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บทสรุปผู้บริหาร 

การประเมินผลกิจกรรมเพ่ิมศักยภาพการผลิตการตลาดและการแปรรูปของสถาบันเกษตร ภายใต้
โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ปี 2558 โดยใช้วิธีการรวบรวมข้อมูล การศึกษา
เอกสารโครงการและรายงานการด าเนินงานโครงการ รวมทั้งสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่สหกรณ์จังหวัด และสมาชิกที่
เข้าร่วมโครงการ ที่ได้รับสนับสนุนเงินอุดหนุน ซึ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน ที่จ่ายขาดเพ่ือสนับสนุนให้กับ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  เพื่อน าไปจัดซื้อปัจจัยการผลิต การตลาด การแปรรูป วัสดุอุปกรณ์การผลิต  
ของสหกรณ์การเกษตรที่เข้าร่วมโครงการในปี 2558 รวม 18 กลุ่มอาชีพในพ้ืนที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของ
เกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรม 

ข้อมูลทั่วไปของครัวเรือนเกษตรกรผู้เข้าร่วมเกษตรกรผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีสมาชิกในครัวเรือนเป็นแรงงานที่
ท างานภาคเกษตร 2 คน  พ้ืนที่ถือครองทางการเกษตรของครัวเรือน 27.68 ไร่/ครัวเรือน การศึกษา จบประถมต้น 
(ป.4) ร้อยละ 25.64 อาชีพหลัก เป็นอาชีพเกษตรกร ร้อยละ 84.62  มีประสบการณ์การเลี้ยงโคโดยเฉลี่ย 7.26 ปี 
ร้อยละ 79.49  การจัดเตรียมแปลงหญ้าส าหรับเลี้ยงสัตว์ ไม่มีแปลงหญ้าส าหรับเลี้ยงสัตว์ร้อยละ 51.28  ลักษณะ
การเลี้ยง เกษตรกรแยกเลี้ยงร้อยละ 79.49 โดยสร้างคอกของเกษตรกรเองอาจจะสร้างคอกหลังบ้านหรือข้างบ้าน 
การด าเนินกิจกรรมหลังโครงการ (ด าเนินการหลัง 30 กันยายน 2558 - ปัจจุบัน) ยังคงด าเนินการต่อเลี้ยงต่อ ร้อย
ละ 100.00 ระยะเวลาด าเนินการปี 2559-2561 ยังคงด าเนินการต่อทั้งร้อยละ 100.00 ซึ่งโครงการดังกล่าว
เกษตรกรเห็นว่าเป็นโครงการที่ก่อประโยชน์ต่อตัวเกษตรกรเองและต่อชุมชนค่อนข้างมาก 

ประเมินผลกิจกรรมเพ่ิมศักยภาพการผลิตการตลาดและการแปรรูปของสถาบันเกษตร ภายใต้โครงการ
ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ปี 2558 จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูลและสงขลา ซึ่ง
งบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนได้จ่ายไปทั้งหมดแล้ว ร้อยละ 100.00  งบประมาณที่เกษตรกรผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
ได้รับเพียงพอ ร้อยละ 56.41 และไม่เพียงพอร้อยละ 43.59  โดยเกษตรกรที่คิดว่าไม่เพียงพอจ านวนเงินที่ได้รับการ
สนับสนุน จึงต้องเพ่ิมเงินส่วนเกินเพ่ือน าไปซื้อปัจจัยตามที่ตนต้องการร้อยละ 17.95 เป็นจ านวน 3,512.82 บาท  
ผลได้ของโครงการด้านเศรษฐกิจกลุ่มเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรที่รายได้เพ่ิมข้ึนจากการด าเนินกิจกรรมเพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 84.62 โดยส่วนใหญ่เกษตรกรขายโคตัวผู้ และมูลโคกระสอบละ 30-50 บาทซึ่งเป็นรายได้อีกทางหนึ่ง และ
ไม่เพ่ิม ร้อยละ 15.38 เนื่องจากยังไม่ขายโค ซึ่งเป็นโคตัวเมีย เกษตรกรจะเลี้ยงเรื่อย ๆ เพ่ือเพ่ิมแม่พันธุ์ กิจกรรมที่
ท าให้เกิดการลดต้นทุนของกลุ่มอาชีพที่ตนเองสังกัดอยู่โดยสมาชิกแต่ละคนเข้าร่วมท าปุ๋ยหมักเพ่ือลดต้นทุนจากเดิม
เคยใช้ปุ๋ยเคมี สมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100.00  ต้นทุนการผลิตหรือมูลค่าของปัจจัยการผลิตที่ลดลงจากการ
ด าเนินกิจกรรมของกลุ่ม/สถาบันลดต้นทุนการผลิต ร้อยละ 70.75 เนื่องจากเกษตรกรหันมาใช้มูลโคแทนการซื้อปุ๋ย
มาใส่ในสวนของตนเอง ลดจ านวนเงินซื้อปุ๋ยและลดการใช้สารเคมี ความพึงพอใจของเกษตรกรผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
มีระดับความพึงพอใจต่อกาสนับสนุนปัจจัยการผลิต ความพึงพอใจต่อการสนับสนุนด้านองค์ความรู้ ความพึง
พอใจต่อการติดตาม/ตรวจเยี่ยมของเจ้าหน้าที่ ความพึงพอใจต่อรายได้จากการเข้าร่วมโครงการ และความพึง
พอใจต่อโครงการในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เท่ากันทุกความพึงพอใจ เนื่องโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่
เกษตรกรมีความภาคภูมิใจที่เกษตรกรมีรายได้เสริม มีเงินเก็บในรูปของสิ่งมีชีวิต ซึ่งต้องการใช้เงินก็ขายได้ เกษตรกร
มีงานท า ลดการว่างงาน มีอาชีพเสริมเป็นช่องทางในการสร้างรายได้ เกิดความสามัคคีในชุมชน ความยั่งยืนของกลุ่ม
เกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่ยังคงด าเนินกิจกรรมต่อเนื่อง มีรายได้จากกิจกรรมในปีที่ 1 โดยเฉลี่ย 24,710.26 
บาท/ราย ปีที่ 2 โดยเฉลี่ย 30,502.56 บาท/ราย และปีที่ 3 โดยเฉลี่ย 2,282.05 บาท/ราย  ปริมาณรายได้ส่วนที่จาก
การด าเนินกิจกรรมของเกษตรกรผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีสินทรัพย์ที่เกิดจากการด าเนินกิจกรรม ณ ปัจจุบัน เฉลี่ย 



(ค) 
 

คงเหลือ ลูก 1 ตัว และแม่ 1 ตัว /ราย มีรายได้โดยเฉลี่ย 30,487.18 บาท/ครัวเรือน ซึ่งเกษตรกรถือว่าเป็นเงินเก็บ
ของครอบครัว เมื่อมีความต้องการหรือจ าเป็นต้องใช้เงินก็น าโคไปจ าหน่าย 

ข้อเสนอแนะ ด้านเงินอุดหนุน หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่สถาบันเกษตรกรและเงิน
สมทบ ควรมีเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของโครงการที่ชัดเจนสอดคล้องกับกฎหมาย และระเบียบของทางราชการ 
ส าหรับกลุ่มที่ด าเนินการประสบความส าเร็จรัฐบาลควรมีนโยบายต่อยอดงบประมาณเพ่ือสามารถพัฒนากลุ่มให้
มีคุณภาพต่อไป ขาดตลาดโคขนาดใหญ่ ภาครัฐควรจัดหาด้านตลาดให้ชัดเจน รวมถึงราคาขาย 



(ง) 
 

ค ำน ำ 
การประเมินผลกิจกรรมเพ่ิมศักยภาพการผลิตการตลาดและการแปรรูปของสถาบันเกษตรกร ภายใต้

โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ปี 2558  ได้จัดท าขึ้นมีวัตถุประสงค์ของ
การประเมิน เพ่ือประเมินผลการด าเนินงานและผลลัพธ์จากกิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตการตลาดและ
การแปรรูปของสถาบันเกษตรกรพร้อมทั้ง ให้ข้อเสนอแนะส าหรับการปรับปรุงและพัฒนาโครงการต่อไป  

ในการจัดท าเอกสารเล่มนี้ ขอขอบคุณเกษตรกรผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ิมศักยภาพการผลิตการตลาดและ
การแปรรูปของสถาบันเกษตรกร ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้    
ปี 2558 เจ้าหน้าที่จากส านักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส และผู้ที่เกี่ยวข้อง  
ที่ได้ให้ความร่วมมือ อนุเคราะห์และสนับสนุนข้อมูลอย่างดียิ่ง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ ต่อไป  
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สถาบันเกษตร ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ปี 2558   

31 

ตารางที่ 4.8 การเข้ารับการอบรม 32 
ตารางที่ 4.9 การน าความรู้ไปปฏิบัติใช้ของเกษตรกรผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ิมศักยภาพการผลิตการตลาด

และการแปรรูปของสถาบันเกษตร ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ปี 2558  

32 

ตารางที่ 4.10 การเพ่ิมข้ึนของรายได้ การเข้าร่วมกิจกรรมลดต้นทุนและการลดต้นทุนการผลิต  33 
ตารางที่ 4.11 ความพึงพอใจของเกษตรกรผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ิมศักยภาพการผลิตการตลาดและการ

แปรรูปของสถาบันเกษตร ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ปี 2558 

34 

ตารางที่ 4.12 ปริมาณรายได้จากการด าเนินกิจกรรมของเกษตรกรผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ิมศักยภาพ
การผลิตการตลาดและการแปรรูปของสถาบันเกษตร ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพ
ด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ปี 2558 

34 
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สารบัญภาพ 

  หน้า 
ภาพที่ 2.1 ประเภทการประเมินผลตามช่วงเวลาของโครงการ 12 
ภาพที ่2.2 แบบจ าลองการประเมินผล 12 
ภาพที่ 2.3 กรอบแนวคิดการประเมินผลกิจกรรมเพ่ิมศักยภาพการผลิต การตลาดและแปรรูปของ

สถาบันเกษตรกร 
14 

 



บทที่ 1 
สาระส าคัญของโครงการ 

1.1 ความเป็นมาของโครงการ 
 สมาชิกสหกรณ์เป็นส่วนหนึ่งในมวลรวมของเกษตรกรที่ประกอบอาชีพการเกษตร (ได้แก่ ด้านปศุสัตว์ 
ประมง) ของสถาบันเกษตรกรในพ้ืนที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ อันได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล
และสงขลา (อ าเภอจะนะ นาทวี สะบ้าย้อย และเทพา) ซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน
พ้ืนที่ กรมส่งเสริมสหกรณ์ให้การสนับสนุนปัจจัยในการประกอบอาชีพการเกษตรดังกล่าว โดยส่งผ่านการ
สนับสนุนไปยังสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 รวมทั้งการส่ งเสริมกลุ่ม
เครือข่ายอาชีพการเกษตรในระดับจังหวัด ก่อให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจกัน ของทั้งสมาชิกสถาบันเกษตรกร
และครอบครัว ที่เห็นถึงความส าคัญของการร่วมกัน (อันเป็นหนึ่งในอุดมการณ์สหกรณ์) และเพ่ือผลักดัน
ฟันเฟืองขององค์กรในพ้ืนที่ให้เกิดความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ยังได้ให้การสนับสนุน
กระบวนการเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง 
 การด าเนินการของเครือข่ายในระดับจังหวัด ได้รับการตอบรับจากสถาบันเกษตรกรในการสร้างความ
ร่วมมือกันอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นตามล าดับ ผลสรุปจากการหารือร่วมกันในเครือข่ายพบว่าเครือข่ายมีความ
ร่วมมือ ร่วมใจกัน ในการสร้างแผนทิศทางร่วมกัน ก่อให้เกิดการขยายผลเชิงบวกต่อคนภายในองค์กรรวมทั้ง
สร้างช่องทางรายได้ครัวเรือนให้กับเกษตรกรและครอบครัว 
 อีกทั้งนโยบายเร่งด่วนส าคัญของรัฐบาล ซึ่งคือ แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
โดยน้อมน าแนวทางพระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาด าเนินภารกิจในด้านความมั่นคงและด้านการ
พัฒนา โดยให้มีความสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของพ้ืนที่ วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความเชื่อของประชาชน 
ตลอดทั้งอ านวยความเป็นธรรมและความยุติธรรม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพ่ือให้เกิดความสงบ
เรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สร้างความสมานฉันท์และสันติสุขในพ้ืนที่โดยเร็วที่สุด 
 ในปีงบประมาณ 2558 กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิต การตลาด
และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพ่ือให้มวลสมาชิกของเครือข่ายในพ้ืนที่
เกิดความเข้มแข็งเป็นที่พ่ึงต่อชุมชน พร้อมทั้งช่วยเพ่ิมศักยภาพของเครือข่ายกลุ่มอาชีพด้านการเกษตร และ
เพ่ือให้เกษตรกรได้พัฒนาต่อยอดอาชีพการเกษตรได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้  ลด
ปัญหาการละทิ้งจากถ่ินฐาน 

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายในระดับจังหวัด ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เกิดความ
ร่วมมือ เกิดการบูรณาการ ทั้งจากภาครัฐ ภาคองค์กร เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การต่อรองร่วมกัน 
 2. เพ่ือพัฒนาและฟ้ืนฟูอาชีพภาคเกษตรให้สอดคล้องกับศักยภาพและพ้ืนที่ ที่ประกอบอาชีพปศุสัตว์
และประมง 

1.3 กลุ่มเป้าหมาย  
 1. เครือข่ายกลุ่มอาชีพการเกษตร ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 5 จังหวัด ในจังหวัดปัตตานี ยะลา 
นราธิวาส สตูล และสงขลา(อ าเภอจะนะ นาทวี สะบ้าย้อย และจะนะ) (จ านวนสมาชิกเครือข่าย 67 แห่ง) 
 2. สถาบันเกษตรกร ที่เป็นสมาชิกของเครือข่าย ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
5 จังหวัด ในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา(อ าเภอจะนะ นาทวี สะบ้าย้อย และเทพา) 
จ านวนทั้งสิ้น 67 แห่ง (สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการฯตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 ถึงปัจจุบัน) โดยอุดหนุนปัจจัย
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การผลิต การตลาด และการแปรรูป (ตามใบแจ้งความจ านงขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่ได้มีการส ารวจ
ข้อมูล) จ านวน 37 แห่ง ได้แก่ 

1) สถาบันเกษตรกร ในจังหวัดปัตตานี จ านวน 12 แห่ง 
2) สถาบันเกษตรกร ในจังหวัดยะลา จ านวน 2 แห่ง 
3) สถาบันเกษตรกร ในจังหวัดนราธิวาส จ านวน 9 แห่ง 
4) สถาบันเกษตรกร ในจังหวัดสตูล  จ านวน 12 แห่ง 
5) สถาบันเกษตรกร ในจังหวัดสงขลา จ านวน 2 แห่ง 

 ทั้งนี้ สมาชิกของสถาบันเกษตรกร เป็นสมาชิกที่ประกอบอาชีพด้านปศุสัตว์ (โคเนื้อ แพะนม แพะเนื้อ 
แกะ เป็ด ไก่) และประมงต่างๆ (เลี้ยงปลา หอย กุ้ง ปู ฯลฯ) ในการสร้างรายได้ให้กับสมาชิกของสถาบัน
เกษตรกรให้สามารถเพ่ิมรายได้ให้กับครัวเรือนของสมาชิก 
 ผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ สมาชิกของสถาบันเกษตรกร ได้บรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ความไม่
สงบในพ้ืนที่ โดยการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี และสนับสนุนด้านปัจจัยการผลิต/การตลาด/การแปรรูป      
ให้เกิดการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็ง สามารถประกอบอาชีพภายในครัวเรือน และสร้างรายได้ให้แก่
ครัวเรือนของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ภายใต้ภาวะวิกฤติ 

1.4 ค าจ ากัดความท่ัวไป 
 “สถาบันเกษตรกร” หมายความว่า สถาบันเกษตรกรที่ได้รับการรับรองตามกฎหมาย ได้แก่ สหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร 
 “กลุ่ม/กลุ่มผู้เลี้ยง” หมายความว่า กลุ่มของเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของสถาบันเกษตรกร รวมตัวกันขึ้น
ภายใต้อาชีพการเกษตร การแปรรูป ฯลฯ ที่มีลักษณะเดียวกัน เช่น กลุ่มผู้เลี้ยงปลา กลุ่มเลี้ยงโค กลุ่มแปรรูป
ปลา ฯลฯ ทั้งนี้ กลุ่มฯต้องได้รับรองจากสถาบันเกษตรกรที่สังกัด 
 “สมาชิกสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ” หมายความว่า สมาชิกของกลุ่ม/กลุ่มผู้เลี้ยง ที่ประกอบ
อาชีพด้านปศุสัตว์ (โคเนื้อ แพะนม แพะเนื้อ แกะ) และประมงต่างๆ (เช่น เลี้ยงปู ปลา หอย กุ้ง ฯลฯ) รวมถึงสมาชิก
ของกลุ่มที่มีการแปรรูปในด้านปศุสัตว์ (โคเนื้อ แพะนม แพะเนื้อ แกะ เป็ด ไก่) และประมงต่าง ๆ (เช่น ปูปลา หอย
กุ้ง ฯลฯ) โดยต้องเป็นสมาชิกของสถาบันเกษตรกร ตามระเบียบ ข้อบังคับ ของสถาบันเกษตรกร 
 “เงินอุดหนุน” เป็นงบประมาณแผ่นดิน ที่จ่ายขาดเพ่ือสนับสนุนให้กับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร        
เพ่ือน าไปจัดซื้อปัจจัยการผลิต การตลาด การแปรรูป วัสดุอุปกรณ์การผลิต การตลาด การแปรรูป กองคลังจะ
โอนเงินให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัดๆจะเบิกจ่ายให้สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร) เพ่ือน าไปใช้จ่าย
ตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ ในกรณีนี้ สหกรณ์จะเรียกเก็บดอกเบี้ยจากสมาชิกไม่ได้ 

1.5 มาตรฐานวิธีปฏิบัติงาน  
โดยบุคคลที่ปฏิบัติงาน 

1. สมาชิกของเกษตรกร 
1.1 คุณสมบัติของสมาชิกของสถาบันเกษตรกร 

1.1.1 เป็นบุคคลผู้ด าเนินการผลิต/แปรรูป ในด้านปศุสัตว์ (โคเนื้อ แพะนม แพะเนื้อ 
แกะ เป็ด ไก่) และประมงต่างๆ (เช่น ปู ปลา หอย กุ้ง ฯลฯ) ที่เป็นสมาชิกของกลุ่ม/กลุ่มผู้เลี้ยง ที่สังกัดสถาบัน
เกษตรกรได้รับการรับรองจากสถาบันเกษตรกรที่สังกัด และเป็นสมาชิกของสถาบันเกษตรกร 

1.1.2 ต้องเป็นสมาชิกของสถาบันเกษตรกร ตามระเบียบ มติ ข้อบังคับ ของสถาบันเกษตรกร 
1.1.3 เป็นบุคคลผู้ที่สมัครใจ และสมัครเข้าร่วมโครงการฯ 
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1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิกของสถาบันเกษตรกร  
สมาชิกของสถาบันเกษตรกรในโครงการฯ จะต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ มติ ของ

กลุ่ม/กลุ่มผู้เลี้ยง และระเบียบ ข้อบังคับ ของสถาบันเกษตรกร ภายใต้การให้ค าปรึกษา แนะน าจ ากสถาบัน
เกษตรกร และกรมส่งเสริมสหกรณ์ และต้องจัดส่งส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน เพ่ือเป็นหลักฐาน
การเข้าร่วมโครงการฯให้กับกลุ่มฯที่สังกัด 

2. กลุ่ม/กลุ่มผู้เลี้ยงของสถาบันเกษตรกร 

2.1 คุณสมบัติของกลุ่ม/กลุ่มผู้เลี้ยงของสถาบันเกษตรกร 
2.1.1 เป็นกลุ่มบุคคลตั้งแต่ 15 คนขึ้นไป ที่มีอาชีพเกษตรกรในด้านปศุสัตว์ (โคเนื้อ 

แพะนม แพะเนื้อ แกะ เป็ด ไก่) ประมงต่าง ๆ (ปู ปลา หอย กุ้ง ฯลฯ) อาชีพแปรรูปในด้านปศุสัตว์ (โคเนื้อ 
แพะนม แพะเนื้อ แกะ เป็ด ไก่) แปรรูปประมง (ปู ปลา หอย กุ้ง ฯลฯ) รวมตัวกันขึ้นจัดตั้งเป็นกลุ่มฯ โดยได้รับ
การรับรองจากสถาบันเกษตรกร 

2.1.2 กลุ่มฯต้องได้รับการรับรองจากสถาบันเกษตรกร 
2.1.3 กลุ่มฯที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้องมีมติที่ประชุมของกลุ่มฯ เพ่ือขอรับเข้าร่วม

โครงการฯ และปฏิบัติภายใต้ข้อก าหนดของโครงการฯ 

2.2 หน้าที่ความรับผิดชอบ 
2.2.1 ยื่นความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ โดยความสมัครใจ โดยมีมติที่ประชุมกลุ่มฯ

รับรองการเข้าร่วมโครงการฯ ประสานงาน กับสถาบันเกษตรกร ในการปฏิบัติตามโครงการฯ 
2.2.2 จัดท าแผนธุรกิจ (Business plan) การด าเนินการของกลุ่มเสนอต่อสถาบัน

เกษตรกร 
2.2.3 รวบรวมส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกของกลุ่มฯที่เข้า

ร่วมโครงการฯเสนอต่อสถาบันเกษตรกรที่สังกัด เพ่ือเป็นหลักฐานการเข้าร่วมโครงการฯ 
2.2.4 จัดท าบัญชีกลุ่มฯ จัดเก็บหลักฐาน เป็นปัจจุบัน 
2.2.5 ดูแล ควบคุม การปฏิบัติงาน ตามแผนธุรกิจ (Business plan) ที่ได้น าเสนอต่อ

สถาบันเกษตรกร 
2.2.6 ปฏิบัติตามค าแนะน า ของสถาบันเกษตรกร และกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

3. สถาบันเกษตรกร 

3.1 คุณสมบัติของสถาบันเกษตรกร 
3.1.1 เป็นสถาบันเกษตรกร (สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร) ที่ได้รับการรับรองตามกฎหมาย 
3.1.2 ต้องสมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ และปฏิบัติงานตามโครงการฯ 

3.2 หน้าที่ความรับผิดชอบ 
3.2.1 คัดเลือกกลุ่มฯภายใต้การสังกัด เข้าร่วมโครงการฯ ให้เป็นไปตาม มติ ระเบียบ 

ข้อบังคับของสถาบันเกษตรกร ทั้งนี้ การคัดเลือกกลุ่มฯที่เข้าร่วมโครงการฯต้องเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพ สมาชิกมี
การประกอบอาชีพจริง จ านวนกลุ่มละอย่างน้อย 15 คน กลุ่มฯที่เข้าร่วมโครงการฯต้องมีความสมัครใจใน    
การเข้าร่วมโครงการฯและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามโครงการฯ 

3.2.2 จัดส่งแผนธุรกิจ(Business plan) ของกลุ่มฯในสังกัดที่เข้าร่วมโครงการฯ พร้อม
ทั้ง ส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน ของสมาชิกท่ีเข้าร่วมโครงการฯเสนอต่อส านักงานสหกรณ์อ าเภอ 
เพ่ือเป็นหลักฐานการเข้าร่วมโครงการฯ 
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3.2.3 เมื่อได้รับแจ้งจากส านักงานสหกรณ์อ าเภอในการได้รับคัดเลือกเข้าโครงการฯ 
สถาบันฯ ด าเนินการเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารเพ่ือรับเงินอุดหนุนเป็นการเฉพาะ (ชื่อบัญชีโครงการส่งเสริม
อาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้) โดยต้องมีเงินฝากในส่วนของเงินสมทบ 40% ของวงเงินที่
ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ ทั้งนี้ การเบิกถอนเงินอุดหนุนเพ่ือน าไปใช้ซึ่งตามแผนธุรกิจ ต้องได้รับความ
เห็นชอบในการเบิกถอนจากสหกรณ์จังหวัด 

3.2.4 ด าเนินการตามโครงการฯ อย่างเคร่งครัด 
3.2.5 ตรวจสอบ แนะน า ให้ค าปรึกษา กับกลุ่ม/กลุ่มผู้เลี้ยง ที่เข้าร่วมโครงการฯที่

สังกัดให้เป็นไปตามแผนธุรกิจของกลุ่มฯ ที่ได้เสนอต่อสถาบันเกษตรกร 
3.2.6 ภายหลังจากการรับเงินอุดหนุนตามโครงการฯ ให้สถาบันเกษตรกรรายงานผล

ตามแบบ รายงานผลการจ่ายเงินอุดหนุนให้สมาชิก พร้อมน าส่งหลักฐานการได้รับเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริม
สหกรณ์ให้กับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ที่ดูแลทราบ 

4. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 
4.1 หน้าที่ความรับผิดชอบ 

4.1.1 พิจารณา คัดเลือก กลุ่มฯท่ีสังกัดสถาบันเกษตรกร เข้าร่วมโครงการฯ 
4.1.2 ส่งรายงานแบบประสงค์แบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯของสถาบัน

เกษตรกร 
4.1.3 แจ้งผลการรับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯให้สถาบันเกษตรกรทราบ 
4.1.4 รวบรวม จัดท าแผนธุรกิจ(Business plan) ของกลุ่มฯที่เข้าร่วมโครงการฯพร้อม

ทั้งส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกของกลุ่มฯที่เข้าโครงการฯให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัด
เพ่ือเป็นหลักฐาน 

4.1.5 ประสาน แนะน า ตรวจสอบ ติดตาม การด าเนินการของกลุ่มฯที่เข้าร่วม
โครงการฯ ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจของกลุ่มฯ 

4.1.6 รายงานผลการจ่ายเงินอุดหนุนให้สมาชิก(ของสถาบันเกษตรกร) ทุกเดือน พร้อม
หลักฐานรายละเอียด ให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัดทราบ 

4.1.7 ด าเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากส านักงานสหกรณ์จังหวัด 

5. ส านักงานสหกรณ์จังหวัด 
5.1 หน้าที่ความรับผิดชอบ 

5.1.1 รวบรวมและรายงาน ผลการด าเนินงานประชุมเครือข่าย ผลการเบิกจ่ายเงิน
อุดหนุน ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ให้กองแผนงานและส านักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ทราบ (ทั้งนี้ ให้รายงาน
ผลตามที่กองแผนงานได้มีแบบให้รายงานได้ทางเว็บไซต์) อนึ่ง ผลการประชุมเครือข่ายในแต่ละครั้ง การ
รายงานให้รายงานจากส าเนารายงานการประชุมเครือข่ายแต่ละครั้งให้ส านักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ รวมทั้ง 
ด าเนินการตรวจสอบผลการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

5.1.2 แจ้งผลการรับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯให้ส านักงานสหกรณ์อ าเภอทราบ เพ่ือ
แจ้งสถาบันเกษตรกรต่อไป 

5.1.3 รวบรวม แผนธุรกิจ (Business plan) ของกลุ่มฯ ที่เข้าร่วมโครงการฯพร้อมทั้ง 
ส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกของกลุ่มฯที่เข้าโครงการฯ ผลการด าเนินการในทุก
กิจกรรมของโครงการ รวบรวมเป็นเล่ม น าส่งให้ส านักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์เม่ือสิ้นปีงบประมาณ 
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5.1.4 ประสาน แนะน า ตรวจสอบ ติดตาม การด าเนินการของกลุ่มฯที่เข้าร่วม
โครงการฯให้เป็นไปตามแผนธุรกิจของกลุ่มฯ 

5.1.5 แนะน า ให้ค าปรึกษา กับส านักงานสหกรณ์อ าเภอ ในการด าเนินการให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ 

5.1.6 ด าเนินการจัดการประชุมเพ่ือสร้างเครือข่าย บูรณาการร่วมกันของภาคองค์กร 
ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง สมาชิกสถาบันเกษตรกร สถาบันเกษตรกร กลุ่มฯที่สังกัดสหกรณ์ ในการร่วมกันแก้ไขปัญหา 
หาแนวทางการพัฒนาอาชีพ และด้านอ่ืนๆให้เป็นไปตามกรอบ Action plan ของโครงการ ทั้งนี้ อาจยืดหยุ่น
ความถี่ในการจัดประชุมได้ตามความเหมาะสม 

5.1.7 ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงานของโครงการ 

6. ส านักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
6.1 หน้าที่ความรับผิดชอบ 

6.1.1 จัดการประชุมชี้แจง เพ่ือท าความเข้าใจ เพ่ือให้ผลการด าเนินการเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการฯ 

6.1.2 ประสาน แนะน า ติดตาม ประเมินผล รวบรวมข้อมูล น าเสนอกรมส่งเสริมสหกรณ์ต่อไป 
6.1.3 จัดการประชุมสรุปผลการด าเนินการโครงการฯ เพื่อรับทราบ ประเมินผล

การด าเนินการโครงการฯ น าเสนอกรมส่งเสริมต่อไป 

7. กิจกรรม ประชุมเครือข่ายบูรณาการร่วม 5 จังหวัด 
7.1 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา (เจ้าภาพ) ในการประชุม 2 ครั้งๆละ 60 ราย เพ่ือให้เกิด

เครือข่ายร่วมของ 5 จังหวัด ในการด าเนินการในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้/การท าข้อตกลงร่วมกัน เช่น การ
รวมซือ้ การรวมขาย หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ให้กับสมาชิกในเครือข่ายฯ เป้าหมาย ได้แก่ ผู้แทนเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการ 55 ราย และผู้แทนส านักงานสหกรณ์จังหวัดเป้าหมาย 5 ราย 

7.1.1 จัดประชุมครั้งที่ 1 ภายในเดือนธันวาคม 2557 
7.1.2 จัดประชุมครั้งที่ 2 ภายในเดือนมีนาคม 2558 

7.2 เมื่อด าเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ รายงานผลให้ส านักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ทราบ (พร้อมแนบ
เอกสารหลักฐาน ในการจัดการประชุม) 

8. กิจกรรม อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ 
8.1 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี (เจ้าภาพ) ในการจัดการอบรมจ านวน 3 รุ่นๆ ละอย่างน้อย 

80 ราย (ผู้แทนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 75 ราย และผู้แทนข้าราชการจังหวัดที่เก่ียวข้อง 5 ราย) 
8.1.1 หลักสูตร การลดต้นทุนอาหารสัตว์ (โคเนื้อ แพะ ฯลฯ) 
8.1.2 หลักสูตร การผสมเทียม 
8.1.3 หลักสูตร การตลาดและการบริหารจัดการกลุ่ม 

8.2 ระยะเวลาในการจัดการอบรมฯ 
8.2.1 ครั้งที่ 1 ภายในเดือนธันวาคม 2557 
8.2.2 ครั้งที่ 2 ภายในเดือนมีนาคม 2558 
8.2.3 ครั้งที่ 3 ภายในเดือนมีนาคม 2558 

8.3 เมื่อด าเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ รายงานผลให้ส านักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ทราบ (พร้อมแนบ
เอกสารหลักฐานในการจัดอบรม) 



บทที ่2 
ระเบียบวิธีการประเมิน 

2.1 ความส าคัญของการประเมินผล 
จากปัญหาความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ก าหนด

แผนงานแก้ปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ โดยรัฐบาลได้เร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยน ายุทธศาสตร์เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา มาใช้ควบคู่กับการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่  โดยให้มีความสอดคล้องกับ
ลักษณะเฉพาะของพ้ืนที่ วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความเชื่อของประชาชน ตลอดทั้งอ านวยความเป็นธรรมและ
ความยุติธรรม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพ่ือให้เกิดความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน สร้างความสมานฉันท์และสันติสุข ในพ้ืนที่โดยเร็วที่สุด 

ทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดท ากิจกรรมศักยภาพการผลิต 
การตลาดและการแปรรูปของสถาบันเกษตรกร ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ปี 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายในระดับจังหวัด ในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนใต้เกิดความร่วมมือ เกิดการบูรณาการ ทั้งจากภาครัฐ ภาคองค์กรเกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 
การต่อรองร่วมกัน และเพ่ือพัฒนาและฟ้ืนฟูอาชีพภาคเกษตรให้สอดคล้องกับศักยภาพและพ้ืนที่ที่ประกอบ
อาชีพปศุสัตว์และประมง ในการสร้างรายได้ให้กับสมาชิกของสถาบันเกษตรกรให้สามารถเพ่ิมรายได้ให้กับ
ครัวเรือนของสมาชิก 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9 มีภารกิจในการติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริมอาชีพเกษตร
ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เห็นว่ากิจกรรมศักยภาพการผลิต การตลาดและการแปรรูปของสถาบัน
เกษตรกร ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นโครงการส าคัญในการพัฒนา 
สถาบันเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง เป็นการแก้ปัญหาความรุนแรงด้วยระบบสหกรณ์ ซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนา
อย่างยั่งยืนต่อไปได้ จึงท าการประเมินผลโครงการดังกล่าว เพ่ือทราบถึงรายได้และอาชีพเสริมของส่วนเพ่ิม 
จากการด าเนินกิจกรรมของกลุ่ม/สถาบันเกษตรกร รวมทั้งเพ่ือให้ข้อมูลแก่ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ใช้ในการพัฒนาระบบสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งเพ่ือสร้างอ านาจในการต่อรองให้กับชุมชนต่อไป 

2.2 วัตถุประสงค์ของการประเมินผล 
เพ่ือประเมินผลการด าเนินงานและผลลัพธ์จากกิจกรรมเพ่ิมศักยภาพการผลิตการตลาดและการแปรรูป

ของสถาบันเกษตรกรพร้อมทั้ง ให้ข้อเสนอแนะส าหรับการปรับปรุงและพัฒนาโครงการต่อไป 

2.3 ขอบเขตการประเมินผล 
2.3.1 ด้านพื้นที่ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 5 จังหวัด ในจังหวัดปัตตานี 

ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา (อ าเภอจะนะ นาทวี สะบ้าย้อย และเทพา)  
2.3.2 ด้านประชากร เจ้าหน้าที่ส านักงานสหกรณ์จังหวัด สหกรณ์การเกษตร และสมาชิกสหกรณ์ที่

เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งสิ้น 40 สถาบัน ทั้งนี้เป็นกลุ่มอาชีพจ านวน 59 กลุ่มอาชีพ โดยการประเมินครั้งนี้
ท าการศึกษาในกลุ่มอาชีพผู้เลี้ยงโค 

2.3.3 ด้านระยะเวลา ประเมินผลการสนับสนุนส าหรับการพัฒนาอาชีพของสถาบันเกษตรกรและ ผล
ด าเนินงานหลังสิ้นสุดโครงการ (ปีงบประมาณ 2558) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลและผลการด าเนินงานระหว่าง
เดือนมกราคม 2560 ถึง ธันวาคม 2560 
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2.4 การตรวจเอกสาร แนวคิดและทฤษฎี 
2.4.1 การตรวจเอกสาร  
นรชัย สหวิศิษฏ์,สหับ สังข์สุวรรณ, ธิดา โคมแสงทอง, และสุวิช บุญโปร่ง (2560)  สภาพการผลิต

ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและความอยู่ดีมีสุขของเกษตรกรที่เลี้ยงโคขุนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผลการศึกษา
พบว่า เกษตรกรเลี้ยงโคขุนเฉลี่ย 7.45 ตัวตามล าดับมีประสบการณ์ในการเลี้ยงโคเฉลี่ย 16.58 ปี โคที่เลี้ยงส่วน
ใหญ่คือลูกผสมชาร์โรเลส์-บราห์มัน-พ้ืนเมือง รูปแบบการเลี้ยงส่วนใหญ่เลี้ยงโคขุนคุณภาพปานกลาง (43.94%) 
ใช้ระยะเวลามากกว่า 6–12 เดือนและเลี้ยงขุนโคมัน (31.52%) ใช้ระยะเวลา  3–6 เดือน การเลี้ยงดูโคขุนส่วน
ใหญ่ขังคอกตลอดเวลา (39.16%) มีพ้ืนที่ปลูกหญ้าเฉลี่ย 5.47 ไร่หญ้าที่ปลูกมากที่สุดคือพันธุ์เนเปียร์ปากช่อง 
1 อาหารหยาบที่เกษตรกรถนอมไว้เลี้ยงโคขุนมากที่สุดคือเปลือกสับปะรดเกษตรกรทุกรายที่เลี้ยงโคขุนมีการ
เสริมอาหารข้นและแร่ธาตุการให้วัคซีนปูองกันโรคท าปีละ 2 ครั้งร้อยละ 72.73 ปีละ 1 ครั้ง ร้อยละ 18.18 
และทาเป็นครั้งคราว ร้อยละ 9.09 ส่วนการถ่ายพยาธิโคขุนพบว่าทาปีละ 2 ครั้ง ร้อยละ 62.73 ปีละ 1 ครั้ง 
ร้อยละ 30.91 และท าเป็นครั้งคราว ร้อยละ 6.36 การจ าหน่ายโคเนื้อเกษตรกรจ าหน่ายโคช่วงอายุ
ระหว่าง 1 ปี – ไม่เกิน 2 ปี รองลงมาคืออายุระหว่าง 2 ปี – ไม่เกิน 3 ปี ในรอบปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2559) 
เกษตรกรมีต้นทุนเลี้ยงโคเฉลี่ยต่อตัวทั้งสิ้น 38,910.97 บาท จ าหน่ายโคเฉลี่ย 7.45 ตัวต่อรายราคาโคที่จา
หน่ายเฉลี่ยตัวละ 43,865.35 บาท ค่าโคขุนที่จ าหน่ายรวมทั้งสิ้น 326,796.85 บาทต่อรายจ าหน่ายมูลโคเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 1.25 บาท มูลโคที่จ าหน่าย 8,875.45 กก. ต่อรายมีรายได้จากจ าหน่ายมูลโคทั้งสิ้น 11,094.30 
บาทต่อราย รวมรายได้จากจ าหน่ายโคและมูลโคทั้งสิ้น 337,891.16 บาทต่อราย ก าไรสุทธิจากการจ าหน่ายโค
และมูลโค 48,004.44 บาทต่อราย ปัญหาและอุปสรรคในการเลี้ยงโคขุน พบว่า เกษตรกรแต่ละรายมีปัญหา
และอุปสรรคหลายๆอย่างเรียงจากมากไปหาน้อยได้แก่พื้นที่เลี้ยงโคมีจ ากัดพันธุ์โคเนื้อมีราคาแพงไม่มี
การประกันราคาโคเนื้อเมื่อราคาตกต่ าพันธุ์และขนาดโคที่ต้องการซื้อมีจ ากัดไม่เพียงพอต่อความต้องการขาด
แคลนพันธุ์หญ้าที่ให้ผลผลิตสูงและคุณภาพดีเพ่ือใช้เลี้ยงโคได้ตลอดปีราคาอาหารข้นมีราคาแพงขาดแคลน
แหล่งเงินกู้ยืมการผสมเทียมโคติดยากและขาดความรู้ในการจัดการฟาร์มท่ีดีสาหรับความอยู่ดีมีสุขและความสุข
ของเกษตรกรต่อการเลี้ยงโคขุนพบว่ามีความอยู่ดีมีสุขในระดับมาก คือ ด้านเศรษฐกิจและด้านสุขภาพอนามัย 
ส่วนความอยู่ดีมีสุขในแต่ละด้านที่มีระดับมากที่สุด คือ ด้านครอบครัว ด้านสังคมและด้านวัฒนธรรมความเชื่อ
และการนับถือส่วนระดับความสุข พบว่า ความสุขของเกษตรกรที่มีต่อการเลี้ยงโคขุนอยู่ในระดับมีความสุขมาก 

เกรียงศักดิ์ ศรีศิลปะวงศ์ (2559) ได้ท าการศึกษาเรื่องการพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์
การเกษตรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผลการศึกษาพบว่า (1) ปัญหาที่
ส าคัญ ด้านความมีเหตุผล คือ สหกรณ์การเกษตรไม่ได้ ส่งเสริมและดูแลสมาชิกสหกรณ์การเกษตรให้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาการเกษตรที่สอดคล้อง  กับความต้องการของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร 
(2) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ส าคัญ คือ สหกรณ์การเกษตรควรส่งเสริมและดูแลสมาชิกสหกรณ์
การเกษตรในพ้ืนที่ให้เข้ามามีส่วนร่วม ในการวางแผนพัฒนาการเกษตรที่สอดคล้องกับความต้องการของ
สมาชิกสหกรณ์การเกษตร และ (3) ตัวแบบการพัฒนาการบริหารจัดการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ควรเน้นด้านความมีเหตุผล และด้านอ่ืน ได้แก่ ด้านความพอประมาณ ด้านการเสริมสร้างความรู้คู่คุณธรรม 
และด้านการมีภูมิคุ้มกัน 

ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล และ แหลมทอง ศรีพยามน้อย (2559) ได้ท าการศึกษาเรื่องการบริหาร
จัดการกลุ่มเกษตรกร ปศุสัตว์อินทรีย์ในจังหวัดขอนแก่น ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มมีจุดเด่น คือ ผู้น ามีความ
เสียสละและมุ่งมั่นในการท างานเพ่ือส่วนร่วมภายใต้บริหารจัดการกลุ่มแบบวัฒนธรรมเครือญาติ  ท าให้สมาชิก
สามัคคีกัน และพร้อมขับเคลื่อนการด าเนินงานของกลุ่มให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ อย่างไรก็ตามกลุ่มมีจุด
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ด้อย คือ ขาดการวางแผนการผลิตและการตลาด และโครงสร้างกลุ่มไม่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เมื่อพิจารณา
โอกาส พบว่า จากนโยบายรัฐที่เน้นการผลิตและส่งเสริมการบริโภคสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย  กลุ่มจึงมีโอกาส
ได้รับการสนับสนุนด้านต่าง ๆ จากหน่วยงานรัฐเพ่ิมมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันสภาพเศรษฐกิจของไทยใน
ปัจจุบัน ท าให้จ านวนผู้บริโภคที่จะตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพลดน้อยลงตามไปด้วย  ข้อเสนอแนะ 
คือ กลุ่มต้องมีการวางแผนการผลิตและการตลาด มีการจัดโครงสร้างกลุ่มและบังคับใช้กฎระเบียบและข้อบังคับ
ของกลุ่มอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเสริมสร้างความรู้ในการบริหารจัดการกลุ่มให้กับ
ผู้น าและสมาชิกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง 

กนกพร ภาคีฉาย,ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ และเถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณี (2557)  วิถีการตลาดโคเนื้อใน
พ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทยผลการศึกษา พบว่า มีการซื้อขายเพ่ือช าแหละและบริโภคในพ้ืนที่ใน  
2 รูปแบบคือ (1) พ่อค้าช าแหละท้องถิ่นท าการติดต่อซื้อโคมีชีวิตจากเกษตรกรโดยตรงเพ่ือท าการฆ่าช าแหละ
และขายต่อพ่อค้าขายปลีกเนื้อโคช าแหละหรือท าหน้าที่ เป็นพ่อค้าขายปลีกเนื้อโคช าแหละขายสู่ผู้บริโภคใน
พ้ืนที่จังหวัดภาคใต้ตอนล่างต่อไป (2) พ่อค้าขายส่งโคมีชีวิตมีบทบาทส าคัญในการรับซื้อโคมีชีวิตจากในและ
นอกพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่าง (ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี และนครศรีธรรมราช) เพ่ือขายต่อพ่อค้าช าแหละท้องถิ่น
ในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต้ตอนล่างโดยเฉพาะในพ้ืนที่สี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ สงขลา ปัตตานี ยะลาและ
นราธิวาส ส่วนเหลื่อมทางการตลาดเท่ากับ 110 บาท/กิโลกรัม เป็นต้นทุนการตลาด 28.30 บาท/กิโลกรัมและ
ผลตอบแทนของพ่อค้าคนกลาง 81.70 บาท/กิโลกรัม ซึ่งเปิดโอกาสให้โคเนื้อจากนอกเขตภาคใต้ตอนล่างถูก
น ามาจ าหน่ายในพ้ืนที่มากขึ้น ผู้เกี่ยวข้องที่เกี่ยวกับงานปศุสัตว์ทุกฝุายจึงควรให้ความส าคัญในการเพ่ิมจ านวน
โคเนื้อในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่างแต่ปริมาณพืชอาหารสัตว์ที่ไม่เพียงพอเนื่องจากข้อจ ากัดของพ้ืนที่ปลูกพืชอาหาร
สัตว์เป็นอุปสรรคส าคัญต่อการเพ่ิม 

จารุวัฒน์ นุตเดชานันท์และสว่าง อังกุโร (2555) การศึกษาการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการเลี้ยง
โคเนื้อล้านครอบครัว ผลการศึกษา พบว่า โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อล้านครอบครัวเป็นโครงการตาม
นโยบายรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนโครงการหนึ่งอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพของประชาชนส่วนใหญ่
ของประเทศจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่ผ่านมาเมื่อถึงฤดูที่ผลผลิตออกสู่ตลาดผลผลิตก็จะออกมา
พร้อม ๆ กันจ านวนมากเกษตรกรมักประสบปัญหาราคาสินค้าการเกษตรตกต่ าการช่วยเหลือเกษตรกรด้วยการ
ปรับโครงสร้างการผลิตโดยปรับเปลี่ยนชนิดพืชที่เกษตรกรปลูกให้เหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่เกษตรกรก็ยังพบ
ปัญหาจากภัยธรรมชาติฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลมีทั้งฝนแล้งน้ าท่วมฝนทิ้งช่วงผลผลิตเสียหายท าให้เกษตรกรมี
หนี้สิ้นการหาแหล่งเงินทุนหรือการลงทุนโดยการกู้ยืมเงินเพ่ิมเติมจากหนี้สินที่มีอยู่แล้วท าได้ยากดังนั้นรัฐบาลจึง
มีนโยบายจัดตั้งนิติบุคคลในรูปบริษัทโดยจัดหาทุนในรูปปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรและช่วยเหลือบริหาร
จัดการเพ่ิมขีดความสามารถให้เกษตรกรมีเทคโนโลยีในการผลิตการแปรรูปการตลาดที่เหมาะสมรวมทั้ง
ช่วยเหลือในการบริหารความเสี่ยงต่าง ๆโดยจัดตั้งบริษัทส่งเสริมธุรกิจเกษตรกรไทยจ ากัด (สธท.) ด าเนินงาน
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงผ่านกลไกของรัฐบาลและเอกชนที่มีอยู่แล้วอย่างมีประสิทธิภาพ
ในเบื้องต้นบริษัท สธท. ได้แต่งตั้งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)เป็นตัวแทนด าเนินการ
กิจการธุรกิจโคเนื้อที่เกี่ยวข้องตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อล้านครอบครัวมีกิจกรรมด าเนินการ  
2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมผสมเทียมเป็นกิจกรรมด าเนินการด้านการผลิตโคเพ่ือให้แม่โคของเกษตรกรสามารถ
เพ่ิมผลผลิตจากเดิมท่ีเคยให้ผลผลิตลูกโค 50 เปอร์เซ็นต์เพ่ิมเป็น 70 เปอร์เซ็นต์และพัฒนาปรับปรุงพันธุ์โคโดย
ใช้น้ าเชื้อจากพ่อโคพันธุ์ดีที่กรมปศุสัตว์รับรองด าเนินการโดยกรมปศุสัตว์เปิดรับสมัครเกษตรกรผู้น าที่มีความรู้
หรือมีประสบการณ์ด้านการผสมเทียมเข้ารับการฝึกอบรมและสอบผ่านการทดสอบเป็นอาสาผสมเทียมเพ่ือให้
บริการผสมเทียมได้อย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงเกษตรกรที่มีแม่โคหรือโคสาวเลี้ยงอยู่แล้วหากประสงค์ขอรับ
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บริการผสมเทียมสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอทุกแห่งเกษตรกรที่เลี้ยงแม่โค
นอกจากจะได้รับบริการผสมเทียมแล้วแม่โคจะได้รับการขึ้นทะเบียนท าเครื่องหมายประจ าตัวสัตว์และบัตร
ประจ าตัวโคตลอดจนบริการดูแลด้านสุขภาพแม่โคกิจกรรมที่ 2 คือกิจกรรมจัดหาโคมาให้เกษตรกรยืมเลี้ยงมี
บริษัทส่งเสริมธุรกิจเกษตรกรไทยจ ากัด (สธท.) เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบด าเนินการโดยจัดหาโครุ่นหย่านม
อายุ 8 – 12 เดือนมาให้เกษตรกรยืมเลี้ยงเป็นเวลา 1 – 1½ ปีเมื่อถึงระยะเวลาที่ก าหนดหรือโคเติบโตได้ขนาด
บริษัทสธท. จะรับคืนโคจากเกษตรกรโดยจ่ายค่าตอบแทนการเลี้ยงจากน้ าหนักโคที่เพ่ิมขึ้นเป็นตัวเงินจากมูลค่า
โคสุดท้ายหักมูลค่าเริ่มต้นหักค่าใช้จ่ายด าเนินการของบริษัทและส่วนต่างหรือก าไรร้อยละ  10 ให้บริษัท
บริษัทจะน าโคไปให้เกษตรกรยืมเลี้ยงและรับโคคืนถึงบ้านเกษตรกรการเลี้ยงโคเนื้อเป็นอาชีพเสริมในลักษณะ
ผสมผสานการปลูกพืชที่เกษตรกรท าอยู่แล้วโดยเฉพาะการเลี้ยงโคเนื้อจ านวน  2 ตัว เกษตรกรใช้เวลาในการ
เลี้ยงดูประจ าวันเพียงเล็กน้อยประกอบกับโคเป็นสัตว์กินหญ้าและพืชวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรการลงทุนเลี้ยง
อยู่ที่ตัวโคเป็นส่วนใหญ่และมูลโคสิ่งขับถ่ายจากโคสามารถใช้ผลิตปุ๋ยคอกปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพของ
กินให้อินทรียวัตถุแก่ดินมีส่วนช่วยเสริมการปลูกพืชหลักของเกษตรกรโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อล้าน
ครอบครัวเป็นโครงการหนึ่งที่ช่วยเหลือเกษตรกรที่ยากจนในพ้ืนที่มีกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 3 ฝุายได้แก่
อาสาผสมเทียมเกษตรกรเลี้ยงแม่โคเพ่ือผลิตลูกและเกษตรกรเลี้ยงโครุ่นหย่านมในระยะเริ่มต้นอาจดูเหมือนเป็น
การด าเนินการเป็นส่วนๆไปแต่ต่อไปเมื่อมีการด าเนินการในระดับพ้ืนที่หมู่บ้านต าบลทั้ง  3 ฝุายจะอยู่ในพ้ืนที่
เดียวกันหรือใกล้เคียงกันอาสาผสมเทียมจะให้บริการผสมเทียมผู้เลี้ยงแม่โคให้ค าแนะน าดูแลสุขภาพโค
ตลอดจนการดูแลแม่โคก่อนคลอดไปจนคลอดและหย่านมลูกโคเม่ือลูกโคเติบโตอายุ 8 – 12 เดือน บริษัท สธท. 
ก็จะมารับซื้อโคเพ่ือส่งมอบให้เกษตรกรกลุ่มเลี้ยงโครุ่นหย่านมยืมไปเลี้ยงเป็นวงจรอยู่ในหมู่บ้านต าบลพ้ืนที่
เดียวกันมีการร่วมอาศัยพ่ึงพากันในสังคมหากกลุ่มเกษตรกรมีการด าเนินงานสังคมที่เข้มแข็งขึ้นเกษตรกรสาม
ฝุายรวมตัวกันได้เป็นกลุ่มหรือสหกรณ์ก็สามารถประกอบธุรกิจการผลิตโคเนื้อที่เข้มแข็งขยับขยายเป็นอาชีพที่
มั่งคงให้กับชุมชน 

ธาริกานต์ ธนัญชยะกุล (2555) ได้ท าการศึกษาเรื่องการจัดการสหกรณ์การเกษตรในเขตพื้นที่
จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า การจัดการสหกรณ์การเกษตรในเขตพ้ืนที่จังหวัดชลบุรีในกลุ่มของสหกรณ์
การเกษตรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน มีการจัดการทรัพยากรทางการบริหารและการจัดการธุรกิจของสหกรณ์ ที่
หลากหลายและได้มาตรฐาน ตลอดจนมีการจัดการปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงานธุรกิจของสหกรณ์ได้ดีกว่า
สหกรณ์การเกษตรที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ ผลการศึกษาปัญหาในการจัดการสหกรณ์การเกษตรในเขต
พ้ืนที่จังหวัดชลบุรี พบว่า ปัญหาหลักของสหกรณ์การเกษตรคือสมาชิกขาดความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่
ของตนเอง ขาดอุดมการณ์สหกรณ์ มุ่งหวังแต่ผลประโยชน์ของตนเอง และยังขาดการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษาแนวทางที่ควรจะเป็นในการจัดการสหกรณ์การเกษตรในเขตพ้ืนที่
จังหวัดชลบุรี พบว่า สหกรณ์การเกษตรในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรีควรมีการเชื่อมโยงเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพ
ของกลุ่มสหกรณ์การเกษตรให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น คณะกรรมการด าเนินงานควรบริหารงานด้วยความ
โปร่งใสและสหกรณ์ควรมีการด าเนินงานธุรกิจทางการเกษตรที่นอกเหนือไปจากการให้สินเชื่อ 

สัมพันธ์ บูรณยาพร (2554) ได้ท าการศึกษาเรื่องโครงการพัฒนาตัวแบบสหกรณ์เชิงคุณค่า: กรณี
สหกรณ์การเกษตรบ้านค่าย จ ากัด ข้อค้นพบการวิจัย แม้ว่าสหกรณ์การเกษตรบ้านค่าย จ ากัด จะได้จัดตั้งมา
ตั้งแต่ปี 2517 มานับถึงปี นี้ เป็นเวลา 36 ปีแล้ว ภาพรวมที่ปรากฏดูเหมือนว่ากิจการของสหกรณ์ที่ได้
ด าเนินการมาตลอดนั้นได้พัฒนาก้าวหน้าไปอย่างมาก แต่ความจริงแล้วต้องยอมรับว่า ผู้บริหารของสหกรณ์ยัง
ขาดแนวคิดเชิงกระบวนทัศน์ในการก าหนดทิศทางในการพัฒนาสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน  การขาด
ความร่วมมือร่วมใจของมวลสมาชิก การขาดความสนใจในการมีส่วนร่วมในการท าธุรกิจกับสหกรณ์ สมาชิกของ
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สหกรณ์ส่วนใหญ่ขาดจิตส านึกในความเป็นเจ้าของ มีปัญหาทางเศรษฐกิจอยู่มากรวมทั้งคุณภาพชีวิตยังไม่อยู่ใน
ระดับมาตรฐานเท่าที่ควร จากการศึกษาพอจะสรุปได้ว่า 

1. แนวทางการให้ความรู้แก่สมาชิก การเรียนรู้ร่วมกันท าให้ทราบว่ามีความจ าเป็นต้องให้ความรู้และ
เทคโนโลยีด้านการผลิตเพ่ือลดต้นทุนและพัฒนาการประกอบอาชีพสวนผลไม้และยางพาราที่มีคุณภาพควบคู่
ไปกับการสร้างความเข้าใจเรื่องความร่วมมือพ่ึงพาและการพัฒนาที่ยั่งยืน การพัฒนาแหล่งข้อมูลทางการผลิต 
จัดท าแบบสอบถามข้อมูลจากสมาชิกที่มาใช้บริการกับสหกรณ์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกเพ่ือให้
สมาชิกมีรายได้เพ่ิมขึ้น จัดวิทยากรอบรมเพ่ือส่งเสริมความรู้และเพ่ิมทักษะในการประกอบอาชีพของสมาชิก
ด้วยการส่งเสริมอาชีพที่สามารถท าในท้องถิ่นของตนเอง จัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก เพ่ือช่วยเหลือในการเป็นอยู่
ของสมาชิก สหกรณ์ควรเพิ่มธุรกิจส่งเสริมอาชีพและบริการ จัดให้มีเจ้าหน้าที่ท่ีมีความรู้ด้านการเกษตรหรือการ
ผลิตอ่ืน ๆ ไปให้ค าแนะน าสมาชิกให้มีความรู้สามารถผลิตสินค้าได้คุณภาพที่ตลาดมีความต้องการเพ่ือเพ่ิม
มูลค่าของผลผลิต 

2. คณะกรรมการด าเนินการยังต้องปรับกระบวนทัศน์และกรอบแนวคิดเรื่องการขับเคลื่อนสหกรณ์
ภายใต้ระบบเศรษฐกิจใหม่ ซึ่งมีการแข่งขันสูง ตลอดจนการมองทิศทางการพัฒนาสหกรณ์แบบองค์รวมให้มาก
ขึ้น ให้สามารถก าหนดทิศทางการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์อย่างยั่งยืน 

3. ฝุายจัดการ ได้แก่ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จากสภาพความเป็นจริงพบว่าฝุายจัดการนั้นมี
ศักยภาพและความพร้อมในการบริหารงานแต่ยังขาดระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  ขาดแนวคิดและ
ความรู้ที่เป็นทักษะในการบริหารงานให้บรรลุเปูาหมายและมีเจ้าหน้าที่สหกรณ์บางคนยังขาดความสนใจ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง สหกรณ์จะต้องพัฒนาการเรียนรู้ให้กับฝุายจัดการโดยการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วม ท างานเป็นทีม ควรส่งเสริมบุคลากรของสหกรณ์ให้ได้รับการอบรม เพ่ือให้มีความรู้เพ่ิมขึ้นใน
งานด้านต่าง ๆ โดยผ่านการสนับสนุนจากสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ เพ่ือพัฒนาสมรรถนะการเป็นมืออาชีพ 

4. ด้านเงินทุน พบว่า สหกรณ์มีเงินทุนจ านวนหนึ่งที่เป็นส่วนเหลือ แต่สหกรณ์ยังขาดความเชื่อมโยงที่
จะใช้ประโยชน์จากเงินทุนภายในขบวนการ เพ่ือการเอ้ือประโยชน์ให้แก่สมาชิก โดยการหาแนวทางการส ารวจ
ข้อมูลฐานอาชีพของสมาชิกอย่างแท้จริงเพ่ือพัฒนาสู่ระบบข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจในการให้บริการด้านเงินทุน
แก่สมาชิกหรือเครือข่าย 

5. ระบบการบริหารจัดการ สหกรณ์ยังไม่มีการน าเอาระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัยมาใช้โดยมาก
มักจะบริหารจัดการเพียงให้อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ หรือตาม
ค าแนะน าจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ มักไม่มีการวางแผน ไม่มีการจัดโครงสร้างองค์กรและระบบงานเพ่ือให้
สอดคล้องกับธุรกิจและบริการของสหกรณ์ เพ่ือการเข้าถึงสมาชิกและชุมชน ขาดระบบสารสนเทศที่ทันสมัยมา
ช่วยสนับสนุนการด าเนินงาน การตรวจทาน ติดตาม ตรวจสอบและประกอบการตัดสินใจ บนฐานข้อมูลอย่าง
แท้จริง การปรับปรุงเว็ปไซด์ของสหกรณ์เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ 

ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช (2553) การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพเกษตรผักปลอดสารพิษ
บ้านจ า หมู่ที่ 6 ต าบลปงยางคก อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง  ผลการวิจัยการศึกษารูปแบบการบริหาร
จัดการกลุ่มอาชีพเกษตรกรปลูกผักปลอดสารพิษ บ้านจ า หมู่ที่ 6 พบว่าสมาชิกภายในกลุ่มยังขาดความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการรวมกลุ่ม รวมถึงยังไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ที่แท้จริงในการรวมกลุ่มอาชีพ ผู้น ากลุ่มเป็นผู้น า
เพียงนามธรรมที่ไมม่ีอ านาจหรือเครื่องมือที่ใช้ในการบังคับหรือสั่งการโครงสร้างการรวมกลุ่มยังเป็นในลักษณะ
ที่ไม่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน คือ ไม่มีผังโครงสร้างกลุ่ม ไม่มีกฎระเบียบข้อบังคับ ไม่มีกิจกรรมในการด าเนินงาน
กลุ่ม เช่น การประชุมสมาชิกอย่างต่อเนื่อง และกลุ่มยังไม่ได้รับการยอมรับในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
สนับสนุน ผลักดัน ให้เกิดความเข้มแข็งและงบประมาณในการพัฒนา ผลการวิจัยพบว่า 1.กลุ่มอาชีพเกษตรกร
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ปลูกผักปลอดสารพิษ บ้านจ า หมู่ที่ 6 มีปัญหาทางด้านโครงสร้างองค์กรที่ไม่เป็นรูปธรรม ไม่มีหลักวิชาการใน
การรวมกลุ่มอันน ามาสู่ปัญหาทางด้านต่าง ๆ ตามมาคือ ปัญหาการวางแผนการปลูก การตลาด บรรจุภัณฑ์ 
2.พบความเชื่อมโยงปัจจัยที่เอ้ืออ านวยต่อการบริหารจัดการภายในกลุ่ม  ซึ่งมีส่วนเชื่อมโยงส าคัญ     5 
องค์ประกอบ คือ ความรู้ความสามารถของผู้น ากลุ่ม , การได้รับความเอาใจใส่และความส าคัญจากผู้น าใน
ชุมชน, การสนับสนุนโครงการต่าง ๆ จากหน่วยงานภาครัฐและโครงสร้างองค์กร กฎระเบียบข้อบังคับของกลุ่ม
อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีผู้น ากลุ่ม ผู้น าชุมชนชุมชน หน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วย
เชื่อมโยง 3. ทิศทางในการพัฒนากลุ่มอาชีพเกษตรกรปลูกผักปลอดสารพิษ บ้านจ า หมู่ที่ 6 พบว่าการพัฒนา
กลุ่มอาชีพเกษตรกรปลูกผักปลอดสารพิษบ้านจ าหมู่ที่ 6 สามารถพัฒนาสู่การจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน
ภายใต้ชื่อ “วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรผักปลอดสารพิษบ้านจ า” โดยใช้หลักการบริหารจัดการภายใต้
ทฤษฎี POLC เพ่ือความสามารถและความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการกลุ่มอย่างมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มทั้งการส่งตัวแทนเป็นคณะกรรมการบริหาร  การแสดงความ
คิดเห็นเพื่อการพัฒนา การตรวจสอบติดตามการบริหารของคณะกรรมการ ซึ่งจากโจทย์วิจัย พบว่า 1. รูปแบบ
การบริหารจัดการกลุ่มอาชีพผักปลอดสารพิษเพ่ือน าไปสู่การก าหนดทิศทางของการด าเนินงานกลุ่มให้ยั่งยืนใน
อนาคตควรมีโครงสร้างองค์กร มีกฎระเบียบข้อบังคับกลุ่มเพ่ือเป็นเครื่องมือในการควบคุมการบริหารจัดการ 
การมีเงินกองทุนกลุ่มเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน มีการวางแผนทางด้านการผลิต (เพาะปลูก) การตลาด 
การขนส่งอย่างเป็นระบบ และ 2. ผู้น ากลุ่มรวมถึงสมาชิกกลุ่มควรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการภายในกลุ่ม 
ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม คือ ผู้น าต้องมีความเสียสละและมีภาวะความเป็นผู้น าเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์แก่
กลุ่มและสมาชิกกลุ่ม รวมทั้งยอมรับความคิดเห็นสมาชิกกลุ่มในการบริหารจัดการ และสมาชิกกลุ่มต้องมี
ความรู้ความเข้าใจในการรวมกลุ่มอีกทั้งยังต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของกลุ่มที่ได้ร่วมกันยกร่างขึ้นมา  
และคอยแนะน า ตรวจสอบการบริหารงานของผู้น าในรูปแบบคณะกรรมการอย่างต่อเนื่อง 

ภายหลังจากเสร็จสิ้นการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเห็นควรให้มีการเชื่อมโยงการท างานของกลุ่มอาชีพไปสู่
เครือข่ายในระดับที่ใหญ่ขึ้น คือ ระดับต าบล อ าเภอหรือจังหวัดต่อไปโดยใช้กลไกของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตร
ผักปลอดสารพิษบ้านจ าน าร่อง และมีผู้น าท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับอ าเภอเป็นพลังในการ
ขับเคลื่อน 

การตรวจเอกสารดังกล่าว ได้พิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้อง ควรส่งเสริมและดูแลสมาชิกสหกรณ์
การเกษตรในพ้ืนที่ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาการเกษตรที่สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิก
สหกรณ์การเกษตร รวมทั้งกลุ่มต้องมีการวางแผนการผลิตและการตลาด ซึ่งมีการจัดโครงสร้างกลุ่มและบังคับ
ใช้กฎระเบียบ และข้อบังคับของกลุ่มอย่างเป็นรูปธรรม โดยผู้น าต้องมีความเสียสละและมีภาวะเป็นผู้น าเพ่ือ
แสวงหาผลประโยชน์แก่กลุ่มและสมาชิกกลุ่ม รวมทั้งยอมรับความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่มในการบริหารจัดการ 
และสมาชิกกลุ่มต้องมีความรู้ความเข้าใจในการรวมกลุ่ม อีกทั้งยังต้องปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของกลุ่มที่
ได้ร่วมกันยกร่างขึ้นมา 

2.4.2 แนวคิดและทฤษฎี 
แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้เป็นกรอบในการประเมินผลครั้งนี้ มีดังนี้  
1) แนวคิดเก่ียวกับการประเมินผล 

การประเมินผลหมายถึงกระบวนการที่จะวัดและท าการวิเคราะห์ผลที่เกิดจากการด าเนินงาน
ตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่การด าเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ผลกระทบที่
เกิดขึ้นเป็นไปตามที่ได้วางแผนหรือไม่ทั้งนี้การประเมินผลมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและค้นหาบทเรียนจากการ
เนินงานโครงการทั้งในแง่บวกและแง่ลบ เพ่ือน ามาใช้ในการปรับปรุงแนวทางการด าเนินการ ในระยะต่อไป 
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รวมถึงโครงการหรือกิจกรรมใหม่ที่จะเกิดข้ึนในอนาคตโดยการประเมินผลโครงการสามารถแบ่ง ตามระยะเวลา
ด าเนินโครงการออกเป็น 3 ระยะ คือ (สมคิด, 2550) 

1.1) การประเมินผลก่อนเริ่มปฏิบัติตามโครงการ (Ex – AnterPre – Evaluation) เป็นการ
ประเมินผลก่อนที่จะจัดท าหรือน าโครงการมาปฏิบัติ วัตถุประสงค์ในการประเมินผลเพ่ือศึกษา ความเหมาะสม 
หรือความเป็นไปได้ของโครงการ คือ การวิเคราะห์ผลได้ตามโครงการนั้น จะคุ้มกับการลงทุนหรือไม่ ทั้งนี้ เพ่ือ
น าผลการประเมินมาประกอบการตัดสินใจของผู้ที่มีหน้าที่ในการอนุมัติโครงการ 

1.2) การประเมินผลในระหว่างการด าเนินงานโครงการ (On – going Evaluation 
Implementation Evaluation) เป็นการประเมินผลการด าเนินงานในขณะที่ก าลังน าโครงการที่วางแผนไว้ไป 
ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตที่ได้ (Output) กับผลกระทบในระยะสั้นของโครงการ 
(Effect) การปฏิบัติประเมินผลในระยะนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานตามโครงการให้ดีขึ้น      
ซึ่งจะเป็นการปูองกันไม่ให้โครงการล้มเหลวนอกจากนี้บทเรียนที่ ได้จากการประเมินผลยังสามารถน าไปใช้      
ในการจัดท าโครงการอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 

1.3) การประเมินผลหลังจากที่โครงการสิ้นสุดแล้ว (Ex – Post Evaluation) การ
ประเมินผลในลักษณะนี้เป็นการประเมินผลกระทบ (Impact) อันเกิดจากการด าเนินงานตามโครงการ โดยการ 
เปรียบเทียบ ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ระหว่างก่อนและหลังการด าเนินงาน เป็นการวิเคราะห์ว่า ผล
การด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่อย่างไร ซึ่งไม่ว่าจะเป็นความส าเร็จหรือล้มเหลว ของ
โครงการสามารถน าไปประกอบการพิจารณาเป็นแนวทางในการจัดท าโครงการอ่ืนๆ ต่อไป 

จุดเริ่มต้น จุดสิ้นสุด 

 
ภาพที่ 2.1 ประเภทการประเมินผลตามช่วงเวลาของโครงการ 

2) แบบจ าลองการประเมินผล เทคนิคการประเมินผลโดยใช้แบบจ าลองการประเมินผล IPOO 
(สมหวัง,2549) เป็นแบบจ าลองที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่เป็นองค์ประกอบของโครงการ สามารถ
สรุปได้ดังนี้ (ภาพที่ 2.2) 

 

ภาพที่ 2.2 แบบจ าลองการประเมินผล 
2.1) ปัจจัยน าเข้า (Input: I) คือ ทรัพยากรที่น ามาใช้ในกระบวนการของแต่ละกิจกรรม 

เพ่ือให้ผลิตผลได้ เช่น งบประมาณ บุคลากร เป็นต้น 
2.2) กระบวนการ หรือ กิจกรรม (Process: P) คือ การด าเนินงานอย่างมีระเบียบและ 

ต่อเนื่องเป็นขั้นตอนเพ่ือให้เกิดผลได ้

ก่อนเริ่มโครงการ ระหว่างการด าเนินโครงการ หลังโครงการสิ้นสุด 

Ex-AnteEvaluation On-GoingEvaluation Ex-PostEvaluation 

 

Efficiency : ประสิทธิภาพ 

Outcome Output Process Input วัตถุประสงค์ 
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2.3) ผลผลิต (Output: O) คือ ผลลัพธ์เบื้องต้นที่เกิดจากกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง จากการ
ด าเนินงานผลได้อาจเป็นได้เชิงปริมาณ(Quantitive Output) และผลได้เชิงคุณภาพ (Qualitative Output) 
ในบางกรณีผลได้ของกิจกรรมหนึ่งอาจเป็นปัจจัยของอีกกิจกรรมหนึ่งได้ ผลได้ของกิจกรรมมีสองประเภท คือ 
ผลได้ตามที่วางแผนไว้ และผลได้ของอีกกิจกรรมที่ไม่ได้วางแผนไว้ ผลได้ที่ไม่ได้วางแผนไว้นี้จะก่อให้เกิด 
ผลกระทบได้เช่นเดียวกับผลได้ที่วางแผนไว้ 

2.4) ผลลัพธ์ (Outcome: O) ผลที่เกิดจากการใช้ประโยชน์จากผลได้ในกิจกรรม
การด าเนินงานอาจเป็นได้ทั้งผลลัพธ์ที่วางแผนไว้ กับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้วางแผนไว้ ซึ่งเป็นไปได้ทั้ง
ทางบวก และทางลบ ผลลัพธ์จ าแนกได้ 2 ระดับ คือ ผลลัพธ์เบื้องต้นหรือผลกระทบ (Effcet) และผลลัพธ์
ระดับสูงสุด หรือผลกระทบต่อเนื่อง (Impact) ผลกระทบต่อเนื่องที่เกิดขึ้นนี้อาจเป็นผลกระทบต่อเนื่องตามที่
ได้วางแผนไว้ และเป็นผลกระทบต่อเนื่องที่ไม่ได้วางแผนไว้ 

3) การวิเคราะห์ทัศนคติและความพึงพอใจ การวิเคราะห์ทัศนคติและความพึงพอใจได้ใช้มาตร
วัดแบบลิเคิทสเกล (LikertScale) เป็นเครื่องมือในการวัดข้อมูลเชิงคุณภาพ เพ่ือใช้วัดทัศนคติ ความเข้าใจ 
ความคิดเห็น และความพึงพอใจ  ซึ่งวิธีการได้มาของมาตรวัดแบบลิเคิทสเกล เป็นการสอบถามความคิดเห็นได้
หลายระดับ เช่น 3 ระดับ หรือ 5 ระดับ ฯลฯ ตัวอย่าง เช่น แบ่งคะแนนออกเป็น 3 ระดับ โดยก าหนดให้  
3 เท่ากับเห็นด้วยมาก 2 เท่ากับเห็นด้วยปาน กลาง 1 เท่ากับเห็นด้วยน้อย/ ไม่แน่ใจ (Rensis, 1932) 

การก าหนดเกณฑ์คะแนนเป็นช่วงๆ มีวิธีค านวณ ดังนี้ 

ช่วงคะแนนเฉลี่ย  
คะแนนมาก คะแนนน้อย

จ านวนระดับ
 

ช่วงคะแนนเฉลี่ย  
   

 
 

ช่วงคะแนนเฉลี่ย   0.80 
โดยที่  คะแนนมากที่สุด   คือ  คะแนนที่ก าหนดมากที่สุด (5 คะแนน) 
        คะแนนมาก   คือ  คะแนนที่ก าหนดมาก (4 คะแนน) 
        คะแนนปานกลาง  คือ  คะแนนที่ก าหนดปานกลาง (3 คะแนน) 
        คะแนนน้อยที่สุด   คือ  คะแนนที่ก าหนดน้อย (2 คะแนน) 
        คะแนนน้อย   คือ  คะแนนที่ก าหนดน้อยที่สุด (1 คะแนน) 
        จ านวนระดับ  คือ  ระดับการวัดที่ที่ก าหนด (5 ระดับ) 

2.5 วิธีการประเมินผล 
2.5.1 รูปแบบและประเภทการประเมินผล 

1) รูปแบบการประเมินผล จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีดังกล่าวข้างต้น ได้น ามาสร้างกรอบ 
แนวคิดในการก าหนดรูปแบบการประเมินผล เพ่ือเปรียบเทียบผลการด าเนินงานถ่ายทอดความรู้เรื่องการพัฒนาการ
เกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งเน้นการประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการถ่ายทอดความรู้ รูปแบบการ
ประเมินผลใช้แบบจ าลอง IPOO เพ่ือให้เหมาะสมกับโครงการ โดยพิจารณาปัจจัยน าเข้า กระบวนการ (กิจกรรม) 
ผลได้ และผลลัพธ ์ โดยเปรียบเทียบก่อนและหลังมีโครงการ และเปรียบเทียบผลได้กับเปูาหมาย 

2) ประเภทการประเมินผล  การประเมินผลครั้งนี้เป็นการประเมินผลระหว่างด าเนินโครงการ 
(On-GoingEvaluation) จึงมีขอบเขตเฉพาะผลได้เบื้องต้นและผลกระทบระยะสั้น 
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3) กรอบแนวคิดในการประเมินผล 
การประเมินผลครั้งนี้มีกรอบแนวคิดแยกเป็น 2 ส่วน ดังแสดงในภาพที่ 2.3 ซึ่งประกอบด้วย  
ส่วนที่ 1 เป็นการประเมินในส่วนปัจจัยที่มีผลต่อความสัมฤทธิ์ผลของโครงการ ประกอบด้วย 

1) ปัจจัยน าเข้า พิจารณาความเพียงพอของทรัพยากรที่น าเข้า อาทิ  งบประมาณ
โครงการ บุคลากร/หน่วยงาน การบริหารจัดการโครงการ ทรัพยากร/ปัจจัยสนับสนุน และการอบรม 

2) กิจกรรมการด าเนินงานโครงการ พิจารณากิจกรรมที่ด าเนินการตามล าดับก่อนหลัง 
ได้แก่ การถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ การเพ่ิมศักยภาพ การผลิต การตลาด และการ
แปรรูปของสถาบันเกษตรกร 

ส่วนที่ 2 เป็นการประเมินผลสัมฤทธิ์จากการด าเนินงานตามแผน คือ ผลผลิต ซึ่งแบ่งเป็น  
1) ผลได้ของโครงการ ซึ่งเป็นผลที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นจากการด าเนินการ โครงการหรือ

กิจกรรมในช่วงมีแผน ได้แก่ การอบรมให้ความรู้ และการเพิ่มศักยภาพการเชื่อมโยงเครือข่าย 
2) ผลลัพธ์ของโครงการ เป็นผลที่เกิดขึ้นต่อเนื่อง โดยพิจารณาจากเปูาหมายและ

วัตถุประสงค์ที่ เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบของโครงการฯ ได้แก่ การน าความรู้ไปปฏิบัติผลด้านเศรษฐกิจ 
ความพึงพอใจของกลุ่มเกษตรกรที่มีต่อโครงการ และความยั่งยืนของกลุ่มเกษตรที่เข้าร่วมโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.3 กรอบแนวคิดการประเมินผลกิจกรรมเพ่ิมศักยภาพการผลิต การตลาดและแปรรูปของสถาบันเกษตรกร 
 

กรอบแนวคิดการประเมินผลกิจกรรมเพ่ิมศักยภาพการผลิต การตลาดและแปรรูปของสถาบันเกษตรกร 

ส่วนที่ 1 ปัจจัยท่ีมีผลต่อความสัมฤทธิ์ผล 
1. ปัจจัยน าเข้า 

- งบประมาณโครงการ 
- บุคลากร/หน่วยงาน 
- การบริหารจัดการโครงการ 
- ทรัพยากร/ปจัจัยสนับสนุน 

2. กระบวนการ 
           -การอบรม 

- การถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรที่
เข้าร่วมโครงการ 

- การเพิ่มศักยภาพการผลิต การตลาด
และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกร 

- การด าเนินงานในภาพรวม 

ส่วนที่ 2 เป็นการประเมินผลสัมฤทธิ์จากการด าเนิน
ตามแผน 
1. ผลได้ของโครงการ 
  - การอบรมให้ความรู้ 
            - การเพิ่มศักยภาพการเช่ือมโยงเครือข่าย  
2. ผลลัพธ์ของโครงการ 
  - การน าความรูไ้ปปฏิบตั ิ
            - ผลด้านเศรษฐกิจ 
            - ความพึงพอใจของกลุ่มเกษตรที่มตี่อ
โครงการ 
            - ความยั่งยืนของกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการ 
  

โดย การวิเคราะหจ์ากข้อมูลท่ีได้จากการส ารวจ เพ่ือประเมินผล
การด าเนินงานและผลลัพธ์จากกิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิต 
การตลาดและการแปรรูปของสถาบันเกษตรกรพร้อมท้ัง ให้
ข้อเสนอแนะส าหรับการปรับปรุงและพัฒนาโครงการต่อไป 
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2.5.2 ประเด็น และตัวชี้วัด 
จากกรอบแนวคิดของการประเมินผลที่น ามาประยุกต์ใช้ได้สร้างเป็นประเด็นที่ต้องการการ

ประเมิน และตัวชี้วัด ไดดั้งนี้ 

ประเด็น ตัวช้ีวัด 

1.ปัจจัยน าเข้า  
   1.1 งบประมาณโครงการ - ร้อยละของงบประมาณท่ีเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับ

งบประมาณท่ีได้รับการอุดหนุน 
   1.2 บุคลากร/หน่วยงาน - จ านวนหน่วยงานที่ร่วมด าเนินงาน/บูรณาการงาน

โครงการ 
 - ระดับความพร้อม/เพียงพอของเจ้าหน้าที่ 
   1.3 การบริหารจัดการโครงการ - จ านวนคณะกรรมการ/คณะท างาน 
 - การประชาสัมพันธ์ 
   1.4 ทรัพยากร/ปัจจัยสนับสนุน - จ านวนปัจจัยที่น ามาส่งเสริม 
 - ระดับความเหมาะสมของปัจจัยที่ได้รับการสนับสนุน 
2. กระบวนการ  
   2.1 การอบรม -ความเหมาะสมของหลักสูตรการอบรมและจ านวน

หลักสูตร 
  
   2.2 การถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการ 

- จ านวนครั้งที่มีการจัดการถ่ายทอดความรู้ 
 

 - ระดับความเหมาะสมของช่วงเวลาในการจัดการ
ถ่ายทอดความรู้ 

   2.3 การเพ่ิมศักยภาพการผลิต การตลาดและการ
แปรรูปของสถาบันเกษตรกร 

- จ านวนครั้งที่มีการจัดเวทีสร้างเครือข่าย 
 

 - ระดับความเหมาะสมของระยะเวลาการอบรม 
   2.4 การด าเนินงานในภาพรวม - ร้อยละของกิจกรรม/กระบวนการที่ด าเนินงานได้     

ตามแผน 
3. ผลได้ของโครงการ  
   3.1 การอบรมให้ความรู้ จ านวนของเกษตรกรที่ได้รับการอบรม 
   3.2 การเพ่ิมศักยภาพการเชื่อมโยงเครือข่าย - การเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการจ าหน่ายและการแปร

รูปที่เกิดข้ึน 
    
 

- จ านวนเครือข่าย ด้านการจ าหน่ายและการแปรรูปที่
เกิดข้ึน 

4. ผลลัพธ์ของโครงการ  
   4.1 การน าความรู้ไปใช้ - ร้อยละของการน าความรู้ไปปฏิบัติของเกษตรกร

ระดับการน าความรู้ไปปฏิบัติของเกษตรกร 
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ประเด็น ตัวช้ีวัด 

   4.2 ผลด้านเศรษฐกิจ - ร้อยละของกลุ่ม/สถาบันเกษตรกรที่มีรายได้เพ่ิมขึ้น 
 - ร้อยละของกลุ่ม/สถาบันเกษตรกรที่ลดต้นทุนการ

ผลิตได้ 
  4.3 ความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อโครงการ -ระดับความพึงพอใจการด าเนินกิจกรรมในภาพรวม

ของเกษตรกร 
   4.4 ความยั่งยืนของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ - กลุ่มเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรที่ยังคงด าเนิน

กิจกรรมต่อเนื่อง (มีรายได้และเงินทุนหมุนเวียน) 

2.6 การรวบรวมข้อมูล 
2.6.1 วิธีการรวบรวม รวบรวมข้อมูลที่ได้จากแบบสัมภาษณ์ และแบบสังเกต ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก

กลุ่มเปูาหมาย การสังเกตการณ์ การประชุมและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ 
2.6.2. แหล่งข้อมูล ประกอบด้วย  

1) ข้อมูลปฐม (Primary Data) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ประชากร
เปูาหมายครอบคลุม 5 จังหวัดที่ด าเนินงานโครงการ 

1.1) เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์จังหวัด แบ่งเป็น สหกรณ์จังหวัดและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่อง
การสนับสนุนเงินทุนแก่สถาบันเกษตรกร จ านวน 5 จังหวัดๆละ 3 ราย รวมทั้งสิ้น 15 ราย 

1.2) สถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมดใน 5 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 40 สถาบันเป็น
กลุ่มอาชีพจ านวน 59 กลุ่มอาชีพ ทั้งนี้ท าการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยเกณฑ์ W.Laurence Neuman ซึ่ง
ก าหนดขนาดตัวอย่างที่ประชากรต่ ากว่า 1,000 ให้ใช้ขนาดตัวอย่างร้อยละ 30 ในการศึกษาครั้งนี้มีขนาด
ตัวอย่างจ านวน 59 กลุ่มอาชีพ การค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างได้จ านวน 18 กลุ่มตัวอย่าง โดยการสุ่มตัวอย่าง
แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Selection) ซึ่งจะท าการสัมภาษณ์ประธานสหกรณ์ ประธานกลุ่มอาชีพ คณะ
กรรม และเกษตรกรสมาชิกของสถาบัน/กลุ่มเกษตรกรในลักษณะการสัมภาษณ์กลุ่ม (Group interview) จ านวน 
18 กลุ่มตัวอย่างๆ ละ 5 ราย รวมทั้งสิ้น 90 ราย 

ตารางท่ี 2.1 จ านวนสถาบันเกษตรกรกลุ่มอาชีพเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการและจ านวนตัวอย่าง 
จังหวัด สถาบันเกษตรกร 

(สถาบัน) 
กลุ่มอาชีพการเกษตร 

(กลุ่ม) 
จ านวนตัวอย่าง 

กลุ่ม 
1. ปัตตานี 14 18 6 
2. ยะลา 2 2 1 
3. นราธิวาส 11 12 3 
4. สตูล 11 23 7 
5. สงขลา 2 4 1 

รวม 40 59 18 
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ทั้งนี้ สมาชิกของสถาบันเกษตรกร เป็นสมาชิกที่ประกอบอาชีพเสริมด้านโคเนื้อ ในการสร้างรายได้
ให้กับสมาชิกของสถาบันเกษตรกรได ้ภายใต้ภาวะวิกฤติ 

2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ใช้ข้อมูลที่รวบรวมจากเอกสารของโครงการ ระเบียบ 
ค าสั่งและรายงานการด าเนินงานที่รวบรวมจากส านักงานสหกรณ์จังหวัด และสหกรณ์การเกษตรที่เข้าร่วม
โครงการรวมทั้งข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตในเว็บไซต์ที่เก่ียวข้อง 

2.6.3 วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 
1) การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูล ที่รวบรวมได้ 

จากเจ้าหน้าที่และเกษตรกรในโครงการฯ และจากการสังเกตในพ้ืนที่โครงการฯเพ่ือ อธิบายข้อมูลผลการ
ประเมินโครงการ ให้ทราบผลการด าเนินงาน รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปรับปรุงการ 
ด าเนินงานของโครงการ ต่อไป 

2) การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) 
2.1) การวิเคราะห์โดยใช้วิธีการทางสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) อธิบาย 

ลักษณะของข้อมูลที่ได้จากการรวบรวม ได้แก่ ผลรวม ร้อยละ ค่าเฉลี่ย โดยแจกแจงความถี่ จัดกลุ่มประเภท 
ของข้อมูล แล้วน ามาเสนอในรูปตารางและแผนภูมิเพ่ือเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่เป็นตัวเลขหรืออธิบายให้เห็น ถึง
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละตัวชี้วัดในการประเมินผล เช่น เปรียบเทียบผลที่ เกิดขึ้นกับแผนหรือเปูาหมาย หรือ 
เปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นระหว่างก่อนและหลังมีโครงการ 

2.2) การวัดระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจ โดยน าเครื่องมือการวัดเชิงคุณภาพของ 
RensisLikert ที่เรียกว่า ลิเคิทสเกล (LikertScale) มาใช้ ซึ่งการประเมินผลครั้งนี้ได้แปลผลระดับความ คิดเห็น 
ความพึงพอใจ เพ่ือตัดสินคุณค่าว่าอยู่ในเกณฑ์มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด โดยแทน ค่าใน
สูตรจะได้ช่วงคะแนนเฉลี่ย = (5–1)/5 = 0.80 และก าหนดระดับความส าเร็จตั้งแต่คะแนน 1 ถึง 5 ดังนี้ 

ตารางท่ี 2.2 การก าหนดระดับค่าคะแนนและค่าร้อยละส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล 
ค่าคะแนน ช่วงคะแนนเฉลี่ย ความหมายค่า

คะแนน 
ค่าร้อยละ ความหมายค่าร้อยละ 

5 4.21 – 5.00 พึงพอใจมากทีสุ่ด 80.00 ขึ้นไป ดีมาก 
4 3.41 – 4.20 พึงพอใจมาก 70.00 – 79.99 ดี 
3 2.61 – 3.40 พึงพอใจปานกลาง 60.00 – 69.99 ปานกลาง 
2 1.81 – 2.60 พึงพอใจน้อย 50.00 – 59.99 น้อย 
1 1.00 – 1.80 พึงพอใจน้อยที่สุด น้อยกว่า50.00 น้อยมาก 

2.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการประเมินผล 
 เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ประกอบการพิจารณาปรับปรุง พัฒนา และ
ขยายผลโครงการ รวมทั้ง การก าหนดนโยบายหรือจัดท าแผนพัฒนาด้านการเกษตรต่อไป 



บทที่ 3 
ข้อเท็จจริง/ข้อมูลทั่วไปของครัวเรือนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 

3.1 ลักษณะทางกายภาพ 
3.1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต  

1) ที่ตั้ง 
พ้ืนที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดนราธิวาส  ปัตตานี  ยะลา สงขลา และสตูล  

ตั้งอยู่ตอนล่างของประเทศอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 5 องศา 30 ลิปดาเหนือ ถึง 8 องศาเหนือ และเส้นแวงที่ 99 องศา
ตะวันออก ถึง 105 องศา 15 ลิปดาตะวันออก ห่างจากกรุงเทพฯ โดยทางรถไฟ ประมาณ 937 กิโลเมตร โดยทาง
รถยนต์ 1,200 กิโลเมตร ทางทะเล 725 กิโลเมตร ติดต่อทะเลอ่าวไทย ด้านทิศตะวันออก ระยะทาง 330 กิโลเมตร 
ติดต่อทะเลอันดามัน  ด้านทิศตะวันตก ระยะทาง  144.3  กิโลเมตร ส่วนด้านทิศใต้ติดต่อประเทศมาเลเซีย
ระยะทาง 500 กิโลเมตร มีเนื้อที่รวมประมาณ 20 ,809.730 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 12.97 ล้านไร่ 
ซึ่งจังหวัดสงขลามีพ้ืนที่มากที่สุด และจังหวัดปัตตานีมีพ้ืนที่น้อยที่สุด โดยรายละเอียด ดังนี้ 

 
2) อาณาเขต 

เหนือ ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก ทิศใต้ 

จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ตรัง  และพัทลุง 

อ่าวไทย ทะเลอันดามัน ประเทศมาเลเซีย 

พ้ืนที่ 5 จังหวัด มีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 20,809.730 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 12.97 ล้านไร่ โดยมี
รายละเอียดแต่ละจังหวัด ดังนี้  

จังหวัด ตารางกิโลเมตร ล้านไร ่ ติดต่อกับประเทศมาเลเซีย 

นราธิวาส 4,475.430 2.79 รัฐกลันตันและรัฐเปรัค 
ปัตตานี 1,940.356 1.21 - 
ยะลา 4,521.078 2.8 รัฐเปรัคและรัฐเคดาห์ 
สงขลา 7,393.889 4.62 รัฐเคดาห์และรัฐเปอร์ลิส 
สตูล 2,478.977 1.55 รัฐเปอร์ลิส 
รวม 20,809.730 12.97   

สงขลา 
ปัตตานี 

สตูล 

ยะลา 

นราธิวาส 
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จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา สตูล มีอาณาเขตติดกับจังหวัดต่าง ๆ ดังนี้ 

จังหวัด ทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก 

นราธิวาส จังหวัดปัตตานีและ    
อ่าวไทย 

รัฐกลันตัน ประเทศ
มาเลเซีย 

อ่าวไทย และรัฐกลัน
ตัน ประเทศมาเลเซีย 

จังหวัดยะลา 

ปัตตานี อ่าวไทย อ าเภอเมือง อ าเภอ   
รามัน จังหวัดยะลา               
และอ าเภอบาเจาะ   
จังหวัดนราธิวาส 

อ่าวไทย อ าเภอเทพา            
และอ าเภอ      
สะบ้าย้อย     
จังหวัดสงขลา 

ยะลา อ าเภอสะบ้าย้อย  
จังหวัดสงขลาและ
อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัด
ปัตตานี 

รัฐเปอร์ลิส            
ประเทศมาเลเซีย 

อ าเภอบาเจาะ 
อ าเภอรือเสาะ จังหวัด
นราธิวาส และรัฐเปอร์
ลิส ประเทศมาเลเซีย 

จังหวัดสงขลา        
และรัฐเคดาห์  
ประเทศมาเลเซีย 

สงขลา จังหวัด
นครศรีธรรมราชและ
จังหวัดพัทลุง 

จังหวัดยะลา จังหวัด
ปัตตานี  รัฐเคดาห์และ
รัฐเปอร์ลิส  ประเทศ
มาเลเซีย 
 

อ่าวไทย จังหวัดพัทลุง และ
จังหวัดสตูล 

สตูล อ าเภอรัตภูมิ  จังหวัด
สงขลา  จังหวัดพัทลุง 
และอ าเภอปะเหลียน  
จังหวัดตรัง 

รัฐเปอร์ลิสและ 
รัฐเคดาห์  
ประเทศมาเลเซีย 

อ าเภอสะเดา จังหวัด
สงขลา  และรัฐเปอร์
ลิส ประเทศมาเลเซีย 

ทะเลอันดามัน 
มหาสมุทรอินเดีย 

พ้ืนที่ 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่การเกษตร คิดเป็นร้อยละ 52.9 ของ
พ้ืนที่ โดยมีเทือกเขานครศรีธรรมราช และเทือกเขาสันกาลาคีรี เป็นเส้นแบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วน คือ  
ที่ราบฝั่งตะวันออก (จังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) และที่ราบฝั่งตะวันตก (จังหวัดสตูล) ลักษณะ
ภูมิอากาศฝั่งตะวันออกเป็นแบบฝนเมืองร้อน มีฝนตกตลอดปี ส่วนด้านตะวันตกมีสภาพอากาศแบบมรสุม
เมืองร้อน มีปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยต่อปี และปริมาณป่าไม้สูงกว่าฝั่งตะวันออก 

3.1.2 ลักษณะภูมิอากาศ 
สภาพภูมิอากาศของ 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดนอาจแบ่งตามลักษณะภูมิอากาศออก ได้

เป็น 2 บริเวณ คือ ฝั่งตะวันออก และฝั่งตะวันตก โดยฝั่งตะวันออกจัดอยู่ในภูมิอากาศเขตร้อนและชื้น 
(Tropical Wet or Tropical Rainforest) เนื่องด้วยมีฝนตลอดปี ไม่เว้นฤดูแล้ง เว้นแต่ในบางเดือน เช่น 
ในเดือนกุมภาพันธ์ และมีนาคม ซึ่งมีฝนตกน้อยกว่าเดือนอื่น  ๆ ส่วนฝั่งตะวันตกจัดอยู่ในภูมิอากาศ
เขตฝนมรสุม (Monsoon Rainforest) ซึ่งมีฤดูแล้งระยะสั้น ๆ แต่ในฤดูมรสุมจะมีฝนตกหนัก ปริมาณฝน
เฉลี่ยตลอดปีมากกว่าฝั่งตะวันออกของคาบสมุทร จึงท าให้ป่าทางฝั่งตะวันตกมีต้นไม้หนาแน่นกว่าฝั่งตะวันออก 
อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 27.1 – 27.9 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพันธ์เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 75 - 82 มีปริมาณ
น้ าฝนเฉลี่ย 2,180.3 มิลลิเมตรต่อปี โดยได้รับอิทธิพลของลมมรสุม ดังนี้ 

1) ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ พัดปกคลุมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ระหว่างกลางเดือน
พฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ท าให้มีฝนตกมากบริเวณฝั่งตะวันตกของภาคใต้ 
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2) ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ พัดปกคลุมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ระหว่างกลางเดือน
ตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ท าให้มีฝนตกมากบริเวณฝั่งตะวันออกของภาคใต้ 

ส าหรับช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงเปลี่ยนจากมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือเป็นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ท าให้มีฝนน้อยกว่าช่วงอ่ืนๆ เป็นช่วงที่มีอุณหภูมิสูงมากที่สุดของปี 

การที่ภาคใต้มีความชื้นสัมพันธ์เฉลี่ยตลอดทั้งปีอยู่ที่ร้อยละ 75 – 82 นับว่ามีความชื้นสัมพันธ์
ค่อนข้างสูงตลอดทั้งปี 

3.1.3 ด้านการเกษตร 
3.1.3.1 พ้ืนที่เกษตรกรรม มีพ้ืนที่เป็นอันดับ 2 ของภาคใต้ รองจากกลุ่มจังหวัดภาคใต้

ฝั่งอ่าวไทย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ประเภทพืชสวน  

ตารางท่ี 3.1 พื้นที่เกษตรกรรมของ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต ้
หน่วย : ไร ่

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 6,405,497 6,404,428 6,401,335 6,401,532 6,386,177 
 สงขลา  2,267,801 2,266,426 2,266,511 2,267,234 2,269,009 
 สตูล  668,050 668,889 668,726 668,200 668,574 
 ปัตตานี  758,224 758,071 756,505 756,505 752,685 
 ยะลา  1,293,848 1,293,670 1,292,995 1,292,995 1,286,465 
 นราธิวาส  1,417,574 1,417,372 1,416,598 1,416,598 1,409,444 
ที่มา :  ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

3.1.3.2 สถานการณ์การผลิตโคเนื้อ/โคงาน ปี 2551-2555 
ประเทศไทย ปี 2551-2555 การผลิตโคเนื้อของไทยลดลงในอัตราร้อยละ 2.92 ต่อปี 

ส าหรับปี 2555 มีปริมาณการผลิตโคเนื้อ 1.06 ล้านตัว หรือคิดเป็นเนื้อโค 161.41 พันตัน ร้อยละ 2.75 เนื่องจาก
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อกว่า ร้อยละ 50 ได้หันไปปลูกพืชชนิดอ่ืนทดแทน เช่น อ้อย มันส าปะหลัง ข้าวโพด เป็นต้น 
และเกษตรกรบางส่วนได้มีการขายโคเนื้อออกไปเป็นจ านวนมาก ส่งผลให้โคเนื้อมีจ านวนน้อยลง  

ภาคใต้ ปี 2551 มีจ านวนโคเนื้อ/โคงาน ณ วันที่ มกราคม จ านวน 756,704 ตัว
ปริมาณการผลิตในรอบปี จ านวน 125,447 ตัว ปี 2555 ณ วันที่ 1 มกราคม จ านวน 687,283 ตัว ปริมาณการ
ผลิตใน รอบปี 113,800 ตัว จ านวนตัว วันที่ 1 มกราคม ลดลงร้อยละ -9.17 และปริมาณการผลิตลดลงร้อยละ 
-9.28 โดยมีแหล่งผลิตโคเนื้อ/โคงานที่ส าคัญ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี สงขลา นครศรีธรรมราช ฯลฯ 

กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ปี  2551 มีจ านวนโคเนื้อ/โคงาน ณ วันที่ 1 มกราคม จ านวน 
297,293 ตัวปริมาณการผลิตในรอบปี จ านวน 49,148 ตัว ปี 2555 ณ วันที่ 1 มกราคม มีจ านวน 262,632 ตัว 
ปริมาณการผลิตในรอบปี 44,850 ตัว จ านวนตัว ณ วันที่ 1 มกราคม ลดลงร้อยละ -11.65 และปริมาณการผลิต
ลดลงร้อยละ -8.75 โดยมีแหล่งผลิตโคเนื้อ/โคงาน ส าคัญ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี นราธิวาส สงขลา ฯลฯ โดยกลุ่ม
จังหวัดชายแดนภาคใต้มีปริมาณสภาพการเลี้ยงในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส มีแหล่งเลี้ยงเพ่ือการค้าโดยตรงในพื้นที่
อ าเภอสุไหงปาดี/สุไหงโกลก/เจาะไอร้อง จังหวัดปัตตานี อ าเภอทุ่งยางแดง/กะพ้อ/ยะรัง/แม่ลาน  ฯลฯ จังหวัด
สงขลาในพ้ืนที่อ าเภอระโนด/กระแสสินธุ์ แหล่งเลี้ยงเหล่านี้ จะสังเกตฝูงโครวมกลุ่มกันเป็นฝูงๆ  
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นอกจากนั้นเป็นเกษตรกรรายย่อยที่มีโคเนื้อ/โคงาน 1-3 ตัว เลี้ยงเองในครัวเรือน
ตลอดจนเกษตรกรเลี้ยงกระจัดกระจายทั่วทุกพ้ืนที่เพราะเป็นการเลี้ยงเพ่ือรายได้เสริมในครัวเรือนมากกว่า
รายได้หลัก (ตารางท่ี 3.2) 

ตารางที่ 3.2 จ านวนตัวและปริมาณการผลิตปศุสัตว์ของภาคใต้ ปี 2551-2555 (ชนิดปศุสัตว์ โคเนื้อ ) 
หน่วย : ตัว 

กลุ่มจังหวัด/จังหวัด/ปี 
จ านวนตัว ณ 1มกราคม ปริมาณการผลิต 
2551 2555 2551 2555 

ประเทศ 6,699,999 5,392,579 1,187,155 1,063,080 
ภาคใต้ 756,704 687,283 125,447 113,800 
ชายแดนภาคใต้ 5 จังหวัด 297,293 262,632 49,148 44,850 
จังหวัดสงขลา 106,290 89,899 15,721 14,500 
จังหวัดสตูล 41,684 38,792 7,065 7,030 
จังหวัดปัตตานี 55,543 48,917 8,124 7,230 
จังหวัดยะลา 33,650 29,470 6,179 5,440 
จังหวัดนราธิวาส 60,126 55,554 12,059 10,650 
สัดส่วนชายแดนภาคใต้ต่อภาคใต้ (%) 39.28 38.21 39.18 39.41 
ที่มา  : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

สถานการณ์ด้านการตลาดและราคา 
ความต้องการบริโภค ปี 2551-2555 ความต้องการการบริโภคเนื้อโคของไทยลดลงในอัตราเพียง

ร้อยละ 0.08 ต่อปี ส าหรับปี 2555 คาดว่าจะมีการบริโภคเนื้อ 1.25 ล้านตัว หรือคิดเป็นเนื้อโค 180.58 พันตัน 
ทรงตัวจากปี 2554 เนื่องจากราคาโคเนื้อและเนื้อโคที่ปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 10-20 จากปีที่ผ่านมา ส่งผลให้การ
บริโภคเนื้อโคชะลอตัวลงประกอบกับมีความเชื่อด้านศาสนาและการรักษาสุขภาพ ซึ่งเป็นข้อจ ากัดในการ
บริโภคเนื้อบริโภคเนื้อโคอีกด้วย 

ราคาที่เกษตรกรขายได้ จากข้อมูลส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2551 -2555 ราคาโคมีชีวิตที่
เกษตรกรขายได้เพ่ิมข้ึนในอัตราร้อยละ 7.10 ต่อปี ส าหรับปี 2555 โคมีชีวิตที่เกษตรกรขายได้ราคากิโลกรัมละ 
58.00 บาทสูงขึ้นจากปี 2554 ซึ่งมีราคากิโลกรัมละ 49.76 บาท ร้อยละ 16.56 เนื่องจากปริมาณการผลิต
ลดลงท าให้ราคาปรับตัวสูงขึ้น ส่วนใหญ่โคเนื้อที่ซื้อไปเพื่อเข้าโรงฆ่าจะเป็นแม่โคและเป็นโคขนาดใหญ่ และจาก
การที่ราคาโคมีชีวิตปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้มีการปรับราคาเนื้อโคช าแหละตามไปด้วย โดยปัจจุบันราคาเนื้อโค
ช าแหละกิโลกรัมละ 200-240 บาท สูงขึ้นจากปีที่ผ่านร้อยละ 25-30 

ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการผลิตและการส่งออกของโคเนื้อ 
ค่าเงินบาท ในส่วนของโคมีชีวิตการส่งออกและน าเข้า มีผลกระทบน้อยมาก ทั้งนี้เพราะประเทศไทย

ท าการค้ากับประเทศเพ่ือนบ้านเท่านั้น โดยน าเข้าร้อยละ 2.07 และส่งออกร้อยละ 25.23 ของปริมาณการผลิต
เท่านั้น เพราะการส่งออกดังกล่าวมาจากการน าเข้าเนื้อโคมาเป็นวัตถุดิบ แล้วแปรรูปเพ่ือส่งออกในรูป
ผลิตภัณฑ์เนื้อโค ดังนั้นเมื่อค่าเงินบาทแข็งขึ้น การน าเข้าวัตถุจะมีราคาต่ า แม้ราคาส่งออกจะสูงแต่เมื่อเฉลี่ยกับ
ต้นทุนก็ไม่กระทบมากนัก 
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นโยบายเสรีการค้า ผลการค้า (FTA) โดยเฉพาะกับออสเตรเลีย ท าให้มีการน าเข้าเนื้อคุณภาพดีมากขึ้น
และราคาที่จ าหน่ายใกล้เคียงกับราคาเนื้อโคคุณภาพของไทย จึงส่งผลโดยตรงต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ
คุณภาพดีของไทย (ภาครัฐช่วยเหลือกองทุน) ในขณะเดียวกันผลของ FTA ท าให้ประเทศไทยขยายตลาดใน
กลุ่มประเทศอาเซียน ส าหรับสินค้าเนื้อโค โดยเฉพาะประเทศเพ่ือนบ้านใกล้เคียง กัมพูชา ลาว เมียนมาร์และ
เวียดนาม โดยประเทศไทยผลิตเนื้อโคคุณภาพดีเป็นที่ต้องการของเพ่ือนบ้าน 

ราคาที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา ปี 2551 - 2555 
จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นแหล่งผลิตที่ส าคัญของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ราคาเนื้อโคขุนพ้ืนเมืองขนาดกลาง

ราคาที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา 17,187 บาทต่อตัว ในปี 2551 และราคาฯ ปรับขึ้นเป็น 19,575 บาทต่อตัว 
ในปี 2555 ราคาเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 13.89 

จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นแหล่งผลิตที่ส าคัญอีกจังหวัดหนึ่งของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ราคาเนื้อโคขุน
พันธุ์พ้ืนเมืองขนาดกลาง ราคาที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา 17,187 บาทต่อตัว ในปี 2551 และราคาฯเพ่ิมขึ้น
เล็กน้อยเป็น 17,306 บาทต่อตัว ในปี 2555 ราคาเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.65  

3.2 ข้อมูลทั่วไปของครัวเรือนเกษตรกรที่ร่วมกิจกรรม 

ครัวเรือนเกษตรผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ิมศักยภาพการผลิตการตลาดและการแปรรูปของสถาบันเกษตร 
ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ปี 2558 

1. สมาชิกในครัวเรือนรวม 5 คน/ครัวเรือน คือ ไม่ได้อยู่ในแรงงาน 1 คน และวัยแรงงานจ านวน 4 คน
โดยเป็นแรงงานที่ท างานภาคเกษตร 2 คน และแรงงานที่ไม่ท างานภาคเกษตร 2 คน (ตารางท่ี 3.4) 

2. พ้ืนที่ถือครองทางการเกษตรของครัวเรือน 27.68 ไร่/ครัวเรือน โดยเป็นนาข้าว 3.39 ไร่/คน 
ยางพารา 12.94 ไร่/คน ไม้ผล 1.28 ไร่/คน ปาล์มน้ ามัน 2.68 ไร่/คน ที่อยู่อาศัย 5.83 ไร่/คน และอ่ืนๆ เช่น 
ที่ดินสาธารณะ 1.56 ไร่/คน (ตารางท่ี 3.4) 

3. การศึกษาของเกษตรกรผู้เข้าร่วมกิจกรรม จบประถมต้น (ป.4) ร้อยละ 25.64 รองลงมาจบ
ประถมศึกษาตอนปลาย (ป6,7) มัธยมต้น (ม.3) และมัธยมปลาย (ม.6) ร้อยละ 15.39 เท่ากัน อุดมศึกษา
หรือสูงกว่า ร้อยละ 12.82 อาชีวะ(ปวช./ปวส./ปวท.) ร้อยละ 5.13 และไม่ได้เรียน/ไม่จบประถมศึกษาและ
อ่านออกเขียนได้ ร้อยละ 2.56 เท่ากัน (ตารางท่ี 3.4) 

4. อาชีพหลักของเกษตรกร ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (อาชีพที่มีรายได้มากที่สุด) เป็นอาชีพเกษตรกร ร้อยละ 
84.62 รองลงมาอาชีพรับจ้างนอกการเกษตร ร้อนละ 7.69 ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 5.13 และรับจ้า ง
การเกษตร ร้อยละ 2.56 (ตารางที่ 3.4) 

5. ประสบการณ์ของเกษตรกรก่อนการด าเนินกิจกรรม มีประสบการณ์การเลี้ยงโคมาก่อน ร้อยละ79.49
เฉลี่ย7.26 ปี โดยเลี้ยงประมาณ 2-3 ตัว และไม่มีประสบการณ์ ร้อยละ 20.51 แต่ปัจจุบันพื้นที่มีขนาดเล็กลง
เนื่องจากต้องจัดสรรแบ่งปันให้กับลูก ๆ การเลี้ยงสัตว์จึงมีข้อจ ากัดมากขึ้น (ตารางที ่3.4) 

6. การจัดเตรียมแปลงหญ้าส าหรับเลี้ยงสัตว์ ไม่มีแปลงหญ้าส าหรับเลี้ยงสัตว์ร้อยละ 51.28 และมี
แปลงหญ้าส าหรับเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ 48.72 โดยเฉลี่ย 1.44 ไร่/ราย (ตารางท่ี 3.4) 

7. ลักษณะการเลี้ยง เกษตรกรแยกเลี้ยงร้อยละ 79.49 โดยสร้างคอกของเกษตรกรเองอาจจะสร้าง
คอกหลังบ้านหรือข้างบ้าน ข้อดีการเลี้ยงลักษณะดังกล่าว เกษตรกรจะมีรายได้จากการขายมูลโค 30-50 บาท
ต่อกระสอบ และเกษตรกรหรือบางรายน ามูลโคไปใส่ในสวนของตนเองซึ่งได้ลดค่าใช่จ่ายในการซื้อปุ๋ย เกษตรกร
บางรายเลี้ยงในสวนตนเอง เช่น สวนผลไม้ สวนยางพารา และสวนปาล์มน้ ามัน ลักษณะการเลี้ยงอีกประเภทหนึ่ง
คือการเลี้ยงเป็นกลุ่ม ร้อยละ 20.51 โดยแบ่งกันเลี้ยงมีการผลัดเวรกันดูแลพร้อมทั้งตัดหญ้า ซึ่งการเลี้ยงลักษณะ
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ดังกล่าวผู้น ากลุ่มต้องมีความเข้มแข็งต้องมีภาวะผู้น า ทั้งนี้พบว่าในช่วงแรก ๆ เกษตรกรจะร่วมกันเลี้ยงกลุ่มกัน
เป็นส่วนใหญ่ พออยู่ได้สักระยะหนึ่งจะเกิดปัญหาเวลาไม่ตรงกันบ้าง เนื่องจากอาชีพที่แตกต่างกัน เช่น อาชีพ
ประมง อาชีพรับจ้างกรีดยาง รับจ้างทั่วไป ท าให้ต้องแยกกันเลี้ยง (ตารางที่ 3.4) 

8. การด าเนินกิจกรรมหลังโครงการ (ด าเนินการหลัง 30 กันยายน 2558 - ปัจจุบัน) ยังคงด าเนินการต่อ
เลี้ยงต่อ ร้อยละ 100.00 ระยะเวลาด าเนินการปี 2559-2561 ยังคงด าเนินการต่อทั้งร้อยละ 100.00 ซึ่งโครงการ
ดังกล่าวเกษตรกรเห็นว่าเป็นโครงการที่ก่อประโยชน์ต่อตัวเกษตรกรเองและต่อชุมชนค่อนข้างมากเนื่องจาก
เกษตรกรบางรายต้องการจะเลี้ยงโคแต่ไม่มีเงินทุนเพียงพอที่จะซื้อแม่พันธุ์มาเลี้ยงมีโครงการดังกล่าวเกษตรกรได้มี
โอกาสที่จะซื้อโคมาเลี้ยง ซึ่งเกษตรกรได้รับเงินอุดหนุนบางส่วนแล้วเกษตรกรออกเงินสมทบบางส่วน ส่งผลดีต่อ
ครัวเรือนเป็นการลดการว่างงาน เพ่ิมรายได้รวมทั้งสร้างความสามัคคีภายในชุมชนมากขึ้น (ตารางที่ 3.4) 

ตารางท่ี 3.3 ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตการตลาดและการแปรรูป 
ของสถาบันเกษตร ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ปี 2558  

รายการ เฉล่ีย 

สมาชิกในครัวเรือน (คน/ครัวเรือน)  
ไม่ได้อยู่ในวัยแรงงาน 1 
วัยแรงงาน 4 

แรงงานที่ท างานภาคเกษตร 2 
แรงงานที่ไม่ท างานภาคเกษตร 2 

รวม 5 
เนื้อที่ถือครองทางการเกษตรของครัวเรือน (ไร่/ครัวเรือน)  

นาข้าว 3.39 
ยางพารา 12.94 
ไม้ผล 1.28 
ปาล์มน้ ามัน 2.68 
ท่ีอยู่อาศัย 5.83 
ท่ีดินท าฟรี,ที่ดินสาธารณะ 1.56 

รวม 27.68 
รายการ ร้อยละ 

การศึกษา  
ไม่ได้เรียน/ไม่จบประถมศึกษา 2.56 
อ่านออกเขียนได้ 2.56 
ประถมต้น (ป.4) 25.64 
ประถมศึกษาปลาย (ป.6,7) 20.51 
มัธยมต้น(ม.3)   15.39 
มัธยมปลาย (ม.6) 15.39 
อาชีวะ (ปวช./ปวส./ปวท.) 5.13 
อุดมศึกษาหรือสูงกว่า 12.82 

รวม 100.00 
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ตารางท่ี 3.3 ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตการตลาดและการแปรรูป 
ของสถาบันเกษตร ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ปี 2558 (ต่อ) 

รายการ เฉล่ีย 

อาชีพหลักของเกษตรกรผู้เข้าร่วมกิจกรรม (อาชีพที่มีรายได้มากที่สุด)  
เกษตรกร 84.62 
รับจ้างการเกษตร 2.56 
รับจ้างนอกการเกษตร 7.69 
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/อื่นๆ 5.13 

รวม 100.00 
ประสบการณ์ก่อนการด าเนินกิจกรรม  

ไม่มีประสบการณ์ 20.51 
มีประสบการณ์  เฉลี่ย 7.26 ปี 79.49 

รวม 100.00 
การจัดเตรียมแปลงหญ้าส าหรับเล้ียงสัตว์  

มี เฉลี่ย 1.44 ไร่/ราย 48.72 
ไม่มี 51.28 

รวม 100.00 
ลักษณะการเล้ียง  

แยกลี้ยง 79.49 
เลี้ยงเป็นกลุ่ม 20.51 

รวม 100.00 
การด าเนินกิจกรรมหลังโครงการ (ด าเนินการหลัง 30 กันยายน 2558 - ปัจจุบัน)  

หยุดด าเนินการ - 
ด าเนินการต่อ 100.00 

ระยะเวลาด าเนินการ    
ปี 2559   100.00 
ปี 2560     100.00 
ปี 2561 100.00 

ที่มา : จากการส ารวจ 



บทที่ 4 
ผลการประเมิน 

การประเมินผลกิจกรรมเพ่ิมศักยภาพการผลิตการตลาดและการแปรรูปของสถาบันเกษตร ภายใต้
โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ปี 2558 โดยใช้วิธีการรวบรวมข้อมูล การศึกษา
เอกสารโครงการและรายงานการด าเนินงานโครงการ สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ส านักงานสหกรณ์จังหวัด เจ้าหน้าที่
สหกรณ์การเกษตร และสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ ที่ได้รับสนับสนุนเงินอุดหนุน ซึ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน 
ที่จ่ายขาดเพ่ือสนับสนุนให้กับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  เพ่ือน าไปจัดซื้อปัจจัยการผลิต การตลาด การแปรรูป 
วัสดุอุปกรณ์การผลิต การตลาด การแปรรูป ของสหกรณ์การเกษตรผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ิมศักยภาพการผลิต
การตลาดและการแปรรูปของสถาบันเกษตร ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ปี 2558 รวม 18 กลุ่มอาชีพในพ้ืนที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

4.1 ผลการประเมิน 
4.1.1 ปัจจัยน าเข้า 

การประเมินผลปัจจัยน าเข้า พิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ การใช้จ่ายงบประมาณกิจกรรม
เพ่ิมศักยภาพการผลิตการตลาดและการแปรรูปของสถาบันเกษตร ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพด้าน
การเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ปี 2558 บุคลากร/หน่วยงานที่ร่วมด าเนินงาน/บูรณาการงานโครงการ 
การบริหารจัดการโครงการ และของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในแต่ละกลุ่มอาชีพที่เข้าร่วมโครงการผลการ
ประเมินแยกรายจังหวัด ดังนี้ 

1) งบประมาณโครงการ 
การประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ พิจารณาในเรื่องร้อยละของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

เทียบกับงบประมาณท่ีได้รับการอุดหนุนจากโครงการ 

1.1) จังหวัดปัตตานี 
 มีสหกรณ์การเกษตรที่ท าการศึกษาจ านวน 18 กลุ่มอาชีพ จังหวัดปัตตานีมีสถาบัน

เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ สหกรณ์การเกษตร 13  แห่ง และ 1 กลุ่มเกษตรกร ร่วมกลุ่มอาชีพจ านวน 
18 กลุ่มอาชีพ งบประมาณที่ใช้ปัจจุบันทั้งหมด จ านวน 9,775,168 บาท โดยได้รับเงินอุดหนุนจ านวนร้อยละ 
60 ซึ่งเป็นงบที่ขอรับการสนับสนุน 5,765,100 บาทและเป็นเงินสมทบ เป็นเงิน 4,010,068  บาท ร้อยละ 40 
และในแต่ละกลุ่มอาชีพที่ได้รับเงินดังกล่าว น าไปใช้จ่ายตามเงื่อนไขเพ่ือสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของกลุ่ม 
โดยให้จัดซื้อปัจจัยการผลิต ซึ่งงบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนได้จ่ายไปทั้งหมดแล้ว ร้อยละ 100.00  
และกิจกรรมยังคงด าเนินการ 16 กลุ่ม และกลุ่มที่ไม่ด าเนินการแล้ว 2 กลุ่ม (ตารางท่ี 4.1) 

1.2) จังหวัดยะลา 
มีสหกรณ์การเกษตรที่ท าการศึกษาจ านวน 2 กลุ่มอาชีพ จังหวัดยะลามีสถาบัน

เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ สหกรณ์การเกษตร 2 แห่ง ร่วมกลุ่มอาชีพจ านวน 2 กลุ่มอาชีพ งบประมาณ
ที่ขอรับการสนับสนุนจ านวน 1,173,667 บาท โดยได้รับเงินสนับสนุนจ านวนร้อยละ 60 ซึ่งเป็นงบที่ขอรับการ
สนับสนุน 704,200 บาทและเป็นเงินสมทบจ านวนร้อยละ 40 เป็นเงิน 469,467 บาท และในแต่ละกลุ่มอาชีพ
ที่ได้รับเงินดังกล่าว น าไปใช้จ่ายตามเงื่อนไขเพ่ือสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของกลุ่ม โดยให้จัดซื้อปัจจัยการ
ผลิต ซึ่งงบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนได้จ่ายไปทั้งหมดแล้ว ร้อยละ 100.00 และกิจกรรมยังคงด าเนินการ 
1 กลุ่ม และกลุ่มที่ไม่ด าเนินการแล้ว 1 กลุ่ม (ตารางท่ี 4.1) 

 



26 

1.3) จังหวัดนราธิวาส 
มีสหกรณ์การเกษตรที่ท าการศึกษาจ านวน 12 กลุ่มอาชีพ จังหวัดนราธิวาสมีสถาบัน

เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ สหกรณ์การเกษตร 11 แห่ง ร่วมกลุ ่มอาชีพจ านวน 12 กลุ ่มอาชีพ 
งบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนจ านวน 4,421,700 บาท โดยได้รับเงินสนับสนุนจ านวนร้อยละ 60 ซึ่งเป็น
งบที่ขอรับการสนับสนุน 2,653,000 บาทและเป็นเงินสมทบจ านวนร้อยละ 40 เป็นเงิน 1,768,700 บาท 
และในแต่ละกลุ่มอาชีพที่ได้รับเงินดังกล่าว น าไปใช้จ่ายตามเงื่อนไขเพ่ือสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของกลุ่ม 
โดยให้จัดซื้อปัจจัยการผลิต ซึ่งงบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนได้จ่ายไปทั้งหมดแล้ว ร้อยละ 100.00 การตลาด
กิจกรรมยังคงด าเนินการ 11 กลุ่ม และกลุ่มที่ไม่ด าเนินการแล้ว 1 กลุ่ม (ตารางท่ี 4.1) 

1.4) จังหวัดสตูล 
มีสหกรณ์การเกษตรที่ท าการศึกษาจ านวน 23 กลุ่มอาชีพ จังหวัดสตูลมีสถาบัน

เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ สหกรณ์การเกษตร  8 แห่ง ร่วมกลุ่มอาชีพจ านวน 23 กลุ่มอาชีพ 
งบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนจ านวน 13,750,000 บาท โดยได้รับเงินสนับสนุนจ านวนร้อยละ 60 ซึ่งเป็น
งบที่ขอรับการสนับสนุน 8,250,000 บาทและเป็นเงินสมทบจ านวนร้อยละ 40  เป็นเงิน 5,500,000 บาท 
และในแต่ละกลุ่มอาชีพที่ได้รับเงินดังกล่าว น าไปใช้จ่ายตามเงื่อนไขเพ่ือสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของกลุ่ม 
โดยให้จัดซื้อปัจจัยการผลิต ซึ่งงบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนได้จ่ายไปทั้งหมดแล้ว ร้อยละ 100.00  
และกิจกรรมยังคงด าเนินการ 22 กลุ่ม และกลุ่มที่ไม่ด าเนินการแล้ว 1 กลุ่ม (ตารางท่ี 4.1) 

1.5) จังหวัดสงขลา 
มีสหกรณ์การเกษตรที่ท าการศึกษาจ านวน 4 กลุ่มอาชีพ จังหวัดสงขลามีสถาบัน

เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ สหกรณก์ารเกษตรกร ร่วมกลุ่มอาชีพจ านวน 4 กลุ่มอาชีพ งบประมาณท่ีขอรับ
การสนับสนุนจ านวน 1,960,080 บาท โดยได้รับเงินสนับสนุนจ านวนร้อยละ 71.43  ซึ่งเป็นงบที่ขอรับการ
สนับสนุน 1,400,000 บาทและเป็นเงินสมทบจ านวนร้อยละ 28.57  เป็นเงิน 560,280 บาท และในแต่ละกลุ่ม
อาชีพที่ได้รับเงินดังกล่าว น าไปใช้จ่ายตามเงื่อนไขเพ่ือสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของกลุ่ม โดยให้จัดซื้อ
ปัจจัยการผลิต ซึ่งงบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนได้จ่ายไปทั้งหมดแล้ว  ร้อยละ 100.00 และกิจกรรมยังคง
ด าเนินการ 4 กลุ่ม (ตารางที ่4.1) 

ตารางท่ี 4.1 งบประมาณและการคงอยู่ของกลุ่มอาชีพในแต่ละจังหวัด  

จังหวัด จ านวน
กลุ่ม
อาชีพ 

งบประมาณ
ที่ขอรับ
(บาท) 

งบประมาณ
ที่ได้รับการ
สนับสนุน
(บาท) 

เงินสมทบ
(บาท) 

รวม 
(บาท) 

ผลการ
เบิกจ่าย
(ร้อย
ละ) 

กิจกรรมยังคงด าเนินงาน/ 
ไม่ด าเนินงาน 

ด าเนินงาน
(กลุม่
อาชีพ) 

ไม่ด าเนินงาน 
(กลุม่อาชีพ) 

ปัตตาน ี 18 9,775,168 5,765,100 4,010,068 9,775,168 100.00 16 2 
ยะลา 2 1,173,667 704,200 469,467 1,173,667 100.00 1 1 
นราธิวาส 12 4,421,700 2,653,000 1,768,700 4,421,700 100.00 11 1 
สตูล 23 9,775,168 5,765,100 4,010,068 9,775,168 100.00 22 1 
สงขลา 4 1,960,980 1,400,000 560,280 1,960,980 100.00 4 - 
รวม 59 27,106,683 16,287,400 10,818,583 27,106,683 100.00 54 5 
ที่มา : จากการส ารวจ 
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2) บุคคลกรและหน่วยงาน 
บุคลากรและหน่วยงานที่ร่วมด าเนินงานและบูรณาการงานโครงการประกอบด้วย กลุ่มอาชีพ 

ตัวแทนกรรมการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ และตัวแทนส่วนราชการอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง เช่น กรมปศุสัตว์ การด าเนินงานโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม และการติดตาม ดูแล ให้ค าแนะน า 
ค าปรึกษาและช่วยแก้ไขปัญหาของหน่วยงานราชการ ในระยะเวลาโครงการ (ระหว่าง 1 ต.ค.57 – 30 ก.ย.58) 
มีเจ้าหน้าที่มาติดตามดูแล ร้อยละ 76.92 และไม่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาติดตาม ร้อยละ 23.08 และหลังจาก
ระยะเวลาโครงการ (ระหว่าง 1ต.ค. 58-ปัจจุบัน) มี ร้อยละ 71.79 และไม่มี ร้อยละ 28.21 การด าเนินการติดตาม 
ดูแล ให้ค าแนะน า ค าปรึกษาและช่วยแก้ไขปัญหาจากหน่วยงานราชการอ่ืน อย่างเช่น กรมปศุสัตว์เป็นพ่ีเลี้ยง
มาอบรมความรู้เรื่องการเลี้ยงและการจัดการโค การผสมเทียม การรักษาโรค ความรู้เรื่องอาหารสัตว์ รวมทั้งให้
ถังหมักเพ่ือท าหญ้าหมักไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งและฤดูฝน ส าหรับการผสมเทียมเกษตรกรบางรายไม่นิยมใช้การผสม
เทียม เนื่องจากหากผสมครั้งแรกผสมเทียมไม่ติดเกษตรกรก็ต้องเฝ้าและติดตามอย่างใกล้ชิดท าให้เป็นการ
เสียเวลา บางรายนิยมผสมแบบธรรมชาติ โดยปล่อยพ่อพันธุ์ เข้าไปอยู่ในฝูงเพ่ือผสมพันธุ์แบบธรรมชาติ 
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรให้เฉพาะสมาชิก สกต. (สหกรณ์การตลาดเพ่ือลูกค้า ธกส.) 
โดยสนับสนุนถังหมักหญ้าและอาหารเลี้ยงเกษตรกรที่มาช่วยกิจกรรมลงแขก จัดให้ไปดูงานตามที่ต่าง ๆ การจัด
ประชุม เป็นต้น สถานีวิจัยอาหารสัตว์สตูลสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ตารางท่ี 4.2) 

ตารางที่ 4.2 การด าเนินการติดตาม ดูแล ให้ค าแนะน า ค าปรึกษาและช่วยแก้ไขปัญหาจากหน่วยงานราชการ 

รายการ ร้อยละ 

การด าเนินการติดตาม ดูแล ให้ค าแนะน า ค าปรึกษาและช่วยแก้ไขปัญหาจากหน่วยงานราชการ  
ระยะเวลาโครงการ (ระหว่าง 1 ต.ค. 57 – 30 ก.ย. 58)  

ไม่มี 23.08 
มี 76.92 

รวม 100.00 
หลังจากระยะเวลาโครงการ (ระหว่าง 1 ต.ค. 58 – ปัจจุบัน)  

ไม่มี 28.21 
มี 71.79 

รวม 100.00 
ที่มา : จากการส ารวจ 

3) การบริหารจัดการโครงการ  
3.1) แนวทางการด าเนินโครงการ 

1) กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มอาชีพการเกษตรกร ที่สังกัด สถาบันเกษตรกรที่สมัครใจ
เข้าร่วมโครงการ 

2) ขั้นตอน/วิธีการด าเนินโครงการ 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัด ซึ่งสมาชิกประกอบด้วยตัวแทน สถาบัน

เกษตรกร (สหกรณ์กลุ่มเกษตรกร)/กลุ่มอาชีพการเกษตร/กลุ่มเลี้ยงที่ สังกัดสถาบันเกษตรกรคณะกรรมการ 
เพ่ือด าเนินการตามกรอบ ทิศทาง แนวทาง ของเครือข่าย 

2. การจัดส่งแผนธุรกิจของกลุ่มอาชีพ จัดท าแผนธุรกิจร่วมกัน เพ่ือประโยชน์ของ
สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตร 
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3. จัดท าบันทึกตกลง MOU ร่วมกันกับสถาบันเกษตรกร ในการก าหนดการใช่
เครื่องมือ เครื่องจักรในการผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์ 

4. การประชุมเครือข่ายในระดับจังหวัด ส านักงานสหกรณ์จังหวัด ด าเนินการจัดการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการในระดับจังหวัด เพ่ือเป็นเวทีในการสร้างความเข้าใจ และส ารวจแนวทางการแก้ปัญห า
ร่วมกันระหว่างสมาชิก สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร) ส านักงานสหกรณ์จังหวัด และหน่วยงานอ่ืน
ที่เกี่ยงข้อง ในเรื่องการประกอบอาชีพด้านการเกษตร/โครงการฯและอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง โดยด าเนินการจัดการ
ประชุมตามที่ได้ก าหนดแผนไว้ 

5. การสนับสนุนเงินอุดหนุน  
5.2 จัดท าบันทึกข้อตกลงการใช้เงินอุดหนุนระหว่างสถาบันเกษตรกร (สหกรณ์

จังหวัดกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร) ที่ได้รับการคัดเลือกในปีงบประมาณ โดยให้สหกรณ์หริกลุ่มเกษตรกร เปิด
บัญชีเงินฝากกับธนาคารเพ่ือรับเงินอุดหนุนเป็นการเฉพาะ (ชื่อบัญชีโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้) หรือบัญชีเฉพาะอ่ืนๆ หากสถาบันเกษตรกรนั้น ๆ ได้เคยเข้าร่วมโครงการฯ มาแล้ว 

5.2 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเบิกจ่ายเงินอุดหนุนตามข้อ 1 เข้าบัญชีสถาบัน
เกษตรกร (สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร) เพ่ือสถาบันเกษตรกร ด าเนินการจัดซื้อ/จัดหา เครื่องมือ เครื่องจักรในการ
ผลิตอาหารสัตว์ ให้กับสมาชิกต่อไป 

3.2) การประชาสัมพันธ์โครงการ 
โครงการ ได้รับข่าวสารของโครงการดังกล่าว ร้อยละ 100.00 โดยส านักงานสหกรณ์

จังหวัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้กับสถาบันเกษตร (สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร) ประชาสัมพันธ์โครงการแก่สมาชิก
เพ่ือให้ผู้สนใจร่วมกันจัดตั้งกลุ่มอาชีพ โดยช่องทางการประชาสัมพันธ์โครงการ ส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร้อยละ 50.00 ผู้น าชุมชน/ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน  ร้อยละ 40.00 และเพ่ือน
บ้าน/สมาชิกสหกรณ์ ร้อยละ 10.00 (ตารางท่ี 4.3) 

ตารางท่ี 4.3 การประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตการตลาดและการแปรรูปของสถาบันเกษตร  
ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ปี 2558 

รายการ ร้อยละ 

เกษตรกรได้รับข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ของโครงการฯ  
ไม่ได้รับ - 
ได ้ 100.00 

รวม 100.00 
การประชาสัมพันธ์โครงการฯ จาก  

เจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 50.00 
ผู้น าชุมชน/ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน 40.00 
เพ่ือนบ้าน/สมาชิกสหกรณ์ 10.00 

รวม 100.00 
ที่มา : จากการส ารวจ 
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4) ทรัพยากรและปัจจัยสนับสนุน 
4.1) งบประมาณ/ปัจจัยการผลิตที่ได้รับ 

เกษตรกรผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ร้อยละ 56.41 ได้รับงบประมาณสนับสนุนเพียงพอ 
และไม่เพียงพอร้อยละ 43.59 โดยเกษตรกร ร้อยละ 17.95 ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนไม่เพียงพอเพ่ิมเงิน
ส่วนที่ขาด เพ่ือน าไปซื้อปัจจัยตามที่ตนต้องการ เป็นจ านวน 3,512.82 บาทต่อราย แต่มีเกษตรกรบางส่วนไม่
สมทบเงิน ร้อยละ 25.64   

ปัจจัยการผลิตที่ได้รับเงินอุดหนุนทั้งหมดทุกกลุ่มอาชีพ ร้อยละ 100.00 การจัดซื้อ
ปัจจัยการผลิต มีการจัดซื้อโดยวิธี แยกกันซื้อ ร้อยละ 56.41 โดยส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมเลี้ยงโค สมาชิกไปดูโคที่
ตนเองต้องการ โดยเงื่อนไขแล้วจะต้องเป็นโคสาวที่ตั้งท้อง ซึ่งเกษตรกรบางรายจะซึ่งแม่โคที่เคยมีลูกมาก่อน
ประมาณ 1 ตัว เพ่ือให้แน่ใจว่าแม่พันธุ์ดังกล่าวไม่มีปัญหาเรื่องการตั้งท้องจากนั้นมาแจ้งกรรมการไปตรวจดูโค
ว่าโคได้มาตรฐานที่ได้วางไว้และตามงบที่ก าหนดหรือไม่ และรวมกันซื้อ ร้อยละ 43.59 โดยรวมกลุ่มกันซื้อเช่น
คณะกรรมการจะเป็นคนไปหาโคในพ้ืนที่หรือจังหวัดที่ใกล้เคียง พอได้โคแล้วให้สมาชิกกลุ่มมาคัดเลือกโคที่ตน
พอใจแล้วท าสัญลักษณ์ไว้ หากโคตัวใดที่มีราคาสูงกว่างบประมาณที่ได้รับเกษตรกรรายนั้นจะต้องเพ่ิมเงิน
ส่วนเกิน ส าหรับการใช้ประโยชน์จากปัจจัยการผลิต ร้อยละ 100.00 เกษตรน าไปใช้ทั้งหมด (ตารางท่ี 4.4) 

ตารางที ่4.4 ทรัพยากรและปัจจัยที่ได้รับการสนับสนุน เกษตรกรผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิต 
การตลาดและการแปรรูปของสถาบันเกษตร ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรใน 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ปี 2558   

รายการ ร้อยละ 

งบประมาณท่ีได้รับ  
เพียงพอ 56.41 
ไม่เพียงพอ 43.59 

เพ่ิมเงิน  จ านวน  3,512.82 บาท/ราย          17.95 
ไม่เพ่ิมเงิน          25.64 

รวม 100.00 
การได้รับเงินอุดหนุน  

ได้รับ 100.00 
ไม่ได้รับ - 
รวม 100.00 

วิธีการจัดซื้อปัจจัยการผลิต มีการจัดซื้อโดยวิธี  
รวมกันซื้อ   43.59 
แยกกันซื้อ 56.41 

รวม 100.00 
การใช้ประโยชน์จากปัจจัยการผลิต  

ใช้ 100.00 
ไม่ใช้ - 

รวม 100.00 
ที่มา : จากการส ารวจ 
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2) ระดับความเหมาะสมของปัจจัยที่ได้รับการสนับสนุน 
ปัจจัยที่ได้รับการสนับสนุน เช่น โค และอุปกรณ์ (4.13 และ 3.50 ตามล าดับ) มี

ความเหมาะสมในระดับมาก และเครื่องสับหญ้า (3.33) ความเหมาะสมในระดับปานกลาง เนื่องจากแต่ละ
ครัวเรือนเลี้ยงวัวประมาณ 2- 3 ตัวต่อครัวเรือน จ านวนการเลี้ยงของครัวเรือนอาจะไม่มีผลกระทบต่อครัวเรือน
มากนัก เนื่องจากเลี้ยงตามหัวคันนา และเลี้ยงตามสวนของตนเอง อาจจะมีปัญหาบ้างก็จะเป็นช่วงที่มีการท า
นาในฤดูท านาเท่านั้น ส าหรับการเลี้ยงแบบโคฝูงจึงมีความจ าเป็นส าหรับเครื่องสับหญ้า (ตารางท่ี 4.5) 

ตารางท่ี 4.5 ระดับความเหมาะสมของปัจจัยที่ได้รับการสนับสนุน  

รายการ คะแนน ระดับความเหมาะสม 

ความเหมาะสมของปัจจัยการผลิตที่น ามาสนับสนุน   
โค 4.13 มาก 
เครื่องสับหญ้า 3.33 ปานกลาง 
อุปกรณ ์ 3.50 มาก 

ที่มา : จากการส ารวจ 

4.2 กระบวนการ 

4.2.1 การอบรม  
ความเหมาะสมของหลักสูตรการอบรม และเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการมีความเห็นว่าหลักสูตร

การอบรมมีความเหมาะสมระดับมาก (คะแนน 4.16) โดยมีหลักสูตรที่อบรม เช่น การลดต้นทุนอาหาร 
การตลาดและการบริหารจัดการกลุ่ม การผสมเทียม และการดูแลเบื้องต้น (ตารางท่ี 4.6) 

4.2.2 การถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรม 
1) จ านวนครั้งที่มีการถ่ายทอดความรู้ รวมจ านวน 3 รุ่นๆ ละ 75 ราย และผู้แทนจากส านักงาน

สหกรณ์จังหวัดเป้าหมาย  5 ราย โดยส านักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานีเป็นหน่วยงานหลักในการจัดอบรม 
2) ระดับความเหมาะสมของช่วงเวลาในการจัดการถ่ายทอด ความรู ้อยู ่ที ่ระดับความ

เหมาะสมระดับมาก (คะแนน 3.62) จ านวน 3 รุ่น ๆ ละ อย่างน้อย 80 ราย (ผู้แทนเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการ 75 ราย และผู้แทนจากส านักงานสหกรณ์จังหวัดเป้าหมาย 5 ราย ) ระยะเวลาในการจัดอบรม ฯ 
ครั ้งที ่ 1 ภายในเดือนธันวาคม 2557 ครั้งที่ 2 ภายในเดือนมีนาคม 2557  และครั้งที่ 3 ภายในเดือน
มีนาคม 2557 โดยส านักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานีเป็นเจ้าภาพในการจัดอบรมครั้งนี้ 

4.2.3 การเพ่ิมศักยภาพการผลิต การตลาดและการแปรรูปของสถาบันเกษตร  
1) การจัดเวทีสร้างเครือข่าย มีการเชื่อมโยงเครือข่าย การสร้างและพัฒนาเครือข่ายโดย

ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลาเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม จ านวน 2 ครั้ง ๆละ 60 ราย เพ่ือให้เกิดเครือข่าย
ของ 5 จังหวัด ในการด าเนินการในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้/การท าข้อตกลงร่วม เช่น การรวมซื้อ การรวม
ขาย หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ให้กับสมาชิกในเครือข่าย  

2) ระดับความเหมาะสมของระยะเวลาการอบรมและศึกษาดูงาน ความเหมาะสมของระยะเวลา
ที่ได้รับการอบรม (3.62) มาก ซึ่งเกษตรกรผู้เข้าร่วมบางรายมีเวลาค่อนข้างจ ากัด (ตารางท่ี 4.6) 
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ตารางท่ี 4.6 ความเหมาะสมของหลักสูตรการอบรมและหลักสูตรการอบรมถ่ายทอดความรู้ 

รายการ คะแนน ระดับความเหมาะสม 
ความเหมาะสมหลักสูตรการอบรมถ่ายทอดความรู้  4.16 มาก 
ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ได้รับการอบรม 3.62 มาก 
ที่มา : จากการส ารวจ 

4.2.4 การด าเนินงานในภาพรวม  
กระบวนการที่ด าเนินงานได้ตามแผน พบว่าสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถ

ด าเนินการได้ตามแผนทั้งหมด ร้อยละ 100.00 โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร) ที่ได้รับรองตามกฎหมาย และสมัครใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ปี 2558 ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ของโครงการฯ ทั้งนี้ การคัดเลือกกลุ่มฯที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้องเป็นกลุ่มที่มี
ศักยภาพ สมาชิกมีการประกอบอาชีพจริง จ านวนกลุ่มละอย่างน้อย 15 คน กลุ่มฯที่เข้าร่วมโครงการฯต้องมีความ
สมัครใจในการเข้าร่วมโครงการฯและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามโครงการฯ จัดส่งแผนธุรกิจของกลุ่มฯให้สังกัดที่
เข้าร่วมโครงการฯ พร้อมทั้งส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกท่ีเข้าร่วมโครงการฯเสนอต่อ
ส านักงานสหกรณ์อ าเภอ เพ่ือเป็นหลักฐานการเข้าร่วมโครงการฯ เมื่อได้รับแจ้งจากส านักงานสหกรณ์อ าเภอในการ
คัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ สถาบันฯด าเนินการเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารเพ่ือรับเงินอุดหนุนเป็นการเฉพาะ(ชื่อ
บัญชีโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนใต้) โดยต้องมีเงินฝากในส่วนของเงินสมทบ 40 % ของ
วงเงินที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ ทั้งนี้ การเบิกถอนเงินอุดหนุนเพ่ือน าไปใช้ซึ่งตามแผนธุรกิจ ต้องได้รับความ
เห็นชอบในการเบิกถอนจากสหกรณ์จังหวัด ให้ด าเนินการตามโครงการฯอย่างเคร่งครัด ตรวจสอบ แนะน า ให้
ค าปรึกษา กับกลุ่ม/กลุ่มผู้เลี้ยง ที่เข้าร่วมโครงการฯสังกัดให้เป็นไปตามแผนธุรกิจของกลุ่มฯที่ได้เสนอต่อสถาบัน
เกษตรกร ภายหลังจากการรับเงินอุดหนุนตามโครงการฯ โดยส่วนใหญ่แล้วสหกรณ์ที่กลุ่มอาชีพสังกัดอยู่จะเป็นผู้ไป
จัดหาโคทีจ่ะเลี้ยงเอง แล้วแจ้งให้คณะกรรมการจากนั้นมาแจ้งกรรมการไปตรวจสอบโคว่าได้มาตรฐานที่ได้วางไว้และ
ตามงบที่ก าหนดหรือไม่ เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวดูแล้วเหมาะสมตกลงซื้อโคดังกล่าว จึงมาท าการเบิกเงิน
อุดหนุนที่สหกรณ์ จากนั้นรายงานผลการจ่ายเงินอุดหนุนให้สมาชิก พร้อมน าส่งหลักฐานการได้รับเงินอุดหนุนจาก
กรมส่งเสริมสหกรณ ์ให้กับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ท่ีดูแล ทราบต่อไป (ตารางที่ 4.7) 

ตารางท่ี 4.7 ผลการด าเนินงานของกิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตการตลาดและการแปรรูปของสถาบันเกษตร  
ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ปี 2558   

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 

ตามแผน 100.00 
ไม่ตามแผน - 

รวม 100.00 
ที่มา : จากการส ารวจ 

4.3 ผลได้ของโครงการ 

4.3.1 การอบรมให้ความรู้ 
ตามแผนการด าเนินงานที่ก าหนดไว้เกษตรกรผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ิมศักยภาพการผลิตการตลาด

และการแปรรูปของสถาบันเกษตร ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ปี 
2558 จะต้องอบรมหลักสูตรการลดต้นทุนอาหาร การตลาดและการบริหารจัดการกลุ่ม การผสมเทียม และการ
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ดูแลเบื้องต้น จัดโดยส านักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี เป็นหน่วยงานหลักในการอบรม โดยพบว่าเกษตรกร   
ร้อยละ 51.28 โดยมีผู้แทนเกษตรกรจาก 5 จังหวัดชายแดนใต้เข้าอบรม สถานที่อบรมที่จังหวัดปัตตานีโดยมี
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี ผู้แทนเกษตรกรที่เข้ารับการอบรมแล้วจะน าความรู้มาถ่ายทอดให้กับสมาชิก
ในกลุ่ม และมีเกษตรบางส่วน ร้อยละ 48.72 เข้าร่วมอบรม เนื่องจากต้องการความรู้ใหม่ และเป็นตัวแทนของ
กลุ่มท่ีไปเข้ารับการอบรมเพ่ือน ามาถ่ายทอดให้กับสมาชิกในกลุ่มต่อไป (ตารางท่ี 4.8) 

ตารางท่ี 4.8 การเข้ารับการอบรม 

การอบรม ร้อยละ 

อบรม 48.72 
ไม่อบรม  51.28 

รวม 100.00 
ที่มา : จากการส ารวจ 

4.3.2 การเพ่ิมศักยภาพการเชื่อมโยงเครือข่าย 
หลังจากจัดตั้งกลุ่มอาชีพต่างๆแล้วจะมีการเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการจ าหน่ายและการแปรรูป 

มีการจัดประชุมระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ของแต่ละจังหวัดกันสม่ าเสมออย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง มีการแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้/การท าข้อตกลงร่วม เช่น การร่วมซื้อ การร่วมขาย หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ให้กับสมาชิกในเครือข่าย และ
การเชื่อมโยงด้านตลาด ปริมาณการผลิตของแต่ละกลุ่ม กลุ่มใดไม่มีสินค้าตามที่ผู้ซื้อต้องการหรือไม่ตรงกับ  
ความต้องการก็จะได้ติดต่อประสานระหว่างกลุ่มต่างๆเชื่อมโยงกันระหว่างกลุ่ม เพ่ือได้ตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อ  

4.4 ผลลัพธ์ของโครงการ 

4.4.1 การน าความรู้ไปปฏิบัติ  
เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการได้น าความรู้ที่ได้รับจากการถ่ายทอดของผู้แทนที่เข้ารับการ

อบรมแล้วกลับมาถ่ายทอดให้รับรู้เรื่องต่าง ๆ ร่วมทั้งเกษตรกรได้เข้าไปศึกษาจากเกษตรกรด้วยกันหรือ
เข้ารับการอบรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงน าความรู้ไปปฏิบัติถึง ร้อยละ 95.12 และไม่น าไปปฏิบัติ 
ร้อยละ 4.88 เนื่องจากเกษตรกรบางรายมีประสบการณ์การเลี้ยงแบบดั่งเดิมโดยจึงยอมเปลี่ยนแปลง
และไม่ยอมรับสิ่งใหม่ๆ (ตารางที่ 4.9) 

ตารางที่ 4.9 การน าความรู้ไปปฏิบัติใช้ของเกษตรกรผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตการตลาดและ 
การแปรรูปของสถาบันเกษตร ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัด 
ชายแดนภาคใต้ปี 2558  

การน าความรู้ไปปฏิบัติ ร้อยละ 

น าไปปฏิบัติ 95.12 
ไม่น าไปปฏิบัติ 4.88 

รวม 100.00 
ที่มา : จากการส ารวจ 
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4.4.2 ผลด้านเศรษฐกิจ 
1) เกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรม ส่วนส่วนใหญ่ร้อยละ 84.62 มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยเป็นรายได้

จากการขายโคตัวผู้ และมูลโคกระสอบละ 30-50 บาท และเกษตรกรบางรายน าสัตว์ไปปล่อยเลี้ยงไว้ในสวน
เพ่ือลดต้นทุนการใช้ปุ๋ย  ร้อยละ 15.38 ยังไม่มีรายได้เพ่ิมเนื่องจากยังไม่ขายโค เพราะเป็นโคตัวเมียจะเลี้ยง
เรื่อยๆ เพ่ือเพ่ิมแม่พันธุ์ (ตารางท่ี 4.10) 

2) เกษตรกรผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดร้อยละ 100 ร่วมกันจัดกิจกรรมที่ท าให้เกิดการลดต้นทุน
ของกลุ่มอาชีพที่ตนเองสังกัดอยู่โดยสมาชิกแต่ละคนเข้าร่วมท าปุ๋ยหมักเพ่ือลดต้นทุนจากที่เคยใช้แต่ปุ๋ยเคมี 
(ตารางท่ี 4.10) 

3) ต้นทุนการผลิตหรือมูลค่าของปัจจัยการผลิตที่ลดลงจากการด าเนินกิจกรรมของกลุ่ม/สถาบัน 
เกษตรกรผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ิมศักยภาพการผลิตการตลาดและการแปรรูปของสถาบันเกษตร ภายใต้โครงการ
ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ปี 2558 พบว่า ลดต้นทุนการผลิต ร้อยละ 70.75 
เนื่องจากเกษตรกรเปลี่ยนมาใช้มูลโคแทนการซื้อปุ๋ยมาใส่ในสวนของตนเองเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ย 
และลดการใช้สารเคมี ทั้งนี้เกษตรกรที่เหลือ ร้อยละ 29.25 ไม่ได้ลดต้นทุนการผลิตเนื่องจากเกษตรกรยังคง
ต้องใช้ปริมาณปุ๋ยเท่าเดิมปริมาณมูลโคมีไม่เพียงพอกับความต้องการ เกษตรกรยังต้องจ่ายเงินซื้อปุ๋ยบางส่วน 
จึงมีความรู้สึกว่าต้นทุนการผลิตไม่ลดลงเท่าที่ควร (ตารางท่ี 4.10) 

ตารางท่ี 4.10 การเพิ่มข้ึนของรายได้ การเข้าร่วมกิจกรรมลดต้นทุนและการลดต้นทุนการผลิต  

เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการด าเนินกิจกรรมโครงการฯ ร้อยละ 

เพิ่ม 84.62 
ไม่เพิ่ม  15.38 

รวม 100.00 
กิจกรรมที่ท าให้เกิดการลดต้นทุนของเกษตรกร   

เข้าร่วม 100.00 
ไม่เข้าร่วม - 

รวม 100.00 
การลดต้นทุนการผลิต  

ลด 70.75 
ไม่ลด  29.25 

รวม 100.00 
ที่มา : จากการส ารวจ 

4.4.3 ความพึงพอใจของเกษตรกรผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ิมศักยภาพการผลิตการตลาดและการแปรรูป
ของสถาบันเกษตร ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ปี 2558 มีระดับความพึง
พอใจต่อกาสนับสนุนปัจจัยการผลิต ความพึงพอใจต่อการสนับสนุนด้านองค์ความรู้ ความพึงพอใจต่อการ
ติดตาม/ตรวจเยี่ยมของเจ้าหน้าที่ ความพึงพอใจต่อรายได้จากการเข้าร่วมโครงการ และความพึงพอใจต่อ
โครงการในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เท่ากัน เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่เกษตรกรมีความ
ภาคภูมิใจที่เกษตรกรมีรายได้เสริม มีเงินเก็บในรูปของสิ่งมีชีวิต เมื่อต้องการใช้เงินก็ขายได้ เกษตรกรมีงานท า ลด
การว่างงาน มีอาชีพเสริมเป็นช่องทางในการสร้างรายได้ เกิดความสามัคคีในชุมชน (ตารางท่ี 4.11) 
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ตารางท่ี 4.11 ความพึงพอใจของเกษตรกรผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตการตลาดและ 
การแปรรูปของสถาบันเกษตร ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัด 
ชายแดนภาคใต้ปี 2558 

รายการ คะแนน ระดับความเหมาะสม 

ความพึงพอใจต่อกาสนับสนุนปัจจัยการผลิต 4.13 มาก 
ความพึงพอใจต่อการสนับสนุนด้านองค์ความรู้ 3.41 มาก 
ความพึงพอใจต่อการติดตาม/ตรวจเยี่ยมของเจ้าหน้าที่ 3.82 มาก 
ความพึงพอใจต่อรายได้จากการเข้าร่วมกิจกรรม 3.77 มาก 
ความพึงพอใจต่อโครงการฯในภาพรวม 4.13 มาก 
ที่มา : จากการส ารวจ 

4.4.4 ความยั่งยืนของกลุ่มอาชีพที่เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตการตลาดและการแปรรูปของ
สถาบันเกษตร ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ปี 2558  

1) เกษตรกรผู้เข้าร่วมกิจกรรม ยังคงด าเนินกิจกรรมต่อเนื่อง มีรายได้จากกิจกรรม เช่น การขาย
โค และมูลสัตว์ ในปีที่ 1 (ระหว่าง 1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59) มีรายได้เฉลี่ย 24,710.26 บาท/ราย ปีที่ 2 
(ระหว่าง 1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60) โดยเฉลี่ย 30,502.56 บาท/ราย และปีที่ 3 (ระหว่าง 1 ต.ค. 60 – 
ปัจจุบัน) โดยเฉลี่ย 2,282.05 บาท/ราย (ตารางท่ี 4.12) 

2) ปริมาณรายได้จากการด าเนินกิจกรรมของเกษตรกรผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ิมศักยภาพการผลิต
การตลาดและการแปรรูปของสถาบันเกษตร ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ปี 2558  มีสินทรัพย์ที่เกิดจากการด าเนินกิจกรรมเพ่ิมศักยภาพการผลิตการตลาดและการแปรรูปของ
สถาบันเกษตร ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ปี 2558 ณ ปัจจุบัน เฉลี่ย 
คงเหลือ ลูก 1 ตัว และแม่ 1 ตัว /ราย มีรายได้โดยเฉลี่ย 30,487.18 บาท/ครัวเรือน ซึ่งเกษตรถือว่าเป็นเงินเก็บ
ของครอบครัว เมื่อมีความต้องการหรือจ าเป็นต้องใช้เงินก็น าโคไปจ าหน่าย (ตารางท่ี 4.12) 

ตารางท่ี 4.12 ปริมาณรายได้จากการด าเนินกิจกรรมของเกษตรกรผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิต 
การตลาดและการแปรรูปของสถาบันเกษตร ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ปี 2558 

รายการ เฉลี่ย (บาท/ราย) 

รายได้จากกิจกรรมฯ   
ปีที่ 1 ระหว่าง 1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59 24,710.26 
ปีที่ 2 ระหว่าง 1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60 30,502.56 
ปีที่ 3 ระหว่าง 1 ต.ค. 60 – ปัจจุบัน 2,282.05 

สินทรัพย์ที่เกิดจากการด าเนินกิจกรรมฯ  
ณ ปัจจุบัน เฉลี่ย คงเหลือ ลูก 1 ตัว และแม่ 1 ตัว /ราย 

30,487.18 

ที่มา : จากการส ารวจ 
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4.5 ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

1.ด้านเงินอุดหนุน 1.ด้านเงินอุดหนุน 
1.1 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่สถาบัน
เกษตรกร 

1.1 ควรมีเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของโครงการที่
ชัดเจนสอดคล้องกับกฎหมาย และระเบียบของทาง
ราชการ 

 1.2 การปรับเปลี่ยนเงื่อนไข หลักเกณฑ์ในแต่ละปี ท า
ให้เกิดความสับสนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
และสหกรณ์ที่ได้รับเงินอุดหนุน 

1.2 ควรมีการก าหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2.ด้านเงินสมทบ 2.ด้านเงินสมทบ 
2.1หลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินสมทบของสหกรณ ์ 2.1 ควรก าหนดหลักเกณฑ์ของเงินสมทบให้สอดคล้อง

กับกฎหมาย และระเบียบของทางราชการ 
2.2 ไม่มีรูปแบบที่ชัดเจนในการจ่ายเงินสมทบของ
สหกรณ์ เช่น สหกรณ์บางแห่งจ่ายเงินสมทบเอง แต่
สหกรณ์บางแห่งให้สมาชิกผู้เลี้ยงโคเป็นผู้จ่ายสมทบ 
เป็นต้น 

2.2 ควรมีค าแนะน าที่ชัดเจนเกี่ยวกับเงินสมทบ 
เพ่ือให้สหกรณ์สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด
อย่างถูกต้อง 

2.3 หลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินสมทบไม่มีความแน่นอน
ขึ้นอยู่กับนโยบายรัฐบาล ท าให้สหกรณ์ไม่สามารถ
เตรียมความพร้อมส าหรับการจ่ายเงินสมทบได้ 

2.3 ควรมีการก าหนดหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับ
กฎหมาย และระเบียบของทางราชการ เพ ื่อลดความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการ 

3.ผลการด าเนินงานกิจกรรม 3.ผลการด าเนินงานกิจกรรม 
3.1ศักยภาพของสหกรณ์มีผลให้การด าเนินกิจกรรม
ประสบผลส าเร็จ 

3.1 ควรมีกรอบในการพิจารณาที่สอดคล้องกับ
กฎหมาย และระเบียบของทางราชการ 

3 . 2  ก า ร ด า เ นิ น ง า น ต า ม กิ จ ก ร ร ม ขึ้ น อ ยู่ กั บ
ความสามารถในการบริหารจัดการของสหกรณ์ เพราะ
หากสมาชิกสหกรณ์/สหกรณ์มีความพร้อมและตั้งใจ
ในการด าเนินกิจกรรม จะส่งผลให้กิจกรรมตาม
โครงการประสบความส าเร็จ 

3.2 ควรคัดเลือกสมาชิก/กลุ่มอาชีพ/สหกรณ์ที่มีความ
พร้อมในการด าเนินกิจกรรม โดยก าหนดกระบวนการ
ในการพิจารณาต้องมีเงื่อนไขที่รัดกุม และรอบคอบ
ภายใต้กฎหมายและระเบียบของทางราชการ เพ่ือให้
งบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุด 

4.อื่นๆ 4.อื่นๆ 
4.1 ด้านการผลิต เกษตรกรจะประสบปัญหาไม่มีหญ้า
ในช่วงน้ าท่วมขังประมาณ 3 -4 เดือน เนื่องจาก
ต้นหญ้ายังคงมีโคลนติดที่ใบหญ้าท าให้โคไม่ยอมกิน
หญ้า  

4.1 ควรให้การสนับสนุนเครื่องตัดหญ้า เครื่องบดสับ
แบบละเอียดอย่างดี เพ่ือช่วยให้ท าอาหารไว้ในช่วง
หน้าฝนและลดต้นทุนได้  

4.2 ขาดตลาดโคขนาดใหญ่ เนื่องจากก าลังการซื้อของ
ผู้บริโภคลดลงจากราคายางพาราตกต่ า  

4.2 ภาครัฐควรจัดหาด้านตลาดให้ชัดเจน รวมถึงราคา 
เนื่องจากราคาวัวไม่ได้ราคาตามท่ีต้องการ 

 4.3 ส าหรับกลุ่มที่ด าเนินการประสบความส าเร็จ
รัฐบาลควรมีนโยบายต่อยอดงบประมาณเพ่ือสามารถ
พัฒนากลุ่มให้มีคุณภาพต่อไป 

 



บทที่ 5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุป 

5.1.1 การด าเนินงานโครงการ  
กิจกรรมประเมินผลกิจกรรมเพ่ิมศักยภาพการผลิตการตลาดและการแปรรูปของสถาบันเกษตร 

ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ปี 2558 โดยใช้วิธีการรวบรวมข้อมูล 
การศึกษาเอกสารโครงการและรายงานการด าเนินงานโครงการ รวมทั้งสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่สหกรณ์จังหวัด และ
สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ ที่ได้รับสนับสนุนเงินอุดหนุน ซึ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน ที่จ่ายขาดเพ่ือสนับสนุน
ให้กับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  เพ่ือน าไปจัดซื้อปัจจัยการผลิต การตลาด การแปรรูป วัสดุอุปกรณ์การผลิต 
การตลาด การแปรรูป ของสหกรณ์การเกษตรที่เข้าร่วมโครงการในปี 2558 รวม 18 กลุ่มอาชีพในพ้ืนที่ 5 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรม 

5.1.2 วิธีการประเมิน  
การประเมินกิจกรรมประเมินผลกิจกรรมเพ่ิมศักยภาพการผลิตการตลาดและการแปรรูปของ

สถาบันเกษตร ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ปี 2558 มีวัตถุประสงค์
เพ่ือประเมินผลการด าเนินงานและผลลัพธ์จากกิจกรรมเพ่ิมศักยภาพการผลิตการตลาดและการแปรรูปของ
สถาบันเกษตรกรพร้อมทั้ง ให้ข้อเสนอแนะส าหรับการปรับปรุงและพัฒนาโครงการต่อไป  ในการศึกษาครั้งนี้มี
ขนาดตัวอย่างจ านวน 59 กลุ่มอาชีพ การค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างได้จ านวน 18 กลุ่มตัวอย่าง โดยการสุ่ม
ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Selection) ซึ่งจะท าการสัมภาษณ์ประธานสหกรณ์ ประธานกลุ่มอาชีพ 
คณะกรรม และเกษตรกรสมาชิกของสถาบัน/กลุ่มเกษตรกรในลักษณะการสัมภาษณ์กลุ่ม (Group interview) 
จ านวน 18 กลุ่มตัวอย่างๆ ละ 5 ตัวอย่าง รวมทั้งสิ้น 90 ตัวอย่าง วัดผลการด าเนินงาน 4 ด้านการน าความรู้ไป
ปฏิบัติ ด้านเศรษฐกิจ ด้านความพึงพอใจของกลุ่มเกษตรกรที่มีต่อโครงการ และด้านความยั่งยืนของกลุ่ม
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ  

5.1.3 ข้อมูลทั่วไปของครัวเรือนเกษตรกรผู้เข้าร่วมเกษตรกรผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
สมาชิกในครัวเรือนรวม 5 คน/ครัวเรือน คือ แรงงานที่ท างานภาคเกษตร 2 คน พ้ืนที่ถือครอง

ทางการเกษตรของครัวเรือน 27.68 ไร่/ครัวเรือน โดยส่วนใหญ่เป็นยางพารา 12.94 ไร่/คน การศึกษา 
จบประถมต้น (ป.4) ร้อยละ 25.64 รองลงมาจบประถมศึกษาตอนปลาย (ป6,7) อาชีพหลัก (อาชีพที่มี รายได้
มากที่สุด) เป็นอาชีพเกษตรกร ร้อยละ 84.62 รองลงมาอาชีพรับจ้างนอกการเกษตร ร้อ ยละ 7.69 
ประสบการณ์เลี้ยงสัตว์ก่อนการด าเนินกิจกรรมดังกล่าว มีประสบการณ์เลี้ยงสัตว์โดยเฉลี่ย 7.26 ปี ร้อยละ 79.49 
และไม่มีประสบการณ์ ร้อยละ 20.51 ซึ่งเกษตรกรโดยส่วนใหญ่ที่ผ่านมามีการเลี้ยงโค ในแต่ละครัวเรือน
ประมาณ 2-3 ตัว แต่ปัจจุบันพ้ืนที่มีขนาดเล็กลงเนื่องจากต้องจัดสรรแบ่งปันให้กับลูก ๆ การเลี้ยงสัตว์จึงมี
ข้อจ ากัดมากขึ้นมีพ้ืนที่น้อยลงต่อครัวเรือน การจัดเตรียมแปลงหญ้าส าหรับเลี้ยงสัตว์ ไม่มีแปลงหญ้าส าหรับ
เลี้ยงสัตว์ร้อยละ 51.28 ลักษณะการเลี้ยง เกษตรกรแยกเลี้ยงร้อยละ 79.49 โดยสร้างคอกของเกษตรกรเอง
อาจจะสร้างคอกหลังบ้านหรือข้างบ้าน ข้อดีการเลี้ยงลักษณะดังกล่าวจะขายมูลโคเกษตรกรจะขายได้ประมาณ 
30-50 บาทต่อกระสอบ และเกษตรกรบางรายน ามูลโคไปใส่ในสวนของตนเองซึ่งได้ลดค่าใช่จ่ายในการซื้อปุ๋ย
มาใส่ในสวนของตนเองเพ่ือลดต้นทุน และเลี้ยงในสวนตนเอง เช่น สวนผลไม้ สวนยางพารา และสวนปาล์ม
น้ ามัน และเลี้ยงเป็นกลุ่ม ร้อยละ 20.51 ซึ่งแบ่งกันเลี้ยงโดยการผลัดเวรกันดูแลพร้อมทั้งตัดหญ้า เช่นการเลี้ยง
ลักษณะดังกล่าวผู้น ากลุ่มต้องมีความเข้มแข็งต้องมีภาวะผู้น า การด าเนินกิจกรรมหลังโครงการ (ด าเนินการหลัง 
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30 กันยายน 2558 - ปัจจุบัน) ยังคงด าเนินการต่อเลี้ยงต่อ ร้อยละ 100.00 ระยะเวลาด าเนินการปี 2559-2561 
ยังคงด าเนินการต่อทั้งร้อยละ 100.00 ซึ่งโครงการดังกล่าวเกษตรกรเห็นว่าเป็นโครงการที่ก่อประโยชน์ต่อตัว
เกษตรกรเองและต่อชุมชนค่อนข้างมาก  

5.1.4 ผลการประเมิน 

1) ปัจจัยน าเข้า 
การประเมินผลปัจจัยน าเข้า พิจารณาประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับ การใช้จ่ายงบประมาณกิจกรรม

เพ่ิมศักยภาพการผลิตการตลาดและการแปรรูปของสถาบันเกษตร ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพด้าน
การเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ปี 2558 บุคลากร/หน่วยงานที่ร่วมด าเนินงาน/บูรณาการงานโครงการ 
การบริหารจัดการโครงการ และของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรในแต่ละกลุ่มอาชีพที่เข้าร่วมโครงการ 

2) งบประมาณโครงการ 
การประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ พิจารณาในเรื่องร้อยละของการใช้จ่ายเงิน

งบประมาณเทียบกับงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนที่ได้รับจากกิจกรรมเพ่ิมศักยภาพการผลิตการตลาดและ
การแปรรูปของสถาบันเกษตร ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ปี 2558 
ผลการส ารวจข้อมูลในพื้นท่ีในปี 2561 

2.1) จังหวัดปัตตานี 
สหกรณ์การเกษตรที่ท าการศึกษาจ านวน 18 กลุ่มอาชีพ งบประมาณที่ขอรับการ

สนับสนุนจ านวน 9,775,168 บาท ซึ่งงบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนได้จ่ายไปทั้งหมดแล้ว ร้อยละ 100.00  
และกิจกรรมยังคงด าเนินการ 16 กลุ่ม และกลุ่มที่ไม่ด าเนินการแล้ว 2  

2.2) จังหวัดยะลา 
สหกรณ์การเกษตรที่ท าการศึกษาจ านวน 2 กลุ่มอาชีพ งบประมาณที่ขอรับการ

สนับสนุนจ านวน 1,173,667 บาท ซึ่งงบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนได้จ่ายไปทั้งหมดแล้ว ร้อยละ 100.00 
และกิจกรรมยังคงด าเนินการ 1 กลุ่ม และกลุ่มที่ไม่ด าเนินการแล้ว 1 กลุ่ม  

2.3) จังหวัดนราธิวาส 
สหกรณ์การเกษตรที่ท าการศึกษาจ านวน 12 กลุ่มอาชีพ งบประมาณที่ขอรับการ

สนับสนุนจ านวน 4,421,700 บาท ซึ่งงบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนได้จ่ายไปทั้งหมดแล้ว ร้อยละ 100.00 
การตลาดกิจกรรมยังคงด าเนินการ 11 กลุ่ม และกลุ่มที่ไม่ด าเนินการแล้ว 1 กลุ่ม  

2.4) จังหวัดสตูล 
สหกรณ์การเกษตรที่ท าการศึกษาจ านวน 23 กลุ่มอาชีพ งบประมาณที่ขอรับการ

สนับสนุนจ านวน 13,750,000 บาท ซึ่งงบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนได้จ่ายไปทั้งหมดแล้ว ร้อยละ 100.00 
และกิจกรรมยังคงด าเนินการ 22 กลุ่ม และกลุ่มที่ไม่ด าเนินการแล้ว 1 กลุ่ม  

2.5) จังหวัดสงขลา 
สหกรณ์การเกษตรที่ท าการศึกษาจ านวน 4 กลุ่มอาชีพ งบประมาณที่ขอรับการ

สนับสนุนจ านวน 1,960,080 บาท ซึ่งงบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนได้จ่ายไปทั้งหมดแล้ว ร้อยละ 100.00 
และกิจกรรมยังคงด าเนินการ 4 กลุ่ม  

3) บุคคลกรและหน่วยงาน 
หน่วยงานที่ร่วมด าเนินงานและบูรณาการงานโครงการมีประกอบด้วย กลุ่มอาชีพ ตัวแทน

กรรมการสหกรณ์/กลุ่มเกษตร เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ และตัวแทนส่วนราชการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น  
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กรมปศุสัตว์ โดยการด าเนินงานโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม และการด าเนินการติดตาม ดูแล ให้ค าแนะน า 
ค าปรึกษาและช่วยแก้ไขปัญหาจากหน่วยงานราชการ ในระยะเวลาโครงการ (ระหว่าง 1 ต.ค. 57 – 30 ก.ย. 58) 
มีเจ้าหน้าที่มาติดตามดูแล ร้อยละ 76.92 และไม่มีเจ้าหน้า ร้อยละ 23.08  และหลังจากระยะเวลาโครงการ 
(ระหว่าง 1ต.ค. 58-ปัจจุบัน มี ร้อยละ 71.79 และไม่มี ร้อยละ 28.21 การด าเนินการติดตาม ดูแล ให้
ค าแนะน า ค าปรึกษาและช่วยแก้ไขปัญหาจากหน่วยงานราชการ อย่างเช่นกรมปศุสัตว์เป็นพ่ีเลี้ยงมาอบรม
ความรู้เรื่องการเลี้ยงและการจัดการโค การผสมเทียม  การรักษาโรค ความรู้เรื่องอาหารสัตว์ รวมทั้งให้ถังหมัก
เพ่ือท าหญ้าหมัก 

4) การบริหารจัดการโครงการ 
4.1) คณะกรรมการระดับจังหวัด มีสมาชิกประกอบด้วย สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์/กลุ่ม

เกษตรกร)/กลุ่มอาชีพการเกษตร คณะกรรมการและคณะท างานกลุ่มอาชีพ  
4.2) การประชาสัมพันธ์ 

ได้รับข่าวสารของโครงการดังกล่าว ร้อยละ 100.00 โดยส านักงานสหกรณ์จังหวัดท า
หนังสือแจ้งเวียนให้กับสถาบันเกษตร (สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร) ผู้น ากลุ่ม สมาชิกสหกรณ์น าโครงการ
ดังกล่าวไปประชาสัมพันธ์แก่สมาชิกสหกรณ์ผู้สนใจมาจัดกลุ่ม/กลุ่มผู้เลี้ยง สมาชิกสหกรณ์หรือเกษตรกร
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับการประชาสัมพันธ์โครงการจากเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ร้อยละ 50.00 ผู้น าชุมชน/ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน ร้อยละ 40.00 และเพ่ือนบ้าน/สมาชิกสหกรณ์ ร้อยละ 10.00  

5) ทรัพยากรและปัจจัยสนับสนุน 
5.1) งบประมาณ/ปัจจัยการผลิตที่ได้รับ 

งบประมาณที่เกษตรกรผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้รับเพียงพอ ร้อยละ 56.41 และไม่
เพียงพอร้อยละ 43.59 โดยเกษตรกรที่คิดว่าไม่เพียงพอจ านวนเงินที่ได้รับการสนับสนุน จึงต้องเพ่ิมเงินส่วนเกิน
เพ่ือน าไปซื้อปัจจัยตามที่ตนต้องการร้อยละ 17.95 เป็นจ านวน 3,512.82 บาท และไม่เพ่ิมเงิน ร้อยละ 25.64 
แต่ไม่เพิ่มจ านวนเงินซื้อปัจจัยตามเงินที่ได้รับการสนับสนุน  ได้รับเงินอุดหนุนทั้งหมดทุกกลุ่มอาชีพ 
ร้อยละ 100.00 รวมทั้งการจัดซื้อปัจจัยการผลิต มีการจัดซื้อโดยวิธี แยกกันซื้อ ร้อยละ 56.41 โดยส่วนใหญ่
เป็นกิจกรรมเลี้ยงโค และรวมกันซื้อ ร้อยละ 43.59 ส าหรับการใช้ประโยชน์จากปัจจัยการผลิต ร้อยละ 100.00 
เกษตรน าไปใช้ทั้งหมด  

5.2) ระดับความเหมาะสมของปัจจัยที่ได้รับการสนับสนุนปัจจัยที่ได้รับการสนับสนุน 
เช่น โค และอุปกรณ์ มีความเหมาะสมในระดับมาก และเครื่องสับหญ้า (3.33) ความเหมาะสมในระดับปาน
กลาง เนื่องจากแต่ละครัวเรือนเลี้ยงวัวประมาณ 2- 3 ตัวต่อครัวเรือน จ านวนการเลี้ยงของครัวเรือนอาจจะไม่มี
ผลกระทบต่อครัวเรือนมากนัก เนื่องเลี้ยงตามหัวคันนา และเลี้ยงตามสวนของตนเอง  

5.1.5 กระบวนการ 
1) การอบรม  

ความเหมาะสมหลักสูตรการอบรมถ่ายทอดความรู้ มีความเหมาะสมมาก 
2) การถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

2.1) จ านวนครั้งที่มีการถ่ายทอดความรู้ ให้กับ 
ผู้แทนเกษตรกรผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 3 รุ่นๆ ละ 75 ราย  

2.2) ระดับความเหมาะสมของช่วงเวลาในการจัดการถ่ายทอดความรู้ จ านวน 3 รุ่น ๆ ละ 
อย่างน้อย 80 ราย  
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3) การเพ่ิมศักยภาพการผลิต การตลาดและการแปรรูปของสถาบันเกษตร  
3.1) จ านวนครั้งที่มีการจัดเวทีสร้างเครือข่าย มีการเชื่อมโยงเครือข่าย การสร้างและพัฒนา

เครือข่ายโดยส านักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลาเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม จ านวน 2 ครั้ง ๆ ละ 60ราย  
3.2) ระดับความเหมาะสมของระยะเวลาการอบรมและศึกษาดูงาน ความเหมาะสมของ

ระยะเวลาที่ได้รับการอบรม มาก 
4) การด าเนินงานในภาพรวม  

กระบวนการที่ด าเนินงานได้ตามแผน โดยสถาบันเกษตรกร (สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร) ที่ได้รับรอง
ตามกฎหมาย และต้องสมัครใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ปี 2558 
ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ของโครงการฯดังกล่าว ทั้งนี้ การคัดเลือกกลุ่มฯที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้องเป็นกลุ่มที่มี
ศักยภาพ สมาชิกมีการประกอบอาชีพจริง จ านวนกลุ่มละอย่างน้อย 15 คน กลุ่มฯที่เข้าร่วมโครงการฯต้องมี
ความสมัครใจในการเข้าร่วมโครงการฯและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามโครงการฯ ให้กับกลุ่มส่งเสริม
สหกรณ์ท่ีดูแล ทราบ กลุ่มอาชีพได้ถือปฏิบัติและด าเนินงานตามแผน ร้อยละ 100.00 

5.1.6 ผลได้ของโครงการ 
1) การอบรมให้ความรู้ 

เกษตรกรผู้เข้าร่วมกิจกรรม  ไม่เข้าร่วมอบรม ร้อยละ 51.28 เนื่องจากในการจัดอบรมครั้งนี้
โดยใช้ผู้แทนเกษตรกรเข้าอบรมแทน มีการอบรมรวมทั้ง 5 จังหวัด และไปอบรม ร้อยละ 48.72 เนื่องจาก
ต้องการความรู้ใหม่ และเป็นตัวแทนของกลุ่มที่ไปเข้ารับการอบรมเพ่ือน ามาถ่ายทอดให้กับสมาชิกในกลุ่มต่อไป 

2) การเพ่ิมศักยภาพการเชื่อมโยงเครือข่าย 
การเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการจ าหน่ายและการแปรรูปที่เกิดขึ้น มีการจัดประชุมระหว่าง

กลุ่มต่าง ๆ ของแต่ละจังหวัดกันสม่ าเสมออย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  ในการด าเนินการในการแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้/การท าข้อตกลงร่วม  

5.1.7 ผลลัพธ์ของโครงการ 
1) การน าความรู้ไปปฏิบัติ  

เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการได้น าความรู้จากการรับฟังการถ่ายทอดของผู้แทนที่เข้ารับการ
อบรมแล้วกลับมาถ่ายทอดให้รับรู้เรื่องต่าง ๆ ร่วมทั้งเกษตรกรได้เข้าไปศึกษาจากเกษตรกรด้วยกันหรือเข้ารับ
การอบรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยน าความรู้ไปปฏิบัติถึง ร้อยละ 95.12 และไม่น าไปปฏิบัติ ร้อยละ 4.88 

2) ผลด้านเศรษฐกิจ 
2.1) กลุ่มเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรที่รายได้เพ่ิมขึ้นจากการด าเนินกิจกรรมโครงการ 

เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 84.62 โดยส่วนใหญ่เกษตรกรขายโคตัวผู้ และมูลโคกระสอบละ 30 - 50 บาท ซึ่งเป็นรายได้อีก
ทางหนึ่ง และไม่เพ่ิม ร้อยละ 15.38 เนื่องจากยังไม่ขายโค ซึ่งเป็นโคตัวเมียจะเลี้ยงเรื่อยๆ เพ่ือเพ่ิมแม่พันธุ์ 

2.2) ร้อยละของกลุ่ม/สถาบันเกษตรกรที่มีรายได้เพ่ิมขึ้น ร่วมกันจัดกิจกรรมที่ท าให้เกิด
การลดต้นทุนของกลุ่มอาชีพที่ตนเองสังกัดอยู่โดยสมาชิกแต่ละคนเข้าร่วมท าปุ๋ยหมักเพ่ือลดต้นทุนจากเดิม
เคยใช้ปุ๋ยเคมี สมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100.00  

2.3) ต้นทุนการผลิตหรือมูลค่าของปัจจัยการผลิตที่ลดลงจากการด าเนินกิจกรรมของกลุ่ม/
สถาบันลดต้นทุนการผลิต ร้อยละ 70.75 เนื่องจากเกษตรกรหันมาใช้มูลโคแทนการซื้อปุ๋ยมาใส่ในสวนของ
ตนเอง ลดจ านวนเงินซื้อปุ๋ยและลดการใช้สารเคมี และเกษตรกรคิดว่าไม่ลด ร้อยละ 29.25 เนื่องจากเกษตรกร
ต้องจ่ายเงินซื้อปุ๋ยค่อนข้างมากจ านวนมูลโคอาจจะไม่พอกับความต้องการ  
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3) ความพึงพอใจของเกษตรกรผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีระดับความพึงพอใจต่อกาสนับสนุนปัจจัยการ
ผลิต ความพึงพอใจต่อการสนับสนุนด้านองค์ความรู้ ความพึงพอใจต่อการติดตาม/ตรวจเยี่ยมของเจ้าหน้าที่ 
ความพึงพอใจต่อรายได้จากการเข้าร่วมโครงการ และความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
เท่ากันทุกความพึงพอใจ เนื่องโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่เกษตรกรมีความภาคภูมิใจที่เกษตรกรมีรายได้
เสริม มีเงินเก็บในรูปของสิ่งมีชีวิต ซึ่งต้องการใช้เงินก็ขายได้ เกษตรกรมีงานท า ลดการว่างงาน มีอาชีพเสริม
เป็นช่องทางในการสร้างรายได้ เกิดความสามัคคีในชุมชน  

4) ความยั่งยืนของกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรม  
4.1) เกษตรกรผู้เข้าร่วมกิจกรรม ที่ยังคงด าเนินกิจกรรมต่อเนื่อง มีรายได้จากกิจกรรมในปีที่ 1 

โดยเฉลี่ย 24,710.26 บาท/ราย ปีที่ 2 โดยเฉลี่ย 30,502.56 บาท/ราย และปีที่ 3 โดยเฉลี่ย 2,282.05 บาท/ราย  
4.2) ปริมาณรายได้จากการด าเนินกิจกรรมของเกษตรกรผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีสินทรัพย์ที่เกิด

จากการด าเนินกิจกรรม ณ ปัจจุบัน เฉลี่ย คงเหลือ ลูก 1 ตัว และแม่ 1 ตัว /ราย มีรายได้โดยเฉลี่ย 30,487.18 บาท/
ครัวเรือน ซึ่งเกษตรถือว่าเป็นเงินเก็บของครอบครัว เมื่อมีความต้องการหรือจ าเป็นต้องใช้เงินก็น าโคไปขาย 

5.2 ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

5.2.1 ด้านเงินอุดหนุน หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่สถาบันเกษตรกร  ควรมีเงื่อนไข 
และหลักเกณฑ์ของโครงการที่ชัดเจนสอดคล้องกับกฎหมาย และระเบียบของทางราชการ 

5.2.2 การปรับเปลี่ยนเงื่อนไข หลักเกณฑ์ในแต่ละปี ท าให้เกิดความสับสนในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ และสหกรณ์ที่ได้รับเงินอุดหนุน ควรมีการก าหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน เพ่ือให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

5.2.3 ด้านเงินสมทบ หลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินสมทบของสหกรณ์ไม่มีรูปแบบที่ชัดเจนในการจ่ายเงิน
สมทบของสหกรณ์ ควรก าหนดหลักเกณฑ์ของเงินสมทบให้สอดคล้องกับกฎหมาย และระเบียบของทาง
ราชการ 

5.2.4 ด้านการผลิต เกษตรกรจะประสบปัญหาไม่มีหญ้าในช่วงน้ าท่วมขังประมาณ 3  - 4 เดือน 
ควรจัดหาเครื่องตัดหญ้าและเครื่องบดสับหญ้า ควรให้การสนับสนุนเครื่องตัดหญ้าและเครื่องบดสับ เพ่ือช่วยให้
ท าอาหารไว้ในช่วงหน้าฝนและลดต้นทุนได้ 

5.2.5 ขาดตลาดโคขนาดใหญ่ เนื่องจากก าลังการซื้อของชาวบ้านลดลงจากเหตุการณ์ยางพาราตกต่ า 
ภาครัฐควรจัดหาด้านตลาดให้ชัดเจน รวมถึงราคา  

5.2.6 ส าหรับกลุ่มที่ด าเนินการประสบความส าเร็จรัฐบาลควรมีนโยบายต่อยอดงบประมาณเพ่ือ
สามารถพัฒนากลุ่มให้มีคุณภาพต่อไป 
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งบประมาณโครงการ 

การประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ พิจารณาในเรื่องร้อยละของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
เทียบกับงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนที่ได้รับจากโครงการ  

1. จังหวัดปัตตานี 

ผลการส ารวจข้อมูลในพ้ืนที่ในปี 2560 ซึ่งประเมินผลกิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตการตลาดและ
การแปรรูปของสถาบันเกษตร ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ปี 
2558 สหกรณ์การเกษตรที่ท าการศึกษาจ านวน 18 กลุ่มอาชีพ ได้รับที่ได้รับสนับสนุนเงินอุดหนุน ซึ่งเป็น
งบประมาณแผ่นดิน ที่จ่ายขาดเพื่อสนับสนุนให้กับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร โดยมีรายละเอียดการรวบรวมข้อมูล 
ดังนี้  จังหวัดปัตตานีมีกลุ่มเกษตรกร 13  สหกรณ์/ 1 กลุ่มเกษตรกร มีกลุ่มอาชีพจ านวน 18 กลุ่มอาชีพ 
งบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนจ านวน 9,775,168 บาท โดยได้รับเงินสนับสนุนจ านวน 60 เปอร์เซ็นต์ ซึ่ง
เป็นงบที่ขอรับการสนับสนุน 5,765,100 บาทและเป็นเงินสมทบจ านวน 40 เปอร์เซ็นต์ เป็นเงิน 4,010,068
บาท และในแต่ละกลุ่มอาชีพที่ได้รับเงินดังกล่าว น าไปใช้จ่ายตามเงื่อนไขเพ่ือสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของ
กลุ่ม โดยให้จัดซื้อปัจจัยการผลิต ซึ่งงบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนได้จ่ายไปทั้งหมดแล้ว ร้อยละ 100.00  
และกิจกรรมยังคงด าเนินการ 16 กลุ่ม และกลุ่มที่ไม่ด าเนินการแล้ว 2 กลุ่ม  
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งบประมาณและการคงอยู่ของกลุ่มอาชีพทั้งหมด โดยแยกเป็น 

สังกัด ชื่อกลุ่ม งบประมาณ 
ที่ขอรับการ
สนับสนุน 
(บาท) 

งบประมาณ 
ที่ได้รับเงิน 
อุดหนุน 
(บาท) 

เงินสมทบ 
(บาท) 

รวม 
(บาท) 

ผลการเบิก
จ่ายเงิน 
(ร้อยละ) 

กิจกรรมยังคง
ด าเนินการ/

ไม่ได้
ด าเนินการแล้ว 

หมายเหตุ 

1.สหกรณ์ประมงปัตตานี 
จ ากัด 

1.สหกรณ์ประมงปัตตานี 
จ ากัด 

1,680,000 1,008,000 672,000 1,680,000 100.00 กิจกรรมยังคง
ด าเนินการ 

 

2. .สกก.ทุ่งลิปะสะโงจ ากัด 1.กลุ่มเลี้ยงโคบ้านทุ่งโพธิ์ 630,000 378,000 252,000 630,000 100.00 กิจกรรมยังคง
ด าเนินการ 

 

3 . ส ห ก ร ณ์ ผ ล เ ก ษ ต ร
ปัตตานี จ ากัด 

1.กลุ่มกองพัน อรบ.ยะหริ่ง 583,083 349850 233,234 583,083 100.00 กิจกรรมยังคง
ด าเนินการ 

 

 2.กลุ่มฟาร์มตัวอย่างบ้าน
โคกกอ 

583,084 349,850 233,234 583,084 100.00 กิจกรรมยังคง
ด าเนินการ 

 

4 . สหกรณ์ป าล์ มน้ า มั น
ปัตตานี จ ากัด 

1.กลุ่มเลี้ยงโคโคบ้านปะ
กาลียะ 

235,000 141,000 94,000 235,000 100.00 กิจกรรมยังคง
ด าเนินการ 

 
 

5.สกก.ปิยาราตา -นทพ 
จ ากัด 

1กลุ่มผู้เลี้ยงโคปิยาราตา 
 

230,000 138,000 
 

92,000 230,000 100.00 กิจกรรมยังคง
ด าเนินการ 

 

6.สกก.ยะหริ่ง จ ากัด 1 . กลุ่ ม สม าชิ ก เ ลี้ ย ง โ ค
บ้านตือระ 

600,000 360,000 
 

240,000 600,000 100.00 กิจกรรมยังคง
ด าเนินการ 

 

7.สกย.โคกพันตัน จ ากัด 1.กลุ่มสหกรณ์เลี้ยงโค โคก
พันตัน จ ากัด 

180,000 108,000 72,000 180,000 100.00 กิจกรรมยังคง
ด าเนินการ 

 

8.สหกรณ์อิสลามฟาฏอนี
ดารุสสลาม จ ากัด 
 

1.กลุ่มเราะห์มัด 500,000 300,000 200,000 500,000 100.00 กิจกรรมยังคง
ด าเนินการ 
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สังกัด ชื่อกลุ่ม งบประมาณ 
ที่ขอรับการ
สนับสนุน 
(บาท) 

งบประมาณ 
ที่ได้รับเงิน 
อุดหนุน 
(บาท) 

เงินสมทบ 
(บาท) 

รวม 
(บาท) 

ผลการเบิก
จ่ายเงิน 
(ร้อยละ) 

กิจกรรมยังคง
ด าเนินการ/

ไม่ได้
ด าเนินการแล้ว 

หมายเหตุ 

9.สกก.มายอ จ ากัด 1.กลุ่ ม เลี้ ยงโคบ้านกระ
เสาะ 

500,000 300,000 200,000 500,000 100.00 กิจกรรมยังคง
ด าเนินการ 

 

10.สกก.สายบุรี จ ากัด 1.กลุ่มเลี้ยงโคสหกรณ์สาย
บุรี 

350,000 210,000 140,000 350,000 100.00 กิจกรรมยังคง
ด าเนินการ 

 
 

 2.กลุ่มสมาชิกเลี้ยงโคขุน
บ้านบูเก๊ะ 

400,000 240,000 160,000 400,000 100.00 กิจกรรมยังคง
ด าเนินการ 

 

 3.กลุ่มสมาชิกเลี้ยงโคขุน
บ้านกูวิง 

920,000 552,000 368,000 920,000 100.00 กิจกรรมยังคง
ด าเนินการ 

 

1 1 . ส ห ก ร ณ์ ผู้ เ ลี้ ย ง โ ค
ปัตตานี จ ากัด 

1.กลุ่มเลี้ยงโคเครือ  
อ.สายบุรี 

700,000 
 

420,000 280,000 700,000 100.00 ไม่ได้ 
ด าเนินการแล้ว 

 

12.สหกรณ์กองทุนสวน
ยางลาคอ จ ากัด 

1.กลุ่มเลี้ยงปลาผสมผสาน
ในกระชัง 

270,000 162,000 108,000 270,000 100.00 กิจกรรมยังคง
ด าเนินการ 

 
 
 
 

1 3 . ส ห ก ร ณ์ ป ะ น า เ ร ะ 
จ ากัด 

1.กลุ่มเลี้ยงโคขุนบ้านดอน  1,000,000 
 
(2กลุ่ม) 

500,000 500,000 1,000,000 100.00 กิจกรรมยังคง
ด าเนินการ 

 

 2.กลุ่มเลี้ยงโคขุนบ้านเคียน     100.00 
 
 

กิจกรรมยังคง
ด าเนินการ 
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สังกัด ชื่อกลุ่ม งบประมาณ 
ที่ขอรับการ
สนับสนุน 
(บาท) 

งบประมาณ 
ที่ได้รับเงิน 
อุดหนุน 
(บาท) 

เงินสมทบ 
(บาท) 

รวม 
(บาท) 

ผลการเบิก
จ่ายเงิน 
(ร้อยละ) 

กิจกรรมยังคง
ด าเนินการ/

ไม่ได้
ด าเนินการแล้ว 

หมายเหตุ 

14.กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์
กะตุนง 

1.กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์
กะตุนง 

414,000 248,400 165,600 414,000 100.00 ไม่ได้ 
ด าเนินการแล้ว 

 

รวม 13สหกรณ์/1กลุ่ ม
เกษตรกร 

รวม 18 กลุ่ม 9,775,168 5,765,100 4,010,068 9,775,168  
100.00 
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2. จังหวัดยะลา 

ผลการส ารวจข้อมูลในพ้ืนที่ในปี 2560 ซึ่งประเมินผลกิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตการตลาดและ
การแปรรูปของสถาบันเกษตร ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ปี 2558 สหกรณ์การเกษตรที่ท าการศึกษาจ านวน 2  กลุ่มอาชีพ ได้รับที่ได้รับสนับสนุนเงินอุดหนุน ซึ่งเป็น
งบประมาณแผ่นดิน ที่จ่ายขาดเพื่อสนับสนุนให้กับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร โดยมีรายละเอียดการรวบรวมข้อมูล 
ดังนี้ จังหวัดยะลามีกลุ่มเกษตรกร 2 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีกลุ่มอาชีพจ านวน 2 กลุ่มอาชีพ งบประมาณที่
ขอรับการสนับสนุนจ านวน 1,173,667 บาท โดยได้รับเงินสนับสนุนจ านวน 60 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นงบที่ขอรับ
การสนับสนุน 704,200 บาทและเป็นเงินสมทบจ านวน 40 เปอร์เซ็นต์ เป็นเงิน 469,467 บาท และในแต่ละ
กลุ่มอาชีพที่ได้รับเงินดังกล่าว น าไปใช้จ่ายตามเงื่อนไขเพ่ือสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของกลุ่ม โดยให้จัดซื้อ
ปัจจัยการผลิต ซึ่งงบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนได้จ่ายไปทั้งหมดแล้ว ร้อยละ 100.00 และกิจกรรมยังคง
ด าเนินการ 1 กลุ่ม และกลุ่มที่ไม่ด าเนินการแล้ว 1 กลุ่ม  
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งบประมาณและการคงอยู่ของกลุ่มอาชีพทั้งหมด โดยแยกเป็น 

สังกัด ชื่อกลุ่ม งบประมาณ
ที่ขอรับการ
สนับสนุน
(บาท) 

งบประมาณ
ที่ได้รับเงิน
อุดหนุน
(บาท) 

เงินสมทบ 
(บาท) 

รวม 
(บาท) 

ผลการ
จ่ายเงิน 
(ร้อยละ) 

กิจกรรมยังคง
ด าเนินการ/

ไม่ได้
ด าเนินการแล้ว 

หมายเหตุ 

1.สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์ยะลา 
จ ากัด 

1.สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์ยะลา 
จ ากัด อ าเภอบันนังสตา
จังหวัดยะลา 

500,000 300,000 200,000 500,000 100.00 ไม่ได้ 
ด าเนินการแล้ว 

 

2.สหกรณ์การเกษตรเพ่ือ
กา รตล าดลู ก ค้ า  ธ กส . 
จ ากัด 

1.กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อบ้านป่า
หวัง 

673,667 404,200 269,467 673,667 100.00 กิจกรรมยังคง
ด าเนินการ 

 

ร ว ม  2  ส ห ก ร ณ์ / ก ลุ่ ม
เกษตรกร 

2 กลุ่ม 1,173,667 704,200 469,467 1,173,667 100.00   
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3. จังหวัดนราธิวาส 
ผลการส ารวจข้อมูลในพ้ืนที่ในปี 2560 ซึ่งประเมินผลกิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตการตลาดและ

การแปรรูปของสถาบันเกษตร ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ปี 
2558 สหกรณ์การเกษตรที่ท าการศึกษาจ านวน 12 กลุ่มอาชีพ ได้รับที่ได้รับสนับสนุนเงินอุดหนุน ซึ่งเป็น
งบประมาณแผ่นดิน ที่จ่ายขาดเพื่อสนับสนุนให้กับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร โดยมีรายละเอียดการรวบรวมข้อมูล 
ดังนี้ จังหวัดนราธิวาสมีกลุ่มเกษตรกร 11 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีกลุ่มอาชีพจ านวน 12 กลุ่มอาชีพ 
งบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนจ านวน 4,421,700 บาท โดยได้รับเงินสนับสนุนจ านวน 60 เปอร์เซ็นต์ ซึ่ง
เป็นงบที่ขอรับการสนับสนุน 2,653,000 บาทและเป็นเงินสมทบจ านวน 40 เปอร์เซ็นต์ เป็นเงิน 1,768,700 
บาท และในแต่ละกลุ่มอาชีพที่ได้รับเงินดังกล่าว น าไปใช้จ่ายตามเงื่อนไขเพ่ือสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของ
กลุ่ม โดยให้จัดซื้อปัจจัยการผลิต ซึ่งงบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนได้จ่ายไปทั้งหมดแล้ว ร้อยละ 100.00 
การตลาดกิจกรรมยังคงด าเนินการ 11 กลุ่ม และกลุ่มที่ไม่ด าเนินการแล้ว 1 กลุ่ม (หยุดชั่วคราว) 
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งบประมาณและการคงอยู่ของกลุ่มอาชีพทั้งหมด โดยแยกเป็น 

สังกัด ชื่อกลุ่ม งบประมาณที่
ขอรับการ
สนับสนุน
(บาท) 

งบประมาณที่
ได้รับเงิน
อุดหนุน 
(บาท) 

เงินสมทบ 
(บาท) 

รวม 
(บาท) 

ผลการ
จ่ายเงิน 
(ร้อยละ) 

กิจกรรมยังคง
ด าเนินการ/

ไม่ได้
ด าเนนิการแล้ว 

หมายเหตุ 

1 .สหกรณ์การ เกษตร
เมืองนราธิวาส จ ากัด 

1.กลุ่มเลี้ยงปลาปูลาวาจิ 35,000 21,000 14,000 35,000  ไม่ได้ 
ด า เ นิ น ก า ร
แล้ว 

 

 2.กลุ่มเลี้ยงโคบ้านคลอง
ไทร 

 
300,000 

 
180,000 

120,000  
300,000 

1 กิจกรรมยังคง
ด าเนินการ 

 

2.สหกรณ์นิคมบาเจาะ 
จ ากัด 

1.กลุ่ม เลี้ ยงโคนิคมบา
เจาะ 

600,000 360,000 240,000 600,000 1 กิจกรรมยังคง
ด าเนินการ 

 

3 .สหกรณ์การ เกษตร
ตันหยงมัส จ ากัด 

1.กลุ่มเลี้ยงโคบ้านตาโบ
รัน 

300,000 180,000 120,000 300,000 100.00 กิจกรรมยังคง
ด าเนินการ 

 

4.สหกรณ์นิคมปิเหล็ง 1.กลุ่มเลี้ยงโคนิคมปิเหล็ง 550,000 330,000 220,000 550,000 100.00 
 

กิจกรรมยังคง
ด าเนินการ 
 

 

5.สหกรณ์การเกษตรบา
เจาะ จ ากัด 

1.กลุ่มเลี้ยงโคบ้านเฉลิม 550,000 330,000 220,000 550,000 100.00 กิจกรรมยังคง
ด าเนินการ 

 

6.สหกรณ์การเกษตรเชิง
เขา 

1.กลุ่มเลี้ยงโคบ้านเชิงเขา 300,000 180,000 
 

120,000 300,000 100.00 กิจกรรมยังคง
ด าเนินการ 

 

7.สหกรณ์การเกษตรศรี
สาคร จ ากัด 

1.กลุ่มเลี้ยงโคดุซงมาแจ  
550,000 

330,000 220,000 550,000 100.00 กิจกรรมยังคง
ด าเนินการ 
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สังกัด ชื่อกลุ่ม งบประมาณที่
ขอรับการ
สนับสนุน
(บาท) 

งบประมาณที่
ได้รับเงิน
อุดหนุน 
(บาท) 

เงินสมทบ 
(บาท) 

รวม 
(บาท) 

ผลการ
จ่ายเงิน 
(ร้อยละ) 

กิจกรรมยังคง
ด าเนินการ/

ไม่ได้
ด าเนนิการแล้ว 

หมายเหตุ 

8.สหกรณ์การเกษตรรือ
เสาะ จ ากัด 

1.กลุ่มเลี้ยงโคยือลาแป 486,700 292,000 194,700 486,700 100.00 กิจกรรมยังคง
ด าเนินการ 

 

9 .สหกรณ์การ เกษตร
สะพานเหล็ก จ ากัด 

1. .กลุ่มคนรักบ้านเกิด
ชุ ม ช น เ ข้ ม แ ข็ ง ชี วิ ต
พอเพียง 

300,000 180,000 120,000 300,000 100.00 กิจกรรมยังคง
ด าเนินการ 

 

10.สหกรณ์ผู้ปลูกปาล์ม
น้ ามันนราธิวาส จ ากัด 

1.กลุ่มเลี้ยงโคบ้านเกาะ
สวาท 

150,000 90,000 60,000 150,000 100.00 กิจกรรมยังคง
ด าเนินการ 

 

11.สหกรณ์การเกษตรสุ
ไหงโก-ลก จ ากัด 

1.กลุ่มเลี้ยงโคลูโบ๊ะกายง 300,000 180,000 120,000 300,000 100.00 กิจกรรมยังคง
ด าเนินการ 

 

รวม 11สหกรณ์/กลุ่ ม
เกษตรกร 

รวม 12 กลุ่ม 4,421,700 2,653,000 1,768,700 4,421,700 100.00   
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4. จังหวัดสตูล 

ผลการส ารวจข้อมูลในพ้ืนที่ในปี 2560 ซึ่งประเมินผลกิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตการตลาดและ
การแปรรูปของสถาบันเกษตร ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ปี 
2558 สหกรณ์การเกษตรที่ท าการศึกษาจ านวน 23 กลุ่มอาชีพ ได้รับที่ได้รับสนับสนุนเงินอุดหนุน ซึ่งเป็น
งบประมาณแผ่นดิน ที่จ่ายขาดเพื่อสนับสนุนให้กับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร โดยมีรายละเอียดการรวบรวมข้อมูล 
ดังนี้ จังหวัดสตูลมีกลุ่มเกษตรกร 8  สหกรณ์/ 3 กลุ่มอาชีพ มีกลุ่มอาชีพจ านวน 23 กลุ่มอาชีพ งบประมาณที่
ขอรับการสนับสนุนจ านวน 13,750,000 บาท โดยได้รับเงินสนับสนุนจ านวน 60 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นงบที่ขอรับ
การสนับสนุน 8,250,000 บาทและเป็นเงินสมทบจ านวน 40 เปอร์เซ็นต์ เป็นเงิน 5,500,000 บาท และในแต่
ละกลุ่มอาชีพที่ได้รับเงินดังกล่าว น าไปใช้จ่ายตามเงื่อนไขเพ่ือสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของกลุ่ม โดยให้
จัดซื้อปัจจัยการผลิต ซึ่งงบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนได้จ่ายไปทั้งหมดแล้ว ร้อยละ 100.00 และกิจกรรม
ยังคงด าเนินการ 22 กลุ่ม และกลุ่มที่ไม่ด าเนินการแล้ว 1 กลุ่ม  
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งบประมาณและการคงอยู่ของกลุ่มอาชีพทั้งหมด โดยแยกเป็น 

สังกัด ชื่อกลุ่ม งบประมาณ
ที่ขอรับการ
สนับสนุน
(บาท) 

งบประมาณ
ที่ได้รับเงิน
อุดหนุน
(บาท) 

เงินสมทบ 
(บาท) 

รวม 
(บาท) 

ผลการ
จ่ายเงิน
(ร้อยละ) 

กิจกรรมยังคง
ด าเนินการ/ไม่ได้
ด าเนินการแล้ว 

หมายเหตุ 

1.สหกรณ์กองทุนสวนยาง
น้ าผุดพัฒนา จ า กัด 

1.กลุ่มเลี้ยงโคขุน สกย.น้ า
ผุดพัฒนา 

750,000  450,000 300,000 750,000 100.00 กิ จ ก ร ร ม ยั ง ค ง
ด าเนินการ 

 

2..สหกรณ์กองทุนสวนยาง
อุไดเจริญ1 จ ากัด 

3.กลุ่มเลี้ยงไก่อุไดเจริญ 750,000  450,000 300,000 750,000 100.00 กิ จ ก ร ร ม ยั ง ค ง
ด าเนินการ 

 

3.สหกรณ์การเกษตรท่า
แพ จ ากัด 

1.กลุ่มเลี้ยงโคดอนสัก 
 

750,000  450,000 300,000 750,000 100.00 กิ จ ก ร ร ม ยั ง ค ง
ด าเนินการ 

 

 2 . กลุ่ ม เ ลี้ ย ง โ ค แป -ร ะ
สามัคคี 

750,000  450,000 300,000 750,000 100.00 กิ จ ก ร ร ม ยั ง ค ง
ด าเนินการ 

 

 3.กลุ่มเลี้ ยงโคเนื้อบ้าน
สาครใต้ 

750,000  450,000 300,000 750,000 100.00 กิ จ ก ร ร ม ยั ง ค ง
ด าเนินการ 

 
 

 4.กลุ่มเลี้ยงโคบ้านไร่ 750,000  450,000 300,000 750,000 100.00 กิ จ ก ร ร ม ยั ง ค ง
ด าเนินการ 

 

 5 . ก ลุ่ ม เ ลี้ ย ง โ ค ท่ า แ พ
พัฒนา 

750,000  450,000 300,000 750,000 100.00 กิ จ ก ร ร ม ยั ง ค ง
ด าเนินการ 

 

 6 . ก ลุ่ ม เ ลี้ ย ง โ ค ท่ า แ พ
พัฒนา(เครื่องบด) 

50,000  30,000 20,000 50,000 100.00 กิ จ ก ร ร ม ยั ง ค ง
ด าเนินการ 

 
 

4.สหกรณ์การเกษตรทุ่ง
หว้า จ ากัด 

1. กลุ่มเลี้ ยงโคบ้านนา
ทอน 

750,000  450,000 300,000 750,000 100.00 กิ จ ก ร ร ม ยั ง ค ง
ด าเนินการ 
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สังกัด ชื่อกลุ่ม งบประมาณ
ที่ขอรับการ
สนับสนุน
(บาท) 

งบประมาณ
ที่ได้รับเงิน
อุดหนุน
(บาท) 

เงินสมทบ 
(บาท) 

รวม 
(บาท) 

ผลการ
จ่ายเงิน
(ร้อยละ) 

กิจกรรมยังคง
ด าเนินการ/ไม่ได้
ด าเนินการแล้ว 

หมายเหตุ 

 2. กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อบ้าน
ขอนคลาน 

750,000  450,000 300,000 750,000 100.00 กิ จ ก ร ร ม ยั ง ค ง
ด าเนินการ 

 

 3.  กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อบ้าน
ควนต าเสา 

750,000  450,000 300,000 750,000 100.00 กิ จ ก ร ร ม ยั ง ค ง
ด าเนินการ 

 

5.สหกรณ์กองทุนสวนยาง
บ้านนาทอน จ ากัด 

1.กลุ่มเลี้ยงโค สกย.บ้าน
นาทอน 

750,000  450,000 300,000 750,000 100.00 กิ จ ก ร ร ม ยั ง ค ง
ด าเนินการ 

 

6.สหกรณ์กองทุนสวนยาง
นิคมพัฒนา1 จ ากัด 

1.กลุ่มเลี้ยงโค สกย.นิคม
พัฒนา 

750,000  450,000 300,000 750,000 100.00 กิ จ ก ร ร ม ยั ง ค ง
ด าเนินการ 

 

7.สหกรณ์การเกษตรเมือง
สตูล จ ากัด 

1 . กลุ่ ม เ ลี้ ย ง โ คขุ น เ พ่ื อ
ขยายพันธุ์1 

750,000  450,000 300,000 750,000 100.00 กิ จ ก ร ร ม ยั ง ค ง
ด าเนินการ 

 

 2 . กลุ่ ม เ ลี้ ย ง โ คขุ น เ พ่ื อ
ขยายพันธุ์2 

750,000  450,000 300,000 750,000 100.00 กิ จ ก ร ร ม ยั ง ค ง
ด าเนินการ 

 
 

 3 . กลุ่ ม เ ลี้ ย ง โ คขุ น เ พ่ื อ
ขยายพันธุ์3 

750,000  450,000 300,000 750,000 100.00 กิ จ ก ร ร ม ยั ง ค ง
ด าเนินการ 

 

 4 . กลุ่ ม เ ลี้ ย ง โ คขุ น เ พ่ื อ
ขยายพันธุ์4 

750,000  450,000 300,000 750,000 100.00 กิ จ ก ร ร ม ยั ง ค ง
ด าเนินการ 

 

 5. เครื่ องบดสับวัตถุดิบ
อาหารสัตว์ 

50,000 30,000 20,000 50,000 100.00 กิ จ ก ร ร ม ยั ง ค ง
ด าเนินการ 

 

8.สหกรณ์กองทุนสวนยาง
บ้านควนพัฒนา จ ากัด 

1.กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อ สกย.
บ้านควนพัฒนา 

750,000 450,000 300,000 750,000 100.00 
 

กิ จ ก ร ร ม ยั ง ค ง
ด าเนินการ 
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สังกัด ชื่อกลุ่ม งบประมาณ
ที่ขอรับการ
สนับสนุน
(บาท) 

งบประมาณ
ที่ได้รับเงิน
อุดหนุน
(บาท) 

เงินสมทบ 
(บาท) 

รวม 
(บาท) 

ผลการ
จ่ายเงิน
(ร้อยละ) 

กิจกรรมยังคง
ด าเนินการ/ไม่ได้
ด าเนินการแล้ว 

หมายเหตุ 

9.กลุ่มเกษตรกรท าสวน
บ้านสะพานโยง 

1.กลุ่มเกษตรกรท าสวน
บ้านสะพานโยง 

50,000 30,000 20,000 50,000 100.00 ไ ม่ ได้ด า เนินการ
แล้ว 

 

10.กลุ่มเกษตรกรท าสวน
ก าแพง 

1.กลุ่มเกษตรกรท าสวน
ก าแพง 

50,000 30,000 20,000 50,000 100.00 กิ จ ก ร ร ม ยั ง ค ง
ด าเนินการ 

 

11.กลุ่มเกษตรกรเลี้ ยง
แพะแป-ระ 

1.กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงแพะ
แป-ระ1 

750,000  450,000 300,000 750,000 100.00 
 

กิ จ ก ร ร ม ยั ง ค ง
ด าเนินการ 

 

 2.กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงแพะ
แป-ระ1(เครื่องบด) 

50,000 30,000 20,000 50,000 100.00 กิ จ ก ร ร ม ยั ง ค ง
ด าเนินการ 

 

8  ส ห ก ร ณ์ / 3  ก ลุ่ ม
เกษตรกร 

23 กลุ่ม 13,750,000 8,250,000 5,500,000 13,750,000 100.00 
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5. จังหวัดสงขลา 
ผลการส ารวจข้อมูลในพ้ืนที่ในปี 2560 ซึ่งประเมินผลกิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตการตลาดและ

การแปรรูปของสถาบันเกษตร ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ปี 
2558 สหกรณ์การเกษตรที่ท าการศึกษาจ านวน 4 กลุ่มอาชีพ ได้รับที่ได้รับสนับสนุนเงินอุดหนุน ซึ่งเป็น
งบประมาณแผ่นดิน ที่จ่ายขาดเพื่อสนับสนุนให้กับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร โดยมีรายละเอียดการรวบรวมข้อมูล 
ดังนี้ จังหวัดสงขลามีกลุ่มเกษตรกร 2 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีกลุ่มอาชีพจ านวน 4 กลุ่มอาชีพ งบประมาณที่
ขอรับการสนับสนุนจ านวน 1,960,980 บาท โดยได้รับเงินสนับสนุนจ านวน 71.43 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นงบที่
ขอรับการสนับสนุน 1,400,700 บาทและเป็นเงินสมทบจ านวน 28.57 เปอร์เซ็นต์ เป็นเงิน 560,280 บาท และ
ในแต่ละกลุ่มอาชีพที่ได้รับเงินดังกล่าว น าไปใช้จ่ายตามเงื่อนไขเพ่ือสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของกลุ่ม โดย
ให้จัดซื้อปัจจัยการผลิต ซึ่งงบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนได้จ่ายไปทั้งหมดแล้ว ร้อยละ 100.00 และ
กิจกรรมยังคงด าเนินการ 4 กลุ่ม  
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งบประมาณและการคงอยู่ของกลุ่มอาชีพทั้งหมด โดยแยกเป็น  

สังกัด ชื่อกลุ่ม งบประมาณ
ที่ขอรับการ
สนับสนุน
(บาท) 

งบประมาณ
ที่ได้รับเงิน
อุดหนุน
(บาท) 

เงินสมทบ 
(บาท) 

รวม 
(บาท) 

ผลการ
จ่ายเงิน
(ร้อยละ) 

กิจกรรมยังคง
ด าเนินการ/

ไม่ได้
ด าเนินการ 

แล้ว 

หมายเหตุ 

1.สหกรณ์การเกษตรสะบ้า
ย้อยโคเนื้อ จ ากัด 

1.กลุ่มเลี้ยงโคบ้านไร่ 151,200 108,000 43,200 151,200 100.00 กิจกรรมยังคง
ด าเนินการ 

 

 2.กลุ่มเลี้ยงโคบ้านทุ่งพอ 462,000 330,000 132,000 462,000 100.00 กิจกรรมยังคง
ด าเนินการ 

 

 3.กลุ่มเลี้ยงโคบ้านเกาะยาง
น้ าเชี่ยว 

520,800 
 

372,000 148,800 520,800 100.00 กิจกรรมยังคง
ด าเนินการ 

 

2.สหกรณ์การเกษตรนาทวี 
จ ากัด 

1.กลุ่มเลี้ยงโคขุนป่าพร้าว
บ้านโคกแค 

826,980 590,700 236,280 826,980 100.00 กิจกรรมยังคง
ด าเนินการ 

 

ร ว ม  2  ส ห ก ร ณ์ / ก ลุ่ ม
เกษตรกร 

4 กลุ่ม 1,960,980 1,400,700 560,280 1,960,980 100.00   

 


