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สารบญัตาราง 
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2-1 ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนการผลิต 
ในพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสม ปี 2564 
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2-2 การใช้ประโยชน์ที่ดินทางการเกษตร ปี 2562 2-4 

2-3 พ้ืนที่เพาะปลูกข้าวนาปีตามระดับความเหมาะสม 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2562 
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2-4 การถือครองที่ดินและหนังสือส าคัญในที่ดินของเกษตรกรที่เข้าร่วม 
โครงการปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสม เขตพัฒนาที่ดิน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2562 

2-5 

2-5 การถือครองที่ดินและหนังสือส าคัญในที่ดินของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
ปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสม ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3  
ปี 2562 

2-5 

2-6 การถือครองที่ดินและหนังสือส าคัญในที่ดินของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
ปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสม ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 4  
ปี 2562 

2-6 

2-7 การถือครองที่ดินและหนังสือส าคัญในที่ดินของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
ปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสม ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 5  
ปี 2562 

2-7 

2-8 การกู้ยืมเงินเพ่ือการเกษตรของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยน 
การผลิตในพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสม เขตพัฒนาที่ดินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ปี 2564 

2-8 

2-9 การกู้ยืมเงินเพ่ือการเกษตรของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยน 
การผลิตในพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสม ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 ปี 2564 

2-9 

2-10 การกู้ยืมเงินเพ่ือการเกษตรของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยน 
การผลิตในพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสม ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ปี 2564 

2-10 

2-11 การกู้ยืมเงินเพ่ือการเกษตรของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยน 
การผลิตในพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสม ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ปี 2564 

2-11 
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สารบญัตาราง (ต่อ) 
      

ตารางท่ี     หน้า 

2-12 ค่าใช้จ่าย และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ
ปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสม เขตพัฒนาที่ดิน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2564 

2-12 

2-13 ค่าใช้จ่าย ดอกเบี้ยเงินกู้ รายได้ และเงินคงเหลือเฉลี่ยต่อปีของครัวเรือน 
ที่เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสม  
เขตพัฒนาที่ดินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2564 

2-12 

2-14 ค่าใช้จ่าย และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ
ปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสม ส านักงานเขตพัฒนาที่ดินเขต 3 
ปี 2564 

2-13 

2-15 ค่าใช้จ่าย ดอกเบี้ยเงินกู้ รายได้ และเงินคงเหลือเฉลี่ยต่อปีของครัวเรือน 
ที่เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสม  
ส านักงานเขตพัฒนาที่ดินเขต 3 ปี 2564 

2-13 

2-16 ค่าใช้จ่าย และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ
ปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสม ส านักงานเขตพัฒนาที่ดินเขต 4 
ปี 2564 

2-14 

2-17 ค่าใช้จ่าย ดอกเบี้ยเงินกู้ รายได้ และเงินคงเหลือเฉลี่ยต่อปีของครัวเรือน 
ที่เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสม  
ส านักงานเขตพัฒนาที่ดินเขต 4 ปี 2564 

2-14 

2-18 ค่าใช้จ่าย และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ
ปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสม ส านักงานเขตพัฒนาที่ดินเขต 5 
ปี 2564 

2-15 

2-19 ค่าใช้จ่าย ดอกเบี้ยเงินกู้ รายได้ และเงินคงเหลือเฉลี่ยต่อปีของครัวเรือน 
ที่เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสม  
ส านักงานเขตพัฒนาที่ดินเขต 5 ปี 2564 

2-15 

2-20 สถานภาพการท างานของครัวเรือนเกษตรที่เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยน 
การผลิตในพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสม ปี 2562 

2-16 
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สารบญัตาราง (ต่อ) 
      

ตารางท่ี     หน้า 

2-21 ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยน 
การผลิตในพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสม เขตพัฒนาที่ดินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ปี 2564 

2-17 

2-22 ค่าเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจที่มีต่อโครงการของเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ท่ีไม่เหมาะสม เขตพัฒนาที่ดิน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2564 

2-17 

2-23 ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยน 
การผลิตในพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสม ส านักงานเขตพัฒนาที่ดินเขต 3 ปี 2564 

2-18 

2-24 ค่าเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจที่มีต่อโครงการของเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ท่ีไม่เหมาะสม  
ส านักงานเขตพัฒนาที่ดินเขต 3 ปี 2564 

2-18 

2-25 ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยน 
การผลิตในพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสม ส านักงานเขตพัฒนาที่ดินเขต 4 ปี 2564 

2-19 

2-26 ค่าเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจที่มีต่อโครงการของเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ท่ีไม่เหมาะสม  
ส านักงานเขตพัฒนาที่ดินเขต 4 ปี 2564 

2-19 

2-27 ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยน 
การผลิตในพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสม ส านักงานเขตพัฒนาที่ดินเขต 5 ปี 2564 

2-20 

2-28 ค่าเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจที่มีต่อโครงการของเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ท่ีไม่เหมาะสม  
ส านักงานเขตพัฒนาที่ดินเขต 5 ปี 2564 

2-20 

3-1 สภาพการผลิตและการกระจายผลผลิตของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
ปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสม ปี 2564 

3-2 

3-2 ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตต่อครัวเรือนของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
ปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสม เขตพัฒนาที่ดิน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2564 

3-2 

   



(6) 

สารบญัตาราง (ต่อ) 
      

ตารางท่ี     หน้า 

3-3 ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตต่อพ้ืนที่ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
ปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสม เขตพัฒนาที่ดิน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2564 

3-3 

3-4 ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตต่อครัวเรือนของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
ปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสม  
ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 ปี 2564 

3-4 

3-5 ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตต่อพ้ืนที่ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
ปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสม ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3  
ปี 2564 

3-5 

3-6 ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตต่อครัวเรือนของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
ปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม  
ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ปี 2564 

3-5 

3-7 ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตต่อพ้ืนที่ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
ปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสม ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 4  
ปี 2564 

3-6 

3-8 ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตต่อครัวเรือนเกษตรของเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ท่ีไม่เหมาะสม  
ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ปี 2564 

3-7 

3-9 ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตต่อพ้ืนที่ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
ปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสม ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 5  
ปี 2564 

3-8 

3-10 การประเมินผลโครงการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม ปี 2564 3-9 

4-1 สรุปการประเมินผลโครงการปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสม  
ปี 2564 

4-3 

   
 

 



(7) 

สารบญัตาราง (ต่อ) 
      

ตารางภาคผนวกที ่    หน้า 

ก1 การก าหนดขนาดตัวอย่าง ผ2 

ก2 จ านวนเกษตรกร และกลุ่มตัวอย่างของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
ปรับเปลี่ยน ปี 2562 

ผ3 

ข1 จ านวนตัวอย่างจ าแนกตามส านักงานพัฒนาที่ดินเขต ผ4 

ข2 สถานที่ส ารวจข้อมูล  ผ4 

 



บทสรุปผู้บริหาร 

รายงานการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยน  

การผลิตในพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสม มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร และเพ่ือวิเคราะห์ต้นทุน

และผลตอบแทนส าหรับพืชเศรษฐกิจที่ปรับเปลี่ยนเป็นเกษตรผสมผสานของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

ปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ในปีงบประมาณ 2562 ซึ่งได้ท าการศึกษาข้อมูลการผลิตข้าวในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

และรวบรวมข้อมูลการผลิตของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างผู้ปลูกข้าวที่เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนการผลิต 

เป็นเกษตรผสมผสาน จ านวน 106 ราย ในพื้นที่ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต3 เขต 4 และเขต 5 แล้วด าเนินการ

ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลการผลิตก่อนเข้าร่วมโครงการซึ่งเป็นข้อมูลปีการผลิต 2561/62 และข้อมูล

หลังเข้าร่วมโครงการเป็นข้อมูลปีการผลิต 2563/64 จากนั้นน ารายได้สุทธิก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ 

มาประเมินผลลัพธ์การเข้าร่วมโครงการฯ โดยคาดหวังค่าเป้าหมายให้เกษตรกรร้อยละ 80.00 ของจ านวน

ตัวอย่างที่ส ารวจ มีรายได้สุทธิต่อครัวเรือนเพ่ิมข้ึนมากกว่าร้อยละ 10.00  

ข้อมูลทั่วไปในภาพรวมพบว่า เกษตรกรมีอายุเฉลี่ย 56 ปี ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ

ประถมศึกษา สถานภาพทางสังคมเป็นเกษตรกรทั่วไป พ้ืนที่ที่เข้าร่วมโครงการเฉลี่ย 11.54 ไร่ต่อครัวเรือน 

หนั งสื อส าคัญ ในที่ ดิ น เป็ น โฉนดที่ ดิ น เฉลี่ ย  7 .38 ไร่ต่ อครัว เรือน  หรือคิ ด เป็ น ร้อยละ 63 .92  

ของพ้ืนที่ที่ เข้าร่วมโครงการทั้งหมด การกู้ยืมเงินมากถึงร้อยละ 67.92 โดยกู้ยืมเงินจากธนาคารเพ่ือ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มากที่สุดร้อยละ 91.67 เกษตรกรมีสถานภาพทางการเงิน 

ในครัวเรือนเฉลี่ยต่อปี คือ ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 90,695.16 บาทต่อปี ดอกเบี้ยเงินกู้ที่ต้องช าระ 19,714.93 

บาทต่อปี รายได้ในครัวเรือน 193,715.04 บาทต่อปี และเกษตรกรมีเงินคงเหลือเพ่ือใช้จ่ายในครัวเรือน 

83,304.95 บาทต่อปี ส าหรับสถานภาพการท างานของครัวเรือน ก่อนเข้าร่วมโครงการเกษตรกรมีสมาชิก 

ในครัวเรือนเฉลี่ย 4.66 คนต่อครัวเรือน (แรงงานภาคการเกษตรเฉลี่ย 2.43 คนต่อครัวเรือน และแรงงาน

นอกภาคเกษตรเฉลี่ย 2.23 คนต่อครัวเรือน) และหลังเข้าร่วมโครงการเกษตรกรมีสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 

4.63 คนต่อครัวเรือน (แรงงานภาคการเกษตรเฉลี่ย 2.43 คนต่อครัวเรือน และแรงงานนอกภาคเกษตรเฉลี่ย 

2.20 คนต่อครัวเรือน)  

ต้นทุนและผลตอบแทนในภาพรวมพบว่า พืชเดิม (ข้าว) มีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 2,401.55 
บาทต่อไร่ ซึ่งน้อยกว่าต้นทุนพืชที่ปรับเปลี่ยน (เกษตรผสมผสาน) ที่มีต้นทุนการผลิต 3,667.89 บาทต่อไร่ 
เท่ากับ 1,266.34 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 52.73 มีมูลค่าผลผลิตเฉลี่ย 3,175.20 บาทต่อไร่ ซึ่งน้อยกว่ามูลค่า
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ผลผลิตพืชที่ปรับเปลี่ยนที่มีมูลค่าผลผลิต 7,119.55 บาทต่อไร่ เท่ากับ 3,944.35 หรือร้อยละ 124.22  
จึงท าให้ได้รับผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย 773.65 บาทต่อไร่ ซึ่งน้อยกว่าผลตอบแทนสุทธิของพืชที่ปรับเปลี่ยน 
ที่มีผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย 3,451.66 บาทต่อไร่ เท่ากับ 2,678.01 บาทต่อไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 346.15 
ส าหรับการประเมินอัตราส่วนรายได้ต่อต้นทุนทั้งหมด (B/C Ratio) ก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการฯ เท่ากับ 
1.32 และ 1.94 ตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วหลังเข้าร่วมโครงการมีอัตราส่วนที่เพ่ิมขึ้นแสดงว่า  
มีความคุ้มค่าในการลงทุนมากกว่า 

ผลการประเมินในภาพรวมพบว่า เกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง 106 ราย มีรายได้สุทธิเพ่ิมขึ้น 104 ราย 
หรือร้อยละ 98.11 ของจ านวนเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง ทั้งนี้มีเกษตรกรที่มีรายได้สุทธิเพ่ิมขึ้นมากกว่าร้อยละ
10.00 จ านวน 99 ราย หรือร้อยละ 93.40 ของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง โดยมีรายได้สุทธิก่อนเข้าร่วม
โครงการ 8,926.27 บาทต่อครัวเรือน และมีรายได้สุทธิหลังเข้าร่วมโครงการ 39,824.09 บาทต่อครัวเรือน 
ซึ่งเพ่ิมขึ้น 30,897.82 บาทต่อครัวเรือน ในภาพรวมความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อโครงการ 5 ระดับ 
สรุปได้ว่า เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อการด าเนินกิจกรรมการปรับเปลี่ยนเฉลี่ย 4.48 อยู่ในระดับความพึง
พอใจมาก ความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตที่เปลี่ยนแปลงเฉลี่ย 4.39 อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก และความพึง
พอใจต่อการด าเนินงานโครงการในภาพรวมเฉลี่ย 4.46 อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก 

ข้อเสนอแนะ ควรสนับสนุนวัสดุการปรับปรุงบ ารุงดิน ส่งเสริมการท าการเกษตรแบบผสมผสาน 
ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสมให้กับเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ 
สนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกร สนับสนุนแหล่งเงินทุนในการท าการเกษตรแบบผสมผสานจากสถาบัน 
ทางการเงิน ส่งเสริมการจดบันทึกค่าใช้จ่ายและรายได้ที่เกิดจากการปลูกพืช รวมถึงพัฒนาระบบการติดตาม
และประเมินผลเชิงบูรณาการ เพ่ือให้การด าเนินงานของโครงการมีความยั่งยืน 

 



 

  

บทท่ี 1 
บทน ำ 

1.1 หลักกำรและเหตุผล 
ปัจจุบันการท าเกษตรกรรมในประเทศไทย มีการผลิตสินค้าเกษตรที่ไม่สมดุลระหว่าง 

อุปสงค ์อุปทาน ไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศ และการเชื่อมโยง
ในระดับโลก ส่งผลกระทบต่อราคาและปริมาณผลผลิต ประกอบกับกระบวนการผลิตไม่เหมาะสม 
กับสภาพทางกายภาพ สินค้าเกษตรบางชนิดผลิตอยู่ในพ้ืนที่ไม่เหมาะสม เกษตรกรมีลักษณะการผลิต 
ตามแบบดั้งเดิม ท าให้มีต้นทุนในการผลิตสูงขาดโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่า ขาดศักยภาพ
ในการแข่งขันกับประเทศอ่ืน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ผลักดันนโยบายการลดต้นทุนและ 
เพ่ิมทางเลือกในการปรับเปลี่ยนเป็นพืชที่เหมาะสม ซึ่งการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรมจะเป็น
เครื่องมือที่ส าคัญในการบรรลุผลตามนโยบายดังกล่าว กรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ มีภารกิจส าคัญในด้านการพัฒนาดิน ที่ดิน การอนุรักษ์ดินและน้ า การก าหนด
นโยบายวางแผนการใช้ที่ดิน การบริหารจัดการดินและที่ดินให้มีประสิทธิภาพ การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ให ้ถูกต้องและเหมาะสม สร้างรายได้เพิ ่มและลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตรได้อย่างยั่งยืน  
โดยโครงการปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสม ดังนั้น กลุ่มเศรษฐกิจที่ดินทางการเกษตร  
ซึ่งมีหน้าที่หลักในการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจและสังคมตามเขตการใช้ที่ดิน จึงจ าเป็นต้องด าเนินงาน 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลส าหรับใช้ประกอบการตัดสินใจในการวางแผนการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

1.2 วัตถุประสงค ์
1.2.1 เพ่ือศึกษาข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร 
1.2.2 เพ่ือวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนส าหรับพืชเศรษฐกิจที่ปรับเปลี่ยนเป็นเกษตร

ผสมผสาน 

1.3 ระยะเวลำด ำเนินงำน 

ปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 
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1.4  ขั้นตอนและแผนกำรด ำเนินงำน   

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
ระยะเวลำ 

ปี 2563 ปี 2564 
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. ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการ
ปรับ เป ลี่ ย น ก ารผลิ ต ในพื้ น ที่ ที่ ไม่
เหมาะสม 

            

2. ประสานขอข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ
การปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ที่ ไม่
เหมาะสมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

            

3. รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการ
ปรับ เป ลี่ ย น ก ารผลิ ต ในพื้ นที่ ที่ ไม่
เหมาะสม 

            

4. จัดท าข้อมูลการปฏิบัติงานภาคสนาม
ได้จ านวนเกษตรกร/พื้นที่ปรับเปลี่ยน/
กิจกรรมการผลิตนาข้าว/กิจกรรมการ
ผลิตพืชปรับเปลี่ยน เป็นต้น 

            

5. ส ารวจและหรือ รวบ รวมข้อมู ล
ผ ล ต อ บ แ ท น ท า ง เศ รษ ฐกิ จ ข อ ง
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยน
การผลิตในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม 

            

6. วิเคราะห์และประเมินผลตอบแทน
ทางเศรษฐกิจของเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ที่
ไม่เหมาะสม 

            

7 . จั ด ท าข้ อ มู ล ผลตอ บ แท น ท าง
เศรษฐกิ จของเกษ ตรกรที่ เข้ าร่ วม
โครงการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ที่
ไม่เหมาะสม 

            

8. จัดท า (ร่าง) รายงานการวิเคราะห์
ผ ล ต อ บ แ ท น ท า ง เศ รษ ฐกิ จ ข อ ง
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยน
การผลิตในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม 

            

9 . ส่ งม อ บ ราย งาน ก ารวิ เค ราะ ห์
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจให้กับผู้ใช้
ประโยชน์ 
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1.5 สถำนที่ด ำเนินงำน 
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย 
   1.5.1 ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 ได้แก่ จังหวัดบุรีรัมย์ ชัยภูมิ นครราชสีมา และจังหวัด
สุรินทร์  
   1.5.2 ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี นครพนม ร้อยเอ็ด ยโสธร  
ศรีสะเกษ อ านาจเจริญ และจังหวัดมุกดาหาร  
   1.5.3 ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น อุดรธานี มหาสารคาม 
หนองคาย กาฬสินธุ์ สกลนคร หนองบัวล าภู และจังหวัดบึงกาฬ 

1.6 อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรด ำเนินงำน 
1.6.1 แบบสัมภาษณ์เกษตรกรที่ เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนที่ที่ ไม่

เหมาะสม ได้แก่ ข้อมูลทั่วไป ภาวะเศรษฐกิจและสังคม ต้นทุนและผลตอบแทน 
1.6.2 แผนที่ ประกอบด้วย แผนที่แสดงระดับความเหมาะสมทางกายภาพของดิน และแผนที่

กลุ่มชุดดิน 
1.6.3 โทรศัพท์มือถือรองรับระบบปฏิบัติการ (Smart phone) 
1.6.4 ระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map Mobile) 
1.6.5 เครื่องค านวณระบบก าหนดต าแหน่งบนพ้ืนโลก (Global Positioning System: GPS) 
1.6.6 เครื่องคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในการประมวลผลข้อมูล (Computer) 

1.7  กรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 
 ลักษณะของการศึกษา เป็นการเปรียบเทียบผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ก่อนเข้าร่วม
โครงการและหลังเข้าร่วมโครงการ (without vs. with project) 
 

 

 

 

 

 

 

 

เกษตรกรในพ้ืนที่เป้าหมาย 

สภาพเศรษฐกิจและสังคมของ
เกษตรกรก่อนเข้าร่วมโครงการ
ปรับเปลีย่นการผลติในพ้ืนท่ี 
ที่ไม่เหมาะสม  
(without project) 

สภาพเศรษฐกิจและสังคมของ
เกษตรกรหลังเข้าร่วมโครงการ
ปรับเปลีย่นการผลติในพ้ืนท่ี 
ที่ไม่เหมาะสม  
(with project) 

การปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่
ที่ไม่เหมาะสมเป็นเกษตร
ผสมผสาน 

การประเมินโครงการฯ 
- เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
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1.8  วิธีกำรและขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
 1.8.1 ศึกษาข้อมูลและจัดท าเครื่องมือ 
 ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เช่น พืชในพ้ืนที่โครงการ พื้นที่
ที่เข้าร่วมโครงการ เป็นต้น และจัดเตรียมเครื่องมือ เช่น แผนที่ เครื่องค านวณระบบก าหนดต าแหน่ง 
บนพ้ืนโลก (Global Positioning System: GPS) แบบสอบถามในการส ารวจ เป็นต้น พร้อมทั้งวางแผน 
การปฏิบัติงาน และประสานขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 1.8.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1) ข้อมูลปฐมภูมิ  (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ เก็บรวบรวมจากการส ารวจ
ภาคสนาม (Field Survey) ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เกษตรกร โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaires)  

2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลต่าง ๆ ที่ท าการเก็บรวบรวม 
จากเอกสารวิชาการ ผลงานวิจัย รายงาน บทความ และระบบสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต เพ่ือน าข้อมูล
ดังกล่าวมาอ้างอิงและประกอบการศึกษา   

1.8.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1) ประชากรที่ใช้ในการศึกษา เป็นเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนกิจกรรม

การผลิตในปี 2562 ที่ท านาข้าวในพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสม (S3, N) และปรับเปลี่ยนการผลิตเป็นเกษตรผสมผสาน 
ในพ้ืนที่ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3, 4 และ 5 จ านวน 3,312 คน  

2) กลุ่มตัวอย่าง คือ การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากประชากรที่ ใช้ 
ในการศึกษา ด้วยวิธีการค านวณจากสูตรของ Taro Yamane ทีร่ะดับความเชื่อมั่น 90% (ภาคผนวก ก) 
ซึ่งมีขนาดตัวอย่างจ านวน 98 ตัวอย่าง แต่สามารถส ารวจได้จ านวน 106 ตัวอย่าง โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบใช้ความน่าจะเป็น (Probability sampling) ด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster sampling) 
สามารถแบ่งเป็น 3 กลุ่ม (ภาคผนวก ข) ตามส านักงานพัฒนาที่ดินเขต ดังนี้  

2.1) ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3  จ านวน 28 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 26.41 
2.2) ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 4  จ านวน 34 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 32.08 
2.3) ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 5  จ านวน 44 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 41.51  

1.8.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจะน ามาตรวจสอบเพ่ือแก้ไขความผิดพลาดที่เกิดขึ้น แล้วน ามา

ประมวลผลในส านักงาน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป Microsoft Excel และตรวจสอบ 
ความถูกต้องอีกครั้ง จากนั้นจึงวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive 
Analysis) แสดงผลเป็นค่าความถ่ี และหรือค่าร้อยละ และหรือค่าเฉลี่ย ได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป
ของครัวเรือนเกษตรและวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนและผลตอบแทนในการผลิต ดังนี้ 
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1) การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป  
1.1) การถือครองที่ดิน หนังสือส าคัญในที่ดิน การกู้ยืมเงินเพ่ือการเกษตร 

สถานภาพทางการเงินของครัวเรือน สถานภาพการท างานของครัวเรือน โดยใช้ค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละ 
1.2) การวิเคราะห์ความพึงพอใจ โดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน โดยการวิเคราะห์ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการ ได้ให้เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  
มากที่สุด  ให้คะแนน 5 คะแนน 
มาก   ให้คะแนน 4 คะแนน 
ปานกลาง  ให้คะแนน 3 คะแนน 
น้อย   ให้คะแนน 2 คะแนน  
น้อยมาก  ให้คะแนน 1 คะแนน 
จากนั้นน าค่าคะแนนความพึงพอใจไปวิเคราะห์ข้อมูล และก าหนดเกณฑ์

ค่าเฉลี่ยในการประเมิน ดังนี้        
        ค่ำเฉลี่ย     ควำมหมำย  

4.50 – 5.00  พึงพอใจมากที่สุด 
 3.50 – 4.49  พึงพอใจมาก  
 2.50 – 3.49  พึงพอใจปานกลาง 
 1.50 – 2.49  พึงพอใจน้อย 
 1.00 – 1.49  พึงพอใจน้อยที่สุด 
2) การวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุน ผลตอบแทนการผลิต และการประเมินผลโครงการ ได้แก ่

2.1) สภาพการผลิตและการกระจายผลผลิต โดยใช้ค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละ 
2.2) การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต ประกอบด้วย ต้นทุนทั้งหมด ต้นทุนผันแปร 

และต้นทุนคงที ่โดยมีวิธีการค านวณต้นทุนรวม ดังนี้ ต้นทุนทั้งหมด = ต้นทุนผันแปร + ต้นทุนคงที ่
2.3) การวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุนมีวิธีการค านวณ ดังนี้ 

 
 
 

 

 
2.4) การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงิน เพ่ือใช้ในการตัดสินใจในการลงทุน

ว่าควรจะลงทุนในการผลิตหรือไม่ ได้แก่ อัตราส่วนรายได้ต่อต้นทุนทั้งหมด (Benefit-cost Ratio: B/C 
Ratio) หมายถึง อัตราส่วนเปรียบเทียบมูลค่าปัจจุบันเฉลี่ยต่อไร่ของผลตอบแทนกับต้นทุนทั้งหมด 

  ผลตอบแทนเหนือต้นทุนเงินสด = ผลต่างระหว่างมูลค่าผลผลิตที่ได้ 

ทั้งหมดกับต้นทุนที่เป็นเงินสด 
ทั้งหมด 
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ตลอดช่วงปีที่ท าการผลิต โดยเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกลงทุนในโครงการใด ๆ คือ B/C Ratio ที่ม ี
ค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 1 ถ้า B/C Ratio มากกว่า 1 หมายความว่า ผลตอบแทนที่ได้รับจากการผลิตพืช
มากกว่าค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนที่เสียไป หรือถ้า B/C Ratio เท่ากับ 1 หมายความว่า ผลตอบแทนที่ได้รับ
จากการผลิตพืชเท่ากับค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนที่เสียไปพอดี (กฤช, 2557) 

2.5) การประเมินผลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ เป็นการอธิบายเปรียบเทียบ
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการว่ามีรายได้สุทธิเพ่ิมขึ้นกี่ราย และมีรายได้สุทธิเพ่ิมขึ้นกี่บาท คิดเป็นร้อยละ
เท่าไร โดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย 

1.8.5 การเสนอรายงานการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ 
น าเสนอในรูปแบบของการบรรยายประกอบตาราง โดยใช้ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ปฐมภูมิที่ ได้จากการส ารวจภาคสนาม ร่วมกับข้อมูลทุติยภูมิที่ เก็บรวบรวมจากหน่วยงานต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง แล้วน ามาเขียนรายงานการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสม เพ่ือน าเสนอผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ
ข้อมูลและน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

1.9 นิยำมศัพท์ 

โครงการปรับ เปลี่ ยน 
ก า ร ผ ลิ ต ใ น พ้ื น ที่ 
ที่ไม่เหมาะสม 

หมายถึง โครงการที่ เกษตรกรเข้าร่วมการปรับเปลี่ยน
กิจกรรมการผลิตในปี 2562 จากเดิมในพ้ืนที่ปลูก
ข้าวในพ้ืนที่ไม่เหมาะสม (S3, N) ปรับเปลี่ยนเป็น
เกษตรผสมผสาน 

พ้ืนที่ที่เข้าร่วมโครงการ หมายถึง พ้ืนที่ที่ เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนการผลิต 
ใน พ้ื นที่ ที่ ไม่ เห ม าะสม  จาก เดิ ม เป็ น พ้ื น ที่
เพ าะปลูกข้าวใน พ้ืนที่ ไม่ เหมาะสม (S3, N)
ปรับเปลี่ยนเป็นเกษตรผสมผสาน 

เกษตรผสมผสาน หมายถึง การผลิตทางการเกษตรตั้งแต่ 2 ชนิดพืชขึ้นไป 
(ข้าว พืช ประมง และปศุสัตว์) 

เขตพัฒนาที่ดิน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

หมายถึง พ้ืนที่ที่ได้รับเลือกให้เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยน
การผลิตในพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสม ในพ้ืนที่ส านักงาน
พัฒนาที่ดินเขต 3 4 และ 5 

สพข.3 หมายถึง  ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 ประกอบด้วยจังหวัด
บุรีรัมย์ ชัยภูมิ และจังหวัดสุรินทร์ 
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สพข.4 หมายถึง  ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ประกอบด้วยจังหวัด
อุบลราชธานี นครพนม ร้อยเอ็ดยโสธร ศรีสะเกษ 
และจังหวัดมุกดาหาร  

สพข.5 หมายถึง  ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ประกอบด้วยจังหวัด
ขอนแก่น อุดรธานี มหาสารคามหนองคาย กาฬสินธุ์ 
สกลนคร หนองบัวล าภู และจังหวัดบึงกาฬ 

เกษตรกร หมายถึง เกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง หรือเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการปรับ เปลี่ ยน การผลิต ใน พ้ืนที่ ที่ ไม่
เหมาะสมจากเดิมเป็นพ้ืนที่เพาะปลูกข้าวในพ้ืนที่
ไม่ เหมาะสม (S3, N) ปรับเปลี่ยนเป็นเกษตร
ผสมผสาน 

ครัวเรือน/ครัวเรือนเกษตร หมายถึง ครั ว เรื อนของเกษตรกรที่ เข้ าร่ วมโครงการ
ปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมจากเดิม
เป็นพ้ืนที่เพาะปลูกข้าวในพ้ืนที่ไม่เหมาะสม (S3, 
N) ปรับเปลี่ยนเป็นเกษตรผสมผสาน 

โฉนด หมายถึง หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่รับรองถูกต้อง
ตาม พ.ร.บ.ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2479  
ซึ่งเป็นกฎหมายที่ประกาศใช้อยู่ในปัจจุบัน 

ส.ป.ก.4-01 หมายถึง หนังสือแสดงสิทธิ์การท าประโยชน์เพื่อการเกษตร
ตามกฎหมายการปฏิ รูปที่ ดิน ที่ ออกให้ โดย
ส านักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตร (ส.ป.ก)  
ซึ่งเกษตรกรมีสิทธิ์น าไปใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ า
ประกันเงินกู้กับธนาคาร (ธ.ก.ส) ได้ แต่ไม่มีสิทธิ์ที ่
จะน าไปขายหรือยกให้ผู้อ่ืน เว้นแต่จะตกทอดเป็น
มรดกให้ลูกหลาน เพ่ือท าการเกษตรเท่านั้น 

น.ส.3/น.ส.3ก. หมายถึง หนังสือรับรองการเข้าท าประโยชน์ในที่ดินและ
สามารถน าไปใช้ในการท านิติกรรมต่าง ๆ ได้  
เช่น การจ านอง ขายฝาก โอน เป็นต้น แต่ต้องรอ
ประกาศภายใน 30 วัน ส าหรับ น.ส.3 และ 
ไม่ต้องรอประกาศส าหรับ น.ส.3ก. 
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ส.ค.1 หมายถึง หนังสือแสดงสิทธิ์การครอบครองที่ดินมือเปล่า  
ที่แสดงว่าบุคคลนั้นได้แจ้งการครอบครองตาม 
พ.ร.บ.ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 5 ซึ่งท าให้
ผู้ครอบครองมีโอกาสที่จะได้รับโฉนดหรือ น.ส.3 
จากทางราชการต่อไป 

รายได้ หมายถึง มูลค่าผลผลิตจากการผลิตทางการเกษตร 
รายได้สุทธิ หมายถึง ผลตอบแทนสุทธิ  โดยการน ามูลค่าผลผลิต 

หักออกด้วยต้นทุนทั้งหมด 
ค่าร้อยละ หมายถึง ค่าเฉลี่ยร้อยละ หรืออัตราส่วนร้อยละ 
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1.10 ผู้ด ำเนินงำน   
 นายสมศักดิ์  สุขจันทร์  ที่ปรึกษาโครงการ 

นางสาวนงนภัส  ประสิทธิ์วัฒนชัย  ผู้อ านวยการโครงการ 
นายสุภัทรชัย  โอฬารกิจกุลชัย  หัวหน้าโครงการ 
นางสาววัลยา  บุญเลิศ  หัวหน้าโครงการ 
นายธนกฤต  ผลเกลี้ยง  หัวหน้าโครงการ 
นางสาวปรักมาศ  อ่ิมเอิบ  หัวหน้าโครงการ 
นายณัฐภาส  ศรีเลิศ  หัวหน้าโครงการ 
นางสาวกาญจนา  วงค์กาด  หัวหน้าโครงการ 
นางสาวพิชชาพร  วัฒนสมบัติ  ผู้ด าเนินโครงการ 
นางสาวปิ่นอนงค์  ศรีภักดี  ผู้ด าเนินโครงการ 
นางสาวศศิชานันท์  พิชญเอกธารินท์  ผู้ด าเนินโครงการ 
นางสาวพิมพ์พิชญา  พลอยส่งศรี  ผู้ร่วมด าเนินโครงการ 
นางสาวลัดดา  ประสมศักดิ์  ผู้ร่วมด าเนินโครงการ 
นางสาวสุชาดา  มาติ๊บ  ผู้ร่วมด าเนินโครงการ 
นายณัฐพล  สีขาว  ผู้ร่วมด าเนินโครงการ 

1.11 หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
กลุ่มเศรษฐกิจที่ดินทางการเกษตร 
กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน 
กรมพัฒนาที่ดิน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 



บทท่ี 2 
ภาวะเศรษฐกิจและสังคม 

 การศึกษาภาวะเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนที่
ที่ไม่เหมาะสม เพ่ือให้ทราบถึงสถานภาพของครัวเรือนเกษตร รวมถึงทัศนคติความพึงพอใจของเกษตรกรที่มี
ต่อโครงการ โดยจะท าการศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพทางสังคม การถือครองที่ดินและหนังสือส าคัญในที่ดิน การกู้ยืมเงินเพ่ือการเกษตร ค่าใช้จ่ายและ
รายได้ของครัวเรือน พร้อมทั้งศึกษาสถานภาพการท างานของครัวเรือน และความพึงพอใจที่มีต่อโครงการ  
โดยมีรายละเอียดการศึกษาดังนี้ 

2.1 ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร  
 2.1.1 เขตพัฒนาที่ดินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรเป็นเพศชายร้อยละ 50.00 และเพศหญิงร้อยละ 50.00 ของเกษตรกร
ทั้งหมด มีอายุเฉลี่ย 56 ปี ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาร้อยละ 50.94 รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพร้อยละ 26.42 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นร้อยละ 15.09 ระดับปริญญาตรี
ร้อยละ 5.66 และระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงร้อยละ 1.89 ทั้งนี้ เกษตรกรส่วนใหญ่ 
มีสถานภาพทางสังคมเป็นเกษตรกรทั่วไปร้อยละ 56.60 ของเกษตรกรทั้งหมด รองลงมาคือหมอดินอาสาร้อยละ 
16.04 อ่ืน ๆ เช่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) รับราชการ และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านร้อยละ 13.21 
กรรมการหมู่บ้านร้อยละ 9.43 ผู้ใหญ่บ้านร้อยละ 7.55 ผู้น ากลุ่มร้อยละ 2.83 และก านันร้อยละ 0.94 (ตารางที่ 2-1) 

 2.1.2 ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 
 จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรเป็นเพศชายร้อยละ 32.14 และเพศหญิ งร้อยละ 67.86  
ของเกษตรกรทั้งหมด มีอายุเฉลี่ย 56 ปี ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาร้อยละ 64.29 รองลงมาคือ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นร้อยละ 25.00 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพร้อยละ 7.14 
และระดับปริญญาตรีร้อยละ 3.57 ทั้งนี้ เกษตรกรส่วนใหญ่มีสถานภาพทางสังคมเป็นเกษตรกรทั่วไปร้อยละ 
60.71 รองลงมาคือ อ่ืน ๆ เช่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ร้อยละ 17.86 กรรมการหมู่บ้าน
ร้อยละ 10.71 ผู้ใหญ่บ้านและหมอดินอาสาร้อยละ 7.14 เท่ากัน (ตารางที่ 2-1) 

 2.1.3 ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 4  
 จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรเป็นเพศชายร้อยละ 55.88 และเพศหญิ งร้อยละ 44.12  
ของเกษตรกรทั้งหมด มีอายุเฉลี่ย 56 ปี ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาร้อยละ 44.12 รองลงมาคือ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพร้อยละ 35.29 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นร้อยละ 14.71  
และระดับปริญญาตรีร้อยละ 5.88 ทั้งนี้ เกษตรกรส่วนใหญ่มีสถานภาพทางสังคมเป็นเกษตรกรทั่วไปร้อยละ 
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58.82 รองลงมาคือ อ่ืน ๆ เช่น รับราชการ และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ร้อยละ 11.76 ผู้ใหญ่บ้านร้อยละ 14.71  
หมอดินอาสาร้อยละ 8.82 ก านันและกรรมการหมู่บ้านร้อยละ 2.94 เท่ากัน (ตารางที่ 2-1) 

 2.1.4 ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 
 จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรเป็นเพศชายร้อยละ 56.82 และเพศหญิงร้อยละ 43.18  
ของเกษตรกรทั้งหมด มีอายุเฉลี่ย 55 ปี ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาร้อยละ 47.72 รองลงมาคือ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพร้อยละ 31.82 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นร้อยละ 9.09 
ระดับปริญญาตรีร้อยละ 6.82 และระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงร้อยละ 4.55 ทั้งนี้ 
เกษตรกรส่วนใหญ่มีสถานภาพทางสังคมเป็นเกษตรกรทั่วไปร้อยละ 52.27 รองลงมาคือหมอดินอาสาร้อยละ 
27.27 กรรมการหมู่บ้านร้อยละ 13.64 อ่ืน ๆ เช่น ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านร้อยละ 11.36 ผู้น ากลุ่มร้อยละ 6.82 และ
ผู้ใหญ่บ้านร้อยละ 2.27 (ตารางที่ 2-1) 

ตารางท่ี 2-1: ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม 
                 ปี 2564 

  หน่วย: ร้อยละ 

รายการ 
เขตพัฒนาที่ดินภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 
 สพข.3  สพข.4  สพข.5 

เพศ     
ชาย 50.00 32.14 55.88 56.82 
หญิง 50.00 67.86 44.12 43.18 

อายุเฉลี่ย (ปี) 55.79 55.93 56.29 55.32 
ช่วงอายุ     

< 30 ปี 0.94 - 2.94 - 
30 – 39 ปี 4.72 3.57 5.88 4.55 
40 – 49 ปี 19.81 25.00 17.65 18.18 
50 – 59 ปี 40.57 39.29 29.41 50.00 
≥ 60 ปี 33.96 32.14 44.12 27.27 
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ตารางท่ี 2-1: (ต่อ) 
  หน่วย: ร้อยละ 

รายการ 
เขตพัฒนาที่ดินภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 
 สพข.3  สพข.4  สพข.5 

ระดับการศึกษา      
จบการศึกษา     

ระดับประถมศึกษา 50.94 64.29 44.12 47.72 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 15.09 25.00 14.71 9.09 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 26.42 7.14 35.29 31.82 
ระดับอนุปริญญา/ปวส. 1.89 - - 4.55 
ระดับปริญญาตรี 5.66 3.57 5.88 6.82 

สถานภาพทางสังคม     
ก านัน 0.94 - 2.94 - 
ผู้ใหญ่บ้าน 7.55 7.14 14.71 2.27 
กรรมการหมู่บ้าน 9.43 10.71 2.94 13.64 
ผู้น ากลุ่ม 2.83 - - 6.82 
หมอดินอาสา 16.04 7.14 8.82 27.27 
เกษตรกรทั่วไป 56.60 60.71 58.82 52.27 
อ่ืน ๆ 13.21 17.86 11.76 11.36 

ที่มา: จากการส ารวจ (2564) ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3, 4 และ 5 กรมพัฒนาท่ีดิน และ 
       จากการค านวณ (2564) กลุ่มเศรษฐกิจท่ีดินทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาท่ีดิน 

2.2 การใช้ประโยชน์ที่ดินทางการเกษตร และพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปีตามระดับความเหมาะสม 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 2.2.1 การใช้ประโยชน์ที่ดินทางการเกษตร 
  ปี 2562 มีพ้ืนที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรกรในประเทศทั้งหมด 149,252,451.00 ไร่ แบ่งออกเป็น
พ้ืนที่ท าการเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 63,857,027.00 ไร่ หรือร้อยละ 42.78 ของพ้ืนที่การเกษตร
ทั้งหมด โดยใช้ประโยชน์ที่ดินในการเพาะปลูกข้าวนาปีจ านวน  38,289,628.67 ไร่ หรือร้อยละ 59.96  
ของพ้ืนที่การเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจ านวนครัวเรือนเกษตรในประเทศทั้งหมด 7,554,562.00 
ครั ว เรื อน  พ้ื น ที่ ท าก าร เกษ ตรเฉลี่ ย  19.76 ไร่ ต่ อ ค รั ว เรื อน  แบ่ งออก เป็ น ค รั ว เรื อน เกษ ตร ใน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3,531,891.00 ครัวเรือน พ้ืนที่ท าการเกษตรเฉลี่ย 18.08 ไร่ต่อครัวเรือน และครัวเรือน
เกษตรที่เพาะปลูกข้าวนาปี 2,998,553.00 ครัวเรือน พ้ืนที่ปลูกข้าวนาปีเฉลี่ย 12.77 ไร่ต่อครัวเรือน (ตารางที่ 2-2)  
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ตารางท่ี 2-2: การใช้ประโยชน์ที่ดินทางการเกษตร ปี 2562 

รายการ จ านวนพ้ืนที(่ไร่) ร้อยละ 
จ านวนครัวเรือนเกษตร/2 

(ครัวเรือนเกษตร) 
พ้ืนที่เฉลี่ย 

ต่อครัวเรือน (ไร่)/3 
พ้ืนที่ท าการเกษตรทั้งประเทศ 149,252,451.00/1  7,554,562.00 19.76 
พื้นที่เกษตรภาคะวันออกเฉียงเหนอื 63,857,027.00/1 42.78/3 3,531,891.00 18.08 

พื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปี 38,289,628.67/2 59.96/3 2,998,553.00 12.77 
ที่มา: /1 ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2562) 
       /2 ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร (2562) 
       /3 จากการค านวณ (2564) กลุ่มเศรษฐกิจท่ีดินทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาท่ีดิน 

 2.2.2 พื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปีตามระดับความเหมาะสมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ปี 2562 มีพ้ืนที่เพาะปลูกข้าวนาปีตามระดับความเหมาะสมทั้งหมด 39,419,307.16 ไร่ แบ่งออกเป็น

พ้ืนที่เพาะปลูกข้าวนาปีที่เหมาะสม (S1, S2) จ านวน 18,821,203.66 ไร่ หรือร้อยละ 47.75 ของพ้ืนที่ทั้งหมด
และพ้ืนที่เพาะปลูกข้าวนาปีที่ไม่เหมาะสม (S3, N) จ านวน 20,598,103.50 ไร่ หรือร้อยละ 52.25 (ตารางที่ 2-3) 

ตารางท่ี 2-3: พื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปีตามระดับความเหมาะสมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2562 

รายการ 
จ านวนพื้นที่ 

ร้อยละ 
(ไร่) 

พื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปีตามระดับความเหมาะสม 39,419,307.16/2 100.00/2 
พ้ืนที่เพาะปลูกข้าวนาปีที่เหมาะสม (S1, S2) 18,821,203.66./1 47.75/2 
พ้ืนที่เพาะปลูกข้าวนาปีที่ไม่เหมาะสม (S3, N) 20,598,103.50/1 52.25/2 

ที่มา : /1 Agri map online กรมพัฒนาท่ีดิน (2561-2563) 
        /2 จากการค านวณ (2564) กลุ่มเศรษฐกิจท่ีดินทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาท่ีดิน 

2.3 การถือครองที่ดินและหนังสือส าคัญในที่ดิน 
 2.3.1 เขตพัฒนาที่ดินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรมีพ้ืนที่ที่ เข้าร่วมโครงการเฉลี่ย 11.54 ไร่ต่อครัวเรือน ส าหรับ 
หนังสือส าคัญในที่ดินของตนเอง ส่วนใหญ่เป็นโฉนดเฉลี่ย 7.38 ไร่ต่อครัวเรือน หรือร้อยละ 63.92 ของพ้ืนที่ 
ที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด รองลงมาเป็น ส.ป.ก.4-01 เฉลี่ย 2.77 ไร่ต่อครัวเรือน หรือร้อยละ 23.98 น.ส.3ก. 
เฉลี่ย 1.26 ไร่ต่อครัวเรือน หรือร้อยละ 10.96 นอกจากนั้นเป็น ส.ค.1 เฉลี่ย 0.08 ไร่ต่อครัวเรือน หรือร้อยละ 
0.74 และน.ส.3 เฉลี่ย 0.05 ไร่ต่อครัวเรือน หรือร้อยละ 0.40 (ตารางที่ 2-4) 
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ตารางท่ี 2-4: การถือครองที่ดินและหนังสือส าคัญในที่ดินของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยน 
 การผลิตในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม เขตพัฒนาที่ดินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2562 

รายการ ไร่/ครัวเรือน ร้อยละ 
การถือครองที่ดิน   

พ้ืนที่ที่เข้าร่วมโครงการ 11.54 100.00 
หนังสือส าคัญในที่ดินของตนเอง   

โฉนด 7.38 63.92 
ส.ป.ก.4-01 2.77 23.98 
น.ส.3ก. 1.26 10.96 
ส.ค.1 0.08   0.74 
น.ส.3 0.05   0.40 

ที่มา: จากการส ารวจ (2564) ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3, 4 และเขต 5 กรมพัฒนาท่ีดิน และ 
       จากการค านวณ (2564) กลุ่มเศรษฐกิจท่ีดินทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาท่ีดิน 

 2.3.2 ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 
 จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรมีพ้ืนที่ที่เข้าร่วมโครงการเฉลี่ย 13.73 ไร่ต่อครัวเรือน ส าหรับ
หนังสือส าคัญในที่ดินของตนเอง ส่วนใหญ่เป็นโฉนดเฉลี่ย 12.77 ไร่ต่อครัวเรือน หรือร้อยละ 92.98 ของพ้ืนที่
ที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด รองลงมาเป็น ส.ป.ก.4-01 เฉลี่ย 0.96 ไร่ต่อครัวเรือน หรือรอ้ยละ 7.02 (ตารางที่ 2-5) 

ตารางท่ี 2-5: การถือครองที่ดินและหนังสือส าคัญในที่ดินของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยน 
 การผลิตในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 ปี 2562 

รายการ ไร่/ครัวเรือน ร้อยละ 
การถือครองที่ดิน   

พ้ืนที่ที่เข้าร่วมโครงการ 13.73 100.00 
หนังสือส าคัญในที่ดินของตนเอง   

โฉนด 12.77 92.98 
ส.ป.ก.4-01 0.96 7.02 

ที่มา: จากการส ารวจ (2564) ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาท่ีดิน และ 
       จากการค านวณ (2564) กลุ่มเศรษฐกิจท่ีดินทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาท่ีดิน 
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 2.3.3 ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 
 จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรมีพ้ืนที่ที่เข้าร่วมโครงการเฉลี่ย 12.10 ไร่ต่อครัวเรือน ส าหรับ
หนังสือส าคัญในที่ดินของตนเอง ส่วนใหญ่เป็นโฉนดเฉลี่ย 7.15 ไร่ต่อครัวเรือน หรือร้อยละ 59.03 ของพ้ืนที่ 
ที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด รองลงมาเป็น ส.ป.ก.4-01 เฉลี่ย 3.10 ไร่ต่อครัวเรือน หรือร้อยละ 25.65 และน.ส.3ก. 
เฉลี่ย 1.85 ไร่ต่อครัวเรือน หรือร้อยละ 15.32 (ตารางที่ 2-6) 

ตารางท่ี 2-6: การถือครองที่ดินและหนังสือส าคัญในที่ดินของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยน 
 การผลิตในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ปี 2562 

รายการ ไร่/ครัวเรือน ร้อยละ 
การถือครองที่ดิน   

พ้ืนที่ที่เข้าร่วมโครงการ 12.10 100.00 
หนังสือส าคัญในที่ดินของตนเอง   

โฉนด 7.15 59.03 
ส.ป.ก.4-01 3.10 25.65 
น.ส.3ก. 1.85 15.32 

ที่มา: จากการส ารวจ (2564) ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 กรมพัฒนาท่ีดิน และ 
       จากการค านวณ (2564) กลุ่มเศรษฐกิจท่ีดินทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาท่ีดิน 

2.3.4 ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 
จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรมีพ้ืนที่ที่เข้าร่วมโครงการเฉลี่ย 9.71 ไร่ต่อครัวเรือน ส าหรับหนังสือ

ส าคัญในที่ดินของตนเอง ส่วนใหญ่เป็นโฉนดเฉลี่ย 4.13 ไร่ต่อครัวเรือน หรือร้อยละ 42.48 ของพ้ืนที่ที่เข้าร่วม
โครงการทั้งหมด รองลงมาเป็น ส.ป.ก.4-01 เฉลี่ย 3.66 ไร่ต่อครัวเรือน หรือร้อยละ 37.62 น.ส.3ก. เฉลี่ย 1.61 
ไร่ต่อครัวเรือน หรือร้อยละ 16.62 นอกจากนั้นเป็น ส.ค.1 เฉลี่ย 0.20 ไร่ต่อครัวเรือน หรือร้อยละ 2.11  
และน.ส.3 เฉลี่ย 0.11 ไร่ต่อครัวเรือน หรือร้อยละ 1.17 (ตารางที่ 2-7) 
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ตารางท่ี 2-7: การถือครองที่ดินและหนังสือส าคัญในที่ดินของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยน 
 การผลิตในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ปี 2562 

รายการ ไร่/ครัวเรือน ร้อยละ 
การถือครองที่ดิน   

พ้ืนที่ที่เข้าร่วมโครงการ 9.71 100.00 
หนังสือส าคัญในที่ดินของตนเอง   

โฉนด 4.13 42.48 
ส.ป.ก.4-01 3.66 37.62 
น.ส.3ก. 1.61 16.62 
ส.ค.1 0.20   2.11 
น.ส.3 0.11   1.17 

ที่มา: จากการส ารวจ (2564) ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 กรมพัฒนาท่ีดิน และ 
       จากการค านวณ (2564) กลุ่มเศรษฐกิจท่ีดินทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาท่ีดิน 

2.4 การกู้ยืมเงินเพื่อการเกษตร  
 2.4.1 เขตพัฒนาที่ดินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรมีการกู้ยืมเงินร้อยละ 67.92 และมีเกษตรกรที่ไม่มีการกู้ยืมเงิน 
ร้อยละ 32.08 ของเกษตรกรทั้งหมด ส าหรับเกษตรกรที่มีการกู้ยืมเงินมีวงเงินกู้เฉลี่ย 262,916.67 บาท 
ต่อครัวเรือน โดยแหล่งเงินกู้ที่เกษตรกรกู้มากที่สุดคือ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
ร้อยละ 91.67 ของเกษตรกรที่กู้ยืมเงิน รองลงมาคือกองทุนหมู่บ้านร้อยละ 12.50 และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
ร้อยละ 2.78 นอกจากนั้นกู้จากสหกรณ์การเกษตร ธนาคารพาณิชย์  และพ่อค้าหรือนายทุนร้อยละ 1.39 
เท่ากัน มีอัตราดอกเบี้ยเงินกูเ้ฉลี่ยร้อยละ 7.27 ต่อปี (ตารางที่ 2-8)  
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ตารางท่ี 2-8: การกู้ยืมเงินเพื่อการเกษตรของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนการผลิต 
 ในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม เขตพัฒนาที่ดินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2564 
รายการ บาท/ครัวเรือน ร้อยละ 

มีการกู้ยืมเงิน  67.92 
ไม่มีการกู้ยืมเงิน  32.08 
วงเงินกู้เฉลี่ยต่อครัวเรือน 262,916.67 - 
รายละเอียดของการกู้ยืมเงิน   

แหล่งเงินกู้   
ธ.ก.ส.  91.67 
กองทุนหมู่บ้าน  12.50 
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน   2.78 
สหกรณ์การเกษตร   1.39 
ธนาคารพาณิชย์   1.39 
พ่อค้า/นายทุน   1.39 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้   
เฉลี่ย   7.27 
สูงสุด  13.00 
ต่ าสุด   5.00 

ที่มา: จากการส ารวจ (2564) ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3, 4 และ 5 กรมพัฒนาท่ีดิน และ 
       จากการค านวณ (2564) กลุ่มเศรษฐกิจท่ีดินทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาท่ีดิน 

 2.4.2 ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 
 จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรมีการกู้ยืมเงินร้อยละ 78.57 และมีเกษตรกรที่ไม่มีการกู้ยืมเงิน 
ร้อยละ 21.43 ของเกษตรกรทั้งหมด ส าหรับเกษตรกรที่มีการกู้ยืมเงินมีวงเงินกู้เฉลี่ย 185,681.82 บาท 
ต่อครัวเรือน โดยแหล่งเงินกู้ที่เกษตรกรกู้มากที่สุดคือ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
ร้อยละ 90.91 ของเกษตรกรที่กู้ยืมเงิน รองลงมาคือกองทุนหมู่บ้านร้อยละ 9.09 และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
ร้อยละ 4.55 มีอัตราดอกเบี้ยเงินกูเ้ฉลี่ยร้อยละ 7.13 ต่อปี (ตารางที่ 2-9) 
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ตารางท่ี 2-9: การกู้ยืมเงินเพื่อการเกษตรของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนการผลิต 
 ในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 ปี 2564 
รายการ บาท/ครัวเรือน ร้อยละ 

มีการกู้ยืมเงิน  78.57 
ไม่มีการกู้ยืมเงิน  21.43 
วงเงินกู้เฉลี่ยต่อครัวเรือน 185,681.82 - 
รายละเอียดของการกู้ยืมเงิน   

แหล่งเงินกู้   
ธ.ก.ส.  90.91 
กองทุนหมู่บ้าน   9.09 
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน   4.55 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้   
เฉลี่ย   7.13 
สูงสุด   9.00 
ต่ าสุด   7.00 

ที่มา: จากการส ารวจ (2564) ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาท่ีดิน และ 
       จากการค านวณ (2564) กลุ่มเศรษฐกิจท่ีดินทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาท่ีดิน 

 2.4.3 ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 
 จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรมีการกู้ยืมเงินร้อยละ 67.65 และมีเกษตรกรที่ไม่มีการกู้ยืมเงิน 
ร้อยละ 32.35 ของเกษตรกรทั้งหมด ส าหรับเกษตรกรที่มีการกู้ยืมเงินมีวงเงินกู้เฉลี่ย 224,565.22 บาท 
ต่อครัวเรือน โดยแหล่งเงินกู้ที่เกษตรกรกู้มากที่สุดคือ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
ร้อยละ 91.30 ของเกษตรกรที่กู้ยืมเงิน รองลงมาคือกองทุนหมู่บ้านร้อยละ 26.09 ธนาคารพาณิชย์และพ่อค้า
หรือนายทุนร้อยละ 4.35 เท่ากัน มีอัตราดอกเบี้ยเงินกูเ้ฉลี่ยร้อยละ 7.12 ต่อปี (ตารางที่ 2-10) 
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ตารางท่ี 2-10: การกู้ยืมเงินเพื่อการเกษตรของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนการผลิต 
 ในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ปี 2564 

รายการ บาท/ครัวเรือน ร้อยละ 
มีการกู้ยืมเงิน  67.65 
ไม่มีการกู้ยืมเงิน  32.35 
วงเงินกู้เฉลี่ยต่อครัวเรือน 224,565.22 - 
รายละเอียดของการกู้ยืมเงิน   

แหล่งเงินกู้   
ธ.ก.ส.  91.30 
กองทุนหมู่บ้าน  26.09 
ธนาคารพาณิชย์   4.35 
พ่อค้า/นายทุน   4.35 

อัตราดอกเบีย้เงินกู้   
เฉลี่ย   7.12 
สูงสุด   9.00 
ต่ าสุด   5.00 

ที่มา: จากการส ารวจ (2564) ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 กรมพัฒนาท่ีดิน และ 
       จากการค านวณ (2564) กลุ่มเศรษฐกิจท่ีดินทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาท่ีดิน 

 2.4.4 ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 
 จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรมีการกู้ยืมเงินร้อยละ 61.36 และมีเกษตรกรที่ไม่มีการกู้ยืมเงิน 
ร้อยละ 38.64 ของเกษตรกรทั้งหมด ส าหรับเกษตรกรที่มีการกู้ยืมเงินมีวงเงินกู้เฉลี่ย 358,518.52 บาท 
ต่อครัวเรือน โดยแหล่งเงินกู้ที่เกษตรกรกู้มากที่สุดคือ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
ร้อยละ 92.59 ของเกษตรกรที่กู้ยืมเงิน รองลงมาคือสหกรณ์การเกษตร กองทุนหมู่บ้าน และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
ร้อยละ 3.70 เท่ากัน มีอัตราดอกเบี้ยเงินกูเ้ฉลี่ยร้อยละ 7.52 ต่อปี (ตารางที่ 2-11)  
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ตารางท่ี 2-11: การกู้ยืมเงินเพื่อการเกษตรของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนการผลิต 
 ในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ปี 2564 

รายการ บาท/ครัวเรือน ร้อยละ 
มีการกู้ยืมเงิน  61.36 
ไม่มีการกู้ยืมเงิน  38.64 
วงเงินกู้เฉลี่ยต่อครัวเรือน 358,518.52 - 
รายละเอียดของการกู้ยืมเงิน   

แหล่งเงินกู้   
ธ.ก.ส.  92.59 
สหกรณ์การเกษตร   3.70 
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน   3.70 
กองทุนหมู่บ้าน   3.70 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้   
เฉลี่ย   7.52 
สูงสุด  13.00 
ต่ าสุด   6.00 

ที่มา: จากการส ารวจ (2564) ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 กรมพัฒนาท่ีดิน และ 
       จากการค านวณ (2564) กลุ่มเศรษฐกิจท่ีดินทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาท่ีดิน 

2.5 สถานภาพทางการเงินของครัวเรือน 

 2.5.1 เขตพัฒนาที่ดินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรมีสถานภาพทางการเงินในครัวเรือนเฉลี่ยต่อเดือน โดยมีค่าใช้จ่าย 
ในครัวเรือน 7,557.93 บาท มีรายได้ในครัวเรือน 16,142.92 บาท แบ่งออกเป็นรายได้ในภาคการเกษตร 
6,215.09 บาท หรือร้อยละ 38.50 ของรายได้ทั้งหมดในครัวเรือนเกษตร และนอกภาคการเกษตร (รับจ้างอ่ืน ๆ 
และหรือเงินเดือน) 9,927.83 บาท หรือร้อยละ 61.50 (ตารางที่ 2-12) 
 ส่วนสถานภาพทางการเงินในครัวเรือนเกษตรเฉลี่ยต่อปี เกษตรกรมีค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 
90,695.16 บาท มีดอกเบี้ยเงินกู้ที่ต้องช าระ 19,714.93 บาท มีรายได้ในครัวเรือน 193,715.04 บาท และ
เกษตรกรมีเงินคงเหลือเพ่ือใช้จ่ายในครัวเรือน 83,304.95 บาท (ตารางที่ 2-13) 
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ตารางที่ 2-12: ค่าใช้จ่ายและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนการผลิต
ในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม เขตพัฒนาที่ดินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2564 

รายการ บาท/เดือน ร้อยละ 
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน  7,557.93 - 
รายได้ในครัวเรือน 16,142.92 100.00 

ในภาคการเกษตร  6,215.09 38.50 
นอกภาคการเกษตร  9,927.83 61.50 

ที่มา: จากการส ารวจ (2564) ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3, 4 และ 5 กรมพัฒนาท่ีดิน และ 
       จากการค านวณ (2564) กลุ่มเศรษฐกิจท่ีดินทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาท่ีดิน 

 

ตารางท่ี 2-13: ค่าใช้จ่าย ดอกเบี้ยเงินกู้ รายได้ และเงินคงเหลือเฉลี่ยต่อปีของครัวเรือนเกษตรที่เข้าร่วมโครงการ 
 ปรับเปลี่ยนการผลิตในพืน้ที่ท่ีไม่เหมาะสม เขตพัฒนาที่ดินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2564 

รายการ บาท/ปี 
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน  90,695.16 
ดอกเบี้ยเงินกู้  19,714.93 
รายได้ในครัวเรือน 193,715.04 
เงินคงเหลือในครัวเรือน  83,304.95 
ที่มา: จากการส ารวจ (2564) ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3, 4 และ 5 กรมพัฒนาท่ีดิน และ 
       จากการค านวณ (2564) กลุ่มเศรษฐกิจท่ีดินทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาท่ีดิน 

 2.5.2 ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 
 จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรมีสถานภาพทางการเงินในครัวเรือนเฉลี่ยต่อเดือน โดยมีค่าใช้จ่าย 
ในครัวเรือน 6,510.71 บาท มีรายได้ในครัวเรือน 20,207.15 บาท แบ่งออกเป็นรายได้ในภาคการเกษตร 
9,892.86 บาท หรือร้อยละ 48.96 ของรายได้ทั้งหมดในครัวเรือนเกษตร และนอกภาคการเกษตร (รับจ้างอ่ืน ๆ 
และหรือเงินเดือน) 10,314.29 บาท หรือร้อยละ 51.04 (ตารางที่ 2-14) 
 ส่วนสถานภาพทางการเงินในครัวเรือนเกษตรเฉลี่ยต่อปี เกษตรกรมีค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 
78,128.52 บาท มีดอกเบี้ยเงินกู้ที่ต้องช าระ 13,288.64 บาท มีรายได้ในครัวเรือน 242,485.80 บาท และ
เกษตรกรมีเงินคงเหลือเพ่ือใช้จ่ายในครัวเรือน 151,068.64 บาท (ตารางที่ 2-15) 
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ตารางท่ี 2-14: ค่าใช้จ่ายและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนการผลิต 
 ในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 ปี 2564 

รายการ บาท/เดือน ร้อยละ 
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน  6,510.71 - 
รายได้ในครัวเรือน 20,207.15 100.00 

ในภาคการเกษตร  9,892.86 48.96 
นอกภาคการเกษตร 10,314.29 51.04 

ที่มา: จากการส ารวจ (2564) ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาท่ีดิน และ   
       จากการค านวณ (2564) กลุ่มเศรษฐกิจท่ีดินทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาท่ีดิน 

 

ตารางท่ี 2-15: ค่าใช้จา่ย ดอกเบี้ยเงินกู้ รายได้ และเงนิคงเหลือเฉลี่ยต่อปีของครัวเรือนเกษตรที่เข้าร่วม 
 โครงการปรับเปลี่ยนการผลติในพื้นที่ท่ีไม่เหมาะสม ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 ปี 2564 

รายการ บาท/ปี 
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน  78,128.52 
ดอกเบี้ยเงินกู้  13,288.64 
รายได้ในครัวเรือน 242,485.80 
เงินคงเหลือในครัวเรือน 151,068.64 
ที่มา: จากการส ารวจ (2564) ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาท่ีดิน และ 
       จากการค านวณ (2564) กลุ่มเศรษฐกิจท่ีดินทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาท่ีดิน 

 2.5.3 ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 
 จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรมีสถานภาพทางการเงินในครัวเรือนเฉลี่ยต่อเดือน โดยมีค่าใช้จ่าย 
ในครัวเรือน 7,208.82 บาท มีรายได้ในครัวเรือน 11,944.12 บาท แบ่งออกเป็นรายได้ในภาคการเกษตร 
1,450.00 บาท หรือร้อยละ 12.14 ของรายได้ทั้งหมดในครัวเรือนเกษตร และนอกภาคการเกษตร (รับจ้างอ่ืน ๆ 
และหรือเงินเดือน) 10,494.12 บาท หรือร้อยละ 87.86 (ตารางที่ 2-16)  
 ส่วนสถานภาพทางการเงินในครัวเรือนเกษตรเฉลี่ยต่อปี  เกษตรกรมีค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 
86,505.84 บาท มีดอกเบี้ยเงินกู้ที่ต้องช าระ 16,670.65 บาท มีรายได้ในครัวเรือน 143,329.44 บาท และ
เกษตรกรมีเงินคงเหลือเพ่ือใช้จ่ายในครัวเรือน 40,152.95 บาท (ตารางที่ 2-17) 
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ตารางท่ี 2-16: ค่าใช้จ่ายและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนการผลิต 
 ในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ปี 2564 

รายการ บาท/เดือน ร้อยละ 
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน  7,208.82 - 
รายได้ในครัวเรือน 11,944.12 100.00 

ในภาคการเกษตร  1,450.00 12.14 
นอกภาคการเกษตร 10,494.12 87.86 

ที่มา: จากการส ารวจ (2564) ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 กรมพัฒนาท่ีดิน และ  
       จากการค านวณ (2564) กลุ่มเศรษฐกิจท่ีดินทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาท่ีดิน 

  

ตารางท่ี 2-17: ค่าใช้จ่าย ดอกเบี้ยเงินกู้ รายได้ และเงินคงเหลือเฉลี่ยต่อปีของครัวเรือนเกษตรที่เข้าร่วม 
 โครงการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ท่ีไม่เหมาะสม ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ปี 2564 

รายการ บาท/ปี 
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน  86,505.84 
ดอกเบี้ยเงินกู้  16,670.65 
รายได้ในครัวเรือน 143,329.44 
เงินคงเหลือในครัวเรือน  40,152.95 
ที่มา: จากการส ารวจ (2564) ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 กรมพัฒนาท่ีดิน และ 
       จากการค านวณ (2564) กลุ่มเศรษฐกิจท่ีดินทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาท่ีดิน 

 2.5.3 ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 
 จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรมีสถานภาพทางการเงินในครัวเรือนเฉลี่ยต่อเดือน โดยมีค่าใช้จ่าย 
ในครัวเรือน 8,494.11 บาท มีรายได้ในครัวเรือน 16,801.14 บาท แบ่งออกเป็นรายได้ในภาคการเกษตร 
7,556.82 บาท หรือร้อยละ 44.98 ของรายได้ทั้งหมดในครัวเรือนเกษตร และนอกภาคการเกษตร (รับจ้างอ่ืน ๆ 
และหรือเงินเดือน) 9,244.32 บาท หรือร้อยละ 55.02 (ตารางที่ 2-18) 
 ส่วนสถานภาพทางการเงินในครัวเรือนเกษตรเฉลี่ยต่อปี เกษตรกรมีค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 
101,929.32 บาท มีดอกเบี้ยเงินกู้ที่ต้องช าระ 27,544.44 บาท มีรายได้ในครัวเรือน 201,613.68 บาท และ
เกษตรกรมีเงินคงเหลือเพ่ือใช้จ่ายในครัวเรือน 72,139.92 บาท (ตารางที่ 2-19) 
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ตารางท่ี 2-18: ค่าใช้จ่ายและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนการผลิต 
 ในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ปี 2564 
รายการ บาท/เดือน ร้อยละ 

ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน  8,494.11 - 
รายได้ในครัวเรือน 16,801.14 100.00 

ในภาคการเกษตร  7,556.82 44.98 
นอกภาคการเกษตร  9,244.32 55.02 

ที่มา: จากการส ารวจ (2564) ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 กรมพัฒนาท่ีดิน และ  
       จากการค านวณ (2564) กลุ่มเศรษฐกิจท่ีดินทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาท่ีดิน 

 

ตารางท่ี 2-19: ค่าใช้จ่าย ดอกเบี้ยเงินกู้ รายได้ และเงินคงเหลือเฉลี่ยต่อปีของครัวเรือนเกษตรที่เข้าร่วม 
 โครงการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ท่ีไม่เหมาะสม ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ปี 2564 

รายการ บาท/ปี 
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 101,929.32 
ดอกเบี้ยเงินกู้  27,544.44 
รายได้ในครัวเรือน 201,613.68 
เงินคงเหลือในครัวเรือน  72,139.92 
ที่มา: จากการส ารวจ (2564) ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 กรมพัฒนาท่ีดิน และ 
       จากการค านวณ (2564) กลุ่มเศรษฐกิจท่ีดินทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาท่ีดิน 

2.6  สถานภาพการท างานของครัวเรือน 
 2.6.1 เขตพัฒนาที่ดินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 จากการศึกษาพบว่า ก่อนเข้าร่วมโครงการมีสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4.66 คนต่อครัวเรือน และ 
มีแรงงานที่ท าการเกษตรเฉลี่ย 2.43 คนต่อครัวเรือน หรือร้อยละ 52.15 ของสมาชิกในครัวเรือน หลังจากเข้าร่วม
โครงการมีสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4.63 คนต่อครัวเรือน และมีแรงงานที่ท าการเกษตรเฉลี่ย 2.43 คน 
ต่อครัวเรือน หรือร้อยละ 52.48 (ตารางที่ 2-20) 

2.6.2 ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 
 จากการศึกษาพบว่า ก่อนเข้าร่วมโครงการมีสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4.79 คนต่อครัวเรือน และ 
มีแรงงานที่ท าการเกษตรเฉลี่ย 2.25 คนต่อครัวเรือน หรือร้อยละ 46.97 ของสมาชิกในครัวเรือน หลังจากเข้าร่วม
โครงการมีสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4.61 คนต่อครัวเรือน และมีแรงงานที่ท าการเกษตรเฉลี่ย 2.29 คน 
ต่อครัวเรือน หรือร้อยละ 49.67 (ตารางที่ 2-20) 
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2.6.3 ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 
 จากการศึกษาพบว่า ก่อนเข้าร่วมโครงการมีสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4.35 คนต่อครัวเรือน และ 
มีแรงงานที่ท าการเกษตรเฉลี่ย 2.44 คนต่อครัวเรือน หรือร้อยละ 56.09 ของสมาชิกในครัวเรือน หลังจากเข้าร่วม
โครงการมีสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4.35 คนต่อครัวเรือน และมีแรงงานที่ท าการเกษตรเฉลี่ย 2.44 คน 
ต่อครัวเรือน หรือร้อยละ 56.09 (ตารางที่ 2-20) 

2.6.4 ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 
 จากการศึกษาพบว่า ก่อนเข้าร่วมโครงการมีสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4.82 คนต่อครัวเรือน และ 
มีแรงงานที่ท าการเกษตรเฉลี่ย 2.55 คนต่อครัวเรือน หรือร้อยละ 52.90 ของสมาชิกในครัวเรือน หลังจากเข้าร่วม
โครงการมีสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4.86 คนต่อครัวเรือน และมีแรงงานที่ท าการเกษตรเฉลี่ย 2.52 คน 
ต่อครัวเรือน หรือร้อยละ 51.85 (ตารางที่ 2-20) 

ตารางที่ 2-20: สถานภาพการท างานของครัวเรือนเกษตรที่เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ 
 ที่ไม่เหมาะสม ปี 2562 

รายการ 
เขตพัฒนาที่ดินภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 
สพข.3 สพข.4 สพข.5 

คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 
ก่อนเข้าร่วมโครงการ         

สมาชิกในครัวเรือน 4.66  4.79  4.35  4.82  
แรงงานท่ีท าการเกษตร 2.43 52.15 2.25 46.97 2.44 56.09 2.55 52.90 

หลังเข้าร่วมโครงการ         
สมาชิกในครัวเรือน 4.63  4.61  4.35  4.86  
แรงงานท่ีท าการเกษตร 2.43 52.48 2.29 49.67 2.44 56.09 2.52 51.85 

ที่มา: จากการส ารวจ (2564) ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3, 4 และ 5 กรมพัฒนาท่ีดิน และ 
       จากการค านวณ (2564) กลุ่มเศรษฐกิจท่ีดินทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาท่ีดิน 

2.7  ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการ 
 2.7.1 เขตพัฒนาที่ดินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อการด าเนินกิจกรรมการปรับเปลี่ยนอยู่ในระดับ
มากที่ สุดร้อยละ 55.66 มากร้อยละ 36.79 และปานกลางร้อยละ 7.55 ความพึงพอใจในคุณภาพชีวิต 
ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับมากที่สุดร้อยละ 49.06 มากร้อยละ 40.56 และปานกลางร้อยละ 10.38 และ 
ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุดร้อยละ 51.89 มากร้อยละ 42.45 และ
ปานกลางร้อยละ 5.66 (ตารางที่ 2-21)         
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 ทั้ งนี้  จากการค านวณระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ สรุปได้ว่า เกษตรกรมีความพึงพอใจ 
ต่อการด าเนินกิจกรรมการปรับเปลี่ยนเฉลี่ย 4.48 อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ความพึงพอใจในคุณภาพชีวิต 
ที่เปลี่ยนแปลงเฉลี่ย 4.39 อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก และความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการในภาพรวม
เฉลี่ย 4.46 อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก (ตารางที ่2-22) 

ตารางท่ี 2-21: ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนการผลิต 
 ในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม เขตพัฒนาที่ดินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2564 

 หน่วย: ร้อยละ 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

น้อยมาก น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
ความพึงพอใจต่อการด าเนินกิจกรรมการปรับเปลี่ยน - - 7.55 36.79 55.66 
ความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตที่เปลี่ยนแปลง - - 10.38 40.56 49.06 
ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการในภาพรวม - - 5.66 42.45 51.89 
ที่มา: จากการส ารวจ (2564) ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3, 4 และ 5 กรมพัฒนาท่ีดิน และ  
       จากการค านวณ (2564) กลุ่มเศรษฐกิจท่ีดินทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาท่ีดิน 
 

2.7.2 ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 
 จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อการด าเนินกิจกรรมการปรับเปลี่ยนอยู่ในระดับ
มากที่สุดร้อยละ 78.57 มากร้อยละ 14.29 และปานกลางร้อยละ 7.14 ความพึงพอใจในคุณภาพชีวิต 
ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับมากที่สุดร้อยละ 75.00 มากร้อยละ 17.86 และปานกลางร้อยละ 7.14 และความพึงพอใจ
ต่อการด าเนินงานโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดร้อยละ 75.00 มากร้อยละ 17.86 และปานกลาง 
ร้อยละ 7.14 (ตารางที่ 2-23)         

ตารางที่ 2-22: ค่าเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจที่มีต่อโครงการของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
ปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ท่ีไม่เหมาะสม เขตพัฒนาที่ดินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2564 

รายการ �̅� S.D. ระดับความพึงพอใจ 
ความพึงพอใจต่อการด าเนินกิจกรรมการปรับเปลี่ยน 4.48 0.64 มาก 
ความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตที่เปลี่ยนแปลง 4.39 0.67 มาก 
ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการในภาพรวม 4.46 0.60 มาก 

รวม 4.44 0.60 มาก 
ที่มา: จากการค านวณ (2564) กลุ่มเศรษฐกิจท่ีดินทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาท่ีดิน 

หมายเหตุ:  �̅�  หมายถึง ค่าเฉลี่ย (Mean)   
              S.D. หมายถึง ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
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 ทั้ งนี้  จากการค านวณระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ สรุปได้ว่า เกษตรกรมีความพึงพอใจ 
ต่อการด าเนินกิจกรรมการปรับเปลี่ยนเฉลี่ย 4.71 อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด ความพึงพอใจในคุณภาพ
ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงและความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการในภาพรวมเฉลี่ย 4.68 เท่ากัน อยู่ในระดับ 
ความพึงพอใจมากที่สุด (ตารางที่ 2-24) 

ตารางท่ี 2-23: ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนการผลิต 
 ในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 ปี 2564 

 หน่วย: ร้อยละ 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

น้อยมาก น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
ความพึงพอใจต่อการด าเนินกิจกรรมการปรับเปลี่ยน - - 7.14 14.29 78.57 
ความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตที่เปลี่ยนแปลง - - 7.14 17.86 75.00 
ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการในภาพรวม - - 7.14 17.86 75.00 
ที่มา: จากการส ารวจ (2564) ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาท่ีดิน และ  
       จากการค านวณ (2564) กลุ่มเศรษฐกิจท่ีดินทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาท่ีดิน 
 

ตารางท่ี 2-24: ค่าเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจที่มีต่อโครงการของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
 ปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 ปี 2564 

รายการ �̅� S.D. ระดับความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจต่อการด าเนินกิจกรรมการปรับเปลี่ยน 4.71 0.60 มากที่สุด 
ความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตที่เปลี่ยนแปลง 4.68 0.61 มากที่สุด 
ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการในภาพรวม 4.68 0.61 มากที่สุด 

รวม 4.69 0.60 มากที่สุด 
ที่มา: จากการค านวณ (2564) กลุ่มเศรษฐกิจท่ีดินทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาท่ีดิน 

หมายเหตุ:  �̅�  หมายถึง ค่าเฉลี่ย (Mean)   
              S.D. หมายถึง ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

2.7.3 ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 
 จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อการด าเนินกิจกรรมการปรับเปลี่ยนอยู่ในระดับ
มากที่ สุดร้อยละ 55.88 มากร้อยละ 41.18 และปานกลางร้อยละ 2.94 ความพึงพอใจในคุณภาพชีวิต 
ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับมากร้อยละ 47.06 มากที่สุดร้อยละ 44.12 และปานกลางร้อยละ 8.82 และความพึงพอใจ 
ต่อการด าเนินงานโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมากและมากที่สุดร้อยละ 50.00 เท่ากัน (ตารางที่ 2-25) 

 ทั้ งนี้  จากการค านวณระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ สรุปได้ว่า เกษตรกรมีความพึงพอใจ 
ต่อการด าเนินกิจกรรมการปรับเปลี่ยนเฉลี่ย 4.53 อยู่ในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ความพึงพอใจในคุณภาพ
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ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงเฉลี่ย 4.35 อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก และความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการ 
ในภาพรวมเฉลี่ย 4.50 อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด (ตารางที ่2-26) 

ตารางท่ี 2-25: ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนการผลิต 
 ในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ปี 2564 

 หน่วย: ร้อยละ 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

น้อยมาก น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
ความพึงพอใจต่อการด าเนินกิจกรรมการปรับเปลี่ยน - - 2.94 41.18 55.88 
ความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตที่เปลี่ยนแปลง - - 8.82 47.06 44.12 
ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการในภาพรวม - - - 50.00 50.00 
ที่มา: จากการส ารวจ (2564) ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 กรมพัฒนาท่ีดิน และ  
       จากการค านวณ (2564) กลุ่มเศรษฐกิจท่ีดินทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาท่ีดิน 

2.7.4 ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 
 จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อการด าเนินกิจกรรมการปรับเปลี่ยนอยู่ในระดับ
มากร้อยละ 47.73 มากที่สุดร้อยละ 40.91 และปานกลางร้อยละ 11.36 ความพึงพอใจในคุณภาพชีวิต 
ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับมากร้อยละ 50.00 มากที่สุดร้อยละ 36.36 และปานกลางร้อยละ 13.64 และความ 
พึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมากร้อยละ 52.27 มากที่สุดร้อยละ 38.64 และ
ปานกลางร้อยละ 9.09 (ตารางที่ 2-27)        
 ทั้ งนี้  จากการค านวณระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ สรุปได้ว่า เกษตรกรมีความพึงพอใจ 
ต่อการด าเนินกิจกรรมการปรับเปลี่ยนและความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการในภาพรวม เฉลี่ย 4.30 เท่ากัน 

ตารางท่ี 2-26: ค่าเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจที่มีต่อโครงการของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
 ปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ปี 2564 

รายการ �̅� S.D. ระดับความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจต่อการด าเนินกิจกรรมการปรับเปลี่ยน 4.53 0.56 มากที่สุด 
ความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตที่เปลี่ยนแปลง 4.35 0.65 มาก 
ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการในภาพรวม 4.50 0.51 มากที่สุด 

รวม 4.46 0.54 มากที่สุด 
ที่มา: จากการค านวณ (2564) กลุ่มเศรษฐกิจท่ีดินทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาท่ีดิน 

หมายเหตุ:  �̅�  หมายถึง ค่าเฉลี่ย (Mean)   
              S.D. หมายถึง ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
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อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก และความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตที่ เปลี่ยนแปลงเฉลี่ย 4.23 อยู่ ในระดับ 
ความพึงพอใจมาก (ตารางที ่2-28) 

ตารางท่ี 2-27: ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนการผลิต 
 ในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ปี 2564 

 หน่วย: ร้อยละ 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

น้อยมาก น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
ความพึงพอใจต่อการด าเนินกิจกรรมการปรับเปลี่ยน - - 11.36 47.73 40.91 
ความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตที่เปลี่ยนแปลง - - 13.64 50.00 36.36 
ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการในภาพรวม - - 9.09 52.27 38.64 
ที่มา: จากการส ารวจ (2564) ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 กรมพัฒนาท่ีดิน และ  
       จากการค านวณ (2564) กลุ่มเศรษฐกิจท่ีดินทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาท่ีดิน 

 

ตารางท่ี 2-28: ค่าเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจที่มีต่อโครงการของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
 ปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ปี 2564 

รายการ �̅� S.D. ระดับความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจต่อการด าเนินกิจกรรมการปรับเปลี่ยน 4.30 0.67 มาก 
ความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตที่เปลี่ยนแปลง 4.23 0.68 มาก 
ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการในภาพรวม 4.30 0.63 มาก 

รวม 4.27 0.59 มาก 
ที่มา: จากการค านวณ (2564) กลุ่มเศรษฐกิจท่ีดินทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาท่ีดิน 

หมายเหตุ:  �̅�  หมายถึง ค่าเฉลี่ย (Mean)   
              S.D. หมายถึง ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 



บทท่ี 3 
ภาวะการผลิต 

 การศึกษาภาวการณ์ผลิตของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนที่ 
ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งท าการศึกษาเกี่ยวกับภาวะการผลิต ประกอบด้วย สภาพการผลิต การกระจายผลผลิต 
ต้นทุนและผลตอบแทนในการผลิต และการประเมินผลโครงการปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนที่ที่ไม่
เหมาะสม ซึ่งได้จากการส ารวจข้อมูลและน าข้อมูลมาวิเคราะห์ โดยมีรายละเอียดการศึกษาดังนี ้

3.1 สภาพการผลิตและการกระจายผลผลิต 
 3.1.1 เขตพัฒนาที่ดินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 เกษตรกรมีเนื้อที่เพาะปลูกและเนื้อที่เก็บเกี่ยวเฉลี่ย 11.54 ไร่ต่อครัวเรือน และมีการกระจาย
ผลผลิตโดยแบ่งออกเป็นการบริโภคและหรือแลกเปลี่ยนร้อยละ 54.72 และจ าหน่ายร้อยละ 45.28 
(ตารางท่ี 3-1) 

 3.1.2 ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 
 เกษตรกรมีเนื้อที่เพาะปลูกและเนื้อที่เก็บเกี่ยวเฉลี่ย 13.73 ไร่ต่อครัวเรือน และมีการกระจาย
ผลผลิตโดยแบ่งออกเป็นการบริโภคและหรือแลกเปลี่ยนร้อยละ 55.09 และจ าหน่ายร้อยละ 44.91 
(ตารางท่ี 3-1) 

3.1.3 ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 
 เกษตรกรมีเนื้อที่เพาะปลูกและเนื้อที่เก็บเกี่ยวเฉลี่ย 12.10 ไร่ต่อครัวเรือน และมีการกระจาย
ผลผลิตโดยแบ่งออกเป็นการบริโภคและหรือแลกเปลี่ยนร้อยละ 57.14 และจ าหน่ายร้อยละ 42.86 
(ตารางท่ี 3-1) 

 3.1.4 ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 
 เกษตรกรมีเนื้อที่เพาะปลูกและเนื้อที่เก็บเกี่ยวเฉลี่ย 9.71 ไร่ต่อครัวเรือน และมีการกระจาย
ผลผลิตโดยแบ่งออกเป็นการบริโภคและหรือแลกเปลี่ยนร้อยละ 52.82 และจ าหน่ายร้อยละ 47.18 
(ตารางท่ี 3-1) 
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ตารางท่ี 3-1: สภาพการผลิตและการกระจายผลผลิตของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยน 
 การผลิตในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม ปี 2564 

รายการ 
เขตพัฒนาที่ดินภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 
สพข.3 สพข.4 สพข.5 

เนื้อท่ีเพาะปลูก (ไร่ต่อครัวเรือน) 11.54 13.73 12.10 9.71 
เนื้อท่ีเก็บเกี่ยว (ไรต่่อครัวเรือน) 11.54 13.73 12.10 9.71 
การแจกจ่ายผลผลติ (ร้อยละ)     

บริโภค/แลกเปลีย่น 54.72 55.09 57.14 52.82 
น าไปจ าหน่าย 45.28 44.91 42.86 47.18 

ที่มา: จากการส ารวจ (2564) ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3, 4 และ 5 กรมพัฒนาที่ดิน 
 จากการค านวณ (2564) กลุ่มเศรษฐกิจที่ดินทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 

3.2 ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิต 
3.2.1 เขตพัฒนาที่ดินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

1) ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตต่อครัวเรือนของเกษตรกรก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ
พบว่า ก่อนเข้าร่วมโครงการ พืชเดิม (ข้าว) มีมูลค่าผลผลิตเฉลี่ย 36,634.64 บาทต่อครัวเรือน  
ต้นทุนทั้งหมดเฉลี่ย 27,708.37 บาทต่อครัวเรือน ซึ่งเมื่อน ามูลค่าผลผลิตหักออกด้วยต้นทุนทั้งหมด 
จะได้รับผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย 8,926.27 บาทต่อครัวเรือน และหลังเข้าร่วมโครงการ พืชปรับเปลี่ยน 
(เกษตรผสมผสาน) มีมูลค่าผลผลิตเฉลี่ย 82,143.52 บาทต่อครัวเรือน ต้นทุนทั้งหมดเฉลี่ย 42,319.16 
บาทต่อครัวเรือน ซึ่งเมื่อน ามูลค่าผลผลิตหักออกด้วยต้นทุนทั้งหมดจะได้รับผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย 
39,824.09 บาทต่อครัวเรือน (ตารางท่ี 3-2) 

ตารางที่ 3-2: ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตต่อครัวเรือนของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยน 
  การผลิตในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม เขตพัฒนาที่ดินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2564 

  หน่วย: ต่อครัวเรือน 
 

รายการ 
ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ หลังเข้าร่วมโครงการฯ 

พืชเดิม พืชปรับเปลี่ยน 
(ข้าว) (เกษตรผสมผสาน)* 

1. มูลค่าผลผลิต (บาท) 36,634.64 82,143.25 
2. ต้นทุนท้ังหมด (บาท) 27,708.37 42,319.16 
3. ผลตอบแทนสุทธิ (บาท)  8,926.27 39,824.09 
ที่มา: จากการค านวณ (2564) กลุ่มเศรษฐกิจที่ดินทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
หมายเหตุ: *เกษตรผสมผสานประกอบด้วย ข้าว กล้วย หญ้าเล้ียงสัตว์ พืชผัก แก้วมังกร แตงโม ต้นหม่อน สับปะรด มะม่วง มะละกอ ฝรั่ง  

 ไม้เศรษฐกิจ ไผ่ ข้าวโพด ไม้ผล ไม้ยืนต้น มะม่วงหิมพานต์ มะพร้าว อ้อย ดาวเรือง มันส าปะหลัง ยางพารา ถั่วลิสง  
 หอม กระเทียม ปศุสัตว์ ประมง 
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  2) ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตต่อพ้ืนที่ของเกษตรกรก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ
พบว่า ก่อนเข้าร่วมโครงการ พืชเดิม (ข้าว) มีมูลค่าผลผลิตเฉลี่ย 3,175.20 บาทต่อไร่ ต้นทุนทั้งหมด
เฉลี่ย 2,401.55 บาทต่อไร่ ซึ่งเมื่อน ามูลค่าผลผลิตหักออกด้วยต้นทุนทั้งหมดจะได้รับผลตอบแทนสุทธิ
เฉลี่ย 773.65 บาทต่อไร่ อัตราส่วนรายได้ต่อต้นทุนทั้งหมด (B/C Ratio) 1.32 และหลังเข้าร่วมโครงการ  
พืชปรับเปลี่ยน (เกษตรผสมผสาน) มีมูลค่าผลผลิตเฉลี่ย 7,119.55 บาทต่อไร่ ต้นทุนทั้งหมดเฉลี่ย 
3,667.89 บาทต่อไร่ ซึ่งเมื่อน ามูลค่าผลผลิตหักออกด้วยต้นทุนทั้งหมดจะได้รับผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย 
3,451.66 บาทต่อไร่ อัตราส่วนรายได้ต่อต้นทุนทั้งหมด (B/C Ratio) 1.94 โดยอัตราการเปลี่ยนแปลง 
ของมูลค่าผลผลิต ต้นทุนทั้งหมด และผลตอบแทนสุทธิเพ่ิมขึ้นร้อยละ 124.22  52.73 และ 346.15 
ตามล าดับ (ตารางท่ี 3-3) 

ตารางท่ี 3-3: ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตต่อพื้นที่ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยน 
 การผลิตในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม เขตพัฒนาที่ดินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2564 
   หน่วย: ต่อไร่ 

รายการ 
ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ หลังเข้าร่วมโครงการฯ 

อัตราการเปลี่ยนแปลง พืชเดิม พืชปรับเปลี่ยน 
(ข้าว) (เกษตรผสมผสาน)* 

1. มูลค่าผลผลิต (บาท) 3,175.20 7,119.55 124.22 
2. ต้นทุนท้ังหมด (บาท) 2,401.55 3,667.89   52.73 

ค่าปัจจัยการผลิต (บาท)   926.13 2,128.33 129.81 
ค่าแรงงานการผลิต (บาท) 1,475.42 1,539.56   4.35 

3. ผลตอบแทนสุทธิ (บาท)   773.65 3,451.66 364.15 
4. B/C Ratio      1.32      1.94 - 
ที่มา: จากการค านวณ (2564) กลุ่มเศรษฐกิจที่ดินทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
หมายเหต:ุ *เกษตรผสมผสานประกอบด้วย ขา้ว กลว้ย หญ้าเล้ียงสัตว ์พืชผัก แก้วมังกร แตงโม ต้นหม่อน สับปะรด มะม่วง มะละกอ  

 ฝรั่ง ไม้เศรษฐกิจ ไผ่ ข้าวโพด ไม้ผล ไม้ยืนต้น มะมว่งหิมพานต์ มะพร้าว ออ้ย ดาวเรือง มันส าปะหลัง  ยางพารา ถั่วลสิง  
 หอม กระเทียม ปศุสัตว์ ประมง 

 3.2.2 ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 
1) ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตต่อครัวเรือนของเกษตรกรก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ

พบว่า ก่อนเข้าร่วมโครงการ พืชเดิม (ข้าว) มีมูลค่าผลผลิตเฉลี่ย 41,107.57 บาทต่อครัวเรือน ต้นทุน
ทั้งหมดเฉลี่ย 31,351.63 บาทต่อครัวเรือน ซึ่งเมื่อน ามูลค่าผลผลิตหักออกด้วยต้นทุนทั้งหมดจะได้รับ
ผลตอบแทนสุทธิ เฉลี่ ย 9,755.94 บาทต่อครัวเรือน และหลังเข้าร่วมโครงการ พืชปรับเปลี่ ยน  
(เกษตรผสมผสาน) มีมูลค่าผลผลิตเฉลี่ย 57,376.43 บาทต่อครัวเรือน ต้นทุนทั้งหมดเฉลี่ย 27,153.71 
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บาทต่อครัวเรือน ซึ่งเมื่อน ามูลค่าผลผลิตหักออกด้วยต้นทุนทั้งหมดจะได้รับผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย 
30,222.72 บาทต่อครัวเรือน (ตารางท่ี 3-4) 

ตารางที่ 3-4: ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตต่อครัวเรือนของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยน 
การผลิตในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 ปี 2564 

  หน่วย: ต่อครัวเรือน 

รายการ 
ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ หลังเข้าร่วมโครงการฯ 

พืชเดิม พืชปรับเปลี่ยน 
(ข้าว) (เกษตรผสมผสาน)* 

1. มูลค่าผลผลิต (บาท) 41,107.57 57,376.43 
2. ต้นทุนท้ังหมด (บาท) 31,351.63 27,153.71 
3. ผลตอบแทนสุทธิ (บาท) 9,755.94 30,222.72 
ที่มา: จากการค านวณ (2564) กลุ่มเศรษฐกิจที่ดินทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
หมายเหตุ: *เกษตรผสมผสานประกอบด้วย ข้าว กล้วย หญ้าเล้ียงสัตว์ พืชผัก แตงโม ต้นหม่อน ไผ่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น  มันส าปะหลัง ถั่วลิสง 

 หอม กระเทียม ปศุสัตว์ ประมง 

  2) ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตต่อพ้ืนที่ของเกษตรกรก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ
พบว่า ก่อนเข้าร่วมโครงการ พืชเดิม (ข้าว) มีมูลค่าผลผลิตเฉลี่ย 2,993.53 บาทต่อไร่ ต้นทุนทั้งหมด
เฉลี่ย 2,283.08 บาทต่อไร่ ซึ่งเมื่อน ามูลค่าผลผลิตหักออกด้วยต้นทุนทั้งหมดจะได้รับผลตอบแทนสุทธิ
เฉลี่ย 710.45 บาทต่อไร่ อัตราส่วนรายได้ต่อต้นทุนทั้งหมด (B/C Ratio) 1.31 และหลังเข้าร่วมโครงการ  
พืชปรับเปลี่ยน (เกษตรผสมผสาน) มีมูลค่าผลผลิตเฉลี่ย 4,178.26 บาทต่อไร่ ต้นทุนทั้งหมดเฉลี่ย 
1,977.39 บาทต่อไร่ ซึ่งเมื่อน ามูลค่าผลผลิตหักออกด้วยต้นทุนทั้งหมดจะได้รับผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย 
2,200.87 บาทต่อไร่ อัตราส่วนรายได้ต่อต้นทุนทั้งหมด (B/C Ratio) 2.11 โดยอัตราการเปลี่ยนแปลง 
ของมูลค่าผลผลิตเพ่ิมขึ้นร้อยละ 39.58 ต้นทุนทั้งหมดลดลงร้อยละ 13.39 และผลตอบแทนสุทธิเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 209.79 (ตารางท่ี 3-5) 



3-5 

ตารางที่ 3-5: ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตต่อพื้นที่ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยน 
การผลิตในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 ปี 2564 
   หน่วย: ต่อไร่ 

รายการ 
ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ หลังเข้าร่วมโครงการฯ 

อัตราการเปลี่ยนแปลง พืชเดิม พืชปรับเปลี่ยน 
(ข้าว) (เกษตรผสมผสาน)* 

1. มูลค่าผลผลิต (บาท) 2,993.53 4,178.26 39.58 
2. ต้นทุนท้ังหมด (บาท) 2,283.08 1,977.39 -13.39 

ค่าปัจจัยการผลิต (บาท) 1,220.30   971.42 -20.39 
ค่าแรงงานการผลิต (บาท) 1,062.78 1,005.97 -5.35 

3. ผลตอบแทนสุทธิ (บาท)   710.45 2,200.87 209.79 
4. B/C Ratio      1.31      2.11 - 
ที่มา: จากการค านวณ (2564) กลุ่มเศรษฐกิจที่ดินทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
หมายเหตุ: *เกษตรผสมผสานประกอบด้วย ข้าว กล้วย หญ้าเล้ียงสัตว์ พืชผัก แตงโม ต้นหม่อน ไผ่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น มันส าปะหลัง ถั่วลิสง 

 หอม กระเทียม ปศุสัตว์ ประมง 

 3.2.3 ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 
1) ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตต่อครัวเรือนของเกษตรกรก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ

พบว่า ก่อนเข้าร่วมโครงการ พืชเดิม (ข้าว)  มีมูลค่าผลผลิตเฉลี่ย 41,990.59 บาทต่อครัวเรือน ต้นทุน
ทั้งหมดเฉลี่ย 27,097.53 บาทต่อครัวเรือน ซึ่งเมื่อน ามูลค่าผลผลิตหักออกด้วยต้นทุนทั้งหมดจะได้รับ
ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย 14,893.06 บาทต่อครัวเรือน และหลังเข้าร่วมโครงการ พืชปรับเปลี่ยน  
(เกษตรผสมผสาน) มีมูลค่าผลผลิตเฉลี่ย 110,384.04 บาทต่อครัวเรือน ต้นทุนทั้ งหมดเฉลี่ย 
56,187.50 บาทต่อครัวเรือน ซึ่งเมื่อน ามูลค่าผลผลิตหักออกด้วยต้นทุนทั้งหมดจะได้รับผลตอบแทนสุทธิ
เฉลี่ย 54,196.54 บาทต่อครัวเรือน (ตารางที่ 3-6) 

ตารางที่ 3-6: ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตต่อครัวเรือนของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยน 
การผลิตในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ปี 2564 

  หน่วย: ต่อครัวเรือน 

รายการ 
ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ หลังเข้าร่วมโครงการฯ 

พืชเดิม พืชปรับเปลี่ยน 
(ข้าว) (เกษตรผสมผสาน)* 

1. มูลค่าผลผลิต (บาท) 41,990.59 110,384.04 
2. ต้นทุนท้ังหมด (บาท) 27,097.53 56,187.50 
3. ผลตอบแทนสุทธิ (บาท) 14,893.06 54,196.54 
ที่มา: จากการค านวณ (2564) กลุ่มเศรษฐกิจที่ดินทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
หมายเหตุ: *เกษตรผสมผสานประกอบด้วย ข้าว กล้วย หญ้าเล้ียงสัตว์ พืชผัก แก้วมังกร แตงโม ต้นหม่อน มะม่วง มะละกอ ปศุสัตว์ 

 ประมง  
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  2) ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตต่อพ้ืนที่ของเกษตรกรก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ
พบว่า ก่อนเข้าร่วมโครงการ พืชเดิม (ข้าว) มีมูลค่าผลผลิตเฉลี่ย 3,471.56 บาทต่อไร่ ต้นทุนทั้งหมด
เฉลี่ย 2,240.28 บาทต่อไร่ ซึ่งเมื่อน ามูลค่าผลผลิตหักออกด้วยต้นทุนทั้งหมดจะได้รับผลตอบแทนสุทธิ
เฉลี่ย 1,231.28 บาทต่อไร่ อัตราส่วนรายได้ต่อต้นทุนทั้งหมด (B/C Ratio) 1.55 และหลังเข้าร่วม
โครงการ พืชปรับเปลี่ยน (เกษตรผสมผสาน) มีมูลค่าผลผลิตเฉลี่ย 9,125.99 บาทต่อไร่ ต้นทุนทั้งหมด
เฉลี่ย 4,645.27 บาทต่อไร่ ซึ่งเมื่อน ามูลค่าผลผลิตหักออกด้วยต้นทุนทั้งหมดจะได้รับผลตอบแทนสุทธิ
เฉลี่ ย  4,480.72 บาทต่อไร่  อัตราส่ วนรายได้ต่อต้นทุนทั้ งหมด  (B/C Ratio) 1.96 โดยอัตรา 
การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าผลผลิต ต้นทุนทั้งหมด และผลตอบแทนสุทธิเพ่ิมข้ึนร้อยละ 162.88  107.35 
และ 263.91 ตามล าดับ (ตารางท่ี 3-7) 

ตารางที่ 3-7: ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตต่อพื้นที่ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยน 
การผลิตในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ปี 2564 
   หน่วย: ต่อไร่ 

รายการ 
ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ หลังเข้าร่วมโครงการฯ 

อัตราการเปลี่ยนแปลง พืชเดิม พืชปรับเปลี่ยน 
(ข้าว) (เกษตรผสมผสาน)* 

1. มูลค่าผลผลิต (บาท) 3,471.56 9,125.99 162.88 
2. ต้นทุนท้ังหมด (บาท) 2,240.28 4,645.27 107.35 

ค่าปัจจัยการผลิต (บาท)   755.32 3,051.97 304.06 
ค่าแรงงานการผลิต (บาท) 1,484.96 1,593.30   7.30 

3. ผลตอบแทนสุทธิ (บาท) 1,231.28 4,480.72 263.91 
4. B/C Ratio      1.55      1.96 - 
ที่มา: จากการค านวณ (2564) กลุ่มเศรษฐกิจที่ดินทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
หมายเหต:ุ *เกษตรผสมผสานประกอบด้วย ขา้ว กลว้ย หญ้าเล้ียงสัตว ์พืชผัก แก้วมังกร แตงโม ต้นหม่อน มะมว่ง มะละกอ ปศุสัตว์ 

 ประมง 

 3.2.4 ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 
1) ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตต่อครัวเรือนของเกษตรกรก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ

พบว่า ก่อนเข้าร่วมโครงการ พืชเดิม (ข้าว) มีมูลค่าผลผลิตเฉลี่ย 29,649.55 บาทต่อครัวเรือน ต้นทุน
ทั้งหมดเฉลี่ย 25,861.94 บาทต่อครัวเรือน ซึ่งเมื่อน ามูลค่าผลผลิตหักออกด้วยต้นทุนทั้งหมดจะได้รับ
ผลตอบแทนสุทธิ เฉลี่ ย 3,787.61 บาทต่อครัวเรือน และหลังเข้าร่วมโครงการ พืชปรับเปลี่ยน  
(เกษตรผสมผสาน) มีมูลค่าผลผลิตเฉลี่ย 76,082.03 บาทต่อครัวเรือน ต้นทุนทั้งหมดเฉลี่ย 41,253.49 
บาทต่อครัวเรือน ซึ่งเมื่อน ามูลค่าผลผลิตหักออกด้วยต้นทุนทั้งหมดจะได้รับผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย 
34,828.54 บาทต่อครัวเรือน (ตารางท่ี 3-8)  
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ตารางที่ 3-8: ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตต่อครัวเรือนของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยน 
การผลิตในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ปี 2564 

  หน่วย: ต่อครัวเรือน 

รายการ 
ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ หลังเข้าร่วมโครงการฯ 

พืชเดิม พืชปรับเปลี่ยน 
(ข้าว) (เกษตรผสมผสาน)* 

1. มูลค่าผลผลิต (บาท) 29,649.55 76,082.03 
2. ต้นทุนท้ังหมด (บาท) 25,861.94 41,253.49 
3. ผลตอบแทนสุทธิ (บาท) 3,787.61 34,828.54 
ที่มา: จากการค านวณ (2564) กลุ่มเศรษฐกิจที่ดินทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
หมายเหตุ: *เกษตรผสมผสานประกอบด้วย ข้าว กล้วย หญ้าเล้ียงสัตว์ พืชผัก สับปะรด มะม่วง มะละกอ ฝรั่ง ไผ่ ข้าวโพด  อ้อย ดาวเรือน 

 มันส าปะหลัง ปศุสัตว์ ประมง 

  2) ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตต่อพ้ืนที่ของเกษตรกรก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ
พบว่า ก่อนเข้าร่วมโครงการ พืชเดิม (ข้าว) มีมูลค่าผลผลิตเฉลี่ย 3,053.43 บาทต่อไร่ ต้นทุนทั้งหมด
เฉลี่ย 2,663.38 บาทต่อไร่ ซึ่งเมื่อน ามูลค่าผลผลิตหักออกด้วยต้นทุนทั้งหมดจะได้รับผลตอบแทนสุทธิ
เฉลี่ย 390.05 บาทต่อไร่ อัตราส่วนรายได้ต่อต้นทุนทั้งหมด (B/C Ratio) 1.15 และหลังเข้าร่วมโครงการ  
พืชปรับเปลี่ยน (เกษตรผสมผสาน) มีมูลค่าผลผลิตเฉลี่ย 7,835.25 บาทต่อไร่ ต้นทุนทั้งหมดเฉลี่ย 
4,248.46 บาทต่อไร่ ซึ่งเมื่อน ามูลค่าผลผลิตหักออกด้วยต้นทุนทั้งหมดจะได้รับผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย 
3,586.79 บาทต่อไร่ อัตราส่วนรายได้ต่อต้นทุนทั้งหมด (B/C Ratio) 1.84 โดยอัตราการเปลี่ยนแปลง 
ของมูลค่าผลผลิต ต้นทุนทั้งหมด และผลตอบแทนสุทธิเพ่ิมขึ้นร้อยละ 156.60  59.51 และ 819.57 
ตามล าดับ (ตารางท่ี 3-9)  
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ตารางที่ 3-9: ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตต่อพื้นที่ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยน 
การผลิตในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ปี 2564  
   หน่วย: ต่อไร่ 

รายการ 
ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ หลังเข้าร่วมโครงการฯ 

อัตราการเปลี่ยนแปลง พืชเดิม พืชปรับเปลี่ยน 
(ข้าว) (เกษตรผสมผสาน)* 

1. มูลค่าผลผลิต (บาท) 3,053.43 7,835.25 156.60 
2. ต้นทุนท้ังหมด (บาท) 2,663.38 4,248.46   59.51 

ค่าปัจจัยการผลิต (บาท)   825.78 2,280.42 176.15 
ค่าแรงงานการผลิต (บาท) 1,837.60 1,968.04    7.10 

3. ผลตอบแทนสุทธิ (บาท)   390.05 3,586.79 819.57 
4. B/C Ratio      1.15      1.84 - 
ที่มา: จากการค านวณ (2564) กลุ่มเศรษฐกิจที่ดินทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
หมายเหต:ุ *เกษตรผสมผสานประกอบด้วย ขา้ว กลว้ย หญ้าเล้ียงสัตว ์พืชผัก สับปะรด มะม่วง มะละกอ ฝรั่ง ไผ่ ข้าวโพด อ้อย ดาวเรือง  

 มันส าปะหลัง ปศุสัตว์ ประมง 

3.3 การประเมินผลโครงการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม 
 3.3.1 เขตพัฒนาที่ดินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  พบว่าจากเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง 106 ราย มีเกษตรกรที่มีรายได้สุทธิเพ่ิมขึ้น 104 ราย  
คิดเป็นร้อยละ 98.11 ของจ านวนเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง ซ่ึงมีรายไดสุ้ทธิก่อนเข้าร่วมโครงการ 8,926.27 
บาทต่อครัวเรือน และมีรายได้สุทธิหลังเข้าร่วมโครงการ 39,824.09 บาทต่อครัวเรือน (ตารางท่ี 3-10) 

 3.3.2 ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 
  พบว่าจากเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง 28 ราย มีเกษตรกรที่มีรายได้สุทธิเพ่ิมขึ้น 26 ราย  
คิดเป็นร้อยละ 92.82 ของจ านวนเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง ซ่ึงมีรายไดสุ้ทธิก่อนเข้าร่วมโครงการ 9,755.94 
บาทต่อครัวเรือน และมีรายได้สุทธิหลังเขา้ร่วมโครงการ 30,222.72 บาทต่อครัวเรือน (ตารางท่ี 3-10) 

 3.3.3 ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 
  พบว่าจากเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง 34 ราย เกษตรกรทุกรายมีรายไดสุ้ทธิเพ่ิมขึ้น ซ่ึงมีรายได้สุทธิ
ก่อนเข้าร่วมโครงการ 14,893.06 บาทต่อครัวเรือน และมีรายได้สุทธิหลังเข้าร่วมโครงการ 54,196.54 บาท
ต่อครัวเรือน (ตารางท่ี 3-10) 

 3.3.4 ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 
  พบว่าจากเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง 44 ราย เกษตรกรทุกรายมีรายไดสุ้ทธิเพ่ิมขึ้น ซ่ึงมีรายได้สุทธิ
ก่อนเข้าร่วมโครงการ 3,787.61 บาทต่อครัวเรือน และมีรายได้สุทธิหลังเข้าร่วมโครงการ 34,828.54 
บาทต่อครัวเรือน (ตารางที่ 3-10) 
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ตารางท่ี 3-10: การประเมินผลโครงการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม ปี 2564 

รายการ 
เขตพัฒนาที่ดินภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 
สพข.3 สพข.4 สพข.5 

จ านวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ (ราย)   106.00     28.00     34.00     44.00 
จ านวนเกษตรกรที่มีรายไดสุ้ทธิเพิม่ขึ้น (ราย)   104.00     26.00     34.00     44.00 
ร้อยละของเกษตรกรทีไ่ด้รายได้เพิม่ขึ้น (ร้อยละ)     98.11     92.86   100.00   100.00 
รายได้สุทธิก่อนเข้าร่วมโครงการ (บาท/ครัวเรือน)  8,926.27  9,755.94 14,893.06 3,787.61 
รายได้สุทธิหลังเข้าร่วมโครงการ (บาท/ครัวเรือน) 39,824.09 30,222.72 54,196.54 34,828.54 
ที่มา: จากการค านวณ (2564) กลุ่มเศรษฐกิจที่ดินทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 

 



บทท่ี 4 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนการผลิต  
ในพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสม มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร และเพ่ือวิเคราะห์ต้นทุนและ
ผลตอบแทนส าหรับพืชเศรษฐกิจที่ปรับเปลี่ยนเป็นเกษตรผสมผสานของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
ป รั บ เป ลี่ ย น พ้ื น ที่ ใน ปี งบ ป ระม าณ  2562  ซึ่ ง ได้ ท าก ารศึ กษ าข้ อ มู ล ก ารผลิ ต ข้ า ว ใน พ้ื น ที่ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และรวบรวมข้อมูลการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยน
การผลิตเป็นเกษตรผสมผสาน จ านวน 106 ราย ในพ้ืนที่ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 เขต 4 และเขต 5  
แล้วด าเนินการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลการผลิตก่อนเข้าร่วมโครงการซึ่งเป็นข้อมูลปีการผลิต 
2561/62 และข้อมูลหลังเข้าร่วมโครงการเป็นข้อมูลปีการผลิต 2563/64 จากนั้นน ารายได้สุทธิก่อนและหลัง
เข้าร่วมโครงการมาประเมินผลลัพธ์การเข้าร่วมโครงการฯ โดยคาดหวังค่าเป้าหมายให้เกษตรกรร้อยละ 
80.00 ของจ านวนตัวอย่างที่ส ารวจ มีรายได้สุทธิต่อครัวเรือนเพ่ิมขึ้นมากกว่าร้อยละ 10.00 ซึ่งสรุป 
ผลการศึกษาได้ดังนี้ 

4.1 ผลการศึกษา 
 4.1.1 ข้อมูลทั่วไป  

เกษตรกรมีอายุเฉลี่ย 56 ปี ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาร้อยละ 50.94 และ 

มีสถานภาพทางสังคมเป็นเกษตรกรทั่วไปร้อยละ 56.60 ของเกษตรกรทั้งหมด เกษตรกรมีพ้ืนที่ที่เข้าร่วม

โครงการเฉลี่ย 11.54 ไร่ต่อครัวเรือน ส่วนใหญ่มีหนังสือส าคัญในที่ดินเป็นโฉนด ที่ดินเฉลี่ย 7.38  

ไร่ต่อครัวเรือน หรือคิดเป็นร้อยละ 63.92 ของพ้ืนที่ที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด เกษตรกรมีการกู้ยืมเงิน 

ถึงร้อยละ 67.92 โดยมีการกู้ยืมเงินจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มากที่สุด

ร้อยละ 91.67 มีอัตราดอกเบี้ยเงินกูเ้ฉลี่ยร้อยละ 7.27 ต่อปี  

เกษตรกรมีสถานภาพทางการเงินในครัวเรือนเฉลี่ยต่อปี คือ มีค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 90,695.16 

บาทต่อปี มีดอกเบี้ยเงินกู้ที่ต้องช าระ 19,714.93 บาทต่อปี มีรายได้ในครัวเรือน 193,715.04 บาทต่อปี และ

เกษตรกรมีเงินคงเหลือเพ่ือใช้จ่ายในครัวเรือน 83,304.95 บาทต่อปี ส าหรับสถานภาพการท างาน 

ของครัวเรือน ก่อนเข้าร่วมโครงการเกษตรกรมีสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4.66 คนต่อครัวเรือน (แรงงาน 

ภาคการเกษตรเฉลี่ย 2.43 คนต่อครัวเรือน และแรงงานนอกภาคเกษตรเฉลี่ย 2.23 คนต่อครัวเรือน)  
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และหลังเข้าร่วมโครงการเกษตรกรมีสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4.63 คนต่อครัวเรือน (แรงงานภาคการเกษตร

เฉลี่ย 2.43 คนต่อครัวเรือน และแรงงานนอกภาคเกษตรเฉลี่ย 2.20 คนต่อครัวเรือน) โดยหลังเข้าร่วม

โครงการสมาชิกในครัวเรือนและแรงงานนอกภาคการเกษตรลดลง สาเหตุจากการย้ายถิ่นฐานที่อยู่  

แตแ่รงงานภาคการเกษตรในครัวเรือนไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

ด้านความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อโครงการ 5 ระดับ สรุปได้ว่า เกษตรกรมีความ 
พึงพอใจต่อการด าเนินกิจกรรมการปรับเปลี่ยนเฉลี่ย 4.48 อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ความพึงพอใจ 
ในคุณ ภาพชี วิตที่ เปลี่ ยนแปลงเฉลี่ ย  4.39 อยู่ ในระดับความพึงพอใจมาก และความพึงพอใจ 
ต่อการด าเนินงานโครงการในภาพรวมเฉลี่ย 4.46 อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก 

 4.1.2 ต้นทุนและผลตอบแทน 
1) จากสภาพการผลิตและการกระจายผลผลิตเกษตรกรมีเนื้อที่เพาะปลูกและเนื้อที่เก็บเกี่ยว 

11.54 ไร่ต่อครัวเรือน และมีการกระจายผลผลิตโดยแบ่งออกเป็นการบริโภคและหรือแลกเปลี่ยนร้อยละ 
54.72 และจ าหน่ายร้อยละ 45.28  

2) การวิเคราะห์ต้นทุนผลตอบแทนการผลิตเฉลี่ยต่อไร่ พบว่า ก่อนเข้าร่วมโครงการเกษตรกร
มีมูลค่าผลผลิต 3,175.20 บาท มีต้นทุนการผลิต 2,401.55 บาท และผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย 773.65 บาท 
และหลังเข้าร่วมโครงการเกษตรกรมีมูลค่าผลผลิต 7,119.55 บาท มีต้นทุนการผลิต 3,667.89 บาท และ
ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย 3,451.66 บาท โดยหลังเข้าร่วมโครงการเกษตรกรมีต้นทุนการผลิต มูลค่าผลผลิต
และผลตอบแทนสุทธิเพ่ิมขึ้น เนื่องจากก่อนเข้าร่วมโครงการเกษตรกรท าการผลิตข้าวนาปี เพียงครั้งเดียว
ตลอดปีการผลิต เพราะขาดแคลนน้ าเป็นการท าการเกษตรน้ าฝนเท่านั้น อีกทั้งสภาพทางกายภาพของดิน
เป็นพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อยและไม่เหมาะสมส าหรับการเพาะปลูก จึงปล่อยให้พ้ืนที่นาว่างเปล่าไมไ่ด้
ใช้ประโยชน์ที่ดินในฤดูแล้ง เมื่อเข้าร่วมโครงการฯ เกษตรกรได้รับการสนับสนุนวัสดุปรับปรุงดิน จัดสร้าง
แหล่งน้ าในไร่นา และการปรับรูปแปลงนาในลักษณะต่าง ๆ เพ่ือให้เหมาะสมและสามารถท าการผลิตได้  
จึงท าให้เกษตรกรสามารถท าการผลิตได้ตลอดทั้งปี การท าเกษตรผสมผสานดังกล่าวแม้จะท าให้มีต้นทุน 
การผลิตเพ่ิมขึ้น เพราะมีการใช้ปัจจัยในการผลิตมากขึ้น แต่ก็ส่งผลให้มีรายได้และรายได้สุทธิเพ่ิมมากขึ้น
ตามไปด้วย และผันแปรไปในทิศทางเดียวกัน จากการมีกิจกรรมการผลิตเพ่ิมขึ้น ส าหรับการประเมิน
อัตราส่วนรายได้ต่อต้นทุนทั้งหมด (B/C Ratio) ก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการฯ เท่ากับ 1.32 และ 1.94 
ตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วหลังเข้าร่วมโครงการมีอัตราส่วนที่เพ่ิมขึ้นแสดงว่ามีความคุ้มค่า 
ในการลงทุนมากกว่า 
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ทั้งนี้ จากการเปรียบเทียบข้อมูลการผลิตต่อพ้ืนที่ของเกษตรกรก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ 
(ต้นทุนการผลิตต่อไร่ มูลค่าผลผลิตต่อไร่ ผลตอบแทนสุทธิต่อไร่ และประเมินอัตราส่วนรายได้ต่อต้นทุน
ทั้งหมด) แสดงให้เห็นว่าโครงการปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสม โดยการปรับเปลี่ยนการผลิต 
จากเดิมนาข้าว เปลี่ยนเป็นนาข้าวร่วมกับการท าการเกษตรแบบผสมผสาน ส่งผลให้การผลิตทางการเกษตร 
ของเกษตรกรมีผลิตภาพ (Productivity) มีความคุ้มค่าในการลงทุน และประสิทธิภาพการผลิตต่อพ้ืนที่
เพ่ิมข้ึน 

 4.1.3 ผลการประเมินโครงการ  
เกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง 106 ราย มีเกษตรกรที่มีรายได้สุทธิเพ่ิมขึ้น 104 ราย หรือคิดเป็น 

ร้อยละ 98.11 ของจ านวนเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างและมีเกษตรกรที่มีรายได้สุทธิเพ่ิมขึ้นมากกว่าร้อยละ 
10.00 จ านวน 99 ราย หรือร้อยละ 93.40 ของจ านวนเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง โดยมีรายได้สุทธิก่อนเข้าร่วม
โครงการ 8,926.27 บาทต่อครัวเรือน และมีรายได้สุทธิหลังเข้าร่วมโครงการ 39,824.09 บาทต่อครัวเรือน 
ซึ่งเพ่ิมขึ้น 30,897.82 บาทต่อครัวเรือน จึงถือว่าผลการด าเนินงานของโครงการได้ส าเร็จเกินกว่าเป้าหมาย
ของโครงการ  

ตารางท่ี 4-1: สรุปการประเมินผลโครงการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม ปี 2564 

 
    

รายการ 
ผลการประเมินโครงการฯ 

คน ร้อยละ 
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 106.00 100.00 
เกษตรกรที่มีรายได้สุทธิเพ่ิมข้ึน 104.00 98.11 
เกษตรกรที่มีรายได้สุทธิเพ่ิมข้ึนมากกว่าร้อยละ 10.00  99.00 93.40 
รายได้สุทธิก่อนเข้าร่วมโครงการ (บาท/ครัวเรือน) 8,926.27 - 
รายได้สุทธิหลังเข้าร่วมโครงการ (บาท/ครัวเรือน) 39,824.09 - 

ที่มา: จากการค านวณ (2564) กลุ่มเศรษฐกิจที่ดินทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดนิ กรมพัฒนาที่ดิน 

4.2  ข้อเสนอแนะ 
 4.2.1 สนับสนุนวัสดุการปรับปรุงบ ารุงดิน เช่น ปุ๋ยอินทรีย์ สารปรับปรุงบ ารุงดิน เป็นต้น เพ่ือเพ่ิม
อินทรียวัตถุในดิน ความอุดมสมบูรณ์ของดิน รักษาน้ าและความชื้นในดิน  
 4.2.2 ส่งเสริมการท าการเกษตรแบบผสมผสาน เพื่อช่วยลดความเสี่ยงและความไม่แน่นอนของรายได้ 
เนื่องจากมีความหลากหลายในกิจกรรมการผลิต ทั้งการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์  ท าให้มีรายได้มาจากหลาย
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กิจกรรม สามารถสร้างรายได้อย่างสม่ าเสมอ ลดความเสี่ยงจากความผันแปรของราคาผลผลิต รวมถึง  
ลดความเสี่ยงจากความแปรปรวนของสภาพลม ฟ้า และอากาศ 
 4.2.3 ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสมให้กับเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วม
โครงการ เพ่ือปรับเปลี่ยนระบบการผลิตให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ และสร้างความยั่งยืนให้กับเกษตรกร  
 4.2.4 สนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกร เพ่ือสร้างอ านาจในการต่อรองราคาได้เพ่ิมขึ้นในแต่ละชนิด
สินค้าเกษตร รวมถึงเกษตรกรสามารถขอรับความช่วยเหลือจากรัฐ ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
แหล่งตลาดสินค้าเกษตร เป็นต้น 
 4.2.5 สนับสนุนแหล่งเงินทุนในการท าการเกษตรแบบผสมผสานจากสถาบันทางการเงิน โดยมี
มาตรการลดอัตราดอกเบี้ย และลดขั้นตอนการด าเนินการ 
 4.2.6 ส่งเสริมการจดบันทึกค่าใช้จ่ายและรายได้ที่เกิดจากการปลูกพืช เพ่ือให้เกษตรกรทราบถึง
ต้นทุนที่เกิดขึ้น และก าไรสุทธิจากการปลูกพืชหลังจากการเข้าร่วมโครงการ 
 4.2.7 พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลเชิงบูรณาการ โดยจัดตั้งคณะท างานติดตามประเมินผล
ที่มีกลไกและเครือข่ายการด าเนินงานทั้งหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน ทุกมิติ ประกอบด้วย มิติทางกายภาพ 
มิติสังคม และมิติเศรษฐกิจ ที่สามารถสะท้อนผลสัมฤทธิ์ของงานได้ชัดเจน จนน าไปสู่การปรับปรุงพัฒนา
แผนการด าเนินงานโครงการให้เกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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ภาคผนวก 



ผ2 

ภาคผนวก ก 
การก าหนดขนาดตัวอย่าง 

และจ านวนเกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยน ปี 2562 
ตารางผนวกท่ี ก1:  การก าหนดขนาดตัวอย่าง 

การก าหนด 
ขนาดตัวอย่าง 

สูตรการค านวณ วิธีการค านวณ ขนาดตัวอย่าง 

Taro Yamane  
 

n = N/1+Ne^2 
ที่ระดับความเชื่อม่ัน 90% 

n = 3,312/1+(3,312*0.10^2) 
n = 3,312/1+(3,312*0.01) 
n = 3,312/1+33.12 
n = 3,312/34.12 
n = 97.07 

98 ตัวอย่าง 

ที่มา: จากการค านวณ (2564) กลุ่มเศรษฐกิจท่ีดินทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาท่ีดิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผ3 

ตารางผนวกที่ ก2:  จ านวนเกษตรกรและจ านวนกลุ่มตัวอย่างของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยน 
 ปี 2562 

ภาค เขต จังหวัด จ านาน (ไร่) จ านวนเกษตรกร 
(ราย) 

กลุ่มตัวอย่าง 
(ราย) 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 นครราชสีมา 1,550 11 4 

  
ชัยภูมิ 650 35 6 

  
บุรีรัมย์ 1,770 28 4 

  
 

สุรินทร์ 1,100 367 6 
  4 อุบลราชธานี 2,050 102 6 
  

 
ร้อยเอ็ด 13,000 1,300 6 

  
 

นครพนม 1,300 75 6 
  

 
มุกดาหาร 1,150 75 6 

  
 

ยโสธร 1,104 53 6 
  

 
อ านาจเจริญ 0 0 0 

  
 

ศรีสะเกษ 300 22 4 
  5 ขอนแก่น 7,650 438 6 
  

 
มหาสารคาม 8,500 350 6 

  
 

กาฬสินธุ์ 150 6 4 
  

 
หนองบัวล าภู 2,250 133 6 

  
 

อุดรธานี 2,400 141 6 
  

 
สกลนคร 1,100 107 6 

  
 

หนองคาย 1,008 47 6 
  

 
บึงกาฬ 200 22 4 

รวม 
 

18 จังหวัด 47,232 3,312 98 
ที่มา: ข้อมูลจ านวนเกษตรกรและพ้ืนที่ปรับเปลี่ยน ปี 2562 กลุ่มนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดิน  

กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
 



ผ4 

ภาคผนวก ข 
จ านวนตัวอย่างและสถานท่ีส ารวจข้อมูล 

ตารางผนวกท่ี ข1: จ านวนตัวอย่างจ าแนกตามส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 

ส านักงานพัฒนาที่ดิน จังหวัด จ านวนตัวอย่าง 
เขต 3 สุรินทร์  บุรีรัมย์  และชัยภูมิ 28 
เขต 4 ร้อยเอ็ด  มุกดาหาร  ยโสธร  ศรีสะเกษ 

อุบลราชธานี  และนครพนม 
 

34 
เขต 5 หนองคาย  มหาสารคาม  กาฬสินธุ์  สกลนคร

หนองบัวล าภู  บึงกาฬ  อุดรธานี  และขอนแก่น 
 

44 
รวม  106 

ตารางผนวกท่ี ข2: สถานที่ส ารวจข้อมูล 

ล าดับ หมู่ที ่ บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด 
1 2 ร าเบอะ เชื้อเพลิง ปราสาท สุรินทร ์
2 5 โคกบ ุ ทมอ ปราสาท สุรินทร ์
3 8 ขนาดปริง เชื้อเพลิง ปราสาท สุรินทร ์
4 6 เขือน โคกสะอาด ล าปลายมาศ บุรีรัมย ์
5 7 ค้อ โคกสะอาด ล าปลายมาศ บุรีรัมย ์
6 8 หนองปลิง โคกสะอาด ล าปลายมาศ บุรีรัมย ์
7 16 โนนสะอาด โคกสะอาด ล าปลายมาศ บุรีรัมย ์
8 5 โคกรัง ห้วยยายจิ๋ว เทพสถิต ชัยภูม ิ
9 2 ขี้เหล็ก ห้วยหินลาด สุวรรณภมู ิ ร้อยเอ็ด 
10 49 หนองแวง ห้วยหินลาด สุวรรณภมู ิ ร้อยเอ็ด 
11 15 ป่ายาง เกษตรวิสยั เกษตรวิสยั ร้อยเอ็ด 
12 1 ป่าชาด ป่าไร ่ ดอนตาล มุกดาหาร 
13 1 นาแก นาแก ค าเขื่อนแก้ว ยโสธร 
14 13 นาแก นาแก ค าเขื่อนแก้ว ยโสธร 
15 3 สบาย รุ่งระว ี น้ าเกลี้ยง ศรีสะเกษ 
16 12 สบาย รุ่งระว ี น้ าเกลี้ยง ศรีสะเกษ 
17 14 สบาย รุ่งระว ี น้ าเกลี้ยง ศรีสะเกษ 
18 1 ไหล่ทุ่ง ไหล่ทุ่ง ตระการพืชผล อุบลราชธาน ี
19 2 นาง้ิว สะพ้อ ตระการพืชผล อุบลราชธาน ี



ผ5 

ตารางผนวกท่ี ข2: (ต่อ) 

ล าดับ หมู่ที ่ บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด 
20 5 สะพือ สะพือ ตระการพืชผล อุบลราชธาน ี
21 12 นาง้ิว สะพ้อ ตระการพืชผล อุบลราชธาน ี
22 6 หนองยู โนนค้อ บุณฑริก อุบลราชธาน ี
23 1 วังยาง วังยาง วังยาง นครพนม 
24 9 วังยาง วังยาง วังยาง นครพนม 
25 1 ผึ้ง บ้านผึ้ง เมืองนครพนม นครพนม 
26 15 ผึ้ง บ้านผึ้ง เมืองนครพนม นครพนม 
27 5 ค าประกั้ง บ้านโพธ์ โพนพิสัย หนองคาย 
28 11 ค ารุ่งเรือง บ้านโพธ์ิ โพนพิสัย หนองคาย 
29 2 โนนม ี บัวค้อ เมือง มหาสารคาม 
30 9 กู่น้อย บ้านกู ่ ยางสีสรุาช มหาสารคาม 
31 20 หนองหญ้าม้า หนองเหล็ก โกสุมพสิัย มหาสารคาม 
32 13 ส าโรงราษ ส าโรง นาเชือก มหาสารคาม 
33 1 นาบอน นาบอน ค าม่วง กาฬสินธุ ์
34 1 หนองแคน ดอนจาน ดอนจาน กาฬสินธุ ์
35 6 น้ าค า ภูแล่นช้าง นาค ู กาฬสินธุ ์
36 8 หนองแวงเหนือ ภูปอ เมือง กาฬสินธุ ์
37 11 ภูเจรญิ กุดจิก ท่าคันโท กาฬสินธุ ์
38 11 หนองไผ ่ โนนสูง ยางตลาด กาฬสินธุ ์
39 3 อากาศ อากาศ อากาศอ านวย สกลนคร 
40 19 ดอนโพธ์ิ อากาศ อากาศอ านวย สกลนคร 
41 4 ค าบอน โคกศิลา เจริญศิลป ์ สกลนคร 
42 3 ดงมะไฟ ดงมะไฟ สุวรรณคูหา หนองบัวล าภ ู
43 12 โชคชัยน้อย ดงมะไฟ สุวรรณคูหา หนองบัวล าภ ู
44 2 นาตาไก ้ โสกก่าม เซกา บึงกาฬ 
45 7 โนนส าราญ โสกก่าม เซกา บึงกาฬ 
46 1 กั้ง ดอนหายโศก หนองหาน อุดรธาน ี
47 1 สามัคค ี สามัคค ี น้ าโสม อุดรธาน ี
48 7 โนนทอง เซียงเพ็ง กุดจับ อุดรธาน ี
49 13 โนนสร้างค า สุมเส้า เพ็ญ อุดรธาน ี
50 161 ไชยวานน้อย บ้านแดง พิบูลรักษ ์ อุดรธาน ี
51 1 โสกนกเต็น โสกนกเต็น พล ขอนแก่น 



ผ6 

ตารางผนวกท่ี ข2: (ต่อ) 

ล าดับ หมู่ที ่ บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด 
52 11 หนองบัวสันติสุข โสกนกเต็น พล ขอนแก่น 
53 1 ทุ่งชมพู ทุ่งชมพู ภูเวียง ขอนแก่น 
54 7 หนองนกเขียน โนนทอง หนองเรือ ขอนแก่น 
55 21 หนองนกเขียน โนนทอง หนองเรือ ขอนแก่น 
56 9 กุดหว้า ดอนดู ่ หนองสองห้อง ขอนแก่น 
57 9 ป่าสาน พระยืน พระยืน ขอนแก่น 
58 15 โคกกลาง วังชัย น้ าพอง ขอนแก่น 
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