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บทสรุปผู้บริหาร 
 
การประเมินผลโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง) 

ปี 2560 มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลการด าเนินงาน ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ ใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจในการด าเนินงานโครงการระยะต่อไป กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดท าโครงการฯ 
เพ่ือถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช โดยส่งเสริมให้เกษตรกรที่มีความสมัครใจ 
ได้น้อมน าหลักทฤษฎีใหม่ไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองอย่างเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่
ของเกษตรกรตามภูมิสังคมของแต่ละพ้ืนที่ โดยมุ่งหวังจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในการ
ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ อันเกิดจากการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน และได้ก าหนด
เป็นโครงการส าคัญตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในปีงบประมาณ 2560 ที่มีหลายหน่วยงาน
ร่วมบูรณาการ โดยใช้ “โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” ประกอบด้วย 5 
ภาคส่วน ได้แก่ เกษตรกร ภาครัฐ ภาคประชาสังคม (ปราชญ์เกษตร/เกษตรกรต้นแบบ/ประธาน ศพก.) 
ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา  

 

ผลการประเมิน พบว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างาน
เพ่ือขับเคลื่อนโครงการทั้งระดับกระทรวงฯ และระดับจังหวัด เพ่ือให้ค าแนะน าการปฏิบัติงาน และ
จัดท าแผนปฏิบัติงานต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย 
เกษตรกร 70,002 ราย ปราชญ์เกษตรฯ 3,525 ราย ภาครัฐ 17 หน่วยงาน ภาคเอกชน 7 บริษัท และ
สถาบันการศึกษา ใช้งบประมาณจากงบปกติของหน่วยงานรวมทั้งสิ้น 77,219,200 บาท ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
มีการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพ่ือการพ่ึงพาตนเองเบื้องต้น และส่งเสริมองค์ความรู้ได้ครบถ้วนทุกราย 
พาไปศึกษาดูงานในสถานที่ต่าง ๆ รวมถึงได้มีการติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกรเพ่ือให้ค าแนะน าเกี่ยวกับ
การท าเกษตรทฤษฎีใหม่ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ การจัดการฟาร์ม 
การปรับปรุงบ ารุงดิน และการท าบัญชีครัวเรือน พบว่า เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท า
เกษตรทฤษฎีใหม่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 72.40 มีความรู้เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
73.05 และมีความรู้เรื่องการจัดท าบัญชีครัวเรือนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 61.47 หน่วยงานได้เตรียมจัดหาตลาด
รองรับผลผลิตแล้ว 575 แห่ง  

 

ด้านการน าแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่มาปรับใช้ในการด าเนินกิจกรรมทางการเกษตรของพ้ืนที่
ของตนเองตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับพ้ืนที่ พบว่า มีการน าความรู้เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่หรือ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันเพ่ิมขึ้นร้อยละ 17.65 มีเกษตรกรที่จัดท า
บัญชีเป็นประจ าเพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.10 และมีเกษตรกรที่จัดท าบัญชีเป็นบางครั้งเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.90 
สาเหตุที่เกษตรกรท าบัญชีเป็นบางครั้งเนื่องจากมีภารกิจมากจึงไม่มีเวลา เขียนหนังสือไม่ได้ ยังไม่เข้าใจ
การท าบัญชีมากนัก อายุมากท าให้ยากต่อการเรียนรู้ อยู่ในช่วงเริ่มฝึกท าบัญชี เกษตรกรร้อยละ 91.77 
มีการน าปัจจัยการผลิตที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการมาใช้ประโยชน์ทั้งหมด ในส่วนของเกษตรกร   
ที่น ามาใช้บางส่วนและไม่ได้น ามาใช้ประโยชน์ เนื่องจากปัจจัยการผลิตบางส่วนไม่ตรงตามความต้องการ
ของเกษตรกร บางชนิดไม่เหมาะสมของพ้ืนที่เกษตรกร และสัดส่วนการการใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่แล้ว
เกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนโดยการเพ่ิมพ้ืนที่แหล่งน้ า และพ้ืนที่อยู่อาศัย/เลี้ยงสัตว์ ซึ่งการปรับเปลี่ยน
สัดส่วนดังกล่าวท าให้เกษตรกรร้อยละ 84.55 มีน้ าเพียงพอใช้ในการเกษตรทั้งปี  

 



(ค) 
 

ด้านการพ่ึงพาตนเอง การเพ่ิมรายได้ และคุณภาพชีวิต ของครัวเรือนเกษตรกร พบว่า เกษตรกรน า
ผลผลิตที่ได้จากแปลงเกษตรที่เข้าร่วมโครงการมาใช้ในครัวเรือนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.97 มีการใช้สัดส่วน
ปัจจัยการผลิตของตนเองลดลง เนื่องจากอยู่ในช่วงเริ่มด าเนินการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ บางส่วนมีการลงทุนเพ่ิม 
เกษตรกรร้อยละ 16.84 มีค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นลดลงจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็น
ของครัวเรือน เกษตรกรร้อยละ 88.09 มีรายได้จากการจ าหน่ายผลผลิตจากแปลงเกษตรที่เข้าร่วมโครงการ
เป็นรายปี รายเดือน ราย 3 เดือน และรายวัน จากกิจกรรมการผลิตประมาณ 2 – 3 ชนิด ผลตอบแทน
การท ากิจกรรมการเกษตรในแปลงที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า เกษตรกรมีผลตอบแทนสุทธิลดลง 557 
บาท/ครัวเรือน หรือลดลงร้อยละ 11.27 เนื่องจากผลผลิตยังมีไม่มาก ราคาผลผลิตสินค้าเกษตรลดลง
อีกทั้งปริมาณและคุณภาพผลผลิตของเกษตรกรไม่ดีนัก ซึ่งเป็นผลจากสภาพภูมิอากาศที่ แปรปรวน 
ส่วนคุณภาพชีวิตของเกษตรกร พบว่า ครัวเรือนเกษตรกรร้อยละ 22.04 มีหนี้สินลดลง เนื่องจากมีความสามารถ
ในการช าระหนี้ได้ตรงตามเวลา และมีเงินช าระหนี้ได้มากขึ้น ครัวเรือนเกษตรกร ร้อยละ 23.32 มีการออม
เพ่ิมข้ึน อย่างไรก็ตามครัวเรือนเกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 75.12 และ ร้อยละ 53.35 จ านวนหนี้สินและ
การออมมีจ านวนเท่าเดิม หรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงของหนี้สินและการออม เนื่องจากอยู่ในช่วงเริ่มท า
เกษตรทฤษฎีใหม่ ผลผลิตยังมีไม่มาก อีกทั้งมีการน าเงินมาลงทุนปรับพื้นที่เพื่อท าเกษตรทฤษฎีใหม่  
ท าให้การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการยังไม่มากนัก ซึ่งต้องใช้เวลาในการด าเนินการโครงการ
ในอีกระยะหนึ่ง จึงทราบผลลัพธ์ของโครงการที่ชัดเจน    

 

ข้อค้นพบที่ส าคัญ พบว่า ระยะเวลาในการรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติมีน้อย มีการปรับเปลี่ยน
หลักเกณฑ์การรับสมัครบ่อยครั้งท าให้ผู้ปฏิบัติเกิดความสับสน ท าให้มีเกษตรกรบางส่วนที่มีคุณสมบัติ
ไม่เป็นไปตามท่ีก าหนด เกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการบางส่วนมีความคาดหวังจะได้รับการสนับสนุน
ปัจจัยการผลิตจ านวนมากจากโครงการ การก าหนดเป้าหมายเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจ านวนมาก แต่
มีบางพ้ืนที่เกษตรกรที่มีคุณสมบัติตามโครงการค่อนข้างน้อย เช่น การไม่มีแหล่งน้ าในจังหวัดภาคเหนือที่
มีพ้ืนที่อยู่บนพื้นที่สูง การมอบหมายให้ปราชญ์เกษตร เกษตรกรต้นแบบ และประธาน ศพก. รับผิดชอบ
ดูแลเกษตรกร พบว่า จ านวนปราชญ์เกษตรฯ มีจ านวนน้อย เกษตรกรที่ปราชญ์ฯ รับผิดชอบอยู่แบบ
กระจายและอยู่ไกลท าให้การติดตามเยี่ยมเยียนไม่สะดวก ไม่ทั่วถึง  และมีภารกิจมาก เนื่องจากต้องท า
กิจกรรมในแปลงของตนเอง อีกทั้งยังต้องท าหน้าที่เป็นวิทยากรหรือเป็นอาสาสมัครของหน่วยงานอื่น 
ๆ ด้วย ในการด าเนินงานโครงการในระยะต่อไป ควรมีเวลาให้หน่วยงานระดับพื้นที่ในการรับสมัครและ
กลั่นกรองเกษตรกร และปราชญ์เกษตรฯ เพ่ือเข้าร่วมโครงการตามคุณสมบัติที่ก าหนดไว้ ก าหนด
เป้าหมายลงในแต่ละอ าเภอหรือจังหวัดควรเป็นไปตามศักยภาพของพ้ืนที่และความพร้อมของเกษตรกร  
โดยให้สามารถเกลี่ยเป้าหมายภายในจังหวัดได้  และการรับสมัครและคัดเลือกปราชญ์เกษตรฯ เพ่ือ
รับผิดชอบดูแลเกษตรกร ควรพิจารณาถึงความเป็นต้นแบบที่แสดงให้เห็นถึงการประสบความส าเร็จใน
การท าเกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน อีกทั้งปราชญ์เกษตรฯ จะต้องสมัครใจ และมีเวลาในการ
ติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกร 
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ค าน า 
 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย 
จึงได้จัดท าโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ข้ึน เพ่ือถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
โดยส่งเสริมให้เกษตรกรที่มีความสมัครใจจาก 882 อ าเภอ รวมทั้งสิ้น 70,000 ราย ได้น้อมน าหลัก
ทฤษฎีใหม่ไปปรับใช้ในพ้ืนที่ของตนเองอย่างเหมาะสม  ให้สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ของเกษตรกรตาม
ภูมิสังคมของแต่ละพ้ืนที่ โดยมุ่งหวังจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในการลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ 
อันเกิดจากการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน โดยการสร้างอาชีพอย่ างเหมาะสมกับ
ทรัพยากรและปัจจัยการผลิตที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า และได้ก าหนดเป็นโครงการส าคัญตามนโยบายของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในปีงบประมาณ 2560 ที่มีหลายหน่วยงานร่วมบูรณาการ โดยใช้ โครงการ
เกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง) ประกอบด้วย 5 ภาคส่วน ได้แก่ 
เกษตรกร ภาครัฐ ภาคประชาสังคม (ปราชญ์เกษตร/เกษตรกรต้นแบบ/ประธาน ศพก.) ภาคเอกชน 
และสถาบันการศึกษา 

 

ศูนย์ประเมินผล ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้รับมอบหมายให้ประเมินผลโครงการใน
ภาพรวม โดยร่วมกับส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 - 12 เพ่ือทราบผลการด าเนินงาน ผลผลิต และ
ผลลัพธ์ของโครงการ ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการด าเนินงานโครงการในระยะต่อไป 

 

รายงานฉบับนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงาน
โครงการ ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ที่ร่วมให้ข้อมูล รวมทั้งประสานงานนัดหมายเกษตรกร ท าให้
รายงานการประเมินผลโครงการส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้รับ
ประโยชน์จากเอกสารรายงานการประเมินผลฉบับนี้ จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 
ศูนย์ประเมินผล 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
ธันวาคม 2560 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำของโครงกำร 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชทานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตอยู่ด้วยความมั่นคงและยั่งยืน ทรงคิดค้นเกษตรทฤษฎีใหม่ เพ่ือแก้ไข
ปัญหาเกษตรกรรมที่ไม่ได้ผลในเขตแห้งแล้งขาดแคลนน  าในการเกษตร โดยเฉพาะการประกอบอาชีพ
ทางการเกษตรโดยอาศัยน  าฝนเป็นหลัก ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะขาดแคลนน  า กรณีฝนทิ งช่วงและปริมาณ
น  าฝนไม่เพียงพอในการเพาะปลูก 

“เกษตรทฤษฎีใหม่” คือ ระบบการเกษตรที่เน้นการจัดสรรทรัพยากรน  าในไร่นาให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด จัดสรรพื นที่เพ่ือใช้ในการเพาะปลูกเพ่ือบริโภคในครัวเรือนเป็นหลัก ที่มีเหลือจึงขาย     
มีการสร้างผลผลิตอาหารที่เพียงพอ และสร้างการผลิตที่หลากหลายส าหรับแหล่งรายได้ที่มั่นคงของ
ครัวเรือนสร้างความมั่นคงด้านอาหาร เกิดการพ่ึงพาตนเอง และลดการพ่ึงพาจากภายนอก การท า
เกษตรทฤษฎีใหม่จะเน้นส าหรับเกษตรกรรายย่อยที่มีพื นที่ท ากินน้อยมีแหล่งน  าในไร่นาไว้ใช้ประโยชน์ใน
การท าการเกษตรส าหรับ “เกษตรผสมผสาน” เป็นระบบเกษตรที่มีการปลูกพืชและเลี ยงสัตว์
หลากหลายชนิดในพื นท่ีเดียวกัน โดยมีกิจกรรมแต่ละชนิดเกื อกูลประโยชน์ต่อกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในไร่นาได้อย่างเหมาะสมเกิดประโยชน์สูงสุด มีความสมดุลต่อสิ่งแวดล้อม    
อย่างต่อเนื่อง และเกิดการเพ่ิมพูนความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ การเกื อกูลกันระหว่างพืชและ
สัตว์เศรษฐกิจและผลพลอยได้จากการปลูกพืชจะเป็นประโยชน์ต่อกิจกรรมการเลี ยงสัตว์ และผลที่ได้
จากการเลี ยงสัตว์จะเป็นประโยชน์ต่อพืช 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย 
จึงได้จัดท าโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ขึ นเพ่ือถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
โดยส่งเสริมให้เกษตรกรที่มีความสมัครใจจาก 882 อ าเภอ รวมทั งสิ น 70,000 ราย ได้น้อมน าหลัก
ทฤษฎีใหม่ไปปรับใช้ในพื นที่ของตนเองอย่างเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสภาพพื นที่ของเกษตรกรตามภูมิ
สังคมของแต่ละพื นที่ โดยมุ่งหวังจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในการลดรายจ่ายเพ่ิมรายได้ 
อันเกิดจากการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน โดยการสร้างอาชีพอย่างเหมาะสมกับ
ทรัพยากรและปัจจัยการผลิตที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
1.2.1 เ พ่ือถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและเพ่ือร าลึก            

ในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย 
1.2.2 เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรน าแนวทางทฤษฎีใหม่มาปรับใช้ ในการด าเนินกิจกรรม

ทางการเกษตรในพื นที่ของตนเองตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับพื นที่ 
1.2.3 เพ่ือให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตดีขึ น สามารถลดรายจ่ายในครัวเรือนและมีรายได้เสริม 

 

1.3 เป้ำหมำยของโครงกำร 
1.3.1 รับสมัครเกษตรกรที่มีความสมัครใจ และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในพื นที่

ทั่วประเทศ 882 อ าเภอ จ านวน 70,000 ราย หรือมากกว่า 
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1.3.2 เกณฑ์การคัดเลือก ได้แก่ ความสมัครใจ มีความเข้าใจหลักทฤษฎีใหม่  มีความพร้อม      
ในการลงทุนเพ่ิมเติม ไม่เคยท ามาก่อน (Start Zero) มีแหล่งน  าของตนเองใช้งานได้ตลอดปี 

1.3.3 แบ่งกลุ่มเป้าหมายเพ่ือด าเนินงานตามความพร้อม ประกอบด้วย กลุ่มพร้อมมาก จ านวน 
21,000 ราย กลุ่มพร้อมปานกลาง จ านวน 42,000 ราย และกลุ่มพร้อม จ านวน 7,000 ราย เพ่ือจัดล าดับ
ความส าคัญในการด าเนินงานและขยายผลจนครบถ้วนตามเป้าหมาย 
 

1.4 วิธีกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
 

1.4.1 การรับสมัครและจัดกลุ่มเกษตรกร 
1) การรับสมัครเกษตรกร 

1.1) จัดกลุ่มและล าดับความส าคัญของเกษตรกรตามคุณสมบัติในแต่ละกลุ่ม จ านวน 
3 กลุ่ม โดยใช้ข้อมูลจากการตรวจติดตามความพร้อมของเกษตรกร จ านวน 70,000 ราย 

1.2) คัดเลือกเกษตรกรตามคุณสมบัติ “พร้อมมาก”ให้กระจายตัวในทุกต าบล/อ าเภอ 
อย่างน้อยต าบลที่มีเกษตรกรร่วมโครงการ ต าบลละ 3-5 ราย หรือ ตามความเหมาะสม 

2) เกณฑ์การจัดกลุ่มเกษตรกร 
 

กลุ่มเกษตรกร คุณลักษณะของเกษตรกร คุณลักษณะของพื นที่ 
1) พร้อมมาก (1) มีความสมัครใจท าเกษตรทฤษฎี

ใหม่ถวายในหลวง/เข้าใจหลักทฤษฎี
ใหม/่เกษตรผสมผสานอย่างมาก 
(2) พร้อมมากในการลงทุนในกิจกรรม
เพ่ิมเติมด้วยตนเองตามฐานะ  

(1) Start Zero 
(2) แหล่งน  าของตนเองใช้งานได้ตลอดปี 
(3) ปัจจัยพื นที่ที่เกี่ยวข้องมีความพร้อม 

2) พร้อม 
ปานกลาง 

(1) มีความสมัครใจท าเกษตรทฤษฎี
ใหม่ถวายในหลวง /เข้าใจหลักทฤษฎี
ใหม/่เกษตรผสมผสาน 
(2) พร้อมลงทุนในกิจกรรมเพ่ิมเติม
บางส่วน 

Start Zero หรือ ท าเกษตรผสมผสาน/
ทฤษฎี ใหม่ อยู่ แ ล้ วบา งส่ วนแต่ ไ ม่
สมบูรณ์ 
 

3) พร้อม (1) มีความสมัครใจท าเกษตรทฤษฎี
ใหม่ถวายในหลวง/มีความสนใจทฤษฎี
ใหม/่เกษตรผสมผสาน 
(2) พร้อมลงทุนในกิจกรรมเพ่ิมเติม
เล็กน้อย 

Start Zero หรือ ท าเกษตรผสมผสาน/
ทฤษฎี ใหม่ อยู่ แ ล้ วบา งส่ วนแต่ ไ ม่
สมบูรณ์ 

 

1.4.2 บทบาทหน้าที่ของ 5 ประสาน 
 

5 ประสาน บทบาทหน้าที่ 
1) เกษตรกร 
(Cell ต้นก าเนิด) 
 

(1) พบปะ ปราชญ์/เกษตรกรต้นแบบ/ประธาน ศพก. เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจ 
ระเบิดจากข้างในและวางแผนการผลิต 
(2) เกษตรกรลงมือท าในพื นที่ ลองอย่างที่ 1 
(3) เก็บเก่ียวผลผลิตกิน เหลือจ าหน่าย เก็บรายได้ครั งท่ี 1 ท าบัญชีฟาร์ม 
(4) ลองอย่างที่ 2 ลองอย่างที่ 3 ... 
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5 ประสาน บทบาทหน้าที่ 
 (5) ขยายผลสู่เกษตรทฤษฎีใหม่เต็มรูปแบบ 
2) ปราชญ์เกษตร 
หรือ เกษตรกร
ต้นแบบ หรือ
ประธาน ศพก. 

(1) สร้างแรงบันดาลใจ 
(2) แนะน า ช่วยเหลือ 
(3) สร้างเกษตรกรต้นก าเนิด 
(4) สร้างทายาทเกษตรกร (Cell แตกใหม่) 

3) ภาครัฐ 
 

(1) จัดกลุ่มเกษตรกรตามความพร้อม 
(2) คัดเลือกปราชญ์เกษตรหรือเกษตรกรต้นแบบ หรือประธาน ศพก. 
(3) เพ่ิมพูนองค์ความรู้แก่เกษตรกร แนะน าเกษตรกรท าบัญชี 
(4) ประสานขอรับการสนับสนุนตามความต้องการของเกษตรกร 
(5) ส่งเสริมกิจกรรมการผลิตที่ 1, 2, 3, … หลากหลาย 
(6) ติดตาม ประมวลผล และรายงานความก้าวหน้า 
(7) จดัหาตลาดเพ่ือเกษตรกร 

4) ภาคเอกชน (1) เทคนิค/วิชาการ 
(2) ปัจจัยการผลิต 
(3) ทุนทรัพย์ส าหรับตอบแทนปราชญ์/ทุนเริ่มต้นส าหรับเกษตรกรตามความ
จ าเป็น 
(4) จัดหาตลาดเพ่ือเกษตรกร 

5) ภาคการศึกษา (1) เทคนิค/วิชาการ 
(2) นักศึกษาเป็นลูกมือปราชญ์ ฝึกงานในแปลงเกษตรกร 
 

 
1.4.3 แนวทางปฏิบัติ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง 

1) ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2) เกษตรกร เริ่มจากท าตามที่ตนเองถนัด 1 อย่างก่อน (เหมาะสมกับฐานะ) ลองท าการเกษตร

เพ่ิมขึ นอย่างท่ี 2 , อย่างที่ 3, ... 
3) ท าให้ง่าย ลงทุนน้อย มีรายได้ 
4) ขยายฐาน เบ่งบานผล ความจนหาย 
5) เกิด 1 แตก 2 (แตก Cell ต้นก าเนิด) 

 

1.4.4 แผนปฏิบัติงาน 
1) บูรณาการเพ่ือก่อให้เกิด 

1.1) ก าหนดผู้ร่วมบูรณาการ 5 ประสาน (เกษตรกร ภาครัฐ ปราชญ์ เอกชน 
สถาบันการศึกษา) 

1.2) พบปะหารือระหว่าง 3 ประสานหลัก (เกษตรกร ภาครัฐ ปราชญ์) 
1.3) สร้างกิจกรรมการมีส่วนร่วมระดับประเทศ 

2) เกษตรกรปรับ/เปลี่ยนพัฒนาตนเอง 
2.1) เพ่ิมพูนองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ (ปราชญ์เป็นตัวช่วย) 
2.2) วิเคราะห์ตนเองและวางแผนการผลิตตามศักยภาพโดยเริ่มจากง่ายและถนัด 
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3) ขับเคลื่อนการด าเนินงาน (เพ่ือนช่วยเพื่อน) 
3.1) ด าเนินกิจกรรมตามแผนการผลิต โดยมีภาคเอกชนและปราชญ์เกษตรให้

ค าแนะน าเป็นที่ปรึกษา ติดตามต่อเนื่อง 
3.2) ส่งเสริมให้เกษตรกรด าเนินกิจกรรมการผลิตที่ง่ายและหลากหลาย 
3.3) วางแผนการตลาดรองรับผลผลิต 

4) ติดตามเยี่ยมเยียน และประเมินผล 
4.1) ติดตามเยี่ยมเยียนอย่างเป็นเอกภาพ อย่างน้อย 1 ครั งต่อเดือน 
4.2) ประเมินความส าเร็จและความยั่งยืน 

 

1.4.5 ช่วงเวลาการขับเคลื่อน และหลักการปฏิบัติกับกลุ่มเป้าหมาย 
 

กลุ่มเกษตรกร ช่วงเวลาขับเคลื่อน / หลักปฏิบัติกับกลุ่มเป้าหมาย 
1) พร้อมมาก ขับเคลื่อนระหว่าง กุมภาพันธ์ - เมษายน 2560 

(1) ความรู้เพิ่มเติม 
(2) สนับสนุนปัจจัยการผลิตเพ่ิมเติมเพ่ือส่งเสริมการท ากิจกรรมในแปลงที่หลากหลาย 
(3) เตรียมความพร้อมเกษตรกร/เตรียมโครงสร้างพื นฐานด้านดิน/น  าให้พร้อม
ขับเคลื่อนเพ่ิมเติม 
(4) ส่งเสริมให้เกษตรกรท ากิจกรรมที่สามารถเกื อกูลกันภายในแปลง 
(5) มอบหมายหน่วยรับผิดชอบ/ภาคเอกชน/ปราชญ์เกษตรฯ ร่วมขับเคลื่อนและ
สนับสนุนระดับเข้มข้น 

2) พร้อม 
ปานกลาง 

ขับเคลื่อนระหว่าง พฤษภาคม - กันยายน 2560 
(1) ความรู้เพ่ิมเติม/เพ่ิมแรงกระตุ้นจูงใจให้พร้อมใจด าเนินการตามทฤษฎีใหม่/
เกษตรผสมผสาน 
(2) ส่งเสริมกิจกรรมที่พร้อมลงทุนเพ่ิมให้เกิดประโยชน์สูงสุด/สนับสนุนเพ่ิมเติมบางส่วน 
(3) มอบหมายหน่วยรับผิดชอบ และภาคประชารัฐร่วมขับเคลื่อนและสนับสนุน
ระดับเข้มข้น 
(4) เตรียมความพร้อมเกษตรกร/เตรียมโครงสร้างพื นฐานด้านดิน/น  าให้พร้อม
ขับเคลื่อนเพ่ิมเติม 

3) พร้อม ขับเคลื่อนระหว่าง ตุลาคม - ธันวาคม 2560 
(1) ความรู้เพ่ิมเติม/เพ่ิมแรงกระตุ้นจูงใจให้พร้อมใจด าเนินการตามทฤษฎีใหม่/
เกษตรผสมผสาน 
(2) ส่งเสริมกิจกรรมที่พร้อมลงทุนเพ่ิมให้เกิดประโยชน์สูงสุด/สนับสนุนเพ่ิมเติมบางส่วน 
(3) มอบหมายหน่วยรับผิดชอบ และภาคประชารัฐร่วมขับเคลื่อนตามแผน
ด าเนินงานปกติ 
(4) เตรียมความพร้อมเกษตรกร/เตรียมโครงสร้างพื นฐานด้านดิน/น  าให้พร้อม
ขับเคลื่อนเพ่ิมเติม 
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1.5 หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
ประกอบด้วย หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ดังนี  
1.5.1 หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน ในสังกัดกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ ์
1.5.2 ภาคประชาสังคม ได้แก่ ปราชญ์เกษตร เกษตรกรต้นแบบ และประธาน ศพก. 
1.5.3 ภาคเอกชน ได้แก่ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ ากัด (มหาชน) บริษัท เบทาโกร จ ากัด 

(มหาชน) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน)  บริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จ ากัด บริษัท 
น  าตาลมิตรผล จ ากัด บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) และบริษัท บางจากปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) 

1.5.4 สถาบันการศึกษา ได้แก่ สถาบันการศึกษาในระดับพื นที่ภายใต้การก ากับดูแล
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา และส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 

1.6 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับของโครงกำร 
1.6.1 เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล  

อดุลยเดชได้น าไปปฏิบัติจริงอย่างแพร่หลายในทุกภูมิภาคของประเทศไทย 
1.6.2 เกษตรกรได้รับความรู้ สามารถปรับเปลี่ยนแนวคิดและรูปแบบในการท ามาหากิน      

การประกอบอาชีพให้มีศักยภาพในการพ่ึงพาตนเอง โดยสามารถลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ และพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้กับตนเองและครอบครัว 



บทที่ 2 
ระเบียบวิธีการประเมินผล 

 
2.1 ความส าคัญของการประเมินผล 
 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดท ำโครงกำรเกษตรทฤษฎีใหม่ขึ้น เพ่ือร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ
ของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงพระรำชทำนแนวทำงกำรพัฒนำ  
กำรเกษตรทฤษฎีใหม่ให้ปวงชนชำวไทย ได้น้อมน ำหลักทฤษฎีใหม่ไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง
อย่ำงเหมำะสม ให้สอดคล้องกับสภำพพ้ืนที่ของเกษตรกรตำมภูมิสังคมของแต่ละพ้ืนที่โดยมุ่งหวังจะช่วย
พัฒนำคุณภำพชีวิตของเกษตรกรในกำรลดรำยจ่ำย เพิ่มรำยได้ อันเกิดจำกกำรพัฒนำศักยภำพ
ของตนเอง ครอบครัว และชุมชนโดยกำรสร้ำงอำชีพอย่ำงเหมำะสมกับทรัพยำกรและปัจจัยกำรผลิต
ที่มีอยู่อย่ำงคุ้มค่ำโดยรับสมัครเกษตรกรที่มีควำมสมัครใจ และมีคุณสมบัติตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด 
โดยใช้ “โครงกำร 5 ประสำน สืบสำนเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวำยในหลวง” ประกอบด้วย 5 ภำคส่วน ได้แก่ 
เกษตรกร ภำครัฐ ภำคประชำสังคม ภำคเอกชน และสถำบันกำรศึกษำ 

ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร ซึ่งมีภำรกิจในกำรติดตำมประเมินผลโครงกำรที่ส ำคัญของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยได้รับมอบหมำยให้ประเมินผลโครงกำรในภำพรวม จ ำนวน 2 ครั้ง    
คือ ครั้งที่ 1 เดือนพฤษภำคม 2560 ช่วงเวลำของข้อมูลระหว่ำง 1 กุมภำพันธ์ - 30 เมษำยน 2560 และ 
ครั้งที่ 2 เดือนพฤศจิกำยน 2560 ช่วงเวลำข้อมูล ระหว่ำงวันที่ 1 กุมภำพันธ์ - 30 กันยำยน 2560 ซึ่ง
รำยงำนกำรประเมินผลครั้งนี้เป็นกำรประเมินผลครั้งที่ 2 
 

2.2 วัตถุประสงค์ของการประเมินผล 
เพ่ือประเมินผลกำรด ำเนินงำน ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงกำร ใช้เป็นข้อมูลประกอบกำร

ตัดสินใจในกำรด ำเนินงำนโครงกำรในระยะต่อไป 
 

2.3 ขอบเขตของการประเมินผล 
2.3.1 พื้นที่เป้าหมาย ท ำกำรประเมินผลครอบคลุมพ้ืนที่ด ำเนินกำรโครงกำร 77 จังหวัด 
2.3.2 ประชากรเป้าหมาย ประกอบด้วย 

1) เจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด และหน่วยงำนในระดับจังหวัด  
ที่ได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบเกษตรกร 

2) ปรำชญ์เกษตร เกษตรกรต้นแบบ และประธำน ศพก. 
3) เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร 
4) เจ้ำหน้ำที่ภำคเอกชนที่รับผิดชอบเกษตรกรในระดับจังหวัด 
5) เจ้ำหน้ำที่สถำบันกำรศึกษำที่รับผิดชอบโครงกำรในระดับจังหวัด 

2.3.3 ระยะเวลาข้อมูล 
ผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำรระหว่ำงวันที่ 1 กุมภำพันธ์ - 30 กันยำยน 2560 

จ ำแนกกลุ่มเกษตรกร ดังนี้ 
1) กลุ่มพร้อมมำก ข้อมูลระหว่ำงวันที่ 1 กุมภำพันธ์ – 30 กันยำยน 2560 
2) กลุ่มพร้อมปำนกลำง ข้อมูลระหว่ำงวันที่ 1 พฤษภำคม - 30 กันยำยน 2560 
3) กลุ่มพร้อม ข้อมูลระหว่ำงวันที่ 1 กรกฎำคม – 30 กันยำยน 2560 
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2.4 การตรวจเอกสาร แนวคิด และทฤษฎี 
 

2.4.1 การตรวจเอกสาร 
กำรประเมินผลโครงกำรที่สนับสนุนเกี่ยวกับกำรท ำเกษตรทฤษฎีใหม่ หรือกำรประยุกต์ใช้

เศรษฐกิจพอเพียงของหน่วยงำนสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ผลกำรประเมินเน้นเรื่อง
กำรลดรำยจ่ำยในครัวเรือน กำรน ำควำมรู้มำประยุกต์ใช้ กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกำรรวมกลุ่ม  
จำกกำรประเมินผลโครงกำรพัฒนำเกษตรทฤษฎีใหม่โดยยึดหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2551 
ของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2552) เป็นกำรประเมินผลกำรจัดอบรมเกษตรกรปี 2551 พบว่ำ 
ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรที่ผ่ำนกำรอบรมจำกศูนย์ปรำชญ์ชำวบ้ำนตำมโครงกำรปี 2550 
เกษตรกรร้อยละ 74.40 น ำควำมรู้จำกกำรอบรมไปใช้แล้วสำมำรถลดรำยจ่ำยได้เฉลี่ยร้อยละ 1,208.16 
บำทต่อเดือน โดยสำมำรถลดค่ำใช้จ่ำย สินค้ำบริโภค 419.38 บำทต่อเดือน สินค้ำอุปโภค 116.63 บำท
ต่อเดือน ปุ๋ยเคมี 394.44 บำทต่อเดือน สำรเคมี 77.84 บำทต่อเดือน กำรพนัน 87.65 บำทต่อเดือน 
เหล้ำ/เบียร์/บุหรี่ 77.97 บำทต่อเดือน และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ  เช่น ค่ำโทรศัพท์ 34.25 บำทต่อเดือน 
นอกจำกนีส้ านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2553) ได้ประเมินผลโครงกำรศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชน ปี 2550 พบว่ำ เกษตรกรที่ผ่ำนกำรอบรมจำกศูนย์หลักร้อยละ 99.13 ศูนย์เครือข่ำยร้อยละ 
93.34 และนักเรียนจำกศูนย์เรียนรู้ฯ ในสถำนศึกษำทุกคนมีกำรน ำควำมรู้ ไปประยุกต์ใช้โดยเกษตรกร
ที่ผ่ำนกำรอบรมได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรท ำเกษตรแบบเชิงเดี่ยวลดลงเหลือร้อยละ 73.85 ท ำเกษตร
แบบผสมผสำนเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.15 หลังจำกเข้ำรับกำรอบรม พบว่ำ เกษตรกรมีควำมรู้เกี่ยวกับ 
กำรท ำบัญชีครัวเรือนและกำรเกษตรตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับมำก เกษตรกรมีรำยได้สุทธิ
จำกพืชเพ่ิมขึ้นเฉลี่ย 5,516.36 บำท/ปี และเกษตรกรยังสำมำรถลดรำยจ่ำยฟุ่มเฟือยที่ไม่จ ำเป็นเฉลี่ย 
2,046.10 บำท/ครัวเรือน/ปี ด้ำนสังคม พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 84.29 รวมกลุ่มเฉลี่ย 13 ครั้ง/ปี 
เพื่อแลกเปลี่ยนควำมรู้และให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรเกษตรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภำพและของใช้ในครัวเรือน
ร่วมกัน และจำกำรประเมินผลโครงกำรส่งเสริมและพัฒนำชุมชนต้นแบบ ตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง (ด้ำนกำรเกษตร) จังหวัดสระแก้ว โดย ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2556) พบว่ำ 
โครงกำรสำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์ในด้ำนกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรผลิตพืชให้มีควำมหลำกหลำย  
และครัวเรือนสำมำรถลดรำยจ่ำย ผ่ำนกิจกรรมต้นแบบบ้ำนเกษตรสมบูรณ์ด้วยกำรส่งเสริมและสนับสนุน
ให้เกษตรกรปลูกพืชผักสวนครัว และเลี้ยงสัตว์รอบบริเวณพื้นที่อยู่อำศัยไว้บริโภค  โดยครัวเรือน
เกษตรกรสำมำรถลดรำยจ่ำยลงได้จำกกำรน ำผลผลิตมำบริโภค คิดเป็นมูลค่ำประมำณครัวเรือนละ 
1,700 บำทต่อปี นอกจำกนี้ ยังได้รับกำรถ่ำยทอดควำมรู้ในเรื่องกำรจัดกำรบ้ำนเรือนให้ถูกสุขลักษณะ 
ซึ่งมีผลต่อมำตรฐำนควำมเป็นอยู่ของชุมชนในระยะยำว ส ำหรับกิจกรรมต้นแบบศูนย์เรียนรู้กำรเกษตร
ผสมผสำนที่จัดให้เกษตรกรได้เรียนรู้กำรท ำกำรเกษตรที่หลำกหลำยและสำมำรถน ำไปปรับใช้ยังครัวเรือนนั้น 
ด้ำนพืชมีครัวเรือนเกษตร ร้อยละ 80 น ำมำปรับใช้ และด้ำนประมงมีครัวเรือนเกษตร ร้อยละ 40 น ำมำปรับใช้  
ส่วนด้ำนปศุสัตว์ และด้ำนปรับปรุงบ ำรุงดินมีประมำณ ร้อยละ 10 ที่น ำมำปรับใช้  

 

2.4.2 แนวคิดและทฤษฎี 
 

1) เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริ 
      

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรเพ่ือประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ
ได้จัดท ำหนังสือเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ตำมแนวพระรำชด ำริ และมีกำรขอพระรำชทำนพระบรมรำชวินิจฉัย 
และทรงมีพระรำชด ำริเพ่ิมเติม มีกำรกรำบบังคมทูลพระกรุณำทรำบฝ่ำละอองธุลีพระบำทแล้ว ซึ่งเรื่อง
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ดังกล่ำวมีควำมละเอียดอ่อนเมื่อผู้ประเมินสรุปจำกเนื้อหำอำจเกิดควำมคลำดเคลื่อนในเนื้อหำ ดังนั้น
ผู้ประเมินผลจึงไม่สรุปแนวคิดในเรื่องนี้ แต่จะคัดลอกบำงส่วนมำเพ่ือใช้ประโยชน์ ดังนี้ 

 

1.1) พระรำชด ำริเรื่อง “ทฤษฎีใหม่”   นำยอ ำพล เสนำณรงค์ อดีตองคมนตรี 
คัดลอกมำจำกเอกสำรประกอบกำรบรรยำยพิเศษในกำรประชุมวิชำกำร ครั้งที่ 37 เรื่อง กำรเกษตร
ทฤษฎีใหม่ตำมแนวพระรำชด ำริ เมื่อวันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2542 ณ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ พระรำชด ำริ
ที่ได้พระรำชทำนไว้ และเป็นลำยพระอักษรของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช 
ซึ่งเล่มนี้จะใช้ “ตัวเข้ม” และอดีตองคมนตรีได้ขยำยควำมเพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจในเรื่องดังกล่ำว ดังนี้ 

(1.1) “ถ้าพูดอย่างสรุปที่สุด คือ เป็นวิธีปฏิบัติของเกษตรกรที่เป็นเจ้าของ
ที่ดินจ านวนน้อยแปลงเล็ก (ประมาณ 15 ไร่)” ขยำยควำม เป็นเกษตรกรรำยย่อย ฐำนะค่อนข้ำงยำกจน 
มีสมำชิกในครอบครัวปำนกลำง (5 - 6 คน) อยู่ในเขตใช้น้ ำฝน หำกมีแหล่งน้ ำเสริม ต้องใช้น้ ำอย่ำงประหยัด 
มีพื้นที่น้อย ประมำณ 10 - 15 ไร่ (เฉลี่ยขนำดฟำร์มต่อครัวเรือนทั้งประเทศ 25.9 ไร่) หำกมีพื้นที่
มำกกว่ำนี้ ควรต้องแบ่งท ำส่วนหนึ่งตำมวิธีทฤษฎีใหม่ตำมก ำลังของครอบครัว ส่วนพ้ืนที่ที่เหลือต้องเป็น
แบบเดิม เน้นเกษตรกรที่ท ำนำและท ำไร่เป็นหลักอยู่เดิม  เกษตรกรที่อยู่ ในเขตท ำสวนไม้ยืนต้น และ
สวนไม้ผลอยู่แล้ว ไม่จ ำเป็นต้องเปลี่ยนมำท ำเกษตรวิธีนี้ 

(1.2) “หลักส าคัญ : ให้เกษตรกรมีความพอเพียง โดยเลี้ยงตัวได้ (Self 
sufficiency) ในระดับชีวิตที่ประหยัดก่อน ทั้งนี้ต้องมีความสามัคคีในท้องถิ่น” ขยำยควำม เน้นให้
เกษตรกรมีอำหำรเพียงพอแก่กำรบริโภคตลอดปี มีสิ่งแวดล้อมดี สุขภำพอนำมัยดี มีรำยได้พอซื้อ
เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อำศัย และสิ่งที่จ ำเป็นส ำหรับชีวิตพอเพียง เกษตรกรส่วนใหญ่ในพื้นที่ควรมีควำม
พึงพอใจในชีวิตและควำมเป็นอยู่ที่คล้ำยคลึงกัน มีควำมสำมัคคีในชุมชน และเข้ำใจระบบ “ทฤษฎีใหม่” 
เหมือน ๆ กัน 

(1.3) “มีการผลิตข้าวบริโภคเพียงพอประจ าปี โดยถือว่าครอบครัวหนึ่งท านา 
5 ไร่ จะมีข้าวพอกินตลอดปี ข้อนี้เป็นหลักส าคัญของทฤษฎีนี้” ขยำยควำม เนื่องจำกคนไทย
รับประทำนข้ำวเป็นอำหำรหลักประจ ำวันบริโภคข้ำวเฉลี่ยประมำณคนละ 200 กิโลกรัมต่อปี หำกมี
สมำชิก 6 คน จะต้องบริโภคข้ำวไม่ต่ ำกว่ำปีละ 1,200 กิโลกรัม  ดังนั้น หำกท ำนำปีจะได้ผลผลิต
ไม่ต่ ำกว่ำปีละ 5 x 325 = 1,625 กิโลกรัม (ผลผลิตดังกล่ำวเฉลี่ยจำกผลผลิตเฉลี่ยทั่วประเทศ เมื่อปี 
2535/36) แต่ถ้ำหำกสำมำรถควบคุมน้ ำได้ไม่ให้ขำดช่วงที่ต้องกำรและบ ำรุงรักษำที่ดี อำจจะได้ผลผลิต
เพ่ิมข้ึนมำกกว่ำนี้ ซึ่งก็จะเป็นส่วนเหลือจ ำหน่ำย 

(1.4) “เพื่อการนี้ จะต้องใช้หลักว่า ต้องมีน้ า 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ 
ฉะนั้น 5 ไร่ จะต้องมี 5,000 ลูกบาศก์เมตร แต่ละแปลง (15 ไร่) ท านา 5 ไร่  ท าพืชไร่ หรือผลไม้ 
5 ไร่ (=10 ไร่) จะต้องมีน้ า 10,000 ลูกบาศก์เมตร จึงได้ตั้งสูตรคร่าว ๆ ว่า แต่ละแปลงประกอบด้วย 
นา 5 ไร่ และพืชสวน 5 ไร่ สระน้ า 3 ไร่ ลึก 4 เมตร จุประมาณ 19,000 ลูกบาศก์เมตร (19,200) 
ที่อยู่อาศัย และอ่ืน ๆ 2 ไร่ รวมทั้งหมด 15 ไร่” ขยำยควำม 

(1) สูตรกำรแบ่งแปลง 5 : 5 : 3 : 2  หรือร้อยละ 33.3 : 33.3 : 20 : 13.3 
ซึ่งต่อมำได้เปลี่ยนเป็น 30 : 30 : 30 : 10 นี้เป็นสูตรโดยประมำณอำจปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้เล็กน้อย 
ขึ้นอยู่กับสภำพของพ้ืนที่ดินและค่ำเฉลี่ยของฝน เช่น ภำคตะวันออกเฉียงเหนือที่ดินไม่อุ้มน้ ำ ฝนทิ้งช่วง
ขนำดของสระน้ ำจะต้องใช้พื้นที่ ร้อยละ 30 แต่ในภำคใต้ฝนตกชุกเกือบตลอดปี ขนำดของสระน้ ำอำจจะ
ลดลงเหลือร้อยละ 20 เป็นต้น ปริมำณน้ ำดังกล่ำวนี้ ควำมจริงได้จำกกำรเก็บกักน้ ำฝนในฤดูกำลส ำหรับ
เพ่ือส ำรองไว้เสริมกำรท ำนำ ไม้ผล และพืชไร่ในช่วงฤดูฝนเมื่อเกิดควำมแห้งแล้ง และเพ่ือใช้กับสวนไม้ผล 
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และปลูกพืชรำคำดี (ผักและไม้ดอก) ในฤดูแล้ง ถ้ำมีปริมำณน้ ำเหลือเพียงพอ กำรปลูกพืชฤดูแล้งในนำข้ำว
ต้องใช้วิธีที่ค่อนข้ำงประณีต และประหยัดน้ ำจึงจะคุ้มทุน 

(2) ระบบกำรปลูกพืชสวน ยืนต้น และพืชไร่จะใช้วิธีกำรและชนิดของ
พืชที่แตกต่ำงหลำกหลำยไปแต่ละพ้ืนที่ ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่ำง ๆ เช่น ภูมิภำค ฤดูกำล ตลำด และเส้นทำง
คมนำคม เป็นต้น ไม่เป็นสูตรตำยตัว 

(3) กำรเลี้ยงสัตว์ ควรเลือกเลี้ยงสัตว์น้ ำและสัตว์บกให้เหมำะสมกับ
แรงงำน และพ้ืนที่ที่เหลือ ตลอดจนอำหำรที่จะได้ส่วนใหญ่จำกแปลง ไม่เน้นเป็นรำยได้หลักเพ่ือเป็น
อำหำรและรำยได้เสริม 

 1.5) “อุปสรรคส าคัญท่ีสุด คือ อ่างเก็บน้ า หรือสระ ท่ีได้รับน้ าให้เต็มเพียง
ในช่วงฤดูฝนจะมีการระเหยวันละ 1 เซนติเมตรโดยเฉลี่ย ในวันที่ไม่มีฝนตก หมายความว่า ในปีหนึ่ง
ถ้านับว่าแห้ง 300 วัน ระดับน้ าของสระจะลดลง 3 เมตร (ในกรณี ¾ ของ 19,000 ลูกบาศก์เมตร 
น้ าที่ใช้จะเหลือ 4,750 ลูกบาศก์เมตร) จึงจะต้องมีการเติมน้ าเพื่อให้เพียงพอ” ขยำยควำม ในกรณีที่
ไม่มีน้ ำจำกแหล่งภำยนอกจำกเดิม และเป็นปีที่แห้งแล้ง (ไม่มีฝนนำนถึง 300 วัน) สระเก็บน้ ำนี้จะใช้
เสริมแปลงปลูกข้ำวได้เพียง 4.75 ไร่ แต่ถ้ำต้องกำรแบ่งไปรดพืชยืนต้นให้รอดตำยข้ำมปี ก็จะต้อง
ลดพ้ืนที่นำลงเหลือ 2 - 3 ไร่ หรือน้อยกว่ำนี้ แต่ถ้ำเป็นปีที่ฝนปกติ หรือแล้งไม่มำกนัก น้ ำสระก็จะเพียงพอ
ส ำหรับกำรปลูกข้ำว 5 ไร่ และเสริมพืชสวนและพืชไร่อีก 5 ไร่ หำกต้องกำรให้ไม่มีควำมเสี่ยงจำก
ควำมแห้งแล้ง ขำดน้ ำจ ำเป็นต้องหำแหล่งน้ ำภำยนอกมำเติมลงในสระ 

1.6) “มีความจ าเป็นที่ต้องมีแหล่งน้ าเพิ่มเติม ส าหรับโครงการพัฒนาพื้นที่
บริเวณวัดชัยมงคลพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ได้สร้างอ่างเก็บน้ าจุ 80,000 ลูกบาศก์เมตร 
ส าหรับเลี้ยงพื้นที่ 3,000 ไร่”  

1.7) “ล าพังอ่างเก็บน้ า 8,000,000 ลูกบาศก์เมตร จะต้องเลี้ยง 800 ไร่ 
(โครงการที่วัดชัยมงคลพัฒนามีพื้นที่ 3,000 ไร่ แบ่งเป็น 200 แปลง) อ่างนี้จึงเลี้ยงได้ 4 ไร่ต่อแปลง 
ล าพังสระในแปลงเลี้ยง 4.75 ไร่ จึงเห็นได้ว่าหม่ินเหม่มาก ถ้าค านึงถึง 8.75 ไร่นั้น จะท าเกษตรกรรม
อย่างสมบูรณ์ได้อีก 6.25 ไร่ จะต้องอาศัยเทวดาเลี้ยง ถ้าค านึงว่า ในระยะที่ไม่มีความจ าเป็นที่จะใช้น้ า 
หรือมีฝนตก น้ าฝนที่ตกมาจะเก็บน้ าในอ่างได้ และในสระส ารองไว้ส าหรับเม่ือต้องการ อ่างและสระ
จะท าหน้าที่เฉลี่ยน้ าฝน จึงเข้าใจว่าระบบน้ าน้ าพอ” ขยำยควำม ระบบกำรหำแหล่งน้ ำเพ่ิมเติมนี้ เป็น
กำรใช้ระบบชลประทำนมำเสริมระบบเกษตรกรรมแบบใช้น้ ำฝน จึงจ ำเป็นต้องอำศัยระบบชลประทำน
ของรัฐ ส่งน้ ำเพ่ิมแปลงทฤษฎีใหม่อย่ำงประหยัดที่สุดเพรำะถ้ำเกษตรกรใช้น้ ำแบบเกษตรกรชลประทำน
แบบดั้งเดิมทั่ว ๆ ไป จะต้องใช้น้ ำมำก อ่ำงเก็บน้ ำจุ 800,000 ลูกบำศก์เมตร จะเลี้ยงพ้ืนที่เกษตรชลประทำน
ได้เพียง 800 ไร่ เท่ำนั้น แต่ถ้ำใช้ทฤษฎีใหม่โดยใช้น้ ำร่วมกับสระที่จุดประจ ำแปลง จะเลี้ยงพ้ืนที่กำรเกษตร
ชลประทำนที่สมบูรณ์ รวมประมำณ 1,750 ไร่ และมีพื้นที่ต้องอำศัยน้ ำฝน จะได้รับชลประทำน
แบบประหยัดอีกประมำณ 250 ไร่ ซึ่งรวมกันแล้วจะเป็นพ้ืนที่ที่อำจได้รับน้ ำชลประทำนถึง 2,000 ไร่ 
เพรำะแปลงปลูกพืชไร่ และพืชยืนต้นอำจต้องกำรน้ ำเพียง 1 ใน 3 ของกำรปลูก พืชไร่ พืชสวน ในพ้ืนที่ 
10 ไร่ ส่วนพื้นที่อีก 1,000 ไร่ เป็นพื้นที่สระน้ ำ และที่อยู่อำศัย ซึ่งไม่ต้องกำรน้ ำชลประทำนมำกนัก  

กำรเกษตรแบบทฤษฎีใหม่ ตำมวิธีกักเก็บน้ ำและเสริมน้ ำเช่นนี้จึงเป็นวิธีกำร
กระจำยน้ ำและกระจำยควำมสมบูรณ์ชุ่มชื้นไปในพ้ืนที่กำรเกษตรมำกกว่ำระบบเกษตรชลประทำนแบบ
ดั้งเดิมกว่ำ 3 เท่ำ หรือ 3,000 ไร่ (15 x 200) เกษตรกรจะจัดกำรน้ ำและดินใหม่มีประสิทธิภำพกว่ำ 
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และเป็นระบบที่เหมำะสมกับพ้ืนที่ที่แหล่งน้ ำชลประทำนหำยำกและมีจ ำกัด และปีใดที่น้ ำฝนสมบูรณ์ 
ไม่จ ำเป็นต้องเสริมในฤดูฝนก็น ำน้ ำจ ำนวนนี้ไปปลูกพืชที่มีรำคำดีในฤดูแล้งเพิ่มเติมได้อีก 

1.8) “ปัญหาใหญ่อีกข้อหนึ่ง คือราคาการลงทุนค่อนข้างสูง เกษตรกรจะต้อง
ได้รับความช่วยเหลือจากภายนอก (ทางราชการ มูลนิธิ และเอกชน) แต่ถ้าค่าด าเนินการไม่สิ้นเปลือง
ส าหรับเกษตรกร” ขยำยควำม 

(1) เนื่องจำกกำรที่ขุดสระน้ ำมีควำมส ำคัญมำก เพรำะกำรที่จะขุดสระน้ ำ
ให้เก็บกักน้ ำ ได้โดยมีกำรรั่วซึมน้อย และน้ ำมีคุณลักษณะที่ใช้กับกำรอุปโภค บริโภค และกำรชลประทำน
ได้นั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลำยอย่ำง เช่น ลักษณะของพ้ืนที่ ลักษณะของดิน และระดับน้ ำใต้ดิน เป็นต้น 
ต ำแหน่งของสระน้ ำก็มีควำมส ำคัญเช่นเดียวกัน เช่น จะต้องอยู่ในต ำแหน่งที่รองรับน้ ำฝนตำมธรรมชำติ
ได้ อยู่ในต ำแหน่งที่สำมำรถน ำไปใช้ในแปลงอ่ืน ๆ ได้โดยสะดวก และสิ้นเปลืองน้อย เป็นต้น ดังนั้น
ควำมรู้และควำมช ำนำญของผู้ที่จะพิจำรณำว่ำที่ใดจะขุดบ่อได้หรือไม่ และถ้ำขุดได้ควรจะวำงต ำแหน่ง
สระน้ ำที่ใดจึงมีควำมส ำคัญมำก อำจต้องอำศัยควำมรู้จำกนักวิชำกำรของรัฐ หำกที่ใดพิจำรณำเห็นว่ำ
ไม่สำมำรถขุดสระน้ ำเพ่ือใช้ประโยชน์ได้ ก็ไม่ควรด ำเนินกำรตำมทฤษฎีนี้ 

(2) กำรขุดสระน้ ำให้ถูกวิธี มีเทคนิคเฉพำะค่อนข้ำงยุ่งยำกส ำหรับ
เกษตรกรโดยทั่วไปและใช้เวลำส ำหรับผู้รับจ้ำงขุด เพรำะจะต้องท ำกำรเคลื่ อนย้ำยหน้ำดินกลับไป
กลับมำตำมแปลงต่ำง ๆ เพ่ือให้แน่ใจว่ำ ดินชั้นล่ำงที่ขุดมำจำกสระซึ่งเป็นดินเลว จะถูกน ำไปปูแผ่ใน
ชั้นล่ำงของแปลงปลูกพืชทุกแปลง และดินชั้นผิวและชั้นบน ซึ่งเป็นดินดี จะถูกน ำไปเฉลี่ยอยู่บนพ้ืนที่
เพำะปลูกแปลง ค่ำใช้จ่ำยในกำรขุดสระดังกล่ำวจึงค่อนข้ำงสูง นอกจำกพ้ืนที่เอกชนที่รับจ้ำงขุด จะไม่ชอบ
กำรขุดและขนย้ำยดินตำมวิธีดังกล่ำว แต่ขอขุดแล้วน ำดินไปใช้ที่อ่ืน ค่ำใช้จ่ำยในกำรขุดนี้เกษตรกรควร
ได้รับกำรสนับสนุนจำกแหล่งทุนต่ำง ๆ  

(3) ในกรณีที่มีแหล่งน้ ำอยู่แล้วก็ไม่จ ำเป็นต้องขุดสระอีกเพียงแต่
ปรับปรุงแหล่งน้ ำที่มีอยู่ให้กักเก็บน้ ำได้มำกขึ้น หรือเพียงพอส ำหรับพอใช้ในช่วงฤดูแล้ง นอกจำกนี้
บริเวณขอบสระควรปลูกไม้ผล เพื่อได้ร่มเงำท ำให้สระน้ ำระเหยช้ำลง 

(2) สรุปแนวคิดเก่ียวกับเกษตรกรรม “ทฤษฎีใหม”่  
2.1) ทฤษฎีใหม่ เป็นแนวทำงที่ได้ทรงคิดและค ำนวณตำมหลักวิชำกำรถึง

วิธีกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติให้เกิดประโยชน์สูงสุด  โดยก ำหนดสิ่งที่เกษตรกรหรือชำวนำ
ควรปฏิบัติ เพื่อแก้ไขปัญหำหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นแก่เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นประจ ำ เช่น ฝนแล้ง น้ ำท่วม 
เป็นหนี้สินและยำกจน แต่กำรจะปฏิบัติให้บังเกิดผล จะต้องมีสมมติฐำนเบื้องต้นของเกษตรกร ซึ่งควร
ยอมรับหรือตกลงโดยปริยำยบำงประกำร เช่น มีพื้นที่น้อย ประมำณ 15 ไร่ อยู่เขตเกษตรใช้น้ ำฝน 
ฝนตกไม่ชุกนัก (ภำคกลำง อีสำน และเหนือ) ที่ดินมีสภำพที่สำมำรถขุดบ่อกักเก็บน้ ำได้ ฐำนะค่อนข้ำง
ยำกจน (เทียบกับคนอ่ืน) มีสมำชิกครอบครัวปำนกลำง (ประมำณ 5 - 6 คน) ในระยะแรกจะมีควำม
เพียงพอตำมอัตภำพ พอเลี้ยงตัวเองได้ ไม่รวยแต่ไม่อดอยำก ไม่มีอำชีพ หรือแหล่งรำยได้อ่ืนที่ดีกว่ำ
บริเวณใกล้เคียง ต้องประหยัดและมีควำมสำมัคคีกันกับเพื่อนบ้ำน 

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

- พ้ืนที่ 30% ใช้ปลูกข้ำวในฤดูฝน เพ่ือใช้เป็นอำหำรประจ ำวันของ
ครอบครัว เพื่อให้เพียงพอบริโภคตลอดปี ในฤดูแล้ง ถ้ำมีน้ ำเพียงพออำจปลูกพืชรำคำดี 



11 
 

- พ้ืนที่ 30% ใช้ปลูกพืชยืนต้น พืชไร่ เพ่ือใช้เป็นอำหำรประจ ำวัน และ
เพ่ือจ ำหน่ำยพืชผักและพืชสมุนไพร 

- พ้ืนที่ 30% ใช้ขุดสระเก็บกักน้ ำ เพ่ือเสริมน้ ำฝนในฤดูฝน ปลูกพืชใน
ฤดูแล้งตลอดจนเลี้ยงสัตว์ และอุปโภค บริโภค 

- พ้ืนที่ 10% ใช้เป็นที่อยู่อำศัย ถนน คันดิน และสิ่งก่อสร้ำงอ่ืน ๆ  
2.3) ทฤษฎีใหม่ ขั้นก้ำวหน้ำ พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช

ไดม้ีพระรำชกระแสรับสั่งในวโรกำส ต่ำง ๆ กัน สรุปได้ดังนี้ 
ขั้นที่ 1 กำรผลิตเป็นกำรผลิตให้พ่ึงตนเองได้ ด้วยวิธีง่ำยค่อยเป็นค่อยไป

ตำมก ำลังให้พอมีพอกินไม่อดอยำก (15 มีนำคม 2537) 
ขั้นที่ 2 เกษตรกรรวมพลังกันในรูปแบบกลุ่มหรือสหกรณ์ร่วมแรงในกำรผลิต 

กำรตลำด กำรเป็นอยู่ สวัสดิกำร กำรศึกษำ สังคมและศำสนำ เพ่ือให้พอมีกิน มีใช้ ช่วยให้ชุมชนและ
สังคมดีข้ึนไปพร้อม ๆ กัน ไม่รวยคนเดียว (12 กุมภำพันธ์ 2538) 

ขั้นที่ 3 ร่วมมือกับแหล่งเงินและแหล่งพลังงำน ตั้งและบริกำรโรงสี 
ตั้งและบริกำรร้ำนสหกรณ์ ช่วยกันลงทุน ช่วยพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนในชนบท ซึ่งไม่ใช่อำชีพ
เกษตรอย่ำงเดียว (13 กุมภำพันธ์ 2538)  

2.4) เกษตรกรรมอ่ืน ๆ  
- เกษตรกรผู้ที่มีพ้ืนฐำนต่ำง ๆ ไม่ตรงกับสมมติฐำน มีแหล่งน้ ำสมบูรณ์ 

ฐำนะดีและมีสมำชิกในครอบครัวน้อย ต้องจ้ำงแรงงำนก็มีสิทธิจะท ำกำรเกษตรที่คล้ำยคลึงกับ
แนวทฤษฎีใหม่ได้ แต่เป็นกำรเกษตรผสมผสำนตำมปกติหรือเกษตรชลประทำนตำมปกติ ไม่น่ำเรียกว่ำ
เกษตรกรรม “ทฤษฎีใหม่” แต่ถ้ำจะท ำให้ตรงตำม “ทฤษฎีใหม่” จะต้องใช้น้ ำอย่ำงประหยัด แบ่งแปลง
คล้ำยคลึงกัน 

- ถ้ำพ้ืนที่ไม่เหมำะสมกับกำรปลูกข้ำว หรือปลูกข้ำวไม่ได้ทั้งข้ำวนำสวน
และข้ำวนำไร่ ก็ไม่ใช่เกษตรกรรม “ทฤษฎีใหม”่แต่เป็นกำรท ำไร่หรือท ำสวนผสมตำมปกติ 

- ถ้ำขุดบ่อแล้วเก็บน้ ำไม่ได้ ก็ไม่ใช่ “ทฤษฎีใหม่” แต่เป็นกำรท ำเกษตร
ใช้น้ ำฝน 

- บำงรำยมีสระน้ ำขนำดเล็กอยู่แล้ว แต่ปลูกข้ำวหรือปลูกพืชสวน หรือ
พืชไร่อย่ำงเดียว ก็เป็นเกษตรอย่ำงธรรมดำ แต่ถ้ำเปลี่ยนไปปลูกข้ำวผสมกับพืชสวนและพืชไร่ ในส่วนผสม
ใกล้เคียงกับ 30 : 30 : 30 : 10 ก็ควรจัดได้ว่ำเป็นกำรเกษตร “ทฤษฎีใหม”่ 

- ถ้ำมีพ้ืนที่มำกแต่อยู่ในเขตใช้น้ ำฝนและไม่มีชลประทำนอำจแบ่งพ้ืนที่
บำงส่วนท ำกำรเกษตรแบบ “ทฤษฎีใหม่” บริเวณใกล้ที่อยู่อำศัย พ้ืนที่ที่ เหลือส่วนใหญ่ยังคงท ำ
กำรเกษตรน้ ำฝนต่อไป 

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

 

2) แนวคิดการประเมินผลของสคริฟเวน (Scriven’s  Evaluation Model) 
สคริฟเวน ได้ให้นิยำมของกำรประเมินไว้ว่ำ กำรประเมินเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

กับกำรรวบรวมข้อมูล กำรตัดสินใจเลือกใช้เครื่องมือเพ่ือเก็บข้อมูล และกำรก ำหนดเกณฑ์ประกอบใน
กำรประเมิน เป้ำหมำยส ำคัญของกำรประเมิน คือ กำรตัดสินคุณค่ำให้กับกิจกรรมใด ๆ ที่ต้องกำรจะ
ประเมิน สคริฟเวน ได้จ ำแนกประเภทและบทบำทของกำรประเมินออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 
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2.1) กำรประเมินระหว่ำงด ำเนินกำร เป็นกำรประเมินงำน กิจกรรม หรือ
โครงกำรใด ๆ ที่บ่งชี้ถึงข้อดีและข้อจ ำกัดที่เกิดขึ้นในระหว่ำงกำรด ำเนินงำนนั้น ๆ ผลจำกกำรประเมิน
ดังกล่ำวนี้ สำมำรถน ำไปใช้เพ่ือกำรพัฒนำงำนดังกล่ำวให้ดีขึ้น จึงอำจเรียกกำรประเมินประเภทนี้ว่ำ 
เป็นกำรประเมินเพ่ือกำรปรับปรุง 

2.2) กำรประเมินผลรวม เป็นกำรประเมินเมื่อกิจกรรมหรือโครงกำรใด ๆ สิ้นสุดลง 
เพ่ือเป็นตัวบ่งชี้ถึงคุณค่ำควำมส ำเร็จของโครงกำรนั้น ๆ รวมทั้งน ำเอำควำมส ำเร็จหรือแนวทำงที่ดีไปใช้
กับงำน หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะคล้ำยคลึงกันในโอกำสต่อ ๆ ไป จึงอำจเรียกกำรประเมินประเภทนี้
ว่ำเป็นกำรประเมินผลสรุปรวม 

3) แบบจ าลองการประเมินผล IPOO (สมหวัง พิพิธยำนุวัฒน์, 2528 อ้ำงถึงใน 
กนกวรำ พวงประยงค์, 2554) ประกอบด้วยกำรประเมิน 4 ด้ำน ดังนี้ 

3.1) ปัจจัยน ำเข้ำ (I : Input)  ปัจจัยหรือทรัพยำกรที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
เป็นกำรจัดหำข้อมูลเพ่ือใช้ตัดสินควำมเหมำะสมของโครงกำร โดยพิจำรณำว่ำข้อมูลนั้นมีส่วนช่วยให้
บรรลุจุดมุ่งหมำยของโครงกำรหรือไม่ ซึ่งส่วนใหญ่จะประเมินในด้ำนต่ำง ๆ ได้แก่ ควำมสำมำรถของ
หน่วยงำนหรือตัวแทนในกำรด ำเนินงำนโครงกำร วิธีที่ใช้เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงกำร และกำร
ได้รับควำมช่วยเหลือด้ำนต่ำง ๆ ซึ่งจะช่วยให้โครงกำรด ำเนินไปได้ อำทิ หน่วยงำนสนับสนุน เวลำ 
เงินทุน อำคำรสถำนที่ อุปกรณ์เครื่องมือ 

3.2) กระบวนกำร (P : Process) คือ กระบวนกำรด ำเนินงำนโครงกำรให้งำน
บรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนด เป็นกำรจัดหำข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) แก่ผู้รับผิดชอบและผู้ด ำเนินโครงกำร
ทุกล ำดับชั้น กำรประเมินกระบวนกำรมีวัตถุประสงค์เพ่ือค้นหำ และท ำนำยข้อบกพร่องของกระบวนกำร
หรือกำรด ำเนินกำรตำมขั้นตอนที่ก ำหนดไว้ รวบรวมสำรสนเทศส ำหรับผู้ตัดสินใจวำงแผน และเป็น
รำยงำนสะสมเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้น 

3.3) ผลผลิต (O : Output) คือ ผลที่ได้รับจำกกำรใส่ปัจจัยเข้ำไปในกิจกรรมต่ำง ๆ 
ของโครงกำร  เป็นกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ตำมโครงกำรว่ำบรรลุวัตถุประสงค์ตำมควำมมุ่งหมำย เพียงใด 
ซึ่งกำรประเมินผลจะรวมถึงด้ำนต่ำง ๆ ได้แก่ พิจำรณำว่ำวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์
ได้หรือไม่ เกณฑ์กำรวัดที่สัมพันธ์กับวัตถุประสงค์คืออะไร เปรียบเทียบผลที่วัดได้ว่ำ ได้มำตรฐำนสัมบูรณ์ 
(Absolute Criteria) หรือมำตรฐำนสัมพันธ์ (Relative Criteria) และแปลควำมหมำยเกี่ยวกับสำเหตุ
ของผลที่เกิดขึ้นโดยอำศัยกำรประเมินปัจจัยน ำเข้ำและกระบวนกำร 

3.4) ผลลัพธ์ (O : Outcome) คือ ผลที่เกิดข้ึนต่อเนื่องจำกผลผลิตของโครงกำร 
หรือผลตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร เป็นกำรตรวจสอบว่ำเป้ำหมำยของโครงกำรได้รับกำรตอบสนอง
มำกน้อยเพียงใด พิจำรณำถึงผลประโยชน์ ผลกระทบสิ่งที่เป็นกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเป้ำหมำย
อันเป็นผลมำจำกกำรด ำเนินกำรโครงกำร ซึ่งสำมำรถเป็นผลลัพธ์ทั้งระยะสั้น ระยะปำนกลำง และระยะยำว 

 
2.5 วิธีการประเมินผล 
 

2.5.1 รูปแบบการประเมินผล จำกกำรศึกษำแนวคิดและทฤษฎีดังกล่ำว ได้น ำมำ เป็น     
กรอบแนวคิดในกำรก ำหนดรูปแบบกำรประเมินผล โดยใช้ IPOO Model มำใช้ในกำรประเมินผลครั้งนี้ 
ได้แก่ ปัจจัยน ำเข้ำ (Inputs) กระบวนกำร (Process) ผลผลิต (Outputs) และผลลัพธ์ (Outcome) 
โดยค ำนึงถึงระยะเวลำ และกระบวนกำรด ำเนินงำนตำมข้ันตอนของโครงกำร 
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2.5.2 ประเภทการประเมินผล เป็นกำรประเมินผลระหว่ำงที่โครงกำรด ำเนินงำน (Ongoing 
Evaluation) เนื่องจำกโครงกำรได้ด ำเนินกำรมำระยะหนึ่งแล้ว แต่ยังไม่สิ้นสุดโครงกำร เพ่ือน ำผลที่ได้
ไปปรับปรุงกำรด ำเนินงำนโครงกำรในระยะต่อไปให้ดีขึ้น 

2.5.3 แผนแบบการประเมินผล กำรประเมินผลครั้งนี้เป็นกำรเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจริงกับ
เป้ำหมำยของโครงกำร หรือผลที่คำดหวังเปรียบเทียบก่อนและหลังเข้ำร่วมโครงกำร 

2.5.4 ประเด็นและตัวชี้วัดของการประเมินผลโครงการ 
จำกรูปแบบและกรอบแนวคิดในกำรประเมินผลดังกล่ำวข้ำงต้น น ำมำสร้ำงเป็นประเด็น

และตัวชี้วัดในกำรประเมินผล ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 2.1 ประเด็น ตัวช้ีวัด ของการประเมินผล 
 

ประเด็น ตัวชี้วัด 
1. ปัจจัยน าเข้า (Inputs)  

1.1 กำรสนับสนุนงบประมำณ - จ ำนวนงบประมำณที่สนับสนุนกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
1.2 กำรมีส่วนร่วมของหน่วยงำน  - จ ำนวนหน่วยงำนท่ีมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

ภำครัฐ ภำคเอกชน และสถำบันกำรศึกษำ - จ ำนวนปรำชญ์เกษตรฯ ท่ีร่วมสนับสนุนโครงกำร 
 - จ ำนวนหน่วยงำนภำคเอกชนท่ีรว่มสนับสนุนโครงกำร 
 - จ ำนวนสถำบันกำรศึกษำท่ีมำร่วมสนับสนุนโครงกำร 
1.3 กำรสนับสนุนองค์ควำมรู้และ - จ ำนวนองค์ควำมรู้และปจัจัยกำรผลิตที่หน่วยงำนสนบัสนุน 

ปัจจัยกำรผลติเพื่อกำรพึ่งพำตนเองเบื้องต้น  
2. กระบวนการ (Process)  

2.1 กำรก ำหนดหลักเกณฑ์กำรคดัเลือก - มีหลักเกณฑ์กำรคัดเลือกและจัดกลุ่มเกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำรที่ชัดเจน 
และจัดกลุ่มเกษตรกร  

2.2 กำรมอบหมำยให้ปรำชญ์เกษตร/ - จ ำนวนปรำชญ์เกษตร/เกษตรกรต้นแบบ/ประธำน ศพก. ทีร่่วมสนับสนุน 
เกษตรกรต้นแบบ/ประธำน ศพก. ในกำร   โครงกำร 
ดูแลเกษตรกร - สัดส่วนปรำชญ์เกษตรต่อเกษตรกรที่ไดร้ับมอบหมำย 

 - จ ำนวนเกษตรกรที่เหมำะสมในกำรมอบหมำยให้ปรำชญ์แต่ละรำย 
   รับผิดชอบ 
 - ร้อยละปรำชญ์เกษตรฯ ท่ีมีควำมรู้ควำมเข้ำใจภำรกิจของตนเอง 

 - ร้อยละปรำชญ์เกษตรฯ ท่ีมีแปลงตัวอย่ำงควำมส ำเร็จในกำรท ำเกษตร 
   ทฤษฎีใหม่/ผสมผสำนเพื่อเป็นตน้แบบให้เกษตรกร 

2.3 กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร/คณะท ำงำน - มีคณะกรรมกำรบริหำรขับเคลื่อนโครงกำรในภำพรวม 
 - จ ำนวนจังหวัดที่ได้แต่งตั้งคณะท ำงำนระดับจังหวดั/อ ำเภอ/ต ำบล 

2.4 กำรให้ค ำแนะน ำและกำรจดัท ำแผน  - มีกำรให้ค ำแนะน ำกำรปฏิบตัิงำนแก่เจ้ำหน้ำที ่
ปฏิบัติงำน - มีกำรจัดท ำแผนปฏิบัติงำน 

 - จ ำนวนจังหวัดที่มีกำรประกำศรำยชื่อผู้มีส่วนร่วมโครงกำร (เกษตรกร/ 
   ปรำชญ์เกษตร/เกษตรกรต้นแบบ/ประธำน ศพก.) 

2.5 กำรจัดกิจกรรม พบปะ 3 ประสำน/  - ร้อยละเกษตรกรไดเ้ข้ำร่วมกิจกรรม พบปะ 3 ประสำน/ 5 ประสำนฯ 
5 ประสำนฯ  

2.6 กำรท ำสมุดตรวจเยี่ยมให้เกษตรกร - จ ำนวนเกษตรกรทีไ่ด้รับสมดุตรวจเยี่ยม 
2.7 จัดท ำผังแปลงเกษตรกร - ร้อยละเกษตรกรทีไ่ด้จดัท ำผังแปลงหลังเข้ำร่วมโครงกำร 
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ตารางท่ี 2.1 ประเด็น ตัวช้ีวัด ของการประเมินผล (ต่อ) 
 

ประเด็น ตัวชี้วัด 
2.8 จัดท ำแผนกำรผลติของเกษตรกร - ร้อยละเกษตรกรทีม่ีกำรจดัท ำแผนกำรผลติในแปลงเกษตรกร 
 - ร้อยละเกษตรกรที่ปฏิบัตติำมแผนกำรผลิตในแปลงเกษตรกร 
2.9 กำรจัดหำตลำด/แหล่งจ ำหน่ำย - จ ำนวนตลำด/แหล่งจ ำหน่ำยที่รองรับผลผลติของเกษตรกร 

เพื่อรองรับผลผลิตของเกษตรกร  
2.10 กำรติดตำม เยี่ยมเยียนเกษตรกร - ร้อยละปรำชญ์เกษตรฯ ที่ตดิตำม เยี่ยมเยียนให้ค ำแนะน ำแก่เกษตรกร 
 - ร้อยละเกษตรกรทีไ่ดร้ับกำรติดตำม เยี่ยมเยียนให้ค ำแนะน ำ 
 - ร้อยละเกษตรกรที่ปฏิบัตติำมค ำแนะน ำจำกกำรติดตำมเยีย่มเยียน 

3) ผลผลิต (Outputs)  
3.1  กำรรับสมัครเกษตรกรเข้ำร่วม - จ ำนวนเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรเทียบกับเปำ้หมำย 

โครงกำร  
3.2  กำรถ่ำยทอด/แนะน ำควำมรูใ้น - ร้อยละเกษตรกรที่มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในหลักกำรท ำเกษตรทฤษฎีใหม่ 

หลักกำรท ำเกษตรทฤษฎีใหมแ่ละ และหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง - ร้อยละเกษตรกรที่น ำหลักกำรท ำเกษตรทฤษฎีใหม่ และหลักปรัชญำ 

 ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในกำรด ำเนินชีวิต 
3.3 กำรส่งเสรมิกำรท ำบัญชีครัวเรือน/ - ร้อยละเกษตรกรที่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรท ำบัญชีครัวเรือน/บัญชีฟำร์ม 

บัญชีฟำร์ม - ร้อยละเกษตรกรที่จดัท ำบัญชีครวัเรือน/บญัชีฟำร์มเป็นประจ ำและ 
 ต่อเนื่อง 

3.4 กำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลติ - ร้อยละเกษตรกรทีไ่ดร้ับกำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต 
 - ร้อยละเกษตรกรที่น ำปัจจัยกำรผลิตที่ได้รับกำรสนับสนุนไปใช้ประโยชน์ 

3.5 กำรใช้พื้นที่เกษตรที่เข้ำร่วม - มีกำรจัดสรรกำรใช้พื้นที่ท ำกิจกรรมในแปลงท่ีเข้ำร่วมโครงกำร 
โครงกำร - สัดส่วนกำรใช้พื้นที่ท ำกิจกรรมในแปลงท่ีเข้ำร่วมโครงกำร 

 - ช่องทำงกำรกระจำยผลผลิตของกิจกรรมในแปลงท่ีเข้ำร่วมโครงกำร 
  - ควำมเพียงพอของแหล่งจ ำหน่ำยผลผลิตจำกกิจกรรมในแปลงที่เข้ำ

ร่วมโครงกำร 
4. ผลลัพธ์ (Outcome)  

4.1 กำรเพิ่มรำยได้ในครัวเรือน - ร้อยละเกษตรกรที่มรีำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยผลผลิต (วัน/สัปดำห์/เดือน) 
 - มูลค่ำผลตอบแทนสุทธิทำงกำรเกษตรจำกกิจกรรมในแปลงที่เข้ำร่วม

โครงกำร 
4.2 กำรพึ่งพำตนเอง  

(1) กำรลดรำยจ่ำยในครัวเรือน - มูลค่ำรำยจ่ำยของครัวเรือนท่ีลดได้จำกกำรพึ่งพำตนเอง 
 - สัดส่วนกำรใช้ปัจจัยกำรผลิตของตนเองเทียบกับกำรจัดหำจำกภำยนอก 
(2) กำรลดรำยจ่ำยฟุ่มเฟือย/ - ร้อยละของครัวเรือนเกษตรกรทีม่ีรำยจ่ำยฟุ่มเฟือย/รำยจ่ำยที่ไม ่

รำยจ่ำยทีไ่ม่จ ำเป็นของครัวเรือน   จ ำเป็นลดลง 
 - จ ำนวนรำยจ่ำยฟุ่มเฟือย/รำยจ่ำยที่ไม่จ ำเป็นของครัวเรือนท่ีลดลง 

4.3 คุณภำพชีวิตของเกษตรกร  
(1) สภำพหนี้สินของเกษตรกร - ร้อยละครัวเรือนเกษตรกรทีม่ีหนีส้ินลดลงจำกกำรท ำกิจกรรมตำม 

   โครงกำร 
 - ร้อยละครัวเรือนท่ีสำมำรถช ำระหนี้สินได้ดีขึ้น (ตรงตำมก ำหนดเวลำ/ 

   ช ำระได้จ ำนวนท่ีมำกข้ึน) 
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ตารางท่ี 2.1 ประเด็น ตัวช้ีวัด ของการประเมินผล (ต่อ) 
 

ประเด็น ตัวชี้วัด 
(2) กำรเคลื่อนย้ำยแรงงำน - ร้อยละของครัวเรือนท่ีมีแรงงำนคืนถิ่นเพิ่มขึ้น 
(4) สถำนะกำรออม - ร้อยละของครัวเรือนเกษตรกรที่มีกำรออมเพิ่มขึ้นจำกกำรท ำกิจกรรมตำม  

   โครงกำร 
4.4 ควำมยั่งยืนของโครงกำร - ร้อยละเกษตรกรที่ท ำเกษตรทฤษฎีใหม่ (4 องค์ประกอบ) 
 - ร้อยละเกษตรกรที่ท ำเกษตรทฤษฎีใหม่อย่ำงต่อเนื่อง 
 - ร้อยละเกษตรกรทีม่ีกำรเผยแพรอ่งค์ควำมรู้ หรือขยำยผลไปสู่

เกษตรกรรำยอื่น 
 

2.5.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล  แบ่งเป็น 2 ชนิด ได้แก่ 
1) แหล่งข้อมูล  ประกอบด้วย 

1.1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ได้จำกกำรสัมภำษณ์เกษตรกร  
ที่เข้ำร่วมโครงกำรเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสำน สืบสำนเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวำยในหลวง) และ
เจ้ำหน้ำที่ท่ีเกี่ยวข้องกับโครงกำร ตำมกลุ่มเป้ำหมำย ดังนี้ 

(1) เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ประกอบด้วย เจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด และเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนในระดับ
จังหวัดที่ได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบเกษตรกร 

(2) ปรำชญ์เกษตร/เกษตรกรต้นแบบ/ประธำน ศพก. 
(3) เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มพร้อมมำก 

กลุ่มพร้อมปำนกลำง และกลุ่มพร้อม 
(4) เจ้ำหน้ำที่ของภำคเอกชนที่รับผิดชอบเกษตรกรในระดับจังหวัด 
(5) เจ้ำหน้ำที่สถำบันกำรศึกษำที่รับผิดชอบโครงกำรในระดับจังหวัด 

1.2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลที่ได้จำกเอกสำรโครงกำร
รำยงำนควำมก้ำวหน้ำผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน และข้อมูลจำกเอกสำรรำยงำนต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

2) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
วิธีกำรรวบรวมข้อมูล ใช้แบบสัมภำษณ์เป็นเครื่องมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำก

กลุ่มเป้ำหมำย ซึ่งมีค ำถำมทั้งค ำถำมปลำยปิด (Close - ended question) และค ำถำมปลำยเปิด 
(Open - ended - question) โดยมีวิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกกลุ่มเป้ำหมำย ดังนี้ 

2.1) เจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ที่รับผิดชอบโครงกำร 
จังหวัดละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 77 รำย 

2.2) เจ้ำหน้ำของหน่วยงำนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับจังหวัด 
ที่รับผิดชอบโครงกำรทุกหน่วยงำน หน่วยงำนละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 500 รำย  

2.3) ปรำชญ์เกษตร/เกษตรกรต้นแบบ/ประธำน ศพก. ที่ได้รับมอบหมำยให้ดูแล
เกษตรกร 153 อ ำเภอ อ ำเภอละ 1 รำย รวมทั้งสิ้น 153 รำย 

2.4) เจ้ำหน้ำที่ภำคเอกชนที่รับผิดชอบเกษตรกรในระดับจังหวัด จังหวัดละ 1 รำย 
รวมทั้งสิ้น 77 รำย 

2.5) เจ้ำหน้ำที่สถำบันกำรศึกษำที่รับผิดชอบโครงกำรในระดับจังหวัด จังหวัดละ 
1 รำย รวมทั้งสิ้น 77 รำย 
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2.6) เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร โดยกำรสัมภำษณ์เกษตรกรตัวอย่ำงที่เข้ำร่วม
โครงกำร ทั้ง 3 กลุ่ม ทุกจังหวัด ตำมขนำดตัวอย่ำงที่ก ำหนด โดยใช้สูตรกำรประมำณค่ำสัดส่วน มี
ขัน้ตอนกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรในแต่ละจังหวัด ดังนี้ 

(1) สุ่มอ ำเภอตัวอย่ำงของแต่ละจังหวัด อย่ำงน้อยจ ำนวน 2 อ ำเภอ 
โดยใช้วิธีกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบง่ำย (Simple Random Sampling) 

(2) สุ่มเกษตรกรตัวอย่ำงในแต่ละอ ำเภอ จ ำแนกตำมกลุ่มเกษตรกร 3 
กลุ่ม (กลุ่มพร้อมมำก พร้อมปำนกลำง และพร้อม) โดยกำรน ำรำยชื่อเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรของ
อ ำเภอที่เลือก ในข้อ (1) มำสุ่มตัวอย่ำงแบบง่ำย (Simple Random Sampling) เพ่ือให้ได้จ ำนวน
ตัวอย่ำงตำมที่ก ำหนด โดยแบ่งจ ำนวนเกษตรกรตัวอย่ำงตำมสัดส่วนของเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรใน
แต่ละอ ำเภอ 

(3) สัมภำษณ์เกษตรกรตัวอย่ำงที่สุ่มได้จำกข้อ (2) จ ำแนกตำมกลุ่ม
ได้แก่ กลุ่มพร้อมมำก กลุ่มพร้อมปำนกลำง และกลุ่มพร้อม โดยแบ่งสัดส่วนตำมที่โครงกำรก ำหนดใน
กำรจ ำแนกกลุ่ม 30 : 60 : 10 ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สำมำรถสัมภำษณ์เกษตรกรตัวอย่ำงที่สุ่มได้ในข้อ (2) 
ผู้ส ำรวจสำมำรถสุ่มตัวอย่ำงส ำรองจำกรำยชื่อเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรได้ ทั้งนี้ ตัวอย่ำงส ำรองนั้น
จะต้องเป็นเกษตรกรที่อยู่ในหมู่บ้ำน หรือต ำบล หรืออ ำเภอเดียวกัน ตำมล ำดับ 
 

ตารางท่ี 2.2 ขนาดตัวอย่าง 
 

กลุ่มเป้าหมาย ขนาดตัวอย่าง (ราย)  
1. เจ้ำหน้ำที่ท่ีรับผิดชอบโครงกำรในระดับจังหวัด 577 
2. ปรำชญ์เกษตร/เกษตรกรต้นแบบ/ประธำน ศพก. 155 
3. เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร  
    3.1 กลุ่มพร้อมมำก 468 
    3.2 กลุ่มพร้อมปำนกลำง 941 
    3.3 กลุ่มพร้อม 153 
4. เจ้ำหน้ำที่ของภำคเอกชนที่รับผิดชอบเกษตรกรในระดับจังหวัด 77 
5. เจ้ำหน้ำที่สถำบันกำรศึกษำที่รับผิดชอบโครงกำรในระดับจังหวัด 77 

รวม 3,047 
 

2.5.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
1) การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) เป็นกำรวิเครำะห์เนื้อหำของข้อมูล

ที่รวบรวมมำได้ทั้งหมด เช่น แบบสัมภำษณ์ที่เป็นค ำถำมปลำยเปิด ข้อควำมจำกเอกสำรรำยงำน หรือ
ข้อมูลจำกกำรสังเกต น ำมำวิเครำะห์ตำมเทคนิคกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพ ได้แก่ กำรวิเครำะห์
ส่วนประกอบ (Componential Analysis) โดยกำรน ำข้อมูลที่ได้มำจ ำแนก และจัดหมวดหมู่อย่ำงเป็นระบบ 
(Typology and Taxonomy) เพ่ือน ำมำวิเครำะห์ผลที่เกิดขึ้นและใช้ตัดสินในเรื่องปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร
ด ำเนินงำน ผลผลิต ผลลัพธ์ ประเด็นปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะของโครงกำร 

2) การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) เป็นกำรวิเครำะห์โดยใช้สถิติ
เชิงพรรณนำ (Descriptive Statistics) ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงปริมำณ เพื่ออธิบำยประกอบ
ค่ำตัวแปรต่ำง ๆ ซึ่งแสดงด้วยค่ำสถิติอย่ำงง่ำย ได้แก่ ค่ำเฉลี่ย ค่ำร้อยละ และค่ำผลรวม เพ่ือน ำเสนอ
รำยงำนเป็นค ำอธิบำยประกอบตำรำงข้อมูล 
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2.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการประเมินผล 
2.6.1 ใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจของผู้บริหำรในกำรด ำเนินงำนต่อไป 
2.6.2 หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องสำมำรถน ำผลกำรประเมินผลใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนเพ่ือปรับปรุง

กำรด ำเนินงำนในระยะต่อไป 
 

2.7 ค านิยามศัพท์ 
2.7.1 Start Zero หมำยถึง เกษตรกรกลุ่ม Absolutely Zero หรือ Exactly Zero ที่ต้อง

มีกำรเริ่มต้นกิจกรรมโครงกำรจำกที่ดินว่ำงเปล่ำ หรือที่ดินซึ่งมีกำรท ำกิจกรรมกำรเกษตรเชิงเดี่ยว เช่น
ปลูกข้ำวอย่ำงเดียว ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์อย่ำงเดียว ซึ่งที่ดินแปลงดังกล่ำวอำจเป็นที่ดินทั้งแปลงของเกษตรกร 
หรือแบ่งมำแค่เพียงบำงส่วนเท่ำนั้น แต่ต้องมีแหล่งน้ ำที่สำมำรถด ำเนินกำรเกษตรได้ เพ่ือร่วมกิจกรรม
ตำมแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง เริ่มจำกง่ำย พึ่งตนเองเป็นหลัก 

2.7.2 Cell ต้นก าเนิด หมำยถึง เกษตรกรกลุ่มพร้อมมำกที่เข้ำร่วมโครงกำรที่ได้รับกำรสนับสนุน
ปัจจัยกำรผลิตเพ่ือกำรพ่ึงพำตนเองเบื้องต้น องค์ควำมรู้ต่ำง ๆ ในกำรท ำเกษตรทฤษฎีใหม่ กำรติดตำม
เยี่ยมเยียนและให้ค ำแนะน ำจำกภำคส่วนอ่ืน ๆ ได้แก่ เจ้ำหน้ำที่ภำครัฐ ภำคประชำสังคม ภำคเอกชน 
และภำคสถำบันกำรศึกษำ โดยได้มีกำรน ำองค์ควำมรู้และปัจจัยกำรผลิตที่ได้รับไปปฏิบั ติในพื้นที่
เข้ำร่วมโครงกำร 

2.7.2 Cell แตกตัวครั้งท่ี 1 หมำยถึง เกษตรกรกลุ่มพร้อมปำนกลำงที่เข้ำร่วมโครงกำรที่ได้รับ
กำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิตเพื่อกำรพ่ึงพำตนเองเบื้องต้น องค์ควำมรู้ต่ำง ๆ ในกำรท ำเกษตรทฤษฎีใหม่ 
กำรติดตำมเยี่ยมเยียนและให้ค ำแนะน ำจำกภำคส่วนอ่ืน ๆ ได้แก่ เจ้ำหน้ำที่ภำครัฐ ภำคประชำสังคม 
ภำคเอกชน และภำคสถำบันกำรศึกษำ โดยได้มีกำรน ำองค์ควำมรู้และปัจจัยกำรผลิตที่ได้รับไปปฏิบัติ
ในพ้ืนที่เข้ำร่วมโครงกำร 

2.7.2 Cell แตกตัวครั้งที่ 2 หมำยถึง เกษตรกรกลุ่มพร้อมที่เข้ำร่วมโครงกำรที่ได้รับกำรสนับสนุน
ปัจจัยกำรผลิตเพ่ือกำรพ่ึงพำตนเองเบื้องต้น องค์ควำมรู้ต่ำง ๆ ในกำรท ำเกษตรทฤษฎีใหม่ กำรติดตำม
เยี่ยมเยียนและให้ค ำแนะน ำจำกภำคส่วนอ่ืน ๆ ได้แก่ เจ้ำหน้ำที่ภำครัฐ ภำคประชำสังคม ภำคเอกชน 
และภำคสถำบันกำรศึกษำ โดยได้มีกำรน ำองค์ควำมรู้และปัจจัยกำรผลิตที่ได้รับไปปฏิบัติในพื้ นที่
เข้ำร่วมโครงกำร 



 

 

บทที่ 3 
สภาพทั่วไปและพื้นที่ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 

 
3.1 ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 

3.1.1 การประกอบอาชีพของเกษตรกร 
เกษตรที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 84.06 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จ าแนกเป็น ปลูกข้าว 

ร้อยละ 46.51 พืชสวน ร้อยละ 20.24 พืชไร่ ร้อยละ 8.91และพืชผัก ปศุสัตว์ ประมง เกษตรผสมผสาน
และรับจ้างในภาคเกษตร ร้อยละ 3.55 2.41 1.07 0.67 และ 0.60 ตามล าดับ ส่วนที่เหลือร้อยละ 16.02 
ประกอบอาชีพนอกภาคเกษตรกรรม โดยมีเงินเดือนประจ าร้อยละ 5.76 รับจ้างทั่วไป ร้อยละ 4.36 
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 3.89 และอ่ืน ๆ (ข้าราชการบ านาญ เงินผู้สูงอายุ ลูกหลานให้) ร้อยละ 
2.08 ตามล าดับ (ตารางที่ 3.1) 
 

ตารางท่ี 3.1 อาชีพหลักของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
 

อาชีพหลัก ร้อยละ 
1. เกษตรกรรม 83.98 

1) ปลูกข้าว 46.51 
2) พืชสวน 20.24 
3) พืชไร่ 8.91 
4) พืชผัก 3.55 
5) ปศุสัตว์ 2.41 
6) ประมง 1.07 
7) เกษตรผสมผสาน 0.67 
8) รับจ้างในภาคการเกษตร 0.60 

2. นอกภาคเกษตรกรรม 16.02 
1) เงินเดือนประจ า (ข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานราชการ ฯลฯ ) 5.76 
2) รับจ้างทั่วไป 4.36 
3) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 3.89 
4) อ่ืน ๆ ได้แก่ ข้าราชการบ านาญ เงินผู้สูงอายุ ลูกหลานให้ 2.08 

รวม 100.00 
ที่มา : จากการส ารวจ 

 

3.1.2 ระดับการศึกษาของเกษตรกร 
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 64.56 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา รองลงมา 

ร้อยละ 15.60 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  และร้อยละ 11.03 ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น (ตารางที่ 3.2) 
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ตารางท่ี 3.2 ระดับการศึกษาของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
 

ระดับการศึกษา ร้อยละ 
1) ประถมศึกษา 64.56 
2) มัธยมศึกษาตอนต้น 11.03 
3) มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 15.60 
4) ปวส./อนุปริญญา 3.00 
5) ปริญญาตรีขึ้นไป 4.57 
6) ไม่ได้เรียน 1.24 

รวม 100.00 
ที่มา : จากการส ารวจ 

 

3.1.3 สมาชิกในครัวเรือนและการใช้แรงงานท าการเกษตร 
ครัวเรือนเกษตรกรมีสมาชิกเฉลี่ย 4.68 คน โดยเป็นสมาชิกที่เป็นแรงงานท าการเกษตรใน

แปลงที่เข้าร่วมโครงการ เฉลี่ย 2.23 คน ส่วนที่เหลือไม่ได้เป็นแรงงาน เนื่องจากอายุมาก หรืออยู่ในวัยเรียน 
จ านวน 2.45 คน (ตารางที่ 3.3) 

 

3.1.4 การเป็นสมาชิกกลุ่ม องค์กร สถาบันเกษตรกรของสมาชิกในครัวเรือน 
สมาชิกของครัวเรือนร้อยละ 92.81 เป็นสมาชิกกลุ่ม องค์กร สถาบันเกษตรกร โดยเมื่อ

จ าแนกตามกลุ่มองค์กรฯ พบว่า ครัวเรือนร้อยละ 79.01 เป็นสมาชิกของธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร รองลงมา ร้อยละ 37.32 เป็นสมาชิกกลุ่มแม่บ้าน และร้อยละ 32.32 เป็นสมาชิก
กลุ่มเกษตรกร (ตารางที่ 3.3) 

 

ตารางท่ี 3.3 สมาชิกในครัวเรือน การใช้แรงงาน และการเป็นสมาชิกกลุ่ม/องค์กร/สถาบันเกษตรกร 
 

รายการ ร้อยละ 
1) จ านวนสมาชิกและการใช้แรงงานท าการเกษตรในครัวเรือน (คน) 4.68 

1.1) ใช้แรงงานท าการเกษตร (ราย) 2.23 
1.2) ไม่ได้ใช้แรงงาน (ราย) 2.45 

2) การเป็นสมาชิกกลุ่ม/องค์กร/สถาบันเกษตรกร  
2.1) เป็นสมาชิก 92.81 
2.2) ไม่ได้เป็นสมาชิก 7.19 

3) ประเภทกลุ่ม องค์กร สถาบันเกษตรกร (เป็นสมาชิกได้มากกว่า 1 ประเภท) 
3.1) ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 79.01 
3.2) กลุ่มแม่บ้าน    37.32 
3.3) กลุ่มเกษตรกร 32.32 
3.4) กลุ่มออมทรัพย์ 25.28 
3.5) สหกรณ์การเกษตร 21.20 
3.6) กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 19.72 
3.7) กลุ่มอ่ืน ๆ   8.59 

ที่มา : จากการส ารวจ 
หมายเหตุ : สมาชิกในครัวเรือนสามารถเป็นสมาชิกกลุ่ม องค์กร ได้มากกว่า 1 ประเภท 
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3.2 พื้นที่การเกษตรและลักษณะการถือครองท่ีดินของครัวเรือนเกษตรกร 
ครัวเรือนของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีพ้ืนที่การเกษตรทั้งหมด เฉลี่ย 24.10 ไร่ โดยเป็น

พ้ืนที่เข้าร่วมโครงการ เฉลี่ย 9.58 ไร่ จ าแนกเป็นการถือครองที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง ร้อยละ 
90.67  พ้ืนที่เช่า ร้อยละ 4.67 และพ้ืนที่คนอ่ืนให้ท าฟรี ร้อยละ 4.66  ส าหรับประเภทเอกสารสิทธิ์ของ
พ้ืนที่ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นโฉนดที่ดิน ร้อยละ 70.95 รองลงมาเป็น ส.ป.ก. 4-01 ร้อยละ 16.32 และ 
น.ส.3 ร้อยละ 3.13 (ตารางที่ 3.4) 

 

ตารางท่ี 3.4 พื้นที่การเกษตร การถือครองที่ดิน และเอกสารสิทธิ์ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
 

รายการ ร้อยละ 
1) ขนาดพ้ืนที่การเกษตร 

1.1) พ้ืนที่การเกษตรทั้งหมด (ไร่) 24.10 
1.2) พ้ืนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ (ไร่) 14.98 

2) การถือครองที่ดินที่เข้าร่วมโครงการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
2.1) ที่ดินของตนเอง 90.67 
2.2) ที่ดินเช่า 4.67 
2.3) ที่ดินได้ท าฟรี 4.66 

3) ประเภทเอกสารสิทธิ์ของพ้ืนที่เข้าร่วมโครงการ 
3.1) โฉนด 70.95 
3.2) ส.ป.ก. 4-01 16.32 
3.4) นส.3 8.06 
3.6) อ่ืน ๆ เช่น ภบท.5 สค.1  3.13 
3.3) นส.2 0.80 
3.5) นส.4 0.73 

ที่มา : จากการส ารวจ 
หมายเหตุ : การถือครองที่ดินที่เข้าร่วมโครงการถือครองได้มากกว่า 1 ประเภท เนื่องจากพื้นที่เข้าร่วมโครงการมีมากกว่า 1 แปลง 

 

3.3 การเข้าร่วมโครงการที่ส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
สมาชิกในครัวเรือนของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้เข้าร่วมโครงการส าคัญของกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ ร้อยละ 77.25  ได้แก่ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
(ศพก.)  เกษตรอินทรีย์ ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ โครงการ 9101 การพัฒนาเกษตรกรสู่ 
Smart Farmer การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (GAP) การบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม 
(Zoning by Agri-Map) ระบบส่งน้ าและกระจายน้ า แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ธนาคาร
สินค้าเกษตร พัฒนาพ้ืนที่ ส.ป.ก. และยกระดับความเข้มแข็งของสหกรณ์ ส่วนที่เหลือ ไม่ได้เข้าร่วม
โครงการส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ละ ไม่แน่ใจ/ไม่ทราบว่าเข้าร่วมโครงการหรือไม่ ร้อยละ 
11.99 และ 10.76 ตามล าดับ (ตารางที่ 3.5) 
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ตารางท่ี 3.5 การเข้าร่วมโครงการส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

รายการ ร้อยละ 
1) เข้าร่วมโครงการ 77.25  

1.1) ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 40.22  
1.2) เกษตรอินทรีย์ 27.97  
1.3) ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 24.84  
1.4) การพัฒนาเกษตรสู่ Smart Farmer 10.37  
1.5) การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (GAP) 7.63  
1.6) การบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) 6.32  
1.7) ระบบส่งน้ าและกระจายน้ า 6.06  
1.8) แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร 3.91  
1.9) ธนาคารสินค้าเกษตร 3.72  
1.10) พัฒนาพื้นที่ ส.ป.ก. 2.80  
1.11) ยกระดับความเข้มแข็งของสหกรณ ์ 2.09  
1.12) อ่ืน ๆ เช่น โครงการ 9101  16.23  

2) ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ 11.99  
3) ไม่แน่ใจ/ไม่ทราบ 10.76  
ที่มา : จากการส ารวจ 
หมายเหตุ : สมาชิกในครัวเรือนสามารถเข้าร่วมโครงการส าคัญของกระทรวงเกษตรสหกรณ์ได้มากกว่า 1 โครงการ 

 



 

 

บทที่ 4 
ผลการประเมินผล 

 
การประเมินผลโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง) 

ปี 2560 เพ่ือประเมินผลการด าเนินงาน ผลผลิต และผลลัพธ์ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 กันยายน 
2560 โดยพิจารณาตามประเด็นตัวชี้วัดการประเมินผล ได้แก่ ปัจจัยน าเข้า (Inputs) กระบวนการ (Process) 
ผลผลิต (Outputs)  ผลลัพธ์ (Outcome) โดยเปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับเป้าหมาย หรือเปรียบเทียบ
ก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการของเกษตรกร ดังนี้ 
 

4.1 ปัจจัยน าเข้า (Inputs) 
4.1.1 งบประมาณในการด าเนินงานโครงการ 

การด าเนินงานโครงการใช้งบประมาณปกติของหน่วยงานรวมทั้งสิ้น 77,219,200 บาท  
จ าแนกเป็น งบประมาณส าหรับจัดหาปัจจัยการผลิต จ านวน 66,719,200 บาท และงบประมาณส าหรับ
การส่งเสริมองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร จ านวน 10,500,000 บาท ดังนี้ 

1) งบประมาณส าหรับจัดหาปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกร โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
จัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดหาปัจจัยการผลิตเพ่ือการพ่ึงพาตนเองเบื้องต้นให้กับเกษตรกร รวมทั้งสิ้น 
66,719,200 บาท ส่วนใหญ่ร้อยละ 62.95 เป็นงบประมาณในการจัดหาพันธุ์ปลากินพืช รองลงมาร้อยละ 
27.08 จัดหาพันธุ์สัตว์ปีก และร้อยละ 7.75 จัดหาพันธุ์ไม้ผล ตามล าดับ (ตารางที่ 4.1) 
 

ตารางท่ี 4.1 งบประมาณส าหรับจัดหาปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
 

ปัจจัยการผลิต งบประมาณ (บาท) ร้อยละ 
1. เมล็ดพันธุ์ผัก 477,200 0.72 
2. พันธุ์ไม้ผล 5,172,500 7.75 
3. ท่อนพันธุ์หม่อน 1,000,000 1.50 
4. พันธุ์ปลากินพืช 42,000,000 62.95 
5. พันธุ์สัตว์ปีก อาหาร และเวชภัณฑ์ 18,069,500 27.08 
       รวม 66,719,200 100.00 
ที่มา : กองประสานงานโครงการพระราชด าริ ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 
2) งบประมาณส าหรับการส่งเสริมองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการให้กับเกษตรกร 

หน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในส่วนกลางได้โอนเงินงบประมาณให้
หน่วยงานระดับจังหวัดที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดูแลเกษตรกร ในการส่งเสริมองค์ความรู้
เชิงปฏิบัติการ โดยการพาไปศึกษาดูงานในสถานที่ต่าง ๆ รายละ 1 ครั้ง ในอัตรา 150 บาทต่อราย         
ใช้งบประมาณท้ังสิ้น 10,500,000 บาท (ตารางที่ 4.2) 
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ตารางท่ี 4.2 งบประมาณส าหรับการส่งเสริมองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการ 
 

หน่วยงาน จ านวนเกษตรกร (ราย) งบประมาณ (บาท) 
1. กรมการข้าว 2,181 327,150 
2. กรมชลประทาน 7,014 1,052,100 
3. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 2,750 412,500 
4. กรมพัฒนาที่ดิน 6,292 943,800 
5. กรมปศุสัตว์ 6,797 1,019,550 
6. กรมประมง 6,258 938,700 
7. กรมวิชาการเกษตร 3,861 579,150 
8. กรมส่งเสริมการเกษตร 15,757 2,363,550 
9 กรมส่งเสริมสหกรณ์ 5,507 826,050 
10. กรมหม่อนไหม 1,426 213,900 
11. ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 4,322 648,300 
12. ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 98 14,700 
13. ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 7,737 1,160,550 
รวม 70,000 10,500,000 
ที่มา : กองประสานงานโครงการพระราชด าริ  ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
หมายเหตุ : ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีการสนับสนุนงบประมาณให้หน่วยงานอื่น ได้แก่ การยาง

แห่งประเทศไทย องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร องค์การสะพานปลา องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง
ประเทศไทย ส านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และสภาเกษตรกรแห่งชาติ 

 
4.1.2 หน่วยงานและบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการด าเนินงานโครงการ การด าเนินงานโครงการ

ประกอบด้วยภาคส่วนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
1) ภาครัฐ ประกอบด้วย หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ รวมทั้งสิ้น 17 หน่วยงาน ได้แก่ (1) กรมการข้าว (2) กรมปศุสัตว์ (3) กรมประมง (4) กรม
วิชาการเกษตร (5) กรมหม่อนไหม (6) กรมชลประทาน (7) กรมพัฒนาที่ดิน (8) กรมส่งเสริมการเกษตร 
(9) กรมส่งเสริมสหกรณ์ (10) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (11) ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
(12) ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (13) ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (14) การยางแห่ง
ประเทศไทย (14) องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร (15) องค์การสะพานปลา (16) สภาเกษตรกรแห่งชาติ 
และ (17) กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาการเกษตร โดยท าหน้าที่รับสมัคร จัดกลุ่มเกษตรกรตามความพร้อม 
คัดเลือกปราชญ์เกษตรหรือเกษตรกรต้นแบบหรือประธาน ศพก. เพ่ิมพูนองค์ความรู้แก่เกษตรกร 
แนะน าส่งเสริมการท าบัญชี ประสานขอรับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตตามความต้องการของเกษตรกร 
ส่งเสริมกิจกรรมการผลิตให้มีความหลากหลาย จัดหาตลาดเพื่อรองรับผลผลิตของเกษตรกร การรายงาน
ความก้าวหน้าการด าเนินงาน และการติดตามประเมินผลโครงการ 

2) ภาคประชาสังคม  ประกอบด้วย ปราชญ์เกษตร เกษตรกรต้นแบบ และประธาน 
ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) รวมทั้งสิ้น 3,525 ราย ท าหน้าที่ในการ
สร้างแรงบันดาลใจ แนะน า ช่วยเหลือ สร้างเกษตรกรต้นก าเนิด และสร้างทายาทเกษตรกร (Cell แตกใหม)่ 
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3) ภาคเอกชน ประกอบด้วย บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ ากัด (มหาชน) บริษัท เบทาโกร 
จ ากัด (มหาชน) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน)  บริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
บริษัท น้ าตาลมิตรผล จ ากัด บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) 
รวมถึงหน่วยงานภาคเอกชนในพ้ืนที่ให้การสนับสนุนการด าเนินงานโครงการ ท าหน้าที่สนับสนุนเทคนิค 
วิชาการ ปัจจัยการผลิต ทุนทรัพย์ส าหรับตอบแทนปราชญ์ ทุนเริ่มต้นส าหรับเกษตรกรตามความจ าเป็น 
และจัดหาตลาดเพื่อรองรับผลผลิตของเกษตรกร 

4) สถาบันการศึกษา ประกอบด้วย สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ภายใต้การก ากับดูแลของ
ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา รวมทั้งส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีหน้าที่สนับสนุนเทคนิค วิชาการ  รวมถึงนักศึกษา 
เป็นลูกมือปราชญ์เกษตรฯ ฝึกงานในแปลงเกษตรกร 

5) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย เกษตรกรกลุ่มพร้อมมาก จ านวน 21,477 ราย 
เกษตรกรกลุ่มพร้อมปานกลาง จ านวน 41,094 ราย และเกษตรกรกลุ่มพร้อม จ านวน 7,413 ราย 
รวมทั้งสิ้น 70,002 ราย มีหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมพบปะกับปราชญ์เกษตรฯ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ  
ระเบิดจากข้างในและวางแผนการผลิต การลงมือท าในพื้นที่โดยลองท าอย่างที่ 1 เก็บเกี่ยวผลผลิต
เพ่ือบริโภคในครัวเรือน ส่วนที่เหลือจึงจ าหน่ายสร้างรายได้แก่ครอบครัว จัดท าบัญชีครัวเรือนหรือบัญชี
ฟาร์ม ลงมือท ากิจกรรมเพ่ิมข้ึน และขยายผลสู่การท าเกษตรทฤษฎีใหม่อย่างเต็มรูปแบบต่อไป 

 

4.1.3 การส่งเสริมองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการให้แก่เกษตรกร 
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเกษตรกรด าเนินการส่งเสริมองค์ความรู้

เชิงปฏิบัติการให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทุกราย ด าเนินการได้ 70,002 ราย เป็นไปตามเป้าหมาย
โดยให้หน่วยงานต้นสังกัดในส่วนกลางโอนเงินงบประมาณให้หน่วยงานระดับจังหวัด ในการพาเกษตรกร 
ไปศึกษา ดูงาน ในสถานที่ต่าง ๆ ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน 
ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ รวมถึงสถาบันการศึกษาที่เป็นต้นแบบในการท าเกษตรผสมผสาน  เกษตรทฤษฎีใหม่ 
ซึ่งเนื้อหาที่เกษตรกรได้รับจากการศึกษาดูงาน อาทิ การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
การท าเกษตรทฤษฎีใหม่ การบริหารจัดการน้ า การท าบัญชีครัวเรือนหรือบัญชีฟาร์ม การจัดการฟาร์ม 
การดูแลโดยชีววิธี วิธีธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์ การปรับปรุงบ ารุงดิน เป็นต้น 

 

4.2 กระบวนการ (Process) 
การประเมินผลด้านกระบวนการ เป็นการประเมินผลเพื่อศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวกับการบริหาร

จัดการโครงการตามกระบวนการท างานของโครงการ ประกอบด้วย การรับสมัครและจัดกลุ่มเกษตรกร  
การมอบหมายให้ปราชญ์เกษตรฯ รับผิดชอบดูแลเกษตรกร การบริหารจัดการโครงการ การประกาศ
รายชื่อผู้มีส่วนร่วมโครงการ การจัดกิจกรรมพบปะ 5 ประสานฯ การจัดท าสมุดตรวจเยี่ยม จัดท าผังแปลง
และแผนการผลิตของเกษตรกร การจัดหาตลาดรองรับผลผลิตของเกษตรกร และการติดตามเยี่ยมเยียน
เกษตรกร ดังนี้ 
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4.2.1 การรับสมัครและจัดกลุ่มเกษตรกร  
โครงการได้ก าหนดเป้าหมายในการรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 70,000 ราย 

มีเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการ จ านวน 70,002 ราย มากกว่าเป้าหมาย โดยมีการจัดกลุ่มเกษตรกร
ออกเป็น 3 กลุ่ม ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด (รายละเอียดในบทที่ 1 บทน า) ประกอบด้วย เกษตรกรกลุ่ม
ที่มีความพร้อมมาก จ านวน 21,477 ราย กลุ่มที่มีความพร้อมปานกลาง จ านวน 41,094 ราย และกลุ่ม
ที่มีความพร้อม จ านวน 7,413 ราย 

ทั้งนี้ มีปัญหาอุปสรรค เช่น การประชาสัมพันธ์และชี้แจงเกษตรกรน้อยเกินไป  ท าให้
เกษตรกรที่สมัครไม่รู้รายละเอียดของโครงการทั้งหมด ระยะเวลาในการรับสมัครและตรวจสอบ
คุณสมบัติมีน้อย ท าให้ได้เกษตรกรบางส่วนที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่ก าหนด มีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์
การรับสมัครท าให้ผู้ปฏิบัติเกิดความสับสน โดยในช่วงแรกไม่ได้ก าหนด Start Zero ซึ่งเมื่อมีการก าหนด
ในภายหลังจึงท าให้เกษตรกรบางส่วนขาดคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการ เกษตรกรส่วนใหญ่ท าการเกษตร
เป็นพื้นฐานอยู่แล้วจึงไม่ใช้กลุ่ม Start Zero ที่แท้จริง เกษตรกรที่สมัครบางส่วนมีความคาดหวังจะได้รับ
การสนับสนุนปัจจัยการผลิตจากโครงการจ านวนมาก  ผู้เข้าร่วมโครงการบางรายอายุมากท าให้ท า
การเกษตรได้ไม่เต็มที่ มีการก าหนดเป้าหมายเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจ านวนมาก แต่มีบางพื้นที่
เกษตรกรที่มีคุณสมบัติตามโครงการค่อนข้างน้อย เช่น ในภาคเหนือเกษตรกรที่มีแหล่งน้ าไม่มาก อีกทั้ง
ค านิยามวิธีการจัดกลุ่มเกษตรกรแต่ละกลุ่มมีความคล้ายคลึงกันจึงท าให้การจัดกลุ่มที่ชัดเจนไดย้าก 

 

4.2.2 การมอบหมายให้ปราชญ์เกษตร/เกษตรกรต้นแบบ/ประธาน ศพก. ในการดูแลเกษตรกร 
ปราชญ์เกษตร เกษตรกรต้นแบบ และประธาน ศพก. ที่เข้าร่วมสนับสนุนโครงการ จ านวน 

3,525 ราย มีภารกิจเพ่ือท าหน้าที่สร้างแรงบันดาลใจให้เกษตรกรระเบิดจากข้างใน มีการวางแผนการผลิต 
และลงมือท าในพ้ืนที่เข้าร่วมโครงการ และโครงการได้มอบหมายให้ปราชญ์เกษตรฯ ให้รับผิดชอบดูแล
เกษตรกร จ านวน 3 - 5 ราย ตามความเหมาะสม แต่ไม่เกิน 10 ราย จากการส ารวจปราชญ์เกษตรฯ 
พบว่า ปราชญ์เกษตรฯ ร้อยละ 95.27 มีความรู้ความเข้าใจในภารกิจของตนเอง ส่วนที่เหลือร้อยละ 
4.73 ไม่ทราบภารกิจของตนเองที่ชัดเจน เนื่องจากมีภารกิจมากจึงไม่ได้เข้าร่วมประชุม และบางส่วน
ไม่ทราบชื่อและที่อยู่ของเกษตรกรที่ตนเองรับผิดชอบ ในส่วนของความเหมาะสมของสัดส่วน
การรับผิดชอบเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการของปราชญ์เกษตรฯ พบว่า ปราชญ์เกษตรฯ ร้อยละ 88.06 
คิดว่าสัดส่วน 1 : 10 ที่โครงการก าหนดเหมาะสม ส่วนปราชญ์เกษตรฯ ที่เหลือร้อยละ 11.94 คิดว่า
ไม่เหมาะสมโดยสัดส่วนที่เหมาะสมในการรับผิดชอบดูแลเกษตรกรควรเป็น 1 : 8 กล่าวคือ ปราชญ์เกษตรฯ 
1 ราย ควรจะดูแลเกษตรกร จ านวน 8 ราย เนื่องจาก ปราชญ์เกษตรฯ มีภารกิจมาก เวลาในการติดตาม
เยี่ยมเยียนอย่างใกล้ชิดน้อย กอปรกับระยะทางในการดูแลเกษตรกรอยู่ไกล (ตารางที่ 4.3) 

ทั้งนี้ ยังมีปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ เช่น จ านวนปราชญ์เกษตรฯ ที่สมัครมีจ านวนน้อย 
เนื่องจากบางส่วนได้สมัครเป็นเกษตรกรในโครงการแล้ว ระยะเวลาในการรับสมัครและการคัดกรอง
ปราชญ์เกษตรกรฯ น้อย เกษตรกรที่รับผิดชอบอยู่แบบกระจายและบางส่วนอยู่ไกลท าให้การติดตาม
เยี่ยมเยียนไม่สะดวก เนื่องจากต้องท ากิจกรรมในแปลงของตนเอง อีกทั้งยังต้องท าหน้าที่เป็นวิทยากร
หรือเป็นอาสาสมัครของหน่วยงานอ่ืน ๆ ด้วย รวมถึงโครงการไม่มีงบประมาณในการติดตามเยี่ยมเยียน
เกษตรกรที่ได้รับมอบหมายในกรณีท่ีจะไปด้วยตนเอง หรือสิ่งตอบแทนจากการท างานให้โครงการชัดเจน  
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4.2.3 การมีแปลงตัวอย่างความส าเร็จในการท าเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อเป็นต้นแบบให้เกษตรกร 
เพ่ือเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปราชญ์เกษตรฯ ควร

จะมีแปลงตัวอย่างความส าเร็จในการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ในการเป็นแปลงต้นแบบให้กับเกษตรกรที่
รับผิดชอบ พบว่า ปราชญ์เกษตรฯ ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลเกษตรกร ร้อยละ 96.64 มีแปลงตัวอย่าง
ความส าเร็จให้เกษตรกรได้ศึกษาดูงานเพ่ือน าไปปรับใช้ในแปลงของตนเอง ส่วนที่เหลือ ร้อยละ 3.36 
ไม่มีแปลงตัวอย่างฯ เนื่องจากอยู่ระหว่างการปรับปรุงพ้ืนที่ให้เป็นเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นวิทยากรที่มี
ความรู้อยู่แล้วแต่ไม่มีพ้ืนที่การเกษตรเป็นของตนเองจึงไม่ได้ท าแปลงตัวอย่าง และบางส่วนใช้ฐานเรียนรู้
ของ ศพก. เป็นแปลงตัวอย่างให้เกษตรกรศึกษาดูงาน เป็นต้น (ตารางที ่4.3) 
 

ตารางท่ี 4.3 การมอบหมายให้ปราชญ์เกษตร เกษตรกรต้นแบบ และประธาน ศพก. ดูแลเกษตรกร 
 

ความคิดเห็น ร้อยละ 
1. ความเข้าใจภารกิจของปราชญ์เกษตรฯ  

  - มีความรู้ความเข้าใจ 95.27 
  - ไม่ทราบภารกิจ  4.73 

2. สัดส่วนในการดูแลเกษตรกร  
  - เหมาะสม 88.06 
  - ไม่เหมาะสม 11.94 

3. แปลงตัวอย่างความส าเร็จในการท าเกษตรทฤษฎีใหม่  
  - มีแปลงตัวอย่าง 96.64 
  - ไม่มีแปลงตัวอย่าง   3.36 

ที่มา : จากการส ารวจ 
 

4.2.4 การบริหารจัดการโครงการ 
เพ่ือให้การขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม และมีการบูรณาการจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างานเพื่อขับเคลื่อนโครงการ รวมทั้งการให้
ค าแนะน าการปฏิบัติงาน และจัดท าแผนปฏิบัติงานต่าง ๆ ดังนี้ 

1) การแต่งตั้งคณะกรรมการระดับกระทรวง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีค าสั่งที่ 920/2559 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง 

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ประกอบด้วย พลเอก ปัฐมพงศ์  ประถมภัฏ 
นางจินตนา ชัยยวรรณาการ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พลเอกประสาท สุขเกษตร 
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นที่ปรึกษา ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เป็นประธานคณะกรรมการ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นรองประธานฯ หัวหน้าส่วนราชการ 
เป็นคณะกรรมการ มีอ านาจหน้าที่ก าหนดแนวทางการด าเนินงานและการขับเคลื่อนโครงการให้
ค าแนะน า ปรึกษา แก้ไขปัญหาอุปสรรค ติดตามผลการด าเนินงาน และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ
อย่างต่อเนื่อง 

2) การแต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อนโครงการระดับจังหวัด 
จังหวัดได้มีการแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือท าหน้าที่อ านวยการบริหารการขับเคลื่อน

ภาพรวมของจังหวัด จ านวน 77 จังหวัด เป็นไปตามเป้าหมาย อีกทั้งยังได้มีการแต่งตั้งคณะท างานระดับ
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อ าเภอ เพ่ือท าหน้าที่ให้ค าปรึกษา แก้ไขปัญหา และประสานงานเพ่ือขับเคลื่อนระดับอ าเภอ และบางจังหวัด
ได้มีการแต่งตั้งคณะท างานระดับต าบล เพ่ือขับเคลื่อนแนวทางการด าเนินงานสู่การปฏิบัติในพ้ืนที่และ
สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 

3) การให้ค าแนะน าการปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้การด าเนินงานโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องมีการด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันตามขั้นตอนที่ก าหนด อีกทั้งเมื่อเกิดข้อสงสัย
ในขั้นตอนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ในภายหลัง โครงการจึงได้มีการจัดท าหนังสือให้ค าแนะน าการปฏิบัติงาน
เป็นระยะ รวมทั้งสิ้น 25 ฉบับ เพ่ือให้ค าแนะน าการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ท าให้
เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

4) การจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าเดือน 
โครงการนอกจากจะก าหนดกรอบการขับเคลื่อนโครงการในภาพรวมแล้ว ยังได้มี

การจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าเดือน เพื่อให้กิจกรรมการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
โดยจะจัดท าแผนปฏิบัติงานล่วงหน้าก่อนการด าเนินงานในแต่ละเดือน 

5) การติดต่อสื่อสารและการประสานงาน 
เพ่ือให้การติดต่อสื่อสาร การประสานงาน และการประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงาน

ระหว่างผู้บริหารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและระดับจังหวัด จึงได้ใช้ Application Line 
ในการสร้างกลุ่ม “พูดคุยเกษตรทฤษฎีใหม่” ทั้งในระดับกระทรวงฯ และระดับจังหวัด เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทั้งภาครัฐ เกษตรกร ปราชญ์เกษตร เกษตรกรต้นแบบ ประธาน ศพก. ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา 
ซึ่งเป็น 5 ประสานฯ ในระดับจังหวัด ได้ใช้ในการประสานงาน หรือติดต่อสื่อสารกัน 

 

4.2.5 การประกาศรายช่ือผู้มีส่วนร่วมโครงการ 
เพ่ือสร้างความภาคภูมิใจในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการน้อมน าศาสตร์ของพระราชา

มาด าเนินการเพ่ือถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 จึงก าหนดให้จังหวัดได้มีการจัดท าประกาศรายชื่อผู้มีส่วนร่วม
ในการด าเนินงาน “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” ลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัด 
และน าไปติดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วทั้งจังหวัด มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

1) จัดท าประกาศรายชื่อปราชญ์เกษตร เกษตรกรต้นแบบ และประธาน ศพก. ที่เป็นตัวช่วย 
ด าเนินการ ด าเนินการได้ 77  จังหวัด เป็นไปตามเป้าหมาย 

2) จัดท าประกาศรายชื่อเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ด าเนินการได้ 77 จังหวัด เป็นไป
ตามเป้าหมาย 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีการประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ ยังมีเกษตรกรบางส่วน        
ขอลาออกจากการเข้าร่วมโครงการเนื่องจากมีภารกิจมากไม่สามารถด าเนินงานตามโครงการได้ ท าให้
ต้องมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการใหม่เพ่ือทดแทนเกษตรกรที่ลาออกไป 

 

4.2.6 การจัดกิจกรรม “พบปะ 5 ประสานฯ” 
1) การจัดงาน "5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง" 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการจัดงาน "5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ 
ถวายในหลวง" ขึ้น ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมรามา
การ์เด้นส์ เพ่ือให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรมตามแนวเกษตร
ทฤษฎีใหม่มากยิ่งขึ้น และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่สู่ความยั่งยืนและ
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ขยายผลออกสู่วงกว้าง ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย (1) ภาครัฐ ได้แก่ ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ประธาน SC และเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 77 จังหวัด (2) สถาบันการศึกษา โดย รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ (3) ภาคประชารัฐ ได้แก่ ภาคเอกชน จ านวน 7 บริษัท (4) ภาคประชาสังคม ได้แก่ 
ปราชญ์เกษตร และผู้แทน ศพก. และ (5) เกษตรกรร่วมโครงการ ได้แก่ ตัวแทนเกษตรกรร่วมโครงการ
กลุ่มพร้อมมาก (Start Zero) จาก 77 จังหวัด จังหวัดละ 2 ราย รวม 154 ราย กิจกรรมประกอบด้วย 
การมอบนโยบายขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
การเสวนาผู้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 5 ประสาน การร่วมปฏิญาณตน
ในการน าศาสตร์พระราชามาปฏิบัติ และจัดนิทรรศการศาสตร์พระราชา “เกษตรทฤษฎีใหม่” และ
นิทรรศการปราชญ์เกษตรกรต้นแบบ 4 ภาค มีผู้เข้าร่วมงานจ านวน 1,063 ราย 

2) การจัดกิจกรรม “พบปะ 3 ประสานฯ และพบปะ 5 ประสานฯ” 
โครงการก าหนดให้มีการจัดกิจกรรม “พบปะ 3 ประสานฯ” และ “พบปะ 5 ประสานฯ” 

ในระดับจังหวัดและระดับอ าเภอ โดย กิจกรรมพบปะ 3 ประสานฯ ประกอบด้วย เกษตรกร ภาครัฐ 
และปราชญ์เกษตรฯ และกิจกรรมพบปะ 5 ประสาน ประกอบด้วย เกษตรกร ปราชญ์เกษตรฯ ภาครัฐ 
ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา โดยจังหวัดด าเนินการได้ 77 จังหวัด ครบถ้วนตามเป้าหมาย และเมื่อ
สอบถามเกษตรกร พบว่า เกษตรกรร้อยละ 90.75 ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เฉลี่ยรายละ 3 - 4 ครั้ง 
ต่อราย ส่วนเกษตรกร ร้อยละ 9.25 ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เนื่องจากติดภารกิจในช่วงเวลาที่มี
การจัดกิจกรรม (ภาพที่ 4.1) 

 

 
ภาพที่ 4.1 ร้อยละปราชญ์เกษตรและเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมพบปะ 3 ประสานฯ และ 5 ประสานฯ 

 

ทั้งนี้ ส าหรับปัญหาอุปสรรคในการจัดกิจกรรมพบปะ 3 ประสานฯ  และพบปะ 5 
ประสานฯ เช่น ผู้เกี่ยวข้องแต่ละภาคส่วนของ 5 ประสานฯ มีภารกิจมาก บางครั้งมีเวลาไม่ตรงกัน ท าให้
การพบปะไม่พร้อมเพียงกันในทุกครั้ง  โดยส่วนใหญ่จะเป็นการพบปะ 3 ประสานฯ บางหน่วยงานมี
เจ้าหน้าที่ไม่มาก ในกรณีที่มีการจัดงานพบปะ 5 ประสานฯ พร้อมกัน ท าให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถไปร่วม
ได้ทั้งหมด งบประมาณส าหรับการจัดกิจกรรม 5 ประสานฯ ไม่เพียงพอ เนื่องจากต้องเจียดจ่ายจาก
งบปกติของหน่วยงานมาด าเนินการ  

 

4.2.7 การท าสมุดตรวจเยี่ยมให้เกษตรกร 
โครงการก าหนดให้จัดท าสมุดตรวจเยี่ยมมอบให้กับเกษตรกร ส าหรับบันทึกการเยี่ยมเยียน

เกษตรกรของ 5 ประสาน และภาคส่วนอ่ืน ๆ โดยเมื่อไปถึงบ้านเกษตรกรให้อ่านบันทึกในสมุดเยี่ยมก่อน 
เพ่ือจะได้ทราบประวัติการเยี่ยมเยียน สภาพปัญหา และข้อแนะน าของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมเยียนก่อนหน้า 

95.27 % 90.75 % 

4.73 % 9.25 % 

ปราชญ์เกษตรฯ เกษตรกร 

เข้าร่วมกิจกรรม ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
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เพ่ือให้การวิเคราะห์และแนะน าได้ตรงกับปัญหา และไปในทิศทางเดียวกันกับข้อแนะน าก่อนหน้า  
ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบเกษตรกรได้จัดท าสมดุตรวจเยี่ยมส่งมอบให้เกษตรกรทุกรายซ่ึงเป็นไปตามเป้าหมาย 

 

4.2.8 การจัดท าผังแปลงที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 
การจัดสรรพ้ืนที่เพ่ือท าเกษตรกรทฤษฎีใหม่ของเกษตรกรหลังจากเข้าร่วมโครงการ 

พบว่า เกษตรกรร้อยละ 61.68 ได้จัดท าผังแปลง โดยจ าแนกเป็นเกษตรกรร้อยละ 19.56 มีการจัดท า
ผังแปลงก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 19.56 จัดท าผังแปลงเฉพาะหลังเข้าร่วมโครงการ และ
ร้อยละ 19.52 มีการจัดท าผังแปลงเฉพาะก่อนเข้าร่วมโครงการ ส่วนเกษตรกรที่เหลือร้อยละ 38.32 
ไม่ได้จัดท าผังแปลงเนื่องจากไม่ทราบว่าจะต้องท า ไม่มีเวลา พื้นที่แปลงเป็นเกษตรผสมผสานอยู่แล้ว 
ไม่มีความรู้ในการจัดท าผังแปลงที่ชัดเจน ต้องร่วมกับเจ้าหน้าที่จึงจะสามารถด าเนินการได้ (ตารางที่ 4.4) 
 

4.2.9 การจัดท าแผนการผลิตและการด าเนินการตามแผนของเกษตรกร 
การจัดท าแผนการผลิตของเกษตรกรเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้การท าเกษตรทฤษฎีใหม่

ประสบความส าเร็จ จากการส ารวจ พบว่า เกษตรกรมีการจัดท าแผนการผลิตแล้ว ร้อยละ 74.56 โดย
เกษตรกรร้อยละ 16.59 จัดท าแผนเป็นลายลักษณ์อักษร และเกษตรกรร้อยละ 57.97 ไม่ได้ท าเป็น
ลายลักษณ์อักษร ส่วนที่เหลือร้อยละ 25.44 ยังไม่ได้จัดท าแผนการผลิต เนื่องจากไม่ทราบว่าจะต้องท า 
เป็นการท ากิจกรรมที่เป็นปกติอยู่แล้วไม่จ าเป็นต้องท าแผน ไม่มีความรู้ในการท าแผนการผลิต ไม่เห็นความส าคัญ
เนื่องจากผลผลิตมีไม่มากนัก เน้นผลิตเพื่อการบริโภคเป็นหลัก ไม่ได้ผลิตเพ่ือการค้า 

ทั้งนี้ ส าหรับเกษตรกรที่ได้จัดท าแผนการผลิตแล้ว พบว่า ร้อยละ 97.11 ได้ด าเนินการ
ตามแผนการผลิตแล้ว จ าแนกเป็นร้อยละ 52.84 ด าเนินการตามแผนการผลิตได้ทั้งหมด  และร้อยละ 
44.27 ท าตามแผนการผลิตได้บางส่วน และเกษตรกรส่วนที่เหลือ ร้อยละ 2.89 ยังไม่ได้ด าเนินการตามแผน 
เนื่องจากอยู่ระหว่างเตรียมการ (ตารางที่ 4.4) 

 

ตารางท่ี 4.4  การจัดท าผังการผลิต แผนการผลิต และการปฏิบัติตามแผนการผลิตของเกษตรกร 
 

รายการ                             ร้อยละ 
1. การท าผังการผลิต  
   1.1 ท าผังการผลิต 61.68 
        - ก่อนเข้าร่วมโครงการ 13.62 
        - หลังเข้าร่วมโครงการ 19.52 
        - ก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ 19.56 

1.2 ไม่ได้ท าผังการผลิต 38.32 
2. แผนการผลิต  
   2.1 ท าแผนการผลิต 74.56 
       - เป็นลายลักษณ์อักษร 16.59 
       - ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร 57.97 

2.2 ไม่ได้ท าแผนการผลิต 25.44 
ที่มา : จากการส ารวจ 
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ) การจัดท าผังการผลิต แผนการผลิต และการปฏิบัติตามแผนการผลิตของเกษตรกร 
 

รายการ ร้อยละ 
3. การปฏิบัติตามแผนการผลิต  
   3.1 ด าเนินการตามแผน 97.11 
       - ด าเนินการได้ทั้งหมด 52.84 
       - ด าเนินการได้บางส่วน 44.27 
3.2 ไม่ได้ด าเนินการ 2.89 
ที่มา : จากการส ารวจ 

 

4.2.10  การจัดหาตลาดเพื่อรองรับผลผลิตของเกษตรกร 
ผลผลิตของเกษตรกรที่ได้รับนอกจากจะใช้เพ่ือการบริโภคในครัวเรือนแล้ว บางส่วน

เกษตรกรจะน าผลผลิตไปจ าหน่ายเพ่ือเป็นการเพ่ิมรายได้ในครัวเรือน จึงก าหนดให้หน่วยงานในระดับ
จังหวัดประสานเตรียมการหาตลาดเพ่ือรองรับผลผลิตของเกษตรกร ในรายที่ยังไม่มีตลาดรองรับ เช่น 
ตลาดท้องถิ่น ตลาดที่แต่ละหน่วยงานในจังหวัดมีเครือข่ายอยู่แล้ว สถานีจ าหน่ายน้ ามันของ ปตท. หรือ 
บางจาก หรืออาจจะแลกเปลี่ยนผลผลิตกันภายในกลุ่มเกษตรกรด้วย  โดยพบว่า หน่วยงานในระดับ
จังหวัดมีการเตรียมหาตลาดรองรับผลผลิตแล้ว จ านวน 575 แห่ง เช่น ตลาดท้องถิ่น ตลาดที่แต่ละ
หนว่ยงานในจังหวัดมีเครือข่ายอยู่แล้ว สถานีบริการน้ ามันของ ปตท. หรือบางจาก ในบางพ้ืนที่ที่ยังไม่มี
การเตรียมการ เนื่องจากไม่มีปัญหาเรื่องการจ าหน่ายผลผลิต เกษตรกรมีตลาดรองรับอยู่แล้ว และ
ปริมาณผลผลิตไม่มากจึงไม่มีปัญหาเรื่องการตลาด 

 

4.2.11 การติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกร 
การติดตามเยี่ยมเยียนให้ค าแนะน าแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ได้ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกพืช 
การเลี้ยงสัตว์ การท าบัญชีครัวเรือน การจัดการฟาร์ม และการปรับปรุ งบ ารุงดิน ส าหรับการติดตาม
เยี่ยมเยียนเกษตรกร พบว่า ภาคส่วนต่าง ๆ ได้มีการติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกรภาพรวม กลุ่มพร้อมมาก 
21,477 ราย (ร้อยละ 100) กลุ่มพร้อมปานกลาง 39,652 ราย (ร้อยละ 96.49) และกลุ่มพร้อม 7,240 ราย 
(ร้อยละ 97.43) (ตารางที่ 4.5)  
 

ตารางท่ี 4.5 การติดตามเยี่ยมเยียนให้ค าปรึกษาแนะน าในลักษณะเพื่อนช่วยเพื่อน  
หน่วย : ราย 

รายการ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวน ร้อยละ 
1. กลุ่มพร้อมมาก  21,477 21,477  100.00 
2. กลุ่มพร้อมปานกลาง  41,094 39,652  96.49 
3. กลุ่มพร้อม 7,431 7,240  97.43 

รวม 70,002 68,369 98.93 
ที่มา : กองประสานงานโครงการพระราชด าริ  ส านักงานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
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ส่วนของการติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกรของปราชญ์เกษตรฯ พบว่า ปราชญ์เกษตรฯ 
ร้อยละ 88.44 มีการติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกรเฉลี่ย 2 - 3 ครั้ง/ราย ระยะทางระหว่างที่อยู่อาศัยของ
ปราชญ์เกษตรฯ กับเกษตรกรที่รับผิดชอบ มีระยะทางเฉลี่ย 9.98 กิโลเมตร มีค่าใช้จ่ายในการติดตาม
เยี่ยมเยียน 100 - 150 บาท/ราย ซึ่งเป็นค่าน้ ามัน ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร และค่าปัจจัยการผลิตที่สนับสนุน
เพ่ิมเติมให้แก่เกษตรกร ปราชญ์เกษตรฯที่เหลือร้อยละ 11.56 ไม่ได้ไปติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกรเนื่องจาก 
มีภารกิจมาก เวลาในการติดตามเยี่ยมเยียนอย่างใกล้ชิดน้อย และระยะทางในการดูแลเกษตรกรอยู่ไกล 
(ตารางที่ 4.6) 

 

ตารางท่ี 4.6 การติดตามเยี่ยมเกษตรกรของปราชญ์เกษตรฯ 
 

รายการ ผลการด าเนินงาน 
1. มีการติดตามเยี่ยมเยียน  88.44 

1.1 จ านวนครั้งเฉลี่ย (ครั้ง/ราย) 2 - 3 
1.2 ระยะทางเฉลี่ย (กิโลเมตร) 9.98 
1.3 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย (บาท) 107.53 

2. ไม่ได้การติดตามเยี่ยมเยียน  11.56 
รวม 100.00 

ที่มา : จากการส ารวจ 
 

ส าหรับการน าความรู้ ค าแนะน าที่ได้รับจากการติดตามเยี่ยมเยียน พบว่า เกษตรกร ร้อยละ 
87.70 ได้น าความรู้ไปใช้ ซึ่งจ าแนกเป็น เกษตรกรร้อยละ 47.31 ได้น าความรู้ไปใช้ทั้งหมด เกษตรกร
ร้อยละ 30.50 น าไปใช้บางส่วน  ส าหรับเกษตรกรส่วนที่เหลือร้อยละ 5.88 ยังไม่ได้น าไปใช้ เนื่องจาก
ไม่มีเวลาในการท ากิจกรรม อยู่ระหว่างเริ่มด าเนินการ พื้นที่ไม่เหมาะสมในการท ากิจกรรมบางอย่าง 
รวมทั้งยังไม่เข้าใจในบางเรื่อง (ตารางที่ 4.7) 

ทั้งนี้ ส าหรับการติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกรยังมีปัญหาอุปสรรค เช่น เจ้าหน้าที่ไม่สามารถ
ติดตามเยี่ยมเยียนได้ตามแผนที่วางไว้ เนื่องจากมีภารกิจมาก งบประมาณ ยานพาหนะ และบุคลากร   
ไม่เพียงพอ รวมถึงเกษตรกรบางรายไม่อยู่ในพื้นท่ีหรือไม่พร้อมที่จะให้เยี่ยมเยียน เนื่องจากมีภารกิจมาก
ท าให้พบปะเกษตรกรได้ยาก   

 

ตารางท่ี 4.7 การได้รับและน าความรู้ ค าแนะน าที่ได้รับจากการติดตามเยี่ยมเยียนไปใช้ประโยชน์ 
หน่วย : ร้อยละ 

เร่ือง 
ได้รับค าแนะน า/ความรู้ ไม่ได้รับค าแนะน า/

ความรู้ 
รวม 

ใช้ทั้งหมด ใช้บางส่วน ไม่ได้ใช้ รวม 
1. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 55.08 37.52 0.59 93.19 6.81 100.00 
2. การท าเกษตรทฤษฎีใหม ่ 52.72 39.55 0.85 93.12 6.88 100.00 
3. การท าเกษตรผสมผสาน 54.62 36.02 0.72 91.36 8.64 100.00 
4. การปลูกพืช 54.16 35.36 0.92 90.44 9.56 100.00 
5. การเลี้ยงสัตว ์ 48.20 32.29 6.61 87.10 12.90 100.00 

ที่มา : จากการส ารวจ 
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ตารางท่ี 4.7 (ต่อ) การได้รับและน าความรู้ ค าแนะน าที่ได้รับจากการติดตามเยี่ยมเยียนไปใช้ประโยชน์ 
หน่วย : ร้อยละ 

เร่ือง 
ได้รับค าแนะน า/ความรู้ ไม่ได้รับค าแนะน า/

ความรู้ 
รวม 

ใช้ทั้งหมด ใช้บางส่วน ไม่ได้ใช้ รวม 
6. การท าบัญช ี 31.83 35.10 19.06 85.99 14.01 100.00 
7. การจัดการฟาร์ม 35.56 30.52 9.63 75.70 24.30 100.00 
8. การปรับปรุงบ ารุงดิน 46.37 29.67 8.64 84.68 15.32 100.00 

เฉลี่ย 47.31 34.50 5.88 87.70 12.30 100.00 
ที่มา : จากการส ารวจ 
 
4.3 ผลผลิต (Outputs) 

การประเมินผลด้านผลผลิต เป็นการประเมินผลเพ่ือศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้นจาก
การน าปัจจัยการผลิตเข้าสู่กระบวนการด าเนินงานโครงการ ประกอบด้วย ผลการรับสมัครเกษตรกร
เข้าร่วมโครงการ การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  การสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อการพ่ึงพาตนเองเบื้องต้น และการใช้พ้ืนที่การเกษตรในแปลง
ที่เข้าร่วมโครงการ ดังนี้ 

 

4.3.1 การรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 
การรับสมัครเกษตรกรเพ่ือเข้าร่วมโครงการได้ก าหนดเป้าหมาย จ านวน 70,000 ราย 

แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) เกษตรกรกลุ่มที่มีความพร้อมมาก 21,000 ราย (2) เกษตรกรกลุ่มพร้อมปานกลาง 
42,000 ราย และ (3) เกษตรกรกลุ่มพร้อม 7,000 ราย 

ผลการรับสมัครเกษตรกรกลุ่มพร้อมมาก ด าเนินการได้ จ านวน 21,477 ราย คิดเป็นร้อยละ 
102.27 ของเป้าหมาย กลุ่มพร้อมปานกลาง ด าเนินการได้ 41,094 คิดเป็นร้อยละ 97.84 ของเป้าหมาย 
และกลุ่มพร้อม ด าเนินการได้ 7,431 ราย คิดเป็นร้อยละ 106.16 ของเป้าหมาย รวมมีเกษตรกรเข้าร่วม
โครงการทั้งสิ้น 70,002 ราย หรือคิดเป็น ร้อยละ 100.00 ของเป้าหมาย 

 

4.3.2 การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เกษตรกรเข้าร่วมโครงการได้รับการส่งเสริมองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการ และการติดตามเยี่ยมเยียน
ให้ค าแนะน าของภาคส่วนต่าง ๆ แล้ว จากการส ารวจ พบว่า ก่อนเข้าร่วมโครงการเกษตรกรร้อยละ 
73.30 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ หลังเข้าร่วมโครงการมีเกษตรกรร้อยละ 
96.73 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยเกษตรกรร้อยละ 72.40 มีความรู้
เพ่ิมข้ึน เกษตรกรร้อยละ 24.33 มีความรู้เท่าเดิม (ตารางที่ 4.8) 

 ส าหรับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากการส ารวจ พบว่า 
ก่อนเข้าร่วมโครงการเกษตรกรร้อยละ 76.63 มีความรู้ความเข้าใจดังกล่าว หลังเข้าร่วมโครงการมีเกษตรกร
ร้อยละ 98.01 มีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเกษตรกรร้อยละ 73.05 มี
ความรู้ความเข้าใจมากขึ้น เกษตรกรร้อยละ 24.98 มีความรู้ความเข้าใจเท่าเดิม และ เกษตรกรร้อยละ 
1.96 ไม่มีความรู้ความเข้าใจ ทั้งนี้ สาเหตุที่เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่และ
หลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเท่าเดิม เนื่องจาก ความรู้ที่เกษตรกรได้รับเป็นองค์ความรู้เดิมที่
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เกษตรกรมีทราบอยู่แล้ว และในส่วนเกษตรกรที่ไม่มีความรู้เนื่องจากเกษตรกรไม่มีเวลาเข้ารับการ
ส่งเสริมองค์ความรู้ดังกล่าว (ตารางที่ 4.8) 
 

ตารางท่ี 4.8 ความรู้/ความเข้าใจเกี่ยวกับการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วย : ร้อยละ 

รายการ 
ก่อนเข้าร่วมโครงการ หลังเข้าร่วมโครงการ 

รวม มี
ความรู้ 

ไม่มี
ความรู้ 

รวม 
มีความรู ้ ไม่มี

ความรู้ เท่าเดิม เพ่ิมขึ้น รวม 
1. เกษตรทฤษฎีใหม ่ 73.30 26.70 100.00 24.33 72.40 96.73 3.27 100.00 
2. หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

76.63 23.37 100.00 24.98 73.05 98.04 1.96 100.00 

ที่มา : จากการส ารวจ 
 

ทั้งนี้ หลังจากท่ีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแล้ว ได้มีการน าความรู้เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่
หรือหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันเพ่ิมขึ้นจากเดิม ร้อยละ 79.32 เป็น
ร้อยละ 96.97 หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 17.65 ทั้งนี้ ยังมีเกษตรกรที่น าไปใช้บางส่วนหรือยังไม่ได้น าไปใช้ 
เนื่องจากอยู่ระหว่างด าเนินการปรับเปลี่ยน พ้ืนที่ของเกษตรกรไม่เหมาะสม เกษตรกรไม่มีเวลา แรงงาน 
รวมถึงแหล่งน้ าไม่เพียงพอในการท าเกษตรทั้งปี (ภาพที่ 4.2)  
 

 
ภาพที่ 4.2 การน าหลักการเกษตรทฤษฎีใหม่ หรือหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้

ในชีวิตประจ าวัน 
 

4.3.3 การส่งเสริมให้เกษตรกรท าบัญชีครัวเรือนหรือบัญชีฟาร์ม 
การด าเนินงานโครงการก าหนดให้มีการส่งเสริมให้เกษตรกรจัดท าบัญชีครัวเรือน หรือ

บัญชีฟาร์มอย่างต่อเนื่อง โดยให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ร่วมกับครูบัญชีอาสา ประเมินศักยภาพ
การจัดท าบัญชีของเกษตรกร และให้ค าแนะน าอย่างใกล้ชิด เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการใช้จ่ายเงิน
ของครัวเรือนเกษตรกร ด าเนินการได้ 70,002 ราย หรือ ร้อยละ 100.00 ของเป้าหมาย  

ทั้งนี้จากการส ารวจ พบว่า เกษตรกรมีความรู้เรื่องการจัดท าบัญชีครัวเรือนเพ่ิมขึ้นจากเดิม
ร้อยละ 69.21 เป็นร้อยละ 91.84 หรือมีความรู้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 21.63 โดยเมื่อพิจารณาเกษตรกรกลุ่มที่มี
ความรู้เรื่องการจัดท าบัญชี พบว่า เกษตรกรร้อยละ 61.47 มีความรู้เพ่ิมขึ้น และร้อยละ 29.36 มีความรู้   
เท่าเดิมเนื่องจากเป็นครูบัญชีอาสา และเป็นเกษตรกรที่ท าบัญชีเป็นประจ าอยู่แล้ว (ตารางที่ 4.9) 

ส าหรับการจัดท าบัญชี พบว่า มีการจัดท าบัญชีมากขึ้น จากเดิมร้อยละ 50.82 เป็นร้อยละ 
60.92 หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.10 เมื่อพิจารณาความถี่ในการจัดท าบัญชีของเกษตรกร พบว่า มี

การน าความรู้ไปปฏิบัต ิ

73.30 % 96.73 % 

ก่อนเข้าร่วมโครงการ 
หลังเข้าร่วมโครงการ 
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เกษตรกรจัดท าบัญชีเป็นประจ าจากร้อยละ 18.55 เป็นร้อยละ 22.75 หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.20 และมี
เกษตรกรจัดท าบัญชีเป็นบางครั้งจากร้อยละ 32.27 เป็น ร้อยละ 38.17 หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.90 
สาเหตุที่เกษตรกรท าบัญชีเป็นบางครั้งหรือไม่ได้ท าบัญชี เนื่องจากมีภารกิจมากจึงไม่ มีเวลา เขียน
หนังสือไม่ได้ ยังไม่เข้าใจการท าบัญชีมากนัก อายุมากท าให้ยากต่อการเรียนรู้ อยู่ในช่วงเริ่มฝึกท าบัญชี 
และไม่อยากท าบัญชีเนื่องจาก เมื่อบันทึกบัญชีแล้วมีรายจ่ายมากกว่ารายรับท าให้เกิดความท้อแท้ไม่
อยากท าบัญชี เป็นต้น (ตารางที่ 4.9) 
 

ตารางที่ 4.9 ความรู้และการท าบัญชีครัวเรือนหรือบัญชีฟาร์มของเกษตรกร 
หน่วย : ร้อยละ 

รายการ ก่อน หลัง ผลต่าง 

1. ความรู้การท าบัญชี    
   1.1 มีความรู้ 69.21 90.84 21.81 
         - เท่าเดิม  29.36  
         - เพ่ิมข้ึน  61.47  
   1.2 ไม่มีความรู้ 30.79 9.16 - 21.81 
2. การท าบัญชี    

2.1  ท าบัญชี 50.82 60.92 10.10 
 - ท าเป็นประจ า 18.55 22.75 4.20 
 - ท าบางครั้ง 32.27 38.17 5.90 

    2.3  ไม่ท าบัญชี  49.18 39.08 - 10.10 
ที่มา : จากการส ารวจ 

 
4.3.4 การสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อการพึ่งพาตนเองเบื้องต้นแก่เกษตรกร 

เกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการทุกรายจะได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพ่ือการ
พ่ึงพาตนเองเบื้องต้นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร 
กรมหม่อนไหม กรมปศุสัตว์ และกรมประมง รวมถึงภาคเอกชน ได้แก่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด 
(มหาชน) บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จ ากัด (มหาชน) บริษัท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) และสมาคมไก่ไข่ 
พบว่า ด าเนินการสนับสนุนปัจจัยการผลิตได้ 70,002 ราย เป็นไปตามเป้าหมาย ดังนี้ 

1.1) พันธุ์ไม้ผล  8 ชนิด จ านวน 490,000 ต้น (ไม่ต่ ากว่ารายละ 2 ต้น) 
1.2) พันธุ์พืชผัก 8 ชนิด จ านวน 3,921.50 กิโลกรัม (รายละ 4 ซอง) 
1.3) ท่อนพันธุ์หม่อน จ านวน 3,500,000 ท่อน (รายละ 50 ท่อน) 
1.4) พันธุ์ปลากินพืช  4 ชนิด จ านวน 210,000,000 ตัว (รายละ 1,000-3,000 ตัว) 
1.5) พันธุ์สัตว์ปีก 4 ชนิด จ านวน 350,000 ตัว (รายละ 5 ตัว) 
1.6) วิตามินและยาปฏิชีวนะส าหรับสัตว์ปีก จ านวน 70,000 ชุด (รายละ 1 ชุด) 
1.7) อาหารสัตว์ปีก จ านวน 700,000 กิโลกรัม (ข้าวเปลือก รายละ 10 กิโลกรัม) 
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ทั้งนี้ หลังจากท่ีเกษตรกรได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตแล้ว พบว่า เกษตรกรร้อยละ 
94.13 น าปัจจัยที่ได้รับการสนับสนุนมาใช้ประโยชน์ โดย เกษตรกรร้อยละ 91.77 น ามาใช้ทั้งหมด 
เกษตรกรรร้อยละ 2.36 น ามาใช้บางส่วน และเกษตรกรร้อยละ  5.87 ไม่ได้น ามาใช้ประโยชน์ เนื่องจาก
ปัจจัยการผลิตบางส่วนไม่ตรงตามความต้องการของเกษตรกร บางชนิดไม่เหมาะสมของพ้ืนที่เกษตรกร 
เกษตรกรจึงน าปัจจัยที่ไม่ตรงตามความต้องการน าไปให้เพ่ือนบ้าน หรือญาติพ่ีน้อง และมีปัจจัยการผลิต
บางส่วนเกิดความเสียหายเนื่องจากปัจจัยการผลิตบางส่วนมีคุณภาพที่ไม่ดี ในช่วงการสนับสนุนปัจจัย
การผลิตไม่ตรงกับช่วงการเพาะปลูก และมีเกษตรกรบางส่วนไม่ทราบวิธีการเพาะปลู กและประโยชน์
ของพันธุ์พืช/พันธุ์สัตว์ เมื่อพิจารณาการน ามาใช้ประโยชน์ พบว่า เกษตรกรมีการน าพันธุ์ไม้ผลมาใช้
ประโยชน์มากที่สุด รองลงมา ได้แก่ พันธุ์ปลากินพืช และพันธุ์พืชผัก ตามล าดับ (ตารางที่ 4.10) 
 

ตารางท่ี 4.10  การน าปัจจัยการผลิตที่ได้รับจากโครงการไปใช้ประโยชน์ 
หน่วย : ร้อยละ 

ปัจจัยการผลิต น ามาใช้ประโยชน์ ไม่ได้
น ามาใช้ 

รวม 
น ามาใช้ทั้งหมด น ามาใช้บางส่วน รวม 

1. พันธุ์ไม้ผล 96.12 1.77 97.94 2.06 100.00 
2. พันธุ์ปลากินพืช 93.54 2.48 96.02 3.98 100.00 
3. พันธุ์พืชผัก 92.99 2.48 95.47 4.53 100.00 
4. พันธุ์สัตว์ปี/วิตามิน/ยา
ปฏิชีวนะ/อาหารสัตว์ 

91.13 1.14 92.27 7.73 100.00 

5. ท่อนพันธุ์หม่อน 79.56 5.08 84.64 15.36 100.00 
เฉลี่ย 91.77 2.36 94.13 5.87 100.00 

ที่มา : จากการส ารวจ 
 

4.3.4 การใช้พื้นที่เกษตรในแปลงที่เข้าร่วมโครงการ 
 

เกษตรทฤษฎีใหม่ คือ ระบบการเกษตรที่เน้นการจัดสรรทรัพยากรน้ าในไร่นาให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด จัดสรรพ้ืนที่เพ่ือใช้ในการเพาะปลูกเพ่ือบริโภคในครัวเรือนเป็นหลัก ที่เหลือจึงขายเกิด
การพ่ึงพาตนเอง และลดการพ่ึงพาจากภายนอก โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยที่มีพ้ืนที่ท ากินน้อย โดย
เกษตรกรมีการแบ่งพ้ืนที่ส าหรับใช้ท ากิจกรรมเกษตรต่าง ๆ จ าแนกพ้ืนที่เป็น  4 องค์ประกอบ ได้แก่ 
แหล่งน้ า  : ปลูกข้าว : ปลูกพืช : ที่อยู่อาศัยและเลี้ยงสัตว์ (รายละเอียดตามบทท่ี 2 ) 

 

1) การท ากิจกรรมในพื้นที่เข้าร่วมโครงการ 
จากการจัดสรรพ้ืนที่เพ่ือท าเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โดยแบ่งออกเป็น 4 องค์ประกอบ พบว่า มีรายละเอียดการท ากิจกรรมต่าง ๆ ในพ้ืนที่เข้าร่วมโครงการ 
ดังนี้  (ตารางที่ 4.11) 

1.1) การใช้พ้ืนที่เพ่ือเป็นแหล่งน้ าส าหรับการเกษตร หลังจากเข้าร่วมโครงการแล้ว 
เกษตรกรมีการเพิ่มพื้นที่เพื่อเป็นแหล่งน้ าเพิ่มขึ้น จ านวน 0.01 ไร่ นอกจากนี้แล้ว ยังพบว่าหลังจาก
เข้าร่วมโครงการแล้ว เกษตรกรมีน้ าเพียงพอส าหรับท าการเกษตรในพ้ืนที่เข้าร่วมโครงการทั้งปี เพ่ิมขึ้น
จากเดิม ร้อยละ 81.80 เป็นร้อยละ 84.55 หรือเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 2.75 อย่างไรก็ตาม หลังจากเข้าร่วมโครงการ 
เกษตรกรยังมีน้ าเพ่ือการเกษตรไม่พียงพอทั้งปี ร้อยละ 15.45  ซึ่งมีน้ าเพียงพอส าหรับท าการเกษตร เฉลี่ย 
6.90 เดือน 
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1.2) การใชพื้นที่ในการปลูกขาว พบวา หลังเขารวมโครงการแลว เกษตรกรมีพื้นที่ 
นาขาวลดลงจากเดิม 7.66 ไร เปน 7.61 ไร หรือลดลง 0.05 ไร 

1.3) การใชพื้นที่ปลูกพืช พบวา หลังจากเขารวมโครงการแลว เกษตรกรมีการใช 
พื้นที่เพื่อการปลูกพืชลดลง จํานวน 0.05 ไร และเมื่อพิจารณาจํานวนชนิดของพืชที่เกษตรกรปลูก 
หลังจากเขารวมโครงการ พบวา จํานวนชนิดพืชที่ปลูกเพิ่มขึ้นจาก 4.75 ชนิด เปน 5.75 ชนิด หรือ 
เพิ่มขึ้น 1.00 ชนิด เนื่องจากเกษตรกรมีการปลูกพืชที่หลากหลายมากขึ้นจากพืชหลักที่มีอยูเดิม 

1.4) การใชพื้นที่เปนที่อยูอาศัยและเลี้ยงสัตว พบวา หลังจากเขารวมโครงการแลว 
เกษตรกรมีที่อยูอาศัยในพื้นที่เขารวมโครงการ รอยละ 69.75 ขนาดพื้นที่เฉลี่ย 0.47 ไร ซึ่งพื้นที่ไม 
แตกตางจากเดิมกอนเขารวมโครงการ สําหรับกิจกรรมการเลี้ยงสัตว พบวา หลังจาก เขารวมโครงการ 
แลว เกษตรกรมีการเลี้ยงสัตวเพิ่มขึ้นจากเดิมรอยละ 54.08 เปนรอยละ 66.09 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 
12.01 และมีขนาดพื้นที่เพื่อเลี้ยงสัตวเพิ่มขึ้นจากเดิม 1.23 ไรเปน 1.32 ไร หรือเพิ่มขึ้น 0.09 ไร 

ตารางที่ 4.11  การใชพื้นที่การเกษตรในแปลงที่เขารวมโครงการ 

รายการ 
ก่อนเข้าร่วม

โครงการ 
หลังเข้าร่วม
โครงการ 

ก่อน-หลัง
(+/-) 

1) แหล่งน้ า (ไร่) 1.13 1.14 0.01 
1.1) ความเพียงพอของน้ าที่ใช้ท าการเกษตร

(1) มีน้ าเพียงพอทั้งปี (ร้อยละ) 81.80 84.55 2.75 
(2) มีน้ าไม่เพียงพอ (ร้อยละ) 18.20 15.45 - 2.75

1.2) กรณีไม่เพียงพอ ระยะเวลาที่ใช้ได้ (เดือน) 6.92 6.90 - 0.02
2) นาข้าว (ไร่) 7.66 7.61 - 0.05
3) การปลูกพืช

3.1) เนื้อท่ีปลูกพืช (ไร่) 4.49 4.44 - 0.05
3.2) จ านวนพืชที่ปลูก (ชนิด) 4.75 5.75 1.00

4) ที่อยู่อาศัย และเลี้ยงสัตว์ (ไร่) 1.70 1.79 0.09 
4.1) พ้ืนที่อยู่อาศัย/ที่พัก (ไร่) 0.47 0.47 0.00 

(1) การมีที่อยู่อาศัย
- มีที่อยู่อาศัย (ร้อยละ) 69.37 69.75 0.37 
- ไม่มีที่อยู่อาศัย (ร้อยละ) 30.63 30.26 - 0.37

4.2) พ้ืนทีเ่ลี้ยงสัตว์ (ไร่) 1.23 1.32 0.03 
(1) การเลี้ยงสัตว์

- มีการเลี้ยงสัตว์ (ร้อยละ) 54.08 66.09 12.01 
- ไม่ได้เลี้ยงสัตว์ (ร้อยละ) 45.92 33.91 - 12.01

ที่มา : จากการส ารวจ 

2) สัดส่วนการใช้พื้นที่ในแปลงท่ีเข้าร่วมโครงการ
เมื่อพิจารณาสัดส่วนการจัดสรรพื้นที ่เพื่อท ากิจกรรมการเกษตรในพ้ืนที่ที่เข้าร่วม

โครงการในสัดส่วนของ แหล่งน้ า  : ปลูกข้าว : ปลูกพืช : ที่อยู่อาศัยและ เลี้ยงสัตว์ พบว่า ก่อนเข้าร่วม
โครงการเกษตรกร มีสัดส่วนการใช้พ้ืนที่ท ากิจกรรม 7.55 : 51.13 : 29.97 : 11.35 และหลังจากเข้าร่วม
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โครงการแล้วมีการปรับเปลี่ยนการใช้พ้ืนที่ท ากิจกรรมเป็น 7.61 : 50.80 : 29.64 : 11.95 ซึ่งจะเห็นว่า
เกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนโดยการเพ่ิมพ้ืนที่แหล่งน้ าให้เพียงพอส าหรับการท าเกษตร และเพ่ิมพ้ืนที่ใน
การเลี้ยงสัตว์เพ่ือการบริโภคในครัวเรือนมากขึ้น (ตารางที ่4.12)  
 

ตารางท่ี 4.12 การแบ่งสัดส่วนพื้นที่การเกษตรในแปลงที่เข้าร่วมโครงการ 
 

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

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

พ้ืนที่ 
(ไร่) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

พ้ืนที่ 
(ไร่) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

1) พื้นที่แหล่งน้ า 1.13 7.55 1.14 7.61 0.01 0.07 
2) พื้นที่นาข้าว 7.66 51.13 7.61 50.80 - 0.05 - 0.33 
3) พื้นที่ปลูกพืช 4.49 29.97 4.44 29.64 - 0.05 - 0.33 
4) พื้นที่อยู่อาศัย/เลี้ยงสัตว์ 1.70 11.35 1.79 11.95 0.09 0.60 

รวม 14.98 100.00 14.98 100.00   
ที่มา : จากการส ารวจ 

 

4.3.5 การกระจายผลผลิต และแหล่งจ าหน่ายผลผลิตในแปลงที่เข้าร่วมโครงการ 
การกระจายผลผลิตและความเพียงพอของแหล่งจ าหน่ายที่รองรับผลผลิตของเกษตรกร

ในแปลงที่เข้าร่วมโครงการการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ในระยะแรก หรือขั้นท่ี 1 เป็นการผลิตให้พ่ึงตนเองได้ 
ด้วยวิธีง่ายค่อยเป็นค่อยไปตามก าลังให้พอมีพอกินไม่อดอยาก พบว่า หลังจากเข้าร่วมโครงการ มีการกระจาย
ผลผลิตที่ได้จากแปลงที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ร้อยละ 35.28 น ามาบริโภคภายในครัวเรือนร้อยละ 
25.10 น าไปแจก/ให้ฟรีกับเพ่ือนบ้าน ญาติพ่ีน้อง ร้อยละ 15.31 เก็บผลผลิตไว้เพ่ือท าพันธุ์ในรอบการ
เพาะปลูกต่อไป และร้อยละ 24.31 น าไปจ าหน่ายเพิ่มรายได้ในครัวเรือน ส าหรับสถานที่ในการจ าหน่าย
ผลผลิตของเกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 95.55 น าไปจ าหน่ายยังตลาดท้องถิ่นภายในชุมชน ร้อยละ 3.52 
น าไปจ าหน่ายในตลาดที่หน่วยงานได้ประสานงานและจัดหามาให้ และร้อยละ 0.93 จ าหน่ายที่สถานี
บริการน้ ามัน เมื่อพิจารณาความเพียงพอของตลาดที่รองรับผลผลิตในแปลงของเกษตรกร พบว่า เกษตรกร
ร้อยละ 93.80 มีสถานที่จ าหน่ายเพียงพอ เนื่องจากผลผลิตที่ออกมามีปริมาณไม่มากนัก (ภาพที่ 4.3) 

 

 
ภาพที่ 4.3 การกระจายผลผลิตในแปลงที่เข้าร่วมโครงการ 

 
 
 

บริโภคในครัวเรือน 
35.28 % 

แจก/ให้ฟร ี
25.10 % 

เก็บไว้ท าพันธุ ์
15.31 % 

จ าหน่าย 
24.31 % 
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4.4 ผลลัพธ์ (Outcome) 
 

4.4.1 รายได้จากการจ าหน่ายผลผลิต 
การท ากิจกรรมการเกษตรในแปลงที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า ก่อนเข้าร่วมโครงการเกษตรกร

ได้ท าการเกษตรในหลายลักษณะ ทั้งในรูปแบบเกษตรเชิงเดี่ยว หรือรูปแบบเกษตรผสมผสาน อย่างไรก็ตาม
เมื่อเกษตรกรเข้าร่วมโครงการแล้ว กิจกรรมการเกษตรเดิมบางส่วนยังคงด าเนินการต่อเนื่องและมีการเพ่ิม
กิจกรรมในลักษณะเกษตรผสมผสานมากขึ้น มีการเกื้อกูลกันของกิจกรรมเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการ
ท าเกษตรทฤษฎีใหม่ 

 จากการที่เกษตรเข้าร่วมโครงการ พบว่า มีเกษตรกรร้อยละ 88.09 มีรายได้จากการจ าหน่าย
ผลผลิตจากแปลงเกษตรที่เข้าร่วมโครงการ โดยเกษตรกรร้อยละ 53.84 มีรายได้จากการจ าหน่ายผลผลิต
เป็นรายปี จ านวนผลผลิตประมาณ 2 ชนิด เกษตรกรร้อยละ 17.47 15.17 13.52 มีรายได้เป็นรายเดือน 
ราย 3 เดือน และรายวัน ตามล าดับ โดยมีจ านวนผลผลิตประมาณ 2 – 3 ชนิด อย่างไรก็ดียังมีเกษตรกร
ร้อยละ 11.91 ยังไม่มีรายได้จากการจ าหน่ายผลผลิตจากแปลงเกษตรที่เข้าร่วมโครงการ เนื่องจาก เกษตรกร
น าผลผลิตทีได้จากแปลงเกษตรที่เข้าร่วมโครงการเน้นการบริโภคในครัวเรือน และพืชบางชนิดเพ่ิงเริ่มปลูก
จึงยังไม่ได้ผลผลิต (ตารางที่ 4.13)  
 

ตารางท่ี 4.13 ร้อยละเกษตรกรที่มีรายได้จากการจ าหน่ายผลผลิต 
 

รายการ ร้อยละเกษตรกร จ านวนชนิดของผลผลิต (ชนิด) 
1. มีรายได้ 88.09 2 - 3 

1.1 รายปี 53.84 2 
1.2 รายเดือน 17.47 2 
1.3 ราย 3 เดือน 15.17 2 
1.4 รายวัน 13.52 3 

2. ยังไม่มีรายได้ 11.91  
ที่มา : จากการส ารวจ 

 

4.4.2 ผลตอบแทนสุทธิทางการเกษตรในพื้นที่โครงการ 
จาก ผลตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการท ากิจกรรมการเกษตรในแปลงที่เข้าร่วมโครงการ 

พบว่า ก่อนเข้าร่วมโครงการเกษตรกรมีผลตอบแทนสุทธิ เฉลี่ย 4,938.31 บาท/ครัวเรือน และหลังเข้าร่วม
โครงการมีผลตอบแทนสุทธิ เฉลี่ย 4,381.60 บาท/ครัวเรือน หรือลดลง 557 บาท/ครัวเรือน (ลดลง ร้อยละ 
11.27) เมื่อเทียบกับก่อนเข้าร่วมโครงการ สาเหตุที่มูลค่าผลตอบแทนสุทธิลดลง เนื่องจากผลผลิต
ยังมีไม่มาก มีต้นทุนในการลงทุนปรับพ้ืนที่เพ่ิมเพ่ือท าเกษตรทฤษฎีใหม่ นอกจากนี้ราคาผลผลิตสินค้า
เกษตรในปี 2560 ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2559 อีกทั้งปริมาณและคุณภาพผลผลิตของเกษตรกรไม่ดีนัก 
ซึ่งเป็นผลจากสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวน 

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาค่าใช้จ่ายในการผลิต พบว่า หลังเข้าร่วมโครงการเกษตรกรมีค่าใช้จ่าย
การผลิตลดลงจากเดิม 4,076 บาท/เดือน เป็น 3,253 บาท/เดือน หรือลดลง 823 บาท/เดือน (ลดลง
ร้อยละ 20.19) เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ปัจจัยการผลิตที่ลดลงตามค าแนะน าของ
เจ้าหน้าที่และปราชญ์เกษตรฯ อีกทั้งเกษตรกรบางส่วนได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตที่เป็นกิจกรรม
การเกษตรเดิมท่ีเกษตรกรท าอยู่แล้วจากโครงการ (ตารางที่ 4.14) 
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ตารางท่ี 4.14 ผลตอบแทนและค่าใช้จ่ายทางการเกษตรในแปลงที่เข้าร่วมโครงการต่อครัวเรือน 
หน่วย : บาท/เดือน 

รายการ 
ก่อนเข้าร่วม

โครงการ 
หลังเข้าร่วม
โครงการ 

ผลต่าง 
มูลค่า ร้อยละ 

1. มูลค่าผลผลิต 9,014.65 7,635.04 - 1,379.62 - 15.30 
  1.1 จ าหน่าย 6,733.05 5,552.52 - 1,180.53  - 17.53 
  1.2 บริโภค 1,058.14 964.03 - 94.11 - 8.89 
  1.3 แจกจ่าย 151.48 119.49  - 31.99 - 21.12 
  1.4 ท าพันธุ์ 1,071.99 999.00 - 72.99 - 6.81 
2. ค่าใช้จ่ายในการผลติ 4,076.35 3,253.44 - 822.91 - 20.19 
  2.1 จัดซื้อ/จ้างจากภายนอก 2,821.99 2,481.79 - 340.20 - 12.06 
  2.2 ใช้ของตนเอง 1,254.36 771.65 - 482.71 - 38.48 
3. ผลตอบแทนสุทธิ (1 - 2) 4,938.31 4,381.60 - 556.71 - 11.27 
ที่มา : จากการส ารวจ 

 

การท าเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นการจัดสรรพ้ืนที่ส าหรับใช้ในการเพาะปลูกเพ่ือบริโภคใน
ครัวเรือนเป็นหลัก ที่มีเหลือจึงขายเป็นแหล่งรายได้ที่มั่นคงของครัวเรือนเกษตรกร เมื่อพิจารณารายได้
จากการจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตรในแปลงที่เข้าร่วมโครงการ ก่อนเข้าร่วมโครงการเกษตรกรมี
รายได้จากการจ าหน่ายผลผลิตในแปลงที่เข้าร่วมโครงการ 6,733 บาท/เดือน และหลังจากเข้าร่วมโครงการ
แล้วมีรายได้ 5,553 บาท/เดือน หรือลดลง 1,180 บาท/เดือน (ลดลงร้อยละ 17.53) สาเหตุที่รายได้
จากการจ าหน่ายผลผลิตลดลงเนื่องจากราคาผลผลิตสินค้าเกษตรในปี 2560 ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2559 
อีกทั้งปริมาณและคุณภาพผลผลิตของเกษตรกรไม่ดีนัก ซึ่งเป็นผลจากสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวน 
(ตารางที่ 4.14) 

 

4.4.3 การพึ่งพาตนเอง 
การท าเกษตรทฤษฎีใหม่โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้

เกษตรกรลดรายจ่ายในครัวเรือนโดยการพ่ึงพาตนเอง ผลการประเมินผล มีดังนี้ 
1) การลดรายจ่ายในการบริโภคของครัวเรือน โดยการบริโภคผลผลิตทางการเกษตร

ในแปลงที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า มูลค่าการบริโภคผลผลิตการเกษตรของตนเอง หลังเข้าร่วมโครงการ
ลดลง 94 บาท/เดือน หรือลดลงร้อยละ 8.89 ทั้งนี้สาเหตุที่มูลค่าการบริโภคผลผลิตของตนเองเนื่องจาก
ราคาผลผลิตสินค้าเกษตรในปี 2560 ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2559 (ตารางที่ 4.14) อย่างไรก็ตามเมื่อ
พิจารณาสัดส่วนการบริโภคผลผลิตการเกษตรของตนเอง พบว่า มีการบริโภคผลผลิตของตนเอง ใน
สัดส่วนที่เพ่ิมขึ้น จากเดิมร้อยละ11.74 เป็นร้อยละ 12.63 หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.89 ซึ่งเป็นการพ่ึงพา
ตนเอง (ตารางที่ 4.15) 

2) การใช้ปัจจัยการผลิตของตนเองในการท าการเกษตร ปัจจัยการผลิตของเกษตรกรมี
แหล่งที่มาจาก 2 แหล่ง คือ ปัจจัยการผลิตที่จัดหา หรือจัดซื้อ/จ้างจากภายนอก และปัจจัยการผลิตที่
เกษตรกรผลิตเองหรือใช้ของตนเอง ทั้งนี้ ส าหรับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีการใช้ปัจจัยการผลิตของ
ตนเอง เช่น การเก็บพันธุ์ไว้ใช้เอง การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ ฮอร์โมน ยาฆ่าแมลง ยาปราบศัตรูพืช 
และการผลิตอาหารสัตว์ไว้ใช้เองแทนการซื้อจากภายนอก รวมถึงมีการใช้แรงงานของตนเองแทนการ
จ้างแรงงาน จากการส ารวจ พบว่า หลังเข้าร่วมโครงการเกษตรกรมีการใช้ปัจจัยการผลิตของตนเองลดลง 
482.17 บาทต่อครัวเรือน หรือลดลงร้อยละ 38.48 และมีการใช้ปัจจัยการผลิตที่จัดหา หรือจัดซื้อ/จ้าง
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จากภายนอกลดลง 340.20 บาทต่อเดือน หรือลดลงร้อยละ 12.06 (ตารางที่ 4.15) แต่เมื่อพิจารณาสัดส่วน
ระหว่างการใช้ปัจจัยการผลิตที่จัดหา หรือจัดซื้อ/จ้างจากภายนอก : ปัจจัยการผลิตที่เกษตรกรผลิตเอง
หรือใช้ของตนเอง พบว่า ก่อนเข้าร่วมโครงการมีสัดส่วน 69.23 : 30.77 และหลังจากเข้าร่วมโครงการ
แล้วมีสัดส่วนการใช้ปัจจัยการผลิตเปลี่ยนเป็น 76.28 : 23.72 ซึ่งจะเห็นว่าสัดส่วนการใช้ปัจจัยการผลิต
ทีจ่ัดหา หรือจัดซื้อ/จ้างจากภายนอกเพ่ิมข้ึนร้อยละ 7.05 เนื่องจากเกษตรกรอยู่ในช่วงเริ่มด าเนินการท า
เกษตรทฤษฎีใหม่ บางส่วนมีการลงทุนเพ่ิม เช่น การปรับสภาพพ้ืนที่ การซื้อพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์เพ่ือ
ท ากิจกรรมในแปลงเพิ่มขึ้น (ตารางที่ 4.15) 

 

ตารางท่ี 4.15 สัดส่วนการพึ่งพาตนเองในแปลงที่เข้าร่วมโครงการต่อครัวเรือน 
หน่วย : ร้อยละ 

รายการ 
ก่อนเข้าร่วม

โครงการ 
หลังเข้าร่วม
โครงการ 

ผลต่าง 

1. ผลผลิตทางการเกษตร 100.00 100.00 0.00 
  1.1 จ าหน่าย 74.69 72.72 - 1.97 
  1.2 บริโภค 11.74 12.63 0.89 
  1.3 แจกจ่าย 1.68 1.57 - 0.12 
  1.4 ท าพันธุ์ 11.89 13.08 1.19 
2. การใช้ปัจจัยการผลิต 100.00 100.00 0.00 
  2.1 จัดซื้อ/จ้างจากภายนอก 69.23 76.28 7.05 
  2.2 ใช้ของตนเอง 30.77 23.72 - 7.05 
ที่มา : จากการส ารวจ 

 

3) การลดค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นของครัวเรือน 
การท าเกษตรทฤษฎีใหม่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิต 

ประจ าวัน จะส่งผลให้พฤติกรรมการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นในครัวเรือนเปลี่ยนไป เช่น 
ค่าน้ าอัดลม ชา กาแฟ สุรา เบียร์ บุหรี่ การพนันเสี่ยงโชค และใช้เพ่ือการบันเทิง หรือมหรสพต่าง ๆ 
พบว่า หลังจากเข้าร่วมโครงการ เกษตรกรร้อยละ 80.37 มีค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเท่าเดิม เกษตรกรร้อยละ 
2.79 มีค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยมากขึ้น และเกษตรกรร้อยละ 16.84 มีค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยลดลง โดยมี
ค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยลดลง จากเดิม 3,624.15 บาท/เดือน ลดลงเป็น 2,729.36 บาท/เดือน หรือลดลง 
894.81 บาท/เดือน (ร้อยละ 24.69) สาเหตุที่ครัวเรือนเกษตรกรมีค่าใช้จ่ายลดลง เนื่องมาจากการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้จ่าย เช่น ลดการสูบบุหรี่ การดื่มสุรา การเล่นพนันเสี่ยงโชค รวมถึงการได้
ทราบจ านวนค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นจากการจัดท าบัญชีครัวเรือนท าให้ตระหนักถึงการลดค่าใช้จ่าย
ดังกล่าว (ตารางที่ 4.16) 
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ตารางท่ี 4.16 ค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือไม่จ าเป็นของครัวเรือนหลังเข้าร่วมโครงการ 
หน่วย : บาท/เดือน 

ค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือย เกษตรกร ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย ผลต่าง 
จ านวน ร้อยละ ก่อน หลัง มูลค่า ร้อยละ 

1. เท่าเดิม 562,592 80.37 3,040.56 3,040.56 0.00 0.00   
2. ลดลง 117,880 16.84 3,624.15 2,729.36 - 894.79 - 24.69 
3. เพิ่มขึ้น 19,530 2.79 3,522.27 4,247.27 725.00 20.58 

รวม/เฉลี่ย 700,002 100.00 3,152.36 3,020.55 - 131.81 4.18 
ที่มา : จากการส ารวจ 

 

4.4.4 คุณภาพชีวิตของเกษตรกร 
1) สภาพหนี้สินและการออมของครัวเรือนเกษตรกร 

การท าเกษตรทฤษฎีใหม่โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะมีผลท าให้
เกษตรกรสามารถลดรายจ่ายและเพ่ิมรายได้ให้กับครัวเรือนซึ่งจะส่งผลให้ภาวะหนี้สินของครัวเรือน
เกษตรกรลดลงด้วย จากการส ารวจ พบว่า เกษตรกรร้อยละ 75.12 มีหนี้สินเท่าเดิม และร้อยละ 2.84 
มีหนี้สินเพิ่มขึ้น เนื่องจากการท าเกษตรทฤษฎีใหม่มุ่งเน้นใช้บริโภคเพ่ือลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ผลผลิต
ยังมีไม่มาก อีกทั้งมีการน าเงินมาลงทุนปรับพ้ืนที่เพ่ือท าเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นต้น แต่ยังมีเกษตรกรร้อยละ 
22.04 ที่มีหนี้สินลดลง โดยครัวเรือนเกษตรกรร้อยละ 14.26 สามารถช าระหนี้ได้ตรงเวลา และร้อยละ 
7.78 สามารถมีเงินช าระหนี้ในจ านวนที่มากขึ้น (ตารางที่ 4.17) ส าหรับเกษตรกรที่มีหนี้สินลดลงนั้น 
ส่วนใหญ่เป็นการช าระหนี้ที่เป็นปกติของเกษตรกรอยู่แล้ว มีเกษตรกรเพียงบางส่วนเท่านั้นที่หนี้สินลดลง
จากรายได้ที่เพ่ิมขึ้นจากการท าเกษตรทฤษฎีใหม่แล้วน ามาช าระหนี้ อย่างไรก็ตามการที่หนี้สินของ
เกษตรกรยังไม่ลดลง เนื่องจากยังไม่ถึงก าหนดการช าระหนี้ ผลผลิตยังมีไม่มาก มีการน าเงินมาลงทุน
ปรับพื้นที่เพ่ือท าเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นต้น 

 

ตารางท่ี 4.17 สภาพหนี้สินของครัวเรือนเกษตรกรหลังเข้าร่วมโครงการ 
หน่วย : ร้อยละ 

สภาพหนี้สิน ร้อยละ 
1. หนี้สินเท่าเดิม 75.12 
2. หนี้สินเพิ่มขึ้น 2.84 
3. หนี้สินลดลง 22.04 
    3.1 สามารถช าระหนี้ได้ตรงเวลา 14.26 
    3.2 สามารถมีเงินช าระหนี้ได้มากข้ึน 7.78 

รวม 100.00 
ที่มา : จากการส ารวจ 

 

สถานะการออมของครัวเรือน หลังจากเข้าร่วมโครงการเกษตรกรมีการท ากิจกรรมในลักษณะ
เกษตรผสมผสานมากขึ้น มีการเกื้อกูลกันของกิจกรรม มีการลดต้นทุนโดยการพึ่งพาตนเองมากขึ้น 
รวมถึงมีการจ าหน่ายผลผลิตในแปลงที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า เกษตรกรร้อยละ 78.84 มีเงินออม 
โดยหลังเข้าร่วมโครงการเกษตรกรร้อยละ 54.54 มีเงินออมเท่าเดิม เนื่องจากครัวเรือนเกษตรกรมีการ
ออมเป็นปกติตั้งแต่ก่อนเข้าร่วมโครงการ เกษตรกรร้อยละ 23.32 มีเงินออมเพ่ิมขึ้นเนื่องจากเกษตรกร
เพ่ิงเริ่มต้นปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเกษตรเป็นปีแรก ผลผลิตจึงยังมีปริมาณไม่มาก และเกษตรกรร้อยละ 
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2.17 มีเงินออมลดลง เนื่องจากเกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเกษตร และมีการปรับพ้ืนที่
ทางการเกษตร ซึ่งมีการน าเงินออมของครัวเรือนมาใช้ในการลงทุน (ตารางที่ 4.18) 
 

ตารางท่ี 4.18 การออมของครัวเรือนเกษตรกรหลังเข้าร่วมโครงการ 
หน่วย : ร้อยละ 

การออม ร้อยละ 
1. มีเงินออม 78.87 

   - เงินออมเท่าเดิม 53.35 
   - เงินออมเพ่ิมข้ึน 23.32 
   - เงินออมลดลง 2.17 

2. ไม่มีเงินออม 21.16 
รวม 100.00 

ทีม่า : จากการส ารวจ 
 

2) การเคลื่อนย้ายแรงงานของครัวเรือนเกษตรกร 
การที่เกษตรกรท าเกษตรเชิงเดี่ยวที่อาศัยน้ าฝนเป็นแหล่งน้ าหลักในการเพาะปลูก 

และเมื่อถึงฤดูแล้งมีน้ าไม่เพียงพอในการท าเกษตรได้อย่างเต็มที่ ส่งผลให้ เกษตรกรไม่มีรายได้หรือ        
มีรายได้แต่ไม่เพียงพอในการด ารงชีพ จึงเกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานไปท างานนอกภาคเกษตร หรือ
ท างานในเมือง ซึ่งการท าเกษตรทฤษฎีใหม่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดสรร
ทรัพยากรน้ าในไร่นาให้เกิดประโยชน์สูงสุด จัดสรรพื้นที่เพาะปลูกในลักษณะเกษตรแบบผสมผสานท าให้
มีกิจกรรมและรายได้ตลอดทั้งปี พบว่า หลังเข้าร่วมโครงการแล้วสมาชิกในครัว เรือนส่วนใหญ่ร้อยละ 
95.80 ไม่มีการเคลื่อนย้ายแรงงาน มีเพียงร้อยละ 4.20 มีแรงงานคืนถิ่น (การเคลื่อนย้ายแรงงานกับ
ภูมิล าเนา) เนื่องจากสมาชิกในครัวเรือนบางส่วนได้ย้ายกลับมาท างานในพ้ืนที่มากขึ้น และบางส่วนได้
กลับมาท าการเกษตรแบบผสมผสานซึ่งมีกิจกรรมและรายได้ตลอดทั้งปี (ภาพที่ 4.4) 

 
ภาพที่ 4.4 การเคลื่อนย้ายแรงงานหลังเข้าร่วมโครงการ 

 

 
 
 
 

95.80 % 

4.20% 

ไม่มีการเคลื่อนย้าย 

แรงงานคืนถิ่น 
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4.4.5 การขยายผลการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ 
บทบาทหน้าที่ประการหนึ่งของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการโดยเฉพาะเกษตรกรที่เป็น

กลุ่มพร้อมมาก หรือ Cell ต้นก าเนิด คือ การเผยแพร่ ขยายผลองค์ความรู้ ประสบการณ์ในการท า
เกษตรทฤษฎีใหม่ให้กับเกษตรกรที่เป็นกลุ่มพร้อมปานกลางหรือ Cell แตกตัว ครั้งที่ 1 และกลุ่มพร้อม
หรือ Cell แตกตัว ครั้งที่ 2 รวมถึงเกษตรกรทั่วไปที่สนใจท าเกษตรทฤษฎีใหม่ จากการส ารวจ พบว่า 
เกษตรกรร้อยละ 59.17 ได้มีการเผยแพร่ขยายผลองค์ความรู้เกี่ยวกับการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ เฉลี่ย 11 
ราย ส าหรับเกษตรกรส่วนที่เหลือร้อยละ 40.38 ไม่ได้เผยแพร่ขยายผลองค์ความรู้ เนื่องจากยังมีความรู้
ไม่เพียงพอในการเผยแพร่ อยู่ระหว่างการปรับปรุงแปลงของตนเองก่อน เป็นต้น (ตารางที่ 4.19) 
 

ตารางท่ี 4.19 การเผยแพร่ขยายผลองค์ความรู้เกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่ และการน าความรู้ไปปฏิบัติ 
หน่วย : ร้อยละ 

การเผยแพร่ขยายผลองค์ความรู้ เฉลี่ย 
1. มีการเผยแพร่ขยายผล 59.17 

        จ านวนที่ได้รับการเผยแพร่ (ราย) 11.00 
2. ไม่มีการเผยแพร่ขยายผล 40.38 

ที่มา : จากการส ารวจ 
 

ทั้งนี้ เกษตรกรให้ความเห็นว่า เมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเกษตรกรร้อยละ 22.34 จะท า
เกษตรทฤษฎีใหม่ครบ 4 ส่วน ตามองค์ประกอบ เกษตรกรร้อยละ 74.77 จะท าเกษตรผสมผสาน และ
ร้อยละ 1.88 จะไม่ด าเนินการต่อ เนื่องจากพ้ืนที่ไม่เหมาะกับการขุดบ่อเพ่ือเป็นแหล่งน้ าส าหรับ
การเกษตร และต้องใช้เงินลงทุนเป็นจ านวนมากในการปรับพื้นท่ี และกิจกรรมการเกษตร (ภาพที่ 4.5) 
 

 

 
ภาพที่ 4.5 การด าเนินการต่อเนื่องหลังปี 2560 

23.34 % 

74.77% 

1.88 % 

เกษตรทฤษฎีใหม่ 

เกษตรผสมผสาน 

ไม่ด าเนินการต่อ 



 

 

บทที่ 5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุป 

 

การประเมินผลโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง) 
ปี 2560 มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบผลการด าเนินงาน ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ เพ่ือใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจในการด าเนินงานโครงการในระยะต่อไป โดยรวบรวมข้อมูลจากการสุ่มตัวอย่างของ
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 77 จังหวัด จ านวนตัวอย่างทั้งสิ้น 3,047 ราย ประกอบด้วย เกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับจังหวัด ปราชญ์เกษตรฯ 
ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเกษตรกร เจ้าหน้าที่ของภาคเอกชนในระดับจังหวัด และเจ้าหน้าที่ของ
สถาบันการศึกษาในระดับจังหวัด เป็นข้อมูลผลการด าเนินงานโครงการ ได้แก่กลุ่มพร้อมมาก ระหว่าง
วันที่ 1 มกราคม – 30 กันยายน 2560 กลุ่มพร้อมปานกลาง ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 30 กันยายน 
2560 และกลุ่มพร้อม ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2560 ประเด็นและตัวชี้วัดการประเมินผล 
ประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า (Inputs) กระบวนการ (Process) ผลผลิต (Outputs) และผลลัพธ์ (Outcome) 
โดยเปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับเป้าหมาย หรือเปรียบเทียบก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการของเกษตรกร 
สรุปผลการประเมินผล ดังนี้ 
 

5.1.1 ผลการด าเนินงานและการเผยแพร่ขยายผลการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ 
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 70,002 ราย จาก 882 อ าเภอ 

77 จังหวัด ปราชญ์เกษตรฯ 3,525 ราย ภาครัฐ 17 หน่วยงาน ภาคเอกชน 7 บริษัท และสถาบันการศึกษา 
มีการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานรวมทั้งสิ้น 77,219,200 บาท จ าแนกเป็น จัดหาปัจจัยการผลิต 
66,719,200 บาท และส่งเสริมองค์ความรู้ให้เกษตรกร 10,500,000 บาท โดยการพาไปศึกษาดูงาน
ในสถานที่ต่าง ๆ ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ศูนย์เรียนรู้
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร (ศพก.) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ รวมถึง
สถาบันการศึกษาที่เป็นต้นแบบในการท าเกษตรผสมผสานและเกษตรทฤษฎีใหม่ มีการติดตามเยี่ยมเยียน
เพ่ือให้ความรู้ ค าแนะน าเกี่ยวกับการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกพืช 
เลี้ยงสัตว์ การจัดการฟาร์ม การปรับปรุงบ ารุงดิน และการท าบัญชีครัวเรือน พบว่า เกษตรกรมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการท าเกษตรทฤษฎีใหม่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 72.40 มีความรู้เรื่องหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ิมข้ึนร้อยละ 73.05 และมีความรู้เรื่องการจัดท าบัญชีครัวเรือนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 61.25 

 

5.1.2 การบรรลุวัตถุประสงค์ในด้านการน าแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่มาปรับใช้ในการด าเนิน
กิจกรรมทางการเกษตรของพ้ืนที่ของตนเองตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับพื้นที่ 

1.1) การน าความรู้เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่หรือหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ปรับใช้ในชีวิตประจ าวันเพ่ิมขึ้นร้อยละ 17.65 ส าหรับความถี่ในการจัดท าบัญชีของเกษตรกร พบว่า
มีเกษตรกรที่จัดท าบัญชีเป็นประจ าเพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.20 และมีเกษตรกรที่จัดท าบัญชีเป็นบางครั้งเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 5.90 สาเหตุที่เกษตรกรท าบัญชีเป็นบางครั้งเนื่องจากมีภารกิจมากจึงไม่มีเวลา เขียนหนังสือไม่ได้ 
ยังไม่เข้าใจการท าบัญชีมากนัก อายุมากท าให้ยากต่อการเรียนรู้ อยู่ในช่วงเริ่มฝึกท าบัญชี เป็นต้น  

1.2) การน าปัจจัยการผลิตที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการมาใช้ประโยชน์ พบว่า  
มีเกษตรกรร้อยละ 91.77 น ามาใช้ทั้งหมด ในส่วนของเกษตรกรที่น ามาใช้บางส่วนและไม่ได้น ามาใช้
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ประโยชน์ เนื่องจากปัจจัยการผลิตบางส่วนไม่ตรงตามความต้องการของเกษตรกร บางชนิดไม่เหมาะสม
ของพ้ืนที่เกษตรกร เกษตรกรจึงน าปัจจัยที่ไม่ตรงตามความต้องการน าไปให้เพ่ือนบ้าน หรือญาติพ่ีน้อง  

1.3) สัดส่วนการจัดสรรการใช้ประโยชน์พื้นที่ แหล่งน้ า : ปลูกข้าว : ปลูกพืช : ทีอ่ยู่อาศัย
และเลี้ยงสัตว์ พบว่า เกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ท ากิจกรรมเป็นสัดส่วน 7.61 : 
50.80 : 29.64 : 11.95 โดยเมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนการการใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่แล้วเกษตรกรมีการ
ปรับเปลี่ยนโดยการเพิ่มพื้นที่แหล่งน้ า และพื้นที่อยู่อาศัย/เลี้ยงสัตว์ เนื่องจากเกษตรกรมีเพิ่มพื้นที่
แหล่งน้ าให้เพียงพอส าหรับการท าการเกษตร และเพิ่มการเลี้ยงสัตว์เพื่อการบริโภคมากขึ้น  ทั้งนี้
จากปรับเปลี่ยนสัดส่วนดังกล่าวเกษตรกรมีแหล่งน้ าเพ่ิมข้ึน โดยเกษตรกรมีร้อยละ 84.55 มีน้ าเพียงพอ           
ใช้ในการเกษตรทั้งปี  

 

5.1.3 การบรรลุวัตถุประสงค์ในด้านการการพึ่งพาตนเอง การเพิ่มรายได้ และคุณภาพชีวิต 
ของครัวเรือนเกษตรกร 

1) การพ่ึงพาตนเอง เกษตรกรน าผลผลิตที่ได้จากแปลงเกษตรที่เข้าร่วมโครงการมาใช้ใน
ครัวเรือนเพ่ิมขึ้น กล่าวคือ สัดส่วนการจ าหน่าย : การน ามาใช้ในครัวเรือน (บริโภค การแจกจ่าย การท าพันธุ์) 
จาก 74.69 : 25.31 เป็น 72.72 : 27.28 ซึ่งมีการใช้ในครัวเรือนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.97 เมื่อพิจาณามูลค่า
ผลผลิตจากจากแปลงที่เข้าร่วมโครงการของเกษตรกร พบว่า มูลค่าลดลง ร้อยละ 15.30 เนื่องจากราคา
ของผลผลิตที่ตกต่ าและสภาพอากาศที่แปรปรวน เมื่อเทียบกับก่อนเข้าร่วมโครงการ อย่างไรก็ตาม เมื่อ
พิจารณาสัดส่วนระหว่างการใช้ปัจจัยการผลิตที่จัดหาจากภายนอกกับปัจจัยการผลิตของตนเอง พบว่า 
การใช้ปัจจัยการผลิตของตนเองมีสัดส่วนลดลงหลังจากเข้าร่วมโครงการ เนื่องจากอยู่ในช่วงเริ่มด าเนินการ
ท าเกษตรทฤษฎีใหม่ บางส่วนมีการลงทุนเพ่ิม เช่น การปรับพ้ืนที่การซื้อปัจจัยการผลิตเพ่ือท ากิจกรรม
ในแปลงเพ่ิมขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่า เกษตรกรร้อยละ 16.84 มีค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นลดลง จากการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้จ่าย เมื่อพิจารณาข้อมูลจากการท าบัญชีครัวเรือน 

2) การเพ่ิมรายได้ของครัวเรือน เกษตรกรร้อยละ 88.09 มีรายได้จากการจ าหน่ายผลผลิต
จากแปลงเกษตรที่เข้าร่วมโครงการ โดยเกษตรกรร้อยละ 53.84 มีรายได้จากการจ าหน่ายผลผลิตเป็น
รายปี จ านวนผลผลิตประมาณ 2 ชนิด เกษตรกรร้อยละ 17.47 15.17 13.52 มีรายได้เป็นรายเดือน 
ราย 3 เดือน และรายวัน ตามล าดับ โดยมีจ านวนผลผลิตประมาณ 2 – 3 ชนิด จากส ารวจค่าใช้จ่าย 
ผลตอบแทนการท ากิจกรรมการเกษตรในแปลงที่ เข้าร่วมโครงการ พบว่า เกษตรกรมีผลตอบแทน
สุทธิลดลง 557 บาท/ครัวเรือน หรือลดลงร้อยละ 11.27 เนื่องจากผลผลิตยังมีไม่มาก ราคาผลผลิต
สินค้าเกษตรลดลงอีกทั้งปริมาณและคุณภาพผลผลิตของเกษตรกรไม่ดีนัก ซึ่งเป็นผลจากสภาพ
ภูมิอากาศทีแ่ปรปรวน  

3) คุณภาพชีวิตของเกษตรกร 
3.1) สภาพหนี้สินและการออมของครัวเรือนเกษตรกร จากการเข้าร่วมโครงการได้ท า

เกษตรทฤษฎีใหม่แล้ว มีการลงทุนการท ากิจกรรมในพ้ืนที่โครงการ รายได้ที่ได้รับจากผลผลิตในโครงการ 
และรายจ่ายที่ลดลงจากการบริโภคผลผลิตของครัวเรือนเกษตรกรมีผลต่อภาระหนี้สินของครัวเรือนเกษตร 
โดยครัวเรือนเกษตรกรร้อยละ 22.04 มีหนี้สินลดลง เนื่องจากมีความสามารถในการช าระหนี้ได้ตรงตาม
เวลา และมีเงินช าระหนี้ได้มากขึ้น ส่วนเกษตรกรที่มีหนี้สินเพ่ิมขึ้นนั้นเนื่องจากการกู้ยืมมาลงทุนเพ่ิมใน
การท าการเกษตร ใช้จ่ายในครัวเรือน ในส่วนของสถานะการออมของครัวเรือนเกษตรกร พบว่า ครัวเรือน
เกษตรกร ร้อยละ 23.32 มีการออมเพ่ิมขึ้น และ เกษตรกรร้อยละ 2.17 มีการออมลดลง อย่างไรก็ตาม 
พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 75.12 และ ร้อยละ 53.35 จ านวนหนี้สินและการออมมีจ านวนเท่า
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เดิม หรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงของหนี้สินและการออม เนื่องจากเนื่องจากครัวเรือนเกษตรกรเน้นการใช้
บริโภคเพ่ือลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และอยู่ในช่วงเริ่มท าเกษตรทฤษฎีใหม่ ผลผลิตยังมีไม่มาก อีกทั้งมีการ
น าเงินมาลงทุนปรับพ้ืนที่เพ่ือท าเกษตรทฤษฎีใหม่ 

3.2) การเคลื่อนย้ายแรงงาน สมาชิกในครัวเรือนร้อยละ 95.80 ไม่มีการเคลื่อนย้ายแรงงาน 
มีเพียงร้อยละ 4.20 ที่มีการเคลื่อนย้ายแรงงานเพ่ิมข้ึน เนื่องจากสมาชิกบางส่วนได้ย้ายกลับมาท างานใน
พ้ืนที่มากขึ้น และบางส่วนได้กลับมาท าการเกษตรแบบผสมผสานซึ่งมีกิจกรรมและรายได้ตลอดทั้งปี 
 

จากผลได้ และผลลัพธ์ของโครงการซึ่งเป็นปีแรกในการด าเนินการท าเกษตรทฤษฎีใหม่  
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มีความรู้เพิ่มมากขึ้นจากไปศึกษาดูงาน การแนะน าและการติดตาม
เยี่ยมเยียนของเจ้าหน้าที่และปราชญ์เกษตร มีการน าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติ น าปัจจัยการผลิตที่ได้รับ
การสนับสนุนจากโครงการไปใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่การเกษตรของตนเองทั้งในและนอกแปลงที่เข้าร่วม
โครงการ เกษตรกรได้ปรับสัดส่วนการจัดสรรพ้ืนที่การเกษตรโดยเพ่ิมพ้ืนที่แหล่งน้ า และพ้ืนที่อยู่อาศัย/
การเลี้ยงสัตว์ แต่การปรับสัดส่วนให้เป็นตามหลักของการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ยังมีน้อยเนื่องจากการ
ปรับกิจกรรมการเกษตรมีค่าใช้จ่ายจ านวนมาก และบางส่วนมีสภาพพ้ืนที่ไม่เหมาะสม เกษตรกรได้น า
ผลผลิตที่ได้จากแปลงเกษตรที่เข้าร่วมโครงการน ามาใช้บริโภคในครัวเรือนมากขึ้น ส่วนมูลค่ารายได้ของ
ครัวเรือนเกษตรกรจากแปลงเกษตรที่เข้าร่วมโครงการลดลงเนื่องจากราคาผลผลิตลดลงและสภาพ
อากาศที่แปรปรวนเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ส่วนคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในเรื่องภาวะหนี้สิน 
การออม และการเคลื่อนย้ายแรงงานที่เป็นผลลัพธ์ของโครงการยังมีการเปลี่ยนแปลงน้อย เนื่องจากเป็น
การด าเนินการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ในปีแรก ท าให้การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการยัง ไม่มากนัก 
ซึ่งต้องใช้เวลาในการด าเนินการโครงการในอีกระยะหนึ่ง จึงทราบผลลัพธ์ของโครงการที่ชัดเจน    
 
5.2 ข้อค้นพบจากการประเมินผล 

 

5.2.1 การรับสมัครและจัดกลุ่มเกษตรกร 
1) การประชาสัมพันธ์และชี้แจงเกษตรกรมีน้อย ท าให้เกษตรกรที่สมัครบางส่วนไม่ทราบ

รายละเอียดของโครงการทั้งหมด 
2) ระยะเวลาในการรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติมีน้อย ท าให้มีเกษตรกรบางส่วนที่มี

คุณสมบัติไม่เป็นไปตามท่ีก าหนด จึงต้องมีการรับสมัครเกษตรกรใหม่มาทดแทน 
3) มีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การรับสมัครบ่อยครั้งท าให้ผู้ปฏิบัติเกิดความสับสน โดยครั้งแรก

ไม่ได้ก าหนด Start Zero แต่เมื่อก าหนดในภายหลังจึงท าให้เกษตรกรบางส่วนขาดคุณสมบัติเข้าร่วม
โครงการ 

4) เกษตรกรที่เป็น Start Zero มีจ านวนน้อย ท าให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่ท า
การเกษตรเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว 

5) เกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการบางส่วนมีความคาดหวังจะได้รับการสนับสนุนปัจจัยการ
ผลิตจ านวนมากจากโครงการ 

6) มีการก าหนดเป้าหมายเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจ านวนมาก แต่มีบางพ้ืนที่เกษตรกรที่มี
คุณสมบัติตามโครงการค่อนข้างน้อย เช่น การไม่มีแหล่งน้ าในจังหวัดภาคเหนือที่มีพ้ืนที่อยู่บนพ้ืนที่สูง 
เป็นต้น 
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7) เกษตรกรเข้าร่วมโครงการมีการสมัคร และลาออกจากโครงการบ่อยท าให้รายชื่อเกษตรกร
เข้าร่วมโครงการไม่แน่นอน 

8) ค านิยามวิธีการจัดกลุ่มมีความคล้ายคลึงกันจึงท าให้จัดกลุ่มยาก 
 

5.2.2 การมอบหมายให้ปราชญ์เกษตร เกษตรกรต้นแบบ ประธาน ศพก. รับผิดชอบดูแลเกษตรกร 
1) จ านวนปราชญ์เกษตรฯ มีจ านวนน้อย เนื่องจากส่วนใหญ่ได้สมัครเป็นเกษตรกรในโครงการแล้ว 
2) ระยะเวลาในการรับสมัครและการคัดกรองปราชญ์มีน้อย ท าให้ได้ปราชญ์บางส่วนยังไม่เป็น

ต้นแบบหรือเป็นที่ยอมรับของเกษตรกรที่ได้รับมอบหมายให้ดูแล 
3) เกษตรกรที่ปราชญ์ฯ รับผิดชอบอยู่แบบกระจายและอยู่ไกลท าให้การติดตามเยี่ยมเยียน

ไม่สะดวก ไม่ทั่วถึง 
4) ปราชญ์เกษตรฯ มีภารกิจมาก เนื่องจากต้องท ากิจกรรมในแปลงของตนเอง อีกทั้งยังต้องท า

หน้าที่เป็นวิทยากรหรือเป็นอาสาสมัครของหน่วยงานอื่น ๆ ด้วย 
5) ไม่มีงบประมาณในการติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกรที่ได้รับมอบหมายในกรณีที่จะไปด้วย

ตนเอง หรือสิ่งตอบแทนจากการท างานให้โครงการชัดเจน เป็นต้น 
 

5.2.3  การจัดกิจกรรม “พบปะ 5 ประสานฯ” 
1) ผู้เกี่ยวข้องแต่ละภาคส่วนของ 5 ประสานฯ มีภารกิจมาก บางครั้งมีเวลาไม่ตรงกัน ท าให้การ

พบปะไม่พร้อมเพรยีงกันในทุกครั้ง โดยส่วนใหญ่จะเป็นการพบปะ 3 ประสาน 
2) บางหน่วยงานมีเจ้าหน้าที่ไม่มาก ในกรณีที่มีการจัดงานพบปะ 5 ประสานฯ พร้อมกัน ท าให้

เจ้าหน้าทีไ่ม่สามารถไปร่วมได้ทั้งหมด 
3) งบประมาณส าหรับการจัดกิจกรรม 5 ประสานฯ ไม่เพียงพอ เนื่องจากต้องเจียดจ่ายจาก

งบปกติของหน่วยงานมาด าเนินการ 
 

5.2.4 การส่งเสริมให้เกษตรกรท าบัญชีครัวเรือนหรือบัญชีฟาร์ม 
เกษตรกรบางส่วนไม่ได้ท าบัญชีอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากไม่ค่อยมีเวลา ไม่เข้าใจวิธีการท าบัญชี 

มีอายุมากท าให้ยากต่อการเรียนรู้ เมื่อบันทึกบัญชีแล้วมีรายจ่ายมากกว่ารายรับท าให้เกิดความท้อแท้
ไม่อยากท าบัญชี 

 

5.2.5 การติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกร 
1) เจ้าหน้าที่ไม่สามารถติดตามเยี่ยมเยียนได้ตามแผนที่วางไว้ เนื่องจากมีภารกิจมาก งบประมาณ 

ยานพาหนะ และบุคลากรไม่เพียงพอ 
2) เกษตรกรบางรายไม่อยู่ในพ้ืนที่ ไม่พร้อมที่จะให้ตรวจเยี่ยม เนื่องจากมีภารกิจมากท าให้พบปะ

เกษตรกรได้ยาก 
 

5.2.6 การจัดท าผังแปลงที่เข้าร่วมโครงการ 
เกษตรกรบางส่วนไม่ได้จัดท าผังแปลง เนื่องจากไม่ทราบว่าจะต้องท า ไม่มีเวลา พ้ืนที่แปลงเป็น

เกษตรผสมผสานอยู่แล้ว ไม่มีความรู้ในการจัดท าผังแปลงที่ชัดเจน ต้องร่วมกับเจ้าหน้าที่จึงจะสามารถ
ด าเนินการได ้
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5.2.7 การจัดท าแผนการผลิตและการปฏิบัติตามแผนของเกษตรกร 
เกษตรกรบางส่วนไม่ได้จัดท าแผนการผลิต เนื่องจากไม่ทราบว่าจะต้องท า เป็นกิจกรรมที่ท าเป็น

ปกติอยู่แล้วไม่จ าเป็นต้องท าแผน ไม่มีความรู้ในการท าแผนการผลิต ไม่เห็นความส าคัญเนื่องจากผลผลิต
มีไม่มากนัก เน้นผลิตเพื่อการบริโภคเป็นหลัก ไม่ได้ผลิตเพ่ือการค้า 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

 

5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1) ควรมีคู่มือการปฏิบัติงานโครงการโดยก าหนดรายละเอียดแนวทาง ขั้นตอนการด าเนินงานที่

มีความชัดเจน เพ่ือให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจและด าเนินงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
2) ควรเพ่ิมการประชาสัมพันธ์รายละเอียดการด าเนินงานโครงการ เพื่อให้เกษตรกรและผู้ที่มี

ส่วนเกี่ยวข้องทราบแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจน เช่น คุณสมบัติของเกษตรกร แนวทางการด าเนินงาน 
การสนับสนุนองค์ความรู้ การสนับสนุนปัจจัยการผลิต การติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกร เป็นต้น 

3) ควรมีเวลาให้หน่วยงานระดับพ้ืนที่ในการรับสมัครและกลั่นกรองเกษตรกร และปราชญ์
เกษตรเพ่ือเข้าร่วมโครงการตามคุณสมบัติที่ก าหนดไว้ 

4) การก าหนดเป้าหมายลงในแต่ละอ าเภอหรือจังหวัดควรเป็นไปตามศักยภาพของพ้ืนที่และความ
พร้อมของเกษตรกร โดยให้สามารถเกลี่ยเป้าหมายภายในจังหวัดหรือภาคได ้

5) ควรสนับสนุนงบประมาณให้หน่วยงานระดับจังหวัดส าหรับด าเนินงานโครงการให้เพียงพอ
และทันเวลาตามขั้นตอนการด าเนินงานของโครงการ 

6) การสนับสนุนปัจจัยการผลิตควรมีความเหมาะสมและตรงตามความต้องการของเกษตรกร 
7) ควรกระตุ้นให้เกษตรกรเห็นประโยชน์ของการจัดท าบัญชี รวมถึงติดตามให้ค าแนะน าอย่าง

ใกล้ชิดเพ่ือให้เกษตรกรท าบัญชีอย่างต่อเนื่อง 
8) ควรจัดให้มีการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
9) ควรมีการคัดเลือกเกษตรกรที่สามารถเป็นต้นแบบการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 1 เพ่ือเป็น

แหล่งเรียนรู้ให้เกษตรกรรายอื่นต่อไป  
10) ควรสนับสนุนค่าตอบแทนส าหรับปราชญ์เกษตรในการติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกรที่ได้รับ

มอบหมาย 
 

5.3.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
1) หน่วยงานในระดับพ้ืนที่ควรประชาสัมพันธ์และชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงานโครงการให้

เกษตรกรและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบอย่างชัดเจนและทั่วถึง 
2) การรับสมัครเกษตรกรควรค านึงถึงความสมัครใจ และเป็นไปตามคุณสมบัติที่โครงการก าหนด 
3) การรับสมัครและคัดเลือกปราชญ์เกษตรฯ/เกษตรกรต้นแบบเพ่ือรับผิดชอบดูแลเกษตรกร 

ควรพิจารณาถึงความเป็นต้นแบบหรือแบบอย่างที่แสดงให้เห็นถึงการประสบความส าเร็จในการท า
เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน โดยมีแปลงตัวอย่างและสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรได้ 
อีกท้ังปราชญ์เกษตรฯ จะต้องสมัครใจ และมีเวลาในการติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกร 



49 
 

4) การจัดกิจกรรม พบปะ 3 ประสาน หรือ 5 ประสาน ควรก าหนดแผนการจัดกิจกรรมใน
ภาพรวมของจังหวัดล่วงหน้า เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้วางแผนงานของตนเองและจัดเจ้าหน้าที่เข้า
ร่วมกิจกรรมตามเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนภาพรวม 
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ค ำสั่งแต่งตัง้คณะกรรมกำรบริหำร 
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ค ำแนะน ำกำรปฏิบตัิงำน 
5 ประสำน สืบสำนเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวำยในหลวง 
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