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บทคัดย่อ 
 

         โครงการเพิ่มประสิทธิและพฒันาคุณภาพพืชผักวังน้้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา เพื่อรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรี
ทางการค๎ามีวัตถุประสงค๑เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลติพืชผักเมืองหนาว ให๎สามารถแขํงขันกับผักที่น้าเข๎าโดยการปลูกผักไรส๎าร
หรือผักอินทรีย๑ใหเ๎ป็นเอกลักษณ๑ของการสํงเสริมและพัฒนาการปลูกผักอยํางยั่งยืน มีการสํงเสริม และพัฒนากลุํมเกษตรกรให๎มี
ความเข๎มแขง็มีศักยภาพในการบรหิารจัดการการผลติและการตลาดรวมทั้งสร๎างโอกาสและทางเลือกให๎แกํเกษตรกรรายยํอย 
โดยมเีปูาหมายสํงเสรมิเกษตรกรผูป๎ลูกผักไรส๎ารอยูํแล๎ว หรือท่ีไมํเคยปลูกผักไรส๎ารแตํสนใจเข๎ารํวมโครงการจ้านวน 60 คน การ
ประเมินผลครั้งนี้เป็นการประเมินผลในระยะเสร็จสิ้นโครงการ โดยการประเมินผลการด้าเนินงาน ผลลัพธ๑เบื้องต๎น และ
ประสิทธิภาพการผลติผักในโรงเรอืน 

       ผลการประเมินผล พบวํา การด้าเนินงานมีเกษตรกรเข๎ารํวมโครงการ 60 รายขอรับการสนับสนนุโรงเรือนปลูกผัก 40 ราย
คิดเป็นร๎อยละ 80 ของเกษตรกรทีเ่ข๎ารํวมโครงการ มีพื้นที่ปลูกผักเฉลี่ย 1.90 ไรํตํอครัวเรือนโดยเข๎ารบัการถํายทอดเทคโนโลยี
คิดเป็นร๎อยละ 90 ด๎านคณุภาพการผลิตเกษตรกรที่เข๎ารํวมโครงการร๎อยละ 70 ผลิตพืชผักผํานเกณฑ๑/มาตรฐาน GAP และไดร๎ับ
การตรวจรับรองจากกรมวิชาการเกษตรในจ้านวนนี้ร๎อยละ 87 ไดร๎บัการตรวจทุกปี และร๎อยละ 13 ตรวจทุกฤดูกาลการผลติ ซึ่ง
มีเกษตรกรที่ไดร๎ับใบรับรองมาตรฐานคิดเป็นร๎อยละ 98 สํวนเกษตรกรที่ไมผํํานการตรวจรับรองเนื่องจากมีการใช๎ปุ๋ยเคมแีละ
สารเคมีเกินกวําเกณฑ๑ที่ก้าหนด 

        ด๎านประสิทธิภาพการผลิต จากเปูาหมายที่ก้าหนดจ้านวนรอบในการปลูกผักของเกษตรกร 5 รอบตํอปีพบวํา เกษตรกรที่
ได๎รับการสนบัสนุนโรงเรือนสํวนใหญํปลูกผักได๎ตามเปูาหมาย สํวนในรายที่ปลูกได๎ 1-3 รอบตํอปีเนื่องจากเพิ่งเริ่มใช๎โรงเรือน 
และขาดแคลนน้้า และไมํได๎โควตา๎ผักจากสหกรณ๑และปลูกพืชอื่นที่ไมํใชํผักสลัด ซึง่ใช๎ระยะเวลาการปลูกและเก็บเกี่ยวยาวนาน
กวํา การปลูกผักสลัดในโรงเรือน 1 หลังได๎ผลผลิตเฉลีย่ 115 กิโลกรัมคิดเป็นมลูคํา 5,750 บาทตํอรอบถ๎าปลูกได๎ 5 รอบจะมี
รายได๎ 28,750 บาทตํอปีท้ังนี้การปลูกผักในโรงเรือนมผีลใหผ๎ลผลติผักไมํช้้าและเนาํเสยีในชํวงฤดูฝน การปลูกผักสลัดในโรงเรือน 
1 หลังตํอ 1 รอบการผลิตในโครงการเมื่อเปรียบเทยีบการปลูกผักในโรงเรือนนอกโครงการ (โรงเรือนที่ได๎รับการสนับสนุนจาก 
JICA) พบวําเกษตรกรมีต๎นทุนการผลิตเทํากันเฉลี่ย 5,225 บาท เนื่องจากมีกระบวนการผลิตที่เหมือนกัน แตํผักท่ีไดจ๎ะมรีูปทรง
แตกตํางกันโดยในโรงเรือนนอกโครงการจะมีลักษณะเป็นพํุมกว๎างแตํในโครงการผักคํอนข๎างจะชะลูด 

        ด๎านการตลาด เกษตรกรทีจ่้าหนํายผลผลิตผํานโรงเรือนรวบรวมและคัดแยกผักในโครงการ เปน็สมาชิกสหกรณ๑มีการ
จ้าหนํายผักผํานโรงเรือน 60 รายเป็นเกษตรกรทีไ่ดร๎ับการสนับสนุนโรงเรือนคดิเป็นร๎อยละ 80 และไมไํด๎รับการสนบัสนุน
โรงเรือนร๎อยละ 10 สวํนท่ีเหลือรอ๎ยละ 10 มีการจ้าหนาํยเองโดยตรง มีบริษัทหรือพํอค๎ามารับซื้อที่แปลง และบางรายได๎ยกเลิก
อาชีพปลูกผัก มูลคาํผักท่ีสหกรณ๑จ้าหนํายได๎จากการเปรยีบเทียบมลูคําการจ้าหนํายเมื่อสิ้นสุดปีบญัชี 2558 กับปี 2559 พบวํามี
มูลคําการจ้าหนํายเพิ่มขึ้นจาก 7.51 ล๎านบาทในปี 2558 เป็น 8.15 ล๎านบาทในปี 2559 

        ข๎อเสนอแนะ จากปัญหาเกษตรกรบางรายถอนตัวจากโครงการเนื่องจากไมํพอใจโรงเรือนทีไ่มํแข็งแรง ประกอบกับราคา
ผักท่ีไดร๎ับไมํแตกตํางกันระหวํางการปลูกในโรงเรือนและนอกโรงเรือน และสหกรณ๑รับซื้อผลผลติคํอนข๎างจ้ากัด ดังน้ัน 
หนํวยงานควรหาแนวทางในการเยียวยาเกษตรกรที่โรงเรือนได๎รับความเสียหายและตดิตามในพ้ืนท่ีอยํางตํอเนื่อง ด๎านการตลาด
ควรประสานหาคูคํ๎ารายใหมํๆเพื่อเพ่ิมจ้านวนโควตาการผลติแกํสมาชิก ทั้งนี้ ในชํวงสิ้นสุดโครงการต๎องพิจารณาถึงความสามารถ
ในการแขํงขันกับผักที่น้าเข๎าจากตาํงประเทศด๎วย 

 
 
 
 
 



ค าน า 

 

        การประเมินผลโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาคุรภาพพืชผักวังน้้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา เพื่อรองรับผลกระทบ
จากการเปดิเสรีทางการค๎า เป็นรายงานที่ได๎จัดท้าขึ้นประกอบด๎วยรายละเอียดที่ครอบคลุมสาระสา้คญัตามประเด็นการ
ประเมินผล ได๎แกํปจัจัยน้าเข๎า กระบวนการ ผลได๎ และผลลัพธ๑ ท้ังนี้มีรายละเอียดตัวช้ีวัดตาํงๆครอบคลุมประเด็น และเป็นการ
ประเมินผลระหวํางมีโครงการเพื่อผู๎ที่เกี่ยวข๎องได๎ศึกษา และใช๎ประโยชน๑ในการประเมินในชํวงสิ้นสุดโครงการ และการ
พัฒนาการผลิตผักในโครงการอื่นๆตํอไป 

        ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 ได๎ลงพื้นที่สมัภาษณ๑ผู๎ทีเ่กี่ยวข๎อง ได๎แกํ เกษตรกรผู๎ที่เข๎ารํวมโครงการ ผู๎แทนสหกรณ๑
กสิกรรมไร๎สารพิษในเขตปฎริูปที่ดนิ อ้าเภอวังน้้าเขียว จ้ากัด เจ๎าหนา๎ที่ส้านักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมาในระดับจังหวัด 
ระดับอ้าเภอ ส้านักงานสหกรณ๑จังหวัด ส้านักงานการปฎิรูปท่ีดินเพือ่เกษตรกรรมจังหวัดนครราชสีมา และหนํวยงานภาคเอกชน
ตํางๆรวมทั้ง ผู๎ประกอบการทีร่ับซือ้ผักในพื้นที่โครงการ ซึ่งได๎ตอบแบบสอบถามสํงกลับมา ท้าให๎ได๎ข๎อมูลสา้หรับการจัดท้า
รายงานและความรํวมมืออยํางดียิง่ จึงขอขอบคุณบุคคลดังกลําวไว๎ ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอยํางยิ่งวํา รายงานฉบับนี้จะเป็น
ประโยชน๑ส้าหรับหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง และบุคคลที่สนใจจะศึกษาตอํไป 
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                                                                                                            ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 1 

 

บทน า 

 

1.1 ความเป็นมาของโครงการ 

        อ้าเภอวังน้้าเขียว จังหวัดนครราชสมีา มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาและที่ลาดชัน เป็นลอนคลื่นสลับกันตลอดทั้งพื้นที่ใน
รูปกระทะคว่้า โดยมีความสูงจากระดับทะเลปานกลางเฉลี่ยประมาณ 300 - 700 เมตร แตํมีพื้นที่บางสํวนของต้าบลอุดมทรัพย๑
เป็นที่ราบลุมํ ลักษณะภมูิอากาศและปรมิาณน้า้ฝน มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีโดยเฉพาะในฤดูหนาวจะมีอากาศท่ีหนาวเย็น 
ปกคลุมไปด๎วยทะเลหมอกอันสวยงาม รวมทั้ง มีฝนตกชุก โดยมีปรมิาณน้้าฝนเฉลีย่ 1,000 – 1,300 มิลลิเมตรตํอปี ในฤดูหนาวมี
อุณหภูมลิี่ยอยูํที่ 16 – 25 องศาเซลเซียส สํวนฤดรู๎อนอุณหภูมิเฉลี่ยอยูํท่ี 31 – 34 องศาเซลเซียส  
        ด๎วยสภาพพื้นที่และสภาพภูมิอากาศในลักษณะนี้ ท้าให๎อ้าเภอวังน้้าเขียว จังหวัดนครราชสมีา สามารถที่จะปลูกพืชผลได๎
เกือบจะทุกชนิด ท้ังพืชผลเมืองร๎อน เชํน อ๎อยโรงงาน มันส้าปะหลังโรงงาน ข๎าวโพดเลี้ยงสัตว๑ ไม๎ผล พืชผัก การเพาะเห็ด 
ยางพารา ฯลฯ และส้าหรับพืชผลเมืองหนาวก็สามารถปลูกได๎ดเีชํนเดียวกัน เชํน องํุน กาแฟ โดยเฉพาะอยํางยิ่งพืชผักและไม๎
ดอกเมืองหนาวจะสามารถปลูกไดด๎ีที่สุด ไมํวําจะเป็นในเรื่องคณุภาพ รสชาติ และสสีัน 

 

1.2 หลักการ และเหตุผล 

          1.2.1. พืชผักเป็นพืขเศรษฐกิจท่ีมีความสา้คัญของประเทศไทย ท้ังตํอเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศและเศรษฐกิจ
ท๎องถิ่น เกษตรกรผู๎ปลูกผักสํวนใหญํเป็นเกษตรกรรายยํอยทีม่ีความสามารถในการผลิต และมีศักยภาพในการแขํงขันด๎าน
การตลาดอยํางจ้ากดั 
        1.2.2 รัฐบาลไทยมีนโยบายเปิดเสรีทางการคา๎ทั้งในกรอบทวิภาคี และพหภุาคีกับประเทศ หรือกลุํมประเทศตํางๆเพิ่มมาก
ขึ้น กรอบการค๎าเสรไีทย – จีน และอาเซยีน – ไทย มผีลกระทบกบัสินค๎าพืชผักของประเทศไทยโดยเฉพาะพืชผักเมืองหนาว
ตํางๆ ท่ีไมสํามารถแขํงขันทั้งในด๎านราคาและคณุภาพได๎ โดยเฉพาะพืชผักจากสาธารณรัฐประชาชนจนี 
        1.2.3 อ้าเภอวังน้้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา เป็นอ้าเภอหน่ึงที่มีการปลูกผักเป็นอันดับต๎นๆของประเทศไทย มีพื้นท่ีปลูก
ผักอยูํประมาณ 8,000 ไรํ ซึ่งกระจายอยูํทุกต้าบล เชํน ต้าบลไทยสามัคคี ต้าบลระเริง ต้าบลอุดมทรพัย๑ ต้าบลวังหมี และต้าบล
วังน้้าเขียว ซึ่งผักท่ีปลูกในอดีตสามารถสํงไปจ้าหนํายในจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดกรุงเทพมหานคร แตํหลังจากท่ีไดม๎ีการ
เปิดเขตการค๎าเสรี (FTA) กับประเทศจีน ก็สํงผลกระทบตํอราคาที่เกษตรกรขายผลผลิตได๎ตามมา 
        1.2.4 เกษตรกรอ้าเภอวังน้้าเขียว ไดม๎ีการปลูกผักหลากหลายชนิด แตํผักท่ีมีคณุภาพสามารถปลูกไดด๎ี และจ้าหนํายได๎ใน
ราคาที่สูง สํวนใหญํจะเป็นผักเมืองหนาว โดยเฉพาะผักสลัด เชํน กรีนโอ๏ค เรคโอ๏ค เรคคลอรลั บัตเตอร๑เฮด ผักคอส ผักกาดแก๎ว 
และผักท่ีปลูกได๎ในเมืองร๎อน เชํน มะเขือเทศ ผักคะน๎า ผักบุ๎งจีน ฟักแม๎ว ฯลฯ  
        1.2.5 ลักษณะการปลูกผักของเกษตรกรอ้าเภอวังน้้าเขียว จะมีอยูํ 4 ลักษณะคือ 
                1) การปลูกผักอินทรยี๑ตามหลักเกณฑ๑ของกรมวิชาการเกษตร คือ ไมํมีการใช๎สารเคมี ดินที่ปลูกจะต๎องปลอดจาก
การปลูกพืชที่ใช๎สารเคมีมาไมํต่า้กวํา 3 ปี และไมํใช๎พันธุ๑ผัก GMO  
                2) การปลูกผักไร๎สาร มีวิธีการปฎิบตัิเหมือนการปลูกผกัอินทรีย๑ แตํไมมํีข๎อก้าหนดเรื่องพื้นที่ท่ีปลูก 
                3) การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ คือ การปฎิบัตติามกระบวนการ GAP ของกรมวิชาการเกษตรมีการใช๎สารเคมี 
ปุ๋ยเคมี แตตํ๎องเป็นไปตามหลักการของ GAP โดยเฉพาะจะต๎องปลอดจากสารตกค๎าง 
                4) การปลูกผักทั่วไป คือ มีการใช๎สารเคมี ปุ๋ยเคมี อยํางเต็มรูปแบบโดยไมไํด๎ปฎิบัติตามกฎระเบียบทั้งในเรื่องของ 
GAP Food Safety หรือกฏเกณฑ๑ใดๆทั้งสิ้น 



        ดังนั้น เพื่อลดผลกระทบจากการน้าเข๎าผักจากตํางประเทศ โดยเฉพาะประเทศจีน และเพื่อให๎เกษตรกรผู๎ปลูกผักอ้าเภอวัง
น้้าเขียว สามารถด้ารงอาชีพการปลูกผักเมืองหนาวได๎อยาํงยั่งยืน และมีความมั่นคงในอาชีพ จึงควรสํงเสริมใหเ๎กษตรกรเพิ่ม
ประสิทธิภาพและศักยภาพการผลติผักให๎สามารถแขํงขันกับผักเมืองหนาวท่ีน้าเข๎าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน หรือประเทศ
อื่นๆได๎ โดยเน๎นใหเ๎กษตรกรที่เข๎ารํวมโครงการด้าเนินการปลูกผักไรส๎าร หรือการปลูกผักอินทรีย๑ตามกฎเกณฑ๑ของทางราชการ 
และเป็นไปตามหลักเกณฑ๑ของ Food Safety 
 
1.3 วัตถุประสงค์ของโครงการ 
        1.3.1 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลติพืชผักเมืองหนาวของเกษตรกรอ้าเภอวังน้้าเขียว ให๎สามารถแขํงขันกันกับผักที่น้าเข๎า
มาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศอ่ืนๆได๎ โดยการปลูกผกัไร๎สารหรือผักอินทรีย๑เพื่อความปลอดภัยของผู๎บริโภค และ
ให๎เป็นเอกลักษณ๑ของการสํงเสริม และพัฒนาการปลูกผักอยํางยั่งยืนเป็นรูปแบบ และการน้าไปขายในพื้นที่อ่ืนๆตํอไป 
        1.3.2 เพื่อสํงเสริมและพัฒนากลุํมเกษตรกรผู๎ปลูกผักอ้าเภอวังน้้าเขียว ให๎มีความเข๎มแข็ง และมีศักยภาพในการบริหาร
จัดการการผลิตและการตลาด 
        1.3.3 เพื่อสร๎างโอกาส และทางเลือกให๎แกํเกษตรกรรายยํอยที่ได๎รับการจัดสรรที่ดินจากส้านักงานการปฎริูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรมอ้าเภอวังน้้าเขียว ในการเข๎ารํวมโครงการปลูกผักไร๎สาร ซึ่งมีความเหมาะสมกับสภาพพืน้ท่ีและสภาพภูมิอากาศ และ
สามารถใหผ๎ลตอบแทนสูง 
        1.3.4 เพื่อสร๎างรูปแบบการปลูกผักไรส๎ารและผักอินทรีย๑ ซึ่งเป็นการท้าการเกษตรที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล๎อม การใช๎
แรงงานในครัวเรือน เกษตรกรมรีายได๎เพยีงพอตํอการด้ารงชีวิตภายใต๎แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
1.4 เป้าหมาย 
        สํงเสริมการปลูกผักไร๎สาร และผักอินทรีย๑แกํเกษตรกร 60 ราย 
        1.4.1 เกษตรกรผู๎ที่ปลูกผักไรส๎ารอยูํแล๎ว 
        1.4.2 เกษตรกรผู๎ที่ไมเํคยปลูกผักไรส๎ารมากํอน แตํมีความสนใจเขํารํวมโครงการ 
1.5 สถานที่ด าเนินการ 
        พื้นที่ในเขตอ้าเภอวังน้้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา 
1.6 หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
        เป็นโครงการที่บูรณาการการท้างานรํวมกันระหวํางภาครัฐ เกษตรกร องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และภาคเอกชน 
        1.6.1 หนํวยงานหลัก  
                กรมสํงเสริมการเกษตร โดยส้านักงานเกษตรอ้าเภอวังน้้าเขียว ส้านักงานเกษตรจังหวัดนครราชสมีา ชมรม
เกษตรกรผู๎ปลูกผักไรส๎าร และผักอินทรีย๑ อ้าเภอวังน้้าเขียว จังหวัดนครราชสมีา 
        1.6.2 หนํวยงานสนับสนุน 
                1) ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
                2) สมาคมพืชสวนแหํงประเทศไทย 
                3) กรมพัฒนาท่ีดิน โดยส้านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา 
                4) กรมสํงเสรมิสหกรณ๑ โดย สหกรณ๑การเกษตรอ้าเภอวังน้้าเขียว จังหวัดนครราชสมีา 
                5) ส้านักงานการปฎริูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดย ส้านกังานการปฎิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม จังหวัดนครราชสมีา 
                6) ภาคเอกชน โดย ศูนย๑เรียนรู๎ฟูาประทานเพื่อพัฒนาการเกษตรอยํางยั่งยืน 
                7) เครือขํายปลูกผักไรส๎าร อ้าเภอวังน้้าเขียว จังหวัดนครราชสมีา 
 
 



        1.6.3 โครงสร๎างการขับเคลือ่นงานภาคีเครือขํายปลูกผักไรส๎าร อ้าเภอวังน้้าเขียว 
 
 
 
 
 
     
   

 

 

 

 

 

        คณะท้างานเครือขําย ประกอบด๎วย 

                1) สมาคมพืชสวนแหํงประเทศไทย 

                2) ผู๎ประสานงานเครือขํายสหกรณ๑ฯ 

                3) ผู๎ประสานงานเครือขํายนิคมฯ 

                4) ผู๎ประสานงานเครือขํายพื้นที่ 
                5) ส้านักงานสหกรณ๑จังหวัด 

                6) ส้านักงานการปฎริูปที่ดินจังหวัด 

                7) ส้านักงานเกษตรอ้าเภอ 

                8) ส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอ 

                9) องค๑การบริหารสวํนต้าบล 

                10) สถานีพัฒนาที่ดิน 

                11) ส้านักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตร 

                12) ศูนย๑เรียนรู๎ฟูาประทาน เพื่อพัฒนาการเกษตรอยํางยั่งยืน 

1.7 วิธีการด าเนินงาน 

        1.7.1 การคัดเลือกเกษตรกร และผู๎เข๎ารํวมโครงการ 

                - เป็นสมาชิกของกลุํมปลูกผักไรส๎ารทีม่ีการปลูกผักเมืองหนาวอยูํแล๎ว หรือเป็นสมาชิกใหมํที่เข๎ารํวมโครงการด๎วย
ความสมคัรใจ และยินดีปฎิบัตติามค้าแนะน้าของเจ๎าหน๎าท่ีในโครงการ และมีพื้นท่ีปลูกที่มีความเหมาะสม และมีน้า้ตลอดการ
เพาะปลูก 

                   -  รวมกลุํมเกษตรกรเพื่อเป็นเครือขํายรํวมกันดา้เนินงาน 

        1.7.2 การถํายทอดเทคโนโลยีการผลติผักคณุภาพ เพื่อการแขํงขันโดยให๎เกษตรกรที่เข๎ารํวมโครงการได๎รับการฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน และการฝึกปฎิบตัติํางๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลติ 

        1.7.3 การสํงเสริมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพพืชผัก 

                - สนับสนุนโรงเพาะช้ากล๎าผัก ขนาด 7 X3 เมตร 1 หลัง พร๎อมอุปกรณ๑เพื่อแนะน้าและผลิตกล๎าผักท่ีมีคณุภาพ
ให๎แกํสมาชิก เพื่อเพ่ิมรอบการผลติผักให๎มากขึ้น และผลิตผักได๎อยํางตํอเนื่อง 

  คณะท้างานภาคเีครือขําย 

    เครือขํายสหกรณ๑       เครือขํายนิคม      เครือขํายพื้นท่ี 

        กลุํมพื้นที ่         กลุํมพื้นที ่          กลุํมพื้นที่ 



                - สนับสนุนโรงเรือนปลูกผัก ขนาด 6 X 20 เมตร ให๎แกเํกษตรกรรายละ 2 หลังเพื่อให๎เกษตรกรผลติผักท่ีมีคณุภาพ 
และสามารถผลติผักไดต๎ลอดทั้งปี และเป็นโรงเรือนต๎นแบบเพื่อให๎เกษตรกรขยายโดยการลงทุนของตนเอง โดยสมาชิกเกษตรกร
แตํละรายออกเงินสมทบร๎อยละ 50  
        1.7.4 สนับสนุนเงินกองทุนให๎กลุํมเกษตรกรใช๎ในการด้าเนินการ เพื่อหมุนเวียนในการรับซื้อผลผลิตทีผ่ลติได๎จากสมาชิกใน
โครงการ และการจัดการด๎านการตลาด โดยเป็นเงินยืมปลอดดอกเบี้ยจากกองทุน FTA 
        1.7.5 การพัฒนาคุณภาพพชืผักหลังการเก็บเกี่ยว โดยการสนบัสนุนห๎องเย็นขนาด 1 ตันในการเก็บรักษาผักให๎มีคณุภาพ 
และโรงเรือนรวบรวม คัดแยก บรรจุ และห๎องเย็นขนาด 12 X 36 เมตร 1 หลังเพื่อเพ่ิมมูลคาํพืชผักและเพิ่มคุณภาพด๎วย 
        1.7.6 การสํงเสริมดา๎นการตลาดพืชผักด๎วยการประสานกับผูร๎ับซื้อ Modern trade รับซื้อผลผลิตจากกลุํมเกษตรกรใน
รูปแบบ Contract Farming 
1.8 ขอบเขตการด าเนินงาน 
        เพื่อให๎โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาคณุภาพพืชผัก อ้าเภอวังน้้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา รองรับผลกระทบจาก
การเปิดเสรีทางการค๎า และสามารถด้าเนินการไปได๎อยํางมปีระสิทธิภาพจึงก้าหนดขอบเขตการด้าเนนิงานไว๎ ดังน้ี 
        1.8.1 ช้ีแจงท้าความเข๎าใจในการบริหารจัดการโครงการฯ 
        1.8.2 ด้าเนินการฝึกอบรมเกษตรกรที่เข๎ารํวมโครงการ ณ ศูนย๑เรียนรู๎ฟูาประทานเพื่อพัฒนาการเกษตรอยํางยั่งยืน ท่ีมี
ความพร๎อมทั้งสถานท่ีของการฝึกอบรม โรงเรือนเพาะกล๎า โรงเรือนผลิตปุ๋ยอินทรีย๑ แปลงปลูกผักท้ังในโรงเรือนและนอก
โรงเรือน Packing House และระบบโลจสิติกส๑ 
        1.8.3 ชนิดผักท่ีด้าเนินการ ได๎แกํ ผักเมืองหนาวชนิดตํางๆที่มกีารวางแผนรํวมกับผูร๎ับซื้อในระบบ Contract Farming 
อาทิ กรีนโอ๏ค เรคโอ๏ค เรคคอรัล บัตเตอร๑เฮด ผักคอส ผักกาดแก๎ว หรือผักอื่นๆที่ตลาดมีความต๎องการ 
        1.8.4 จัดตั้งกลุํมเกษตรกรผู๎ปลูกผักไร๎สาร หรือผักอินทรีย๑ เพื่อเป็นศูนย๑กลางของการบริหารงานเพื่อรับผดิชอบในเรื่อง
ของการบริหารโรงเพาะช้ากล๎าผัก โรงเรือนรวบรวม คัดแยก บรรจุ และห๎องเย็น การบริหารการเงิน การติดตามการช้าระเงินคืน
ให๎แกํ กองทุนปรับโครงสร๎างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศ 
1.9 ระยะเวลาด าเนินการ 
        ระยะเวลาในการสนับสนุนโครงการ 3 ปีนับแตํได๎รับการอนุมตัิโครงการ 
10. งบประมาณ 
        งบประมาณทั้งสิ้น 12,514,100 บาท จ้าแนกเป็น 
        10.1 เงินจํายขาด จ้านวน 7,394,100 บาท 
             ก. คํากํอสร๎าง เป็นเงิน 6,120,000 บาท 
             - คํากํอสร๎างโรงเรือนเพาะช้ากล๎าผัก 1 หลัง                            จ้านวน    500,000  บาท 
             - คํากํอสร๎างโรงเรือนรวบรวม คัดแยก บรรจุ และห๎องเยน็ 1 หลัง  จ้านวน   1,500,000 บาท 
             - คํากํอสร๎างโรงเรือนปลูกผักของเกษตรกร 103 รายๆละ 2 หลัง   จ้านวน   4,120,000 บาท 
                (กองทุนฯจํายขาดรอ๎ยละ 50 ของเงินลงทุนคํากํอสร๎างทั้งหมด 8,240,000 บาท) 
             ข. คําบริหารจัดการ : การฝึกอบรม ดูงาน การสํงเสริมเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพพืชผกัเป็นเงิน 1,274,100 บาท 
จ้าแนกเป็น 
             เพื่อการบริหารจดัการ 
             - ประชุมชี้แจงเกษตรกรที่เข๎ารํวมโครงการ               เป็นเงิน     20,600    บาท 
             - อบรม/ดูงานเกษตรกร                                     เป็นเงิน    123,600   บาท 
             - จัดท้าเอกสารวิชาการเผยแพรํเกษตรกร                 เป็นเงิน    100,000   บาท 
 



             การสํงเสรมิเพิ่มประสทิธิภาพและคณุภาพพืชผัก 
             - ประชุมวางแผนการผลิตและการตลาด                  เป็นเงิน     92,700    บาท 
             สํงเสริมด๎านการตลาด 
             - ประชุมวางแผนการผลิตการตลาดรํวมกับ Modern Trade เป็นเงิน   123,600  บาท 
             บริหารจัดการโครงการ 
             - ติดตามนิเทศและให๎คา้แนะน้าเกษตรกร                เป็นเงิน    360,000    บาท 
             - ติดตาม ก้ากับ ดูแลโครงการ (กสก.)                    เป็นเงิน     153,000   บาท 
             - ติดตามและประเมินผล (สศก.)                          เป็นเงิน     300,000    บาท 
        10.2 เงินยืมปลอดดอกเบี้ย จ้านวน 5,120,000 บาท จ้าแนกเป็น 
             - เงินทุนหมุนเวียนในการรับซื้อพืชผัก                    เป็นเงิน    1,000,000   บาท 
             - ส้าหรับเป็นทุนให๎เกษตรกรจาํยสมทบ                  เป็นเงิน    4,120,000   บาท 
                (ในการสร๎างโรงเรือนปลูกผัก) 
                (เกษตรกรยืมเงินเพือ่จํายสมทบร๎อยละ 50 ของเงินลงทุนกํอสร๎างทั้งหมด 8,240,000 บาท) 
        10.3 แผนการช้าระคืนเงินยืมปลอดดอกเบี้ย 
             ช้าระคืนเงินภายในระยะเวลา 5 ปีโดยเริม่ช้าระคืนตั้งแตํสิน้ปีท่ี 1 ถึงสิ้นปีท่ี 5 รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 5,120,000 บาทแตํ
ได๎มีการขอขยายระยะเวลาการช้าระเงินออกไปอีก 1 ปีโดยจะเริ่มช้าระคืนเงินงวดที่ 1 เมื่อสิ้นปีที่ 2 ของโครงการ ตามมติ
คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการเสนอขอรับเงินสนับสนุนกองทุนปรับโครงสร๎างการผลิตภาคการเกษตรฯ ในคราวประชุมครั้งท่ี 
1/2557 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2557 ดังนี้ 
 

สิ้นปีท่ี ยอดช้าระคืน (บาท) ยอดหนี้คงเหลือ (บาท) 
1. - 5,120,000 
2. 903,400 4,216,000 
3. 965,200 3,251,400 
4. 1,065,200 2,186,200 
5. 1,165,200 1,021,000 
6. 1,021,000 - 

       
11.ประโยชน์ที่คาดว่าจ าด้รับ 
        โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาคณุภาพพืชผัก อ้าเภอวังน้้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา เพื่อรองรับผลกระทบจากการ
เปิดเสรีทางการคา๎ จะกํอให๎เกิดประโยชน๑แกํเกษตรกร และตํอสํวนรวมดังนี้ 
        11.1 เกษตรกรจ้านวนไมํนอ๎ยกวํา 60 รายสามารถมีอาชีพการปลูกพืชผักเมืองหนาวท่ียั่งยืน และสามารถแขํงขันกับพืชผัก
เมืองหนาวท่ีน้าเข๎าจากตาํงประเทศได ๎
        11.2 ประเทศไทยเป็นแหลงํผลิตพืชผักคณุภาพ และปลอดภยัตามหลักเกณฑ๑ของ Food Safety และสามารถสํงออกไป
จ้าหนํายในตํางประเทศได๎ในอนาคต 
        11.3 สามารถอนุรักษ๑พ้ืนท่ีที่มีความอุดมสมบรูณ๑ มสีภาพแวดล๎อมและภมูิอากาศท่ีเหมาะสมให๎เป็นพื้นที่ท้าการเกษตรได๎ 
โดยเฉพาะเกษตรกรไมํทิ้งถิ่นฐานและเปลี่ยนแปลงพื้นที่ท่ีมีความอุดมสมบรูณ๑ และมศีักยภาพด๎านการเกษตรเป็นโรงแรม หรือ
สนามกอล๑ฟตํางๆ 



        11.4 เกษตรกร 1 ครอบครัวท่ีปลูกผักตามโครงการจะมีรายได๎จากการขายผลผลิตทั้งปีประมาณ 80,000 – 120,000 
บาท ผักที่ปลูกในโครงการจะเป็นผักตระกูลผักสลัด เชํน กรีนโอ๏ค เรดโอ๏ค เรคคลอรัล บตัเตอร๑เฮด ผกัครอส และผักกาดแก๎ว 
หรือผักอื่นๆที่ตลาดมีความต๎องการ 
12.ความยั่งยืนของโครงการ 
        โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาคุณภาพพืชผัก อ้าเภอวังน้้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา เพื่อรองรับผลกระทบจาก
การเปิดเสรีทางการค๎า จะกํอให๎เกดิความยั่งยืนแกํทุกภาคสํวน ดังตอํไปนี้ 
        12.1 ด๎านเกษตรกร 
             1) เกษตรกรที่เข๎ารํวมโครงการได๎รับการถํายทอดเทคโนโลยีการผลติการปลูกผักไรส๎ารและผักอินทรีย๑รวมทั้ง
การศึกษาดูงานฝึกปฎิบัตติํางๆท้าให๎มีความรู๎และความช้านาญ มีประสิทธิภาพในการผลติผักใหส๎ามารถแขํงขันกับผักที่น้าเข๎า
จากตํางประเทศได๎ทั้งด๎านราคา และคณุภาพ รวมทั้งสามารถที่จะสงํออกไปจ้าหนํายในตํางประเทศได๎ 
             2) การบริหารจัดการ ด้าเนินการในรูปกลุํมเกษตรกร มคีณะกรรมการในการบริหารและจดัการ ท้ังการวางแผนการ
ผลิต การตลาด และงบประมาณกองทุน และกลุํมเกษตรกร รวมทั้งติดตามการช้าระเงินจากเกษตรกรผู๎เข๎ารํวมโครงการเพื่อคืน
เงินให๎แกํกองทุนปรับโครงสรา๎งการผลิตภาคเกษตร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศตํอไป 
        12.2 ด๎านการตลาด 
             1) การด้าเนินการมีการประสานงานกับผูร๎ับซื้อ Modern Trade เพื่อรับซื้อผลผลิต และการผลิตดา้เนินการโดยการ
วางแผนการตลาดรํวมกับผู๎ซื้อ ในลักษณะ Contract Farming ซึ่งจะมีการด้าเนินการ ดังนี ้
             - มีการท้าสญัญาซื้อขายลํวงหน๎ากับภาคเอกชน โดยผํานศูนย๑เรียนรู๎ฟูาประทาน เพื่อการพฒันาการเกษตรอยํางยั่งยืน
เพื่อก้าหนดชนิด ปริมาณ และราคาของผักท่ีจะสํงเข๎าตลาด 
             - สมาชิกเกษตรกร น้าผักมาสํงที่ศูนย๑รวบรวม ตัดแตํง และบรรจุ สัปดาห๑ละ 2 ครั้ง 
             - ศูนย๑รวบรวม ท้าการคัดแยกและบรรจุผักลงใน Packaging เพื่อเตรียมการจดัสํงให๎แกผํู๎ซือ้ 
             - ผู๎ซื้อจะจดัรถห๎องเย็นมารับสินค๎าตามระยะเวลา 
             - การช้าระเงิน ผูซ๎ื้อจะต๎องช้าระเงินให๎แกํกลุํมภายในระยะเวลา 3 วันหลังจากการสํงมอบสินค๎าแล๎ว โดยกลุํมจะ
จํายเงินให๎แกํสมาชิกลํวงหน๎าไปกอํน โดยใช๎เงินทุนหมุนเวียนที่ได๎รบัจากกองทุนในวงเงิน 1,000,000 บาท 
             - กลุํมจะคดิคําบริการจากสมาชิกจ้านวน ร๎อยละ 3 ของมูลคําผักท่ีสมาชิกขายได๎ ซึ่งคาดวําผักท่ีจะสํงเข๎าศูนย๑ปีละ 
280,000 กิโลกรัม มลูคํากิโลกรมัละ 50 บาทรวมเป็นเงิน 14,000,000 บาท ซึ่งศูนย๑จะได๎คําบริการ 3% ประมาณ 420,000 
บาท ซึ่งเงินจ้านวนนี้จะเป็นคําใช๎จาํยในการบริหารจัดการ คําบุคลากร คําบริการห๎องเย็น และอื่นๆ 
        12.3 การบริหารความเสี่ยง เนื่องจากการปลูกผัก จะมีปัจจัยความเสีย่งอยูํหลายประการ คือ 
             1) สภาพของพื้นที่ ดินฟูาอากาศ และแหลํงน้้า 
             2) ความรู๎ ความสามารถ และความเอาใจใสํของเกษตรกรในการเตรียมดิน การเตรยีมแปลง การปลูก การดูแลรักษา 
ซึ่งหมายถึงการใช๎ปัจจัยในการผลติตามกระบวนการ GAP และการผลิตผักอินทรีย๑ 
             3) การเก็บเกี่ยว การดแูลรักษา ผลผลิต และการขนสํง เพื่อการควบคุมคณุภาพ 
 
             4) การตลาด จะต๎องมตีลาดรองรับ และราคาทีเ่กษตรกรไดร๎ับจะต๎องมีความเป็นธรรม ตามคุณภาพของผักโดยการท้า
ข๎อตกลงซื้อขายลํวงหน๎า Contract Farming  
             ดังนั้น การบริหารจดัการความเสี่ยง (Risk Management) จึงเป็นเรื่องส้าคญัที่จะต๎องมีการด้าเนินการทุกข้ันตอนเพ่ือ
ไมํให๎เกิดความเสียหายตํอเกษตรกรผู๎ที่เข๎ารํวมโครงการ หรือในกรณทีี่มีความเสียหายเกิดขึ้นก๎ให๎เกิดขึน้น๎อยที่สุด จึงก้าหนด
กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังตํอไปนี ้
 



             ด๎านเกษตรกร 
             1) การชี้แจงท้าความเข๎าใจในโครงการ โดยเกษตรกรผู๎ที่เข๎ารํวมโครงการนั้นจะต๎องเข๎ารํวมโครงการด๎วยความสมคัร
ใจ และปฎิบตัิตามเงื่อนไขของโครงการที่ได๎มีการก้าหนดไว ๎
             2) เกษตรกรผู๎ที่เข๎ารํวมโครงการจะต๎องเป็นสมาชิกในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพพืชผักวังน้้าเขยีว
จังหวัดนครราชสีมา เพื่อรองรับผลกระทบจากการเปดิเสรีทางการค๎า เพื่อเป็นการสร๎างกลุมํและท้างานรํวมกันในระบบกลุํม เพื่อ
จะแปรสภาพเป็นสหกรณ๑การเกษตร หรือวิสาหกิจชุมชนตํอไปในอนาคต 
             3) เกษตรกรผู๎เข๎ารํวมโครงการจะต๎องเข๎ารํวมการฝึกอบรม และการศึกษาดูงานการปลูกผักไรส๎าร และการปลูกผัก
อินทรีย๑ตามหลักสตูรระยะเวลาที่ก้าหนดไว๎ โดยคณะวิทยากรจะประกอบด๎วยเกษตรกรผู๎มีความรู๎ ความช้านาญที่ปลูกผักอยูํแล๎ว
ในท๎องถิ่น รํวมกับนกัวิชาการของกรมสํงเสรมิการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาท่ีดิน และภาคเอกชน ฯลฯ 
             4) เกษตรกรผู๎เข๎ารํวมโครงการจะต๎องยอมรับกระบวนการตรวจสอบ และค้าแนะน้า เพื่อให๎กระบวนการผลิตมี
ประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกระบวนการ GAP และผักอินทรยี๑ 
             5) พื้นที่ของเกษตรกรที่เข๎ารํวมโครงการจะต๎องมีแหลํงน้้า หรืออยูํใกล๎แหลํงน้้าท่ีจะสามารถใช๎น้้าในแปลงผักได๎ตลอด
ทั้งป ี
             สํวนราชการ 
             ผู๎รับผิดชอบโครงการ (กรมสํงเสรมิการเกษตร และสมาคมพืชสวนแหํงประเทศไทย ผู๎จดัท้าโครงการฯตามข๎อเสนอ
ของเกษตรกร) 
             1) รับผิดชอบการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การฝึกปฎิบตัิของเกษตรกรผู๎ที่เข๎ารํวมโครงการ รํวมกับกลุมํผู๎ปลูกผักไร๎
สาร และผักอินทรยี๑ 
             2) ติดตาม ให๎ค้าแนะนา้ในการปฎิบัติของเกษตรกรผู๎ที่เขา๎รํวมโครงการอยํางน๎อย 2 ครั้ง 
             3) รับผิดชอบในการเบิกจํายงบประมาณในการใช๎จํายงบประมาณที่ได๎รับอนุมตัิจากกองทุนปรับโครงสร๎างการผลิต
ภาคเกษตร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศ 
             4) รับผิดชอบในการติดตาม และเก็บเงินจากเกษตรกร และกลุมํเกษตรกรที่จะต๎องสมทบให๎แกํกองทุนปรับโครงสร๎าง
การผลิตภาคเกษตร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแขํงขันของประเทศ คือ คํากํอสร๎างโรงเรือนปลูกผกั คํากํอสร๎างโรงเรือน
รวบรวม คัดแยก บรรจุ ห๎องเย็น และคํากํอสร๎างโรงเรือนเพาะช้ากล๎าผัก 
             หนํวยงานสนับสนุน 
             ให๎การสนับสนุนตามภารกิจอยํางตํอเนื่อง 
             ภาคเอกชน ศูนย๑เรียนรูฟ๎ูาประทานเพื่อการพัฒนาการเกษตรอยํางยั่งยืน ผูด๎้าเนินการเรื่องการตลาด 
             1) การท้าสัญญาซื้อขายลํวงหน๎า Contract Farming กับสมาชิกของโครงการโดยผํานกลุมํที่จะจัดตั้งข้ึนมา 
             2) ก้าหนดชนิด ปริมาณ และราคาของผักท่ีจะมีการผลติ และจ้าหนําย ตามข๎อตกลงโดยการพิจารณารํวมกันระหวาํง
เกษตรกร และฝุายการตลาด 
             3) จัดท้าระบบโลจสิติกส๑เพื่อรวบรวม และขนสํงผลผลิตผกัจาก Packing House (โรงเรือนรวบรวม คัดแยก บรรจุ 
และห๎องเย็น) โดยเฉพาะการขนสงํโดยรถห๎องเย็น เพื่อใหผ๎ักมีคณุภาพสดอยูํเสมอ 
             จัดตั้งสหกรณ๑การเกษตรผู๎ปลูกผักไรส๎าร และผักอินทรยี๑ 
             โดยการเลือกตั้งของสมาชิกผู๎เข๎ารํวมโครงการ เพื่อท้าหน๎าท่ี 
             1) เป็นศูนย๑กลางของการบริหารตดิตํอประสานงานแทนบรรดาสมาชิกของโครงการทั้งหมด 
             2) เป็นคูํสัญญากับภาคเอกชนในการท้าสัญญา Contract Farming  
             3) ติดตามและให๎คา้แนะน้าในการผลิตผักของบรรดาสมาชิก รํวมกับสํวนราชการ 
             4) Packing House และโรงเรือนเพาะช้าให๎เป็นไปตามวัตถุประสงค๑ 



             5) รับผิดชอบดูแลเรื่องการรับซื้อและการจํายเงินให๎แกํบรรดาสมาชิกที่จ้าหนํายผลผลิตผักตามโครงการ 
             6) ประสานงานในการเก็บเงินคํากํอสร๎างโรงเรือนปลูกผักในสํวนท่ีสมาชิกแตลํะรายจะต๎องสํงให๎แกํโครงการ โดยผําน
กรมสํงเสรมิการเกษตร ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว ๎
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 2 
 

ระเบียบวิธีการประเมินผล 
 
2.1 ความส าคัญของการประเมิน 
 
        จากนโยบายการเปิดเสรีทางการค๎าในกรอบทวิภาคี และพหุภาคีกับประเทศหรือกลุมํประเทศตาํงๆ โดยเฉพาะอยํางยิ่ง
กรอบการค๎าเสรไีทย – จีน และอาเซียน – ไทย มีผลกระทบตํอราคาผลติผลตํางๆของประเทศไทยรวมทั้งราคาพืชผัก โดยเฉพาะ
พืชผักเมืองหนาวท่ีไมสํามารถแขํงขันทั้งในด๎านราคาและคุณภาพได๎ อ้าเภอวังน้้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา เป็นอ้าเภอหนึ่งที่มี
การปลูกผักมากเป็นอันดับต๎นๆของประเทศไทย มีพื้นท่ีปลูกผักอยูํประมาณ 8,000 ไรํซึ่งกระจายอยูํทกุต้าบล อีกท้ังเกษตรกรผู๎
ปลูกผักสํวนใหญํเป็นเกษตรกรรายยํอยที่มีความสามารถในการผลติและศักยภาพในการแขํงขันทางการตลาดอยํางจ้ากัด ดังนั้น
เพื่อให๎เกษตรกรผู๎ปลูกผักในอ้าเภอวังน้้าเขียวสามารถด้ารงอาชีพการเพาะปลูกผักเมืองหนาวได๎อยํางยัง่ยืน มีความมั่นคงใน
อาชีพ และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และความสามารถในการแขํงขันด๎านการตลาด กรมสํงเสรมิการเกษตรจึงได๎จัดท้าโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาคณุภาพพืชผักวังน้้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา เพื่อรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีการค๎าโดยขอ
ใข๎งบประมาณจากกองทุนปรับโครงสร๎างภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแขํงขันของประเทศ ซึ่งคณะกรรมการการ
บริหารกองทุนฯได๎มมีติ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2555 อนุมัติเงินกองทุนจ้านวน 12,514,100 บาท
เพื่อด้าเนินงานโครงการ จ้าแนกเป็นเงินจํายขาดจ้านวน 7,394,100 บาท และเงินยืมปลอดดอกเบีย้ 5,120,000 บาท ระยะเวลา
สนับสนุนกิจกรรมโครงการ 3 ปี นับจากวันโอนเงินให๎หนํวยงาน (25 มีนาคม 2556 - 24 มีนาคม 2559) 
        ทั้งนี้ตามระเบียบของกองทุนปรับโครงสร๎างการผลิตภาคเกษตรได๎ก้าหนดให๎ ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ท้าหน๎าท่ีใน
การติดตามและประเมินผลโครงการที่ไดร๎ับอนุมัติให๎ใช๎เงินกองทุนฯ ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 จึงเห็นสมควรท้าการ
ประเมินผลโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาครุภาพพืชผักวังน้า้เขียวฯ ซึ่งไดด๎้าเนินงานมาเป็นปสีุดท๎าย เพื่อวัดผลส้าเร็จ
เบื้องต๎นวํา บรรลุเปูาหมาย และวตัถุประสงค๑มากน๎อยเพียงใด ซึ่งขอ๎มูลที่ไดจ๎ะเป็นประโยชน๑ส้าหรับหนํวยงานในการปรับปรุง
แก๎ไขปัญหา และอุปสรรคตํางๆที่เกิดขึ้นรวมทั้งเพื่อเสนอผลการประเมินตํอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯทราบตํอไป 
2.2 วัตถุประสงค์การประเมินผล 
        1) เพื่อประเมินผลการด้าเนินงาน และผลลัพธ๑เบื้องต๎นของโครงการ 
        2) เพื่อประเมินประสิทธิภาพการผลติผักในโรงเรือน 
2.3 ขอบเขตการประเมินผล 
        2.3.1 พ้ืนที่เปูาหมาย ครอบคลุมพื้นท่ีปลูกผักของเกษตรกรที่เข๎ารํวมโครงการ อ้าเภอวังน้้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา
จ้านวน 5 ต้าบล คือ ไทยสามัคคี ระเริง อุดมทรัพย๑ วังหมี และวังน้้าเขียว 
        2.3.2 กลุํมเปูาหมายที่จัดเกบ็ข๎อมูล 
             1) เกษตรกรสมาชิกโครงการที่ไดร๎ับการสนับสนุนการสรา๎งโรงเรือนปลูกผัก 
             2) สมาชิก/เจ๎าหน๎าท่ีกลุํมเกษตรกร ภายใตส๎หกรณ๑กสิกรรมไร๎สารพิษในเขตปฎิบตัิรูปท่ีดิน อ้าเภอวังน้้าเขียว ที่
ด้าเนินการเพาะต๎นกล๎าผัก และรวบรวมผลผลิต 
             3) เจ๎าหน๎าท่ีทีร่ับผิดชอบโครงการของส้านักเกษตรอ้าเภอวังน้้าเขียว ส้านักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา กรม
สํงเสริมการเกษตร และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในจังหวัดนครราชสมีา เชํน ส้านักงานสหกรณ๑จังหวัด ส้านักงานการปฎิรูปท่ีดิน
จังหวัด ฯลฯ และผู๎ประกอบการทีร่ับซื้อผลผลิต 
 
 



        2.3.3 ระยะเวลาของข๎อมูลที่จะท้าการประเมินผล 
        ผลการดา้เนินงาน ใช๎ข๎อมูลตั้งแตํเริม่โครงการ เดือนมีนาคม 2556 ถึงสิ้นสุดปีท่ี 3 ของโครงการเดือน มีนาคม 2559 ผล
ของการปลูกผักของเกษตรกรใช๎ข๎อมูลตั้งแตรํอบแรกของการปลูกผกัในโรงเรือนของโครงการ จนถึงรอบสุดท๎ายกํอนสิ้นสุด
ระยะเวลาปีท่ี 3 ส้าหรับผลการเพาะพันธุ๑กล๎าผัก และการรวบรวมผลผลิตผักของกลุํมเกษตรกรใช๎ข๎อมลูตั้งแตํเริ่มใช๎โรงเรือน 
และโรงรวบรวม คดัแยก บรรจุผัก ท่ีโครงการสนับสนุนถึงสิ้นสุดปีที่ 3 ของโครงการ 
2.4 การตรวจเอกสาร แนวคิด และทฤษฎ ี
        2.4.1 การตรวจเอกสาร 
                อธิษฐานพร มาตรา (2556) ศึกษาความเป็นไปได๎ของการท้าธุรกิจปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกส๑ โดยไดส๎้ารวจ
พฤติกรรมของผู๎บริโภคผักสลดั พบวํา มีความต๎องการบริโภคผักสลดั และผักสลัดแปรรูปมเีพิ่มมากข้ึน ผู๎บริโภคมีความต๎องการ
บริโภคผักสลัดทั้งการซื้อแบบท้ังตน๎ เพื่อน้ามาประกอบอาหารเอง และสลัดแบบปรุงส้าเร็จพร๎อมรับประทาน โดยเน๎นท่ีคุณภาพ
ของสินค๎าผักที่มีความสด ปลอดภยัจากสารพิษและสะอาด เหตผุลทีท่านผักสลัดของผู๎บรโิภคอันดับที่หนึ่ง คือมีคุณคําทาง
สารอาหาร และเพื่อสุขภาพรํางกายที่แข็งแรง รองลงมาคือทานผักสลัดชํวยให๎ระบบขับถํายและยํอยอาหารดีขึ้น และเหตุผลอัน
ที่สามคือ เพื่อรูปรํางที่ดีและมีผิวพรรณสวยงาม สิ่งที่มีผลตํอการตัดสนิใจในการเลือกซื้อผักสลัดไฮโดรโปนิกส๑ปลอดสารพิษมาก
ที่สุด คือ เพื่อน/คนรูจ๎ัก รองลงมาคือ พนักงาน ณ จุดขาย หนังสือหรือนิตยสาร Website และ Social Network ตามล้าดับ
ด๎านการสํงเสริมการขาย ผู๎ตอบแบบสอบถามให๎ความสนใจกับการให๎ความรู๎เกีย่วกับคุณคําทางสารอาหาร ผักสลดัมากท่ีสดุ 
อันดับที่สอง คือ ของแถม เชํน สลัดชุดเล็ก ฯลฯ และถัดไปคือการใหค๎วามรู๎เกี่ยวกับพิษภัยที่มาจากสารพิษปนเปื้อนในอาหาร 
ผู๎ตอบแบบสอบถามร๎อยละ 91 ท่ีสนใจบริการจัดสํงผักสลัดถึงผูบ๎ริโภค ร๎อยละ 83 สนใจสินค๎ากระเชา๎ผักสลัดเพื่อเป็นของฝาก 
หรือของขวัญตามเทศกาลสา้คัญตาํงๆ และที่เหลืออีกร๎อยละ 17 ไมสํนใจ สาเหตุเนื่องจากมองวํา ผักสลัดเป็นสินค๎าที่เนําเสียได๎
งําย ผู๎ตอบแบบสอบถามร๎อยละ 88 มีความสนใจสินค๎าน้้าผัก และทีเ่หลือร๎อยละ 12 ไมสํนใจเนื่องจากต๎องการทานสดมากกวํา 
ผลิตภณัฑ๑ผักจากไทยยังเป็นท่ีต๎องการของตลาดไทยโดยเฉพาะตามโรงแรม ภัตตาคาร และร๎านอาหาร และยังเป็นที่ต๎องการของ
ตลาดตํางประเทศด๎วย การพัฒนาพืชผักต๎องเน๎นในเรื่องการปรับปรงุคุณภาพผลผลิตใหไ๎ดม๎าตรฐาน การวางแผนการผลติให๎มี
ความเหมาะสม เพื่อให๎มีปรมิาณพชืผักเพียงพอ และสม่้าเสมอกับความต๎องการของตลาดโดยรูปแบบการสํงเสริมแบบครบวงจร
การผลิตผักให๎ปลอดภัยจากสารพษิตกค๎างในผลิตภณัฑ๑ การหามาตรการการควบคุมพืชผักท่ีจ้าหนาํยในท๎องตลาดให๎ปลอด
สารพิษ รวมทั้งการออกใบรับรองผักปลอดภัยให๎แกํผูผ๎ลิต เพื่อสร๎างความมั่นใจให๎แกํผู๎บริโภค 
                 ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2545) ได๎สส้ารวจต๎นทุนการผลิตผักอินทรีย๑ พบวํา ต๎นทุนในการผลิตผักอินทรีย๑
ตํอไรํ ซึ่งประกอบด๎วยต๎นทุนผันแปรที่เป็นเงินสด 16,828.04 บาทและไมํเป็นเงินสด 1,457.16 บาทรวมเป็น 31,402.20 บาท
ตํอไรํ สํวนต๎นทุนคงที่เป็นเงินสด 1,051.11 บาทและไมํเป็นเงินสด 2,698.75 บาทรวม 3,749.86 บาทดังนั้นต๎นทุนรวมตํอไรํจะ
ประกอบด๎วยต๎นทุนท่ีเป็นเงินสด 17,879.15 บาทและไมํเป็นเงินสด 17,272.91 บาทรวมเป็น 35,152.06 บาท เมื่อน้ามา
เปรียบเทยีบกับผลตอบแทนท่ีเกษตรกรไดร๎ับตํอไรํตํอปี 57,541.67 บาทในราคาขายประกันจากผู๎รับซือ้ในราคาคละชนิดผัก
ตํางๆราคากโิลกรัมละ 25 บาท เกษตรกรจะได๎ผลตอบแทนสุทธิตํอไรํตํอปีเป็นเงิน 22,389.61 บาท ส้าหรับผูผ๎ลติผักปลอด
สารพิษ ต๎นทุนผันแปรประกอบด๎วยคําใช๎จํายที่เป็นเงินสด 12,525.03 บาท ไมํเป็นเงินสด 5,847.79 บาท รวมต๎นทุนผันแปร 
18,372.82 บาท ต๎นทุนคงที่ประกอบด๎วยคําใช๎จํายที่เป็นเงินสด 114.29 บาทและไมํเป็นเงินสด 6,336.80 บาทรวมต๎นทุนคงที่
6,451.09 บาท ดังนั้นต๎นทุนการผลิตรวมตํอไรํจะประกอบด๎วยต๎นทุนท่ีเป็นเงินสด 12,639.32 บาท ต๎นทุนท่ีไมํเป็นเงินสด 
12,184.59 บาท รวมต๎นทุนท้ังหมด 24,823.91 บาท เมื่อน้ามาเทียบกับผลตอบแทนท่ีเกษตรกรไดร๎ับตํอไรตํํอปี 45,357.14 
บาท ในราคาขายตามตลาดเฉลี่ยทั้งปี โดยคละชนิดผักตํางๆราคาทีไ่ด๎จะอยูํในราวกิโลกรัมละ 12.00 บาท เกษตรกรจะได๎
ผลตอบแทนสุทธิตํอไรํตํอปี เป็นเงิน 20,533.23 บาท ซึ่งจะเห็นได๎วาํจะได๎ผลตอบแทนต่้ากวําเกษตรกรที่ผลติผักอินทรยี๑ถึงไรลํะ 
1,856.38 บาท  (22,389.61 บาท – 20,533.23 บาท) 
 



        2.4.2 แนวคิด และทฤษฎี 
             1) ประเภทของการประเมินผล (ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร.2551) 
             ในการด้าเนินงานโครงการ หากต๎องการให๎ประสบความส้าเรจ็ตามวตัถุประสงค๑ที่มุํงหวังไวโ๎ครงการนั้นจ้าเป็นต๎อง
ได๎รับการวางแผนมาเป็นอยํางดี เพื่อให๎โครงการนั้นมีความสอดคลอ๎งเหมาะสมกับสภาพแวดล๎อมและความต๎องการที่แท๎จริง ใน
ขณะเดียวกันถึงแม๎โครงการจะไดร๎ับการวางแผนมาเป็นอยํางดีแล๎วก็ตาม แตํในชํวงระหวํางการด้าเนนิงานโครงการอาจมปีัญหา 
หรือสิ่งท่ีไมคําดคดิไว๎เกดิขึ้นท้าให๎ผลลัพธ๑ของโครงการมโีอกาสเบี่ยงเบนไปจากวตัถุประสงค๑ที่วางไว๎ ดงันั้น เพื่อเป็นการปูองกัน
ปัญหาตํางๆที่จะสํงผลตํอความสา้เร็จของโครงการ การประเมินผลจงึถูกน้ามาใช๎ในชํวงเวลาตํางๆของโครงการ ดังน้ี 
             การประเมินผลกํอนการด้าเนินงานโครงการ (Pre Evaluation) เป็นการประเมินกํอนท่ีจะท้าโครงการ ได๎แกํ การ
ประเมินความต๎องการ หรือ ความจ้าเป็นในเบื้องต๎นกํอนที่จะท้าโครงการ การประเมินแบบนี้เรียกอีกอยํางหนึ่งวํา การประเมิน
ความต๎องการจ้าเป็น (Needs Assessment) และการประเมินเพื่อพจิารณาความเป็นไปได๎ของโครงการ หรือสิ่งท่ีจะด้าเนินการ
โดยศึกษาวิเคราะห๑ถึงปัจจัยที่จ้าเป็นตํอความส้าเร็จ ได๎แกํ ความเปน็ไปได๎ทางด๎านเทคนิค ด๎านเศรษฐกิจ ด๎านส๎งคม ด๎าน
สภาพแวดล๎อม เป็นต๎น การประเมินผลแบบนี้เรยีกอีกอยํางหนึ่งวําการประเมินความเป็นไปได๎ (Feasibility Study) 
             การประเมินผลระหวาํงด้าเนินโครงการ (Ongoing Evaluation) เป็นการประเมินผลโครงการในขณะที่มีการ
ด้าเนินงานโครงการ หลังจากท่ีมีการด้าเนินโครงการไประยะหนึ่ง เพื่อทราบความก๎าวหน๎าหรือปัญหาในการด้าเนินโครงการ น้า
ผลไปใช๎แก๎ไขปรับปรุงโครงการใหส๎ามารถด้าเนินโครงการไดต๎ามวัตถุประสงค๑ และเปูาหมายที่วางไว๎ การประเมินผลแบบน้ีเรียก
อีกอยํางหนึ่งวําการประเมินความก๎าวหน๎า (Formative Evaluation) 
             การประเมินผลเมื่อเสรจ็สิ้นโครงการ (Post Evaluation) เป็นการประเมินผลเมื่อโครงการเสร็จสิ้นแล๎ว เพื่อตดัสินวํา
การด้าเนินโครงการประสบความส้าเรจ็บรรลุวัตถุประสงค๑ และเปูาหมายหรือไมํ มากน๎อยเพียงใด ผลของการประเมินจะชํวยใน
การตัดสินใจส้าหรับโครงการใหมํๆ  ซึ่งมีลักษณะเหมือนหรือใกลเ๎คียงกับโครงการที่เราท้าการประเมินผลแล๎ว การประเมินผล
แบบน้ีเรียกอีกอยํางหนึ่งวํา การประเมินผลสรปุของโครงการ (Summative Evaluation) ในการด้าเนินการของโครงการใด
โครงการหนึ่งประกอบด๎วยกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการเกบ็รวบรวมข๎อมูล เพื่อมองวัตถุประสงค๑ของการประเมินโดยอาจท้าในรูปของ
การก้ากับติดตามหรือประเมินโครงการ แนวคิดของการด้าเนินงานดงักลําวนี้ก็คือ ภาพรวม หรือมโนทัศน๑ของการติดตามและ
ประเมินผลโครงการนั่นเอง 
             2) แบบจ้าลองการตดิตาม และประเมินผล มีหลายรูปแบบ เชํน IPO1O2 , CIPP ฯลฯ ซึ่งแตลํะรูปแบบมีจุดเน๎นการ
จ้าแนกองค๑ประกอบของโครงการที่แตกตํางกัน 
             รูปแบบ IPO1O2 จ้าแนกองค๑ประกอบของโครงการเป็น ดงันี้ (สราวุธ,2553) 
             I = Inputs : ปัจจัยน้าเข๎า พิจารณาถึงองค๑ประกอบของโครงการ เชํน คุณสมบัตผิู๎เข๎ารํวมโครงการ วิทยากร สิ่ง
อ้านวยความสะดวก และงบประมาณ 
             P = Process : กระบวนการ พิจารณาการออกแบบวิธีการด้าเนินงานในระหวํางท่ีมีการปฎบิัติ หรือการด้าเนินการ
ตามแผน 
            O1 = Outputs : ผลได๎ พิจารณาถึงผลที่ได๎รับเพิ่มขึ้น  
            O2 = Outcomes : ผลลัพธ๑ พิจารณาผลระยะยาวท่ีเกดิขึน้ เชํน ผลก้าไร ความสามารถในการแขํงขัน ความอยูํรอด  
              
     
 
 
 
 



                         ความสัมพันธ๑ระหวํางตัวแปรทีเ่ป็นองค๑ประกอบของโครงการแสดงไดด๎ังภาพ 
 
 
 
 
                                            แบบจ้าลองในการประเมินผล  IPO1O2  Model 
             3) แผนแบบการประเมนิผล (ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร,2551) 
             แผนแบบการประเมินผล (Evaluation Design) จ้าแนกออกเป็น 2 ประเภทหลัก ได๎แกํ การประเมินผลโดยใช๎แผน
แบบทดลอง (เปรียบเทียบ) ซึ่งนักประเมินผลไดป๎ระยุกต๑แผนแบบการทดลอง (Experimental design) ที่ใช๎ในงานวิทยาศาสตร๑
มาใช๎ในการประเมินผลโครงการ อีกประเภทเป็นการประเมินผลโดยไมํใช๎แผนแบบทดลอง (non Experimental design) ซึ่ง
เป็นการประเมินโดยใช๎เทคนิคงํายๆ เชํน การเปรยีบเทียบผลได๎ของโครงการกับเปูาหมาย เปรียบเทยีบกับโครงการอื่นท่ีมี
ลักษณะคล๎ายกัน เป็นต๎น ส้าหรับแผนแบบจ้าลอง (เปรียบเทียบ) ทีเ่ป็นมาตรฐานและน้ามาใช๎แพรํหลายมี 3 แผนแบบ ได๎แก ํ
             3.1) แผนแบบเปรียบเทียบผลกํอนและหลังโครงการไมมํกีลุํมควบคุม (Pretest – Posttest Design (no Control 
Group)) ข๎อมูลที่จัดเก็บแสดงได๎ ดังนี้ 
                         กลุํม                                  กํอนโครงการ    หลังโครงการ             ผลตําง 
             กลุํมทดลอง (ในโครงการ)                            E1                  E2                       O1 =  E1– E2 
             3.2) แผนแบบเปรียบเทียบผลกํอนและหลังโครงการมีกลุํมควบคุม (Pretest – Posttest Design with a Control 
Group) ข๎อมูลที่จัดเก็บแสดงได๎ ดงันี้ 
                         กลุํม                                  กํอนโครงการ    หลังโครงการ             ผลตําง 
             กลุํมทดลอง (ในโครงการ)                            E1                  E2                       O1 =  E1– E2 
             กลุํมควบคมุ (นอกโครงการ)                         C1                           C2                       O2 =  C1 - C2   
 
 
             3.3) แผนแบบเปรียบเทียบผลหลังโครงการมีกลุํมควบคมุ (Posttest Only Design with Control Group) ข๎อมูลที่
จัดเก็บแสดงได๎ ดังนี ้
                         กลุํม                                  กํอนโครงการ    หลังโครงการ             ผลตําง 
             กลุํมทดลอง (ในโครงการ)                            -                  E2                       O2 =  E2 – C2 
             กลุํมควบคมุ (นอกโครงการ)                         -                  C2                        - 
                          โดย            E1 , E2     หมายถึง  ข๎อมูลที่ไดจ๎ากการวัดของกลุํมทดลอง (ในโครงการ) ในชํวงกํอนโครงการ 
                                                                   และหลังโครงการ ตามล้าดับ 
                                           C1 , C2   หมายถึง  ข๎อมูลที่ได๎จากการวัดของกลุํมควบคมุ (นอกโครงการ) ในชํวงกํอน  
                                                                    โครงการ และหลังโครงการ ตามล้าดับ 
                                           O1 , O2   หมายถึง  Gross Effect ของกลุํมทดลอง (ในโครงการ) และกลุมํควบคุม            
                                                                   (นอกโครงการ) ในชํวงกํอน และหลังโครงการ ตามล้าดับ หรือ 
                                                                   Gross Effect ระหวํางกลุํมทดลอง (ในโครงการ) และกลุํมควบคมุ 
                                                                   (นอกโครงการ) ในชํวงหลังโครงการ 
             ซึ่งในการประเมินผลครั้งนี้ ด๎านผลการดา้เนินงานไมํใช๎แผนแบบทดลอง ส้าหรับด๎านผลลัพธ๑จะประยุกต๑ใช๎แผนแบบ
ทดลองใน ข๎อ 3 ) แผนแบบเปรียบเทียบผลหลังโครงการมีกลุํมควบคุม 

I P O1 O2 



             4) แนวคิดการวัดประสทิธิภาพในกระบวนการประเมินผล (วัฒนา วงศ๑เกียรติรตัน๑ และคณะ,2543) 
             ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการศึกษาความสมัพันธ๑ระหวํางผลผลิตทีไ่ด๎รบัจากการด้าเนินงานตามแผนงานหรือ
กิจกรรม และทรัพยากรที่ใช๎ในลักษณะของทรัพยากรบุคคล การเงิน และทรัพยากรอื่นๆ รวมทั้งกระบวนการ เทคโนโลยีและ
เวลา การประเมินประสิทธิภาพมุํงหมายที่จะปรับปรุงการปฎิบัติงานและเพิ่มเติมเนื้อหาให๎กับการทบทวนความก๎าวหน๎า เพื่อ
ประกอบการติดตามผลการปฎิบัตงิาน ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของแผนปฎิบัติงานท่ีใช๎อยูํในปัจจุบัน ตารางการท้างาน 
วิธีการท้างาน บุคลากรที่ใช๎ ความพอเพียง และการใช๎ทรัพยากรทางการเงิน เพื่อให๎เกิดการปรับปรุงในสํวนท่ีจ้าเป็นโดยเสีย
คําใช๎จํายน๎อยท่ีสุด 
             ในอีกแงํหนึ่ง ประสิทธิภาพ ยังเป็นการพิจารณาถึงผลการจัดหาทรัพยากรของโครงการ และผลการด้าเนินกิจกรรมใน
แตํละขั้นตอนวํา  ชํวยสํงเสรมิหรอืเป็นอุปสรรคในการผลิตผลงาน (Outputs) ของโครงการในระยะเวลาที่ก้าหนดหรือไมํ โดยที่
โครงการใดจะมีประสิทธิภาพมากน๎อยเพียงใดนั้น ต๎องมีการเปรียบเทียบกับเวลา เงิน และคุณภาพ กลําวคือ กระบวนการที่
กํอให๎เกิดผลิตผล งานนั้นจะต๎องมีความรวดเร็ว คลํองตัว ชํวยลดต๎นทุนการผลติ และที่ส้าคญัคือ ผลงานท่ีออกมาต๎องมีคุณภาพ 
เราจึงเรียกวํามี ประสิทธิภาพ เกิดขึ้น 
             5) การวิเคราะห๑ทัศนคติและความพึงพอใจ ใช๎แบบมาตราสํวนประมาณคํา (Rating Scale) โดยชํวงคะแนนสร๎างตาม
มาตรวดัของลิเคิร๑ท (Likert Scale) ซึ่งเป็นเครื่องมือการวดัข๎อมูลเชิงคุณภาพที่นิยมใช๎กันท่ัวไป เพื่อใช๎วัดตัวแปร อาทิ ทัศนคติ 
ความเข๎าใจ ความคดิเห็น และความพึงพอใจ เป็นต๎น วิธีการสร๎างมาตรวัดของลเิคิร๑ท คือ 
                   5.1) ผู๎วิจัยจะต๎องเขียนข๎อความหรือข๎อถามเกี่ยวกับตัวช้ีวัดที่ต๎องการวัด จ้านวนหนึ่งโดยการเขยีนให๎มีจ้านวน
ข๎อถามมากกวําท่ีต๎องการใช๎จริงประมาณครึ่งหนึ่ง ข๎อถามที่เขียนนัน้ให๎มีปนกันท้ังที่มองในด๎านดี และในด๎านไมดํี แตไํมํควรมี
ข๎อถามที่มีความหมายกลางๆ 
                   5.2) ก้าหนดระดบัของการแสดงความคดิเห็นในแตลํะข๎อถาม เชํน แบํงออกเป็น 5 ระดับคือ พึงพอใจอยํางยิ่ง 
พึงพอใจ ไมํแนํใจ ไมํพึงพอใจ และไมํพึงพอใจอยํางยิ่ง 
                   5.3) ก้าหนดระดบัคะแนนตามระดับความคดิเห็นท่ีก้าหนด ดังนี้ 5 คะแนน ส้าหรบัพึงพอใจอยํางยิ่ง 4 คะแนน 
ส้าหรับพึงพอใจ 3 คะแนนส้าหรับไมํแนํใจ 2 คะแนนส้าหรับไมํพอใจ  และ 1 คะแนนส้าหรับไมํพึงพอใจอยํางยิ่ง 
                   5.4)  ตํอจากนั้นก้าหนดเกณฑ๑คะแนนเป็นชํวงๆ ซึ่งมีวิธีค้านวณหาชํวงคะแนนได๎ดังนี ้
 
                                            ชํวงคะแนน = คะแนนมาก – คะแนนน๎อย 
                                                                        จ้านวนระดับ      
                                             โดยที ่
                                             คะแนนมาก คือ คะแนนก้าหนดมากที่สดุ 
                                              
                                             คะแนนน๎อย คือ คะแนนที่ก้าหนดน๎อยท่ีสุด 
                                             จ้านวนระดับ คือ ก้าหนดระดบัการวัดไว๎ 5 ระดับ คือพึงพอใจอยํางยิ่ง พึงพอใจ ไมํแนํใจ 
                                             ไมํพึงพอใจ ไมํพึงพอใจอยํางยิ่ง 
                                             ชํวงคะแนนท่ีค้านวณไดจ๎ะน้าไปใช๎ค้านวณชํวงคะแนนเฉลี่ยของแตํละระดบัความคดิเห็น 
2.5 วิธีการประเมินผล 
        2.5.1 รูปแบบและประเภทการประเมินผล 
             1) รูปแบบการประเมินผล การประเมินผลครั้งนี้ได๎ใช๎แบบจ้าลอง IPO1O2  ในการจ้าแนกประเด็นท่ีต๎องการ
ประเมินผล และตัวช้ีวัดความส้าเรจ็ของโครงการ โดยใช๎เกณฑ๑การเปรียบเทียบผลทีเ่กิดขึ้น กับเปูาหมายโครงการ หรือแผนท่ี
ก้าหนดไว๎ในโครงการ เปรียบเทียบผลหลังมีโครงการกับเกษตรกรนอกโครงการ เพื่อให๎เห็นถึงความแตกตําง 



             2) ประเภทการประเมนิผล เป็นการประเมินผลในชํวงเสร็จสิ้นโครงการ (Post Evaluation) เนื่องจากเป็นการ
ประเมินผลในชํวงปีท่ี 3 ของโครงการ  
        โดยไดส๎รุปกรอบการประเมนิผล ตามแบบจ้าลอง IPO1O2 ดังภาพ 
        2.5.2 ประเด็นและตัวช้ีวัด 
              

ประเด็น ตัวช้ีวัด 

1) ปัจจัยน้าเข๎า (Input) 

    - บุคลากร 1.1) จ้านวนหนํวยงานที่รํวมด้าเนนิงาน 
 1.2) จ้านวนคณะกรรมการ/คณะท้างาน/กลุํม/เกษตรกรที่รํวมด้าเนนิงานโครงการ 
 1.3) จ้านวนเกษตรกรที่รํวมโครงการ 
    - งบประมาณ/เงินทุน 1.4) ระดับความพร๎อม/ความทันเวลาของงบประมาณโครงการ 
 1.5) จ้านวนเงินที่ใช๎จํายเปรียบเทยีบกับท่ีไดร๎ับ 
 1.6) จ้านวนเงินทุนรับซื้อผักในโครงการ และการหมุนเวียน 
    - หลักสูตรการอบรม   1.7) ระดับความเหมาะสมของหลกัสูตร วิธีการอบรม 
    - วัสดุ อุปกรณ๑ในโครงการ  1.8) ระดับความพร๎อมของวัสดุ อุปกรณ๑ และเจ๎าหน๎าท่ีตรวจสอบคณุภาพการผลิต/ผลผลิต  

2) กระบวนการ (Process) 

   - การเตรียมการ 2.1) จ้านวนครั้งของการประชุม ช้ีแจง เตรียมการในด๎านตํางๆ (การช้ีแจงโครงการ การคดั 
 เลือกเกษตรกรเข๎ารํวมโครงการ การผลิต การตลาด) 
    - หลักเกณฑ๑ ข้ันตอน   2.2) ระดับความเหมาะสมของหลกัเกณฑ๑ เง่ือนไขของโครงการ (การออกเงินสมทบในการกํอ 
     วิธีการด้าเนินโครงการ สร๎าง 50% การให๎เงินกู๎ปลอดดอกเบี้ย การสํงคืนเงินก๎ู) 
    - กิจกรรมของโครงการ 2.3 จ้านวนกิจกรรมที่ด้าเนินการ 
     2.4 ระดับความทันเวลาการด้าเนนิงานในกิจกรรมตํางๆ (การอบรม การกํอสร๎าง) 
    - การบริหารงานของกลุํม 2.5 ระดับความเหมาะสมของขั้นตอน วิธีการบริหาร สิ่งปลูกสร๎าง/โรงเรือนที่ได๎รับการสนับ 
      เกษตรกรในโครงการ   สนุนจากโครงการ 
    - การติดตามการปฎิบัติงาน 2.6 วิธีการ และระยะเวลาการติดตามก้ากับดูแลโครงการ 

3) ผลได๎ (Output) 

3.1) เกษตรกร 
    - การจัดอบรม/ดูงาน  3.1) จ้านวนครั้งของการจัดอบรม/ดูงาน/เพื่อถํายทอดความรู๎ให๎เกษตรกร 
 3.2) จ้านวนเกษตรกรที่ได๎รับการอบรม/ดูงาน 
 3.3) จ้านวนเอกสารและเกษตรกรที่ได๎รับเอกสารความรู ๎

ประเด็น ตัวช้ีวัด 
 3.4) ระดับความเหมาะสมของเนือ้หาสาระในการอบรม 

3.2) กลุํมเกษตรกร  
    - การกํอสร๎างโรงเรือน 3.5) จ้านวนโรงเรือนปลูกผักของเกษตรกรที่กํอสร๎างแล๎วเสร็จ และใช๎ได๎จริง 



 3.6) ร๎อยละของเกษตรกรที่ใช๎โรงเรือนในการปลูกผัก 
 3.7) จ้านวนโรงเรือนเพาะช้ากล๎าผักท่ีกํอสร๎างแล๎ว และใช๎ไดจ๎ริง 
 3.8) จ้านวนโรงเรือนรวบรวม คัดแยกบรรจุ และห๎องเย็นท่ีกํอสร๎าง และใช๎ได๎จริง 

4) ผลลัพธ๑ (Outcome) 

4.1) คณุภาพการผลิต 4.1) ร๎อยละของเกษตรกรที่มีความรู๎ในการผลติผักไรส๎าร และผักอินทรีย๑เพิ่มขึ้น 
 4.2) ร๎อยละของเกษตรกรที่ผลติผกัได๎คณุภาพดีขึ้น ผํานเกณฑ๑/มาตรฐาน GAP. 
 4.3) ราคาผักในโรงเรือนท่ีจ้าหนํายได๎เปรียบเทียบกับราคาผักชนิดเดียวกันท่ีปลูกนอกโรงเรือน 
      ประสิทธิภาพการผลิต 4.4) จ้านวนรอบในการปลูกผักตํอปีของเกษตรกรเปรียบเทียบกับเปาูหมาย 
 4.5) รายไดส๎ุทธิเฉลี่ยตํอไรํตํอปี 
 4.6) จ้านวนรอบการผลติต๎นกล๎าผกัเพิ่มขึ้น 
 4.7) ร๎อยละของต๎นกล๎าที่มีคณุภาพเพิ่มข้ึน (สามารถจ้าหนําย/น้าไปปลูกตํอได๎) 
4.2) การตลาด 
    - การซื้อขายผัก ผาํนโรง 4.8) ร๎อยละของเกษตรกรที่จ้าหนาํยผลผลิตผาํนโรงเรือนรวบรวม และคัดแยกผักในโครงการ 
      เรือนรวบรวมฯของโครง 4.9) ปริมาณและมลูคําผักเฉลีย่ตอํเดือนท่ีจ้าหนํายผํานโรงเรือนรวบรวมและคัดแยกในโครงการ 
      การ   4.10) จ้านวนคํูค๎าท่ีมีการท้าสัญญาตกลงซื้อขายผลผลิตผัก และปริมาณท่ีท้าสัญญารับซ้ือเพิ่มขึ้น 
 4.11) จ้านวนแหลํงรับซื้อผลผลติของเกษตรกรในโครงการ 
 4.12) ร๎อยละของปริมาณผักท่ีเกษตรกรจา้หนํายเองโดยตรง 
 4.13)ร๎อยละของปริมาณผักท่ีตกคา๎งหรือสูญเสียตํอเดือน จากการรวบรวมของกลุํมเกษตรกร 
4.3) ความยั่งยืนของโครงการ 
    - ความสามารถช้าระเงินคืน 4.14) จ้านวนเกษตรกรที่สามารถช้าระคืนเงินสมทบได ๎
      กองทุน 4.15) จ้านวนเงินทุนหมุนเวียนที่สามารถช้าระคืนกองทุน FTA 
 4.16) ก้าไรสุทธิจากการรวบรวม และจ้าหนาํยผลผลิตผักของกลุํมเกษตรกร/สหกรณ๑ 
 4.17) จ้านวนเงินทุนหมุนเวียนเฉลี่ยตํอปีเปรียบเทียบกับกํอนมีโครงการ 
    - ความรํวมมือและความพึง 4.18) ระดับความรํวมมือของหนํวยงานและสถาบันเกษตรกรที่รํวมโครงการ 
      พอใจ 4.19) ระดับความพึงพอใจตํอราคาผักของเกษตรกร 
 4.20) ระดับความพึงพอใจตํอโครงการโดยรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        2.5.3 การรวบรวมข๎อมูล 
             1) วิธีการรวบรวมข๎อมูล การประเมินผลนีเ้ก็บข๎อมูลโดยการท้าส้ามะโนเกษตรในโครงการ และการส้ารวจด๎วย
ตัวอยําง ส้าหรับเจ๎าหน๎าท่ี และผูท๎ี่เกี่ยวข๎องอื่นๆโดยใช๎แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ๑ เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข๎อมลู 
ลักษณะของแบบสอบถาม แบบสมัภาษณ๑ มีทั้งข๎อค้าถามแบบเตมิคา้ เลือกตอบ การสอบถาม ความคดิเห็น และใช๎ข๎อมูลจาก
การติดตามในขณะที่มีการด้าเนินงานโครงการในพ้ืนท่ีโครงการด๎วย 
             2) แหลํงข๎อมูล ข๎อมูลที่ใช๎ในการประเมินผลมีทั้งประเภทข๎อมูลปฐมภมูิ และข๎อมลูทุติยภมูิ ซึ่งแตํละประเภทมี
แหลํงที่มา ดังนี ้
                 2.1) ข๎อมูลปฐมภูมิ เป็นข๎อมูลที่ได๎จากการส้ารวจ โดยใช๎แบบสัมภาษณ๑ และแบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข๎อมูล จากกลุํมเปูาหมาย 3 กลุํมได๎แกํ – เจ๎าหน๎าท่ีหนํวยงานท่ีดูแลรับผิดชอบโครงการในระดับพื้นท่ี 
                                                             -  เกษตรกรผู๎เขา๎รํวมกิจการตํางๆในโครงการ 
                                                             -  ผู๎แทนสถาบันเกษตรกรและผู๎ประกอบการรับซือ้ผักในโครงการ 
                 ทั้งนี้ในการส้ารวจใช๎วิธีการท้าส้ามะโนเกษตรกรในโครงการที่ไดร๎ับการสนับสนุนโรงเรือนปลูกผักจ้านวน 60 ราย
และการส้ารวจด๎วยตัวอยําง ส้าหรบั เกษตรกรทีไ่มํได๎รับการสนับสนนุโรงเรือน เจ๎าหน๎าท่ี และผู๎ที่เกี่ยวข๎องอื่นๆ เชํน ผู๎แทนศูนย๑
เรียนรู๎ฟูาประทานเพื่อพัฒนาการเกษตรอยํางยั่งยืน ผู๎ประกอบการทีซ่ื้อผลผลติของกลุํมเกษตรกร เป็นต๎น โดยใช๎แผนแบบการ
เลือกตัวอยํางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling Method) 
                 2.2) ข๎อมูลทุติยภูมิ ซึ่งเป็นข๎อมูลที่ได๎จากการทบทวน รวบรวมเอกสารตํางๆที่เกี่ยวข๎องกบัโครงการ ได๎แกํ เอกสาร
ประกอบการประชุม สรุปผลการประชุมคณะกรรมการ อนุกรรมการ เอกสารโครงการ รายงานความก๎าวหน๎าผลการด้าเนินงาน
โครงการ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎อง และเอกสารรายงานของหนํวยงานท่ีเกีย่วข๎อง ข๎อมูลจากเว็บไซต๑ เป็นต๎น 
        2.5.4 การวิเคราะห๑ข๎อมูล 
                การวิเคราะห๑ข๎อมูลเป็นการวิเคราะห๑เชิงปรมิาณ (Quantitative Analysis) ดังนี้ 
                    1) การวิเคราะห๑โดยวิธีการทางสถิติ ได๎แกํ สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) คือ คําเฉลี่ย คําผลรวม 
และคําร๎อยละ เพื่ออธิบายถึงข๎อมูลเกษตรกรที่ศึกษา ขั้นตอน กระบวนการด้าเนินงานโครงการ และผลการดา้เนินงานตาม
กิจกรรมโครงการ และผลกระทบตํางๆของโครงการ 
                    2) การวิเคราะห๑โดยใช๎มาตรวดัของลิเคริ๑ท (Likert Scale) ได๎แกํ การให๎คะแนนและค้านวณผลการประเมิน 
โดยแบํงชํวงของระดับคะแนนการประเมินข๎อมูลเชิงคณุภาพ ออกเปน็ 3 ระดับ ได๎แกํ ควรปรับปรุง ดี และดมีาก โดยท้าการแบํง
ระดับคะแนนท่ีมีคําอยูรํะหวําง1.00 – 3.00 เป็น 3 ชํวง คือระดับคะแนน 1.00 – 1.66 จัดอยูํในชํวง น๎อย/ควรปรับปรุง ระดับ
คะแนน 1.67 – 2.33 จัดอยูํในชํวง ปานกลาง และระดับคะแนน 2.34 – 3.00 จัดอยูํในชํวง มาก/ดี 
 
                                         ระดับคะแนนของผลการประเมินในแตํละระดับ 
 

ผลการประเมิน ระดับคะแนนท่ีไดร๎ับ ชํวงคําเฉลี่ยคะแนนการประเมิน 
มาก/ด ี 3 2.34 – 3.00 
ปานกลาง 2 1.67 – 2.33 
น๎อย/ควรปรับปรุง 1 1.00 – 1.66 

 
 
 



2.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการประเมิน 
        2.6.1 ใช๎เป็นข๎อมูลประกอบการพิจารณาปรบัปรุงการด้าเนินงานโครงการให๎บรรลผุลตามเปูาหมาย และวตัถุประสงค๑
โครงการมากยิ่งขึ้น 
        2.6.2 ใช๎เป็นข๎อมูลประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร๎างการผลิตภาคเกษตรฯในการ
พิจารณาสนับสนุนงบประมาณโครงการอื่นๆที่มลีักษณะใกล๎เคยีงกันตํอไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 3 
 

ผลการประเมิน 
        การประเมินผลโครงการเพิม่ประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพพืชผักวังน้้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา เพื่อรองรับผลกระทบ
จากการเปดิเสรีทางการค๎า ในคราวนี้ เป็นการประเมินผลในระยะสิน้สุดการด้าเนินงานโครงการ จ้าแนกผลการประเมินใน
ประเด็นตํางๆได๎แกํ ปัจจยัน้าเข๎า กระบวนการ ผลได๎ ผลลัพธ๑ ดังตํอไปนี ้
3.1 ปัจจัยน าเข้า 
        3.1.1 ด๎านบุคลากร 
             1) หนํวยงานท่ีรํวมด้าเนินงานโครงการ มีทั้งภาครัฐและเอกชน สถาบัน/องค๑รเกษตรกร โดยในสํวนของหนํวยงาน
ภาครัฐ รวม 10 หนํวยงาน ได๎รํวมกันด้าเนินงานในสํวนที่เกี่ยวข๎องตามภารกจิของหนํวยงาน และสํวนใหญํจะใช๎งบประมาณของ
หนํวยงานนั้นๆด้าเนินการเพื่อสนบัสนุนโครงการ ดังน้ี 
                         หนํวยงาน                                                   กิจกรรมที่ด้าเนินงาน 
           1. ส้านักงานเกษตรอ้าเภอวังน้้าเขียว                        ประชุมคณะท้างาน อบรมสมาชิกประสานงาน 
                                                                              หนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง 
           2. ส้านักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา                     ประชุมคณะท้างาน อบรมสมาชิก ประสานงาน 
                                                                              หนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง 
           3. ส้านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 จ.นครราชสีมา             สนับสนุนสารซุปเปอร๑ พด. ตรวจวเิคราะห๑ตัวอยํางดิน 
           4. ส้านักงานการปฎิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม               สนับสนุนวัสดุอุปกรณ๑การท้าปุ๋ยหมกั และเพาะกล๎าผัก 
              จังหวัดนครราขสีมา                                         เก็บตัวอยํางดินสํงวิเคราะห๑ จดัอบรมให๎ความรู๎ 
           5. ส้านักงานสหกรณ๑จังหวัด                                  จัดอบรมสมาชิก เผยแพรํขยายผล 
           6. ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร                            ให๎ค้าแนะน้าในการด้าเนินงาน เผยแพรํงาน/โครงการที่ 
                                                                              รับการสนับสนุนจากกองทุนปรับโครงสร๎างการผลิตภาค 
                                                                              เกษตรฯ (FTA) สูํเกษตรกรรายใหมํในภูมิภาค 
           7. ส้านักงานวิจัยและพฒันาการเกษตร                     ตรวจวิเคราะห๑ปุย๋หมัก วิเคราะห๑ตวัอยํางดิน รับรองมาตรฐาน 
           8. ส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอ/จังหวัดนครราชสีมา      สนับสนุนให๎เกิดศูนย๑การเรียนรู๎และเผยแพรผํลผลิตสูํผู๎บริโภค 
                                                                               ในจังหวัด 
           9. องค๑การบริหารสํวนตา้บลวังน้้าเขียว                      สนับสนุนสมาชิกเป็นรายกลุมํ 
           10. มหาวิทยาลัยแมํโจ๎                                         อบรมให๎ความรู๎แกํสมาชิก รับเยาวชนลูกหลานเข๎าเรียนใน 
                                                                               ระบบโควต๎า 
             ในสํวนของภาคเอกชน องคืกรเกษตรกร รวม 6 หนํวยงานได๎รํวมด้าเนินงานตํางๆตามภารกิจท่ีเกี่ยวข๎อง เพื่อ
สนับสนุนกิจกรรมโครงการ ดังนี ้
                         หนํวยงาน                                                   กิจกรรมที่ด้าเนินงาน 
           1. สมาคมพืชสวนแหํงประเทศไทย                           ให๎ค้าแนะน้าการด้าเนินงาน 
           2. ศูนย๑เรียนรู๎ฟูาประทานเพื่อพัฒนาการเกษตรอยําง      เป็นศูนย๑รวบรวมผลผลิตสํงเครือขํายเดอะมอล๑ลกรุ๏ป 
              ยั่งยืน 
           3. สหกรณ๑การเกษตรอ้าเภอวังน้้าเขียว จ.นครราชสีมา    สํงเสริมสมาชิกปลูกผักในโรงเรือน รวบรวมผลผลิตเข๎าโรง 
                                                                                คัดแยกบรรจุ เป็นตัวแทนด๎านการตลาดใหส๎มาชิก 
           4. เครือขํายปลูกผักไร๎สาร อ.วังน้้าเขียว จ.นครราชสีมา    ประสานงานกับสมาชิกผู๎ปลูกผัก 



           5. ชมรมเกษตรกรผู๎ปลูกผักไรส๎าร และผักอินทรีย๑           ประสานงานกับสมาชิกผู๎ปลูกผัก 
           6. มูลนิธิอนันต๑  ดาโลดม                                        บริจาคเงินสมทบคาํโรงเรือนให๎กบัสมาชิก 
             2). คณะกรรมการ/คณะท้างาน/กลุํมเกษตรกรที่รํวมด้าเนินงานโครงการ 
                 2.1) คณะกรรมการ คณะท้างาน ที่ด้าเนินงานโครงการ ได๎มีการแตํงตั้งในระดับสํวนกลางและพื้นที่ครอบคลมุการ
ปฎิบัติงานตามโครงการ รวม 4 ชุดได๎แก ํ
                    (1) คณะกรรมการบริหารโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาพืชผักวังน้้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา เพื่อ
รองรับผลกระทบจากการเปดิเสรทีางการค๎า โดยกรมสํงเสริมการเกษตรในฐานะหนํวยงานรับผดิชอบโครงการ ได๎มีค้าสั่งกรม
สํงเสริมการเกษตร ท่ี 127/2556 ลงวันท่ี 19 กุมภาพันธ๑ 2556 แตํงตั้งคณะกรรมการโดยมีที่ปรึกษา 2 ทํานได๎แกํ นายอนันต๑ ดา
โลดม นายกสมาคมพืชสวนแหํงประเทศไทย นางลักขณา นะวิโรจน๑ รองประธานบริหารอาวุโส บริษัท เดอะมอล๑ลกรุ๏ป จา้กัด มี
รองอธิบดีกรมสํงเสรมิการเกษตร ฝุายวิชาการ เป็นประธานกรรมการ กรรมการประกอบด๎วย หัวหน๎าหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง และ
ผู๎แทนเกษตรกร โดยมีผู๎อ้านวยการส้านักสํงเสริมและจัดการสินค๎าเกษตร กรมสํงเสริมการเกษตร และเจ๎าหน๎าที่ เป็นฝุาย
เลขานุการ รวมทั้งหมด 13 ทําน มีหน๎าที่ ก้าหนดแนวทางการดา้เนนิงานและบริหารจดัการโครงการ แตํงตั้งคณะท้างานเพื่อ
ชํวยเหลือการปฎิบัติงานตามความจ้าเป็น 
                    (2) คณะกรรมการอ้านวยการ และคณะท้างานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพพืชผักวังน้้าเขียว 
จังหวัดนครราชสีมา เพื่อรองรับผลกระทบจากการเปดิเสรีทางการค๎า โดยทางจังหวัดได๎มีคา้สั่งที่ จังหวัดนครราชสีมา ท่ี 
1642/2556 ลงวันท่ี 15 มีนาคม 2556 แตํงตั้งคณะกรรมการ และคณะท้างาน รวม 3 ชุดได๎แก ํ
                        (2.1) คณะที่ปรึกษาระดับจังหวัด โดยมผีู๎วําราชการจังหวัด สมาชิกสภาผู๎แทนราษฎรเขต 12 สมาชิกสภา
องค๑การบริหารสํวนจังหวัด ประธานหอการค๎าจังหวัด นายกสมาคมธุรกิจการทํองเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา รวม 5 ทําน มีหน๎าที่
ให๎ค้าปรึกษา แนะน้าและรํวมก้าหนดแนวทางในการด้าเนินงานโครงการ 
                        (2.2) คณะกรรมการอ้านวยการระดับจังหวดั โดยมี รองผู๎วําราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน 
กรรมการประกอบด๎วย หัวหน๎าหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องในจังหวัดเป็นกรรมการ เชํน ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 ศูนย๑วิจัย
และพัฒนาการเกษตร สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ส้านักงานการปิรูปที่ดินจังหวัด สา้นักงานสาธารณสุขจังหวัด ส้านักงาน
สหกรณ๑จังหวัด สา้นักงานพัฒนาชุมชน  โดยมีเกษตรจังหวัด และเจา๎หน๎าท่ีเป็นฝุายเลขานุการ รวมทั้งหมด 10 ทําน โดยมีหน๎าท่ี
ก้าหนดแนวทางในการบริหารงานดครงการฯ ให๎บรรลุวัตถุประสงค๑ ควบคุมและตรวจสอบ การด้าเนินงานโครงการฯ ให๎เป็นไป
ตามหลักเกณฑ๑ และวิธีปฎิบัติเกีย่วกับการบริหารงานของโครงการฯ รวมถึงก้ากับดูแลและให๎การสนับสนุนคณะท้างาน
โครงการฯ เครือขํายเกษตรกรที่เขา๎รํวมโครงการฯ และประสานงานการด้าเนินงานโครงการฯ กับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 
                        (2.3) คณะท้างานระดับอ้าเภอ โดยมี นายอ้าเภอวังน้้าเขียว เป็นประธาน เกษตรอ้าเภอวังน้้าเขียว เป็นรอง
ประธาน คณะท้างานประกอบด๎วย หัวหน๎าหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องในอ้าเภอวังน้้าเขียว และผู๎แทนเกษตรกร นายโชคชัย สมันตรัฐ 
นางสาวสมจติร๑ ลาค้า เป็นฝุายเลขานุการ รวมประมาณ 13 ทําน มีหน๎าที่ปฎิบัติงานตามที่ไดร๎ับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริหารโครงการ คณะกรรมการอ้านวยการระดับจังหวดั ในการสํงเสริมและสนับสนุนการด้าเนินงานของโครงการ 
เครือขํายและสมาชิกเกษตรกรที่รวํมโครงการฯ ประสานงานและวางแผนการผลิต การตลาด การฝึกอบรม การติดตามและการ
ประเมินผลโครงการฯ รวมถึง การรวบรวมข๎อมลู และรายงานผลการด้าเนินงาน เสนอตํอคณะกรรมการบริหารโครงการ
คณะกรรมการอ้านวยการระดับจังหวัดทราบ 
                 2.2) สหกรณ๑กสิกรรมไร๎สารพิษในเขตปฎริูปที่ดิน อ้าเภอว๎งน้้าเขียว จ้ากัด เป็นสถาบันเกษตรกรหลักท่ีรับผิดชอบ
ด้าเนินงานโครงการ สหกรณ๑จดทะเบียนเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2543 และ ณ เดือนมีนาคม 2557 มีสมาชิกรวม 244 คน เป็น
สมาชิกสามัญ 144 คน สมาชิกสมทบ 80 คน แบํงเป็นกลุํมเครือขําย 5 ต้าบล ในพ้ืนท่ีโครงการอ้าเภอวังน้้าเขียว โดยมีนาย
อ้านาจ หมายยอดกลาง เป็นประธานกรรมการ ซึ่งเป็นบุคคลที่ไดร๎บัความเชื่อถือ สหกรณ๑เป็นแหลํง/สถานท่ีจัดอบรม ดูงานของ
เกษตรกรจากพ้ืนท่ีอื่นๆเป็นจ้านวนมาก และเป็นสหกรณ๑ที่มคีวามเข๎มแข็ง ท่ีผํานมาได๎รับการสนับสนนุจากโครงการตํางๆของ



ภาครัฐ เชํน กองทุนสตรสีหกรณ๑บา๎นน้้าซับ โครงการหนึ่งต้าบลหนึ่งผลิตภณัฑ๑ และในปี 2555/56 ไดร๎ับเงินสนับสนุนจากกรม
สํงเสริมสหกรณ๑ จ้านวน 2 ล๎านบาท ซึ่งทางสหกรณ๑น้าเงินมาซื้อรถบรรทุกห๎องเย็น และบรรจุภณัฑ๑ เปน็ต๎น 
             3) เกษตรกรที่เรํวมโครงการ 
             ตามหลักเกณฑ๑/ข๎อก้าหนดของโครงการ เกษตรกรทีร่ํวมโครงการต๎องเป็นสมาชิกของกลุํมปลูกผักไรส๎ารที่มีการปลูก
ผักไรส๎ารที่มีการปลูกผักเมืองหนาวอยูํแล๎ว หรือเป็นสมาชิกใหมํท่ีเขา๎รํวมโครงการด๎วยความสมัครใจ และยินดีปฎิบัตติาม
ค้าแนะน้าของเจ๎าหน๎าท่ีในโครงการ และมีพื้นท่ีปลูกท่ีมีความเหมาะสม มีน้้าเพยีงพอตํอการเพาะปลูก และจากการสมคัรและ
คัดเลือกสมาชิกผู๎ทีม่ีคุณสมบตัิตามที่โครงการก้าหนดได๎ประมาณ 60 ราย มีจ้านวน 50 รายคิดเป็นรอ๎ยละ 90 ท่ีมีประสบการณ๑
ปลูกผัก และมีพื้นที่เหมาะสมอยูํแล๎ว ที่เหลือ 10 รายคิดเป็นร๎อยละ 10 ไมํเคยมีประสบการณ๑ปลูกผัก โดยมีพื้นท่ีปลูกผักเฉลี่ย
1.85 ไรํ เกษตรกรร๎อยละ58.65 มีน้้าเพียงพอส้าหรับการปลูกผัก ร๎อยละ 41.35 มีน้้าไมเํพียงพอส้าหรบัการปลูกผัก 
             อยํางไรก็ตาม เมื่อด้าเนินงานไปได๎ในระยะหนึ่ง มีเกษตรกรบางรายได๎ขอถอนตัวออกจากการเข๎ารํวมโครงการ 
เนื่องจาก ต๎องการย๎ายที่อยูํอาศัย ต๎องการเปลีย่นอาชีพ อายุมากแลว๎ไมํต๎องการมีหนี้สิน สุขภาพไมํแขง็แรง พื้นที่ถูกน้้าทํวมไมํ 
เหมาะสมที่จะสร๎างโรงเรือน ไมํมคีวามพร๎อมที่จะปลูกผักในโรงเรือน ชนิดผักท่ีปลูกไมํมีความจ้าเป็นต๎องปลูกในโรงเรือน 
โรงเรือนปลูกผักที่กํอสร๎างไมมํีความแข็งแรงพอท่ีจะต๎านพายุลมแรงในพ้ืนท่ีได๎ ท้าให๎โรงเรือนไดร๎ับความเสียหาย จึงได๎ยกเลิก
การใช๎โรงเรือนที่ปลูกสรา๎ง และทา้การสํงคืนโรงเรือนเพื่อมอบใหเ๎กษตรกรรายอื่นๆในโครงการใช๎ตํอไป คงเหลือเกษตรกรที่
ประสงค๑จะรับการสนับสนุนโรงเรอืนจ้านวน 60 ราย 
                                                ข๎อมูลทั่วไปของเกษตรกรทีเ่ข๎ารํวมโครงการ 

รายการ หนํวยนับ จ้านวน 
1) เกษตรกรรํวมโครงการ ราย 103 
2) เกษตรกรที่รับการ  
    สนับสนุนโรงเรือน 

ราย 60 

3) พื้นที่ปลูกผัก ไรํ/ครัวเรือน 1.85 
4) แหลํงน้้าในการปลูกผัก ร๎อยละ 100 
    2.1) เพียงพอ ร๎อยละ 58.65 
    2.2) ไมํเพียงพอ  ร๎อยละ 41.35 
ที่มา : จากการส้ารวจ 
 

        3.1.2 งบประมาณ/เงินทุน 
             จากงบประมาณตลอดระยะเวลาโครงการ ท้ังสิ้น 12,514,100 บาท จ้าแนกเป็น เงินจํายขาดจ้านวน 7,394,100 บาท
เงินยืมปลอดดอกเบี้ย จ้านวน 5,120,000 บาท ซึ่งแยกเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการรับซื้อผลผลิตผัก จา้นวน 1,000,000 บาท 
เป็นทุนให๎เกษตรกรจํายสมทบในการกํอสร๎างโรงเรือน จ้านวน 4,120,000 บาท โดยได๎แบํงจํายเป็นปีๆ ไป ตามแผนปฎิบัติงานซึ่ง
ในปีท่ี 1 มีแผนเบิกจําย 11,807,500 บาท และในปีท่ี 2 มีแผนเบิกจําย 323,300 บาท รวมงบประมาณ 2 ปี 12,130,800 บาท
สํวนท่ีเหลือเบิกจํายในปีท่ี 3 และปีท่ี 4 ของโครงการจ้านวน 383,300 บาท 
             1) ความพร๎อม/ความทนัเวลาของงบประมาณโครงการ กรมสํงเสรมิการเกษตรได๎มีบันทึกคา้รับรอง ขอเบิกเงินจาก
กองทุนปรับโครงสรา๎งการผลิตภาคเกษตร เพื่อเพิ่มขดีความสามารถการแขํงขันของประเทศ และขอเบิกจํายเงินโครงการเฉพาะ
ในสํวนของกรมสํงเสริมการเกษตร ในปีท่ี 1 จ้านวน 11,747,500 บาท ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตรได๎โอนเงินเข๎าบัญชีให๎กรม
สํงเสริมการเกษตรเบิกจํายไดเ๎มื่อวันท่ี 25 มีนาคม 2556 กรมสํงเสริมการเกษตรไดโ๎อนเงินโครงการให๎ส้านักงานเกษตรจังหวัด



นครราชสมีา เพื่อด้าเนินงานตํางๆตามกิจกรรมโครงการได๎ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556 ซึ่งเป็นไปตามกรอบระยะเวลาโครงการ
เมื่อไดร๎ับเงินจึงนับระยะเวลาเริ่มตน๎โครงการ 
             ส้าหรับในปีท่ี 2 ของโครงการ กรมสํงเสริมการเกษตรได๎นา้สํงเงินเหลือจาํยในปีที่ 1 ให๎ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
เมื่อวันท่ี 30 พฤษภาคม 2557 ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตรจึงได๎โอนเงินให๎กรมสํงเสริมการเกษตรเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2557 
และกรมสํงเสรมิการเกษตรโอนใหจ๎ังหวัดเมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2557 ซึ่งลําช๎าไปกวําระยะเวลาโครงการตามแผนเดิม 
ประมาณ 3 เดือน 
             2) ผลการจํายเงิน จากการด้าเนินโครงการในชํวงระยะเวลา 2 ปีแรกของโครงการ ได๎ใช๎จํายเงินเป็นไปตามเปาูหมาย
คิดเป็นร๎อยละ 98.69 โดยในปีแรกของโครงการเป็นการใช๎จํายในรายการคํากํอสร๎าง ซึ่งใช๎จํายเงินปคดิเป็นร๎อยละ 99.74 เงินยืม
ปลอดดอกเบีย้ซึ่งไดม๎อบให๎สหกรณ๑ตามเปูาหมายร๎อยละ 100 สํวนคําบริหารจัดการเกือบจะทุกรายการมีการใช๎จํายเป็นไปตาม
แผนที่ก้าหนด ยกเว๎นในสํวนของรายการตดิตามก้ากับดูแลโครงการในสํวนของกรมสํงเสริมการเกษตร ท่ีขอจัดสรรไปสา้หรับใช๎
จํายตลอดระยะเวลาโครงการ และมียอดเหลือจํายส้าหรับในปีตํอไป และในสํวนของการตดิตามประเมินผลโครงการของ
ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ใช๎จํายเทําท่ีจ้าเป็น และมียอดเหลอืจํายแตํละปีสํงคืนเงินกองทุน ประมาณร๎อยละ 35 ของเงินท่ี
ได๎รับ 
              ผลการใช๎จํายเงินในชํวงปีท่ี 2 และปีที่ 3 ของโครงการ (ตั้งแตํ 25 มีนาคม 2557 – 24 มีนาคม 2559) 
 

รายการ 
     แผน 2 ปี  ผลการใช๎จําย 

จ้านวน (บาท) จ้านวน (บาท) ร๎อยละ 
1) คํากํอสร๎าง 6,120,000 6,120,000 100 
2) คําบริหารจัดการ 1,274,100 1,274,100 100 
3) เงินยืมปลอดดอกเบีย้ 5,120,000 5,120,000 100 
รวม 12,514,100 12,514,100 100 

                        ที่มา  :  จากการส้ารวจ 
 
             3) เงินทุนรับซื้อผักในโครงการ และการหมุนเวียน 
                 สหกรณ๑มีเงินสดและเงินฝากธนาคาร ส้าหรับเป็นทุนหมุนเวียนในการด้าเนินธุรกจิของสหกรณ๑ ณ วันที่ 31 
มีนาคม 2556 ประมาณ 1,144,845 บาท และเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557 ส้านักงานเกษตรจังหวัดนครราชสมีา ได๎ลงนามใน
บันทึกข๎อตกลงและสัญญายืมเงินปลอดดอกเบีย้กับสหกรณ๑ เพื่อเปน็ทุนหมุนเวียนในการรับซื้อผลผลติของสมาชิก จ้านวน 
1,000,000 บาท ท้าให๎สหกรณ๑มเีงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ 31 มีนาคม 2558 และ 2559 เพิ่มขึ้นเป็น 2,112,160บาท และ 
1,781,775 บาท ตามล้าดับ 
                 สหกรณ๑รับซื้อผักจากเกษตรกรในวันจันทร๑ พุธ และศกุร๑ และออกบิลสํงของให๎เกษตรกรรวบรวมไว๎ เพื่อเบิก
จํายเงินคําผักใหเ๎กษตรกรสัปดาห๑ละ 1 ครั้งๆละประมาณ 70,000 – 80,000 บาท ส้าหรับในชํวงฤดูหนาวมีปริมาณผักมาก 
สหกรณ๑จะรับซื้อผักประมาณสัปดาห๑ละ 200,000 บาท ท้ังนี้สหกรณ๑จะให๎เครดติกับคูํค๎า ซึ่งหากเป็นคูํค๎าเกําหรือรายเดิมๆ
ประมาณ 25 รายจะใหเ๎ครดิตประมาณ 1-2 เดือน สหกรณ๑จึงมคีวามจ้าเป็นต๎องใช๎เงินทุนหมุนเวียนในการด้าเนินธุรกิจ อยํางไรก็
ตาม สหกรณ๑มีการขายปลีกผักเปน็เงินสดบ๎าง เชํน ขายปลีก ณ ตลาดหน๎าโรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมา ทุกวัน
พฤหัสบดี (แตํในชํวงปี 2558 สหกรณ๑ฯ หยุดขายเนื่องจากต๎นทุนสงู ไมํคุ๎มคํากับการขนผักไปขาย) และขายในงานเทศกาลที่
หนํวยงานจัดขึ้น เป็นต๎น 
 



        3.1.3 หลักสูตรการอบรม 
                โครงการได๎ก้าหนดจดัอบรมเกษตรกรทุกปีตลอดระยะเวลาการด้าเนินกิจกรรมโครงการ 3 ปี โดยก้าหนดการอบรม
ปีละ 1 ครั้ง ส้าหรับในปีแรก จัดอบรม/ดูงานเกษตรกร จ้านวน 1 ครั้ง เมื่อวันท่ี 29-30 มิถุนายน 2556 ณ ห๎องประชุมศูนย๑
ประสานงานองค๑การบริหารสํวนจงัหวัดนครราชสีมา อ้าเภอวังน้้าเขยีว และจัดท้าเอกสารวิชาการจ้านวน 1 เรื่อง ได๎แกํ การปลูก
ผัก โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพพืชผักวังน้้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา เพื่อรองรับผลกระทบจากการเปดิเสรี
ทางการค๎า ซึ่งมีเนื้อหาประกอบดว๎ย การวางแผนการผลติผัก องค๑ประกอบของการปลูกผัก การดูแลรกัษาต๎นกล๎าผัก การปลูก
และการดูแลรักษา การปลูกผักในโรงเรือน การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว เทคนิคการปลูกผักบางชนิด โดยจดัพิมพ๑เป็นรูปเลมํ
สวยงาม มีเนื้อหาที่ครอบคลมุ 
                ส้าหรับในปีท่ี 2 ของโครงการ ได๎มีการจัดอบรมสมาชิก 1 ครั้งเมื่อวันที่ 14–15 สิงหาคม 2557 เวลา 08.00- 
16.30 น. โดยมีวิทยากรบรรยาย และการหารือรํวมกันในหัวข๎อตํางๆ ดังนี้ 
                วันพฤหัสบดี 14 สิงหาคม 2557 ประกอบด๎วย 1) การบรรยายพิเศษเรื่องนโยบายงานขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย๑ อ.
วังน้้าเขียว โดยนายไพรัตน๑ ลิ่มสกลุ นายอ้าเภอวังน้้าเขียว 2) การเสวนาในหัวข๎อแนวทางการด้าเนินงานโครงการ FTA วังน้้า
เขียวในปี 2557 โดยนายอนันต๑ ดาโลดม ท่ีปรึกษาโครงการฯ ผู๎แทนกรมสํงเสรมิการเกษตร ผู๎แทนกรมสํงเสริมสหกรณ๑ นายโชค
ชัย สมันตรัฐ ประธานคณะกรรมการท้างานโครงการฯ นายอ้านาจ หมายยอดกลาง ประธานกรรมการสหกรณ๑ 3) การบรรยาย
เรื่องการประยุกต๑ใช๎หญ๎าแฝกรํวมกับการท้าเกษตรอินทรีย๑ โดยเจ๎าหน๎าท่ีโครงการประยุกต๑ใช๎หญ๎าแฝกรํวมกับวิธีกลและพืชอื่น
เพื่อปูองกันภัยดินถลํม (เจ๎าหน๎าที ่บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)) 4) การแลกเปลี่ยนข๎อคิดเห็นในหัวขอ๎ความรํวมมือในการ
ขับเคลื่อนงานโครงการ FTA ผักวังน้้าเขียว ระหวํางสหกรณ๑กสิกรรมไรส๎ารพิษฯ และสมาชิกโครงการ 
                วันศุกร๑ 15 สิงหาคม 2557 ประกอบด๎วย 1) การจัดท้าแผนเพาะกล๎า การท้าปุ๋ยหมัก การปลูกผักเชิงระบบ โดย
นายโชคชัย  สมันตรัฐ ประธานคณะกรรมการท้างานโครงการฯ 2) รํวมกันหารือแนวทางการวางระบบการเพาะกล๎า การขนสํง 
 
ผกัให๎สมาชิก 3) การบรรยายเรื่อง การปลูกผักอินทรีย๑ในโรงเรือน โดยนายชูศักดิ์ อักษรวงศิลป์ เกษตรอ้าเภอวังน้้าเขียว และ
นายโชคชัย สมันตรัฐ ประธานคณะท้างานโครงการฯ การแลกเปลีย่นข๎อคิดเห็น ความรํวมมือในการขบัเคลื่อนงานโครงการ FTA 
ผักวังน้้าเขียว ระหวํางคณะท้างานโครงการ และสมาชิกผู๎เข๎ารํวมโครงการ           
                ส้าหรับในปีท่ี 3 ของโครงการ ได๎มีการจัดอบรมสมาชิก 1-2 ครั้งเมื่อ สิงหาคม 2558 เวลา 08.00- 16.30 น. โดยมี
วิทยากรบรรยาย และการหารือรํวมกันในหัวข๎อตํางๆ ณ ห๎องประชุมศูนย๑กสิกรรมไรส๎ารพิษ บ๎านน้้าซบั ต้าบลวังน้้าเขียว อ้าเภอ
วังน้้าเขียว และจัดท้าเอกสารวิชาการจ้านวน 1 เรื่อง ได๎แกํ การท้าน้้าส๎มควันไม๎ การท้าสารบิวเวอร๑เรีย การท้าสารไตรโครเดอร๑
มํา การบรรจุ และการตกแตํงผักเพื่อการสํงตลาด การวางแผนการผลิตการตลาดผักไร๎สารพิษ โดยจดัพิมพ๑เป็นรูปเลํม มีเนื้อหาที่
ครอบคลมุ 
                เกษตรกรที่ได๎รับการอบรมตามหลักสูตรของโครงการ ได๎มีความเห็นในประเด็นตาํงๆหลังจากเข๎ารับการอบรมแล๎ว
พบวํา เกษตรกรร๎อยละ 85 มีความรู๎หลังเข๎ารับการอบรมในระดับมาก ร๎อยละ15 มีความรู๎ในระดับปานกลาง และร๎อยละ 5 มี
ความรู๎ในระดับน๎อย โดยเฉลี่ยมีความรู๎อยูํในระดับมากด๎วยคะแนน 2.75 ส้าหรับชํวงระยะเวลาการจดัอบรม เนื้อหาสาระใน
เอกสารประกอบการอบรม และการได๎นา้เอาความรู๎ไปใช๎ประโยชน๑ เกษตรกรเห็นวํามีความเหมาะสมในระดับมาก ด๎วยคะแนน 
2.45-2.48 และ 2.58 ตามล้าดับ และเมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยทุกด๎าน พบวํา อยูํในระดับมาก ด๎วยคะแนนเฉลีย่ 2.59 จึงนับได๎
วําหลักสตูรที่จัดอบรมในชํวงปีท่ี 1-3 ของโครงการ มีความเหมาะสมในระดับมาก 
 
 
 
 



                                     ระดับความเหมาะสมของหลักสูตรในชํวงปีท่ี 1-3 ของโครงการ 
                                                                                                                            หนํวย : ร๎อยละ 

รายการ 
ระดับความคิดเห็นของผู๎เข๎ารับการอบรม 

คะแนน
เฉลี่ย 

แปลผล มาก ปาน
กลาง 

น๎อย รวม 

1.ความรู๎หลังเข๎าอบรม    100   
2.ชํวงระยะเวลาการจดัอบรม    100   
3.เนื้อหาสาระในเอกสาร    100   
4.การน้าความรูไ๎ปใช๎  
   ประโยชน๑ 

   100   

รวม    100   
            ที่มา : จากการส้ารวจ 
 
        3.1.4 วัสดุ อุปกรณ๑ และเจา๎หน๎าท่ีด๎านการตรวจสอบคุณภาพการผลติในโครงการ 
                กรมวิชาการเกษตร โดย ส้านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค๎าพืช และส้านักวิจยัและพัฒนาการเกษตร 
เขตที่ 4 จังหวัดอุบลราชธานี ได๎ตรวจประเมินการผลิตพืชอินทรีย๑ และรับรองการผลิตพืชอินทรีย๑ มเีครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ๑ตํางๆ
และการตรวจสอบรายการ (Check List) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17065:2012 โดยเกษตรกรร๎อยละ 52.15 เห็นวํา วัสดุ 
อุปกรณ๑ มีความพร๎อมในระดับมาก ร๎อยละ 48.75 เห็นวํามีความพร๎อมอยูํในระดับปานกลาง เนื่องจากต๎องน้าตัวอยํางไปตรวจที่
ส้านักงาน ส้าหรับเจ๎าหนา๎ที่ผู๎ตรวจสอบคุณภาพการผลติ/ผลผลิต ได๎เอาใจใสํมีการตรวจและสัมภาษณ๑เกษตรกรอยํางละเอียด 
โดยเกษตรกรร๎อยละ 70.10 เห็นวําเจ๎าหน๎าที่มีความพร๎อมในระดับมาก ร๎อยละ 29.90 มีความพร๎อมในระดับปานกลางโดย
ภาพรวม นับวําท้ังวัสดุ อุปกรณ๑ และเจา๎หน๎าท่ีมีความพร๎อมในระดบัมาก ด๎วยคะแนนเฉลี่ย 2.75 
                              
                                ระดับความพร๎อมของวัสดุ อุปกรณ๑ และเจ๎าหน๎าที่    
                                                                                                                             หนํวย : ร๎อยละ 

รายการ 
ระดับความคิดเห็นของผู๎เข๎ารํวมโครงการ 

คะแนนเฉลีย่ แปลผล มาก ปาน
กลาง 

น๎อย รวม 

1.ความพร๎อมของวัสดุ อุปกรณ๑    100   
2.ความพร๎อมของเจ๎าหน๎าท่ี    100   

รวม    100   
      ที่มา : จากการส้ารวจ 
3.2 กระบวนการ (Process) 
        3.2.1 การเตรียมการ 
             1) การคัดเลือกเกษตรกรและเตรยีมความพร๎อม โดยกํอนการอนุมัติโครงการของคณะกรรมการบรหิารกองทุนฯ เมื่อ
วันท่ี 13 กันยายน 2555 ราวประมาณ 6 เดือน ผูจ๎ัดการโครงการฯได๎จัดประชุมสมาชิกของสหกรณ๑กสิกรรมไร๎สารพิษในเขตปฎิ
รูปที่ดิน อ้าเภอวังน้้าเขียว จ้ากดั เพื่อสร๎างความเข๎าใจ และส้ารวจความต๎องการเข๎ารํวมโครงการ และให๎แจ๎งความประสงค๑ขอรับ
การสนับสนุนโรงเรือนปลูกผัก เมือ่วันท่ี 25 มีนาคม 2555 และตํอจากนั้นในชํวงวันท่ี 1 – 3 พฤษภาคม 2555 ได๎มีการประชุม



ระดับกลุํมยํอย เชํน เครือขํายสหกรณ๑กสิกรรมไร๎สารพิษฯ กลุมํเครอืขํายบ๎านมั่นคงนิคมเศรษฐกิจพอเพียง กลุํมเครือขํายผูส๎นใจ
ทั่วไปในอ้าเภอวังน้้าเขียว เป็นต๎น เพื่อขอรับค้ายืนยันจากเกษตรกรที่พร๎อมจะเข๎ารํวมโครงการ และรบัทราบปัญหา ความกังวล 
ความเชื่อมั่น ข๎อเสนอแนะของเกษตรกร และชี้แจงแนวทาง กติกา เงื่อนไขการเข๎ารํวมโครงการรวมทัง้ มีการเตรยีมการในสํวน
ของการคัดเลือกผู๎เข๎ารํวมโครงการจ้านวน 2 ครั้ง 
             หลังจากได๎รับอนมุัติโครงการ ได๎ก้าหนดให๎ประชุมช้ีแจงเกษตรกรที่เข๎ารํวมโครงการ 1 ครั้งในปีแรกของโครงการ โดย
ได๎ประชุมเกษตรกรจ้านวน 103 ราย เพื่อช้ีแจงรายละเอียดใหเ๎กษตรกรที่เข๎ารํวมโครงการ รับทราบหลักเกณฑ๑ เง่ือนไขตํางๆ 
เมื่อวันท่ี 13 มิถุนายน 2556 
             2) การผลิตและการตลาด เนื่องจากในการด้าเนินงานโครงการ เป็นการสํงเสรมิการผลติผักในโรงเรือน การตลาดเป็น
เรื่องที่ส้าคัญ โครงการจึงมีกิจกรรมการวางแผนการผลิตและการตลาด โดยในปีแรกของโครงการได๎ดา้เนินการประชุมไป 1 ครั้ง
เมื่อวันท่ี 18  กรกฏาคม 2556 และประชุมวางแผนการผลิตและการตลาดรํวมกับ Modern Trade จ้านวน 2 ครั้งเมื่อวันที่ 8 
และ 20 สิงหาคม 2556 
             ส้าหรับปีท่ีสองของโครงการ ได๎มีการประชุมวางแผนการผลิตและการตลาดของเกษตรกร 3 ครั้ง ดังนี้ 
             วันท่ี 13 พฤศจิกายน 2557 ประชุมวางแผนการผลิตและการตลาดของเกษตรกร ในหัวข๎อการฟื้อฟูและการบ้ารุงดิน
เพื่อการผลิตพืชอินทรีย๑ ชํองทางการตลาดและความต๎องการของตลาด การซื้อขายผลผลติทางการเกษตรลํวงหน๎า ความรํวมมือ
ของภาคีภาคสํวน การวางแผนการผลิตและการจ้าหนําย 
             วันท่ี 11 ธันวาคม 2557 ประชุมวางแผนการผลติ และการตลาดรํวมกับ Modern Trade ครั้งท่ี 1 มีการบรรยาย 
แนวทางความต๎องการและการสนบัสนุนของตลาด Modern Trade โดยผู๎แทนจากบริษัทเดอะมอลล๑ กรุ๏ป จ้ากัด 
             วันท่ี 22 มกราคม 2558 ประชุมวางแผนการผลติ และการตลาดรํวมกับ Modern Trade ครั้งท่ี 2 โดยไดร๎ํวมกัน
ก้าหนดทิศทางและแนวทางด๎านการตลาดของโครงการ ปีที่ 2 ระหวาํงผู๎แทนกลุํมเกษตรกร รํวมกับคณะผู๎แทนด๎านการตลาด
ของ Modern Trade  
             อยํางไรกต็าม สมาชิกที่เข๎ารับการอบรม/สหกรณ๑ยังไมํมีขอ๎ตกลงซื้อขายผลผลิตกับ Modern Trade หรือบริษัท เดอะ
มอลล๑ กรุ๏ป จ้ากัด หรือผู๎ประกอบการที่รํวมประชุม 
             ส้าหรับในปีท่ีสามของโครงการ  ไดม๎ีการประชุมวางแผนการผลิตและการตลาดของเกษตรกร 3 ครั้ง ดังนี้ 
             วันท่ี 13 พฤศจิกายน 2558 ประชุมวางแผนการผลิตและการตลาดของเกษตรกร ในหัวข๎อการฟื้อฟูและการบ้ารุงดิน
เพื่อการผลิตพืชอินทรีย๑ ชํองทางการตลาดและความต๎องการของตลาด การซื้อขายผลผลติทางการเกษตรลํวงหน๎า ความรํวมมือ
ของภาคีภาคสํวน การวางแผนการผลิตและการจ้าหนําย 
             วันท่ี 11 ธันวาคม 2558 ประชุมวางแผนการผลติ และการตลาดรํวมกับ Modern Trade ครั้งท่ี 1 มีการบรรยาย 
แนวทางความต๎องการและการสนบัสนุนของตลาด Modern Trade โดยผู๎แทนจากบริษัทเดอะมอลล๑ กรุ๏ป จ้ากัด 
             วันท่ี 22 มกราคม 2559 ประชุมวางแผนการผลติ และการตลาดรํวมกับ Modern Trade ครั้งท่ี 2 โดยไดร๎ํวมกัน
ก้าหนดทิศทางและแนวทางด๎านการตลาดของโครงการ ปีที่ 3 ระหวาํงผู๎แทนกลุํมเกษตรกร รํวมกับคณะผู๎แทนด๎านการตลาด
ของ Modern Trade  
             อยํางไรกต็าม สมาชิกที่เข๎ารับการอบรม/สหกรณ๑ยังไมํมีขอ๎ตกลงซื้อขายผลผลิตกับ Modern Trade หรือบริษัท เดอะ
มอลล๑ กรุ๏ป จ้ากัด หรือผู๎ประกอบการที่รํวมประชุม 
 
        3.2.2 หลักเกณฑ๑ ข้ันตอน วิธีการด้าเนินงานโครงการ 
             1) การออกเงนิสมทบในการกํอสร๎างโรงเรือนปลูกผักของเกษตรกร คณะกรรมการบริหารกองทุนฯได๎ก้าหนด
หลักเกณฑ๑ เง่ือนไข ในการสนับสนุนโรงเรือนปลูกผักของเกษตรกร โดยโครงการได๎ให๎เป็นเงินจํายขาดร๎อยละ 50 เกษตรกรออก
เงินสมทบร๎อยละ 50 เป็นการยมืเงินปลอดดอกเบี้ยจากโครงการในการกํอสร๎างโรงเรือนปลูกผัก ซึ่งเกษตรกรร๎อยละ 40 มี



ความเห็นวําการออกเงินสมทบมคีวามเหมาะสมระดับมาก ร๎อยละ 55 เห็นวําเหมาะสมปานกลาง และร๎อยละ 5 เห็นวํา
เหมาะสมน๎อย โครงการนําจะสนบัสนุนในสัดสํวนท่ีมากกวําน้ี 
             2) การให๎เงินกู๎ปลอดดอกเบี้ย เพื่อให๎สหกรณ๑ใช๎หมุนเวียนในการรับซื้อผลผลิต ก้าหนดแผนการช้าระคืนเงินยืมปลอด
ดอกเบี้ยภายใน 5 ปีนับจากสิ้นปีที ่3 ของโครงการ (มติคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการเสนอขอรบัเงินสนับสนุนกองทุน
ปรับโครงสร๎างการผลิตภาคเกษตร ครั้งที่ 1 /2557 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2557) เพื่อใช๎รวบรวม รับซื้อผัก ท้าให๎สหกรณ๑ไมํมี
ภาระดอกเบี้ย และมสีภาพคลํองในการรับซื้อผัก ให๎เครดิตคูํค๎า และขยายวงเงินก๎ูให๎สมาชิก ซึ่งผู๎จัดการสหกรณ๑เห็นวํา เหมาะสม
ในระดับมาก 
             3) การสํงคืนเงินกู๎ สหกรณ๑ได๎รวบรวมเงินคําสนับสนุนโรงเรือนปลูกผักจากสมาชิก/เกษตรกรโดยหักจากยอดเงินท่ี
เกษตรกรแตํละรายนา้ผักมาขายให๎กับสหกรณ๑ ประมาณเดือนละ 650 – 700 บาท บางรายไมํได๎ขายให๎สหกรณ๑ก็จะแจ๎งให๎น้า
เงินมาจํายคืนเป็นงวดๆไป ท้ังนี้ผู๎จดัการสหกรณ๑เห็นวํา แผนการช้าระเงินท่ีคณะกรรมการก้าหนด เหมาะสมระดับปานกลาง 
เนื่องจาก เกษตรกรบางรายสามารถช้าระคืนได๎ตามก้าหนด แตํบางรายไมํสามารถช้าระคืนได๎ และรายได๎จากการปลูกผักใน
โรงเรือนยังไมํได๎รับชัดเจน   
  
                     ระดับความเหมาะสมของหลักเกณฑ๑ขั้นตอน วิธีการด้าเนินงานโครงการ  
                                                                                                                     หนํวย : ร๎อยละ 

รายการ 
ระดับความเห็นของผูเ๎ข๎ารับการอบรม 

คะแนน
เฉลี่ย 

แปลผล มาก ปาน
กลาง 

น๎อย รวม 

1.เงินสมทบในการกํอสร๎าง
โรงเรือนปลูกผัก 

   100   

2.การให๎เงินก๎ูปลอด
ดอกเบี้ย 

   100   

3.การสํงคืนเงินกู ๎    100   
 

รวม    100   
           ที่มา : จากการส้ารวจ 
        3.2.3 กิจกรรมของโครงการ 
             กิจกรรมที่ด้าเนินการในโครงการซึ่งได๎รับงบประมาณรวม 4 กิจกรรมหลัก ได๎แกํ 1) การประชุมคัดเลือกเกษตรกร 
และเตรียมผู๎เขา๎รํวมโครงการ 2) การถํายทอดเทคโนโลยี ซึ่งประกอบด๎วย การฝึกอบรม และการศึกษาดูงาน 3) การสํงเสริมเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพและคณุภาพพืชผัก 4) การวางแผนการผลติและการตลาด  ทั้งนี้ ส้าหรับชํวงระยะเวลาการด้าเนินงานใน
กิจกรรมตํางๆซึ่งมีทั้งในสํวนท่ีด้าเนินการไดต๎ามแผน และลําช๎ากวําแผน  
             1) การคัดเลือกเกษตรกร และผู๎เข๎ารํวมโครงการ ได๎มีการด้าเนินการกํอนเสนอโครงการเพือ่ให๎กลุํมเกษตรกรชัดเจน 
เสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯพิจารณาอนุมัตโิครงการ และได๎ประชุมช้ีแจงรายละเอียด เงื่อนไขตํางๆ กํอนที่จะไดร๎ับ
อนุมัติโครงการประมาณเกือบปี จงึนับวําได๎ด้าเนินการได๎อยํางเหมาะสม และทันเวลา 
             2) การถํายทอดเทคโนโลยี สา้หรับการฝึกอบรม เกษตรกรเห็นวําการจัดอบรมอยูํในชํวงระยะเวลาที่เหมาสม ในระดับ
มาก ด๎วยคะแนน 2.50 เป็นการอบรมที่เกิดขึ้นกํอนโรงเรือนกํอสร๎างแล๎วเสรจ็ สํวนการไปดูงานได๎จดัควบคูํไปกับการฝึกอบรม 
แตํละครั้ง 



             3) การกํอสร๎างโรงเรือนเพาะช้ากล๎าผัก โรงเรือนปลูกผัก โรงเรือนรวบรวมคัดแยก บรรจุ และห๎องเย็น ซึ่งด้าเนินการ
โดยส้านักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา มีขั้นตอนการปฎิบตัิในการจัดซื้อจดัจ๎างตามระเบียบของทางราชการ เกิดความลําช๎าไป
ประมาณ 6 เดือนโดยท้าสญัญาเริม่กํอสร๎างในวันท่ี 30 กันยายน 2556 และมีก้าหนดแล๎วเสร็จในวันท่ี 28 ธันวาคม 2556 แตํ
เนื่องจากระยะเวลากํอสร๎างอยูํในชํวงฤดูฝนมีกระแสลมแรง ฝนตกหนักติดตํอกันเป็นเวลานาน พื้นที่ของเกษตรกรบางรายไมมํี
ไฟฟูาใช๎ ท้าให๎ต๎องมีการประสานงานกับการไฟฟูาสํวนภูมภิาค เพื่อสา้รองไฟฟูาไว๎ใช๎ในการกํอสร๎างโรงเรือนปลูกผักของ
เกษตรกร เป็นอุปสรรคตํอการปฎบิัติงาน จึงมีการขอระยะเวลาการกํอสร๎างไปจนถึงวันท่ี 16 มกราคม 2557    
             การท้าสัญญาเงินยืมปลอดดอกบี้ยระหวํางสหกรณ๑กสิกรรมไร๎สารพิษ กับส้านักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา 
เกิดความลําชา เนื่องจากรายช่ือเกษตรกรที่รํวมโครงการมีการเปลีย่นแปลง เกษตรกรบางรายปลูกพชืชนิดอื่นในพื้นที่ท่ีจะ
กํอสร๎างโรงเรือน ในชํวงที่รอการกํอสร๎างจึงท้าให๎เกษตรกรต๎องหาพืน้ท่ีใหมํ และพื้นท่ีของเกษตรกรบางรายไมํผํานเกณฑ๑
ข๎อก้าหนดของโครงการ จึงต๎องหาแนวทางแก๎ไข 
             4) การวางแผนการผลติและการตลาด ได๎มีการด้าเนินการแล๎วเสร็จตามแผน โดยในชํวงปีแรกของโครงการสามารถ
ประชุมได๎ในชํวงระหวํางการกํอสรา๎งโรงเรือน ในวันที่ 18 กรกฎาคม  2556 และวันท่ี 8 สิงหาคม 2556 และ วันที่ 20 สิงหาคม 
2556 ซึ่งสามารถก้าหนดแผนการผลิตเมื่อโรงเรือนแล๎วเสร็จได๎ สํวนในปีที่สองของโครงการ มีการประชุมในชํวงวันท่ี 13 
พฤศจิกายน 2557 และวันท่ี 11 ธันวาคม 2557 และวันท่ี 22 มกราคม 2558 ซึ่งเป็นชํวงที่ผลผลิตออกสูํตลาดมาก สํวนในปีท่ี
สามของโครงการ มีการประชุมในชํวงวันท่ี 
                                             ขั้นตอน ระยะเวลาการด้าเนินงานกิจกรรมตํางๆ ของโครงการ 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
ระยะเวลา 

กํอนโครงการ ปีท่ี 1 ปีท่ี2 ปีท่ี 3 
1.คณะกรรมการฯอนุมัติ    13ก.ย.55    
2.การคัดเลือกเกษตรกร     
  2.1 ประชุมครั้งท่ี 1 – 3 25มี.ค.55          1-3                   

พ.ค. 55 
   

  2.2 ประชุมชี้แจงรายละเอียด       13มิ.ย.56      10มิ.ย.57      15 มิ.ย.58 
3.การถํายทอดเทคโนโลยี     
  3.1 การฝึกอบรม        29-30มิ.ย.56        14ส.ค.57            14ก.ย.58     
  3.2 การศึกษาดูงาน        30 มิ.ย.56        15ส.ค.57            20ต.ค.58     
4.การสงเสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ         
คุณภาพพืชผัก 

    

  4.1 สนับสนุนโรงเพาะช้ากล๎าผัก     
  4.2 สนับสนุนโรงเรือนปลูกผัก     30ก.ย.-16ม.ค.57   
  4.3 สนับสนุนโรงเรือนรวบรวมคัดแยก
และห๎องเย็น 

    

5.วางแผนการผลิตและการตลาด       18ก.ค.56 
     8-20ส.ค.56  

      13พ.ย57    
        11ธ.ค.57  
          22 ม.ค.58 

      10 พ.ย 58    
        10 ธ.ค.58  
        22 ม.ค.59 

   ที่มา  :  เอกสารโครงการ ผลการประชุม   
 
 
 



        3.2.4 การบริหารงานของกลุํมเกษตรกรในโครงการ 
             ในขอบเขตการด้าเนินงาน ก้าหนดให๎จัดตั้งกลุํมเกษตรกรผู๎ปลูกผักไร๎สาร หรือผักอินทรีย๑เพือ่เป็นศูนย๑กลางในการ
บริหารงานโรงเรือนเพาะช้ากล๎าผกั และโรงเรือนรวบรวม คัดแยก บรรจุ และห๎องเย็น การบริหารการเงิน การตดิตามการช้าระ
เงินก๎ูตามโครงการ อยํางไรก็ตามจากการด้าเนินโครงการมาสามปี ยงัไมํไดม๎ีการจัดตั้งกลุมํอยํางชัดเจน แตํได๎ใช๎กลไกเดมิของ
สหกรณ๑เป็นตัวหลักในการบริหารงานในแตํละด๎าน ดังนี้ 
             1) การบริหารโรงเรือนเพาะช้ากล๎าผัก โดยในชํวงแรกเริ่มด้าเนินงานโครงการ ได๎มีความพยายามรวมตัวเป็น
คณะท้างาน 4-5 คนเยาวชนประมาณ 20 คน ชํวยเพาะช้ากล๎าผัก ดูแลรักษา ไดร๎ับคําจ๎าง 200-300 บาท/วัน ตามปริมาณงานท่ี
สมาชิกและผู๎ที่สนใจท่ัวไปมีค้าสั่งซื้อ ทั้งนี้ การเพาะกล๎าอยูํในระหวาํงการทดสอบคณุภาพต๎นกล๎า และการบรหิารจดัการระบบ
การผลิต การขนยา๎ย และเป็นการรวมกลุมํกันของเยาวชนให๎ได๎เรียนรู๎วิธีการเพาะกล๎า เป็นกิจกรรมส้าหรับฝึกทักษะเยาวชน 
รายได๎จากการจ้าหนํายกล๎าผักน้ามาบริหารภายใต๎กองทุนหมุนเวียน เพื่อพัฒนาเป็นศูนย๑สํงเสริมยุวเกษตรกร อ้าเภอวังน้้าเขียว
ตํอไป โรงเรือนเพาะช้ากล๎าผักสามารถบรรจุถาดเพาะกลา๎ได๎เตม็โรงเรือน จ้านวน 780 ถาดๆละ 200 ต๎น การเพาะกล๎าผักแตํละ
รอบจะใช๎เวลาประมาณ 15 – 20 วันโดยมสีมาชิกรํวมกันทดสอบการผลิตกลา๎ผักสลดั จ้านวน 6-10 ชนิดเพาะกล๎าสัปดาห๑ละ 1 
ครั้งๆละประมาณ 110 ถาดขายให๎สมาชิกในโครงการประมาณ 10 รายและขายให๎เกษตรกรนอกโครงการประมาณ 3 รายเพื่อ
น้าไปปลูกในระบบอินทรีย๑และ GAP ทั้งนีเ้กษตรกรที่รํวมโครงการสวํนใหญ๐ร๎อยละ 80 ท่ีเพาะช้ากล๎าผักเองโดยซือ้เมล็ดพันธุ๑จาก
แหลํงตํางๆ เชํน สหกรณ๑กสิกรรมไรส๎ารฯมหาวิทยาลัยแมโํจ๎ จังหวัดเชียงใหมํ ศูนย๑เรียนรู๎ฟูาประทานฯ ร๎านค๎าทั่วไป ศูนย๑การค๎า 
บริษัทเพ่ือนเกษตร ปากชํอง จ้ากัด เป็นต๎น เกษตรกรร๎อยละ 5 ที่ซื้อกล๎าผักจากโรงเรือนเพาะช้าของโครงการฯ และร๎อยละ 15 
ที่เพาะเองและซื้อกล๎าจากโรงเรือนเพาะช้าของโครงการฯเป็นบางครั้งบางคราว 
             2) การบริหารโรงเรือนรวบรวม คัดแยก และบรรจผุัก สหกรณ๑จดัจ๎างพนักงาน ลูกจ๎าง ประมาณ 10 รายเพื่อ
ปฎิบัติงานในการดา้เนินธุรกิจรวบรวมผลผลิต โดยจํายเป็นเงินเดือนและคําจา๎งแรงงานปี 2557 และ 2558 จ้านวน 604,202 
บาท และ 706,817 บาทสํวนปี 2559 จ้านวน 303,033 บาทตามล้าดับ ธุรกิจรวบรวมผลผลติของสหกรณ๑มผีักหลายหลากชนิด
ที่สมาชิกปลูก เกษตรกรที่ขายผลผลิตใหส๎หกรณ๑ร๎อยละ 59 ท่ีเห็นวําการบริหารโรงเรือนรวบรวม คัดแยก และบรรจผุัก มีความ
เหมาะสมในระดับมากร๎อยละ 32 เห็นวําเหมาะสมปานกลาง และร๎อยละ 9 เห็นวําเหมาะสมน๎อย เนื่องจากไมํได๎มสีํวนรํวมไมํ
เคยไปดู ไมํทราบรายละเอียด 
             3) ห๎องเย็น ซึ่งอยูํภายในโรงเรือนรวบรวม มีการใช๎ประโยชน๑ได๎เป็นอยํางดี และสํวนใหญํผักจะถูกขาย/จดัสํงหมด
ภายในวันเดียว โดยจะมีการใช๎เปน็ประจ้าในวันจันทร๑ วันพุธ และวนัศุกร๑ ซึ่งใช๎เก็บผักในสํวนท่ีเหลือจากการขายประจ้าวัน และ
ใช๎เก็บผักในชํวงฤดูหนาวท่ีมีผักจ้านวนมากที่สํงขายไมํหมด ทั้งนี้เกษตรกรร๎อยละ 50 เห็นวําการบรหิารจัดการมีความเหมาะสม
ในระดับมาก สํวนท่ีเหลือเห็นวําเหมาะสมปานกลาง และน๎อยด๎วยเหตุผลที่วํา ไมไํด๎มสีํวนรํวม ไมเํคยไปดู ไมํทราบรายละเอียด 
เชํนเดียวกับโรงเรือนรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                          ความเห็นของเกษตรกรในการบริหารงานโรงเรือนรวบรวม คดัแยก บรรจุผัก และห๎องเย็น 
                                                                                                                          หนํวย  :  ร๎อยละ 

รายการ 
ระดับความเห็นของเกษตรกร 

คะแนน
เฉลี่ย 

แปลผล มาก ปาน
กลาง 

น๎อย รวม 

1.การบริหารโรงเรือน    
รวบรวมคดัแยกผัก 

   100   

2.การบริหารห๎องเย็น    100   
            รวม    100   

               ที่มา  :  จากการส้ารวจ 
 
        3.2.5 การติดตามการปฎิบตัิงาน 
             กรมสํงเสริมการเกษตร ท้ังหนํวยงานในสํวนกลาง และส้านักงานเกษตรจังหวัด สา้นักงานเกษตรอ้าเภอ ได๎มีการ
ติดตามการปฎิบัติงานตามโครงการ โดยติดตามนิเทศและให๎ค้าแนะน้าเกษตรกรเดือนละ 2 ครั้งรวม 24 ครั้งตํอปี ด้าเนินการ
ตลอดระยะเวลาโครงการ ทั้งนี้ ในการติดตามแตํละครั้งด้าเนินการควบคูํไปกับงานโครงการอื่นๆด๎วย และจากการส้ารวจพบวํา
เกษตรกรร๎อยละ 60 ท่ีมีเจ๎าหน๎าทีต่ิดตาม แนะน้า ให๎ค้าปรึกษา เฉลีย่ประมาณ 2 ครั้งตํอปี และร๎อยละ 40 ไมํมีเจ๎าหนา๎ที่เข๎ามา
ติดตามงานในพ้ืนท่ี และให๎ค้าปรึกษา แนะน้า  
3.3 ผลได้ ( OUTput) 
        3.3.1 การอบรม ศึกษาดูงาน 
             โครงการก้าหนดให๎มีการอบรมและศึกษาดูงานปีละ 1 ครั้งโดยส้านักงานเกษตรจังหวัดนครราชสมีา ไดจ๎ัดอบรม
เกษตรกรทีเ่ข๎ารํวมโครงการและผูท๎ี่สนใจท่ัวไปในพ้ืนท่ี ซึ่งในปีแรกได๎จัดอบรมเกษตรกร 103 รายครบตามเปูาหมาย พร๎อมทั้งจัด
ให๎เกษตรกรเดินทางไปดูงาน ณ ศนูย๑เรียนรู๎ฟูาประทานเพื่อพัฒนาการเกษตรฯ อยํางไรก็ตามในชํวงที่มีการจัดอบรมมเีกษตรกร
บางรายปุวย และมีภารกิจไปตํางจังหวัด หรือให๎ผู๎อื่นเข๎ารับการอบรมแทนซึ่งเป็นเพื่อนบ๎าน ญาติพี่นอ๎ง เกษตรกรผูไ๎ดร๎ับการ
สนับสนุนโรงเรือนจึงได๎รบัการอบรม ร๎อยละ 82 สํวนเกษตรกรที่ถอนตัวไมรํับโรงเรือนได๎เข๎ารับการอบรมเพียง ร๎อยละ 45 
             ส้าหรับในปีท่ีสอง ได๎จดัอบรมเกษตรกรทั้งที่รับการสนับสนุนโรงเรือน และไมํขอรับการสนบัสนุนโรงเรือน และสมาชิก
สหกรณ๑ผู๎ทีส่นใจทั่วไป จ้านวน 103 ราย และจดัศึกษาดูงาน ณ GREEN SHOP จ.สระบุรี ร๎าน 108 SHOP จ.อํางทอง ท้ังนี้
จ้านวนเกษตรกรเข๎ารับการอบรมและศึกษาดูงานครบตามจ้านวนเปูาหมาย แตมํีรายใหมํซึ่งไมไํดเ๎ข๎ารับการอบรมในปีแรกด๎วย 
โดยเกษตรกรกลุํมเปูาหมายเดมิ ในสํวนท่ีรับการสนับสนุนโรงเรือนได๎รับการอบรมร๎อยละ 66 และสํวนท่ีถอนตัวไมํรับการ
สนับสนุนโรงเรือนเข๎ารับการอบรม ร๎อยละ 34 อยํางไรก็ตาม เกษตรกรบางรายที่ไดร๎ับการอบรมได๎เขา๎รํวมการอบรมจาก
โครงการอื่นๆของภาครัฐ และของสหกรณ๑ด๎วย รวมปีละ 3-5 ครั้งตํอราย 
             ส้าหรับในปีท่ีสาม ได๎จดัอบรมเกษตรกรทั้งที่รับการสนับสนุนโรงเรือน และไมํขอรับการสนบัสนุนโรงเรือน และ
สมาชิกสหกรณ๑ผู๎ที่สนใจท่ัวไป จ้านวน 60 ราย และจัดศึกษาดูงาน ณ GREEN SHOP จ.สระบรุี, ร๎าน 108 SHOP จ.อํางทอง 
ทั้งนี้จ้านวนเกษตรกรเข๎ารับการอบรมและศึกษาดูงานครบตามจ้านวนเปูาหมาย แตํมีรายใหมํซึ่งไมํไดเ๎ข๎ารับการอบรมในปีแรก
และปีท่ีสองด๎วย โดยเกษตรกรกลุมํเปูาหมายเดมิ ในสํวนท่ีรับการสนับสนุนโรงเรือนได๎รับการอบรมรอ๎ยละ 66 และสํวนท่ีถอน
ตัวไมรํับการสนับสนุนโรงเรือนเข๎ารับการอบรม ร๎อยละ 34 อยํางไรก็ตาม เกษตรกรบางรายที่ไดร๎ับการอบรมได๎เข๎ารํวมการ
อบรมจากโครงการอื่นๆของภาครฐั และของสหกรณ๑ด๎วย รวมปลีะ 3-5 ครั้งตํอราย 



             ทั้งนี้เมื่อรวม 3 ปีพบวํา เกษตรกรทีไ่ด๎รับการสนับสนุนโรงเรือนไดเ๎ข๎ารับการอบรมเกือบทุกราย แตํเกษตรกรทีไ่มไํด๎
รับการสนับสนุนโรงเรือนเกือบครึง่หนึ่งที่ไมํได๎เขา๎รับการอบรม 
 
                          เกษตรกรที่เข๎ารับการอบรมจากโครงการ 
                                                                                                                          หนํวย  :  ร๎อยละ 

รายการ ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 รวม 3 ป ี
1) เกษตรกรที่ได๎โรงเรือนปลูกผัก 100 100 100 100 
   1.1) เข๎าอบรม     
   1.2) ไมํได๎เข๎าอบรม     
2) เกษตรกรที่ถอนตัวไมํรับโรงเรือนปลูกผัก 100 100 100 100 
   1.1) เข๎าอบรม     
   1.2) ไมํได๎เข๎าอบรม     
รวมทั้งสองกลุํม 100 100 100 100 
   1.1) เข๎าอบรม     
   1.2) ไมํได๎เข๎าอบรม      

               ที่มา  :  จากการส้ารวจ 
               หมายเหตุ : เกษตรกรบางรายได๎รบัการอบรมเพียงปีเดยีว 
      
        3.3.2 การกํอสร๎างโรงเรือน 
             1) โรงเรือนปลูกผักของเกษตรกร กํอสร๎างแล๎วเสร็จจ้านวน 206 หลังตามเปูาหมาย ใช๎ระยะเวลากํอสร๎างตั้งแตํวันท่ี 
30 กันยายน 2556 แล๎วเสร็จเมื่อวันท่ี 16 มกราคม 2557 ซึ่งลําช๎ากวําแผนที่ก้าหนดไว๎ และเกษตรกรได๎ใช๎โรงเรือนตั้งแตเํดือน
สิงหาคม 2556 การกํอสร๎างแตลํะหลังเฉลีย่ 13.56 วันโรงเรือนปลูกผักท่ีกํอสร๎างแล๎วเสร็จจ้านวน 197 หลังคิดเป็นร๎อยละ 96 ท่ี
ได๎ใช๎งานท่ีเหลือ 9 หลังไมํได๎ใช๎งานเนื่องจากไมํมโีควตาผักสลัดจากสหกรณ๑ ไมมํีต๎นกล๎าผักสลดั ขาดแคลนน้้า การปลูกผักชนิด
อื่นๆไมํจ้าเป็นต๎องปลูกในโรงเรือน และโรงเรือนเสียหายยังไมไํด๎ซํอมแซม ท้ังนี้ ชํวงระยะเวลาการกํอสร๎างเกษตรกรร๎อยละ 32 
เห็นวําเหมาะสมมาก ร๎อยละ 56 เห็นวําเหมาะสมปานกลาง และร๎อยละ 11 เห็นวํา เหมาะสมน๎อย เนือ่งจากผู๎รับเหมามีเพยีง
รายเดียว และต๎องทยอยสรา๎งโรงเรือนให๎แกํเกษตรกรในแตํละกลุํมยอํย แตํละพื้นท่ี ซึ่งท้าให๎เกษตรกรบางรายต๎องรอคิวในการ
กํอสร๎างโรงเรือนนานข้ึน 
             รูปแบบ สํวนประกอบหรืออุปกรณ๑หลักของโรงเรือนปลกูผัก คือ เป็นโรงเรือนหลังเดี่ยวหลังคาโค๎งมนใช๎วัสดุพลาสติก
มุง ขนาดของโรงเรือนมรีะยะที่แนนํอนคือ กว๎าง 6 เมตรยาว 20 เมตร มีมุ๎งไนลอน 4 ด๎านปลายมุ๎งฝังลงดิน มีเชือกไนลอนขึง
ด๎านข๎างพร๎อมสมอยึดข๎างละ 6 จุดรวม 12 จุด มีหัวจํายน้้าแบบหยด/พํนซึ่งเกษตรกรแตลํะรายจะติดตั้งเอง และโดยสํวนใหญํ
ภายในโรงเรือนมีแถวปลูก 3- 4 แถวตํอโรงเรือน  
             คุณภาพโรงเรือนปลูกผกั เกษตรกรร๎อยละ 13 เห็นวํามีคณุภาพดี ร๎อยละ 40 เห็นวํามีคุณภาพระดับปานกลาง และ
ร๎อยละ 47 เห็นวําคณุภาพไมดํี เนือ่งจากโรงเรือนมีชํองระหวํางรอยตํอของตาขํายคํอนข๎างหําง ประตปูิดไมสํนิท ชํองตาขํายใหญํ
ตัวแมลงเล็ดลอดเข๎ามาในโรงเรือนได๎ ใช๎ผ๎าพลาสติกชนิดบาง โครงเหล็กมีขนาดเล็กไมํคงทน บางโรงเรือนมีเชือกสลิงยดึไวเ๎พียง 
4 จุด ซึ่งไมํเป็นไปตามข๎อก้าหนด (Spec) โรงเรือนปลูกผักของเกษตรกรบางรายไมํแข็งแรงพอท่ีจะต๎านลมแรงๆในพื้นทีไ่ด๎ ท้าให๎
โรงเรือนโคํนล๎มไดร๎ับความเสียหาย 



             2) โรงเรือนเพาะช้ากลา๎ผัก จ้านวน 1 หลังขนาดกว๎าง 7 เมตรยาว 30 เมตร ท้าสัญญาจ๎างได๎ในเดือนกันยายน 2556 
ก้าหนดแล๎วเสรจ็ 28 ธันวาคม 2556 ซึ่งกํอสร๎างได๎แล๎วเสร็จตามก้าหนด แตํขาดวสัดุ อุปกรณ๑การเพาะช้า และระบบการใช๎น้้าใน
โรงเรือนจึงต๎องใช๎เงินทุนของสหกรณ๑ดา้เนินการเพิ่มเติมแล๎วเสร็จในเดือนเมษายน 2557 จึงต๎องปรับแผนการเพาะกล๎าผัก
ออกไป และเริ่มใช๎งานได๎จริงเมื่อเดือนตุลาคม 2557 ซึ่งคํอนข๎างช๎ากวําก้าหนดการมากประมาณ 10 เดือน 
             3) โรงเรือนรวบรวม คดัแยกบรรจุ และห๎องเย็นท่ีกํอสร๎าง แล๎วเสร็จประมาณเดือนเมษายน 2557 แตํยังไมํสามารถใช๎
งานได๎เนื่องจาก ราคาคํากํอสร๎างที่เสนอจัดจ๎างในระบบ e-Auction ไมไํดร๎วมระบบไฟฟูา ระบบประปา และห๎องน้้า ตํอมาได๎ขอ
ใช๎งบประมาณเพิม่เตมิจากสหกรณ๑กสิกรรมไรส๎ารพิษฯ จัดท้าระบบดังกลําว และสามารถเข๎าใช๎งานได๎เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 
2557 
3.4 ผลลัพธ์ (Outcome) 
        3.4.1 คุณภาพการผลติ 
             การผลิตผักของเกษตรกรในโครงการตั้งแตํกํอนมีโครงการ ได๎มีการตรวจรับรองตามเกณฑ๑/มาตรฐาน GAP โดยกรม
วิชาการเกษตร และเกษตรกรที่เขา๎รํวมโครงการร๎อยละ 68 ไดร๎ับการตรวจรับรองและผักของเกษตรกรทุกรายที่ได๎รับการตรวจ
ผํานเกณฑ๑/มาตรฐาน GAP สํวนรอ๎ยละ 32 ที่ไมํได๎รับการตรวจรับรอง การตรวจรับรองของกรมวิชาการเกษตร ใช๎วิธีการตํางๆ
เชํน เดินดูแปลงปลูก ตรวจแปลงปลูก น้าดินและน้้าไปตรวจ สุํมเกบ็ตัวอยํางผักไปตรวจ ตรวจสมุดบนัทึก บันทึกการใสํปุ๋ย แนว
กันชนกั้นน้้า เป็นต๎น ท้ังนี้เกษตรกรที่ไดร๎ับการตรวจรับรองจากการส้ารวจพบวําร๎อยละ 88 ได๎รับการตรวจทุกปีๆละครั้ง และ
ร๎อยละ 12 ไดร๎ับการตรวจทุกฤดกูารผลิต หรือทุก 3 เดือนโดยเกษตรกรที่มีการตรวจรับรองคุณภาพผักดังกลําว ร๎อยละ 98 
พบวําท่ีผํานการตรวจและได๎ใบรับรอง เห็นได๎วํา เกษตรกรเกือบทุกรายยังคงรักษามาตรฐานการผลิตผกัของตนเอง และจากการ
อบรมตามกิจกรรมของโครงการ ซึง่กวําร๎อยละ 82 ท่ีมีความรู๎ในการผลิตผักไร๎สารและผักอินทรีย๑เพิ่มขึน้ ผลิตผักได๎คุณภาพดีขึ้น 
สํวนท่ีไมผํํานการตรวจรับรอง เนื่องจากมีการใช๎ปุ๋ยเคมีและสารเคมสีะสมมากเกินกวําเกณฑ๑ที่ก้าหนดไว๎ 
        3.4.2 ประสิทธิภาพการผลติ 
             การปลูกผักในโรงเรือนของโครงการจะชํวยให๎ผลผลิตผักไมํเนําเสีย ปูองกันผักช้้าและเนําเสยีจากการโดนน้้าฝนตก
กระทบในชํวงฤดูฝน ผักท่ีได๎จะมคีณุภาพดีกวําการปลูกนอกโรงเรือน แตํหากพิจารณาจากจ้านวนรอบในการปลูกผักตํอปีของ
เกษตรกรเปรียบเทียบกับเปาูหมายที่ก้าหนดประมาณ 5 รอบตํอปี โดยเฉลี่ยเกษตรกรทีไ่ด๎รับการสนบัสนุนโรงเรือนได๎มีการใช๎
โรงเรือนปลูกผักมาเป็นระยะเวลาประมาณ 3 ปี โดยใช๎ระยะเวลาในการปลูกผักแตลํะรอบประมาณ 45-50 วัน แตํเมื่อรวม
ระยะเวลาการเก็บผักและพักแปลงแล๎ว แตํละรายจะปลูกผักในโรงเรือนได๎ปลีะ 5 -6 รอบตามเปาูหมายที่ก้าหนด มีบางรายที ่
 
ปลูกเพียง 1-3 รอบเนื่องจากเพิ่งเริ่มใช๎โรงเรือน และขาดแคลนน้้า หรือไมมํีค้าสั่งซื้อ/โควตาผักสลดัจากสหกรณ๑ และใช๎ปลูกพืช
ชนิดอื่นๆที่ไมํใชํผักสลัด เชํน พริก มะเขือเทศ ผักบุ๎ง คะน๎า กวางตุ๎ง ฯลฯ ซึ่งใช๎ระยะเวลาการปลูกและเก็บเกี่ยวท่ียาวนานกวํา
บางรายปลูกได๎ 7-8 รอบเนื่องจากมีประสบการณ๑การปลูกผักในโรงเรือนมากํอน ใช๎ต๎นกล๎าปลูก ระยะเวลาปลูกประมาณ 30 วัน
และได๎รับโควตาซื้อผักจากสหกรณ๑อยํางตํอเนื่อง 
                                     จ้านวนรอบการปลูกผักในโรงเรือนของโครงการ ในระยะเวลา 1 ปี 

ชํวงจ้านวนรอบการปลูก ราย ร๎อยละ 
1-3 17 28.57 
3-5 29 48.22 
6-9 14 23.21 

รวม (เฉลี่ย 4.89 รอบ/ปี) 60 100 
                                       ที่มา : จากการส้ารวจ 



             ส้าหรับการปลูกผักสลดัในโรงเรือน 1 หลังใน 1 รอบการผลิตไดผ๎ลผลิตเฉลี่ย 115 กิโลกรมัขายไดร๎าคา 50 บาทตํอ
กิโลกรมัคิดเป็นเงิน 5,750 บาทตํอรอบ เกษตรกรสามารถปลูกในโรงเรือน 1 หลังได๎ 5 รอบตํอปีจะมีรายได๎ประมาณ 28,750 
บาทตํอปี หากมีโรงเรือน 8 หลังในพ้ืนท่ี 1 ไรํเกษตรกรจะมรีายได๎จากการปลูกผักสลัดจ้านวน 230,000 บาทตํอไรํตํอปี 
             ในสํวนของต๎นทุนการปลูกผักสลดัของเกษตรกร 1 โรงเรือนตํอ 1 รอบการผลิต โดยรวมประมาณ 5,224.84 บาทเป็น
ต๎นทุนผันแปรทั้งในสํวนท่ีเป็นเงินสดและไมํเป็นเงินสด ได๎แกํ คําแรงงาน คําวัสดุ และคําใช๎จํายอื่นๆเฉลี่ย 3,889.48 บาทต๎นทุน
คงที่เฉลี่ย 1,335.36 บาท เมื่อคิดผลตอบแทนจากการปลูกผักหรือรายไดส๎ุทธิเฉลีย่ตํอโรงเรือนตํอ 1 รอบการผลิตพบวํา
เกษตรกรมีผลตอบแทนเทํากับ 738.50 บาท และเมื่อคิดผลตอบแทนเหนือต๎นทุนผันแปร เกษตรกรจะไดร๎ับผลตอบแทนเฉลี่ย 
2,073.86 บาทและหากพิจารณาผลตอบแทนเหนือต๎นทุนผันแปรเฉพาะในสํวนท่ีเป็นเงินสด เกษตรกรมีผลตอบแทน 4,108.64 
บาทและหากมีพื้นท่ี 1 ไรํมีโรงเรือน 8 หลังต๎นทุนรวมประมาณ 41,798.72 บาทตํอไรํตํอรอบถ๎าปลูกปีละ 5 รอบรวมต๎นทุน     
208,993.60 บาทตํอไรํตํอปี แตํหากคิดเฉพาะต๎นทุนผันแปรที่เป็นเงินสดเฉลี่ย 74,339.60 บาทตํอไรํตอํปี และเกษตรกรได๎
ผลตอบแทนเหนือต๎นทุนรวม 29,540 บาทตํอไรํตํอปี ผลตอบแทนเหนือต๎นทุนผันแปรที่เป็นเงินสด 164,345.60 บาทตํอไรํตํอป ี
             เมื่อเปรียบเทียบกับการปลูกผักในโรงเรือนนอกโครงการของเกษตรกรที่อยูํในโครงการด๎วยประมาณ 6 ราย ซึ่งได๎รับ
การสนับสนุนโรงเรือนจาก JICA (Japan international Cooperation Agency) เมื่อปี 2554 ราคาคํากํอสร๎างโรงเรือนละ 
40,000 บาทเชํนกัน แตํโรงเรือนของ JICA ด๎านข๎างจะเปดิโลํงไมํมมีุง๎คลุมด๎านข๎างถึงพื้นดินทั้ง 4 ด๎านโดยพบวําต๎นทุนการผลิต
ผักท้ังโรงเรือนในโครงการ และโรงเรือนนอกโครงการมีต๎นทุนท่ีเทํากัน เกษตรกรใช๎กระบวนการและวิธีการปลูกท่ีเหมือนกัน มี
ความตํางกันที่รูปทรงของกอผักสลัด โดยในโรงเรือนโครงการมลีักษณะคํอนข๎างสูงชะลูดกวํากอผักในโรงเรือนนอกโครงการ ซึ่ง
จะมีลักษณะเป็นพุํมแผํกว๎างกวํา และได๎รับความนิยมมากกวํา อยํางไรก็ตามราคาผักท่ีได๎รับกไ็มํมีความแตกตํางกัน ทั้งนี้
เกษตรกรบางรายได๎หันมาเปิดมุ๎งด๎านข๎างของโรงเรือนในโครงการให๎เหมือนโรงเรือนของ JICA เพื่อไมํให๎ต๎านลมแรง และได๎ทรง
ผักท่ีสวยงามขึ้น 
             การผลิตต๎นกล๎าผักในโรงเรือนเพาะช้ากล๎าของโครงการ เนื่องจากเพิ่งเริ่มใช๎โรงเรือนเพาะชา้กล๎าประมาณ 6 เดือน
เกษตรกรประมาณ 10 รายทีร่ํวมกันทดสอบระบบการผลติกล๎าผักซึง่การเพาะกลา๎ผัก 1 ครั้งจะใช๎เวลาประมาณ 15-20 วันโดย
เพาะกล๎าสัปดาห๑ละ 1 ครั้งตามความต๎องการของเกษตรกร และการเพาะกล๎าเป็นไปตามหลักวิชาการยังไมํสามารถเพิ่มจ้านวน
รอบการผลิตต๎นกล๎าผักได๎ ส้าหรับด๎านคุณภาพกล๎าผักจากโรงเรือนเพาะช้า เกษตรกรร๎อยละ 67 เห็นวํากล๎าผักมีคุณภาพดี และ
ร๎อยละ 17 เห็นวํามคีุณภาพปานกลาง และคณุภาพไมดํี ร๎อยละ 16 ตามลา้ดับ       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                       ต๎นทุนการปลกูผักสลัดในโรงเรือนของโครงการ ตํอ 1 โรงเรือนตํอ 1 รอบการผลติปี 2558 
                                                                                                                                       หนํวย :  บาท 
รายการ เงินสด ไมํเป็นเงินสด รวม 
1.ต้นทุนผันแปร 1,854.70 2,034.78 3,889.48 
1.1 ค่าแรง 160.76 1,735.67 1,896.43 
     1) การเตรียมดิน    
     2) การปลูก     
     3) การดูแลรักษา    
     4) การเก็บเกี่ยว/คําขนผลผลติ    
     5) คําใช๎จํายเกี่ยวกับการพํนยา    
1.2 ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 1,693.94 187.83 1,881.77 
     1) คําพันธุ๑    
     2) คําปุ๋ย    
     3) คําสมุนไพรขจดัศัตรูพืช     
     4) คําใช๎จํายเกี่ยวกับน้้า    
     5) คําวัสดุบ้ารุงดิน    
     6) คําน้้ามันเชื้อเพลิง     
     7) คําขนสํง    
     8) คําตรวจฟาร๑ม    
     9) คําใช๎จํายอื่นๆ (ถุง ตะกร๎า ฟางข๎าว)    
     10) คําซํอมแซมอุปกรณ๑    
1.3 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน - 111.28 111.28 
2. ต้นทุนคงที ่ 3.79 1,331.57 1,335.36 
      2.1) คําเชําท่ีดิน    
      2.2) คําเสื่อมอุปกรณ๑การเกษตร    
3. ต้นทุนรวมต่อ 1 โรงเรือน    
4. ปริมาณผลผลิตต่อโรงเรือน ต่อ 1 รอบการผลิต - - 115 
5. ราคาขาย (บาท/กิโลกรัม) 50 - 5,750 
6.ผลตอบแทนต่อ 1 โรงเรือน (บาท) - -  
7.ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปร (บาท) - -  
8. ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปรเงินสด (บาท) - -  
ที่มา : จากการส้ารวจ 
 
 
 
 
 



        3.4.3 การตลาด 
             1) การซื้อขายผัก ผําน โรงเรือนรวบรวมฯ ของโครงการ 
             สหกรณ๑จะน้าค้าสั่งซื้อมาวางแผนการผลติ โดยก้าหนดให๎เกษตรกรปลูกผักรายละ 6-10 ชนิดตํอรอบ และเมื่อน้า
ผลผลติของเกษตรกรแตํละรายมารวมกัน จะได๎ผลผลิตมากกวํา 40-60 ชนิด และมีกฏ กติกาข๎อบังคับส้าหรับสมาชิก ให๎มีการ
ปลูกผัก 3 ประเภทคือผักเมืองหนาว ผักท่ัวไป และพืชตระกลูถั่ว โดยเกษตรกรจะผลดัเปลี่ยนหมุนเวียนกันผลิตผักแตลํะชนิดท้า
ให๎เกษตรกรมีการผลติผักที่เหมือนๆกัน มีแปลงปลูก วิธการปลูก และการใสํปุ๋ยทีเ่หมือนกันทุกราย เมือ่ผลผลิตได๎ขนาดจะเก็บ
เกี่ยวสัปดาห๑ละ 3 วัน (จันทร๑,พุธ,ศุกร๑) โดยมรีถยนต๑ของสหกรณ๑ออกไปรับผลผลติที่แปลง และมีการแจ๎งราคารับซื้อให๎ทราบ
ลํวงหน๎า นอกจากนั้นเกษตรกรบางรายซึ่งมีผลผลิตไมํมากจะน้าผลผลิตมาขายเอง ณ โรงเรือนรวบรวมฯโดยใช๎รถยนต๑สํวนตัว รถ
มอเตอร๑ไซด๑ สหกรณ๑จะจัดเจา๎หนา๎ที่คัดแยกชนิดผัก ช่ังน้้าหนัก และจัดสํงผลผลติไปจา้หนํายตํอไป 
 
             สมาชิกสหกรณ๑ที่ได๎รับการจัดสรรโควตาผักจากสหกรณ๑ในปี 2558 มีประมาณ 67 รายแยกเป็นเกษตรกรผู๎ทีไ่ด๎รบัการ
สนับสนุนโรงเรือน 46 รายผู๎ที่ไมไํด๎รับการสนับสนุนโรงเรือนในโครงการ 20 ราย และเป็นผักจากเครือขํายศูนย๑กสิกรรมไร๎
สารพิษฯอีก 1 ราย 
             ส้าหรับปรมิาณและมูลคําผักท่ีสหกรณ๑จ้าหนํายได๎ในแตลํะเดือนจะแตกตํางกันไปตามฤดูกาลซึ่งนับตั้งแตํเริ่มใช๎
โรงเรือนรวบรวม คัดแยก บรรจุผกั ในวันท่ี 21 มิถุนายน 2557 – 31 มีนาคม 2558 รวมระยะเวลา 9 เดือนเศษปรมิาณผักผําน
โรงเรือนรวบรวมและคดัแยกผักในโครงการประมาณ 144,834.68 กิโลกรมัเป็นเงิน 4,372,805.83 บาทปริมาณเฉลีย่ 
15,573.62 กิโลกรัมตํอเดือนเป็นเงิน 470,194.18 บาทตํอเดือน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผํานมา ท้ังนี้ โดยเฉลี่ยทั้งปี จากบัญชี 2557 
สหกรณ๑ขายผักได๎ 5,700,854.08 บาท และจากบญัชีปี 2558 ขายผักได๎ 7,519,688.90 บาทเพิ่มขึ้น 1,818,834.72 บาทตํอปี
หรือเพิ่มข้ึนประมาณ 151,570 บาทตํอเดือน และจากบัญชีปี 2559 ขายผักได ๎
             2) ชํองทางการจ้าหนํายผัก 
                2.1) การจ้าหนํายผักของเกษตรกร 
                      เกษตรกรที่ได๎รบัการสนับสนุนโรงเรือนร๎อยละ 77 จ้าหนํายผักให๎สหกรณ๑กสิกรรมไร๎สารพิษฯ สํวนท่ีเหลือ 
และเกษตรกรทีร่ํวมโครงการแตไํมไํด๎รับการสนบัสนุนโรงเรือน จะจ้าหนํายผักให๎แหลํงอื่นๆซึ่งเข๎ามารับซื้อ ณ แปลงผักของ
เกษตรกร เชํน บริษัท Blue Jay Co.Ltd พํอค๎า แมํค๎าผัก ผู๎ประกอบการรายยํอย จากจังหวัดตํางๆ เป็นต๎น ทั้งนี้ร๎อยละ 28 ท่ี
จ้าหนํายให๎ท้ังกลุํม/สหกรณ๑กสิกรรมไร๎สารพิษฯ และพํอค๎า/บริษัทท่ีเข๎ามารับซื้อในพ้ืนท่ี เกษตรกรรอ๎ยละ 45 พึงพอใจตํอชํอง
ทางการขายผลผลิตในระดับมาก เนื่องจากขายได๎หลายชํองทาง มีร๎านค๎าเป็นของตนเอง ร๎อยละ 40 พึงพอใจตํอชํองทางการขาย
ผลผลติในระดบัปานกลาง ร๎อยละ 15 พึงพอใจตํอชํองทางการขายผลผลิตในระดับน๎อย เนื่องจากกลุํม/สหกรณ๑ยังไมสํามารถ
สร๎างชํองทางการตลาดใหมํๆได๎ ใมํมีการขยายชํองทางเพิ่ม ไมํได๎ขายให๎โครงการ/ไมํมีค้าสั่งซื้อจากโครงการ 
                      เมื่อพิจารณาปริมาณผักท่ีเกษตรกรจา้หนํายพบวําร๎อยละ 82 จ้าหนํายให๎กลุํม/สหกรณ๑ และร๎อยละ 18 ท่ี
จ้าหนํายเองโดยตรง เกษตรกรที่ปลูกผักในโรงเรือนร๎อยละ 88 จ้าหนํายผลผลิตผักแล๎ว และร๎อยละ 12 ยังไมํมีการจา้หนํายผัก
เนื่องจากปลูกเพียงเล็กน๎อยไว๎กินเอง และไมํมคี้าสั่งซื้อจากสหกรณ๑ หรือเป็นการทดลองปลูก 
                2.2 การจ้าหนํายผักของสหกรณ๑กสิกรรมไรสารพิษ จ้ากัด 
                      สหกรณ๑มีคูํค๎า/ผู๎ประกอบการที่รับซื้อผักจากสมาชิกประมาณ 50 รายซึ่งเป็นท้ังรายใหญํและรายยํอย โดยสํวน
ใหญํจะเป็นคูคํ๎าที่ติดตํอสั่งซื้อสินคา๎ และทางสหกรณ๑จะเป็นผู๎จัดสํงสนิค๎าให๎ คูํค๎าจะเป็นท้ังผู๎ขายสํงและขายปลีก แตไํมมํีผูส๎ํงออก 
ทุกรายจะขายภายในประเทศ และซื้อผักจากหลายแหลํงหรือซื้อจากแหลํงอ่ืนๆด๎วย เชํน โครงการหลวง โรงเรียนผู๎นา้จังหวัด
กาญจนบุรี ไรํที่จังหวัดลพบุรี สวนผึ้ง และไรํกู๎ไท จังหวัดราชบุรี ร๎านกู๎ดินฟูา จังหวัดกรุงเทพฯ เป็นต๎น 
                      จากการรวบรวมผักของสหกรณ๑ ในชํวงปีท่ี 1 ของโครงการ (มีนาคม 2556-2557) มีผักสญูเสียจากผักท่ีตัด
แตํง คัดเกรด แพคสํงลูกค๎าเป็นถุงเล็กๆเพื่อให๎ไดร๎าคาที่สูงกวําผักท่ีขายเป็นกิโลกรัม และผักท่ีเหลือลน๎ในฤดูหนาว รวมปรมิาณ



ผักท่ีเสียหาย เสื่อมสภาพ สญูเสยีน้้าหนักประมาณ 4,461 กิโลกรมัเฉลี่ย 371 กิโลกรัมตํอเดือน คิดเปน็มูลคํา 11,154 บาทตํอ
เดือนหรือ 133,850 บาทตํอปี แตํในชํวงปีท่ี 2 การสูญเสียผักท่ีท้าการตัดแตํง คัดเกรด คํอนข๎างน๎อย และไมํมรีายงานผลผลิต
เสียหาย/เสื่อมสภาพ ท้ังนี้ เนื่องมาจากการวางแผนการตลาด และการมีโรงเรือนรวบรวม คัดแยก บรรจุและห๎องเย็น ที่ถูกหลัก
อนามัยไดม๎าตรฐาน และในชํวงปีท่ี 3 การสูญเสียผักท่ีท้าการตัดแตงํ คัดเกรด คํอนข๎างน๎อย และไมมํรีายงานผลผลิตเสียหาย/
เสื่อมสภาพ ท้ังนี้ เนื่องมาจากการวางแผนการตลาด และการมีโรงเรอืนรวบรวม คัดแยก บรรจุและห๎องเย็น ที่ถูกหลักอนามัยได๎
มาตรฐาน 
                      ตลาดใหมสํ้าหรบัรองรับผลผลิตผักยังไมํชัดเจน โดยเฉพาะอยาํงยิ่งบริษัทเอเบส จา้กัดในเครือเดอะมอลล๑กรุ๏ป 
ซึ่งได๎มีการเจรจาพบปะกันหลายครั้ง แตํยังไมํมีข๎อตกลงและพันธสัญญาที่จะค๎าขายกัน เนื่องจากยังไมบํรรลุข๎อตกลงด๎าน
คุณภาพ ปรมิาณและชนดิสินค๎า อยํางไรก็ตามแม๎วําเกษตรกร/สหกรณ๑มีตลาดเดิม ซึ่งมคีวามต๎องการผลผลิตจ้านวนมาก แตํไมํ
สามารถยกระดับราคาให๎สูงกวําท่ีเคยรับได ๎
             3) ราคาผัก ผักชนิดเดยีวกันที่เกษตรกรปลูกในโรงเรือนเปรียบเทียบกับผักท่ีปลูกนอกโรงเรอืน พบวําเกษตรกรร๎อยละ 
98 ได๎รับราคาผักเฉลี่ยเทํากัน ไมํวาํจะปลูกในโรงเรือน หรือนอกโรงเรือน มีเพียงร๎อยละ 2 ท่ีได๎รบัราคาสูงกวําประมาณ 5 บาท
ตํอกิโลกรมั ซึ่งเป็นการขายสํงและขายปลีกเองโดยตรงไมไํด๎ขายผํานสหกรณ๑ อยํางไรกต็ามสํวนใหญํเกษตรกรจะปลูกผักคนละ
ชนิดกันระหวํางการปลูกในโรงเรือน และนอกโรงเรือน ทั้งนี้ ผักสลดัเกษตรกรจะขายได๎ในราคา 50 บาทตํอกิโลกรมัในชํวงฤดู 
หนาว และได๎ราคาประมาณ 55-60 บาทตํอกิโลกรัมในชํวงฤดูฝนและฤดูร๎อน สํวนผักชนิดอื่นๆ ซึ่งมีปริมาณการปลูกมากกวํา 
เชํน กวางตุ๎ง กะหล่้าปลี ถ่ัวแขก ผักปวยเล๎ง ผักชี ผักโขม ผักบุ๎งจีน ฯลฯ สํวนใหญํจะขายได๎ในราคา 20 -35 บาทตํอกิโลกรัม 
        3.4.4 ความยั่งยืนของโครงการ 
             1) ความสามารถช้าระเงินคืนกองทุน 
                เกษตรกรจ้านวน 60 รายซึ่งได๎กูเ๎งินโครงการส้าหรับการปลูกสร๎างโรงเรือน 206 หลังเป็นจ้านวนเงิน 4,120,000 
บาทเมื่อประมาณการช้าระหนี้คืนกองทุนในแตํละปีจ้านวนเทําๆกันทุกปี ต๎องท้าการช้าระประมาณปลีะ 824,000 บาทอยํางไรก็
ตามในปีท่ี 1 สหกรณ๑ก้าหนดใหส๎มาชิกที่ก๎ูเงินช้าระหนี้รวม 738,100 บาทโดยมีเกษตรกร 8 รายโรงเรือน 17 หลังท่ีสหกรณ๑พัก
หนี้ให๎ 1 ปีเป็นเงิน 66,300 บาทเนื่องจากโรงเรือนได๎รับความเสียหายจากพายุ หรือเป็นโรงเรือนท่ีรับมาเพิ่มจากสมาชิกรายอื่นๆ
ที่ไมํประสงค๑ขอรับการสนับสนุนโรงเรือน ท้ังนี้ มีเกษตรกรสามารถช้าระหนี้ในปีที่ 1 ได๎ทั้งหมดจ้านวน 58 รายรวมเป็นเงิน 
642,100 บาทคิดเป็นร๎อยละ 87 ของจ้านวนเงินท่ีต๎องช้าระ และมีเกษตรกรจ้านวน 15 รายที่คงค๎างช้าระหนี้ในปีที่ 1 รวมเป็น
เงินจ้านวน 96,000 บาทท้าให๎จ้านวนหนี้ของเกษตรกรคงเหลือท้ังหมด 3,477,9000 บาทซึ่งเกษตรกรต๎องช้าระคืนตํออีก 4 ปี 
 
                                     การช้าระหนี้ของเกษตรกรที่ก๎ูเงินสรา๎งโรงเรือนปลูกผัก 
 

รายการ 
การกู๎

เงินกองทุน 

การช้าระปีที่ 3 พักหนี้ 1 
ปี 
17 

โรงเรือน 

คงเหลือ
เกษตรกรที่
ต๎องช้าระ 

แผน ผล 
ค๎างช้าระ 
บางสํวน 

1.จ้านวนเงิน(บาท) 4,120,000 824,000   66,300 1,648,000 
2.จ้านวนกษตรกร(ราย)   60 60   8 60 

            ที่มา : รายงานรายละเอยีดลูกหนีเ้งินก๎ูของสหกรณ๑กสิกรรมไรส๎ารพิษฯ 
        หมายเหตุ : พักหนี้ให๎เกษตรกร 8 รายในสํวนของโรงเรือนท่ีได๎รับความเสยีหาย ไมํได๎ก้าหนดในแผนการช้าระ ปีท่ี 1 
 



                เมื่อพิจารณาความสามารถในการช้าระคืนเงินกู๎ของเกษตรกร แล๎วจะเห็นวําเกษตรกรสํวนใหญํสามารถช้าระเงินคืน
ได๎ หากโรงเรือนไมํได๎รับความเสียหาย และราคาผัก/ผลผลติที่ผลิตจากโรงเรือนไดร๎ับราคาแตกตํางจากผลผลตินอกโรงเรือน
อยํางชัดเจน มีค้าสั่งซื้อผลผลติอยาํงตํอเนื่องแตํมีโรงเรือนบางสํวนเกิดความเสียหาย เกษตรกรไมํมีเงินทุนซํอมแซมและต๎องช้าระ
หนี้เงินกู๎อีกจะไมสํามารถช้าระคืนเงินก๎ูได๎ตามก้าหนด ซึ่งเกษตรกรรายดังกลําวต๎องได๎รับการแก๎ไขปญัหาอยํางเรํงดํวน เชํน การ
ขยายระยะเวลาผํอนช้าระหนี้ การหาแหลํงเงินสนับสนุนเพื่อซํอมแซมโรงเรือนท่ีประสบภัยพิบตัิให๎สามารถใช๎งานได๎  
             2) เงินทุนหมุนเวียนที่สามารถช้าระคืนกองทุน FTA สหกรณ๑กสิกรรมไร๎สารพิษ จ้ากัด ได๎สํงเงินทุนปลอดดอกเบี้ยคืน
กองทุนฯ ประจ้างวดที่ 1 จ้านวน 100,000 บาทได๎ครบตามก้าหนด 
             ก้าไรสุทธิจากการรวบรวม และการจ้าหนํายผลผลิตผักของสหกรณ๑ในปี 2557 และ 2558 และ 2559  สหกรณ๑มีกา้ไร
ขั้นต๎นจากการจ้าหนํายผักรวม 2,076,531.10 บาทและ 2,386,286.40 บาทคิดเป็นร๎อยละ36.42 และ 31.73 ตามล้าดับ 
อยํางไรก็ตามสหกรณ๑มีรายได๎และคําใช๎จํายเฉพาะธุรกิจรวบรวมผลผลิตผักด๎วย ซึ่งคําใช๎จํายจะคํอนขา๎งสูง เชํน เงินเดือน คําจ๎าง
แรงงาน คําน้้ามันเชื้อเพลิง คําเสื่อมราคายานพาหนะ คําซํอมบ้ารุงรถยนต๑ คําใช๎จํายในการอบรม เป็นต๎น ท้าให๎คงเหลือก้าไร
สุทธิในปี 2557 และ 2558 และ 2559  จ้านวน 394,032.16 บาทและ 542,094.16 บาท ตามล้าดบั  
             เงินทุนหมุนเวียนเฉลี่ยตํอปีของสหกรณ๑ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 ซึ่งสหกรณ๑ยังไมํได๎รับเงินทุนหมุนเวียนปลอด
ดอกเบี้ยจากโครงการ สหกรณ๑มสีนิทรัพย๑หมุนเวียนเป็นเงินสดและเงินฝากธนาคารจ้านวน 1,144,845.79 บาทและเมื่อได๎รับ
เงินทุนปลอดดอกเบี้ยจากโครงการ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2557 และ 31 มีนาคม 2558 และ 31 มีนาคม 2559 สหกรณ๑มี
สินทรัพย๑หมุนเวียนเพิ่มขึ้น เป็นเงินสดและเงินฝากธนาคารจา้นวน 2,112,160.41 บาทและ 1,781,775.12 บาทตามล้าดับ ท้ังนี้
วงเงินในปีท่ีสองและปีท่ีสามลดลง เนื่องจากสหกรณ๑ได๎น้าเงินบางสํวนมาใช๎หนี้กองทุน ตามก้าหนด 
             3) ความรํวมมือและความพึงพอใจ 
                ทุกภาคสํวน ได๎แกํ เกษตรกรผู๎ปลูกผัก ผู๎ประกอบการที่รับซื้อผักในพื้นที่โครงการ เจ๎าหน๎าท่ีหนํวยงาน มีความพึง
พอใจตํอราคาผักของเกษตรกรในระดับปานกลาง ด๎วยคะแนนเฉลีย่ 2.18 เนื่องจากเห็นวําการปลูกผักในโรงเรือนตามโครงการ 
ได๎รับราคาเทํากันกับการปลูกนอกโรงเรือน ราคาผักไมไํด๎เพิ่มขึ้นแม๎วาํคุณภาพผักในโรงเรือนจะดีกวํา ราคาผักท่ีปลอดสารพิษ
หรือผักอินทรีย๑ควรได๎รับราคาสูงกวํา และต๎องการไดร๎าคาสูงกวําที่เป็นอยูํ อีกท้ังการรับซื้อไมํแนํนอน ไมํสม่้าเสมอ 
                      
                                       ระดับความพึงพอใจตํอราคาผักท่ีไดร๎ับ 
                                                                                                                      หนํวย : ร๎อยละ 

รายการ 
ความพึงพอใจตํอราคาผัก คะแนน

เฉลี่ย 
แปลผล 

พอใจมาก ปานกลาง น๎อย รวม 
1) เกษตรกร    100   
2) ผู๎ประกอบการ    100   
3) เจ๎าหน๎าท่ีหนํวยงาน    100   

เฉลี่ย    100   
            ที่มา : จากการส้ารวจ 
                จากความเห็นของเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และเจ๎าหน๎าท่ีหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง พบวําในการด้าเนินงานโครงการ 
หนํวยงานตํางๆ ได๎ให๎ความรํวมมอืในระดับปานกลาง ด๎วยคะแนนเฉลี่ย 2.24 โดยเฉพาะอยํางยิ่ง เกษตรกรซึ่งเป็นกลุํมคนสํวน
ใหญํเห็นวํา มีเจ๎าหน๎าที่มาดูแลในชํวงแรกๆ แตํในชํวงหลังๆติดตํอเจ๎าหน๎าที่ไดย๎าก และไมํคํอยมีเจ๎าหน๎าที่มาติดตามหรือให๎
ค้าแนะน้า และต๎องการให๎เจา๎หน๎าที่มาดูแลและให๎ค้าแนะน้ามากกวาํนี้    
       



                                       ระดับความรํวมมือของหนํวยงานท่ีรํวมโครงการ 
                                                                                                                      หนํวย : ร๎อยละ 

รายการ 
ความพึงพอใจตํอราคาผัก คะแนน

เฉลี่ย 
แปลผล 

พอใจมาก ปานกลาง น๎อย รวม 
1) เกษตรกร    100   
2) สถาบันเกษตรกร    100   
3) เจ๎าหน๎าท่ีหนํวยงาน    100   

เฉลี่ย    100   
            ที่มา : จากการส้ารวจ 
                อยํางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาความพึงพอใจตํอโครงการโดยรวม ทุกภาคสํวนเห็นด๎วยในระดับมากด๎วยคะแนนเฉลี่ย
2.38 แตํคํอนไปทางปานกลาง เนื่องจากเป็นการสนับสนุนจากภาครัฐในวงเงินตํอรายที่คํอนข๎างสูง และเป็นการสนับสนุนท่ี
เป็นไปตามความต๎องการของเกษตรกร แตยํังไมสํามารถจัดหาตลาดได๎อยาํงเพียงพอกับปริมาณการผลิต 
 
                                       ระดับความพึงพอใจในการด้าเนินงานโครงการโดยรวม 
                                                                                                                      หนวํย : ร๎อยละ 

รายการ 
ความพึงพอใจตํอราคาผัก คะแนน

เฉลี่ย 
แปลผล 

พอใจมาก ปานกลาง น๎อย รวม 
1) เกษตรกร    100   
2) สถาบันเกษตรกร    100   
3) เจ๎าหน๎าท่ีหนํวยงาน    100   

เฉลี่ย    100   
            ที่มา : จากการส้ารวจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 4 
 

ผลการประเมินผล 
4.1 สรุป 
        4.1.1 ผลทีไ่ด๎จากการประเมินผล 
                1) ผลการด้าเนินงานตามกิจกรรมโครงการ เป็นไปตามเปูาหมาย ได๎แก ํ
                การประชุมคัดเลือกเกษตรกร และเตรียมผู๎เข๎ารํวมโครงการ ได๎จ้านวนครบตามเปูาหมาย 103 รายแตํมีคุณสมบตัิ
ตามที่โครงการก้าหนดไมํครบทุกราย ซึ่งสํวนใหญํเป็นสมาชิกสหกรณ๑กสิกรรมไรส๎ารพิษในเขตปฎิรูปที่ดิน อ้าเภอวังน้้าเขียว 
จ้ากัด ผู๎เข๎ารํวมโครงการร๎อยละ 59 มีประสบการณ๑การปลูกผัก และมีพื้นที่เหมาะสมอยูํแล๎ว ร๎อยละ 41 ไมํเคยมีประสบการณ๑
การปลูกผัก โดยมีพื้นท่ีปลูกผักเฉลี่ยรายละ 1.80 ไรํ เกษตรกรร๎อยละ 59 มีน้้าเพียงพอส้าหรับการปลูกผัก ร๎อยละ 41 มีน้้าไมํ
เพียงพอส้าหรับการปลูกผัก ท้าให๎เมื่อด้าเนินงานไปได๎ในระยะหนึ่งมเีกษตรกรบางรายได๎ขอถอนตัวออกจากการเข๎ารํวมโครงการ 
จึงได๎ยกเลิกการใช๎โรงเรือนที่ปลูกสร๎าง และสํงคืนโรงเรือนเพื่อมอบให๎เกษตรกรรายอื่นในโครงการใช๎ตํอไป คงเหลือเกษตรกรที่
ประสงค๑จะรับการสนับสนุนโรงเรอืนจ้านวน 60 ราย 
                การฝึกอบรม และการศึกษาดูงาน อยูํในชํวงระยะเวลาที่เหมาะสม ในระดับมากด๎วยคะแนนเฉลี่ย 2.43 เป็นการ
อบรมที่เกิดขึ้นกํอนโรงเรือนกํอสรา๎งแล๎วเสร็จ สํวนการดูงานได๎มีการจัดควบคูไํปกับการฝึกอบรมในแตํละครั้ง 
                การสํงเสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพพืชผัก โดยกํอสรา๎งโรงเรือนเพาะช้ากล๎าผกั โรงเรือนปลูกผัก 
โรงเรือนรวบรวมคดัแยก บรรจุ และห๎องเย็น ซึ่งด้าเนินการโดยส้านกังานเกษตรจังหวัดนครราชสมีา มีขั้นตอนการปฎบิัติในการ
จัดซื้อจัดจ๎างตามระเบียบของทางราชการ เกิดความลําช๎าไปประมาณ 6 เดือน เนื่องจากระยะเวลาการกํอสร๎างอยูํในชํวงฤดูฝนมี
กระแสลมแรง ฝนตกหนักติดตํอกนัเป็นเวลานาน พื้นที่ของเกษตรกรบางรายไมํมไีฟฟูาใช๎ ท้าให๎ต๎องประสานงานกับการไฟฟูา
สํวนภูมภิาค เพื่อท้าการส้ารองไฟฟูาไว๎ใช๎ในการกํอสร๎างโรงเรือนปลกูผักของเกษตรกรเป็นอุปสรรคตํอการปฎิบัติงาน 
                การวางแผนการผลติและการตลาด มีการประชุมหารอืแล๎วเสร็จตามแผน แตยํังไมเํกิดขอ๎ตกลงในการซื้อขายกับ
Modern Trade หรือผู๎ประกอบการที่รํวมประชุม 
                2) กระบวนการโครงการ 
                หลักเกณฑ๑ ข้ันตอน วิธีการด้าเนินงานโครงการ ซึ่งพิจารณาในประเด็นตํางๆ ได๎แกํ การออกเงินสมทบในการ
กํอสร๎างโรงเรือนปลูกผักของเกษตรกร การให๎เงินกู๎ปลอดดอกเบีย้ การสํงคืนเงินกู๎ เมื่อพิจารณาโดยรวมมีความเหมาะสมระดับ
ปานกลาง ด๎วยคะแนนเฉลีย่ 2.33 
                การบริหารงานของกลุํมเกษตรกรในโครงการ จากการด้าเนินงานโครงการมาสามปยีังไมไํด๎มีการจัดตั้งกลุํมที่ชัดเจน 
แตํใช๎กลไกเดิมของสหกรณ๑เป็นตัวหลักในการบรหิารงาน เชํน การวางแผนการผลิตการตลาด การรวบรวมผัก การคัดแยกบรรจุ 
และการบริหารห๎องเย็น การจดัเกบ็เงินคืนกองทุน ฯลฯ ยกเว๎นในสํวนของการบริหารโรงเรือนเพาะช้ากล๎าผัก ได๎มีความพยายาม
รวมตัวเป็นคณะท้างาน ชํวยกันเพาะช้ากล๎าผัก ดูแลรักษา โดยไดร๎ับคําจ๎าง 200-300 บาท/วัน 
                3) การผลิต 
                คุณภาพการผลิต การผลิตผักของเกษตรกรในโครงการตั้งแตํกํอนเข๎ารํวมโครงการไดม๎ีการตรวจรับรองตามเกณฑ๑/
มาตรฐาน GAP จากกรมวิชาการเกษตร เกษตรกรที่มีการตรวจรับรองคุณภาพผักดังกลําวเกือบทุกราย (ร๎อยละ 98) ยังคงรักษา
มาตรฐานการผลิตผักของตนเอง สํวนในรายที่ยังไมํผํานการตรวจรบัรองเนื่องจากมีการใสํปุย๋เคมี และสารเคมเีกินกวําเกณฑ๑ที่
ก้าหนด และการผลิตผักในโรงเรือนจะมีคณุภาพมากกวําการผลิตนอกโรงเรือน 
                ประสิทธิภาพการผลติ จากเปูาหมายที่ก้าหนดจ้านวนรอบในการปลูกผักตํอปีของเกษตรกร 5 รอบตํอปี พบวํา 
เกษตรกรทไํดร๎ับการสนับสนุนโรงเรือนสํวนใหญปํลูกผักไดต๎ามเปูาหมาย สํวนในรายที่ปลูกได๎ 1-3 รอบตํอปี เนื่องจากเพิ่งเริ่มใช๎
โรงเรือน ขาดแคลนน้้า ไมํได๎โควตา๎ผักจากสหกรณ๑ และปลูกพืชชนิดอื่นๆที่ไมํใชํผักสลัด เชํน พริก มะเขือเทศ ผักบุ๎ง คะน๎า 



กวางตุ๎ง กะหล่้าปลี ผักกาดขาว ฯลฯ ซึ่งใช๎ระยะเวลาปลูกและการเก็บเกี่ยวท่ียาวนานกวํา ทั้งนี้ การปลูกผักในโรงเรือนของ
โครงการชํวยให๎ผลผลิตผักไมํเนําเสีย ปูองกันผักช้้า และเนาํจากการโดนน้้าฝน ในชํวงฤดูฝน 
                การปลูกผักสลดัในโรงเรือน 1 หลังใน 1 รอบการผลิตได๎ผลผลิตเฉลีย่ 115 กิโลกรัมตํอรอบขายผักได๎ในราคา 50 
บาทตํอกิโลกรัมคิดเป็นเงิน 5,750 บาทตํอรอบต๎นทุนรวมประมาณ 5,224.84 บาทตํอรอบ เกษตรกรปลูกผักในโรงเรือน 1 หลัง
ได๎ 5 รอบการผลติตํอปี จะมีรายได๎ 28,750 บาทตํอปีหากมีโรงเรือน 8 หลังในพ้ืนท่ี 1 ไรํเกษตรกรจะมีรายไดจ๎ากการปลูกผัก
สลัดจ้านวน 230,000 บาทตํอไรํตอํปี 
 
                ต๎นทุนการผลิต การปลูกผักสลดัในโรงเรือนของโครงการ 1 หลังตํอ 1 รอบการผลิตพบวาํกํอนเข๎ารํวมโครงการ
เกษตรกรมีต๎นทุนการผลิตทั้งที่เปน็เงินสดและไมํเป็นเงินสดเฉลี่ย 5,224.84 บาท จ้าแนกเป็นต๎นทุนผนัแปรเฉลีย่ 3,889.48 บาท
และต๎นทุนคงที่เฉลี่ย 1,335.36 บาท ต๎นทุนรวม 208,993..60 บาทตํอไรตํํอปี เมื่อหักต๎นทุนการผลิตแล๎วจะมผีลตอบแทนสุทธิ
เฉลี่ย 738.50 บาทตํอโรงเรือนตํอรอบ และ 29,540 บาทตํอไรํตํอปี แตํหากคิดเฉพาะต๎นทุนท่ีเป็นเงินสดเฉลี่ย 74,339.60 บาท
ตํอไรตํํอปี เกษตรกรได๎รับผลตอบแทนสุทธิ 164,194 บาทตํอไรํตํอปี ท้ังนี้ ต๎นทุนการปลูกผักในโรงเรอืนนอกโครงการก๎ไมํ
แตกตํางไปจากโรงเรือนในโครงการ เนื่องจากมีกระบวนการผลิตทีเ่หมือนกัน แตํผักท่ีได๎จะมีรูปทรงท่ีแตกตํางกันโดยในโรงเรือน
นอกโครงการจะมีลักษณะเป็นพุํมกว๎าง แตํในโครงการจะคํอนข๎างสงูชะลูด 
                การผลิตต๎นกล๎าผักในโรงเรือนเพาะช้ากล๎า ซึ่งเพิ่งเริม่ประมาณ 6 เดือนมานีเ้ป็นไปตามหลักวิชาการ ยังไมํสามารถ
เพิ่มจ้านวนรอบการผลิตต๎นกล๎าได ๎เกษตรกรร๎อยละ 67 เห็นวํากล๎าผักโรงเรือนเพาะช้า มีคณุภาพดี รอ๎ยละ 16 เห็นวําคุณภาพ
ปานกลาง และร๎อยละ 17 เห็นวําคุณภาพไมํด ี
                4) การตลาด  
                การซื้อขายผักผํานโรงเรือนรวบรวมและคดัแยกผักของโครงการ สหกรณ๑จะเป็นผู๎วางแผนการผลิต และก้าหนดให๎
เกษตรกรปลูกผักรายละ 6-10 ชนิดตํอรอบการผลิต เป็นพืชผักเมืองหนาว พืชผักท่ัวไป และพืชผักตระกูลถั่ว โดยสหกรณ๑จะไป
รับที่แปลงและมีการแจ๎งราคารับซือ้ให๎ทราบลํวงหน๎า ซึ่งพบวําเกษตรกรที่จ้าหนํายผลผลิตผํานโรงเรือนรวบรวมและคดัแยกผัก
ในโครงการ เป็นสมาชิกสหกรณ๑ 67 ราย (เป็นเกษตรกรที่ได๎รับการสนับสนุนโรงเรือนปลูกผักคิดเป็นร๎อยละ 69 และไมไํด๎รับการ
สนับสนุนโรงเรือน ร๎อยละ 31) สํวนท่ีเหลือ 36 รายจ้าหนํายเองโดยตรง หรือมีบริษัทหรือพํอค๎ามารับซื้อท่ีแปลงปลูก บางราย
ยกเลิกอาชีพปลูกผัก 
                มูลคําผักท่ีสหกรณ๑จา้หนํายได๎ จะแตกตํางกันไปตามฤดูกาล จากการเปรยีบเทียบมูลคําการจ้าหนํายเมื่อสิ้นสุดปี
บัญชี 2557 กับปี 2558 และปี 2559 พบวํามีมูลคําการจ้าหนํายเพิม่ขึ้นจาก 5.70 ล๎านบาทในปี 2557 เป็น 7.52 ล๎านบาทในปี 
2558 หรือคิดเป็นร๎อยละ 32 ท้ังนี้สหกรณ๑มีคูํคา๎/ผู๎ประกอบการที่รับซื้อผัก 50 รายซึ่งเป็นท้ังผู๎ขายสํงและขายปลีก
ภายในประเทศ ยังไมมํีผูส๎ํงออก ส้าหรับตลาดใหมํที่จะรองรับผลผลติยังไมมํีความชัดเจน เชํน บริษัทเอเบส จ้ากัด ในเครือเดอะ
มอลล๑กรุ๏ป มีการเจรจากันหลายครั้งแตํยังไมมํีข๎อตกลงการค๎าขาย เนื่องจากมีประเด็นเกี่ยวกับคณุภาพ ชนิด และปริมาณสินค๎าท่ี
ต๎องการ 
                5) ความยั่งยืนของโครงการ พิจารณาจากความสามารถในการจํายช้าระเงินคืนกองทุนฯ ของเกษตรกร 60 รายที่ได๎
กู๎เงินจากโครงการในการปลูกสร๎างโรงเรือนรวม 206 หลังคิดเป็นเงนิ 4.12 ล๎านบาทพบวําการช้าระคนืเงินกู๎ปีท่ี 1 จ้านวน 
738,100 บาทจํายคืนแล๎ว 642,100 บาทคิดเป็นร๎อยละ 87 ของเปูาหมายที่เหลือยังไมํไดจ๎ํายคืน 162,300 บาท จ้าแนกเป็นค๎าง
ช้าระบางสํวน 96,000 บาทและพักหนี้ 1 ปีอีก 66,300 บาท (เป็นเกษตรกรที่โรงเรือนได๎รับความเสียหาย) เกษตรกรสํวนใหญํ
สามารถช้าระเงินคืนได๎ มเีกษตรกรบางรายต๎องได๎รับการแกไ๎ขปัญหาอยํางเรํงดํวน การช้าระคืนเงินกูป๎ีท่ี 2 จ้านวน 903,400 
บาท 
                เกษตรกรผู๎ปลูกผัก ผู๎ประกอบการที่รับซื้อผักในพ้ืนท่ีโครงการ เจ๎าหนา๎ที่หนํวยงานมีความพึงพอใจตํอราคาผักของ
เกษตรกร ในระดับปานกลาง ด๎วยคะแนนเฉลีย่ 2.18 เนื่องจากเห็นวําการปลูกผักในโรงเรือนตามโครงการไดร๎ับราคาเทํากันกับ



การปลูกผักนอกโรงเรือน ราคาผักไมํได๎เพิ่มขึ้นแม๎วําคุณภาพผักในโรงเรือนจะดีกวํา ราคาผักท่ีปลอดสารพิษหรือผักอินทรยี๑ควร
จะไดร๎าคาทีสู่งกวํา การรับซื้อไมํแนํนอนและไมํสม่า้เสมอ 
                ในการด้าเนินงานโครงการ หนํวยงานตํางๆได๎ให๎ความรํวมมือในระดับปานกลางด๎วยคะแนนเฉลี่ย 2.24 โดยเฉพาะ
อยํางยิ่งเกษตรกรซึ่งเป็นกลุํมคนสวํนใหญํเห็นวํา มีเจา๎หน๎าท่ีมาดูแลในชํวงแรกๆ แตํในชํวงหลังๆติดตอํยาก จึงต๎องการให๎
เจ๎าหน๎าท่ีเข๎ามาด ูและแนะน้าใหม๎ากกวําน้ี อยํางไรก็ตามเมื่อพิจารณาความพึงพอใจตํอโครงการโดยรวม ทุกภาคสํวนพึงพอใจใน
ระดับมากด๎วยคะแนนเฉลี่ย 2.38 แตํคํอนไปทางปานกลางเนื่องจาก เกษตรกรไดร๎ับการสนับสนุนจากภาครัฐในวงเงินตํอรายที่
คํอนข๎างสูง และเป็นการสนับสนุนที่เป็นไปตามความต๎องการ แตํยังไมํสามารถจัดหาตลาดได๎เพียงพอกบัปริมาณการผลติ 
        4.1.2 ข๎อค๎นพบที่ส้าคัญจากการประเมินผล 
                1) การคัดเลือกพื้นทีก่ํอสร๎างโรงเรือนปลูกผักของเกษตรกรบางรายไมเํหมาะสม เป็นพื้นที่ต๎านแนวทิศทางลมพัด
ผําน/ขวางทางลม ประกอบกับ บางโรงเรือนไมํแข็งแรงเทําท่ีควร ท้าให๎โรงเรือนที่กํอสร๎างไมสํามารถต๎านทานแรงของลมพายุ 
และได๎รับความเสียหายจนใช๎งานไมํได ๎
                2) เกษตรกรเปูาหมายบางสํวนมีการถอนตัวระหวํางการด้าเนินโครงการ เนื่องจาก ไปประกอบอาชีพอ่ืน และไมํ
พอใจโรงเรือนที่สร๎างขึ้นไมํแข็งแรง ท้าให๎เกษตรกรบางรายไดร๎ับโรงเรือนเกินกวํา 2 หลังตามที่ก้าหนดไว๎ในโครงการ และต๎องมี
คําใช๎จํายในการผํอนช้าระเงินกู๎ส้าหรับการสร๎างโรงเรือนปลูกผักเพิม่ขึ้น โดยเกษตรกรบางรายมีข๎อมลูวําได๎โรงเรือนเพิม่โดยไมํ
ต๎องจํายเงินเพิ่ม ซึ่งเป็นข๎อมลูที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง จนต๎องท้าความเข๎าใจกันใหมํในบรรดาสมาชิกของสหกรณ๑ฯ 
                3) จากการด้าเนินงานโครงการมา 3 ปีพบวํา ประสิทธิภาพการผลิตผักของเกษตรกรยังคงมาตรฐานเดิม คณุภาพ
ของผักในโรงเรือนในโครงการและนอกโครงการ มีความตํางกันท่ีรูปทรงของผักเทํานั้น สํวนราคาผักในโรงเรือนและนอกโรงเรือน
ราคาไมํมีความแตกตํางกันมากนัก 
                4) ด๎านการบริหารธรุกิจของโครงการ พบวํา สหกรณ๑รบัซื้อผลผลติในโครงการคํอนข๎างจ้ากัด เนื่องจากยังไมํ
สามารถหาคูํค๎ารายใหมํๆ ได๎เพิ่มขึน้มากพอกับก้าลังการผลิต หรือเรยีกร๎องราคาให๎ขยับสูงขึ้น และเกษตรกรต๎องปลูกผักสลดัตาม
ค้าสั่งซื้อ ในกรณีที่ปลูกมากกวําจะต๎องไปหาตลาดจา้หนํายเอง โดยเฉพาะอยํางยิ่งค้าสั่งซื้อผักในชํวงฤดูหนาวไมมํากพอเมื่อ
เปรียบเทยีบกับปริมาณผักท่ีผลิตได๎มากกวําในชํวงดังกลําว นอกจากนั้นธุรกิจการรวบรวมผลผลติของสหกรณ๑ ยังไมไํด๎รับการ
ยอมรับจากสมาชิกทุกราย โดยสมาชิกบางรายรู๎สึกถึงความไมเํทําเทยีมกันในการจัดสรรโควต๎าผัก 
                5) ด๎านการจํายเงินกูค๎ืนกองทุนฯ พบวําในภาพรวม สหกรณ๑สามารถช้าระเงินคืนได๎ครบถ๎วนตามแผน แตํอยาํงไรก็
ตาม พบวําในปีแรกยังมผีู๎ค๎างช้าระตามข๎อตกลง ซึ่งในปีตํอๆไปถ๎ายงัมีปัญหาเหลํานี้อีก  คาดวําสหกรณ๑อาจจะขาดสภาพคลํอง 
และจะสํงผลตํอการจํายเงืนคืนกองทุนฯ     
                6) เกษตรกรบางรายขาดแคลนแหลํงน้้า มีปัญหาเรื่องน้้าในฤดูร๎อน ฝนแล๎ง ฝนท้ิงชํวง ซึ่งท้าให๎เกิดความเสี่ยงจนไมํ
สามารถปลูกผักไดส๎มบรูณ๑ตลอดทั้งปี 
4.2 ข้อเสนอแนะ 
                1) ในสํวนของเกษตรกรที่โรงเรือนได๎รับความเสียหาย กรมสํงเสรมิการเกษตรควรหาชํองทางชํวยเหลือเกษตรกร 
เพื่อให๎โรงเรือนสามารถใช๎ประโยชน๑ได๎ เนื่องจากเกษตรกรต๎องรับภาระช้าระหนี้การปลูกสร๎างโรงเรือน นอกจากนั้นควรมีการ
สํงเสริมแนะน้า วิธีการปูองกันปัญหาภัยธรรมชาติ ศตัรูพืช การใช๎สารเคม/ีอินทรีย๑วัตถุในแตลํะพื้นท่ี รวมทั้งการอบรมการเพาะ
กล๎าที่ถูกต๎อง การใสํปุ๋ยที่ถูกต๎อง โดยมีการปฏิบัตจิริงควบคูไํปด๎วย 
                2) ด๎านการตลาด ตอ๎งเรํงประชาสมัพันธ๑ผลผลติของโครงการให๎เป็นท่ีรูจ๎ักมากขึ้น เพื่อเพิ่มชํองทางการตลาด 
รวมทั้งประสานงานหาคูํค๎ารายใหมํๆ ในการรองรับผลผลิตที่มีปริมาณพิ่มขึ้น สํงเสริมการซื้อขายผลผลิตแบบมีพันธะสัญญา ( 
Contract Farming) สํงเสริมใหม๎ตีลาดเฉพาะสินค๎าปลอดภัย และให๎ราคาที่สูง โดยเฉพาะอยํางยิ่งผักสลัดในโรงเรือนซึ่งมีสินค๎า
ที่เป็นคูํแขํงอยํางเชํน ผักสลดัไฮโดรโปนิกส๑  



                3) กรมสํงเสรมิการเกษตรควรมีการตดิตามนิเทศงานในพ้ืนท่ีอยํางใกล๎ชิด เพื่อเรํงประสานหาแนวทางการแก๎ไข
ปัญหาคณุภาพของผลผลิต และตลาดรองรบัผักในโครงการ รวมทั้ง ปัญหาการจัดเก็บเงินคําปลูกสร๎างโรงเรือนจากเกษตรกร 
เพื่อใหส๎ามารถคืนเงินกองทุนฯ ไดต๎ามมติคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร๎างการผลติภาคเกษตรฯตํอไป 
                4) หนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง เชํน ส้านักงานเกษตรจังหวัด ส้านักงานสหกรณ๑จังหวัด ฯลฯ ควรติดตามการด้าเนินงาน
โครงการอยํางใกล๎ชิด เพื่อให๎สหกรณ๑สามารถรักษาสถานะภาพการจัดชั้นคุณภาพของสหกรณ๑ให๎คงอยูํได๎ในระดับเดิม (ดมีาก) 
และเกดิความเขม๎แข็งขึ้นภายในสหกรณ๑มากยิ่งข้ึน สมาชิกสามารถปลูกผักแขํงขันกับผักที่น้าเข๎ามาจากตํางประเทศไดด๎๎วย 
                5) ควรสนับสนุนปัจจัยการผลิต กล๎าผัก ตามที่ก้าหนดไว๎ในชํวงการน้าเสนอโครงการ ตามความเหมาะสม 
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