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บทสรุปสําหรับผูบริหาร (6) 
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 2.5 การรับรูขอมูลขาวสารของโครงการ 2-21 

บทท่ี 3 ภาวะการผลิต 3-1 

 3.1 ลักษณะพ้ืนท่ีท่ีทําการผลิต 3-1 

 3.2 สภาพการผลิตและการกระจายผลผลิต 3-5 

 3.3 ตนทุนและผลตอบแทนการผลิต 3-5 

 3.4 ตนทุนและผลตอบแทนการผลิตของเกษตรกรกลุมตัวอยาง  
(รายแปลง) 
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 (2)   

 

สารบัญ (ตอ) 
      

     หนา 

บทท่ี 4 คุณภาพชีวิตและทัศนคติของเกษตรกร 4-1 

 4.1 คุณภาพชีวิตของเกษตรกร 4-1 

 4.2 ความพึงพอใจตอโครงการ 4-8 

 4.3 การแนะนําและเผยแพรโครงการ 4-11 

 4.4 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะโครงการ 4-14 

บทท่ี 5 สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 5-1 

 5.1 ผลการศึกษา 5-1 

 5.2 ขอเสนอแนะ 5-3 

เอกสารอางอิง อ-1 

ภาคผนวก ผ-1 

 ภาคผนวก ก   การกําหนดขนาดตัวอยาง จํานวนตัวอยาง สถานท่ีสํารวจขอมูล ผ-2 

 ภาคผนวก ข   คุณภาพชีวิตของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 1 ตําบล 
                 1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม 

ผ-17 

 ภาคผนวก ค   กิจกรรมประชุมเตรียมความพรอมและการเก็บขอมูล 
                 ภาคสนาม  

ผ-43 

 

 

 

 

 

 

 

 



(3) 

สารบัญตาราง 
      

     หนา 

ตารางท่ี 2-1 ขอมูลท่ัวไปของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 1 ตําบล 1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม 
ป 2565 

2-4 

ตารางท่ี 2-2 การถือครองท่ีดินของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 1 ตําบล 1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม  
สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1-6 ป 2565 

2-8 

ตารางท่ี 2-3 การถือครองท่ีดินของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 1 ตําบล 1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม  
สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 7-12 และเฉลี่ยรวม ป 2565 

2-9 

ตารางท่ี 2-4 สถานภาพดานการเงินของครัวเรือนเกษตรท่ีเขารวมโครงการ 1 ตําบล  
1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1-6  ป 2565 

2-14 

ตารางท่ี 2-5 สถานภาพดานการเงินของครัวเรือนเกษตรท่ีเขารวมโครงการ 1 ตําบล  
1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 7-12 และเฉลี่ยรวม  ป 2565 

2-15 

ตารางท่ี 2-6 สถานภาพดานแรงงานของครัวเรือนเกษตรท่ีเขารวมโครงการ 1 ตําบล  
1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1-6 ป 2565 

2-19 

ตารางท่ี 2-7 สถานภาพดานแรงงานของครัวเรือนเกษตรท่ีเขารวมโครงการ 1 ตําบล  
1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 7-12 และเฉลี่ยรวม ป 2565 

2-20 

ตารางท่ี 2-8 การรับรูขอมูลขาวสารของโครงการ 1 ตําบล 1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม ป 2565 2-24 

ตารางท่ี 3-1 ลักษณะพ้ืนท่ีท่ีทําการผลิตของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 1 ตําบล  
1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม ป 2565 

3-4 

ตารางท่ี 3-2 สภาพการผลิตและการกระจายผลผลิตของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 1 ตําบล 
1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม ป 2565 

3-5 

ตารางท่ี 3-3 ตนทุนและผลตอบแทนการผลติของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 1 ตําบล  
1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม ป 2565 

3-5 

ตารางท่ี 4-1 คุณภาพชีวิตของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 1 ตําบล 1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม 
สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1 ป 2565 

4-1 

ตารางท่ี 4-2 คุณภาพชีวิตของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 1 ตําบล 1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม 
สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 2 ป 2565 

4-2 

ตารางท่ี 4-3 คุณภาพชีวิตของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 1 ตําบล 1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม 
สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 3 ป 2565 

4-2 
 

ตารางท่ี 4-4 คุณภาพชีวิตของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 1 ตําบล 1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม 
สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 4 ป 2565 
 
 

4-3 



(4) 

 

 

 

 

 

 

สารบัญตาราง (ตอ) 
      

     หนา 

ตารางท่ี 4-5 คุณภาพชีวิตของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 1 ตําบล 1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม 
สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 5 ป 2565 

4-3 

ตารางท่ี 4-6 คุณภาพชีวิตของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 1 ตําบล 1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม 
สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6 ป 2565 

4-4 

ตารางท่ี 4-7 คุณภาพชีวิตของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 1 ตําบล 1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม 
สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 7 ป 2565 

4-4 

ตารางท่ี 4-8 คุณภาพชีวิตของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 1 ตําบล 1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม 
สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 8 ป 2565 

4-5 

ตารางท่ี 4-9 คุณภาพชีวิตของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 1 ตําบล 1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม 
สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 9 ป 2565 

4-5 

ตารางท่ี 4-10 คุณภาพชีวิตของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 1 ตําบล 1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม 
สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 10 ป 2565 

4-6 

ตารางท่ี 4-11 คุณภาพชีวิตของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 1 ตําบล 1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม 
สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 11 ป 2565 

4-6 

ตารางท่ี 4-12 คุณภาพชีวิตของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 1 ตําบล 1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม 
สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 12 ป 2565 

4-7 

ตารางท่ี 4-13 คุณภาพชีวิตของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 1 ตําบล 1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม 
เฉลี่ยรวม ป 2565 

4-7 

ตารางท่ี 4-14 ความพึงพอใจท่ีมีตอโครงการของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 1 ตําบล  
1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม ป 2565 

4-10 

ตารางท่ี 4-15 การแนะนําและเผยแพรโครงการ 1 ตําบล 1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม ป 2565 4-13 

ตารางท่ี 4-16 ปญหาและอุปสรรคของโครงการ 1 ตําบล 1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม ป 2565 4-18 

ตารางท่ี 4-17 ขอเสนอแนะท่ีมีตอโครงการ 1 ตําบล 1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม ป 2565 4-19 



(5) 

 

สารบัญตารางภาคผนวก 
      

    หนา 

ตารางภาคผนวกท่ี ก1 การกําหนดขนาดตัวอยาง ผ-2 

ตารางภาคผนวกท่ี ก2 จํานวนตัวอยางจําแนกตามสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต ผ-2 

ตารางภาคผนวกท่ี ก3 สถานท่ีสํารวจขอมูล ผ-3 

ตารางภาคผนวกท่ี ข1 องคประกอบคุณภาพชีวิตของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 1 ตําบล  
1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1 ป 2565 

ผ-17 

ตารางภาคผนวกท่ี ข2 องคประกอบคุณภาพชีวิตของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 1 ตําบล  
1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 2 ป 2565 

ผ-19 

ตารางภาคผนวกท่ี ข3 องคประกอบคุณภาพชีวิตของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 1 ตําบล  
1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 3 ป 2565 

ผ-21 

ตารางภาคผนวกท่ี ข4 องคประกอบคุณภาพชีวิตของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 1 ตําบล  
1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 4 ป 2565 

ผ-23 

ตารางภาคผนวกท่ี ข5 องคประกอบคุณภาพชีวิตของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 1 ตําบล  
1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 5 ป 2565 

ผ-25 

ตารางภาคผนวกท่ี ข6 องคประกอบคุณภาพชีวิตของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 1 ตําบล  
1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6 ป 2565 

ผ-27 

ตารางภาคผนวกท่ี ข7 องคประกอบคุณภาพชีวิตของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 1 ตําบล  
1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 7 ป 2565 

ผ-29 

ตารางภาคผนวกท่ี ข8 องคประกอบคุณภาพชีวิตของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 1 ตําบล  
1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 8 ป 2565 

ผ-31 

ตารางภาคผนวกท่ี ข9 องคประกอบคุณภาพชีวิตของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 1 ตําบล  
1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 9 ป 2565 

ผ-33 

ตารางภาคผนวกท่ี ข10 องคประกอบคุณภาพชีวิตของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 1 ตําบล  
1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 10 ป 2565 

ผ-35 

ตารางภาคผนวกท่ี ข11 องคประกอบคุณภาพชีวิตของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 1 ตําบล  
1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 11 ป 2565 

ผ-37 

ตารางภาคผนวกท่ี ข12 องคประกอบคุณภาพชีวิตของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 1 ตําบล  
1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 12 ป 2565 

ผ-39 

ตารางภาคผนวกท่ี ข13 องคประกอบคุณภาพชีวิตของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 1 ตําบล  
1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม เฉลี่ยรวม ป 2565 

ผ-41 



 

บทสรุปผูบริหาร 

รายงานการศึกษาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม 
มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม  
และวิเคราะหรายไดกอนและหลังเขารวมโครงการเพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม  
และคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ซ่ึงไดรวบรวมขอมูลจากเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการในพ้ืนท่ีสำนักงาน
พัฒนาท่ีดินเขต 1-12 จำนวน 420 ราย โดยทำการวิเคราะหขอมูล 3 ดาน คือ ดานภาวะเศรษฐกิจและสังคม 
ดานภาวะการผลิต ดานคุณภาพชีวิตและทัศนคติของเกษตรกร มีรายละเอียด ดังนี้ 

ดานภาวะเศรษฐกิจและสังคม พบวา เกษตรกรเปนเพศชายรอยละ 53.57 และเพศหญิง 
รอยละ 46.43 มีอายุเฉลี่ย 52 ป สวนใหญจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพ มีสถานภาพทางสังคมเปนเกษตรกรท่ัวไป พ้ืนท่ีเขารวมโครงการเฉลี่ย 3.75 ไรตอครัวเรือน  
เอกสารสิทธิ์เปนโฉนดท่ีดินมากท่ีสุดรอยละ 72.09 ของพ้ืนท่ีท่ีเขารวมโครงการท้ังหมด สถานภาพดานการเงิน
มีรายไดเฉลี่ยตอครัวเรือน 204,024.28 บาทตอป (รายไดในภาคการเกษตรรอยละ 56.82 และนอกภาค
การเกษตรรอยละ 43.18) มีรายจายเฉลี่ยตอครัวเรือน 140,294.29 บาทตอป หรือรอยละ 68.76  
ของรายไดท้ังหมด ภาวะหนี้สินมีการกูยืมเงินรอยละ 62.14 ของครัวเรือนท้ังหมด อัตราดอกเบี้ยเงินกูเฉลี่ย
รอยละ 6.69 ตอป สำหรับสถานภาพดานแรงงาน ครัวเรือนเกษตรมีสมาชิกในครัวเรือนและแรงงานในภาค
การเกษตรเพ่ิมข้ึน เนื่องจากหลังเขารวมโครงการมีกิจกรรมในการผลิตทางการเกษตรมากข้ึนจากเกษตร
เชิงเดี่ยวเปนเกษตรผสมผสาน โดยสมาชิกในครัวเรือนเพ่ิมข้ึนจาก 3.65 คนตอครัวเรือน เปน 3.73  
คนตอครัวเรือน หรือรอยละ 2.19 และมีแรงงานในภาคการเกษตรเพ่ิมข้ึนจาก 2.12 คนตอครัวเรือน เปน 2.24 
คนตอครัวเรือน หรือรอยละ 5.66 โดยเปนแรงงานคืนถ่ินเฉลี่ย 1.36 คนตอครัวเรือน หรือรอยละ 3.61 
ของแรงงานภาคการเกษตรในครัวเรือน  

ดานภาวะการผลิต พบวา พ้ืนท่ีเขารวมโครงการเปนท่ีลุมรอยละ 50.95 และเปนท่ีดอน 
รอยละ 49.05 รูปแบบสระเก็บน้ำสวนใหญเปนแบบสี่เหลี่ยมผืนผารอยละ 81.19 และเกษตรกรสวนใหญ
รอยละ 79.29 มีปริมาณน้ำในสระเพียงพอตอการผลิตตลอดท้ังป สวนการใชประโยชนท่ีดินนั้น กอนเขารวม
โครงการเกษตรกรท้ังหมดใชประโยชนท่ีดินเพ่ือปลูกขาวนาปเพียงอยางเดียว หลังเขารวมโครงการ 
เกษตรกรไดปรับเปลี่ยนการผลิตเปนเกษตรผสมผสาน สงผลใหมีตนทุนการผลิตสูงจากเดิม 2,278.71 
บาทตอไร เปน 4,084.37 บาทตอไร หรือเพ่ิมข้ึน 1,805.66 บาทตอไร แต ก็ทำให มูลคาผลผลิต  
และผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย เพ่ิมข้ึนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนี้ มูลคาผลผลิตกอนเขารวมโครงการ 5,299.54 
บาทตอไร หลังเขารวมโครงการ 11,125.83 บาทตอไร เพ่ิมข้ึน 5,826.29 บาทตอไร ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย 
กอนเขารวมโครงการ 3,020.83 บาทตอไร หลังรวมโครงการ 7,041.46 บาทตอไร เพ่ิมข้ึน 4,020.63 
บาทตอไร โดยอัตราสวนรายไดตอตนทุนท้ังหมด (B/C Ratio) จาก 2.33 เพ่ิมข้ึนเปน 2.72 ทำใหมีความ
คุมคาทางการเงินมากข้ึน  

ท้ังนี้ เกษตรกรสามารถปรับเปลี่ยนการผลิตจากเกษตรเชิงเดี่ยวเปนเกษตรผสมผสานได 
เนื่องจากมีสระเก็บน้ำท่ีสามารถใชในการผลิตทางการเกษตรไดตลอดท้ังป ถึงแมวาการทำเกษตร
ผสมผสานทำใหตนทุนการผลิตสูงข้ึน แตก็ทำใหเกษตรกรมีรายไดเพ่ิมข้ึนดวยเชนกัน จากการผลิตสินคา
เกษตรท่ีมีความหลากหลาย ทำใหมีทางเลือกในการจำหนายผลผลิตมากข้ึนตลอดท้ังป ลดความเสี่ยง



(7) 

จากความผันผวนของราคาสินคาเกษตรได และชวยลดรายจายในครัวเรือนดวยการบริโภคผลผลิตจาก
แปลงเกษตรผสมผสาน  

ดานคุณภาพชีวิตและทัศนคติของเกษตรกร พบวา (1) เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ  
มีคุณภาพชีวิตอยูในระดับมากท่ีสุด คาเฉลี่ย 3.26 ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานสิ่งแวดลอม คาเฉลี่ย 3.49 
ซ่ึงเกษตรกรมีความพึงพอใจตอโครงการอยูในระดับมากท่ีสุด คาเฉลี่ย 3.55 (2) เกษตรกรสวนใหญ 
มีการแนะนำและเผยแพรโครงการรอยละ 88.57 และไมแนะนำรอยละ 11.43 เหตุผลสวนใหญ 
ท่ีไมแนะนำ คือ ตองการทดลองใหเกิดผลสำเร็จกับพ้ืนท่ีของตนเองเสียกอนรอยละ 56.25 (3) ปญหา 
อุปสรรค และขอเสนอแนะโครงการ เกษตรกรมีปญหาและอุปสรรคในการเขารวมโครงการรอยละ 42.62 
ลักษณะปญหาและอุปสรรคสวนใหญท่ีพบ คือ ดินมีธาตุอาหารนอยขาดความอุดมสมบูรณรอยละ 43.58 
และ (4) ขอเสนอแนะในการพัฒนาโครงการของเกษตรกร สวนใหญใหขอเสนอแนะวา ควรจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนปจจัยการผลิตใหเพียงพอรอยละ 61.01 

ขอเสนอแนะ หนวยงานภาครัฐควรแนะนำ สงเสริม สนับสนุน และใหความรูเพ่ิมเติมแก
เกษตรกรในการปรับปรุงบำรุงดิน การใชปจจัยการผลิตท่ีเหมาะสม และเทคนิควิธีการท่ีเหมาะสมกับการทำ
เกษตรผสมผสาน รวมถึงการจัดหาชองทางการจำหนายผลผลิต การรวมกลุมของเกษตรกร และการเขาถึง
แหลงเงินทุนเพ่ือใหการดำเนินงานของโครงการมีความตอเนื่องและยั่งยืน  
 



 

บทท่ี 1 
บทนำ 

1.1 หลักการและเหตุผล 
มนุษยเปนทรัพยากรสำคัญในการพัฒนาประเทศ เปาหมายของการพัฒนาประเทศ คือ 

การสงเสริมใหประชาชนมีชีวิตท่ีดี และมีความเปนอยูท่ีมีสุขไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจและสังคม 
เทคโนโลยี การสงเสริมสุขภาพท่ีปราศจากโรคภัย มีสภาพจิตใจท่ีดี สิ่งเหลานี้เปนประเด็นท่ีมุงยกระดับ
คุณภาพชีวิต ซ่ึงการทำใหประชาชนมีความเปนอยูและคุณภาพชีวิตท่ีดีเปนหนาท่ีสำคัญของภาครัฐ  
ในการสงเสริมใหประชาชนมีความสามารถและศักยภาพ ขจัดความยากจนมีความเปนอยู ท่ีดี ข้ึน  
อนึ่งภาคการเกษตรไทยเปนภาคการผลิตท่ีสำคัญท่ีผลิตอาหารเพ่ือการบริโภคภายในประเทศ และสงออก
ไปตางประเทศ ดวยจำนวนประชากรท่ีเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องและมีการแยกครอบครัว ทำใหขนาดเนื้อท่ี 
ถือครองทางการเกษตรตอครัวเรือนลดลง อีกท้ังการเกษตรแบบดั้งเดิมโดยการปลูกพืชเชิงเดี่ยวสงผลให
เกษตรกรมีรายไดไมเพียงพอกับรายจาย เกิดการเคลื่อนยายแรงงานภาคการเกษตรสงผลใหประสิทธิภาพ 
ในการผลิตลดลง กระทรวงเกษตรและสหกรณไดจัดทำโครงการ 1 ตําบล 1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม  
โดยนอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหมมาเปนแนวทางในการดำเนินงาน 
เพ่ือชวยเหลือเกษตรกรดานเศรษฐกิจและสังคม บรรเทาปญหาการวางงาน ลดปญหาการเคลื่อนยาย
แรงงานในภาคการเกษตร สรางอาชีพ เพ่ิมรายได มุงสูระบบเกษตรกรรมม่ันคง ยั่งยืน สรางความ
เขมแข็งใหกับครัวเรือนและชุมชนในทองถ่ิน โดยการพัฒนาพ้ืนท่ีทางการเกษตรรูปแบบใหมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต ท้ังนี้ กรมพัฒนาท่ีดินไดดำเนินงานดานการจัดการการใชน้ำในพ้ืนท่ีแปลงเกษตร 
จัดระบบการปลูกพืชท่ีเหมาะสมใหเกษตรกรสามารถปลูกพืชและมีรายไดตลอดท้ังป ซ่ึงขอมูลทางดาน
เศรษฐกิจและสังคมจะสะทอนคุณภาพชีวิตดานรายได และความพึงพอใจของเกษตรกรและผูท่ีเก่ียวของ
เพ่ือใชประกอบในการตัดสินใจวางแผนการผลิต ดังนั้น กลุมเศรษฐกิจท่ีดินทางการเกษตรจึงจำเปนตอง
ทำการศึกษาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ เพ่ือใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการจัดทำแผนงาน
และโครงการตอไป 

1.2 วัตถุประสงค 
1) เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม 
2) เพ่ือวิเคราะหรายไดกอนและหลังเขารวมโครงการ 

1.3 ระยะเวลาดำเนินงาน 
งบประมาณป 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 
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1.4  ข้ันตอนและแผนการดำเนินงาน 

ข้ันตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลา 

ป 2564 ป 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1) กำหนดแนวทางการดำเนินงาน             

2 ) ศึ ก ษ าข อ มู ล เบื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ
เกษตรกรที่เขารวมโครงการ 1 ตำบล  
1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม 

            

3) ประสานขอขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับ
เกษตรกรที่เขารวมโครงการ 1 ตำบล  
1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม 

            

4 ) รวบรวมขอมูล เบื้ องตน เกี่ ย วกับ
เกษตรกรที่เขารวมโครงการ 1 ตำบล  
1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม 

            

5) จัดทำเค ร่ืองมือ  (กำหนดขนาด
ตัวอยาง/จัดทำแบบสอบถาม/จัดทำ
ตารางวิเคราะห)  

            

6) สำรวจและหรือรวบรวมขอมูลของ
เกษตรกรที่เขารวมโครงการ 1 ตำบล  
1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม 

            

7) วิเคราะหและประเมินคุณภาพชีวิต
ขอ งเกษ ต รก รที่ เข า ร วม โค รงก าร 
1 ตำบล 1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม 

            

8 ) จั ด ท ำข อ มู ล คุณ ภ าพ ชี วิ ต ข อ ง
เกษตรกรที่เขารวมโครงการ1 ตำบล  
1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม 

            

9) จัดทำ (ราง) รายงานการศึกษาคุณภาพ
ชีวิตของเกษตรกรที่ เข ารวมโครงการ 
1 ตำบล 1 ก ลุ ม เกษตรทฤษฎี ใหม  
ปงบประมาณ 2565 

            

10) สงมอบรายงานการศึกษาคุณภาพ
ชีวิตของเกษตรกรที่ เขารวมโครงการ 
1 ตำบล 1 ก ลุ ม เกษตรทฤษฎี ใหม  
ปงบประมาณ 2565 
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สภาพพ้ืนฐานท่ัวไปของ
เกษตรกร 
 

ความพึงพอใจ ความคิดเห็น
ดานคุณภาพชีวิตและปญหา
อุปสรรค 

ปริมาณผลผลิต ตนทุนและ
ผลตอบแทนการผลิตของ
เกษตรกร กอนและหลังเขารวม
โครงการ 

1. ระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรหลังเขารวม
โครงการ 
2. การเปลี่ยนแปลงผลผลิต และรายไดของ
เกษตรกรหลังเขารวมโครงการฯ 

เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน และ
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึน  

 

1.5 สถานที่ดำเนินงาน 
สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1-12 

1.6 อุปกรณที่ใชในการดำเนินงาน 
1) แบบสอบถามเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม  
2) แผนท่ีแสดงระดับความเหมาะสมทางกายภาพของดิน  
3) โทรศัพทมือถือรองรับระบบปฏิบัติการ (Smart phone) 
4) ระบบแผนท่ีเกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map Mobile) 
5) เครื่องคำนวณระบบกำหนดตำแหนงบนพ้ืนโลก (Global Positioning System: GPS) 

1.7  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1.8  วิธีการและข้ันตอนการดำเนินงาน 
1) ศึกษาขอมูลและจัดทำเครื่องมือ 

ศึกษาขอมูล และรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของ เชน แผนท่ีและเครื่องคำนวณระบบกำหนด
ตำแหนงบนพ้ืนโลก (Global Positioning System: GPS) จัดทำแผนและวางแผนการปฏิบัติงาน รวมท้ัง
ประสานขอความรวมมือหนวยงานท่ีเก่ียวของ พรอมท้ังจัดทำเครื่องมือโดยสรางแบบสอบถาม ตาราง
ประมวลผลและวิเคราะหขอมูลดานภาวะเศรษฐกิจและสังคม ภาวะการผลิต คุณภาพชีวิตและทัศนคติ
ของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 

2) การเก็บรวบรวมขอมูล 
2.1) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) คือ ขอมูลท่ีเก็บรวบรวมดวยวิธีการสัมภาษณ

เกษตรกร โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaires) 
2.2) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) คือ ขอมูลตาง ๆ ท่ีทำการเก็บรวบรวมจาก

เอกสารวิชาการ ผลงานวิจัยรายงาน บทความ และระบบสืบคนทางอินเตอรเน็ต เพ่ือนำขอมูลดังกลาว
มาอางอิงและประกอบการศึกษา 
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3) ประชากรและกลุมตัวอยาง 
3.1) ประชากรท่ีใชในการศึกษา คือ เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุมเกษตร

ทฤษฎีใหม ป 2564 ในพ้ืนท่ีสำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1-12 จำนวน 27,923 คน  
3.2) กลุมตัวอยาง คือ การกำหนดขนาดของกลุมตัวอยางจากประชากรท่ีใชใน

การศึกษาภาวะเศรษฐกิจและสังคม คุณภาพชีวิตและทัศนคติของเกษตรกร คำนวณจากสูตรของ Taro 
Yamane ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% (ภาคผนวก ก) มีขนาดกลุมตัวอยางจำนวน 394 ตัวอยาง  
ซ่ึงสามารถสำรวจไดจำนวน 420 ตัวอยาง โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบใชความนาจะเปน (Probability 
sampling) ดวยการสุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster sampling) ตามสำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1-12 
จำนวน สพข. ละ 35 ตัวอยาง สำหรับการศึกษาภาวะการผลิต ใชวิธีควบคุมตัวแปร โดยคัดเลือก
เกษตรกรท่ีทำการผลิตและไดรับผลผลิตแลวในป 2564 จากกลุมตัวอยาง 

4) การวิเคราะหขอมูล 
เจาหนาท่ีตรวจสอบและสังเคราะหขอมูลในแบบสอบถาม เพ่ือแกไขขอผิดพลาด แลวนำมา

ประมวลผลในสำนักงาน โดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Excel จากนั้นจึงวิเคราะหขอมูลโดยใช
วิธีการวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) แสดงผลเปนคารอยละ (percentage) คาเฉลี่ย 
(Mean) อัตราสวน (Ratio) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ไดแก การวิเคราะหภาวะ
เศรษฐกิจและสังคม ภาวะการผลิต คุณภาพชีวิตและทัศนคติของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ ดังนี้ 

4.1) การวิเคราะหภาวะเศรษฐกิจและสังคม โดยใชคาเฉลี่ย และคารอยละ ไดแก ขอมูล
ท่ัวไปของเกษตรกร การถือครองท่ีดินและหนังสือสำคัญในท่ีดิน สถานภาพทางการเงินของครัวเรือนเกษตร 
สถานภาพดานแรงงานของครัวเรือนเกษตร การรับรูขอมูลขาวสารของโครงการ  

4.2) การวิเคราะหภาวะการผลิต ไดแก 
(1) สภาพพ้ืนท่ี ขนาดพ้ืนท่ี ลักษณะสระเก็บน้ำ สภาพการผลิตและการกระจาย

ผลผลิต โดยใชคาเฉลี่ย และคารอยละ 
(2) ตนทุนและผลตอบแทนการผลิต ประกอบดวย ตนทุนการผลิต รายไดหรือ

มูลคาผลผลิต ผลตอบแทนการผลิต โดยมีวิธีการคำนวณ ดังนี้ 
ตนทุนการผลิตท้ังหมด = ตนทุนผันแปร + ตนทุนคงท่ี 
รายไดหรือมูลคาผลผลิตท้ังหมด = ปริมาณผลผลิต X ราคาผลผลิต 
ผลตอบแทนการผลิตเหนือตนทุนเงินสด = ผลตางระหวางรายไดหรือมูลคาผลผลิต 

  ท่ีไดท้ังหมดกับตนทุนท่ีเปนเงินสดท้ังหมด 
(3) การวิเคราะหผลตอบแทนทางการเงิน เพ่ือใชในการตัดสินใจในการลงทุนวา

ควรจะลงทุนในการผลิตหรือไม ไดแก อัตราสวนรายไดตอตนทุนท้ังหมด (Benefit-cost Ratio: B/C 
Ratio) หมายถึง อัตราสวนเปรียบเทียบมูลคาปจจุบันเฉลี่ยตอไรของผลตอบแทนกับตนทุนท้ังหมดตลอด
ชวงปที่ทำการผลิต โดยเกณฑที่ใชในการตัดสินใจเลือกลงทุนในโครงการใด ๆ คือ B/C Ratio ที่มี
คามากกวาหรือเทากับ 1 ถา B/C Ratio มากกวา 1 หมายความวา ผลตอบแทนท่ีไดรับจากการผลิต
มากกวาคาใชจายหรือตนทุนท่ีเสียไป หรือถา B/C Ratio เทากับ 1 หมายความวา ผลตอบแทนท่ีไดรับ
จากการผลิตเทากับคาใชจายหรือตนทุนท่ีเสียไปพอดี (กฤช, 2557) 
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4.3) การวิเคราะหคุณภาพชีวิตและทัศนคติของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ ไดแก 
(1) วิเคราะหคุณภาพชีวิตของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯ โดยใชแนวคิดตาม

ทฤษฎีคุณภาพชีวิตของ Ferranc and Power (1992) มาประยุกตใชเพ่ือกำหนดรูปแบบการประเมิน
คุณภาพชีวิตของเกษตรกร จำนวน 5 ดาน ไดแก ดานสุขภาพ ดานสังคมเศรษฐกิจ ดานจิตวิญญาณ  
ดานครอบครัว และดานสิ่งแวดลอม แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ซ่ึงมีตัวเลือก 4 ระดับ 
วิเคราะหโดยใชสถิติพ้ืนฐาน คารอยละ (percentage) คาเฉลี่ย ( ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation: S.D) โดยกำหนดเกณฑในการพิจารณา ดังนี้ (ศุภรทิพย นิลารักษ, 2557)  

มากท่ีสุด  ใหคะแนน 4 คะแนน 
มาก  ใหคะแนน 3 คะแนน   
นอย  ใหคะแนน 2 คะแนน 
นอยท่ีสุด ใหคะแนน 1 คะแนน  
การพิจารณาคาระดับคะแนนความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร 

โดยกำหนดชวงคะแนนคาเฉลี่ยในการแปลความหมายขอมูลเชิงปริมาณ ดังนี้   
คาเฉลี่ย  ความหมาย  
3.26 - 4.00 มีคุณภาพชวีิตอยูในระดับมากท่ีสุด 
2.51 - 3.25 มีคุณภาพชีวิตอยูในระดับมาก 
1.76 - 2.50 มีคุณภาพชีวิตอยูในระดับนอย 
1.00 - 1.75 มีคุณภาพชีวิตอยูในระดับนอยท่ีสุด 

(2) วิเคราะหความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ แบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) ซ่ึงมีตัวเลือก 4 ระดับ วิเคราะหโดยใชสถิติพ้ืนฐาน ไดแก คารอยละ (percentage) 
คาเฉลี่ย ( ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D) โดยกำหนดเกณฑในการพิจารณา 
ดังนี้ (กัญญพัสวี กลอมธงเจริญ, 2560) 

มากท่ีสุด  ใหคะแนน 4 คะแนน 
มาก  ใหคะแนน 3 คะแนน 
นอย  ใหคะแนน 2 คะแนน 
นอยท่ีสุด ใหคะแนน 1 คะแนน  
การพิจารณาคาระดับคะแนนความพึงพอใจ โดยกำหนดชวงคะแนนคาเฉลี่ย

ในการแปลความหมายขอมูลเชิงปริมาณ ดังนี้      
คาเฉลี่ย  ความหมาย  
3.26 - 4.00 ระดับพึงพอใจมากท่ีสุด 
2.51 - 3.25 ระดับพึงพอใจมาก 
1.76 - 2.50 ระดับพึงพอใจนอย 
1.00 - 1.75 ระดับพึงพอใจนอยท่ีสุด 

(3) การแนะนำและเผยแพรโครงการ ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะโครงการ  
โดยใชคาเฉลี่ย และคารอยละ 
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5) การเสนอรายงาน 
  นำเสนอในรูปแบบของการบรรยายประกอบตาราง โดยใชผลการวิเคราะหขอมูลปฐมภูมิท่ี

ไดจากการสำรวจภาคสนาม รวมกับขอมูลทุติยภูมิท่ีเก็บรวบรวมจากหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ แลวนำมา
เขียนรายงานการศึกษาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม  
เพ่ือนำเสนอผูบริหารและผูท่ีเก่ียวของรับทราบขอมูลและนำไปใชประโยชนตอไป 

1.9 นิยามศัพท 

คุณภาพชีวิต หมายถึง การดำรงชีวิตอยูในสภาพแวดลอมท่ีดี มีความสุข 
มีความสมบูรณ ท้ังรางกายและจิตใจ สามารถ
ปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมและสังคมท่ีตน
อยูไดอยางดี ขณะเดียวกันก็สามารถเผชิญปญหา
ตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม รวมท้ังสามารถใช
ศักยภาพสวนบุคคลสรางสรรคพัฒนาตนเองและ
สังคมใหอยูรวมกันไดอยางสันติสุข 

เกษตรผสมผสาน หมายถึง การผลิตทางการเกษตรต้ังแต 2 กิจกรรมข้ึนไป  
(ขาว พืชอ่ืน ประมง และปศุสัตว) 

เกษตรกร หมายถึง เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุม
เกษตรทฤษฎีใหม 

ครัวเรือน/ 
ครัวเรือนเกษตร 

หมายถึง ครัวเรือนของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 1 ตำบล  
1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม 

โฉนด/น.ส.4 หมายถึง หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในท่ีดินท่ีรับรองถูกตอง
ตาม พ.ร.บ.ประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. 2479  
(ศูนยสารสนเทศการเกษตร, 2557) 

น.ส.3/น.ส.3ก. หมายถึง หนังสือรับรองการเขาทำประโยชนในท่ีดินและ
สามารถนำไปใชในการทำนิติกรรมตาง ๆ ได 
เชน การจำนอง ขายฝาก โอน เปนตน แตตอง
รอประกาศภายใน 30 วัน  สำหรับ  น .ส.3  
และไมตองรอประกาศสำหรับ น.ส.3ก.  
(ศูนยสารสนเทศการเกษตร, 2557) 

น.ค.3 หมายถึง หนังสืออนุญาตใหเขาทำประโยชนในเขตนิคม
สรางตนเอง ของกรมประชาสงเคราะห ซ่ึงผูถือ
ครองมีสิทธิ์ครอบครองแตจะไมมีกรรมสิทธิ์   
เวนแต จะปฏิบั ติ ตามหลักเกณ ฑ  เง่ือน ไข
ขอกำหนดตาง ๆ แลวเทานั้น  
(ศูนยสารสนเทศการเกษตร, 2557) 
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ส.ป.ก.4-01 หมายถึง หนังสือแสดงสิทธิ์การทำประโยชนเพ่ือการเกษตร
ตามกฎหมายการปฏิ รูปท่ีดิน ท่ีออกให โดย
สำนักงานปฏิรูปท่ีดินเพ่ือการเกษตร (ส.ป.ก)  
ซ่ึงเกษตรกรมีสิทธิ์นำไปใชเปนหลักทรัพยค้ำ
ประกันเงินกูกับธนาคาร (ธ.ก.ส) ได แตไมมีสิทธิ์ท่ี
จะนำไปขายหรือยกใหผูอ่ืน เวนแตจะตกทอดเปน
มรดกใหลูกหลาน เพ่ือทำการเกษตรเท านั้น  
(ศูนยสารสนเทศการเกษตร, 2557) 

โครงการ หมายถึง โครงการ 1 ตำบล 1 กลุมเกษตรทฤษฎี ใหม   
ท่ีเกษตรกรเขารวมโครงการป 2564 

1.10 ผูดำเนินงาน  
นายสมศักดิ์  สุขจันทร  ผูอำนวยการกองนโยบายและแผนการใชท่ีดิน 

(ท่ีปรึกษาโครงการฯ) 
นายสุภัทรชัย  โอฬารกิจกุลชัย   ผูอำนวยการกลุมเศรษฐกิจท่ีดินทางการเกษตร 
นางสาววัลยา  บุญเลิศ เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ 
นายธนกฤต  ผลเกลี้ยง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ 
นางสาวปรักมาศ  อ่ิมเอิบ เศรษฐกรชำนาญการ 
นายณัฐภาส  ศรีเลิศ เศรษฐกรปฏิบัติการ 
นางสาวอรณิชา แกวสังข เศรษฐกรปฏิบัติการ 
นางสาวพิชชาพร  วัฒนสมบัติ เศรษฐกร 
นางสาวปนอนงค  ศรีภักดี เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 
นางสาวศศิชานันท  พิชญเอกธารินท เจาพนักงานสถิติ 
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บทท่ี 2 
ภาวะเศรษฐกิจและสังคม 

การศึกษาภาวะเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรที่เขารวมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุมเกษตร
ทฤษฎีใหม เพื่อใหทราบถึงขอมูลทั่วไปของเกษตรกร (เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพทางสังคม) 
การถือครองที ่ดินและหนังสือสำคัญในที ่ดิน สถานภาพดานการเงินของครัวเรือนเกษตร (รายได 
คาใชจาย การกูยืมเงิน) สถานภาพดานแรงงานของครัวเรือนเกษตร และการรับรูขอมูลขาวสารของโครงการ 
โดยทำการวิเคราะหขอมูลจากการสำรวจมีรายละเอียดดังนี้ 

2.1 ขอมูลทั่วไปของเกษตรกร (ตารางท่ี 2-1) 
1) สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1 

เกษตรกรเปนเพศชายรอยละ 54.29 และเพศหญิงรอยละ 45.71 อายุเฉลี่ย 54 ป 
อยูในชวงอายุ 51 – 60 ป มากท่ีสุด (รอยละ 54.29) รองลงมาคือ 60 ปข้ึนไป (รอยละ 17.14) และ 41 – 50 ป 
(รอยละ 14.29) ตามลำดับ สวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรีรอยละ 31.43 รองลงมาคือระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพรอยละ 25.71 ระดับประถมศึกษารอยละ 20.00 เปนตน 
ท้ังนี้ เกษตรกรสวนใหญมีสถานภาพทางสังคมเปนเกษตรกรท่ัวไปรอยละ 85.57 รองลงมาคือหมอดินอาสา
รอยละ 11.43 และผูใหญบานรอยละ 5.71 

2) สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 2 
เกษตรกรเปนเพศชายรอยละ 54.29 และเพศหญิงรอยละ 45.71 อายุเฉลี่ย 50 ป 

อยูในชวงอายุ 51 – 60 ป มากท่ีสุด (รอยละ 40.00) รองลงมาคือ 41 – 50 ป (รอยละ 37.14) และ 31 – 40 ป 
(รอยละ 14.29) ตามลำดับ สวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรีรอยละ 34.28 รองลงมาคือระดับ
ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนตนรอยละ 22.86 เทากัน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพรอยละ 17.14 เปนตน ทั้งนี้ เกษตรกรสวนใหญมีสถานภาพทางสังคมเปนเกษตรกร
ท่ัวไปรอยละ 94.29 รองลงมาคือผูใหญบานและกรรมการหมูบานรอยละ 2.86 เทากัน 

3) สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 3 
เกษตรกรเปนเพศชายรอยละ 45.71 และเพศหญิงรอยละ 54.29 อายุเฉลี่ย 50 ป  

อยูในชวงอายุ 41 – 50 ป มากท่ีสุด (รอยละ 34.29) รองลงมาคือ 51 – 60 ป (รอยละ 28.57) และ 60 ปข้ึนไป 
(รอยละ 20.00) ตามลำดับ สวนใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษารอยละ 25.71 รองลงมาคือระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับปริญญาตรีรอยละ 22.86 เทากัน ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนรอยละ 20.00 เปนตน ท้ังนี้ เกษตรกรสวนใหญมีสถานภาพทางสังคมเปนเกษตรกรท่ัวไป
รอยละ 80.00 รองลงมาคือหมอดินอาสารอยละ 22.86 และกรรมการหมูบานรอยละ 2.86  

4) สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 4 
เกษตรกรเปนเพศชายรอยละ 37.14 และเพศหญิงรอยละ 62.86 อายุเฉลี ่ย 52 ป  

อยูในชวงอายุ 41 – 50 ป มากท่ีสุด (รอยละ 40.00) รองลงมาคือ 51 – 60 ป (รอยละ 34.29) และ 60 ปข้ึนไป 
(รอยละ 17.14) ตามลำดับ สวนใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษารอยละ 42.86 รองลงมาคือระดับ
ปริญญาตรีรอยละ 28.57 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพรอยละ 14.29 เปนตน 
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ทั้งนี้ เกษตรกรสวนใหญมีสถานภาพทางสังคมเปนเกษตรกรทั่วไปรอยละ 97.14 และพนักงานเอกชน 
รอยละ 2.86 

5) สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 5 
เกษตรกรเปนเพศชายรอยละ 62.86 และเพศหญิงรอยละ 37.14 อายุเฉลี ่ย 53 ป  

อยูในชวงอายุ 51 – 60 ป มากท่ีสุด (รอยละ 45.71) รองลงมาคือ 60 ปข้ึนไป (รอยละ 22.86) และ 41 – 50 ป 
(รอยละ 20.00) ตามลำดับ สวนใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษารอยละ 42.86 รองลงมาคือระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพรอยละ 28.57 ระดับปริญญาตรีรอยละ 17.14 เปนตน 
ทั้งนี้ เกษตรกรสวนใหญมีสถานภาพทางสังคมเปนเกษตรกรทั่วไปรอยละ 80.00 รองลงมาคือกรรมการ
หมูบานรอยละ 11.43 และหมอดินอาสารอยละ 8.57 เปนตน  

6) สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6 
เกษตรกรเปนเพศชายรอยละ 45.71 และเพศหญิงรอยละ 54.29 อายุเฉลี ่ย 52 ป  

อยูในชวงอายุ 51 – 60 ป มากท่ีสุด (รอยละ 34.29) รองลงมาคือ 41 – 50 ป (รอยละ 31.43) และ 60 ปข้ึนไป 
(รอยละ 22.85) ตามลำดับ สวนใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษารอยละ 34.29 รองลงมาคือระดับ
ปริญญาตรีรอยละ 22.86 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพรอยละ 17.14 เปนตน 
ท้ังนี้ เกษตรกรสวนใหญมีสถานภาพทางสังคมเปนเกษตรกรท่ัวไปรอยละ 85.71 รองลงมาคือผูใหญบาน
และกรรมการหมูบาน รอยละ 8.57 เทากัน และหมอดินอาสารอยละ 2.86 

7) สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 7 
เกษตรกรเปนเพศชายรอยละ 60.00 และเพศหญิงรอยละ 40.00 อายุเฉลี ่ย 52 ป  

อยูในชวงอายุ 51 – 60 ป มากท่ีสุด (รอยละ 34.29) รองลงมาคือ 41 – 50 ป (รอยละ 31.43) และ 60 ปข้ึนไป 
(รอยละ 20.00) ตามลำดับ สวนใหญจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
รอยละ 42.86 รองลงมาคือระดับประถมศึกษารอยละ 25.71 ระดับมัธยมศึกษาตอนตนรอยละ 14.29 เปนตน 
ทั้งนี้ เกษตรกรสวนใหญมีสถานภาพทางสังคมเปนเกษตรกรทั่วไปรอยละ 91.43 รองลงมาคือผูใหญบาน 
รอยละ 8.57 กรรมการหมูบาน หมอดินอาสาและเจาของธุรกิจรอยละ 2.86 เทากัน 

8) สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 8 
เกษตรกรเปนเพศชายรอยละ 45.71 และเพศหญิงรอยละ 54.29 อายุเฉลี ่ย 50 ป  

อยูในชวงอายุ 51 – 60 ป มากท่ีสุด (รอยละ 45.71) รองลงมาคือ 41 – 50 ป (รอยละ 34.29) และ 31 – 40 ป 
(รอยละ 14.29) ตามลำดับ สวนใหญจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
รอยละ 37.14 รองลงมาคือระดับปริญญาตรรีอยละ 28.57 ระดับมัธยมศึกษาตอนตนรอยละ 20.00 เปนตน 
ทั้งนี้ เกษตรกรสวนใหญมีสถานภาพทางสังคมเปนเกษตรกรทั่วไปรอยละ 85.71 รองลงมาคือผูใหญบาน
รอยละ 8.57 หมอดินอาสาและเจาของธุรกิจรอยละ 2.86 เทากัน 

9) สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 9 
เกษตรกรเปนเพศชายรอยละ 68.57 และเพศหญิงรอยละ 31.43 อายุเฉลี ่ย 52 ป  

อยูในชวงอายุ 51 – 60 ป มากที่สุด (รอยละ 37.14) รองลงมาคือ 31 – 40 ป  41 – 50 ป และ 60 ปขึ้นไป 
(รอยละ 20.00) เทากัน และ 21 - 30 ป (รอยละ 2.86) ตามลำดับ สวนใหญจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพรอยละ 34.29 รองลงมาคือระดับประถมศึกษารอยละ 25.71  
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ระดับปริญญาตรีรอยละ 20.00 เปนตน ทั้งนี้ เกษตรกรสวนใหญมีสถานภาพทางสังคมเปนเกษตรกรทั่วไป
รอยละ 80.00 รองลงมาคือผูใหญบานรอยละ 11.43 และหมอดินอาสารอยละ 5.71 เปนตน 

10) สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 10 
เกษตรกรเปนเพศชายรอยละ 54.29 และเพศหญิงรอยละ 45.71 อายุเฉลี ่ย 55 ป  

อยูในชวงอายุ 51 – 60 ป มากท่ีสุด (รอยละ 40.00) รองลงมาคือ 60 ปข้ึนไป (รอยละ 31.43) และ 41 – 50 ป 
(รอยละ 25.71) ตามลำดับ สวนใหญจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
รอยละ 31.43 รองลงมาคือระดับปริญญาตรีรอยละ 22.86 ระดับประถมศึกษารอยละ 17.14 เปนตน ทั้งนี้ 
เกษตรกรมีสถานภาพทางสังคมเปนเกษตรกรท่ัวไปรอยละ 94.29 และผูใหญบานรอยละ 5.71  

11) สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 11 
เกษตรกรเปนเพศชายรอยละ 48.57 และเพศหญิงรอยละ 51.43 อายุเฉลี่ย 52 ป  

อยูในชวงอายุ 51 – 60 ป มากท่ีสุด (รอยละ 48.57) รองลงมาคือ 41 – 50 ป (รอยละ 37.14) และ 60 ปข้ึนไป 
(รอยละ 11.43) ตามลำดับ สวนใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพรอยละ 28.57 เทากัน รองลงมาคือระดับปริญญาตรีรอยละ 20.00 อนุปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงรอยละ 11.43 เปนตน ทั้งนี้ เกษตรกรมีสถานภาพทางสังคมเปนเกษตรกร
ท่ัวไปรอยละ 97.14 และพนักงานเอกชนรอยละ 2.86  

12) สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 12 
เกษตรกรเปนเพศชายรอยละ 65.71 และเพศหญิงรอยละ 34.29 อายุเฉลี ่ย 48 ป  

อยูในชวงอายุ 41 – 50 ป และ 51 – 60 ป มากที่สุด (รอยละ 31.43) เทากัน รองลงมาคือ 31 – 40 ป  
(รอยละ 20.00) 21 -30 ป และ 60 ปขึ้นไป (รอยละ 8.57) เทากัน ตามลำดับ สวนใหญจบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรรีอยละ 28.57 รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพรอยละ 25.71 
ระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงรอยละ 17.14 เปนตน ทั้งนี้ เกษตรกรสวนใหญ 
มีสถานภาพทางสังคมเปนเกษตรกรทั่วไปรอยละ 91.43 รองลงมาคือ กรรมการหมูบานรอยละ 5.71 
และเจาของธุรกิจรอยละ 2.86 

13) เฉล่ียรวม 
เกษตรกรเปนเพศชายรอยละ 53.57 และเพศหญิงรอยละ 46.43 อายุเฉลี่ย 52 ป  

อยูในชวงอายุ 51 – 60 ป มากท่ีสุด (รอยละ 39.52) รองลงมาคือ 41 – 50 ป (รอยละ 29.76) และ 60 ปข้ึนไป 
(รอยละ 17.14) ตามลำดับ สวนใหญจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
รอยละ 27.14 รองลงมาคือระดับประถมศึกษารอยละ 25.71 ระดับปริญญาตรีรอยละ 24.05 เปนตน  
ทั้งนี้ เกษตรกรสวนใหญมีสถานภาพทางสังคมเปนเกษตรกรทั่วไปรอยละ 88.81 รองลงมาคือหมอดินอาสา 
รอยละ 4.76 และผูใหญบานรอยละ 4.29 เปนตน  
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ตารางท่ี 2-1 ขอมูลท่ัวไปของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม ป 2565 
หนวย: รอยละ 

รายการ 
สำนักงานพัฒนาท่ีดิน 

เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 เขต 5 เขต 6 เขต 7 เขต 8 เขต 9 เขต 10 เขต 11 เขต 12 เฉลี่ยรวม 
เพศ              

ชาย 54.29 54.29 45.71 37.14 62.86 45.71 60.00 45.71 68.57 54.29 48.57 65.71 53.57 
หญิง 45.71 45.71 54.29 62.86 37.14 54.29 40.00 54.29 31.43 45.71 51.43 34.29 46.43 

อายุเฉลี่ย (ป) 53.69 50.09 50.23 51.97 52.91 51.91 51.89 49.89 51.57 54.66 52.37 48.17 51.61 
ชวงอาย ุ              

21 – 30 ป 5.71 - 8.57 2.86 2.86 - 2.85 - 2.86 2.86 - 8.57 3.10 
31 – 40 ป 8.57 14.29 8.57 5.71 8.57 11.43 11.43 14.29 20.00 - 2.86 20.00 10.48 
41 – 50 ป 14.29 37.14 34.29 40.00 20.00 31.43 31.43 34.29 20.00 25.71 37.14 31.43 29.76 
51 – 60 ป 54.29 40.00 28.57 34.29 45.71 34.29 34.29 45.71 37.14 40.00 48.57 31.43 39.52 
60 ปข้ึนไป 17.14 8.57 20.00 17.14 22.86 22.85 20.00 5.71 20.00 31.43 11.43 8.57 17.14 

ระดับการศึกษา              
อานออกเขียนได 

        (โดยไมไดเรียนหนังสือ) 
- - 2.86 - 2.86 - - - - - - - 0.48 

ประถมศึกษา 20.00 22.86 25.71 42.86 42.86 34.29 25.71 14.29 25.71 17.14 28.57 8.57 25.71 
มัธยมศึกษาตอนตน 2.86 22.86 20.00 11.43 2.86 5.71 14.29 20.00 11.43 11.43 8.57 11.44 11.90 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 25.71 17.14 22.86 14.29 28.57 17.14 42.86 37.14 34.29 31.43 28.57 25.71 27.14 
อนุปริญญา/ปวส. 8.57 2.86 5.71 - 5.71 14.29 5.71 - 8.57 8.57 11.43 17.14 7.38 
ปริญญาตร ี 31.43 34.28 22.86 28.57 17.14 22.86 11.43 28.57 20.00 22.86 20.00 28.57 24.05 
สูงกวาปริญญาตร ี 11.43 - - 2.85 - 5.71 - - - 8.57 2.86 8.57 3.34 
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ตารางท่ี 2-1 (ตอ) 
หนวย: รอยละ 

รายการ 
สำนักงานพัฒนาท่ีดิน 

เฉลี่ยรวม 
เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 เขต 5 เขต 6 เขต 7 เขต 8 เขต 9 เขต 10 เขต 11 เขต 12 

สถานภาพทางสังคม              
ผูใหญบาน 5.71 2.86 - - - 8.57 8.57 8.57 11.43 5.71 - - 4.29 
กรรมการหมูบาน - 2.86 2.86 - 11.43 8.57 2.86 - 2.86 - - 5.71 3.10 
หมอดินอาสา 11.43 - 22.86 - 8.57 2.86 2.86 2.86 5.71 - - - 4.76 
เกษตรกรท่ัวไป 85.57 94.29 80.00 97.14 80.00 85.71 91.43 85.71 80.00 94.29 97.14 91.43 88.81 
เจาของธุรกิจ - - - - - - 2.86 2.86 - - - 2.86 0.71 
พนักงานเอกชน - - - 2.86 - - - - - - 2.86 - 0.48 
ประธานกลุมเกษตรกร - - - - 2.86 - - - - - - - 0.24 

ท่ีมา: จากการสำรวจ (2565) สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1-12 กรมพัฒนาท่ีดิน และ 
        จากการคำนวณ (2565) กลุมเศรษฐกิจท่ีดินทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใชท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน 
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2.2 การถือครองที่ดินของเกษตรกร (ตารางท่ี 2-2 และตารางท่ี 2-3) 
1) สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1 

เกษตรกรมีพื้นที่เขารวมโครงการเฉลี่ย 3.91 ไรตอครัวเรือน หนังสือสำคัญในที ่ดิน 
ของตนเองสวนใหญเปนโฉนดเฉลี่ย 3.69 ไรตอครัวเรือน (รอยละ 94.16) รองลงมา ส.ป.ก.4-01 เฉลี่ย 0.14 
ไรตอครัวเรือน (รอยละ 3.65) และ น.ส.3 เฉลี่ย 0.08 ไรตอครัวเรือน (รอยละ 2.19) ตามลำดับ 

2) สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 2 
เกษตรกรมีพื้นที่เขารวมโครงการเฉลี่ย 4.31 ไรตอครัวเรือน หนังสือสำคัญในที ่ดิน 

ของตนเองสวนใหญเปน ส.ป.ก.4-01 เฉลี่ย 2.54 ไรตอครัวเรือน (รอยละ 58.94) รองลงมาโฉนดเฉลี่ย 1.48 
ไรตอครัวเรือน (รอยละ 34.44) และ น.ส.4 เฉลี่ย 0.29 ไรตอครัวเรือน (รอยละ 6.62) ตามลำดับ 

3) สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 3 
เกษตรกรมีพื้นที่เขารวมโครงการเฉลี่ย 3.86 ไรตอครัวเรือน หนังสือสำคัญในที ่ดิน 

ของตนเองสวนใหญเปนโฉนดเฉลี่ย 2.31 ไรตอครัวเรือน (รอยละ 60.00) รองลงมา ส.ป.ก.4-01 เฉลี่ย 1.04 
ไรตอครัวเรือน (รอยละ 26.67) และ น.ส.3ก. เฉลี่ย 0.51 ไรตอครัวเรือน (รอยละ 13.33) ตามลำดับ 

4) สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 4 
เกษตรกรมีพื้นที่เขารวมโครงการเฉลี่ย 3.44 ไรตอครัวเรือน หนังสือสำคัญในที ่ดิน 

ของตนเองสวนใหญเปนโฉนดเฉลี่ย 2.21 ไรตอครัวเรือน (รอยละ 64.31) รองลงมา ส.ป.ก.4-01 เฉลี่ย 0.80 
ไรตอครัวเรือน (รอยละ 23.24) น.ส.3 เฉลี่ย 0.23 ไรตอครัวเรือน (รอยละ 6.64) เปนตน 

5) สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 5 
เกษตรกรมีพื้นที่เขารวมโครงการเฉลี่ย 3.86 ไรตอครัวเรือน หนังสือสำคัญในที ่ดิน 

ของตนเองสวนใหญเปนโฉนดเฉลี่ย 2.66 ไรตอครัวเรือน (รอยละ 68.89) รองลงมา ส.ป.ก.4-01 เฉลี่ย 1.02 
ไรตอครัวเรือน (รอยละ 26.67) น.ส.3ก. และ น.ส.4 เฉลี่ย 0.09 ไรตอครัวเรือน (รอยละ 2.22) เทากัน 
ตามลำดับ 

6) สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6 
เกษตรกรมีพื้นที่เขารวมโครงการเฉลี่ย 3.33 ไรตอครัวเรือน หนังสือสำคัญในที ่ดิน 

ของตนเองสวนใหญเปนโฉนดเฉลี่ย 2.70 ไรตอครัวเรือน (รอยละ 81.11) รองลงมา ส.ป.ก.4-01 เฉลี่ย 0.26 
ไรตอครัวเรือน (รอยละ 7.73) น.ส.3ก. เฉลี่ย 0.16 ไรตอครัวเรือน (รอยละ 4.72) เปนตน 

7) สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 7 
เกษตรกรมีพื้นที่เขารวมโครงการเฉลี่ย 3.66 ไรตอครัวเรือน หนังสือสำคัญในที ่ดิน 

ของตนเองสวนใหญเปนโฉนดเฉลี่ย 2.60 ไรตอครัวเรือน (รอยละ 71.09) รองลงมา ส.ป.ก.4-01 เฉลี่ย 0.74 
ไรตอครัวเรือน (รอยละ 20.31) และ น.ส.3ก. เฉลี่ย 0.32 ไรตอครัวเรือน (รอยละ 8.60) ตามลำดับ 

8) สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 8 
เกษตรกรมีพื้นที่เขารวมโครงการเฉลี่ย 3.74 ไรตอครัวเรือน หนังสือสำคัญในที ่ดิน 

ของตนเองสวนใหญเปนโฉนดเฉลี่ย 2.78 ไรตอครัวเรือน (รอยละ 74.43) รองลงมา น.ส.3 เฉลี่ย 0.33  
ไรตอครัวเรือน (รอยละ 8.78) น.ส.4 เฉลี่ย 0.28 ไรตอครัวเรือน (รอยละ 7.63) เปนตน 
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9) สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 9 
  เกษตรกรมีพื้นที่เขารวมโครงการเฉลี่ย 4.41 ไรตอครัวเรือน หนังสือสำคัญในที่ดิน 

ของตนเองเปนโฉนดเฉลี่ย 3.84 ไรตอครัวเรือน (รอยละ 87.06) และ ส.ป.ก.4-01 เฉลี่ย 0.57 ไร 
ตอครัวเรือน (รอยละ 12.94) 

10) สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 10 
เกษตรกรมีพื้นที่เขารวมโครงการเฉลี่ย 3.79 ไรตอครัวเรือน หนังสือสำคัญในที่ดิน 

ของตนเองสวนใหญเปนโฉนดเฉลี่ย 2.87 ไรตอครัวเรือน (รอยละ 75.85) รองลงมา ส.ป.ก.4-01 เฉลี่ย 0.51 
ไรตอครัวเรือน (รอยละ 13.58) และ น.ส.3ก. เฉลี่ย 0.41 ไรตอครัวเรือน (รอยละ 10.57) ตามลำดับ 

11) สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 11 
เกษตรกรมีพื้นที่เขารวมโครงการเฉลี่ย 3.30 ไรตอครัวเรือน หนังสือสำคัญในที่ดิน 

ของตนเองเปนโฉนดเฉลี่ย 2.62 ไรตอครัวเรือน (รอยละ 79.22) ส.ป.ก.4-01 และ น.ส.3 เฉลี่ย 0.34 ไร
ตอครัวเรือน (รอยละ 10.39) เทากัน ตามลำดับ 

12) สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 12 
เกษตรกรมีพื้นที่เขารวมโครงการเฉลี่ย 3.37 ไรตอครัวเรือน หนังสือสำคัญในที่ดิน 

ของตนเองเปนโฉนดเฉลี่ย 2.66 ไรตอครัวเรือน (รอยละ 78.81) และ น.ส.3ก. เฉลี่ย 0.71 ไรตอครัวเรือน 
(รอยละ 21.19)  

13) เฉล่ียรวม 
เกษตรกรมีพื้นที ่เขารวมโครงการเฉลี ่ย 3.75 ไรตอครัวเรือน หนังสือสำคัญในที่ดิน 

ของตนเองสวนใหญเปนโฉนดเฉลี่ย 2.70 ไรตอครัวเรือน (รอยละ 72.09) รองลงมา ส.ป.ก.4-01 เฉลี่ย 0.69 ไร
ตอครัวเรือน (รอยละ 18.29) น.ส.3ก. เฉลี่ย 0.20 ไรตอครัวเรือน (รอยละ 5.24) เปนตน 
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ตารางท่ี 2-2 การถือครองท่ีดินของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม สำนกังานพัฒนาท่ีดินเขต 1-6  ป 2565 

รายการ 

สำนักงานพัฒนาท่ีดิน 
เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 เขต 5 เขต 6 

ไรตอ
ครัวเรือน 

รอยละ 
ไรตอ 

ครัวเรือน 
รอยละ 

ไรตอ
ครัวเรือน 

รอยละ 
ไรตอ 

ครัวเรือน 
รอยละ 

ไรตอ 
ครัวเรือน 

รอยละ 
ไรตอ 

ครัวเรือน 
รอยละ 

การถือครองท่ีดิน             
ขนาดพ้ืนท่ี 3.91 - 4.31 - 3.86 - 3.44 - 3.86 -    3.33 - 

หนังสือสำคัญในท่ีดินของตนเอง 
โฉนด 3.69 94.16 1.48 34.44 2.31  60.00 2.21 64.31 2.66 68.89 2.70 81.11 
ส.ป.ก.4-01 0.14 3.65 2.54 58.94 1.04 26.67 0.80 23.24 1.02 26.67 0.26 7.73 
น.ส.3ก. - - - - 0.51 13.33 0.09 2.49 0.09 2.22 0.16 4.72 
น.ส.3 0.08 2.19 - - - - 0.23 6.64 - - 0.07 2.15 
น.ส.4 - - 0.29 6.62 - - 0.11 3.32 0.09 2.22 - - 
น.ค.3 - - - - - - - - - - 0.14 4.29 

ท่ีมา: จากการสำรวจ (2565) สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1-6 กรมพัฒนาท่ีดิน และ 
       จากการคำนวณ (2565) กลุมเศรษฐกิจท่ีดินทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใชท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน 
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ตารางท่ี 2-3 การถือครองท่ีดินของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม สำนกังานพัฒนาท่ีดินเขต 7-12 และเฉล่ียรวม ป 2565 

รายการ 

สำนักงานพัฒนาท่ีดิน 
เฉลี่ยรวม 

เขต 7 เขต 8 เขต 9 เขต 10 เขต 11 เขต 12 
ไรตอ

ครัวเรือน 
รอยละ 

ไรตอ
ครัวเรือน 

รอยละ 
ไรตอ

ครัวเรือน 
รอยละ 

ไรตอ
ครัวเรือน 

รอยละ 
ไรตอ

ครัวเรือน 
รอยละ 

ไรตอ
ครัวเรือน 

รอยละ 
ไรตอ

ครัวเรือน 
รอยละ 

การถือครองท่ีดิน               
ขนาดพ้ืนท่ี 3.66 - 3.74 - 4.41 - 3.79 - 3.30 - 3.37 - 3.75 - 

หนังสือสำคัญในท่ีดินของตนเอง 
โฉนด 2.60 71.09 2.78 74.43 3.84 87.06 2.87 75.85 2.62 79.22 2.66 78.81 2.70 72.09 
ส.ป.ก.4-01 0.74 20.31 0.26 6.87 0.57 12.94 0.51 13.58 0.34 10.39 - - 0.69 18.29 
น.ส.3ก. 0.32 8.60 0.09 2.29 - - 0.41 10.57 - - 0.71 21.19 0.20 5.24 
น.ส.3 - - 0.33 8.78 - - - - 0.34 10.39 - - 0.09 2.35 
น.ส.4 - - 0.28 7.63 - - - - - - - - 0.06 1.71 
น.ค.3 - - - - - - - - - - - - 0.01 0.32 

ท่ีมา: จากการสำรวจ (2565) สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 7-12 กรมพัฒนาท่ีดิน และ 
       จากการคำนวณ (2565) กลุมเศรษฐกิจท่ีดินทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใชท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน 
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2.3 สถานภาพดานการเงินของครัวเรือนเกษตร (ตารางท่ี 2-4 และตารางท่ี 2-5) 
1) สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1 

ครัวเรือนเกษตรมีรายไดเฉลี่ย 281,885.71 บาทตอป แบงเปนรายไดในภาคการเกษตร 
103,628.57 บาท (รอยละ 36.76) และรายไดนอกภาคการเกษตร 178,257.14 บาท (รอยละ 63.24)  
มีรายจายเฉลี่ย 170,742.86 บาทตอป และมีอัตราสวนรายจายตอรายไดรอยละ 60.57 ดานภาวะ
หนี้สิน ครัวเรือนเกษตรมีการกู ยืมเงินรอยละ 40.00 ของครัวเรือนเกษตรทั ้งหมด จำนวนเงินกู เฉลี่ย 
523,928.57 บาทตอครัวเรือน โดยสวนใหญเปนการกูยืมเงินจากแหลงเงินกูในระบบ ไดแก จากธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) รอยละ 64.29 รองลงมาคือกองทุนหมูบานรอยละ 14.29 
สหกรณการเกษตร กลุมออมทรัพย และกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีรอยละ 7.14 เทากัน ตามลำดับ  
และมีการกูยืมเงินจากแหลงเงินกูนอกระบบคือ พอคาและหรือนายทุนรอยละ 7.14 อัตราดอกเบี้ยเงินกู
เฉลี่ยรอยละ 6.74 บาทตอป 

2) สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 2 
ครัวเรือนเกษตรมีรายไดเฉลี่ย 192,365.72 บาทตอป แบงเปนรายไดในภาคการเกษตร 

130,651.43 บาท (รอยละ 67.92) และรายไดนอกภาคการเกษตร 61,714.29 บาท (รอยละ 32.08)  
มีรายจายเฉลี่ย 164,742.86 บาทตอป และมีอัตราสวนรายจายตอรายไดรอยละ 85.64 ดานภาวะหนี้สิน 
ครัวเรือนเกษตรมีการกูยืมเงินรอยละ 25.71 ของครัวเรือนเกษตรทั้งหมด จำนวนเงินกูเฉลี่ย 1,947,777.78 
บาทตอครัวเรือน โดยสวนใหญเปนการกูยืมเงินจากแหลงเงินกูในระบบ ไดแก ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) รอยละ 33.34 รองลงมาคือกองทุนหมูบานรอยละ 33.33 สหกรณการเกษตร  
และกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีรอยละ 11.11 เทากัน ตามลำดับ และมีการกูยืมเงินจากแหลงเงินกูนอกระบบ
คือ พอคาและหรือนายทุนรอยละ 11.11 อัตราดอกเบี้ยเงินกูเฉลี่ยรอยละ 7.10 บาทตอป 

3) สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 3 
ครัวเรือนเกษตรมีรายไดเฉลี่ย 196,628.57 บาทตอป แบงเปนรายไดในภาคการเกษตร 

90,442.86 บาท (รอยละ 46.00) และรายไดนอกภาคการเกษตร 106,185.71 บาท (รอยละ 54.00)  
มีรายจายเฉลี่ย 121,885.71 บาทตอป และมีอัตราสวนรายจายตอรายไดรอยละ 61.99 ดานภาวะหนี้สิน 
ครัวเรือนเกษตรมีการกูยืมเงินรอยละ 51.43 ของครัวเรือนเกษตรทั้งหมด จำนวนเงินกูเฉลี่ย 282,500.00 
บาทตอครัวเรือน โดยสวนใหญเปนการกูยืมเงินจากแหลงเงินกูในระบบ ไดแก ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) รอยละ 83.33 รองลงมาคือกองทุนหมูบานรอยละ 22.23 และสหกรณ
การเกษตรรอยละ 5.56 ตามลำดับ และมีการกูยืมเงินจากแหลงเงินกูนอกระบบคือ ญาติพ่ีนองรอยละ 5.56 
อัตราดอกเบี้ยเงินกูเฉลี่ยรอยละ 7.12 บาทตอป 

4) สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 4 
ครัวเรือนเกษตรมีรายไดเฉลี่ย 199,520.00 บาทตอป แบงเปนรายไดในภาคการเกษตร 

50,400.00 บาท (รอยละ 25.26) และรายไดนอกภาคการเกษตร 149,120.00 บาท (รอยละ 74.74)  
มีรายจายเฉลี่ย 120,857.14 บาทตอป และมีอัตราสวนรายจายตอรายไดรอยละ 60.57 ดานภาวะหนี้สิน 
ครัวเรือนเกษตรมีการกูยืมเงินรอยละ 80.00 ของครัวเรือนเกษตรทั้งหมด จำนวนเงินกูเฉลี่ย 972,285.71  
บาทตอครัวเรือน โดยเปนการกูยืมเงินจากแหลงเงินกูในระบบทั้งหมด สวนใหญกูยืมจากธนาคารเพ่ือ
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การเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) รอยละ 67.86 รองลงมาคือกองทุนหมูบานรอยละ 53.57  
และกลุมออมทรัพยรอยละ 14.29 ตามลำดับ อัตราดอกเบี้ยเงินกูเฉลี่ยรอยละ 6.41 บาทตอป 

5) สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 5 
ครัวเรือนเกษตรมีรายไดเฉลี่ย 205,988.57 บาทตอป แบงเปนรายไดในภาคการเกษตร 

110,177.14 บาท (รอยละ 53.49) และรายไดนอกภาคการเกษตร 95,811.43 บาท (รอยละ 46.51)  
มีรายจายเฉลี่ย 154,457.14 บาทตอป และมีอัตราสวนรายจายตอรายไดรอยละ 74.98 ดานภาวะหนี้สิน 
ครัวเรือนเกษตรมีการกูยืมเงินรอยละ 62.86 ของครัวเรือนเกษตรทั้งหมด จำนวนเงินกูเฉลี่ย 343,636.36  
บาทตอครัวเรือน โดยเปนการกู ยืมเงินจากแหลงเงินกูในระบบทั้งหมด สวนใหญกูยืมจากธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) รอยละ 86.36 รองลงมาคือกองทุนหมู บานรอยละ 22.73 
ตามลำดับ อัตราดอกเบี้ยเงินกูเฉลี่ยรอยละ 6.48 บาทตอป 

6) สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6 
ครัวเรือนเกษตรมีรายไดเฉลี่ย 149,662.86 บาทตอป แบงเปนรายไดในภาคการเกษตร 

75,028.57 บาท (รอยละ 50.13) และรายไดนอกภาคการเกษตร 74,634.29 บาท (รอยละ 49.87)  
มีรายจายเฉลี่ย 109,028.57 บาทตอป และมีอัตราสวนรายจายตอรายไดรอยละ 72.85 ดานภาวะหนี้สิน 
ครัวเรือนเกษตรมีการกูยืมเงินรอยละ 65.71 ของครัวเรือนเกษตรท้ังหมด จำนวนเงินกูเฉลี่ย 253,782.61 
บาทตอครัวเรือน โดยสวนใหญเปนการกูยืมเงินจากแหลงเงินกูในระบบ ไดแก ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) รอยละ 60.87 รองลงมาคือกองทุนหมูบานรอยละ 21.74 และสหกรณ
การเกษตรรอยละ 8.70 ตามลำดับ และมีการกูยืมเงินจากแหลงเงินกูนอกระบบคือ ญาติพี่นอง พอคาและ
หรือนายทุนรอยละ 4.35 เทากัน ตามลำดับ อัตราดอกเบี้ยเงินกูเฉลี่ยรอยละ 6.58 บาทตอป 

7) สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 7 
ครัวเรือนเกษตรมีรายไดเฉลี่ย 139,491.43 บาทตอป แบงเปนรายไดในภาคการเกษตร 

78,228.57 บาท (รอยละ 56.08) และรายไดนอกภาคการเกษตร 61,262.86 บาท (รอยละ 43.92)  
มีรายจายเฉลี่ย 103,131.43 บาทตอป และมีอัตราสวนรายจายตอรายไดรอยละ 73.93 ดานภาวะหนี้สิน 
ครัวเรือนเกษตรมีการกูยืมเงินรอยละ 82.86 ของครัวเรือนเกษตรทั้งหมด จำนวนเงินกูเฉลี่ย 385,862.07 
บาทตอครัวเรือน โดยเปนการกู ยืมเงินจากแหลงเงินกูในระบบทั้งหมด สวนใหญกูยืมจากธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) รอยละ 72.41 รองลงมาคือกองทุนหมู บานรอยละ 34.48  
และสหกรณการเกษตรรอยละ 6.90 ตามลำดับ อัตราดอกเบี้ยเงินกูเฉลี่ยรอยละ 6.16 บาทตอป 

8) สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 8 
ครัวเรือนเกษตรมีรายไดเฉลี่ย 167,342.85 บาทตอป แบงเปนรายไดในภาคการเกษตร 

122,685.71 บาท (รอยละ 73.31) และรายไดนอกภาคการเกษตร 44,657.14 บาท (รอยละ 26.69)  
มีรายจายเฉลี่ย 130,800.00 บาทตอป และมีอัตราสวนรายจายตอรายไดรอยละ 78.16 ดานภาวะหนี้สิน 
ครัวเรือนเกษตรมีการกูยืมเงินรอยละ 77.14 ของครัวเรือนเกษตรทั้งหมด จำนวนเงินกูเฉลี่ย 602,222.22 
บาทตอครัวเรือน โดยสวนใหญเปนการกูยืมเงินจากแหลงเงินกูในระบบ ไดแก ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) รอยละ 77.78 รองลงมาคือสหกรณการเกษตรรอยละ 14.81  
และกองทุนหมูบานรอยละ 11.11 ตามลำดับ และมีการกูยืมเงินจากแหลงเงินกูนอกระบบคือ ญาติพี่นอง 
รอยละ 3.70 อัตราดอกเบี้ยเงินกูเฉลี่ยรอยละ 6.76 บาทตอป 
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9) สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 9 
ครัวเรือนเกษตรมีรายไดเฉลี่ย 181,114.28 บาทตอป แบงเปนรายไดในภาคการเกษตร 

134,828.57 บาท (รอยละ 74.44) และรายไดนอกภาคการเกษตร 46,285.71 บาท (รอยละ 25.56)  
มีรายจายเฉลี่ย 121,097.14 บาทตอป และมีอัตราสวนรายจายตอรายไดรอยละ 66.86 ดานภาวะ
หนี้สิน ครัวเรือนเกษตรมีการกูยืมเงินรอยละ 74.29 ของครัวเรือนเกษตรทั้งหมด จำนวนเงินกูเฉลี่ย 
408,076.92 บาทตอครัวเรือน โดยเปนการกูยืมเงินจากแหลงเงินกูในระบบทั้งหมด สวนใหญกูยืมจาก
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) รอยละ 84.62 รองลงมาคือสหกรณการเกษตร 
กองทุนหมูบาน รอยละ 7.69 เทากัน และธนาคารพาณิชยรอยละ 3.85 ตามลำดับ อัตราดอกเบี้ยเงินกู
เฉลี่ยรอยละ 7.91 บาทตอป 

10) สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 10 
ครัวเรือนเกษตรมีรายไดเฉลี่ย 240,531.43 บาทตอป แบงเปนรายไดในภาคการเกษตร 

124,771.43 บาท (รอยละ 51.87) และรายไดนอกภาคการเกษตร 115,760.00 บาท (รอยละ 48.13)  
มีรายจายเฉลี่ย 152,845.71 บาทตอป และมีอัตราสวนรายจายตอรายไดรอยละ 63.55 ดานภาวะหนี้สิน 
ครัวเรือนเกษตรมีการกูยืมเงินรอยละ 65.71 ของครัวเรือนเกษตรท้ังหมด จำนวนเงินกูเฉลี่ย 564,804.35 
บาทตอครัวเรือน โดยสวนใหญเปนการกูยืมเงินจากแหลงเงินกูในระบบ ไดแก ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) รอยละ 69.57 รองลงมาคือธนาคารพาณิชยรอยละ 21.74 และกองทุน
หมูบานรอยละ 8.70 ตามลำดับ และมีการกูยืมเงินจากแหลงเงินกูนอกระบบคือ ญาติพี่นอง รอยละ 4.35 
อัตราดอกเบี้ยเงินกูเฉลี่ยรอยละ 6.74 บาทตอป 

11) สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 11 
ครัวเรือนเกษตรมีรายไดเฉลี่ย 264,525.71 บาทตอป แบงเปนรายไดในภาคการเกษตร 

209,257.14 บาท (รอยละ 79.11) และรายไดนอกภาคการเกษตร 55,268.57 บาท (รอยละ 20.89)  
มีรายจายเฉลี่ย 174,685.71 บาทตอป และมีอัตราสวนรายจายตอรายไดรอยละ 66.04 ดานภาวะหนี้สิน 
ครัวเรือนเกษตรมีการกูยืมเงินรอยละ 71.70 ของครัวเรือนเกษตรทั้งหมด จำนวนเงินกูเฉลี่ย 913,280.00 
บาทตอครัวเรือน โดยเปนการกูยืมเงินจากแหลงเงินกูในระบบทั้งหมด สวนใหญกูยืมจากธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) รอยละ 80.00 รองลงมาคือธนาคารพาณิชยรอยละ 12.00 
และสหกรณการเกษตรรอยละ 8.00 ตามลำดับ อัตราดอกเบี้ยเงินกูเฉลี่ยรอยละ 6.07 บาทตอป 

12) สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 12 
ครัวเรือนเกษตรมีรายไดเฉลี่ย 229,234.28 บาทตอป แบงเปนรายไดในภาคการเกษตร 

161,085.71 บาท (รอยละ 70.27) และรายไดนอกภาคการเกษตร 68,148.57 บาท (รอยละ 29.73)  
มีรายจายเฉลี่ย 159,257.14 บาทตอป และมีอัตราสวนรายจายตอรายไดรอยละ 69.47 ดานภาวะหนี้สิน 
ครัวเรือนเกษตรมีการกูยืมเงินรอยละ 48.57 ของครัวเรือนเกษตรทั้งหมด จำนวนเงินกูเฉลี่ย 422,352.94  
บาทตอครัวเรือน โดยเปนการกู ยืมเงินจากแหลงเงินกูในระบบทั้งหมด สวนใหญกูยืมจากธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) รอยละ 47.06 รองลงมาคือธนาคารพาณิชยรอยละ 41.18 และ
สหกรณการเกษตรรอยละ 17.65 ตามลำดับ อัตราดอกเบี้ยเงินกูเฉลี่ยรอยละ 6.71 บาทตอป 
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13) เฉล่ียรวม 
  ครัวเรือนเกษตรมีรายไดเฉลี่ย 204,024.28 บาทตอป แบงเปนรายไดในภาคการเกษตร 

115,932.14 บาท (รอยละ 56.82) และรายไดนอกภาคการเกษตร 88,092.14 บาท (รอยละ 43.18)  
มีรายจายเฉลี่ย 140,294.29 บาทตอป และมีอัตราสวนรายจายตอรายไดรอยละ 68.76 ดานภาวะหนี้สิน 
ครัวเรือนเกษตรมีการกูยืมเงินรอยละ 62.14 ของครัวเรือนเกษตรทั้งหมด จำนวนเงินกูเฉลี่ย 580,971.26  
บาทตอครัวเรือน โดยสวนใหญเปนการกูยืมเงินจากแหลงเงินกูในระบบ ไดแก ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) รอยละ 71.65 รองลงมาคือกองทุนหมูบานรอยละ 19.92 และสหกรณ
การเกษตรรอยละ 8.43 ตามลำดับ และมีการกูยืมเงินจากแหลงเงินกูนอกระบบคือ ญาติพ่ีนองรอยละ 1.53 
พอคาและหรือนายทุนรอยละ 1.15 ตามลำดับ อัตราดอกเบี้ยเงินกูเฉลี่ยรอยละ 6.69 บาทตอป  
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ตารางท่ี 2-4 สถานภาพดานการเงินของครัวเรือนเกษตรท่ีเขารวมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1-6 ป 2565 

รายการ 

สำนักงานพัฒนาท่ีดิน 

เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 เขต 5 เขต 6 
บาท รอยละ บาท รอยละ บาท รอยละ บาท รอยละ บาท รอยละ บาท รอยละ 

รายไดของครัวเรือนเกษตร             

 รายไดเฉล่ียตอป 281,885.71 - 192,365.72 - 196,628.57 - 199,520.00 - 205,988.57 - 149,662.86 - 

ในภาคการเกษตร 103,628.57 36.76 130,651.43 67.92 90,442.86 46.00 50,400.00 25.26 110,177.14 53.49 75,028.57 50.13 
นอกภาคการเกษตร 178,257.14 63.24 61,714.29 32.08 106,185.71 54.00 149,120.00 74.74 95,811.43 46.51 74,634.29 49.87 

รายจายของครัวเรือนเกษตร             

 รายจายเฉล่ียตอป 170,742.86 - 164,742.86 - 121,885.71 - 120,857.14 - 154,457.14 - 109,028.57 - 

อัตราสวนของรายจายตอรายได - 60.57 - 85.64 - 61.99 - 60.57 - 74.98 - 72.85 
ภาวะหนี้สินและแหลงเงินกูของครัวเรือนเกษตร             

 ครัวเรือนที่ไมมีการกูยืมเงิน - 60.00 - 74.29 - 48.57 - 20.00 - 37.14 - 34.29 

 ครัวเรือนทีม่ีการกูยืมเงิน - 40.00 - 25.71 - 51.43 - 80.00 - 62.86 - 65.71 

 จำนวนเงินกูเฉล่ียตอครัวเรอืน 523,928.57 - 1,947,777.78 - 282,500.00 - 972,285.71 - 343,636.36 - 253,782.61 - 

 แหลงเงินกูของครัวเรือนเกษตร             

แหลงเงินกูในระบบ             
ธ.ก.ส. - 64.29 - 33.34 - 83.33 - 67.86 - 86.36 - 60.87 

สหกรณการเกษตร - 7.14 - 11.11 - 5.56 - 10.71 - - - 8.70 

กองทุนหมูบาน - 14.29 - 33.33 - 22.23 - 53.57 - 22.73 - 21.74 

กลุมออมทรัพย - 7.14 - - - - - 14.29 - - - - 

ธนาคารพาณิชย - - - - - - - - - - - 4.35 

กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี - 7.14 - 11.11 - - - - - - - - 

แหลงเงินกูนอกระบบ             

ญาติพ่ีนอง - - - - - 5.56 - - - - - 4.35 

พอคา/นายทุน - 7.14 - 11.11 - - - - - - - 4.35 

 อัตราดอกเบ้ียเงินกู              

เฉล่ีย - 6.74 - 7.10 - 7.12 - 6.41 - 6.48 - 6.58 

ที่มา: จากการสำรวจ (2565) สำนักงานพัฒนาที่ดนิเขต 1-6 กรมพัฒนาที่ดิน และ 

       จากการคำนวณ (2565) กลุมเศรษฐกจิที่ดนิทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดนิ 
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ตารางท่ี 2-5 สถานภาพดานการเงินของครัวเรือนเกษตรท่ีเขารวมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 7-12 และเฉล่ียรวม  ป 2565 

รายการ 
สำนักงานพัฒนาท่ีดิน 

เฉลี่ยรวม 
เขต 7 เขต 8 เขต 9 เขต 10 เขต 11 เขต 12 

บาท รอยละ บาท รอยละ บาท รอยละ บาท รอยละ บาท รอยละ บาท รอยละ บาท รอยละ 
รายไดของครัวเรือนเกษตร               

 รายไดเฉล่ียตอป 139,491.43 - 167,342.85 - 181,114.28 - 240,531.43 - 264,525.71 - 229,234.28 - 204,024.28 - 

ในภาคการเกษตร 78,228.57 56.08 122,685.71 73.31 134,828.57 74.44 124,771.43 51.87 209,257.14 79.11 161,085.71 70.27 115,932.14 56.82 
นอกภาคการเกษตร 61,262.86 43.92 44,657.14 26.69 46,285.71 25.56 115,760.00 48.13 55,268.57 20.89 68,148.57 29.73 88,092.14 43.18 

รายจายของครัวเรือนเกษตร               
 รายจายเฉล่ียตอป 103,131.43 - 130,800.00 - 121,097.14 - 152,845.71 - 174,685.71 - 159,257.14 - 140,294.29 - 

อัตราสวนของรายจายตอรายได - 73.93 - 78.16 - 66.86 - 63.55 - 66.04 - 69.47 - 68.76 
ภาวะหนี้สินและแหลงเงินกูของครัวเรือนเกษตร               

 ครัวเรือนที่ไมมีการกูยืมเงิน - 17.14 - 22.86 - 25.71 - 34.29 - 28.30 - 51.43 - 37.86 
 ครัวเรือนทีม่ีการกูยืมเงิน - 82.86 - 77.14 - 74.29 - 65.71 - 71.70 - 48.57 - 62.14 
 จำนวนเงินกูเฉล่ียตอครัวเรอืน 385,862.07 - 602,222.22 - 408,076.92 - 564,804.35 - 913,280.00 - 422,352.94 - 580,971.26 - 
 แหลงเงินกูของครัวเรือนเกษตร               

แหลงเงินกูในระบบ               
ธ.ก.ส. - 72.41 - 77.78 - 84.62 - 69.57 - 80.00 - 47.06 - 71.65 
สหกรณการเกษตร - 6.90 - 14.81 - 7.69 - 4.35 - 8.00 - 17.65 - 8.43 
กองทุนหมูบาน - 34.48 - 11.11 - 7.69 - 8.70 - - - 5.88 - 19.92 
กลุมออมทรัพย - - - - - - - - - - - 5.88 - 2.30 
ธนาคารพาณิชย - 3.45 - 3.70 - 3.85 - 21.74 - 12.00 - 41.18 - 7.28 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี - - - - - - - - - 4.00 - - - 1.15 

แหลงเงินกูนอกระบบ     -          
ญาติพ่ีนอง - - - 3.70 - - - 4.35 - - - - - 1.53 
พอคา/นายทุน - - - - - - - - - - - - - 1.15 

 อัตราดอกเบีย้เงินกู               
เฉล่ีย - 6.16 - 6.76 - 7.91 - 6.74 - 6.07 - 6.71 - 6.69 

ที่มา: จากการสำรวจ (2565) สำนักงานพัฒนาที่ดนิเขต 7-12 กรมพัฒนาทีด่ิน และ 
       จากการคำนวณ (2565) กลุมเศรษฐกจิที่ดนิทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดนิ 
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2.4 สถานภาพดานแรงงานของครัวเรือนเกษตร (ตารางท่ี 2-6 และตารางท่ี 2-7) 
1) สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1 

กอนเขารวมโครงการครัวเรือนเกษตรมีสมาชิกเฉลี่ย 2.89 คนตอครัวเรือน เปนแรงงาน
ภาคการเกษตรเฉลี่ย 2.00 คนตอครัวเรือน (รอยละ 69.20 ของสมาชิกในครัวเรือนเกษตร) หลังเขารวม
โครงการมีสมาชิกเฉลี่ย 3.14 คนตอครัวเรือน แรงงานภาคการเกษตรเฉลี่ย 2.26 คนตอครัวเรือน  
(รอยละ 71.97 ของสมาชิกในครัวเรือนเกษตร) อัตราการเปลี่ยนแปลงหลังเขารวมโครงการครัวเรือนเกษตร
มีสมาชิกในครัวเรือนเพิ่มขึ้นจากการยายกลับภูมิลำเนารอยละ 8.65 และแรงงานภาคการเกษตรเพิ่มข้ึน
รอยละ 13.00 โดยมีแรงงานคืนถิ่นในครัวเรือนเฉลี่ย 1.29 คนตอครัวเรือน (รอยละ 11.39 ของแรงงาน
ภาคการเกษตรหลังเขารวมโครงการ) 

2) สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 2 
กอนเขารวมโครงการครัวเรือนเกษตรมีสมาชิกเฉลี่ย 3.43 คนตอครัวเรือน เปนแรงงาน

ภาคการเกษตรเฉลี่ย 2.20 คนตอครัวเรือน (รอยละ 64.14 ของสมาชิกในครัวเรือนเกษตร) หลังเขารวม
โครงการมีสมาชิกเฉลี่ย 3.49 คนตอครัวเรือน แรงงานภาคการเกษตรเฉลี่ย 2.26 คนตอครัวเรือน  
(รอยละ 64.76 ของสมาชิกในครัวเรือนเกษตร) อัตราการเปลี่ยนแปลงหลังเขารวมโครงการครัวเรือน
เกษตรมีสมาชิกในครัวเรือนเพิ่มขึ้นจากการยายกลับภูมิลำเนารอยละ 1.75 และแรงงานภาคการเกษตร
เพิ่มขึ้นรอยละ 2.73 โดยมีแรงงานคืนถิ่นในครัวเรือนเฉลี่ย 2.00 คนตอครัวเรือน (รอยละ 2.53 ของแรงงาน
ภาคการเกษตรหลังเขารวมโครงการ) 

3) สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 3 
กอนเขารวมโครงการครัวเรือนเกษตรมีสมาชิกเฉลี่ย 3.80 คนตอครัวเรือน เปนแรงงาน

ภาคการเกษตรเฉลี่ย 1.94 คนตอครัวเรือน (รอยละ 51.05 ของสมาชิกในครัวเรือนเกษตร) หลังเขารวม
โครงการมีสมาชิกเฉลี่ย 3.86 คนตอครัวเรือน แรงงานภาคการเกษตรเฉลี่ย 2.00 คนตอครัวเรือน  
(รอยละ 51.81 ของสมาชิกในครัวเรือนเกษตร) อัตราการเปลี่ยนแปลงหลังเขารวมโครงการครัวเรือน
เกษตรมีสมาชิกในครัวเรือนเพิ่มขึ้นจากการยายกลับภูมิลำเนารอยละ 1.58 และแรงงานภาคการเกษตร
เพ่ิมข้ึนรอยละ 3.09 โดยไมมีแรงงานคืนถ่ินในครัวเรือน 

4) สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 4 
กอนเขารวมโครงการครัวเรือนเกษตรมีสมาชิกเฉลี่ย 4.26 คนตอครัวเรือน เปนแรงงาน 

ภาคการเกษตรเฉลี่ย 1.91 คนตอครัวเรือน (รอยละ 44.84 ของสมาชิกในครัวเรือนเกษตร) หลังเขารวม
โครงการ มีสมาชิกเฉลี่ย 4.37 คนตอครัวเรือน แรงงานภาคการเกษตรเฉลี่ย 2.03 คนตอครัวเรือน  
(รอยละ 46.45 ของสมาชิกในครัวเรือนเกษตร) อัตราการเปลี่ยนแปลงหลังเขารวมโครงการครัวเรือน
เกษตรมีสมาชิกในครัวเรือนเพิ่มขึ้นจากการยายกลับภูมิลำเนารอยละ 2.58 และแรงงานภาคการเกษตร
เพิ่มขึ้นรอยละ 6.28 โดยมีแรงงานคืนถิ่นในครัวเรือนเฉลี่ย 2.00 คนตอครัวเรือน (รอยละ 5.63 ของแรงงาน
ภาคการเกษตรหลังเขารวมโครงการ) 

5) สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 5 
กอนเขารวมโครงการครัวเรือนเกษตรมีสมาชิกเฉลี่ย 3.86 คนตอครัวเรือน เปนแรงงาน 

ภาคการเกษตรเฉลี่ย 2.34 คนตอครัวเรือน (รอยละ 60.62 ของสมาชิกในครัวเรือนเกษตร) หลังเขารวม
โครงการมีสมาชิกเฉลี่ย 3.97 คนตอครัวเรือน แรงงานภาคการเกษตรเฉลี่ย 2.54 คนตอครัวเรือน  
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(รอยละ 63.98 ของสมาชิกในครัวเรือนเกษตร) อัตราการเปลี่ยนแปลงหลังเขารวมโครงการครัวเรือน
เกษตรมีสมาชิกในครัวเรือนเพิ่มขึ้นจากการยายกลับภูมิลำเนารอยละ 2.85 และแรงงานภาคการเกษตร
เพิ่มขึ้นรอยละ 8.55 โดยมีแรงงานคืนถิ่นในครัวเรือนเฉลี่ย 1.00 คนตอครัวเรือน (รอยละ 5.62 ของแรงงาน
ภาคการเกษตรหลังเขารวมโครงการ) 

6) สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6 
กอนเขารวมโครงการครัวเรือนเกษตรมีสมาชิกเฉลี่ย 3.46 คนตอครัวเรือน เปนแรงงาน 

ภาคการเกษตรเฉลี่ย 2.06 คนตอครัวเรือน (รอยละ 59.54 ของสมาชิกในครัวเรือนเกษตร) หลังเขารวม
โครงการมีสมาชิกเฉลี่ย 3.49 คนตอครัวเรือน แรงงานภาคการเกษตรเฉลี่ย 2.11 คนตอครัวเรือน  
(รอยละ 60.46 ของสมาชิกในครัวเรือนเกษตร) อัตราการเปลี่ยนแปลงหลังเขารวมโครงการครัวเรือน
เกษตรมีสมาชิกในครัวเรือนเพิ่มขึ้นจากการยายกลับภูมิลำเนารอยละ 0.87 และแรงงานภาคการเกษตร
เพิ่มขึ้นรอยละ 2.43 โดยมีแรงงานคืนถิ่นในครัวเรือนเฉลี่ย 1.00 คนตอครัวเรือน (รอยละ 1.35 ของแรงงาน
ภาคการเกษตรหลังเขารวมโครงการ) 

7) สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 7 
กอนเขารวมโครงการครัวเรือนเกษตรมีสมาชิกเฉลี่ย 3.09 คนตอครัวเรือน เปนแรงงาน 

ภาคการเกษตรเฉลี่ย 2.31 คนตอครัวเรือน (รอยละ 74.76 ของสมาชิกในครัวเรือนเกษตร) หลังเขารวม
โครงการมีสมาชิกเฉลี่ย 3.11 คนตอครัวเรือน แรงงานภาคการเกษตรเฉลี่ย 2.34 คนตอครัวเรือน  
(รอยละ 75.24 ของสมาชิกในครัวเรือนเกษตร) อัตราการเปลี่ยนแปลงหลังเขารวมโครงการครัวเรือน
เกษตรมีสมาชิกในครัวเรือนเพิ่มขึ้นจากการยายกลับภูมิลำเนารอยละ 0.65 และแรงงานภาคการเกษตร
เพิ่มขึ้นรอยละ 1.30 โดยมีแรงงานคืนถิ่นในครัวเรือนเฉลี่ย 1.00 คนตอครัวเรือน (รอยละ 1.22 ของแรงงาน
ภาคการเกษตรหลังเขารวมโครงการ) 

8) สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 8 
กอนและหลังเขารวมโครงการครัวเรือนเกษตรมีสมาชิกเฉลี่ย 3.34 คนตอครัวเรือน 

เปนแรงงานภาคการเกษตรเฉลี่ย 2.26 คนตอครัวเรือน (รอยละ 67.66 ของสมาชิกในครัวเรือนเกษตร) 
เทากัน ซึ่งหลังเขารวมโครงการไมมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนสมาชิกและแรงงานภาคการเกษตรและไมมี
แรงงานคืนถ่ินในครัวเรือน 

9) สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 9 
กอนเขารวมโครงการครัวเรือนเกษตรมีสมาชิกเฉลี่ย 3.49 คนตอครัวเรือน เปนแรงงาน 

ภาคการเกษตรเฉลี่ย 2.11 คนตอครัวเรือน (รอยละ 60.46 ของสมาชิกในครัวเรือนเกษตร) หลังเขารวม
โครงการมีสมาชิกเฉลี่ย 3.49 คนตอครัวเรือน แรงงานภาคการเกษตรเฉลี่ย 2.17 คนตอครัวเรือน  
(รอยละ 62.18 ของสมาชิกในครัวเรือนเกษตร) อัตราการเปลี่ยนแปลงหลังเขารวมโครงการครัวเรือน
เกษตรไมมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนสมาชิกในครัวเรือน แตแรงงานภาคการเกษตรเพิ่มขึ้นรอยละ 2.84 
โดยไมมีแรงงานคืนถ่ินในครัวเรือน 

10) สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 10 
กอนเขารวมโครงการครัวเรือนเกษตรมีสมาชิกเฉลี่ย 3.89 คนตอครัวเรือน เปนแรงงาน 

ภาคการเกษตรเฉลี่ย 2.03 คนตอครัวเรือน (รอยละ 52.19 ของสมาชิกในครัวเรือนเกษตร) หลังเขารวม
โครงการมีสมาชิกเฉลี่ย 4.00 คนตอครัวเรือน แรงงานภาคการเกษตรเฉลี่ย 2.20 คนตอครัวเรือน  
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(รอยละ 55.00 ของสมาชิกในครัวเรือนเกษตร) อัตราการเปลี่ยนแปลงหลังเขารวมโครงการครัวเรือน
เกษตรมีสมาชิกในครัวเรือนเพิ่มขึ้นจากการยายกลับภูมิลำเนารอยละ 2.83 และแรงงานภาคการเกษตร
เพิ่มขึ้นรอยละ 8.45 โดยมีแรงงานคืนถิ่นในครัวเรือนเฉลี่ย 1.33 คนตอครัวเรือน (รอยละ 5.19 ของแรงงาน
ภาคการเกษตรหลังเขารวมโครงการ) 

11) สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 11 
กอนเขารวมโครงการครัวเรือนเกษตรมีสมาชิกเฉลี่ย 4.03 คนตอครัวเรือน เปนแรงงาน

ภาคการเกษตรเฉลี่ย 2.11 คนตอครัวเรือน (รอยละ 52.36 ของสมาชิกในครัวเรือนเกษตร) หลังเขารวม
โครงการมีสมาชิกเฉลี่ย 4.06 คนตอครัวเรือน แรงงานภาคการเกษตรเฉลี่ย 2.11 คนตอครัวเรือน  
(รอยละ 51.97 ของสมาชิกในครัวเรือนเกษตร) อัตราการเปลี่ยนแปลงหลังเขารวมโครงการครัวเรือนเกษตร 
มีสมาชิกในครัวเรือนเพิ่มขึ้นจากการยายกลับภูมิลำเนารอยละ 0.74 โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงแรงงาน
ภาคการเกษตรและแรงงานคืนถ่ินในครัวเรือน 

12) สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 12 
กอนเขารวมโครงการครัวเรือนเกษตรมีสมาชิกเฉลี่ย 4.26 คนตอครัวเรือน เปนแรงงาน

ภาคการเกษตรเฉลี่ย 2.14 คนตอครัวเรือน (รอยละ 50.23 ของสมาชิกในครัวเรือนเกษตร) หลังเขารวม
โครงการมีสมาชิกเฉลี่ย 4.49 คนตอครัวเรือน แรงงานภาคการเกษตรเฉลี่ย 2.60 คนตอครัวเรือน  
(รอยละ 57.91 ของสมาชิกในครัวเรือนเกษตร) อัตราการเปลี่ยนแปลงหลังเขารวมโครงการครัวเรือนเกษตร 
มีสมาชิกในครัวเรือนเพิ่มขึ้นจากการยายกลับภูมิลำเนารอยละ 5.40 และแรงงานภาคการเกษตรเพิ่มข้ึน 
รอยละ 21.50 โดยมีแรงงานคืนถิ่นในครัวเรือนเฉลี่ย 1.60 คนตอครัวเรือน (รอยละ 8.79 ของแรงงาน 
ภาคการเกษตรหลังเขารวมโครงการ) 

13) เฉล่ียรวม 
กอนเขารวมโครงการครัวเรือนเกษตรมีสมาชิกเฉลี่ย 3.65 คนตอครัวเรือน เปนแรงงาน

ภาคการเกษตรเฉลี่ย 2.12 คนตอครัวเรือน (รอยละ 58.08 ของสมาชิกในครัวเรือนเกษตร) หลังเขารวม
โครงการมีสมาชิกเฉลี่ย 3.73 คนตอครัวเรือน แรงงานภาคการเกษตรเฉลี่ย 2.24 คนตอครัวเรือน 
(รอยละ 60.05 ของสมาชิกในครัวเรือนเกษตร) อัตราการเปลี่ยนแปลงหลังเขารวมโครงการครัวเรือนเกษตร 
มีสมาชิกในครัวเรือนเพิ่มขึ้นจากการยายกลับภูมิลำเนารอยละ 2.19 และแรงงานภาคการเกษตรเพิ่มข้ึน 
รอยละ 5.66 โดยมีแรงงานคืนถิ่นในครัวเรือนเฉลี่ย 1.36 คนตอครัวเรือน (รอยละ 3.61 ของแรงงานภาค
การเกษตรหลังเขารวมโครงการ) 
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ตารางท่ี 2-6 สถานภาพดานแรงงานของครัวเรือนเกษตรท่ีเขารวมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1-6 ป 2565 
หนวย: คน/ครัวเรือน 

รายการ 
สำนักงานพัฒนาท่ีดิน 

เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 เขต 5 เขต 6 
จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ 

สมาชิกและแรงงานภาคการเกษตรในครัวเรือนเกษตร 
กอนเขารวมโครงการ             

สมาชิกในครัวเรือน  2.89 - 3.43 - 3.80 - 4.26 - 3.86 - 3.46 - 
แรงงานภาคการเกษตร  2.00 69.20 2.20 64.14 1.94 51.05 1.91 44.84 2.34 60.62 2.06 59.54 

หลังเขารวมโครงการ             
สมาชิกในครัวเรือน  3.14 - 3.49 - 3.86 - 4.37 - 3.97 - 3.49 - 
แรงงานภาคการเกษตร  2.26 71.97 2.26 64.76 2.00 51.81 2.03 46.45 2.54 63.98 2.11 60.46 

การเปล่ียนแปลงของสมาชิกและแรงงานภาคการเกษตรหลังเขารวมโครงการ 
อัตราการเปล่ียนแปลงสมาชิกในครัวเรือน  - 8.65 - 1.75 - 1.58 - 2.58 - 2.85 - 0.87 
อัตราการเปล่ียนแปลงแรงงานเกษตร - 13.00 - 2.73 - 3.09 - 6.28 - 8.55 - 2.43 

แรงงานคืนถ่ินภาคการเกษตรหลังเขารวมโครงการ 
 แรงงานคืนถิ่นในครัวเรือน 1.29 11.39 2.00 2.53 - - 2.00 5.63 1.00 5.62 1.00 1.35 

ท่ีมา: จากการสำรวจ (2565) สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1-6 กรมพัฒนาท่ีดิน และ 
       จากการคำนวณ (2565) กลุมเศรษฐกิจท่ีดินทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใชท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน 

0 
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ตารางท่ี 2-7 สถานภาพดานแรงงานของครัวเรือนเกษตรท่ีเขารวมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 7-12 และเฉล่ียรวม  ป 2565 
หนวย: คน/ครัวเรือน 

รายการ 
สำนักงานพัฒนาท่ีดิน 

เฉล่ียรวม 
เขต 7 เขต 8 เขต 9 เขต 10 เขต 11 เขต 12 

จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ 
สมาชิกและแรงงานภาคการเกษตรในครัวเรือนเกษตร             

กอนเขารวมโครงการ               
สมาชิกในครัวเรือน  3.09 - 3.34 - 3.49 - 3.89 - 4.03 - 4.26 - 3.65 - 
แรงงานภาคการเกษตร  2.31 74.76 2.26 67.66 2.11 60.46 2.03 52.19 2.11 52.36 2.14 50.23 2.12 58.08 

หลังเขารวมโครงการ               
สมาชิกในครัวเรือน  3.11 - 3.34 - 3.49 - 4.00 - 4.06 - 4.49 - 3.73 - 
แรงงานภาคการเกษตร  2.34 75.24 2.26 67.66 2.17 62.18 2.20 55.00 2.11 51.97 2.60 57.91 2.24 60.05 

การเปล่ียนแปลงของสมาชิกและแรงงานภาคการเกษตรหลังเขารวมโครงการ        
     อัตราการเปล่ียนแปลงสมาชิกในครัวเรือน - 0.65 - - - - - 2.83 - 0.74 - 5.40 - 2.19 
     อัตราการเปล่ียนแปลงแรงงานเกษตร - 1.30 - - - 2.84 - 8.45 - - - 21.50 - 5.66 
แรงงานคืนถ่ินภาคการเกษตรหลังเขารวมโครงการ         

แรงงานคืนถิ่นในครัวเรือน 1.00 1.22 - - - - 1.33 5.19 - - 1.60 8.79 1.36 3.61 
ท่ีมา: จากการสำรวจ (2565) สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 7-12 และ 

 จากการคำนวณ (2565) กลุมเศรษฐกิจท่ีดินทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใชท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน 
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2.5 การรับรูขอมลูขาวสารของโครงการ (ตารางท่ี 2-8) 
1) สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1 

เกษตรกรรูจักหรือเคยไดยินขอมูลขาวสารของโครงการรอยละ 97.14 ของเกษตรกร
ทั้งหมด โดยไดรับขอมูลขาวสารของโครงการจากผูนำทองถิ่นรอยละ 41.18 เจาหนาที่กรมพัฒนาที่ดิน 
และหนวยงานภาครัฐ รอยละ 35.29 เทากัน และสื่อประชาสัมพันธ เชน วิทยุ โทรทัศน อินเตอรเน็ต ฯลฯ 
รอยละ 20.59 เปนตน ซ่ึงเหตุผลท่ีเกษตรกรตัดสินใจเขารวมโครงการสวนใหญใหเหตุผลวาเพ่ือนอมนำตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียงรอยละ 71.43 ตองการเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำรอยละ 62.86 และหนวยงานภาครัฐ
ชักชวนใหเขารวมโครงการรอยละ 42.86 เปนตน  

2) สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 2 
เกษตรกรรูจักหรือเคยไดยินขอมูลขาวสารของโครงการรอยละ 88.57 ของเกษตรกร

ทั้งหมด โดยไดรับขอมูลขาวสารของโครงการจากสื่อประชาสัมพันธ เชน วิทยุ โทรทัศน อินเตอรเน็ต ฯลฯ 
รอยละ 61.29 เจาหนาที่กรมพัฒนาที ่ดินรอยละ 45.16 และหมอดินอาสารอยละ 41.94 เปนตน  
ซึ่งเหตุผลที่เกษตรกรตัดสินใจเขารวมโครงการสวนใหญใหเหตุผลวาเพื่อนอมนำตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงรอยละ 91.43 น้ำไมเพียงพอตอการเกษตรรอยละ 71.43 และตองการเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำ 
รอยละ 65.71 เปนตน  

3) สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 3 
เกษตรกรรูจักหรือเคยไดยินขอมูลขาวสารของโครงการรอยละ 94.29 ของเกษตรกร

ทั้งหมด โดยไดรับขอมูลขาวสารของโครงการจากเจาหนาที่กรมพัฒนาที่ดินรอยละ 51.52 ผูนำทองถ่ิน
และหมอดินอาสา รอยละ 30.30 เทากัน และสื่อประชาสัมพันธ เชน วิทยุ โทรทัศน อินเตอรเน็ต ฯลฯ  
รอยละ 24.24 เปนตน ซ่ึงเหตุผลท่ีเกษตรกรตัดสินใจเขารวมโครงการสวนใหญใหเหตุผลวาตองการเพ่ิมพ้ืนท่ี
กักเก็บน้ำรอยละ 77.14 เพื ่อนอมนำตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงรอยละ 74.29 และน้ำไมเพียงพอ 
ตอการเกษตรรอยละ 57.14 เปนตน  

4) สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 4 
เกษตรกรทั้งหมดรูจักหรือเคยไดยินขอมูลขาวสารของโครงการ โดยไดรับขอมูลขาวสาร

ของโครงการจากผูนำทองถิ่นรอยละ 51.43 หนวยงานภาครัฐรอยละ 48.57 และเพื่อนบานรอยละ 20.00 
เปนตน ซึ่งเหตุผลที่เกษตรกรตัดสินใจเขารวมโครงการสวนใหญใหเหตุผลวาตองการเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำ
รอยละ 88.57 ตองการปรับเปลี่ยนการผลิตจากเกษตรเชิงเดี่ยวเปนเกษตรผสมผสานรอยละ 48.57  
และหนวยงานภาครัฐชักชวนใหเขารวมโครงการรอยละ 31.43 เปนตน  

5) สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 5 
เกษตรกรรูจักหรือเคยไดยินขอมูลขาวสารของโครงการรอยละ 94.29 ของเกษตรกร

ทั้งหมด โดยไดรับขอมูลขาวสารของโครงการจากผูนำทองถิ่นรอยละ 42.42 เจาหนาที่กรมพัฒนาที่ดิน
รอยละ 36.36 และสื่อประชาสัมพันธ เชน วิทยุ โทรทัศน อินเตอรเน็ต ฯลฯ รอยละ 21.21 เปนตน ซ่ึงเหตุผล
ที ่เกษตรกรตัดสินใจเขารวมโครงการสวนใหญใหเหตุผลวาตองการเพิ ่มพื ้นที่กักเก็บน้ำรอยละ 85.71  
เพื่อนอมนำตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงรอยละ 71.43 น้ำไมเพียงพอตอการเกษตรและตองการมีรายได
เพ่ิมข้ึน รอยละ 57.14 เทากัน เปนตน 
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6) สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6 
เกษตรกรรูจักหรือเคยไดยินขอมูลขาวสารของโครงการรอยละ 94.29 ของเกษตรกร

ทั้งหมด โดยไดรับขอมูลขาวสารของโครงการจากเจาหนาที่กรมพัฒนาที่ดินและสื ่อประชาสัมพันธ  
เชน วิทยุ โทรทัศน อินเตอรเน็ต ฯลฯ รอยละ 36.36 เทากัน หนวยงานภาครัฐรอยละ 33.33 และผูนำ
ทองถิ่นรอยละ 24.24 เปนตน ซึ่งเหตุผลที่เกษตรกรตัดสินใจเขารวมโครงการสวนใหญใหเหตุผลวา 
เพื ่อนอมนำตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงรอยละ 82.86 ตองการเพ่ิมพื ้นที่กักเก็บน้ำรอยละ 71.43  
และน้ำไมเพียงพอตอการเกษตรรอยละ 45.71 เปนตน  

7) สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 7 
เกษตรกรทั้งหมดรูจักหรือเคยไดยินขอมูลขาวสารของโครงการ โดยไดรับขอมูลขาวสาร 

ของโครงการจากเจาหนาที่กรมพัฒนาที่ดินรอยละ 57.14 ผูนำทองถิ่นรอยละ 22.86 และสื่อประชาสัมพันธ 
เชน วิทยุ โทรทัศน อินเตอรเน็ต ฯลฯ รอยละ 17.14 เปนตน ซึ่งเหตุผลที่เกษตรกรตัดสินใจเขารวม
โครงการสวนใหญใหเหตุผลวาตองการเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำรอยละ 80.00 น้ำไมเพียงพอตอการเกษตร
รอยละ 57.14 และตองการมีรายไดเพ่ิมข้ึนรอยละ 42.86 เปนตน  

8) สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 8 
เกษตรกรรูจักหรือเคยไดยินขอมูลขาวสารของโครงการรอยละ 97.14 ของเกษตรกร

ท้ังหมด โดยไดรับขอมูลขาวสารของโครงการจากเจาหนาท่ีกรมพัฒนาท่ีดินรอยละ 41.18 ผูนำทองถ่ินรอย
ละ 35.29 และหนวยงานภาครัฐรอยละ 26.47 เปนตน ซึ่งเหตุผลที่เกษตรกรตัดสินใจเขารวมโครงการ 
สวนใหญใหเหตุผลวาตองการเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำรอยละ 71.43 น้ำไมเพียงพอตอการเกษตรและตองการ 
มีรายไดเพ่ิมข้ึนรอยละ 68.57 เทากัน และเพ่ือนอมนำตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงรอยละ 65.71 เปนตน  

9) สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 9 
เกษตรกรทั้งหมดรูจักหรือเคยไดยินขอมูลขาวสารของโครงการ โดยไดรับขอมูลขาวสาร

ของโครงการจากผูนำทองถิ่นรอยละ 62.86 เจาหนาที่กรมพัฒนาที่ดินและสื่อประชาสัมพันธ เชน วิทยุ 
โทรทัศน อินเตอรเน็ต ฯลฯ รอยละ 42.86 เทากัน หมอดินอาสารอยละ 17.14 เปนตน ซ่ึงเหตุผลท่ีเกษตรกร
ตัดสินใจเขารวมโครงการสวนใหญใหเหตุผลวาเพื่อนอมนำตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงรอยละ 91.43 
ตองการเพ่ิมพ้ืนท่ีกักเก็บน้ำรอยละ 68.57 และน้ำไมเพียงพอตอการเกษตรรอยละ 51.43 เปนตน 

10) สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 10 
เกษตรกรทั้งหมดรูจักหรือเคยไดยินขอมูลขาวสารของโครงการ โดยไดรับขอมูล

ขาวสารของโครงการจากหนวยงานภาครัฐรอยละ 62.86 สื ่อประชาสัมพันธ เชน วิทยุ โทรทัศน 
อินเตอรเน็ต ฯลฯ รอยละ 31.43 และผูนำทองถิ่นรอยละ 24.71 เปนตน ซึ่งเหตุผลที่เกษตรกรตัดสนิใจ
เขารวมโครงการสวนใหญใหเหตุผลวาตองการเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำรอยละ 85.71 หนวยงานภาครัฐ
สนับสนุนคาใชจายในการเขารวมโครงการบางสวนรอยละ 74.29 และน้ำไมเพียงพอตอการเกษตร 
รอยละ 62.86 เปนตน  

11) สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 11 
เกษตรกรท้ังหมดรูจักหรือเคยไดยินขอมูลขาวสารของโครงการ โดยไดรับขอมูลขาวสาร

ของโครงการจากหนวยงานภาครัฐรอยละ 40.00 ผูนำทองถ่ินและเจาหนาท่ีกรมพัฒนาท่ีดิน รอยละ 20.00 
เทากัน เพ่ือนบานรอยละ 11.43 เปนตน ซ่ึงเหตุผลท่ีเกษตรกรตัดสินใจเขารวมโครงการสวนใหญใหเหตุผล
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วาตองการเพิ ่มพื้นที ่กักเก็บน้ำรอยละ 57.14 เพื่อนอมนำตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงรอยละ 25.71  
และตองการมีรายไดเพ่ิมข้ึนรอยละ 20.00 เปนตน 

12) สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 12 
เกษตรกรรูจักหรือเคยไดยินขอมูลขาวสารของโครงการรอยละ 97.14 ของเกษตรกร

ท้ังหมด โดยไดรับขอมูลขาวสารของโครงการจากเจาหนาท่ีกรมพัฒนาท่ีดินและสื่อประชาสัมพันธ เชน วิทยุ 
โทรทัศน อินเตอรเน็ต ฯลฯ รอยละ 35.29 เทากัน หมอดินอาสาและหนวยงานภาครัฐรอยละ 26.47 
เทากัน ผูนำทองถิ่นรอยละ 20.59 เปนตน ซึ่งเหตุผลที่เกษตรกรตัดสินใจเขารวมโครงการสวนใหญ 
ใหเหตุผลวาตองการเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำและเพ่ือนอมนำตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงรอยละ 60.00 เทากัน 
น้ำไมเพียงพอตอการเกษตรรอยละ 51.43 และตองการมีรายไดเพ่ิมข้ึนรอยละ 48.57 เปนตน  

13) เฉล่ียรวม 
เกษตรกรรูจักหรือเคยไดยินขอมูลขาวสารของโครงการรอยละ 96.90 ของเกษตรกร

ทั้งหมด โดยไดรับขอมูลขาวสารของโครงการจากเจาหนาที่กรมพัฒนาที่ดินรอยละ 34.64 ผูนำทองถ่ิน 
รอยละ 34.15 และหนวยงานภาครัฐรอยละ 28.26 เปนตน ซึ่งเหตุผลท่ีเกษตรกรตัดสินใจเขารวม
โครงการสวนใหญใหเหตุผลวาตองการเพ่ิมพ้ืนท่ีกักเก็บน้ำรอยละ 72.86 เพ่ือนอมนำตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงรอยละ 58.81 และน้ำไมเพียงพอตอการเกษตรรอยละ 48.10 เปนตน  
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ที่มา: จากการสำรวจ (2565) สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 กรมพัฒนาที่ดิน และ 
       จากการคำนวณ (2565) กลุมเศรษฐกิจที่ดินทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 

 

ตารางท่ี 2-8 การรับรูขอมูลขาวสารของโครงการ 1 ตำบล 1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม ป 2565 
หนวย: รอยละ 

รายการ 
สำนักงานพัฒนาที่ดิน 

เฉลี่ยรวม เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 เขต 5 เขต 6 เขต 7 เขต 8 เขต 9 เขต 10 เขต 11 เขต 12 

การรับรูขาวสารและขอมูลโครงการฯ ของเกษตรกร            
รูจัก/เคยไดยิน  97.14 88.57 94.29 100.00 94.29 94.29 100.00 97.14 100.00 100.00 100.00 97.14 96.90 
ไมรูจัก/ไมเคยไดยิน 2.86 11.43 5.71 - 5.71 5.71 - 2.86 - - - 2.86 3.10 

ชองทางการรับรูขาวสารและขอมูลโครงการ               
เจาหนาที่กรมพัฒนาที่ดิน 35.29 45.16 51.52 5.71 36.36 36.36 57.14 41.18 42.86 11.43 20.00 35.29 34.64 
ผูนำทองถิ่น 41.18 32.26 30.30 51.43 42.42 24.24 22.86 35.29 62.86 24.71 20.00 20.59 34.15 
หนวยงานภาครัฐ 35.29 3.23 12.12 48.57 18.18 33.33 14.29 26.47 14.29 62.86 40.00 26.47 28.26 
ส่ือประชาสัมพันธ เชน วิทยุ โทรทัศน อนิเตอรเน็ต ฯลฯ 20.59 61.29 24.24 2.86 21.21 36.36 17.14 23.53 42.86 31.43 8.57 35.29 26.78 
หมอดินอาสา 8.82 41.94 30.30 - 12.12 18.18 8.57 11.76 17.14 11.43 8.57 26.47 15.97 
เพื่อนบาน 14.71 22.58 15.15 20.00 18.18 6.06 2.86 14.71 8.57 14.29 11.43 8.82 13.02 
หนวยงานเอกชน - 3.23 - - - - 2.86 17.65 - 2.86 - - 2.21 
ญาติพี่นอง 2.94 - - - - - - - - - 2.86 - 0.49 

เหตุผลในการเขารวมโครงการ              
ตองการเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำ 62.86 65.71 77.14 88.57 85.71 71.43 80.00 71.43 68.57 85.71 57.14 60.00 72.86 

นอมนำตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 71.43 91.43 74.29 8.57 71.43 82.86 22.86 65.71 91.43 40.00 25.71 60.00 58.81 
น้ำไมเพียงพอตอการเกษตร 34.29 71.43 57.14 8.57 57.14 45.71 57.14 68.57 51.43 62.86 11.43 51.43 48.10 
ตองการมีรายไดเพิ่มขึ้น 41.71 57.14 31.43 20.00 57.14 42.86 42.86 68.57 42.86 11.43 20.00 48.57 40.71 
หนวยงานภาครัฐชักชวนใหเขารวมโครงการ 42.86 45.71 22.86 31.43 28.57 8.57 8.57 45.71 45.71 8.57 8.57 22.86 26.67 

  หนวยงานภาครัฐสนับสนุนคาใชจายในการเขารวมโครงการบางสวน 11.43 37.14 14.29 - 37.14 25.71 2.86 31.43 31.43 74.29 - 25.71 24.29 

ตองการปรับเปล่ียนการผลิตจากเกษตรเชิงเด่ียวเปนเกษตรผสมผสาน 8.57 2.86 2.86 48.57 8.57 2.86 5.71 2.86 - 8.57 17.14 2.86 9.29 
ทำตามเพื่อนบาน  - 17.14 2.86 - 2.86 - 2.86 2.86 2.86 - 5.71 8.57 3.81 
ตองการใชพื้นท่ีใหเกิดประโยชน 5.71 - - - - 2.86 - - - - - 2.86 0.95 
ตองการใหเปนโครงการตัวอยาง 2.86 - - - - - 2.86 - - 2.86 - - 0.95 



บทท่ี 3 
ภาวะการผลิต 

การศึกษาภาวะการผลิตของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม 
เพ่ือใหทราบถึงลักษณะพ้ืนท่ี สภาพการผลิต การกระจายผลผลิต ตนทุนและผลตอบแทน โดยทำการ
วิเคราะหขอมูลการผลิตกอนและหลังเขารวมโครงการ มีรายละเอียดการศึกษาดังนี้ 

3.1 ลักษณะพ้ืนที่ที่ทำการผลิต (ตารางท่ี 3-1) 
1) สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1 

สภาพพ้ืนท่ี ท่ีทำการผลิตมีสภาพเปนท่ีลุมรอยละ 94.29 และท่ีดอนรอยละ 5.71  
โดยมีขนาดพ้ืนท่ีเขารวมโครงการ 5 ไร และ 3 ไร (รอยละ 40.00) เทากัน 4 ไร (รอยละ 14.29) และ 2.5 ไร 
(รอยละ 5.71) ตามลำดับ สระเก็บน้ำสวนใหญมีลักษณะเปนแบบสี่เหลี่ยมผืนผารอยละ 74.29 รองลงมา
แบบสี่ เหลี่ยมจัตุรัสรอยละ 14.29 และแบบตัวแอลรอยละ 5.70 เปนตน เกษตรกรรอยละ 62.86  
มีปริมาณน้ำในสระเพียงพอตลอดป และเกษตรกรรอยละ 37.14 มีปริมาณน้ำไมเพียงพอ ซ่ึงสามารถใช
น้ำในสระไดเฉลี่ย 3.00 เดือนตอป  

2) สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 2 
สภาพพ้ืนท่ีท่ีทำการผลิตมีสภาพเปนท่ีลุมรอยละ 42.86 และท่ีดอนรอยละ 57.14 โดยมี

ขนาดพ้ืนท่ีเขารวมโครงการ 5 ไร (รอยละ 62.86) 3 ไร (รอยละ 31.43) และ 4 ไร (รอยละ 5.71) ตามลำดับ 
สระเก็บน้ำสวนใหญมีลักษณะเปนแบบสี่เหลี่ยมผืนผารอยละ 77.14 รองลงมาแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสและแบบ
ตัวแอลรอยละ 8.57 เทากัน แบบวงกลมรอยละ 5.72 เกษตรกรรอยละ 85.71 มีปริมาณน้ำในสระเพียงพอ
ตลอดป และเกษตรกรรอยละ 14.29 มีปริมาณน้ำไมเพียงพอ ซ่ึงสามารถใชน้ำในสระไดเฉลี่ย 4.80  
เดือนตอป  

3) สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 3 
สภาพพ้ืนท่ีท่ีทำการผลิตมีสภาพเปนท่ีลุมรอยละ 28.57 และท่ีดอนรอยละ 71.43 โดยมี

ขนาดพ้ืนท่ีเขารวมโครงการ 3 ไร (รอยละ 48.57) 5 ไร (รอยละ 34.29) และ 4 ไร (รอยละ 17.14) 
ตามลำดับ สระเก็บน้ำสวนใหญมีลักษณะเปนแบบสี่เหลี่ยมผืนผารอยละ 88.57 รองลงมาแบบสี่เหลี่ยม
จัตุรัสรอยละ 8.57 และแบบวงกลมรอยละ 2.86 เกษตรกรรอยละ 80.00 มีปริมาณน้ำในสระเพียงพอ
ตลอดป และเกษตรกรรอยละ 20.00 มีปริมาณน้ำไมเพียงพอ ซ่ึงสามารถใชน้ำในสระไดเฉลี่ย 4.00 
เดือนตอป  

4) สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 4 
สภาพพ้ืนท่ีท่ีทำการผลิตมีสภาพเปนท่ีลุมรอยละ 34.29 และท่ีดอนรอยละ 65.71 โดยมี

ขนาดพ้ืนท่ีเขารวมโครงการ 3 ไร (รอยละ 51.43) 5 ไร (รอยละ 25.71) 2.5 ไร (รอยละ 20.00) และ 4 ไร 
(รอยละ 2.86) ตามลำดับ สระเก็บน้ำท้ังหมดมีลักษณะเปนแบบสี่เหลี่ยมผืนผา เกษตรกรรอยละ 74.29 
มีปริมาณน้ำไมเพียงพอ ซ่ึงสามารถใชน้ำในสระไดเฉลี่ย 7.58 เดือนตอป และเกษตรกรรอยละ 25.71  
มีปริมาณน้ำในสระเพียงพอตลอดป 
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5) สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 5 
สภาพพ้ืนท่ีท่ีทำการผลิตมีสภาพเปนท่ีลุมรอยละ 42.86 และท่ีดอนรอยละ 57.14  

โดยมีขนาดพ้ืนท่ีเขารวมโครงการ 5 ไร (รอยละ 40.00) 3 ไร (รอยละ 37.14) 2 ไร และ 4 ไร (รอยละ 11.43) 
เทากัน ตามลำดับ สระเก็บน้ำสวนใหญมีลักษณะเปนแบบสี่เหลี่ยมผืนผารอยละ 48.57 รองลงมาแบบ
สี่เหลี่ยมจัตุรัสรอยละ 28.57 และแบบตัวแอลรอยละ 11.43 เปนตน เกษตรกรรอยละ 80.00 มีปริมาณน้ำ
ในสระเพียงพอตลอดป และเกษตรกรรอยละ 20.00 มีปริมาณน้ำไมเพียงพอ ซ่ึงสามารถใชน้ำในสระได
เฉลี่ย 6.00 เดือนตอป  

6) สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6 
สภาพพ้ืนท่ีท่ีทำการผลิตมีสภาพเปนท่ีลุมรอยละ 60.00 และท่ีดอนรอยละ 40.00  

โดยมีขนาดพ้ืนท่ีเขารวมโครงการ 3 ไร (รอยละ 57.14) 2.5 ไร และ 5 ไร (รอยละ 20.00) เทากัน และ 4 ไร 
(รอยละ 2.86) ตามลำดับ สระเก็บน้ำสวนใหญมีลักษณะเปนแบบสี่เหลี่ยมผืนผารอยละ 82.85 รองลงมา
แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสรอยละ 14.29 และแบบตัวแอลรอยละ 2.86 เกษตรกรรอยละ 91.43 มีปริมาณน้ำในสระ
เพียงพอตลอดป และเกษตรกรรอยละ 8.57 มีปริมาณน้ำไมเพียงพอ ซ่ึงสามารถใชน้ำในสระไดเฉลี่ย 1.67 
เดือนตอป  

7) สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 7 
สภาพพ้ืนท่ีท่ีทำการผลิตมีสภาพเปนท่ีลุมรอยละ 60.00 และท่ีดอนรอยละ 40.00  

โดยมีขนาดพ้ืนท่ีเขารวมโครงการ 3 ไร (รอยละ 60.00) 5 ไร (รอยละ 25.71) และ 4 ไร (รอยละ 14.29) 
ตามลำดับ สระเก็บน้ำสวนใหญมีลักษณะเปนแบบสี่เหลี่ยมผืนผารอยละ 85.71 รองลงมาแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส
รอยละ 11.43 และแบบวงกลมรอยละ 2.86 เกษตรกรรอยละ 97.14 มีปริมาณน้ำในสระเพียงพอตลอดป 
และเกษตรกรรอยละ 2.86 มีปริมาณน้ำไมเพียงพอ ซ่ึงสามารถใชน้ำในสระไดเฉลี่ย 6.00 เดือนตอป  

8) สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 8 
สภาพพ้ืนท่ีท่ีทำการผลิตมีสภาพเปนท่ีลุมรอยละ 57.14 และท่ีดอนรอยละ 42.86 โดยมี

ขนาดพ้ืนท่ีเขารวมโครงการ 3 ไร (รอยละ 48.57) 5 ไร (รอยละ 31.43) 4 ไร (รอยละ 14.29) และ 2.5 ไร 
(รอยละ 5.71) ตามลำดับ สระเก็บน้ำสวนใหญมีลักษณะเปนแบบสี่เหลี่ยมผืนผารอยละ 74.29 รองลงมา
แบบสี่ เหลี่ยมจัตุรัสรอยละ 17.14 และแบบวงกลมรอยละ 5.71 เปนตน เกษตรกรรอยละ 91.43  
มีปริมาณน้ำในสระเพียงพอตลอดป และเกษตรกรรอยละ 8.57 มีปริมาณน้ำไมเพียงพอ ซ่ึงสามารถใชน้ำ
ในสระไดเฉลี่ย 4.00 เดือนตอป  

9) สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 9 
 สภาพพ้ืนท่ีท่ีทำการผลิตมีสภาพเปนท่ีลุมรอยละ 60.00 และท่ีดอนรอยละ 40.00 โดยมี

ขนาดพ้ืนท่ีเขารวมโครงการ 5 ไร (รอยละ 71.43) 3 ไร (รอยละ 25.71) และ 2.5 ไร (รอยละ 2.86) ตามลำดับ 
สระเก็บน้ ำส วนใหญ มีลักษณะเปนแบบสี่ เหลี่ ยมผืนผารอยละ 97.14 และแบบสี่ เหลี่ ยมจัตุ รัส 
รอยละ 2.86 เกษตรกรรอยละ 74.29 มีปริมาณน้ำในสระเพียงพอตลอดป และเกษตรกรรอยละ 25.71  
มีปริมาณน้ำไมเพียงพอ ซ่ึงสามารถใชน้ำในสระไดเฉลี่ย 4.06 เดือนตอป  

10) สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 10 
  สภาพพ้ืนท่ีท่ีทำการผลิตมีสภาพเปนท่ีลุมรอยละ 40.00 และท่ีดอนรอยละ 60.00 โดยมี

ขนาดพ้ืนท่ีเขารวมโครงการ 3 ไร รอยละ (45.72) 5 ไร (รอยละ 37.14) 2.5 ไร และ 4 ไร (รอยละ 8.57) 
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เทากัน ตามลำดับ สระเก็บน้ำสวนใหญมีลักษณะเปนแบบสี่เหลี่ยมผืนผารอยละ 82.86 รองลงมาแบบ
สี่เหลี่ยมจัตุรัสรอยละ 11.42 แบบวงกลมและแบบตัวแอลรอยละ 2.86 เทากัน เกษตรกรรอยละ 74.29 
มีปริมาณน้ำในสระเพียงพอตลอดป และเกษตรกรรอยละ 25.71 มีปริมาณน้ำไมเพียงพอ ซ่ึงสามารถใช
น้ำในสระไดเฉลี่ย 7.11 เดือนตอป  

11) สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 11 
  สภาพพ้ืนท่ีท่ีทำการผลิตมีสภาพเปนท่ีลุมรอยละ 45.71 และท่ีดอนรอยละ 54.29 

โดยมีขนาดพ้ืนท่ีเขารวมโครงการ 3 ไร (รอยละ 71.43) 5 ไร (รอยละ 14.29) 2.5 ไร (รอยละ 8.57) 
และ 4. ไร (รอยละ 5.71) ตามลำดับ สระเก็บน้ำสวนใหญมีลักษณะเปนแบบสี่เหลี่ยมผืนผารอยละ 85.72 
รองลงมาแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสรอยละ 8.57 และแบบวงกลมรอยละ 5.71 เกษตรกรรอยละ 91.43 มีปริมาณ
น้ำในสระเพียงพอตลอดป และเกษตรกรรอยละ 8.57 มีปริมาณน้ำไมเพียงพอ ซ่ึงสามารถใชน้ำในสระได
เฉลี่ย 1.33 เดือนตอป  

12) สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 12 
  สภาพพ้ืนท่ีท่ีทำการผลิตมีสภาพเปนท่ีลุมรอยละ 45.71 และท่ีดอนรอยละ 54.29  

โดยมีขนาดพ้ืนท่ีเขารวมโครงการ 3 ไร (รอยละ 62.86) 5 ไร (รอยละ 17.14) 2.5 ไร (รอยละ 11.43) 
และ 4 ไร (รอยละ 8.57) ตามลำดับ สระเก็บน้ำสวนใหญมีลักษณะเปนแบบสี่เหลี่ยมผืนผารอยละ 77.14 
รองลงมาแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสรอยละ 17.14 แบบวงกลมและแบบตัวยูรอยละ 2.86 เทากัน เกษตรกร
รอยละ 97.14 มีปริมาณน้ำในสระเพียงพอตลอดป และเกษตรกรรอยละ 2.86 มีปริมาณน้ำไมเพียงพอ 
ซ่ึงสามารถใชน้ำในสระไดเฉลี่ย 3.00 เดือนตอป  

13) เฉล่ียรวม 
สภาพพ้ืนท่ีท่ีทำการผลิตมีสภาพเปนท่ีลุมรอยละ 50.95 และท่ีดอนรอยละ 49.05  

โดยมีขนาดพ้ืนท่ีเขารวมโครงการ 3 ไร (รอยละ 48.33) 5 ไร (รอยละ 35.00) 4 ไร (รอยละ 8.81) และ 2.5 ไร 
(รอยละ 7.86) ตามลำดับ สระเก็บน้ำสวนใหญมีลักษณะเปนแบบสี่เหลี่ยมผืนผารอยละ 81.19 รองลงมา
แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสรอยละ 11.90 และแบบวงกลมรอยละ 3.10 เปนตน เกษตรกรรอยละ 79.29 มีปริมาณ
น้ำในสระเพียงพอตลอดป และเกษตรกรรอยละ 20.71 มีปริมาณน้ำไมเพียงพอ ซ่ึงสามารถใชน้ำในสระได
เฉลี่ย 5.26 เดือนตอป  
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ตารางท่ี 3-1 ลักษณะพ้ืนท่ีท่ีทำการผลิตของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม ป 2565 

 หนวย: รอยละ 

รายการ 
สำนักงานพัฒนาท่ีดิน 

เฉล่ียรวม 
เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 เขต 5 เขต 6 เขต 7 เขต 8 เขต 9 เขต 10 เขต 11 เขต 12 

สภาพพ้ืนท่ี              
ท่ีลุม 94.29 42.86 28.57 34.29 42.86 60.00 60.00 57.14 60.00 40.00 45.71 45.71 50.95 
ท่ีดอน 5.71 57.14 71.43 65.71 57.14 40.00 40.00 42.86 40.00 60.00 54.29 54.29 49.05 

ขนาดพ้ืนท่ี              
2.5 ไร 5.71 - - 20.00 11.43 20.00 - 5.71 2.86 8.57 8.57 11.43 7.86 
3 ไร 40.00 31.43 48.57 51.43 37.14 57.14 60.00 48.57 25.71 45.72 71.43 62.86 48.33 
4 ไร 14.29 5.71 17.14 2.86 11.43 2.86 14.29 14.29 - 8.57 5.71 8.57 8.81 
5 ไร 40.00 62.86 34.29 25.71 40.00 20.00 25.71 31.43 71.43 37.14 14.29 17.14 35.00 

ลักษณะสระเก็บน้ำ              
ส่ีเหล่ียมจัตุรัส 14.29 8.57 8.57 - 28.57 14.29 11.43 17.14 2.86 11.42 8.57 17.14 11.90 
ส่ีเหล่ียมผืนผา 74.29 77.14 88.57 100.00 48.57 82.85 85.71 74.29 97.14 82.86 85.72 77.14 81.19 
วงกลม 2.86 5.72 2.86 - 5.71 - 2.86 5.71 - 2.86 5.71 2.86 3.10 
ตัวแอล 5.70 8.57 - - 11.43 2.86 - 2.86 - 2.86 - - 2.86 
ตัวยู - - - - 5.72 - - - - - - 2.86 0.71 
หาเหล่ียม 2.86 - - - - - - - - - - - 0.24 

ความเพียงพอของน้ำในสระเก็บน้ำ              
เพียงพอ 62.86 85.71 80.00 25.71 80.00 91.43 97.14 91.43 74.29 74.29 91.43 97.14 79.29 
ไมเพียงพอ  37.14 14.29 20.00 74.29 20.00 8.57 2.86 8.57 25.71 25.71 8.57 2.86 20.71 
ระยะเวลาการใชน้ำ (เดือน) 3.00 4.80 4.00 7.58 6.00 1.67 6.00 4.00 4.06 7.11 1.33 3.00 5.26 

ท่ีมา: จากการสำรวจ (2565) สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1-12 กรมพัฒนาท่ีดิน และ 
  จากการคำนวณ (2565) กลุมเศรษฐกิจท่ีดินทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใชท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน 
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3.2 สภาพการผลิตและการกระจายผลผลิต (ตารางท่ี 3-2) 
1) กอนเขารวมโครงการเกษตรกรท้ังหมดใชประโยชนท่ีดินเพ่ือปลูกขาวนาป และมีการ

กระจายผลผลิตเพ่ือการบริโภคและหรือแลกเปลี่ยนรอยละ 35.71 และจำหนายผลผลิตรอยละ 71.43 
2) หลังเขารวมโครงการเกษตรกรท้ังหมดไดปรับเปลี่ยนการผลิตเปนเกษตรผสมผสาน โดย

ใชประโยชนท่ีดินเพ่ือการปลูกพืช (ขาว, ผักบุงแกว, กระเจี๊ยบ, ผักสวนครัว, กลวย, มันสำปะหลัง และ
มะพราว) ปศุสัตว (ไกไข และไกเนื้อ) และประมง (เลี้ยงปลา) ซ่ึงมีการกระจายผลผลิตเพ่ือการบริโภคและ
หรือแลกเปลี่ยนรอยละ 34.09 และจำหนายผลผลิตรอยละ 65.91 

ตารางท่ี 3-2 สภาพการผลิตและการกระจายผลผลิตของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 1 ตำบล  
                1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม ป 2565 

หนวย: รอยละ 

รายการ 
กอนเขารวมโครงการ 

(ขาว) 
หลังเขารวมโครงการ 
(เกษตรผสมผสาน) 

ประเภทการใชประโยชนท่ีดิน 100.00 100.00 
การแจกจายผลผลิต   

บริโภค/แลกเปลี่ยน 35.71 34.09 
จำหนายผลผลิต 71.43 65.91 

ท่ีมา: จากการสำรวจและคำนวณ (2565) กลุมเศรษฐกิจท่ีดินทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใชท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน 

3.3 ตนทุนและผลตอบแทนการผลิต (ตารางท่ี 3-3) 
1) กอนเขารวมโครงการเกษตรกรมีมูลคาผลผลิตเฉลี่ย 5,299.54 บาทตอไร ตนทุนท้ังหมด

เฉลี่ย 2,278.71 บาทตอไร ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย 3,020.83 บาทตอไร และอัตราสวนรายไดตอตนทุน
ท้ังหมด (B/C Ratio) 2.33 

2) หลังเขารวมโครงการเกษตรกรมีมูลคาผลผลิตเฉลี่ย 11,125.83 บาทตอไร ตนทุนท้ังหมด
เฉลี่ย 4,084.37 บาทตอไร ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย 7,041.46 บาทตอไร และอัตราสวนรายไดตอตนทุน
ท้ังหมด (B/C Ratio) 2.72 

ตารางท่ี 3-3 ตนทุนและผลตอบแทนการผลิตของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 1 ตำบล  
                  1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม ป 2565 

หนวย: ตอไร 

รายการ 
กอนเขารวมโครงการ 

(ขาว) 
หลังเขารวมโครงการ 
(เกษตรผสมผสาน) 

มูลคาผลผลติ (บาท) 5,299.54 11,125.83 
ตนทุนท้ังหมด (บาท) 2,278.71 4,084.37 
ผลตอบแทนสุทธิ (บาท) 3,020.83 7,041.46 
B/C Ratio 2.33 2.72 
ท่ีมา: จากการสำรวจและคำนวณ (2565) กลุมเศรษฐกิจท่ีดินทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใชท่ีดนิ กรมพัฒนาท่ีดิน 
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3.4 ตนทุนและผลตอบแทนการผลิตของเกษตรกรกลุมตัวอยาง (รายแปลง)  
หลังเขารวมโครงการเกษตรกรสามารถใชประโยชนจากสระกักเก็บน้ำในการปรับเปลี่ยน

การผลิตจากพืชเชิงเดี่ยวเปนเกษตรผสมผสาน ซ่ึงทำใหเกษตรกรสามารถทำกิจกรรมทางการเกษตรได
ตลอดท้ังป สงผลใหมีรายไดในครัวเรือนเพ่ิมข้ึน ดังตัวอยางนี้ 

 

รูปภาพท่ี 1 : เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม ป 2564 
 อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 
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รูปภาพท่ี 2 : เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม ป 2564 

 อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 
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รูปภาพท่ี 3 : เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม ป 2564 
 อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 
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รูปภาพท่ี 4 : เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม ป 2564 

 อำเภอสอง จังหวัดแพร 
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รูปภาพท่ี 5 : เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม ป 2564 

 อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 
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รูปภาพท่ี 6 : เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม ป 2564 

 อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 
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บทท่ี 4 

คุณภาพชีวิตและทัศนคติของเกษตรกร 

การศึกษาคุณภาพชีวิตและทัศนคติของเกษตรกรที่เขารวมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุมเกษตร 
ทฤษฎีใหม เพื่อใหทราบถึงระดับคุณภาพชีวิต ความพึงพอใจ การแนะนำและเผยแพรโครงการ ปญหา 
อุปสรรค และขอเสนอแนะที่มีตอโครงการ โดยทำการวิเคราะหขอมูลจากการสำรวจ มีรายละเอียด
การศึกษาดังนี ้

4.1  คุณภาพชีวิตของเกษตรกร  
1) สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1 (ตารางท่ี 4-1) 

เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.05 เมื่อพิจารณา 

ในแตละดานพบวา สวนใหญอยูในระดับมาก มีเพียงดานสิ่งแวดลอมที่มีคุณภาพชีวิตอยูในระดับมากที่สุด 

คาเฉลี่ย 3.39 รองลงมาดานครอบครัวระดับมาก คาเฉลี่ย 3.19 ดานจิตวิญญาณระดับมาก คาเฉลี่ย 3.13 

และดานสุขภาพระดับมาก คาเฉลี่ย 3.02 ตามลำดับ สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ำท่ีสุด คือ ดานสังคมเศรษฐกิจ

ระดับมาก คาเฉลี่ย 2.81 

2) สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 2 (ตารางท่ี 4-2) 

เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.21 เมื่อพิจารณา 
ในแตละดานพบวา สวนใหญอยูในระดับมากที่สุด โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานสิ่งแวดลอม และดาน
ครอบครัวระดับมากท่ีสุด คาเฉลี่ย 3.44 เทากัน รองลงมาดานจิตวิญญาณระดับมากท่ีสุด คาเฉลี่ย 3.40 และ
ดานสังคมเศรษฐกิจระดับมาก คาเฉลี่ย 3.17 ตามลำดับ สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ำท่ีสุด คือ ดานสุขภาพระดับ
มาก คาเฉลี่ย 3.02 

ตารางท่ี 4-1 คุณภาพชีวิตของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม            
                สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1 ป 2565 

คุณภาพชีวิต คาเฉลี่ย S.D. ระดับคุณภาพชีวิต 
 องคประกอบของคุณภาพชีวิต    

ดานสุขภาพ 3.02 0.47 มาก 
ดานสังคมเศรษฐกิจ 2.81 0.52 มาก 
ดานจิตวิญญาณ 3.13 0.74 มาก 
ดานครอบครัว 3.19 0.76 มาก 
ดานสิ่งแวดลอม 3.39 0.51 มากท่ีสุด 

ภาพรวม 3.05 0.48 มาก 
ท่ีมา: จากการสำรวจ (2565) สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1 กรมพัฒนาท่ีดิน และ 
       จากการคำนวณ (2565) กลุมเศรษฐกิจท่ีดินทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใชท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน 
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3) สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 3 (ตารางท่ี 4-3) 

เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.22 เมื ่อพิจารณา 
ในแตละดานพบวา สวนใหญอยูในระดับมากท่ีสุด โดยดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานจิตวิญญาณ ระดับมากท่ีสุด 
มีคาเฉลี่ย 3.41 รองลงมาดานสิ่งแวดลอมระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 3.37 ดานครอบครัวระดับมากที่สุด 
คาเฉลี่ย 3.34 และดานสังคมเศรษฐกิจระดับมาก คาเฉลี่ย 3.17 ตามลำดับ สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ำท่ีสุด คือ 
ดานสุขภาพระดับมาก คาเฉลี่ย 3.09 

4) สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 4 (ตารางท่ี 4-4) 

เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 2.69 เมื ่อพิจารณา 
ในแตละดานพบวา สวนใหญอยูในระดับมาก โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานจิตวิญญาณระดับมาก  
มีคาเฉลี่ย 3.04 รองลงมาดานสังคมเศรษฐกิจระดับมาก คาเฉลี่ย 2.97 ดานสิ่งแวดลอมระดับมาก คาเฉลี่ย 2.95 

ตารางท่ี 4-2 คุณภาพชีวิตของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม  
                สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 2 ป 2565 

คุณภาพชีวิต คาเฉลี่ย S.D. ระดับคุณภาพชีวิต 
 องคประกอบของคุณภาพชีวิต    

ดานสุขภาพ 3.02 0.33 มาก 
ดานสังคมเศรษฐกิจ 3.17 0.32 มาก 
ดานจิตวิญญาณ 3.40 0.44 มากท่ีสุด 
ดานครอบครัว 3.44 0.44 มากท่ีสุด 
ดานสิ่งแวดลอม 3.44 0.46 มากท่ีสุด 

ภาพรวม 3.21 0.27 มาก 
ท่ีมา: จากการสำรวจ (2565) สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 2 กรมพัฒนาท่ีดิน และ 
       จากการคำนวณ (2565) กลุมเศรษฐกิจท่ีดินทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใชท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน 

ตารางท่ี 4-3 คุณภาพชีวิตของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม  
                สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 3 ป 2565 

คุณภาพชีวิต คาเฉลี่ย S.D. ระดับคุณภาพชีวิต 
 องคประกอบของคุณภาพชีวิต    

ดานสุขภาพ 3.09 0.37 มาก 
ดานสังคมเศรษฐกิจ 3.17 0.45 มาก 
ดานจิตวิญญาณ 3.41 0.47 มากท่ีสุด 
ดานครอบครัว 3.34 0.42 มากท่ีสุด 
ดานสิ่งแวดลอม 3.37 0.45 มากท่ีสุด 

ภาพรวม 3.22 0.32 มาก 
ท่ีมา: จากการสำรวจ (2565) สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 3 กรมพัฒนาท่ีดิน และ 
       จากการคำนวณ (2565) กลุมเศรษฐกิจท่ีดินทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใชท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน 



4-3 

และดานครอบครัวระดับมาก คาเฉลี่ย 2.76 ตามลำดับ สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ำท่ีสุด คือ ดานสุขภาพระดับนอย 
คาเฉลี่ย 2.31 

5) สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 5 (ตารางท่ี 4-5) 

เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 3.33 เมื่อพิจารณา 
ในแตละดานพบวา สวนใหญอยูในระดับมากท่ีสุด โดยดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานสิง่แวดลอม ระดับมากท่ีสุด  
มีคาเฉลี่ย 3.60 รองลงมาดานครอบครัวระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 3.59 ดานจิตวิญญาณระดับมากที่สุด 
คาเฉลี่ย 3.54 และดานสังคมเศรษฐกิจระดับมาก คาเฉลี่ย 3.20 ตามลำดับ สวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ 
ดานสุขภาพระดับมาก คาเฉลี่ย 3.17 

 

 

ตารางท่ี 4-4 คุณภาพชีวิตของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม  
                สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 4 ป 2565 

คุณภาพชีวิต คาเฉลี่ย S.D. ระดับคุณภาพชีวิต 
 องคประกอบของคุณภาพชีวิต    

ดานสุขภาพ 2.31 0.30 นอย 
ดานสังคมเศรษฐกิจ 2.97 0.13 มาก 
ดานจิตวิญญาณ 3.04 0.18 มาก 
ดานครอบครัว 2.76 0.54 มาก 
ดานสิ่งแวดลอม 2.95 0.12 มาก 
ภาพรวม 2.69 0.16 มาก 

ท่ีมา: จากการสำรวจ (2565) สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 4 กรมพัฒนาท่ีดิน และ 
       จากการคำนวณ (2565) กลุมเศรษฐกิจท่ีดินทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใชท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน 

ตารางท่ี 4-5 คุณภาพชีวิตของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม  
                สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 5 ป 2565 

คุณภาพชีวิต คาเฉลี่ย S.D. ระดับคุณภาพชีวิต 
 องคประกอบของคุณภาพชีวิต    

ดานสุขภาพ 3.17 0.36 มาก 
ดานสังคมเศรษฐกิจ 3.20 0.42 มาก 
ดานจิตวิญญาณ 3.54 0.46 มากท่ีสุด 
ดานครอบครัว 3.59 0.44 มากท่ีสุด 
ดานสิ่งแวดลอม 3.60 0.44 มากท่ีสุด 

ภาพรวม 3.33 0.34 มากท่ีสุด 
ท่ีมา: จากการสำรวจ (2565) สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 5 กรมพัฒนาท่ีดิน และ 
       จากการคำนวณ (2565) กลุมเศรษฐกิจท่ีดินทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใชท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน 
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ท่ีมา: จากการสำรวจ (2565) สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 7 กรมพัฒนาท่ีดิน และ 

       จากการคำนวณ (2565) กลุมเศรษฐกิจท่ีดินทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใชท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน 

6) สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6 (ตารางท่ี 4-6) 

เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.07 เมื่อพิจารณา 
ในแตละดานพบวา ทุกดานอยูในระดับมาก โดยดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานสิ่งแวดลอม มีคาเฉลี่ย 3.25 
รองลงมาดานจิตวิญญาณ คาเฉลี่ย 3.24 ดานครอบครัว คาเฉลี่ย 3.22 และดานสังคมเศรษฐกิจ คาเฉลี่ย 
3.00 ตามลำดับ สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ำท่ีสุด คือ ดานสุขภาพ คาเฉลี่ย 2.95 

7) สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 7 (ตารางท่ี 4-7) 

เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 3.41 เมื่อพิจารณา 
ในแตละดานพบวา สวนใหญอยูในระดับมากท่ีสุด โดยดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานสิ่งแวดลอม ระดับมากท่ีสุด  
มีคาเฉลี่ย 3.51 รองลงมาดานสุขภาพระดับมากท่ีสุด คาเฉลี่ย 3.49 ดานจิตวิญญาณระดับมากท่ีสุด คาเฉลี่ย 
3.41 และดานครอบครัวระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 3.40 ตามลำดับ สวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ ดานสังคม
เศรษฐกิจระดับมาก คาเฉลี่ย 3.24 

 

ตารางท่ี 4-6 คุณภาพชีวิตของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม  
                สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6 ป 2565 

คุณภาพชีวิต คาเฉลี่ย S.D. ระดับคุณภาพชีวิต 
 องคประกอบของคุณภาพชีวิต    

ดานสุขภาพ 2.95 0.32 มาก 
ดานสังคมเศรษฐกิจ 3.00 0.44 มาก 
ดานจิตวิญญาณ 3.24 0.42 มาก 
ดานครอบครัว 3.22 0.43 มาก 
ดานสิ่งแวดลอม 3.25 0.40 มาก 

ภาพรวม 3.07 0.29 มาก 
ท่ีมา: จากการสำรวจ (2565) สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6 กรมพัฒนาท่ีดิน และ 
       จากการคำนวณ (2565) กลุมเศรษฐกิจท่ีดินทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใชท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน 

ตารางท่ี 4-7 คุณภาพชีวิตของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม  
                สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 7 ป 2565 

คุณภาพชีวิต คาเฉลี่ย S.D. ระดับคุณภาพชีวิต 
 องคประกอบของคุณภาพชีวิต    

ดานสุขภาพ 3.49 0.68 มากท่ีสุด 
ดานสังคมเศรษฐกิจ 3.24 0.87 มาก 
ดานจิตวิญญาณ 3.41 1.14 มากท่ีสุด 
ดานครอบครัว 3.40 1.29 มากท่ีสุด 
ดานสิ่งแวดลอม 3.51 1.29 มากท่ีสุด 

ภาพรวม 3.41 0.67 มากท่ีสุด 
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ท่ีมา: จากการสำรวจ (2565) สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 9 กรมพัฒนาท่ีดิน และ 

       จากการคำนวณ (2565) กลุมเศรษฐกิจท่ีดินทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใชท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน 

8) สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 8 (ตารางท่ี 4-8) 

เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 3.25 เมื่อพิจารณา 
ในแตละดานพบวา สวนใหญอยูในระดับมากท่ีสุด โดยดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานจิตวิญญาณ ระดับมากท่ีสุด 
มีคาเฉลี่ย 3.52 รองลงมาดานครอบครัวระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 3.51 ดานสิ่งแวดลอมระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 
3.50 และดานสุขภาพระดับมาก คาเฉลี่ย 3.09 ตามลำดับ สวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ ดานสังคม
เศรษฐกิจระดับมาก คาเฉลี่ย 3.07 

9) สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 9 (ตารางท่ี 4-9) 

เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 3.33 เมื่อพิจารณา 
ในแตละดานพบวา สวนใหญอยูในระดับมากที่สุด โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานสิ่งแวดลอม ระดับมากที่สุด 
มีคาเฉลี่ย 3.64 รองลงมา ดานจิตวิญญาณระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 3.59 ดานครอบครัวระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 
3.51 และดานสังคมเศรษฐกิจระดับมาก คาเฉลี่ย 3.21 ตามลำดับ สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ำท่ีสุด คือ ดานสุขภาพ
ระดับมาก คาเฉลี่ย 3.15  

ตารางท่ี 4-8 คุณภาพชีวิตของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม   
                สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 8 ป 2565 

คุณภาพชีวิต คาเฉลี่ย S.D. ระดับคุณภาพชีวิต 
 องคประกอบของคุณภาพชีวิต    

ดานสุขภาพ 3.09 0.65 มาก 
ดานสังคมเศรษฐกิจ 3.07 0.70 มาก 
ดานจิตวิญญาณ 3.52 0.45 มากท่ีสุด 
ดานครอบครัว 3.51 0.52 มากท่ีสุด 
ดานสิ่งแวดลอม 3.50 0.47 มากท่ีสุด 

ภาพรวม 3.25 0.46 มากท่ีสุด 
ท่ีมา: จากการสำรวจ (2565) สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 8 กรมพัฒนาท่ีดิน และ 
       จากการคำนวณ (2565) กลุมเศรษฐกิจท่ีดินทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใชท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน 

ตารางท่ี 4-9 คุณภาพชีวิตของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม  
                สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 9 ป 2565 

คุณภาพชีวิต คาเฉลี่ย S.D. ระดับคุณภาพชีวิต 
 องคประกอบของคุณภาพชีวิต    

ดานสุขภาพ 3.15 0.42 มาก 
ดานสังคมเศรษฐกิจ 3.21 0.38 มาก 
ดานจิตวิญญาณ 3.59 0.42 มากท่ีสุด 
ดานครอบครัว 3.51 0.51 มากท่ีสุด 
ดานสิ่งแวดลอม 3.64 0.44 มากท่ีสุด 

ภาพรวม 3.33 0.36 มากท่ีสุด 
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10) สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 10 (ตารางท่ี 4-10) 

เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 3.69 เมื่อพิจารณา 
ในแตละดานพบวา ทุกดานอยูในระดับมากที่สุด โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานครอบครัว มีคาเฉลี่ย 4.00 
รองลงมาดานจิตวิญญาณ คาเฉลี่ย 3.92 ดานสิ่งแวดลอม คาเฉลี่ย 3.91 และดานสังคมเศรษฐกิจ คาเฉลี่ย 3.78 
ตามลำดับ สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ำท่ีสุด คือ ดานสุขภาพ คาเฉลี่ย 3.39 

11) สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 11 (ตารางท่ี 4-11)  

เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 3.63 เมื่อพิจารณา 
ในแตละดานพบวา ทุกดานอยูในระดับมากที่สุด โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานจิตวิญญาณ มีคาเฉลี่ย 3.89 
รองลงมาดานสิ่งแวดลอม คาเฉลี่ย 3.88 ดานครอบครัว คาเฉลี่ย 3.78 และดานสังคมเศรษฐกิจ คาเฉลี่ย 3.50 
ตามลำดับ สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ำท่ีสุด คือ ดานสุขภาพ คาเฉลี่ย 3.49 

ตารางท่ี 4-10 คุณภาพชีวิตของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม  
                  สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 10 ป 2565 

คุณภาพชีวิต คาเฉลี่ย S.D. ระดับคุณภาพชีวิต 
 องคประกอบของคุณภาพชีวิต    

ดานสุขภาพ 3.39 0.42 มากท่ีสุด 
ดานสังคมเศรษฐกิจ 3.78 0.34 มากท่ีสุด 
ดานจิตวิญญาณ 3.92 0.38 มากท่ีสุด 
ดานครอบครัว 4.00 - มากท่ีสุด 
ดานสิ่งแวดลอม 3.91 0.28 มากท่ีสุด 

ภาพรวม 3.69 0.23 มากท่ีสุด 
ท่ีมา: จากการสำรวจ (2565) สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 10 กรมพัฒนาท่ีดิน และ 
       จากการคำนวณ (2565) กลุมเศรษฐกิจท่ีดินทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใชท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน 

ตารางท่ี 4-11 คุณภาพชีวิตของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม  
                  สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 11 ป 2565 

คุณภาพชีวิต คาเฉลี่ย S.D. ระดับคุณภาพชีวิต 
 องคประกอบของคุณภาพชีวิต    

ดานสุขภาพ 3.49 0.37 มากท่ีสุด 
ดานสังคมเศรษฐกิจ 3.50 0.50 มากท่ีสุด 
ดานจิตวิญญาณ 3.89 0.29 มากท่ีสุด 
ดานครอบครัว 3.78 0.37 มากท่ีสุด 
ดานสิ่งแวดลอม 3.88 0.28 มากท่ีสุด 

ภาพรวม 3.63 0.30 มากท่ีสุด 
ท่ีมา: จากการสำรวจ (2565) สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 11 กรมพัฒนาท่ีดิน และ 
       จากการคำนวณ (2565) กลุมเศรษฐกิจท่ีดินทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใชท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน 
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ท่ีมา: จากการสำรวจ (2565) สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1-12 กรมพัฒนาท่ีดิน และ 

       จากการคำนวณ (2565) กลุมเศรษฐกิจท่ีดินทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใชท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน 

12) สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 12 (ตารางท่ี 4-12) 

เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.16 เมื่อพิจารณา 
ในแตละดานพบวา สวนใหญอยูในระดับมากที่สุด โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานจิตวิญญาณ และดาน
สิ่งแวดลอมระดับมากท่ีสุด คาเฉลี่ย 3.43 เทากัน รองลงมาดานครอบครัวระดับมากท่ีสุด คาเฉลี่ย 3.36 และดาน
สังคมเศรษฐกิจระดับมาก คาเฉลี่ย 3.15 ตามลำดับ สวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ ดานสุขภาพระดับมาก 
คาเฉลี่ย 2.93 

13) เฉล่ียรวม (ตารางท่ี 4-13) 

เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 3.26 เมื่อพิจารณา 
ในแตละดาน พบวา สวนใหญอยูในระดับมากท่ีสุด โดยดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานสิ่งแวดลอม ระดับมากท่ีสุด 
คาเฉลี่ย 3.49 รองลงมาดานจิตวิญญาณระดับมากท่ีสุด คาเฉลี่ย 3.46 ดานครอบครัวระดับมากท่ีสุด คาเฉลี่ย 
3.43 และดานสังคมเศรษฐกิจระดับมาก คาเฉลี่ย 3.19 ตามลำดับ สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ำท่ีสุด คือ ดานสุขภาพ
ระดับมาก คาเฉลี่ย 3.09 

ตารางท่ี 4-12 คุณภาพชีวิตของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม  
                  สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 12 ป 2565 

คุณภาพชีวิต คาเฉลี่ย S.D. ระดับคุณภาพชีวิต 
 องคประกอบของคุณภาพชีวิต    

ดานสุขภาพ 2.93 0.38 มาก 
ดานสังคมเศรษฐกิจ 3.15 0.51 มาก 
ดานจิตวิญญาณ 3.43 0.45 มากท่ีสุด 
ดานครอบครัว 3.36 0.52 มากท่ีสุด 
ดานสิ่งแวดลอม 3.43 0.48 มากท่ีสุด 

ภาพรวม 3.16 0.34 มาก 
ท่ีมา: จากการสำรวจ (2565) สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 12 กรมพัฒนาท่ีดิน และ 
       จากการคำนวณ (2565) กลุมเศรษฐกิจท่ีดินทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใชท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน 

ตารางท่ี 4-13 คุณภาพชีวิตของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม  
                  เฉล่ียรวม ป 2565 

คุณภาพชีวิต คาเฉลี่ย S.D. ระดับคุณภาพชีวิต 
 องคประกอบของคุณภาพชีวิต    

ดานสุขภาพ 3.09 0.53 มาก 
ดานสังคมเศรษฐกิจ 3.19 0.55 มาก 
ดานจิตวิญญาณ 3.46 0.59 มากท่ีสุด 
ดานครอบครัว 3.43  0.66 มากท่ีสุด 
ดานสิ่งแวดลอม 3.49 0.59 มากท่ีสุด 

ภาพรวม 3.26 0.45 มากท่ีสุด 
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4.2  ความพึงพอใจตอโครงการ (ตารางท่ี 4-14) 
1) สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 เกษตรกรมีความพึงพอใจตอโครงการอยูในระดับมากที่สุด 

คาเฉลี่ย 3.31 โดยมีความพึงพอใจ 3 ระดับ ไดแก ระดับมากรอยละ 62.86 ระดับมากที่สุดรอยละ 34.29  

และระดับนอยรอยละ 2.85  

2) สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 เกษตรกรมีความพึงพอใจตอโครงการอยูในระดับมากที่สุด 

คาเฉลี ่ย 3.60 โดยมีความพึงพอใจ 2 ระดับ ไดแก ระดับมากที ่ส ุดรอยละ 60.00 และระดับมาก 

รอยละ 40.00  

3) สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 เกษตรกรมีความพึงพอใจตอโครงการอยูในระดับมากที่สุด 

คาเฉลี ่ย 3.66 โดยมีความพึงพอใจ 2 ระดับ ไดแก ระดับมากที ่ส ุดรอยละ 65.71 และระดับมาก 

รอยละ 34.29  

4) สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 เกษตรกรมีความพึงพอใจตอโครงการอยู ในระดับมาก 

คาเฉลี่ย 3.23 โดยมีความพึงพอใจ 3 ระดับ ไดแก ระดับมากรอยละ 71.43 ระดับมากที่สุดรอยละ 25.71  

และระดับนอยรอยละ 2.86 

5) สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 เกษตรกรมีความพึงพอใจตอโครงการอยูในระดับมากที่สุด 

คาเฉลี ่ย 3.69 โดยมีความพึงพอใจ 2 ระดับ ไดแก ระดับมากที ่ส ุดรอยละ 68.57 และระดับมาก 

รอยละ 31.43  

6) สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เกษตรกรมีความพึงพอใจตอโครงการอยูในระดับมากที่สุด 

คาเฉลี ่ย 3.51 โดยมีความพึงพอใจ 2 ระดับ ไดแก ระดับมากที ่ส ุดรอยละ 51.43 และระดับมาก 

รอยละ 48.57  

7) สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เกษตรกรมีความพึงพอใจตอโครงการอยูในระดับมากที่สุด 

คาเฉลี ่ย 3.63 โดยมีความพึงพอใจ 2 ระดับ ไดแก ระดับมากที ่ส ุดรอยละ 62.86 และระดับมาก 

รอยละ 37.14  

8) สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 เกษตรกรมีความพึงพอใจตอโครงการอยูในระดับมากที่สุด 

คาเฉลี ่ย 3.57 โดยมีความพึงพอใจ 2 ระดับ ไดแก ระดับมากที ่ส ุดรอยละ 57.14 และระดับมาก 

รอยละ 42.86  

9) สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 เกษตรกรมีความพึงพอใจตอโครงการอยูในระดับมากที่สุด 

คาเฉลี่ย 3.60 โดยมีความพึงพอใจ 3 ระดับ ไดแก ระดับมากที่สุดรอยละ 62.86 ระดับมากรอยละ 34.29  

และระดับนอยรอยละ 2.85 

10) สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 10 เกษตรกรมีความพึงพอใจตอโครงการอยูในระดับมากท่ีสุด 

คาเฉลี่ย 3.69 โดยมีความพึงพอใจ 3 ระดับ ไดแก ระดับมากที่สุดรอยละ 74.29 ระดับมากรอยละ 20.00  

และระดับนอยรอยละ 5.71  
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11) สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 11 เกษตรกรมีความพึงพอใจตอโครงการอยูในระดับมากท่ีสุด 

คาเฉลี่ย 3.54 โดยมีความพึงพอใจ 3 ระดับ ไดแก ระดับมากที่สุดรอยละ 57.14 ระดับมากรอยละ 40.00  

และระดับนอยรอยละ 2.86  

12) สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 12 เกษตรกรมีความพึงพอใจตอโครงการอยูในระดับมากท่ีสุด 

คาเฉลี ่ย 3.60 โดยมีความพึงพอใจ 2 ระดับ ไดแก ระดับมากที ่ส ุดรอยละ 60.00 และระดับมาก 

รอยละ 40.00  

13) เฉล่ียรวม เกษตรกรมีความพึงพอใจตอโครงการอยูในระดับมากท่ีสุด คาเฉลี่ย 3.55 โดยมี

ความพึงพอใจ 3 ระดับ ไดแก ระดับมากที่สุดรอยละ 56.67 ระดับมากรอยละ 41.90 และระดับนอย 

รอยละ 1.43  
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ตารางท่ี 4-14 ความพึงพอใจท่ีมีตอโครงการของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม ป 2565 
หนวย : รอยละ 

รายการ 
สำนักงานพัฒนาท่ีดิน 

เฉลี่ยรวม 
เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 เขต 5 เขต 6 เขต 7 เขต 8 เขต 9 เขต 10 เขต 11 เขต 12 

ระดับความพึงพอใจ              
มากท่ีสุด 34.29 60.00 65.71 25.71 68.57 51.43 62.86 57.14 62.86 74.29 57.14 60.00 56.67 
มาก 62.86 40.00 34.29 71.43 31.43 48.57 37.14 42.86 34.29 20.00 40.00 40.00 41.90 
นอย 2.85 - - 2.86 - - - - 2.85 5.71 2.86 - 1.43 
นอยท่ีสุด - - - - - - - - - - - - - 

คาสถิติ              
คาเฉลี่ย 3.31 3.60 3.66 3.23 3.69 3.51 3.63 3.57 3.60 3.69 3.54 3.60 3.55 
S.D. 0.53 0.50 0.48 0.49 0.47 0.51 0.49 0.50 0.55 0.58 0.56 0.50 0.53 

แปลผล มาก
ท่ีสุด 

มาก
ท่ีสุด 

มาก
ท่ีสุด 

มาก มาก
ท่ีสุด 

มาก
ท่ีสุด 

มาก
ท่ีสุด 

มาก
ท่ีสุด 

มาก
ท่ีสุด 

มาก
ท่ีสุด 

มาก
ท่ีสุด 

มาก
ท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

ท่ีมา: จากการสำรวจ (2565) สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1-12 กรมพัฒนาท่ีดิน และ 
       จากการคำนวณ (2565) กลุมเศรษฐกิจท่ีดินทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใชท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน 
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4.3  การแนะนำและเผยแพรโครงการ (ตารางท่ี 4-15) 
1) สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 เกษตรกรทั้งหมดมีการแนะนำและเผยแพรโครงการ ใหแก 

ผูท่ีสนใจ 

2) สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 เกษตรกรมีการแนะนำและเผยแพรโครงการรอยละ 91.43  

และไมแนะนำรอยละ 8.57 โดยเหตุผลที่ไมแนะนำ ไดแก สถานการณการแพรระบาดโควิด-19 รอยละ 66.67 

และตองการทดลองใหเกิดผลสำเร็จกอนรอยละ 33.33  

3) สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 เกษตรกรมีการแนะนำและเผยแพรโครงการรอยละ 91.43  

และไมแนะนำรอยละ 8.57 โดยเหตุผลที่ไมแนะนำ ไดแก ตองการทดลองใหเกิดผลสำเร็จกอนรอยละ 66.67  

และสถานการณการแพรระบาดโควิด-19 รอยละ 33.33  

4) สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 เกษตรกรมีการแนะนำและเผยแพรโครงการรอยละ 54.29  

และไมแนะนำรอยละ 45.71 โดยเหตุผลที่ไมแนะนำ ไดแก ตองการทดลองใหเกิดผลสำเร็จกอนรอยละ 56.25  

ไมมีเวลารอยละ 25.18 และสถานการณการแพรระบาดโควิด-19 รอยละ 18.57 

5) สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 เกษตรกรมีการแนะนำและเผยแพรโครงการรอยละ 97.14  

และไมแนะนำรอยละ 2.86 โดยเกษตรกรท้ังหมดใหเหตุผลท่ีไมแนะนำวาตองการทดลองใหเกิดผลสำเร็จกอน 

6) สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เกษตรกรมีการแนะนำและเผยแพรโครงการรอยละ 91.43  

และไมแนะนำรอยละ 8.57 โดยเหตุผลที่ไมแนะนำ ไดแก ตองการทดลองใหเกิดผลสำเร็จกอนรอยละ 66.67  

และสถานการณการแพรระบาดโควิด-19 รอยละ 33.33 

7) สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เกษตรกรมีการแนะนำและเผยแพรโครงการรอยละ 97.14  

และไมแนะนำรอยละ 2.86 โดยเกษตรกรท้ังหมดใหเหตุผลท่ีไมแนะนำวาตองการทดลองใหเกิดผลสำเร็จกอน 

8) สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 8 เกษตรกรมีการแนะนำและเผยแพรโครงการรอยละ 88.57 และ

ไมแนะนำรอยละ 11.43 โดยเหตุผลที่ไมแนะนำ ไดแก ตองการทดลองใหเกิดผลสำเร็จกอนรอยละ 50.00 ไมมี

เวลา และสถานการณการแพรระบาดโควิด-19 รอยละ 25.00 เทากัน  

9) สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 เกษตรกรมีการแนะนำและเผยแพรโครงการรอยละ 65.71  

และไมแนะนำรอยละ 34.29 โดยเหตุผลที่ไมแนะนำ ไดแก ตองการทดลองใหเกิดผลสำเร็จกอน และไมมีเวลา

รอยละ 41.67 เทากัน และสถานการณการแพรระบาดโควิด-19 รอยละ 16.66 ตามลำดับ 

10) สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เกษตรกรมีการแนะนำและเผยแพรโครงการรอยละ 97.14  

และไมแนะนำรอยละ 2.86 โดยเกษตรกรท้ังหมดใหเหตุผลท่ีไมแนะนำวาตองการทดลองใหเกิดผลสำเร็จกอน 

11) สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 เกษตรกรมีการแนะนำและเผยแพรโครงการรอยละ 94.29  

และไมแนะนำรอยละ 5.71 โดยเหตุผลที่ไมแนะนำ ไดแก ตองการทดลองใหเกิดผลสำเร็จกอน และไมมีเวลา 

รอยละ 50.00 เทากัน 
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12) สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 เกษตรกรมีการแนะนำและเผยแพรโครงการรอยละ 94.29  

และไมแนะนำรอยละ 5.71 โดยเกษตรกรท้ังหมดใหเหตุผลท่ีไมแนะนำวาตองการทดลองใหเกิดผลสำเร็จกอน 

13) เฉลี่ยรวม เกษตรกรมีการแนะนำและเผยแพรโครงการรอยละ 88.57 และไมแนะนำ 

รอยละ 11.43 โดยเหตุผลที่ไมแนะนำ ไดแก ตองการทดลองใหเกิดผลสำเร็จกอนรอยละ 56.25 ไมมีเวลา

รอยละ 22.92 และสถานการณการแพรระบาดโควิด-19 รอยละ 20.83  



 
4-13 

ตารางท่ี 4-15 การแนะนำและเผยแพรโครงการ 1 ตำบล 1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม ป 2565 
หนวย: รอยละ 

รายการ 
สำนักงานพัฒนาท่ีดิน 

เฉลี่ยรวม 
เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 เขต 5 เขต 6 เขต 7 เขต 8 เขต 9 เขต 10 เขต 11 เขต 12 

แนะนำ 100.00 91.43 91.43 54.29 97.14 91.43 97.14 88.57 65.71 97.14 94.29 94.29 88.57 
ไมแนะนำ - 8.57 8.57 45.71 2.86 8.57 2.86 11.43 34.29 2.86 5.71 5.71 11.43 

เน่ืองจาก              
- สถานการณการแพรระบาดโควิด-19 - 66.67 33.33 18.57 - 33.33 - 25.00 16.66 - - - 20.83 
- ตองการทดลองใหเกิดผลสำเรจ็กอน - 33.33 66.67 56.25 100.00 66.67 100.00 50.00 41.67 100.00 50.00 100.00 56.25 
- ไมมีเวลา - - - 25.18 - - - 25.00 41.67 - 50.00 - 22.92 

ท่ีมา: จากการสำรวจ (2565) สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1-12 กรมพัฒนาท่ีดิน และ 
       จากการคำนวณ (2565) กลุมเศรษฐกิจท่ีดินทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใชท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน 
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4.4  ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะโครงการ (ตารางท่ี 4-16 และ ตารางท่ี 4-17) 
1) สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1 

เกษตรกรมีปญหาและอุปสรรครอยละ 48.57 ในการเขารวมโครงการ โดยลักษณะปญหา

และอุปสรรคที่พบ ไดแก ดินมีธาตุอาหารนอยขาดความอุดมสมบูรณ และหนวยงานภาครัฐขาดความ

ตอเนื่องในการแนะนำและถายทอดความรูรอยละ 35.29 เทากัน ปจจัยการผลิตท่ีไดรับสนับสนุนไมเพียงพอ

รอยละ 23.53 และปริมาณน้ำไมเพียงพอตอการเกษตรรอยละ 11.76 สำหรับขอเสนอแนะในการพัฒนา

โครงการเกษตรกรรอยละ 68.57 ใหขอเสนอแนะวา ควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนปจจัยการผลิตให

เพียงพอรอยละ 50.00 ใหคำปรึกษา แนะนำและใหความรูเพิ่มเติมแกเกษตรกรรอยละ 33.33 และแนะนำ

การปรับปรุงบำรุงดินรอยละ 16.67 เปนตน  

2) สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 2 

เกษตรกรมีปญหาและอุปสรรครอยละ 54.29 ในการเขารวมโครงการ โดยลักษณะปญหา 

และอุปสรรคสวนใหญท่ีพบ คือ ดินมีธาตุอาหารนอยขาดความอุดมสมบูรณรอยละ 73.68 ความลาชาของโครงการ

รอยละ 21.05 และปจจัยการผลิตท่ีไดรับสนับสนุนไมเพียงพอรอยละ 15.79 ตามลำดับ สำหรับขอเสนอแนะ

ในการพัฒนาโครงการเกษตรกรรอยละ 65.71 ใหขอเสนอแนะวา ควรใหคำปรึกษา แนะนำและใหความรูเพ่ิมเติม

แกเกษตรกรรอยละ 47.83 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนปจจัยการผลิตใหเพียงพอรอยละ 43.48 และหนวยงาน

ภาครัฐควรดำเนินการใหเร็วข้ึนรอยละ 17.39 เปนตน  

3) สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 3 

เกษตรกรมีปญหาและอุปสรรครอยละ 37.14 ในการเขารวมโครงการ โดยลักษณะปญหา

และอุปสรรคสวนใหญที่พบ คือ ปจจัยการผลิตที่ไดรับสนับสนุนไมเพียงพอรอยละ 38.46 ปริมาณน้ำไมเพียงพอ

ตอการเกษตรรอยละ 23.08 ความลาชาของโครงการ และหนวยงานภาครัฐขาดความตอเนื่องในการแนะนำ

และถายทอดความรูรอยละ 15.38 เทากัน ตามลำดับ สำหรับขอเสนอแนะในการพัฒนาโครงการเกษตรกร 

รอยละ 48.57 ใหขอเสนอแนะวา ควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนปจจัยการผลิตใหเพียงพอรอยละ 47.06  

ใหคำปรึกษา แนะนำและใหความรูเพิ่มเติมแกเกษตรกร และแนะนำเรื่องการหาแหลงน้ำสำรองรอยละ 29.41 

เทากัน และติดตามผลการดำเนินงานอยางตอเนื่องรอยละ 17.65 เปนตน  

4) สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 4 

เกษตรกรมีปญหาและอุปสรรครอยละ 45.71 ในการเขารวมโครงการ โดยลักษณะปญหา

และอุปสรรคที่พบ ไดแก ดินมีธาตุอาหารนอยขาดความอุดมสมบูรณรอยละ 62.50 ความลาชาของโครงการ  

รอยละ 37.50 และปริมาณน้ำไมเพียงพอตอการเกษตรรอยละ 6.25 สำหรับขอเสนอแนะในการพัฒนาโครงการ

เกษตรกรรอยละ 8.57 ทั้งหมดใหขอเสนอแนะวา ควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนปจจัยการผลิตใหเพียงพอ  

และหนวยงานภาครัฐควรดำเนินการใหเร็วข้ึน  
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5) สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 5 

เกษตรกรมีปญหาและอุปสรรครอยละ 28.57 ในการเขารวมโครงการ โดยลักษณะปญหา

และอุปสรรคสวนใหญที่พบ คือ ความลาชาของโครงการรอยละ 60.00 ปจจัยการผลิตที่ไดรับสนับสนุน 

ไมเพียงพอรอยละ 30.00 และดินมีธาตุอาหารนอยขาดความอุดมสมบูรณรอยละ 20.00 ตามลำดับ สำหรับ

ขอเสนอแนะในการพัฒนาโครงการเกษตรกรรอยละ 37.14 ใหขอเสนอแนะวา ควรจัดสรรงบประมาณ

สนับสนุนปจจัยการผลิตใหเพียงพอรอยละ 61.54 หนวยงานภาครัฐควรดำเนินการใหเร็วขึ้นรอยละ 46.15 

และใหคำปรึกษา แนะนำและใหความรูเพ่ิมเติมแกเกษตรกรรอยละ 23.08 เปนตน  

6) สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6 

เกษตรกรมีปญหาและอุปสรรครอยละ 42.86 ในการเขารวมโครงการ โดยลักษณะปญหา

และอุปสรรคสวนใหญที่พบ คือ ปจจัยการผลิตที่ไดรับสนับสนุนไมเพียงพอรอยละ 60.00 ความลาชา 

ของโครงการ รอยละ 26.67 ดินมีธาตุอาหารนอยขาดความอุดมสมบูรณ และปริมาณน้ำไมเพียงพอตอการเกษตร

รอยละ 13.33 เทากัน ตามลำดับ สำหรับขอเสนอแนะในการพัฒนาโครงการเกษตรกรรอยละ 51.43  

ใหขอเสนอแนะวา ควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนปจจัยการผลิตใหเพียงพอรอยละ 61.11 ใหคำปรึกษา 

แนะนำและใหความรู เพิ ่มเติมแกเกษตรกรรอยละ 22.22 และติดตามผลการดำเนินงานอยางตอเน ื ่อง 

รอยละ 16.67 เปนตน  

7) สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 7 

เกษตรกรมีปญหาและอุปสรรครอยละ 25.71 ในการเขารวมโครงการ โดยลักษณะปญหา

และอุปสรรคที่พบ ไดแก ดินมีธาตุอาหารนอยขาดความอุดมสมบูรณรอยละ 33.34 ปจจัยการผลิตที่ไดรับ

สนับสนุนไมเพียงพอรอยละ 22.22 ปริมาณน้ำไมเพียงพอตอการเกษตร ความลาชาของโครงการ หนวยงาน

ภาครัฐขาดความตอเนื่องในการแนะนำและถายทอดความรู และปญหาศัตรูพืช โรคพืช และโรคระบาดตาง ๆ 

รอยละ 11.11 เทากัน สำหรับขอเสนอแนะในการพัฒนาโครงการเกษตรกรรอยละ 65.71 ใหขอเสนอแนะวา  

ควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนปจจัยการผลิตใหเพียงพอรอยละ 86.96 ติดตามผลการดำเนินงาน 

อยางตอเนื่องรอยละ 17.39 ใหคำปรึกษา แนะนำและใหความรูเพ่ิมเติมแกเกษตรกร แนะนำการปรับปรุงบำรุงดิน  

และหนวยงานภาครัฐควรดำเนินการใหเร็วข้ึนรอยละ 4.35 เทากัน  

8) สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 8 

เกษตรกรมีปญหาและอุปสรรครอยละ 37.14 ในการเขารวมโครงการ โดยลักษณะปญหาและ

อุปสรรคที่พบ ไดแก ดินมีธาตุอาหารนอยขาดความอุดมสมบูรณ และความลาชาของโครงการรอยละ 30.77 

เทากัน ปจจัยการผลิตท่ีไดรับสนับสนุนไมเพียงพอ และปญหาศัตรูพืช โรคพืช และโรคระบาดตาง ๆ  รอยละ 23.08 

เทากัน ปริมาณน้ำไมเพียงพอตอการเกษตร และหนวยงานภาครัฐขาดความตอเนื่องในการแนะนำและ

ถายทอดความรูรอยละ 15.38 เทากัน สำหรับขอเสนอแนะในการพัฒนาโครงการเกษตรกรรอยละ 42.86 
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ใหขอเสนอแนะวา ควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนปจจัยการผลิตใหเพียงพอรอยละ 40.00 ใหคำปรึกษา 

แนะนำและใหความรูเพิ่มเติมแกเกษตรกร และหนวยงานภาครัฐควรดำเนินการใหเร็วขึ้นรอยละ 26.67 

เทากัน และติดตามผลการดำเนินงานอยางตอเนื่องรอยละ 20.00 เปนตน  

9) สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 9 

เกษตรกรมีปญหาและอุปสรรครอยละ 31.43 ในการเขารวมโครงการ โดยลักษณะปญหา

และอุปสรรคที่พบ ไดแก ปจจัยการผลิตที่ไดรับสนับสนุนไมเพียงพอรอยละ 45.45 ดินมีธาตุอาหารนอย 

ขาดความอุดมสมบูรณรอยละ 27.28 ปริมาณน้ำไมเพียงพอตอการเกษตร หนวยงานภาครัฐขาดความตอเนื่อง 

ในการแนะนำและถายทอดความรู และปญหาศัตรูพืช โรคพืช และโรคระบาดตาง ๆ รอยละ 9.09 เทากัน 

สำหรับขอเสนอแนะในการพัฒนาโครงการเกษตรกรรอยละ 42.86 ใหขอเสนอแนะวา ควรจัดสรรงบประมาณ

สนับสนุนปจจัยการผลิตใหเพียงพอรอยละ 60.00 ใหคำปรึกษา แนะนำและใหความรูเพิ่มเติมแกเกษตรกร

รอยละ 26.67 และติดตามผลการดำเนินงานอยางตอเนื่องรอยละ 13.33 เปนตน  

10) สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 10 

เกษตรกรมีปญหาและอุปสรรครอยละ 60.00 ในการเขารวมโครงการ โดยลักษณะปญหา

และอุปสรรคที่พบ ไดแก ดินมีธาตุอาหารนอยขาดความอุดมสมบูรณรอยละ 76.19 ปจจัยการผลิตที่ไดรับ

สนับสนุนไมเพียงพอ ความลาชาของโครงการ และหนวยงานภาครัฐขาดความตอเนื่องในการแนะนำและ

ถายทอดความรูรอยละ 23.81 เทากัน สำหรับขอเสนอแนะในการพัฒนาโครงการเกษตรกรรอยละ 82.86  

ใหขอเสนอแนะวาควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนปจจัยการผลิตใหเพียงพอรอยละ 72.41 ติดตาม 

ผลการดำเนินงานอยางตอเนื่องรอยละ 20.69 ใหคำปรึกษา แนะนำและใหความรูเพิ่มเติมแกเกษตรกร  

และหนวยงานภาครัฐควรดำเนินการใหเร็วข้ึนรอยละ 17.24 เทากัน เปนตน 

11) สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 11 

เกษตรกรมีปญหาและอุปสรรครอยละ 37.14 ในการเขารวมโครงการ โดยลักษณะปญหา

และอุปสรรคที ่พบ ไดแก ดินมีธาตุอาหารนอยขาดความอุดมสมบูรณรอยละ 69.23 ปจจัยการผลิต 

ที่ไดรับสนับสนุนไมเพียงพอรอยละ 23.08 และปริมาณน้ำไมเพียงพอตอการเกษตรรอยละ 15.38 สำหรับ

ขอเสนอแนะในการพัฒนาโครงการเกษตรกรรอยละ 37.14 ใหขอเสนอแนะวา ควรจัดสรรงบประมาณ

สนับสนุนปจจัยการผลิตใหเพียงพอ และแนะนำการปรับปรุงบำรุงดินรอยละ 38.46 เทากัน ติดตามผลการ

ดำเนินงานอยางตอเนื่องรอยละ 23.08 ใหคำปรึกษา แนะนำและใหความรูเพิ่มเติมแกเกษตรกร และหนวยงาน

ภาครัฐควรดำเนินการใหเร็วข้ึนรอยละ 15.38 เทากัน เปนตน 

12) สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 12 

เกษตรกรมีปญหาและอุปสรรครอยละ 62.86 ในการเขารวมโครงการ โดยลักษณะปญหา

และอุปสรรคสวนใหญท่ีพบ คือ ปจจัยการผลิตท่ีไดรับสนับสนุนไมเพียงพอรอยละ 50.00 ดินมีธาตุอาหารนอย

ขาดความอุดมสมบูรณรอยละ 36.36 ความลาชาของโครงการ และหนวยงานภาครัฐขาดความตอเนื่องในการ
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แนะนำและถายทอดความรูร อยละ 9.09 เทากัน ตามลำดับ สำหรับขอเสนอแนะในการพัฒนาโครงการ 

เกษตรกรรอยละ 71.43 ใหขอเสนอแนะวา ควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนปจจัยการผลิตใหเพียงพอ 

รอยละ 80.00 ติดตามผลการดำเนินงานอยางตอเนื่องรอยละ 16.00 ใหคำปรึกษา แนะนำและใหความรู

เพ่ิมเติมแกเกษตรกร และแนะนำการปรับปรุงบำรุงดินรอยละ 12.00 เทากัน เปนตน  

13) เฉล่ียรวม 

เกษตรกรมีปญหาและอุปสรรครอยละ 42.62 ในการเขารวมโครงการ โดยลักษณะปญหาและ

อุปสรรคสวนใหญที่พบ คือ ดินมีธาตุอาหารนอยขาดความอุดมสมบูรณรอยละ 43.58 ปจจัยการผลิตที่ไดรับ

สนับสนุนไมเพียงพอรอยละ 29.61 และความลาชาของโครงการรอยละ 18.99 ตามลำดับ สำหรับขอเสนอแนะใน

การพัฒนาโครงการเกษตรกรรอยละ 51.90 ใหขอเสนอแนะวา ควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนปจจัยการ

ผลิตใหเพียงพอรอยละ 61.01 ใหคำปรึกษา แนะนำและใหความรูเพิ ่มเติมแกเกษตรกรรอยละ 22.94 

ติดตามผลการดำเนินงานอยางตอเนื่อง และหนวยงานภาครัฐควรดำเนินการใหเร็วข้ึนรอยละ 14.22 เทากัน 

เปนตน  
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ตารางท่ี 4-16 ปญหาและอุปสรรคของโครงการ 1 ตำบล 1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม ป 2565 
หนวย: รอยละ 

ปญหาและอุปสรรค 
สำนักงานพัฒนาท่ีดิน 

เฉล่ียรวม 
เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 เขต 5 เขต 6 เขต 7 เขต 8 เขต 9 เขต 10 เขต 11 เขต 12 

มีปญหาและอุปสรรค 48.57 54.29 37.14 45.71 28.57 42.86 25.71 37.14 31.43 60.00 37.14 62.86 42.62 
ไมมีปญหาและอุปสรรค 51.43 45.71 62.86 54.29 71.43 57.14 74.29 62.86 68.57 40.00 62.86 37.14 57.38 
ลักษณะปญหาและอุปสรรค              

- ปจจัยการผลิตท่ีไดรับสนับสนุนไมเพียงพอ 23.53 15.79 38.46 - 30.00 60.00 22.22 23.08 45.45 23.81 23.08 50.00 29.61 
- ดินมีธาตุอาหารนอยขาดความอุดมสมบูรณ 35.29 73.68 7.69 62.50 20.00 13.33 33.34 30.77 27.28 76.19 69.23 36.36 43.58 
- ปริมาณน้ำไมเพียงพอตอการเกษตร 11.76 - 23.08 6.25 10.00 13.33 11.11 15.38 9.09 - 15.38 4.55 8.94 
- ความลาชาของโครงการ - 21.05 15.38 37.50 60.00 26.67 11.11 30.77 - 23.81 - 9.09 18.99 
- หนวยงานภาครัฐขาดความตอเน่ืองในการแนะนำและ 
 ถายทอดความรู 

35.29 5.26 15.38 - - 6.67 11.11 15.38 9.09 23.81 - 9.09 11.73 

- ปญหาศัตรูพืช โรคพืช และโรคระบาดตาง ๆ - - 7.69 - - - 11.11 23.08 9.09 - - 4.55 3.91 
ท่ีมา: จากการสำรวจ (2565) สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1-12 กรมพัฒนาท่ีดิน และ 
       จากการคำนวณ (2565) กลุมเศรษฐกิจท่ีดินทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใชท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน 
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ตารางท่ี 4-17 ขอเสนอแนะท่ีมีตอโครงการ 1 ตำบล 1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม ป 2565 
หนวย: รอยละ 

รายการ 
สำนักงานพัฒนาท่ีดิน 

เฉล่ียรวม 
เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 เขต 5  เขต 6   เขต 7  เขต 8  เขต 9  เขต 10   เขต 11   เขต 12 

มีขอเสนอแนะ 68.57 65.71 48.57 8.57 37.14 51.43 65.71 42.86 42.86 82.86 37.14 71.43 51.90 
ไมมีขอเสนอแนะ 31.43 34.29 51.43 91.43 62.86 48.57 34.29 57.14 57.14 17.14 62.86 28.57 48.10 

ขอเสนอแนะ              
- ควรใหคำปรึกษา แนะนำและใหความรู 
  เพ่ิมเติมแกเกษตรกร 

33.33 47.83 29.41 - 23.08 22.22 4.35 26.67 26.67 17.24 15.38 12.00 22.94 

- ควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนปจจัยการ 
  ผลิตใหเพียงพอ 

50.00 43.48 47.06 100.00 61.54 61.11 86.96 40.00 60.00 72.41 38.46 80.00 61.01 

- ควรแนะนำเรื่องการหาแหลงน้ำสำรอง 12.50 - 29.41 - - 5.56 - 13.33 6.67 3.45 7.69 - 6.42 
- ควรแนะนำการปรับปรุงบำรุงดิน 16.67 13.04 - - 15.38 - 4.35 13.33 - 10.34 38.46 12.00 10.55 
- ควรติดตามผลการดำเนินงานอยางตอเน่ือง 8.33 4.35 17.65 - - 16.67 17.39 20.00 13.33 20.69 23.08 16.00 14.22 
- ควรแนะนำการปองกัน/กำจัด ศัตรูพืชและ 
  โรคระบาดในพืชและสัตว 

4.17 - - - - - - 6.67 - 3.45 - 4.00 1.83 

- หนวยงานภาครัฐควรดำเนินการใหเร็วขึ้น - 17.39 11.76 100.00 46.15 11.11 4.35 26.67 - 17.24 15.38 8.00 14.22 
ท่ีมา: จากการสำรวจ (2565) สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1-12 กรมพัฒนาท่ีดิน และ 
       จากการคำนวณ (2565) กลุมเศรษฐกิจท่ีดินทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใชท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน 

 



บทท่ี 5 

สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

การศึกษาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรที่เขารวมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม  

มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรที่เขารวมโครงการ และวิเคราะหรายไดของเกษตรกร

กอนและหลังเขารวมโครงการ ซ่ึงทำการสำรวจและเก็บขอมูลจากเกษตรกรกลุมตัวอยางท่ัวประเทศ จำนวน 

420 ราย ในพื้นที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 โดยดำเนินการประมวลผลและวิเคราะหขอมูลภาวะ

เศรษฐกิจและสังคม ภาวะการผลิต คุณภาพชีวิตและทัศนคติของเกษตรกรที่เขารวมโครงการ สรุปผล

การศึกษาไดดังนี้ 

5.1 ผลการศึกษา 
1) ภาวะเศรษฐกิจและสังคม  

เกษตรกรเปนเพศชายรอยละ 53.57 และเพศหญิงรอยละ 46.43 อายุเฉลี ่ย 51.61 ป  

ดานการศึกษาสวนใหญจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพรอยละ 27.14 

รองลงมาคือระดับประถมศึกษารอยละ 25.71 และระดับปริญญาตรีรอยละ 24.05 ตามลำดับ ดานสถานภาพ

ทางสังคมสวนใหญเปนเกษตรกรทั่วไปรอยละ 88.81 มีพื้นท่ีเขารวมโครงการเฉลี่ย 3.75 ไรตอครัวเรือน 

หนังสือสำคัญในที่ดินสวนใหญเปนโฉนดที่ดินรอยละ 72.09 ของพื้นที่เขารวมโครงการทั้งหมด รองลงมา  

ส.ป.ก.4-01 รอยละ 18.29 และ น.ส.3ก. รอยละ 5.24 ดานสถานภาพทางการเงินมีรายไดเฉลี่ยตอครัวเรือน 

204,024.28 บาทตอป เปนรายไดในภาคการเกษตร 115,932.14 บาท หรือรอยละ 56.82 และนอกภาค

การเกษตร 88,092.14 บาท หรือรอยละ 43.18 และมีรายจายตอครัวเรือนเฉลี่ย 140,294.29 บาทตอป  

ดานภาวะหนี้สินมีการกูยืมเงินรอยละ 62.14 ของครัวเรือนท้ังหมด โดยกูยืมเงินจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและ

สหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) มากที ่สุดรอยละ 71.65 อัตราดอกเบี ้ยเงินกู เฉลี ่ยรอยละ 6.69 ตอป สำหรับ

สถานภาพการทำงานของครัวเรือนเกษตร กอนเขารวมโครงการมีสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 3.65 คนตอครัวเรือน 

(แรงงานภาคการเกษตรเฉลี่ย 2.12 คนตอครัวเรือน) และหลังเขารวมโครงการมีสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 

3.73 คนตอครัวเรือน (แรงงานภาคการเกษตรเฉลี่ย 2.24 คนตอครัวเรือน) ซ่ึงสรุปไดวาหลังเขารวมโครงการ

ครัวเรือนเกษตรมีสมาชิกเพิ่มขึ้นรอยละ 2.19 และแรงงานภาคการเกษตรเพิ่มขึ้นรอยละ 5.66 โดยเปนแรงงาน

คืนถ่ินเฉลี่ย 1.36 คนตอครัวเรือน หรือรอยละ 3.61 ของแรงงานภาคการเกษตรในครัวเรือน 

2) ภาวะการผลิต 
สภาพพื้นที่ที่ใชในการผลิตของเกษตรกร มีสภาพพื้นที่เปนที่ลุมรอยละ 50.95 และที่ดอน 

รอยละ 49.05 ของพื้นที่เขารวมโครงการ พื้นที่เขารวมโครงการสวนใหญมีขนาด 3 ไร (รอยละ 48.33) รูปแบบ
สระเก็บน้ำสวนใหญเปนแบบสี่เหลี่ยมผืนผารอยละ 81.19 ซึ่งเกษตรกรรอยละ 79.29 มีปริมาณน้ำในสระ
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เพียงพอตอการผลิตตลอดท้ังป และเกษตรกรรอยละ 20.71 มีปริมาณน้ำไมเพียงพอตอการผลิต ซ่ึงสามารถ
ใชน้ำในสระไดเฉลี่ย 5.26 เดือนตอป 

ดานการผลิตของเกษตรกรกอนและหลังเขารวมโครงการ พบวา กอนเขารวมโครงการ 

เกษตรกรทั้งหมดมีการใชประโยชนที่ดินเปนการผลิตขาวนาปเพียงอยางเดียว โดยสวนใหญเปนการกระจาย

ผลผลิตเพื่อจำหนายรอยละ 71.43 และเพื่อการบริโภคและหรือแลกเปลี่ยนรอยละ 35.71 มีตนทุนในการผลิต

เฉลี่ย 2,278.71 บาทตอไร มูลคาผลผลิตเฉลี่ย 5,299.54 บาทตอไร ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย 3,020.83 บาทตอไร 

และอัตราสวนรายไดตอตนทุนท้ังหมด (B/C Ratio) 2.33  

หลังเขารวมโครงการเกษตรกรปรับเปลี ่ยนการผลิตเปนเกษตรผสมผสาน โดยสวนใหญ 

เปนการกระจายผลผลิตเพื่อจำหนายรอยละ 65.91 และเพื่อการบริโภคและหรือแลกเปลี่ยนรอยละ 34.09  

มีตนทุนในการผลิตเฉลี่ย 4,084.37 บาทตอไร มูลคาผลผลิตเฉลี่ย 11,125.83 บาทตอไร ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย 

7,041.46 บาทตอไร และอัตราสวนรายไดตอตนทุนท้ังหมด (B/C Ratio) 2.72  

สรุปไดวา เมื่อเกษตรกรเขารวมโครงการไดปรับเปลี่ยนการผลิตจากการผลิตแบบเกษตร

เชิงเดี่ยว (ขาวนาป) เปนการผลิตแบบเกษตรผสมผสานทำใหมีตนทุนการผลิตเพิ่มขึ้น 1,805.66 บาทตอไร  

แตสงผลใหเกษตรกรมีมูลคาผลผลิตเฉลี่ย และผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย เพิ่มขึ้นไปในทิศทางเดียวกัน 5,826.29 

และ 4,020.63 บาทตอไร ตามลำดับ และมีอัตราสวนรายไดตอตนทุนทั้งหมด (B/C Ratio) จาก 2.33 เพิ่มข้ึน

เปน 2.72  

3) คุณภาพชีวิตและทัศนคติของเกษตรกร  
ดานคุณภาพชีวิต เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 3.26 ดานที่มี

คาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ดานสิ่งแวดลอม คาเฉลี่ย 3.49 รองลงมา คือ ดานจิตวิญญาณ คาเฉลี่ย 3.46 ดานครอบครัว 
คาเฉลี่ย 3.43 และดานสังคมเศรษฐกิจ คาเฉลี่ย 3.19 ตามลำดับ สวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ ดานสุขภาพ
คาเฉลี่ย 3.09 โดยเกษตรกรมีความพึงพอใจตอโครงการอยูในระดับมากท่ีสุด คาเฉลี่ย 3.55  

ดานทัศนคติ เกษตรกรสวนใหญมีการแนะนำและเผยแพรขอมูลขาวสารของโครงการ 
รอยละ 88.57 และไมไดมีการแนะนำ รอยละ 11.43 เหตุผลสวนใหญที่ไมแนะนำ 3 ลำดับแรก ไดแก ตองการ
ทดลองทำเองใหเกิดผลสำเร็จกอนรอยละ 56.25 รองลงมาคือ ไมมีเวลารอยละ 22.92 และสถานการณการแพร
ระบาดโควิด-19 รอยละ 20.83 ตามลำดับ ดานปญหาและอุปสรรค เกษตรกรมีปญหาและอุปสรรครอยละ 42.62 
ในการเขารวมโครงการลักษณะปญหาและอุปสรรคที่พบมากที่สุด 3 ลำดับแรก ไดแก ดินมีธาตุอาหารนอย 
ขาดความอุดมสมบูรณรอยละ 43.58 รองลงมา คือ ปจจัยการผลิตที่ไดรับสนับสนุนไมเพียงพอรอยละ 29.61 
และความลาชาของโครงการรอยละ 18.99 ตามลำดับ สวนขอเสนอแนะในการพัฒนาโครงการที่เกษตรกร
แนะนำมากที่สุด 3 ลำดับแรก ไดแก ควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนปจจัยการผลิตใหเพียงพอรอยละ 61.01 
รองลงมาคือ ใหคำปรึกษา แนะนำและใหความรูเพิ ่มเติมแกเกษตรกรรอยละ 22.94 และติดตามผลการ
ดำเนินงานอยางตอเนื่องรอยละ 14.22 ตามลำดับ 
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5.2 ขอเสนอแนะ 
1) หนวยงานภาครฐัควรสงเสริม แนะนำ และใหความรูเพ่ิมเติมแกเกษตรกรในการปรับปรุงบำรุงดิน 

เชน การจัดอบรมวิธีการปรับปรุงบำรุงดินใหเหมาะกับการผลิต การแนะนำการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน เพ่ือลด
การใชปจจัยการผลิตท่ีไมจำเปน ซ่ึงสงผลทำใหตนทุนการผลิตลดลง 

2) ประชาสัมพันธโครงการเพื่อดึงดูดใหเกษตรกรเขารวมโครงการมากขึ้น โดยจัดการศึกษา 
ดูงานแปลงเกษตรตัวอยางของเกษตรกรท่ีประสบผลสำเร็จหลังจากการเขารวมโครงการ 

3) สงเสริมและสนับสนุนการทำเกษตรแบบผสมผสาน เชน การใหความรูและสงเสริมการปลูก
พืชผสมผสานตามฤดูกาล เพ่ือใหสามารถสรางรายไดตลอดท้ังป  

4) สนับสนุนการจัดตั้งตลาดรับซื้อผลผลิตของเกษตรกรที่เขารวมโครงการเพื่อเปนชองทางใน
การกระจายผลผลิต และการสงเสริมการรวมกลุมของเกษตรกร 

5) แนะนำและสนับสนุนการหาแหลงเงินทุนในการทำการเกษตรแบบผสมผสานจากสถาบัน
การเงินในระบบ เชน การใชมาตรการดานดอกเบี้ย การใหสิทธิ์ในการเขาถึงเงินทุนมากข้ึนหรือจัดตั้งกองทุน
เกษตรผสมผสาน 
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ภาคผนวก 



 ภาคผนวก ก 
การกําหนดขนาดตัวอยาง จํานวนตัวอยาง สถานท่ีสํารวจขอมูล 

 

ตารางภาคผนวกท่ี ก1  การกําหนดขนาดตัวอยาง 
การกําหนด 

ขนาดตัวอยาง 
สูตรการคํานวณ วิธีการคํานวณ ขนาดตัวอยาง 

Taro Yamane  
 

n = N/1+Ne^2 
ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% 

n = 27,923/1+(27,923*0.05^2) 
n = 27,923/1+27,923*0.0025) 
n = 27,923/1+69.8075 
n = 27,923/70.8075 
n = 394.35 

 

394 ตัวอยาง 

ท่ีมา: จากการคํานวณ (2565) กลุมเศรษฐกิจท่ีดินทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใชท่ีดิน  
       กรมพัฒนาท่ีดิน 
 

ตารางภาคผนวกท่ี ก2 จํานวนตัวอยางจําแนกตามสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 
สํานักงานพัฒนาท่ีดิน จังหวัด จํานวนตัวอยาง 

เขต 1 สิงหบุรี สระบุรี นครปฐม ชยันาท ปทุมธานี 
พระนครศรีอยุธยา นครนายก สมุทรปราการ สุพรรณบุร ี
ลพบุรี และอางทอง 

35 

เขต 2 สระแกว จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุร ีตราด ระยอง และ
ปราจีนบรุี 

35 

เขต 3 นครราชสีมา บุรีรัมย และชัยภูมิ  35 
เขต 4 ศรีสะเกษ  35 
เขต 5 หนองบัวลําภู หนองคาย ขอนแกน สกลนคร บึงกาฬ 

มหาสารคาม และอุดรธานี 
35 

เขต 6 แมฮองสอน ลําพูน ลําปาง และเชียงใหม 35 
เขต 7 เชียงราย นาน พะเยา และแพร 35 
เขต 8 พิจิตร พิษณุโลก เลย และอุตรดิตถ 35 
เขต 9 กําแพงเพชร และนครสรรค 35 
เขต 10 ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี และกาญจนบรุี 35 
เขต 11 สุราษฎรธานี ระนอง พังงา ภูเก็ต ชุมพร นครศรีธรรมราช  

และกระบี่  
35 

เขต 12 ปตตานี สตูล ตรัง สงขลา พัทลุง นราธิวาส และยะลา 35 
รวม  420 
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ตารางภาคผนวกท่ี ก3 สถานท่ีสํารวจขอมูล 
ลําดับ หมูท่ี บาน ตําบล อําเภอ จังหวัด 

1  5 บางไผดํา โรงชาง พรหมบุรี สิงหบุรี 
2 4 บางกระโจม โพธิ์ชัย อินทรบุรี สิงหบุรี 
3 8 ลําใต โพธิ์ชัย อินทรบุรี สิงหบุรี 
4 6 ไผต่ํา ไผต่ํา หนองแค สระบุรี 
5 5 ปาคา บานกลับ หนองโดน สระบุรี 
6 1 เพลยีขวา ผึ้งรวง เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 
7 8 สมกลิ้ง บางไทรปา บางเลน นครปฐม 
8 1 คลองสามบาท บางเตย สามพราน นครปฐม 
9 4 หนองหวาย หันคา หันคา ชัยนาท 
10 4 พระขาว โพงาม สรรคบุรี ชัยนาท 
11 1 สี่แยกบานใหม บานกลวย เมือง ชัยนาท 
12 7 สปก. บึงบอน หนองเสือ ปทุมธานี 
13 6 ปากบึงพัฒนา บึงบา หนองเสือ ปทุมธานี 
14 12 คลองตับผักชี ระแหง ลาดหลุมแกว ปทุมธานี 
15 7 หนาไม หนาไม ลาดหลุมแกว ปทุมธานี 
16 1 บานขวาง บานขวาง มหาราช พระนครศรีอยุธยา 
17 2 ขวาง บานขวาง มหาราช พระนครศรีอยุธยา 
18 5 โพธิ์ไทร จําปา ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา 
19 7 สามเรือน เกาะเกิด บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 
20 8 หนองมะกอก บานนา บานนา นครนายก 
21 3 มหาวงษ โพธิ์แทน องครักษ นครนายก 
22 6 ยอยไฮ เกาะหวาย ปากพลี นครนายก 
23 6 กระแชงเตย คลองสวน บางบอ สมุทรปราการ 
24 6 กระแชงเตย คลองสวน บางบอ สมุทรปราการ 
25 6 กระแชงเตย คลองสวน บางบอ สมุทรปราการ 
26 8 หนองโสน ทะเลบก ดอนเจดีย สุพรรณบุรี 
27 6 พลับพลาไชย พลับพลาไชย อูทอง สุพรรณบุรี 
28 5 มะขามเฒา หัวนา เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 
29 7 โคกสลงุ โคกสลุง พัฒนานิคม ลพบุรี 
30 2 มะกอกหวาน มะกอกหวาน ชัยบาดาล ลพบุรี 
31 6 ทาฉาง ทามะนาว ชัยบาดาล ลพบุรี 
32 1 บางกระเพียง บางขาม บานหม่ี ลพบุรี 
33 3 ยางกลาง สีบัวทอง แสวงหา อางทอง 
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ตารางภาคผนวกท่ี ก3 (ตอ) 
ลําดับ หมูท่ี บาน ตําบล อําเภอ จังหวัด 
34 5 หนองปรอื สีบัวทอง แสวงหา อางทอง 
35 7 ยางอู สีบัวทอง แสวงหา อางทอง 
36  4 โคกปราสาท ทัพไทย ตาพระยา สระแกว 
37 2 ขอนขวาง เขาสามสิบ เขาฉกรรจ สระแกว 
38 6 โนนข้ีเหล็ก ผานศึก อรัญประเทศ สระแกว 
39 3 โคกระกา ทัพไทย ตาพระยา สระแกว 
40 8 ใหมสุขประเสริฐ เมืองไผ อรัญประเทศ สระแกว 
41 11 เขาวัง ผานศึก อรญัประเทศ สระแกว 
42 11 ฝงคลอง เขาสามสิบ เขาฉกรรจ สระแกว 
43 11 ฝงคลอง เขาสามสิบ เขาฉกรรจ สระแกว 
44 13 หนองโสน หนองหวา เขาฉกรรจ สระแกว 
45 12 สุขสําราญ เขาสามสิบ เขาฉกรรจ สระแกว 
46 9 โคกมะกอก เขาสามสิบ เขาฉกรรจ สระแกว 
47 14 คลองมะละกอ สระขวัญ เมือง สระแกว 
48 14 คลองมะละกอ สระขวัญ เมือง สระแกว 
49 14 คลองมะละกอ สระขวัญ เมือง สระแกว 
50 14 คลองมะละกอ สระขวัญ เมือง สระแกว 
51 14 คลองมะละกอ สระขวัญ เมือง สระแกว 
52 12 หนองปลาเข็ง ทาเกวียน วัฒนานคร สระแกว 
53 2 วังศรีทอง วังใหม วังสมบูรณ สระแกว 
54 2 วังศรีทอง วังใหม วังสมบูรณ สระแกว 
55 12 วังเจริญ วังใหม วังสมบูรณ สระแกว 
56 7 สี่แยกไพรจิตร วังใหม วังสมบูรณ สระแกว 
57 6 คลองหวาย วังใหม วังสมบูรณ สระแกว 
58 4 นาไทร ปถว ี มะขาม จันทบุรี 
59 3 คลองแขวงกลั่น เทพราช บานโพธิ ์ ฉะเชิงเทรา 
60 3 ทุงศาลา วัดสุวรรณ บอทอง ชลบุร ี
61 4 หวยมะไฟ บานบึง บานบึง ชลบุร ี
62 7 ชองลม บางปด แหลมงอบ ตราด 
63 7 วังประดู แมน้ําคู ปลวกแดง ระยอง 
64 1 เมืองเกา ประจนัตคาม ประจนัตคาม ปราจีนบุรี 
65 16 ไทรงาม โพธิ์งาม ประจนัตคาม ปราจีนบุรี 
66 4 เขาไมแกว เขาไมแกว กบินทรบุรี ปราจีนบุรี 
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ตารางภาคผนวกท่ี ก3 (ตอ) 
ลําดับ หมูท่ี บาน ตําบล อําเภอ จังหวัด 
67 9 โปรงศรเีจริญ เขาไมแกว กบินทรบุรี ปราจีนบุรี 
68 5 ฟากหวย โนนหอม เมือง ปราจีนบุรี 
69 2 ขุนศรี บุพราหมณ นาด ี ปราจีนบุรี 
70 7 ชําหวา โคกปบ ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี 
71  11 หนองตะไก มะคา โนนสูง นครราชสีมา 
72 6 โนนลาว ลําคอหงษ โนนสูง นครราชสีมา 
73 4 คลองหินลาด ขนงพระ ปากชอง นครราชสีมา 
74 1 หนองบัว ตลาดไทร ประทาย นครราชสีมา 
75 1 หลุงตะเคียน หลุงตะเคียน หวยแถลง นครราชสีมา 
76 7 โคกนอย หนองบัวตะเกียด ดานขุนทด นครราชสีมา 
77 5 บุกุดจอก หนองหัวแรต หนองบุญมาก นครราชสีมา 
78 7 หนองหัวแรต หนองหัวแรต หนองบุญมาก นครราชสีมา 
79 3 หนองลานชาง โคกไทย ปกธงชัย นครราชสีมา 
80  1  โนนสําราญ โนนสําราญ แกงสนามนาง นครราชสีมา 
81 1 หนองบัวสะอาด หนองบัวสะอาด บัวใหญ นครราชสีมา 
82 1 หนองบัวสะอาด หนองบัวสะอาด บัวใหญ นครราชสีมา 
83 9 บึงสมบูรณ บึงออ ขามทะเลสอ นครราชสีมา 
84 13 ทาชาง ทาชาง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา 
85 13 มะเกลือเกา มะเกลือเกา สูงเนิน นครราชสีมา 
86 7 โนนสมบูรณ ดอนมัน ประทาย นครราชสีมา 
87 6 โนนกระสัง กระเบื้องใหญ พิมาย นครราชสีมา 
88 1 หนองขวา หนองแวง เทพารักษ นครราชสีมา 
89 1 ปอบิด คูขาด คง นครราชสีมา 
90  2 ประทาย ตลาดไทร ประทาย นครราชสีมา 
91  6 ขุย ขุย ลําทะเมนชัย นครราชสีมา 
92 5 โคกสะอาด ละหานทราย ละหานทราย บุรีรัมย 
93 8 บอใหญ หนองโดน ลําปลายมาศ บุรีรัมย 
94 15 เมืองไผ เมืองแฝก ลําปลายมาศ บุรีรัมย 
95 3 เพชร บานปรือ กระสัง บุรีรัมย 
96 5 โคกสะอาด ละหานทราย ละหานทราย บุรีรัมย 
97 7 สระข้ีตุน ปะเคียบ คูเมือง บุรีรัมย 
98 9 หนองเพชร บัวทอง เมือง บุรีรัมย 
99 5 โคงน้ําตับ บานคาย เมือง ชัยภูมิ 



ผ-6 

ตารางภาคผนวกท่ี ก3 (ตอ) 
ลําดับ หมูท่ี บาน ตําบล อําเภอ จังหวัด 
100 8 โนนดนิหอม หลุบคา แกงครอ ชัยภูมิ 
101 8 วังใหมพัฒนา บานไร เทพสถิต ชัยภูมิ 
102 3 บุปาฝาย รังงาม เนินสงา ชัยภูมิ 
103 1 ดงบังใต ดงบัง คอนสาร ชยัภูมิ 
104 12 บัวพักเกวียน กวางโจน ภูเขียว ชัยภูมิ 
105 5 โนนศรีทอง ทาใหญ หนองบัวแดง ชัยภูมิ 
106 3 กุดนาแกว ภูฝาย ขุนหาญ ศรีสะเกษ 
107 7 เรือทอง โคกตาล ภูสิงห ศรีสะเกษ 
108 5 คลองลําโคกแต โคกตาล ภูสิงห ศรีสะเกษ 
109 5 คลองลําโคกแต โคกตาล ภูสิงห ศรสีะเกษ 
110 5 คลองลําโคกแต โคกตาล ภูสิงห ศรีสะเกษ 
111 9 หนองแสง บัวนอย กันทรารมย ศรีสะเกษ 
112 9 หนองแสง บัวนอย กันทรารมย ศรีสะเกษ 
113 7 โนนปอ บัวนอย กันทรารมย ศรีสะเกษ 
114 4 บัวนอย บัวนอย กันทรารมย ศรีสะเกษ 
115 2 เทิน บัวนอย กันทรารมย ศรีสะเกษ 
116 7 วงยาง ธาต ุ วังหิน ศรีสะเกษ 
117 10 เห็นอม โพนยาง วังหิน ศรีสะเกษ 
118 5 หนองตาเชียง โพนยาง วังหิน ศรีสะเกษ 
119 3 หนองคู โพนยาง วังหิน ศรีสะเกษ 
120 12 ตะเคียนเหนือ ศรีแกว ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ 
121 4 สําโรงระว ี ศรีแกว ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ 

122 1 หวยทับทัน หวยทับทัน หวยทับทัน ศรีสะเกษ 
123 2 หนองสิมใหญ หวยทับทัน หวยทับทัน ศรีสะเกษ 
124 4 สําโรงระว ี ศรีแกว ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ 
125 4 ศาลา โคกตาล ภูสิงห ศรีสะเกษ 
126 1 หวยทับทัน หวยทับทัน หวยทับทัน ศรีสะเกษ 
127 1 หวยทับทัน หวยทับทัน หวยทับทัน ศรีสะเกษ 
128 6 หนองสิมนอย หวยทับทัน หวยทับทัน ศรีสะเกษ 
130 14 สระกําแพงใหญ สระกําแพงใหญ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 
131 5 หนองแปน สระกําแพงใหญ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 
132 5 หนองแปน สระกําแพงใหญ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 

 



ผ-7 

ตารางภาคผนวกท่ี ก3 (ตอ) 
ลําดับ หมูท่ี บาน ตําบล อําเภอ จังหวัด 
133 5 หนองแปน สระกําแพงใหญ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 
134 5 หนองแปน สระกําแพงใหญ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 
135 5 หนองแปน สระกําแพงใหญ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 
136 1 หวยทับทัน หวยทับทัน หวยทับทัน ศรีสะเกษ 
137 1 หวยทับทัน หวยทับทัน หวยทับทัน ศรีสะเกษ 
138 1 หวยทับทัน หวยทับทัน หวยทับทัน ศรีสะเกษ 
139 7 มะหลัดใต แต อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 
140 6 หนองเตา กําแพง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 
141 8 โนนอุดม กุดจิก เมือง หนองบัวลําภ ู
142 2 โคกเจริญ วังปลาปอม นาวัง หนองบัวลําภ ู
143 12 หวยไผ เมืองใหม ศรีบุญเรือง หนองบัวลําภ ู
144 3 เซิน นาด ี สุวรรณคูหา หนองบัวลําภ ู
145 5 โคกสะอาด นิคมพัฒนา โนนลัง หนองบัวลําภ ู
146 4 ไชยา สระใคร สระใคร หนองคาย 
147 12 น้ําโล ชุมชาง โพนพิสัย หนองคาย 
148  12 โพธิ์งาม วัดธาต ุ เมือง หนองคาย 
149 8 ปุดดู พระพุทธบาท ศรีเชียงใหม หนองคาย 
150 8 ปุดดู พระพุทธบาท ศรีเชียงใหม หนองคาย 
151 8 ดอนตะแบง ตะก่ัวปา หนองสองหอง ขอนแกน 
152 5 ดงเค็ง ทาศาลา มัญจาคีรี ขอนแกน 
153 1 บานใหม บานใหม สีชมพู ขอนแกน 
154 8 หนองไฮ พระลบั เมือง ขอนแกน 
155 5 บัวสิมมา โนนอุดม ชมุแพ ขอนแกน 
156 5 โคกเคาะนอย ขม้ิน เมือง สกลนคร 
157 2 กุดเรืองใหญ นาซอ วานรนิวาส สกลนคร 
158 6 นายอง อากาศ อากาศอํานวย สกลนคร 
159 9 นาสีนวล หนองแปน เจริญศิลป สกลนคร 
160 7 ดงพัฒนา หนองแปน เจริญศิลป สกลนคร 
161 4 โสกโพธิ์ บึงโขงหลง บึงโขงหลง บึงกาฬ 
162 7 ฝอยลม ทาดอกคํา บึงโขงหลง บึงกาฬ 
163 3 นาคํา โคกกอง เมือง บึงกาฬ 
164 10 แสนเจรญิ วิศิษฐ เมือง บึงกาฬ 
165 11 ดอนโพธิ์ทอง คําแกว โซพิสัย บึงกาฬ 

 



ผ-8 

ตารางภาคผนวกท่ี ก3 (ตอ) 
ลําดับ หมูท่ี บาน ตําบล อําเภอ จังหวัด 
166 9 หนองหวาย ลาดพัฒนา เมือง มหาสารคาม 
167 2 ดงเย็น ราษฎรเจริญ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 
168 5 มะชม ภารแอน พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 
169 12 สวาง หนองจิก บรบือ มหาสารคาม 
170 14 สําโรง หามเตย กุดรัง มหาสารคาม 
171  8 อุมจาน อุมจาน ประจกัษศิลปาคม อุดรธาน ี
172 2 วังอาง สรอยพราว หนองหาน อุดรธาน ี
173 1 ปะโค ปะโค กุดจับ อุดรธาน ี
174 2 ปาเปา ดงเย็น บานดุง อุดรธาน ี
175 2 โคกนอย จําป ศรีธาต ุ อุดรธาน ี
176 5 น้ําฮู เวียงใต ปาย แมฮองสอน 
177 8 ดอนมูล บานปวง ทุงหัวชาง ลําพูน 
178 6 ใหมใต บานปวง ทุงหัวชาง ลําพูน 
179 2 ดาน สันดอนแกว แมทะ ลําปาง 
180 1 กอม หัวเสือ แมทะ ลําปาง 
181 3 ปาแหนง วังแกว วังเหนือ ลําปาง 
182 2 ตึงเหนือ วังทอง วังเหนือ ลําปาง 
183 3 ทุงงาม ทุงงาม เสริมงาม ลําปาง 
184 4 มะกอก ไหลหิน เกาะคา ลําปาง 
185 5 เกาะคา เกาะคา เกาะคา ลําปาง 
186 3 ปาแหว บานขอ เมืองปาน ลําปาง 
187 7 แหงเหนือ บานแหง งาว ลําปาง 
188 7 แหงเหนือ บานแหง งาว ลําปาง 
189 8 งาวพิชัย หนองหลม หางฉัตร ลําปาง 
190 5 ทุงกวาง ทุงกวาว เมืองปาน ลําปาง 
191 2 แมกอน ทุงขาวพวง เชียงดาว เชียงใหม 
192 7 สบออ แมนะ เชียงดาว เชียงใหม 
193 4 ฮางต่ํา แมนาวาง แมฮาย เชียงใหม 
194  3 สันทราย สันทราย ฝาง เชียงใหม 
195 7 สองแคว สันทราย ฝาง เชียงใหม 
196 15 ทากวาง สันทราย ฝาง เชียงใหม 
197 4 แมงอนข้ีเหล็ก แมงอน ฝาง เชียงใหม 
198 4 รองสมปอย ทุงสะโตก สันปาตอง เชียงใหม 



ผ-9 

ตารางภาคผนวกท่ี ก3 (ตอ) 
ลําดับ หมูท่ี บาน ตําบล อําเภอ จังหวัด 
199 3 ปางไมแดง บานชาง แมแตง เชียงใหม 
200 1 ตาลเหนือ บานตาล ฮอด เชียงใหม 
201 3 ปางความ ปงตํา ไชยปราการ เชียงใหม 
202 2 ทา ปงตํา ไชยปราการ เชียงใหม 
203 2 มวงชุม แมชาง สันกําแพง เชยีงใหม 
204 3 ทาศาลา ขวงเปา จอมทอง เชียงใหม 
205 9 สันใต สันกําแพง สันกําแพง เชียงใหม 
206 6 แมปะ สะเมิงเหนือ สะเมิง เชียงใหม 
207 5 สันปง สันทราย พราว เชียงใหม 
208 7 สบสอย แมสอย จอมทอง เชียงใหม 
209 4 ทุงโปง แมตาล ฮอด เชียงใหม 
210 11 ศาลา ยุหวา สันปาตอง เชียงใหม 
211 12 สันโคงพัฒนา ปาแดด ปาแดด เชียงราย 
212 2 วังผา สันมะคา ปาแดด เชียงราย 
213 2 วังผา สันมะคา ปาแดด เชียงราย 
214 2 วังผา สันมะคา ปาแดด เชียงราย 
215 7 รองบงใต ศรีโพธิ์เงิน ปาแดด เชียงราย 
216 5 ศรีพัฒนา ศรีโพธิ์เงิน ปาแดด เชียงราย 
217 6 สันหนองจอม ปากอคํา แมลาว เชียงราย 
218 1 โปงมอญ ปากอดํา แมลาว เชียงราย 
219 1 โปงมอญ ปากอดํา แมลาว เชียงราย 
220 1 โปงมอญ ปากอดํา แมลาว เชียงราย 
221 3 หวยสานดอนจั่น จอมหมอกแกว แมลาว เชียงราย 
222 3 หวยสานดอนจัน่ จอมหมอกแกว แมลาว เชียงราย 
223 3 พล ู พญาแกว เชียงกลาง นาน 
224 5 ดู เชียงคาน เชียงกลาง นาน 
225 5 ดู เชียงคาน เชียงกลาง นาน 
226 7 ต๊ําพระแล บานต๊ํา เมือง พะเยา 
227 6 ดอกบัว ทาวังทอง เมือง พะเยา 
228 14 หวยบงเหนือ แมปม เมือง พะเยา 
229 2 ปาจา แมปม เมือง พะเยา 
230 10 สันหม่ืนแกว แมปม เมือง พะเยา 
231 3 สระ สระ เชียงมวน พะเยา 



ผ-10 

ตารางภาคผนวกท่ี ก3 (ตอ) 
ลําดับ หมูท่ี บาน ตําบล อําเภอ จังหวัด 
232 4 สระ สระ เชียงมวน พะเยา 
233 4 ดอกคําใต ดอนศรีชุม ดอกคําใต พะเยา 
234 5 แมพริก หนองหลม ดอกคําใต พะเยา 
235 2 รอง เชียงแรง ภูซาง พะเยา 
236 10 หนุนเหนือ บานหนุน สอง แพร 
237  4 แดนชุมพล แดนชุมพล สอง แพร 
238 10 หนุนเหนือ บานหนุน สอง แพร 
239 3 สูงเมน สูงเมน สูงเมน แพร 
240  10 หัวฝาย หัวฝาย สูงเมน แพร 
241 2 ถ่ิน บานถ่ิน เมือง แพร 
242 6  โปงศร ี บานถ่ิน เมือง แพร 
243 2 ผาราง ทุงศรี รองกวาง แพร 
244 2 ผาราง ทุงศรี รองกวาง แพร 
245 4 ตนเดื่อ ทุงศรี รองกวาง แพร 
246 9 คลองโนน คลองคะเชนทร เมือง พิจิตร 
247 16 หนองสองหอง วังทับไทร สากเหล็ก พิจิตร 
248 21 ในหวย ทายน้ํา โพทะเล พิจิตร 
249 1 บางคลาน บางคลาน โพทะเล พิจิตร 
250 2 หนองตาสิงห บึงนารา บึงนารา พิจิตร 
251 9 วังจิก วังจิก โพธิ์ประทับชาง พิจิตร 
252 1 ทุงแสงทอง วังหลุม ตะพานหิน พิจิตร 
253 6 ไดรังเหนือ หวยรวม ดงเจริญ พิจิตร 
254 2 หนองประทุม ทาขม้ิน โพทะเล พิจิตร 
255 2 ทาเยี่ยม ทาเยี่ยม สากเหล็ก พิจิตร 
256 4 ทาสะแก ทาสะแก ชาติตระการ พิษณุโลก 
257 2 บานนอยซุมข้ีเหล็ก บานนอย เนินมะปราง พิษณุโลก 
258 5 โปรงกระโดน คุยมวง บางระกํา พิษณุโลก 
259 3 บึงถัง ดอนทอง เมือง พิษณุโลก 
260 1 ทาหนอง หินลาด วัดโบสถ พิษณุโลก 
261 4 คลองน้ําเย็น นิคมพัฒนา บางระกํา พิษณุโลก 
262 8 วังไมแกน วังวน พรหมพิราม พิษณุโลก 
263 2 น้ําพริก ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก 
264 4 นาบัว นาบัว นครไทย พิษณุโลก 



ผ-11 

ตารางภาคผนวกท่ี ก3 (ตอ) 
ลําดับ หมูท่ี บาน ตําบล อําเภอ จังหวัด 
265 9 ยานโนนไพร บานไร บางกระทุม พิษณุโลก 
266 2 หวยตูม ตะเบาะ เมือง เพชรบูรณ 
267 5 หัวแกง หาดทรายขาว เชียงคาน เลย 
268 2 ผามุม หาดทรายขาว เชียงคาน เลย 
269 11 กําเนิดเพชร เมือง เมือง เลย 
270 3 แหลงควาย นาอาน เมือง เลย 
271 17 เมตตา ผานอย วังสะพุง เลย 
272 6 โคแบน ผานอย วังสะพุง เลย 
273 4 นายางเหนือ ภูกระดึง ภูกระดึง เลย 
274 8 โนนสะอาด หวยสม ภูกระดึง เลย 
275 5 ฟากนา บานโลก บานโคก อุตรดิตถ 
276 6 สักลาย ขอยสูง ตรอน อุตรดิตถ 
277 3 วังถํ้า ถํ้าฉลอง เมือง อุตรดิตถ 
278 6 สักลาย ขอยสูง ตรอน อุตรดิตถ 
279 4 น้ําริด น้ําริด เมือง อุตรดิตถ 
280 9 หนองปากดง ทามะเฟอง พิชัย อุตรดิตถ 
281 7 วังเรียง ปาพุทรา ขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร 
282 11 บึงสามัคคี ปาพุทรา ขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร 
283 5 หนองตะเคียน ปาพุทรา ขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร 
284 16 ทุงสลักจันทร ปาพุทรา ขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร 
285 16 ทุงสลักจันทร ปาพุทรา ขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร 
286 5 หนองตะเคียน ปาพุทรา ขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร 
287 7 วังเรียง ปาพุทรา ขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร 
288 1 หาดชะอมใต ปาพุทรา ขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร 
289 13 เนินสวาง ปาพุทรา ขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร 
290 8 บึงกอก ปาพุทรา ขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร 
291 8 ใหมชุมนุมไพร โปงน้ํารอน คลองลาน กําแพงเพชร 
292 1 โปงน้ํารอน โปงน้ํารอน คลองลาน กําแพงเพชร 
293 4 คลองไพร โปงน้ํารอน คลองลาน กําแพงเพชร 
294 4 คลองไพร โปงน้ํารอน คลองลาน กําแพงเพชร 
295 5 คลองสมบูรณ โปงน้ํารอน คลองลาน กําแพงเพชร 
296 2 เขาหนอ บานแดน บรรพตพิสัย นครสวรรค 
297 4 นาหุบ บานแดน บรรพตพิสัย นครสวรรค 



ผ-12 

ตารางภาคผนวกท่ี ก3 (ตอ) 
ลําดับ หมูท่ี บาน ตําบล อําเภอ จังหวัด 
298 1 หาดเสลา เขาดิน เกาเลีย้ว นครสวรรค 
299 5 กัญญารัตน หนองเตา เกาเลี้ยว นครสวรรค 
300 9 ราดรวมสามัคคี บึงปลาทู บรรพตพิสัย นครสวรรค 
301 5 บานใหม ตาขีด บรรพตพิสัย นครสวรรค 
302 7 หนองพิมพวัฒนา หนองตางู บรรพตพิสัย นครสวรรค 
303 7 หนองพิมพวัฒนา หนองตางู บรรพตพิสัย นครสวรรค 
304 7 บอเพลา ตาสัง บรรพตพิสัย นครสวรรค 
305 7 บอเพลา ตาสัง บรรพตพิสัย นครสวรรค 
306 2 ในซุง นากลาง โกรกพระ นครสวรรค 
307 2 ศาลาแดง ศาลาแดง โกรกพระ นครสวรรค 
308 3 เนินศาลา เนินศาลา โกรกพระ นครสวรรค 
309 3 เนินศาลา เนินศาลา โกรกพระ นครสวรรค 
310 6 หนองพรหมหนอ เนินกวาว โกรกพระ นครสวรรค 
311 1 หนองจอก นากลาง โกรกพระ นครสวรรค 
312 1 หนองจอก นากลาง โกรกพระ นครสวรรค 
313 7 หนองสาหราย เนินกวาว โกรกพระ นครสวรรค 
314 4 หนองระวา นากลาง โกรกพระ นครสวรรค 
315 2 ในซุง นากลาง โกรกพระ นครสวรรค 
316 7 เขาพระ เตาปูน โพธาราม ราชบุรี 
317 10 สัพมาราม เขาคุง บานโปง ราชบุรี 
318 5 ปาเปา ปาไก ปากทอ ราชบุรี 
319 6 เชิงสะพาน เจดียหัก เมือง ราชบุรี 
320 2 ลวดขวาง หินกอง เมือง ราชบุรี 
321 5 ตะโก คูบัว เมือง ราชบุรี 
322 1 คุงน้ําวน คุงน้ําวน เมือง ราชบุรี 
323 5 พงสวาย พงสวาย เมือง ราชบุรี 
324 7 หนองใยบัว เตาปูน โพธาราม ราชบุรี 
325 4 หนองบัว ปากน้ําปราณ ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ 
326 7 หนองเกาะ ปราณบุรี ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ 
327 7 หนองเกาะ ปราณบุรี ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ 
328 7 หนองเกาะ ปราณบรุี ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ 
329 3 แกงกระทิง ทับใต หัวหิน ประจวบคีรีขันธ 
330 1 ตําหร ุ เขานอย ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ 



ผ-13 

ตารางภาคผนวกท่ี ก3 (ตอ) 
ลําดับ หมูท่ี บาน ตําบล อําเภอ จังหวัด 
331 6 หวยแสลงพันธ หนองตาแตม ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ 
332 7 ตนไทร ศาลาลัย สามรอยยอด ประจวบคีรีขันธ 
333 5 หนองน้ํากลิด ศาลาลัย สามรอยยอด ประจวบคีรีขันธ 
334 3 ทุงเคล็ด หวยทรายเหนือ ชะอํา เพชรบุรี 
335 3 ทุงเคล็ด หวยทรายเหนือ ชะอํา เพชรบุรี 
336 4 บอหลวง หวยทรายเหนือ ชะอํา เพชรบุรี 
337 4 บอหลวง หวยทรายเหนือ ชะอํา เพชรบุรี 
338 4 บอหลวง หวยทรายเหนือ ชะอํา เพชรบุรี 
339 4 บอหลวง หวยทรายเหนือ ชะอํา เพชรบุรี 
340 1 อางศิลา หนองหญาปลอง หนองหญาปลอง เพชรบุรี 
341 1 หนองหญาปลอง หนองหญาปลอง หนองหญาปลอง เพชรบุรี 
342 13 แสนตอ แสนตอ ทามะกา กาญจนบรุี 
343 7 ทุงประทุน ดอนชะเอม ทามะกา กาญจนบรุี 
344 9 หนองเสือนอก วังศาลา ทามวง กาญจนบรุี 
345 9 หนองเสือนอก วังศาลา ทามวง กาญจนบรุี 
346 2 ทานกเอ้ียง ทาลอ ทามวง กาญจนบรุี 
347 2 ทานกเอ้ียง ทาลอ ทามวง กาญจนบรุี 
348 4 หนองสํารอง บานใหม ทามวง กาญจนบุรี 
349 8 วังดุม บานใหม ทามวง กาญจนบรุี 
350 5 สระเศรษฐี บานใหม ทามวง กาญจนบรุี 
351 4 เขาพนมแบก ปาเว ไชยา สุราษฎรธาน ี
352 4 เขาพนมแบก ปาเว ไชยา สุราษฎรธาน ี
353 4 เขาพนมแบก ปาเว ไชยา สุราษฎรธาน ี
354 5 เดิมเจา ปาเว ไชยา สุราษฎรธาน ี
355 1 ปาเว ปาเว ไชยา สุราษฎรธาน ี
356 2 ดอนรัก ทุงกง กาญจนดิษฐ สุราษฎรธาน ี
357 2 ทาโพธิ ์ ทาทอง กาญจนดิษฐ สุราษฎรธาน ี
358 8 เขาพนม ปารอน กาญจนดิษฐ สุราษฎรธาน ี
359 2 ดอนรัก ทุงกง กาญจนดิษฐ สุราษฎรธาน ี
360 2 ทาเสาเภา พลายวาส กาญจนดิษฐ สุราษฎรธาน ี
361 2 ตลาดหงาว หงาว เมือง ระนอง 
362 3 ทาฉาง หงาว เมือง ระนอง 
363 5 บางมรวน บางมวง ตะก่ัวปา พังงา 



ผ-14 

ตารางภาคผนวกท่ี ก3 (ตอ) 
ลําดับ หมูท่ี บาน ตําบล อําเภอ จังหวัด 
364 5 นอก ปากอ เมือง พังงา 
365 2 บอแสนไทรงาม มะรุย ทับปุด พังงา 
366 7 บอดาน นาเตย ทายเหมือง พังงา 
367 4 ดอน โคกกลอย ตะก่ัวปา พังงา 
368 2 แขนน เทพกระษัตรี ถลาง ภูเก็ต 
369 4 ไมขาว ไมขาว ถลาง ภูเก็ต 
370 3 ทุงมะขาม หาดทรายรี เมือง ชุมพร 
371 2 พระรักษคลองราง พระรักษ พะโตะ ชุมพร 
372 11 ทุงยอ ชุมโค ประทิว ชุมพร 
373 4 วังชาง ชุมโค ประทิว ชุมพร 
374 2 คลองสะตอ ปริก ทุงใหญ นครศรีธรรมราช 
375 1 หนองคลา ปริก ทุงใหญ นครศรีธรรมราช 
376 1 ไสโปะ แกวแสน นาบอน นครศรีธรรมราช 
377 3 ทาขาม ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช 
378 5 ไมมูก ไทยบรุี ทาศาลา นครศรีธรรมราช 
379 7 คลองโชน นาเหรง นบพิตํา นครศรีธรรมราช 
380 8 บางบอ คลองนอย ปากพนัง นครศรีธรรมราช 
381 4 ทาน้ํานอง ไสหมาก เชียรใหญ นครศรีธรรมราช 
382 8 บางเลียบ เชียรใหญ เชียรใหญ นครศรีธรรมราช 
383 1 ในยวนแขก อาวลึกเหนือ อาวลึก กระบี่ 
384 1 ในยวนแขก อาวลึกเหนือ อาวลึก กระบี่ 
385 3 น้ําจาน อาวลึกเหนือ อาวลึก กระบี่ 
386 1 นาเกตุ นาเกตุ โคกโพธิ ์ ปตตาน ี
387 3 ตาแบะ ตาแบะ มายอ ปตตาน ี
388 4 ตะโละนบิง ตะโละแมะนา ทุงยางแดง ปตตาน ี
389 4 ตะโละนบิง ตะโละแมะนา ทุงยางแดง ปตตาน ี
390 3 แลแป (นาใน) มะกรูด โคกโพธิ ์ ปตตาน ี
391 10 หวยน้ําดํา ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล 
392 8 ปลัดใหญใจดี ควนโดน ควนโดน สตูล 
393 8 ปลัดใหญใจดี ควนโดน ควนโดน สตูล 
394 1 ทุงไหม น้ําผุด ละงู สตูล 
395 2 ผัง34 อุไดเจริญ ควนกาหลง สตูล 
396 5 พรุทอม นาโตะหมิง เมือง ตรัง 



ผ-15 

ตารางภาคผนวกท่ี ก3 (ตอ) 
ลําดับ หมูท่ี บาน ตําบล อําเภอ จังหวัด 
397 3 ควนโพธิ์ ยานตาขาว ยานตาขาว ตรัง 
398 6 ไทรบวง หนองปรอื รัษฎา ตรัง 
399 2 โหละทอม เขาไพร รัษฎา ตรัง 
400 5 กรงไหน ชอง นาโยง ตรัง 
401 4 ทุงลาน ทุงลาน คลองหอยโขง สงขลา 
402 11 หัวควน ทาหมอไทร จะนะ สงขลา 
403 5 เขาผ ี ชะแล สิงหนคร สงขลา 
404 3 นายดาน ทุงใหญ หาดใหญ สงขลา 
405 1 ทุงเลียบ ทุงตําเสา หาดใหญ สงขลา 
406 8 สายคลอง คลองใหญ ตะโหมด พัทลุง 
407 8 หนาวัง คลองทรายขาว กงหรา พัทลุง 
408 7 ทามะนาว มะกอกเหนือ ควนขนุน พัทลุง 
409 11 นาชด เขาเจียก เมือง พัทลุง 
410 4 โหละหนุน อางทอง ศรีนครินทร พัทลุง 
411 9 จือแร สากอ สุไหงปาดี นราธิวาส 
412 3 เจะเหม แวง แวง นราธิวาส 
413 5 สุไหงบาลา มะนังตายอ เมือง นราธิวาส 
414 5 สุไหงบาลา มะนังตายอ เมือง นราธิวาส 
415 7 ตันหยงลิมอ ตันหยงลิมอ ระแงะ นราธิวาส 
416 3 กือแล เนินงาม รามัน ยะลา 
417 4 ซาเมาะ ทาชง รามัน ยะลา 
418 4 ซาเมาะ ทาชง รามัน ยะลา 
419 5 ซีเยาะ บาโงยซิแน ยะหา ยะลา 
420 6 ลูรงค บาโงยซิแน ยะหา ยะลา 

 

 

 



ภาคผนวก ข 
คุณภาพชีวิตของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 1 ตําบล 1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม  

ตารางภาคผนวกท่ี ข1 องคประกอบคุณภาพชีวิตของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 1 ตําบล 1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1 ป 2565 

คุณภาพชีวติ 
ระดับคุณภาพชีวติ (รอยละ) 

คาเฉลี่ย S.D. แปลผล 
มากที่สุด มาก นอย นอยที่สุด 

ดานสุขภาพ 
       สุขภาพแข็งแรงดี 34.29 62.85 2.86 - 3.31 0.53 มากที่สุด 

ทํากิจกรรมตาง ๆ ในชีวิตประจําวันดวยตัวเอง 34.29 65.71 - - 3.34 0.48 มากที่สุด 
รับประทานอาหารที่มีประโยชน ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย 38.24 61.76 - - 3.38 0.75 มากที่สุด 
พักผอนเพียงพอวันละ 6 – 8 ชั่วโมง 34.29 65.71 - - 3.34 0.48 มากที่สุด 
ออกกาํลังกายสม่ําเสมอ 30 – 50 นาที 3 – 5 คร้ังตอสัปดาห 14.71 58.82 26.47 - 2.88 0.80 มาก 
มีเวลาทํางานอดิเรกตาง ๆ 20.59 58.82 20.59 - 3.00 0.82 มาก 
สวมเคร่ืองแตงกาย และอุปกรณปองกันเมื่อทานผสมหรือพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 36.36 48.48 12.13 3.03 3.18 1.06 มาก 

ทําความสะอาดรางกาย และเปล่ียนเส้ือผาชุดใหมทันทีหลังจากที่ทานใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 39.39 54.55 3.03 3.03 3.30 1.02 มากที่สุด 

หยุดพักระหวางการทํางานทุก 2 ชั่วโมง 17.14 68.57 14.29 - 3.03 0.57 มาก 
 ไมมอีาการปวดหลัง ปวดเอว ปวดเมื่อยกลามเนื้อ และกระดูกขณะทาํงานในกระบวนการทําการเกษตรตามหลักทฤษฎีใหม 5.71 37.14 54.29 2.86 2.46 0.66 มาก 
เมื่อเจ็บปวยสามารถไปรับบริการที่สถานบริการสาธารณสุข 12.12 51.52 33.33 3.03 2.73 0.95 มาก 

เฉล่ีย 
 

3.02 0.47 มาก 
ดานสังคมเศรษฐกิจ 

       รายไดที่ไดรับจากการทําเกษตรทฤษฎีใหมเพียงพอตอการดํารงชีวิต 5.72 51.43 37.14 5.71 2.57 0.70 มาก 
รายไดจากการประกอบอาชีพการทําเกษตรทฤษฎีใหมมีความมั่นคง 5.88 52.94 38.24 2.94 2.62 0.78 มาก 
พื้นที่ใชสอยภายในบานของทานกวางขวางเพียงพอเหมาะสม 21.88 56.24 21.88 - 3.00 1.07 มาก 
พอใจในความสัมพันธระหวางเพื่อน ๆ หรือเพื่อนบานในชุมชนที่อาศัยอยู 32.35 64.71 2.94 - 3.29 0.76 มากที่สุด 
รูสึกปลอดภัยในชวีิตและทรัพยสิน 29.42 58.82 11.76 - 3.18 0.82 มาก 
พอใจตอการบริการสาธารณูปโภคพื้นฐานในชุมชน 11.76 58.82 26.48 2.94 2.79 0.83 มาก 

เฉล่ีย  2.81 0.52 มาก 

 



 

 

ผ-18 

ตารางภาคผนวกท่ี ข1 (ตอ) 

คุณภาพชีวติ 
ระดับคุณภาพชีวติ (รอยละ) 

คาเฉลี่ย S.D. แปลผล 
มากที่สุด มาก นอย นอยที่สุด 

ดานจิตวญิญาณ        
มีความสุขกับชวีิตความเปนอยู ณ ปจจบุัน 32.35 64.71 2.94 - 3.29 0.76 มากที่สุด 

มีการใชหลักคุณธรรมเปนเคร่ืองยึดเหนี่ยวจิตใจและควบคุมตนเองมีความมั่นคง 32.35 52.94 14.71 - 3.18 0.85 มาก 
พอใจในอาชีพการทําเกษตรแบบทฤษฎใีหม 29.41 64.71 5.88 - 3.24 0.77 มาก 
อาชีพทําการเกษตรทําใหมีชวีิตที่ดีขึ้น 26.47 64.71 8.82 - 3.18 0.78 มาก 

เฉล่ีย 
 

3.13 0.74 มาก 
ดานครอบครัว 

       สมาชิกในครอบครัวมีความเขาใจกันดี และมีความผูกพันตอกัน 47.06 47.06 5.88 - 3.41 0.83 มากที่สุด 
มีโอกาสไปมาหาสูกันของญาติ ๆ 32.35 52.94 14.71 - 3.18 0.85 มาก 
สามารถขอความชวยเหลือจากญาติได 35.29 58.83 5.88 - 3.29 0.80 มากที่สุด 
รับประทานอาหารรวมกับครอบครัวเปนประจํา 32.35 61.76 5.89 - 3.26 0.79 มากที่สุด 

เฉล่ีย 
 

3.19 0.76 มาก 
ดานสิ่งแวดลอม 

       พอใจตอสภาพแวดลอมและทีพ่ักอาศัย 54.29 40.00 5.71 - 3.49 0.61 มากที่สุด 
พอใจในความปลอดภัยของสภาพแวดลอมในกระบวนการทําการเกษตรตามหลักทฤษฎีใหม 42.86 51.43 5.71 - 3.37 0.60 มากที่สุด 
รูหลักและวธิีการทําการเกษตรที่ถูกตอง 34.29 62.85 2.86 - 3.31 0.53 มากที่สุด 

เฉล่ีย 
 

3.39 0.51 มากที่สุด 
ภาพรวม 

    
3.05 0.48 มาก  

ที่มา: จากการสํารวจ (2565) สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 กรมพัฒนาที่ดิน และ 
       จากการคํานวณ (2565) กลุมเศรษฐกิจที่ดินทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 

 

 

 



 

 

ผ-19 

ตารางภาคผนวกท่ี ข2 องคประกอบคุณภาพชีวิตของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 1 ตําบล 1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 2 ป 2565 

คุณภาพชีวติ 
ระดับคุณภาพชีวติ (รอยละ) 

คาเฉลี่ย S.D. แปลผล 
มากที่สุด มาก นอย นอยที่สุด 

ดานสุขภาพ 
       สุขภาพแข็งแรงดี 20.00 74.29 5.71 - 3.14 0.49 มาก 

ทํากิจกรรมตาง ๆ ในชีวิตประจําวันดวยตัวเอง 37.14 60.00 2.86 - 3.34 0.54 มากที่สุด 
รับประทานอาหารที่มีประโยชน ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย 34.28 62.86 2.86 - 3.31 0.53 มากที่สุด 
พักผอนเพียงพอวันละ 6 – 8 ชั่วโมง 31.43 57.14 8.57 2.86 3.17 0.71 มาก 
ออกกาํลังกายสม่ําเสมอ 30 – 50 นาที 3 – 5 คร้ังตอสัปดาห 22.86 54.28 20.00 2.86 2.97 0.75 มาก 
มีเวลาทํางานอดิเรกตาง ๆ 8.57 68.57 20.00 2.86 2.83 0.62 มาก 
สวมเคร่ืองแตงกาย และอุปกรณปองกันเมื่อทานผสมหรือพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 29.42 61.76 2.94 5.88 3.15 0.91 มาก 

ทําความสะอาดรางกาย และเปล่ียนเส้ือผาชุดใหมทันทีหลังจากที่ทานใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 41.18 47.06 5.88 5.88 3.24 0.97 มาก 
หยุดพักระหวางการทํางานทกุ 2 ชั่วโมง 11.43 57.14 25.72 5.71 2.74 0.74 มาก 

 ไมมอีาการปวดหลัง ปวดเอว ปวดเมื่อยกลามเนื้อ และกระดูกขณะทาํงานในกระบวนการทําการเกษตรตามหลักทฤษฎีใหม 5.71  57.14  31.43 5.72 2.63 0.69 นอย 
เมื่อเจ็บปวยสามารถไปรับบริการที่สถานบริการสาธารณสุข 20.00 51.43 25.71 2.86 2.89 0.76 มาก 

เฉล่ีย 
 

3.02 0.33 มาก 
ดานสังคมเศรษฐกิจ 

       รายไดที่ไดรับจากการทําเกษตรทฤษฎีใหมเพียงพอตอการดํารงชีวิต 8.57 68.57 20.00 2.86 2.83 0.62 มาก 
รายไดจากการประกอบอาชีพการทําเกษตรทฤษฎีใหมมีความมั่นคง 11.43 80.00 5.71 2.86 3.00 0.54 มาก 
พื้นที่ใชสอยภายในบานของทานกวางขวางเพียงพอเหมาะสม 34.28 62.86 2.86 - 3.31 0.53 มากที่สุด 
พอใจในความสัมพันธระหวางเพื่อน ๆ หรือเพื่อนบานในชุมชนที่อาศัยอยู 37.14 60.00 2.86 - 3.34 0.54 มากที่สุด 
รูสึกปลอดภัยในชวีิตและทรัพยสิน 34.28 62.86 2.86 - 3.31 0.53 มากที่สุด 
พอใจตอการบริการสาธารณูปโภคพื้นฐานในชุมชน 28.57 68.57 - 2.86 3.23 0.60 มาก 

เฉล่ีย  3.17 0.32 มาก 

 

 

 



 

 

ผ-20 

ตารางภาคผนวกท่ี ข2 (ตอ) 

คุณภาพชีวติ 
ระดับคุณภาพชีวติ (รอยละ) 

คาเฉลี่ย S.D. แปลผล 
มากที่สุด มาก นอย นอยที่สุด 

ดานจิตวญิญาณ        
มีความสุขกับชวีิตความเปนอยู ณ ปจจบุัน 40.00 60.00 - - 3.40 0.50 มากที่สุด 

มีการใชหลักคุณธรรมเปนเคร่ืองยึดเหนี่ยวจิตใจและควบคุมตนเองมีความมั่นคง 37.14 62.86 - - 3.37 0.49 มากที่สุด 
พอใจในอาชีพการทําเกษตรแบบทฤษฎใีหม 42.86 57.14 - - 3.43 0.50 มากที่สุด 
อาชีพทําการเกษตรทําใหมีชวีิตที่ดีขึ้น 42.86 54.28 2.86 - 3.40 0.55 มากที่สุด 

เฉล่ีย 
 

3.40 0.44 มากที่สุด 
ดานครอบครัว 

       สมาชิกในครอบครัวมีความเขาใจกันดี และมีความผูกพันตอกัน 51.43 45.71 2.86 - 3.49 0.56 มากที่สุด 
มีโอกาสไปมาหาสูกันของญาติ ๆ 45.71 51.43 2.86 - 3.43 0.56 มากที่สุด 
สามารถขอความชวยเหลือจากญาติได 40.00 57.14 - 2.86 3.34 0.64 มากที่สุด 
รับประทานอาหารรวมกับครอบครัวเปนประจํา 51.43 45.71 2.86 - 3.49 0.56 มากที่สุด 

เฉล่ีย 
 

3.44 0.44 มากที่สุด 
ดานสิ่งแวดลอม 

       พอใจตอสภาพแวดลอมและทีพ่กัอาศัย 45.71 54.29 - - 3.46 0.51 มากที่สุด 
พอใจในความปลอดภัยของสภาพแวดลอมในกระบวนการทําการเกษตรตามหลักทฤษฎีใหม 45.71 48.57 5.72 - 3.40 0.60 มากที่สุด 
รูหลักและวธิีการทําการเกษตรที่ถูกตอง 45.71 54.29 - - 3.46 0.51 มากที่สุด 

เฉล่ีย 
 

3.44 0.46 มากที่สุด 
ภาพรวม 

    
3.21 0.27 มาก  

ที่มา: จากการสํารวจ (2565) สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 กรมพัฒนาที่ดิน และ 
       จากการคํานวณ (2565) กลุมเศรษฐกิจที่ดินทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 

 

 

 



 

 

ผ-21 

ตารางภาคผนวกท่ี ข3 องคประกอบคุณภาพชีวิตของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 1 ตําบล 1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 3 ป 2565 

คุณภาพชีวติ 
ระดับคุณภาพชีวติ (รอยละ) 

คาเฉลี่ย S.D. แปลผล 
มากที่สุด มาก นอย นอยที่สุด 

ดานสุขภาพ 
       สุขภาพแข็งแรงดี 42.86 57.14 - - 3.43 0.50 มากที่สุด 

ทํากิจกรรมตาง ๆ ในชีวิตประจําวันดวยตัวเอง 48.57 51.43 - - 3.49 0.51 มากที่สุด 
รับประทานอาหารที่มีประโยชน ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย 50.00 50.00 - - 3.50 0.77 มากที่สุด 
พักผอนเพียงพอวันละ 6 – 8 ชั่วโมง 48.57 42.86 8.57 - 3.40 0.65 มากที่สุด 
ออกกาํลังกายสม่ําเสมอ 30 – 50 นาที 3 – 5 คร้ังตอสัปดาห 17.14 60.00 20.00 2.86 2.91 0.70 มาก 
มีเวลาทํางานอดิเรกตาง ๆ 22.85 60.00 14.29 2.86 3.03 0.71 มาก 
สวมเคร่ืองแตงกาย และอุปกรณปองกันเมื่อทานผสมหรือพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 36.67 60.00 3.33 - 3.33 1.29 มากที่สุด 

ทําความสะอาดรางกาย และเปล่ียนเส้ือผาชุดใหมทันทีหลังจากที่ทานใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 45.16 48.39 6.45 - 3.39 1.24 มากที่สุด 
หยุดพักระหวางการทํางานทกุ 2 ชั่วโมง 22.86 54.28 22.86 - 3.00 0.69 มาก 

 ไมมอีาการปวดหลัง ปวดเอว ปวดเมื่อยกลามเนื้อ และกระดูกขณะทาํงานในกระบวนการทําการเกษตรตามหลักทฤษฎีใหม  8.83 61.76  20.59 8.82 2.71 0.88 นอย 
เมื่อเจ็บปวยสามารถไปรับบริการที่สถานบริการสาธารณสุข 20.59 52.94 23.53 2.94 2.91 0.89 มาก 

เฉล่ีย 
 

3.09 0.37 มาก 
ดานสังคมเศรษฐกิจ 

       รายไดที่ไดรับจากการทําเกษตรทฤษฎีใหมเพียงพอตอการดํารงชีวิต 17.65 55.88 20.59 5.88 2.85 0.91 มาก 
รายไดจากการประกอบอาชีพการทําเกษตรทฤษฎีใหมมีความมั่นคง 23.53 67.65 5.88 2.94 3.12 0.82 มาก 
พื้นที่ใชสอยภายในบานของทานกวางขวางเพียงพอเหมาะสม 31.43 68.57 - - 3.31 0.47 มากที่สุด 
พอใจในความสัมพันธระหวางเพื่อน ๆ หรือเพื่อนบานในชุมชนที่อาศัยอยู 42.86 57.14 - - 3.43 0.50 มากที่สุด 
รูสึกปลอดภัยในชวีิตและทรัพยสิน 52.94 47.06 - - 3.53 0.78 มากที่สุด 
พอใจตอการบริการสาธารณูปโภคพื้นฐานในชุมชน 17.14 71.43 11.43 - 3.06 0.54 มาก 

เฉล่ีย  3.17 0.45 มาก 

 

 

 



 

 

ผ-22 

ตารางภาคผนวกท่ี ข3 (ตอ) 

คุณภาพชีวติ 
ระดับคุณภาพชีวติ (รอยละ) 

คาเฉลี่ย S.D. แปลผล 
มากที่สุด มาก นอย นอยที่สุด 

ดานจิตวญิญาณ        
มีความสุขกับชวีิตความเปนอยู ณ ปจจบุัน 42.86 57.14 - - 3.43 0.50 มากที่สุด 

มีการใชหลักคุณธรรมเปนเคร่ืองยึดเหนี่ยวจิตใจและควบคุมตนเองมีความมั่นคง 45.71 54.29 - - 3.46 0.51 มากที่สุด 
พอใจในอาชพีการทําเกษตรแบบทฤษฎใีหม 57.14 40.00 2.86 - 3.54 0.56 มากที่สุด 
อาชีพทําการเกษตรทําใหมีชวีิตที่ดีขึ้น 35.29 58.82 5.89 - 3.29 0.80 มากที่สุด 

เฉล่ีย 
 

3.41 0.47 มากที่สุด 
ดานครอบครัว 

       สมาชิกในครอบครัวมีความเขาใจกันดี และมีความผูกพันตอกัน 45.71 54.29 - - 3.46 0.51 มากที่สุด 
มีโอกาสไปมาหาสูกันของญาติ ๆ 42.86 54.28 2.86 - 3.40 0.55 มากที่สุด 
สามารถขอความชวยเหลือจากญาติได 23.53 70.59 5.88 - 3.18 0.74 มาก 
รับประทานอาหารรวมกับครอบครัวเปนประจํา 42.86 57.14 - - 3.43 0.50 มากที่สุด 

เฉล่ีย 
 

3.34 0.42 มากที่สุด 
ดานสิ่งแวดลอม 

       พอใจตอสภาพแวดลอมและทีพ่กัอาศัย 54.29 45.71 - - 3.54 0.51 มากที่สุด 
พอใจในความปลอดภัยของสภาพแวดลอมในกระบวนการทําการเกษตรตามหลักทฤษฎีใหม 42.86 51.43 5.71 - 3.37 0.60 มากที่สุด 
รูหลักและวธิีการทําการเกษตรที่ถูกตอง 35.29 58.82 5.89 - 3.29 0.80 มากที่สุด 

เฉล่ีย 
 

3.37 0.45 มากที่สุด 
ภาพรวม 

    
3.22 0.32 มาก  

ที่มา: จากการสํารวจ (2565) สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน และ 
       จากการคํานวณ (2565) กลุมเศรษฐกิจที่ดินทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 

 

 

 



 

 

ผ-23 

ตารางภาคผนวกท่ี ข4 องคประกอบคุณภาพชีวิตของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 1 ตําบล 1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 4 ป 2565 

คุณภาพชีวติ 
ระดับคุณภาพชีวติ (รอยละ) 

คาเฉลี่ย S.D. แปลผล 
มากที่สุด มาก นอย นอยที่สุด 

ดานสุขภาพ 
       สุขภาพแข็งแรงดี 2.86 82.85 14.29 - 2.89 0.40 มาก 

ทํากิจกรรมตาง ๆ ในชีวิตประจําวันดวยตัวเอง 2.86 97.14 - - 3.03 0.17 มาก 
รับประทานอาหารที่มีประโยชน ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย 2.86 97.14 - - 3.03 0.17 มาก 
พักผอนเพียงพอวันละ 6 – 8 ชั่วโมง 2.86 97.14 - - 3.03 0.17 มาก 
ออกกาํลังกายสม่ําเสมอ 30 – 50 นาที 3 – 5 คร้ังตอสัปดาห - 20.00 22.86 57.14 1.63 0.81 นอยที่สุด 
มีเวลาทํางานอดิเรกตาง ๆ - 25.71 11.43 62.86 1.63 0.88 นอยที่สุด 
สวมเคร่ืองแตงกาย และอุปกรณปองกันเมื่อทานผสมหรือพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 33.33 66.67 - - 3.33 1.50 มากที่สุด 

ทําความสะอาดรางกาย และเปล่ียนเส้ือผาชุดใหมทันทีหลังจากที่ทานใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 33.33 66.67 - - 3.33 1.50 มากที่สุด 
หยุดพักระหวางการทํางานทกุ 2 ชั่วโมง - 54.29 25.71 20.00 2.34 0.80 นอย 

 ไมมอีาการปวดหลัง ปวดเอว ปวดเมื่อยกลามเนื้อ และกระดูกขณะทาํงานในกระบวนการทําการเกษตรตามหลักทฤษฎีใหม 34.29 54.28  11.43 - 3.23 0.65 นอย 
เมื่อเจ็บปวยสามารถไปรับบริการที่สถานบริการสาธารณสุข - 91.43 8.57 - 2.91 0.28 มาก 

เฉล่ีย 
 

2.31 0.30 นอย 
ดานสังคมเศรษฐกิจ 

       รายไดที่ไดรับจากการทําเกษตรทฤษฎีใหมเพียงพอตอการดํารงชีวิต 2.86 91.43 5.71 - 2.97 0.30 มาก 
รายไดจากการประกอบอาชีพการทําเกษตรทฤษฎีใหมมีความมั่นคง 2.86 88.57 8.57 - 2.94 0.34 มาก 
พื้นที่ใชสอยภายในบานของทานกวางขวางเพียงพอเหมาะสม - 88.57 11.43 - 2.89 0.32 มาก 
พอใจในความสัมพันธระหวางเพื่อน ๆ หรือเพื่อนบานในชุมชนที่อาศัยอยู 2.86 97.14 - - 3.03 0.17 มาก 
รูสึกปลอดภัยในชวีิตและทรัพยสิน - 100.00 - - 3.00 - มาก 
พอใจตอการบริการสาธารณูปโภคพื้นฐานในชุมชน - 100.00 - - 3.00 - มาก 

เฉล่ีย  2.97 0.13 มาก 

 

 

 



 

 

ผ-24 

ตารางภาคผนวกท่ี ข4 (ตอ) 

คุณภาพชีวติ 
ระดับคุณภาพชีวติ (รอยละ) 

คาเฉลี่ย S.D. แปลผล 
มากที่สุด มาก นอย นอยที่สุด 

ดานจิตวญิญาณ        
มีความสุขกับชวีิตความเปนอยู ณ ปจจบุัน 5.71 94.29 - - 3.06 0.24 มาก 

มีการใชหลักคุณธรรมเปนเคร่ืองยึดเหนี่ยวจิตใจและควบคุมตนเองมีความมั่นคง 2.86 97.14 - - 3.03 0.17 มาก 
พอใจในอาชีพการทําเกษตรแบบทฤษฎใีหม 5.71 94.29 - - 3.06 0.24 มาก 
อาชีพทําการเกษตรทําใหมีชวีิตที่ดีขึ้น 2.86 97.14 - - 3.03 0.17 มาก 

เฉล่ีย 
 

3.04 0.18 มาก 
ดานครอบครัว 

       สมาชิกในครอบครัวมีความเขาใจกันดี และมีความผูกพันตอกัน 2.94 94.12 2.94 - 3.00 0.56 มาก 
มีโอกาสไปมาหาสูกันของญาติ ๆ - 79.41 20.59 - 2.79 0.62 มาก 
สามารถขอความชวยเหลือจากญาติได - 70.59 29.41 - 2.71 0.65 มาก 
รับประทานอาหารรวมกับครอบครัวเปนประจํา - 88.24 11.76 - 2.88 0.58 มาก 

เฉล่ีย 
 

2.76 0.54 มาก 
ดานสิ่งแวดลอม 

       พอใจตอสภาพแวดลอมและทีพ่กัอาศัย - 100.00 - - 3.00 - มาก 
พอใจในความปลอดภัยของสภาพแวดลอมในกระบวนการทําการเกษตรตามหลักทฤษฎีใหม - 100.00 - - 3.00 - มาก 
รูหลักและวธิีการทําการเกษตรที่ถูกตอง - 85.71 14.29 - 2.86 0.36 มาก 

เฉล่ีย 
 

2.95 0.12 มาก 
ภาพรวม 

    
2.69 0.16 มาก  

ที่มา: จากการสํารวจ (2565) สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 กรมพัฒนาที่ดิน และ 
       จากการคํานวณ (2565) กลุมเศรษฐกิจที่ดินทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 

 
 

 

 



 

 

ผ-25 

ตารางภาคผนวกท่ี ข5 องคประกอบคุณภาพชีวิตของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 1 ตําบล 1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 5 ป 2565 

คุณภาพชีวติ 
ระดับคุณภาพชีวติ (รอยละ) 

คาเฉลี่ย S.D. แปลผล 
มากที่สุด มาก นอย นอยที่สุด 

ดานสุขภาพ 
       สุขภาพแข็งแรงดี 40.00 60.00 - - 3.40 0.50 มากที่สุด 

ทํากิจกรรมตาง ๆ ในชีวิตประจําวันดวยตัวเอง 45.71 54.29 - - 3.46 0.51 มากที่สุด 
รับประทานอาหารที่มีประโยชน ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย 31.43 68.57 - - 3.31 0.47 มากที่สุด 
พักผอนเพียงพอวันละ 6 – 8 ชั่วโมง 37.14 57.14 2.86 2.86 3.29 0.67 มากที่สุด 
ออกกาํลังกายสม่ําเสมอ 30 – 50 นาที 3 – 5 คร้ังตอสัปดาห 31.42 34.29 34.29 - 2.97 0.82 มาก 
มีเวลาทํางานอดิเรกตาง ๆ 25.71 48.57 22.86 2.86 2.97 0.79 มาก 
สวมเคร่ืองแตงกาย และอุปกรณปองกันเมื่อทานผสมหรือพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 42.86 54.28 - 2.86 3.37 0.65 มากที่สุด 

ทําความสะอาดรางกาย และเปล่ียนเส้ือผาชุดใหมทันทีหลังจากที่ทานใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 42.86 54.28 2.86 - 3.40 0.55 มากที่สุด 
หยุดพักระหวางการทํางานทกุ 2 ชั่วโมง 11.76 58.82 26.47 2.95 2.79 0.83 มาก 

 ไมมอีาการปวดหลัง ปวดเอว ปวดเมื่อยกลามเนื้อ และกระดูกขณะทาํงานในกระบวนการทําการเกษตรตามหลักทฤษฎีใหม 11.43 51.43 31.43  5.71  2.69 0.76 นอย 
เมื่อเจ็บปวยสามารถไปรับบริการที่สถานบริการสาธารณสุข 42.86 42.86 11.42 2.86 3.26 0.78 มากที่สุด 

เฉล่ีย 
 

3.17 0.36 มาก 
ดานสังคมเศรษฐกิจ 

       รายไดที่ไดรับจากการทําเกษตรทฤษฎีใหมเพียงพอตอการดํารงชีวิต 20.00 68.57 11.43 - 3.09 0.56 มาก 
รายไดจากการประกอบอาชีพการทําเกษตรทฤษฎีใหมมีความมั่นคง 20.00 77.14 2.86 - 3.17 0.45 มาก 
พื้นที่ใชสอยภายในบานของทานกวางขวางเพียงพอเหมาะสม 34.29 60.00 5.71 - 3.29 0.57 มากที่สุด 
พอใจในความสัมพันธระหวางเพื่อน ๆ หรือเพื่อนบานในชุมชนที่อาศัยอยู 34.29 62.85 2.86 - 3.31 0.53 มากที่สุด 
รูสึกปลอดภัยในชวีิตและทรัพยสิน 34.29 62.85 2.86 - 3.31 0.53 มากที่สุด 
พอใจตอการบริการสาธารณูปโภคพื้นฐานในชุมชน 17.14 68.57 11.43 2.86 3.00 0.64 มาก 

เฉล่ีย  3.20 0.42 มาก 

 

 

 



 

 

ผ-26 

ตารางภาคผนวกท่ี ข5 (ตอ) 

คุณภาพชีวติ 
ระดับคุณภาพชีวติ (รอยละ) 

คาเฉลี่ย S.D. แปลผล 
มากที่สุด มาก นอย นอยที่สุด 

ดานจิตวญิญาณ        
มีความสุขกับชวีิตความเปนอยู ณ ปจจบุัน 54.29 45.71 - - 3.54 0.51 มากที่สุด 

มีการใชหลักคุณธรรมเปนเคร่ืองยึดเหนี่ยวจิตใจและควบคุมตนเองมีความมั่นคง 51.43 48.57 - - 3.51 0.51 มากที่สุด 
พอใจในอาชีพการทําเกษตรแบบทฤษฎใีหม 65.71 34.29 - - 3.66 0.48 มากที่สุด 
อาชีพทําการเกษตรทําใหมีชวีิตที่ดีขึ้น 55.88 44.12 - - 3.56 0.78 มากที่สุด 

เฉล่ีย 
 

3.54 0.46 มากที่สุด 
ดานครอบครัว 

       สมาชิกในครอบครัวมีความเขาใจกันดี และมีความผูกพันตอกัน 65.71 34.29 - - 3.66 0.48 มากที่สุด 
มีโอกาสไปมาหาสูกันของญาติ ๆ 60.00 37.14 2.86 - 3.57 0.56 มากที่สุด 
สามารถขอความชวยเหลือจากญาติได 45.71 54.29 - - 3.46 0.51 มากที่สุด 
รับประทานอาหารรวมกับครอบครัวเปนประจํา 68.57 31.43 - - 3.69 0.47 มากที่สุด 

เฉล่ีย 
 

3.59 0.44 มากที่สุด 
ดานสิ่งแวดลอม 

       พอใจตอสภาพแวดลอมและทีพ่กัอาศัย 68.57 31.43 - - 3.69 0.47 มากที่สุด 
พอใจในความปลอดภัยของสภาพแวดลอมในกระบวนการทําการเกษตรตามหลักทฤษฎีใหม 60.00 40.00 - - 3.60 0.50 มากที่สุด 
รูหลักและวธิีการทําการเกษตรที่ถูกตอง 54.29 42.85 2.86 - 3.51 0.56 มากที่สุด 

เฉล่ีย 
 

3.60 0.44 มากที่สุด 
ภาพรวม 

    
3.33 0.34 มากที่สุด  

ที่มา: จากการสํารวจ (2565) สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 กรมพัฒนาที่ดิน และ 
       จากการคํานวณ (2565) กลุมเศรษฐกิจที่ดินทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 

 

 

 



 

 

ผ-27 

ตารางภาคผนวกท่ี ข6 องคประกอบคุณภาพชีวิตของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 1 ตําบล 1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6 ป 2565 

คุณภาพชีวติ 
ระดับคุณภาพชีวติ (รอยละ) 

คาเฉลี่ย S.D. แปลผล 
มากที่สุด มาก นอย นอยที่สุด 

ดานสุขภาพ 
       สุขภาพแข็งแรงดี 31.43 68.57 - - 3.31 0.47 มากที่สุด 

ทํากิจกรรมตาง ๆ ในชีวิตประจําวันดวยตัวเอง 20.00 80.00 - - 3.20 0.41 มาก 
รับประทานอาหารที่มีประโยชน ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย 22.86 74.28 2.86 - 3.20 0.47 มาก 
พักผอนเพียงพอวันละ 6 – 8 ชั่วโมง 17.14 71.43 8.57 2.86 3.03 0.62 มาก 
ออกกาํลังกายสม่ําเสมอ 30 – 50 นาที 3 – 5 คร้ังตอสัปดาห 8.57 40.00 48.57 2.86 2.54 0.70 มาก 
มีเวลาทํางานอดิเรกตาง ๆ 17.14 60.00 22.86 - 2.94 0.64 มาก 
สวมเคร่ืองแตงกาย และอุปกรณปองกันเมื่อทานผสมหรือพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 20.59 64.71 11.76 2.94 3.03 0.84 มาก 

ทําความสะอาดรางกาย และเปล่ียนเส้ือผาชุดใหมทันทีหลังจากที่ทานใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 47.06 35.29 14.71 2.94 3.26 0.98 มากที่สุด 
หยุดพักระหวางการทํางานทกุ 2 ชั่วโมง 11.43 60.00 25.71 2.86 2.80 0.68 มาก 

 ไมมอีาการปวดหลัง ปวดเอว ปวดเมื่อยกลามเนื้อ และกระดูกขณะทาํงานในกระบวนการทําการเกษตรตามหลักทฤษฎีใหม 8.57  42.86 45.71  2.86 2.57 0.70 นอย 
เมื่อเจ็บปวยสามารถไปรับบริการที่สถานบริการสาธารณสุข 20.00 51.42 14.29 14.29 2.77 0.94 มาก 

เฉล่ีย 
 

2.95 0.32 มาก 
ดานสังคมเศรษฐกิจ 

       รายไดที่ไดรับจากการทําเกษตรทฤษฎีใหมเพียงพอตอการดํารงชีวิต 5.71 48.57 42.86 2.86 2.57 0.65 มาก 
รายไดจากการประกอบอาชีพการทําเกษตรทฤษฎีใหมมีความมั่นคง 11.43 62.86 25.71 - 2.86 0.60 มาก 
พื้นที่ใชสอยภายในบานของทานกวางขวางเพียงพอเหมาะสม 29.41 55.88 14.71 - 3.15 0.84 มาก 
พอใจในความสัมพันธระหวางเพื่อน ๆ หรือเพื่อนบานในชุมชนที่อาศัยอยู 28.57 71.43 - - 3.29 0.46 มากที่สุด 
รูสึกปลอดภัยในชวีิตและทรัพยสิน 28.57 65.72 5.71 - 3.23 0.55 มาก 
พอใจตอการบริการสาธารณูปโภคพื้นฐานในชุมชน 20.00 60.00 17.14 2.86 2.97 0.71 มาก 

เฉล่ีย  3.00 0.44 มาก 

 

 

 



 

 

ผ-28 

ตารางภาคผนวกท่ี ข6 (ตอ) 

คุณภาพชีวติ 
ระดับคุณภาพชีวติ (รอยละ) 

คาเฉลี่ย S.D. แปลผล 
มากที่สุด มาก นอย นอยที่สุด 

ดานจิตวญิญาณ        
มีความสุขกับชวีิตความเปนอยู ณ ปจจบุัน 31.43 68.57 - - 3.31 0.47 มากที่สุด 

มีการใชหลักคุณธรรมเปนเคร่ืองยึดเหนี่ยวจิตใจและควบคุมตนเองมีความมั่นคง 22.85 74.29 2.86 - 3.20 0.47 มาก 
พอใจในอาชีพการทําเกษตรแบบทฤษฎใีหม 40.00 57.14 2.86 - 3.37 0.55 มากที่สุด 
อาชีพทําการเกษตรทําใหมีชวีิตที่ดีขึ้น 22.86 62.85 14.29 - 3.09 0.61 มาก 

เฉล่ีย 
 

3.24 0.42 มาก 
ดานครอบครัว 

       สมาชิกในครอบครัวมีความเขาใจกันดี และมีความผูกพันตอกัน 40.00 57.14 2.86 - 3.37 0.55 มากที่สุด 
มีโอกาสไปมาหาสูกันของญาติ ๆ 28.57 62.86 8.57 - 3.20 0.58 มาก 
สามารถขอความชวยเหลือจากญาติได 22.86 68.57 8.57 - 3.14 0.55 มาก 
รับประทานอาหารรวมกับครอบครัวเปนประจํา 20.00 77.14 2.86 - 3.17 0.45 มาก 

เฉล่ีย 
 

3.22 0.43 มาก 
ดานสิ่งแวดลอม 

       พอใจตอสภาพแวดลอมและทีพ่กัอาศัย 37.14 62.86 - - 3.37 0.49 มากที่สุด 
พอใจในความปลอดภัยของสภาพแวดลอมในกระบวนการทําการเกษตรตามหลักทฤษฎีใหม 34.29 65.71 - - 3.34 0.48 มากที่สุด 
รูหลักและวธิีการทําการเกษตรที่ถูกตอง 14.29 74.28 11.43 - 3.03 0.51 มาก 

เฉล่ีย 
 

3.25 0.40 มาก 
ภาพรวม 

    
3.07 0.29 มาก  

ที่มา: จากการสํารวจ (2565) สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 กรมพัฒนาที่ดิน และ 
       จากการคํานวณ (2565) กลุมเศรษฐกิจที่ดินทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 

 

 

 



 

 

ผ-29 

ตารางภาคผนวกท่ี ข7 องคประกอบคุณภาพชีวิตของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 1 ตําบล 1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 7 ป 2565 

คุณภาพชีวติ 
ระดับคุณภาพชีวติ (รอยละ) 

คาเฉลี่ย S.D. แปลผล 
มากที่สุด มาก นอย นอยที่สุด 

ดานสุขภาพ 
       สุขภาพแข็งแรงดี 97.06 2.94 - - 3.97 0.69 มากที่สุด 

ทํากิจกรรมตาง ๆ ในชีวิตประจําวันดวยตัวเอง 91.18 8.82 - - 3.91 0.72 มากที่สุด 
รับประทานอาหารที่มีประโยชน ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย 91.18 8.82 - - 3.91 0.72 มากที่สุด 
พักผอนเพียงพอวันละ 6 – 8 ชั่วโมง 76.47 23.53 - - 3.76 0.76 มากที่สุด 
ออกกาํลังกายสม่ําเสมอ 30 – 50 นาที 3 – 5 คร้ังตอสัปดาห 72.73 24.24 3.03 - 3.70 1.01 มากที่สุด 
มีเวลาทํางานอดิเรกตาง ๆ 70.59 23.53 5.88 - 3.65 0.85 มากที่สุด 
สวมเคร่ืองแตงกาย และอุปกรณปองกันเมื่อทานผสมหรือพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 81.82 18.18 - - 3.82 0.98 มากที่สุด 

ทําความสะอาดรางกาย และเปล่ียนเส้ือผาชุดใหมทันทีหลังจากที่ทานใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 81.82 18.18 - - 3.82 0.98 มากที่สุด 
หยุดพักระหวางการทํางานทกุ 2 ชั่วโมง 61.76 38.24 - - 3.62 0.78 มากที่สุด 

 ไมมอีาการปวดหลัง ปวดเอว ปวดเมื่อยกลามเนือ้ และกระดูกขณะทาํงานในกระบวนการทําการเกษตรตามหลักทฤษฎีใหม 20.59  20.59  26.47 32.35 2.29 1.19 มาก 
เมื่อเจ็บปวยสามารถไปรับบริการที่สถานบริการสาธารณสุข 67.65 14.71 5.88 11.76 3.38 1.18 มากที่สุด 

เฉล่ีย 
 

3.49 0.68 มากที่สุด 
ดานสังคมเศรษฐกิจ 

       รายไดที่ไดรับจากการทําเกษตรทฤษฎีใหมเพียงพอตอการดํารงชีวิต 30.30 63.64 6.06 - 3.24 0.94 มาก 
รายไดจากการประกอบอาชีพการทําเกษตรทฤษฎีใหมมีความมั่นคง 33.33 60.61 6.06 - 3.27 0.95 มากที่สุด 
พื้นที่ใชสอยภายในบานของทานกวางขวางเพียงพอเหมาะสม 63.64 33.33 3.03 - 3.61 1.01 มากที่สุด 
พอใจในความสัมพันธระหวางเพื่อน ๆ หรือเพื่อนบานในชุมชนที่อาศัยอยู 81.82 15.15 3.03 - 3.79 1.01 มากที่สุด 
รูสึกปลอดภัยในชวีิตและทรัพยสิน 72.73 18.18 9.09 - 3.64 1.07 มากที่สุด 
พอใจตอการบริการสาธารณูปโภคพื้นฐานในชุมชน 52.94 14.71 11.76 20.59 3.00 1.31 มาก 

เฉล่ีย  3.24 0.87 มาก 

 

 

 



 

 

ผ-30 

ตารางภาคผนวกท่ี ข7 (ตอ) 

คุณภาพชีวติ 
ระดับคุณภาพชีวติ (รอยละ) 

คาเฉลี่ย S.D. แปลผล 
มากที่สุด มาก นอย นอยที่สุด 

ดานจิตวญิญาณ        
มีความสุขกับชวีิตความเปนอยู ณ ปจจบุัน 75.00 25.00 - - 3.75 1.14 มากที่สุด 

มีการใชหลักคุณธรรมเปนเคร่ืองยึดเหนี่ยวจิตใจและควบคุมตนเองมีความมั่นคง 75.00 25.00 - - 3.75 1.14 มากที่สุด 
พอใจในอาชีพการทําเกษตรแบบทฤษฎใีหม 71.87 28.13 - - 3.72 1.14 มากที่สุด 
อาชีพทําการเกษตรทําใหมีชวีิตที่ดีขึ้น 68.75 31.25 - - 3.69 1.14 มากที่สุด 

เฉล่ีย 
 

3.41 1.14 มากที่สุด 
ดานครอบครัว 

       สมาชิกในครอบครัวมีความเขาใจกันดี และมีความผูกพันตอกัน 83.87 16.13 - - 3.84 1.29 มากที่สุด 
มีโอกาสไปมาหาสูกันของญาติ ๆ 83.87 16.13 - - 3.84 1.29 มากที่สุด 
สามารถขอความชวยเหลือจากญาติได 83.87 16.13 - - 3.84 1.29 มากที่สุด 
รับประทานอาหารรวมกับครอบครัวเปนประจํา 83.87 16.13 - - 3.84 1.29 มากที่สุด 

เฉล่ีย 
 

3.40 1.29 มากที่สุด 
ดานสิ่งแวดลอม 

       พอใจตอสภาพแวดลอมและทีพ่กัอาศัย 96.77 3.23 - - 3.97 1.29 มากที่สุด 
พอใจในความปลอดภัยของสภาพแวดลอมในกระบวนการทําการเกษตรตามหลักทฤษฎีใหม 96.77 3.23 - - 3.97 1.29 มากที่สุด 
รูหลักและวธิีการทําการเกษตรที่ถูกตอง 96.77 3.23 - - 3.97 1.29 มากที่สุด 

เฉล่ีย 
 

3.51 1.29 มากที่สุด 
ภาพรวม 

    
3.41 0.67 มากที่สุด  

ที่มา: จากการสํารวจ (2565) สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน และ 
       จากการคํานวณ (2565) กลุมเศรษฐกิจที่ดินทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 

 

 

 



 

 

ผ-31 

ตารางภาคผนวกท่ี ข8 องคประกอบคุณภาพชีวิตของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 1 ตําบล 1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 8 ป 2565 

คุณภาพชีวติ 
ระดับคุณภาพชีวติ (รอยละ) 

คาเฉลี่ย S.D. แปลผล 
มากที่สุด มาก นอย นอยที่สุด 

ดานสุขภาพ 
       สุขภาพแข็งแรงดี 35.29 61.76 2.95 - 3.32 0.77 มากที่สุด 

ทํากิจกรรมตาง ๆ ในชีวิตประจําวันดวยตัวเอง 52.94 47.06 - - 3.53 0.78 มากที่สุด 
รับประทานอาหารที่มีประโยชน ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย 44.12 55.88 - - 3.44 0.76 มากที่สุด 
พักผอนเพียงพอวันละ 6 – 8 ชั่วโมง 52.94 41.18 5.88 - 3.47 0.84 มากที่สุด 
ออกกาํลังกายสม่ําเสมอ 30 – 50 นาที 3 – 5 คร้ังตอสัปดาห 26.47 47.06 20.59 5.88 2.94 0.97 มาก 
มีเวลาทํางานอดิเรกตาง ๆ 38.24 47.06 14.70 - 3.24 0.88 มาก 
สวมเคร่ืองแตงกาย และอุปกรณปองกันเมื่อทานผสมหรือพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 54.84 38.70 3.23 3.23 3.45 1.30 มากที่สุด 

ทําความสะอาดรางกาย และเปล่ียนเส้ือผาชุดใหมทันทีหลังจากที่ทานใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 61.29 35.48 3.23 - 3.58 1.27 มากที่สุด 
หยุดพักระหวางการทํางานทกุ 2 ชั่วโมง 31.25 43.75 25.00 - 3.06 1.13 มาก 

 ไมมอีาการปวดหลัง ปวดเอว ปวดเมื่อยกลามเนื้อ และกระดูกขณะทาํงานในกระบวนการทําการเกษตรตามหลักทฤษฎีใหม 5.88  70.59 20.59  2.94 2.79 0.75 นอย 
เมื่อเจ็บปวยสามารถไปรับบริการที่สถานบริการสาธารณสุข 26.47 47.06 20.59 5.88 2.94 0.97 มาก 

เฉล่ีย 
 

3.09 0.65 มาก 
ดานสังคมเศรษฐกิจ 

       รายไดที่ไดรับจากการทําเกษตรทฤษฎีใหมเพียงพอตอการดํารงชีวิต 18.18 54.55 24.24 3.03 2.88 0.99 มาก 
รายไดจากการประกอบอาชีพการทําเกษตรทฤษฎีใหมมีความมั่นคง 33.33 54.55 12.12 - 3.21 0.98 มาก 
พื้นที่ใชสอยภายในบานของทานกวางขวางเพียงพอเหมาะสม 39.39 54.55 3.03 3.03 3.30 1.02 มากที่สุด 
พอใจในความสัมพันธระหวางเพื่อน ๆ หรือเพื่อนบานในชุมชนที่อาศัยอยู 50.00 47.06 - 2.94 3.44 0.87 มากที่สุด 
รูสึกปลอดภัยในชวีิตและทรัพยสิน 41.18 55.88 2.94 - 3.38 0.79 มากที่สุด 
พอใจตอการบริการสาธารณูปโภคพื้นฐานในชุมชน 29.41 47.06 20.59 2.94 3.03 0.94 มาก 

เฉล่ีย  3.07 0.70 มาก 

 

 

 



 

 

ผ-32 

ตารางภาคผนวกท่ี ข8 (ตอ) 

คุณภาพชีวติ 
ระดับคุณภาพชีวติ (รอยละ) 

คาเฉลี่ย S.D. แปลผล 
มากที่สุด มาก นอย นอยที่สุด 

ดานจิตวญิญาณ        
มีความสุขกับชวีิตความเปนอยู ณ ปจจบุัน 54.29 45.71 - - 3.54 0.51 มากที่สุด 

มีการใชหลักคุณธรรมเปนเคร่ืองยึดเหนี่ยวจิตใจและควบคุมตนเองมีความมั่นคง 51.43 48.57 - - 3.51 0.51 มากที่สุด 
พอใจในอาชีพการทําเกษตรแบบทฤษฎใีหม 60.00 40.00 - - 3.60 0.50 มากที่สุด 
อาชีพทําการเกษตรทําใหมีชวีิตที่ดีขึ้น 45.71 51.43 2.86 - 3.43 0.56 มากที่สุด 

เฉล่ีย 
 

3.52 0.45 มากที่สุด 
ดานครอบครัว 

       สมาชิกในครอบครัวมีความเขาใจกันดี และมีความผูกพันตอกัน 65.71 34.29 - - 3.66 0.48 มากที่สุด 
มีโอกาสไปมาหาสูกันของญาติ ๆ 42.86 54.29 2.85 - 3.40 0.55 มากที่สุด 
สามารถขอความชวยเหลือจากญาติได 48.58 45.71 5.71 - 3.43 0.61 มากที่สุด 
รับประทานอาหารรวมกับครอบครัวเปนประจํา 65.71 25.72 5.71 2.86 3.54 0.74 มากที่สุด 

เฉล่ีย 
 

3.51 0.52 มากที่สุด 
ดานสิ่งแวดลอม 

       พอใจตอสภาพแวดลอมและทีพ่กัอาศัย 48.57 51.43 - - 3.49 0.51 มากที่สุด 
พอใจในความปลอดภัยของสภาพแวดลอมในกระบวนการทําการเกษตรตามหลักทฤษฎีใหม 48.57 51.43 - - 3.49 0.51 มากที่สุด 
รูหลักและวธิีการทําการเกษตรที่ถูกตอง 57.14 40.00 2.86 - 3.54 0.56 มากที่สุด 

เฉล่ีย 
 

3.50 0.47 มากที่สุด 
ภาพรวม 

    
3.25 0.46 มากที่สุด 

 ที่มา: จากการสํารวจ (2565) สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 กรมพัฒนาที่ดิน และ 
       จากการคํานวณ (2565) กลุมเศรษฐกิจทีดิ่นทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 

 

 

 



 

 

ผ-33 

ตารางภาคผนวกท่ี ข9 องคประกอบคุณภาพชีวิตของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 1 ตําบล 1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 9 ป 2565 

คุณภาพชีวติ 
ระดับคุณภาพชีวติ (รอยละ) 

คาเฉลี่ย S.D. แปลผล 
มากที่สุด มาก นอย นอยที่สุด 

ดานสุขภาพ 
       สุขภาพแข็งแรงดี 57.14 40.00 2.86 - 3.54 0.56 มากที่สุด 

ทํากิจกรรมตาง ๆ ในชีวิตประจําวันดวยตัวเอง 48.57 51.43 - - 3.49 0.51 มากที่สุด 
รับประทานอาหารที่มีประโยชน ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย 48.57 51.43 - - 3.49 0.51 มากที่สุด 
พักผอนเพียงพอวันละ 6 – 8 ชั่วโมง 50.00 44.12 5.88 - 3.44 0.84 มากที่สุด 
ออกกาํลังกายสม่ําเสมอ 30 – 50 นาที 3 – 5 คร้ังตอสัปดาห 20.59 44.12 32.35 2.94 2.82 0.92 มาก 
มีเวลาทํางานอดิเรกตาง ๆ 25.71 57.14 17.15 - 3.09 0.66 มาก 
สวมเคร่ืองแตงกาย และอุปกรณปองกันเมื่อทานผสมหรือพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 50.00 50.00 - - 3.50 1.11 มากที่สุด 

ทําความสะอาดรางกาย และเปล่ียนเส้ือผาชุดใหมทันทีหลังจากที่ทานใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 53.13 43.75 - 3.12 3.47 1.18 มากที่สุด 

หยุดพักระหวางการทํางานทกุ 2 ชั่วโมง 22.86 57.14 17.14 2.86 3.00 0.73 มาก 
 ไมมอีาการปวดหลัง ปวดเอว ปวดเมื่อยกลามเนื้อ และกระดูกขณะทาํงานในกระบวนการทําการเกษตรตามหลักทฤษฎีใหม 8.57  40.00  37.14 14.29 2.43 0.85 มาก 
เมื่อเจ็บปวยสามารถไปรับบริการที่สถานบริการสาธารณสุข 31.43 51.43 14.28 2.86 3.11 0.76 มาก 

เฉล่ีย 
 

3.15 0.42 มาก 
ดานสังคมเศรษฐกิจ 

      
  

รายไดที่ไดรับจากการทําเกษตรทฤษฎีใหมเพียงพอตอการดํารงชีวิต 8.57 60.00 31.43 - 2.77 0.60 มาก 
รายไดจากการประกอบอาชีพการทําเกษตรทฤษฎีใหมมีความมั่นคง 11.43 77.14 11.43 - 3.00 0.49 มาก 
พื้นที่ใชสอยภายในบานของทานกวางขวางเพียงพอเหมาะสม 40.00 51.43 8.57 - 3.31 0.63 มากที่สุด 
พอใจในความสัมพันธระหวางเพื่อน ๆ หรือเพื่อนบานในชุมชนที่อาศัยอยู 34.29 65.71 - - 3.34 0.48 มากที่สุด 
รูสึกปลอดภัยในชวีิตและทรัพยสิน 45.71 54.29 - - 3.46 0.51 มากที่สุด 
พอใจตอการบริการสาธารณูปโภคพื้นฐานในชุมชน 40.00 60.00 - - 3.40 0.50 มากที่สุด 

เฉล่ีย  3.21 0.38 มาก 

 

 

 



 

 

ผ-34 

ตารางภาคผนวกท่ี ข9 (ตอ) 

คุณภาพชีวติ 
ระดับคุณภาพชีวติ (รอยละ) 

คาเฉลี่ย S.D. แปลผล 
มากที่สุด มาก นอย นอยที่สุด 

ดานจิตวญิญาณ        
มีความสุขกับชวีิตความเปนอยู ณ ปจจบุัน 62.86 37.14 - - 3.63 0.49 มากที่สุด 

มีการใชหลักคุณธรรมเปนเคร่ืองยึดเหนี่ยวจิตใจและควบคุมตนเองมีความมั่นคง 60.00 40.00 - - 3.60 0.50 มากที่สุด 
พอใจในอาชีพการทําเกษตรแบบทฤษฎใีหม 71.43 28.57 - - 3.71 0.46 มากที่สุด 
อาชีพทําการเกษตรทําใหมีชวีิตที่ดีขึ้น 48.57 48.57 - 2.86 3.43 0.65 มากที่สุด 

เฉล่ีย 
 

3.59 0.42 มากที่สุด 
ดานครอบครัว 

      
  

สมาชิกในครอบครัวมีความเขาใจกันดี และมีความผูกพันตอกัน 65.71 34.29 - - 3.66 0.48 มากที่สุด 
มีโอกาสไปมาหาสูกันของญาติ ๆ 57.14 34.29 8.57 - 3.49 0.66 มากที่สุด 
สามารถขอความชวยเหลือจากญาติได 48.57 37.14 14.29 - 3.34 0.73 มากที่สุด 
รับประทานอาหารรวมกับครอบครัวเปนประจํา 57.14 42.86 - - 3.57 0.50 มากที่สุด 

เฉล่ีย 
 

3.51 0.51 มากที่สุด 
ดานสิ่งแวดลอม 

      
  

พอใจตอสภาพแวดลอมและทีพ่ักอาศัย 74.29 25.71 - - 3.74 0.44 มากที่สุด 
พอใจในความปลอดภัยของสภาพแวดลอมในกระบวนการทําการเกษตรตามหลักทฤษฎีใหม 68.57 31.43 - - 3.69 0.47 มากที่สุด 
รูหลักและวธิีการทําการเกษตรที่ถูกตอง 54.29 40.00 5.71 - 3.49 0.61 มากที่สุด 

เฉล่ีย 
 

3.64 0.44 มากที่สุด 
ภาพรวม 

    
3.33 0.36 มากที่สุด  

ที่มา: จากการสํารวจ (2565) สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 กรมพัฒนาที่ดิน และ 
       จากการคํานวณ (2565) กลุมเศรษฐกิจที่ดินทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 

 

 

 



 

 

ผ-35 

ตารางภาคผนวกท่ี ข10 องคประกอบคุณภาพชีวิตของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 1 ตําบล 1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 10 ป 2565 

คุณภาพชีวติ 
ระดับคุณภาพชีวติ (รอยละ) 

คาเฉลี่ย S.D. แปลผล 
มากที่สุด มาก นอย นอยที่สุด 

ดานสุขภาพ 
       สุขภาพแข็งแรงดี 85.71 11.43 2.86 - 3.83 0.45 มากที่สุด 

ทํากิจกรรมตาง ๆ ในชีวิตประจําวันดวยตัวเอง 94.29 5.71 - - 3.94 0.24 มากที่สุด 
รับประทานอาหารที่มีประโยชน ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย 94.29 5.71 - - 3.94 0.24 มากที่สุด 
พักผอนเพียงพอวันละ 6 – 8 ชั่วโมง 97.14 2.86 - - 3.97 0.17 มากที่สุด 
ออกกาํลังกายสม่ําเสมอ 30 – 50 นาที 3 – 5 คร้ังตอสัปดาห 94.29 5.71 - - 3.94 0.24 มากที่สุด 
มีเวลาทํางานอดิเรกตาง ๆ 94.29 5.71 - - 3.94 0.24 มากที่สุด 
สวมเคร่ืองแตงกาย และอุปกรณปองกันเมื่อทานผสมหรือพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 90.48 4.76 - 4.76 3.81 1.96 มากที่สุด 

ทําความสะอาดรางกาย และเปล่ียนเส้ือผาชุดใหมทันทีหลังจากที่ทานใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 90.48 4.76 - 4.76 3.81 1.96 มากที่สุด 

หยุดพักระหวางการทํางานทกุ 2 ชั่วโมง 97.06 2.94 - - 3.97 0.69 มากที่สุด 
 ไมมอีาการปวดหลัง ปวดเอว ปวดเมื่อยกลามเนื้อ และกระดูกขณะทาํงานในกระบวนการทําการเกษตรตามหลักทฤษฎีใหม 2.86  - 20.00 77.14 1.29 0.62 มากที่สุด 
เมื่อเจ็บปวยสามารถไปรับบริการที่สถานบริการสาธารณสุข 97.14 2.86 - - 3.97 0.17 มากที่สุด 

เฉล่ีย 
 

3.39 0.42 มากที่สุด 
ดานสังคมเศรษฐกิจ 

    
      

รายไดที่ไดรับจากการทําเกษตรทฤษฎีใหมเพียงพอตอการดํารงชีวิต 71.43 8.57 20.00 - 3.51 0.82 มากที่สุด 
รายไดจากการประกอบอาชีพการทําเกษตรทฤษฎีใหมมีความมั่นคง 82.86 8.57 8.57 - 3.74 0.61 มากที่สุด 
พื้นที่ใชสอยภายในบานของทานกวางขวางเพียงพอเหมาะสม 97.14 2.86 - - 3.97 0.17 มากที่สุด 
พอใจในความสัมพันธระหวางเพื่อน ๆ หรือเพื่อนบานในชุมชนที่อาศัยอยู 97.14 2.86 - - 3.97 0.17 มากที่สุด 
รูสึกปลอดภัยในชวีิตและทรัพยสิน 94.29 5.71 - - 3.94 0.24 มากที่สุด 
พอใจตอการบริการสาธารณูปโภคพื้นฐานในชุมชน 74.29 5.71 20.00 - 3.54 0.82 มากที่สุด 

เฉล่ีย  3.78 0.34 มากที่สุด 

 

 

 



 

 

ผ-36 

ตารางภาคผนวกท่ี ข10 (ตอ) 

คุณภาพชีวติ 
ระดับคุณภาพชีวติ (รอยละ) 

คาเฉลี่ย S.D. แปลผล 
มากที่สุด  มาก นอย นอยที่สุด 

ดานจิตวญิญาณ        
มีความสุขกับชวีิตความเปนอยู ณ ปจจบุัน 94.28 2.86 2.86 - 3.91 0.37 มากที่สุด 

มีการใชหลักคุณธรรมเปนเคร่ืองยึดเหนี่ยวจิตใจและควบคุมตนเองมีความมั่นคง 97.14 - 2.86 - 3.94 0.34 มากที่สุด 
พอใจในอาชีพการทําเกษตรแบบทฤษฎใีหม 97.14 - - 2.86 3.91 0.51 มากที่สุด 
อาชีพทําการเกษตรทําใหมีชวีิตที่ดีขึ้น 94.28 2.86 2.86 - 3.91 0.37 มากที่สุด 

เฉล่ีย 
 

3.92 0.38 มากที่สุด 
ดานครอบครัว 

    
      

สมาชิกในครอบครัวมีความเขาใจกันดี และมีความผูกพันตอกัน 100.00 - - - 4.00 - มากที่สุด 
มีโอกาสไปมาหาสูกันของญาติ ๆ 100.00 - - - 4.00 - มากที่สุด 
สามารถขอความชวยเหลือจากญาติได 100.00 - - - 4.00 - มากที่สุด 
รับประทานอาหารรวมกับครอบครัวเปนประจํา 100.00 - - - 4.00 - มากที่สุด 

เฉล่ีย 
 

4.00 - มากที่สุด 
ดานสิ่งแวดลอม 

    
      

พอใจตอสภาพแวดลอมและทีพ่กัอาศัย 94.28 - 2.86 2.86 3.86 0.60 มากที่สุด 
พอใจในความปลอดภัยของสภาพแวดลอมในกระบวนการทําการเกษตรตามหลักทฤษฎีใหม 97.14 2.86 - - 3.97 0.17 มากที่สุด 
รูหลักและวธิีการทําการเกษตรที่ถูกตอง 94.28 2.86 2.86 - 3.91 0.37 มากที่สุด 

เฉล่ีย 
 

3.91 0.28 มากที่สุด 
ภาพรวม 

    
3.69 0.23 มากที่สุด  

ที่มา: จากการสํารวจ (2565) สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 กรมพัฒนาที่ดิน และ 
       จากการคํานวณ (2565) กลุมเศรษฐกิจที่ดินทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 

 
 

 

 



 

 

ผ-37 

ตารางภาคผนวกท่ี ข11 องคประกอบคุณภาพชีวิตของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 1 ตําบล 1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 11 ป 2565 

คุณภาพชีวติ 
ระดับคุณภาพชีวติ (รอยละ) 

คาเฉลี่ย S.D. แปลผล 
มากที่สุด มาก นอย นอยที่สุด 

ดานสุขภาพ 
       สุขภาพแข็งแรงดี 65.71 31.43 2.86 - 3.63 0.55 มากที่สุด 

ทํากิจกรรมตาง ๆ ในชีวิตประจําวันดวยตัวเอง 82.86 17.14 - - 3.83 0.38 มากที่สุด 
รับประทานอาหารที่มีประโยชน ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย 82.86 17.14 - - 3.83 0.38 มากที่สุด 
พักผอนเพียงพอวันละ 6 – 8 ชั่วโมง 80.00 20.00 - - 3.80 0.41 มากที่สุด 
ออกกาํลังกายสม่ําเสมอ 30 – 50 นาที 3 – 5 คร้ังตอสัปดาห 67.65 20.59 11.76 - 3.56 0.92 มากที่สุด 
มีเวลาทํางานอดิเรกตาง ๆ 65.71 31.43 2.86 - 3.63 0.55 มากที่สุด 
สวมเคร่ืองแตงกาย และอุปกรณปองกันเมื่อทานผสมหรือพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 67.65 29.41 - 2.94 3.62 0.89 มากที่สุด 

ทําความสะอาดรางกาย และเปล่ียนเส้ือผาชุดใหมทันทีหลังจากที่ทานใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 73.53 23.53 - 2.94 3.68 0.88 มากที่สุด 

หยุดพักระหวางการทํางานทกุ 2 ชั่วโมง 60.00 34.28 2.86 2.86 3.51 0.70 มากที่สุด 
 ไมมอีาการปวดหลัง ปวดเอว ปวดเมื่อยกลามเนื้อ และกระดูกขณะทาํงานในกระบวนการทําการเกษตรตามหลักทฤษฎีใหม 25.71  11.43 11.43 51.43 2.11 1.30 มาก 
เมื่อเจ็บปวยสามารถไปรับบริการที่สถานบริการสาธารณสุข 67.65 29.41 - 2.94 3.62 0.89 มากที่สุด 

เฉล่ีย 
 

3.49 0.37 มากที่สุด 
ดานสังคมเศรษฐกิจ 

     
    

รายไดที่ไดรับจากการทําเกษตรทฤษฎีใหมเพียงพอตอการดํารงชีวิต 51.43 34.28 14.29 - 3.37 0.73 มากที่สุด 
รายไดจากการประกอบอาชีพการทําเกษตรทฤษฎีใหมมีความมั่นคง 54.29 42.86 2.85 - 3.51 0.56 มากที่สุด 
พื้นที่ใชสอยภายในบานของทานกวางขวางเพียงพอเหมาะสม 51.43 48.57 - - 3.51 0.51 มากที่สุด 
พอใจในความสัมพันธระหวางเพื่อน ๆ หรือเพื่อนบานในชุมชนที่อาศัยอยู 60.00 40.00 - - 3.60 0.50 มากที่สุด 
รูสึกปลอดภัยในชวีิตและทรัพยสิน 57.14 42.86 - - 3.57 0.50 มากที่สุด 
พอใจตอการบริการสาธารณูปโภคพื้นฐานในชุมชน 45.71 48.57 5.72 - 3.40 0.60 มากที่สุด 

เฉล่ีย  3.50 0.50 มากที่สุด 
 

 

 



 

 

ผ-38 

ตารางภาคผนวกท่ี ข11 (ตอ) 

คุณภาพชีวติ 
ระดับคุณภาพชีวติ (รอยละ) 

คาเฉลี่ย S.D. แปลผล 
มากที่สุด มาก นอย นอยที่สุด 

ดานจิตวญิญาณ        
มีความสุขกับชวีิตความเปนอยู ณ ปจจบุัน 85.71 14.29 - - 3.86 0.36 มากที่สุด 

มีการใชหลักคุณธรรมเปนเคร่ืองยึดเหนี่ยวจิตใจและควบคุมตนเองมีความมั่นคง 91.43 8.57 - - 3.91 0.28 มากที่สุด 
พอใจในอาชีพการทําเกษตรแบบทฤษฎใีหม 91.43 8.57 - - 3.91 0.28 มากที่สุด 
อาชีพทําการเกษตรทําใหมีชวีิตที่ดีขึ้น 88.57 11.43 - - 3.89 0.32 มากที่สุด 

เฉล่ีย 
 

3.89 0.29 มากที่สุด 
ดานครอบครัว 

     
    

สมาชิกในครอบครัวมีความเขาใจกนัดี และมีความผูกพันตอกัน 88.57 11.43 - - 3.89 0.32 มากที่สุด 
มีโอกาสไปมาหาสูกันของญาติ ๆ 74.29 25.71 - - 3.74 0.44 มากที่สุด 
สามารถขอความชวยเหลือจากญาติได 74.29 25.71 - - 3.74 0.44 มากที่สุด 
รับประทานอาหารรวมกับครอบครัวเปนประจํา 77.14 20.00 2.86 - 3.74 0.51 มากที่สุด 

เฉล่ีย 
 

3.78 0.37 มากที่สุด 
ดานสิ่งแวดลอม 

     
    

พอใจตอสภาพแวดลอมและทีพ่กัอาศัย 94.29 5.71 - - 3.94 0.24 มากที่สุด 
พอใจในความปลอดภัยของสภาพแวดลอมในกระบวนการทําการเกษตรตามหลักทฤษฎีใหม 88.57 11.43 - - 3.89 0.32 มากที่สุด 
รูหลักและวธิีการทําการเกษตรที่ถูกตอง 80.00 20.00 - - 3.80 0.41 มากที่สุด 

เฉล่ีย 
 

3.88 0.28 มากที่สุด 
ภาพรวม 

    
3.63 0.30 มากที่สุด  

ที่มา: จากการสํารวจ (2565) สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 กรมพัฒนาที่ดิน และ 
       จากการคํานวณ (2565) กลุมเศรษฐกิจที่ดินทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 

 
 

 



 

 

ผ-39 

ตารางภาคผนวกท่ี ข12 องคประกอบคุณภาพชีวิตของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 1 ตําบล 1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 12 ป 2565 

คุณภาพชีวติ 
ระดับคุณภาพชีวติ (รอยละ) 

คาเฉลี่ย S.D. แปลผล 
มากที่สุด มาก นอย นอยที่สุด 

ดานสุขภาพ 
       สุขภาพแข็งแรงดี 31.43 68.57 - - 3.31 0.47 มากที่สุด 

ทํากิจกรรมตาง ๆ ในชีวิตประจําวันดวยตัวเอง 40.00 60.00 - - 3.40 0.50 มากที่สุด 
รับประทานอาหารที่มีประโยชน ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย 37.14 62.86 - - 3.37 0.49 มากที่สุด 
พักผอนเพียงพอวันละ 6 – 8 ชั่วโมง 34.29 60.00 5.71 - 3.29 0.57 มากที่สุด 
ออกกาํลังกายสม่ําเสมอ 30 – 50 นาที 3 – 5 คร้ังตอสัปดาห 20.00 51.43 28.57 - 2.91 0.70 มาก 
มีเวลาทํางานอดิเรกตาง ๆ 21.21 78.79 - - 3.21 0.86 มาก 
สวมเคร่ืองแตงกาย และอุปกรณปองกันเมื่อทานผสมหรือพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 28.57 42.86 21.43 7.14 2.93 1.43 มาก 

ทําความสะอาดรางกาย และเปล่ียนเส้ือผาชุดใหมทันทีหลังจากที่ทานใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 33.33 48.15 11.11 7.41 3.07 1.52 มาก 
หยุดพักระหวางการทํางานทกุ 2 ชั่วโมง 20.59 58.82 17.65 2.94 2.97 0.87 มาก 

 ไมมอีาการปวดหลัง ปวดเอว ปวดเมื่อยกลามเนื้อ และกระดูกขณะทาํงานในกระบวนการทําการเกษตรตามหลักทฤษฎีใหม 14.70  41.18 41.18 2.94 2.68 0.88 นอย 
เมื่อเจ็บปวยสามารถไปรับบริการที่สถานบริการสาธารณสุข 21.21 51.52 18.18 9.09 2.85 1.08 มาก 

เฉล่ีย 
 

2.93 0.38 มาก 
ดานสังคมเศรษฐกิจ 

       รายไดที่ไดรับจากการทําเกษตรทฤษฎีใหมเพียงพอตอการดํารงชีวิต 26.47 47.06 20.59 5.88 2.94 0.97 มาก 
รายไดจากการประกอบอาชีพการทําเกษตรทฤษฎีใหมมีความมั่นคง 28.57 40.00 31.43 - 2.97 0.79 มาก 
พื้นที่ใชสอยภายในบานของทานกวางขวางเพียงพอเหมาะสม 25.71 60.00 14.29 - 3.11 0.63 มาก 
พอใจในความสัมพันธระหวางเพื่อน ๆ หรือเพื่อนบานในชุมชนที่อาศัยอยู 50.00 44.12 5.88 - 3.44 0.84 มากที่สุด 
รูสึกปลอดภัยในชวีิตและทรัพยสิน 51.43 42.86 5.71 - 3.46 0.61 มากที่สุด 
พอใจตอการบริการสาธารณูปโภคพื้นฐานในชุมชน 25.71 62.86 11.43 - 3.14 0.60 มาก 

เฉล่ีย  3.15 0.51 มาก 
 

 

 



 

 

ผ-40 

ตารางภาคผนวกท่ี ข12 (ตอ) 

คุณภาพชีวติ 
ระดับคุณภาพชีวติ (รอยละ) 

คาเฉลี่ย S.D. แปลผล 
มากที่สุด มาก นอย นอยที่สุด 

ดานจิตวญิญาณ        
มีความสุขกับชวีิตความเปนอยู ณ ปจจบุัน 42.85 54.29 2.86 - 3.40 0.55 มากที่สุด 

มีการใชหลักคุณธรรมเปนเคร่ืองยึดเหนี่ยวจิตใจและควบคุมตนเองมีความมั่นคง 48.57 51.43 - - 3.49 0.51 มากที่สุด 
พอใจในอาชีพการทําเกษตรแบบทฤษฎใีหม 48.57 48.57 2.86 - 3.46 0.56 มากที่สุด 
อาชีพทําการเกษตรทําใหมีชวีิตที่ดีขึ้น 40.00 57.14 2.86 - 3.37 0.55 มากที่สุด 

เฉล่ีย 
 

3.43 0.45 มากที่สุด 
ดานครอบครัว 

       สมาชิกในครอบครัวมีความเขาใจกันดี และมีความผูกพันตอกัน 54.29 45.71 - - 3.54 0.51 มากที่สุด 
มีโอกาสไปมาหาสูกันของญาติ ๆ 45.71 45.71 8.58 - 3.37 0.65 มากที่สุด 
สามารถขอความชวยเหลือจากญาติได 37.14 57.15 5.71 - 3.31 0.58 มากที่สุด 
รับประทานอาหารรวมกับครอบครัวเปนประจํา 37.14 48.57 14.29 - 3.23 0.69 มาก 

เฉล่ีย 
 

3.36 0.52 มากที่สุด 
ดานสิ่งแวดลอม 

       พอใจตอสภาพแวดลอมและทีพ่กัอาศัย 60.00 40.00 - - 3.60 0.50 มากที่สุด 
พอใจในความปลอดภัยของสภาพแวดลอมในกระบวนการทําการเกษตรตามหลักทฤษฎีใหม 51.43 48.57 - - 3.51 0.51 มากที่สุด 
รูหลักและวธิีการทําการเกษตรที่ถูกตอง 31.43 57.14 8.57 2.86 3.17 0.71 มาก 

เฉล่ีย 
 

3.43 0.48 มากที่สุด 
ภาพรวม         3.16 0.34 มาก 

ที่มา: จากการสํารวจ (2565) สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 กรมพัฒนาที่ดิน และ 
       จากการคํานวณ (2565) กลุมเศรษฐกิจที่ดินทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
 

 

 

 



 

 

ผ-41 

ตารางภาคผนวกท่ี ข13 องคประกอบคุณภาพชีวิตของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 1 ตําบล 1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม เฉล่ียรวม ป 2565 

คุณภาพชีวติ 
ระดับคุณภาพชีวติ (รอยละ) 

คาเฉลี่ย S.D. แปลผล มาก
ที่สุด มาก นอย นอยที่สุด 

ดานสุขภาพ 
       สุขภาพแข็งแรงดี 45.22 51.91 2.87 - 3.42 0.60 มากที่สุด 

ทํากิจกรรมตาง ๆ ในชีวิตประจําวันดวยตัวเอง 49.76 50.00 0.24 - 3.50 0.56 มากที่สุด 
รับประทานอาหารที่มีประโยชน ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย 48.08 51.44 0.48 - 3.48 0.61 มากที่สุด 
พักผอนเพียงพอวันละ 6 – 8 ชั่วโมง 46.76 48.68 3.84 0.72 3.41 0.67 มากที่สุด 
ออกกาํลังกายสม่ําเสมอ 30 – 50 นาที 3 – 5 คร้ังตอสัปดาห 32.85 38.41 22.46 6.28 2.98 0.96 มาก 
มีเวลาทํางานอดิเรกตาง ๆ 34.22 46.99 12.77 6.02 3.09 0.90 มาก 
สวมเคร่ืองแตงกาย และอุปกรณปองกันเมื่อทานผสมหรือพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 47.46 44.92 4.80 2.82 3.37 1.39 มากที่สุด 

ทําความสะอาดรางกาย และเปล่ียนเส้ือผาชุดใหมทันทีหลังจากที่ทานใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 53.95 39.27 4.24 2.54 3.45 1.41 มากที่สุด 
หยุดพักระหวางการทํางานทกุ 2 ชั่วโมง 30.51 49.15 16.95 3.39 3.07 0.87 มาก 

 ไมมอีาการปวดหลัง ปวดเอว ปวดเมื่อยกลามเนื้อ และกระดูกขณะทาํงานในกระบวนการทําการเกษตรตามหลักทฤษฎใีหม 12.74 40.63 29.32 17.31 2.49 0.95 นอย 
เมื่อเจ็บปวยสามารถไปรับบริการที่สถานบริการสาธารณสุข 35.68 44.91 14.56 4.85 3.11 0.92 มาก 

เฉล่ีย 
 

3.09 0.53 มาก 
ดานสังคมเศรษฐกิจ 

       รายไดที่ไดรับจากการทําเกษตรทฤษฎีใหมเพียงพอตอการดํารงชีวิต 22.22 54.35 21.26 2.17 2.97 0.80 มาก 
รายไดจากการประกอบอาชีพการทําเกษตรทฤษฎีใหมมีความมั่นคง 26.57 59.42 13.29 0.72 3.12 0.74 มาก 
พื้นที่ใชสอยภายในบานของทานกวางขวางเพียงพอเหมาะสม 39.08 53.64 7.04 0.24 3.32 0.76 มากที่สุด 
พอใจในความสัมพันธระหวางเพื่อน ๆ หรือเพื่อนบานในชุมชนที่อาศัยอยู 45.78 52.53 1.45 0.24 3.44 0.65 มากที่สุด 
รูสึกปลอดภัยในชวีิตและทรัพยสิน 45.06 51.57 3.37 - 3.42 0.67 มากที่สุด 
พอใจตอการบริการสาธารณูปโภคพื้นฐานในชุมชน 30.22 55.64 11.27 2.87 3.13 0.76 มาก 

เฉล่ีย  3.19 0.55 มาก 
 

 



 

 

ผ-42 

ตารางภาคผนวกท่ี ข13 (ตอ) 

คุณภาพชีวติ 
ระดับคุณภาพชีวติ (รอยละ) 

คาเฉลี่ย S.D. แปลผล 
มากที่สุด มาก นอย นอยที่สุด 

ดานจิตวญิญาณ        
มีความสุขกับชวีิตความเปนอยู ณ ปจจบุัน 51.68 47.60 0.72 - 3.51 0.62 มากที่สุด 

มีการใชหลักคุณธรรมเปนเคร่ืองยึดเหนี่ยวจิตใจและควบคุมตนเองมีความมั่นคง 51.20 47.12 1.68 - 3.50 0.63 มากที่สุด 
พอใจในอาชีพการทําเกษตรแบบทฤษฎใีหม 56.73 41.83 1.20 0.24 3.55 0.63 มากที่สุด 
อาชีพทําการเกษตรทําใหมีชวีิตที่ดีขึ้น 47.58 48.79 3.39 0.24 3.44 0.70 มากที่สุด 

เฉล่ีย 
 

3.46 0.59 มากที่สุด 
ดานครอบครัว 

       สมาชิกในครอบครัวมีความเขาใจกันดี และมีความผูกพันตอกัน 59.18 39.61 1.21 - 3.58 0.67 มากที่สุด 
มีโอกาสไปมาหาสูกันของญาติ ๆ 50.96 43.00 6.04 - 3.45 0.73 มากที่สุด 
สามารถขอความชวยเหลือจากญาติได 46.49 46.97 6.30 0.24 3.40 0.75 มากที่สุด 
รับประทานอาหารรวมกับครอบครัวเปนประจํา 52.90 43.00 3.86 0.24 3.49 0.71 มากที่สุด 

เฉล่ีย 
 

3.43 0.66 มากที่สุด 
ดานสิ่งแวดลอม 

       พอใจตอสภาพแวดลอมและทีพ่กัอาศัย 60.34 38.70 0.72 0.24 3.59 0.62 มากที่สุด 
พอใจในความปลอดภัยของสภาพแวดลอมในกระบวนการทําการเกษตรตามหลักทฤษฎีใหม 56.01 42.55 1.44 - 3.55 0.63 มากที่สุด 
รูหลักและวธิีการทําการเกษตรที่ถูกตอง 49.40 45.54 4.82 0.24 3.44 0.70 มากที่สุด 

  
3.49 0.59 มากที่สุด 

ภาพรวม 
    

3.26 0.45 มากที่สุด  
ที่มา: จากการสํารวจ (2565) สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 กรมพัฒนาที่ดิน และ 
       จากการคํานวณ (2565) กลุมเศรษฐกิจที่ดินทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 

 

 

 



ภาคผนวก ค 

กิจกรรมประชุมเตรียมความพรอมและการเก็บขอมูลภาคสนาม 

กิจกรรมประชุมเตรียมความพรอม และแนวทางการดําเนินงาน 
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การประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน และกําหนดจํานวนกลุมตัวอยาง (18 ตุลาคม 2564) 
 

การประชุมติดตามความกาวหนาการเขียนรางรายงาน (28 มีนาคม 2565) 

การประชุมติดตามความกาวหนาแบบสอบถามจากสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1-12 (13 ธันวาคม 2564) 



ผ-44 

การเก็บขอมูลภาคสนาม 

เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กําแพงเพชร    เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ อ.คลองลาน จ.กําแพงเพชร 

 

  

   

   

  
 

เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ อ.องครักษ จ.นครนายก              เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุร ี

 

 

 

 

 

 
 

 

เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ อ.เมอืง จ.พะเยา                  เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค 
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เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค      เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ อ.เกาเลี้ยว จ.นครสวรรค 

 

 

 

  

  

   

 

เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค            เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 
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