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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ได้ประเมินผล “โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ 
ภายใต้ร่มพระบารมี เพ่ือการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน” มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลส าเร็จด้านผลได้ 
และผลลัพธ์ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการและผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในระดับชุมชนและภาพรวม รวมทั้ง 
ประเมินผลการรับรู้และความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการ โดยส ารวจข้อมูลในพ้ืนที่ทั่วประเทศ 
แบ่งเป็น ช่วงระหว่างการด าเนินโครงการ และช่วงหลังเสร็จสิ้นการด าเนินโครงการ สุ่มสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่  
ที่เกี่ยวข้อง 1,026 ราย ประธานศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 609 ราย 
ผู้น าชุมชน 1,129 ราย ผู้น ากลุ่มเกษตรกรที่เสนอโครงการของชุมชน 563 ราย เกษตรกรที่เข้าร่วมเป็นแรงงาน
โครงการ 3,813 ราย และเกษตรกรทั่วไป 1,943 ราย รวมทั้งสิ้น 9,083 ราย  

ผลการประเมินผล พบว่า สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ รวมทั้ง 
ผลประโยชน์ในด้านต่างๆ ได้แก่ 

1. การด าเนินการโครงการทั่วถึงในชุมชน 9,101 ชุมชน ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 882 แห่ง และเครือข่าย 8,219 แห่ง  ได้มีบทบาทในการขับเคลื่อนโครงการ 
ของชุมชน เพ่ือให้เกิดโครงการที่สอดคล้องและตรงตามความต้องการของชุมชน รวมทั้ง เกษตรกรที่เป็นสมาชิก
ของกลุ่มต่างๆ จ านวน 1.56 ล้านราย ได้มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเกษตรของชุมชน  
เกิดกระบวนการเรียนรู้จากการจัดท าโครงการต่างๆ น าไปสู่การสร้างความเข้มแข็งและการพึ่งพาตนเอง 

2. เกิดโครงการของชุมชน จ านวน 24,147 โครงการ สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วม
เป็นแรงงานในโครงการ ประมาณ 2.25 ล้านราย เฉลี่ยรายละ 4,400 บาท โดยโครงการของชุมชน ร้อยละ 80.78 
มีการจ าหน่ายผลผลิต และสามารถสร้างรายได้หรือผลประโยชน์กลับมาให้โครงการ 195,200 บาท หรือร้อยละ 
21.76 ของงบที่สนับสนุนเฉลี่ย 897,130 บาทต่อโครงการ จากกิจกรรมด้านการผลิตอาหาร การแปรรูปผลผลิต 
ด้านประมง และด้านฟาร์มชุมชน 

3. ส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต โดยโครงการของชุมชน 1) ร้อยละ 30.04 
ช่วยลดต้นทุนการผลิต จากกิจกรรมการปรับปรุงบ ารุงดิน การท าปุ๋ ยอินทรีย์ และการจัดการศัตรูพืช 
2) ร้อยละ 26.73 ช่วยลดรายจ่ายในครัวเรือน จากกิจกรรมประมง ปศุสัตว์ และฟาร์มชุมชน 3) ร้อยละ 23.10 
การพัฒนาการผลิต จากกิจกรรมการผลิตพืชและพันธุ์พืช ปศุสัตว์  และฟาร์มชุมชน 4) ร้อยละ 14.52 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากกิจกรรมการผลิตอาหาร แปรรูปผลผลิต และ 5) ร้อยละ 5.61 ผลประโยชน์ด้านอ่ืนๆ 
เช่น เพ่ิมทางเลือกในการประกอบอาชีพ การพัฒนาคุณภาพสินค้า เป็นต้น 

4. ด้านการตลาด โครงการของชุมชน ร้อยละ 79.48 มีตลาดหรือกลุ่มลูกค้ารองรับ ร้อยละ 
51.14 มีการเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการตลาด และร้อยละ 18.89 มีการท าบรรจุภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน 
ทั้งนี้ กิจกรรมด้านการผลิตอาหาร การแปรรูปผลผลิต ร้อยละ 52.94 มีการท าบรรจุภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ 
ของชุมชนมากที่สุด 
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5. เกิดการกระตุ้นการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจระดับฐานราก จากการซื้อขายปัจจัยการผลิต 
และผลผลิตทางการเกษตรของโครงการ ก่อให้เกิดกระแสเงินหมุนเวียนในภาพรวม เพ่ิมข้ึน 54,040 ล้านบาท 
หรือ 2.73 เท่า จากงบประมาณที่ชุมชนเบิกจ่าย 19,783.67 ล้านบาท 

6. ด้านสังคม โครงการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชน เสริมสร้างความร่วมมือและ
ความสามัคคีในชุมชน โดยผู้น ากลุ่มเกษตรกรมีความเห็นด้วยในระดับ “มากที่สุด” 

7. ด้านสิ่งแวดล้อม โครงการของชุมชน ร้อยละ 13.92 สามารถประหยัดหรือช่วยลดรายจ่าย
ในการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน เฉลี่ย 247 ,400 บาทต่อโครงการ เช่น ค่าก าจัดวัชพืชหรือวัสดุเหลือใช้ 
ทางการเกษตรมาท าเป็นปุ๋ยอินทรีย์ หรือในภาพรวมประมาณ 831.51 ล้านบาท 

8. ความยั่งยืนของโครงการ มีโครงการของชุมชน ร้อยละ 62.78 มีเงินกองทุนหมุนเวียน 
เฉลี่ย 182,900 บาทต่อโครงการ ให้ชุมชนสามารถด าเนินโครงการได้อย่างต่อเนื่อง 

9. ด้านความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการในภาพรวม กลุ่มเป้าหมายทั้งผู้น ากลุ่มเกษตรกร 
และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับ “มากที่สุด” 

ข้อสังเกตจากการประเมินผล พบว่า ผู้น าชุมชนและเกษตรกรส่วนใหญ่ต้องการให้มีโครงการ
ลักษณะนี้อีก แต่ให้ปรับปรุงเรื่องระยะเวลาการเตรียมการชุมชนและการเสนอโครงการ ก าหนดกิจกรรม  
ให้สอดคล้องกับฤดูกาล และให้มีการก่อสร้างโรงเรือนที่มั่นคงหรือโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตรได้บางส่วน 
การประชาสัมพันธ์ในรายละเอียดและเงื่อนไขโครงการท าได้จ ากัด เนื่องจากมีเวลาในการเสนอโครงการสั้น  
ท าให้บางโครงการปรับแก้ไขไม่ทัน และหลายชุมชนเสนอโครงการลักษณะใกล้เคียงกัน การด าเนินโครงการ
ของชุมชนพร้อมๆ กันทั่วประเทศ ความต้องการวัสดุอุปกรณ์และปัจจัยการผลิตต่างๆ เกิดขึ้นพร้อมกัน 
ส่งผลให้ปัจจัยบางอย่างขาดแคลนหรือหายาก ราคาปรับตัวสูงขึ้น และเกิดผู้รับช่วงจัดหาวัสดุ  นอกจากนั้น
โครงการของชุมชนที่เป็นโครงการใหม่ และกลุ่มเกษตรกรที่ร่วมโครงการเป็นกลุ่มใหม่ จ าเป็นต้องได้รับค าแนะน า 
ในเรื่องการบริหารจัดการโครงการอย่างต่อเนื่อง 

ข้อเสนอแนะส าหรับการพัฒนาโครงการ ควรขยายระยะเวลาในขั้นตอนการเตรียมการชุมชน
และการเสนอโครงการ เพ่ือให้ชุมชนได้มีเวลาทบทวน ปรับปรุงรายละเอียดโครงการ และสามารถน ากลับมา
เสนอโครงการได้อีกครั้ง ควรมีการติดตามและให้ค าแนะน ากลุ่มที่เพ่ิงรวมตัวกันใหม่ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม
ให้สามารถสร้างรายได้หรือมีการด าเนินโครงการได้อย่างต่อเนื่อง ควรส่งเสริมให้ค าแนะน าด้านการขยายตลาด
หรือแหล่งจ าหน่ายสินค้าของชุมชน เพ่ือสร้างความมั่นใจเรื่องการจ าหน่ายผลผลิต เช่น การใช้สื่อออนไลน์ 
เป็นช่องทางในการจ าหน่ายผลผลิต การน าผลผลิตไปจ าหน่ายในตลาดประชารัฐที่จัดขึ้นอยู่ในจังหวัดต่างๆ  
ทั่วประเทศ และการเชื่อมโยงกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ เช่น การจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามจุดต่างๆ 
ในชุมชน ควรพัฒนาศักยภาพของ ศพก. และเครือข่าย ด้านการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตร โดยเฉพาะเรื่อง
การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการพัฒนาการเกษตรของชุมชน และการวิเคราะห์ผลประโยชน์หรือความคุ้มค่า 
ในรายละเอียดการเสนอโครงการของชุมชน และท้ายที่สุด ควรมุ่งเน้นกิจกรรมในรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
ที่จะน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เกษตรกรสามารถพัฒนาต่อยอด พ่ึงพาตนเอง และครอบครัวได้ 
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ค ำน ำ 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประเมินผลโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี 
เพ่ือการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลส าเร็จด้านผลได้ และผลลัพธ์ 
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นระดับชุมชนและภาพรวม รวมทั้ง ประเมินผลการรับรู้
และความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการ ซึ่งได้ส ารวจข้อมูลในช่วงระหว่างการด าเนินกิจกรรมและภายหลัง 
จากกิจกรรมส่วนใหญ่ในโครงการของชุมชนต่างๆ แล้วเสร็จ และได้รายงานผลให้กรมส่งเสริมการเกษตร 
ในฐานะหน่วยงานขับเคลื่อนหลักของโครงการทราบเป็นระยะด้วยแล้ว 

ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จากส านักงานโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี 
เพ่ือการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน กรมส่งเสริมการเกษตร ส านักงานเกษตรจังหวัด ส านักงานเกษตรอ าเภอ 
ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ และหน่วยงานต่างๆ ทีร่่วมกันด าเนินงานโครงการในทุกระดับ รวมทั้ง ผู้น าชุมชน 
ผู้น ากลุ่มเกษตรกร และเกษตรกรในพ้ืนที่ทั่วประเทศ ที่ได้ร่วมให้ข้อคิดเห็น และสนับสนุนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 
ส าหรับการประเมินผลโครงการ ให้ส าเร็จลุล่วงไปได้  จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่ง 
ว่ารายงานการประเมินผลฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส าหรับการวางแผนโครงการ  
เพ่ือการพัฒนาการเกษตรต่อไป 
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บทที่ 1 
สาระส าคัญของโครงการ 

1.1 ความเป็นมาของโครงการ 

 การปฏิรูปภาคการเกษตรให้เกิดผลส าเร็จจ าเป็นต้องสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชุม เริ่มจากการคิด 
วิเคราะห์ปัญหา และเสนอความต้องการในการแก้ไขปัญหาของชุมชน โดยเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา  
และด าเนินโครงการด้วยการน้อมน าหลักการ ทฤษีี และแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรต่างๆ 
ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช 
บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานไว้ และให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) 
ซึ่งเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาประเทศ และภาคการเกษตร รวมทั้งให้ความส าคัญกับการสร้างความเข้มแข็ง  
ของเศรษฐกิจฐานรากตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง จนถึงปลายทาง โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบาย  
ในการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้  
ทางการเกษตรของชุมชน และเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรในระดับพ้ืนที่ โดยให้ชุมชน
มีส่วนร่วมในการพัฒนา 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้จัดท า “โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี 
เพ่ือการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน” โดยมีหลักการส าคัญคือ ให้ชุมชนเป็นผู้ก าหนดโครงการพัฒนา 
โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน และบริหารจัดการโครงการด้วยตนเอง ภายใต้การสนับสนุนของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนอกจากจะท าให้เกิดการพัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนแล้ว ยังเป็น
การสร้างความเข้มแข็งให้กับกลไกการท างานในพ้ืนที่ ท า ให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและพ่ึงพาตนเองได้ 
ผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์ และน าไปปฏิบัติจริงเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในการแก้ไขปัญหาให้เหมาะสม 
กับสภาพของท้องถิ่นและชุมชนอันจะส่งผลต่อเนื่องให้ภาคการเกษตรมีความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืนต่อไป 

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 1.2.1 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและชุมชน ด้วยการน้อมน าหลักการ ทฤษีีและ 
แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรต่างๆ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ 
ได้พระราชทานไว้ 
 1.2.2 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรท าการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการลดต้นทุน 
เพ่ิมผลผลิต พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน และเพ่ิมรายได้ให้แก่เกษตรกรและชุมชน 
 1.2.3 เพ่ือให้ ศพก. และเครือข่าย เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาภาคการเกษตรของชุมชนมีส่วนร่วม
แบบประชารัฐอย่างยั่งยืน  
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1.3 เป้าหมายและงบประมาณของโครงการ 

 1.3.1 เป้าหมาย 
  1) ในพ้ืนที่ 9,101 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนใน ศพก. หลัก 882 แห่ง และเครือข่าย 8,219 แห่ง
  2) เกษตรกร ประมาณการจ านวนเกษตรกร ชุมชนละ 500 ราย รวม 4,550,500 ราย 

 1.3.2 งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 22,895,363,600 บาท  
  1) งบประมาณสนับสนุนชุมชนเกษตร งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 22,752,500,000 บาท (9,101 ชุมชน x 2,500,000 บาท)  
  2) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการโครงการ รวม 142,863,600 บาท ในการประชุมชี้แจง/สัมมนา 
รับฟังความคิดเห็น อบรม และค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย การบริหารงาน การติ ดตาม ให้ค าปรึกษาแนะน า
ประเมินผล และประชาสัมพันธ์ ส าหรับกรมส่งเสริมการเกษตร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร, ศพก. และเครือข่าย, Smart Farmer, Young Smart Farmer และ
อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านและคณะกรรมการระดับต่างๆ 

1.4 วิธีการด าเนินงานโครงการ1/ 

 1.4.1 การบริหารโครงการ ประกอบด้วย คณะกรรมการโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ 
ร่มพระบารมี เพ่ือการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ระดับต่างๆ ดังนี้ 
  1) คณะกรรมการอ านวยการ (ระดับกระทรวง) 
  2) ส านักงานเกษตรจังหวัด 
  3) คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด 
  4) คณะกรรมการโครงการฯ ระดับอ าเภอ 
  5) คณะกรรมการโครงการฯ ระดับชุมชน 

 1.4.2 กรอบแนวทางการด าเนินงาน 
  1) แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อด าเนินงานในขั้นตอนการเสนอและพิจารณาโครงการ 
  2) ส ารวจวิเคราะห์พื้นที่ และจัดท าเวทีชุมชน เพ่ือรับทราบความต้องการของชุมชน 
  3) จัดท ารายละเอียดโครงการตามความต้องการของกลุ่มสมาชิกในชุมชนตามมติเวทีชุมชน 
โดยเสนอผ่านคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน 
  4) ตรวจสอบ พิจารณาอนุมัติโครงการ แล้วแต่กรณี โดยคณะกรรมการฯ ระดับอ าเภอ และ
คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด  

                                                 
1/ แนวทางการด าเนินงานโครงการตามคู่มือการด าเนินงาน โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใตร้ม่พระบารม ี
เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน โดย กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  มิถุนายน 2560 
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  5) รวบรวมและเสนอแผนปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือให้กองจัดท างบประมาณ
เขตพ้ืนที ่(CBO) ส านักงบประมาณ พิจารณาเห็นชอบแผนปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
  6) กลุ่มสมาชิกในชุมชน ด าเนินการตามแผนปฏิบัติงาน 
  7) รายงานผลการปฏิบัติงาน ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

 1.4.3 ลักษณะของโครงการ/กิจกรรม 
  1) เป็นโครงการ/กิจกรรมที่สามารถด าเนินการได้ทันที มีประโยชน์กับชุมชน และมีความยั่งยืน 
  2) เป็นโครงการ/กิจกรรมในลักษณะลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ ลดต้นทุน เพ่ิมผลผลิต และ
ยกระดับมาตรฐานสินค้าภายใต้กรอบโครงการ ประกอบด้วย 
   2.1) ด้านการผลิตพืช และพันธุ์พืช 
   2.2) ด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
   2.3) ด้านการจัดการศัตรูพืช 
   2.4) ด้านฟาร์มชุมชน 
   2.5) ด้านการผลิตอาหาร การแปรรูปผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 
   2.6) ด้านปศุสัตว์ 
   2.7) ด้านประมง 
   2.8) ด้านการปรับปรุงบ ารุงดิน 
   2.9) ด้านการเกษตรอ่ืนๆ ให้เป็นการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตร 
และสหกรณ์ของจังหวัด 
  3) เป็นโครงการที่ชุมชนสามารถด าเนินการได้เอง และใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องหรือเป็น
การพัฒนาต่อยอดโครงการเดิม 
  4) เป็นโครงการที่มีความครบถ้วน ในมิติด้านการผลิต การตลาด และ/หรือ การน าไปใช้
ประโยชน์ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการ 

 1.4.4 การติดตาม ตรวจสอบ ช่วยเหลือ และสนับสนุนการด าเนินงานโครงการ 
  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ด้วยความโปร่งใส ประกอบด้วยคณะกรรมการฯ ระดับต่างๆ ท าหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ ช่วยเหลือ ได้แก่ 
  1) คณะกรรมการโครงการฯ ระดับชุมชน 
  2) คณะกรรมการโครงการฯ ระดับอ าเภอ 
  3) คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด 
  4) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ช่วยเหลือ และสนับสนุนการด าเนินงานโครงการ  โดย 
กรมส่งเสริมการเกษตรแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ช่วยเหลือ และสนับสนุนการด าเนินงาน
โครงการ ตามพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 – 9 แบ่งเป็น 
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   4.1) ระดับประเทศ แบ่งเป็น 4 คณะ ตามภูมิภาค 
   4.2) ระดับเขต แบ่งเป็น 9 คณะ ตามพ้ืนที่รับผิดชอบส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 
  5) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มีหน้าที่ให้ความรู้ ให้ค าแนะน า ข้อเสนอแนะในการจัดท าบัญชี 
ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการจัดท าบัญชีการใช้จ่ายงบประมาณโครงการให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส
และตรวจสอบได ้รวมทั้ง รายงานความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข ผลการด าเนินงาน และการเบิกจ่าย 
งบประมาณทุกสัปดาห์ ให้ส านักงานเกษตรจังหวัดในพ้ืนที่ หน่วยงานส่วนกลางของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
และกรมส่งเสริมการเกษตรทราบ 
  6) ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีหน้าที่รับผิดชอบออกแบบการติดตาม ประเมินผล
ความก้าวหน้า ประเมินผลความส าเร็จหรือผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ในช่วงระหว่างการด าเนินโครงการ และ
เมื่อเสร็จสิ้นการด าเนินโครงการ ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และรายงานผลให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ผ่านกรมส่งเสริมการเกษตรทราบ 

 1.4.5 ระยะเวลาด าเนินการ : พฤษภาคม - ธันวาคม 2560 
  1) เตรียมการ เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2560 
  2) ด าเนินการโครงการ เดือนกรกีาคม - 5 ธันวาคม 2560 
   2.1) เบิกจ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของงบประมาณโครงการ ภายในเดือน
กรกีาคม 2560 
   2.2) เบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ ภายในเดือนกันยายน 2560 
  3) สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ วันที่ 5 ธันวาคม 2560 

1.5 หน่วยงานรับผิดชอบ   

 1.5.1 หน่วยงานหลัก : กรมส่งเสริมการเกษตร 

 1.5.2 หน่วยงานร่วมด าเนินการ แบ่งเป็น 
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมประมง กรมการข้าว 
  กรมชลประทาน กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมหม่อนไหม  
  ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
  กระทรวงมหาดไทย : กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมการพัฒนาชุมชน 
  กระทรวงกลาโหม : หน่วยงานกระทรวงกลาโหมที่ได้รับมอบหมาย 
  กระทรวงการคลัง : กรมบัญชีกลาง 
  ส านักนายกรัฐมนตรี : ส านักงบประมาณ กรมประชาสัมพันธ์ 
  คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
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1.6 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับของโครงการ   

 1.6.1 ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการมีความเข้มแข็ง เกิดการเรียนรู้ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเกษตร
อย่างยั่งยืน ตามแนวทางพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ และยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี ของรัฐบาล 
 1.6.2 เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึน เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ และก่อให้กระแสเงินหมุนเวียนในชุมชน 
 1.6.3 ชุมชน 9,101 ชุมชน (ศพก. และเครือข่าย) มีการบริหารจัดการด้านการเกษตรตรงตามความต้องการ
ของชุมชน 
 
 



บทที่ 2 
ระเบียบวิธีการประเมินผล 

2.1 ความส าคัญของการประเมินผล 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 อนุมัติหลักการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ด าเนินโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพ่ือการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน มีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ท าการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ  
เน้นการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน และเพ่ิมรายได้ มีเป้าหมายในพ้ืนที่ 
9,101 ชุมชน ในศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หลัก 882 แห่ง และเครือข่าย 
8,219 แห่ง เป้าหมายเกษตรกร ชุมชนละประมาณ 500 ราย รวม 4,550,500 ราย โดยให้ชุมชนเป็นผู้ก าหนด
โครงการพัฒนาผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน และบริหารจัดการด้วยชุมชนเอง ภายใต้การสนับสนุน
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดความเข้มแข็งและพ่ึงพาตนเองอย่างเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับความต้องการ
และการแก้ไขปัญหาของชุมชน 

ทั้งนี้ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการติดตามและ
ประเมินผลโครงการส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายให้ประเมินผลโครงการ ๙๑๐๑ 
ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพ่ือการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยมีหน้าที่ออกแบบการติดตาม 
ประเมินผลความก้าวหน้า ประเมินผลส าเร็จหรือผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ในช่วงระหว่างการด าเนินโครงการ 
และเมื่อเสร็จสิ้นการด าเนินโครงการให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และรายงานผลให้กระทรวงเกษตรและ
สหกรณท์ราบ ผ่านกรมส่งเสริมการเกษตร อย่างน้อย 2 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการด าเนินงานโครงการ เพ่ือให้ได้
ข้อมูลทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาวางแนวทางการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืนต่อไป 

2.2 วัตถุประสงค์ของการประเมินผล 

 การประเมินผลโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพ่ือการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน 
ได้ก าหนดแผนด าเนินการ 2 ครั้ง โดย 

 ครั้งที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ ความทั่วถึงของโครงการ ความพร้อมของทรัพยากร และ
ความเหมาะสมของกระบวนการด าเนินกิจกรรมของโครงการ รวมทั้ง ความคิดเห็นและความพึงพอใจของเกษตรกร 

 ครั้งท่ี 2 มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

2.2.1 ประเมินผลส าเร็จด้านผลได้ (Outputs) และผลลัพธ์ (Outcome) ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
รวมทั้ง ผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนในระดับชุมชนและภาพรวมของประเทศ 

2.2.2 ประเมินผลการรับรู้และความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการด าเนินงานโครงการ 
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2.3 ขอบเขตของการประเมินผล 

2.3.1 ด้านพื้นที่ ครอบคลุมพ้ืนที่เป้าหมาย 9,101 ชุมชน ใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ 

2.3.2 กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย 
 1) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหรือผู้แทน ครอบคลุมหน่วยงานต่างๆ ภายใต้ 
  1.1) คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด 
  1.2) คณะกรรมการโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพ่ือการพัฒนา 
การเกษตรอย่างยั่งยืน ระดับอ าเภอ และระดับชุมชน 
 2) ผู้น ากลุ่มเกษตรกร 
  2.1) เกษตรกรเจ้าของแปลงที่ตั้ง ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
ศูนย์หลัก ระดับอ าเภอ 
  2.2) ผู้น ากลุ่ม/องค์กรเกษตรกร/เครือข่าย ศพก. ที่เสนอขอโครงการของชุมชน 
 3) เกษตรกร 
  3.1) เกษตรกรทั่วไปภายในชุมชน (ผู้เข้าร่วมและไม่ได้เข้าร่วมโครงการ) 
  3.2) เกษตรกรที่เป็นแรงงานในโครงการของชุมชน 

2.3.3 ช่วงเวลาของข้อมูลในการประเมินผล 
 การประเมินผลครั้งที่ 1 เป็นข้อมูลตั้งแต่เริ่มโครงการถึง 28 กรกฎาคม 2560 ซึ่งเป็นช่วงที่

โครงการก าหนดให้กลุ่มสมาชิกในชุมชนด าเนินการตามแผนที่ได้รับอนุมัติ และด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของงบประมาณโครงการ 

 การประเมินผลครั้งที่ 2 เป็นข้อมูลการวัดผลการด าเนินงานและผลลัพธ์ โดยใช้ช่วงเวลาของข้อมูล 
ดังนี้ 

1) ผลการด าเนินงาน ใช้ข้อมูลตั้งแต่เริ่มจนกระทั่งสิ้นสุดการด าเนินงาน 
2) ผลลัพธ์หรือผลประโยชน์ที่เกิดข้ึน และความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการ เป็นข้อมูล 

ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องจนการด าเนินงานแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2560 

2.4 การตรวจเอกสาร แนวคิดและทฤษฎี 

ในส่วนนี้จะน าเสนอการตรวจเอกสารที่เก่ียวข้อง รวมถึงแนวคิดและทฤษฎีที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้
กับการประเมินผลในครั้งนี้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

2.4.1 การตรวจเอกสาร 

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (คตป.) (2559) ได้ท าการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพ่ือบรรเทาปัญหาภัยแล้ง 
พบว่า บางพ้ืนที่ที่ถูกก าหนดไว้เป็นพ้ืนที่เป้าหมายของโครงการไม่ได้ประสบปัญหาภัยแล้งในช่วงเวลาด าเนินงาน 
จึงควรพิจารณาสภาพปัญหาที่แท้จริงในพ้ืนที่ประกอบด้วย  การด าเนินงานโครงการของชุมชนควรมีระยะเวลา
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และงบประมาณ ที่เพียงพอสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน บางชุมชนขาดแคลนแรงงานเนื่องจาก
ประชากรส่วนใหญ่ในชุมชนเป็นผู้สูงอายุ การก าหนดราคากลางบางรายการต่ ากว่าราคาวัสดุในพ้ืนที่ท าให้
งบประมาณไม่เพียงพอ จึงต้องมีการปรับแก้รูปแบบรายงานและรายละเอียดให้สอดคล้องกับงบประมาณ 
เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจและได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการทั้งทางตรง
และทางอ้อม ควรมีการเพ่ิมระยะเวลาด าเนินโครงการให้มากขึ้น  ในส่วนของข้อเสนอแนะต่อหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง ควรจัดเตรียมแผนปฏิบัติงานและขั้นตอนการด าเนินโครงการให้มีความพร้อม และสามารถรองรับ
การด าเนินงานได้ทันทีเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ ควรพิจารณาเพ่ิมวงเงินงบประมาณในการด าเนิน
กิจกรรมโครงการของแต่ละพ้ืนที่ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่แท้จริงและความต้องการ  
ของชุมชน ส าหรับข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เกษตรกรและชุมชนมีความต้องการให้รัฐบาลด าเนินโครงการ
ลักษณะนี้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นโครงการที่เกิดจากความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2559) ได้ท าการประเมินผลมาตรการที่ 4 โครงการตามความ
ต้องการของชุมชนเพ่ือบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง ภายใต้มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ 
จากภัยแล้ง ปี 2558/59 ซึ่งมีโครงการที่ชุมชนเสนอและสามารถด าเนินงานได้ทั้งสิ้น 8,060 โครงการ 3,071 ต าบล 
686 อ าเภอ ใน 75 จังหวัด ใช้จ่ายงบประมาณ 4,497.69 ล้านบาท พบว่า มีเกษตรกรที่เข้าร่วมเป็นแรงงาน 
ในโครงการของชุมชน จ านวน 452,092 ราย หรือคิดเป็นจ านวนแรง 4,520,092 Man-Day มีรายได้อยู่ในช่วง 
3,000 – 6,860 บาทต่อราย ซึ่งน าไปใช้เพ่ืออุปโภคบริโภค ร้อยละ 62.51 ลงทุนทางการเกษตร ร้อยละ 15.95 
ค่าเล่าเรียนบุตร ร้อยละ 10.37 ช าระหนี้ ร้อยละ 5.96 และเก็บออม ร้อยละ 5.21 เกิดกระแสเงินหมุนเวียน
จากการจ้างงานและการจัดซื้อวัสดุของโครงการ ในระบบเศรษฐกิจระดับชุมชน 2,377.21 ล้านบาท แล ะ 
ระบบเศรษฐกิจระดับจังหวัด ประมาณ 3,888.49 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 52.77 และ 86.32 ของงบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย (4,504.79 ล้านบาท) ตามล าดับ ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานเกษตรกรมีความพึงพอใจต่อ 
การด าเนินงานในระดับมาก ที่ค่าคะแนน 3.99 ทั้งนี้ ในด้านการพิจารณางบประมาณควรมีการอนุมัติกรอบ
งบประมาณเบื้องต้นไว้เป็นหลักการ เมื่อทราบว่าโครงการของชุมชนใดผ่านการพิจารณาจะสามารถได้รับ
งบประมาณไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที และควรส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ปัญหาตาม
รูปแบบโครงการในแผนพัฒนาการเกษตรของชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยจัดสรรงบประมาณแก่จังหวัดในลักษณะ
กองทุน โดยมีคณะกรรมการระดับจังหวัดและอ าเภอพิจารณา รวมทั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรเข้ามา  
มีส่วนร่วมในการสนับสนุนในการแก้ปัญหาและการขยายผลการพัฒนาการเกษตรของชุมชนต่อไป 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2558) ได้ท าการประเมินผลโครงการสร้างรายได้และ
พัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพ่ือบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ซึ่งมีโครงการของชุมชนที่สามารถด าเนินงานได้ทั้งสิ้น 
6,596 โครงการ 3,043 ต าบล ใน 58 จังหวัด ใช้จ่ายงบประมาณ 2,992.75 ล้านบาท พบว่า ผู้น ากลุ่มองค์กร
เกษตรกรที่เสนอโครงการ ร้อยละ 96.44 เห็นว่า โครงการมีความเหมาะสมเป็นอย่างมากกับสภาพปัญหาของ
ชุมชน เป็นโครงการที่เกิดจากความต้องการที่แท้จริง ประเภทโครงการของชุมชน ร้อยละ 59.98 เป็นโครงการ
ที่เกิดขึ้นใหม่ในชุมชน เช่น จัดท าแหล่งน้ าการเกษตร สร้างลานตาก และโรงเรือนเก็บผลผลิตเกษตร และร้อยละ 
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22.95 เป็นโครงการพัฒนาต่อยอดจากกิจกรรมที่มีอยู่แล้วในชุมชน เช่น เพ่ิมปริมาณความจุของฝาย เพ่ิมการผลิต
ปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยอินทรีย์ และอีกร้อยละ 17.07 เป็นการปรับปรุงฟ้ืนฟูโครงการเดิม เช่น  ขุดลอกคลอง ซ่อมแซม
ฝาย/ล าเหมือง เป็นต้น ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ มีครัวเรือนเกษตรกรได้รับประโยชน์จากโครงการ 2.87 
ล้านครัวเรือน จากการมีแหล่งน้ าใช้ในฤดูแล้ง มีช่องทางหารายได้เพ่ิมจากการรับจ้างเป็นแรงงาน มีสิ่งอ านวย
ความสะดวกด้านการเกษตรเพ่ิมขึ้น ต้นทุนการผลิตลดลง และผลผลิตการเกษตรมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น เกิดการจ้างงาน
ในชุมชน จ านวน 0.87 ล้านราย มีรายได้เฉลี่ย 1,800 บาทต่อราย เกิดเงินทุนหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ 
จากการด าเนินงานโครงการในระดับชุมชนหรือต าบล ที่ร้อยละ 83.88 ของเป้าหมาย (2,441.60 ล้านบาท) 
ผลประโยชน์ทางสังคม กระบวนการด าเนินโครงการก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและความสามัคคีภายในชุมชน 
แบบร่วมคิด ร่วมท า และร่วมจัดการดูแล และโครงการสามารถใช้เป็นแบบอย่างให้โครงการอ่ืนๆ ได้ การสร้าง
ความเชื่อมโยงมาตรการ/แผนงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของเจ้าหน้าที่ในระดับพ้ืนที่ร่วมกับชุ มชน 
โดยใช้กลไกการท างานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล (ศบกต.) การส่งเสริม
การรวมกลุ่มและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการโครงการ จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม  
ในระยะยาว และโครงการด้านการจัดการแหล่งน้ าควรมีการวางแผนทั้งระบบ ส าหรับการก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐานต่างๆ ควรมีเจ้าหน้าที่เฉพาะทางควบคุมดูแลหรือให้ค าปรึกษา 

จากการตรวจเอกสารดังกล่าว ได้พิจารณาประเด็นการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เช่น ขั้นตอนในการ
ด าเนินงาน แนวทางการให้ความช่วยเหลือที่ผ่านมา รวมทั้งปัจจัยต่างๆ ที่ส าคัญ และปัญหาอุปสรรคจากการ
ด าเนินงานที่มีความคล้ายคลึงกับโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพ่ือการพัฒนาการเกษตร
อย่างยั่งยืน ส าหรับเป็นแนวทางประกอบการประเมินผลโครงการในครั้งนีต้่อไป 

2.4.2 แนวคิดและทฤษฎี 

1) แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผล 
การประเมินผล หมายถึง กระบวนการที่จะวัดและท าการวิเคราะห์ว่าผลที่เกิดจากการ

ด าเนินงานนั้น ตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ การด าเนินงานมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
หรือไม่ ผลกระทบเป็นไปตามที่วางแผนหรือไม่ การประเมินผลมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาบทเรียน ทั้งในแง่บวก
และแง่ลบ เพ่ือน าเป็นบทเรียนไปใช้ในการปรับปรุงโครงการเดิมหรือจัดท าโครงการใหม่ ทั้งนี้ United Nations 
แบ่งประเภทของการประเมินผล ตามช่วงเวลาออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ (อ้างอิงใน เกษม  ศิริสุโขดม, 2550) 

1.1) การประเมินผลก่อนเริ่มโครงการ (Ex-ante or Pre-Project Evaluation) คือ การประเมิน
ความเหมาะสมของโครงการ เป็นการประเมินผลก่อนการด าเนินงานตามโครงการ ซึ่งวัตถุประสงค์ในการ
ประเมินผลเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ โดยการวิเคราะห์ถึงผลที่จะได้จากโครงการนั้น จะคุ้มค่ากับ
การลงทุนหรือไม่ เป็นการวิเคราะห์เพื่อเสนอต่อผู้ที่มีหน้าที่ในการอนุมัติโครงการ 

1.2) การติดตามโครงการ (Project Monitoring) เป็นการติดตามระหว่างการด าเนินงาน 
ตามโครงการ เพ่ือพิจารณาข้อมูลด้านการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรของโครงการ โดยมีประโยชน์ในแง่ของ  
การควบคุมและก ากับโครงการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
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1.3) การประเมินผลในระหว่างการด าเนินงานโครงการ (On-going Evaluation) เป็นการ
ประเมินผลเมื่อโครงการด าเนินงานไปได้ระยะหนึ่ง โดยเป็นการพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ปัจจัย
หรือทรัพยากรต่อผลผลิตที่ได้ (Output) และผลกระทบในระยะสั้นของโครงการ (Effect) การประเมินผล 
ในระยะนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานตามโครงการให้ดีขึ้น ซึ่งจะเป็นการป้องกันไม่ให้โครงการ
ล้มเหลว ทั้งนี้เน้นการให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการด าเนินงานในระยะต่อไป ให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

1.4) การประเมินผลหลังจากที่โครงการสิ้นสุดแล้ว (Ex-post Evaluation) เป็นการวิเคราะห์ 
ในเชิงลึก การประเมินผลในลักษณะนี้เป็นการประเมินผลกระทบ ( Impact) อันเกิดจากการด าเนินงาน 
ตามโครงการ โดยการเปรียบเทียบผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมระหว่างก่อนและหลังการด าเนินงาน 
เป็นการวิเคราะห์ว่าผลการด าเนินงานนั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่อย่างไร นอกจากนี้ ยังเป็น 
การสรุปบทเรียนความส าเร็จหรือล้มเหลวของโครงการที่จะน าไปประกอบการพิจารณาเป็นแนวทางในการจัดท า
โครงการอื่นๆ ต่อไป 

2) รูปแบบการประเมินซิปป์ (CIPP Model)  
รูปแบบ CIPP เป็นตัวแบบส าหรับการประเมินผลที่สร้างขึ้นโดย Daniel Stufflebeam และคณะ 

ที่มีกระบวนการวิ เคราะห์ เ พ่ือให้ได้มาซึ่ งข้อมูลที่ เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจต่อทางเลือกที่มีอยู่  
โดยการประเมินผลจะแบ่งการประเมินผลออกเป็น 4 ส่วน ตามช่วงเวลาด าเนินโครงการ 3 ระยะ โดยปัจจัยส าคัญ 
ที่ต้องค านึงถึงส าหรับการประเมินในแต่ละส่วน มีดังนี้ (สมหวัง  พิธิยานุวัฒน์, 2544) 

2.1) การประเมินก่อนเริ่มด าเนินงาน ซึ่งเป็นการประเมินผลเพ่ือการวางแผน การก าหนด
วัตถุประสงค์ และวิธีการด าเนินงานเป็นหลัก โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

 (1) การประเมินสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) หรือบางครั้งเรียกว่า การประเมิน
บริบท เป็นการประเมินปัจจัยภายนอกที่จะมีผลต่อความส าเร็จและ/หรือล้มเหลว รวมทั้ง เป็นส่วนที่  
จะสนับสนุนให้เกิดการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ เช่น ความต้องการของชุมชนหรือกลุ่มเป้าหมาย  
ที่จะรับบริการจากโครงการ สภาพทางเศรษฐกิจสังคม สถานการณ์ต่างๆ ปัญหาของชุมชนและพ้ืนที่ ตลอดจน
นโยบายของผู้บริหารระดับสูง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 (2) การประเมินปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation) เป็นการประเมินทรัพยากรที่จ าเป็น
ส าหรับการน าเข้ามาใช้ในการด าเนินงาน ได้แก่ ทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และแหล่งเงินทุนสนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ สถานทีร่วมถึงครุภัณฑ์ และสิ่งที่ส าคัญ คือ การบริหารจัดการโครงการ ทั้งนี้ การประเมินปัจจัย
น าเข้า จะช่วยในการพิจารณาถึงความเหมาะสม และเป็นไปได้ในทางปฏิบัติที่จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
รวมทั้งจะช่วยให้เกิดการวางแผนการจัดกิจกรรมที่ก าลังด าเนิน และกิจกรรมต่อเนื่องที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
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2.2) การประเมินระหว่างด าเนินโครงการ คือ การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) 
เป็นการประเมินเกี่ยวกับวิธีการ หรือกระบวนการน าปัจจัยน าเข้ามาใช้อย่างเหมาะสม ตามล าดับ ขั้นตอน 
ตลอดจนการบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินกิจกรรม เพ่ือน าผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงกระบวนการ
ด าเนินงานในล าดับและโอกาสต่อไป 

2.3) การประเมินหลังเสร็จสิ้นกระบวนการ/หลังสิ้นสุดโครงการ คือ การประเมินผลผลิต 
(Product Evaluation) เป็นการประเมินผลที่ได้รับทั้งหมด จากการด าเนินงานว่าได้ผลมากน้อยอย่างไร ทั้งเชิงปริมาณ 
และคุณภาพ การบรรลุวัตถุประสงค์ ตามแผนงาน/โครงการหรือไม่ โดยน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ หรือตัวบ่งชี้ 
ความส าเร็จที่ก าหนดไว้ 

จากข้อมูลเกี่ยวกับประเภทการประเมินแบบ CIPP และประเภทการตัดสินใจดังกล่าวข้างต้น
สรุปความสัมพันธ์ระหว่างประเภทของการประเมินกับการตัดสินใจ ดังภาพที่ 2.1 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2.1 รูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model ที่ช่วยในการตัดสินใจ 

 ที่มา : สมหวัง  พิธิยานุวัฒน์, 2544 
 
 
 
 
 

การประเมินปัจจัยน าเข้า 
(Input Evaluation) 

การประเมินกระบวนการ 

(Process Evaluation) 

การประเมินผลผลิต 
(Product Evaluation) 

การประเมินสภาพแวดล้อม 
(Context Evaluation) 

เลือก/ปรับเปลี่ยนกจิกรรม 
หรือวิธีด าเนินโครงการ 

ปรับปรุงวิธีด าเนินการ 
การเร่งรัดโครงการ 

ปรับขยายโครงการ ยุติโครงการ 
ยกฐานะเป็นงานประจ า 

 

ปรับวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ประเภทของการประเมิน ประเภทของการตัดสินใจ 
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3) การวิเคราะห์ทัศนคติและความพึงพอใจ 
ได้น ามาตรวัดแบบลิเคิทสเกล (Likert Scale) ที่สร้างขึ้นโดย Rensis Likert ถือเป็นเครื่องมือ

การวัดข้อมูลเชิงคุณภาพที่นิยมใช้กันทั่วไป เพ่ือใช้วัดตัวแปร อาทิ ทัศนคติ ความเข้าใจ ความคิดเห็น และ
ความพึงพอใจ เป็นต้น  ซึ่งวิธีการได้มาของมาตรวัดแบบลิเคิทสเกล ต้องออกแบบสอบถามระดับความคิดเห็น
ในค าถามแต่ละข้อได้หลายระดับ (Rensis, 1932) ในการประเมินผลครั้งนี้ได้แบ่งคะแนนออกเป็น 5 ระดับ 
โดยก าหนดให้ พึงพอใจมากที่สุด เท่ากับ 5 พึงพอใจมาก เท่ากับ 4 พึงพอใจปานกลาง เท่ากับ 3 พึงพอใจน้อย 
เท่ากับ 2 และพึงพอใจน้อยที่สุด เท่ากับ 1  

การก าหนดเกณฑ์คะแนนเป็นช่วงๆ มีวิธีค านวณ  ดังนี้ 
 

ช่วงคะแนนเฉลี่ย =      
 
        

 ช่วงคะแนนเฉลี่ย  =      
 

  

ช่วงคะแนนเฉลี่ย    =  0.80 
 โดยที่  คะแนนมาก คือ คะแนนที่ก าหนดมากท่ีสุด (5 คะแนน) 

   คะแนนน้อย คือ คะแนนที่ก าหนดน้อยที่สุด (1 คะแนน) 
   จ านวนระดับ คือ ระดับการวัดที่ก าหนด (5 ระดับ) 

 เกณฑ์การพิจารณาช่วงค่าคะแนน โดยคะแนนเต็ม 5 จาก 5 ระดับ ช่ วงค่าคะแนนเฉลี่ย 
แต่ละระดับ คือ 
 ค่าคะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง มีความเห็น/พึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 
 ค่าคะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง มีความเห็น/พึงพอใจในระดับน้อย 
 ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง มีความเห็น/พึงพอใจในระดับปานกลาง 
 ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง มีความเห็น/พึงพอใจในระดับมาก 
 ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง มีความเห็น/พึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนนมาก - คะแนนน้อย 

จ านวนระดับ 

5  -  1  
5 
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2.5 วิธีการประเมินผล 

2.5.1 รูปแบบการประเมินผล ในครั้งนี้ประยุกต์ใช้รูปแบบในการประเมินผล CIPP Model ได้แก่ 
สภาพแวดล้อม (Context) ปัจจัยน าเข้า (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต/ผลได้ (Product) 
รวมไปถึงผลลัพธ์ (Outcomes) ที่เกิดขึ้นจากโครงการในระยะแรกด้วย 

2.5.2 ประเภทการประเมินผล  การประเมินผลครั้งนี้ เป็นการประเมินผลระหว่างการด าเนินงาน
โครงการ (On-going Evaluation) ซึ่งมุ่งเน้นพิจารณาผลได้ ปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการด าเนิน
กิจกรรม ผลลัพธ์เบื้องต้นที่เกษตรกรเป้าหมายได้รับ อย่างไรก็ตามได้รวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานหลังสิ้นสุด
โครงการและประมวลค านวณผลประโยชน์ต่อเนื่องด้วย 

2.5.3 แผนแบบการประเมินผล การประเมินผลครั้งนี้เป็นการเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมาย
ที่โครงการได้ระบุไว้ รวมทั้ง มีการเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยหรือค่าเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ เป็นต้น 

2.5.4 ประเด็นและตัวชี้วัด จากรูปแบบการประเมินผลในประเด็นต่างๆ ก าหนดตัวชี้วัดที่ส าคัญ 
โดยใช้เกณฑ์เปรียบเทียบผลกับเป้าหมาย เกณฑ์ และค่าเฉลี่ยต่างๆ ที่เป็นมาตรฐาน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลง
ภายหลังมโีครงการเพื่อการตัดสินผลส าเร็จของโครงการ 

ตารางท่ี 2.1  ประเด็นและตัวชี้วัด  

ประเด็น ตัวชี้วัด แหล่งข้อมูล/กลุ่มเป้าหมาย 

1. บริบท/สภาพแวดล้อม 
    - การรับรู้/ความเข้าใจโครงการ 

 

1.1 ระดับการรับรู้และความเข้าใจในการด าเนินงานโครงการ 
ของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

 
- เจ้าหนา้ที ่
- ผู้น ากลุ่มเกษตรกร 
- เกษตรกรทั่วไปในพื้นที่ 
- เกษตรกรที่ร่วมเป็นแรงงาน 

    - ความท่ัวถึงของโครงการ 1.2 สถานการณ์ สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และ 
ความท่ัวถึงในพื้นท่ี 

    - ความสอดคล้องของโครงการ
กับสภาพปัญหา/ความต้องการของ
ชุมชน 

1.3 ระดับความสอดคล้องของโครงการของชุมชนกับสภาพปัญหา
และความต้องการในพื้นท่ี 
 

2. ปัจจัยน าเข้า (ความคิดเห็นต่อความพร้อม/ความเหมาะสมของปัจจัยน าเข้า)  

    - งบประมาณ 2.1 ร้อยละของงบประมาณท่ีมีการเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับแผน - ผลการด าเนินงาน (กสก.) 

 2.2 ระดับความเพียงพอของงบประมาณ - เจ้าหนา้ที ่
- ผู้น ากลุ่มเกษตรกร  2.3 ระดับความทันเวลาของงบประมาณ 

    - บุคลากร/หน่วยงาน 2.4 ระดับความพร้อมของเจ้าหน้าท่ี ศพก. และเครือข่าย ศพก. 
ต่อการปฏิบัติงาน 

- เจ้าหนา้ที ่
- เกษตรกร ศพก.  
- ผูน้ ากลุ่มเกษตรกร  2.5 ระดับความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ท่ีร่วมปฏิบัติงาน 

    - วัสดุอุปกรณ์ และแรงงาน 2.6 ระดับความเหมาะสมของวัสดุอุปกรณ์ และแรงงาน 
ท่ีใช้ในโครงการ 

- เจ้าหนา้ที ่
- ผู้น ากลุ่มเกษตรกร 
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ตารางท่ี 2.1  ประเด็นและตัวชี้วัด (ต่อ) 

ประเด็น ตัวชี้วัด แหล่งข้อมูล/กลุ่มเป้าหมาย 

3. กระบวนการ (ความคิดเห็นต่อความเหมาะสมด้านการบริหาร/กิจกรรมโครงการ)  

    - การบริหารงาน 3.1 รูปแบบ/ลักษณะโครงสร้างการบริหารงานโครงการ - ผลการด าเนินงาน (กสก.) 

 3.2 ระดับความเหมาะสมของโครงสร้างการบริหารงาน - เจ้าหนา้ที ่

    - กระบวนการด าเนินงาน 3.3 ระดับความเหมาะสมของกระบวนการหรือขั้นตอนต่างๆ - เจ้าหนา้ที ่

 3.4 ระดับความเหมาะสมของระยะเวลาการด าเนินงาน 
ในขั้นตอนต่างๆ  

- เจ้าหนา้ที ่
- ผู้น ากลุ่มเกษตรกร 

4. ผลได้ และผลลัพธ์   

    - การจ้างงาน และรายได้ 
ท่ีเกษตรกรได้รับ 

4.1 สัดส่วนแรงงานท่ีได้รับการจ้างเป็นแรงงานในโครงการชุมชน
กับความต้องการเป็นแรงงานท้ังหมดในชุมชน 

- ผู้น ากลุ่มเกษตรกร 

 4.2 รายได้ของเกษตรกรที่เกิดจากการรับจ้างเป็นแรงงานใน
โครงการของชุมชน 

- เกษตรกรที่ร่วมเป็นแรงงาน 

 4.3 สัดส่วนการใช้จ่ายเงินค่าแรงที่ได้รับจากการรับจ้างเป็นแรงงาน - เกษตรกรที่ร่วมเป็นแรงงาน 

    - กิจกรรมโครงการของชุมชน 
ผลประโยชน์ และผลตอบแทน 
ท่ีเกิดขึ้น 

4.4 จ านวนโครงการของชุมชนท่ีได้รับการอนุมัติ และด าเนินการ
แล้วเสร็จตามก าหนด แบ่งตามกลุ่มกิจกรรม 
      - ด้านการผลิตพืชและพันธุพ์ืช 
      - ด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย ์
      - ด้านการจัดการศัตรูพืช 
      - ด้านฟาร์มชุมชน 
       - ด้านการผลิตอาหาร การแปรรูปผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 
      - ด้านปศุสัตว ์
      - ด้านประมง 
      - ด้านการปรับปรุงบ ารุงดิน 
      - ด้านการเกษตรอื่นๆ 

- ผลการด าเนินงาน (กสก.) 

 4.5 จ านวนเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ - ผลการด าเนินงาน (กสก.) 

 4.6 ร้อยละของโครงการของชุมชนท่ีเกิดกิจกรรมหรือประโยชน์
ต่อเนื่องให้แก่ชุมชน ด้านการลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต 
พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร และเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรและชุมชน 

- ผู้น ากลุ่มเกษตรกร 

 4.7 รายได้หรือมูลค่าผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินกิจกรรม
โครงการของชุมชน แบ่งตามกลุ่มกิจกรรมและภาพรวม 

- ผู้น ากลุ่มเกษตรกร 
- เกษตรกรที่ร่วมเป็นแรงงาน 

 4.8 มูลค่ากระแสเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของชุมชน - การค านวณ 

    - ผลประโยชน์ต่อสังคม 4.9 ระดับการมีส่วนร่วม ความร่วมมือ ความสามัคคีในชุมชน 
และการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรและชุมชน 

- ผู้น ากลุ่มเกษตรกร 
 

    - ผลประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม 4.10 ร้อยละของโครงการท่ีมีกิจกรรมท่ีส่งเสริมหรือสนับสนุน 
การอนุรักษ์ทรัพยากร และดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

- ผู้น ากลุ่มเกษตรกร 
 

    - ความยั่งยืนของโครงการ 4.11 ร้อยละของโครงการท่ีมีเงินกองทุน หรือเงินทุนหมุนเวียน 
เพื่อการพัฒนากิจกรรมโครงการต่อเน่ือง 

- ผู้น ากลุ่มเกษตรกร 
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ตารางท่ี 2.1  ประเด็นและตัวชี้วัด (ต่อ) 

ประเด็น ตัวชี้วัด แหล่งข้อมูล/กลุ่มเป้าหมาย 

5. ความพึงพอใจ - ระดับความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่อการด าเนินโครงการ - ผู้น ากลุ่มเกษตรกร 
- เกษตรกรที่ร่วมเป็นแรงงาน 
- เกษตรกรทั่วไปในพื้นที ่

  

 
2.5.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ข้อมูลที่ใช้ในการประเมินผล รวบรวมจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ ดังนี้  
1) ข้อมูลปฐมภูมิ ใช้วิธีการส ารวจด้วยตัวอย่าง โดยใช้แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม 

เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และการสังเกตการณ์ในพื้นที่โครงการ โดยมีวิธีการก าหนดขนาดตัวอย่าง
และวิธีการสุ่มตัวอย่างเป็นขั้นตอน ดังนี้ 

 1.1) การก าหนดขนาดตัวอย่าง  
  (1) จังหวัด เลือกทุกจังหวัดที่ร่วมด าเนินงาน 77 จังหวัดทั่วประเทศ โดยใน 1 จังหวัด

จะมีการเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย คือ เจ้าหน้าที่หรือผู้แทนในคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและ
สหกรณ์ของจังหวัด อย่างน้อย 3 หน่วยงาน 

  (2) หน่วยตัวอย่างอ าเภอ และชุมชน ก าหนดขนาดตัวอย่างตามตารางส าเร็จรูปของ  
Krejcie & Morgan ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 ขนาดของความคลาดเคลื่อน (Margin of error) ร้อยละ 5 
ดังนี้ 

   (2.1) ประชากรอ าเภอทั้งหมด 882 อ าเภอ จ านวนตัวอย่างไม่น้อยกว่า 269 อ าเภอ        
ปรับเป็น 270 อ าเภอ 

   (2.2) ประชากรชุมชนทั้งหมด 9,101 ชุมชน จ านวนตัวอย่างไม่น้อยกว่า 368 ชุมชน      
ปรับเป็น 370 ชุมชน 

  (3) หน่วยตัวอย่างโครงการ และเกษตรกร ก าหนดขนาดตัวอย่าง เพ่ือให้กระจายไป
ตามชุมชนตัวอย่างและโครงการชุมชนที่ครอบคลุมทุกกิจกรรม รวมทั้งให้สามารถปฏิบัติงานได้ทันในระยะเวลา
ที่ก าหนด  ดังนี้ 

   (3.1) โครงการ จากชุมชนตัวอย่าง 370 ชุมชน ก าหนดขนาดจ านวนโครงการ 1 - 4 
โครงการต่อชุมชน (เฉลี่ย 2 โครงการต่อชุมชน) เฉลี่ย 740 โครงการ 

   (3.2) ขนาดตัวอย่างเกษตรกรที่เป็นแรงงาน 4 รายต่อโครงการ รวม 2,960 ราย 
เกษตรกรทั่วไปในชุมชนทั้งเข้าร่วมโครงการและไม่ได้ร่วมโครงการ 8 รายต่อชุมชน รวม 2,960 ราย รวมเกษตรกร
ทั้งสิ้น 5,920 ราย ทั้งนี้ จากตารางส าเร็จรูปของ Krejcie & Morgan ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 99 
ขนาดของความคลาดเคลื่อน ร้อยละ 2.5 ประชากรที่คาดว่าจะเป็นแรงงาน 2.5 ล้านราย และประชากรที่เป็น
เกษตรกรทั่วไป ประมาณ 10 ล้านราย ได้ขนาดตัวอย่าง 2,651 และ 2,653 ราย ตามล าดับ 
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  (4) ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ศูนย์หลัก ระดับอ าเภอ 
เลือกเกษตรกรเจ้าของแปลงที่ตั้ง ศพก. ทุกราย จ านวน 882 รายทั่วประเทศ  

1.2) การสุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) ดังนี้ 
 (1) อ าเภอตัวอย่าง ท าการสุ่มในแต่ละจังหวัดตามสัดส่วน อย่างน้อยจังหวัดละ 2 อ าเภอ 

แต่ไม่เกินจังหวัดละ 8 อ าเภอ โดยท าการสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย  (Simple Random Sampling) 
โดยใน 1 อ าเภอ เก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เจ้าหน้าที่หรือผู้แทน คณะกรรมการโครงการฯ ระดับอ าเภอ 
อย่างน้อย 3 หน่วยงานหลัก 

 (2) ชุมชนตัวอย่าง ท าการสุ่มในแต่ละจังหวัดตามสัดส่วน อย่างน้อยจังหวัดละ 4 ชุมชน 
แต่ไม่เกินจังหวัดละ 12 ชุมชน โดยท าการสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย  (Simple Random Sampling) 
โดยใน 1 ชุมชน เก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้น ากลุ่ม/องค์กรเกษตรกร/เครือข่าย ศพก. ที่เสนอโครงการชุมชน 
อย่างน้อย 1 ราย เพ่ือสัมภาษณ์ข้อมูลโครงการ 1 – 4 โครงการต่อชุมชน (เฉลี่ย 2 โครงการต่อชุมชน) ทั้งนี้ 
ให้โครงการมีลักษณะกิจกรรมที่แตกต่างกัน 

 (3) เกษตรกรทั่วไปในชุมชน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) 
ในพ้ืนที่ตามชุมชนหรือจุดบริเวณที่ส ารวจข้อมูลโครงการของชุมชนที่ตกเป็นตัวอย่าง หรือบริเวณอ่ืนๆ ที่ใกล้เคียง 
โดยท าการสุ่มสัมภาษณ์ ประมาณ 8 รายต่อชุมชน 

 (4) เกษตรกรที่เป็นแรงงานในโครงการ ท าการสุ่มจากบัญชีรายชื่อเกษตรกรที่เข้าร่วม 
เป็นแรงงานโครงการในชุมชนที่ตกเป็นตัวอย่าง ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 
ประมาณ 8 รายต่อชุมชน 

ตารางที่ 2.2  จ านวนตัวอย่างจ าแนกตามกลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวนตัวอย่าง (n) ราย 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ภาพรวม 
1. เจ้าหน้าทีห่รือผู้แทน ภายใต ้ 891 1,260 2,151 
   1.1 คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรฯ ระดับจังหวัด 
       (อย่างน้อย 3 หน่วยงานต่อจังหวัด 77 จังหวัด) 

231 - 231 

   1.2 คณะกรรมการโครงการ ๙๑๐๑ ฯ ระดับอ าเภอ 
       (อย่างน้อย 3 หน่วยงานต่ออ าเภอ 270 อ าเภอ) 

300 
(100 อ าเภอ) 

510 
(170 อ าเภอ) 

810 
(270 อ าเภอ) 

   1.3 คณะกรรมการโครงการ ๙๑๐๑ ฯ ระดับชุมชน 
       (อย่างน้อย 3 รายต่อชุมชน 370 ชุมชน) 

360 
(120 ชุมชน) 

750 
(250 ชุมชน) 

1,110 
(370 ชุมชน) 

2. ผู้น ากลุ่ม/องค์กรเกษตรกร 320 932 1,252 
   2.1 เกษตรกรเจ้าของแปลง ศพก.หลัก ระดับอ าเภอ (882 อ าเภอ) 200 682 882 
   2.2 ผู้น ากลุ่ม/องค์กรเกษตรกร/เครือข่าย ศพก. (9,101 ชุมชน) 
        - เก็บข้อมูลโครงการ เฉลี่ย 2 โครงการต่อชุมชน 

120 
(240 โครงการ) 

250 
(500 โครงการ) 

370 
(740 โครงการ) 
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ตารางที่ 2.2  จ านวนตัวอย่างจ าแนกตามกลุ่มเป้าหมาย (ต่อ) 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวนตัวอย่าง (n) ราย 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ภาพรวม 
3. เกษตรกร 1,920 4,000 5,920 
   3.1 เกษตรกรทั่วไปภายในชุมชน 
        (ครั้งที่ 1 เก็บ 8 รายต่อชุมชน / ครั้งที่ 2 เก็บ 4 รายต่อชุมชน) 

960 1,000 1,960 

   3.2 เกษตรกรที่เป็นแรงงานในโครงการ 
        (ครั้งที่ 1 เก็บ 8 รายต่อชุมชน / ครั้งที่ 2 เก็บ 12 รายต่อชุมชน) 

960 3,000 3,960 

รวมทั้งสิ้น 3,131 6,192 9,323 
 

 2) ข้อมูลทุติยภูมิ รวบรวมจากเอกสารประกอบการประชุม/สัมมนา รายงานผลการด าเนินงาน
โครงการ และเอกสารรายงานที่เก่ียวข้อง  

2.6 การวิเคราะห์ข้อมูล  

ใช้การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ โดยใช้สถิติอย่างง่าย เช่น ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ 
เพ่ืออธิบายข้อมูลประกอบตารางน าเสนอ การใช้มาตรวัดแบบลิเคิทสเกล ตามแนวคิดทฤษฎีข้างต้น และ
วิธีการทางคณิตศาสตร์ เช่น การค านวณกระแสเงินหมุนเวียน รายได้จากการจ้างงาน เป็นต้น 

2.7 แผนปฏิบัติงานประเมินผล 

กิจกรรม  
ระยะเวลาด าเนินงาน  หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม 
1. การชีแ้จงแนวทางการประเมินผล   

 

     
 

       สศก. (ศปผ.) 
2. การลงพื้นที่เก็บข้อมูล 2 ครั้ง                  
   2.1 ระหวา่งการด าเนินโครงการ                  
     ส ารวจข้อมูล  (28 ก.ค. - 11 ส.ค.60)    

 

            สศท. ศปศ. ศปผ. 
   2.2 เสร็จสิ้นโครงการ                  
     ส ารวจข้อมูล (11 - 25 ก.ย.60)                 สศท. ศปศ. ศปผ. 

3. สรุปผลการประเมิน (พ.ย.60)                
 

ศปผ. 

2.8 หน่วยงานรับผิดชอบ 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประกอบด้วย ศูนย์ประเมินผล (ศปผ.)  ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ที่ 1 ถึง 12 (สศท.1 - 12) และ ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร (ศปศ.) 

2.9 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการประเมินผล 

ได้ข้อมูลส าหรับประกอบการพิจารณาในการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการด าเนินงานโครงการ และใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนต่อไป 



บทที่ 3 
ผลการประเมินผล  

 การประเมินผลโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพ่ือการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน 
เพ่ือให้ทราบถึงผลลัพธ์ที่เกิดจากโครงการ การรับรู้รับทราบ และความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการด าเนินการ
ในภาพรวม ซึ่งได้ก าหนดประเด็นและตัวชี้วัด ตามรูปแบบ CIPP อันประกอบด้วย บริบทหรือสภาพแวดล้อม 
ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิต/ผลได้ที่เกิดจากโครงการ โดยผลการประเมินผลมีรายละเอียด ดังนี้ 

3.1 บริบทหรือสภาพแวดล้อม 

 3.1.1 การรับรู้รับทราบและความเข้าใจโครงการ 

 1) ด้านการรับรู้รับทราบโครงการ เกษตรกรทั่วไปในชุมชน ร้อยละ 93.03 และเกษตรกร 
ที่เข้าร่วมเป็นแรงงานโครงการ ร้อยละ 95.38 รับทราบว่าชุมชนได้รับการสนับสนุนให้ด าเนินงานโครงการ 
ส่วนที่เหลือไม่ทราบหรือมีข้อมูลไม่ชัดเจน ในส่วนของการมีส่วนร่วมในเวทีชุมชน เกษตรกรทั่วไป ร้อยละ 70.67 
และเกษตรกรที่เข้าร่วมเป็นแรงงาน ร้อยละ 94.12 ได้มีส่วนร่วมในเวทีที่ชุมชนจัดขึ้นเพ่ือชี้แจงท าความเข้าใจ 
และพิจารณาคัดเลือกโครงการของชุมชน ส่วนที่เหลือไม่ได้เข้าร่วมเวทีชุมชน (ภาพท่ี 3.1) 

ภาพที่ 3.1 การรับรู้รับทราบและการมีส่วนร่วมในเวทีชุมชนของเกษตรกร 
ที่มา : จากการส ารวจ 

 2) ด้านความรู้ความเข้าใจโครงการของเจ้าหน้าที่ ผู้ เกี่ยวข้องกับโครงการในภาพรวม 
มีความรู้ความเข้าใจโครงการในระดับมาก ที่ค่าคะแนน 3.88 (คะแนนเต็ม 5) ซึ่งส่วนใหญ่ ร้อยละ 70.27 
มีความรู้เข้าใจโครงการระดับมากถึงมากที่สุด โดยเจ้าหน้าที่มีความเข้าใจในขั้นตอนและวิธีด าเนินการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการเพ่ือการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย และโครงการมุ่งเน้นการกระตุ้น
เศรษฐกิจในชุมชน และร้อยละ 23.90 มีความรู้ความเข้าใจโครงการในระดับปานกลาง เพราะเป็นโครงการใหม่ 
ในพ้ืนที่ มีความเร่งด่วนในการด าเนินการ ต้องศึกษารายละเอียดและขั้นตอนต่างๆ ส่วนที่เหลือ ร้อยละ 5.83 
มีความรู้ความเข้าใจโครงการในระดับน้อยลงไป เนื่องจากในพ้ืนที่ไม่เคยมีโครงการลักษณะนี้มากก่อน หรือไม่เคย 
ได้เข้าร่วมการชี้แจง และมีเวลาในการศึกษารายละเอียดโครงการน้อยมาก ต้องเร่งรีบด าเนินการกว่าจะเข้าใจ
ในแต่ละข้ันตอนกระบวนการต่างๆ ก็ผ่านไปแล้ว (ตารางท่ี 3.1) 
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ตารางท่ี 3.1  ความรู้ความเข้าใจโครงการของเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องในระดับต่างๆ 

รายการ 
ความรู้ความเข้าใจ (ร้อยละ) คะแนนเฉลี่ย 

(เต็ม 5) 
แปลผล 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
1. ระดับจังหวัด 2.36 5.51 23.62 49.61 18.90 3.77 มาก 
2. ระดับอ าเภอ 2.74 6.92 31.20 44.39 14.75 3.61 มาก 
3. ระดับชุมชน 0.53 2.22 19.00 45.12 33.13 4.08 มาก 

เฉลี่ย 1.54 4.29 23.90 45.39 24.88 3.88 มาก 
ที่มา : จากการส ารวจ 

 3.1.2 สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และความทั่วถึง 

  ในแต่ละพ้ืนที่หรือในชุมชนต่างๆ มีสภาพของปัญหาและความต้องการการพัฒนาการเกษตร
ของชุมชนในรายละเอียดนั้นมีความหลากหลายและแตกต่างกันมาก ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศ สภาพการผลิต
ทางการเกษตรหลักในพ้ืนที่ รวมทั้ง สภาพความเป็นชุมชนเกษตรและชุมชนเมือง บางพ้ืนที่ต้องการพัฒนา
แหล่งอาหารในชุมชน เพราะขาดแคลนหรือมีไม่เพียงพอ บางพ้ืนที่ต้องการพัฒนาคุณภาพของผลผลิต แปรรูป
ผลิตภัณฑ์ และต้องการความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพเสริม รวมทั้ง การขยายผลกิจกรรมด้านการลดต้นทุน
การผลิต เช่น การท าสารชีวภัณฑ์ การท าปุ๋ยอินทรีย์ รวมไปถึงการพัฒนาการเกษตรด้านอ่ืนๆ ซ่ึงโครงการเปิดกว้าง
ให้ชุมชนได้คิดโครงการของชุมชนภายใต้กรอบ 8 กิจกรรมหลัก และการเกษตรอ่ืนๆ ถือได้ว่าชุมชนต่างๆ 
สามารถคิดโครงการได้ครอบคลุมการแก้ปัญหา และความต้องการของชุมชนได้เป็นอย่างดี ส าหรับความทั่วถึง
จากการทีโ่ครงการได้กระจายลงไปยังชุมชน 9,101 ชุมชน 882 อ าเภอ 77 จังหวัด ทั่วประเทศ และเกษตรกร
ที่เป็นสมาชิกของกลุ่มต่างๆ จ านวนกว่า 1.56 ล้านราย ได้เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
การเกษตรของชุมชน เกิดกระบวนการเรียนรู้ ในการท าโครงการต่างๆ ซึ่งคาดการณ์ได้ว่ามีเกษตรกรได้รับ
ประโยชน์จากโครงการทั่วประเทศถึง 7.78 ล้านราย 

  ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาโครงการในระดับชุมชน พบว่า ชุมชนต่างๆ เน้นการจ้างแรงงานเกษตรกร 
ที่มีรายได้น้อย เน้นการใช้จ่ายจัดหาวัสดุจากในชุมชนเป็นหลัก และเน้นให้มีกิจกรรมที่เกิดประโยชน์ต่อเนื่อง 
รวมทัง้ กิจกรรมที่ท าให้เกษตรกรได้ตื่นตัวที่จะพัฒนาการเกษตรของชุมชน โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมเป็นแรงงาน
โครงการชุมชน ร้อยละ 92.37 เห็นว่าโครงการเปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้เข้าร่วมอย่างทั่วถึงในระดับมาก 
ถึงมากที่สุด ร้อยละ 6.97 เห็นว่าอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนที่เหลือเห็นว่าอยู่ระดับน้อยถึงน้อยที่สุด และร้อยละ 
93.03 เห็นว่าเปิดโอกาสให้คนหลากหลายวัยได้เข้าร่วมโครงการในระดับมากถึงมากที่สุด โดยพิจารณาความเหมาะสม
ของงานหรือกิจกรรมที่จะให้ปฏิบัติ ร้อยละ 6.62 เห็นว่าอยู่ระดับปานกลาง ส่วนที่เหลือเห็นว่าอยู่ระดับน้อย 
ถึงน้อยที่สุด (ตารางท่ี 3.2) 
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ตารางท่ี 3.2  ความเห็นของเกษตรกรที่เข้าร่วมเป็นแรงงานต่อการเปิดโอกาสให้เข้ามาร่วมโครงการ 

รายการ 
ความคิดเห็น (ร้อยละ) คะแนนเฉลี่ย 

(เต็ม 5) 
แปลผล 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
1. เปิดโอกาสทั่วถึงทั้งชุมชน 0.19 0.47 6.97 44.29 48.08       4.40  มากที่สุด 
2. เปิดโอกาสหลายช่วงวัย 0.08 0.27 6.62 43.26 49.77       4.42  มากที่สุด 
ที่มา : จากการส ารวจ 

 3.1.3 ความสอดคล้องของโครงการกับสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน 

  ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 882 แห่ง และเครือข่าย 8,219 แห่ง 
ได้เข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนโครงการของชุมชน เพ่ือให้เกิดโครงการที่สอดคล้องและตรงตามความต้องการ
ของชุมชน ในภาพรวมกลุ่มเป้าหมาย เห็นว่า โครงการมีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาของชุมชนในระดับ
มากที่สุด ที่ค่าคะแนน 4.24 หรือร้อยละ 85.69 เห็นว่าสอดคล้องมากถึงมากที่สุด โดยประธาน ศพก. ร้อยละ 
73.96 ผู้น ากลุ่มที่เสนอโครงการ ร้อยละ 88.19 และเกษตรกรที่เข้าร่วมเป็นแรงงาน ร้อยละ 92.97 เห็นว่า 
โครงการมีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาของชุมชนในระดับมากถึงมากที่สุด ซึ่งได้ให้เหตุผลไปในทิศทาง
เดียวกันว่าโครงการเกิดจากที่ชุมชนได้ร่วมคิด ร่วมท า และผลประโยชน์ที่ จะเกิดกับชุมชนเป็นส าคัญ 
ในส่วนที่เหลือเห็นว่าสอดคล้องระดับปานกลางถึงน้อยที่สุด เนื่องจากเห็นว่าลักษณะกิจกรรมที่โครงการก าหนด
ยังขาดกิจกรรมด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร เช่น ระบบน้ า เพ่ือการเกษตรในชุมชน 
การปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ าในชุมชน โรงเรือนที่ถาวร เป็นต้น และช่วงเวลาในการเสนอโครงการที่มีจ ากัด 
จึงต้องเลือกโครงการที่มีความพร้อมที่จะด าเนินการได้ทันทีมาเสนอก่อน (ตารางที่ 3.3) 

ตารางท่ี 3.3  ความเห็นของกลุ่มเป้าหมายต่อความสอดคล้องของโครงการ 

รายการ 
ความคิดเห็น (ร้อยละ) คะแนนเฉลี่ย 

(เต็ม 5) 
แปลผล 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
1. ประธาน ศพก. 2.16 4.32 20.26 45.85 27.41 3.92 มาก 
2. ผู้น ากลุ่มที่เสนอโครงการ 0.00 0.89 12.89 40.44 45.78 4.31 มากที่สุด 
3. เกษตรกรท่ีร่วมเป็นแรงงาน 0.08 0.60 10.71 45.93 42.68 4.31 มากที่สุด 

เฉลี่ย 0.45 1.28 12.58 45.55 40.14 4.24 มากที่สุด 
ที่มา : จากการส ารวจ 
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3.2 ปัจจัยน าเข้า 

 3.2.1 งบประมาณ 

  วงเงินงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ จ านวน 22,752.50 ล้านบาท ส าหรับสนับสนุนชุมชน
ในพ้ืนที่ 9,101 ชุมชนทั่วประเทศ (ชุมชนละ 2.5 ล้านบาท) หน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ได้ร่วมกันขบัเคลื่อนการด าเนินงาน โดยมีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานหลัก มีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร 
ระดับต าบลและอ าเภอร่วมกับชุมชน เพ่ือให้งบประมาณได้ลงไปสู่ชุมชนอย่างทั่วถึง ถูกต้อง และเป็นธรรมที่สุด 
นับตั้งแต่เริ่มโครงการจนเสร็จสิ้นการด าเนินงานโครงการ ผลการด าเนินงาน (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560) ชุมชน 
9,101 ชุมชน ได้เสนอโครงการจ านวน 24,760 โครงการ วงเงิน 20,054.62 ล้านบาท ผ่านทางคณะกรรมการฯ 
ระดับอ าเภอ พิจารณา และอนุมัติโครงการแล้ว จ านวน 24,168 โครงการ คิดเป็นวงเงิน 19,867.20 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 99.07 จากวงเงินที่ชุมชนเสนอ ซึ่งกองจัดท างบประมาณเขตพ้ืนที่ (CBO) ของส านักงบประมาณ 
ไดใ้ห้ความเห็นชอบทุกโครงการและโอนเงินงบประมาณลงถึงชุมชนทุกโครงการ (ตารางท่ี 3.4) 

ตารางท่ี 3.4  การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการในภาพรวม 

รายการ 
การอนุมัติโครงการ (แห่ง) งบประมาณ (ล้านบาท) 

เสนอ CBO เห็นชอบ ร้อยละ อนุมัติ เบิกจ่าย ร้อยละ 
ชุมชน 9,101 9,101 100.00 

19,867.20 19,783.67 99.58 
โครงการ 24,760 24,168 97.60 
ที่มา : กรมส่งเสริมการเกษตร, 2560 

   ชุมชนได้เบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 19,783.67 ล้านบาทหรือร้อยละ 99.58 ของวงเงิน 
ที่ได้รับการอนุมัติ แบ่งเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ 9,854.02 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.76 ของงบประมาณ 
ค่าวัสดุและอุปกรณ์ทั้งหมด (9,877.24 ล้านบาท)  และค่าจ้างแรงงาน 9,929.65 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
99.40 ของงบประมาณค่าจ้างแรงงานทั้งหมด (9,989.96 ล้านบาท) (ตารางท่ี 3.5) 

ตารางท่ี 3.5  การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ จ าแนกตามการใช้จ่าย 

รายการ 
งบประมาณจัดสรร เบิกจ่าย 

ร้อยละเบิกจ่าย 
จ านวน (ล้านบาท) สัดส่วน (ร้อยละ) จ านวน (ล้านบาท) สัดส่วน (ร้อยละ) 

ค่าวัสดุและอุปกรณ์ 9,877.24 49.71 9,854.02 49.81 99.76 
ค่าจ้างแรงงาน 9,989.96 50.29 9,929.65 50.19 99.40 

รวม 19,867.20 100.00 19,783.67 100.00 99.58 
ที่มา : กรมส่งเสริมการเกษตร, 2560 
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 
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 3.2.2 ความเพียงพอและทันเวลาของงบประมาณ   

  ด้านความเพียงพอและทันเวลาของงบประมาณ พบว่า  เจ้าหน้าที่ ร้อยละ 68.61 เห็นว่า 
งบประมาณท่ีได้เตรียมไว้ในภาพรวมส าหรับชุมชนต่างๆ มีความเพียงพออยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด รองลงมา 
ร้อยละ 22.33 อยู่ในระดับปานกลาง และร้อยละ 9.06 อยู่ในระดับน้อย ในภาพรวมงบประมาณมีความเพียงพอ
ในระดับมาก ที่ค่าคะแนน 3.89 ส าหรับความทันเวลาของงบประมาณที่มายังพ้ืนที่เพ่ือเบิกจ่ายด าเนินงาน
โครงการ เจ้าหน้าที่ ร้อยละ 79.28 เห็นว่า งบประมาณมาทันเวลาในระดับมากถึงมากที่สุด รองลงมา ร้อยละ 
12.62 อยู่ในระดับปานกลาง และร้อยละ 8.10 อยู่ในระดับน้อยถึงน้อยที่สุด โดยเฉพาะงบด าเนินการ 
ของหน่วยงานต่างๆ ทั้งนี้ ในภาพรวม เห็นว่า งบประมาณมาทันเวลาในระดับมาก ที่ค่าคะแนน 4.08 (ตารางที่ 3.6) 

 3.2.3 ความพร้อมของบุคลากร หน่วยงาน และ ศพก. 

 ด้านความพร้อม เจ้าหน้าที่ ร้อยละ 50.39 เห็นว่าเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่มีความพร้อม 
ในการปฏิบัติงานระดับมากถึงมากที่สุด รองลงมา ร้อยละ 35.43 เห็นว่าอยู่ในระดับปานกลาง และร้อยละ 
14.18 อยู่ในระดับน้อยถึงน้อยที่สุด ในภาพรวมเจ้าหน้าที่มีความพร้อมในระดับมาก ที่ค่าคะแนน 3.45 
 ด้านความพร้อมของ ศพก. และเครือข่าย ประธาน ศพก. ระดับอ าเภอ ร้อยละ 75.95 เห็นว่า 
มีความพร้อมในระดับมากถึงมากที่สุดในการเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาภาคการเกษตรของชุมชน รองลงมา 
ร้อยละ 21.73 เห็นว่าอยู่ในระดับปานกลาง และร้อยละ 2.32 อยู่ในระดับน้อย ในภาพรวม เห็นว่า ศพก. และ
เครือข่าย มีความพร้อมในระดับมาก ที่ค่าคะแนน 4.04 
 ด้านความพร้อมของแรงงานในชุมชน เจ้าหน้าที่ ร้อยละ 87.29 เห็นว่า มีความพร้อมในระดับมาก
ถึงมากที่สุด รองลงมา ร้อยละ 10.22 เห็นว่า อยู่ในระดับปานกลาง และร้อยละ 2.49 อยู่ในระดับน้อย ในภาพรวม 
เห็นว่า แรงงานในชุมชนมีความพร้อมในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนน 4.37 
 ส าหรับความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ ร้อยละ 89.32 เห็นว่า
หน่วยงานต่างๆ ได้ร่วมกันปฏิบัติงานในระดับมากถึงมากที่สุด ในภารกิจหลักของกรมส่งเสริมการเกษตร และ
การช่วยสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืนๆ ร้อยละ 7.91 เห็นว่าอยู่ในระดับปานกลาง และที่เหลือร้อยละ 2.77 
อยู่ในระดับน้อยในภาพรวมหน่วยงานต่างๆ ได้ร่วมกันปฏิบัติงานในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนน 4.28 (ตารางที่ 3.6) 

 3.2.4 ความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ และทรัพยากรในพื้นที่ 

 ด้านความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือของหน่วยงานในการใช้ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ ร้อยละ 
71.88 เห็นว่ามีความพร้อมอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด รองลงมาร้อยละ 23.66 มีความพร้อมระดับปานกลาง 
และร้อยละ 4.46 มีความพร้อมระดับน้อยถึงน้อยที่สุด โดยภาพรวมหน่วยงานมีความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์
ระดับมาก ที่ค่าคะแนน 3.98 ส าหรับทรัพยากรในพ้ืนที่หรือชุมชน เจ้าหน้าที่ ร้อยละ 76.64 เห็นว่ามีความพร้อม
อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด รองลงมาร้อยละ 19.01 มีความพร้อมระดับปานกลาง และร้อยละ 4.35 มีความพร้อม
ระดับน้อยถึงน้อยที่สุด โดยมีความพร้อมด้านทรัพยากรระดับมาก ที่ค่าคะแนน 4.06 (ตารางท่ี 3.6) 
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ตารางท่ี 3.6  ความคิดเห็นในประเด็นปัจจัยน าเข้าต่อการปฏิบัติงานโครงการ 

รายการ 
ความคิดเห็น (ร้อยละ) คะแนนเฉลี่ย 

(เต็ม 5) แปลผล 
น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

1. งบประมาณ        
    1.1 ความเพียงพอ - 9.06 22.33 39.48 29.13 3.89 มาก 
    1.2 ความทันเวลา 1.29 6.81 12.62 41.42 37.86 4.08 มาก 
2. ความพร้อมของบุคลากร        
    2.1 เจ้าหน้าท่ี 3.94 10.24 35.43 37.40 12.99 3.45 มาก 
    2.2 ศพก. และเครือข่าย 0.50 1.82 21.73 45.44 30.51 4.04 มาก 
    2.3 แรงงานในชุมชน 0.37 2.12 10.22 34.27 53.02 4.37 มากที่สุด 
3. ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน - 2.77 7.91 48.22 41.10 4.28 มากที่สุด 
4. ความพร้อมของวัสดุอุปกรณ ์ 0.85 3.61 23.66 40.51 31.37 3.98 มาก 
5. ความพร้อมของทรัพยากรในชุมชน 0.85 3.50 19.01 42.32 34.32 4.06 มาก 
ที่มา : จากการส ารวจ 

3.3 กระบวนการ 

 3.3.1 โครงสร้างการบริหารงานโครงการ 

  การบริหารโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพ่ือการพัฒนาการเกษตร
อย่างยั่งยืน มีการตั้งคณะกรรมการอ านวยการโครงการฯ ระดับกระทรวง และส านักงานโครงการฯ รวมทั้ง 
คณะกรรมการเพ่ือบริหารจัดการโครงการในระดับต่างๆ ได้แก่ 

  1) คณะกรรมการอ านวยการโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพ่ือการพัฒนา 
การเกษตรอย่างยั่งยืน ระดับกระทรวง มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานคณะกรรมการ 
หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นเลขานุการ 

  2) ส านักงานโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพ่ือการพัฒนาการเกษตร 
อย่างยั่งยืน กรมส่งเสริมการเกษตร ท าหน้าที่บริหารงานในส่วนกลาง 

  3) คณะกรรมการบริหารโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพ่ือการพัฒนา 
การเกษตรอย่างยั่งยืน ระดับอ าเภอ มีนายอ าเภอเป็นประธานคณะกรรมการ มีเกษตรอ าเภอเป็นเลขานุการ 

  4) คณะกรรมการบริหารโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพ่ือการพัฒนา 
การเกษตรอย่างยั่งยืน ระดับชุมชน มีตัวแทนชุมชนเป็นกรรมการ มีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเป็นเลขานุการ
  นอกจากนี้  ยังมีการจัดตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ช่วยเหลือ และสนับสนุน 
การด าเนินงานโครงการ ตามพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 – 9 แบ่งเป็น 
ระดับประเทศ 4 คณะ และระดับเขต 9 คณะ 
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  ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่มีความคิดเห็นต่อโครงสร้างในการบริหารงานโครงการฯ ในภาพรวม ในด้าน 
การบริหารงานในระดับพ้ืนที่ ซึ่งมีคณะกรรมการโครงการฯ ระดับอ าเภอ และชุมชน ขับเคลื่อนงานในพ้ืนที่ 
มีความส าคัญ และจ าเป็น รวมทั้งเหมาะสมในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนน 4.56 โดยเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 98.54 
และ 98.20 เห็นว่าคณะกรรมการโครงการฯ ระดับอ าเภอ และชุมชน มีความจ าเป็น ตามล าดับ และเห็นว่า 
มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ด้วยคะแนน 4.55 และ 4.58 ตามล าดับ (ตารางท่ี 3.7) 

ตารางท่ี 3.7  ความเหมาะสมของคณะกรรมการฯ ระดับต่างๆ 

รายการ ไม่จ าเป็น จ าเป็น 
ความเหมาะสม (ร้อยละ) คะแนนเฉลี่ย 

แปลผล น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

1. ระดับอ าเภอ 1.46 98.54 0.38 0.53 6.16 29.80 63.13 4.55 มากที่สุด 
2. ระดับชุมชน 1.80 98.20 1.20 0.86 4.69 25.35 67.90 4.58 มากที่สุด 

เฉลี่ย 1.63 98.37 0.79 0.69 5.43 27.58 65.51 4.56 มากที่สุด 
ที่มา : จากการส ารวจ  

 
 3.3.2 กระบวนการด าเนินงาน 

 กระบวนการด าเนินงานโครงการหรือขั้นตอนต่างๆ ในการขับเคลื่อนงานหรือโครงการ 
ไปยังพ้ืนที่และเกษตรกรในพ้ืนที่ให้รวดเร็ว ทันสถานการณ์ และกรอบระยะเวลาของโครงการ ความเห็นของ
เจ้าหน้าที่ต่อความเหมาะสมของกระบวนการด าเนินงานหรือขั้นตอนต่างๆ ในภาพรวม ถือว่ามีความเหมาะสม 
อยู่ในระดับมาก ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.70 ทั้งนี ้สามารถจ าแนกเป็นแต่ละข้ันตอน ได้ดังนี้ (ตารางท่ี 3.8) 

 1) การเตรียมการในพ้ืนที่หรือชุมชน พบว่า ร้อยละ 94.47 เห็นว่า ขั้นตอนดังกล่าวด าเนินการ
ได้ทันเวลา ร้อยละ 5.53 เห็นว่ายังล่าช้า โดยรวมเห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับมาก ที่ค่าคะแนน 3.43 ทั้งนี้ 
ด้วยเวลาที่จ ากัดในการท าความเข้าใจกับประชาชนในชุมชน ชุมชนที่มีการเตรียมการล่วงหน้าหรือเคยท า
โครงการที่มลีักษณะใกล้เคียงมาก่อนจะมีประสบการณ์สามารถขับเคลื่อนงานไปได้ตามแผน 

 2) การชี้แจงท าความเข้าใจให้แก่หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พบว่า เจ้าหน้าที่ ร้อยละ 
95.04 เห็นว่า ขั้นตอนดังกล่าวด าเนินการได้ทันเวลา ร้อยละ 4.96 เห็นว่ายังล่าช้า ในภาพรวมมีความเหมาะสม
ในระดับมาก ที่ค่าคะแนน 3.58 ทั้งนี้ มีการจัดประชุมชี้แจงในส่วนกลาง การชี้แจงผ่านระบบการประชุม
ทางไกล (Video Conference) ไปยังจังหวัดต่างๆ การท าวีดิทัศน์เพ่ือชี้แจงรายละเอียดโครงการ และการลงพ้ืนที่
ไปท าความเข้าใจของผู้บริหารของกรมส่งเสริมการเกษตร ภายหลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการแล้ว
ประมาณ 1 สัปดาห์ และมีการชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติม ในการประชุมคณะกรรมการฯ ในระดับต่างๆ เป็นระยะๆ 

 3) การประชาสัมพันธ์ และการสร้างการรับรู้ในพ้ืนที่ ให้แก่ประชาชนและเกษตรกรในพ้ืนที่ทราบ 
เจ้าหน้าที่ ร้อยละ 94.07 เห็นว่า ขั้นตอนดังกล่าวด าเนินการได้ทันเวลา สามารถสร้างการรับรู้ โครงการ 
ให้แก่ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับทราบได้เป็นอย่างดี จากช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เช่น เจ้าหน้าที่ ตัวแทน 
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ในชุมชน สื่อสารมวลชน และสื่อออนไลน์ เป็นต้น ร้อยละ 5.93 เห็นว่า ล่าช้าและยังไม่ทั่วถึงทุกกลุ่มเกษตรกร 
และเห็นว่ามีเวลาให้ท าความเข้าใจโครงการสั้นเกินไป โดยรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.58 

 4) การเสนอโครงการของชุมชน เจ้าหน้าที่ ร้อยละ 96.19 เห็นว่าขั้นตอนดังกล่าวด าเนินการ 
ได้ทันเวลา ชุมชนส่วนใหญ่สามารถด าเนินการได้ทันกรอบเวลา ร้อยละ 3.81 เห็นว่า ล่าช้า บางชุมชนไม่สามารถ 
เสนอโครงการได้ทัน โดยเฉพาะชุมชนที่ต้องมีการปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการภายหลังจากที่การพิจารณา
ของคณะกรรมการฯ ระดับอ าเภอ ไมใ่ห้ผ่าน โดยรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.54 

 5) การโอนงบประมาณให้ชุมชน เจ้าหน้าที่ ร้อยละ 97.59 เห็นว่า ขั้นตอนนี้สามารถด าเนินงาน 
ได้ทันเวลาและมีความรวดเร็ว ร้อยละ 2.41 เห็นว่า ล่าช้า ในภาพรวมเห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับมาก 
ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.01 

 6) การติดตาม ตรวจสอบ และช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่ ร้อยละ 97.44 เห็นว่า ขั้นตอนดังกล่าว
ด าเนินการได้ทันเวลา ด้วยการที่โครงการได้ให้มีคณะกรรมการในระดับต่างๆ ให้ความส าคัญกับการติดตาม 
และช่วยเหลือในการด าเนินงานในระดับพ้ืนที่เป็นส าคัญ ร้อยละ 2.56 เห็นว่าล่าช้า โดยภาพรวมเห็นว่า 
มีความเหมาะสมในระดับมาก ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.04 

ตารางท่ี 3.8  ความเหมาะสมของกระบวนการหรือขั้นตอนต่างๆ  

รายการ ล่าช้า ทันเวลา 
ความเหมาะสม (ร้อยละ) คะแนนเฉลี่ย 

แปลผล น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
1. การเตรียมการในพื้นที/่ชุมชน 5.53 94.47 4.38 15.60 30.44 32.28 17.30 3.43 มาก 
2. การชี้แจงหนว่ยงาน/เจ้าหน้าที ่
ทีเ่กี่ยวขอ้ง 

4.96 95.04 3.34 11.75 29.15 34.65 21.11 3.58 มาก 

3. การประชาสัมพันธ์ และการสร้าง
การรับรู้ในพื้นที่ 

5.93 94.07 3.48 12.64 28.66 33.13 22.09 3.58 มาก 

4. การเสนอโครงการของชุมชน 3.81 96.19 4.09 11.90 29.59 34.38 20.04 3.54 มาก 
5. การโอนงบประมาณให้ชุมชน 2.41 97.59 1.23 2.88 21.33 42.74 31.82 4.01 มาก 
6. การติดตาม ตรวจสอบ และ
ช่วยเหลือ 

2.56 97.44 1.27 4.14 18.07 42.35 34.17 4.04 มาก 

ภาพรวม 4.20 95.80 2.97 9.83 26.21 36.58 24.41 3.70 มาก 

ที่มา : จากการส ารวจ 
 

  ส าหรับความเห็นต่อกระบวนการด าเนินงานโครงการของ ประธาน ศพก. ระดับอ าเภอ และ
ผู้น ากลุ่มเกษตรกร พบว่า (ตารางที่ 3.9) 

1) ขั้นตอนการเตรียมการชุมชนและการเสนอโครงการ ประธาน ศพก. และผู้น ากลุ่มเกษตรกร 
เห็นว่า มีความหมาะสมในระดับปานกลาง ที่ค่าคะแนน 3.27 และ 3.30 ตามล าดับ ทั้งนี้ ต้องการให้ขั้นตอน
การเตรียมการชุมชนและการเสนอโครงการมีกรอบเวลาที่กว้างขึ้นอย่างน้อยเป็นรายสัปดาห์ เช่น ช่วงสัปดาห์
ที่ 1 – 2 เป็นการจัดเวทีชุมชน จัดท ารายละเอียดโครงการ และสัปดาห์ที่ 3 – 4 ชุมชนเสนอโครงการสู่ระดับอ าเภอ
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
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2) กรอบเวลาในการด าเนินงานโครงการของชุมชน ประธาน ศพก. และผู้น ากลุ่มเกษตรกร 
เห็นว่า เหมาะสมระดับปานกลาง ที่ค่าคะแนน 2.84 และ 3.32 ตามล าดับ โดยเห็นว่าควรก าหนดกรอบเวลา 
ให้ชุมชนด าเนินงานโครงการ อย่างน้อย 30 – 45 วัน และในภาพรวมต้องการให้มีกรอบเวลาอย่างน้อยประมาณ 
2 – 3 เดือน ให้ชุมชนต่างๆ ไดด้ าเนินงาน 

3) ระยะเวลาที่งบประมาณถึงกลุ่ม ผู้น ากลุ่มเกษตรกร เห็นว่า เหมาะสมในระดับมาก ที่ค่าคะแนน 
4.17 ทั้งนี้ นับตั้งแต่โครงการของชุมชนได้เสนอผ่านคณะกรรมการฯ ระดับอ าเภอ จนถึงวันที่ชุมชนได้รับเงิน
โอนเข้าบัญชี ใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ เท่านั้น ซึ่งถือว่ารวดเร็วมาก 

ตารางท่ี 3.9  ความคิดเห็นในประเด็นกระบวนการด าเนินงาน 

รายการ 
ความคิดเห็น (ร้อยละ) คะแนนเฉลี่ย 

(เต็ม 5) แปลผล 
น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

1. ขั้นตอนการเตรยีมการชุมชนฯ        
    1.1 ประธาน ศพก. 7.01 16.03 30.55 35.56 10.85 3.27 ปานกลาง 
    1.2 ผู้น ากลุ่มเกษตรกร 4.85 22.01 27.18 29.78 16.18 3.30 ปานกลาง 
2. กรอบเวลาในการด าเนินงานฯ        
    2.1 ประธาน ศพก. 9.82 29.78 32.78 22.13 5.49 2.84 ปานกลาง 
    2.2 ผู้น ากลุ่มเกษตรกร 5.50 23.62 21.68 31.72 17.48 3.32 ปานกลาง 
3. ระยะเวลาที่งบประมาณถึงกลุ่ม        
    -  ผู้น ากลุ่มเกษตรกร 2.59 3.88 9.71 41.75 42.07 4.17 มาก 
ที่มา : จากการส ารวจ 

 ทั้งนี้ ผู้น ากลุ่มที่เสนอโครงการ เห็นว่า โครงการของชุมชน ร้อยละ 98.38 สามารถด าเนินการ 
ได้ตามแผนที่ก าหนดและบางส่วนสามารถด าเนินการได้เร็วกว่าแผน และร้อยละ 1.62 ด าเนินการได้ล่าช้า 
กว่าแผนที่ทางกลุ่มได้วางแผนไว้ เนื่องจากต้องรอคอยวัสดุอุปกรณ์เพ่ือมาด าเนินกิจกรรมโครงการ และในบางพ้ืนที่ 
มีฝนตกชุกไม่สามารถด าเนินกิจกรรมได้ต่อเนื่อง (ภาพท่ี 3.2) 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 3.2  โครงการของชุมชนที่ด าเนินการได้ตามแผน 
ที่มา : จากการส ารวจ 

ด าเนินการได้ตามแผน 
ร้อยละ 98.38 

ล่าช้ากว่าแผน 
ร้อยละ 1.62 
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3.4 ผลได้และผลลัพธ์เบื้องต้น 

 3.4.1 การจ้างงาน และรายได้ที่เกษตรกรได้รับ 

  1) ที่มาของแรงงานในโครงการ พบว่า โครงการของชุมชน ร้อยละ 98.71 ใช้แรงงานจาก
ภายในชุมชนเท่านั้น มีเพียง ร้อยละ 1.29 มีการใช้แรงงานบางส่วนจากชุมชนข้างเคียง เช่น ช่างฝีมือ หรือแรงงาน
ผู้ช านาญงานเฉพาะด้านที่ชุมชนไม่มี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชุมชนในเขตเมือง ซึ่งขาดแคลนแรงงานที่เป็นเกษตรกร
ที่ขึ้นทะเบียน ทั้งนี้ แรงงานในโครงการ ร้อยละ 63.23 เป็นเพศหญิง และร้อยละ 36.77 เป็นเพศชาย อายุ 
ของเกษตรกรที่มาเข้าร่วมเป็นแรงงานเฉลี่ย 51 ปี 

  2) การมีส่วนร่วมในการพิจารณาโครงการ พบว่า แรงงานส่วนใหญ่ ร้อยละ 89.27 มีส่วนร่วม 
ในการพิจารณาโครงการ ให้ข้อคิดเห็น และให้การสนับสนุนในการเสนอโครงการ ส่วนที่เหลือ ร้อยละ 10.73 
ไม่ได้มีส่วนร่วมอย่างชัดเจน เนื่องจากไม่ได้เข้าประชุม ไม่ได้มีส่วนเสนอแนะหรือ ให้ความเห็นต่อโครงการ 
ของชุมชนแต่อย่างใด 

  3) การเข้าร่วมเป็นแรงงานของโครงการ แรงงานส่วนใหญ่ ร้อยละ 79.64 เข้ามาโดยการชักชวน
ของผู้น าชุมชน ร้อยละ 13.46 จากการชักชวนของเจ้าหน้าที่เกษตร ร้อยละ 4.53 เป็นการชักชวนจากแรงงานรายอ่ืน 
และร้อยละ 2.37 อ่ืนๆ เช่น ป้ายประกาศ เสียงตามสาย เป็นต้น (ตารางท่ี 3.10) 

ตารางท่ี 3.10  แรงงานของโครงการ 

รายการ ร้อยละ 
1) แรงงานในโครงการของชุมชน  
    1.1) ที่มาของแรงงานในโครงการของชุมชน 100.00 
          - เป็นแรงงานภายในชุมชนเท่านั้น 98.71 
          - มีบางส่วนเป็นแรงงานจากชุมชนข้างเคียง 1.29 
    1.2) เพศของแรงงาน 100.00 
          - เพศหญิง 63.23 
          - เพศชาย 36.77 
    1.3) อายุเฉลี่ยของแรงงาน 51 ปี 
2) การมีส่วนร่วมพิจารณาโครงการ 100.00 
    2.1) มีส่วนร่วม 89.27 
    2.2) ไม่มีส่วนร่วม 10.73 
3) การมาเข้าร่วมเป็นแรงงานของโครงการ 100.00 
    3.1) การชักชวนของผู้น าชุมชน/ผู้น ากลุ่ม 79.67 
    3.2) การชักชวนจากเจ้าหน้าทีส่่งเสริมการเกษตร 13.46  
    3.3) การชักชวนจากแรงงานรายอื่น 4.53 
    3.4) อื่นๆ เช่น ป้ายประกาศ เสียงตามสาย 2.37 
ที่มา : จากการส ารวจ 
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 การด าเนินงานมีผลการเบิกจ่ายในส่วนของค่าจ้างแรงงาน 9,929.65 ล้านบาท เกิดการจ้างแรงงาน
ประมาณ 2.25 ล้านราย ทั้งนี้ จากการส ารวจข้อมูลผู้เข้าร่วมเป็นแรงงาน พบว่า แรงงานทุกรายได้รับค่าจ้าง 
ผ่านบัญชี ธ.ก.ส. ร้อยละ 88.77 ใช้บัญชีเดิม และร้อยละ 11.23 เปิดบัญชีใหม่ โดยมีรายได้จากการรับจ้าง 
ในโครงการของชุมชนเฉลี่ยอยู่ที่ 4,400 บาทต่อราย จากการท างานประมาณ 15 วันต่อราย ได้รับค่าจ้าง 
ในอัตราแรงงานทั่วไปประมาณ 305 บาทต่อวัน ทั้งนี้ สัดส่วนการน าค่าจ้างไปใช้จ่าย พบว่า ร้อยละ 63.94 
ใช้จ่ ายเ พ่ือการอุปโภคบริ โภค ร้อยละ 14.25 ใช้จ่ ายเ พ่ือการลงทุนการเกษตร ร้อยละ 10.97 
เป็นค่าเล่าเรียนบุตร ร้อยละ 7.74 เก็บออมหรือยังไม่ใช้จ่าย และร้อยละ 3.10 ใช้ช าระหนี้ (ภาพท่ี 3.3) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 3.3  สัดส่วนการใช้จ่ายเงินจากค่าจ้างท่ีได้รับของเกษตรกร 
ที่มา : จากการส ารวจ 

 3.4.2 ประเภทโครงการของชุมชน 

 โครงการของชุมชนที่เสนอ ร้อยละ 74.75 เป็นโครงการหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ในพื้นที่/ชุมชน 
ร้อยละ 23.95 เป็นโครงการที่ต่อยอดจากกิจกรรมที่ชุมชนท าอยู่ประจ า และร้อยละ 1.30 เป็นโครงการ 
ที่ปรับปรุงหรือน ากิจกรรมเดิมที่ชุมชนเคยท าในอดีตกลับมาท าใหม่ (ภาพท่ี 3.4) 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.4  ประเภทโครงการของชุมชน 
ที่มา : จากการส ารวจ 
 
 
 

ช าระหน้ี 
ร้อยละ 3.10 

เก็บออม/ยังไม่ใช้ 
ร้อยละ 7.74 

อุปโภคบริโภค 
ร้อยละ 63.94 

ค่าเล่าเรียนบุตร 
ร้อยละ 10.97 

ลงทุนการเกษตร 
ร้อยละ 14.25 

 
กิจกรรมใหม ่
ร้อยละ 74.75 

ปรับปรุงกิจกรรมเดิม 
ร้อยละ 1.30 

ต่อยอดกิจกรรม 
ร้อยละ 23.95 
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ทั้งนี้ ผลการด าเนินงานในภาพรวม (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560) โครงการชุมชนที่ผ่านการ
พิจารณาอนุมัติโครงการจากคณะกรรมการฯ ระดับอ าเภอ และสามารถด าเนินการได้แล้วเสร็จ มีจ านวนทั้งสิ้น 
24,147 โครงการ มีผลการเบิกจ่าย 19,783.67 ล้านบาท หรือร้อยละ 99.58 ของงบประมาณที่อนุมัติทั้งหมด 
กิจกรรมหลักท่ีชุมชนได้เสนอตามความต้องการ จ าแนกเป็นด้านต่างๆ ตามสัดส่วน (ตารางท่ี 3.11) ได้ดังนี้ 

1) ด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ร้อยละ 35.22 จ านวน 8,504 โครงการ เช่น การท าปุ๋ยหมักจากมูลสัตว์ 
จากวัชพืช วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ท าน้ าหมักชีวภาพ เป็นต้น 

2) ด้านการผลิตพืชและพันธุ์พืช ร้อยละ 20.86 จ านวน 5,037 โครงการ เช่น การปลูกพืชผัก 
พืชตระกูลถั่ว ไม้ดอกไม้ประดับ เพาะเห็ด หรือท าเกษตรผสมผสาน เป็นต้น 

3) ด้านปศุสัตว์ ร้อยละ 14.39 จ านวน 3,474 โครงการ เช่น การเลี้ยงไก่ไข่ ไก่พ้ืนเมือง แพะเนื้อ 
และหมูหลุม เป็นต้น 

4) ด้านการผลิตอาหาร การแปรรูปผลผลิต และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ร้อยละ 12 .00 
จ านวน 2,898 โครงการ เช่น แปรรูปข้าวเปลือกเป็นข้าวสารกล้อง กล้วยตาก ผลิตพริกแกง เป็นต้น 

5) ด้านประมง ร้อยละ 10.71 จ านวน 2,586 โครงการ เช่น การเลี้ยงปลาดุก การเลี้ยงปลานิล 
การเลี้ยงกบ ในบ่อดินหรือในกระชัง เป็นต้น 

6) ด้านฟาร์มชุมชน ร้อยละ 3.95 จ านวน 954 โครงการ ได้แก่ การเกษตรผสมผสาน เน้นการจัดสรร 
พ้ืนที่ท ากิจกรรมต่างๆ ทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง เพ่ือเป็นแหล่งอาหารในชุมชนและพ้ืนที่ใกล้เคียง ฯลฯ 

7) ด้านการจัดการศัตรูพืช ร้อยละ 1.83 จ านวน 441 โครงการ เช่น การท าเชื้อราไตรโคเดอร์มา 
บิวเวอเรีย และราเมตาไรเซียม ฯลฯ 

8) ด้านการปรับปรุงบ ารุงดิน ร้อยละ 0.87 จ านวน 211 โครงการ เช่น การปลูกปอเทือง ถั่วพร้า ฯลฯ 
9) ด้านการเกษตรอ่ืนๆ ร้อยละ 0.17 จ านวน 42 โครงการ เช่น ตลาดสินค้าเกษตรชุมชน เลี้ยงโค ฯลฯ 

ตารางท่ี 3.11  โครงการของชุมชน จ าแนกตามกิจกรรม 

รายการ  จ านวนโครงการ ร้อยละ 
1) การผลิตปุย๋อินทรีย ์  8,504 35.22 
2) การผลิตพืชและพันธ์ุพืช   5,037 20.86 
3) การปศสุัตว ์  3,474 14.39 
4) การผลิตอาหาร การแปรรูปผลผลิตฯ  2,898 12.00 
5) การประมง   2,586 10.71 
6) ฟาร์มชุมชน   954 3.95 
7) การจัดการศตัรูพืช   441 1.83 
8) การปรับปรุงบ ารุงดิน   211 0.87 
9) การเกษตรอื่นๆ   42 0.17 

รวม  24,147 100.00 
ที่มา : กรมส่งเสริมการเกษตร, 2560 
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 ส าหรับแหล่งที่มาของวัสดุและอุปกรณ์ของโครงการ ร้อยละ 41.65 จัดหาภายในชุมชนเป็นหลัก 
ร้อยละ 42.03 จัดหาจากภายนอกชุมชนแต่ยังคงอยู่ภายในอ าเภอ/จังหวัด และร้อยละ 16.32 จัดหาจากนอก
จังหวัด เช่น เครื่องมือหรือเครื่องจักร พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ที่ไม่มีจ าหน่ายภายในจังหวัดหรือวัสดุภายในจังหวัด  
มีไม่เพียงพอ (ภาพท่ี 3.5) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 3.5  สัดส่วนของแหล่งท่ีมาของวัสดุและอุปกรณ์ของโครงการ 
ที่มา : จากการส ารวจ 

 3.4.3 กลุ่มหรือองค์กรเกษตรกร 

  กลุ่มหรือองค์กรเกษตรกรที่เป็นผู้เสนอโครงการของชุมชน ผ่านมาทางคณะกรรมการโครงการฯ 
ระดับชุมชน แบ่งตามสถานภาพการจัดตั้งกลุ่ม คือ ร้อยละ 29.51 เป็นกลุ่มเดิมของชุมชนที่มีการจัดตั้งอย่าง
เป็นทางการ เช่น วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และกลุ่มสหกรณ์ เป็นต้น ร้อยละ 70.49 
เป็นกลุ่มที่เพ่ิงเริ่มจัดตั้งตามมติที่ประชุมระดับชุมชน (ตารางท่ี 3.12) 

ตารางท่ี 3.12  ลักษณะของกลุ่มเกษตรกรที่เสนอโครงการ 

รายการ ร้อยละ 
1) กลุ่มเดิมของชุมชน 29.51 
2) กลุ่มที่เพ่ิงเริ่มจดัตั้งตามมติที่ประชุมระดับชุมชน 70.49 

รวม 100.00 
ที่มา : จากการส ารวจ 

 ทั้งนี้ เนื่องจากโครงการของชุมชนและกลุ่มเกษตรกรที่จัดท าโครงการส่วนใหญ่ เพ่ิงเกิดขึ้นใหม่ 
การส่งเสริมให้ความรู้การบริหารจัดการโครงการ เพ่ือให้เกิดการด าเนินการต่อเนื่องจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง 

 

 

 

ภายในชุมชน 
ร้อยละ 41.65 

ภายนอกจังหวัด 
ร้อยละ 16.32 

ภายในอ าเภอ/จังหวัด 
ร้อยละ 42.03 
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 3.4.4 การเบิกจ่ายและความเพียงพอของงบประมาณที่ชุมชนได้รับ 

 1) การเบิกจ่ายเงินเพ่ือใช้ด าเนินงานโครงการของชุมชน พบว่า ร้อยละ 97.73 ไม่มีปัญหา 
ในการเบิกจ่ายในส่วนของค่าวัสดุอุปกรณ์ และร้อยละ 95.45 ไม่มีปัญหาการเบิกจ่ายค่าจ้างแรงงาน ส่วนที่เหลือ 
ที่มีปัญหาในการเบิกจ่ายจะเป็นเรื่องของรายละเอียดการท าเอกสาร การสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ และการหักภาษี 
และรายละเอียดของเกษตรกรที่จะโอนค่าจ้างแรงงาน เช่น บัญชีธนาคารถูกปิดไปแล้ว หรือเลขบัญชีไม่ถูกต้อง 
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จากส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ได้เข้าไปให้ค าแนะน าในทุกชุมชน 
 2) ด้านความเพียงพอของงบประมาณที่ชุมชนได้รับการสนับสนุน พบว่า ผู้น ากลุ่มที่เสนอ
โครงการ ร้อยละ 74.43 เห็นว่า เพียงพอ และร้อยละ 25.57 เห็นว่า ไม่เพียงพอ เนื่องจากการประมาณค่าวัสดุ
อุปกรณ์ไม่สอดคล้องกับราคาตลาดหรือมีการปรับราคาขึ้นจากเดิม เมื่อมีความต้องการปัจจัยต่างๆ มากขึ้น  
ในพ้ืนที ่จึงต้องมีการปรับรายละเอียดวัสดุของโครงการเพ่ือให้สามารถด าเนินการโครงการต่อไปได้ (ตารางที่ 3.13) 

ตารางท่ี 3.13  การเบิกจ่ายและความเพียงพอของงบประมาณที่ชุมชนได้รับ 

รายการ ร้อยละ 
1) การเบิกจ่ายเงินมาใช้ด าเนินงานโครงการ  
    1.1) การเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุอุปกรณ์ 100.00 
            - มีปัญหาในการเบิกจ่าย 2.27 
            - ไม่มีปัญหาในการเบิกจ่าย 97.73 
    1.2) การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างงาน 100.00 
            - มีปัญหาในการเบิกจ่าย 4.55 
            - ไม่มีปัญหาในการเบิกจ่าย 95.45 
2) ความเพียงพอของงบประมาณ 100.00 
    2.1) ไม่เพียงพอ 25.57 
    2.2) เพียงพอ 74.43 
ที่มา : จากการส ารวจ 
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 3.4.5 ผลประโยชน์จากโครงการ 

1) ผลประโยชน์หลักจากโครงการของชุมชน 

 ในการด าเนินงานโครงการของชุมชนในแต่ละลักษณะกิจกรรมจะได้รับประโยชน์ด้านการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์หลักๆ ได้แก่ โครงการของชุมชน 1) ร้อยละ 30.04 ช่วยลด
ต้นทุนการผลิต จากกิจกรรมการปรับปรุงบ ารุงดิน การท าปุ๋ยอินทรีย์ และการจัดการศัตรูพืช 2) ร้อยละ 26.73 
ช่วยลดรายจ่ายในครัวเรือน จากกิจกรรมประมง ปศุสัตว์ และฟาร์มชุมชน 3) ร้อยละ 23.10 การพัฒนา การผลิต 
จากกิจกรรมการผลิตพืชและพันธุ์พืช ปศุสัตว์ และฟาร์มชุมชน 4) ร้อยละ 14.52 การพัฒนาผลิตภัณฑ์  
จากกิจกรรมการผลิตอาหาร แปรรูปผลผลิต และ 5) ร้อยละ 5.61 ผลประโยชน์ด้านอ่ืนๆ เช่น รายได้เสริม 
เพ่ิมทางเลือกในการประกอบอาชีพ และการพัฒนาคุณภาพสินค้า เป็นต้น (ตารางท่ี 3.14) 

ตารางท่ี 3.14  ผลประโยชน์หลักจากโครงการของชุมชนจ าแนกตามกิจกรรม 

หน่วย : ร้อยละ 

กิจกรรม 
ลดต้นทุน 
การผลิต 

ลดรายจ่าย 
ในครัวเรือน 

พัฒนาการผลิต/
เพิ่มผลผลิต 

พัฒนาผลิตภัณฑ์/ 
แปรรูปผลผลิต 

อ่ืนๆ เสริมรายได้ 
พัฒนาคณุภาพสนิค้า 

รวม 

1. ด้านการผลิตพืชและพันธุ์พืช 8.47 20.34 50.85 6.78 13.56 100.00 
2. ด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 88.14 6.78 3.39 1.69 - 100.00 
3. ด้านการจัดการศัตรูพืช 73.69 - 21.05 - 5.26 100.00 
4. ด้านฟาร์มชุมชน 5.71 48.58 25.71 11.43 8.57 100.00 
5. ด้านการผลิตอาหาร ฯ 4.00 14.00 10.00 68.00 4.00 100.00 
6. ด้านปศุสัตว์ 5.13 48.72 38.46 2.56 5.13 100.00 
7. ด้านประมง 12.5 68.75 15.63 - 3.12 100.00 
8. ด้านการปรับปรุงบ ารุงดิน 100.00 - - - - 100.00 

ภาพรวม 30.04 26.73 23.10 14.52 5.61 100.00 
ที่มา : จากการส ารวจ 

2) การกระจายผลผลิต การตลาด และการมีบรรจุภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ 

ผลผลิตที่ได้จากโครงการของชุมชน ร้อยละ 80.78 เน้นการจ าหน่ายให้สมาชิกกลุ่มและ
ภายในชุมชนเป็นหลัก ร้อยละ 79.48 มีตลาดหรือกลุ่มลูกค้ารองรับแล้ว ร้อยละ 51.14 มีการเชื่อมโยงหรือ 
มีเครือข่ายด้านการตลาด และร้อยละ 18.89 มีการท าบรรจุภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน ทั้งนี้ กิจกรรม
ด้านการผลิตอาหาร การแปรรูปผลผลิตฯ ร้อยละ 52.94 มีการท าบรรจุภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนมากที่สุด 
(ตารางท่ี 3.15) 
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ตารางท่ี 3.15  การกระจายผลผลิต การตลาด และการมีบรรจุภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ 

หน่วย : ร้อยละ 

กิจกรรม 
การกระจายผลผลิตหลัก การมีตลาดรองรับ 

การเช่ือมโยงเครือข่าย
ด้านการตลาด 

การมีบรรจุภัณฑ์ 
ที่เป็นเอกลักษณ์ 

จ าหน่าย แจกจ่าย มี ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี 

1. ด้านการผลิตพืชและพันธุ์พืช 83.61 16.39 93.44 6.56 75.41 24.59 11.48 88.52 
2. ด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 74.58 25.42 74.58 25.42 35.59 64.41 20.34 79.66 
3. ด้านการจัดการศัตรูพืช 42.11 57.89 63.16 36.84 15.79 84.21 10.53 89.47 
4. ด้านฟาร์มชุมชน 80.00 20.00 74.29 25.71 42.86 57.14 14.29 85.71 
5. ด้านการผลิตอาหาร ฯ 90.20 9.80 74.51 25.49 72.55 27.45 52.94 47.06 
6. ด้านปศุสัตว์ 92.31 7.69 76.92 23.08 43.59 56.41 10.26 89.74 
7. ด้านประมง 82.86 17.14 88.57 11.43 37.14 62.86 0.00 100.00 
8. ด้านการปรับปรุงบ ารุงดิน 75.00 25.00 75.00 25.00 62.50 37.50 12.50 87.50 

ภาพรวม 80.78 19.22 79.48 20.52 51.14 48.86 18.89 81.11 
ที่มา : จากการส ารวจ 

3) รายได้หรือมูลค่าผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินกิจกรรมโครงการของชุมชน 

โครงการของชุมชนได้รับงบสนับสนุนประมาณ 897,130 บาทต่อโครงการ ซึ่งสามารถสร้างรายได้
หรือผลประโยชน์ กลับมาให้โครงการได้ 195,200 บาท หรือประมาณร้อยละ 21.76 ของงบที่สนับสนุน 
โดยกิจกรรมด้านการผลิตอาหาร การแปรรูปฯ ด้านประมง และด้านฟาร์มชุมชน เป็นกิจกรรมที่มีสัดส่วน 
รายได้ต่องบประมาณสนับสนุนกลับมายังโครงการมากเป็น 3 อันดับแรก (ตารางท่ี 3.16) 

ตารางท่ี 3.16  รายได้หรือมูลค่าผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินกิจกรรมโครงการของชุมชน 

กิจกรรม 
งบสนับสนุน 

(บาทต่อโครงการ) 
รายได้/มูลค่าผลประโยชน์ 

(บาทต่อโครงการ) 
สัดส่วนรายได้ 

ต่องบสนับสนุน (ร้อยละ) 

1. ด้านการผลิตพชืและพันธุ์พืช 858,750 243,140 28.31 
2. ด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 1,539,100 261,090 16.96 
3. ด้านการจัดการศัตรูพืช 702,560 76,860 10.94 
4. ด้านฟาร์มชุมชน 949,370 282,350 29.74 
5. ด้านการผลิตอาหาร การแปรรูปฯ 463,690 146,640 31.62 
6. ด้านปศุสัตว์ 989,470 100,680 10.18 
7. ด้านประมง 570,690 172,320 30.20 
8. ด้านการปรับปรุงบ ารุงดิน 429,820 113,870 26.49 

ภาพรวม 897,130 195,200 21.76 
ที่มา : จากการส ารวจ 
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4) มูลค่ากระแสเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ 

 4.1) ประมาณการเบื้องต้น จากงบประมาณโครงการที่ชุมชนเบิกจ่าย 19,783.67 ล้านบาท 
แบ่งเป็น ค่าวัสดุ 9,854.02 ล้านบาท และค่าจ้างแรงงาน 9,929.65 ล้านบาท ท าให้มีเงินอย่างน้อยประมาณ
17,407.82 ล้านบาท เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจระดับชุมชน/จังหวัด และระบบเศรษฐกิจภาพรวม  19,016.00 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 87.99 และ 96.12 ตามล าดับ ของจ านวนงบประมาณที่เบิกจ่าย 

 4.2) จากการค านวณด้วยตารางปัจจัยการผลิต-ผลผลิต (Input-Output) เพ่ือหาผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจด้วยตัวทวีคูณ (Multiplier Analysis) โดยเมื่อน างบประมาณที่เบิกจ่าย แบ่งเป็น 

 (1) ค่าวัสดุและอุปกรณ์ คูณด้วยตัวทวีคูณผลผลิตประเภทที่ 2 (Output Multiplier 
Type II) จะมีค่าเพ่ิมข้ึนเป็น 21,451 ล้านบาท หรือประมาณ 2.18 เท่า 

 (2)  ค่าจ้างแรงงาน คูณด้วยตัวทวีคูณรายได้ประเภทที่ 2 (Income Multiplier Type II) 
จะมีค่าเพ่ิมข้ึนเป็น 32,589 ล้านบาท หรือประมาณ 3.28 เท่า 

 ในภาพรวมมีผลกระทบทางเศรษฐกิจเพิ่มข้ึนประมาณ 54,040 ล้านบาท หรือประมาณ 
2.73 เท่า ของงบประมาณท่ีชุมชนเบิกจ่าย (รายละเอียดในภาคผนวก ค) 

 5) ผลประโยชน์ทางสังคม 

  โครงการของชุมชนก่อให้เกิดผลประโยชน์ทางสังคมหลายประการ ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วม 
ของชุมชนกับภาคส่วนต่างๆ ประธาน ศพก. มีความเห็นด้วยในระดับมาก ที่ค่าคะแนน 3.99 และผู้น ากลุ่ม
เกษตรกร มีความเห็นด้วยในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนน 4.36 2) การเสริมสร้างความร่วมมือและสามัคคี 
ในชุมชน ประธาน ศพก. มีความเห็นด้วยในระดับมาก ที่ค่าคะแนน 4.18 ผู้น ากลุ่มเกษตรกร และเกษตรกรที่เข้าร่วม
เป็นแรงงาน มีความเห็นด้วยในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนน 4.53 และ 4.30 ตามล าดับ และ 3) การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและเกษตรกร ผู้น าชุมชน เห็นว่าโครงการช่วยสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร 
และชุมชนในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนน 4.52 เกษตรกรผู้ใช้แรงงานสามารถน าความรู้หรือสิ่งที่ได้เรียนรู้ 
จากการรับจ้างไปปฏิบัติในพ้ืนที่หรือกิจกรรมการผลิตของตนเองได้ต่อเนื่อง (ตารางท่ี 3.17) 

ตารางท่ี 3.17  ความคิดเห็นในประเด็นการมีส่วนร่วม ความร่วมมือ และความเข้มแข็งของชุมชน 

รายการ 
ความคิดเห็น (ร้อยละ) คะแนนเฉลี่ย 

(เต็ม 5) แปลผล 
น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

1. การมีส่วนร่วมของชุมชน 
กับภาคส่วนต่างๆ 

0.33 2.31 15.92 48.63 32.81 4.11 มาก 

    1.1 ประธาน ศพก. 0.50 3.48 20.73 47.43 27.86 3.99 มาก 
    1.2 ผู้น ากลุ่มเกษตรกร - - 6.50 50.97 42.53 4.36 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 3.17  ความคิดเห็นในประเด็นการมีส่วนร่วม ความร่วมมือ และความเข้มแข็งของชุมชน (ต่อ) 

รายการ 
ความคิดเห็น (ร้อยละ) คะแนนเฉลี่ย 

(เต็ม 5) แปลผล 
น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

2. การเสริมสร้างความร่วมมือ 
และสามัคคีในชุมชน 

0.15 0.96 8.88 48.66 41.35 4.30 มากที่สุด 

    2.1 ประธาน ศพก. 0.67 3.15 12.27 44.94 38.97 4.18 มาก 
    2.2 ผู้น ากลุ่มเกษตรกร - 0.32 4.55 37.34 57.79 4.53 มากที่สุด 
    2.3 เกษตรกรที่เป็นแรงงาน 0.04 0.52 8.60 50.93 39.91 4.30 มากที่สุด 
3. การเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ให้แก่ชุมชนและเกษตรกร 

       

    -  ผู้น าชุมชน 0.09 0.35 5.14 35.82 58.60 4.52 มากที่สุด 
ที่มา : จากการส ารวจ 

6) ผลประโยชน์ทางสิ่งแวดล้อม 

  การดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรของชุมชน ผู้น ากลุ่มเกษตรกร ร้อยละ 83.82 
เห็นว่าโครงการของชุมชนที่จัดท าขึ้นจะเกิดประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ที่น าวัชพืช หรือ
วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาท าการผลิต การท าสารชีวภัณฑ์ ช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมี และสารเคมี เป็นผลดี 
ต่อระบบนิเวศและสุขภาพ ช่วยก าจัดวัชพืช เป็นต้น ทั้งนี้ ร้อยละ 81.01 เห็นว่าท าให้เกิดประโยชน์ในระดับ
มากถึงมากที่สุด ร้อยละ 17.44 เห็นว่าอยู่ในระดับปานกลาง และร้อยละ 1.55 อยู่ในระดับน้อย โดยภาพรวม 
มีประโยชน์อยู่ในระดับมาก ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.16 (ตารางท่ี 3.18) 

  ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์ข้อมูลโครงการของชุมชน พบว่า โครงการของชุมชน ร้อยละ 13.92 
สามารถประหยัด/ช่วยลดรายจ่ายในการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน เฉลี่ย  247,400 บาทต่อโครงการ เช่น 
ค่าก าจัดวัชพืชหรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาท าเป็นปุ๋ยอินทรีย์ หรือในภาพรวมประมาณ 831.51 ล้านบาท 

ตารางท่ี 3.18  ความเห็นต่อการเกิดประโยชน์ทางสิ่งแวดล้อมและการเกิดสวัสดิการในชุมชน 

รายการ 
ไม่

แน่ใจ 
เกิด

ประโยชน์ 
ระดับผลประโยชน์ที่ได้รับ (ร้อยละ) ค่าคะแนนเฉลี่ย 

แปลผล น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
1. ผลประโยชน์ทางสิ่งแวดล้อม         
    การดูแล/รักษาสิ่งแวดล้อมฯ  
    ของชุมชน 

16.18 83.82 - 1.55 17.44 44.19 36.82 4.16 มาก 

 2. การเกิดสวัสดิการในชุมชน 6.47 93.53 0.69 2.08 23.18 43.25 30.45 4.01 มาก 

ที่มา : จากการส ารวจ 
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7) ความย่ังยืนของโครงการ 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลโครงการของชุมชน พบว่า โครงการของชุมชน ร้อยละ 62.78 

มีเงินกองทุนหมุนเวียน เฉลี่ย 182,900 บาทต่อโครงการ ให้ชุมชนสามารถด าเนินกิจกรรมของโครงการได้ 
อย่างต่อเนื่อง หรือชุมชนมีเงินทุนส าหรับใช้ในการจัดท ากิจกรรม/โครงการตามความต้องการของชุมชนเพ่ิมเติม 
ทั้งนี้ ในภาพรวมมีเงินกองทุนหมุนเวียน ประมาณ 2,773.13 ล้านบาท 

 นอกจากนั้น โครงการยังก่อให้เกิดสวัสดิการภายในชุมชน ผู้น ากลุ่มเกษตรกร ร้อยละ 93.53 
เห็นว่า โครงการของชุมชนที่จัดท าขึ้นเกิดประโยชน์ที่เป็นสวัสดิการภายในชุมชนในลักษณะกองทุนหมุนเวียน 
จากกิจกรรมการผลิตทางการเกษตรที่สร้างรายได้กลับมายังกลุ่มได้ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ช่วยลดต้นทุน และ 
การท าฟาร์มชุมชน เป็นต้น ทั้งนี้ ร้อยละ 73.96 เห็นว่าท าให้เกิดสวัสดิการภายในชุมชนระดับมากถึงมากที่สุด 
ร้อยละ 23.26 เห็นว่า อยู่ในระดับปานกลาง และร้อยละ 2.78 อยู่ในระดับน้อยถึงน้อยที่สุด โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ที่ค่าคะแนน 4.01 (ตารางท่ี 3.18) 

3.5 ความพึงพอใจต่อโครงการ 

 ความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวม กลุ่มเป้าหมายพึงพอใจในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนน 4.40 
โดยประธาน ศพก. พึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการในระดับมาก ที่ค่าคะแนน 4.09 ในส่วนของผู้น ากลุ่ม
เกษตรกร เกษตรกรที่เป็นแรงงาน และเกษตรกรทั่วไป พึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการในระดับมากที่สุด 
ที่ค่าคะแนน 4.36 4.50 และ 4.34 ตามล าดับ ทั้งนี้ ความเห็นที่พึงพอใจมากถึงมากที่สุดเพราะว่า ประชาชน 
ในชุมชนได้รับผลประโยชน์โดยตรง มีรายได้จากการจ้างงาน มีอาชีพหรือทางเลือกเพ่ิม รวมทั้ง ยังเสริมสร้าง
การมีส่วนร่วมของชุมชน ความสามัคคี และการเรียนรู้องค์ความรู้ใหม่ๆ เช่น การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพ่ือช่วยลดต้นทุน 
การผลิต การท าการผลิตทางการเกษตร การท าฟาร์มชุมชน การแปรรูปผลผลิต ส าหรับจ าหน่าย และบริโภค 
ในครัวเรือน ที่เน้นให้ชุมชนได้รับประโยชน์ ส าหรับที่พึงพอใจในระดับปานกลาง ยังเห็นว่าควรมีเวลาให้ชุมชน 
ได้พิจารณาสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนให้มากขึ้น การรับรู้ของประชากรในชุมชนยังไม่ทั่วถึง และ 
ในส่วนที่พึงพอใจในระดับน้อยถึงน้อยที่สุด เนื่องจากยังไม่เห็นประโยชน์ของโครงการที่ชัดเจน นอกเหนือจาก 
การมารับจ้างเป็นแรงงานในชุมชน และมองว่ามีเกษตรกรเพียงบางกลุ่มในชุมชนได้ประโยชน์เท่านั้น (ตารางที่ 3.19) 

ตารางท่ี 3.19  ความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวม 

รายการ 
ความพึงพอใจ (ร้อยละ) คะแนนเฉลี่ย 

(เต็ม 5) 
แปลผล 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
1. ประธาน ศพก. 1.66 2.33 15.14 47.26 33.61 4.09 มาก 
2. ผู้น ากลุ่มเกษตรกร - 1.30 5.52 49.03 44.15 4.36 มากที่สุด 
3. เกษตรกรที่เป็นแรงงาน - 0.04 5.06 39.37 55.53 4.50 มากที่สุด 
4. เกษตรกรทั่วไป 0.26 0.53 7.59 48.43 43.19 4.34 มากที่สุด 

เฉลี่ย 0.29 0.55 7.00 42.87 49.29 4.40 มากที่สุด 
ที่มา : จากการส ารวจ 



บทที่ 4 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
4.1 สรุป 

 โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพ่ือการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน 
มีหลักการส าคัญ คือ ให้ชุมชนเป็นผู้ก าหนดโครงการพัฒนา ผ่านการมีส่วนร่วมของชุมชน และบริหารจัดการ 
โครงการด้วยชุมชนเอง ภายใต้การสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่สอดคล้อง 
กับความต้องการของชุมชน ท าให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง และพ่ึงพาตนเองได้ รวมทั้ง ยังเป็นการสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับกลไกการท างานในระดับพ้ืนที่ ส าหรับการประเมินผลโครงการฯ ในครั้งนี้ เพ่ือให้ทราบถึงผลลัพธ์เบื้องต้น 
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ การรับรู้รับทราบ และความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการด าเนินการในภาพรวม 
สรุปสาระส าคัญของการประเมินผล ไดด้ังนี้ 

4.1.1 ผลที่ได้จากการประเมินผล 

1) การสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและชุมชน การด าเนินการโครงการทั่วถึงในชุมชน 
9,101 ชุมชน โดยศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 882 แห่ง และเครือข่าย 
8,219 แห่ง ได้มีบทบาทในการขับเคลื่อนโครงการของชุมชน เพ่ือให้เกิดโครงการที่สอดคล้องและตรงตาม 
ความต้องการของชุมชน รวมทั้ง เกษตรกรที่เป็นสมาชิกของกลุ่มต่างๆ จ านวน 1.56 ล้านราย ได้มีบทบาท 
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเกษตรของชุมชน เกิดกระบวนการเรียนรู้จากการจัดท าโครงการต่างๆ 
ทีน่ าไปสู่การสร้างความเข้มแข็งและการพึ่งพาตนเอง 

2) การสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและชุมชน เกิดโครงการของชุมชน จ านวน 24,147 โครงการ 
ที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมเป็นแรงงานในโครงการ ประมาณ 2.25 ล้านราย เฉลี่ยรายละ 4,400 บาท 
โดยโครงการของชุมชน ร้อยละ 80.78 มีการจ าหน่ายผลผลิต และสามารถสร้างรายได้หรือผลประโยชน์
กลับมาให้โครงการของชุมชน 195,200 บาท หรือร้อยละ 21.76 ของงบที่สนับสนุนเฉลี่ย 897,130 บาทต่อโครงการ 
จากกิจกรรมหลัก เช่น ด้านการผลิตอาหาร การแปรรูปผลผลิต ด้านประมง และด้านฟาร์มชุมชน 

3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรท าการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการด าเนินงาน
โครงการของชุมชนในแต่ละกิจกรรมจะได้รับประโยชน์ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตในด้านต่างๆ 
ที่เป็นประโยชน์หลักๆ ได้แก่ โครงการของชุมชน 1) ร้อยละ 30.04 ช่วยลดต้นทุนการผลิต จากกิจกรรม 
การปรับปรุงบ ารุงดิน การท าปุ๋ยอินทรีย์ และการจัดการศัตรูพืช 2) ร้อยละ 26.73 ช่วยลดรายจ่ายในครัวเรือน 
จากกิจกรรมประมง ปศุสัตว์ และฟาร์มชุมชน 3) ร้อยละ 23.10 การพัฒนาการผลิต จากกิจกรรมการผลิตพืช
และพันธุ์พืช ปศุสัตว์ และฟาร์มชุมชน 4) ร้อยละ 14.52 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากกิจกรรมการผลิตอาหาร 
แปรรูปผลผลิต และ 5) ร้อยละ 5.61 ผลประโยชน์ด้านอ่ืนๆ เช่น รายได้เสริม เพ่ิมทางเลือกในการประกอบอาชีพ 
และการพัฒนาคุณภาพสินค้า เป็นต้น 
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4) ด้านการตลาด โครงการของชุมชน ร้อยละ 79.48 มีตลาดหรือกลุ่มลูกค้ารองรับ ร้อยละ 
51.14 มีการเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการตลาด และร้อยละ 18.89 มีการท าบรรจุภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์  
ของชุมชน ทั้งนี้ กิจกรรมด้านการผลิตอาหาร การแปรรูปผลผลิต ร้อยละ 52.94 มีการท าบรรจุภัณฑ์  
ที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนมากที่สุด 

5) เกิดการกระตุ้นการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจระดับฐานราก จากการประมาณการเบื้องต้น 
งบประมาณโครงการที่ชุมชนเบิกจ่ายจ านวน 19,783.67 ล้านบาท แบ่งเป็น ค่าวัสดุ 9,854.02 ล้านบาท และ 
ค่าจ้างแรงงาน 9,929.65 ล้านบาท อย่างน้อยท าให้มีเงินประมาณ 17,407.82 ล้านบาท เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ
ระดับชุมชน/จังหวัด และระบบเศรษฐกิจภาพรวม  19,016.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 87.99 และ 
96.12 ของจ านวนงบประมาณที่ชุมชนเบิกจ่าย ตามล าดับ ทั้งนี้ จากการค านวณด้วยตารางปัจจัยการผลิต-ผลผลิต 
(Input-Output Table) เพ่ือหาผลกระทบทางเศรษฐกิจด้วยตัวทวีคูณ (Multiplier Analysis) โดยเมื่อน างบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายมาค านวณ พบว่า การซื้อขายปัจจัยการผลิตและผลผลิตทางการเกษตรของโครงการ จะก่อให้เกิด
กระแสเงินหมุนเวียนในภาพรวม เพ่ิมข้ึน 54,040 ล้านบาท หรือ 2.73 เท่า จากงบประมาณที่ชุมชนเบิกจ่าย 

6) ด้านสังคม โครงการของชุมชนก่อให้เกิดผลประโยชน์ทางสังคมหลายประการ ได้แก่ 
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนกับภาคส่วนต่างๆ ในภาพรวม ประธาน ศพก. ระดับอ าเภอ และผู้น ากลุ่ม
เกษตรกร เห็นด้วยในระดับมาก ในส่วนการเสริมสร้างความร่วมมือและความสามัคคีในชุมชน ในภาพรวม 
ประธาน ศพก. ผู้น ากลุ่มเกษตรกร และเกษตรกรที่เป็นแรงงานโครงการ เห็นด้วยในระดับมากที่สุด 

7) ด้านสิ่งแวดล้อม โครงการของชุมชน ร้อยละ 13.92 สามารถประหยัดหรือช่วยลดรายจ่าย
ในการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน เฉลี่ย 247 ,400 บาทต่อโครงการ เช่น ค่าก าจัดวัชพืชหรือวัสดุเหลือใช้ 
ทางการเกษตรมาท าเป็นปุ๋ยอินทรีย์ ทั้งนี้ คิดเป็นมูลค่าการประหยัดหรือช่วยลดรายจ่ายในการจัดการ 
ด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชนในภาพรวมของโครงการ ประมาณ 831.51 ล้านบาท 

8) ความยั่งยืนของโครงการ มีโครงการของชุมชน ร้อยละ 62.78 มีเงินกองทุนหมุนเวียน 
เฉลี่ย 182,900 บาทต่อโครงการ ให้ชุมชนสามารถด าเนินกิจกรรมของโครงการได้อย่างต่อเนื่อง หรือมีเงินทุน
ส าหรับท ากิจกรรม/โครงการตามความต้องการของชุมชนเพ่ิมเติม ทั้งนี้ คิดเป็นจ านวนเงินกองทุนหมุนเวียน  
ในภาพรวมของโครงการ ประมาณ 2,773.13 ล้านบาท 

9) ด้านความพึงพอใจ ในภาพรวมกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการ 
ในระดับมากท่ีสุด ที่ค่าคะแนน 4.40 โดย ประธาน ศพก. ระดับอ าเภอ มีความพึงพอใจในระดับมาก ในส่วนของ
ผู้น ากลุ่มเกษตรกร เกษตรกรที่เข้าร่วมเป็นแรงงานโครงการ และเกษตรกรทั่วไป มีความพึงพอใจในระดับ 
มากที่สุด 
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 4.1.2 ข้อสังเกตจากการประเมินผล 

  1) เกษตรกรส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากต่อการด าเนินงานโครงการ เนื่องจากท าให้มีรายได้
เพ่ิมขึ้น รวมทั้ง กิจกรรมของโครงการยังสามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตหรือช่วยลดรายจ่ายของครัวเรือน
เกษตรกรได้ นอกจากนี้ หลายกิจกรรมได้สร้างการเรียนรู้และทางเลือกในการประกอบอาชีพให้แก่เกษตรกร 
ในชุมชนอีกด้วย 

  2) ผู้น าชุมชนและเกษตรกรส่วนใหญ่ต้องการให้มีโครงการลักษณะนี้อีก แต่ให้มีการปรับปรุง
เรื่องระยะเวลาการเตรียมการชุมชนและการเสนอโครงการ ก าหนดกิจกรรมให้สอดคล้องกับฤดูกาล และ  
ให้มีการก่อสร้างโรงเรือนท่ีมั่นคงหรือโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตรได้บางส่วน 

  3) ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติโครงการโดยผ่านคณะกรรมการฯ ระดับอ าเภอ และกองจัดท า
งบประมาณเขตพ้ืนที่ (CBO) ส านักงบประมาณ สามารถลดขั้นตอนท าให้โครงการของชุมชนที่ผ่านการพิจารณา 
ได้รับงบประมาณไปด าเนินงานได้อย่างรวดเร็วตามแผนของโครงการ 

  4) การประชาสัมพันธ์ในรายละเอียดและเงื่อนไขโครงการท าได้จ ากัด เนื่องจากระยะเวลา 
ในการเสนอโครงการสั้น ท าให้บางโครงการที่มีการปรับแก้ไขไม่สามารถน ากลับมาเสนอได้ทัน และหลายชุมชน
เสนอโครงการที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน 

  5) ช่วงระยะเวลาในการด าเนินโครงการของชุมชน มีการด าเนินการพร้อมๆ กันทั่วประเทศ 
ท าให้ความต้องการวัสดุอุปกรณ์และปัจจัยการผลิตต่างๆ เกิดขึ้นพร้อมกัน ส่งผลให้ปัจจัยบางอย่างเกิดขาดแคลน
หรือหายาก และราคาปรับตัวสูงขึ้น รวมทั้งเกิดผู้รับช่วงจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในโครงการ 

  6) โครงการของชุมชนส่วนใหญ่เป็นโครงการที่เกิดขึ้นใหม่ รวมทั้ง กลุ่มเกษตรกรที่ท าโครงการ
ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มใหม่ จ าเป็นต้องได้รับค าแนะน าในเรื่องการบริหารจัดการโครงการ เพ่ือให้กลุ่มสามารถ
ด าเนินกิจกรรม และสร้างรายได้ให้เกิดประโยชน์ต่อเนื่อง 

4.2 ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการประเมินผลส าหรับการพัฒนาโครงการ 

 4.2.1 ควรปรับขยายระยะเวลาในขั้นตอนการเตรียมการชุมชนและการเสนอโครงการ เพ่ือให้ชุมชน  
ได้มีเวลาทบทวน ปรับปรุงรายละเอียดโครงการ และสามารถน ากลับมาเสนอโครงการได้อีกครั้ง 

 4.2.2 ควรพิจารณากิจกรรมของโครงการให้สอดคล้องกับช่วงฤดูกาลปฏิบัติงาน หรือปรับช่วงเวลาโครงการ 
ให้เหมาะสมกับกิจกรรมต่างๆ 

 4.2.3 ควรมีการติดตามและให้ค าแนะน า โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่เพ่ิงรวมตัวกันใหม่ตามโครงการ  
ในด้านการบริหารจัดการกลุ่มให้สามารถสร้างรายได้หรือมีการด าเนินโครงการได้อย่างต่อเนื่อง 
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 4.2.4 ควรส่งเสริมให้ค าแนะน าการขยายตลาดหรือแหล่งจ าหน่ายสินค้าของชุมชน เพ่ือสร้างความมั่นใจ
เรื่องการจ าหน่ายผลผลิต เช่น  การใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นช่องทางในการจ าหน่ายผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ 
การน าผลผลิตไปจ าหน่ายในตลาดประชารัฐที่จัดขึ้นอยู่ในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ และเชื่อมโยงกิจกรรมต่างๆ 
ของโครงการในแต่ละชุมชนที่หลากหลายให้เอ้ือประโยชน์ต่อกัน เช่น การจัดท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามจุดต่างๆ 
ในชุมชน เป็นต้น 

 4.2.5 ควรพัฒนาศักยภาพของ ศพก. และเครือข่าย ในด้านการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรหรือ
โครงการของชุมชน โดยเฉพาะเรื่องการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการพัฒนาการเกษตรของชุมชน และ
เพ่ิมเติมเรื่องการวิเคราะห์ผลประโยชน์หรือความคุ้มค่าในรายละเอียดการเสนอโครงการของชุมชน เพ่ือให้มั่นใจ
ในเบื้องต้นว่างบประมาณที่สนับสนุนจะไม่สูญเปล่า และได้แนวทางในการบริหารโครงการของชุมชนที่ชัดเจนขึ้น 

 4.2.6 ควรเน้นกิจกรรมในรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่จะน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เกษตรกรสามารถ
พัฒนาต่อยอด พ่ึงพาตนเอง และครอบครัวได้ 
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ประมวลภาพการลงพ้ืนที่ส ารวจข้อมูล 

    
  ภาพที่ 1 โครงการเลีย้งปลาดุกในบ่อซีเมนต์ ชุมชนที่ 9           ภาพที่ 2 พื้นที่ด าเนินการเลี้ยงปลาดุก 
              อ าเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี          อ าเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี  

     
  ภาพที่ 3 สัมภาษณ์เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ         ภาพที่ 4 โครงการแปรรูปผลผลิตมังคดุ 
              อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี                                อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุร ี

     
  ภาพที่ 5 โครงการผลิตปุ๋ยมูลไสเ้ดือน          ภาพที่ 6 ผลิตภัณฑจ์ากโครงการผลติปุ๋ยมลูไส้เดือน 
   อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี                                อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี  
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  ภาพที่ 7 สัมภาษณ์เกษตรกรที่รว่มโครงการ         ภาพที่ 8 โครงการพันธ์ุไม้ตอ่ยอด 
              อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี           อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี  

     
ภาพที่ 9 โครงการแปรรูปผลติภณัฑ์ปลาร้า         ภาพที่ 10 โครงการเพาะพันธ์ุกล้าผักเพื่อลดรายจ่ายฯ 
 อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย                               อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร  

     
  ภาพที่ 11 สัมภาษณผ์ู้น าและเกษตรกรที่ร่วมโครงการ             ภาพที่ 12 โครงการเลี้ยงแพะ 
    ในพื้นทีจ่ังหวัดเชียงราย             อ าเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 
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  ภาพที่ 13 โครงการผลติปุ๋ยหมกัอินทรีย์          ภาพที่ 14 สัมภาษณเ์จ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้อง 
     อ าเภอกระบุรี จังหวัดระนอง             ในพื้นที่จังหวัดระนอง  

     
  ภาพที่ 15 ผลิตภัณฑ์จากโครงการมัดย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ     ภาพที่ 16 โครงการฟาร์มชุมชนเพาะเลี้ยงปลานิลหมัน 
               อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน             อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน  

     
  ภาพที่ 17 โครงการส่งเสรมิการลดต้นทุนและเพิม่ผลผลิต        ภาพที่ 18 โครงการต่อยอดการผลติเห็ดและแปรรูปเห็ดฯ 
                น้ าผึ้ง อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน              อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบรูณ ์          
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  ภาพที่ 19 โครงการเลี้ยงกบ           ภาพที่ 20 โครงการเลี้ยงไกพ่ื้นเมืองและเปด็เทศ 
      อ าเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม                      อ าเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 

     
  ภาพที่ 21 โครงการการเลี้ยงไส้เดือน          ภาพที่ 22 โครงการปลูกดอกดาวเรือง 
     อ าเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร                      อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ภาพที่ 23 โครงการเลี้ยงกุ้งชีวภาพปลอดสารพิษ                   ภาพที่ 24 แรงงานโครงการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐานด า  
               อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต                        อ าเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ตัวอย่างโครงการของชุมชน 

ภายใต้โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี 
เพ่ือการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน 
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โครงการส่งเสริมการผลิตพืชปลอดภัย กิจกรรมการปลูกผักปลอดสารพิษ 

ชุมชนไทรใหญ่ หมู่ที่ 2 ต าบลไทรใหญ่ อ าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 
(ด้านการผลิตพืชและพันธุ์พืช) 

1) สภาพปัญหาชุมชน ชาวชุมชนไทรใหญ่หมู่ที่ 2 ส่วนมากมีอาชีพหลักท าการเกษตร ได้แก่ 
ปลูกข้าว ปลูกผักสวนครัว เป็นต้น ลักษณะการท าการเกษตรของชุมชนส่วนใหญ่ใช้สารเคมี เพ่ือเพ่ิมผลผลิต
และก าจัดศัตรูพืช ท าให้เกิดสารพิษตกค้างในพืชผัก อีกทั้งยังตกค้างในดิน น้ า และอากาศ ส่งผลให้
สภาพแวดล้อมในชุมชนเริ่มเสื่อมสภาพลง ส่งผลถึงสุขภาพของคนในชุมชนอีกด้วย  
 

 
 
 
 
 
 

 
2) แนวคิดในการแก้ปัญหา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้น ากลุ่มโครงการในชุมชน  

เล็งเห็นว่าควรมีโครงการที่เป็นแนวทางให้เกษตรกรได้ปรับเปลี่ยนกรรมวิธีการท าการเกษตร โดยเริ่มจาก 
การปลูกผักปลอดภัย เพ่ือเป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรรายอ่ืน ๆ สามารถน าไปปรับใช้และปฏิบัติตามได้  

 
 

 
 
 
 
 

3) เป้าหมายในการด าเนินงาน เกษตรกรในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 79 ราย พ้ืนที่
เป้าหมาย ในหมู่ที่ 2, 3, 4 และ 10 ต าบลไทรใหญ่ อ าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี โดยมีพ้ืนที่ต้นแบบ 
การท าการเกษตร 4 ไร่ และพ้ืนที่ขยาย 20 ไร่ 

4) งบประมาณในการด าเนินงาน 
งบประมาณท่ีได้รับการอนุมัติ รวมทั้งสิ้น 864,510บาท เบิกจ่ายแล้วทั้งหมด แบ่งเป็น 
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4.1) ค่าวัสดุอุปกรณ์จ านวน 224,510 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.97 ของงบประมาณที่ได้รับ 
ประกอบด้วย (1) ค่าเมล็ดพันธุ์ผัก ได้แก่ ถั่วฝักยาว แตงกวา บวบ และใบบัวบก (2) เสาหลักส าหรับใช้ปลูก
ผักจ าพวกไม้เลื้อย (3) วัสดุและวัตถุดิบส าหรับการท าปุ๋ยอินทรีย์ 

4.2) ค่าแรงงานในชุมชน จ านวน 620,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 74.03 ของงบประมาณ 
ที่ได้รับ โดยจ้างแรงงานทั่วไป จ านวน 79 ราย ค่าจ้างแรงงานวันละ 310 บาท 

5) การบริหารจัดการโครงการของชุมชน ชุมชนบ้านไทรใหญ่ หมู่ที่ 2 มีการริเริ่มท าการเกษตร 
แบบปลอดภัย โดยเริ่มจากในกลุ่มของผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เพ่ือเป็นแปลงต้นแบบให้กับเกษตรกรรายอ่ืน  ๆ
มีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ขึ้นมาใช้เอง เพ่ือใช้เป็นปุ๋ยใส่ในผักที่ปลูก ในการด าเนินงานทางหัวหน้ากลุ่มได้จัดสรรแรงงาน 
ให้มีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาท างานในแปลงต่าง ๆ ตามตารางแผนการท างานในแต่ละวัน แรงงานจะต้องท า
กิจกรรมใดบ้าง โดยช่วงระยะเวลาระหว่างหลังการปลูกพืชกับการเก็บเกี่ยว ทางกลุ่มได้จัดสรรแรงงานเพิ่มเติม 
มาท าแปลงเพาะปลูก เพ่ือเป็นการจ้างแรงงาน และในช่วงการเก็บเกี่ยวผู้น ากลุ่มโครงการได้หาตลาดส าหรับ 
การจ าหน่ายไว้เรียบร้อยแล้ว ส่วนก าไรที่ได้จากการขายผลผลิตทางกลุ่มมีการตกลงกันให้เป็นรายได้กองกลาง 
เพ่ือน าไปต่อยอดท าการผลิตรอบต่อไป และส่วนที่เหลือส าหรับเป็นเงินไว้จ้างแรงงาน 

6) ประโยชน์ทางด้านต่างๆ 
6.1) ด้านสังคม เป็นแปลงต้นแบบให้เกษตรกรรายอื่น ๆ ในชุมชนได้เรียนรู้และเห็นประโยชน์ 

จากการปลูกผักแบบปลอดภัย และยังส่งผลให้เกิดความสามัคคีในชุมชนในการร่วมกันท าการผลิตอีกด้วย 
6.2) ด้านเศรษฐกิจ ท าให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมจากการเป็นแรงงานในโครงการประมาณ 

รายละ 3,100 บาท เกิดเงินทุนหมุนเวียนในชุมชน ในการขายผลผลิตเพ่ือน าไปใช้ในการลงทุนเพาะปลูก และ 
จ้างแรงงานในโครงการต่อๆ ไป 

6.3) ด้านสิ่งแวดล้อม การปลูกผักปลอดภัยท าให้สารพิษตกค้างในพืชผักลดลง สภาพดิน น้ า 
และอากาศภายในชุมชนดีขึ้น ส่งผลให้สุขภาพของเกษตรกรและคนในชุมชนดีขึ้น 

7) ความยั่งยืนของโครงการ ชุมชนมีการบริหารจัดการโดยมีผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
เป็นผู้น าในการบริหารจัดการโครงการ โดยมีแนวทางไว้ว่าในอนาคตจะท าการขอใบรับรองมาตรฐาน  GAP 
ให้กับแปลงผักของกลุ่ม ซึ่งกลุ่มอาจจะต้องมีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และขยายตลาด โดยเน้นกลุ่มผู้บริโภค 
ที่เป็นกลุ่มรักสุขภาพมากข้ึน 

8) ข้อเสนอแนะจากการประเมินผลต่อโครงการของชุมชน ทางหน่วยงานจากภาครัฐ 
ควรเข้ามาส่งเสริมทางด้านองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรมากขึ้น เพราะการปรับเปลี่ยนจากเกษตรแบบเคมี 
มาเป็นเกษตรแบบปลอดภัย อาจจะต้องมีองค์ความรู้ใหม่ๆ มาให้เกษตรกรได้ปรับใช้ รวมทั้งการสนับสนุน 
ด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญผลักดันให้ผักปลอดภัยเป็นที่รู้จักและขยายอย่าง
กว้างขวางมากยิ่งขึ้น 
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โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
ต าบลตะกรบ  อ าเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน เครือข่าย ศพก. อ าเภอไชยา 
(ด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์) 

1) สภาพปัญหาในชุมชน พ้ืนที่ส่วนใหญ่ท าการเกษตรโดยพืชเศรษฐกิจหลัก ได้แก่ ปาล์มน้ ามัน 
ยางพารา และอาชีพประมง  ปัจจุบันผลผลิตมีราคาตกต่ า รวมทั้ง เกษตรกรยังเน้นการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเดียว 
ท าให้ต้นทุนการผลิตสูงและดินเสื่อมโทรมเร็วขึ้น การผลิตปุ๋ยอินทรีย์เป็นทางเลือกหนึ่งที่เกษตรกรสามารถ  
ลดรายจ่ายด้านปัจจัยการผลิตที่สูงขึ้นและสามารถปรับสภาพดินให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น ส่งผลให้ปาล์ม
น้ ามัน และยางพาราสามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตสูงขึ้นอีกด้วย 

2) แนวคิดในการแก้ไขปัญหา สมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน มีความเห็นว่า โครงการการผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์เป็นแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรในชุมชนให้สามารถลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมรายได้ให้แก่เกษตรกร
ในช่วงราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า แก้ปัญหาดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ปรับสภาพดินให้ดีขึ้น และมุ่งเน้น
ให้เกษตรกรเห็นความส าคัญของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์มากขึ้น 
 
 
 
 
 
 

 
3) เป้าหมายในการด าเนินงาน เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เป็นสมาชิก 

ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ต าบลตะกรบ จ านวน 120 ราย ซึ่งสมาชิกมาจากทั้ง 5 หมู่บ้านของต าบลตะกรบ  
ได้เข้ามาร่วมเรียนรู้เรื่องการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ร่วมกันผลิตปุ๋ยอินทรีย์และน้ าหมักชีวภาพจากวัตถุดิบในชุมชน  
มีเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการกว่า 800 ครัวเรือน ได้ซื้อปุ๋ยอินทรีย์ราคาถูกกว่าท้องตลาด 

4) งบประมาณในการด าเนินงาน 
งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 2,500,000 บาท มีการใช้จ่ายแล้วทั้งหมด แบ่งเป็น 
4.1) ค่าวัสดุอุปกรณ์ จ านวน 1,250,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของวงเงินที่ใช้จ่าย 
4.2) ค่าจ้างแรงงานในชุมชน จ านวน 1,250,000 บาท หรือร้อยละ 50.00 ของวงเงินที่ใช้จ่าย 

5) การบริหารจัดการโครงการของชุมชน ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ต าบลตะกรบ บริหารจัดการ
โครงการต่อในรูปของคณะกรรมการ กลุ่มมีสมาชิก 120 ราย ซึ่งกลุ่มได้ร่วมตัวกันมากว่า 4 ปีแล้ว เกษตรกร 
ที่เข้าร่วมโครงการได้รับการสนับสนุนน้ าหมักชีวภาพจากการผลิตของโครงการ คนละ 50 ลิตร เพ่ือน าไปใช้ 
กับสวนปาล์มน้ ามันหรือยางพารา หรือน าไปเป็นหัวเชื้อในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ของตนเอง สมาชิกกลุ่มได้ซื้อปุ๋ย
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อินทรีย์ในราคาถูกกว่าท้องตลาด (1 บาทต่อกิโลกรัม) ภายหลังได้รับการสนับสนุนจากโครงการ ๙๑๐๑  
ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพ่ือการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ได้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์อย่างต่อเนื่อง  
ในเบื้องต้นคาดว่าจะน าไปจ าหน่ายให้สมาชิก กิโลกรัมละ 3 บาท ส าหรับบุคคลอื่นๆ กิโลกรัมละ 4 บาท  
 
 
 
 
 
 

 
6) ประโยชน์ในด้านต่างๆ การจัดท าโครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ สามารถสร้างรายได้เสริมให้แก่

เกษตรกรในชุมชนที่ได้เข้ามาร่วมกันเรียนรู้และผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ จ านวน 120 ราย โดยเกษตรกรที่ 
เป็นแรงงานโครงการจะมีรายได้เพ่ิมประมาณ 1,500 ถึง 1,840 บาท จากการมาร่วมท างาน 5 ถึง 6 วัน  
เพ่ือน าไปเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้ในช่วงระหว่างรอผลผลิตอาชีพการเกษตรหลักของตนเอง กลุ่มได้ผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ซึ่งในระยะแรกช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน 2560 สามารถสร้างรายได้จากการขายปุ๋ยอินทรีย์  
เฉลี่ย 270,000 บาท ท าให้มีเงินทุนหมุนเวียนส าหรับการด าเนินกิจกรรมต่อๆ ไป จากการรวมกลุ่มเกษตรกร  
ในชุมชนได้ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องต่างๆ ร่วมกัน เช่น การประกอบอาชีพ สภาพปัญหา 
ความต้องการของชุมชน และสร้างความสามัคคีร่วมมือกันภายในชุมชนด้วย 

7) ความยั่งยืนของโครงการ เนื่องจากทางกลุ่มได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง
จากหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด จึงมีวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือส าหรับการผลิต 
ปุ๋ยอินทรีย์ และกลุ่มมีการวางแผนบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์  

8) ข้อเสนอแนะจากการประเมินผลต่อโครงการของชุมชน ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ต าบล 
ตะกรบ เป็นกลุ่มที่มีความเข้มแข็ง สมาชิกทุกรายมีความตั้งใจและช่วยกันผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ควรได้รับการสนับสนุน
การพัฒนาหรือความรู้เพ่ิมเติมในเรื่องการวางแผนด้านการตลาด  ในการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม เพ่ือให้
สามารถสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ควรสนับสนุนงบประมาณส าหรับสร้างโรงเรือนถาวร
เพ่ือให้การท ากิจกรรมได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
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โครงการการก าจัดศัตรูพืช การเพาะพันธุ์พืช การท าปุ๋ยอินทรีย์ 
ชุมชนหัวขวาง (1)  ต าบลหัวขวาง  อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกข้าวบ้านหนองยาง 
(ด้านการจัดการศัตรูพืช) 

1) สภาพปัญหาในชุมชน จากสถานการณ์การปลูกพืชเชิงเดี่ยวของเกษตรกรที่ผ่านมา ประสบปัญหา 
โรคระบาดและปัจจัยการผลิตราคาสูง อีกทั้ งปัญหาด้านสุขภาพซึ่ งพบว่าประชาชนในชุมชนป่วย  
เป็นโรคเบาหวานเพ่ิมขึ้น เพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกข้าวบ้านหนองยาง 
จึงท าการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ สารก าจัดศัตรูพืช(ถ่านไบโอชาร์ และจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง) ซึ่งสามารถแก้ไข
ปัญหาด้านการผลิตพืช และท าการเพาะพันธุ์พืช (ผักเชียงดา) ซึ่งเป็นสมุนไพร มีสรรพคุณช่วยลดระดับน ้าตาล 
ในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวาน 

 

              
 

2) แนวคิดในการแก้ไขปัญหา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกข้าวบ้านหนองยาง ได้มีแนวคิด 
ที่จะด าเนินกิจกรรม เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร ให้มีความเป็นอยู่แบบมีอยู่มีกิน มีสุขภาพที่แข็งแรง 
และแก้ไขปัญหาหนี้สินได้ การปลูกจิตส านึกให้เกษตรกรรักในผืนแผ่นดินและการสร้างรายได้จากการประกอบ
อาชีพการเกษตร โดยการผลิตปุ๋ยอินทรีย์  การผลิตถ่านไบโอชาร์ การผลิตจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง  
และการปลูกผักเชียงดา เพื่อลดต้นทุนการผลิต อีกทั้งท าการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และการสร้างเสริมสุขภาพ
ให้แข็งแรง   
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3) เป้าหมายในการด าเนินงาน โครงการก าจัดศัตรูพืช การเพาะพันธุ์พืช การท าปุ๋ยอินทรีย์  
มีครัวเรือนที่ได้รับผลประโยชน์จ านวน 560 ครัวเรือน จาก 12 หมู่บ้าน ซึ่งเป็นโครงการเพ่ิมศักยภาพหรือ
ประสิทธิภาพของโครงการที่มีอยู่เดิมในชุมชนให้ดีขึ้น (โครงการพัฒนาต่อยอด) โดยพัฒนาต่อยอดจากโครงการ
เกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งได้ด าเนินการมาตั้งแต่ ปี 2559 กิจกรรมการพัฒนาต่อยอดคือการขยายพันธุ์ผักเชียงดา 

4) งบประมาณในการด าเนินงาน 
งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 2,500,000 บาท มีการใช้จ่ายแล้วทั้งหมด แบ่งเป็น 
4.1) ค่าวัสดุอุปกรณ์ จ านวน 999,705 บาท คิดเป็นร้อยละ 40 ของวงเงินที่มีการใช้จ่าย 
4.2) ค่าจ้างแรงงานในชุมชน จ านวน 1,500,295 บาท หรือร้อยละ 60 ของวงเงินที่มีการใช้จ่าย 

5) การบริหารจัดการโครงการของชุมชน โครงการก าจัดศัตรูพืช การเพาะพันธุ์พืช การท าปุ๋ยอินทรีย์ 
เป็นกลุ่มที่เน้นทางด้านการลดต้นทุน การผลิต การส่งเสริมสุขภาพ และสภาพแวดล้อมเป็นส าคัญ โครงการนี้
จึงมุ่ งให้สมาชิกสามารถแก้ไขปัญหา ด้านการผลิต ลดต้นทุนการผลิตโดยใช้ปุ๋ย อินทรีย์ที่ผลิตเอง  
ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ไม่ใช้สารเคมีก าจัดโรคและศัตรูพืช ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกร  
ท าการผลิตพืชที่มีต้นทุนการผลิตที่ลดลง ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพปลอดภัย อีกทั้งส่งผลให้สุขภาพแข็งแรง 
และสภาพแวดล้อมน่าอยู่ ส่วนวิธีการขายผลผลิตให้เน้น กลยุทธ์ ให้เกษตรกรขายเองเพ่ือเป็นการสร้างรายได้
แก่สมาชิก นอกจากนี้ยังมีการบริหารในลักษณะการบริหารจัดการแบบกลุ่ม การขายผลผลิตของกลุ่มด้วย  

6) ประโยชน์ในด้านต่างๆ โครงการก าจัดศัตรูพืช การเพาะพันธุ์พืช การท าปุ๋ยอินทรีย์ สามารถ
สร้างรายได้เสริมให้แก่เกษตรกรในชุมชนที่ได้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 560 ราย โดยเกษตรกรที่มาเป็นแรงงาน
โครงการจะมีรายได้ เพ่ือน าไปเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้ในช่วงระหว่างรอผลผลิตจากอาชีพการเกษตรหลัก 
ของตนเอง และน าจุลินทรีย์ที่ได้จากการผลิตไปใช้ในการก าจัดศัตรูพืช การเพาะพันธุ์พืช การท าปุ๋ยอินทรีย์  
ใช้ในการผลิต 

7) ความยั่งยืนของโครงการ เนื่องจากกลุ่มจะมีการจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ท าให้กลุ่ม 
มีความเข้มแข็งมากขึ้น รวมถึงผู้น ากลุ่ม มีความรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการเกษตร เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่  
มีความตั้งใจ เชื่อมั่นศรัทธาในการช่วยเหลือพัฒนากลุ่มเกษตรกร มีการวางแผนและบริหารจัดการที่ดี รวมถึง
การมีส่วนร่วมของเกษตรกร จึงท าให้เกิดความยั่งยืนของกลุ่ม 

8) ข้อเสนอแนะจากการประเมินผลต่อโครงการของชุมชน โครงการก าจัดศัตรูพืช การเพาะพันธุ์พืช 
การท าปุ๋ยอินทรีย์ ควรได้รับการพัฒนาหรือความรู้เพ่ิมเติม ในเรื่องโรงเรือนผลิตและแปรรูปผักเชียงดา 
การวางแผนด้านการตลาดในการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม เพ่ือให้สามารถสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มได้ต่อเนื่อง 
ทั้งจากกลุ่มลูกค้าในท้องถิ่น นักท่องเที่ยว และผ่านสื่อออนไลน์ นอกจากนี้ ควรมีการพัฒนาให้เกิดเป็นศูนย์เรียนรู้
หรือแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชนด้วย 
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โครงการเกษตรผสมผสานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ชุมชนต าบลชายนา หมู่ 26 อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

(ด้านฟาร์มชุมชน) 

1) สภาพปัญหาชุมชน บ้านชายนา หมู่ที่ 26 ต าบลชายนา อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เป็นพ้ืนที่ที่มีเกษตรกรผู้นับถือศาสนาอิสลามเป็นจ านวนมาก เกษตรกรส่วนมากท าการเกษตร คือ ปลูกข้าว 
ร่วมกับเลี้ยงปศุสัตว์และประมงไปด้วย เช่น วัว แพะและปลา เป็นต้น และเนื่องด้วยหลักศาสนาคนในชุมชน 
จ าเป็นต้องบริโภคอาหารที่ได้มาตรฐานตามหลักฮาลาล จึงท าให้เกษตรกรต้องท าการปลูกพืชเพ่ือน าไปเลี้ยงสัตว์ 
ไปจนถึงกรรมวิธีการขาย การหาตลาดฮาลาลเอง ด้วยข้อจ ากัดต่างๆ เหล่านี้ จึงท าให้เกษตรกรมีต้นทุนการผลิต
สูงขึ้น และหาวิธีแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

 
 
 
 
 
 
 

2) แนวคิดในการแก้ปัญหา เกษตรกรที่เป็นผู้น าทางศาสนาจึงมีแนวคิดริเริ่มที่จะพัฒนาอาชีพ
เกษตรกรและการท าปศุสัตว์ ผนวกเข้าด้วยกันในลักษณะของฟาร์ม โดยมีการผลิตที่เป็นระบบมากขึ้น เช่น 
การปลูกหญ้าเพ่ือเลี้ยงวัวและแพะ น าเศษพืชหรืออาหารไปเลี้ยงปลา และน ามูลสัตว์ไปปรับปรุงบ ารุงดินหรือ
ท าเป็นปุ๋ยอินทรีย์ให้กับพืชผัก เป็นต้น เพ่ือเพ่ิมประสทธิภาพทางการผลิตและเป็นการลดต้นทุนการผลิต  

3) เป้าหมายในการด าเนินงาน 
3.1) สมาชิกกลุ่มฟาร์มชุมชนต าบลชายนา จ านวน 30 ราย 
3.2) พ้ืนที่การท าฟาร์มชุมชน จ านวน 20 ไร่ 

4) งบประมาณในการด าเนินงาน 
4.1) งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจ านวน 722,500 บาท มีการ เบิกจ่ายแล้วทั้งหมด 

แบ่งค่าใช้จ่ายเป็น  
(1) ค่าวัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่ได้รับการสนับสนุน จ านวน 404,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 

55.99 ของงบประมาณท่ีได้รับ 
(2) ค่าจ้างแรงงานในชุมชน จ านวน 16 วัน วันละ 10 คน คนละ 300 บาท รวม 318,000 บาท 

คิดเป็นร้อยละ 44.01 ของงบประมาณท่ีได้รับ 
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4.2) แหล่งที่มาของวัสดุอุปกรณ์ ร้อยละ 50 ซื้อจากภายในชุมชน/ต าบล ได้แก่ อาหารแพะเนื้อ 
หญ้าแห้ง ท่อนหญ้าพันธุ์แพงโกล่า และปุ๋ย เป็นต้น และร้อยละ 50 มาจากภายนอกชุมชน/ต าบล แต่อยู่ภายใน
อ าเภอ/จังหวัด ได้แก่ แพะ พันธ์ปลา พันธุ์มะพร้าวน้ าหอม เครื่องตัดหญ้า และเครื่องย่อยก่ิงไม้ เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 

 
5) การบริหารจัดการโครงการของชุมชน กลุ่มเกษตรผสมผสาน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ต าบลชายนา มีการบริหารจัดการกลุ่มโดยการแบ่งพ้ืนที่การท าฟาร์มชุมชนออกเป็นส่วนๆ ทั้งด้านการผลิตพืช 
ด้านปศุสัตว์และประมง แล้วให้เกษตรกรที่เป็นแรงงานในชุมชนผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันท างานด้านต่างๆ 
ตามความถนัดของแรงงานแต่ละคนภายในโครงการ และตามจ านวนวันที่ระบุไว้ในแผน ในการจัดเก็บหรือ 
ขายผลผลิตจะน าก าไรทั้งหมดไว้เป็นกองกลางของกลุ่ม เพ่ือน าไปต่อยอดการจัดท าโครงการ ส่วนที่เหลือ  
น ามาแบ่งเป็นปันผลให้กับสมาชิกในกลุ่ม 

6) ประโยชน์ทางด้านต่าง ๆ 
6.1) ด้านสังคม 

(1) ชุมชนมีการท างานเป็นกลุ่ม สมาชิกมีส่วนร่วมรู้จักการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 
เกิดความเข้มแข็งและความสามัคคีในชุมชน 

(2) เกิดการจ้างแรงงานในชุมชนท าให้คนในชุมชนมีงานท า 
(3) ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
(4) เกิดกิจกรรมที่ท าให้คนในชุมชนที่อยู่รวมกันทั้ง 2 ศาสนา ได้มีกิจกรรมร่วมกันมากยิ่งขึ้น 

6.2) ด้านเศรษฐกิจ 
(1) สมาชิกและกลุ่มเกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการขายผลผลิตที่มีในโครงการ 

ทั้งแพะเนื้อ ปลา และพืชผักต่าง ๆ 
(2) ได้ค่าแรงจากการมาเป็นแรงงานโครงการ ท าให้มีรายได้เพ่ิมประมาณ 3,000 บาท 

จากการมาร่วมท างาน 10 วัน เพ่ือน าไปเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 
(3) ท าให้เกษตรกรมีแหล่งวัตถุดิบในการประกอบอาหารในชุมชนเพ่ิมมากข้ึน 
(4) มูลค่าของผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ที่เกิดประโยชน์จากโครงการโดยตรง กลุ่มได้แพะเนื้อ 

จ านวน 45 ตัว ราคาเฉลี่ยตัวละ 4,200 บาท/ตัว รวมมูลค่า 189,000 บาท โดยเบื้องต้นเป็นกลุ่มลูกค้าฮาลาล
ที่มีอยู่ในประเทศ 
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6.3) ด้านสิ่งแวดล้อม 
กลุ่มเกษตรผสมผสานต าบลชายนา ได้น าเศษพืชผัก มาใช้เป็นอาหารสัตว์และปุ๋ย 

โดยน าหญ้าพันธุ์แพงโกลา หญ้าแห้ง และเศษผักต่าง ๆ มาย่อยผ่านเครื่องย่อยกิ่งไม้ แล้วน าไปหมักในถั งหมัก
เพ่ือน าไปเป็นอาหารสัตว์และใช้เป็นปุ๋ย ส าหรับมูลสัตว์กลุ่มน าไปตากแห้งเพื่อน าไปท าเป็นปุ๋ยคอกต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

7) ความย่ังยืนของโครงการ 
7.1) วางแผนในการบริหารจัดการเงินที่ได้จากโครงการในรอบแรกไปต่อยอดในการซื้อ 

พ่อพันธุ์และแม่พันธุ์แพะ ในการผลิตลูกแพะเนื้อ เพ่ือเลี้ยงน าไปขาย และขายพันธุ์ลูกแพะให้กับเกษตรกร 
กลุ่มอ่ืนๆ ต่อไป เนื่องจากแพะสามารถให้ลูกได้ปีละ 1 – 2 รอบ รอบละประมาณ 5 ตัว 

7.2) พัฒนาต่อยอดทางด้านประมงและปศุสัตว์อ่ืน ๆ โดยการเลี้ยงปลาในบ่อ ซื้อพันธุ์ไก่ไข่ 
มาเลี้ยงเพิ่ม เพ่ือเพ่ิมผลผลิตให้กับกลุ่ม 

7.3) มีการหาตลาดฮาลาลเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะตลาดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และจีน 
ซึ่งเป็นตลาดฮาลาลที่ใหญ่และมีความส าคัญในภูมิภาคเนื่องจากมีมูลค่าทางผลิตภัณฑ์ที่สูง โดยทางกลุ่ม 
อยู่ระหว่างการด าเนินการขอใบรับรองอาหารฮาลาลจากคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและ
พัฒนากรรมวิธีการผลิตและบรรจุภัณฑ์ต่อไป 

7.4 มีกองทุนหมุนเวียนด าเนินการบริหารงานโดยกลุ่มและมีการจัดท าบุญชีอย่างชัดเจน 

8) ข้อเสนอแนะจากการประเมินผลต่อโครงการของชุมชน 
8.1) ระยะเวลาในการเตรียมการน้อย จึงท าให้เกิดปัญหาในการวางแผนเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณต่างๆ ท าให้กลุ่มต้องออกเงินส่วนตัวไปจ านวนหนึ่ง จึงควรให้ระยะเวลาในการเตรียมความพร้อม 
เพ่ือให้กลุ่มมีเวลาในการคิดหาข้อมูล และจัดท ารายละเอียดได้อย่างรอบคอบ 

8.2) ควรมีเจ้าหน้าที่มาแนะน าการด าเนินงานให้ครบวงจรในด้านการผลิต การตลาด และ
พัฒนาต่อยอดทางด้านผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานและมีการรับรองทั้ง มาตราฐาน อย. และ ฮาลาล 
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โครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านร้องตอง 
ชุมชนบ้านร้องตองต าบลร้องตอง อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 

กลุ่มวิสาหกิจแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านร้องตอง 
(ด้านการผลิตอาหาร การแปรรูปผลผลิต และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร) 

1) สภาพปัญหาในชุมชน จากสถานการณ์การจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตรที่ผ่านมา ประสบปัญหา 
ไม่มีตลาดรองรับ สืบเนื่องจากเกษตรกรในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท านา ท าไร่ ปลู กผักสวนครัว 
พืชสมุนไพร ปศุสัตว์และประมงในครัวเรือนของตนเอง จึงท าให้ผลผลิตออกมามากกว่าความต้องการของตลาด 
จึงเกิดปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า ดังนั้น เพ่ือแก้ปัญหาเรื่องไม่มีตลาดรองรับผลผลิต  
ทางการเกษตรที่ปลอดภัย ทางกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านร้องตองจึงน าผลผลิต 
ทางการเกษตรของเกษตรกรในชุมชนแปรรูปเป็นอาหารต่างๆ ส าหรับจ าหน่ายภายในชุมชน เพ่ือสร้างแหล่งผลิต
อาหารที่ปลอดภัยและแก้ปัญหาด้านการตลาดให้แก่เกษตรกรในชุมชน 
 
 
 
 
 
 

2) แนวคิดในการแก้ไขปัญหา กลุ่มวิสาหกิจแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านร้องตอง 
ได้มีแนวคิดที่จะด าเนินกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมอาชีพการเกษตรแบบครบวงจรในชุมชน โดยการส่งเสริมการผลิต 
ผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัย และเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรด้วยการน ามาแปรรูป เป็นอาหารต่างๆ 
เช่น ไส้อ่ัวสมุนไพร กบทอดสมุนไพร ลาบไก่พ้ืนเมือง แค็ปหมูหรือปลาดุก แกงข้าวคั่วหอยขม ข้าวต้มมัดกะทิ 
และอาหารพ้ืนเมืองภาคเหนืออีกหลากหลายเมนู 
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3) เป้าหมายในการด าเนินงาน สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านร้องตอง 
จ านวน 104 ราย ได้ส่งเสริมการผลิตผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัย และเกษตรกรในชุมชนบ้านร้องตอง
กว่า 180 ครัวเรือนได้น าผลิตผลทางการเกษตรในครัวเรือนของตนเองมาจ าหน่ายให้กับทางกลุ่ม 
เพ่ือน ามาแปรรูปเป็นอาหารส าหรับจ าหน่ายในชุมชน และงานต่าง ๆ 

4) งบประมาณในการด าเนินงาน 
งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 711,050 บาท มีการใช้จ่ายแล้วทั้งหมด แบ่งเป็น 
4.1) ค่าวัสดุอุปกรณ์ จ านวน 354,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.81 ของวงเงินทีใ่ช้จ่าย 
4.2) ค่าจ้างแรงงานในชุมชน จ านวน 356,850 บาท หรือร้อยละ 50.19 ของวงเงินที่ใช้จ่าย 

 
 
 
 
 

 
 

5) การบริหารจัดการโครงการของชุมชน กลุ่มวิสาหกิจแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านร้องตอง
บริหารจัดการโครงการต่อในรูปของคณะกรรมการกลุ่มมีสมาชิก 10 ราย ซึ่งกลุ่มได้ร่วมตัวกันแปรรูปผลผลิต 
ทางการเกษตรตั้งแต่ปี 2559 รวมทั้งได้รับการสนับสนุนจากชุมชนบ้านร้องตอง ซึ่งภายหลังได้รับการสนับสนุน 
จากโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพ่ือการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน จึงรวมกลุ่มกัน 
เพ่ือจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน และขยายพ้ืนที่ร้านค้าของกลุ่ มเพ่ิมขึ้น เพ่ือให้สามารถแปรรูปและ 
ถนอมอาหารให้หลากหลายมากขึ้น ในเบื้องต้นมีการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรในชุมชน อาทิ ไก่บ้าน กบ ปลานิล 
ปลาดุก ผลไม้ ผักพ้ืนบ้าน ผักสวนครัว และพืชสมุนไพรต่าง ๆ เพ่ือน าไปประกอบอาหารส าหรับจ าหน่ายในชุมชน 
หน่วยงานราชการ ตลาดในจังหวัด และออกร้านตามงานต่างๆ ของอ าเภอและจังหวัด นอกจากนี้  ยังได้รับ 
การสนับสนุนโรงเรือนชั่วคราวจากทางชุมชนบ้านร้องตอง ส าหรับด าเนินงานแปรรูปผลผลิต โดยมีหน้าร้าน  
เพ่ือจ าหน่ายอาหารและผลผลิตทางการเกษตรอีกช่องทางหนึ่ง และกลุ่มได้เริ่มท าการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ได้แก ่Facebook และ Line ด้วย 
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6) ประโยชน์ในด้านต่างๆ การจัดท าโครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านร้องตอง สามารถ
สร้างรายได้เสริมให้แก่ เกษตรกรในชุมชนที่ได้ เข้ามาร่วมกลุ่ม และจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร 
ให้กับทางกลุ่ม จ านวน 104 ราย โดยเกษตรกรที่มาเป็นแรงงานโครงการจะมีรายได้เพ่ิมประมาณ 2,400 ถึง 
3,600 บาท จากการมาร่วมท างาน 8 ถึง 12 วัน เพ่ือน าไปเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้ในช่วงระหว่างรอ
ผลผลิตจากอาชีพการเกษตรหลักของตนเอง นอกจากนี้ ยังเกิดอาหารเมนูใหม่ๆ ที่หาทานได้เฉพาะบ้านร้องตอง 
เช่น ผัดเผ็ดกบทอด ไส้อ่ัวสมุนไพรไร้มัน แกงข้าวคั่วหอยขมและเมนูของหวานอีกมากมาย โดยได้สร้างร้านค้า
ภายในชุมชน ซึ่งระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม 2560 กลุ่มสามารถสร้างรายได้จากการขายอาหารเฉลี่ย
อยู่ที่ประมาณ 60,000 ถึง 90,000 บาทต่อเดือน และท าให้มีเงินทุนหมุนเวียนจากรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย
ส าหรับการด าเนินกิจกรรมต่อๆ ไป ในเบื้องต้นประมาณ 50,000 บาทต่อเดือน  

นอกจากนี้ ยังสร้างอาชีพทางเลือกใหม่ ลดปัญหาการว่างงานในชุมชน และการพัฒนา
คุณภาพร้านค้าเพ่ือน าไปสู่แหล่งอาหารปลอดภัยในชุมชน รวมทั้งสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เช่น ไส้อ่ัวสมุนไพร 
(สูตรมันน้อยไม่ใส่ผงชูรส) ไส้อ่ัวเห็ด หมูทุบมะแขว่น ย ามะเขือขื่น ย าเตา ผัดเผ็ดกบทอด เป็นต้น จากการ
รวมกลุ่มเกษตรกรในชุมชนได้ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องต่างๆ ร่วมกัน เช่น การประกอบอาชีพ 
สภาพปัญหาช่องทางการจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร และสร้างความสามัคคีร่วมมือกันภายในชุมชนด้วย 

7) ความยั่งยืนของโครงการ เนื่องจากกลุ่มได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง  
เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และได้รับการสนับสนุนจากโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ฯ ให้มีวัสดุอุปกรณ์ 
และเครื่องมือส าหรับการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร กลุ่มมีการวางแผนและบริหารจัดการการใช้ประโยชน์
และเห็นว่าจะสามารถรับซื้อผลผลิตการเกษตรในชุมชนเพ่ือแปรรูปและถนอมอาหารออกมาจ าหน่าย  
สร้างรายได้เสริมให้กลุ่มและเครือข่ายได้ตลอดทั้งปี เพ่ิมขึ้นจากเดิมที่ซื้อผลผลิตจากนอกชุมชน ซึ่งมีต้นทุนสูงกว่า
ผลผลิตในชุมชน และการจ าหน่ายอาหารให้กับลูกค้าทั่วไป เท่านั้น 

8) ข้อเสนอแนะจากการประเมินผลต่อโครงการของชุมชน กลุ่มวิสาหกิจแปรรูปผลผลิต 
ทางการเกษตรบ้านร้องตอง ควรได้รับการพัฒนาหรือความรู้ เพ่ิมเติมในเรื่องการพัฒนาการแปรรูปและ 
ถนอมอาหารให้หลากหลายเพ่ิมขึ้น รวมทั้งสร้างป้ายหน้าร้านและโลโก้สินค้า ส าหรับอาหารที่เป็นเมนูพิเศษ  
หรือเมนูหลักของทางร้าน เพ่ือให้สินค้าเป็นที่รู้จักจดจ าช่วยสร้างลูกค้ากลุ่มใหม่ ๆ และสามารถสร้างรายได้ 
ให้แก่กลุ่มได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งจากกลุ่มลูกค้าในท้องถิ่น หน่วยงานราชการ นักท่องเที่ยว และผ่านสื่อออนไลน์  
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โครงการส่งเสริมการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตน้ าผึ้ง 
ชุมชนบ้านน้ าปั้ว  ต าบลน้ าปั้ว  อ าเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาการเลี้ยงผึ้งน้ าปั้ว 
(ด้านปศุสัตว์) 

1) สภาพปัญหาในชุมชน จากสถานการณ์การจ าหน่ายน้ าผึ้งของเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งที่ผ่านมา 
ประสบปัญหาเกี่ยวกับด้านการตลาด สืบเนื่องจากเกษตรกรมีความสนใจเลี้ยงผึ้งมากขึ้น จึงท าให้ผลผลิต
ออกมามากกว่าความต้องการของตลาด จึงเกิดปัญหาราคาน้ าผึ้งตกต่ า ดังนั้นเพ่ือแก้ปัญหาเรื่องของความ 
ไม่แน่นอนของตลาดทางกลุ่มพัฒนาการเลี้ยงผึ้ง จึงน าผลผลิตน้ าผึ้งมาแปรรูปเป็นผลิ ตภัณฑ์ต่างๆ เพ่ือ
แก้ปัญหาด้านการตลาดจากน้ าผึ้งล้นตลาดที่ท าให้ราคาตกต่ า 

 

 

 

 

 

2) แนวคิดในการแก้ไขปัญหา กลุ่มพัฒนาการเลี้ยงผึ้งชุมชนน้ าปั้ว ได้มีแนวคิดที่จะด าเนิน
กิจกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้ง โดยการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิต และเพ่ิมมูลค่า
ผลผลิตน้ าผึ้งด้วยการน ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น สบู่อาบน้ า เจลอาบน้ า น้ าสมุนไพร ที่มีส่วนผสม
จากน้ าผึ้ง น้ าผึ้งบรรจุขวดขนาดต่างๆ และของช าร่วย เป็นต้น 

 

 

 

 

 

3) เป้าหมายในการด าเนินงาน สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาการเลี้ยงผึ้งน้ าปั้ว จ านวน 
30 ราย ได้พัฒนาการเลี้ยงผึ้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกษตรกรในชุมชนบ้านน้ าปั้วกว่า 200 ครัวเรือน  
จาก 4 หมู่บ้าน ได้เข้ามาร่วมเรียนรู้เรื่องการเลี้ยงผึ้ง และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากน้ าผึ้ง 
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4) งบประมาณในการด าเนินงาน 

  งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 800,000 บาท มีการใช้จ่ายแล้วทั้งหมด แบ่งเป็น 
4.1) ค่าวัสดุอุปกรณ์ จ านวน 399,840 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.98 ของวงเงินที่ใช้จ่าย 
4.2) ค่าจ้างแรงงานในชุมชน จ านวน 400,160 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.02 ของวงเงินที่ใช้จ่าย 

5) การบริหารจัดการโครงการของชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาการเลี้ยงผึ้งน้ าปั้วบริหาร
จัดการโครงการต่อในรูปของคณะกรรมการกลุ่ม มีสมาชิก 30 ราย ซึ่งกลุ่มได้ร่วมตัวกันมากว่า 6 ปีแล้ว 
รวมทั้ง ได้รับการส่งเสริมในรูปแบบแปลงใหญ่มีการรวบรวมผลผลิตน้ าผึ้งจากสมาชิกส่งไปจ าหน่ายให้ลูกค้า
หรือบริษัทต่างๆ ภายในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งภายหลังได้รับการสนับสนุนจากโครงการ ๙๑๐๑ 
ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพ่ือการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน  ได้มีพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
เกิดข้ึน ในเบื้องต้นมีการน าไปจ าหน่ายในชุมชนและออกร้านตามงานต่างๆ ของอ าเภอและจังหวัด นอกจากนี้ 
ได้รับการสนับสนุนพ้ืนที่จากทางองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าปั้วให้มีหน้าร้านเพ่ือจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 
อีกช่องทางหนึ่ง และกลุ่มก าลังริเริ่มท าการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ผ่าน Facebook และ Instagram ด้วย 

 

 

 

 

 

6) ประโยชน์ในด้านต่างๆ การจัดท าโครงการส่งเสริมการลดต้นทุนและเพ่ิมผลผลิตน้ าผึ้งของ
ชุมชนบ้านน้ าปั้ว สามารถสร้างรายได้เสริมให้แก่เกษตรกรในชุมชนที่ได้เข้ามาร่วมกับเรียนรู้และผลิตผลิตภัณฑ์
ต่างๆ จ านวน 167 ราย โดยเกษตรกรที่มาเป็นแรงงานโครงการจะมีรายได้เพ่ิมประมาณ 1,500 ถึง 2,500 
บาท จากการมาร่วมท างาน 5 ถึง 8 วัน เพ่ือน าไปเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้ในช่วงระหว่างรอผลผลิตอาชีพ
การเกษตรหลักของตนเอง นอกจากนี้ ยังเกิดผลิตภัณฑ์ของกลุ่มในรูปแบบต่างๆ เพ่ิมขึ้น เช่น สบู่ เจลอาบน้ า 
น้ าสมุนไพร ที่ผสมน้ าผึ้ง น้ าผึ้งบรรจุขวดขนาดต่างๆ และของช าร่วย โดยได้สร้างตราสัญลักษณ์ที่เป็น
เอกลักษณ์ของชุมชน ซึ่งในระยะแรกช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน 2560 กลุ่มสามารถสร้างรายได้จากการ
ขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 15,000 ถึง 20,000 บาทต่อเดือน และท าให้มีเงินทุนหมุนเวียนส าหรับการ
ด าเนินกิจกรรมต่อๆ ไป ในเบื้องต้นประมาณ 30,000 บาท จากรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย 

 นอกจากนี้ ยังสร้างการเรียนรู้ในชุมชนให้เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพเสริมอ่ืนๆ และ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อยอดสร้างมูลค่าเพ่ิม รวมทั้ง จากการรวมกลุ่มเกษตรกรในชุมชนได้ท าให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องต่างๆ ร่วมกัน เช่น การประกอบอาชีพ สภาพปัญหาความต้องการของชุมชน และสร้าง
ความสามัคคีร่วมมือกันภายในชุมชนด้วย 
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7) ความย่ังยืนของโครงการ  เนื่องจากกลุ่มได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ได้เป็น
ทั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรรูปแบบแปลงใหญ่ และได้รับการสนับสนุนจากโครงการ ๙๑๐๑ 
ตามรอยเท้าพ่อ ฯ ให้มีวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือส าหรับการแปรรูปผลผลิตจากน้ าผึ้ง กลุ่มมีการวางแผนและ
บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ และเห็นว่าจะสามารถจัดท าผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากน้ าผึ้งออกมาจ าหน่ายสร้าง
รายได้เสริมให้กลุ่มได้ตลอดทั้งปี เพ่ิมขึ้นจากเดิมที่มีเพียงการรวบรวมน้ าผึ้งจ าหน่ายให้กับลูกค้าหรือบริษัท
ต่างๆ เท่านั้น 

8) ข้อเสนอแนะจากการประเมินผลต่อโครงการของชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาการ 
เลี้ยงผึ้งน้ าปั้ว ควรได้รับการพัฒนาหรือความรู้เพ่ิมเติมในเรื่องการวางแผนด้านการตลาดในการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
ของกลุ่ม เพ่ือให้สามารถสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งจากกลุ่มลูกค้าในท้องถิ่น นักท่องเที่ยว และ
ผ่านสื่อออนไลน์ นอกจากนี้ ควรมีการพัฒนาให้เกิดเป็นศูนย์เรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ด้านการเลี้ยงผึ้งของชุมชนด้วย 
 

โครงการเลี้ยงกุ้งชีวภาพปลอดสารเคมี 
ชุมชนไม้ขาว 2 ต าบลไม้ขาว อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 

กลุ่มสมาชิกในชุมชน (กลุ่มประมง) 
(ด้านประมง) 

1) สภาพปัญหาในชุมชน ด้วยสภาพบริบทของพ้ืนที่ หมู่ที่ 5 บ้านท่าฉัตร ต.ไม้ขาว อ.ถลาง  
จ.ภูเก็ต มีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านชีวภาพเหมาะแก่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเพ่ือผลิตอาหารทะเลที่มีคุณภาพ
ทดแทนวงจรทางธรรมชาติ จึงส่งผลให้เกษตรกรในชุมชนไม้ขาว 2 มีอาชีพหลักคือ การท าบ่อเพาะเลี้ยงกุ้ง  
แตเ่นื่องจากการเลี้ยงกุ้งแบบเดิมจะมุ่งพัฒนาให้ความส าคัญกับปริมาณผลผลิตมากกว่าคุณภาพของสิ่งแวดล้อม
ที่ดี  ส่ งผลให้ระยะหลังเกษตรกรเริ่มประสบปัญหาการเลี้ ยงที่ ไม่ค่อยได้ผล หนี้สินเ พ่ิมขึ้น ดังนั้น  
เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว เกษตรกรในชุมชนไม้ขาว 2 จึงได้หันมาเลี้ยงกุ้งชีวภาพปลอดสารพิษทดแทน 
การเลี้ยงกุ้งแบบเดิม 

2) แนวคิดในการแก้ไขปัญหา เนื่องจากเกษตรกรในชุมชนไม้ขาว 2 ประสบปัญหา 
การเพาะเลี้ยงกุ้งที่ไม่ค่อยได้ผล หนี้สินเพ่ิมขึ้นจากการเพาะเลี้ยงกุ้งแบบเดิม เพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว เกษตรกร
ในชุมชนไม้ขาว 2 จึงได้มีการก่อตั้งกลุ่มสมาชิกในชุมชน (กลุ่มประมง) ขึ้น เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการท าบ่อ
เพาะเลี้ยงกุ้งชีวภาพปลอดสารพิษเพ่ือน าไปสู่ระบบการเลี้ยงแบบยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่มีการใช้
ยาปฎิชีวนะ เลิกใช้สารเคมี ลดต้นทุนการเพาะเลี้ยงสามารถเพ่ิมผลผลิตต่อหน่วยให้สูงขึ้น และระบบนี้ยังเป็น
การลดความเสี่ยงของโรคระบาดจากแหล่งน้ าภายนอกได้ 
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3) เป้าหมายในการด าเนินงาน กลุ่มสมาชิกในชุมชน (กลุ่มประมง) เลี้ยงกุ้งชีวภาพปลอดสารเคมี 

จ านวน 200 ราย สามารถเพาะเลี้ยงกุ้งที่มีคุณภาพและปลอดภัย สามารถสร้างอาชี พและสร้างรายได้ 
อย่างมั่นคง เข้มแข็งและยั่งยืนถาวร สมาชิกกลุ่มพออยู่ พอกิน พอใช้ สามารถพึงพาตนเองได้ 

4) งบประมาณในการด าเนินงาน 
งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 1,055,825 บาท มีการใช้จ่ายแล้วทั้งหมด แบ่งเป็น 
4.1) ค่าวัสดุอุปกรณ์ จ านวน 619,965 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.72 ของวงเงินที่ใช้จ่าย 
4.2) ค่าจ้างแรงงานในชุมชน จ านวน 435,860 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.28 ของวงเงินที่ใช้จ่าย 

5) การบริหารจัดการโครงการของชุมชน กลุ่มสมาชิกในชุมชน (กลุ่มประมง) ได้ด าเนินการ
จัดท าโครงการเลี้ ยงกุ้ งชีวภาพปลอดสารเคมี ภายหลังได้ รับการสนับสนุนจากโครงการ ๙๑๐๑  
ตามรอยเท้าพ่อฯ โดยมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ 127 ราย มีการวางแผนการบริหารจัดการโดยการส่งเสริม  
ให้ชาวบ้านเพาะเลี้ยงกุ้งชีวภาพปลอดสารเคมี โดยจะจ าหน่ายกุ้งเป็นอาหารทะเลสด และน าก าไรที่ได้รับจาก
จ าหน่ายกุ้งมาเป็นเงินทุนในการต่อยอดขยายโครงการต่อไป เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่มมีรายได้เพ่ิมขึ้นและท า
ประมงโดยที่ไม่ท าลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีขั้นตอนการจัดการของเสียจากบ่อ เพ่ือน าไปสู่ระบบ 
การเลี้ยงแบบยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

6) ประโยชน์ในด้านต่างๆ การจัดท าโครงการเลี้ยงกุ้งชีวภาพปลอดสารเคมี สามารถสร้างรายได้
ให้แก่เกษตรกรในชุมชนที่ได้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 127 ราย โดยเกษตรกรที่มาเป็นแรงงานโครงการ 
จะมีรายได้เพ่ิมประมาณ 2,170 - 6,200 บาท จากการมาร่วมท างาน 7-20 วัน เพ่ือน าไปเป็นค่าใช้จ่าย 
ในครัวเรือนได้ทั้งยังส่งผลให้มีกุ้งที่สะอาด ปลอดภัยเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค นอกจากนี้  
ยังสร้างการเรียนรู้ในชุมชนให้เห็นแนวทางในการเลี้ยงกุ้งชีวภาพปลอดสารเคมี จากการรวมกลุ่มเกษตรกร  
ในชุมชนได้  ท าให้ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องต่างๆ ร่วมกันและสร้างความสามัคคีร่วมมือกัน  
ภายในชุมชนด้วย 

7) ความยั่งยืนของโครงการ เนื่องจากกลุ่มสมาชิกในชุมชน (กลุ่มประมง) ได้รับการส่งเสริม 
การสนับสนุนจากโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อฯ ส่งผลให้มีวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือการเพาะเลี้ยงกุ้ง
ชีวภาพปลอดสารเคมีเพ่ือเป็นการน าร่องให้กับชาวบ้าน กลุ่มจึงมีการวางแผนบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ 
โดยจะขยายโครงการเลี้ยงกุ้งเพ่ือเป็นแม่พันธุ์เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่สมาชิกกลุ่ม  อีกทั้งกลุ่มยังมีผู้เชี่ยวชาญ 
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ที่มีประสบการมากกว่า 20 ปี ในการทดลองเพาะเลี้ยงกุ้งชีวภาพปลอดสารเคมีที่ พร้อมถ่ายทอดความรู้ 
ให้แก่สมาชิกเพ่ือพัฒนาต่อยอดโครงการต่อไป 

8) ข้อเสนอแนะจากการประเมินผลต่อโครงการของชุมชน กลุ่มสมาชิกในชุมชน (กลุ่มประมง) 
เลี้ยงกุ้งชีวภาพปลอดสารเคมีก่อตั้งขึ้นในระยะเวลากระชั้นชิด ส่งผลให้ การเตรียมการจัดท าโครงการ 
เป็นไปอย่างเร่งด่วน ท าให้กลุ่มยังไม่มีการวางแผนการตลาด โดยปัจจุบันจะจ าหน่ายกุ้งเป็นอาหารทะเลสด 
ให้แก่โรงแรมต่างๆ ในจังหวัดภู เก็ต ฉะนั้นควรส่งเสริมให้ กลุ่มได้รับการพัฒนาหรืออบรมให้ความรู้ 
เพ่ิมเติมในเรื่องของการวางแผนด้านการตลาดเพ่ือสามารถรองรับผลผลิตกุ้งสด และแม่พันธุ์กุ้งในอนาคต 

 

โครงการการผลิตมูลไส้เดือนเพื่อใช้ในระดับครัวเรือน 
ตามวิถีเกษตรอินทรีย์และต่อยอดเพื่อความยั่งยืน 

อ าเภอบางระจัน  จังหวัดสิงห์บุรี 
(ด้านการปรับปรุงบ ารุงดิน) 

1) สภาพปัญหาในชุมชนอาชีพการท าการเกษตรถือเป็นอาชีพหลักของชุมชน และการพัฒนา
ด้านการเกษตรของเกษตรกรนั้น มุ่งเน้นไปที่การเพ่ิมปริมาณผลผลิต โดยการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีเป็นส าคัญ 
ท าให้ต้นทุนการผลิตสูง เกษตรกรที่ไม่มีเงินทุนก็ประสบปัญหาภาวะหนี้สินตามมา กลายเป็นปัญหาหลักของ
เกษตรกรในชุมชน อีกทั้งการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีดังกล่าวยังส่งผลเสียโดยตรงต่อระบบนิเวศธรรมชาติ ซึ่งจะ
ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามมา 

2) แนวคิดในการแก้ปัญหา ปัจจุบันเกษตรอินทรีย์เริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้น ผู้บริโภคตระหนักถึง
ความส าคัญของการบริโภคอาหารปลอดภัย ปราศจากสารเคมี และการประชาสัมพันธ์สนับสนุนจากทั้งทาง
ภาครัฐและเอกชน ท าให้กลุ่มเกษตรกรที่มีใจรักอินทรีย์มีความเข้มแข็งและขยายวงกว้างมากขึ้นเรื่อยๆ 
แต่ก็ไม่อาจพูดได้ว่าการท าเกษตรอินทรีย์นั้นเป็นเรื่องง่าย แล้วอินทรียวัตถุใดบ้างที่จะน ามาช่วยให้พืชสามารถ
เจริญเติบโตเสริมสร้างความแข็งแรงและความทนทานต่อโรคและแมลง โดยไม่ต้องพ่ึงพาสารเคมี 

การผลิตมูลไส้เดือนใช้เองในครัวเรือนจึงเป็นอีกทางออกหนึ่งท าให้ เกษตรกรลดต้นทุนการ
น าเข้าปุ๋ยอินทรีย์จากภายนอก พร้อมทั้งเป็นการก าจัดขยะเศษผักผลไม้ในครัวเรือนและในชุมชน 

มูลไส้เดือนจะมี Micro – organism หรือจุลินทรีย์จ านวนมากที่เกิดจากระบบย่อยภายใน
ไส้เดือน จุลินทรีย์ในมูลไส้เดือนจะค่อยๆ ปลดปล่อยลงดินอย่างช้าๆ โดยการชะล้างของผนังที่เคลือบ 
มูลไส้เดือน ซึ่งดีกว่าการให้แบบให้ดูดซึมครั้งละมากๆ ของปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ตัวอ่ืนมูลไส้เดือนถือเป็น
อินทรียวัตถุเย็น สามารถใส่ให้พืชได้โดยตรงและบ่อยครั้ง โดยไม่ตกค้างหรือเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ 
มูลไส้เดือนยังช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดินและเสริมสร้างความแข็งแรงของพืชในระยะยาว ท าให้ดินโปร่ง
ร่วนซุย ดินมีการระบายน้ าและอากาศได้ดี รากพืชสามารถสร้างเอนไซม์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืชได้เพ่ิมมากขึ้น 

การเลี้ยงไส้เดือนเพ่ือผลิตมูลไส้เดือนนั้น ไม่ใช่เรื่องยากเกินความสามารถ และเมื่อเลี้ยง
ไส้เดือนได้ถูกต้องและดีแล้ว จ านวนไส้เดือนจะเพ่ิมข้ึนร้อยเท่าพันเท่า ท าการผลิตมูลให้เรา 24 ชั่วโมงตลอดวัน 
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การขยายก าลังการผลิตจึงเป็นเรื่องง่ายแม้เริ่มต้นจากจ านวนตัวเพียงเล็กน้อย นอกจากจะผลิตมูลไส้เดือนเพ่ือ
ใช้ในแปลงเกษตรของตนเองแล้ว หากรักษามาตรฐาน ควบคุมคุณภาพและปริมาณของมูลไส้เดือนที่ผลิตได้ 
เกษตรกรยังสามารถน ามาต่อยอดเป็นเชิงพาณิชย์ สร้างเป็นรายได้เสริมภายในครัวเรือนได้อีกด้วย 

3) เป้าหมายในการด าเนินงาน 
3.1) เพ่ือเป็นการส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์ลดต้นทุนเพ่ิมรายได้  และรักษาสิ่งแวดล้อม 

อย่างยั่งยืน 
3.2) เพ่ือเป็นสถานที่พัฒนา อบรม และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้เกษตรกร

และผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการเลี้ยงไส้เดือนเพ่ือการผลิต อินทรียวัตถุปรับปรุงบ ารุงดิน 
3.3) เพ่ือสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในชุมชนในช่วงว่างงานและรอเก็บเก่ียวผลผลิต 

4) ประโยชน์ทางด้านต่าง ๆ 
ประโยชน์ที่เกิดกับกลุ่มสมาชิกในโครงการ : มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตมูลไส้เดือน 

สามารถรักษามาตรฐานการผลิต และต่อยอดเพ่ือสร้างรายได้เสริมให้ครอบครัวและชุมชน  ได้รับมูลไส้เดือน 
ที่ได้จากการท ากิจกรรมร่วมกัน กลับไปทดลองที่แปลงปลูก และน าไปปรับปรุงบ ารุงดินที่เสื่อมสภาพ รวมทั้ง 
มีรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจ าหน่ายมูลไส้เดือนที่เกิดจากการท ากิจกรรมเพาะเลี้ยง  น ามาเป็นเงิน
กองกลาง เพ่ือสานต่อกิจกรรม น ามาซึ่งความยั่งยืนต่อไป 

ประโยชน์ที่เกิดกับกลุ่มเกษตรกรในชุมชนที่สนใจต้องการรับมูลไส้เดือนไปใช้ในแปลงของตน 
: มูลไส้เดือนที่ได้จากกิจกรรมจะถูกจ าหน่ายในราคาต้นทุน เพ่ือส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์ และสามารถเข้า
ดูวิธีการเลี้ยงและผลิตมูลไส้เดือนเพื่อน าไปใช้ในกิจกรรม/พ้ืนที่การเกษตรของตนเองได้ 

ประโยชน์ที่เกิดกับชุมชน : ชุมชนโดยรวมได้รับประโยชน์จากการลดละเลิกการใช้สารเคมี 
ส่งเสริมให้คนหันมาท าเกษตรอินทรีย์ ลดปัญหาขยะ โดยการช่วยก าจัดขยะในชุมชน เช่น เปลือกไข่ เศษผัก 
เศษผลไม้ ต้นกล้วยตัดเครือ และผักตบชวา รวมทั้ง เกิดการจัดจ้างแรงงานในชุมชน ท าให้มีการกระจายรายได้
เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับพ้ืนที่ 

5) ความย่ังยืนของโครงการ 
5.1) แผนการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์สถานที่หลังสิ้นสุดโครงการ เพ่ือให้เกิดความยั่งยืน

และต่อเนื่อง ได้แก่ พัฒนาเป็นสถานที่ส าหรับเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการน ามูลไส้เดือนมาใช้
ประโยชน์ และพัฒนาเป็นสถานที่เรียนรู้เพื่อต่อยอดการรักษามาตรฐานมูลไส้เดือนและต่อยอดเพ่ือเชิงพาณิชย์ 

5.2) การบริหารจัดการผลผลิต และรายได้ โดยผลผลิตที่ได้จากโครงการส่วนหนึ่งจะแบ่ง 
ให้กับเกษตรกรในชุมชนที่สนใจ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการท าเกษตรอินทรีย์  เพ่ือลดต้นทุน และ 
คืนความสมบรูณ์ให้ผืนดิน และอีกส่วนหนึ่งจะถูกน าไปจัดจ าหน่าย รายได้จากการจัดจ าหน่ายจะถูกน ามาเป็น
เงินทุนในการพัฒนากลุ่ม ต่อยอด และเพ่ือท ากิจกรรมในอนาคต 
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ล าไยนอกฤดู) 

ชุมชนทากาศ อ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน 
(ด้านการเกษตรอื่นๆ) 

1) สภาพปัญหาในชุมชน ชุมชนทากาศเหนือเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลน
น้ าในการท าการเกษตรเป็นประจ าทุกปี ประกอบกับเกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท าสวนล าไย  
เพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหาล าไยในฤดูราคาตกต่ า และเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตล าไย เกษตรกรจึงปรับเปลี่ยนระบบ  
การผลิตล าไยเป็นล าไยนอกฤดูมากขึ้น แต่เนื่องจากระบบชลประทานยังไม่ครอบคลุมพ้ืนที่เกษตรกรรมท าให้
การผลิตล าไยนอกฤดูประสบปัญหาน้ าไม่เพียงพอ ผลผลิตจึงไม่มีคุณภาพ ลูกมีขนาดเล็ก ไม่ตรงตาม 
ความต้องการของตลาดและจ าหน่ายไม่ได้ราคา 

2) แนวคิดในการแก้ปัญหา เกษตรกรชุมชนกลุ่มท าล าไยนอกฤดูชุมชนทากาศเหนือ จึงได้จัด
ประชุมเพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยการเพ่ิมผลผลิต และพัฒนาคุณภาพล าไยอย่างเป็นระบบ จึงได้  
เสนอโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ล าไยนอกฤดู) โดยใช้ท่อส่งน้ าจากบ่อบาดาลที่ได้รับ
งบประมาณในการขุดเจาะในปี 2559 น าส่งน้ าจากบ่อบาดาลไปยังแปลงล าไยของเกษตรกร เนื่องจากพ้ืนที่
การเกษตรเป็นพื้นที่ลาดเชิงเขา ซึ่งไม่สามารถด าเนินการด้วยวิธีอ่ืนได้  

3) เป้าหมายในการด าเนินงาน พ้ืนที่เกษตรกรรมในหมู่ 1, 2, 3, 8, 11 และ 12 ต าบลทากาศ 
อ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน เกษตรกรในชุมชนเข้าร่วมโครงการจ านวน 353 คน ระยะวางท่อ  28.14 กิโลเมตร 
(7,035 ท่อน) 
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4) งบประมาณด าเนินงาน  

งบประมาณท่ีใช้จ่ายทั้งสิ้น จ านวน 1,814,200 บาท แบ่งเป็น    
  4.1) ค่าวัสดุจ านวน 1,062,680 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.58 ของวงเงินที่ใช้จ่าย  

4.2) ค่าแรงงานในชุมชน จ านวน  751,520 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.42 ของวงเงินที่ใช้จ่าย 
5) การบริหารจัดการโครงการของชุมชน คณะกรรมการระดับชุมชนทากาศเหนือ เป็นผู้ด าเนินการ 

บริหารจัดการโครงการ โดยมีการก าหนดระเบียบของกลุ่ม การจัดเวรดูแลการใช้น้ า และมีบทลงโทษผู้กระท า
ผิดระเบียบกลุ่ม คิดค่าปรับจ านวน 1,000 บาทต่อครั้ง  

6) ประโยชน์ทางด้านต่างๆ 
6.1) ด้านสังคมชุมชนเกิดความสามัคคี มีความเป็นเจ้าของ มีก าหนดกฎกติการ่วมกันโดยยึด

ประโยชน์ส่วนรวม 
6.2) ด้านเศรษฐกิจเกษตรกรสามารถพัฒนาคุณภาพล าไยให้ได้ตามความต้องการของตลาด 

ผลผลิตมีคุณภาพ ได้ผลผลิตเกรด AA ปริมาณมากขึ้น และสามารถเพ่ิมรายได้ภาคการเกษตรให้แก่เกษตรกร 
โดยคาดว่า การวางระบบท่อส่งน้ าจากบ่อบาดาลไปยังแปลงล าไย จะเพ่ิมผลผลิตเกรด AA ในพ้ืนที่ 1 ไร่ 
(ผลผลิต 1,200 กิโลกรัมต่อไร่) จากเดิมสัดส่วนร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 60 หรือเพ่ิมปริมาณเกรด AA จาก 600 
กิโลกรัมต่อไร่ เป็น 720 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อค านวณรายได้ที่เพ่ิมขึ้นหลังจากมีโครงการ ก าหนดให้ราคา AA   
40 บาทต่อกิโลกรัม รายได้ก่อนมีโครงการ 24,000 บาท เพ่ิมเป็น 28,800 บาท หรือรายได้จากการจ าหน่าย  
เกรด AA เพ่ิมข้ึน 4,800 บาทต่อไร่   

6.3) ด้านสิ่งแวดล้อม  การผลิตล าไยนอกฤดู  ช่วยลดการเผาของใบล าไย โดยแนะน าให้
เกษตรกรใช้ใบล าไยคลุมหน้าดิน และให้น้ าโดยใช้ระบบ Sprinkler และระบบ Spray ท าให้เกิดความชุ่มชื้น 
บนผิวดินได้นานกว่าวิธีอ่ืน 

7) ความยั่งยืนของโครงการ เกษตรกรผู้ปลูกล าไยมีน้ าใช้ในแปลงล าไยอย่างเพียงพอ  
ท าให้ประสิทธิภาพการผลิตล าไยนอกฤดูเพ่ิมข้ึน รวมถึงยังสามารถท ากิจกรรมการเกษตรอ่ืนๆ เช่น การปลูกผัก 
เป็นต้น นอกจากนี้ ทางกลุ่มมีแนวคิดจะติดตั้งระบบไฟฟ้าที่ใช้ในการสูบน้ าจากบ่อบาดาลไปยังแปลงล าไย  
โดยการจัดเก็บค่าน้ าตามสัดส่วนของการถือครองที่ดิน และเก็บค่าน้ าเพ่ิมขึ้นจากอัตราจ่ายจริง 2 บาทต่อหน่วย 

 

              



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
การวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจ 
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การวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจ 
โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน 

วิเคราะห์โดยใช้ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต (Input – Output Table) 

วิธีการศึกษา 

1) ใช้ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต ปี 2510 ขนาด 180 x 180 สาขาการผลิต 
2) วัดผลกระทบโดยตรงและโดยอ้อมของการเปลี่ยนแปลงค่าจ้างแรงงานและค่าวัสดุอุปกรณ์ในแต่ละ

สาขาการผลิตจากค่าสัมประสิทธิ์ปัจจัยการผลิตโดยตรงและโดยอ้อม (direct and indirect coefficients) 
ซึ่งค านวณมาจากแมทริกซ์ค่าสัมประสิทธิ์เทคนิคการผลิต (technical coefficient matrix) โดยผ่านการอินเวิร์ท 
แมทริกซ์ (matrix inversion) ของค่าสัมประสิทธิ์ปัจจัยการผลิตทางตรง ทางอ้อม และท่ีถูกชักน า (I-AH)

-1 
3) ประเมินค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจด้วยค่าตัวทวีคูณ (Multiplier Analysis) ทั้งทางด้านผลผลิต 

และรายได้ 
 
วิธีการศึกษา      
ก าหนดโครงสร้าง
กิจกรรมการผลิต 

     

 ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต 
ขนาด 180 x 180 สาขาการผลติ 

   

  การอินเวิร์ทแมทริกซ ์
(matrix inversion) : (I-AH)

-1 
 

- ค่าใช้จ่ายค่าแรงงานตามกิจกรรม 
- ค่าใช้จ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ตามกิจกรรม 

ผลกระทบทางเศรษฐกิจด้วยตัวทวีคูณ 
 (Multiplier Analysis) 

 

ประเมินค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจด้วยค่าตัวทวีคูณ 
- ตัวทวีคูณผลผลิต (Output Multiplier) 
- ตัวทวีคูณรายได้ (Income Multiplier) 

    
 

จากการศึกษา พบว่า เมื่อน าการเปลี่ยนแปลงของค่าใช้จ่ายเกษตรกรจากโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ฯ 
มาวิเคราะห์โดยใช้ตารางปัจจัยการผลิต-ผลผลิต (Input-Output Table) ขนาด 180 x 180 เพ่ือหาผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจด้วยตัวทวีคูณ  (Multiplier  Analysis) ได้แก่ ตัวทวีคูณผลผลิต  (Output  Multiplier)  และตัวทวีคูณ 
รายได้ (Income  Multiplier) จะได้ผลกระทบทางตรง ผลกระทบทางอ้อม และผลกระทบชักน า ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ 
ได้แบ่งตามกิจกรรมของโครงการเพ่ือหาค่าประมาณการผลกระทบทางเศรษฐกิจ และสรุปผลกระทบทางเศรษฐกิจ
ที่มีต่อกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ ซึ่งแสดงตามตารางผนวกท่ี 1 
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ค่าตัวทวีคูณการผลิตและค่าตัวทวีคูณรายได้ โดยตัวทวีคูณทั้ง 2 ประเภท จะใช้ส าหรับวัดผลกระทบ 
ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นต่อสาขาการผลิตในประเทศ เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงในค่าจ้างแรงงานภาคเกษตรส่งผล  
ให้เกิดการขยายตัวในสาขาการผลิตอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง (Interindustry interdependence) และประโยชน์การชักน า 
(Induced Effect) จะช่วยสร้างผลกระทบต่อโครงการเป็นอย่างมาก พิจารณาได้จากสาขาการผลิตที่มีค่าตัวทวีคูณ
ทั้ง 2 ชนิดสูงจะก็จะเป็นสาขาการผลิตที่มีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจมากกว่าสาขาการผลิตที่มีค่าตัวทวีคูณต่ า   

แบบจ าลองปัจจัยการผลิตและผลผลิตสามารถน าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ส าหรับการวิเคราะห์ปัญหา
เศรษฐกิจได้หลากหลาย เช่น การวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการลงทุนในโครงการพัฒนาเศรษฐกิจต่างๆ 
ที่จะมีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้ง ช่วยในการวางแผนเศรษฐกิจระดับประเทศเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ 
ก่อให้กระแสเงินหมุนเวียนในชุมชน 

ตารางผนวกที ่1  ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการด าเนินการของโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ฯ 
                                                                                           หน่วย : ล้านบาท 

กิจกรรมของโครงการ 
ค่าใช้จ่ายในพื้นที่ 

(ล้านบาท) 

ผลกระทบทางเศรษฐกิจ 

ผลผลิต1/ 
การเปลี่ยนแปลงรายได้ 

(รวมการใช้จ่ายครัวเรือน)2/ 
รวม 

1.ด้านการผลิตพืชและพันธ์ุพืช 3,114.11 3,205 5,357 8,562 

2.ด้านการผลิตปุย๋อินทรีย ์ 10,337.64 11,444 17,774 29,218 

3.ด้านจัดการศัตรูพืช 236.52 225 416 641 

4.ด้านฟาร์มชุมชน 919.66 1,024 1,502 2,526 

5.ด้านการผลิตอาหาร แปรรูป 1,190.44 1,358 1,952 3,310 

6.ด้านปศุสตัว์ 1,995.15 2,528 3,044 5,572 

7.ด้านประมง 1,346.53 1,448 2,157 3,605 

8.ด้านการปรับปรุงบ ารุงดิน 220.44 219 388 607 

รวม 19,366.49 21,451 32,589 54,040 

ที่มา : จากการค านวณ โดย ศูนยป์ฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
หมายเหตุ : 1/ หมายถึง ค่าตัวทวีคณูผลผลิตประเภทที่ 2 (ผลรวมของผลกระทบโดยตรงโดยอ้อมและทีถู่กชักจูง) 
    2/ หมายถึง ตัวทวีคูณรายได้ประเภทที่ 2 (ผลรวมรายไดโ้ดยตรง โดยอ้อมและที่ถูกชักจูงจากการบริโภค) 

 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ฯ ประกอบด้วยค่าวัสดุและค่าจ้างแรงงาน 

ภายหลังจากโครงการด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จ านวน 19,366.49 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2560) 
แบ่งเป็นค่าวัสดุ 9,659.54 ล้านบาท และค่าจ้างแรงงาน 9,706.95 ล้านบาท เมื่อค่าวัสดุคูณด้วยตัวทวีคูณผลผลิต
ประเภทที่ 2 (Output  Multiplier Type II) จะท าให้ผลผลิตเพ่ิมขึ้น 21,451 ล้านบาท โดยมีการซื้อขายผลผลิต
ทางการเกษตรในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น ส่วนใหญ่จะเป็นวัสดุในท้องถิ่น ที่ส าคัญเช่น ปุ๋ยอินทรีย์ (มูลสัตว์) เศษพืช เศษผัก
และผลไม้ ช่วยให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจหมุนเวียนในท้องถิ่นมาก ส่วนค่าจ้างแรงงานคูณด้วยตัวทวีคูณรายได้
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ประเภทที่ 2 (Income  Multiplier Type II) จะท าให้มีการเปลี่ยนแปลงรายได้เพ่ิมข้ึน 32,589 ล้านบาท เกิดจาก
ผลกระทบจากกิจกรรมสืบเนื่องที่ถูกชักจูงมาจากการบริโภคที่เพ่ิมขึ้น ที่ส าคัญ เช่น การบริโภคข้าวสาร เนื้อสัตว์ 
เครื่องดื่ม ผลไม้ ยานพาหนะ และเชื้อเพลิง  

ส่วนความยั่งยืนของโครงการนั้น ฟาร์มชุมชนเป็นโครงการที่น่าสนใจมาก เนื่องจากชุมชนสามารถท ากิจกรรม
ในพ้ืนที่ได้หลากหลาย มีกิจกรรมทั้งปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ประมง และการแปรรูป ซึ่งสร้างรายได้ในชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง 
ตลอดทั้งปี และสามารถน าผลผลิตที่ขายได้มาหมุนเวียนในชุนชนได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง เกษตรกรสามารถน า
ความรู้ไปต่อยอดในพื้นที่ของตัวเองได้ แม้ว่าในการลงทุนครั้งแรกจะใช้งบประมาณไปกับการลงทุนด้านวัสดุอุปกรณ ์
ระบบน้ า ค่าพันธุ์สัตว์ และพันธุ์พืช แต่ระยะยาวแล้วฟาร์มชุมชนสามารถสร้างรายได้ได้อย่างต่อเนื่อง 

ดังนั้น การกระตุ้นการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจระดับฐานรากจากโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ฯ 
สามารถช่วยสร้างผลผลิตและรายได้เป็นอย่างมาก ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่มุ่งเน้นในการสร้างรายได้
และกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวม สามารถหาได้จากค่าตัวทวีคูณการผลิตและค่าตัวทวีคูณรายได้ โดยตัวทวีคูณ 
ทั้ง 2 ประเภท จะใช้ส าหรับวัดผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นต่อสาขาการผลิต เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง  
ในค่าจ้างแรงงานภาคเกษตร ส่งผลให้เกิดการขยายตัวในสาขาการผลิตอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ( Interindustry 
interdependence) และประโยชน์การชักน า (Induced Effect) จะช่วยสร้างผลกระทบต่อโครงการเป็นอย่างมาก 
หากรัฐบาลจะมีนโยบายในการช่วยเหลือ ต้องเน้นการช่วยเหลือรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่จะน าไปสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน จะต้องมีกิจกรรมการผลิตที่ต่อเนื่อง ที่เกษตรกรจะพัฒนาต่อยอดเอง และจะใช้ดูแลตนเองได้ เช่น 
กิจกรรมด้านฟาร์มชุมชน ซึ่งนโยบายของรัฐบาลในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจถือเป็นแนวทางที่ถูกต้อง 
เพราะมีส่วนช่วยลดค่าครองชีพให้กับเกษตรกรในชุมชนได้จริง  



ค าขวัญของ สศก. 
“รวมใจเป็นหนึง่ เข้าถึงปัญหา สร้างแนวทางพัฒนา น าพาเกษตรไทย” 

วิสัยทัศน์ สศก. 
“องค์กรชี้น าการพัฒนาการเกษตรของประเทศ” 
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