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บทคัดยอ 
 
 การประ เ มินโครงการการปฏิ บั ติ ก า ร เกษตรกรรม ท่ีดี ของโรงง านย า สูบ 
กระทรวงการคลัง ในเขตจังหวัดเชียงใหม มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพ่ือประเมินผลการดําเนินงาน
โครงการการปฏิบัติการเกษตรท่ีดีของโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ในเขตจังหวัดเชียงใหม  
ประจําปงบประมาณ  2553 - 2554 ใน 5 ดาน ไดแก ดานสภาวะแวดลอม (Context) ดานปจจัยนําเขา 
(Input) ดานกระบวนการดําเนินงาน (Process) ดานผลผลิต (Product) รวมทั้งในดานผลกระทบ 
(Impact) 2) เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานโครงการการปฏิบัติการเกษตรท่ีดีของ
โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ในเขตจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ 2553 - 2554 
การศึกษาคร้ังนี้ ผูศึกษาใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ การเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย การวิเคราะห
เอกสาร และการสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured Interview) สัมภาษณผูใหขอมูลหลัก (Key 
Informants) จํานวน 40 คน ประกอบดวย พนักงานระดับบริหาร พนักงานระดับปฏิบัติการ ของ
สํานักงานยาสูบเชียงใหม และเกษตรกรชาวไรยาสูบ จํานวน 6, 14 และ 20 คน ตามลําดับ ทําการ
วิเคราะหขอมูลโดยใชการวิเคราะหเนื้อหา ซ่ึงมีผลการศึกษาดังนี้ 
 ดานบริบทหรือสภาวะแวดลอม (Context) พบวา มีความจําเปนในการจัดทําโครงการ
การปฏิบัติการเกษตรท่ีดีของโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ในเขตจังหวัดเชียงใหม ประจําป
งบประมาณ 2553 - 2554 ซ่ึงวัตถุประสงคและเปาหมายโครงการมีความเหมาะสม สอดคลองกับ



จ 

สถานการณ วิสัยทัศน พันธกิจ และนโยบายของโรงงานยาสูบ และมีความเปนไปไดในการ
ดําเนินการสูง   
 ดานปจจัยเบ้ืองตนหรือปจจัยนําเขา (Input) พบวา หนวยงานที่รับผิดชอบโครงการ มี
ความสามารถและความพรอมท้ังดานบุคลากรผูปฏิบัติงาน งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ และขอมูล
ขาวสาร มีความเพียงพอ เหมาะสมตอการดําเนินงานโครงการการปฏิบัติการเกษตรกรรมท่ีดี ของ
การเพาะปลูกยาสูบเปนอยางยิ่ง  
 ดานกระบวนการ (Process) พบวา การบริหารจัดการโครงการเปนการปฏิบัติหนาท่ีตาม
แผนงานท่ีไดถูกกําหนดไวแลวซ่ึงเปนลักษณะของการดําเนินการแบบส่ังจากบนลงลาง(Top Down) 
และไดรับความรวมมือในการปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีไดดี โดยบุคลากรรวมท้ังเกษตรกรชาวไร
ยาสูบมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงานของโครงการเปนอยางยิ่ง   

 ดานผลผลิต (Product) หรือ (Output) พบวา ผลผลิตเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกําหนด
ไวทุกขอ ซ่ึงวัตถุประสงคขอแรก สามารถสงเสริมภาพลักษณของโรงงานยาสูบไดมาตรฐาน
ปลอดภัยจากสารพิษตกคางไดในระดับหนึ่ง ถึงแมวา จะยังตรวจพบสารพิษในใบยาสูบจาก
เกษตรกร แตก็อยูในระดับท่ีต่ํากวาเกณฑท่ีกําหนด สวนวัตถุประสงคขอท่ีสองและสาม สามารถ
เพิ่มความปลดภัยตอเกษตรกรและผูบริโภค และการลดการใชสารเคมีโดยใชเทาท่ีจําเปนโดยการใช
สารสกัดจากธรรมชาติ และการจัดการศัตรูพืชแบผสมผสาน แตยังไมบรรลุตามวัตถุประสงคในการ
ลดการใสปุยเคมีเพราะจะตองปรับปรุงใหดินมีสภาพความอุดมสมบูรณมากข้ึนกอน ซ่ึงจะตองทํา
การปรับปรุงดินไปเร่ือยๆ อยางตอเนื่อง และสําหรับวัตุถประสงคขอท่ีส่ี การอนุรักษธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมพอจะกลาวไดวา ประสบความสําเร็จในระดับหนึ่ง เพราะจากการรวมทํากิจกรรม
รวมกันเพื่อการอนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในโครงการฯ ถือเปนจุดเร่ิมตน ซ่ึงทุกสวนใน
สังคมจะตองปฏิบัติตอไปอยางตอเนื่อง เชนการดูแลรักษาตนไม หรือปาไมท่ีรวมกันปลูก เพื่อให
สามารถใชงานไดตามวัตถุประสงคท่ีวางไว 

    ดานผลกระทบ  (Impact) พบวา สงผลกระทบตอสํานักงานยาสูบเชียงใหม และชาวไร
บมเองในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม ในเชิงบวกมากกวาเชิงลบ 
  สวนปญหา อุปสรรคในการดําเนินงาน พบวา ไมไดมีการประยุกตใชหลักการการ
ปฏิบัติการเกษตรกรรมท่ีดีท่ีนํามาปฏิบัติ ใหเกิดความเหมาะสมกับแตละพื้นท่ีปลูก เกษตรกรชาวไร
ยาสูบบางสวนยังไมเขาใจถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการฯ จึงขาดความใสใจไม
ตระหนักถึงผลกระทบดานอ่ืน และเห็นวาระบบการดําเนินกิจกรรมบางอยางของโครงการตองใช
เวลานานในการไดรับผลตอบแทน นอกจากนี้ พนักงานท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบในการดูแลการดําเนิน
กิจกรรมตางๆ ของโครงการไดรับการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพ่ิมเติมองคความรูโครงการคอนขางนอย  
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ABSTRACT 
 
 The study “Evaluation of Good Agricultural Practice Project of Thailand Tobacco 
Monopoly, Ministry of Finance in Chiang Mai Province” aimed to evaluate as well as examine 
the problems and obstacles of the operations of the Good Agricultural Practice Project of 
Thailand Tobacco Monopoly, Ministry of Finance in Chiang Mai Province of the fical year 2553-
2554 (B.E.). The evaluation included five aspects: context, input, process, product, and impact. 
The data collection methods used in this qualitative study were document analysis and structured 
interview. There were 40 key informants in the study including the administrative and operational 
officers at the Thailand Tobacco Monopoly, Chiang Mai Office as well as the tobacco growers. 
 The data revealed that for the context aspect it was found that there was the need to 
create a project which has appropriate objectives corresponding to the situations, visions, 
missions and opolicies of the tobacco factories. This project should also be possible to operate. 
 For the input aspect, the data indicated that the organizations responsible for the 
project had the ability and readiness in terms of officers, budgets, equipment, and information, 
which were appropriate to support the ongoing of the project. 
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 In terms of the process, it was found that the project management was done according 
to the pre-defined planed and there was a well cooperation in accordance to the roles of the 
officers. Moreover, the officers and the growers had a very good knowledge and understanding of 
the operation of the project. 
 Furthermore, for the product or output aspect, the data revealed that the project could 
reach all of its objectives which supported the reputation of the tobacco factories in producing 
quality and standard tobacco without toxic resedue. In addition, to increase the safty of the 
growers and the consumers, chemical substances were used only when necessary, which also 
helped reserve the environment. 
 In terms of impact aspect, it was found that the efficiency of the officers has 
increased. There was also more integration among the officers, agencies, groups, and 
organization, which helped increase the quality and amount of the tobacco. Consequently, the 
income increased. 
 Finally, for the problems and obstacles, the data indicated that there was a lack of the 
implementations of the good agricultural practices which were appropriate for each area. Also, 
some growers did not understand the objectives of the project. Furthermore, the officers who were 
responsible in supervising the project’s activities had limited professional development training. 
 
 
 


