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 สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จ ากัด จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามโครงการเพิ่มศักยภาพสหกรณ์ ด้านการผลิต การรวบรวม การแปรรูปการตลาด 
และกระจายสินค้า จ านวน 5,000,000 บาท สหกรณ์สมทบ 5,000,000 บาท รวมเป็นเงิน 10,000,000 บาท เพื่อ
ด าเนินการจัดหาอุปกรณ์การตลาด ประกอบด้วย (1) โกดังเก็บข้าวเปลือก ขนาด 24 เมตร x 45 เมตร x 10.1 เมตร 
(ความจุ 2,000 ตัน) 1 แห่ง และ (2) ค่าซ่อมแซมลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นท่ี 3,600 ตารางเมตร หนา 0.5 เมตร 
1 แห่ง 

ผลการด าเนินงาน สหกรณก์ารเกษตรสุวรรณภูม ิจ ากัด ได้ด าเนินการโดยใช้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมโดยมีเจ้าหน้าท่ีของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นท่ีปรึกษา จึงท าให้การจัดซื้อ
จัดจ้าง ถูกต้องตามระเบียบและเป็นไปตามแผนท่ีก าหนดซึ่งการด าเนินงานก่อสร้างโกดังเก็บข้าวเปลือก ขนาด 24 เมตร         
x 45 เมตร x 10.1 เมตร ความจุ 2,000 ตัน จ านวน 1 แห่ง อยู่ระหว่างกระบวนการก่อสร้าง ผลส าเร็จของโครงการ
ประมาณ 60 %และในส่วนของการซ่อมแซมลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นท่ี 3,600 ตารางเมตร หนา 0.5 เมตร 
จ านวน 1 แห่ง ได้ด าเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

ด้านประสิทธิผล โครงการนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการก่อสร้างเป็นไปตามแผนงาน ซึ่งจากการสัมภาษณ์               
ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า เมื่อสหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จ ากัด มีอุปกรณ์เครื่องมือท่ีพร้อมส าหรับการด าเนินงาน
ต่าง ๆ จะท าให้สหกรณ์มีศักยภาพด้านการตลาดข้าวหอมมะลิ ในการด าเนินธุรกิจการรวบรวม และการแปรรูป
ข้าวเปลือกหอมมะลิ สามารถขยายธุรกิจรวบรวมข้าวเปลือกได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปีก่อน
ตามวัตถุประสงค์ /เป้าหมายของโครงการท่ีวางไว้ 

ด้านประสิทธิภาพ ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากโครงการมีความคุ้มค่า คือ เมื่อสหกรณ์มีการซ่อมแซม
ลานตากท่ีช ารุดและขยายพื้นท่ีลานตากเพิ่มขึ้น สหกรณ์สามารถขยายการรวบรวมข้าวเปลือกหอมมะลิได้มากขึ้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถรองรับการตากข้าว เพื่อลดความช้ืน ลดการสูญเสียก่อนเก็บเข้าโกดังเก็บข้าวเปลือก 
(ฉาง) เพื่อทยอยแปรรูป และการก่อสร้างโกดังเก็บข้าวเปลือก (ฉาง) ในครั้งนี้ สามารถแก้ปัญหาด้านสถานท่ีเก็บ
ข้าวเปลือกได้ เนื่องจากโกดัง (ฉาง) เดิมของสหกรณ์ท่ีมี 2 ฉางนั้น สามารถรองรับการผลิตได้เพียง 1,000 ตัน 
เท่านั้น ซึ่งเก็บข้าวเปลือกได้ไม่เพียงพอ ไม่สามารถรับซื้อเพื่อเก็บไว้แปรรูปได้ท้ังหมดต้องจ าหน่ายข้าวเปลือกสด
ให้กับพ่อค้าเอกชนเพื่อระบายข้าวเปลือกออก ดังนั้นเมื่อสหกรณ์ได้รับงบอุดหนุนในครั้งนี้ สหกรณ์มีอุปกรณ์เครื่องมือท่ี
พร้อมส าหรับการด าเนินงานต่าง ๆ ท าให้สหกรณ์มีศักยภาพด้านการตลาดข้าวหอมมะลิ ในการด าเนินธุรกิจการ
รวบรวม และการแปรรูปข้าวเปลือกหอมมะลิ มีประสิทธิภาพในการแข่งขันทางธุรกิจสร้างมูลค่าเพิ่มในการขาย
ข้าวเปลือก และช่วยเหลือเกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกสหกรณ์ให้มีทางเลือกในการขายข้าวเปลือกในราคายุติธรรม มีรายได้
เพิ่มข้ึนในราคาท่ีสหกรณ์รับซื้อ ซึ่งราคาจะสูงกว่าเกษตรกรทั่วไปประมาณ 10 – 20 สตางค์ต่อกิโลกรัม 

ผลกระทบ ส่วนใหญ่เกิดจากสภาพอากาศ เช่น ช่วงท่ีฝนไม่ตกตามฤดูกาล (ภัยแล้ง)สหกรณ์จะจ าหน่ายเมล็ด
พันธุ์ได้ลดลง สมาชิกบางรายน าเมล็ดพันธุ์จากแหล่งอื่นมาปลูก และสมาชิกบางราย ไม่น าข้าวเปลือกออกมาขาย
ให้กับสหกรณ์ เพราะต้องเก็บไว้กินภายในครัวเรือน เมื่อฝนตก มีน้ าเพียงพอส าหรับการท านาข้าว จึงน าข้าวเปลือก
ท่ีเก็บไว้ออกมาขายให้กับสหกรณ์ท าใหส้หกรณ์ต้องหาพื้นท่ีรองรับส าหรับการเก็บข้าวเปลือก 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์  
- สมาชิกสหกรณม์ีความเช่ือมั่น ศรัทธาในระบบสหกรณ์ ให้ความร่วมมือในกิจการต่าง ๆ ของสหกรณ์ 

และตระหนักว่าสมาชิกทุกคนเป็นเจ้าของสหกรณ์ 
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- สมาชิกสหกรณม์ีอาชีพท านาเป็นอาชีพหลัก และพื้นท่ีท านาส่วนใหญ่อยู่ในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ ซึ่งเป็น
ดินแดนท่ีปลูกข้าวหอมมะลิท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด  

- สหกรณส์ามารถครองตลาดการจ าหน่ายข้าวสารหอมมะลิทางภาคใต้ได้มากท่ีสุด โดยเฉพาะจังหวัด
สตูล ท่ีมีลูกค้าบริโภคข้าวหอมมะลิของสหกรณ์กว่า 100%  

- สมาชิกสหกรณ์ได้รับสวัสดิการท่ีแตกต่างจากเกษตรกรท่ัวไป มีเงินเฉล่ียคืน ราคาท่ีสหกรณ์รับซื้อข้าวเปลือก
มีการบวกให้เพิ่มประมาณ 10 – 20 สตางค์ต่อกิโลกรัม เมื่อเทียบกับราคาตลาด แต่ท้ังนี้ต้องขึ้นอยู่กับคุณภาพของ
ผลผลิต 

- หน่วยงานราชการท่ีท าหน้าท่ีดูแลสหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จ ากัด มีบุคลากรท่ีมีความรู้ ความเข้าใจ 
สามารถแนะน า ส่งเสริมให้สหกรณ์ด าเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามอุดมการณ์ หลักการ วิธีการ 
และคุณค่าสหกรณ์ 

ปัญหาและอุปสรรค 
 1) ปัญหาด้านเศรษฐกิจในช่วงท่ีราคาข้าวไม่จูงใจ (ตกต่ า) เมล็ดพันธุ์ข้าวจะขายได้ลดลง สมาชิกสหกรณ์
และเกษตรกรจะเก็บพันธุ์ข้าวไว้ท าเอง โดยเฉพาะฤดูกาลท่ีฝนไม่ตกหรือช่วงภัยแล้ง สมาชิกสหกรณ์บางรายท่ีไม่มี
หนี้สินจะเก็บข้าวไว้กินภายในครัวเรือน หากดูว่ามีฝนตก น้ าเพียงพอต่อการท านาจึงจะน าข้าวที่เก็บไว้ออกมาขาย
ให้กับสหกรณ ์
 2) ปัญหาด้านอุปกรณ์การตลาด สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จ ากัดยังจ าเป็นต้องเพิ่มศักยภาพของ
สหกรณ์ ในการพัฒนาการแปรรูป และการตลาดข้าวสารหอมมะลิ ไม่ว่าจะเป็นโรงสีข้าวท่ีใช้งานมา 10 กว่าปี 
เครื่องจักรและตะแกรงช ารุดเส่ือมคุณภาพ ท าให้ข้าวเปลือกมีการสูญเสียในระหว่างกระบวนการแปรรูป นอกจากนี้ 
สหกรณ์ไม่มีห้องตรวจเมล็ดพันธุ์ข้าว ต้องส่งไปตรวจท่ีจังหวัดอุบลราชธานี ท าให้มีค่าใช่จ่ายในส่วนนี้ และขาด
เครื่องอบลดความช้ืนข้าว เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะ  
 โครงการเพิ่มศักยภาพสหกรณ์ด้านการผลิต การรวบรวม การแปรรูป การตลาด และกระจายสินค้า  
ส่งผลให้สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จ ากัด มีศักยภาพและมีความพร้อมมากขึ้นในด้านการตลาดข้าวหอมมะลิ ใน
การด าเนินธุรกิจการรวบรวม และการแปรรูปข้าวเปลือกหอมมะลิ สามารถขยายธุรกิจรวบรวมข้าวเปลือกได้
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปีก่อนสมาชิกสหกรณ์กว่า 2,618 ครอบครัวผู้เป็นเจ้าของสหกรณ์          
ได้รับประโยชน์จากการด าเนินธุรกิจร่วมกันในรูปแบบสหกรณ์ได้มากขึ้น แต่อย่ างไรก็ตามสหกรณ์ยังมีประเด็น
ปัญหาท่ีต้องการสนับสนุนจากภาครัฐ ท้ังในด้านงบประมาณและนโยบาย เพื่อจัดหาอุปกรณ์การตลาดท่ีสหกรณ์ยัง
ไม่มี เพื่อใช้ในการด าเนินธุรกิจ เนื่องจากเครื่องจักรเดิมท่ีมีบางตัวช ารุด เส่ือมคุณภาพ และสหกรณ์ต้องการห้องตรวจ
เมล็ดพันธุ์ข้าว เครื่องอบลดความช้ืน เพื่อบริการสมาชิกในการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ และการลดต้นทุนท่ีต้องน าไป
ตรวจท่ีห้องตรวจคุณภาพข้าว จังหวัดอุบลราชธานีดังนั้นจึงเห็นควรพิจารณาสนับสนุนตามประเด็นปัญหาท่ี
สหกรณ์ต้องการสนับสนุนจากภาครัฐตามโอกาสท่ีเหมาะสมต่อไปแต่อย่างไรก็ตาม สหกรณ์ควรด าเนินงานตามหลัก
ของการช่วยตนเองเป็นหลักก่อน 

 
 
 

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



ค ำน ำ 
 

  
 การติดตามและประเมินผล “โครงการเพิ่มศักยภาพ ด้านการผลิต การรวบรวม การแปรรูป การตลาด 
และกระจายสินค้า” ณ สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จ ากัด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยกลุ่มติดตามและประเมินผลได้รับ
มอบหมายให้ด าเนินการในครั้งนี้ เป็นการติดตามและประเมินผลโครงการโดยวิธีการตรวจสอบรายการจัดซื้อจัดจ้าง
การสัมภาษณ์สอบถามความคิดเห็นและรับฟังปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้อง และสังเกตการณ์
กิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ เพื่อทราบความก้าวหน้าของการด าเนินงานและประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนิน
โครงการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ประสบการณ์และบทเรียนได้ในระดับหนึ่ง 
เพื่อพัฒนาปรับปรุงโครงการในลักษณะนี้ในโอกาสต่อไปให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการติดตามและประเมินผลฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อกรมส่งเสริมสหกรณ์
ได้ในโอกาสต่อไป 
  
 

      กลุ่มติดตามและประเมินผล 
      กองแผนงาน 

               สิงหาคม 2558 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1. หลักกำรและเหตุผล 
 สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จ ากัด ได้จัดต้ังขึ้นและจดทะเบียนตามกฎหมายสหกรณ์  เมื่อวันท่ี          
23 มิถุนายน 2519 ได้ด าเนินธุรกิจครบวงจร เพื่อบริการแก่สมาชิกและเกษตรกรท่ัวไป ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุน
จากกรมส่งเสริมสหกรณ์หลายรายการ สมาชิกมีอาชีพท านาเป็นอาชีพหลัก และพื้นท่ีท านาส่วนใหญ่อยู่ในเขต         
ทุ่งกุลาร้องไห้ซึ่งเป็นดินแดนท่ีปลูกข้าวหอมมะลิท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุดในโลก ในปี 2545 สหกรณ์ได้รับเงินสนับสนุนอุปกรณ์
การตลาดเพื่อก่อสร้างโรงสีขนาด 40 ตัน/วัน ตามโครงการเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างภาคการเกษตร รวบรวมข้าวเปลือก
จากสมาชิกเพื่อส่งเข้าแปรรูปส่งจ าหน่ายแก่ลูกค้าท่ัวประเทศ จ านวนลูกค้าขยายตัวมากขึ้น การแปรรูปไม่เพียงพอ
และไม่ทันตามความต้องการของลูกค้า ในปี 2548 ได้รับงบพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ดจ านวน 4,700,000 บาท เพื่อขยาย
ก าลังการผลิตจาก 40 ตัน/วัน เป็น 60 ตัน/วัน และปรับปรุงได้มาตรฐานคุณภาพท้ัง 3 ระบบ คือ GMP & HACCP และ 
ISO 9001 : 2008 สามารถแปรรูปข้าวสารเพื่อสนองความต้องการลูกค้าได้ท่ัวประเทศ 
 สหกรณ์ประสบปัญหาหลัก ๆ 3 ประเด็น คือ 1) สหกรณ์จะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการคืนเงินกู้ ASPL 
ตามงวดท่ีได้ท าข้อตกลงไว้กับกรมส่งเสริมสหกรณ์ คือเป็นค่าใช้จ่ายตัดจ่ายเป็นรายปี 2) สหกรณ์ไม่มีเครื่องอบ        
ลดความช้ืน มีลานตากขนาด 8,000 ตารางเมตร แต่ช ารุดประมาณ 3,200 ตารางเมตร จึงไม่เพียงพอในการน า
ข้าวเปลือกสดไปตากลดความช้ืนเก็บไว้ในยุ้งฉางเพื่อแปรรูปส่งลูกค้าท่ัวประเทศ และ 3) สหกรณ์มีฉางเก็บ
ข้าวเปลือกไว้แปรรูปไม่เพียงพอ คือ ปัจจุบันมีอยู่ 2 ฉาง บรรจุข้าวเปลือกได้ประมาณ 1,000 ตัน  
 สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จ ากัด เป็นสถาบันเกษตรกรท่ีมุ่งรวมเกษตรกรมาเป็นเจ้าของธุรกิจ โดยมุ่งเน้น
ช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้านตลาดสินค้าการเกษตร เพื่อพัฒนาให้สมาชิกสหกรณ์มีความอยู่ดี
กินดี ปัจจุบันมีสมาชิก 2,618 ครอบครัว ในปี 2555 สหกรณ์ด าเนินธุรกิจรวบรวมข้าวเปลือกหอมมะลิจากสมาชิก
และเกษตรทั่วไป จ านวน 1,258 ตัน มูลค่า 18,810,437 บาท สหกรณ์มีโรงสีขนาด 60 ตัน/วัน ด าเนินการแปรรูป
ข้าวเปลือกหอมมะลิจ านวน 1,263 ตัน และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากการแปรรูปข้าวเปลือกได้ท้ังส้ิน 
45,981,110 บาท นอกจากนี้ยังเข้าร่วมโครงการรับจ าน าข้าวเปลือกตามนโยบายของรัฐบาล โดยเปิดจุดรับจ าน า
ข้าวเปลือกนอกพื้นท่ีให้กับโรงสีเอกชน โดยรับจ าน าข้าวเปลือกได้จ านวน 10,477 ตัน 
  จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า สหกรณ์ยังไม่สามารถแปรรูปข้าวเปลือกเป็นข้าวสารออกจ าหน่าย
ได้เท่าท่ีควร เพราะยังขาดอุปกรณ์การตลาด เช่น ฉางเก็บข้าวเปลือกและลานตาก สาเหตุประการส าคัญเนื่องจาก
ปัจจุบันเกษตรกรส่วนใหญ่นิยมน าข้าวเปลือกสดมาจ าหน่ายกับสหกรณ์ โดยเฉพาะในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวข้าวนาปี 
สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรจะน าข้าวเปลือกสดมาจ าหน่ายให้กับสหกรณ์เป็นจ านวนมาก ท้ังนี้สหกรณ์สามารถ
รับซื้อข้าวเปลือกสดไว้ท้ังหมด แต่ยังไม่สามารถรับซื้อเพื่อเก็บไว้แปรรูปได้ท้ังหมด ต้องจ าหน่ายข้าวเปลือกสดดังกล่าว
ให้กับพ่อค้าเอกชน เนื่องจากสหกรณ์ไม่มีโรงอบลดความช้ืนข้าวเปลือกและลานตากเพียงพอ ส่งผลให้สหกรณ์ขาด
ประสิทธิภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าสหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ  จ ากัด จะเป็นสหกรณ์
ขนาดใหญ่แต่เป็นสหกรณ์ท่ีเกิดจากการรวมตัวของเกษตรกรท่ีมีฐานะยากจนเป็นส่วนใหญ่ จึงขาดแคลนเงินทุน   
ในการจัดหาอุปกรณ์การตลาดท่ีมีราคาสูง ตลอดจนต้องแข่งขันในทางธุรกิจกับองค์กรเอกชนท่ีมีทุนมากกว่าประกอบกับ
เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC)       
ในปี พ.ศ. 2558 สหกรณ์จะต้องพัฒนาโดยเตรียมความพร้อมในทุก ๆ ด้าน ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นอย่างเร่งด่วนท่ี
จะต้องเร่งพัฒนาการแปรรูป และการตลาดข้าวสารหอมมะลิของสหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จ ากัด ให้มีความเข้มแข็ง
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และสามารถแข่งขันทางธุรกิจได้ โดยได้ขอรับการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างฉางและลานตาก ซึ่งจะส่งผลให้
สมาชิกสหกรณ์มากกว่า 2,618 ครอบครัว ได้รับประโยชน์จากการสนับสนุนของทางราชการ  

2. วัตถุประสงค์โครงกำร 

 2.1 เพื่อเพิ่มศักยภาพการตลาด การรวบรวม และการแปรรูปข้าวเปลือกของสหกรณ์ให้สูงขึ้น 
 2.2 เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในการขายข้าวเปลือกของสมาชิกสหกรณ์ 
 2.3 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ให้มีทางเลือกในการขายข้าวเปลือกในราคายุติธรรม  

3. กิจกรรม 

 จัดหาอุปกรณ์การตลาด ประกอบด้วย 
 3.1 โกดังเก็บข้าวเปลือก ขนาด 24 เมตร x 45 เมตร x 10.1 เมตร (ความจุ 2,000 ตัน) 1 แห่ง 
 3.2 ค่าซ่อมแซมลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นท่ี 3,600 ตารางเมตร หนา 0.5 เมตร 1 แห่ง 

4. เป้ำหมำย/พื้นท่ีด ำเนินกำร 

 สหกรณก์ารเกษตรสุวรรณภูมิ จ ากัด จังหวัดร้อยเอ็ด 

5. ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

6. งบประมำณ 

 งบประมาณ รวมท้ังส้ิน 10,000,000 บาท ประกอบด้วย 
 6.1 งบประมาณท่ีได้รับจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ งบเงินอุดหนุน จ านวน 5,000,000 บาท 
 6.2 สหกรณส์มทบ จ านวน 5,000,000 บาท 

7. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

 7.1 สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จ ากัด ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดข้าวหอมมะลิ 
 7.2 สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จ ากัด มีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจเพิ่มขึ้น ได้รับการเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ในปี พ.ศ. 2558 
 7.3 เกษตรกรสมาชิกมากกว่า 2,618 ครอบครัว ผู้เป็นเจ้าของสหกรณ์ ได้รับประโยชน์จากการด าเนิน
ธุรกิจร่วมกันในรูปแบบสหกรณ์ 

8. ตัวช้ีวัดของโครงกำร 

 สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จ ากัด สามารถขยายธุรกิจรวบรวมข้าวเปลือกได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 
เมื่อเทียบกับปีก่อน 

9. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล 

 9.1 เพื่อทราบความก้าวหน้าของการด าเนินงานและประเมินผลสัมฤทธิ์ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ของโครงการ 

9.2 เพื่อน าผลไปใช้ในการพัฒนา ปรับปรุง การด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมท้ังข้อเสนอแนะ
เพื่อปรับปรุงและพัฒนานโยบายต่อไป  
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10. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับจำกกำรติดตำมและประเมินผล 
 กรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบถึงผลสัมฤทธิ์ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของโครงการ และสามารถน า
ผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายต่อไป 

11. กรอบแนวคิด 
 กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผลครั้งนี้ ได้น าแนวคิดทฤษฏีระบบ (System Theory) และการบริหาร 
มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Results Based Management – RBM) มาเป็นตัวแบบในการก าหนดกรอบแนวทางด าเนินการ 
ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. วิธีกำรติดตำมและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลในครั้งนี้ ใช้วิธีการตรวจสอบรายการ (Check list) ด าเนินการตามโครงการ ในพื้นท่ี 
และการสัมภาษณ์ (Interview) แบบไม่มีโครงสร้างหรือเป็นการสัมภาษณ์แบบปลายเปิด ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง คือ 
เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ ์ฝ่ายจัดการสหกรณ์ และสมาชิกสหกรณ์ 

ปัจจัยน ำเข้ำ (INPUT) กิจกรรม (PROCESSE) ผลผลิต (OUTPUT) ผลลัพธ์ (OUTCOME) 

- งบประมาณ 
- สถานที่/พ้ืนที่เป้าหมาย 
- รายงานการประชุมต่าง ๆ 
- เอกสาร/รายงานต่าง ๆ 
- ห น่ ว ย ง า น / บุ ค ล า ก ร ที่
เก่ียวข้อง  
- ฯลฯ 

- เอกสารโครงการ 
- รายงานการประชุม 

- การจัดซ้ือจัดจ้าง 
- การก่อสร้างโกดังเก็บข้าวเปลือก  
ความจุ 2,000 ตัน 
- การซ่อมแซมลานคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
- ฯลฯ 

- โกดังเก็บข้าวเปลือก  
ความจุ 2,000 ตัน 
- ลานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ช ารุด
ได้รับการซ่อมแซม 
 

- เอกสารโครงการ 
- ค าสั่งต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
- รายงานการประชุม 
 

-  ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่
ที่เก่ียวข้อง 
- ความคิดเห็นของสมาชิก
สหกรณ์/เกษตรกรทั่วไป 
- ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ 
 

- การลงพ้ืนที่ไปส ารวจอุปกรณ์ - การสัมภาษณ์สมาชิกสหกรณ์/
เกษตรกรทั่วไป ผู้จัดการร้านค้า 
และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 

ผลสัมฤทธ์ิ (RESULT) 



บทที่ 2 
ผลการติดตามและประเมินผล 

 
 จากการติดตามและประเมินผล โดยวิธีการตรวจสอบรายการจัดซื้อ จัดจ้างตามโครงการ และการสัมภาษณ์     
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ณ สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จ ากัด เมื่อวันท่ี 24 กรกฎาคม 2558 พบว่า 

1. ความก้าวหน้า/ผลส าเร็จของการด าเนินงานตามโครงการ (ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน) 
1.1 ด้านการจัดซ้ือ/จัดจ้าง 

 ผลการด าเนินงาน สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จ ากัด สามารถด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ได้เป็นไปตามแผนงาน
ท่ีก าหนด โดยด าเนินการแยกจัดซื้อ จัดจ้าง ดังนี้  
  (1) โกดังเก็บข้าวเปลือก ขนาด 24 เมตร x 45 เมตร x 10.1 เมตร (ความจุ 2,000 ตัน) 1 แห่ง ใช้วิธี
ประกวดราคา ตกลงค่าจ้างเป็นจ านวนเงินท้ังส้ิน 7,920,000 บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 
 (สัญญาจ้าง เลขท่ี 2/2558 วันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2558 ระหว่างสหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จ ากัด 
(ผู้ว่าจ้าง) กับบริษัท ออตต้า เทค จ ากัด (ผู้รับจ้าง)) 
  (2) การซ่อมแซมลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นท่ี 3,600 ตารางเมตร หนา 0.5 เมตร 1 แห่ง            
ใช้วิธีสอบราคา ตกลงค่าจ้างเป็นจ านวนเงินท้ังส้ิน 1,990,489.84 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นส่ีร้อยแปดสิบเก้า
บาทแปดสิบส่ีสตางค์) 
 (สัญญาจ้าง เลขท่ี 1/2558 วันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2558 ระหว่างสหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จ ากัด 
(ผู้ว่าจ้าง) กับบริษัท ออตต้า เทค จ ากัด (ผู้รับจ้าง))  
 ซึ่งการจัดซื้อ จัดจ้างได้ด าเนินการโดยใช้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม โดยมีเจ้าหน้าท่ีของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นท่ีปรึกษา จึงท าให้การจัดซื้อ จัดจ้าง ถูกต้องตามระเบียบและ
เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด 

1.2 ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ 
 งบประมาณในการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ และส่ิงก่อสร้าง จ านวน 10,000,000 บาท โดยเป็นเงิน
งบประมาณงบเงินอุดหนุน จ านวน 5,000,000 บาท และสหกรณ์สมทบ จ านวน 5,000,000 บาท 

(1) การก่อสร้างโกดังเก็บข้าวเปลือก ขนาด 24 เมตร x 45 เมตร x 10.1 เมตร (ความจุ 2,000 ตัน) 1 แห่ง 
งบประมาณที่ได้ร ับอุดหนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ จ านวน 4,000,000 บาท สหกรณ์สมทบ จ านวน 
4,000,000 บาท รวมงบด าเนินการท้ังส้ิน 8,000,000 บาท 
 (2) การซ่อมแซมลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นท่ี 3,600 ตารางเมตร หนา 0.5 เมตร 1 แห่ง 
งบประมาณท่ีได้รับอุดหนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ จ านวน 1,000,000 บาท สหกรณ์สมทบ จ านวน 1,000,000 บาท 
รวมงบด าเนินการท้ังส้ิน 2,000,000 บาท 
 ผลการเบิกจ่าย 
 (1) การก่อสร้างโกดังเก็บข้าวเปลือก ขนาด 24 เมตร x 45 เมตร x 10.1 เมตร (ความจุ 2,000 ตัน) 
1 แห่ง ตกลงค่าจ้างเป็นจ านวนเงินท้ังส้ิน 7,920,000 บาท โดยจ่ายเป็นงวด ๆ จ านวน 4 งวด สหกรณ์เบิกจ่ายไปแล้ว 
2 งวด เป็นเงิน 3,960,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.50  
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 (2) การซ่อมแซมลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นท่ี 3,600 ตารางเมตร หนา 0.5 เมตร 1 แห่ง     
ตกลงค่าจ้างเป็นจ านวนเงินท้ังส้ิน 1,990,489.84 บาท โดยจ่ายเป็นงวด ๆ จ านวน 4 งวด สหกรณ์เบิกจ่ายไปครบ
แล้ว 4 งวด เป็นเงิน 1,990,489.84 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.52  

 1.3 ด้านผลผลิตของโครงการ 

    (1) โกดังเก็บข้าวเปลือก ขนาด 24 เมตร x 45 เมตร x 10.1 เมตร (ความจุ 2,000 ตัน) 1 แห่ง  
ผลส าเร็จของโครงการประมาณ 60 %      

โครงสร้างภายนอกโกดังเก็บข้าวเปลือก 
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โครงสร้างภายในโกดังเก็บข้าวเปลือก 
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(2) การซ่อมแซมลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่ 3,600 ตารางเมตร หนา 0.5 เมตร 1 แห่ง 
ผลส าเร็จของโครงการ 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลานตากของสหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จ ากัด ขนาด 
8,000 ตร.ม. มีการใช้งานมาต้ังแต่ปี 2539 แต่ช ารุด 
3,200 ตร.ม. จึงของบประมาณในการซ่อมแซมลานตาก 
ท่ีช ารุด ขนาดพื้นท่ี 3,600 ตร.ม. การซ่อมแซมลานตาก 
และเพิ่มขนาดพื้นท่ีลานตากสหกรณ์สามารถขยาย       
การรวบรวมข้าวเปลือกได้เพิ่มมากขึ้น 
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2. แผนการด าเนินการ  
 สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จ ากัด เป็นสถาบันเกษตรกรท่ีมุ่งรวมเกษตรกรมาเป็นเจ้าของธุรกิจ โดยมุ่งเน้น
ช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้านตลาดสินค้าการเกษตร เพื่อพัฒนาให้สมาชิกสหกรณ์มีความอยู่ดีกินดี 
ปัจจุบันมีสมาชิก 2,618 ครอบครัว ในปี 2555 สหกรณ์ด าเนินธุรกิจรวบรวมข้าวเปลือกหอมมะลิจากสมาชิกและ
เกษตรท่ัวไป จ านวน 1,258 ตัน มีโรงสีขนาด 60 ตัน/วัน ด าเนินการแปรรูปข้าวเปลือกหอมมะลิ จ านวน 1,263 ตัน 
นอกจากนี้ยังเข้าร่วมโครงการรับจ าน าข้าวเปลือกตามนโยบายของรัฐบาล โดยเปิดจุดรับจ าน าข้าวเปลือกนอกพื้นท่ี
ให้กับโรงสีเอกชน โดยรับจ าน าข้าวเปลือกได้จ านวน 10,477 ตัน จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่า สหกรณ์ยังไม่สามารถ
แปรรูปข้าวเปลือกเป็นข้าวสารออกจ าหน่ายได้เท่าท่ีควร เพราะยังขาดอุปกรณ์การตลาด และในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวข้าวนาปี 
สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรส่วนใหญ่จะน าข้าวเปลือกสดมาจ าหน่ายให้กับสหกรณ์เป็นจ านวนมาก และสหกรณ์
รับซื้อข้าวเปลือกสดไว้ทั้งหมด แต่ยังไม่สามารถรับซื้อเพื่อเก็บไว้แปรรูปได้ท้ังหมด ต้องจ าหน่ายข้าวเปลือกสดให้กับ
พ่อค้าเอกชน เนื่องจากสหกรณ์ไม่มีโรงอบลดความช้ืนข้าวเปลือกและลานตากเพียงพอ ซึ่งลานตากของสหกรณ์มี
การใช้งานมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2539 และฉางเก็บข้าวเปลือกไว้แปรรูปมี 2 ฉาง สามารถเก็บข้าวเปลือกได้เพียง 1,000 ตัน 
ท าให้เก็บข้าวเปลือกได้ไม่เพียงพอ ส่งผลให้สหกรณ์ขาดประสิทธิภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ เมื่อมีการซ่อมแซม
ลานตาก และได้โกดังเก็บข้าวเปลือก (ฉาง) ในครั้งนี้ สามารถแก้ปัญหาด้านสถานท่ีจัดเก็บข้าวเปลือกได้ และสหกรณ์
สามารถขยายการรวบรวมข้าวเปลือกได้เพิ่มขึ้น นอกจากนี้สหกรณ์ยังมีแผนการในการลดต้นทุน ส่งเสริมอาชีพสมาชิก
สหกรณ์ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยการเข้าร่วมโครงการพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสู่ตลาด
อย่างยั่งยืน 3,000 ไร่ และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อจ าหน่าย ซึ่งสหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จ ากัด จ าหน่าย
เมล็ดพันธุ์ข้าวในราคาถูกท่ีสุดในประเทศ ท่ีผ่านมา มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการขยายเมล็ดพันธุ์ข้าว จ านวน 87 ราย 
ผ่านเกณฑ์ 221 ต้น  
 ส าหรับแผนการด าเนินการ/แผนการบริหารโครงการ ในระยะยาวนั้น สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จ ากัด 
คาดว่าจะเป็นสหกรณ์ท่ีมีศักยภาพด้านการตลาดข้าวหอมมะลิ ในการด าเนินธุรกิจการรวบรวม และการแปรรูป
ข้าวเปลือกหอมมะลิ ขยายธุรกิจรวบรวมข้าวเปลือกได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 สร้างมูลค่าเพิ่มในการขาย
ข้าวเปลือก และช่วยเหลือเกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกสหกรณ์ให้มีทางเลือกในการขายข้าวเปลือกในราคายุติธรรม มีรายได้
เพิ่มข้ึนในราคาท่ีสหกรณ์รับซื้อ ซึ่งราคาจะสูงกว่าเกษตรกรทั่วไปประมาณ 10 – 20 สตางค์ต่อกิโลกรัม นอกจากนี้
ยังมีความจ าเป็นจะต้องเพิ่มศักยภาพของโรงสี เครื่องจักร และตะแกรง รวมท้ังแยกห้องบรรจุภัณฑ์ข้าวสารออกจาก
โรงสี เป็นต้น 

3. ปัญหา อุปสรรค 
 3.1 ปัญหาด้านเศรษฐกิจ  ในช่วงท่ีราคาข้าวไม่จูงใจ (ตกต่ า) เมล็ดพันธุ์ข้าวจะขายได้ลดลง สมาชิกสหกรณ์
และเกษตรกรจะเก็บพันธุ์ข้าวไว้ท าเอง โดยเฉพาะฤดูกาลท่ีฝนไม่ตกหรือช่วงภัยแล้ง สมาชิกสหกรณ์บางรายท่ีไม่มี
หนี้สินจะเก็บข้าวไว้กินภายในครัวเรือน หากดูว่ามีฝนตก น้ าเพียงพอต่อการท านาจึงจะน าข้าวที่เก็บไว้ออกมาขาย
ให้กับสหกรณ ์
 3.2 ปัญหาด้านอุปกรณ์การตลาด สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จ ากัด ยังจ าเป็นต้องเพิ่มศักยภาพของ
สหกรณ์ ในการพัฒนาการแปรรูป และการตลาดข้าวสารหอมมะลิ ไม่ว่าจะเป็นโรงสีข้าวท่ีใช้งานมา 10 กว่าปี 
เครื่องจักรและตะแกรงช ารุดเส่ือมคุณภาพ ท าให้ข้าวเปลือกมีการสูญเสียในระหว่างกระบวนการแปรรูป นอกจากนี้ 
สหกรณ์ไม่มีห้องตรวจเมล็ดพันธุ์ข้าว ต้องส่งไปตรวจท่ีจังหวัดอุบลราชธานี  ท าให้มีค่าใช่จ่ายในส่วนนี้ และขาด
เครื่องอบลดความช้ืนข้าว เป็นต้น 
 
 



บทที่ 3 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
1. สรุปผล 
 สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จ ากัด จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามโครงการเพิ่มศักยภาพสหกรณ์ ด้านการผลิต การรวบรวม การแปรรูปการตลาด 
และกระจายสินค้า จ านวน 5,000,000 บาท สหกรณ์สมทบ 5,000,000 บาท รวมเป็นเงิน 10,000,000 บาท เพื่อ
ด าเนินการจัดหาอุปกรณ์การตลาดประกอบด้วย (1) โกดังเก็บข้าวเปลือก ขนาด 24 เมตร x 45 เมตร x 10.1 เมตร 
(ความจุ 2,000 ตัน) 1 แห่ง และ (2) ค่าซ่อมแซมลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นท่ี 3,600 ตารางเมตร หนา 0.5 เมตร 
1 แห่ง 
 1.1 ผลการด าเนินงาน สหกรณก์ารเกษตรสุวรรณภูม ิจ ากัด ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ 
 (1) โกดังเก็บข้าวเปลือก ขนาด 24 เมตร x 45 เมตร x 10.1 เมตร (ความจุ 2,000 ตัน) 1 แห่ง ใช้วิธี
ประกวดราคาซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างประมาณ 60% และรอการตรวจส่งงาน
งวดท่ี 3 และ 4 พร้อมกัน 
 (2) การซ่อมแซมลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นท่ี 3,600 ตารางเมตร หนา 0.5 เมตร 1 แห่งใช้วิธี
สอบราคาและด าเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ 100 

1.2 ด้านประสิทธิผล โครงการนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการก่อสร้างเป็นไปตามแผนงาน ซึ่งจากการ
สัมภาษณ์ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า เมื่อสหกรณ์มีอุปกรณ์เครื่องมือท่ีพร้อมส าหรับการด าเนินงานต่าง ๆ จะท าให้
สหกรณ์มีศักยภาพด้านการตลาดข้าวหอมมะลิ ในการด าเนินธุรกิจการรวบรวม และการแปรรูปข้าวเปลือกหอมมะลิ 
สามารถขยายธุรกิจรวบรวมข้าวเปลือกได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปีก่อนตามวัตถุประสงค์ /
เป้าหมายของโครงการท่ีวางไว้ 

1.3 ด้านประสิทธิภาพ ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากโครงการมีความคุ้มค่า คือ เมื่อสหกรณ์มีการซ่อมแซม
ลานตากท่ีช ารุดและขยายพื้นท่ีลานตากเพิ่มขึ้น สหกรณ์สามารถขยายการรวบรวมข้าวเปลือกหอมมะลิได้มากขึ้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถรองรับการตากข้าวเพื่อลดความช้ืน ลดการสูญเสียก่อนเก็บเข้าโกดังเก็บข้าวเปลือก (ฉาง) 
เพื่อทยอยแปรรูป และการก่อสร้างโกดังเก็บข้าวเปลือก (ฉาง) ในครั้งนี้ สามารถแก้ปัญหาด้านสถานท่ีเก็บข้าวเปลือกได้ 
เนื่องจากโกดัง (ฉาง) เดิมของสหกรณ์ท่ีมี 2 ฉางนั้น สามารถรองรับการผลิตได้เพียง 1,000 ตันเท่านั้นซึ่งเก็บข้าวเปลือกได้
ไม่เพียงพอ ไม่สามารถรับซื้อเพื่อเก็บไว้แปรรูปได้ท้ังหมดต้องจ าหน่ายข้าวเปลือกสดให้กับพ่อค้าเอกชนเพื่อระบาย
ข้าวเปลือกออกดังนั้นเมื่อสหกรณ์ได้รับงบอุดหนุนในครั้งนี้ สหกรณ์มีอุปกรณ์เครื่องมือท่ีพร้อมส าหรับการ
ด าเนินงานต่าง ๆ ท าให้สหกรณ์มีศักยภาพด้านการตลาดข้าวหอมมะลิ ในการด าเนินธุรกิจการรวบรวม และการแปรรูป
ข้าวเปลือกหอมมะลิ มีประสิทธิภาพในการแข่งขันทางธุรกิจสร้างมูลค่าเพิ่มในการขายข้าวเปลือก และช่วยเหลือ
เกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกสหกรณ์ให้มีทางเลือกในการขายข้าวเปลือกในราคายุติธรรม มีรายได้เพิ่มขึ้นในราคาท่ีสหกรณ์
รับซื้อ ซึ่งราคาจะสูงกว่าเกษตรกรท่ัวไปประมาณ 10 – 20 สตางค์ต่อกิโลกรัม 

1.4 ผลกระทบ ส่วนใหญ่เกิดจากสภาพอากาศ เช่น ช่วงท่ีฝนไม่ตกตามฤดูกาล (ภัยแล้ง)สหกรณ์จะจ าหน่าย
เมล็ดพันธุ์ได้ลดลง สมาชิกบางรายน าเมล็ดพันธุ์จากแหล่งอื่นมาปลูก และสมาชิกบางราย ไม่น าข้าวเปลือกออกมาขาย
ให้กับสหกรณ์ เพราะต้องเก็บไว้กินภายในครัวเรือน เมื่อฝนตก มีน้ าเพียงพอส าหรับการท านาข้าว จึงน าข้าวเปลือก
ท่ีเก็บไว้ออกมาขายให้กับสหกรณ์ท าใหส้หกรณ์ต้องหาพื้นท่ีรองรับส าหรับการเก็บข้าวเปลือก 
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1.5. ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์  
- สมาชิกสหกรณ์มีความเช่ือมั่น ศรัทธาในระบบสหกรณ์ ให้ความร่วมมือในกิจการต่าง ๆ ของ

สหกรณ์ และตระหนักว่าสมาชิกทุกคนเป็นเจ้าของสหกรณ์ 
- สมาชิกสหกรณ์มีอาชีพท านาเป็นอาชีพหลัก และพื้นท่ีท านาส่วนใหญ่อยู่ในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ ซึ่ง

เป็นดินแดนท่ีปลูกข้าวหอมมะลิท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด  
- สหกรณ์สามารถครองตลาดการจ าหน่ายข้าวสารหอมมะลิทางภาคใต้ได้มากท่ีสุด โดยเฉพาะจังหวัดสตูล 

ท่ีมีลูกค้าบริโภคข้าวหอมมะลิของสหกรณ์กว่า 100%  
- สมาชิกสหกรณ์ได้รับสวัสดิการท่ีแตกต่างจากเกษตรกรท่ัวไป มีเงินเฉล่ียคืน ราคาท่ีสหกรณ์รับซื้อ

ข้าวเปลือกมีการบวกให้เพิ่มประมาณ 10– 20 สตางค์ต่อกิโลกรัม เมื่อเทียบกับราคาตลาด แต่ท้ังนี้ต้องขึ้นอยู่กับ
คุณภาพของผลผลิต 

- หน่วยงานราชการท่ีท าหน้าท่ีดูแลสหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จ ากัด มีบุคลากรท่ีมีความรู้ ความ
เข้าใจ สามารถแนะน า ส่งเสริมให้สหกรณ์ด าเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามอุดมการณ์ หลักการ 
วิธีการ และคุณค่าสหกรณ์ 

1.6 ปัญหาและอุปสรรค 
 1) ปัญหาด้านเศรษฐกิจในช่วงท่ีราคาข้าวไม่จูงใจ (ตกต่ า) เมล็ดพันธุ์ข้าวจะขายได้ลดลง สมาชิกสหกรณ์
และเกษตรกรจะเก็บพันธุ์ข้าวไว้ท าเอง โดยเฉพาะฤดูกาลท่ีฝนไม่ตกหรือช่วงภัยแล้ง สมาชิกสหกรณ์บางรายท่ีไม่มี
หนี้สินจะเก็บข้าวไว้กินภายในครัวเรือน หากดูว่ามีฝนตก น้ าเพียงพอต่อการท านาจึงจะน าข้าวที่เก็บไว้ออกมาขาย
ให้กับสหกรณ ์ท าใหส้หกรณ์ต้องหาพื้นท่ีรองรับส าหรับการเก็บข้าวเปลือก 
 2) ปัญหาด้านอุปกรณ์การตลาด สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จ ากัดยังจ าเป็นต้องเพิ่มศักยภาพ
ของสหกรณ์ ในการพัฒนาการแปรรูป และการตลาดข้าวสารหอมมะลิ ไม่ว่าจะเป็นโรงสีข้าวท่ีใช้งานมา 10 กว่าปี 
เครื่องจักรและตะแกรงช ารุดเส่ือมคุณภาพ ท าให้ข้าวเปลือกมีการสูญเสียในระหว่างกระบวนการแปรรูป นอกจากนี้ 
สหกรณ์ไม่มีห้องตรวจเมล็ดพันธุ์ข้าว ต้องส่งไปตรวจท่ีจังหวัดอุบลราชธานี ท าให้มีค่าใช่จ่ายในส่วนนี้ และขาด
เครื่องอบลดความช้ืนข้าว เป็นต้น 

2. ข้อเสนอแนะ  
  โครงการเพิ่มศักยภาพสหกรณ์ด้านการผลิต การรวบรวม การแปรรูป การตลาด และกระจายสินค้า  
ส่งผลให้สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จ ากัดมีศักยภาพและมีความพร้อมมากขึ้นในด้านการตลาดข้าวหอมมะลิ ใน
การด าเนินธุรกิจการรวบรวม และการแปรรูปข้าวเปลือกหอมมะลิ สามารถขยายธุรกิจรวบรวมข้าวเปลือกได้
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปีก่อนสมาชิกสหกรณ์กว่า 2,618 ครอบครัวผู้เป็นเจ้าของสหกรณ์          
ได้รับประโยชน์จากการด าเนินธุรกิจร่วมกันในรูปแบบสหกรณ์ได้มากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามสหกรณ์ยังมีประเด็น
ปัญหาท่ีต้องการสนับสนุนจากภาครัฐ ท้ังในด้านงบประมาณและนโยบาย เพื่อจัดหาอุปกรณ์การตลาดท่ีสหกรณ์ยัง
ไม่มี เพื่อใช้ในการด าเนินธุรกิจ เนื่องจากเครื่องจักรเดิมท่ีมีบางตัวช ารุด เส่ือมคุณภาพ และสหกรณ์ต้องการห้อง
ตรวจเมล็ดพันธุ์ข้าว เครื่องอบลดความช้ืน เพื่อบริการสมาชิกในการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ และการลดต้นทุนท่ีต้อง
น าไปตรวจท่ีห้องตรวจคุณภาพข้าว จังหวัดอุบลราชธานีดังนั้นจึงเห็นควรพิจารณาสนับสนุนตามประเด็นปัญหาท่ี
สหกรณ์ต้องการสนับสนุนจากภาครัฐตามโอกาสท่ีเหมาะสมต่อไปแต่อย่างไรก็ตาม สหกรณ์ควรด าเนินงานตามหลักของ
การช่วยตนเองเป็นหลักก่อน 
 
  



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ภาคผนวก 



ภาพการติดตามและประเมินผล 

 

โรงสีข้าวและสินค้าสหกรณข์องสหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จ ากัด 

คณะเจ้าหน้าที่กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน และเจ้าหน้าที่ส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด 
เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าโครงการเพิ่มศักยภาพสหกรณ์ ด้านการผลิต การรวบรวม การแปรรูป การตลาด  

และการกระจายสินค้า ณ สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จ ากัด จังหวัดร้อยเอ็ด เม่ือวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 




