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บทสรุปผูบริหาร 

 โครงการ 9101 ตามรอยเทาพอ ภายใตรมพระบารมี เพื่อการฟนฟูอาชีพดานการเกษตรแกเกษตรกร 
ผูประสบอุทกภัย ป 2560 มีวัตถุประสงค เพื่อใหเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยมีอาหารบริโภคในครัวเรือน       
หลังน้ําลด อันเปนการลดรายจายและสรางรายไดใหแกเกษตรกร ฟนฟูและสงเสริมอาชีพดานการเกษตรใหแก
เกษตรกรที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ 35 จังหวัด ที่ไดรับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุ เซินกาและตาลัส      
ชวงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2560  ดําเนินการโดยกรมสงเสริมการเกษตร ใชจายงบประมาณ จํานวน 
1,902.14 ลานบาท  วัตถุประสงคการประเมินผลโครงการ เพื่อประเมินผลสําเร็จดานผลไดและผลลัพธ ตาม
วัตถุประสงคของโครงการ รวมทั้ง ผลประโยชนที่เกิดขึ้นกับเกษตรกร และประเมินผลการรับรู ความพรอมของ
ทรัพยากร และความเหมาะสมของกระบวนการดําเนินกิจกรรมของโครงการ ความคิดเห็นและความพึงพอใจ
ของเกษตรกร โดยสํารวจขอมูลชวงระหวางการดําเนินงานโครงการ และชวงหลังสิ้นสุดการดําเนินงานโครงการ 
โดยสุมสัมภาษณผูที่เกี่ยวของ ไดแก คณะกรรมการระดับจังหวัด อําเภอและชุมชน 685 ราย ผูนําชุมชน/กลุม
เกษตรกร 391 ราย และเกษตรกรที่เขารวมโครงการ 2,071 ราย รวม 3,147 ราย 

ผลการประเมิน พบวา สามารถบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการ รวมทั้งผลประโยชนใน
ดานตางๆ ดังนี้  

1. การสนับสนุนปจจัยการผลิตแกเกษตรกร ครัวเรือนละไมเกิน 5,000 บาท โดยรวมกันซื้อปจจัยการ
ผลิตในรูปแบบกลุม เกษตรกรที่ดําเนินกิจกรรมตามโครงการและไดรับผลผลิตแลว ไดนําผลผลิตไปบริโภคและ
จําหนายภายในชุมชน คิดเปนรอยละ 48.04 และรอยละ 35.23 ตามลําดับ ที่เหลือรอยละ 16.73 จําหนาย
ภายนอกชุมชน แจกจายและนําไปใชประโยชนอื่น ๆ เชน เก็บเมล็ดพันธุไวสําหรับทําพันธุในการเพาะปลูกรอบ
ถัดไป เปนตน 

2. มูลคาผลผลิตที่เกษตรกรไดรับจากการสนับสนุนปจจัยการผลิตนับตั้งแตเริ่มไดรับผลผลิตถึงวันที่
สํารวจ ณ เดือนมีนาคม 2561 พบวา กิจกรรมการผลิตพืช 8,809.92 บาทตอครัวเรือน กิจกรรมการเลี้ยงสัตว 
1,887.57 บาทตอครัวเรือน กิจกรรมการผลิตอาหาร แปรรูปผลิตภัณฑ และผลิตภัณฑทางการเกษตร 
4,429.74 บาทตอครัวเรือน และกิจกรรมประมง  2,058.85 บาทตอครัวเรือน เฉลี่ยในภาพรวม 3,702.49 
บาทตอครัวเรือน  

3. เกษตรกรที่เขารวมโครงการรอยละ 48.50 สามารถลดรายจายจากการนําผลผลิตที่ไดจากโครงการ
มาบริโภคในครัวเรือน ตั้งแตเริ่มไดรับผลผลิตถึงเดือนมีนาคม 2561 ลดรายจายไดคิดเปนมูลคาเฉลี่ย 963.12 
บาทตอครัวเรือน โดยเกษตรกรที่ดําเนินกิจกรรมการผลิตอาหาร แปรรูปผลิตภัณฑ และผลิตภัณฑทางการ
เกษตร สามารถลดรายจายดานอาหารไดมากที่สุด เกษตรกรรอยละ 37.34 สามารถสรางรายไดจากการ
จําหนายผลผลิตที่ไดจากการดําเนินกิจกรรมโครงการ คิดเปนมูลคาเฉลี่ย 2,481.02 บาทตอครัวเรือน        
โดยเกษตรกรที่ดําเนินกิจกรรมการผลิตพืชอายุสั้นสามารถสรางรายไดจากการจําหนายผลผลิตไดมากที่สุด      
คิดเปนมูลคาเฉลี่ย 7,281.78 บาทตอครัวเรือน ทั้งนี้ เนื่องจากชวงเวลาดําเนินโครงการเปนชวงเวลาที่เหมาะสม
กับการเพาะปลูกพืชผัก ทําใหเกษตรกรไดรับผลผลิตดี และสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไดเกือบทั้งหมด  

4. การบมเพาะแนวคิดในการบริหารจัดการรวมกัน พบวา กอนเขารวมโครงการ เกษตรกรมีความรู          
ในการวางแผนการดําเนินโครงการรวมกันเปนกลุมในระดับปานกลาง และหลังจากเขารวมโครงการเกษตรกร 
มีความรูในการดําเนินการเปนกลุมเพิ่มมากขึ้นเปนระดับมาก โดยเฉพาะดานการผลิตและการตลาด กลาวไดวา
รูปแบบการดําเนินโครงการ 9101 ตามรอยเทาพอ ภายใตรมพระบารมี เพื่อการฟนฟูอาชีพดานการเกษตร         



ง 
 

แกเกษตรกรผูประสบอุทกภัย ป 2560  ชวยบมเพาะใหเกษตรกรไดแนวคิดในการดําเนินงานรวมกันเปนกลุม 
ไดระดับหนึ่ง 

5. ความยั่งยืนในการฟนฟูพื้นที่หลังน้ําลด ในการดําเนินกิจกรรมของเกษตรกรที่เขารวมโครงการ 
เกษตรกรรอยละ 48.95 ของผูที่เขารวมโครงการทั้งหมดดําเนินการกิจกรรมประเภทการเกษตรที่เกษตรกรทํา
อยูเดิม และรอยละ 51.05 แตกตางจากเดิม และสวนใหญรอยละ 83.25 เกษตรกรเลือกที่จะดําเนินการ
กิจกรรมดังกลาวตอเนื่องจากไดรับความรู ประสบการณในการดําเนินการ พรอมทั้งไดรับวัสดุอุปกรณจากการ
เขารวมโครงการ แสดงใหเห็นถึงความยั่งยืนในการฟนฟูอาชีพและพื้นที่หลังจากประสบอุทกภัย  

6. ผลกระทบทางเศรษฐกิจ พบวา งบประมาณ 1,893.64 ลานบาท จากการดําเนินโครงการ ไดแก 
โครงการการผลิตพืชอายุสั้น การเลี้ยงสัตว การผลิตอาหาร แปรรูปผลผลิต และผลิตภัณฑทางการเกษตร      
การประมง และการทําเกษตรแบบผสมผสาน จะกอใหเกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจจํานวน 4,164.83 
ลานบาท หรือคิดเปน 2.2 เทาของงบประมาณรวมโดยเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเกิดจากการหมุนเวียน
ของเงินที่เปนคาใชจายวัสดุและอุปกรณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งภายในและนอกชุมชน  

7. ทัศนคติและความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ โดยเจาหนาที่และผูนํากลุม/ชุมชน มีความเห็นวา 
โครงการสามารถฟนฟูและสงเสริมอาชีพเกษตร และบมเพาะแนวคิดการบริหารจัดการในรูปแบบกลุมใหกับ
เกษตรกรที่ประสบอุทกภัยในระดับมาก ที่คาคะแนนเฉลี่ย 3.94 (คะแนนเต็ม 5)  เนื่องจากตรงกับความ
ตองการของเกษตรกร และเพิ่มประสบการณในการทําอาชีพเกษตร นอกจากนั้น ผูนํากลุม/ชุมชน และ
เกษตรกรที่รวมโครงการพึงพอใจในภาพรวมโครงการระดับมากที่สุด ที่คาคะแนนเฉลี่ย 4.28 เนื่องจาก เห็นวา
ไดรับประโยชนจริง มีอาหารสําหรับบริโภค และสามารถสรางรายไดเสริม สามารถบรรเทาผลกระทบจาก
อุทกภัยไดในระดับหนึ่ง สวนที่พึงพอใจนอยที่สุด เนื่องจาก เห็นวา งบประมาณ 5,000 บาทตอครัวเรือนนอย
เกินไป ปจจัยการผลิตราคาแพงเกินไป 

8. ขอคนพบ ข้ันตอนในการดําเนินการคอนขางเรงรัด ทําใหการประชาสัมพันธหรือการทําความเขาใจ
โครงการของผูที่เกี่ยวของไมละเอียดเทาที่ควร การเตรียมโครงการชุมชนในระยะเวลาอันจํากัดทําใหไมสามารถ
ตรวจทานไดอยางละเอียด เกิดขอผิดพลาดตองปรับแกหลายครั้ง และในการดําเนินการจัดซื้อปจจัยการผลิตใน
ชวงเวลาเดียวกันในปริมาณมาก ทําใหปจจัยการผลิตมีราคาแพง และกลุมเกษตรกรไมสามารถจัดหาปจจัยการ
ผลิตไดทันตามเวลาที่ตองการ นอกจากนั้นชวงเวลาของการดําเนินการอยูในชวงฤดูหนาว ไมเหมาะสมกับการ
ทําการเกษตรบางประเภท เชน การเลี้ยงปลา การเลี้ยงไก เปนตน แตเหมาะสมกับการผลิตพืชผัก สวนการ
จําหนายผลผลิตที่เกินความตองการบริโภคในครัวเรือน พบวา ในบางพื้นที่เกษตรกรในชุมชนเดียวกันมีการผลติ
สินคาเหมือนกัน ทําใหเกษตรกรตองจัดหาตลาดนอกชุมชน หรือขาดแคลนตลาดรองรับผลผลิต อยางไรก็ตาม 
หลังจากสิ้นสุดโครงการ เกษตรกรมีแนวโนมการดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง เนื่องจากมีประสบการณเพิ่มขึ้น 
และไดรับปจจัย หรืออุปกรณการผลิตที่สามารถใชไดอยางตอเนื่อง  

 9. ขอเสนอแนะสําหรับการพัฒนาโครงการ ควรเพิ่มการประชาสัมพันธโครงการในพื้นที่ใหมากขึ้น           
สรางสื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการและเผยแพรใหผูเกี่ยวของทุกฝายเขาถึงและเรียนรู ปรับระยะเวลาการ
ดําเนินงานใหเหมาะสม และยืดหยุนได โดยคํานึงถึงความเปนไปไดในการปฏิบัติงานระดับพื้นที่ เพื่อให
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของและเกษตรกรสามารถเขาใจรายละเอียดการดําเนินงานมากขึ้น ขยายระยะเวลาและเพิ่ม
โอกาสชุมชนในการศึกษาและจัดทํารายละเอียดขอเสนอโครงการใหมากขึ้น โดยมีเจาหนาที่สํานักงานเกษตร
อําเภอ ปศุสัตว และประมง ชวยใหคําแนะนําในการจัดทําขอเสนอโครงการอยางใกลชิด จัดหาตลาดรองรับ
ผลผลิตของเกษตรกร เชน โรงเรียน โรงพยาบาล เพื่อจําหนายผลผลิต จับคู/สรางเครือขายกับกลุมแปรรูป  



จ 
 

 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ควรมีราคากลางปจจัยการผลิตที่ทันสมัย ระดับจังหวัด ระดับภาค 
ระดับประเทศ  เพื่อใหสามารถนํามาใชไดทันทีเมื่อมีโครงการที่ตองจัดหาปจจัยการผลิต กําหนดมาตรการ
สําหรับควบคุมกลุมหรือเกษตรกรที่ดําเนินการไมตอเนื่องหรือไมเปนไปตามแผนที่กําหนด เชน การตัดสิทธิ์บาง
ประการ เพื่อใหกลุม/เกษตรกรดําเนินการอยางเต็มประสิทธิภาพ ฯลฯ สําหรับโครงการในลักษณะการสงเสริม 
การผลิตเพื่อใหเกิดการพัฒนาตอเนื่อง จําเปนตองกําหนดระยะเวลาโครงการมากกวา 6 เดือน และหากเปน
โครงการเรงดวนควรใชกลุม/สถาบันเกษตรกรที่เคยมีประสบการณในการรวมดําเนินงานโครงการภาครัฐ  
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คํานํา 

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ไดประเมินผลโครงการ 9101 ตามรอยเทาพอภายใตรมพระบารมี เพื่อการ
ฟนฟูอาชีพดานการเกษตร แกเกษตรกรผูประสบอุทกภัย ป 2560 มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินผลสําเร็จ     
ดานผลไดและผลลัพธ ตามวัตถุประสงคของโครงการ ซึ่งไดสํารวจขอมูลชวงระหวางการดําเนินโครงการ และ
ภายหลังจากกิจกรรมสวนใหญไดดําเนินการใกลจะแลวเสร็จ และไดรายงานผลใหกรมสงเสริมการเกษตร      
ในฐานะหนวยงานขับเคลื่อนหลักของโครงการทราบเปนระยะดวยแลว 

ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณเจาหนาที่จากสํานักงานโครงการเกษตรยั่งยืน สํานักงานเกษตรอําเภอ สํานักงาน
เกษตรจังหวัด กรมสงเสริมการเกษตร สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณจังหวัด และหนวยงานตางๆ ที่รวม
ดําเนินงานโครงการในทุกระดับ รวมทั้งผูนําชุมชน ผูนํากลุมเกษตรกร และเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดที่เขารวม
โครงการทั้ง 35 จังหวัด ที่ไดรวมใหขอคิดเห็น และสนับสนุนขอมูลที่เปนประโยชนสําหรับการประเมินผล
โครงการใหสําเร็จลุลวงไปได จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ และหวังเปนอยางยิ่งวารายงานการประเมินผลฉบับนี้
จะเปนประโยชนตอหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ สําหรับการวางแผนโครงการในลักษณะเดียวกันในอนาคต
ตอไป 

 

 

สํานักงานเศรษฐกจิการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

มิถุนายน 2561 
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บทท่ี 1 

สาระสําคัญของโครงการ 

1.1 ความเปนมาของโครงการ 

 คณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 มีมติอนุมัติในหลักการใหกระทรวงเกษตรและ
สหกรณดําเนินโครงการ 9101 ตามรอยเทาพอ ภายใตรมพระบารมี เพื่อใหเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยมีอาหาร
บริโภคในครัวเรือนหลังน้ําลด อันเปนการลดรายจาย และสรางรายไดใหแกเกษตรกร รวมถึงการฟนฟูอาชีพ
ดานการเกษตรแกเกษตรกรผูประสบอุทกภัย ป 2560 โดยมีเปาหมายชุมชนตามโครงการ 9101 ตามรอยเทาพอ
ภายใตรมพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอยางยั่งยืน ที่ประสบอุทกภัยจากพายุเซินกาและตาลัส  
ในชวงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2560 จํานวน 43 จังหวัด  

1.2 วัตถุประสงคของโครงการ 

1.2.1 เพื่อใหเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยมีอาหารบริโภคในครัวเรือนหลังน้ําลด อันเปนการลดรายจาย
และสรางรายไดใหแกเกษตรกร 

1.2.2 เพื่อฟนฟูและสงเสริมอาชีพดานการเกษตรใหแกเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย 

1.3 เปาหมายและงบประมาณโครงการ 

1.3.1 เปาหมาย 
 พื้นที่ดําเนินการในชุมชน ตามโครงการ 9101 ตามรอยเทาพอภายใตรมพระบารมี เพื่อการ

พัฒนาการเกษตรอยางยั่งยืน (มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 และเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2561 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหปรับเปลี่ยนช่ือโครงการเปน “โครงการเกษตรยั่งยืน 1”) ที่ประสบอุทกภัยจาก
พายุเซินกาและตาลัส ในชวงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2560 ที่ผานการรับรองจากคณะกรรมการให           
ความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติอําเภอ (ก.ช.ภ.อ.) จํานวน 35 จังหวัด จํานวน 418,675 ครัวเรือน [ปรับจาก
เปาหมายเดิม 43 จังหวัด เนื่องจากมีจังหวัดที่ไมไดรับผลกระทบ 7 จังหวัด (ลําปาง แมฮองสอน ตาก สระบุรี 
ชลบุรี ตรัง และสตูล) และ 1 จังหวัดที่เกษตรกรไมประสงคเขารวมโครงการ (เชียงใหม)]  

1.3.2 งบประมาณ รวม 2,295 ลานบาท 
 1) งบประมาณสนับสนุนครัวเรือนเกษตรกร ในการดําเนินกิจกรรมของโครงการจํานวน 2,250  

ลานบาท (450,000 ครัวเรือน ครัวเรือนละ 5,000 บาท) รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน  
ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป  

 2) งบสําหรับดําเนินงาน สําหรับการประชุม/ชี้แจง สัมมนา รับฟงความคิดเห็น การทําความ
เขาใจ การอบรมและคาตอบแทน คาใชจายในการบริหารงาน การติดตามใหคําปรึกษาแนะนําประเมินผล  
และประชาสัมพันธจํานวน 45 ลานบาท  

1.4 กรอบแนวทางการดําเนินงาน 

1.4.1 สํานักงานเกษตรอําเภอรวมกับสํานักงานปศุสัตวอําเภอ และสํานักงานประมงอําเภอ ตรวจสอบ
รายชื่อเกษตรกรที่ไดรับความเสียหาย ดานพืช ประมง และปศุสัตว จากอุทกภัยที่เกิดจากพายุเซินกาและตาลัส 
ในชวง เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2560 และผานการรับรองจากคณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัย
พิบัติอําเภอ (ก.ช.ภ.อ.) 



2 

 

 ทั้งนี้ ใหดําเนินการได ตอเมื่อไดผานการรับรองความเสียหายของเกษตรกรจากคณะกรรมการ 
ก.ช.ภ.อ. ครบทุกอําเภอภายในจังหวัดแลว 

 

1.4.2 สํานักงานเกษตรอําเภอจําแนกรายชื่อเกษตรกรเปนรายชุมชนตามพื้นที่ เปาหมายของ 
โครงการเกษตรอยางยั่งยืน 1 และบันทึกขอมูลในระบบ การจําแนกเกษตรกรเปนรายชุมชน พรอมพิมพ
รายงานจากระบบ เปนรายชุมชนและลงนามรับรองโดยเกษตรอําเภอหรือผูที่ไดรับมอบหมาย 

 

1.4.3 สํานักงานเกษตรอําเภอติดประกาศรายชื่อเกษตรกรตามขอ 1.4.2 ไมนอยกวา 3 วัน กอนจัดเวที
ชุมชน ณ สถานที่ที่เกษตรกรสามารถรับทราบไดอยางทั่วถึง และประชาสัมพันธใหเกษตรกรทราบทั่วกัน   
พรอมจัดสงรายชื่อใหสํานักงานเกษตรจังหวัดรวบรวมเพื่อจัดสงใหกรมสงเสริมการเกษตรตอไป 

 

1.4.4 กรมสงเสริมการเกษตรขอรับจัดสรรเงินโครงการเปนรายจังหวัด 
 

1.4.5 จัดเวทีชุมชน เพื่อชี้แจงทําความเขาใจในการดําเนินงานโครงการใหเกษตรกรรับทราบ รับสมัคร
เกษตรกรเขารวมโครงการ รวมกลุมเกษตรกรเปนกลุมสมาชิกในชุมชน และจัดทํารายละเอียดโครงการ    
พรอมจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณเพื่อเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณโดยผาน
คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน 

 

1.4.6 คณะกรรมการฯ ระดับอําเภอ พิจารณาอนุมัติโครงการที่ตรงตามเงื่อนไข และเห็นชอบแผน  
การปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ และกํากับ ติดตาม การดําเนินงานโครงการ 

 

1.4.7 สํานักงานเกษตรจังหวัดรวบรวมและเสนอแผนปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ เพื่อให
กองจัดทํางบประมาณเขตพื้นที่ (CBO) สํานักงบประมาณ พิจารณาเห็นชอบแผนปฏิบัติงาน/แผนการใชจาย
งบประมาณ 

 

1.4.8 สํานักงานเกษตรจังหวัดจัดทําบันทึกขอตกลงกับคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน และโอนเงินเขา
บัญชีธนาคารของคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน 

 

1.4.9 คณะกรรมการฯ ระดับชุมชนจัดทําสัญญายืมเงินกับกลุมสมาชิกในชุมชน และโอนเงินเขาบัญชี
ธนาคารของกลุมสมาชิกในชุมชน 

 

  1.4.10 กลุมสมาชิกในชุมชนเปาหมายดําเนินการตามแผนปฏิบัติงาน 
 
 

    1.4.11 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใชจายงบประมาณ 

1.5 หนวยงานรับผิดชอบ 

1.5.1 หนวยงานหลัก : กรมสงเสริมการเกษตร 

1.5.2 หนวยงานรวมดําเนินการ :  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ :  กรมปศุสัตว กรมพฒันาที่ดนิ กรมประมง กรมการขาว               
กรมชลประทาน กรมวิชาการเกษตร กรมสงเสริมสหกรณ         
กรมตรวจบญัชีสหกรณ กรมหมอนไหม สํานักงานเศรษฐกจิ
การเกษตร  

กระทรวงมหาดไทย : กรมการปกครอง กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กรมการพัฒนาชุมชน 
กระทรวงกลาโหม : หนวยงานกระทรวงกลาโหมที่ไดรับมอบหมาย 
กระทรวงการคลัง : กรมบัญชีกลาง 
สํานักนายกรัฐมนตรี : สํานักงบประมาณ กรมประชาสัมพันธ คณะรักษาความสงบแหงชาติ 
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 1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับของโครงการ 

 1.6.1 เกษตรกรที่ประสบอุทกภัยมีอาหารสําหรับบริโภคในครัวเรือน และสรางรายไดระยะสั้น     
ใหกับเกษตรกรและชุมชน 

  1.6.2 เกษตรกรที่ประสบอุทกภัยไดรับการฟนฟูและสงเสริมอาชีพดานการเกษตร เกิดความเขมแข็ง
ใหแกเกษตรกรและชุมชน สามารถพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน 

  1.6.3 เกษตรกรที่ประสบอุทกภัยไดรับการบมเพาะแนวคิดการบริหารจัดการรวมกัน ตั้งแต          
การวางแผน การผลิต การดําเนินงาน และเชื่อมโยงการตลาด 

  



 



 

บทท่ี 2 

ระเบียบวิธีการประเมินผล 

2.1 ความสําคัญของการประเมินผล  

    กระทรวงเกษตรและสหกรณไดดําเนินโครงการ 9101 ตามรอยเทาพอ ภายใตรมพระบารมี เพื่อการ
ฟนฟูอาชีพดานการเกษตรแกเกษตรกรผูประสบอุทกภัย ป 2560 มีวัตถุประสงคเพื่อใหเกษตรกรที่ประสบ
อุทกภัยมีอาหารบริโภคในครัวเรือนหลังน้ําลด อันเปนการลดรายจาย และสรางรายไดใหแกเกษตรกร รวมถึง
การฟนฟูอาชีพดานการเกษตรแกเกษตรกรผูประสบอุทกภัย ป 2560 โดยมีเปาหมายชุมชนตามโครงการ
เกษตรยั่งยืน 1 ที่ประสบอุทกภัยจากพายุเซินกาและตาลัส ในชวงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2560 ซึ่งมี
จังหวัดที่ไดรับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุดังกลาว และผานการรับรองจากคณะกรรมการใหความชวยเหลอื
ผูประสบภัยพิบัติอําเภอ (ก.ช.ภ.อ.) จํานวน 35 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 418,675 ครัวเรือน  

 ทั้งนี้ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ในฐานะหนวยงานที่มีภารกิจดานการติดตามและ
ประเมินผลโครงการสําคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดรับมอบหมายใหประเมินผลโครงการ 9101   
ตามรอยเทาพอ ภายใตรมพระบารมี เพื่อการฟนฟูอาชีพดานการเกษตรแกเกษตรกรผูประสบอุทกภัย ป 2560 โดย
มีหนาที่ออกแบบการติดตาม ประเมินผลความกาวหนา ประเมินผลสําเร็จหรือผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ในชวง
ระหวางการดําเนินโครงการ และเมื่อเสร็จสิ้นการดําเนินโครงการใหถูกตองตามหลักวิชาการ และรายงานผลให
กระทรวงเกษตรและสหกรณทราบผานกรมสงเสริมการเกษตร อยางนอย 2 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการดาํเนนิงาน
โครงการเพื่อใหไดขอมูลที่เปนประโยชนตอการพิจารณาวางแนวทางการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืนตอไป 

2.2 วัตถุประสงคของการประเมินผล 

  การประเมินผลโครงการ 9101 ตามรอยเทาพอ ภายใตรมพระบารมี เพื่อการฟนฟูอาชีพดานการเกษตร 
แกเกษตรกรผูประสบอุทกภัย ป 2560 ไดกําหนดดําเนินการ 2 ครั้ง  

  ครั้งที่ 1 มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินการรับรู ความพรอมของทรัพยากร และความเหมาะสมของ
กระบวนการดําเนินกิจกรรมของโครงการ รวมทั้ง ความคิดเห็นและความพึงพอใจของเกษตรกร  

  ครั้งที่ 2 เพื่อประเมินผลสําเร็จดานผลได (Outputs) และผลลัพธ (Outcomes) ตามวัตถุประสงคของโครงการ 
รวมทั้ง ผลประโยชนที่เกิดขึ้นในระดับชุมชนและภาพรวมของประเทศ และประเมินผลการรับรูและความพึงพอใจ
ของเกษตรกรตอการดําเนินงานโครงการ 

2.3 ขอบเขตของการประเมินผล 

2.3.1 พื้นที่เปาหมาย ครอบคลุมพื้นที่ใน 35 จังหวัด ที่ไดรับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุเซินกาและ
ตาลัสในชวงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2560 ไดแก จังหวัดเชียงราย สุโขทัย อุตรดิตถ พิษณุโลก พิจิตร 
นครสวรรค เพชรบูรณ อุทัยธานี นาน พะเยา ศรีสะเกษ ขอนแกน ชัยภูมิ มหาสารคาม กาฬสินธุ รอยเอ็ด 
นครราชสีมา สกลนคร นครพนม ยโสธร มุกดาหาร หนองคาย อุบลราชธานี อุดรธานี บึงกาฬ หนองบัวลําภู 
อํานาจเจริญ บุรีรัมย เลย สุรินทร ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี จันทบุรี และจังหวัดชุมพร  

  2.3.2 กลุมเปาหมาย ประกอบดวย 
   1) เจาหนาที่ผูรับผิดชอบหรือผูแทน ครอบคลมุหนวยงานตางๆ ภายใต 
     - คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณของจังหวัด 
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        - คณะกรรมการโครงการเกษตรยั่งยืน 1 ระดับอําเภอ และระดับชุมชน 
   2) ผูนํากลุม/องคกรเกษตรกร ที่เสนอขอโครงการของชุมชน 
   3) เกษตรกรที่เขารวมโครงการ 

 2.3.3 ชวงเวลาของขอมูลในการประเมินผล ผลการดําเนินงานเปนขอมูลตั้งแตเริ่มโครงการจนกระทั่ง
สิ้นสุดการดําเนินงาน ผลลัพธหรือผลประโยชนที่เกิดขึ้นเปนขอมูลตอเนื่องจากการดําเนินโครงการแลวเสร็จ 

2.4 การตรวจเอกสารและแนวคิดทฤษฎี 

2.4.1 การตรวจเอกสาร 

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2560) ประเมินผลโครงการ 9101 ตามรอยเทาพอ ภายใตรม      
พระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอยางยั่งยืน พบวา การดําเนินการทั่วถึง 9,101 ชุมชน โดยศูนยเรียนรูการ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) 882 แหง และเครือขาย 8,219 แหง มีบทบาทในการขับเคลื่อน
โครงการของชุมชน จํานวน 24,147 โครงการ ใหเกิดโครงการที่สอดคลองและตรงตามความตองการของชุมชน 
และเกษตรกรสมาชิกกลุมตาง ๆ จํานวน 1.56 ลานราย มีบทบาทและสวนรวมในการพัฒนาการเกษตรของ
ชุมชน เกิดกระบวนการเรียนรูจากการจัดทําโครงการตางๆ นําไปสูการสรางความเขมแข็งและการพึ่งพาตนเอง 
สรางรายไดใหกับเกษตรกรที่เขารวมเปนแรงงานของโครงการ 2.25 ลานราย  

2.4.2 แนวคิดและทฤษฎี 

1) แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผล 

การประเมินผล หมายถึง กระบวนการที่จะวัดและทําการวิเคราะหวาผลที่เกิดจากการ
ดําเนินงานนั้น ตรงกับวัตถุประสงคของโครงการหรือไม การดําเนินงานมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลหรือไม 
ผลกระทบเปนไปตามที่วางแผนหรือไม การประเมินผลมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาบทเรียน ทั้งในแงบวกและ 
แงลบเพื่อนําเปนบทเรียนไปใชในการปรับปรุงโครงการเดิมหรือจัดทําโครงการใหม ทั้งนี้ United Nations  
แบงประเภทการของการประเมินผลตามชวงเวลาออกเปน 4 ประเภท ดังนี้ (อางอิงใน เกษม ศิริสุโขดม, 2550) 

1.1) การประเมินผลกอนเริ่มโครงการ (Ex-ante or Pre Project Evaluation) คือการ
ประเมินความเหมาะสมของโครงการ เปนการประเมินผลกอนการดําเนินงานตามโครงการ ซึ่งวัตถุประสงค   
ในการประเมินผลเพื่อศึกษาความเปนไปไดของโครงการ โดยวิเคราะหถึงผลที่จะไดจากโครงการนั้น จะคุมคา
กับการลงทุนหรือไม เปนการวิเคราะหเพื่อเสนอตอผูที่มีหนาที่ในการอนุมัติโครงการ 

1.2) การติดตามโครงการ (Project Monitoring) เปนการติดตามระหวางการดําเนินงาน
ตามโครงการ เพื่อพิจารณาขอมูลดานการใชปจจัยหรือทรัพยากรของโครงการ โดยมีประโยชนในแงของ     
การควบคุมและกํากับโครงการใหสอดคลองกับวัตถุประสงคแบะบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว 

1.3) การประเมินผลในระหวางการดําเนินงานโครงการ (Ongoing Evaluation) เปนการ
ประเมินผลเมื่อโครงการดําเนินงานไปไดระยะหนึ่ง โดยเปนการพิจารณาถึงความสัมพันธระหวางการใชปจจัย
หรือทรัพยากรตอผลผลิตที่ได (Output) และผลกระทบในระยะสั้นของโครงการ (Effect) การประเมินผล    
ในระยะนี้มีวัตถุประสงคเพื่อปรับปรุงการดําเนินงานตามโครงการใหดีขึ้น ซึ่งจะเปนการปองกันไมใหโครงการ
ลมเหลว ทั้งนี้ เนนการใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงการดําเนินงานในระยะตอไป ใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
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1.4) การประเมินผลหลังจากที่สิ้นสุดโครงการแลว (Ex-post Evaluation) เปนการ
วิเคราะหในเชิงลึก การประเมินผลในลักษณะนี้เปนการประเมินผลกระทบ (Impact) อันเกิดจากการ
ดําเนินงานตามโครงการ โดยการเปรียบเทียบผลกระทบทางดานเศรษฐกิจและสังคมระหวางกอนและหลังการ
ดําเนินงาน เปนการวิเคราะหวาผลการดําเนินงานนั้นเปนไปตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวหรือไมอยางไร นอกจากนี้ 
ยังเปนการสรุปบทเรียนความสําเร็จหรือลมเหลวของโครงการที่จะนําไปประกอบการพิจารณาเปนแนวทางใน
การจัดทําโครงการอื่นๆ ตอไป 

2) รูปแบบการประเมินซิปป (CIPP Model) 

รูปแบบ CIPP เปนตัวแบบสําหรับการประเมินผลที่สรางขึ้นโดย Daniel Stufflebeam 
และคณะที่มีกระบวนการวิเคราะหเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลที่เปนประโยชนในการตัดสินใจตอทางเลือกที่มีอยู   
โดยการประเมินผลจะแบงการประเมินผลออกเปน 4 สวน ตามชวงเวลาดําเนินโครงการ 3 ระยะ โดยปจจัย
สําคัญที่ตองคํานึงถึงสําหรับการประเมินในแตละสวน มีดังนี้ (สมหวัง พิธิยานุวัฒน, 2544) 

2.1) การประเมินกอนเริ่มดําเนินงาน ซึ่งเปนการประเมินผลเพื่อการวางแผน การกําหนด
วัตถุประสงค และวิธีการดําเนินงานเปนหลัก โดยแบงออกเปน 2 สวน คือ 

(1) การประเมินสภาพแวดลอม (Context Evaluation) หรือบางครั้งเรียกวาการประเมิน
บริบทเปนการประเมินปจจัยภายนอกที่จะมีผลตอความสําเร็จและ/หรือลมเหลว รวมทั้งเปนสวนที่จะสนบัสนนุ
ใหเกิดการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ เชน ความตองการของชุมชนหรือกลุมเปาหมายที่จะรับบริการ
จากโครงการ สภาพทางเศรษฐกิจสังคม สถานการณตางๆ ปญหาของชุมชนและพื้นที่ ตลอดจนนโยบาย
ผูบริหารระดับสูงและหนวยงานที่เกี่ยวของ 

(2) การประเมินปจจัยนําเขา (Input Evaluation) เปนการประเมินทรัพยากรที่จําเปน
สําหรับการนําเขามาใชในการดําเนินงาน ไดแก ทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และแหลงเงินทุนสนับสนุนวัสดุ
อุปกรณตางๆ สถานที่รวมถึงครุภัณฑ และสิ่งที่สําคัญ คือ การบริหารจัดการโครงการ ทั้งนี้ การประเมินปจจัย
นําเขาจะชวยในการพิจารณาถึงความเหมาะสม และเปนไปไดในทางปฏิบัติที่จะทําใหบรรลุวัตถุประสงค 
รวมทั้งจะชวยใหเกิดการวางแผนการจัดกิจกรรมที่กําลังดําเนิน และกิจกรรมตอเนื่องที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 

2.2) การประเมินระหวางดําเนินโครงการ คือ การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) 
เปนการประเมินเกี่ยวกับวิธีการ หรือกระบวนการปจจัยนําเขามาใชอยางเหมาะสม ตามลําดับ ขั้นตอน
ตลอดจนการบรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินกิจกรรม เพื่อนําผลการประเมินที่ไดมาปรับปรุงกระบวนการ
ดําเนินงานในลําดับและโอกาสตอไป 

2.3) การประเมินหลังเสร็จสิ้นกระบวนการ/หลังสิ้นสุดโครงการ คือ การประเมินผลผลิต 
(Product Evaluation) เปนการประเมินผลที่ไดรับทั้งหมด จากการดําเนินงานวาไดผลมากนอยอยางไร ทั้งเชิง
ปริมาณและคุณภาพ การบรรลุวัตถุประสงค ตามแผนงาน/โครงการหรือไม โดยนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑ 
หรือตัวบงชี้ความสําเร็จที่กําหนดไว 

จากขอมูลเกี่ยวกับการประเมินแบบ CIPP และประเภทการตัดสินใจดังกลาวขางตน สรุป
ความสัมพันธระหวางประเภทของการประเมินกับการตัดสินใจ ดังภาพที่ 2.1 
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         ประเภทของการประเมิน                                  ประเภทของการตัดสินใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.1 รูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model ท่ีชวยในการตัดสินใจ 

ที่มา : สมหวัง พิธิยานุวัฒน, 2544 

3) การวิเคราะหทัศนคติและความพึงพอใจ 

ไดนํามาตรวัดแบบลิเคิรทสเกล (Liker Scale) ที่สรางขึ้นโดย Rensis Likert ถือเปน
เครื่องมือการวัดขอมูลเชิงคุณภาพที่นิยมใชกันทั่วไป เพื่อใชวัดตัวแปร อาทิ ทัศนคติ ความเขาใจ ความคิดเห็น 
และความพึงพอใจ เปนตน ซึ่งวิธีการไดของมาตรวัดแบบลิเคิทสเกล ตองออกแบบสอบถามระดับความคิดเห็น
ในคําถามแตละขอไดหลายระดับ (Rensis, 1932) ในการประเมินผลครั้งนี้ไดแบงคะแนนออกเปน 5 ระดับ โดย
กําหนดให พึงพอใจมากที่สุด เทากับ 5 พึงพอใจมาก เทากับ 4 พึงพอใจปานกลาง เทากับ 3 พึงพอใจนอย
เทากับ 2 และพึงพอใจนอยที่สุด เทากับ 1  

การกําหนดเกณฑคะแนนเปนชวงๆ มีวิธีคํานวณ ดังนี้ 

ชวงคะแนนเฉลี่ย = คะแนนมาก – คะแนนนอย 
จํานวนระดับ 

ชวงคะแนนเฉลี่ย = 5 – 1 
5 

ชวงคะแนนเฉลี่ย = 0.80 
โดยที่  คะแนนมาก คือ คะแนนที่กําหนดมากที่สุด (5 คะแนน) 
  คะแนนนอย คือ คะแนนที่กําหนดนอยที่สุด (1 คะแนน) 
  จํานวนระดับ คือ ระดับการวัดที่กําหนด (5 ระดับ) 

การประเมินสภาพแวดลอม 
(Context Evaluation) 

การประเมินปจจัยนําเขา 
(Input Evaluation) 

การประเมินปจจัย
กระบวนการ 

การประเมินผลผลิต 
(Product Evaluation) 

ปรับวัตถุประสงคของ
โครงการ 

เลือก/ปรับเปลี่ยนกิจกรรม
หรือวิธีดําเนินโครงการ 

ปรับปรงุวิธีดําเนินการ 
การเรงรัดโครงการ 

ปรับขยายโครงการ ยุติ
โครงการ ยกฐานะเปนงาน



9 

 

เกณฑการพิจารณาชวงคาคะแนน โดยคะแนนเต็ม 5 จาก 5 ระดับ ชวงคาคะแนนเฉลี่ย
แตละระดับ คือ 

คาคะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง มีความเห็น/พึงพอใจในระดับนอยที่สุด 
คาคะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง มีความเห็น/พึงพอใจในระดับนอย 
คาคะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง มีความเห็น/พึงพอใจในระดับปานกลาง 
คาคะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง มีความเห็น/พึงพอใจในระดับมาก 
คาคะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง มีความเห็น/พึงพอใจในระดับมากที่สุด 

2.5 วิธีการประเมินผล 

เปนการประเมินผลระหวางการดําเนินงานโครงการ (Ongoing Evaluation) โดยใชรูปแบบในการ
ประเมินผล CIPP Model ไดแก สภาพแวดลอม (Context) ปจจัยนําเขา (Inputs) กระบวนการ (Process) 
และผลผลิต (Product) รวมไปถึงผลลัพธ (Outcome) และผลประโยชนที่ เกิดขึ้นจากโครงการ ซึ่งการ
ประเมินผลครั้งแรกจะวัดผลเฉพาะบางสวนของสภาพแวดลอม ปจจัยนําเขา และกระบวนการ รวมทั้งความคิดเห็น 
ทัศนคติและความพึงพอใจของเกษตรกร ซึ่งมีประเด็นและตัวช้ีวัดที่สําคัญ (ตารางที่ 2.1) ดังนี้  

ตารางท่ี 2.1 ประเด็นตัวชี้วัดท่ีสําคัญ 

ประเด็น ตัวชี้วัด 
แหลงขอมูล/
กลุมเปาหมาย 

1. บริบท/สภาพแวดลอม    
    - ความสอดคลองของโครงการ 

กับสภาพปญหา/           
ความตองการของชุมชน 

1.1 ระดับความสอดคลองของโครงการของชุมชนกับสภาพปญหา
และความตองการการพัฒนาในพื้นที่ 

- เจาหนาที่ 
- ผูนํากลุมเกษตรกร 
- เกษตรกร 

    - การรับรู/ความเขาใจ
โครงการ 

1.2 ระดับการรับรูและความเขาใจในการดําเนินงานโครงการ 
ของผูที่เกี่ยวของ  

 

2. ปจจัยนําเขา  (ความคดิเห็นตอความพรอม/ความเหมาะสมของปจจัยนําเขา)  
    - งบประมาณ 2.1 รอยละของงบประมาณที่มีการเบิกจายเปรียบเทียบกับแผน - ผลการดําเนินงาน 

(กสก.) 
 2.2 ระดับความเพียงพอของงบประมาณ - เจาหนาที่ 

- ผูนํากลุมเกษตรกร 
- เกษตรกร 

 2.3 ระดับความทันเวลาของงบประมาณ - เจาหนาที่ 
    - บุคลากร/หนวยงาน 2.4 ระดับความรวมมือของหนวยงานตางๆ ที่รวมปฏิบัติงาน 

ความพรอมของเจาหนาที่ 
- เจาหนาที่ 
- ผูนํากลุมเกษตรกร 

    - ปจจัยการผลิต และวัสดุ
อุปกรณ  

2.5 ระดับความเหมาะสม/เพียงพอของปจจัยการผลิต วัสดุอุปกรณ    
ที่ใชในโครงการ 

 

3. กระบวนการ (ความคิดเห็นตอความเหมาะสมดานการบริหาร/กิจกรรมโครงการ)  
    - การบริหารงาน 3.1 รูปแบบ/ลักษณะโครงสรางการบริหารงานโครงการ - เจาหนาที่ 
 3.2 ระดับความเหมาะสมของโครงสรางการบริหารงาน  
    - กระบวนการดําเนินงาน 3.3 ระดับความเหมาะสมของกระบวนการหรือขั้นตอนตางๆ - เจาหนาที่ 
 3.4 ระดับความเหมาะสมของระยะเวลาการดําเนินงาน 

ในขั้นตอนตางๆ  
 

- ผูนํากลุมเกษตรกร 
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ประเด็น ตัวชี้วัด 
แหลงขอมูล/
กลุมเปาหมาย 

4. ผลได และผลลัพธ   
- การสนับสนุนงบประมาณ  4.1 รอยละของกลุมเกษตรกรที่ไดรับเงินสนับสนุน - ผูนํากลุมเกษตรกร 

(ครัวเรือนละไมเกิน 5,000 บาท) 4.2 รอยละของกลุมเกษตรกรที่นําเงินสนับสนุนไปซื้อปจจัยการผลิต  
 4.3 รอยละของกลุมเกษตรกรที่ซื้อปจจัยการผลิตในรูปแบบกลุม  

- การผลิต 4.4 รอยละของเกษตรกรที่ไดรับผลผลิตแลว 
4.5 สัดสวนของผลผลิตที่เกษตรกรนําเอาไปบริโภคและจําหนาย       

- เกษตรกร 

 4.6 รอยละของเกษตรกรที่เขารวมโครงการที่สามารถลดรายจาย
ดานอาหารในครัวเรือน (4 กิจกรรม) 

     - การผลิตพืชอายุสั้น 
     - การเลี้ยงสัตว (การเลี้ยงสัตวปกและแมลงเศรษฐกิจ เชน 

จิ้งหรีด ฯลฯ) 
    - การผลิตอาหาร แปรรูปผลผลิต และผลิตภัณฑทางการเกษตร 
    - การประมง เชน การเลี้ยงกบในกระชัง การเลี้ยงปลาดุก            

ในบอดิน/พลาสติก ฯลฯ 

 

 4.7 รายจายที่ลดลงเฉลี่ยตอเดือนตอครัวเรือน  
 4.8 สัดสวนของรายจายดานอาหารที่ลดลงตอรายจายดานอาหาร

ทั้งหมดในครัวเรือนตอเดือน  
 

- การสรางรายได 4.9 รอยละของเกษตรกรที่เขารวมโครงการที่มีรายไดจากการ
ดําเนินกิจกรรมภายใตโครงการ (4 กิจกรรม) 
     - การผลิตพืชอายุสั้น 
     - การเลี้ยงสัตว (การเลี้ยงสัตวปกและแมลงเศรษฐกิจ เชน 

จิ้งหรีด ฯลฯ) 
    - การผลิตอาหาร แปรรูปผลผลิต และผลิตภัณฑทางการเกษตร 
    - การประมง เชน การเลี้ยงกบในกระชัง การเลี้ยงปลาดุก            

ในบอดิน/พลาสติก ฯลฯ 

 

 4.10 รายไดเฉลี่ยตอเดือนตอครัวเรือน       
- การมีสวนรวมในการ         

วางแผนการบริหารจัดการ 
4.11 ระดับการมีสวนรวมในการจัดทํารายละเอียดโครงการ         

แผนปฏิบัติงาน แผนการใชจายงบประมาณ 
- ผูนํากลุมเกษตรกร 
- เกษตรกร 

รวมกัน 4.12 ระดับความรู ความเขาใจ ดานการบริหารจัดการรวมกัน          
ในการวางแผนการผลิต การดําเนินงาน และการเชื่อมโยง
การตลาด กอนและหลังการเขารวมโครงการ 

 

- ความยั่งยืนในการฟนฟูพื้นที่ 
หลังน้ําลด 

4.13 รอยละของเกษตรกรที่ดําเนินโครงการในประเภทการเกษตร      
ที่ตนเองทําอยูแลว 

 

 4.14 รอยละของเกษตรกรที่คาดวาจะดําเนินการกิจกรรมตอ
หลังจากสิ้นสุดโครงการ 

 

5. ทัศนคตแิละความพึงพอใจ   
 5.1 ระดับความคิดเห็นตอประเด็นสําคัญของโครงการ 

      - ดานการฟนฟูและสงเสริมอาชีพเกษตร  
      - ดานการบมเพาะแนวคิดการบริหารจัดการ 

- เจาหนาที่ 
- ผูนํากลุมเกษตรกร 
- เกษตรกร 

 5.2 ระดับความพึงพอใจของผูเกี่ยวของตอการดําเนินโครงการ  
 5.3 ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรตอการเขารวมโครงการ - เกษตรกร 
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ประเด็น ตัวชี้วัด 
แหลงขอมูล/
กลุมเปาหมาย 

 5.4 ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรตอความสอดคลองระหวาง
ความตองการของชุมชนและโครงการที่ไดรับการสนับสนุน 

- ผูนํากลุมเกษตรกร 
- เกษตรกร 

2.6 การเก็บรวบรวมขอมูล 

ขอมูลที่ใชในการประเมินผล รวบรวมจากแหลงขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ ดังนี้  

2.6.1 ขอมูลปฐมภูมิ ใชวิธีการสํารวจดวยตัวอยาง โดยใชแบบสัมภาษณและแบบสอบถามเปนเครื่องมือ 
ในการเก็บรวบรวมขอมูล และการสังเกตการณในพื้นที่โครงการ โดยมีวิธีการกําหนดขนาดตัวอยางและวิธีการ
สุมตัวอยางเปนขั้นตอน และไดจํานวนตัวอยาง ดังนี้ (ตารางที่ 2.2) 

 1) การกําหนดขนาดตัวอยาง  

    1.1) เกษตรกรที่เขารวมโครงการ  

(1) เกษตรกรตัวอยาง กําหนดขนาดตัวอยางในการเก็บขอมูล ครั้งที่ 1 และ 2 จากตาราง
สําเร็จรูปของ Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่นที่รอยละ 95 ขนาดของความคลาดเคลื่อน รอยละ 5 และที่ระดับ   
ความเชื่อมั่นที่รอยละ 99 ขนาดของความคลาดเคลื่อน รอยละ 4 ตามลําดับ ไดขนาดตัวอยาง ดังนี้  

 - ครั้งที่ 1 ไดขนาดตัวอยาง 400 ตัวอยาง  
 - ครั้งที่ 2 ไดขนาดตัวอยาง 1,406 ตัวอยาง ปรับเปน 1,600 ตัวอยาง  
 - รวมทั้งสิ้น 2,000 ตัวอยาง 

 (2) ชุมชนตัวอยาง จากจํานวนเกษตรกรตัวอยาง กําหนดใหสํารวจขอมูลชุมชนละ  
10 ราย ไดจํานวนชุมชนตัวอยาง ดังนี้ 

 - ครั้งที่ 1 ไดชุมชนตัวอยาง 40 ชุมชน  
 - ครั้งที่ 2 ไดชุมชนตัวอยาง 160 ชุมชน 
 - รวมทั้งสิ้น 200 ชุมชน ชุมชนละ 2 โครงการ 

 (3) อําเภอตัวอยาง ใชเกณฑ W. Laurence Neuman ที่รอยละ 40 ของอําเภอ
ทั้งหมด (309 อําเภอ) ไดอําเภอตัวอยางทั้งสิ้น 124 อําเภอ ปรับเปน 125 อําเภอ ทั้งนี้กําหนดใหสํารวจขอมูล
ในแตละจังหวัดไมนอยกวา 2 อําเภอตอจังหวัด กรณีจังหวัดที่มีอําเภอเขารวมโครงการนอยกวาหรือเทากับ  
2 อําเภอ ใหเก็บขอมูลทุกอําเภอ จํานวนอําเภอที่เหลือกระจายตามสัดสวนของจํานวนอําเภอในแตละจังหวัด 
โดยแบงสํารวจขอมูล 2 ครั้ง ดังนี้  

 - ครั้งที่ 1 ไดอําเภอตัวอยาง 40 อําเภอ  
 - ครั้งที่ 2 ไดอําเภอตัวอยาง 85 อําเภอ 
 - รวมทั้งสิ้น 125 อําเภอ 

2) การสุมตัวอยาง  

 สํารวจขอมูลทุกจังหวัดที่ไดรับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุเซินกาและตาลสั ในเดอืนกรกฎาคม – 
สิงหาคม 2560 ในพื้นที่ 35 จังหวัดที่รวมโครงการ ในระหวางและหลังการดําเนินโครงการ ชวงเดือนธันวาคม 
2560 – มีนาคม 2561 โดยการสุมสัมภาษณ ผูที่เกี่ยวของ ไดแก คณะกรรมการระดับจังหวัด อําเภอและชุมชน 
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685 ราย ผูนําชุมชน/กลุมเกษตรกร 391 ราย และเกษตรกรที่เขารวมโครงการ 2,071 ราย รวม 3,147 ราย 
ดังนี้ (ตารางที่ 2.2) 

(1) เจาหนาที่และคณะกรรมการในระดับจังหวัด กําหนดใหสํารวจขอมูลอยางนอย  
3 หนวยงานตอจังหวัด โดยการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) รวม 35 จังหวัด  
105 ตัวอยาง  

(2) คณะกรรมการโครงการ ระดับอําเภอ กําหนดใหสํารวจขอมูลอยางนอย 3 หนวยงานตอ
อําเภอ โดยการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) รวม 40 อําเภอ 120 ตัวอยาง  

(3) คณะกรรมการโครงการ ระดับชุมชน กําหนดใหสํารวจขอมูลอยางนอย 1 รายตอชุมชน  
โดยการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) รวม 40 ชุมชน 40 ตัวอยาง  

(4) ผูนํากลุม/องคกรเกษตรกร กําหนดใหสํารวจขอมูลอยางนอย 2 โครงการตอชุมชน โดยการ
เลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling ) รวม 40 ชุมชน 80 ตัวอยาง  

(5) เกษตรกรตัวอยาง ใชแผนการสุมตัวอยางหลายขั้น (Multi Stage Sampling) โดยสุม
จํานวน 4 ขั้น ในแตละขั้นกําหนดวิธีการสุมตัวอยาง ดังนี้ 

 (5.1) หนวยตัวอยางขั้นที่ 1 คือการเลือกอําเภอตัวอยาง ตามจํานวนอําเภอที่กําหนด 
ในแตละจังหวัด (ตารางแนบที่ 1) โดยใชวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling)  

 (5.2) หนวยตัวอยางขั้นที่  2 คือการเลือกชุมชนตัวอยาง ตามจํานวนชุมชนตัวอยาง 
ที่กําหนดในแตละจังหวัด โดยใชวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) 

 (5.3) หนวยตัวอยางขั้นที่ 3 คือ สุมโครงการตัวอยาง ตามจาํนวนโครงการตัวอยางที่กําหนด
ในแตละจังหวัด โดยใชวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) กระจายจํานวนโครงการ 
ตามสัดสวนของกิจกรรมภายใตโครงการ 4 ประเภทภายในแตละจงัหวัด  

 (5.4) หนวยตัวอยางขั้นที่ 4 คือ สุมเกษตรกรตัวอยาง โดยใชวิธีการสุมอยางงาย (Simple 
Random Sampling) เฉลี่ยโครงการละ 3-5 ราย 

ตารางท่ี 2.2 จํานวนตัวอยางแยกตามกลุมเปาหมาย 

กลุมเปาหมาย 
จํานวนตัวอยาง (n) ราย 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ภาพรวม 
1. เจาหนาที่หรือผูแทน ภายใต 229 456 685 

1.1 คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด 97 3 100 
1.2 คณะกรรมการฯ ระดับอําเภอ 92 262 354 
1.3 คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน 40 191 231 

2. ผูนํากลุม/ชุมชน 54 337 391 
3. เกษตรกรที่เขารวมโครงการ 306 1,765 2,071 

รวมทั้งส้ิน 589 2,558 3,147 

 ที่มา: จากการคํานวณ 

2.6.2 ขอมูลทุติยภูม ิ

รวบรวมจากเอกสารประกอบการประชุม/สัมมนา รายงานผลการดําเนินโครงการ และ
เอกสารรายงานที่เกี่ยวของ 
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2.7 การวิเคราะหขอมูล 

ขอมูลเชิงปริมาณ ใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาเฉลี่ย ผลรวม และรอยละ เปนตน ในการอธิบายผล
ประกอบตาราง การพิจารณากรณีการเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจริงกับเปาหมาย กําหนดแปลผลเปนชวงคา   
รอยละ 

ขอมูลเชิงคุณภาพ ดานความคิดเห็น ความเหมาะสม และความพึงพอใจ ใชคาวัดแบบลิเคิรท (Likert 
Scale) โดยกําหนดคาคะแนนออกเปน 5 ระดับ ชวงคะแนนเฉลี่ย = 0.80 รายละเอียดแสดงในตารางที่ 2.3 

ตารางท่ี 2.3 การกําหนดระดับคาคะแนน และคารอยละสําหรับการวิเคราะหขอมูล 

1) คาคะแนน ชวงคะแนนเฉลี่ย แปลผล  2) คารอยละ แปลผล 
5 4.21 – 5.00 พึงพอใจมากที่สุด  80.00 ขึ้นไป ดีมาก 
4 3.41 – 4.20 พึงพอใจมาก  70.00 – 79.99 ดี 
3 2.61 – 3.40 พึงพอใจปานกลาง  60.00 – 69.99 ปานกลาง 
2 1.81 – 2.60 พึงพอใจนอย  50.00 – 59.99 นอย 
1 1.00 – 1.80 พึงพอใจนอยมาก  นอยกวา 50.00 นอยมาก 



 



 

บทท่ี 3 

ผลการประเมินผล  

3.1 บริบทหรือสภาพแวดลอม 

3.1.1 ความสอดคลองของโครงการกับสภาพปญหา/ความตองการของชุมชน  

 จากการที่ เกษตรกรไดรับผลกระทบจากพายุเซินกาและตาลัส สงผลใหเกิดอุทกภัย พื้นที่          
ทําการเกษตรไดรับความเสียหาย เชน พื้นที่นาขาวในพื้นที่ลุมต่ําไมสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได สวนในพื้นที่
ดอน เมื่อน้ําลดสามารถเก็บเกี่ยวได แตไดผลผลิตนอย ต่ํากวาในปที่มีสภาวะปกติมาก เปนตน นอกจาก
เกษตรกรไดรับความชวยเหลือเยียวยาในเบื้องตนแลว กระทรวงเกษตรและสหกรณยังไดชวยเหลือเกษตรกรใน
รูปแบบโครงการ 9101 ตามรอยเทาพอ ภายใตรมพระบารมี เพื่อการฟนฟูอาชีพดานการเกษตรแกเกษตรกรผู
ประสบอุทกภัย ป 2560 โดยหนวยงานที่รับผิดชอบไดจัดประชุม และเวทีชุมชนเพื่อใหเกษตรกรไดรับทราบ
รายละเอียดโครงการ และใหเกษตรกรผูไดรับผลกระทบรวมกันเสนอโครงการของชุมชน โดยประเภทกิจกรรม
ที่ดําเนินการ ไดแก 1) การปลูกพืชอายุสั้น 2) การเลี้ยงสัตว  3) การผลิตอาหาร แปรรูปผลผลิต และผลิตภัณฑ
ทางการเกษตร และ 4) การประมง เพื่อใหมีอาหารบริโภคในครัวเรือน เปนการลดรายจายและสรางรายได   
เพื่อแกไขปญหาการขาดรายไดจากการประกอบอาชีพของเกษตรกรและทดแทนความเสียหายที่เกิดจาก
อุทกภัย 

คณะกรรมการระดับจังหวัด อําเภอ และชุมชน รอยละ 66.76 เห็นวา โครงการของชุมชนที่เสนอ 
มีความสอดคลองกับสภาพปญหาในพื้นที่ ในระดับมากถึงมากที่สุด รอยละ 28.99 เห็นวา สอดคลองในระดับ
ปานกลางและรอยละ 4.25 เห็นวา สอดคลองนอยถึงนอยที่สุด โดยภาพรวมความสอดคลองของโครงการกับ
สภาพปญหาอยูในระดับมาก ที่คาคะแนนเฉลี่ย 3.84  เนื่องจากเปนการเสนอขอโครงการโดยชุมชนเลือก
กิจกรรมไดตามความตองการ แตเปนโครงการที่ตองทํารวมกันในรูปแบบกลุม ดังนั้นอาจมีเกษตรกรสมาชิกบาง
รายที่ไมไดทํากิจกรรมตามที่ตนเองตองการอยางแทจริง เกษตรกรรอยละ 85.04 และผูนําชุมชน/กลุม
เกษตรกร รอยละ 59.02 เห็นวา โครงการสามารถชวยเหลือเกษตรกรผูประสบอุทกภัยได ในระดับมากถึงมาก
ที่สุด โครงการสามารถชวยบรรเทาความเดือดรอนไดและชดเชยความเสียหายไดบางสวน ชวยใหเกษตรกร    
มีอาหารสําหรับบริโภคในครัวเรือน และมีรายไดเสริมระยะสั้นจากการจําหนายผลผลิตที่ไดจากการดําเนิน
กิจกรรมโครงการ ในภาพรวมผูที่เกี่ยวของทุกระดับ เห็นวา โครงการมีความสอดคลองกับสภาพปญหาในพื้นที่ 
ในระดับมาก ที่คาคะแนนเฉลี่ย 4.09 (ตารางที่ 3.1) 
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ตารางท่ี 3.1 ความสอดคลองกับสภาพปญหาในพื้นที่ 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น (รอยละ) 

คะแนน
เฉลี่ย 

แปลผล 
นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก 

มาก
ที่สุด 

1) คณะกรรมการ 0.44 3.81 28.99 45.24 21.52 3.84 มาก 
2) ผูนําชุมชน/กลุมเกษตรกร 0.26 4.38 36.34 39.69 19.33 3.73 มาก 
3) เกษตรกร 0.23 2.55 12.19 40.99 44.05 4.26 มากที่สุด 

เฉลี่ย 0.28 3.1 19.54 41.83 35.24 4.09 มาก 
ที่มา : จากการสํารวจ 

3.1.2 การรับรู/ความเขาใจโครงการ  

1) การรับรูรับทราบ พบวา เกษตรกรรับรูรับทราบวามีโครงการจากผูนําชุมชนมากที่สุด เชน 
กํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน ฯลฯ คิดเปน รอยละ 58.54 รองลงมา จากเจาหนาที่สังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ รอยละ 29.81 และรับทราบจากเจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบล เจาหนาที่ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) โทรทัศน และอื่นๆ รอยละ 11.65 (ภาพที่ 3.1)  

 

ภาพท่ี 3.1 ชองทางการรับรูรับทราบการมีโครงการของเกษตรกร 
ที่มา : จากการสํารวจ 

สวนการรับทราบสิทธิ์ในการเขารวมโครงการของเกษตรกรแตละรายนั้น รอยละ 46.07  
ทราบจากคณะกรรมการโครงการฯ ระดับชุมชนมากที่สุด รองลงมารอยละ 40.17 รับทราบจากเจาหนาที่สังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ และรอยละ 13.76 รับทราบจากการติดประกาศแจงรายชื่อและแหลงอื่นๆ   
(ภาพที่ 3.2) โดยเกษตรกรรอยละ 98.74 ไดเขารวมเวทีชุมชน ในจํานวนนี้ รอยละ 44.00 มีสวนรวมในการ
เสนอความเห็น รวมคิดและตัดสินใจในระดับมากที่คาคะแนน 3.97 (ภาพที่ 3.3) 

เจาหนาที่
สังกัด กษ.
29.81%

ธ.ก.ส.
1.05%

อบต.
2.17%

เพ่ือนบาน/ 
ญาติ

2.30%

ผูนําชุมชน
58.54%

วิทยุ
0.41%

โทรทัศน
2.27%

อื่นๆ
3.45%
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ภาพท่ี 3.2 ชองทางการรับรูรับทราบสิทธิ์การเขารวมโครงการของเกษตรกร 
 ที่มา : จากการสํารวจ 

 

ภาพท่ี 3.3 การมีสวนรวมในเวทีชุมชนของเกษตรกร 
 ที่มา : จากการสํารวจ 

2) ความรูความเขาใจการดําเนินงานโครงการของคณะกรรมการระดับตางๆ และเจาหนาที่         
ที่เกี่ยวของของหนวยงานตางๆ ในพื้นที่ ในภาพรวมมีความรูความเขาใจในการดําเนินโครงการในระดับมาก     
ที่คาคะแนนเฉลี่ย 4.01 โดยสวนใหญรอยละ 77.78 มีความเขาใจในระดับมากถึงมากที่สุด ถึงแมระยะเวลา      
การดําเนินงานคอนขางจํากัดแตอาศัยประสบการณจากการดําเนินโครงการเกษตรยั่งยืน 1 มากอน รอยละ 
17.69 มีความรูความเขาใจระดับปานกลาง และรอยละ 4.53 มีความรูความเขาใจในระดับนอยถึงนอยที่สุด 
เนื่องจากระยะเวลากระชั้นชิด ทําใหไมสามารถทําความเขาใจไดอยางละเอียด รวมถึงเจาหนาที่มีจํานวนนอย 
ติดภารกิจอื่นทําใหไมสามารถเขารวมในกระบวนการประชุมช้ีแจงได จึงอาจทําใหความเขาใจไมตรงกันทั้งหมด 
(ตารางที่ 3.2) 

 

 

 

 

เจาหนาที่ กษ.
40.17%

การติด
ประกาศ
8.17%

คณะกรรมการ 
ระดับชุมชน
46.07%

อื่นๆ
5.59%

นอยที่สุด
0.55%

นอย
2.77%

ปานกลาง
24.22%

มาก
44.00%

มากที่สุด
28.46%

คะแนนเฉลี่ย 
3.97 
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ตารางท่ี 3.2 ความรูความเขาใจในการดําเนินงานของผูที่เกี่ยวของในระดับตางๆ  

คณะกรรมการ 

ระดับความเหมาะสม (รอยละ) 
คะแนน 

เฉลี่ย 
แปลผล 

นอยที่สุด นอย 
ปาน
กลาง 

มาก มากที่สุด 

1. ระดับจังหวัด 0.00 4.00 14.00 48.00 34.00 4.12 มาก 

2. ระดับอําเภอ 0.28 5.95 18.98 51.84 22.95 3.91 มาก 

3. ระดับชุมชน 0.87 1.30 17.32 45.89 34.63 4.12 มาก 

เฉลี่ย 0.44 4.09 17.69 49.27 28.51 4.01 มาก 

ที่มา : จากการสํารวจ 

ระดับความสอดคลองของโครงการกับความตองการของเกษตรกรมีความสอดคลองในระดับ
มากที่สุด ที่คาคะแนนเฉลี่ย 4.26 ซึ่งสวนใหญรอยละ 85.04 เห็นวา โครงการที่ดําเนินการมีความสอดคลองกับ
ความตองการมากถึงมากที่สุด รอยละ 12.18 เห็นวา สอดคลองในระดับปานกลาง และ รอยละ 2.78 เห็นวา  
มีความสอดคลองนอยถึงนอยที่สุด เนื่องจากตองเลือกดําเนินกิจกรรมตามที่สมาชิกกลุมสวนใหญเลือก 
เกษตรกรบางรายไมมีประสบการณในการดําเนินกิจกรรมนั้นมากอน และเมื่อพิจารณาตามประเภทกิจกรรม 
พบวา เกษตรกรที่เลือกกิจกรรมการผลิตพืชอายุสั้น เห็นวามีความสอดคลองกับสภาพปญหามากที่สุด สูงกวา
กิจกรรมอื่นๆ (ตารางที่ 3.3) 

ตารางท่ี 3.3 ความสอดคลองของโครงการกับความตองการของเกษตรกร 

กิจกรรม 
ระดับความสอดคลอง (รอยละ) คะแนน 

เฉลี่ย 
แปลผล นอย

ที่สุด 
นอย 

ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

1) การผลิตพืชอายุสั้น 0.33 1.97  5.59 37.17 54.93 4.44 มากที่สุด 
2) การเลี้ยงสัตว 0.00 2.11 12.48 40.07 45.34 4.29 มากที่สุด 
3) การผลิตอาหาร แปรรูปผลิตภัณฑ และ
ผลิตภัณฑทางการเกษตร 0.00 1.49 11.94 35.82 50.75 4.36 มากที่สุด 
4) การประมง 0.40 3.30 14.64 44.20 37.47 4.15 มาก 

เฉลี่ย 0.23 2.55 12.18 41.02 44.02 4.26 มากท่ีสุด 
ที่มา : จากการสํารวจ 

3.2 ปจจัยนําเขา 

3.2.1 งบประมาณ 

1) การเบกิจายงบประมาณ 

วงเงินงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ จํานวน 2,250 ลานบาท สําหรับสนับสนุนเกษตรกรที่
เขารวมโครงการ ประสบอุทกภัย ป 2560 จากพายุเซินกาและตาลัส หนวยงานของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณไดรวมกันขับเคลื่อนการดําเนินงาน โดยมีกรมสงเสริมการเกษตรเปนหนวยงานหลัก มีเจาหนาทีส่งเสรมิ
การเกษตรระดับตําบลและอําเภอรวมกับชุมชน นับตั้งแตเริ่มโครงการจนเสร็จสิ้นการดําเนินงานโครงการ     
CBO ไดอนุมัติโครงการจํานวนทั้งสิ้น 5,336 โครงการ วงเงิน 1,902.34 ลานบาท จําแนกเปน กิจกรรมการ
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ผลิตพืช 1,006 โครงการ วงเงิน 265.30 ลานบาท กิจกรรมการเลี้ยงสัตว 1,491 โครงการ วงเงิน 549.97  
ลานบาท กิจกรรมการผลิตอาหาร แปรรูปผลิตภัณฑ และผลิตภัณฑทางการเกษตร 250 โครงการ 57.18  
ลานบาท กิจกรรมการประมง 2,583 โครงการ 1,025.45 ลานบาท และกิจกรรมมีหลายประเภท 6 โครงการ 
4.44 ลานบาท  

ชุมชนเกษตรกรไดเบิกจายงบประมาณ 1,893.65 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 99.55       
ของงบประมาณที่ไดรับการอนุมัติ กิจกรรมการผลิตพืช 1,006 โครงการ วงเงิน 264.50 ลานบาท กิจกรรม  
การเลี้ยงสัตว 1,491 โครงการ วงเงิน 547.80 ลานบาท กิจกรรมการผลิตอาหาร แปรรูปผลิตภัณฑ และ
ผลิตภัณฑทางการเกษตร 250 โครงการ 56.98 ลานบาท กิจกรรมการประมง 2,583 โครงการ 1,019.98    
ลานบาท และกิจกรรมมีหลายประเภท 6 โครงการ 4.39 ลานบาท (ตารางที่ 3.4) 

ตารางท่ี 3.4 ผลการดําเนินงานของโครงการ 

กิจกรรม รายการ 
ผลการอนุมัติของ CBO ผลการดําเนินงาน 

ผลการเบิกจายงบประมาณ
เมื่อเทียบกับแผน (รอยละ) 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ รอยละ 

1) การผลิตพืชอายุส้ัน  

โครงการ 1,006 18.87 1,006 18.85   

เกษตรกร 53,061 13.98 52,905 13.97   

งบประมาณ 265,301,347 13.97 264,494,997 13.97 99.70 

2) การเลี้ยงสัตว  

โครงการ 1,491 27.92 1,491 27.94  

เกษตรกร 109,998 28.9 109,572 28.93  

งบประมาณ 549,973,870 29.19 547,802,831 28.93 99.61 

3) การผลิตอาหารฯ  

โครงการ 250 4.72 250 4.69  

เกษตรกร 11,422 3.02 11,396 3.01  

งบประมาณ 57,179,190 3.02 56,977,577 3.01 99.65 

4) การประมง  

โครงการ 2,583 48.37 2,583 48.41  

เกษตรกร 205,507 53.87 203,954 53.86  

งบประมาณ 1,025,450,106 53.59 1,019,984,799 53.86 99.47 

5) เกษตรผสมผสาน  

โครงการ 6 0.11 6 0.11  

เกษตรกร 888 0.23 878 0.23  

งบประมาณ 4,439,320 0.23 4,389,172 0.23 98.87 

รวมจํานวนโครงการ 5,336 100.00 5,336 100.00  

รวมจํานวนเกษตรกรที่เขารวมโครงการ
(ครัวเรือน) 

380,376 100.00 378,705 100.00  

รวมงบประมาณ (บาท) 1,902,343,833 100.00 1,893,649,376 98.72 99.54 

ที่มา : กรมสงเสริมการเกษตร, 2561 

2) ความเพียงพอของงบประมาณ เจาหนาที่รอยละ 61.21 เห็นวา งบประมาณที่ไดรับ เพียงพอกับ
การดําเนินงานในระดับมากถึงมากที่สุด รอยละ 28.02 เห็นวา มีความเพียงพอในระดับปานกลาง และรอยละ 
10.77 เห็นวา เพียงพอในระดับนอยถึงนอยที่สุด  โดยภาพรวมความเพียงพอของงบประมาณอยูในระดับมาก 
ที่คาคะแนนเฉลี่ย 3.69 (ตารางที่ 3.5) 

3) ความทันเวลาของงบประมาณ รอยละ 57.92 เห็นวา ไดรับงบประมาณทันเวลากับการดําเนิน
โครงการในระดับมากถึงมากที่สุด รอยละ 27.26 เห็นวา ทันเวลาในระดับปานกลาง และรอยละ 14.82 เห็นวา



20 

 

งบประมาณทันเวลาในระดับนอยถึงนอยที่สุด โดยภาพรวมความทันเวลาของงบประมาณอยูในระดับมาก ที่คา
คะแนนเฉลี่ย 3.64 (ตารางที่ 3.5) 

3.2.2 บุคลากร/หนวยงาน 

ดานความพรอมของเจาหนาที่ รอยละ 62.62 เห็นวา เจาหนาที่ในพื้นที่มีความพรอมในระดับมาก
ถึงมากที่สุด รองลงมา รอยละ 23.23 เห็นวามีความพรอมอยูในระดับปานกลาง และรอยละ 14.15 อยูในระดับ
นอยถึงนอยที่สุด ในภาพรวมเห็นวาเจาหนาที่มีความพรอมในระดับมาก ที่คาคะแนนเฉลี่ย 3.63 

สําหรับความรวมมือระหวางหนวยงานตางๆ ในพื้นที่ รอยละ 83.16 เห็นวา หนวยงานตางๆ ใน
พื้นที่ไดรวมมือกันปฏิบัติงานในระดับมากถึงมากที่สุด รอยละ 14.06 ระดับปานกลาง และรอยละ 2.78 เห็นวา 
หนวยงานตางๆ มีความรวมมือในการปฏิบัติงานนอยถึงนอยที่สุด ในภาพรวมหนวยงานตางๆ ไดรวมกัน
ปฏิบัติงานอยูในระดับมากที่สุด ที่คาคะแนน 4.27 (ตารางที่ 3.5) 

3.2.3 ปจจัยการผลิตและวัสดุอปุกรณ 

ดานความพรอมของวัสดุอุปกรณ สําหรับการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ และคณะกรรมการฯ    
ระดับตางๆ สวนใหญรอยละ 64.52 เห็นวา มีความพรอมอยูในระดับมากถึงมากที่สุด รอยละ 27.71 เห็นวา 
อยูในระดับปานกลาง และรอยละ 7.77 อยูในระดับนอยถึงนอยที่สุด ในภาพรวมมีความพรอมดานวัสดุอุปกรณ
ในการปฏิบัติงานมาก ที่คาคะแนนเฉลี่ย 3.78 

 ดานความพรอมของทรัพยากร ปจจัยการผลิตภายในชุมชนที่นํามาใชในการปฏิบัติงานโครงการ 
รอยละ 64.54 เห็นวา มีความพรอมในระดับมากถึงมากที่สุด รอยละ 26.68 อยูในระดับปานกลาง และรอยละ 
8.78 เห็นวา มีความพรอมอยูในระดับนอยถึงนอยที่สุด ในภาพรวมความพรอมดานทรัพยากร ปจจัยการผลิต
ในชุมชนมีความพรอมในระดับมาก ที่คาคะแนนเฉลี่ย 3.76 (ตารางที่ 3.5) 

ตารางท่ี 3.5 ความคิดเห็นในประเด็นปจจัยนําเขาตอการปฏิบัติงานโครงการ  

รายการ 
ระดับความคิดเหน็ (รอยละ) คะแนนเฉลี่ย 

แปลผล 
นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด (เต็ม 5) 

1. งบประมาณ 3.33 9.46 27.64 36.36 23.21 3.67 มาก 
1.1 ความเพียงพอของงบประมาณ 2.51 8.26 28.02 39.68 21.53 3.69 มาก 
1.2 ความทันเวลาของงบประมาณ 4.15 10.67 27.26 33.03 24.89 3.64 มาก 

2. บุคลากร/หนวยงานที่เกี่ยวของ 0.90 3.32 15.22 36.83 43.73 4.19 มาก  
2.1 ความพรอมของเจาหนาที่ 4.04 10.1 23.23 44.44 18.18 3.63 มาก 
2.2 ความรวมมือระหวางหนวยงาน 0.44 2.34 14.06 35.72 47.44 4.27 มากที่สุด 

3. ปจจัยการผลิต 1.27 6.97 27.24 42.04 22.49 3.78 มาก  
3.1 ความพรอมของวัสดุอุปกรณ 1.47 6.3 27.71 41.35 23.17 3.78 มาก 
3.2 ความพรอมของทรัพยากร  

ในพื้นที่ 
1.03 7.75 26.68 42.86 21.68 3.76 มาก 

เฉลี่ย 0.63 4.12 20.22 40.14 34.90 3.78 มาก 
ที่มา : จากการสํารวจ        

การจัดหาวัสดุอุปกรณและปจจัยการผลิตโครงการชุมชน รอยละ 12.41 จัดหาจากภายในชุมชน 
รอยละ 55.54 จัดหาภายนอกชุมชน แตยังคงอยูภายในจังหวัด และรอยละ 32.05 จัดหาจากภายนอกจังหวัด 
เนื่องจากมีความตองการพรอมกันจํานวนมาก ในพื้นที่ขาดแคลน หรือไมมีจําหนายในพื้นที่ บางจังหวัดเปน
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แหลงผลิตขนาดใหญ ซึ่งมีคุณภาพดีและราคาถูกกวา พบวา กลุมที่ดําเนินกิจกรรมการเลี้ยงสัตวและประมง 
จัดซื้อปจจัยการผลิตจากนอกชุมชนมากที่สุด โดยปจจัยการผลิตที่แตละโครงการชุมชนจัดซื้อแตกตางกันตาม
ประเภทกิจกรรม ไดแก กิจกรรมการปลูกพืช เชน เมล็ดพันธุพืช ผัก ถั่ว ขาวโพด สารชีวภัณฑ เปนตน กิจกรรม
เลี้ยงสัตวและประมง ไดแก พันธุปลา อาหารปลา บอพลาสติก วงบอซีเมนตสําหรับเลี้ยงปลา พันธุจิ้งหรีด 
อาหารและอุปกรณการเลี้ยงจิ้งหรีด พันธุไก อาหารไก กรงไก เนื้อหมู เนื้อวัว ปลา เปนตน สําหรับกิจกรรม  
การผลิตอาหาร แปรรูปผลผลิต และผลิตภัณฑทางการเกษตร อุปกรณแปรรูป เชน ตูอบปลา อุปกรณสําหรับผา
ยอมคราม เปนตน (ภาพที่ 3.4) 

 
ภาพท่ี 3.4 แหลงจัดซื้อวัสดุอุปกรณและปจจัยการผลิตโครงการชุมชน 

ที่มา : จากการสํารวจ 

ดานสัดสวนมูลคาปจจัยการผลิตที่กลุมเกษตรกรจัดซื้อแตกตางกันไปตามกิจกรรมโดยกิจกรรม
การผลิตพืชอายุสั้น จัดซื้อวัสดุปรับปรุงบํารุงดินเปนสัดสวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 42.15 ของมูลคา       
การจัดซื้อปจจัยการผลิตทั้งหมด รองลงมาไดแก เมล็ดพันธุ เชน เมล็ดพันธุผัก แตงโม ขาวโพด รอยละ 31.16    
สารชีวภัณฑและอื่น ๆ รอยละ 26.69 กิจกรรมการเลี้ยงสัตว จัดซื้อพันธุสัตว เชน พันธุสุกร ไกไข ไกพื้นเมือง 
พันธุแมลง ไดแก จิ้งหรีด ดวงมะพราว มากที่สุด รอยละ 55.41 รองลงมาคืออาหารสัตว รอยละ 32.18 อื่น ๆ 
และภาชนะเลี้ยง รอยละ 12.41 กิจกรรมการผลิตอาหาร แปรรูปผลผลิต และผลิตภัณฑทางการเกษตร จัดซื้อ
วัตถุดิบ ในสัดส วนมากที่ สุด  คิด เปนรอยละ 66.00 ของมูลคาการจัดซื้อทั้ งหมด ไดแก  เนื้ อหมู  
เนื้อวัว ปลา สําหรับแปรรูป วัสดุอุปกรณ รอยละ 21.31 ไดแก อุปกรณแปรรูป เชน ตูอบปลา อุปกรณสําหรับ
ผายอมคราม อุปกรณสําหรับทอผาไหม เปนตน บรรจุภัณฑและอื่นๆ คิดเปนรอยละ 12.69 กิจกรรมการ
ประมง จัดซื้อพันธุปลาไดแก ปลาดุก ปลานิล ปลาตะเพียน ปลาหมอ สัตวน้ํา เชน กบ คิดเปนรอยละ 40.90  
สวนอาหารสัตวคิดเปนรอยละ 37.14 และอื่นๆ เชน วัสดุสําหรับทําบอปลา รอยละ 21.96 (ภาพที่ 3.5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภายในชุมชน/
ตําบล

12.41%
ภายนอกชุมชน
แตยังอยูภายใน
อําเภอ/จังหวัด

55.54%

ภายนอกจังหวัด
32.05%
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หนวย : รอยละ 

 
ภาพท่ี 3.5 สัดสวนของมูลคาปจจัยการผลิตท่ีกลุมเกษตรกรจัดซื้อแยกตามประเภทกิจกรรม  
ที่มา : จากการสํารวจ 

3.3 กระบวนการ 

3.3.1 การบริหารงาน  

ในการดําเนินโครงการ ไดมีการบริหารโครงการซึ่งกําหนดใหมีคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน         
ทําหนาที่จัดเวทีชุมชนรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อชี้แจงใหเกษตรกรที่ไดรับความเสียหายทราบ
รายละเอียดการดําเนินโครงการ รับสมัครเกษตรกร รับรองการจัดตั้งกลุม รับฟงความเห็น และรวมจัดทํา
รายละเอียดกิจกรรม จัดทําแผนปฏิบัติงานและการใชงบประมาณ เพื่อเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ   
ผานคณะกรรมการฯ ระดับอําเภอ ซึ่งทําหนาที่พิจารณาอนุมัติโครงการตามเงื่อนไขและหลักเกณฑที่กําหนด 
และรวบรวมสงใหกับสํานักงานเกษตรจังหวัดตอไป ซึ่งจากการสํารวจความคิดเห็นของเจาหนาที่ ถึงความ
จําเปนและความเหมาะสมของคณะกรรมการฯ ระดับอําเภอและชุมชน พบวา รอยละ 90.56 และ 90.80 เห็น
วา มีความจําเปนที่ตองมีคณะกรรมการฯ ระดับอําเภอ และชุมชน ตามลําดับ สําหรับความเหมาะสมของ
คณะกรรมการฯ ระดับอําเภอและชุมชนที่จัดตั้งตามโครงการ รอยละ 90.26 และ 91.30 เห็นวา มีความ
เหมาะสมในระดับมาก มากที่สุด ตามลําดับ โดยรวมความเหมาะสมของคณะกรรมการระดับอําเภอและชุมชน
อยูในระดับมากที่สุด ที่คาคะแนนเฉลี่ย 4.50 และ 4.55 ตามลําดับ (ตารางที่ 3.6) 

ตารางท่ี 3.6 ความจําเปนและความเหมาะสมของคณะกรรมการระดับตางๆ  

คณะกรรมการ 
ไม

จําเปน 
จําเปน 

ระดับความเหมาะสม (รอยละ) คะแนนเฉลี่ย 
แปลผล 

นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด (เต็ม 5) 
1. ระดับอําเภอ 9.44 90.56 1.37 0.91 7.46 26.79 63.47 4.50 มากที่สุด 
2. ระดับชุมชน 9.20 90.80 1.05 0.15 7.51 25.08 66.22 4.55 มากที่สุด 

เฉลี่ย 9.32 90.68 1.21 0.53 7.48 25.93 64.85 4.53 มากที่สุด 
ที่มา : จากการสํารวจ 
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ดานความจําเปนตองมีคณะกรรมการในพื้นที่เพิ่มเติม รอยละ 71.00 เห็นวา ไมจําเปนตองมี
คณะกรรมการหรือคณะทํางานในพื้นที่เพิ่มเติมอีก เนื่องจากมีความครบถวนและครอบคลุมแลว สามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และรอยละ 29.00 เห็นวา ควรมีคณะกรรมการหรือคณะทํางานในพื้นที่
เพิ่มเติม เพื่อตรวจสอบความถูกตองของรายละเอียดโครงการ ราคาปจจัยการผลิต และชวยตรวจสอบการ
จัดทําบัญชีใหทั่วถึงมากขึ้น (ภาพที่ 3.6) 

 

ภาพท่ี 3.6 ความจําเปนในการแตงต้ังคณะกรรมการ/คณะทํางานเพิ่มเติมในพื้นที่ 
ที่มา : จากการสํารวจ 

3.3.2 กระบวนการดําเนินงาน 
กระบวนการดําเนินงานโครงการขั้นตอนตางๆ ในการขับเคลื่อนงานหรือโครงการไปยังพื้นที่และ

เกษตรกรในพื้นที่ใหรวดเร็ว ทันสถานการณ และกรอบระยะเวลาของโครงการ เจาหนาที่มีความเห็นวา 
ขั้นตอนการเตรียมพื้นที่ การประชุมชี้แจง การเสนอขอโครงการ คอนขางเรงรัด แตสวนใหญรอยละ 90.62 
เห็นวา ยังสามารถดําเนินการใหทันระยะเวลาที่กําหนดได เนื่องจากมีประสบการณจากโครงการเกษตรยั่งยืน 1 
ในภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก ที่คาคะแนนเฉลี่ย 3.90 ทั้งนี้ ขั้นตอนการโอนเงินงบประมาณ         
ใหชุมชนมีคาคะแนนความเหมาะสมสูงกวาขั้นตอนอื่นๆ และขั้นตอนการเตรียมการในพื้นที่หรือชุมชนกอน
ดําเนินโครงการมีคาคะแนนความเหมาะสมนอยที่สุด จําแนกความเห็นของคณะกรรมการ แตละขั้นตอน     
การดําเนินงานได ดังนี้ (ตารางที่ 3.7) 

1) การเตรียมการในพื้นที่หรือชุมชนกอนเริ่มดําเนินโครงการ รอยละ 89.12 เห็นวาทันเวลาและ  
รอยละ 10.88 เห็นวา การเตรียมการลาชา โดยรวมเห็นวา มีความเหมาะสมในระดับมากที่คาคะแนนเฉลี่ย 
3.73 

2) การประชุมช้ีแจงตอเจาหนาที่และผูที่เกี่ยวของในพื้นที่หรือชุมชน รอยละ 90.17 เห็นวา ทันเวลา 
และรอยละ 9.83 เห็นวา ลาชา โดยภาพรวมความเหมาะสมของการประชุมช้ีแจงตอเจาหนาที่และผูที่เกี่ยวของ
อยูในระดับมาก ที่คาคะแนนเฉลี่ย 3.86 ทั้งนี้ ชวงระยะเวลาที่กําหนดใหดําเนินการประชุมชี้แจงยังคงเรงรัด
เกินไป แตเจาหนาที่ไดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมดวยตนเองอยางละเอียดอีกครั้ง 

3) การประชาสัมพันธ หรือการรับรูในพื้นที่หรือกลุมเปาหมาย รอยละ 89.12 เห็นวาการดําเนินการ
ดังกลาวทันเวลา ถึงแมระยะเวลาจํากัด แตยังสามารถทําไดทันเวลา โดยนัดประชุมเกษตรกรที่อําเภอ        
การประชาสัมพันธโดยใชหอกระจายขาว ชองทางออนไลน แตรอยละ 10.88 ยังเห็นวาการดําเนินการ
ประชาสัมพันธลาชา รวมถึงระยะเวลาอันจํากัด เรงรัดเกินไป ทําใหการประชาสัมพันธไมทั่วถึง โดยภาพรวม
เห็นวา ขั้นตอนการประชาสัมพันธมีความเหมาะสมในระดับมาก ที่คาคะแนนเฉลี่ย 3.83 

ไม
จําเปน

71.00%

จําเปน
29.00%
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4) การเสนอโครงการของชุมชน รอยละ 90.38 เห็นวา การเสนอขอโครงการของชุมชนสามารถ
ดําเนินการไดทันเวลา แตยังคงเรงดวนเกินไป ควรขยายเวลาใหมากกวานี้ เพื่อใหมีเวลาในการตรวจสอบ   
ความถูกตองอยางละเอียดมากขึ้น โดยภาพรวมเห็นวา ขั้นตอนการเสนอโครงการของชุมชนมีความเหมาะสม 
ในระดับมาก ที่คาคะแนนเฉลี่ย 3.82  

5) การทําสัญญากับชุมชน รอยละ 91.43 เห็นวา สามารถทําสัญญาไดตามระยะเวลาที่กําหนด    
รอยละ 8.57 เห็นวา ลาชา โดยภาพรวมเห็นวา ขั้นตอนการทําสัญญากับชุมชนมีความเหมาะสมในระดับมาก  
ที่คาคะแนนเฉลี่ย 3.97 

6) การโอนเงินงบประมาณใหชุมชน รอยละ 90.77 เห็นวา สามารถดําเนินการได รวดเร็ว ทันเวลา 
รอยละ 9.23 เห็นวา ลาชา โดยภาพรวมเห็นวา ขั้นตอนการโอนเงินงบประมาณใหชุมชนมีความเหมาะสม     
ในระดับมาก ที่คาคะแนนเฉลี่ย 4.04 

7) การติดตาม ตรวจสอบ ชวยเหลือ รอยละ 91.39 เห็นวา มีการติดตาม ตรวจสอบ ชวยเหลือ     
ไดทันเวลา มีคณะกรรมการระดับอําเภอติดตามงาน เจาหนาที่กรมสงเสริมการเกษตรเปนพี่เลี้ยง รวมถึง
เจาหนาที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ ใหคําแนะนําอยูตลอด รอยละ 8.61 ที่เห็นวา ลาชา โดยภาพรวมเห็นวา
ขั้นตอนการติดตาม ตรวจสอบ ชวยเหลือ มีความเหมาะสมในระดับมาก ที่คาคะแนนเฉลี่ย 3.96 

8) การรายงานผลการดําเนินงาน รอยละ 92.72 เห็นวา มีการติดตาม ตรวจสอบ ชวยเหลือ         
ไดทันเวลา สวนรอยละ 7.28 เห็นวา ลาชา โดยภาพรวมเห็นวาขั้นตอนการติดตาม ตรวจสอบ ชวยเหลือ  
มีความเหมาะสมในระดับมาก ที่คาคะแนนเฉลี่ย 4.00 

ตารางท่ี 3.7 ความเหมาะสมของกระบวนการหรือขั้นตอนตางๆ 

รายการ ลาชา ทันเวลา 
ความเหมาะสม (รอยละ) 

คะแนนเฉลี่ย แปลผล 
นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สดุ 

1. การเตรียมการในพื้นที่/ชุมชนกอน
เริ่มดําเนินงานโครงการ 

10.88 89.12 2.65 7.66 27.84 38.14 23.71 3.73 มาก 

2. การประชุมชี้แจงตอเจาหนาที่และผู
ที่เกี่ยวของในพื้นที่/ชุมชน 

9.83 90.17 1.91 6.62 23.09 40.00 28.38 3.86 มาก 

3. การประชาสัมพันธ หรือการรับรูใน
พื้นที่หรือกลุมเปาหมาย 

10.88 89.12 2.21 7.35 23.38 39.27 27.79 3.83 มาก 

4. การเสนอโครงการของชุมชน 9.62 90.38 2.06 7.21 24.56 39.26 26.91 3.82 มาก 

5. การทําสัญญากับชุมชน 8.57 91.43 0.7 5.61 21.4 40.54 31.75 3.97 มาก 

6. การโอนเงินงบประมาณใหชุมชน 9.23 90.77 0.29 4.57 20.06 40.56 34.51 4.04 มาก 

7. การติดตาม ตรวจสอบ ชวยเหลือ
และสนับสนุนการดําเนินงาน 

8.61 91.39 0.59 4.27 22.97 42.71 29.46 3.96 มาก 

8. การรายงานผลการดําเนินงาน 7.28 92.72 0.74 3.98 19.17 47.05 29.06 4.00 มาก 

ภาพรวม 9.38 90.62 1.41 5.92 22.84 40.95 28.89 3.90 มาก 

ที่มา : จากการสํารวจ 

3.4 ผลไดและผลลัพธ 

3.4.1 การสนับสนุนงบประมาณโครงการ/กิจกรรมชุมชน 

โครงการไดกําหนดเงื่อนไขสนับสนุนงบประมาณครัวเรือนละไมเกิน 5,000 บาท เฉพาะการจัดหา
ปจจัยการผลิตใหแกกลุมสมาชิกในชุมชน เกษตรกรทุกราย จากการสํารวจ พบวา ชุมชน/กลุมเกษตรกรทุกกลุม
ไดรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการและจัดซื้อจัดหาปจจัยการผลิตใหแกสมาชิกตามจํานวน
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งบประมาณที่ไดในรูปของปจจัยการผลิตที่ไดจากการรวมกลุมกันซื้อ โดยปจจัยการผลิตที่แตละโครงการชุมชน
จัดซื้อ ขึ้นอยูกับประเภทดังที่ไดกลาวไวแลวในขอ 3.2.3 ไดแก พันธุปลา อาหารปลา บอพลาสติก พันธุไก 
อาหารไก กรงไก เมล็ดพันธุผัก เนื้อหมูสําหรับแปรรูป อุปกรณสําหรับผายอมคราม ทั้งนี้ ความเพียงพอของ
งบประมาณที่ไดรับการสนับสนุน ผูนําชุมชน รอยละ 83.33 และเกษตรกรรอยละ 74.91 เห็นวา เพียงพอแลว 
ที่เหลือเห็นวา งบประมาณที่ไดรับการสนับสนุนเพื่อจัดซื้อปจจัยการผลิตนอยเกินไป ประกอบกับราคาสูง ทําให
สามารถซื้อปจจัยการผลิตไดนอย ซึ่งเกษตรกรมีความตองการมากกวาที่จัดซื้อได รวมทั้งไมเพียงพอตอการ
ดําเนินกิจกรรมตลอดโครงการ เชน อาหารไกไมพอสําหรับการเลี้ยงไกตอเนื่อง เปนตน เกษตรกรตองซื้อเอง
เพิ่มเติม จึงมีความตองการการสนับสนุนงบประมาณที่มากขึ้นเพื่อใหสามารถไดรับประโยชนจากการดําเนิน
กิจกรรมอยางตอเนื่องได โดยรอยละของเกษตรกรที่เห็นวา งบประมาณสนับสนุนเพียงพอ มีจํานวนนอยกวา
ผูนําชุมชน (ตารางที่ 3.8)  

ตารางท่ี 3.8 ความเพียงพอของงบประมาณที่สนับสนุนเกษตรกร 

หนวย : รอยละ 
รายการ เพียงพอ ไมเพียงพอ 

1) ผูนําชุมชน 83.33 16.67 
2) เกษตรกรที่เขารวมโครงการ 74.91 25.09 

เฉลี่ย 76.26 23.74 

ที่มา : จากการสํารวจ 

3.4.2 การผลิต 

1) การผลิต เกษตรกรรอยละ 99.38 ไดดําเนินโครงการแลว และรอยละ 0.62 ไมไดดําเนินการ 
เนื่องจากไมมีพื้นที่สําหรับการเพาะปลูก ประกอบกับขาดแคลนแหลงน้ําสําหรับการเพาะปลูกซึ่งคาดวาจะ
สามารถดําเนินการไดเมื่อมีแหลงน้ําเพียงพอตอการดําเนินการ (ภาพที่ 3.7) 

 
ภาพท่ี 3.7 การดําเนินโครงการของเกษตรกร 

 ที่มา : จากการสํารวจ 

ประเภทกิจกรรมที่เกษตรกรเขารวมดําเนินงานโครงการมี 4 ประเภท จําแนกสัดสวนและ
รายละเอียดในแตละประเภทได ดังนี้ 1) เกษตรกรที่ดําเนินกิจกรรมการผลิตพืชอายุสั้น คิดเปนรอยละ 13.97 
สวนใหญปลูกพืชผักสวนครัว รองลงมาคือเพาะเห็ด และอื่นๆ เชน ขาวโพด พืชตระกูลถั่ว 2) การเลี้ยงสัตว   
คิดเปนรอยละ 28.93 เกษตรกรสวนใหญ เลี้ยงไกไข รองลงมาคือไกเนื้อ และอื่นๆ 3) กิจกรรมการผลิตอาหาร 

ดําเนินการ
แลว

99.38%

ไมได
ดําเนินการ
0.62%
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แปรรูปผลิตภัณฑ และผลิตภัณฑทางการเกษตร คิดเปนรอยละ 3.01 เกษตรกรสวนใหญดําเนินการผลิตอาหาร 
เชน แคบหมู สมเนื้อ สมหมู ปลารา ปลาอบ และ 4) กิจกรรมประมง รอยละ 53.86 สวนใหญเกษตรกรเลือก
การเลี้ยงปลาดุก รองลงมาคือปลานิล และอื่นๆ ไดแก ปลาหมอ ปลาตะเพียน (ตารางที่ 3.9) 

ตารางท่ี 3.9 รอยละของเกษตรกรตัวอยางท่ีดําเนินกิจกรรมประเภทตางๆ 

กิจกรรม รอยละ 

1) การผลิตพืช 13.97 

- ผักสวนครัว (เชน ผักกาด กวางตุง ผักชี หอม กระเทียม ตนหอม คะนา ฯลฯ) 46.38 

- เห็ด 23.36 

- อื่นๆ (ขาวโพด พืชตระกูลถั่ว) 30.26 

2) การเล้ียงสัตว 28.93 

- ไกไข 72.44 

- ไกเนื้อ 12.01 

- อื่นๆ (เชน จิ้งหรีด หนูนา ดวงมะพราว เปนตน) 15.55 

3) การผลิตอาหาร แปรรูปผลิตภัณฑ และผลิตภณัฑทางการเกษตร 3.01 

- อาหาร (เชน แคบหมู สมเนื้อ สมหมู ปลารา) 86.57 

- ผลิตภัณฑ (เชน ผายอมคราม ผลิตภัณฑแปรรูปจากกะลามะพราว) 13.43 

กิจกรรม รอยละ 

4) การประมง 53.86 

- ปลาดุก 69.38 

- ปลานิล  12.88 

- อื่นๆ (เชน ปลาหมอ ปลาตะเพียน กบ) 17.74 

5) เกษตรผสมผสาน 0.23 

รวม 100.00 
ที่มา : จากการสํารวจ 

ในภาพรวม ณ วันที่สํารวจขอมูลเดือนมีนาคม 2561 พบวา เกษตรกรเขารวมโครงการทั้งหมด
ไดรับปจจัยการผลิตและเกือบทุกรายเริ่มดําเนินการแลว ตั้งแตชวงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2560  
โดยรอยละ 59.94 ของเกษตรกรที่เขารวมโครงการทั้งหมด ไดรับผลผลิตแลว ทั้งนี้ การไดรับผลผลิตของ
เกษตรกรขึ้นอยูกับชนิดของพืชและสัตว โดยกิจกรรมการแปรรูปไดรับผลผลิตแลวมากที่สุด เชน กะลามะพราว 
ผายอมคราม เนื้อแดดเดียว สมเนื้อวัว เปนตน รองลงมาคือ กิจกรรมการเลี้ยงสัตว เชน ไกไข จิ้งหรีด เปนตน 
กิจกรรมการปลูกพืช เชน พืชผักสวนครัว เปนตน สวนกิจกรรมประมง เชน การเลี้ยงปลาดุก ปลานิล เปนตน 
ซึ่งกิจกรรมประมงไดรับผลผลิตแลวนอยที่สุด เนื่องจาก การเลี้ยงปลาตองใชเวลาเลี้ยงหลังจากไดรับพันธุปลา 
ประมาณ 3-4 เดือน บางพื้นที่ไดรับปจจัยการผลิตในชวงเดือนมกราคม ทําใหปลายังไมไดขนาดที่เหมาะสม
สําหรับการจําหนาย แตมีบางสวนที่สามารถนําไปบริโภคไดแลว ประกอบกับชวงที่ไดรับปจจัยการผลิตเปนชวง
ฤดูหนาว ปลาเจริญเติบโตชา มีบางโครงการ พบวา พันธุปลาที่คณะทํางานจัดซื้อวัสดุอุปกรณของชุมชนมา
แจกจายใหสมาชิกกลุม เกิดความเสียหาย ไมสามารถนําไปใชในการผลิตใหเกิดผลผลิตตอไปได อยางไรก็ตาม 
คาดวาเกษตรกรสวนใหญจะสามารถจับปลาเพื่อจําหนายไดในชวงเดือนพฤษภาคม 2561 (ตารางที่ 3.10) 
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ตารางท่ี 3.10 การไดรับผลผลิตของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 

หนวย : รอยละ 

ประเภทกิจกรรม ไดรับผลผลิตแลวทั้งหมด/บางสวน ยังไมไดรับผลผลิต 

1) การผลิตพืชอายุสั้น 74.37 25.63 

2) การเลี้ยงสัตว 90.88 9.12 

3) การผลิตอาหาร แปรรูปผลิตภัณฑ และผลิตภัณฑ                  
ทางการเกษตร 

95.90 4.10 

4) การประมง 23.86 76.14 

รวม 59.94 40.06 

ที่มา : จากการสํารวจขอมูล ณ มี.ค. 2561 

จากการสํารวจ พบวา เกษตรกรที่ดําเนินกิจกรรมไดรับผลผลิตแลว ไดแก การปลูกผักสวนครัว 
เชน คะนา ผักบุง แตงกวา มะเขือเทศ เห็ด แตงโม เปนตน การเลี้ยงสัตว เชน ไกไขที่ไดรับการสนับสนุนซึ่งอยู
ในชวงอายุ 2-4 เดือน ซึ่งบางตัวเมื่อเลี้ยงไป 2 สัปดาหสามารถใหไขไดแลว ไกเนื้อ จิ้งหรีด เปนตน รวมถึง
อาหารและผลิตภัณฑที่สามารถนําไปจําหนายหรือบริโภค สําหรับกิจกรรมประมง สวนใหญอยูระหวางรอบการ
ผลิตที่ 1 เนื่องจากไดรับพันธุปลา กบ ในชวงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2560 ใหผลผลิตไดบางแลว แตยัง
ไดไมเต็มที่ สําหรับมูลคาผลผลิตที่เกษตรกรไดรับจากการสนับสนุนปจจัยการผลิต จนถึงวันที่สํารวจ พบวา
กิจกรรมการผลิตพืชอายุสั้น มีมูลคาผลผลิตเฉลี่ย 8,809.92 บาทตอครัวเรือน กิจกรรมการเลี้ยงสัตว มูลคา
ผลผลิตเฉลี่ย 1,887.57 บาทตอครัวเรือน กิจกรรมการผลิตอาหาร แปรรูปผลิตภัณฑ และผลิตภัณฑทางการ
เกษตร มูลคาผลผลิตเฉลี่ย 4,429.74 บาทตอครัวเรือน และกิจกรรมประมง มีมูลคาเฉลี่ย 2,058.85 บาทตอ
ครัวเรือน และสามารถสรุปมูลคาเฉลี่ยในภาพรวมไดทั้งสิ้น 3,702.49 บาทตอครัวเรือน (ตารางที่ 3.11) จะเห็น
วาเกษตรกรที่ดําเนินกิจกรรมผลิตพืชไดรับผลผลิตซึ่งมีมูลคามากกวางบประมาณที่ไดรับการสนับสนุน 5,000 
บาทตอครัวเรือน สําหรับกิจกรรมเลี้ยงสัตว ผลิตอาหาร แปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตร อยูระหวางการทยอย
เก็บเกี่ยวผลผลิต เชน ไกไข สามารถใหไขไดจนกวาจะปลดระวางประมาณ 1 ป ไกเนื้อ จิ้งหรีด สุกร กิจกรรม
การผลิตอาหารและแปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตร ซึ่งมีการผลิตตอเนื่อง และกิจกรรมประมง บางพื้นที่อยู
ในชวงที่ปลากําลังเจริญเติบโตเพิ่งเริ่มไดขนาดนํามาบริโภคหรือจําหนาย ซึ่งคาดวาเมื่อเกษตรกรสามารถเก็บ
เกี่ยวผลผลิตหรือจับปลาไดทั้งหมดจะสามารถเพิ่มมูลคาผลผลิตไดมากกวา 5,000 บาทตอครัวเรือน 
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ตารางท่ี 3.11 มูลคาผลผลิตที่เกษตรกรไดรับ 

กิจกรรม 
สัดสวนครัวเรือนที่
ไดรับผลผลติแลว 

สัดสวนมูลคา
ผลผลิต 
(รอยละ) 

มูลคาผลผลติเฉลี่ย 
หมายเหต ุ

(รอยละ) (บาท/ครัวเรือน) 
1) การผลิตพืชอายุสั้น 22.47 53.45 8,809.92   
  - ผัก (เชน คะนา ผักบุง แตงกวา 

มะเขือเทศ ฯลฯ) 
  53.95   29.59     4,831.13 1 รอบการผลิต 

  - เห็ด   30.70   17.90     5,137.12 1 รอบการผลิต 
  - อื่น ๆ    15.35   52.51   30,141.58   
   แตงโม      5.58     34.32     54,166.75 1 รอบการผลิต 

    อื่นๆ (เชน ขาวโพด พืช
ตระกูลถั่ว มันเทศ ฯลฯ) 

    9.77     18.20     16,412.90 อยูระหวางรอบการผลิตที่ 1 

2) การเลี้ยงสัตว 51.72 26.37 1,887.57 ยังมีการผลิตตอเนื่อง 
  - ไกไข   76.36   63.60     1,572.25 ไดรับไกไขอายุประมาณ 2-4 เดือน 
  - ไกเนื้อ     8.89     9.39     1,993.41   
  - อื่นๆ (เชน หนูนา จิ้งหรีด สุกร 

ดวงมะพราว ฯลฯ) 
  14.75   27.01     3,456.52   

3) การผลิตอาหาร แปรรูปผลิตภัณฑ 
และผลิตภัณฑทางการเกษตร 

  9.09 10.88 4,429.74   

  - อาหาร   89.66   81.92     4,047.40 1 รอบการผลิต 
  - ผลิตภัณฑ   10.34   18.08     7,743.33 1 รอบการผลิต 
4) การประมง 16.72    9.30 2,058.85 อยูระหวางรอบการผลิตที่ 1 
  - ปลาดุก   84.38   82.33     2,009.12   
  - ปลานิล     8.13     6.95     1,760.00   
  - ปลาอื่น ๆ เชน ปลาตะเพียน      

ปลาหมอ เปนตน 
    7.50   10.72     2,942.08   

เฉลี่ย 100.00 100.00 3,702.49   

ที่มา : จากการสํารวจ 

2) การกระจายผลผลิต 
เกษตรกรที่ไดผลผลิตจากการดําเนินโครงการแลว ในภาพรวมของทุกกิจกรรม พบวา เกษตรกร

นําผลผลิตที่ไดรับไปใชประโยชนหลายชองทาง ไดแก รอยละ 48.04 ไวบริโภคหรือใชสอยในครัวเรือน รอยละ 
35.23 จําหนายภายในชุมชน รอยละ 6.39 จําหนายภายนอกชุมชน รอยละ 9.08 แจกจายญาติหรือเพื่อนบาน 
และรอยละ 1.26 อื่นๆ เชน การเก็บเมล็ดพันธุไวใชในฤดูถัดไป เปนตน สําหรับมูลคาเฉลี่ยผลผลิตของ
เกษตรกรที่รวมโครงการที่นําไปใชบริโภคในครัวเรือนเฉลี่ย 936.12 บาทตอครัวเรือน จําหนายภายในชุมชน
เฉลี่ย 2,059.98 บาทตอครัวเรือน จําหนายภายนอกชุมชนเฉลี่ย 421.04 บาทตอครัวเรือน แจกจายและอื่นๆ 
เฉลี่ย 258.35 บาทตอครัวเรือน (ตารางที่ 3.12) 
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ตารางท่ี 3.12 มูลคาและการกระจายผลผลิตของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 

กิจกรรม บริโภค 
จําหนาย
ภายใน
ชุมชน 

จําหนาย
ภายนอก
ชุมชน 

แจกจาย อื่นๆ รวม 

1) การผลิตพืช             
ปริมาณผลผลิต (รอยละ) 26.28 50.43 12.01 9.04 2.24 100.00 
มูลคาเฉลี่ย (บาท/ครัวเรือน) 1,145.53 6,024.75 1,257.03 306.96 75.65 8,809.92 

2) การเลี้ยงสัตว 
 

  
    

ปริมาณผลผลิต (รอยละ) 48.40 36.42 4.98 9.01 1.19 100.00 
มูลคาเฉลี่ย (บาท/ครัวเรือน) 804.46 659.37 223.84 184.69 15.21 1,887.57 

3) การผลิตอาหาร แปรรูปผลิตภัณฑ และผลิตภัณฑทางการเกษตร 
ปริมาณผลผลิต (รอยละ) 38.70 40.62 6.29 13.09 1.30 100.00 
มูลคาเฉลี่ย (บาท/ครัวเรือน) 1,436.76 2,123.25 377.01 469.02 23.71 4,429.74 

4) การประมง     
    

ปริมาณผลผลิต (รอยละ) 77.81 11.17 3.51 7.24 0.27 100.00 
มูลคาเฉลี่ย (บาท/ครัวเรือน) 1,359.44 437.08 116.44 145.14 0.75 2,058.85 

ปริมาณผลผลิตเฉล่ีย (รอยละ) 48.04 35.23 6.39 9.08 1.26 100.00 
มูลคารวมเฉลี่ย (บาท/ครัวเรือน) 963.12 2,059.98 421.04 232.16 26.19 3,702.49 

ที่มา : จากการสํารวจ 
หมายเหตุ : มูลคารวมเฉลี่ยขึ้นอยูกับชนิด/ประเภทกิจกรรมดวย 

3.4.3 การลดรายจาย 

ดานการลดรายจายการบริโภคในครัวเรือน พบวา เกษตรกรที่เขารวมโครงการที่ดําเนินกิจกรรม
ตางๆ รอยละ 48.50 สามารถลดรายจายในครัวเรือนไดโดยการนําผลผลิตที่ไดจากการดําเนินกิจกรรมโครงการ
มาบริโภค คิดเปนมูลคา 936.12 บาทตอครัวเรือน จําแนกแตละกิจกรรม ไดแก กิจกรรมการผลิตพืชอายุสั้น 
มูลคาเฉลี่ย 1,145.53 บาทตอครัวเรือน กิจกรรมการเลี้ยงสัตวมูลคาเฉลี่ย 804.46 บาทตอครัวเรือน กิจกรรม
การแปรรูปอาหารและผลิตภัณฑทางการเกษตรมูลคาเฉลี่ย 1,436.76 บาทตอครัวเรือน และกิจกรรมประมง
มูลคาเฉลี่ย 1,359.44 บาทตอครัวเรือน (ตารางที่ 3.13) 

ตารางท่ี 3.13 การลดรายจายคาอาหารของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 

กิจกรรม 
สัดสวนเกษตรกร       

ที่สามารถลดรายจายแลว
(รอยละ) 

รายจายลดลงเฉลี่ย 
(บาทตอครัวเรือน) 

1) การผลิตพืช 60.86 1,145.53 
2) การเลี้ยงสัตว 77.86 804.46 
3) การผลิตอาหาร แปรรูปผลิตภัณฑ และผลิตภัณฑทางการเกษตร 56.72 1,436.76 
4) การประมง 20.05 1,359.44 

เฉลี่ย 48.50 963.12 
ที่มา : จากการสํารวจ 
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3.4.4 การสรางรายได 

ดานรายไดเสริม พบวา เกษตรกรที่เขารวมโครงการที่ดําเนินกิจกรรมตางๆ สามารถสรางรายได
เสริมจากการจําหนายผลผลิตที่ไดจากการดําเนินโครงการทั้งภายในและภายนอกชุมชน ในชวง 4 เดือน
หลังจากดําเนินกิจกรรมโครงการ โดยเกษตรกรรอยละ 37.34 ที่สามารถสรางรายไดไดแลวคิดเปนมูลคาเฉลี่ย 
2,481.02 บาทตอครัวเรือน ไดแก เกษตรกรที่ดําเนินกิจกรรมการผลิตพืช สามารถสรางรายไดมากที่สุดเมื่อ
เทียบกับกิจกรรมอื่น เฉลี่ย 7,281.78 บาทตอครัวเรือน จากการจําหนายพืชผักสวนครัว แตงโม มันเทศ 
รองลงมาคือ กิจกรรมการแปรรูปอาหารและผลิตภัณฑทางการเกษตร เฉลี่ย 2,500.26 บาทตอครัวเรือน 
กิจกรรมการเลี้ยงสัตว เฉลี่ย 883.21 บาทตอครัวเรือน จากการจําหนายเนื้อสุกร ไขไก เนื้อไก และกิจกรรม
ประมงเฉลี่ย 533.51 บาทตอครัวเรือน (ตารางที่ 3.14) 

ตารางท่ี 3.14 การสรางรายไดของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 

กิจกรรม 
สัดสวนเกษตรกร          

ที่สามารถสรางรายไดแลว 
(รอยละ) 

รายไดเฉลี่ยจากการ
จําหนายผลผลิต ณ วันที่

ทําการสํารวจ 
(บาทตอครัวเรือน) 

1) การผลิตพืช 59.21 7,281.78 

2) การเลี้ยงสัตว 65.03 883.21 

3) การผลิตอาหาร แปรรูปผลิตภัณฑ และผลิตภัณฑทางการเกษตร 50.00 2,500.26 

4) การประมง  5.54 553.51 

เฉลี่ย 37.34           2,481.02 

ที่มา : จากการสํารวจ 

 3.4.5 มูลคากระแสเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ 

จากการวิเคราะหงบประมาณโครงการชุมชน ที่ใชจายไปทั้งสิ้น 1,893.64 ลานบาท ไดแก 
กิจกรรมการผลิตพืชอายุสั้น การเลี้ยงสัตว การผลิตอาหาร แปรรูปผลผลิต และผลิตภัณฑทางการเกษตร  
การประมง และการทําเกษตรแบบผสมผสาน จะกอใหเกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจจํานวน 4,164.83 
ลานบาท หรือคิดเปน 2.2 เทาของงบประมาณรวมโดยเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเกิดจากการหมุนเวียน
ของเงินที่เปนคาใชจายวัสดุและอุปกรณตาง ๆ เกิดขึ้นทั้งภายในและนอกชุมชน  ดังนี้  

กิจกรรมการผลิตพืชอายุสั้นไดใชจายงบประมาณจํานวน 264.49 ลานบาท และกอใหเกิด
ผลกระทบทางเศรษฐกิจเปนจํานวน 555.94 ลานบาท ซึ่งเปนผลของงบประมาณที่ใชจายในการซื้อเมล็ดพันธุ
พืช สารปรับสภาพดิน ปุย ฟางกอนเพื่อคลุมดิน รวมทั้งการจัดทําระบบการใหน้ําในการปลูกพืชดวย  
(ตารางที่ 3.15)  

กิจกรรมการเลี้ยงสัตวไดรับงบประมาณจํานวน 547.80 ลานบาท และกอใหเกิดผลกระทบ 
ทางเศรษฐกิจเปนจํานวน 1,265.59 ลานบาท ซึ่งเปนผลของงบประมาณที่ใชจายในการซื้อพันธุสัตว ไดแก ดวง
มะพราว ไก สุกร และเปด และคาใชจายในการซื้ออาหารสัตว วิตามิน รวมถึงอุปกรณในการใหอาหารดวย 

กิจกรรมการผลิตอาหาร แปรรูปผลผลิต และผลิตภัณฑทางการเกษตรไดรับงบประมาณจํานวน 
56.98 ลานบาท และกอใหเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจเปนจํานวน 139.51 ลานบาทซึ่งเปนผลของงบประมาณ
ที่ใชจายในการซื้อเครื่องจักขนาดเล็ก เชน เครื่องทําขนม เครื่องผนึกถุง เครื่องบด เปนตน เพื่อใชทุนแรงและ
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รองรับการผลิตที่อาจเพิ่มขึ้นในอนาคต และนอกจากนี้ยังใชจายในการซื้อวัสดุ อุปกรณ วัตถุดิบ ในการผลิต
และแปรรูป เชน การแปรรูปขาว การแปรรูปอาหารจากเนื้อหมู หรือการแปรรูปผลิตภัณฑจากกะลามะพราว 
เปนตน 

กิจกรรมการประมงไดรับงบประมาณจํานวน 1,019.98 ลานบาท และกอใหเกิดผลกระทบทาง
เศรษฐกิจเปนจํานวน 2,194.13 ลานบาทซึ่งเปนผลของงบประมาณที่ใชจายในการซื้อพันธุปลาตาง ๆ เชน   
ปลาดุก ปลานิล ปลาตะเพียน และปลาหมอเทศ และใชจายในการซื้อวัสดุอุปกรณในการจัดเตรียมสถานที่
เพาะเลี้ยง ทั้งบอดิน บอปูน กระชัง วงซีเมนต อีกทั้งใชจายในการซื้ออาหารปลา 

กิจกรรมการทําเกษตรแบบผสมผสาน ไดรับงบประมาณจํานวน 4.39 ลานบาท และกอใหเกิด
ผลกระทบทางเศรษฐกิจเปนจํานวน 9.65 ลานบาท ซึ่งเปนผลของงบประมาณที่ใชจายในการติดตั้งระบบ 
การใหน้ํา คาวัสดุอุปกรณในการจัดเตรียมสวนแบบผสมผสาน และใชจายในการซื้อพันธุพืชและพันธุสัตว 

 

ทั้งนี้ในชวงแรกของการเริ่มโครงการงบประมาณอาจจะยังไมสงผลกระทบทางเศรษฐกิจมากนัก 
แตหลังจากการดําเนินโครงการฯ แลวเสร็จ และจะมีการดําเนินการตอเนื่อง จะมีผลกระทบสืบเนื่องทาง
เศรษฐกิจเพิ่มขึ้นเปนเวลาหลายปจากกิจกรรมการผลิตพืช เลี้ยงปศุสัตว ประมง เกษตรผสมผสาน รวมทั้งมีการ
ซื้อขายผลผลิตทางการเกษตรมากขึ้นดวย (ภาคผนวก) 

ตารางท่ี 3.15 ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการดําเนินโครงการ 9101 ตามรอยเทาพอ ภายใตรมพระบารมี
เพื่อการฟนฟูอาชีพดานการเกษตรแกเกษตรกรผูประสบอุทกภัย ป 2560 

กิจกรรม 
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผลกระทบทางเศรษฐกิจ  
(ลานบาท) 

1) การผลิตพืช 264.49 555.94 
2) การเลี้ยงสัตว 547.80 1,265.59 
3) การผลิตอาหาร แปรรูปผลิตภัณฑ และผลิตภัณฑทางการเกษตร 56.98 139.51 
4) การประมง 1,019.98 2,194.13 
5) การทําเกษตรแบบผสมผสาน 4.39 9.65 

รวม 1,893.64  4,164.83 
ที่มา : ศูนยปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

3.4.6 การมีสวนรวมในการวางแผนการบริหารจัดการรวมกัน 

กลไกการบริหารโครงการกําหนดใหคณะกรรมการระดับชุมชนเปนชุดเดียวกับโครงการ 
เกษตรยั่งยืน 1 และในการดําเนินโครงการชุมชน เมื่อพิจารณาดานการมีสวนรวมในการวางแผนการบริหารจัดการ
รวมกันของคนในกลุม พบวา ทุกกลุมมีการบริหารจัดการรวมกัน โดยรอยละ 38.44 ของกลุมทั้งหมด สมาชิก     
มีสวนในการบริหารจัดการรวมกันทุกขั้นตอน ตั้งแตการวางแผนในการดําเนินงาน การซื้อปจจัยการผลิต การผลิต 
การหาตลาด การจัดจําหนาย และรอยละ 61.56 ดําเนินการรวมกันอยางนอย 1 ขั้นตอน (ภาพที่ 3.8)  
โดยกิจกรรมที่รวมกันดําเนินการมากที่สุด คือ การซื้อปจจัยการผลิต รองลงมาคือการวางแผนรวมกันเพื่อ
ดําเนินการในขั้นตอนตางๆ  



32 

 

 

ภาพที่ 3.8 รูปแบบการบริหารจัดการของกลุมเกษตรกร 
ที่มา : จากการสํารวจ 

นอกจากเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยจะมีอาหารสําหรับบริโภคในครัวเรือน และสรางรายไดระยะสั้น 
ไดรับการฟนฟูและสงเสริมอาชีพการเกษตรแลว ยังคาดหวังวาเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยจะไดรับการบมเพาะ
แนวคิดการบริหารจัดการรวมกันตั้งแตการวางแผนการผลิต การดําเนินงาน และการเชื่อมโยงการตลาด จึงได     
มีการกําหนดใหเกษตรกรดําเนินกิจกรรมในรูปแบบกลุม 

ทั้งนี้ ผูนําชุมชนและเกษตรกรรอยละ 60.43 เห็นวา โครงการสามารถชวยบมเพาะแนวคิด 
การบริหารจัดการในรูปแบบกลุมใหกับเกษตรกรไดในระดับมากถึงมากที่สุด รอยละ 29.12 เห็นวา สามารถ 
บมเพาะแนวคิดไดในระดับปานกลาง และรอยละ 10.45 เห็นวาสามารถบมเพาะแนวคิดการบริหารจัดการไดนอย
ถึงนอยที่สุด   ในภาพรวมโครงการสามารถบมเพาะแนวคิดการบริหารจัดการไดในระดับมาก คาคะแนนเฉลี่ย 
3.70 (ภาพที่ 3.9) 

  

ภาพที่ 3.9 ความคิดเห็นตอการบมเพาะแนวคิดการบริหารจัดการในรูปแบบกลุม 
ที่มา : จากการสํารวจ 

ดานการจําหนายผลผลิตในรูปแบบกลุม พบวา รอยละ 10.98 ของกลุมเกษตรกรจําหนายผลผลิต
ของสมาชิกในรูปแบบกลุม เชน กลุมผูเพาะเห็ด กลุมผูเลี้ยงไกไข กลุมแปรรูปขาวแตน กลุมเลี้ยงปลาดุก และ  
รอยละ 89.02 สมาชิกกลุมแตละรายแยกกันจําหนาย (ภาพที่ 3.10) หลังจากกลุมเกษตรกรไดรับรายไดจากการ
จําหนายผลผลิตแลว รอยละ 47.06 มีการนํารายไดไปหมุนเวียนเพื่อผลิตสินคาเดิม รวมถึงนําไปผลิตน้ําหมัก
ชีวภาพสําหรับสมาชิกกลุมตอไป และรอยละ 52.94 ไมไดนํารายไดไปหมุนเวียนเพื่อใชในกลุม (ภาพที่ 3.11) 

บริหารจัดการรวมกัน
ทุกขั้นตอน
38.44%

บริหารจัดการรวมกัน
อยางนอย 1 ขั้นตอน

61.56%

นอยที่สุด
1.80% นอย

8.65%

ปานกลาง
29.12%

มาก
38.88%

มากที่สุด
21.55%

คะแนนเฉลี่ย  
3.70 
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ภาพท่ี 3.10 การจําหนายผลผลิตของกลุมเกษตรกร          ภาพที่ 3.11 การนํารายไดไปหมุนเวียนในกลุม 
ที่มา : จากการสํารวจ                                                    ที่มา : จากการสํารวจ 

 

ดานระดับความรู ความเขาใจของเกษตรกร เกี่ยวกับการบริหารจัดการรวมกันในการวางแผน   
การผลิต การดําเนินงาน และการเชื่อมโยงการตลาด กอนเขารวมโครงการ พบวา เกษตรกรรอยละ 36.19  
มีความรูความเขาใจในระดับนอยถึงนอยที่สุด รอยละ 39.72  มีความรูความเขาใจระดับปานกลาง และรอยละ 
25.90 มีความเขาใจในระดับมากถึงมากที่สุด โดยรวมกอนเขารวมโครงการเกษตรกรมีความรูความเขาใจในระดับ      
ปานกลาง ที่คาคะแนนเฉลี่ย 2.81 และหลังจากเขารวมโครงการ เกษตรกรรอยละ 17.16 มีความรูความเขาใจ   
ในระดับนอยถึงนอยที่สุด รอยละ 42.71 เขาใจในระดับปานกลาง และรอยละ 40.13 มีความรูความเขาใจในระดับ
มากถึงมากที่สุด โดยภาพรวมหลังจากเขารวมโครงการ เกษตรกรมีความรูความเขาใจในระดับมาก ที่คาคะแนน
เฉลี่ย 3.24  ทั้งนี้ จากการดําเนินโครงการนับไดวาเกษตรกรมีความรูความเขาใจดานการบริหารจัดการรวมกัน   
ในการวางแผนการผลิต การดําเนินกิจกรรมและการเชื่อมโยงการตลาดเพิ่มขึ้นจากระดับปานกลางเปนระดับมาก 

สําหรับความสามารถในการถายทอดความรูหลังจากการเขารวมโครงการ พบวา เกษตรกรรอยละ 
25.88 สามารถนําความรูไปถายทอดตอไดในระดับนอยถึงนอยที่สุด รอยละ 41.35 สามารถถายทอดไดในระดับ
ปานกลาง และรอยละ 32.77 สามารถถายทอดไดในระดับมากถึงมากที่สุด โดยภาพรวมเกษตรกรสามารถ
ถายทอดความรูดานการบริหารจัดการไดในระดับปานกลาง ที่คาคะแนนเฉลี่ย 3.02 (ตารางที่ 3.16) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมกัน
จําหนาย
10.98%

แยกกัน
จําหนาย
89.02%

นํารายได
ของกลุมไป
หมุนเวียนใน

การผลิต
47.06%

ไมไดนํา
รายไดไป
หมุนเวียน
52.94%
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ตารางที่ 3.16 ระดับความรูความเขาใจของเกษตรกร ดานการบริหารจัดการรวมกันในการวางแผน      
การผลิต การดําเนินงาน และการเชื่อมโยงการตลาดกอนและหลังการเขารวมโครงการ 

รายการ 
ระดับความรูความเขาใจของเกษตรกร (รอยละ) 

คะแนนเฉลี่ย แปลผล 
นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

1) กอนเขารวมโครงการ 14.04 22.15 37.92 20.99 4.91 2.81 ปานกลาง 
การวางแผนการผลิต 0.06 19.51 28.71 42.06 9.67 3.42 มากที่สุด 
การผลิต 16.63 23.09 45.77 11.20 3.31 2.61 ปานกลาง 
การตลาด 25.17 23.79 39.06 10.14 1.84 2.40 นอย 

2) หลังเขารวมโครงการ 7.10 10.06 42.71 32.42 7.71 3.24 มาก 
การวางแผนการผลิต 4.63 10.22 44.95 32.67 7.54 3.28 ปานกลาง 
การผลิต 2.29 8.23 44.17 36.00 9.31 3.42 มากที่สุด 
การตลาด 14.46 11.75 38.94 28.57 6.28 3.00 ปานกลาง 

3) การนําไปถายทอดตอ 11.06 14.82 41.35 26.49 6.28 3.02 ปานกลาง 
การวางแผนการผลิต 11.28 12.99 43.50 26.27 5.95 3.03 ปานกลาง 
การผลิต 8.58 10.81 45.28 28.07 7.26 3.15 ปานกลาง 
การตลาด 16.37 13.13 41.47 23.66 5.38 2.89 ปานกลาง 

ที่มา : จากการสํารวจ 

3.4.7 ความยั่งยืนในการฟนฟูพ้ืนที่หลังนํ้าลด 
เกษตรกรที่เขารวมโครงการ รอยละ 48.95 เลือกดําเนินกิจกรรมเหมือนกับที่เคยดําเนินการ    

มากอน ในจํานวนนี้ รอยละ 88.82 คาดวาจะดําเนินกิจกรรมตอเนื่องจากอาชีพเดิม หรืออาชีพเสริมที่เคยทํามา
กอนแลว ทําใหมีอาหารบริโภคและสรางรายไดเสริมในครัวเรือน สําหรับเกษตรกรที่คาดวาจะไมดําเนินการตอ 
เนื่องจากไมมีเงินทุนหรือพันธุพืช พันธุสัตว ที่จะใชลงทุนในรอบการผลิตตอไป  และรอยละ 51.05 ดําเนิน
กิจกรรมตางจากที่เคยดําเนินการกอนเขารวมโครงการ ในจํานวนนี้ รอยละ 77.91 คาดวาจะดําเนินการตอ 
เนื่องจากการดําเนินกิจกรรมชวยใหประหยัดรายจายการบริโภคในครัวเรือน และมีรายไดเสริม ประกอบกับ
ไดรับอุปกรณในการดําเนินการ เชน อุปกรณการเลี้ยงจิ้งหรีด วงบอซีเมนตหรือบอพลาสติกสําหรับเลี้ยงปลา 
กรงไก พันธุไกไข รวมถึงไดรับประสบการณจากการเขารวมโครงการ ทําใหมีความรูในการดําเนินการตอ 
อยางไรก็ตาม เกษตรกรบางรายไดคํานึงถึงปจจัยอื่นประกอบดวย เชน เงินทุนของตนเอง แหลงน้ําสําหรับเลี้ยง
ปลา สําหรับเกษตรกรที่คาดวาจะไมดําเนินการตอ เนื่องจากไมมีเงินทุนสําหรับดําเนินการตอ ปจจัยการผลิต
ราคาสูง เชน อาหารไก อาหารปลา ซึ่งเมือพิจารณาในเบื้องตนแลวอาจไมคุมกับการลงทุนดวยตนเองตอไป 
(ตารางที่ 3.17) 
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ตารางท่ี 3.17 ประเภทกิจกรรมการเกษตรที่ดําเนินการกอนการเขารวมโครงการและการดําเนินตอเน่ือง
หลังจากสิ้นสุดโครงการ 

หนวย : รอยละ 

กิจกรรม 
เคยดําเนินการมากอน  ไมเคยดาํเนินการมากอน  เฉลี่ย  

ดําเนินการตอ ไมดําเนินการตอ รวม ดําเนินการตอ ไมดําเนินการตอ รวม ดําเนินการตอ ไมดําเนินการตอ รวม 

1) การผลิตพืช 93.30 6.70 100.00 86.25 13.75 100.00 89.70 10.30 100.00 
2) การเลี้ยงสัตว 86.93 13.07 100.00 75.00 25.00 100.00 80.84 19.16 100.00 
3) การผลิตอาหาร  
แปรรูปผลิตภัณฑ ฯ 

84.75 15.25 100.00 63.79 36.21 100.00 74.05 25.95 100.00 

4) การประมง 88.00 12.00 100.00 82.24 17.76 100.00 85.06 14.94 100.00 

เฉลี่ย 
88.82 11.18 100.00 77.91 22.09 100.00 83.25 16.75 100.00 

48.95  51.05 100.00    

ที่มา : จากการสํารวจ 

3.5 ทัศนคติและความพึงพอใจ 

1) ความคิดเห็นตอผลสมัฤทธิ์จากโครงการ 
โครงการ 9101 ตามรอยเทาพอภายใตรมพระบารมี เพื่อการฟนฟูอาชีพดานการเกษตรแกเกษตรกร 

ที่ประสบอุทกภัย ป 2560 มีวัตถุประสงคสําคัญคือ ฟนฟูและสงเสริมอาชีพเกษตร รวมถึงการบมเพาะแนวคิด
การบริหารจัดการในรูปแบบกลุม 

เจาหนาที่และผูนํากลุม/ชุมชน มีความเห็นวาโครงการสามารถฟนฟูและสงเสริมอาชีพเกษตร และ   
บมเพาะแนวคิดการบริหารจัดการในรูปแบบกลุมใหกับเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยในระดับมากที่คาคะแนน
เฉลี่ย 3.94 สําหรับเกษตรกรมีความเห็นวา โครงการสามารถสรางรายไดเสริมในระยะสั้นใหกับตนเอง และมี
อาหารบริโภค อันเปนการลดรายจายในครัวเรือน ในระดับมาก ที่คาคะแนนเฉลี่ย 3.83 และ 4.12 ตามลําดับ  
นอกจากนี้ยังบมเพาะแนวคิดการบริหารจัดการในรูปแบบกลุมในระดับมากเชนเดียวกัน ที่ระดับคาคะแนน 
เฉลี่ย 3.70 (ตารางที่ 3.18) 

ตารางท่ี 3.18 ระดับความคิดเห็นตอผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

ความคิดเห็น 

ระดับความคิดเหน็ คะแนน 

แปลผล 
นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

เฉลี่ย 

(เต็ม 5) 

1) เจาหนาที่และผูนํากลุม/ชุมชน 2.05 4.18 20.84 43.51 29.42 3.94 มาก 

การฟนฟูและสงเสริมอาชีพเกษตร 1.32 3.08 19.53 45.23 30.84 4.01 มาก 

การบมเพาะแนวคิดการบริหารจัดการ 2.79 5.28 22.14 41.78 28.01 3.87 มาก 

2) เกษตรกร 1.51 5.14 26.39 37.80 29.15 3.88 มาก 

การชวยใหมีรายไดเสริม 2.03 4.55 29.32 37.01 27.09 3.83 มาก 

การชวยใหมีอาหารบริโภคในครัวเรือน 0.73 2.27 20.21 38.25 38.54 4.12 มาก 

การบมเพาะแนวคิดการบริหารจัดการ 1.79 8.59 29.65 38.15 21.83 3.70 มาก 

เฉลี่ย 1.61 4.97 25.39 35.83 29.20 3.89 มาก 

ที่มา : จากการสํารวจ 
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2) ความพึงพอใจในภาพรวม 
ความพึงพอใจตอโครงการในภาพรวม ผูนํากลุม/ชุมชนและเกษตรกรที่รวมโครงการพึงพอใจในระดับ

มากที่สุด ที่คาคะแนนเฉลี่ย 4.28 ความเห็นที่พึงพอใจมากถึงมากที่สุด เนื่องจากไดรับประโยชนจริง มีอาหาร
สําหรับบริโภค และสามารถสรางรายไดเสริม สวนที่พึงพอใจนอยที่สุด เนื่องจากเห็นวางบประมาณตอครัวเรือน
นอยเกินไป ไมทราบราคาปจจัยการผลิตที่แทจริง คิดวาปจจัยการผลิตที่ไดรับราคาแพงเกินไป และบางชุมชน
ปจจัยการผลิตไมเปนไปตามที่ตกลง ซึ่งเกษตรกรเหลานี้จะมีจํานวนไมมากนัก (ตารางที่ 3.19) 

ตารางท่ี 3.19 ความพึงพอใจในภาพรวมของกลุมเปาหมาย 

กิจกรรม นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย 

แปลผล 
(เต็ม 5) 

1) ผูนํากลุม/ชุมชน 0.00 0.26 7.16 52.94 39.64 4.30 มากที่สุด 
2.) เกษตรกรที่เขารวมโครงการ 0.10 0.72 13.09 44.23 41.86 4.27 มากที่สุด 

เฉลี่ย 0.08 0.65 12.15 45.65 41.46 4.28 มากที่สุด 

ที่มา : จากการสํารวจ 

 



 

บทท่ี 4 

สรุปและขอเสนอแนะ 

4.1 สรุป 

โครงการ 9101 ตามรอยเทาพอ ภายใตรมพระบารมี เพื่อการฟนฟูอาชีพดานการเกษตร          
แกเกษตรกร ผูประสบอุทกภัย ป 2560 มีวัตถุประสงคเพื่อใหเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยมีอาหารบริโภค          
ในครัวเรือนหลังน้ําลด อันเปนการลดรายจายและสรางรายไดใหแกเกษตรกร และเพื่อฟนฟูและสงเสริมอาชีพ
ดานการเกษตรใหแกเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย โดยการสนับสนุนงบประมาณ ครัวเรือนละ 5,000 บาท ผาน
การเสนอโครงการในรูปแบบกลุมตามความตองการของเกษตรกร ภายใตกิจกรรมที่กําหนด 4 กิจกรรม ไดแก 
การปลูกพืชระยะสั้น การเลี้ยงสัตว การผลิตอาหาร แปรรูปผลผลิต และผลิตภัณฑทางการเกษตร โดยมี
หนวยงานที่เกี่ยวของรวมสนับสนุนการดําเนินการ ในพื้นที่เปาหมาย 35 จังหวัด สําหรับการประเมินผล
โครงการฯ ในครั้งนี้ เพื่อใหทราบถึงผลลัพธเบื้องตนตามวัตถุประสงคของโครงการ การรับรูรับทราบ และความ
พึงพอใจตอการดําเนินการในภาพรวม สรุปสาระสําคัญของการประเมินผล ดังนี้ 

4.1.1 ผลที่ไดจากการประเมินผล 

เกษตรกรไดรับการสนับสนุนปจจัยการผลิต ครัวเรือนละไมเกิน 5,000 บาท โดยรวมกันซื้อปจจัย
การผลิตในรูปแบบกลุม หลังจากไดรับผลผลิตจากการดําเนินกิจกรรมโครงการแลวเกษตรกรไดนําผลผลิต   
สวนใหญไปบริโภคและจําหนายภายในชุมชน คิดเปนรอยละ 48.04 และรอยละ 35.23 ตามลําดับ ที่เหลือ
จําหนายภายนอกชุมชน แจกจายและนําไปใชประโยชนอื่นๆ เชน การเก็บเมล็ดไวสําหรับทําพันธุในการ
เพาะปลูกรอบถัดไป  

เกษตรกรที่เขารวมโครงการรอยละ 48.50 สามารถลดรายจายจากการนําผลผลิตที่ไดจากโครงการ
มาบริโภคในครัวเรือน ถึงเดือนมีนาคม 2561 ลดรายจายในการซื้ออาหารไดคิดเปนมูลคาเฉลี่ย 936.12 บาท
ตอครัวเรือน โดยเกษตรกรที่ดําเนินกิจกรรมการผลิตอาหาร แปรรูปผลิตภัณฑ และผลิตภัณฑทางการเกษตร 
สามารถลดรายจายดานอาหารไดมากที่สุด 

เกษตรกรที่เขารวมโครงการรอยละ 37.34 สามารถสรางรายไดจากการจําหนายผลผลิตที่ไดจาก
การดําเนินกิจกรรมโครงการ ถึงเดือนมีนาคม 2561 คิดเปนมูลคาเฉลี่ย 2,481.02 บาทตอครัวเรือน โดย
เกษตรกรที่ดําเนินกิจกรรมการผลิตพืชอายุสั้นสามารถสรางรายไดจากการจําหนายผลผลิตไดมากที่สุด คิดเปน
มูลคาเฉลี่ย 7,281.78 บาทตอครัวเรือน ทั้งนี้ เนื่องจากชวงเวลาดําเนินโครงการเปนชวงเวลาที่เหมาะสมกับ
การเพาะปลูกพืชผัก ทําใหเกษตรกรไดรับผลผลิตดี และสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไดเกือบหมดแลว  

มูลคาผลผลิตที่เกษตรกรไดรับจากการสนับสนุนปจจัยการผลิต พบวา กิจกรรมการผลิตพืช มีมูลคา
ผลผลิตเฉลี่ย 8,809.12 บาทตอครัวเรือน กิจกรรมการเลี้ยงสัตว มูลคาผลผลิตเฉลี่ย 1,887.57 บาทตอ
ครัวเรือน กิจกรรมการผลิตอาหาร แปรรูปผลิตภัณฑ และผลิตภัณฑทางการเกษตร มูลคาเฉลี่ย 4,429.74 บาท
ตอราย กิจกรรมประมง มีมูลคาเฉลี่ย 2,058.85 บาทตอราย เฉลี่ยในภาพรวม 3,702.49 บาทตอครัวเรือน  

การบมเพาะแนวคิดในการบริหารจัดการรวมกัน พบวา กอนเขารวมโครงการ เกษตรกรมีความรูใน
การวางแผนการดําเนินโครงการรวมกันเปนกลุมในระดับปานกลาง และหลังจากเขารวมโครงการเกษตรกรมี
ความรูในการดําเนินการเปนกลุมเพิ่มมากขึ้นเปนระดับมาก โดยเฉพาะดานการผลิตและการตลาด กลาวไดวา
รูปแบบการดําเนินโครงการ 9101 ตามรอยเทาพอ ภายใตรมพระบารมี เพื่อการฟนฟูอาชีพดานการเกษตรแก
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เกษตรกรผูประสบอุทกภัย ป 2560  ชวยบมเพาะใหเกษตรกรไดแนวคิดในการดําเนินงานรวมกันเปนกลุมได
ระดับหนึ่ง 

ความยั่งยืนในการฟนฟูพื้นที่หลังน้ําลด ในการดําเนินกิจกรรมของเกษตรกรที่เขารวมโครงการ 
เกษตรกรรอยละ 48.95 ของผูที่เขารวมโครงการทั้งหมดดําเนินการกิจกรรมประเภทการเกษตรที่เกษตรกรทํา
อยูเดิม และ รอยละ 51.05 แตกตางจากเดิม โดยสวนใหญแลวเกษตรกรเลือกที่จะดําเนินการกิจกรรมดังกลาวตอ 
เนื่องจากไดรับความรู ประสบการณในการดําเนินการ พรอมทั้งไดรับวัสดุอุปกรณจากการเขารวมโครงการ 
แสดงใหเห็นถึงความยั่งยืนในการฟนฟูอาชีพและพื้นที่หลังจากประสบอุทกภัย  

ผลกระทบทางเศรษฐกิจ พบวา งบประมาณ 1,893.64 ลานบาท จากการดําเนินโครงการ ไดแก 
โครงการการผลิตพืชอายุสั้น การเลี้ยงสัตว การผลิตอาหาร แปรรูปผลผลิต และผลิตภัณฑทางการเกษตร    
การประมง และการทําเกษตรแบบผสมผสาน จะกอใหเกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจจํานวน 4,164.83 
ลานบาท หรือคิดเปน 2.2 เทาของงบประมาณรวมโดยเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเกิดจากการหมุนเวียน
ของเงินที่เปนคาใชจายวัสดุและอุปกรณตาง ๆ เกิดขึ้นทั้งภายในและนอกชุมชน ทําใหมีการหมุนเวียนเงินตอ
เศรษฐกิจชุมชน ตอชุมชนมากข้ึน แตในชวงแรกของการเริ่มโครงการงบประมาณอาจจะยังไมสงผลกระทบทาง
เศรษฐกิจมากนัก แตหลังจากการดําเนินโครงการฯ แลวเสร็จ จะมีผลกระทบสืบเนื่องทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นเปน
เวลาหลายปจากกิจกรรมการปลูกพืช เลี้ยงปศุสัตว ประมง เกษตรผสมผสาน รวมทั้งมีการซื้อขายผลผลิตทาง
การเกษตรมากขึ้นดวย 

ผูมีสวนเกี่ยวของกับโครงการสวนใหญมีความพึงพอใจ สําหรับเจาหนาที่ เห็นวา เปนโครงการที่ตรง
ตอความตองการของเกษตรกร เนื่องจากไดเปดโอกาสใหเกษตรกรเปนผูเสนอกิจกรรมที่ตองการดําเนินการเอง
โดยผานการเสนอโครงการของกลุม และเกษตรกรมีความพึงพอใจตอโครงการเนื่องจากเปนโครงการที่เห็น
ประโยชนเปนรูปธรรม สามารถชวยใหเกษตรกรมีอาหารบริโภค มีรายไดเสริม สามารถบรรเทาผลกระทบจาก
อุทกภัยไดในระดับหนึ่ง  

4.1.2 ขอคนพบจากการประเมินผล 

1) เกษตรกรสวนใหญมีความพึงพอใจตอโครงการในระดับมากถึงมากที่สุด เนื่องจากตรงตาม
ความตองการของตนเอง ไดรับประโยชนจริงจากการลดรายจาย และสรางรายไดเสริม อีกทั้งเปนการเพิ่ม
ประสบการณในการทําอาชีพเกษตร  

2) ข้ันตอนการดําเนินโครงการคอนขางเรงรัด ทั้งการเตรียมการประชาสัมพันธ การสรางความ
เขาใจแกผูที่เกี่ยวของทุกระดับ ทําใหการชี้แจงโครงการไมละเอียด เจาหนาที่ตองศึกษาเองเพิ่มเติมในภายหลัง 
รวมถึงบางพื้นที่ไมมีการประชุมชี้แจงหนวยงานที่ เกี่ยวของ และประเด็นรายละเอียดตางๆ ที่ เกิดจาก          
การปฏิบัติงานไมสามารถบรรจุไวในคูมือการดําเนินการไดแตแรก ทําใหตองพิจารณาแกไขปญหาพื้นที่ 
นอกจากนั้น เกษตรกรบางกลุมขาดความเขาใจอยางถองแทในหลักการของโครงการ 

3) ระยะเวลาการจัดทําขอเสนอโครงการที่จํากัด ชุมชนไมมีเวลาตรวจทานอยางละเอียด ทําให
เกิดขอผิดพลาด เชน บางชุมชนเสนอราคากลางปจจัยการผลิต ตามที่เจาหนาที่สํานักงานเกษตรอําเภอให
คําแนะนํา แตเมื่อพิจารณาในภาพรวมระดับอําเภอ/จังหวัดแลว มีราคาสูงเกินไป ทําใหตองปรับแกไข
รายละเอียดโครงการ ซึ่งตองใชระยะเวลาเพิ่มเติม เปนตน 

4) งบประมาณที่เกษตรกรไดรับเปนการสงเสริมอาชีพทางเลือกระยะสั้น การเลือกดําเนินงาน 
บางกิจกรรมของกลุม ไมสามารถซื้อปจจัยการผลิตไดเพียงพอตอการดําเนินกิจกรรมตลอดโครงการ 
นอกจากนั้น เกษตรกรบางกลุมไมรอการจัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินกิจกรรมที่เสนอ เชน กิจกรรมแปรรูปขาว 
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เกษตรกรบางรายตองการใชจายเงิน ประกอบกับไดรับราคาขาวสูงในชวงดังกลาว จึงจําหนายขาวเปลือกหมด
กอนที่จะดําเนินกิจกรรมแปรรูป เปนตน 

5) การจัดหาปจจัยการผลิตกําหนดใหแลวเสร็จภายใน 15 วัน หลังจากไดรับเงิน ซึ่งเปน
ระยะเวลาอันสั้น ทําใหเกิดความตองการปจจัยการผลิตชนิดเดียวกันในปริมาณมาก สงผลใหปจจัยการผลิต   
ในพื้นที่ไมเพียงพอ และมีราคาสูง ตองหาซื้อปจจัยการผลิตจากตางชุมชน อําเภอ จังหวัดอื่นๆ รวมถึง ผูผลิต 
ไมสามารถสงมอบปจจัยการผลิตไดอยางเพียงพอ หรือตรงเวลา เกิดความลาชา ทําใหการดําเนินกิจกรรม     
ไมเปนไปตามแผน รวมทั้ง ชวงเวลาที่จัดหาปจจัยการผลิตตามโครงการ สภาพอากาศหนาว ความแข็งแรงและ
ความตานทานโรคในสัตวบางชนิดลดลง ประกอบกับการจัดสงปจจัยการผลิตไมถูกตองตามหลักวิชาการ ทําให
กิจกรรมประเภทเลี้ยงสัตวและประมงไดรับผลกระทบ เชน พันธุปลาที่ เกษตรกรไดรับตายบางสวน             
ไกมีความเครียด ออนแอ และภูมิคุมกันโรคลดลง ทําใหไกตายไปบางสวน เปนตน 

6) การดําเนินกิจกรรมบางประเภทไมสอดคลองกับฤดูกาล เชน การเลี้ยงปลาดุกในบอซีเมนต  
ซึ่งประสบกับภาวะอากาศหนาวจัด ปลาไมสามารถปรับตัวเขากับสภาพอากาศได กินอาหารนอยลง           
ความตานทานโรคต่ํา ไมแข็งแรง สําหรับกิจกรรมการเพาะเห็ดในภาคเหนือ พบวาชวงเดือนพฤศจิกายน - 
ธันวาคม 2560 ยังคงมีฝนตก ดินชื้นเกินไปและฟางเนาไมสามารถเพาะเห็ดได ทําใหเกษตรกรตองจัดหาทุน
ตนเองซื้อฟางเพิ่มเติม 

7) ขาดตลาดรองรับผลผลิต เนื่องจากภายในชุมชนทํากิจกรรมเหมือนกัน ผลผลิตที่ไดจึง
เหมือนกัน และมีปริมาณมากเกินความตองการบริโภคในครัวเรือน ตองหาแหลงจําหนายนอกชุมชนแต
เกษตรกรตองมีคาใชจายและไมมีเวลาเดินทางไปจําหนายผลผลิตดวยตนเอง การรวมกลุมขายผลผลิตมี
คอนขางนอย  

8) เกษตรกรบางรายไมไดดําเนินโครงการตามที่ตนเองตองการ เนื่องจากมีความตองการไมตรง
กับความตองการของคนสวนใหญในกลุม/ชุมชน เกษตรกรบางรายรับปจจัยการผลิต แตไมไดนําไปดําเนินการ
จริง เพียงแคเขารวมโครงการเพื่อไมใหเสียสิทธของตนเองเทานั้น 

9) เกษตรกรที่รวมโครงการ เปนกลุมเฉพาะกิจที่รวมตัวกันเพื่อดําเนินโครงการ และจัดหาปจจัย
การผลิตในรูปแบบกลุมตามเงื่อนไขโครงการ สวนใหญไมมีความรู หรือประสบการณดานการทําบัญชี        
การจัดทําทะเบียนคุม การรับ-จายเงินตามโครงการ ทําใหมีปญหาในการจัดทําบัญชีกลุม 

4.2 ขอเสนอแนะ   

4.2.1 ขอเสนอแนะสําหรับหนวยงานปฏิบัติ 

1) เพิ่มการประชาสัมพันธโครงการในพื้นที่ใหมากขึ้น ปรับระยะเวลาการดําเนินงานใหเหมาะสม 
และยืดหยุนได โดยคํานึงถึงความเปนไปไดในการปฏิบัติงานระดับพื้นที่ เพื่อใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของและ
เกษตรกรสามารถเขาใจรายละเอียดการดําเนินงานมากขึ้น 

2) ขยายระยะเวลาและเพิ่มโอกาสชุมชนในการศึกษาและจัดทํารายละเอียดขอเสนอโครงการ       
ใหมากขึ้น โดยมีเจาหนาที่สํานักงานเกษตรอําเภอ ปศุสัตว และประมง ชวยใหคําแนะนําในการจัดทําขอเสนอ
โครงการอยางใกลชิด เพื่อใหผูที่เกี่ยวของในระดับชุมชน และเกษตรกร มีความเขาใจในเงื่อนไข รายละเอียด
ของโครงการ มีเวลาคิด ตัดสินใจเลือกกิจกรรมที่ตองการและจัดทําขอเสนอโครงการไดอยางละเอียดรอบคอบ  

3) สรางสื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการและเผยแพรใหผูเกี่ยวของทุกฝายเขาถึงและเรียนรู โดยมี
ตัวอยางการดําเนินกิจกรรมโครงการประกอบ เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกันอยางแทจริง ลดขอผิดพลาด      
ในการเสนอโครงการ การดําเนินโครงการ  
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4) ควรยืดหยุนระยะเวลาในการจัดหาปจจัยการผลิต เนื่องจาก มีขอกําหนด/คุณสมบัติของปจจัย
การผลิตที่จัดหา ซึ่งปจจัยการผลิตบางชนิดไมสามารถผลิตไดทันกับขอกําหนดที่ตั้งไว 

5) ควรมีเงื่อนไขใหเกษตรกรสามารถปรับชนิดพืช/สัตว ในกิจกรรมโครงการของชุมชนใหสอดคลอง
กับชวงเวลาและสภาพอากาศที่เหมาะสมกับการผลิต 

6) เจาหนาที่ที่เกี่ยวของควรประสานจัดหาตลาดรองรับผลผลิตของเกษตรกร เชน โรงเรียน 
โรงพยาบาล เพื่อจําหนายผลผลิต จับคู/สรางเครือขายกับกลุมแปรรูป เชน กลุมผลิตปลา จับคูกับกลุมแปรรูป
ปลา เปนตน 

7) กอนการเบิกจายเงินของกลุม ควรจัดชวงเวลาการดําเนินงานโครงการใหสํานักงานตรวจบัญชี
สหกรณจังหวัด ช้ีแจงการจัดทําบัญชีแกกลุม/ชุมชน ดวย 

4.2.2 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1) ควรมีราคากลางปจจัยการผลิตที่ทันสมัย ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ เพื่อให
สามารถนํามาใชไดทันทีเมื่อมีโครงการที่ตองจัดหาปจจัยการผลิต  

2) กําหนดมาตรการสําหรับควบคุมกลุมหรือเกษตรกรที่ดําเนินการไมตอเนื่องหรือไมเปนไปตามแผนที่
กําหนด เชน การตัดสิทธิ์การเขารวมโครงการที่มีลักษณะใกลเคียงกัน เพื่อใหกลุม/เกษตรกรดําเนินการอยาง     
เต็มประสิทธิภาพ ฯลฯ  

3) โครงการในลักษณะการสงเสริมการผลิตเพื่อใหเกิดการพัฒนาตอเนื่อง จําเปนตองกําหนด
ระยะเวลาโครงการมากกวา 6 เดือน และหากเปนโครงการเรงดวนควรใชกลุม/สถาบันเกษตรกรที่เคยมี
ประสบการณในการรวมดําเนินงานโครงการภาครัฐ เชน ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล เปนตน 
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การวิเคราะหผลกระทบทางเศรษฐกิจของโครงการ 9101 ตามรอยเทาพอ ภายใตรมพระบารม ี

เพือ่การฟนฟูอาชพีดานการเกษตรแกเกษตรกรผูประสบอุทกภัย ป 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

การวิเคราะหผลกระทบทางเศรษฐกิจของโครงการ 9101 ตามรอยเทาพอ ภายใตรมพระบารม ี

เพื่อการฟนฟูอาชีพดานการเกษตรแกเกษตรกรผูประสบอุทกภัย ป 2560 

สวนวิเคราะหและพฒันานวัตกรรมทางวิชาการเศรษฐกิจการเกษตร 

ศูนยปฏิบัติการเศรษฐกจิการเกษตร 

1. ความเปนมา 

คณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 มีมติอนุมัติในหลักการใหกระทรวงเกษตร
และสหกรณดําเนินโครงการ 9101 ตามรอยเทาพอ ภายใตรมพระบารมี เพื่อใหเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยมี
อาหารบริโภคในครัวเรือนหลังน้ําลด อันเปนการลดรายจาย และสรางรายไดใหแกเกษตรกร รวมถึงการฟนฟู
อาชีพดานการเกษตรแกเกษตรกรผูประสบอุทกภัย ป 2560 โดยมีเปาหมายชุมชนตามโครงการ 9101       
ตามรอยเทาพอภายใตรมพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอยางยั่งยืน ที่ประสบอุทกภัยจากพายุเซินกาและ
ตาลัส ในชวงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2560 จํานวน 43 จังหวัด 

2. วัตถุประสงคของโครงการ 

2.1 เพื่อใหเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยมีอาหารบริโภคในครัวเรือนหลังน้ําลด อันเปนการลดรายจาย 
และสรางรายไดใหแกเกษตรกร 

2.2 เพื่อฟนฟูและสงเสริมอาชีพดานการเกษตรใหแกเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย 

3. เปาหมายและงบประมาณโครงการ 

3.1 เปาหมาย 

พื้นที่ดําเนินการในชุมชน ตามโครงการ 9101 ตามรอยเทาพอภายใตรมพระบารมี เพื่อการพัฒนาการ
เกษตรอยางยั่งยืน (มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560) ที่ประสบอุทกภัยจากพายุเซินกาและตาลัส 
ในชวงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2560 ที่ผานการรับรองจากคณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัย
พิบัติอําเภอ (ก.ช.ภ.อ.) จํานวน 35 จังหวัด จํานวน 418,675 ครัวเรือน [ปรับจากเปาหมายเดิม 43 จังหวัด 
เนื่องจากมีจังหวัดที่ไมไดรับผลกระทบ 7 จังหวัด (ลําปาง แมฮองสอน ตาก สระบุรี ชลบุรี ตรังและสตูล) และ 
1 จังหวัดที่เกษตรกรไมประสงคเขารวมโครงการ (เชียงใหม) 

3.2 งบประมาณ รวม 2,295 ลานบาท 

1) งบประมาณสนับสนุนครัวเรือนเกษตรกร ในการดําเนินกิจกรรมของโครงการ 2,250 ลานบาท 
(450,000 ครัวเรือน ครัวเรือนละ 5,000 บาท) รายการเงินสํารองกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ประเภทเงินอุดหนุน
ทั่วไป 

2) งบสําหรับดําเนินงาน สําหรับการประชุม/ชี้แจง สัมมนา รับฟงความคิดเห็น การทําความเขาใจ  
การอบรมและคาตอบแทน คาใชจายในการบริหารงาน การติดตามใหคําปรึกษาแนะนําประเมินผล และ
ประชาสัมพันธ 45 ลานบาท 
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ตารางผนวกที่ 1 งบประมาณโครงการ 9101 จําแนกตามประเภทโครงการ 

ประเภทโครงการ 
จํานวนโครงการ 

(โครงการ) 

จํานวนเกษตรกร 

(ครัวเรือน) 

งบประมาณ 

(ลานบาท) 

1. การผลิตพืชอายุสั้น 1,006 52,905 264.49 

2. การเลี้ยงสัตว 1,491 109,572 547.80 

3. การผลิตอาหาร แปรรูปผลผลิต 
และผลิตภัณฑทางการเกษตร 

250 11,396 56.98 

4. การประมง 2,583 203,954 1,019.98 

5. การทําเกษตรแบบผสมผสาน 6 878 4.39 

รวม 5,336 378,705 1,893.64 

ที่มา : กรมสงเสริมการเกษตร ขอมูล ณ 28 พฤษภาคม 2561 

 หากพิจารณางบประมาณของแตละโครงการ พบวา โครงการประเภทที่ 4 การประมง ใชงบประมาณ
มากที่สุด รอยละ 53.86 ของงบประมาณรวม รองลงมา ไดแก ประเภทที่ 2 การเลี้ยงสัตว และประเภทที่ 1 
การผลิตพืช ซึ่งใชงบประมาณรอยละ 28.93 และ 13.97 ตามลําดับ (ภาพที่ 1)       

ภาพที ่1 สัดสวนงบประมาณรวม 

 

ที่มา : จากการคํานวณโดยศูนยปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

4. วิธีการศึกษา 

4.1 กําหนดโครงสรางกิจกรรมการผลิต และโครงสรางการบริโภคของครัวเรือน 

 4.2 ใชตารางปจจัยการผลิตและผลผลิต (IO Table) ป 2553 ขนาด 180x180 สาขาการผลิต  
โดยแบบจําลองปจจัยการผลิตและผลผลิต (IO Table) สามารถนําไปประยุกตใชสําหรับการวิเคราะหปญหา
เศรษฐกิจไดหลากหลาย เชน การวิเคราะหผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการลงทุนในโครงการพัฒนาเศรษฐกิจ
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ดานตาง ๆ นอกจากนี้ยังชวยในการวางนโยบายดานเศรษฐกิจในระดับประเทศเพื่อกระตุนเศรษฐกิจในระดับ
ทองถิ่น และกอใหเกิดกระแสเงินหมุนเวียนในชุมชน 

 4.3 วัดผลกระทบทางตรงและผลกระทบทางออมของโครงการทั้ง 5 โครงการ ไดแก 1) โครงการการ
ผลิตพืชอายุสั้น 2) โครงการการเลี้ยงสัตว 3) โครงการการผลิตอาหาร แปรรูปผลผลิต และผลิตภัณฑทางการ
เกษตร    4) โครงการการประมง และ 5) โครงการการทําเกษตรแบบผสมผสานจากคาสัมประสิทธิ์ปจจัยการ
ผลิตโดยตรงและโดยออม (Direct and indirect coefficients) ซึ่งคํานวณมาจากเมทริกซคาสัมประสิทธิ์
เทคนิคการผลิต (Technical coefficient matrix) โดยผานการอินเวิรทเมทริกซ (Matrix Inversion) ของคา
สัมประสิทธิ์ปจจัยการผลิตทางตรงปจจัยการผลิตทางทางออมและปจจัยที่ถูกชักนํา (I-AH)

-1 

 4.4 ประเมินคาผลกระทบทางเศรษฐกิจดวยคาตัวทวีคูณ (Multiplier Analysis) 

 
ภาพที่ 2 วิธีการศึกษา 

ที่มา : ศูนยปฏิบัติการเศรษฐกจิการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

5. สรุปผลการวิเคราะห 

 5.1 โครงการการผลิตพืชอายุสั้นไดรับงบประมาณจํานวน 264.49 ลานบาท และกอใหเกิดผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจเปนจํานวน 555.94 ลานบาท ซึ่งเปนผลของงบประมาณที่ใชจายในการซื้อเมล็ดพันธุพืช สารปรับ
สภาพดิน ปุย ฟางกอนเพื่อคลุมดิน รวมทั้งการจัดทําระบบการใหน้ําในการปลูกพืชดวย 

5.2 โครงการการเลี้ยงสัตวไดรับงบประมาณจํานวน 547.80 ลานบาท และกอใหเกิดผลกระทบทาง
เศรษฐกิจเปนจํานวน 1,265.59 ลานบาท ซึ่งเปนผลของงบประมาณที่ใชจายในการซื้อพันธุสัตว ไดแก ดวง
มะพราว ไก สุกร และเปด และคาใชจายในการซื้ออาหารสัตว วิตามิน รวมถึงอุปกรณในการใหอาหารดวย 

5.3 โครงการการผลิตอาหาร แปรรูปผลผลิต และผลิตภัณฑทางการเกษตรไดรับงบประมาณ
จํานวน 56.98 ลานบาท และกอใหเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจเปนจํานวน 139.51 ลานบาทซึ่งเปนผลของ
งบประมาณที่ใชจายในการซื้อเครื่องจักขนาดเล็ก เชน เครื่องทําขนม เครื่องผนึกถุง เครื่องบด เปนตน เพื่อใช
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ทุนแรงและรองรับการผลิตที่อาจเพิ่มขึ้นในอนาคต และนอกจากนี้ยังใชจายในการซื้อวัสดุ อุปกรณ วัตถุดิบ ใน
การผลิตและแปรรูป เชน การแปรรูปขาว การแปรรูปอาหารจากเนื้อหมู หรือการแปรรูปผลิตภัณฑจาก
กะลามะพราว เปนตน 

5.4 โครงการการประมงไดรับงบประมาณจํานวน 1,019.98 ลานบาท และกอใหเกิดผลกระทบทาง
เศรษฐกิจเปนจํานวน 2,194.13 ลานบาทซึ่งเปนผลของงบประมาณที่ใชจายในการซื้อพันธุปลาตาง ๆ เชน ปลา
ดุก ปลานิล ปลาตะเพียน และปลาหมอเทศ และใชจายในการซื้อวัสดุอุปกรณในการจัดเตรียมสถานที่
เพาะเลี้ยง ทั้งบอดิน บอปูน กระชัง วงซีเมนตอีกทั้งใชจายในการซื้ออาหารปลา 

5.5 โครงการการทําเกษตรแบบผสมผสาน ไดรับงบประมาณจํานวน 4.39 ลานบาท และกอใหเกิด
ผลกระทบทางเศรษฐกิจเปนจํานวน 9.65 ลานบาทซึ่งเปนผลของงบประมาณที่ใชจายในการติดตั้งระบบการให
น้ํา คาวัสดุอุปกรณในการจัดเตรียมสวนแบบผสมผสาน และใชจายในการซื้อพันธุพืชและพันธุสัตว 

ตารางผนวกที่ 2 ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการดําเนินการของโครงการ 9101 

โครงการ 
งบประมาณ 

(ลานบาท) 

ผลกระทบทางเศรษฐกิจ  

(ลานบาท) 

1. การผลิตพืชอายุสั้น 264.49 555.94 

2. การเลี้ยงสัตว 547.80 1,265.59 

3. การผลิตอาหาร แปรรูปผลผลิต และ
ผลิตภัณฑทางการเกษตร 

56.98 139.51 

4. การประมง 1,019.98 2,194.13 

5. การทําเกษตรแบบผสมผสาน 4.39 9.65 

รวม 1,893.64  4,164.83 

ที่มา : ศูนยปฏิบัติการเศรษฐกจิการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

ทั้งนี้ งบประมาณที่ กษ. ไดรับทั้งสิ้น 1,893.64 ลานบาท จากโครงการ 9101 ไดแก โครงการการผลิตพืช   
อายุสั้น การเลี้ยงสัตว การผลิตอาหาร แปรรูปผลผลิต และผลิตภัณฑทางการเกษตร การประมง และการทําเกษตร
แบบผสมผสาน จะกอใหเกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจจํานวน 4,164.83 ลานบาทหรือคิดเปน 2.2 เทา 
ของงบประมาณรวมโดยเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเกิดจากการหมุนเวียนของเงินที่เปนคาใชจายวัสดุและ
อุปกรณตาง ๆ เกิดขึ้นทั้งภายในและนอกชุมชน ทําใหมีการหมุนเวียนเงินตอเศรษฐกิจชุมชนตอชุมชนมากขึ้น แต
ในชวงแรกของการเริ่มโครงการงบประมาณอาจจะยังไมสงผลกระทบทางเศรษฐกิจมากนัก แตหลังจากมีการดําเนิน
โครงการฯ แลวเสร็จ จะมีผลกระทบสืบเนื่องทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นเปนเวลาหลายปจากกิจกรรมการปลูกพืช ปศุสัตว 
ประมง ทําเกษตรแบบผสมผสาน รวมทั้งมีการซื้อขายผลผลิตทางการเกษตรมากขึ้นดวย 
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ภาคผนวก ข 
ประมวลภาพการดําเนินกิจกรรม 
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ภาพผนวกที่ 2.1 กิจกรรมการผลิตพืชอายสุั้น (ถั่วฝกยาว) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพผนวกที่ 2.2 กิจกรรมการผลิตพืชอายสุั้น (มันเทศ) 
  

ภาพผนวกที่ 2.3 กิจกรรมการเลี้ยงสัตว (ไกไข) นําไกที่ไดรับ เลี้ยงรวมกับไกที่มีอยูเดิม และไดรับผลผลิตแลว 
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ภาพผนวกที่ 2.4 กิจกรรมการเลี้ยงสัตว (จิง้หรีด)  

ภาพผนวกที่ 2.6 กิจกรรมการประมง (การเลี้ยงปลาในกระชังและปลาดุก)  

ภาพผนวกที่ 2.5 กิจกรรมการผลิตอาหาร แปรรปูผลิตภัณฑ และผลิตภัณฑทางการเกษตร (ผายอมคราม 
ปลารา) 
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ภาพผนวกที่ 2.7 เกษตรกรที่เขารวมโครงการไดรับวัสดอุุปกรณ ปจจัยการผลิต ทีส่ามารถใชประโยชน
ตอเนื่องไดหลังจากสิ้นสุดโครงการแลว 
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ภาพผนวกที่ 2.8 สํานักงานเศรษฐกจิการเกษตรลงพื้นที่ สัมภาษณขอมูลการดําเนินงานโครงการ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนยประเมินผล 
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 


