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ค ำน ำ 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ด ำเนินโครงกำรเพ่ิมมูลค่ำเพ่ิมเนื้อโคขุนเกรดคุณภำพ 

(Premium) เพ่ือรองรับตลำด AEC โดยใช้งบประมำณจำกเงินกองทุนปรับโครงสร้ำงภำคเกษตร โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมมูลค่ำเพ่ิมให้กับเนื้อโคขุนเกรดคุณภำพที่มีไขมันแทรกน้อย จัดจ ำหน่ำย ลดภำระ

เรื่องสต๊อกสินค้ำ เตรียมควำมพร้อมรองรับตลำดประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC) เพรำะจำก

กำรศึกษำตลำดเนื้อโคขุนที่มีไขมันแทรกในตลำดประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC) โดยใช้เงินกองทุน 

FTA (กระทรวงพำณิชย์) พบว่ำประเทศไทยมีโอกำสที่จะส่งสินค้ำเนื้อโคประเภทนี้เข้ำสู่ตลำด AEC ที่มี

ควำมต้องกำรมำก ดังนั้นเพ่ือให้เกษตรกรสำมำรถเพ่ิมผลผลิต และจ ำหน่ำยได้มำกขึ้น และเป็น

แนวทำงในกำรน ำนวัตกรรม และงำนวิจัยของประเทศมำใช้ประโยชน์ในกำรเพ่ิมมูลค่ำให้กับสินค้ำ

เกษตรของประเทศไทยในเชิงพำณิชยกรรม หำกโครงกำรสำมำรถด ำเนินงำนได้ตำมวัตถุประสงค์ จะ

ท ำให้ธุรกิจทำงด้ำนโคเนื้อ และเนื้อโคขุนตลอดห่วงโซ่กำรผลิต (Supply Chain) และกำรบริหำร

เครือข่ำยโคเนื้อ (Beef Cluster) มีควำมเข้มแข็ง สำมำรถแข่งขันได้ จำกกำรเปิดกำรค้ำเสรี (FTA) กับ

ประเทศออสเตรเลีย และประเทศนิวซีแลนด์  

ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่ 10 จังหวัดรำชบุรี ได้ด ำเนินกำรติดตำมโครงกำรดังกล่ำว 

หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำรำยงำนฉบับนี้จะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำน กำร

บริหำรจัดกำรโครงกำรนี ้ในระยะต่อไป รำยงำนฉบับนี ้ส ำเร็จได้จำกควำมร่วมมือของสหกรณ์

เครือข่ำยโคเนื้อ จ ำกัด และสมำชิกของสหกรณ์เครือข่ำยฯ ซึ ่งให้ควำมร่วมมือและให้ข้อมูลที่เป็น

ประโยชน์อย่ำงดียิ่ง จึงขอขอบคุณมำ ณ โอกำสนี้ 

  
ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่ 10 จังหวัดรำชบุรี 

                                                    มีนำคม  2558  
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บทที่ 1 

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำของโครงกำร 

ตามข้อตกลงการเปิดการค้าเสรีระหว่างประเทศไทยกับประเทศออสเตรเลียและประเทศนิวซีแลนด์ 

ในปี 2548 ภาษีน าเข้าเนื้อโคทยอยลดลงร้อยละ 3 ต่อปี และภาษีจะเป็น 0 ในปี พ.ศ. 2563 ซึ่งในปัจจุบันมี

การน าเข้าเนื้อโคเพ่ิมข้ึนทุกปี การแข่งขันกับประเทศคู่ค้าเสรีที่มีต้นทุนการผลิตต่ า ประเทศไทยจึงต้องผลิตเนื้อ

โคขุนเกรดคุณภาพส าหรับตลาดเฉพาะ (Nitch Market) เพ่ือเข้ามาแข่งขัน โดยใช้เทคโนโลยีทางนวัตกรรมมา

พัฒนาเนื้อโคให้มีไขมันแทรกเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือสร้างความแตกต่างของเนื้อโคจากคู่แข่งจากการเปิดการค้าเสรี  

(FTA) รวมทั้งคุณภาพของสินค้าที่ดีต่อสุขภาพของผู้บริโภค โดยการแยกกรดไขมันวัวไม่อ่ิมตัวไปอัดฉีดให้เป็น

ไขมันแทรกในเนื้อโคขุน ซึ่งปัจจุบันสหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จ ากัด มีตลาดรองรับผลิตภัณฑ์เนื้อฉีดไขมันแทรก

ในประเทศอยู่ระดับหนึ่งแล้ว และจากการศึกษาตลาดเนื้อโคขุนที่มีไขมันแทรกในตลาดประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (AEC) พบว่าประเทศไทยมีโอกาสที่จัดส่งสินค้าเนื้อโคประเภทนี้เข้าสู่ตลาด (AEC) ที่มีความต้องการ

มาก 

 ปัจจุบันสหกรณ์เครือข่ายฯ ผลิตเนื้อฉีดไขมันแทรกโดยไม่มีการแยกกรดไขมันอ่ิมตัวและไม่อ่ิมตัวออก

จากกันให้กับบริษัท Bio fresh ของญี่ปุ่น โดยใช้เทคโนโลยีและการฝึกสอนการผลิตจากประเทศญี่ปุ่น เดือนละ 

7 ตัน  ทางสหกรณ์ฯ จึงได้น าแนวคิดดังกล่าวมาพัฒนาการผลิตในรูปแบบการแยกกรดไขมันอ่ิมตัวออกจาก

ไขมันโค โดยขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการ

แข่งขันของประเทศ มาด าเนินโครงการ 

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

1.2.1 เพ่ือเพ่ิมมูลค่าเพ่ิมให้กับเนื้อโคขุนเกรดคุณภาพที่มีไขมันแทรกน้อย ท าให้มีไขมันแทรกเพ่ิม 

1.2.2 เพ่ือท าให้จัดจ าหน่ายเนื้อชิ้นส่วนรองและชิ้นส่วนหลักที่มีไขมันแทรกน้อยได้เร็วขึ้น เป็นการลด

ภาระเรื่องสต็อกสินค้า 

1.2.3 เพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  

1.2.4 เกษตรกรสามารถเพ่ิมผลผลิตและมีรายได้เพ่ิมมากข้ึน 
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1.2.5 เพ่ือเป็นแนวทางในการน านวัตกรรมและงานวิจัยของประเทศมาใช้ประโยชน์ในการเพ่ิมมูลค่า

ให้กับสินค้าเกษตรของไทยในเชิงพาณิชยกรรม 

1.3 เป้ำหมำยและงบประมำณของโครงกำร 

1.3.1 เป้าหมายด าเนินการน าเนื้อโคขุนที่มีไขมันแทรกน้อยมาเพ่ิมมูลค่าเพ่ิมให้มีไขมันแทรกเพ่ิมมาก

ขึ้น ปีละ 20 ตัน 

1.3.2 งบประมาณของโครงการ รวม 11,170,000 บาท  เป็นเงินถัวจ่าย ประกอบด้วย งบประมาณ

ก่อสร้างจ านวน 6,660,000 บาท และงบประมาณครุภัณฑ์จ านวน 4,570,000 บาท 

1.4  วิธีกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

1.4.1 สหกรณ์เครือข่ายฯ เสนอขอยืมเงินกองทุนปรับโครงสร้างฯ จัดซื้อเครื่องฉีดไขมันแทรก 

อุปกรณ์แยกกรดไขมันอ่ิมตัวและไม่อ่ิมตัว ห้องแช่แข็งเร็ว (Blast Freezer) ห้องแช่แข็ง (Freezer Room) 

และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการผลิต 

1.4.2 สหกรณ์เครือข่ายฯ ด าเนินการผลิตการแยกกรดไขมันอ่ิมตัวออกจากไขมันโค และท าการอัดฉีด

ไขมันไม่อ่ิมตัวลงไปในเนื้อโค เพื่อให้เกิดลายไขมันแทรกในเนื้อโค ซึ่งปัจจุบันสหกรณ์เครือข่ายฯ ได้เป็นผู้ผลิต

เนื้อฉีดไขมันแทรกให้กับบริษัทญี่ปุ่นอยู่แล้ว 

1.4.3 สหกรณเ์ครือข่ายฯ เชื่อมโยงเครือข่ายกับสหกรณ์โคเนื้ออ่ืนๆ ที่ผลิตโคขุนในมาตรฐานเดียวกัน 

เพ่ือจัดซื้อเนื้อโคชิ้นส่วนต่างๆ ที่มีไขมันแทรกน้อยมาด าเนินการเพ่ิมมูลค่าเพ่ิมโดยการฉีดไขมันเพื่อจ าหน่าย 

1.4.4 สหกรณ์เครือข่ายฯ วางจ าหน่ายเนื้อฉีดไขมันแทรกในร้านขายเนื้อ (Butcher Shop) ของสหกรณ์

เครือข่ายฯ เอง และจัดส่งให้กับห้าง Modern Trade, Super market และร้านอาหารปิ้งย่างที่จ าเป็นต้องใช้เนื้อที่มี

ไขมันแทรก ปัจจุบันสหกรณ์เครือข่ายฯ มี Butcher Shop และร้านปิ้งย่าง คือ ร้าน Maxbeef สาขา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน สาขา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก าแพงแสน สาขา โฮมโปร จังหวัดระยอง และ

สาขาบิ๊กซี ราชด าริ ร้านปิ้งย่าง จ านวน 2 ร้าน ร้านเต็กเตี๋ยว จ านวน 2 ร้าน ศูนย์เครือข่ายขายเนื้อภาคเหนือ 

(เชียงใหม่) จ านวน 1 ร้าน ศูนย์เครือข่ายขายเนื้อภาคอีสาน (อุดรธานี) จ านวน 1 ร้าน และมีร้านที่เป็นเครือข่ายของ

สหกรณเ์ครือข่ายฯ อีก 3 ร้าน คือ ร้านลาวิยองค์บีบีคิว  ร้านสุระสิงห์เฮาส์ ยากินิกุ จ.ระยอง และ Butcher Elite Beef 

ที่จังหวัดภูเก็ต 
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1.4.5 สหกรณ์เครือข่ายฯ มีโครงการร่วมกับการเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลาง โพนยางค า จ ากัด และ

สหกรณ์หนองสูง สาขาปศุสัตว์ ด าเนินการร่วมกันผลิต เนื้อฉีดไขมันแทรกส่งออกตลาดประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (AEC) ในนามบริษัท ไทยพรีเมี่ยมบีฟ จ ากัด 

1.4.6 สหกรณ์เครือข่ายฯ มีการท าช่องทางการตลาดใหม่ทั้งในประเทศและในอาเซียน ท าตลาดใน

ประเทศโดยจัดงานแสดงสินค้าตามจังหวัดต่าง ส่วนในอาเซียนเริ่มที่ประเทศลาว โดยการออกบูทจัดงาน

แสดงสินค้าที่เมืองเวียงจันทร์ มีการท าวิจัยตลาดใน 4 ประเทศ คือ กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม 

โดยสหกรณ์เครือข่ายฯมีโครงการจะสร้าง Outlet ในประเทศเวียดนาม  

1.5  หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

หน่วยงานหลัก : กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

หน่วยงานสนับสนุน : ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

 หน่วยงานปฏิบัติ : สหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จ ากัด 

1.6  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับของโครงกำร 

1.6.1 การผลิตโคขุนของสมาชิกสหกรณ์ฯ มีตลาดจ าหน่ายได้อย่างต่อเนื่อง มั่นคง และได้ราคาสูงขึ้น

จากการท าตลาดของสหกรณ์ 

1.6.2 สมาชิกสหกรณ์มีความมั่นใจในอาชีพการเลี้ยงโคขุนและให้ความร่วมมือท าธุรกิจกับสหกรณ์มาก

ขึ้น 

1.6.3 ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นในการผลิตเนื้อโคขุนที่มีไขมันแทรกของสหกรณ์ และมีความปลอดภัย

จากการแยกกรดไขมันอ่ิมตัวออกจากเนื้อโคขุน 

1.6.4 สามารถส่งออกเนื้อโคขุนคุณภาพที่มีไขมันแทรกตามความต้องการของตลาดประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

1.6.5 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจทางด้านโคเนื้อและเนื้อโคขุนตลอดห่วงโซ่การผลิต (Supply 

Chain) และการบริหารเครือข่ายโคเนื้อ (Beef Cluster) ให้มีความเข้มแข็งสามารถแข่งขันได้จากการเปิด

การค้าเสรี (FTA) 
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1.6.6 มีการสร้างเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อเครือข่ายต้นน้ า เกษตรกร

เครือข่ายกลางน้ า และเกษตรกรเครือข่ายปลายน้ า มีการหมุนเวียนเชื่อมโยงท าให้เครือข่ายการเลี้ยงโคเนื้อมี

ความเข็งแรงของระบบเครือข่ายมากขึ้น  

1.6.7 การเชื่อมโยงเครือข่ายในรูปสหกรณ์กับสหกรณ์โคเนื้อด้วยกัน มีความเข้มแข็งขึ้น สามารถท า

การแข่งขันในเรื่อง Supply Chain เพ่ือให้เกิดค าสั่งซื้อได้เพ่ิมข้ึน  
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บทที่ 2 

ระเบียบวิธีการติดตาม 

โครงการเพ่ิมมูลค่าเพ่ิมโคเนื้อโคขุนเกรดคุณภาพ (Premium) เพ่ือรองรับตลาด AEC เป็นโครงการที่
จัดท าขึ้น เพ่ือเสนอของบสนับสนุนจากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ โดยมีวั ตถุประสงค์ เพ่ือ
เพ่ิมมูลค่าให้กับเนื้อโคขุนที่มีไขมันแทรกน้อย ให้มีไขมันแทรกมากขึ้นเพ่ือจัดจ าหน่าย เนื้อชิ้นส่วนรองและ
ชิ้นส่วนหลักได้เร็วขึ้น ลดภาระเรื่องสต๊อกสินค้า เตรียมความพร้อมรองรับตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) เพ่ือให้เกษตรกรสามารถเพ่ิมผลผลิต และจ าหน่ายได้มากขึ้น และเป็นแนวทางในการน านวัตกรรรม 
และงานวิจัยของประเทศมาใช้ประโยชน์ในการเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรของประเทศไทยในเชิง       
พาณิชยกรรม  หากโครงการสามารถด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ จะท าให้ธุรกิจทางด้านโคเนื้อ และเนื้อโค
ขุนตลอดห่วงโซ่การผลิต (Supply Chain) และการบริหารเครือข่ายโคเนื้อ (Beef Cluster) มีความเข้มแข็ง 
สามารถแข่งขันได้ จากการเปิดการค้าเสรี (FTA) กับประเทศออสเตรเลีย และประเทศนิวซีแลนด์  

ศูนย์ประเมินผล ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของโครงการดังกล่าว ประกอบกับได้รับมอบหมายจาก
กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ จึงมอบหมายให้ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่  10 จังหวัด
ราชบุรี ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานของโครงการ เพ่ือรายงานผลการด าเนินงาน ปัญหา และ
ข้อคิดเห็น เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาแก้ไข ปรับปรุงการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการในระยะต่อไป 

 
2.1 วัตถุประสงค์ของการติดตาม 

เพ่ือทราบผลการด าเนินงานโครงการทั้งในด้านปัจจัยน าเข้า กิจกรรม และขั้นตอนต่างๆ ปัญหา อุปสรรค ที่
เกิดข้ึนตั้งแต่เริ่มด าเนินโครงการ และระหว่างด าเนินโครงการ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปปรับปรุงแนว
ทางการด าเนินงานโครงการในระยะต่อไป  

 
2.2  ขอบเขตการติดตาม 

2.2.1 ติดตามภาพรวมของโครงการ โดยใช้ข้อมูลจากเอกสารรายงานผลการด าเนินงานของสหกรณ์
เครือข่ายโคเนื้อ จ ากัด และกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นรายไตรมาส ในปีงบประมาณ 2559 

2.2.2 ติดตามประเมินผลการด าเนินงานในระดับพ้ืนที่  
 

2.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
2.3.1 วิธีการรวบรวมข้อมูล 
ในการติดตามครั้งนี้ ใช้ข้อมูลที่ได้จารายงานผลการด าเนินการรายไตรมาสของสหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ

จ ากัด โดยผ่านกรมส่งเสริมสหกรณ์ และจากการสัมภาษณ์ประธาน/ผู้จัดการสหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จ ากัด 
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง และเกษตรกร โดยวิธีการสัมภาษณ์ (Questionnaire) 
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2.3.2 แหล่งข้อมูล 
ข้อมูลที่ใช้ในการติดตามครั้งนี้ มีทั้งข้อมูลปฐมภูมิ และข้อมูลทุติยภูมิ โดยท าการรวบรวมดังนี้ 

1) ข้อมูลปฐมภูมิ  เป็นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้จัดการสหกรณ์ เจ้าหน้าที่สหกรณ์
เครือข่ายโคเนื้อ จ ากัด และลงติดตามในพ้ืนที่โดยการสัมภาษณ์เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในจังหวัด 
สุพรรณบุรี นครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 50 ราย 

2) ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร รายงานการประชุม และรายงาน
ความก้าวหน้าของโครงการรายไตรมาส 

 
2.4 ประโยชน์ของการติดตาม 

สามารถน าข้อมูลจากการติดตามโครงการ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ไปปรับปรุงการด าเนินงาน
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป 



บทที่ 3 
 

ผลการติดตาม 
 

โครงการเพ่ิมมูลค่าเพ่ิมเนื้อโคขุนเกรดคุณภาพ (Premium) เพ่ือรองรับตลาด AEC ได้รับเงิน
สนับสนุนจากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ 
จ านวน 11,170,000 บาท ระยะเวลาด าเนินการ 6 ปี ขณะนี้ โครงการเริ่มด าเนินการมาได้ 2 ปีแล้ว จึงท า
การติดตามผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย เพ่ือทราบปัญหา อุปสรรคต่างๆ ในการด าเนินงาน 
และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุงโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์โครงการ สรุปผลการติดตามดังนี้ 
 
3.1 การติดตามจากเอกสารรายงานรายไตรมาสของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ข้อมูล ณ 31 สิงหาคม 2559) 

จากการติดตามผลการด าเนินงานจากเอกสารรายงานรายไตรมาส จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในปีที่ 
2 ของโครงการฯ ได้ด าเนินการก่อสร้างห้องปฏิบัติการ ซึ่งมีห้องปฏิบัติการแยกกรดไขมันและปฏิบัติการแยก
กรดไขมันพร้อมเครื่องเย็น จ านวน 1 ห้อง ห้องปฏิบัติการตกแต่งเนื้อก่อนฉีดไขมันและหลังฉีดไขมันพร้อม
เครื่องเย็น จ านวน 1 ห้อง ห้องแช่แข็งเร็ว (Blast Freezer Rom) อุณหภูมิ -35 °C จ านวน 1 ห้อง ห้องแช่
แข็ง (Freezer Room) อุณหภูมิ -25 °C จ านวน 1 ห้อง ห้องปฏิบัติการเก็บเนื้อรอฉีดพร้อมเครื่องเย็น 
จ านวน 1 ห้อง เครื่องบรรจุภัณฑ์สุญญากาศแบบ 2 ห้อง ชนิดฝาโยก จ านวน 1 เครื่อง เครื่องฉีดไขมัน 
จ านวน 1 เครื่อง และเครื่องเลื่อยกระดูก จ านวน 1 เครื่อง ส่วนอุปกรณ์แยกกรดไขมันและการจัดหา
ครุภัณฑ์ อยู่ระหว่างด าเนินการ 

ส าหรับปริมาณชิ้นเนื้อที่จัดซื้อจากสหกรณ์อ่ืน ขณะนี้โครงการยังไม่มีการสั่งซื้อจากสหกรณ์อ่ืน 
เนื่องจากอยู่ในช่วง Low Season จึงท าให้จัดซื้อเนื้อภายในสหกรณ์เครือข่ายเองเท่านั้น โดยชิ้นเนื้อจาก
สหกรณ์เครือข่ายที่น ามาฉีดไขมันแทรกท าได้ 4,300 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 21.50 ของเป้าหมาย 20,000 
กิโลกรัม  

สหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จ ากัด น าชิ้นเนื้อที่ฉีดไขมันแทรกแล้วจ าหน่ายในแหล่งต่างๆ โดยจ าหน่าย
ที่ Butcher Shop จ านวน 2,200 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 91.67 ของเป้าหมาย 2,400 กิโลกรัม โดย
จ าหน่ายได้ในราคากิโลกรัมละ 1,200 บาท โดยราคาสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ในราคา 650 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 184.62 

จ าหน่ายในห้างสรรพสินค้าจ านวน 950 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 13.19 ของเป้าหมาย 7,200 
กิโลกรัม จ าหน่ายได้ในราคากิโลกรัมละ 1,000 บาท โดยราคาสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ในราคา 650 บาท คิด
เป็นร้อยละ 153.85 

ร้านปิ้งย่าง จ าหน่ายจ านวน 1,000 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 41.67 ของเป้าหมาย 2,400 กิโลกรัม 
จ าหน่ายได้ในราคากิโลกรัมละ 950 บาท โดยราคาสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ในราคา 650 บาท คิดเป็นร้อยละ 
146.15 
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การเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการใช้งบประมาณไปทั้งหมดจ านวน 8,354,086 คิดเป็นร้อยละ 
74.79 ของเป้าหมาย 11,170,000 บาท โดยเป็นงบครุภัณฑ์ จ านวน 1,754,086 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.38 
ของเป้าหมาย 4,570,000 บาท และงบก่อสร้าง จ านวน 6,600,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของ
เป้าหมาย 6,600,000 บาท (ตารางที่ 1) 

 
ตารางท่ี 1 สรุปผลการด าเนินงานโครงการเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนด 
 

รายการ หน่วย เป้าหมาย 
ผล 

(1 ต.ค. 57 –30 ก.ย.59) 
ร้อยละ 

1. การก่อสร้างห้องปฏิบัติการ 
1.1 เครื่องฉีดไขมัน 
1.2 อุปกรณ์แยกกรดไขมัน* 
1.3 ห้องแช่แข็งเร็ว 
1.4 ห้องแช่แข็ง 
1.5 การจัดหาครุภัณฑ์* 

 
เครื่อง 
ชุด 
ห้อง 
ห้อง 

 

 
2 
1 
1 
1 

 
2 
- 
1 
1 

 
100.00 

- 
100.00 
100.00 

 
2.ปริมาณชิ้นเนื้อที่จัดซื้อจากสหกรณ์อ่ืน** กก. 1,000 - - 
3. ปริมาณชิ้นเนื้อที่น ามาฉีดไขมันแทรก กก. 20,000 4,300 21.50 
4.ปริมาณที่จ าหน่ายเนื้อฉีดไขมันแทรก 

4.1 Butcher shop 
4.2 ห้างสรรพสินค้า 
4.3 ร้านปิ้งย่าง 

 
กก. 
กก. 
กก. 

 
2,400 
7,200 
2,400 

 
2,200 
950 

1,000 

 
91.67 
13.19 
41.67 

5. ราคาที่จ าหน่าย 
5.1 Butcher shop 
5.2 ห้างสรรพสินค้า 
5.3 ร้านปิ้งย่าง 

 
บาท/กก. 
บาท/กก. 
บาท/กก. 

 
650 
650 
650 

 
1,200 
1,000 
950 

 
184.62 
153.85 
146.15 

6. งบประมาณที่เบิกจ่าย 
6.1 ครุภัณฑ์ 
6.2 ก่อสร้าง 

 
บาท 
บาท 

 
4,570,000 
6,600,000 

 
1,754,086 
6,600,000 

 
38.38 
100.00 

หมายเหตุ : *  อยู่ระหว่างด าเนินการ 
** ยังไม่มีการสั่งซื้อเนื่องจากอยู่ในช่วง low season 

ที่มา : กรมส่งเสริมสหกรณ ์
 
3.2 การติดตามในพื้นที่ 
 3.2.1 ข้อมูลทั่วไป 
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 จากการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์เครือข่ายฯ จ านวน 50 ราย พบว่า 
สมาชิกส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุมากกว่า 50 ปี จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 32 
รองลงมาคือระดับมัธยมปลาย คิดเป็นร้อยละ 28 ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการเลี้ยงวัวน้อยกว่า 10 ปี 
ได้รับการรับรองมาตรฐานการเลี้ยง GAP เพียงร้อยละ 40 (ตารางที่ 2) 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี  2 ข้อมูลทั่วไปของสมาชิกสหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จ ากัด 
รายการ จ านวน (N=50) ร้อยละ 
เพศ   
      ชาย 36 72.00 
      หญิง 14 28.00 
อายุ   
      น้อยกว่า 31 ปี 7 14.00 
      31 – 40 ปี 12 24.00 
      41 – 50 ปี 14 28.00 
      มากกว่า 50 ปี 17 34.00 
ระดับการศึกษา   
      ต่ ากว่าประถมศึกษา 6 4 8.00 
      ประถมศึกษา 6 10 20.00 
      มัธยมศึกษาต้น 3 6.00 
      มัธยมศึกษาปลาย / ปวช. 14 28.00 
      ปริญญาตร ี 16 32.00 
      สูงกว่าปริญญาตรี 3 6.00 
ประสบการณ์   
      น้อยกว่า 10 ปี 36 72.00 
      11 – 20 ปี 10 20.00 
      21 – 30 ปี 1 2.00 
      มากกว่า 30 ปี 3 6.00 
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มาตรฐานการเลี้ยง   
      GAP 20 40.00 
      ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 30 60.00 
 

เมื่อเปรียบเทียบการส่งโคขุนขายให้กับสหกรณ์เครือข่ายฯ ระหว่างปี 2558 – 2559 พบว่า สมาชิก
ส่งโคขุนเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 22 สมาชิกส่งโคขุนลดลงคิดเป็นร้อยละ 20 และสมาชิกส่งโคขุนเท่าเดิมคิด
เป็นร้อยละ 14 ส่วนราคาที่สมาชิกได้รับเปรียบเทียบปี 2558 – 2559 ส่วนใหญ่เท่าเดิม คิดเป็นร้อยละ 42 
ได้รับราคาสูงขึ้นร้อยละ 10 และได้รับราคาลดลงร้อยละ 4  
 ในด้านการส่งเสริม อบรม ให้ความรู้แก่สมาชิกของสหกรณ์เครือข่ายฯ นั้น สมาชิกที่ได้รับการ
ส่งเสริมให้ความรู้ในการเลี้ยงโคขุนคิดเป็นร้อยละ 78 สมาชิกที่ได้รับการส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจการเลี้ยงโค
ขุนคิดเป็นร้อยละ 58 และสมาชิกร้อยละ 70 ได้รับการส่งเสริมให้สร้างเครือข่ายในการท าธุรกิจโคขุน 
 ในด้านการปันผลและเงินเฉลี่ยคืนจากการขายโคให้กับสหกรณ์เครือข่ายฯ เปรียบเทียบ ปี 2558 – 
2559 นั้นพบว่า สมาชิกได้รับเงินปันผลเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 48 และได้รับเงินปันผลลดลงคิดเป็นร้อยละ 
16 ส่วนในด้านเงินเฉลี่ยคืนจากการขายโคให้กับสหกรณ์ พบว่าสมาชิกได้รับเงินเฉลี่ยคืนเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อย
ละ 38 ได้รับเงินเฉลี่ยคืนลดลงคิดเป็นร้อยละ 18 ในด้านความมั่นใจในการท าธุรกิจกับสหกรณ์เครือข่ายฯ
พบว่า สมาชิกส่วนใหญ่ร้อยละ 70 มีความม่ันใจในการท าธุรกิจกับสหกรณ์เครือข่ายฯ ต่อไป (ตารางที่ 3) 
ตารางท่ี 3 ข้อมูลด้านอ่ืนๆ 
รายการ จ านวน (N=50) ร้อยละ 
การส่งโคขุนให้กับสหกรณ์เครือข่ายฯ   
      ส่งจ าหน่ายให้สหกรณ์เครือข่ายฯทั้งหมด 21 42.00 
      ส่งจ าหน่ายที่อ่ืนทั้งหมด 1 2.00 
      ส่งจ าหน่ายทั้งที่สหกรณ์เครือข่ายฯและที่อ่ืน 7 14.00 
      ยังไม่มีวัวจ าหน่าย* 21 42.00 
เปรียบเทียบการส่งวัวให้สหกรณ์เครือข่ายฯ ปี 2558 - 2559   
      ส่งขายลดลง 10 20.00 
      ส่งขายเท่าเดิม 7 14.00 
      ส่งขายเพ่ิมข้ึน 11 22.00 
      ยังไม่ได้ส่งขาย 22 44.00 
เปรียบเทียบราคาที่เกษตรกรขายได้ ปี 2558 – 2559   
      ราคาลดลง 2 4.00 
      ราคาเท่าเดิม 21 42.00 
      ราคาสูงขึ้น 5 10.00 
      ยังไม่ได้ส่งขาย 22 44.00 
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การส่งเสริมความรู้การเลี้ยงโคขุน   
      ได้รับการส่งเสริมให้ความรู้ 39 78.00 
      ไม่ได้รับการส่งเสริมให้ความรู้ 11 22.00 
การส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจการเลี้ยงโคขุน   
      ได้รับการส่งเสริมให้ความรู้ 29 58.00 
      ไม่ได้รับการส่งเสริมให้ความรู้ 21 42.00 
การส่งเสริมการสร้างเครือข่าย   
      ได้รับการส่งเสริมให้ความรู้ 35 70.00 
      ไม่ได้รับการส่งเสริมให้ความรู้ 15 30.00 
เปรียบเทียบเงินปันผล ปี 2558 - 2559   
      ได้รับปันผลลดลง 8 16.00 
      ยังไม่มีเงินปันผล 18 36.00 
      ได้รับปันผลเพ่ิมข้ึน 24 48.00 
เปรียบเทียบเงินเฉลี่ยคืน ปี 2558 – 2559   
      ได้รับลดลง 9 18.00 
      ยังไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคืน (ยังไม่ส่งโคให้สหกรณ์) 22 44.00 
      ได้รับเพิ่มขึ้น 19 38.00 
ความม่ันใจในการท าธุรกิจกับสหกรณ์เครือข่ายฯ   
      มั่นใจ 35 70.00 
      ไม่ม่ันใจ 15 30.00 
 

การติดตามผลการด าเนินงานโครงการในครั้งนี้ ได้ศึกษาระดับความพึงพอใจที่เกษตรกรผู้เป็น
สมาชิกสหกรณเ์ครือข่ายฯ มีต่อการด าเนินงานของสหกรณ์เครือข่ายฯ โดยใช้ Likert scale เป็นเครื่องมือใน
การศึกษา โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน แปลความหมายได้ดังนี้  
  ระดับคะแนน   ความหมาย 
                   มาก    = 5 คะแนน (มีความพึงพอใจในระดับมาก) 
                   ค่อนข้างมาก   = 4 คะแนน (มีความพึงพอใจในระดับค่อนข้างมาก) 
                   ปานกลาง   = 3 คะแนน (มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง) 
                   ค่อนข้างน้อย  = 2 คะแนน (มีความพึงพอใจในระดับค่อนข้างน้อย)  
                   น้อย    = 1 คะแนน (มีความพึงพอใจในระดับน้อย)  

 
เกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ย ดังนี้  

คะแนนเฉลี่ย   ความหมาย 
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  4.21 - 5.00  มีคะแนนเฉลี่ยในระดับมาก 
  3.41 - 4.20  มีคะแนนเฉลี่ยในระดับค่อนข้างมาก 
  2.61 - 3.40  มีคะแนนเฉลี่ยในระดับปานกลาง 
  1.81 - 2.60  มีคะแนนเฉลี่ยในระดับค่อนข้างน้อย 
  1.00 - 1.80  มีคะแนนเฉลี่ยในระดับน้อย  

 
 จากการติดตามผลการด าเนินงานโครงการพบว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุนที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์
เครือข่ายฯ ให้คะแนนในด้านการแต่งกายเหมาะสมของเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์เครือข่ายฯในระดับมาก คือ
คะแนนเฉลี่ย 4.36 คะแนน  ให้คะแนนในด้านความสุภาพในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
เครือข่ายฯในระดับมาก คือคะแนนเฉลี่ย 4.30 คะแนน ให้คะแนนในด้านความใส่ใจในการบริการของ
เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์เครือข่ายฯในระดับมาก คือคะแนนเฉลี่ย 4.22 คะแนน ให้คะแนนในด้านการตอบข้อ
ซักถามของเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์เครือข่ายฯในระดับมาก คือคะแนนเฉลี่ย 4.24 คะแนน ให้คะแนนในด้าน
ความรวดเร็วในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์เครือข่ายฯในระดับมาก คือคะแนนเฉลี่ย 4.28 
คะแนน ให้คะแนนในด้านการให้บริการด้วยความเสมอภาคของเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์เครือข่ายฯในระดับ
มาก คือคะแนนเฉลี่ย 4.27 คะแนน ให้คะแนนในด้านพ้ืนที่ของสหกรณ์เครือข่ายฯ มีความเพียงพอในระดับ
ค่อนข้างมากมาก คือคะแนนเฉลี่ย 4.10 คะแนน ให้คะแนนในด้านสินเชื่อ Cow for cash ของสหกรณ์
เครือข่ายฯในระดับค่อนข้างมาก คือคะแนนเฉลี่ย 3.82 คะแนน ให้คะแนนในด้านจ านวนโคที่ของสหกรณ์
เครือข่ายฯ รับซื้อในระดับค่อนข้างมาก คือคะแนนเฉลี่ย 4.18 คะแนน ให้คะแนนในด้านการปันผลของ
สหกรณ์เครือข่ายฯในระดับค่อนข้างมาก คือคะแนนเฉลี่ย 4.10 คะแนน และให้คะแนนในภาพรวมของ
สหกรณ์เครือข่ายฯในระดับมาก คือคะแนนเฉลี่ย 4.22 คะแนน (ตารางที่ 4) 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 4 ความพึงพอใจที่สมาชิกมีต่อสหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จ ากัด 

ตัวแปร จ านวน (N=50) ร้อยละ 

การแต่งกายเหมาะสม   
     มาก            26 52.00 
     ค่อนข้างมาก  16 32.00 
     ปานกลาง       8 16.00 
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ตัวแปร จ านวน (N=50) ร้อยละ 

     Mean = 4.36   
ความสุภาพ   
     มาก             25 50.00 
     ค่อนข้างมาก  15 30.00 
     ปานกลาง 10 20.00 
     Mean = 4.30   
ความใส่ใจในการบริการ   
     มาก             22 44.00 
     ค่อนข้างมาก   18 36.00 
     ปานกลาง       9 18.00 
     ค่อนข้างน้อย   1 2.00 
     Mean = 4.22   
การตอบข้อซักถาม   
     มาก             23 46.00 
     ค่อนข้างมาก   16 32.00 
     ปานกลาง       11 22.00 
     Mean = 4.24   
ความรวดเร็วในการให้บริการ   
     มาก             24 48.00 
     ค่อนข้างมาก   16 32.00 
     ปานกลาง       10 20.00 
     Mean = 4.28   
ให้บริการด้วยความเสมอภาค   
     มาก             24 48.00 
     ค่อนข้างมาก   15 30.00 
     ปานกลาง       10 20.00 
     ค่อนข้างน้อย  1 2.00 
     Mean = 4.27   
พื้นที่ของสหกรณ์เครือข่ายฯ เพียงพอ   
     มาก           20 40.00 
     ค่อนข้างมาก   16 32.00 
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ตัวแปร จ านวน (N=50) ร้อยละ 

     ปานกลาง       13 26.00 
     ค่อนข้างน้อย   1 2.00 
      Mean = 4.10   
สินเชื่อ Cow for cash   
     มาก             19 38.00 
     ค่อนข้างมาก   15 30.00 
     ปานกลาง       14 28.00 
     ค่อนข้างน้อย   2 4.00 
     Mean = 3.82   
จ านวนโคที่สหกรณ์เครือข่ายฯ รับซื้อ   
     มาก             23 46.00 
     ค่อนข้างมาก   14 28.00 
     ปานกลาง       13 26.00 
     Mean = 4.18   
ราคาที่สหกรณ์เครือข่ายฯ รับซื้อ   
     มาก            25 50.00 
     ค่อนข้างมาก   14 28.00 
     ปานกลาง       11 22.00 
     Mean = 4.28   
การปันผล   
     มาก             22 44.00 
     ค่อนข้างมาก   17 34.00 
     ปานกลาง       11 22.00 
     Mean = 4.10   
คะแนนภาพรวม   
     มาก             21 42.00 
     ค่อนข้างมาก  19 38.00 
     ปานกลาง       10 20.00 
     Mean = 4.22   

 
3.2.2 การบริหารจัดการ (Management) 
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สหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จ ากัด ไม่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อบริหารจัดการโครงการ
นี้โดยตรง แต่เป็นการบริหารจัดการภายใต้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จ ากัด          
มีคณะกรรรมการทั้งหมด 9 คน โดย นายปรีชา  อินนุรักษ์ เป็นประธานคณะกรรมการ  เพ่ือบริหารจัดการ
การด าเนินงานโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด โดยมีการจัดประชุมเฉลี่ย 1 
ครั้งต่อเดือน มีรายนามคณะกรรมการดังนี้ 

1 นายพัชรินทร์ ลอระวี   
2. นายวนัช  กาตา 
3. นายนนทะชัย  โนนพุดซา 
4. นายสมหวัง  สามคุ้มพิมพ์ 
5. นายไพฑูรย์  ฮึกหาญ 
6. นายสากล  หมัดแม่น 
7. นายธาตรี  คมสันต์   
8. นายไพโรจน์  โฉมศรี 

 
3.2.3 ปัจจัยน าเข้า(Inputs) 

1) การใช้จ่ายงบประมาณเปรียบเทียบกับเป้าหมาย 
โครงการได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557 งบประมาณเพ่ือด าเนินโครงการ

จ านวน จ านวน 11,117,00 บาท แบ่งเป็นค่าก่อสร้างจ านวน 6,600,000 บาท และค่าครุภัณฑ์ จ านวน 
4,570,000 บาท ตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบัน ใช้งบประมาณไปทั้งหมดจ านวน 8,354,086 บาท 74.79 
ของเป้าหมายทัง้หมด(ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2559) 

ค่าก่อสร้างใช้ได้ตามเป้าหมาย จ านวน 6,660,000 บาท เป็นค่าห้องปฏิบัติการแยก
กรดไขมันพร้อมเครื่องเย็น จ านวน 1,200,000 บาท ห้องปฏิบัติการการตัดแต่งเนื้อก่อนฉีดไขมันและหลังฉีด
ไขมันพร้อมเครื่องเย็น จ านวน 1,500,000 บาท ห้องแช่แข็งเร็ว จ านวน 1,400,000 บาท ห้องแช่แข็ง 
จ านวน 1,100,000 บาท และห้องปฏิบัติการเก็บเนื้อรองฉีดพร้อมเครื่องเย็น จ านวน 1,400,000 บาท  

ค่าครุภัณฑ์ ใช้ไปจ านวน 1,754,086 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.38 ของเป้าหมาย 
4,570,000 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์อ่ืนเพิ่มเติม (ตารางที่ 5)  

 
ตารางท่ี 5 การใช้จ่ายงบประมาณเปรียบเทียบกับเป้าหมาย 

หน่วย : บาท 
รายการ เป้าหมาย ผล คงเหลือ ร้อยละ 

1. หมวดค่าก่อสร้าง 
1.1 ห้องปฏิบัติการแยกไขมันพร้อมเครื่องเย็น 
1.2 ห้องปฏิบัติการตัดแต่งเนื้อก่อนฉีดไขมัน 

6,600,000 
1,200,000 
1,500,000 

6,600,000 
1,200,000 
1,500,000 

- 
- 
- 

100.00 
100.00 
100.00 
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และหลังฉีดไขมันพร้อมเครื่องเย็น 
1.3 ห้องแช่แข็งเร็ว  
1.4 ห้องแช่แข็ง 
1.5 ห้องปฏิบัติการเก็บเนื้อรอฉีดพร้อมเครื่องเย็น 

 
1,400,000 
1,100,000 
1,400,000 

 
1,400,000 
1,100,000 
1,400,000 

 
- 
- 
- 

 
100.00 
100.00 
100.00 

2. หมวดครุภัณฑ์* 4,570,000 1,754,086 2,815,914 38.38 
รวม 11,170,000 8,354,086 2,815,914 74.79 

ที่มา : สหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จ ากัด 
หมายเหตุ : *อยู่ระหว่างการจัดซื้อให้ครบตามเป้าหมาย 

ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2559 
 
 

 
 

แผนภูมิที่ 1 แสดงอัตราส่วนงบประมาณ 
 

2)ปริมาณชิ้นเนื้อที่จัดซื้อจากสหกรณ์ 
2.1) สหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จ ากัด 

การด าเนินงานในปีแรก (16 ส.ค.57 – 15 ส.ค.58)  สหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ
ด าเนินการรับซื้อโคจากสมาชิกในราคากิโลกรัมละ 190-210 บาท น ามาฉีดไขมันแทรกได้จ านวน 1,000 
กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 5 ของเป้าหมาย 20,000 กิโลกรัม โดยที่ต้นทุนชิ้นเนื้อที่น ามาฉีดไขมันแทรกอยู่ที่
กิโลกรัมละ 500 - 550 บาท  

การด าเนินงานในปีที่สอง (16 ส.ค.58 – 15 ส.ค.59) สหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ
ด าเนินการน าชิ้นเนื้อจากโคของสมาชิกในราคากิโลกรัมละ 190-210 บาท น ามาฉีดไขมันแทรกได้จ านวน 
4,300 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 21.50 ของเป้าหมาย 20,000 กิโลกรัม โดยที่ต้นทุนชิ้นเนื้อที่น ามาฉีดไขมัน
แทรกอยู่ที่กิโลกรัมละ 500 - 550 บาท 

หมวดค่าก่อสร้าง 
59.09% 

หมวดค่าครุภัณฑ์ 
40.91% 
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2.2) สหกรณ์เชื่อมโยง 
ส าหรับปริมาณชิ้นเนื้อที่จัดซื้อจากสหกรณ์เชื่อมโยง มีการด าเนินการติดต่อ

ประสานงานโดยสหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จ ากัด มีเป้าหมายรับซื้อชิ้นเนื้อจากสหกรณ์เชื่อมโยง เพ่ือน ามาฉีด
ไขมันแทรก จ านวน 1,000 กิโลกรัมต่อปี แต่เนื่องจากมีปริมาณเนื้อค้างสต๊อกจ านวนมากจึงยังไม่มีการ
จัดซื้อ (ตารางที่ 6) 
 
ตารางท่ี 6 ปริมาณชิน้เนื้อที่จัดซื้อปี 2558 และ 2559 

รายการ 
เป้าหมาย 
(ก.ก./ปี) 

 ปี 2558   ปี 2559 ผลสะสม 

ผล ร้อยละ ผล ร้อยละ เป้าหมาย ผล ร้อยละ 
1. สหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จ ากัด 

- ปริมาณช้ินเนื้อท่ีจัดซื้อ (กก.) 
20,000 1,000 5.00 4,300 21.50 40,000 5,300 13.25 

2. สหกรณ์อื่น 
- ปริมาณช้ินเนื้อท่ีจัดซื้อ (กก.) 

1,000 - - - - 2,000 - - 

 

ที่มา : สหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จ ากัด 
หมายเหตุ : ข้อมูลตั้งแต ่16 ส.ค.57 – 15 ส.ค.59 

3.2.4 ผลได้ (Outputs) 
1) การก่อสร้างห้องปฏิบัติการ 

ขณะนี้สหกรณ์เครือข่ายฯ ก่อสร้างห้องปฏิบัติการแยกกรดไขมันพร้อมเครื่องเย็น 
ห้องปฏิบัติการตัดแต่งเนื้อก่อนฉีดไขมันและหลังฉีดไขมันพร้อมเครื่องเย็น ห้องแช่แข็งเร็ว ห้องแช่แข็ง 
ห้องปฏิบัติการเก็บเนื้อรอฉีดพร้อมเครื่องเย็น เสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนมีนาคม 2558 โดยสามารถ
ก่อสร้างเสร็จได้ทันตามแผนที่วางไว้ (ตารางที่ 7) 
 
ตารางท่ี 7 การก่อสร้างห้องปฏิบัติการ 
 

รายการ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
 จ านวน  ว/ด/ป จ านวน ว/ด/ป 
1. ห้องปฏิบัติการแยกไขมันพร้อมเครื่องเย็น 
2. ห้องปฏิบัติการตัดแต่งเนื้อก่อนฉีดไขมัน 

และหลังฉีดไขมันพร้อมเครื่องเย็น 
3. ห้องแช่แข็งเร็ว  
4. ห้องแช่แข็ง 
5. ห้องปฏิบัติการเก็บเนื้อรอฉีดพร้อมเครื่องเย็น 

1 ห้อง 
1 ห้อง 

 
1 ห้อง 
1 ห้อง 
1 ห้อง 

31 มี.ค.58 
31 มี.ค.58 

 
31 มี.ค.58 
31 มี.ค.58 
31 มี.ค.58 

1 ห้อง 
1 ห้อง 

 
1 ห้อง 
1 ห้อง 
1 ห้อง 

31 มี.ค.58 
31 มี.ค.58 

 
31 มี.ค.58 
31 มี.ค.58 
31 มี.ค.58 

ที่มา : สหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จ ากัด 
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2) ปริมาณชิ้นเนื้อฉีดไขมันที่น ามาจ าหน่าย 
การด าเนินงานในปีแรก  สหกรณ์เครือข่ายฯ น าชิ้นเนื้อที่ฉีดไขมันแทรกแล้วมาวาง

จ าหน่ายทั้งหมดจ านวน 900 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 7.50 ของเป้าหมาย 12,000 กิโลกรัมต่อปี โดยวางใน 
Butcher Shop ของสหกรณ์เครือข่ายฯ เอง จ านวน 400 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 16.66 ของเป้าหมาย 
2,400 กิโลกรัม ห้างสรรพสินค้า จ านวน 300 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 4.16 ของเป้าหมาย 7,200 กิโลกรัม 
และร้านปิ้งย่าง 200 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 8.33 ของเป้าหมาย 2,400 กิโลกรมั 

การด าเนินงานในปีที่สอง  สหกรณ์เครือข่ายฯ น าชิ้นเนื้อที่ฉีดไขมันแทรกแล้วมาวาง
จ าหน่ายทั้งหมดจ านวน 900 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 7.50 ของเป้าหมาย 12,000 กิโลกรัมต่อปี โดยวางใน 
Butcher Shop ของสหกรณ์เครือข่ายฯ เอง จ านวน 2,200 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 91.67 ของเป้าหมาย 
2,400 กิโลกรัม ห้างสรรพสินค้า จ านวน 950 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 13.19 ของเป้าหมาย 7,200 กิโลกรัม 
และร้านปิ้งย่าง 1,000 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 41.67 ของเป้าหมาย 2,400 กิโลกรัม (ตารางที่ 8) 
 
ตารางท่ี 8 ปริมาณชิ้นเนื้อฉีดไขมันแทรกที่น ามาจ าหน่ายปี 2558 และ 2559 

หน่วย : กิโลกรัม 

รายการ 
เป้าหมาย 
(ก.ก./ปี) 

 ปี 2558   ปี 2559 ผลสะสม 

ผล ร้อยละ ผล ร้อยละ เป้าหมาย ผล ร้อยละ 
1. Butcher Shop ของสหกรณ ์ 2,400 400 16.66 2,200 91.67 4,800 2,600 54.16 
2. ห้างสรรพสินค้า 7,200 300 4.16 950 13.19 14,400 1,250 8.68 
3. ร้านปิ้งย่าง 2,400 200 8.33 1,000 41.67 4,800 1,200 25.00 
รวม 12,000 900 7.50 4,150 34.58 24,000 5,050 21.04 

หมายเหตุ : ข้อมูลตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึง ณ เดือนสิงหาคม 2559 
หน่วย : กิโลกรัม 

 

2,400 

7,200 

2,400 

400 300 200 

2,200 

950 1,000 

0 

1,000 

2,000 

3,000 

4,000 

5,000 

6,000 

7,000 

8,000 

Butcher Shop ห้างสรรพสินค้า ร้านปิง้ยา่ง 

เปา้หมาย ผลปี2558 ผลปี2559 
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แผนภูมิที่ 2 ปริมาณชิ้นเนื้อฉีดไขมันแทรกที่น ามาจ าหน่ายปี 2558 และ 2559 
 

หน่วย : กิโลกรัม 

 
 

แผนภูมิที่ 3 ปริมาณชิ้นเนื้อฉีดไขมันแทรกที่น ามาจ าหน่ายสะสมเปรียบเทียบกับเป้าหมาย 
 

3) ราคาที่จ าหน่ายเนื้อฉีดไขมันแทรก 
ราคาจ าหน่ายเนื้อฉีดไขมันแทรกที่สหกรณ์เครือข่ายฯ จ าหน่ายได้ใน Butcher 

Shop ของสหกรณ์เครือข่ายฯ เท่ากับ 1,200 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 126.31 ของเป้าหมาย 950 
บาทต่อกิโลกรัม ห้างสรรพสินค้า เท่ากับ 1,000 บาทต่อกิโลกรัม  คิดเป็นร้อยละ 105.26 ของเป้าหมาย 
950 บาทต่อกิโลกรัม และ ร้านปิ้งย่าง เท่ากับ 1,200 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 126.31 ของเป้าหมาย 
950 บาทต่อกิโลกรัม (ตารางที่ 9) 

 
ตารางท่ี 9 ราคาที่จ าหน่ายเนื้อฉีดไขมันแทรก ปี 2558 และ 2559 

หน่วย : บาท/กก. 
รายการ เป้าหมาย ผลปี 2558 ผลปี2559 ร้อยละ 

1. Butcher Shop ของสหกรณ์ 
2. ห้างสรรพสินค้า 
3. ร้านปิ้งย่าง 

950 
950 
950 

1,200 
1,000 
1,200 

1,200 
1,000 
1,200 

126.31 
105.26 
126.31 

ที่มา : สหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จ ากัด 
หมายเหตุ : ข้อมูลตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึง ณ เดือนสิงหาคม 2559 
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หน่วย : บาท 
 

 
แผนภูมิที่4 ราคาที่จ าหน่ายเนื้อฉีดไขมันแทรก ปี 2558 และ 2559 

 
4) การซื้อเนื้อเพื่อน ามาฉีดไขมันแทรก 

สหกรณ์เครือข่ายรับซื้อซากโคจากสมาชิกในราคากิโลกรัมละ 190 – 210 บาท 
ต้นทุนชิ้นเนื้อที่น ามาฉีดไขมันแทรกมีราคากิโลกรัมละ 500 บาท เมื่อรวมกับต้นทุนการฉีดไขมันแทรก 
จ านวน 150 บาทต่อกิโลกรัม ท าให้สหกรณ์เครือข่ายฯ มีต้นทุนการผลิตเนื้อฉีดไขมันแทรกเฉลี่ย 650 บาท
ต่อกิโลกรัม    

ส าหรับเนื้อที่สหกรณ์เครือข่ายฯ รับซื้อจากสหกรณ์อ่ืนนั้น สหกรณ์เครือข่ายฯ จะรับ
ซื้อในราคาเฉลี่ย 550 บาทต่อกิโลกรัม รวมต้นทุนการฉีดไขมันแทรก จ านวน 150 บาทต่อกิโลกรัม ท าให้
สหกรณ์เครือข่ายฯ มีต้นทุนการผลิตเนื้อฉีดไขมันแทรกเฉลี่ย 700 บาทต่อกิโลกรัม (ตารางที่ 10) 
 
ตารางท่ี 10 การซื้อเนื้อเพื่อน ามาฉีดไขมันแทรก 

หน่วย : บาท/กก. 

รายการ ต้นทุนชิ้นเนื้อ 
ต้นทุนการฉีด
ไขมันแทรก 

ต้นทุนรวม 

การซื้อเนื้อเพื่อน ามาฉีดไขมันแทรก 
สหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ 
สหกรณ์สมาชิก 

 
500 
550 

 
150 
150 

 
650 
700 

รวมเฉลี่ย 525 150 675 

ที่มา : สหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จ ากัด 
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Butcher Shop ห้างสรรพสินค้า ร้านปิง้ยา่ง 
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3.2.5 ผลกระทบ (Impacts) 

จากการด าเนินงานโครงการ ท าให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุนซึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์
เครือข่ายเอง หรือสหกรณ์โคเนื้อที่เชื่อมโยงต่างๆ ได้รับประโยชน์มากมาย  สหกรณ์ที่เชื่อมโยงมีเงิน
หมุนเวียนในการด าเนินกิจการขายเนื้อให้สหกรณ์เครือข่ายฯ เร็วขึ้น  สมาชิกเกิดความมั่นในการเลี้ยงโคขุน
ส่งสหกรณ์ เนื่องจากสหกรณ์เครือข่ายฯ มีการสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้สหกรณ์เครือข่ายฯ ยังมี
เครือข่ายที่แข็งแรงจากการเชื่อมโยงจากต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า ก่อให้เกิดความยั่งยืน มีผลตอบแทนจาก
การจ าหน่ายเนื้อเพ่ิมข้ึน และเนื้อที่มีไขมันแทรกเพ่ิมมีมูลค่าสูงขึ้นอีกด้วย  
 
 
 
 
 



บทท่ี 4 
 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
 
4.1 สรุป 
 การบริหารจัดการ 

สหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จ ากัด ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อท าหน้าที่ก ากับดูแลโครงการโดยตรง 
แต่มีคณะกรรมการของสหกรณ์เครือข่ายก ากับดูแล มีการประชุมคณะกรรมการเดือนละครั้งเพ่ือชี้แจงนโยบาย
และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น สหกรณ์เครือข่ายฯ จัดท ารายงานผลการด าเนินงานส่งกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นราย
ไตรมาส มีการจัดท าถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา 

ปัจจัยน าเข้า 
จ านวนงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงานกิจกรรมต่าง  และปริมาณชิ้นเนื้อที่สหกรณ์น ามาฉีดไขมัน

แทรกยังไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดเพราะอยู่ในช่วงภาวะเศรษฐกิจไม่ดี ยอดจ าหน่ายไม่เป็นไปตามแผนที่
ก าหนดไว้ การเบิกจ่ายงบประมาณและปริมาณชิ้นเนื้อท่ีน ามาฉีดไขมันแทรกจึงยังไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

ผลได้ 
ผลการด าเนินงานก่อสร้างของสหกรณ์เครือข่ายฯ เป็นไปตามแผนที่ก าหนด ส่วนด้านการซื้อชิ้นเนื้อ

เพ่ือน ามาฉีดไขมันแทรกและปริมาณชิ้นเนื้อฉีดไขมันแทรกที่วางจ าหน่ายยังไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ แต่
จากแนวโน้มปริมาณชิ้นเนื้อฉีดไขมันแทรกที่จ าหน่ายในปีที่สองมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ในด้านราคาที่สมาชิกขอ ง
สหกรณ์เครือข่ายฯ ได้รับนั้นอยู่ในเกณฑ์ท่ีสมาชิกพอใจ กล่าวคือได้ราคาดีกว่าขายที่อ่ืน 

ผลกระทบเบื้องต้น 
สหกรณ์เครือข่ายฯ สามารถจ าหน่ายเนื้อโคขุนฉีดไขมันแทรกได้มูลค่าเพ่ิมขึ้นจากราคาปกติ  โดย

ต้นทุนชิ้นเนื้อ กิโลกรัมละ 500 – 550 บาท จ าหน่ายที่ราคา 1,000 – 1,200 บาท สหกรณ์เครือข่ายฯ มีการ
ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจทางด้านโคเนื้อและเนื้อโคขุนตลอดห่วงโซ่การผลิต (supply chain) แก่สมาชิก มีการ
อบรมให้ความรู้ในการสร้างเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ต้นน้ า กลางน้ าและปลายน้ า และการเชื่อมโยง
เครือข่ายในรูปสหกรณ์กับสหกรณ์โคเนื้อด้วยกัน ด้านการเตรียมพร้อมในการเข้าสู่ AEC สหกรณ์เครือข่ายฯ มี
การท าตลาดในประเทศเพ่ือนบ้านได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม โดยสหกรณ์เครือข่ายฯ มี
โครงการจะสร้าง Outlet ในประเทศเวียดนาม  

สมาชิกของสหกรณ์เครือข่ายฯ จ าหน่ายโคขุนในราคาที่สูงกว่าท้องตลาด และได้รับเงินปันผลเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 48 สมาชิกได้รับเงินเฉลี่ยคืนเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 38 มีความมั่นใจในการท าธุรกิจกับสหกรณ์
เครือข่ายต่อไปร้อยละ 70  

ในด้านการคืนเงินกองทุน สหกรณ์เครือข่ายฯ ได้ช าระงวดแรกไปแล้วตรงตามแผนที่ก าหนด ส่วนใน
ด้านทัศนคติที่สมาชิกมีต่อสหกรณ์เครือข่ายฯ นั้นพบว่า สมาชิกมีความพึงพอใจในการด าเนินงานด้านต่าง  
ของสหกรณ์เครือข่ายฯ ในระดับคะแนนเฉลี่ยมากและค่อนข้างมาก 
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4.2 ปัญหา 

การด าเนินงานโครงการที่ไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายในแต่ละปีที่ก าหนด เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจชลอ
ตัว ไม่สามารถท าการตลาดให้เป็นไปตามแผนได้ ส่งผลไปถึงสมาชิกผู้เลี้ยงโคขุนที่มีโคที่เข้าเกณฑ์พร้อมขาย
แล้ว แต่ยังขายไม่ได้ เพราะสต๊อกเต็ม จึงต้องรอคิวนาน ท าให้ต้นทุนการเลี้ยงของสมาชิกเพ่ิมข้ึน 

 
4.3 ข้อคิดเหน็ 

เพ่ือให้โครงการมีผลการปฏิบัติงานได้ตามแผนและเป้าหมายที่ก าหนด สหกรณ์เครือข่ายฯ ต้องมีการ
ท าตลาดเพ่ิมทั้งในและนอกประเทศ เพื่อระบายสต๊อกสินค้าได้ตรงตามแผนที่ก าหนด 
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