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(ข) 

บทสรุปผู้บริหาร 
 

การประเมินผลโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผล
การด าเนินงาน ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการด าเนินงานโครงการ
ที่คล้ายคลึงกัน ด าเนินโครงการโดยกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งได้จัดท าขึ้นเพ่ือส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ให้แพร่หลาย
สู่เกษตรกรให้มีรายได้และมีความยั่งยืนในการประกอบอาชีพตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ส่งเสริมการรวมกลุ่มให้เกิดความเข้มแข็ง มีความมั่นคงทางด้านอาหารอย่างเพียงพอ และยั่งยืน  ส่งเสริมและ
สนับสนุนการบูรณาการองค์ความรู้ ตลาดและเชื่อมโยงกับงานโครงการต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมการเกษตร และ
หน่วยงานภายนอก มีเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ 8,820 ราย ในพื้นที่ 77 จังหวัด เบิกจ่ายงบประมาณ 
25,000,000 บาท ครบตามเป้าหมาย โดยเป็นการประเมินผลแบบมีส่วนร่วมระหว่าง ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
กับกรมส่งเสริมการเกษตร 

 

ผลการประเมิน พบว่า มีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 8,820 ราย พ้ืนที่ 73 จังหวัด (จากเป้าหมาย 
77 จังหวัด) เมื่อพิจารณาพื้นที่ด าเนินการพบว่าน้อยกว่าเป้าหมาย เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ที่มีคุณสมบัติ
ตามโครงการได้สมัครเข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง) 
ปี 2560 เกษตรกรที่เหลือไม่มีคุณสมบัติตามที่โครงการก าหนด จึงได้มีการโอนเป้าหมายและงบประมาณ
ให้จังหวัดที่มีเกษตรกรที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข บริหารโครงการโดยกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร 
กรมส่งเสริมการเกษตร มีการจัดประชุมชี้แจงโครงการระดับเขต มีการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเบื้องต้น
ให้ตามความต้องการ แก่เกษตรกรทุกรายมูลค่า 2,100 บาทต่อครัวเรือน เกษตรกรมากกว่าร้อยละ 93 คิดว่า
ปัจจัยการผลิตที่ได้รับจากโครงการตรงตามความต้องการ ช่วงเวลาที่ได้รับการสนับสนุนมีความเหมาะสม 
คุณภาพของปัจจัยการผลิตที่ได้รับมีคุณภาพ สัดส่วนการจัดสรรการใช้ประโยชน์ พบว่า เมื่อเปรียบเทียบ
สัดส่วนการใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่ เกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนโดยการเพ่ิมพ้ืนที่แหล่งน้ าส าหรับการท าเกษตร 
เพ่ิมพ้ืนที่ปลูกพืช และเลี้ยงสัตว์เพ่ือการบริโภคในครัวเรือน ในส่วนนาข้าวมีพ้ืนที่ลดลง เนื่องจากมีการปลูกพืช
ชนิดอื่น ๆ ที่หลากหลายทดแทนข้าว  

 

ด้านส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืนให้แพร่หลายสู่เกษตรกร เพื่อให้มีรายได้
และมีความยั่งยืน พบว่า เกษตรกรร้อยละ 71.87 มีการเผยแพร่ขยายผลองค์ความรู้เกี่ยวกับการท าเกษตรทฤษฎีใหม่
ให้กับเกษตรกรรายอ่ืนเฉลี่ย 10 รายต่อคน เกษตรกรร้อยละ 78.92 มีค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเท่าเดิม และเกษตรกร
ร้อยละ 19.58 มีค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยลดลง โดยมีค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยลดลงเดือนละ 578.69 บาทต่อครัวเรือน หรือ
ร้อยละ 5.34 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้จ่าย เช่น ลดการสูบบุหรี่ การดื่มสุรา การเล่นพนัน
เสี่ยงโชค และหลังเข้าร่วมโครงการเกษตรกร มีรายได้จากการจ าหน่ายผลผลิตเป็น รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน 
และรายปีเพ่ิมขึ้น ในส่วนของประเภทรายได้ราย 3 เดือนหรือรายไตรมาสลดลง เนื่องจากเกษตรกรมีการปรับเปลี่ยน
ชนิดของพืชท าให้มีรายได้ประเภทอ่ืนมากขึ้น จากการส ารวจค่าใช้จ่าย ผลตอบแทนการท ากิจกรรมการเกษตร
ในแปลงที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า เกษตรกรร้อยละ 54.28 มีผลตอบแทนสุทธิเพ่ิมขึ้นเดือนละ 2,122.03 บาท
ต่อครัวเรือน หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 41.29 เมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเกษตรกรร้อยละ 64.85 จะท าเกษตรผสมผสาน
เกษตรกรร้อยละ 32.73 จะท าเกษตรทฤษฎีใหม่ และร้อยละ 1.82 จะท าเกษตรเชิงเดี่ยว เนื่องจากพ้ืนที่ไม่
เหมาะกับการขุดบ่อเพ่ือเป็นแหล่งน้ าส าหรับการเกษตร และต้องใช้เงินลงทุนเป็นจ านวนมากในการปรับพ้ืนที่  
และกิจกรรมการเกษตร 

 

ด้านการรวมกลุ่ม และความม่ันคงทางด้านอาหาร  พบว่า หลังเข้าร่วมโครงการเกษตรกร ร้อยละ 93.94 
มีการรวมกลุ่ม เมื่อเปรียบเทียบกับก่อนเข้าร่วมโครงการเกษตรกรมีการรวมกลุ่มเพิ่มขึ้นร้อยละ 64.85 
ส่วนความม่ันคงทางด้านอาหารหรือการบริโภคผลผลิตทางการเกษตร พบว่า มูลค่าการบริโภคผลผลิตการเกษตร



(ค) 

 
ของตนเองเพ่ิมขึ้นเดือนละ 119.18 บาทต่อครัวเรือน ซึ่งเป็นการพ่ึงพาตนเอง และเป็นการสร้างความมั่นคง
ทางด้านอาหารให้กับครัวเรือนตนเอง 

 

ด้านการบูรณาการองค์ความรู้ ตลาด และเชื่อมโยงกับงานโครงการต่าง ๆ พบว่า เจ้าหน้าที่บางพ้ืนที่
มีการประสานกับหน่วยงานอ่ืน ๆ เพ่ือบูรณาการการจัดฝึกอบรมในด้านต่าง ๆ ตามความต้องการของเกษตรกร 
โดยเกษตรกรร้อยละ 84.83 มีการน าความรู้ที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ไปใช้ประโยชน์ เกษตรกร มีการแลกเปลี่ยน
ความรู้ด้านต่าง ๆ ผ่านช่องทางการแลกเปลี่ยนโดยการประชุม เยี่ยมเยียนที่แปลงเกษตร และผ่าน Application 
Line ในส่วนเกษตรกรที่ไม่มีการแลกเปลี่ยนระหว่างกัน เนื่องจากมีภารกิจ ในการท ากิจกรรมการเกษตรมาก 
พ้ืนที่สมาชิกภายในกลุ่มอยู่ห่างไกลกัน เกษตรกรมีการน าผลผลิตบริโภคภายในครัวเรือน น าไปแจก/ให้ฟรีกับ
เพ่ือนบ้าน ญาติพ่ีน้อง เก็บผลผลิตไว้เพ่ือท าพันธุ์ และน าไปจ าหน่ายเพ่ิมรายได้ในครัวเรือน ส่วนใหญ่ร้อยละ 
98.22 น าไปจ าหน่ายยังตลาดท้องถิ่นภายในชุมชน ซึ่งเกษตรกรร้อยละ 97.57 มีสถานที่จ าหน่ายเพียงพอ  
เนื่องจากผลผลิตที่ออกมามีปริมาณไม่มากนัก ส่วนการเชื่องโยงโครงการต่าง ๆ พบว่า เกษตรกรร้อยละ 12.38 
มีการเชื่อมโยงโครงการอ่ืน ๆ เช่น โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง) 
ปี 2561 โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็นต้น จากผลการประเมินที่กล่าวมาเกษตรกร 
ยังมีการเปลี่ยนแปลงน้อย เนื่องจากเป็นการด าเนินการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ในปีแรก ท าให้การบรรลุวัตถุประสงค์
ของโครงการยังไม่มากนัก ซึ่งต้องใช้เวลาในการด าเนินการโครงการ ในอีกระยะหนึ่ง จึงทราบผลลัพธ์ของ
โครงการที่ชัดเจน 

 

ข้อค้นพบที่ส าคัญ พบว่า งบประมาณบางกิจกรรมไม่สอดคล้องกับข้อก าหนดของโครงการ เกษตรกร
มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรกรบางรายมีความตั้งใจมาก แต่คุณสมบัติไม่ครบ
ตามที่โครงการก าหนด เกษตรกรภายในกลุ่มมีความต้องการปัจจัยการผลิตที่หลากหลาย และแตกต่างกัน  
เกษตรกรที่เพิ่งเริ่มกระบวนการกลุ่มจากการเข้าร่วมโครงการซึ่งเป็นระยะเ ริ่มต้นมีกระบวนการกลุ่มที่
ยังไม่เข้มแข็ง เกษตรกรภายในกลุ่มให้ความร่วมมือน้อย และการด าเนินโครงการ ไม่ได้ค านึงถึงการปรับพ้ืนที่
เพื่อจัดท าแหล่งน้ า งบประมาณใช้จ่ายไปกับการอบรมให้ความรู้ สนับสนุนปัจจัยการผลิต และการบริหาร
จัดการโครงการ ดังนั้นควรสนับสนุนงบประมาณให้สอดคล้องกับข้อก าหนดของโครงการ  ถ่ายทอดความรู้
เกี่ยวกับการท าเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน โดยผ่านศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (ศพก.) หรือศูนย์เครือข่ายฯ ที่มีความรู้หรือเชี่ยวชาญเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน 
หรือเป็นเกษตรกรที่ประสบความส าเร็จในเรื่องดังกล่าว เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรรายอ่ืน ๆ ก าหนด
เป้าหมายควรเป็นไปตามศักยภาพของพ้ืนที่  และความพร้อมของเกษตรกร โดยให้สามารถเกลี่ยเป้าหมาย
ภายในจังหวัดหรือภาคได้ และการด าเนินโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ควรค านึงถึงการปรับพื้นที่ตาม
องค์ประกอบของเกษตรทฤษฎีใหม่โดยเน้นเรื่องแหล่งน้ า ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 



(ง) 

 
Executive summary 

 
The evaluation of New Theory Agriculture and Sustainable Agriculture Project aims to 

evaluate the operation, output, and outcome of the project for decision making on the operation 
of similarly further projects of Department of Agriculture Extension (DOAE). This evaluation was 
analyzed by using participatory evolution between Office of Agricultural Economics (OAE) and 
DOAE, with 8,820 sample size of farmers from 77 provinces. 

  

The results found that the operational area was 73 provinces, lower than the target 
because the most of properly farmers were already joined New Theory Agriculture Project in 2560 
B.E. (5 Coordination to succeed New Theory Agriculture to offer the late King). The majority of 
farmers in this project gain quality agriculture inputs support with proper for their need and time 
period of cultivation. In the view of allocated proportional of agriculture land, the farmers increased 
the ratio of water source, plant areas, and domesticate animals for household consumption, while 
decreased their rice  plantation areas. 

  

In extension dimension, , the evaluation found that 72% of farmers promoted the practice 
to other farmers. In the view of unnecessary expenditure, about 78% of farmers still had same rate 
of  expenditures, while the rests reduced around 5% of previous expenditures. Regarding net return 
from farm activities, this study found that 54% of farmers gained 41% higher net return, 
equivalently 2,122.03 Baht/month/household. At the end of project, as high as 64% of farmers will 
apply integrated farming, 32% will apply New Theory Agriculture, and a few will apply monoculture 
due to limitation of area.  

  

In the view of group forming and food security, the evaluation found that 94% of farmers 
were grouping, increased 64% when comparing to before the project. The value of household 
consumption of their own agricultural products increased to 119.18 Baht/month/household, 
reflected higher self-sufficiency rate. 

  

Regarding the pillar of integration of knowledge, market, and other project linkages, the 
evaluation found that some government officers integrated farmer-needed training with other 
agencies. As high as 85% of trained farmers brought the knowledge to apply in their own farms. 
Additionally, they exchanged their knowledge with other farmers by meeting, visiting, and mobile 
application; however, some farmers have limitation to exchange  due to farming activities and living 
in remote area. Distribution of their products included giving to their neighbors and relatives, 
keeping for seeding, and selling to the markets. Most of them sold their products at the local 
markets, because of a little amount of products. In overall, since this is only one year of applying 
New Theory Agriculture , there is limit of changing, which leads to  limited success of the projects 
consequently. Therefore, the related agencies should expand more time for the project’s 
operations in order to receive more tangible outputs of the projects.      



(ฉ) 

ค ำน ำ 
 

การประเมินผลโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน  จัดท าขึ้นเพ่ือให้ผู้บริหาร 
ผู้ปฏิบัติงานโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบถึงผลการด าเนินงานของโครงการ ทั้งด้านผลได้ ผลลัพธ์ ปัญหา
ข้อขัดข้องต่าง ๆ รวมทั้งข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานโครงการ นอกจากนี้ยังสามารถ
ใช้ผลการประเมินผลครั้งนี้  ประกอบการพิจารณาสนับสนุน ส่งเสริม หรือปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงาน
โครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมทั้งใช้ประกอบการพิจารณาในการวางแผนจัดท าโครงการที่คล้ายคลึงกัน
ต่อไป 

 

รายงานฉบับนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากกรมส่งเสริมการเกษตร เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
โครงการทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งประสานงาน
นัดหมายเกษตรกร ซึ่งท าให้การประเมินผลฉบับนี้เกิดความสมบูรณ์ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี จึงใคร่ขอขอบคุณมา 
ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไป 
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ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

กรกฎาคม 2561 
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บทที่ 1 
สาระส าคัญของโครงการ 

 
1.1 ความเป็นมาของโครงการ 

โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืนเป็นการด าเนินงานตามแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงให้มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น โดยมุ่งเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็งเพ่ือให้สามารถปรับตัว
รองรับ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยลดการพ่ึงพาปัจจัยจากภายนอกให้มากที่สุด และ
มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ มีผลตอบแทนที่จะท าให้เกษตรกรสามารถด ารงชีวิต  และประกอบอาชีพ
การเกษตรได้อย่างยั่งยืน  

 

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1.2.1 เพื่อส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ให้แพร่หลายสู่เกษตรกร ให้มีรายได้และมีความยั่งยืน   

ในการประกอบอาชีพตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
1.2.2 เพ่ือส่งเสริมการรวมกลุ่ม ให้เกิดความเข้มแข็ง มีความมั่นคงทางด้านอาหารอย่างเพียงพอ และยั่งยืน  
1.2.3 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการองค์ความรู้ ตลาดและเชื่อมโยงกับงานโครงการต่าง ๆ 

ของกรมส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานภายนอก 
 

1.3 เป้าหมายของโครงการ 
1.3.1 ด าเนินการในพ้ืนที่ 77 จังหวัด 882 อ าเภอ 
1.3.2 เกษตรกร 8,820 ครัวเรือน 

 

1.4 วิธีการด าเนินงานโครงการ 
 

1.4.1 การชี้แจงการด าเนินงาน 
1) ส่วนกลางจัดท าคู่มือส าหรับเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานโครงการและ

เอกสารค าแนะน าส าหรับเกษตรกรในการด าเนินกิจกรรมเพ่ือปรับระบบเกษตรกรรมตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ 
2) จัดประชุมสัมมนาโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 

1 - 9 จัดประชุมชี้แจงโครงการให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด โดยส่วนกลางเข้าร่วมประชุมชี้แจง
นโยบาย วัตถุประสงค์ และแนวทางการด าเนินงานโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน 
เพ่ือจังหวัดน าไปชี้แจงโครงการให้แก่เจ้าหน้าที่ระดับอ าเภอต่อไป 

 3) ส านักงานเกษตรจังหวัดคัดเลือกเกษตรกรเป้าหมาย ทั้ง 77 จังหวัด 882 อ าเภอ  โดยให้
อ าเภอด าเนินการ อ าเภอละ 1 กลุ่ม กลุ่มละ 10 ครัวเรือน รวมทั้งสิ้น 8 ,820 ครัวเรือน เพ่ือรวมกลุ่มจัดท า
แผนการผลิต และจัดท าแปลงส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่  

4) ส านักงานจังหวัด/อ าเภอ จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์แปลงส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ขนาดกว้าง 
1.20 x 1.50 เมตร กลุ่มละ 1 ป้าย จ านวน 882 ป้าย เพื่อบ่งบอกการเป็นจุดเรียนรู้และขยายผล 
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  5) ติดตามประเมินผลโครงการ โดยส่วนกลาง เขต จังหวัด ก ากับและติดตามการด าเนินงาน
โครงการ 

 1.4.2 การรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 
1) ส านักงานเกษตรจังหวัด และส านักงานเกษตรอ าเภอ คัดเลือกเกษตรกรเป้าหมายทั้ง 77 

จังหวัด 882 อ าเภอ โดยให้อ าเภอด าเนินการ อ าเภอละ 1 กลุ่ม กลุ่มละ 10 ครัวเรือน รวมทั้งสิ้น 8,820 ครัวเรือน 
เพื่อรวมกลุ่มและจัดท าแผนการผลิตและจัดท าแปลงส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ทั้งนี้ เกษตรกรที่สนใจสมัคร
เข้าร่วมโครงการ ต้องยื่นเอกสารหลักฐาน ได้แก่ ใบสมัคร ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน เอกสารสิทธิ์การถือครอง/
หนังสือยินยอมให้เข้าท าประโยชน์ในพื้นท่ีเช่า โดยมีเงื่อนไขเข้าร่วมโครงการ ดังนี้   
   (1) เป็นเกษตรกรที่มีเอกสารสิทธิ์เป็นของตนเอง/เช่า 
   (2) มีภูมิล าเนาและท่ีตั้งแปลงอยู่ในชุมชนเดียวกัน 
   (3) มีพ้ืนที่ด าเนินการตั้งแต่ 1 ไร่ข้ึนไป 
   (4) มีแหล่งน้ า เช่น บ่อขุด บ่อบาดาล ฯลฯ ในพื้นที่ท่ีเข้าร่วมโครงการ 
  (5) สมัครใจด าเนินการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปี 
ทั้งนี้ เกษตรกรที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการต้องมีความสมัครใจ และไม่เป็นเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการ
เกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งด าเนินการโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

2) เกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ แต่อยู่ในพ้ืนที่เช่า ขอให้ท าหนังสือยินยอมให้เข้าท าประโยชน์
ในพ้ืนที่เช่า ทั้งนี้  เกษตรกรที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน ต้องมา
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) กับกรมส่งเสริมการเกษตร 
                      กรณีที่เกษตรกรขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) อยู่แล้ว เกษตรกรต้องมาแจ้งปรับปรุง
ทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) กับกรมส่งเสริมการเกษตร โดยเพ่ิมกิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่เข้าในกิจกรรม
การเกษตรของตนเอง  
 กรณีที่เกษตรกรยังไม่เคยขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) เกษตรกรต้องมาแจ้งขึ้นทะเบียน
เกษตรกร (ทบก.) กับกรมส่งเสริมการเกษตร 

3) เกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน  
ต้องด าเนินงานตามรูปแบบของเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยต้องมีองค์ประกอบครบทั้ง ๔ ส่วน ตามอัตราส่วน 
๓๐:๓๐:๓๐:๑๐ เนื่องจากในการท าเกษตรทฤษฎีใหม่จะเน้นเกษตรกรรายย่อยที่มีที่ดินจ านวนน้อย สามารถ
เลี้ยงตัวเองได้ โดยเน้นการผลิตข้าวให้เพียงพอต่อการบริโภคตลอดทั้งปี โดยให้มีพืชผัก และอาหารโปรตีนจาก
การเลี้ยงปลา เป็ด ไก่ ไว้บริโภคได้ตลอดทั้งปี ดังนี้  
                            พื้นที่ส่วนที่หนึ่ง ประมาณ 30% ให้ขุดสระเก็บกักน้ า เพ่ือใช้เก็บกักน้ าฝนในฤดูฝนและ
ใช้เสริมการปลูกพืชในฤดูแล้ง ตลอดจนการเลี้ยงสัตว์น้ า และพืชน้ าต่าง ๆ  
                            พื้นที่ส่วนที่สอง ประมาณ 30% ให้ปลูกข้าวในฤดูฝน เพ่ือใช้เป็นอาหารประจ าวัน 
ส าหรับครอบครัวให้เพียงพอตลอดปี เพ่ือตัดค่าใช้จ่าย และสามารถพ่ึงตนเองได้  
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พื้นที่ส่วนที่สาม ประมาณ 30% ให้ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชผัก พืชไร่ พืชสมุนไพร ฯลฯ 
เพ่ือใช้เป็นอาหารประจ าวัน หากเหลือบริโภคก็น าไปจ าหน่าย  

พื้นที่ส่วนที่สี่ ประมาณ 10% เป็นที่อยู่อาศัย เลี้ยงสัตว์ และโรงเรือนอื่น ๆ 
หมายเหตุ : สามารถยืดหยุ่นขนาดพ้ืนที่ในแต่ละส่วนได้แต่ต้องมีกิจกรรมครบทั้ง 4 ส่วน 

4) ส านักงานเกษตรจังหวัดจัดท าแบบสรุปรายชื่อเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตร
ทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน ปี 60 จัดส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2559  

1.4.3 การจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์  
 ส านักงานเกษตรจังหวัด/อ าเภอ จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์แปลงส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่  

ขนาดกว้าง 1.20 x 1.50 เมตร กลุ่มละ 1 ป้าย จ านวน 882 ป้าย ชื่อป้าย “แปลงส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่” 
(ภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน) โดยใช้ป้ายสังกะสีทาพ้ืนสีเขียว ตัวอักษรสีขาว  

1.4.4 การด าเนินงานกลุ่ม 
1) จัดตั้งกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ส านักงานเกษตรอ าเภอ พิจารณาและคัดเลือกเกษตรกร  

ที่มีความสนใจการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขโครงการ และสมัครใจเข้าร่วมโครงการ อ าเภอละ 
10 ราย จ านวน 1 กลุ่ม เพื่อจัดตั้งเป็นกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่มีส่วนร่วมในการคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพ่ือการวางแผนปฏิบัติ ตัดสินใจแก้ไขปัญหา และแบ่งปันผลประโยชน์เกื้อกูลซึ่งกันและกัน ท าให้กลุ่มมีอ านาจ
ในการต่อรองเพ่ือการผลิต การตลาด และการจัดการต่าง ๆ  

2) จัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการกลุ่ม ซึ่งอาจประกอบด้วย ประธาน รองประธาน เลขานุการ 
เหรัญญิก ประชาสัมพันธ์ และอ่ืน ๆ ตามข้อตกลงของกลุ่ม เพ่ือท าหน้าที่ก าหนดวัตถุประสงค์ของการตั้งกลุ่ม 
วางแผน ประสานงาน ด าเนินกิจกรรมของกลุ่ม การจัดการที่เกี่ยวข้อง และติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกลุ่ม โดยให้สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการคัดเลือกตัวแทนอย่างอิสระตามความเหมาะสม  

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารกลุ่ม ที่ควรจะมีในการจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร
จัดการกลุ่ม ดังนี้ 

(1) ประธาน มีหน้าที่ เป็นประธานในที่ประชุม จัดท าแผนการด าเนินงานของกลุ่มกระจาย
ข่าวสารไปสู่สมาชิก ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานตามมติท่ีประชุม 

(2) รองประธาน มีหน้าที่ เป็นประธานในที่ประชุมเมื่อประธานไม่อยู่ ปฏิบัติงานแทนประธาน
เมื่อได้รับมอบหมาย ติดต่อประสานงานและร่วมปฏิบัติงานกับประธานอย่างใกล้ชิด ปฏิบัติอ่ืนใดที่ประธานหรือ
มติที่ประชุมจะมอบหมายให้ด าเนินการ 

(3) เลขานุการ มีหน้าที่ จดรายงานการประชุม ปฏิบัติงานตามที่ประธานและที่ประชุมมอบหมาย 
(4) เหรัญญิก มีหน้าที่ จัดท าทะเบียนต่างๆ หลักฐานการรับ - จ่ายเงิน ของคณะกรรมการหรือ

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืนๆ รับผิดชอบเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงินในการด าเนินงานของคณะกรรมการด าเนินการติดตามและ
ควบคุมเก่ียวกับการเงินและการบัญชีของคณะกรรมการ 
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(5) ประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ ติดต่อประสานงานและออกข่าวสารหรือเรื่องราวต่าง  ๆ 
ตามที่ประชุมได้ลงมติไว้แล้ว ด าเนินการเพื่อเสริมสร้างให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างคณะกรรมการหน่วยงาน 
และบุคคลภายนอก 

3) คัดเลือกจุดเรียนรู้ โดยให้สมาชิกกลุ่มได้ร่วมกันคัดเลือก “แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่” 
ของสมาชิกที่เจ้าของแปลงมีคุณสมบัติของการเป็นผู้น าใฝ่เรียนรู้ สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ให้ผู้อ่ืน และ
เป็นตัวอย่างให้ผู้อื่นได้ จ านวน 1 จุด เพ่ือใช้เป็นจุดศูนย์กลางในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกปฏิบัติร่วมกัน 
รวมทั้งใช้เป็นจุดติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 

1.4.5 การจัดกระบวนการเรียนรู้ ส านักงานเกษตรอ าเภอด าเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ อย่าง
น้อย 3 ครั้ง ดังนี้ 

เวทีที่ 1 จัดท าแผนผังแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ แผนการผลิตและปฏิทินการปลูกพืช โดยให้
กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่มีการจัดเวทีเพื่อจัดท าแผนผังแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อการวิเคราะห์สถานการณ์
การผลิตการตลาด ปัญหาภายในชุมชน และความต้องการของสมาชิก และก าหนดเป็นแผนการผลิตที่เชื่อมโยง
กับแผนการตลาดของสมาชิกทุกคน และของกลุ่มแบบเกื้อกูลซึ่งกันและกัน โดยค านึงถึงระบบการปลูกพืช
หมุนเวียนที่สามารถสร้างแหล่งอาหารของครัวเรือน ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ที่ได้สามารถขายสร้างรายได้
อย่างต่อเนื่อง ทั้งรายได้รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และรายปี รวมทั้งก าหนดปฏิทินการปลูกพืช ให้สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดมีการใช้ปัจจัยการผลิตอย่างคุ้มค่า ลดการใช้สารเคมี ใช้แรงงานของครอบครัวและ/
หรือช่วยเหลือกันระหว่างสมาชิกของกลุ่ม เพ่ือมุ่งเน้นการลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ และลดการพึ่งพาจากภายนอก
ตามหลักการท าเกษตรทฤษฎีใหม่และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เวทีที่ 2 อบรมถ่ายทอดความรู้ ส านักงานเกษตรอ าเภอ และส านักงานเกษตรจังหวัด
ประสานงานหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมวิชาการเกษตร 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รวมทั้งหน่วยงานภาคีต่าง ๆ เพ่ือบูรณาการจัดฝึกอบรมในด้านต่าง ๆ และสนับสนุนกิจกรรม 
โดยเน้นหลักสูตรการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เทคโนโลยีการผลิตพืช สัตว์  
ประมง การท าบัญชีฟาร์ม และการตลาด โดยจัดการฝึกอบรม ณ จุดเรียนรู้ที่ก าหนด 

เวทีที่ 3 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ณ จุดเรียนรู้ที่ก าหนด เพื่อให้เป็นเวที
ของสมาชิกในการร่วมกันคิด แสดงความคิดเห็น รับทราบสถานการณ์ ตัดสินใจในการแก้ไขปัญหา และ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์ และความเข้มแข็งของกลุ่ม 

1.4.6 จัดท าแปลงส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 
เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน จะได้รับการสนับสนุน

ปัจจัยการผลิตบางส่วน ครัวเรือนละ 2,100 บาท ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่และเป็นแปลงแลกเปลี่ยน
เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงของสมาชิกภายในกลุ่มฯ และเพ่ือส่งเสริมการด าเนินงานเกษตรทฤษฎีใหม่ให้เกิดเป็น
รูปธรรม มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง สามารถเป็นตัวอย่างการเรียนรู้ของเกษตรกรภายในชุมชนได้  

รูปแบบของปัจจัยการผลิต ต้องอยู่ในหมวดของงบด าเนินงานเท่านั้น ได้แก่ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 
และประมง ดังตัวอย่างการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ส านักงานเกษตรอ าเภอ เป็นผู้ด าเนินการจัดหาปัจจัย
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การผลิตดังกล่าวตามความต้องการหรือตามแผนการผลิตของเกษตรกร ทั้งนี้ ในการมอบปัจจัยการผลิต ให้แก่
เกษตรกร เกษตรกรผู้รับปัจจัยการผลิตต้องกล่าวค าถวายสัตย์ปฏิญาณต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

1.4.7 การเชื่อมโยงตลาด 
เพ่ือให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ กิจกรรมเชื่อมโยงตลาด เป็นช่องทางหนึ่ง

ในการน าผลผลิตส่วนเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนมาจ าหน่าย โดยให้ส านักงานเกษตรจังหวัดสนับสนุนกลุ่ม
เกษตรกรในการน าผลผลิตจากกิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ มาจ าหน่ายร่วมกับตลาดเกษตรกร ตลาดท้องถิ่น 
ตลาดสีเขียว ตลาดอ่ืน ๆ และหรือเข้าร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ๆ เช่น สหกรณ์การเกษตร ธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น เพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์ และ
เชื่อมโยงตลาดเกษตรทฤษฎีใหม่ให้แก่เกษตรกรมีช่องทางการจ าหน่ายผลผลิตที่หลากหลาย ท าให้เกิดเครือข่าย
และสร้างความเข้มแข็งเกิดรายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน และคัดเลือกแปลงตัวอย่างจังหวัดละ 1 แปลงเชื่อมโยง
เข้าสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัด รูปแบบของการสนับสนุน ได้แก่ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลผลิต
ทางการเกษตรของกลุ่มเกษตรกร จัดหาสถานที่จ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตรให้แก่กลุ่มเกษตร เป็นต้น 
 
1.5 หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 



บทที่ 2 
ระเบียบวิธีการประเมินผล 

 
2.1 ความส าคัญของการประเมินผล 
 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้น้อมน ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำปรับใช้ในแผนพัฒนำกำรเกษตร 
ตั้งแต่แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 9 จนถึงปัจจุบัน เน้นกำรพัฒนำให้มีควำมเข้มแข็ง  
และมีคุณภำพชีวิตที่ดี สำมำรถปรับตัวรองรับผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงได้อย่ำงเหมำะสม ลดกำรใช้ปัจจัย
ภำยนอก ให้เกษตรกรสำมำรถด ำรงชีวิตและประกอบอำชีพกำรเกษตรได้อย่ำงยั่งยืน ซึ่งกรมส่งเสริมกำรเกษตร
ได้เห็นถึงควำมส ำคัญดังกล่ำว จึงได้จัดท ำโครงกำรส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน เพ่ือส่งเสริม
เกษตรทฤษฎีใหม่ให้แพร่หลำยสู่เกษตรกร ให้มีรำยได้และมีควำมยั่งยืนในกำรประกอบอำชีพตำมแนวทำง
ของหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมกำรรวมกลุ่มให้เกิดควำมเข้มแข็ง มีควำมมั่นคงด้ำนอำหำรอย่ำงเพียงพอ 
และส่งเสริมสนับสนุนกำรบูรณำกำรให้เกิดควำมรู้ ตลอดจนเชื่อมโยงกับงำนโครงกำรต่ำง ๆ  

 

ปี 2560 ได้มีกิจกรรมโครงกำรประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรมกำรด ำเนินงำนกลุ่ม 
โดยกำรจัดตั้งกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ บริหำรจัดกำรกลุ่ม คัดเลือกจุดเรียนรู้ของกลุ่ม จัดท ำผังแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ 
อบรมถ่ำยทอดควำมรู้ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมจัดท ำแปลงส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ และกิจกรรม
เชื่อมโยงตลำด โดยมีเป้ำหมำยให้มีแหล่งเรียนรู้ให้เกษตรกรสำมำรถน ำไปปรับใช้ในแปลงตนเองได้ ลดรำยจ่ำย 
มีรำยได้ มีอำหำรไว้บริโภคในครัวเรือนอย่ำงเพียงพอ และลดกำรพ่ึงพำจำกปัจจัยภำยนอก เกษตรกรสำมำรถ
พ่ึงพำตนเอง ด ำเนินกำรในพ้ืนที่ 77 จังหวัด 882 อ ำเภอ เกษตรกร 8,820 ครัวเรือน   

 

ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร โดยศูนย์ประเมินผล เห็นว่ำโครงกำรดังกล่ำวมีควำมสอดคล้อง
ทั้งนโยบำยปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจภำคเกษตรของรัฐบำล และแนวทำงขยำยผลกำรท ำกำรเกษตรตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถำบันเกษตรกร แผนพัฒนำ
กำรเกษตรฉบับที่ 12 ตลอดจนเป็นโครงกำรที่น้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำประยุกต์ใช้กับกำรเกษตร
ของตนเอง ซึ่งส่งผลถึงควำมเป็นอยู่ที่ดีข้ึนของเกษตรกรในระยะยำว จึงได้ท ำกำรประเมินผลโครงกำรดังกล่ำวข้ำงต้น 
 

2.2 วัตถุประสงค์ของการประเมินผล 
เพ่ือประเมินผลกำรด ำเนินงำน และผลลัพธ์ของโครงกำร  

 

2.3 ขอบเขตของการประเมินผล 
2.3.1 พื้นที่เป้าหมาย ครอบคลุมพ้ืนที่ 4 ภำค (77 จังหวัด) 
2.3.2 ประชากรเป้าหมาย คือ เจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบโครงกำร เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริม

เกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน ปี 2560  
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2.3.3 ระยะเวลาข้อมูล 
กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน และผลได้ของโครงกำร ใช้ข้อมูลกำรผลิตกำรเกษตรของเกษตรกร

ที่อยู่ในพื้นท่ีเข้ำร่วมโครงกำร ปี 2559 - 2560  
 
2.4 การตรวจเอกสาร แนวคิด และทฤษฎี 

 

2.4.1 การตรวจเอกสาร 
 

กำรเกษตรมีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งส ำหรับคนไทย และประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่ครัวเรือน
ประชำกรส่วนมำกประกอบอำชีพที่เกี่ยวเนื่องกับกำรเกษตร และยังเป็นกำรเกษตรที่ต้องอำศัยต้นทุน
ทำงธรรมชำติอยู่มำก ดังนั้นสภำพแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติ กิจกรรมกำรเกษตร วิธีกำรผลิตทำงกำรเกษตร 
ตลอดจนเทคโนโลยีและนวัตกรรมในกำรสนับสนุนกำรเกษตรย่อมส่งผลต่อกำรพัฒนำ  กำรเกษตรในอนำคต
ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องปริมำณผลผลิตหรือต้นทุนกำรผลิตทำงกำรเกษตร ฯลฯ สิ่งต่ำง ๆ เหล่ำนี้ส่งผลทั้งในระดับครัวเรือน 
อำทิ รำยได้ครัวเรือน ควำมมั่นคงทำงอำหำรตั้งแต่ระดับครัวเรือน จะเห็นได้ว่ำวิถีกำรผลิตทำงกำรเกษตรที่ผ่ำน
มำก่อให้เกิดปัญหำต่อทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อมไม่ว่ำจะเป็นเรื่องควำมเสื่อมโทรมและลดน้อยถอยลง
ของทรัพยำกรดิน น้ ำ ป่ำไม้ ฯลฯ กำรปรับเปลี่ยนวิธีกำรท ำกำรเกษตรหรือกิจกรรมกำรเกษตรที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม จะส่งผลต่อควำมยั่งยืนในระยะยำว ซึ่งยิ่งลักษณ์  กำญจนฤกษ์ และคณะ (2560) ได้วิจัยโครงกำร 
“กำรยกระดับควำมยั่งยืนทำงกำรเกษตรของเกษตรกรรำยย่อย อ.แจ้ห่ม จ.ล ำปำง” พบว่ำ เกษตรกรสมัครใจ
และยินดีที่จะเข้ำร่วมโครงกำรเกษตรยั่งยืนหรือโครงกำรจ่ำยเงินชดเชยเพ่ือระบบนิเวศบริกำร โดยกำรปรับวิถี
กำรท ำเกษตร โดยกำรปลูกพืชหลำกหลำยชนิดและลดกำรใช้สำรเคมี ปัจจัยที่ส ำคัญที่สุดสำมอันดับแรกในกำร
ตัดสินใจเลือกประเภทของพืช คือ รำคำตลำดของพืชผลชนิดนั้น กำรปลูกพืชตำมเพ่ือนบ้ำนที่ประสบควำมส ำเร็จ 
และปริมำณน้ ำที่สำมำรถใช้ได้ในรอบปีนั้น ๆ โดยเกษตรกรร้อยละ 53 ท ำกำรเกษตรเคมีในกำรผลิตเพ่ือจ ำหน่ำย
และบริโภคในครัวเรือน ร้อยละ 28 จะท ำเกษตรปลอดสำรเพื่อบริโภค และร้อยละ 19 เริ่มหันมำสนใจแนวทำง 
กำรท ำเกษตรแบบยั่งยืนอย่ำงจริงจัง เนื่องจำกกำรท ำเกษตรกรรมยั่งยืนต้องใช้แรงงำนและควำมอดทน อุตสำหะ
มำกกว่ำเกษตรเคมี ท ำให้รำยได้กำรเกษตรลดลง รวมทั้งขำดช่องทำงกำรตลำดเพื่อจัดจ ำหน่ำย ไม่มีนำยหน้ำ
มำรับซื้อที่แปลง และมีควำมยุ่งยำกในกำรรับรองผลิตภัณฑ์ ส ำหรับกำรจัดกำรน้ ำในไร่นำนั้น กำรขุดบ่อน้ ำ
ของตนเองเพ่ือกักเก็บน้ ำในฤดูฝนหรือจำกน้ ำบำดำล เป็นวิธีกำรจัดกำรน้ ำที่เกษตรกรกลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่
เห็นว่ำเหมำะสมมำกที่สุดในกำรจัดกำรน้ ำในไร่นำของตนเอง แต่ทว่ำกำรขุดบ่อน้ ำเพ่ือน ำน้ ำบำดำลมำใช้นั้น
ยังมีข้อจ ำกัดของลักษณะพื้นที่ นอกจำกนี้ผลกำรวิจัยยังพบว่ำ หำกต้องกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรผลิต
ต้องอบรมให้ควำมรู้ในเชิงลึก และกำรใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีสมัยใหม่ ควรเป็นกำรด ำเนินกำรแบบองค์รวม
ในเชิงสหวิทยำกำร แต่ละหน่วยงำนมีกำรบูรณำกำรกัน อีกทั้งจะต้องพิจำรณำถึงบริบทของพ้ืนที่และลักษณะเฉพำะ 
ของครัวเรือน ชุมชน เช่น จ ำนวนแรงงำนในภำคกำรเกษตร ทัศนคติต่อกำรท ำกำรเกษตร เนื่องจำกเกษตรกร
ส่วนมำกเห็นว่ำกำรท ำเกษตรยั่งยืนต้องใช้ควำมอุตสำหะมีควำมยำกล ำบำกและใช้แรงงำนมำกกว่ำกำรท ำเกษตรเคมี 
โมเดลที่ประสบควำมส ำเร็จในบำงพื้นท่ีอำจจะไม่เหมำะสมกับบำงพ้ืนที่หรือในบำงจังหวะเวลำ 
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ในส่วนของกำรประเมินผลโครงกำรที่สนับสนุนเกี่ยวกับกำรท ำเกษตรทฤษฎีใหม่ หรือกำรประยุกต์ใช้
เศรษฐกิจพอเพียงของหน่วยงำนสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ผลกำรประเมินเน้นเรื่องกำรลดรำยจ่ำย
ในครัวเรือน กำรน ำควำมรู้มำประยุกต์ใช้ กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกำรรวมกลุ่ม จำกกำรประเมินผลโครงกำร
พัฒนำเกษตรทฤษฎีใหม่โดยยึดหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2551 ของส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร (2552) 
เป็นกำรประเมินผลกำรจัดอบรมเกษตรกรปี 2551 พบว่ำ ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรที่ผ่ำนกำรอบรม
จำกศูนย์ปรำชญ์ชำวบ้ำนตำมโครงกำรปี 2550 เกษตรกรร้อยละ 74.40 น ำควำมรู้จำกกำรอบรมไปใช้แล้ว
สำมำรถลดรำยจ่ำยได้เฉลี่ยร้อยละ 1,208.16 บำทต่อเดือน โดยสำมำรถลดค่ำใช้จ่ำย สินค้ำบริโภค 419.38 
บำทต่อเดือน สินค้ำอุปโภค 116.63 บำทต่อเดือน ปุ๋ยเคมี 394.44 บำทต่อเดือน สำรเคมี 77.84 บำทต่อเดือน 
กำรพนัน 87.65 บำทต่อเดือน เหล้ำ/เบียร์/บุหรี่ 77.97 บำทต่อเดือน และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ  เช่น ค่ำโทรศัพท์ 
34.25 บำทต่อเดือน นอกจำกนี้ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร (2553) ได้ประเมินผลโครงกำรศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ปี 2550 พบว่ำ เกษตรกรที่ผ่ำนกำรอบรมจำกศูนย์หลักร้อยละ 99.13 ศูนย์เครือข่ำย
ร้อยละ 93.34 และนักเรียนจำกศูนย์เรียนรู้ฯ ในสถำนศึกษำทุกคนมีกำรน ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้โดยเกษตรกร  
ที่ผ่ำนกำรอบรมได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรท ำเกษตรแบบเชิงเดี่ยวลดลงเหลือร้อยละ 73.85 ท ำเกษตรแบบ
ผสมผสำนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 26.15 หลังจำกเข้ำรับกำรอบรม พบว่ำ เกษตรกรมีควำมรู้เกี่ยวกับกำรท ำบัญชีครัวเรือน
และกำรเกษตรตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับมำก เกษตรกรมีรำยได้สุทธิจำกพืชเพิ่มขึ้นเฉลี่ย  
5,516.36 บำทต่อปี และเกษตรกรยังสำมำรถลดรำยจ่ำยฟุ่มเฟือยที่ไม่จ ำเป็นเฉลี่ย 2,046.10 บำทต่อครัวเรือนต่อป ี
ด้ำนสังคม พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 84.29 รวมกลุ่มเฉลี่ย 13 ครั้งต่อปี เพื่อแลกเปลี่ยนควำมรู้และให้ค ำปรึกษำ
ด้ำนกำรเกษตรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภำพและของใช้ในครัวเรือนร่วมกัน และจำกำรประเมินผลโครงกำรส่งเสริม
และพัฒนำชุมชนต้นแบบ ตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง (ด้ำนกำรเกษตร) จังหวัดสระแก้ว โดยส ำนักงำน
เศรษฐกิจกำรเกษตร (2556) พบว่ำ โครงกำรสำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์ในด้ำนกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรผลิต
พืชให้มีควำมหลำกหลำย และครัวเรือนสำมำรถลดรำยจ่ำย ผ่ำนกิจกรรมต้นแบบบ้ำนเกษตรสมบูรณ์ด้วยกำร
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกพืชผักสวนครัว และเลี้ยงสัตว์รอบบริเวณพื้นที่ อยู่อำศัยไว้บริโภค 
โดยครัวเรือนเกษตรกรสำมำรถลดรำยจ่ำยลงได้จำกกำรน ำผลผลิตมำบริโภค คิดเป็นมูลค่ำประมำณครัวเรือนละ 
1,700 บำทต่อปี นอกจำกนี้ ยังได้รับกำรถ่ำยทอดควำมรู้ในเรื่องกำรจัดกำรบ้ำนเรือนให้ถูกสุขลักษณะ ซึ่งมีผลต่อ
มำตรฐำนควำมเป็นอยู่ของชุมชนในระยะยำว  ส ำหรับกิจกรรมต้นแบบศูนย์เรียนรู้กำรเกษตรผสมผสำน
ที่จัดให้เกษตรกรได้เรียนรู้กำรท ำกำรเกษตรที่หลำกหลำยและสำมำรถน ำไปปรับใช้ยังครัวเรือนนั้น  ด้ำนพืช
มีครัวเรือนเกษตร ร้อยละ 80 น ำมำปรับใช้ และด้ำนประมงมีครัวเรือนเกษตร ร้อยละ 40 น ำมำปรับใช้  ส่วนด้ำนปศุสัตว์ 
และด้ำนปรับปรุงบ ำรุงดินมีประมำณ ร้อยละ 10 ที่น ำมำปรับใช้ 
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2.4.2 แนวคิดและทฤษฎี 
 

1) แนวคิดเกี่ยวกับเกษตรกรรม “ทฤษฎีใหม่”  
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรเพ่ือประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริได้จัดท ำ
หนังสือเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ตำมแนวพระรำชด ำริ และมีกำรขอพระรำชทำนพระบรมรำชวินิจฉัย และทรงมี
พระรำชด ำริเพ่ิมเติม มีกำรกรำบบังคมทูลพระกรุณำทรำบฝ่ำละอองธุลีพระบำทแล้ว ซึ่งเรื่องดังกล่ำวมีควำม
ละเอียดอ่อนเมื่อผู้ประเมินสรุปจำกเนื้อหำอำจเกิดควำมคลำดเคลื่อนในเนื้อหำ ดังนั้นผู้ประเมินผลจึงไม่สรุป
แนวคิดในเรื่องนี้ แต่จะคัดลอกบำงส่วนมำเพ่ือใช้ประโยชน์ ดังนี้ 

1.1) ทฤษฎีใหม่ เป็นแนวทำงที่ได้ทรงคิดและค ำนวณตำมหลักวิชำกำรถึงวิธีกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติให้เกิดประโยชน์สูงสุด  โดยก ำหนดสิ่งที่เกษตรกรหรือชำวนำควรปฏิบัติ เพ่ื อแก้ไขปัญหำ
หรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นแก่เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นประจ ำ เช่น ฝนแล้ง น้ ำท่วม เป็นหนี้สินและยำกจน แต่กำร
จะปฏิบัติให้บังเกิดผล จะต้องมีสมมติฐำนเบื้องต้นของเกษตรกร ซึ่งควรยอมรับหรือตกลงโดยปริยำยบำงประกำร 
เช่น มีพ้ืนที่น้อย ประมำณ 15 ไร่ อยู่เขตเกษตรใช้น้ ำฝน ฝนตกไม่ชุกนัก (ภำคกลำง อีสำน และเหนือ) ที่ดิน
มีสภำพที่สำมำรถขุดบ่อกักเก็บน้ ำได้ ฐำนะค่อนข้ำงยำกจน (เทียบกับคนอ่ืน) มีสมำชิกครอบครัวปำนกลำง 
(ประมำณ 5 - 6 คน) ในระยะแรกจะมีควำมเพียงพอตำมอัตภำพ พอเลี้ยงตัวเองได้ ไม่รวยแต่ไม่อดอยำก 
ไม่มีอำชีพ หรือแหล่งรำยได้อ่ืนที่ดีกว่ำบริเวณใกล้เคียง ต้องประหยัดและมีควำมสำมัคคีกันกับเพื่อนบ้ำน 

1.2) สิ่งที่ควรปฏิบัติ/วิธีกำร/วัตถุประสงค์ ของกำรปฏิบัติตำมทฤษฎี แบ่งแปลง 15 ไร่  
ออกเป็น 4 ส่วน ตำมอัตรำส่วน 5 : 5 : 3 : 2 หรือร้อยละ 33.3 : 33.3 : 20.0 : 13.3 ซึ่งต่อมำปรับปรุงเป็น
อัตรำส่วน 30 : 30 : 30 : 10  เหมือนที่วัดชัยมงคลและเพ่ือให้ตัวเลขลงตัวและจ ำง่ำย 

- พ้ืนที่ 30% ใช้ปลูกข้ำวในฤดูฝน เพ่ือใช้เป็นอำหำรประจ ำวันของครอบครัว เพ่ือให้
เพียงพอบริโภคตลอดปี ในฤดูแล้ง ถ้ำมีน้ ำเพียงพออำจปลูกพืชรำคำดี 

- พ้ืนที่ 30% ใช้ปลูกพืชยืนต้น พืชไร่ เพ่ือใช้เป็นอำหำรประจ ำวัน และเพ่ือจ ำหน่ำย
พืชผักและพืชสมุนไพร 

- พ้ืนที่ 30% ใช้ขุดสระเก็บกักน้ ำ เพ่ือเสริมน้ ำฝนในฤดูฝน ปลูกพืชในฤดูแล้งตลอดจน
เลี้ยงสัตว์ และอุปโภค บริโภค 

- พ้ืนที่ 10% ใช้เป็นที่อยู่อำศัย ถนน คันดิน และสิ่งก่อสร้ำงอ่ืน ๆ  
1.3) ทฤษฎีใหม่ ขั้นก้ำวหน้ำ พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช 

บรมนำถบพิตรได้มีพระรำชกระแสรับสั่งในวโรกำสต่ำง ๆ กัน สรุปได้ดังนี้ 
ขั้นที่ 1 กำรผลิตเป็นกำรผลิตให้พ่ึงตนเองได้ ด้วยวิธีง่ำยค่อยเป็นค่อยไปตำมก ำลังให้

พอมีพอกินไม่อดอยำก (15 มีนำคม 2537) 
ขั้นที่ 2 เกษตรกรรวมพลังกันในรูปแบบกลุ่มหรือสหกรณ์ร่วมแรงในกำรผลิต กำรตลำด 

กำรเป็นอยู่ สวัสดิกำร กำรศึกษำ สังคมและศำสนำ เพ่ือให้พอมีกิน มีใช้ ช่วยให้ชุมชนและสังคมดีขึ้นไปพร้อม ๆ กัน 
ไม่รวยคนเดียว (12 กุมภำพันธ์ 2538) 
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ขั้นที่ 3 ร่วมมือกับแหล่งเงินและแหล่งพลังงำน ตั้งและบริกำรโรงสี ตั้งและบริกำร
ร้ำนสหกรณ์ ช่วยกันลงทุน ช่วยพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนในชนบท ซึ่งไม่ใช่อำชีพเกษตรอย่ำงเดียว 
(13 กุมภำพันธ์ 2538)  

1.4) เกษตรกรรมอื่น ๆ  
- เกษตรกรผู้ที่มีพื้นฐำนต่ำง ๆ ไม่ตรงกับสมมติฐำน มีแหล่งน้ ำสมบูรณ์ ฐำนะดีและ

มีสมำชิกในครอบครัวน้อย ต้องจ้ำงแรงงำนก็มีสิทธิจะท ำกำรเกษตรที่คล้ำยคลึงกับแนวทฤษฎีใหม่ได้ แต่เป็น
กำรเกษตรผสมผสำนตำมปกติหรือเกษตรชลประทำนตำมปกติ ไม่น่ำเรียกว่ำเกษตรกรรม “ทฤษฎีใหม่” 
แต่ถ้ำจะท ำให้ตรงตำม “ทฤษฎีใหม่” จะต้องใช้น้ ำอย่ำงประหยัด แบ่งแปลงคล้ำยคลึงกัน 

- ถ้ำพ้ืนที่ไม่เหมำะสมกับกำรปลูกข้ำว หรือปลูกข้ำวไม่ได้ทั้งข้ำวนำสวนและข้ำวนำไร่ 
ก็ไม่ใช่เกษตรกรรม “ทฤษฎีใหม่”แต่เป็นกำรท ำไร่หรือท ำสวนผสมตำมปกติ 

- ถ้ำขุดบ่อแล้วเก็บน้ ำไม่ได้ ก็ไม่ใช่ “ทฤษฎีใหม”่ แต่เป็นกำรท ำเกษตรใช้น้ ำฝน 
- บำงรำยมีสระน้ ำขนำดเล็กอยู่แล้ว แต่ปลูกข้ำวหรือปลูกพืชสวน หรือพืชไร่อย่ำงเดียว 

ก็เป็นเกษตรอย่ำงธรรมดำ แต่ถ้ำเปลี่ยนไปปลูกข้ำวผสมกับพืชสวนและพืชไร่ ในส่วนผสมใกล้เคียงกับ 30 : 30 : 
30 : 10 ก็ควรจัดได้ว่ำเป็นกำรเกษตร “ทฤษฎีใหม”่ 

- ถ้ำมีพื้นที่มำกแต่อยู่ในเขตใช้น้ ำฝนและไม่มีชลประทำนอำจแบ่งพื้นที่บำงส่วน
ท ำกำรเกษตรแบบ “ทฤษฎีใหม่” บริเวณใกล้ที่อยู่อำศัย พ้ืนที่ที่เหลือส่วนใหญ่ยังคงท ำกำรเกษตรน้ ำฝนต่อไป 

- พื้นที่ที่เคยปลูกพืชยืนต้นอุตสำหกรรมที่มีรำคำดีอยู่ เช่น ยำงพำรำ ปำล์มน้ ำมัน  
มะพร้ำว ไม้ผล ก็ควรด ำเนินกำรต่อไป ไม่จ ำเป็นต้องโค่นมำท ำกำรเกษตร “ทฤษฎีใหม”่ 

 

2) แนวคิดในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน  
ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน หมำยถึง ระบบเกษตรกรรม 5 รูปแบบ คือ  
2.1) เกษตรผสมผสำน (Integrated farming) เน้นกิจกรรมกำรผลิตมำกกว่ำสองกิจกรรม

ขึ้นไปในเวลำเดียวกัน และกิจกรรมเหล่ำนี้เกื้อกูลซึ่งกันและกัน เป็นกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้มำกขึ้นจำกกำรใช้
ประโยชน์ทรัพยำกรดินที่มีจ ำกัด ในไร่นำให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดย 

- มีกิจกรรมกำรเกษตรตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป ต้องท ำในเวลำและสถำนที่เดียวกัน  
- เกิดกำรเกื้อกูลกนัอย่ำงต่อเนื่องระหว่ำงกิจกรรม เช่น พืชกับพืช ปลำกับปลำ สัตว์กับปลำ 

พืชกับสัตว์ ฯลฯ 
- ก่อให้เกิดควำมม่ันคงด้ำนรำยได้ มีรำยได้สม่ ำเสมอ 

2.2) เกษตรอินทรีย์ (Organic farming) เน้นกำรผลิตที่ไม่ใช้สำรอนินทรีย์ เคมี หรือเคมี
สังเครำะห์ แต่สำมำรถใช้อินทรีย์เคมีได้ เช่น สำรสกัดจำกสะเดำ ตะไคร้หอม หรือสำรสกัดชีวภำพ เพ่ือเพ่ิม
ควำมอุดมสมบูรณ์แก่ทรัพยำกรดิน 

- ไม่ใช้สำรเคมีในกำรผลิต 
- เพ่ิมพูนควำมอุดมสมบูรณ์ของดินโดยกำรใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก และจุลินทรีย์ 
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- ควบคุมกำรก ำจัดศัตรูพืชโดยชีวภำพ กำยภำพ และอินทรีย์เคมี 
- ไม่เป็นพืชดัดแปลงพันธุกรรม 

2.3) เกษตรธรรมชำติ (Natural farming) เน้นหนักกำรท ำเกษตรที่ไม่รบกวนธรรมชำติ 
หรือรบกวนน้อยที่สุดที่จะท ำได้ โดยกำรไม่ไถพรวน ไม่ใช้สำรเคมี ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี และไม่จ ำกัดวัชพืช แต่สำมำรถ
มีกำรคลุมดินและใช้ปุ๋ยพืชสดได้ 

- ระบบเกษตรกรรมที่เกื้อกูลกับระบบธรรมชำติ 
- ไม่ไถพรวนดิน 
- กำรไม่ใช้ปุ๋ยเคมีหรือท ำปุ๋ยหมัก 
- ไม่ก ำจัดวัชพืช 
- ไม่ใช้สำรเคมีปรำบศัตรูพืช 
- เป็นพื้นที่ท ำกำรเกษตรไม่ใช่พื้นท่ีรกร้ำง 

2.4) เกษตรทฤษฎีใหม่ (New Theory Agriculture) เน้นหนักกำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำ
ในไร่นำให้เพียงพอเพ่ือผลิตพืชอำหำร โดยเฉพำะข้ำวเอำไว้บริโภคในครัวเรือน รวมทั้งมีกำรผลิตอ่ืน ๆ เพ่ือ
บริโภค และจ ำหน่ำยส่วนที่เหลือแก่ตลำด เพ่ือสร้ำงรำยได้อย่ำงพอเพียง 

- เกษตรกรรำยย่อยที่มีท่ีดินท ำกินน้อย 
- มีแหล่งน้ ำในไร่นำ และมีน้ ำเพียงพอส ำหรับกิจกรรมกำรเกษตร 
- มีกิจกรรมกำรผลิตหลำยชนิดโดยแบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน ได้แก่ ขุดสระเก็บกับน้ ำ ปลูก

ข้ำวเพื่อให้มีข้ำวในกำรบริโภค ไม้ผล/ไม้ยืนต้น สิ่งปลูกสร้ำง เช่น ที่อยู่อำศัย โรงเรือน ฉำง 
- ผลผลิตใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นหลัก  

2.5) วนเกษตรหรือไร่นำป่ำผสม (Agroforestry) เน้นหนักกำรมีต้นไม้ใหญ่ และพืชเศรษฐกิจ
หลำยระดับที่เหมำะสมกับแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือกำรใช้ประโยชน์ป่ำไม้ของพืชหรือสัตว์ต่ำง ๆ ที่เกื้อกูลกัน ทั้งยังเป็น
กำรเพ่ิมพ้ืนที่ของทรัพยำกรป่ำไม้ที่มีจ ำกัดได้อีกทำงหนึ่งด้วย 

- ระบบเกษตรที่ท ำในพ้ืนที่ป่ำ (ป่ำธรรมชำติ/เลียนแบบป่ำธรรมชำติ) 
- กิจกรรมกำรเกษตรต่ำง ๆ ระหว่ำงต้นไม้ในพ้ืนที่ป่ำ ระหว่ำงไม้ยืนต้นที่ปลูกข้ึน 
- มีต้นไม่ใหญ่และพืชหลำยระดับ 
- มีควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 
 

3) แนวคิดการประเมินผลของสคริฟเวน (Scriven’s  Evaluation Model) (อ้างใน บันเทิง, 2530) 
สคริฟเวน ได้ให้นิยำมของกำรประเมินไว้ว่ำ กำรประเมินเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

กับกำรรวบรวมข้อมูล กำรตัดสินใจเลือกใช้เครื่องมือเพ่ือเก็บข้อมูล และกำรก ำหนดเกณฑ์ประกอบในกำรประเมิน 
เป้ำหมำยส ำคัญของกำรประเมิน คือ กำรตัดสินคุณค่ำให้กับกิจกรรมใด ๆ ที่ต้องกำรจะประเมิน สคริฟเวน ได้
จ ำแนกประเภทและบทบำทของกำรประเมินออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 
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3.1) กำรประเมินระหว่ำงด ำเนินกำร เป็นกำรประเมินงำน กิจกรรม หรือโครงกำรใด ๆ 
ที่บ่งชี้ถึงข้อดีและข้อจ ำกัดที่เกิดขึ้นในระหว่ำงกำรด ำเนินงำนนั้น ๆ ผลจำกกำรประเมินดังกล่ำวนี้ สำมำรถน ำไปใช้
เพ่ือกำรพัฒนำงำนดังกล่ำวให้ดีขึ้น จึงอำจเรียกกำรประเมินประเภทนี้ว่ำ เป็นกำรประเมินเพื่อกำรปรับปรุง 

3.2) กำรประเมินผลรวม เป็นกำรประเมินเมื่อกิจกรรมหรือโครงกำรใด ๆ สิ้นสุดลง 
เพ่ือเป็นตัวบ่งชี้ถึงคุณค่ำควำมส ำเร็จของโครงกำรนั้น ๆ รวมทั้งน ำเอำควำมส ำเร็จหรือแนวทำงที่ดีไปใช้กับงำน 
หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ำยคลึงกันในโอกำสต่อ ๆ ไป จึงอำจเรียกกำรประเมินประเภทนี้ว่ำเป็น
กำรประเมินผลสรุปรวม 

 

4) ตัวแบบเชิงตรรกะ (Logic Model) (อ้างใน วัฒนา, 2553) 
ตัวแบบ Logic Model เป็นวิธีกำรสื่อที่เป็นระบบ และเห็นภำพได้ชัดเจนที่น ำเสนอ

ควำมเข้ำใจร่วมกันเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงทรัพยำกรในกำรปฏิบัติงำนของแผนงำน กำรจัดท ำกิจกรรม 
และกำรเปลี่ยนแปลงหรือผลงำนที่ต้องกำรบรรลุผลส ำเร็จ (W.K. Kellogg Foundation, 2004: p1) 

ตัวแบบ Logic model มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่  
1) ทรัพยำกรต่ำง ๆ (Resources) เช่น คน เงิน กำรจัดกำรองค์กำร และชุมชน ที่แผนงำน

สำมำรถจัดหำได้เพ่ือด ำเนินงำน หรือที่เรียกว่ำ ปัจจัยน ำเข้ำ (Inputs) 
2) กิจกรรมของแผนงำน (Program Activities) เป็นสิ่งที่แผนงำนจัดท ำโดยใช้ทรัพยำกร 

กิจกรรมเป็นทั้งกระบวนกำร เครื่องมือ เหตุกำรณ์ เทคโนโลยี และกำรกระท ำที่เป็นส่วนที่แผนงำนตั้งใจจะท ำ 
กิจกรรมกำรพัฒนำนี้จะน ำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลงหรือผลงำนที่ต้องบรรลุผลส ำเร็จ ได้แก่ ผลผลิต ผลลัพธ์ และ
ผลกระทบ (outputs, outcome, and impacts ) 

3) ผลผลิต (Outputs) เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นโดยตรงจำกำรจัดกิจกรรมของแผนงำน 
และอำจครอบคลุมถึงประเภท ระดับ และเป้ำหมำยของกำรบริหำรที่ส่งมอบของแผนงำน 

4) ผลลัพธ์ (Outcomes) เป็นกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ควำมรู้ ทักษะ สถำนภำพ 
และระดับของหน้ำที่กำรงำนของผู้มีส่วนร่วมในแผนงำน ผลลัพธ์ระยะสั้นวัดได้ภำยใน 1 - 3 ปี ผลลัพธ์ระยะ
ยำววัดได้ภำยใน 4 - 6 ปี และน ำไปสู่ผลกระทบได้ภำยใน 7 - 10 ปี 

5) ผลกระทบ (Impacts) เป็นกำรเปลี่ยนแปลงที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจที่เกิดขึ้นในองค์กำร 
ชุมชน หรือระบบอันเป็นผลสืบเนื่องจำกกำรจัดท ำกิจกรรมของแผนงำนที่ปรำกฏในช่วง 7 - 10 ปี 
ของกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน ซึ่งโดยปกติมักจะท ำกำรประเมินผลกระทบเมื่อสิ้นสุดระยะเวลำของแผนงำน 

ตัวแบบ Logic Model ถือเป็นทฤษฎีหนึ่ง ที่นักประเมินผลเรียกว่ำ ทฤษฎีแผนงำน 
(Program Theory) เพรำะว่ำเน้นกำรอธิบำยกระบวนกำรท ำงำนของแผนงำนที่เป็นปัจจัย ซึ่งมีอิทธิพลต่อผล
สุดท้ำยที่เกิดข้ึนเมื่อสิ้นสุดแผนงำน 
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ภาพที่ 2.1  ตัวแบบ Logic Model 
 

2.5 วิธีการประเมินผล 
 

2.5.1 รูปแบบการประเมินผล ประยุกต์จำกแนวคิดและทฤษฎีดังที่กล่ำวมำแล้ว โดยใช้
กำรประเมินผลตำมแบบ Logic Model โดยกำรเปรียบเทียบก่อนและหลังเข้ำร่วมโครงกำรของเกษตรกร  

1) ปัจจัยน ำเข้ำ ( Inputs) พิจำรณำในประเด็นที่เกี ่ยวกับ ทรัพยำกรต่ำง ๆ ได้แก่ 
กำรสนับสนุนงบประมำณ กำรสนับสนุนองค์ควำมรู้และปัจจัยกำรผลิตเพ่ือกำรพ่ึงพำตนเอง 

2) กิจกรรมด ำเนินงำน (Program Activities) พิจำรณำในส่วนของกิจกรรมที่เป็น
กระบวนกำร เครื่องมือต่ำง ๆ ตำมแผน ได้แก่ กำรก ำหนดหลักเกณฑ์กำรคัดเลือกและจัดกลุ่มเกษตร กร 
กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรกลุ่ม กำรคัดเลือกเกษตรกร/จุดเรียนรู้แปลงตัวอย่ำง กำรท ำเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

3) ผลผลิต (Outputs) พิจำรณำในส่วนของผลที่เกิดขึ้นโดยตรงจำกกิจกรรมต่ำง ๆ 
ของแผนงำน ได้แก่ กำรรับสมัครเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร กำรถ่ำยทอดควำมรู้ กำรน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ 
กำรท ำกิจกรรมในแปลงเกษตรกร 

4) ผลลัพธ์ (Outcomes) พิจำรณำในส่วนของกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เป็นผลของ
กิจกรรมของแผนงำน ซึ่งเป็นผลลัพธ์ระยะสั้นที่วัดได้ภำยใน 1 ปี ได้แก่ กำรเพ่ิมรำยได้ในครัวเรือน กำรพ่ึงพำ
ตนเอง คุณภำพชีวิตเกษตรกร  

 

2.5.2 ประเภทการประเมินผล เป็นกำรประเมินสรุปรวม (Summative Evaluation) 
 

2.5.3 แผนแบบการประเมินผล กำรประเมินผลครั้งนี ้เป็นกำรเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจริงกับ
เป้ำหมำยของโครงกำร หรือผลที่คำดหวังเปรียบเทียบก่อนและหลังเข้ำร่วมโครงกำร 

 

 
 

กิจกรรม 
(Activities) 

ผลผลิต 
(Outputs) 

ผลลัพธ ์
(Outcomes

) 

ทรัพยากร/ 
ปัจจัยน าเข้า 
(Resources/ 

Inputs) 
ผลกระทบ 
(Impact) 

“ทรัพยำกรทีม่ีควำม
จ ำเป็นจริง ๆ ส ำหรับ
กำรด ำเนินงำนของ
แผนงำน” 

“ถ้ำได้น ำทรัพยำกรเข้ำสู่
แผนงำนแล้ว... ก็จะ
จัดท ำกิจกรรมได”้ 

“ถ้ำจัดท ำกจิกรรมได้
แล้ว... ก็จะส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์หรือบรกิำร
ให้แก่ผู้รับบรกิำรได”้ 

“ถ้ำจัดท ำกจิกรรมตำมที่
ตั้งใจได้แล้วเสร็จ... ก็จะ
ท ำให้ผู้รับบริกำรได้รับ
ประโยชน์ได้ตำมที่ตั้งใจ
ไว้” 

“ถ้ำผู้รับบรกิำรได้รับ
ประโยชน์ได้ตำมที่ตั้งใจ
ไว้แล้ว... ก็จะส่งผลให้
เกิดกำรเปลี่ยนแปลงของ
องค์กำร ชุมชน หรือ
ระบบที่คำดหวัง” 

แผนงานที่จัดเตรียมไว้ ผลที่ตั้งใจหรือผลที่คาดหวังไว้ 

     
1 2 3 4 5 
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2.5.4 ประเด็นและตัวชี้วัดของการประเมินผลโครงการ 
จำกรูปแบบกำรประเมินผลดังกล่ำว ก ำหนดกรอบแนวคิดในกำรประเมินผล น ำมำสร้ำงเป็น

ประเด็นและตัวชี้วัดในกำรประเมินผล ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 2.1 ประเด็น ตัวช้ีวัด ของการประเมินผล 
 

ประเด็น ตัวช้ีวัด 
1. ปัจจัยน าเข้า (Inputs)   

1.1 งบประมำณ - จ ำนวนงบประมำณท่ีสนับสนุนกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
1.2 กำรบริหำรจัดกำรโครงกำร - มีกำรบริหำรขับเคลื่อนโครงกำรในภำพรวม 
 - จ ำนวนองค์ควำมรู้ที่หน่วยงำนสนับสนุน 

    1.3 ปัจจัยกำรผลิต - จ ำนวนปัจจัยกำรผลิตที่หน่วยงำนสนับสนุน 
2. กิจกรรมด าเนินงาน (Program Activities) 

2.1 กำรรับสมัครและต้ังกลุ่ม
เกษตรกร 

- มีหลักเกณฑ์กำรรับสมัคร และต้ังกลุ่มเกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำรที่
ชัดเจน 

2.2 คัดเลือกเกษตรกร/จุดเรียนรู้  
แปลงตัวอย่ำงในกำรท ำเกษตรทฤษฎีใหม่ 
เพ่ือเป็นต้นแบบ 

- มีหลักเกณฑ์ในกำรคัดเลือกเกษตรกร/จุดเรียนรู้ แปลงตัวอย่ำงกำรท ำ
เกษตรทฤษฎีใหม่/ผสมผสำนเพ่ือเป็นต้นแบบ 

- มีจุดเรียนรู้ แปลงตัวอย่ำงกำรท ำเกษตรทฤษฎีใหม่เพ่ือเป็นต้นแบบ 
2.3 กระบวนกำรเรียนรู้  - มีกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ 
 - ร้อยละของเกษตรกรที่ได้จัดท ำผังแปลงหลังเข้ำร่วมโครงกำร 
 - ร้อยละของเกษตรกรที่มีกำรจัดท ำแผนกำรผลิตในแปลงเกษตรกร 
 - ร้อยละของเกษตรกรที่มีกำรปฏิบัติตำมแผนกำรผลิต 
 - ร้อยละของเกษตรกรที่เข้ำร่วมกำรส่งเสริมองค์ควำมรู้ 

 - ร้อยละของเกษตรกรที่มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 - จ ำนวนช่องทำงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
3. ผลผลิต (Outputs)   

3.1 กำรรับสมัครเกษตรกร - จ ำนวนเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรเทียบกับเป้ำหมำย 
3.2 กำรส่งเสริมองค์ควำมรู้และ

สนับสนุนปัจจัยกำรผลิต 
- ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับควำมรู้เรื่อง หลักกำรท ำเกษตรทฤษฎีใหม่ 

และหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
- ร้อยละของเกษตรกรที่มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในหลักกำรท ำเกษตร

ทฤษฎีใหม่ และหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 - ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับกำรส่งเสริมให้ท ำบัญชีครัวเรือน/ 

บัญชีฟำร์ม  
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ตารางท่ี 2.1 ประเด็น ตัวช้ีวัด ของการประเมินผล (ต่อ) 
 

ประเด็น ตัวช้ีวัด 
 - ร้อยละของเกษตรกรที่จัดท ำบัญชีครัวเรือน/บัญชีฟำร์มเป็นประจ ำ

และต่อเนื่อง 
 - ร้อยละของเกษตรกรที่น ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 - ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับกำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต  
3.3 กำรท ำกิจกรรมและใช้พื้นที่ใน

แปลงเกษตรกร 
- ร้อยละของเกษตรกรทีท่ ำกำรเกษตรแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ 

 - จ ำนวนกิจกรรมกำรผลิตในแปลงที่เข้ำร่วมโครงกำรของเกษตรกร 
 - สัดส่วนกำรใช้พื้นที่ท ำกิจกรรมในแปลงที่เข้ำร่วมโครงกำร 
3.4 กำรตลำด - จ ำนวนช่องทำง/แหล่งจ ำหน่ำยผลผลิตของเกษตรกร 
 - ร้อยละของเกษตรกรที่มีตลำด/แหล่งจ ำหน่ำยเพียงพอในกำรรองรับ

ผลผลิตจำกแปลงที่เข้ำร่วมโครงกำร 
 - ร้อยละของเกษตรกรที่มีกำรเชื่อมโยงตลำด 

4. ผลลัพธ์ (Outcomes)   
4.1 รำยได้ - รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยผลผลิตในแปลงที่เข้ำร่วมโครงกำร 
 - ร้อยละของเกษตรกรที่มีรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยผลผลิต 

(วัน/สัปดำห์/เดือน) 
 - ผลตอบแทนสุทธิในแปลงที่เข้ำร่วมโครงกำร 

4.2 กำรพ่ึงพำตนเอง - จ ำนวนรำยจ่ำยที่ลดลงในกำรบริโภคผลผลิตของตนเองในแปลงที่
เข้ำร่วมโครงกำร 

 - สัดส่วนมูลค่ำกำรใช้ปัจจัยกำรผลิตในแปลงที่เข้ำร่วมโครงกำร 
 - จ ำนวนรำยจ่ำยที่ไม่จ ำเป็นของครัวเรือนที่ลดลง 
 - ร้อยละของครัวเรือนเกษตรกรที่มีรำยจ่ำยที่ไม่จ ำเป็นลดลง 

4.3 กำรรวมกลุ่ม  - ร้อยละของกลุ่มที่มีกำรด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง 
 - ร้อยละของเกษตรกรที่มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนของกลุ่ม 

อย่ำงต่อเนื่อง 
 - ร้อยละของเกษตรกรที่มีกำรด ำเนินกำรเชื่อมโยงกับโครงกำรต่ำง ๆ 

ของกรมส่งเสริมกำรเกษตร 
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ตารางท่ี 2.1 ประเด็น ตัวช้ีวัด ของการประเมินผล (ต่อ) 
 

ประเด็น ตัวช้ีวัด 
4.4 คุณภำพชีวิตของเกษตรกร  

1) สภำพหนี้สิน - ร้อยละของครัวเรือนที่มีหนี้สนิลดลงจำกกำรท ำกิจกรรมตำมโครงกำร 
 - ร้อยละของครัวเรือนที่สำมำรถช ำระหนี้สินได้ดีขึ้น (ตรงตำม

ก ำหนดเวลำ/ช ำระได้จ ำนวนที่มำกขึ้น) 
2) กำรเคลื่อนย้ำยแรงงำน - ร้อยละของครัวเรือนที่มีแรงงำนคืนถิ่นเพ่ิมขึ้น 
3) สถำนะกำรออม - ร้อยละของครัวเรือนที่มีกำรออมเพ่ิมขึ้นจำกกำรท ำกิจกรรมตำม 

4.5 ควำมยั่งยืน - ร้อยละของเกษตรกรที่มีกำรประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในกำร
ประกอบอำชีพ 

 - ร้อยละของเกษตรกรที่มีกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้ หรือขยำยผลไปสู่
เกษตรกรรำยอ่ืน 

 - ร้อยละของเกษตรกรที่ท ำเกษตรทฤษฎีใหม่อย่ำงต่อเนื่อง 
4.6 ทัศนคติ - ระดับควำมคิดเห็นของเกษตรกร และเจ้ำหน้ำที่ต่อกำรด ำเนินงำน

โครงกำร 
 
2.5.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล   

กำรรวบรวมข้อมูล ได้เลือกวิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถำม และแบบสัมภำษณ์
เป็นเครื่องมือในกำรรวบรวมข้อมูลจำกกลุ่มเป้ำหมำย ซึ่งมีค ำถำมทั้งค ำถำมปลำยปิด (Close - ended Question) 
และค ำถำมปลำยเปิด (Open - ended - Question) จำกแหล่งต่ำง ๆ ดังนี้ 

1) ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นข้อมูลที่ได้จำกกำรสัมภำษณ์เจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบโครงกำร และเกษตรกร
ที่เข้ำร่วมโครงกำร โดยก ำหนดจ ำนวนตัวอย่ำงและวิธีกำรสุ่มตัวอย่ำง ดังนี้ 

1.1) เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนของกรมส่งเสริมกำรเกษตรที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรส่วนกลำง 
จ ำนวน 1 รำย และส่วนภูมิภำค 77 รำย โดยเก็บข้อมูลทุกจังหวัด รวมจ ำนวน 78 รำย ใช้วิธีกำรเลือกตัวอย่ำง
แบบเฉพำะเจำะจง (Purposive Selection) 

1.2) เลือกตัวอย่ำงโดยใช้แผนแบบกำรเลือกตัวอย่ำงกลุ่มแบบแบ่งเป็นพวกสำมขั้นตอน 
(Stratified Three - stage Cluster Sampling) มีล ำดับขั้นตอน ดังนี้ (ตำรำงท่ี 2.2) 

ขั้นที่ 1 จ ำแนกตัวอย่ำงจำกกำรแบ่งเขตตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
18 เขต ตำมกำรบริหำรงำนแบบบูรณำกำรเชิงยุทธศำสตร์กลุ่มจังหวัด เนื่องจำกกำรแบ่งดังกล่ำวมีกำรแบ่งตำม
ลักษณะของพ้ืนที่เศรษฐกิจและสังคมที่มีควำมใกล้เคียงกัน มีพ้ืนที่ทำงภูมิศำสตร์ติดต่อกัน มีจุดอ่อน จุดแข็ง 
ในกำรพัฒนำเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ตลอดจนทรัพยำกรธรรมชำติที่คล้ำยคลึงกัน และกำรที่อยู่ในภูมิภำค
เดียวกันจะมีปัญหำ และควำมต้องกำรคล้ำย ๆ กัน ซึ่งแบ่งออกเป็น 18 กลุ่มจังหวัด  
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ขั้นที่ 2 สุ่มจังหวัดเพ่ือเป็นตัวแทนในกลุ่มแต่ละจังหวัดนั้น ๆ ก ำหนดกลุ่มจังหวัดละ 
1 จังหวัด จ ำนวน 18 จังหวัด โดยใช้วิธีกำรสุ่มอย่ำงง่ำยแบบไม่ทดแทนกัน (Simple Random Sampling 
without Replacement) 

ขั้นที่ 3 สุ่มอ ำเภอตัวอย่ำงของแต่ละจังหวัด จ ำนวน 4 อ ำเภอ รวมจ ำนวนอ ำเภอ
ตัวอย่ำง 72 อ ำเภอ โดยใช้วิธีกำรสุ่มอย่ำงง่ำยแบบไม่ทดแทนกัน 

ขั้นที่ 4 เกษตรกรตัวอย่ำงในแต่ละอ ำเภอตัวอย่ำงก ำหนดร้อยละ 50 ของจ ำนวน
เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรของอ ำเภอตัวอย่ำง (จ ำนวนเกษตรกรที่เข้ ำร่วมโครงกำรอ ำเภอละ 10 รำย) 
รวมจ ำนวนเกษตรกรตัวอย่ำง 360 รำย โดยวิธีกำรสุ่มอย่ำงง่ำยแบบไม่ทดแทนกัน 
 

ตารางท่ี 2.2  ขนาดตัวอย่าง 
 

กลุ่มเป้าหมาย ขนาดประชากร (ราย) ขนาดตัวอย่าง (ราย) 
1. เจ้ำหน้ำที่ท่ีรับผิดชอบโครงกำร 78 78 
2. เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร 8,820 360 

รวม 8,898 438 
 

2) ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นข้อมูลที่ได้จำกเอกสำรโครงกำร รำยงำนกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนที่
รับผิดชอบโครงกำร ตลอดจนข้อมูลจำกเอกสำรรำยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

2.5.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
1) กำรวิเครำะห์เชิงคุณภำพ (Qualitative Analysis) เป็นกำรวิเครำะห์เนื้อหำของข้อมูล

ที่รวบรวมมำได้ทั้งหมด เช่น แบบสัมภำษณ์ที่เป็นค ำถำมปลำยเปิด ข้อควำมจำกเอกสำรรำยงำน หรือข้อมูล
จำกกำรสังเกต น ำมำวิเครำะห์ตำมเทคนิคกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพ ได้แก่ กำรวิเครำะห์ส่วนประกอบ  
(Componential Analysis) โดยกำรน ำข้อมูลที่ได้มำจ ำแนกและจัดหมวดหมู่อย่ำงเป็นระบบ (Typology and 
Taxonomy) เพื่อน ำมำวิเครำะห์ผลที่เกิดขึ้น และใช้ตัดสินในเรื่องของกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรขั้นตอน
กำรด ำเนินกิจกรรม ผลลัพธ์ ผลกระทบ ประเด็นปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

2) กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ (Quantitative Analysis) วิเครำะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนำ 
(Descriptive Statistics) ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงปริมำณ เพ่ืออธิบำยประกอบค่ำตัวแปรต่ำง ๆ ซึ่งแสดง
ด้วยค่ำสถิติอย่ำงง่ำย ได้แก่ ค่ำเฉลี่ย ค่ำร้อยละ คะแนนเฉลี่ย และค่ำผลรวม เพ่ือน ำเสนอรำยงำนเป็นค ำอธิบำย
ประกอบตำรำงข้อมูล 
 

2.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการประเมินผล 
ใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำสนับสนุน ส่งเสริม หรือปรับเปลี่ยนแนวทำงกำรด ำเนินงำนโครงกำร

ให้บรรลุเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ รวมทั้งใช้ประกอบกำรพิจำรณำในกำรวำงแผนจัดท ำโครงกำรที่คล้ำยคลึงกัน ต่อไป 
 



 

 

บทที่ 3 
สภาพทั่วไปและพื้นที่ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 

 

3.1 ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
3.1.1 การประกอบอาชีพหลักของเกษตรกร 

เกษตรกรร้อยละ 78.48 ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จ าแนกเป็น 
ปลูกข้าว ร้อยละ 29.43 พืชสวน ร้อยละ 20.89 พืชผัก พืชไร่ รับจ้างในภาคการเกษตร ปศุสัตว์ และประมง 
ร้อยละ 11.39 10.76 2.53 2.21 และ 1.27 ตามล าดับ ส่วนที่เหลือร้อยละ 21.52 ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
ประกอบอาชีพนอกภาคเกษตรกรรม จ าแนกเป็น รับจ้างทั่วไป ร้อยละ 6.96 มีเงินเดือนประจ า เช่น ข้าราชการ 
ลูกจ้าง พนักงานราชการ ร้อยละ 6.02 ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว และอ่ืน ๆ ได้แก่ ข้าราชการบ านาญ เงินผู้สูงอายุ 
ลูกหลานให้ร้อยละ 3.80 3.16 และ 1.58 ตามล าดับ (ตารางท่ี 3.1) 
 

ตารางท่ี 3.1 อาชีพหลักของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
 

อาชีพหลัก ร้อยละ 
1. เกษตรกรรม 78.48 

1.1 ปลูกข้าว 29.43 
1.2 พืชสวน 20.89 
1.3 พืชไร่ 11.39 
1.4 พืชผัก 10.76 
1.5 รับจ้างในภาคการเกษตร 2.53 
1.6 ปศุสัตว์ 2.21 
1.7 ประมง 1.27 

2. นอกภาคเกษตรกรรม 21.52 
2.1 รับจ้างทั่วไป 6.96 
2.2 เงินเดือนประจ า (ข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานราชการ ฯลฯ ) 6.02 
2.3 ค้าขาย 3.80 
2.4 ธุรกิจส่วนตัว 3.16 
2.5 อ่ืน ๆ ได้แก่ ข้าราชการบ านาญ เงินผู้สูงอายุ ลูกหลานให้ 1.58 

รวม 100.00 
ที่มา : จากการส ารวจ 
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3.1.2 ระดับการศึกษาของเกษตรกร 
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 51.97 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา รองลงมา ร้อยละ 21.75 

จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. และร้อยละ 10.27 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี/ปริญญาตรีขึ้นไป 
(ตารางท่ี 3.2) 
 

ตารางท่ี 3.2 ระดับการศึกษาของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
 

ระดับการศึกษา ร้อยละ 
1. ไม่ได้เรียน 3.02 
2. ประถมศึกษา 51.97 
3. มัธยมศึกษาตอนต้น 9.67 
4. มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 21.75 
5. ปวส./อนุปริญญา 3.32 
6. ปริญญาตรีขึ้นไป 10.27 

รวม 100.00 
ที่มา : จากการส ารวจ 

 

3.1.3 สมาชิกในครัวเรือนและการใช้แรงงานท าการเกษตร 
ครัวเรือนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 44.24 มีสมาชิกในครัวเรือน 3 - 4 ราย รองลงมา

ร้อยละ 23.09 มีสมาชิกในครัวเรือน 5 - 6 ราย ร้อยละ 18.48 มีสมาชิกในครัวเรือน 1 - 2 ราย และร้อยละ 
8.19 มีสมาชิกในครัวเรือน มากกว่า 6 ราย เมื่อพิจารณาการใช้แรงงานที่ท าทางการเกษตรของสมาชิกในครัวเรือน 
พบว่า ครัวเรือนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 19.45 มีสมาชิกที่เป็นแรงงานภาคเกษตร 3 - 4 ราย 
ส่วนสมาชิกในครัวเรือนเกษตรกรที่ไม่ได้เป็นแรงงาน เนื่องจากอายุมาก หรืออยู่ในวัยเรียน (ตารางที่ 3.3) 
 

ตารางท่ี 3.3 จ านวนสมาชิกและการใช้แรงงานภาคการเกษตรในครัวเรือน 
 

รายการ ร้อยละ 
1. จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 100.00 

1.1 1 - 2 ราย 18.48 
1.2 3 - 4 ราย 44.24 
1.3 5 - 6 ราย 23.09 
1.4 มากกว่า 6 ราย 8.19 

ที่มา : จากการส ารวจ 
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ตารางท่ี 3.3 จ านวนสมาชิกและการใช้แรงงานภาคการเกษตรในครัวเรือน (ต่อ) 
 

รายการ ร้อยละ 
2. ใช้แรงงานทางการเกษตร  100.00 

2.1 1 - 2 ราย 77.98 
2.2 3 - 4 ราย 19.57 
2.3 5 - 6 ราย 2.14 
2.4 มากกว่า 6 ราย 0.31 

ที่มา : จากการส ารวจ 
 

3.1.4 การเป็นสมาชิกกลุ่ม องค์กร สถาบันเกษตรกรของสมาชิกในครัวเรือน 
สมาชิกของครัวเรือนเกษตรกรร้อยละ 92.15 ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เป็นสมาชิกกลุ่ม 

องค์กร สถาบันเกษตรกร เมื่อจ าแนกตามกลุ่ม/องค์กรฯ พบว่า ครัวเรือนเกษตรกรร้อยละ 76.72 ของเกษตรกร
ที่เข้าร่วมโครงการ เป็นสมาชิกของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รองลงมา ร้อยละ 31.15 
ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร และเป็นสมาชิกสหกรณ์ 
ร้อยละ 26.23 และ 22.62 ตามล าดับ (ตารางที่ 3.4) ซึ่งสมาชิกของครัวเรือนเกษตรกรเป็นสมาชิกกลุ่ม/องค์กร/
สถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเฉลี่ย 2.18 กลุ่ม/ราย 
 

ตารางท่ี 3.4 การเป็นสมาชิกกลุ่ม/องค์กร/สถาบันเกษตรกร 
 

รายการ ร้อยละ 
1. เป็นสมาชิกกลุ่ม/องค์กร/สถาบันเกษตรกร 92.15 

1.1 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 76.72 
1.2 กลุ่มออมทรัพย์  31.15 
1.3 สหกรณ ์ 26.23 
1.4 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่ 22.62 
1.5 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 16.39 
1.6 กลุ่มแม่บ้าน 16.39 
1.7 กลุ่มเกษตรกร 16.07 
1.8 กลุ่มเกษตรกรธรรมชาติ (กลุ่มท่ีไม่ได้จดทะเบียน) 11.48 

2. ไม่ได้เป็นสมาชิก 7.85 
ที่มา : จากการส ารวจ 
หมายเหตุ : สมาชิกในครัวเรือนสามารถเป็นสมาชิกกลุ่ม/องค์กร/สถาบันเกษตรกร ได้มากกว่า 1 ประเภท 
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3.2 พื้นที่การเกษตรและลักษณะการถือครองท่ีดินของครัวเรือนเกษตรกร 
ครัวเรือนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีพื้นที่การเกษตรทั้งหมดเฉลี่ย 26.56 ไร่ โดยแบ่งพื้นที่

เข้าร่วมโครงการเฉลี่ย 7.23 ไร่ เมื่อจ าแนกเกษตรกรตามขนาดพ้ืนที่การเกษตร พบว่า เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 60.42 มีพ้ืนที่การเกษตรทั้งหมดมากกว่า 15 ไร่ ในส่วนของพ้ืนที่ที่เข้าร่วมโครงการของเกษตรกร พบว่า 
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80.12 มีพ้ืนที่เข้าร่วมโครงการน้อยกว่า 10 ไร่  

เมื่อพิจารณาการถือครองที่ดินในพ้ืนที่ที่เข้าร่วมโครงการของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรร้อยละ 84.73 
มีที่ดินเป็นของตนเอง ร้อยละ 9.88 เป็นที่ดินท าฟรี และ ร้อยละ 5.39 เป็นที่ดินเช่า ตามล าดับ ส าหรับประเภท
เอกสารสิทธิ์ของพ้ืนที่ที่เข้าร่วมโครงการของเกษตรกร พบว่าเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 73.31 เป็นโฉนดที่ดิน 
รองลงมาร้อยละ 12.58 เป็น ส.ป.ก. 4-01 (ตารางท่ี 3.5) 

 

ตารางท่ี 3.5 พื้นที่การเกษตร การถือครองท่ีดิน และเอกสารสิทธิ์ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
 

รายการ ร้อยละ 
1. ขนาดพ้ืนที่การเกษตร  

1.1 พ้ืนที่การเกษตรทั้งหมด  
1) น้อยกว่า 10 ไร่ 25.98 
2) 10 - 15 ไร่ 13.60 
3) มากกว่า 15 ไร่ 60.42 

1.2 พ้ืนที่การเกษตรที่เข้าร่วมโครงการ  
1) น้อยกว่า 10 ไร่ 80.12 
2) 10 - 15 ไร่ 9.94 
3) มากกว่า 15 ไร่ 9.94 

2. การถือครองที่ดินที่เข้าร่วมโครงการ   
2.1 ที่ดินของตนเอง  84.73 
2.2 ที่ดินได้ท าฟรี 9.88 
2.3 ที่ดินเช่า 5.39 

3. ประเภทเอกสารสิทธิ์ของพ้ืนที่เข้าร่วมโครงการ   
3.1 โฉนด 73.31 
3.2  ส.ป.ก. 4-01 12.58 
3.3 นส.3 7.67 
3.4 อ่ืน ๆ เช่น สค.1 นส. 2 ภบท.5 6.44 

ที่มา : จากการส ารวจ 
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3.3 พื้นที่แหล่งน้ าในพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ 
ครัวเรือนเกษตรกรร้อยละ 91.16 มีแหล่งน้ าใช้ในพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ มีพื้นที่เฉลี่ย 1.10 ไร่ 

โดยเกษตรกรร้อยละ 68.56 มีบ่อขุดเอง ร้อยละ 10.37 เป็นบ่อขุดโดยกรมพัฒนาที่ดิน ร้อยละ 9.40 เป็นแหล่งน้ า
ธรรมชาติ ร้อยละ 8.36 เป็นแหล่งน้ าชลประทาน ร้อยละ 8.03 เป็นบ่อบาดาล และร้อยละ 13.38 เป็นแหล่งน้ า
ประเภทอ่ืน ๆ เช่น ร่องน้ า ล ารางสาธารณะ ส่วนที่เหลือ ร้อยละ 8.84 ยังไม่มีแหล่งน้ าหรือใช้น้ าฝนในการท า
การเกษตรในพ้ืนที่ที่เข้าร่วมโครงการ (ตารางท่ี 3.6) 
 

ตารางท่ี 3.6 การมีแหล่งน้ าในพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ  
 

รายการ ร้อยละ 
1. แหล่งน้ า   

1.1 มีแหล่งน้ า 91.16 
1.2 ไม่มีแหล่งน้ า  8.84 

2. ประเภทแหล่งน้ า  
2.1 บ่อขุดเอง  68.56  
2.2 บ่อขุดโดยกรมพัฒนาที่ดิน 10.37  
2.3 แหล่งน้ าธรรมชาติ  9.40  
2.4 แหล่งน้ าชลประทาน 8.36  
2.5 บ่อบาดาล 8.03  
2.6 อ่ืน ๆ เช่น ร่องน้ า ล ารางสาธารณะ 13.38  

ที่มา : จากการส ารวจ 
หมายเหตุ : เกษตรกรมีแหล่งน้ าได้มากกว่า 1 ประเภท 

 

3.4 การเข้าร่วมโครงการที่ส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
การเข้าร่วมโครงการส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ 

ภายใต้ร่มพระบารมีเพ่ือการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน (โครงการเกษตรยั่งยืน 1) ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ การพัฒนาเกษตรสู่ Smart Farmer 
การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานสู่ (GAP) เกษตรอินทรีย์ การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม 
(Zoning by Agri-Map) ระบบส่งน้ าและกระจายน้ า ธนาคารสินค้าเกษตร แผนการผลิตและการตลาดข้าว
ครบวงจร และโครงการอ่ืน ๆ เช่น ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน กลุ่มผู้ใช้น้ า ปลูกพืชหลากหลาย
ฤดูนาปรัง ภัยแล้ง ศูนย์ข้าวชุมชุน พบว่า สมาชิกในครัวเรือนร้อยละ 69.40 ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้
เข้าร่วมโครงการส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เฉลี่ย 1 - 2 โครงการ ส่วนที่เหลือไม่ได้เข้าร่วมโครงการส าคัญฯ 
และไม่แน่ใจ/ไม่ทราบว่าเข้าร่วมโครงการส าคัญฯ หรือไม่ ร้อยละ 20.30 และ 10.30 ตามล าดับ เมื่อพิจารณา
จ านวนโครงการที่เข้าร่วมต่อครัวเรือน พบว่า ครัวเรือนเกษตรกรร้อยละ 79.31 ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
ได้เข้าร่วมโครงการที่ส าคัญฯ 1 - 2 โครงการ รองลงมา ร้อยละ 17.24 ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ได้เข้าร่วม
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โครงการส าคัญฯ 3 - 4 โครงการ และร้อยละ 3.45 ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ได้เข้าร่วมโครงการส าคัญฯ 
5 - 6 โครงการ (ตารางท่ี 3.7) 
 

ตารางท่ี 3.7 การเข้าร่วมโครงการส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

รายการ ร้อยละ 
1. เข้าร่วมโครงการ  69.40 

1.1 โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ฯ 80.66 
1.2 ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 34.93 
1.3 ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 24.45 
1.4 การพัฒนาเกษตรสู่ Smart Farmer 8.73 
1.5 เกษตรอินทรีย์ 4.80 
1.6 การบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) 3.49 
1.7 การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (GAP) 3.06 
1.8 ระบบส่งน้ าและกระจายน้ า 2.62 
1.9 แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร 2.18 
1.10 ธนาคารสินค้าเกษตร 0.44 
1.11 อ่ืน ๆ เชน่ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน กลุ่มผู้ใช้น้ า ปลูกพืช

หลากหลายฤดูนาปรัง ภัยแล้ง  
7.42 

2. ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ 20.30 
3. ไม่แน่ใจ/ไม่ทราบ 10.30 
4. จ านวนโครงการที่เข้าร่วมเฉลี่ยต่อครัวเรือน   

4.1 จ านวน 1 - 2 โครงการ 79.31 
4.2 จ านวน 3 - 4 โครงการ 17.24 
4.3 จ านวน 5 - 6 โครงการ 3.45 

ที่มา : จากการส ารวจ 
หมายเหตุ : สมาชิกในครัวเรือนสามารถเข้าร่วมโครงการส าคัญของกระทรวงเกษตรสหกรณ์ได้มากกว่า 1 โครงการ 

 

3.5 การท าเกษตรแบบทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน 
ก่อนเข้าร่วมโครงการมีเกษตรกรได้รับการสนับสนุนการท าเกษตรแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ เช่น 

การเข้ารับการฝึกอบรม/ถ่ายทอดความรู้ การได้รับสนับสนุนปัจจัยการผลิต การศึกษาดูงาน จากหน่วยงานต่าง ๆ 
เช่น การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และโครงการอ่ืน ๆ จากหน่วยงาน
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบว่า ร้อยละ 56.67 ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการไม่ได้รับการสนับสนุน 
ร้อยละ 24.24 ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับการสนับสนุน และร้อยละ 19.09 ของเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการ ไม่แน่ใจ/ไม่ทราบ ซึ่งก่อนเข้าร่วมโครงการมีเกษตรกร ท าการเกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน 
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ร้อยละ 82.15 ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จ าแนกเป็น ท าการเกษตรผสมผสาน ร้อยละ 64.61 ของเกษตรกร 
ที่เข้าร่วมโครงการ โดยเกษตรกรส่วนใหญ่มีประสบการณ์ท าเกษตรผสมผสานน้อยกว่า 5 ปี และท าการเกษตร
ทฤษฎีใหม่ร้อยละ 17.54 ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ โดยเกษตรกรส่วนใหญ่มีประสบการณ์ท าเกษตร
ทฤษฎีใหม่น้อยกว่า 5 ปี (ตารางท่ี 3.8 และ ตารางที่ 3.9) 
 

ตารางท่ี 3.8 การได้รับสนับสนุนการท าเกษตรทฤษฎีใหม่จากหน่วยงานอ่ืน 
 

รายการ ร้อยละ 
1. ได้รับการสนับสนุน 24.24 
2. ไม่ได้รับการสนับสนุน 56.67 
3. ไม่แน่ใจ/ไม่ทราบ 19.09 

รวม 100.00 
ที่มา : จากการส ารวจ 
 

ตารางท่ี 3.9 การท าเกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสานก่อนเข้าร่วมโครงการ 
 

รายการ ร้อยละ 
1. เคยท า 82.15 

1.1 ประสบการณ์ท าเกษตรผสมผสาน 64.61 
1) น้อยกว่า 5 ปี 28.62 
2) ระหว่าง 5 - 10 ปี 20.62 
3) มากกว่า 10 ปี 15.37 

1.2 ประสบการณ์ท าเกษตรทฤษฎีใหม่ 17.54 
1) น้อยกว่า 5 ปี 8.62 
2) ระหว่าง 5 - 10 ปี 4.00 
3) มากกว่า 10 ปี 4.92 

2. ไม่เคยท า 17.85 
รวม 100.00 

ที่มา : จากการส ารวจ 
 



 

 

บทที่ 4 
ผลการประเมินผล 

 
การประเมินผลโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน เพ่ือประเมินผลการด าเนินงาน และ

ผลได้ของโครงการ ใช้ข้อมูลการผลิตการเกษตร ปี 2560 โดยพิจารณาตามประเด็นตัวชี้วัดการประเมินผล 
ได้แก่ ปัจจัยน าเข้า (Inputs) กิจกรรมด าเนินงาน (Program Activities ) ผลผลิต (Outputs)  และผลลัพธ์ 
(Outcomes) โดยเปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับเป้าหมาย หรือเปรียบเทียบก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ
ของเกษตรกร ดังนี้ 
 

4.1 ปัจจัยน าเข้า (Inputs) 
4.1.1 งบประมาณในการด าเนินงานโครงการ 

การด าเนินงานโครงการใช้งบประมาณปกติของหน่วยงาน มีการเบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้น 
25,000,000 บาท คิดเป็น ร้อยละ 100 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด จ าแนกงบประมาณตามด้านต่าง ๆ  
ได้แก่ การบริหารโครงการ การจัดกระบวนการเรียนรู้ การจัดท าแปลงส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ การเชื่อมโยงตลาด 
(ตารางท่ี 4.1) ดังนี้ 

1) ด้านการบริหารจัดการ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดประชุมสัมมนา 
โครงการระดับเขต 9 เขต จ านวน 387,400 บาท จัดท าคู่มือและเอกสารค าแนะน า จ านวน 910,000 บาท 
ป้ายประชาสัมพันธ์ ณ แปลงเกษตรกรจุดเรียนรู้ 882 ป้าย จ านวน 882,000 บาท และการติดตามประเมินผล 
จ านวน 112,600 บาท รวมงบประมาณ 2,292,000 บาท 

2) ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยส านักงานเกษตรอ าเภอ จัดกระบวนการเรียนรู้จ านวน 3 ครั้ง 
ครั้งละ 882,000 บาท รวมงบประมาณ 2,646,000 บาท ได้แก่ ครั้งที่ 1 จัดกระบวนการกลุ่มเพ่ือจัดท าแผนผัง
แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ แผนการผลิต และปฏิทินการปลูกพืช ครั้งที่ 2 ถ่ายทอดความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
โดยเน้นหลักสูตรการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เทคโนโลยีการผลิตพืช สัตว์ 
ประมง การท าบัญชีฟาร์ม และการตลาด และครั้งที่ 3 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

3) ด้านการจัดท าแปลงส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่  สนับสนุนปัจจัยการผลิตบางส่วน
ตามความต้องการ ของเกษตรกร เป็นเงิน 2,100 บาท/ครัวเรือน ได้แก่  พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และประมง 
รวมงบประมาณ 18,522,000 บาท 

4) ด้านการเชื่อมโยงตลาด เป็นการสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรในการน าผลผลิตส่วนที่เหลือ
จากการบริโภคในครัวเรือนมาจ าหน่ายร่วมกับตลาดเกษตรกร ตลาดท้องถิ่น ตลาดสีเขียว ตลาดอ่ืน ๆ โดย
ส านักงานเกษตรจังหวัด รวมงบประมาณ 1,540,000 บาท  
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ตารางท่ี 4.1 งบประมาณโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน ปี 2560 
 

กิจกรรม ปริมาณงาน 
งบประมาณ 

ต่อหน่วย รวมท้ังสิ้น 
1. การบริหารโครงการ    

1.1 จ ัดป ระชุม ส ัม มนาโค รงการระด ับ เขต  9 เขต 
ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่เขต ส่วนกลาง  จังหวัด 

149 ราย 2,600 387,400 

1.2 จัดท าคู่มือและเอกสารค าแนะน า    
- คู่มือเจ้าหน้าที ่ 1,000 เล่ม 70 70,000 
- เอกสารค าแนะน าเกษตรกร 12,000 เล่ม 70 840,000 

1.3 ป้ายประชาสัมพันธ์ 882 ป้าย 1,000 882,000 
- 882 ป้าย x 1,000 บาท    

1.4 ติดตามประเมินผล   112,600 
-  ส่วนกลาง   67,600 
-  เขต 9 เขต ๆ ละ 5,000 บาท   45,000 

2. จัดกระบวนการเรียนรู ้   2,646,000 
2.1 จัดกระบวนการกลุ่มเพื่อจัดท าแผนผังแปลงเกษตร

ทฤษฎีใหม่ แผนการผลิต และปฏิทินการปลูกพืช  
-  822 กลุ่ม x 1,000 บาท x 1 วัน 

1 ครั้ง / 882 กลุ่ม 1,000 882,000 

2.2 ถ่ายทอดความรู้ในด้านต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง โดยเน้น
หลักสูตรการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เทคโนโลยีการผลิตพืช สัตว์ ประมง การท าบัญชี
ฟาร์ม และการตลาด 

-  822 กลุ่ม x 1,000 บาท x 1 วัน 

1 ครั้ง / 882 กลุ่ม 1,000 882,000 

2.3 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1 ครั้ง / 882 กลุ่ม 1,000 882,000 
-  822 กลุ่ม x 1,000 บาท x 1 วัน    

3. จัดท าแปลงส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่   18,522,000 
สนับสน ุนป ัจจ ัยการผล ิตบางส ่วน  ได ้แก ่ พันธุ ์พ ืช           

พันธุ์สัตว์ และประมง 
8,820 ครัวเรือน 2,100 18,522,000 

4. การเชื่อมโยงตลาด   1,540,000 
เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร โดยการสนับสนุนกลุ่มเกษตรกร

ในการน าผลผลิต ส่วนที่เหลือจากการบริโภค        ในครัวเรือน
มาจ าหน่ายร่วมกับตลาดเกษตรกร ตลาดท้องถิ่น ตลาดสีเขียว 
ตลาดอื่น ๆ  

73 จังหวัด 20,000 
(ยกเว้น จ. 

มหาสารคาม 
และสกลนคร) 

1,540,000 

รวมท้ังสิ้น   25,000,000 
ที่มา : กรมส่งเสรมิการเกษตร 
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4.1.2 การบริหารจัดการโครงการ  
การด าเนินงานโครงการโดยกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร 

โดยได้จัดสรรงบประมาณให้ส านักงานเกษตรจังหวัดด าเนินการโครงการฯ เป้าหมายด าเนินการในพ้ืนที่ 77 จังหวัด 
882 อ าเภอ มีการบริหารงานโดยส านักงานเกษตรอ าเภอ และมีการจัดประชุมชี้แจงแนวทาง การด าเนินกิจกรรม 
โครงการระดับเขต ทั้ง 9 เขต โดยมีผู้แทนส านักงานเกษตรจังหวัดเข้าร่วมประชุม จากการสอบถามความเข้าใจ
ของเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุมดังกล่าว พบว่า เจ้าหน้าที่ทุกรายเข้าใจแนวทางการด าเนินงานโครงการ 
โดยมีคะแนนเฉลี่ย 8.33 คะแนน (ตารางท่ี 4.2) 
 

ตารางท่ี 4.2 ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ในการเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน 
 

รายการ ร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย 
1. เข้าใจ 100.00 8.33 
2. ไม่เข้าใจ 0.00  
ที่มา : จากการส ารวจ 

 

4.1.3 การส่งเสริมองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกร 
ส านักงานเกษตรจังหวัดมอบหมายให้ส านักงานเกษตรอ าเภอประสานกับหน่วยงานภายใต้

สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
รวมทั้งหน่วยงานภาคีต่าง ๆ บูรณาการจัดฝึกอบรมในด้านต่าง ๆ ตามความต้องการของเกษตรกร และสนับสนุน
กิจกรรม โดยการจัดการฝึกอบรมเกษตรกร ณ จุดเรียนรู้ที่ก าหนด จากการประเมินผล พบว่า หลักสูตรที่เจ้าหน้าที่
ถ่ายทอดให้เกษตรกร ได้แก่ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การท าเกษตรทฤษฎีใหม่ การท าเกษตรผสมผสาน การ
ปลูกพืช การท าบัญชีครัวเรือน/ฟาร์ม การเลี้ยงสัตว์ การจัดการฟาร์ม การท าปุ๋ย/การปรับปรุงบ ารุงดิน  โดย
องค์ความรู้ที่เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้มากที่สุด ได้แก่ เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รองลงมา
เรื่องการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ และการท าเกษตรผสมผสาน โดยมีเกษตรกรร้อยละ 98.99 96.98 และ 90.27 
ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ตามล าดับ (ตารางท่ี 4.3) 

 

ตารางท่ี 4.3 ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากเจ้าหน้าที่ในด้านต่าง ๆ 
 

องค์ความรู้ ร้อยละ 
1. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง             98.99  
2. การท าเกษตรทฤษฎใีหม ่             96.98  
3. การท าเกษตรผสมผสาน             90.27  
5. การเลี้ยงสัตว์             78.19  
4. การปลูกพืช             75.17  
ที่มา : จากการส ารวจ 
หมายเหตุ : เกษตรกรได้รับความรู้จากการให้ค าแนะน าของเจ้าหน้าท่ี ได้มากกว่า 1 เรื่อง 
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ตารางท่ี 4.3 ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากเจ้าหน้าที่ในด้านต่าง ๆ (ต่อ) 
 

องค์ความรู้ ร้อยละ 
5. การท าบัญชีครัวเรือน/ฟาร์ม             73.15  
7. การจัดการฟาร์ม             45.97  
8. การท าปุ๋ย/การปรับปรุงบ ารุงดิน             12.08  
ที่มา : จากการส ารวจ 
หมายเหตุ : เกษตรกรได้รับความรู้จากการให้ค าแนะน าของเจ้าหน้าท่ี ได้มากกว่า 1 เรื่อง 

 

4.1.4 การสนับสนุนปัจจัยการผลิต 
เกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการทุกรายจะได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพ่ือการพึ่งพา

ตนเองเบื้องต้นตามความต้องการของเกษตรกร รวมมูลค่า 2,100 บาท/ครัวเรือน ดังนี้ 
1) พันธุ์พืชผัก เช่น กะหล่ าปลี ผักบุ้งจีน ถั่วพู ตะไคร้ มะเขือ มะระจีน กวางตุ้ง บวบ 
2) พันธุ์พืชไร่ เช่น ข้าวโพด ถั่วลิสง สัปปะรด แตงโม 
3) ไม้ผล/ไม้ยืนต้น เช่น ทุเรียน ขนุน ทับทิม ฝรั่ง เงาะ มังคุด มะพร้าว ฝรั่ง ส้มโอ ต้นหม่อน 

กล้วยน้ าว้า มะนาว สละอินโด แก้วมังกร 
4) ประมง เช่น กบ ปลาทับทิม ปลาดุกบิ๊กอุย ปลานิล ปลาตะเพียน 
5) ปศุสัตว์ เช่น ลูกสุกร เป็ดเทศ เป็ดพันธุ์เนื้อ ไก่พ้ืนเมือง ไก่ไข่  ไก่งวง ไก่ไข่ ไก่พ้ืนเมือง  
6) อาหารสัตว์ เช่น อาหารไก่ไข่ อาหารปลากินพืช อาหารปลากินเนื้อ อาหารกบ 
7) ปรับปรุงบ ารุงดิน เช่น กากน้ าตาล ปุ๋ยคอก ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี 
8) วัสดุอุปกรณ์/เวชภัณฑ์ เช่น ถังขนาด 200 ลิตร ท่อน้ า อวนไนล่อน แผ่นสีเหลืองดักแมลง 

สายยาง ถุงเพาะ บ่อซิเมนต์  
 

4.2 กิจกรรมการด าเนินงาน (Program Activities) 
การประเมินผลด้านกิจกรรมการด าเนินงาน เป็นการประเมินผลเพื่อศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวกับ

การรับสมัครและตั้งกลุ่มเกษตรกร การคัดเลือกจุดเรียนรู้ในการท าเกษตรทฤษฎีใหม่เพ่ือเป็นต้นแบบ และ
กระบวนการเรียนรู้ ดังนี้ 

 

4.2.1 การรับสมัครและตั้งกลุ่มเกษตรกร  
ด าเนินการโดยส านักงานเกษตรอ าเภอ ด าเนินการอ าเภอละ 1 กลุ่ม กลุ่มละ 10 ครัวเรือน 

รวมทั้งสิ้น 8,820 ครัวเรือน เพ่ือรวมกลุ่มและจัดท าแผนการผลิตและจัดท าแปลงส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ มีหลักเกณฑ์
ข้อก าหนด/เงื่อนไขของโครงการซึ่งผู้สมัครต้องมีเอกสารสิทธิ์เป็นของตนเอง/เช่า  มีภูมิล าเนาและที่ตั้งแปลง
อยู่ในชุมชนเดียวกัน มีพ้ืนที่ด าเนินการตั้งแต่ 1 ไร่ขึ้นไป มีแหล่งน้ า มีการท าเกษตรทฤษฎีใหม่อย่างน้อย 3 ปี 
และจัดตั้งกลุ่มจ านวน 10 ราย/กลุ่ม (รายละเอียดบทที่ 1) จากการประเมินผล พบว่า เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
โครงการร้อยละ 98.18 มีความเข้าใจแนวทางการด าเนินงาน มีค่าคะแนนเฉลี่ย 7.65 คะแนน (ตารางท่ี 4.4)    
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ตารางท่ี 4.4 ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ในการเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน 
 

รายการ ร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย 
1. เข้าใจ 98.18 7.65 
2. ไม่เข้าใจ 1.82  
ที่มา : จากการส ารวจ 

 

4.2.2 การคัดเลือกจุดเรียนรู้ในการท าเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อเป็นต้นแบบ 
การคัดเลือกจุดเรียนรู้ของกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้สมาชิกกลุ่มร่วมกันคัดเลือก “แปลงเกษตร

ทฤษฎีใหม่” โดยมีคุณสมบัติตามที่โครงการก าหนด (รายละเอียดในบทที่ 1) จากการประเมินผล พบว่า 
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 99.02 เห็นว่าหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกจุดเรียนรู้เพื่อเป็นต้นแบบ 
มีความเหมาะสม ค่าคะแนนเฉลี่ย 9.13 คะแนน ส่วนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการที่เหลือร้อยละ 0.99 เห็นว่า
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกดังกล่าวไม่เหมาะสม เนื่องจากในพ้ืนที่ไม่มีเกษตรกรที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ของโครงการ (ตารางท่ี 4.5) 

 

ตารางท่ี 4.5 ความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกจุดเรียนรู้ 
 

รายการ ร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย 
1. เหมาะสม 99.02 9.13 
2. ไม่เหมาะสม 0.99  
ที่มา : จากการส ารวจ 

 

การมีส่วนร่วมในการคัดเลือกจุดเรียนรู้ พบว่า กลุ่มเกษตรกรร้อยละ 77.30 มีส่วนร่วมในการ
คัดเลือกจุดเรียนรู้ ส่วนที่เหลือร้อยละ 22.70 ไม่ได้มีส่วนร่วม เนื่องจากเจ้าหน้าที่เป็นผู้คัดเลือกโดยพิจาณา
ความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ของโครงการ (ภาพท่ี 4.1) 
 

 
ภาพที่ 4.1 การมีส่วนร่วมในการคัดเลือกจุดเรียนรู้ของเกษตรกร 

 

 
 

มีส่วนร่วม  
77.30 %

ไม่มีส่วนร่วม 
22.70 %
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4.2.3 กระบวนการเรียนรู้ ส านักงานเกษตรอ าเภอด าเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ อย่างน้อย 3 ครั้ง 
ได้แก่ 

1) จัดท าผังแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ แผนการผลิตและปฏิทินการปลูกพืช โดยให้กลุ่ม
เกษตรทฤษฎีใหม่มีการจัดเวทีเพ่ือจัดท าแผนผังแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ เพ่ือการวิเคราะห์สถานการณ์การผลิต
การตลาด ปัญหาภายในชุมชน และความต้องการของสมาชิก และก าหนดเป็นแผนการผลิตที่เชื่อมโยงกับ
แผนการตลาดของสมาชิกทุกคนและของกลุ่มแบบเกื้อกูลซึ่งกันและกัน โดยค านึงถึงระบบการปลูกพืชหมุนเวียน
ที่สามารถสร้างแหล่งอาหารของครัวเรือน ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ที่ได้สามารถขายสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง 
ทั้งรายได้รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และรายปี รวมทั้งก าหนดปฏิทินการปลูกพืช ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดมีการใช้ปัจจัยการผลิตอย่างคุ้มค่า ลดการใช้สารเคมี ใช้แรงงานของครอบครัวและ/หรือช่วยเหลือกัน
ระหว่างสมาชิกของกลุ่ม เพื่อมุ่งเน้นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และลดการพึ่งพาจากภายนอกตามหลัก  
การท าเกษตรทฤษฎีใหม่และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

จากการประเมินผล พบว่า เกษตรกรมีการท าผังแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ร้อยละ 72.76 ของเกษตรกร
ที่เข้าร่วมโครงการ และเกษตรกรมีการท าแผนการผลิตร้อยละ 67.88 ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
โดยจ าแนกเป็น เกษตรกรร้อยละ 37.27 ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถปฏิบัติตามแผนการผลิตได้
ทั้งหมด เกษตรกรร้อยละ 28.79 ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถปฏิบัติตามแผน การผลิตได้บางส่วน 
และเกษตรกรร้อยละ 1.80 ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ยังไม่ได้ด าเนินการตามแผน เนื่องจากบางส่วน
อยู่ระหว่างเตรียมการ บางส่วนพบสภาพภูมิอากาศแปรปรวน ส่วนเกษตรกรที่ไม่ได้ท าผังแปลงการผลิต และ
แผนการผลิต เนื่องจากเกษตรกรบางรายไม่รู้หนังสือ เจ้าหน้าที่ไม่ได้สอนอย่างละเอียดเป็นเพียงการอธิบาย
ในภาพรวมเท่านั้น (ตารางท่ี 4.6) 

 

ตารางท่ี 4.6 การจัดท าผังแปลงการผลิต แผนการผลิต และการปฏิบัติตามแผนการผลิต 
 

รายการ ร้อยละ 
1. การท าผังแปลงการผลิต 100.00 
   1.1 ท าผังแปลงการผลิต 72.76 

 1.2 ไม่ได้ท าผังแปลงการผลิต 27.24 
2. แผนการผลิต 100.00 
   2.1 ท าแผนการผลิต 67.88 

1) ปฏิบัติตามแผนการผลิตได้ทั้งหมด 37.27 
2) ปฏิบัติตามแผนการผลิตได้บางส่วน 28.79 
3) ไม่ได้ปฏิบัติตามแผนการผลิต 1.82 

 2.2 ไม่ได้ท าแผนการผลิต 32.12 
ที่มา : จากการส ารวจ 
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2) การส่งเสริมองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกร ส านักงานเกษตรอ าเภอ และส านักงานเกษตรจังหวัด 
ประสานงานหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น กรมปศุสัตว์ กรมประมง รวมทั้ง
หน่วยงานภาคีต่าง ๆ ส่งเสริมองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรโดยเน้นหลักสูตรการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เทคโนโลยีการผลิตพืช สัตว์ ประมง การท าบัญชีฟาร์ม และการตลาด โดยจัดการฝึกอบรม 
ณ จุดเรียนรู้ที่ก าหนด อย่างน้อย 1 ครั้ง โดยมีเกษตรกรเข้ารับการส่งเสริมองค์ความรู้ทุกราย มีเกษตรกรร้อยละ 
90.58 ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เข้าร่วมการส่งเสริมองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง ส่วนที่เหลือร้อยละ 9.42 
ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เข้าร่วมการอบรมไม่ต่อเนื่อง เนื่องจากติดธุระจึงไม่สามารถเข้าร่วมได้
ตลอดหลักสูตร (ตารางท่ี 4.7) 

 

ตารางท่ี 4.7 ร้อยละของเกษตรกรในการเข้าร่วมการส่งเสริมองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง 
 

การส่งเสริมองค์ความรู้ ร้อยละ 
1. เข้าร่วมอย่างต่อเนื่อง 90.58 

1.1 การท าเกษตรทฤษฎีใหม่ 98.99 
1.2 เศรษฐกิจพอเพียง 96.98 
1.3 เทคโนโลยีการผลิตพืช 90.27 
1.4 การท าบัญชีฟาร์ม  78.19 
1.5 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 75.17 
1.6 เทคโนโลยีการผลิตประมง 73.15 
1.7 การตลาด 45.97 
1.8 การท าปุ๋ย/การปรับปรุงบ ารุงดิน 12.08 

2. เข้าร่วมไม่ต่อเนื่อง 9.42 
เฉลี่ย 100.00 

ที่มา : จากการส ารวจ 
หมายเหตุ : เกษตรกรแต่ละรายได้รับการส่งเสริมองค์ความรู้มากกว่า 1 เรื่อง 

 

3) การแลกเปลี่ยนความรู้ กระบวนการของโครงการได้ก าหนดให้มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ณ จุดเรียนรู้ที่ก าหนด เพ่ือให้เป็นเวทีของสมาชิกในการร่วมกันคิด แสดงความคิดเห็น 
รับทราบสถานการณ์ ตัดสินใจในการแก้ไขปัญหา และช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์และ
ความเข้มแข็งของกลุ่มโดยเกษตรกรร้อยละ 62.42 ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ มีการแลกเปลี่ยนกัน
ภายในกลุ่ม เฉลี่ย 4.21 ครั้ง/ปี ประเด็นแลกเปลี่ยนความรู้ของเกษตรกร ได้แก่ ด้านพืช เศรษฐกิจพอเพียง/
เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน ด้านการปรับปรุงบ ารุงดิน ด้านปศุสัตว์ ด้านประมง ด้านการตลาด และ
ด้านเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งพบว่า เกษตรกรมีการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านพืชมากที่สุด ร้อยละ 79.90 
ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ โดยมีช่องทางการแลกเปลี่ยนทางโดยประชุม ร้อยละ 46.97 ของเกษตรกรที่
เขจ้าร่วมโครงการ เยี่ยมเยียนที่แปลงเกษตรร้อยละ 23.03 ของเกษตรกรที่เขจ้าร่วมโครงการ และผ่าน Application 
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Line ร้อยละ 2.12 ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ส่วนเกษตรกรที่ไม่มีการแลกเปลี่ยนระหว่างกัน เนื่องจาก
ภารกิจในการท ากิจกรรมการเกษตรมาก พ้ืนที่สมาชิกภายในกลุ่มอยู่ห่างไกลกัน (ตารางท่ี 4.8 และ 4.9) 
 

ตารางท่ี 4.8 ร้อยละของเกษตรกรที่มีการแลกเปลี่ยนความรู้  
 

การแลกเปลี่ยนความรู้ ร้อยละ 
1. มีการแลกเปลี่ยน 62.42 
   1.1 ประชุม 46.67 
   1.2 เยี่ยมเยียนที่แปลงเกษตรภายในกลุ่ม 23.03 
   1.3 Application Line 2.12 
2. ไม่มีการแลกเปลี่ยน 37.58 
3. จ านวนครั้งในการแลกเปลี่ยนเฉลี่ย (ครั้ง/ปี) 4.21 
ที่มา : จากการส ารวจ 
หมายเหตุ : เกษตรกรแต่ละรายมีการแลกเปลี่ยนได้มากกว่า 1 ช่องทาง 
 

ตารางที่ 4.9 ร้อยละของประเด็นในการแลกเปลี่ยนความรู้ของเกษตรกร 
หน่วย : ร้อยละ 

ประเด็นแลกเปลี่ยน มีการแลกเปลี่ยน ไม่มีการแลกเปลี่ยน รวม 
1. ด้านพืช 79.90 20.10 100.00 
2. เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/

เกษตรผสมผสาน 
34.80 65.20 100.00 

3. ด้านการปรับปรุงบ ารุงดิน 33.33 66.67 100.00 
4. ด้านปศุสัตว์ 30.39 69.61 100.00 
5. ด้านประมง 28.92 71.08 100.00 
6. ด้านการตลาด 20.69 79.31 100.00 
7. ด้านเทคโนโลยีการเกษตร 12.25 87.75 100.00 

เฉลี่ย 30.93 69.07 100.00 
ที่มา : จากการส ารวจ 
หมายเหตุ : เกษตรกรแต่ละรายมีการแลกเปลี่ยนได้มากกว่า 1 เรื่อง/ราย 

 
4.3 ผลผลิต (Outputs) 

การประเมินผลด้านผลผลิต เป็นการประเมินผลเพ่ือศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้นจากการน า
ปัจจัยการผลิตเข้าสู่กระบวนการด าเนินงานโครงการ ประกอบด้วย การรับสมัครเกษตรกร การส่งเสริมองค์ความรู้
และการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเบื้องต้นเพ่ือการพ่ึงพาตนเอง การท ากิจกรรมในแปลงเกษตรกร การใช้พ้ืนที่
เข้าร่วมโครงการ การส่งเสริมการท าบัญชีครัวเรือน/บัญชีฟาร์ม ดังนี้ 
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4.3.1 การรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 
โครงการได้ก าหนดเป้าหมายในการรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 77 จังหวัด เกษตรกร 

8,820 ราย มีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 8,820 รายในพ้ืนที่ 73 จังหวัด ยกเว้น กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต สมุทรสาคร 
และระนอง ไม่มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ เนื่องจากเกษตรกรมีคุณสมบัติไม่ครบตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
โครงการ (รายละเอียดในบทที่ 1) และเกษตรกรได้เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสาน สืบสานเกษตร
ทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อนแล้ว จึงได้ โอนเป้าหมายของทั้ง 4 จังหวัด 
ให้กับจังหวัดสกลนคร และจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็นจังหวัดที่สามารถรับเป้าหมายเพิ่มเติมได้ 

 

4.3.2 การส่งเสริมองค์ความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อการพึ่งพาตนเองเบื้องต้นแก่
เกษตรกร 

1) การได้รับการส่งเสริมองค์ความรู้ เกี่ยวกับการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรกรเข้าร่วมโครงการได้รับการส่งเสริมองค์ความรู้โดยเน้นความรู้เกี่ยวกับการท าเกษตร
ทฤษฎีใหม่ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากการประเมินผล พบว่า ก่อนเข้าร่วมโครงการเกษตรกรร้อยละ 
79.94 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ และหลังเข้าร่วมโครงการเกษตรกรร้อยละ 
98.48 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ จ าแนกเป็นร้อยละ 61.40 มีความรู้เพ่ิมขึ้น 
และร้อยละ 37.08 มีความรู้เท่าเดิม  

ส าหรับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากการประเมินผล 
พบว่า เกษตรกรร้อยละ 88.45 มีความรู้ความเข้าใจดังกล่าว และหลังเข้าร่วมโครงการเกษตรกรร้อยละ 99.58 
มีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ าแนกเป็นร้อยละ 59.04 มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น และ
ร้อยละ 40.06 มีความรู้ความเข้าใจเท่าเดิม  

ทั้งนี้ สาเหตุที่เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่และหลักของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเท่าเดิม เนื่องจากเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดการส่งเสริมองค์ความรู้มาก่อนแล้ว และในส่วน
เกษตรกรที่ไม่มีความรู้เนื่องจากไม่มีเวลาเข้าร่วมการส่งเสริมองค์ความรู้ดังกล่าว (ตารางท่ี 4.10) 
 

ตารางท่ี 4.10 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วย : ร้อยละ 

รายการ 
ก่อนเข้าร่วมโครงการ หลังเข้าร่วมโครงการ 

รวม 
มีความรู ้ ไม่มีความรู้ รวม 

มีความรู ้
ไม่มีความรู้ 

เท่าเดิม เพ่ิมขึ้น รวม 
1. เกษตรทฤษฎีใหม ่ 79.94 20.06 100.00 37.08 61.40 98.48  1.52 100.00 
2. หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

88.45 11.15 100.00 40.06 59.04 99.09 0.91 100.00 

ที่มา : จากการส ารวจ 
 

2) การส่งเสริมให้เกษตรกรท าบัญชีครัวเรือนหรือบัญชีฟาร์ม การท าบัญชีครัวเรือนหรือบัญชีฟาร์ม 
เป็นอีกส่วนประกอบในการด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นพื้นฐานของการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ 
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จากการประเมินผล พบว่า เกษตรกรมีความรู้เรื่องการจัดท าบัญชีครัวเรือนเพ่ิมขึ้นจากเดิมร้อยละ 82.73 เป็น
ร้อยละ 96.21 หรือมีความรู้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 13.48 โดยเมื่อพิจารณาเกษตรกรกลุ่มที่มีความรู้เรื่องการจัดท าบัญชี 
พบว่า เกษตรกรร้อยละ 42.57 ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้เพิ่มขึ้น และร้อยละ 53.64 
ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้เท่าเดิมเนื่องจากเป็นเกษตรกรที่ท าบัญชีเป็นประจ าอยู่แล้ว 
และความรู้ที่ได้รับจากโครงการเป็นความรู้ที่มีอยู่เดิมแล้ว (ตารางท่ี 4.11) 

ส าหรับการจัดท าบัญชี พบว่า มีการจัดท าบัญชีมากขึ้น จากเดิมร้อยละ 49.09 เป็นร้อยละ 50.30 
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.21 เมื่อพิจารณาความถี่ในการจัดท าบัญชีของเกษตรกร พบว่า มีเกษตรกรจัดท าบัญชี
เป็นประจ าจากร้อยละ 19.09 เป็นร้อยละ 20.00 หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.91 และมีเกษตรกรจัดท าบัญชีเป็นบางครั้ง
จากร้อยละ 30.00 เป็น ร้อยละ 30.30 หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.30 สาเหตุที่เกษตรกรท าบัญชีเป็นบางครั้งหรือไม่ได้
ท าบัญชี เนื่องจากมีภารกิจมากจึงไม่มีเวลา เขียนหนังสือไม่ได้ ยังไม่เข้าใจการท าบัญชีมากนัก อายุมาก
ท าให้ยากต่อการเรียนรู้ อยู่ในช่วงเริ่มฝึกท าบัญชี และไม่อยากท าบัญชีเนื่องจาก เมื่อบันทึกบัญชีแล้วมีรายจ่าย
มากกว่ารายรับท าให้เกิดความท้อแท้ไม่อยากท าบัญชี เป็นต้น (ตารางท่ี 4.11) 
 

ตารางที่ 4.11 ความรู้และการท าบัญชีครัวเรือนหรือบัญชีฟาร์ม 
หน่วย : ร้อยละ 

รายการ ก่อนเข้าร่วมโครงการ หลังเข้าร่วมโครงการ ผลต่าง 
1. ความรู้การท าบัญชี    
   1.1 มีความรู้ 82.73 96.21 13.48 
         - เท่าเดิม  53.64  
         - เพ่ิมข้ึน  42.57  
   1.2 ไม่มีความรู้ 17.27 3.79 - 13.48 
2. การท าบัญชี    

2.1  ท าบัญชี 49.09 50.30 1.21 
 - ท าเป็นประจ า 19.09 20.00 0.91 
 - ท าบางครั้ง 30.00 30.30 0.30 

    2.3  ไม่ท าบัญชี  50.91 49.70 - 1.21 
ที่มา : จากการส ารวจ 

 

3) การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรร้อยละ 55.91 น าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ทั้งหมด ร้อยละ 28.92 น าความรู้ไปใช้ประโยชน์บางส่วน และร้อยละ 15.17 ไม่ได้น าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ เนื่องจากไม่มีเวลาในการท ากิจกรรม อยู่ระหว่างด าเนินการ พื้นที่ไม่เหมาะสม ในการท ากิจกรรม
บางอย่าง รวมทั้งยังไม่เข้าใจในบางเรื่อง โดยเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่มีเกษตรกรน าความรู้ไปใช้มากที่สุด รองลงมา
เรื่องเทคโนโลยีการผลิตพืช และเศรษฐกิจพอเพียง ตามล าดับ (ตารางที่ 4.12) 

 

 



37 

 

ตารางท่ี 4.12 การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
หน่วย : ร้อยละ 

รายการ 
การน าไปใช้ประโยชน์ 

ไม่ได้
น าไปใช้ 

รวม น าไปใช้
ทั้งหมด 

น าไปใช้
บางส่วน 

รวม 

1. การท าเกษตรทฤษฎีใหม่ 60.68 36.27 97.58 3.05 100.00 
2. เทคโนโลยีการผลิตพืช 67.66 29.74 97.40 2.60 100.00 
3. เศรษฐกิจพอเพียง 67.82 29.76 96.95 2.42 100.00 
4. การท าปุ๋ย/การปรับปรุงบ ารุงดิน 66.67 19.44 86.11 13.89 100.00 
5. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 60.71 21.43 82.14 17.86 100.00 
6. เทคโนโลยีการผลิตประมง 58.72 22.48 81.19 18.81 100.00 
7. การท าบัญชีฟาร์ม  28.33 33.05 61.37 38.63 100.00 
8. การตลาด 29.20 27.74 56.93 43.07 100.00 

เฉลี่ย 55.91 28.92 84.83 15.17 100.00 
ที่มา : จากการส ารวจ 

 

3) การสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อการพ่ึงพาตนเองเบื้องต้นแก่เกษตรกร 
เกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการทุกรายจะได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต เพื่อ

การพ่ึงพาตนเองเบื้องต้น ทั้งนี้ หลังจากที่เกษตรกรได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตแล้ว พบว่า เกษตรกรร้อยละ 
93.56 ได้รับปัจจัยการผลิตตรงความต้องการ ส่วนที่เหลือร้อยละ 6.44 ไม่ตรงตามความต้องการ เนื่องจาก
บางพ้ืนที่สมาชิกในกลุ่มมีความต้องการปัจจัยการผลิตที่หลากหลาย ท าให้การจัดซื้อปัจจัยการผลิตตามความต้องการ
ของแต่ละรายเป็นไปได้ล าบาก ดังนั้นจึงจัดซื้อปัจจัยการผลิตตามความต้องการส่วนใหญ่ของสมาชิกในกลุ่ม  

ด้านความเพียงพอของปัจจัยการผลิต พบว่า เกษตรกรร้อยละ 65.57 เห็นว่าได้รับการสนับสนุน
ปัจจัยการผลิตมีความเพียงพอ ส่วนที่เหลือร้อยละ 34.33 เห็นว่าไม่เพียงพอ เนื่องจากปัจจัยการผลิตที่ได้รับ
การสนับสนุน 2,100 บาท/ครัวเรือน เมื่อมาจัดซื้อปัจจัยบางรายการมีราคาสูง ท าให้ได้ในปริมาณที่น้อย  

ด้านความเหมาะสมของช่วงเวลาที่ได้รับปัจจัยการผลิต พบว่า เกษตรกรร้อยละ 93.11 
เห็นว่าช่วงเวลาที่ได้รับปัจจัยเป็นช่วงที่เหมาะสม โดยให้คะแนนความเหมาะสมเฉลี่ย 9.26 คะแนน กล่าวคือ
ช่วงที่แจกปัจจัยการผลิตมีความเหมาะสมระดับมากที่สุด ส่วนเกษตรกรร้อยละ 6.89 เห็นว่าช่วงเวลาไม่เหมาะสม 
เนื่องจากบางพ้ืนที่ได้มีการเพาะปลูกพืชบางชนิดไปแล้ว ท าให้ปัจจัยการผลิตที่ได้รับต้องรอช่วงฤดูกาลเพาะปลูก
ในช่วงต่อไป ในส่วนคุณภาพของปัจจัยการผลิตที่ได้รับ พบว่า เกษตรกรร้อยละ 97.83 เห็นว่าปัจจัยการผลิต
ที่ได้รับมีคุณภาพ โดยให้คะแนนคุณภาพเฉลี่ย 8.99 คะแนน กล่าวคือคุณภาพของปัจจัยการผลิตที่ได้รับมีคุณภาพ
ระดับมากที่สุด และเกษตรกรร้อยละ 2.17 เห็นว่าปัจจัยการผลิตที่ได้รับไม่มีคุณภาพ เนื่องจากปัจจัยการผลิต
ที่ได้รับมีการเสียหาย (ตารางท่ี 4.13)    

 



 

 

ตารางท่ี 4.13 ความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีต่อปัจจัยการผลิตที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ  
หน่วย : ร้อยละ 

รายการ 
ความต้องการ ความเพียงพอ ความเหมาะสมของช่วงเวลา คุณภาพ 
ตรง ไม่ตรง เพียงพอ ไม่เพียงพอ เหมาะสม ไม่เหมาะสม คะแนน แปลผล มีคุณภาพ ไม่มีคุณภาพ คะแนน 

1. พันธุ์พืชผัก 92.75 7.97 74.64 26.09 88.41 12.32 8.94 มากที่สุด 96.38 3.62 8.94 
2. พันธุ์พืชไร่ 92.86 7.14 71.43 28.57 100.00 0.00 9.54 มากที่สุด 100.00 0.00 9.00 
3. ไม้ผล/ไม้ยืนต้น 93.18 6.36 61.36 38.18 90.00 9.55 8.89 มากที่สุด 98.18 1.36 8.81 
4. ประมง 94.31 5.69 65.85 34.15 94.31 5.69 9.11 มากที่สุด 97.56 1.63 8.87 
5. ปศุสัตว ์ 92.04 7.96 66.37 33.63 95.58 2.65 9.20 มากที่สุด 93.81 3.54 8.85 
6. อาหารสัตว ์ 100.00 2.17 50.00 52.17 102.17 0.00 8.95 มากที่สุด 100.00 0.00 9.20 
7. ปรับปรุงบ ารุงดิน 96.15 3.85 76.92 23.08 100.00 0.00 9.16 มากที่สุด 96.15 3.85 9.50 
8. วัสดุอุปกรณ์/เวชภัณฑ์ 100.00 0.00 60.00 40.00 100.00 0.00 9.50 มากที่สุด 100.00 0.00 8.89 
9. อื่น ๆ เช่น อวน ท่อ 85.71 14.29 71.43 28.57 100.00 0.00 9.29 มากที่สุด 85.71 0.00 7.86 

รวม/เฉลี่ย 93.56 6.44 65.67 34.33 93.11 6.89 9.26 มากที่สุด 97.83 2.17 8.99 
ที่มา : จากการส ารวจ 
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4.3.3 การท ากิจกรรมในแปลงเกษตรกร  
การปรับกิจกรรมการเกษตรของตนเองหลังเข้าร่วมโครงการ พบว่า ร้อยละ 34.30 ของเกษตรกร

ที่เข้าร่วมโครงการ มีการปรับกิจกรรมการเกษตร โดยร้อยละ 13.66 ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ มีการปรับพ้ืนที่
การเกษตรของตนเอง โดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 30,127.17 บาท เช่น มีการขุดลอกสระน้ าที่ตื้นเขิน และร้อยละ 
20.64 ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีการปรับกิจกรรมในแปลง โดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 13,759.65 บาท เช่น 
เลี้ยงปศุสัตว์ ปรับเปลี่ยนการปลูกพืช (ตารางท่ี 4.14) 

 

ตารางท่ี 4.14 การปรับกิจกรรมการเกษตรในพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ 
 

รายการ หน่วยนับ 
1. การปรับพ้ืนที่และกิจกรรมการเกษตร (ร้อยละ)  

1.1 มีการปรับพ้ืนที่และกิจกรรมการเกษตร 34.30 
1) ปรับพื้นที่  13.66 
2) ปรับกิจกรรมในแปลง  20.64 

1.2 ไม่ได้ปรับพ้ืนที่และกิจกรรมการเกษตร 65.70 
2. ค่าใช้จ่ายในการปรับพ้ืนที่และกิจกรรมการเกษตร (บาท)  

1) ปรับพื้นที่  30,127.17 
2) ปรับกิจกรรมในแปลง  13,759.65 

ที่มา : จากการส ารวจ 
 

4.3.4 การใช้พื้นที่เกษตรในแปลงที่เข้าร่วมโครงการ 
แนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ คือ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ

จากข้อสมมติเบื้องต้นบางประการในการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ เช่น เป็นเกษตรกรรายย่อย มีสมาชิกครัวเรือน
ปานกลางประมาณ 5 – 6 ราย ฐานะค่อนข้างยากจน อยู่ในเขตใช้น้ าฝน หากมีแหล่งน้ าเสริม ต้องใช้น้ าอย่างประหยัด 
พื้นที่เกษตรน้อยประมาณ 10 - 15 ไร่ (รายละเอียด ภาคผนวกที่ 1) โดยเกษตรกรมีการแบ่งพื้นที่ส าหรับใช้
ท ากิจกรรมเกษตรต่าง ๆ จ าแนกพ้ืนที่เป็น 4 องค์ประกอบ ได้แก่ แหล่งน้ า : ปลูกข้าว : ปลูกพืช : ที่อยู่อาศัย
และเลี้ยงสัตว์ (รายละเอียดตามบทท่ี 2) 

เมื่อพิจารณาพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการของเกษตรกร พบว่า หลังเข้าร่วมโครงการมีเกษตรกร
ปรับจากการท าเกษตรเชิงเดี่ยว และเกษตรผสมผสานมาท าเกษตรทฤษฎีใหม่เพ่ิมขึ้น กล่าวคือ หลังเข้าร่วมโครงการ
มีเกษตรกรท าเกษตรเชิงเดี่ยวร้อยละ 2.44 (จากเดิมร้อยละ 3.35) หรือลดลงร้อยละ 0.91 เกษตรกรร้อยละ 
58.84 มีการท าการเกษตรเชิงผสมผสาน (จากเดิมร้อยละ 60.98) หรือลดลง ร้อยละ 2.14 ซึ่งหลังเข้าร่วมโครงการ
มีเกษตรกรท าเกษตรทฤษฎีใหม่ ร้อยละ 38.82 (จากร้อยละ 35.67) หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.05 (ตารางที่ 4.15) 
กล่าวคือเกษตรกรปรับประเภทการเกษตรจากเกษตรเชิงเดี่ยวและผสมผสานมาท าเกษตรทฤษฎีใหม่มากขึ้น 
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แต่อย่างไรก็ตามยังคงมีเกษตรกรที่ท าเกษตรเชิงเดี่ยวเนื่องจากการปรับเปลี่ยนประเภทการเกษตรต้องใช้ระยะเวลา
อีกระยะหนึ่งในการปรับเปลี่ยนทัศนคติ 
 

ตารางท่ี 4.15 ประเภทการเกษตรของพ้ืนที่ท่ีเข้าร่วมโครงการ 
 หน่วย : ร้อยละ 

ประเภทการเกษตร ก่อนเข้าร่วมโครงการ หลังเข้าร่วมโครงการ ผลต่าง 
1. เกษตรเชิงเดี่ยว 3.35 2.44 - 0.91 
2. เกษตรผสมผสาน 60.98 58.84 - 2.14 
3. เกษตรทฤษฎีใหม ่ 35.67 38.82 3.05 

รวม 100.00 100.00 0.00 
ที่มา : จากการส ารวจ 

 

1) การใช้พื้นที่แบบเกษตรทฤษฎีใหม่ในแปลงที่เข้าร่วมโครงการ 
จากการจัดสรรพื้นที่แปลงที่เข้าร่วมโครงการของเกษตรกรเพื่อท าเกษตรทฤษฎีใหม่ 

โดยยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยแบ่งออกเป็น 4 องค์ประกอบ  พบว่า มีรายละเอียดการท ากิจกรรมต่าง ๆ 
ในพื้นที่เข้าร่วมโครงการ ดังนี้ (ตารางท่ี 4.16) 

(1) การใช้พ้ืนที่เพ่ือเป็นแหล่งน้ าส าหรับการเกษตร หลังจากเข้าร่วมโครงการแล้ว เกษตรกร
มีการเพ่ิมพ้ืนที่เพ่ือเป็นแหล่งน้ าเพ่ิมขึ้น จ านวน 0.02 ไร่ เนื่องจากในการเพ่ิมพ้ืนที่แหล่งน้ าจะต้องใช้เงินลงทุนสูง 
และเสียพ้ืนที่ในการท าการเกษตร นอกจากนี้แล้วยังพบว่าหลังจากเข้าร่วมโครงการแล้วเกษตรกรร้อยละ 87.18 
มีน้ าเพียงพอส าหรับท าการเกษตรในพื้นที่เข้าร่วมโครงการทั้งปีเท่าเดิม (ไม่มีการเปลี่ยนแปลง) อย่างไรก็ตาม 
หลังจากเข้าร่วมโครงการ เกษตรกรยังมีน้ าเพ่ือการเกษตรไม่เพียงพอทั้งปี ร้อยละ 12.82 ซึ่งมีน้ าเพียงพอ
ส าหรับท าการเกษตร เฉลี่ย 5.75 เดือน  

(2) การใช้พ้ืนที่ในการปลูกข้าว พบว่า หลังเข้าร่วมโครงการแล้ว เกษตรกรมีพ้ืนที่นาข้าว
ลดลงจากเดิม 6.93 ไร่ เป็น 6.56 ไร่ หรือลดลง 0.37 ไร่ 

(3) การใช้พื้นที่ปลูกพืช พบว่า หลังจากเข้าร่วมโครงการแล้ว เกษตรกรมีการใช้พื้ นที่
เพื่อการปลูกพืชเพิ่มขึ้น จ านวน 0.33 ไร่ และเมื่อพิจารณาจ านวนชนิดของพืชที่เกษตรกรปลูกหลังจาก
เข้าร่วมโครงการ พบว่า จ านวนชนิดพืชที่ปลูกเพ่ิมขึ้นจาก 7 - 8 ชนิด เป็น 8 - 9 ชนิด หรือเพ่ิมขึ้น 1 ชนิด 
เนื่องจากโครงการฯ มีการสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกร ท าให้ เกษตรกรมีการปลูกพืชที่หลากหลาย
มากขึ้นจากพืชหลักท่ีมีอยู่เดิม  

(4) การใช้พ้ืนที่เป็นที่อยู่อาศัยและเลี้ยงสัตว์ พบว่า หลังจากเข้าร่วมโครงการแล้ว เกษตรกร
มีที่อยู่อาศัย/ที่พักชั่วคราวในพ้ืนที่เข้าร่วมโครงการไม่เปลี่ยนแปลง กล่าวคือ เกษตรกรร้อยละ 95.38 มีที่อยู่อาศัย/
ที่พักชั่วคราว โดยขนาดพื้นที่เฉลี่ย 0.91 ไร่ ซึ่งมีพ้ืนที่ลดลงจากเดิม 0.09 ไร่ ส าหรับกิจกรรมการเลี้ยงสัตว์ 
พบว่า หลังจากเข้าร่วมโครงการแล้ว เกษตรกรมีการเลี้ยงสัตว์เพ่ิมขึ้นจากเดิมร้อยละ 52.14 เป็นร้อยละ 64.10 
หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 11.96 และมีขนาดพ้ืนที่เพ่ือเลี้ยงสัตว์เพ่ิมขึ้นจากเดิม 0.84 ไร่ เป็น 0.95 ไร่ หรือเพ่ิมขึ้น 
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0.11 ไร่ เนื่องจากได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านปศุสัตว์ ท าให้ เกษตรกรมีการเลี้ยงสัตว์เพ่ิมขึ้น ซึ่งใช้
พ้ืนที่บริเวณท่ีอยู่อาศัย ขอบบ่อ และพ้ืนที่ที่ได้จัดสรรเพิ่มเติมส าหรับการเลี้ยงปศุสัตว์ 

 

ตารางท่ี 4.16 การใช้พื้นทีท่ าเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ 
 

รายการ 
ก่อนเข้าร่วม

โครงการ 
หลังเข้าร่วม
โครงการ 

ผลต่าง 
(+/-) 

1. แหล่งน้ า (ไร่) 1.10  1.12 0.02 
1.1 ความเพียงพอของน้ าที่ใช้ท าการเกษตร (ร้อยละ)      

(1) มีน้ าเพียงพอทั้งปี 87.18 87.18  0.00 
(2) มีน้ าไม่เพียงพอ 12.82  12.82  0.00  

1.2 กรณีไม่เพียงพอ ระยะเวลาที่ใช้ได้ (เดือน) 6.07 5.75  - 0.32  
2. นาข้าว (ไร่) 6.93  6.56  - 0.37  
3. การปลูกพืช       

3.1) เนื้อท่ีปลูกพืช (ไร่) 4.01  4.34  0.33  
3.2) จ านวนพืชที่ปลูก (ชนิด) 7 - 8  8 - 9  1.00  

4. ที่อยู่อาศัย และเลี้ยงสัตว์ (ไร่) 1.84 1.86  0.02  
4.1 พ้ืนทีอ่ยู่อาศัย/ที่พัก (ไร่) 1.00  0.91  - 0.09  

(1) การมีที่อยู่อาศัย (ร้อยละ)    
- มีที่อยู่อาศัย 95.38 95.38  0.00  
- ไม่มีที่อยู่อาศัย 4.62 4.62  0.00 

4.2 พ้ืนทีเ่ลี้ยงสัตว์ (ไร่) 0.84  0.95 0.11 
(1) การเลี้ยงสัตว์ (ร้อยละ)       

- มีการเลี้ยงสัตว์  52.14  64.10  11.96  
- ไม่ได้เลี้ยงสัตว์ 47.86  44.44  - 3.42  

ที่มา : จากการส ารวจ 
 

2) สัดส่วนการใช้พื้นที่ท าการเกษตรแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ 
เมื่อพิจารณาสัดส่วนการจัดสรรพ้ืนที่เพ่ือท ากิจกรรมการเกษตรในพ้ืนที่ที่เข้าร่วมโครงการ

ในสัดส่วนของ แหล่งน้ า  : ปลูกข้าว : ปลูกพืช : ที่อยู่อาศัยและ เลี้ยงสัตว์ พบว่า ก่อนเข้าร่วมโครงการ
เกษตรกรมีสัดส่วนการใช้พื้นที่ท ากิจกรรม 7.93 : 44.95 : 28.87 : 13.25 และหลังจากเข้าร่วมโครงการแล้ว
มีการปรับเปลี่ยนการใช้พ้ืนที่ท ากิจกรรมเป็น 8.03 : 47.28 : 31.26 : 13.43 ซึ่งจะเห็นว่าเกษตรกรมีการปรับเปลี่ยน
โดยการเพิ่มพื้นที่แหล่งน้ าให้เพียงพอส าหรับการท าเกษตร เพิ่มพื้นที่ในการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อ
การบริโภคในครัวเรือนมากข้ึน ในส่วนพื้นที่ข้าวที่ลดลง เนื่องจากปรับเปลี่ยนไปปลูกพืช และพันธุ์ที่หลากหลาย
(ตารางท่ี 4.17)  
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ตารางท่ี 4.17 การแบ่งสัดส่วนพื้นที่การเกษตรในพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ 
 

รายการ 
ก่อนเข้าร่วมโครงการ หลังเข้าร่วมโครงการ ผลต่าง (+/-) 
พ้ืนที่ 
(ไร่) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

พ้ืนที่ 
(ไร่) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

พ้ืนที่ 
(ไร่) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

1) พื้นที่แหล่งน้ า 1.10 7.93 1.12 8.03 0.02 1.82 
2) พื้นที่นาข้าว 6.93 49.95 6.56 47.28 0.37   - 5.34 
3) พื้นที่ปลูกพืช 4.01 28.87 4.34 31.26 0.33 8.23 
4) พื้นที่อยู่อาศัย/เลี้ยงสัตว์ 1.84 13.25 1.86 13.43 0.02 1.09 

รวม 13.88 100.00 13.88 100.00 0.00 0.00 
ที่มา : จากการส ารวจ 

 

4.3.5 การตลาด  
1) การกระจายผลผลิตและความเพียงพอของแหล่งจ าหน่ายที่รองรับผลผลิตของเกษตรกรในแปลง

ที่เข้าร่วมโครงการในระยะแรก หรือขั้นที่ 1 เป็นการผลิตให้พ่ึงตนเองได้ ด้วยวิธีง่ายค่อยเป็นค่อยไปตามก าลัง
ให้พอมีพอกินไม่อดอยาก พบว่า หลังจากเข้าร่วมโครงการ มีการกระจายผลผลิตที่ได้จากแปลงที่เข้าร่วมโครงการ 
ได้แก่ ร้อยละ 28.29 น ามาบริโภคภายในครัวเรือน ร้อยละ 26.37 น าไปแจก/ให้ฟรีกับเพ่ือนบ้าน ญาติพ่ีน้อง 
ร้อยละ 19.06 เก็บผลผลิตไว้เพ่ือท าพันธุ์ในรอบการเพาะปลูกต่อไป และร้อยละ 26.28 น าไปจ าหน่ายเพ่ิมรายได้
ในครัวเรือน ส าหรับสถานที่ในการจ าหน่ายผลผลิตของเกษตรกรร้อยละ 93.22 น าไปจ าหน่ายยังตลาดท้องถิ่น
ภายในชุมชน ร้อยละ 6.78 น าไปจ าหน่ายในตลาดที่หน่วยงานได้ประสานงานและจัดหาให้ (ตารางที่ 4.18) 
เมื่อพิจารณาความเพียงพอของตลาดที่รองรับผลผลิตในแปลงของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรร้อยละ 97.57 
มีสถานที่จ าหน่ายเพียงพอ เนื่องจากยังมผีลผลิตไม่มากนัก (ภาพท่ี 4.2 และ 4.3)  

 

 
ภาพที่ 4.2 การกระจายผลผลิตในแปลงที่เข้าร่วมโครงการ 

 
 

 

บริโภคในครัวเรือน
28.29 %

แจก/ให้ฟรี
26.37 %

เก็บไว้ท าพันธุ์
19.06 %

จ าหน่าย
26.28 %
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2) การเชื่อมโยงตลาด ผลผลิตของเกษตรกรที่ได้รับนอกจากจะใช้เพ่ือการบริโภคในครัวเรือนแล้ว 
บางส่วนเกษตรกรจะน าผลผลิตไปจ าหน่ายเพ่ือเพ่ิมรายได้ในครัวเรือน โดยกิจกรรมเชื่อมโยงตลาด เป็นช่องทางหนึ่ง
ในการน าผลผลิตส่วนที่เหลือจากการบริโภคในครัวเรือนมาจ าหน่าย ส านักงานเกษตรจังหวัดสนับสนุน
กลุ่มเกษตรกรในการน าผลผลิตจากกิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ มาจ าหน่ายร่วมกับตลาดเกษตรกร ตลาดท้องถิ่น 
ตลาดสีเขียว ตลาดอ่ืน ๆ เพ่ือส่งเสริมประชาสัมพันธ์และเชื่อมโยงตลาดเกษตรทฤษฎีใหม่ให้แก่เกษตรกร  
มีช่องทางการจ าหน่ายผลผลิตที่หลากหลาย จากการประเมินผลพบว่า ส านักงานเกษตรจังหวัดได้สนับสนุน
เกี่ยวกับการตลาดของเกษตรกร เช่น ป้ายชื่อร้านค้า สติ๊กเกอร์บรรจุภัณฑ์ และบางจังหวัดพาเกษตรกร
ไปศึกษาดูงานเพ่ือเป็นแนวคิดให้เกษตรกรพัฒนาสินค้าของตนเอง ทั้งนี้ในส่วนบางพ้ืนที่เกษตรกรมีตลาดรองรับอยู่แล้ว 
และปริมาณผลผลิตไม่มากจึงไม่มีปัญหาเรื่องการจ าหน่ายผลผลิต เจ้าหน้าที่จึงยังไม่มีการเตรียมการด้านการตลาด
ให้เกษตรกร  

 

 
ภาพที่ 4.3 ร้อยละเกษตรกรที่มีตลาดรองรับผลผลิตเพียงพอ 

 

ตารางท่ี 4.18 แหล่งจ าหน่ายผลผลิต 
 

รายการ ร้อยละ 
1. ตลาดท้องถิ่น/ชุมชน 93.22 
2. ตลาดที่หน่วยงานจัดหา/ประสานงาน 6.78 

รวม 100.00 
ที่มา : จากการส ารวจ 

 
4.4 ผลลัพธ์ (Outcomes) 

 

4.4.1 ประเภทของรายได้จากการจ าหน่ายผลผลิต  
การท ากิจกรรมการเกษตรในแปลงที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า ก่อนเข้าร่วมโครงการเกษตรกร

ได้ท าการเกษตรในหลายลักษณะ ทั้งในรูปแบบเกษตรเชิงเดี่ยว หรือรูปแบบเกษตรผสมผสาน อย่างไรก็ตาม
เมื่อเกษตรกรเข้าร่วมโครงการแล้ว กิจกรรมการเกษตรเดิมบางส่วนยังคงด าเนินการต่อเนื่องและมีการเพ่ิมกิจกรรม
ในลักษณะเกษตรผสมผสานมากขึ้น มีการเกื้อกูลกันของกิจกรรมเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ 

เพียงพอ 97.57%

ไม่เพียงพอ 2.43 %
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จากการประเมินผลประเภทรายได้ในพ้ืนที่ที่เข้าร่วมโครงการของเกษตรจ าแนกเป็นมีรายได้
เป็นรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน ราย 3 เดือน และรายปี  โดยหลังเข้าร่วมโครงการเกษตรกรที่ เปลี่ยนแปลง
รายได้ ได้แก่ ประเภทเป็นรายวันเพ่ิมขึ้นจากเดิมร้อยละ 23.56 เป็นร้อยละ 28.70 หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.14 
ประเภทรายได้เป็นรายสัปดาห์จากเดิมร้อยละ 36.56 เป็นร้อยละ 38.60 หรือเพิ่มขึ ้นร้อยละ 2.04 
ประเภทรายได้เป็นรายเดือนจากเดิมร้อยละ 21.75 เป็นร้อยละ 23.26 หรือเพ่ิมขึ้น 1.51 และประเภทรายได้
เป็นรายปีจากเดิมร้อยละ 58.91 เป็นร้อยละ 59.21 หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.30 ในส่วนของประเภทรายได้ราย 
3 เดือนลดลง เนื่องจากเกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนชนิดของพืชท าให้มีรายได้ลดลง อย่างไรก็ดีผลต่างที่เกิด
ขึ้นกับประเภทรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และรายปี ยังไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก เนื่องจากเกษตรกรน า
ผลผลิตที่ได้จากแปลงเกษตรที่เข้าร่วมโครงการเน้นการบริโภคในครัวเรือน และพืชบางชนิดเพ่ิงเริ่มปลูกจึงยัง
ไม่ได้ผลผลิต (ตารางท่ี 4.19)  
 

ตารางท่ี 4.19 ประเภทรายได้จากการจ าหน่ายผลผลิตจากพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ 
 

ประเภทรายได้ 
ร้อยละเกษตรกร 

ก่อน หลัง ผลต่าง 
1. รายวัน 23.56 28.70 5.14 
2. รายสัปดาห์ 36.56 38.60 2.04 
3. รายเดือน 21.75 23.26 1.51 
4. ราย 3 เดือน  27.19 26.28 - 0.94 
5. รายปี 58.91 59.21 0.30 
ที่มา : จากการส ารวจ 
หมายเหตุ : เกษตรกรมีการรายได้จาการจ าหน่ายมากกว่า 1 ประเภท  

 

4.4.2 ผลตอบแทนสุทธิทางการเกษตรและมูลค่าผลผลิตในพื้นที่โครงการ 
1) ผลตอบแทนสุทธิทางการเกษตร 

ผลตอบแทนสุทธิทางการเกษตรในพ้ืนที่ที่เข้าร่วมโครงการของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
พบว่า เกษตรกรร้อยละ 54.28 มีผลตอบแทนสุทธิเพิ่มขึ้นจาก 5,139.43 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน เป็น 
7,261.46 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน หรือเพ่ิมขึ้น 2,122.03 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 41.29) 
และเกษตรกรร้อยละ 40.46 มีผลตอบแทนสุทธิลดลงจาก 4,625.03 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนเป็น 2,956.41 
บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน หรือลดลง 1,668.62 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน (ลดลงร้อยละ 36.08) ส่วนเกษตรกร
ที่เหลือร้อยละ 5.26 มีผลตอบแทนสุทธิเท่าเดิม มูลค่า 5,628.85 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน เนื่องจากมีมูลค่า
การใช้ปัจจัยการผลิตในอัตราส่วนที่ลดลงเท่ากับมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรที่ลดลง  
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เมื่อพิจารณาผลตอบแทนสุทธิในการท ากิจกรรมการเกษตรในแปลงที่เข้าร่วมโครงการใน
ภาพรวม พบว่า ก่อนเข้าร่วมโครงการครัวเรือนเกษตรกรมีผลตอบแทนสุทธิ เฉลี่ย 4,803.42 บาทต่อเดือน และ
หลังเข้าร่วมโครงการมีผลตอบแทนสุทธิ เฉลี่ย 5,275.59 บาทต่อเดือน หรือเพ่ิมขึ้น 472.17 บาทต่อเดือน 
(เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 9.83) เมื่อเทียบกับก่อนเข้าร่วมโครงการ  (ตารางท่ี 4.20)   
 

ตารางท่ี 4.20 ผลตอบแทนสุทธิ มูลค่าผลผลิต และค่าใช้จ่ายทางการเกษตรในแปลงที่เข้าร่วมโครงการ 
หน่วย : บาท/เดือน/ครัวเรือน 

ผลตอบ 
แทนสุทธ ิ

ร้อยละ
เกษตรกร 

ก่อนข้าร่วมโครงการ หลังเข้ารว่มโครงการ ผลต่าง 

มูลค่า ค่าใช้จา่ย 
ผลตอบแทน

สุทธ ิ
มูลค่า ค่าใช้จา่ย 

ผลตอบแทน
สุทธ ิ

มูลค่า ร้อยละ 

1. เท่าเดิม 5.26 9,631.17  4,002.32  5,628.85  9,628.57  3,999.71  5,628.85  0.00    0.00    
2. เพิ่มขึ้น 54.28 10,346.65  5,207.23  5,139.43  13,018.34  5,756.88  7,261.46  2,122.03  41.29  
3. ลดลง 40.46 9,485.68  4,860.65  4,625.03  7,615.92  4,659.51  2,956.41  - 1,668.62  - 36.08  
รวม/เฉลีย่ 100.00 9,873.72  5,070.30  4,803.42  10,513.21  5,237.62  5,275.59  472.17  9.83  

ที่มา : จากการส ารวจ 
 

2) ค่าใช้จ่ายในการผลิต และรายได้จากการจ าหน่ายผลผลิตในแปลงที่เข้าร่วมโครงการ 
ค่าใช้จ่ายในการผลิต และรายได้จากการจ าหน่ายผลผลิตในการท ากิจกรรมการเกษตรในแปลง

ที่เข้าร่วมโครงการในภาพรวม พบว่า หลังเข้าร่วมโครงการครัวเรือนเกษตรกรมีค่าใช้จ่ายการผลิตเพ่ิมข้ึนจากเดิม 
5,070.30 บาทต่อเดือน เป็น 5,237.62 บาทต่อเดือน หรือเพ่ิมข้ึน 167.32 บาทต่อเดือน (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.30) 
และเกษตรกรมีรายได้จากการจ าหน่ายในแปลงที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นจาก 7,502.50 บาทต่อเดือน 
เป็น 7,718.48 บาทต่อเดือน หรือเพ่ิมข้ึน 215.99 บาทต่อเดือน (เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.88) (ตารางท่ี 4.21)   

เมื่อพิจารณารายได้จากการจ าหน่ายผลผลิตในการท ากิจกรรมการเกษตรในแปลงที่เข้าร่วม
โครงการของครัวเรือนเกษตรกรที่มีผลตอบแทนสุทธิเพิ่มขึ้น  พบว่า ครัวเรือนเกษตรกรมีรายได้จากการ
จ าหน่ายผลผลิตในแปลงที่เข้าร่วมโครงการเพ่ิมขึ้นจาก 8,055.62 บาทต่อเดือน เป็น 9,619.01 บาท/เดือน 
หรือเพ่ิมขึ้น 1,563.39 บาทต่อเดือน เนื่องจากมีการปลูกพืชในปริมาณที่มากขึ้นและมีรายได้ที่เป็นรายวัน
เพ่ิมขึ้น ส่วนครัวเรือนเกษตรกรที่มีผลตอบแทนสุทธิลดลง พบว่า ครัวเรือนเกษตรกรมีรายได้จากการจ าหน่าย
ผลผลิตในแปลงที่เข้าร่วมโครงการลดลงจาก 7,100.84 บาทต่อเดือน เป็น 5,520.20 บาทต่อเดือน หรือลดลง 
1,580.64 บาทต่อเดือน เนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนท าให้ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตไม่ดีนัก 
(ตารางท่ี 4.21)   

 

4.4.3 การพึ่งพาตนเอง  
การท าเกษตรทฤษฎีใหม่โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกษตรกร

พ่ึงพาตนเองโดยการลดรายจ่ายในครัวเรือน ในการประเมินผลจะพิจารณาจากสัดส่วนมูลค่าจากการบริโภคใน

พ้ืนที่เข้าร่วมโครงการของเกษตรกร ดังนี้ 
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1) การลดรายจ่ายในการบริโภคของครัวเรือน โดยการบริโภคผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่
ที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า มูลค่าการบริโภคผลผลิตการเกษตรของตนเอง หลังเข้าร่วมโครงการเพ่ิมขึ้น 119.18 
บาทต่อเดือน (ตารางที่ 4.21) เมื่อพิจารณาสัดส่วนมูลค่าการบริโภคผลผลิตการเกษตรของตนเอง พบว่า มีสัดส่วน
ที่เพิ่มขึ้น จากเดิมร้อยละ 12.30 เป็นร้อยละ 12.69 หรือเพิ่มขึ ้นร้อยละ 0.39 ซึ ่ง เป็นการพ่ึงพาตนเอง 
(ตารางท่ี 4.22)  

2) การใช้ปัจจัยการผลิตของตนเองในการท าการเกษตร มูลค่าใช้จ่ายในการผลิตมีแหล่งที่มาจาก 2 
แหล่ง คือ มูลค่าปัจจัยการผลิตที่จัดหา หรือจัดซื้อ/จ้างจากภายนอก และมูลค่าปัจจัยการผลิตที่เกษตรกร
ผลิตเองหรือใช้ของตนเอง ทั้งนี้ ส าหรับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีการใช้ปัจจัยการผลิตของตนเอง เช่น การเก็บ
พันธุ์ไว้ใช้เอง การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ ฮอร์โมน ยาฆ่าแมลง ยาปราบศัตรูพืช และการผลิตอาหารสัตว์ไว้ใช้
เองแทนการซื้อจากภายนอก รวมถึงมีการใช้แรงงานของตนเองแทนการจ้างแรงงาน จากการประเมินผล พบว่า หลัง
เข้าร่วมโครงการครัวเรือนเกษตรกรมีมูลค่าการใช้ปัจจัยการผลิตของตนเองลดลง จาก 2,355.20 บาทต่อเดือน เป็น 
2,115.67 บาทต่อเดือน หรือลดลง 239.53 บาทต่อเดือน และมูลค่าการใช้ปัจจัยการผลิตที่จัดหา หรือจัดซื้อต่อ
จ้างจากภายนอกเพ่ิมขึ้นจาก 2,715.10 บาทต่อเดือน เป็น 3,121.95 บาทต่อเดือน หรือเพ่ิมขึ้น 406.85 บาท
ต่อเดือน (ตารางที่ 4.20)  

เมื่อพิจารณาสัดส่วนระหว่างมูลค่าการใช้ปัจจัยการผลิตที่จัดหา หรือจัดซื้อ/จ้างจากภายนอก : 
มูลค่าปัจจัยการผลิตที่เกษตรกรผลิตเองหรือใช้ของตนเอง พบว่า ก่อนเข้าร่วมโครงการมีสัดส่วน 53.55 : 46.45 
และหลังจากเข้าร่วมโครงการแล้วสัดส่วนมูลค่าการใช้ปัจจัยการผลิตเปลี่ยนเป็น 59.61 : 40.39 ซึ่งจะเห็นว่า
สัดส่วนมูลค่าการใช้ปัจจัยการผลิตที่จัดหา หรือจัดซื้อ/จ้างจากภายนอกเพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.06 เนื่องจากเกษตรกร
อยู่ในช่วงเริ่มด าเนินการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ บางส่วนมีการลงทุนเพ่ิม เช่น การปรับสภาพพ้ืนที่ การซื้อพันธุ์พืช
และพันธุ์สัตว์เพ่ือท ากิจกรรมในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น ดังนั้นในระยะแรกเกษตรกรยังพ่ึงพาตนเองในเรื่องของการใช้
ปัจจัยการผลิตได้น้อย (ตารางท่ี 4.22)  

3) การลดค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นของครัวเรือน 
การท าเกษตรทฤษฎีใหม่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิต ประจ าวัน 

จะส่งผลให้พฤติกรรมการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นในครัวเรือนเปลี่ยนไป เช่น ค่าน้ าอัดลม ชา 
กาแฟ สุรา เบียร์ บุหรี่ การพนันเสี่ยงโชค และใช้เพ่ือการบันเทิง หรือมหรสพต่าง ๆ พบว่า หลังจากเข้าร่วมโครงการ 
เกษตรกรร้อยละ 78.92 มีค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเท่าเดิม เกษตรกรร้อยละ 1.50 มีค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยมากขึ้น และ
เกษตรกรร้อยละ 19.58 มีค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยลดลง โดยมีค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยลดลง โดยเฉลี่ยจากเดิม 1,384.62 บาท
ต่อเดือน ลดลงเหลือ 1,310.62 บาทต่อเดือน หรือลดลง 74 บาทต่อเดือน (ร้อยละ 5.34) สาเหตุที่
ครัวเรือนเกษตรกรมีค่าใช้จ่ายลดลง เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้จ่าย เช่น ลดการสูบบุหรี่ การ
ดื่มสุรา การเล่นพนันเสี่ยงโชค รวมถึงการได้ทราบจ านวนค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นจากการจัดท าบัญชีครัวเรือน
ท าให้ตระหนักถึงการลดค่าใช้จ่ายดังกล่าว (ตารางที่ 4.23) 

 
 



 
 

ตารางท่ี 4.21 ผลตอบแทนสุทธิในแปลงที่เข้าร่วมโครงการ 
หน่วย : บาท/เดือน/ครัวเรือน 

รายการ 
ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย ผลตอบแทนสุทธเิท่าเดิม ผลตอบแทนสุทธเิพ่ิมขึน้ ผลตอบแทนสุทธลิดลง 

ก่อน หลัง ผลต่าง ก่อน หลัง ผลต่าง ก่อน หลัง ผลต่าง ก่อน หลัง ผลต่าง 

1. มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร1/ 9,873.72  10,513.21  639.49 9,631.17  9,628.57  -2.60 10,346.65  13,018.34  2,671.69 9,485.68  7,615.92  -1,869.77 
  1.1 รายได้จากการจ าหน่าย2/ 7,502.50  7,718.48  215.99 7,695.10  7,695.10  0.00 8,055.62  9,619.01  1,563.39 7,100.84  5,520.20  -1,580.64 
  1.2 มูลค่าจากการบรโิภค3/ 1,214.59  1,333.77  119.18 878.92  882.57  3.65 1,288.19  1,519.48  231.30 1,159.52  1,143.34  -1 6.18 
  1.3 มูลค่าจากการแจกจ่าย4/ 367.27  426.88  59.61 472.41  466.16  -6.25 360.14  491.43  131.29 363.15  335.17  -27.98 
  1.4 มูลค่าจากการท าพันธุ5์/ 789.37  1,034.08  244.71 584.74  584.74  0.00 642.71  1,388.42  745.71 862.17  617.20  -244.97 
2. ค่าใช้จ่ายในการผลติ6/ 5,070.30  5,237.62  167.32 4,002.31  3,999.71  -2.60 5,207.23  5,756.88  549.65 4,860.65  4,659.51  -201.15 
  2.1 จัดซื้อ/จ้างจากภายนอก7/ 2,715.10  3,121.95  406.85 2,783.17  2,780.57  -2.60 2,733.62  3,406.67  673.05 2,593.10  2,759.03  165.93 
  2.2 ใช้ของตนเอง8/ 2,355.20  2,115.67  -239.53 1,219.14  1,219.14  0.00 2,473.60  2,350.21  -123.39 2,267.55  1,900.48  -367.08 
3. มูลค่าผลตอบแทนสุทธิ9/ 4,803.42 5,275.59 472.17 5,628.86 5,628.86 0.00 5,139.42 7,261.46 2,122.04 4,625.03 2,956.41 -1,668.62 
ที่มา : จากการส ารวจ 
หมายเหตุ : 1/ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร =  รายได้จากการจ าหน่าย + มูลค่าจากการบริโภค + มูลค่าจากการแจกจ่าย + มูลค่าจากการท าพันธุ ์ 

2/ รายได้จากการจ าหน่าย หมายถึง รายได้จากการจ าหน่ายผลผลิตที่ได้จากแปลงเกษตรในพื้นที่เข้าร่วมโครงการของเกษตรกร (เป็นเงินสด) 
3/ มูลค่าจากการบริโภค หมายถึง มูลค่าการบริโภคผลผลิตที่ได้จากแปลงเกษตรในพื้นที่เข้าร่วมโครงการของเกษตรกร (ไม่เป็นเงินสด) 
4/ มูลค่าจากการแจกจ่าย หมายถึง มูลค่าการแจกจ่ายผลผลิตที่ได้จากแปลงเกษตรในพื้นที่เข้าร่วมโครงการของเกษตรกร (ไม่เป็นเงินสด) 

                        5/ มูลค่าจากการท าพันธุ ์หมายถึง มูลค่าเก็บผลผลิตที่ได้จากแปลงเกษตรในพื้นที่เข้าร่วมโครงการของเกษตรกรไว้ท าพันธุ ์(ไม่เป็นเงินสด) 
6/ ค่าใช้จ่ายในการผลิต = จัดซื้อ/จ้างจากปัจจัยการผลิตภายนอก + ใช้ของตนเอง  
7/ จัดซื้อ/จ้างจากภายนอก หมายถึง มูลค่าจากการซื้อ/จ้างปัจจยัการผลิตจากภายนอก (เป็นเงินสด) 
8/ ใช้ของตนเอง หมายถึง มูลค่าจากใช้ปัจจัยการผลิตที่เกษตรกรผลิตเองหรือใช้ของตนเอง (ไม่เป็นเงินสด) 
9/ มูลคา่ผลตอบแทนสุทธิ = มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร - มูลค่าการใช้ปัจจัยการผลิต 
 



 
 

ตารางท่ี 4.22 สัดส่วนมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร และค่าใช้จ่ายในการผลิตในแปลงท่ีเข้าร่วมโครงการ 
หน่วย : ร้อยละ 

รายการ 
ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย ผลตอบแทนสุทธเิท่าเดิม ผลตอบแทนสุทธเิพ่ิมขึน้ ผลตอบแทนสุทธลิดลง 

ก่อน หลัง ผลต่าง ก่อน หลัง ผลต่าง ก่อน หลัง ผลต่าง ก่อน หลัง ผลต่าง 

1. มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 100.00  100.00  0.00 100.00  100.00  0.00 100.00  100.00  0.00 100.00  100.00  0.00 
  1.1 รายได้จากการจ าหน่าย 75.98  73.42  - 2.57 79.90  79.92  0.02 77.86  73.89  - 3.97 74.86  72.48  - 2.38 
  1.2 มูลค่าจากการบรโิภค 12.30  12.69  0.39 9.13  9.17  0.04 12.45  11.67  - 0.78 12.22  15.01  2.79 
  1.3 มูลค่าจากการแจกจ่าย 3.72  4.06  0.34 4.90  4.84  - 0.06 3.48  3.77  0.29 3.83  4.40  0.57 
  1.4 มูลค่าจากการท าพันธุ ์ 7.99  9.84  1.84 6.07  6.07  0.00 6.21  10.67  4.45 9.09  8.10  - 0.99 
2. ค่าใช้จ่ายในการผลติ 100.00  100.00  0.00 100.00  100.00  0.00 100.00  100.00  0.00 100.00  100.00  0.00 
  2.1 จัดซื้อ/จ้างจากภายนอก 53.55  59.61  6.06 69.54  69.52  - 0.02 52.50  59.18  6.68 53.35  59.21  5.86 
  2.2 ใช้ของตนเอง 46.45  40.39  - 6.06 30.46  30.48  0.02 47.50  40.82  - 6.68 46.65  40.79  - 5.86 
ที่มา : จากการส ารวจ 
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ตารางท่ี 4.23 ค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือไม่จ าเป็นของครัวเรือนหลังเข้าร่วมโครงการ 
หน่วย : บาท/เดือน 

ค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ร้อยละ
เกษตรกร 

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย ผลต่าง 
ก่อน หลัง ค่าใช้จ่าย ร้อยละ 

1. เท่าเดิม 78.92 1,343.32 1,343.32 0.00 0.00 
2. เพ่ิมข้ึน 1.50 985.20 1,531.80 546.60 55.48 
3. ลดลง 19.58  1,054.68 475.99 - 578.69 - 54.87 

รวม/เฉลี่ย 100.00  1,384.62 1,310.62 - 74.00 - 5.34 
ที่มา : จากการส ารวจ 
 

4.4.4 การรวมกลุ่ม  
ส านักงานเกษตรอ าเภอ พิจารณาและคัดเลือกเกษตรกรที่มีความสนใจการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ 

ที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขโครงการและสมัครใจเข้าร่วมโครงการ อ าเภอละ 10 ราย และจัดตั้งเป็นกลุ่มเกษตร
ทฤษฎีใหม่ จ านวน 1 กลุ่มเพื่อให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการวางแผนปฏิบัติ  
ตัดสินใจแก้ไขปัญหา และแบ่งปันผลประโยชน์เกื้อกูลซึ่งกันและกัน ท าให้กลุ่มมีอ านาจในการต่อรองเพ่ือการผลิต 
การตลาด และการจัดการต่าง ๆ จากการประเมินผล พบว่า ก่อนเข้าร่วมโครงการเกษตรกร ร้อยละ 70.91 
ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการยังไม่มีการรวมกลุ่ม มีเกษตรกรเพียงร้อยละ 29.09 ของเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการ ที่มีการจัดตั้งกลุ่มตั้งแต่ก่อนเข้าร่วมโครงการ เมื่อเกษตรกรเข้าร่วมโครงการแล้วมีการจัดตั้งกลุ่ม
เพ่ิมขึ้นเป็น ร้อยละ 93.94 ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ในส่วนเกษตรกรที่เหลือไม่มีการรวมกลุ่มเนื่องจาก 
มีพ้ืนที่การเกษตรที่ห่างไกลกันจึงต่างคนต่างท า ไม่มีกระบวนการกลุ่มเกิดข้ึน (ตารางท่ี 4.24) 

เมื่อพิจารณาถึงการมีส่วนร่วมในการคัดเลือกกรรมการกลุ่ม พบว่า มีเกษตรกรร้อยละ 
77.30 ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ที่มีส่วนร่วมในการคัดเลือกกรรมการกลุ่มโดยใช้ช่องทางในการประชุม
ของกลุ่ม ส่วนเกษตรกรที่เหลือไม่ได้มีส่วนร่วมในการคัดเลือก เนื่องจากบางพ้ืนที่มีเจ้าหน้าที่เป็นผู้คัดเลือก
ตามคุณสมบัติที่เหมาะสม และบางพ้ืนที่ไม่มีการคัดเลือกคณะกรรมการกลุ่ม (ตารางที่ 4.24) 
 

ตารางท่ี 4.24 การรวมกลุ่มของเกษตรกร 
หน่วย : ร้อยละ 

รายการ ก่อนเข้าร่วมโครงการ หลังเข้าร่วมโครงการ 
1. การเป็นสมาชิกกลุ่ม   

 1.1 มีการรวมกลุ่ม 29.09 93.94 
 1.2 ไม่มีการรวมกลุ่ม 70.91 6.06 

ที่มา : จากการส ารวจ 
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ตารางท่ี 4.24 การรวมกลุ่มของเกษตรกร (ต่อ) 
หน่วย : ร้อยละ 

รายการ ก่อนเข้าร่วมโครงการ หลังเข้าร่วมโครงการ 
2. การคัดเลือกคณะกรรมการกลุ่ม   

  2.1 มีส่วนร่วม  78.22 
  2.2 ไม่มีส่วนร่วม  21.78 

ที่มา : จากการส ารวจ 
 

เมื่อเกษตรกรมีการจัดตั้งกลุ่มแล้ว พบว่า เกษตรกรร้อยละ 87.62 ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
ไม่มีการเชื่อมโยงกับโครงการอ่ืน ๆ ของกรมส่งเสริมการเกษตร มีเพียงร้อยละ 12.38 ของเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการที่มีการเชื่อมโยงโครงการอื่น ๆ เช่น โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่
ถวายในหลวง) ปี 2561 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็นต้น (ภาพท่ี 4.4) 

 
ภาพที่ 4.4 การเชื่อมโยงโครงการอ่ืน ๆ ของกรมส่งเสริมการเกษตร 

 

4.4.5 คุณภาพชีวิตของเกษตรกร 
1) สภาพหนี้สินและการออมของครัวเรือนเกษตรกร  

การท าเกษตรทฤษฎีใหม่โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะมีผลท าให้เกษตรกร
สามารถลดรายจ่ายและเพ่ิมรายได้ให้กับครัวเรือนซึ่งจะส่งผลให้ภาวะหนี้สินของครัวเรือนเกษตรกรลดลงด้วย 
จากการประเมินผล พบว่า เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 91.16 มีหนี้สินเท่าเดิม และร้อยละ 0.91 
มีหนี้สินเพ่ิมขึ้น เนื่องจากการท าเกษตรทฤษฎีใหม่มุ่งเน้นใช้บริโภคเพ่ือลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ผลผลิตยังมีไม่มาก 
อีกทั้งมีการน าเงินมาลงทุนปรับพื้นที่เพ่ือท าเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นต้น แต่ยังมีเกษตรกรร้อยละ 7.93 ที่มีหนี้สิน
ลดลง โดยครัวเรือนเกษตรกรร้อยละ 2.74 ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถช าระหนี้ได้ตรงเวลา และ
ร้อยละ 5.18 ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถ มีเงินช าระหนี้ในจ านวนที่มากขึ้น (ตารางที่ 4.25) 
ส าหรับเกษตรกรที่มีหนี้สินลดลงนั้น ส่วนใหญ่เป็นการช าระหนี้ที่เป็นปกติของเกษตรกรอยู่แล้ว มีเกษตรกร
เพียงบางส่วนเท่านั้นที่หนี้สินลดลงจากรายได้ที่เพ่ิมขึ้นจากการท าเกษตรทฤษฎีใหม่แล้วน ามาช าระหนี้ อย่างไรก็ตาม 
การที่หนี้สินของเกษตรกรยังไม่ลดลง เนื่องจากยังไม่ถึงก าหนดการช าระหนี้ ผลผลิตยังมีไม่มาก มีการน าเงินมา
ลงทุนปรับพื้นท่ีเพ่ือท าเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นต้น 

 

มีการเชื่อมโยง
12.38 %

ไม่มีการเชื่อมโยง
87.62 %
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ตารางที่ 4.25 สภาพหนี้สินของครัวเรือนเกษตรกรหลังเข้าร่วมโครงการ 
 

สภาพหนี้สิน ร้อยละ 
1. หนี้สินเท่าเดิม 91.16 
2. หนี้สินเพิ่มขึ้น 0.91 
3. หนี้สินลดลง 7.93 
    3.1 สามารถช าระหนี้ได้ตรงเวลา 2.74 
    3.2 สามารถมีเงินช าระหนี้ได้มากข้ึน 5.18 

รวม 100.00 
ที่มา : จากการส ารวจ 

 

2) สถานะออม  
สถานะการออมของครัวเรือน หลังจากเข้าร่วมโครงการเกษตรกรมีการท ากิจกรรมในลักษณะ

เกษตรผสมผสานมากขึ้น มีการเกื้อกูลกันของกิจกรรม มีการลดต้นทุนโดยการพ่ึงพาตนเองมากขึ้น รวมถึง
มีการจ าหน่ายผลผลิตในแปลงที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า เกษตรกรร้อยละ 95.71 มีเงินออม โดยหลังเข้าร่วมโครงการ
เกษตรกรร้อยละ 81.85 มีเงินออมเท่าเดิม เนื่องจากครัวเรือนเกษตรกรมีการออมเป็นปกติตั้งแต่ก่อนเข้าร่วมโครงการ 
เกษตรกรร้อยละ 13.20 ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีเงินออมเพ่ิมขึ้นเนื่องจากเกษตรกรเพ่ิงเริ่มต้นปรับเปลี่ยน
กิจกรรมการเกษตรเป็นปีแรก ผลผลิตจึงยังมีปริมาณไม่มาก และร้อยละ 0.66 ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
มีเงินออมลดลง เนื่องจากเกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเกษตร และมีการปรับพื้นที่ทางการเกษตร 
ซึ่งมีการน าเงินออมของครัวเรือนมาใช้ในการลงทุน (ตารางท่ี 4.26) 
 

ตารางท่ี 4.26 การออมของครัวเรือนเกษตรกรหลังเข้าร่วมโครงการ 
 

สถานะการออม ร้อยละ 
1. มีเงินออม 95.71 

   1.1 เงินออมเท่าเดิม 81.85 
   1.2 เงินออมเพ่ิมขึ้น 13.20 
   1.3 เงินออมลดลง 0.66 

2. ไม่มีเงินออม 4.29 
รวม     100.00  

ทีม่า : จากการส ารวจ 
 

3) การเคลื่อนย้ายแรงงานของครัวเรือนเกษตรกร  
การที่เกษตรกรท าเกษตรเชิงเดี่ยวที่อาศัยน้ าฝนเป็นแหล่งน้ าหลักในการเพาะปลูก และเมื่อ

ถึงฤดูแล้งมีน้ าไม่เพียงพอในการท าเกษตรได้อย่างเต็มที่ ส่งผลให้เกษตรกรไม่มีรายได้หรือมีรายได้แต่ไม่เพียงพอ
ในการด ารงชีพ จึงเกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานไปท างานนอกภาคเกษตร หรือท างานในเมือง ซึ่งการท าเกษตร
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ทฤษฎีใหม่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดสรรทรัพยากรน้ าในไร่นาให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
จัดสรรพื้นที่เพาะปลูกในลักษณะเกษตรแบบผสมผสานท าให้มีกิจกรรมและรายได้ตลอดทั้งปี พบว่า 
หลังเข้าร่วมโครงการแล้วสมาชิกในครัวเรือนส่วนใหญ่ร้อยละ 97.57 ไม่มีการเคลื่อนย้ายแรงงาน มีเพียงร้อยละ 
2.43 มีแรงงานคืนถิ่น (การเคลื่อนย้ายแรงงานกลับภูมิล าเนา) เนื่องจากสมาชิกในครัวเรือนบางส่วนได้ย้ายกลับมา
ท างานในพ้ืนที่มากขึ้น และบางส่วนได้กลับมาท าการเกษตรแบบผสมผสานซึ่งมีกิจกรรมและรายได้ตลอดทั้งปี  
(ภาพที่ 4.5) 

 

 
ภาพที่ 4.5 การเคลื่อนย้ายแรงงานหลังเข้าร่วมโครงการ 

 

4.4.6 ความย่ังยืน  
หลังจากที่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแล้ว ได้มีการน าความรู้เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่หรือ

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันเพ่ิมข้ึนจากเดิม ร้อยละ 87.50 เป็นร้อยละ 97.87 
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.37 ทั้งนี้ ยังมีเกษตรกรที่น าไปใช้บางส่วนหรือยังไม่ได้น าไปใช้ เนื่องจากอยู่ระหว่าง
ด าเนินการปรับเปลี่ยน พื้นที่ของเกษตรกรไม่เหมาะสม เกษตรกรไม่มีเวลา แรงงาน รวมถึงแหล่งน้ าไม่เพียงพอ
ในการท าเกษตรทั้งป ี(ภาพท่ี 4.6)  

 
ภาพที่ 4.6 การน าหลักการเกษตรทฤษฎีใหม่ หรือหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน 
 

 

ไม่มีการ
เคลื่อนย้าย 
97.57 %

แรงงานคืนถิ่น 
2.43 %

การน าความรู้ไปปฏิบัติ

87.50 %

97.87 %

ก่อนเข้าร่วมโครงการ
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จากการประเมินผล พบว่า เกษตรกรร้อยละ 71.87 ได้มีการเผยแพร่ขยายผลองค์ความรู้เกี่ยวกับ
การท าเกษตรทฤษฎีใหม่ เฉลี่ย 10 ราย ส าหรับเกษตรกรส่วนที่เหลือร้อยละ 28.13 ไม่ได้เผยแพร่ขยายผล
องค์ความรู้ เนื่องจากยังมีความรู้ไม่เพียงพอในการเผยแพร่ อยู่ระหว่างการปรับปรุงแปลงของตนเองก่อน เป็นต้น 
(ตารางท่ี 4.27) 
 

ตารางท่ี 4.27 การเผยแพร่ขยายผลองค์ความรู้เกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่ และการน าความรู้ไปปฏิบัติ 
 

การเผยแพร่ขยายผลองค์ความรู้ ร้อยละ 
1. มีการเผยแพร่ขยายผล 71.87 

       - จ านวนที่ได้รับการเผยแพร่ (ราย) 10.00 
       - ด าเนินการตามเฉลี่ย (ราย) 6.00 

2. ไม่มีการเผยแพร่ขยายผล 28.13 
รวม 100.00 

ที่มา : จากการส ารวจ 
 

ทั้งนี้ เกษตรกรให้ความเห็นว่า เมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเกษตรกรร้อยละ 32.93 จะท าเกษตร
ทฤษฎีใหม่ครบ 4 ส่วน ตามองค์ประกอบ เกษตรกรร้อยละ 65.24 จะท าเกษตรผสมผสาน และร้อยละ 1.83 
จะไม่ด าเนินการต่อ เนื่องจากพ้ืนที่ไม่เหมาะกับการขุดบ่อเพ่ือเป็นแหล่งน้ าส าหรับการเกษตร และต้องใช้เงิน
ลงทุนเป็นจ านวนมากในการปรับพื้นท่ี และปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเกษตร (ภาพท่ี 4.7) 
 

 
ภาพที่ 4.7 การด าเนินการต่อเนื่องหลังปี 2560 

 

4.4.7 ความพึงพอใจและความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ และเกษตรกรต่อการด าเนินงานโครงการ 
1) ความคิดเห็นและความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ 

1.1) ด้านความทันเวลาและความเพียงพอของงบประมาณ  
เจ้าหน้าที่ร้อยละ 94.83 คิดว่างบประมาณของโครงการที่โอนมาในระดับจังหวัดทันเวลา 

เจ้าหน้าที่ร้อยละ 5.17 คิดว่างบประมาณมาล่าช้า เนื่องจากบางพื้นที่ถึงฤดูกาลเพาะปลูกพืช เกษตรกรมี
การเพาะปลูกพืชก่อนได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการ ส่วนความเพียงพอของงบประมาณในภาพรวม 
เจ้าหน้าที่ร้อยละ 89.36 คิดว่าเพียงพอ หรือมีค่าคะแนนเฉลี่ย 7.67 ส่วนที่เหลือที่มีความเห็นว่างบประมาณ

เกษตรทฤษฎีใหม่
32.93 %

เกษตรผสมผสาน 
65.24 %

ไม่ด าเนินการต่อ
1.83 %
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ไม่เพียงพอเนื่องจาก งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์หรือข้อก าหนดในบางกิจกรรม 
เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 1,000 บาทต่อป้าย  ซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ตามเกณฑ์
ที่โครงการก าหนดราคาสูงต้องใช้งบประมาณถึง 2,000 - 3,000 บาทต่อป้าย (ตารางท่ี 4.28) 

 

ตารางท่ี 4.28 ความทันเวลาและความเพียงพอของงบประมาณ 
หน่วย : ร้อยละ 

รายการ 

ความทันเวลาของ
งบประมาณ 

ความเพียงพอของงบประมาณ 

ทันเวลา ล่าช้า 
ไม่เพียงพอ เพียงพอ 

ร้อยละ คะแนนเฉลี่ย 
1. ป้ายประชาสัมพันธ์ 92.11 7.89 26.32 73.68 7.36  
2. จัดกระบวนการกลุ่ม 93.75 6.25 8.00 92.00 7.54  
3. ถ่ายทอดความรู้ 93.75 6.25 8.16 91.84 7.58  
4. จัดเวทีแลกเปลี่ยน 93.88 6.12 7.84 92.16 7.71  
5. สนับสนุนปัจจัยการผลิต 93.62 6.38 6.38 93.62 7.87  
6. เชื่อมโยงตลาด 100.00 0.00 26.32 73.68 7.98  

รวม/เฉลี่ย 94.83 5.17 10.64  89.36  7.67  
ที่มา : จากการส ารวจ 
 

1.2)  ด้านความเหมาะสมของขั้นตอนการด าเนินงาน  
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการร้อยละ 98.40 มีความเห็นว่าขั้นตอนการด าเนินงานต่าง ๆ 

ของโครงการ มีความเหมาะสมด้วยคะแนนเฉลี่ย 7.63 คะแนน ในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ การเตรียมการ
ด าเนินงาน กระบวนการเรียนรู้ การเชื่อมโยงตลาด และการสนับสนุนปัจจัยการผลิตบางส่วนแก่เกษตรกร 2,100 
บาทต่อครัวเรือน (ตารางที่ 4.29) 

 

ตารางท่ี 4.29 ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ที่มีขั้นตอนการด าเนินงานของโครงการ  
 

รายการ 

ความเหมาะสม 
ไม่เหมาะสม 

(ร้อยละเจ้าหน้าที่) 
เหมาะสม  

(ร้อยละเจ้าหน้าที่) คะแนนเฉลี่ย 

1. การเตรยีมการด าเนินงาน (ความชัดเจนของคู่มือโครงการ และ
การช้ีแจงให้แก่เจ้าหน้าที่ส่วนกลางที่รับผิดชอบโครงการ) 

1.85 98.15 7.68  

2. กระบวนการเรียนรู้    
2.1 กระบวนการกลุ่ม (การจัดท าแผนผัง แผนการผลิต 

ปฏิทินการปลูกพืช การจัดตั้งกลุ่ม) 
1.89 98.11 7.54  

ที่มา : จากการส ารวจ 
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ตารางท่ี 4.29 ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ที่มีขั้นตอนการด าเนินงานของโครงการ (ต่อ) 
 

รายการ 

ความเหมาะสม 
ไม่เหมาะสม 

(ร้อยละเจ้าหน้าที่) 
เหมาะสม  

(ร้อยละเจ้าหน้าที่) คะแนนเฉลี่ย 

2.2 การถ่ายทอดองค์ความรู้  0.00 100.00 8.13  
2.3 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 0.00 100.00 8.17  

3. การเช่ือมโยงตลาด  (น าผลผลิตจากกิจกรรมการเกษตร
ทฤษฎีใหม่มาร่วมกับตลาดเกษตรกรหรือตลาดอื่น ๆ  คัดเลือก
แปลงตัวอย่างจังหวัดละ 1 แปลงเช่ือมโยงสู่การท่องเที่ยวเชิง
เกษตร) 

2.33 97.67 7.31  

2.4 การสนับสนุนปัจจัยการผลิตบางส่วนแก่เกษตรกร 2 ,100 
บาท/ครัวเรือน 

3.70 96.30 6.94  

รวม/เฉลี่ย 1.60 98.40 7.63 
ที่มา : จากการส ารวจ 
 

1.3) ด้านความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ที่มีต่อเกษตรกร พบว่า เจ้าหน้าที่ร้อยละ 98.55 มีความพึง
พอใจ ต่อเกษตรกรด้วยคะแนนเฉลี่ย 8.04 คะแนน ในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ การให้ความร่วมมือของเกษตรกรในการ
ท ากิจกรรมต่าง ๆ ความสามัคคี และความพร้อมเพรียงของสมาชิกกลุ่ม การพบปะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ หรือ
ความคืบหน้า ปัญหา อุปสรรค ของสมาชิกกลุ่มหลังจากเข้าร่วมโครงการ ความเข้มแข็งของผู้น าในการ
ขับเคลื่อนหรือกระตุ้นสมาชิกในการท าเกษตรทฤษฎีใหม่  ความเหมาะสมของพ้ืนที่เกษตรกรส าหรับการท า
เกษตรทฤษฎีใหม่ ความตั้งใจของเกษตรกรในการปรับเปลี่ยนกิจกรรมเดิมมาท าเกษตรทฤษฎีใหม่ และความ
พร้อมของแหล่งจ าหน่ายผลผลิตจากโครงการ (ตารางท่ี 4.30) 

 

ตารางท่ี 4.30 ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ที่มีต่อเกษตรกร  
 

รายการ 

ความพึงพอใจ 

ไม่พอใจ 
(ร้อยละเจ้าหน้าที)่ 

พอใจ 
(ร้อยละเจ้าหน้าที)่ คะแนนเฉลี่ย 

1. การให้ความร่วมมือของเกษตรกรในการท ากิจกรรมต่าง ๆ  0.00 100.00 9.00  
2. ความสามัคคี และความพร้อมเพรียงของสมาชิกกลุ่ม 0.00 100.00 8.94 
3. ความเข้มแข็งของผู้น าในการขับเคลื่อนหรือกระตุ้นสมาชิกใน
การท าเกษตรทฤษฎีใหม่ 

1.82 98.18 8.76  

4. การพบปะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ หรือความคืบหน้า 
ปัญหา อุปสรรค ของสมาชิกกลุ่มหลังจากเข้าร่วมโครงการ 

3.03 96.97 8.03  

ที่มา : จากการส ารวจ 
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ตารางท่ี 4.30 ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ที่มีต่อเกษตรกร (ต่อ) 
 

รายการ 

ความพึงพอใจ 

ไม่พอใจ 
(ร้อยละเจ้าหน้าที)่ 

พอใจ 
(ร้อยละเจ้าหน้าที)่ คะแนนเฉลี่ย 

5. ความเหมาะสมของพื้นที่เกษตรกรส าหรับการท าเกษตร
ทฤษฎีใหม่ (ครบ 4 องค์ประกอบ) 

4.08 95.92 6.81  

6. ความตั้งใจของเกษตรกรในการปรับเปลี่ยนกิจกรรมเดิมมา
ท าเกษตรทฤษฎีใหม่ (ครบ 4 องค์ประกอบ)  

2.04 97.96 7.57  

7. ความพร้อมของแหล่งจ าหน่ายผลผลิตจากโครงการ 0.00 100.00 7.13  
รวม/เฉลี่ย 1.45 98.55 8.04 

ที่มา : จากการส ารวจ 
 

2) ความคิดเห็นและความพึงพอใจของเกษตรกร 
2.1) ด้านความเหมาะสมของขั้นตอนการด าเนินงาน พบว่า เกษตรกรร้อยละ 98.53 เห็นว่า

ขั้นตอนการด าเนินงานต่าง ๆ ของโครงการมีความเหมาะสมด้วยคะแนนเฉลี่ย 9.09 คะแนน ในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ 
หลักเกณฑ์ข้อก าหนดของโครงการ ความเหมาะสมของคณะกรรมการกลุ่ม ความเหมาะสมในการคัดเลือก
เกษตรกร/จุดเรียนรู้ แปลงตัวอย่างเพื่อเป็นต้นแบบ และความเหมาะสมในการจัดกระบวนการเรียนรู้  
(ตารางที่ 4.31) 
 

ตารางท่ี 4.31ความเหมาะสมของขั้นตอนการด าเนินงานของโครงการ  
 

รายการ 

ความคิดเห็น 
ไม่เหมาะสม 

(ร้อยละเกษตรกร) 
เหมาะสม 

(ร้อยละเกษตรกร) คะแนนเฉลี่ย 

1. หลัก เกณ ฑ์ ข้อก าหนดของโครงการ (รับสมัคร
เกษตรกร/จัดตั้งกลุ่ม) ที่ชัดเจน 

0.31 99.69 9.08  

2. ความเหมาะสมของคณะกรรมการกลุ่ม 3.61 96.39 9.07  
3. ความ เหมาะสม ในการคัด เล ือก เกษตรกร/จ ุด
เรียนรู้ แปลงตัวอย่างเพื่อเป็นต้นแบบ 

0.99 99.01 9.13  

4. ความเหมาะสมในการจัดกระบวนการเรียนรู้    
4.1 การจัดท าแผนผัง แผนการผลิต และปฏิทินการ

ปลูกพืช 
1.39 98.61 9.03  

4.2  การถ่ายทอดองค์ความรู้ 0.97 99.03 9.20  
4.3 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1.81 98.19 9.04  

รวม/เฉลี่ย 1.47 98.53 9.09 
ที่มา : จากการส ารวจ 
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2.2) ด้านความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อโครงการ พบว่า เกษตรกรร้อยละ 98.18 มีความพึง
พอใจต่อการด าเนินงานโครงการด้วยคะแนนเฉลี่ย 9.04 คะแนน ในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ การชี้แจงโครงการ/
การประชาสัมพันธ์โครงการ การรับสมัคร/การคัดเลือกเกษตรกร การสนับสนุนปัจจัยการผลิตบแก่เกษตรกร 
2,100 บาทต่อครัวเรือน ความสามัคคีและความพร้อมเพียงของสมาชิกกลุ่ม ความเข้มแข็งของผู้น าในการ
ขับเคลื่อนกระตุ้นสมาชิก กฎระเบียบเงื่อนไขข้อตกลงภายในกลุ่ม การพบปะแลกเปลี่ยนความคืบหน้า 
ปัญหา อุปสรรค ของกลุ่ม ความพร้อมของแหล่งจ าหน่ายผลผลิต การเชื่อมโยงตลาด และการประสานงานของ
เจ้าหน้าที่ในการด าเนินงานโครงการ (ตารางท่ี 4.32) 

 

ตารางท่ี 4.32 ความพึงพอใจของเกษตรกร  
 

รายการ 

ความพึงพอใจ 
ไม่พอใจ 

(ร้อยละเกษตรกร) 
พอใจ 

(ร้อยละเกษตรกร) คะแนนเฉลี่ย 
1) การชี้แจงโครงการ/การประชาสัมพันธ์โครงการ 0.31 99.69 9.26  
2) การรับสมัคร/การคัดเลือกเกษตรกร 0.00 100.00 9.17 
3) การสนับสนุนปัจจัยการผลิตบางส่วนแก่เกษตรกร 2,100 
บาท/ครัวเรือน 

1.23 98.77 8.76  

4) ความสามัคคีและ ความพร้อมเพรียงของสมาชิกกลุ่ม 0.31 99.69 9.17  
5) ความเข้มแข็งของผู้น าในการขับเคลื่อนกระตุ้นสมาชิก 0.72 99.28 9.14  
6) กฎระเบียบเงื่อนไขข้อตกลงภายในกลุ่ม 11.61 88.39 8.88  
7) การพบปะแลกเปลี่ยนความคืบหน้า ปัญหา อุปสรรค 
ของกลุ่ม 

5.34 94.66 8.95  

8) ความพร้อมของแหล่งจ าหน่ายผลผลิต 3.52 96.48 8.87  
9) การเช่ือมโยงตลาด 5.19 94.81 8.72  
10) การประสานงานของเจ้าหน้าที่ในการด าเนินงาน
โครงการ 

0.00 100.00 9.46  

รวม/เฉลี่ย 1.82 98.18 9.04 
ที่มา : จากการส ารวจ 
 



 

 

บทที่ 5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุป 

 

การประเมินผลโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน ปี 2560 มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบผล
การด าเนินงาน และผลลัพธ์ของโครงการ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา สนับสนุน ส่งเสริม หรือปรับเปลี่ยน
แนวทางการด าเนินงานโครงการให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ รวมทั้งใช้ประกอบการพิจารณาในการวางแผน
จัดท าโครงการที่คล้ายคลึงกันต่อไป โดยรวบรวมข้อมูลจากการสุ่มตัวอย่างของประชากรกลุ่มเป้าหมาย 77 จังหวัด 
จ านวนตัวอย่างทั้งสิ้น 438 ราย ประกอบด้วย เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ 
ทั้งส่วนกลาง และภูมิภาค ประเด็นและตัวชี้วัดการประเมินผล ประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า ( Inputs) กิจกรรม
ด าเนินงาน (Program Activities) ผลผลิต (Outputs) และผลลัพธ์ (Outcomes) โดยเปรียบเทียบผล
การด าเนินงานกับเป้าหมาย หรือเปรียบเทียบก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ สรุปผลการประเมินผล ดังนี้ 

 

5.1.1 สภาพทั่วไปและพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ  
เกษตรกร มีอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักโดยส่วนใหญ่ท าการปลูกข้าว พืชสวน และพืชไร่ 

ระดับการศึกษาส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา มีจ านวนสมาชิกในครัวเรือน 3 – 4 ราย โดยส่วนใหญ่
ใช้แรงงานท าการเกษตร 1 - 2 รายต่อครัวเรือน การเป็นสมาชิกกลุ่ม องค์กร สถาบันเกษตรกร ครัวเรือนเกษตรกร
ร้อยละ 92.15 เป็นสมาชิกกลุ่ม/องค์กร/สถาบันเกษตรกร เช่น ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
ครัวเรือนเกษตรกรร้อยละ 60.42 มีพ้ืนที่การเกษตรทั้งหมดมากกว่า 15 ไร่ โดยเกษตรกรร้อยละ 80.12 มีพ้ืนที่
ที่สมัครเข้าร่วมโครงการน้อยกว่า 10 ไร่ ซึ่งพ้ืนที่ดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นที่ดินของตนเอง มีประเภทเอกสารสิทธิ์
เป็นโฉนด ร้อยละ 73.31 ครัวเรือน เกษตรกรร้อยละ 91.16 มีแหล่งน้ าใช้ในพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ เฉลี่ย 
1.10 ไร่ โดยเกษตรกร ส่วนใหญ่มีบ่อขุดเอง บางส่วนเป็นบ่อขุดโดยกรมพัฒนาที่ดิน แหล่งน้ าธรรมชาติ แหล่งน้ า
ชลประทาน บ่อบาดาล เป็นต้น และก่อนปี 2560 เกษตรกรเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ร้อยละ 69.40 โดยเข้าร่วมโครงการเฉลี่ย 1 - 2 โครงการ ส่วนใหญ่ไม่เคยได้รับการสนับสนุนเรื่องการ
ท าเกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสานมาก่อนร้อยละ 56.67 และเคยได้รับการสนับสนุนเรื่องดังกล่าว ร้อยละ 
24.24 ซึ่งประสบการณ์ของกิจกรรมการเกษตรของเกษตรกรก่อนเข้าร่วมโครงการมีการท าเกษตรผสมผสาน
ร้อยละ 64.61 ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ น้อยกว่า 5 ปี เกษตรทฤษฎีใหม่ร้อยละ 17.54 ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ 
น้อยกว่า 5 ปี (รายละเอียดตามบทท่ี 3) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับข้อสมมติฐานของแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ พบว่า 
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีพ้ืนที่ที่เข้าร่วมโครงการใกล้เคียงกับข้อสมมติฐานกับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่น้อย 

 

5.1.2 ผลการด าเนินงาน 
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 8,820 ราย ในพ้ืนที่ 73 จังหวัด จากเป้าหมาย 77 จังหวัด 

ส่วนจังหวัดที่ไม่ครบเนื่องจาก เกษตรกรส่วนใหญ่ที่คุณสมบัติตามโครงการได้สมัครเข้าร่วมโครงการเกษตร
ทฤษฎีใหม่ (5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง) เกษตรกรที่เหลือไม่มีคุณสมบัติตามที่โครงการ
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ก าหนด จึงได้มีการโอนเป้าหมายและงบประมาณให้จังหวัดที่มีเกษตรกรมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขโครงการ 
มีการเบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้น 25,000,000 บาท หรือ ร้อยละ 100 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 
ซึ่งจ าแนกเป็น งบประมาณส าหรับการบริหารโครงการ จ านวน 2,292,000 บาท การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
จ านวน 2,646,000 บาท การจัดท าแปลงส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ จ านวน 18,522,000 บาท การเชื่อมโยงตลาด 
จ านวน 1,540,000 บาท การบริหารโครงการด าเนินการโดยกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร 
โดยมีการชี้แจงรายละเอียดโครงการให้กับเจ้าหน้าที่ระดับเขต และเจ้าหน้าที่ของส านักงานเกษตรจังหวัด 

ด้านการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเบื้องต้นให้เกษตรกรทุกรายตามความต้องการของเกษตรกร มูลค่า 
2,100 บาทต่อครัวเรือน ได้แก่ พันธุ์พืชผัก พันธุ์พืชไร่ ไม้ผล/ไม้ยืนต้น ประมง ปศุสัตว์ สารปรับปรุงบ ารุงดิน 
และวัสดุอุปกรณ์/เวชภัณฑ์ เกษตรกรมากกว่าร้อยละ 93 เห็นว่าปัจจัยการผลิตที่ได้รับจากโครงการตรงตาม
ความต้องการ ช่วงเวลาที่ได้รับการสนับสนุนมีความเหมาะสม คุณภาพของปัจจัยการผลิตที่ได้รับมีคุณภาพ 
ซึ่งโครงการได้มีกระบวนการเรียนรู้ 3 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 จัดท าแผนผังแปลง แผนการผลิต และปฏิทิน
การเพาะปลูกของพ้ืนที่ที่เข้าร่วมโครงการ โดยเกษตรกรร้อยละ 66.06 ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถ
ปฏิบัติตามแผนการผลิตของตนเองได้ ครั้งที่ 2 อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร และครั้งที่ 3 จัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้  

การท ากิจกรรมในพ้ืนที่ที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปรับกิจกรรมการเกษตร
จากการเกษตรเชิงเดี่ยว และเกษตรผสมผสานมาท าเกษตรทฤษฎีใหม่เพ่ิมขึ้น กล่าวคือ เกษตรกรท าเกษตรเชิงเดี่ยว
ร้อยละ 2.44 เกษตรกรท าการเกษตรผสมผสานร้อยละ 58.84 และท าเกษตรทฤษฎีใหม่ร้อยละ 38.82 
ซึ่งเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.05 ส าหรับสัดส่วนการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ของเกษตรกรที่ท าเกษตรทฤษฎีใหม่ประกอบด้วย 
แหล่งน้ า : ปลูกข้าว : ปลูกพืช : ที่อยู่อาศัยและเลี้ยงสัตว์ พบว่า หลังเข้าร่วมโครงการเกษตรกรมีการปรับเปลี่ยน
การใช้ประโยชน์พ้ืนที่ที่เข้าร่วมโครงการ เป็นสัดส่วน 8.03 : 47.28 : 31.26 : 13.43 เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วน
การใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่ พบว่า เกษตรกรมีการเพ่ิมพ้ืนที่แหล่งน้ าให้เพียงพอส าหรับการท าเกษตร เพ่ิมพ้ืนที่
ในการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพ่ือการบริโภคในครัวเรือนมากขึ้น และลดพ้ืนที่ปลูกข้าวลง เนื่องจากมีการปลูกพืช
ชนิดอื่น ๆ ที่หลากหลายในพ้ืนที่นาข้าว 

 

5.1.3 การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

1. ด้านส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืนให้แพร่หลายสู่เกษตรกรเพื่อให้มีรายได้
และมีความย่ังยืน ในการประกอบอาชีพตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1.1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ พบว่า เกษตรกรร้อยละ 98.48 
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยเกษตรกรร้อยละ 61.40 มีความรู้เพิ่มขึ้น  
เกษตรกรร้อยละ 37.08 มีความรู้เท่าเดิม ส่วนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เกษตรกรร้อยละ 99.10 มีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเกษตรกรร้อยละ 59.04 มีความรู้
ความเข้าใจมากขึ้น และเกษตรกรร้อยละ 40.06 มีความรู้ความเข้าใจเท่าเดิม สาเหตุที่เกษตรกรมีความรู้
ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวเท่าเดิม เนื่องจากความรู้ที่ได้รับเป็นองค์ความรู้เดิมที่ทราบอยู่แล้ว และเกษตรกร
ร้อยละ 97.87 มีการน าความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันของเกษตรกรเพ่ิมขึ้นจากเดิมร้อยละ 10.37 ในส่วน
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การเผยแพร่ขยายผลองค์ความรู้เกี่ยวกับการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรกรร้อยละ 71.87 ได้มีการเผยแพร่
ขยายผลองค์ความรู้เกี่ยวกับการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ เฉลี่ย 10 ราย 

1.2 การลดค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นของครัวเรือน พบว่า ครัวเรือนเกษตรกร
ส่วนใหญ่ร้อยละ 78.92 มีค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเท่าเดิม จ านวน 1,343.32 บาทต่อเดือน ครัวเรือนเกษตรกรร้อยละ 
19.58 มีค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยลดลง 578.69 บาทต่อเดือน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้จ่าย เช่น 
ลดการสูบบุหรี่ การดื่มสุรา การเล่นพนันเสี่ยงโชค  

1.3 การเพิ่มรายได้ของครัวเรือน หลังเข้าร่วมโครงการเกษตรกรมีรายได้จากการจ าหน่ายผลผลิต
จากแปลงเกษตรที่เข้าร่วมโครงการจ าแนกตามประเภทต่าง ๆ โดยเกษตรกรมีรายได้จากการจ าหน่ายผลผลิต
เป็น รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และรายปีเพ่ิมขึ้น ในส่วนของเกษตรที่มีรายได้ประเภทราย 3 เดือนลดลง 
เนื่องจากเกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนชนิดของพืชท าให้มีรายได้ลดลง แต่อย่างไรก็ดีผลต่างที่เกิดขึ้นกับรายได้
ประเภทรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และรายปี ไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก เนื่องจากเกษตรกรน าผลผลิตที่ได้
เน้นบริโภคในครัวเรือน อีกทั้งพืชบางชนิดเพ่ิงเริ่มปลูกจึงยังไม่ได้ผลผลิต จากการส ารวจค่าใช้จ่ายและมูลค่า
ผลตอบแทนการท ากิจกรรมการเกษตรในแปลงที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า เกษตรกรร้อยละ 54.28 มีผลตอบแทนสุทธิ
เพ่ิมข้ึน 2,122.03 บาทต่อครัวเรือน หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 41.29  

1.4 คุณภาพชีวิตของเกษตรกร 
1) สภาพหนี้สินของครัวเรือนเกษตรกร จากการเข้าร่วมโครงการได้ท าเกษตรทฤษฎีใหม่ 

มีการลงทุนการท ากิจกรรมในพ้ืนที่โครงการ รายได้ที่ได้รับจากผลผลิตในโครงการ และรายจ่ายที่ลดลงจากการ
บริโภคผลผลิตของครัวเรือนเกษตรกรมีผลต่อภาระหนี้สินของครัวเรือนเกษตร โดยครัวเรือนเกษตรกรร้อยละ 
7.92 มีหนี้สินลดลง เนื่องจากมีความสามารถในการช าระหนี้ได้ตรงตามเวลา และมีเงินช าระหนี้ได้มากขึ้น 
ส่วนเกษตรกรที่มีหนี้สินเพ่ิมข้ึนนั้นเนื่องจากการกู้ยืมมาลงทุนเพิ่มในการท าการเกษตร และใช้จ่ายในครัวเรือน  

2) สถานะการออมของครัวเรือนเกษตรกร พบว่า ครัวเรือนเกษตรกรร้อยละ 95.71 มีเงินออม 
โดยครัวเรือนเกษตรกรร้อยละ 81.85 มีเงินออมเท่าเดิม ครัวเรือนเกษตรกร ร้อยละ 13.20 มีการออมเพ่ิมขึ้น 
และเกษตรกรร้อยละ 0.66 มีการออมลดลง  

อย่างไรก็ตาม เกษตรกรส่วนใหญ่มีจ านวนหนี้สินและการออมจ านวนเท่าเดิม หรือไม่มี
การเปลี่ยนแปลง เนื่องจากครัวเรือนเกษตรกรเน้นการใช้บริโภคเพ่ือลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และอยู่ในช่วง
เริ่มท าเกษตรทฤษฎีใหม่ ผลผลิตยังมีไม่มาก อีกท้ังมีการน าเงินมาลงทุนปรับพื้นท่ีเพ่ือท าเกษตรทฤษฎีใหม่ 

1.5 การด าเนินการต่อเนื่อง พบว่า เมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเกษตรกรร้อยละ 65.24 จะท า
เกษตรผสมผสาน เกษตรกรร้อยละ 32.93 จะท าเกษตรทฤษฎีใหม่ครบ 4 ส่วนตามองค์ประกอบ และร้อยละ 
1.83 ท าการเกษตรเชิงเดี่ยว ทั้งนี้สาเหตุที่เกษตรกรท าการเกษตรทฤษฎีใหม่ไม่มากนัก เนื่องจากเกษตรกรบางส่วน
มีพ้ืนที่ไม่เหมาะสมกับการขุดบ่อเก็บกักน้ าเพ่ือเป็นแหล่งน้ าส าหรับการเกษตร อีกทั้งต้องใช้เงินลงทุนเป็นจ านวนมาก
ในการปรับพื้นที่และกิจกรรมการเกษตร และบางส่วนไม่ต้องการขุดบ่อน้ าเนื่องจากต้องสูญเสียพื้นที่  
ในการเพาะปลูกพืช 
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2. ด้านการรวมกลุ่มให้เกิดความเข้มแข็ง มีความม่ันคงทางด้านอาหาร 
2.1 การรวมกลุ่ม เงื่อนไขโครงการก าหนดให้รับเกษตรกรที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ อ าเภอละ 

10 ราย จ านวน 1 กลุ่ม และเมื่อจัดตั้งกลุ่มแล้วต้องมีการคัดเลือกกรรมการกลุ่ม จากการส ารวจ พบว่า  
หลังเข้าร่วมโครงการเกษตรกรร้อยละ 93.94 มีการจัดตั้งกลุ่ม เมื่อเปรียบเทียบก่อนเข้าร่วมโครงการมีการรวมกลุ่ม
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 64.85 เกษตรกรร้อยละ 77.30 ที่มีส่วนร่วมในการคัดเลือกกรรมการกลุ่ม โดยใช้ช่องทาง
ในการประชุมของกลุ่ม ส่วนเกษตรกรที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการคัดเลือก เนื่องจากบางพ้ืนที่มีเจ้าหน้าที่เป็น
ผู้คัดเลือกตามคุณสมบัติที่เหมาะสม และบางพ้ืนที่ไม่มีการคัดเลือกคณะกรรมการกลุ่ม 

2.2 ความม่ันคงทางด้านอาหาร การบริโภคผลผลิตทางการเกษตรในแปลงที่เข้าร่วมโครงการ 
พบว่า หลังเข้าร่วมโครงการครัวเรือนเกษตรกรมีมูลค่าการบริโภคผลผลิตการเกษตรของตนเองเพ่ิมข้ึน 119.18 
บาทต่อเดือน โดยมีสัดส่วนมูลค่าการบริโภคผลผลิตของตนเองเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.39 ซึ่งเป็นการพ่ึงพาตนเอง 
และเป็นการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้กับครัวเรือนตนเอง ครัวเรือนเกษตรกรมีมูลค่าการใช้ปัจจัยการ
ผลิตของตนเองลดลง 239.53 บาทต่อเดือน และมูลค่าการใช้ปัจจัยการผลิตที่จัดหาหรือจัดซื้อ/จ้างจาก
ภายนอกเพ่ิมข้ึน 406.85 บาทต่อเดือน แต่เมื่อพิจารณาสัดส่วนระหว่างมูลค่าการใช้ปัจจัยการผลิตที่จัดหา หรือ
จัดซื้อ/จ้างจากภายนอก : มูลค่าปัจจัยการผลิตที่เกษตรกรผลิตเองหรือใช้ของตนเอง พบว่า มีสัดส่วนมูลค่าการ
ใช้ปัจจัยการผลิตเปลี่ยนเป็น 59.61 : 40.39 ซึ่งจะเห็นว่าสัดส่วนการใช้ปัจจัยการผลิตที่จัดหา หรือจัดซื้อ/
จ้างจากภายนอกเพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.06 เนื่องจากเกษตรกรอยู่ในช่วงเริ่มด าเนินการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ 
บางส่วนมีการลงทุนเพ่ิม เช่น การปรับสภาพพ้ืนที่ การซื้อพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์เพ่ือท ากิจกรรมในแปลงเพิ่มข้ึน 

3. ด้านการบูรณาการองค์ความรู้ ตลาด และเชื่อมโยงกับงานโครงการต่าง ๆ ของกรมส่งเสริม
การเกษตร และหน่วยงานภายนอก 

3.1 การบูรณาการองค์ความรู้ ในระดับเจ้าหน้าที่มีบางพ้ืนที่มีการประสานกับหน่วยงานภายใต้
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น กรมประมง กรมปศุสัตว์ รวมทั้งหน่วยงานภาคีต่าง ๆ บูรณาการ
การจัดฝึกอบรมในด้านต่าง ๆ ตามความต้องการของเกษตรกร โดยเกษตรกรร้อยละ 84.83 มีการน าความรู้ที่
ได้รับจากเจ้าหน้าที่ไปใช้ประโยชน์ ส าหรับเกษตรกร มีการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านต่าง ๆ เช่น ด้านพืช  
เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน ด้านการปรับปรุงบ ารุงดิน ด้านปศุสัตว์ ด้านประมง 
ด้านการตลาด ด้านเทคโนโลยีการเกษตร เป็นต้น โดยมีช่องทางการแลกเปลี่ยนโดยการประชุม เยี่ยมเยียน
ที่แปลงเกษตรกร และผ่าน Application Line ในส่วนเกษตรกรที่ไม่มีการแลกเปลี่ยนระหว่างกัน เนื่องจาก
มีภารกิจในการท ากิจกรรมการเกษตรมาก อีกท้ังพ้ืนที่สมาชิกภายในกลุ่มอยู่ห่างไกลกัน 

3.2 การกระจายผลผลิตที่ได้จากแปลงที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ น ามาบริโภคภายในครัวเรือน 
น าไปแจก/ให้ฟรีกับเพ่ือนบ้าน ญาติพ่ีน้อง เก็บผลผลิตไว้เพ่ือท าพันธุ์ในรอบการเพาะปลูกต่อไป และน าไปจ าหน่าย
เพ่ิมรายได้ในครัวเรือน ส าหรับสถานที่ในการจ าหน่ายผลผลิตของเกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 98.22 น าไปจ าหน่าย
ยังตลาดท้องถิ่นภายในชุมชน ส่วนที่เหลือน าไปจ าหน่ายในตลาดที่หน่วยงานได้ประสานงานและจัดหาให้
เมื่อพิจารณาความเพียงพอของตลาดที่รองรับผลผลิตในแปลงของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรร้อยละ 97.57 
มีสถานที่จ าหน่ายเพียงพอ เนื่องจากผลผลิตที่ออกมายังมีปริมาณไม่มากนัก 
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3.3 การเชื่องโยงโครงการต่าง ๆ พบว่า เกษตรกรร้อยละ 87.62 ไม่มีการเชื่อมโยงกับโครงการอ่ืน ๆ 
ของกรมส่งเสริมการเกษตร และหน่วยงานภายนอก มีเพียงร้อยละ 12.38 ที่มีการเชื่อมโยงโครงการอื่น ๆ เช่น 
โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง) ปี 2561 ระบบส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่ เป็นต้น  

 

จากผลได้และผลลัพธ์ของโครงการซึ่งเป็นปีแรกในการด าเนินการท าเกษตรทฤษฎีใหม่   
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มีความรู้เพิ่มมากขึ้นจากกระบวนการเรียนรู้ ทั้งการอบรมถ่ายทอดความรู้ 
และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหว่างเกษตรกร มีการน าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติ น าปัจจัยการผลิต
ที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่การเกษตรของตนเอง เกษตรกรได้ปรับสัดส่วน
การจัดสรรพื้นที่การเกษตรที่เข้าร่วมโครงการโดยการเพ่ิมพ้ืนที่แหล่งน้ า เพ่ิมพ้ืนที่ในการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์
เพ่ือการบริโภคในครัวเรือนมากขึ้น ส่วนพ้ืนที่ข้าวที่ลดลง เนื่องจากมีการปลูกชนิดพืชในพ้ืนที่นาเพ่ิมขึ้น แต่การปรับ
สัดส่วนดังกล่าวให้เป็นตามหลักของการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ยังมีน้อย เนื่องจากการปรับกิจกรรมการเกษตร
มีค่าใช้จ่ายจ านวนมาก และบางส่วนมีสภาพพ้ืนที่ไม่เหมาะสม เกษตรกรได้น าผลผลิตที่ได้จากแปลงเกษตร
ที่เข้าร่วมโครงการน ามาใช้บริโภคในครัวเรือนมากขึ้น มูลค่ารายได้ของครัวเรือนเกษตรกรจากแปลงเกษตร
ที่เข้าร่วมโครงการเพ่ิมขึ้น ส่วนคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในเรื่องภาวะหนี้สิน การออม และการเคลื่อนย้ายแรงงาน
ที่เป็นผลลัพธ์ของโครงการยังมีการเปลี่ยนแปลงน้อย เนื่องจากเป็นการด าเนินการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ในปีแรก 
ท าให้การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการยังมีไม่มากนัก ซึ่งต้องใช้เวลาในการด าเนินการโครงการ ในอีกระยะหนึ่ง 
จึงทราบผลลัพธ์ของโครงการที่ชัดเจน    
 
5.2 ข้อค้นพบจากการประเมินผล 
 

1. งบประมาณ บางกิจกรรมไม่สอดคล้องกับข้อก าหนดของโครงการ เช่น ป้ายแปลงจุดเรียนรู้  
งบประมาณสนับสนุนปัจจัยการผลิตมีปริมาณน้อยไม่สอดคล้องกับแผนความต้องการของเกษตรกร ท าให้
เกษตรกรบางรายให้ความส าคัญกับโครงการน้อย และงบประมาณในการขับเคลื่อนโครงการไม่ต่อเนื่อง  

2. กระบวนการเรียนรู้ เกษตรกรบางส่วนไม่ได้จัดท าแผนการผลิต เนื่องจากไม่ทราบว่าจะต้องท า และเป็น
กิจกรรมที่ท าเป็นปกติอยู่แล้ว บางส่วนไม่มีความรู้ในการท าแผนการผลิต และไม่เห็นความส าคัญเนื่องจากเน้น
ผลิตเพ่ือการบริโภคเป็นหลัก ไม่ได้ผลิตเพ่ือการค้า เกษตรกรมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ 
ซึ่งเรื่องดังกล่าวต้องใช้เวลาในการปรับทัศนคติหรือแนวคิดของเกษตรกร และมีระยะเวลาในการให้เกษตรกร
ฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง และการจัดท าเวทีเรียนรู้ เกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่กล้าแสดงความคิดเห็นมากนัก 

3. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
1) เกษตรกรบางรายไม่สะดวกในการเข้าอบรม ณ จุดเรียนรู้ต้นแบบ บางรายอายุมาก อ่านหนังสือไม่ออก 

และเขียนไม่ได้ จึงเป็นอุปสรรคในการท าแผนการผลิตรวมถึงการจดบัญชีฟาร์มหรือบัญชีครัวเรือน 
2) มีการก าหนดเป้าหมายเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจ านวนมาก แต่มีบางพ้ืนที่เกษตรกรที่มีคุณสมบัติ

ตามโครงการค่อนข้างน้อย เกษตรกรบางรายมีคุณสมบัติไม่ครบตามที่โครงการก าหนด  เช่น พ้ืนที่เกษตรเป็น
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พ้ืนที่เช่า คุณสมบัติของพ้ืนที่การเกษตรไม่ครบ 4 องค์ประกอบของเกษตรทฤษฎีใหม่ พ้ืนที่การเกษตรไม่ใช่
พ้ืนที่เดียวกัน ไม่สามารถแบ่งสัดส่วนครบทั้ง 4 องค์ประกอบของเกษตรทฤษฎีใหม่ได้ จึงท าการเกษตรแบบ
ผสมผสานแทน 

4. การสนับสนุนปัจจัยการผลิต เกษตรกรในกลุ่มมีความต้องการปัจจัยการผลิตที่หลากหลาย และแตกต่างกัน 
ท าให้เป็นอุปสรรคในการจัดซื้อปัจจัยการผลิต และเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการบางส่วนมีความคาดหวัง
จะได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตจ านวนมากจากโครงการ 

5. การด าเนินงานกระบวนการกลุ่ม เกษตรกรที่เพ่ิงตั้งกลุ่มตามโครงการซึ่งเป็นระยะเริ่มต้นมีกระบวนการกลุ่ม
ที่ยังไม่เข้มแข็ง เกษตรกรภายในกลุ่มให้ความร่วมมือน้อย 

6. การด าเนินโครงการ ไม่ได้เน้นถึงการปรับพ้ืนที่เพ่ือจัดท าแหล่งน้ า งบประมาณใช้จ่ายไปกับการอบรม
ให้ความรู้ สนับสนุนปัจจัยการผลิต และการบริหารจัดการโครงการ  
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

 

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1) สนับสนุนงบประมาณให้สอดคล้องกับข้อก าหนดของโครงการ  
2) ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้

ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  โดยผู้เชี่ยวชาญ หรือ เป็นเกษตรกร
ที่ประสบความส าเร็จในเรื่องนั้น ๆ เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรรายอ่ืน ๆ ทั้งนี้ ควรมีค่าตอบแทนวิทยากร
ตามระเบียบของราชการ 

3) การก าหนดเป้าหมายควรเป็นไปตามศักยภาพของพ้ืนที่และความพร้อมของเกษตรกร โดยสามารถ
เกลี่ยเป้าหมายภายในจังหวัดหรือส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตได้ 

4) การด าเนินโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ควรเน้นถึงการปรับพ้ืนที่ตามองค์ประกอบของเกษตรทฤษฎีใหม่
โดยเน้นเรื่องของแหล่งน้ า ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ 

 

2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
1) การรับสมัครเกษตรกรควรค านึงถึงความสมัครใจ และเป็นไปตามคุณสมบัติที่โครงการก าหนด 
2) ควรชี้แจงให้เกษตรกรเข้าใจว่าเป็นการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเบื้องต้นในการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ 

และการท าแผนการผลิต ผังแปลง ปฏิทินการผลิตควรค านึงถึงปัจจัยการผลิตเบื้องต้นที่ได้รับจากโครงการ 
3) การอบรมหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยผ่านศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า

เกษตร (ศพก.) / ศูนย์เครือข่ายฯ ที่มีความรู้ หรือผู้ช านาญเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน และ
ควรหมุนเวียนไปยังแปลงของสมาชิกภายในกลุ่มที่มีความพร้อม และเป็นการสร้างความคุ้นเคยกันระหว่าง
สมาชิกภายในกลุ่ม ในกรณีที่เกษตรกรบางรายมีสูงอายุ อ่านหนังสือไม่ออก และเขียนไม่ได้ เจ้าหน้าที่ควร
ช่วยเหลือและให้ค าแนะน าเป็นพิเศษ 



 

บรรณานุกรม 
 

กัลยา วานิชย์บัญชา. (2548). สถิติส ำหรับงำนวิจัย. กรุงเทพฯ. 
 

บรรเทิง มาแสง. (2530). กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร. กรุงเทพฯ : กองประเมินผล ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร, 2530. 

 

ยิ่งลักษณ์ กาญจนฤกษ์และคณะ. (2560). โครงกำร “ยกระดับควำมยั่งยืนทำงกำรเกษตรของเกษตรกรรำยย่อย 
อ ำเภอแจ้ห่ม จังหวัดล ำปำง”. กรุงเทพฯ : ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว). 

 
ยุทธ ไกรวรรณ์. (2549). สถิติเพ่ือกำรวิจัย. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ. 
 
วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์. (2553). กำรวำงแผนและกำรประเมินผลโครงกำรแบบมุ่งเน้นผลงำนในภำครัฐ . 

กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. (2561). คู่มือกำรขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี 
2561. กรุงเทพฯ: กระทรวงเกษตรและสหกรณ.์ 

 
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร. (2552). รำยงำนผลกำรประเมินผลโครงกำรพัฒนำเกษตรทฤษฎีใหม่โดยยึด

หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2551. กรุงเทพฯ: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 
 
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร. (2552). รำยงำนผลกำรประเมินผลโครงกำรพัฒนำเกษตรทฤษฎีใหม่โดยยึด

หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2551. กรุงเทพฯ: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 
 
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร. (2553). รำยงำนผลกำรประเมินผลโครงกำรศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ชุมชน ปี 2550.กรุงเทพฯ: กระทรวงเกษตรและสหกรณ.์ 
 
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร. (2556). รำยงำนผลกำรประเมินผลโครงกำรส่งเสริมและพัฒนำชุมชน

ต้นแบบ ตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง.กรุงเทพฯ: กระทรวงเกษตรและสหกรณ.์ 
 
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร. (2557). สำรสนเทศเศรษฐกิจกำรเกษตร ปี 2557 . กรุงเทพฯ : 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ.์ 
 



66 

 

อ าพล เสณาณรงค์. (2539). เกษตรทฤษฎีใหม่ตำมแนวพระรำชด ำริ. กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการพิเศษ
เพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (กปร.) 

 

W.K. Kellogg Foundation. 2004. Logic Model Development Guide. W.K. Kellogg Foundation 
Michigan. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกที่ 1 
เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



71 

 

เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริ 
      

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรเพ่ือประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริได้จัดท ำหนังสือเรื่อง
เกษตรทฤษฎีใหม่ตำมแนวพระรำชด ำริ และมีกำรขอพระรำชทำนพระบรมรำชวินิจฉัย และทรงมีพระรำชด ำริ
เพ่ิมเติม มีกำรกรำบบังคมทูลพระกรุณำทรำบฝ่ำละอองธุลีพระบำทแล้ว ซึ่งเรื่องดังกล่ำวมีควำมละเอียดอ่อน
เมื่อผู้ประเมินสรุปจำกเนื้อหำอำจเกิดควำมคลำดเคลื่อนในเนื้อหำ ดังนั้นผู้ประเมินผลจึงไม่สรุปแนวคิดในเรื่องนี้ 
แต่จะคัดลอกบำงส่วนมำเพ่ือใช้ประโยชน์ ดังนี้ 

 

พระรำชด ำริเรื่อง “ทฤษฎีใหม่” นำยอ ำพล เสนำณรงค์ อดีตองคมนตรี คัดลอกมำจำกเอกสำร
ประกอบกำรบรรยำยพิเศษในกำรประชุมวิชำกำร ครั้งที่ 37 เรื่อง กำรเกษตรทฤษฎีใหม่ตำมแนวพระรำชด ำริ 
เมื่อวันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2542 ณ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ พระรำชด ำริที่ได้พระรำชทำนไว้ และเป็นลำย
พระอักษรของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเล่มนี้จะใช้ “ตัวเข้ม” และอดีตองคมนตรี
ได้ขยำยควำมเพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจในเรื่องดังกล่ำว ดังนี้ 

1. “ถ้าพูดอย่างสรุปท่ีสุด คือ เป็นวิธีปฏิบัติของเกษตรกรที่เป็นเจ้าของท่ีดินจ านวนน้อยแปลงเล็ก 
(ประมาณ 15 ไร่)” ขยำยควำม เป็นเกษตรกรรำยย่อย ฐำนะค่อนข้ำงยำกจน มีสมำชิกในครอบครัวปำนกลำง 
(5 - 6 คน) อยู่ในเขตใช้น้ ำฝน หำกมีแหล่งน้ ำเสริม ต้องใช้น้ ำอย่ำงประหยัด มีพ้ืนที่น้อย ประมำณ 10 - 15 ไร่ 
(เฉลี่ยขนำดฟำร์มต่อครัวเรือนทั้งประเทศ 25.9 ไร่) หำกมีพ้ืนที่มำกกว่ำนี้ ควรต้องแบ่งท ำส่วนหนึ่งตำมวิธีทฤษฎีใหม่
ตำมก ำลังของครอบครัว ส่วนพื้นที่ที่เหลือต้องเป็นแบบเดิม เน้นเกษตรกรที่ท ำนำและท ำไร่เป็นหลักอยู่เดิม   
เกษตรกรที่อยู่ในเขตท ำสวนไม้ยืนต้น และสวนไม้ผลอยู่แล้ว ไม่จ ำเป็นต้องเปลี่ยนมำท ำเกษตรวิธีนี้ 

2. “หลักส าคัญ : ให้เกษตรกรมีความพอเพียง โดยเลี้ยงตัวได้ (Self sufficiency) ในระดับชีวิต
ที่ประหยัดก่อน ทั้งนี้ต้องมีความสามัคคีในท้องถิ่น” ขยำยควำม เน้นให้เกษตรกรมีอำหำรเพียงพอแก่กำรบริโภค
ตลอดปี มีสิ่งแวดล้อมดี สุขภำพอนำมัยดี มีรำยได้พอซื้อเครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อำศัย และสิ่งที่จ ำเป็นส ำหรับชีวิต
พอเพียง เกษตรกรส่วนใหญ่ในพื้นที่ควรมีควำมพึงพอใจในชีวิตและควำมเป็นอยู่ที่คล้ำยคลึงกัน มีควำมสำมัคคี
ในชุมชน และเข้ำใจระบบ “ทฤษฎีใหม”่ เหมือน ๆ กัน 

3. “มีการผลิตข้าวบริโภคเพียงพอประจ าปี โดยถือว่าครอบครัวหนึ่งท านา 5 ไร่ จะมีข้าวพอกิน
ตลอดปี ข้อนี้เป็นหลักส าคัญของทฤษฎีนี้” ขยำยควำม เนื่องจำกคนไทยรับประทำนข้ำวเป็นอำหำรหลัก
ประจ ำวันบริโภคข้ำวเฉลี่ยประมำณคนละ 200 กิโลกรัมต่อปี หำกมีสมำชิก 6 คน จะต้องบริโภคข้ำวไม่ต่ ำกว่ำ
ปีละ 1,200 กิโลกรัม  ดังนั้น หำกท ำนำปีจะได้ผลผลิตไม่ต่ ำกว่ำปีละ 5 x 325 = 1,625 กิโลกรัม (ผลผลิตดังกล่ำว
เฉลี่ยจำกผลผลิตเฉลี่ยทั่วประเทศ เมื่อปี 2535/36) แต่ถ้ำหำกสำมำรถควบคุมน้ ำได้ไม่ให้ขำดช่วงที่ต้องกำร
และบ ำรุงรักษำท่ีดี อำจจะได้ผลผลิตเพ่ิมข้ึนมำกกว่ำนี้ ซึ่งก็จะเป็นส่วนเหลือจ ำหน่ำย 

4. “เพื่อการนี้ จะต้องใช้หลักว่า ต้องมีน้ า 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ ฉะนั้น 5 ไร่ จะต้องมี 
5,000 ลูกบาศก์เมตร แต่ละแปลง (15 ไร่) ท านา 5 ไร่  ท าพืชไร่ หรือผลไม้ 5 ไร่ (=10 ไร่) จะต้องมีน้ า 
10,000 ลูกบาศก์เมตร จึงได้ตั้งสูตรคร่าว ๆ ว่า แต่ละแปลงประกอบด้วย นา  5 ไร่ และพืชสวน 5 ไร่ 



72 

 

สระน้ า 3 ไร่ ลึก 4 เมตร จุประมาณ 19,000 ลูกบาศก์เมตร (19,200) ที่อยู่อาศัย และอ่ืน ๆ 2 ไร่ รวม
ทั้งหมด 15 ไร่”  

4.1 สูตรกำรแบ่งแปลง 5 : 5 : 3 : 2  หรือร้อยละ 33.3 : 33.3 : 20 : 13.3 ซึ่งต่อมำได้เปลี่ยนเป็น 
30 : 30 : 30 : 10 นี้เป็นสูตรโดยประมำณอำจปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้เล็กน้อย ขึ้นอยู่กับสภำพของพ้ืนที่ดิน
และค่ำเฉลี่ยของฝน เช่น ภำคตะวันออกเฉียงเหนือที่ดินไม่อุ้มน้ ำ ฝนทิ้งช่วงขนำดของสระน้ ำจะต้องใช้พ้ืนที่ 
ร้อยละ 30 แต่ในภำคใต้ฝนตกชุกเกือบตลอดปี ขนำดของสระน้ ำอำจจะลดลงเหลือร้อยละ 20 เป็นต้น 
ปริมำณน้ ำดังกล่ำวนี้ ควำมจริงได้จำกกำรเก็บกักน้ ำฝนในฤดูกำลส ำหรับเพ่ือส ำรองไว้เสริมกำรท ำนำ ไม้ผล 
และพืชไร่ในช่วงฤดูฝนเมื่อเกิดควำมแห้งแล้ง และเพื่อใช้กับสวนไม้ผล และปลูกพืชรำคำดี (ผักและไม้ดอก) 
ในฤดูแล้ง ถ้ำมีปริมำณน้ ำเหลือเพียงพอ กำรปลูกพืชฤดูแล้งในนำข้ำวต้องใช้วิธีที่ค่อนข้ำงประณีต และประหยัดน้ ำ
จึงจะคุ้มทุน 

4.2 ระบบกำรปลูกพืชสวน ยืนต้น และพืชไร่จะใช้วิธีกำรและชนิดของพืชที่แตกต่ำงหลำกหลำย
ไปแต่ละพ้ืนที่ ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่ำง ๆ เช่น ภูมิภำค ฤดูกำล ตลำด และเส้นทำงคมนำคม เป็นต้น ไม่เป็นสูตรตำยตัว 

4.3 กำรเลี้ยงสัตว์ ควรเลือกเลี้ยงสัตว์น้ ำและสัตว์บกให้เหมำะสมกับแรงงำน และพื้นที่ที่เหลือ 
ตลอดจนอำหำรที่จะได้ส่วนใหญ่จำกแปลง ไม่เน้นเป็นรำยได้หลักเพ่ือเป็นอำหำรและรำยได้เสริม 

5. “อุปสรรคส าคัญที่สุด คือ อ่างเก็บน้ า หรือสระ ที่ได้รับน้ าให้เต็มเพียงในช่วงฤดูฝนจะมีการระเหย
วันละ 1 เซนติเมตรโดยเฉลี่ย ในวันที่ไม่มีฝนตก หมายความว่า ในปีหนึ่งถ้านับว่าแห้ง  300 วัน ระดับน้ า
ของสระจะลดลง 3 เมตร (ในกรณี ¾ ของ 19,000 ลูกบาศก์เมตร น้ าที่ใช้จะเหลือ 4,750 ลูกบาศก์เมตร) 
จึงจะต้องมีการเติมน้ าเพื่อให้เพียงพอ” ขยำยควำม ในกรณีที่ไม่มีน้ ำจำกแหล่งภำยนอกจำกเดิม และเป็นปี
ที่แห้งแล้ง (ไม่มีฝนนำนถึง 300 วัน) สระเก็บน้ ำนี้จะใช้เสริมแปลงปลูกข้ำวได้เพียง 4.75 ไร่ แต่ถ้ำต้องกำรแบ่ง
ไปรดพืชยืนต้นให้รอดตำยข้ำมปี ก็จะต้องลดพ้ืนที่นำลงเหลือ 2 - 3 ไร่ หรือน้อยกว่ำนี้ แต่ถ้ำเป็นปีที่ฝนปกติ 
หรือแล้งไม่มำกนัก น้ ำสระก็จะเพียงพอส ำหรับกำรปลูกข้ำว 5 ไร่ และเสริมพืชสวนและพืชไร่อีก 5 ไร่ 
หำกต้องกำรให้ไม่มีควำมเสี่ยงจำกควำมแห้งแล้ง ขำดน้ ำจ ำเป็นต้องหำแหล่งน้ ำภำยนอกมำเติมลงในสระ 

6. “มีความจ าเป็นที่ต้องมีแหล่งน้ าเพิ่มเติม ส าหรับโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดชัยมงคลพัฒนา
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ได้สร้างอ่างเก็บน้ าจุ 80,000 ลูกบาศก์เมตร ส าหรับเลี้ยงพื้นที่ 3,000 ไร่”  

7. “ล าพังอ่างเก็บน้ า 8,000,000 ลูกบาศก์เมตร จะต้องเลี้ยง 800 ไร่ (โครงการที่วัดชัยมงคลพัฒนา
มีพื้นที่ 3,000 ไร่ แบ่งเป็น 200 แปลง) อ่างนี้จึงเลี้ยงได้ 4 ไร่ต่อแปลง ล าพังสระในแปลงเลี้ยง 4.75 ไร่ 
จึงเห็นได้ว่าหม่ินเหม่มาก ถ้าค านึงถึง 8.75 ไร่นั้น จะท าเกษตรกรรมอย่างสมบูรณ์ได้อีก 6.25 ไร่ จะต้อง
อาศัยเทวดาเลี้ยง ถ้าค านึงว่า ในระยะที่ไม่มีความจ าเป็นที่จะใช้น้ า หรือมีฝนตก น้ าฝนที่ตกมาจะเก็บน้ า
ในอ่างได้ และในสระส ารองไว้ส าหรับเม่ือต้องการ อ่างและสระจะท าหน้าที่เฉลี่ยน้ าฝน จึงเข้าใจว่าระบบน้ าพอ” 
ขยำยควำม ระบบกำรหำแหล่งน้ ำเพ่ิมเติมนี้ เป็นกำรใช้ระบบชลประทำนมำเสริมระบบเกษตรกรรมแบบใช้น้ ำฝน 
จึงจ ำเป็นต้องอำศัยระบบชลประทำนของรัฐ ส่งน้ ำเพ่ิมแปลงทฤษฎีใหม่อย่ำงประหยัดที่สุดเพรำะถ้ำเกษตรกร
ใช้น้ ำแบบเกษตรกรชลประทำนแบบดั้งเดิมทั่ว ๆ ไป จะต้องใช้น้ ำมำก อ่ำงเก็บน้ ำจุ 800,000 ลูกบำศก์เมตร 
จะเลี้ยงพ้ืนที่เกษตรชลประทำนได้เพียง 800 ไร่ เท่ำนั้น แต่ถ้ำใช้ทฤษฎีใหม่โดยใช้น้ ำร่วมกับสระที่จุดประจ ำแปลง 
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จะเลี้ยงพ้ืนที่กำรเกษตรชลประทำนที่สมบูรณ์ รวมประมำณ 1,750 ไร่ และมีพ้ืนที่ต้องอำศัยน้ ำฝน จะได้รับ
ชลประทำนแบบประหยัดอีกประมำณ 250 ไร่ ซึ่งรวมกันแล้วจะเป็นพ้ืนที่ที่อำจได้รับน้ ำชลประทำนถึง 2,000 ไร่ 
เพรำะแปลงปลูกพืชไร่ และพืชยืนต้นอำจต้องกำรน้ ำเพียง 1 ใน 3 ของกำรปลูก พืชไร่ พืชสวน ในพ้ืนที่ 10 ไร่ 
ส่วนพื้นที่อีก 1,000 ไร่ เป็นพื้นที่สระน้ ำ และท่ีอยู่อำศัย ซึ่งไม่ต้องกำรน้ ำชลประทำนมำกนัก  

กำรเกษตรแบบทฤษฎีใหม่ ตำมวิธีกักเก็บน้ ำและเสริมน้ ำเช่นนี้จึงเป็นวิธีกำรกระจำยน้ ำและกระจำย
ควำมสมบูรณ์ชุ่มชื้นไปในพื้นที่กำรเกษตรมำกกว่ำระบบเกษตรชลประทำนแบบดั้งเดิมกว่ำ 3 เท่ำ หรือ 3,000 ไร่ 
(15 x 200) เกษตรกรจะจัดกำรน้ ำและดินใหม่มีประสิทธิภำพกว่ำ และเป็นระบบที่เหมำะสมกับพื้นที่ที่แหล่งน้ ำ
ชลประทำนหำยำกและมีจ ำกัด และปีใดที่น้ ำฝนสมบูรณ์ ไม่จ ำเป็นต้องเสริมในฤดูฝนก็น ำน้ ำจ ำนวนนี้ไปปลูกพืช
ที่มีรำคำดีในฤดูแล้งเพิ่มเติมได้อีก 

8. “ปัญหาใหญ่อีกข้อหนึ่ง คือราคาการลงทุนค่อนข้างสูง เกษตรกรจะต้องได้รับความช่วยเหลือ
จากภายนอก (ทางราชการ มูลนิธิ และเอกชน) แต่ถ้าค่าด าเนินการไม่สิ้นเปลืองส าหรับเกษตรกร” ขยำยควำม 

8.1 เนื่องจำกกำรที่ขุดสระน้ ำมีควำมส ำคัญมำก เพรำะกำรที่จะขุดสระน้ ำให้เก็บกักน้ ำ ได้โดยมี
กำรรั่วซึมน้อย และน้ ำมีคุณลักษณะที่ใช้กับกำรอุปโภค บริโภค และกำรชลประทำนได้นั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลำยอย่ำง 
เช่น ลักษณะของพ้ืนที่ ลักษณะของดิน และระดับน้ ำใต้ดิน เป็นต้น ต ำแหน่งของสระน้ ำก็มีควำมส ำคัญเช่นเดียวกัน 
เช่น จะต้องอยู่ในต ำแหน่งที่รองรับน้ ำฝนตำมธรรมชำติได้ อยู่ในต ำแหน่งที่สำมำรถน ำไปใช้ในแปลงอ่ืน ๆ ได้
โดยสะดวก และสิ้นเปลืองน้อย เป็นต้น ดังนั้นควำมรู้และควำมช ำนำญของผู้ที่จะพิจำรณำว่ำที่ใดจะขุดบ่อได้
หรือไม่ และถ้ำขุดได้ควรจะวำงต ำแหน่งสระน้ ำที่ใดจึงมีควำมส ำคัญมำก อำจต้องอำศัยควำมรู้จำกนักวิชำกำร
ของรัฐ หำกที่ใดพิจำรณำเห็นว่ำไม่สำมำรถขุดสระน้ ำเพื่อใช้ประโยชน์ได้ ก็ไม่ควรด ำเนินกำรตำมทฤษฎีนี้ 

8.2 กำรขุดสระน้ ำให้ถูกวิธี มีเทคนิคเฉพำะค่อนข้ำงยุ่งยำกส ำหรับเกษตรกรโดยทั่วไปและใช้เวลำ
ส ำหรับผู้รับจ้ำงขุด เพรำะจะต้องท ำกำรเคลื่อนย้ำยหน้ำดินกลับไปกลับมำตำมแปลงต่ำง ๆ เพื่อให้แน่ใจว่ำ 
ดินชั้นล่ำงที่ขุดมำจำกสระซึ่งเป็นดินเลว จะถูกน ำไปปูแผ่ในชั้นล่ำงของแปลงปลูกพืชทุกแปลง และดินชั้นผิว
และชั้นบน ซึ่งเป็นดินดี จะถูกน ำไปเฉลี่ยอยู่บนพ้ืนที่เพำะปลูกแปลง ค่ำใช้จ่ำยในกำรขุดสระดังกล่ำวจึงค่อนข้ำงสูง 
นอกจำกพ้ืนที่เอกชนที่รับจ้ำงขุด จะไม่ชอบกำรขุดและขนย้ำยดินตำมวิธีดังกล่ำว แต่ขอขุดแล้วน ำดินไปใช้ที่อ่ืน 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขุดนี้เกษตรกรควรได้รับกำรสนับสนุนจำกแหล่งทุนต่ำง ๆ  

8.3 ในกรณีที่มีแหล่งน้ ำอยู่แล้วก็ไม่จ ำเป็นต้องขุดสระอีกเพียงแต่ปรับปรุงแหล่งน้ ำที่มีอยู่ให้
กักเก็บน้ ำได้มำกข้ึน หรือเพียงพอส ำหรับพอใช้ในช่วงฤดูแล้ง นอกจำกนี้บริเวณขอบสระควรปลูกไม้ผล เพ่ือได้
ร่มเงำท ำให้สระน้ ำระเหยช้ำลง 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกที่ 2 
แบบสอบถามเจ้าหน้าท่ี 
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ภาคผนวกที่ 3 
แบบสัมภาษณ์เกษตรกร 
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