอื่นๆ และวสัดุปรับปรุงดิน 3.15  10.51 4.32  13.27 1.17 2.76 26.26 

   2.5) ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง   164.68   172.87  8.19 4.98 
           2.6) ค่าไฟฟ้า   19.87   23.16  3.29 16.56 

 2.7) ค่าวัสดุการเกษตร/วัสดสุิ้นเปลือง   63.18   60.93  -2.25 -3.57 
           2.8) อื่น ๆ   163.80   170.06  6.26 3.82 
       3) ค่าจ้างแรง  1,969.74   1,875.29  -94.45 -4.80 

3.1) ค่าเตรียมดิน   586.52   572.17  -14.35 -2.45 
   3.2) ค่าปลูก/ค่าซ่อม   292.96   253.19  -39.77 -13.58 

            3.3) ค่าดูแลรักษา   355.45   328.84  -26.61 -7.49 
            3.4) ค่าเก็บเกี่ยว   608.64   595.80  -12.84 -2.11 
            3.5) ค่าขนส่ง   126.17   125.29  -0.88 -0.70 
2.ผลผลิตข้าว (กก./ไร่) 550.46 541.83 41.37 8.27 
3.ราคาจ าหน่ายผลผลิต (บ./กก.) 9.49 11.57 2.08 21.92 
4.รายได้ทั้งหมด  4,749.37 6,268.97 1,519.60 32.00 
5.ผลตอบแทนสุทธิทางการเกษตร 912.95 3,110.50 2,195.78 240.51 



ตารางการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายการผลิต ผลผลิต และผลตอบแทนสุทธิทางการเกษตรสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์                                  หน่วย : ต่อไร่                                                                                                              
 

     รายการ 
ก่อนโครงการ  

(ปีเพาะปลูก 2559/60) 
หลังโครงการ  

(ปีเพาะปลูก 2562/63) 
ผลต่าง  
(+ -) 

ร้อยละ 
(+ -) 

 ปริมาณ (กก.) มูลค่า (บาท) ปริมาณ (กก.) มูลค่า (บาท) ปริมาณ (กก.) มูลค่า (บาท) 

1. ค่าใช้จ่ายปัจจัยการผลิตรวมทั้งหมด 3,921.19 3,407.22 -513.97 -13.11 
1) ค่าวัตถุดิบ (เมล็ดพันธุ์) 3.42  519.60 3.05  456.76 -0.37 -62.84 -12.10 

       2) ค่าปัจจัยการผลิต  1,332.81   1,126.03  -206.78 -15.51 
          2.1) ค่าปุ๋ยเคม ี 60.79  817.40 47.63  608.02 -13.16 -209.38 -25.62 
          2.2) ค่าปุ๋ยอินทรีย ์ 25.75  55.40 35.65  67.43 9.90 12.03 21.72 

  - ปุ๋ยอินทรีย์ 25.40  49.85 35.23  58.75 9.83 8.90 17.86 
                - สารชีวภาพ 0.35  5.55 0.42  8.68 0.07 3.13 56.40 

      2.3) ค่าสารก าจัดศตัรูพืชและวัชพืช (ลิตร) 1.36  242.33 1.06  213.39 -0.30 -28.94 -11.95 
 2.4) ค่าสารอื่นๆ และวสัดุปรับปรุงดิน 0.04  1.17 0.87  8.35 0.83 7.18 613.68 

   2.5) ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง   76.14   95.61  19.47 25.58 
         2.6) ค่าไฟฟ้า   7.21   3.61  -3.60 -49.93 

 2.7) ค่าวัสดุการเกษตร/วัสดสุิ้นเปลือง   28.37   28.18  -0.19 -0.67 
         2.8) อื่น ๆ   104.79   101.44  -3.34 -3.19 
       3) ค่าจ้างแรง  2,068.78   1,824.43  -244.35 -11.81 
          3.1) ค่าเตรียมดิน   457.76   451.72  -6.04 -1.32 

  3.2) ค่าปลูก/ค่าซ่อม   254.03   196.76  -57.27 -22.55 
          3.3) ค่าดูแลรักษา   487.02   421.30  -65.72 -13.50 
          3.4) ค่าเก็บเกี่ยว   693.53   599.32  -94.21 -13.59 
          3.5) ค่าขนส่ง   176.44   155.33  -21.11 -11.97 
2.ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (กก./ไร่) 894.34 997.02 102.68 11.48 
3.ราคาจ าหน่ายผลผลิต (บ./กก.) 6.97 7.34 0.37 5.31 
4.รายได้ทั้งหมด  6,233.55 7,318.13 1,084.58 17.40 
5.ผลตอบแทนสุทธิทางการเกษตร 2,312.36 3,910.91 1,598.55 69.13 



ตารางการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายการผลิต ผลผลิต และผลตอบแทนสุทธิทางการเกษตรสินค้ามันส าปะหลัง                                       หน่วย : ต่อไร่                                                                                                              
 

     ค่าปัจจัยการปัจจัยการผลิต 
ก่อนโครงการ  

(ปีเพาะปลูก 2559/60) 
หลังโครงการ (ปีเพาะปลกู 

2562/63) 
ผลต่าง  
(+ -) 

ร้อยละ 
(+ -) 

 ปริมาณ (กก.) มูลค่า (บาท) ปริมาณ (กก.) มูลค่า (บาท) ปริมาณ (กก.) มูลค่า (บาท) 

1. ค่าใช้จ่ายปัจจัยการผลิตรวมทั้งหมด 5,212.95 4,560.45 -652.50 -12.52 
1) ค่าวัตถุดิบ (เมล็ดพันธุ์) 954.57  930.79 835.57  708.69 -119.00 -222.10 -23.87 

       2) ค่าปัจจัยการผลิต  1,366.95   1,158.16  -208.79 -15.27 
           2.1) ค่าปุ๋ยเคม ี 51.27  669.84 34.03  474.46 -17.24 -195.38 -29.17 
           2.2) ค่าปุ๋ยอินทรีย ์ 79.99  234.04 113.95 230.70 33.96 -3.34 -1.43 

  - ปุ๋ยอินทรีย์ 78.88  211.29 112.48  203.61 33.60 -7.68 -3.64 
                - สารชีวภาพ 1.11  22.75 1.47  27.09 0.36 4.34 19.08 

        2.3) ค่าสารก าจดัศัตรูพืชและวัชพืช (ลิตร) 1.40  221.01 1.28  204.23 -0.12 -16.78 -7.60 
   2.4) ค่าสารอื่นๆ และวสัดุปรับปรุงดิน 2.49  43.00 1.66  37.66 -0.83 -5.34 -12.42 

    2.5) ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง   107.46   112.20  4.74 4.41 
          2.6) ค่าไฟฟ้า   17.96   18.01  0.05 0.28 

   2.7) ค่าวัสดุการเกษตร/วัสดุสิ้นเปลือง   26.33   29.27  2.94 11.17 
          2.8) อื่น ๆ   47.31   51.63  4.32 9.13 
       3) ค่าจ้างแรง  2,915.21   2,693.60  -221.61 -7.60 
           3.1) ค่าเตรยีมดิน   660.72   655.72  -5.00 -0.76 

   3.2) ค่าปลูก/ค่าซ่อม   357.00   352.62  -4.38 -1.23 
           3.3) ค่าดูแลรักษา   504.71   406.74  -97.97 -19.42 
           3.4) ค่าเก็บเกี่ยว  1,038.18   956.12  -82.06 -7.91 
           3.5) ค่าขนส่ง   354.60   322.40  -32.20 -9.08 
2.ผลผลิตมันส าปะหลัง (กก./ไร่) 3,510.86 3,905.84 394.98 11.25 
3.ราคาจ าหน่ายผลผลิต (บ./กก.) 1.92 2.10 0.18 9.38 
4.รายได้ทั้งหมด  6,740.85 8,202.26 1,461.41 21.68 
5.ผลตอบแทนสุทธิทางการเกษตร 1,527.90 3,641.81 2,113.91 138.35 



ตารางการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายการผลิต ผลผลิต และผลตอบแทนสุทธิทางการเกษตรสินค้าอ้อยโรงงาน                                         หน่วย : ต่อไร่                                                                                                              
 

     ค่าปัจจัยการปัจจัยการผลิต 
ก่อนโครงการ  

(ปีเพาะปลูก 2559/60) 
หลังโครงการ  

(ปีเพาะปลูก 2562/63) 
ผลต่าง  
(+ -) 

ร้อยละ 
(+ -) 

 ปริมาณ (กก.) มูลค่า (บาท) ปริมาณ (กก.) มูลค่า (บาท) ปริมาณ (กก.) มูลค่า (บาท) 

1. ค่าใช้จ่ายปัจจัยการผลิตรวมทั้งหมด 10,405.31 8,953.01 -1,452.30 -13.96 
1) ค่าวัตถุดิบ (พันธุ์) 1,148.04 2,295.68 979.34  1,912.34 -168.70 -383.34 -16.70 

       2) ค่าปัจจัยการผลิต  2,285.73   2,139.83  -145.90 -6.40 
           2.1) ค่าปุ๋ยเคม ี 87.51 1,161.50 85.13  1,033.15 -2.38 -128.35 -11.05 
           2.2) ค่าปุ๋ยอินทรีย ์ 117.50  271.40 125.73  352.00 8.23 80.60 29.70 

  - ปุ๋ยอินทรีย์ 114.80  250.71 123.21  324.89 8.41 74.18 29.59 
                - สารชีวภาพ 2.70  20.69 2.52  27.11 -0.18 6.42 31.03 

       2.3) ค่าสารก าจัดศัตรูพืชและวัชพืช (ลิตร) 1.66  414.95 1.81  341.51 0.15 -73.44 -17.70 
  2.4) ค่าสารอื่นๆ และวสัดุปรับปรุงดิน 46.39  72.60 29.63  31.77 -16.76 -40.83 -56.24 

   2.5) ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง   174.74   195.20  20.46 11.71 
          2.6) ค่าไฟฟ้า   55.68   57.07  1.39 2.50 

   2.7) ค่าวัสดุการเกษตร/วัสดุสิ้นเปลือง   29.30   32.82  3.52 12.02 
          2.8) อื่น ๆ   105.56   96.31  -9.25 -8.77 
       3) ค่าจ้างแรง  5,823.90   4,900.84  -923.06 -15.85 
           3.1) ค่าเตรยีมดิน   874.56   765.73  -108.83 -12.45 

   3.2) ค่าปลูก/ค่าซ่อม   592.87   479.83  -113.04 -19.07 
           3.3) ค่าดูแลรักษา   707.10   666.86  -40.24 -5.69 
           3.4) ค่าเก็บเกี่ยว  2,416.81   2,023.07  -393.74 -16.30 
           3.5) ค่าขนส่ง  1,232.56   965.35  -267.21 -21.68 
2.ผลผลิตอ้อยโรงงาน (กก./ไร่) 12,204.13 13,252.14 1,048.01 8.59 
3.ราคาจ าหน่ายผลผลิต (บ./ตัน) 904.13 812.67 -91.46 -10.12 
4.รายได้ทั้งหมด  11,034.12 10,769.62 -264.50 -2.40 
5.ผลตอบแทนสุทธิทางการเกษตร 628.81 1,816.61 1,187.80 188.90 



ตารางการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายการผลิต ผลผลิต และผลตอบแทนสุทธิทางการเกษตรสินค้าปาล์มน้ ามัน                                         หน่วย : ต่อไร่                                                                                                              
 

     ค่าปัจจัยการปัจจัยการผลิต 
ก่อนโครงการ  

(ปีเพาะปลูก 2559/60) 
หลังโครงการ  

(ปีเพาะปลูก 2562/63) 
ผลต่าง  
(+ -) 

ร้อยละ 
(+ -) 

 ปริมาณ 
(กก.) 

มูลค่า 

(บาท) 
ปริมาณ 
(กก.) 

มูลค่า  
(บาท) 

ปริมาณ 
(กก.) 

มูลค่า  
(บาท) 

1. ค่าใช้จ่ายปัจจัยการผลิตรวมทั้งหมด 5,635.37 5,065.35 -570.02 -10.12 
1) ค่าวัตถุดิบ (เมล็ดพันธุ์) 2.42  262.35 2.31  260.43 -0.11 -1.92 -0.74 

       2) ค่าปัจจัยการผลิต  2,825.82   2,441.66  -384.16 -13.59 
           2.1) ค่าปุ๋ยเคม ี 108.49 1,704.44 77.34  1,147.31 -31.15 -557.13 -32.69 
           2.2) ค่าปุ๋ยอินทรีย ์ 220.09  681.61 300.94  819.01 80.85 137.40 20.20 

  - ปุ๋ยอินทรีย์ 196.48  653.63 240.79  769.70 44.31 116.07 17.76 
                - สารชีวภาพ 23.61  27.98 60.15  49.31 36.54 21.33 76.24 

        2.3) ค่าสารก าจดัศัตรูพืชและวัชพืช (ลิตร) 2.44  67.40 2.47  51.70 0.03 -15.70 -23.30 
   2.4) ค่าสารอื่นๆ และวสัดุปรับปรุงดิน 12.07  69.84 20.11  117.77 8.04 47.93 68.63 

     2.5) ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง   206.77   206.37  -0.40 -0.20 
          2.6) ค่าไฟฟ้า   55.32   55.94  0.62 1.12 

   2.7) ค่าวัสดุการเกษตร/วัสดุสิ้นเปลือง   12.09   14.70  2.61 21.59 
          2.8) อื่น ๆ   28.35   28.86  0.51 1.80 
       3) ค่าจ้างแรง  2,547.20   2,363.26  -183.94 -7.22 
          3.1) ค่าเตรียมดิน   167.34   7.50  -159.84 -95.52 

  3.2) ค่าปลูก/ค่าซ่อม   23.41   7.86  -15.55 -66.43 
          3.3) ค่าดูแลรักษา   774.74   742.14  -32.60 -4.21 
          3.4) ค่าเก็บเกี่ยว  1,310.27   1,325.47  15.20 1.16 
          3.5) ค่าขนส่ง   271.44   280.29  8.85 3.26 
2.ผลผลิตอ้อยโรงงาน (กก./ไร่) 3,047.78 3,443.10 395.32 12.97 
3.ราคาจ าหน่ายผลผลิต (บ./กก.) 3.13 3.09 -0.04 -1.28 
4.รายได้ทั้งหมด  9,539.55 10,639.18 1,099.63 11.53 
5.ผลตอบแทนสุทธิทางการเกษตร 3,904.18 5,573.83 1,669.65 42.77 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวกที่ 5  

ประมวลภาพกิจกรรมในแปลงใหญ่ 
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สินค้าข้าว 

ภาพที่ 1 แปลงเพาะปลูกสินค้าข้าวในแปลงใหญ่              ภาพที่ 2 กิจกรรมส่งเสริมในแปลงใหญ่ 

       ภาพที่ 3 เครื่องจักรกลที่ได้รับการส่งเสริมในแปลงใหญ่      ภาพที่ 4 การติดตามประเมินผลในแปลงใหญ่ 

สินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

 

 

 

 

      ภาพที่ 5 แปลงเพาะปลูกสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในแปลงใหญ่    ภาพที่ 6 กิจกรรมส่งเสริมในแปลงใหญ่ 

        ภาพที่ 7 เครื่องจักรกลที่ได้รับการส่งเสริมในแปลงใหญ่      ภาพที่ 8 การติดตามประเมินผลในแปลงใหญ่ 
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สินค้ามันส าปะหลัง 
 

 

      ภาพที่ 9 แปลงเพาะปลูกสินค้ามันส าปะหลังในแปลงใหญ่        ภาพที่ 10 กิจกรรมส่งเสริมในแปลงใหญ่ 

 

          ภาพที่ 11 เครื่องจักรกลที่ได้รับการส่งเสริมในแปลงใหญ่ ภาพที่ 12 การติดตามประเมินผลในแปลงใหญ่ 

    สินค้าอ้อยโรงงาน 

 

          ภาพที่ 13 แปลงเพาะปลูกสินค้าอ้อยโรงงานในแปลงใหญ่     ภาพที่ 14 กิจกรรมส่งเสริมในแปลงใหญ่ 

       ภาพที่ 15 เครื่องจักรกลที่ได้รับการส่งเสริมในแปลงใหญ่    ภาพที่ 16 การติดตามประเมินผลในแปลงใหญ่ 
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สินค้าปาล์มน้ ามัน 

         ภาพที่ 17 แปลงเพาะปลูกสินค้าปาล์มน้ ามันในแปลงใหญ่    ภาพที่ 18 กิจกรรมส่งเสริมในแปลงใหญ่  
 

       ภาพที่ 19 เครื่องจักรกลที่ได้รับการส่งเสริมในแปลงใหญ่   ภาพที่ 20 การติดตามประเมินผลในแปลงใหญ่ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวกที่ 6 

แบบสัมภาษณ์เกษตรกร/ผู้จัดการแปลง 
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สัมภาษณ์เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
 เพื่อประเมินผลโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

โดย สศท. …………….  ศปผ.  
ชื่อผู้สัมภาษณ์  ส่วน  

สวป. = 1, สปป. = 2, สปส. = 3, สปพ. = 4, สผพ. = 5, สปธ. = 6, ศปร. = 7, ฝบท. = 8 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.1 ชื่อ   สกุล  
 

1.2 เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน               
 

1.3 อายุ (ปี)   
 

1.4 เพศ   หญิง = 1, ชาย = 2 
 

1.5 ที่อยู่  บ้านเลขท่ี  หมู่ที่  หมู่บ้าน  

 ต าบล   อ าเภอ  

 จังหวัด   รหัสจังหวัด    

 โทร  
 

 รหัส  จังหวัด รหัส จังหวัด รหัส จังหวัด รหัส จังหวัด 
 010 เชียงราย 180 เลย 470 นครนายก 560 สมุทรสาคร 
 020 พะเยา 190 หนองบัวล าภู 480 ปราจีนบุรี 570 นครปฐม 
 030 ล าปาง 200 อุดรธาน ี 490 ฉะเชิงเทรา 580 กาญจนบุรี 
 040 ล าพูน 210 หนองคาย 500 สระแก้ว 590 ราชบุรี 
 050 เชียงใหม ่ 220 สกลนคร 510 จันทบุรี 600 สมุทรสงคราม 
 060 แม่ฮ่องสอน 230 นครพนม 520 ตราด 610 เพชรบุรี 
 070 ตาก 770 บึงกาฬ 530 ระยอง 620 ประจวบคีรีขันธ์ 
 090 สุโขทัย 310 มหาสารคาม 540 ชลบุรี 630 ชุมพร 
 100 แพร่ 320 ร้อยเอ็ด 550 สมุทรปราการ 640 ระนอง 
 110 น่าน 330 กาฬสินธุ ์ 370 สระบุรี 650 สุราษฎร์ธานี 
 120 อุตรดิตถ์ 340 ขอนแก่น 380 ลพบุรี 660 พังงา 
 130 พิษณุโลก 290 สุรินทร์ 390 สิงห์บุรี 670 ภูเก็ต 
 080 ก าแพงเพชร 300 บุรีรัมย์ 400 ชัยนาท 680 กระบี่ 
 140 พิจิตร 350 ชัยภูมิ 410 สุพรรณบุรี 700 นครศรีธรรมราช 
 150 นครสวรรค์ 360 นครราชสีมา 420 อ่างทอง 690 ตรัง 
 160 อุทัยธาน ี 240 มุกดาหาร 430 พระนครศรีอยุธยา 710 พัทลุง 
 170 เพชรบูรณ์ 250 ยโสธร 440 นนทบุรี 720 สงขลา 
   260 อ านาจเจริญ 450 กรุงเทพมหานคร 730 สตูล 
   270 อุบลราชธาน ี 460 ปทุมธาน ี 740 ปัตตานี 
   280 ศรีสะเกษ   750 ยะลา 
       760 นราธิวาส 

ล าดับที่........... 

แบบ 01 สินค้าข้าว 
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1.6 ระดับการศึกษาสูงสุด  ไม่ส าเร็จการศึกษา = 0,ประถมต้น = 4, ประถมปลาย = 6, มัธยมต้น = 9, มัธยม

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

1.7 อาชีพหลัก  ในภาคเกษตร:เกษตรกร = 1, รับจ้างเกษตร = 2 
นอกภาคเกษตร: รับจ้างนอกภาคเกษตร =3, ท างานประจ า = 4,ธุรกิจส่วนตัว = 5ไม่มี
งานท า: เรียนหนังสือ = 6, ว่างงาน/แม่บ้าน = 7, คนชรา/ผู้พิการ = 8 

 

1.8 ประสบการณ์ท าการเกษตร (ปี)  
 

1.9 จ านวนสมาชิกในครัวเรือน (คน)    

 จ านวนแรงงานในครัวเรือน (คน)   จ านวนแรงงานในภาคเกษตร (คน)  
 

1.10 ที่ดินในการถือครอง      

 รายการ ของตนเอง (ไร่) เช่า (ไร่) ท าฟรี (ไร่) ชลประทาน 
(ใน=1, นอก=2) 

แหล่งน  าท่ีใช้ 

 ในภาคเกษตร 

 1) ที่นา      

 2) ที่พืชไร่      

 3) ที่สวนผลไม้/ไม้ยืนต้น      

 4) ที่สวนผัก/สมุนไพร      

 5) ที่ไม้ดอก/ไม้ประดับ      

 6 ) ที่ เลี ย งสั ต ว์ เป็ น โร ง เรื อ น / 
โรงเลี ยง/คอกสัตว์ 

     

 7) ที่ทุ่งหญ้าเลี ยงสัตว์/ปลูกหญ้า
เลี ยงสัตว์ 

     

 8) ที่เพาะเลี ยงประมง      

 9) ฟาร์ม/เกษตรผสมผสาน      

 นอกภาคเกษตร 

 10) ที่ปลูกบ้านเรือนอยู่อาศัย      

 11) ที่รกร้างว่างเปล่า      

 12) ห้วย/หนอง/คลอง/บึง/สระ      

 13) ป่าถือครอง      

 แหล่งน  าท่ีใช้ 
น  าฝน = 1, ชลประทาน = 2, สูบเองจากแหล่งธรรมชาติ = 3, บ่อ/สระ/บาดาล ของตนเอง = 4, โครงการเอกชน/ราชการ สูบจาก
แหล่งธรรมชาติ = 5, กลุ่ม/สถาบนั สูบจากแหล่งธรรมชาติ = 6, ซื อจากผู้ใช้บริการ/ประปา = 7 
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1.11 การมีส่วนร่วมในโครงการ/นโยบายของรัฐ (ให้ตอบทุกข้อ) มีส่วนร่วม = 1, ไม่มสี่วนร่วม = 2 

 1) ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลติ
สินค้าเกษตร (ศพก.) 

 3) การบริหารจัดการน  า  5) Zoning by Agri-
Map 

 7) มาตรฐานสินคา้เกษตร 
GAP/เกษตรอินทรีย ์

 

 2) ระบบส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ ่

 4) แผนการผลิตข้าวครบ
วงจร 

 6) ธนาคารสินค้าเกษตร  8) โครงการส่งเสริม
เกษตรทฤษฎีใหม ่

 

 9) ยกระดับคณุภาพ
มาตรฐานสินค้าเกษตร 

 10) รักษาระดับปริมาณ
และคณุภาพข้าว 

 11) เกษตรผสมผสาน  12) ส่งเสริมการหยุดเผา
ในพื นที่เกษตร 

 

 13) ป้องกันและก าจัด
โรคใบด่างมสั าปะหลัง 

 14) ส่งเสริมและพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตร 

     

 

 ค าจ ากัดความแบบสอบถามเพ่ือสนับสนุนโครงการส ารวจข้อมลูเกษตรกร ส าหรับการประเมินผล 

1.อาชีพหลัก หมายถึง อาชีพหลักเกษตรกร โดยยึดตามการใช้เวลาส่วนใหญ่ไปในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง       กับอาชีพนั น ๆ เป็น
หลัก หากในกรณีที่มีการใช้เวลาที่เท่ากันหรือก  ากึ่งกันให้ยึดตามการได้รับรายได้ที่มากกว่าของอาชีพนั น ๆ เป็นหลักแทน 

2. ที่ดินในการถือครองหมายถึง การถือครองที่ดินของเกษตรกรทุกผืนและทุกแปลงที่ถือครองอยู่และการเข้าไปใช้ประโยชน์ในแต่ละ
ประเภท โดยไม่ค านึงถึงกรรมสิทธ์ิที่แท้จริงของพื นที่ดินนั น ๆ ซึ่งอาจเป็นของตนเอง ท่ีเช่าผู้อื่น และที่ได้ท าฟรี โดยยึดตามปีเพาะปลูก 
2562/63  

3. การใส่จ านวนไร่ ให้ใส่เป็นจ านวนทศนิยมเท่านั นเช่น 4 ไร่ 2 งาน ให้กรอก “4.50” เป็นต้น 
 
 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลโครงการ 
2.1 พื นที่ปลูกข้าวทั งหมด ..................................  ไร ่
2.2 พื นที่ที่เข้าร่วมโครงการ ..................................  ไร ่
พันธุ์ข้าวในพื นที่โครงการ      1) ข้าวเจ้า       พันธุ์หอมมะลิ 105     กข 15  ปทุมธานี 1       พันธุ์อ่ืน ๆ............ 
     2) ข้าวเหนียว   กข 6                     พันธุ์อ่ืน ๆ................ 
2.3 การเป็นสมาชิกโครงการ  1) เก่า  เข้าร่วมโครงการในป2ี560  
                                     2) ใหม่ เข้าร่วมโครงการในปี  2561   2562 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลการด าเนินงานโครงการ 
3.1การได้รับการส่งเสริมและผลที่เกิดขึ นในแต่ละกิจกรรมของโครงการ 
โปรดท าเครื่องหมาย ในช่องที่ท่านได้รับ ส่งเสริม เข้าร่วม สนับสนุน จากการด าเนินงานโครงการตั งแต่ 1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 62 

กิจกรรม 1.ไม่ได้รับ/ไม่มี 2. ได้รับ/มี ผลการด าเนินการ/ผลที่เกิดขึ น (ปีเพาะปลูก 2562/63) 
1.การถ่ายทอดความรู้     
   1.1 การส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการผลิต (การลด
ต้นทุน/การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต) 

  การน าองค์ความรูไ้ปปฏิบตั ิ
1.ปฏิบัติ 2.ไม่ปฏิบัติเนื่องจาก.............................................. 

   1.2 การสร้างความเข้มแข็งกลุม่    
1) การส่งเสริมวางแผนบริหารจดัการกลุ่มร่วมกัน    1.เข้ารว่มวางแผนกลุม่ 2. ไม่เข้าร่วม เนื่องจาก............................ 
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กิจกรรม 1.ไม่ได้รับ/ไม่มี 2. ได้รับ/มี ผลการด าเนินการ/ผลที่เกิดขึ น (ปีเพาะปลูก 2562/63) 
2) การส่งเสริมการรวมกลุ่มซื อปัจจัยการผลิต    1.ปฏิบัติ 2. ไม่ปฏบิัติเนื่องจาก............................. 

        3) การส่งเสริมการรวมกลุ่มกันผลิต    1.ปฏิบัติ 2. ไม่ปฏบิัติเนื่องจาก............................. 
        4) การส่งเสริมการรวมกลุ่มจ าหน่ายผลผลิต    1.ปฏิบัติ 2. ไม่ปฏบิัติเนื่องจาก............................. 
  1.3 การพัฒนาเกษตรกรเป็น Smart Farmer   1.เป็น Smart Farmer2. ไม่เป็น 
  1.4 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเพื่อได้รับการ 
รับรองมาตรฐาน GAP/อินทรีย์อื่นๆ 

  1.ไดร้ับการรับรอง 2.อยูร่ะหวา่งขอการรับรอง 
3.ไม่ได้รับรอง เนื่องจาก................................................................ 

  1.5 การถ่ายทอดความรู้การพัฒนาการตลาด    1.ปฏิบัติ2. ไม่ปฏบิัติเนื่องจาก..................................... 
  1.6 มีแปลงเรยีนรู/้แปลงสาธิตเพิ่มประสิทธิภาพ   1.ใช้ประโยชน์2.ไม่ใช้ประโยชน์ เนื่องจาก............................ 
  1.7 อบรมการท าบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ   1.ท าทุกขั นตอน2.ท าบางขั นตอน3.ไม่ท าเพราะ.................................. 
2. การสนับสนุนปัจจัยผลิต/เคร่ืองจักรกล/แหล่งน  า    
   2.1 มีการสนับสนุนแหล่งน  าในแปลงใหญ ่   1.ใช้ประโยชน์2. ไม่ใช้ประโยชน์เนื่องจาก

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

   2.2 ได้รับการสนับสนุนปัจจยัการผลิต  
        เช่น เมล็ดพันธ์ุ น  าหมักชีวภาพ เชื อจุลินทรีย์ 
เป็นต้น 

  ปัจจัยการผลติที่ไดร้ับการสนับสนนุ 
1.พันธุ์พืช  (1) ใช้ประโยชน์  (2) ไม่ใช้ประโยชน์ เนื่องจาก
.................................................................................. 
2..วัสดุทางการเกษตร(1) ใช้ประโยชน์(2) ไม่ใช้ประโยชน์  
เนื่องจาก.................................................................................... 
3.อุปกรณ์ เครื่องมือการเกษตร(1) ใช้ประโยชน์(2) ไม่ใช้ประโยชน์ 
 อื่นๆระบุ............................................................................ 

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

  2.4 กระบวนการพัฒนาคณุภาพดิน    
        1) ไถกลบตอซัง งดเผาฟางและตอซังพืช    1.ปฏิบัติ 2. ไม่ปฏบิัติเนื่องจาก........................................ 
        2) การปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบ ารุงดิน    1.ปฏิบัติ 2. ไม่ปฏบิัติเนื่องจาก......................................... 
        3) ส่งเสริม/สาธิตการปรับปรุงพื นท่ีดินกรด    1.ปฏิบัติ 2. ไม่ปฏบิัติเนื่องจาก......................................... 
        4) การผลิตปุ๋ยหมักสตูรพระราชทาน    1.ปฏิบัติ 2. ไม่ปฏบิัติเนื่องจาก......................................... 
        5) ผลิตน  าหมักชีวภาพ    1.ปฏิบัติ 2. ไม่ปฏบิัติเนื่องจาก......................................... 
3. การยกระดับมาตรฐานและเพ่ิมมูลค่าสินคา้เกษตร    
      3.1 เกษตรกรได้รับความรู้เกีย่วกับการยกระดับ
มาตรฐานสินค้าเกษตร เช่น GAP เกษตรอินทรีย์ เป็นต้น 

   1.ปฏิบัติ 2. ไม่ปฏบิัติเนื่องจาก........................................... 

     3.2 การสร้างมลูค่าเพิ่ม/แปรรูป    1.ปฏิบัติ  สินคา้ที่แปรรูประบุ.................................................................... 
2. ไมป่ฏิบัตเินื่องจาก.................................................................. 
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กิจกรรม 1.ไม่ได้รับ/ไม่มี 2. ได้รับ/มี ผลการด าเนินการ/ผลที่เกิดขึ น (ปีเพาะปลูก 2562/63) 
4. การเชื่อมโยงการตลาด    

    4.1 ท่านได้รับการส่งเสริมความรู้ด้านการตลาด    1.ปฏิบัติ 2. ไม่ปฏบิัติเนื่องจาก........................................... 
    4.2 การท าข้อตกลงซื อขายผลผลิตร่วมกัน  
(MOU) กับภาคเอกชน 

  1.น าไปจ าหน่าย (1)ราคาสูงขึ น(2)เท่าเดิม(3)ลดลง 
2.ไม่น าไปจ าหน่าย เนื่องจาก.............................................................. 

5. การบริหารจัดการกลุ่ม/กิจกรรมเสริมครัวเรือน    
    5.1 เงินทุนหมุนเวียนในกลุ่มแปลงใหญ ่    1.มีเงินฝากในกลุ่ม จ านวน........................บาท 

 2. ไมม่ีเงินฝากในกลุ่ม เนื่องจาก.............................................................. 
    5.2 เกษตรผสมผสาน    1.ปฏิบัติ 2. ไม่ปฏบิัติเนื่องจาก........................................... 
      5.3 อาชีพเสรมิในครัวเรอืนเช่น ทอผา้ เครื่องสาน เป็นต้น    1.ปฏิบัติ 2. ไม่ปฏบิัติเนื่องจาก........................................... 

ส่วนที่ 4 ผลกระทบของโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (เฉพาะสินค้าที่เข้าร่วมโครงการ) 
4.1ด้านเศรษฐกิจในพื นที่โครงการ ฤดูกาลเพาะปลูกข้าวนาปี 1พ.ค. - 31 ต.ค. 62 ยกเว้นภาคใต้ ข้าวที่เพาะปลูก 16 มิ.ย.62 – 28 ก.พ. 63  
    1)การลดต้นทุนการผลิต (ช้าวนาปี)  

 หน่วย : ต่อไร ่
 

      ปัจจัยการผลิต 
ก่อนโครงการ (ปเีพาะปลูก 2559/60) หลังโครงการ (ปีเพาะปลกู 2562/63) 

ปริมาณ1/(กก.) มูลค่า2/ (บาท) ปริมาณ1/(กก.) มูลค่า2/ (บาท) 

1) ค่าเตรียมดิน       
2) ค่าปลูก/ค่าซ่อม       
3) ค่าพันธุ ์       
4) ค่าปุ๋ยเคม ี       
5) ค่าปุ๋ยอินทรีย์       
- ปุ๋ยอินทรีย์          
- สารชีวภาพ          หน่วยปริมาณ อื่น ๆ:ระบ.ุ...........        
6) ค่าสารก าจัดศัตรูพืชและวัชพืช 
                           หน่วยปริมาณ อื่น ๆ: ระบ.ุ........... 

      

7) ค่าสารอื่นๆ และวัสดุปรับปรุงดนิ       
8) ค่าน  ามันเชื อเพลิง       
9) ค่าไฟฟ้า       
10) ค่าวัสดุทาการเกษตรและวัสดสุิ นเปลือง       
11) ค่าดูแลรักษา       
12) ค่าเก็บเกี่ยว       
13) ค่าขนส่ง       
14) อื่น ๆ        

หมายเหตุ : ค่าปัจจัยการผลิตรวมที่เป็นเงินสด และไม่เป็นเงินสด  
        1/ปริมาณปัจจัยการผลิตหน่วย กก. /ไร่  2/มูลค่าปัจจัยการผลิตหน่วย บาท /ไร่ 
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2) การเพิ่มขึ นของผลผลิต (ผลผลิตรวมทั งหมดในพื นที่โครงการ) 

ราคาที่จ าหน่ายก่อนโครงการ   ....................... บาทต่อกก. 

 

ราคาที่จ าหน่ายหลังโครงการ   ....................... บาทต่อกก. 

การเปลี่ยนแปลงปริมาณผลผลิต 1. เพ่ิมขึ น    2.เท่าเดิม         3.ลดลง  
สาเหตุการเปลี่ยนแปลงในทุกกรณี ............................................................................................... ............................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3) การพัฒนาคุณภาพผลผลิต 

ก่อนโครงการ (ปีเพาะปลูก 2559/60) หลังโครงการ (ปีเพาะปลูก 2562/63) 

1. ได้รับการรับรอง 
        (1) มาตรฐาน GAP     (2) เกษตรอินทรีย์ 
       (3) อ่ืน ๆระบุ............................ 
2. ไม่ได้การรับรอง 

1.ขอรับรองมาตรฐานใหม่ 
      (1) ได้รับการรับรอง 
                  (1.1) มาตรฐาน GAP     (1.2) เกษตรอินทรีย์  
                   (1.3) อื่น ๆระบุ............................ 
      (2) อยู่ระหว่างการตรวจรับรอง 
      (3) ไม่ได้รับการรับรอง  
2.คงอายุการรับรองมาตรฐาน 

 

 

 

ก่อนโครงการ (ปีเพาะปลูก 2559/60) 
ผลผลิตท่ีได้รับ การจ าแนกแจกจ่ายผลผลิต (กก.) 

ปริมาณทั งหมด(กก.) % ความชื น ขาย เก็บไว้บริโภคทั งปี เก็บไว้ท าพันธุ์ทั งปี อื่น ๆ 
 
 

  
 

   

หลังโครงการ (ปีเพาะปลูก 2562/63) 
ผลผลิตท่ีได้รับ การจ าแนกแจกจ่ายผลผลิต (กก.) 

ปริมาณทั งหมด(กก.) % ความชื น ขาย เก็บไว้บริโภคทั งปี เก็บไว้ท าพันธุ์ทั งปี อื่น ๆ 
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  4.2 ด้านสังคมในพื นที่โครงการ 
       1) การซื อขายกับภาคเอกชน/หน่วยงานที่ท าข้อตกลงร่วมกันไว้ 
           1.น าผลผลิตไปจ าหน่ายเอกชนที่ท าข้อตกลง (MOU) ทั งหมด  (1)จ าหน่ายได้ตามราคาท่ีตกลง 
                                                                                  (2)ไม่ได้ตามราคาท่ีตกลง สาเหตุ............................. 
           2. น าผลผลิตไปจ าหน่ายเอกชนที่ท าข้อตกลง (MOU) บางส่วน ปริมาณจ าหน่ายคิดเป็นร้อยละ..........ของปริมาณทั งหมด 
                                                                                  (1)จ าหน่ายได้ตามราคาที่ตกลง 
                                                                                  (2)ไม่ได้ตามราคาท่ีตกลง สาเหตุ............................. 
           3.ไม่น าไปขายเอกชนที่ท าข้อตกลง (MOU)  สาเหตุที่ไม่น าไปจ าหน่าย เนื่องจาก (1) ขายได้ราคาตลาดทั่วไป  
                                                               (2) แหล่งรับซื ออยู่ไกล(3) มีภาระผูกพันกับพ่อค้าท่ีซื อขายประจ า 
                                                               (4) อ่ืน ๆ ระบุ ..................................................................  

       2) การรวมกลุ่มซื อปัจจัยการผลิต 
            1. ซื อได้ในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด  2. ซื อได้ในราคาเท่ากับท้องตลาดเนื่องจาก................................ 

   4.3 ด้านสิ่งแวดล้อมในกลุ่มแปลงใหญ่ 
        1) การลดการใช้สารเคมีที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ลดยาปราบวัชพืช/ศัตรูพืช ลดปุ๋ยเคมี/สารเคมี เป็นต้น 
            1. ลดลง 
            2. เท่าเดิม 
            3. เพิ่มขึ น เนื่องจาก.......................................................................... ................................................................ 
        2) การหมุนเวียนทรัพยากรน ากลับมาใช้ใหม่ในขบวนการผลิตเช่น ไถกลบตอซัง ฟางข้าว ของเหลือใช้ในครัวเรือนท า
น  าหมักชีวภาพ เป็นต้น 
            1.หมุนเวียนน ากลับมาใช้ใหม่ เช่น...................................................... ........................................................... 
            2.ไม่หมุนเวียนน ากลับมาใช้ใหม่ เนื่องจาก.......................................... ........................................................... 

ส่วนที่ 5 ความย่ังยืนของโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
     5.1 องค์ความรู้ระหว่างเกษตรกรในกลุ่มแปลงใหญ่ 
         1) กลุ่มแปลงใหญ่ของท่านมีการถ่ายทอดความรู้/แนวทางการท าการเกษตรที่ประสบความส าเร็จระหว่างกันในกลุ่ม
แปลงใหญ่หรือไม่ 
             1. มีการถ่ายทอดความรู้ระหว่างกันในกลุ่ม 
             2. ไม่มีการถ่ายทอดความรู้ระหว่างกันในกลุ่ม (ข้ามไปตอบ 5.2 ความเข็มแข็งของกลุ่มแปลงใหญ่) 
          2) ท่านได้น าความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้/แนวทางการท าการเกษตรที่ประสบความส าเร็จไปปฏิบัติใช้ในครัวเรือน
ท่านหรือไม่ 
             1. น าไปปฏิบัติ 
             2. ไม่น าไปปฏิบัติ เนื่องจาก............................................................... ................................................................ 
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          3) ท่านมีโอกาสได้ถ่ายทอดความรู้แนวทางการท าการเกษตรที่ประสบความส าเร็จของท่านให้กับกลุ่มแปลงใหญ่หรือไม่ 
             1. ได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับกลุ่ม 
             2. ไม่ได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับกลุ่ม 

     5.2 ความเข็มแข็งของกลุ่มแปลงใหญ่ 
         1) ท่านปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของกลุ่มแปลงใหญ่ของท่านหรือไม่ 
             1. ปฏิบัติ  (1) น้อยที่สุด  (2) น้อย  (3) ปานกลาง(4) มาก(5) มากท่ีสุด 
             2. ไม่ปฏิบัติ เนื่องจาก...................................................................................  
         2) ท่านให้ความร่วมมือในการด าเนินงานของกลุ่มแปลงใหญ่ในระดับใด 
             1. น้อยที่สุด   2. น้อย   3. ปานกลาง  4. มาก  5. มากที่สุด 
             สาเหตุ ทุกกรณี............................................................................................................... ......................................... 
         3) สินค้าเกษตรที่ท่านผลิตมีการคัดคุณภาพก่อนขายหรือไม่ 
             1. คัดคุณภาพ 
             2. ไม่คัดคุณภาพ เนื่องจาก............................................................................ .................................................. 
         4) สินค้าเกษตรที่ท่านผลิตขายให้กลุ่มแปลงใหญ่เพื่อรวบรวมผลผลิตหรือไม่ 
             1. ขายให้กลุ่ม 
             2. ไม่ขายให้กลุ่ม เนื่องจาก............................................................................ ................................................... 
         5) ระบบเงินทุนหมุนเวียนในกลุ่มแปลงใหญ่ของท่านมีความโปร่งใสหรือไม่ 
            1. โปร่งใส       2. ไม่โปร่งใส เนื่องจาก........................................................ ................................................. 
         6) ท่านได้รับเงินปั่นผลหรือสิทธิพิเศษจากกลุ่มแปลงใหญ่ของท่านหรือไม่ 
             1. ไดร้ับเงินปั่นผล/สิทธิพิเศษ  2. ไม่ได้รับเงินปั่นผล/สิทธิพิเศษ เนื่องจาก..............................................  
         7) กลุ่มแปลงใหญ่ของท่านมีความเข้มแข็งอยู่ในระดับใด 
             1. น้อยที่สุด   2. น้อย   3. ปานกลาง 4. มาก  5. มากที่สุด 
             สาเหตุ ทุกกรณี............................................................................................................... ......................................... 

    5.3 คุณภาพชีวิตในแปลงใหญ่ 
         1) ปี 2561 - 2562 ท่านได้รับการตรวจสารเคมีตกค้างในร่างกายหรือไม่ 
             1. ได้รับการตรวจ        2. ไม่ได้รับตรวจ (ข้ามตอบข้อ 3)) 
         2) ผลการตรวจสารเคมีตกค้างในร่างกาย      
             1. มีสารเคมีตกค้างในร่างกาย  2. ไม่มีสารเคมีตกค้างในร่างกาย 
         3) จากการเข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่สุขภาพของท่านมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ นหรือไม่ 
             1. มีสุขภาพที่ดีขึ น อธิบาย.................................................................................................. ............................. 
             2. สุขภาพเหมือนเดิม  
             3. สุขภาพแย่ลง เนื่องจาก...................................................................................................... ......................... 



119 
 
         4) ท่านมีรายได้เสริมนอกจากการผลิตสินค้า(เชิงเดี่ยว) ในแปลงใหญ่หรือไม่ 
             1. มีรายได้เสริม 1) กิจกรรม..............................................       รายได้  .... ................................ บาท/ปี 
                                    2) กิจกรรม..............................................        รายได้  .................................... บาท/ปี 
                                    3) กิจกรรม..............................................       รายได้  .................................... บาท/ปี  
                                    4) กิจกรรม..............................................       รายได้  .................................... บาท/ปี 
             2. ไม่มีรายได้เสริม เพราะ................................................................................................................ .........   

   5.4 ท่านคิดว่าโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่เป็นประโยชน์กับตัวท่านหรือไม่(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
           1. เป็นประโยชน์เพราะ1) ลดต้นทุน2) เพ่ิมผลผลิต3) มีตลาดรองรับผลผลิต4) มีเงินทุนหมุนเวียนในกลุ่ม 
                                   5) เกิดการรวมกลุ่มสร้างอ านาจการต่อรอง6) ผลผลิตมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด 
                                         7) มีคู่ค้าซื อขายผลผลิต8) มีรายได้เพ่ิมขึ น9) อ่ืนๆ ระบุ...................................... 
          2. ไม่เป็นประโยชน์เพราะ................................................................................................................................... 

   5.5 ท่านคิดว่าโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ควรด าเนินการต่อหรือไม่หลังจากด าเนินการมา 3 ปี เพราะอะไร 
               1. ด าเนินการตอ่ เนื่องจาก.............................................................................................................................................................. 
               2. ไม่ด าเนินการต่อ เนื่องจาก.......................................................................................................................................................... 
ส่วนที่ 6 ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการด าเนินงานโครงการฯ 

6.1ความพึงพอใจต่อการท างานของผู้จัดการแปลง/ประธานกลุ่ม/คณะท างานกลุ่ม 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

(1 –5) 
เหตุผลประกอบ 

1.ท่านมีความพึงพอใจต่อความรู้ความสามารถของผู้จัดการ
แปลงในระดับใด 

  

2.ท่านมีความพึงพอใจต่อความสามารถในการบริหารจัดการ
กลุ่มของผู้จัดการแปลงในระดับใด 

  

3.ท่านมีความพึงพอใจต่อการประสานความร่วมมือใน
หน่วยงานต่างๆของผู้จัดการแปลงในระดับใด 

  

4.ท่านมีความพึงพอใจต่อการประสานการเช่ือมโยงตลาด
ของผู้จัดการแปลงในระดับใด 
 

  

5.ท่านมีความพึงพอใจต่อการประสานการจัดประชุม/อบรม
ความรู้ของผู้จัดการแปลงในระดับใด 

  

6.ท่านมีความพอใจต่อการท างานของประธานกลุ่มของท่าน
ในระดับใด 

  

7.ท่านมีความพอใจการท างานของคณะกรรมการกลุ่มของ
ท่านในระดับใด 

  

หมายเหตุ : ระดับคะแนน 1=น้อยสุด, 2=น้อย, 3=ปานกลาง, 4=มาก, 5=มากที่สุด 
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6.2ความพึงพอใจผลการด าเนินงานโครงการฯ 

รายการ ระดับความพึงพอใจ 
(1 – 5) 

เหตุผลประกอบ 

1.ท่านมีความพึงพอใจต่อการลดต้นทุนการผลิตในระดับใด    

2.ท่านมีความพึงพอใจต่อการเพิ่มผลผลิตในระดับใด   

3.ท่านมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณภาพผลผลิตในระดับใด   

4.ท่านมีความพึงพอใจต่อการเช่ือมโยงตลาดในระดับใด   

5.ท่านมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการกลุ่มในระดับใด   

6. ท่านคิดว่าจากการด าเนินการกลุ่มแปลงใหญ่ที่ผ่านมา 
กลุ่มแปลงใหญ่ของท่านประสบความส าเร็จในระดับใด 

  

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

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

ด้านการผลิต  

1.ขาดแหล่งน  าในท าการเกษตร  

2. ความผันผวนของสภาพภูมอิากาศ(ฝนแล้ง น  าท่วม เป็นต้น)  

3. เกษตรกรสูงวัย ส่งผลให้การน าองค์ความรูไ้ปปฏิบตัิได้ล าบาก  

4. เทคโนโลยีเครื่องจักรกลที่น าเข้ามาส่งเสริมไม่ตรงกับความต้องการของกลุ่ม  

5. เทคโนโลยีเครื่องจักรกลที่น าเข้ามาส่งเสริมไม่เพียงพอต่อความต้องการกลุ่ม  

6. องค์ความรู้ที่เข้ามาส่งเสริมเป็นความรู้เดิมๆ ไมส่่งผลใหป้รับเปลี่ยนดีขึ น  

7. ขาดเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เขา้มาส่งเสริมในแปลงใหญ ่  

8.โรคระบาด ศตัรูพืช  

9.ขาดเงินทุนหมุนเวียน  

10. ราคาปัจจัยการผลิตปรบัตวัสูงขึ น  

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

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

ด้านการตลาด  

1.ราคารับซื อผลผลิตของภาคเอกชนที่ท าร่วมกันไว้ยังเป็นไปตามกลไกตลาด  

2.แหล่งรับซื อผลผลิตที่ท าข้อตกลงร่วมกันไว้อยู่ไกลจากพื นท่ีแปลงใหญ่ไม่   

      คุ้มกันการน าไปจ าหน่าย 
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ประเด็นปัญหา/อุปสรรคท่ีส าคัญ ข้อเสนอแนะ 

3. ขั นตอนการรับซื อผลผลิตของภาคเอกชนท่ีท าร่วมกันไว้มีหลายขั นตอน 

        ไม่สะดวกในการน าไปจ าหน่าย 

 

4. ไม่ทราบเงื่อนไขการรับซื อผลผลิตของภาคเอกชน  

5. สินค้าเกษตรปลอดภัย ขายได้ในราคาทั่วไป ไม่จูงใจให้ท าการผลิต  

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

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

ด้านการบริหารจัดการ  

1.สมาชิกเข้าร่วมโครงการจ านวนมาก การส่งเสริมไม่ทั่วถึง  

2. พื นท่ีแปลงไกลกัน หลายต าบล ส่งผลให้การบริหารจัดการยาก  

3. สมาชิกบางกลุ่มไม่ให้ความร่วมมือ  

4. คณะกรรมการกลุ่มขาดความยุติธรรม ส่งเสริมเฉพาะกลุ่ม  

5. อื่นๆระบุ..........................................................  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ/สุกลผู้สัมภาษณ์ ......................................................................................... วัน/เดือน/ปีที่สัมภาษณ์................................... 
โดย ศูนย์ประเมินผล และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 -12  ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร บางเขน กรุงเทพมหานคร  
โทร. 02-579-0555   Email :  Infraeva@gmail.com 

mailto:Infraeva@gmail.com
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สัมภาษณ์เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
 เพื่อประเมินผลโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

โดย สศท. …………….  ศปผ.  
ชื่อผู้สัมภาษณ์  ส่วน  

สวป. = 1, สปป. = 2, สปส. = 3, สปพ. = 4, สผพ. = 5, สปธ. = 6, ศปร. = 7, ฝบท. = 8 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.1 ชื่อ   สกุล  
 

1.2 เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน               
 

1.3 อายุ (ปี)   
 

1.4 เพศ   หญิง = 1, ชาย = 2 
 

1.5 ที่อยู่  บ้านเลขท่ี  หมู่ที่  หมู่บ้าน  

 ต าบล   อ าเภอ  

 จังหวัด   รหัสจังหวัด    

 โทร  
 

 รหัส  จังหวัด รหัส จังหวัด รหัส จังหวัด รหัส จังหวัด 
 010 เชียงราย 180 เลย 470 นครนายก 560 สมุทรสาคร 
 020 พะเยา 190 หนองบัวล าภู 480 ปราจีนบุรี 570 นครปฐม 
 030 ล าปาง 200 อุดรธาน ี 490 ฉะเชิงเทรา 580 กาญจนบุรี 
 040 ล าพูน 210 หนองคาย 500 สระแก้ว 590 ราชบุรี 
 050 เชียงใหม ่ 220 สกลนคร 510 จันทบุรี 600 สมุทรสงคราม 
 060 แม่ฮ่องสอน 230 นครพนม 520 ตราด 610 เพชรบุรี 
 070 ตาก 770 บึงกาฬ 530 ระยอง 620 ประจวบคีรีขันธ์ 
 090 สุโขทัย 310 มหาสารคาม 540 ชลบุรี 630 ชุมพร 
 100 แพร่ 320 ร้อยเอ็ด 550 สมุทรปราการ 640 ระนอง 
 110 น่าน 330 กาฬสินธุ ์ 370 สระบุรี 650 สุราษฎร์ธานี 
 120 อุตรดิตถ์ 340 ขอนแก่น 380 ลพบุรี 660 พังงา 
 130 พิษณุโลก 290 สุรินทร์ 390 สิงห์บุรี 670 ภูเก็ต 
 080 ก าแพงเพชร 300 บุรีรัมย์ 400 ชัยนาท 680 กระบี่ 
 140 พิจิตร 350 ชัยภูมิ 410 สุพรรณบุรี 700 นครศรีธรรมราช 
 150 นครสวรรค์ 360 นครราชสีมา 420 อ่างทอง 690 ตรัง 
 160 อุทัยธาน ี 240 มุกดาหาร 430 พระนครศรีอยุธยา 710 พัทลุง 
 170 เพชรบูรณ์ 250 ยโสธร 440 นนทบุรี 720 สงขลา 
   260 อ านาจเจริญ 450 กรุงเทพมหานคร 730 สตูล 
   270 อุบลราชธาน ี 460 ปทุมธาน ี 740 ปัตตานี 
   280 ศรีสะเกษ   750 ยะลา 
       760 นราธิวาส 

ล าดับที่........... 

   แบบ 02 สินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
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1.6 ระดับการศึกษาสูงสุด  ไม่ส าเร็จการศึกษา = 0,ประถมต้น = 4, ประถมปลาย = 6, มัธยมต้น = 9, มัธยม

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

1.7 อาชีพหลัก  ในภาคเกษตร:เกษตรกร = 1, รับจ้างเกษตร = 2 
นอกภาคเกษตร: รับจ้างนอกภาคเกษตร =3, ท างานประจ า = 4,ธุรกิจส่วนตัว = 5ไม่มี
งานท า: เรียนหนังสือ = 6, ว่างงาน/แม่บ้าน = 7, คนชรา/ผู้พิการ = 8 

 

1.8 ประสบการณ์ท าการเกษตร (ปี)  
 

1.9 จ านวนสมาชิกในครัวเรือน (คน)    

 จ านวนแรงงานในครัวเรือน (คน)   จ านวนแรงงานในภาคเกษตร (คน)  
 

1.10 ที่ดินในการถือครอง      

 รายการ ของตนเอง (ไร่) เช่า (ไร่) ท าฟรี (ไร่) ชลประทาน 
(ใน=1, นอก=2) 

แหล่งน  าท่ีใช้ 

 ในภาคเกษตร 

 1) ที่นา      

 2) ที่พืชไร่      

 3) ที่สวนผลไม้/ไม้ยืนต้น      

 4) ที่สวนผัก/สมุนไพร      

 5) ที่ไม้ดอก/ไม้ประดับ      

 6 ) ที่ เลี ย งสั ต ว์ เป็ น โร ง เรื อ น / 
โรงเลี ยง/คอกสัตว์ 

     

 7) ที่ทุ่งหญ้าเลี ยงสัตว์/ปลูกหญ้า
เลี ยงสัตว์ 

     

 8) ที่เพาะเลี ยงประมง      

 9) ฟาร์ม/เกษตรผสมผสาน      

 นอกภาคเกษตร 

 10) ที่ปลูกบ้านเรือนอยู่อาศัย      

 11) ที่รกร้างว่างเปล่า      

 12) ห้วย/หนอง/คลอง/บึง/สระ      

 13) ป่าถือครอง      

 แหล่งน้ าท่ีใช้ 
น  าฝน = 1, ชลประทาน = 2, สูบเองจากแหล่งธรรมชาติ = 3, บ่อ/สระ/บาดาล ของตนเอง = 4, โครงการเอกชน/ราชการ สูบจาก
แหล่งธรรมชาติ = 5, กลุ่ม/สถาบนั สูบจากแหล่งธรรมชาติ = 6, ซื อจากผู้ใช้บริการ/ประปา = 7 
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1.11 การมีส่วนร่วมในโครงการ/นโยบายของรัฐ (ให้ตอบทุกข้อ) มีส่วนร่วม = 1, ไม่มสี่วนร่วม = 2 

 1) ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลติ
สินค้าเกษตร (ศพก.) 

 3) การบริหารจัดการน  า  5) Zoning by Agri-
Map 

 7) มาตรฐานสินคา้เกษตร 
GAP/เกษตรอินทรีย ์

 

 2) ระบบส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ ่

 4) แผนการผลิตข้าวครบ
วงจร 

 6) ธนาคารสินค้าเกษตร  8) โครงการส่งเสริม
เกษตรทฤษฎีใหม ่

 

 9) ยกระดับคณุภาพ
มาตรฐานสินค้าเกษตร 

 10) รักษาระดับปริมาณ
และคณุภาพข้าว 

 11) เกษตรผสมผสาน  12) ส่งเสริมการหยุดเผา
ในพื นที่เกษตร 

 

 13) ป้องกันและก าจัด
โรคใบด่างมสั าปะหลัง 

 14) ส่งเสริมและพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตร 

     

 

 ค าจ ากัดความแบบสอบถามเพ่ือสนับสนุนโครงการส ารวจข้อมลูเกษตรกร ส าหรับการประเมินผล 

1.อาชีพหลัก หมายถึง อาชีพหลักเกษตรกร โดยยึดตามการใช้เวลาส่วนใหญ่ไปในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง       กับอาชีพนั น ๆ เป็น
หลัก หากในกรณีที่มีการใช้เวลาที่เท่ากันหรือก  ากึ่งกันให้ยึดตามการได้รับรายได้ที่มากกว่าของอาชีพนั น ๆ เป็นหลักแทน 

2. ที่ดินในการถือครองหมายถึง การถือครองที่ดินของเกษตรกรทุกผืนและทุกแปลงที่ถือครองอยู่และการเข้าไปใช้ประโยชน์ในแต่ละ
ประเภท โดยไม่ค านึงถึงกรรมสิทธ์ิที่แท้จริงของพื นที่ดินนั น ๆ ซึ่งอาจเป็นของตนเอง ท่ีเช่าผู้อื่น และที่ได้ท าฟรี โดยยึดตามปีเพาะปลูก 
2562/63  

3. การใส่จ านวนไร่ ให้ใส่เป็นจ านวนทศนิยมเท่านั นเช่น 4 ไร่ 2 งาน ให้กรอก “4.50” เป็นต้น 
 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลโครงการ 
2.1 พ้ืนที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั้งหมด ..................................  ไร ่  
2.2 พ้ืนที่ที่เข้าร่วมโครงการ ..................................  ไร่   
     พันธุ์ข้าวโพดในพื้นที่โครงการ   1) พันธุ์ลูกผสมราชการ (ท่ีผลิตโดยศูนย์วิจัยฯ ของ ม.เกษตร/กรมวิชาการ) ระบุช่ือพันธุ์..................... 
             2) พันธุ์ลูกผสมเอกชน (888,999,328,922,3011,3012 ฯลฯ) ระบุช่ือพันธุ์......................................... 
2.3 การเป็นสมาชิกโครงการ    1) เก่า  เข้าร่วมโครงการในปี  2560  
                                       2) ใหม่ เข้าร่วมโครงการในปี   2561   2562 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลการด าเนินงานโครงการ 
3.1การได้รับการส่งเสริมและผลที่เกิดขึ้นในแต่ละกิจกรรมของโครงการ 
โปรดท าเครื่องหมาย ในช่องที่ท่านได้รับ ส่งเสริม เข้าร่วม สนับสนุน จากการด าเนินงานโครงการตั งแต่ 1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 62 

กิจกรรม 1.ไม่ได้รับ/ไม่มี 2. ได้รับ/มี ผลการด าเนินการ/ผลที่เกิดขึ้น (ปีเพาะปลูก 2562/63) 
1.การถ่ายทอดความรู้     
   1.1 การส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการผลิต (การลด
ต้นทุน/การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต) 

  การน าองค์ความรูไ้ปปฏิบตั ิ
1.ปฏิบัติ 2.ไม่ปฏิบัติเนื่องจาก.............................................. 

   1.2 การสร้างความเข้มแข็งกลุม่    
1) การส่งเสริมวางแผนบริหารจดัการกลุ่มร่วมกัน    1.เข้ารว่มวางแผนกลุม่ 2. ไม่เข้าร่วม เนื่องจาก............................ 
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กิจกรรม 1.ไม่ได้รับ/ไม่มี 2. ได้รับ/มี ผลการด าเนินการ/ผลที่เกิดขึ้น (ปีเพาะปลูก 2562/63) 
2) การส่งเสริมการรวมกลุ่มซื อปัจจัยการผลิต    1.ปฏิบัติ 2. ไม่ปฏบิัติเนื่องจาก............................. 

        3) การส่งเสริมการรวมกลุ่มกันผลิต    1.ปฏิบัติ 2. ไม่ปฏบิัติเนื่องจาก............................. 
        4) การส่งเสริมการรวมกลุ่มจ าหน่ายผลผลิต    1.ปฏิบัติ 2. ไม่ปฏบิัติเนื่องจาก............................. 
  1.3 การพัฒนาเกษตรกรเป็น Smart Farmer   1.เป็น Smart Farmer2. ไม่เป็น 
  1.4 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเพื่อได้รับการ 
รับรองมาตรฐาน GAP/อินทรีย์อื่นๆ 

  1.ไดร้ับการรับรอง 2.อยูร่ะหวา่งขอการรับรอง 
3.ไม่ได้รับรอง เนื่องจาก................................................................ 

  1.5 การถ่ายทอดความรู้การพัฒนาการตลาด    1.ปฏิบัติ2. ไม่ปฏบิัติเนื่องจาก..................................... 
  1.6 มีแปลงเรยีนรู/้แปลงสาธิตเพิ่มประสิทธิภาพ   1.ใช้ประโยชน์2.ไม่ใช้ประโยชน์ เนื่องจาก............................ 
  1.7 อบรมการท าบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ   1.ท าทุกขั นตอน2.ท าบางขั นตอน3.ไม่ท าเพราะ.................................. 
2. การสนับสนุนปัจจัยผลิต/เคร่ืองจักรกล/แหล่งน้ า    
   2.1 มีการสนับสนุนแหล่งน  าในแปลงใหญ ่   1.ใช้ประโยชน์2. ไม่ใช้ประโยชน์เนื่องจาก

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

   2.2 ได้รับการสนับสนุนปัจจยัการผลิต  
        เช่น เมล็ดพันธ์ุ น  าหมักชีวภาพ เชื อจุลินทรีย์ 
เป็นต้น 

  ปัจจัยการผลติที่ไดร้ับการสนับสนนุ 
1.พันธุ์พืช  (1) ใช้ประโยชน์  (2) ไม่ใช้ประโยชน์ เนื่องจาก
.................................................................................. 
2..วัสดุทางการเกษตร(1) ใช้ประโยชน์(2) ไม่ใช้ประโยชน์  
เนื่องจาก.................................................................................... 
3.อุปกรณ์ เครื่องมือการเกษตร(1) ใช้ประโยชน์(2) ไม่ใช้ประโยชน์ 
 อื่นๆระบุ............................................................................ 

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

  2.4 กระบวนการพัฒนาคณุภาพดิน    
        1) ไถกลบตอซัง งดเผาฟางและตอซังพืช    1.ปฏิบัติ 2. ไม่ปฏบิัติเนื่องจาก........................................ 
        2) การปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบ ารุงดิน    1.ปฏิบัติ 2. ไม่ปฏบิัติเนื่องจาก......................................... 
        3) ส่งเสริม/สาธิตการปรับปรุงพื นท่ีดินกรด    1.ปฏิบัติ 2. ไม่ปฏบิัติเนื่องจาก......................................... 
        4) การผลิตปุ๋ยหมักสตูรพระราชทาน    1.ปฏิบัติ 2. ไม่ปฏบิัติเนื่องจาก......................................... 
        5) ผลิตน  าหมักชีวภาพ    1.ปฏิบัติ 2. ไม่ปฏบิัติเนื่องจาก......................................... 
3. การยกระดับมาตรฐานและเพ่ิมมูลค่าสินคา้เกษตร    
      3.1 เกษตรกรได้รับความรู้เกีย่วกับการยกระดับ
มาตรฐานสินค้าเกษตร เช่น GAP เกษตรอินทรีย์ เป็นต้น 

   1.ปฏิบัติ 2. ไม่ปฏบิัติเนื่องจาก........................................... 

     3.2 การสร้างมลูค่าเพิ่ม/แปรรูป    1.ปฏิบัติ  สินคา้ที่แปรรูประบุ.................................................................... 
2. ไมป่ฏิบัตเินื่องจาก.................................................................. 

4. การเชื่อมโยงการตลาด    
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กิจกรรม 1.ไม่ได้รับ/ไม่มี 2. ได้รับ/มี ผลการด าเนินการ/ผลที่เกิดขึ้น (ปีเพาะปลูก 2562/63) 

    4.1 ท่านได้รับการส่งเสริมความรู้ด้านการตลาด    1.ปฏิบัติ 2. ไม่ปฏบิัติเนื่องจาก........................................... 
    4.2 การท าข้อตกลงซื อขายผลผลิตร่วมกัน  
(MOU) กับภาคเอกชน 

  1.น าไปจ าหน่าย (1)ราคาสูงขึ น(2)เท่าเดิม(3)ลดลง 
2.ไม่น าไปจ าหน่าย เนื่องจาก.............................................................. 

5. การบริหารจัดการกลุ่ม/กิจกรรมเสริมครัวเรือน    
    5.1 เงินทุนหมุนเวียนในกลุ่มแปลงใหญ ่    1.มีเงินฝากในกลุ่ม จ านวน........................บาท 

 2. ไมม่ีเงินฝากในกลุ่ม เนื่องจาก............................................................... 
    5.2 เกษตรผสมผสาน    1.ปฏิบัติ 2. ไม่ปฏบิัติเนื่องจาก........................................... 
      5.3 อาชีพเสรมิในครัวเรอืนเช่น ทอผา้ เครื่องสาน เป็นต้น    1.ปฏิบัติ 2. ไม่ปฏบิัติเนื่องจาก........................................... 

 

ส่วนที่ 4 ผลกระทบของโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (เฉพาะสินค้าที่เข้าร่วมโครงการ) 
4.1ด้านเศรษฐกิจในพื้นที่โครงการ (ฤดูกาลเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รุ่น 1 ฤดูฝน 1 พ.ค. – 31 ต.ค. 2562) 
    1)การลดต้นทุนการผลิต (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รุ่น 1 ฤดูฝน)  

 หน่วย : ต่อไร ่
 

      ปัจจัยการผลิต 
ก่อนโครงการ (ปเีพาะปลูก 2559/60) หลังโครงการ (ปีเพาะปลกู 2562/63) 

ปริมาณ1/(กก.) มูลค่า2/ (บาท) ปริมาณ1/(กก.) มูลค่า2/ (บาท) 

1) ค่าเตรียมดิน       
2) ค่าปลูก/ค่าซ่อม       
3) ค่าพันธุ ์       
4) ค่าปุ๋ยเคม ี       
5) ค่าปุ๋ยอินทรีย์       
- ปุ๋ยอินทรีย์          
- สารชีวภาพ          หน่วยปริมาณ อื่น ๆ:ระบ.ุ...........        
6) ค่าสารก าจัดศัตรูพืชและวัชพืช 
                           หน่วยปริมาณ อื่น ๆ: ระบ.ุ........... 

      

7) ค่าสารอื่นๆ และวัสดุปรับปรุงดนิ       
8) ค่าน  ามันเชื อเพลิง       
9) ค่าไฟฟ้า       
10) ค่าวัสดุทาการเกษตรและวัสดสุิ นเปลือง       
11) ค่าดูแลรักษา       
12) ค่าเก็บเกี่ยว       
13) ค่าขนส่ง       
14) อื่น ๆ        

หมายเหตุ : ค่าปัจจัยการผลิตรวมที่เป็นเงินสด และไม่เป็นเงินสด  
        1/ปริมาณปัจจัยการผลิตหน่วย กก. /ไร่  2/มูลค่าปัจจัยการผลิตหน่วย บาท /ไร่ 
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2) การเพิ่มข้ึนของผลผลิต  (ผลผลิตรวมทั้งหมดในพื้นที่โครงการ) 

ก่อนโครงการ (ปีเพาะปลูก 2559/60) 
ขายฝัก ขายเมล็ด 

ปริมาณ (กก.) % ความชื้น ปริมาณ (กก.) % ความชื้น 
 
 

   

ราคาที่จ าหน่ายก่อนโครงการ   ....................... บาทต่อกก. 
หลังโครงการ (ปีเพาะปลูก 2562/63) 

ขายฝัก ขายเมล็ด 
ปริมาณ (กก.) % ความชื้น ปริมาณ (กก.) % ความชื้น 

 
 

   

ราคาที่จ าหน่ายหลังโครงการ   ....................... บาทต่อกก. 

การเปลี่ยนแปลงปริมาณผลผลิต 1. เพ่ิมขึ น    2.เท่าเดิม         3.ลดลง  
สาเหตุการเปลี่ยนแปลงในทุกกรณี ............................................................................................... ............................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3) การพัฒนาคุณภาพผลผลิต 

ก่อนโครงการ (ปีเพาะปลูก 2559/60) หลังโครงการ (ปีเพาะปลูก 2562/63) 

1. ได้รับการรับรอง 
        (1) มาตรฐาน GAP     (2) เกษตรอินทรีย์ 
       (3) อ่ืน ๆระบุ............................ 
2. ไม่ได้การรับรอง 

1.ขอรับรองมาตรฐานใหม่ 
      (1) ได้รับการรับรอง 
                  (1.1) มาตรฐาน GAP     (1.2) เกษตรอินทรีย์  
                   (1.3) อื่น ๆระบุ............................ 
      (2) อยู่ระหว่างการตรวจรับรอง 
      (3) ไม่ได้รับการรับรอง  
2.คงอายุการรับรองมาตรฐาน 
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 4.2 ด้านสังคมในพื้นที่โครงการ 
       1) การซื้อขายกับภาคเอกชน/หน่วยงานที่ท าข้อตกลงร่วมกันไว้ 
           1.น าผลผลิตไปจ าหน่ายเอกชนที่ท าข้อตกลง (MOU) ทั งหมด  (1)จ าหน่ายได้ตามราคาท่ีตกลง 
                                                                                  (2)ไม่ได้ตามราคาท่ีตกลง สาเหตุ............................. 
           2. น าผลผลิตไปจ าหน่ายเอกชนที่ท าข้อตกลง (MOU) บางส่วน ปริมาณจ าหน่ายคิดเป็นร้อยละ..........ของปริมาณทั งหมด 
                                                                                  (1)จ าหน่ายได้ตามราคาที่ตกลง 
                                                                                  (2)ไม่ได้ตามราคาท่ีตกลง สาเหตุ............................. 
           3.ไม่น าไปขายเอกชนที่ท าข้อตกลง (MOU)  สาเหตุที่ไม่น าไปจ าหน่าย เนื่องจาก (1) ขายได้ราคาตลาดทั่วไป  
                                                               (2) แหล่งรับซื ออยู่ไกล(3) มีภาระผูกพันกับพ่อค้าท่ีซื อขายประจ า 
                                                               (4) อ่ืน ๆ ระบุ ..................................................................  

       2) การรวมกลุ่มซื้อปัจจัยการผลิต 
            1. ซื อได้ในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด  2. ซื อได้ในราคาเท่ากับท้องตลาดเนื่องจาก................................ 

   4.3 ด้านสิ่งแวดล้อมในกลุ่มแปลงใหญ่ 
        1) การลดการใช้สารเคมีที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ลดยาปราบวัชพืช/ศัตรูพืช ลดปุ๋ยเคมี/สารเคมี เป็นต้น 
            1. ลดลง 
            2. เท่าเดิม 
            3. เพิ่มขึ น เนื่องจาก.......................................................................... ................................................................ 
        2) การหมุนเวียนทรัพยากรน ากลับมาใช้ใหม่ในขบวนการผลิตเช่น ไถกลบตอซัง ฟางข้าว ของเหลือใช้ในครัวเรือนท า
น  าหมักชีวภาพ เป็นต้น 
            1.หมุนเวียนน ากลับมาใช้ใหม่ เช่น...................................................... ........................................................... 
            2.ไม่หมุนเวียนน ากลับมาใช้ใหม่ เนื่องจาก.......................................... ........................................................... 

ส่วนที่ 5 ความย่ังยืนของโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
     5.1 องค์ความรู้ระหว่างเกษตรกรในกลุ่มแปลงใหญ่ 
         1) กลุ่มแปลงใหญ่ของท่านมีการถ่ายทอดความรู้/แนวทางการท าการเกษตรที่ประสบความส าเร็จระหว่างกันในกลุ่ม
แปลงใหญ่หรือไม่ 
             1. มีการถ่ายทอดความรู้ระหว่างกันในกลุ่ม 
             2. ไม่มีการถ่ายทอดความรู้ระหว่างกันในกลุ่ม (ข้ามไปตอบ 5.2 ความเข็มแข็งของกลุ่มแปลงใหญ่) 
          2) ท่านได้น าความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้/แนวทางการท าการเกษตรที่ประสบความส าเร็จไปปฏิบัติใช้ในครัวเรือน
ท่านหรือไม่ 
             1. น าไปปฏิบัติ 
             2. ไม่น าไปปฏิบัติ เนื่องจาก............................................................... ................................................................ 
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          3) ท่านมีโอกาสได้ถ่ายทอดความรู้แนวทางการท าการเกษตรที่ประสบความส าเร็จของท่านให้กับกลุ่มแปลงใหญ่หรือไม่ 
             1. ได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับกลุ่ม 
             2. ไม่ได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับกลุ่ม 

     5.2 ความเข็มแข็งของกลุ่มแปลงใหญ่ 
         1) ท่านปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของกลุ่มแปลงใหญ่ของท่านหรือไม่ 
             1. ปฏิบัติ  (1) น้อยที่สุด  (2) น้อย  (3) ปานกลาง(4) มาก(5) มากท่ีสุด 
             2. ไม่ปฏิบัติ เนื่องจาก...................................................................................  
         2) ท่านให้ความร่วมมือในการด าเนินงานของกลุ่มแปลงใหญ่ในระดับใด 
             1. น้อยที่สุด   2. น้อย   3. ปานกลาง  4. มาก  5. มากที่สุด 
             สาเหตุ ทุกกรณี................................................................................................................. ....................................... 
         3) สินค้าเกษตรที่ท่านผลิตมีการคัดคุณภาพก่อนขายหรือไม่ 
             1. คัดคุณภาพ 
             2. ไม่คัดคุณภาพ เนื่องจาก............................................................................ .................................................. 
         4) สินค้าเกษตรที่ท่านผลิตขายให้กลุ่มแปลงใหญ่เพื่อรวบรวมผลผลิตหรือไม่ 
             1. ขายให้กลุ่ม 
             2. ไม่ขายให้กลุ่ม เนื่องจาก............................................................................ ................................................... 
         5) ระบบเงินทุนหมุนเวียนในกลุ่มแปลงใหญ่ของท่านมีความโปร่งใสหรือไม่ 
            1. โปร่งใส       2. ไม่โปร่งใส เนื่องจาก........................................................ ................................................. 
         6) ท่านได้รับเงินปั่นผลหรือสิทธิพิเศษจากกลุ่มแปลงใหญ่ของท่านหรือไม่ 
             1. ไดร้ับเงินปั่นผล/สิทธิพิเศษ  2. ไม่ได้รับเงินปั่นผล/สิทธิพิเศษ เนื่องจาก..............................................  
         7) กลุ่มแปลงใหญ่ของท่านมีความเข้มแข็งอยู่ในระดับใด 
             1. น้อยที่สุด   2. น้อย   3. ปานกลาง 4. มาก  5. มากที่สุด 
             สาเหตุ ทุกกรณี............................................................................................................... ......................................... 

    5.3 คุณภาพชีวิตในแปลงใหญ่ 
         1) ปี 2561 - 2562 ท่านได้รับการตรวจสารเคมีตกค้างในร่างกายหรือไม่ 
             1. ได้รับการตรวจ        2. ไม่ได้รับตรวจ (ข้ามตอบข้อ 3)) 
         2) ผลการตรวจสารเคมีตกค้างในร่างกาย      
             1. มีสารเคมีตกค้างในร่างกาย  2. ไม่มีสารเคมีตกค้างในร่างกาย 
         3) จากการเข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่สุขภาพของท่านมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ นหรือไม่ 
             1. มีสุขภาพที่ดีขึ น อธิบาย...................................................................... ......................................................... 
             2. สุขภาพเหมือนเดิม  
             3. สุขภาพแย่ลง เนื่องจาก.................................................................................................................... ........... 
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         4) ท่านมีรายได้เสริมนอกจากการผลิตสินค้า(เชิงเดี่ยว) ในแปลงใหญ่หรือไม่ 
             1. มีรายได้เสริม 1) กิจกรรม..............................................       รายได้  .... ................................ บาท/ปี 
                                    2) กิจกรรม..............................................       รายได้  .................................... บาท/ปี  
                                    3) กิจกรรม..............................................       รายได้  .................................... บาท/ปี  
                                    4) กิจกรรม..............................................       รายได้   .................................... บาท/ปี 
             2. ไม่มีรายได้เสริม เพราะ........................................................................................................................ .   

   5.4 ท่านคิดว่าโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่เป็นประโยชน์กับตัวท่านหรือไม่(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
           1. เป็นประโยชน์เพราะ1) ลดต้นทุน2) เพ่ิมผลผลิต3) มีตลาดรองรับผลผลิต4) มีเงินทุนหมุนเวียนในกลุ่ม 
                                   5) เกิดการรวมกลุ่มสร้างอ านาจการต่อรอง6) ผลผลิตมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด 
                                         7) มีคู่ค้าซื อขายผลผลิต8) มีรายได้เพ่ิมขึ น9) อ่ืนๆ ระบุ...................................... 
          2. ไม่เป็นประโยชน์เพราะ................................................................................................................................... 

   5.5 ท่านคิดว่าโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ควรด าเนินการต่อหรือไม่หลังจากด าเนินการมา 3 ปี เพราะอะไร 
               1. ด าเนินการตอ่ เนื่องจาก.............................................................................................................................................................. 
               2. ไม่ด าเนินการต่อ เนื่องจาก.......................................................................................................................................................... 
ส่วนที่ 6 ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการด าเนินงานโครงการฯ 

6.1ความพึงพอใจต่อการท างานของผู้จัดการแปลง/ประธานกลุ่ม/คณะท างานกลุ่ม 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

(1 –5) 
เหตุผลประกอบ 

1.ท่านมีความพึงพอใจต่อความรู้ความสามารถของผู้จัดการ
แปลงในระดับใด 

  

2.ท่านมีความพึงพอใจต่อความสามารถในการบริหารจัดการ
กลุ่มของผู้จัดการแปลงในระดับใด 

  

3.ท่านมีความพึงพอใจต่อการประสานความร่วมมือใน
หน่วยงานต่างๆของผู้จัดการแปลงในระดับใด 

  

4.ท่านมีความพึงพอใจต่อการประสานการเช่ือมโยงตลาด
ของผู้จัดการแปลงในระดับใด 
 

  

5.ท่านมีความพึงพอใจต่อการประสานการจัดประชุม/อบรม
ความรู้ของผู้จัดการแปลงในระดับใด 

  

6.ท่านมีความพอใจต่อการท างานของประธานกลุ่มของท่าน
ในระดับใด 

  

7.ท่านมีความพอใจการท างานของคณะกรรมการกลุ่มของ
ท่านในระดับใด 

  

หมายเหตุ : ระดับคะแนน 1=น้อยสุด, 2=น้อย, 3=ปานกลาง, 4=มาก, 5=มากที่สุด 
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6.2ความพึงพอใจผลการด าเนินงานโครงการฯ 

รายการ ระดับความพึงพอใจ 
(1 – 5) 

เหตุผลประกอบ 

1.ท่านมีความพึงพอใจต่อการลดต้นทุนการผลิตในระดับใด    

2.ท่านมีความพึงพอใจต่อการเพิ่มผลผลิตในระดับใด   

3.ท่านมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณภาพผลผลิตในระดับใด   

4.ท่านมีความพึงพอใจต่อการเช่ือมโยงตลาดในระดับใด   

5.ท่านมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการกลุ่มในระดับใด   

6. ท่านคิดว่าจากการด าเนินการกลุ่มแปลงใหญ่ที่ผ่านมา 
กลุ่มแปลงใหญ่ของท่านประสบความส าเร็จในระดับใด 

  

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

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

ด้านการผลิต  

1.ขาดแหล่งน  าในท าการเกษตร  

2. ความผันผวนของสภาพภูมอิากาศ(ฝนแล้ง น  าท่วม เป็นต้น)  

3. เกษตรกรสูงวัย ส่งผลให้การน าองค์ความรูไ้ปปฏิบตัิได้ล าบาก  

4. เทคโนโลยีเครื่องจักรกลที่น าเข้ามาส่งเสริมไม่ตรงกับความต้องการของกลุ่ม  

5. เทคโนโลยีเครื่องจักรกลที่น าเข้ามาส่งเสริมไม่เพียงพอต่อความต้องการกลุ่ม  

6. องค์ความรู้ที่เข้ามาส่งเสริมเป็นความรู้เดิมๆ ไมส่่งผลใหป้รับเปลี่ยนดีขึ น  

7. ขาดเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เขา้มาส่งเสริมในแปลงใหญ ่  

8.โรคระบาด ศตัรูพืช  

9.ขาดเงินทุนหมุนเวียน  

10. ราคาปัจจัยการผลิตปรบัตวัสูงขึ น  

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

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

ด้านการตลาด  

1.ราคารับซื อผลผลิตของภาคเอกชนที่ท าร่วมกันไว้ยังเป็นไปตามกลไกตลาด  

2.แหล่งรับซื อผลผลิตที่ท าข้อตกลงร่วมกันไว้อยู่ไกลจากพื นท่ีแปลงใหญ่ไม่   

      คุ้มกันการน าไปจ าหน่าย 
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ประเด็นปัญหา/อุปสรรคท่ีส าคัญ ข้อเสนอแนะ 

3. ขั นตอนการรับซื อผลผลิตของภาคเอกชนท่ีท าร่วมกันไว้มีหลายขั นตอน 

        ไม่สะดวกในการน าไปจ าหน่าย 

 

4. ไม่ทราบเงื่อนไขการรับซื อผลผลิตของภาคเอกชน  

5. สินค้าเกษตรปลอดภัย ขายได้ในราคาทั่วไป ไม่จูงใจให้ท าการผลิต  

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

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

ด้านการบริหารจัดการ  

1.สมาชิกเข้าร่วมโครงการจ านวนมาก การส่งเสริมไม่ทั่วถึง  

2. พื นท่ีแปลงไกลกัน หลายต าบล ส่งผลให้การบริหารจัดการยาก  

3. สมาชิกบางกลุ่มไม่ให้ความร่วมมือ  

4. คณะกรรมการกลุ่มขาดความยุติธรรม ส่งเสริมเฉพาะกลุ่ม  

5. อื่นๆระบุ..........................................................  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ/สุกลผู้สัมภาษณ์ ......................................................................................... วัน/เดือน/ปีที่สัมภาษณ์................................... 
โดย ศูนย์ประเมินผล และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 -12  ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร บางเขน กรุงเทพมหานคร  
โทร. 02-579-0555   Email :  Infraeva@gmail.com 

mailto:Infraeva@gmail.com
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สัมภาษณ์เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
 เพื่อประเมินผลโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

โดย สศท. …………….  ศปผ.  
ชื่อผู้สัมภาษณ์  ส่วน  

สวป. = 1, สปป. = 2, สปส. = 3, สปพ. = 4, สผพ. = 5, สปธ. = 6, ศปร. = 7, ฝบท. = 8 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.1 ชื่อ   สกุล  
 

1.2 เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน               
 

1.3 อายุ (ปี)   
 

1.4 เพศ   หญิง = 1, ชาย = 2 
 

1.5 ที่อยู่  บ้านเลขท่ี  หมู่ที่  หมู่บ้าน  

 ต าบล   อ าเภอ  

 จังหวัด   รหัสจังหวัด    

 โทร  
 

 รหัส  จังหวัด รหัส จังหวัด รหัส จังหวัด รหัส จังหวัด 
 010 เชียงราย 180 เลย 470 นครนายก 560 สมุทรสาคร 
 020 พะเยา 190 หนองบัวล าภู 480 ปราจีนบุรี 570 นครปฐม 
 030 ล าปาง 200 อุดรธาน ี 490 ฉะเชิงเทรา 580 กาญจนบุรี 
 040 ล าพูน 210 หนองคาย 500 สระแก้ว 590 ราชบุรี 
 050 เชียงใหม ่ 220 สกลนคร 510 จันทบุรี 600 สมุทรสงคราม 
 060 แม่ฮ่องสอน 230 นครพนม 520 ตราด 610 เพชรบุรี 
 070 ตาก 770 บึงกาฬ 530 ระยอง 620 ประจวบคีรีขันธ์ 
 090 สุโขทัย 310 มหาสารคาม 540 ชลบุรี 630 ชุมพร 
 100 แพร่ 320 ร้อยเอ็ด 550 สมุทรปราการ 640 ระนอง 
 110 น่าน 330 กาฬสินธุ ์ 370 สระบุรี 650 สุราษฎร์ธานี 
 120 อุตรดิตถ์ 340 ขอนแก่น 380 ลพบุรี 660 พังงา 
 130 พิษณุโลก 290 สุรินทร์ 390 สิงห์บุรี 670 ภูเก็ต 
 080 ก าแพงเพชร 300 บุรีรัมย์ 400 ชัยนาท 680 กระบี่ 
 140 พิจิตร 350 ชัยภูมิ 410 สุพรรณบุรี 700 นครศรีธรรมราช 
 150 นครสวรรค์ 360 นครราชสีมา 420 อ่างทอง 690 ตรัง 
 160 อุทัยธาน ี 240 มุกดาหาร 430 พระนครศรีอยุธยา 710 พัทลุง 
 170 เพชรบูรณ์ 250 ยโสธร 440 นนทบุรี 720 สงขลา 
   260 อ านาจเจริญ 450 กรุงเทพมหานคร 730 สตูล 
   270 อุบลราชธาน ี 460 ปทุมธาน ี 740 ปัตตานี 
   280 ศรีสะเกษ   750 ยะลา 
       760 นราธิวาส 

ล าดับที่........... 

   แบบ 03 สินค้ามันส าปะหลัง 
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1.6 ระดับการศึกษาสูงสุด  ไม่ส าเร็จการศึกษา = 0,ประถมต้น = 4, ประถมปลาย = 6, มัธยมต้น = 9, มัธยม

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

1.7 อาชีพหลัก  ในภาคเกษตร:เกษตรกร = 1, รับจ้างเกษตร = 2 
นอกภาคเกษตร: รับจ้างนอกภาคเกษตร =3, ท างานประจ า = 4,ธุรกิจส่วนตัว = 5ไม่มี
งานท า: เรียนหนังสือ = 6, ว่างงาน/แม่บ้าน = 7, คนชรา/ผู้พิการ = 8 

 

1.8 ประสบการณ์ท าการเกษตร (ปี)  
 

1.9 จ านวนสมาชิกในครัวเรือน (คน)    

 จ านวนแรงงานในครัวเรือน (คน)   จ านวนแรงงานในภาคเกษตร (คน)  
 

1.10 ที่ดินในการถือครอง      

 รายการ ของตนเอง (ไร่) เช่า (ไร่) ท าฟรี (ไร่) ชลประทาน 
(ใน=1, นอก=2) 

แหล่งน  าท่ีใช้ 

 ในภาคเกษตร 

 1) ที่นา      

 2) ที่พืชไร่      

 3) ที่สวนผลไม้/ไม้ยืนต้น      

 4) ที่สวนผัก/สมุนไพร      

 5) ที่ไม้ดอก/ไม้ประดับ      

 6 ) ที่ เลี ย งสั ต ว์ เป็ น โร ง เรื อ น / 
โรงเลี ยง/คอกสัตว์ 

     

 7) ที่ทุ่งหญ้าเลี ยงสัตว์/ปลูกหญ้า
เลี ยงสัตว์ 

     

 8) ที่เพาะเลี ยงประมง      

 9) ฟาร์ม/เกษตรผสมผสาน      

 นอกภาคเกษตร 

 10) ที่ปลูกบ้านเรือนอยู่อาศัย      

 11) ที่รกร้างว่างเปล่า      

 12) ห้วย/หนอง/คลอง/บึง/สระ      

 13) ป่าถือครอง      

 แหล่งน  าท่ีใช้ 
น  าฝน = 1, ชลประทาน = 2, สูบเองจากแหล่งธรรมชาติ = 3, บ่อ/สระ/บาดาล ของตนเอง = 4, โครงการเอกชน/ราชการ สูบจาก
แหล่งธรรมชาติ = 5, กลุ่ม/สถาบนั สูบจากแหล่งธรรมชาติ = 6, ซื อจากผู้ใช้บริการ/ประปา = 7 
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1.11 การมีส่วนร่วมในโครงการ/นโยบายของรัฐ (ให้ตอบทุกข้อ) มีส่วนร่วม = 1, ไม่มสี่วนร่วม = 2 

 1) ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลติ
สินค้าเกษตร (ศพก.) 

 3) การบริหารจัดการน  า  5) Zoning by Agri-
Map 

 7) มาตรฐานสินคา้เกษตร 
GAP/เกษตรอินทรีย ์

 

 2) ระบบส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ ่

 4) แผนการผลิตข้าวครบ
วงจร 

 6) ธนาคารสินค้าเกษตร  8) โครงการส่งเสริม
เกษตรทฤษฎีใหม ่

 

 9) ยกระดับคณุภาพ
มาตรฐานสินค้าเกษตร 

 10) รักษาระดับปริมาณ
และคณุภาพข้าว 

 11) เกษตรผสมผสาน  12) ส่งเสริมการหยุดเผา
ในพื นที่เกษตร 

 

 13) ป้องกันและก าจัด
โรคใบด่างมสั าปะหลัง 

 14) ส่งเสริมและพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตร 

     

 

 ค าจ ากัดความแบบสอบถามเพ่ือสนับสนุนโครงการส ารวจข้อมลูเกษตรกร ส าหรับการประเมินผล 

1.อาชีพหลัก หมายถึง อาชีพหลักเกษตรกร โดยยึดตามการใช้เวลาส่วนใหญ่ไปในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง       กับอาชีพนั น ๆ เป็น
หลัก หากในกรณีที่มีการใช้เวลาที่เท่ากันหรือก  ากึ่งกันให้ยึดตามการได้รับรายได้ที่มากกว่าของอาชีพนั น ๆ เป็นหลักแทน 

2. ที่ดินในการถือครองหมายถึง การถือครองที่ดินของเกษตรกรทุกผืนและทุกแปลงที่ถือครองอยู่และการเข้าไปใช้ประโยชน์ในแต่ละ
ประเภท โดยไม่ค านึงถึงกรรมสิทธ์ิที่แท้จริงของพื นที่ดินนั น ๆ ซึ่งอาจเป็นของตนเอง ท่ีเช่าผู้อื่น และที่ได้ท าฟรี โดยยึดตามปีเพาะปลูก 
2562/63  

3. การใส่จ านวนไร่ ให้ใส่เป็นจ านวนทศนิยมเท่านั นเช่น 4 ไร่ 2 งาน ให้กรอก “4.50” เป็นต้น 
 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลโครงการ 
2.1 พื นที่ปลูกมันส าปะหลังทั งหมด ..................................  ไร่   
2.2 พื นที่ที่เข้าร่วมโครงการ ..................................  ไร่   
     พันธุ์มันส าปะหลังในพื นที่โครงการ   1) เกษตรศาสตร์ ระบุ.......... ..     2) ระยอง   ระบุ.......... ....... 
                  3) ห้วยบง ระบุ.......................      4) อื่น ๆ ระบุ....................... 
2.3 การเป็นสมาชิกโครงการ    1) เก่า  เข้าร่วมโครงการในปี  2560  
                                       2) ใหม่ เข้าร่วมโครงการในปี   2561   2562 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลการด าเนินงานโครงการ 
3.1การได้รับการส่งเสริมและผลที่เกิดขึ นในแต่ละกิจกรรมของโครงการ 
โปรดท าเครื่องหมาย ในช่องที่ท่านได้รับ ส่งเสริม เข้าร่วม สนับสนุน จากการด าเนินงานโครงการตั งแต่ 1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 62 

กิจกรรม 1.ไม่ได้รับ/ไม่มี 2. ได้รับ/มี ผลการด าเนินการ/ผลที่เกิดขึ น (ปีเพาะปลูก 2562/63) 
1.การถ่ายทอดความรู้     
   1.1 การส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการผลิต (การลด
ต้นทุน/การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต) 

  การน าองค์ความรูไ้ปปฏิบตั ิ
1.ปฏิบัติ 2.ไม่ปฏิบัติเนื่องจาก.............................................. 

   1.2 การสร้างความเข้มแข็งกลุม่    
1) การส่งเสริมวางแผนบริหารจดัการกลุ่มร่วมกัน    1.เข้ารว่มวางแผนกลุม่ 2. ไม่เข้าร่วม เนื่องจาก............................ 
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กิจกรรม 1.ไม่ได้รับ/ไม่มี 2. ได้รับ/มี ผลการด าเนินการ/ผลที่เกิดขึ น (ปีเพาะปลูก 2562/63) 
2) การส่งเสริมการรวมกลุ่มซื อปัจจัยการผลิต    1.ปฏิบัติ 2. ไม่ปฏบิัติเนื่องจาก............................. 

        3) การส่งเสริมการรวมกลุ่มกันผลิต    1.ปฏิบัติ 2. ไม่ปฏบิัติเนื่องจาก............................. 
        4) การส่งเสริมการรวมกลุ่มจ าหน่ายผลผลิต    1.ปฏิบัติ 2. ไม่ปฏบิัติเนื่องจาก............................. 
  1.3 การพัฒนาเกษตรกรเป็น Smart Farmer   1.เป็น Smart Farmer2. ไม่เป็น 
  1.4 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเพื่อได้รับการ 
รับรองมาตรฐาน GAP/อินทรีย์อื่นๆ 

  1.ไดร้ับการรับรอง 2.อยูร่ะหวา่งขอการรับรอง 
3.ไม่ได้รับรอง เนื่องจาก................................................................ 

  1.5 การถ่ายทอดความรู้การพัฒนาการตลาด    1.ปฏิบัติ2. ไม่ปฏบิัติเนื่องจาก..................................... 
  1.6 มีแปลงเรยีนรู/้แปลงสาธิตเพิ่มประสิทธิภาพ   1.ใช้ประโยชน์2.ไม่ใช้ประโยชน์ เนื่องจาก............................ 
  1.7 อบรมการท าบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ   1.ท าทุกขั นตอน2.ท าบางขั นตอน3.ไม่ท าเพราะ.................................. 
2. การสนับสนุนปัจจัยผลิต/เคร่ืองจักรกล/แหล่งน  า    
   2.1 มีการสนับสนุนแหล่งน  าในแปลงใหญ ่   1.ใช้ประโยชน์2. ไม่ใช้ประโยชน์เนื่องจาก

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

   2.2 ได้รับการสนับสนุนปัจจยัการผลิต  
        เช่น เมล็ดพันธ์ุ น  าหมักชีวภาพ เชื อจุลินทรีย์ 
เป็นต้น 

  ปัจจัยการผลติที่ไดร้ับการสนับสนนุ 
1.พันธุ์พืช  (1) ใช้ประโยชน์  (2) ไม่ใช้ประโยชน์ เนื่องจาก
.................................................................................. 
2..วัสดุทางการเกษตร(1) ใช้ประโยชน์(2) ไม่ใช้ประโยชน์  
เนื่องจาก.................................................................................... 
3.อุปกรณ์ เครื่องมือการเกษตร(1) ใช้ประโยชน์(2) ไม่ใช้ประโยชน์ 
 อื่นๆระบุ............................................................................ 
 

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

  2.4 กระบวนการพัฒนาคณุภาพดิน    
        1) ไถกลบตอซัง งดเผาฟางและตอซังพืช    1.ปฏิบัติ 2. ไม่ปฏบิัติเนื่องจาก........................................ 
        2) การปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบ ารุงดิน    1.ปฏิบัติ 2. ไม่ปฏบิัติเนื่องจาก......................................... 
        3) ส่งเสริม/สาธิตการปรับปรุงพื นท่ีดินกรด    1.ปฏิบัติ 2. ไม่ปฏบิัติเนื่องจาก......................................... 
        4) การผลิตปุ๋ยหมักสตูรพระราชทาน    1.ปฏิบัติ 2. ไม่ปฏบิัติเนื่องจาก......................................... 
        5) ผลิตน  าหมักชีวภาพ    1.ปฏิบัติ 2. ไม่ปฏบิัติเนื่องจาก......................................... 
3. การยกระดับมาตรฐานและเพ่ิมมูลค่าสินคา้เกษตร    
      3.1 เกษตรกรได้รับความรู้เกีย่วกับการยกระดับ
มาตรฐานสินค้าเกษตร เช่น GAP เกษตรอินทรีย์ เป็นต้น 

   1.ปฏิบัติ 2. ไม่ปฏบิัติเนื่องจาก........................................... 

     3.2 การสร้างมลูค่าเพิ่ม/แปรรูป    1.ปฏิบัติ  สินคา้ที่แปรรูประบุ.................................................................... 
2. ไมป่ฏิบัตเินื่องจาก.................................................................. 
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กิจกรรม 1.ไม่ได้รับ/ไม่มี 2. ได้รับ/มี ผลการด าเนินการ/ผลที่เกิดขึ น (ปีเพาะปลูก 2562/63) 
4. การเชื่อมโยงการตลาด    

    4.1 ท่านได้รับการส่งเสริมความรู้ด้านการตลาด    1.ปฏิบัติ 2. ไม่ปฏบิัติเนื่องจาก........................................... 
    4.2 การท าข้อตกลงซื อขายผลผลิตร่วมกัน  
(MOU) กับภาคเอกชน 

  1.น าไปจ าหน่าย (1)ราคาสูงขึ น(2)เท่าเดิม(3)ลดลง 
2.ไม่น าไปจ าหน่าย เนื่องจาก.............................................................. 

5. การบริหารจัดการกลุ่ม/กิจกรรมเสริมครัวเรือน    
    5.1 เงินทุนหมุนเวียนในกลุ่มแปลงใหญ ่    1.มีเงินฝากในกลุ่ม จ านวน........................บาท 

 2. ไมม่ีเงินฝากในกลุ่ม เนื่องจาก................................................................. 
    5.2 เกษตรผสมผสาน    1.ปฏิบัติ 2. ไม่ปฏบิัติเนื่องจาก........................................... 
      5.3 อาชีพเสรมิในครัวเรอืนเช่น ทอผา้ เครื่องสาน เป็นต้น    1.ปฏิบัติ 2. ไม่ปฏบิัติเนื่องจาก........................................... 

ส่วนที่ 4 ผลกระทบของโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (เฉพาะสินค้าที่เข้าร่วมโครงการ) 
4.1ด้านเศรษฐกิจในพื นที่โครงการ (ฤดูกาลเพาะปลูก 2562/63) 
    1)การลดต้นทุนการผลิต (มันส าปะหลัง)  

 หน่วย : ต่อไร ่
 

      ปัจจัยการผลิต 
ก่อนโครงการ (ปเีพาะปลูก 2559/60) หลังโครงการ (ปีเพาะปลกู 2562/63) 

ปริมาณ1/(กก.) มูลค่า2/ (บาท) ปริมาณ1/(กก.) มูลค่า2/ (บาท) 

1) ค่าเตรียมดิน       
2) ค่าปลูก/ค่าซ่อม       
3) ค่าพันธุ ์       
4) ค่าปุ๋ยเคม ี       
5) ค่าปุ๋ยอินทรีย์       
- ปุ๋ยอินทรีย์          
- สารชีวภาพ          หน่วยปริมาณ อื่น ๆ:ระบ.ุ...........        
6) ค่าสารก าจัดศัตรูพืชและวัชพืช 
                           หน่วยปริมาณ อื่น ๆ: ระบ.ุ........... 

      

7) ค่าสารอื่นๆ และวัสดุปรับปรุงดนิ       
8) ค่าน  ามันเชื อเพลิง       
9) ค่าไฟฟ้า       
10) ค่าวัสดุทาการเกษตรและวัสดสุิ นเปลือง       
11) ค่าดูแลรักษา       
12) ค่าเก็บเกี่ยว       
13) ค่าขนส่ง       
14) อื่น ๆ        

หมายเหตุ : ค่าปัจจัยการผลิตรวมที่เป็นเงินสด และไม่เป็นเงินสด  
        1/ปริมาณปัจจัยการผลิตหน่วย กก. /ไร่  2/มูลค่าปัจจัยการผลิตหน่วย บาท /ไร่ 
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2) การเพิ่มขึ นของผลผลิต  (ผลผลิตรวมทั งหมดในพื นที่โครงการ) 

ก่อนโครงการ (ปีเพาะปลูก 2559/60) หลังโครงการ (ปีเพาะปลูก 2562/63) 

อายุตั งแต่ปลูกถึงเก็บ  

(กี่เดือน) 

ปริมาณผลผลิตที่ได้รับ (ตัน) 

(ทศนิยม 2 ต าแหน่ง)  

อายุตั งแต่ปลูกถึงเก็บ  

(กี่เดือน) 

ปริมาณผลผลิตที่ได้รับ (ตัน) 

(ทศนิยม 2 ต าแหน่ง)  

 

 

   

ราคาที่จ าหน่ายก่อนโครงการ   ....................... บาทต่อกก.         ราคาที่จ าหน่ายหลังโครงการ   ....................... บาทต่อกก. 

การเปลี่ยนแปลงปริมาณผลผลิต 1. เพ่ิมขึ น    2.เท่าเดิม         3.ลดลง  
สาเหตุการเปลี่ยนแปลงในทุกกรณี .............................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3) การพัฒนาคุณภาพผลผลิต 

ก่อนโครงการ (ปีเพาะปลูก 2559/60) หลังโครงการ (ปีเพาะปลูก 2562/63) 

1. ได้รับการรับรอง 
        (1) มาตรฐาน GAP     (2) เกษตรอินทรีย์ 
       (3) อ่ืน ๆระบุ............................ 
2. ไม่ได้การรับรอง 

1.ขอรับรองมาตรฐานใหม่ 
      (1) ได้รับการรับรอง 
                  (1.1) มาตรฐาน GAP     (1.2) เกษตรอินทรีย์  
                   (1.3) อื่น ๆระบุ............................ 
      (2) อยู่ระหว่างการตรวจรับรอง 
      (3) ไม่ได้รับการรับรอง  
2.คงอายุการรับรองมาตรฐาน 

  4.2 ด้านสังคมในพื นที่โครงการ 
       1) การซื อขายกับภาคเอกชน/หน่วยงานที่ท าข้อตกลงร่วมกันไว้ 
           1.น าผลผลิตไปจ าหน่ายเอกชนที่ท าข้อตกลง (MOU) ทั งหมด  (1)จ าหน่ายได้ตามราคาท่ีตกลง 
                                                                                   (2)ไม่ได้ตามราคาท่ีตกลง สาเหตุ............................. 
           2. น าผลผลิตไปจ าหน่ายเอกชนที่ท าข้อตกลง (MOU) บางส่วน ปริมาณจ าหน่ายคิดเป็นร้อยละ..........ของปริมาณทั งหมด 
                                                                                  (1)จ าหน่ายได้ตามราคาที่ตกลง 
                                                                                  (2)ไม่ได้ตามราคาท่ีตกลง สาเหตุ............................. 
           3.ไม่น าไปขายเอกชนที่ท าข้อตกลง (MOU)  สาเหตุที่ไม่น าไปจ าหน่าย เนื่องจาก (1) ขายได้ราคาตลาดทั่วไป  
                                                               (2) แหล่งรับซื ออยู่ไกล(3) มีภาระผูกพันกับพ่อค้าท่ีซื อขายประจ า 
                                                               (4) อ่ืน ๆ ระบุ .................................................................. 
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       2) การรวมกลุ่มซื อปัจจัยการผลิต 
            1. ซื อได้ในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด  2. ซื อได้ในราคาเท่ากับท้องตลาดเนื่องจาก................................ 

   4.3 ด้านสิ่งแวดล้อมในกลุ่มแปลงใหญ่ 
        1) การลดการใช้สารเคมีที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ลดยาปราบวัชพืช/ศัตรูพืช ลดปุ๋ยเคมี/สารเคมี เป็นต้น 
            1. ลดลง 
            2. เท่าเดิม 
            3. เพิ่มขึ น เนื่องจาก.......................................................................... ................................................................ 
        2) การหมุนเวียนทรัพยากรน ากลับมาใช้ใหม่ในขบวนการผลิตเช่น ไถกลบตอซัง ฟางข้าว ของเหลือใช้ในครัวเรือนท า
น  าหมักชีวภาพ เป็นต้น 
            1.หมุนเวียนน ากลับมาใช้ใหม่ เช่น...................................................... ........................................................... 
            2.ไม่หมุนเวียนน ากลับมาใช้ใหม่ เนื่องจาก.......................................... ........................................................... 

ส่วนที่ 5 ความย่ังยืนของโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
     5.1 องค์ความรู้ระหว่างเกษตรกรในกลุ่มแปลงใหญ่ 
         1) กลุ่มแปลงใหญ่ของท่านมีการถ่ายทอดความรู้/แนวทางการท าการเกษตรที่ประสบความส าเร็จระหว่างกันในกลุ่ม
แปลงใหญ่หรือไม่ 
             1. มีการถ่ายทอดความรู้ระหว่างกันในกลุ่ม 
             2. ไม่มีการถ่ายทอดความรู้ระหว่างกันในกลุ่ม (ข้ามไปตอบ 5.2 ความเข็มแข็งของกลุ่มแปลงใหญ่) 
          2) ท่านได้น าความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้/แนวทางการท าการเกษตรที่ประสบความส าเร็จไปปฏิบัติใช้ในครัวเรือนท่านหรือไม่ 
             1. น าไปปฏิบัติ 
             2. ไม่น าไปปฏิบัติ เนื่องจาก............................................................... ................................................................ 
          3) ท่านมีโอกาสได้ถ่ายทอดความรู้แนวทางการท าการเกษตรที่ประสบความส าเร็จของท่านให้กับกลุ่มแปลงใหญ่หรือไม่ 
             1. ได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับกลุ่ม 
             2. ไม่ได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับกลุ่ม 

     5.2 ความเข็มแข็งของกลุ่มแปลงใหญ่ 
         1) ท่านปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของกลุ่มแปลงใหญ่ของท่านหรือไม่ 
             1. ปฏิบัติ  (1) น้อยที่สุด  (2) น้อย  (3) ปานกลาง(4) มาก(5) มากท่ีสุด 
             2. ไม่ปฏิบัติ เนื่องจาก...................................................................................  
         2) ท่านให้ความร่วมมือในการด าเนินงานของกลุ่มแปลงใหญ่ในระดับใด 
             1. น้อยที่สุด   2. น้อย   3. ปานกลาง  4. มาก  5. มากที่สุด 
             สาเหตุ ทุกกรณี............................................................................................................... ......................................... 
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         3) สินค้าเกษตรที่ท่านผลิตมีการคัดคุณภาพก่อนขายหรือไม่ 
             1. คัดคุณภาพ 
             2. ไม่คัดคุณภาพ เนื่องจาก............................................................................ .................................................. 
         4) สินค้าเกษตรที่ท่านผลิตขายให้กลุ่มแปลงใหญ่เพื่อรวบรวมผลผลิตหรือไม่ 
             1. ขายให้กลุ่ม 
             2. ไม่ขายให้กลุ่ม เนื่องจาก............................................................................ ................................................... 
         5) ระบบเงินทุนหมุนเวียนในกลุ่มแปลงใหญ่ของท่านมีความโปร่งใสหรือไม่ 
            1. โปร่งใส       2. ไม่โปร่งใส เนื่องจาก........................................................ ................................................. 
         6) ท่านได้รับเงินปั่นผลหรือสิทธิพิเศษจากกลุ่มแปลงใหญ่ของท่านหรือไม่ 
             1. ไดร้ับเงินปั่นผล/สิทธิพิเศษ  2. ไม่ได้รับเงินปั่นผล/สิทธิพิเศษ เนื่องจาก..............................................  
         7) กลุ่มแปลงใหญ่ของท่านมีความเข้มแข็งอยู่ในระดับใด 
             1. น้อยที่สุด   2. น้อย   3. ปานกลาง 4. มาก  5. มากที่สุด 
             สาเหตุ ทุกกรณี............................................................................................................... ......................................... 

    5.3 คุณภาพชีวิตในแปลงใหญ่ 
         1) ปี 2561 - 2562 ท่านได้รับการตรวจสารเคมีตกค้างในร่างกายหรือไม่ 
             1. ได้รับการตรวจ        2. ไม่ได้รับตรวจ (ข้ามตอบข้อ 3)) 
         2) ผลการตรวจสารเคมีตกค้างในร่างกาย      
             1. มีสารเคมีตกค้างในร่างกาย  2. ไม่มีสารเคมีตกค้างในร่างกาย 
         3) จากการเข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่สุขภาพของท่านมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ นหรือไม่ 
             1. มีสุขภาพที่ดีขึ น อธิบาย.................................................................................................. ............................. 
             2. สุขภาพเหมือนเดิม  
             3. สุขภาพแย่ลง เนื่องจาก...................................................................................................... ......................... 
         4) ท่านมีรายได้เสริมนอกจากการผลิตสินค้า(เชิงเดี่ยว) ในแปลงใหญ่หรือไม่ 
             1. มีรายได้เสริม 1) กิจกรรม..............................................       รายได้  .... ................................ บาท/ปี 
                                    2) กิจกรรม..............................................        รายได้  .................................... บาท/ปี 
                                    3) กิจกรรม..............................................       รายได้  .................................... บาท/ปี  
                                    4) กิจกรรม..............................................       รายได้  .................................... บาท/ปี  
             2. ไม่มีรายได้เสริม เพราะ.................................................................. .......................................................   
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   5.4 ท่านคิดว่าโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่เป็นประโยชน์กับตัวท่านหรือไม่(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

           1. เป็นประโยชน์เพราะ1) ลดต้นทุน2) เพ่ิมผลผลิต3) มีตลาดรองรับผลผลิต4) มีเงินทุนหมุนเวียนในกลุ่ม 
                                   5) เกิดการรวมกลุ่มสร้างอ านาจการต่อรอง6) ผลผลิตมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด 
                                         7) มีคู่ค้าซื อขายผลผลิต8) มีรายได้เพ่ิมขึ น9) อ่ืนๆ ระบุ...................................... 
          2. ไม่เป็นประโยชน์เพราะ................................................................................................................................... 

   5.5 ท่านคิดว่าโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ควรด าเนินการต่อหรือไม่หลังจากด าเนินการมา 3 ปี เพราะอะไร 
               1. ด าเนินการตอ่ เนื่องจาก.............................................................................................................................................................. 
               2. ไม่ด าเนินการต่อ เนื่องจาก.......................................................................................................................................................... 
ส่วนที่ 6 ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการด าเนินงานโครงการฯ 

6.1ความพึงพอใจต่อการท างานของผู้จัดการแปลง/ประธานกลุ่ม/คณะท างานกลุ่ม 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

(1 –5) 
เหตุผลประกอบ 

1.ท่านมีความพึงพอใจต่อความรู้ความสามารถของผู้จัดการ
แปลงในระดับใด 

  

2.ท่านมีความพึงพอใจต่อความสามารถในการบริหารจัดการ
กลุ่มของผู้จัดการแปลงในระดับใด 

  

3.ท่านมีความพึงพอใจต่อการประสานความร่วมมือใน
หน่วยงานต่างๆของผู้จัดการแปลงในระดับใด 

  

4.ท่านมีความพึงพอใจต่อการประสานการเช่ือมโยงตลาด
ของผู้จัดการแปลงในระดับใด 

  

5.ท่านมีความพึงพอใจต่อการประสานการจัดประชุม/อบรม
ความรู้ของผู้จัดการแปลงในระดับใด 

  

6.ท่านมีความพอใจต่อการท างานของประธานกลุ่มของท่าน
ในระดับใด 

  

7.ท่านมีความพอใจการท างานของคณะกรรมการกลุ่มของ
ท่านในระดับใด 

  

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

6.2ความพึงพอใจผลการด าเนินงานโครงการฯ 

รายการ ระดับความพึงพอใจ 
(1 – 5) 

เหตุผลประกอบ 

1.ท่านมีความพึงพอใจต่อการลดต้นทุนการผลิตในระดับใด    

2.ท่านมีความพึงพอใจต่อการเพิ่มผลผลิตในระดับใด   

3.ท่านมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณภาพผลผลิตในระดับใด   

4.ท่านมีความพึงพอใจต่อการเช่ือมโยงตลาดในระดับใด   

5.ท่านมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการกลุ่มในระดับใด   

6. ท่านคิดว่าจากการด าเนินการกลุ่มแปลงใหญ่ที่ผ่านมา 
กลุ่มแปลงใหญ่ของท่านประสบความส าเร็จในระดับใด 

  

หมายเหตุ : ระดับคะแนน 1=น้อยสุด, 2=น้อย, 3=ปานกลาง, 4=มาก, 5=มากที่สุด  
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ส่วนที่ 7  ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการ 

ประเด็นปัญหา/อุปสรรคท่ีส าคัญ ข้อเสนอแนะ 

ด้านการผลิต  

1. ขาดแหล่งน  าในท าการเกษตร  

2. ความผันผวนของสภาพภูมอิากาศ(ฝนแล้ง น  าท่วม เป็นต้น)  

3. เกษตรกรสูงวัย ส่งผลให้การน าองค์ความรูไ้ปปฏิบตัิได้ล าบาก  

4. เทคโนโลยีเครื่องจักรกลที่น าเข้ามาส่งเสริมไม่ตรงกับความต้องการของกลุ่ม  

5. เทคโนโลยีเครื่องจักรกลที่น าเข้ามาส่งเสริมไม่เพียงพอต่อความต้องการกลุ่ม  

6. องค์ความรู้ที่เข้ามาส่งเสริมเป็นความรู้เดิมๆ ไมส่่งผลใหป้รับเปลี่ยนดีขึ น  

7. ขาดเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เขา้มาส่งเสริมในแปลงใหญ ่  

8.โรคระบาด ศตัรูพืช  

9.ขาดเงินทุนหมุนเวียน  

10. ราคาปัจจัยการผลิตปรบัตวัสูงขึ น  

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

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

ด้านการตลาด  

1.ราคารับซื อผลผลิตของภาคเอกชนที่ท าร่วมกันไว้ยังเป็นไปตามกลไกตลาด  

2.แหล่งรับซื อผลผลิตที่ท าข้อตกลงร่วมกันไว้อยู่ไกลจากพื นท่ีแปลงใหญ่ไม่   

      คุ้มกันการน าไปจ าหน่าย 

 

3. ขั นตอนการรับซื อผลผลิตของภาคเอกชนท่ีท าร่วมกันไว้มีหลายขั นตอน 

        ไม่สะดวกในการน าไปจ าหน่าย 

 

4. ไม่ทราบเงื่อนไขการรับซื อผลผลิตของภาคเอกชน  

5. สินค้าเกษตรปลอดภัย ขายได้ในราคาทั่วไป ไม่จูงใจให้ท าการผลิต  

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

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

ด้านการบริหารจัดการ  

1.สมาชิกเข้าร่วมโครงการจ านวนมาก การส่งเสริมไม่ทั่วถึง  

2. พื นท่ีแปลงไกลกัน หลายต าบล ส่งผลให้การบริหารจัดการยาก  
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ประเด็นปัญหา/อุปสรรคท่ีส าคัญ ข้อเสนอแนะ 

3. สมาชิกบางกลุ่มไม่ให้ความร่วมมือ  

4. คณะกรรมการกลุ่มขาดความยุติธรรม ส่งเสริมเฉพาะกลุ่ม  

5. อื่นๆระบุ..........................................................  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ/สุกลผู้สัมภาษณ์ ......................................................................................... วัน/เดือน/ปีที่สัมภาษณ์................................... 
โดย ศูนย์ประเมินผล และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 -12  ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร บางเขน กรุงเทพมหานคร  
โทร. 02-579-0555   Email :  Infraeva@gmail.com 

mailto:Infraeva@gmail.com
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สัมภาษณ์เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
 เพื่อประเมินผลโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

โดย  สศท. …………….   ศปผ.  
ชื่อผู้สัมภาษณ์  ส่วน  

สวป. = 1, สปป. = 2, สปส. = 3, สปพ. = 4, สผพ. = 5, สปธ. = 6, ศปร. = 7, ฝบท. = 8 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.1 ชื่อ   สกุล  
 

1.2 เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน               
 

1.3 อายุ (ปี)   
 

1.4 เพศ   หญิง = 1, ชาย = 2 
 

1.5 ที่อยู่  บ้านเลขท่ี  หมู่ที่  หมู่บ้าน  

 ต าบล   อ าเภอ  

 จังหวัด   รหัสจังหวัด    

 โทร  
 

 รหัส  จังหวัด รหัส จังหวัด รหัส จังหวัด รหัส จังหวัด 
 010 เชียงราย 180 เลย 470 นครนายก 560 สมุทรสาคร 
 020 พะเยา 190 หนองบัวล าภู 480 ปราจีนบุรี 570 นครปฐม 
 030 ล าปาง 200 อุดรธาน ี 490 ฉะเชิงเทรา 580 กาญจนบุรี 
 040 ล าพูน 210 หนองคาย 500 สระแก้ว 590 ราชบุรี 
 050 เชียงใหม ่ 220 สกลนคร 510 จันทบุรี 600 สมุทรสงคราม 
 060 แม่ฮ่องสอน 230 นครพนม 520 ตราด 610 เพชรบุรี 
 070 ตาก 770 บึงกาฬ 530 ระยอง 620 ประจวบคีรีขันธ์ 
 090 สุโขทัย 310 มหาสารคาม 540 ชลบุรี 630 ชุมพร 
 100 แพร่ 320 ร้อยเอ็ด 550 สมุทรปราการ 640 ระนอง 
 110 น่าน 330 กาฬสินธุ ์ 370 สระบุรี 650 สุราษฎร์ธานี 
 120 อุตรดิตถ์ 340 ขอนแก่น 380 ลพบุรี 660 พังงา 
 130 พิษณุโลก 290 สุรินทร์ 390 สิงห์บุรี 670 ภูเก็ต 
 080 ก าแพงเพชร 300 บุรีรัมย์ 400 ชัยนาท 680 กระบี่ 
 140 พิจิตร 350 ชัยภูมิ 410 สุพรรณบุรี 700 นครศรีธรรมราช 
 150 นครสวรรค์ 360 นครราชสีมา 420 อ่างทอง 690 ตรัง 
 160 อุทัยธาน ี 240 มุกดาหาร 430 พระนครศรีอยุธยา 710 พัทลุง 
 170 เพชรบูรณ์ 250 ยโสธร 440 นนทบุรี 720 สงขลา 
   260 อ านาจเจริญ 450 กรุงเทพมหานคร 730 สตูล 
   270 อุบลราชธาน ี 460 ปทุมธาน ี 740 ปัตตานี 
   280 ศรีสะเกษ   750 ยะลา 
       760 นราธิวาส 

ล าดับที่........... 

   แบบ 04 สินค้าอ้อยโรงงาน 
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1.6 ระดับการศึกษาสูงสุด  ไม่ส าเร็จการศึกษา = 0,ประถมต้น = 4, ประถมปลาย = 6, มัธยมต้น = 9, มัธยม

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

1.7 อาชีพหลัก  ในภาคเกษตร:เกษตรกร = 1, รับจ้างเกษตร = 2 
นอกภาคเกษตร: รับจ้างนอกภาคเกษตร =3, ท างานประจ า = 4,ธุรกิจส่วนตัว = 5ไม่มี
งานท า: เรียนหนังสือ = 6, ว่างงาน/แม่บ้าน = 7, คนชรา/ผู้พิการ = 8 

 

1.8 ประสบการณ์ท าการเกษตร (ปี)  
 

1.9 จ านวนสมาชิกในครัวเรือน (คน)    

 จ านวนแรงงานในครัวเรือน (คน)   จ านวนแรงงานในภาคเกษตร (คน)  
 

1.10 ที่ดินในการถือครอง      

 รายการ ของตนเอง (ไร่) เช่า (ไร่) ท าฟรี (ไร่) ชลประทาน 
(ใน=1, นอก=2) 

แหล่งน  าท่ีใช้ 

 ในภาคเกษตร 

 1) ที่นา      

 2) ที่พืชไร่      

 3) ที่สวนผลไม้/ไม้ยืนต้น      

 4) ที่สวนผัก/สมุนไพร      

 5) ที่ไม้ดอก/ไม้ประดับ      

 6 ) ที่ เลี ย งสั ต ว์ เป็ น โร ง เรื อ น / 
โรงเลี ยง/คอกสัตว์ 

     

 7) ที่ทุ่งหญ้าเลี ยงสัตว์/ปลูกหญ้า
เลี ยงสัตว์ 

     

 8) ที่เพาะเลี ยงประมง      

 9) ฟาร์ม/เกษตรผสมผสาน      

 นอกภาคเกษตร 

 10) ที่ปลูกบ้านเรือนอยู่อาศัย      

 11) ที่รกร้างว่างเปล่า      

 12) ห้วย/หนอง/คลอง/บึง/สระ      

 13) ป่าถือครอง      

 แหล่งน  าท่ีใช้ 
น  าฝน = 1, ชลประทาน = 2, สูบเองจากแหล่งธรรมชาติ = 3, บ่อ/สระ/บาดาล ของตนเอง = 4, โครงการเอกชน/ราชการ สูบจาก
แหล่งธรรมชาติ = 5, กลุ่ม/สถาบนั สูบจากแหล่งธรรมชาติ = 6, ซื อจากผู้ใช้บริการ/ประปา = 7 
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1.11 การมีส่วนร่วมในโครงการ/นโยบายของรัฐ (ให้ตอบทุกข้อ) มีส่วนร่วม = 1, ไม่มสี่วนร่วม = 2 

 1) ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลติ
สินค้าเกษตร (ศพก.) 

 3) การบริหารจัดการน  า  5) Zoning by Agri-
Map 

 7) มาตรฐานสินคา้เกษตร 
GAP/เกษตรอินทรีย ์

 

 2) ระบบส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ ่

 4) แผนการผลิตข้าวครบ
วงจร 

 6) ธนาคารสินค้าเกษตร  8) โครงการส่งเสริม
เกษตรทฤษฎีใหม ่

 

 9) ยกระดับคณุภาพ
มาตรฐานสินค้าเกษตร 

 10) รักษาระดับปริมาณ
และคณุภาพข้าว 

 11) เกษตรผสมผสาน  12) ส่งเสริมการหยุดเผา
ในพื นที่เกษตร 

 

 13) ป้องกันและก าจัด
โรคใบด่างมสั าปะหลัง 

 14) ส่งเสริมและพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตร 

     

 

 ค าจ ากัดความแบบสอบถามเพ่ือสนับสนุนโครงการส ารวจข้อมลูเกษตรกร ส าหรับการประเมินผล 

1.อาชีพหลัก หมายถึง อาชีพหลักเกษตรกร โดยยึดตามการใช้เวลาส่วนใหญ่ไปในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง       กับอาชีพนั น ๆ เป็น
หลัก หากในกรณีที่มีการใช้เวลาที่เท่ากันหรือก  ากึ่งกันให้ยึดตามการได้รับรายได้ที่มากกว่าของอาชีพนั น ๆ เป็นหลักแทน 

2. ที่ดินในการถือครองหมายถึง การถือครองที่ดินของเกษตรกรทุกผืนและทุกแปลงที่ถือครองอยู่และการเข้าไปใช้ประโยชน์ในแต่ละ
ประเภท โดยไม่ค านึงถึงกรรมสิทธ์ิที่แท้จริงของพื นที่ดินนั น ๆ ซึ่งอาจเป็นของตนเอง ท่ีเช่าผู้อื่น และที่ได้ท าฟรี โดยยึดตามปีเพาะปลูก 
2562/63  

3. การใส่จ านวนไร่ ให้ใส่เป็นจ านวนทศนิยมเท่านั นเช่น 4 ไร่ 2 งาน ให้กรอก “4.50” เป็นต้น 
 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลโครงการ 
2.1 พื นที่ปลูกอ้อยโรงงานทั งหมด ..................................  ไร่   
2.2 พื นที่ที่เข้าร่วมโครงการ ..................................  ไร่   
     พันธุ์อ้อยโรงงานในพื นที่โครงการ   1) ขอนแก่น 3     2) LK92-11   3)   2) K99-72    
                4) อู่ทอง  ระบุ.......................                5) อื่น ๆ ระบุ....................... 
     อายุของอ้อยโรงงาน                  1) ปีแรก    2) ปีท่ี 2      2) ปีท่ี 3 ขึ นไป ระบุปี............................... 
2.3 การเป็นสมาชิกโครงการ    1) เก่า  เข้าร่วมโครงการในปี  2560  
                                       2) ใหม่ เข้าร่วมโครงการในปี   2561   2562 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลการด าเนินงานโครงการ 
3.1การได้รับการส่งเสริมและผลที่เกิดขึ นในแต่ละกิจกรรมของโครงการ 
โปรดท าเครื่องหมาย ในช่องที่ท่านได้รับ ส่งเสริม เข้าร่วม สนับสนุน จากการด าเนินงานโครงการตั งแต่ 1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 62 

กิจกรรม 1.ไม่ได้รับ/ไม่มี 2. ได้รับ/มี ผลการด าเนินการ/ผลที่เกิดขึ น (ปีเพาะปลูก 2562/63) 
1.การถ่ายทอดความรู้     
   1.1 การส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการผลิต (การลด
ต้นทุน/การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต) 

  การน าองค์ความรูไ้ปปฏิบตั ิ
1.ปฏิบัติ 2.ไม่ปฏิบัติเนื่องจาก.............................................. 

   1.2 การสร้างความเข้มแข็งกลุม่    
1) การส่งเสริมวางแผนบริหารจดัการกลุ่มร่วมกัน    1.เข้ารว่มวางแผนกลุม่ 2. ไม่เข้าร่วม เนื่องจาก............................ 
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กิจกรรม 1.ไม่ได้รับ/ไม่มี 2. ได้รับ/มี ผลการด าเนินการ/ผลที่เกิดขึ น (ปีเพาะปลูก 2562/63) 
2) การส่งเสริมการรวมกลุ่มซื อปัจจัยการผลิต    1.ปฏิบัติ 2. ไม่ปฏบิัติเนื่องจาก............................. 

        3) การส่งเสริมการรวมกลุ่มกันผลิต    1.ปฏิบัติ 2. ไม่ปฏบิัติเนื่องจาก............................. 
        4) การส่งเสริมการรวมกลุ่มจ าหน่ายผลผลิต    1.ปฏิบัติ 2. ไม่ปฏบิัติเนื่องจาก............................. 
  1.3 การพัฒนาเกษตรกรเป็น Smart Farmer   1.เป็น Smart Farmer2. ไม่เป็น 
  1.4 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเพื่อได้รับการ 
รับรองมาตรฐาน GAP/อินทรีย์อื่นๆ 

  1.ไดร้ับการรับรอง 2.อยูร่ะหวา่งขอการรับรอง 
3.ไม่ได้รับรอง เนื่องจาก................................................................ 

  1.5 การถ่ายทอดความรู้การพัฒนาการตลาด    1.ปฏิบัติ2. ไม่ปฏบิัติเนื่องจาก..................................... 
  1.6 มีแปลงเรยีนรู/้แปลงสาธิตเพิ่มประสิทธิภาพ   1.ใช้ประโยชน์2.ไม่ใช้ประโยชน์ เนื่องจาก............................ 
  1.7 อบรมการท าบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ   1.ท าทุกขั นตอน2.ท าบางขั นตอน3.ไม่ท าเพราะ.................................. 
2. การสนับสนุนปัจจัยผลิต/เคร่ืองจักรกล/แหล่งน  า    
   2.1 มีการสนับสนุนแหล่งน  าในแปลงใหญ ่   1.ใช้ประโยชน์2. ไม่ใช้ประโยชน์เนื่องจาก

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

   2.2 ได้รับการสนับสนุนปัจจยัการผลิต  
        เช่น เมล็ดพันธ์ุ น  าหมักชีวภาพ เชื อจุลินทรีย์ 
เป็นต้น 

  ปัจจัยการผลติที่ไดร้ับการสนับสนนุ 
1.พันธุ์พืช  (1) ใช้ประโยชน์  (2) ไม่ใช้ประโยชน์ เนื่องจาก
.................................................................................. 
2..วัสดุทางการเกษตร(1) ใช้ประโยชน์(2) ไม่ใช้ประโยชน์  
เนื่องจาก.................................................................................... 
3.อุปกรณ์ เครื่องมือการเกษตร(1) ใช้ประโยชน์(2) ไม่ใช้ประโยชน์ 
 อื่นๆระบุ............................................................................ 

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

  2.4 กระบวนการพัฒนาคณุภาพดิน    
        1) ไถกลบตอซัง งดเผาฟางและตอซังพืช    1.ปฏิบัติ 2. ไม่ปฏบิัติเนื่องจาก........................................ 
        2) การปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบ ารุงดิน    1.ปฏิบัติ 2. ไม่ปฏบิัติเนื่องจาก......................................... 
        3) ส่งเสริม/สาธิตการปรับปรุงพื นท่ีดินกรด    1.ปฏิบัติ 2. ไม่ปฏบิัติเนื่องจาก......................................... 
        4) การผลิตปุ๋ยหมักสตูรพระราชทาน    1.ปฏิบัติ 2. ไม่ปฏบิัติเนื่องจาก......................................... 
        5) ผลิตน  าหมักชีวภาพ    1.ปฏิบัติ 2. ไม่ปฏบิัติเนื่องจาก......................................... 
3. การยกระดับมาตรฐานและเพ่ิมมูลค่าสินคา้เกษตร    
      3.1 เกษตรกรได้รับความรู้เกีย่วกับการยกระดับ
มาตรฐานสินค้าเกษตร เช่น GAP เกษตรอินทรีย์ เป็นต้น 

   1.ปฏิบัติ 2. ไม่ปฏบิัติเนื่องจาก........................................... 

     3.2 การสร้างมลูค่าเพิ่ม/แปรรูป    1.ปฏิบัติ  สินคา้ที่แปรรูประบุ.................................................................... 
2. ไมป่ฏิบัตเินื่องจาก.................................................................. 
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กิจกรรม 1.ไม่ได้รับ/ไม่มี 2. ได้รับ/มี ผลการด าเนินการ/ผลที่เกิดขึ น (ปีเพาะปลูก 2562/63) 
4. การเชื่อมโยงการตลาด    

    4.1 ท่านได้รับการส่งเสริมความรู้ด้านการตลาด    1.ปฏิบัติ 2. ไม่ปฏบิัติเนื่องจาก........................................... 
    4.2 การท าข้อตกลงซื อขายผลผลิตร่วมกัน  
(MOU) กับภาคเอกชน 

  1.น าไปจ าหน่าย (1)ราคาสูงขึ น(2)เท่าเดิม(3)ลดลง 
2.ไม่น าไปจ าหน่าย เนื่องจาก.............................................................. 

5. การบริหารจัดการกลุ่ม/กิจกรรมเสริมครัวเรือน    
    5.1 เงินทุนหมุนเวียนในกลุ่มแปลงใหญ ่    1.มีเงินฝากในกลุ่ม จ านวน........................บาท 

 2. ไมม่ีเงินฝากในกลุ่ม เนื่องจาก................................................................ 
    5.2 เกษตรผสมผสาน    1.ปฏิบัติ 2. ไม่ปฏบิัติเนื่องจาก........................................... 
      5.3 อาชีพเสรมิในครัวเรอืนเช่น ทอผา้ เครื่องสาน เป็นต้น    1.ปฏิบัติ 2. ไม่ปฏบิัติเนื่องจาก........................................... 

ส่วนที่ 4 ผลกระทบของโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (เฉพาะสินค้าที่เข้าร่วมโครงการ) 
4.1ด้านเศรษฐกิจในพื นที่โครงการ (ฤดูกาลเพาะปลูก 2562/63) 
    1)การลดต้นทุนการผลิต (อ้อยโรงงาน)                                                                          หน่วย : ต่อไร่ 

 

      ปัจจัยการผลิต 
ก่อนโครงการ (ปเีพาะปลูก 2559/60) หลังโครงการ (ปีเพาะปลกู 2562/63) 

ปริมาณ1/(กก.) มูลค่า2/ (บาท) ปริมาณ1/(กก.) มูลค่า2/ (บาท) 

1) ค่าเตรียมดิน       
2) ค่าปลูก/ค่าซ่อม       
3) ค่าพันธุ ์       
4) ค่าปุ๋ยเคม ี       
5) ค่าปุ๋ยอินทรีย์       
- ปุ๋ยอินทรีย์          
- สารชีวภาพ          หน่วยปริมาณ อื่น ๆ:ระบ.ุ...........        
6) ค่าสารก าจัดศัตรูพืชและวัชพืช 
                           หน่วยปริมาณ อื่น ๆ: ระบ.ุ........... 

      

7) ค่าสารอื่นๆ และวัสดุปรับปรุงดนิ       
8) ค่าน  ามันเชื อเพลิง       
9) ค่าไฟฟ้า       
10) ค่าวัสดุทาการเกษตรและวัสดสุิ นเปลือง       
11) ค่าดูแลรักษา       
12) ค่าเก็บเกี่ยว       
13) ค่าขนส่ง       
14) อื่น ๆ        

หมายเหตุ : ค่าปัจจัยการผลิตรวมที่เป็นเงินสด และไม่เป็นเงินสด  
        1/ปริมาณปัจจัยการผลิตหน่วย กก. /ไร่  2/มูลค่าปัจจัยการผลิตหน่วย บาท /ไร่ 
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2) การเพิ่มขึ นของผลผลิต  (ผลผลิตรวมทั งหมดในพื นที่โครงการ) 

ก่อนโครงการ (ปีเพาะปลูก 2559/60) หลังโครงการ (ปีเพาะปลูก 2562/63) 

ความหวานโดยเฉลี่ย 
(ซีซีเอส) 

ปริมาณผลผลิตที่ได้รับ (ตัน) 
ทศนิยม 2 ต าแหน่ง 

ความหวานโดยเฉลี่ย 
(ซีซีเอส) 

ปริมาณผลผลิตที่ได้รับ (ตัน) 
ทศนิยม 2 ต าแหน่ง 

 

 

   

ราคาที่จ าหน่ายก่อนโครงการ   ....................... บาทต่อตัน         ราคาที่จ าหน่ายหลังโครงการ   ....................... บาทต่อตัน
การเปลี่ยนแปลงปริมาณผลผลิต 1. เพ่ิมขึ น    2.เท่าเดิม       3.ลดลง  
สาเหตุการเปลี่ยนแปลงในทุกกรณี .............................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3) การพัฒนาคุณภาพผลผลิต 

ก่อนโครงการ (ปีเพาะปลูก 2559/60) หลังโครงการ (ปีเพาะปลูก 2562/63) 

1. ได้รับการรับรอง 
        (1) มาตรฐาน GAP     (2) เกษตรอินทรีย์ 
       (3) อ่ืน ๆระบุ............................ 
2. ไม่ได้การรับรอง 

1.ขอรับรองมาตรฐานใหม่ 
      (1) ได้รับการรับรอง 
                  (1.1) มาตรฐาน GAP     (1.2) เกษตรอินทรีย์  
                   (1.3) อื่น ๆระบุ............................ 
      (2) อยู่ระหว่างการตรวจรับรอง 
      (3) ไม่ได้รับการรับรอง  
2.คงอายุการรับรองมาตรฐาน 

  4.2 ด้านสังคมในพื นที่โครงการ 
       1) การซื อขายกับภาคเอกชน/หน่วยงานที่ท าข้อตกลงร่วมกันไว้ 
           1.น าผลผลิตไปจ าหน่ายเอกชนที่ท าข้อตกลง (MOU) ทั งหมด  (1)จ าหน่ายได้ตามราคาท่ีตกลง 
                                                                                   (2)ไม่ได้ตามราคาท่ีตกลง สาเหตุ............................. 
           2. น าผลผลิตไปจ าหน่ายเอกชนที่ท าข้อตกลง (MOU) บางส่วน ปริมาณจ าหน่ายคิดเป็นร้อยละ..........ของปริมาณทั งหมด 
                                                                                  (1)จ าหน่ายได้ตามราคาที่ตกลง 
                                                                                  (2)ไม่ได้ตามราคาท่ีตกลง สาเหตุ............................. 
           3.ไม่น าไปขายเอกชนที่ท าข้อตกลง (MOU)  สาเหตุที่ไม่น าไปจ าหน่าย เนื่องจาก (1) ขายได้ราคาตลาดทั่วไป  
                                                               (2) แหล่งรับซื ออยู่ไกล(3) มีภาระผูกพันกับพ่อค้าท่ีซื อขายประจ า 
                                                               (4) อ่ืน ๆ ระบุ .................................................................. 
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       2) การรวมกลุ่มซื อปัจจัยการผลิต 
            1. ซื อได้ในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด  2. ซื อได้ในราคาเท่ากับท้องตลาดเนื่องจาก................................ 

   4.3 ด้านสิ่งแวดล้อมในกลุ่มแปลงใหญ่ 
        1) การลดการใช้สารเคมีที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ลดยาปราบวัชพืช/ศัตรูพืช ลดปุ๋ยเคมี/สารเคมี เป็นต้น 
            1. ลดลง 
            2. เท่าเดิม 
            3. เพิ่มขึ น เนื่องจาก.......................................................................... ................................................................ 
        2) การหมุนเวียนทรัพยากรน ากลับมาใช้ใหม่ในขบวนการผลิตเช่น ไถกลบตอซัง ฟางข้าว ของเหลือใช้ในครัวเรือนท า
น  าหมักชีวภาพ เป็นต้น 
            1.หมุนเวียนน ากลับมาใช้ใหม่ เช่น...................................................... ........................................................... 
            2.ไม่หมุนเวียนน ากลับมาใช้ใหม่ เนื่องจาก.......................................... ........................................................... 

ส่วนที่ 5 ความย่ังยืนของโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
     5.1 องค์ความรู้ระหว่างเกษตรกรในกลุ่มแปลงใหญ่ 
         1) กลุ่มแปลงใหญ่ของท่านมีการถ่ายทอดความรู้/แนวทางการท าการเกษตรที่ประสบความส าเร็จระหว่างกันในกลุ่ม
แปลงใหญ่หรือไม่ 
             1. มีการถ่ายทอดความรู้ระหว่างกันในกลุ่ม 
             2. ไม่มีการถ่ายทอดความรู้ระหว่างกันในกลุ่ม (ข้ามไปตอบ 5.2 ความเข็มแข็งของกลุ่มแปลงใหญ่) 
          2) ท่านได้น าความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้/แนวทางการท าการเกษตรที่ประสบความส าเร็จไปปฏิบัติใช้ในครัวเรือน
ท่านหรือไม่ 
             1. น าไปปฏิบัติ 
             2. ไม่น าไปปฏิบัติ เนื่องจาก............................................................... ................................................................ 
          3) ท่านมีโอกาสได้ถ่ายทอดความรู้แนวทางการท าการเกษตรที่ประสบความส าเร็จของท่านให้กับกลุ่มแปลงใหญ่หรือไม่ 
             1. ได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับกลุ่ม 
             2. ไม่ได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับกลุ่ม 

     5.2 ความเข็มแข็งของกลุ่มแปลงใหญ่ 
         1) ท่านปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของกลุ่มแปลงใหญ่ของท่านหรือไม่ 
             1. ปฏิบัติ  (1) น้อยที่สุด  (2) น้อย  (3) ปานกลาง(4) มาก(5) มากท่ีสุด 
             2. ไม่ปฏิบัติ เนื่องจาก...................................................................................  
         2) ท่านให้ความร่วมมือในการด าเนินงานของกลุ่มแปลงใหญ่ในระดับใด 
             1. น้อยที่สุด   2. น้อย   3. ปานกลาง  4. มาก  5. มากที่สุด 
             สาเหตุ ทุกกรณี............................................................................................................... ......................................... 
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         3) สินค้าเกษตรที่ท่านผลิตมีการคัดคุณภาพก่อนขายหรือไม่ 
             1. คัดคุณภาพ 
             2. ไม่คัดคุณภาพ เนื่องจาก............................................................................ .................................................. 
         4) สินค้าเกษตรที่ท่านผลิตขายให้กลุ่มแปลงใหญ่เพื่อรวบรวมผลผลิตหรือไม่ 
             1. ขายให้กลุ่ม 
             2. ไม่ขายให้กลุ่ม เนื่องจาก............................................................................ ................................................... 
         5) ระบบเงินทุนหมุนเวียนในกลุ่มแปลงใหญ่ของท่านมีความโปร่งใสหรือไม่ 
            1. โปร่งใส       2. ไม่โปร่งใส เนื่องจาก........................................................ ................................................. 
         6) ท่านได้รับเงินปั่นผลหรือสิทธิพิเศษจากกลุ่มแปลงใหญ่ของท่านหรือไม่ 
             1. ไดร้ับเงินปั่นผล/สิทธิพิเศษ  2. ไม่ได้รับเงินปั่นผล/สิทธิพิเศษ เนื่องจาก..............................................  
         7) กลุ่มแปลงใหญ่ของท่านมีความเข้มแข็งอยู่ในระดับใด 
             1. น้อยที่สุด   2. น้อย   3. ปานกลาง 4. มาก  5. มากที่สุด 
             สาเหตุ ทุกกรณี............................................................................................................... ......................................... 

    5.3 คุณภาพชีวิตในแปลงใหญ่ 
         1) ปี 2561 - 2562 ท่านได้รับการตรวจสารเคมีตกค้างในร่างกายหรือไม่ 
             1. ได้รับการตรวจ        2. ไม่ได้รับตรวจ (ข้ามตอบข้อ 3)) 
         2) ผลการตรวจสารเคมีตกค้างในร่างกาย      
             1. มีสารเคมีตกค้างในร่างกาย  2. ไม่มีสารเคมีตกค้างในร่างกาย 
         3) จากการเข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่สุขภาพของท่านมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ นหรือไม่ 
             1. มีสุขภาพที่ดีขึ น อธิบาย.................................................................................................. ............................. 
             2. สุขภาพเหมือนเดิม  
             3. สุขภาพแย่ลง เนื่องจาก...................................................................................................... ......................... 
         4) ท่านมีรายได้เสริมนอกจากการผลิตสินค้า(เชิงเดี่ยว) ในแปลงใหญ่หรือไม่ 
             1. มีรายได้เสริม 1) กิจกรรม..............................................       รายได้  .... ................................ บาท/ปี 
                                    2) กิจกรรม..............................................        รายได้  .................................... บาท/ปี 
                                    3) กิจกรรม..............................................       รายได้  .................................... บาท/ปี  
                                    4) กิจกรรม..............................................       รายได้  .................................... บาท/ปี 
             2. ไม่มีรายได้เสริม เพราะ................................................................................................................ .........   
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   5.4 ท่านคิดว่าโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่เป็นประโยชน์กับตัวท่านหรือไม่(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

           1. เป็นประโยชน์เพราะ1) ลดต้นทุน2) เพ่ิมผลผลิต3) มีตลาดรองรับผลผลิต4) มีเงินทุนหมุนเวียนในกลุ่ม 
                                   5) เกิดการรวมกลุ่มสร้างอ านาจการต่อรอง6) ผลผลิตมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด 
                                         7) มีคู่ค้าซื อขายผลผลิต8) มีรายได้เพ่ิมขึ น9) อ่ืนๆ ระบุ...................................... 
          2. ไม่เป็นประโยชน์เพราะ................................................................................................................................... 

   5.5 ท่านคิดว่าโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ควรด าเนินการต่อหรือไม่หลังจากด าเนินการมา 3 ปี เพราะอะไร 
               1. ด าเนินการตอ่ เนื่องจาก.............................................................................................................................................................. 
               2. ไม่ด าเนินการต่อ เนื่องจาก.......................................................................................................................................................... 
ส่วนที่ 6 ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการด าเนินงานโครงการฯ 

6.1ความพึงพอใจต่อการท างานของผู้จัดการแปลง/ประธานกลุ่ม/คณะท างานกลุ่ม 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

(1 –5) 
เหตุผลประกอบ 

1.ท่านมีความพึงพอใจต่อความรู้ความสามารถของผู้จัดการ
แปลงในระดับใด 

  

2.ท่านมีความพึงพอใจต่อความสามารถในการบริหารจัดการ
กลุ่มของผู้จัดการแปลงในระดับใด 

  

3.ท่านมีความพึงพอใจต่อการประสานความร่วมมือใน
หน่วยงานต่างๆของผู้จัดการแปลงในระดับใด 

  

4.ท่านมีความพึงพอใจต่อการประสานการเช่ือมโยงตลาด
ของผู้จัดการแปลงในระดับใด 

  

5.ท่านมีความพึงพอใจต่อการประสานการจัดประชุม/อบรม
ความรู้ของผู้จัดการแปลงในระดับใด 

  

6.ท่านมีความพอใจต่อการท างานของประธานกลุ่มของท่าน
ในระดับใด 

  

7.ท่านมีความพอใจการท างานของคณะกรรมการกลุ่มของ
ท่านในระดับใด 

  

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

6.2ความพึงพอใจผลการด าเนินงานโครงการฯ 

รายการ ระดับความพึงพอใจ 
(1 – 5) 

เหตุผลประกอบ 

1.ท่านมีความพึงพอใจต่อการลดต้นทุนการผลิตในระดับใด    

2.ท่านมีความพึงพอใจต่อการเพิ่มผลผลิตในระดับใด   

3.ท่านมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณภาพผลผลิตในระดับใด   

4.ท่านมีความพึงพอใจต่อการเช่ือมโยงตลาดในระดับใด   

5.ท่านมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการกลุ่มในระดับใด   

6. ท่านคิดว่าจากการด าเนินการกลุ่มแปลงใหญ่ที่ผ่านมา 
กลุ่มแปลงใหญ่ของท่านประสบความส าเร็จในระดับใด 

  

หมายเหตุ : ระดับคะแนน 1=น้อยสุด, 2=น้อย, 3=ปานกลาง, 4=มาก, 5=มากที่สุด  
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ส่วนที่ 7  ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการ 

ประเด็นปัญหา/อุปสรรคท่ีส าคัญ ข้อเสนอแนะ 

ด้านการผลิต  

1.ขาดแหล่งน  าในท าการเกษตร  

2. ความผันผวนของสภาพภูมอิากาศ(ฝนแล้ง น  าท่วม เป็นต้น)  

3. เกษตรกรสูงวัย ส่งผลให้การน าองค์ความรูไ้ปปฏิบตัิได้ล าบาก  

4. เทคโนโลยีเครื่องจักรกลที่น าเข้ามาส่งเสริมไม่ตรงกับความต้องการของกลุ่ม  

5. เทคโนโลยีเครื่องจักรกลที่น าเข้ามาส่งเสริมไม่เพียงพอต่อความต้องการกลุ่ม  

6. องค์ความรู้ที่เข้ามาส่งเสริมเป็นความรู้เดิมๆ ไมส่่งผลใหป้รับเปลี่ยนดีขึ น  

7. ขาดเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เขา้มาส่งเสริมในแปลงใหญ ่  

8.โรคระบาด ศตัรูพืช  

9.ขาดเงินทุนหมุนเวียน  

10. ราคาปัจจัยการผลิตปรบัตวัสูงขึ น  

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

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

ด้านการตลาด  

1.ราคารับซื อผลผลิตของภาคเอกชนที่ท าร่วมกันไว้ยังเป็นไปตามกลไกตลาด  

2.แหล่งรับซื อผลผลิตที่ท าข้อตกลงร่วมกันไว้อยู่ไกลจากพื นท่ีแปลงใหญ่ไม่   

      คุ้มกันการน าไปจ าหน่าย 

 

3. ขั นตอนการรับซื อผลผลิตของภาคเอกชนท่ีท าร่วมกันไว้มีหลายขั นตอน 

        ไม่สะดวกในการน าไปจ าหน่าย 

 

4. ไม่ทราบเงื่อนไขการรับซื อผลผลิตของภาคเอกชน  

5. สินค้าเกษตรปลอดภัย ขายได้ในราคาทั่วไป ไม่จูงใจให้ท าการผลิต  

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

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

ด้านการบริหารจัดการ  

1.สมาชิกเข้าร่วมโครงการจ านวนมาก การส่งเสริมไม่ทั่วถึง  

2. พื นท่ีแปลงไกลกัน หลายต าบล ส่งผลให้การบริหารจัดการยาก  
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ประเด็นปัญหา/อุปสรรคท่ีส าคัญ ข้อเสนอแนะ 

3. สมาชิกบางกลุ่มไม่ให้ความร่วมมือ  

4. คณะกรรมการกลุ่มขาดความยุติธรรม ส่งเสริมเฉพาะกลุ่ม  

5. อื่นๆระบุ..........................................................  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ/สุกลผู้สัมภาษณ์ ......................................................................................... วัน/เดือน/ปีที่สัมภาษณ์................................... 
โดย ศูนย์ประเมินผล และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 -12  ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร บางเขน กรุงเทพมหานคร  
โทร. 02-579-0555   Email :  Infraeva@gmail.com 

mailto:Infraeva@gmail.com
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สัมภาษณ์เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
 เพื่อประเมินผลโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

โดย สศท. …………….  ศปผ.  
ชื่อผู้สัมภาษณ์  ส่วน  

สวป. = 1, สปป. = 2, สปส. = 3, สปพ. = 4, สผพ. = 5, สปธ. = 6, ศปร. = 7, ฝบท. = 8 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.1 ชื่อ   สกุล  
 

1.2 เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน               
 

1.3 อายุ (ปี)   
 

1.4 เพศ   หญิง = 1, ชาย = 2 
 

1.5 ที่อยู่  บ้านเลขท่ี  หมู่ที่  หมู่บ้าน  

 ต าบล   อ าเภอ  

 จังหวัด   รหัสจังหวัด    

 โทร  
 

 รหัส  จังหวัด รหัส จังหวัด รหัส จังหวัด รหัส จังหวัด 
 010 เชียงราย 180 เลย 470 นครนายก 560 สมุทรสาคร 
 020 พะเยา 190 หนองบัวล าภู 480 ปราจีนบุรี 570 นครปฐม 
 030 ล าปาง 200 อุดรธาน ี 490 ฉะเชิงเทรา 580 กาญจนบุรี 
 040 ล าพูน 210 หนองคาย 500 สระแก้ว 590 ราชบุรี 
 050 เชียงใหม ่ 220 สกลนคร 510 จันทบุรี 600 สมุทรสงคราม 
 060 แม่ฮ่องสอน 230 นครพนม 520 ตราด 610 เพชรบุรี 
 070 ตาก 770 บึงกาฬ 530 ระยอง 620 ประจวบคีรีขันธ์ 
 090 สุโขทัย 310 มหาสารคาม 540 ชลบุรี 630 ชุมพร 
 100 แพร่ 320 ร้อยเอ็ด 550 สมุทรปราการ 640 ระนอง 
 110 น่าน 330 กาฬสินธุ ์ 370 สระบุรี 650 สุราษฎร์ธานี 
 120 อุตรดิตถ์ 340 ขอนแก่น 380 ลพบุรี 660 พังงา 
 130 พิษณุโลก 290 สุรินทร์ 390 สิงห์บุรี 670 ภูเก็ต 
 080 ก าแพงเพชร 300 บุรีรัมย์ 400 ชัยนาท 680 กระบี่ 
 140 พิจิตร 350 ชัยภูมิ 410 สุพรรณบุรี 700 นครศรีธรรมราช 
 150 นครสวรรค์ 360 นครราชสีมา 420 อ่างทอง 690 ตรัง 
 160 อุทัยธาน ี 240 มุกดาหาร 430 พระนครศรีอยุธยา 710 พัทลุง 
 170 เพชรบูรณ์ 250 ยโสธร 440 นนทบุรี 720 สงขลา 
   260 อ านาจเจริญ 450 กรุงเทพมหานคร 730 สตูล 
   270 อุบลราชธาน ี 460 ปทุมธาน ี 740 ปัตตานี 
   280 ศรีสะเกษ   750 ยะลา 
       760 นราธิวาส 

ล าดับที่........... 

   แบบ 05 สินค้าปาล์มน  ามัน 
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1.6 ระดับการศึกษาสูงสุด  ไม่ส าเร็จการศึกษา = 0,ประถมต้น = 4, ประถมปลาย = 6, มัธยมต้น = 9, มัธยม

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

1.7 อาชีพหลัก  ในภาคเกษตร:เกษตรกร = 1, รับจ้างเกษตร = 2 
นอกภาคเกษตร: รับจ้างนอกภาคเกษตร =3, ท างานประจ า = 4,ธุรกิจส่วนตัว = 5ไม่มี
งานท า: เรียนหนังสือ = 6, ว่างงาน/แม่บ้าน = 7, คนชรา/ผู้พิการ = 8 

 

1.8 ประสบการณ์ท าการเกษตร (ปี)  
 

1.9 จ านวนสมาชิกในครัวเรือน (คน)    

 จ านวนแรงงานในครัวเรือน (คน)   จ านวนแรงงานในภาคเกษตร (คน)  
 

1.10 ที่ดินในการถือครอง      

 รายการ ของตนเอง (ไร่) เช่า (ไร่) ท าฟรี (ไร่) ชลประทาน 
(ใน=1, นอก=2) 

แหล่งน  าท่ีใช้ 

 ในภาคเกษตร 

 1) ที่นา      

 2) ที่พืชไร่      

 3) ที่สวนผลไม้/ไม้ยืนต้น      

 4) ที่สวนผัก/สมุนไพร      

 5) ที่ไม้ดอก/ไม้ประดับ      

 6 ) ที่ เลี ย งสั ต ว์ เป็ น โร ง เรื อ น / 
โรงเลี ยง/คอกสัตว์ 

     

 7) ที่ทุ่งหญ้าเลี ยงสัตว์/ปลูกหญ้า
เลี ยงสัตว์ 

     

 8) ที่เพาะเลี ยงประมง      

 9) ฟาร์ม/เกษตรผสมผสาน      

 นอกภาคเกษตร 

 10) ที่ปลูกบ้านเรือนอยู่อาศัย      

 11) ที่รกร้างว่างเปล่า      

 12) ห้วย/หนอง/คลอง/บึง/สระ      

 13) ป่าถือครอง      

 แหล่งน  าท่ีใช้ 
น  าฝน = 1, ชลประทาน = 2, สูบเองจากแหล่งธรรมชาติ = 3, บ่อ/สระ/บาดาล ของตนเอง = 4, โครงการเอกชน/ราชการ สูบจาก
แหล่งธรรมชาติ = 5, กลุ่ม/สถาบนั สูบจากแหล่งธรรมชาติ = 6, ซื อจากผู้ใช้บริการ/ประปา = 7 
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1.11 การมีส่วนร่วมในโครงการ/นโยบายของรัฐ (ให้ตอบทุกข้อ) มีส่วนร่วม = 1, ไม่มสี่วนร่วม = 2 

 1) ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลติ
สินค้าเกษตร (ศพก.) 

 3) การบริหารจัดการน  า  5) Zoning by Agri-
Map 

 7) มาตรฐานสินคา้เกษตร 
GAP/เกษตรอินทรีย ์

 

 2) ระบบส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ ่

 4) แผนการผลิตข้าวครบ
วงจร 

 6) ธนาคารสินค้าเกษตร  8) โครงการส่งเสริม
เกษตรทฤษฎีใหม ่

 

 9) ยกระดับคณุภาพ
มาตรฐานสินค้าเกษตร 

 10) รักษาระดับปริมาณ
และคณุภาพข้าว 

 11) เกษตรผสมผสาน  12) ส่งเสริมการหยุดเผา
ในพื นที่เกษตร 

 

 13) ป้องกันและก าจัด
โรคใบด่างมสั าปะหลัง 

 14) ส่งเสริมและพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตร 

     

 

 ค าจ ากัดความแบบสอบถามเพ่ือสนับสนุนโครงการส ารวจข้อมลูเกษตรกร ส าหรับการประเมินผล 

1.อาชีพหลัก หมายถึง อาชีพหลักเกษตรกร โดยยึดตามการใช้เวลาส่วนใหญ่ไปในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง       กับอาชีพนั น ๆ เป็น
หลัก หากในกรณีที่มีการใช้เวลาที่เท่ากันหรือก  ากึ่งกันให้ยึดตามการได้รับรายได้ที่มากกว่าของอาชีพนั น ๆ เป็นหลักแทน 

2. ที่ดินในการถือครองหมายถึง การถือครองที่ดินของเกษตรกรทุกผืนและทุกแปลงที่ถือครองอยู่และการเข้าไปใช้ประโยชน์ในแต่ละ
ประเภท โดยไม่ค านึงถึงกรรมสิทธ์ิที่แท้จริงของพื นที่ดินนั น ๆ ซึ่งอาจเป็นของตนเอง ท่ีเช่าผู้อื่น และที่ได้ท าฟรี โดยยึดตามปีเพาะปลูก 
2562/63  

3. การใส่จ านวนไร่ ให้ใส่เป็นจ านวนทศนิยมเท่านั นเช่น 4 ไร่ 2 งาน ให้กรอก “4.50” เป็นต้น 
 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลโครงการ 
2.1 พื นที่ปลูกปาล์มน  ามันทั งหมด ..................................  ไร่   
2.2 พื นที่ที่เข้าร่วมโครงการ ..................................  ไร่   
     พันธุ์ปาล์มน  ามันในพื นที่โครงการ   1) สุราษฎร์ธานี 1   2) สุราษฎร์ธานี 2   3) พันธุ์พื นเมือง     4) อื่น ๆ ..................    
2.3 การเป็นสมาชิกโครงการ    1) เก่า  เข้าร่วมโครงการในปี  2560  
                                       2) ใหม่ เข้าร่วมโครงการในปี   2561   2562 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลการด าเนินงานโครงการ 
3.1การได้รับการส่งเสริมและผลที่เกิดขึ นในแต่ละกิจกรรมของโครงการ 
โปรดท าเครื่องหมาย ในช่องที่ท่านได้รับ ส่งเสริม เข้าร่วม สนับสนุน จากการด าเนินงานโครงการตั งแต่ 1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 62 

กิจกรรม 1.ไม่ได้รับ/ไม่มี 2. ได้รับ/มี ผลการด าเนินการ/ผลที่เกิดขึ น (ปีเพาะปลูก 2562/63) 
1.การถ่ายทอดความรู้     
   1.1 การส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการผลิต (การลด
ต้นทุน/การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต) 

  การน าองค์ความรูไ้ปปฏิบตั ิ
1.ปฏิบัติ 2.ไม่ปฏิบัติเนื่องจาก.............................................. 

   1.2 การสร้างความเข้มแข็งกลุม่    
1) การส่งเสริมวางแผนบริหารจดัการกลุ่มร่วมกัน    1.เข้ารว่มวางแผนกลุม่ 2. ไม่เข้าร่วม เนื่องจาก............................ 
2) การส่งเสริมการรวมกลุ่มซื อปัจจัยการผลิต    1.ปฏิบัติ 2. ไม่ปฏบิัติเนื่องจาก............................. 

        3) การส่งเสริมการรวมกลุ่มกันผลิต    1.ปฏิบัติ 2. ไม่ปฏบิัติเนื่องจาก............................. 
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กิจกรรม 1.ไม่ได้รับ/ไม่มี 2. ได้รับ/มี ผลการด าเนินการ/ผลที่เกิดขึ น (ปีเพาะปลูก 2562/63) 
        4) การส่งเสริมการรวมกลุ่มจ าหน่ายผลผลิต    1.ปฏิบัติ 2. ไม่ปฏบิัติเนื่องจาก............................. 
  1.3 การพัฒนาเกษตรกรเป็น Smart Farmer   1.เป็น Smart Farmer2. ไม่เป็น 
  1.4 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเพื่อได้รับการรับรอง
มาตรฐาน RSPO 

  1.ไดร้ับการรับรอง 2.อยูร่ะหวา่งขอการรับรอง 
3.ไม่ได้รับรอง เนื่องจาก................................................................ 

  1.5 การถ่ายทอดความรู้การพัฒนาการตลาด    1.ปฏิบัติ2. ไม่ปฏบิัติเนื่องจาก..................................... 
  1.6 มีแปลงเรยีนรู/้แปลงสาธิตเพิ่มประสิทธิภาพ   1.ใช้ประโยชน์2.ไม่ใช้ประโยชน์ เนื่องจาก............................ 
  1.7 อบรมการท าบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ   1.ท าทุกขั นตอน2.ท าบางขั นตอน3.ไม่ท าเพราะ.................................. 
2. การสนับสนุนปัจจัยผลิต/เคร่ืองจักรกล/แหล่งน  า    
   2.1 มีการสนับสนุนแหล่งน  าในแปลงใหญ ่   1.ใช้ประโยชน์2. ไม่ใช้ประโยชน์เนื่องจาก

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

   2.2 ได้รับการสนับสนุนปัจจยัการผลิต  
        เช่น เมล็ดพันธ์ุ น  าหมักชีวภาพ เชื อจุลินทรีย์ 
เป็นต้น 

  ปัจจัยการผลติที่ไดร้ับการสนับสนนุ 
1.พันธุ์พืช  (1) ใช้ประโยชน์  (2) ไม่ใช้ประโยชน์ เนื่องจาก
.................................................................................. 
2..วัสดุทางการเกษตร(1) ใช้ประโยชน์(2) ไม่ใช้ประโยชน์  
เนื่องจาก.................................................................................... 
3.อุปกรณ์ เครื่องมือการเกษตร(1) ใช้ประโยชน์(2) ไม่ใช้ประโยชน์ 
 อื่นๆระบุ............................................................................ 

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

  2.4 กระบวนการพัฒนาคณุภาพดิน    
        1) ไถกลบตอซัง งดเผาฟางและตอซังพืช    1.ปฏิบัติ 2. ไม่ปฏบิัติเนื่องจาก........................................ 
        2) การปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบ ารุงดิน    1.ปฏิบัติ 2. ไม่ปฏบิัติเนื่องจาก......................................... 
        3) ส่งเสริม/สาธิตการปรับปรุงพื นท่ีดินกรด    1.ปฏิบัติ 2. ไม่ปฏบิัติเนื่องจาก......................................... 
        4) การผลิตปุ๋ยหมักสตูรพระราชทาน    1.ปฏิบัติ 2. ไม่ปฏบิัติเนื่องจาก......................................... 
        5) ผลิตน  าหมักชีวภาพ    1.ปฏิบัติ 2. ไม่ปฏบิัติเนื่องจาก......................................... 
3. การยกระดับมาตรฐานและเพ่ิมมูลค่าสินคา้เกษตร    
      3.1 เกษตรกรได้รับความรู้เกีย่วกับการยกระดับ
มาตรฐานสินค้าเกษตร เช่น GAP เกษตรอินทรีย์ เป็นต้น 

   1.ปฏิบัติ 2. ไม่ปฏบิัติเนื่องจาก........................................... 

     3.2 การสร้างมลูค่าเพิ่ม/แปรรูป    1.ปฏิบัติ  สินคา้ที่แปรรูประบุ.................................................................... 
2. ไมป่ฏิบัตเินื่องจาก.................................................................. 

4. การเชื่อมโยงการตลาด    

    4.1 ท่านได้รับการส่งเสริมความรู้ด้านการตลาด    1.ปฏิบัติ 2. ไม่ปฏบิัติเนื่องจาก........................................... 
    4.2 การท าข้อตกลงซื อขายผลผลิตร่วมกัน  
(MOU) กับภาคเอกชน 

  1.น าไปจ าหน่าย (1)ราคาสูงขึ น(2)เท่าเดิม(3)ลดลง 
2.ไม่น าไปจ าหน่าย เนื่องจาก.............................................................. 
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กิจกรรม 1.ไม่ได้รับ/ไม่มี 2. ได้รับ/มี ผลการด าเนินการ/ผลที่เกิดขึ น (ปีเพาะปลูก 2562/63) 

5. การบริหารจัดการกลุ่ม/กิจกรรมเสริมครัวเรือน    
    5.1 เงินทุนหมุนเวียนในกลุ่มแปลงใหญ ่    1.มีเงินฝากในกลุ่ม จ านวน........................บาท 

 2. ไมม่ีเงินฝากในกลุ่ม เนื่องจาก............................................................... 
    5.2 เกษตรผสมผสาน    1.ปฏิบัติ 2. ไม่ปฏบิัติเนื่องจาก........................................... 
      5.3 อาชีพเสรมิในครัวเรอืนเช่น ทอผา้ เครื่องสาน เป็นต้น    1.ปฏิบัติ 2. ไม่ปฏบิัติเนื่องจาก........................................... 

ส่วนที่ 4 ผลกระทบของโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (เฉพาะสินค้าที่เข้าร่วมโครงการ) 
4.1ด้านเศรษฐกิจในพื นที่โครงการ (ฤดูกาลเพาะปลูก 2562/63) 
    1) การลดต้นทุนการผลิต (ปาล์มน  ามัน)                                                                          หน่วย : ต่อไร่ 

 

      ปัจจัยการผลิต 
ก่อนโครงการ (ปเีพาะปลูก 2559/60) หลังโครงการ (ปีเพาะปลกู 2562/63) 

ปริมาณ1/(กก.) มูลค่า2/ (บาท) ปริมาณ1/(กก.) มูลค่า2/ (บาท) 

1) ค่าเตรียมดิน       
2) ค่าปลูก/ค่าซ่อม       
3) ค่าพันธุ ์       
4) ค่าปุ๋ยเคม ี       
5) ค่าปุ๋ยอินทรีย์       
- ปุ๋ยอินทรีย์          
- สารชีวภาพ          หน่วยปริมาณ อื่น ๆ:ระบ.ุ...........        
6) ค่าสารก าจัดศัตรูพืชและวัชพืช 
                           หน่วยปริมาณ อื่น ๆ: ระบ.ุ........... 

      

7) ค่าสารอื่นๆ และวัสดุปรับปรุงดนิ       
8) ค่าน  ามันเชื อเพลิง       
9) ค่าไฟฟ้า       
10) ค่าวัสดุทาการเกษตรและวัสดสุิ นเปลือง       
11) ค่าดูแลรักษา       
12) ค่าเก็บเกี่ยว       
13) ค่าขนส่ง       
14) อื่น ๆ        

หมายเหตุ : ค่าปัจจัยการผลิตรวมที่เป็นเงินสด และไม่เป็นเงินสด  
        1/ปริมาณปัจจัยการผลิตหน่วย กก. /ไร่  2/มูลค่าปัจจัยการผลิตหน่วย บาท /ไร่ 
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2) การเพิ่มขึ นของผลผลิต  (ผลผลิตรวมทั งหมดในพื นที่โครงการ) 

ก่อนโครงการ (ปีเพาะปลูก 2559/60) หลังโครงการ (ปีเพาะปลูก 2562/63) 

ปริมาณผลผลิตที่ได้รับ (ตัน) 
ทศนิยม 2 ต าแหน่ง 

ราคา (บาท/กก.) ปริมาณผลผลิตที่ได้รับ (ตัน) 
ทศนิยม 2 ต าแหน่ง 

ราคา (บาท/กก.) 

 

 

   

การเปลี่ยนแปลงปริมาณผลผลิต 1. เพ่ิมขึ น    2.เท่าเดิม    3.ลดลง  
สาเหตุการเปลี่ยนแปลงในทุกกรณี ............................................................................................... ............................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3) การพัฒนาคุณภาพผลผลิต 

ก่อนโครงการ (ปีเพาะปลูก 2559/60) หลังโครงการ (ปีเพาะปลูก 2562/63) 

1. ได้รับการรับรองมาตรฐาน RSPO 
2. ไม่ได้การรับรอง 

1.ขอรับรองมาตรฐานใหม่ 
      (1) ได้รับการรับรองมาตรฐาน RSPO  
      (2) อยู่ระหว่างการตรวจรับรอง 
      (3) ไม่ได้รับการรับรอง  
2.คงอายุการรับรองมาตรฐาน 

  4.2 ด้านสังคมในพื นที่โครงการ 
       1) การซื อขายกับภาคเอกชน/หน่วยงานที่ท าข้อตกลงร่วมกันไว้ 
           1.น าผลผลิตไปจ าหน่ายเอกชนที่ท าข้อตกลง (MOU) ทั งหมด  (1)จ าหน่ายได้ตามราคาท่ีตกลง 
                                                                                   (2)ไม่ได้ตามราคาท่ีตกลง สาเหตุ............................. 
           2. น าผลผลิตไปจ าหน่ายเอกชนที่ท าข้อตกลง (MOU) บางส่วน ปริมาณจ าหน่ายคิดเป็นร้อยละ..........ของปริมาณทั งหมด 
                                                                                  (1)จ าหน่ายได้ตามราคาที่ตกลง 
                                                                                  (2)ไม่ได้ตามราคาท่ีตกลง สาเหตุ............................. 
           3.ไม่น าไปขายเอกชนที่ท าข้อตกลง (MOU)  สาเหตุที่ไม่น าไปจ าหน่าย เนื่องจาก (1) ขายได้ราคาตลาดทั่วไป  
                                                               (2) แหล่งรับซื ออยู่ไกล(3) มีภาระผูกพันกับพ่อค้าท่ีซื อขายประจ า 
                                                               (4) อ่ืน ๆ ระบุ ..................................................................  

       2) การรวมกลุ่มซื อปัจจัยการผลิต 
            1. ซื อได้ในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด  2. ซื อได้ในราคาเท่ากับท้องตลาดเนื่องจาก................................ 
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   4.3 ด้านสิ่งแวดล้อมในกลุ่มแปลงใหญ่ 
        1) การลดการใช้สารเคมีที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ลดยาปราบวัชพืช/ศัตรูพืช ลดปุ๋ยเคมี/สารเคมี เป็นต้น 
            1. ลดลง 
            2. เท่าเดิม 
            3. เพิ่มขึ น เนื่องจาก.......................................................................... ................................................................ 
        2) การหมุนเวียนทรัพยากรน ากลับมาใช้ใหม่ในขบวนการผลิตเช่น ไถกลบตอซัง ฟางข้าว ของเหลือใช้ในครัวเรือนท า
น  าหมักชีวภาพ เป็นต้น 
            1.หมุนเวียนน ากลับมาใช้ใหม่ เช่น...................................................... ........................................................... 
            2.ไม่หมุนเวียนน ากลับมาใช้ใหม่ เนื่องจาก.......................................... ........................................................... 

ส่วนที่ 5 ความย่ังยืนของโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
     5.1 องค์ความรู้ระหว่างเกษตรกรในกลุ่มแปลงใหญ่ 
         1) กลุ่มแปลงใหญ่ของท่านมีการถ่ายทอดความรู้/แนวทางการท าการเกษตรที่ประสบความส าเร็จระหว่างกันในกลุ่ม
แปลงใหญ่หรือไม่ 
             1. มีการถ่ายทอดความรู้ระหว่างกันในกลุ่ม 
             2. ไม่มีการถ่ายทอดความรู้ระหว่างกันในกลุ่ม (ข้ามไปตอบ 5.2 ความเข็มแข็งของกลุ่มแปลงใหญ่) 
          2) ท่านได้น าความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้/แนวทางการท าการเกษตรที่ประสบความส าเร็จไปปฏิบัติใช้ใน
ครัวเรือนท่านหรือไม่ 
             1. น าไปปฏิบัติ 
             2. ไม่น าไปปฏิบัติ เนื่องจาก............................................................... ................................................................ 
          3) ท่านมีโอกาสได้ถ่ายทอดความรู้แนวทางการท าการเกษตรที่ประสบความส าเร็จของท่านให้กับกลุ่มแปลงใหญ่หรือไม่ 
             1. ได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับกลุ่ม 
             2. ไม่ได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับกลุ่ม 

     5.2 ความเข็มแข็งของกลุ่มแปลงใหญ่ 
         1) ท่านปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของกลุ่มแปลงใหญ่ของท่านหรือไม่ 
             1. ปฏิบัติ  (1) น้อยที่สุด  (2) น้อย  (3) ปานกลาง(4) มาก(5) มากท่ีสุด 
             2. ไม่ปฏิบัติ เนื่องจาก...................................................................................  
         2) ท่านให้ความร่วมมือในการด าเนินงานของกลุ่มแปลงใหญ่ในระดับใด 
             1. น้อยที่สุด   2. น้อย   3. ปานกลาง  4. มาก  5. มากที่สุด 
             สาเหตุ ทุกกรณี............................................................................................................... ......................................... 
         3) สินค้าเกษตรที่ท่านผลิตมีการคัดคุณภาพก่อนขายหรือไม่ 
             1. คัดคุณภาพ 
             2. ไม่คัดคุณภาพ เนื่องจาก............................................................................ .................................................. 
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         4) สินค้าเกษตรที่ท่านผลิตขายให้กลุ่มแปลงใหญ่เพื่อรวบรวมผลผลิตหรือไม่ 
             1. ขายให้กลุ่ม 
             2. ไม่ขายให้กลุ่ม เนื่องจาก............................................................................ ................................................... 
         5) ระบบเงินทุนหมุนเวียนในกลุ่มแปลงใหญ่ของท่านมีความโปร่งใสหรือไม่ 
            1. โปร่งใส       2. ไม่โปร่งใส เนื่องจาก........................................................ ................................................. 
         6) ท่านได้รับเงินปั่นผลหรือสิทธิพิเศษจากกลุ่มแปลงใหญ่ของท่านหรือไม่ 
             1. ไดร้ับเงินปั่นผล/สิทธิพิเศษ  2. ไม่ได้รับเงินปั่นผล/สิทธิพิเศษ เนื่องจาก..............................................  
         7) กลุ่มแปลงใหญ่ของท่านมีความเข้มแข็งอยู่ในระดับใด 
             1. น้อยที่สุด   2. น้อย   3. ปานกลาง 4. มาก  5. มากที่สุด 
             สาเหตุ ทุกกรณี............................................................................................................... ......................................... 

    5.3 คุณภาพชีวิตในแปลงใหญ่ 
         1) ปี 2561 - 2562 ท่านได้รับการตรวจสารเคมีตกค้างในร่างกายหรือไม่ 
             1. ได้รับการตรวจ        2. ไม่ได้รับตรวจ (ข้ามตอบข้อ 3)) 
         2) ผลการตรวจสารเคมีตกค้างในร่างกาย      
             1. มีสารเคมีตกค้างในร่างกาย  2. ไม่มีสารเคมีตกค้างในร่างกาย 
         3) จากการเข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่สุขภาพของท่านมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ นหรือไม่ 
             1. มีสุขภาพที่ดีขึ น อธิบาย.................................................................................................. ............................. 
             2. สุขภาพเหมือนเดิม  
             3. สุขภาพแย่ลง เนื่องจาก...................................................................................................... ......................... 
         4) ท่านมีรายได้เสริมนอกจากการผลิตสินค้า(เชิงเดี่ยว) ในแปลงใหญ่หรือไม่ 
             1. มีรายได้เสริม 1) กิจกรรม..............................................       รายได้  .... ................................ บาท/ปี 
                                    2) กิจกรรม..............................................        รายได้  .................................... บาท/ปี 
                                    3) กิจกรรม..............................................       รายได้  .................................... บาท/ปี  
                                    4) กิจกรรม..............................................       รายได้  .................................... บาท/ปี 
             2. ไม่มีรายได้เสริม เพราะ................................................................................................................ .........   

   5.4 ท่านคิดว่าโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่เป็นประโยชน์กับตัวท่านหรือไม่(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
           1. เป็นประโยชน์เพราะ1) ลดต้นทุน2) เพ่ิมผลผลิต3) มีตลาดรองรับผลผลิต4) มีเงินทุนหมุนเวียนในกลุ่ม 
                                   5) เกิดการรวมกลุ่มสร้างอ านาจการต่อรอง6) ผลผลิตมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด 
                                         7) มีคู่ค้าซื อขายผลผลิต8) มีรายได้เพ่ิมขึ น9) อ่ืนๆ ระบุ...................................... 
          2. ไม่เป็นประโยชน์เพราะ................................................................................................................................... 
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   5.5 ท่านคิดว่าโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ควรด าเนินการต่อหรือไม่หลังจากด าเนินการมา 3 ปี เพราะอะไร 
               1. ด าเนินการตอ่ เนื่องจาก.............................................................................................................................................................. 
               2. ไม่ด าเนินการต่อ เนื่องจาก.......................................................................................................................................................... 
 

ส่วนที่ 6 ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการด าเนินงานโครงการฯ 

6.1 ความพึงพอใจต่อการท างานของผู้จัดการแปลง/ประธานกลุ่ม/คณะท างานกลุ่ม 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

(1 –5) 
เหตุผลประกอบ 

1.ท่านมีความพึงพอใจต่อความรู้ความสามารถของผู้จัดการ
แปลงในระดับใด 

  

2.ท่านมีความพึงพอใจต่อความสามารถในการบริหารจัดการ
กลุ่มของผู้จัดการแปลงในระดับใด 

  

3.ท่านมีความพึงพอใจต่อการประสานความร่วมมือใน
หน่วยงานต่างๆของผู้จัดการแปลงในระดับใด 

  

4.ท่านมีความพึงพอใจต่อการประสานการเช่ือมโยงตลาด
ของผู้จัดการแปลงในระดับใด 

  

5.ท่านมีความพึงพอใจต่อการประสานการจัดประชุม/อบรม
ความรู้ของผู้จัดการแปลงในระดับใด 

  

6.ท่านมีความพอใจต่อการท างานของประธานกลุ่มของท่าน
ในระดับใด 

  

7.ท่านมีความพอใจการท างานของคณะกรรมการกลุ่มของ
ท่านในระดับใด 

  

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

6.2 ความพึงพอใจผลการด าเนินงานโครงการฯ 

รายการ ระดับความพึงพอใจ 
(1 – 5) 

เหตุผลประกอบ 

1.ท่านมีความพึงพอใจต่อการลดต้นทุนการผลิตในระดับใด    

2.ท่านมีความพึงพอใจต่อการเพิ่มผลผลิตในระดับใด   

3.ท่านมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณภาพผลผลิตในระดับใด   

4.ท่านมีความพึงพอใจต่อการเช่ือมโยงตลาดในระดับใด   

5.ท่านมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการกลุ่มในระดับใด   

6. ท่านคิดว่าจากการด าเนินการกลุ่มแปลงใหญ่ที่ผ่านมา 
กลุ่มแปลงใหญ่ของท่านประสบความส าเร็จในระดับใด 

  

หมายเหตุ : ระดับคะแนน 1=น้อยสุด, 2=น้อย, 3=ปานกลาง, 4=มาก, 5=มากที่สุด  
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ส่วนที่ 7  ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการ 

ประเด็นปัญหา/อุปสรรคท่ีส าคัญ ข้อเสนอแนะ 

ด้านการผลิต  

1.ขาดแหล่งน  าในท าการเกษตร  

2. ความผันผวนของสภาพภูมอิากาศ(ฝนแล้ง น  าท่วม เป็นต้น)  

3. เกษตรกรสูงวัย ส่งผลให้การน าองค์ความรูไ้ปปฏิบตัิได้ล าบาก  

4. เทคโนโลยีเครื่องจักรกลที่น าเข้ามาส่งเสริมไม่ตรงกับความต้องการของกลุ่ม  

5. เทคโนโลยีเครื่องจักรกลที่น าเข้ามาส่งเสริมไม่เพียงพอต่อความต้องการกลุ่ม  

6. องค์ความรู้ที่เข้ามาส่งเสริมเป็นความรู้เดิมๆ ไมส่่งผลใหป้รับเปลี่ยนดีขึ น  

7. ขาดเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เขา้มาส่งเสริมในแปลงใหญ ่  

8. โรคระบาด ศัตรูพืช  

9. ขาดเงินทุนหมุนเวียน  

10. ราคาปัจจัยการผลิตปรบัตวัสูงขึ น  

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

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

ด้านการตลาด  

1.ราคารับซื อผลผลิตของภาคเอกชนที่ท าร่วมกันไว้ยังเป็นไปตามกลไกตลาด  

2.แหล่งรับซื อผลผลิตที่ท าข้อตกลงร่วมกันไว้อยู่ไกลจากพื นท่ีแปลงใหญ่ไม่   

      คุ้มกันการน าไปจ าหน่าย 

 

3. ขั นตอนการรับซื อผลผลิตของภาคเอกชนท่ีท าร่วมกันไว้มีหลายขั นตอน 

        ไม่สะดวกในการน าไปจ าหน่าย 

 

4. ไม่ทราบเงื่อนไขการรับซื อผลผลิตของภาคเอกชน  

5. สินค้าเกษตรปลอดภัย ขายได้ในราคาทั่วไป ไม่จูงใจให้ท าการผลิต  

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

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

ด้านการบริหารจัดการ  

1.สมาชิกเข้าร่วมโครงการจ านวนมาก การส่งเสริมไม่ทั่วถึง  

2. พื นท่ีแปลงไกลกัน หลายต าบล ส่งผลให้การบริหารจัดการยาก  
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ประเด็นปัญหา/อุปสรรคท่ีส าคัญ ข้อเสนอแนะ 

3. สมาชิกบางกลุ่มไม่ให้ความร่วมมือ  

4. คณะกรรมการกลุ่มขาดความยุติธรรม ส่งเสริมเฉพาะกลุ่ม  

5. อื่นๆระบุ..........................................................  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ/สุกลผู้สัมภาษณ์ ......................................................................................... วัน/เดือน/ปีที่สัมภาษณ์................................... 
โดย ศูนย์ประเมินผล และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 -12  ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร บางเขน กรุงเทพมหานคร  
โทร. 02-579-0555   Email :  Infraeva@gmail.com 

mailto:Infraeva@gmail.com
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แบบสัมภาษณ์ส าหรับผู้จัดการแปลง 
โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ชื่อผู้จัดการแปลง............................ สกลุ.........................ต ำแหน่ง.............................สังกัด...............................เบอร์โทรศัพท์…………………… 
ที่ต้ังแปลง หมู่ที่ ......................... ต ำบล ............................................... อ ำเภอ .................................................. จังหวดั............................... 

1.2สินค้า 
1.ข้ำว  2. อ้อยโรงงำน  3.มันส ำปะหลัง  4.ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว ์  5. ปำล์มน้ ำมัน 

 

1.3พ้ืนที่เข้าร่วมโครงการฯ 

1.4 งบประมาณที่ใช้ด าเนินงานโครงการ 
ปีทีไ่ด้รับ จ านวนเงิน 

(บาท) 
ความเพียงพอ ความทันเวลา 

1 พอ/ 2 ไม่พอ เหตุผล 1 ทัน/ 2 ไม่ทัน เหตุผล 
1) งบประมำณ พ.ศ.2560      
2) งบประมำณ พ.ศ.2561      
3) งบประมำณ พ.ศ.2562      

1.5บุคลากร:มีเจ้ำหน้ำท่ีหน่วยงำนที่เข้ำมำส่งเสรมิโครงกำรฯ 1.เพียงพอ2.ไม่เพียงพอ เนื่องจำก …………………………………………… 

1.6การบริหารจัดการกลุ่มแปลงใหญ่ 

ประเด็น ระดับความพึงพอใจ 
(1 – 5) 

เหตุผลประกอบทุกกรณ ี

1. ด้ำนกำรบูรณำกำรของหน่วยงำนต่ำงๆในแปลงใหญ่   
2. ด้ำนควำมต่อเนื่องของหน่วยงำนในกำรด ำเนินงำนโครงกำร   
3. ด้ำนควำมเหมำะสมของจ ำนวนสมำชิกในแปลงใหญ่   
4. ด้ำนควำมร่วมมือของคณะท ำงำนกลุ่มแปลงใหญ่   
5. ด้ำนควำมร่วมมือของสมำชิกในแปลงใหญ่   
หมำยเหตุ : ระดับคะแนน 1=น้อยสุด, 2=น้อย, 3=ปำนกลำง, 4=มำก, 5=มำกที่สุด 

ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจากโครงการให้ท่ำนใส่เครื่องหมำยในข้อที่ท่ำนเลือก พร้อมระบุข้อมูลประกอบ 

กิจกรรมการด าเนินการแปลงใหญ่ 
ผลการด าเนินงาน ปีการเพาะปลูก 2562/63 

1มี ระบุ 2ไม่มี เหตุผล 

1. การจัดท าแผนรายแปลง/แผนธุรกิจ     

1)แผนพัฒนำรำยแปลงมีกำรจดัท ำและปรับปรุงแผนทุกปี
หรือไม ่

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

  

เร่ิมโครงการปี 2560 คงเหลือปัจจุบนั ( 30 ก.ย. 62) 
พื้นที่ท้ังหมด...........................ไร่ เกษตรกร........................รำย พื้นที่ท้ังหมด...........................ไร่ เกษตรกร........................รำย 

แบบ 06 ผู้จัดการแปลง 
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กิจกรรมการด าเนินการแปลงใหญ่ 
ผลการด าเนินงาน ปีการเพาะปลูก 2562/63 

1มี ระบุ 2ไม่มี เหตุผล 
2)จัดท ำแผนธุรกิจกลุ่ม (ธ.ก.ส. แนะน ำส่งเสริม) 
      2.1) ผลกำรด ำเนินงำน 
 

 1.เสร็จแล้ว 2.อยู่
ระหว่ำงด ำเนินกำร3.ยังไม ่
จัดท ำเนื่องจำก............ 

  

2. การถ่ายทอดความรู้/สนับสนนุปัจจัยการผลิต     
1) กำรส่งเสรมิองค์ควำมรู้กำรลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภำพ
กำรผลิต 

 เกษตรกรทีไ่ดร้ับกำรส่งเสริม/
อบรม............................รำย 

  

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

  

   3) กำรพัฒนำผู้จัดกำรแปลง   น ำควำมรู้กำรบริหำร
จัดกำรกลุ่มไปปฏิบัต ิ
 น ำควำมรู้กำรพัฒนำกำร
ตลำดไปปฏิบัต ิ

  

   4) กำรพัฒนำเกษตรกรเป็น Smart Farmer 
 

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

  

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

  

3. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน     

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

  

   2) พัฒนำคุณภำพดินในแปลงใหญ ่  พื้นที่ได้รับกำรพัฒนำคุณภำพดิน 
.......................................ไร ่

  

   3) ส่งเสรมิเครื่องจักรกลทำงกำรเกษตร เช่น เครือ่งหยอดข้ำว 
รถแทรกเตอร์ติดพ่วงระเบิดดินดำน เป็นต้น 

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

  

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

  

4. การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน/เพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร     

    1) ส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำเพื่อกำรรับรองมำตรฐำน 
        อำยุของเอกสำรกำรรับรองมำตรฐำน 
        1 ช่วงอำยุ 1-3 ปี 
        2 ช่วงอำยุ 3-5 ปี 
        3 หมดอำยุ อยู่ระหว่ำงกำรต่ออำยุ ฯ 
        4 หมดอำยุ ไม่ได้ต่ออำย ุ

 1 ได้รับรอง GAP 
จ ำนวน…………….รำย 
2 ได้รับรองเกษตรอินทรีย ์
จ ำนวน…………….รำย 
3 ได้รับรองอื่นๆ............... 
     จ ำนวน…………….รำย 
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กิจกรรมการด าเนินการแปลงใหญ่ 
ผลการด าเนินงาน ปีการเพาะปลูก 2562/63 

1มี ระบุ 2ไม่มี เหตุผล 

 4 อยู่ระหว่ำงกำรตรวจ
รับรองมำตรฐำน 
     จ ำนวน…………….รำย 

    2) ส่งเสริมกำรเพิ่มมูลค่ำ/แปรรูปสินค้ำเกษตร  ผลิตภณัฑ์สร้ำงมูลค่ำเพิ่ม 
1………………………………………. 
2………………………………………. 
3………………………………………. 
4…………………………………….. 

 
 
 
 

 

5. การสร้างความเข้มแข็งกลุ่ม(กรมส่งเสริมการเกษตร
และกรมส่งเสริมสหกรณ์เข้ามาสง่เสริม) 

    

1) รวมกลุ่มวำงแผนกำรบริหำรจดักำรกลุ่มรวมกัน  1 รวมกลุ่มวำงแผนทุกรำย 
2 รวมกลุ่มบำงส่วน 
3 ไม่มีกำรรวมกลุ่มวำงแผน 

  

2) รวมกลุ่มซื้อปัจจยักำรผลติ  1 รวมกลุ่มซื้อทุกรำย 
2 รวมกลุ่มบำงส่วน 
3 ไม่มีกำรรวมกลุ่มซื้อ  

  

3) รวมกลุ่มผลิต  1 รวมกลุ่มผลติทุกรำย 
2 รวมกลุ่มบำงส่วน 
3 ไม่มีกำรรวมกลุ่มผลิต 

  

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

  

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

  

 6. การพัฒนาด้านการตลาด     

1) กำรเชื่อมโยงตลำดระหว่ำงผูผ้ลติ กับผู้ค้ำ  จ ำนวน....................... แห่ง   
2) กำรท ำข้อตกลงซื้อขำยผลผลิต (MOU)  จ ำนวน........................ แห่ง 

1เกษตรกรทุกรำยน ำไปขำย 
2เกษตรกรน ำไปขำยบำงสว่น 
3เกษตรกรทุกรำยไม่น ำไปขำย 

  

3)กำรเพิ่มช่องทำงกำรจ ำหน่ำย/ประชำสัมพันธ์  1 ช่องทำงจ ำหน่ำย 
จ ำนวน.................. ช่องทำง 
ระบุ1...................................... 
     2...................................... 
2 ช่องทำงประชำสัมพันธ์ 
จ ำนวน.................. ช่องทำง 
ระบุ1...................................... 
     2...................................... 
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กิจกรรมการด าเนินการแปลงใหญ่ 
ผลการด าเนินงาน ปีการเพาะปลูก 2562/63 

1มี ระบุ 2ไม่มี เหตุผล 
4) กำรพัฒนำเป็นผู้ประกอบกำรธรุกิจ  กำรด ำเนินกำรในนำมธุรกจิ

กลุ่มแปลงใหญ ่
1 ด ำเนินกำรแล้ว 
2 ยังไม่ด ำเนนิกำร 

  

7. การขอสนับสนุนสินเชื่อเงื่อนไขพิเศษ ธ.ก.ส. 
   (วงเงิน 10 ล้ำนบำทต่อแปลง /อัตรำดอกเบีย้ 0.01 ต่อปี) 
1. กลุ่มขอสินเช่ือ2.กลุ่มไมข่อสินเช่ือ เนื่องจำก 
  ............................................................................................ 

 1 ได้รับแล้ว 
จ ำนวน ...........................บำท 
กำรน ำไปใช้ประโยชน์ ระบุ
.............................................. 
2 ยังไม่ได้รับเนื่องจำก….. 
.................................. 

  

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

ก่อนมีโครงการปีเพาะปลูก 2559/60 หลังมีโครงการปีเพาะปลูก 2562/63 

1. ด้านการลดต้นทุนการผลิต 
 

ต้นทุนกำรผลิต  ..............................บำท/ไร่ ต้นทุนกำรผลิต  ..............................บำท/ไร่ 
 

2. ด้านการเพ่ิมผลผลิตต่อหน่วย 
 

ผลผลิต..........................................กก./ไร่ 
 

ผลผลิต..........................................กก./ไร่ 
 

3. ด้านการตลาด รำคำขำยผลผลิต...........................บำท/กก. 
 

รำคำขำยผลผลิต...........................บำท/กก. 

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

1) การซ้ือปัจจัยการผลิตร่วมกัน 
 1.ต่ำงคนต่ำงซื้อ 
2.รวมกลุ่มกันซื้อปัจจัยกำรผลติ 
2.1ซื้อได้ในรำคำที่ถูกกวำ่ท้องตลำด 
2.2 ซื้อในรำคำเท่ำกับท้องตลำด 
2.3 ซื้อในรำคำแพงกว่ำท้องตลำด 
2) จ าหน่ายผลผลิต 
 1.สำมำรถต่อรองรำคำซื้อขำยผลผลิตได ้
 2.ไมส่ำมำรถต่อรองรำคำซื้อขำยผลผลิตได ้

 

ส่วนที่ 4 ความยั่งยืนของโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
    1) องค์ความรู้ระหว่างผู้น ากลุ่มในเครือข่ายกลุ่มแปลงใหญ่ 
        1.1) ท่ำนหรือประธำนกลุ่มได้มีโอกำสถ่ำยทอดควำมรูแ้นวทำงกำรท ำกำรเกษตรที่ประสบควำมส ำเร็จให้กับเครือข่ำยกลุ่มแปลงใหญห่รือไม่ 
              1. ได้ถ่ำยทอดควำมรู้ให้กับเครือข่ำยกลุ่มแปลงใหญ่ 
              2. ไม่ได้ถ่ำยทอดควำมรู้ให้กับเครือข่ำยกลุ่มแปลงใหญ่ 
       1.2) องค์ควำมรู้ที่มีในเครือข่ำยกลุ่มแปลงใหญ่ ท่ำนหรือประธำนกลุ่มไดน้ ำควำมรู้ที่ได้รับกำรถ่ำยทอดควำมรู้/แนว
ทำงกำรท ำกำรเกษตรที่ประสบควำมส ำเร็จไปปฏิบัติใช้ในกลุ่มหรือไม่ 
              1. น ำไปปฏิบัติ 
              2. ไม่น ำไปปฏิบัติ เนื่องจำก................................................................................................... ............................ 
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    2) ความเข็มแข็งของกลุ่มแปลงใหญ่ 
       2.1) กลุ่มแปลงใหญ่ของท่ำนมีเงินทุนหมุนเวียนในกลุ่มหรือไม่ 
              1. มีเงินทุนหมุนเวียนในกลุ่ม จ ำนวน …………………………………………. บำท 
              2. ไมม่ีเงินทุนหมุนเวียนในกลุ่ม เนื่องจำก................................................................................................. ...... 
       2.2) กลุ่มแปลงใหญ่ของท่ำนมีผลก ำไรจำกกำรด ำเนินกำรธุรกิจหรือไม่ 
             ปี 2561 (1) มีผลก ำไร   (2) ไม่มีผลก ำไร เหตุผล........................................................................................  
             ปี 2562 (1) มีผลก ำไร   (2) ไม่มีผลก ำไร เหตุผล........................................................................................  
       2.3) กลุ่มแปลงใหญ่ของท่ำนมีเกษตรกรรำยใหม่สมัครเข้ำร่วมโครงกำรหรือไม่ 
             ปี 2561(1) มีสมัครเพิ่ม จ ำนวน…………….รำย  (2) ไม่มีกำรสมัคร เหตุผล.................................................. 
             ปี 2562(1) มีสมัครเพิ่ม จ ำนวน…………….รำย  (2) ไม่มีกำรสมัคร เหตุผล.................................................. 
       2.4) กลุ่มแปลงใหญ่ของท่ำนมีกำรคัดคุณภำพผลผลิตก่อนขำยผู้ประกอบกำรหรือไม่ 
              1. คัดคุณภำพ 
              2. ไม่คัดคุณภำพ เนื่องจำก............................................................................ .................................................. 
3) แนวทางการพัฒนาแปลงใหญ่ให้ประสบความส าเร็จอย่างย่ังยืน 

รายการ แนวทางการพัฒนาแปลงใหญ่ให้ประสบความส าเร็จอย่างย่ังยืน (อธิบาย) 

1. กำรบริหำรจัดกำรกลุ่ม  

2. กำรเชื่องโยงตลำด/เ พ่ิม
ช่องทำงตลำด 

 
 
 

3. องค์ควำมรู้/เทคโนโลยี  

4.พัฒนำคุณภำพสินค้ำเกษตร  
 

5.อ่ืน ๆ ระบุ…………… 

……………………………………… 

 

6.อ่ืน ๆ ระบุ……………… 

……………………………………… 

 

7.อ่ืน ๆ ระบุ……………… 

……………………………………… 
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ส่วนที่ 5 ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

รายการ ระดับความพึงพอใจ 
(1 – 5) 

เหตุผลประกอบทุกกรณ ี

1.ท่ำนมีควำมพึงพอใจต่อกำรลดต้นทุนกำรผลิตของกลุ่มในระดับใด    

2.ท่ำนมีควำมพึงพอใจต่อกำรเพิ่มผลผลิตของกลุ่มในระดับใด   

3.ท่ำนมีควำมพึงพอใจต่อกำรพัฒนำคุณภำพผลผลิตของกลุ่มในระดับใด   

4.ท่ำนมีควำมพึงพอใจต่อกำรเช่ือมโยงตลำดของกลุ่มในระดับใด   

5.ท่ำนมีควำมพึงพอใจต่อกำรบริหำรจัดกำรกลุ่มในระดับใด   

6.ท่ำนคิดเห็นว่ำกำรด ำเนินงำนแปลงใหญ่มำ3ปีประสบควำมส ำเร็จระดับใด   

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

ส่วนที่ 6 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการ 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

 

7. 

 

 

 

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


