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(ข) 
 

บทสรุปผู้บริหาร 
 

ธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร ปี 2560 ด าเนินการจัดตั้งจ านวน 21 แห่ง ใน 20 จังหวัด เพ่ือบรรเทา
ความเดือดร้อน ของสมาชิกสถาบันเกษตรกรและคนในชุมชนเป็นหลัก โดยรับฝาก ถอน ให้ยืม หรือแลกเปลี่ยน
สินค้าเกษตร รายงานการประเมินผลฉบับนี้ ประกอบด้วยการประเมินผล 4 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัยน าเข้า 
กระบวนการ ผลผลิต และผลลัพธ์ รายละเอียดดังนี้ 

ในการด าเนินงานธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร สนับสนุนการท าการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ      
ส่วนใหญ่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ แผ่นพับ และป้ายไวนิล และจัดอบรมให้ความรู้ด้านการด าเนินงานธนาคารข้าว 
ให้กับคณะกรรมการบริหารจัดการธนาคาร รวมทั้งด้านเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมให้กับเกษตรกรสมาชิก   
ซึ่งในการคัดเลือกสหกรณ์การเกษตรเพ่ือจัดตั้งเป็นธนาคารข้าวฯ นั้น จะมีพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์      
ที่หน่วยงานก าหนด  และมีการก าหนดระเบียบวิธีการด าเนินงาน ก าหนดระบบบัญชีของธนาคาร โดยร้อยละ 90 
จัดท าบัญชีธนาคารด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แต่รูปแบบการบันทึกรายละเอียดบัญชีการกู้ ยืม ฝาก ถอน          
มีความแตกต่างกันไป   

ปี 2560 จัดตั้งธนาคารได้จ านวน 21 แห่ง ตามเป้าหมาย แต่ยังมีบางธนาคารที่ยังไม่สามารถด าเนินการ
ในรูปแบบธนาคาร/ให้บริการได้ทันในปี 2560  ทั้งนี้มีเกษตรกรสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการมากกว่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 137.44  เกษตรกรสมาชิกธนาคารฯ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินงานธนาคารข้าวฯ          
เพียงร้อยละ 56.50 โดยส่วนใหญ่ ร้อยละ 78.30 เข้าใจว่า ธนาคารเป็นแหล่งกู้ยืมปัจจัยการผลิต/สินค้าเกษตร 
ร้อยละ 34.80 เข้าใจว่า เป็นแหล่งรับฝาก/ถอนปัจจัยการผลิตและสินค้าเกษตร โดยเกษตรกรสมาชิกร้อยละ 
78.40 มาใช้บริการธนาคารแล้ ว ยื มเมล็ ดพันธุ์ ข้ าว ปุ๋ ยเคมี  ปุ๋ ยอินทรีย์  และยา/สารเคมี  คิ ดเป็ น                          
มูลค่า 30,580 บาทต่อราย  และฝากข้าวเปลือกปริมาณ 1,016.05 กิโลกรัมต่อราย มูลค่า 7,610.22 บาทต่อราย 
โดยเกษตรกรสมาชิกร้อยละ 64.20 ตัดสินใจใช้บริการธนาคาร เนื่องจากเห็นว่าระเบียบ/ระยะเวลากู้ยืม/
ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย ของธนาคารมีความเหมาะสม และร้อยละ 46.90 เห็นว่าปัจจัยการผลิตในธนาคาร      
มีคุณภาพมากกว่าตลาดทั่วไป 

ธนาคารก าหนดวงเงินให้เกษตรกรสมาชิกสามารถยืมปัจจัยการผลิตได้มูลค่า 35,439.29 บาทต่อ
ราย ในขณะที่เกษตรกรมีความต้องการปัจจัยการผลิตมูลค่า 35,580 บาทต่อราย ซึ่งมากกว่าวงเงินที่
ธนาคารก าหนด ร้อยละ 40 

จากการเข้าร่วมโครงการสามารถช่วยบรรเทาปัญหาด้านขาดแคลนปัจจัยการผลิต และราคาปัจจัยการผลิต
สูง รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการซื้อปัจจัยการผลิตของเกษตรกรลดลง เนื่องจากธนาคารให้บริการปัจจัยการผลิต
ในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดทั่วไป ยกเว้นปุ๋ยเคมี ที่มีราคาสูงกว่าตลาดเล็กน้อย เนื่องจากปุ๋ยเคมีในธนาคาร
เป็นปุ๋ยที่มีคุณภาพ มีสูตรปุ๋ยที่ตรงต่อความต้องการของเกษตรกร 

 



(ค) 
 

ทั้งนี้ เกษตรกรมาใช้บริการธนาคารข้าวน้อย เนื่องจาก มะนาคารส่วนนึงที่เปิดให้บริการไม่ทันในปี 
2560 และเกษตรกรยังมีการรับรู้/เข้าใจรูปแบบการด าเนินงานธนาคารข้าวฯ น้อย เกษตรกรยังมองไม่เห็น
ถึงความแตกต่างในการใช้บริการรูปแบบธนาคาร และสมาชิกสหกรณ์การเกษตร นอกจากนี้รูปแบบการ
บันทึกบัญชีของธนาคารแต่ละแห่ง  มีความแตกต่างกัน บันทึกทั้งปริมาณ และมูลค่า ที่เกษตรกรยืม - คืน  
หรือบันทึกเฉพาะมูลค่าเพียงอย่างเดียว  รวมทั้งการจัดท าผลการด าเนินงานประจ าปีของสหกรณ์ ไม่มีการ
แยกรายละเอียดบัญชีของกิจกรรมธนาคารออกมาอย่างชัดเจน  ท าให้ไม่ทราบรายละเอียดผลการ
ประกอบการของธนาคาร ว่าส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์มากน้อยแค่ไหน  แต่จากการ       
ที่เกษตรกรสมาชิกน าข้าวเปลือกมาช าระคืน ส่งผลให้ธนาคารมีข้า+วเปลือกมาหมุนเวียน เพ่ือแปรรูป        
และจ าหน่ายได้เพ่ิมข้ึน เป็นการเพ่ิมรายได้ให้กับสหกรณ์การเกษตร 

ดังนั้น จึงควรประชาสัมพันธ์รายละเอียดรูปแบบการด าเนินงานธนาคาร ผลประโยชน์ที่เกษตรกร  
จะได้รับเมื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิก หรือใช้บริการธนาคารให้เกษตรกรเข้าใจอย่างชัดเจน รวมถึงก าหนดแบบ
รูปแบบการบันทึกบัญชีของธนาคาร  การจดบันทึกรายละเอียดปัจจัยการผลิตที่ยืม - คืน ปริมาณ ราคา 
และมูลค่า ให้เป็นรูปแบบเดียวกันทุกแห่ง และควรแยกบัญชีกิจกรรมธนาคารในรายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปีของสหกรณ์การเกษตร ซึ่งจะช่วยให้ทราบได้ว่าการด าเนินงานธนาคารมีความซ้ าซ้อน หรือส่งผล
กระทบต่อธุรกิจสหกรณม์ากน้อยเพียงใด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ง) 
 

ค าน า 
 

การประเมินผลโครงการธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกรปี 2560  มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผล     
การด าเนินงาน ผลได้ และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานธนาคาร  เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ และแนวทาง        
ในการแก้ไขปรับปรุงการด าเนินงานโครงการในระยะต่อไป 

ศูนย์ประเมินผล ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ส านักงานสหกรณ์จังหวัด 
คณะกรรมการบริหารจัดการธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร  และเกษตรกรสมาชิก ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์
ข้อมูลที ่เป็นประโยชน์  ซึ ่งท าให้รายงานการประเมินผลฉบับนี ้ เกิดความสมบูรณ์ จึงใคร่ขอขอบคุณ       
มา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไป  
 
 

ศูนย์ประเมินผล 
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(จ) 
 

สารบัญ 
   หน้า 
บทสรุปผู้บริหาร (ข) 
ค าน า (ค) 
สารบัญตาราง (จ) 
สารบัญภาพ (ฌ) 
  

บทที่ 1  สาระส าคัญของโครงการ 1 
1.1 ความเป็นมาของโครงการ 1 
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ 1 
1.3 เป้าหมายและงบประมาณของโครงการ 1 
1.4 วิธีการด าเนินงานโครงการ 2 
1.5 หน่วยงานที่รับผิดชอบ 2 
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับของโครงการ 3 

   
บทที่ 2  ระเบียบวิธีการประเมินผล 4 

2.1 ความส าคัญของการประเมินผล 4 
2.2 วัตถุประสงค์ของการประเมินผล 4 
2.3 ขอบเขตการประเมินผล 4 
2.4 นิยามศัพท์ 5 
2.5 การตรวจเอกสาร  แนวคิดและทฤษฎี 5 
2.6 วิธีการประเมินผล 12  
2.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการประเมินผล 16 

   
บทที่ 3  สภาพทั่วไปของกลุ่มเป้าหมายของโครงการ 17 

   
บทที่ 4  ผลการประเมิน 23 

4.1 ปัจจัยน าเข้า (Inputs) 23 
4.2 กระบวนการ (Process) 26 
4.3 ผลผลิต (Outputs) 32 
4.4 ผลลัพธ์ (Outcomes) 41 

 
 



(ฉ) 
 

สารบัญ (ต่อ) 

  หน้า 
บทที่ 5  สรุป และข้อเสนอแนะ 51 

5.1 สรุป 51 
5.2 ข้อเสนอแนะ 53 

บรรณานุกรม 54 
ภาคผนวก 57 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ช) 
 

สารบัญตาราง 
  หน้า 

ตารางที ่2.1 ประเด็น ตัวชี้วัด และเกณฑ์การวัดของการประเมินผลธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร 13 
ตารางที ่3.1 เพศ อายุ และระดับการศึกษาของเกษตรกรสมาชิก 17 
ตารางที ่3.2 อาชีพหลัก อาชีพรอง และประสบการณ์การท าการเกษตรของเกษตรกรสมาชิก 18 
ตารางที ่3.3 จ านวนสมาชิกในครวัเรือนของเกษตรกรสมาชิก 18 
ตารางที ่3.4 ลักษณะของพ้ืนที่ที่ท าการเกษตร 19 
ตารางที ่3.5 แหล่งน้ าที่ใช้ในการเกษตรของเกษตรกรสมาชิก 19 
ตารางที ่3.6 แหล่งปัจจัยการผลิตที่เกษตรกรน ามาเพาะปลูก 20 
ตารางที ่3.7 ข้อมูลการเข้าร่วมโครงการต่างๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 20 
ตารางที ่3.8 ปัญหาด้านการท าการเกษตรของเกษตรกรสมาชิก 21 
ตารางที ่3.9 แหล่งที่มาของเงินทุนที่เกษตรกรใช้ในการเพาะปลูก 22 
ตารางที ่4.1 งบประมาณท่ีหน่วยงานได้รับการจัดสรรแยกเป็นรายจังหวัด 23 
ตารางที ่4.2 หลักสูตร/เนื้อหาความรู้ที่ถ่ายทอดให้คณะกรรมการบริหารจัดการธนาคาร 25 
ตารางที ่4.3 หลักสูตร/เนื้อหาความรู้ที่ถ่ายทอดให้เกษตรกรสมาชิกธนาคาร 25 
ตารางที ่4.4 การจัดท าคู่มือการด าเนินงานธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร 26 
ตารางที ่4.5 สหกรณ์การเกษตรที่ได้รับคู่มือการด าเนินงานธนาคาร และระดับความชัดเจนของคู่มือ 26 
ตารางที ่4.6 การรับทราบ และระดับความชัดเจนของหลักเกณฑ์การคัดเลือกสถาบันเกษตรกร 28 
ตารางที ่4.7 ช่องทางของสื่อท่ีใช้ในการประชาสัมพันธ์ 29 
ตารางที ่4.8 ธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกรที่จัดตั้งในปี 2560 ได้ตามแผน 33 
ตารางที ่4.9 มูลค่าปัจจัยการผลิต และสินค้าอุปโภคบริโภคท่ีให้เกษตรกรยืม 34 
ตารางที ่4.10 มูลค่าการรับฝากสินค้าเกษตร 35 
ตารางที่ 4.11 จ านวนเกาตรกรท่ีสมัครเป็นสมาชิกธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร ปี 2560 36 
ตารางที ่4.12 ธนาคารที่ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต/สิ่งของ/เงินทุน 36 
ตารางที ่4.13 การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานธนาคารของเกษตรกรสมาชิก 37 
ตารางที ่4.14 การเข้าอบรมถ่ายทอดความรู้ของเกษตรกรสมาชิก 38 
ตารางที ่4.15 การน าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติ 35 
ตารางที่ 4.16 การใช้บริการธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร 39 
ตารางที่ 4.17  ความคิดเห็นของเกษตรกรสมาชิกต่อการตัดสินใจใช้บริการ 40 
ตารางที่ 4.18 ประเภทของปัจจัยการผลิตที่เกษตรกรสมาชิกยืมจากธนาคาร 40 
ตารางที่ 4.19 การรับรู้/ความเข้าใจการด าเนินงานของธนาคารในสถาบันเกษตรกร 41 
ตารางที่ 4.20 ปริมาณ และมูลค่าการยืมปัจจัยการผลิตจากธนาคาร 41 



(ซ) 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
  หน้า 

ตารางที ่4.21 ปริมาณ และมูลค่าการช าระคืนธนาคาร 42 
ตารางที่ 4.22  ปริมาณ และมูลค่าการฝาก – ถอน สินค้าเกษตรกับธนาคาร 43 
ตารางที ่4.23 ความคิดเห็นด้านความเพียงพอของปัจจัยการผลิตที่มีให้บริการในธนาคาร 43 
ตารางที่ 4.24 มูลค่าความต้องการปัจจัยการผลิตของเกษตรกรเปรียบเทียบกับวงเงินที่ได้รับ 44 
ตารางที ่4.25 การบรรเทาความเดือดร้อนด้านปัจจัยการผลิตของเกษตรกรสมาชิก 45 
ตารางที ่4.26 ราคาปัจจัยการผลิตนธนาคารเปรียบเทียบกับตลาดทั่วไป 45 
ตารางที ่4.27 ค่าใช้จ่ายในการซื้อปัจจัยการผลิตของเกษตรกรหลังใช้บริการธนาคาร 47 
ตารางที ่4.28 ปริมาณความต้องการใช้ปัจจัยการผลิตของเกษตรกรเปรียบเทียบก่อน 

และหลังเข้าร่วมโครงการ 
47 

ตารางที ่4.29 ความต้องการปัจจัยการผลิตจากแหล่งต่างๆ เพ่ือน ามาเพาะปลูกเปรียบเทียบ 
ก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ 

47 

ตารางที่ 4.30 การจ าแนกแจกจ่ายผลผลิตของเกษตรกรเปรียบเทียบก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ 48 
ตารางที่ 4.31 คะแนนความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อโครงการในด้านต่าง ๆ  49 
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ฌ) 
 

สารบัญภาพ 
  หน้า 

ภาพที่ 2.1 แบบจ าลองโลจิค (Logic Model) 11 
ภาพที่ 4.1 การพิจารณาคัดเลือกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเพ่ือจัดตั้งเป็นธนาคาร 27 
ภาพที่ 4.2 การก าหนดระเบียบวิธีการด าเนินงานธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร 28 
ภาพที่ 4.3 ตัวอย่างแผ่นพับในการประชาสัมพันธ์ธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร 30 
ภาพที่ 4.4 รูปแบบการบันทึกบัญชีของธนาคาร 31 
ภาพที่ 4.5 ความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีต่อคุณภาพปัจจัยการผลิตในธนาคาร 44 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 1 
ความเป็นมาของโครงการ 

 
1.1 ความเป็นมาของโครงการ 

สืบเนื่องจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แนวคิดจากการลงพ้ืนที่ในจังหวัด
อุบลราชธานี และเห็นว่าธนาคารข้าวควรมีการขยายผล พลเอก ฉัตรชัย  สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการ          
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รมว.) จึงได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษา น าแนวคิดไปเริ่มกับกลุ่มที่มีอยู่แล้ว       
ประกอบกับผลการประชุมการจัดท าแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานตามนโยบาย รมว. เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 
2558 มีนโยบายหลัก 1) การลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตร 2) การบริหารจัดการ
พ้ืนที่ เกษตรกรรม (Zoning) 3) การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  4) การพัฒนาเกษตรอินทรีย์                   
5) ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต สินค้าเกษตร 882 ศูนย์ และ 6) ธนาคารสินค้าเกษตร  โดยนโยบาย
ด้านสินค้าเกษตร มอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนนโยบาย
ดังกล่าวร่วมกับคณะท างานจากหน่วยงานต่างๆ  

กรมส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร จึงได้จัดตั้งธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร  เพ่ือช่วยเหลือ บรรเทา   
ความเดือดร้อนของสมาชิกสถาบันเกษตรกร และคนในชุมชนเป็นหลัก โดยการรับฝาก ถอน ให้ยืม                 
หรือแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตร  เพื่อน าไปประกอบอาชีพทางการเกษตร โดยเกษตรกรที่ยากจนในพ้ืนที่             
หากไม่มีเงินสดเพ่ือซื้อ สามารถน าผลผลิตข้าวมาฝาก แลกเปลี่ยนสิ่งจ าเป็นในการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
โดยไม่ต้องใช้เงินสด มีโอกาสผลิตสินค้าเกษตรได้ทันฤดูกาล เป็นการลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร  

การด าเนินงานธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร จะด าเนินการในสถาบันเกษตรกร คือ เป็นสหกรณ์     
หรือกลุ่มเกษตรกร ตามประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มีโรงสีข้าวเป็นของตนเอง และยังคงด าเนินกิจการอยู่   
มีเกษตรกรสมาชิกท่ีท าอาชีพการเกษตร ซึ่งในการบริหารงานธนาคารนั้นจะต้องมีคณะกรรมการบริหารงาน
ธนาคารข้าว เป็นผู้แทนจากส่วนต่าง ๆ ได้แก่ ผู้แทนจากคณะกรรมการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้แทนจาก      
ฝ่ายจัดการสหกรณ์ ผู้แทนจากสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ และผู้แทนจาก       
Single Command เป็นที่ปรึกษา  โดยในการให้บริการเกษตรกรจะรับฝากสินค้าเกษตรต่างๆ เช่น ข้าวเปลือก 
ข้าวโพด มันส าปะหลัง เป็นต้น ให้ยืมปัจจัยการผลิต ให้ยืมเพ่ือการอุปโภคบริโภค  และให้แลกเปลี่ยนสินค้า
เกษตร ปัจจัยการผลิต และสินค้าอุปโภคบริโภค 

 

1.2. วัตถุประสงค์ของการโครงการ 
 เพ่ือช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกสถาบันเกษตรกรและคนในชุมชนเป็นหลัก     
โดยการรับฝาก ถอน ให้ยืม หรือแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตร 
 

1.3 เป้าหมายและงบประมาณของโครงการ 
 มีการด าเนินงานเริ่มแรกในปี 2559 เริ่มด าเนินการในสถาบันเกษตรกรที่มีการผลิตข้าว และมีโรงสี
ข้าวจ านวน 10 แห่ง ในพ้ืนที่ 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตาก น่าน เชียงใหม่ อุทัยธานี สุพรรณบุรี ร้อยเอ็ด 
นครราชสีมา สุรินทร์ และเพชรบุรี  
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 ต่อมาในปี 2560 ด าเนินการขยายผลการจัดตั้งธนาคาร จ านวน 21 แห่ง ใน 20 จังหวัด ได้แก่ 
จังหวัดน่าน อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ชัยนาท ชัยภูมิ พิษณุโลก พะเยา บุรีรัมย์ อุตรดิตถ์ สุโขทัย ล าพูน           
ศรีสะเกษ ปทุมธานี ล าปาง เชียงราย พระนครศรีอยุธยา พิจิตร เพชรบูรณ์ สกลนคร และอุบลราชธานี 
1.4 วิธีการด าเนินงานโครงการ 
 1.4.1 การเตรียมความพร้อมการตั้งธนาคาร 

1) กรมส่งเสริมสหกรณ์ก าหนดรูปแบบธนาคารข้าวสถาบันเกษตรกรที่เหมาะสมร่วมกับ
สถาบันเกษตรกรมีการก าหนดเกณฑ์การเลือกสถาบันเกษตรกรและกลุ่มเป้าหมายที่จะร่วมเพ่ือด าเนินการ
เป็นต้นแบบธนาคารข้าวสถาบัน เกษตรกร   และยกร่างระเบียบธนาคารสินค้าเกษตรร่วมกับ               
สถาบันเกษตรกร และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

2) รับสมัครสถาบันเกษตรกร และคัดเลือกสถาบันเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ โดยสถาบัน
เกษตรกรต้องมมีติที่ประชุมของคณะกรรมการของสถาบันเกษตรกรให้เข้าร่วมโครงการ 
 1.4.2 วิเคราะห์ความพร้อมสถาบันเกษตรกรแต่ละแห่ง ด าเนินการรูปแบบธนาคารสินค้าเกษตร   
โดยสถาบันเกษตรกรมีส่วนร่วม 

ส านักงานสหกรณ์จังหวัดวิเคราะห์ความพร้อมของสถาบันเกษตรกร และความเป็นไปได้     
ของกิจกรรมในรูปแบบธนาคารข้าวฯ ของแต่ละจังหวัด  พร้อมทั้งก าหนดระเบียบวิธีการด าเนินงาน       
ของธนาคาร  หลังจากนั้นจึงท าการประชาสัมพันธ์กิจกรรม/รายละเอียดธนาคารให้เกษตรกรสมาชิก       
และเปิดให้บริการเกษตรกรสมาชิกในรูปแบบธนาคาร 

1.4.3 ประชุม แนะน า (Coaching) การจัดตั้งและด าเนินงานธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร      
แต่ละแห่งระดับกระทรวง 

เข้าร่วมประชุม แนะน า การจัดตั้งและการด าเนินงานธนาคารแต่ละแห่ง  ซึ่งส านักงาน
สหกรณ์จังหวัดแต่ละจังหวัดจัดให้มีคณะกรรมการด าเนินกิจการธนาคารข้าวสถาบันเกษตรกรแก่สถาบัน
เกษตรกรแต่ละแห่ง  พร้อมทั้งแนะน าการก าหนดระเบียบ ระบบการบริหารจัดการ การรับฝาก/
แลกเปลี่ยน/ยืม/ถอน สินค้าเกษตร  รวมทั้งการประเมินมูลค่าสินค้า ระบบบัญชีธนาคาร และระบบการจัดการ
คลังสินค้า  

1.4.4 สนับสนุนการด าเนินงานตามรูปแบบธนาคารข้าวสินค้าเกษตร 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดแนะน า ติดตามสถาบันเกษตรกรจัดประชุมธนาคารข้าวสินค้า

เกษตรเป็นประจ าทุกเดือน  พร้อมทั้งแนะน าสถาบันเพ่ือด าเนินกิจการรูปแบบธนาคาร ช่วยเหลือ ประสาน
การจัดหาแหล่งเงินทุนเบื้องต้น/ทุนสาธารณประโยชน์และการรับบริจาคเพิ่มกองทุนธนาคาร 

1.4.5 ติดตามประเมินผล 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดติดตามความก้าวหน้า พร้อมทั้งให้ค าแนะน าแก้ไขปัญหาอุปสรรค   

ที่เกิดขึ้น  และรายงานผลความก้าวหน้าเป็นประจ าทุกเดือน 
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1.5 หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 กรมส่งเสริมสหกรณ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับของโครงการ 
 1.6.1 บรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ยากจนในชุมชน มีแหล่งเมล็ดพันธุ์ ปัจจัยการผลิต
ทางการเกษตรและอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยการให้ยืมเพ่ือการประกอบอาชีพทางการเกษตร  
 1.6.2 เกษตรกรที่ยากจนในพื้นที่หากไม่มีเงินสดเพ่ือซื้อ สามารถน าผลผลิตข้าวมาฝาก แลกเปลี่ยน
สิ่งจ าเป็นในการประกอบอาชีพทางการเกษตรโดยไม่ต้องใช้เงินสด ได้มีโอกาสในการผลิตสินค้าเกษตรได้ทัน
ฤดูกาล 
 1.6.3 ลดต้นทุนการผลิตและการตลาดของเกษตรกร จากการยืม แลกเปลี่ยนสิ นค้า ในลักษณะ       
ที่ช่วยเหลือพ่ึงพาซึ่งกันและกัน 
 1.6.4 สถาบันเกษตรกรสามารถดูแลเกษตรกรสมาชิกและคนในชุมชนที่ยากจน เป็นการเฉพาะ 
เป็นการจัดระบบการใช้ทุนสาธารณประโยชน์กับสมาชิกของตนเองที่ยากจน  และช่วยเหลือประชาชน      
ในชุมชนอย่างแท้จริง ในการประกอบอาชีพและการด ารงชีพในชีวิตประจ าวัน 
 1.6.5 สถาบันเกษตรกรในพื้นที่ให้เป็นองค์กรเข้มแข็งและสมาชิกมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น เป็นที่ยอมรับ 
 
 
 
 



บทที่ 2 
ระเบียบวิธีการประเมินผล 

 

2.1 ความส าคัญของการประเมินผล 
การด าเนินงานธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร มีวัตถุประสงค์เพ่ือบรรเทา ช่วยเหลือเกษตรกร          

กรณีท่ีไม่มีเงิน หรือต้องยืมเงินซื้อ โดยต้องจ่ายดอกเบี้ยในราคาสูง จนไม่อาจสามารถช าระหนี้ได้ โดยธนาคารข้าวฯ 
อาจรับฝาก - ถอน  ยืม -  คืน หรือแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตร สินค้าเกษตรแปรรูป วัสดุการเกษตร ปัจจัยการผลิต
ต่างๆ สินค้าปศุสัตว์ ประมง รวมทั้งการส่งคืน อาจส่งคืนเป็นสินค้าเกษตร ผลผลิตหรือเป็นตัวเงิน ขึ้นอยู่กับ
ข้อก าหนดของชุมชน และธนาคารสินค้าเกษตรนั้นๆ โดยให้มีการจัดท าบัญชี รับ ฝาก ถอน กู้ยืม และมีก าหนด
อัตราดอกเบี้ย หรือไม่ก็ได้ มีรูปแบบบริหารจัดการชัดเจน และมีการก าหนดระเบียบธนาคารสินค้าเกษตร    
 ส าหรับกรณีที่ธนาคารรับฝากข้าวเปลือก สมาชิกสามารถถอนเป็นข้าวเปลือก ข้าวสาร  สินค้าหรือปัจจัย   
การผลิตอ่ืนใดที่ธนาคารมีเพ่ือบริการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดหากถอนเป็นข้าวเปลือก สามารถถอน
ข้าวเปลือกที่ฝากไว้ กับธนาคารได้ตามปริมาณที่ฝาก หักลดความชื้นตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด และหากถอน
เป็นเงินสด ให้ถอนตามราคาข้าวเปลือก ที่หักลดความชื้นตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนด 
 ธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกรเริ่มด าเนินการครั้งแรกในปี 2559 โดยด าเนินการน าร่อง 10 แห่ง              
ใน 9 จังหวัด และขยายผลจัดตั้งธนาคารฯ เพ่ิมขึ้นในปี 2560 อีก 21 แห่ง ใน 20 จังหวัด ศูนย์ประเมินผล
เล็งเห็นถึงความส าคัญของโครงการดังกล่าว จึงได้ท าการติดตามและประเมินผลโครงการ เพ่ือน าข้อมูล 
ปัญหา อุปสรรคที่ได้ เพ่ือมาวิเคราะห์ เป็นข้อมูลในการน าเสนอผู้บริหาร เพื่อหาแนวทางการแก้ไข ปรับปรุง
การด าเนินงานให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ  และสามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างแท้จริง  
2.2 วัตถุประสงค์ของการประเมินผล 
  เพ่ือประเมินผลลัพธ์ของธนาคารข้าวฯ ที่จัดตั้งและด าเนินงานในปี 2560 
2.3 ขอบเขตการประเมินผล 

2.3.1 พื้นที่เป้าหมาย  
ธนาคารข้ าวฯ ที่ จั ดตั้ งในปี  2560 จ านวน  21 แห่ ง  ในภาคกลาง เหนื อ  และ

ตะวันออกเฉียงเหนือ  
 2.3.2 ประชากรเป้าหมาย  

สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการในพ้ืนที่  คณะกรรมการบริหารธนาคารข้าวฯ         
และเกษตรกรที่เป็นสมาชิกธนาคารฯ ในปี 2560 
 2.3.3 ระยะเวลาของข้อมูล  

เป็นข้อมูลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) 
2.4. นิยามศัพท์เฉพาะ 
 2.4.1 ธนาคารสินค้าเกษตร หมายถึง โครงการส าคัญโครงการหนึ่งของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ ซึ่งประกอบด้วย   
1) ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ 2) ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน  3) ธนาคารปัจจัยการผลิตหม่อนไหม (เส้นไหม)     
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4) ธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง  5) ธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร  6) ธนาคารโค -กระบือ     
และ 7) ธนาคารโคนมทดแทนฝูง 
 2.4.2 ธนาคารข้าวสถาบันเกษตรกร หมายถึง รูปแบบธนาคารสินค้าเกษตรรูปแบบหนึ่ ง             
ที่ก าหนดให้เป็นแหล่งฝาก ถอน ยืม และแลกเปลี่ยนปัจจัยการผลิต สินค้าเกษตร และสินค้าอุปโภคบริโภค
อ่ืน ๆ และบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกธนาคารและคนในชุมชนที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับเงินทุน
ส าหรับจัดหาปัจจัยการผลิตและสินค้าอ่ืน ๆ 
2.5 การตรวจเอกสาร แนวคิด และทฤษฎี 
 2.5.1 การตรวจเอกสาร 

1) รูปแบการด าเนินงานธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร 
ในการประเมินผลธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร ได้ศึกษารูปแบบการด าเนินงานธนาคาร

ข้าวฯ จากหลายๆแห่ง เพ่ือศึกษากิจกรรม  รูปแบบการด าเนินงาน ซึ่งก าหนดโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์      
จัดท าเป็นคู่มือธนาคารสินค้าเกษตรขึ้นมา ส าหรับเป็นคู่มือในการจัดตั้งธนาคาร   โดยด าเนินการจัดตั้ง          
ในสถาบันเกษตรกร คือ เป็นสหกรณ์ หรือกลุ่มเกษตรกร ตามประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มีโรงสีข้าว        
เป็นของตนเองและยังคงด าเนินกิจการอยู่   มีเกษตรกรสมาชิกที่ท าอาชีพการเกษตร ซึ่งในการบริหารงาน
ธนาคารนั้นจะต้องมีคณะกรรมการบริหารงานธนาคารข้าว เป็นผู้แทนจากส่วนต่างๆ ได้แก่  ผู้ แทน                
จากคณะกรรมการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้แทนจาก ฝ่ายจัดการสหกรณ์ ผู้แทนจากสมาชิกสหกรณ์/           
กลุ่ มเกษตรกร และเจ้ าหน้ าที่ ส่ งเสริ มสหกรณ์ และผู้ แทนจาก  Single Command เป็ นที่ ปรึ กษา                       
โดยในการให้บริการเกษตรกรจะรับฝากสินค้าเกษตรต่างๆ เช่น ข้าวเปลือก ข้าวโพด มันส าปะหลัง เป็นต้น     
ให้ยืมปัจจัยการผลิต ให้ยืมเพ่ือการอุปโภคบริโภค  และให้แลกเปลี่ยนสินค้าเกษตร ปัจจัยการผลิต และสินค้า
อุปโภคบริโภค 

2) ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการจัดตั้งธนาคารข้าว 
งานประเมินผลที่ เกี่ยวข้องกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการจัดตั้งธนาคารข้าว พบว่า           

มีผู้ศึกษาประสิทธิผล และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการจัดตั้งธนาคารข้าว ซึ่ง เส็ง เซฮัก (2551) ศึกษา
ประสิทธิผลของธนาคารข้าวว่ามีส่วนช่วยเหลือครัวเรือนยากจนในหมู่บ้านตระแปงสะเกีย ซึ่งท าให้สมาชิก
ยืมข้าวจากธนาคารได้แทนการยืมข้าวจากเพ่ือนบ้านหรือเอกชนทั่วไปที่มีดอกเบี้ยสูง  และยังสามารถช่วย
แก้ปัญหาการขาดแคลนข้าวของครัวเรือนในหมู่บ้านตระแปงสะเกีย โดยท าให้สัดส่วนครัวเรือนที่ประสบ
ปัญหาการขาดแคลนอาหารมากกว่า 3 เดือนลดลงจากร้อยละ 7.41 เป็น 3.70 และสัดส่วนครัวเรือน        
ที่ประสบปัญหาการขาดแคลนอาหารระหว่าง 2 – 3 เดือน และน้อยกว่า 1 เดือนลดลงจากร้อยละ 59.26 
เป็น 14.82 และร้อยละ 33.33 เป็น 18.52 ตามล าดับ โดยภาพรวมมีสัดส่วนครัวเรือนที่มีข้าวไว้บริโภค
เพียงพอตลอดช่วงเวลาวิกฤต ร้อยละ 62.96 ดังนั้น ธนาคารข้าวสามารถช่วยเหลือครัวเรือนยากจนจากการ
ขาดแคลนข้าวได้เกือบร้อยละ 40 นอกจากนี้ธนาคารข้าวยังส่งผลต่อการเพ่ิมรายได้  และสินทรัพย์         
ของครัวเรือน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสร้างความสามัคคีในชุมชน เช่นเดียวกับ สหัส บุญญาวิวัฒน์ 
(2524) ที่เห็นว่าผลกระทบของธนาคารข้าวพระราชทานต่อครอบครัวเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม      
มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพทางเศรษฐกิจของครัวเรือนเกษตรกร ท าให้รายได้ของครัวเรือน
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เกษตรกรมีแนวโน้มสูงขึ้น การกระจายรายได้ดีขึ้น  และหนี้สิน (ปริมาณข้าว) มีแนวโน้มลดลง               
และมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพทางสังคมของครัวเรือนเกษตรกรท าให้  มีความต้องการที่จะ
พัฒนาตนเอง และบุตรให้ได้รับการศึกษาสูงขึ้น ปรับปรุงบ้านเรือนให้น่าอยู่อาศัยมากขึ้น  การลักขโมย             
และอาชญากรรมในหมู่บ้านและการเจ็บป่วยของสมาชิกในครัวเรือนลดลง   แต่นอกจากผลกระทบดังกล่าว       
ที่เกิดขึ้น ยังก่อให้เกิดแนวคิดการรวมตัวกันด าเนินงานในรูปของกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสมาชิกธนาคารข้าว
พระราชทานและกลุ่มผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และทอผ้า  เป็นต้น    

และหากพิจารณาถึงโครงการธนาคารข้าวพระราชทานที่ เป็นต้นแบบของธนาคารข้าว          
ในประเทศไทยนั้น มีผู้ศึกษาโครงการดังกล่าวไว้ว่า โครงการสามารถด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของธนาคาร   
ได้ โดยส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2550) ก็ศึกษาโครงการธนาคารข้าวพระราชทาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
ที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการทั้ง 3 ข้อ กล่าวคือ ส่งเสริมการรวมตัวเป็นกลุ่ม โดยเป็นกลุ่ม         
ออมทรัพย์ กองทุนหมู่บ้าน กลุ่มสตรี กลุ่มทอผ้า กลุ่มสหกรณ์  ในด้านการเป็นแหล่งอาหารส ารองของหมู่บ้าน        
มีจ านวนธนาคารข้าวฯ ในอ าเภอตัวอย่างทั้ง 4 อ าเภอ รวม 34 แห่ง  ยุ้งฉางเฉลี่ยอ าเภอละ 1 ฉาง ขนาดความจุเฉลี่ย 
15 ตันต่อฉาง ด้านการพ่ึงพาตนเองและคุณภาพชีวิต  พบว่า  ครัวเรือนเกษตรกรมีรายได้สุทธิ และเงินออม
เพ่ิมขึ้นจากก่อนมีโครงการ  ท าให้ครัวเรือนเกษตรกรมีรายได้ และความเป็นอยู่ดีขึ้น ในด้านคุณภาพชีวิต สมาชิก
ธนาคาร มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น มีข้าวบริโภคเพียงพอ ท าให้มีเวลา ดูสุขภาพมากข้ึน ไม่มีการเคลื่อนย้ายแรงงาน  
ไปนอกพ้ืนที่ เนื่องจากในพ้ืนที่มีงานท า และมีอาหารเพียงพอ จึงท าให้มีเวลาอยู่ร่วมกันมากขึ้น แต่อาจมีปัญหา
อยู่บ้าง จากการที่สมาชิกบางรายไม่ส่งข้าวคืนเกิดหนี้สูญจ านวนมาก ท าให้ขาดสภาพคล่อง ควรมีการติดตาม    
ให้ความรู้แก่คณะกรรมการบริหารและสมาชิก เพื่อให้เข้าใจหลักการ  ในการบริหารจัดการของธนาคาร 
โดยเฉพาะการจดบันทึกข้อมูลให้เป็นระบบให้ความรู้เรื่องพันธุ์ข้าวเทคโนโลยีต่าง ๆ การดูแลรักษาเพ่ือให้ได้   
ผลผลิตเพ่ิมขึ้น รวมทั้งส่งเสริมในด้านการประกอบอาชีพเสริม เพ่ือสร้างรายได้อีกทางหนึ่ง 

การตรวจเอกสารการศึกษาที่เกี่ยวข้องท าให้ทราบถึงประเด็นตัวแปรต่าง ที่สามารถน ามา
ก าหนดเป็นประเด็นตัวชี้วัดของการประเมินผลโครงการนี้ได้ อาทิ ประเด็นกฎระเบียบการด าเนินงานของธนาคาร 
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นก ับเกษตรกรสมาชิกในด้านต่างๆ เพ่ือให้สามารถตอบวัตถุประสงค์ของโครงการได้  

2.5.2 แนวคิด และทฤษฎี 
1) แนวคิดเก่ียวกับการประเมินผล (Evaluation) 

นิยามการประเมิน นักประเมินได้ให้ความหมายของการประเมินไว้หลากหลาย ดังนี้        
(ศิริชัย กาญจนวาสี, 2552)  

1.1) การประเมิน (Evaluation) หมายถึง การวัด (Measurement) ซึ่งเป็นองค์ความรู้     
ที่ใช้ในโรงเรียนอย่างกว้างขวางเป็นระยะเวลานาน เพ่ือประเมินผู้เรียนว่ามีความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่เรียน
มากน้อยเพียงไร โดยใช้วิธีการสังเกต สอบปากเปล่า หรือใช้แบบทดสอบเพ่ือให้ได้คะแนนเป็นตัวบ่งชี้      
ระดับผลสัมฤทธิ์และความสามารถทางสมองของผู้เรียน 

1.2) การประเมิน (Evaluation) หมายถึง การวิจัยเชิงประยุกต์ (Applied Research)    
ซึ่งมีการใช้ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ส าหรับตัดสินและพัฒนาโครงการทางด้านสังคม ทั้งในด้าน     
การวางแผน การติดตามผล ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของโครงการ 
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1.3) การประเมิน (Evaluation) หมายถึง การตรวจสอบความสอดคล้อง (Determining 
congruence) เป็นกระบวนการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างผลได้ของโครงการที่ เกิดขึ้นจริง          
กับวัตถุประสงค์ของโครงการที่ก าหนดไว้ 

1.4) การประเมิน (Evaluation) หมายถึง การช่วยตัดสินใจ (Assist decision making) 
เป็นกระบวนการที่จะท าให้เกิดความมั่นใจในการตัดสินใจ โดยเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และจัดท า
รายงานสารสนเทศเกี่ยวกับผลของโครงการ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน และปัญหา      
ของโครงการที่ควรมีการปรับปรุงแก้ไข ส าหรับผู้บริหารใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจเลือกวิธีการด าเนินงาน    
ที่เหมาะสม 

1.5) การประเมิน (Evaluation) หมายถึง การบรรยายอย่างลุ่มลึก (Description or 
Portrayal) เป็นการบรรยายสิ่งที่มุ่งประเมินอย่างลึกซึ้งรอบด้าน ทั้งในด้านเงื่อนไขก่อนเริ่มโครงการ 
ความสัมพันธ์และความสอดคล้องระหว่างสิ่งที่คาดหวัง สิ่งที่เกิดขึ้นจริง และมาตรฐาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
โครงการ ผลลัพธ์ของโครงการ และผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ เพ่ือสะท้อนทัศนะและการตัดสินของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียจากการประเมิน 

1.6) การประเมิน (Evaluation) หมายถึง การตัดสินคุณค่า (Determining of worth or 
value) เป็นการอาศัยความเชี่ยวชาญในหลักการสังเกตและเหตุผลของผู้ประเมินในการตัดสินคุณค่าของ     
สิ่งที่มุ่งประเมิน อาทิ การรับรองวิทยฐานะ การพิจารณาผลงานทางวิชาการ และการสัมภาษณ์คัดเลือก
บุคลากร 

2) ประเภทการประเมิน แบ่งตามเกณฑ์ต่าง ๆ ได้ ดังนี้ (สมคิด พรมจุ้ย, 2550)   
2.1) แบ่งตามจุดมุ่งหมายของการประเมิน เป็น 2 ประเภท คือ  

2.1.1) การประเมินเพ่ือปรับปรุงหรือการประเมินความก้าวหน้า (Formative 
evaluation) 

2.1.2) การประเมินเพ่ือสรุปผลหรือการประเมินรวมสรุป (Summative evaluation) 
2.2) แบ่งตามหลักยึดในการประเมิน เป็น 2 ประเภท คือ 

2.2.1) การประเมินที่ยึดวัตถุประสงค์ เป็นหลัก (Goal – Based evaluation)        
เป็นการประเมินว่าการด าเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ โดยทราบก่อนประเมินว่า
โครงการมีวัตถุประสงค์ใดบ้าง 

2.2.2) การประเมินที่ เป็นอิสระไม่ยึดวัตถุประสงค์ของโครงการ (Goal – free 
evaluation) เป็นการประเมินผลที่เกิดข้ึนทั้งหมด โดยไม่ทราบว่าโครงการมีวัตถุประสงค์ใดบ้าง 

2.3) แบ่งตามล าดับเวลาที่ประเมิน เป็น 3 ประเภท คือ 
2.3.1) การประเมินก่อนเริ่ม โครงการ (Pre – evaluation) เป็นการประเมิน             

ที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือตัดสินใจเลือกโครงการ ตรวจสอบความเหมาะสม ความสมเหตุสมผลของการวางแผน
ด าเนินโครงการ ความเป็นไปได้ของโครงการในการน าไปปฏิบัติ และคุณภาพของโครงการ รวมทั้ง 
ตรวจสอบโอกาสของโครงการที่จะประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย  
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2.3 .2) การประเมินระหว่างการด าเนิ น งาน  (Implementation Evaluation            
or Process Evaluation) เป็นการประเมินการด าเนินงานเมื่อน าโครงการที่วางแผนไว้ไปปฏิบัติ โดยมุ่งตอบ
ค าถามว่าการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้หรือไม่ กิจกรรมใดท าได้หรือไม่ได้ มีจุดเด่น จุดด้อย 
ปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้าง เพราะเหตุใด เพ่ือด าเนินการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขโครงการได้ทันท่วงที  

2.3.3) การประเมินภายหลังการด าเนินงาน (Post – evaluation) เป็นการประเมิน
เพ่ือตอบค าถามว่าโครงการประสบผลส าเร็จตามแผนที่วางไว้หรือไม่ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
หรือไม่  ผลการด าเนินงานคุ้มค่าหรือไม่  การประเมินประเภทนี้จะเป็นการประเมินผลที่ เกิดขึ้น                
โดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยอาจเป็นการประเมินทันทีเม่ือสิ้นสุดโครงการ
หรือติดตามผลเป็นระยะเวลาหนึ่งก่อนท าการประเมิน อาทิ การประเมินผลกระทบโครงการที่ต้องมี         
การทิ้งช่วงเป็นระยะเวลา 1 – 2 ปี ก่อนท าการประเมิน  

3) กระบวนการประเมิน การประเมินเป็นการวิจัยรูปแบบหนึ่ ง มีขั้นตอนกระบวนการ
ด าเนินงาน ได้แก่ วิเคราะห์โครงการที่จะประเมิน ระบุหลักการและเหตุผลของการประเมิน ก าหนด
วัตถุประสงค์ของการประเมิน ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และแนวทางการประเมิน ก าหนดกรอบแนวทางการ
ประเมินเกี่ยวกับตัวแปร ข้อมูล หรือตัวชี้วัดที่ต้องการศึกษา การสุ่มตัวอย่าง แหล่งข้อมูลหรือผู้ให้ข้อมูล 
และเกณฑ์การประเมิน เลือกวิธีการและสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล เลือกสถิติเทคนิควิเคราะห์ข้อมูล
และตัดสินคุณค่าจากข้อมูล และจัดท ารายงานการประเมินเพ่ือน าเสนอผู้บริหารเป็นข้อมูลประกอบ        
การตัดสินใจ (สมคิด พรมจุ้ย, 2550)  

4) รูปแบบการประเมินของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) (สมคิด พรมจุ้ย, 2550) 
Stufflebeam ได้เสนอแนวคิดในการประเมินที่เรียกว่า “CIPP approach” ซึ่งค าว่า 

“CIPP” เป็นค าที่ย่อมาจากค าว่า context, input, process และ product การประเมินตามแนวทาง CIPP นี้ 
เป็นการประเมิน   ที่เป็นกระบวนการอย่างต่อเนื่อง เน้นการใช้ข้อมูลควบคู่กับการบริหารโครงการเพ่ือหา
สารสนเทศประกอบการตัดสินใจ วัตถุประสงค์ของการประเมิน คือ การให้สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ 
ดังนั้น จึงจ าเป็นอย่างยิ่ง  ที่จะต้องมีรายละเอียดที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ  โดยสามารถประยุกต์ใช้    
ในการประเมินโครงการ ดังนี้ 

1) การประเมินสภาพแวดล้อม (Context Evaluation: C) เป็นการประเมินเพ่ือให้ได้
ข้อมูลส าคัญที่ช่วยในการก าหนดวัตถุประสงค์และความเป็นไปได้ของโครงการ เป็นการตรวจสอบเพ่ือ     
ตอบค าถามต่าง ๆ อาทิ โครงการตอบสนองต่อปัญหาหรือความต้องการที่จ าเป็นอย่างแท้จริงหรือไม่ 
วัตถุประสงค์ของโครงการชัดเจน เหมาะสม และสอดคล้องกับนโยบายขององค์กรหรือหน่วยเหนือหรือไม่ 
และโครงการมีโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่าง ๆ หรือไม่ 

2) การประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation: I) เป็นการประเมินเพ่ือตัดสินใจ
เกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ของโครงการ โดยพิจารณาว่าปัจจัยที่ใช้ด าเนินโครงการมีความเหมาะสมหรือไม่ มีส่วน
ช่วยให้บรรลุจุดมุ่งหมายของโครงการหรือไม่ เป็นการตรวจสอบเพ่ือตอบค าถามที่ส าคัญ อาทิ ปัจจัยที่
ก าหนดไว้ของโครงการ มีความเหมาะสมเพียงพอหรือไม่และกิจกรรม แบบ และทางเลือกที่ได้เลือกและ
ก าหนดไว้แล้วในโครงการ มีความเป็นไปได้และเหมาะสมเพียงใด 
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3) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation: P) เป็นการประเมินระหว่างการ
ด าเนินโครงการ เพ่ือค้นหาข้อดีและข้อบกพร่องของการด าเนินงานตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ และรายงาน
ผลการปฏิบัติงานของโครงการนั้น ๆ เป็นการตรวจสอบเพ่ือตอบค าถามที่ส าคัญ อาทิ การปฏิบัติงานเป็นไป
ตามแผนที่ก าหนดไว้หรือไม่ กิจกรรมใดท าได้หรือไม่ได้ เพราะเหตุใด เกิดปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง และมีแนวทาง 
และการแก้ไขปัญหาอย่างไร 

 
4) การประเมินผลผลิต (Product Evaluation: P) เป็นการประเมินเพ่ือพิจารณาว่า    

ผลที่เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือสิ่งที่คาดหวังไว้หรือไม่ โดยอาศัยข้อมูลจาก     
การรายงานการประเมินสภาพแวดล้อม ปัจจัยเบื้องต้น และกระบวนการร่วมด้วย เป็นการตรวจสอบ     
เพ่ือตอบค าถามต่าง ๆ อาทิ เกิดผลได้หรือผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ คุณภาพของผลลัพธ์
เป็นอย่างไร และเกิดผลกระทบอ่ืนใดบ้างหรือไม่  

5) แนวคิดเก่ียวกับตัวแบบเชิงตรรกะ (Logic Model) (อ้างใน วัฒนา, 2553) 
ตัวแบบ Logic Model เป็นวิธีการสื่อที่เป็นระบบ และเห็นภาพได้ชัดเจนที่น าเสนอ

ความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรในการปฏิบัติงานของแผนงาน การจัดท ากิจกรรม 
และการเปลี่ยนแปลงหรือผลงานที่ต้องการบรรลุผลส าเร็จ (W.K. Kellogg Foundation, 2004:p1) 

ตัวแบบ Logic Model มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 
1) ทรัพยากรต่างๆ (Resources) เช่น คน เงิน การจัดการองค์การ และชุมชน ที่แผนงาน

สามารถจัดหาได้เพ่ือด าเนินงาน หรือที่เรียกว่า ปัจจัยน าเข้า (Inputs) 
2) กิจกรรมของแผนงาน (Program Activities) เป็นสิ่ งที่แผนงานจัดท า โดยใช้

ทรัพยากร กิจกรรมเป็นทั้งกระบวนการ เครื่องมือ เหตุการณ์ เทคโนโลยี และการกระท าที่เป็นส่วน          
ที่แผนงานตั้งใจจะท ากิจกรรมการพัฒนานี้จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง หรือผลงานที่ต้องบรรลุผลส าเร็จ 
ได้แก่ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ (Outputs , Outcomes และ Impacts)  

3) ผลผลิต (Outputs) เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการจัดกิจกรรมของแผนงาน      
และอาจครอบคลุมถึงประเภท ระดับ และเป้าหมายของการให้บริการที่ส่งมอบของแผนงาน 

4) ผลลัพธ์ (Outcomes) เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความรู้ ทักษะ สถานภาพ           
และระดับของหน้าที่การงานของผู้มีส่วนร่วมในแผนงาน ผลลัพธ์ระยะสั้นวัดได้ภายใน 1-3 ปี ผลลัพธ์ระยะยาว    
วัดได้ภายใน 4-6 ปี และน าไปสู่ผลกระทบได้ภายใน 7-10 ปี  

5) ผลกระทบ (Impacts) เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งใจ และไม่ตั้งใจที่เกิดขึ้นในองค์การชุมชน 
หรือระบบ อันเป็นผลสืบเนื่องจากการจัดท ากิจกรรมของแผนงานที่ปรากฏในช่วง 7-10 ปี ของการด าเนินงาน
ตามแผนงาน ซึ่งโดยปกติมักจะท าการประเมินผลกระทบเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผนงาน 

ตัวแบบ Logic Model ถือเป็นทฤษฎีหนึ่ง ที่นักประเมินผลเรียกว่า ทฤษฎีแผนงาน 
(Program Theory) เพราะว่าเน้นการอธิบายกระบวนการท างานของแผนงานที่เป็นปัจจัย ซึ่งมีอิทธิพลต่อ
ผลสุดท้ายที่เกิดข้ึนเมื่อสิ้นสุดแผนงาน 
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“ทรัพยากรที่มีความ
จ าเป็นจริงๆ ส าหรับการ
ด าเนินงานของแผนงาน”  

“ถ้าได้น า
ทรัพยากรเข้าสู่
แผนงานแล้ว...ก็
จะจดัท ากิจกรรม

ได”้  

“ถ้าจัดท ากิจกรรม
ได้แล้ว...ก็จะส่ง
มอบผลิตภัณฑ์/
บริการให้แก่

ผู้รับบริการได้”  

“ถ้าจัดท ากิจกรรม
ตามที่ตั้งใจได้ 

แล้วเสร็จ...ก็จะท า
ให้ผู้รับบริการได้รับ

ประโยชน์ตามที ่
ตั้งใจไว้”  

“ถ้าผู้รับบริการ
ได้รับประโยชน์ 
ได้ตามที่ตั้งใจไว้
แล้ว...ก็จะส่งผล

ให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของ
องค์กร ชุมชน 

หรือระบบตามที่
คาดหวัง” 

         

ทรัพยากร/ 
ปัจจัยน าเข้า 

(Resources/Inputs) 

 กิจกรรม 
(Activities) 

 ผลผลิต 
(Outputs) 

 ผลลัพธ ์
(Outcomes) 

 ผลกระทบ 
(Impact) 

         
แผนงานที่จัดเตรียมไว้  ผลที่ตั้งใจหรือผลที่คาดหวังไว้ 

ภาพที่ 2.1 แบบจ าลองโลจิค (Logic Model) 
ที่มา : W.K. Kellogg Foundation, 2004: p3 
 

6) การวัดเจคตคติ/ทัศนคติ 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2542 (ราชบัณฑิตยสถาน , 2546 หน้า 321)     

ได้บัญญัติศัพท์ว่า เจตคติ ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษค าว่า Attitude มาจากภาษาลาตินค าว่า Aptus หมายถึง 
ท่าทีหรือความรู้สึกของบุคคลต่อ  สิ่งใดสิ่งหนึ่ง นอกจากนี้ค าว่า เจตคติ หรือนักวิชาการบางคนใช้ค าว่า 
ทัศนคติ นั้น ได้มีผู้ให้ค าจ ากัดความไว้มากมายรวมถึงบริบทของการประเมินค่า ดังนี้  

รังสรรค์ ประเสริฐศรี (2548) กล่าวว่า ทัศนคติ หมายถึง การประเมินหรือการตัดสิน 
เกี่ยวกับความชอบหรือไม่ชอบในวัตถุ หรือเหตุการณ์ ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกของคน
คนหนึ่ง  เกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่าง หรือเป็นท่าทีหรือแนวโน้มส่วนบุคคลที่แสดงต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งอาจเป็นบุคคล 
กลุ่มคน ความคิด และสิ่งของที่ได้รับ  

วิภาส ทองสุข (2552) ได้ให้ความหมายของเจตคติไว้ว่า คือการประเมินหรือตัดสินเพ่ือ
สะท้อนความรู้สึกของคนเกี่ยวกับความชอบหรือไม่ชอบในวัตถุ  สิ่ งของ บุคคล หรือเหตุการณ์               
จากความหมายดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า เจตคติ หมายถึง ความรู้สึก ความคิด ความเชื่อของบุคคลที่มีต่อ
สิ่งใด ๆ อันเนื่องมาจากความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ ซึ่งแสดง ออกมาเป็นพฤติกรรมในลักษณะ
ชอบ ไม่ชอบ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย พอใจ ไม่พอใจ ต่อสิ่งใด ๆ ในทิศทางใด ทิศทางหนึ่งทั้งทางบวกและทางลบ 

การวัดเจตคติโดยตรงท าได้ยากเนื่องจากเป็นการวัดความรู้สึก นึกคิด ที่แฝงอยู่ในตัว
บุคคลตามความหมายข้างต้น ดังนั้น การประเมินค่าเจตคติของบุคคลในเรื่องต่างๆ จึงเป็นการวัดทางอ้อม 
เช่น การถามสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องการวัดโดยให้บุคคลเป้าหมายเป็นผู้ตอบ ให้คะแนน หรือ
ประเมินค่าจากค าตอบตามความคิดเห็นต่างๆที่มี (เจษฎา อังกาบสี, 2554) อย่างไรก็ตามการวัดเจตคติ       
มีความส าคัญ 4 ประการ คือ 
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1) การวัดเจตคติเพ่ือท านาย เป็นการวัดเจตคติที่ท านายว่าบุคคลนั้นมีความรู้สึก นึกคิด
เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆและกระท าไปอย่างไร 

2) การวัดเจตคติเพื ่อเข้าใจสาเหตุและผล เป ็นการวัด เจตคติจากการกระท า         
ว่า ท าไมบุคคลนั้น ถึงท าเรื่องต่างๆ ด้วยเหตุผลใด 

3) การวัดเจตคติเพื่อหาทางป้องกัน เป็นการวัดเจตคติเพื่อประเมินความคิดเห็น     
ของคนคนหนึ ่ง เช่น การรับบุคคลเข้าเป็นแพทย์ พยาบาล นักบิน อาจารย์ จ าเป็นต้องได้เจตคติที่ดี        
และเหมาะสมต่ออาชีพนั้น มิฉะนั้นอาจท าให้เกิดผลเสียหายต่อผู้ที่เกี่ยวข้องได้ 

4) การวัดเจตคติเพ่ือหาทางแก้ไข เนื่องจากแต่ละคนมีเจตคติที่แตกต่างกัน คนในสังคม
จึงอาจมีเจตคติที่สอดคล้อง ไม่สอดคล้องในเรื่องต่างๆอยู่เสมอ ดังนั้นการวัดเจตคติจะช่วยแก้ไขให้บุคคลที่มี
เจตคติที่ไม่ดี/ไม่สอดคล้องกับจริยธรรม คุณธรรมของสังคม 

วิธีการวัดเจตคติมีหลายวิธี แต่ที่นิยมมี ดังนี้ 
1) การวัดเจตคติของเทอร์สโทน เป็นการวิเคราะห์ค่าความคิดเห็น (Scale Value)     

ก่อนน าไปใช้จริง เนื่องจากเราไม่สามารถวัดเจตคติของบุคคลได้โดยตรง จึงต้องวัดจากความคิดเห็นของ
บุคคลโดยแบ่งความรู้สึกออกเป็น 11 ช่วง เท่าๆ กัน และก าหนดค่าน้ าหนักในแต่ละช่วงชัดเจน 

2) การวัดเจตคติตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert) เป็นการวิเคราะห์ค่าความคิดเห็นหลังจาก
น าไปทดลองใช้แล้ว การวัดเจตคติของลิเคิร์ทแบ่งระดับการวัดเป็นมาตราส่วน 5 ระดับ โดยสเกลแต่ละ
ระดับมีความต่อเนื่องจาก การเห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง แต่ละระดับ
ก าหนดคะแนนเป็น 5 4 3 2 และ 1 ตามล าดับ การวัดแบบนี้นิยมใช้กันทั่วไป เพราะสร้างได้ง่าย และใช้ได้ผลดี 

3) การวัดเจตคติตามวิธีของออสกูด (Osgood) การวัดแบบนี้ใช้ค าคุณศัพท์อธิบาย
คุณลักษณะของสิ่งที่วัดออกเป็นค าตรงกันข้ามกัน เช่น ดี -เลว ชอบ-ไม่ชอบ เป็นต้น การวัดแบบนี้
ประกอบด้วยข้อที่ให้เลือก 7 ข้อ จากการประเมินค่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่ง 

อย่างไรก็ตามจากการศึกษาของ Cummins, R.A. and Gullone, E. (2000) พบว่า
การศึกษาความพอใจของบุคคลในเรื่องคุณภาพชีวิตโดยขยายการวัดจาก 5 (ตามวิธีของลิเคิร์ท) ของหรือ     
7 ระดับ (ตามวิธีของออสกูด) นั้น ไม่ส่งผลเสียหายต่อความเที่ยงของข้อมูล (Reliability) ในทางตรงกันข้าม
กลับยิ่งเพ่ิมความรับรู้ความพอใจ หรือความคิดเห็นได้กว้างขึ้น โดยสรุปว่าการวัดความพึงพอใจในคุณภาพ
ชีวิตควรใช้ระดับการวัด 10 ระดับ 

 
2.6 วิธีการประเมินผล 

2.6.1 รูปแบบการประเมินผล  
จากการศึกษาแนวคิดจากหลายๆ แนวคิด จึ งได้น าแบบจ าลอง Logic และ CIPP  มา

ประยุกต์ใช้ และสร้างเป็นกรอบแนวคิดในการประเมินผลครั้งนี้  ซึ่งจะประเมินในด้าน ปัจจัย กระบวนการ 
ผลผลิต และผลลัพธ์ในเบื้องต้น โดยค านึงถึงระยะเวลา และกระบวนการด าเนินงานตามขั้นตอนของโครงการ  
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2.6.2 ประเภทการประเมินผล  
การประเมินผลครั้งนี้เป็นการประเมินผลในขณะที่โครงการก าลังด าเนินงาน (Implementation 

Evaluation) เพ่ือประเมินความเชื่อมโยงสนับสนุนซึ่งกันและกันระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ของโครงการ 
ตั้งแต่ปัจจัยที่ใช้ในการด าเนินโครงการจนถึงผลลัพธ์ของโครงการ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าผลการประเมิน
ไปใช้ประกอบการพัฒนาการด าเนินโครงการในระยะต่อไปให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างแท้จริง 

2.6.3 แผนแบบการประเมินผล  
การประเมินผลครั้งนี้เป็นการประเมินผลลัพธ์ ในปี 2560 เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ของโครงการ

โดยเปรียบเทียบก่อนหลังที่เกิดขึ้นจริงกับวัตถุประสงค์โครงการที่ก าหนดไว้ โดยเปรียบเทียบกับแผน         
ที่ก าหนด 

2.6.4 ประเด็นและตัวชี้วัด จากการศึกษาข้อมูลการด าเนินงาน แนวคิดและทฤษฎีการประเมินผล 
น ามาก าหนดประเด็น ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผล รายละเอียดดังนี้ 

 
ตารางที่ 2.1 ประเด็น ตัวชี้วัด และเกณฑ์การวัดของการประเมินผลธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร ปี 2560 
 

ประเด็น ตัวช้ีวัด เกณฑ์การวัด 
1. ปัจจัยน าเข้า (Inputs: I) 

1.1 งบประมาณ 
 
1.2 ปัจจัยที่สนับสนุน 
1.3 องค์ความรู้ 

 
- ร้อยละของงบประมาณที่เบิกจ่าย 
- ความทันเวลาของงบประมาณที่ได้รับ 
- จ านวนปัจจัย/สิ่งของ ท่ีสนับสนุนให้สถาบันเกษตรกร 
- หลักสูตร/เนื้อหาท่ีถ่ายทอด 

 
เปรียบเทยีบกับท่ีไดร้ับ
การจัดสรร 
 

2. กระบวนการ (Processs: P) 
2.1 การเตรียมความพร้อมการจดัตั้ง
ธนาคาร 
 
 
 
2.2 ความพร้อมสถาบันเกษตรกร 
 
 
 
2.2 การสนับสนุนการด าเนินงาน 
 

 
- มีการจัดท าคู่มือการด าเนินงานธนาคาร 
- ธนาคารที่ไดร้ับคู่มือการด าเนินงานธนาคาร 
- ร้อยละของสหกรณ/์สถาบันเกษตรกรที่เห็นว่าหลักเกณฑ์ที่ก าหนดมี
ความชัดเจน 
 - หลักเกณฑ์การคัดเลือกสถาบันเกษตรกร 
- จ านวนธนาคารที่มีการก าหนดระเบียบ ระบบบัญชีฯลฯ 
- ร้อยละของช่องทางการประชาสมัพันธ์ธนาคาร 
- การจัดตั้งคณะกรรมการด าเนินกิจการธนาคาร (การก าหนดระเบยีบ 
ระบบบรหิาร การรับฝาก ยืม ถอน วางระบบบัญชีฯลฯ) 
- จ านวนครั้งในการจัดเวทีชุมชนเพื่อช้ีแจงรายละเอียดการด าเนินงาน 
- จ านวนครั้งในการติดตามการด าเนินงานธนาคารของสถาบัน
เกษตรกร 

 
มี/ไม่ม ี
 
 
 
มี/ไม่ม ี
 
 
 
เท่ากับเป้าหมาย 
เท่ากับเป้าหมาย 

ที่มา : จากการศึกษา 
หมายเหตุ : 1/อ้างอิงจากการรายงานการประเมินผลธนาคารสินค้าเกษตรรอบ 12 เดือน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2560) 
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ตารางที่ 2.1 ประเด็น ตัวชี้วัด และเกณฑ์การวัดของการประเมินผลธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร ปี 2560 (ต่อ) 
ประเด็น ตัวช้ีวัด เกณฑ์การวัด 

3. ผลผลิต (Outputs: O) 
3.1 การจัดตั้งธนาคาร 
 
 
 
3.2 การสนับสนุนปัจจัย 
3.3 การมีส่วนร่วม 
3.4 การอบรมถ่ายทอดความรู ้
 
 
3.5 การใช้บริการธนาคาร 
3.6 การรับรู ้

 
- จ านวนธนาคารข้าวฯ ทีจ่ัดตั้งได้ตามแผน 
- จ านวนธนาคารที่เปิดด าเนินการตามรูปแบบธนาคาร 
- จ านวนธนาคารที่เปิดให้บริการแล้ว 
- จ านวนเกษตรกรสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ  
- จ านวนธนาคารที่ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต/สิ่งของ  
- ร้อยละของเกษตรกรสมาชิกที่มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน  
- ร้อยละของเกษตรกรที่เข้ารับการอบรมถ่ายทอดความรู้ 
- ร้อยละของเกษตรกรที่น าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติ 
- รูปแบบการให้บริการเกษตรกรสมาชิกของแต่ละธนาคาร 
-  ร้อยละของเกษตรกรสมาชิกที่ใช้บริการธนาคารแล้ว 
- ร้อยละของเกษตรกรที่รับรู้/เข้าใจการด าเนินงานธนาคาร 

 
เท่ากับเป้าหมาย 
 
 
 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 801/ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 701/ 
 
 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 301/ 

4. ผลลัพธ์ (Outcomes: O) 
4.1 มูลค่าการให้บริการ 
 
 
4.2 ปัจจัยการผลิตจากธนาคาร 
4.3 การบรรเทาความเดือดร้อน

ของเกษตรกร 
 
 
4.4 ลดรายจ่ายด้านปัจจัยการผลิต 
 
 
 
4.5 ความต้องการใช้ปัจจัยการ

ผลิตของเกษตรกร 
 
 
4.6 ข้อคิดเห็นต่อโครงการ 

 
- มูลค่าปัจจัยการผลิต และสินค้าอุปโภคบริโภคที่เกษตรกร 
ยืม/ฝาก/ถอน/คืน สินค้าเกษตร 
- ปริมาณ และมูลค่าการใช้บริการในธนาคารของเกษตรกร 
- ประเภทของปัจจัยการผลิตที่เกษตรกรสมาชิกยืมจากธนาคาร 
- ความเพียงพอของปัจจัยการผลิตภายในธนาคาร 
- คุณภาพของปัจจัยการผลิตภายในธนาคาร 
- มูลค่าความต้องการปัจจัยการผลิตของเกษตรกรเปรียบเทียบ
กับวงเงินท่ีได้รับ 
- ร้อยละของเกษตรกรสมาชิกท่ีมีความเดือดร้อนด้านปัจจัยการ
ผลิตลดลง 
- มูลค่าราคาปัจจัยการผลิตภายในธนาคารเปรียบเทียบกับ
ตลาดทั่วไป 
- ร้อยละของเกษตรกรสมาชิกท่ีมีค่าใช้จ่ายในการซื้อปัจจัยการ
ผลิตลดลง (เมล็ดพันธ์ุ/ปุ๋ย/ยา/ฯลฯ) 
- มูลค่าความต้องการปัจจัยการผลิตของเกษตรกรเปรียบเทียบ
กับวงเงินท่ีได้รับ 
-ร้อยละของเกษตรกรที่มีความต้องการปัจจัยการผลิตจาก
ธนาคารเพิ่มขึ้น 
- ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อโครงการ (ด้านการ
ประชาสมัพันธ์โครงการ/การจัดตัง้ธนาคาร/คณุภาพของปัจจัย
การผลิต 

 
 
 
 
 
 
- ความต้องการปัจจัยการ
ผลิตของเกษตรกร
เปรียบเทยีบกับจ านวน/
ปริมาณที่สามารถยืมได้
จากธนาคาร  
 
 
 

ที่มา : จากการศึกษา 
หมายเหตุ : 1/อ้างอิงจากการรายงานการประเมินผลธนาคารสินค้าเกษตรรอบ 12 เดือน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2560) 
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 2.6.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
1) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  ใช้แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ เพ่ือสอบถามกลุ่มเกษตรกร

สมาชิกธนาคาร  คณะกรรมการบริหารจัดการธนาคาร และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบธนาคารฯ ในพ้ืนที่        
เพ่ือวิเคราะห์ และประมวลผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรคต่างๆ ที่เกิดจากการด าเนินงาน และข้อมูล
ต้นทุนการผลิตผ้าไหมของเกษตรกรในเบื้องต้น เพ่ือไว้ เป็นข้อมูลส าหรับในการประเมินผลโครงการ          
ในระยะต่อไป 

2) แหล่งข้อมูล 
2.1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) ในการก าหนดขนาดตัวอย่างควรพิจารณาใน      2 

ประเด็นคือ (ศูนย์ประเมินผล, 2554) 
1) ธรรมชาติของประชากร  ถ้าประชากรที่ก าลังศึกษา มีคุณสมบัติ เหมือนกันมาก 

หรือมีความแตกต่างกันของลักษณะต่างๆ ของสมาชิกน้อย การใช้ขนาดตัวอย่างจ านวนน้อยก็สามารถท าได้  
2) ลักษณะของงานวิจัย ซึ่งงานวิจัยบางประเภท ไม่จ าเป็นต้องใช้กลุ่มตัวอย่างขนาด

ใหญ่ก็ได้   เช่น งานวิจัยเชิงทดลอง เป็นต้น 
ดังนั้นในการก าหนดขนาดตัวอย่างการประเมินผลครั้งนี้ จึงก าหนดโดยค านึงถึง

ธรรมชาติของประชากร ที่มีพ้ืนฐานเหมือนกัน คือ ปลูกข้าวเป็นหลัก และมีการใช้บริการธนาคารในลักษณะ
เหมือนกัน  (ยืม คืน ฝาก ถอน)  ประกอบกับข้อจ ากัดของจ านวนบุคลากร และระยะเวลาในการส ารวจ      
จึงก าหนดตัวอย่างโดยใช้เกณฑ์ 10% จากประชากรเป้าหมาย จ านวน 2,200 ราย ได้จ านวนเกษตรกร
ตัวอย่าง 220 ราย  และสุ่มธนาคาร 10 แห่ง จาก 21 แห่ง ในปี 2560 แห่งละ 22 ราย 

2.2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียดโครงการ                    
และผลการด าเนินโครงการที่ผ่านมาในปี 2560 จากเอกสารที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ เอกสาร
คู่มือการด าเนินงานธนาคารสินค้าเกษตร และสรุปภาพรวมผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีวา่การกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ มาตรการธนาคารสินค้าเกษตรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และเอกสารรายงานการประเมินผล                         
รอบสิ้นปีงบประมาณ 2560 งานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ของส านักงาน      
เศรษฐกิจการเกษตร  
  2.6.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 

1) การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) เป็นการวิเคราะห์เนื้อหาของข้อมูล      
ที่รวบรวมมาได้ทั้งหมด เช่น แบบสัมภาษณ์ที่เป็นค าถามปลายเปิด ข้อความจากเอกสารรายงาน หรือข้อมูล      
จากการสังเกต น ามาวิเคราะห์ตามเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ตลอดจนปัญหา อุปสรรค               
และข้อเสนอแนะโครงการ 

2) การวิเคราะห์ เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ในการประเมินผลครั้งนี้ท าการ
วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เช่น ค่าผลรวม ค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละ เป็นต้น 
โดยเปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับเป้าหมาย และเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ และน าเสนอผลด้วยวิธีพรรณนา
ประกอบตาราง 
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3) การวัดเจตคติ/ทัศนคติ วัดโดยวิธีวัดแบบลิเคอร์ท (Likert Scale) ผสมผสานกับวิธีของ
ออสกูด (Osgood) กล่าวคือ ก าหนดระดับค่าคะแนนออกเป็น 10 ระดับ แต่ละระดับมีความต่อเนื่องจาก
การเห็นด้วยอย่างยิ่งไปจนถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง โดยก าหนดคะแนนเป็น 10 9 8 7 6 5 4 3 2  และ 1 
ตามล าดับ   
2.7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการประเมินผล 
 ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมส่งเสริม
สหกรณ์ในการพัฒนาการด าเนินงานธนาคารที่จัดตั้งแล้วให้บรรลุวัตถุประสงค์ของธนาคารมากยิ่งขึ้น     
และขยายผลการจัดตั้งธนาคารในพ้ืนที่อ่ืนเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกธนาคารและคนในชุมชน
ให้ครอบคลุมมากขึ้น 
 
 



 บทที่ 3 
สภาพทั่วไปของกลุ่มเป้าหมายโครงการ 

 
 ในส่วนนี้เป็นข้อมูลของกลุ่มเกษตรกรตัวอย่าง จ านวน 125 ราย ที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการ
ธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกรปี 2560 เกี่ยวกับ เพศ อายุ การศึกษา พ้ืนที่ท าการเกษตร อาชีพหลัก    
และแหล่งน้ าที่ใช้ในการเกษตร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 3.1.1 เพศ อายุ ระดับการศึกษา ของเกษตรกรสมาชิก 

จากการสอบถามเกษตรกรสมาชิกที่เป็นตัวอย่าง พบว่า เป็นเพศหญิง  ร้อยละ 50.00 และเพศชาย 
ร้อยละ 50.00 มีอายุเฉลี่ย 55 ปี  เกษตรกรสมาชิก ร้อยละ 63.20 จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา 
รองลงมาร้อยละ 32.00 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 4.00 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี     
และร้อยละ 0.80 ไม่ได้เรียนหนังสือ และมีพ้ืนที่ถือครองเฉลี่ย 40.61 ไร่ต่อครัวเรือน(ตารางท่ี 3.1) 
 
ตารางท่ี 3.1 เพศ อายุ และระดับการศึกษาของเกษตรกรสมาชิก 

รายการ ร้อยละ 
1. เพศ  

- ชาย 50.00 
   - หญิง 50.00 
2. อายเุฉลี่ย (ปี) 55 
3. ระดับการศึกษา  

- ไม่ได้เรียนหนังสือ 0.80 
- ประถมศึกษา 63.20 
- มัธยมศึกษา  32.00 
- ปริญญาตรี 4.00 

4. พื้นที่ถือครองเฉลี่ย (ไร่/ครัวเรือน) 40.61 
ที่มา : จากการส ารวจ (ข้อมูล ณ. มิถุนายน 2561) 

 
 3.1.2 อาชีพหลัก อาชีพรอง และประสบการณ์การท าการเกษตรของเกษตรกรสมาชิก 

เกษตรกรสมาชิกประกอบอาชีพหลักคือ ปลูกพืช  คิดเป็นร้อยละ 97.60 รองลงมา คือ       
การเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ 1.60 และท างานเอกชน คิดเป็นร้อยละ 0.80  นอกจากนี้เกษตรกรสมาชิกยังมีอาชีพ
อ่ืนเสริมด้วย โดย ร้อยละ 27.40 รับจ้างนอกการเกษตร ค้าขาย/บริษัทเอกชน ร้อยละ 15.07 ปลูกพืชอ่ืนๆ 
และรับจ้างการเกษตร ร้อยละ 10.96 เลี้ยงสัตว์ และร้อยละ 4.11 รับราชการ (ตารางที ่3.2)  
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ตารางท่ี 3.2 อาชีพหลัก อาชีพรอง และประสบการณ์การท าการเกษตรของเกษตรกรสมาชิก 
รายการ ร้อยละ 

1. อาชีพหลัก  
- ปลูกพืช 97.60 
- เลี้ยงสัตว์ 1.60 
- ท างานเอกชน 0.80 

2. อาชีพรอง/อาชีพเสริม  
2.1 ไม่มีอาชีพเสริม 13.10 
2.1 มีอาชีพเสริม 86.91 

- ปลูกพืชอ่ืนๆ 15.07 
- เลี้ยงสัตว์ 10.96 
- รับจ้างการเกษตร 15.07 
- รับจ้างนอกการเกษตร 27.40 
- ค้าขาย/บริษัทเอกชน 27.40 
- รับราชการ 4.11 

3. ประสบการท าการเกษตร (ปี) 30 
ที่มา : จากการส ารวจ (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2561) 

 
3.1.3 สมาชิกในครัวเรือนของเกษตรกรสมาชิก 

เกษตรกรมีสมาชิกที่อยู่อาศัยในครัวเรือนด้วยกันเฉลี่ย 4 รายต่อครัวเรือน โดยในการท า
การเกษตร พบว่า มีการใช้แรงงานภายในครัวเรือนในการท าการเกษตรเฉลี่ย 2 รายต่อครัวเรือน  และเป็น
แรงงานจ้างจากข้างนอกเฉลี่ย 2 รายต่อครัวเรือน (ตารางท่ี 3.3) 

 
ตารางท่ี 3.3 จ านวนสมาชิกในครัวเรือนของเกษตรกรสมาชิก 

รายการ ราย/ครัวเรือน 
1. สมาชิกในครัวเรือน 4 
2. แรงงานที่ท าการเกษตร  

- แรงงานในครัวเรือน 2 
- แรงงานจ้าง 2 

ที่มา : จากการส ารวจ (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2561) 
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3.1.4 ลักษณะของพื้นที่ที่ท าการเกษตร 
พ้ืนที่ที่ท าการเกษตรของเกษตรกรสมาชิก ร้อยละ 98.39 เป็นพ้ืนที่นาลุ่มปานกลาง ซ่ึงเกษตรกร

จะใช้ส าหรับปลูกข้าว ร้อยละ 0.80 เป็นพ้ืนที่นาข้าวขึ้นน้ า และพ้ืนที่ปลูกพืชไร่/พืชสวน (ตารางที่ 3.4) 
 
ตารางท่ี 3.4 ลักษณะของพ้ืนที่ท่ีท าการเกษตร 

ลักษณะพื้นที่ทางการเกษตร ร้อยละ  
1. นาข้าวขึ้นน้ า 0.81 
2. นาลุ่มปานกลาง 98.39 
3 ปลูกพืชไร่/พืชสวน 0.80 

รวม 100.00 
ที่มา : จากการส ารวจ (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2561) 

 
3.1.5 แหล่งน้ าที่ใช้ในการเกษตร  

เกษตรกรตัวอย่างที่เป็นสมาชิกธนาคาร ร้อยละ 52.40 ใช้น้ าจากน้ าฝนในการท าการเกษตร  
ร้อยละ 24.20 ใช้น้ าชลประทาน ร้อยละ 15.30 สูบน้ าจากแหล่งน้ าธรรมชาติ  ร้อยละ 5.60 ขุดเจาะบ่อ
บาดาลด้วยทุนส่วนตัว  และร้อยละ 2.40 ใช้น้ าจากบ่อ/สระน้ าในไร่นา (ตารางท่ี 3.6) 

 
ตารางท่ี 3.6 แหล่งน้ าที่ใช้ในการเกษตรของเกษตรกรสมาชิก 

แหล่งน้ าที่ใช้ในการเกษตร1/ ร้อยละ 
1. น้ าฝน 52.40 
2. น้ าชลประทาน 24.20 
3. สูบเองจากแหล่งธรรมชาติ 15.30 
4. บ่อ/สระน้ าในไร่นา 2.40 
5. ขุดเจาะบ่อบาดาลด้วยทุนส่วนตัว 5.60 
ที่มา : จากการส ารวจ (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2561) 

หมายเหตุ : 1/ สามารถเลือกได้หลายค าตอบ 
 

3.1.6 แหล่งปัจจัยการผลิตที่เกษตรกรน ามาเพาะปลูก 
ในการเพาะปลูกเกษตรกรจะน าปัจจัยการผลิต ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ยเคมี และยา/สารเคมี 

มาจากหลายแหล่งด้วยกัน รายละเอียดดังนี้ (ตารางท่ี 3.7) 
แหล่งปัจจัยการผลิตหลักๆ ที่เกษตรกรน ามาเพาะปลูกมาจากสหกรณ์การเกษตร และ

ตลาดทั่วไปเป็นหลัก ทั้งนี้  เกษตรกรน าเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ ยา/สารเคมี มาจากสหกรณ์
การเกษตร/ธนาคารมากที่สุด ร้อยละ 61.20  79,70  36.40  และ 52.40 ตามล าดับ (ตารางท่ี 3.7) 
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อย่างไรก็ตาม เกษตรกรมีการน าปัจจัยการผลิตจากของตนเองมาใช้เพาะปลูก ได้แก่    
เมล็ดพันธุ์ และปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งเกษตรกรมีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้ในพื้นที่นาของตนเอง ไม่ต้องพ่ึงพาจากตลาด 
(ตารางท่ี 3.7)  
 
ตารางท่ี 3.7  แหล่งปัจจัยการผลิตที่เกษตรกรน ามาเพาะปลูก 

หน่วย : ร้อยละ 

แหล่งปัจจัยการผลติ2/ 
ปัจจัยการผลิต 

เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย ์ ยา/สารเคม ี
1. ตลาดทั่วไป 10.70 31.10 31.80 52.40 
2. สหกรณ์การเกษตร 61.20 79.70 36.40 52.40 
3. ของตนเอง 35.50  27.30  
4. อ่ืนๆ1/  6.60    

รวม 114.00 110.80 95.50 104.80 
ที่มา : จากการส ารวจ (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2561) 

หมายเหตุ : 1/อื่นๆ ได้แก่ ซื้อจากศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวชุมชน/ได้รับแจกฟรี 
2/เกษตรกรสามารถใช้ปัจจัยการผลิตได้มากกว่า 1 แหล่ง 

 
 
3.1.7 ข้อมูลการเข้าร่วมโครงการต่างๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

เกษตรกรตัวอย่าง นอกจากจะเป็นสมาชิกธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกรแล้ว พบว่า      
ร้อยละ 32.00 เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ร้อยละ 11.20 เข้าร่วม โครงการ
ศูนย์การเรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตด้านเกษตร (ศพก.)  ร้อยละ 2.40 เข้าร่วมโครงการเกษตร
อินทรีย์   และโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วย (ตารางท่ี 3.8) 

. 
ตารางท่ี 3.8 ข้อมูลการเข้าร่วมโครงการต่างๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

รายการ1/ ร้อยละ 
1. ศูนย์การเรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตด้านเกษตร (ศพก.) 11.20 
2. ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 32.00 
3. การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 2.40 
4. การส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 2.40 
ที่มา : จากการส ารวจ (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2561) 

หมายเหตุ : 1/ สามารถเลือกได้หลายค าตอบ 
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3.1.8 ปัญหาด้านการท าการเกษตรของเกษตรกรสมาชิก 
ก่อนเข้าร่วมโครงการเกษตรกรร้อยละ 69.60 ประสบปัญหาด้านราคาผลผลิตตกต่ ามาก

ที่สุด รองลงมาร้อยละ 56.80 เป็นปัญหาด้านโรคแมลงระบาด และ ร้อยละ 56.00 ขาดแคลนเงินทุน     
หลังเข้าร่วมโครงการ เกษตรกรร้อยละ 68.00 ยังคงประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ าอยู่ แต่ลดจากก่อนเข้า
ร่วมโครงการร้อยละ 1.60 แต่เกษตรกรประสบปัญหาด้านโรคแมลงระบาด ลดลงร้อยละ 8.80  และปัญหา
ขาดแคลนเงินทุน ลดลงร้อยละ 4.80   

จากการศึกษาถึงปัญหาในการท าการเกษตรในด้านต่างๆ เช่น แรงงาน เงินทุน ปัจจัยการ
ผลิต โรคระบาด และการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ / ปัจจัยการผลิต และราคาปัจจัยการผลิต มีเกษตรกรที่
ประสบปัญหานี้ลดลงร้อยละ 8.00 และ 6.40 ตามล าดับ  ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากการที่เกษตรกรใช้บริการ
สหกรณ์การเกษตร/ธนาคารข้าวฯ ส่วนปัญหาด้านอ่ืนๆ ลดลงเล็กน้อย ยกเว้นปัญหาการขาดแคนน้ า 
เนื่องจากปีเพาะปลูก 2560/61 สภาพอากาศแปรปรวน เกิดพายุ และอุทกภัย ส่งผลให้บางพ้ืนที่ประสบ
ปัญหาน้ าท่วมพ้ืนที่เกษตร (ตารางท่ี 3.9) 

 
ตารางท่ี 3.9 ปัญหาด้านการท าการเกษตรของเกษตรกรสมาชิก 

หน่วย : ร้อยละ 
ปัญหา1/ การเข้าร่วมโครงการ  การเปลี่ยนแปลง 

(+/-) ก่อน หลัง 
1. ขาดแคลนแรงงาน 28.80 26.40 -2.40 
2. ขาดแคลนเงินทุน 56.00 51.20 -4.80 
3. ขาดแคลนเมล็ดพันธุ์/ปัจจัยการผลิตอ่ืนๆ  33.60 25.60 -8.00 
4. ราคาเมล็ดพันธุ์/ปัจจัยการผลิตสูง 40.80 34.40 -6.40 
5. ขาดแคลนน้ า 43.20 32.80 -10.40 
6. ดินเสื่อมคุณภาพ 26.40 22.40 -4.00 
7. โรคแมลงระบาด 56.80 48.00 -8.80 
8. ราคารผลผลิตตกต่ า 69.60 68.00 -1.60 
9. อ่ืนๆ ได้แก่ น้ าท่วม 24.80 28.80 4.00 
ที่มา : จากการส ารวจ (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2561) 

หมายเหตุ :  1/ สามารถเลือกตอบได้หลายค าตอบ 
 

3.1.9 แหล่งที่มาของเงินทุนที่ใช้ในการเพาะปลูก 
เกษตรกรสมาชิก ร้อยละ 85.60 ใช้เงินกู้ส าหรับซื้อปัจจัยการผลิตเพ่ือน ามาเพาะปลูก      

โดยมาจากกองทุนต่างๆ ญาติ/เพ่ือนบ้าน ธกส. และสหกรณ์การเกษตร ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเกษตรกรจะกู้เงิน
จากสหกรณ์การเกษตร และธกส. เป็นหลัก คิดเป็นร้อยละ 79.44 และ 20.56 ตามล าดับ อย่างไรก็ตามมี
เกษตรกรที่ไม่ใช้เงินกู้ ใช้เพียงเงินส่วนตัวของตนเอง คิดเป็นร้อยละ 43.20  
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ทั้งนี้ เกษตรกรประกอบอาชีพโดยอาศัยเงินกู้เป็นหลัก ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้ที่ลดลง
เนื่องจากเมื่อเพาะปลูกแล้ว ผลผลิตที่ขายได้ต้องน าไปช าระคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ย ท าให้มีรายได้ น้อย 
(ตารางท่ี 3.10) 
 
ตารางท่ี 3.10 แหล่งที่มาของเงินทุนที่เกษตรกรใช้ในการเพาะปลูก 

แหล่งที่มาของเงินทุน ร้อยละ 
1. เงินกู้1/ 85.60 

- กองทุนต่างๆ 7.48 
- ญาติ/เพ่ือนบ้าน 3.74 
- ธกส. 20.56 
- สหกรณ์การเกษตร 79.44 

2. เงินทุนส่วนตัว 43.20 
ที่มา : จากการส ารวจ (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2561) 

หมายเหตุ :  1/ สามารถเลือกตอบได้หลายค าตอบ 

 



บทที่ 4 
ผลการประเมินผล 

 
ปี 2560 ด ำเนินกำรจัดตั้งธนำคำรข้ำวในสถำบันเกษตรกรใน 21 แห่ง20 จังหวัด ประเมินผล      

โดยสุ่มธนำคำรที่เป็นตัวอย่ำงจ ำนวน 10 แห่ง จำก 21 แห่ง และสุ่มตัวอย่ำงจำกเกษตรกรที่เป็นสมำชิก     
กับธนำคำรฯ ท ำกำรประเมินผลในด้ำนด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ (Inputs) กระบวนกำร (Process) ผลผลิต 
(Outputs) และผลกระทบ (Outcomes) ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร  รำยละเอียดดังนี้ 

 

4.1 ปัจจัยน าเข้า (Inputs) 
4.1.1 งบประมาณ และความทันเวลา  

ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด ได้รับงบประมำณส ำหรับด ำเนินงำนโครงกำรธนำคำรข้ำวใน
สถำบันเกษตรกรในปี  2560 ทั้ง 21 แห่ง จ ำนวน 1,954,800 บำท ใช้จ่ำยงบประมำณไป จ ำนวน 
1,954,790 บำท คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของงบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรร   ทั้งนี้ ในจังหวัดอุทัยธำนี ได้รับ
งบประมำณ 130,000 บำท ส ำหรับด ำเนินงำนโครงกำรธนำคำรข้ำวในสถำบันเกษตรกร 2 แห่ง เป็น
ธนำคำรที่จัดตั้งในปี 2559 จ ำนวน 1 แห่ง และ ปี 2560 จ ำนวน 1 แห่ง  และศรีสะเกษ ได้รับงบประมำณ
ส ำหรับด ำเนินงำนธนำคำรที่จัดตั้งในปี 2560 จ ำนวน 2 แห่ง (ตำรำงที่ 4.1) 

 

ตารางท่ี 4.1 งบประมาณที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรแยกเป็นรายจังหวัด 
 

ล าดับ จังหวัด 
งบประมาณ (บาท) 

ร้อยละ 
แผน ผล 

 1. อุทัยธำนี2/ 130,000 130,000 100.00 
2. กำฬสินธุ์ 89,200 89,200 100.00 
3. ชัยนำท1/ 89,200 89,200 100.00 
4. ชัยภูมิ 89,200 89,200 100.00 
5. พิษณุโลก1/ 89,200 89,200 100.00 
6. พะเยำ1/ 89,200 89,200 100.00 
7. บุรีรัมย์1/ 89,200 89,200 100.00 
8. อุตรดิตถ์ 89,200 89,200 100.00 
9. สุโขทัย1/ 89,200 89,200 100.00 

ที่มำ : : กรมส่งเสริมสหกรณ์  (ข้อมูล ณ เดือนกันยำยน 2561) 

หมำยเหตุ : 1/ธนำคำรส ำรวจในปี 2560 
2/งบประมำณส ำหรับธนำคำรที่จัดตั้งปี 2559 จ ำนวน 1 แห่ง และปี 2560 จ ำนวน 1 แห่ง 
3/จังหวัดศรีสะเกษ จัดตั้งธนำคำรในปี 2560 จ ำนวน 2 แห่ง 
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ตารางท่ี 4.1 งบประมาณที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรแยกเป็นรายจังหวัด (ต่อ) 
 

ล าดับ จังหวัด 
งบประมาณ (บาท) 

ร้อยละ 
แผน ผล 

10. ล ำพูน1/ 89,200 89,200 100.00 
11. ศรีสะเกษ3/ 130,000 130,000 100.00 
12. ปทุมธำนี 89,200 89,200 100.00 
13. ล ำปำง1/ 89,200 89,200 100.00 
14. เชียงรำย 89,200 89,200 100.00 
15. พระนครศรีอยุธยำ1/ 89,200 89,190 99.99 
16. พิจิตร 89,200 89,200 100.00 
17. เพชรบูรณ์1/ 89,200 89,200 100.00 
18. สกลนคร 89,200 89,200 100.00 
19. อุบลรำชธำนี1/ 89,200 89,200 100.00 
20. น่ำน 89,200 89,200 100.00 

รวม 1,954,800 1,954,790 99.99 
ที่มำ : : กรมส่งเสริมสหกรณ์  (ข้อมูล ณ เดือนกันยำยน 2561) 

หมำยเหตุ : 1/ธนำคำรส ำรวจในปี 2560 
2/งบประมำณส ำหรับธนำคำรที่จัดตั้งปี 2559 จ ำนวน 1 แห่ง และปี 2560 จ ำนวน 1 แห่ง 
3/จังหวัดศรีสะเกษ จัดตั้งธนำคำรในปี 2560 จ ำนวน 2 แห่ง 

 
4.1.2 การสนับสนุนการด าเนินงาน 

1) ปัจจัย/สิ่งของที่สนับสนุนให้สถำบันเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร 
หน่วยงำนไม่ได้จัดสรร/สนับสนุนปัจจัยกำรผลิต/สิ่งของต่ำงๆ ให้กับสถำบันเกษตรกร/

กลุ่มเกษตรกรที่จัดตั้งธนำคำรข้ำวในสถำบันเกษตรกร แต่เป็นกำรสนับสนุนในด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ 
จัดท ำแผ่นพับประชำสัมพันธ์ และป้ำยประชำสัมพันธ์ธนำคำรให้กับสถำบันเกษตรกร 

2) หลักสูตร/เนื้อหำควำมรู้ที่ถ่ำยทอด 
2.1) คณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรธนำคำร 

ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด จัดอบรมให้ควำมรู้ เพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินงำนธนำคำร
ให้กับคณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรธนำคำรฯ และเกษตรกรที่สมัครเป็นสมำชิก โดยหลักสูตรที่จัดอบรมให้
นั้น มีควำมแตกต่ำงกันไป   เนื้อหำที่จัดอบรมให้กับให้คณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรธนำคำร ร้อยละ 90 
เป็นเรื่องควำมเป็นมำของธนำคำรข้ำวฯ ร้อยละ 100  เรื่องหลักกำรด ำเนินงำนธนำคำร ระเบียบเงื่อนไขกำร
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ใช้บริกำรธนำคำร ร้อยละ 50 เรื่องรูปแบบกำรบันทึกบัญชีของธนำคำรร้อยละ 60 เรื่องเทคโนโลยีกำรผลิต
ข้ำว และร้อยละ 10 เรื่องแผนกำรด ำเนินงำนประชำสัมพันธ์ (ตำรำงท่ี4.2) 

 
ตารางท่ี 4.2 หลักสูตร/เนื้อหาความรู้ที่ถ่ายทอดให้คณะกรรมการบริหารจัดการธนาคาร 

 

เนื้อหา1/ ร้อยละ  
1. ควำมเป็นมำกำรจัดตั้งธนำคำร 90.00 
2. หลักกำรด ำเนินงำนธนำคำร/ระเบียบ/เงื่อนไข 100.00 
3. รูปแบบบัญชีธนำคำร 50.00 
4. เทคโนโลยีกำรผลิตข้ำว 60.00 
5. แผนกำรด ำเนินงำนประชำสัมพันธ์ 10.00 
ที่มำ : ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนำยน 2561) 
หมำยเหตุ : 1/ ตอบได้มำกกว่ำ 1 ค ำตอบ 
 

2.2) เกษตรกรสมำชิก 
ส ำหรับหลักสูตร/เนื้อหำที่อบรมให้กับเกษตรกรสมำชิกธนำคำร ส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดจัดอบรมให้ควำมรู้ในด้ำนเทคโนโลยีกำรผลิตที่เหมำะสม คิดเป็นร้อยละ 88.89 รองลงมำอบรมรม
เรื่องกำรปรับปรุงคุณภำพผลผลิต คิดเป็นร้อยละ 55.56 เรื่องกำรรวมกลุ่มเกษตรกร และเรื่องกำรลดต้นทุน
ด้วยกำรใช้เครื่องจักรกล คิดเป็นร้อยละ 11.11 เท่ำกัน (ตำรำงท่ี 4.3 ) 
 
ตารางท่ี 4.3 หลักสูตร/เนื้อหาความรู้ที่ถ่ายทอดให้เกษตรกรสมาชิกธนาคาร 

 

หลักสูตร/เนื้อหาการอบรม1/ ร้อยละ  
1. เทคโนโลยีกำรผลิตข้ำวที่เหมำะสม 88.89 
2. กำรปรับปรุงคุณภำพผลผลิต 55.56 
3. กำรรวมกลุ่ม 11.11 
4.กำรลดต้นทุนกำรผลิตด้วยเครื่องจักรกลกำรเกษตร 11.11 
ที่มำ : ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนำยน 2561) 
หมำยเหตุ : 1/ ตอบได้มำกกว่ำ 1 ค ำตอบ 
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4.2 กระบวนการ (Process) 
4.2.1 การเตรียมความพร้อมการจัดตั้งธนาคาร 

1) กำรจัดท ำคู่มือกำรด ำเนินงำนธนำคำรข้ำวในสถำบันเกษตรกร 
ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดจัดท ำคู่มือกำรด ำเนินงำนธนำคำรข้ำวในสถำบันเกษตรกร    

เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนจัดตั้งธนำคำรให้กับสหกรณ์กำรเกษตรคิดเป็นร้อยละ 80 และอีกร้อยละ 20 
ไม่ได้จัดท ำเป็นคู่มือ แต่เป็นกำรน ำร่ำงระเบียบกำรด ำเนินงำนธนำคำรให้กับสหกรณ์กำรเกษตรแทน     
(ตำรำงท่ี 4.4) 
ตารางท่ี 4.4 การจัดท าคู่มือการด าเนินงานธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร 

การจัดท าคู่มือการด าเนินงานธนาคาร ร้อยละ 
1.จัดท ำคู่มือ 80.00 
2.ไม่ได้จัดท ำคู่มือ 20.00 
รวม 100.00 

ที่มำ : ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนำยน 2561) 

 
2) สหกรณ์กำรเกษตรที่ได้รับคู่มือกำรด ำเนินงำนธนำคำรข้ำวในสถำบันเกษตรกร 

สหกรณ์กำรเกษตร ร้อยละ 70 ได้รับคู่มือกำรด ำเนินงำนธนำคำร  และอีกร้อยละ 30 
ไม่ได้รับคู่มือ แต่ได้รับเป็นร่ำงระเบียบสหกรณ์ในกำรด ำเนินงำนธนำคำรฯ แทน ซึ่งคณะกรรมกำรธนำคำรฯ 
เห็นว่ำคู่มือที่ได้รับมีควำมชัดเจน มีค่ำคะแนนเฉลี่ย 7.83  (ตำรำงท่ี4.5) 
 
ตารางท่ี 4.5 สหกรณ์การเกษตรที่ได้รับคู่มือการด าเนินงานธนาคาร และระดับความชัดเจนของคู่มือ 

รายการ ร้อยละ 
1. สหกรณ์การเกษตรที่ได้รับคู่มือการด าเนินงานธนาคาร 

- ได้รับคู่มือ 70.00 
- ไม่ได้รับคู่มือ 30.00 

2. คะแนนความชัดเจนของคู่มือที่ได้รับ (คะแนนเฉลี่ย) 7.83 
ที่มำ : คณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรธนำคำร (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนำยน 2561) 

 
3) หลักเกณฑ์กำรคัดเลือกสถำบันเกษตรกร  

ในกำรคัดเลือกสถำบันเกษตรกรเพ่ือจัดตั้งเป็นธนำคำรข้ำว จะคัดเลือกตำมหลักเกณฑ์      
ที่ส่วนกลำงได้ก ำหนดไว้ ดังนี้ 

- เป็นสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรตำมประกำศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง กำรก ำหนด
หลักเกณฑ์กำรจัดขนำดสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2556 ประกำศ ณ วันที่ 15 พฤษภำคม 2556 
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เพ่ือให้สหกรณ์สำมำรถด ำเนินธุรกิจอยู่ ในระดับจุดคุ้มทุน และขยำยธุรกิจให้สำมำรถตอบสนอง             
ควำมต้องกำรของสมำชิกได้  

- เป็นสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรที่มีโรงสีข้ำวเป็นของตนเอง และปัจจุบันยังด ำเนินกิจกำร
โรงสีข้ำวอยู่  โดยกำรแปรรูปเป็นข้ำวสำร หรือมีกำรบริกำรสมำชิกในกำรสีข้ำวเพ่ือบริกำรสมำชิกในพ้ืนที่ 

- เป็นสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีสมำชิกที่ท ำอำชีพกำรเกษตร เช่น ปลูกข้ำว ท ำกำรเกษตร
ด้ำนอื่น ๆ ซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน  

- เป  นสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้พิจำรณำคัดเลือก และสมัครใจเข้ำร่วม
โครงกำรที่จะด ำเนินกำรในรูปแบบธนำคำรสินค้ำเกษตร (ธนำคำรข้ำวสถำบันเกษตรกร)  

- มีเจ้ำหน้ำที่ เพ่ือท ำหน้ำที่ให้บริกำรรูปแบบธนำคำรสินค้ำเกษตร โดยอำจปฏิบัติงำน     
ตำมโครงกำรชัดเจน หรืออำจมีกำรมอบหมำยให้ปฏิบัติงำนด้ำนบริกำรธนำคำรสินค้ำเกษตรเพ่ิมเติม      
จำกงำนปกติที่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด ำเนินกำร  

นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์จะพิจำรณำคัดเลือกคณะกรรมกำรบริหำร
ธนำคำรข้ำว โดยให้คณะกรรมกำรบริหำรธนำคำรข้ำว ก ำหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติสมำชิก หลักเกณฑ์กำร
ให้บริกำรธนำคำร และระเบียบในกำรด ำเนินงำนธนำคำรข้ำวให้เหมำะสมกับบริบทของแต่ละสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร รวมทั้งบริหำรธนำคำรข้ำวให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ โดยหลักเกณฑ์คุณสมบัติที่ก ำหนดนั้น 
ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด จะน ำมำพิจำรณำในกำรคัดเลือกสหกรณ์กำรเกษตร/กลุ่มเกษตรกร เพ่ือจัดตั้งเป็น
ธนำคำร คิดเป็นร้อยละ 80 อีกร้อยละ 20 ไม่ได้น ำมำพิจำรณำ เนื่องจำกเป็นกำรระบุเป้ำหมำยจำก
ส่วนกลำงให้จัดตั้งธนำคำร (ภำพท่ี 4.1) 
 

 
ภาพที่  4.1 การพิจารณาคัดเลือกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเพื่อจัดตั้งเป็นธนาคาร 
ที่มำ : ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนำยน 2561) 

 
 

พิจารณาตามหลักเกณฑ์, 80.00%
ไม่พิจารณาตาม

หลักเกณฑ์, 20.00%
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จำกกำรสอบถำมคณะกรรมกำร พบว่ำ คณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรธนำคำรร้อยละ 90.00 
ทรำบหลักเกณฑ์กำรคัดเลือกสถำบันเกษตรกร ร้อยละ 10.00 ไม่ทรำบ เนื่องจำกเป็นกำรระบุกลุ่มเป้ำหมำย
ในกำรจัดตั้งธนำคำรมำจำกกรมส่งเสริมสหกรณ์  ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดจึงเข้ำไปชี้แจงกับกลุ่มเป้ำหมำย
โดยตรง  โดยคณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรธนำคำรที่ทรำบหลักเกณฑ์กำรคัดเลือกสหกรณ์เพ่ือจัดตั้งเป็น
ธนำคำรนั้น   เห็นว่ำหลักเกณฑ์มีควำมชัดเจนดีคิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 7.56 (ตำรำงที่ 4.6) 
 

ตารางท่ี 4.6 การรับทราบ และความชัดเจนของหลักเกณฑ์การคัดเลือกสถาบันเกษตรกร 
รายการ ร้อยละ 

1. การรับรู้/ทราบหลกัเกณฑ์การคัดเลือก สถาบันเกษตรกร   
- ทรำบหลักเกณฑ ์ 90.00 
- ไม่ทรำบหลักเกณฑ ์ 10.00 

2. คะแนนความชัดเจนของหลักเกณฑ์ฯ (ค่าคะแนน) 7.56 
ที่มำ : จำกคณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรธนำคำร (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนำยน 2561) 
 

4.2.2 ความพร้อมของสถาบันเกษตรกร 
1) กำรก ำหนดระเบียบวิธีกำรด ำเนินงำนธนำคำร  

ในกำรด ำเนินงำนธนำคำรข้ำวในสถำบันเกษตรกร ร้อยละ 80 ก ำหนดระเบียบเงื่อนไข
อย่ำงชัดเจนเรียบร้อยแล้ว  อีกร้อยละ 20 ไม่ได้ก ำหนดแยกชัดเจน เนื่องจำกใช้ระเบียบเดียวกันกับระเบียบ
ของสหกรณ์กำรเกษตร เพรำะส่วนใหญ่เป็นรูปแบบเดียวกับที่สหกรณ์กำรเกษตรให้บริกำรเกษตรกรสมำชิก
อยู่แล้ว ซึ่งในระเบียบวิธีกำรด ำเนินงำนธนำคำร จะมีทั้งกำรให้บริกำรยืม - คืน  ฝำก - ถอน  และแลกเปลี่ยน   
สินค้ำเกษตร ตำมแต่ละธนำคำรจะตกลงกัน โดยจะก ำหนดวงเงินให้กับเกษตรกรสมำชิกแต่ละรำย ในแต่ละ
ธนำคำรจะมีกำรก ำหนดระเบียบเงื่อนไขและวงเงินในกำรยืม  ฝำก และแลกเปลี่ยนสินค้ำเกษตรแตกต่ำง   
กันไป ขึ้นอยู่กับควำมพร้อมหรือควำมเหมำะสมของสหกรณ์เอง  และในกำรช ำระคืนจะต้องมำช ำระคืน  
ตำมมูลค่ำที่ได้ยืมไปตำมแต่ข้อตกลง ซึ่งก่อนกำรยืม  เกษตรกรสมำชิกจะต้องเขียนสัญญำยืม/ถอน/
แลกเปลี่ยน และมีคนค้ ำประกันสัญญำดังกล่ำว เฉลี่ย 2 - 4 คน (ภำพที่ 4.2) 

 
ภาพที่ 4.2 การก าหนดระเบียบวิธีการด าเนินงานธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร 
ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ(ข้อมูล ณ เดือนมิถุนำยน 2561) 

ก าหนดแล้ว, 
80.00%

ยังไม่ได้ก าหนด, 
20.00%
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2) กำรประชำสัมพันธ์ 
ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดมีแผนด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์กำรด ำเนินงำนธนำคำรข้ำวใน

สถำบันเกษตรกรให้กับสมำชิกและประชำชนทั่วไปจ ำนวน 1 ครั้งต่อสหกรณ์ รวม 31 สหกรณ์ โดยเป็นธนำคำรที่
จัดตั้งปี 2559 จ ำนวน 10 แห่ง และปี 2560 จ ำนวน 21 แห่ง  ด ำเนินกำรได้ทั้งหมด 61 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 197 
ของเป้ำหมำย (ข้อมูล ณ กันยำยน 2560) 

ในกำรประชำสัมพันธ์ เป็นกำรด ำเนินกำรร่วมกันระหว่ำง ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดและ
สหกรณ์กำรเกษตร ด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์โดยใช้สื่อต่ำงๆ เพ่ือชักชวน แนะน ำให้เกษตรกรรู้จัก และ
เข้ำใจรูปแบบกำรด ำเนินงำนธนำคำร และเชิญชวนสมัครเป็นสมำชิกธนำคำรข้ำวฯ โดยใช้สื่อต่ำงๆ หลำย
ช่องทำง ทั้งนี้ เมื่อแยกตำมสื่อที่ใช้ในกำรประชำสัมพันธ์ พบว่ำ ส่วนใหญ่ประชำสัมพันธ์ทำงสื่อสิ่งพิมพ์ 
ได้แก่ ป้ำยคัทเอำท์ และ แผ่นพับ คิดเป็นร้อยละ60.00  รองลงมำประชำสัมพันธ์ทำงสื่อกิจกรรม เช่น กำร
จัดท ำชั้นวำงแผ่นพับ เป็นมุมธนำคำรข้ำวฯ โดยเฉพำะ กำรจัดประเพณีต่ำงๆ  เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 40.00 
และ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ วิทยุเสียงตำมสำยในหมู่บ้ำน  ร้อยละ 10.00 (ตำรำงท่ี 4.7) 

 
 

ตารางท่ี 4.7 ช่องทางของสื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ 
ช่องทางสื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์1/ ร้อยละ 

1. สื่อสิ่งพิมพ ์
- แผ่นพับ 
- ป้ำยไวนิล 

60.00 
50.00 
50.00 

2. สื่อกิจกรรม 
- มุมชั้นวำงแผ่นพับ 
- ป้ำยคัดเอ้ำท ์
- จัดงำนนิทรรศกำร 

40.00 
10.00 
10.00 
20.00 

3. สื่ออิเล กทรอนิกส์ (เสียงตำมสำยในหมู่บ้ำน) 10.00 
ที่มำ : ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนำยน 2561) 

หมำยเหตุ : 1/ตอบได้มำกกว่ำ 1 ค ำตอบ 
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ภาพที่ 4.3 ตัวอย่างแผ่นผับในการประชาสัมพันธ์ธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร 
ที่มำ : ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ 
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3) รูปแบบกำรบันทึกบัญชีของธนำคำร 
สหกรณ์กำรเกษตรที่ด ำเนินกำรจัดตั้งธนำคำรข้ำวในสถำบันเกษตรกรแล้ว มีกำรก ำหนด

รูปแบบกำรท ำบัญชีภำยในธนำคำรเรียบร้อยแล้ว โดยร้อยละ 90.00 เป็นกำรท ำบัญชีในระบบคอมพิวเตอร์ 
โดยใช้โปรแกรม Excel อีกร้อยละ 10 เป็นกำรท ำบัญชีโดยบันทึกด้วยมือ  ซึ่งสหกรณ์ฯ ที่ท ำบัญชีในระบบ
คอมพิวเตอร์ จะบันทึกข้อมูลที่แตกต่ำงกันไป บำงแห่งบันทึกทั้งปริมำณปัจจัยกำรผลิต มูลค่ำปัจจัยกำรผลิต
ที่ยืม มูลค่ำที่ช ำระคืน/มูลค่ำถอนคืน บำงแห่งบันทึกเพียงมูลค่ำ เป็นภำพรวม และบันทึกไว้ว่ำเป็นลูกหนี้
ธนำคำร แต่เมื่อถึงระยะเวลำกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี สหกรณ์ไม่ได้แยกรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย
เป็นค่ำใช้จ่ำยของธนำคำร เป็นกำรรำยงำนค่ำใช้จ่ำยในภำพรวมของสหกรณ์กำรเกษตรเท่ำนั้น (ภำพที่ 4.4) 

ทั้งนี้ในกำรบันทึกข้อมูลของลูกหนี้/เกษตรกรสมำชิกที่มีกำรใช้บริกำรธนำคำรนั้น ยังไม่
เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน สหกรณ์บำงแห่งบันทึกเพียงแค่มูลค่ำกำรใช้บริกำร บำงแห่งบันทึกทั้งปริมำณ 
และมูลค่ำกำรยืมคืน ซึ่งมีท้ังแยกประเภทกำรใช้บริกำร แยกปัจจัยกำรผลิตที่ยืม   

 

 
ภาพที่ 4.4 รูปแบบการบันทึกบัญชีของธนาคาร 
ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนำยน 2561) 
 

 4.2.2 การสนับสนุนการด าเนินงาน  
1) กำรจัดเวทีชุมชน/จัดประชุมชี้แจงรำยละเอียดกำรด ำเนินงำน 

สหกรณ์จังหวัดจัดประชุมชี้แจงคณะกรรมกำรของสหกรณ์กำรเกษตรเพ่ืออธิบำย และชี้แจง
รำยละเอียดรูปแบบกำรด ำเนินงำนธนำคำรให้ทรำบก่อน หลังจำกนั้นจึงจัดเวทีชุมชน โดยเชิญเกษตรกร     
ที่เป็นสมำชิกของสหกรณ์กำรเกษตรเข้ำร่วมประชุม เพ่ืออธิบำยแนวทำงกำรด ำเนินงำน ให้ควำมรู้ที่มำ    
ของโครงกำร เพ่ือให้เกษตรกรสมำชิกเกิดควำมเข้ำใจ และสนใจสมัครใจเข้ำร่วมโครงกำร 

ในปี  2560 ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดมีแผนกำรจัดเวทีชุมชน/จัดประชุมชี้แจ ง          
แนวทำงกำรด ำเนินงำนธนำคำรให้สหกรณ์กำรเกษตรรับทรำบจ ำนวน 1 ครั้งต่อแห่ง ซึ่งสำมำรถท ำได้       
ตำมเป้ำหมำย  

บันทึกด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์, 

90.00%

บันทึกด้วยมือ, 
10.00%



-32- 
 

2) กำรให้ค ำแนะน ำ/กำรติดตำมกำรด ำเนินงำนธนำคำร 
ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดมีกำรติดตำมให้ค ำแนะน ำกำรด ำเนินงำนในรูปแบบธนำคำร   

แก่สหกรณ์กำรเกษตรเฉลี่ย เดือนละ 1 ครั้ง โดยมีแผนกำรติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน จ ำนวน 
12 ครั้งต่อปีต่อแห่ง  ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมเป้ำหมำยทุกแห่ง 

 
4.3 ผลผลิต (Outputs) 

4.3.1 การจัดตั้งธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร  
1) ธนำคำรข้ำวในสถำบันเกษตรกรที่จัดตั้งในปี 2560 ได้ตำมแผน 

ปี 2560 ด ำเนินกำรจัดตั้งธนำคำรข้ำวสถำบันเกษตรกรได้จ ำนวน 21 แห่ง 20 จังหวัด 
ตำมเป้ำหมำย ในพ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ มหำสำรคำม ศรีสะเกษ  สุโขทัย บุรีรัมย์ อุบลรำชธำนี ปทุมธำนี 
อุตรดิตถ์ เชียงรำย พะเยำ ล ำพูน พระนครศรีอยุธยำ ชัยนำท สกลนคร กำฬสินธุ์ ชัยภูมิ ล ำปำง พิษณุโลก 
อุทัยธำนี พิจิตร และน่ำน  (ตำรำงท่ี 4.8) 

ธนำคำรที่สำมำรถด ำเนินงำนในรูปแบบธนำคำร และให้บริกำรได้ภำยในปี 2560 จ ำนวน 
15 แห่ง และมีธนำคำรที่ด ำเนินงำนในรูปแบบธนำคำร แต่ยังมีไม่มีเกษตรกรมำสมัครสมำชิกและใช้บริกำร 
จ ำนวน 2 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์กำรเกษตรเมืองลับแล จ ำกัด จังหวัดอุตรดิตถ์ และสหกรณ์กำรเกษตรสันติสุข 
จ ำกัด จังหวัดน่ำน  ทั้งนี้ยังมีธนำคำรข้ำวฯ อีก 4 แห่งที่ยังไม่มีกำรด ำเนินงำนในรูปแบบธนำคำร และไม่
สำมำรถให้บริกำรได้ทันภำยในปี 2560 ได้แก่ สหกรณ์กำรเกษตรเพื่อกำรตลำดลูกค้ำ ธกส. ศรีสะเกษ จ ำกัด 
สหกรณ์กำรเกษตรกันทรลักษณ์ จ ำกัด จังหวัดศรีสะเกษ  สหกรณ์กำรเกษตรหงำวตับเต่ำ จ ำกัด จังหวัด
เชียงรำย และสหกรณ์กำรเกษตรเขตจัดรูปที่ดินพอกใหญ่ จ ำกัด จังหวัดสกลนคร  เนื่องจำกควำมไม่พร้อม
ของสหกรณ์กำรเกษตรเอง รวมทั้งระบบ  กำรบริหำรงำนภำยในสหกรณ์ด้วย ดังเช่น ที่สหกรณ์กำรเกษตร  
หงำวตับเต่ำ มีกำรปรับเปลี่ยนคณะกรรมกำรบริหำรสหกรณ์ใหม่ทั้งหมด ท ำให้คณะกรรมกำรชุดใหม่ที่เพ่ิง
มำรับหน้ำที่ยังไม่เข้ำใจกำรด ำเนินงำนธนำคำรข้ำวเท่ำที่ควร ประกอบกับเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์จังหวัดยังไม่
เข้ำใจรูปแบบกำรด ำเนินงำนอย่ำงชัดเจน (ตำรำงท่ี 4.8) 
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ตารางท่ี 4.8 ธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกรที่จัดตั้งในปี 2560 ได้ตามแผน 
รายการ จังหวัด แห่ง 

1. ด าเนินงานตามรูปแบบธนาคาร และเปิดให้บริการแล้วทันภายในปี 2560 16 
1.1 สหกรณ์กำรเกษตรนิคมลำนสัก  จ ำกัด                    อุทัยธำนี 1 
1.2 สหกรณ์กำรเกษตรกมำลำไสย จ ำกัด                      กำฬสินธุ์ 1 

1.3 สหกรณ์กำรเกษตรเมืองชัยนำท จ ำกัด                     ชัยนำท3/ 1 

1.4 สหกรณ์กำรเกษตรเกษตรสมบูรณ์ จ ำกัด                   ชัยภูมิ3/   1 

1.5 สหกรณ์กำรเกษตรพรหมพิรำม จ ำกัด   พิษณุโลก 1 

1.6 สหกรณ์กำรเกษตรจุน จ ำกัด   พะเยำ3/ 1 

1.7 ชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตรบุรีรัมย์ จ ำกัด   บุรีรัมย์3/ 1 

1.8 สหกรณ์กำรเกษตรเมืองลับแล จ ำกัด   อุตรดิตถ์ 1 

1.9 สหกรณ์กำรเกษตรนิคมหนองบัว จ ำกัด    สุโขทัย3/ 1 

1.10 สหกรณ์กำรเกษตรเมืองล ำพูน จ ำกัด  ล ำพูน3/ 1 

1.11 สหกรณ์กำรเกษตรล ำลูกกำ จ ำกัด  ปทุมธำนี 1 

1.12 สหกรณ์นิคมห้ำงฉัตร จ ำกัด    ล ำปำง3/ 1 

1.13 สหกรณ์กำรเกษตรท่ำเรือ จ ำกัด    พระนครศรีอยุธยำ3/ 1 

1.14 สหกรณ์กำรเกษตรเมืองพิจิตร จ ำกัด   พิจิตร 1 

1.15 สหกรณ์กำรเกษตรเพชรบูรณ์ จ ำกัด  เพชรบูรณ์3/ 1 

1.16 สหกรณ์กำรเกษตรม่วงสำมสิบ จ ำกัด   อุบลรำชธำนี3/ 1 

2. มีการด าเนินงานในรูปแบบธนาคาร แตไ่ม่มีเกษตรกรมาใช้บริการ 1 
2.1 สหกรณ์กำรเกษตรสันติสุข จ ำกัด    น่ำน2/ 1 

3. ไม่มีการด าเนินงานตามรูปแบบธนาคาร และเปิดให้บริการทันภายในปี 2560 4 
3.1 สหกรณ์กำรเกษตรเพื่อกำรตลำดลูกค้ำ ธกส.  
    ศรีสะเกษ จ ำกัด   

ศรีสะเกษ1/ 1 

3.2 สหกรณ์กำรเกษตรกันทรลักษณ์ จ ำกัด   ศรีสะเกษ1/ 1 
3.3 สหกรณ์กำรเกษตรเหงำวตับเต่ำ จ ำกัด   เชียงรำย1/ 1 
3.4 สหกรณ์กำรเกษตรเขตจัดรูปที่ดินพอกใหญ่ จ ำกัด   สกลนคร1/ 1 

รวม  21 
ที่มำ : ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด (ข้อมูล ณ กันยำยน 2560) 
หมำยเหตุ : 1/ธนำคำรที่ไม่สำมำรถด ำเนินงำนรูปแบบธนำคำรและให้บริกำรได้ทันภำยในปี 2560 

2/เปิดให้ด ำเนินกำรทันในปี 2560 แต่ไม่มีเกษตรกรมำใช้บริกำร 
3/ธนำคำรที่ตกเป็นตัวอย่ำงในกำรส ำรวจ 
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2) มูลค่ำปัจจัยกำรผลิต และสินค้ำอุปโภคบริโภคท่ีธนำคำรให้เกษตรกรยืม 
ในภำพรวม สมำชิกที่เข้ำร่วมโครงกำรในปี 2560 มำใช้บริกำรธนำคำรทั้งหมดจ ำนวน 

6,013 รำย คิดเป็นร้อยละ 429.50 ของเป้ำหมำย 1,400 รำย  เกษตรกรสมำชิกใช้บริกำรในกำรยืมปัจจัยกำรผลิต 
เช่น ปุ๋ย เคมีภัณฑ์ เมล็ดพันธุ์ข้ำว ข้ำวเปลือก ข้ำวสำร เมล็ดพันธุ์พืช ยำปรำบศัตรูพืช อุปกรณ์กำรเกษตร           
และน้ ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น คิดเป็นมูลค่ำกำรยืมปัจจัยกำรผลิตทั้งหมด จ ำนวน 13,858,189.00 บำท         
คิดเป็นร้อยละ 38.20 ของมูลค่ำปัจจัยกำรผลิตและสินค้ำทั้งหมดที่ให้ยืม  ยืมสินค้ำอุปโภคบริโภคจ ำนวน 
22,3422,061 บำท คิดเป็นร้อยละ 61.80 ของมูลค่ำกำรยืม  โดยเกษตรกรช ำระคืนแล้ว เป็นเงินมูลค่ำ       
616,500 บำท คิดเป็นร้อยละ 4.45 ของมูลค่ำปัจจัยกำรผลิตที่ยืม กำรช ำระคืนยังมีน้อยเนื่องจำกยังไม่ครบ
ก ำหนดระยะเวลำในกำรช ำระคืน ทั้งนี้ เกษตรกรยืมปุ๋ยเคมีจำกธนำคำรมำกที่สุด ร้อยละ 72.43 มูลค่ำ 
จ ำนวน 10,037,879.00บำท เมล็ดพันธุ์ข้ำว ร้อยละ 20.61 คิดเป็นมูลค่ำ  2,855,760.00 บำท  (ตำรำงที่ 4.9) 

รับฝำกสินค้ำจำกเกษตรกร มูลค่ำทั้งหมด 604,600 บำท  ซึ่งเป็นกำรฝำกข้ำวเปลือกเจ้ำ      
และข้ำวเปลือกเหนียวที่สหกรณ์กำรเกษตรจุน จ ำกัด จังหวัดพะเยำ  และทยอยถอนข้ำวคืน โดยที่สหกรณ์ฯ ได้
รำยได้จำกกำรด ำเนินกำรรับฝำกข้ำวเปลือกจำกกำรสีแปรรูป เช่น ค่ำข้ำวปลำย ร ำละเอียด ร ำหยำบ หรือแกลบ 
เป็นต้น ส ำหรับสหกรณ์ฯ อ่ืน เป็นกำรรวบรวมข้ำวเปลือกที่เกษตรกรน ำมำจ ำหน่ำย และจ่ำยเงินให้กับเกษตรกร
ทันที ไม่ได้เป็นลักษณะดังที่กล่ำวมำข้ำงต้น  และสหกรณ์อ่ืนๆ จะมีกำรรับฝำกเงินจำกสมำชิกด้วย หำกสมำชิก
ที่ ขำยข้ำวเปลือกได้แล้ว มีเงินคงเหลือยังไม่ประสงค์จะรับคืนทันที ก็จะน ำเงินฝำก ฝำกไว้กับสหกรณ์ โดยฝำก
เงินจ ำนวน 757,416.25 บำท (ตำรำงที่ 4.10) 

 

ตารางท่ี 4.9 มูลค่าปัจจัยการผลิต และสินค้าอุปโภคบริโภคที่ให้เกษตรกรยืม 

รายการ จ านวน (บาท) ร้อยละ 
1. มูลค่าปัจจัยการผลิตที่ให้ยืม 13,858,189.00 38.20 

1.1. ปุ๋ยและเคมีภัณฑ์ 10,037,879.00 69.86 
1.2. เมล็ดพันธุ์ข้ำว 2,855,760.00 19.88 
1.3. เมล็ดพันธุ์พืช 221,900 1.54 
1.4. ยำปรำบศัตรูพืช 170,640 1.19 
1.5. อุปกรณ์กำรเกษตร 29,380 0.20 
1.6. น้ ำมันเชื้อเพลิง 542,630 3.78 

2. มูลค่าสินค้าอุปโภคบริโภคที่ให้ยืม1/ 22,422,061 61.80 
รวมมูลค่าสินค้าทั้งหมดที่ให้ยืม 36,280,250 100.00 
3. การช าระคืนปัจจัยการผลิต 616,500.00 4.452/ 
ที่มำ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ (ข้อมูล ณ เดือนกันยำยน 2560) 
หมำยเหตุ : 1/ ได้แก่ ข้ำวสำร/สินค้ำอุปโภคบริโภคอื่นๆ 

2/ คิดร้อยละจำกมูลค่ำปัจจัยกำรผลิตที่ยืม  
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ตารางท่ี 4.10 มูลค่าการรับฝากสินค้าเกษตร 
 

รายการ ปริมาณ (กก.) จ านวน (บาท) 
1. รับฝากสินค้าเกษตร 80,800 604,600 

1.1 ข้ำวเปลือกเจ้ำ 6,600 75,600 
1.2 ข้ำวเปลือกเหนียว 74,200 529,000 

2. เงินฝาก  757,416.25 
รวมมูลค่าการรับฝากสินค้าเกษตรทั้งหมด 1,362,016.25 

ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ และกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ข้อมูล ณ เดือนกันยำยน 2560) 

 
3) จ ำนวนสมำชิกธนำคำรข้ำวในสถำบันเกษตรกร 

ธนำคำรข้ำว ฯ ที่จัดตั้งในปี 2560 ทั้ง 21 แห่ง นั้น มีเกษตรกรมำสมัครสมำชิกทั้งหมด
จ ำนวน 5,884 รำย คิดเป็นร้อยละ 280.19 ของเป้ำหมำย 2,100 รำย ในปี 2560  ทั้งนี้ธนำคำรข้ำวฯ ที่ตก
เป็นตัวอย่ำงส ำรวจ จ ำนวน 10 แห่ง มีเกษตรกรสมัครสมำชิก ทั้งหมดจ ำนวน 602 รำย คิดเป็นร้อยละ 
137.44 ของเป้ำหมำย 438 รำย รำยละเอียดดังนี้  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ ชัยนำท และล ำปำงมีเกษตรกรสมัครสมำชิกได้ตำมเป้ำหมำย 
ส ำหรับจังหวัดล ำพูน สุโขทัย  เพชรบูรณ์  พะเยำ ล ำปำง และอุบลรำชธำนี มีเกษตรกรสมัครสมำชิกได้
มำกกว่ำเป้ำหมำย ทั้งนี้จังหวัดบุรีรัมย์ มีสหกรณ์กำรเกษตรที่เป็นสมำชิกภำยใต้ธนำคำรจ ำนวน 7 สหกรณ์  
จึงคัดเลือกเฉพำะประธำนกลุ่มของแต่ละสหกรณ์เป็นสมำชิก จ ำนวน 13 รำย (ตำรำงท่ี 4.11) 

จะเห็นได้ว่ำ ส่วนใหญ่มีเกษตรกรสมัครสมำชิกธนำคำรข้ำวฯ ได้มำกกว่ำเป้ำหมำย มีเพียง
1 แห่งที่ได้ต่ ำกว่ำเป้ำหมำย คือ สหกรณ์กำรเกษตรพรมพิรำม จ ำกัด จังหวัดพิษณุโลก  เนื่องจำกเกษตรกร
สมำชิกส่วนใหญ่ยังไม่เข้ำใจรูปแบบกำรด ำเนินงำนธนำคำรข้ำว ไม่เห็นควำมแตกต่ำงจำกกำรเป็นสมำชิก
สหกรณ์กำรเกษตร จึงท ำให้ไม่จูงใจเกษตรกรสมัครสมำชิกธนำคำร 
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ตารางท่ี 4.11 จ านวนเกษตรกรที่สมัครเป็นสมาชิกธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร ปี 2560 
 

ธนาคาร1/ 
จ านวนสมาชิก(ราย) 

ร้อยละ 
เป้าหมาย ผล 

1. พระนครศรีอยุธยำ 30 30 100.00 
2. ชัยนำท 178 178 100.00 
3. บุรีรัมย์2/ - 132/  
4. อุบลรำชธำน ี 68 69 101.47 
5. ล ำพูน 30 200 666.67 
6. ล ำปำง 100 100 100.00 
7. พะเยำ 80 82 102.50 
8. สุโขทัย 30 59 196.67 
9. พิษณุโลก 100 34 34.00 
10. เพชรบูรณ ์ 30 58 137.43 

รวม 438 602 137.44 
ที่มำ : คณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรธนำคำร (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนำยน 2561) 
หมำยเหตุ : 1/ธนำคำรที่ตกเป็นตัวอย่ำงจ ำนวน 10 แห่ง จำก 22 แห่ง 

2/จังหวัดบุรีรัมย์ เป้ำหมำยสหกรณ์ในเครือข่ำย 7 สหกรณ์ โดยมีประธำนกลุ่มที่เป็นสมำชิกท้ัง 7 สหกรณ์ 
เป็นตัวแทนสมำชิกธนำคำร 
 

4) ธนำคำรที่ได้รับกำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต/สิ่งของ/เงินทุน/สิ่งต่ำงๆ ในกำรด ำเนินงำน 
สหกรณ์กำรเกษตร ร้อยละ 80 ไม่ได้รับกำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต/เงินทุน/สิ่งต่ำงๆ ในกำร

ด ำเนินงำนจัดตั้งธนำคำร อีกร้อยละ 20 ได้รับกำรสนับสนุนเป็นงบประมำณในกำรจัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์       
โดยส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดได้ให้งบประมำณมำจัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์ให้กับเกษตรกรสมำชิกเอง  ส ำหรับ
ธนำคำรที่ไม่ได้รับกำรสนับสนุน ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดด ำเนินกำรจัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์ให้แทน (ตำรำงที่ 
4.12) 
 

ตารางท่ี 4.12 ธนาคารที่ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต/สิ่งของ/เงินทุน 
 

รายการ ร้อยละ 
1 ได้รับกำรสนับสนุน 20.00 
2 ไม่ได้รับสนับสนุน 80.00 

ที่มำ : คณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรธนำคำรฯ (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนำยน 2561) 
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5) กำรมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนธนำคำร 

ในกำรจัดตั้งธนำคำรข้ำวฯ จะต้องมีกำรจัดเวทีประชุม เพ่ือชี้แจงแนวทำง ให้ควำมรู้เกี่ยวกับ
ธนำคำรฯ เน้นกำรบริหำรจัดกำรธนำคำร โดยยึดกำรมีส่วนร่วมในด้ำนต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็น กำรร่วมคัดเลือก
คณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรธนำคำร ร่วมกันก ำหนดระเบียบเงื่อนไขกำรใช้บริกำรธนำคำร หรือกำรเป็นกรรมกำร
ในคณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรธนำคำร ทั้งนี้ เกษตรกรสมำชิกธนำคำรข้ำวฯ ที่เป็นตัวอย่ำง ร้อยละ 55.60          
มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำรจัดตั้งธนำคำร อีกร้อยละ 44.40 ไม่มีส่วนร่วม (ตำรำงที่ 4.13) 

โดยเกษตรกรที่มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนธนำคำรนั้น ร้อยละ 66.70 มีส่วนร่วมในด้ำน   
กำรเข้ำร่วมประชุม เข้ำร่วมเวทีชุมชนอยู่เสมอ ร้อยละ 52.20 เข้ำร่วมคัดเลือกคณะกรรมกำรบริหำรจัดกำร
ธนำคำร ร้อยละ 25.40 มีส่วนร่วมในกำรก ำหนดระเบียบเงื่อนไขกำรใช้บริกำร และร้อยละ 19.00 ร่วมเป็น
กรรมกำรในคณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรธนำคำรด้วย (ตำรำงท่ี 4.13) 

 

ตารางท่ี 4.13 การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานธนาคารของเกษตรกรสมาชิก 
รายการ ร้อยละ 

1. ไม่มีส่วนร่วม 44.40 
2. มีส่วนร่วม1/ 55.60 

- คัดเลือกคณะกรรมกำร 52.20 
- ก ำหนดระเบียบเงื่อนไขกำรใช้บริกำร 25.40 
- เข้ำร่วมเวทีชุมชน 66.70 
- ร่วมเป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรธนำคำร 19.00 

รวม 100.00 
ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนำยน 2561) 

หมำยเหตุ : 1/สำมำรถเลือกตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ 
 

4.3.2 การถ่ายทอดความรู้  
1) คณะกรรมกำร และเกษตรกรที่เข้ำรับกำรอบรมถ่ำยทอดควำมรู้ 

คณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรธนำคำรเข้ำรับกำรอบรมถ่ำยทอดควำมรู้ทั้งหมด คิดเป็น
ร้อยละ 100  ส ำหรับเกษตรกรสมำชิกเข้ำร่วมอบรมถ่ำยทอดควำมรู้ ร้อยละ 71.20  อีกร้อยละ 28.80 
ไม่ได้เข้ำร่วมอบรม เนื่องจำกเกษตรกรติดภำรกิจในวันดังกล่ำว (ตำรำงท่ี 4.14) 
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ตารางท่ี 4.14 การเข้าอบรมถ่ายทอดความรู้ของเกษตรกรสมาชิก 
 

รายการ ร้อยละ 
1. เข้ำอบรม 71.20 
2. ไม่ได้เข้ำอบรม 28.80 

รวม 100.00 
ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนำยน 2561) 

 

2) กำรน ำควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรอบรมไปปฏิบัติ 
เกษตรกรที่เข้ำรับกำรอบรม ส่วนใหญ่ร้อยละ 98.70 น ำควำมรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติในกำรท ำ

กำรเกษตรของตนเอง ได้แก่ กำรใช้เมล็ดพันธุ์ข้ำว กำรใช้ปุ๋ยเคมี/สำรเคมี  และเทคโนโลยีในกำรผลิตที่
เหมำะสมในกำรปลูกข้ำว   มีเกษตรกรร้อยละ 1.30 ไม่ได้น ำไปปฏิบัติ เนื่องจำก เกษตรกรเห็นว่ำเทคโนโลยี
บำงชนิด ยังไม่เหมำะกับพ้ืนที่ของตนเอง บำงรำยมีพ้ืนที่ปลูกข้ำวน้อย ไม่เหมำะกับกำรน ำเทคโนโลยี หรือ
สิ่งที่ได้รับจำกกำรอบรมมำปรับใช้ (ตำรำงท่ี 4.15) 

 

ตารางท่ี 4.15 การน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปฏิบัติ 
 

รายการ ร้อยละ 
1. น ำไปปฏิบัติ 98.70 
2. ไม่ได้น ำไปปฏิบัติติ 1.30 

รวม 100.00 
ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนำยน 2561) 
 

4.3.3 รูปแบบการให้บริการสมาชิกธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร 
1) รูปแบบกำรให้บริกำรเกษตรกรสมำชิก 

ธนำคำรข้ำวในสถำบันเกษตรกร มีรูปแบบกำรให้บริกำรสมำชิกอยู่ 2 รูปแบบด้วยกัน คือ 
1.1) ให้บริกำรยืม - คืน ปัจจัยกำรผลิตและสินค้ำเกษตร เช่น เมล็ดพันธุ์ข้ำว ปุ๋ยเคมี ยำ/

สำรเคมี และน้ ำมันเชื้อเพลิง ในวงเงินตำมแต่ละแห่งก ำหนด โดยเฉลี่ยตั้งแต่ 20,000 – 100,000 บำทต่อรำย ซึ่ง
เกษตรกรสมำชิกที่จะยืมจะต้องกรอกเอกสำรกำรกู้ยืม และมีผู้ค้ ำประกันจ ำนวน 2 – 4 คน สำมำรถยืมได้ 
โดยปลอดดอกเบี้ย 4-5 เดือน (1 รอบฤดูกำรผลิต) และช ำระคืนเป็นปัจจัยกำรผลิต/เงินสด/สินค้ำเกษตร 
แล้วแต่ข้อตกลงของแต่ละธนำคำรไป  แต่ทั้งนี้หำกเกษตรกรสมำชิกมำช ำระเกิน ระยะเวลำที่ก ำหนด 
เกษตรกรสมำชิกจะถูกปรับดอกเบี้ยในอัตรำที่แต่ละธนำคำรก ำหนด  
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1.2) กำรฝำก -  ถอน สินค้ำเกษตร โดยธนำคำรให้บริกำรรับฝำกข้ำวเปลือกจำก
เกษตรกรสมำชิก และเกษตรกรสมำชิกสำมำรถมำถอนข้ำวเปลือกไปใช้ได้ในระยะเวลำที่ก ำหนด  ทั้งนี้ จำก
กำรส ำรวจใน 10 แห่ง พบว่ำ มีสหกรณ์กำรเกษตรจุน จ ำกัด จังหวัดพะเยำ  เปิดให้บริกำรรับฝำก
ข้ำวเปลือกจำกเกษตรกร และเกษตรกรมำทยอยถอนข้ำวเปลือกไปใช้ และเมื่อถึงสิ้นเดือนกันยำยน ซึ่งเป็น
ก ำหนดระยะเวลำกำรรับฝำกข้ำวของธนำคำร  ธนำคำรจะตรวจสอบข้ำวเปลือกคงเหลือจำกเกษตรกร
สมำชิก และสอบถำมถึงควำมต้องกำรในกำรถอน   หำกเกษตรกรไม่มีควำมประสงค์จะถอนข้ำวเปลือก
คงเหลือ ธนำคำรจะเป็นผู้รับซื้อเพ่ือน ำไปแปรรูปต่อ รูปแบบนี้เป็นรูปแบบที่สหกรณ์กำรเกษตรจุน เคยท ำ
มำอยู่แล้ว อีกทั้งสถำนที่ และอุปกรณ์มีควำมพร้อมในกำรเก็บรักษำข้ำวของเกษตรกร ธนำคำรฯ จึงใช้
รูปแบบนี้ในกำรให้บริกำร 

2) กำรใช้บริกำรธนำคำรข้ำวในสถำบันเกษตรกรของเกษตรกรสมำชิก 
เกษตรกรสมำชิกที่เป็นตัวอย่ำงร้อยละ 78.40 มำใช้บริกำรธนำคำรฯ แล้ว อีกร้อยละ 

21.60 ยังไม่ได้มำใช้ เนื่องจำกเกษตรกรเห็นว่ำ ยังไม่ได้ขำดแคลนปัจจัยกำรผลิตจึงยังไม่มำใช้บริกำรให้เป็นหนี้ 
และมีเกษตรกรบำงรำยเพิ่งสมัครสมำชิกหลังจำกท ำกำรเพำะปลูกไปแล้ว  (ตำรำงที่ 4.16 ) 
 
ตารางท่ี 4.16 การใช้บริการธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร 
 

การใช้บริการ ร้อยละ 
1. ใช้บริกำรแล้ว 78.40 
2. ยังไม่ได้ใช้บริกำร 21.60 

รวม 100.00 
ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนำยน 2561) 
 

3) ควำมคิดเห็นของเกษตรกรต่อกำรตัดสินใจใช้บริกำรธนำคำร 
เกษตรกรที่เป็นสมำชิกธนำคำรข้ำวฯ เป็นสมำชิกกับสหกรณ์กำรเกษตรด้วยเช่นกัน แต่

เกษตรกรสมำชิกเลือกท่ีจะใช้บริกำรในรูปแบบธนำคำรข้ำว ด้วยเหตุผลหลำยประกำร ดังนี้  
เกษตรกรสมำชิกร้อยละ 64.20 มำใช้บริกำรธนำคำรเนื่องจำกเห็นว่ำระเบียบ/เงื่อนไข

ระยะเวลำในกำรกู้ยืม และกำรปลอดดอกเบี้ยจูงใจ ร้อยละ 46.90 เห็นว่ำได้ปัจจัยกำรผลิตที่มีคุณภำพ   
ร้อยละ 31.30 ลดกำรพ่ึงพำ/กู้เงินจำกแหล่งเงินกู้อ่ืนๆ ร้อยละ 16.70 ลดปัญหำขำดแคลนปัจจัยกำรผลิต 
และร้อยละ 5.30 เกษตรกรท ำตำมคณะกรรมกำรสหกรณ์กำรเกษตรแนะน ำ (ตำรำงท่ี 4.17) 
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ตารางท่ี 4.17 ความคิดเห นของเกษตรกรสมาชิกต่อการตัดสินใจใช้บริการธนาคาร 
 

รายการ1/ ร้อยละ 
1. ได้ปัจจัยกำรผลิตที่มีคุณภำพ 46.90 
2. ลดกำรพึ่งพำ/กู้เงิน 31.30 
3. ลดปัญหำขำดแคลนปัจจัยกำรผลิต 16.70 
4. ระเบียบ/ระยะเวลำกู้ยืม/ปลอดดอกเบี้ย 64.20 
5. สหกรณ์กำรเกษตรแนะน ำ 5.30 

ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนำยน 2561) 
หมำยเหตุ : 1/สำมำรถเลือกตอบได้มำกกว่ำ 1 ค ำตอบ 

 
4.3.4 ปัจจัยการผลิตที่เกษตรกรใช้บริการ 

ธนำคำรที่เป็นตัวอย่ำง ด ำเนินกำรเปิดให้ยืมปัจจัยกำรผลิตต่ำงๆ โดยปลอดดอกเบี้ย ส่วนใหญ่
แล้วเกษตรกรสมำชิกร้อยละ 67.00 ยืมเมล็ดพันธุ์ข้ำวจำกธนำคำรเพ่ือไปเพำะปลูก  ร้อยละ 68.10 ยืมปุ๋ยเคมี   
ร้อยละ 28.70 ยืมยำ/สำรเคมี  ร้อยละ 2.10 และยืมปุ๋ยอินทรีย์   (ตำรำงที่ 4.18) 
 
ตารางท่ี 4.18 ประเภทของปัจจัยการผลิตที่เกษตรกรสมาชิกยืมจากธนาคาร 
 

ปัจจัยการผลิต1/ ร้อยละ 
1. เมล็ดพันธุ์ข้ำว 67.00 
2. ปุ๋ยเคม ี 68.10 
3. ปุ๋ยอินทรีย์ 2.10 
4. ยำ/สำรเคม ี 28.70 

ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนำยน 2561) 
หมำยเหตุ : 1/สำมำรถเลือกตอบได้มำกกว่ำ 1 ค ำตอบ 
 

4.3.5 การรับรู้/ความเข้าใจของเกษตรกรที่มีต่อการด าเนินงานของธนาคารข้าวในสถาบัน
เกษตรกร 

เกษตรกรสมำชิกที่เป็นตัวอย่ำงร้อยละ 56.50 รับรู้/เข้ำใจควำมหมำยธนำคำรข้ำวในสถำบัน
เกษตรกร อีกร้อยละ 43.50 ไม่รับรู้/ไม่เข้ำใจธนำคำรข้ำวฯ โดยเกษตรกรสมำชิกที่เข้ำใจนั้น เข้ำใจว่ำ
ธนำคำรข้ำวเป็นแหล่งกู้ยืมปัจจัยกำรผลิต/สินค้ำอุปโภคบริโภคโดยปลอดดอกเบี้ย คิดเป็นร้อยละ 78.30 
เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนสินค้ำเกษตรคิดเป็นร้อยละ 8.80  และเป็นแหล่งรับฝำก/ถอนสินค้ำเกษตร คิดเป็น
รอ้ยละ 34.80 (ตำรำงที่4.19) 
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ตารางท่ี 4.19 การรับรู้/ความเข้าใจการด าเนินงานธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร 
 

รายการ ร้อยละ 
1. ไม่รับรู้/ไม่เข้าใจ 43.50 
2. รับรู้/เข้าใจ1/ 56.50 

- เป็นแหล่งกู้ยืมปัจจัยกำรผลิตปลอดดอกเบี้ย 78.30 
- เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนสินค้ำเกษตร 8.80 
- เป็นแหล่งรับฝำก/ถอน/ปัจจัยกำรผลิตและสินค้ำเกษตร 34.80 

รวม 100.00 
ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนำยน 2561) 
หมำยเหตุ : 1/สำมำรถเลือกตอบได้มำกกว่ำ 1 ค ำตอบ 

 

4.4 ผลลัพธ์ (Outcomes) 
4.4.1 มูลค่าการใช้บริการธนาคาร 

1) ปริมำณ และมูลค่ำกำรยืมปัจจัยกำรผลิตจำกธนำคำร  
ปี 2560 เกษตรกรสมำชิกที่เป็นตัวอย่ำงยืมปัจจัยกำรผลิต มูลค่ำ 30,580 บำทต่อรำย 

โดยปุ๋ยเคมีเป็นปัจจัยกำรผลิตที่มีมูลค่ำกำรยืมมำกที่สุด เฉลี่ย  1,188.28 กิโลกรัมต่อรำย มูลค่ำ 14,176.18 
บำทต่อรำย รองลงมำเป็นเมล็ดพันธุ์ข้ำว  เฉลี่ย 651.11  กิโลกรัมต่อรำย คิดเป็นมูลค่ำ  9,734.10 บำทต่อรำย 
ยำ/สำรเคมี เฉลี่ย 15.26 ลิตรต่อรำย คิดเป็นมูลค่ำ  5,544.72 บำทต่อรำย และปุ๋ยอินทรีย์ เฉลี่ย 250 กิโลกรัม
ต่อรำย คิดเป็นมูลค่ำ 1,125 บำทต่อรำย (ตำรำงท่ี 4.20) 
 
ตารางท่ี 4.20 ปริมาณ และมูลค่าการยืมปัจจัยการผลิตจากธนาคาร 
 

ปัจจัยการผลิต ปริมาณ ราคา/หน่วย มูลค่า (บาท/ราย) 
1. เมล็ดพันธุ์ข้ำว (กก.) 651.11 14.95 9,734.10 
2. ปุ๋ยเคมี (กก.) 1,188.28 11.93 14,176.18 
3. ปุ๋ยอินทรีย์ (กก.) 250 4.50 1,125.00 
4. ยำ/สำรเคมี (ลิตร) 15.26 363.35 5,544.72 

รวมม ูลค่าที่เกษตรกรยืมจากธนาคาร 30,580.00 
ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ(ข้อมูล ณ เดือนมิถุนำยน 2561) 
หมำยเหตุ : ส ำรวจเฉพำะเกษตรกรสมำชิกที่มีกำรยืมปัจจัยกำรผลิตจำกธนำคำรในปีกำรเพำะปลูก 2560/61 
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2) ปริมำณ และมูลค่ำกำรช ำระคืนปัจจัยกำรผลิตให้ธนำคำร 
เกษตรกรสมำชิกที่มำยืมปัจจัยกำรผลิต และสินค้ำอุปโภคบริโภคจำกธนำคำรน ำไป

ประกอบอำชีพทำงกำรเกษตรในปีกำรเพำะปลูก 2560/61 ร้อยละ 95.60 ช ำระเป็นเงินสด คิดเป็นมูลค่ำ 
25,509.05 บำทต่อรำย และอีกร้อยละ 4.40 ช ำระโดยกำรน ำข้ำวเปลือกมำขำย เฉลี่ย 840.56 กิโลกรัมต่อรำย 
คิดเป็นมูลค่ำกำรช ำระคืน เท่ำกับ 11,162.63 บำทต่อรำย (ตำรำงท่ี 4.21) 

 

ตารางท่ี 4.21 ปริมาณ และมูลค่าการช าระคืนธนาคาร 
 

ปัจจัยการผลิต ร้อยละ ปริมาณ (กก./ราย) มูลค่า (บาท/ราย) 
1. ข้ำวเปลือก 4.40 840.56 11,162.63 
2. เงินสด 95.60  25,509.05 

ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ(ข้อมูล ณ เดือนมิถุนำยน 2561) 
หมำยเหตุ : ส ำรวจเฉพำะเกษตรกรสมำชิกที่มีกำรยืมปัจจัยกำรผลิตจำกธนำคำรฯในปีกำรเพำะปลูก 2560/61  

และน ำมำช ำระคืนธนำคำรแล้ว 

 
3) ปริมำณ และมูลค่ำกำรฝำก - ถอน สินค้ำเกษตร 

จำกกำรส ำรวจธนำคำร 10 แห่ง จำก 21 แห่งในปี 2560 พบว่ำ มีธนำคำรที่ให้บริกำรรับ
ฝำก - ถอน สินค้ำเกษตรจ ำนวน 1 แห่ง คือ สหกรณ์กำรเกษตรจุน จ ำกัด  จังหวัดพะเยำ  โดยมีเกษตรกรสมำชิก
ฝำกข้ำวเปลือกกับธนำคำรจ ำนวน 81 รำย  โดยฝำกข้ำวเปลือก จ ำนวน 82,300 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่ำรวม 
600,800 บำท หรือฝำกข้ำวเปลือกเฉลี่ย 1,016.05 กิโลกรัมต่อรำย คิดเป็นมูลค่ำ  7,417.20 บำทต่อรำย     มี
เกษตรกรสมำชิกถอนข้ำวเปลือกแล้ว จ ำนวน 30,616.67 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่ำกำรถอนข้ำวเปลือก 226,900 บำท 
หรือถอนคืนข้ำวเปลือกเฉลี่ย 377.98 กิโลกรัมต่อรำย คิดเป็นมูลค่ำ 2,801.23 บำทต่อรำย  

ในช่วงระยะเวลำที่ท ำกำรส ำรวจ (เดือนมิถุนำยน 2561) คงเหลือข้ำวเปลือก        
ในธนำคำรจ ำนวน 51 ,683.33 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่ำ 377 ,200.00 บำท  หรือเกษตรกรยังคงมีข้ำว      
เหลือฝำกอยู่ในธนำคำรเฉลี่ย 638.07 กิโลกรัมต่อรำย คิดเป็นมูลค่ำ 4,656.79 บำทต่อรำย ทั้งนี้หำกครบ
ก ำหนดระยะเวลำฝำกแล้ว (เดือนกันยำยน ปี 2561) ธนำคำรจะประสำนกับเกษตรกรในกำรจัดกำร
ข้ำวเปลือกที่เหลืออยู่ หำกเกษตรกรไม่ประสงค์จะถอนคืนอีก ก็จะขำยให้กับธนำคำรเพ่ือด ำเนินกำรแปรรูป
ต่อไป (ตำรำงท่ี 4.22) 
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ตารางท่ี 4.22 ปริมาณ และมูลค่าการฝาก -  ถอนสินค้าเกษตรกับธนาคาร 
 

รายการ 
ปริมาณ มูลค่า 1/ 

รวมทั้งหมด (กก.) กก./ราย รวมทั้งหมด (บาท) บาท/ราย 
1. ฝำกข้ำวเปลือก 82,300.00 1,016.05 600,800.00 7,417.20 
2. ถอนข้ำวเปลือก 30,616.67 377.98 226,900.00 2,801.23 
3. ข้ำวเปลือกคงเหลือ 51,683.33 638.07 377,200.00 4,656.79 

ที่มำ : คณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรธนำคำร(ข้อมูล ณ เดือนมิถุนำยน 2561) 
หมำยเหตุ : เกษตรกรสมำชิกที่ฝำกข้ำวเปลือก ณ สหกรณ์กำรเกษตรจุน จ ำกัด จ.พะเยำ จ ำนวน 81 รำย 

1/ธนำคำรฯ คิดรำคำรับฝำกข้ำวเปลือกเฉลี่ย 7.49 บำท/กก. 

 
4.4.2 การบรรเทาความเดือดร้อน 

1) ควำมเพียงพอของปัจจัยกำรผลิตภำยในธนำคำรส ำหรับเกษตรกร 
คณะกรรมกำรบริหำรธนำคำรมีข้อคิดเห็นว่ำของสินค้ำ/ปัจจัยกำรผลิตที่มีให้บริกำร     

ในธนำคำรมีเพียงพอ เนื่องจำกธนำคำรมีปัจจัยกำรผลิตที่ตรงต่อควำมต้องกำรของเกษตรกร  และด ำเนิน
ธุรกิจดังกล่ำวอยู่แล้ว  

เกษตรกรสมำชิก ร้อยละ 78.80 เห็นว่ำปัจจัยกำรผลิตมีควำมเพียงพอต่อควำมต้องกำร
ของตนเอง มีเพียงร้อยละ 21.20 ที่เห็นว่ำไม่เพียงพอ เนื่องจำกเกษตรกรบำงรำยมีพ้ืนที่ในกำรปลูกข้ำว
จ ำนวนมำก วงเงินที่ธนำคำรก ำหนดให้ต่อรำยมีจ ำนวนน้อย เกษตรกรจึงมีควำมจ ำเป็นต้องไปซื้อจำกตลำด/
จำกเพ่ือนบ้ำนเพิ่มเติม (ตำรำงท่ี 4.23) 

 

ตารางท่ี 4.23 ความคิดเห นด้านความเพียงพอของปัจจัยการผลิตที่มีให้บริการในธนาคาร 
หน่วย : ร้อยละ 

รายการ 
ความเพียงพอของ 

ปัจจัยการผลิต/สินค้าที่มีให้บริการ รวม 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

1. คณะกรรมกำรบริหำรธนำคำร 100.00 - 100.00 
2. เกษตรกรสมำชิกธนำคำร 78.80 21.20 100.00 

เฉลี่ย 80.74 19.26 100.00 
ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนำยน 2561) 
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2) คุณภำพของสินค้ำ/ปัจจัยกำรผลิตที่มีให้บริกำรในธนำคำร 
เกษตรกรสมำชิก ร้อยละ 97.80 เห็นว่ำคุณภำพของปัจจัยกำรผลิตในธนำคำรมีคุณภำพ 

มีเพียงร้อยละ 2.20 ที่เห็นว่ำไม่มีคุณภำพ เนื่องจำกเกษตรกรสมำชิกบำงรำยน ำเมล็ดพันธุ์ไปปลูกแล้วอัตรำ
กำรงอกน้อย ท ำให้ต้องเพ่ิมเมล็ดพันธุ์ในกำรปลูกเพ่ิมขึ้น ซึ่งอำจเกิดจำกเมล็ดพันธุ์ที่เก็บนำนแล้ว จึงท ำให้
อัตรำกำรงอกน้อยลงได้ (ภำพท่ี 4.5) 

 

 
ภาพที่ 4.5 ความคิดเห นของเกษตรกรที่มีต่อคุณภาพปัจจัยการผลิตในธนาคาร 
ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ (ข้อมูล ณ มิถุนำยน  2561) 

 

3) มูลค่ำควำมต้องกำรปัจจัยกำรผลิตของเกษตรกรเปรียบเทียบกับวงเงินที่ได้รับ 
เมื่อพิจำรณำเปรียบเทียบมูลค่ำของปัจจัยกำรผลิตที่เกษตรกรต้องกำรใช้บริกำรในปีกำร

เพำะปลูกต่อไป กับมูลค่ำปัจจัยกำรผลิต หรือวงเงินที่ธนำคำรก ำหนดให้เกษตรกร พบว่ำ เกษตรกรสมำชิกมี
ควำมต้องกำรเพำะปลูกในปี 2561/62 เฉลี่ย 35 ,580 บำทต่อรำย ในขณะที่วงเงินที่ธนำคำรก ำหนดเฉลี่ย 
35,439.29 บำทต่อรำย  ซึ่งน้อยกว่ำควำมต้องกำรของเกษตรกรร้อยละ 0.40 (ตำรำงท่ี 4.24) 
 
ตารางท่ี 4.24 มูลค่าความต้องการปัจจัยการผลิตของเกษตรกรเปรียบเทียบกับวงเงินที่ได้รับ 
 

รายการ มูลค่า (บาท/ราย) 
1. ควำมต้องกำรปัจจัยกำรผลิตของเกษตรกร 35,580.00 
2. วงเงิน/มูลค่ำที่ธนำคำรก ำหนด 35,439.29 
ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนำยน 2561) 
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4) กำรบรรเทำควำมเดือดร้อนด้ำนปัจจัยกำรผลิตของเกษตรกรสมำชิก 
ปัจจัยกำรผลิตส ำหรับเพำะปลูก ถือเป็นหัวใจส ำคัญของเกษตรกรในกำรประกอบอำชีพ

เกษตรกรรม ซึ่งก่อนเข้ำร่วมโครงกำร เกษตรกรร้อยละ 33.60 ประสบปัญหำกำรขำดแคลนปัจจัยกำรผลิต 
หลังเข้ำร่วมโครงกำรเกษตรกรร้อยละ 25.60 ประสบปัญหำกำรขำดแคลนปัจจัยกำรผลิตลดลง หรือลดลง
ร้อยละ 8 ก่อนเข้ำร่วมโครงกำรเกษตรกรร้อยละ 40.80 ประสบปัญหำด้ำนรำคำปัจจัยกำรผลิตสูง หลังเข้ำร่วม
โครงกำรเกษตรกรร้อยละ 34.40 ประสบปัญหำลดลง หรือลดลงร้อยละ 6.40 (ตำรำงที่ 4.25) 

 
ตารางท่ี 4.25 การบรรเทาความเดือดร้อนด้านปัจจัยการผลิตของเกษตรกรสมาชิก 

หน่วย : ร้อยละ 

รายการ ก่อนเข้าร่วมโครงการ หลังเข้าร่วมโครงการ ส่วนต่าง (+/-) 
1. ขำดแคลนปัจจัยกำรผลิต 33.60 25.60 -8.00 
2. รำคำปัจจัยกำรผลิตสูง 40.80 34.40 -6.40 
ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนำยน 2561) 

 
4.4.3 การลดรายจ่ายด้านปัจจัยการผลิต 

1) รำคำปัจจัยกำรผลิตในธนำคำรเปรียบเทียบกับตลำดทั่วไป 
เมื่อเปรียบเทียบรำคำปัจจัยกำรผลิตในธนำคำรกับตลำดทั่วไป พบว่ำ รำคำปัจจัยกำรผลิตที่

ธนำคำรให้เกษตรกร ส่วนใหญ่มีรำคำที่ถูกกว่ำ โดยเฉพำะ ยำ/สำรเคมีธนำคำรให้บริกำรในรำคำที่ถูกกว่ำ
ตลำด จ ำนวน 36.31 บำทต่อลิตร  รองลงมำเป็นเมล็ดพันธุ์ข้ำว ถูกกว่ำตลำดทั่วไป 1.52 บำทต่อกิโลกรัม  
ปุ๋ยอินทรีย์    ถูกกว่ำตลำดทั่วไป 0.80 บำทต่อกิโลกรัม มีเพียงปุ๋ยเคมี ที่ธนำคำรมีรำคำสูงกว่ำตลำด
เล็กน้อย 0.30 บำทต่อกิโลกรัม (ตำรำงท่ี 4.26) 

 
ตารางท่ี 4.26 ราคาปัจจัยการผลิตในธนาคารเปรียบเทียบกับตลาดทั่วไป 

หน่วย : บำท/หน่วย 

รายการ 
ราคาปัจจัยการผลิต  

ส่วนต่าง(+/-)  
ตลาด ธนาคาร 

1. เมล็ดพันธุ์ข้ำว (กก.) 16.47 14.95 -1.52 
2. ปุ๋ยเคมี (กก.) 11.62 11.92  0.30 
3. ปุ๋ยอินทรีย์ (กก.) 5.30 4.50 -0.80 
4. ยำ/สำรเคมี (ลิตร) 399.66 363.35 -36.31 
ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนำยน 2561) 
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2) ค่ำใช้จ่ำยในกำรซื้อปัจจัยกำรผลิตของเกษตรกร 
เกษตรกรสมำชิกเมื่อใช้บริกำรธนำคำรข้ำวแล้ว ร้อยละ 55.70 มีค่ำใช้จ่ำยในกำรซื้อปัจจัย

กำรผลิตของเกษตรกรลดลง ร้อยละ 37.10 มีค่ำใช้จ่ำยเท่ำเดิม และร้อยละ 7.20 มีค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมขึ้น  ทั้งนี้
เกษตรกรที่เห็นว่ำมีค่ำใช้จ่ำยเท่ำเดิม หรือเพ่ิมขึ้นนั้น เนื่องจำกรำคำปัจจัยกำรผลิตที่มีให้บริกำรในธนำคำร
บำงชนิด มีรำคำที่สูงกว่ำตลำด แต่เนื่องจำกธนำคำรให้บริกำรในลักษณะสินเชื่อปลอดดอกเบี้ย เกษตรกรจึง
ยอมใช้บริกำรธนำคำรมำกกว่ำไปซื้อข้ำงนอก  (ตำรำงที่ 4.27) 
 

ตารางท่ี 4.27 ค่าใช้จ่ายในการซื้อปัจจัยการผลิตของเกษตรกรหลังใช้บริการธนาคาร 
 

รายการ ร้อยละ 
1. ลดลง 55.70 
2. เท่ำเดิม 37.10 
3. เพ่ิมข้ึน 7.20 

รวม 100.00 
ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนำยน 2561) 
 

4.4.4 ความต้องการใช้ปัจจัยการผลิตของเกษตรกร 
กำรประเมินผลควำมต้องกำรใช้ปัจจัยกำรผลิตของเกษตรกร เพ่ือต้องกำรทรำบว่ำหลังจำก

ใช้บริกำรธนำคำรแล้ว เกษตรกรมีควำมต้องกำรใช้บริกำรธนำคำรเพ่ิมมำกข้ึนหรือไม่ จึงท ำกำรเปรียบเทียบ
ควำมต้องกำรใช้ปัจจัยกำรผลิตของเกษตรกร ก่อนเข้ำร่วมโครงกำร เปรียบเทียบกับหลังเข้ำร่วมโครงกำร 
เพ่ือดูแนวโน้มควำมต้องกำรใช้บริกำรต่อ ทั้งในด้ำนปริมำณ และแหล่งปัจจัยกำรผลิต รำยละเอียดดังนี้ 

1) ปริมำณควำมต้องกำรใช้ปัจจัยกำรผลิตของเกษตรกร 
เมื่อเปรียบเทียบปริมำณควำมต้องกำรใช้ปัจจัยกำรผลิตของเกษตรกร พบว่ำปี เกษตรกร

มีควำมต้องกำรปุ๋ยอินทรีย์ลดลงจ ำนวน 63.20 กิโลกรัมต่อรำย ควำมต้องกำรเมล็ดพันธุ์ลดลงจ ำนวน     
37.41 กิโลกรัมต่อรำย  แต่ควำมต้องกำรปุ๋ยเคมี มีเพ่ิมมำกขึ้นจ ำนวน 8.28 กิโลกรัมต่อรำย และยำ/
สำรเคมีส ำหรับเพำะปลูกต้องกำรเพิ่มขึ้น 0.69 ลิตรต่อรำย (ตำรำงท่ี 4.28) 

ควำมต้องกำรเมล็ดพันธุ์ของเกษตรกรส ำหรับเพำะปลูกลดลง เนื่องจำกเกษตรกร      
เก็บเมล็ดพันธุ์ ไว้ส ำหรับเพำะปลูกในปีต่อไป ซึ่งเป็นกำรช่วยให้เกษตรกรไม่ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยในกำรซื้อ    
เมล็ดพันธุ์ ส่งผลให้มีค่ำใช้จ่ำยลดลง ทั้งนี้ปุ๋ยเคมี ยำ/สำรเคมี ยังคงเป็นปัจจัยกำรผลิตส ำคัญที่เกษตรกร
ต้องกำรในกำรเพำะปลูก เนื่องจำกเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อผลผลิตที่เกษตรกรจะได้รับ 
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ตารางที่ 4.28 ปริมาณความต้องการใช้ปัจจัยการผลิตของเกษตรกรเปรียบเทียบก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ 
 

ปัจจัยการผลิต 
ปริมาณความต้องการ (หน่วย/ราย) 

ส่วนต่าง (+/-) 
ก่อนเข้าร่วมโครงการ หลังเข้าร่วมโครงการ 

1. เมล็ดพันธุ์ข้ำว (กก.) 692.29 654.88 -37.41 
2. ปุ๋ยเคมี (กก.) 1,290.71 1,298.99 8.28 
3. ปุ๋ยอินทรีย์ (กก.) 900.95 837.75 -63.20 
4. ยำ/สำรเคมี  (ลิตร) 17.31 18.00 0.69 
ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนำยน 2561) 

2) ควำมต้องกำรปัจจัยกำรผลิตจำกแหล่งต่ำงๆเพ่ือน ำมำเพำะปลูก 
เมื่อเปรียบเทียบแหล่งปัจจัยกำรผลิตที่เกษตรกรน ำมำใช้ในปีเพำะปลูกต่อไป พบว่ำ 

เกษตรกรต้องกำรปัจจัยกำรผลิตโดยใช้บริกำรในรูปแบบสมำชิกธนำคำร  มำกกว่ำใช้บริกำรในรูปแบบ
สมำชิกสหกรณ์ลดลง ทั้งนี้ ควำมต้องกำรปัจจัยกำรผลิตจำกตลำดทั่วไปลดลงด้วย โดยลดลงร้อยละ 97.96 
(ตำรำงที่ 4.29) 

เกษตรกรมีควำมต้องกำรปัจจัยกำรผลิตจำกตลำดทั่วไปลดลง อันเนื่องมำจำกกำรได้ใช้
บริกำรธนำคำรแล้ว ท ำให้เกษตรกรเห็นว่ำกำรใช้บริกำรธนำคำร ส่งผลกระทบต่อกำรเพำะปลูกของ
เกษตรกร ได้ปัจจัยกำรผลิตที่มีคุณภำพดี ช่วยลดต้นทุนค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ให้กับเกษตรกรด้วย  

 
ตารางที่ 4.29 ความต้องการปัจจัยการผลิตจากแหล่งต่างๆเพื่อน ามาเพาะปลูกเปรียบเทียบก่อน 

และหลังเข้าร่วมโครงการ 
หน่วย : ร้อยละ 

รายการ 
ความต้องการปัจจัยการผลิต  

ส่วนต่าง (+/-) 
ก่อนเข้าร่วมโครงการ หลังเข้าร่วมโครงการ 

1. สหกรณ์ฯ1/ 111.22 - -111.22 
2. ธนำคำร2/ - 167.35 167.35 
3. ตลำดทั่วไป 142.86 44.90 -97.96 
4. ของตนเอง 39.80 48.98 9.18 
5. ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้ำว 7.14 3.06 -4.08 
ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนำยน 2561) 
หมำยเหตุ : 1/ก่อนเข้ำร่วมโครงกำรเกษตรกรใช้บริกำรในรูปแบบสมำชิกสหกรณ์ฯ  

2/หลังเข้ำร่วมโครงกำรเกษตรกรใช้บริกำรในรูปแบบสมำชิกธนำคำรฯ 
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3) กำรจ ำแนกแจกจ่ำยผลผลิตของเกษตรกรเปรียบเทียบก่อนและหลังเข้ำร่วมโครงกำร 
เมื่อเปรียบเทียบก่อนเข้ำร่วมโครงกำร และหลังเข้ำร่วมโครงกำรพบว่ำ เกษตรกรมีกำร

จ ำหน่ำยผลผลิตลดลงร้อยละ 1.60 แต่ไปเพ่ิมปริมำณในกำรเก็บไว้ส ำหรับท ำพันธุ์ในปีกำรเพำะปลูกต่อไป
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.80  เนื่องจำกเป็นช่วงระยะเวลำในกำรปรับเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์เพ่ือเพำะปลูก ซึ่งเกษตรกร
จะมีกำรเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ส ำหรับเพำะปลูกทุก ๆ 3 ปี (ตำรำงที่ 4.30) 

เมื่อพิจำรณำช่องทำงกำรจ ำหน่ำยผลผลิต พบว่ำ เกษตรกรมีกำรปรับเปลี่ยนกำรจ ำหน่ำย
ให้กับสหกรณ์/ธนำคำร และศูนย์เมล็ดพันธุข้ำวชุมชนเพ่ิมมำกขึ้น  โดยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.58 และ 9.39 
ตำมล ำดับ ทั้งนี้กำรจ ำหน่ำยให้กับโรงสี และกำรน ำผลผลิตไปจ ำน ำกับธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์ 
(ธกส.) หรือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำนำลดลง โดยลดลงร้อยละ 0.91 และ 10.07 กำรปรับเปลี่ยนจ ำหน่ำยผลผลิต
ให้กับสหกรณ์/ธนำคำร ส่งผลให้มีผลผลิตเพิ่มข้ึน สำมำรถน ำผลผลิตดังกล่ำวไปแปรรูปและจ ำหน่ำยต่อไป  

 
ตารางท่ี 4.30 การจ าแนกแจกจ่ายผลผลิตของเกษตรกรเปรียบเทียบก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ 

หน่วย : ร้อยละ 

รายการ1/ ก่อนเข้าร่วมโครงการ หลังเข้าร่วมโครงการ ส่วนต่าง (+/-) 
1. เก บไวบ้ริโภค 47.20 43.20 -4.0 
2. เก บไว้ท าพันธุ์ 27.20 28.00 0.80 
3. ขายผลผลิต 87.20 85.60 -1.60 

- ให้โรงสี 51.38 50.47 -0.91 
- สหกรณ์ฯ 34.87 36.45 1.58 
- ศูนย์เมล็ดพันธุ์ 2.76 12.15 9.39 
- อ่ืนๆ2/ 11.01 0.94 -10.07 

ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนำยน 2561) 
หมำยเหตุ : 1/ ตอบได้มำกกว่ำ 1 ค ำตอบ 

2/ จ ำน ำกับธกส. และจ่ำยเป็นค่ำเช่ำนำ 
 

4.4.5 ความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อโครงการ 
คะแนนควำมพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อโครงกำรในภำพรวม เท่ำกับ 7.62 เมื่อพิจำรณำ

ในด้ำนต่ำงๆ แล้ว  พบว่ำ เกษตรกรมีควำมพึงพอใจต่อคุณภำพปัจจัยกำรผลิตที่มีให้ยืมในธนำคำร มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ำกับ 8.52  ต่อคณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรธนำคำร เท่ำกับ 8.36 กำรถ่ำยทอดควำมรู้ของวิทยำกร/
เจ้ำหน้ำที่ที่มำอบรมให้เกษตรกร เท่ำกับ 8.22 รำคำปัจจัยกำรผลิตที่ธนำคำรคิดให้กับสมำชิก เท่ำกับ 8.14 
กำรให้ค ำแนะน ำติดตำมของเจ้ำหน้ำที่ท่ีดูแลโครงกำร เท่ำกับ 8.11  
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ส ำหรับนโยบำยในกำรจัดตั้งธนำคำรในสถำบันเกษตรกรนั้น มีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ 7.98  
กำรประชำสัมพันธ์ธนำคำร เท่ำกับ 6.26 และเกษตรกรมีควำมพึงพอใจต่อรูปแบบกำรด ำเนินงำนธนำคำร 
เท่ำกับ 5.38 (ตำรำงท่ี 4.31)  
 

ตารางท่ี 4.31 คะแนนความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อโครงการในด้านต่างๆ 
 

รายการ ค่าคะแนนเฉลี่ย 
1. กำรประชำสัมพันธ์โครงกำร 6.26 
2. คุณภำพปัจจัยกำรผลิตในธนำคำร 8.52 
3. นโยบำยกำรจัดตั้งธนำคำร 7.98 
4. รำคำปัจจัยกำรผลิตในธนำคำร 8.14 
5. รูปแบบกำรด ำเนินงำนธนำคำรฯ 5.38 
6. กำรถ่ำยทอดควำมรู้ 8.22 
7. กำรให้ค ำแนะน ำของเจ้ำหน้ำที่ 8.11 
ที่มำ : จำกกำรส ำรวจ (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนำยน 2561) 
หมำยเหตุ : คะแนนเต็มเท่ำกับ 10 และเป็นกำรคิดค่ำเฉลี่ยแบบถ่วงน้ ำหนัก 
 

กล่ำวโดยสรุป ธนำคำรข้ำวในสถำบันเกษตรกรสำมำรถช่วยลดปัญหำด้ำนกำรขำดแคลน
ปัจจัยกำรผลิต และรำคำปัจจัยกำรผลิตสูงของเกษตรกรได้  และยังส่งผลให้สหกรณ์กำรเกษตรมีปริมำณ
สินค้ำเกษตรหมุนเวียนเพ่ิมขึ้น สำมำรถน ำไปแปรรูป และจ ำหน่ำย เป็นกำรสร้ำงรำยได้ให้กับสหกรณ์
กำรเกษตรเพ่ิมขึ้น  อันเนื่องมำจำกกำรช ำระคืนเป็นข้ำวเปลือก และกำรรับฝำกข้ำวเปลือกจำกเกษตรกร
สมำชิก แต่ทั้งนี้เกษตรกรยังมีควำมเข้ำใจรูปแบบกำรด ำเนินงำนธนำคำรข้ำวฯ ค่อนข้ำงน้อย ท ำให้ยังมี
เกษตรกรไม่มำใช้บริกำรยืมปัจจัยกำรผลิต แต่เกษตรกรที่เคยใช้บริกำรแล้วยังสนใจใช้บริกำรยืมปัจจัย      
กำรผลิตจำกธนำคำร โดยเฉพำะ ยำ/สำรเคมีจำกธนำคำร ที่มีให้บริกำรในรำคำที่ถูกกว่ำท้องตลำดทั่วไป 
นอกจำกนี้รูปแบบกำรด ำเนินงำนธนำคำร มีควำมซ้ ำซ้อน กับกำรให้บริกำรของสหกรณ์กำรเกษตร รวมทั้ง
เกษตรกรสมำชิกบำงแห่งเข้ำร่วมโครงกำรซ้ ำซ้อนกันกับโครงกำรอ่ืน จึงท ำให้เกษตรกรเกิดควำมสับสน    
และอำจช่วยเหลือเกษตรกรที่มีปัญหำเดือดร้อน ขำดแคลนเงินทุน หรือปัจจัยกำรผลิตไม่ทั่วถึง ซึ่งอำจท ำให้
ไม่สำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์ของโครกำรที่ตั้งไว้ได้  



บทที่ 5 
สรุปและเสนอแนะ 

 
ธนาคารข้าวสถาบันเกษตรกร จัดตั้งขึ้นในปี 2560 ทั้งหมด 21 แห่ง ใน 20 จังหวัด ด าเนินการ

ประเมินผลโครงการโดยสุ่มธนาคารเป็นตัวอย่างจ านวน 10 แห่ง จาก 21 แห่ง และสุ่มตัวอย่างจาก
เกษตรกรที่ เป็นสมาชิกธนาคารข้าวฯ ประเมินผลโครงการในด้านปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลได้         
และผลกระทบ ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานโครงการ สรุปได้ดังนี้ 
 
5.1 สรุป 
 5.1.1 สรุปผลการประเมินผล 

ปี 2560 มีเป้าหมายจัดตั้งธนาคารข้าวฯ จ านวน 21 แห่ง ใน 20 จังหวัด สามารถจัดตั้งได้
ตามเป้าหมาย สามารถด าเนินงานในรูปแบบธนาคาร และให้บริการได้ภายในปี 2560 จ านวน 15 แห่ง และ
มีธนาคารที่ด าเนินงานในรูปแบบธนาคาร แต่ยังไม่มีเกษตรกรมาสมัครสมาชิกและใช้บริการ จ านวน 2 แห่ง 
ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จ ากัด จังหวัดอุตรดิตถ์ และสหกรณ์การเกษตรสันติสุข จ ากัด จังหวัด
น่าน  ทั้งนี้ยังมีธนาคารข้าวฯ อีก 4 แห่งที่ยังไม่มีการด าเนินงานในรูปแบบธนาคาร และไม่สามารถให้บริการ
ได้ทันภายในปี 2560 ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธกส. ศรี สะเกษ จ ากัด สหกรณ์
การเกษตรกันทรลักษณ์ จ ากัด จังหวัดศรีสะเกษ  สหกรณ์การเกษตรหงาวตับเต่า จ ากัด จังหวัดเชียงราย 
และสหกรณ์การเกษตรเขตจัดรูปที่ดินพอกใหญ่ จ ากัด จังหวัดสกลนคร  เนื่องจากความไม่พร้อมของ
สหกรณ์การเกษตรเอง รวมทั้งระบบ  การบริหารงานภายในสหกรณ์ด้วย  

เกษตรกรร้อยละ 55.60 มีส่วนร่วมในการด าเนินงานธนาคารด้วย โดยส่วนใหญ่มีส่วนร่วมใน
การคัดเลือกคณะกรรมการบริหารจัดการธนาคาร และเข้าร่วมเวทีชุมชน เพ่ือรับฟังการชี้แจงการด าเนินงาน
ธนาคาร  ทั้งนี้เกษตรกรที่เป็นตัวอย่าง ยังมีความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานธนาคารข้าวในสถาบัน
เกษตรกร เพียงร้อยละ 56.50  อีกร้อยละ 43.50 ยังไม่รับรู้ /ไม่เข้าใจ ซึ่งเกษตรกรที่เข้าใจนั้น ส่วนใหญ่
ทราบว่า เป็นแหล่งกู้ยืมปัจจัยการผลิตปลอดดอกเบี้ย เป็นแหล่งรับฝาก/ถอน/ปัจจัยการผลิตสินค้าเกษตร 
และเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตร   

เกษตรกรยืมปัจจัยการผลิตคิดเป็นมูลค่าเฉลี่ย 30,580 บาทต่อราย  โดยยืมเมล็ดพันธุ์จาก
ธนาคาร 651.11 กิโลกรัมต่อราย คิดเป็นมูลค่า 9,734.10 บาทต่อราย ปุ๋ยเคมี 1,188.28 กิโลกรัมต่อราย 
คิดเป็นมูลค่า 14,176.18 บาทต่อราย  ปุ๋ยอินทรีย์ 250 กิโลกรัมต่อราย คิดเป็นมูลค่า 1,125 บาทต่อราย 
ยา/สารเคมี 15.26 ลิตรต่อราย คิดเป็นมูลค่า 5,544.72 บาทต่อราย   

เกษตรกรที่ยืมปัจจัยการผลิตไป ร้อยละ 95.60 น าเงินสดมาช าระคืนธนาคาร คิดเป็นมูลค่า 
25,509.05 บาทต่อราย   อีกร้อยละ 4.40 น าข้าวเปลือกมาช าระคืน เฉลี่ย 840.56 กิโลกรัมต่อราย คิดเป็น
มูลค่า 11,162.63 บาทต่อราย  
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นอกจากนี้สหกรณ์การเกษตร ให้บริการโดยรับฝากข้าวเปลือกจากเกษตรกร จ านวน 81 
ราย รวม 82,300 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 600,800 บาท  และมีเกษตรกรมาถอนข้าวเปลือกคืนไปแล้ว 
จ านวน 30,616.67 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 226,900 บาท  คงเหลือข้าวเปลือกในธนาคาร จ านวน 
51,683.33 กิโลกรัม มูลค่า 377,200.00 บาท  ทั้งนี้ เมื่อถึงเดือนกันยายน 2561  หากเกษตรกรไม่ประสงค์
จะถอนข้าวเปลือกคืน ธนาคารจะรับซื้อเพ่ือน าไปแปรรูปเป็นผลผลิตของสหกรณ์ และจ าหน่ายต่อไป 

เกษตรกรสมาชิก มีความต้องการปัจจัยการผลิตส าหรับเพาะปลูกปี 2561/62  คิดเป็นมูลค่า 
35,584.59 บาทต่อราย เมื่อเปรียบเทียบกับข้อก าหนด หรือวงเงินเงื่อนไขของธนาคารที่ก าหนดให้เกษตรกร
สมาชิกสามารถยืมได้แล้วเฉลี่ย 35,439 บาทต่อราย พบว่า ยังคงเกินกว่าที่ธนาคารก าหนดร้อยละ 0.40  

จากการใช้บริการธนาคาร เกษตรกรร้อยละ 55.70 เห็นว่า มีส่วนท าให้ค่าใช้จ่ายในการซื้อ
ปัจจัยการผลิตของเกษตรกรลดลง แต่มีเกษตรกรร้อยละ 37.10  เห็นว่ายังคงเท่าเดิม เนื่องจาก ยังเป็น
ต้นทุนที่เกษตรกรต้องจ่ายอยู่ดี  ถึงแม้ราคาปัจจัยการผลิตที่ธนาคารมีให้บริการส่วนใหญ่จะมีราคาต่ ากว่า
ตลาดทั่วไป แต่เป็นต้นทุนที่ต้องใช้จ่าย ประกอบกับราคาผลผลิตที่เกษตรกรขายได้ในแต่ละฤดูที่แตกต่างกัน
ไป ก็ส่งผลต่อต้นทุนของเกษตรกรเช่นกัน  ทั้งนี้ ปัญหาด้านขาดแคลนปัจจัยการผลิตของเกษตรกรลดลง 
ร้อยละ 8 แสดงให้เห็นว่าธนาคารช่วยบรรเทาความเดือดร้อนด้านการขาดแคลนปัจจัยการผลิตของ
เกษตรกรได ้
 5.1.2 ข้อค้นพบ 

1) เกษตรกรสมาชิกยังมีการรับรู้/เข้าใจรูปแบบการด าเนินงานธนาคารข้าวฯ น้อย เกษตรกร
ไม่เห็นถึงประโยชน์ และความแตกต่างการใช้บริการในรูปแบบลูกหนี้ธนาคาร และลูกหนี้สหกรณ์การเกษตร  

2) เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจรูปแบบการด าเนินงานที่แตกต่างกัน  ส่งผลให้การชี้แจง
รายละเอียดความชัดเจนของการด าเนินงานธนาคารให้กับคณะกรรมการบริหารธนาคารเป็นไปคนละทาง 
หรือเกิดความเข้าใจไม่ตรงกัน ส่งผลกระทบต่อการด าเนินการกิจกรรมการจัดตั้งธนาคาร ไม่สามารถเปิด
ให้บริการทันภายในปี 2560 

3) รูปแบบการจัดท าบัญชีแต่ละแห่งมีความแตกต่างกัน ถึงส่วนใหญ่จะเป็นการบันทึกด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แต่รูรายละเอียดการบันทึกไม่เหมือนกัน บันทึกเป็นปริมาณ มูลค่า ที่เกษตรกรใช้
บริการ หรือบันทึกเฉพาะมูลค่าการใช้บริการเพียงอย่างเดียว  และในการจัดท าผลการด าเนินงานประจ าปี
ของสหกรณ์ ไม่มีการแยกรายละเอียดบัญชีของกิจกรรมธนาคารออกมาชัดเจน เป็นการรายงานผลการใช้
จ่ายงบประมาณในภาพรวมของสหกรณ์ฯ ท าให้ไม่ทราบรายละเอียดผลการประกอบการของธนาคาร ว่ามี
รายได้ รายจ่าย ขาดทุน ก าไร และส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์มากน้อยแค่ไหน 

4) เกษตรกรสมาชิกที่ใช้บริการ ส่วนใหญ่ยืมปุ๋ยเคมีจากธนาคาร ถึงแม้จะมีราคาที่สูงกว่า
ตลาดทั่วไปก็ตาม เนื่องจากปุ๋ยเคมีที่มใีนธนาคารเป็นปุ๋ยสูตรที่มีคุณภาพ รวมถึงระเบียบเงื่อนไขของธนาคาร
ที่ให้ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย 4-5 เดือน จูงใจให้เกษตรกรใช้บริการ นอกจากนี้ราคาปัจจัยการผลิตอ่ืนๆ 
เช่น เมล็ดพันธุ์ ยา/สารเคมี มีราคาถูกกว่าตลาดด้วย 



-53- 
 

5) เกษตรกรสมาชิกน าข้าวเปลือกมาช าระคืน ส่งผลให้ธนาคารมีข้าวเปลือกมาหมุนเวียน
ส าหรับแปรรูป และน ามาจ าหน่ายได้เพ่ิมข้ึน เป็นการเพ่ิมรายได้ให้กับสหกรณ์การเกษตรด้วย 

 
5.2 ข้อเสนอแนะ 

1) ควรมีการประชาสัมพันธ์รายละเอียด ชี้แจงรูปแบบการด าเนินงานธนาคาร รวมถึงผลประโยชน์ที่
เกษตรกรจะได้รับเมื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิก หรือใช้บริการธนาคารให้ชัดเจน เพื่อให้เกษตรกรเข้าใจ และตะหนักถึง
ความส าคัญของการเป็นสมาชิกและใช้บริการ ในกรณีจัดตั้งธนาคารแห่งใหม่หน่วยงานควรท าความเข้าใจกับ
รายละเอียดโครงการ และวิธีการด าเนินงานให้กับหน่วยงานที่เก่ียวข้องให้ชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการ
กิจกรรมจัดตั้งธนาคารเป็นไปอย่างรวดเร็ว และสามารถเปิดให้บริการเกษตรกรได้ ทันต่อฤดูกาลเพาะปลูก 

2) ควรก าหนดแบบรูปแบบการจับันทึกรายละเอียดบัญชีของธนาคาร เช่น การจดบันทึก
รายละเอียดข้อมูล ปริมาณปัจจัยการผลิตที่ยืม ราคา และมูลค่า ให้เป็นรูปแบบเดียวกันทุกธนาคาร รวมทั้งในการ
จัดท าผลการด าเนินงานประจ าปีของสหกรณ์การเกษตร ควรมีการแยกบัญชีกิจกรรมธนาคารออกมาเพื่อให้ทราบ
ถึงผลการด าเนินงาน รายละเอียดค่าใช้จ่ายในกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งจะช่วยให้ทราบได้ว่าธนาคารส่งผลต่อการ
ด าเนินงานหรือส่งผลต่อธุรกิจสหกรณ์ได้มากน้อยอย่างไร 

3) ควรมีการจัดสรรปัจจัยการผลิต/แยกปัจจัยการผลิตส าหรับเกษตรกรที่เป็นสมาชิกธนาคารออกมา
จากสหกรณอ์ย่างชัดเจน เพื่อสะดวกต่อการจัดท ารายการสินค้าของธนาคาร  
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