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บทสรุปผู้บริหาร 
การคาดการณ์ เร่ือง ดัชนีความเช่ือมัน่ภาคการเกษตรของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2562 

 
 ดชันีความเช่ือมัน่ภาคการเกษตรของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2562 จดัท าข้ึนโดยศูนยว์ิจยัเศรษฐกิจและ
พยากรณ์ทางการเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ ้มีวตัถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ดชันีความ
เช่ือมัน่ภาคการเกษตร และปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อความเช่ือมัน่ภาคการเกษตรของประเทศไทย โดยท า     
การส ารวจและวเิคราะห์ขอ้มูลจากการเก็บแบบสอบถามเกษตรกรทัว่ประเทศ ตั้งแต่วนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562 
ถึง 30 สิงหาคม 2562 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาได้คดัเลือกโดยใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ 
(Stratified Sampling) ตามความหนาแน่นของพื้นท่ีการผลิตหรือเพาะปลูกในแต่ละภูมิภาค โดยอาศยัขอ้มูล
ของส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2561) ท่ีท าการผลิตใน 5 สาขาการผลิต
ภาคการเกษตร ไดแ้ก่  

1) พืชไร่ ประกอบดว้ย ขา้ว ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์มนัส าปะหลงั และออ้ย  จ านวน    555  ตวัอยา่ง 
2) ไมย้นืตน้ ประกอบดว้ย ยางพารา และปาลม์น ้ามนั  จ านวน    244  ตวัอยา่ง 
3) ไมผ้ล ประกอบดว้ย ล าไย มะม่วง ทุเรียน มงัคุด เงาะ และส้ม  จ านวน    208 ตวัอยา่ง 
4) พืชผกั ประกอบดว้ย มนัฝร่ัง หอมแดง กระเทียม และผกัชนิดต่างๆ  จ านวน      58  ตวัอยา่ง 
5) ปศุสัตว ์ประกอบดว้ย สุกร โคนม โคเน้ือ ไก่ เป็ด และปลาชนิดต่างๆ จ านวน      65  ตวัอยา่ง 
            รวม จ านวน 1,130 ตวัอยา่ง 

1.  ดัชนีความเช่ือมั่นภาคการเกษตรของประเทศไทย 

ผลการส ารวจขอ้มูลความเช่ือมัน่ต่อองค์ประกอบต่างๆ ในการท าการเกษตรของเกษตรกรกลุ่ม
ตวัอยา่ง ในปีปัจจุบนั (พ.ศ. 2562) เปรียบเทียบกบัปีท่ีผา่นมา (พ.ศ. 2561) พบวา่ เกษตรกรมีความเช่ือมัน่ต่อ
องค์ประกอบต่างๆ ในการท าการเกษตรในปีปัจจุบนัเพิ่มข้ึนเล็กน้อยจากปีท่ีผ่านมา อยู่ในระดับ 51.58                     
โดยแบ่งออกเป็น ปริมาณผลผลิต อยู่ในระดบั 56.31 ปริมาณช่องทางการตลาดส าหรับขายผลผลิต อยู่ใน
ระดบั 55.57 รายได ้อยู่ในระดบั 53.25 ความเพียงพอของแรงงาน อยู่ในระดบั 52.69 ราคาผลผลิต อยู่ใน
ระดบั 52.06 และตน้ทุนการผลิต อยูใ่นระดบั 39.58 ตามล าดบั ดงัภาพท่ี 1 (ก)   

   
ภาพที ่1 ดชันีความเช่ือมัน่ภาคการเกษตร จ าแนกตามองคป์ระกอบต่างๆ 

 

(ก) (ข) 
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ส าหรับการคาดการณ์ความเช่ือมัน่ต่อองค์ประกอบต่างๆ ในการท าการเกษตรของเกษตรกรกลุ่ม
ตวัอยา่ง ในปีหนา้ (พ.ศ. 2563) เปรียบเทียบกบัปีปัจจุบนั (พ.ศ. 2562) คาดวา่ ความเช่ือมัน่ต่อองคป์ระกอบ
ต่างๆ ในการท าการเกษตรในปีหน้าจะเพิ่มข้ึนเล็กน้อยจากปีปัจจุบนั อยูใ่นระดบั 54.03 โดยแบ่งออกเป็น  
ปริมาณผลผลิต อยูใ่นระดบั 58.43 ปริมาณช่องทางการตลาดส าหรับขายผลผลิต อยูใ่นระดบั 57.83 รายได ้
อยูใ่นระดบั 56.52 ราคาผลผลิต อยูใ่นระดบั 55.70 ความเพียงพอของแรงงานอยูใ่นระดบั 54.61 และตน้ทุน
การผลิต อยูใ่นระดบั 41.05 ตามล าดบั ดงัภาพท่ี 1 (ข) 

จากผลการศึกษาดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า สถานการณ์ในภาคการเกษตรของประเทศไทย           
ในมุมมองของเกษตรกรมีแนวโน้มดีข้ึนเล็กน้อยจากปีท่ีผ่านมา และจะดีข้ึนอีกในปีถดัไป (พ.ศ. 2563)    
โดยองค์ประกอบส าคญัท่ีท าให้สถานการณ์ในภาคการเกษตรมีแนวโน้มดีข้ึน คือ ปริมาณผลผลิต และ
ปริมาณช่องทางการตลาดส าหรับขายผลผลิต 

2.  ปัจจัยทีม่ีผลกระทบต่อความเช่ือมั่นภาคการเกษตรของประเทศไทย 

ผลการส ารวจขอ้มูลปัจจยัและระดบัความรุนแรงของผลกระทบต่อความเช่ือมัน่ภาคการเกษตรของ
เกษตรกรกลุ่มตวัอย่าง พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบความเช่ือมัน่ในการท าการเกษตรมากท่ีสุด คือ ราคา
น ้ ามนัและค่าขนส่ง (2.52 คะแนน) รองลงมา ไดแ้ก่ ราคาปัจจยัการผลิต (2.36 คะแนน) สภาพอากาศ (2.35 
คะแนน) สภาวะเศรษฐกิจของไทย (2.34 คะแนน) ความขดัแยง้ทางการเมือง (2.34 คะแนน) อตัราดอกเบ้ีย
เงินกู ้(2.33 คะแนน) สภาวะเศรษฐกิจโลก (2.24 คะแนน) ปริมาณน ้าฝน (2.23 คะแนน) การแข่งขนัในตลาด 
(2.19 คะแนน) และนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล (1.99 คะแนน) ตามล าดบั โดยปัจจยัขา้งตน้มีระดบัความ
รุนแรงของผลกระทบอยูใ่นระดบัมาก ยกเวน้สภาวะเศรษฐกิจโลก ปริมาณน ้ าฝน การแข่งขนัในตลาด และ
นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลท่ีมีระดบัความรุนแรงของผลกระทบอยูใ่นระดบัปานกลาง 

จากผลการศึกษาดงักล่าวสะท้อนให้เห็นว่า นอกจากตน้ทุนการผลิต (ราคาปัจจยัการผลิต ราคา
น ้ามนัและค่าขนส่ง) และสภาพแวดลอ้มตามธรรมชาติ (ปริมาณน ้าฝน และสภาพอากาศ) ยิ่งไปกวา่นั้นอตัรา

ดอกเบ้ียเงินกู้ สภาพเศรษฐกิจ และความ
ขดัแยง้ทางการเมืองภายในประเทศไทย 
ล้วนเป็นปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลกระทบต่อ
ความเช่ือมัน่ภาคการเกษตรในทุกสาขาการ
ผลิต 

 
 

ภาพที่ 2 ปัจจยัและระดบัความรุนแรงของ
ผลกระทบต่อความเช่ือมัน่ภาคการเกษตร 
 

 

******************************************** 

คะแนน 

ปัจจัยทีม่ผีลกระทบต่อความเช่ือมัน่ภาคการเกษตรของประเทศไทย 


