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                                                     (ข) 
 

บทสรุปผูบริหาร 
 

โครงการสงเสริมการใชเครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร ปงบประมาณ 2558 
มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาความรูดานเทคนิคการใชและการบํารุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร สรางชางเกษตร
ประจําทองถ่ิน และเพื่อพัฒนาศักยภาพธุรกิจการใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตรชุมชนใหมีความพรอม 
ทั้งดานองคความรู ทักษะทางเทคนิค และการบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ มีการดําเนินการใน 
4 กิจกรรมหลัก ไดแก กิจกรรมสรางชางเกษตรทองถ่ิน กิจกรรมพัฒนาศักยภาพธุรกิจการใหบริการ
เครื่องจักรกลการเกษตรชุมชน กิจกรรมจัดทําฐานขอมูลผูใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตร และกิจกรรม 
การติดตามประเมินผล สําหรับการประเมินผลน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อวัดผลไดและผลลัพธหลังสิ้นสุดโครงการ  
ป 2558 โดยใชขอมูลจากการสัมภาษณเกษตรกรสมาชิกโครงการที่ตกเปนตัวอยาง จํานวน 285 ราย และ
องคกรเกษตรกร/ผูประกอบการ 49 ราย สรุปไดดังน้ี 

 

การดําเนินงานโครงการบรรลุผลตามเปาหมายทั้ง 4 กิจกรรม โดยกิจกรรมสรางชางเกษตรทองถ่ิน  
มีเกษตรกรที่ผานการอบรมรวมทั้งสิ้น 3,305 ราย คิดเปนรอยละ 104.03 ของเปาหมาย (3,175 ราย)  
กิจกรรรมพัฒนาศักยภาพธุรกิจการใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตรชุมชน มีองคกรเกษตรกร/ผูประกอบการ
ผานการอบรมรวมทั้งสิ้น 107 ราย จากเปาหมาย 100 ราย สวนการดําเนินการจัดทําฐานขอมูล จัดเก็บขอมูล
ในอําเภอนํารองทั้งสิ้น 154 อําเภอ ใน 77 จังหวัด พบวา ดําเนินการจัดทําฐานขอมูลแลวเสร็จตามเปาหมาย  
1 ระบบ และกรมสงเสริมการเกษตรไดติดตามประเมินผลการฝกอบรมในพื้นที่ 12 ครั้ง ครบตามเปาหมาย 

 

เกษตรกรที่ผานการอบรมหลักสูตรชางเกษตรทองถ่ินรอยละ 79.93 ไดมีการขยายผลความรู  
โดยสามารถถายทอดความรูใหเกษตรกรรายอื่นไดเฉลี่ย 8 รายตอชาง 1 ราย (จากเปาหมาย 10 ราย) สวนดาน
การนําความรูไปปฏิบัติ ชางเกษตรทองถ่ินรอยละ 94.12 ไดนําความรูไปปฏิบัติในการบํารุงรักษาซอมแซม
เครื่องจักรกลการเกษตรเบื้องตนแลว สามารถลดคาใชจายไดเมื่อเปรียบเทียบกับกรณีที่นําไปจางชางซอม 
โดยชางเกษตรทองถิ่น ระดับ 1 สามารถลดคาใชจายไดเฉลี่ย 756 บาทตอเครื่องตอป จากเปาหมาย 
2,000 บาทตอเครื่องตอป สวนชางเกษตรทองถ่ิน ระดับ 2 และ 3 รอยละ 36.00 สามารถนําความรูที่ไดรับ 
ไปใหบริการและสรางรายไดเฉลี่ย 3,270 บาทตอรายตอป ในสวนของคาใชจายในการซอมแซมเครื่องจักรกล
การเกษตรของผูที่ผานการอบรม เมื่อเปรียบเทียบระหวางดําเนินการเองกับการจางชางนอกชุมชน พบวา  
โดยเฉลี่ยชางเกษตรทองถ่ิน ระดับ 2 และ 3 สามารถลดคาใชจายในการซอมแซมบํารุงรักษาเครื่องจักรกล
การเกษตรของตนเองได 1,477 บาทตอรายตอป จากเปาหมาย 5,500 บาทตอรายตอป ทั้งนี้ เนื่องจาก 
เปนการดําเนินการในระยะแรกของโครงการ จึงยังไมสามารถลดคาใชจายในสวนน้ีไดตามเปาหมาย  
และในป 2558 บางพื้นที่ประสบปญหาภัยแลงการเพาะปลูกลาชา การใชงานเครื่องจักรกลการเกษตรไมมาก 
จึงยังไมมีคาใชจายในสวนน้ีมากนัก 

 

สวนกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพธุรกิจการใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตรชุมชน องคกรเกษตรกร/
ผูประกอบการที่ผานการอบรม ไดนําความรูไปปรับใชในการใหบริการธุรกิจเครื่องจักรกลการเกษตรของตนเอง
ทําใหมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีข้ึน พิจารณาจาก 3 ปจจัย ไดแก จํานวนผูมาใชบริการ ผลประกอบการ
ธุรกิจ (กําไรสุทธิ) และตนทุนประกอบธุรกิจ ในภาพรวมองคกรเกษตรกร/ผูประกอบการ มีจํานวนผูใชบริการ
เพิ่มข้ึนเฉลี่ย 12 รายตอแหงตอป มีผลประกอบการธุรกิจ (กําไรสุทธิ) เพิ่มข้ึนเฉลี่ย 10,517.34 บาทตอแหงตอป 
และกิจกรรมจัดทําฐานขอมูลผูใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตร ดําเนินการจัดทําเปนฐานขอมูลแลว 



                                                     (ค) 
 

จํานวน 1 ระบบ อยูในข้ันตอนการตรวจสอบความถูกตอง และมีแผนการเผยแพรผานเว็บไซตของกรมสงเสริม
การเกษตร 
 

ขอคนพบจากการประเมินผล พบวา ผูเขารวมโครงการในบางพื้นที่มีคุณสมบัติไมตรงตามหลักเกณฑ 
ที่โครงการกําหนด เชน ไมมีเครื่องจักรกลการเกษตรเปนของตนเอง และมกีารสงผูแทนเขารวมอบรม เปนตน 
ซึ่งการดําเนินงานระยะตอไป ควรคัดเลือกตามหลักเกณฑที่กําหนด เพื่อใหเกษตรกรเปาหมายสามารถ 
นําความรูไปใชประโยชนและถายทอดตอไดจริง สําหรับดานการถายทอดความรู เกษตรกรที่เขาอบรมกิจกรรม
สรางชางเกษตรทองถ่ิน มีความเห็นวาระยะเวลาและเน้ือหาในการอบรมคอนขางนอย ควรเพิ่มระยะเวลา และ
เพิ่มเ น้ือหาหลักสูตรการบํารุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรใหมีความหลากหลาย เนนภาคปฏิบั ติ 
ใหมากข้ึน ควรนําเครื่องยนตเกาที่มีปญหาจริงมาเปนตนแบบในการฝกปฏิบัติเพื่อใหสามารถวิเคราะหและ
แกไขปญหาที่เกิดข้ึนไดจริง นอกจากน้ี เพื่อใหเกิดผลในทางปฏิบัติมากข้ึน ควรดําเนินการในลักษณะ
ศูนยบริการซอมบํารุงเครื่องจักรกลการเกษตรในระดับชุมชน โดยกรมสง เสริมการเกษตรรวมกับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและเกษตรกรที่มีศักยภาพเปนแกนหลักในการบริหารจัดการ ทําใหเกษตรกรในพื้นที่
สามารถซอมแซม และใชงานเครื่องจักรกลการเกษตรไดรวดเร็วข้ึน ลดคาใชจายในการนําเครื่องยนตไป
ซอมแซมนอกพื้นที่ได รวมทั้งผลักดันใหเยาวชนที่มีความรูดานชางเขามามีสวนรวม ซึ่งจะเปนการสรางงาน 
ใหคนในชุมชนอีกทางหน่ึง 



(ง) 
 

Executive Summary 

The objectives of “evaluation on the project of displacement of agricultural labors by 

machinery” are to measure the outputs and the outcomes of the project after completely 

implemented in the fiscal year of 2015. The interviewed samples are made up of 285 

farmers as well as 285 agricultural organizations and entrepreneurs. 

The project aims to develop technical knowledge of using and maintaining skills for 

agricultural machinery, to create local agricultural machinery technicians, and to improve 

potential service providers of agricultural machinery in terms of knowhow, technical skills 

and effective management. The project operates in four main activities – the creation of 

local agricultural technicians, the development of agricultural machinery local service 

providers, the development of service provider database, and the monitoring and evaluation. 

The evaluation found that the project can achieve all the four main goals. First, for 

the creation of local agricultural technicians, the 3,305 farmers – the 104.03 percent of the 

targets (3,175 farmers) – were trained. Second, for the development of agricultural machinery 

local service providers, the 107 agricultural organizations and entrepreneurs – from the 

targets of 100 farmers – were trained. Third, for the development of service provider 

database system was constructed, the database covered the data of 154 pilot districts in 77 

provinces. Finally, Department of Agricultural Extension came up to the 12 times targets of 

monitoring and evaluating local training. 

However, the 79.93 percent of trained farmers from the local-technician courses 

could teach additional 8 farmers on average – from the target of 10 farmers. Furthermore, 

the 94.12 percent could apply their knowledge for basic maintaining and repairing of their 

agricultural machines, reducing their costs when compared with hiring local mechanics. The 

level 1 local mechanics could decrease the costs on average 756 Baht per machine – from 

the target of 2,000 Baht per machine annually. Finally, the 36.00 percent by the weighted 

average of the level 2 and 3 could use their knowledge to provide services, each making 

income 3,270 Baht per year. When comparing the costs of repairing agricultural machines of 

the trained famers with those of hiring mechanics outside their communities, the trained 

famers could lower their costs around 1,477 Baht per person – from the target of 5,500 Baht 

per person annually. The project seems not successful in terms of reducing the costs 

repairing agricultural machines objective because the project had just been started.  



(จ) 
 

In addition, some areas encountered drought and late cultivation. Therefore, farmers did not 

use much of agricultural machines, then leading to the low repairing costs. 

According to the development of local agricultural machinery service providers, the 

trained organizations and entrepreneurs could apply the trained knowledge to their own 

agricultural service providers, causes the better change on the basis of three criteria: the 

number of customers, business turnover (net profit), and business operating costs. On the 

average, each of the organizations and entrepreneurs could increase 12 customers per year 

and the average net profits of 10,517.34 Baht per year. Also, the program successfully made 

1 database system of agricultural machinery service providers, under an inspection process 

and with a plan to publicize on website of Department of Agricultural Extension. 

Evaluation findings show that the participants in some areas do not have relevant 

qualification set by the program; for example, they lack their own machines and let other 

people to be trained instead. They could not apply knowledge obtained from the training 

course effectively. Therefore, the next phase operation should strictly select farmers on the 

basis of the established criteria. As a result targeted farmers could be helpful by their  

knowledge. For the knowledge transfer, the trained farmers comment that the training time 

and contents are short and suggest the training time should be expanded. The training 

contents of agricultural machine maintenance should also be increased and diversified, as 

well as focus more on practice and use the old problematic engines as a prototype for 

actual practice, analysis, and repair. Moreover, for the real practice, there should be 

maintenance centers for repairing the agricultural machines in the community level. 

Department of Agricultural Extension, the local administration, and the potential farmers 

could cooperatively manage those maintenance centers to help local farmers to be able to 

repair and use their agricultural machines effectively, thereby reducing their costs of hiring 

mechanics outside their communities and creating the local jobs by promoting the youths 

who have mechanic knowledge joining those centers. 

 

 



(ฉ) 
 

คํานํา 

 การประเมินผลโครงการสงเสริมการใชเครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร ปงบประมาณ 
2558 เปนรายงานที่จัดทําข้ึนเพื่อใหผูบริหาร ผูปฏิบัติงานโครงการ และผูที่เกี่ยวของทราบถึงรายละเอียด 
ตามประเด็นตัวช้ีวัดที่กําหนด ไดแก ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ ปญหาอุปสรรค รวมทั้ง
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไขการดําเนินงานโครงการ และเพื่อประกอบการพิจารณาวางแผน 
การดําเนินงานโครงการในปตอไป 

 

ศูนยประเมินผล ลงพื้นที่สัมภาษณผูเกี่ยวของ ไดแก เกษตรกร องคกรเกษตรกร/ผูประกอบการ 
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการ และวิทยากรผูถายทอดความรู ซึ่งศูนยประเมินผลไดรับความรวมมืออยางดีย่ิง 
จากเจาหนาที่กรมสงเสริมการเกษตรในการเก็บรวบรวมขอมูลตาง ๆ จึงใครขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี  
และหวังเปนอยางย่ิงวาเอกสารฉบับน้ีจะเปนประโยชนตอผูเกี่ยวของ และผูสนใจตอไป 

 
ศูนยประเมินผล 

สํานักงานเศรษฐกจิการเกษตร 
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บทท่ี 1 
 

สาระสําคัญของโครงการ 
 
1.1 ความเปนมาของโครงการ 

ความเหน่ือยยากของการทําการเกษตรทําใหลูกหลานเกษตรกรจํานวนมากไมยึดอาชีพเกษตรกรรมสืบตอ
จากพอแม จํานวนเกษตรกรมีแนวโนมลดลงอยางตอเน่ือง จนในปจจุบันเหลือเพียงรอยละ 35 ของประชากร
ทั้งประเทศ นอกจากน้ี เกษตรกรสวนใหญมีอายุ 40 ปข้ึนไป ซึ่งเปนวัยสูงอายุคาดการณไดวาอีก 10 ถึง 20 ป
ขางหนา ประเทศไทยจะมีโอกาสสูงในการเกิดปญหาวิกฤติทางการเกษตรอันเน่ืองมาจากการขาดแคลน
เกษตรกร 

ประเทศเพื่อนบานกําลังเรงพัฒนาการเกษตรกันอยางจริงจัง รวมถึงมีการลงทุนโครงการพัฒนา 
การเกษตรจากตางชาติจํานวนมาก ทั้งเมียนมาร ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย และอินโดนีเซีย โดยมีการ  
นําเทคโนโลยีเครื่องจักรกลที่มีประสิทธิภาพมาใชในการผลิตอยางเปนระบบ โดยเฉพาะอยางย่ิงในพืชเศรษฐกิจ
และพืชวัตถุดิบของอุตสาหกรรม ในอนาคตจึงจะเกิดการแขงขันการคาและราคาสินคาเกษตรอยางรุนแรง 
ในภูมิภาคเพื่อรักษาความเปนหน่ึงในการเปนผูนําทางการเกษตรและอาหารของประเทศ การใชเทคโนโลยี
เครื่องจักรกลการเกษตรใหเปนกลไกในการพัฒนาการเกษตรยุคใหมของประเทศ เพื่อทดแทนแรงงานลดตนทนุ
การผลิต เพิ่มประสิทธิภาพทางการเกษตรทั้งเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา และเพื่อยกระดับความกาวหนาในการใช
เทคโนโลยีทางการผลิตสินคาเกษตรของประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ จงึกาํหนดยุทธศาสตรการสงเสรมิ
การใชเครื่องจักรกลการเกษตรข้ึน มีแนวทางการพัฒนาใหชุมชนที่เปนแหลงผลิตหลักทางการเกษตรไดมี
เครื่องจักรกลการเกษตรใชเปนอุปกรณสําคัญในการผลิต ลดความเหน่ือยลาและเพิ่มคุณภาพชีวิตใหแก
เกษตรกร โดยจะมุงเปาไปที่การดําเนินงานในพืชเศรษฐกิจของประเทศเปนอันดับแรก เพื่อใหเกิดผลตอบสนอง
กลับมายังเศรษฐกิจของประเทศไดอยางเปนรูปธรรม 

ทิศทางการสนับสนุนและลงทุนในการพัฒนา มีเปาประสงคใหเกิดการยกระดับการใชเครื่องจักรกล  
ในการทําการเกษตรของประเทศในทิศทางที่สอดคลองกับนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนพัฒนาการเกษตร 
ดานอื่น ๆ ใหบรรลุผลไดอยางชัดเจนควบคูกัน ทั้งนโยบายการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) 
นโยบายเมืองเกษตรสีเขียว (Green City) ใหภาคเกษตรของไทยสามารถพัฒนาไดอยางรวดเร็วทันตอการ
แขงขันระดับโลก โดยใชแนวทางการบริหารจัดการรวมกันในชุมชน ในรูปแบบของศูนยเรียนรู ชุมชน 
ดานเครื่องจักรกลการเกษตร เพื่อเปนศูนยนํารองในการเรียนรู  และใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตร 
โดยสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพใหเปนโครงสรางพื้นฐานทางการผลิต  
ใหกับชุมชน อาทิ องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) สหกรณ กลุมเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ฯลฯ ที่มีการผลิต
พืชเศรษฐกิจเปาหมายในพื้นที่การประกาศเปนเขตที่มีความเหมาะสมในการผลิต (Zoning) รวมถึงบมเพาะ
องคความรูทางเทคนิค ใหคําแนะนํา/คําปรึกษาแกเกษตรกร โดยจะมีการเตรียมความพรอมทั้งดานองคความรู
ทักษะทางเทคนิคและการบริหารจัดการ รวมทั้งเครื่องจักรอุปกรณที่เหมาะสมตอการพัฒนาในแตละแหลงผลติ
โดยใหองคกรเกษตรกรในชุมชนมีหนาที่เปนผูบริหารจัดการงานในศูนยเรยีนรูชุมชนดานเครือ่งจกัรกลการเกษตร
ดังกลาว และเกษตรกรผูที่เขามาใชบริการจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการใชบริการ ใหแกศูนยเรียนรูชุมชน
ดานเครื่องจักรกลการเกษตรใหสามารถเลี้ยงตัวเองไดอยางย่ังยืนตอไปเองได 
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ในภาพรวมของการผลิตภาคเกษตรปจจุบันไดมีการปรับตัวเอง โดยการใชเครื่องจักรกลการเกษตรเพิ่มข้ึน
จํานวนมาก แตยังคงเปนเครื่องจักรกลการเกษตรขนาดเล็กที่มีตนทุนตํ่าสําหรับใชเฉพาะในครัวเรือนและพื้นที่
ขนาดเล็ก เพื่อรองรับสถานการณดังกลาว จําเปนจะตองมีการพัฒนาบุคลากรทางเทคนิคในทองถ่ิน ดวยการพัฒนา
ชางซอมแซมเครื่องจักรกลการเกษตรประจําชุมชนหรือทองถ่ิน โดยรวมมือกับองคการบริหารสวนตําบล 
หนวยงานดานพัฒนาฝมือแรงงานและภาคเอกชน ในการสนับสนุนใหเกษตรกรไดพัฒนาทักษะและเทคนิค 
การซอมแซมเครื่องยนตเกษตรที่เปนตนกําลังของเครื่องจักรกลการเกษตร ที่ปจจุบันมีการถือครองอยู 
2.8 ลานเครื่อง ใหแกชางในทองถ่ินใหรองรับการใชเครื่องจักรกลการเกษตรที่เพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วอยางเพียงพอ
รวมทั้งพัฒนาศักยภาพการใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตรในชุมชนแกองคกรเกษตรกรหรือผูประกอบการ
ทั่วไป ที่ดําเนินธุรกิจการใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตรในชุมชน เพื่อใหมีความพรอมทั้งดานองคความรู 
ทักษะทางเทคนิค และการบริหารจัดการธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ จากเหตุผลดังกลาวกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ โดยกรมสงเสริมการเกษตร จึงไดจัดทําโครงการสงเสริมการใชเครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงาน
เกษตรข้ึน มีระยะเวลาดําเนินงานโครงการต้ังแตป 2558 – 2564 โดยมีแนวคิด ดังน้ี (ภาพที่ 1.1) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1.1  แนวคิดโครงการในภาพรวม 

 
 
 
 
 

ปงบประมาณ 2558 2562 2559 2560 2561 2563 2564 

ผลสําเร็จ 

ที่ตองการ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

KPI 
1. มีชางเกษตร
ทองถ่ินจํานวน 
3,000 ราย 
2. ผูปฏิบัติและ
ผูจัดการระบบการ
ใหบริการ 100 คน 
ไดรับการฝกอบรม  
ดานเทคนิคการใช  
การบริหารจัดการ
ธุรกิจการใหบริการ
เคร่ืองจกัรกล
การเกษตรชุมชน 
3. ขอมูลผูใหบริการ
เคร่ืองจกัรกล
การเกษตรจํานวน     
1 ฐานขอมูล 

KPI 
1. มีชางเกษตรทองถ่ิน
จํานวน 3,000 ราย 
2. ผูปฏิบัติและ
ผูจัดการระบบการ
ใหบริการ 100 คน 
ไดรับการฝกอบรม  
ดานเทคนิคการใช  
การบริหารจัดการ
ธุรกิจการใหบริการ
เครื่องจักรกล
การเกษตรชุมชน 
3. จัดตั้งศูนยเรียนรู 
ชุมชนดานเครื่องจักร 
กลการเกษตร10 ศูนย 
4. ขอมูลผูผลิตและผู
จําหนายเครื่องจักรกล
การเกษตรจํานวน       
1 ฐานขอมูล 
5. ศึกษาสถานภาพการ
ใชเครื่องจักรกล
การเกษตร 1 เรื่อง 

KPI 
1. มีชางเกษตรทองถ่ิน
จํานวน 3,000 ราย 
2. ผูปฏิบัติและ
ผูจัดการระบบการ
ใหบริการ 100 คน 
ไดรับการฝกอบรม 
ดานเทคนิคการใช  
การบริหารจัดการ
ธุรกิจการใหบริการ
เครื่องจักรกล
การเกษตรชุมชน 
3. จัดตั้งศูนยเรียนรู
ชุมชนดาน
เครื่องจักรกล
การเกษตร 10 ศูนย 
4. ขอมูลการใช
เครื่องจักรกล
การเกษตรจํานวน     
1 ฐานขอมูล 

KPI 
1. มีชางเกษตรทองถ่ิน
จํานวน 3,000 ราย 
2. ผูปฏิบัติและ
ผูจัดการระบบการ
ใหบริการ 100 คน 
ไดรับการฝกอบรม 
ดานเทคนิคการใช  
การบริหารจัดการ
ธุรกิจการใหบริการ
เครื่องจักรกล
การเกษตรชุมชน 
3. จัดตั้งศูนยเรียนรู
ชุมชนดาน
เครื่องจักรกล
การเกษตร 10 ศูนย 
4. ขอมูลการใช
เครื่องจักรกล
การเกษตรจํานวน     
1 ฐานขอมูล 

KPI 
1. มีชางเกษตร
ทองถ่ินจํานวน  
3,000 ราย 
2. ผูปฏิบัติและ
ผูจัดการระบบการ
ใหบริการ 100 คน 
ไดรับการฝกอบรม 
ดานเทคนิคการใช  
การบริหารจัดการ
ธุรกิจการใหบริการ
เคร่ืองจกัรกล
การเกษตรชุมชน 
3. จัดตั้งศนูยเรียนรู
ชุมชนดาน
เคร่ืองจกัรกล
การเกษตร 10 ศูนย 

KPI 
1. มีชางเกษตร
ทองถ่ินจํานวน  
3,000 ราย 
2. ผูปฏิบัติและ
ผูจัดการระบบการ
ใหบริการ 100 คน 
ไดรับการฝกอบรม
ดานเทคนิคการใช 
การบริหารจัดการ
ธุรกิจการใหบริการ
เคร่ืองจกัรกล
การเกษตรชุมชน 
3. จัดตั้งศนูยเรียนรู
ชุมชนดาน
เคร่ืองจกัรกล
การเกษตร 10 ศูนย 

KPI 
1. มีชางเกษตรทองถ่ิน
จํานวน 18,000 ราย 
2. ผูปฏิบัติและผูจัดการ
ระบบการใหบริการ    
600 คน ไดรับการ
ฝกอบรม ดานเทคนิค
การใชการบริหาร
จัดการธุรกิจการ
ใหบริการเคร่ืองจักรกล
การเกษตรชุมชน 
3. จัดตั้งศนูยเรียนรู
ชุมชนดานเคร่ืองจักรกล
การเกษตร 50 ศูนย 

เกษตรกรมีการใ ช
เ ค ร่ื อ ง จั ก ร ก ล
การเกษตร ในการ
เพิ่ มประ สิทธิ ภาพ
และคุณภาพการผลิต 
ลดตน ทุนการผลิต 
เพิ่ ม มูลค า ผลผ ลิต 
สงผลใหคุณภาพชีวิต
เกษตรกรดีข้ึน 

1.  เกษตรกรมี 
ชางในทองถ่ินทํา
ใหลด เวลาและ
ลดคาใชจายใน
ก า ร ซ อ ม แ ซ ม
เ ค ร่ื อ ง ย น ต
เกษตร 
2 .  เ ก ษ ต ร ก ร
ไดรับการบริการ
เค ร่ื อ ง จั ก รก ล
การเก ษตรท่ี มี
คุณภาพสูงข้ึน 

1.  เกษตรกรมี 
ชางในทองถ่ินทํา
ใหลด เวลาและ
ลดคาใชจายใน
ก า ร ซ อ ม แ ซ ม
เ ค ร่ื อ ง ย น ต
เกษตร 
2 .  เ ก ษ ต ร ก ร
ไดรับการบริการ
เค ร่ื อ ง จั ก รก ล
การเก ษตรท่ี มี
คุณภาพสูงข้ึน 

1.  เกษตรกรมี 
ชางในทองถ่ินทํา
ใหลด เวลาและ
ลดคาใชจายใน
ก า ร ซ อ ม แ ซ ม
เ ค ร่ื อ ง ย น ต
เกษตร 
2 .  เ ก ษ ต ร ก ร
ไดรับการบริการ
เค ร่ื อ ง จั ก รก ล
การเก ษตรท่ี มี
คุณภาพสูงข้ึน 

1.  เกษตรกรมี 
ชางในทองถ่ินทํา
ใหลด เวลาและ
ลดคาใชจายใน
ก า ร ซ อ ม แ ซ ม
เ ค ร่ื อ ง ย น ต
เกษตร 
2 .  เ ก ษ ต ร ก ร
ไดรับการบริการ
เค ร่ื อ ง จั ก รก ล
การเก ษตรท่ี มี
คุณภาพสูงข้ึน 

1.  เกษตรกรมี 
ชางในทองถ่ินทํา
ใหลด เวลาและ
ลดคาใชจายใน
ก า ร ซ อ ม แ ซ ม
เ ค ร่ื อ ง ย น ต
เกษตร 
2 .  เ ก ษ ต ร ก ร
ไดรับการบริการ
เค ร่ื อ ง จั ก รก ล
การเก ษตรท่ี มี
คุณภาพสูงข้ึน 

1.  เกษตรกรมี 
ชางในทองถ่ินทํา
ใหลด เวลาและ
ลดคาใชจายใน
ก า ร ซ อ ม แ ซ ม
เ ค ร่ื อ ง ย น ต
เกษตร 
2 .  เ ก ษ ต ร ก ร
ไดรับการบริการ
เค ร่ื อ ง จั ก รก ล
การเก ษตรท่ี มี
คุณภาพสูงข้ึน 
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1.2 วัตถุประสงคของโครงการ 
1.2.1 เพื่อพัฒนาความรูในดานเทคนิคการใชและการบํารุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร ตลอดจน 

สรางชางเกษตรประจําทองถ่ินสําหรับรองรับการเติบโตอยางรวดเร็วของการใชเครื่องจักรกลการเกษตรของ
ประเทศ 

1.2.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพธุรกิจการใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตรชุมชน ใหมีความพรอมทั้งดาน 
องคความรูทักษะทางเทคนิค และการบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
1.3 เปาหมาย งบประมาณของโครงการ 

1.3.1 เปาหมาย 
1) สรางชางเกษตรทองถ่ินเพื่อใหคําแนะนําดานการใชและบํารุงรักษา และซอมแซม

เครื่องจักรกลการเกษตรประจําทองถ่ิน จํานวน 3,000 ราย โดยคัดเลือกเปาหมายจาก 40 จังหวัด ที่มีจํานวน
เครื่องยนตเกษตรหนาแนน คือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สิงหบุรี สระบุรี ลพบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
สมุทรปราการ นครปฐม นครสวรรค พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ กําแพงเพชร สุโขทัย อุตรดิตถ ลําปาง แพร
นาน พะเยา ลําพูน เชียงใหม เชียงราย นครราชสีมา ขอนแกน อุบลราชธานี ชัยภูมิ ศรีสะเกษ อุดรธานี
นครพนม หนองคาย มุกดาหาร สกลนคร บุรีรัมย บึงกาฬ กาฬสินธุ มหาสารคาม สุรินทร หนองบัวลําภู เลย
และยโสธร 

2) พัฒนาศักยภาพธุรกิจการใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตรชุมชน จํานวน 100 ราย  
โดยคัดเลือกเปาหมายจาก 29 จังหวัด ที่มีการใชและใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตรอยางแพรหลาย คือ 
จังหวัดสุพรรณบุรี สิงหบุรี อางทอง ชัยนาท ลพบุรี นครสวรรค พิจิตร กําแพงเพชร พิษณุโลก เพชรบูรณ 
อุตรดิตถ เชียงใหม เชียงราย นครราชสีมา ชัยภูมิ ขอนแกน กาฬสินธุ มหาสารคาม รอยเอ็ด บุรีรัมย ยโสธร 
สุรินทร สกลนคร มุกดาหาร อํานาจเจริญ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ เลย และอุดรธานี  

3) สํารวจขอมูลเครื่องจักรกลการเกษตรของประเทศ เพื่อพัฒนาเปนฐานขอมูลในการวางแผน
สงเสริมและพัฒนาการใชเครื่องจักรกลการเกษตร ตลอดจนพัฒนาเปนระบบสนับสนุนการตัดสินใจ จํานวน 
1 ระบบ 
 

1.3.2 งบประมาณโครงการ 
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 จํานวน 6,670,300 บาท 

 
1.4 วิธีการดําเนินงานโครงการ 

1.4.1 กิจกรรมสรางชางเกษตรทองถ่ิน 
1) รวมกับสํานักงานเกษตรจังหวัด องคการบริหารสวนตําบล ในจังหวัดที่มีจํานวนเครื่องยนต

เกษตรหนาแนน คัดเลือกบุคคลเปาหมายจากเกษตรกรผูใชเครื่องจักรกลการเกษตรและชางเกษตรในพื้นที่ 
2) อบรมเฉพาะทางแกบุคคลเปาหมาย รวมกับภาคเอกชน และหนวยงานพัฒนาฝมือแรงงาน 

ในพื้นที่ จํานวน 3 หลักสูตร ดังน้ี 
2.1) ชางเกษตรทองถ่ิน ระดับ 1 ระยะเวลาการอบรม 1 วัน เปาหมาย จํานวน 3,000 ราย 

เพื่อพัฒนาทักษะและเทคนิคที่ถูกตองในดานการใชงานเครื่องยนตเกษตร การบํารุงรักษาเครื่องยนตเกษตร 
กอนและหลังการใชงาน การเลือกใชนํ้ามันเครื่อง การจําแนกและเลือกใชอะไหลแทจากบริษัทผูผลิต ซึ่งจะ
สงผลใหเกษตรกรสามารถนําความรูไปปฏิบัติ เพื่อลดคาใชจายในการซอมแซมเครื่องจักรกลของตนเองได 
ตลอดจนสามารถถายทอดความรูเรื่องการใช และบํารุงรักษาเครื่องยนตเกษตรใหกับเพื่อนบานได 
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2.2) หลักสูตรชางเกษตรทองถ่ิน ระดับ 2 ระยะเวลาการอบรม 3 วัน เปาหมายจํานวน 
125 ราย โดยคัดเลือกเกษตรกรที่ผานการอบรมในหลักสูตรระดับ 1 และมีทักษะที่พรอมจะเปนชางเกษตร
ทองถ่ิน เพื่อพัฒนาทักษะและเทคนิคเพิ่มเติมจากการอบรมระดับ 1 ในดานการถอดประกอบเครื่องยนต  
การซอมแซมระบบกําลังอัด เชน เปลี่ยนแบริ่งเพลาขอเหว่ียง แบริ่งกานสูบ แหวนลูกสูบ ลูกสูบ ปรับต้ังมารคเฟอง 
บดวาลว และต้ังวาลว เพื่อแกไขขอขัดของของเครื่องยนต การซอมแซมระบบนํ้ามันเช้ือเพลิง เชน ชุดไสกรอง 
ชุดปม และชุดหัวฉีด ซึ่งจะสงผลใหเกษตรกรสามารถนําความรูไปปฏิบัติเพื่อลดคาใชจายในการซอมแซม
เครื่องจักรกลการเกษตรของตนเองได และใหบริการตรวจเช็คซอมแซมเครื่องยนตเกษตรเบื้องตนใหแก
เกษตรกรขางเคียงได 

2.3) หลักสูตรชางเกษตรทองถ่ิน ระดับ 3 ระยะเวลาการอบรม 3 วัน โดยคัดเลือก
เกษตรกรที่ผานการอบรมในหลักสูตรระดับ 2 และมีทักษะที่พรอมจะเปนชางเกษตรทองถ่ิน เปาหมายจํานวน 
50 ราย เพื่อพัฒนาทักษะและเทคนิคเพิ่มเติมจากการอบรมระดับ 2 ในดานการถอดประกอบเครื่องยนต 
การซอมแซมระบบกําลังอัด เชน เปลี่ยนลูกปน แบริ่งเพลาขอเหว่ียง แบริ่งกานสูบ แหวนลูกสูบ ลูกสูบ ปรับต้ัง
มารคเฟอง บดวาลว และต้ังวาลว เพื่อแกไขขอขัดของของเครื่องยนต การซอมแซมระบบนํ้ามันเช้ือเพลิง  
เชน ชุดไสกรอง ชุดลูกปม กระบอกปม ชุดหัวฉีด ปรับต้ังปม และแรงดันหัวฉีด การวิเคราะหและแกไขปญหา 
ความผิดปกติของการทํางานของเครื่องยนตและช้ินสวนของเครื่องยนต ซึ่งจะสงผลใหเกษตรกรสามารถ 
นําความรูไปปฏิบัติ เพื่อลดคาใชจายในการซอมแซมเครื่องจักรกลของตนเองได และใหบริการตรวจเช็ค 
ซอมแซมใหญเครื่องยนตเกษตร (Overhaul) ใหแกเกษตรกรขางเคียงได รวมทั้งเปนพี่เลี้ยง ใหคําแนะนํา 
และคําปรึกษา เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทักษะและความสามารถในการเปนชางเกษตรทองถ่ิน 
 

1.4.2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพธุรกิจการใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตรชุมชน 
1) รวมกับสํานักงานเกษตรจังหวัด คัดเลือกองคกรเกษตรกรและผูประกอบการตามเงื่อนไข

เขารับการบมเพาะความรูและทักษะ 
2) รวมกับภาคเอกชนดําเนินการถายทอดการบมเพาะความรูและทักษะ ใหแกองคกรเกษตรกร 

และผูประกอบการทั่วไป ตามกลุมเปาหมายที่ดําเนินการธุรกิจการใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตรในชุมชน 
ประกอบดวยการถายทอดบมเพาะดานการเลือกใชเทคโนโลยีที่เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การวางแผนการใช
เครื่องจักรกลการเกษตร การฝกทักษะดานการใช การบํารุงรักษา และซอมแซมเครื่องจักรกลการเกษตร
การบริหารจัดการรายได จํานวน 3 หลักสูตร คือ การเพาะกลา/ดํานาขาว การเก็บเกี่ยวขาว และการสีขาว
รวมทั้งติดตามใหคําแนะนํา และคําปรึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพของระบบการใหบริการเครื่องจักรกล
การเกษตรชุมชน 

 

1.4.3 กิจกรรมจัดทําฐานขอมูลผูใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตร ดําเนินการสํารวจขอมูล 
ผูใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตรและพัฒนาฐานขอมูล ออกแบบเครื่องมือสํารวจ ระบบการจัดเก็บขอมูล
และระบบการประมวลผลขอมูล สํารวจขอมูลจัดเก็บ วิเคราะหประมวลผล และเผยแพรขอมูล 

 

1.4.4 กิจกรรมติดตามประเมินผล ดําเนินการติดตาม ใหคําแนะนําและคําปรึกษา และประเมินผล
การดําเนินงานในกิจกรรมที่ 1.4.1 และ 1.4.2 
 
1.5 หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

กรมสงเสริมการเกษตร 



5 
 

1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับของโครงการ 
1.6.1 ผลผลิต 

1) ชางเกษตรทองถ่ินจํานวน 3,175 ราย มีความรูทางเทคนิคเครื่องจักรกลการเกษตรสมัยใหม 
ที่พรอมรองรับการบริการบํารุงรักษา และซอมแซมเครื่องจักรกลการเกษตรในทองถ่ิน จํานวน 31,750 ราย 
ภายในระยะเวลา 1 ป นับจากที่ไดรับการฝกอบรม ดังน้ี 

1.1) ชางเกษตรทองถ่ิน ระดับ 1 จํานวน 3,000 ราย มีความรูและสามารถถายทอด
ความรูใหแกเกษตรกรขางเคียงในดานการใช และบํารุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร จํานวน 30,000 ราย 

1.2) ชางเกษตรทองถ่ิน ระดับ 2 จํานวน 125 ราย มีความรูทางเทคนิคเครื่องจักรกล
การเกษตรสมัยใหม สามารถซอมแซมเครื่องจักรกลการเกษตรเบื้องตนได และใหบริการบํารุงรักษาและ
ซอมแซมเครื่องจักรกลการเกษตรใหแกเกษตรกรขางเคียงได 1,250 ราย 

1.3) ชางเกษตรทองถ่ิน ระดับ 3 จํานวน 50 ราย มีความรูทางเทคนิคเครื่องจักรกล
การเกษตรสมัยใหม สามารถใหบริการบํารุงรักษาและซอมแซมใหญ (Overhaul) เครื่องจักรกลการเกษตร 
ใหแกเกษตรกรขางเคียงได 500 ราย 

2) ผูเกี่ยวของในระบบการใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตรจํานวน 100 ราย ไดรบัการพฒันา
ความรูและทักษะทางดานเทคนิค และการบริหารจัดการ การใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตรในชุมชน 

3) มีระบบขอมูลผูใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตร จํานวน 1 ฐานขอมูล 
 

1.6.2 ผลลัพธ 
1) มีชางเกษตรทองถ่ินที่สามารถใหคําแนะนําดานการใช และบํารุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร

ใหบริการตรวจเช็ค/ซอมแซมเครื่องจักรกลการเกษตรเบื้องตน ตรวจเช็ค/ซอมแซมใหญเครือ่งจกัรกลการเกษตร
(Overhaul) แกเกษตรกรในพื้นที่ ลดคาใชจายในการซอมแซมเครื่องจักรกลการเกษตรของเกษตรกร เปนเงิน
69,625,000 บาท ดังน้ี 

1.1) ชางเกษตรทองถ่ิน ระดับ 1 สามารถใชและบํารุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรได
อยางถูกตอง และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนถายทอดความรูใหแกเกษตรกรขางเคียง ทําใหเกษตรกรลดคาใชจาย   
ในการซอมแซมเฉลี่ย 2,000 บาทตอเครื่องตอป คิดเปนเงิน 60,000,000 บาท 

1.2) ชางเกษตรทองถ่ิน ระดับ 2 และ 3 สามารถใหบริการซอมแซมเครื่องจักรกล
การเกษตรใหเกษตรกรขางเคียงได ทําใหเกษตรกรสามารถใชงานเครื่องจักรกลการเกษตรไดรวดเร็วข้ึน  
และลดคาใชจาย ในการนําเครื่องไปซอมแซมนอกพื้นที่เฉลี่ย 5,500 บาทตอรายตอป คิดเปนเงิน 9,625,000 บาท 

2) ผูใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตรในทองถิ่นสามารถใชเครื ่องจักรกลการเกษตร  
ในการใหบริการไดถูกตอง ลดการสูญเสีย ลดตนทุนในการใหบริการ ทําใหเกษตรกรไดรับการบริการ 
ที่มีคุณภาพสูงข้ึน สงผลใหประสิทธิภาพการผลิตและไดรับผลตอบแทนสูงข้ึน 

3) มีฐานขอมูลผูใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตรระดับประเทศ เพื่อใหเกษตรกรใชประโยชน
ในการตัดสินใจเลือกใชบริการ ตลอดจนใหภาครัฐใชขอมูลในการวางแผนการพัฒนาการสงเสริมการใช
เครื่องจักรกลการเกษตร 

 
 
 
 
 



 
 

บทท่ี 2 
 

ระเบียบวิธีการประเมินผล 
 

2.1 ความสําคัญของการประเมินผล 
 จากปญหาจํานวนแรงงานภาคเกษตรของไทยที่มีแนวโนมลดลงอยางตอเน่ือง และแรงงานที่มีอยู มีอายุ
คอนขางสูง ทําใหมีการคาดการณในอนาคตประเทศไทยอาจจะเกิดภาวะวิกฤติแรงงานภาคการเกษตร 
ประกอบกับปจจัยจากการเรงพัฒนาของประเทศเพื่อนบาน ซึ่งมีการนําเทคโนโลยีเครื่องจักรกลที่มี
ประสิทธิภาพมาใชในการผลิตมากข้ึน โดยเฉพาะอยางย่ิงในพืชเศรษฐกิจและพืชวัตถุดิบของอุตสาหกรรม 
ทั้งน้ี เพื่อรักษาความเปนผูนําทางการเกษตรและอาหารของประเทศไทย จึงไดนําเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร
มาเปนกลไกในการพัฒนาการเกษตรยุคใหมเพื่อทดแทนแรงงาน ลดตนทุนการผลิตเพิ่มประสิทธิภาพ 
ทางการเกษตร ทั้งเชิงปริมาณ คุณภาพ และเวลา รวมทั้งยกระดับความกาวหนาในการใชเทคโนโลยีทางการผลติ
สินคาเกษตรของประเทศ ดังน้ัน เพื่อเปนการแกไขปญหาดังกลาว กรมสงเสริมการเกษตรจึงไดดําเนินการ
โครงการสงเสริมการใชเครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร เพื่อสอดรับตามนโยบายสําคัญของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ต้ังแตปงบประมาณ 2558 เปนตนมา 
 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยศูนยประเมินผล เห็นวาโครงการสงเสริมการใชเครื่องจักรกล
การเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร เปนกลไกสําคัญในการพัฒนาความรูใหแกเกษตรกร ชวยเพิ่มประสิทธิภาพ 
คุณภาพลดตนทุนการผลิตใหเกษตรกร ตลอดจนการนําความรูไปตอยอดและถายทอดได กอใหเกิดประโยชน 
ในวงกวาง สงผลใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ และสอดคลองกับนโยบายรัฐบาลในการเพิ่มขีดความสามารถ 
ในภาคเกษตรของประเทศ จึงทําการประเมินผลโครงการน้ี เพื่อเปนขอมูลสําหรับผูบริหารของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ รวมถึงหนวยงานที่เกี่ยวของไดนําไปใชประกอบการพิจารณาสนับสนุนการดําเนินงานตามโครงการ
ใหบรรลุวัตถุประสงคของโครงการตอไป 

 
2.2 วัตถุประสงคของการประเมินผล 

เพื่อประเมินผลผลผลิต และผลลัพธของโครงการ 
 

2.3 ขอบเขตของการประเมินผล 
2.3.1 พ้ืนท่ีเปาหมาย 

พื้นที่ที่ดําเนินโครงการในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ในปงบประมาณ 2558
จํานวน 47 จังหวัด 

 

2.3.2 กลุมเปาหมายในการรวบรวมขอมูล ประกอบดวย 
1) เจาหนาที่ที่รับผิดชอบโครงการ และวิทยากรจากศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตร 

ดานวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท และจังหวัดรอยเอ็ด กรมสงเสริมการเกษตร 
2) เกษตรกร และองคกรเกษตรกร/ผูประกอบการธุรกิจการใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตร

ที่ผานการอบรม 
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2.3.3 ระยะเวลาขอมูลท่ีทําการประเมินผล 
1) ขอมูลการดําเนินงานโครงการ เปนขอมูลในชวงระยะเวลา 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558 
2) ขอมูลผลลัพธของโครงการ เปนขอมูลป 2558 หลังไดรับการอบรมความรู 

 
2.4 การตรวจเอกสาร แนวคิดและทฤษฎี 

2.4.1 การตรวจเอกสาร จากการตรวจเอกสารขอมูลที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องจักรกลการเกษตร
ทดแทนแรงงานเกษตร มีดังน้ี 

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 4 (2557) ศึกษาการใชเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร 
กรณีศึกษา: รถตัดออยโรงงาน มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบของตนทุนและผลตอบแทน 
ระหวางการตัดออยโรงงานโดยการใชแรงงานคน กับการใชรถตัดออย กรณีเปนเจาของรถตัดออยฯ และกรณี
จางรถตัดออยฯ ผลการศึกษาพบวา การตัดออยโรงงานโดยใชรถตัดออยฯ ที่เปนเจาของรถเอง มีตนทุนรวม 
มากที่สุด คือ 13,406.17 บาทตอไร รองลงมาคือ จางรถตัดออยฯ 11,837.28 บาทตอไร และกรณีใชแรงงานคน
11,199.15 บาทตอไร ตามลําดับ เน่ืองจากการเปนเจาของรถเอง มีตนทุนคานํ้ามันเช้ือเพลิงและนํ้ามันหลอลื่น 
คาเสื่อมราคา และคาซอมแซมอุปกรณและเครื่องจักรกลการเกษตรมากกวาอีก 2 รูปแบบ สําหรับราคาผลผลิต
เฉลี่ย และรายไดทั้งหมดของทั้ง 3 รูปแบบ มีความใกลเคียงกัน แตในดานกําไรสุทธิ การตัดออยโดยการใช
แรงงานคนมีกําไรสุทธิมากที่สุดคือ 3,377.29 บาทตอไร รองลงมาคือ กรณีจางรถตัดออยฯ 2,913.14 บาทตอไร 
และเปนเจาของรถเอง 1,551.92 บาทตอไร เน่ืองจากการตัดออยโรงงานโดยใชแรงงานคนมีตนทุนรวมตํ่ากวา
การปลูกโดยใชรถฯ ทั้ง 2 กรณี ดังน้ัน เพื่อใหการนําเทคโนโลยีมาใชในการเกษตรมีตนทุนที่ตํ่าลง ภาครัฐ 
ควรใหการสนับสนุนในดานตาง ๆ เชน สงเสริมใหสหกรณการเกษตรจัดหารถตัดออยโรงงานใหเกษตรกรเชา 
ในราคาถูก สงเสริมการวิจัยและพัฒนาการผลิตรถตัดออยโรงงานภายในประเทศ พัฒนาใหรถตัดออยโรงงาน
สามารถใชงานไดในทุกสภาพพื้นที่ เพื่อลดตนทุนการปรับพื้นที่ใหเรียบและลดการสูญเสียผลผลิต รวมทั้งจดัการ
ฝกอบรมให เกษตรกรมีความรู เกี่ยวกับการซอมแซมบํารุงรักษารถตัดออยโรงงานใหใชงานไดอยาง 
มีประสิทธิภาพ ในสวนของเกษตรกรที่เปนเจาของรถ ควรใหบริการแกเกษตรกรรายอื่นดวย เพื่อเปนการ 
เพิ่มรายไดและการใชงานรถตัดออยไดเต็มประสิทธิภาพมากข้ึน  

 

ไพฑูรย ทองสนิท  และคณะ (2557)  ศึกษาเรื่องการใชเทคโนโลยีการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว
ของเกษตรกรในจังหวัดพิษณุโลก มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร 
ผูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว สภาพการผลิต การใชเทคโนโลยีการผลิต ตนทุนการผลิต ผลตอบแทน ปญหา และ
ขอเสนอแนะของเกษตรกรในการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรสวนใหญเปนเพศชาย  
มีอายุเฉลี่ย 43.89 ป มีจํานวนแรงงานภาคการเกษตรในครัวเรือนเฉลี่ย 2.37 คน ประกอบอาชีพการทําไร และ
ทํานา สภาพพื้นที่ปลูกขาวโพดในพื้นที่ราบเชิงเขา ขนาดพื้นที่เฉลี่ย 21.95 ไรตอราย พันธุขาวโพดลูกผสม 
ที่เกษตรกรนิยมปลูก คือ พันธุ CP888 NK48 NK48 และ Pacific328 เน่ืองจากเปนพันธุที่มีความทนแลง 
ไดนานเมื่อฝนทิ้งชวง เจริญเติบโตเหมาะสมกับทุกสภาพดิน ฟา อากาศ เกษตรกรสวนใหญมีเครื่องจักรกลการเกษตร 
ที่เปนของตนเอง คือ รถไถเล็ก และเครื่องพนสารเคมี สําหรับเทคโนโลยีที่ใชในการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว 
ในข้ันตอนการเตรียมดิน เกษตรกรจะไถแปรดวยรถไถผาลสามกอนแลวจึงตากดิน ใชเครื่องหยอด 
ติดทายรถแทรกเตอรในการปลูก มีการพนสารคุมวัชพืชตามคําแนะนํา มีการใสปุยเคม ี2 ครั้ง ดานการเก็บเกี่ยว
ผลผลิต สวนใหญจะใชแรงงานคนมากกวาเครื่องจักรกลการเกษตรเน่ืองจากการเก็บเกี่ยวดวยเครื่องจักรกล
การเกษตร จะเก็บเกี่ยวไดเฉพาะตนที่สมบูรณไมหัก ไมลม สวนที่เหลือจําเปนตองใชแรงงานคนตามเก็บอีกครั้ง 
จึงไมเปนที่นิยม โดยในป 2556 พบวา เกษตรกร มีตนทุนการผลิตเฉลี่ย 3,432.89 บาทตอไร ผลผลิตเฉลี่ย 
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1,153 กิโลกรัมตอไร ทําใหมีรายไดเฉลี่ย 6,076.31 บาทตอไร และมีกําไรสุทธิจากการผลิตเฉลี่ย 2,643.42 
บาทตอไร ทั้งน้ี เกษตรกรยังคงประสบปญหาราคาผลผลิตตกตํ่า และปจจัยการผลิตราคาแพง ภาครัฐควร 
มีตลาดกลางรับซื้อผลผลิต และจัดหาปจจัยการผลิตที่มีราคาถูกรวมทั้งควรนําผลงานทางวิชาการในเรื่อง
เทคโนโลยีการผลิตมาศึกษารวมกับเกษตรกร เพื่อนําไปปรับใชใหเหมาะสมกับพื้นที่ตอไป 

 

เทอดพงษ หลีเกษม (2553) ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อเครื่องจักรกล
ทางการเกษตรของเกษตรกร อําเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยตาง ๆ ที่มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการซื้อเครื่องจักรกลทางการเกษตร และศึกษาพฤติกรรมการซื้อเครื่องจักรกลทางการเกษตรของ
เกษตรกร ผลการวิจัยพบวา เกษตรกรตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 30 - 50 ป ประกอบอาชีพ
ทํานา มีพื้นที่ทางการเกษตรนอยกวา 20 ไร รายไดนอยกวา 100,000 บาท และมีประสบการณการใช
เครื่องจักรกลทางการเกษตร 10 - 20 ป ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อเครื่องจักรกลทางการเกษตร 
พบวา ดานผลิตภัณฑมอีิทธิพลมากที่สุด เชน เครื่องจักรที่มีกําลังแรง แข็งแรงทนทาน ควบคุมการทํางานงาย 
ประหยัดพลังงาน และหาอะไหลไดงาย เปนตน รองลงมาคือ ดานการสงเสริมการตลาด เชน สามารถทดลอง
กอนซื้อได มีการรับประกันช้ินสวนตาง ๆ ของเครื่อง ดานชองทางการจัดจําหนาย เชน รานจําหนาย 
มี เครื่องจักรกลการเกษตรให เลือกหลากหลายและดานราคา เกษตรกรจะเลือกซื้อเครื่องที่ราคา 
มีความเหมาะสม มีคาซอมบํารุงตํ่า สามารถตอรองราคาได และสามารถผอนชําระในอัตราดอกเบี้ยตํ่าได 
ตามลําดับ สําหรับปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อเครื่องจักรกลทางการเกษตร พบวา ปจจัยดานวัตถุประสงค
ในการซื้อมีผลมากที่สุด เชน มีความจําเปนตองใชงาน รองลงมาคือ ดานผูมีสวนรวมในการซื้อ เกษตรกร 
สวนใหญจะซื้อโดยการตัดสินใจของตนเอง ดานวิธีการซื้อ เชน การซื้อแบบผอนชําระ และดานสถานที่ซื้อ 
เกษตรกรจะเลือกซื้อในแหลงที่สะดวก ตามลําดับ 

 

สินธุชัย  ธรรมยศ (2551) ศึกษาเรื่องการใชเครื่องจักรกลการเกษตรของเกษตรกรผูทํานา 
ในจังหวัดปทุมธานี วัตถุประสงคเพื่อศึกษาทางดานสังคมและเศรษฐกิจ การใชเครื่องจักรกลการเกษตร ปญหา
การใชเครื่องจักรกลการเกษตร และขอเสนอแนะของเกษตรกรผูทํานาในการใชเครื่องจักรกลการเกษตร 
ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 40 – 49 ป มีรายไดในภาคเกษตร 
และมีหน้ีสินนอกระบบ  ในดานการใชเครื่องจักรกลการเกษตร เกษตรกรจะมีเครื่องจักรกลการเกษตรเปนของ
ตนเอง ซึ่งกอนการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรน้ัน เกษตรกรจะศึกษาขอมูลจากเพื่อนบาน รวมทั้ง
พิจารณาถึงปจจัยตาง ๆ  ในการใชงาน เชน ประหยัดนํ้ามันเช้ือเพลิง เปนตน ทั้งน้ี ในการใชเครื่องจักรกลการเกษตร 
เกษตรกรมีปญหาดานรานซอมเครื่องจักรกลการเกษตรในหมูบานมีนอย ประกอบกับเครื่องจักรกลการเกษตร 
นํ้ามันเช้ือเพลิง อะไหล และคาซอมเครื่องจักรกลการเกษตรมีราคาแพง และการใหความรูของหนวยงานภาครัฐ
มีนอย ซึ่งเกษตรกรผูทํานามีความเห็นวา ภาครัฐควรจัดต้ังศูนยซอมเครื่องจักรกลการเกษตรทุกหมูบาน จัดต้ัง
สถาบันการศึกษาวิชาชีพเพื่อสอนการใชและบํารุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรในชุมชน โดยมีนักวิชาการมาให
ความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใชเครื่องจักรกลการเกษตร จัดใหมีการอบรมดานเครื่องจักรกลการเกษตรใหกับ 
ผูทํานาและสนับสนุนสินเช่ือดอกเบี้ยตํ่าสําหรับจัดซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร 
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2.4.2 แนวคิดและทฤษฎี 
1) ประเภทของการประเมินผลโครงการ 

การประเมินผลโครงการ แบงออกตามชวงเวลาของโครงการได 3 ประเภท ดังน้ี 
(บรรเทิง มาแสง, 2546) 

1.1) การประเมินผลกอนการดําเนินโครงการโครงการ (Pre Evaluation) เปนการ
ประเมินผลกอนที่จะทําโครงการ วัตถุประสงคในการประเมินผลนี้ เพื่อศึกษาความเปนไปไดของโครงการ
โดยการวิเคราะหวาผลที่ไดตามโครงการน้ัน คุมคากับการลงทุนหรือไม เปนการวิเคราะหเสนอตอผูมีหนาที่
ในการอนุมัติโครงการ 

1.2) การประเมินผลระหวางการดําเนินงานโครงการ (Ongoing or Concurrent 
Evaluation) เปนการประเมินผลระหวางการดําเนินงานโครงการซึ่งเปนการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง
ผลผลิตที่ได (Output) กับผลกระทบในระยะสั้นของโครงการ (Effect) การประเมินผลในระยะน้ี มีวัตถุประสงค
เพื่อปรับปรุงการดําเนินงานใหดีข้ึน ซึ่งจะเปนการปองกันไมใหโครงการลมเหลว นอกจากน้ี บทเรียนที่ไดจาก
การประเมินผล ยังสามารถนําไปใชประโยชนในการจัดทําโครงการอื่น ๆ ที่มีลักษณะคลายกนัได 

1.3) การประเมินผลหลังจากที่โครงการสิ้นสุดแลว (Post Evaluation) การประเมินผล
ในลักษณะน้ี เปนการประเมินผลกระทบ (Impact) อันเกิดจากการดําเนินงานตามโครงการ โดยเปรียบเทียบ
ผลกระทบทางดานเศรษฐกิจและสังคม ระหวางกอนและหลังการดําเนินงาน เปนการวิเคราะหวาผลการดําเนินงานน้ัน
เปนไปตามวัตถุประสงคที่ต้ังไวหรือไม อยางไร นอกจากน้ี บทเรียนซึ่งไมวาจะเปนความสําเร็จหรือความลมเหลว
ของโครงการ จะไดนําไปประกอบพิจารณาแนวทางในการวางโครงการอื่น ๆ ตอไป 

2) แบบจําลองการประเมินผล 
แบบจําลอง IPOO Model ใชในการพิจารณาตัดสินโครงการวาบรรลุตามวัตถุประสงค

ที่ตองการหรือไม และผูเขารวมโครงการไดรับความรูและทักษะตามที่ตองการหรือไม โดยจําแนกองคประกอบ
การประเมินผลโครงการออกเปน 4 ดาน ดังน้ี (เกษม ศิริสุโขดม, 2550) (ภาพที่ 2.1) 

2.1) ปจจัยนําเขา (Inputs) คือ ทรัพยากรที่นํามาใชในการดําเนินงานโครงการ
เพื่อผลิตผลได เชน งบประมาณ บุคลากร เครื่องจักร เครื่องมือ และอื่น ๆ 

2.2) กระบวนการ (Process) เปนการดําเนินงานตามขั้นตอนโครงการที่กําหนดไว
โดยนําทรัพยากรของโครงการมาใชใหเกิดประสิทธิภาพตามเปาหมาย โดยผานการมีสวนรวมจากบุคคล 
ที่เกี่ยวของกับโครงการ 

2.3) ผลผลิต (Outputs) คือ ผลที่เกิดข้ึนโดยตรงจากการดําเนินงานตามกระบวนการ
ของโครงการ ซึ่งผูวางแผนไดคาดหวังหรือกําหนดไว เชน ผูไดรับการอบรม มีความรูและทักษะเพิ่มข้ึน เปนตน 

2.4) ผลลัพธ (Outcomes) คือ ผลที่ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
กลุมเปาหมายตามที่คาดหวังไว เปนผลที่เกิดจากการฝกอบรมและระบบการผลิต ผลลัพธจําแนกได 2 ระดับ 
คือ ผลลัพธเบื้องตนหรือผลกระทบระยะสั้น (Effect) และผลลัพธระดับสูงสุด หรือผลกระทบตอเน่ือง (Impact) 
เชน มีรายไดเพิ่มข้ึน มีรายจายลดลง เปนตน 

 

 
 
 

 

ภาพท่ี 2.1 ความสัมพันธของประเด็นท่ีทําการประเมินผลของรูปแบบ IPOO Model 

Inputs Process 
 

Outputs Outcomes 
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3) รูปแบบการประเมินผลของเคิรกแพทริค (Kirkpatrick) 
โดนัลด เคิรกแพทริค (Donald Kirkpatrick,1975) แหงมหาวิทยาลัยวิสคอนสิน

สหรัฐอเมริกา อดีตประธาน ASTD (The American Society for Training and Development)  
ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการฝกอบรมและการประเมินผลการฝกอบรมวา “การฝกอบรมเปนการชวยเหลือ
บุคลากรใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ในการฝกอบรมใด ๆ ควรจัดใหมีการประเมินผล 
การฝกอบรม ซึ่งถือเปนสิ่งจําเปนที่จะชวยใหรูวาการจัดโปรแกรมการฝกอบรมมีประสิทธิผลเพียงใด” 

การฝกอบรมน้ันเปนกิจกรรมปกติที่เกิดข้ึนในทุกโครงการ เปนกิจกรรมที่จัดข้ึน 
เพื่อพัฒนาบุคลากรในหนวยงาน โดยมุงหวังใหผูผานการอบรมไดมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแนวทางการทํางาน 
ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน เคิรกแพทริคเห็นวาการประเมินผลการอบรมจะทําใหไดความรูอยางนอย 3 ประการ 
ไดแก การฝกอบรมน้ันไดใหอะไรหรือเกิดประโยชนตอหนวยงานในลักษณะใดบาง ควรยุติโครงการช่ัวคราวกอน 
หรือควรดําเนินการตอไปเรื่อย ๆ และควรปรับปรุงหรือพัฒนาโปรแกรมการฝกอบรมในสวนใดบางอยางไร 
โดยเคิรกแพทริค ไดเสนอแนวทางการประเมินประสิทธิผลของการอบรม 4 ลักษณะ คือ 

3.1) การประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง (Reaction Evaluation) เปนการตรวจสอบ
ความรูสึกหรือความพึงพอใจของผูเขารับการอบรม 

3.2) การประเมินการเรียนรู (Learning Evaluation) เปนการตรวจสอบผลการเรียน
โดยตรวจสอบใหครอบคลุม ทั้งดานความรู (Knowledge) ทักษะ (Skills) และเจตคติ (Attitude)  

3.3) การประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปหลังการฝกอบรม (Behavior Evaluation)
เปนการตรวจสอบวาผูผานการฝกอบรมไดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปตามความคาดหวังของโครงการหรือไม 

3.4) การประเมินผลลัพธที่เกิดตอองคกร (Results Evaluation) เปนการตรวจสอบ
วาผลการอบรมไดเกิดผลดีตอองคกร หรือเกิดผลกระทบตอองคกรในลักษณะใดบาง คุณภาพขององคกรดีข้ึน
หรือมีคุณภาพข้ึนหรือไม (สมคิด พรมจุย, 2550) 

4) การวัดทัศนคติ 
Rensis Likert (ค.ศ.1932 อางถึงใน สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2551) 

ไดสรางเครื่องมือที ่นิยมใชกันทั่วไปในงานวิจัย ซึ่งเรียกวา เครื่องวัดแบบลิเคอรทสเกล (Likert Scale) 
ใชวัดตัวแปรทางสังคมศาสตร หรือตัวช้ีวัดที่สังเกตหรือสอบถามถึงความแตกตางไดไมงายนัก เชน ทัศนคติ 
ความรู ความเขาใจ คานิยม ความพึงพอใจ เปนตน วิธีการไดมาซึ่งเครื่องมือวัดของ Likert ผูวิจัยจะตอง
เขียนขอความหรือขอถามเกี่ยวกับตัวช้ีวัดที่ตองการวัดมาจํานวนหน่ึง โดยเขียนใหมีจํานวนขอถามมากกวา
ที ่ต องการใชจริง ๆ ประมาณครึ ่งหนึ่ง ขอถามที ่เขียนใหม ีทั ้งที ่มองในดานดี และที่มองในดานไมดี  
แตไมควรมีขอถามที่มีความหมายกลาง ๆ  กําหนดระดับของการแสดงความคิดเห็นในขอถามแตละขอวา
เห็นดวยหรือไม เชน แบงออกเปน 5 ระดับ คือ 

5  คะแนน สําหรับเห็นดวยอยางย่ิง 
4  คะแนน สําหรับเห็นดวย 
3  คะแนน สําหรับไมแนใจ 
2  คะแนน สําหรับไมเห็นดวย 
1  คะแนน สําหรับไมเห็นดวยอยางย่ิง 

 

หรือจะกําหนดเปน 4 3 2 1 และ 0 ก็ไดเชนกัน แตควรระวังวาขอถามที่มองในดานดี 
คะแนนที่ตอบวาเห็นดวยอยางย่ิง ควรเรียงลําดับคะแนนมากไปนอย แตถาขอความน้ัน เปนการมองในดานไมดี 
คะแนนที่กําหนดใหจะตองมีทิศทางกลับกัน การกําหนดเกณฑคะแนนเปนชวง ๆ มีวิธีคํานวณ ดังน้ี 
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 - คัดเลือกผูเขารวมโครงการ 

 - ถายทอดความรู 
 - จัดหาวัสดุอุปกรณ 
 - ติดตามใหคําแนะนํา 

 - จัดทําฐานขอมูล 
    - ชางเกษตรทองถิ่น 

    - ผูประกอบธุรกิจการใหบริการฯ 
    - เกษตรกรที่ขยายผล 

    - วัสดุอุปกรณที่ไดรับ 

    - การรับรูฐานขอมูล 
 

ชวงคะแนน 
คะแนนมาก – คะแนนนอย 

จํานวนระดับ 
 

โดยที่    คะแนนมาก คือ คะแนนที่กําหนดมากที่สุดเทากับ 5 คะแนน 
คะแนนนอย คือ คะแนนที่กําหนดนอยที่สุดเทากับ 1 คะแนน 
จํานวนระดับ คือ จํานวนระดับการวัดเทากับ 5 ระดับคือไมเห็นดวยอยางย่ิง/ไมเห็นดวย/

ไมแนใจ/เห็นดวย/เห็นดวยอยางย่ิง (หรือจะกําหนดเปน นอย/คอนขางนอย/ปานกลาง/คอนขางมาก/มาก) 
ในการกําหนดระดับคะแนน สามารถกําหนดไดหลายระดับ เชน 3 ระดับ 4 ระดับ ข้ึนอยูกับ

ผูประเมินจะกําหนด โดยวิธีการคํานวณคาคะแนนก็จะปฏิบัติเหมือนกับตัวอยางขางตน 
 
2.5 วิธีการประเมินผล 

2.5.1 รูปแบบและประเภทของการประเมินผล 
1) รูปแบบการประเมินผล 

จากแนวคิดและทฤษฎีดังกลาวมาแลว ไดนํามาสรางกรอบแนวคิดในการประเมินผล 
ในครั้งน้ี และใชแบบจําลอง IPOO เปนเครื่องมือในการประเมินผลดานปจจัยนําเขา (Inputs) กระบวนการ 
(Process) ผลผลิต (Outputs) และผลลัพธ (Outcomes) โดยการประเมินผลจะใชเกณฑเปรียบเทียบผล 
กับเปาหมาย และเปรียบเทียบผลระหวางกอนกับหลังมีโครงการ (ภาพที่ 2.2) 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 2.2  กรอบแนวคิดการประเมินผลโครงการ 

เกษตรกร/ผูประกอบการ 

    - งบประมาณ  
    - หนวยงานบูรณาการ 
    - ผูเขารวมโครงการ 

    - องคความรู 

Inputs 

Process 

 - มีการนําความรูไปใชประโยชน 
 - รายจายคาบํารุง/ซอมแซม 
 - เคร่ืองจักรการเกษตรลดลง 
 - การบริหารจัดการ/ผลประกอบการดีขึ้น 

Outcomes 

ผลการประเมิน 
ในภาพรวม 

ขอเสนอแนะ 
แนวทางการปรับปรุง 

ในระยะตอไป 

 Outputs 
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2) ประเภทการประเมินผล 
เปนการประเมินผลระหวางการดําเนินโครงการ (Ongoing Evaluation) คือ 

ปงบประมาณ 2558 เน่ืองจากโครงการยังไมสิ้นสุด เพื่อนําผลการประเมินที่ไดไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุง
การดําเนินงานโครงการในระยะตอไป 

 

2.5.2 ประเด็นและตัวชี้วัด 
จากกรอบแนวคิดของการประเมินผล สามารถนํามากําหนดประเด็นและตัวช้ีวัดผลของ

โครงการ ดังน้ี 
 

ประเด็น ตัวช้ีวัด 

1.  ปจจัยนําเขา (Inputs)  
1.1 งบประมาณ - จํานวนงบประมาณที่ใชในกิจกรรมตาง ๆ เปรียบเทียบกับที่ไดรับจัดสรร 
 - ความทันเวลาของงบประมาณที่ไดรับ 
1.2 หนวยงานบูรณาการ - จํานวนหนวยงานที่รวมบูรณาการโครงการ  
1.3 ผูเขารวมโครงการ - จํานวนเกษตรกรที่ไดรับการคัดเลือกเขารวมโครงการ  
 - จํานวนองคกรเกษตรกร/ผูประกอบการที่ไดรับการคัดเลือกเขารวมโครงการ 
1.4 องคความรู - จํานวนหลักสูตรที่ใชในการอบรมความรู  

2.  กระบวนการ (Process)  
2.1 คัดเลือกผูเขารวมโครงการ - รอยละของเกษตรกร องคกรเกษตรกร/ผูประกอบการที่เขารวมโครงการ     

มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑที่กําหนด 
2.2 ถายทอดความรูเครื่องจักรกล -  จํานวนหลักสูตรที่จัดอบรมความรู ตามแผนปฏิบัติงาน 

การเกษตร - ระดับความคิดเห็นของเกษตรกร องคกรเกษตรกร/ ผูประกอบการ 
ที่มีตอการอบรมความรู (ชวงเวลาการจัดอบรม สถานที่ หลักสูตร เน้ือหา 
วิทยากร และระยะเวลาที่ใชในการอบรม) 

2.3 จัดหาวัสดุอุปกรณ เพื่อสนับสนุน 
ใหเกษตรกร 

- จํ านวนวัสดุ อุปกรณที่ จัดหา เพื่ อสนับสนุนให เกษตรกร ในกิจกรรม 
สรางชางเกษตรทองถิ่น 

2.4 ติดตามและประเมินผล - จํานวนครั้งการติดตาม ใหคําแนะนํา ปรึกษา และประเมินผล 
  การดําเนินงานโครงการ  

2.5 จัดทําฐานขอมูล  - จํานวนฐานขอมูลของผูใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตร 
 - จํานวนชองทางการเผยแพรฐานขอมูล 

3.ผลผลิต (Outputs)  
3.1 ถายทอดความรู  

1) สรางชางเกษตรทองถิ่น - จํานวนเกษตรกรที่ผานการอบรมความรูเปนชางเกษตรทองถิ่น 
 - จํานวนเกษตรกรทีไ่ดรับการติดตาม ใหคําแนะนําฯ ภายหลังการอบรมความรู 

เปรียบเทียบกับจํานวนผูไดรับการอบรม 
 - รอยละของเกษตรกรที่มีความรูเพิ่มขึ้น เปรียบเทียบกับผูที่ผานการอบรม 
2) พัฒนาศักยภาพธุรกิจการให - จํานวนองคกรเกษตรกร/ผูประกอบการ ที่ผานการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ 

บริการเครื่องจักรกลการเกษตรชุมชน - จํานวนองคกรเกษตรกร/ผูประกอบการทีไ่ดรับการติดตามใหคําแนะนําฯ 
  ภายหลังการอบรมความรู เปรียบเทียบกับจํานวนผูไดรับการอบรม 

 - รอยละขององคกรเกษตรกร/ผูประกอบการที่มีความรูเพิ่มขึ้น เปรียบเทียบ
กับผูที่ผานการอบรม 
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ประเด็น ตัวช้ีวัด 
3.2 นําความรูไปถายทอดตอใหกับ 

เกษตรกรใกลเคียง 
- รอยละของชางเกษตรทองถิ่นที่ถายทอดความรูตอใหเกษตรกรใกลเคียง 
- จํานวนเกษตรกรเฉล่ียที่ไดรับการถายทอดความรูตอจากชางเกษตร 

   ทองถิ่น (1:10 ราย) 
3.3 สนับสนุนวัสดุอุปกรณ - จํานวนของเกษตรกรในกิจกรรมสรางชางเกษตรทองถิ่นที่ไดรับการสนับสนุน

วัสดุอุปกรณ 
3.4 การรับรูฐานขอมูล - รอยละของเกษตรกร/เจาหนาที่ภาครัฐ ที่รับทราบเก่ียวกับการเผยแพร

ฐานขอมูลเปรียบเทียบกับเกษตรกรที่เขารวมโครงการ 

 
 

- รอยละของเกษตรกร/เจาหนาที่ภาครัฐ ที่สามารถเขาถึงการใชฐานขอมูล
เปรียบเทียบกับเกษตรกรที่เขารวมโครงการ 

4. ผลลัพธ (Outcomes) 
4.1 การนําความรูไปปฏิบัต ิ - รอยละของเกษตรกร องคกรเกษตรกร/ผูประกอบการ ที่ผานการอบรม 

นําความรูที่ไดรับไปปฏิบัติ เปรียบเทียบกับจํานวนผูไดรับการอบรม 
4.2 การลดรายจายของชางเกษตร 

ทองถิ่นที่ซอมบํารุงรักษาเครื่องจักรกล
การเกษตรในชุมชน 

 

1) ชางเกษตรทองถิ่น ระดับ 1  - ร อยละของเกษตรกรที ่นําความรู ไปปฏิบ ัต ิและสามารถลดรายจาย  
การบํารุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร 

 - รายจายในการบํารุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรลดลง 
  (เฉล่ีย 2,000 บาทตอเครื่องตอป) 

2) ชางเกษตรทองถิ่น ระดับ 2 
และระดับ 3 

- ร อยละของเกษตรกรที ่นําความรู ไปปฏิบ ัต ิและสามารถลดรายจาย          
การซอมบํารุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร 

 - รายจายในการซอมบํารุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรลดลง 
   (เฉล่ีย 5,500 บาทตอรายตอป) 

 - รอยละของเกษตรกรที่ลดตนทุนการผลิตได 
 -  รอยละของเกษตรกรที่สามารถเปนชางเกษตรทองถิ่นใหเกษตรกรบริเวณ 

ใกลเคียง 

4.3 การลดรายจ ายของช างเกษตร
ทองถิ่นที่ซอมบํารุ งรักษาเครื่องจักรกล
การเกษตรนอกชุมชน 

 

  - ชางเกษตรทองถิ่น ระดับ 1 - 3 
 

- รอยละของเกษตรกรที่สามารถลดรายจายจากการไมนําเครื่องจักรกล
การเกษตรไปซอมนอกชุมชน (คาขนสง คาเสียเวลา เปนตน) 

 -  รายจายเฉล่ียที่ลดลงจากการไมนําเครื่องจักรฯ ไปซอมนอกชุมชน 
4.4 การพัฒนาศักยภาพธุรกิจการ

ใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตร 
- รอยละขององคกรเกษตรกร/ผูประกอบการ ที่มีการบริหารจัดการดีขึ้น  

(เทคนิคการใช ดูแลรักษา และการใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตร)  
 - รอยละขององคกรเกษตรกร/ผูประกอบการ ที่ มีผลประกอบการดีขึ้น 

(ผูใชบริการ และผลตอบแทนเพิ่มขึ้น) 
 - รอยละขององคกรเกษตรกร/ผูประกอบการที่มีตนทุนประกอบการลดลง 

4.5 ความพึงพอใจของเกษตรกร -  ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการที่มีตอโครงการ 
 

หมายเหตุ: ตัวชี้วัดปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลผลิต เปรียบเทียบผลกับเปาหมาย 
  ตัวชี้วัดผลลัพธ เปรียบเทียบผลระหวางกอนและหลังมีโครงการ และเปาหมายของโครงการ 
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2.5.3 การรวบรวมขอมูล ขอมูลที่ใชในการประเมินผล ประกอบดวยขอมูลจาก 2 แหลง คือ 
1) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดจากการสัมภาษณกลุมเปาหมายที่ตกเปนตัวอยาง

โดยใชแบบสัมภาษณเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก เกษตรกร องคกรเกษตรกร/ผูประกอบการ 
ที่เขารวมโครงการ เจาหนาที่สํานักงานเกษตรจังหวัด และทีมวิทยากรที่อบรมความรูจากกองสงเสริมโครงการ
พระราชดําริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร และศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานวิศวกรรมเกษตร
จังหวัดชัยนาท และจังหวัดรอยเอ็ด กรมสงเสริมการเกษตร มีการกําหนดขนาดตัวอยาง โดยใชเกณฑรอยละ
ของประชากร ดังน้ี (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2556) 

ใชตัวอยาง รอยละ 15 – 30 ถาจํานวนประชากรมี หลักรอย 
ใชตัวอยาง รอยละ 10 – 15 ถาจํานวนประชากรมี หลักพัน 
ใชตัวอยาง รอยละ   5 – 10 ถาจํานวนประชากรมี หลักหมืน่ 
ดังน้ัน การประเมินผลครั้งน้ี จึงไดกําหนดขนาดตัวอยางของจังหวัด และขนาดตัวอยาง

ของเกษตรกร องคกรเกษตร/ผูประกอบการ ดังน้ี 
1.1) กําหนดจังหวัดตัวอยาง เน่ืองจากโครงการมีประชากรจังหวัด จํานวน 47 จังหวัด 

จึงใชเกณฑรอยละ 25 ของจังหวัดที่ดําเนินโครงการในปงบประมาณ 2558 ไดจังหวัดตัวอยาง 12 จังหวัด และ
พิจารณาเลือกจังหวัดที่มีการอบรมครบจํานวนหลักสูตรทุกหลักสูตร ไดแก จังหวัดลําพูน กําแพงเพชร 
นครสวรรค นครราชสีมา กาฬสินธุ ชัยภูมิ เลย อุดรธานี รอยเอ็ด ชัยนาท สุพรรณบุรี และลพบุรี 

1.2) เกษตรกร องคกรเกษตรกร/ผูประกอบการ ของโครงการ ปงบประมาณ 2558
ผูเขารวมโครงการสวนใหญปลูกขาวเปนอาชีพหลัก 

1.2.1) เกษตรกรในกิจกรรมสรางชางเกษตรทองถ่ิน หลักสูตรชางเกษตรทองถ่ิน
ระดับ 1 - ระดับ 3 ในจังหวัดตัวอยาง จํานวนผูเขารวมโครงการทั้งหมด 1,137 ราย กําหนดขนาดตัวอยาง  
รอยละ 25 ไดเกษตรกรตัวอยางรวม 285 ราย จัดสรรจํานวนตัวอยางตามสัดสวนของประชากรแตละระดับ 
และสุมตัวอยางดวยวิธีการสุมตัวอยางอยางงายแบบไมทดแทน (Simple Random Sampling without 
Replacement) ไดขนาดตัวอยางแตละระดับ ดังน้ี 

 

หลักสูตร จํานวนผูเขารวมโครงการ (ราย) จํานวนตัวอยาง (ราย) 
1) ชางเกษตรทองถ่ิน ระดับ 1 1,056 264 
2) ชางเกษตรทองถ่ิน ระดับ 2 51 13 
3) ชางเกษตรทองถ่ิน ระดับ 3 30 8 

รวม 1,137 285 
 

1.2.2) องคกรเกษตรกร/ผูประกอบการ ในกิจกรรมพัฒนาศักยภาพธุรกิจ 
การใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตรชุมชน ไดแก หลักสูตรการเพาะกลา/ดํานาขาว หลักสูตรการเก็บเกี่ยวขาว
และหลักสูตรการสีขาว ในจังหวัดตัวอยาง ซึ่งมีจํานวนประชากร 98 ราย กําหนดขนาดตัวอยาง รอยละ 50 
ไดองคกรเกษตรกร/ผูประกอบการตัวอยาง รวม 49 ราย จัดสรรจํานวนตัวอยางตามสัดสวนของประชากร 
แตละหลักสูตร และทําการสุมตัวอยางดวยวิธีการสุมตัวอยางอยางงายแบบไมทดแทน (Simple Random 
Sampling without Replacement) ไดขนาดตัวอยางแตละหลักสูตร ดังน้ี 
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หลักสูตร จํานวนผูเขารวมโครงการ (ราย) จํานวนตัวอยาง (ราย) 
1) การเพาะกลา/ดํานาขาว 24 12 
2) การเก็บเกี่ยวขาว 56 28 
3) การสีขาว 18 9 

รวม 98 49 
 

1.3) เจาหนาที่สํานักงานเกษตรจังหวัด ของจังหวัดตัวอยาง กําหนดจังหวัดละ 1 ราย 
รวม 12 ราย 

1.4) ทีมวิทยากรที่อบรมความรูจากกองสงเสริมโครงการพระราชดําริ การจัดการพื้นที่
และวิศวกรรมเกษตร ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท และจงัหวัดรอยเอด็
กรมสงเสริมการเกษตร สัมภาษณทั้งหมด 20 ราย 

2) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ทําการรวบรวมจากเอกสารโครงการรายงานความกาวหนา 
ผลการดําเนินงานโครงการ ตลอดจนขอมูลจากเอกสารรายงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

3) การวิเคราะหขอมูล 
 3.1) การวิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) โดยใชวิธีการทางสถิติ ไดแก 
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เชน คาผลรวม คาเฉลี่ย และคารอยละ เปนตน โดยแจกแจงความถ่ี 
จัดกลุมประเภทขอมูล แลวนําเสนอในรูปตาราง แผนภูมิ เพื่อเปรียบเทียบกับเกณฑหรือเปาหมายของโครงการ 
หรือเปรียบเทียบผลที่เกิดข้ึนกอนและหลังโครงการ 
 3.2) การวิเคราะหเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) เปนการวิเคราะหขอมูลที่รวบรวม
ไดจากเจาหนาที่ เกษตรกร ผูประกอบการที่เขารวมโครงการและจากการสังเกตการณในพื้นที่ เพื่ออธิบาย 
สิ่งที่เกิดข้ึนและตัดสินคุณคาวาอยูในเกณฑใดทางคณิตศาสตร โดยแทนคาในสูตรจะไดชวงคะแนนเฉลี่ย 
(5 – 1/5) = 0.80 และกําหนดระดับความสําเร็จต้ังแตคะแนน 1 ถึง 5 ดังน้ี 

 

ระดับคะแนน คาคะแนน ผลการประเมินผล 

1 1.00 – 1.80 ไมเห็นดวยอยางย่ิง/นอย 
2 1.81 – 2.60 ไมเห็นดวย/คอนขางนอย 
3 2.61 – 3.40 ไมแนใจ/ปานกลาง 
4 3.41 – 4.20 เห็นดวย/คอนขางมาก 
5 4.21 – 5.00 เห็นดวยอยางย่ิง/มาก 

 
2.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการประเมินผล 

2.6.1 ผูบริหารและหนวยงานที่เกี่ยวของ สามารถใชผลการประเมินผลในการประกอบการพิจารณา 
การสงเสริม หรือปรับปรุง/แกไขแนวทางในการดําเนินงานโครงการในระยะตอไปใหบรรลุเปาหมาย 
และวัตถุประสงคของโครงการที่ต้ังไว 

2.6.2 เปนแนวทางในการกําหนดโครงการในลักษณะเดียวกันน้ีในระยะตอไป 



บทท่ี 3 
 

สภาพท่ัวไปของกลุมเปาหมายของโครงการ 
 
3.1 เกษตรกรท่ีเขารวมกิจกรรมสรางชางเกษตรทองถ่ิน 

3.1.1 เพศ 
เกษตรกรรอยละ 90.65 เปนเพศชาย และรอยละ 9.35 เปนเพศหญิง โดยเกษตรกรที่เขารวม

โครงการในหลักสูตรชางเกษตรทองถ่ิน ระดับ 1 เปนเพศชาย รอยละ 89.77 และเปนเพศหญิง รอยละ 10.23  
สวนหลักสูตร ระดับ 2 และ 3 เปนเพศชายทั้งหมด 

3.1.2 อาย ุ
เกษตรกรมีอายุเฉลี่ย 49.61 ป โดยเกษตรกรที่เขารวมโครงการในหลักสูตรกิจกรรมสรางชาง

เกษตรทองถ่ิน ระดับ 1 2 และ 3 มีอายุเฉลี่ย 49.74 53.00 และ 41.00 ป ตามลําดับ 
3.1.3 ระดับการศึกษา 

เกษตรกรรอยละ 51.56 จบการศึกษาระดับช้ันประถมศึกษา รองลงมารอยละ 35.29 
จบการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษา สวนที่เหลืออีกรอยละ 13.15 จบการศึกษาระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) อนุปริญญา ปริญญาตรี และไมไดเรียนหนังสือ (ตารางที่ 3.1) 
 

ตารางท่ี 3.1 เพศ อายุ และระดับการศึกษาของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 
 

รายการ 
ชางเกษตรทองถ่ิน 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 เฉลี่ย 
เพศ (รอยละ) 100.00 100.00 100.00 100.00 

- ชาย 89.77 100.00 100.00 90.65 
- หญิง 10.23 - - 9.35 

อายเุฉลี่ย (ป) 49.74 53.00 41.00 49.61 
ระดับการศึกษา (รอยละ) 100.00 100.00 100.00 100.00 

- ไมไดเรียน 1.52 - - 1.39 
- ประถมศึกษา 53.41 46.67 10.00 51.56 
- มัธยมศึกษา 34.85 39.99 40.00 35.29 
- ปวช./ปวส./อนุปรญิญา 5.68 6.67 20.00 6.23 
- ปริญญาตร ี 4.54 6.67 30.00 5.53 

ที่มา: จากการสํารวจ 
 

 3.1.4 อาชีพหลัก 
 เกษตรกรรอยละ 58.82 ที่เขารวมโครงการ ประกอบอาชีพทํานา รองลงมารอยละ 25.26 

ประกอบอาชีพทําไร ไดแก มันสําปะหลัง ออย ขาวโพด และสับปะรด ที่เหลือประกอบอาชีพรับจางทั้งใน        
และนอกภาคการเกษตร ทําสวนยางพารา สวนผลไม เลี้ยงสัตว คาขาย และอาชีพอื่น ๆ เชน รับราชการ      
และชางซอมทั่วไป (ตารางที่ 3.2) 
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ตารางท่ี 3.2 อาชีพหลักของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 
 

หนวย: รอยละ 
 

อาชีพหลัก 
ชางเกษตรทองถ่ิน 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 เฉลี่ย 
ทํานา 59.47 53.33 50.00 58.82 
ทําไร 24.24 33.33 40.00 25.26 
ทําสวน/ไมยืนตน 3.79 6.67 - 3.81 
รับจาง 6.06 - - 5.54 
คาขาย 2.27 - - 2.07 
เลี้ยงสัตว - - 10.00 0.35 
อื่น ๆ 4.17 6.67 - 4.15 

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 
ที่มา: จากการสํารวจ 
หมายเหตุ: อ่ืน ๆ ไดแก รับราชการ และชางซอมทั่วไป 

 

3.1.5 พ้ืนท่ีทําการเกษตร 
 เกษตรกรที่เขารวมโครงการมีพื้นที่ทําการเกษตรเฉลี่ย 41.22 ไรตอราย โดยเกษตรกร 

ที่ทําการเกษตรในพื้นที่ของตนเอง มีพื้นที่เฉลี่ย 28.91 ไรตอราย ทําในพื้นที่เชา เฉลี่ย 29.17 ไรตอราย  
และทําการเกษตรในพื้นที่ที่ไดทําฟรี เชน เปนที่ของคนในครอบครัว หรือเปนพื้นที่ ส.ป.ก. เฉลี่ย 16.31 
ไรตอราย (ตารางที่ 3.3) 

 

ตารางท่ี 3.3 พ้ืนท่ีทําการเกษตรของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 
หนวย: ไรตอราย 

 

พ้ืนท่ีทํา
การเกษตร 

ชางเกษตรทองถ่ิน 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 เฉลี่ย 

พ้ืนท่ีรวมเฉลี่ย 41.34 43.47 34.60 41.22 
ของตนเอง 29.42 30.62 12.80 28.91 
ที่เชา 30.35 3.90 35.80 29.17 
ไดทําฟร ี 16.00 12.73 30.00 16.31 

ที่มา: จากการสํารวจ 
 

 3.1.6 การถือครองเครื่องจักรกลการเกษตรของเกษตรกร 
กอนเขารวมโครงการ ในป 2557 เกษตรกรรอยละ 95.85 มีการถือครองเครื่องจกัรกลการเกษตร

อยูกอนแลว รอยละ 87.36 มีรถไถเดินตาม รองลงมารอยละ 76.17 เปนเครื่องพนยา/พนปุย รอยละ 70.76 
เปนเครื่องตัดหญา รอยละ 61.37 เปนเครื่องสูบนํ้า นอกน้ัน เปนรถแทรกเตอร/รถไถขนาดใหญ รถไถขนาดเล็ก 
เครื่องเกี่ยวนวดขาว รถดํานา และรถพวงอเนกประสงค (อีแตน) เปนตน สวนเกษตรกรอีกรอยละ 4.15 ไมมี
เครื่องจักรกลการเกษตรเปนของตนเอง (ตารางที่ 3.4) 
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ตารางท่ี 3.4 การถือครองเครื่องจักรกลการเกษตรของเกษตรกร กอนเขารวมโครงการ 
 

หนวย: รอยละ 
 

รายการ 
ชางเกษตรทองถ่ิน 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 เฉลี่ย 
การถือครองเครื่องจักรกลการเกษตร 100.00 100.00 100.00 100.00 

ไมม ี 4.55 - - 4.15 
มี 95.45 100.00 100.00 95.85 

ประเภทเครื่องจักรกลการเกษตร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
- รถไถเดินตาม 87.70 93.33 70.00 87.36 
- รถไถใหญ/แทรกเตอร 13.89 20.00 10.00 14.08 
- รถแทรกเตอรขนาดเล็ก 5.16 33.33 10.00 6.86 
- รถดํานา 0.40 - - 0.36 
- รถพวงอเนกประสงค (อีแตน) 0.40 - - 0.36 
- เครื่องพนยา/ปุย 76.19 80.00 70.00 76.17 
- เครื่องสูบนํ้า 61.11 66.67 60.00 61.37 
- เครื่องตัดหญา 71.03 73.33 60.00 70.76 
- เครื่องเกี่ยวนวดขาว 0.79 73.33 60.00 6.86 

ที่มา: จากการสํารวจ 
 

3.1.7 ความรูของเกษตรกรเก่ียวกับการบํารุงรักษาและซอมแซมเครื่องจักรกลการเกษตร 
กอนเขารวมโครงการมีเกษตรกรรอยละ 77.51 มีความรูในการบํารุงรักษาและซอมแซม

เครื่องจักรกลการเกษตรในเบื้องตน ในจํานวนน้ี รอยละ 84.82 เรียนรูดวยตนเอง รองลงมารอยละ 8.19 
เรียนรูจากสื่อตาง ๆ เชน หนังสือ อินเตอรเน็ต คูมือที่มากับเครื่อง เปนตน รอยละ 8.04 เรียนรูจากชางซอม   
ในชุมชน นอกน้ัน ไดเรียนรูจากเจาหนาที่รัฐและเอกชน ญาติพี่นอง เพื่อนบาน เปนตน และมีเกษตรกรรอยละ 
22.49 ไมมีความรูในการบํารุงรักษาและซอมแซมเครื่องจักรกลการเกษตร 

เมื่อพิจารณาเกษตรกรที่เขารวมในโครงการกิจกรรมสรางชางเกษตรทองถ่ินทั้ง 3 ระดับ 
พบวา รอยละ 97.77 มีความรูในการเปลี่ยนถายนํ้ามันเครื่อง รอยละ 35.71 สามารถเปลี่ยน/ลางไสกรองโซลา
ไดรอยละ 22.77 สามารถเปลี่ยนอะไหลและสวนประกอบตาง ๆ ของเครื่องยนตได นอกน้ัน มีความรู 
เรื่องการซอมแซมเครื่องจักรกลการเกษตรเบื้องตน การต้ังวาลว การทําความสะอาดเครื่อง ตรวจวิเคราะห 
ความผิดปกติของเครื่องจักรกลการเกษตร รื้อเครื่อง/ผาเครื่อง ตรวจเช็คระบบ/อุปกรณ และอัดนํ้ามันจาระบี 
(ตารางที่ 3.5) 
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ตารางท่ี 3.5 ความรูของเกษตรกรในการบํารุงรักษาและซอมแซมเครื่องจักรกลการเกษตร กอนเขารวม  
โครงการ 

 

หนวย: รอยละ 
 

รายการ 
ชางเกษตรทองถ่ิน 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 เฉลี่ย 
ความรูกอนเขารวมโครงการ 100.00 100.00 100.00 100.00 

  ไมม ี 22.73 20.00 20.00 22.49 
  มี 77.27 80.00 80.00 77.51 

ความรูท่ีมี (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
- เปลี่ยนถายนํ้ามันเครื่อง 98.04 100.00 87.50 97.77 
- เปลี่ยน/ลางไสกรองโซลา 32.35 91.67 37.50 35.71 
- เปลี่ยนอะไหลตาง ๆ 23.04 16.67 25.00 22.77 
- ซอมแซมเครื่องจักรฯ เบื้องตน 12.25 33.33 12.50 13.39 
- การต้ังวาลว 9.80 8.33 12.50 9.82 
- ทําความสะอาดเครื่อง 9.31 - - 8.48 
- ตรวจวิเคราะหความผิดปกติ 

ของเครื่องจักรกลการเกษตร 
4.90 25.00 12.50 6.25 

- รื้อเครื่อง/ผาเครื่อง 2.45 16.67 12.50 3.57 
- ตรวจเช็คระบบ/อุปกรณ 2.45 - 12.50 2.68 
- อัดนํ้ามันจาระบี 0.98 - - 0.89 

แหลงความรู (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)     
- เรียนรูดวยตนเอง 83.33 100.00 62.50 84.82 
- เจาหนาที่รัฐ/เอกชน 2.45 - - 2.23 
- ชางในชุมชน 8.82 - 25.00 8.04 
- เพื่อนบาน 2.94 - 12.50 2.68 
- ญาติพี่นอง 5.88 8.33 - 6.10 
- สื่อตาง ๆ 7.36 16.67 25.00 8.19 

ที่มา: จากการสํารวจ 
 

3.1.8 การรับทราบขอมูลโครงการของเกษตรกร 
สําหรับการรับทราบขอมูลเกี่ยวกับโครงการ เชน การประชาสัมพันธ การสมัครเขารวมโครงการ 

หลักเกณฑ และประโยชนจากการเขารวมโครงการ พบวา เกษตรกรรับทราบจากเจาหนาที่ ไดแก เกษตรอําเภอ
เกษตรตําบล เจาหนาที่ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานวิศวกรรมเกษตร ผูใหญบาน กํานัน เจาหนาที่
องคการบริหารสวนตําบล คิดเปนรอยละ 95.15 สวนที่เหลือทราบขาวจากสื่อประชาสัมพันธตาง ๆ เชน          
หอกระจายขาว หนังสือราชการ ญาติพี่นอง เพื่อนบาน และกลุมเกษตรกร/กลุมวิสาหกิจชุมชน (ตารางที่ 3.6)  
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ตารางท่ี 3.6 การรับทราบขอมูลโครงการของเกษตรกรท่ีเขารับการอบรมหลักสูตรชางเกษตรทองถ่ิน 
 

หนวย: รอยละ 
 

การรับทราบขอมูล 
ชางเกษตรทองถ่ิน 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 เฉลี่ย 
เจาหนาที่รัฐ 95.83 86.67 90.00 95.15 
กลุมเกษตรกร/กลุมวิสาหกิจชุมชน 1.13 - - 1.04 
เพื่อนบาน - 13.33 - 0.69 
ญาติพี่นอง 1.52 - - 1.39 
สื่อตาง ๆ 1.52 - 10.00 1.73 

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 
ที่มา: จากการสํารวจ 
หมายเหตุ: ตอบไดมากกวา 1 ขอ 

 

3.2 องคกรเกษตรกร/ผูประกอบการท่ีเขารวมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพธุรกิจการใหบริการเครื่องจักรกล 
     การเกษตรชุมชน 

3.2.1 อาชีพหลัก 
องคกรเกษตรกร/ผูประกอบการที่เขารับการอบรมในกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพธุรกิจ 

การใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตรชุมชน สวนใหญประกอบอาชีพทํานา คิดเปนรอยละ 75.52 รองลงมา 
รอยละ 12.24 ประกอบอาชีพรับจาง เชน รับจางทํานา รับจางเกี่ยวขาว และรับจางสีขาว นอกน้ัน ประกอบอาชีพ
อื่น ๆ ไดแก ทําสวนผสมผสาน รับราชการ คาขาย รับจางกอสราง และผูชวยนักวิจัย เปนตน (ตารางที่ 3.7) 

 

ตารางท่ี 3.7 อาชีพหลักขององคกรเกษตรกร/ผูประกอบการ จําแนกตามหลักสูตรการเขารับการอบรม 
 

หนวย: รอยละ 
 

อาชีพหลัก 

องคกรเกษตรกร/ผูประกอบการตามหลักสูตรพัฒนาศักยภาพ 
ธุรกิจการใหบริการฯ 

การเพาะกลา/ 
ดํานาขาว 

การเก็บเก่ียวขาว การสีขาว เฉลี่ย 

ทํานา 41.67 89.29 77.78 75.52 
ทําสวนผสมผสาน 8.33 - - 2.04 
รับจางทางการเกษตร 16.67 10.71 11.11 12.24 

- ทํานา 16.67 - - 4.08 
- เกี่ยวขาว - 10.71 - 6.12 
- สีขาว - - 11.11 2.04 

อื่น ๆ  33.33 - 11.11 10.20 
รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 

ที่มา: จากการสํารวจ 
หมายเหตุ: อ่ืน ๆ ไดแก ทําสวนผสมผสาน รับราชการ คาขาย รับจางกอสราง และผูชวยนักวิจัย  
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3.2.2 การถือครองเครื่องจักรกลการเกษตรขององคกรเกษตรกร/ผูประกอบการ 
กอนการเขารวมโครงการ พบวา องคกรเกษตรกร/ผูประกอบการรอยละ 73.47 ในกิจกรรม

พัฒนาศักยภาพธุรกิจการใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตรชุมชน มีการถือครองเครื่องจักรกลการเกษตร 
เปนของตนเองอยูกอนแลว ซึ่งสวนใหญเปนเครื่องยนตเล็กในการทําการเกษตร เชน รถไถเดินตาม 
รอยละ 65.31 เครื่องตัดหญา รอยละ 63.27 เครื่องพนยา/พนปุย 57.14 และเครื่องสูบนํ้า รอยละ 53.06 

ทั้งน้ี เมื่อพิจารณาชนิดเครื่องจักรกลการเกษตรที่องคกรเกษตรกร/ผูประกอบการถือครอง 
พบวา เปนเครื่องเพาะกลา/ดํานาขาว รอยละ 6.12 เปนเครื่องเกี่ยวนวดขาว รอยละ 51.02 และเครื่องสีขาว 
รอยละ 16.33 และเมื่อพิจารณาสัดสวนการถือครองเครื่องจักรกลการเกษตรที่มีทั้ง 3 ธุรกิจ ที่ตรงตาม
หลักสูตรที่เขาอบรม พบวา องคกรเกษตรกร/ผูประกอบการ ในหลักสูตรเก็บเกี่ยวขาวมีการถือครอง
เครื่องจักรกลการเกษตร คือ เครื่องเกี่ยวนวดขาว และใหบริการตรงตามหลักสูตรที่เขาอบรมมากที่สุด รอยละ 
89.29 รองลงมาเปนหลักสูตรการสีขาว รอยละ 77.78 มีเครื่องสีขาว และหลักสูตรเพาะกลา/ดํานาขาว มีเพียง
รอยละ 16.67 เทาน้ัน ที่มีเครื่องเครื่องเพาะกลา/ดํานาขาว (ตารางที่ 3.8) 
 

ตารางท่ี 3.8 การถือครองเครื่องจักรกลการเกษตรขององคกรเกษตรกร/ผูประกอบการ กอนเขารวมโครงการ 
 

หนวย: รอยละ 
 

รายการ 

องคกรเกษตรกร/ผูประกอบการตามหลักสูตรพัฒนา
ศักยภาพธุรกิจการใหบริการฯ 

การเพาะกลา/
ดํานาขาว 

การเก็บ
เก่ียวขาว 

การสีขาว เฉลี่ย 

การถือครองเครื่องจักรกลการเกษตร 100.00 100.00 100.00 100.00 
ไมม ี 50.00 3.57 11.11 26.53 
มี 50.00 96.43 88.89 73.47 

ประเภทเครื่องจักรกลการเกษตร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
- เครื่องเพาะกลา/ดํานาขาว 16.67 - 11.11 6.12 
- เครื่องเกี่ยวนวดขาว - 89.29 - 51.02 
- เครื่องสีขาว 8.33 - 77.78 16.33 
- รถไถเดินตาม 33.33 78.57 66.67 65.31 
- เครื่องพนยา/ปุย 25.00 64.29 77.78 57.14 
- เครื่องสูบนํ้า 25.00 67.86 44.44 53.06 
- เครื่องตัดหญา 25.00 78.57 66.67 63.27 
- รถไถใหญ/แทรกเตอร 16.67 32.14 44.44 30.61 
- รถแทรกเตอรขนาดเล็ก - 3.57 - 2.04 
- อื่น ๆ 8.33 10.71 - 8.16 

ที่มา: จากการสํารวจ 
หมายเหตุ: อ่ืน ๆ ไดแก รถเทลเลอร รถบรรทุกดิน รถฉีดยา และเครื่องวิดนํ้า  
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3.2.3 การประกอบธุรกิจการใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตร 
กอนเขารวมโครงการ องคกรเกษตรกร/ผูประกอบการรอยละ 75.51 มีการดําเนินธุรกิจ

ใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตรอยูกอนแลว มีเพียงรอยละ 24.49 ที่ไมเคยดําเนินธุรกิจการใหบริการดานน้ี
มากอน 

เมื่อพิจารณาเปนรายธุรกิจการใหบริการพบวา องคกรเกษตรกร/ผูประกอบการ ในหลักสูตร
การเก็บเกี่ยวขาว และการสีขาว รอยละ 100.00 มีการดําเนินธุรกิจอยูกอนแลว และเปนธุรกิจที่ตรงตาม
หลักสูตรที่เขาอบรม ขณะทีอ่งคกรเกษตรกร/ผูประกอบการ ที่เขาอบรมในหลักสูตรการเพาะกลา/ดํานาขาว 
รอยละ 75.00 มีการดําเนินธุรกิจอยูกอน ในจํานวนน้ี มีเพียงรอยละ 66.67 เทาน้ัน ที่ดําเนินธุรกิจเพาะกลา/
ดํานาขาว ตามที่เขาอบรม สวนที่เหลือรอยละ 33.33 ประกอบธุรกิจเพาะพันธุขาวขาย แตมีความสนใจ 
จึงสมัครเขาอบรมในหลักสูตรน้ี (ตารางที่ 3.9) 
 

ตารางท่ี 3.9 การประกอบธุรกิจการใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตรขององคกรเกษตรกร/ผูประกอบการ 
กอนเขารวมโครงการ 

 

หนวย: รอยละ 
 

รายการ 

องคกรเกษตรกร/ผูประกอบการตามหลักสูตรพัฒนาศักยภาพ 
ธุรกิจการใหบริการฯ 

การเพาะกลา/
ดํานาขาว 

การเก็บ 
เก่ียวขาว 

การสีขาว เฉลี่ย 

การประกอบธุรกิจ 100.00 100.00 100.00 100.00 
  ไมมีการดําเนินธุรกจิ 75.00 7.15 11.11 24.49 
  มีการดําเนินธุรกจิ 25.00 92.85 88.89 75.51 
ประเภทธุรกิจท่ีดําเนินการ 100.00 100.00 100.00 100.00 

- รับจางเพาะกลา/ดํานาขาว 66.67 - - 5.41 
- รับจางเก็บเกี่ยวขาว - 100.00 - 70.27 
- โรงสีขาวชุมชน - - 100.00 21.62 
- เพาะพันธุขาวขาย 33.33 - - 2.70 

ที่มา: จากการสํารวจ 
 

3.2.4 การรับทราบขอมูลโครงการขององคกรเกษตรกร/ผูประกอบการ 
องคกรเกษตรกร/ผูประกอบการที่เขารวมโครงการ รับทราบขาวสารขอมูลเกี่ยวกับโครงการ 

เชน การสมัครเขารวมโครงการ หลักเกณฑ และประโยชนจากการเขารวมโครงการ รอยละ 75.51           
ของผูเขารวมกิจกรรมทราบขอมูลจากเจาหนาที่ของรัฐ ไดแก เกษตรอําเภอ เกษตรตําบล เจาหนาทีศู่นยสงเสรมิ
เทคโนโลยีการเกษตรดานวิศวกรรมเกษตร เปนตน รองลงมารอยละ 18.37 ทราบขาวจากกลุมเกษตรกร (ชมรม
รถเกี่ยวขาว) ที่เหลือทราบจากญาติพี่นอง และจากสื่อประชาสัมพันธตาง ๆ เชน หนังสือราชการ (ตารางที่ 3.10) 
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ตารางท่ี 3.10 แหลงท่ีชวยใหรับทราบขอมูลโครงการขององคกรเกษตรกร/ผูประกอบการ 
 

หนวย: รอยละ 
 

รายการ 

องคกรเกษตรกร/ผูประกอบการตามหลักสูตรพัฒนาศักยภาพ 
ธุรกิจการใหบริการฯ 

การเพาะกลา/
ดํานาขาว 

การเก็บ 
เก่ียวขาว 

การสีขาว เฉลี่ย 

เจาหนาที่ 83.34 67.85 88.89 75.51 
กลุมเกษตรกร/กลุมวิสาหกิจชุมชน - 32.15 - 18.37 
ญาติพี่นอง 8.33 - 11.11 4.08 
สื่อตาง ๆ 8.33 - - 2.04 

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 
ที่มา: จากการสํารวจ 



บทท่ี 4 
 

ผลการประเมินผล 
 
 การประเมินผลโครงการสงเสริมการใชเครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตรครั้งน้ี เปนการ
ประเมินผลระหวางโครงการ (Ongoing Evaluation) จําแนกผลการประเมินตามปจจัยนําเขา (Inputs) 
กระบวนการ (Process) ผลผลิต (Outputs) และผลลัพธ (Outcomes) โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 
4.1 ปจจัยนําเขา (Inputs) 
 4.1.1 งบประมาณ 

 1) จํานวนงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร ในปงบประมาณ 2558 กรมสงเสริมการเกษตรไดรับ
จัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น จํานวน 6,670,300 บาท สําหรับดําเนินงานโครงการในภาพรวมทั้ง 47 จังหวัด
ประกอบดวยกิจกรรมสรางชางเกษตรทองถ่ิน กิจกรรมพัฒนาศักยภาพธุรกิจการใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตร
ชุมชน กิจกรรมจัดทําฐานขอมูลผูใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตร และคาบริหารจัดการโครงการ ในสวน 
การติดตามประเมินผลการดําเนินงาน ดังน้ี 
 1.1) งบประมาณสําหรับกิจกรรมสรางชางเกษตรทองถ่ิน จํานวน 4,819,100 บาท 
ซึ่งดําเนินการโดยศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท (ศทว.ชัยนาท)  และ
ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานวิศวกรรมเกษตร จังหวัดรอยเอ็ด (ศทว.รอยเอ็ด) เพื่อเปนคาใชจาย 
ในการจัดอบรม และจัดซื้ออุปกรณตาง ๆ สนับสนุนใหเกษตรกรที่เขารวมโครงการ 
 1.2) งบประมาณสําหรับกิจกรรมพัฒนาศักยภาพธุรกิจการใหบริการเครื่องจักรกล
การเกษตรชุมชน ซึ่งดําเนินการโดยกองสงเสริมโครงการพระราชดําริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร  
กรมสงเสริมการเกษตร เพื่อเปนคาใชจายในการจัดอบรมองคกรเกษตรกร/ผูประกอบการที่ใหบริการธุรกิจ 
การเพาะกลา/ดํานาขาว การเก็บเกี่ยวขาว และการสีขาว จํานวน 356,400 บาท 
 1.3) งบประมาณสําหรับกิจกรรมจัดทําฐานขอมูลผูใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตร 
เพื่อพัฒนาเปนฐานขอมูลในการวางแผนสงเสริมและพัฒนาการใชเครื่องจักรกลการเกษตร ตลอดจนพัฒนา 
เปนระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ดําเนินการโดยกองสงเสริมโครงการพระราชดําริ การจัดการพื้นที่และ
วิศวกรรมเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร รวมกับสํานักงานเกษตรจังหวัดและสํานักงานเกษตรอําเภอ แบงเปน
งบประมาณที่ใชจัดทําฐานขอมูล จํานวน 1 ระบบ และสํารวจขอมูลในพื้นที่ จํานวน 1,400,000 บาท 
 1.4) งบประมาณสําหรับกิจกรรมการติดตามประเมินผลดําเนินการ โดยกองสงเสริม
โครงการพระราชดําริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร จํานวน 94,800 บาท 
(ตารางที่ 4.1) 
 2) ผลการเบิกจายงบประมาณ ในภาพรวมปงบประมาณ 2558 มีผลการเบิกจายงบประมาณ
รวมทั้งสิ้นจํานวน 6,669,172 บาท คิดเปนรอยละ 99.98 ของเงินที่ไดรับจัดสรร จําแนกเปน กิจกรรมสรางชาง
เกษตรทองถ่ิน จํานวน 4,819,100 บาท กิจกรรมพัฒนาศักยภาพธุรกิจการใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตร
ชุมชน จํานวน 356,400 บาท และกิจกรรมการติดตามประเมินผลของกรมสงเสริมการเกษตร (ตรวจติดตาม 
และใหคําแนะนําหลังการดําเนินกิจกรรมสรางชางเกษตรทองถ่ิน และกิจกรรมพัฒนาศักยภาพธุรกิจการใหบริการ
เครื่องจักรกลการเกษตรชุมชน) จํานวน 94,800 บาท ซึ่งทั้ง 3 กิจกรรม มีผลการเบิกจายตามวงเงินที่ไดรับ 
จัดสรรทั้งหมด สวนกิจกรรมจัดทําฐานขอมูลผูใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตร เบิกจายจํานวน 1,398,872 บาท 
คิดเปนรอยละ 99.92 เน่ืองจากดําเนินการสํารวจขอมูลไดครบถวนตามเปาหมายแลว (ตารางที่ 4.1) 
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ตารางท่ี 4.1 งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร และผลการเบิกจายงบประมาณโครงการ ป 2558 
 

หนวย: บาท 
 

กิจกรรม 
งบประมาณท่ีไดรบั

จัดสรร 
ผลการเบิกจาย รอยละ 

สรางชางเกษตรทองถ่ิน 4,819,100 4,819,100 100.00 
- ชางเกษตรทองถ่ิน ระดับ 1 3,900,000 3,900,000 100.00 
- ชางเกษตรทองถ่ิน ระดับ 2 656,500 656,500 100.00 
- ชางเกษตรทองถ่ิน ระดับ 3 262,600 262,600 100.00 

พัฒนาศักยภาพธุรกิจการใหบริการ
เครื่องจักรกลการเกษตรชุมชน 

 
356,400 

 
356,400 

 
100.00 

- การเพาะกลา/ดํานาขาว 89,100 89,100 100.00 
- การเก็บเกี่ยวขาว 178,200 178,200 100.00 
- การสีขาว 89,100 89,100 100.00 

จัดทําฐานขอมูลผูใหบริการเครื่องจักรกล
การเกษตร 

1,400,000 1,398,872 99.92 

การติดตามประเมินผล 94,800 94,800 100.00 
รวม 6,670,300 6,669,172 99.98 

ที่มา: กรมสงเสริมการเกษตร, 2558 
 

 3) ความทันเวลาของงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร ในการดําเนินงานใหบรรลุตามเปาหมาย
ของโครงการ ปจจัยที่นับวามีความสําคัญอยางหน่ึง คือ ระยะเวลาการจัดสรรงบประมาณลงในพื้นที่ดําเนินการ  
ถาจัดสรรไดทันตามเวลาที่กําหนดในแผนปฏิบัติงานของโครงการ หนวยงานในพื้นที่ก็จะสามารถปฏิบัติงานได
ตามแผนที่วางไว ถาการจัดสรรงบประมาณลาชา จะสงผลกระทบตอการดําเนินงานในกิจกรรมตาง ๆ  
ตามแผนปฏิบัติงาน เชน การจัดซื้อจัดจางวัสดุอุปกรณที่สนับสนุน  ชวงเวลาการจัดอบรมที่ตองเลื่อนออกไป 
ซึ่งไปกระทบตอวิถีชีวิตในชวงการทําการเพาะปลูกของเกษตรกร เกิดปญหาเกษตรกรเขาอบรมไมครบตาม
หลักสูตร การสงตัวแทนมาเขาอบรม เปนตน 

จากการสัมภาษณเจาหนาทีถึ่งชวงเวลาทีไ่ดรับจัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินกิจกรรรมตาง ๆ
ของโครงการในป 2558 พบวา รอยละ 100.00 เห็นวาชวงเวลาที่ไดรับจัดสรรงบประมาณทั้งกิจกรรม 
สรางชางเกษตรทองถ่ิน และกิจกรรมพัฒนาศักยภาพธุรกจิการใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตรชุมชน ในชวง
เดือนตุลาคม 2558 กิจกรรมจัดทําฐานขอมูลผูใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตรในชวงเดือนกุมภาพันธ 2559 
ทันกับชวงเวลาตามแผนปฏิบัติงานของหนวยงานในทุกกิจกรรม (ตารางที่ 4.2) 
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ตารางท่ี 4.2 ความทันเวลาของงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร ป 2558 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ความทันเวลา ไดรับการจัดสรร
งบประมาณ 

การดําเนินงาน 

สรางชางเกษตรทองถ่ิน    
- ชางเกษตรทองถ่ิน ระดับ 1 ต.ค. 57 พ.ย. 57 – มี.ค. 58 ทันเวลา 
- ชางเกษตรทองถ่ิน ระดับ 2 ต.ค. 57 เม.ย. 58 – พ.ค. 58 ทันเวลา 
- ชางเกษตรทองถ่ิน ระดับ 3 ต.ค. 57 เม.ย. 58 – พ.ค. 58 ทันเวลา 

พัฒนาศักยภาพธุรกิจการใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตรชุมชน 
- การเพาะกลา/ดํานาขาว ต.ค. 57 พ.ค. 58 ทันเวลา 
- การเก็บเกี่ยวขาว ต.ค. 57 พ.ค. 58 ทันเวลา 
- การสีขาว ต.ค. 57 เม.ย. 58 ทันเวลา 

จัดทําฐานขอมูลผูใหบริการ
เครื่องจักรกลการเกษตร 

ก.พ. 58 มี.ค. – เม.ย. 58 ทันเวลา 

การติดตามประเมินผล ต.ค. 57 ธ.ค. 57 – ก.พ. 58 ทันเวลา 
ที่มา: กรมสงเสริมการเกษตร, 2558 

 

 4.1.2 หนวยงานบูรณาการ 
 ในการดําเนินงานโครงการ ป 2558 ไดมีการบูรณาการการดําเนินงานรวมกันหลายภาคสวน 

ทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ต้ังแตกระบวนการวางแผนการคัดเลือกพื้นที่
โครงการ เกษตรกรที่จะเขารวมโครงการ การกําหนดหลักเกณฑ และการสนับสนุนองคความรูตามหลักสูตร    
ที่กําหนด ประกอบดวย 

 1) หนวยงานของกรมสงเสริมการเกษตร ไดแก กองสงเสริมโครงการพระราชดําริ การจัดการ
พื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท (ศทว.
ชัยนาท) และศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานวิศวกรรมเกษตร จังหวัดรอยเอ็ด (ศทว.รอยเอ็ด) ทําหนาที่
ในการถายทอดความรูในการบํารุงรักษาและซอมแซมเครื่องจักรกลการเกษตร โดย ศทว.ชัยนาท รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือ สวน ศทว.รอยเอ็ด รับผิดชอบในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากน้ี  
ยังรวมจัดทําและสํารวจฐานขอมูลผูใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตรอีกดวย 

 2) องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดแก องคการบริหารสวนตําบล กํานัน ผูใหญบาน ผูชวย
ผูใหญบาน รวมทําหนาที่ในการคัดเลือกพื้นที่ที่มีเครื่องจักรกลการเกษตรหนาแนน และเกษตรกรที่จะเขารวม
โครงการ เพื่อใหตรงตามหลักเกณฑของโครงการ 

 3) ภาคเอกชน ไดแก บริษัท เวิลด แทรกเตอร (1996) จํากัด และบริษัทการปโตรเลียมแหง
ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) รวมใหความรูในการบํารุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร และนําเครื่องจักรกล
การเกษตรมาใหผูเขารวมโครงการไดฝกอบรม เชน เครื่องเพาะกลา/ดํานาขาว เครื่องคัดคุณภาพขาว เครื่องวัด
ความช้ืนขาว และสวนประกอบของเครื่องเกี่ยวนวดขาว เปนตน 
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4.1.3 ผูเขารวมโครงการ 
 1) จํานวนเกษตรกรท่ีไดรับการคัดเลือกเขารวมโครงการ 

 1.1) กิจกรรมสรางชางเกษตรทองถ่ิน ดําเนินการรวมกันระหวางสํานักงานเกษตร
จังหวัด และองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดที่มีจํานวนเครื่องยนตเกษตรหนาแนน คัดเลือกบุคคลเปาหมาย 
จากเกษตรกรผูใชเครื่องจักรกลการเกษตรและชางเกษตรในพื้นที ่เพื่อเขารับการอบรมในกิจกรรมสรางชางเกษตร
ทองถ่ิน จํานวน 3 หลักสูตร เปาหมายในภาพรวมของการดําเนินงานป 2558 จํานวน 3,175 ราย มีจํานวน
ผูเขารวมโครงการไดทั้งสิ้น จํานวน 3,305 ราย คิดเปนรอยละ 104.09 ของเปาหมาย เน่ืองจากมีเกษตรกร 
ใหความสนใจและเห็นวาสามารถนําไปใชกับเครื่องจักรกลการเกษตรของตนได ซึ่งจะชวยลดรายจายในสวน
การซอมบํารุงรักษา รวมทั้งยังสามารถนํามาประกอบเปนอาชีพไดจําแนกผูเขารวมโครงการแตละหลักสูตร 
ไดดังน้ี 

(1) หลักสูตรชางเกษตรทองถ่ิน ระดับ 1 คัดเลือกผูเขารวมโครงการในหลักสูตรน้ี 
ไดกําหนดคุณสมบัติไวคือ เปนผูใชเครื่องยนตเกษตร เปนผูมีทักษะทางดานชาง และมีความพรอมในการฝกอบรม 
จํานวน 3,000 ราย ดําเนินการคัดเลือกกลุมเปาหมายไดจํานวน 3,116 ราย คิดเปนรอยละ 103.87 ของ
เปาหมาย 

 (2) หลักสูตรชางเกษตรทองถ่ิน ระดับ 2 เปนการคัดเลือกผูเขารวมโครงการจาก
เกษตรกรที่ผานการอบรมชางเกษตรทองถ่ิน ระดับ 1 ที่มีทักษะทางดานชาง และมีความพรอมที่จะใหบริการ 
รุนละ 1 ราย จํานวน 125 ราย ดําเนินการคัดเลือกกลุมเปาหมายได 127 รายคิดเปนรอยละ 101.60 ของ
เปาหมาย 

 (3) หลักสูตรชางเกษตรทองถ่ิน ระดับ 3 เปนการคัดเลือกเกษตรกรที่ผานการอบรม
ชางเกษตรทองถ่ิน ระดับ 2 และมีความพรอมในทุก ๆ ดานที่จะรับและถายทอดเทคโนโลยีดานเครื่องจักรกล
การเกษตร จํานวน 50 ราย ดําเนินการคัดเลือกกลุมเปาหมายได จํานวน 62 รายคิดเปนรอยละ 124.00 ของ
เปาหมาย (ตารางที่ 4.3) 
 

ตารางท่ี 4.3 จํานวนเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ ในกิจกรรมสรางชางเกษตรทองถ่ิน 
 

หลักสูตรชางเกษตรทองถ่ิน 
จํานวนเกษตรกร (ราย) 

รอยละ 
เปาหมาย เขารวมโครงการ 

ระดับ 1 3,000 3,116 103.87 
ระดับ 2 125 127 101.60 
ระดับ 3 50 62 124.00 

รวม 3,175 3,305 104.09 
ที่มา: กรมสงเสริมการเกษตร, 2558 

 

1.2) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตร 
เปนการดําเนินงานรวมกันระหวางสํานักงานเกษตรจังหวัด คัดเลือกองคกร

เกษตรกร/ผูประกอบการตามเงื่อนไขเขารับการบมเพาะความรูและทักษะ สวนภาคเอกชนทําหนาที่รวม
ถายทอดความรูและทักษะ ใหกับองคกรเกษตรกรและผูประกอบการทั่วไปตามกลุมเปาหมาย ประกอบดวย
การถายทอดบมเพาะดานการเลือกใชเทคโนโลยีที่เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การวางแผนการใชเครื่องจักรกล
การเกษตร การฝกทักษะดานการใช การบํารุงรักษาและซอมแซมเครื่องจักรกลการเกษตร การบริหารจัดการ
รายได 
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โดยดําเนินการใน 3 หลักสูตร คือ การเพาะกลา/ดํานาขาว การเก็บเกี่ยวขาว และการสีขาว กําหนดเปาหมาย
รวม 100 ราย มีองคกรเกษตรกร/ผูประกอบการสนใจสมัครเขารวมโครงการรวม 107 ราย คิดเปนรอยละ 
107.00 ของเปาหมาย 

ทั้งน้ี เมื่อพิจารณาเปนรายหลักสูตร พบวา หลักสูตรการเพาะกลา/ดํานาขาว และ
หลักสูตรการเก็บเกี่ยวขาว มีองคกรเกษตรกร/ผูประกอบการใหความสนใจสมัครเขารวมโครงการสูงกวา
เปาหมาย คิดเปนรอยละ 104.00 และ 112.00 ตามลําดับ (ตารางที่ 4.4) 
 

ตารางท่ี 4.4 จํานวนองคกรเกษตรกร/ผูประกอบการท่ีเขารวมโครงการ ในกิจกรรมพัฒนาศักยภาพธุรกิจ   
 การใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตรชุมชน  

 

หลักสูตรพัฒนาศักยภาพธุรกิจ 
การใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตรชุมชน 

องคกรเกษตรกร/ผูประกอบการ (ราย) 
รอยละ 

เปาหมาย เขารวมโครงการ 
การเพาะกลา/ดํานาขาว 25 26 104.00 
การเกบ็เกี่ยวขาว 50 56 112.00 
การสีขาว 25 25 100.00 

รวม 100 107 107.00 
ที่มา: กรมสงเสริมการเกษตร, 2558 
 

 4.1.4 องคความรู 
เปนปจจัยนําเขาของโครงการที่เปนตัวช้ีวัดความสําเร็จอีกดานหน่ึง ซึ่งโครงการกําหนดใหมีการ

ดําเนินการจัดทําหลักสูตร สําหรับใชในการถายทอดความรูแกผูที่เขารวมโครงการ ทั้งในกิจกรรมสรางชางเกษตร
ทองถ่ินหลักสูตร ระดับ 1 – 3 และกิจกรรมพัฒนาศักยภาพธุรกิจการใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตรชุมชน 
รวมทั้งสิ้น 6 หลักสูตร จําแนกเปนกิจกรรมละ 3 หลักสูตร โดยไดมีการจัดทําหลักสูตรครบตามที่โครงการ
กําหนด รายละเอียดดังน้ี 

 1) จํานวนหลักสูตรท่ีใชในการอบรมความรู 
 1.1) กิจกรรมสรางชางเกษตรทองถ่ิน ประกอบดวยองคความรู 3 หลักสูตร สําหรับ 

ใชในหลักสูตรแตละระดับ ดังน้ี 
(1) หลักสูตรชางเกษตรทองถ่ิน ระดับ 1 มีเน้ือหาเกี่ยวกับการใชและบํารุงรักษา

เครื่องยนตเกษตรของตนเองไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ และสามารถถายทอดความรู เรื่องการใช  
การบํารุงรักษาเครื่องยนตเกษตรใหแกเกษตรกรขางเคียงภายในชุมชนได เชน การบํารุงรักษาเครื่องจักรกล
การเกษตรกอนและหลังใชงาน การเลือกใชนํ้ามันเครื่อง การจําแนกและเลือกใชอะไหลที่ถูกตอง เปนตน 

(2) หลักสูตรชางเกษตรทองถ่ิน ระดับ 2 เปนการใหความรูในการถอดประกอบ
เครื่องยนตเกษตร การเปลี่ยนช้ินสวนในระบบกําลังอัด ระบบนํ้ามันเช้ือเพลิง การซอมแซมเบื้องตนของ
เครื่องยนตเกษตรอยางมีประสิทธิภาพ และการใหบริการเกษตรกรขางเคียงในชุมชนไดเบื้องตน 

(3) หลักสูตรชางเกษตรทองถ่ิน ระดับ 3 จะเนนความรูที่สามารถนําไปประกอบ
เปนอาชีพได มีเน้ือหาเกี่ยวกับการถอดประกอบเครื่องยนตเกษตรไดทุกช้ินสวน การวิเคราะหและแกไขปญหา
อาการผิดปกติของเครื่องยนตเกษตรไดทุกระบบ รวมทั้งการซอมใหญ (Overhaul) เครื่องยนตเกษตรได  
อยางมีประสิทธิภาพ และการใหบริการเกษตรภายในชุมชน รวมทั้งการเปนที่ปรึกษาแกเกษตรกรในหลักสูตร
ระดับ 1 และ 2 ไดอีกดวย 
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 1.2) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพธุรกิจการใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตรชุมชน 
ประกอบดวย 3 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรการเพาะกลา/ดํานาขาว หลักสูตรการเก็บเกี่ยวขาว และหลักสูตร 
การสีขาว โดยกรมสงเสริมการเกษตรรวมกับภาคเอกชนใหความรูดานการเลือกใชเทคโนโลยีที่ เพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต การวางแผนการใชเครื่องจักรกลการเกษตร การฝกทักษะดานการใช การบํารุงรักษา 
ซอมแซมเครื่องจักรกลการเกษตร และการบริหารจัดการรายได 
 
4.2 กระบวนการ (Process) 
 4.2.1 การคัดเลือกผูเขารวมโครงการ 
 ในการคัดเลือกเกษตรกร องคกรเกษตรกร/ผูประกอบการเพื่อเขารวมโครงการ มีคุณสมบัติ
และหลักเกณฑที่กําหนดไวดังน้ี 

 1) คุณสมบัติของผูเขารวมโครงการ 
 1.1) กิจกรรมสรางชางเกษตรทองถ่ิน คุณสมบัติของผูเขารวมโครงการจะตองเปน

เกษตรกรหรือผูมีอาชีพใหบริการซอมแซมเครื่องยนต/เครื่องจักรกลการเกษตร ตองมีเครื่องยนตเกษตรใชใน
ครัวเรือนอยางนอย 1 เครื่อง เปนบุคคลเปาหมายภายในหมูบานเดียวกัน หมูบานละ 2 – 3 คน มีอายุ 20 ป ข้ึนไป 
สามารถอานและเขียนหนังสือได และเปนผูมีความสนใจทางดานชาง 

จากการสํารวจ เกษตรกรที่ไดรับการคัดเลือกเขารวมโครงการ ในหลักสูตรชางเกษตร
ทองถ่ิน ระดับ 1 รอยละ 95.45 มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ สวนที่เหลือรอยละ 4.55 มีคุณสมบัติไมตรง
ตามหลักเกณฑที่กําหนดใหผูเขารวมโครงการจะตองมีเครื่องยนตเกษตรใชในครัวเรือนอยางนอย 1 เครื่อง  
สวนเกษตรกรในหลักสูตรชางทองถ่ิน ระดับ 2 และ 3 มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑทั้งหมด (ตารางที่ 4.5) 
 

ตารางท่ี 4.5 คุณสมบัติผูไดรับการคัดเลือกเขารับการอบรมหลักสูตรชางเกษตรทองถ่ิน  
 

หนวย: รอยละ 
 

รายการ 
หลักสูตรชางเกษตรทองถ่ิน 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 เฉลี่ย 
การคัดเลือกผูเขารวมโครงการ 100.00 100.00 100.00 100.00 

ตรงตามหลักเกณฑ 95.45 100.00 100.00 95.85 
ไมตรงตามหลักเกณฑ 4.55 - - 4.15 

สาเหตุท่ีไมตรงตามหลักเกณฑ 100.00 - - 100.00 
ไมมีเครื่องจักรกลการเกษตรเปนของ

ตนเอง 
100.00 - - 100.00 

ที่มา: จากการสํารวจ 
 

 1.2) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพธุรกิจการใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตรชุมชน 
คุณสมบัติของผูเขารวมโครงการในกิจกรรมน้ี ตองเปนผูใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตรที่เกี่ยวของกับ 
การเพาะกลา/ดํานาขาว การเก็บเกี่ยวขาว สวนการสีขาว นอกจากตองเปนผูใหบริการแลว ยังตองเปนโรงสีขาว
ชุมชนที่ข้ึนทะเบียนวิสาหกิจชุมชนกับกรมสงเสริมการเกษตรดวย 
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ผลการสํารวจ พบวา องคกรเกษตรกร/ผู ประกอบการ ร อยละ 75.51 
มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑที่กําหนด สวนอีกรอยละ 24.49 มีคุณสมบัติไมตรงตามหลักเกณฑ ซึง่สาเหตุหลกั
คือ ไมไดดําเนินธุรกิจการใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตร และไมมีเครื่องจักรกลการเกษตรเปนของตนเอง 
คิดเปนรอยละ 33.33 เทากัน 

ทั้งน้ี เมื่อพิจารณาในแตละหลักสูตรถึงสาเหตุที่ทําใหผูสมัครเขารวมโครงการ 
ไมผานหลักเกณฑของโครงการ พบวา หลักสูตรการเก็บเกี่ยวขาว ผูเขารวมโครงการรอยละ 100.00 เปนลูกจาง
ของผูประกอบการที่สนใจตองการนําไปประกอบอาชีพในอนาคต และหลักสูตรการสีขาว ไมมีเครื่องจักรกล
การเกษตรใหบริการ คิดเปนรอยละ 100.00 เชนกัน สวนหลักสูตรการเพาะกลา/ดํานาขาว รอยละ 44.44 
ไมไดดําเนินธุรกิจการใหบริการ รองลงมารอยละ 33.33 ไมมีเครื่องจักรการเกษตรใหบริการ (ตารางที่ 4.6) 
 

ตารางท่ี 4.6 คุณสมบัติผูไดรับการคัดเลือกเขารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพธุรกิจการใหบริการ
เครื่องจักรกลการเกษตรชุมชน 

 

หนวย: รอยละ 
 

รายการ 

หลักสูตรพัฒนาศักยภาพธุรกิจการใหบริการ 
เครื่องจักรกลการเกษตรชุมชน 

การเพาะกลา/
ดํานาขาว 

การเก็บเกี่ยวขาว การสีขาว เฉล่ีย 

การคัดเลือกผูเขารวมโครงการ 100.00 100.00 100.00 100.00 
ตรงตามหลักเกณฑ 25.00 92.85 88.89 75.51 
ไมตรงตามหลักเกณฑ 75.00 7.15 11.11 24.49 

สาเหตุท่ีไมตรงตามหลักเกณฑ 100.00 100.00 100.00 100.00 
- ไมมีเครื่องจักรกลการเกษตร 

ใหบริการ 
33.33 - 100.00 33.33 

- ไมไดดําเนินธุรกิจการใหบริการ 44.45 - - 33.33 
- เปนลูกจาง  11.11 100.00 - 25.01 
- ดําเนินธุรกิจโรงสีขาว แตสนใจ

หลักสูตรการเพาะกลา/ดํานาขาว 
11.11 - - 8.33 

ที่มา: จากการสํารวจ 
 

 4.2.2 การถายทอดความรูเครื่องจักรกลการเกษตร 
 1) จํานวนหลักสูตรท่ีจัดอบรมความรู ตามแผนปฏิบัติงานโครงการ ไดกําหนดหลักสูตร 
การถายทอดความรูแกเกษตรกร องคกรเกษตรกร/ผูประกอบการ ในกิจกรรมสรางชางเกษตรทองถ่ินและ
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพธุรกิจการใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตรชุมชน ซึ่งแตละกิจกรรมประกอบดวย 
3 หลักสูตรยอย พบวา ไดมีการดําเนินการถายทอดความรูครบตามหลักสูตรที่กําหนดแลว (ตารางที่ 4.7) 
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ตารางท่ี 4.7 จํานวนหลักสูตรท่ีใชถายทอดความรู 
 

หลักสูตร 
จํานวน 

(หลักสูตร) 
เนื้อหาของหลักสูตรที่ถายทอด 

ชางเกษตรทองถิ่น   
- ระดับ 1 1 - การใชงานเครื่องยนตเกษตร 

- การบํารุงรักษาเครื่องยนตเกษตรกอนและหลังการใชงาน 
- การเลือกใชนํ้ามันเครื่อง 
- การจําแนกและเลือกใชอะไหลแทจากบริษัทผูผลิต 

- ระดับ 2 1 - การถอดประกอบเครื่องยนต 
- การซอมแซมระบบกําลังอัด เชน เปล่ียนแบริ่งเพลาขอเหว่ียง  
 แบริ่งกานสูบ แหวนลูกสูบ ลูกสูบ ปรับตั้งมารคเฟอง บดวาลว และ 
  ตั้งวาลว เพื่อแกไขขอขัดของของเครื่องยนต 
- การซอมแซมระบบนํ้ามันเชื้อเพลิง เชน ชุดไสกรอง ชุดปม และชุดหัวฉีด 

- ระดับ 3 1 - การถอดประกอบเครื่องยนต 
- การซอมแซมระบบกําลังอัด เชน เปล่ียนลูกปน แบริ่งเพลา 
  ขอเหว่ียง แบริ่งกานสูบ แหวนลูกสูบ ลูกสูบ ปรับตั้งมารคเฟอง  
  บดวาลว และตั้งวาลว เพื่อแกไขขอขัดของของเครื่องยนต 
- การซอมแซมระบบนํ้ามันเชื้อเพลิง เชนชุดไสกรอง ชุดลูกปม 
  กระบอกปม ชุดหัวฉีดปรับตั้งปมและแรงดันหัวฉีด 
- การวิเคราะหและแกไขปญหาการผิดปกติของการทํางานของเครื่องยนต 
  และชิ้นสวนของเครื่องยนต 

พัฒนาศักยภาพธุรกิจการใหบริการเคร่ืองจักรกลการเกษตรชุมชน 
- การเพาะกลา/ดํานาขาว 1 - เทคนิคการจัดการเลือกเมล็ดพันธุที่ดี 

- เทคนิคการเพาะกลาขาวใหไดคุณภาพ เหมาะสมกับการใชเครื่องดํานา 
- การใชและการบํารุงรักษาเครื่องดํานา 
- การบริหารจัดการธุรกิจการรับจางเพาะกลาดํานา เชน การเลือกแหลง 
  พันธุขาวคุณภาพดี การจัดการวัตถุเพาะกลา การบันทึกขอมูล และ 
  การบริหารรายได 

- การเก็บเก่ียวขาว 1 - เทคนิคการตรวจสอบและยืดอายุการใชงานระบบไฮโดรลิกส 
- การใชและการบํารุงรักษาเครื่องยนตดีเซล 
- การใชและการบํารุงรักษาระบบสงกําลัง 
- การใชและการบํารุงรักษาสายพานและลูกปน 
- แนวทางการบริหารจัดการธุรกิจการใหบริการเครื่องเก่ียวนวดขาว 
  ใหประสบความสําเร็จ 

 - การสีขาว 1 - เทคนิคการจัดการขาวเปลือกชื้น 
- เทคนิคการใชงานโรงสีเพื่อเพิ่มคุณภาพขาว 
- การบํารุงรักษาโรงสีขาวชุมชน 
- ระบบการบริหารจัดการโรงสี เชน การจัดเก็บสินคาคงคลัง การบันทึก 
  ขอมูล และการบริหารรายได 

รวม 6 ครบตามแผน 
ที่มา: จากการสํารวจ 
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 2) ระดับความพึงพอใจตอการถายทอดความรู 
 2.1) กิจกรรมสรางชางเกษตรทองถ่ิน ชางเกษตรทองถ่ินรอยละ 64.67 มีความพึงพอใจ

ในภาพรวมการถายทอดความรูอยูในระดับมาก ที่คาคะแนนเฉลี่ย 4.45 ในประเด็นเกีย่วกบัชวงเวลาในการอบรม
หลักสูตรที่จัดอบรมความรู เน้ือหาของหลักสูตร วิทยากรผูใหความรู กิจกรรมที่ฝกปฏิบัติ และความสะดวก 
ในการเดินทางมาอบรม 

เมื่อพิจารณาในแตละดาน พบวา เกษตรกรที่เขาอบรมมีความพึงพอใจในระดับมาก
ในทุกดาน ยกเวนดานระยะเวลาในการอบรมที่มีความพึงพอใจในระดับคอนขางมาก ที่คะแนนเฉลี่ย 3.94 
โดยใหเหตุผลวาระยะเวลาในการอบรมในแตละหลักสูตรน้ันนอยเกินไป และควรเพิ่มระยะเวลาในหลักสูตร 
ระดับ 1 จาก 1 วัน เปน 3 – 5 วัน ระดับ 2 และ 3 จาก 3 วัน เปน 7 – 10 วัน (ตารางที่ 4.8) 

 

ตารางท่ี 4.8 ระดับความพึงพอใจตอการถายทอดความรูของเกษตรกรในกิจกรรมสรางชางเกษตรทองถ่ิน 
 

หนวย: รอยละ 
 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก 
คอนขาง 

มาก 
ปาน
กลาง 

คอนขาง
นอย 

นอย รวม 
คา

คะแนน 
แปลผล 

1) ชางเกษตรทองถิ่น ระดับ 1         
    1.1) ชวงเวลาการจัดอบรม 50.96 25.46 21.30 1.14 1.14 100.00 4.24 มาก 
    1.2) หลักสูตรที่จัดอบรมความรู 64.62 23.19 12.19 - - 100.00 4.52 มาก 
    1.3) เน้ือหาของหลักสูตร 69.95 19.38 9.53 0.38 0.76 100.00 4.57 มาก 
    1.4) วิทยากรผูใหความรู 81.35 14.84 3.81 - - 100.00 4.78 มาก 
    1.5) กิจกรรมที่ฝกปฏิบัต ิ 61.60 25.47 10.65 0.76 1.52 100.00 4.45 มาก 
    1.6) ระยะเวลาการอบรม 41.79 23.18 22.85 6.47 5.71 100.00 3.89 คอนขาง 

มาก 
    1.7) ความสะดวกในการเดินทาง
มาอบรม 

72.24 15.58 9.52 1.90 0.76 100.00 4.57 มาก 

ภาพรวมการถายทอดความรู 63.22 21.01 12.84 1.52 1.41 100.00 4.43 มาก 
2) ชางเกษตรทองถิ่น ระดับ 2         
    2.1) ชวงเวลาการจัดอบรม 60.00 13.33 20.00 6.67 - 100.00 4.27 มาก 
    2.2) หลักสูตรที่จัดอบรมความรู 80.00 6.67 13.33 - - 100.00 4.67 มาก 
    2.3) เน้ือหาของหลักสูตร 86.67 - 13.33 - - 100.00 4.73 มาก 
    2.4) วิทยากรผูใหความรู 93.33 6.67 - - - 100.00 4.93 มาก 
    2.5) กิจกรรมที่ฝกปฏิบัต ิ 86.66 6.67 - - 6.67 100.00 4.67 มาก 
    2.6) ระยะเวลาการอบรม 73.33 13.33 6.67 - 6.67 100.00 4.47 มาก 
    2.7) ความสะดวกในการเดินทาง
มาอบรม 

60.00 6.67 19.99 6.67 6.67 100.00 4.07 คอนขาง 
มาก 

ภาพรวมการถายทอดความรู 77.14 7.62 10.48 1.90 2.86 100.00 4.54 มาก 
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ตารางท่ี 4.8 ระดับความพึงพอใจตอการถายทอดความรูของเกษตรกรในกิจกรรมสรางชางเกษตรทองถ่ิน (ตอ) 
หนวย: รอยละ 

 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก 
คอนขาง 

มาก 
ปาน
กลาง 

คอนขาง
นอย 

นอย รวม 
คา

คะแนน 
แปลผล 

3) ชางเกษตรทองถิ่น ระดับ 3     
    3.1) ชวงเวลาการจัดอบรม 80.00 20.00 - - - 100.00 4.80 มาก 
    3.2) หลักสูตรที่จัดอบรมความรู 90.00 10.00 - - - 100.00 4.90 มาก 
    3.3) เน้ือหาของหลักสูตร 90.00 10.00 - - - 100.00 4.90 มาก 
    3.4) วิทยากรผูใหความรู 90.00 10.00 - - - 100.00 4.90 มาก 
    3.5) กิจกรรมที่ฝกปฏิบัต ิ 90.00 10.00 - - - 100.00 4.90 มาก 
    3.6) ระยะเวลาการอบรม 80.00 - 10.00 10.00 - 100.00 4.50 มาก 
    3.7) ความสะดวกในการเดินทาง
มาอบรม 

70.00 20.00 10.00 - - 100.00 4.60 มาก 

ภาพรวมการถายทอดความรู 84.28 11.43 2.86 1.43 - 100.00 4.79 มาก 
4) เฉล่ียภาพรวมชางเกษตรทองถิน่
ทั้ง 3 หลักสูตร 

  
  

    4.1) ชวงเวลาการจัดอบรม 52.43 24.64 20.50 1.39 1.04 100.00 4.26 มาก 
    4.2) หลักสูตรที่จัดอบรมความรู 66.29 21.88 11.83 - - 100.00 4.54 มาก 
    4.3) เน้ือหาของหลักสูตร 71.51 18.05 9.39 0.35 0.70 100.00 4.59 มาก 
    4.4) วิทยากรผูใหความรู 82.27 14.25 3.48 - - 100.00 4.79 มาก 
    4.5) กิจกรรมที่ฝกปฏิบัต ิ 63.89 23.96 9.73 0.69 1.73 100.00 4.48 มาก 
    4.6) ระยะเวลาการอบรม 44.75 21.86 21.57 6.26 5.56 100.00 3.94 คอนขาง 

มาก 
    4.7) ความสะดวกในการเดินทาง
มาอบรม 

71.52 15.28 10.08 2.08 1.04 100.00 4.54 มาก 

เฉล่ียภาพรวมการถายทอดความรู 64.67 19.98 12.37 1.54 1.44 100.00 4.45 มาก 
ที่มา: จากการสํารวจ 
 

2.2) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพธุรกิจการใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตรชุมชน 
จากการสํารวจองคกรเกษตรกร/ผูประกอบการที่เขาอบรมในหลักสูตรน้ี พบวา รอยละ 60.64 มีความพึงพอใจ
ตอการอบรมในดานตาง ๆ ไดแก ชวงเวลาในการอบรม หลักสูตรที่จัดอบรมความรู เน้ือหาของหลักสูตร วิทยากร
ผูใหความรู ระยะเวลาและความสะดวกในการเดินทางมาอบรมในระดับมากเชนกัน ที่คะแนนเฉลี่ย 4.40 

เมื่อพิจารณาในแตละดานพบวา องคกรเกษตรกร/ผูประกอบการที่เขาอบรม 
มีความพึงพอใจในระดับมากในทุกดาน ยกเวนดานกิจกรรมที่ฝกปฏิบัติมีความพึงพอใจในระดับคอนขางมาก 
ที่คะแนนเฉลี่ย 3.98 เน่ืองจากองคกรเกษตรกร/ผูประกอบการสวนใหญเห็นวา การอบรมเนนภาคทฤษฎี 
มากเกินไป ตองการใหเนนการฝกปฏิบัติใหมากข้ึน เพื่อใหเกิดทักษะและความชํานาญ และสามารถนําความรู 
ที่ไดไปใชประโยชนไดจริง (ตารางที่ 4.9) 
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ตารางท่ี 4.9 ระดับความพึงพอใจตอการถายทอดความรูขององคกรเกษตรกร/ผูประกอบการ ในกิจกรรม
พัฒนาศักยภาพธุรกิจการใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตรชุมชน 

 

หนวย: รอยละ 
 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก 
คอนขาง 

มาก 
ปาน
กลาง 

คอนขาง
นอย 

นอย รวม 
คา

คะแนน 
แปลผล 

1) องคกรเกษตรกร/ผูประกอบการ ที่เขาอบรมหลักสูตร การเพาะกลา/ดํานาขาว 
    1.1) ชวงเวลาการจัดอบรม 33.33 50.00 16.67 - - 100.00 4.17 คอนขาง 

มาก 
    1.2) หลักสูตรที่จัดอบรมความรู 66.67 25.00 8.33 - - 100.00 4.58 มาก 
    1.3) เน้ือหาของหลักสูตร 75.00 25.00 - - - 100.00 4.75 มาก 
    1.4) วิทยากรผูใหความรู 83.33 16.67 - - - 100.00 4.83 มาก 
    1.5) กิจกรรมที่ฝกปฏิบัต ิ 41.67 50.00 8.33 - - 100.00 4.33 มาก 
    1.6) ระยะเวลาการอบรม 50.00 41.67 8.33 - - 100.00 4.42 มาก 
    1.7) ความสะดวกในการเดินทาง
มาอบรม 

50.00 25.00 25.00 - - 100.00 4.25 มาก 

ภาพรวมการถายทอดความรู 57.14 33.33 9.53 - - 100.00 4.48 มาก 
2) องคกรเกษตรกร/ผูประกอบการ ที่เขาอบรมหลักสูตร การเก็บเกี่ยวขาว 
    2.1) ชวงเวลาการจัดอบรม 60.71 28.58 10.71 - - 100.00 4.50 มาก 
    2.2) หลักสูตรที่จัดอบรมความรู 67.86 10.71 17.86 3.57 - 100.00 4.43 มาก 
    2.3) เน้ือหาของหลักสูตร 67.86 10.71 17.86 3.57 - 100.00 4.43 มาก 
    2.4) วิทยากรผูใหความรู 75.00 17.86 7.14 - - 100.00 4.68 มาก 
    2.5) กิจกรรมที่ฝกปฏิบัต ิ 46.44 14.28 21.43 10.71 7.14 100.00 3.82 คอนขาง 

มาก 
    2.6) ระยะเวลาการอบรม 67.86 21.43 10.71 - - 100.00 4.57 มาก 
    2.7) ความสะดวกในการเดินทาง
มาอบรม 

67.86 14.29 10.71 7.14 - 100.00 4.43 มาก 

ภาพรวมการถายทอดความรู 64.80 16.83 13.78 3.57 1.02 100.00 4.41 มาก 
3) องคกรเกษตรกร/ผูประกอบการ ที่เขาอบรมหลักสูตร การสีขาว 
    3.1) ชวงเวลาการจัดอบรม 55.56 33.33 - 11.11 - 100.00 4.33 มาก 
    3.2) หลักสูตรที่จัดอบรมความรู 66.67 22.22 11.11 - - 100.00 4.56 มาก 
    3.3) เน้ือหาของหลักสูตร 55.56 22.22 22.22 - - 100.00 4.33 มาก 
    3.4) วิทยากรผูใหความรู 55.56 44.44 - - - 100.00 4.56 มาก 
    3.5) กิจกรรมที่ฝกปฏิบัต ิ 44.45 33.33 11.11 - 11.11 100.00 4.00 คอนขาง 

มาก 
    3.6) ระยะเวลาการอบรม 44.45 33.33 22.22 - - 100.00 4.22 มาก 
    3.7) ความสะดวกในการเดินทาง
มาอบรม 

44.44 - 55.56 - - 100.00 4.89 มาก 

ภาพรวมการถายทอดความรู 52.38 26.98 17.46 1.59 1.59 100.00 4.27 มาก 
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ตารางท่ี 4.9 ระดับความพึงพอใจตอการถายทอดความรู ขององคกรเกษตรกร/ผูประกอบการ ในกิจกรรม
พัฒนาศักยภาพธุรกิจการใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตรชุมชน (ตอ) 

หนวย: รอยละ 

 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก 
คอนขาง 

มาก 
ปาน
กลาง 

คอนขาง
นอย 

นอย รวม 
คา

คะแนน 
แปลผล 

4) เฉล่ียภาพรวมองคกรเกษตรกร/ผูประกอบการ ที่เขาอบรมทั้ง 3 หลักสูตร 
    4.1) ชวงเวลาการจัดอบรม 53.06 34.70 10.20 2.04 - 100.00 4.39 มาก 
    4.2) หลักสูตรที่จัดอบรมความรู 67.35 16.32 14.29 2.04 - 100.00 4.49 มาก 
    4.3) เน้ือหาของหลักสูตร 67.35 16.32 14.29 2.04 - 100.00 4.49 มาก 
    4.4) วิทยากรผูใหความรู 73.47 22.45 4.08 - - 100.00 4.69 มาก 
    4.5) กิจกรรมที่ฝกปฏิบัต ิ 44.90 26.53 16.33 6.12 6.12 100.00 3.98 คอนขาง 

มาก 
    4.6) ระยะเวลาการอบรม 59.18 28.58 12.24 - - 100.00 4.47 มาก 
    4.7) ความสะดวกในการเดินทาง
มาอบรม 

59.18 14.28 22.46 4.08 - 100.00 4.29 มาก 

เฉล่ียภาพรวมการถายทอดความรู 60.64 22.75 13.41 2.33 0.87 100.00 4.40 มาก 
ที่มา: จากการสํารวจ 

 

 4.2.3 การจัดหาวัสดุอุปกรณเพ่ือสนับสนุนใหเกษตรกร 
 โครงการไดกําหนดใหมีการสนับสนุนวัสดุอุปกรณสําหรับกิจกรรมสรางชางเกษตรทองถ่ิน  

ทั้ง 3 หลักสูตร เพื่อนําไปใชประโยชนในการบํารุงรักษาและซอมแซมเครื่องจักรกลการเกษตร รายละ 1 ชุด 
รวมวัสดุอุปกรณที่จัดหาเพื่อสนับสนุนทั้งสิ้น 3,175 ชุด ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

 1) หลักสูตรชางเกษตรทองถ่ิน ระดับ 1 สนับสนุนแผนปายการใชและการบํารุงรักษา
เครื่องยนตการเกษตร ฟลเลอรเกจ ไสกรองโซลา รายละ 1 ชุด เปาหมาย 3,000 ชุด   

 2) หลักสูตรชางเกษตรทองถ่ิน ระดับ 2 สนับสนุนประแจ  ลูกบล็อก ลานวัดแหวนลูกสูบ คีม 
และดามขันบล็อกวัดปอนดแบบเข็ม รายละ 1 ชุด เปาหมาย 125 ชุด 

 3) หลักสูตรชางเกษตรทองถ่ิน ระดับ 3 ไดแก คีม เหล็กดูดเฟอง ชุดบล็อก รายละ 1 ชุด 
เปาหมาย 50 ชุด 

 ผลการสํารวจพบวา หนวยงานไดจัดหาวัสดุอุปกรณเพื่อสนับสนุนแกเกษตรกรที่ผานการ
อบรมรวมทั้งสิ้น 3,305 ชุด สูงกวาเปาหมายที่กําหนดไว 130 ชุด เน่ืองจากมีจํานวนผูเขารวมโครงการสูงกวา
เปาหมาย สวนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพธุรกิจการใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตรชุมชน ไมมีการสนับสนุน
วัสดุอุปกรณ (ตารางที่ 4.10) 
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ตารางท่ี 4.10 การจัดหาวัสดุอุปกรณเพ่ือสนับสนุนในกิจกรรมสรางชางเกษตรทองถ่ิน 
 

หนวย: ชุด 
 

ชางเกษตรทองถิ่น เปาหมาย 
วัสดุอุปกรณ 

ที่จัดหา 
รอยละ วัสดุอุปกรณที่สนับสนนุ 

ระดับ 1 3,000 3,116 103.87 - แผนปายการใชและการบํารุงรักษา 
เครื่องยนตการเกษตร ฟลเลอรเกจ 
และไสกรองโซลา 

ระดับ 2 125 127 101.60 - ประแจ (แหวนปากตาย/บล็อกตัวท/ี 
บล็อกแบบดามแข็ง) ลูกบล็อกตัวส้ัน 
คีมถอดแหวนลูกสูบ ลานวัดแหวน 
ลูกสูบกลองใสเครื่องมือ และดามขัน 
บล็อกวัดปอนดแบบเข็ม 

ระดับ 3 50 62 124.00 - คีมคาง คีมหุบ เหล็กดูดเฟอง 3 ขา   
4 น้ิว ชุดบล็อกถอดน็อตชวยแรง-       
คูโบตา/ยันมาร และชุดถอดลอชวย 
แรงคูโบตา/ยันมาร 

รวม 3,175 3,305 104.09  
ที่มา: กรมสงเสริมการเกษตร, 2558 

 

4.2.4 การติดตามและประเมินผล 
 ตามกระบวนงานของโครงการ กําหนดใหหนวยงานที่รับผิดชอบโครงการ คือ กรมสงเสริม

การเกษตร ติดตาม ใหคําปรึกษา แนะนํา และประเมินผลการดําเนินงานโครงการ ต้ังแตเริ่มดําเนินการ และ
ระหวางการอบรมเพื่อนํามาปรับแกไขใหเหมาะกับสถานการณ และการอบรมในครั้งตอไป 

 ผลการสํารวจพบวา จากแผนการปฏิบัติงานที่กําหนดใหมีการติดตามและประเมินผล จํานวน 
12 ครั้ง พบวา มีการลงติดตามผลการดําเนินงานในพื้นที่ 12 ครั้ง ครบตามเปาหมาย จําแนกเปน 

 1) กิจกรรมสรางชางเกษตรทองถ่ิน จํานวน 10 ครั้ง คือ จังหวัดขอนแกน 2 ครั้ง (อําเภอชุมแพ 
และอําเภอแวงใหญ) จังหวัดสุพรรณบุรี 2 ครั้ง (อําเภออูทอง และอําเภอศรีประจันต) จังหวัดนครพนม 1 ครั้ง 
(อําเภอนาวา) จังหวัดสกลนคร 1 ครั้ง (อําเภอพรรณานิคม) จังหวัดเพชรบูรณ 2 ครั้ง (อําเภอเมือง และอําเภอ
หนองไผ) จังหวัดชัยนาท 1 ครั้ง (อําเภอสรรคบุร)ี และจังหวัดรอยเอ็ด 1 ครั้ง 

 2) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพธุรกิจการใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตรชุมชน ติดตามในพื้นที่ 
จํานวน 2 ครั้ง ในพื้นทีจ่ังหวัดนครราชสีมา มุกดาหาร กาฬสินธุ ยโสธร ชัยภูมิ และรอยเอ็ด 
 

 4.2.5 การจัดทําฐานขอมูลผูใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตร 
 1) จํานวนฐานขอมูล 

 การจัดทําฐานขอมูลผูใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตรของประเทศ มีจุดประสงค 
เพื่อพัฒนาเปนฐานขอมูลในการวางแผนสงเสริมและพัฒนาการใชเครื่องจักรกลการเกษตร ตลอดจนพัฒนา 
เปนระบบสนับสนุนการตัดสินใจ โดยกําหนดเปาหมายการจัดเก็บขอมูลในอําเภอนํารองทั้งสิ้น 154 อําเภอ  
ใน 77 จังหวัดรายละเอียดขอมูลประกอบดวย ช่ือผูถือครอง ประเภทเครื่องจักรกลการเกษตร (เครื่องยนตดีเซล 
ขนาดเล็ก รถแทรกเตอรเพื่อการเกษตร รถตีดิน เครื่องเพาะกลาขาว รถดํานา รถเกี่ยวนวดขาว/ขาวโพด รถตัดออย) 
ขนาด (แรงมา) อัตราการทํางานอายุการใชงาน สัดสวนการใชงานระหวางการใชเองและการใหบริการ อัตรา
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การใหบริการ และชวงเวลาในการใหบริการ ผลปรากฏวา ไดดําเนินการจัดทําฐานขอมูลแลวเสร ็จ 
ตามเปาหมาย 1 ระบบ 

 2) ชองทางการเผยแพรฐานขอมูล 
 สําหรับฐานขอมูลผูใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตรที่จัดทําเสร็จแลว ซึ่งขณะน้ีอยูใน

ข้ันตอนการตรวจสอบความถูกตองข้ันสุดทายกอนนําไปเผยแพร ในเบื้องตนกรมสงเสริมการเกษตรมีแผนการ
เผยแพรฐานขอมูลดังกลาวทางเว็บไซตของกรมสงเสริมการเกษตร เพื่อใหกลุมเปาหมายซึ่งไดแก เจาหนาที่
ภาครัฐสามารถนําไปวางแผนการพัฒนาการสงเสริมการใชเครื่องจักรกลการเกษตร และเกษตรกรสามารถ
นําไปใชประโยชนในการตัดสินใจเลือกใชบริการเครื่องจักรกลการเกษตรไดตามความตองการ 
 
4.3 ผลผลิต (Outputs) 

 4.3.1 การถายทอดความรู 
 1) จํานวนเกษตรกร องคกรเกษตรกร/ผูประกอบการ ท่ีผานการอบรมความรู 

 1.1) กิจกรรมสรางชางเกษตรทองถ่ิน ในการถายทอดความรูแกเกษตรกรที่เขารวม
โครงการแบงออกเปน 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรชางเกษตรทองถ่ิน ระดับ 1 เปนการใหความรูข้ันพื้นฐานในการ
บํารุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร หลักสูตรชางเกษตรทองถ่ิน ระดับ 2 มีเน้ือหาเพิ่มเติมจากระดับ 1 
ถายทอดการถอดประกอบเครื่องยนตเกษตร เปลี่ยนช้ินสวนในระบบกําลังอัดระบบนํ้ามันเช้ือเพลิง และ
ซอมแซมเครื่องยนตเกษตรเบื้องตนได และหลักสูตรชางเกษตรทองถ่ิน ระดับ 3 จะเปนการวิเคราะหและแกไข
ปญหาอาการผิดปกติของเครื่องยนตเกษตรทุกระบบ รวมทั้งการซอมใหญ (Overhaul) 

 ผลการสํารวจพบวา จากเปาหมายในการถายทอดความรูเกี่ยวกับชางเกษตร
ทองถ่ินทั้ง 3 ระดับ จํานวน 3,000 ราย มีเกษตรกรที่ผานการอบรมทั้งสิ้น จํานวน 3,305 ราย คิดเปนรอยละ 
104.03 ของเปาหมาย 3,175 ราย จําแนกเปน หลักสูตรชางเกษตรทองถ่ิน ระดับ 1 จํานวน 3,116 ราย ระดับ 2 
จํานวน 127 ราย และระดับ 3 จํานวน 62 ราย (ตารางที่ 4.11) 

 1.2) กิจกรรรมพัฒนาศักยภาพธุรกิจการใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตรชุมชน 
กําหนดหลักสูตรการถายทอดความรูแกองคกรเกษตรกร/ผูประกอบการ จํานวน 3 หลักสูตรเชนกัน คือ 
หลักสูตรการเพาะกลา/ดํานาขาว การเก็บเกี่ยวขาว และการสีขาว ในภาพรวมพบวา มีองคกรเกษตรกร/
ผูประกอบการผานการอบรมทั้งสิ้น จํานวน 107 ราย คิดเปนรอยละ 107.00 ของเปาหมาย จํานวน 100 ราย 
ซึ่งดําเนินการไดสูงกวาเปาหมาย โดยเฉพาะในหลักสูตรการเพาะกลา/ดํานาขาว และการเก็บเกี่ยวขาวมีผูให
ความสนใจอยางมาก (ตารางที่ 4.11) 
 

ตารางท่ี 4.11 การถายทอดความรูในกิจกรรมสรางชางเกษตรทองถ่ิน และกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ
ธุรกิจการใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตรชุมชน 

 

หลักสูตร 
เปาหมายการถายทอด 

(ราย) 
ผลการดําเนินงาน 

(ราย) 
รอยละ 

ชางเกษตรทองถิ่น    
- ระดับ 1 3,000 3,116 103.87 
- ระดับ 2 125 127 101.60 
- ระดับ 3 50 62 124.00 

รวม 3,175 3,305 104.09 
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ตารางท่ี 4.11 การถายทอดความรูในกิจกรรมสรางชางเกษตรทองถ่ิน และกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ 
ธุรกิจการใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตรชุมชน (ตอ) 

    

หลักสูตร 
เปาหมายการถายทอด 

(ราย) 
ผลการดําเนินงาน 

(ราย) 
รอยละ 

พัฒนาศักยภาพธุรกิจการใหบริการเคร่ืองจักรกลการเกษตรชุมชน 
- การเพาะกลา/ดํานาขาว 25 26 104.00 
- การเก็บเก่ียวขาว 50 56 112.00 
- การสีขาว 25 25 100.00 

รวม 100 107 107.00 
ที่มา: จากการสํารวจ 

 

 2) จํานวนเกษตรกร องคกรเกษตรกร/ผูประกอบการ ท่ีไดรับการติดตามผล หลังการถายทอด
ความรู 

 2.1) กิจกรรมสรางชางเกษตรทองถ่ิน หลังจากเสร็จสิ้นการจัดอบรมถายทอดความรู 
โครงการกําหนดใหมีเจาหนาที่ผูเกี่ยวของตรวจติดตาม ใหคําแนะนําเพิ่มเติมแกผูที่ผานการอบรม ผลการสาํรวจ
ในภาพรวม พบวา เกษตรกรที่เขาอบรมหลักสูตรชางเกษตรทองถ่ินไดรับการตรวจติดตามรอยละ 78.55    
และรอยละ 21.45 ไมไดรับการตรวจติดตาม เน่ืองจากเจาหนาที่มีจํานวนนอยเมื่อเทียบกับจํานวนเกษตรกร 
ที่ผานการอบรม สงผลใหการติดตามไดไมทั่วถึง ประกอบกับในชวงเวลาที่เจาหนาที่ลงไปติดตาม เกษตรกร 
ติดภารกิจในการประกอบอาชีพ (ตารางที่ 4.12) 

 

ตารางท่ี 4.12 การตรวจติดตามผลเกษตรกร องคกรเกษตรกร/ผูประกอบการหลังการถายทอดความรู 
 

หนวย: รอยละ 
 

รายการ ไดรับการตรวจติดตาม ไมไดรับการตรวจติดตาม 
ชางเกษตรทองถ่ิน 78.55 21.45 

- ระดับ 1 15.53 84.47 
- ระดับ 2 73.33 26.67 
- ระดับ 3 100.00 - 

องคกรเกษตรกร/ผูประกอบการธุรกิจการ
ใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตรชุมชน 

46.94 53.06 

- การเพาะกลา/ดํานาขาว 75.00 25.00 
- การเก็บเกี่ยวขาว 25.00 75.00 
- การสีขาว 77.78 22.22 

ที่มา: จากการสํารวจ 
 

ผูที่ไดรับการตรวจติดตามจากเจาหนาที่รอยละ 49.28 เห็นวา การตรวจติดตาม
ของเจาหนาที่หลังการอบรมเปนการติดตามนําความรูไปใชประโยชน รองลงมารอยละ 46.55 เห็นวาเปนการ 
ใหคําแนะนําการบํารุงรักษาซอมแซมเครื่องจักรกลการเกษตรเพิ่มเติม นอกน้ันเปนเรื่องเกี่ยวกับการประสานให
เกษตรกรที่ผานการอบรมรวมเปนวิทยากรในการถายทอดความรูและแจงผลการเขาอบรมในหลักสูตรตอไป 
(ตารางที่ 4.13) 



40 
 

 2.2) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพธุรกิจการใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตรชุมชน 
จากการสํารวจพบวา องคกรเกษตรกร/ผูประกอบการที่ผานการอบรม รอยละ 46.94 ไดรับการตรวจติดตาม
จากเจาหนาที่และรอยละ 53.06 ไมไดรับการตรวจติดตาม ซึ่งมีสาเหตุเชนเดียวกับการตรวจติดตามกิจกรรม
สรางชางเกษตรทองถ่ิน (ตารางที่ 4.12) 

สําหรับประเด็นการตรวจติดตามพบวา รอยละ 60.87 เปนการติดตามการนํา
ความรูไปปรับใชในการใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตร รองลงมารอยละ 26.09 เปนการใหคําแนะนํา
เรื่องการบํารุงรักษาและซอมแซมเครื่องจักรกลการเกษตรเพิ่มเติม นอกน้ัน เปนการใหคําแนะนําเรื่องการลด
ตนทุนในการทําธุรกิจ และการตรวจคุณภาพขาว (ตารางที่ 4.13) 
 

ตารางท่ี 4.13 ประเด็นการตรวจติดตามเกษตรกร องคกรเกษตรกร/ผูประกอบการ หลังการถายทอดความรู 
 

หนวย: รอยละ 
 

รายการ 

ชางเกษตรทองถิ่น 
องคกรเกษตรกร/ผูประกอบการตาม

หลักสูตรพัฒนาศักยภาพธุรกิจการใหบริการฯ 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 เฉลี่ย 
การ 

เพาะกลา/
ดํานาขาว 

การ 
เก็บเก่ียว

ขาว 

การ 
สีขาว 

เฉลี่ย 

- การรวมเปนวิทยากรของ 
เกษตรกร 

- - 20.00 3.23 - - - - 

- แนะนําเรื่องการบํารุงรักษา/ 
ซอมแซมเครื่องจักรกลการเกษตร 

58.85 6.67 40.00 46.55 33.33 - 42.86 26.09 

- การนําความรู/อุปกรณไปใช 
ประโยชน 

39.72 93.33 40.00 49.28 33.33 100.00 57.14 60.87 

- แจงผลการเขาอบรม 3.65 - - 2.42 - - - - 
- การลดตนทุนในการทําธุรกิจ - - - - 22.22 - - 8.70 
- การตรวจคุณภาพขาว - - - - 11.12 - - 4.35 

ที่มา: จากการสํารวจ 
หมายเหตุ: ตอบไดมากกวา 1 ขอ 

 

 3) ระดับความรูของผูท่ีผานการอบรม 
 3.1) กิจกรรมสรางชางเกษตรทองถ่ิน จากผลการสํารวจความรูของเกษตรกร พบวา 

กอนเขาอบรมเกษตรกรรอยละ 22.49 ไมเคยมีความรูเกี่ยวกับเครื่องจักรกลการเกษตรมากอน และรอยละ 77.51 
มีความรูเบื้องตนอยูแลว (ตารางที่ 3.5) ในจํานวนน้ี รอยละ 51.79 มีความรูในระดับปานกลาง รองลงมารอยละ
26.34 และรอยละ 15.62 มีความรูระดับคอนขางนอย และนอย ตามลําดับ นอกน้ันมีความรูระดับคอนขางมาก
และมาก เปนรอยละ 4.91 และ รอยละ 1.34 ตามลําดับ 

หลังเขารับการอบรม เกษตรกรที่ผานการอบรมในภาพรวมทั้ง 3 หลักสูตร มีการ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึน กลาวคือ จํานวนเกษตรกรที่มีความรูอยูในระดับคอนขางมาก และมากมีจํานวน
เพิ่มข้ึน คิดเปนรอยละ 44.64 และรอยละ 14.88 ตามลําดับ หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 39.73 และรอยละ 13.54
ตามลําดับ ขณะที่เกษตรกรที่มีความรูในระดับคอนขางนอยและนอย มีจํานวนลดลงเหลือรอยละ 8.99 และ 
0.34 ตามลําดับ (ตารางที่ 4.14) 
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ตารางท่ี 4.14 ระดับความรูของชางเกษตรทองถ่ิน กอนและหลังเขารับการอบรม 
 

หนวย: รอยละ 
 

ชางเกษตรทองถ่ิน 
ระดับความรู 

มาก 
คอนขาง 

มาก 
ปานกลาง 

คอนขาง
นอย 

นอย รวม 

1) ระดับ 1       
กอนอบรม 0.98 4.90 51.47 26.47 16.18 100.00 
หลังอบรม 14.39 42.80 32.58 9.85 0.38 100.00 
การเปลี่ยนแปลง + 13.41 + 37.90 - 18.89 - 16.62 - 15.80 - 

2) ระดับ 2       
กอนอบรม 8.33 8.33 50.01 25.00 8.33 100.00 
หลังอบรม 20.00 60.00 20.00 - - 100.00 
การเปลี่ยนแปลง + 11.67 + 51.67 - 30.01 - 25.00 - 8.33 - 

3) ระดับ 3       
กอนอบรม - - 62.50 25.00 12.50 100.00 
หลังอบรม 20.00 70.00 10.00 - - 100.00 
การเปลี่ยนแปลง + 20.00 +70.00 - 52.50 - 25.00 - 12.50 - 

4) เฉลี่ยภาพรวม       
กอนอบรม 1.34 4.91 51.79 26.34 15.62 100.00 
หลังอบรม 14.88 44.64 31.15 8.99 0.34 100.00 
การเปลี่ยนแปลง + 13.54 + 39.73 - 20.64 - 17.34 - 15.28 - 

ที่มา: จากการสํารวจ 
 

 3.2) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพธุรกิจการใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตรชุมชน 
จากการสํารวจความรู พบวา กอนเขารับการอบรม องคกรเกษตรกร/ผูประกอบการรอยละ 16.33 ไมเคย 
มีความรูเกี่ยวกับธุรกิจการใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตรชุมชนมากอน และรอยละ 88.67 มีความรูเบื้องตน
ทางดานน้ีมากอนแลว (ตารางที่ 4.15) โดยรอยละ 44.92 มีความรูในระดับปานกลาง รอยละ 45.32 มีความรู
ระดับคอนขางนอยถึงนอย และมีความรูระดับคอนขางมากถึงมากมีเพียงรอยละ 9.76 เทาน้ัน 

หลังเขารับการอบรม พบวา องคกรเกษตรกร/ผูประกอบการมีการเปลี่ยนแปลง
ในทิศทางที่ดีข้ึนเชนกัน กลาวคือ มผีูที่มีความรูในระดับคอนขางมากถึงมากคิดเปนรอยละ 50.00 หรือเพิ่มข้ึน
รอยละ 40.24 จากกอนเขารวมโครงการ โดยเฉพาะในเรื่องวิธีการเพาะกลา/ดํานาขาว เพื่อใหไดผลผลิต 
ที่มีคุณภาพ ชวงเวลาในการเก็บเกี่ยวขาว การลดการสูญเสียในการสีขาวและวิธีการบริหารจัดการโรงสีชุมชน 
สวนองคกรเกษตรกร/ผูประกอบการมีความรูระดับปานกลางเพิ่มข้ึนจากกอนเขารวมโครงการ รอยละ 44.92 
เปนรอยละ 47.70 ที่เหลือมีความรูระดับคอนขางนอย ซึ่งมีจํานวนลดลงคิดเปนรอยละ 2.30 (ตารางที่ 4.16) 
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ตารางท่ี 4.15 ความรูเก่ียวกับธุรกิจการใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตร ขององคกรเกษตรกร/ผูประกอบการ
กอนเขารวมโครงการ 

 

หนวย: รอยละ 

 

องคกรเกษตรกร/ผูประกอบการ 
ตามหลักสูตรพัฒนาศักยภาพ 

การใหบริการฯ 

ความรูกอนเขารวมโครงการ 

มีความรู ไมมีความรู รวม 

- การเพาะกลา/ดํานาขาว 58.33 41.67 100.00 
- การเก็บเกี่ยวขาว 92.86 7.14 100.00 
- การสีขาว 11.11 88.89 100.00 

เฉลี่ยภาพรวม 83.67 16.33 100.00 
ที่มา: จากการสํารวจ 
 

ตารางท่ี 4.16 ระดับความรูขององคกรเกษตรกร/ผูประกอบการ ในกิจกรรมพัฒนาศักยภาพธุรกิจ 
การใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตรชุมชน กอนและหลังเขารับการอบรม 

 

หนวย: รอยละ 

 

องคกรเกษตรกร/ผูประกอบการ 
ตามหลักสูตรพัฒนาศักยภาพ 

การใหบริการฯ 

ระดับความรู 

มาก 
คอนขาง 

มาก 
ปานกลาง 

คอนขาง
นอย 

นอย รวม 

1) การเพาะกลา/ดํานาขาว       
กอนอบรม - - 48.81 - 51.19 100.00 
หลังอบรม 28.13 34.38 28.12 9.37 - 100.00 
การเปล่ียนแปลง + 28.13 + 34.38  - 20.69 + 9.37 - 51.19 - 

2) การเก็บเกี่ยวขาว       
กอนอบรม 3.84 11.54 42.31 30.77 11.54 100.00 
หลังอบรม 17.86 32.14 50.00 - - 100.00 
การเปล่ียนแปลง + 14.02 + 20.60 - 7.69 - 30.77 - 11.54 - 

3) การสีขาว       
กอนอบรม - - 50.00 25.00 25.00 100.00 
หลังอบรม 11.11 22.22 66.67 - - 100.00 
การเปล่ียนแปลง + 11.11 + 22.22 - 16.67 - 25.00 - 25.00 - 

4) เฉล่ียภาพรวม       
กอนอบรม 2.44 7.32 44.92 24.39 20.93 100.00 
หลังอบรม 19.13 30.87 47.70 2.30 - 100.00 
การเปล่ียนแปลง + 16.69 + 23.55 - 2.78 - 21.09 - 20.93 - 

ที่มา: จากการสํารวจ 
 

4.3.2 การถายทอดความรูตอใหเกษตรกรใกลเคียง  
 โครงการไดกําหนดหลักเกณฑใหเกษตรกรที่ผานอบรมในกิจกรรมสรางชางเกษตรทองถ่ิน 

ตองนําความรูไปถายทอดตอใหแกเกษตรกรขางเคียง เพื่อใชและบํารุงรักษาเครื่องยนตเกษตรในเบื้องตนได 
ในสัดสวน 1 : 10 จากการสํารวจพบวา ในภาพรวมเกษตรกรรอยละ 79.93 ไดดําเนินการขยายผลความรูแลว
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ที่เหลือรอยละ 20.07 ยังไมไดดําเนินการ เน่ืองจากเกษตรกรในจํานวนน้ี รอยละ 36.21 ใหเหตุผลวายังไมมี
เวลาตองทําการเกษตรเปนอาชีพหลัก รองลงมารอยละ 34.48 เห็นวาเกษตรกรในชุมชนมีความรูในการ
บํารุงรักษาและซอมแซมเบื้องตนอยูแลว นอกน้ัน ยังไมมีเกษตรกรขางเคียงสนใจ ยังไมมั่นใจวาจะถายทอด
ความรูได และยังไมมีเครื่องจักรกลการเกษตรชํารุด 

 เมื่อเปรียบเทียบสัดสวนการถายทอดความรูตอใหเกษตรกรในพื้นที่ขางเคียงตามที่โครงการ
กําหนด พบวา ในภาพรวมเกษตรกรที่ผานการอบรม 1 ราย สามารถถายทอดความรูตอใหเกษตรกรรายอื่นได 
8 ราย โดยรอยละ 73.90 เปนเพื่อนบานและสมาชิกทั่วไปในหมูบาน รองลงมารอยละ 13.90 เปนญาติพี่นอง 
นอกน้ันเปนสมาชิกในครัวเรือนของเกษตรกร เด็กและเยาวชน 

 แตอยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาการถายทอดความรูของเกษตรกรที่ผานการอบรมในแตละระดับ 
พบวา เกษตรกรที่ผานการอบรมชางเกษตรทองถ่ินระดับ 2 และ 3 สามารถถายทอดความรูแกเกษตรกรรายอื่นได
สูงกวาที่โครงการกําหนด คิดเปนสัดสวน 1 : 17 และ 1 : 13 ตามลําดับ (ตารางที ่4.17) 

 

ตารางท่ี 4.17 การถายทอดความรูตอใหเกษตรกรใกลเคียงของชางเกษตรทองถ่ิน 
 

รายการ 
ชางเกษตรทองถิ่น 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 เฉล่ีย 
1. การขยายผลความรู (รอยละ) 100.00 100.00 100.00 100.00 

 - ดําเนินการแลว 79.17 80.00 100.00 79.93 
 - ยังไมดําเนินการ 20.83 20.00 - 20.07 
  เหตุผลของผูท่ียังไมดําเนินการ 100.00 100.00 - 100.00 
    - ไมมีเวลา 36.37 33.34 - 36.21 
    - บํารุงรักษา/ซอมแซมเปนอยูแลว 34.54 33.33 - 34.48 
    - ไมมีคนสนใจ 14.54 33.33 - 15.52 
    - ยังไมม่ันใจวาจะถายทอดความรูได 9.09 - - 8.62 
    - ยังไมมีเครื่องจักรกลการเกษตรเสียหาย 5.46 - - 5.17 

2. สัดสวนเกษตรกรที่ขยายผลได (ราย) 1 : 8 1:17 1 : 13 1 : 8 
3. กลุมผูที่ไดรับการถายทอด (รอยละ) (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

- สมาชิกในครัวเรือน  10.74 6.97 24.24 11.27 
- ญาติพี่นอง 14.86 10.95 6.82 13.90 
- เพื่อนบาน/สมาชิกทั่วไปในหมูบาน 73.28 82.08 68.94 73.90 
- เด็กและเยาวชน 12.61 - - 10.44 

ที่มา: จากการสํารวจ 
 

 4.3.3 การรับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ 
 สําหรับกิจกรรมสรางชางเกษตรทองถ่ิน เกษตรกรที่เขาอบรมในแตละหลักสูตรจะไดรับ 

การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ รายละ 1 ชุด จากการสอบถามเกษตรกร พบวา สวนใหญรอยละ 92.04 ไดรับ 
การสนับสนุนวัสดุอุปกรณตามที่โครงการกําหนด มีเพียงรอยละ 7.96 ที่ไมไดรับการสนับสนุน ซึ่งเปนเกษตรกร 
ที่ เขาอบรมในหลักสูตรระดับ 1 เน่ืองจากเกษตรกรไมไดอยูอบรมจนจบหลักสูตร และบางรายไมมี 
เครื่องจักรกลการเกษตรเปนของตนเอง จึงไมขอรับอุปกรณ (ตารางที่ 4.18) 
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ตารางท่ี 4.18 การรับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ 
 

หนวย: รอยละ 
 

การรับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ 
ชางเกษตรทองถ่ิน 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 เฉลี่ย 
ไดรับ 91.29 100.00 100.00 92.04 
ไมไดรับ 8.71 - - 7.96 

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 
ที่มา: จากการสํารวจ 

 

4.3.4 การรับรูเก่ียวกับฐานขอมูล 
 เน่ืองจากการจัดทําฐานขอมูลผูใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตร อยูระหวางการตรวจสอบ

ความถูกตอง โดยยังไมมีการเผยแพรฐานขอมูลดังกลาว เกษตรกร หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ หรือบุคคล
ทั่วไปที่สนใจ จึงยังไมสามารถเขาถึงฐานขอมูลดังกลาวได ดังน้ัน การรับทราบเกี่ยวกับการจัดทําฐานขอมูล จงึมี
เพียงผูนําชุมชนในพื้นที่ เจาหนาที่เกษตรจังหวัด และเกษตรอําเภอที่ทําหนาที่ในการสํารวจขอมูลเทาน้ัน 
 
4.4 ผลลัพธ (Outcomes) 
 4.4.1 การนําความรูไปปฏิบัติ 
 1) กิจกรรมสรางชางเกษตรทองถ่ิน ในภาพรวมมีเกษตรกรที่ผานการอบรมไดนําความรูไป
ปฏิบัติใชแลว เชน หลักสูตรระดับ 1 มีการบํารุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร หลักสูตรระดับ 2 มีการ
ซอมแซมเบื้องตนเชน เปลี่ยนอะไหล/สวนประกอบตาง ๆ และหลักสูตรระดับ 3 มีการซอมแซมถอดประกอบ
รื้อเครื่อง/ผาเครื่อง เพื่อวิเคราะหอาการผิดปกติของเครื่องจักรกลการเกษตร คิดเปนรอยละ 94.12 สวนที่เหลอื
รอยละ 5.88 ยังไมนําความรูไปปฏิบัติ โดยเกษตรกรรอยละ 29.42 ใหเหตุผลวาไมมีเครื่องจักรกลฯ เปนของ
ตนเอง รองลงมายังไมถึงฤดูการเพาะปลูก จึงยังไมไดตรวจเช็คสภาพหรือบํารุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร 
และสมาชิกในบานทําเอง ที่รอยละ 23.53  เทากัน นอกน้ันใหเหตุผลวายังไมมีความมั่นใจวาจะทําเองได 
เน่ืองจากอยูอบรมไมครบตามหลักสูตร และไมมีเวลาตองประกอบอาชีพหลักอยางอื่น (ตารางที่ 4.19) 
 

ตารางท่ี 4.19 การนําความรูไปปฏิบัติของเกษตรกรท่ีผานการอบรมชางเกษตรทองถ่ิน 
 

หนวย: รอยละ 
 

รายการ 
ชางเกษตรทองถ่ิน 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 เฉลี่ย 
การนําความรูไปปฏิบัติใช 100.00 100.00 100.00 100.00 
นําความรูไปปฏิบัติแลว 93.56 100.00 100.00 94.12 
ยังไมนําไปปฏิบัติ 6.44 - - 5.88 
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ตารางท่ี 4.19 การนําความรูไปปฏิบัติของเกษตรกรท่ีผานการอบรมชางเกษตรทองถ่ิน (ตอ) 
 

รายการ 
ชางเกษตรทองถ่ิน 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 เฉลี่ย 
สาเหตุการไมนําความรูไปปฏิบัติ 100.00 - - 100.00 

- ไมมีเครื่องจักรฯ เปนของตนเอง 29.42 - - 29.42 
- ยังไมถึงฤดูการเพาะปลูก 23.53 - - 23.53 
- สมาชิกในบานทําเอง 23.53 - - 23.53 
- ยังไมมีความมั่นใจวาจะทําได  17.65 - - 17.65 
- ไมมีเวลา ตองไปประกอบอาชีพหลัก 5.87 - - 5.87 

ที่มา: จากการสํารวจ 
 

 2) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพธุรกิจการใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตรชุมชน จากเน้ือหา
สาระที่มีการถายทอดความรูใหกับองคกรเกษตรกร/ผูประกอบการ เชน การบํารุงรักษาเครือ่งจกัรกลการเกษตร
ที่ใหบริการ การบริหารจัดการธุรกิจการใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตร และเทคนิคในการใหบริการทาง
การเกษตรใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพดีข้ึน พบวา องคกรเกษตรกร/ผูประกอบการมีการนําความรูไปปฏิบัติใชแลว 
คิดเปนรอยละ 83.37 61.28 และ 69.39 ตามลําดับ 

ทั้งน้ี เมื่อพิจารณาแตละหลักสูตร พบวา ผูเขาอบรมหลักสูตรการเพาะกลา/ดํานาขาว  
ยังมีการนําความรูไปใชประโยชนไมมากนัก รอยละ 50.00 นําความรูดานการบาํรงุรกัษาเครือ่งจกัรกลการเกษตร
ไปใชแลว ดานการบริหารจัดการธุรกิจการใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตร และเทคนิคในการใหบริการ 
ทางการเกษตรใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพดีข้ึน มีผูที่นําความรูไปใชที่รอยละ 33.33 เทากัน เน่ืองจากผูเขาอบรม 
สวนใหญไมไดใหบริการเพาะกลา/ดํานาขาว ไมมีเครื่องเพาะกลา/ดํานาขาว และบางสวนเปนลูกจางที่มาเปน
ตัวแทนของผูประกอบการ (ตารางที่ 4.20) 
 

ตารางท่ี 4.20 การนําความรูไปปฏิบัติใชขององคกรเกษตรกร/ผูประกอบการท่ีผานการอบรมในกิจกรรม
พัฒนาศักยภาพธุรกิจการใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตรชุมชน 

 

หนวย: รอยละ 
 

รายการ 
องคกรเกษตรกร/ผูประกอบการ ตามหลักสูตรพัฒนาศักยภาพการใหบริการฯ 
การเพาะกลา/

ดํานาขาว 
การเก็บเกี่ยวขาว การสีขาว เฉล่ีย 

ดานการบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกลการเกษตร 100.00 100.00 100.00 100.00 
- นําไปปฏิบัติใชแลว 50.00 96.43 88.89 83.37 
- ยังไมไดนําไปปฏิบัติใช 50.00 3.57 11.11 16.33 

ดานการบริหารจัดการธุรกิจการใหบริการ 100.00 100.00 100.00 100.00 
- นําไปปฏิบัติใชแลว 33.33 67.86 77.78 61.28 
- ยังไมไดนําไปปฏิบัติใช 66.67 32.14 22.22 38.78 

ดานเทคนคิการเพาะกลา/ดํานาขาว 
การเก็บเกี่ยวขาว และการสีขาว 

100.00 100.00 100.00 100.00 

- นําไปปฏิบัติใชแลว 33.33 82.14 77.78 69.39 
- ยังไมไดนําไปปฏิบัติใช 66.67 17.86 22.22 30.61 

ที่มา: จากการสํารวจ 
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4.4.2 การลดคาใชจายของเกษตรกร 
 1) การลดคาใชจายในการบํารุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรของผูท่ีรับการอบรม 

ชางเกษตรทองถ่ินและนําความรูไปปฏิบัติ 
 เกษตรกรที่ผานการอบรมในหลักสูตรชางเกษตรทองถ่ิน รอยละ 94.12 นําความรู 

ไปใชแลว ในจํานวนน้ี ทุกรายสามารถลดรายจายในการบํารุงรักษาและซอมแซมเครื่องจักรกลการเกษตรได 
เมื่อพิจารณาในแตละหลักสูตร พบวา ชางเกษตรทองถ่ิน ระดับ 1 มีคาใชจายในการบํารุงรักษาและซอมบํารุง 
ที่เกษตรกรทําเองเฉลี่ย 1,373.04 บาทตอเครื ่องตอป แตหากนําไปจางซอมจะมีคาใชจาย 2,129.13  
บาทตอเครื่องตอป หรือสามารถลดคาใชจายได 756.09 บาทตอเครื่องตอป จากเปาหมายที่โครงการกําหนด 
2,000 บาทตอเครื่องตอป เน่ืองจากในป 2558 บางพื้นที่ประสบปญหาภัยแลง การเพาะปลูกลาชา การใชงาน
เครื่องจักรกลการเกษตรไมมาก จึงยังไมมีคาใชจายในสวนน้ีมากนัก (ตารางที่ 4.21) 
 

ตารางท่ี 4.21 การลดคาใชจายการบํารุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรของเกษตรกรท่ีผานการอบรม 
 ชางเกษตรทองถ่ิน ระดับ 1 

 

หนวย: บาทตอเครื่องตอป 
 

เกษตรกรท่ีผานการอบรม ชางเกษตรทองถ่ิน  ระดับ 1 
เปาหมายลดคาใชจาย 2,000 
คาใชจายบํารุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร 

กรณีดําเนินการเอง 1,373.04 
กรณีจางซอม 2,129.13 
การเปลี่ยนแปลง - 756.09 

ที่มา: จากการสํารวจ 
 

สวนเกษตรกรที่ผานการอบรมหลักสูตรชางเกษตรทองถ่ิน ระดับ 2 และ 3 ประมาณการวา
จะชวยลดคาใชจายในการนําเครื่องยนตไปซอมแซมนอกพื้นที่เฉลี่ย 5,500 บาทตอรายตอป พบวา กอนเขารวม
โครงการ เกษตรกรที่ผานการอบรมรอยละ 66.67 ดําเนินการบํารุงรักษาดวยตนเองเพียงอยางเดียว รอยละ 29.17 
ดําเนินการเองรวมกับการจางชาง ซึ่งในจํานวนน้ี รอยละ 16.67 เปนการจางชางจากนอกชุมชน โดยหลังจาก
เขารวมโครงการเกษตรกรกลุมน้ีไดนําความรูที่ไดจากการอบรมมาปรับใช และสามารถดําเนินการไดดวยตนเอง
ทั้งหมด (ตารางที่ 4.22) 

เมื่อทําการเปรียบเทียบคาใชจายในกรณีที่ดําเนินการเองกับการจางชางนอกชุมชนของ
เกษตรกรที่ผานการอบรม พบวา ชางเกษตรทองถ่ิน ระดับ 2 กรณีดําเนินการเอง มีคาใชจาย 3,123.00 บาท
ตอรายตอป ตํ่ากวากรณีการนําไปซอมนอกชุมชนที่มีคาใชจาย 4,536.00 บาทตอรายตอป หรือสามารถ 
ลดคาใชจายจากการนําเครื่องไปซอมนอกชุมชนได 1,413.00 บาทตอรายตอป สวนชางเกษตรทองถ่ิน ระดับ 3  
มีคาใชจายจากการดําเนินการเอง 5,040.00 บาทตอรายตอป ตํ่ากวาในกรณีนําไปซอมนอกชุมชนที่มีคาใชจาย 
6,580.50 บาทตอรายตอป หรือ 1,540.50 บาทตอรายตอป โดยเฉลี่ยชางเกษตรทองถ่ิน ระดับ 2 และ 3 
สามารถลดคาใชจายในการซอมแซมบํารุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรของตนเองไดเฉลี่ย 1,476.75 บาท   
ตอรายตอป จากเปาหมาย 5,500 บาทตอรายตอป เน่ืองจากเปนระยะแรกในการดําเนินโครงการ จึงยังไมสามารถ
ลดคาใชจายในสวนน้ีไดตามเปาหมาย (ตารางที่ 4.23) 
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ตารางท่ี 4.22 การบํารุงรักษาซอมแซมเครื่องจักรกลการเกษตร เปรียบเทียบกอนและหลังเขารวมโครงการ 
 

หนวย: รอยละ 
 

ที่มา: จากการสํารวจ 
 

ตารางท่ี 4.23 การเปรียบเทียบคาใชจายในการซอมบํารุงเครื่องจักรกลการเกษตร กรณีดําเนินการเอง 
กับกรณีจางซอมนอกชุมชน 

 

หนวย: บาทตอรายตอป 
 

ชางเกษตรทองถ่ิน 
เปาหมาย 

ลดคาใชจาย 
คาใชจายบํารุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร 

กรณีดําเนินการเอง กรณีจางซอม การเปลี่ยนแปลง 
ระดับ 2 5,500 3,123.00 4,536.00 - 1,413.00 
ระดับ 3 5,500 5,040.00 6,580.50 - 1,540.50 

เฉลี่ย 5,500 4,081.50 5,558.25 - 1,476.75 
ที่มา: จากการสํารวจ 
 

 2) ตนทุนการผลิตทางการเกษตรของเกษตรกร 
 เกษตรกรที่ผานการอบรมหลักสูตรชางเกษตรทองถ่ิน สวนใหญยึดอาชีพทําการเกษตร 

เปนหลัก ซึ่งหลังจากเขารวมโครงการ พบวา เกษตรกรในหลักสูตรชางเกษตรทองถ่ิน ระดับ 2 และระดับ 3  
รอยละ 62.50 สามารถลดตนทุนการผลิตทางการเกษตรได เฉลี่ย 655.51 บาทตอไรตอราย และเมื่อพิจารณา
เฉพาะคาบํารุงรักษาและซอมแซมเครื่องจักรกลการเกษตร สามารถลดไดเฉลี่ย 70.51 บาทตอไรตอราย 
(ตารางที่ 4.24 และตารางภาคผนวกที่ 4.1) 
 

ตารางท่ี 4.24 ตนทุนการผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรท่ีผานการอบรมชางเกษตรทองถ่ิน 
 

 

เกษตรกร 
ที่ผาน 

การอบรม 
ชางเกษตร
ทองถิ่น 

กอนเขารวมโครงการ  หลังเขารวมโครงการ 

ไมได
ซอม 

ซอมเอง 
เพียงอยาง

เดียว 

ซอมเองรวมกับจางซอม  
ไมได
ซอม 

ซอมเอง
เพียงอยาง 

เดียว 

ซอมเองรวมกับจางซอม 

ชางใน
ชุมชน 

ชางนอก
ชุมชน 

ชางใน
ชุมชน 

ชางนอก
ชุมชน 

ระดับ 2 6.67 73.33 6.67 13.33  6.67 93.33 - - 
ระดับ 3 - 55.56 22.22 22.22  - 100.00 - - 

เฉล่ีย 4.16 66.67 12.50 16.67  4.17 95.83 - - 

รายการ 
เกษตรกรที่ผานการอบรมชางเกษตรทองถิ่น 

ระดับ 2 ระดับ 3 เฉล่ีย 
การลดตนทนุในการทําการเกษตร (รอยละ) 100.00 100.00 100.00 

- ลดได 80.00 33.33 62.50 
- ลดไมได 20.00 66.67 37.50 

ตนทุนรวม (บาทตอไรตอราย)    
  กอนอบรม 5,234.21 11,343.67 6,456.10 
  หลังอบรม 4,798.13 9,810.42 5,800.59 
  การเปล่ียนแปลง - 436.08 - 1,533.25 - 655.51 
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ตารางท่ี 4.24 ตนทุนการผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรท่ีผานการอบรมชางเกษตรทองถ่ิน (ตอ) 
 

ที่มา : จากการสํารวจ 
 

3) เกษตรกรท่ีผานการอบรมชางเกษตรทองถ่ิน และสามารถใหบริการเกษตรกรบริเวณ
ใกลเคียง 

 จากการสํารวจเกษตรกรในหลักสูตรชางทองถ่ิน ระดับ 2 และ 3 พบวา รอยละ 36.00 
สามารถเปนชางทองถ่ินใหบริการซอมแซมเครื่องจักรกลการเกษตรใหเกษตรกรในชุมชนได เชน การตรวจ
ระบบภายในเครื่องยนต เปลี่ยนหรือซอมแซมอะไหลและสวนประกอบที่ชํารุดเสียหาย และสามารถสรางรายได 
จากการรับจางซอมเครื่องจักรกลการเกษตร เฉลี่ย 3,270.07 บาทตอรายตอป 

 เมื่อพิจารณาในรายหลักสูตร พบวา ในระดับ 3 มีความพรอมในการเปนชางเกษตร
ประจําชุมชนมากถึงรอยละ 60.00 เน่ืองจากผูที่ผานการอบรมในระดับ 3 จะมีพื้นฐานการเปนชางมากอน และ
มีความชํานาญมากกวาผูที่ผานการอบรมในระดับ 2 ซึ่งมีเพียงรอยละ 20.00 เทาน้ัน ที่สามารถประกอบอาชีพ  
เปนชางประจําชุมชนได เน่ืองจากเกษตรกรขางเคียงในหมูบานสวนใหญยังไมมีความมั่นใจวาผูผานการอบรม
หลักสูตรชางเกษตรทองถ่ิน ระดับ 2 จะสามารถใหบริการซอมแซมเครื่องจักรกลในการทําการเกษตรไดจริง
และบางสวนทําการเกษตรเปนอาชีพหลัก จึงไมมีเวลาที่จะใหบริการซอมแซมเครื่องแกเกษตรกรในหมูบานได 
(ตารางที่ 4.25) 
 

ตารางท่ี 4.25 เกษตรกรท่ีผานการอบรมชางเกษตรทองถ่ิน และสามารถใหบริการเกษตรกรบริเวณใกลเคียง 
 

เกษตรกรท่ีผาน 
การอบรมชางเกษตร

ทองถ่ิน 

เกษตรกรท่ีผาน 

การอบรม 
(รอยละ) 

เกษตรกรท่ีสามารถ 
เปนชางเกษตรทองถ่ิน 

(รอยละ) 

รายไดจากการซอม 
(บาทตอรายตอป) 

ระดับ 2 100.00 20.00 1,381.33 
ระดับ 3 100.00 60.00 4,214.14 

เฉลี่ย 100.00 36.00 3,270.07 
ที่มา: จากการสํารวจ 
  

4.4.3 การพัฒนาศักยภาพธุรกิจการใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตรชุมชน 
 1) การบริหารจัดการธุรกิจการใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตรหลังเขารับการอบรม 
 ผูประกอบการที่เขารวมโครงการไดนําความรูที่ไดรับมาปรับใชในการใหบริการธุรกิจ
เครื่องจักรกลการเกษตรของตนเอง รอยละ 83.67 สามารถบํารุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรใหมี
ประสิทธิภาพ และยืดระยะเวลาการใชงาน รอยละ 61.28 มีการบริหารจัดการที่ดีข้ึน เชน การจัดลําดับ 

รายการ 
เกษตรกรที่ผานการอบรมชางเกษตรทองถิ่น 

ระดับ 2 ระดับ 3 เฉล่ีย 
ตนทุนคาบํารุงรักษาและซอมแซม 
เคร่ืองจักรกลการเกษตร (บาทตอไรตอราย) 

  

  กอนอบรม 244.55 518.33 303.22 
  หลังอบรม 176.70 419.41 232.71 
  การเปล่ียนแปลง - 67.85 - 98.92 - 70.51 
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การใหบริการ การจัดการพื้นที่ในการใหบริการไดดีข้ึน และรอยละ 69.39 ไดนําเทคนิคการใหบริการ เชน 
การคัดเลือกเมล็ดพันธุขาว ชวงเวลาในการเก็บเกี่ยวไปใช เพื่อใหผลผลิตที่ไดมีคุณภาพเพิ่มข้ึน (ตารางที่ 4.26) 
 
ตารางท่ี 4.26 การบริหารจัดการธุรกิจองคกรเกษตรกร/ผูประกอบการ หลังเขารับการอบรม 

 

หนวย: รอยละ 
 

องคกรเกษตรกร/ผูประกอบการ
ตามหลักสูตรพัฒนาศักยภาพ

ธุรกิจการใหบริการฯ 

การบริหารจัดการธุรกิจ 
การบํารุงรักษา

เคร่ืองจักรกลการเกษตร 
การบริหารจัดการการ

ใหบริการ 
เทคนิคการเพาะกลา/ 

ดํานาขาว เก็บเกี่ยวขาว สีขาว 
การเพาะกลา/ดํานาขาว    
 - ดีขึ้น 50.00 33.33 33.33 
 - เหมือนเดิม 50.00 66.67 66.67 

รวม 100.00 100.00 100.00 
การเก็บเกี่ยวขาว    
 - ดีขึ้น 96.43 67.86 82.14 
 - เหมือนเดิม 3.57 32.14 17.86 

รวม 100.00 100.00 100.00 
การสีขาว    
 - ดีขึ้น 88.89 77.78 77.78 
 - เหมือนเดิม 11.11 22.22 22.22 

รวม 100.00 100.00 100.00 
เฉล่ีย    
 - ดีขึ้น 83.67 61.28 69.39 
 - เหมือนเดิม 16.33 38.72 30.61 

รวม 100.00 100.00 100.00 
ที่มา: จากการสํารวจ 
 

 2) ศักยภาพขององคกรเกษตรกร/ผูประกอบการ หลังผานการอบรม 
ในการพิจารณาศักยภาพขององคกรเกษตรกร/ผูประกอบการในการใหบริการ

เครื่องจักรกลการเกษตร พิจารณาจาก 3 ปจจัย ไดแก จํานวนผูมาใชบริการ ผลประกอบการ (กําไรสุทธิ) และ
ตนทุนการประกอบธุรกิจ หลังจากการนําความรูที่ไดจากการอบรมไปใช พบวา มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึน 
เน่ืองจากผูประกอบการนําความรูที่ไดจากการอบรม ทั้งดานการบํารุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร  
การบริหารจัดการธุรกิจ และเทคนิคตาง ๆ มาปรับใชในการดําเนินธุรกิจของตนเอง รายละเอียดดังน้ี 

2.1) จํานวนผูมาใชบริการ 
หลังจากเขารวมโครงการ องคกรเกษตรกร/ผูประกอบธุรกิจการ รอยละ 45.94  

มีผูมาใชบริการเครื่องจักรกลการเกษตรเพิ่มข้ึน รอยละ 29.73 มีผูมาใชบริการเทาเดิม สวนที่เหลือ มีผูใชบริการ
นอยลง เน่ืองจากในปที่ผานมาเกิดปญหาภัยแลง จึงทําใหมีจํานวนผูมาใชบริการลดลงจากปกอนหนา  
ทั้งน้ี ในภาพรวมองคกรเกษตรกร/ผูประกอบการที่เขารวมอบรม มีผูมาใชบริการในธุรกิจเพิ่มข้ึนโดยเฉลี่ยจาก 
78 เปน 90 รายตอแหงตอป หรือเพิ่มข้ึนเฉลี่ย 12 รายตอแหงตอป (ตารางที่ 4.27) 
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ตารางท่ี 4.27 การมผูีมาใชบริการเครื่องจักรกลการเกษตรขององคกรเกษตรกร/ผูประกอบการ ในกิจกรรม
การพัฒนาศักยภาพธุรกิจการใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตรชุมชน 

 

รายการ หนวย 

องคกรเกษตรกร/ผูประกอบการตามหลักสูตรพัฒนาศักยภาพ 
ธุรกิจการใหบริการฯ 

การเพาะกลา 
/ดํานาขาว 

การเก็บเกี่ยว
ขาว 

การสีขาว เฉล่ีย 

องคกรเกษตรกร/ผูประกอบการ
ที่มีผูใชบริการ เพิ่มข้ึน 

รอยละ 100.00 23.07 100.00 45.94 

จํานวนผูมาใชบริการ      
กอนอบรม ราย/แหง/ป 25 56 158 75 
หลังอบรม ราย/แหง/ป 48 63 218 95 
การเปล่ียนแปลง ราย/แหง/ป + 23 + 7 + 60 + 20 

องคกรเกษตรกร/ผูประกอบการ
ที่มีผูใชบริการ เทาเดิม 

รอยละ - 42.31 - 29.73 

จํานวนผูมาใชบริการ      
กอนอบรม ราย/แหง/ป - 46 - 32 
หลังอบรม ราย/แหง/ป - 46 - 32 
การเปล่ียนแปลง ราย/แหง/ป - 0 - 0 

องคกรเกษตรกร/ผูประกอบการ
ที่มีผูใชบริการ ลดลง 

รอยละ - 34.62 - 24.33 

จํานวนผูมาใชบริการ      
กอนอบรม ราย/แหง/ป - 76 - 53 
หลังอบรม ราย/แหง/ป - 61 - 43 
การเปล่ียนแปลง ราย/แหง/ป - - 15 - - 11 

รวมองคกรเกษตรกร/
ผูประกอบการ 

รอยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 

เฉล่ียจํานวนผูมาใชบริการ      
กอนอบรม ราย/แหง/ป 25 59 158 78 
หลังอบรม ราย/แหง/ป 48 55 218 90 
การเปล่ียนแปลง ราย/แหง/ป + 23 - 4 + 60 + 12 

ที่มา: จากการสํารวจ 
 

 2.2) ผลประกอบการ (กําไรสุทธิ) 
หลังจากเขารวมโครงการ องคกรเกษตรกร/ผูประกอบการ รอยละ 62.17 

มีผลประกอบการ (กําไรสุทธิ) จากการประกอบธุรกิจเพิ่มข้ึน รอยละ 5.40 และรอยละ 32.43 มีกําไรสุทธิ 
เทาเดิม และลดลง ตามลําดับ ในภาพรวมผูที่เขารวมโครงการมีกําไรสุทธิเฉลี่ย 10,517.34 บาทตอแหงตอป 

โดยในรายที่มกีําไรสุทธิลดลง เน่ืองจาก มีผูประกอบการใหบรกิารเครือ่งจกัรกล
การเกษตรจากนอกพื้นที่เขามาใหบริการในชุมชนเพิ่มข้ึน สงผลใหผูประกอบการใหบริการลดลงจากปกอน ๆ 
และบางสวนมีคาใชจายในการบํารุงรักษาซอมแซมใหญเครื่องจักรกลการเกษตรอีกดวย (ตารางที่ 4.28) 
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ตารางท่ี 4.28 ผลประกอบการ (กําไรสุทธิ) ขององคกรเกษตรกร/ผูประกอบการ ในกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
ธุรกิจการใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตรชุมชน 

 

รายการ หนวย 

องคกรเกษตรกร/ผูประกอบการตามหลักสูตรพัฒนาศักยภาพ 
ธุรกิจการใหบริการฯ 

การเพาะกลา 
/ดํานาขาว 

การเก็บเกี่ยว
ขาว 

การสีขาว เฉล่ีย 

องคกรเกษตรกร/ผูประกอบการ 
ที่มีผลประกอบการ (กําไรสุทธิ) 
เพิ่มข้ึน 

รอยละ 100.00 57.70 62.50 62.17 

ผลประกอบการ (กําไรสุทธิ)      
กอนอบรม บาท/แหง/ป 65,216.67 274,509.16 74,702.00 214,337.95 
หลังอบรม บาท/แหง/ป 134,816.67 306,615.38 110,371.20 250,254.58 
การเปล่ียนแปลง บาท/แหง/ป + 69,600.00 +32,106.22 + 35,669.20 + 35,916.63 

องคกรเกษตรกร/ผูประกอบการ 
ที่มีผลประกอบการ (กําไรสุทธิ) 
เทาเดิม 

รอยละ - 7.69 - 5.40 

ผลประกอบการ (กําไรสุทธิ)      
กอนอบรม บาท/แหง/ป - 325,769.23 - 228,918.92 
หลังอบรม บาท/แหง/ป - 325,769.23 - 228,918.92 
การเปล่ียนแปลง บาท/แหง/ป - 0.00 - 0.00 

องคกรเกษตรกร/ผูประกอบการ 
ที่มีผลประกอบการ (กําไรสุทธิ) 
ลดลง 

รอยละ - 34.61 37.50 32.43 

ผลประกอบการ (กําไรสุทธิ)      
กอนอบรม บาท/แหง/ป - 289,424.04 20,666.67 207,847.52 
หลังอบรม บาท/แหง/ป - 236,702.31 18,966.00 170,432.11 
การเปล่ียนแปลง บาท/แหง/ป - - 52,721.73 - 1,700.67 - 37,415.41 

รวมองคกรเกษตรกร/
ผูประกอบการ 

รอยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 

เฉล่ียผลประกอบการ (กําไรสุทธิ)      
กอนอบรม บาท/แหง/ป   65,216.67 283,615.09 54,438.75 216,355.47 
หลังอบรม บาท/แหง/ป 134,816.67 283,888.08 76,094.25 226,872.81 
การเปล่ียนแปลง บาท/แหง/ป + 69,600.00 + 272.99 + 21,655.50 + 10,517.34 

ที่มา: จากการสํารวจ 
 

2.3) ตนทุนการประกอบการธุรกิจ 
หลังจากเขารวมโครงการ องคกรเกษตรกร/ผูประกอบธุรกิจ รอยละ 62.16 

มีตนทุนการประกอบธุรกิจลดลง รอยละ 29.73 มีตนทุนประกอบการเพิ่มข้ึน นอกน้ัน รอยละ 8.11 มีตนทุน
เทาเดิม ในภาพรวมองคกรเกษตรกร/ผูประกอบธุรกิจ ที่เขารวมโครงการมีตนทุนประกอบการลดลงเฉลี่ย 
12,908.47 บาทตอแหงตอป โดยในรายที่มีตนทุนประกอบการเพิ่มข้ึน เน่ืองจากหลังการอบรม ผูประกอบการ 
มีการบํารุงรักษาซอมแซมใหญเครื่องจักรกลการเกษตรที่ใหบริการ จึงมีคาใชจายในสวนน้ีเพิม่ข้ึน (ตารางที ่4.29) 
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ตารางท่ี 4.29 ตนทุนการประกอบการธุรกิจขององคกรเกษตรกร/ผูประกอบการ ในกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
ธุรกิจการใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตรชุมชน 

 

รายการ หนวย 

องคกรเกษตรกร/ผูประกอบการตามหลักสูตรพัฒนาศักยภาพ 
ธุรกิจการใหบริการฯ 

การเพาะกลา 
/ดํานาขาว 

การเก็บเกี่ยว
ขาว 

การสีขาว เฉล่ีย 

องคกรเกษตรกร/ผูประกอบการ 
ที่มีตนทุนประกอบการฯ เพิ่มข้ึน 

รอยละ 33.34 19.23 62.50 29.73 

ตนทุนประกอบการ      
กอนอบรม บาท/แหง/ป 186,666.67 325,250.54 22,498.00 248,554.00 
หลังอบรม บาท/แหง/ป 266,666.67 416,980.77 30,064.80 321,135.63 
การเปล่ียนแปลง บาท/แหง/ป + 80,000.00 + 91,730.23 + 7,566.80 + 72,581.63 

องคกรเกษตรกร/ผูประกอบการ 
ที่มีตนทุนประกอบการฯ เทาเดิม 

รอยละ 33.33 3.85 12.50 8.11 

ตนทุนประกอบการ      
กอนอบรม บาท/แหง/ป 6,350.00 55,384.62 3,000.00 40,082.43 
หลังอบรม บาท/แหง/ป 6,350.00 55,384.62 3,000.00 40,082.43 
การเปล่ียนแปลง บาท/แหง/ป 0.00 0.00 0.00 0.00 

องคกรเกษตรกร/ผูประกอบการ 
ที่มีตนทุนประกอบการฯ ลดลง 

รอยละ 33.33 76.92 25.00 62.16 

ตนทุนประกอบธุรกิจ      
กอนอบรม บาท/แหง/ป 70,000.00 264,332.82 5,000.00 192,504.16 
หลังอบรม บาท/แหง/ป 66,666.67 213,343.08 4,500.00 156,295.14 
การเปล่ียนแปลง บาท/แหง/ป - 3,333.33 - 50,989.77 - 500.00 - 36,209.03 

รวมองคกรเกษตรกร/
ผูประกอบการ 

รอยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 

เฉล่ียตนทุนประกอบการฯ      
กอนอบรม บาท/แหง/ป   87,672.22 268,011.32 15,686.25 198,832.46 
หลังอบรม บาท/แหง/ป 113,227.78 246,428.85 20,290.50 186,733.99 
การเปล่ียนแปลง บาท/แหง/ป + 25,555.56 - 21,582.47 + 4,604.25 - 12,098.47 

ที่มา: จากการสํารวจ 
 

 4.4.4 ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ 
 1) กิจกรรมสรางชางเกษตรทองถ่ิน ในภาพรวมเกษตรกรในหลักสูตรชางเกษตรทองถิ่น
ทั้ง 3 ระดับ มีความพึงพอใจตอโครงการในระดับมาก ทั้งในดานการประชาสัมพันธ ดานการถายทอดความรู 
และดานการดําเนินงานของเจาหนาที่ ที่ระดับคะแนน 4.21 4.45 และ 4.80 ตามลําดับ 
 เมื่อพิจารณาในแตละดาน พบวา ในดานการประชาสัมพันธโครงการ มีผูที่อบรมพึงพอใจ
ในระดับมาก คิดเปนรอยละ 51.38 แตในสวนที่มีความพึงพอใจนอย รอยละ 2.78 ใหความเห็นวา เกษตรกร 
ในหมูบานที่สนใจเขาอบรมยังรับทราบกันไมทั่วถึง และระยะเวลาในการประชาสัมพันธนอยเกินไป ทําให
เกษตรกรไมมีเวลาเตรียมตัวกอนมาอบรม สวนดานการถายทอดความรู  และดานการดําเนินงานของ
เจาหนาที่ ผูเขาอบรมสวนใหญมีความพึงพอใจมาก คิดเปนรอยละ 64.67 และ 84.03 ตามลําดับ (ตารางที ่4.30) 
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ตารางท่ี 4.30 ความพึงพอใจของเกษตรกรในกิจกรรมสรางชางเกษตรทองถ่ินท่ีมีตอโครงการ 
 

หนวย: รอยละ 
 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก 
คอนขาง 

มาก 
ปาน
กลาง 

คอนขาง
นอย 

นอย รวม 
คา

คะแนน 
แปลผล 

1) ชางเกษตรทองถิ่น ระดับ 1         
    1.1) ดานการประชาสัมพันธ
โครงการ 

50.94 26.61 17.50 2.28 2.67 100.00 4.21 มาก 

    1.2) ดานการถายทอดความรู 63.21 21.02 12.84 1.52 1.41 100.00 4.43 มาก 
    1.3) ดานการดําเนินงานของ
เจาหนาที่ 

83.65 12.54 3.81 - - 100.00 4.80 มาก 

2) ชางเกษตรทองถิ่น ระดับ 2         
    2.1) ดานการประชาสัมพันธ
โครงการ 

46.66 20.00 20.00 6.67 6.67 100.00 3.93 คอนขาง
มาก 

    2.2) ดานการถายทอดความรู 77.14 7.62 10.48 1.90 2.86 100.00 4.54 มาก 
    2.3) ดานการดําเนินงานของ
เจาหนาที่ 

86.66 6.67 6.67 - - 100.00 4.80 มาก 

3) ชางเกษตรทองถิ่น ระดับ 3         
    3.1) ดานการประชาสัมพันธ
โครงการ 

70.00 20.00 10.00 - - 100.00 4.60 มาก 

    3.2) ดานการถายทอดความรู 84.28 11.43 2.86 1.43 - 100.00 4.79 มาก 
    3.3) ดานการดําเนินงานของ
เจาหนาที่ 

90.00 10.00 - - - 100.00 4.90 มาก 

4) เฉล่ียภาพรวม ชางเกษตร
ทองถิ่น ทั้ง 3 หลักสูตร 

        

    4.1) ดานการประชาสัมพันธ
โครงการ 

51.38 26.04 17.37 2.43 2.78 100.00 4.21 มาก 

    4.2) ดานการถายทอดความรู 64.67 19.98 12.37 1.54 1.44 100.00 4.45 มาก 
    4.3) ดานการดําเนินงานของ
เจาหนาที่ 

84.03 12.15 3.82 - - 100.00 4.80 มาก 

ที่มา: จากการสํารวจ 
 

2) กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพธุรกิจการใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตรชุมชน องคกร
เกษตรกร/ผูประกอบการ มีความพึงพอใจตอโครงการภาพรวมระดับมาก ในดานการถายทอดความรู  
และดานการดําเนินงานของเจาหนาที ่ที่ระดับคะแนน 4.40 และ 4.69 ตามลําดับ สวนดานการประชาสัมพันธ 
มีความพึงพอใจในระดับคอนขางมาก ที่ระดับคะแนน 4.04 เน่ืองจากบางสวนเห็นวาการประชาสัมพันธ 
ไมทั่วถึงและกระช้ันชิดเกินไป 

เมื่อพิจารณาในแตละดาน พบวา ในดานการประชาสัมพันธ  องคกรเกษตรกร/
ผูประกอบการ ที่มีความพึงพอใจมากและคอนขางมาก คิดเปนรอยละ 38.78 และ 30.61 สวนดานการถายทอด
ความรู ร อยละ 60.64 พึงพอใจมาก และดานการติดตามของเจาหนาที่ พึงพอใจมาก ที ่รอยละ 69.39 
(ตารางที่ 4.31) 
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ตารางท่ี 4.31 ความพึงพอใจขององคกรเกษตรกร/ผูประกอบการ ในกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพธุรกิจ 
การใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตรชุมชนท่ีมีตอโครงการ 

หนวย: รอยละ 
 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก 
คอนขาง 

มาก 
ปาน
กลาง 

คอนขาง
นอย 

นอย รวม 
คา

คะแนน 
แปลผล 

1) องคกรเกษตรกร/ผูประกอบการ 
ที่เขาอบรมหลักสูตร การเพาะกลา/
ดํานาขาว 

    
  

  

    1.1) ดานการประชาสัมพันธ
โครงการ 

41.67 41.67 16.66 - - 100.00 4.25 มาก 

    1.2) ดานการถายทอดความรู 57.14 33.33 9.53 - - 100.00 4.48 มาก 
    1.3) ดานการดําเนินงานของ
เจาหนาที่ 

58.33 41.67 - - - 100.00 4.58 มาก 

2) องคกรเกษตรกร/ผูประกอบการ 
ที่เขาอบรมหลักสูตร การเกบ็เกี่ยวขาว 

        

    2.1) ดานการประชาสัมพันธ
โครงการ 

39.29 28.57 28.57 - 3.57  4.00 คอนขาง 
มาก 

    2.2) ดานการถายทอดความรู 64.80 16.83 13.78 3.57 1.02  4.41 มาก 
    2.3) ดานการดําเนินงานของ
เจาหนาที่ 

78.57 21.43 - - -  4.79 มาก 

3) องคกรเกษตรกร/ผูประกอบการ 
ที่เขาอบรมหลักสูตร การสีขาว 

        

    3.1) ดานการประชาสัมพันธ
โครงการ 

33.33 22.22 44.45 - - 100.00 4.89 มาก 

    3.2) ดานการถายทอดความรู 52.38 26.98 17.46 1.59 1.59 100.00 4.27 มาก 
    3.3) ดานการดําเนินงานของ
เจาหนาที่ 

55.56 44.44 - - - 100.00 4.56 มาก 

4) เฉล่ียภาพรวม องคกรเกษตรกร/
ผูประกอบการ ทั้ง 3 หลักสูตร 

        

    4.1) ดานการประชาสัมพันธ
โครงการ 

38.78 30.61 28.57 - 2.04 100.00 4.04 คอนขาง 
มาก 

    4.2) ดานการถายทอดความรู 60.64 22.75 13.41 2.33 0.87 100.00 4.40 มาก 
    4.3) ดานการดําเนินงานของ
เจาหนาที่ 

69.39 30.61 - - - 100.00 4.69 มาก 

ที่มา: จากการสํารวจ 
หมายเหตุ: ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
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4.4.5 ปญหาอุปสรรค 
 1) กิจกรรมสรางชางเกษตรทองถ่ิน จากการสัมภาษณเกษตรกรทั้ง 3 ระดับ พบวา  
 ดานการประชาสัมพันธโครงการ เกษตรกรรอยละ 11.24 เห็นวาการประชาสัมพันธ
โครงการนอยและระยะเวลากระช้ันชิดเกินไป เกษตรกรในพื้นที่มีการรับทราบรายละเอียดโครงการไมทั่วถึงกัน
บางสวนมาอบรมโดยที่ไมทราบรายละเอียดเกี่ยวกับเน้ือหาที่มาอบรม และมีเกษตรกรอีกจํานวนหน่ึงที่ตองการ
เขาอบรมแตไมไดรับการประชาสัมพันธ จึงเห็นวาควรมีแจงลวงหนา 3 - 5 วัน เพื่อใหเกษตรกรเตรียมตัว 
เขาอบรม โดยแจงถึงวัตถุประสงคและรายละเอียดของโครงการใหชัดเจน ใหผูสนใจไดมาเรียนรู นําความรูไปใช 
ไดจริง และนําไปปรับใชใหเกิดประโยชนตอไป 
 ดานการฝกอบรม เกษตรกรรอยละ 36.09 เห็นวาการมาฝกอบรมใหความรูยังขาด
ความตอเน่ือง ตองการใหจัดอบรมทุก ๆ ป เพิ่มเติมเน้ือหาในหลักสูตรตอยอดจากหลักสูตรเดิม เพื่อเปนการ
ทบทวนและเพิ่มพูนความรูดานการบํารุงรักษาและซอมแซมเครื่องจักรกลการเกษตร รอยละ 24.26 เห็นวา
ระยะเวลาในการอบรมสั้นเกินไป และตรงกับชวงฤดูเพาะปลูกหรือวันทํางาน ทําใหไมสามารถเรียนรู 
ไดอยางเต็มที่ และเกิดความไมสะดวกเน่ืองจากตรงกับเวลาทํางาน จึงเห็นวาเวลาในการอบรมยังไมเหมาะสม  
ควรเพิ่มระยะเวลาในการอบรม และปรับเปลี่ยนชวงเวลาอบรมไมใหตรงกับฤดูเพาะปลูก สวนรอยละ 22.48
เห็นวาเน้ือหาที่ใชในการอบรมยังไมครอบคลุม เปนเพียงเน้ือหาเบื้องตน ตองการใหเพิ่มเติมความรูใหมีความ
หลากหลายทั้งชนิด และมีรายละเอียดในการบํารุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรมากข้ึน รอยละ 13.61 เห็นวา
ผูเขารวมโครงการบางสวนไมมีความพรอมในการเขาอบรม คุณสมบัติไมตรงตามหลักเกณฑที่โครงการกําหนด 
เชน ไมมีเครื่องจักรกลการเกษตรเปนของตนเอง มีการสงผูแทนเขาอบรมไมไดมีความสนใจทางดานชาง  
จึงควรมีการคัดเลือกผูเขารวมโครงการใหตรงตามหลักเกณฑที่กําหนด และมีความสนใจและใชเครื่องจักรกล
การเกษตรในชีวิตประจําวัน เพื่อจะไดนําความรูไปปรับใชและถายทอดไดจริง 

นอกน้ัน รอยละ 8.88 เห็นวาสถานที่อบรมคอนขางไกล ตองการใหมาจัดอบรม 
ในหมูบาน รอยละ 7.10 เห็นวาเครื่องจักรกลการเกษตรหรืออุปกรณที่นํามาใชไมเพียงพอตอจํานวนผูเขาอบรม
และประเภทหรือรุนของเครื่องที่ใชในการฝกปฏิบัติยังไมมีความหลากหลาย นอกจากนี้ ยังเปนเครื่องใหม 
ที่ยังไมชํารุดเกษตรกร ทําใหไมไดเรียนรูจากการซอมแซมเครื่องที่ชํารุดจริง จึงควรจัดเครื่องยนตใหมีจํานวน
เพียงพอตอผูเขาอบรม นําเครื่องที่ชํารุดจริง และมีความหลากหลายมาใชในภาคปฏิบัติ เพื่อใหเกษตรกร 
เกิดการเรียนรูจากการแกปญหาเมื่อเครื่องชํารุดจริง 
 ดานการติดตามของเจาหนาท่ี เกษตรกรรอยละ 5.92 เห็นวาเจาหนาที่มาติดตาม 
ไมทั่วถึงและตอเน่ือง ซึ่งเมื่อเกษตรกรที่ผานการอบรมมีปญหา/ขอสงสัยที่เกิดจากการปฏิบัติจริง หรือตองการ
ความรูเพิ่มเติม ไมสามารถแกไขเองได จึงตองการใหเจาหนาที่มาติดตาม เพื่อทบทวน แนะนําความรูเพิ่มเติม
และตอบขอสงสัยในการบํารุงรักษาซอมแซมเครื่องจักรกลการเกษตร นอกจากน้ี ตองการใหจัดต้ังศูนยบริการ
เครื่องจักรกลการเกษตรในหมูบาน และใหเกษตรกรที่ผานการอบรมหลักสูตรชางเกษตรทองถ่ินมาใหบริการ
ภายใตคําแนะนําของเจาหนาที่อยางสม่ําเสมอ (ตารางที่ 4.32) 
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ตารางท่ี 4.32 ปญหาอุปสรรค ของเกษตรกรในกิจกรรมสรางชางเกษตรทองถ่ิน 
 

หนวย: รอยละ 
 

รายการ 
ชางเกษตรทองถิ่น 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 เฉล่ีย 
การประชาสัมพันธ 
- การประชาสัมพันธนอยเกินไปไมทั่วถึง และระยะเวลา 
กระชั้นชิด 12.24 7.14 - 11.24 
ดานการอบรม 
- การอบรมไมตอเน่ือง 34.01 64.29 25.00 36.09 

- เวลาในการอบรมไมเหมาะสม 24.49 14.29 37.50 24.26 

- เน้ือหาหลักสูตรยังไมเหมาะสม 18.37 42.86 62.50 22.48 
- ผูเขาอบรมไมมีความพรอม 14.29 7.14 12.50 13.61 
- สถานที่อบรมไมเหมาะสม (ระยะทางไกล) 9.53 - 12.50 8.88 
- เครื่องจักรกลการเกษตรที่ใชฝกปฏิบัติไมมีความเหมาะสม 6.12 - 37.50 7.10 
- การอบรมเนนภาคทฤษฎีมากเกินไป 4.08 - - 3.55 
ดานเจาหนาที่  
 - การตรวจติดตามยังไมตอเน่ือง 6.81 - - 5.92 

ที่มา: จากการสํารวจ 
หมายเหตุ: ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 

2) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพธุรกิจการใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตรชุมชน จากการ
สัมภาษณ พบปญหาและขอคิดเห็นของผูเขารวมโครงการในประเด็นตาง ๆ ดังน้ี 
 ดานการประชาสัมพันธโครงการ ผูผานการอบรมรอยละ 12.90 เห็นวา การได
รับทราบขาวการจัดอบรมกระช้ันชิดเกินไป ไมมีเวลาเตรียมความพรอมกอนเขาอบรม และยังรับทราบขาว 
การอบรมไมทั่วถึงกัน เห็นวาควรประชาสัมพันธลวงหนาระยะหน่ึง เพื่อใหผูที่สนใจสามารถเตรียมตัวใหพรอม
กอนเขาอบรมและเพื่อใหรับทราบขาวสารไดอยางทั่วถึง 
 ดานการฝกอบรม ผูผานการอบรมรอยละ 29.03 เห็นวา เน้ือหาหลักสูตรยังไมเหมาะสม 
ยังไมหลากหลาย ควรเพิ่มเติมใหเน้ือหามีความหลากหลาย เนนเรื่องการบํารุงรักษาซอมแซมเครื่องจักรกล
การเกษตรมากข้ึน รอยละ 25.81 เห็นวาขาดความตอเน่ืองในการเรียนรู ตองการใหมีการมาตรวจติดตามจาก
เจาหนาที่ และอบรมเพิ่มเติมทุก ๆ ป เพื่อใหผูเขาอบรมเกิดทักษะและนําความรูในข้ันตอยอดไปใชประโยชนตอไป 
สวนในดานระยะเวลาการฝกอบรม รอยละ 22.58 เห็นวานอยเกินไป ควรเพิ่มเวลาจาก 3 วัน เปน 5 - 7 วัน  
นอกน้ัน รอยละ 12.90 เห็นวา เครื่องจักรกลการเกษตรที่นํามาฝกปฏิบัติยังไมเพียงพอตอผูเขาอบรม การเรยีนรู
ไมทั่วถึง ควรจัดอุปกรณในการฝกปฏิบัติไหเพียงพอ รอยละ 9.68 เห็นวาวิทยากรยังตอบคําถามไดยังไมชัดเจน 
และใชศัพทเทคนิคในการบรรยาย ทําใหเขาใจยาก วิทยากรที่บรรยายควรตอบคําถาม และใชภาษาในการบรรยาย
ที่ชัดเจน เขาใจงาย นอกน้ันรอยละ 6.45 เห็นวา สถานที่อบรมคอนขางไกล ควรมาอบรมในหมูบาน หรือพื้นที่
ใกลเคียง และรอยละ 3.23 เห็นวาการอบรมในภาคทฤษฎีมากกวาภาคปฏิบัติ ควรเพิ่มระยะเวลาเพื่อฝกทักษะ
ในภาคปฏิบัติมากข้ึน (ตารางที่ 4.33) 
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ตารางท่ี 4.33 ปญหาอุปสรรค ขององคกรเกษตรกร/ผูประกอบการ ในกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพธุรกิจ
การใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตรชุมชน 

 

หนวย: รอยละ 
 

รายการ 

องคกรเกษตรกร/ผูประกอบการ ตามหลักสูตร 
พัฒนาศักยภาพธุรกิจการใหบริการฯ 

การเพาะกลา 

/ดํานาขาว 
การเก็บ
เกี่ยวขาว 

การสีขาว เฉล่ีย 

การประชาสัมพันธ 
 - การประชาสัมพันธนอยเกินไปไมทั่วถึง และระยะเวลา 
กระชั้นชิด 33.33 - 16.67 12.90 
ดานการอบรม 

- เน้ือหาหลักสูตรยังไมเหมาะสม 22.22 37.50 16.67 29.03 

- การอบรมไมตอเน่ือง - 43.75 16.67 25.81 

- เวลาในการอบรมไมเหมาะสม 44.45 6.25 33.33 22.58 

- เครื่องจักรกลการเกษตรที่ใชฝกปฏิบัติไมมีความเหมาะสม - 25.00 - 12.90 

- วิทยากรไมมีความพรอม (ตอบคําถามไมชัดเจน) 22.22 - 16.67 9.68 

- สถานที่อบรมไมเหมาะสม (ระยะทางไกล) 1.11 - 16.67 6.45 

- การอบรมเนนภาคทฤษฎี มากกวาภาคปฏิบัติ - 6.25 - 3.23 
ที่มา: จากการสํารวจ 
หมายเหตุ: ตอบไดมากกวา 1 ขอ 



บทท่ี 5 
 

สรุปและขอเสนอแนะ 
 
5.1 สรุป 

 โครงการสงเสริมการใชเครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร ดําเนินการโดยกรมสงเสริม
การเกษตร มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาความรูในดานเทคนิคการใชและการบํารุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร 
ตลอดจนสรางชางเกษตรประจําทองถ่ินสําหรับรองรับการเติบโตอยางรวดเร็วของการใชเครื่องจักรกล
การเกษตรของประเทศ และเพื่อพัฒนาศักยภาพธุรกิจการใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตรชุมชนใหมีความพรอม
ทั้งดานองคความรู ทักษะทางเทคนิค และการบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพรวมทั้งสํารวจขอมูล
เครื่องจักรกลการเกษตรของประเทศ เพื่อพัฒนาเปนฐานขอมูลในการวางแผนสงเสริมและพัฒนาการใช
เครื่องจักรกลการเกษตร ตลอดจนพัฒนาเปนระบบสนับสนุนการตัดสินใจของเกษตรกรและเจาหนาที่ภาครัฐ
โดยเริ่มดําเนินการต้ังแตป 2558 เปนตนมา สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยศูนยประเมินผล จึงไดทํา
การประเมินผล 

การประเมินผลครั้งน้ี เปนการประเมินผลระหวางการดําเนินโครงการ (Ongoing or Concurrent 
Evaluation) โดยใชแบบจําลอง IPOO Model ซึ่งมีองคประกอบ 4 ดาน คือ ปจจัยนําเขา (Inputs) 
กระบวนการ (Process) ผลผลิต (Outputs) และผลลัพธ (Outcomes) มีการกําหนดขนาดตัวอยางโดยใช
เกณฑรอยละของประชากร และทําการสุมตัวอยางดวยวิธีการสุมตัวอยางอยางงายแบบไมทดแทน (Simple 
Random Sampling without Replacement) ไดจังหวัดตัวอยาง 12 จังหวัด เกษตรกรตัวอยางในกิจกรรม
สรางชางเกษตรทองถ่ิน 285 ราย และองคกรเกษตรกร/ผูประกอบการตัวอยาง ในกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
ธุรกิจการใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตรชุมชน 49 ราย นอกจากน้ี มีการสัมภาษณเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ
โครงการฯ และทีมวิทยากรของกรมสงเสริมการเกษตร จํานวน 32 ราย ผลการประเมินผลสรุปไดดังน้ี 
 

5.1.1 ปจจัยนําเขา (Inputs) 
1) งบประมาณ 

กรมสงเสริมการเกษตรไดมอบหมายใหกองสงเสริมโครงการพระราชดําริ การจัดการพื้นที่
และวิศวกรรมเกษตร รวมกับศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานวิศวกรรมเกษตรจังหวัดชัยนาท และจังหวัด
รอยเอ็ด สํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงานเกษตรอําเภอ ดําเนินการในกิจกรรมหลัก 4 กิจกรรม ไดแก 
กิจกรรมสรางชางเกษตรทองถ่ิน กิจกรรมพัฒนาศักยภาพธุรกิจการใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตรชุมชน 
กิจกรรมจัดทําฐานขอมูลผูใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตร และกิจกรรมการติดตามประเมินผล ไดรับจัดสรร
งบประมาณ ทั้งสิ้น 6,670,300 บาท มีการเบิกจายรอยละ 99.98 และการไดรับจัดสรรงบประมาณทันกับ
ชวงเวลาตามแผนปฏิบัติงานของหนวยงานในทุกกิจกรรม 

2) ผูเขารวมโครงการ 
การกําหนดพื้นที่ในการดําเนินโครงการในกิจกรรมสรางชางเกษตรทองถ่ิน กิจกรรมพัฒนา

ศักยภาพธุรกิจการใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตรชุมชน พิจารณาจากพื้นที่มีเครื่องจักรกลการเกษตร
หนาแนน และทําการคัดเลือกกลุมเปาหมายเขารวมโครงการจากพื้นที่ดังกลาว สวนกิจกรรมจัดทําฐานขอมูล 
ผูใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตร ทําการสํารวจในอําเภอที่มีเครื่องจักรกลการเกษตรหนาแนน 2 – 3 อําเภอ
ทั่วทั้ง 77 จังหวัด เพื่อเปนตัวแทนของขอมูลผูใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตร รวมถึงกิจกรรมการติดตาม
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ประเมินผลที่กรมสงเสริมการเกษตรไดออกพื้นที่ติดตามใหคําแนะนําปรึกษา ทั้งระหวางอบรมและหลังจากการ
อบรมเสร็จสิ้น ใน 2 กิจกรรม ที่มีการอบรมความรู 

5.1.2 กระบวนการ (Process) 
1) การคัดเลือกผูเขารวมโครงการ 

การคัดเลือกผู เขารวมโครงการ มีคุณสมบัติและหลักเกณฑที่กําหนดไว ทั้งกิจกรรม 
สรางชางเกษตรทองถ่ิน เกษตรกรที่ไดรับการคัดเลือกเขารวมอบรมในหลักสูตรชางเกษตรทองถ่ิน ระดับ 1 
รอยละ 95.45 มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ สวนที่เหลือรอยละ 4.55 มีคุณสมบัติไมตรงตามหลักเกณฑ 
ที่กําหนดใหผูเขารวมโครงการจะตองมีเครื่องยนตเกษตรใชในครัวเรือนอยางนอย 1 เครื่อง สวนเกษตรกร 
ในหลักสูตรชางเกษตรทองถ่ิน ระดับ 2 และระดับ 3 มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑทั้งหมด และกิจกรรม
พัฒนาศักยภาพธุรกิจการใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตรชุมชน พบวา องคกรเกษตรกร/ผูประกอบการ  
รอยละ 75.51 มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑที่กําหนด สวนอีกรอยละ 24.49 มีคุณสมบัติไมตรงตามหลักเกณฑ 
ซึ่งสาเหตุหลัก คือ ไมไดดําเนินธุรกิจการใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตร และไมมีเครื่องจักรกลการเกษตร
เปนของตนเอง คิดเปนรอยละ 33.33 เทากัน 

2) การถายทอดความรูเครื่องจักรกลการเกษตร 
ในกิจกรรมสรางชางเกษตรทองถ่ิน เกษตรกรรอยละ 64.67 มีความพึงพอใจในภาพรวม 

การถายทอดความรูอยูในระดับมาก ที่คาคะแนนเฉลี่ย 4.45 ทั้งดานชวงเวลาในการอบรม หลักสูตรที่จัดอบรม
ความรู เน้ือหาของหลักสูตร วิทยากรผูใหความรู กิจกรรมที่ฝกปฏิบัติ และความสะดวกในการเดินทางมาอบรม 
และกิจกรรมพัฒนาศักยภาพธุรกิจการใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตรชุมชน จากการสํารวจองคกร
เกษตรกร/ผูประกอบการที่เขาอบรม พบวา รอยละ 60.64 มีความพึงพอใจตอการอบรมในดานตาง ๆ ไดแก 
ชวงเวลาในการอบรม หลักสูตรที่จัดอบรมความรู เน้ือหาของหลักสูตร วิทยากรผูใหความรู ระยะเวลา และ
ความสะดวกในการเดินทางมาอบรมในระดับมากเชนกัน ที่คะแนนเฉลี่ย 4.40 

3) การจัดหาวัสดุอุปกรณเพ่ือสนับสนุนใหเกษตรกร 
โครงการไดกําหนดใหมีการสนับสนุนวัสดุอุปกรณสําหรับกิจกรรมสรางชางเกษตรทองถ่ิน 

ทั้ง 3 หลักสูตร เพื่อนําไปใชประโยชนในการบํารุงรักษาและซอมแซมเครื่องจักรกลการเกษตร รายละ 1 ชุด 
ผลการสํารวจพบวา หนวยงานไดจัดหาวัสดุอุปกรณเพื่อสนับสนุนแกเกษตรกรที่ผานการอบรมรวมทั้งสิ้น 
3,305 ชุด สูงกวาเปาหมายที่กําหนดไว 130 ชุด เน่ืองจากมีจํานวนผูเขารวมโครงการสูงกวาเปาหมาย 

4) การติดตามและประเมินผล 
กรมสงเสริมการเกษตรไดติดตามและประเมินผลการฝกอบรมในพื้นที ่ ในกิจกรรม 

สรางชางเกษตรทองถ่ิน จํานวน 10 ครั้ง และกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตร
ชุมชน จํานวน 2 ครั้ง รวม 12 ครั้ง ครบตามเปาหมายที่โครงการกําหนด 

5) กิจกรรมจัดทําฐานขอมูลผูใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตร ดําเนินการสํารวจขอมูล 
ผูใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตรของประเทศ เพื่อพัฒนาเปนฐานขอมูลในการวางแผนสงเสริมและพัฒนา 
การใชเครื่องจักรกลการเกษตร ตลอดจนพัฒนาเปนระบบสนับสนุนการตัดสินใจ โดยสํารวจขอมูลในอําเภอนํารอง
ทั้งสิ้น 154 อําเภอ ใน 77 จังหวัด ประกอบดวย ช่ือผูถือครอง ประเภทเครื่องจักรกลการเกษตร ขนาด (แรงมา)
อัตราการทํางาน อายุการใชงาน สัดสวนการใชงานระหวางการใชเองและการใหบริการ อัตราการใหบริการ
และชวงเวลาในการใหบริการ ครบตามเปาหมาย 1 ระบบ ขณะน้ีอยูในข้ันตอนการตรวจสอบความถูกตอง 
ข้ันสุดทายกอนนําไปเผยแพร ในเบื้องตนกรมสงเสริมการเกษตรมีแผนเผยแพรฐานขอมูลดังกลาวทางเว็บไซต
ของกรมสงเสริมการเกษตร 
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5.1.3 ผลผลิต (Outputs) 
1) การถายทอดความรู 

1.1) กิจกรรมสรางชางเกษตรทองถ่ิน มีการจัดอบรมใหเกษตรกรใน 3 หลักสูตร คือ 
หลักสูตรชางเกษตรทองถ่ิน ระดับ 1 ระดับ 2 และระดับ 3 โดยหลักสูตรชางเกษตรทองถ่ิน ระดับ 1 จัดอบรมได 
3,116 ราย คิดเปนรอยละ 103.87 ของเปาหมาย (3,000 ราย) หลักสูตรระดับ 2 คัดเลือกจากเกษตรกร 
ผูที่มีศักยภาพจากระดับ 1 ดําเนินการได 127 ราย รอยละ 101.60 ของเปาหมาย (125 ราย) และหลักสูตร
ระดับ 3 คัดเลือกจากผูที่มีทักษะและศักยภาพจากระดับ 2 ดําเนินการได 62 ราย รอยละ 124.00 ของเปาหมาย
(50 ราย) ในภาพรวมทั้ง 3 หลักสูตร มีการอบรมทั้งสิ้น 3,305 ราย รอยละ 104.09 ของเปาหมาย 

1.2) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพธุรกิจการใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตรชุมชน
ประกอบดวย 3 หลักสูตร คือ การเพาะกลา/ดํานาขาว การเก็บเกี่ยวขาว และการสีขาว ดําเนินการถายทอด
ความรูใหองคกรเกษตร/ผูประกอบการที่สนใจ จํานวน 26 ราย 56 ราย และ 50 ราย ตามลําดับ รวม 107 ราย 
รอยละ 107.00 ของเปาหมายที่โครงการกําหนดรวม 100 ราย 

2) ระดับความรูของผูท่ีผานการอบรม 
หลังเขารับการอบรม ในภาพรวมเกษตรกรที่ผานการอบรมหลักสูตรชางเกษตรทองถ่ิน

ทั้ง 3 หลักสูตร มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึน มีจํานวนเกษตรกรที่มีความรูอยูในระดับคอนขางมากและมาก  
มีจํานวนเพิ่มข้ึน รอยละ 39.73 และรอยละ 13.54 ตามลําดับ ขณะที่เกษตรกรที่มีความรูในระดับคอนขางนอย
และนอย มีจํานวนลดลง 

สวนองคกรเกษตรกร/ผู ประกอบการที ่อบรมในหลักสูตรพัฒนาศักยภาพธุรกิจ 
การใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตรชุมชน มีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีข้ึนเชนกัน มีผูที่มีความรูในระดับ
คอนขางมากถึงมาก เพิ่มข้ึนรอยละ 40.24 จากกอนเขารวมโครงการ โดยเฉพาะในเรื่องวิธีการเพาะกลา/ดํานาขาว 
เพื่อใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพ ชวงเวลาในการเก็บเกี่ยวขาว การลดการสูญเสียในการสีขาว และวิธีการบริหาร
จัดการโรงสีชุมชน สวนผูมีความรูระดับคอนขางนอยมีจํานวนลดลงเชนกัน 

3) การถายทอดความรูตอใหเกษตรกรใกลเคียง 
โครงการไดกําหนดใหเกษตรกรที่ผานอบรมในกิจกรรมสรางชางเกษตรทองถ่ินนําความรู

ไปถายทอดตอใหแกเกษตรกรขางเคียง ในสัดสวน 1 : 10 ราย พบวา ในภาพรวมเกษตรกรรอยละ79.93 ได
ดําเนินการขยายผลความรูแลว โดยเมื่อเปรียบเทียบสัดสวนการถายทอดความรูตอให เกษตรกร 
ในพื้นที่ขางเคียงเกษตรกรที่ผานการอบรม 1 ราย สามารถถายทอดความรูตอใหเกษตรกรรายอื่นได 8 ราย 
หรือเปนสัดสวน 1 : 8 

5.1.4 ผลลัพธ (Outcomes) 
1) กิจกรรมสรางชางเกษตรทองถ่ิน 

เกษตรกรที่ผานการอบรมและนําความรูไปปฏิบัติแลวสามารถลดคาใชจายในการ
บํารุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรไดโดยชางเกษตรทองถ่ิน ระดับ 1 มีคาใชจายในการบํารุงรักษาและ 
ซอมบํารุงที่ดําเนินการเองเฉลี่ย 1,373.04 บาทตอเครื่องตอป เปรียบเทียบกับในกรณีที่นําไปจางซอมจะมี
คาใชจาย 2,129.13 บาทตอเครื่องตอป หรือสามารถลดคาใชจายได 756.09 บาทตอเครื่องตอป จากเปาหมาย 
ที่โครงการกําหนด 2,000 บาทตอเครื่องตอป เน่ืองจากในป 2558 บางพื้นที่ประสบปญหาภัยแลง การเพาะปลกู
ลาชา การใชงานเครื่องจักรกลการเกษตรไมมาก คาใชจายในสวนน้ีจึงมีไมมากนัก 
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สําหรับเกษตรกรที่ผานการอบรมหลักสูตรชางเกษตรทองถ่ิน ระดับ 2 และ 3 ประมาณการ
วาจะชวยลดคาใชจายในการนําเครื่องยนตไปซอมแซมนอกพื้นที่เฉลี่ย 5,500 บาทตอรายตอป พบวา กอนเขารวม
โครงการ เกษตรกรรอยละ 66.67 ดําเนินการบํารุงรักษาดวยตนเองเพียงอยางเดียว รอยละ 29.17 ดําเนินการเอง
รวมกับการจางชาง ซึ่งในจํานวนน้ี รอยละ 16.67 เปนการจางชางจากนอกชุมชน โดยหลังจากเขารวมโครงการ 
เกษตรกรกลุมน้ีไดนําความรูที่ไดจากการอบรมมาปรับใช และสามารถดําเนินการไดดวยตนเองทั้งหมด 

เมื่อทําการเปรียบเทียบคาใชจายในกรณีที่ดําเนินการเองกับการจางชางนอกชุมชนของ
เกษตรกรที่ผานการอบรม พบวา ชางเกษตรทองถ่ิน ระดับ 2 และระดับ 3 สามารถลดคาใชจายจากการ 
นําเครื่องไปซอมนอกชุมชนได 1,413.00 และ 1,540.50 บาทตอรายตอป ตามลําดับ โดยเฉลี่ยชางเกษตร
ทองถ่ินทั้ง 2 ระดับ สามารถลดคาใชจายในการซอมแซมบํารุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรของตนเองได 
1,476.75 บาทตอรายตอป จากเปาหมาย 5,500 บาทตอรายตอป เนื่องจากเปนระยะแรกในการดําเนิน
โครงการ จึงยังไมสามารถลดคาใชจายในสวนน้ีไดตามเปาหมาย นอกจากน้ีพบวา ชางเกษตรทองถ่ิน ระดับ 2
และ 3 รอยละ 36.00 สามารถเปนชางทองถ่ินใหเกษตรกรในชุมชนได และสรางรายไดเฉลี่ย 3,270 บาทตอราย
ตอป 

2) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพธุรกิจการใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตรชุมชน 
องคกรเกษตรกร/ผูประกอบการที่ผานการอบรม ไดนําความรูไปปรับใชในการใหบริการ

ธุรกิจเครื่องจักรกลการเกษตรของตนเอง ทําใหมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีข้ึน พิจารณาจาก 3 ปจจัย 
ไดแก จํานวนผูมาใชบริการ ผลประกอบการ (กําไรสุทธิ) และตนทุนประกอบธุรกิจ ในภาพรวมธุรกิจการ
ใหบริการฯ ขององคกรเกษตรกร/ผูประกอบการที่ผานการอบรม มีจํานวนผูมาใชบริการเพิ่มข้ึนเฉลี่ย 12 รายตอป 
มีผลประกอบการธุรกิจ (กําไรสุทธิ) เพิ่มข้ึนเฉลี่ย 10,517.34 บาทตอแหงตอป และมีตนทุนการประกอบธุรกิจ
ลดลงเฉลี่ย 12,098.47 บาทตอแหงตอป 

3) ความพึงพอใจตอโครงการ 
ในภาพรวมเกษตรผูเขารวมโครงการในหลักสูตรชางเกษตรทองถ่ิน มีความพึงพอใจ 

ตอโครงการในระดับมาก ทั้งในดานการประชาสัมพันธ การถายทอดความรู และการดําเนินงานของเจาหนาที่ 
ที่ระดับคะแนน 4.21 4.45 และ 4.80 ตามลําดับ 

สวนผูเขารวมโครงการหลักสูตรพัฒนาศักยภาพธุรกิจการใหบริการเครื่องจักรกล
การเกษตรชุมชน มีความพึงพอใจตอโครงการภาพรวมระดับมากเชนกัน ทั้งในดานการถายทอดความรู และ 
การดําเนินงานของเจาหนาที่ที่ระดับคะแนน 4.40 และ 4.69 ตามลําดับ สวนดานการประชาสัมพันธ มีความ 
พึงพอใจในระดับคอนขางมาก ที่ระดับคะแนน 4.04 
 
5.2 ขอคนพบจากการประเมินผล 

5.2.1 กระบวนการคัดเลือกผูเขารวมโครงการ ในบางพื้นที่ผูเขารวมโครงการมีคุณสมบัติไมตรงตาม
หลักเกณฑที่กําหนด เกษตรกรบางรายไมมีเครื่องจักรกลการเกษตรเปนของตนเอง หรือไมมีความสนใจทางดานชาง
จากการสอบถามในพื้นที่พบวา มีการดําเนินกิจกรรมคลายกันแตหลักเกณฑแตกตางกัน คือ กลุมเปาหมายเปนผูที่
สนใจตองการเรียนรู ไมจําเปนตองมีเครื่องจักรกลการเกษตร แตโครงการสงเสรมิการใชเครือ่งจกัรกลการเกษตร
ทดแทนแรงงานเกษตรน้ี ระบุวาผูเขาอบรมตองมีเครื่องจักรกลการเกษตรอยางนอย 1 เครือ่ง ซึง่ทาํใหผูทีเ่ขารวม
โครงการบางสวนไมมีความพรอมที่จะเรียนรู หรือขยายผลไปสูเกษตรกรขางเคียงตามที่โครงการกําหนดได 
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5.2.2 การถายทอดความรู 
1) ผูที่เขารวมโครงการในกิจกรรมสรางชางเกษตรทองถ่ิน มีความเห็นวาระยะเวลาในการ

อบรมนอยเกินไป ในหลักสูตรระดับ 1 ควรเพิ่มจาก 1 วัน เปน 3 - 5 วัน ระดับ 2 และ 3 ควรเพิ่มจาก 3 วัน 
ควรเปน 7 - 10 วัน นอกจากน้ียังเห็นวาควรเพิ่มเน้ือหาหลักสูตรในการบํารุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร 
ใหมีความหลากหลาย และสถานที่จัดอบรมควรอยูในหมูบาน สวนผูเขาอบรมในหลักสูตรพัฒนาศักยภาพธุรกิจ
การใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตรชุมชน เห็นวาการอบรมเนนภาคทฤษฎีมากเกินไป ควรเพิ่มระยะเวลา  
ในการฝกปฏิบัติมากข้ึน 

2) การฝกปฏิบัติ เครื่องจักรกลการเกษตรที่นํามาฝกปฏิบัติเปนเครื่องใหม ทําใหเกษตรกร 
ไมมั่นใจในการแกปญหาเมื่อมีเครื่องชํารุด เน่ืองจากไมไดเรียนรูจริง และเครือ่งมจีาํนวนไมเพยีงพอตอผูเขาอบรม 

3) ดานเกษตรกร พบวา เกษตรกรเขาอบรมไมตอเน่ืองตลอดทั้งหลักสูตรเน่ืองจากติดภารกิจ
ตาง ๆ และสงตัวแทนเขาอบรมแทน เชน แมบานหรือลูกจาง ซึ่งไมไดเปนผูที่ใชเครื่องจักรกลการเกษตรและ 
ไมมีความสนใจทางดานชาง ทําใหไมสามารถนําความรูไปถายทอดตอได รวมทั้งการรับทราบขอมูลการอบรม 
ไมทั่วถึง และระยะเวลาในการประชาสัมพันธกระช้ันชิดเกินไป 

4) การตรวจติดตามหลังการดําเนินงาน แมจะดําเนินการไดตามเปาหมายแตยังไมทั่วถึง 
เกษตรกรรอยละ 21.45 และองคกรเกษตรกร/ผูประกอบการ รอยละ 53.06 ที่ไมไดรับการตรวจติดตาม 
ซึ่งผูที่ผานการอบรมใน 2 กิจกรรม ตองการใหเจาหนาที่ติดตามใหคําแนะนําอยางตอเน่ือง 

5.2.3 ในกิจกรรมสรางชางเกษตรทองถ่ิน ทั้ง 3 หลักสูตร ผูที่เขารวมอบรมยังไมสามารถลดคาใชจาย
ในการบํารุงรักษา ซอมแซมเครื่องจักรกลการเกษตรไดตามเปาหมายที่โครงการกําหนด เน่ืองจากบางพื้นที่
ประสบปญหาภัยแลง การเพาะปลูกลาชา มีการใชงานเครื่องจักรกลการเกษตรไมมาก จึงยังไมมีคาใชจายสวนน้ี
มากนัก ประกอบกับเปนการดําเนินโครงการในระยะแรกอีกดวย 
 
5.3 ขอเสนอแนะ 

5.3.1 การดําเนินงานปตอไป ในการคัดเลือกเกษตรกรควรดําเนินการตามหลักเกณฑที่ โครงการ
กําหนด เพื่อใหเกษตรกรไดรับประโยชนสูงสุดจากการอบรม สามารถนําไปปรับใชและถายทอดตอไดจริง และ
นําประเด็นความเห็นของเกษตรกรไปประกอบการพิจารณาในการวางแผนการปฏิบัติงาน เชน การเพิ่ม
ระยะเวลาในการฝกอบรม เพิ่มเน้ือหาหลักสูตรใหมีความหลากหลาย เปนตน 

5.3.2 เพื่อใหเกิดการฝกปฏิบัติ สามารถวิเคราะห และแกไขปญหาที่เกิดข้ึนไดจริง ควรใชเครื่องยนตเกา
ที่มีปญหามาเปนตนแบบในการฝกปฏิบัติแทน 

5.3.3 หนวยงานในพื้นที่ของกรมสงเสริมการเกษตร ควรมีการประชาสัมพันธลวงหนาเพื่อใหเกษตรกร
ที่มีความสนใจเขาอบรมไดรับทราบกันอยางทั่วถึง และเปนผูที่สนใจ ต้ังใจจริงที่จะเรียนรูในการบํารุงรักษาและ
ซอมแซมเครื่องจักรกลการเกษตร 

5.3.4 กรมสงเสริมการเกษตร และองคกรปกครองทองถ่ินควรรวมกันดําเนินการจัดต้ังศูนยบริการซอม
บํารุงเครื่องจักรกลการเกษตรระดับชุมชน โดยใหเกษตรกรที่ผานการอบรมหลักสูตรชางเกษตรทองถ่ิน 
ที่มีศักยภาพเปนแกนหลักในการบริหารจัดการศูนยเพื่อใหเกิดผลในทางปฏิบัติมากข้ึน สามารถใหบริการ
ซอมแซมเครื่องยนตเกษตรใหเกษตรกรขางเคียงได สามารถใชงานเครื่องจักรกลการเกษตรไดรวดเร็วข้ึน และ
ลดคาใชจายในการนําเครื่องยนตไปซอมแซมนอกพื้นที่ รวมทั้งผลักดันใหเยาวชนที่มีความรูดานชางเขามา 
มีสวนรวม เปนการสรางงานใหคนในชุมชนอีกทางหน่ึง 
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ภาคผนวก 



ตารางผนวกท่ี 4.1 ตนทุนการผลิตทางการเกษตรของเกษตรกร ในกิจกรรมสรางชางเกษตรทองถ่ิน 
 

หนวย: บาทตอไรตอราย 
 

รายการ 

ชางเกษตรทองถิ่น 
ระดับ 2  ระดับ 3  เฉล่ีย 

กอนเขารวม
โครงการ 

หลังเขารวม
โครงการ 

ตนทุนที่
ลดลง 

 กอนเขารวม
โครงการ 

หลังเขารวม
โครงการ 

ตนทุนที่
ลดลง 

 กอนเขารวม
โครงการ 

หลังเขารวม
โครงการ 

ตนทุนที่
ลดลง 

1. คาวัสดุ            
1.1 เมล็ดพันธุ 917.45 904.95 12.50  3,360.00 2,700.00 660.00  1,405.96 1,263.96 142.00 
1.2 ปุยเคมี 635.83 599.44 36.39  1,536.67 1,870.00 -333.33  816.00 853.55 -37.55 
1.3 ปุยอินทรีย 167.18 165.15 2.03  60.00 60.00 0.00  145.74 144.12 1.62 
1.4 สารเคมี 345.03 339.78 5.25  767.67 1,143.50 -375.83  450.69 485.91 -35.22 
1.5 นํ้ามันเชื้อเพลิง 421.80 333.25 88.55  3,050.00 2,300.00 750.00  797.26 614.21 183.04 
1.6 วัสดุอ่ืน ๆ 96.13 88.43 7.70  0.00 0.00 0.00  96.13 88.43 7.70 

รวม 2,313.61 2,169.63 143.98  7,717.67 6,885.67 832.00  3,394.42 3,112.84 281.58 
2. คาจางแรงงาน                     

   2.1 เตรียมดิน 778.89 774.73 4.16  520.00 520.00 0.00  727.11 723.78 3.33 
   2.2 ปลูก/ซอม 215.04 215.04 0.00  716.67 716.67 0.00  322.53 322.53 0.00 
   2.3 ดูแลรักษา 321.65 250.96 70.69  1,590.00 1,590.00 0.00  502.84 474.13 28.71 
   2.4 เก็บเก่ียว/นวด 1,112.25 1,052.75 59.50  493.33 493.33 0.00  988.47 940.87 47.60 
   2.5 คาจางแรงงานอ่ืน ๆ 244.82 262.04 -17.22  736.00 736.00 0.00  289.47 309.44 -19.96 

รวม 2,453.10 2,325.69 127.41  2,505.33 2,505.33 0.00  2,463.55 2,361.62 101.93 
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ตารางผนวกท่ี 4.1 ตนทุนการผลิตทางการเกษตรของเกษตรกร ในกิจกรรมสรางชางเกษตรทองถ่ิน (ตอ) 
 

หนวย: บาทตอไรตอราย 
 

รายการ 

ชางเกษตรทองถิ่น 
ระดับ 2  ระดับ 3  เฉล่ีย 

กอนเขารวม
โครงการ 

หลังเขารวม
โครงการ 

ตนทุนที่
ลดลง 

 กอนเขารวม
โครงการ 

หลังเขารวม
โครงการ 

ตนทุนที่
ลดลง 

 กอนเขารวม
โครงการ 

หลังเขารวม
โครงการ 

ตนทุนที่
ลดลง 

3. คาบํารุงรักษาและซอมแซม
เคร่ืองจักรกลการเกษตร 

244.55 176.70 67.85  518.33 419.41 98.92  303.22 232.71 70.51 

4. คาใชที่ดินหรือคาเชาที่ดิน 417.14 373.32 43.82  602.33 0.00 602.33  472.70 373.32 99.38 
รวมตนทนุการผลิต 5,234.21 4,798.13 436.08  11,343.67 9,810.42 1,533.25  6,456.10 5,800.59 655.51 

ที่มา: จากการสํารวจ 

 

 

  

70 




