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 การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาเกี่ยวกับการประเมินโครงการลดภาระหนี้เกษตรกร
รายยอยและยากจนผานสหกรณ/กลุมเกษตรกร กรณีศึกษาสหกรณการเกษตรในจังหวัดนครสวรรค 
โดยใชรูปแบบการประเมินของอัลคิน (Alkin) 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ เจาหนาที่กรมสงเสริมสหกรณ จํานวน 25 คน 
เจาหนาที่สหกรณ จํานวน 21 คน และสมาชิกสหกรณที่เขารวมโครงการฯ จํานวน 326 คน ขอมูล 
จะเก็บรวบรวมโดยใชแบบสอบถามที่ผานการทดสอบความนาเชื่อถือแลว และวิเคราะหโดยใชสถิติ 
ทั้งสถิติพรรณนา (คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) และคาสถิติอางอิง (t-test  
และการวเิคราะหความแปรปรวน) 
 
 ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 
  1. โครงการลดภาระหนี้ใหเกษตรกรรายยอยและยากจนผานสหกรณ/กลุมเกษตรกร 
มีแนวโนมไปในทางที่ดี 
 2. กลุมเจาหนาที่กรมสงเสริมสหกรณที่เกี่ยวของกับโครงการฯ เจาหนาที่สหกรณ  
และสมาชิกสหกรณที่เขารวมโครงการฯ มีความคิดเห็นในทางบวกเกี่ยวกับการประเมินดานการนํา
โครงการไปปฏิบัติของโครงการลดภาระหนี้ เกษตรกรรายยอยและยากจนผานสหกรณ / 
กลุมเกษตรกร  
 3. กลุมเจาหนาที่กรมสงเสริมสหกรณที่เกี่ยวของกับโครงการฯ และเจาหนาที่สหกรณ 
มีความคิดเห็นรวมกันในทางบวก ดานการประเมินระบบ ดานการประเมินการวางแผนโครงการ  
ดานการประเมินการนําโครงการไปปฏิบัติ ดานการประเมินการปรับปรุงโครงการ และดานการประเมิน
การยอมรับโครงการ 
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Premaporn  Chimkhun. (2011). An Evaluation of The Debt Reduction Program  for Small  Farmers  
  Through Cooperatives / Farmer Groups : A Case Study of  Agricultural Cooperatives in  
  Nakhonsawan Province. Master’s Project. M.P.A. (Public Policy). Bangkok: Graduate  
  School, Srinakarinwirot University. Project Advisor: Assoc. Prof.  Dr. Worapit  Meemak. 
  
  This research aimed at evaluating the Debt Reduction Program for Small Farmers 
through Cooperatives and Farmer Groups. Agricultural cooperatives in Nakhonsawan 
Province were taken as case study. An evaluation model applied in this study was Alkin’s 
model. 
  The research samples comprised 25 officials of Cooperatives Promotion 
Department, 21 staff members of agricultural cooperpatives concerned, and 326 members 
of cooperatives taking part in the Program. The data collected through the validity and 
reliability tested questionnaires were analyzed by descriptive statistics (percentage, means, 
and standard deviation), and inferential statistics (t-test and one way analysis of variance). 
 
  The research findings were as follows : 
 1. The Debt Reduction Program for Small Farmers through Cooperatives and 
Farmer Groups had positive tendency. 
 2. All three groups shared the common positive opinions for the aspect of program 
implementation. 
 3. The officials of the Department and the staff members of the cooperatives 
concerned shared the common positive opinions for all fives aspects of the evaluation. 
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ประกาศคุณูปการ 
 
  สารนิพนธฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไดอยางสมบูรณเพราะผูวิจัยไดรับความกรุณาอยางยิ่งจาก 
รองศาสตรจารย ดร.วรพิทย  มีมาก อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ ซึ่งทานไดเสียสละเวลาอันมีคา  
เพ่ือใหคําปรึกษา คําแนะนําในการจัดทํางานวิจัยทุกขั้นตอน ตลอดจนแกไขขอบกพรอง ดวยความ
เอาใจใสอยางดียิ่ง ทําใหผูวิจัยไดรับประสบการณและไดรับความรูวิธีการทํางานวิจัยที่ถูกตอง ผูวิจัย
ขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง  

 นอกจากนี้ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณคณาจารยทุกทานที่ไดประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู
แกผูวิจัย และผูที่เปนกลุมตัวอยางในการวิจัยในครั้งน้ีที่ไดเสียสละเวลาอันมีคาในการใหขอมูลที่เปน
ประโยชนในการวิจัยครั้งนี้ 

 ขอขอบคุณนายอํานาจ อัตถโกวิทยวงศ  นักวิชาการสหกรณชํานาญการพิเศษ สํานัก
บริหารและการจัดการสหกรณ กรมสงเสริมสหกรณ และผูที่มีสวนเก่ียวของทุกทานที่ไดใหขอมูล
เกี่ยวกับโครงการลดภาระหนี้เกษตรกรรายยอยและยากจนผานสหกรณ/กลุมเกษตรกร ในการ
ดําเนินการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ 

 สุดทายนี้ผูวิจัยขอขอบพระคุณคุณพอคณิต ฉิมขันธ คุณแมติ๋ว ฉิมขันธ นองสาว นองชาย 
นายสรรเสริญ  พนิชการ นางสาววชิราภรณ  วรพงศพัฒนา และเพื่อนๆ พ่ีๆ ทุกคนที่เปนกําลังใจ 
และเปนแรงผลักดันอันดีเยี่ยม ตลอดจนการสงเสริมและสนับสนุน และใหความชวยเหลือจนกระทั่ง
ประสบผลสําเร็จตามความมุงหมายที่ตั้งใจไว 
 
        
  เปรมาพร  ฉิมขันธ 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 ประเทศไทยเปนสังคมเกษตรกรรม ประชากรสวนใหญมีรายไดหลักมาจากการจําหนาย
ผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งเปนรายไดที่ไมแนนอน และผันแปรไปตามปริมาณผลผลิต อันมีปจจัย
ดานสภาพดินฟาอากาศ และราคาผลผลิตเปนขอกําหนด หากปใดผลิตแลวไดผลผลิตไมดี หรือราคา
ผลผลิตตกต่ํา เกษตรกรไดผลตอบแทนไมคุมคากับการลงทุน ยอมสงผลใหเกษตรกรสูญเสีย
คาใชจายและเสี่ยงตอเงินลงทุน โดยเฉพาะเกษตรกรรายที่มีเงินทุนจํากัด หรือขาดแคลนเงินทุน 
อยูแลว จะไดรับผลกระทบมากที่สุด เม่ือเงินทุนไมเพียงพอ ประกอบกับความตองการรักษาระดับ
การผลิตของตนเอาไว และคาดหวังวาจะไดผลผลิตเพิ่มหรือรายไดที่เพ่ิมขึ้น จึงมีเกษตรกรจํานวน 
ไมนอยเลือกวิธีการแกไขปญหาดวยการขอกูยืมเงินจากสถาบันการเงินตางๆ ทั้งในและนอกระบบ 
โดยยอมเสียอัตราดอกเบี้ยใหสถาบันการเงินเหลานั้น เม่ือผลผลิตไมสามารถเพิ่มรายไดตามที่
คาดหวัง จึงเปนเหตุใหเกษตรกรไมมีเงินสงชําระหนี้ไดตามสัญญา เกษตรกรจึงตองเผชิญกับภาวะ
ปญหาหนี้สินและมีแนวโนมวาจะพอกพูนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ รัฐบาลที่ผานมาไดใหความสําคัญตอการ
แกไขปญหาหนี้สินเกษตรกรมาโดยตลอด โดยไดมีการกําหนดนโยบายและมาตรการหลายประการ
เพ่ือแกไขปญหาที่เกิดขึ้น ในระยะเริ่มแรกไดจัดตั้งสหกรณการเกษตรและใหเปนสถาบันหลักของ
เกษตรกรในการกระจายสินเชื่อแกเกษตรกรสมาชิกเพื่อใหเกษตรกรมีแหลงเงินกูของตนเอง เพ่ือลด
การพึ่งพาเงินกูจากตลาดเงินนอกระบบ ในป พ.ศ.2509 รัฐบาลในขณะนั้นไดตราพระราชบัญญัติ 
จัดตั้งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส) เปนธนาคารเฉพาะกจิเพ่ือทาํหนาทีใ่นการ
หาเงินทุนใหเกษตรกูโดยตรง และใหกูผานสถาบันเกษตรกร (สหกรณการเกษตรและกลุมเกษตรกร) 
เพ่ือใหเกษตรกรมีแหลงเงินกูที่เพียงพอ ตอมาป พ.ศ.2518 รัฐบาลไดมีมาตรการกําหนดใหธนาคาร
พาณิชยจะตองจายสินเชื่อเพ่ือการเกษตรตามสัดสวนของเงินรับฝาก หากไมสามารถดําเนินการไดให
นําเงินสวนที่เหลือไปฝากไวกับ ธ.ก.ส. เพ่ือให ธ.ก.ส. นําไปจายเปนเงินกูใหแกเกษตรกรตอไป  
(ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร. 2554) การดําเนินมาตรการดังกลาวนับวาประสบ
ผลสําเร็จเปนอยางมากคือ สามารถลดบทบาทของหนี้เงินกูนอกระบบลงไดอยางมากทําใหเกษตรกร 
มีแหลงเงินกูไดเพียงพอและมีเง่ือนไขการกูที่เปนธรรม  
 อยางไรก็ตามการพัฒนาประเทศที่ผานมามีผลตอการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางเศรษฐกิจ
และสังคมอยางมาก ทําใหปญหาของภาคเกษตรกรรมรวมทั้งปญหาหนี้สินเกษตรกรมีความซับซอน
มากขึ้น ซึ่งรัฐบาลไดพยายามแกไขปญหาดวยการกําหนดนโยบาย กลยุทธ และมาตรการตางๆ 
เพ่ิมขึ้นมา เพ่ือแกไขปญหาตามสถานการณ และลักษณะของปญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งก็สามารถแกไข
ปญหาไดในระดับหนึ่ง ภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจป 2540 ซึ่งสงผลกระทบตอประชาชนทุกภาคการ
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ผลิตของประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาคการเกษตร สงผลตอเกษตรกรเปนอยางมาก ซึ่งจะตองมี
การแกไขอยางจริงจังและเรงดวน  
 รัฐบาลสมัย พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ  ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรี ไดเสนอนโยบายในการแกไขปญหา
ในภาคการเกษตรอยางกวางขวางและจริงจังมากกวาทุกครั้งที่ผานมา โดยวางระบบการฟนฟู 
และใหความชวยเหลือปรับโครงสรางการผลิตอยางครบวงจร สนับสนุนและผลักดันใหมีกระบวนการ
สรางรายไดใหกับประชาชนทุกระดับ โดยจะสงเสริมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามศักยภาพ
ของชุมชนในระดับรากหญาของประเทศ ตั้งแตการผลิตเพ่ือการบริโภค นําผลผลิตที่ เหลือ
ออกจําหนายเพื่อสรางรายไดในระดับครอบครัว สงเสริมการรวมตัวเพ่ือดําเนินเศรษฐกิจระดับชุมชน 
เรงพัฒนาผูประกอบการ และดานการฟนฟูและเสริมสรางความเขมแข็งของเกษตรกร รัฐบาลไดมี
นโยบายการปรับโครงสรางสินเชื่อและเงินทุนภาคการเกษตรใหสอดคลองกับวงจรการผลิต เรงรัด 
การแกไขหน้ีสินของเกษตรกรและการพักชําระหนี้ ยกเวนดอกเบี้ยเปนเวลา 3 ป ใหแกเกษตรกรราย
ยอยและสงเสริมการทําเกษตรผสมผสาน เกษตรทางเลือก และเกษตรอินทรีย รวมทั้งสงเสริม
กระบวนการเรียนรูแกเกษตรกร ดังนั้น รัฐบาลจึงไดกําหนดใหการพักชําระหนี้เกษตรกรเปนนโยบาย
เรงดวน (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี. 2544) และให ธ.ก.ส. นําไปดําเนินการโดยมีระยะเวลา
ดําเนินการ 3 ป สําหรับเกษตรกรที่เปนลูกคา ธ.ก.ส. จํานวน 2.3 ลานคนเศษ และกระทรวงเกษตรกร
และสหกรณ นําไปดําเนินการในสวนของเกษตรกรที่เปนสมาชิกสหกรณการเกษตรและกลุมเกษตกร  
ในลักษณะของการลดภาระหนี้ใหแกเกษตรกรรายยอยผานระบบสถาบันเกษตรกร เพ่ือชวยเหลือ
เกษตรกรที่เปนสมาชิกสหกรณในภาคเกษตร และสมาชิกกลุมเกษตรกรที่กูยืมเงินไมเกิน 100,000 บาท 
ใหไดรับการลดอัตราดอกเบี้ยลง 3% เม่ือสงชําระหนี้ โดยรัฐบาลรับภาระคาใชจายจํานวนดอกเบี้ยที่
สถาบันเกษตรกรลดใหแกสมาชิกรอยละ 3 ตอป ซึ่งโครงการฯ ดังกลาวมีระยะเวลา 3 ป คือตั้งแต 
วันที่ 1 ตุลาคม 2544 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2547 เทานั้น (กรมสงเสริมสหกรณ. 2544) 
 ตอมาในรัฐบาลสมัยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เปนนายกรัฐมนตรี ก็ยังคงเล็งเห็น
ความสําคัญของปญหาดังกลาว จึงไดกําหนดใหมีนโยบายที่จะพักชําระหนี้ของเกษตรกรรายยอย
และยากจนที่ผานกระบวนการจัดทําแผนฟนฟูอาชีพ เปนนโยบายเรงดวนเชนกัน เพ่ือแกไขปญหา
ความเดือดรอนของประชาชนและผูประกอบการในระดับฐานราก ผานการสรางงานและอาชีพ สราง
รายไดและลดคาใชจายใหแกประชาชนและวิสาหกิจขนาดเล็กในครัวเรือน โดยไดดําเนินโครงการ
ฟนฟูและพักหนี้เกษตรกรรายยอยและยากจนใหแกเกษตรกรลูกคา ธ.ก.ส.ที่มีหนี้เงินกูกับ ธ.ก.ส. 
รายละไมเกิน 100,000 บาท และเกษตรกรที่เปนสมาชิกสหกรณและกลุมเกษตรกร ที่กูยืมเงินจาก
สหกรณและกลุมเกษตรกรเพื่อนําไปลงทุนประกอบอาชีพทางการเกษตรเชนเดียวกัน แตการ
ดําเนินการในสวนของสหกรณและกลุมเกษตรกร มีขอจํากัดที่ไมสามารถใชมาตรการพักหนี้ได
เชนเดียวกับลูกคา ธ.ก.ส. ทั้งน้ี จากการศึกษาขอมูลโครงสรางดานการเงินของสหกรณภาค
การเกษตรและกลุมเกษตรกรในธุรกิจสินเชื่อ พบวาธุรกิจสินเชื่อใหบริการเงินกูแกเกษตรกรสมาชิก
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รายยอยที่มีหน้ีไมเกิน 100,000 บาท มีจํานวนถึงประมาณ 950,000 ราย วงเงินกูทั้งสิ้นประมาณ 
30,000 ลานบาท (กรมสงเสริมสหกรณ, 2551) และมีแหลงเงินทุนที่ใหสมาชิกกู ดังนี้   
 
ตาราง 1 แหลงเงินทุนที่ใหสมาชิกกู 

แหลงเงินทุน รอยละ 
เงินรับฝากจากเกษตรกรสมาชิก 39 
เงินกูยืมจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 37 
เงินทุนของสหกรณ 16 
เงินกูยืมจากกรมสงเสริมสหกรณ หนวยงานราชการ ธนาคารพาณิชย 
และกูยืมระหวางสหกรณดวยกัน 

18 

 ที่มา : สํานักพัฒนาระบบการบริหารการจัดการสหกรณ. (2551). โครงการลดภาระหนี้
เกษตรกรรายยอยและยากจนผานสหกรณ/กลุมเกษตรกร. หนา 1. 

 ซึ่งจากขอมูลดังกลาวพบวาแหลงเงินทุนของแตละสหกรณและกลุมเกษตรกร มีที่มาจาก
หลายแหลง แตละแหลงมีภาระผูกพันที่จะตองชําระคืน รวมทั้งสหกรณ/กลุมเกษตรกรเปนองคกร
ธุรกิจขนาดเล็ก การดําเนินงานแตละแหงเปนอิสระตอกัน ไมสามารถเชื่อมโยงหรือถายเทเงินทุนได
เหมือนสาขาธนาคาร ทําใหเปนสาเหตุสําคัญที่เปนขอจํากัดในการใชมาตรการพักชําระหนี้ ดังนั้น  
ในสวนของสมาชิกสหกรณและกลุมเกษตรกร จะใชมาตรการการลดภาระหนี้ใหแกเกษตรกรรายยอย 
โดยเกษตรกรสมาชิกสหกรณและเกษตรกรสมาชิกกลุมเกษตรกร ที่สงชําระหนี้ตามปกติจะไดรับ 
การลดดอกเบี้ยเงินกูลงในอัตรารอยละ 3 ตอปเปนเวลา 2 รอบปบัญชี และรัฐบาลจะเปนผูรับภาระ
ดอกเบี้ยในสวนนี้แทน นอกจากนั้นเกษตรกรรายยอยที่ไดรับการลดภาระหนี้จะเขาสูกระบวนการฟนฟู
อาชีพ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการชําระหนี้อีกดวย สําหรับการคัดเลือกและกําหนดกลุมเปาหมาย
ใหแกไขปญหาหนี้สินเกษตรกรที่มีรายไดไมเพียงพอตอการชําระหนี้ และเปนเกษตรกรผูยากจน
กลาวคือ มีหน้ีตนเงินกูรวมไมเกินหนึ่งแสนบาท เน่ืองจากเปนกลุมของเกษตรกรที่เดือดรอนมากที่สุด 
 กรมสงเสริมสหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ในฐานะหนวยงานภาครัฐที่มีภารกิจ
เกี่ยวกับการสงเสริม เผยแพรใหความรูเกี่ยวกับอุดมการณสหกรณ หลักการ และวิธีการสหกรณ
ใหแกบุคลากรสหกรณ กลุมเกษตรกร และประชาชนทั่วไป สงเสริมสนับสนุน และพัฒนาระบบ
สหกรณใหมีความเขมแข็ง โดยพัฒนากระบวนการเรียนรูในการเพิ่มขีดความสามารถในดานการ
บริหารการจัดการ การดําเนินธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ และมีการเชื่อมโยงธุรกิจสหกรณ 
สูระดับสากล เพ่ือใหสมาชิกสหกรณและกลุมเกษตรกร มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทางดานเศรษฐกิจและ
สังคม (กรมสงเสริมสหกรณ. 2545) นั้น เปนผูรับนโยบายดังกลาวมาปฏิบัติและบริหารจัดการ จึงได
จัดทําโครงการลดภาระหนี้เกษตรกรรายยอยและยากจนผานสหกรณ/กุลมเกษตรกร ซึ่งประกอบดวย
กิจกรรมหลัก 2 ประการ คือ กิจกรรมการลดภาระหนี้ โดยการลดดอกเบี้ยเงินกูใหกับเกษตรกร
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สมาชิกที่มาชําระหนี้เงินกูและจายดอกเบี้ยใหกับสหกรณและกลุมเกษตรกร จะไดรับการลดดอกเบี้ย 
รอยละ 3 ตอป ไมเกิน 2 รอบปบัญชี ซึ่งเกษตกรที่เขารวมโครงการตองมีหน้ีรวมทุกสัญญาไมเกิน 
100,000 บาท โดยจะไดรับการลดดอกเบี้ยตั้งแตวันที่กูเงินในรอบปบัญชีที่ผานมาจนถึงวันที่ชําระ
ภายในระยะเวลาโครงการ รวมถึงเกษตรกรที่กูยืมและชําระหนี้ภายในระยะเวลาโครงการดวย และ
กิจกรรมการฟนฟูอาชีพ ที่สนับสนุนใหเกษตรกรสมาชิกของสหกรณและกลุมเกษตรกรที่ไดรับ 
การลดภาระหนี้ สามารถฟนฟูอาชีพเดิม หรือประกอบอาชีพใหมหรือสรางแหลงรายไดเสริม เพ่ือให
กลับมาประกอบอาชีพอยางม่ันคง มีรายไดเพียงพอที่จะดํารงชีพอยูไดอยางพอเพียง และเพิ่มขีด
ความสามารถในการชําระหนี้ โดยรัฐอุดหนุนเงินทุนเพ่ือตั้งเปนกองทุนเพื่อการฟนฟูอาชีพสมาชิกที่
ไดรับการลดภาระหนี้ใหกับสหกรณและกลุมเกษตรกร ใชงบประมาณดําเนินการตามแผนโดยเฉลี่ย 
รายละ 3,000 บาท 
 ซึ่งในการดําเนินการตามโครงการลดภาระหนี้เกษตรรายยอยและยากจนผานสหกรณ/กลุม
เกษตรกรดังกลาวมีกลุมเปาหมาย คือสมาชิกของสหกรณภาคการเกษตร ไดแก สหกรณการเกษตร 
สหกรณนิคม สหกรณประมง สหกรณเครดิตยูเน่ียนเฉพาะสมาชิกที่เปนเกษตรกร และสมาชิกกลุม
เกษตรกร โดยมีระยะเวลาดําเนินการตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2551 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2553 และมี
สหกรณและกลุมเกษตรกรเขารวมจํานวนทั้งสิ้น 4,079 แหง เกษตรกร จํานวน 1,099,590 ราย 
(กรมสงเสริมสหกรณ. 2551) ซึ่งมีผลการดําเนินงานตามตาราง 2 ดังนี้ 
 
ตาราง 2  ผลการดําเนินงานตามโครงการลดภาระหนี้ฯ 

รายการ 
เปาหมาย
โครงการ 

ผลการ
ดําเนินงาน 

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง 

(รอยละ) 
หมายเหตุ 

สหกรณ/กลุมเกษตรกร (แหง) 2,000 4,079 เพ่ิม 204 
จํานวนเกษตรกร (ราย) 924,600 1,009,590 เพ่ิม 109 
ตนเงินกูที่จะชดเชย (ลานบาท) 26,269.644 33,853.79 เพ่ิม 129 

จากการสํารวจเมื่อ   
1 ตุลาคม 2551 

ผลการชําระหนี้ไดของเกษตรกร 
จํานวนสหกรณ/กลุมเกษตรกร(แหง) 
จํานวนเกษตรกร (ราย) 
งบประมาณชดเชย 
ดอกเบี้ยที่เบิกชดเชย (ลานบาท) 
เงินฟนฟูอาชีพ (ลานบาท) 

 
4,079 

1,009,590 
875.655 
470.655 

405 

 
2,778 

735,345 
758.321 
353.321 
404.99 

 
68.10 
66.87 
86.60 
75.07 
99.99 

ยอดเบิกเงินจาก 
GFMIS จริง  
ณ 30 ก.ย.52 

 ที่มา : อํานาจ  อัตถโกวิทยวงศ. (2553). แนวคิดและกรอบความคิดในการดําเนินการ
โครงการลดภาระหนี้เกษตรกรรายยอยและยากจนผานสหกรณ/กลุมเกษตรกร. หนา 38. 
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 จากตารางพบวาเปาหมายตามโครงการที่ตั้งไวสหกรณ/กลุมเกษตรกรเขารวมจํานวน 
2,000 แหง เกษตรกรจํานวน 950,000 ราย ปรากฎวามีสหกรณ/กลุมเกษตรกรเขารวมจํานวน 
4,079 แหง เกษตรกรจํานวน 1,099,590 ราย ตามที่ไดกลาวแลวขางตน แตสหกรณ/กลุมเกษตรกร
สามารถเบิกชดเชยดอกเบี้ยไดเพียง 2,778 แหง หรือคิดเปนรอยละ 68.10 เปนเกษตรกร 735,345 ราย 
หรือคิดเปนรอยละ 66.87 หรือจากแผนงบประมาณป พ.ศ. 2552 จํานวนเงิน 875.654 ลานบาท 
สามารถเบิกจายชดเชยดอกเบี้ยและการฟนฟูอาชีพ จํานวนเงิน 758.321 ลานบาท หรือคิดเปน 
รอยละ 86.60 ของงบประมาณที่ไดทั้งหมด นั่นแสดงวาในระบบสินเชื่อของสหกรณภาคการเกษตร
ไดรับการแกไขปญหาหนี้คางชําระ และมีแหลงเงินเขาหมุนเวียนเพิ่มในระบบมากกวา 13,242.29 
ลานบาท จําแนกเปนตนเงินจากการชําระหนี้ 11,777.34  ลานบาท เปนดอกเบี้ยรวม 1,059.96  
ลานบาท และมีกองทุนเพ่ือการฟนฟูอาชีพของเกษตรกรอีก 404.99 ลานบาท แตจะเห็นไดวา
เกษตรกรสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรมาชําระหนี้ไดไมมากนัก เน่ืองจากหนี้ตนเงินกูสวนใหญเปน
หน้ีที่คางนานมีระยะเวลา 3 - 10 ป หากจะชําระหนี้ใหหมดในครั้งเดียวจะตองมีคาดอกเบี้ยมาใชหน้ี
เฉพาะดอกเบ้ียมากถึงประมาณ  3 - 10 เทาของอัตราดอกเบี้ยที่เจาหนี้กําหนดใหตองชําระ  
ซึ่งเกษตรกรบางรายมีคาดอกเบี้ยมากกวาตนเงินกู และกิจกรรมการฟนฟูอาชีพก็มีงบประมาณ
จํากัด (กรมสงเสริมสหกรณ. 2552) 
 จังหวัดนครสวรรค เปนจังหวัดหนึ่งที่มีการดําเนินการตามโครงการลดภาระหนี้เกษตรกร
รายยอยผานสหกรณ/กลุมเกษตรกร โดยมีสํานักงานสหกรณจังหวัดนครสวรรคเปนหนวยงานที่
รับผิดชอบดําเนินการควบคุม ดูแล ติดตาม และรายงานผลการดําเนินงาน ตามขั้นตอนวิธีการ
ดําเนินงานตามโครงการฯ ของสหกรณและกลุมเกษตรกรภายในจังหวัดนครสวรรค รวมถึงการสราง
ความรู ความเขาใจ และใหคําแนะนําเกี่ยวกับโครงการดังกลาว โดยในจังหวัดนครสวรรคมีสหกรณ/
กลุมเกษตรกรที่เขารวมโครงการลดภาระหนี้ฯ ทั้งสิ้น 84 แหง มีเกษตรกรที่เขารวมโครงการฯ 
ทั้งหมด 16,735 ราย โดยแบงเปนสหกรณจํานวน 30 สหกรณ มีสมาชิก 13,397 ราย และกลุม
เกษตรกร จํานวน 54 กลุม มีสมาชิก 3,338 ราย (กรมสงเสริมสหกรณ. 2551) ทั้งนี้ จะเห็นไดวา
จังหวัดนครสวรรคถือเปนจังหวัดที่มีสหกรณ และสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรเขารวมโครงการลด
ภาระหนี้ฯ เปนจํานวนมาก และมีปริมาณหนี้ที่ตองชําระคอนขางสูง ซึ่งเกษตรกรที่เปนสมาชิก
สหกรณจะมีสัดสวนสูงกวาเกษตรกรในกลุมเกษตรกร โดยเฉพาะอยางยิ่งเกษตรกรที่เปนสมาชิก
สหกรณการเกษตร ซึ่งสหกรณการเกษตรเปนสหกรณที่จัดตั้งขึ้นในหมูผูมีอาชีพทางการเกษตร
รวมตัวกันจัดตั้งและจดทะเบียนเปนนิติบุคคลตอนายทะเบียนสหกรณ โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือใหสมาชิก
ดําเนินกิจกรรมรวมกันชวยเหลือซ่ึงกันและกัน เพ่ือแกไขความเดือดรอนในการประกอบอาชีพของ
สมาชิกและชวยยกฐานะความเปนอยูของสมาชิกใหดีขึ้น  
 ดังน้ัน ในฐานะที่ผูวิจัยเปนขาราชการของกรมสงเสริมสหกรณ และเห็นวาโครงการ 
ลดภาระหนี้เกษตรรายยอยและยากจนผานสหกรณ/กลุมเกษตรกร เปนโครงการที่เปนประโยชนและ
ชวยเหลือเกษตรกรที่มีรายไดนอยและยากจน จึงมีความสนใจที่จะศึกษาการประเมินโครงการลด
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ภาระหนี้เกษตรกรรายยอยและยากจนผานสหกรณ/กลุมเกษตรกร โดยจะศึกษาสหกรณการเกษตร
ในจังหวัดนครสวรรค ทั้งน้ี เพ่ือใหทราบถึงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการดําเนินการ  
ความเหมาะสมของโครงการ ปญหาและอุปสรรคในการทํางานของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับโครงการ 
เพ่ือจะไดนําผลการศึกษามาใชเปนแนวทางในการปรับปรุง แกไข และพัฒนา หรือประกอบการ
ตัดสินใจในการดําเนินโครงการตอไป 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
  ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวดังนี้ 
  เ พ่ือการประเมินโครงการลดภาระหนี้ เกษตรรายยอยและยากจนผานสหกรณ / 
กลุมเกษตรกร กรณีศึกษาสหกรณการเกษตรในจังหวัดนครสวรรค 
 

ความสําคญัของการวิจัย 
 ผลจากการศึกษาจะเปนขอมูลในการปรับปรุงแนวทางและวิธีดําเนินงานของโครงการลด
ภาระหนี้เกษตรรายยอยและยากจนผานสหกรณ/กลุมเกษตรกร กรณีศึกษาสหกรณการเกษตรใน
จังหวัดนครสวรรค ใหแก คณะผูบริหารและผูที่มีสวนเกี่ยวของของกรมสงเสริมสหกรณ และสหกรณ
ที่เขารวมโครงการฯ และเปนประโยชนแกหนวยงานที่เกี่ยวของในการวางแผนแกไขปญหาหรือ
จัดทําโครงการอื่นๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน ใหเกิดประสิทธิผล อยางมีประสิทธิภาพตอไป 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
  พ้ืนที่ศึกษา คือ กรมสงเสริมสหกรณ สํานักงานสหกรณจังหวัดนครสวรรค และสหกรณ
การเกษตรในจังหวัดนครสวรรคที่เขารวมโครงการฯ ทั้ง 3 สหกรณ ไดแก สหกรณการเกษตรตากฟา 
(กรุงเทพ) จํากัด สหกรณการเกษตรตากฟา จํากัด และสหกรณการเกษตรไพศาลี จํากัด  
  ประชากรและการสุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
  ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก เจาหนาที่กรมสงเสริมสหกรณที่เกี่ยวของกับโครงการลด
ภาระหนี้ฯ โดยการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) จํานวน 25 คน เจาหนาที่
สหกรณที่เขารวมโครงการฯ ทั้ง 3 สหกรณ โดยการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
จํานวน 21 คน และสมาชิกสหกรณการเกษตรที่เขารวมโครงการฯ ทั้ง 3 สหกรณ โดยวิธีสุมตัวอยาง
อยางงาย (Simple random sampling) และใชกลุมตัวอยางจํานวน 326 คน 
  เน้ือหาประกอบดวย 
  การประเมินโครงการลดภาระหนี้เกษตรรายยอยและยากจนผานสหกรณ/กลุมเกษตรกร 
กรณีศึกษาสหกรณการเกษตรในจังหวัดนครสวรรค โดยใชรูปแบบการประเมินของ มารวิน ซี. อัลคิน 
(Marvin C. Alkin. 1969) ประกอบดวยกระบวนการ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
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  1. การประเมินระบบ (Systems Assessment) เปนการประเมินเกี่ยวกับระบบ 
ขอบขาย ความจําเปนและปญหาที่เกี ่ยวของกับโครงการลดภาระหนี้เกษตรกรรายยอยและ
ยากจนผานสหกรณ/กลุมเกษตรกร 
 2. การประเมินการวางแผนโครงการ (Program Planning) เปนการประเมินเกี่ยวกับ
การวางแผนของโครงการลดภาระหนี้เกษตรกรรายยอยและยากจนผานสหกรณ/กลุมเกษตรกร 
ซึ่งประกอบดวย บุคลากร งบประมาณ สถานที่ เวลาและวัสดุอุปกรณ 
 3. การประเมินการนําโครงการไปปฏิบัติ (Program Implementation) เปนการประเมิน
เกี่ยวกับการดําเนินการของโครงการลดภาระหนี้เกษตรกรรายยอยและยากจนผานสหกรณ/กลุม
เกษตรกร วามีการดําเนินงาน การปฏิบัติงานของบุคลากรวาเปนไปตามแนวทางปฏิบัติที่กรม
สงเสริมสหกรณกําหนดหรือไม 
 4. การประเมินเพื่อการปรับปรุงโครงการ (Program Improvement) เปนการประเมิน
เกี่ยวกับการปรับปรุงของโครงการลดภาระหนี้เกษตรกรรายยอยและยากจนผานสหกรณ/กลุม
เกษตรกร ตามความคิดเห็นของผูเขารวมโครงการฯ 
 5.  การประเมินเพื่อการยอมรับโครงการ (Program Certification) เปนการประเมิน
เกี่ยวกับความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการฯ เพื่อยืนยันประโยชนของโครงการลดภาระหนี้
เกษตรกรรายยอยและยากจนผานสหกรณ/กลุมเกษตรกร 
 นิยามคําศัพท 
 โครงการ หมายถึง โครงการลดภาระหนี้เกษตรรายยอยและยากจนผานสหกรณ/ 
กลุมเกษตรกร ศึกษาเฉพาะเกษตรกรสมาชิกสหกรณการเกษตรในจังหวัดนครสวรรค 
 การลดภาระหนี้ หมายถึง การลดดอกเบี้ยเงินกูลงรอยละ 3 ตอป ใหกับสมาชิกสหกรณ
การเกษตรในจังหวัดนครสวรรค เม่ือนําเงินมาชําระหนี้ 
 เกษตรกรรายยอยและยากจน หมายถึง เกษตรกรที่ เปนสมาชิกสหกรณที่ มีหน้ี 
เงินกูกับสหกรณการเกษตรในจังหวัดนครสวรรค กอนวันที่ 1 ตุลาคม 2551 รวมทุกสัญญาไมเกิน  
100,000 บาท  
 สหกรณการเกษตร หมายถึง องคกรที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542  
คือ สหกรณการเกษตรในจังหวัดนครสวรรค 
 สมาชิกสหกรณ หมายถึง สมาชิกสหกรณผูเขารวมโครงการลดภาระหนี้เกษตรรายยอยและ
ยากจนผานสหกรณ/กลุมเกษตรกร ในเขตจังหวัดนครสวรรค 
 การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการวัดที่มีการรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล
การดําเนินงานโครงการลดภาระหนี้เกษตรรายยอยและยากจนผานสหกรณ/กลุมเกษตรกร กรณีศึกษา
สหกรณการเกษตรในจังหวัดนครสวรรค  
 การประเมินระบบ (Systems Assessment) หมายถึง การประเมินความคิดเห็น
เกี่ยวกับหลักการ ขอบขาย วัตถุประสงค ปญหาและอุปสรรคของโครงการลดภาระหนี้เกษตรกรราย
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ยอยและยากจนผานสหกรณ/กลุมเกษตรกร วาผูเขารวมโครงการฯ และเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานมี
ความคิดเห็นวาเหมาะสมมากนอยเพียงใด 
 การประเมินการวางแผนโครงการ (Program Planning) หมายถึง การประเมิน 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางแผนของโครงการลดภาระหนี้เกษตรกรรายยอยและยากจนผาน
สหกรณ/กลุมเกษตรกร ซึ่งประกอบดวย บุคลากร งบประมาณ สถานที่ เวลาและวัสดุอุปกรณ  
วาผูเขารวมโครงการและเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานมีความคิดเห็นวาเหมาะสมมากนอยเพียงใด 
 การประเมินการนําโครงการไปปฏิบัติ (Program Implementation) หมายถึง  
การประเมินความคิดเห็นของผูเขารวมโครงการฯ และเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานของสหกรณการเกษตร
ในจังหวัดนครสวรรความีการดําเนินงาน การปฏิบัติงานของบุคลากรวาปฏิบัติงานเหมาะสมมาก
นอยเพียงใด  
 การประเมินเพื่อปรับปรุงโครงการ (Program Improvement) หมายถึง การประเมิน
ความคิดเห็นของผูเขารวมโครงการฯ และเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงาน ณ สหกรณการเกษตรในจังหวัด
นครสวรรควาควรมีการปรับปรุงมากนอยเพียงใด  
 การประเมินเพื่อการยอมรับโครงการ (Program Certification) หมายถึง  
การประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการฯ และเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงาน
ที่มีตอความสําเร็จหรือประโยชนของการลดภาระหนี้ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การศึกษาการประเมินโครงการลดภาระหนี้เกษตรกรรายยอยและยากจนผานสหกรณ/ 
กลุมเกษตรกร กรณีศึกษาสหกรณการเกษตรในจังหวัดนครสวรรค เพ่ือวิเคราะหและเสนอแนวทาง
ในการพัฒนา ปรับปรุง แกไข เกี่ยวกับการบริหารจัดการตามโครงการลดภาระหนี้ฯ ซึ่งจาก
แนวความคิดดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงไดกําหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาไวดังนี้ 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การประเมินเพื่อการปรับปรุง (Program Improvement) 
- การดําเนนิการของโครงการ 
- การปฏบิตัิงานของเจาหนาที่  
- การใชทรัพยากร 

การประเมินการนําโครงการไปปฏิบัติ (Program Implementation) 
- การดําเนนิการของโครงการ  
- การปฏบิัติงานของเจาหนาที่  
- การใชทรัพยากร 

การประเมินการวางแผนโครงการ (Program Planning) 
- บุคลากร  
- งบประมาณ 
- สถานที่  
- เวลา  
- วัสดุอุปกรณ  

การประเมินระบบ (Systems Assessment)   
- หลกัการของโครงการ  
- วตัถปุระสงคของโครงการ 
- ปญหาและอปุสรรคของโครงการ 
- สภาพแวดลอม 

การประเมินเพื่อการยอมรับโครงการ (Program Certification) 
- ความพึงพอใจและการบรรลุวตัถปุระสงคของโครงการ 
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สมมุติฐานในการวิจัย 
 1.  การประเมินระบบ การประเมินการวางแผนโครงการ การประเมินการนําโครงการไป
ปฏิบัติ การประเมินเพ่ือการปรับปรุง และการประเมินเพ่ือการยอมรับโครงการ ของโครงการลด
ภาระหนี้เกษตรกรรายยอยและยากจนผานสหกรณ/กลุมเกษตรกร กรณีศึกษาสหกรณการเกษตร 
ในจังหวัดนครสวรรค มีแนวโนมไปในทางที่ดี 
 2.  คุณลักษณะสวนบุคคลของเจาหนาที่กรมสงเสริมสหกรณที่เกี่ยวของกับโครงการฯ 
เจาหนาที่สหกรณและสมาชิกสหกรณที่เขารวมโครงการฯ ที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
โครงการลดภาระหนี้เกษตรกรรายยอยและยากจนผานสหกรณ/กลุมเกษตรกร กรณีศึกษาสหกรณ
การเกษตรในจังหวัดนครสวรรค แตกตางกัน 
 3.  เจาหนาที่กรมสงเสริมสหกรณที่ เกี่ยวของกับโครงการฯ และเจาหนาที่สหกรณ  
มีความคิดเห็นแตกตางกันในการประเมินดานระบบ ดานการวางแผนโครงการ ดานการนําโครงการ
ไปปฏิบัติ ดานการปรับปรุงโครงการ และดานการยอมรับโครงการ 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
  การศึกษาเรื่อง การประเมินโครงการลดภาระหนี้เกษตรกรรายยอยและยากจนผาน
สหกรณ/กลุมเกษตรกร กรณีศึกษาสหกรณการเกษตรในจังหวัดนครสวรรคครั้งน้ี ผูวิจัยไดศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ และไดนําเสนอตามหัวขอตอไปน้ี 
   1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการประเมินโครงการ 
  2. แนวคิดเกี่ยวกับสหกรณในตางประเทศ 
  3. แนวคิดเกี่ยวกับสหกรณในประเทศไทย 
  4. แนวคิดเกี่ยวกับสหกรณการเกษตร  
  5. โครงการลดภาระหนี้เกษตรกรรายยอยและยากจนผานสหกรณ/กลุมเกษตรกร 
  6. แนวคิดเกี่ยวกับการแกไขปญหาหนี้สินเกษตรกรในประเทศเกาหลีใต 
  7. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการประเมินโครงการ 

 ความหมายของโครงการ 
 นิศา ชูโต (2527: 6) ใหความหมายของโครงการวา หมายถึง ความคิดแนวทางกิจกรรม
หรือผลรวมที่เกิดจากกิจกรรมที่ไดจัดวางไวในงบประมาณนั้นๆ แนวคิดการจัดกิจกรรมหรือกลุม 
ของกิจกรรมที่ดําเนินการอยางมีระบบระเบียบ มีงบประมาณ และระยะเวลาการดําเนินการ เพ่ือให
บรรลุเปาหมายที่กําหนดไว 
 พจนานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2530 (2531: 124) ไดใหความหมายวา โครงการ 
หมายถึง แผน หรือเคาโครงตามที่กําหนดไว 
 สมหวัง พิธิยานุวัฒน (2537: 115) ใหความหมายวาโครงการ หมายถึง แผนยอยซ่ึงเปน
สวนหนึ่งของแผนงานหรือเปนกลุมของกิจกรรมที่จะดําเนินการในระยะที่กําหนดเพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายและวัตถุประสงคของแผนงานที่ไดระบุไว 
 รัตนะ บัวสนธ (2541: 4) ใหความหมายของโครงการวา หมายถึง สวนยอยหนึ่งของ
แผนงาน ซึ่งประกอบดวยกิจกรรมทรัพยากรในการดําเนินงาน และระยะเวลาดําเนินงานเพื่อการ
บรรลุเปาหมาย/วัตถุประสงคของโครงการนั้น 
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  ความหมายการประเมินโครงการ 
  จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการประเมินโครงการมีผูใหความหมายของการประเมิน
โครงการไวหลายลักษณะ สามารถสรุปไดดังนี้ 
  นิศา ชูโต (2527: 9) ใหความหมายของการประเมินโครงการวา หมายถึง กิจกรรมการเก็บ
รวบรวมขอมูล การวิเคราะหความหมายขอเท็จจริงเกี่ยวกับความตองการ การหาแนวทาง วิธีการ
ปรับปรุง วิธีการจัดการเกี่ยวกับโครงการและหาผลที่แนใจวาเกิดจากโครงการเพื่อเปนการเพิ่ม
คุณภาพและประสิทธิภาพของโครงการใหดียิ่งขึ้น 
  ปุระชัย เปยมสมบูรณ (2529: 7) ไดกลาววา การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการ
ที่มุงแสวงหาคําตอบสําหรับคําถามวา นโยบาย/แผนงาน/โครงการ บรรลุวัตถุประสงคและ
เปาประสงคที่กําหนดไวแตตนหรือไม ระดับใด ซึ่งเปนการตรวจสอบหาคําตอบเกี่ยวกับโครงการ
โดยเฉพาะ 
  สมหวัง พิธิยานุวัฒน (2537: 1) ไดใหความหมายวา การประเมินโครงการ หมายถึง 
กระบวนการที่ใหขอมูลยอนกลับ ซึ่งสามารถนําขอมูลมาใชในการปรับปรุงการดําเนินงานโครงการ
ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทําใหทราบขอบกพรอง จุดเดน จุดดอย ของโครงการและทราบวาโครงการ
ไดบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายเพียงใด และท่ีสําคัญคือ ชวยใหไดขอมูลที่จําเปนสําหรับการ
นําไปใชในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนินโครงการทั้งในปจจุบันและอนาคต 
  มารวิน ซี. อัลคิน (1969: 2-9) ไดใหความหมายของการประเมินโครงการวา คือ 
กระบวนการของการทําใหเกิดความมั่นใจในการตัดสินใจดวยการคัดเลือกขอมูลที่เหมาะสม 
รวบรวมและวิเคราะหเพ่ือจัดทํารายงานสรุปสารสนเทศ ที่เปนประโยชนตอผูบริหารในการตัดสินใจ
เลือกทางเลือกที่เหมาะสม 
  เยาวดี รางชัยกุล (2542: 8) ไดกลาววา การประเมินเปนกระบวนการในการรวบรวมขอมูล
เพ่ือใชในการตัดสินใจ 
  สุขุม มูลเมือง (2543: 16) ใหความหมายของการประเมินโครงการวา เปนการกําหนดคา
หรือขอดีบางอยางอยางเปนระบบและการใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร หรือการใชเทคนิคการ
วิจัยทางสังคมศาสตร เพ่ือหาขอมูลที่เปนจริงและเชื่อถือไดเกี่ยวกับโครงการ เพ่ือการตัดสินใจวา 
โครงการ วัตถุประสงค หรือความมุงหมายของโครงการหรือและระบุเพ่ิมเติมวา การประเมิน
โครงการเปนกระบวนการบรรยาย การเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับเปาหมาย การวางแผน การ
ดําเนินการ และผลกระทบ เพ่ือนําไปเปนแนวทางในการตัดสินใจเพื่อสรางความนาเชื่อถือและ
สงเสริมใหเกิดความเขาใจในสถานการณของโครงการ 
  จากความหมายตางๆ ที่กลาวมานั้น สามารถสรุปไดวา การประเมินโครงการ หมายถึง 
กระบวนการที่รวบรวมขอมูลหรือกระบวนการดําเนินงานเพื่อหาเปาหมายและวัตถุประสงคของ
โครงการ ขอบกพรองหรือผลกระทบที่เกิดขึ้น เพ่ือทําการวิเคราะหขอมูลขาวสาร และสามารถนํา
ขอมูลมาใชในการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานของโครงการใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
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 รูปแบบการประเมินโครงการ 
 สมบัติ สุวรรณพิทักษ (2531: 66-67) รูปแบบของการประเมินโครงการ หมายถึง  
กรอบแนวคิดที่สําคัญเกี่ยวกับปจจัยนําเขา กระบวนการ และวิธีการประเมินผล รูปแบบการ
ประเมินผลโครงการแบงออกเปน 4 ประเภท คือ 
 1.  รูปแบบที่ยึดจุดมุงหมายเปนหลัก กลาวคือ ในการประเมินโครงการจะยึดถือเปาหมาย
หรือจุดมุงหมายเปนหลักสําคัญ ไดแก รูปแบบการประเมินของไทเลอร (Tyler) และรูปแบบการ
ประเมินของแฮมมอนด (Hammond) 
 2.  รูปแบบที่ยึดหลักเกณฑภายนอกเปนหลัก เปนรูปแบบที่ใชตัดสินคุณคา ไดแก รูปแบบ
การประเมินของสคริพเวน (Scriven) และรูปแบบการประเมินของสเตค (Stake) 
 3.  รูปแบบที่ยึดเกณฑภายในเปนหลัก ไดแก รูปแบบการประเมินโครงการของสมาคม
ชาวภาคกลางเหนือของอเมริกา 
 4.  รูปแบบที่ชวยในการตัดสินใจ เปนรูปแบบการประเมินโครงการ ที่ชวยในการหาขอมูล
เพ่ือชวยในการตัดสินใจของผูบริการในการดําเนินโครงการตางๆ ไดแก รูปแบบการประเมิน
ของสตัฟเฟลบีม (Stufflebeam) รูปแบบการประเมินของมารวิน ซี. อัลคิน (Marvin C. Alkin) และ
รูปแบบของการประเมินของโพรวุส (Provus) 
 รูปแบบในการประเมินจากนักประเมินหลายๆ คน และสรุปได ดังน้ี 
 1. การประเมินเพ่ือตรวจสอบกับวัตถุประสงค (Goal Attainment Model) ของไทเลอร
(Tyler) เปนการประเมินเพื่อ ตรวจสอบวา ผลการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไวหรือไมมุงเนน
ที่การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่มีขั้นตอนเริ่มจากการรวมกันกําหนดจุดมุงหมาย เขียน
จุดมุงหมายเชิงพฤติกรรม ทดสอบกอน และทดสอบหลัง เปรียบเทียบคะแนนจากการทดสอบทั้ง 2 
ครั้งและนํามาปรับปรุง 
 2. การประเมินเพ่ือตรวจสอบกับวัตถุประสงคและสภาพขางเคียง (Goal and Side Effect 
Attainment Model ของ Cronbach) เปนการประเมินเพ่ือสรางสนเทศในการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
ปรับปรุงรายวิชา มีการประเมินดานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของมากกวาการประเมินของไทเลอร (Tyler) 
 3. การประเมินแบบเทียบผล (Countenance Model) ของ Stake เปนการประเมิน 
ในรูปของ 3 ประเด็นหลัก คือ ปจจัยเบื้องตนหรือสิ่งนํา (Antecedence) การปฏิบัติ (Transactions)  
และผลลัพธ (Outcome) โดยแบงวิธีการเปน 2 เมตริก ประกอบดวย การบรรยาย และเมตริกการ
ตัดสินคุณคา และใชเมตริกทั้งสองพิจารณาใน 2 ประเด็นคือ 
  3.1 การพิจารณาความสัมพันธระหวางปจจัยเบื้องตน การปฏิบัติ และผลลัพธ 
  3.2 การพิจารณาความสอดคลองระหวางสิ่งที่คาดหวัง และสวนที่เกิดขึ้นจริง และ
เปรียบเทียบผลที่ไดจากโครงการเปน 2 แบบคือ  
     การเปรียบเทียบสัมบูรณ (Absolute Comparison) เปนการนําผลที่ไดจาก
โครงการเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่กําหนดไวลวงหนา 
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     การเปรียบเทียบสัมพันธ (Relative Comparison) เปนการนําผลที่ไดจากโครงการ
ไปเปรียบเทียบกับโครงการในลักษณะเดียวกันที่ประสบความสําเร็จ 
 4. การประเมินความกาวหนา และผลสรุป (Formative and Summative Evaluation) ของ
สคริปเวน (Scriven) เปนการประเมินโครงการที่แยกเปน 2 สวนคือ 
   4.1  การประเมินความกาวหนาของโครงการ (Formative Evaluation) 
   4.2  การประเมินผลสรุปของโครงการ (Summative Evaluation) 
 5.  การประเมินความสัมพันธระหวางขั้นตอนโครงการ (Evaluation of On-going 
Programs in the Public School System) ของโพรวุส (Provus) เปนการประเมินที่กลาวถึง
ความสัมพันธระหวางขั้นตอนตางๆ ของโครงการที่เปนจริง (Actual Program) ซึ่งประกอบดวย  
การวางแผน การเตรียมปจจัยนําเขา กระบวนการดําเนินงาน ผลผลิตที่ไดจากโครงการการวิเคราะห
การลงทุนและนํามาเปรียบเทียบกับ โครงการมาตรฐาน (Standard Criterion Program) ถาพบวาไม
สอดคลองจะพิจารณาหาทางเลือก 3 ทาง คือยุติโครงการ หรือเปลี่ยนแปลง หรือกลับไปเริ่มตนใหม 
เม่ือสอดคลองแลวจึงดําเนินการในกิจกรรมตอไป 
  6.  รูปแบบการประเมินผลโดยใชรูปแบบการประเมินซิพพ (CIPP Model) (รัตนะ บัวสนธ. 
2541: 110-112) 
  แดเนียล สตัฟเฟลบีม และคณะ (Daniel Stufflebeam. et al) ซึ่งเปนสมาชิกในสมาคม  
Phi Delta Kappa ทั้งน้ีสตัฟเฟลบีมใหความหมายของการประเมินวา หมายถึง “กระบวนการ
วิเคราะหเพ่ือใหไดมาซึ่งขอมูลที่เปนประโยชนในการตัดสินใจตอทางเลือกตางๆ ที่มีอยู”  
   คําวา CIPP มาจากคํายอของสวนประกอบตางๆ ของโครงการที่จะทําการประเมิน 
ไดแก 
   C (context evaluation) คือ การประเมินสภาวะแวดลอมของโครงการ ซึ่งหมายถึง การ
ประเมินเกี่ยวกับสิ่งที่จะเปนสวนสําคัญในการชวยกําหนดวัตถุประสงคของโครงการ เปนสิ่งที่อยู
ภายนอกโครงการแตมีผลตอความสําเร็จหรือลมเหลวของโครงการ ไดแก ความตองการของชุมชน
และกลุมเปาหมายที่จะรับบริการจากโครงการ จํานวนประชาชน กระแสทิศทางของสังคมและ
การเมือง สภาพเศรษฐกิจและปญหาของชุมชน ตลอดจนนโยบายของหนวยงานระดับบนและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ  
   I (Input Evaluation) คือ การประเมินปจจัยนําเขาของโครงการ หมายถึง  
การประเมินทรัพยากรที่จําเปนสําหรับการนํามาใชในการดําเนินโครงการ กําลังคนหรือจํานวนบุคคล
ที่ตองใชงบประมาณและแหลงเงินทุนสนับสนุน วัสดุอุปกรณตางๆ อาคารสถานที่ เครื่องมือ และ
ครุภัณฑ การประเมินปจจัยนําเขาจะชวยในการพิจารณาตัดสินใจวาโครงการนั้นๆ มีความเหมาะสม
และเปนไปไดในทางปฏิบัติที่จะทําใหวัตถุประสงคของโครงการบรรลุหรือไมและชวยใหเกิดการวาง
แผนการจัดกิจกรรมของโครงการไดอยางเหมาะสม 
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   P (Process Evaluation) คือ การประเมินกระบวนการดําเนินงานของโครงการ  
เปนการประเมินเกี่ยวกับวิธีการจัดกิจกรรมของโครงการ การนําปจจัยนําเขามาใชเหมาะสมมากนอย
เพียงไร เปนไปตามลําดับขั้นตอนหรือไม กิจกรรมี่จัดขึ้นจะกอใหเกิดการบรรลุวัตถุประสงคของ
โครงการหรือมีอุปวรรคใดๆ เกิดขึ้น เพ่ือที่จะไดนําผลการประเมินมาปรับปรุงกระบวนการ
ดําเนินงานใหรัดกุมมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
   P (Product Evaluation) คือ การประเมินผลผลิตของโครงการ เปนการประเมิน
เกี่ยวกับผลที่ไดรับทั้งหมดจากการดําเนินโครงการวาไดผลมากนอยเพียงไร เปนไปตาม
วัตถุประสงคของโครงการที่กําหนดไวหรือไม การประเมินผลผลิตจะมีการนําไปเปรียบเทียบกับ
เกณฑมาตรฐานที่กําหนดไวที่จะเปนตัวบงชี้ความสําเร็จหรือลมเหลวของโครงการ การประเมินใน
สวนนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือการตัดสินใจปรับปรุงขยายโครงการนําไปใชตอเนื่องตอไป และเพ่ือลมเลิก
โครงการ 
 7. แนวคิด ศูนยกลางเพื่อการศึกษา ในการประเมินผลโครงการ (Center for the Study of 
Evaluation Approach) ของมารวิน ซี. อัลคิน (Marvin C. Alkin) เปนการประเมินโครงการที่
แบงเปน 5 ดาน (สมคิด พรมจุย. 2550: 53-54; อางอิงจาก Marvin C. Alkin. 1969)   
  มารวิน ซี อัลคิน ไดเสนอรูปแบบการประเมินเรียกวา CSE (Center for the study of 
Evaluation Approach) จุดเนนของการประเมินตามแนวคิดของมารวิน ซี. อัลคิน คือ การประเมิน
เพ่ือการตัดสินใจ มารวิน ซี. อัลคิน ไดใหความหมายของการประเมินวา เปนกระบวนการกําหนด
ขอบเขตของสิ่งที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจ การเลือกขอมูลขาวสารที่เหมาะสม การเก็บรวบรวม
ขอมูลและการวิเคราะหขอมูล เพ่ือนําไปสูการจัดทํารายงานสรุปใหกับผูมีอํานาจในการตัดสินใจใน
การเลือกแนวทางที่เหมาะสมกับการดําเนินงานของโครงการ 
  จากความหมายของการประ เมินตามความคิดของมาร วิน  ซี .  อัลคิน  นั้ น  
การประเมินจะประกอบดวย การจัดหาและวิเคราะหขอมูลเพื่อที่จะนําไปใชในการตัดสินใจในการ
ประเมินจําเปนตองประเมินในเรื่องตางๆ 5 ดาน ดังนี้ (Marvin C. Alkin.1969) 
  7.1 การประเมินระบบ (systems assessment) เปนการอธิบายหรือพรรณนาสภาพ
ของระบบเพื่อเปรียบเทียบสภาพที่แทจริงและความคาดหวังที่จะใหเกิดขึ้น การประเมินระบบจะชวย
ทําใหเราสามารถกําหนดขอบเขตและวัตถุประสงคที่เหมาะสม สิ่งที่จะตองศึกษาไดแก ความ
ตองการของประชาชน ชุมชนและสังคมที่มีตอสภาพการณปจจุบัน สําหรับการประเมินระบบแตละ
สวนจําเปนตองใชเทคนิคและวิธีการตางๆ กัน  
  7.2 การประเมินการวางแผนโครงการ (program planning) เปนการประเมินกอนที่จะ
มีการดําเนินโครงการเพื่อหาขอมูลขาวสารมาใชในการตัดสินใจ พิจารณาทางเลือกที่เหมาะสมของ
โครงการ นักประเมินตองหาขอมูลที่แสดงความคาดหวังที่จะบรรลุเปาหมาย พรอมกับประเมินผลที่
จะไดรับจากการใชวิธีดําเนินการตางๆ ดวย เพ่ือใหสามารถเห็นขอเปรียบเทียบในการหาทางเลือกที่
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เหมาะสม โดยใชวิธีที่แตกตางกันออกไปตามลักษณะของปญหา โดยทั่วไปจะใชการประเมินจาก
เกณฑภายนอก และการประเมินจากเกณฑภายใน 
  7.3 การประเมินการนําไปใชหรือการดําเนินโครงการ (program implementation)  
เปนการประเมินขณะที่โครงการกําลังดําเนินงาน เพ่ือตรวจสอบดูวาการดําเนินของโครงการนั้นได
เปนไปตามขั้นตอนตางๆ ที่ไดวางแผนไวหรือไม ผลที่เกิดมีความสอดคลองกับสิ่งที่วางแผนไว หรือ
คาดหวังไวเพียงใด 
  7.4  การประเมินเพ่ือปรับปรุงโครงการ (program improvement) เปนการประเมินเพ่ือ
หาขอมูลที่นํามาใชในการดําเนินโครงการใหบรรลุจุดมุงหมาย และมีผลที่ไมคาดคิดมากอนเกิดขึ้น
บางหรือไม ดังน้ัน นักประเมินจึงมีบทบาทสําคัญในการที่จะหาขอมูลเกี่ยวกับความสําเร็จหรือความ
ลมเหลวในทุกๆ ดานของโครงการตลอดจนผลกระทบของโครงการที่มีตอโครงการอื่น เพ่ือนํามาใช
ในการปรับปรุงโครงการตอไป 
  7.5 การประเมินเพ่ือการยอมรับโครงการ (program certification) ขั้นตอนนี้  
นักประเมินตองหาขอมูลขาวสาร รายงานตอผูมีอํานาจตัดสินใจ เพ่ือใชขอมูลในการพิจารณาตัดสิน
คุณคาของโครงการ และศักยภาพในการสรุปอางอิงไปสูสถานการณอ่ืนๆ หรือนําไปใชกับโครงการ
ในสถานการณอ่ืนๆ ไดกวางขวางเพียงใด ในขั้นนี้ขอมูลที่ไดจากนักประเมินจะทําใหผูบริหารได
ตัดสินใจวา ควรจะดําเนินการกับโครงการในลักษณะใด อาจจะยกเลิกหรือปรับปรุงใหม หรืออาจจะ
ขยายโครงการออกไปอีก เปนตน  
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 รูปแบบการประเมินโครงการของมารวิน ซี. อัลคิน (Marvin C. Alkin) 
 

 ที่มา: สมคิด พรมจุย. (2550). เทคนิคการประเมินผลโครงการ. หนา 54. 
 

 ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดใชรูปแบบการประเมินของมารวิน ซี. อัลคิน (Marvin C. Alkin) 
มาใชเพราะเปนแบบที่เปนการประเมินทั้งระบบ ซึ่งมีขอดีหลายประการ เชน 
  1.  จะเนนการทํางานอยางมีระบบเกี่ยวกับการรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการ
เสนอผลที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลน้ัน 
  2.  สามารถนําขอมูลจากการประเมินมาใชประโยชนในการตัดสินใจตามขั้นตอนตางๆ  
ซึ่งดําเนินการติดตอกันมาในชวงเวลาที่กําหนด ซึ่งเปนการประเมินตั้งแตระบบจนถึงการประเมิน
เพ่ือยอมรับโครงการ 

การประเมิน
ระบบ 

การประเมิน
การวางแผน
โครงการ 

การประเมิน
การนําไปใช 

การประเมิน
เพ่ือการ
ปรับปรุง 

การประเมิน 
เพื่อการยอมรบั  

โครงการ 
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 3.  เปนรูปแบบที่มีลักษณะการใชขอมูลยอนกลับในกระบวนการตางๆ ตอเน่ืองกัน  
และเปนวัฎจักรครบวงจร ผลจากการประเมินมีประโยชนสําหรับผูมีหนาที่ตัดสินใจ 

 

แนวคิดเก่ียวกับสหกรณในตางประเทศ 

 จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับแนวคิดสหกรณในตางประเทศ สามารถสรุปประวัติความ
เปนมาของแนวคิดดังกลาวไดดังนี้ 

  จุดกําเนิดแนวคิดสหกรณในตางประเทศ  
         ระหวางศตวรรษที่ 18-19 ไดเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมขึ้นในยุโรปมีการนําเอาเครื่องจักร
มาใชแทนแรงงานคน ซึ่งทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ คือเกิดภาวะการวางงาน และ
เศรษฐกิจตกต่ําทั่วไปการเปลี่ยนแปลง อยางใหญหลวงครั้งนี้เริ่มตนจากประเทศอังกฤษ ชาวอังกฤษ
ตองประสบกับปญหาความเดือดรอนอยางมากมาย จากการที่นายทุนใชเครื่องจักรแทนแรงงาน  
มีการปลดคนงานออกจากโรงงาน สวนผูประกอบ การรายยอย ตองเลิกลมกิจการไป สภาพสังคม
ทั่วไปมีการแบงชนชั้นออกเปน 2 ฝาย คือ ฝายนายทุน และทางฝายกรรมการ นายทุนพยายาม
แสวง หากําไรจากการลงทุนมากที่สุด โดยการเอารัดเอาเปรียบฝายกรรมกรทุกวิถีทาง จากการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในครั้งน้ี บรรดากรรมกรที่ถูกบีบคั้นทั้งหลายจึงเร่ิมแสวงหาหนทาง ที่จะ
ปลดเปลื้องความทุกขยากของพวกตนประกอบกับเวลานั้นมีนักเศรษฐศาสตรที่มีความคิด อยากจะ
ชวยพยุงฐานะของสังคมใหดีขึ้น ไดเสนอแนวทางปรับปรุงสภาพทางเศรษฐกิจใหเกิดความเปนธรรม
แกสังคม โดยการรวมมือ ระหวางผูที่เดือดรอนใหรูจักการชวยตนเองและชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 
แนวความคิดดังกลาวไดกอใหเกิดระบบสหกรณขึ้นในเวลาตอมา 
  บุคคลแรกที่สอนใหคนทั่วไปรู จักคําวา "สหกรณ" คือโรเบอรต โอเวน ชาวอังกฤษ  
ซึ่งถือวาเปนผูใหกําเนิด การสหกรณขึ้นในโลก และไดชื่อวาเปนบิดาแหงการสหกรณ เดิมโอเวนเปน
คนที่ยากจน แตความเฉลียวฉลาดและรูจักวิธีการทํามาหากินจึงทําใหเขาไดมีโอกาสเปนผูจัดการ
และมีหุนสวนเปนเจาของโรงงาน เขาเปนนายจาง ที่มีความหวังดีตอกรรมกร จึงไดปรับปรุงสภาพ
ความเปนอยูทั่วไปของคนงานใหดีขึ้น หลังจากนั้นโอเวนไดหาวิธีชวยเหลือกรรมกรอื่นๆ โดยสอนให
รูจักการชวยตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกัน เพ่ือขจัดปญหาความเดือดรอนตางๆ ซึ่งเปนวิธีการ
ของระบบสหกรณ โอเวนเสนอใหจัดตั้ง "ชมรมสหกรณ" (Co-operative Community) ใหชมรม
สหกรณนี้ผลิตสิ่งของเครื่องใชตางๆใชเองโดยไมใชเครื่องจักรทรัพยสินของชมรม  เปนของสวนรวม 
เพ่ือมิใหสภาพนายทุนปะปนอยูในชมรม การจัดตั้งชมรมสหกรณนี้ จะตองใชเงินทุน และที่ดินเปน
จํานวนมากและโอเวนก็ไดพยายามเผยแพรแผนการจัดตั้งชมรมสหกรณ เพื่อใหคนทั่วไป ไดเขาใจ
สหกรณในฐานะสมาคมเพื่อเศรษฐกิจ แตโอเวนยังไมสามารถจัดตั้งชมรมสหกรณในประเทศอังกฤษได 
เพราะมีปญหาเกี่ยวกับสภาพสังคมในสมัยน้ัน โอเวนจึงไดเดินทางไปประเทศอเมริกา และทดลอง
จัดตั้ง ชมรมสหกรณ ขึ้นเปนครั้งแรกที่ นิวฮาโมนี รัฐอินเดียนา สหรัฐอเมริกา ในป พ.ศ.2368 ใหชื่อ
วานิวฮาโมนี (New armony) แตไดลมเลิกไปในระยะเวลาตอมา เน่ืองจากไมไดคัดเลือกสมาชิกและ
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ไมมีกิจกรรมเพียงพอใหคุมคากับคาใชจาย นอกจากนี้ยังมีปญหาเกี่ยวกับการปกครองและศาสนา 
อยางไรก็ตามแนวความคิดของโอเวนก็มีอิทธิพลตอนักปฏิรูปทางเศรษฐกิจ เขาไดใหแนวความคิด
เกี่ยวกับความรวมมือรวมใจระหวางมนุษย ในอันที่จะชวยตนเองและชวยเหลือ ซึ่งกันและกัน  
เพ่ือยกมาตรฐานความเปนอยูใหสูงขึ้น อีกทานหนึ่งคือนายแพทยวิลเลี่ยม คิง อาศัยอยูในเมืองไบรตัน 
ประเทศอังกฤษ เปนผูนิยมใหความคิด ทางสหกรณของโอเวน แตเห็นวาโครงการของโอเวนตองใช
เงินทุนจํานวนมาก ซึ่งจะทําใหเปนจริงไดยากนายแพทยคิงจึงเร่ิมตนจากการชี้แจงใหคนงานรวมทุน
กันคนละเล็กละนอยตั้ง "สมาคมการคา" (Trading Assiciation) ในรูปสหกรณขึ้น เม่ือป พ.ศ. 2370 
เปนรูปรานสหกรณจําหนายสินคา แตมีขอแตกตางไปจากรานสหกรณในปจจุบันคือ กําไรที่เกิดจาก
การดําเนินธุรกิจของราน สหกรณนี้จะไมนํามาแบงปนกันแตจะเก็บสมทบไวเปนทุนเพ่ือใชขยายงาน
ของรานสหกรณตอไป จนสามารถจัดตั้งชมรมสหกรณตามแบบโอเวนได ซึ่งจากการกระทําดังกลาว
ทําใหรานคาแบบสหกรณในรูปแบบนี้ไมประสบผลสําเร็จ เน่ืองจากการ เก็บกําไรทั้งหมดไวไมจาย
คืนแกสมาชิก ทําใหสมาชิกไมศรัทธาสหกรณ อยางไรก็ตามกิจการของนายแพทยคิง ก็คลายกับราน
สหกรณในปจจุบัน ฉะน้ันในวงการรานสหกรณสมัยนี้จึงใหเกียรติแกทานมาก 
  ตอมาเมื่อมีสมาชิกเพิ่มและธุรกิจการคาขยายใหญขึ้นก็ไดมีการทําธุรกิจกับบุคคลภาย 
นอกดวย นักสหกรณรอชเดล หรือที่เรียกกันวา"ผูนําแหงรอชเดล" ไดกําหนดหลักปฎิบัติไว 10 
ประการ ซึ่งมีสาระสําคัญหลายประการที่ถูกยึดถือ เปนหลักสหกรณสากลมาจนถึงปจจุบันแมเวลาจะ
ลวงเลยมาเปนเวลานาน แตรานสหกรณรอชเดลก็ยังคงอยูและกลายเปนรานที่มีขนาดใหญ 
ยิ่งกวานั้นวิธีการของรานสหกรณสําหรับผูบริโภคแบบนี้ ไดเผยแพรหลาย ออกไปสู ประชาชนกลุม
อ่ืนๆปจจุบันรานสหกรณที่ถือหลักการสําคัญๆ อยางเดียวกันนี้ มีอยูในประเทศตางๆ เปนจํานวน
มาก สวนสหกรณประเภทอื่นๆ เชน สหกรณที่ชวยเหลือสมาชิกใหกูยืมเงินไปทําทุน หรือสหกรณ
เครดิต หรือสหกรณสินเชื่อก็เชนเดียวกันสหกรณเหลานี้เกิดจากความขัดสน และความเดือดรอน
ของเกษตรกรและกรรมกร เน่ืองจากหาเงินกูยืมมาประกอบการทํามาหากินไดยาก และแมวาจะกูมา
ไดก็ตองเสียดอกเบี้ยแพง จนไมสามารถหารายไดมาใหเพียงพอกับการชําระดอกเบี้ยและเงินตนได 
เปนเหตุใหมีหน้ีสินมาก เม่ือป พ.ศ. 2393 นายเฮอรมัน ชูลซ ชาวเยอรมัน ผูพิพากษาแหง เมืองเดลติซ 
ไดคิดจัดตั้งสหกรณ ประเภทหาทุนขึ้นในหมูชาวเมือง ผูเปนชางฝมือและพอคาขนาดเล็ก 
 โดยรวบรวมขึ้นเปนองคการเพื่อจัดหาทุนใหสมาชิกกูยืม และในป พ.ศ. 2405 นายฟริดริค วิลเฮลม
ไรฟไฟเซน ชาวเยอรมัน นายกเทศมนตรี เมืองเฮดเอสดอรฟ ไดจัดตั้งสหกรณ หาทุนขึ้นในหมูชาว
ชนบท ซึ่งเปนเกษตรกรโดยจัดเปนองคการ เพ่ือจัดหาทุนใหแกสมาชิกกูยืมเชนเดียวกัน ในเวลา
ตอมาการรวมกันเปนสหกรณเพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอน ของประชาชนก็ไดแพรหลายไปยัง
ประเทศตางๆ อันเปนประโยชนและเปนตัวอยางในการจัดตั้งสหกรณแกชาวบาน และชาวเมืองมา
จนถึงปจจุบัน (กรมสงเสริมสหกรณ. 2554) 
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  ความเปนมาของสหกรณประเภทตางๆ  
  ประวัติความเปนมาของสหกรณประเภทตางๆ ในตางประเทศ สามารถสรุปไดดังนี้ 
 1. สหกรณผูบริโภค (Consumer Cooperatives) ป ค.ศ.1842-1843 เมืองรอชเดล 
(ROCHDALE) ประเทศอังกฤษ ชางทอผาซึ่งมีฐานะยากจนไดรวมตัวกันใชวิธี สหกรณเปนเครื่องมือ
แกปญหา สหกรณที่จัดตั้งเปนครั้งแรก คือ สหกรณผูบริโภค เพ่ือชวยในการจัดหาสิ่งของอุปโภค
บริโภค ซึ่งสมาชิกจําเปนตองใช ผูริเริ่มมี 28 คน โดยตั้งรานสหกรณแหงรอชเดล เปนสหกรณ
ตนแบบ กุญแจแหงความสําเร็จของราน คือ “การแบงเงินปนผลตามสวนแหงการซื้อของสมาชิก” 
(สอดแทรกแนวความคิดทุนนิยมเปนตัวกระตุน) 
 2. สหกรณเครดิต (สหกรณหาทุน) เปนธนาคารประเภทหนึ่ง ทําหนาที่เหมือนธนาคาร
พาณิชย เยอรมันเปนตนกําเนิด แบงออกเปน 2 ประเภท คือ 
        2.1) สหกรณเครดิตในเมือง (Urban Credit Society) เปนสหกรณของผูผลิตรายยอยใน
เมือง ไดแก ชางฝมือ พอคายอย สนับสนุนการออมและใหกูเพ่ือตั้งตัว ประกอบกิจการของตนเอง 
สมาชิกจะขอกูเงินไดในชวงเวลาสั้นๆ ไมเกิน 3 เดือน  
       2.2) สหกรณเครดิตในชนบท (Rural Credit Society) หรือ ธนาคารหมูบาน  
ใหความชวยเหลือเกษตรกร ชาวนารายยอย โดยใหกูเงินในระยะยาว ตั้งแต 1-10 ป มีเขตแดน
จํากัดเพียงในหมูบาน มุงสงเสริมศีลธรรมดวย เพราะคนในชนบทไมมีหลักทรัพยค้ําประกัน  
ตองอาศัยความซื่อสัตย ตรงตอเวลา  

 3. สหกรณผูซื้อ (Purchasing Cooperatives) สหกรณผูซื้อ หมายถึง สหกรณผูซื้อ
เครื่องมือเครื่องใชการเกษตร เพราะในภาคเกษตรกรรม พอคาคนกลางรับซ้ือสินคาเกษตรจาก
ชาวไรชาวนาและ ขายเครื่องมือ เครื่องใชตางๆ ใหแกชาวไรชาวนาดวยราคาที่ไมเปนธรรม 
คุณภาพต่ํา สหกรณผูซื้อมีกําเนิดในประเทศเยอรมัน เพราะเหตุวา เยอรมันเปนประเทศผูนําดาน
การใชปุยและเครื่องมือเกษตรกรรม ความตองการปจจัยเหลานี้อยางมาก ยอมกระตุนใหเกิด
สหกรณผูซื้อในที่สุด ในระยะแรกภาระหนาที่ในการจัดซื้อปุย เครื่องมือการเกษตรและพันธุขาวเปน
ตน ไดตกอยูกับสหกรณเครดิตแบบไรฟไฟเซน ภายหลังไดแยกกิจกรรมการซื้อออกมาตางหากใน
ราวป ค.ศ.1872 ความสําเร็จของสหกรณผูซื้อ (Purchasing Cooperative) อยูที่สมาชิกจะตองเปน 
บุคคลที่ซื่อสัตยตอสหกรณที่ตนสังกัด เม่ือตองการสิ่งใดก็สั่งใหสหกรณของตนจัดซื้อให ในบางครั้ง
สหกรณผูซื้อใหบริการแกผูมิไดเปนสมาชิกดวย โดยทั่วไปน้ันใชหลักการสหกรณของรอชเดล 
ในเร่ืองการกําหนดราคา และการแบงเงินปนผล คือ ใชราคาตลาด และจัดสรรกําไรคืนแกสมาชิก
ตามจํานวนหุนที่สมาชิกถือ และตามสัดสวนแหงธุรกิจที่ทําไวกับสหกรณ 
 4. สหกรณผูขาย (Selling Cooperative) สหกรณไรฟไฟเซน มีอิทธิพลตอขบวนการ
สหกรณในชนบทอยางมาก ในประเทศเดนมารคไดมีสหกรณแพรหลาย เกษตรกรเดนมารคยอมรับ
สหกรณ เน่ืองมาจากระบบการศึกษาในโรงเรียนมัธยมเกษตรกรรมชนบท (The Danish Folk High 
School) ซึ่งตั้งขึ้นตั้งแตป ค.ศ.1844 ริเริ่มโดยบาทหลวงกรุนตวิก (Bishop Nicholas Frederik 
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Severin Grundtvig,1789-1872) ซึ่งเปนสถานที่เรียนของบุตรหลานเกษตรกรแบบเชาไปเย็นกลับ 
โรงเรียนมีนโยบายใหบุตรหลานเกษตรกรนําความรูไปเผยแพร ทําใหเกษตรกรไดรับความรูและ
แนวความคิดใหมในการแกไขการผลิตที่ลาสมัยในไรนาของตน ในที่สุด โรงเรียนมัธยมเกษตรกรรม
ชนบทก็ไดรับการเผยแพรไปทั่วประเทศเดนมารค ในสมัยนั้น พอคาคนกลางไดกดราคารับซื้อ
ผลิตผลเกษตรอยางไมเปนธรรม พวกชาวไรชาวนาและบาทหลวงกรุนตวิก เห็นวาการจัดตั้งสหกรณ
นาจะเปนหนทางที่ดีที่สุด แตเกษตรกรที่เปนสมาชิกสหกรณตองใหคําม่ัน 3 ขอ คือ 1) สมาชิกทุก
คนตองสามัคคีรวมมือกันในการซื้อและขายผลผลิตของตน 2) สมาชิกทุกคนรวมกันตั้งสถานี  
เพ่ือรวบรวมผลผลิตของตนไวในที่เดียวกัน เรียกวา รานสหกรณชาวนา 3) สมาชิกทุกคนจะไมยอม
ขายผลิตผลจากไรนาของตนใหแกผูใด นอกจากสถานที่รวมผลิตผลของพวกตน คือ รานสหกรณ
ชาวนา เทานั้น (กรมสงเสริมสหกรณ. 2554) 
 หลักสหกรณสากล (International Co-operative Principles)  
 องคการสัมพันธภาพสหกรณระหวางประเทศหรือ ICA ไดกําหนดหลักสหกรณ ระหวาง
การประชุม ICA Congress ที่เวียนนาเม่ือป ค.ศ.1966 เพ่ือใหเหมาะสมกับกาลสมัย โดยไดดัดแปลง
มาจากหลักสหกรณรอชเดล สรุปไดดังนี้  
  1. การเปนสมาชิกดวยความสมัครใจ (Voluntary and open membershop) 
  2. การควบคุมตามหลักประชาธิปไตย (Domocratic control) 
  3. การจํากัดดอกเบี้ยทุนเรือนหุน (Limited interest on share capital) 
  4. การแบงเงินปนผลตามสวนธุรกิจ (Patronage refund) 
  5. การสงเสริมการศึกษา (Promotion of education) 
  6. การรวมมือกันระหวางสหกรณ (Co-operation among co-operatives) (กรมสงเสริม
สหกรณ. 2554) 
 

แนวคิดเก่ียวกับสหกรณในประเทศไทย 
 จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับแนวคิดสหกรณในประเทศไทย สามารถสรุปประวัติความ
เปนมาของแนวคิดดังกลาวไดดังนี้ 

 จุดกําเนิดแนวคิดสหกรณในประเทศไทย  
 สหกรณในประเทศไทยเกิดขึ้นจากภาวะการบีบคั้นทางดานเศรษฐกิจและสังคมของ
ประชาชนในชนบท เน่ืองจากการทํานาไมไดผล และการขาดแคลนเงินทุนในการประกอบอาชีพ 
ตลอดจนการถูกเอารัดเอาเปรียบจากเจาหนาเงินกูและพอคาคนกลางในการกูยืมเงินหรือการ
จําหนายผลผลิต ชาวนาจึงยากจนตกเปนทาสเงินกูของพอคาทองถิ่นอยางไมมีทางที่จะปลดเปลื้อง
ได เพราะถูกเอารัดเอาเปรียบทุกวิถีทาง รัฐบาลในขณะนั้นจึงไดคิดหาทางที่จะจัดหาเงินทุนให
ชาวนาไดกูยืมไปทําทุนในการประกอบอาชีพ หรือนําไปไถถอนกรรมสิทธิ์ที่ดินจากเจาหนี้ ซึ่งมี 2 วิธ ี
คือ 1. จัดตั้งธนาคารเกษตร เพ่ือใหเงินกูแกชาวนา แตขัดของในเรื่องเงินทุนและหลักประกันเงินกู 
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ความคิดนี้จึงระงับไป และ 2. วิธีการสหกรณประเภทหาทุน เกิดจากรัฐไดเชิญ เซอรเบอรนารด  
ฮันเตอร (Sir Bernard Hunter) นายธนาคารแหงมัทราชอินเดีย มาสํารวจหาลูทางชวยชาวนา  
ไดเสนอวา ควรจัดตั้ง“ธนาคารใหกูยืมแหงชาติ” ดําเนินการใหกูยืมโดยมีที่ดินและหลักทรัพยอ่ืนเปน
หลักประกัน (เชน ใหบุคคลอ่ืนค้ําประกัน) สวนการควบคุมเงินกูและเรียกเก็บเงินกูนั้น ใหจัดตั้งเปน 
“Cooperative Society” (สมาคมสหกรณ) คือ ใหชาวนาผูกูรวมตัวกันเปนสมาคม และทําหนาที่
รับผิดชอบ  
        ประเทศไทยไดเริ่มศึกษาวิธีสหกรณขึ้นในป พ.ศ. 2457 แตยังไมไดดําเนินการอยางไร 
จนกระทั่ง ป พ.ศ. 2458 ไดมีการเปลี่ยนแปลงกรมสถิติพยากรณ เปนกรมพาณิชยและสถิติ
พยากรณ ประกอบดวยสวนราชการ 3 สวน คือ การพาณิชย การสถิติพยากรณ และการสหกรณ 
การตั้งสวนราชการสหกรณนี้ก็เพ่ือที่จะดําเนินการจัดตั้งสหกรณขึ้นมา โดยพระราชวงศเธอ กรมหมื่น
พิทยาลงกรณ ในฐานะอธิบดีกรมพาณิชย ทรงพิจารณาเลือกแบบสหกรณเครดิตไรฟไฟเซนเปน
สหกรณตนแบบ ทรงเห็นวาเหมาะกับภาวะเศรษฐกิจของเกษตรกรไทยมากกวารูปแบบอ่ืน เพราะ
สหกรณแบบไรฟไฟเซน (Raiffeisen) เปนสหกรณ  ซึ่งสมาชิกทุกคนตองรวมรับผิดในหนี้สินของ
สหกรณรวมกัน และแทนกันโดยไมจํากัด เปนสหกรณขนาดเล็ก มีเขตแดนรับผิดชอบในระดับ
หมูบานเทานั้น สมาชิกจึงรูจักกันดีและนาจะควบคุมซ่ึงกันและกันได เปนการขจัดปญหาวาสมาชิกที่
กูเงินจะละทิ้งที่ดิน หลบหนีหน้ีสิน ดังนั้น บุคคลทั้งหลายจึงถือวา พระองคทรงเปน “พระบิดาแหง
การสหกรณไทย”  
           ทองที่ที่จัดตั้งสหกรณหาทุนเปนแหงแรก คือ ทองที่ตําบลวัดจันทร อําเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก เหตุที่เลือกจังหวัดนี้ เน่ืองจากเปนจังหวัดที่มีผูคนไมหนาแนน และเปนราษฎรที่เพ่ิง
อพยพมาจากทางใต จึงตองการชวยเหลือผูอพยพ ซึ่งประกอบอาชีพการเกษตรใหตั้งตัวได รวมทั้ง 
เพ่ือเปนการชักจูงราษฏรในจังหวัดอ่ืนที่มีผูคนหนาแนนใหอพยพมาจังหวัดนี้และเขาทําประโยชนใน
ที่ดินอยางเต็มที่ โดยใชชื่อวา “สหกรณวัดจันทรไมจํากัดสินใช” จดทะเบียนเม่ือวันที่ 26 กุมภาพันธ 
2459 (ทุกปถือเปนวันสหกรณแหงชาติ) มีพระราชวงศเธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ เปนนายทะเบียน
สหกรณพระองคแรก 
            แตการจัดตั้งสหกรณในระยะแรกนั้น นอกจากจะมีขอจํากัดเรื่องเงินทุนแลวยังมีขอจํากัด
ในทางกฎหมายดวย เพราะพระราชบัญญัติเพ่ิมเติมสมาคม พ.ศ.2459 ทําใหการจัดตั้งสหกรณไม
กวางขวางพอที่จะขยายสหกรณออกไป หากจะใหจัดตั้งสหกรณเจริญกาวหนาและมีความมั่นคง
จะตองออกกฎหมายควบคุมใหมีขอบเขตกวาง ดังน้ันในเวลาตอมาทางราชการจึงไดประกาศยกเลิก
พระราชบัญญัติเพ่ิมเติมสมาคม พ.ศ.2459 แลวประกาศใชพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2471 
นับเปนกฎหมายสหกรณฉบับแรก พระราชบัญญัติฉบับนี้ไดเปดโอกาสใหมีการรับจดทะเบียน
สหกรณประเภทอ่ืนๆ จากนั้นไดมีการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสหกรณ พ. ศ.2471 อีก 3 ครั้ง 
นับวาการประกาศใหพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2471 ชวยใหการจัดตั้งสหกรณไดขยายออกไป 
อีกมาก ในป พ.ศ.2478 มีการริเริ่มจัดตั้งสหกรณเชาซื้อที่ดินที่จังหวัดปทุมธานี และไดจัดตั้งสหกรณ



22 
 
ประเภทใหมๆ ขึ้นอีกหลายประเภท เชน สหกรณบํารุงที่ดิน สหกรณคาขาย สหกรณนิคมฝาย 
สหกรณหาทุนและบํารุงที่ดิน ในป พ.ศ.2480 รานสหกรณไดถูกจัดตั้งขึ้นเปนแหงแรกที่อําเภอเสนา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และไดมีการจัดตั้งรานสหกรณขึ้นอีกหลายแหงเพ่ือชวยเหลือประชาชน
เกี่ยวกับคาครองชีพ โดยจัดตั้งขึ้นทั้งในสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และสวนของประชาชน 
            การเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญที่สุดของขบวนการสหกรณในประเทศไทย คือ การควบ 
สหกรณหาทุนเขาดวยกัน โดยทางราชการไดออกพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2511 เปดโอกาสให
สหกรณหาทุนขนาดเล็กที่ดําเนินธุรกิจเพียงอยางเดียวควบเขากันเปนขนาดใหญ สามารถขยาย 
การดําเนินธุรกิจเปนแบบเอนกประสงคซึ่งจะเปนประโยชนแกสมาชิกไดมากกวา ดวยเหตุนี้สหกรณ
หาทุนจึงแปรสภาพเปนสหกรณการเกษตรมาจนปจจุบัน และในป พ.ศ.2511 สันนิบาตสหกรณแหง
ประเทศไทยไดถือกําเนิดขึ้นมาเพื่อเปนสถาบันสําหรับใหการศึกษาแกสมาชิกสหกรณทั่วประเทศ มี
หนาที่ติดตอประสานงานกับสถาบันสหกรณตางประเทศ เพ่ือใหเกิดความสัมพันธและความ
ชวยเหลือรวมมือกันระหวางสหกรณสากลในดานอ่ืนๆที่มิใชเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจ โดยมีสหกรณ
ทุกประเภทเปนสมาชิก ซึ่งประเทศไทยไดกําหนดประเภทสหกรณไว 6 ประเภท ตามประกาศ
กฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ.2516 ประกอบดวย สหกรณการเกษตร สหกรณนิคม สหกรณ
ประมง สหกรณออมทรัพย สหกรณรานคา และสหกรณบริการ (กรมสงเสริมสหกรณ. 2554) 
  ความหมายของสหกรณ 
  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชดํารัสเกี่ยวกับความหมาย
ของคําวา “สหกรณ” คือ การทํางานรวมกัน ผนึกกําลังกันทํางานทุกดาน ทั้งงานที่ทําดวยกาย ดวย
สมองและดวยใจ เปนการกระทําดวยความสามัคคี ความรูและความซื้อสัตยสุจริต เพ่ือสรางชีวิตใน
การทํางานและความเปนอยูใหมีผลผลิตใหชีวิตมีความสุข มีความมั่นคงและมีความเจริญพรอมกัน 
(กรมตรวจบัญชีสหกรณ. 2545 : 8) 
   “สหกรณ” ตามราชบัณฑิตยสถาน หมายความวา องคกรทางเศรษฐกิจและสังคมที่สมาชิก
รวมกันจัดตั้งขึ้นดวยการลงหุนรวมกัน จัดการรวมกันในการผลิต การจําหนายสินคา หรือบริการตาม
ความตองการหรือผลประโยชนอยางเดียวกันของบรรดาสมาชิก สมาชิกแตละคนมีสิทธิ์ออกเสียงได
หน่ึงเสียงในการบริหารสหกรณ โดยไมขึ้นกับจํานวนหุนที่ถืออยู เชน สหกรณออมทรัพย สหกรณ
การเกษตร สหกรณโคนม, (กฎ) คณะบุคคลซึ่งรวมกันดําเนินกิจการเพื่อประโยชนทางเศรษฐกิจและ
สังคม โดยชวยตนเองและชวยเหลือซ่ึงกันและกัน และไดจดทะเบียนตามกฎหมายวาดวยสหกรณ 
(กรมสงเสริมสหกรณ. 2550) 
  “สหกรณ” ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 มาตรา 4 หมายความวา คณะบุคคล 
ซึ่งรวมกันดําเนินกิจการเพื่อประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมโดยชวยเหลือตนเองและชวยเหลือ 
ซึ่งกันและกัน และไดจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 (กรมสงเสริมสหกรณ. 2542) 
  บุญมี  จันทรวงศ (2543) ไดใหความหมายวา “สหกรณ” หมายถึง องคกรที่ประชาชนมา
รวมตัวกันโดยความสมัครใจ เพ่ือดําเนินกิจการทางเศรษฐกิจและสังคมรวมกันเพ่ือผลประโยชนของ
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มวลสมาชิก โดยไมมุงหวังผลกําไรและในการดําเนินกิจการของสหกรณตองยึดหลักการ
ประชาธิปไตย คือ สหกรณเปนของสมาชิกดําเนินการและควบคุมโดยสมาชิกและเพ่ือผลประโยชน
รวมกันของสมาชิก และมีการจดทะเบียนตามกฎหมาย 
 ประดิษฐ  มัชฌิมา (2550) ไดกลาววา สหกรณ คือองคการธุรกิจชุมชนที่จัดตั้งและ
ดําเนินการโดยกลุมบุคคลที่เปนสมาชิกเพื่อหาทางแกปญหาความเดือดรอนทางดานเศรษฐกิจและ
สังคมรวมกัน โดยถือหลักความสมัครใจ หลักการชวยเหลือตนเองและชวยเหลือซ่ึงกันและกัน หลัก
ความเสมอภาคและความเปนธรรมหลักประชาธิปไตย หลักการไมแสวงหากําไร หลักความเปน
กลางทางศาสนาและการเมือง หลักการใหการศึกษาอบรม หลักสันติภาพและการชวยเหลือชุมชน
และสังคม หรืออีกนัยหน่ึง “สหกรณ” คือองคการธุรกิจสังคมที่จัดตั้งและดําเนินการโดยสมาชิกเพื่อ
แกปญหาเศรษฐกิจและสังคมรวมกัน และเพื่อยกมาตรฐานความเปนอยูของสมาชิกและชุมชนให
สูงขึ้นอยางสันติวิธี โดยยึดหลักการพึ่งตนเอง หลักความสมัครใจ หลักประชาธิปไตย หลักความเสมอ
ภาคและความเปนธรรม และหลักการศึกษา เปนกลไกสําคัญของการดําเนินงาน 
  ประเภทของสหกรณ  
   การกําหนดประเภทของสหกรณ กําหนดโดยกฎกระทรวง ประเภทของสหกรณมีการ
เปลี่ยนแปลงเกือบทุกครั้งที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสวนราชการสหกรณ ทั้งนี้ เพ่ือสงเสริมงาน
สหกรณใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น และใหการสงเสริมน้ันเปนไปโดยสะดวก ในป พ.ศ.2548 กระทรวง
เกษตรและสหกรณ ไดออกกฎกระทรวง เพ่ือกําหนดประเภทสหกรณที่จะรับจดทะเบียน โดยอาศัย
อํานาจตามความในมาตรา  33 วรรค 2 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ .ศ .2542 อันเปน
พระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 
29 ประกอบกับมาตรา 35 และมาตรา 45 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําได
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ  
ออกกฎกระทรวงไวดังนี้ ประเภทสหกรณที่จะรับจดทะเบียน คือ  
  1. สหกรณการเกษตร คือ สหกรณที่จัดตั้งขึ้นในหมูผูมีอาชีพทางการเกษตร รวมกันจัด 
ตั้งขึ้น และจดทะเบียนเปนนิติบุคคลตอนายทะเบียนสหกรณ โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหสมาชิกดําเนิน
กิจการรวมกันและชวยเหลือซ่ึงกันและกัน เพ่ือแกไขความเดือดรอนในการประกอบอาชีพของ
สมาชิก และชวยยกฐานะความเปนอยูของสมาชิกใหดีขึ้น 
  2. สหกรณประมง คือ สหกรณที่จัดตั้งขึ้นในหมูชาวประมง เพ่ือแกไขปญหาและอุปสรรค
ในการประกอบอาชีพ ซึ่งชาวประมงแตละคนไมสามารถแกไขใหลุลวงไปไดตามลําพัง บุคคลเหลานี้
จึงรวมกันโดยยึดหลักการชวยตนเองและชวยเหลือซ่ึงกันและซึ่งกันและกัน 
 3. สหกรณนิคม คือ สหกรณการเกษตรในรูปแบบหนึ่ง ที่มีการดําเนินการจัดสรรที่ดินทํา
กินใหราษฎร การจัดสรางปจจัยพ้ืนฐาน และสิ่งอํานวยความสะดวกใหผูที่อยูอาศัยควบคูไปกับการ
ดําเนินการจัดหาสินเชื่อ ปจจัยการผลิตและสิ่งของที่จําเปน การแปรรูปการเกษตร การสงเสริมอาชีพ 
รวมทั้งกิจการใหบริการสาธารณูปโภคแกสมาชิก 
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 4.  สหกรณรานคา คือ สหกรณที่มีผูบริโภครวมกันจัดตั้งขึ้นเพื่อจัดหาสินคา เครื่องอุปโภค
บริโภคมาจําหนายแกสมาชิกและบุคคลทั่วไป โดยจดทะเบียนตามกฎหมายสหกรณในประเภท 
สหกรณรานคา มีสภาพเปนนิติบุคคลซึ่งสมาชิกผูถือหุนทุกคนเปนเจาของ สมาชิกลงทุนรวมกันใน
สหกรณดวยความสมัครใจเพื่อแกไขความเดือดรอนในการซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคและเพื่อผดุง
ฐานะทางเศรษฐกิจของตนและหมูคณะ 
 5.  สหกรณบริการ คือ สหกรณที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสหกรณ โดยมีประชาชนไม
นอยกวา 10 คน ที่มีอาชีพอยางเดียวกัน ไดรับ ความเดือดรอนในเร่ืองเดียวกันรวมตัวกันโดย ยึด
หลักการประหยัด การชวยตนเองและชวยเหลือซ่ึงกันและกัน เพ่ือแกปญหาตางๆ รวมทั้งการ
สงเสริมใหเกิดความมั่นคงในอาชีพตอไป 
  6.  สหกรณออมทรัพย คือ สถาบันการเงินแบบหนึ่งที่มีสมาชิกเปนบุคคลซึ่งมีอาชีพอยาง
เดียวกันหรือที่อาศัยอยูในชุมชนเดียวกัน มีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมใหสมาชิกรูจักการ 
ออมทรัพย และใหกูยืมเม่ือเกิดความจําเปนหรือเพ่ือกอใหเกิดประโยชนงอกเงยและไดรับการ 
จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ สามารถกูยืมเงินไดเม่ือเกิดความจําเปนตาม หลักการชวย
ตนเอง และชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 
  7.  สหกรณเครดิตยูเน่ียน (Credit Union Co-operative) คือ สหกรณอเนกประสงค ตั้งขึ้น
โดยความสมัครใจของสมาชิกที่อยูในวงสัมพันธเดียวกัน เชน อาศัยในชุมชนเดียวกัน ประกอบ
อาชีพเดียวกัน หรือในสถานที่เดียวกัน หรือมีกิจกรรมรวมกันเพ่ือการรูจักชวยเหลือตนเองอยาง
ตอเน่ือง โดยมุงเนนใหสมาชิกประหยัดและออม เพ่ือการรูจักชวยตนเองเปนเบื้องตนและเปนพ้ืนฐาน
ในการสรางความมั่นคงแกตนเองและครอบครัว (ดํารง ปนประณต; และสะอาด แกวเกษ. 2546: 57-58) 
  อยางไรก็ตาม โดยหลักของสากลนิยมแลว ประเทศตางๆ มักจะจัดประเภทของสหกรณ
ออกเปน 7 ประเภท ดังนี้  
  1.  สหกรณผูผลิต ซึ่งมีทั้งสหกรณผูผลิตทางการเกษตรและทางอุตสาหกรรมเฉพาะ
สหกรณผูผลิตทางการเกษตรที่สําคัญ ไดแก สหกรณเครดิต สหกรณผูผลิตขาว สหกรณผูผลิตยาง 
มะพราว ยาสูบ ถั่วเหลือง สหกรณการเกษตร สหกรณนิคม สหกรณผูผลิตนม สหกรณประมง และ
สหกรณปศุสัตว  
  2.  สหกรณผูบริ โภค  ไดแก  รานสหกรณ  สหกรณโรงพยาบาล  รานสหกรณใน
สถาบันการศึกษา และบางครั้ง ก็รวมถึงสหกรณผูใชไฟฟาดวย  
  3.  สหกรณออมทรัพย ไดแก สหกรณออมทรัพย สหกรณเครดิตยูเน่ียน และธนาคาร
สหกรณดวย  
  4.  สหกรณอุตสาหกรรม ไดแก สหกรณผูผลิตปุย สหกรณผูผลิตเครื่องมือการเกษตร
ขนาดเล็ก และอาจจะรวมถึงสหกรณฟอกหนัง สหกรณผูผลิตอาหาร (คนและสัตว) และสหกรณ
อุตสาหกรรมรูปอ่ืนๆ ดวย  
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  5.  สหกรณอเนกประสงค ไดแก สหกรณที่ทําธุรกิจหลายอยาง ทั้งดานการผลิต ดานการ
จัดซื้อ ดานการธนาคาร (ในศรีลังกา) ดานการแปรรูป ดานการตลาด ดานการประกันภัย และการจัด
จําหนายสินคาเครื่องอุปโภคและบริโภคดวย  
  6.  สหกรณประกันภัย ไดแก สหกรณประกันภัยในรูปตางๆ และ  
  7.  สหกรณบริการ ไดแก สหกรณเดินรถ สหกรณเคหะสถาน (ในบางประเทศเรียก 
สหกรณบริการ) สหกรณฌาปนกิจสงเคราะห ฯลฯ (ประดิษฐ  มัชฌิมา. 2550) 
  อุดมการสหกรณ  
  อุดมการณสหกรณ  คือ แนวความคิดที่เชื่อวาวิธีการสหกรณจะชวยแกปญหาทาง
เศรษฐกิจและสังคมของมวลสมาชิก ใหมีความอยูดีกินดีและมีสันติสุขโดยการชวยตนเองและ
ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 
  1.  การชวยเหลือตนเอง การแกไขปญหาหรือสรางความกินดีอยูดีของตนเอง โดยการ 
ขยันในการประกอบอาชีพของตนเอง เพ่ือใหมีรายไดบํารุงครอบครัวอยางเพียงพอ หากไมเพียงพอ
ก็ตองขยันเพ่ิมขึ้น โดยการเพิ่มเวลาการทํางานหรือประกอบอาชีพเสริมที่ไมเปนผลเสียหายตองาน
ประจํา ความขยันของสมาชิกเพียงคนเดียวอาจไมเพียงพอตองใหทุกคนในครอบครัวไดคิดและ
ปฏิบัติเชนเดียวกัน ก็จะทําใหครอบครัวมีรายไดพอกพูนขึ้น ความขยันจึงเปนสิ่งที่สมาชิกพึงปฏิบัติ 
    ประหยัด ในการประกอบอาชีพแมจะมีรายไดมากเพียงใดก็ตาม แตการใชจายของ
สมาชิกและครอบครัวมีมาก หรือมีรายจายจนเกินกวารายได ครอบครัวก็จะไมมีเงินเหลือเก็บไวใช
จายเม่ือถึงคราวจําเปน การประหยัดโดยการพิจารณาใชจายในสิ่งที่จําเปนเหมาะสมและสมควรที่
สมาชิกในครอบครัวพึงปฏิบัติ 
     การพัฒนาตนเอง การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีมีอยางตอเน่ือง 
และปจจุบันเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ผูใดที่พัฒนาตนเองใหทันการเปลี่ยนแปลงก็จะไมเกิด
ผลกระทบที่เสียหายหรือเสียหายเพียงเล็กนอย และผูใดที่พัฒนาตนเองล้ําหนาไปดักรอการ
เปลี่ยนแปลงไดอยางถูกตอง จะเกิดผลดีตอตนเองและครอบครัวมากมาย การพัฒนาตนเองเปน
อุดมการณที่สําคัญมาก และเปนพ้ืนฐานของสมาชิกที่ตองการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตหรือ
ดํารงชีวิตแบบเดิมๆ สูสิ่งที่ดีกวา จึงควรตองมีการเรียนรู ซึ่งตองอาศัยความขยัน มานะ อดทน และ
ปฏิบัติจนเปนที่ยอมรับของหนวยงานหรือสังคม การเรียนรูจนสามารถใชเทคโนโลยีการผลิตจน
เกิดผลผลิตที่มีคุณภาพสูงและสรางตลาดเพื่อผลผลิตที่ดีจะชวยใหสมาชิกมีรายไดที่สูงขึ้น และ
ตนทุนการผลิตการตลาดลดลง ผลตอบแทนของสมาชิกก็จะมากขึ้น 
     หลีกเลี่ยงอบายมุข เพ่ือใหพนจากความหายนะของตนเองและครอบครัว เพราะผูที่หลง
เขาไปอยูในวงจรของอบายมุข จะเปนผูที่ขาดสติและความรับผิดชอบ มักสรางความเสียหาย
เดือดรอนใหกับผูใกลชิดและสังคมที่อาศัยอยู 
 2.  การชวยเหลือซ่ึงกันและกัน เกิดขึ้นตอเน่ืองจากความตองการชวยเหลือตนเองของ
สมาชิก เพราะตามลําพังสมาชิกคนเดียวไมสามารถแกไขปญหาเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมได 
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จึงจําเปนตองชวยเหลือซ่ึงกันและกันเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ในการชวยเหลือซ่ึงกันและกันนั้น
จะตองประกอบดวยการรวมแรงและรวมใจ 
   การรวมแรง 
   -  กาย คือ การที่สมาชิกนําตัวเองเขาสูธุรกิจและกิจกรรมตางๆ ที่สหกรณกําหนด
ขึ้นเพื่อประโยชนสวนรวมของสมาชิกและสหกรณในฐานะผูมีสิทธิรับบริการและเปนเจาของสหกรณ 
   - ความคิด คือ สหกรณเปนของสมาชิกทุกคน การดําเนินงานของสหกรณจะเปน
เชนใด ควรไดรับฟงความคิดเห็นของผูเปนเจาของ จึงเปนขอเปรียบเปรยวา “สหกรณใดจะกาวหนา
ม่ันคงอยางไรขึ้นอยูกับคุณภาพและการปฏิบัติของสมาชิกในสหกรณนั้น” 
   -  ทุน สหกรณเปนองคกรที่รวบรวมสมาชิกเพื่อประกอบธุรกิจ จึงจําเปนตองใชทุน
ดําเนินงาน ในเบื้องตนตองใชทุนดําเนินงานที่มาจากสมาชิกถือหุนและเสียคาธรรมเนียมไวกับ
สหกรณ เปนทุนดําเนินงานเม่ือแรกตั้งสหกรณ จากนั้น สมาชิกอาจรวมแรงในการหาทุนมา
ดําเนินงาน โดยการ 
             1.  ถือหุนกับสหกรณ สมาชิกสามารถถือหุนไวกับสหกรณ โดยสมัครใจหรือโดย
ขอบังคับและจะไดรับผลตอบแทนเปนเงินปนผลตามหุนเม่ือสหกรณมีกําไร ทั้งน้ีโดยความเห็นของที่
ประชุมใหญ 
    2.  นําเงินมาฝากกับสหกรณ  สหกรณสามารถรับฝากเงินจากสมาชิกโดยถูกตอง
ตามกฎหมาย สมาชิกจะไดรับผลตอบแทนเปนดอกเบี้ยตามระเบียบที่สหกรณกําหนด และสามารถ
ฝากหรือถอนไดเชนเดียวกับการฝากเงินที่ธนาคารพาณิชย 
    3.  การรวมกันกูยืมเงิน เม่ือทุนดําเนินงานภายในที่มีอยูไมเพียงพอ สหกรณอาจกูยืม
เงินจากแหลงเงินทุนภายนอกมาบริหารงานไดในฐานะนิติบุคคล ซึ่งหากสมาชิกรายคนไปขอกูยืม
ตามลําพังอาจถูกปฏิเสธจากแหลงเงินทุนได 
      การรวมใจ 
   - ซื่อสัตย ในการดําเนินธุรกิจและกิจกรรมตางๆ ของสหกรณ บุคลากรทุกคนของ
สหกรณจะตองมีความซื่อสัตยตอตนเองและตอสวนรวม จึงทําใหสมาชิกเกิดความมั่นใจและรวมมือ
กันในสหกรณ ซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาสหกรณ ในตรงกันขามหากมีบุคลากรขาดความ
ซื่อสัตยและเกิดการทุจริตขึ้นในสหกรณ ก็จะสงผลใหสมาชิกเกิดความกังวลหรือหวาดระแวงและ
ไมใหความรวมมือเทาที่ควร ก็จะเปนอุปสรรคสําคัญในการพัฒนาสหกรณ 
   - เสียสละ สหกรณเปนองคกรที่เกิดจากการรวมตัวกันของหลายบุคคลเพื่อรวมกัน
ดําเนินธุรกิจและรวมกิจกรรมเพ่ือสวนรวมตางๆ ซึ่งอาจจะกระทบตอผลประโยชนหรือกิจกรรม
สวนตัวเฉพาะหนาสมาชิกก็จําเปนตองเสียสละเพื่อใหเกิดประโยชนหรือปองกันไมใหสวนรวมเกิด
ความเสียหายในระยะยาว 
   - สามัคคี เปนปจจัยสําคัญ ที่ทําใหเกิดความพรอมของบุคคลที่รวมกันเปนกลุมชน
หรือองคกร ซึ่งจะทําใหกลุมหรือองคกรนั้นเกิดพลังในการปฏิบัติเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย 
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    - มีวินัย การอยูรวมกันของบุคคลจํานวนมาก จําเปนที่บุคลากรตองมีวินัยหรือขอ
ปฏิบัติเพ่ือความสันติสุขของสหกรณซึ่งสมาชิกจะมีวินัยใหยึดถือโดยกําหนดไวในขอบังคับ ระเบียบ  
และมติที่ประชุมตางๆ (กรมสงเสริมสหกรณ. 2547: 7)   
  หลักการสหกรณ  
  หลักการสหกรณ คือ ขอกําหนดสําคัญที่สหกรณทุกสหกรณตองยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติ
นับเปนสากล ปจจุบันมีดวยกัน 7 ขอคือ 
  หลักการที่ 1  การเปดรับสมาชิกโดยทั่วไปตามความสมัครใจ 
  สหกรณเปนองคการแหงความสมัครใจ เปดรับบุคคลทั่วไปที่สามารถใชบริการสหกรณได
และเต็มใจจะรับผิดชอบในฐานะสมาชิก เขาเปนสมาชิกโดยปราศจากการกีดกันทางเพศ ฐานะ สังคม 
เชื้อชาติ การเมือง หรือศาสนา 
  หลักการที่ 2  การควบคุมโดยสมาชิกตามแนวทางประชาธิปไตย 
  สหกรณเปนองคการประชาธิปไตยที่มีการควบคุมโดยสมาชิกซึ่งมีสวนรวมอยางแข็งขัน 
ในการกําหนดนโยบายและการตัดสินใจ บุรุษและสตรีที่ไดรับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญใหเปน
ผูแทนสมาชิกตองรับผิดชอบตอสมาชิก ในสหกรณขั้นปฐม สมาชิกมีสิทธิในการออกเสียงเทาเทียม
กัน (สมาชิกหนึ่งคนหนึ่งเสียง) สําหรับสหกรณในระดับอ่ืนๆ ก็ดําเนินการตามแนวทางประชาธิปไตย
เชนเดียวกัน  
  หลักการที่ 3  การมีสวนรวมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก 
  สมาชิกมีสวนรวมในการลงทุน (ซื้อหุน) ในสหกรณของตนอยางเสมอภาคกันและมีสวน 
ในการควบคุมการใชเงินทุนของสหกรณตามแนวประชาธิปไตย ทุนของสหกรณอยางนอยๆ สวน
หนึ่งตองเปนทรัพยสินสวนรวมของสหกรณ  โดยปกติสมาชิกจะไดรับผลตอบแทน (ถามี) ในอัตราที่
จํากัดตามเงินลงทุน(หุน) ที่กําหนดเปนเง่ือนไขของการเขาเปนสมาชิก สมาชิกสามารถจัดสรรเงิน
สวนเกินของสหกรณเพ่ือวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่งหรือทุกอยางดังน้ี คือ 
  - เพ่ือการพัฒนาสหกรณโดยอาจกันไวเปนทุนสํารองซึ่งอยางนอยๆ จะตองมีสวนหนึ่งที่
นํามาแบงปนกันไมได 
  - เพ่ือตอบแทนแกสมาชิกตามสัดสวนของปริมาณธุรกิจที่สมาชิกไดทํากับสหกรณ 
  - เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ที่มวลสมาชิกเห็นชอบ 
   หลักการที่ 4  มีการปกครองตนเองและมีอิสระ 
  สหกรณเปนองคกรที่พ่ึงพาตนเองและปกครองตนเอง โดยมีการควบคุมมวลสมาชิก หาก
สหกรณจะตองมีขอตกลงผูกพันกับองคการอื่นใด ซึ่งรวมถึงหนวยงานของรัฐดวย หรือจะตองเพ่ิม
เงินลงทุนโดยอาศัยแหลงเงินทุนภายนอกสหกรณ สหกรณจะตองกระทําการดังกลาวภายใตเง่ือนไข
ที่ม่ันใจไดวามวลสมาชิกจะยังคงธํารงไว ซึ่งอํานาจในการควบคุมสหกรณตามแนวทางประชาธิปไตย
และสหกรณยังคงดํารงความเปนอิสระ 
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  หลักการที่ 5  การใหการศึกษา การฝกอบรม และขาวสาร 
  สหกรณพึงใหการศึกษา และการฝกอบรมแกสมาชิก ผูแทนสมาชิกที่ไดรับการเลือกตั้ง  
ผูจัดการและพนักงาน เพ่ือใหบุคลากรเหลานี้สามารถมีสวนชวยพัฒนาสหกรณของตนเองไดอยางมี
ประสิทธิผล และพึงใหขาวสารแกสาธารณชน โดยเฉพาะอยางยิ่งเยาวชนและบรรดาผูนําทาง
ความคิด ในเรื่องคุณลักษณะและคุณประโยชนของสหกรณ 
  หลักการที่ 6  การรวมมือระหวางสหกรณ 
  สหกรณจะสามารถใหบริการแกสมาชิกไดอยางมีประสิทธิผลสูงสุด และเสริมสรางความ
เขมแข็งใหแกขบวนการสหกรณได โดยรวมมือกันในระดับทองถิ่น ระดับชาติ ระดับภูมิภาค  
และระดับนานาชาติ 
  หลักการที่ 7 ความหวงใยตอชุมชน 
  สหกรณพึงดําเนินกิจการตางๆ เพ่ือการพัฒนาชุมชนใหมีความยั่งยืนตามนโยบายที่มวล
สมาชิกเห็นชอบ (กรมสงเสริมสหกรณ. 2547: 9-12) 
  วิธีการสหกรณ  
  วิธีการสหกรณ คือ แนววิธีในการปฏิบัติของสหกรณ ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปตามความ
เหมาะสมของสภาวะตางๆ เชน เศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ ไมมีการกําหนดไวตายตัวซึ่งแตกตางจาก
อุดมการณและหลักการสหกรณ ในวิธีการสหกรณนั้น จะตองไมขัดแยงกับจุดมุงหมาย อุดมการณ
และหลักการสหกรณ ซึ่งสามารถแสดงเปนรูปธรรมในการดําเนินงานของสหกรณ คือ การจัดตั้ง
สหกรณนั้นสงผลใหสมาชิก 
  1.  มีความประหยัด จากการใชบริการกับสหกรณ 
  2.  เกิดรายไดเพ่ิม จากการใชบริการกับสหกรณ 
  3.  เกิดความสะดวก จากการใชบริการกับสหกรณ 
  4.  สมาชิกไดรับประโยชนและสหกรณมีธุรกิจที่กาวหนาม่ันคง 
  วิธีการสหกรณเหลานี้ จะแสดงไวใน 
  1.  ขอบังคับ ที่สมาชิกรวมกันกําหนดในที่ประชุมใหญ 
  2.  ระเบียบ ที่คณะกรรมการกําหนดไวใหสหกรณปฏิบัติ 
  3.  มติที่ประชุมตางๆ  โดยมีลําดับสําคัญเรียงตามลําดับ ดังนี้ คือ มติของคณะกรรมการยอย
หรือคณะอนุกรรมการตองไมขัดแยงกับมติคณะกรรมการดําเนินการ มติคณะกรรมการดําเนินการ
จะตองไมขัดแยงกับมติที่ประชุมใหญ 
  4.  การปฏิบัติ สหกรณที่กําหนดขอบังคับหรือระเบียบหรือมติที่ประชุมไวดีแลว ตองมีการ
ปฏิบัติจริงดวย (กรมสงเสริมสหกรณ. 2547: 7)   
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แนวคิดเก่ียวกับสหกรณการเกษตร  

  ความหมายของสหกรณการเกษตร  
  สหกรณการเกษตร หมายถึง องคการที่ ผูประกอบอาชีพทางการเกษตรรวมตัวกันจัดตั้ง
ขึ้น และจดทะเบียนเปนนิติบุคคลตอนายทะเบียนสหกรณตามกฎหมายวาดวยสหกรณ โดยมี
จุดมุงหมายเพ่ือใหสมาชิกดําเนินกิจการรวมกันและชวยเหลือซ่ึงกันและกันเพ่ือแกไขความเดือดรอน
ในการประกอบอาชีพของสมาชิกและชวยยกฐานะความเปนอยูของสมาชิกใหดีขึ้น โดยมี
วัตถุประสงคของการดําเนินงาน ดังนี้  
  1.  ใหสินเชื่อเพ่ือการเกษตร 
  2.  จัดหาวัสดุการเกษตรและสิ่งของที่จําเปนมาจําหนาย 
  3   จัดหาตลาดจําหนายผลผลิตและผลิตภัณฑของสมาชิก 
  4.  รับฝากเงิน 
  5.  จัดบริการและบํารุงที่ดิน 
  6.  สงเสริมความรูทางการเกษตรแผนใหม 
  7.  ใหการศึกษาอบรมทางสหกรณ (กรมสงเสริมสหกรณ. 2542)   
  ระดับของสหกรณ  
  สหกรณการเกษตรแบงออกเปน 3 ระดับ 
  1.  สหกรณขั้นปฐมหรือสหกรณทองถิ่น เปนสหกรณที่มีแดนดําเนินการกลุมหน่ึงอําเภอ
และใหทําหนาที่เปนสหกรณเอนกประสงค 
  2.  สหกรณขั้นมัธยมหรือชุมนุมสหกรณจังหวัดเปนสหกรณซึ่งจัดตั้งโดยสหกรณชั้นปฐม
อยางนอย 3 สหกรณ มีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณที่เปนสมาชิกในดาน
ตางๆ เชน การเงิน การขาย การซื้อ และการแปรรูป 
  3.  สหกรณขั้นยอดหรือชุมนุมสหกรณระดับชาติเปนองคการที่ทําธุรกิจดานการตลาด การ
จัดหาสินคาของผูผลิต ผูบริโภคและเปนคลังสินคาใหแกสหกรณ (ดํารง ปนประณต; และสะอาด 
แกวเกษ. 2546: 63) 
  การบริหารงานของสหกรณ  
  การบริหารงานของสหกรณจะยึดหลักเดียวกัน คือ บริหารงานโดยสมาชิก สมาชิกทุกๆ 
คนจะเลือกตัวแทนซึ่งเรียกวา“คณะกรรมการดําเนินการ” จากที่ประชุมใหญคณะกรรมการ
ดําเนินการมีหนาที่กําหนดนโยบายการบริหารงานใหสหกรณ โดยจัดจาง “ผูจัดการ” ใหปฏิบัติ   
งานในสหกรณภายใตการควบคุมดูแลของคณะกรรมการดําเนินการ 
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ภาพประกอบ 2  โครงสรางองคกรของสหกรณการเกษตร 
 
 ที่มา : กรมสงเสริมสหกรณ. 2542. การสหกรณในประเทศไทย. หนา 46. 

 สมาชิก หมายถึง ผูลงชื่อขอจดทะเบียนสหกรณและผูที่มีชื่ออยูในบัญชีของผูที่จะเปน
สมาชิกสหกรณ รวมทั้งผูที่สมัครเปนสมาชิกภายหลังที่สหกรณไดจดทะเบียนแลวโดยถือวาไดเปน
สมาชิกเมื่อไดชําระคาหุนตามจํานวนที่จะถือครบถวนแลว  

สมาชิก สมาชิก สมาชิก สมาชิก 

 

ที่ประชุมใหญ 

 

คณะกรรมการดําเนินการ 

 

ผูจัดการ 

แผนกธุรการ 

ผูตรวจสอบกจิการ 

กลุมสมาชิก กลุมสมาชิก 

แผนกการเงนิ แผนกธุรกิจตาง ๆ  แผนกบญัช ี
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 ที่ประชุมใหญของสมาชิก สหกรณจะมีการประชุมสมาชิกทั้งหมดหรือผูแทนสมาชิกอยาง
นอยปละครั้ง เรียกวา การประชุมใหญ เพ่ือพิจารณาเรื่องตางๆ ดังนี้ 
  1.  รับทราบเรื่องการรับสมาชิกเขาใหม และลาออกจากสหกรณ 
  2.  กําหนดวงเงินกูยืม 
  3.  กําหนดคาพาหนะและเบี้ยเลี้ยงของคณะกรรมการดําเนินการ 
  4.  เลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการหรือถอดถอนกรรมการดําเนินการทั้งคณะหรือรายตัว 
 5.  เลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ 
 6.  พิจารณาอนุมัติงบดุลและรายงานประจําป 
 7.  พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 
 8.  พิจารณาแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ 
 9.  พิจารณากําหนดนโยบายการดําเนินงานของสหกรณ 
 10. พิจารณารายงานของผูตรวจสอบกิจการ 
 11. พิจารณาขออุทธรณของสมาชิกเกี่ยวกับมติของคณะกรรมการดําเนินการ 
 12. พิจารณาและปฏิบัติตามคําสั่งหรือคําแนะนําของนายทะเบียนสหกรณ รองนาย
ทะเบียนสหกรณ ผูตรวจการสหกรณ ผูสอบบัญชี พนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ
มอบหมาย  หรือเจาหนาที่สงเสริมสหกรณ 
 13. พิจารณาลงมติใหสหกรณสมัครเขาเปนสมาชิกของชุมนุมสหกรณหรือใหเขารวมกับ 
สหกรณอ่ืนในการจัดตั้งชุมนุมสหกรณ 
 14. พิจารณาใหความรวมมือและประสานงานกับสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยในการ
สงเสริมและเผยแพรกิจการสหกรณตลอดจนการรับคําแนะนําชวยเหลือทางวิชาการสหกรณและ
การศึกษาฝกอบรมวิชาการเกี่ยวกับกิจการสหกรณ 
 15. พิจารณาควบสหกรณและแยกสหกรณ  
 คณะกรรมการดําเนินการ  เลือกมาจากสมาชิกในที่ประชุมใหญ คณะกรรมการดําเนินการมี
หนาที่กําหนดนโยบายวัตถุประสงคและแนวทางปฏิบัติงานของสหกรณ 
 ผูจัดการ หมายถึง ผูที่จะตองรับผิดชอบการจัดการธุรกิจของสหกรณใหเปนไปตาม
นโยบายที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด ผูจัดการจึงควรเปนผูที่มีความรูความสามารถและ
ประสบการณในการทํางาน ผูจัดการจะจัดจางเจาหนาที่ใหทํางานในสหกรณตามปริมาณธุรกิจและ
ฐานะการเงินของสหกรณ (กรมสงเสริมสหกรณ. 2542: 47-48) 
  ลักษณะการดําเนินงานสหกรณภาคการเกษตร 
  พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 มาตรา 46 ไดบัญญัติไววา เพ่ือใหสหกรณปฏิบัติให
เปนไปตามวัตถุประสงค ใหสหกรณมีอํานาจกระทําการเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจในเรื่องการผลิต 
การคา  การบริการ  อุตสาหกรรม  การใหสวัสดิการหรือการสงเคราะห  การรับฝากเงิน  
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การใหสินเชื่อ และดําเนินกิจการอยางอ่ืน บรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดใหเสร็จตาม
วัตถุประสงคของสหกรณ 
  ในการดําเนินธุรกิจของสหกรณภาคการเกษตร จะดําเนินการโดยยึดหลักเพื่อผลประโยชน
ของสมาชิกสหกรณเปนหลัก โดยทั่วไปจะดําเนินงานในเรื่องดังนี้ 
  1.  การใหสินเชื่อ สหกรณจะมีการจัดหาเงินทุนใหสมาชิกกูยืมเพ่ือนําไปลงทุนประกอบ
อาชีพทางการเกษตร และเปนคาใชจายที่จําเปนภายในครอบครัว โดยสหกรณจะกําหนดระเบียบ
และมีขอกําหนดตางๆ เพ่ือใหเงินที่กูไปสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนแกสมาชิกสหกรณและชําระ
คืนแกสหกรณไดภายหลังการใหกูยืมเงินแกสมาชิก จะเปนในลักษณะกํากับแนะนําโดยการสงเสริม
แนะนํา ชวยเหลือในรูปแบบตางๆ และคิดดอกเบี้ยในอัตราที่คอนขางต่ํา รวมทั้งมีการติดตามการใช
เงินกู หรือ การตรวจสอบการใชเงินกูเพ่ือใหสมาชิกไดปฏิบัติตามแผนการใชเงินกูที่เสนอไว 
  2.  การรับฝากเงิน สหกรณจะรับฝากเงินจากสมาชิก การรับฝากจะมีทั้งประเภทเงินฝาก
ออมทรัพย และเงินฝากประจํา โดยทั่วไปสหกรณจะจายดอกเบี้ยเงินฝากแกสมาชิกในอัตราที่สูงกวา
ธนาคารพาณิชย 
  3.  การรวมซื้อหรือการจัดสินคามาจําหนาย ซึ่งไดแกวัสดุอุปกรณการเกษตรและสิ่งของ
จําเปนทั้งอุปโภคและบริโภค รวมทั้งปจจัยการผลิตอ่ืนๆ จําหนายในราคายุติธรรม 
  4.  การรวมกันขายหรือการรวบรวมผลิตผลของสมาชิก   สหกรณจะรวบรวมผลิตผลจาก
สมาชิก  และนําไปจําหนายหรือจัดหาตลาดให  หากใหสมาชิกแตละคนนําไปจําหนายอาจจะถูก
พอคาเอาเปรียบได 
  5.  การแปรรูปหลังจากรวบรวมผลิตผลจากสมาชิก สหกรณที่มีโรงงานแปรรูปก็จะทําการ
แปรรูป เชน นําขาวเปลือกไปสีขาวของสหกรณ แลวนําขาวสารออกจําหนาย เปนตน 
  6.  การใหบริการและสงเสริมการเกษตร สหกรณอาจจัดใหมีเจาหนาที่ทางการเกษตรให
ความรู และคําแนะนําทางการเกษตร หรือประสานงานกับหนวยราชการอื่น เพ่ือใหสมาชิกมีความรู
ความเขาใจวิชาการเกษตรแผนใหม งานสงเสริมสหกรณอาชีพกลุมสตรีและเยาวชนสหกรณรวมทั้ง
งานสนับสนุนการประกอบอาชีพอ่ืนๆ  
 

โครงการลดภาระหนี้เกษตรกรรายยอยและยากจนผานสหกรณ/กลุมเกษตรกร 
(กรมสงเสริมสหกรณ. 2551) 
   1.  หลักการและเหตุผล  
   ประชากรสวนใหญของประเทศเปนเกษตรกรและปจจุบันมีปญหาดานหนี้สิน  
ซึ่งรัฐบาล มีนโยบายที่จะพักหนี้ของเกษตรกรรายยอยและยากจน ที่ผานกระบวนการจัดทําแผน
ฟนฟูอาชีพ เพ่ือสรางโอกาสใหเกษตรกรสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตดวยการสรางรายไดและ
อาชีพที่ ม่ันคง ซึ่งนโยบายดังกลาว เปนนโยบายสําคัญเรงดวนที่จะเริ่มดําเนินการในปแรก  
ตามคําแถลงนโยบายการบริหารราชการแผนดินที่สําคัญตอรัฐสภา เม่ือวันที่ 18 กุมภาพันธ 2551 
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ประกอบกับคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบใหดําเนินการตามมาตรการเงินทุนเพื่อประชาชนและ
เศรษฐกิจรากหญา เม่ือวันที่ 1 เมษายน 2551 ตามโครงการฟนฟูและพักหนี้เกษตรกรรายยอยและ
ยากจนใหแกเกษตรกรลูกคา ธ.ก.ส. แตยังมีเกษตรกรรายยอยและยากจนอีกกลุมหนึ่ง ซึ่งมีเปน
จํานวนมาก และมีปญหาดานหนี้สินพอสมควรไดแกเกษตรกรที่เปนสมาชิกสหกรณและกลุม
เกษตรกร เน่ืองจากเกษตรกรเหลานี้ไดกูยืมเงินจากสหกรณและกลุมเกษตรกรเพื่อนําไปลงทุน
ประกอบอาชีพทางการเกษตรเชนเดียวกัน 
   ดังน้ัน เพ่ือใหการดําเนินการตามนโยบายของรัฐครอบคลุมถึงเกษตรกรทุกภาคสวน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยกรมสงเสริมสหกรณ จึงเห็นสมควรดําเนินการในสวนของสมาชิก
สหกรณและกลุมเกษตรกรดวย แตการดําเนินการในสวนของสหกรณและกลุมเกษตรกร มีขอจํากัด
ที่ไมสามารถใชมาตรการพักหนี้ไดเชนเดียวกับลูกคา ธ.ก.ส.ทั้งน้ีเพราะจากการศึกษาขอมูล
โครงสรางดานการเงินของสหกรณภาคการเกษตรและกลุมเกษตรกรในธุรกิจสินเชื่อ พบวาธุรกิจ
สินเชื่อใหบริการเงินกูแกเกษตรกรสมาชิกรายยอยที่มีหน้ีไมเกิน 100,000 บาท มีจํานวนประมาณ 
950,000 ราย วงเงินกูทั้งสิ้นประมาณ 30,000 ลานบาท แหลงเงินทุนที่ใหสมาชิกกูมาจากเงินรับฝาก
จากเกษตรกรสมาชิก รอยละ 39 เงินกูยืมจากธนาคารพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร รอยละ 37 
เงินทุนของสหกรณเอง รอยละ 16 กูยืมจากกรมสงเสริมสหกรณ หนวยงานราชการ ธนาคาร
พาณิชย และกูยืมระหวางสหกรณดวยกัน รอยละ 18 
   จากแหลงเงินทุนของแตละสหกรณและกลุมเกษตรกร มีที่มาจากหลายแหลง ซึ่งแตละ
แหลงมีภาระผูกพันที่จะตองชําระคืน รวมทั้งสหกรณ/กลุมเกษตรกรเปนองคกรธุรกิจขนาดเล็ก   
การดําเนินงานแตละแหงเปนอิสระตอกัน ไมสามารถเชื่อมโยงหรือถายเทเงินทุนไดเหมือนสาขา
ธนาคาร ทําใหเปนสาเหตุสําคัญที่เปนขอจํากัดในการใชมาตรการพักชําระหนี้ ดังนั้น ในสวนของ
สมาชิกสหกรณและกลุมเกษตรกร จะใชมาตรการการลดภาระหนี้ใหแกเกษตรกรรายยอยโดย
เกษตรกรสมาชิกสหกรณและเกษตรกร ที่สงชําระหนี้ตามปกติจะไดรับการลดดอกเบี้ยเงินกูลงใน
อัตรารอยละ 3 ตอปเปนเวลา 2 รอบปบัญชี และรัฐจะเปนผูรับภาระดอกเบี้ยในสวนนี้แทน  
นอกจากนั้นเกษตรกรรายยอยที่ ไดรับการลดภาระหนี้จะเขาสูกระบวนการฟนฟูอาชีพ  
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการชําระหนี้อีกดวย (กรมสงเสริมสหกรณ. 2551: 1) 
  2. วัตถุประสงค  
       2.1 เพ่ือใหเกษตรกรรายยอยที่เปนสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรไดรับการลดภาระหนี ้
โดยการลดดอกเบี้ยเงินกูลงรอยละ 3 ตอป เปนเวลา 2 รอบปทางบัญชี  
 2.2 เพ่ือใหเกษตรกรสมาชิกสถาบันเกษตรกร ไดมีโอกาสฟนฟูอาชีพเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการชําระหนี้ (กรมสงเสริมสหกรณ. 2551: 1) 
 3. เปาหมาย  
    สมาชิกสหกรณและกลุมเกษตรกรรายยอยและยากจน ที่มีหนี้ไมเกิน  100,000  บาท 
ประมาณ 950,000 ราย มูลหนี้ ประมาณ 30,000 ลานบาท (กรมสงเสริมสหกรณ. 2551: 2)   
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 4.  ระยะเวลาดําเนินการ  
    ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2551 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2553 (กรมสงเสริมสหกรณ. 2551: 2) 
  5.  แนวทางการดําเนินงาน มี 2 กิจกรรมหลัก คือ  
     5.1  กิจกรรมการลดภาระหนี้  
      การลดภาระหนี้ คือ การลดดอกเบี้ยเงินกูใหกับเกษตรกรสมาชิกที่มาชําระหนี้
เงินกูและจะตองจายดอกเบี้ยใหกับสหกรณและกลุมเกษตรกร จะไดรับการลดดอกเบี้ย รอยละ 3  
ตอป โดยรัฐจะเปนผูรับภาระจายดอกเบี้ยในสวนที่สหกรณและกลุมเกษตรกรลดใหกับสมาชิกแทน 
เพ่ือใหเกษตรกรสมาชิกลดรายจายในสวนของดอกเบี้ยเงินกูลง เกษตรกรจะไดมีเงินเหลือไวใชจาย
ในครอบครัว หรือนําไปใชเพ่ือพัฒนาการประกอบอาชีพใหดีขึ้น เงินกูที่เกษตรกรสมาชิกเปนหนี้กับ
สหกรณ/กลุมเกษตรกร แตละรายรวมทุกสัญญาไมเกิน 100,000 บาท โดยจะไดรับการลดดอกเบี้ย
ตั้งแตวันที่กูเงินในรอบปบัญชีที่ผานมาจนถึงวันที่ชําระภายในระยะเวลาโครงการ รวมถึงเกษตรกรที่
กูยืมและชําระหนี้ภายในระยะเวลาโครงการดวย ซึ่งแตละรายจะไดรับการลดดอกเบี้ย ไมเกิน 2 รอบ
ปบัญชี  
    5.2  กิจกรรมฟนฟูอาชีพ  
      กิจกรรมนี้จะสนับสนุนใหเกษตรกรสมาชิกของสหกรณและกลุมเกษตรกรที่ไดรับ
การ ลดภาระหนี้ ใหสามารถฟนฟูอาชีพเดิม หรือประกอบอาชีพใหมหรือสรางแหลงรายไดเสริม เพ่ือให
กลับมาประกอบอาชีพอยางม่ันคง มีรายไดเพียงพอที่จะดํารงชีพอยูไดอยางพอเพียง และเพิ่มขีด
ความสามารถในการชําระหนี้ โดยใหสหกรณและกลุมเกษตรกรเปนผูรวบรวมและนําเสนอแผนฟนฟู
อาชีพของเกษตรกรสมาชิก รวมทั้งเปนผูรับผิดชอบในการบริหารจัดการตามแผน ซึ่งแผนฟนฟูอาชีพ
ดังกลาวใหดําเนินการในลักษณะเปนกลุมอาชีพตามความสมัครใจของเกษตรกรสมาชิก โดยรัฐ
อุดหนุนเงินทุนเพ่ือตั้งเปนกองทุนเพ่ือการฟนฟูอาชีพสมาชิกที่ไดรับการลดภาระหนี้ใหกับสหกรณ 
และกลุมเกษตรกร ใชดําเนินการตามแผนโดยเฉลี่ยรายละ 3,000 บาท (กรมสงเสริมสหกรณ. 2551: 2) 
 6. วิธีดําเนินการ  
     6.1 กิจกรรมการลดภาระหนี้ 
      6.1.1  การลดดอกเบี้ยเงินกูใหสมาชิก รอยละ 3  
          -  กรณีการรับชําระหนี้ที่ เปนหน้ีปกติที่ไมผิดสัญญาในรอบปบัญชี  
หากชําระภายในวันที่  1 ตุลาคม  2551 ถึง 31 กันยายน 2553 ใหสหกรณ/กลุมเกษตรกรลด
ดอกเบี้ยใหกับสมาชิกไดตามระยะเวลาที่กําหนดในสัญญาเงินกู (เชนกูตั้งแต 1 ธันวาคม 2550 
กําหนดชําระ 30 พฤศจิกายน 2551 หากสมาชิกมาชําระภายในเวลาตามสัญญา สามารถลด
ดอกเบี้ยใหสมาชิกได ตั้งแตวันกูถึงวันชําระ) 
        -  กรณีการรับชําระหนี้ที่คางชําระหรือหน้ีที่ผิดสัญญา สมาชิกจะไดรับ
สิทธิลดดอกเบี้ยไมเกิน 1 รอบปบัญชี สวนที่เกินจาก 1 รอบปบัญชี สมาชิกตองจายดอกเบี้ย
ตามปกติที่สหกรณคิด (เชน กูตั้งแต 1 ธันวาคม 2549 กําหนดชําระ 30 พฤศจิกายน 2550 แต
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สมาชิกผิดสัญญาไมชําระหนี้ หากสมาชิกมาชําระในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2551 จะไดรับการลด
ดอกเบี้ยเฉพาะ 1 รอบปบัญชี คือตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2550 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2551 สวน
กอนวันที่ 1 ธันวาคม 2550 สมาชิกตองเสียดอกเบี้ยและคาปรับตามปกติ) 
     6.1.2 การขอเบิกเงินชดเชยคืน 
       -  กรมสงเสริมสหกรณจะโอนเงินงบประมาณใหสํานักงานสหกรณจังหวัด
เปนผูเบิกจาย 
       -  สหกรณ/กลุมเกษตรกร สามารถขอเบิกเงินชดเชยจากการลดดอกเบี้ย
ใหกับสมาชิก จากสํานักงานสหกรณจังหวัดไดทันทีตามความตองการ ยกเวนในปแรกจะเบิกได
ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2551  
  6.2 กิจกรรมฟนฟูอาชีพ 
     6.2.1 การจัดทําแผนฟนฟูอาชีพ 
      - สหกรณ/กลุมเกษตรกร จัดทําแผนการฟนฟูอาชีพ ของสมาชิกที่ไดรับ
การลดภาระหนี้ โดยใหแบงแผนการดําเนินงานเปน 2 ป 
      - แผนฟนฟูอาชีพใหดําเนินการในลักษณะเปนกลุมตามความตองการของ
สมาชิก 
     - การฟนฟูอาชีพ ใหรวมถึงการฟนฟูอาชีพเดิม การเปลี่ยนอาชีพใหม  
การเพิ่มอาชีพเสริม หรือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการประกอบอาชีพ 
     6.2.2 การสนับสนุนจากกรมสงเสริมสหกรณ 
       -  กรมสงเสริมสหกรณจะจายอุดหนุนเงินทุนในการฟนฟูอาชีพ ใหกับ
สหกรณ/กลุมเกษตรกรที่มีสมาชิกไดรับการลดภาระหนี้ เฉลี่ยรายละ 3,000 บาท 
       -  สหกรณ/กลุมเกษตรกร นําเงินที่ไดรับอุดหนุน ไปตั้งเปนกองทุน 
เพ่ือการฟนฟูอาชีพสมาชิกที่ไดรับการลดภาระหนี้ 
        -  เงินกองทุนสามารถนําไปใชจายไดตามแผนงานที่สหกรณ/กลุมเกษตรกร
นําเสนอ เชน คาใชจายในการใหความรู คาเครื่องมืออุปกรณในการผลิตการตลาด คาวัตถุดิบในการ
ผลิต และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับกิจกรรมตามแผน (กรมสงเสริมสหกรณ. 2551: 2) 
 7. งบประมาณ  
    งบประมาณรวมเปนเงิน 4,689 ลานบาท แยกเปน 
   7.1 งบชดเชยดอกเบี้ย รอยละ 3 ตอป รวม 2 ป เปนเงิน 1,800 ลานบาท  
      เปนเงินอุดหนุน เพ่ือจายชดเชยดอกเบี้ยใหกับสหกรณ/กลุมเกษตรกร ที่มีรอบ
การปดบัญชีในเดือน ตุลาคม 2551 ถึง กันยายน 2553 ที่ไดลดดอกเบี้ยเงินกูใหกับสมาชิก  
ในอัตรารอยละ 3 ตอป วงเงินกูที่จายใหสมาชิกประมาณ 30,000 ลานบาท 
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  7.2 งบฟนฟูอาชีพรายละ 3,000  บาท รวม 2  ป เปนเงิน 2,400 ลานบาท 
          เปนเงินอุดหนุนใหกับสหกรณ/กลุมเกษตรกรเพื่อเปนกองทุนในการฟนฟูอาชีพ
เกษตรกรสมาชิกที่ไดรับการลดภาระหนี้ ปละ 1,425 ลานบาท รวม 2 ป เปนเงิน 2,850 บาท 
  7.3 งบดําเนินการ รวม 3 ป เปนเงิน 39 ลานบาท 
          เปนคาใชจายของเจาหนาที่กรมสงเสริมสหกรณ ในการชี้แจงโครงการและ
ชวยเหลือสหกรณ/กลุมเกษตรกร ในการจัดทําแผนฟนฟูอาชีพของเกษตรกรสมาชิก และคาใชจาย
ในการติดตาม ประสานงานการเบิกจายคาชดเชยดอกเบี้ย และติดตามกิจกรรมฟนฟูอาชีพของ
สหกรณ/กลุมเกษตรกร (กรมสงเสริมสหกรณ. 2551: 3) 

                                                                     หนวย  :  ลานบาท 

ป  2551 ป  2552 ป  2553 
รายการ 

(เม.ย. - ก.ย.51) (ต.ค. 51 - ก.ย.52) (ต.ค, 52 -  ก,ย.53) 

1.  คาชดเชยดอกเบี้ย       
รอยละ  3  ตอป 

- 875,654,800 924,345,200 

2.  คาฟนฟูอาชีพ   
รายละ 3,000 บาท 

-  2,850,000,000 

3.  คาดําเนินการ 19,000,000 10,000,000 10,000,000 

รวม 19,000,000 885,654,800 3,784,345,200 

 ที่มา : กรมสงเสริมสหกรณ. (2551). โครงการลดภาระหนี้เกษตกรรายยอยและยากจน
ผานสหกรณ/กลุมเกษตรกร. หนา 3. 

  8.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  
    8.1 เกษตรกรไมนอยกวา 950,000 ครอบครัวจะไดรับการลดภาระหนี้ลงโดยการลด
ดอกเบี้ยเงินกูในอัตรารอยละ 3 ตอป เปนเวลา 2 ป 
    8.2 เกษตรกรมีโอกาสในการฟนฟูการประกอบอาชีพ เพ่ือใหมีขีดความสามารถใน
การชําระหนี้และอาจจะไมกลับมาเปนหน้ีอีกตอไป (กรมสงเสริมสหกรณ. 2551: 4) 
 

แนวคดิการแกไขปญหาหนี้เกษตกรในประเทศเกาหลีใต  

 หน้ีครัวเรือนของเกษตรกรนับเปนปญหาหลักในการทําการเกษตรในประเทศเกาหลีใต
นับตั้งแตในชวงทศวรรษที่ 1980 เปนตนมา และแนวโนมปญหาดังกลาวยังคงสูงขึ้นอันเปนผลมา
จากปจจัยหลายดานดวยกันตั้งแตภัยพิบัติทางธรรมชาติจนถึงนโยบายเศรษฐศาสตรมหภาคที่ไมเอ้ือ
ตอระบบเศรษฐกิจ การขาดแคลนแรงงานเนื่องจากการอพยพแรงงานเขาในเมือง และสภาพแวดลอม
ทางการคาใหมที่ถูกนํามาโดยองคการคาโลก (World Trade Organization : WTO)  
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 ดวยเหตุนี้ จึงทําใหมีการนํามาตรการดานหนี้มาใชตั้งแตป 1987 เพ่ือชวยเสริมสรางความ
ม่ันคงใหแกเศรษฐกิจครัวเรือนเกษตรกรและชุมชนในชนบท ซึ่งมาตรการเหลานี้สวนใหญแลวได
มุงเนนไปในเรื่องของการยืดเวลาในการชําระหนี้ อัตราดอกเบี้ยต่ํา การปลอยสินเชื่อใหม หรือเงินกูที่
ปราศจากดอกเบี้ย หรือถามีดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยจะต่ํากวาอัตราดอกเบี้ยโดยเฉลี่ย ซึ่งแหลง
เงินทุนใหกูยืมหลักของเกษตรกรไดแก รัฐบาล สหกรณการเกษตร และสถาบันทางการเงินอ่ืนๆ 
ทั้งๆ ที่มาตรการดานหนี้ที่นํามาใชอยางตอเน่ือง แตทวาปญหาหนี้สินครัวเรือนของเกษตรกรยังคง
เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ โดยไมมีทาทีวาจะลดลงนับตั้งแตป 1980 (ยกเวนในป 2002) โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
เกษตรกรจํานวนมากตกเปนเหยื่อของระบบการค้ําประกันเงินกูตั้งแตวิกฤติการเงินในป 1997  
 โครงการที่ริเร่ิมโดยรัฐบาลในเรื่องของการปรับโครงสรางหนี้อาจจะชวยเกษตรกรที่มี
หนี้สินจํานวนมากได แตอยางไรก็ตามยังคงมีคําถามอยูวามาตรการดังกลาวมีประโยชนในการแกไข
ปญหาหนี้ของเกษตรกรไดจริงหรือไม จึงตองมีการประเมินมาตรการเหลานี้บนพ้ืนฐานของตนทุน
กับกําไร ผลกระทบทางลบ และการมีสวนชวยระบบการเงินทั้งระบบ (Seong-Jae Park. 2003: 1-11) 
 

งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 กองติดตามและประเมินผล ฝายนโยบายธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
(2545) ไดทําการประเมินผลโครงการพักชําระหนี้และลดภาระหนี้ใหแกเกษตรกรรายยอย  
โดยการสัมภาษณเกษตรกรที่เขาโครงการฯ จากภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต และภาคตะวันตก 
จํานวน 141 ราย ผลการศึกษาพบขอมูลที่นาสนใจ คือ เกษตรกรผู พักชําระหนี้สวนใหญ  
เปนลูกคาชั้น B มีเหตุผลในการเขาโครงการ เพราะรายไดไมเพียงพอ และสวนใหญจัดอยูใน
ประเภทกลุมเงินออมพอเพียง ผลการดําเนินงานที่ยังไมดี คือ การสงเสริมกระบวนการเรียนรู  
การแจกปจจัยการผลิต การขอปจจัยการผลิตและการดําเนินงานฟนฟูอาชีพ สวนเกษตรกรผูลด
ภาระหนี้สวนใหญเปนลูกคาชั้น AAA มีเหตุผลในการเขารวมโครงการ เพราะตองการกูเงินไปใช
หมุนเวียน ผลการดําเนินงานที่ยังไมดี คือ การไดรับเกียรติบัตร และการไดรับบัตรเอกสิทธิ์ 
นอกจากนี้ยังพบวาเกษตรกรมีความพึงพอใจตอการเขาโครงการ เน่ืองจากเห็นวารายไดจะเพ่ิมขึ้น 
จะชําระหนี้ไดและเก็บออมเงินได แตปญหาอุปสรรคที่พบ คือ เกษตรกรไมสามารถออมเงินไดตาม
แผน หรือขอกําหนดของโครงการ เน่ืองจากขอจํากัดของการดําเนินการตามโครงการฟนฟูอาชีพ
เกษตรกรหลังพักชําระหนี้ที่มีระยะเวลากระชั้นชิด การขาดการประสานงานระหวางสวนงานที่
เกี่ยวของ งบประมาณมีจํานวนนอย และสิทธิประโยชนสําหรับเกษตรกรผูลดภาระหนี้อยูในเกณฑต่ํา 
จึงเสนอใหมีการทบทวนเงื่อนไขการออมเงินของเกษตรกรผูพักชําระหนี้ ใหมีความยืดหยุนมากขึ้น 
สวนเกษตรกรผูลดภาระหนี้ควรมีบททบทวนสิทธิประโยชนเกี่ยวกับสิทธิบัตร และบัตรเอกสิทธิ์ 
สําหรับการประสานงานในโครงการฟนฟูอาชีพเกษตรกรของหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งในสวนกลาง
และสวนภูมิภาค ควรมีความชัดเจนและรวดเร็ว 
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 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (2545) ไดศึกษาผลการดําเนินโครงการพัก
ชําระหนี้และลดภาระหนี้ใหแกเกษตรกรรายยอย ผลการศึกษาพบวา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี
เกษตรกรเขารวมโครงการมากที่สุด สวนเกษตรกรที่มีคุณสมบัติแตไมตัดสินใจเขารวมโครงการ 
เน่ืองจากทํางานอยูตางจังหวัด กลุมที่เกษตรกรสังกัดอยูมีมติไมเขารวมโครงการ และตองการสิทธิ์
ในการกูเงินเพ่ิม หลังเขาโครงการเกษตรกรมีรายไดเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น ในขณะที่รายจายก็เพิ่มขึ้น 
เน่ืองจากเกษตรกรมีการบริโภคสินคาคงทน มีการลงทุนเพ่ิมขึ้น เกษตรกรมียอดสงชําระหนี้ให  
ธ.ก.ส. และกองทุนหมูบานเพ่ิมขึ้น การออมมียอดลดลง โดยในภาพรวมลูกหนี้ในโครงการไมเลวลง
ไปกวาเดิม สําหรับปญหาจากการศึกษาพบวา การเบิกจายเงินงบประมาณมีความลาชาและยุงยาก
ในการสรางความเขาใจเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาปจจัยการผลิตระหวาง ธ.ก.ส. กับเกษตรกรทําให
เกษตรกรเสียสิทธิประโยชนในการซื้อปจจัยการผลิต รวมทั้งการเสียโอกาสในการกูยืมเงินเพ่ิมเติม 
และตองออกจากโครงการเมื่อเกษตรกรกูยืมเงินเกินขอกําหนด การขาดการจัดทําแผนการผลิต  
และแผนการเงินที่ชัดเจน ทําใหเกษตรกรไมสามารถประเมินการจัดการผลิต และการจัดการทาง
การเงินได ดานแนวทางแกไขไดแนะนําวา ควรสรางการมีสวนรวมโดยใหเกษตรกรคําประกันกันเอง 
เพ่ือรักษาวินัยทางการเงิน ควรเรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณลงสูทองถิ่น และใหหนวยงานของ
รัฐบาลในพื้นที่ทําการประสานกับรานคาที่ขายปจจัยการผลิต เพื่ออํานวยความสะดวกใหแก
เกษตรกร และหากจะมีการสํารวจในภาคสนามควรเนนการออมที่เพ่ิมขึ้น การสะสมทุนเพ่ือการผลิต
ที่เพ่ิมขึ้น รูปแบบการสรางรายไดที่เพ่ิมขึ้น และเปลี่ยนแปลงไปของเกษตรกร การจัดชั้นลูกหนี้
สําหรับโครงการลดภาระหนี้ การประเมินความสําเร็จวามาจากการมีโครงการพักชําระหนี้และลด
ภาระหนี้หรือสําเร็จเพราะความเขมแข็งของชุมชน หรือสําเร็จเพราะการดําเนินงานของ ธ.ก.ส. 
 สมภพ  รอดกลาง และคณะ (2544) ไดศึกษาเรื่องโครงการพักชําระหนี้และลดภาระหนี้สิน
ใหเกษตรกรรายยอย จังหวัดสุพรรณบุรี สรุปผลการศึกษา ดังน้ี ดานภูมิหลังเกษตรกรที่เขารวม
โครงการพักชําระหนี้และลดภาระหนี้จังหวัดสุพรรณบุรี สวนใหญเปนเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 46 – 55 ป 
จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา มีภาระหนี้สินทั้งหมดอยูในระหวาง 30,001 บาท ถึง 50,000 บาท  
โดยตนเงินคงเปนหนี้กับ ธ.ก.ส. ระหวาง 30,001 บาท ถึง 50,000 บาท และหน้ีเงินกูนอกระบบ 
นอยกวา 30,000 บาท อาชีพของเกษตรกรสวนมากมีอาชีพทํานา มีพ้ืนที่การผลิตตั้งแต 3 ไร ขึ้นไป 
รายไดสุทธิอยูระหวา 60,001 บาท ถึง 100,000 บาท และอยูในเขตชลประทาน และสาเหตุของการ
เขารวมโครงการพักชําระหนี้พบวา ลําดับแรกที่เกษตรกรตัดสินใจเลือกคือ ปจจัยดานเศรษฐกิจ  
เพ่ือตองการมีเงินใชจายในการบริโภคในครัวเรือนและตองการเงินทุนในการฟนฟูอาชีพของตนเอง 
สวนสาเหตุที่เกษตรกรตัดสินใจเลือกมากที่สุด คือ ตองการมีเงินใชจายในการบริโภคในครัวเรือน 
 ฉัตรไชย  ประดิษฐวัฒนา และคณะ (2545) ไดศึกษาเรื่องการนํานโยบายพักชําระหนี้
เกษตรกรรายยอยไปปฏิบัติ กรณีศึกษาจังหวัดในภาคกลางของประเทศไทย สรุปผลการศึกษาดังน้ี 
ดานภูมิหลังเกษตรกรที่เขารวมโครงการพักชําระหนี้และลดภาระหนี้ในเขตจังหวัดภาคกลาง สวนใหญ
เปนเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 41 – 50 ป จบการศึกษาชั้นประถมศึกษามีภาระหนี้สินทั้งหมดยูในระหวาง 
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30,001 บาท ถึง 50,000 บาท โดยเงินตนคงเปนหนี้กับ ธ.ก.ส. ระหวาง 30,001 บาท ถึง 50,000 บาท 
และหนี้ เ งินกูนอกระบบนอยกวา 30,000 บาท อาชีพของเกษตรกรสวนมากมีอาชีพทํานา  
มีพ้ืนที่การผลิตนอยกวา 10 ไร มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือน ระหวาง 1 – 5 คน และพบวา 
เกษตรกรผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในระดับพึงพอใจมาก 
 เฉลิมพล  บุญยอย (2546) ไดศึกษาเรื่องการประเมินผลโครงการพักชําระหนี้เกษตรกร: 
ศึกษากรณี ธ.ก.ส. สาขามีนบุรี กรุงเทพมหานคร สรุปผลการศึกษาดังน้ี ดานภูมิหลังเกษตรกรที่เขา
รวมโครงการพักชําระหนี้และลดภาระหนี้ในเขตสาขามีนบุรี กรุงเทพมหานคร สวนใหญเปนเพศชาย  
มีอายุเฉลี่ย 41 – 55 ป จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา ระยะเวลาการเปนลูกคา  ธ.ก.ส. เปนเวลา
มากกวา 20 ป จํานวนแรงงานในครัวเรือน 2 คน การถือครองที่ดินเปนที่เชา อาชีพของเกษตรกร
สวนมากมีอาชีพทํานา และพบวา การเปลี่ยนแปลงรายไดกอนเขารวมโครงการกับหลังเขารวม
โครงการ เกษตรกรรอยละ 45 มีรายไดเทาเดิม รอยละ 34 มีรายไดเพ่ิมขึ้น นอยกวา 10,000 บาท
และรอยละ 21 มีรายไดเพ่ิมขึ้นตั้งแต 10,000 บาท ขึ้นไป 
 ยุพดี  สารทอง (2547) ไดศึกษาเรื่องการประเมินผลการดําเนินงานสหกรณที่เขารวม
โครงการลดภาระหนี้ใหแกเกษตรกรรายยอยตามนโยบายของรัฐบาล ผานระบบสถาบันเกษตรกร 
กรณีศึกษา สหกรณภาคการเกษตรในจังหวัดสกลนคร สรุปผลการศึกษา ดังน้ี สมาชิกสหกรณที่มี
คุณสมบัติและมีสิทธิตามประกาศของสหกรณสมัครเขารวมโครงการรอยละ 61.64 ไมไดสมัครเขา
รวมโครงการรอยละ 38.36 เน่ืองจากไมทราบขอมูลขาวสาร เพราะไมไดเขารวมประชุมรับคําชี้แจง
จากเจาหนาที่สหกรณ ออกไปทํามาหากินนอกแดนดําเนินงานสหกรณ และสมาชิกมีการซ้ําซอนกับ
ลูกคา ธ.ก.ส. ที่เขารวมโครงการพักชําระหนี้และลดภาระหนี้ การปฏิบัติงานของพนักงานและ
เจาหนาที่สหกรณ เปนการเพิ่มการปฏิบัติงานจากหนาที่ประจําอยูแลว แตละขั้นตอนของโครงการมี
การกําหนดระยะเวลาไว ไมสามารถปฏิบัติงานในเวลาปกติไดทันตามกําหนด ตองจัดทํานอกเวลา
หรือในวันหยุดเสาร อาทิตย การจัดทําเอกสารแบบฟอรมตางๆ การขอรับเงินชดเชยดอกเบี้ยจาก
รัฐบาลมีรายละเอียดของเอกสารจํานวนมาก ไมมีโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ทําใหเสียเวลาใน
การจัดทําเรียบเรียงสอบความถูกตองเพ่ือใหผูสอบบัญชีรับรองงบการเงินอีกครั้งหน่ึง การจายเงิน
สวนลดดอกเบี้ยรอยละ 3 ตอป ใหแกสมาชิกสหกรณนั้นในปแรกที่เร่ิมโครงการ (1 ตุลาคม 2544 – 
31 มีนาคม 2545) สหกรณไมไดลดใหสมาชิกทันทีที่มาชําระหนี้ เพราะวาสหกรณยังไมม่ันใจวาจะ
เบิกคืนได และความไมชัดเจนของโครงการ จึงไมปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการ และไดเบิกจายใหกับ
สหกรณไดทั้งหมด 23 สหกรณ เปนเงิน 2,885,806.22 บาท สวนอีก 5 สหกรณ ไมไดเบิกจาย
เน่ืองจากไมมีสมาชิกสหกรณมาชําระหนี้จึงไมมียอดดอกเบี้ยที่จะขอเบิกปรากฏในงบการเงิน สวนป
ที่สอง (1 เมษายน 2545 – 31 มีนาคม 2546) เบิกจายใหกับสหกรณได 24 สหกรณ เปนเงิน 
6,615,774.28 บาท สวนที่เหลืออีก 2 สหกรณไมสามารถเบิกจายได เน่ืองจากปฏิบัติผิดเงื่อนไขของ
โครงการ และอีก 2 สหกรณสมาชิกไมมาชําระหนี้ จึงไมมียอดดอกเบี้ยที่จะขอเบิกปรากฏในงบ
การเงิน การฟนฟูอาชีพของสมาชิกสหกรณมีสมาชิกขอรับการฟนฟูอาชีพ จํานวน 3,531 คน  
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จาก 24 สหกรณ และผานการอบรมถายทอดเทคโนโลยีทั้งหมด 3,466 คน คิดเปนรอยละ 98  
ของสมาชิกที่ขอรับการฟนฟูอาชีพทั้งหมด โดยอบรมทั้งหมด 11 หลักสูตร โดยแบงเปนกลุมได  
4 กลุม คือ กลุมพืช กลุมสัตว กลุมประมง และกลุมทางเลือกอ่ืนๆ  
 มงคล  ออนแกว (2547) ไดศึกษาเรื่องการประเมินผลโครงการพักชําระหนี้และลดภาระหนี้
ใหแกเกษตรกรรายยอย : ศึกษากรณีเกษตรกรรายยอยที่เขารวมโครงการของธนาคารเพื่อการเกษตรกร
และสหกรณการเกษตร จังหวัดสิงหบุรี ในรอบปบัญชี 2544 สรุปผลการศึกษา ดังน้ี ความคิดเห็น
ของเกษตกรที่มีตอโครงการลดภาระหนี้อยูในระดับสูง ปจจัยที่มีผลตอการดําเนินโครงการ คือ 
จํานวนที่ดินที่ใชในการประกอบอาชีพ และอาชีพหลักที่ตางกัน มีผลตอความคิดเห็นตอการดําเนิน
โครงตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยเกษตรกรที่มีที่ดินนอยจะใหความสําคัญกับ
โครงการมาก อาชีพหลักที่ตางกันทําใหความคิดเห็นที่มีตอโครงการพักชําระหนี้แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 สวนเพศ อายุการเปนสมาชิก ธ.ก.ส. จากการศึกษาไมพบความแตกตาง การ
ฟนฟูอาชีพ/การเพิ่มผลผลิตกับความสามารถในการชําระหนี้เม่ือสิ้นสุดโครงการมีความสัมพันธเชิงบวก
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) =.413 และการฟนฟูอาชีพ/ 
การเพิ่มผลผลิตกับโอกาสในการออมเงินมีความสัมพันธเชิงบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) =.514 กลาวคือ หากการฟนฟูอาชีพ/การเพิ่มผลผลิตมีประสิทธิภาพ
มากจะทําใหการชําระหนี้และการออมเพิ่มขึ้นดวย 
 กาญจนา  นามวิจิตร (2548) ไดศึกษาผลการลดภาระหนี้ใหแกสมาชิกของสหกรณ
การเกษตรกันทรวิชัย จํากัด สรุปผลการศึกษา ดังน้ี ผลการศึกษาดานการดําเนินงานของสหกรณ
โดยการวิเคราะหอัตรารอยละปฐาน พบวาหลังเขาโครงการลดภาระหนี้ฯ สหกรณประสบผลสําเร็จ
ในการดําเนินธุรกิจจากการมีกําไรติดตอกัน 3 ป ตั้งแตป 2545 – 2547 ทรัพยสินของสหกรณมี
แนวโนมเพ่ิมขึ้น ลูกหนี้เงินกูระยะสั้นลดลง ดอกเบี้ยคางรับลดลง ทุนของสหกรณเพ่ิมขึ้น เน่ืองจาก
การดําเนินธุรกิจไดกําไรและจัดสรรสมทบเขาเปนทุนของสหกรณ ผลการศึกษาดานการลดภาระหนี้
ใหแกสมาชิก โดยการวิเคราะหอัตรารอยละจากจํานวนการตอบแบบสอบถามของสมาชิก กรรมการ
สหกรณ และผูจัดการสหกรณ พบวา ดานสินเชื่อสมาชิกสามารถสงชําระหนี้ไดตามกําหนดสัญญา
และสวนใหญ มีมูลหนี้คงเหลือระหวาง 1 – 20,000 บาท เนื่องจากการไดรับสิทธิลดดอกเบี้ยเงินกู 
สมาชิกมีรายไดอ่ืนเพ่ิมขึ้นเน่ืองจากไดรับการฟนฟูอาชีพหลังลดภาระหนี้ มีการฝากเงินกับสหกรณ
เพ่ิมขึ้นเพราะรายไดจากสวนลดอัตราดอกเบี้ยและการใชผลผลิตฝากแทนเงินสดได มีความรู
เกี่ยวกับการทําการเกษตรอื่นเพ่ิมขึ้น มีความรูเกี่ยวกับการบริหารกลุมเพ่ิมขึ้นเล็กนอย และใช
บริการดานธุรกิจขายจากสหกรณมากที่สุด รองลงมาเปนดานเงินฝาก สวนธุรกิจสินเชื่อพบวา 
สมาชิกมีมูลหน้ีลดลง โดยการลดภาระหนี้ใหสมาชิกนี้ สวนหน่ึงเปนบทบาทการมีสวนรวมของ
คณะกรรมการและผูจัดการสหกรณ 
 ธวัชชัย  ศีลแสน (2548) ไดศึกษาเรื่องการประเมินผลโครงการลดภาระหนี้ใหแกเกษตรกร
รายยอยตามนโยบายของรัฐบาล ผานระบบสถาบันเกษตรกร : กรณีศึกษา สหกรณการเกษตรบาง
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บัวทอง จํากัด สรุปผลการศึกษา ดังน้ี 1. สมาชิกสหกรณฯ ที่เขารวมโครงการลดภาระหนี้ฯ  
สวนใหญสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการชําระหนี้ไดเพ่ิมขึ้น จากกอนเขารวมโครงการมี
ความสามารถในการชําระหนี้ไดทั้งหมด (รอยละ 100) จํานวน 3 ราย (รอยละ 2.04) หลังจากเขา
รวมโครงการแลวปรากฏวามีความสามารถในการชําระหนี้ไดทั้งหมด (รอยละ 100) เพ่ิมขึ้นเปน  
55 ราย (รอยละ 39.5) เน่ืองจากอยากไดเงินสนับสนุนปจจัยการผลิตที่จายใหรายละ 3,000 บาท 
นอกจากนี้ยังพบวาภายหลังจากเขารวมโครงการแลว อาชีพทํานา ประมง รับจางและคาขายเปน
อาชีพที่มีความสามารถในการชําระหนี้เพ่ิมขึ้น มีเงินออมเพ่ิมขึ้น รายไดเพ่ิมขึ้นและชีวิตความ
เปนอยูดีขึ้น ในขณะที่อาชีพอ่ืนๆ มีความสามารถในการชําระหนี้ เงินออม รายได และชีวิตความ
เปนอยูเหมือนเดิม คือ ไมเปลี่ยนแปลง 2. สมาชิกสหกรณฯ ที่ไมเขารวมโครงการลดภาระหนี้ฯ 
เน่ืองจากในการศึกษาครั้งน้ีใหความสําคัญในเรื่องการเพิ่มขีดความสามารถสหกรณฯ ที่เขารวม
โครงการลดภาระหนี้เปนหลัก อีกทั้งการเขาถึงขอมูลไมสามารถทําไดเหมือนกลุมเขารวมโครงการ  
จึงไมนําเสนอประเด็นความสามารถในการชําระหนี้ แตไดสอบถามสาเหตุที่ไมไดเขารวมโครงการ 
พบวา มีขั้นตอนยุงยาก และอยากเขารวมหากมีโครงการลักษณะแบบนี้อีก โดยอาชีพทํานา ประมง 
เปนอาชีพที่สามารถชําระหนี้ไดตามปกติมีเงินออม รายไดเพ่ิมขึ้น ขณะที่อาชีพรับจาง คาขาย เม่ือ
ไมไดเขารวมโครงการแลวปรากฏกวาไมสามารถชําระหนี้ไดเหมือนเดิม ไมมีเงินออม และรายไดไม
เพ่ิมขึ้น 
 จากแนวคิดและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ สวนใหญเปนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผลของการ
ดําเนินงานตามโครงการ ยังไมมีการศึกษาที่ชัดเจนในสวนที่เกี่ยวของกับการประเมินโครงการ 
ผูวิจัยเห็นวาควรนําการประเมินในรูปแบบจําลองของมารวิน ซี.อัลคิน มาใชในการประเมินโครงการ
ลดภาระหนี้เกษตรกรรายยอยและยากจนผานสหกรณ/กลุมเกษตรกร เพ่ือใหการศึกษาที่เปนระบบ
ระเบียบมากยิ่งขึ้น เพราะรูปแบบจําลองของมารวิน ซี. อัลคิน มีความครอบคลุมมากจะทําใหทราบวา
โครงการนั้นๆ มีการวางระบบไดเหมาะสมหรือไม การวางแผนโครงการสอดคลองกับความตองการ
หรือไม การนําโครงการไปปฏิบัติมีปญหาหรือไมอยางไร ผลผลิตที่ไดนั้นเปนไปตามวัตถุประสงคที่
วางไวหรือไม ควรมีการแกไขปรับปรุงหรือการพัฒนาอยางไรบาง  

 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                               



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
  จากแนวความคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ซึ่งไดนําเสนอในบทที่ 2 ผูวิจัยใช
หลักการในแนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจัยตางๆ นั้นเปนแนวทาง และเปนกรอบในการศึกษาวิจัยการ
ประเมินโครงการลดภาระหนี้เกษตรกรรายยอยและยากจนผานสหกรณ/กลุมเกษตรกร กรณีศึกษา
สหกรณการเกษตรในจังหวัดนครสวรรค ซึ่งมีแนวทางในการดําเนินการศึกษา ดังนี้ 
   1.  การกําหนดประชากร 
   2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
  3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
  4. การจัดทําและวิเคราะหขอมูล 
 

การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
  การศึกษาถึงการประเมินโครงการลดภาระหนี้เกษตรกรรายยอยและยากจนผานสหกรณ/
กลุมเกษตรกร กรณีศึกษาสหกรณการเกษตรในจังหวัดนครสวรรค นั้น เปนการศึกษาถึงขอมูล 
ของเจาหนาที่กรมสงเสริมสหกรณ เจาหนาที่สหกรณและสมาชิกสหกรณ 
  ประชากร 
  ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ เจาหนาที่กรมสงเสริมสหกรณที่เกี่ยวของกับโครงการฯ 
จํานวน 25 คน เจาหนาที่สหกรณที่เขารวมโครงการฯ จํานวน 21 คน และจากสถิติจํานวนสมาชิก
สหกรณการเกษตรในจังหวัดนครสวรรคที่เขารวมโครงการฯ ทั้ง 3 สหกรณ จํานวน 1,768 ราย 
  การเลือกกลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย โดยจะเลือกกลุมของเจาหนาที่สํานักพัฒนาระบบการบริหาร
การจัดการสหกรณและสํานักงานสหกรณจังหวัดนครสวรรค ที่เกี่ยวของกับโครงการฯ สังกัดกรม
สงเสริมสหกรณ แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 25 คน กลุมของเจาหนาที่
สหกรณที่เขารวมโครงการฯ แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 21 คน และสมาชิก
สหกรณที่เขารวมโครงการฯ ในปงบประมาณ พ.ศ.2552 โดยวิธีสุมตัวอยางอยางงาย (Simple random 
Sampling) และใชกลุมตัวอยาง 326 คน โดยใชสูตรของ Taro Yamane ดังนี ้
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  โดยที่   n =  ขนาดตัวอยาง 
        N =  ขนาดประชากร 
   e =  ระดับความคลาดเคลื่อน 
 
  ประชากรที่ใชในการศึกษา 1,768 คน ยอมใหเกิดการผิดพลาด 0.05 ดังน้ันขนาดของกลุม
ตัวอยางที่นํามาใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ  

 

2(.05) 1,7681
 1,768n

+
=  

 

5.42
 1,768=       = 326 คน 

 

การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวยแบบสอบถาม ดังนี้ 
  เปนแบบสอบถามสําหรับเจาหนาที่กรมสงเสริมสหกรณที่เกี่ยวของกับโครงการฯ จํานวน 
25 ชุด เจาหนาที่สหกรณที่เขารวมโครงการฯ จํานวน 21 ชุด และสมาชิกสหกรณที่เขารวม
โครงการฯ จํานวน 326 ชุด เปนขอมูลความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับโครงการลด
ภาระหนี้เกษตรกรรายยอยและยากจนผานสหกรณ/กลุมเกษตรกร โดยใชรูปแบบการประเมิน  
มารวิน ซี. อัลคิน (Marvin C. Alkin.) ซึ่งประกอบดวย  
   สวนที่ 1 เปนรายละเอียดขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ตําแหนง อาชีพ และเงินเดือนหรือรายได 
    สวนที่ 2 เปนขอมูลการประเมินโครงการลดภาระหนี้เกษตรรายยอยและยากจนผาน
สหกรณ/กลุมเกษตรกร กรณีศึกษาสหกรณการเกษตรในจังหวัดนครสวรรค ซึ่งมีอยู 5 ดาน ดังนี้  
    1. การประเมินระบบ (Systems Asessment) ประกอบไปดวยคําถามเกี่ยวกับ หลักการ
ของโครงการ วัตถุประสงคของโครงการ ปญหาและอุปสรรคของโครงการ และสภาพแวดลอม 
    2.  การประเมินการวางแผนโครงการ (Program Planning) ประกอบไปดวยคําถาม
เกี่ยวกับบุคลากร สถานที่ เวลา และวัสดุอุปกรณ  
    3.  การประเมินการนําโครงการไปปฏิบัติ (Program Implementation) ประกอบดวย
คําถามเกี่ยวกับการดําเนินการของโครงการ การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ และการใชทรัพยากร 
    4. การประเมินเพื่อการปรับปรุงโครงการ (Program Improvement) ประกอบดวย
คําถามเกี่ยวกับการดําเนินการของโครงการ การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ และการใชทรัพยากร 
    5.  การประเมินเพื่อการยอมรับโครงการ (Program Certification) ประกอบดวยคําถาม
เกี่ยวกับความพึงพอใจและการบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ 
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    สวนที่ 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพื่อนําไปปรับปรุงการดําเนินการโครงการลด
ภาระหนี้เกษตรรายยอยและยากจนผานสหกรณ/กลุมเกษตรกร ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

  แบบสอบถามสวนที่ 1 เปนการสรางคําถามโดยใหผูตอบแบบสอบถามเลือกตอบจาก
ขอความที่ผูวิจัยไดกําหนดไวให 
  แบบสอบถามสวนที่ 2 ใชมาตรวัดแบบ Likert Scales คือ ใหผูตอบแบบสอบถามเลือก
แสดงความคิดเห็นจากขอความที่ผูวิจัยไดกําหนดไวใหโดยแบงระดับความคิดเห็นออกเปน 5 ระดับ
และมีเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ ในแตละระดับมีชวงหางของคะแนนที่เทากันคือ 1 คะแนน
ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี 
  มากที่สุด มีระดับคะแนนเทากับ 5 
 มาก มีระดับคะแนนเทากับ 4 
 ปานกลาง มีระดับคะแนนเทากับ 3 
 นอย มีระดับคะแนนเทากบั 2 
 นอยที่สุด มีระดับคะแนนเทากับ 1 
  เกณฑการแปลความหมาย 
 คะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด 
 คะแนนเฉลี่ย 3.41 - 4.20 หมายถึง ระดับมาก 
 คะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40 หมายถึง ระดับปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60 หมายถึง ระดับนอย 
   คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80 หมายถึง ระดับนอยที่สุด 
 เกณฑการประเมิน 
   เกณฑการประเมินในครั้งนี ้จะใชเกณฑการผานการประเมินที่คะแนนเฉลีย่มากกวา 3.40 
  แบบสอบถามสวนที่ 3 เปนการสรางคําถามโดยใหผูตอบแบบสอบถามเลือกตอบจาก
ขอความที่ผูวิจัยไดกําหนดไวให 
  

ขั้นตอนในการสรางเคร่ืองมือในการวิจัย 
  1.  ศึกษาตํารา เอกสาร บทความ ทฤษฎีหลักการ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพ่ือการ
กําหนดขอบเขตของการวิจัยและสรางเครื่องมือในการวิจัยใหครอบคลุมตามความมุงหมายของการ
วิจัย 
  2.  สรางแบบสอบถามเพื่อศึกษาถึงการประเมินโครงการลดภาระหนี้เกษตรรายยอยและ
ยากจนผานสหกรณ/กลุมเกษตรกร กรณีศึกษาสหกรณภาคการเกษตรในจังหวัดนครสวรรค  
โดยการใชรูปแบบการประเมินของอัลคิน (Alkin)  
  3.  นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลวไปเสนอตออาจารยที่ปรึกษา เพ่ือตรวจสอบและ
เสนอแนะเพิ่มเติม 
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  4.  นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขใหถูกตอง และความเหมาะสมของเนื้อหาเพื่อ
พิจารณาและตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ขอเสนอแนะตางๆ แลวผูวิจัย
นํามาปรับปรุงแกไข 
  5.  นําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแลวไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง 
  6.  นําแบบสอบถามทั้งสองฉบับไปหาความเชื่อม่ัน 
  วิธีการหาคุณภาพแบบสอบถาม 
  1. การหาคาความเที่ยงตรง (validity) ของแบบสอบถาม 
   โดยการศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ แลวนําไปใหอาจารยที่ปรึกษาพิจารณา
ตรวจสอบขอความ หรือคําถามในเครื่องมือวิจัยอีกครั้งหน่ึงเพ่ือใหเครื่องมือที่สรางสอดคลองกับ
เน้ือหาสาระ และเปาหมายที่ไดกําหนดไว 
  2.  หาคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามโดยหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 
(cronbach alpha – coefficient)  
   จากการคํานวณไดคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามสําหรับเจาหนาที่กรมสงเสริม 
สหกรณที่เกี่ยวของกับโครงการ เทากับ 0.8412 เจาหนาที่สหกรณ เทากับ 0.8058 และคาความ
เชื่อม่ันของแบบสอบถามสําหรับสมาชิกสหกรณที่เขารวมโครงการฯ เทากับ 0.6608            

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
  ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอนตอไปน้ี 
  1. ขอความอนุเคราะหในการแจกแบบสอบถามใหแกเจาหนาที่กรมสงเสริมสหกรณที่
เกี่ยวของกับโครงการฯ เจาหนาที่และสมาชิกของสหกรณการเกษตรตากฟา (กรุงเทพ) จํากัด 
สหกรณการเกษตรตากฟา จํากัด และสหกรณการเกษตรไพศาลี จํากัด โดยผูวิจัยไดดําเนินการเก็บ
ขอมูลดวยตนเอง 
  2.  ผูวิจัยรวบรวมแบบสอบถามมาตรวจใหคะแนน แลวนําขอมูลมาวิเคราะหทางสถิติ 
 

การจัดทําและการวิเคราะหขอมูล 
  นําขอมูลที่ไดมาประมวลผลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for window 
  การวิเคราะหขอมูล 
  1.  วิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง ซึ่งเปนผูตอบแบบสอบถามวิเคราะหโดยใชคา
รอยละ  
  2. วิเคราะหขอมูลการประเมินการประเมินระบบ การประเมินการวางแผนโครงการ การ
นําโครงการไปปฏิบัติ การประเมินเพื่อการปรับปรุงโครงการ และการประเมินเพ่ือการยอมรับ
โครงการ ตามการศึกษาถึงการประเมินโครงการลดภาระหนี้เกษตรกรรายยอยและยากจนผาน
สหกรณ/กลุมเกษตรกร กรณีศึกษาสหกรณการเกษตรในจังหวัดนครสวรรค ซึ่งประเมินผลโดยใช
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ประชาชนกลุมตัวอยาง โดยใชคาเฉลี่ยคาสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คารอยละ คาเฉลี่ย และ
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  3.  วิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ยความคิดเห็นระหวางกลุม โดยสถิติที่ใชคือ สถิติ  
t-test และการวิเคราะหความแปรปรวน (One-way ANOVA) 
  4.  ทดสอบความแตกตางระหวางกลุม โดยวิธีแบบ LSD (Least-Significant Different) 
  5.  การวิเคราะหทางสถิติครั้งนี้ใชระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
                                                                                                    



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
  ในการวิจัยเรื่อง การประเมินโครงการลดภาระหนี้เกษตรกรรายยอยและยากจนผาน
สหกรณ/กลุมเกษตรกร กรณีศึกษา สหกรณการเกษตรในจังหวัดนครสวรรค ครั้งน้ี ผูวิจัยนําเสนอ
ผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับ ดังนี้ 
  สวนที่ 1 เปนการวิเคราะหขอมูลของกลุมตัวอยางเจาหนาที่กรมสงเสริมสหกรณ โดยใช
สถิติ ดังนี้ 
   1. ใชการทดสอบคาที (t-test) ในกรณีเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยที่มีตัวแปร 2 กลุม 
เปนอิสระจากกัน 
   2. ใชการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One way analysis of variance) หรือ
การทดสอบคาเอฟ (F-test) ในกรณีที่มีตัวแปรมากกวา 2 กลุม ถาพบวามีความแตกตางกันที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ จะทดสอบความแตกตางเปนรายคู โดยใชวิธี LSD 
  สวนที่ 2 เปนการวิเคราะหขอมูลของกลุมตัวอยางเจาหนาที่สหกรณ โดยใชสถิติ ดังนี้ 
   1. ใชการทดสอบคาที (t-test) ในกรณีเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยที่มีตัวแปร 2 กลุม 
เปนอิสระจากกัน 
   2. ใชการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One way analysis of variance) หรือ
การทดสอบคาเอฟ (F-test) ในกรณีที่มีตัวแปรมากกวา 2 กลุม ถาพบวามีความแตกตางกันที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ จะทดสอบความแตกตางเปนรายคู โดยใชวิธี LSD 
  สวนที่ 3 เปนการวิเคราะหขอมูลของกลุมตัวอยางสมาชิกสหกรณที่เขารวมโครงการฯ 
โดยใชสถิติ ดังนี้ 
   1. ใชการทดสอบคาที (t-test) ในกรณีเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยที่มีตัวแปร 2 กลุม 
เปนอิสระจากกัน 
   2. ใชการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One way analysis of variance) หรือ
การทดสอบคาเอฟ (F-test) ในกรณีที่มีตัวแปรมากกวา 2 กลุม ถาพบวามีความแตกตางกันที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ จะทดสอบความแตกตางเปนรายคู โดยใชวิธี LSD 
   สวนที่ 4  เปรียบเทียบความแตกตางระหวางกลุมเจาหนาที่กรมสงเสริมสหกรณที่
เกี่ยวของกับโครงการฯ และเจาหนาที่สหกรณ ทั้ง 5 ดาน โดยใชสถิติ ดังนี้ 
   1. ใชการทดสอบคาที (t-test) ในกรณีเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยที่มีตัวแปร 2 กลุม 
เปนอิสระจากกัน 
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   2. ใชการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One way analysis of variance) หรือ
การทดสอบคาเอฟ (F-test) ในกรณีที่มีตัวแปรมากกวา 2 กลุม ถาพบวามีความแตกตางกันที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ จะทดสอบความแตกตางเปนรายคู โดยใชวิธี LSD 
 

การวิเคราะหขอมูล 

  สวนที่ 1 ขอมูลการวิเคราะหของกลุมตัวอยางเจาหนาที่กรมสงเสริมสหกรณ  
   1.1 วิเคราะหขอมูลสวนบุคคล 
   1.2 ผลการประเมินโครงการลดภาระหนี้เกษตรกรรายยอยและยากจนผานสหกรณ/
กลุมเกษตรกร 5 ดาน 
   1.3 ผลการวิเคราะหความแตกตางขอมูลสวนบุคคลเกี่ยวกับการประเมินโครงการ
ลดภาระหนี้เกษตรกรรายยอยและยากจนผานสหกรณ/กลุมเกษตรกร 
 
1.1 วิเคราะหขอมูลสวนบุคคล 

ตาราง 3 ขอมูลสวนบุคคลของเจาหนาที่กรมสงเสริมสหกรณ 
 

ตัวแปร จํานวน (คน) รอยละ 
1.  เพศ   
 - ชาย 13 52.00 
 - หญิง 12 48.00 
2. อายุ   
 - ไมเกิน 35 ป 6 24.00 
 - 36 - 45 ป 12 48.00 
 - มากกวา 45 ป 7 28.00 
3. ระดับการศึกษา   
 - ปริญญาตรี 15 60.00 
 - สูงกวาปริญญาตร ี 10 40.00 
4. ตําแหนงงานปจจุบัน   
 - นักวิชาการสหกรณ 20 80.00 
 - เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ 5 20.00 
5. ระดับตําแหนงงาน   
 - ชํานาญการพิเศษ 4 16.00 
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ตาราง 3 (ตอ) 
 

ตัวแปร จํานวน (คน) รอยละ 
5. ระดับตําแหนง (ตอ)  
 - ชํานาญการ 

10 40.00 

 - ปฏิบัติการ 7 28.00 
 - ชํานาญงาน 4 16.00 
6. เงินเดือน   
 - ไมเกิน 12,000 บาท 7 28.00 
 - 12,001 - 20,000 บาท 6 24.00 
 - มากกวา 20,000 บาท 12 48.00 

 
             จากตาราง 3 พบวา 
   1.  เพศ 
   ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยาง สวนใหญเปนเพศชาย มากกวาเพศหญิง โดยเพศ
ชายมีมากถึง รอยละ 52.0 และเพศหญิง รอยละ 48.0 
  2. อายุ 
   ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีอายุชวง 36 - 45 ป มากที่สุด คิดเปนรอยละ 48.0 
รองลงมาคือ อายุมากกวา 45 ป คิดเปนรอยละ 28.0 และอายุไมเกิน 35 ป คิดเปนรอยละ 24.0 
  3.  ระดับการศึกษา  
   ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 
60.0 รองลงมาคือ ระดับสูงกวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 40.0 
  4.  ตําแหนงงานปจจุบัน 
   ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีเปนนักวิชาการสหกรณ คิดเปนรอยละ 
80.0 รองลงมาคือ เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ คิดเปนรอยละ 20.0 
  5.  ระดับตําแหนงงาน 
   ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนระดับชํานาญการ คิดเปนรอยละ 40.0 
รองลงมาคือ ระดับปฏิบัติการ คิดเปนรอยละ 28.0 และระดับชํานาญการพิเศษและระดับชํานาญงาน 
คิดเปนรอยละ 16.0 
  6.  เงินเดือน 
  ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีเงินเดือนมากกวา 20,000 บาท มากที่สุด คิดเปนรอย
ละ 48.0 รองลงมาคือ ไมเกิน 12,000 บาท คิดเปนรอยละ 28.0 และ 12,001 - 20,000 บาท  
คิดเปนรอยละ 24.0 
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1.2  ผลการประเมินโครงการลดภาระหนี้เกษตรกรรายยอยและยากจนผานสหกรณ/กลุม
เกษตรกร 5 ดาน 

ตาราง 4 การวิเคราะหความคิดเห็นดานระบบ  
 

 การประเมิน คาเฉลีย่ S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. โครงการลดภาระหนี้ฯ ทําใหเกษตรกรมี

รายไดเพียงพอในการมาชําระหนี้ใหกับ
สหกรณ 

3.200 0.707 ปานกลาง 

2. เกษตรกรสามารถนําเงินจากโครงการลดภาระ
หน้ีฯ มาฟนฟูอาชีพเดิม หรือประกอบอาชีพ
ใหม หรือสรางแหลงรายไดเสริมของ
เกษตรกรไดเปนอยางดี 

3.160 0.850 ปานกลาง 

3. สามารถลดภาระหนี้สินของเกษตรกรได 2.880 0.781 ปานกลาง 
4. เปนการเพิ่มขดีความสามารถในการชําระ

หนี้เม่ือสิ้นสุดโครงการฯ 
3.400 0.913 ปานกลาง 

5. เกษตรกรชําระหนี้ไดนอย เน่ืองจากมีอัตรา
ดอกเบี้ยรวมกับตนเงินกูทีต่องชําระสูง 

3.400 0.866 ปานกลาง 

6. เปนการสงเสริมใหเกษตรกรเกิดพฤติกรรม
การผิดนัดชําระหนี้กับสหกรณตาม
กําหนดเวลา 

3.080 0.997 ปานกลาง 

7. โครงการลดภาระหนี้ฯ ทําใหชุมชนที่อาศยั 
ซึ่งเคยสงบสุข เกิดความขัดแยงและแตก
ความสามัคค ี

2.280 1.061 นอย 

 รวม 3.280 0.737 ปานกลาง 

 
  จากตาราง 4 พบวา ความคิดเห็นโดยภาพรวมของเจาหนาที่กรมสงเสริมสหกรณ  
มีความคิดเห็นตอโครงการลดภาระหนี้เกษตรกรรายยอยและยากจนผานสหกรณ/กลุมเกษตรกร  
ดานระบบ เหมาะสมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาแยกเปนรายขอ พบวา เจาหนาที่กรมสงเสริม
สหกรณ มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 6 ขอ คือ โครงการลดภาระหนี้ฯ ทําใหเกษตรกรมี
รายไดเพียงพอในการมาชําระหนี้ใหกับสหกรณ เกษตรกรสามารถนําเงินจากโครงการลดภาระหนี้ฯ 
มาฟนฟูอาชีพเดิม หรือประกอบอาชีพใหม หรือสรางแหลงรายไดเสริมของเกษตรกรไดเปนอยางดี 
สามารถลดภาระหนี้สินของเกษตรกรได เปนการเพ่ิมขีดความสามารถในการชําระหนี้เม่ือสิ้นสุด
โครงการฯ เกษตรกรชําระหนี้ไดนอย เน่ืองจากมีอัตราดอกเบี้ยรวมกับตนเงินกูที่ตองชําระสูง  
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และเปนการสงเสริมใหเกษตรกรเกิดพฤติกรรมการผิดนัดชําระหนี้กับสหกรณตามกําหนดเวลา 
ตามลําดับ สวนความคิดเห็นอยูในระดับนอย 1 ขอ คือ โครงการลดภาระหนี้ฯ ทําใหชุมชนที่อาศัย 
ซึ่งเคยสงบสุข เกิดความขัดแยงและแตกความสามัคคี 
 
ตาราง 5 การวิเคราะหความคิดเห็นดานการวางแผนโครงการ  
 

 การประเมิน คาเฉลีย่ S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. เจาหนาที่มีความรู ทักษะและประสบการณ

เกี่ยวกับงานดานการลดภาระหนี้และการ
ฟนฟูอาชีพเปนอยางดี 

3.360 0.757 ปานกลาง 

2. 
 
 

3. 

มีการวิเคราะห ประมาณการและจัดสรร
งบประมาณในดานการลดภาระหนี้และการ
ฟนฟูอาชีพอยางเหมาะสม 
ที่ตั้งของสหกรณสะดวกสําหรับการมาตดิตอ
เกี่ยวกับโครงการลดภาระหนี้ฯ 

3.360 
 
 

3.640 

0.638 
 
 

0.638 

ปานกลาง 
 
 

มาก 

4. การลดดอกเบี้ยเงินกูลง เปนระยะเวลา 2 
รอบปทางบัญชี มีความเหมาะสม เพราะจะ
ชวยใหเกษตรกรมีแรงจูงใจในการมาชําระ
หนี้ไดมากขึ้น 

3.400 0.645 ปานกลาง 

5. รัฐบาลอุดหนนุเงินลงทุนในการฟนฟูอาชีพ
ใหกับเกษตรกรเปนระยะเวลาเพียง 2 ป 
หลังจากนั้นจะไมใหเงินอุดหนุนอีก ถือวามี
ความเหมาะสมดีแลว 

3.200 0.764 ปานกลาง 

6. สหกรณจัดหาเทคโนโลยีมาใชในโครงการ
ลดภาระหนี้ฯ อยางเหมาะสม 

3.000 0.645 ปานกลาง 

 รวม 3.360 0.638 ปานกลาง 

 
  จากตาราง 5 พบวา ความคิดเห็นโดยภาพรวมของเจาหนาที่กรมสงเสริมสหกรณ  
มีความคิดเห็นตอโครงการลดภาระหนี้รายยอยและยากจนผานสหกรณ/กลุมเกษตรกร ดานการ
วางแผนโครงการ เหมาะสมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาแยกเปนรายขอ พบวา เจาหนาที่
กรมสงเสริมสหกรณ มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 1 ขอ คือ ที่ตั้งของสหกรณสะดวกสําหรับการมา
ติดตอเกี่ยวกับโครงการลดภาระหนี้ฯ สวนความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 5 ขอ คือ เจาหนาที่มี
ความรู ทักษะและประสบการณเกี่ยวกับงานดานการลดภาระหนี้และการฟนฟูอาชีพเปนอยางดี  
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มีการวิเคราะห ประมาณการและจัดสรรงบประมาณในดานการลดภาระหนี้และการฟนฟูอาชีพอยาง
เหมาะสม มีการลดดอกเบี้ยเงินกูลง เปนระยะเวลา 2 รอบปทางบัญชีมีความเหมาะสม เพราะจะชวย
ใหเกษตรกรมีแรงจูงใจในการมาชําระหนี้ไดมากขึ้น รัฐบาลอุดหนุนเงินลงทุนในการฟนฟูอาชีพ
ใหกับเกษตรกรเปนระยะเวลาเพียง 2 ป หลังจากนั้นจะไมใหเงินอุดหนุนอีก ถือวามีความเหมาะสมดี
แลว และสหกรณจัดหาเทคโนโลยีมาใชในโครงการลดภาระหนี้ฯ อยางเหมาะสม ตามลําดับ 
 
ตาราง 6 การวิเคราะหความคิดเห็นดานการนําโครงการไปปฏิบตัิ  
 

 การประเมิน คาเฉลีย่ S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. มีการสํารวจขอมูลของเกษตรกรที่เปนหนี้

ตรงกับความเปนจริงและถกูตอง 
3.760 0.663 มาก 

2. 
 

3. 

มีการรวบรวมและนําเสนอแผนฟนฟูอาชีพที่
ตรงตามความสมัครใจของเกษตรกร 
จัดสรรงบประมาณตามแผนงบประมาณ
ประจําปใหหนวยงานตามสัดสวนปริมาณ
งานและความรับผิดชอบ 

3.480 
 

3.560 

0.653 
 

0.768 

มาก 
 

มาก 

4. เกษตรกรไดรับการลดดอกเบี้ยรอยละ 3 
ทันทีที่มาชําระหนี้ 

3.960 0.735 มาก 

5. สหกรณมีการนําเงินที่ไดรับอุดหนุนมาตั้ง
เปนกองทุนเพื่อการฟนฟูอาชีพสมาชิก 

3.760 0.831 มาก 

6. มีการรายงานผลการดําเนินงานใหกรม
สงเสริมสหกรณทราบทุกเดอืน 

3.720 0.737 มาก 

7. เจาหนาที่ใหขอมูลและคําแนะนํากับ
เกษตรกรไดอยางถูกตองและเปนกันเอง 

3.720 0.458 มาก 

8. คูมือระเบียบวธิีขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
เอกสารในการเผยแพรมีประโยชนตอ
สหกรณและเกษตรกร 

3.840 0.688 มาก 

9. การใชเทคโนโลยีเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 3.560 0.651 มาก 
 รวม 3.880 0.666 มาก 

  
  จากตาราง 6 พบวา ความคิดเห็นโดยภาพรวมของเจาหนาที่กรมสงเสริมสหกรณ  
มีความคิดเห็นตอโครงการลดภาระหนี้เกษตรกรรายยอยและยากจนผานสหกรณ/กลุมเกษตรกร 
ดานการนําโครงการไปปฏิบัติ อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาแยกเปนรายขอ พบวา เจาหนาที่ 
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กรมสงเสริมสหกรณมีความคิดเห็นอยูในระดับมากทั้งหมด คือ มีการสํารวจขอมูลของเกษตรกรที่
เปนหนี้ตรงกับความเปนจริงและถูกตอง มีการรวบรวมและนําเสนอแผนฟนฟูอาชีพที่ตรงตามความ
สมัครใจของเกษตรกร มีการจัดสรรงบประมาณตามแผนงบประมาณประจําปใหหนวยงานตาม
สัดสวนปริมาณงานและความรับผิดชอบ เกษตรกรไดรับการลดดอกเบี้ยรอยละ 3 ทันทีที่มาชําระหนี้ 
สหกรณมีการนําเงินที่ไดรับอุดหนุนมาตั้งเปนกองทุนเพ่ือการฟนฟูอาชีพสมาชิก มีการรายงานผล
การดําเนินงานใหกรมสงเสริมสหกรณทราบทุกเดือน เจาหนาที่ใหขอมูลและคําแนะนํากับเกษตรกร
ไดอยางถูกตองและเปนกันเอง คูมือระเบียบวิธีขั้นตอนการปฏิบัติงานและเอกสารในการเผยแพรมี
ประโยชนตอสหกรณและเกษตรกร และการใชเทคโนโลยีเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ตามลําดับ 
 
ตาราง 7 การวิเคราะหความคิดเห็นดานการปรับปรุงโครงการ  
 

 การประเมิน คาเฉลีย่ S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. มีการจัดเก็บขอมูลอยางถูกตองและเปนระบบ 3.600 0.707 มาก 
2. 
 

3. 

มีการติดตาม ตรวจเยีย่มเกษตรกรที่เขารวม
โครงการฯ อยูเสมอ 
มีการกําหนดแบบฟอรมในการรายงานให
นอยลง เพ่ืองายตอการปฏบิัติงาน 

3.400 
 

3.600 

0.500 
 

0.645 

ปานกลาง 
 

มาก 

4. มีขั้นตอนและเอกสารประกอบการเบิกจาย
ลดลง ทําใหเกษตรกรเขาใจขั้นตอนและ
สามารถจัดเตรียมเอกสารไดอยางถูกตอง 

3.480 0.653 มาก 

5. มีระบบการตรวจสอบและตรวจทานเกี่ยวกบั
การคํานวณการลดดอกเบี้ยรอยละ 3  
ใหเกษตรกรไดอยางถูกตองและรวดเรว็ 
เพ่ือลดดอกเบี้ยไดทันทีที่มาชําระหนี้ 

3.560 0.651 มาก 

6. มีการรายงานผลการดําเนินงานให 
กรมสงเสริมสหกรณทราบอยางตอเน่ือง 

3.760 0.663 มาก 

7. มีการฝกอบรมเพิ่มพูนทักษะและความรูใน
การปฏิบัติงานของเจาหนาที่อยูเสมอ 

3.320 0.690 ปานกลาง 

8. เจาหนาทีเ่อาใจใส กระตือรือรนและมีการ
เตรียมความพรอมในการทาํงานอยูตลอดเวลา 

 
3.560 

 
0.651 

 
มาก 

9. มีการดูแลรักษาเครื่องมือและอุปกรณที่ใชใน
การปฏิบัติงานอยูเสมอ 

3.440 0.712 มาก 

 รวม 3.600 0.707 มาก 
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  จากตาราง 7 พบวา ความคิดเห็นโดยภาพรวมของเจาหนาที่กรมสงเสริมสหกรณ  
มีความคิดเห็นตอโครงการลดภาระหนี้เกษตรกรรายยอยและยากจนผานสหกรณ/กลุมเกษตรกร 
ดานการปรับปรุงโครงการ อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาแยกเปนรายขอ พบวา เจาหนาที่กรมสงเสริม
สหกรณ มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 7 ขอ คือ มีการจัดเก็บขอมูลอยางถูกตองและเปนระบบ  
มีการกําหนดแบบฟอรมในการรายงานใหนอยลง เพ่ืองายตอการปฏิบัติงาน มีขั้นตอนและเอกสาร
ประกอบการเบิกจายลดลง ทําใหเกษตรกรเขาใจขั้นตอนและสามารถจัดเตรียมเอกสารไดอยาง
ถูกตอง มีระบบการตรวจสอบและตรวจทานเกี่ยวกับการคํานวณการลดดอกเบี้ยรอยละ 3 ใหเกษตรกร
ไดอยางถูกตองและรวดเร็ว เพ่ือลดดอกเบี้ยไดทันทีที่มาชําระหนี้ มีการรายงานผลการดําเนินงานให
กรมสงเสริมสหกรณทราบอยางตอเนื่อง เจาหนาที่เอาใจใส กระตือรือรนและมีการเตรียมความพรอม
ในการทํางานอยูตลอดเวลา และมีการดูแลรักษาเครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงานอยูเสมอ 
ตามลําดับ สวนความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 2 ขอ มีการติดตาม ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่เขา
รวมโครงการฯ อยูเสมอ และมีการฝกอบรมเพิ่มพูนทักษะและความรูในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
อยูเสมอ 
 
ตาราง 8 การวิเคราะหความคิดเห็นดานการยอมรับโครงการ  
 

 การประเมิน คาเฉลีย่ S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. ทานเชื่อวาการลดดอกเบี้ยรอยละ 3 ตอป 

และการฟนฟูอาชีพใหแกเกษตรกร จะ
สามารถแกไขปญหาหนี้สินใหเกษตรกรได
อยางมีประสิทธิภาพ 

3.320 0.748 ปานกลาง 

2. 
 
 

3. 

ปจจุบันเกษตรกรสามารถนําเงินจากการลด
ภาระหนี้ไปประกอบอาชพีอ่ืน เพ่ือฟนฟู
ตนเองได 
เกษตรกรไดรับความสะดวกในการใหบริการ
ของสหกรณ 

2.960 
 
 

3.520 

0.978 
 
 

0.586 

ปานกลาง 
 
 

มาก 

4. เกษตรกรมีความมั่นคงดานอาชีพมากขึ้น 3.080 0.997 ปานกลาง 
5. เม่ือสิ้นสุดโครงการ เกษตรกรมีโอกาส

พัฒนาคุณภาพชีวติใหดีขึ้น 
3.080 0.862 ปานกลาง 

6. เปนโครงการที่ตรงกับความตองการของ
เกษตรกร 

3.640 0.860 มาก 

 รวม 3.280 0.737 ปานกลาง 
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  จากตาราง 8 พบวา ความคิดเห็นโดยภาพรวมของเจาหนาที่กรมสงเสริมสหกรณ  
มีความคิดเห็นตอโครงการลดภาระหนี้เกษตรกรรายยอยและยากจนผานสหกรณ/กลุมเกษตรกร 
ดานการยอมรับโครงการ อยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาแยกเปนรายขอ พบวา เจาหนาที่กรม
สงเสริมสหกรณ มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 2 ขอ คือ เกษตรกรไดรับความสะดวกในการ
ใหบริการของสหกรณ และเปนโครงการที่ตรงกับความตองการของเกษตรกร สวนความคิดเห็นอยู
ในระดับปานกลาง 4 ขอ คือ เจาหนาที่กรมสงเสริมสหกรณเชื่อวาการลดดอกเบี้ยรอยละ 3 ตอป 
และการฟนฟูอาชีพใหแกเกษตรกร จะสามารถแกไขปญหาหนี้สินใหเกษตรกรไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยปจจุบันเกษตรกรสามารถนําเงินจากการลดภาระหนี้ไปประกอบอาชีพอ่ืน  
เพ่ือฟนฟูตนเองได เกษตรกรมีความมั่นคงดานอาชีพมากขึ้น และเม่ือสิ้นสุดโครงการ เกษตรกรมี
โอกาสพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น 
 
1.3  ผลการวิเคราะหความแตกตางขอมูลสวนบุคคลเก่ียวกับการประเมินโครงการลดภาระหนี้
เกษตรกรรายยอยและยากจนผานสหกรณ/กลุมเกษตรกร 

  1.3.1  การวิเคราะหจําแนกตามเพศ 
 
ตาราง 9 การวเิคราะหความแตกตางของความคิดเห็นเกีย่วกับการประเมิน 5 ดาน จําแนกตามเพศ  
 

ดาน เพศ Mean S.D. df t Sig. 
ชาย 3.077 0.641 23 0.279 0.783 ระบบ 
หญิง 3.000 0.739    
ชาย 3.231 0.725 23 -1.057 0.301 การวางแผนโครงการ 
หญิง 3.500 0.522    
ชาย 4.000 0.816 23 0.935 0.359 การนําโครงการไปปฏิบตั ิ
หญิง 3.750 0.452    
ชาย 3.615 0.768 23 0.111 0.913 การปรับปรุงโครงการ 
หญิง 3.583 0.669    
ชาย 3.077 0.760 23 -1.468 0.156 การยอมรับโครงการ 
หญิง 3.500 0.674    

 
  จากตาราง 9 พบวา เจาหนาที่กรมสงเสริมสหกรณ ที่มีเพศแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอ
ดานระบบ ดานการวางแผนโครงการ ดานการนําโครงการไปปฏิบัติ ดานการปรับปรุงโครงการ และ
ดานการยอมรับโครงการ ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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  1.3.2  การวิเคราะหจําแนกตามอายุ 
 
ตาราง 10 การวเิคราะหความแตกตางของความคิดเห็นเกี่ยวกบัการประเมิน 5 ดาน จําแนกตามอายุ 
 

ดาน แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 
ระหวางกลุม 2 2.031 1.016 2.503 0.105 
ภายในกลุม 22 8.929 0.406   

ระบบ 

รวม 24 10.960    
ระหวางกลุม 2 0.081 0.041 0.093 0.912 
ภายในกลุม 22 9.679 0.440   

การวางแผนโครงการ 

รวม 24 9.760    
ระหวางกลุม 2 0.033 0.016 0.034 0.967 
ภายในกลุม 22 10.607 0.482   

การนําโครงการไปปฏิบตั ิ

รวม 24 10.640    
ระหวางกลุม 2 0.452 0.226 0.431 0.655 
ภายในกลุม 22 11.548 0.525   

การปรับปรุงโครงการ 

รวม 24 12.000    
ระหวางกลุม 2 4.611 2.306 6.018* 0.008 
ภายในกลุม 22 8.429 0.383   

การยอมรับโครงการ 

รวม 24 13.040    

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั .05 
 
  จากตาราง 10 พบวา เจาหนาที่กรมสงเสริมสหกรณ ที่มีชวงอายุแตกตางกันมีความคิดเห็น
ตอดานระบบ ดานการวางแผนโครงการ ดานการนําโครงการไปปฏิบัติ และดานการปรับปรุง
โครงการ ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานการยอมรับโครงการ พบวา
มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงทําการทดสอบคูที่แตกตางกัน 
โดยวิธี LSD ดังแสดงในตาราง 11 
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ตาราง 11 การเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูของอายุ ในดานการยอมรับโครงการ  
 

กลุมตัวอยาง คาเฉลี่ย ไมเกิน 35 ป 36 - 45 ป มากกวา 45 ป 
ไมเกิน 35 ป 3.667 - 0.833* -0.048 
36 - 45 ป 2.833  - -0.881* 
มากกวา 45 ป 3.714   - 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั .05 
 
  จากตาราง 11 พบวา เจาหนาที่กรมสงเสริมสหกรณ ที่มีอายุแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอ
ดานการยอมรับโครงการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ บุคคลที่มีอายุระหวาง  
36 - 45 ป กับ อายุไมเกิน 35 ป และอายุมากกวา 45 ป กับ อายุระหวาง 36 - 45 ป  
 
  1.3.3  การวิเคราะหจําแนกตามระดับการศึกษา 
 
ตาราง 12 การวิเคราะหความแตกตางของความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมิน 5 ดาน จําแนกตาม

ระดับการศึกษา  
 

ดาน แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 
ระหวางกลุม 1 0.327 0.327 0.707 0.409 
ภายในกลุม 23 10.633 0.462   

ระบบ 

รวม 24 10.960    
ระหวางกลุม 1 1.127 1.127 3.002 0.097 
ภายในกลุม 23 8.633 0.375   

การวางแผนโครงการ 

รวม 24 9.760    
ระหวางกลุม 1 1.307 1.307 3.220 0.086 
ภายในกลุม 23 9.333 0.406   

การนําโครงการไปปฏิบตั ิ

รวม 24 10.640    
ระหวางกลุม 1 0.167 0.167 0.324 0.575 
ภายในกลุม 23 11.833 0.514   

การปรับปรุงโครงการ 

รวม 24 12.000    
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ตาราง 12 (ตอ) 
 

ดาน แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 
ระหวางกลุม 1 0.107 0.107 0.190 0.667 
ภายในกลุม 23 12.933 0.562   

การยอมรับโครงการ 

รวม 24 13.040    
 

  จากตาราง 12 พบวา เจาหนาที่กรมสงเสริมสหกรณ ที่มีระดับการศึกษา มีความคิดเห็น
ตอดานระบบ ดานการวางแผนโครงการ ดานการนําโครงการไปปฏิบัติ ดานการปรับปรุงโครงการ 
และดานการยอมรับโครงการ ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
  1.3.4  การวิเคราะหจําแนกตามตําแหนง 
 

ตาราง 13 การวิเคราะหความแตกตางของความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมิน 5 ดาน จําแนก 
ตามตําแหนง 

 

ดาน แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 
ระหวางกลุม 1 0.360 0.360 0.781 0.386 
ภายในกลุม 23 10.600 0.461   

ระบบ 

รวม 24 10.960    
ระหวางกลุม 1 1.210 1.210 3.255 0.084 
ภายในกลุม 23 8.550 0.372   

การวางแผนโครงการ 

รวม 24 9.760    
ระหวางกลุม 1 0.090 0.090 0.196 0.662 
ภายในกลุม 23 10.550 0.459   

การนําโครงการไปปฏิบัติ 

รวม 24 10.640    
ระหวางกลุม 1 0.250 0.250 0.489 0.491 
ภายในกลุม 23 11.750 0.511   

การปรับปรุงโครงการ 

รวม 24 12.000    
ระหวางกลุม 1 1.440 1.440 2.855 0.105 
ภายในกลุม 23 11.600 0.504   

การยอมรับโครงการ 

รวม 24 13.040    

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั .05 
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  จากตาราง 13 พบวา เจาหนาที่กรมสงเสริมสหกรณ ที่มีตําแหนงแตกตางกัน มีความ
คิดเห็นตอดานระบบ ดานการวางแผนโครงการ ดานการนําโครงการไปปฏิบัติ ดานการปรับปรุง
โครงการ และดานการยอมรับโครงการ ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
  1.3.5  การวิเคราะหจําแนกตามระดับตําแหนง 
 
ตาราง 14 การวิเคราะหความแตกตางของความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมิน 5 ดาน จําแนก 

ตามระดับตําแหนง 
 

ดาน แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 
ระหวางกลุม 3 3.146 1.049 2.818 0.064 
ภายในกลุม 21 7.814 0.372   

ระบบ 

รวม 24 10.960    
ระหวางกลุม 3 2.431 0.810 2.322 0.104 
ภายในกลุม 21 7.329 0.349   

การวางแผนโครงการ 

รวม 24 9.760    
ระหวางกลุม 3 0.311 0.104 0.211 0.888 
ภายในกลุม 21 10.329 0.492   

การนําโครงการไปปฏิบตั ิ

รวม 24 10.640    
ระหวางกลุม 3 1.171 0.390 0.757 0.531 
ภายในกลุม 21 10.829 0.516   

การปรับปรุงโครงการ 

รวม 24 12.000    
ระหวางกลุม 3 8.761 2.920 14.334* 0.000 
ภายในกลุม 21 4.279 0.204   

การยอมรับโครงการ 

รวม 24 13.040    

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั .05 
 
  จากตาราง 14 พบวา เจาหนาที่กรมสงเสริมสหกรณ ที่มีระดับตําแหนงแตกตางกัน  
มีความคิดเห็นตดานระบบ ดานการวางแผนโครงการ ดานการนําโครงการไปปฏิบัติ และดานการ
ปรับปรุงโครงการ ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานการยอมรับโครงการ 
พบวามีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงทําการทดสอบเปนรายคูโดยวิธี LSD  
ดังแสดงในตาราง 15 
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ตาราง 15 การเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูของระดับตําแหนง ดานการยอมรับโครงการ  
 

กลุมตัวอยาง คาเฉลี่ย ชํานาญการพิเศษ ชํานาญการ ปฏิบัติการ ชํานาญงาน 
ชํานาญการพิเศษ 4.250 - 1.550* 0.536 1.250* 
ชํานาญการ 2.700  - -1.014* -0.300 
ปฏิบัติการ 3.714   - 0.714* 
ชํานาญงาน 3.000    - 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั .05 
 

  จากตาราง 15 พบวา เจาหนาที่กรมสงเสริมสหกรณ ที่มีระดับตําแหนงแตกตางกันที่ทําให
ความคิดเห็นแตกตางกันในดานการยอมรับโครงการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ 
   1.  ระดับชํานาญการ กับ ระดับชํานาญการพิเศษ 
   2.  ระดับชํานาญงาน กับ ระดับชํานาญการพิเศษ 
   3.  ระดับปฏิบัติการ กับ ระดับชํานาญการ 
   4.  ระดับชํานาญงาน กับ ระดับปฏิบัติการ 
 
  1.3.6  การวิเคราะหจําแนกตามเงินเดือน 
 
ตาราง 16 การวิเคราะหความแตกตางของความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมิน 5 ดาน จําแนกตาม

เงินเดือน 
 

ดาน แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 
ระหวางกลุม 2 4.531 2.266 7.754* 0.003 
ภายในกลุม 22 6.429 0.292   

ระบบ 

รวม 24 10.960    
ระหวางกลุม 2 0.748 0.374 0.913 0.416 
ภายในกลุม 22 9.012 0.410   

การวางแผนโครงการ 

รวม 24 9.760    
ระหวางกลุม 2 0.295 0.147 0.313 0.734 
ภายในกลุม 22 10.345 0.470   

การนําโครงการไปปฏิบตั ิ

รวม 24 10.640    
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ตาราง 16 (ตอ) 
 

ดาน แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 
ระหวางกลุม 2 0.571 0.286 0.550 0.585 
ภายในกลุม 22 11.429 0.519   

การปรับปรุงโครงการ 

รวม 24 12.000    
ระหวางกลุม 2 1.076 0.538 0.989 0.388 
ภายในกลุม 22 11.964 0.544   

การยอมรับโครงการ 

รวม 24 13.040    

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั .05 
 
  จากตาราง 16 พบวา เจาหนาที่กรมสงเสริมสหกรณ ที่มีเงินเดือนแตกตางกัน มีความ
คิดเห็นตอดานการวางแผนโครงการ ดานการนําโครงการไปปฏิบัติ ดานการปรับปรุงโครงการ และ
ดานการยอมรับโครงการ ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติในระดับ .05 สวนดานระบบ 
พบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในระดับ .05 จึงทําการทดสอบเปนรายคูที่แตกตางกัน
โดยวิธี LSD ดังแสดงในตาราง 17 
 
ตาราง 17 การเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูของระดับเงินเดือน ดานระบบ          
 

กลุมตัวอยาง คาเฉลี่ย ไมเกิน 12,000 บาท 12,001 – 20,000 บาท มากกวา 20,000 บาท 

ไมเกิน 12,000 บาท 3.714 - 1.048* 0.881* 
12,001 – 20,000 บาท 2.667  - -0.167 
มากกวา 20,000 บาท 2.833   - 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั .05 
 

  จากตาราง 17 พบวา เจาหนาที่กรมสงเสริมสหกรณ ที่มีเงินเดือนแตกตางกัน ที่ทําให 
ความคิดเห็นแตกตางกันในดานระบบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 คือ ระหวาง  
12,001 – 20,000 บาท กับ เงินเดือนไมเกิน 12,000 บาท และเงินเดือนมากกวา 20,000 บาท  
กับ เงินเดือนไมเกิน 12,000 บาท  
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  สวนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลของกลุมตัวอยางเจาหนาที่สหกรณที่เก่ียวของกับ
โครงการฯ  
   2.1 วิเคราะหขอมูลสวนบุคคล 
   2.2 ผลการประเมินโครงการลดภาระหนี้เกษตรกรรายยอยและยากจนผานสหกรณ/
กลุมเกษตรกร 5 ดาน 
   2.3 ผลการวิเคราะหความแตกตางขอมูลสวนบุคคลเกี่ยวกับการประเมินโครงการ
ลดภาระหนี้เกษตรกรรายยอยและยากจนผานสหกรณ/กลุมเกษตรกร 

2.1  วิเคราะหขอมูลสวนบุคคล 
 
ตาราง 18 ขอมูลสวนบคุคลของเจาหนาที่สหกรณ 
 

ตัวแปร จํานวน (คน) รอยละ 
1.  เพศ   
 - ชาย 8 38.10 
 - หญิง 13 61.90 
2. อายุ   
 - ไมเกิน 30 ป 6 28.57 
 - 31 - 40 ป 8 38.10 
 - 41 - 50 ป 4 19.05 
 - มากกวา 50 ป 3 14.29 
3. ระดับการศึกษา   
 - ต่ํากวาปริญญาตร ี 8 38.10 
 - ปริญญาตรี 10 47.62 
 - สูงกวาปริญญาตร ี 3 14.29 
4. ตําแหนง   
 - ผูจัดการ 3 14.29 
 - ผูชวยผูจัดการ 3 14.29 
 - เจาหนาที่สินเชื่อ 5 23.81 
 - เจาหนาที่บัญชี 4 19.05 
 - อ่ืนๆ 6 28.57 
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ตาราง 18  (ตอ) 
 

ตัวแปร จํานวน (คน) รอยละ 
5. เงินเดือน   
 - ไมเกิน 10,000 บาท 10 47.62 
 - 10,001 - 20,000 บาท 7 33.33 
 - มากกวา 20,000 บาท 4 19.05 

 
    จากตาราง 18 พบวา 
  1.  เพศ 
   ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มากกวาเพศชาย โดยเพศ
หญิงมีมากถึงรอยละ 61.9 และเพศชาย รอยละ 38.1 
 2.  อายุ 
   ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีชวงอายุ 31 - 40 ป มากที่สุด คิดเปนรอยละ 38.1 
รองลงมาคือ อายุไมเกิน 30 ป คิดเปนรอยละ 28.57 ชวงอายุ 41 - 50 ป คิดเปนรอยละ 19.05 และ
อายุมากกวา 50 ป คิดเปนรอยละ 14.29 
  3.  ระดับการศึกษา  
   ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 
47.62 รองลงมาคือ ระดับต่ํากวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 38.10 และระดับสูงกวาปริญญาตรี คิด
เปนรอยละ 14.29 
  4. ตําแหนง 
   ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ มีตําแหนงงานอ่ืนๆ ไดแก เจาหนาที่ธุรการ 
เจาหนาที่การตลาด คิดเปนรอยละ 28.57 รองลงมาคือ เจาหนาที่สินเชื่อ คิดเปนรอยละ 23.81 
ตําแหนงเจาหนาที่บัญชี คิดเปนรอยละ 19.05 และตําแหนงผูจัดการและผูชวยผูจัดการ คิดเปนรอยละ 
14.29  
  5.  เงินเดือน 
   ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีเงินเดือนไมเกิน 10,000 บาท คิดเปนรอยละ 
47.62 รองลงมาคือ เงินเดือนระหวาง 10,001 - 20,000 บาท คิดเปนรอยละ 33.33  
และเงินเดือน มากกวา 20,000 บาท คิดเปนรอยละ 19.05 
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2.2  ผลการประเมินโครงการลดภาระหนี้เกษตรกรรายยอยและยากจนผานสหกรณ/กลุม
เกษตรกร 5 ดาน 
 
ตาราง 19 การวิเคราะหความคิดเห็นดานระบบ  
 

 การประเมิน คาเฉลีย่ S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. โครงการลดภาระหนี้ฯ ทําใหเกษตรกรมี

รายไดเพียงพอในการมาชําระหนี้ใหกับ
สหกรณ 

3.000 1.183 ปานกลาง 

2. เกษตรกรสามารถนําเงินจากโครงการลด
ภาระหนี้ฯ มาฟนฟูอาชีพเดิม หรือประกอบ
อาชีพใหม หรือสรางแหลงรายไดเสริมของ
เกษตรกรไดเปนอยางดี 

2.810 0.750 ปานกลาง 

3. สามารถลดภาระหนี้สินของเกษตรกรได 3.000 1.183 ปานกลาง 
4. เปนการเพิ่มขดีความสามารถในการชําระ

หนี้เม่ือสิ้นสุดโครงการฯ 
2.905 1.091 ปานกลาง 

5. เกษตรกรชําระหนี้ไดนอย เน่ืองจากมีอัตรา
ดอกเบี้ยรวมกับตนเงินกูทีต่องชําระสูง 

2.762 0.768 ปานกลาง 

6. เปนการสงเสริมใหเกษตรกรเกิดพฤติกรรม
การผิดนัดชําระหนี้กับสหกรณตาม
กําหนดเวลา 

2.762 0.889 ปานกลาง 

7. โครงการลดภาระหนี้ฯ ทําใหชุมชนที่อาศยั
ซึ่งเคยสงบสุข เกิดความขัดแยงและแตก
ความสามัคค ี

1.905 1.044 นอย 

 รวม 2.619 0.805 ปานกลาง 

 
  จากตาราง 19 พบวาความคิดเห็นโดยภาพรวมของเจาหนาที่สหกรณ มีความคิดเห็นตอ
โครงการลดภาระหนี้เกษตรกรรายยอยและยากจนผานสหกรณ/กลุมเกษตรกร ดานการประเมินระบบ 
เหมาะสมอยู ในระด ับปานกลาง  เ ม่ือพิจารณาแยกเปนรายขอพบวา  เจาหนาที่สหกรณ  
มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง 6 ขอ คือ โครงการลดภาระหนี้ฯ ทําใหเกษตรกรมีรายไดเพียงพอ
ในการมาชําระหนี้ใหกับสหกรณ เกษตรกรสามารถนําเงินจากโครงการลดภาระหนี้ฯ มาฟนฟูอาชีพ
เดิม หรือประกอบอาชีพใหม สามารถลดภาระหนี้สินของเกษตรกรได เปนการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการชําระหนี้เม่ือสิ้นสุดโครงการฯ เกษตรกรชําระหนี้ไดนอย เน่ืองจากมีอัตราดอกเบี้ยรวมกับตน
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เงินกูที่ตองชําระสูง และเปนการสงเสริมใหเกษตรกรเกิดพฤติกรรมการผิดนัดชําระหนี้กับสหกรณ
ตามกําหนดเวลา ตามลําดับ สวนความคิดเห็นระดับนอย 1 ขอ โครงการลดภาระหนี้ฯ ทําใหชุมชนที่
อาศัย ซึ่งเคยสงบสุข เกิดความขัดแยงและแตกความสามัคคี 
 
ตาราง 20 การวิเคราะหความคิดเห็นดานการวางแผนโครงการ  
 

 การประเมิน คาเฉลีย่ S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. เจาหนาที่มีความรู ทักษะและประสบการณ

เกี่ยวกับงานดานการลดภาระหนี้และการ
ฟนฟูอาชีพเปนอยางดี 

3.714 0.644 มาก 

2. มีการวิเคราะห ประมาณการและจัดสรร
งบประมาณในดานการลดภาระหนี้และการ
ฟนฟูอาชีพอยางเหมาะสม 

3.524 0.602 มาก 

3. ที่ตั้งของสหกรณสะดวกสําหรับการมาตดิตอ
เกี่ยวกับโครงการลดภาระหนี้ฯ 

3.952 0.740 มาก 

4. การลดดอกเบี้ยเงินกูลง เปนระยะเวลา 2 
รอบปทางบัญชี มีความเหมาะสม เพราะจะ
ชวยใหเกษตรกรมีแรงจูงใจในการมาชําระ
หนี้ไดมากขึ้น 

3.571 0.870 มาก 

5. รัฐบาลอุดหนนุเงินลงทุนในการฟนฟูอาชีพ
ใหกับเกษตรกรเปนระยะเวลาเพียง 2 ป 
หลังจากนั้นจะไมใหเงินอุดหนุนอีก ถอืวามี
ความเหมาะสมดีแลว 

3.000 0.707 ปานกลาง 

6. สหกรณจัดหาเทคโนโลยีมาใชในโครงการ
ลดภาระหนี้ฯ อยางเหมาะสม 

3.190 0.680 ปานกลาง 

 รวม 3.619 0.590 มาก 

 
  จากตาราง 20 พบวาความคิดเห็นโดยภาพรวมของเจาหนาที่สหกรณ มีความคิดเห็นตอ
โครงการลดภาระหนี้เกษตรกรรายยอยและยากจนผานสหกรณ/กลุมเกษตรกร ดานการวางแผน
โครงการ เหมาะสมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาแยกเปนรายขอพบวา เจาหนาที่สหกรณ มีความ
คิดเห็นในระดับมาก 4 ขอ คือ  เจาหนาที่มีความรู ทักษะและประสบการณเกี่ยวกับงานดานการ 
ลดภาระหนี้และการฟนฟูอาชีพเปนอยางดี มีการวิเคราะห ประมาณการและจัดสรรงบประมาณใน
ดานการลดภาระหนี้และการฟนฟูอาชีพอยางเหมาะสม ที่ตั้งของสหกรณสะดวกสําหรับการมาติดตอ
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เกี่ยวกับโครงการลดภาระหนี้ฯ และการลดดอกเบี้ยเงินกูลง เปนระยะเวลา 2 รอบปทางบัญชี  
มีความเหมาะสม เพราะจะชวยใหเกษตรกรมีแรงจูงใจในการมาชําระหนี้ไดมากขึ้น ตามลําดับ สวน
ความคิดเห็นในระดับปานกลาง 2 ขอ คือ รัฐบาลอุดหนุนเงินลงทุนในการฟนฟูอาชีพใหกับเกษตรกร
เปนระยะเวลาเพียง 2 ป หลังจากนั้นจะไมใหเงินอุดหนุนอีก ถือวามีความเหมาะสมดีแลว และ
สหกรณจัดหาเทคโนโลยีมาใชในโครงการลดภาระหนี้ฯ อยางเหมาะสม 
 

ตาราง 21 การวิเคราะหความคิดเห็นดานการนําโครงการไปปฏิบตั ิ  
  

 การประเมิน คาเฉลีย่ S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. มีการสํารวจขอมูลของเกษตรกรที่เปนหนี้

ตรงกับความเปนจริงและถกูตอง 
4.000 0.632 มาก 

2. มีการรวบรวมและนําเสนอแผนฟนฟูอาชีพที่
ตรงตามความสมัครใจของเกษตรกร 

3.762 0.700 มาก 

3. จัดสรรงบประมาณตามแผนงบประมาณ
ประจําปใหหนวยงานตามสัดสวนปริมาณ
งานและความรับผิดชอบ 

3.667 0.730 มาก 

4. เกษตรกรไดรับการลดดอกเบี้ยรอยละ 3 
ทันทีที่มาชําระหนี้ 

4.143 0.910 มาก 

5. สหกรณมีการนําเงินที่ไดรับอุดหนุนมาตั้ง
เปนกองทุนเพื่อการฟนฟูอาชีพสมาชิก 

3.905 1.136 มาก 

6. มีการรายงานผลการดําเนินงานใหกรม
สงเสริมสหกรณทราบทุกเดอืน 

4.000 0.707 มาก 

7. เจาหนาที่ใหขอมูลและคําแนะนํากับ
เกษตรกรไดอยางถูกตองและเปนกันเอง 

4.095 0.539 มาก 

8. คูมือระเบียบวธิีขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
เอกสารในการเผยแพรมีประโยชนตอ
สหกรณและเกษตรกร 

3.810 0.602 มาก 

9. การใชเทคโนโลยีเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 3.714 0.956 มาก 
 รวม 4.000 0.548 มาก 

  
  จากตาราง 21 พบวาความคิดเห็นโดยภาพรวมของเจาหนาที่สหกรณ มีความคิดเห็นตอ
โครงการลดภาระหนี้เกษตรกรรายยอยและยากจนผานสหกรณ/กลุมเกษตรกร ดานการนําโครงการไป
ปฏิบัติ อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาแยกเปนรายขอพบวา เจาหนาที่สหกรณ มีความคิดเห็นในระดับ
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มากทั้งหมด คือ มีการสํารวจขอมูลของเกษตรกรที่เปนหน้ีตรงกับความเปนจริงและถูกตอง มีการ
รวบรวมและนําเสนอแผนฟนฟูอาชีพที่ตรงตามความสมัครใจของเกษตรกร จัดสรรงบประมาณตาม
แผนงบประมาณประจําปใหหนวยงานตามสัดสวนปริมาณงานและความรับผิดชอบ เกษตรกรไดรับ
การลดดอกเบี้ยรอยละ 3 ทันทีที่มาชําระหนี้ สหกรณมีการนําเงินที่ไดรับอุดหนุนมาตั้งเปนกองทุน
เพ่ือการฟนฟูอาชีพสมาชิก มีการรายงานผลการดําเนินงานใหกรมสงเสริมสหกรณทราบทุกเดือน 
เจาหนาที่ใหขอมูลและคําแนะนํากับเกษตรกรไดอยางถูกตองและเปนกันเอง คูมือระเบียบวิธีขั้นตอน
การปฏิบัติงานและเอกสารในการเผยแพรมีประโยชนตอสหกรณและเกษตรกร และมีการใช
เทคโนโลยีเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ตามลําดับ 
 
ตาราง 22 การวิเคราะหความคิดเห็นดานการปรับปรุงโครงการ  
 

 การประเมิน คาเฉลีย่ S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. มีการจัดเก็บขอมูลอยางถูกตองและ 

เปนระบบ 
3.524 0.873 มาก 

2. 
 

3. 

มีการติดตาม ตรวจเยีย่มเกษตรกรที่เขารวม
โครงการฯ อยูเสมอ 
มีการกําหนดแบบฟอรมในการรายงาน 
ใหนอยลง เพ่ืองายตอการปฏิบัติงาน 

3.286 
 

3.524 

0.902 
 

0.750 

ปานกลาง 
 

มาก 

4. มีขั้นตอนและเอกสารประกอบการ 
เบิกจายลดลง ทําใหเกษตรกรเขาใจ 
ขั้นตอนและสามารถจัดเตรียมเอกสารได
อยางถูกตอง 

3.524 0.680 มาก 

5. มีระบบการตรวจสอบและตรวจทานเกี่ยวกบั
การคํานวณการลดดอกเบี้ยรอยละ 3  
ใหเกษตรกรไดอยางถูกตองและรวดเรว็ 
เพ่ือลดดอกเบี้ยไดทันทีที่มาชําระหนี้ 

3.857 0.793 มาก 

6. มีการรายงานผลการดําเนินงานใหกรม
สงเสริมสหกรณทราบอยางตอเน่ือง 

3.714 0.717 มาก 

7. มีการฝกอบรมเพิ่มพูนทักษะและ 
ความรูในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่อยู
เสมอ 

3.476 0.680 มาก 
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ตาราง 22 (ตอ)  
 

 การประเมิน คาเฉลีย่ S.D. ระดับความคิดเห็น 
8. 
 
 

9. 

เจาหนาที่เอาใจใส กระตือรือรนและมีการ
เตรียมความพรอมในการทํางานอยู
ตลอดเวลา 
มีการดูแลรักษาเครื่องมือและอุปกรณ 
ที่ใชในการปฏบิัติงานอยูเสมอ 

3.476 
 
 

3.429 

0.750 
 
 

0.870 

มาก 
 
 

มาก 

 รวม 3.524 0.750 มาก 

 
  จากตาราง 22 พบวาความคิดเห็นโดยภาพรวมของเจาหนาที่สหกรณ มีความคิดเห็นตอ
โครงการลดภาระหนี้เกษตรกรรายยอยและยากจนผานสหกรณ/กลุมเกษตรกร ดานการปรับปรุง
โครงการอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาแยกเปนรายขอพบวา เจาหนาที่สหกรณ มีความคิดเห็นใน
ระดับมาก 8 ขอ คือ มีการจัดเก็บขอมูลอยางถูกตองและเปนระบบ มีการฝกอบรมเพิ่มพูนทักษะ และ
ความรูในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่อยูเสมอ มีการกําหนดแบบฟอรมในการรายงานใหนอยลง 
เพ่ืองายตอการปฏิบัติงาน มีขั้นตอนและเอกสารประกอบการเบิกจายลดลง ทําใหเกษตรกรเขาใจ
ขั้นตอนและสามารถจัดเตรียมเอกสารไดอยางถูกตอง มีระบบการตรวจสอบและตรวจทานเกี่ยวกับ
การคํานวณการลดดอกเบี้ยรอยละ 3 ใหเกษตรกรไดอยางถูกตองและรวดเร็ว เพ่ือลดดอกเบี้ยได
ทันทีที่มาชําระหนี้ มีการรายงานผลการดําเนินงานใหกรมสงเสริมสหกรณทราบอยางตอเน่ือง มีการ
ฝกอบรมเพิ่มพูนทักษะและความรูในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่อยูเสมอ เจาหนาที่เอาใจใส 
กระตือรือรนและมีการเตรียมความพรอมในการทํางานอยูตลอดเวลา และมีการดูแลรักษาเครื่องมือ
และอุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงานอยูเสมอ ตามลําดับ สวนความคิดเห็นในระดับปานกลาง 1 ขอ คือ  
มีการติดตาม ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่เขารวมโครงการฯ อยูเสมอ 
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ตาราง 23 การวิเคราะหความคิดเห็นดานการยอมรับโครงการ  
 

 การประเมิน คาเฉลีย่ S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. ทานเชื่อวาการลดดอกเบี้ยรอยละ 3 ตอป 

และการฟนฟูอาชีพใหแกเกษตรกร จะ
สามารถแกไขปญหาหนี้สินใหเกษตรกรได
อยางมีประสิทธิภาพ 

3.286 0.956 ปานกลาง 

2. 
 

3. 

ปจจุบันเกษตรกรสามารถนําเงนิจากการลดภาระ
หน้ีไปประกอบอาชีพอ่ืน เพ่ือฟนฟูตนเองได 
เกษตรกรไดรับความสะดวกในการใหบริการ
ของสหกรณ 

2.952 
 
 

4.190 

1.117 
 
 

0.602 

ปานกลาง 
 
 

มาก 
4. เกษตรกรมีความมั่นคงดานอาชีพมากขึ้น 3.429 1.028 มาก 
5. เม่ือสิ้นสุดโครงการ เกษตรกรมีโอกาส

พัฒนาคุณภาพชีวติใหดีขึ้น 
3.190 0.928 ปานกลาง 

6. เปนโครงการทีต่รงกบัความตองการของเกษตรกร 3.619 0.973 มาก 
 รวม 3.476 0.873 มาก 

  
  จากตาราง 23 พบวาความคิดเห็นโดยภาพรวมของเจาหนาที่สหกรณ มีความคิดเห็นตอ
โครงการลดภาระหนี้เกษตรกรรายยอยและยากจนผานสหกรณ/กลุมเกษตรกร ดานการยอมรับ
โครงการอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาแยกเปนรายขอพบวา เจาหนาที่สหกรณมีความคิดเห็นระดับ
มาก 3 ขอ คือ เกษตรกรไดรับความสะดวกในการใหบริการของสหกรณ เกษตรกรมีความมั่นคงดาน
อาชีพมากขึ้น และเปนโครงการที่ตรงกับความตองการของเกษตรกร ตามลําดับ สวนความคิดเห็น
ในระดับปานกลาง 3 ขอ คือ เจาหนาที่สหกรณเชื่อวาการลดดอกเบี้ยรอยละ 3 ตอป และการฟนฟู
อาชีพใหแกเกษตรกร จะสามารถแกไขปญหาหนี้สินใหเกษตรกรไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยปจจุบัน
เกษตรกรสามารถนําเงินจากการลดภาระหนี้ไปประกอบอาชีพอ่ืน เพ่ือฟนฟูตนเองได และเม่ือสิ้นสุด
โครงการ เกษตรกรมีโอกาสพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น ตามลําดับ 
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2.3  ผลการวิเคราะหความแตกตางขอมูลสวนบุคคลเก่ียวกับการประเมินโครงการลดภาระหนี้
เกษตรกรรายยอยและยากจนผานสหกรณ/กลุมเกษตรกร 
  
  2.3.1 การวิเคราะหจําแนกตามเพศ  
 
ตาราง 24 การวิเคราะหความแตกตางของความคิดเห็นเกีย่วกับการประเมิน 5 ดาน จําแนกตามเพศ         
 

ดาน เพศ Mean S.D. df t Sig. 
ชาย 2.375 0.744 19 -1.096 0.287 ระบบ 
หญิง 2.769 0.832    
ชาย 3.500 0.535 19 -0.717 0.482 การวางแผนโครงการ 
หญิง 3.692 0.630    
ชาย 4.125 0.641 19 0.813 0.426 การนําโครงการไปปฏิบตั ิ
หญิง 3.923 0.494    
ชาย 4.000 0.926 19 2.589* 0.018 การปรับปรุงโครงการ 
หญิง 3.231 0.439    
ชาย 3.750 1.165 19 1.136 0.270 การยอมรับโครงการ 
หญิง 3.308 0.630    

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั .05 
 

  จากตาราง 24 พบวาเจาหนาที่สหกรณที่มีเพศแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอดานระบบ 
ดานการวางแผนโครงการ  ดานการนําโครงการไปปฏิบัติ  และดานการยอมรับโครงการ 
ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานการปรับปรุงโครงการพบวาแตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
 

  2.3.2 การวิเคราะหจําแนกตามอายุ 
 

ตาราง 25 การวิเคราะหความแตกตางของความคิดเห็นเกีย่วกับการประเมิน 5 ดาน จําแนกตามอายุ  
 

ดาน แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 
ระหวางกลุม 3 2.411 0.804 1.296 0.308 
ภายในกลุม 17 10.542 0.620   

ระบบ 

รวม 20 12.952    
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ตาราง 25  (ตอ) 
 

ดาน แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 
ระหวางกลุม 3 0.286 0.095 0.243 0.865 
ภายในกลุม 17 6.667 0.392   

การวางแผนโครงการ 

รวม 20 6.952    
ระหวางกลุม 3 0.375 0.125 0.378 0.770 
ภายในกลุม 17 5.625 0.331   

การนําโครงการไปปฏิบตั ิ

รวม 20 6.000    
ระหวางกลุม 3 3.113 1.038 2.171 0.129 
ภายในกลุม 17 8.125 0.478   

การปรับปรุงโครงการ 

รวม 20 11.238    
ระหวางกลุม 3 1.738 0.579 0.730 0.548 
ภายในกลุม 17 13.500 0.794   

การยอมรับโครงการ 

รวม 20 15.238    

 
  จากตาราง 25 พบวาเจาหนาที่สหกรณ ที่มีชวงอายุแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอดาน
ระบบ ดานการวางแผนโครงการ ดานการนําโครงการไปปฏิบัติ ดานการปรับปรุงโครงการ และดาน
การยอมรับโครงการ ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
 
  2.3.3 การวิเคราะหจําแนกตามระดับการศึกษา 
 
ตาราง 26 การวิเคราะหความแตกตางของความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมิน 5 ดานจําแนก 

ตามระดับการศึกษา  
 

ดาน แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 
ระหวางกลุม 2 3.186 1.593 2.936 0.079 
ภายในกลุม 18 9.767 0.543   

ระบบ 

รวม 20 12.952    
ระหวางกลุม 2 0.011 0.005 0.014 0.986 
ภายในกลุม 18 6.942 0.386   

การวางแผนโครงการ 

รวม 20 6.952    
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ตาราง 26  (ตอ) 
 

ดาน แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 
ระหวางกลุม 2 0.000 0.000 0.000 1.000 
ภายในกลุม 18 6.000 0.333   

การนําโครงการไปปฏิบตั ิ

รวม 20 6.000    
ระหวางกลุม 2 0.971 0.486 0.852 0.443 
ภายในกลุม 18 10.267 0.570   

การปรับปรุงโครงการ 

รวม 20 11.238    
ระหวางกลุม 2 3.638 1.819 2.823 0.086 
ภายในกลุม 18 11.600 0.644   

การยอมรับโครงการ 

รวม 20 15.238    

 
  จากตาราง 26 พบวาเจาหนาที่สหกรณที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอ
ดานระบบ ดานการวางแผนโครงการ ดานการนําโครงการไปปฏิบัติ ดานการปรับปรุงโครงการ  
และดานการยอมรับโครงการ ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
 
  2.3.4 การวิเคราะหจําแนกตามตําแหนง 
 
ตาราง 27 การวิเคราะหความแตกตางระหวางของความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมนิ 5 ดานจําแนก

ตามตําแหนง 
 

ดาน แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 
ระหวางกลุม 4 4.419 1.105 2.071 0.132 
ภายในกลุม 16 8.533 0.533   

ระบบ 

รวม 20 12.952    
ระหวางกลุม 4 0.919 0.230 0.609 0.662 
ภายในกลุม 16 6.033 0.377   

การวางแผนโครงการ 

รวม 20 6.952    
ระหวางกลุม 4 0.950 0.238 0.752 0.571 
ภายในกลุม 16 5.050 0.316   

การนําโครงการไปปฏิบตั ิ

รวม 20 6.000    
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ตาราง 27 (ตอ) 
 

ดาน แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 
ระหวางกลุม 4 2.571 0.643 1.187 0.354 
ภายในกลุม 16 8.667 0.542   

การปรับปรุงโครงการ 

รวม 20 11.238    
ระหวางกลุม 4 2.488 0.622 0.781 0.554 
ภายในกลุม 16 12.750 0.797   

การยอมรับโครงการ 

รวม 20 15.238    

 
  จากตาราง 27 พบวาเจาหนาที่สหกรณ ที่มีตําแหนงแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอดาน
ระบบ ดานการวางแผนโครงการ ดานการนําโครงการไปปฏิบัติ ดานการปรับปรุงโครงการ และดาน
การยอมรับโครงการ ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
 
  2.3.5 การวิเคราะหจําแนกตามเงินเดือน 
 
ตาราง 28 การวิเคราะหความแตกตางของความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมิน 5 ดานจําแนก 

ตามเงินเดือน 
 

ดาน แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 
ระหวางกลุม 2 1.924 0.962 1.570 0.235 
ภายในกลุม 18 11.029 0.613   

ระบบ 

รวม 20 12.952    
ระหวางกลุม 2 0.595 0.298 0.843 0.447 
ภายในกลุม 18 6.357 0.353   

การวางแผนโครงการ 

รวม 20 6.952    
ระหวางกลุม 2 0.971 0.486 1.739 0.204 
ภายในกลุม 18 5.029 0.279   

การนําโครงการไปปฏิบตั ิ

รวม 20 6.000    
ระหวางกลุม 2 3.588 1.794 4.221* 0.031 
ภายในกลุม 18 7.650 0.425   

การปรับปรุงโครงการ 

รวม 20 11.238    
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ตาราง 28 (ตอ) 
 

ดาน แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 
ระหวางกลุม 2 4.731 2.365 4.052* 0.035 
ภายในกลุม 18 10.507 0.584   

การยอมรับโครงการ 

รวม 20 15.238    

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั .05 
 
 จากตาราง 28 พบวาเจาหนาที่สหกรณ ที่มีเงินเดือนแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอดานระบบ 
ดานการวางแผนโครงการ และดานการนําโครงการไปปฏิบัติ ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 สวนดานการปรับปรุงโครงการและดานการยอมรับโครงการ พบวาแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยทําการทดสอบเปนรายคูโดยวิธี LSD ดังแสดงในตาราง 29 และ 30 
 
ตาราง 29 การเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูของเงินเดือน ในดานการปรับปรุงโครงการ  
 

กลุมตัวอยาง คาเฉลี่ย ไมเกิน 10,000 บาท 10,001 - 20,000 บาท มากกวา 20,000 บาท 

ไมเกิน 10,000 บาท 3.100 - -0.900* -0.650 
10,001 - 20,000 บาท 4.000  - 0.250 
มากกวา 20,000 บาท 3.750   - 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั .05 
  จากตาราง 29 พบวาเจาหนาที่สหกรณ มีเงินเดือนที่ทําใหความคิดเห็นแตกตางกันในดาน
การปรับปรุงโครงการ คือ 10,001 - 20,000 บาท กับ กลุมเงินเดือนไมเกิน 10,000 บาท อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ตาราง 30 การเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูของเงินเดือน ในดานการยอมรับโครงการ  
 

กลุมตัวอยาง คาเฉลี่ย ไมเกิน 10,000 บาท 10,001 - 20,000 บาท มากกวา 20,000 บาท 

ไมเกิน 10,000 บาท 3.100 - -1.043* -0.150 
10,001 - 20,000 บาท 4.143  - 0.893 
มากกวา 20,000 บาท 3.250   - 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั .05 
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  จากตาราง 30 พบวาเจาหนาที่สหกรณ มีเงินเดือนที่ทําใหความคิดเห็นแตกตางกัน ในดานการ
ยอมรับโครงการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ ระหวางกลุมเงินเดือน 10,001 - 20,000 บาท 
กับ กลุมเงินเดือนไมเกิน 10,000 บาท  
 
  สวนที่ 3 ขอมูลการวิเคราะหของกลุมตัวอยางสมาชิกสหกรณที่เขารวมโครงการ  
   3.1 วิเคราะหขอมูลสวนบุคคล 
   3.2 ผลการประเมินโครงการลดภาระหนี้เกษตรกรรายยอยและยากจนผานสหกรณ/
กลุมเกษตรกร 5 ดาน 
   3.3 ผลการวิเคราะหความแตกตางขอมูลสวนบุคคลเกี่ยวกับการประเมินโครงการ
ลดภาระหนี้เกษตรกรรายยอยและยากจนผานสหกรณ/กลุมเกษตรกร 
 
3.1  วิเคราะหขอมูลสวนบุคคล 
 

ตาราง 31 ขอมูลสวนบคุคลของกลุมสมาชิกสหกรณที่เขารวมโครงการฯ  
 

ตัวแปร จํานวน (คน) รอยละ 
1.  เพศ   
 - ชาย 184 56.44 
 - หญิง 142 43.56 
2. อายุ   
 - ไมเกิน 35 ป 57 17.48 
 - 36 - 47 ป 115 35.28 
 - 48 - 60 ป 101 30.98 
 - มากกวา 60 ป 53 16.26 
3. ระดับการศึกษา   
 - ประถมศึกษาปที ่4 หรือต่ํากวา 141 43.25 
 - ประถมศึกษาปที่ 6 96 29.45 
 - มัธยมศึกษาตอนตน 46 14.11 
 - มัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช. 35 10.74 
 - อนุปริญญา (ปวส.) 2 0.61 
 - ปริญญาตรี 6 1.84 
4. ระยะเวลาการเปนสมาชิกสหกรณ   
 - ไมเกิน 5 ป 83 25.46 
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ตาราง 31 (ตอ) 
 

ตัวแปร จํานวน (คน) รอยละ 
4. ระยะเวลาการเปนสมาชิกสหกรณ (ตอ)  
 - 6-10 ป 102 31.29 
 - 11-15 ป 57 17.48 
 - 16-20 ป 43 13.19 
 - มากกวา 20 ป 41 12.58 
5. รายไดเฉลีย่ตอป   
 - ไมเกิน 50,000 บาท 33 10.12 
 - 50,001 – 100,000 บาท 87 26.69 
 - 100,001 – 150,000 บาท 57 17.48 
 - 150,001 – 200,000 บาท 51 15.64 
 - 200,001 – 250,000 บาท  19 5.83 
 - มากกวา 250,000 บาท 62 19.02 
6. รายจายเฉลีย่ตอป   
 - ไมเกิน 50,000 บาท 76 23.31 
 - 50,001 – 100,000 บาท 106 32.52 
 - 100,001 – 150,000 บาท 52 15.95 
 - 150,001 – 200,000 บาท 35 10.74 
 - 200,001 – 250,000 บาท 11 3.37 
 - มากกวา 250,000 บาท 18 5.52 
7. หน้ีที่ตองชําระตามโครงการ   
 - ไมเกิน 15,000 บาท 25 7.7 
 - 15,001 - 30,000 บาท 12 3.7 
 - 30,001 - 45,000 บาท 26 8.0 
 - 45,001 - 60,000 บาท 42 12.9 
 - 60,001 - 75,000 บาท 25 7.7 
 - มากกวา 75,000 บาท 62 19.0 
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    จากตาราง 31 พบวา 
  1.  เพศ 
   ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยาง สวนใหญเปนเพศชาย มากกวาเพศหญิง โดยเพศชาย 
มีมากถึง รอยละ 56.4 และเพศหญิง รอยละ 43.6 
 2.  อายุ 
   ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีอายุชวง 36 - 47 ป มากที่สุด คิดเปนรอยละ 35.28
รองลงมาคือ ชวงอายุ 48 - 60 ป คิดเปนรอยละ 30.98 อายุไมเกิน 35 ป คิดเปนรอยละ 17.48 และอายุ
มากกวา 60 ป คิดเปนรอยละ 16.26 
  3.  ระดับการศึกษา  
   ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ มีการศึกษาระดับประถมศึกษาปที่ 4 หรือ
ต่ํากวา คิดเปนรอยละ 43.25 รองลงมาคือ ระดับประถมศึกษาปที่ 6 คิดเปนรอยละ 29.45 ระดับ 
มัธยมศึกษาตอนตน คิดเปนรอยละ 14.11 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช. คิดเปนรอยละ 
10.74 ระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 1.84 และระดับอนุปริญญา (ปวส.) คิดเปนรอยละ 0.61  
  4.  ระยะเวลาการเปนสมาชิกสหกรณ 
   ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ มีระยะเวลาการเปนสมาชิกสหกรณ  
6-10 ป คิดเปนรอยละ 31.29 รองลงมาคือ ระยะเวลาไมเกิน 5 ป คิดเปนรอยละ 25.46 ระยะเวลา 
11-15 ป คิดเปนรอยละ 17.48 ระยะเวลา 16-20 ป คิดเปนรอยละ 13.19 และระยะเวลามากกวา 20 
ป คิดเปนรอยละ 12.58 
  5.  รายไดเฉลี่ยตอป 
   ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีรายไดเฉลี่ยระหวาง 50,001 – 100,000 บาทตอป 
คิดเปนรอยละ 26.69 รองลงมาคือ มีรายไดเฉลี่ยมากกวา 250,001 บาทตอป คิดเปน 
รอยละ 19.02 มีรายไดเฉลี่ยระหวาง 100,001 – 150,000 บาทตอป คิดเปนรอยละ 17.48  
มีรายไดเฉลี่ยระหวาง 150,001 – 200,000 บาทตอป คิดเปนรอยละ 15.64 มีรายไดเฉลี่ยไมเกิน 
50,000 บาทตอป คิดเปนรอยละ 10.1 และมีรายไดเฉลี่ยระหวาง 200,001 – 250,000 บาทตอป  
คิดเปนรอยละ 5.8  
  6.  รายจายเฉลี่ยตอป 
   ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีรายจายเฉลี่ยระหวาง 50,001 – 100,000 บาท
ตอป คิดเปนรอยละ 32.52 รองลงมาคือ มีรายจายเฉลี่ยไมเกิน 50,000 บาทตอป คิดเปนรอยละ 
23.31 มีรายจายเฉลี่ยระหวาง 100,001 – 150,000 บาทตอป คิดเปนรอยละ 15.95  
มีรายจายเฉลี่ยระหวาง 150,001 – 200,000 บาทตอป คิดเปนรอยละ 10.74 มีรายจายเฉลี่ย
มากกวา 250,001 บาทตอป คิดเปนรอยละ 5.52 และมีรายจายเฉลี่ยระหวาง 200,001 – 250,000 บาท
ตอป คิดเปนรอยละ 3.37 
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  7.  หนี้ที่ตองชําระตามโครงการ 
   ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีหนี้ที่ตองชําระตามโครงการมากกวา 
75,000 บาท คิดเปนรอยละ 19.0 รองลงมาคือ มีหน้ีที่ตองชําระระหวาง  45,001 - 60,000 บาท  
คิดเปนรอยละ 12.9 มีหน้ีที่ตองชําระระหวาง 30,001 - 45,000 บาท คิดเปนรอยละ 8.0 มีหน้ีที่ตอง
ชําระไมเกิน 15,000 บาท กับ ระหวาง 60,001 - 75,000 บาท คิดเปนรอยละ 7.7 และมีหน้ีที่ตอง
ชําระระหวาง 15,001 - 30,000 บาท คิดเปนรอยละ 3.7 
 
3.2  ผลการประเมินโครงการลดภาระหนี้เกษตรกรรายยอยและยากจนผานสหกรณ/กลุม
เกษตรกร 5 ดาน 
 
ตาราง 32 การวิเคราะหความคิดเห็นดานระบบ  
 

 การประเมิน คาเฉลีย่ S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. โครงการลดภาระหนี้ฯ ทําใหเกษตรกรมี

รายไดเพียงพอในการมาชําระหนี้ใหกับ
สหกรณ 

3.914 0.876 มาก 

2. เกษตรกรสามารถนําเงินจากโครงการลด
ภาระหนี้ฯ มาฟนฟูอาชีพเดิม หรือประกอบ
อาชีพใหม หรือสรางแหลงรายไดเสริมของ
เกษตรกรไดเปนอยางดี 

3.883 0.904 มาก 

3. สามารถลดภาระหนี้สินของเกษตรกรได 3.883 0.890 มาก 
4. เปนการเพิ่มขดีความสามารถในการชําระ

หนี้เม่ือสิ้นสุดโครงการฯ 
3.847 0.860 มาก 

5. เกษตรกรชําระหนี้ไดนอย เน่ืองจากมีอัตรา
ดอกเบี้ยรวมกับตนเงินกูทีต่องชําระสูง 

3.301 0.939 ปานกลาง 

6. โครงการลดภาระหนี้ฯ ทําใหชุมชนที่อาศยั 
ซึ่งเคยสงบสุข เกิดความขัดแยงและแตก
ความสามัคค ี

2.362 1.186 นอย 

 รวม 3.629 0.753 มาก 

 
  จากตาราง 32 พบวาความคิดเห็นโดยภาพรวมของสมาชิกสหกรณที่เขารวมโครงการฯ   
มีความคิดเห็นตอโครงการลดภาระหนี้เกษตรกรรายยอยและยากจนผานสหกรณ/กลุมเกษตรกร  
ดานระบบ เหมาะสมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาแยกเปนรายขอพบวา สมาชิกสหกรณที่เขารวม
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โครงการฯ  มีความคิดเห็นในระดับมาก 4 ขอ คือ โครงการลดภาระหนี้ฯ ทําใหเกษตรกรมีรายได
เพียงพอในการมาชําระหนี้ใหกับสหกรณ เกษตรกรสามารถนําเงินจากโครงการลดภาระหนี้ฯ  
มาฟนฟูอาชีพเดิม หรือประกอบอาชีพใหม หรือสรางแหลงรายไดเสริมของเกษตรกรไดเปนอยางดี 
สามารถลดภาระหนี้สินของเกษตรกรได และเปนการเพิ่มขีดความสามารถในการชําระหนี้เม่ือสิ้นสุด
โครงการฯ ตามลําดับ ความคิดเห็นในระดับปานกลาง 1 ขอ คือ เกษตรกรชําระหนี้ไดนอย เน่ืองจาก
มีอัตราดอกเบี้ยรวมกับตนเงินกูที่ตองชําระสูง สวนความคิดเห็นในระดับนอย 1 ขอ คือ โครงการลด
ภาระหนี้ฯ ทําใหชุมชนที่อาศัย ซึ่งเคยสงบสุข เกิดความขัดแยงและแตกความสามัคคี  
 
ตาราง 33 การวิเคราะหความคิดเห็นดานการวางแผนโครงการ  
 

 การประเมิน คาเฉลีย่ S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. เจาหนาที่มีความรู ทักษะและประสบการณ

เกี่ยวกับงานดานการลดภาระหนี้และการ
ฟนฟูอาชีพเปนอยางดี 

4.018 0.740 มาก 

2. มีการจัดสรรงบประมาณในดานการลดภาระหนี้
และการฟนฟูอาชีพอยางเหมาะสมและรวดเร็ว 

3.776 0.835 มาก 

3. ที่ตั้งของสหกรณสะดวกสําหรับการมาตดิตอ
เกี่ยวกับโครงการลดภาระหนี้ฯ 

4.396 0.710 มากที่สุด 

4. การลดดอกเบี้ยเงินกูลง เปนระยะเวลา 2 รอบป
ทางบัญชี มีความเหมาะสม เพราะจะชวยให
เกษตรกรมีแรงจูงใจในการมาชําระหนี้ไดมากขึ้น 

4.120 0.801 มาก 

5. รัฐบาลอุดหนนุเงินลงทุนในการฟนฟูอาชีพ
ใหกับเกษตรกรเปนระยะเวลาเพียง 2 ป 
หลังจากนั้นจะไมใหเงินอุดหนุนอีก ถือวามี
ความเหมาะสมดีแลว 

3.227 1.083 ปานกลาง 

6. สหกรณจัดหาเทคโนโลยีมาใชในโครงการลด
ภาระหนี้ฯ อยางเหมาะสม 

3.801 0.812 มาก 

 รวม 4.052 0.661 มาก 

 
  จากตาราง 33 พบวาความคิดเห็นโดยภาพรวมของสมาชิกสหกรณที่เขารวมโครงการฯ    
มีความคิดเห็นตอโครงการลดภาระหนี้เกษตรกรรายยอยและยากจนผานสหกรณ/กลุมเกษตรกร  
ดานการวางแผนโครงการ เหมาะสมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาแยกเปนรายขอพบวา สมาชิก
สหกรณที่เขารวมโครงการฯ  มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด 1 ขอ คือ ที่ตั้งของสหกรณสะดวก
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สําหรับการมาติดตอเกี่ยวกับโครงการลดภาระหนี้ฯ ความคิดเห็นอยูในระดับมาก 4 ขอ คือ เจาหนาที่มี
ความรู ทักษะและประสบการณเกี่ยวกับงานดานการลดภาระหนี้และการฟนฟูอาชีพเปนอยางดี มีการ
จัดสรรงบประมาณในดานการลดภาระหนี้และการฟนฟูอาชีพอยางเหมาะสมและรวดเร็ว มีการลด
ดอกเบี้ยเงินกูลง เปนระยะเวลา 2 รอบปทางบัญชี มีความเหมาะสม เพราะจะชวยใหเกษตรกรมี
แรงจูงใจในการมาชําระหนี้ไดมากขึ้น และสหกรณจัดหาเทคโนโลยีมาใชในโครงการลดภาระหนี้ฯ 
อยางเหมาะสม ตามลําดับ สวนความคิดเห็นในระดับปานกลาง 1 ขอ คือ รัฐบาลอุดหนุนเงินลงทุน
ในการฟนฟูอาชีพใหกับเกษตรกรเปนระยะเวลาเพียง 2 ป หลังจากนั้นจะไมใหเงินอุดหนุนอีก ถือวา
มีความเหมาะสมดีแลว 
 
ตาราง 34 การวิเคราะหความคิดเห็นดานการนําโครงการไปปฏิบตั ิ 
 

 การประเมิน คาเฉลีย่ S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. มีการสํารวจขอมูลของเกษตรกรที่เปนหนี้ตรง

กับความเปนจริงและถูกตอง 
4.025 0.788 มาก 

2. มีการรวบรวมและนําเสนอแผนฟนฟูอาชีพที่
ตรงกับความสมัครใจของเกษตรกร 

3.819 0.737 มาก 

3. เกษตรกรไดรับการลดดอกเบี้ยรอยละ 3 
ทันทีที่มาชําระหนี้ 

4.101 0.811 มาก 

4. สหกรณมีการนําเงินที่ไดรับอุดหนุนมาตั้งเปน
กองทุนเพื่อการฟนฟูอาชีพเกษตรกร 

3.911 0.842 มาก 

5. เจาหนาที่ใหขอมูลและคําแนะนํากับเกษตรกร
ไดอยางถูกตองและเปนกันเอง 

4.264 0.755 มากที่สุด 

6. คูมือระเบียบวธิีขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
เอกสารในการเผยแพรมีประโยชนตอสหกรณ
และเกษตรกร 

4.092 0.755 มาก 

 รวม 4.221 0.711 มากที่สุด 

 
  จากตาราง 34 พบวาความคิดเห็นโดยภาพรวมของสมาชิกสหกรณที่เขารวมโครงการฯ    
มีความคิดเห็นตอโครงการลดภาระหนี้เกษตรกรรายยอยและยากจนผานสหกรณ/กลุมเกษตรกร  
ดานการนําโครงการไปปฏิบัติ อยูในระดับดีมากที่สุด เม่ือพิจารณาแยกเปนรายขอพบวา สมาชิก
สหกรณที่เขารวมโครงการฯ  มีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด 1 ขอ คือ เจาหนาที่ใหขอมูลและ
คําแนะนํากับเกษตรกรไดอยางถูกตองและเปนกันเอง สวนความคิดเห็นในระดับมาก 5 ขอ คือ  
มีการสํารวจขอมูลของเกษตรกรที่เปนหน้ีตรงกับความเปนจริงและถูกตอง มีการรวบรวมและ



81 
 
นําเสนอแผนฟนฟูอาชีพที่ตรงกับความสมัครใจของเกษตรกร เกษตรกรไดรับการลดดอกเบี้ยรอยละ 
3 ทันทีที่มาชําระหนี้ สหกรณมีการนําเงินที่ไดรับอุดหนุนมาตั้งเปนกองทุนเพ่ือการฟนฟูอาชีพ
เกษตรกร และมีคูมือระเบียบวิธีขั้นตอนการปฏิบัติงานและเอกสารในการเผยแพรมีประโยชนตอ
สหกรณและเกษตรกร ตามลําดับ 
 
ตาราง 35 การวิเคราะหความคิดเห็นดานการปรับปรุงโครงการ  
 

 การประเมิน คาเฉลีย่ S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. มีการติดตาม ตรวจเยีย่มเกษตรกรที่เขารวม

โครงการฯ อยูเสมอ 
3.647 0.905 มาก 

2. ขั้นตอนและเอกสารในการยื่นขอลดภาระหนี้
มีนอยและเขาใจงาย ทําใหเกษตรกร
จัดเตรียมเอกสารไดอยางถูกตอง 

3.840 0.830 มาก 

3. มีระบบการตรวจสอบและตรวจทานเกี่ยวกบั
การคํานวณการลดดอกเบี้ยรอยละ 3  
ใหเกษตรกรไดอยางถูกตองและรวดเรว็ 
เพ่ือลดดอกเบี้ยไดทันทีที่มาชําระหนี้ 

3.954 0.912 มาก 

4. เจาหนาที่เอาใจใส กระตือรือรนและมีการ
เตรียมความพรอมในการทํางานอยู
ตลอดเวลา 

4.147 0.916 มาก 

5. มีการดูแลรักษาเครื่องมือและอุปกรณที่ใชใน
การปฏิบัติงานอยูเสมอ 

3.933 0.867 มาก 

 รวม 3.979 0.903 มาก 

 
  จากตาราง 35 พบวาความคิดเห็นโดยภาพรวมของสมาชิกสหกรณที่เขารวมโครงการฯ    
มีความคิดเห็นตอโครงการลดภาระหนี้เกษตรกรรายยอยและยากจนผานสหกรณ/กลุมเกษตรกร  
ดานการปรับปรุงโครงการอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาแยกเปนรายขอพบวา สมาชิกสหกรณที่เขา
รวมโครงการฯ  มีความคิดเห็นอยูในระดับมากทั้งหมด คือ มีการติดตาม ตรวจเย่ียมเกษตรกรที่เขา
รวมโครงการฯ อยูเสมอ มีขั้นตอนและเอกสารในการยื่นขอลดภาระหนี้มีนอยและเขาใจงาย ทําให
เกษตรกรจัดเตรียมเอกสารไดอยางถูกตอง มีระบบการตรวจสอบและตรวจทานเกี่ยวกับการคํานวณ
การลดดอกเบี้ยรอยละ 3 ใหเกษตรกรไดอยางถูกตองและรวดเร็ว เพื่อลดดอกเบี้ยไดทันทีที่มาชําระ
หนี้ เจาหนาที่เอาใจใส กระตือรือรนและมีการเตรียมความพรอมในการทํางานอยูตลอดเวลา และมีการ
ดูแลรักษาเครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงานอยูเสมอ ตามลําดับ 
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ตาราง 36 การวิเคราะหความคิดเห็นดานการยอมรับโครงการ  
 

 การประเมิน คาเฉลีย่ S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. ทานเชื่อวาการลดดอกเบี้ยรอยละ 3 ตอป 

และการฟนฟูอาชีพใหแกเกษตรกรจะ
สามารถแกไขปญหาหนี้สินใหเกษตรกร
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4.025 0.826 มาก 

2. ปจจุบันเกษตรกรสามารถนําเงินจากการ
ลดภาระหนี้ไปประกอบอาชีพอ่ืน เพ่ือ
ฟนฟูตนเองได 

3.755 0.860 มาก 

3. เกษตรกรไดรับความสะดวกในการ
ใหบริการของสหกรณ 

4.279 0.714 มากที่สุด 

4. เกษตรกรมีความมั่นคงดานอาชีพมากขึ้น 4.000 0.749 มาก 
5. เปนโครงการที่ตรงกับความตองการของ

เกษตรกร 
4.156 0.771 มาก 

 รวม 4.147 0.758 มาก 

 
  จากตาราง 36 พบวาความคิดเห็นโดยภาพรวมของสมาชิกสหกรณที่เขารวมโครงการฯ    
มีความคิดเห็นตอโครงการลดภาระหนี้เกษตรกรรายยอยและยากจนผานสหกรณ/กลุมเกษตรกร ใน
ดานการยอมรับโครงการอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาแยกเปนรายขอพบวา สมาชิกสหกรณที่เขา
รวมโครงการฯ  มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด 1 ขอ คือ เกษตรกรไดรับความสะดวกในการ
ใหบริการของสหกรณ สวนความคิดเห็นอยูในระดับมาก 4 ขอ คือ สมาชิกสหกรณที่เขารวม
โครงการฯ เชื่อวาการลดดอกเบี้ยรอยละ 3 ตอป และการฟนฟูอาชีพใหแกเกษตรกรจะสามารถแกไข
ปญหาหนี้สินใหเกษตรกรไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยปจจุบันเกษตรกรสามารถนําเงินจากการลด
ภาระหนี้ไปประกอบอาชีพอ่ืน เพ่ือฟนฟูตนเองได เกษตรกรมีความมั่นคงดานอาชีพมากขึ้น และเปน
โครงการที่ตรงกับความตองการของเกษตรกร ตามลําดับ 
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3.3 ผลการวิเคราะหความแตกตางขอมูลสวนบุคคลเก่ียวกับการประเมินโครงการลดภาระหนี้
เกษตรกรรายยอยและยากจนผานสหกรณ/กลุมเกษตรกร 

 

 3.3.1  การวิเคราะหจําแนกตามเพศ 
 
ตาราง 37 การวิเคราะหความแตกตางของความคิดเห็นเกีย่วกับการประเมิน 5 ดาน จําแนกตามเพศ  
 

ดาน เพศ Mean S.D. df t Sig. 
ชาย 3.625 0.736 324 -0.105 0.917 ระบบ 
หญิง 3.634 0.776    
ชาย 4.065 0.650 324 0.406 0.685 การวางแผนโครงการ 
หญิง 4.035 0.678    
ชาย 4.234 0.720 324 0.371 0.711 การนําโครงการไปปฏิบตั ิ
หญิง 4.204 0.700    
ชาย 3.908 0.957 324 -1.619 0.106 การปรับปรุงโครงการ 
หญิง 4.070 0.822    
ชาย 4.136 0.752 324 -0.308 0.759 การยอมรับโครงการ 
หญิง 4.162 0.769    

 
  จากตาราง 37 พบวา สมาชิกสหกรณที่เขารวมโครงการฯ  ที่มีเพศแตกตางกัน มีความ
คิดเห็นตอดานระบบ ดานวางแผนโครงการ ดานการนําโครงการไปปฏิบัติ ดานการปรับปรุง
โครงการ และการยอมรับโครงการ ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 3.3.2  การวิเคราะหจําแนกตามอายุ 
 

ตาราง 38 การวิเคราะหความแตกตางของความคิดเห็นเกีย่วกับการประเมิน 5 ดาน จําแนกตามอายุ 
 

ดาน แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 
ระหวางกลุม 3 5.522 1.841 3.319* 0.020 
ภายในกลุม 322 178.567 0.555   

ระบบ 

รวม 325 184.089    
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ตาราง 38  (ตอ) 
 

ดาน แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 
ระหวางกลุม 3 2.626 0.875 2.020 0.111 
ภายในกลุม 322 139.488 0.433   

การวางแผนโครงการ 

รวม 325 142.113    
ระหวางกลุม 3 1.791 0.597 1.185 0.316 
ภายในกลุม 322 162.307 0.504   

การนําโครงการไปปฏิบตั ิ

รวม 325 164.098    
ระหวางกลุม 3 3.100 1.033 1.271 0.284 
ภายในกลุม 322 261.750 0.813   

การปรับปรุงโครงการ 

รวม 325 264.850    
ระหวางกลุม 3 0.091 0.030 0.052 0.984 
ภายในกลุม 322 186.841 0.580   

การยอมรับโครงการ 

รวม 325 186.933    

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั .05 
 

  จากตาราง 38 พบวา สมาชิกสหกรณที่เขารวมโครงการฯ ที่มีชวงอายุแตกตางกัน  
มีความคิดเห็นตอดานการวางแผนโครงการ ดานการนําโครงการไปปฏิบัติ ดานการปรับปรุงโครงการ 
และด านการยอมรั บ โครงการ  ไม แตกต างกั นอย า งมี นั ยสํ าคัญทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ  .05  
สวนดานระบบ พบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงทําการทดสอบเปน 
รายคูโดยวิธี LSD ดังแสดงในตาราง 39 

 
ตาราง 39 การเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูของอายุ ในดานระบบ 
 

กลุมตัวอยาง คาเฉลี่ย ไมเกิน 35 ป 36 - 47 ป 48 - 60 ป มากกวา 60 ป 

ไมเกิน 35 ป 3.860 - 0.190 0.375* 0.294* 
36 - 47 ป 3.670  - 0.184 0.104 
48 - 60 ป 3.485   - -0.081 
มากกวา 60 ป 3.566    - 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั .05 
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  จากตาราง 39 พบวาสมาชิกสหกรณที่เขารวมโครงการฯ ที่มีชวงอายุ ที่ทําใหความคิดเห็น
แตกตางกันในดานระบบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ อายุระหวาง 48 – 60 ป กับ กลุม
อายุไมเกิน 35 ป และอายุมากกวา 60 ป กับ กลุมอายุไมเกิน 35 ป  
  
 3.3.3  การวิเคราะหจําแนกตามระดับการศึกษา 
 
ตาราง 40 การวิเคราะหความแตกตางของความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมิน 5 ดาน จําแนกตามระดับ

การศึกษา 
 

ดาน แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 
ระหวางกลุม 5 3.699 0.740 1.312 0.258 
ภายในกลุม 320 180.390 0.564   

ระบบ 

รวม 325 184.089    
ระหวางกลุม 5 6.479 1.296 3.057* 0.010 
ภายในกลุม 320 135.634 0.424   

การวางแผนโครงการ 

รวม 325 142.113    
ระหวางกลุม 5 6.088 1.218 2.466* 0.033 
ภายในกลุม 320 158.010 0.494   

การนําโครงการไปปฏิบตั ิ

รวม 325 164.098    
ระหวางกลุม 5 9.594 1.919 2.405* 0.037 
ภายในกลุม 320 255.256 0.798   

การปรับปรุงโครงการ 

รวม 325 264.850    
ระหวางกลุม 5 9.097 1.819 3.274* 0.007 
ภายในกลุม 320 177.836 0.556   

การยอมรับโครงการ 

รวม 325 186.933    

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั .05 
  
  จากตาราง 40 พบวาสมาชิกสหกรณที่เขารวมโครงการฯ  ที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน 
มีความคิดเห็นตอดานระบบ ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานการ
วางแผนโครงการ ดานการนําโครงการไปปฏิบัติ ดานการปรับปรุงโครงการ และดานการยอมรับ
โครงการ พบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงทําการทดสอบเปนรายคูโดยวิธี 
LSD ดังแสดงในตาราง 41 - 44 



86 
 
ตาราง 41 การเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูของระดับการศึกษา ในดานการวางแผนโครงการ  
 

กลุมตัวอยาง คาเฉลี่ย A B C D E F 
A 4.085 - -0.009 0.194 -0.029 1.585* 0.085 
B 4.094  - 0.202 -0.021 1.594* 0.094 
C 3.891   - -0.223 1.391* -0.109 
D 4.114    - 1.614* 0.114 
E 2.500     - -1.500* 
F 4.000      - 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั .05 
 
              A = ประถมศึกษาปที ่4 หรือต่ํากวา B = ประถมศึกษาปที่ 6 
 C = มัธยมศึกษาตอนตน D = มัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช. 
 E = อนุปริญญา (ปวส.) F = ปริญญาตรี 
 

  จากตาราง 41 พบวาบุคคลที่มีระดับการศึกษาที่ทําใหความคิดเห็นที่แตกตางกันในดานการ
วางแผนโครงการ คือ  
   1.  ระดับอนุปริญญา (ปวส.) กับ ระดับประถมศึกษาปที่ 4 หรือต่ํากวา 
   2.  ระดับอนุปริญญา (ปวส.) กับ ระดับประถมศึกษาปที่ 6 
   3.  ระดับอนุปริญญา (ปวส.) กับ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
   4. ระดับอนุปริญญา (ปวส.) กับ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช. 
   5.  ระดับปริญญาตรี กับ ระดับอนุปริญญา (ปวส.) 
  
ตาราง 42 การเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูของระดับการศึกษา ในดานการนําโครงการไปปฏิบัติ  
 

กลุมตัวอยาง คาเฉลี่ย A B C D E F 
A 4.312 - 0.208* 0.116 -0.002 1.312* 0.312 
B 4.104  - -0.091 -0.210 1.104* 0.104 
C 4.196   - -0.119 1.196* 0.196 
D 4.314    - 1.314* 0.314 
E 3.000     - -1.000 
F 4.000      - 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั .05 
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                A = ประถมศึกษาปที ่4 หรือต่ํากวา B = ประถมศึกษาปที่ 6 
 C = มัธยมศึกษาตอนตน D = มัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช. 
 E = อนุปริญญา (ปวส.) F = ปริญญาตรี 
 
  จากตาราง 42 พบวาสมาชิกสหกรณที่เขารวมโครงการฯ ที่มีระดับการศึกษาที่ทําให 
ความคิดเห็นที่แตกตางกันในการนําโครงการไปปฏิบัติ คือ  
   1.  ระดับประถมศึกษาปที่ 6 กับ ระดับประถมศึกษาปที่ 4 หรือต่ํากวา 
   2.  ระดับอนุปริญญา (ปวส.) กับ ระดับประถมศึกษาปที่ 4 หรือต่ํากวา 
   3.  ระดับอนุปริญญา (ปวส.) กับ ระดับประถมศึกษาปที่ 6 
   4.  ระดับอนุปริญญา (ปวส.) กับ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
   5.  ระดับอนุปริญญา (ปวส.) กับ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช. 
 
ตาราง 43 การเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูของระดับการศึกษา ในดานการปรับปรุง

โครงการ  
 

กลุมตัวอยาง คาเฉลี่ย A B C D E F 
A 4.078 - 0.266* 0.121 -0.008 1.578* -0.255 
B 3.813  - -0.144 -0.273 1.313* -0.521 
C 3.957   - -0.129 1.457* -0.377 
D 4.086    - 1.586* -0.248 
E 2.500     - -1.833* 
F 4.333      - 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั .05 
 

                A = ประถมศึกษาปที ่4 หรือต่ํากวา B = ประถมศึกษาปที่ 6 
 C = มัธยมศึกษาตอนตน D = มัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช. 
 E = อนุปริญญา (ปวส.) F = ปริญญาตรี 
 
  จากตาราง 43 พบวาสมาชิกสหกรณที่เขารวมโครงการฯ ที่มีระดับการศึกษาที่ทําให 
ความคิดเห็นที่แตกตางกันในดานการปรับปรุงโครงการ คือ  
   1.  ระดับประถมศึกษาปที่ 6 กับ ระดับประถมศึกษาปที่ 4 หรือต่ํากวา 
   2.  ระดับอนุปริญญา (ปวส.) กับ ระดับประถมศึกษาปที่ 4 หรือต่ํากวา 
  3.  ระดับอนุปริญญา (ปวส.) กับ ระดับประถมศึกษาปที่ 6 
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  4.  ระดับอนุปริญญา (ปวส.) กับ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
  5.  ระดับอนุปริญญา (ปวส.) กับ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช. 
  6.  ระดับปริญญาตรี กับ ระดับอนุปริญญา (ปวส.) 
 
ตาราง 44 การเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูของระดับการศึกษา ในดานการยอมรับโครงการ  
 

กลุมตัวอยาง คาเฉลี่ย A B C D E F 
A 4.220 - 0.178 0.176 -0.209 1.220* 0.553 
B 4.042  - -0.002 -0.387* 1.042 0.375 
C 4.043   - -0.385* 1.043 0.377 
D 4.429    - 1.429* 0.762* 
E 3.000     - -0.667 
F 3.667      - 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั .05 
 

               A = ประถมศึกษาปที ่4 หรือต่ํากวา B = ประถมศึกษาปที่ 6 
 C = มัธยมศึกษาตอนตน D = มัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช. 
 E = อนุปริญญา (ปวส.) F = ปริญญาตรี 
 
  จากตาราง 44 พบวาสมาชิกสหกรณที่เขารวมโครงการฯ ที่มีระดับการศึกษาที่ทําให 
ความคิดเห็นที่แตกตางกันในดานการยอมรับโครงการ คือ  
   1.  ระดับอนุปริญญา (ปวส.) กับ ระดับประถมศึกษาปที่ 4 หรือต่ํากวา 
   2.  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช. กับ ระดับประถมศึกษาปที่ 6 
   3.  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช. กับ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
   4.  ระดับอนุปริญญา (ปวส.) กับ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช. 
   5.  ระดับปริญญาตรี กับ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช. 
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 3.3.4  การวิเคราะหจําแนกตามระยะเวลาการเปนสมาชิก 
 
ตาราง 45 การวิเคราะหความแตกตางของความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมิน 5 ดาน จําแนกตาม

ระยะเวลาการเปนสมาชิก 
 

ดาน แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 
ระหวางกลุม 4 4.410 1.102 1.970 0.099 
ภายในกลุม 321 179.679 0.560   

ระบบ 

รวม 325 184.089    
ระหวางกลุม 4 13.718 3.429 8.574* 0.000 
ภายในกลุม 321 128.396 0.400   

การวางแผนโครงการ 

รวม 325 142.113    
ระหวางกลุม 4 6.405 1.601 3.259* 0.012 
ภายในกลุม 321 157.694 0.491   

การนําโครงการไปปฏิบัติ 

รวม 325 164.098    
ระหวางกลุม 4 12.248 3.062 3.891* 0.004 
ภายในกลุม 321 252.601 0.787   

การปรับปรุงโครงการ 

รวม 325 264.850    
ระหวางกลุม 4 3.027 0.757 1.321 0.262 
ภายในกลุม 321 183.905 0.573   

การยอมรับโครงการ 

รวม 325 186.933    

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั .05 
 
  จากตาราง 45 พบวาสมาชิกสหกรณที่เขารวมโครงการฯ ที่มีระยะเวลาการเปนสมาชิก
สหกรณ แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอดานระบบและดานการยอมรับโครงการ ไมแตกตางกัน  
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานการวางแผนโครงการ ดานการนําโครงการไปปฏิบัติ 
และดานการปรับปรุงโครงการ พบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงทําการ
ทดสอบเปนรายคู โดยวิธี LSD ดังแสดงในตาราง 46 - 47 
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ตาราง 46 การเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูของระยะเวลาการเปนสมาชิก ในดานการ

วางแผนโครงการ  
 
กลุมตัวอยาง คาเฉลี่ย ไมเกิน 5 ป 6 - 10 ป 11 - 15 ป 16 - 20 ป    มากกวา 20 ป 
ไมเกิน 5 ป 4.133 - -0.142 0.396* 0.319* 0.108 
6 - 10 ป 4.275  - 0.538* 0.461* 0.250 
11 - 15 ป 3.737   - -0.077 -0.288* 
16 - 20 ป 3.814    - -0.210 
มากกวา 20 ป 4.024     - 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั .05 
 
  จากตาราง 46 พบวาสมาชิกสหกรณที่เขารวมโครงการฯ  ที่มีระยะเวลาการเปนสมาชิกที่
ทําใหความคิดเห็นที่แตกตางกันในดานการวางแผนโครงการ คือ  
   1.  ระหวาง 11 - 15 ป กับ ไมเกิน 5 ป 
 2. ระหวาง 16 - 20 ป กับ ไมเกิน 5 ป 
 3. ระหวาง  11 – 20 ป กับ 6 - 10 ป 
 4.  ระหวาง 16 - 20 ป กับ ระหวาง 6 - 10 ป 
 5.  มากกวา 20 ป กับ ระหวาง 11 - 15 ป 
   
ตาราง 47 การเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูของระยะเวลาการเปนสมาชิก ในดานการนํา

โครงการไปปฏิบัติ  
 

กลุมตัวอยาง คาเฉลี่ย ไมเกิน 5 ป 6 - 10 ป 11 - 15 ป 16 - 20 ป   มากกวา 20 ป 
ไมเกิน 5 ป 4.169 - -0.194 0.134 0.099 -0.222 
6 - 10 ป 4.363  - 0.328* 0.293* -0.027 
11 - 15 ป 4.035   - -0.035 -0.355* 
16 - 20 ป 4.070    - -0.320* 
มากกวา 20 ป 4.390     - 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั .05 
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  จากตาราง 47 พบวา สมาชิกสหกรณที่เขารวมโครงการฯ ที่มีระยะเวลาการเปนสมาชิกที่
ทําใหความคิดเห็นที่แตกตางกันในดานการนําโครงการไปปฏิบัติ คือ  
   1.  ระหวาง 11 - 15 ป กับ ระหวาง 6 - 10 ป 
 2.  ระหวาง 16 - 20 ป กับ ระหวาง 6 - 10 ป  
 3.  มากกวา 20 ป กับ ระหวาง 11 - 15 ป 
 4.  มากกวา 20 ป กับ ระหวาง 16 - 20 ป 
   
ตาราง 48 การเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูของระยะเวลาการเปนสมาชิก ในดานการ

ปรับปรุงโครงการ  
 

กลุมตัวอยาง คาเฉลี่ย ไมเกิน 5 ป 6 - 10 ป 11 - 15 ป 16 - 20 ป    มากกวา 20 ป 
ไมเกิน 5 ป 4.096 - -0.011 0.447* 0.352* -0.026 
6 - 10 ป 4.108  - 0.459* 0.364* -0.014 
11 - 15 ป 3.649   - -0.095 -0.473* 
16 - 20 ป 3.744    - -0.378 
มากกวา 20 ป 4.122     - 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั .05 
  
  จากตาราง 48 พบวา สมาชิกสหกรณที่เขารวมโครงการฯ  ที่มีระยะเวลาการเปนสมาชิกที่
ทําใหความคิดเห็นที่แตกตางกันในดานการปรับปรุงโครงการ คือ  
 1.  ระหวาง 11 - 15 ป กับ ไมเกิน 5 ป 
 2.  ระหวาง 16 - 20 ป กับ ไมเกิน 5 ป  
 3.  ระหวาง 11 - 15 ป กับ ระหวาง 6 - 10 ป 
 4.  ระหวาง 16 - 20 ป กับ ระหวาง 6 - 10 ป 
 5.  มากกวา 20 ป กับ ระหวาง 11 - 15 ป 
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  3.3.5  การวิเคราะหจําแนกตามระดับการศึกษา 
 
ตาราง 49 การวิเคราะหความแตกตางของความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมิน 5 ดาน จําแนกตามรายได

เฉลี่ยตอป 
 

ดาน แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 
ระหวางกลุม 5 1.242 0.248 0.437 0.823 
ภายในกลุม 303 172.376 0.569   

ระบบ 

รวม 308 173.618    
ระหวางกลุม 5 2.591 0.518 1.164 0.327 
ภายในกลุม 303 134.943 0.445   

การวางแผนโครงการ 

รวม 308 137.534    
ระหวางกลุม 5 4.867 0.973 1.924 0.090 
ภายในกลุม 303 153.288 0.506   

การนําโครงการไปปฏิบัติ 

รวม 308 158.155    
ระหวางกลุม 5 5.627 1.125 1.332 0.251 
ภายในกลุม 303 256.049 0.845   

การปรับปรุงโครงการ 

รวม 308 261.676    
ระหวางกลุม 5 2.562 0.512 0.875 0.498 
ภายในกลุม 303 177.515 0.586   

การยอมรับโครงการ 

รวม 308 180.078    

 
  จากตาราง 49 พบวาสมาชิกสหกรณที่เขารวมโครงการฯ  ที่มีรายไดเฉลี่ยตอปแตกตางกัน 
มีความคิดเห็นตอดานระบบ  ดานการวางแผนโครงการ  ดานการนําโครงการไปปฏิบัติ  
ดานการปรับปรุงโครงการ และดานการยอมรับโครงการ ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
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ตาราง 50 การวิเคราะหความแตกตางของความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมิน 5 ดาน จําแนกตาม

รายจายเฉลี่ยตอป 
 

ดาน แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 
ระหวางกลุม 5 2.227 0.445 0.787 0.560 
ภายในกลุม 292 165.253 0.566   

ระบบ 

รวม 297 167.480    
ระหวางกลุม 5 6.844 1.369 3.199* 0.008 
ภายในกลุม 292 124.941 0.428   

การวางแผนโครงการ 

รวม 297 131.785    
ระหวางกลุม 5 2.978 0.596 1.151 0.334 
ภายในกลุม 292 151.119 0.518   

การนําโครงการไปปฏิบตั ิ

รวม 297 154.097    
ระหวางกลุม 5 5.895 1.179 1.369 0.236 
ภายในกลุม 292 251.448 0.861   

การปรับปรุงโครงการ 

รวม 297 257.342    
ระหวางกลุม 5 1.949 0.390 0.663 0.652 
ภายในกลุม 292 171.702 0.588   

การยอมรับโครงการ 

รวม 297 173.651    

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั .05 
 
  จากตาราง 50 พบวาสมาชิกสหกรณที่เขารวมโครงการฯ ที่มีระยะเวลาการเปนสมาชิก
สหกรณ แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอดานระบบ ดานการนําโครงการไปปฏิบัติ ดานการปรับปรุง
โครงการ และดานการยอมรับโครงการ ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
สวนดานการวางแผนโครงการ  พบวามีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
จึงทําการทดสอบเปนรายคูโดยวิธี LSD ดังแสดงในตาราง 51 
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ตาราง 51 การเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูของรายจายเฉลีย่ตอป ในดานการวางแผน

โครงการ  
 

กลุมตัวอยาง คาเฉลี่ย A B C D E F 
A 4.224 - 0.290* 0.281* 0.309* 0.406 -0.110 
B 3.934 * - -0.008 0.020 0.116 -0.399* 
C 3.942   - 0.028 0.124 -0.391* 
D 3.914    - 0.096 -0.419* 
E 3.818     - -0.515* 
F 4.333      - 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั .05 
 

              A = ไมเกิน 50,000 บาท B = 50,001 – 100,000 บาท 
 C = 100,001 – 150,000 บาท D = 150,001 – 200,000 บาท 
 E = 200,001 – 250,000 บาท F = มากกวา 250,000 บาท 
 
  จากตาราง 51 พบวา สมาชิกสหกรณที่เขารวมโครงการฯ  ที่มีรายจายเฉลี่ยตอปที่ทําให
ความคิดเห็นที่แตกตางกันในดานการวางแผนโครงการ คือ  
 1.  ระหวาง 50,001 – 100,000 บาทตอป กับ ไมเกิน 50,000 บาทตอป 
 2.  ระหวาง 100,001 – 150,000 บาทตอป กับ ไมเกิน 50,000 บาทตอป 
 3.  ระหวาง 150,001 – 200,000 บาทตอป กับ ไมเกิน 50,000 บาทตอป 
 4.  มากกวา 250,000 บาทตอป กับ ระหวาง 50,001 – 100,000 บาทตอป 
 5.  มากกวา 250,000 บาทตอป กับ ระหวาง 100,001 – 150,000 บาทตอป 
 6.  มากกวา 250,000 บาทตอป กับ ระหวาง 150,001 – 200,000 บาทตอป 
 7.  มากกวา 250,000 บาทตอป กับ ระหวาง 200,001 – 250,000 บาทตอป 
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 3.3.6  การวิเคราะหจําแนกตามหนี้ที่ตองชําระตามโครงการ 
 
ตาราง 52 การวิเคราะหความแตกตางของความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมิน 5 ดาน จําแนกตามหนี้ 

ที่ตองชําระตามโครงการ 
 

ดาน แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 
ระหวางกลุม 5 3.649 0.730 1.458 0.206 
ภายในกลุม 186 93.096 0.501   

ระบบ 

รวม 191 96.745    
ระหวางกลุม 5 2.017 0.403 0.911 0.475 
ภายในกลุม 186 82.353 0.443   

การวางแผนโครงการ 

รวม 191 84.370    
ระหวางกลุม 5 5.105 1.021 2.136 0.063 
ภายในกลุม 186 88.895 0.478   

การนําโครงการไปปฏิบัติ 

รวม 191 94.000    
ระหวางกลุม 5 10.710 2.142 3.000* 0.013 
ภายในกลุม 186 132.785 0.714   

การปรับปรุงโครงการ 

รวม 191 143.495    
ระหวางกลุม 5 5.886 1.177 2.038 0.075 
ภายในกลุม 186 107.442 0.578   

การยอมรับโครงการ 

รวม 191 113.328    

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั .05 
 
  จากตาราง 52 พบวาสมาชิกสหกรณที่เขารวมโครงการฯ ที ่ม ีหนี ้ที ่ต องชําระตาม
โครงการแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอดานระบบ ดานการวางแผนโครงการ ดานการนําโครงการไป
ปฏิบัติ และดานการยอมรับโครงการ ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดาน
การปรับปรุงโครงการ พบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงทําการทดสอบเปน
รายคูโดยวิธี LSD ดังแสดงในตาราง 53 
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ตาราง 53 การเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูของหนี้ที่ตองชําระตามโครงการ ในดานการ

ปรับปรุงโครงการ  
 

กลุมตัวอยาง คาเฉลี่ย A B C D E F 
A 4.400 - 0.067 0.592* 0.043 0.480* 0.481* 
B 4.333  - 0.526 -0.024 0.413 0.414 
C 3.808   - -0.549* -0.112 -0.112 
D 4.357    - 0.437* 0.438* 
E 3.920     - 0.001 
F 3.919      - 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั .05 
 

            A = ไมเกิน 15,000 บาท B = 15,001 - 30,000 บาท 
 C = 30,001 - 45,000 บาท D = 45,001 - 60,000 บาท 
 E = 60,001 - 75,000 บาท F = มากกวา 75,000 บาท 
 

  จากตาราง 53 พบวา บุคคลที่มีหน้ีที่ตองชําระตามโครงการที่ทําใหความคิดเห็นที่แตกตาง
กันในการปรับปรุงโครงการ คือ  
 1.  ระหวาง 30,001 - 45,000 บาท กับ ไมเกิน 15,000 บาท 
 2.  ระหวาง 60,001 - 75,000 บาท กับ ไมเกิน 15,000 บาท 
 3.  มากกวา 75,000 บาท กับ ไมเกิน 15,000 บาท 
 4.  ระหวาง 45,001 - 60,000 บาท กับ ระหวาง 30,001 - 45,000 บาท 
 5.  ระหวาง 60,001 - 75,000 บาท กับ ระหวาง 45,001 - 60,000 บาท 
 6.  มากกวา 75,000 บาท กับ ระหวาง 45,001 - 60,000 บาท 
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  สวนที่ 4 เปรียบเทียบความแตกตางระหวางกลุมเจาหนาที่กรมสงเสริมสหกรณที่
เก่ียวของกับโครงการฯ และเจาหนาที่สหกรณ ทั้ง 5 ดาน 
 
ตาราง 54 การวิเคราะหความแตกตางของความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมิน 5 ดาน ระหวางกลุม

เจาหนาที่กรมสงเสริมสหกรณ และกลุมเจาหนาที่สหกรณ  
 

ดาน แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 
ระหวางกลุม 1 2.022 2.022 3.721 0.060 
ภายในกลุม 44 23.912 0.543   

ระบบ 

รวม 45 25.935    
ระหวางกลุม 1 0.766 0.766 2.016 0.163 
ภายในกลุม 44 16.712 0.380   

การวางแผนโครงการ 

รวม 45 17.478    
ระหวางกลุม 1 0.164 0.164 0.435 0.513 
ภายในกลุม 44 16.640 0.378   

การนําโครงการไปปฏิบตั ิ

รวม 45 16.804    
ระหวางกลุม 1 0.066 0.066 0.125 0.725 
ภายในกลุม 44 23.238 0.528   

การปรับปรุงโครงการ 

รวม 45 23.304    
ระหวางกลุม 1 0.439 0.439 0.684 0.413 
ภายในกลุม 44 28.278 0.643   

การยอมรับโครงการ 

รวม 45 28.717    

 
  จากตาราง 54 พบวากลุมเจาหนาที่กรมสงเสริมสหกรณ และกลุมเจาหนาที่สหกรณ  
มีความคิดเห็นตอดานระบบ การวางแผนโครงการ ดานการนํานโยบายไปปฏิบัติ ดานการปรับปรุง
โครงการ และดานการยอมรับโครงการ ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                               



บทที่ 5 
อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 
 การศึกษาเรื่อง การประเมินโครงการลดภาระหนี้เกษตรกรรายยอยและยากจนผาน
สหกรณ/กลุมเกษตรกร กรณีศึกษาสหกรณการเกษตรในจังหวัดนครสวรรค โดยสรุปผลการ
ศึกษาวิจัยได ดังนี้ 
 

สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 
  1.  ขอมูลสวนบุคคล 
   1.1 ขอมูลสวนบุคคลของเจาหนาที่กรมสงเสริมสหกรณ จํานวน 25 คน พบวา 
สวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 52.0 มีอายุไมเกิน 35 ป และอายุระหวาง 36 - 45 ป  
คิดเปนรอยละ 48.0 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 60.0 มีตําแหนงเปนนักวิชาการ
สหกรณ คิดเปน รอยละ 80.0 เปนระดับชํานาญการ คิดเปนรอยละ 40.0 และมีเงินเดือนมากกวา 
20,000 บาท คิดเปนรอยละ 48.0 
  1.2 ขอมูลสวนบุคคลของเจาหนาที่สหกรณ จํานวน 21 คน พบวาสวนใหญเปน 
เพศหญิง คิดเปนรอยละ 61.9 มีอายุระหวาง 31 - 40 ป คิดเปนรอยละ 38.1 มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 47.62 สวนใหญมีตําแหนงงานอื่นๆ ไดแก เจาหนาที่ธุรการ เจาหนาที่
การตลาด คิดเปนรอยละ 28.57 และสวนใหญมีเงินเดือนไมเกิน 10,000 บาท คิดเปนรอยละ 47.62 
  1.3 ขอมูลสวนบุคคลของสมาชิกสหกรณที่เขารวมโครงการฯ จํานวน 326 คน พบวา
สวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 56.4 มีอายุระหวาง 36 - 47 ป คิดเปนรอยละ 35.3 มีระดับ
การศึกษาประถมศึกษาปที่ 4 หรือต่ํากวา คิดเปนรอยละ 43.3 สวนใหญมีระยะเวลาการเปนสมาชิก
สหกรณระหวาง 6 – 10 ป คิดเปนรอยละ 31.3 มีรายไดเฉลี่ยอยูระหวาง 50,001 – 100,000 บาทตอป 
คิดเปนรอยละ 26.7 และมีรายจายเฉลี่ยอยูระหวาง 50,001 – 100,000 บาทตอป คิดเปนรอยละ 32.5 
  2.  ผลการทดสอบตามสมมุติฐาน 
  2.1 สมมุติฐานที่ 1 โครงการลดภาระหนี้เกษตรกรรายยอยและยากจนผานสหกรณ/
กลุมเกษตรกร กรณีศึกษา สหกรณการเกษตรในจังหวัดนครสวรรค มีแนวโนมไปในทางที่ดีขึ้น  
   จากการทดสอบสมมุติฐานพบวา การประเมินโครงการลดภาระหนี้ฯ ในดานระบบ 
ดานการวางแผนโครงการ ดานการนําโครงการไปปฏิบัติ ดานการปรับปรุงโครงการ และดานยอมรับ
โครงการ โดยในภาพรวมอยูในระดับดีมาก ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานที่ 1 ดังนี้ 
    2.1.1 ดานระบบ  
     ความคิดเห็นของกลุมเจาหนาที่กรมสงเสริมสหกรณตอการประเมินดาน
ระบบ ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  
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     ความคิดเห็นของเจาหนาที่สหกรณตอการประเมินดานระบบ ในภาพรวม
อยูในระดับปานกลาง 
     ความคิดเห็นของสมาชิกสหกรณที่เขารวมโครงการฯ ตอการประเมิน 
ดานระบบ ในภาพรวมอยูในระดับมาก  
   2.1.2 ดานการวางแผนของโครงการ 
    ความคิดเห็นของเจาหนาที่กรมสงเสริมสหกรณตอการประเมินดานการ
วางแผนโครงการ ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  
    ความคิดเห็นของเจาหนาที่สหกรณตอการประเมินดานการวางแผน
โครงการ ในภาพรวมอยูในระดับมาก  
    ความคิดเห็นของสมาชิกสหกรณที่เขารวมโครงการฯ ตอการประเมินดาน
การวางแผนโครงการ ในภาพรวมอยูในระดับมาก  
   2.1.3 ดานการนําโครงการไปปฏิบัติของโครงการ 
    ความคิดเห็นของเจาหนาที่กรมสงเสริมสหกรณตอการประเมินดานการ
นําโครงการไปปฏิบัติ ในภาพรวมอยูในระดับมาก  
    ความคิดเห็นของเจาหนาที่สหกรณตอการประเมินดานการนําโครงการ
ไปปฏิบัติ ในภาพรวมอยูในระดับมาก      

    ความคิดเห็นของสมาชิกสหกรณที่เขารวมโครงการฯ ตอการประเมินดาน
การนําโครงการไปปฏิบัติ ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด  
   2.1.4 ดานการปรับปรุงโครงการลดภาระหนี้ฯ 
    ความคิดเห็นของเจาหนาที่กรมสงเสริมสหกรณ ตอการประเมินดานการ
ปรับปรุงโครงการ ในภาพรวมอยูในระดับมาก  
    ความคิดเห็นของเจาหนาที่สหกรณ ตอการประเมินดานการปรับปรุง
โครงการ ในภาพรวมอยูในระดับมาก  
    ความคิดเห็นของสมาชิกสหกรณที่เขารวมโครงการฯ ตอการประเมินดาน
การปรับปรุงโครงการ ในภาพรวมอยูในระดับมาก  
   2.1.5 ดานการยอมรับโครงการลดภาระหนี้ฯ 
    ความคิดเห็นของเจาหนาที่กรมสงเสริมสหกรณตอการประเมินดานการ
ยอมรับโครงการ ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  
    ความคิดเห็นของเจาหนาที่สหกรณ ตอการประเมินดานการยอมรับ
โครงการ ในภาพรวมอยูในระดับมาก     
    ความคิดเห็นของสมาชิกสหกรณที่เขารวมโครงการฯ ตอการประเมินดาน
การยอมรับโครงการ ในภาพรวมอยูในระดับมาก 
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   2.2 สมมติฐานที่ 2 คุณลักษณะสวนบุคคลของเจาหนาที่กรมสงเสริมสหกรณที่
เกี่ยวของกับโครงการฯ เจาหนาที่สหกรณและสมาชิกสหกรณที่เขารวมโครงการฯ ที่แตกตางกัน  
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการลดภาระหนี้เกษตรกรรายยอยและยากจนผานสหกรณ/กลุม
เกษตรกร กรณีศึกษาสหกรณการเกษตรในจังหวัดนครสวรรค แตกตางกัน 
    จากการทดสอบสมมติฐานพบวา  
   2.2.1 กลุมเจาหนาที่กรมสงเสริมสหกรณ 
       บุคคลที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง ระดับตําแหนง และ
เงินเดือน แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอดานระบบ ดานการวางแผนโครงการ และดานการนํา
โครงการไปปฏิบัติ ไมแตกตางกัน  
       บุคคลที่มีอายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง ระดับตําแหนง และเงินเดือน 
แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอ ดานการปรับปรุงโครงการ ไมแตกตางกัน สวนบุคคลที่มีเพศ 
แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอดานการปรับปรุงโครงการ แตกตางกัน 
     บุคคลที่มีเพศ ระดับการศึกษา ตําแหนง และเงินเดือน แตกตางกัน  
มีความคิดเห็นตอดานการยอมรับโครงการ ไมแตกตางกัน สวนบุคคลที่มีอายุ และระดับตําแหนง 
แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอดานการยอมรับโครงการ แตกตางกัน 
   2.2.2 กลุมเจาหนาที่สหกรณ 
      บุคคลที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง และเงินเดือน แตกตางกัน  
มีความคิดเห็นตอดานระบบ ดานการวางแผนโครงการ และดานการนําโครงการไปปฏิบัติ 
ไมแตกตางกัน 
     บุคคลที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และตําแหนง แตกตางกัน มีความ
คิดเห็นตอดานการปรับปรุงโครงการ และดานการยอมรับโครงการ ไมแตกตางกัน สวนบุคคลที่มี
เงินเดือน แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอดานการปรับปรุงโครงการ และดานการยอมรับโครงการ 
แตกตางกัน 
    2.2.3. กลุมสมาชิกสหกรณที่เขารวมโครงการฯ  
      บุคคลที่มีเพศ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการเปนสมาชิกสหกรณ รายได
เฉลี่ยตอป รายจายเฉลี่ยตอป และหนี้ที่ตองชําระตามโครงการ แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอระบบ 
ไมแตกตางกัน สวนบุคคลที่มีอายุ แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอดานระบบ แตกตางกัน 
      บุคคลที่มีเพศ อายุ รายไดเฉลี่ยตอป และหนี้ที่ตองชําระตามโครงการ 
แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอดานการวางแผนโครงการ ไมแตกตางกัน สวนบุคคลที่มีระดับ
การศึกษา ระยะเวลาการเปนสมาชิกสหกรณ และรายจายเฉลี่ยตอป แตกตางกัน มีความตอดานการ
วางแผนโครงการ แตกตางกัน 
     บุคคลที่มีเพศ อายุ รายไดเฉลี่ยตอป รายจายเฉลี่ยตอป และหน้ีที่ตอง
ชําระตามโครงการ แตกตาง มีความคิดเห็นตอดานการนําโครงการไปปฏิบัติ ไมแตกตางกัน  
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สวนบุคคลที่มีระดับการศึกษา และระยะเวลาการเปนสมาชิกสหกรณ แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอ
ดานการนําโครงการไปปฏิบัติ แตกตางกัน 
     บุคคลที่มีเพศ อายุ รายไดเฉลี่ยตอป และรายจายเฉลี่ยตอป แตกตางกัน  
มีความคิดเห็นตอดานการปรับปรุงโครงการ ไมแตกตางกัน สวนบุคคลที่มีระดับการศึกษา 
ระยะเวลาการเปนสมาชิกสหกรณ และหนี้ที่ตองชําระตามโครงการ แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอ
ดานการปรับปรุงโครงการ แตกตางกัน 
      บุคคลที่มีเพศ อายุ ระยะเวลาการเปนสมาชิกสหกรณ รายไดเฉลี่ยตอป 
รายจายเฉลี่ยตอป และหนี้ที่ตองชําระตามโครงการ แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอดานการนํา
โครงการไปปฏิบัติ ไมแตกตางกัน สวนบุคคลที่มีระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอ
ดานการยอมรับโครงการ แตกตางกัน 
   2.3 สมมุติฐานที่ 3 เจาหนาที่กรมสงเสริมสหกรณที่เกี่ยวของกับโครงการฯ และ
เจาหนาที่สหกรณ มีความคิดเห็นแตกตางกันในการประเมินดานระบบ ดานการวางแผนโครงการ 
ดานการนําโครงการไปปฏิบัติ ดานการปรับปรุงโครงการ และดานการยอมรับโครงการ 
    จากการทดสอบสมมุติฐานพบวา เจาหนาที่กรมสงเสริมสหกรณที่เกี่ยวของกับ
โครงการฯ และเจาหนาที่สหกรณมีความคิดเห็นไมแตกตางกันในดานระบบ ดานการวางแผน
โครงการ ดานการนําโครงการไปปฏิบัติ ดานการปรับปรุงโครงการ และดานการยอมรับโครงการ  
ซึ่งไมสอดคลองกับสมมุติฐานที่ 3 
 

อภิปรายผลการศึกษา 
 

  การวิจัยเรื่อง การประเมินโครงการลดภาระหนี้เกษตรกรรายยอยและยากจนผานสหกรณ/
กลุมเกษตรกร กรณีศึกษา สหกรณการเกษตรในจังหวัดนครสวรรค ผูวิจัยไดอภิปรายผล ดังนี้ 
  1. อภิปรายผลความแตกตางที่มาจากคุณลักษณะสวนบุคคล 
     1.1 เจาหนาที่กรมสงเสริมสหกรณ  
     จากการทดสอบความแตกตางคุณลักษณะสวนบุคคลของเจาหนาที่กรมสงเสริม
สหกรณ โดยใชคาเฉลี่ยและความแตกตางของคาเฉลี่ยที่ 0.05 ผลการศึกษาปรากฎภาพรวม ดังนี้ 
      1. เพศ มีความแตกตางกัน จะมีระดับความคิดเห็นตอโครงการลดภาระหนี้ฯ 
แตกตางกัน พบวากลุมตัวอยางที่มีเพศแตกตางกัน ระดับความคิดเห็นตอการประเมินโครงการลด
ภาระหนี้ฯ ไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว 
     2. อายุ มีความแตกตางกัน จะมีระดับความคิดเห็นตอโครงการลดภาระหนี้ฯ 
แตกตางกัน พบวากลุมตัวอยางที่มีอายุแตกตางกัน ระดับความคิดเห็นตอโครงการลดภาระหนี้ฯ 
แตกตางกัน คา t ที่คํานวณไดนอยกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงวามีความแตกตาง 
ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว 
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   3. ระดับการศึกษา มีความแตกตางกัน จะมีระดับความคิดเห็นตอโครงการลด
ภาระหนี้ฯ แตกตางกัน พบวากลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน ระดับความคิดเห็นตอการ
ประเมินโครงการลดภาระหนี้ฯ ไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว 
   4. ตําแหนง มีความแตกตางกัน จะมีระดับความคิดเห็นตอโครงการลดภาระหนี้ฯ 
แตกตางกัน พบวากลุมตัวอยางที่มีตําแหนงแตกตางกัน ระดับความคิดเห็นตอการประเมินโครงการ
ลดภาระหนี้ฯ ไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว 
   5. ระดับตําแหนง มีความแตกตางกัน จะมีระดับความคิดเห็นตอโครงการลด
ภาระหนี้ฯ แตกตางกัน พบวากลุมตัวอยางที่มีระดับตําแหนงแตกตางกัน ระดับความคิดเห็นตอ
โครงการลดภาระหนี้ฯ แตกตางกัน คา t ที่คํานวณไดนอยกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
แสดงวามีความแตกตาง ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว 
   6. เงินเดือน มีความแตกตางกัน จะมีระดับความคิดเห็นตอโครงการลดภาระหนี้ฯ 
แตกตางกัน พบวากลุมตัวอยางที่มีเงินเดือนแตกตางกัน ระดับความคิดเห็นตอการประเมินโครงการ
ลดภาระหนี้ฯ ไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว 
    1.2 เจาหนาที่สหกรณ 
     จากการทดสอบความแตกตางคุณลักษณะสวนบุคคลของเจาหนาที่สหกรณ  
โดยใชคาเฉลี่ยและความแตกตางของคาเฉลี่ยที่ 0.05 ผลการศึกษาปรากฎภาพรวม ดังนี้ 
   1. เพศ มีความแตกตางกัน จะมีระดับความคิดเห็นตอโครงการลดภาระหนี้ฯ 
แตกตางกัน พบวากลุมตัวอยางที่มีเพศแตกตางกัน ระดับความคิดเห็นตอโครงการลดภาระหนี้ฯ 
แตกตางกัน คา t ที่คํานวณไดนอยกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงวามีความแตกตาง 
ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว 
   2. อายุ มีความแตกตางกัน จะมีระดับความคิดเห็นตอโครงการลดภาระหนี้ฯ 
แตกตางกัน พบวากลุมตัวอยางที่มีอายุแตกตางกัน ระดับความคิดเห็นตอการประเมินโครงการลด
ภาระหนี้ฯ ไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว 
   3. ระดับการศึกษา มีความแตกตางกัน จะมีระดับความคิดเห็นตอโครงการลด
ภาระหนี้ฯ แตกตางกัน พบวากลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน ระดับความคิดเห็นตอการ
ประเมินโครงการลดภาระหนี้ฯ ไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว 
   4. ตําแหนง มีความแตกตางกัน จะมีระดับความคิดเห็นตอโครงการลดภาระหนี้
ฯ แตกตางกัน พบวากลุมตัวอยางที่มีตําแหนงแตกตางกัน ระดับความคิดเห็นตอการประเมิน
โครงการลดภาระหนี้ฯ ไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว 
   5. เงินเดือน มีความแตกตางกัน จะมีระดับความคิดเห็นตอโครงการลดภาระหนี้
ฯ แตกตางกัน พบวากลุมตัวอยางที่มีเงินเดือนแตกตางกัน ระดับความคิดเห็นตอโครงการลดภาระ
หน้ีฯ แตกตางกัน คา t ที่คํานวณไดนอยกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงวามีความ
แตกตาง ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว 
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    1.3 สมาชิกสหกรณที่เขารวมโครงการฯ 
     จากการทดสอบความแตกตางคุณลักษณะสวนบุคคลของสมาชิกสหกรณที่เขา
รวมโครงการฯ โดยใชคาเฉลี่ยและความแตกตางของคาเฉลี่ยที่ 0.05 ผลการศึกษาปรากฎภาพรวม 
ดังนี้ 
   1. เพศ มีความแตกตางกัน จะมีระดับความคิดเห็นตอโครงการลดภาระหนี้ฯ 
แตกตางกัน พบวากลุมตัวอยางที่มีเพศแตกตางกัน ระดับความคิดเห็นตอการประเมินโครงการลด
ภาระหนี้ฯ ไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว 
   2. อายุ มีความแตกตางกัน จะมีระดับความคิดเห็นตอโครงการลดภาระหนี้ฯ 
แตกตางกัน พบวากลุมตัวอยางที่มีอายุแตกตางกัน ระดับความคิดเห็นตอโครงการลดภาระหนี้ฯ 
แตกตางกัน คา t ที่คํานวณไดนอยกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงวามีความแตกตาง 
ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว 
   3. ระดับการศึกษา มีความแตกตางกัน จะมีระดับความคิดเห็นตอโครงการลด
ภาระหนี้ฯ แตกตางกัน พบวากลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษา แตกตางกัน ระดับความคิดเห็นตอ
โครงการลดภาระหนี้ฯ แตกตางกัน คา t ที่คํานวณไดนอยกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
แสดงวามีความแตกตาง ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว 
   4. ระยะเวลาการเปนสมาชิกสหกรณ มีความแตกตางกัน จะมีระดับความคิดเห็น
ตอโครงการลดภาระหนี้ฯ แตกตางกัน พบวากลุมตัวอยางที่มีระยะเวลาการเปนสมาชิกสหกรณ 
แตกตางกัน ระดับความคิดเห็นตอโครงการลดภาระหนี้ฯ แตกตางกัน คา t ที่คํานวณไดนอยกวาระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงวามีความแตกตาง ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว 
   5. รายไดเฉลี่ยตอป มีความแตกตางกัน จะมีระดับความคิดเห็นตอโครงการลด
ภาระหนี้ฯ แตกตางกัน พบวากลุมตัวอยางที่มีรายไดเฉลี่ยตอป แตกตางกัน ระดับความคิดเห็นตอ
การประเมินโครงการลดภาระหนี้ฯ ไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว 
   6. รายจายเฉลี่ยตอป มีความแตกตางกัน จะมีระดับความคิดเห็นตอโครงการลด
ภาระหน้ีฯ แตกตางกัน พบวากลุมตัวอยางที่มีรายจายเฉลี่ยตอป แตกตางกัน ระดับความคิดเห็นตอ
โครงการลดภาระหนี้ฯ แตกตางกัน คา t ที่คํานวณไดนอยกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
แสดงวามีความแตกตาง ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว 
   7. หน้ีที่ตองชําระตามโครงการ มีความแตกตางกัน จะมีระดับความคิดเห็นตอ
โครงการลดภาระหนี้ฯ แตกตางกัน พบวากลุมตัวอยางที่มีหนี้ที่ตองชําระตามโครงการ แตกตางกัน 
ระดับความคิดเห็นตอโครงการลดภาระหนี้ฯ แตกตางกัน คา t ที่คํานวณไดนอยกวาระดบันัยสาํคญัทาง
สถิติที่ระดับ .05 แสดงวามีความแตกตาง ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว 
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  2. อภิปรายผลการประเมิน 5 ดาน 
  2.1 เจาหนาที่กรมสงเสริมสหกรณ 
  2.1.1 ดานระบบ 
     ความคิดเห็นโดยภาพรวมของเจาหนาที่กรมสงเสริมสหกรณ มีความ
คิดเห็นตอโครงการลดภาระหนี้เกษตรกรรายยอยและยากจนผานสหกรณ/กลุมเกษตรกร ดานระบบ 
เหมาะสมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาแยกเปนรายขอ พบวา เจาหนาที่กรมสงเสริมสหกรณ มี
ความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 6 ขอ คือ โครงการลดภาระหนี้ฯ ทําใหเกษตรกรมีรายไดเพียงพอ
ในการมาชําระหนี้ใหกับสหกรณ เกษตรกรสามารถนําเงินจากโครงการลดภาระหนี้ฯ มาฟนฟูอาชีพ
เดิม หรือประกอบอาชีพใหม หรือสรางแหลงรายไดเสริมของเกษตรกรไดเปนอยางดี สามารถลด
ภาระหน้ีสินของเกษตรกรได เปนการเพิ่มขีดความสามารถในการชําระหนี้เม่ือสิ้นสุดโครงการฯ 
เกษตรกรชําระหนี้ไดนอย เน่ืองจากมีอัตราดอกเบี้ยรวมกับตนเงินกูที่ตองชําระสูง และเปนการ
สงเสริมใหเกษตรกรเกิดพฤติกรรมการผิดนัดชําระหนี้กับสหกรณตามกําหนดเวลา สวนความคิดเห็น
อยูในระดับนอย 1 ขอ คือ โครงการลดภาระหนี้ฯ ทําใหชุมชนที่อาศัย ซึ่งเคยสงบสุข เกิดความ
ขัดแยงและแตกความสามัคคี 
      โดยกลุมเจาหนาที่กรมสงเสริมสหกรณใหความสําคัญกับการที่โครงการ
ลดภาระหนี้ฯ เปนการเพ่ิมขีดความสามารถในการชําระหนี้เม่ือสิ้นสุดโครงการฯ และเกษตรกรชําระ
หน้ีไดนอยเนื่องจากมีอัตราดอกเบี้ยรวมกับตนเงินกูที่ตองชําระสูง เพราะเจาหนาที่กรมสงเสริม
สหกรณ เห็นวาโครงการลดภาระหนี้ฯ เปนการเพ่ิมขีดความสามารถในการมาชําระหนี้ไดจริง โดย
ใหความสําคัญไปที่การจูงใจใหเกษตรกรมาชําระหนี้ ถาเกษตรกรมีหน้ีมาก และสามารถชําระหนี้ได
มากจะไดรับการลดมาก จึงเปนเหตุจูงใจใหมาชําระหนี้ คือ ถาเกษตรกรมาชําระหนี้ จะลดดอกเบี้ย
ใหรอยละ 3 ทันที เกษตรกรก็อยากไดชวงลด เกษตรกรจึงนําเงินมาจาย ก็เลยไดลดดอกเบี้ย จากที่
ตองจายเยอะก็จายนอยลง ก็ถือวาไดลดหนี้ลงดวย ในสวนที่เกษตรกรมาชําระหนี้ไดนอย เน่ืองจากมี
อัตราดอกเบี้ยรวมกับตนเงินกูที่ตองชําระสูง เห็นวาเปนความจริงมากที่สุด เพราะวา ในโครงการลด
ภาระหนี้ฯ กําหนดวาเกษตรกรตองชําระเงินตนดวยถึงจะลดดอกเบี้ยใหรอยละ 3 จึงเปนปญหาวา
เกษตรกรไมมีเงินที่ชําระเพื่อตัดตนเงินกูได สงผลใหมีงบประมาณที่เหลือจากดอกเบี้ยชดเชยมาก 
จนตองผันงบประมาณในสวนดังกลาวไปใหการฟนฟูอาชีพเกษตรกร รายละ 3,000 บาท เพ่ือไป
ประกอบชีพ แลวดูวาเกษตรกรจะกลับมาใชหนี้ไดหรือไม (กัญญณัช ดิเรกศิลป. 2554: สัมภาษณ) 
    2.1.2 ดานการวางแผนโครงการ 
     ความคิดเห็นโดยภาพรวมของเจาหนาที่กรมสงเสริมสหกรณ มีความ
คิดเห็นตอโครงการลดภาระหนี้รายยอยและยากจนผานสหกรณ/กลุมเกษตรกร ดานการวางแผน
โครงการ เหมาะสมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาแยกเปนรายขอ พบวา เจาหนาที่กรมสงเสริม
สหกรณมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 1 ขอ คือ ที่ตั้งของสหกรณสะดวกสําหรับการมาติดตอ
เกี่ยวกับโครงการลดภาระหนี้ฯ สวนความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 5 ขอ คือ เจาหนาที่มีความรู 
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ทักษะและประสบการณเกี่ยวกับงานดานการลดภาระหนี้และการฟนฟูอาชีพเปนอยางดี มีการ
วิเคราะห ประมาณการและจัดสรรงบประมาณในดานการลดภาระหนี้และการฟนฟูอาชีพอยาง
เหมาะสม มีการลดดอกเบี้ยเงินกูลง เปนระยะเวลา 2 รอบปทางบัญชีมีความเหมาะสม เพราะจะชวย
ใหเกษตรกรมีแรงจูงใจในการมาชําระหนี้ไดมากขึ้น รัฐบาลอุดหนุนเงินลงทุนในการฟนฟูอาชีพใหกับ
เกษตรกรเปนระยะเวลาเพียง 2 ป หลังจากนั้นจะไมใหเงินอุดหนุนอีก ถือวามีความเหมาะสมดีแลว  
และสหกรณจัดหาเทคโนโลยีมาใชในโครงการลดภาระหนี้ฯ อยางเหมาะสม  
     โดยกลุมเจาหนาที่กรมสงเสริมสหกรณ ไดใหความสําคัญ คือ เห็นวา
ที่ตั้งของสหกรณสะดวกสําหรับการมาติดตอเกี่ยวกับโครงการลดภาระหนี้ฯ เพราะเกษตรกรที่เขา
รวมโครงการทั้งหมดเปนสมาชิกสหกรณ จึงมีความคุนเคยและความเคยชินในการเดินทางมาติดตอ
ที่สหกรณ และสวนใหญที่ตั้งของสหกรณจะอยูไมไกลจากที่อยูอาศัยของเกษตรกรมากนักจึงสะดวก
ในการมาติดตอ หรือเขารวมกิจกรรมตางๆ ที่สหกรณดําเนินการเกี่ยวกับโครงการลดภาระหนี้ฯ 
(กัญญณัช ดิเรกศิลป. 2554: สัมภาษณ) 
    2.1.3 ดานการนําโครงการไปปฏิบัติ 
 ความคิดเห็นโดยภาพรวมของเจาหนาที่กรมสงเสริมสหกรณ มีความ
คิดเห็นตอโครงการลดภาระหนี้เกษตรกรรายยอยและยากจนผานสหกรณ/กลุมเกษตรกร ดานการนํา
โครงการไปปฏิบัติอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาแยกเปนรายขอ พบวา เจาหนาที่กรมสงเสริมสหกรณมี
ความคิดเห็นอยูในระดับมากทั้งหมด คือ มีการสํารวจขอมูลของเกษตรกรที่เปนหนี้ตรงกับความเปน
จริงและถูกตอง มีการรวบรวมและนําเสนอแผนฟนฟูอาชีพที่ตรงตามความสมัครใจของเกษตรกร  
มีการจัดสรรงบประมาณตามแผนงบประมาณประจําปใหหนวยงานตามสัดสวนปริมาณงานและ
ความรับผิดชอบ เกษตรกรไดรับการลดดอกเบี้ยรอยละ 3 ทันทีที่มาชําระหนี้ สหกรณมีการนําเงินที่
ไดรับอุดหนุนมาตั้งเปนกองทุนเพ่ือการฟนฟูอาชีพสมาชิก มีการรายงานผลการดําเนินงานใหกรม
สงเสริมสหกรณทราบทุกเดือน เจาหนาที่ใหขอมูลและคําแนะนํากับเกษตรกรไดอยางถูกตองและ
เปนกันเอง คูมือระเบียบวิธีขั้นตอนการปฏิบัติงานและเอกสารในการเผยแพรมีประโยชนตอสหกรณ
และเกษตรกร และการใชเทคโนโลยีเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ตามลําดับ 

      โดยกลุมเจาหนาที่กรมสงเสริมสหกรณ มีความคิดเห็นและใหความสําคัญ
เกี่ยวกับการนําโครงการไปปฏิบัติ คือ เกษตรกรไดรับการลดดอกเบี้ยรอยละ 3 ทันทีที่มาชําระหนี้ 
เพราะวาเม่ือเกษตรกรมาชําระหนี้กับสหกรณตองไดรับการลดดอกเบี้ยชดเชยทันที จึงกําหนดใหใช
ใบเสร็จรับเงินกูถายสําเนามาเพื่อการเบิกจายดอกเบี้ยชดเชย โดยการเพิ่มรายการหักดอกเบี้ย
ชดเชยอยูทายใบเสร็จรับเงิน สวนบนของใบเสร็จคงเปนเรื่องการชําระหนี้ตามปกติ คือกําหนดให
สหกรณตองลดดอกเบี้ยชดเชยโดยทันที ลดดอกเบี้ยชดเชยในใบเสร็จรับเงินกูทันทีเม่ือเกษตรกรมา
ชําระหนี้ ทั้งน้ีไดหารือและประสานกับกรมตรวจบัญชีสหกรณเพ่ือออกคําแนะนําในวิธีการปฏิบัติทาง
บัญชีและการเงิน สงผลทําใหสามารถมีการตรวจสอบและตรวจทานผลการดําเนินงานของสหกรณ
ในเร่ืองการลดดอกเบี้ยชดเชยไดอยางถูกตอง เพราะสามารถคํานวณจากตนเงินกูที่ชําระคูณดวย
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ดอกเบี้ยรอยละ 3 คูณดวยจํานวนวันที่คิดดอกเบี้ยทั้งน้ีตองไมเกิน 365 วันในแตละใบเสร็จรับเงินกู 
อีกทั้งการเบิกจายดอกเบี้ยชดเชยสามารถเบิกจายไดทันที เม่ือสหกรณลดดอกเบี้ยชดเชย กลาวคือ
เม่ือสหกรณลดดอกเบี้ยชดเชยในเดือนใด ในเดือนถัดไปสามารถเบิกดอกเบี้ยชดเชยคืนจากภาครัฐได
ทันที (อํานาจ อัตถโกวิทยวงศ. 2553) 
    2.1.4 ดานการปรับปรุงโครงการ 
 ความคิดเห็นโดยภาพรวมของเจาหนาที่กรมสงเสริมสหกรณ มีความ
คิดเห็นตอโครงการลดภาระหนี้เกษตรกรรายยอยและยากจนผานสหกรณ/กลุมเกษตรกร ดานการ
ปรับปรุงโครงการ อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาแยกเปนรายขอ พบวา เจาหนาที่กรมสงเสริมสหกรณ
มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 7 ขอ คือ มีการจัดเก็บขอมูลอยางถูกตองและเปนระบบ มีการกําหนด
แบบฟอรมในการรายงานใหนอยลง เพ่ืองายตอการปฏิบัติงาน มีขั้นตอนและเอกสารประกอบการ
เบิกจายลดลง ทําใหเกษตรกรเขาใจขั้นตอนและสามารถจัดเตรียมเอกสารไดอยางถูกตอง มีระบบ
การตรวจสอบและตรวจทานเกี่ยวกับการคํานวณการลดดอกเบี้ยรอยละ 3 ใหเกษตรกรไดอยาง
ถูกตองและรวดเร็ว เพ่ือลดดอกเบี้ยไดทันทีที่มาชําระหนี้ มีการรายงานผลการดําเนินงานใหกรม
สงเสริมสหกรณทราบอยางตอเน่ือง เจาหนาที่เอาใจใส กระตือรือรนและมีการเตรียมความพรอมใน
การทํางานอยูตลอดเวลา และมีการดูแลรักษาเครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงานอยูเสมอ 
ตามลําดับ สวนความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 2 ขอ มีการติดตาม ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่เขา
รวมโครงการฯ อยูเสมอ และมีการฝกอบรมเพิ่มพูนทักษะและความรูในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
อยูเสมอ 

 โดยกลุมเจาหนาที่กรมสงเสริมสหกรณ มีความคิดเห็นและใหความสําคัญ
กับมีการรายงานผลการดําเนินงานใหกรมสงเสริมสหกรณทราบอยางตอเน่ือง เพ่ือนําผลการรายงาน
มาประมวลผลและตองตรวจสอบ เพราะบางครั้งการรายงานอาจจะคลาดเคลื่อนหรือสับสนเรื่อง
จํานวนคนหรือชื่อผูที่เขารวมโครงการ ที่ไมตรงกับความเปนจริง ฉะนั้น ตองมีการตรวจสอบขอมูล 
และเม่ือไมมีการรายงานก็จะมีการติดตามทวงถาม ทําใหการรายงานผลการดําเนินงานใหกรม
สงเสริมสหกรณทราบอยางตอเน่ือง (สุกิจ บุญอนันต. 2554: สัมภาษณ) 
 2.1.5 ดานการยอมรับโครงการ 
     ความคิดเห็นโดยภาพรวมของเจาหนาที่กรมสงเสริมสหกรณ มีความ
คิดเห็นตอโครงการลดภาระหนี้เกษตรกรรายยอยและยากจนผานสหกรณ/กลุมเกษตรกร ดานการยอมรับ
โครงการอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาแยกเปนรายขอ พบวา เจาหนาที่กรมสงเสริมสหกรณ 
มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 2 ขอ คือ เกษตรกรไดรับความสะดวกในการใหบริการของสหกรณ 
และเปนโครงการที่ตรงกับความตองการของเกษตรกร สวนความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 4 ขอ 
คือ เจาหนาที่กรมสงเสริมสหกรณเชื่อวาการลดดอกเบี้ยรอยละ 3 ตอป และการฟนฟูอาชีพใหแก
เกษตรกรจะสามารถแกไขปญหาหนี้สินใหเกษตรกรไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยปจจุบันเกษตรกร
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สามารถนําเงินจากการลดภาระหนี้ไปประกอบอาชีพอ่ืน เพ่ือฟนฟูตนเองได เกษตรกรมีความมั่นคง
ดานอาชีพมากขึ้น และเม่ือสิ้นสุดโครงการ เกษตรกรมีโอกาสพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น 
      โดยกลุมเจาหนาที่กรมสงเสริมสหกรณ มีความคิดเห็นและไดให
ความสําคัญกับโครงการลดภาระหนี้ฯ วาตรงกับความตองการของเกษตรกร เห็นวาโครงการนี้ตรง
กับความตองการของเกษตรกรเปนอยางมาก เพราะเปนโครงการที่เปนประโยชนตอเกษตรกร ใน
สวนของเจาหนาที่สหกรณใหความสําคัญกับเกษตรกรไดรับความสะดวกในการใหบริการของ
สหกรณ เห็นวาการใหบริการสมาชิกสหกรณเปนสิ่งที่สําคัญ ตองทําใหสมาชิกเกิดความพึงพอใจ 
ความประทับใจ และเกิดความสะดวกในการมาติดตอ (กัญญณัช ดิเรกศิลป. 2554: สัมภาษณ) 
  2.2 เจาหนาที่สหกรณ 
  2.2.1 ดานระบบ 
     ความคิดเห็นโดยภาพรวมของเจาหนาที่สหกรณ มีความคิดเห็นตอ
โครงการลดภาระหนี้เกษตรกรรายยอยและยากจนผานสหกรณ/กลุมเกษตรกร ดานการประเมินระบบ 
เหมาะสมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาแยกเปนรายขอพบวา เจาหนาที่สหกรณ มีความ
คิดเห็นในระดับปานกลาง 6 ขอ คือ โครงการลดภาระหนี้ฯ ทําใหเกษตรกรมีรายไดเพียงพอในการ
มาชําระหนี้ใหกับสหกรณ เกษตรกรสามารถนําเงินจากโครงการลดภาระหนี้ฯ มาฟนฟูอาชีพเดิม 
หรือประกอบอาชีพใหม สามารถลดภาระหนี้สินของเกษตรกรได เปนการเพิ่มขีดความสามารถใน
การชําระหนี้เม่ือสิ้นสุดโครงการฯ เกษตรกรชําระหนี้ไดนอย เน่ืองจากมีอัตราดอกเบี้ยรวมกับตน
เงินกูที่ตองชําระสูง และเปนการสงเสริมใหเกษตรกรเกิดพฤติกรรมการผิดนัดชําระหนี้กับสหกรณ
ตามกําหนดเวลา ตามลําดับ สวนความคิดเห็นระดับนอย 1 ขอ โครงการลดภาระหนี้ฯ ทําใหชุมชนที่
อาศัย ซึ่งเคยสงบสุข เกิดความขัดแยงและแตกความสามัคคี 
     โดยกลุมเจาหนาที่สหกรณ ไดใหความสําคัญกับการที่โครงการลดภาระ
หน้ีฯ ทําใหเกษตรกรมีรายไดเพียงพอในการมาชําระหนี้ใหกับสหกรณ และสามารถลดภาระหนี้สิน
ของเกษตรกรไดนั้น เห็นวาโครงการลดภาระหนี้ฯ ทําใหเกษตรกรมีรายไดเพียงพอในการมาชําระ
หน้ีใหกับสหกรณ เพราะโครงการนี้เปนเหตุจูงใจใหเกษตรกรมาชําระหนี้ และสามารถเพิ่มศักยภาพ
ทําใหเกษตรกรมีรายไดเพียงพอในการชําระหนี้ได จากการสํารวจของกรมสงเสริมสหกรณปรากฏวา
เกษตรกรที่เขารวมโครงการมีหนี้ลดลง โดยเฉพาะเกษตรกรที่เขารวมกิจกรรมการฟนฟูอาชีพ คือ 
นําเงิน 3,000 บาท ไปประกอบอาชีพแลวกลับมาชําระหนี้ เกษตรกรเกิดความภักดีกับสหกรณ ใน
สวนที่วาเกษตรกรสามารถลดภาระหนี้สินไดนั้น พบวาโครงการนี้สามารถลดภาระหนี้สินให
เกษตรกรไดจริง จากการที่กรมสงเสริมสหกรณเคยทําประเมินและประมวลผลออกมาแลว ปรากฏวา
หน้ีลดลงมาก เพราะฉะนั้น โครงการลดภาระหนี้ฯ สามารถลดภาระหนี้ของเกษตรกรไดแนนอน  
เปนประโยชนตอเกษตรกรเปนอยางมาก (กัญญณัช ดิเรกศิลป. 2554: สัมภาษณ) 
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    2.2.2 ดานการวางแผนโครงการ  
 ความคิดเห็นโดยภาพรวมของเจาหนาที่สหกรณ มีความคิดเห็นตอ
โครงการลดภาระหนี้เกษตรกรรายยอยและยากจนผานสหกรณ/กลุมเกษตรกร ดานการวางแผน
โครงการเหมาะสม อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาแยกเปนรายขอพบวา เจาหนาที่สหกรณ มีความ
คิดเห็นในระดับมาก 4 ขอ คือ  เจาหนาที่มีความรู ทักษะและประสบการณเกี่ยวกับงานดานการลด
ภาระหนี้และการฟนฟูอาชีพเปนอยางดี มีการวิเคราะห ประมาณการและจัดสรรงบประมาณในดาน
การลดภาระหนี้และการฟนฟูอาชีพอยางเหมาะสม ที่ตั้งของสหกรณสะดวกสําหรับการมาติดตอ
เกี่ยวกับโครงการลดภาระหนี้ฯ และการลดดอกเบี้ยเงินกูลง เปนระยะเวลา 2 รอบปทางบัญชี  
มีความเหมาะสม เพราะจะชวยใหเกษตรกรมีแรงจูงใจในการมาชําระหนี้ไดมากขึ้น ตามลําดับ  
สวนความคิดเห็นในระดับปานกลาง 2 ขอ คือ รัฐบาลอุดหนุนเงินลงทุนในการฟนฟูอาชีพใหกับ
เกษตรกรเปนระยะเวลาเพียง 2 ป หลังจากนั้นจะไมใหเงินอุดหนุนอีก ถือวามีความเหมาะสมดีแลว และ
สหกรณจัดหาเทคโนโลยีมาใชในโครงการลดภาระหนี้ฯ อยางเหมาะสม 
 โดยกลุมเจาหนาที่สหกรณ ไดใหความสําคัญ คือ เห็นวาที่ตั้งของสหกรณ
สะดวกสําหรับการมาติดตอเกี่ยวกับโครงการลดภาระหนี้ฯ เพราะเกษตรกรที่เขารวมโครงการ
ทั้งหมดเปนสมาชิกสหกรณ จึงมีความคุนเคยและความเคยชินในการเดินทางมาติดตอที่สหกรณ 
และสวนใหญที่ตั้งของสหกรณจะอยูไมไกลจากที่อยูอาศัยของเกษตรกรมากนักจึงสะดวกในการมา
ติดตอ หรือเขารวมกิจกรรมตางๆ ที่สหกรณดําเนินการเกี่ยวกับโครงการลดภาระหนี้ฯ  
(กัญญณัช ดิเรกศิลป. 2554: สัมภาษณ) 
 2.2.3 ดานการนําโครงการไปปฏิบัติ 
     ความคิดเห็นโดยภาพรวมของเจาหนาที่สหกรณ มีความคิดเห็นตอ
โครงการลดภาระหนี้เกษตรกรรายยอยและยากจนผานสหกรณ/กลุมเกษตรกร ดานการนําโครงการไป
ปฏิบัติ อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาแยกเปนรายขอพบวาเจาหนาที่สหกรณ มีความคิดเห็นในระดับ
มากทั้งหมด คือ มีการสํารวจขอมูลของเกษตรกรที่เปนหน้ีตรงกับความเปนจริงและถูกตอง มีการ
รวบรวมและนําเสนอแผนฟนฟูอาชีพที่ตรงตามความสมัครใจของเกษตรกร จัดสรรงบประมาณตาม
แผนงบประมาณประจําปใหหนวยงานตามสัดสวนปริมาณงานและความรับผิดชอบ เกษตรกรไดรับ
การลดดอกเบี้ยรอยละ 3 ทันทีที่มาชําระหนี้ สหกรณมีการนําเงินที่ไดรับอุดหนุนมาตั้งเปนกองทุน
เพ่ือการฟนฟูอาชีพสมาชิก มีการรายงานผลการดําเนินงานใหกรมสงเสริมสหกรณทราบทุกเดือน 
เจาหนาที่ใหขอมูลและคําแนะนํากับเกษตรกรไดอยางถูกตองและเปนกันเอง คูมือระเบียบวิธีขั้นตอน
การปฏิบัติงานและเอกสารในการเผยแพรมีประโยชนตอสหกรณและเกษตรกร และมีการใช
เทคโนโลยีเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  
      โดยกลุมเจาหนาที่สหกรณ มีความคิดเห็นและใหความสําคัญเกี่ยวกับ
การนําโครงการไปปฏิบัติ คือ เกษตรกรไดรับการลดดอกเบี้ยรอยละ 3 ทันทีที่มาชําระหนี้ เพราะวา
เม่ือเกษตรกรมาชําระหนี้กับสหกรณตองไดรับการลดดอกเบี้ยชดเชยทันที จึงกําหนดใหใช
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ใบเสร็จรับเงินกูถายสําเนามาเพื่อการเบิกจายดอกเบี้ยชดเชย โดยการเพิ่มรายการหักดอกเบี้ย
ชดเชยอยูทายใบเสร็จรับเงิน สวนบนของใบเสร็จคงเปนเรื่องการชําระหนี้ตามปกติ คือกําหนดให
สหกรณตองลดดอกเบี้ยชดเชยโดยทันที ลดดอกเบี้ยชดเชยในใบเสร็จรับเงินกูทันทีเม่ือเกษตรกรมา
ชําระหนี้ ทั้งน้ีไดหารือและประสานกับกรมตรวจบัญชีสหกรณเพ่ือออกคําแนะนําในวิธีการปฏิบัติทาง
บัญชีและการเงิน สงผลทําใหสามารถมีการตรวจสอบและตรวจทานผลการดําเนินงานของสหกรณ
ในเร่ืองการลดดอกเบี้ยชดเชยไดอยางถูกตอง เพราะสามารถคํานวณจากตนเงินกูที่ชําระคูณดวย
ดอกเบี้ยรอยละ 3 คูณดวยจํานวนวันที่คิดดอกเบี้ยทั้งน้ีตองไมเกิน 365 วันในแตละใบเสร็จรับเงินกู 
อีกทั้งการเบิกจายดอกเบี้ยชดเชยสามารถเบิกจายไดทันที เม่ือสหกรณลดดอกเบี้ยชดเชย กลาวคือ
เม่ือสหกรณลดดอกเบี้ยชดเชยในเดือนใด ในเดือนถัดไปสามารถเบิกดอกเบี้ยชดเชยคืนจากภาครัฐ 
ไดทันที (อํานาจ อัตถโกวิทยวงศ. 2553) 
    2.2.4 ดานการปรับปรุงโครงการ 
     ความคิดเห็นโดยภาพรวมของเจาหนาที่สหกรณ มีความคิดเห็นตอ
โครงการลดภาระหนี้เกษตรกรรายยอยและยากจนผานสหกรณ/กลุมเกษตรกร ดานการปรับปรุง
โครงการ อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาแยกเปนรายขอพบวาเจาหนาที่สหกรณ มีความคิดเห็นใน
ระดับมาก 8 ขอ คือ มีการจัดเก็บขอมูลอยางถูกตองและเปนระบบ มีการฝกอบรมเพิ่มพูนทักษะ และ
ความรูในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่อยูเสมอ มีการกําหนดแบบฟอรมในการรายงานใหนอยลง  
เพ่ืองายตอการปฏิบัติงาน มีขั้นตอนและเอกสารประกอบการเบิกจายลดลง ทําใหเกษตรกรเขาใจ
ขั้นตอนและสามารถจัดเตรียมเอกสารไดอยางถูกตอง มีระบบการตรวจสอบและตรวจทานเกี่ยวกับ
การคํานวณการลดดอกเบี้ยรอยละ 3 ใหเกษตรกรไดอยางถูกตองและรวดเร็ว เพ่ือลดดอกเบี้ยได
ทันทีที่มาชําระหนี้ มีการรายงานผลการดําเนินงานใหกรมสงเสริมสหกรณทราบอยางตอเน่ือง มีการ
ฝกอบรมเพิ่มพูนทักษะและความรูในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่อยูเสมอ เจาหนาที่เอาใจใส 
กระตือรือรนและมีการเตรียมความพรอมในการทํางานอยูตลอดเวลา และมีการดูแลรักษาเครื่องมือ
และอุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงานอยูเสมอ สวนความคิดเห็นในระดับปานกลาง 1 ขอ คือ มีการติดตาม 
ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่เขารวมโครงการฯ อยูเสมอ 
 โดยกลุมเจาหนาที่สหกรณ มีความคิดเห็นและใหความสําคัญกับมีการ
รายงานผลการดําเนินงานใหกรมสงเสริมสหกรณทราบอยางตอเนื่อง เพ่ือนําผลการรายงานมา
ประมวลผลและตองตรวจสอบ เพราะบางครั้งการรายงานอาจจะคลาดเคลื่อนหรือสับสนเรื่องจํานวน
คนหรือชื่อผูที่เขารวมโครงการ ที่ไมตรงกับความเปนจริง ฉะน้ัน ตองมีการตรวจสอบขอมูล และเม่ือ
ไมมีการรายงานก็จะมีการติดตามทวงถาม ทําใหการรายงานผลการดําเนินงานใหกรมสงเสริม
สหกรณทราบอยางตอเน่ือง (สุกิจ บุญอนันต. 2554: สัมภาษณ) 
    2.2.5 ดานการยอมรับโครงการ 
     ความคิดเห็นโดยภาพรวมของเจาหนาที่สหกรณ มีความคิดเห็นตอ
โครงการลดภาระหนี้เกษตรกรรายยอยและยากจนผานสหกรณ/กลุมเกษตรกร ดานการยอมรับ
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โครงการ อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาแยกเปนรายขอพบวา เจาหนาที่สหกรณ มีความคิดเห็นระดับ
มาก 3 ขอ คือ  เกษตรกรไดรับความสะดวกในการใหบริการของสหกรณ เกษตรกรมีความมั่นคง
ดานอาชีพมากขึ้น และเปนโครงการที่ตรงกับความตองการของเกษตรกร ตามลําดับ สวนความคิด
เห็นในระดับปานกลาง 3 ขอ คือ เจาหนาที่สหกรณเชื่อวาการลดดอกเบี้ยรอยละ 3 ตอป และการ
ฟนฟูอาชีพใหแกเกษตรกรจะสามารถแกไขปญหาหนี้สินใหเกษตรกรไดอยางมีประสิทธิภาพ โดย
ปจจุบันเกษตรกรสามารถนําเงินจากการลดภาระหนี้ไปประกอบอาชีพอ่ืน เพ่ือฟนฟูตนเองได และ
เม่ือสิ้นสุดโครงการ เกษตรกรมีโอกาสพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น  
      โดยกลุมเจาหนาที่สหกรณ มีความคิดเห็นและไดใหความสําคัญกับ
โครงการลดภาระหนี้ฯ วาตรงกับความตองการของเกษตรกร เห็นวาโครงการนี้ตรงกับความตองการ
ของเกษตรกรเปนอยางมาก เพราะเปนโครงการที่เปนประโยชนตอเกษตรกร ในสวนของเจาหนาที่
สหกรณใหความสําคัญกับเกษตรกรไดรับความสะดวกในการใหบริการของสหกรณ เห็นวาการ
ใหบริการสมาชิกสหกรณเปนสิ่งที่สําคัญ ตองทําใหสมาชิกเกิดความพึงพอใจ ความประทับใจ และ
เกิดความสะดวกในการมาติดตอ (กัญญณัช ดิเรกศิลป. 2554: สัมภาษณ) 
  2.3 สมาชิกสหกรณที่เขารวมโครงการฯ 
  2.3.1 ดานระบบ 
  ความคิดเห็นโดยภาพรวมของสมาชิกสหกรณที่เขารวมโครงการฯ มีความ
คิดเห็นตอโครงการลดภาระหนี้ เกษตรกรรายยอยและยากจนผานสหกรณ /กลุมเกษตรกร  
ดานระบบ เหมาะสมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาแยกเปนรายขอพบวาสมาชิกสหกรณที่เขารวม
โครงการฯ มีความคิดเห็นในระดับมาก 4 ขอ คือ โครงการลดภาระหนี้ฯ ทําใหเกษตรกรมีรายได
เพียงพอในการมาชําระหนี้ใหกับสหกรณ เกษตรกรสามารถนําเงินจากโครงการลดภาระหนี้ฯ มา
ฟนฟูอาชีพเดิม หรือประกอบอาชีพใหม หรือสรางแหลงรายไดเสริมของเกษตรกรไดเปนอยางดี 
สามารถลดภาระหนี้สินของเกษตรกรได และเปนการเพิ่มขีดความสามารถในการชําระหนี้เม่ือสิ้นสุด
โครงการฯ ความคิดเห็นในระดับปานกลาง 1 ขอ คือ เกษตรกรชําระหนี้ไดนอย เนื่องจากมีอัตราดอกเบี้ย
รวมกับตนเงินกูที่ตองชําระสูง สวนความคิดเห็นในระดับนอย 1 ขอ คือ โครงการลดภาระหนี้ฯ ทําให
ชุมชนที่อาศัย ซึ่งเคยสงบสุข เกิดความขัดแยงและแตกความสามัคคี  
     โดยกลุมสมาชิกสหกรณที่เขารวมโครงการฯ ตอการที่โครงการลดภาระ
หน้ีฯ ไดใหความสําคัญกับการที่โครงการลดภาระหนี้ฯ ทําใหเกษตรกรมีรายไดเพียงพอในการมา
ชําระหนี้ใหกับสหกรณ เพราะเกษตรกรไดนําเงินจากโครงการ มาฟนฟูอาชีพเดิม หรือประกอบ
อาชีพใหม หรือสรางแหลงรายไดเสริมของเกษตรกร ทําใหเกษตรกรมีรายไดเพ่ิมขึ้น เพียงพอในการ
มาชําระหนี้ อีกทั้งเกษตรกรยังมีเงินไวใชจายในครัวเรือนมากขึ้น (สําอางค หอมใจ. 2554: 
สัมภาษณ) 
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    2.3.2 ดานการวางแผนโครงการ 
 ความคิดเห็นโดยภาพรวมของสมาชิกสหกรณที่ เขารวมโครงการฯ   
มีความคิดเห็นตอโครงการลดภาระหนี้เกษตรกรรายยอยและยากจนผานสหกรณ/กลุมเกษตรกร ดาน
การวางแผนโครงการ อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาแยกเปนรายขอพบวาสมาชิกสหกรณที่เขารวม
โครงการฯ มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด 1 ขอ คือ ที่ตั้งของสหกรณสะดวกสําหรับการมาติดตอ
เกี่ยวกับโครงการลดภาระหนี้ฯ ความคิดเห็นอยูในระดับมาก 4 ขอ คือ เจาหนาที่มีความรู ทักษะและ
ประสบการณเกี่ยวกับงานดานการลดภาระหนี้และการฟนฟูอาชีพเปนอยางดี มีการจัดสรร
งบประมาณในดานการลดภาระหนี้และการฟนฟูอาชีพอยางเหมาะสมและรวดเร็ว มีการลดดอกเบี้ย
เงินกูลง เปนระยะเวลา 2 รอบปทางบัญชี มีความเหมาะสม เพราะจะชวยใหเกษตรกรมีแรงจูงใจใน
การมาชําระหนี้ไดมากขึ้น และสหกรณจัดหาเทคโนโลยีมาใชในโครงการลดภาระหนี้ฯ อยางเหมาะสม 
สวนความคิดเห็นในระดับปานกลาง 1 ขอ คือ รัฐบาลอุดหนุนเงินลงทุนในการฟนฟูอาชีพใหกับ
เกษตรกรเปนระยะเวลาเพียง 2 ป หลังจากนั้นจะไมใหเงินอุดหนุนอีก ถือวามีความเหมาะสมดีแลว 

    โดยกลุมสมาชิกสหกรณที่เขารวมโครงการฯ ไดใหความสําคัญกับเรื่อง
ที่ตั้งของสหกรณสะดวกสําหรับการมาติดตอเกี่ยวกับโครงการลดภาระหนี้ฯ เห็นวา สหกรณอยูไม
ไกลจากที่อยูอาศัยของเกษตรกรมากนัก สะดวกและงายตอการไปติดตอสอบถาม หรือขอคําแนะนํา
จากเจาหนาที่สหกรณ ตลอดจนเขารวมกิจกรรมตางๆ ในโครงการลดภาระหนี้ฯ (สําอางค หอมใจ. 
2554: สัมภาษณ) 
  2.3.3 ดานการนําโครงการไปปฏิบัต ิ
     ความคิดเห็นโดยภาพรวมของสมาชิกสหกรณที่เขารวมโครงการฯ มีความ
คิดเห็นตอโครงการลดภาระหนี้เกษตรกรรายยอยและยากจนผานสหกรณ/กลุมเกษตรกร ดานการนํา
โครงการไปปฏิบัติ อยูในระดับมากที่สุด เม่ือพิจารณาแยกเปนรายขอพบวาสมาชิกสหกรณที่เขารวม
โครงการฯ มีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด 1 ขอ คือ เจาหนาที่ใหขอมูลและคําแนะนํากับ
เกษตรกรไดอยางถูกตองและเปนกันเอง สวนความคิดเห็นในระดับมาก 5 ขอ คือ มีการสํารวจ
ขอมูลของเกษตรกรที่เปนหนี้ตรงกับความเปนจริงและถูกตอง มีการรวบรวมและนําเสนอแผนฟนฟู
อาชีพที่ตรงกับความสมัครใจของเกษตรกร เกษตรกรไดรับการลดดอกเบี้ยรอยละ 3 ทันทีที่มาชําระ
หน้ี สหกรณมีการนําเงินที่ไดรับอุดหนุนมาตั้งเปนกองทุนเพ่ือการฟนฟูอาชีพเกษตรกร และมีคูมือ
ระเบียบวิธีขั้นตอนการปฏิบัติงานและเอกสารในการเผยแพรมีประโยชนตอสหกรณและเกษตรกร  
     โดยกลุมสมาชิกสหกรณที่เขารวมโครงการฯ ไดใหความสําคัญกับการที่
เจาหนาที่ใหขอมูลและคําแนะนํากับเกษตรกรไดอยางถูกตองและเปนกันเอง เพราะมีการชี้แจง
รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการไดอยางชัดเจนและสามารถเขาใจไดตรงกันทั้งในกลุมเจาหนาที่กรม
สงเสริมสหกรณและกลุมเจาหนาที่สหกรณทําใหสามารถไปถายทอดแกสมาชิกสหกรณไดอยาง
ถูกตอง หากมีขอสงสัยหรือไมเขาใจในขั้นตอนใดของโครงการก็สามารถโทรศัพทมาสอบถามหรือตั้ง
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กระทูถามใน Website ของกรมสงเสริมสหกรณได และจะมีเจาหนาที่มาตอบกระทูดังกลาว  
(สุกิจ บุญอนันต. 2554: สัมภาษณ) 
    2.3.4 ดานการปรับปรุงโครงการ 
     ความคิดเห็นโดยภาพรวมของสมาชิกสหกรณที่เขารวมโครงการฯ มีความ
คิดเห็นตอโครงการลดภาระหนี้เกษตรกรรายยอยและยากจนผานสหกรณ/กลุมเกษตรกร ดานการ
ปรับปรุงโครงการ อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาแยกเปนรายขอพบวาสมาชิกสหกรณที่เขารวม
โครงการฯ มีความคิดเห็นอยูในระดับมากทั้งหมด คือ  มีการติดตาม ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่เขารวม
โครงการฯ อยูเสมอ มีขั้นตอนและเอกสารในการยื่นขอลดภาระหนี้มีนอยและเขาใจงาย ทําให
เกษตรกรจัดเตรียมเอกสารไดอยางถูกตอง มีระบบการตรวจสอบและตรวจทานเกี่ยวกับการคํานวณ
การลดดอกเบี้ยรอยละ 3 ใหเกษตรกรไดอยางถูกตองและรวดเร็ว เพื่อลดดอกเบี้ยไดทันทีที่มาชําระ
หนี้ เจาหนาที่เอาใจใส กระตือรือรนและมีการเตรียมความพรอมในการทํางานอยูตลอดเวลา และมีการ
ดูแลรักษาเครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงานอยูเสมอ  
  โดยกลุมสมาชิกสหกรณที่ เขารวมโครงการฯ ไดใหความสําคัญกับ
เจาหนาที่เอาใจใส กระตือรือรนและมีการเตรียมความพรอมในการทํางานอยูตลอดเวลา เพราะเม่ือไป
ติดตอหรือสอบถามเกี่ยวกับโครงการ เจาหนาที่จะใหความสนใจ กระตือรือรนที่จะใหขอมูลและ
คําแนะนําเปนอยางดี (อลิสา อุทโท. 2554: สัมภาษณ) 
    2.3.5 ดานการยอมรับโครงการ  
     ความคิดเห็นโดยภาพรวมของสมาชิกสหกรณที่เขารวมโครงการฯ มีความ
คิดเห็นตอโครงการลดภาระหนี้เกษตรกรรายยอยและยากจนผานสหกรณ/กลุมเกษตรกร ดานการ
ยอมรับโครงการ อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาแยกเปนรายขอพบวาสมาชิกสหกรณที่เขารวม
โครงการฯ มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด 1 ขอ คือ เกษตรกรไดรับความสะดวกในการใหบริการ
ของสหกรณ สวนความคิดเห็นอยูในระดับมาก 4 ขอ คือ สมาชิกสหกรณที่เขารวมโครงการฯ เชื่อวา
การลดดอกเบี้ยรอยละ 3 ตอป และการฟนฟูอาชีพใหแกเกษตรกรจะสามารถแกไขปญหาหนี้สินให
เกษตรกรไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยปจจุบันเกษตรกรสามารถนําเงินจากการลดภาระหนี้ไป
ประกอบอาชีพอ่ืน เพ่ือฟนฟูตนเองได เกษตรกรมีความมั่นคงดานอาชีพมากขึ้น และเปนโครงการที่
ตรงกับความตองการของเกษตรกร  
    โดยกลุมสมาชิกสหกรณที่เขารวมโครงการฯ ไดใหความสําคัญกับการ
ไดรับความสะดวกในการใหบริการของสหกรณ เพราะเกษตรกรเกิดความพึงพอใจในการใหบริการ
ของสหกรณ ซึ่งสหกรณไดอํานวยความสะดวก ใหคําแนะนํา และใหการชวยเหลือ ในดานตางๆ 
ของโครงการลดภาระหนี้ฯ เปนอยางดี (นิสากร ผลอินทร. 2554: สัมภาษณ) 
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3.  เปรียบเทยีบการประเมิน 5 ดาน ระหวางเจาหนาที่กรมสงเสริมสหกรณ กับเจาหนาที่
สหกรณ และสมาชิกสหกรณที่เขารวมโครงการฯ 
 

ตาราง 55 เปรียบเทียบการประเมิน 5 ดาน จากความคิดเห็นของเจาหนาที่กรมสงเสริมสหกรณที่
เกี่ยวของกับโครงการ และเจาหนาที่สหกรณ  

 

เจาหนาท่ีกรมสงเสริม
สหกรณ 

เจาหนาที่สหกรณ 

การประเมิน กลุมตวัอยาง 
คาเฉลี่ย ผาน/ไมผาน

เกณฑ 
คาเฉลี่ย ผาน/ไมผาน

เกณฑ 
ระบบ 3.040 ไมผาน 2.619 ไมผาน 
การวางแผนโครงการ 3.360 ไมผาน 3.619 ผาน 
การนําโครงการไปปฏิบตั ิ 3.880 ผาน 4.000 ผาน 
การปรับปรุงโครงการ 3.600 ผาน 3.524 ผาน 
การยอมรับโครงการ 3.280 ไมผาน 3.476 ผาน 

 
 จากตาราง 55 ความคิดเห็นของเจาหนาที่กรมสงเสริมสหกรณที่เกี่ยวของกับโครงการฯ 
และเจาหนาที่สหกรณ  พบวา  เจ าหนาที่กรมสงเสริมสหกรณที่ เกี่ ยวของกับโครงการฯ  
ไดประเมินใหดานการนําโครงการไปปฏิบัติและดานการปรับปรุงโครงการ ผานเกณฑการประเมิน 
สวนเจาหนาที่สหกรณ ไดประเมินใหดานการวางแผนโครงการ ดานการนํานโยบายไปปฏิบัติ  
ดานการปรับปรุงโครงการ และดานการยอมรับโครงการ ผานเกณฑการประเมิน 
   
ตาราง 56 ภาพรวมของการประเมิน 5 ดาน จากความคิดเห็นของสมาชิกสหกรณที่เขารวม

โครงการฯ 
 

สมาชิกสหกรณที่เขารวมโครงการฯ 
ดาน กลุมตวัอยาง 

คาเฉลี่ย ผาน/ไมผานเกณฑ 
ระบบ 3.629 ผาน 
การวางแผนโครงการ 4.052 ผาน 
การนําโครงการไปปฏิบตั ิ 4.221 ผาน 
การปรับปรุงโครงการ 3.979 ผาน 
การยอมรับโครงการ 4.147 ผาน 



114 
 
  จากตาราง 56 ความคิดเห็นของสมาชิกสหกรณที่เขารวมโครงการฯ พบวาไดประเมินให
ดานระบบ ดานการวางแผนโครงการ ดานการนําโครงการไปปฏิบัติ ดานปรับปรุงโครงการ และดาน
การยอมรับโครงการ ผานหลักเกณฑการประเมิน  
 
ตาราง 57 เปรียบเทียบดานการประเมินระบบ จากความคิดเห็นของเจาหนาที่กรมสงเสริมสหกรณ 

และเจาหนาทีส่หกรณ 
 

เจาหนาท่ีกรมสงเสริม
สหกรณ 

เจาหนาที่สหกรณ 

กิจกรรม กลุมตวัอยาง 
คาเฉลี่ย ผาน/ไมผาน

เกณฑ 
คาเฉลี่ย ผาน/ไมผาน

เกณฑ 
1. โครงการลดภาระหนี้ฯ ทําให

เกษตรกรมีรายไดเพียงพอในการ
มาชําระหนี้ใหกับสหกรณ 

3.200 ไมผาน 3.000 ไมผาน 

2. เกษตรกรสามารถนําเงินจาก
โครงการลดภาระหนี้ฯ มาฟนฟู
อาชีพเดิม หรือประกอบอาชีพใหม 

3.160 ไมผาน 2.810 ไมผาน 

3. สามารถลดภาระหนี้สินของ
เกษตรกรได 

2.880 ไมผาน 3.000 ไมผาน 

4. เปนการเพิ่มขดีความสามารถใน
การชําระหนี้เม่ือสิ้นสุดโครงการฯ 

3.400 ไมผาน 2.905 ไมผาน 

5. เกษตรกรชําระหนี้ไดนอย 
เน่ืองจากมีอัตราดอกเบี้ยรวมกับ
ตนเงินกูทีต่องชําระสูง 

3.400 ไมผาน 2.762 ไมผาน 

6. เปนการสงเสริมใหเกษตรกรเกิด
พฤติกรรมการผิดนัดชําระหนี้กับ
สหกรณตามกําหนดเวลา 

3.080 ไมผาน 2.762 ไมผาน 

7. โครงการลดภาระหนี้ฯ ทําให
ชุมชนที่อาศัย ซึ่งเคยสงบสขุ  
เกิดความขัดแยงและแตกความ
สามัคคี 

2.280 ไมผาน 1.905 ไมผาน 

 รวม 3.280 ไมผาน 2.619 ไมผาน 
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  จากตาราง 57 ภาพรวมความคิดเห็นของเจาหนาที่กรมสงเสริมสหกรณที่เกี่ยวของกับ
โครงการฯ และเจาหนาที่สหกรณ ในการประเมินโครงการลดภาระหนี้ฯ ดานระบบ พบวา  
ไมผานเกณฑการประเมินทุกขอ คือ โครงการลดภาระหนี้ฯ ทําใหเกษตรกรมีรายไดเพียงพอในการ
มาชําระหนี้ใหกับสหกรณ เกษตรกรสามารถนําเงินจากโครงการลดภาระหนี้ฯ มาฟนฟูอาชีพเดิม 
หรือประกอบอาชีพใหม สามารถลดภาระหนี้สินของเกษตรกรได เปนการเพิ่มขีดความสามารถใน
การชําระหนี้เม่ือสิ้นสุดโครงการฯ เกษตรกรชําระหนี้ไดนอย เน่ืองจากมีอัตราดอกเบี้ยรวมกับตน
เงินกูที่ตองชําระสูง เปนการสงเสริมใหเกษตรกรเกิดพฤติกรรมการผิดนัดชําระหนี้กับสหกรณตาม
กําหนดเวลา และโครงการลดภาระหนี้ฯ ทําใหชุมชนที่อาศัย ซึ่งเคยสงบสุข เกิดความขัดแยงและแตก
ความสามัคคี 
  
ตาราง 58 ความคิดเห็นของสมาชิกสหกรณที่เขารวมโครงการฯ ดานระบบ 
 

สมาชิกสหกรณที่เขารวมโครงการฯ 
กิจกรรม กลุมตวัอยาง 

คาเฉลี่ย ผาน/ไมผานเกณฑ 
1. โครงการลดภาระหนี้ฯ ทําใหเกษตรกรมี

รายไดเพียงพอในการมาชําระหนี้ใหกับ
สหกรณ 

3.914 ผาน 

2. เกษตรกรสามารถนําเงินจากโครงการลด
ภาระหนี้ฯ มาฟนฟูอาชีพเดิม หรือ
ประกอบอาชพีใหม หรือสรางแหลง
รายไดเสริมของเกษตรกรไดเปนอยางดี 

3.883 ผาน 

3. สามารถลดภาระหนี้สินของเกษตรกรได 3.883 ผาน 
4. เปนการเพิ่มขดีความสามารถในการ

ชําระหนี้เม่ือสิ้นสุดโครงการฯ 
3.847 ผาน 

5. เกษตรกรชําระหนี้ไดนอย เน่ืองจากมี
อัตราดอกเบี้ยรวมกับตนเงินกูที่ตอง
ชําระสูง 

3.301 ไมผาน 

6. โครงการลดภาระหนี้ฯ ทําใหชุมชนที่
อาศัย ซึ่งเคยสงบสุข เกิดความขัดแยง
และแตกความสามัคคี 

2.362 ไมผาน 

 รวม 3.629 ผาน 
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  จากตาราง  58 ภาพรวมความคิดเห็นของสมาชิกสหกรณที่ เขารวมโครงการฯ  
การประเมินโครงการลดภาระหนี้ฯ ในดานระบบ พบวา ผานเกณฑประเมิน เม่ือพิจารณาเปนรายขอ 
ผานการเกณฑการประเมิน 4 ขอ โครงการลดภาระหนี้ฯ ทําใหเกษตรกรมีรายไดเพียงพอในการมา
ชําระหนี้ใหกับสหกรณ เกษตรกรสามารถนําเงินจากโครงการลดภาระหนี้ฯ มาฟนฟูอาชีพเดิม หรือ
ประกอบอาชีพใหม หรือสรางแหลงรายไดเสริมของเกษตรกรไดเปนอยางดี สามารถลดภาระหนี้สิน
ของเกษตรกรได และเปนการเพิ่มขีดความสามารถในการชําระหนี้เม่ือสิ้นสุดโครงการฯ สวนไมผาน
เกณฑ 2 ขอ คือ เกษตรกรชําระหนี้ไดนอย เนื่องจากมีอัตราดอกเบี้ยรวมกับตนเงินกูที่ตองชําระสูง 
และโครงการลดภาระหนี้ฯ ทําใหชุมชนที่อาศัย ซึ่งเคยสงบสุข เกิดความขัดแยงและแตกความ
สามัคคี 
 
ตาราง 59 เปรียบเทียบดานการวางแผนโครงการ จากความคิดเห็นของเจาหนาที่กรมสงเสริม

สหกรณและเจาหนาที่สหกรณ 
 

เจาหนาท่ีกรมสงเสริม
สหกรณ 

เจาหนาท่ีสหกรณ 

กิจกรรม กลุมตัวอยาง 
คาเฉลี่ย ผาน/ไมผาน

เกณฑ 
คาเฉลี่ย ผาน/ไมผาน

เกณฑ 
1. เจาหนาที่มีความรู ทักษะและ

ประสบการณเก่ียวกับงานดานการ
ลดภาระหนี้และการฟนฟูอาชีพเปน
อยางดี 

3.360 ไมผาน 3.714 ผาน 

2. มีการวิเคราะห ประมาณการและ
จัดสรรงบประมาณในดานการลด
ภาระหนี้และการฟนฟูอาชีพอยาง
เหมาะสม 

3.360 ไมผาน 3.524 ผาน 

3. ที่ตั้งของสหกรณสะดวกสําหรับการ
มาติดตอเกี่ยวกับโครงการลดภาระ
หน้ีฯ 

3.640 ผาน 3.952 ผาน 

4. การลดดอกเบี้ยเงินกูลง  
เปนระยะเวลา 2 รอบปทางบัญชี มี
ความเหมาะสม เพราะจะชวยให
เกษตรกรมีแรงจูงใจในการมาชําระ
หน้ีไดมากขึ้น 

3.400 ไมผาน 3.571 ผาน 
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ตาราง 59 (ตอ) 
 

เจาหนาท่ีกรมสงเสริม
สหกรณ 

เจาหนาท่ีสหกรณ 

กิจกรรม กลุมตัวอยาง 
คาเฉลี่ย ผาน/ไมผาน

เกณฑ 
คาเฉลี่ย ผาน/ไมผาน

เกณฑ 
5. รัฐบาลอุดหนุนเงินลงทุนในการ

ฟนฟูอาชีพใหกับเกษตรกรเปน
ระยะเวลาเพียง 2 ป หลังจากนั้นจะ
ไมใหเงินอุดหนุนอีก ถือวามีความ
เหมาะสมดีแลว 

3.200 ไมผาน 3.000 ไมผาน 

6. สหกรณจัดหาเทคโนโลยีมาใชใน
โครงการลดภาระหนี้ฯ อยาง
เหมาะสม 

3.000 ไมผาน 3.190 ไมผาน 

 รวม 3.360 ไมผาน 3.619 ผาน 

  
  จากตาราง 59 ภาพรวมความคิดเห็นของเจาหนาที่กรมสงเสริมสหกรณที่เกี่ยวของกับ
โครงการฯ และเจาหนาที่สหกรณ ในการประเมินโครงการลดภาระหนี้ฯ ดานการวางแผนโครงการ 
แตกตางกัน คือ เจาหนาที่กรมสงเสริมสหกรณที่เกี่ยวของกับโครงการฯ ประเมินไมผานเกณฑ 
เจาหนาที่สหกรณประเมินไมผานเกณฑ เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา เจาหนาที่กรมสงเสริม
สหกรณที่เกี่ยวของกับโครงการฯ ประเมินไมผานเกณฑ 5 ขอ คือ เจาหนาที่มีความรู ทักษะและ
ประสบการณเกี่ยวกับงานดานการลดภาระหนี้และการฟนฟูอาชีพเปนอยางดี มีการวิเคราะห 
ประมาณการและจัดสรรงบประมาณในดานการลดภาระหนี้และการฟนฟูอาชีพอยางเหมาะสม  
การลดดอกเบี้ยเงินกูลง เปนระยะเวลา 2 รอบปทางบัญชี มีความเหมาะสม เพราะจะชวยให
เกษตรกรมีแรงจูงใจในการมาชําระหนี้ไดมากขึ้น รัฐบาลอุดหนุนเงินลงทุนในการฟนฟูอาชีพใหกับ
เกษตรกรเปนระยะเวลาเพียง 2 ป หลังจากนั้นจะไมใหเงินอุดหนุนอีก ถือวามีความเหมาะสมดีแลว 
และสหกรณจัดหาเทคโนโลยีมาใชในโครงการลดภาระหนี้ฯ อยางเหมาะสม สวนที่ผานหลักเกณฑ 1 
ขอ คือ ที่ตั้งของสหกรณสะดวกสําหรับการมาติดตอเกี่ยวกับโครงการลดภาระหนี้ฯ 
  การประเมินโครงการลดภาระหนี้ฯ ดานการวางแผนโครงการ ของเจาหนาที่สหกรณ 
ผานเกณฑประเมิน เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผานเกณฑประเมิน 4 ขอ คือ เจาหนาที่มีความรู 
ทักษะและประสบการณเกี่ยวกับงานดานการลดภาระหนี้และการฟนฟูอาชีพเปนอยางดี มีการ
วิเคราะห ประมาณการและจัดสรรงบประมาณในดานการลดภาระหนี้และการฟนฟูอาชีพอยาง
เหมาะสม ที่ตั้งของสหกรณสะดวกสําหรับการมาติดตอเกี่ยวกับโครงการลดภาระหนี้ฯ และการลด
ดอกเบี้ยเงินกูลง เปนระยะเวลา 2 รอบปทางบัญชี มีความเหมาะสม เพราะจะชวยใหเกษตรกรมี
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แรงจูงใจในการมาชําระหนี้ไดมากขึ้น สวนไมผานเกณฑ 2 ขอ คือ รัฐบาลอุดหนุนเงินลงทุนในการ
ฟนฟูอาชีพใหกับเกษตรกรเปนระยะเวลาเพียง 2 ป หลังจากนั้นจะไมใหเงินอุดหนุนอีก ถือวามี
ความเหมาะสมดีแลว และสหกรณจัดหาเทคโนโลยีมาใชในโครงการลดภาระหนี้ฯ อยางเหมาะสม 
 
ตาราง 60 ความคิดเห็นของสมาชิกสหกรณที่เขารวมโครงการฯ ดานการวางแผนโครงการ 
 

สมาชิกสหกรณที่เขารวมโครงการฯ 
กิจกรรม กลุมตวัอยาง 

คาเฉลี่ย ผาน/ไมผานเกณฑ 
1. เจาหนาที่มีความรู ทักษะและ

ประสบการณเกี่ยวกับงานดานการลด
ภาระหนี้และการฟนฟูอาชีพเปนอยางดี 

4.018 ผาน 

2. มีการจัดสรรงบประมาณในดานการลด
ภาระหนี้และการฟนฟูอาชีพอยาง
เหมาะสมและรวดเร็ว 

3.776 ผาน 

3. ที่ตั้งของสหกรณสะดวกสําหรับการมา
ติดตอเกี่ยวกบัโครงการลดภาระหนี้ฯ 

4.396 ผาน 

4. การลดดอกเบี้ยเงินกูลง เปนระยะเวลา 2 
รอบปทางบัญชี มีความเหมาะสม เพราะ
จะชวยใหเกษตรกรมีแรงจูงใจในการมา
ชําระหนี้ไดมากขึ้น 

4.120 ผาน 

5. รัฐบาลอุดหนนุเงินลงทุนในการฟนฟู
อาชีพใหกับเกษตรกรเปนระยะเวลา
เพียง 2 ป หลังจากนั้นจะไมใหเงิน
อุดหนุนอีก ถือวามีความเหมาะสมดีแลว 

3.227 ไมผาน 

6. สหกรณจัดหาเทคโนโลยีมาใชใน
โครงการลดภาระหนี้ฯ อยางเหมาะสม 

3.801 ผาน 

 รวม 4.052 ผาน 

 
  จากตาราง 60 ภาพรวมความคิดเห็นของสมาชิกสหกรณที่เขารวมโครงการฯ ในการ
ประเมินโครงการดานการวางแผนโครงการ พบวา ผานเกณฑการประเมิน เม่ือพิจารณาเปนรายขอจะ
เห็นวาผานเกณฑ 5 ขอ คือ เจาหนาที่มีความรู ทักษะและประสบการณเกี่ยวกับงานดานการลด
ภาระหนี้และการฟนฟูอาชีพเปนอยางดี มีการจัดสรรงบประมาณในดานการลดภาระหนี้และการ
ฟนฟูอาชีพอยางเหมาะสมและรวดเร็ว ที่ตั้งของสหกรณสะดวกสําหรับการมาติดตอเกี่ยวกับ
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โครงการลดภาระหนี้ฯ การลดดอกเบี้ยเงินกูลง เปนระยะเวลา 2 รอบปทางบัญชี มีความเหมาะสม 
เพราะจะชวยใหเกษตรกรมีแรงจูงใจในการมาชําระหนี้ไดมากขึ้น สหกรณจัดหาเทคโนโลยีมาใชใน
โครงการลดภาระหนี้ฯ อยางเหมาะสม และสหกรณจัดหาเทคโนโลยีมาใชในโครงการลดภาระหนี้ฯ 
อยางเหมาะสม สวนไมผานเกณฑ 1 ขอ คือ รัฐบาลอุดหนุนเงินลงทุนในการฟนฟูอาชีพใหกับ
เกษตรกรเปนระยะเวลาเพียง 2 ป หลังจากนั้นจะไมใหเงินอุดหนุนอีก ถือวามีความเหมาะสมดีแลว 
 
ตาราง 61 เปรียบเทียบดานการนําโครงการไปปฏิบตั ิจากความคิดเห็นของเจาหนาที่ 
 กรมสงเสริมสหกรณและเจาหนาที่สหกรณ 
 

เจาหนาท่ีกรมสงเสริม
สหกรณ 

เจาหนาที่สหกรณ 

กิจกรรม กลุมตวัอยาง 
คาเฉลี่ย ผาน/ไมผาน

เกณฑ 
คาเฉลี่ย ผาน/ไมผาน

เกณฑ 
1. มีการสํารวจขอมูลของเกษตรกร

ที่เปนหน้ีตรงกับความเปนจริง
และถูกตอง 

3.760 ผาน 4.000 ผาน 

2. มีการรวบรวมและนําเสนอแผน
ฟนฟูอาชีพที่ตรงตามความสมัคร
ใจของเกษตรกร 

3.480 ผาน 3.762 ผาน 

3. จัดสรรงบประมาณตามแผน
งบประมาณประจําปให
หนวยงานตามสัดสวนปริมาณ
งานและความรับผิดชอบ 

3.560 ผาน 3.667 ผาน 

4. เกษตรกรไดรับการลดดอกเบี้ย
รอยละ 3 ทันทีที่มาชําระหนี้ 

3.960 ผาน 4.143 ผาน 

5. สหกรณมีการนําเงินที่ไดรับ
อุดหนุนมาตั้งเปนกองทุนเพื่อ
การฟนฟูอาชีพสมาชิก 

3.760 ผาน 3.905 ผาน 

6. มีการรายงานผลการดําเนินงานให
กรมสงเสริมสหกรณทราบทุกเดือน 

3.720 ผาน 4.000 ผาน 

7. เจาหนาที่ใหขอมูลและคําแนะนํา
กับเกษตรกรไดอยางถูกตองและ
เปนกันเอง 

3.720 ผาน 4.095 ผาน 
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ตาราง 61 (ตอ) 
 

เจาหนาท่ีกรมสงเสริม
สหกรณ 

เจาหนาที่สหกรณ 

กิจกรรม กลุมตวัอยาง 
คาเฉลี่ย ผาน/ไมผาน

เกณฑ 
คาเฉลี่ย ผาน/ไมผาน

เกณฑ 
8. คูมือระเบียบวธิีขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานและเอกสารในการ
เผยแพรมีประโยชนตอสหกรณ
และเกษตรกร 

3.840 ผาน 3.810 ผาน 

9. การใชเทคโนโลยีเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 

3.560 ผาน 3.714 ผาน 

 รวม 3.880 ผาน 4.000 ผาน 

  
  จากตาราง 61 ภาพรวมความคิดเห็นของเจาหนาที่กรมสงเสริมสหกรณที่เกี่ยวของกับ
โครงการฯ และเจาหนาที่สหกรณ ในการประเมินโครงการลดภาระหนี้ฯ ดานการนําโครงการไป
ปฏิบัติ พบวา ผานเกณฑการประเมินหมดทุกขอ คือ มีการสํารวจขอมูลของเกษตรกรที่เปนหนี้ตรง
กับความเปนจริงและถูกตอง มีการรวบรวมและนําเสนอแผนฟนฟูอาชีพที่ตรงตามความสมัครใจของ
เกษตรกร จัดสรรงบประมาณตามแผนงบประมาณประจําปใหหนวยงานตามสัดสวนปริมาณงานและ
ความรับผิดชอบ เกษตรกรไดรับการลดดอกเบี้ยรอยละ 3 ทันทีที่มาชําระหนี้ สหกรณมีการนําเงินที่
ไดรับอุดหนุนมาตั้งเปนกองทุนเพ่ือการฟนฟูอาชีพสมาชิก มีการรายงานผลการดําเนินงานใหกรม
สงเสริมสหกรณทราบทุกเดือน เจาหนาที่ใหขอมูลและคําแนะนํากับเกษตรกรไดอยางถูกตองและเปน
กันเอง คูมือระเบียบวิธีขั้นตอนการปฏิบัติงานและเอกสารในการเผยแพรมีประโยชนตอสหกรณและ
เกษตรกร และการใชเทคโนโลยีเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 
ตาราง 62 ความคิดเห็นของสมาชิกสหกรณที่เขารวมโครงการฯ ดานการนําโครงการไปปฏิบตั ิ 
 

สมาชิกสหกรณที่เขารวมโครงการฯ 
กิจกรรม กลุมตวัอยาง 

คาเฉลี่ย ผาน/ไมผานเกณฑ 
1. มีการสํารวจขอมูลของเกษตรกรที่เปน

หนี้ตรงกับความเปนจริงและถูกตอง 
4.025 ผาน 

2. มีการรวบรวมและนําเสนอแผนฟนฟูอาชีพ
ที่ตรงกับความสมัครใจของเกษตรกร 

3.819 ผาน 
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ตาราง 62  (ตอ)  
 

สมาชิกสหกรณที่เขารวมโครงการฯ 
กิจกรรม กลุมตวัอยาง 

คาเฉลี่ย ผาน/ไมผานเกณฑ 
3. เกษตรกรไดรับการลดดอกเบี้ยรอยละ 

3 ทันทีที่มาชาํระหนี้ 
4.101 ผาน 

4. สหกรณมีการนําเงินทีไ่ดรับอุดหนุนมาตั้ง
เปนกองทุนเพ่ือการฟนฟูอาชพีเกษตรกร 

3.911 ผาน 

5. เจาหนาที่ใหขอมูลและคําแนะนํากับ
เกษตรกรไดอยางถูกตองและเปน
กันเอง 

4.264 ผาน 

6. คูมือระเบียบวธิีขั้นตอนการปฏิบัติงาน
และเอกสารในการเผยแพรมีประโยชน
ตอสหกรณและเกษตรกร 

4.092 ผาน 

 รวม 4.221 ผาน 

 
  จากตาราง 62 ภาพรวมความคิดเห็นของสมาชิกสหกรณที่เขารวมโครงการฯ ในการ
ประเมินโครงการลดภาระหนี้ฯ ดานการนําโครงการไปปฏิบัติ พบวา ผานเกณฑการประเมินหมดทุก
ขอ คือ มีการสํารวจขอมูลของเกษตรกรที่เปนหน้ีตรงกับความเปนจริงและถูกตอง มีการรวบรวมและ
นําเสนอแผนฟนฟูอาชีพที่ตรงกับความสมัครใจของเกษตรกร เกษตรกรไดรับการลดดอกเบี้ยรอยละ 
3 ทันทีที่มาชําระหนี้ สหกรณมีการนําเงินที่ไดรับอุดหนุนมาตั้งเปนกองทุนเพ่ือการฟนฟูอาชีพเกษตรกร 
เจาหนาที่ใหขอมูลและคําแนะนํากับเกษตรกรไดอยางถูกตองและเปนกันเอง และคูมือระเบียบวิธี
ขั้นตอนการปฏิบัติงานและเอกสารในการเผยแพรมีประโยชนตอสหกรณและเกษตรกร 
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ตาราง 63 เปรียบเทียบดานการปรับปรุงโครงการ จากความคิดเห็นของเจาหนาที่กรมสงเสริม

 สหกรณและเจาหนาที่สหกรณ 
 

เจาหนาท่ีกรมสงเสริม
สหกรณ 

เจาหนาที่สหกรณ 

กิจกรรม กลุมตวัอยาง 
คาเฉลี่ย ผาน/ไมผาน

เกณฑ 
คาเฉลี่ย ผาน/ไมผาน

เกณฑ 
1. มีการจัดเก็บขอมูลอยางถูกตอง

และเปนระบบ 
3.600 ผาน 3.524 ผาน 

2. มีการติดตาม ตรวจเยีย่มเกษตรกร
ที่เขารวมโครงการฯ อยูเสมอ 

3.400 ไมผาน 3.286 ไมผาน 

3. มีการกําหนดแบบฟอรมในการ
รายงานใหนอยลง เพ่ืองายตอการ
ปฏิบัติงาน 

3.600 ผาน 3.524 ผาน 

4. มีขั้นตอนและเอกสารประกอบการ
เบิกจายลดลง ทําใหเกษตรกร
เขาใจขั้นตอนและสามารถ
จัดเตรียมเอกสารไดอยางถูกตอง 

3.480 ผาน 3.524 ผาน 

5. มีระบบการตรวจสอบและ
ตรวจทานเกี่ยวกับการคํานวณการ
ลดดอกเบี้ยรอยละ 3 ใหเกษตรกร
ไดอยางถูกตองและรวดเรว็ เพ่ือ
ลดดอกเบี้ยไดทันทีที่มาชําระหนี้ 

3.560 ผาน 3.857 ผาน 

6. มีการรายงานผลการดําเนินงานให
กรมสงเสริมสหกรณทราบอยาง
ตอเน่ือง 

3.760 ผาน 3.714 ผาน 

7. มีการฝกอบรมเพิ่มพูนทักษะและ
ความรูในการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่อยูเสมอ 

3.320 ไมผาน 3.476 ผาน 

8. เจาหนาที่เอาใจใส กระตือรือรน
และมีการเตรยีมความพรอมใน
การทํางานอยูตลอดเวลา 

3.560 ผาน 3.476 ผาน 
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ตาราง  63 (ตอ) 
 

เจาหนาท่ีกรมสงเสริม
สหกรณ 

เจาหนาที่สหกรณ 

กิจกรรม กลุมตวัอยาง 
คาเฉลี่ย ผาน/ไมผาน

เกณฑ 
คาเฉลี่ย ผาน/ไมผาน

เกณฑ 
9. มีการดูแลรักษาเครื่องมือและ

อุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงานอยู
เสมอ 

3.440 ผาน 3.429 ผาน 

 รวม 3.600 ผาน 3.524 ผาน 

 
  จากตาราง 63 ภาพรวมความคิดเห็นของเจาหนาที่กรมสงเสริมสหกรณที่เกี่ยวของกับ
โครงการฯ และเจาหนาที่สหกรณ ในการประเมินโครงการลดภาระหนี้ฯ ดานการปรับปรุงโครงการ 
พบวา ผานเกณฑการประเมิน เม่ือพิจารณาเปนรายขอของความคิดเห็นของกรมสงเสริมสหกรณที่
เกี่ยวของกับโครงการฯ พบวา ผานเกณฑการประเมิน 7 ขอ คือ มีการจัดเก็บขอมูลอยางถูกตองและ
เปนระบบ มีการกําหนดแบบฟอรมในการรายงานใหนอยลง เพ่ืองายตอการปฏิบัติงาน มีขั้นตอน
และเอกสารประกอบการเบิกจายลดลง ทําใหเกษตรกรเขาใจขั้นตอนและสามารถจัดเตรียมเอกสาร
ไดอยางถูกตอง มีระบบการตรวจสอบและตรวจทานเกี่ยวกับการคํานวณการลดดอกเบี้ยรอยละ 3  
ใหเกษตรกรไดอยางถูกตองและรวดเร็ว เพ่ือลดดอกเบี้ยไดทันทีที่มาชําระหนี้ มีการรายงานผลการ
ดําเนินงานใหกรมสงเสริมสหกรณทราบอยางตอเน่ือง เจาหนาที่เอาใจใส กระตือรือรนและมีการ
เตรียมความพรอมในการทํางานอยูตลอดเวลา และมีการดูแลรักษาเครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการ
ปฏิบัติงานอยูเสมอ สวนไมผานเกณฑประเมิน 2 ขอ คือ มีการติดตาม ตรวจเย่ียมเกษตรกรที่เขา
รวมโครงการฯ อยูเสมอ และมีการฝกอบรมเพิ่มพูนทักษะและความรูในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
อยูเสมอ 
  การประเมินโครงการลดภาระหนี้ฯ ของเจาหนาที่สหกรณ พบวา ผานเกณฑการประเมิน 
8 ขอ คือ การจัดเก็บขอมูลอยางถูกตองและเปนระบบ มีการกําหนดแบบฟอรมในการรายงานให
นอยลง เพ่ืองายตอการปฏิบัติงาน มีขั้นตอนและเอกสารประกอบการเบิกจายลดลง ทําใหเกษตรกร
เขาใจขั้นตอนและสามารถจัดเตรียมเอกสารไดอยางถูกตอง มีระบบการตรวจสอบและตรวจทาน
เกี่ยวกับการคํานวณการลดดอกเบี้ยรอยละ 3 ใหเกษตรกรไดอยางถูกตองและรวดเร็ว เพ่ือลด
ดอกเบี้ยไดทันทีที่มาชําระหนี้ มีการรายงานผลการดําเนินงานใหกรมสงเสริมสหกรณทราบอยาง
ตอเน่ือง มีการฝกอบรมเพิ่มพูนทักษะและความรูในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่อยูเสมอ เจาหนาที่เอา
ใจใส กระตือรือรนและมีการเตรียมความพรอมในการทํางานอยูตลอดเวลา และมีการดูแลรักษาเครื่องมือ
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และอุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงานอยูเสมอ สวนไมผานเกณฑประเมิน 1 ขอ คือ มีการติดตาม ตรวจ
เยี่ยมเกษตรกรที่เขารวมโครงการฯ อยูเสมอ 
 
ตาราง 64 ความคิดเห็นของสมาชิกสหกรณที่เขารวมโครงการฯ ดานการปรับปรุงโครงการ  
 

สมาชิกสหกรณที่เขารวมโครงการฯ 
กิจกรรม กลุมตวัอยาง 

คาเฉลี่ย ผาน/ไมผานเกณฑ 
1. มีการติดตาม ตรวจเยีย่มเกษตรกรที่

เขารวมโครงการฯ อยูเสมอ 
3.647 ผาน 

2. ขั้นตอนและเอกสารในการยื่นขอลด
ภาระหนี้มีนอยและเขาใจงาย ทําให
เกษตรกรจัดเตรียมเอกสารไดอยาง
ถูกตอง 

3.840 ผาน 

3. มีระบบการตรวจสอบและตรวจทาน
เกี่ยวกับการคาํนวณการลดดอกเบี้ย
รอยละ 3 ใหเกษตรกรไดอยางถูกตอง
และรวดเรว็ เพ่ือลดดอกเบี้ยไดทันที
ที่มาชําระหนี ้

3.954 ผาน 

4. เจาหนาที่เอาใจใส กระตือรือรนและมี
การเตรียมความพรอมในการทํางาน
อยูตลอดเวลา 

4.147 ผาน 

5. มีการดูแลรักษาเครื่องมือและอุปกรณ
ที่ใชในการปฏบิัติงานอยูเสมอ 

3.933 ผาน 

 รวม 3.979 ผาน 

  จากตาราง 64 ภาพรวมความคิดเห็นของสมาชิกสหกรณที่เขารวมโครงการฯ ในดานการ
ประเมินการปรับปรุงโครงการ พบวา ผานเกณฑการประเมินทุกขอ คือ มีการติดตาม ตรวจเยี่ยม
เกษตรกรที่เขารวมโครงการฯ อยูเสมอ ขั้นตอนและเอกสารในการยื่นขอลดภาระหนี้มีนอยและเขาใจงาย 
ทําใหเกษตรกรจัดเตรียมเอกสารไดอยางถูกตอง มีระบบการตรวจสอบและตรวจทานเกี่ยวกับการ
คํานวณการลดดอกเบี้ยรอยละ 3 ใหเกษตรกรไดอยางถูกตองและรวดเร็ว เพ่ือลดดอกเบี้ยไดทันทีที่มา
ชําระหนี้ และมีการดูแลรักษาเครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงานอยูเสมอ 
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ตาราง 65 เปรียบเทียบดานการยอมรับโครงการ จากความคิดเห็นของเจาหนาที่กรมสงเสริม

สหกรณ และเจาหนาที่สหกรณ 
 

เจาหนาท่ีกรมสงเสริม
สหกรณ 

เจาหนาที่สหกรณ 

กิจกรรม กลุมตวัอยาง 
คาเฉลี่ย ผาน/ไมผาน

เกณฑ 
คาเฉลี่ย ผาน/ไมผาน

เกณฑ 
1. ทานเชื่อวาการลดดอกเบี้ยรอยละ 3 

ตอป และการฟนฟูอาชีพใหแก
เกษตรกร จะสามารถแกไขปญหา
หนี้สินใหเกษตรกรไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

3.320 ไมผาน 3.286 ไมผาน 

2. ปจจุบันเกษตรกรสามารถนําเงิน
จากการลดภาระหนี้ไปประกอบ
อาชีพอ่ืน เพ่ือฟนฟูตนเองได 

2.960 ไมผาน 2.952 ไมผาน 

3. เกษตรกรไดรับความสะดวกในการ
ใหบริการของสหกรณ 

3.520 ผาน 4.190 ผาน 

4. เกษตรกรมีความมั่นคงดานอาชีพ
มากขึ้น 

3.080 ไมผาน 3.429 ผาน 

5. เม่ือสิ้นสุดโครงการ เกษตรกรมี
โอกาสพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น 

3.080 ไมผาน 3.190 ไมผาน 

6. เปนโครงการที่ตรงกับความ
ตองการของเกษตรกร 

3.640 ผาน 3.619 ผาน 

 รวม 3.280 ไมผาน 3.476 ผาน 

  
  จากตาราง 65 ภาพรวมความคิดเห็นของเจาหนาที่กรมสงเสริมสหกรณที่เกี่ยวของกับ
โครงการฯ และเจาหนาที่สหกรณ การประเมินโครงการลดภาระหนี้ฯ ในดานการยอมรับโครงการ 
แตกตางกัน คือ เจาหนาที่กรมสงเสริมสหกรณที่เกี่ยวของกับโครงการฯ ประเมินดานการยอมรับ
โครงการไมผานเกณฑ เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผานเกณฑการประเมิน 2 ขอ คือ เกษตรกร
ไดรับความสะดวกในการใหบริการของสหกรณ และเปนโครงการที่ตรงกับความตองการของ
เกษตรกร สวนไมผานเกณฑ 4 ขอ คือ ทานเชื่อวาการลดดอกเบี้ยรอยละ 3 ตอป และการฟนฟู
อาชีพใหแกเกษตรกร จะสามารถแกไขปญหาหนี้สินใหเกษตรกรไดอยางมีประสิทธิภาพ ปจจุบัน
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เกษตรกรสามารถนําเงินจากการลดภาระหนี้ไปประกอบอาชีพอ่ืน เพ่ือฟนฟูตนเองได เกษตรกรมี
ความมั่นคงดานอาชีพมากขึ้น และเม่ือสิ้นสุดโครงการ เกษตรกรมีโอกาสพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น 
  การประเมินโครงการลดภาระหนี้ฯ ของเจาหนาที่สหกรณ พบวา ผานเกณฑประเมิน 
เม่ือพิจารณาเปนรายขอ ผานเกณฑ 3 ขอ คือ เกษตรกรไดรับความสะดวกในการใหบริการของ
สหกรณ เกษตรกรมีความมั่นคงดานอาชีพมากขึ้น และเปนโครงการที่ตรงกับความตองการของ
เกษตรกร สวนไมผานเกณฑ 3 ขอ คือ ทานเชื่อวาการลดดอกเบี้ยรอยละ 3 ตอป และการฟนฟู
อาชีพใหแกเกษตรกร จะสามารถแกไขปญหาหนี้สินใหเกษตรกรไดอยางมีประสิทธิภาพ ปจจุบัน
เกษตรกรสามารถนําเงินจากการลดภาระหนี้ไปประกอบอาชีพอ่ืน เพ่ือฟนฟูตนเองได และเม่ือสิ้นสุด
โครงการ เกษตรกรมีโอกาสพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น 
 
ตาราง 66 ความคิดเห็นของสมาชิกสหกรณที่เขารวมโครงการฯ ดานการยอมรับโครงการ  
 

สมาชิกสหกรณที่เขารวมโครงการฯ 
กิจกรรม กลุมตวัอยาง 

คาเฉลี่ย ผาน/ไมผานเกณฑ 
1. ทานเชื่อวาการลดดอกเบี้ยรอยละ 3 

ตอป และการฟนฟูอาชีพใหแก
เกษตรกรจะสามารถแกไขปญหา
หนี้สินใหเกษตรกรไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

4.025 ผาน 

2. ปจจุบันเกษตรกรสามารถนําเงินจาก
การลดภาระหนี้ไปประกอบอาชีพอ่ืน 
เพ่ือฟนฟูตนเองได 

3.755 ผาน 

3. เกษตรกรไดรับความสะดวกในการ
ใหบริการของสหกรณ 

4.279 ผาน 

4. เกษตรกรมีความมั่นคงดานอาชีพมากขึ้น 4.000 ผาน 
5. เปนโครงการที่ตรงกับความตองการ

ของเกษตรกร 
4.156 ผาน 

 รวม 4.147 ผาน 

  จากตาราง 66 ภาพรวมความคิดเห็นของสมาชิกสหกรณที่เขารวมโครงการฯ ในการ
ประเมินโครงการดานการยอมรับโครงการ พบวา ผานเกณฑทุกขอ คือ ทานเชื่อวาการลดดอกเบี้ย
รอยละ 3 ตอป และการฟนฟูอาชีพใหแกเกษตรกรจะสามารถแกไขปญหาหนี้สินใหเกษตรกรได
อยางมีประสิทธิภาพ ปจจุบันเกษตรกรสามารถนําเงินจากการลดภาระหนี้ไปประกอบอาชีพอ่ืน  
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เพ่ือฟนฟูตนเองได เกษตรกรไดรับความสะดวกในการใหบริการของสหกรณ เกษตรกรมีความมั่นคง
ดานอาชีพมากขึ้น และเปนโครงการที่ตรงกับความตองการของเกษตรกร 
 
4. ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพื่อนําไปปรับปรุงและพัฒนาโครงการลดภาระหนี้
เกษตรกรรายยอยและยากจนผานสหกรณ/กลุมเกษตรกร ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
      
ตาราง 67 ขอเสนอแนะเพื่อนําไปปรับปรุงและพัฒนาโครงการ ของเจาหนาที่กรมสงเสริมสหกรณที่

เกี่ยวของกับโครงการ เจาหนาที่สหกรณ และสมาชิกสหกรณที่เขารวมโครงการ 
 

เจาหนาท่ี          
กรมสงเสริมสหกรณ 

เจาหนาท่ี
สหกรณ 

สมาชิกสหกรณท่ี
เขารวมโครงการ ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

รอยละ รอยละ รอยละ 

1. ปญหาที่พบในโครงการ  

 - เกษตรกรไมรูและไมเขาใจ
เกี่ยวกับสิทธทิี่ตนพึงไดรับจากโครงการ 

60.00 71.43 66.87 

 - เอกสารประกอบการเบิกจาย
ชดเชยดอกเบีย้สูญหายหรือไมครบถวน 

8.00 9.52 10.12 

 - เจาหนาที่ในการใหบริการไม
เพียงพอ 

8.00 - 13.80 

 - การจัดสรรเงินงบประมาณมี
ความลาชา เชน เงินงบประมาณดาน
ดอกเบี้ยชดเชยและดานการฟนฟูอาชีพ 

48.00 28.57 32.82 

2. เจาหนาที่ควรไดรับการพัฒนาทักษะเพิ่มเติมดาน  

 - ระเบียบ ขอบงัคับ และกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ 

72.00 76.19 47.85 

 - ทักษะการใชคอมพิวเตอรในการ
ปฏิบัติงาน 

4.00 23.81 16.56 

 - การพัฒนาในงานบริการ  
ทั้งบุคลิกภาพ ทัศนคติ และการ
ประสานงาน 

36.00 14.29 53.37 
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ตาราง 67 (ตอ) 
 

เจาหนาท่ี          
กรมสงเสริมสหกรณ 

เจาหนาท่ี
สหกรณ 

สมาชิกสหกรณท่ี
เขารวมโครงการ ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

รอยละ รอยละ รอยละ 
3. ระยะเวลาการลดดอกเบี้ยเงินกูที่เหมาะสม  
 - เวลา 3 รอบปทางบัญช ี 52.00 61.90 38.96 
 - เวลา 4 รอบปทางบัญช ี 24.00 14.29 20.25 
 - เวลา 5 รอบปทางบัญช ี 28.00 23.81 40.49 
4. โครงการนี้ควรมีการปรับปรุงและแกไขเรือ่ง  
 - การประชาสัมพันธโครงการ 48.00 38.10 43.56 
 - การคัดเลือกเกษตรกรผูเขารวม
โครงการ 

32.00 57.14 27.30 

 - การเบิกจายเงนิงบประมาณดาน
ดอกเบี้ยชดเชยและดานการฟนฟูอาชีพ 

40.00 47.62 38.34 

 - การรายงานผลการดําเนินงาน
ของโครงการ 

16.00 9.52 22.09 

5. การลดดอกเบี้ยเงินกูลงรอยละ 3 ตอป เหมาะสมหรือไม  
 - เหมาะสม 92.00 76.19 78.83 
 - ไมเหมาะสม 8.00 23.81 21.17 
  (กรณีไมเหมาะสม ควรเปนกี่ป 
(เฉลี่ย)) 

(5 ป) (5 ป) (4.89 ป) 

 6. การที่รัฐบาลอุดหนุนเงินทุนในการฟนฟูอาชีพใหกับเกษตรกรที่ไดรับการลด
ภาระหนี้ เฉลีย่รายละ 3,000 บาท เปนระยะเวลา 2 ป เหมาะสมหรือไม 

 

 - เหมาะสม 76.00 80.95 76.07 
  สูงสุดไมเกิน 2 ป 68.42 58.82 37.90 
  มากกวา 2 ป 31.58 41.18 62.10 
   (กรณีมากกวา 2 ป ควรเปนกี่ป
(เฉลี่ย)) 

(3.83 ป) (4.00 ป) (4.62 ป) 

 - ไมเหมาะสม 24.00 19.05 23.93 
  ควรไดรบัเงินอุดหนุน เฉลีย่รายละ (8,000.00 บาท) (7,500.00 บาท) (6,680.56 บาท) 
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ตาราง 67 (ตอ) 
 

เจาหนาท่ี          
กรมสงเสริมสหกรณ 

เจาหนาท่ี
สหกรณ 

สมาชิกสหกรณท่ี
เขารวมโครงการ ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

รอยละ รอยละ รอยละ 

7. ตองการใหรัฐบาลชวยเหลือดาน   
 - เพ่ิมเวลาการลดภาระหนี้ - - 51.53 
 - เพ่ิมอัตราการลดดอกเบี้ยเงินกู 
ลงอีก - 

 
- 

 
45.40 

 - ใหเงินอุดหนุนการฟนฟูอาชีพ
เพ่ิมขึ้น - 

 
- 

 
53.68 

    
  การเปรียบเทียบความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพื่อนําไปปรับปรุงและพัฒนาโครงการฯ 
ของเจาหนาที่กรมสงเสริมสหกรณที่เกี่ยวของกับโครงการฯ เจาหนาที่สหกรณ และสมาชิกสหกรณที่
เขารวมโครงการ ดังตาราง 67 พบวา 
  1. เจาหนาที่กรมสงเสริมสหกรณที่เกี่ยวของกับโครงการฯ เจาหนาที่สหกรณ และสมาชิก
สหกรณที่เขารวมโครงการฯ มีความคิดเห็นวาปญหาที่พบในโครงการลดภาระหนี้ฯ คือ เกษตรกรไม
รูและไมเขาใจเกี่ยวกับสิทธิที่ตนพึงไดรับจากโครงการมากที่สุด  
 2. เจาหนาที่กรมสงเสริมสหกรณที่เกี่ยวของกับโครงการฯ และเจาหนาที่สหกรณ มีความ
คิดเห็นวาเจาหนาที่ควรไดรับการพัฒนาทักษะเพิ่มเติมดานระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมายที่
เกี่ยวของมากที่สุด ในขณะที่สมาชิกสหกรณที่เขารวมโครงการฯ มีความคิดเห็นวา เจาหนาที่ควร
ไดรับการพัฒนาในงานบริการ ทั้งบุคลิกภาพ ทัศนคติ และการประสานงาน 
 3.  เจาหนาที่กรมสงเสริมสหกรณที่ เกี่ยวของกับโครงการฯ และเจาหนาที่สหกรณ  
มีความคิดเห็นวาระยะเวลาการลดดอกเบี้ยเงินกูที่เหมาะสม ควรเปนเวลา 3 รอบปทางบัญชี ในขณะ
ที่สมาชิกสหกรณที่เขารวมโครงการฯ มีความคิดเห็นวา ระยะเวลาการลดดอกเบี้ยเงินกูที่เหมาะสม 
ควรเปนเวลา 5 รอบปทางบัญชี 
 4. เจาหนาที่กรมสงเสริมสหกรณที่เกี่ยวของกับโครงการฯ และสมาชิกสหกรณที่เขารวม
โครงการฯ มีความคิดเห็นวาควรมกีารปรับปรุงและแกไขเรื่องการประชาสัมพันธมากที่สุด ซึ่งมีความ
คิดเห็นตางกับเจาหนาที่สหกรณ ซึ่งมีความคิดเห็นวาควรมีการปรับปรุงและแกไขเร่ืองการคัดเลือก
เกษตรกรที่เขารวมโครงการ 
 5. เจาหนาที่กรมสงเสริมสหกรณที่เกี่ยวของกับโครงการฯ เจาหนาที่สหกรณ และสมาชิก
สหกรณที่เขารวมโครงการฯ สวนใหญมีความคิดเห็นวา การลดดอกเบี้ยเงินกูลงรอยละ 3 ตอปนั้น  
มีความเหมาะสม โดยเจาหนาที่ที่เห็นวาการลดดอกเบี้ยเงินกูลงรอยละ 3 ตอป ไมมีความเหมาะสมนั้น 
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คิดวาควรลดอัตราดอกเบี้ยเงินกูลงเฉลี่ยรอยละ 5 ตอป ในขณะที่สมาชิกสหกรณที่เขารวมโครงการฯ 
คิดวาควรลดดอกเบี้ยเงินกูลงเฉลี่ยรอยละ 4.89 ตอป 
  6.  เจ าหนาที่กรมสง เส ริมสหกรณที่ เกี่ ยวของกับโครงการฯ  เจ าหนาที่ สหกรณ  
และสมาชิกสหกรณที่เขารวมโครงการฯ สวนใหญมีความคิดเห็นวา การที่รัฐบาลอุดหนุนเงินทุนใน
การฟนฟูอาชีพใหกับสมาชิกสหกรณที่ไดรับการลดภาระหนี้ เฉลี่ยรายละ 3,000 บาท  
เปนระยะเวลา 2 ปนั้น มีความเหมาะสม โดยมีระยะเวลาสูงสุดไมเกิน 2 ป สวนเจาหนาที่ที่เห็นวา
การที่รัฐบาลอุดหนุนเงินทุนในการฟนฟูอาชีพใหกับสมาชิกสหกรณที่ไดรับการลดภาระหนี้ เฉลี่ยราย
ละ 3,000 บาท เปนระยะเวลา 2 ป ไมมีความเหมาะสมนั้น เจาหนาที่กรมสงเสริมสหกรณที่
เกี่ยวของกับโครงการฯ คิดวา ควรไดรับเงินอุดหนุนเฉลี่ยรายละ 8,000 บาท เจาหนาที่สหกรณคิด
วา ควรไดรับเงินอุดหนุนเฉล่ียรายละ 7,500 บาท และสมาชิกสหกรณที่เขารวมโครงการฯ คิดวา 
ควรไดรับเงินอุดหนุนเฉลี่ยรายละ 6,680.56 บาท 
 7.  สมาชิกสหกรณที่เขารวมโครงการฯ มีความคิดเห็นวาตองการใหรัฐบาลชวยเหลือ  
โดยการใหเงินอุดหนุนการฟนฟูอาชีพเพ่ิมขึ้น 
 

ขอเสนอแนะ 

  ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ จากขอมูลที่ไดจากผลการวิเคราะหของกลุมกรมสงเสริมสหกรณ  
กลุมเจาหนาที่สหกรณ และกลุมสมาชิกสหกรณที่เขารวมโครงการฯ ตอโครงการลดภาระหนี้
เกษตรกรรายยอยและยากจนผานสหกรณ/กลุมเกษตรกร กรณีศึกษา สหกรณการเกษตร 
ในจังหวัดนครสวรรค มีดังตอไปน้ี 
  1.  ดานระบบ  
   1.1  ควรมีการแบงเปนงวดใหชําระหนี้ แตไดลดอัตราดอกเบี้ยรอยละ 3 เชนกัน 
  1.2  ควรมีการประชาสัมพันธและสรางความเขาใจอันดีระหวางสมาชิกสหกรณดวยกัน 
เพ่ือใหเกิดความสงบสุขและความสามัคคีในชุมชน และลดความขัดแยง 
  2.  ดานการวางแผนโครงการ เพ่ือพิจารณาทางเลือกที่เหมาะสมของโครงการ สิ่งที่ควร
ดําเนินการ คือ  
   2.1 ควรมีการเพิ่มระยะเวลาการลดดอกเบี้ยเงินกูเพ่ิมขึ้น 
  2.2  รัฐควรเพิ่มระยะเวลาในการใหเงินอุดหนุนในการฟนฟูอาชีพใหเกษตรกรมากขึ้น 
   2.3  สหกรณควรมีการจัดหาเทคโนโลยีมาใชในโครงการลดภาระหนี้ฯ ใหเหมาะสม 
และตรงความตองการในการปฏิบัติงาน 
  3. ดานการนําโครงการไปปฏิบัติ การดําเนินการตามโครงการลดภาระหนี้ฯ จากผลของ
การวิจัยพบวา  
  3.1  ควรมีการจัดสรรงบประมาณใหสหกรณอยางเพียงพอและทั่วถึง 
  3.2  ควรคัดเลือกเกษตรกรที่มีแผนการฟนอาชีพที่แนนอนเขารวมโครงการ 
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 4.  ดานการปรับปรุงโครงการ เ พ่ือใหการดําเนินงานตามโครงการลดภาระหนี้ฯ  
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สิ่งที่ควรดําเนินการ คือ  
  4.1  เจาหนาที่ควรไดรับการพัฒนาทักษะเพิ่มเติม ในดานตางๆ เชน ดานระเบียบ 
ขอบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวของ รวมถึงพัฒนาในงานบริการ ทั้งบุคลิกภาพ ทัศนคติ และการ
ประสานงาน และควรไดรับการฝกอบรมพัฒนาทักษะความรูอยางตอเน่ืองและทั่วถึง 
  4.2  ควรมีการติดตาม ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่เขารวมโครงการฯ อยูเสมอ และตอเน่ือง 
  4.3  ควรสรางความรูความเขาใจใหแกสมาชิกสหกรณ ใหรูถึงวิธีการรักษาสิทธิและ
ประโยชนที่สมาชิกสหกรณพึงไดรับจากโครงการ 
 5. ดานการยอมรับโครงการ  
  5.1  ควรนําผลที่ไดจากการศึกษาในครั้งน้ีไปปรับปรุงโครงการ เพ่ือพัฒนาใหโครงการ
เปนที่ยอมรับ และสามารถตอบสนองความตองการของสมาชิกสหกรณที่เขารวมโครงการไดมาก
ยิ่งขึ้น 
  5.2  ควรสรางความมั่นใจใหสมาชิกสหกรณที่เขารวมโครงการวาหากเขารวมโครงการ
แลวจะมีรายไดและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
  

ขอเสนอแนะเพื่อวิจัยคร้ังตอไป 

 1.  ควรศึกษาวิจัยเพ่ือการประเมินโดยใชเครื่องมือหลายๆ แบบ เชน แบบสัมภาษณ แบบ
สังเกต แบบประเมินพฤติกรรม เปนตน เพ่ือจะไดภาพรวมของโครงการลดภาระหนี้เกษตรกรราย
ยอยและยากจนผานสหกรณ/กลุมเกษตรกร เพ่ือทราบทัศนคติในการดําเนินโครงการวามี ขอขัดของ 
อุปสรรค หรือปญหา เพ่ือนํามาปรับปรุงงานเกี่ยวกับโครงการลดภาระหนี้ฯ ใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
 2.  ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพประกอบดวย เชน การสัมภาษณแบบเจาะลึก เพ่ือจะได
ทราบผลการวิจัยที่ละเอียดยิ่งขึ้น เน่ืองจากแบบสอบถามไมสามารถประเมินความคิดเห็นไดละเอียด
ลึกซึ้ง 
 3.  ควรมีการศึกษาในเรื่องเดียวกันอยางตอเนื่อง เพ่ือจะไดนําขอมูลไปใชในการปรับปรุง
โครงการลดภาระหนี้เกษตรกรรายยอยและยากจนผานสหกรณ/กลุมเกษตรกรใหดียิ่งขึ้น 
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เจาหนาที่กรมสงเสริมสหกรณที่เก่ียวของกับโครงการฯ 
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
        N of Cases =        30.0 
 
Item Variances       Mean    Minimum    Maximum      Range    Max/Min   Variance 
                    .4458      .1333      .8230      .6897     6.1724      .0223 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-         Squared          Alpha 
              if Item        if Item       Total         Multiple        if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation    Correlation       Deleted 
 
ต.2.1_1      127.2667        86.8920        .2199         .               .8411 
ต.2.1_2      126.9333        89.3747        .1004         .               .8428 
ต.2.1_3      126.8000        87.7517        .2216         .               .8401 
ต.2.1_4      126.7667        86.1161        .3727         .               .8363 
ต.2.1_5      127.3000        92.0103       -.1185         .               .8506 
ต.2.1_6      127.6667        88.2989        .1058         .               .8456 
ต.2.1_7      128.3667        91.3437       -.0738         .               .8505 
ต.2.2_9      126.7000        88.8379        .2745         .               .8391 
ต.2.2_10     127.3333        86.6437        .3481         .               .8370 
ต.2.2_11     126.7333        84.8230        .4218         .               .8347 
ต.2.2_12     126.9000        84.9207        .4691         .               .8337 
ต.2.2_13     127.6333        87.0678        .2553         .               .8394 
ต.2.2_14     127.2667        85.3057        .5107         .               .8334 
ต.2.3_15     127.2333        86.3230        .3595         .               .8366 
ต.2.3_16     127.1333        84.1195        .5014         .               .8326 
ต.2.3_17     127.2333        83.4264        .5225         .               .8317 
ต.2.3_18     126.8000        85.8207        .3850         .               .8359 
ต.2.3_19     126.9667        82.3782        .5383         .               .8306 
ต.2.3_20     127.2333        89.0126        .1441         .               .8416 
ต.2.3_21     126.3333        82.2989        .6887         .               .8277 
ต.2.3_22     126.4333        85.0126        .4413         .               .8343 
ต.2.3_23     127.1000        87.1966        .2514         .               .8395 
ต.2.4_24     127.3667        85.7575        .3326         .               .8373 
ต.2.4_25     127.4000        85.4897        .3911         .               .8357 
ต.2.4_26     126.9333        82.4782        .7416         .               .8273 
ต.2.4_27     126.8333        88.2816        .2577         .               .8391 
ต.2.4_28     127.3667        85.9644        .3783         .               .8361 
ต.2.4_29     127.3333        87.5402        .1809         .               .8422 
ต.2.4_30     127.7000        89.6655        .0217         .               .8488 
ต.2.4_31     126.5667        84.8747        .4732         .               .8336 
ต.2.4_32     127.2333        85.0126        .4766         .               .8337 
ต.2.5_33     127.1000        83.8172        .5774         .               .8310 
ต.2.5_34     127.0333        85.4126        .4929         .               .8337 
ต.2.5_35     126.6000        85.1448        .5269         .               .8330 
ต.2.5_36     127.4000        89.0759        .1970         .               .8402 
ต.2.5_38     127.1000        88.0241        .2069         .               .8404 
ต.2.5_39     126.7000        85.1138        .4130         .               .8350 
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  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Reliability Coefficients    37 items 
 
Alpha =   .8412           Standardized item alpha =   .8542 
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เจาหนาที่สหกรณ 
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
        N of Cases =        30.0 
 
Item Variances       Mean    Minimum    Maximum      Range    Max/Min   Variance 
                    .3542      .1621      .6264      .4644     3.8652      .0166 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-         Squared          Alpha 
              if Item        if Item       Total         Multiple        if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation    Correlation       Deleted 
 
ต.2.1_1      132.8667        60.3954        .0041         .               .8098 
ต.2.1_2      133.0000        59.9310        .0458         .               .8095 
ต.2.1_3      133.0000        58.9655        .1032         .               .8095 
ต.2.1_4      133.0333        58.7230        .1218         .               .8089 
ต.2.1_5      133.3333        60.2989        .0079         .               .8104 
ต.2.1_6      133.4000        60.3862        .0000         .               .8104 
ต.2.1_7      133.8667        58.6023        .1246         .               .8091 
ต.2.2_9      132.9000        57.8862        .3686         .               .7995 
ต.2.2_10     133.1000        57.8172        .3026         .               .8009 
ต.2.2_11     132.4333        58.8747        .1591         .               .8058 
ต.2.2_12     132.8667        54.2575        .7249         .               .7863 
ต.2.2_13     133.0333        54.4471        .6689         .               .7877 
ต.2.2_14     133.4000        57.2828        .3750         .               .7986 
ต.2.3_15     133.0000        60.8276       -.0492         .               .8104 
ต.2.3_16     133.1000        58.1621        .2287         .               .8035 
ต.2.3_17     133.1667        56.9713        .4547         .               .7965 
ต.2.3_18     133.1667        54.9023        .4869         .               .7930 
ต.2.3_19     132.9000        57.8862        .3117         .               .8007 
ต.2.3_20     133.1333        57.9816        .2782         .               .8017 
ต.2.3_21     132.2667        55.6506        .4945         .               .7937 
ต.2.3_22     132.6667        54.2989        .5797         .               .7894 
ต.2.3_23     133.1667        56.1437        .3400         .               .7994 
ต.2.4_24     133.2667        57.0299        .2830         .               .8018 
ต.2.4_25     133.2667        58.5471        .1605         .               .8065 
ต.2.4_26     132.9000        56.8517        .5207         .               .7953 
ต.2.4_27     132.9333        57.3747        .4193         .               .7978 
ต.2.4_28     133.0333        57.8954        .3627         .               .7996 
ต.2.4_29     133.4000        57.1448        .3922         .               .7981 
ต.2.4_30     133.8000        60.4414        .0059         .               .8090 
ต.2.4_31     132.7000        54.8379        .5453         .               .7911 
ต.2.4_32     133.2667        58.8920        .1972         .               .8042 
ต.2.5_33     132.8333        59.4540        .1722         .               .8046 
ต.2.5_34     132.9000        57.6103        .3467         .               .7996 
ต.2.5_35     132.5000        57.1552        .4299         .               .7973 
ต.2.5_36     133.2667        59.6506        .0802         .               .8082 
ต.2.5_38     132.9000        56.6448        .2865         .               .8020 
ต.2.5_39     132.6333        56.8609        .3772         .               .7982 
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R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
Reliability Coefficients    37 items 
 
Alpha =   .8058           Standardized item alpha =   .8085 
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สมาชิกสหกรณที่เขารวมโครงการฯ 
    R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
        N of Cases =        30.0 
 
Item Variances       Mean    Minimum    Maximum      Range    Max/Min   Variance 
                    .3709      .2402      .8092      .5690     3.3684      .0164 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-         Squared          Alpha 
              if Item        if Item       Total         Multiple        if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation    Correlation       Deleted 
 
ต.2.1_1      114.5667        27.2195        .2181         .               .6520 
ต.2.1_2      114.3667        29.2747       -.1686         .               .6786 
ต.2.1_3      114.4667        26.2575        .4049         .               .6380 
ต.2.1_4      114.5667        25.1506        .5521         .               .6230 
ต.2.1_5      114.7667        28.3920       -.0245         .               .6730 
ต.2.1_7      115.1333        26.6023        .1303         .               .6647 
ต.2.2_9      114.7667        26.1851        .4229         .               .6367 
ต.2.2_10     114.7667        25.4954        .4323         .               .6315 
ต.2.2_11     114.5333        26.8092        .2510         .               .6489 
ต.2.2_12     114.6667        28.3678       -.0178         .               .6718 
ต.2.2_13     114.9000        27.8862        .0751         .               .6629 
ต.2.2_14     114.9667        28.3092        .0137         .               .6664 
ต.2.3_15     114.9000        27.2655        .1327         .               .6596 
ต.2.3_16     114.9000        27.7483        .0787         .               .6637 
ต.2.3_17     114.5333        26.7402        .2284         .               .6506 
ต.2.3_18     114.7000        27.7345        .0846         .               .6630 
ต.2.3_19     114.7333        26.4782        .3002         .               .6446 
ต.2.3_20     114.8333        27.7989        .0965         .               .6611 
ต.2.4_21     115.3667        24.5851        .4217         .               .6275 
ต.2.4_22     115.0000        26.5517        .2215         .               .6512 
ต.2.4_23     114.9667        27.2057        .1616         .               .6565 
ต.2.4_24     114.7333        25.3057        .3719         .               .6348 
ต.2.4_25     115.0000        27.3103        .1333         .               .6594 
ต.2.5_26     114.7000        27.8034        .0941         .               .6613 
ต.2.5_27     114.6333        26.4471        .3260         .               .6429 
ต.2.5_28     114.5000        26.0517        .3379         .               .6404 
ต.2.5_29     114.5667        26.9437        .2295         .               .6507 
ต.2.5_32     114.4667        26.6023        .3364         .               .6432 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Reliability Coefficients    28 items 
 
Alpha =   .6608           Standardized item alpha =   .6597 
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ภาคผนวก ข 
 

แบบสอบถาม 
การประเมินโครงการลดภาระหนี้เกษตรกรรายยอยและยากจน 

ผานสหกรณ/กลุมเกษตรกร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



145 
 

แบบสอบถาม 
(สําหรับเจาหนาที่กรมสงเสริมสหกรณที่เก่ียวของกับโครงการฯ) 

เรื่อง   การประเมินโครงการลดภาระหนี้เกษตรกรรายยอยและยากจนผานสหกรณ/กลุม
 เกษตรกร กรณีศึกษา สหกรณการเกษตรในจังหวัดนครสวรรค 

แบบสอบถามนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาวิจัยของนิสิตปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) โดยแบบสอบถามแบงออก 
เปน 3 ตอน คือ 
 1.  ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 
 2.  คําถามเกี่ยวกับการประเมินโครงการการลดภาระหนี้เกษตรกรรายยอยและยากจนผาน
สหกรณ/กลุมเกษตรกร  
 3.  เปนคําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพื่อนําไปปรับปรุงและพัฒนาโครงการ
การลดภาระหนี้เกษตรกรรายยอยและยากจนผานสหกรณ/กลุมเกษตรกร ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ตอนที่  1   ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม 
 คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย   ลงใน (   ) หนาขอความใหตรงกับความเปนจริง
เกี่ยวกับตัวทาน 
 1.  เพศ (   )  1. ชาย                  (   )  2. หญิง  
 2.  อายุ............ป  (โดยประมาณ) 
 3.  ระดับการศึกษา (   ) 1. ต่ํากวาปริญญาตรี  
    (   ) 2. ปริญญาตรี 
    (   ) 3. สูงกวาปริญญาตรี 
 4. ปจจุบันตําแหนง 
  (   )  1. นักวิชาการสหกรณ 
  (   )  2. เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ 
  (   )  3. เจาพนักงานธุรการ 
 5. ระดับตําแหนงงาน 
  (   )  1. ชํานาญการพิเศษ  (   )  2. ชํานาญการ 
  (   )  3. ปฏิบัติการ    (   )  4. อาวุโส 
  (   )  5. ชํานาญงาน  

 6. เงินเดือน..............................บาท (โดยประมาณ) 
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ตอนที่  2   คําถามเก่ียวกบัโครงการลดภาระหนี้เกษตรกรรายยอยและยากจน 
  ผานสหกรณ/กลุมเกษตรกร  
คําชี้แจง  โปรดพิจารณาขอความตอไปน้ีอยางละเอียดและพิจารณาตอบคําถาม โดยเลือกทํา 
เครื่องหมาย � ลงในชองความคิดเห็นทางขวามือที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของทานเพียง 1 คําตอบ 

ตอนที่ 2.1  โปรดพิจารณาขอความรายการประเมินประสิทธิผลของโครงการลดภาระหนี้ฯ ตอไปน้ี

วามีความเหมาะสม ในระดับใด  

ระดับความคิดเห็น 
ขอ รายการประเมิน มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน 
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

1 โครงการลดภาระหนี้ฯ ทําใหเกษตรกรมี
รายไดเพียงพอในการมาชําระหนี้ใหกับ
สหกรณ 

     

2 เกษตรกรสามารถนําเงินจากโครงการลด
ภาระหนี้ฯ มาฟนฟูอาชีพเดิม หรือ
ประกอบอาชพีใหม  
หรือสรางแหลงรายไดเสริมของเกษตรกร
ไดเปนอยางดี 

     

3 สามารถลดภาระหนี้สินของเกษตรกรได 
     

4 เปนการเพิ่มขดีความสามารถในการชําระ
หนี้เม่ือสิ้นสุดโครงการฯ 

     

5 เกษตรกรชําระหนี้ไดนอย เน่ืองจากมีอัตรา
ดอกเบีย้รวมกบัตนเงินกูที่ตองชําระสูง 

     

6 เปนการสงเสริมใหเกษตรกรเกิด
พฤติกรรมการผิดนัดชําระหนี้กับสหกรณ
ตามกําหนดเวลา 

     

7 โครงการลดภาระหนี้ฯ ทําใหชุมชนที่
อาศัย ซึ่งเคยสงบสุข เกิดความขัดแยง
และแตกความสามัคคี 
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ตอนที่ 2.2  โปรดพิจารณาขอความรายการประเมินตอไปน้ีวามีความเหมาะสมหรือเพียงพอ 

ตอโครงการระดับใด  

ระดับความคิดเห็น 
ขอ รายการประเมิน มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน 
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

8 เจาหนาที่มีความรู ทักษะและ
ประสบการณเกี่ยวกับงานดานการลด
ภาระหนี้และการฟนฟูอาชีพเปนอยางดี 

     

9 มีการวิเคราะห ประมาณการและจัดสรร
งบประมาณในดานการลดภาระหนี้และ
การฟนฟูอาชีพอยางเหมาะสม 

     

10 ที่ตั้งของสหกรณสะดวกสําหรับการมา
ติดตอเกี่ยวกบัโครงการลดภาระหนี้ฯ 

     

11 การลดดอกเบี้ยเงินกูลง เปนระยะเวลา 2 
รอบปทางบัญชี มีความเหมาะสม เพราะ
จะชวยใหเกษตรกรมีแรงจูงใจในการมา
ชําระหนี้ไดมากขึ้น 

     

12 รัฐบาลอุดหนนุเงินลงทุนในการฟนฟู
อาชีพใหกับเกษตรกรเปนระยะเวลาเพียง 
2 ป หลังจากนั้นจะไมใหเงินอุดหนุนอีก 
ถือวามีความเหมาะสมดีแลว 

     

13 สหกรณจัดหาเทคโนโลยีมาใชในโครงการ
ลดภาระหนี้ฯ อยางเหมาะสม 
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ตอนที่ 2.3 โปรดพิจารณาขอความรายการประเมินตอไปน้ีวามีการปฏิบัติในระดับใด 

ระดับความคิดเห็น 
ขอ รายการประเมิน มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน 
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

14 มีการสํารวจขอมูลของเกษตรกรที่เปนหนี้ 
ตรงกับความเปนจริงและถกูตอง             

     

15 มีการรวบรวมและนําเสนอแผนฟนฟู
อาชีพที่ตรงตามความสมัครใจของ
เกษตรกร 

     

16 จัดสรรงบประมาณตามแผนงบประมาณ
ประจําปใหหนวยงานตามสัดสวนปริมาณ
งานและความรับผิดชอบ 

     

17 เกษตรกรไดรับการลดดอกเบี้ยรอยละ 3 
ทันทีที่มาชําระหนี้ 

     

18 สหกรณมีการนําเงินที่ไดรับอุดหนุนมาตั้ง
เปนกองทุนเพื่อการฟนฟูอาชีพสมาชิก  

     

19 มีการรายงานผลการดําเนินงานใหกรม
สงเสริมสหกรณทราบทุกเดอืน 

     

20 เจาหนาที่ใหขอมูลและคําแนะนํากับ
เกษตรกรไดอยางถูกตองและเปนกันเอง  

     

21 คูมือระเบียบวธิีขั้นตอนการปฏิบัติงาน
และเอกสารในการเผยแพรมีประโยชนตอ
สหกรณและเกษตรกร 

     

22 การใชเทคโนโลยีเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 
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ตอนที่ 2.4  โปรดพิจารณาขอความรายการประเมินตอไปน้ีวาควรมกีารปรับปรุงในระดับใด  

ระดับความคิดเห็น 
ขอ รายการประเมิน มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน 
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

23 มีการจัดเก็บขอมูลอยางถูกตองและเปน
ระบบ 

     

24 มีการติดตาม ตรวจเยีย่มเกษตรกรที่เขา
รวมโครงการฯ อยูเสมอ 

     

25 มีการกําหนดแบบฟอรมในการรายงานให
นอยลง เพ่ืองายตอการปฏบิัติงาน 

     

26 มีขั้นตอนและเอกสารประกอบการ
เบิกจายลดลง ทําใหเกษตรกรเขาใจ
ขั้นตอนและสามารถจัดเตรียมเอกสารได
อยางถูกตอง 

     

27 มีระบบการตรวจสอบและตรวจทาน
เกี่ยวกบัการคาํนวณการลดดอกเบีย้รอยละ 
3 ใหเกษตรกรไดอยางถูกตองและรวดเร็ว 
เพ่ือลดดอกเบีย้ไดทันทีที่มาชําระหนี ้

     

28 มีการรายงานผลการดําเนินงานใหกรม
สงเสริมสหกรณทราบอยางตอเน่ือง 

     

29 มีการฝกอบรมเพิ่มพูนทักษะและความรู
ในการปฏิบตังิานของเจาหนาที่อยูเสมอ 

     

30 เจาหนาที่เอาใจใส กระตือรือรนและมีการ
เตรียมความพรอมในการทํางานอยู
ตลอดเวลา 

     

31 มีการดูแลรักษาเครื่องมือและอุปกรณที่ใช
ในการปฏิบตังิานอยูเสมอ 
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ตอนที่ 2.5 โปรดพิจารณาขอความรายการตอไปน้ีวามคีวามพึงพอใจในระดับใด 

 

ระดับความคิดเห็น 
ขอ รายการประเมิน มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน 
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

32 ทานเชื่อวาการลดดอกเบี้ยรอยละ 3 ตอป  
และการฟนฟูอาชีพใหแกเกษตรกร จะ
สามารถแกไขปญหาหนี้สินใหเกษตรกรได
อยางมีประสิทธิภาพ 

     

33 ปจจุบันเกษตรกรสามารถนําเงินจากการ
ลดภาระหนี้ไปประกอบอาชีพอ่ืน เพ่ือ
ฟนฟูตนเองได 

     

34 เกษตรกรไดรับความสะดวกในการ
ใหบริการของสหกรณ 

     

35 เกษตรกรมีความมั่นคงดานอาชีพมากขึ้น      

36 เม่ือสิ้นสุดโครงการ เกษตรกรมีโอกาส
พัฒนาคุณภาพชีวติใหดีขึ้น 

     

37 เปนโครงการที่ตรงกับความตองการของ
เกษตรกร 

     

 

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพื่อนําไปปรบัปรงุและพฒันาโครงการลดภาระหนี้
เกษตรกรรายยอยและยากจนผานสหกรณ/กลุมเกษตรกร ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  คําชี้แจง โปรดเครื่องหมาย � ในชอง (  ) หนาคําตอบที่ตรงกบัความคิดเห็นของทาน 
(เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  1. ปญหาทีท่านพบในโครงการลดภาระหนี้ฯ เปนปญหาเกีย่วกบัเร่ืองใด 
   (   ) เกษตรกรไมรูและไมเขาใจเกี่ยวสิทธิทีต่นพึงไดรับจากโครงการ 
   (   ) เอกสารประกอบการเบิกจายเงินชดเชยดอกเบีย้สูญหายหรือไมครบถวน 
   (   ) เจาหนาทีใ่นการใหบริการไมเพียงพอ 
   (   )  การจัดสรรเงินงบประมาณมีความลาชา เชน เงินงบประมาณดานดอกเบี้ยชดเชย
และดานการฟนฟูอาชีพ 
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  2. ทานคิดวาเจาหนาที่ควรไดรับการพัฒนาทักษะเพิ่มเติมในดานใด 
   (   ) ระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวของ 
   (   ) ทักษะการใชคอมพิวเตอรในการปฏิบัติงาน 
   (   ) การพัฒนาในงานบริการ ทั้งบุคลิกภาพ ทัศนคติ และการประสานงาน 
  3. หากจะเพิ่มเวลาการลดดอกเบี้ยเงินกูควรเปนระยะเวลาเทาใด 
   (   ) เวลา 3 รอบปทางบัญชี 
   (   ) เวลา 4 รอบปทางบัญชี 
   (   ) เวลา 5 รอบปทางบัญชี 
  4. ทานคิดวาโครงการนี้ควรมีการปรับปรุงและแกไขในเรื่องใด 
   (   )   การประชาสัมพันธโครงการ 
   (   )   การคัดเลือกเกษตรกรผูเขารวมโครงการ 
   (   )   การเบิกจายเงนิงบประมาณดานดอกเบี้ยชดเชยและดานการฟนฟูอาชีพ 
   (   )   การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ 
  5. ทานคิดวาการลดดอกเบี้ยเงินกูลงรอยละ 3 ตอป เหมาะสมหรือไม 
   (   ) เหมาะสม 
   (   ) ไมเหมาะสม ควรเปนรอยละ............ตอป 
  6. ทานคิดวาการที่รัฐบาลอุดหนุนเงินทุนในการฟนฟูอาชีพใหกับเกษตรกรที่ไดรับการลดภาระหนี้ 
เฉลี่ยรายละ 3,000 บาท เปนระยะเวลา 2 ป เหมาะสมหรือไม 
   (   ) เหมาะสม 
   (   ) ไมเหมาะสม ควรเปน.............................บาท 
   ในกรณีที่ตอบวาเหมาะสม ระยะเวลาควรเปนอยางไร 
   (   ) สูงสุดไมเกิน 2 ป 
   (   ) มากกวา 2 ป (ทานคิดวาระยะเวลาที่เหมาะสมควรเปน............ป) 
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     แบบสอบถาม 

(สําหรับเจาหนาที่สหกรณ) 

เรื่อง   การประเมินโครงการลดภาระหนี้เกษตรกรรายยอยและยากจนผานสหกรณ/ 
 กลุมเกษตรกร กรณีศึกษา สหกรณการเกษตรในจังหวัดนครสวรรค 

แบบสอบถามนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาวิจัยของนิสิตปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) โดยแบบสอบถามแบงออก 
เปน 3 ตอน คือ 
 1.  ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 
 2.  คําถามเกี่ยวกับการประเมินโครงการการลดภาระหนี้เกษตรกรรายยอยและยากจนผาน
สหกรณ/กลุมเกษตรกร  
 3.  เปนคําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพื่อนําไปปรับปรุงและพัฒนาโครงการ
การลดภาระหนี้เกษตรกรรายยอยและยากจนผานสหกรณ/กลุมเกษตรกร ใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
 
ตอนที่  1   ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย   ลงใน (   ) หนาขอความใหตรงกับความเปนจริงเกี่ยวกับตัวทาน 
 1.  เพศ (   )  1. ชาย                  (   )  2. หญิง  

 2.  อายุ............ป  (โดยประมาณ) 

 3.  ระดับการศึกษา (   ) 1. ต่ํากวาปริญญาตรี  
    (   ) 2. ปริญญาตรี 
    (   ) 3. สูงกวาปริญญาตรี 

 4. ตําแหนง  (   ) 1. ผูจัดการ (   ) 2. ผูชวยผูจัดการ  
    (   ) 3. เจาหนาที่สินเชื่อ (   ) 4. เจาหนาที่การเงิน 
     (   ) 5. เจาหนาที่บัญช ี (   ) 6. อ่ืนๆ (ระบุ).............. 

 5. เงินเดือน..............................บาท (โดยประมาณ)  
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ตอนที่  2   คําถามเก่ียวกบัโครงการลดภาระหนี้เกษตรกรรายยอยและยากจน 
  ผานสหกรณ/กลุมเกษตรกร  
คําชี้แจง  โปรดพิจารณาขอความตอไปน้ีอยางละเอียดและพิจารณาตอบคําถาม โดยเลือกทํา 
เครื่องหมาย � ลงในชองความคิดเห็นทางขวามือที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของทาน 
เพียง 1 คําตอบ 

ตอนที่ 2.1  โปรดพิจารณาขอความรายการประเมินโครงการลดภาระหนี้ฯ ตอไปน้ีวามี 
ความเหมาะสม ในระดับใด  

ระดับความคิดเห็น 
ขอ รายการประเมิน มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน 
กลาง 

นอย นอยที่สุด 

1 โครงการลดภาระหนี้ฯ ทําใหเกษตรกรมี
รายไดเพียงพอในการมาชําระหนี้ใหกับ
สหกรณ 

     

2 เกษตรกรสามารถนําเงินจากโครงการลด
ภาระหนี้ฯ มาฟนฟูอาชีพเดิม หรือ
ประกอบอาชพีใหม  
หรือสรางแหลงรายไดเสริมของ
เกษตรกรไดเปนอยางดี 

     

3 สามารถลดภาระหนี้สินของเกษตรกรได 
     

4 เปนการเพิ่มขดีความสามารถในการ
ชําระหนี้เม่ือสิ้นสุดโครงการฯ 

     

5 เกษตรกรชําระหนี้ไดนอย เน่ืองจากมี
อัตราดอกเบี้ยรวมกับตนเงินกูที่ตอง
ชําระสูง 

     

6 เปนการสงเสริมใหเกษตรกรเกิด
พฤติกรรมการผิดนัดชําระหนี้กับ
สหกรณตามกําหนดเวลา 

     

7 โครงการลดภาระหนี้ฯ ทําใหชุมชนที่
อาศัย ซึ่งเคยสงบสุข เกิดความขัดแยง
และแตกความสามัคคี 
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ตอนที่ 2.2  โปรดพิจารณาขอความรายการประเมินตอไปน้ีวามีความเหมาะสมหรือเพียงพอ 

ตอโครงการระดับใด  

ระดับความคิดเห็น 
ขอ รายการประเมิน มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน 
กลาง 

นอย นอยที่สุด 

8 เจาหนาที่มีความรู ทักษะและ
ประสบการณเกี่ยวกับงานดานการลด
ภาระหนี้และการฟนฟูอาชีพเปนอยางดี 

     

9 มีการวิเคราะห ประมาณการและจัดสรร
งบประมาณในดานการลดภาระหนี้และ
การฟนฟูอาชีพอยางเหมาะสม 

     

10 ที่ตั้งของสหกรณสะดวกสําหรับการมา
ติดตอเกี่ยวกบัโครงการลดภาระหนี้ฯ 

     

11 การลดดอกเบี้ยเงินกูลง เปนระยะเวลา 
2 รอบปทางบญัชี มีความเหมาะสม 
เพราะจะชวยใหเกษตรกรมีแรงจูงใจใน
การมาชําระหนี้ไดมากขึ้น 

     

12 รัฐบาลอุดหนนุเงินลงทุนในการฟนฟู
อาชีพใหกับเกษตรกรเปนระยะเวลาเพียง 
2 ป หลังจากนั้นจะไมใหเงินอุดหนุนอีก 
ถือวามีความเหมาะสมดีแลว 

     

13 สหกรณจัดหาเทคโนโลยีมาใชใน
โครงการลดภาระหนี้ฯ อยางเหมาะสม 
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ตอนที่ 2.3 โปรดพิจารณาขอความรายการประเมินตอไปน้ีวามีการปฏิบัติในระดับใด 

ระดับความคิดเห็น 
ขอ รายการประเมิน มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน 
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

14 มีการสํารวจขอมูลของเกษตรกรที่เปน
หนี้ตรงกับความเปนจริงและถูกตอง       

     

15 มีการรวบรวมและนําเสนอแผนฟนฟู
อาชีพที่ตรงตามความสมัครใจของ
เกษตรกร 

     

16 จัดสรรงบประมาณตามแผนงบประมาณ
ประจําปใหหนวยงานตามสัดสวน
ปริมาณงานและความรับผิดชอบ 

     

17 เกษตรกรไดรับการลดดอกเบี้ยรอยละ 3 
ทันทีที่มาชําระหนี้ 

     

18 สหกรณมีการนําเงินที่ไดรับอุดหนุนมา
ตั้งเปนกองทนุเพื่อการฟนฟูอาชีพ
สมาชิก  

     

19 มีการรายงานผลการดําเนินงานใหกรม
สงเสริมสหกรณทราบทุกเดอืน 

     

20 เจาหนาที่ใหขอมูลและคําแนะนํากับ
เกษตรกรไดอยางถูกตองและเปน
กันเอง  

     

21 คูมือระเบียบวธิีขั้นตอนการปฏิบัติงาน
และเอกสารในการเผยแพรมีประโยชน
ตอสหกรณและเกษตรกร 

     

22 การใชเทคโนโลยีเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 
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ตอนที่ 2.4  โปรดพิจารณาขอความรายการประเมินตอไปน้ีวาควรมกีารปรับปรุงในระดับใด  

ระดับความคิดเห็น 
ขอ รายการประเมิน มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน 
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

23 มีการจัดเก็บขอมูลอยางถูกตองและเปน
ระบบ 

     

24 มีการติดตาม ตรวจเยีย่มเกษตรกรที่เขา
รวมโครงการฯ อยูเสมอ 

     

25 มีการกําหนดแบบฟอรมในการรายงาน
ใหนอยลง เพ่ืองายตอการปฏิบัติงาน 

     

26 มีขั้นตอนและเอกสารประกอบการ
เบิกจายลดลง ทําใหเกษตรกรเขาใจ
ขั้นตอนและสามารถจัดเตรียมเอกสาร
ไดอยางถูกตอง 

     

27 มีระบบการตรวจสอบและตรวจทาน
เกี่ยวกับการคาํนวณการลดดอกเบี้ย
รอยละ 3 ใหเกษตรกรไดอยางถูกตอง
และรวดเรว็ เพ่ือลดดอกเบี้ยไดทันที
ที่มาชําระหนี ้

     

28 มีการรายงานผลการดําเนินงานใหกรม
สงเสริมสหกรณทราบอยางตอเน่ือง 

     

29 มีการฝกอบรมเพิ่มพูนทักษะและความรู
ในการปฏิบตังิานของเจาหนาที่อยูเสมอ 

     

30 เจาหนาที่เอาใจใส กระตือรือรนและมี
การเตรียมความพรอมในการทํางานอยู
ตลอดเวลา 

     

31 มีการดูแลรักษาเครื่องมือและอุปกรณที่
ใชในการปฏบิตัิงานอยูเสมอ 
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ตอนที่ 2.5 โปรดพิจารณาขอความรายการตอไปน้ีวามคีวามพึงพอใจในระดับใด 

 

ระดับความคิดเห็น 
ขอ รายการประเมิน มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน 
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

32 ทานเชื่อวาการลดดอกเบี้ยรอยละ 3 ตอ
ป และการฟนฟูอาชีพใหแกเกษตรกร 
จะสามารถแกไขปญหาหนี้สนิให
เกษตรกรไดอยางมีประสิทธภิาพ 

     

33 ปจจุบันเกษตรกรสามารถนําเงินจาก
การลดภาระหนี้ไปประกอบอาชีพอ่ืน 
เพ่ือฟนฟูตนเองได 

     

34 เกษตรกรไดรับความสะดวกในการ
ใหบริการของสหกรณ 

     

35 เกษตรกรมีความมั่นคงดานอาชีพมาก
ขึ้น 

     

36 เม่ือสิ้นสุดโครงการ เกษตรกรมีโอกาส
พัฒนาคุณภาพชีวติใหดีขึ้น 

     

37 เปนโครงการที่ตรงกับความตองการ
ของเกษตรกร 

     

 

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพื่อนําไปปรบัปรงุและพฒันาโครงการลดภาระหนี้
เกษตรกรรายยอยและยากจนผานสหกรณ/กลุมเกษตรกร ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  คําชี้แจง โปรดเครื่องหมาย � ในชอง (  ) หนาคําตอบที่ตรงกบัความคิดเห็นของทาน 
(เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  1. ปญหาทีท่านพบในโครงการลดภาระหนี้ฯ เปนปญหาเกีย่วกบัเร่ืองใด 
   (   ) สมาชกิไมรูและไมเขาใจเกีย่วสทิธทิีต่นพึงไดรับจากโครงการ 
   (   ) เอกสารประกอบการเบิกจายเงินชดเชยดอกเบีย้สูญหายหรือไมครบถวน 
   (   ) เจาหนาทีใ่นการใหบริการไมเพียงพอ 
   (   )  การจัดสรรเงินงบประมาณมีความลาชา เชน เงินงบประมาณดานดอกเบี้ยชดเชย
และดานการฟนฟูอาชีพ 
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  2. ทานคิดวาเจาหนาที่ควรไดรับการพัฒนาทักษะเพิ่มเติมในดานใด 
   (   ) ระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวของ 
   (   ) ทักษะการใชคอมพิวเตอรในการปฏิบัติงาน 
   (   ) การพัฒนาในงานบริการ ทั้งบุคลิกภาพ ทัศนคติ และการประสานงาน 
  3. หากจะเพิ่มเวลาการลดดอกเบี้ยเงินกูควรเปนระยะเวลาเทาใด 
   (   ) เวลา 3 รอบปทางบัญชี 
   (   ) เวลา 4 รอบปทางบัญชี 
   (   ) เวลา 5 รอบปทางบัญชี 
  4. ทานคิดวาโครงการนี้ควรมีการปรับปรุงและแกไขในเรื่องใด 
   (   )   การประชาสัมพันธโครงการ 
   (   )   การคัดเลือกสมาชิกผูเขารวมโครงการ 
   (   )   การเบิกจายเงนิงบประมาณดานดอกเบี้ยชดเชยและดานการฟนฟูอาชีพ 
   (   )   การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ 
  5. ทานคิดวาการลดดอกเบี้ยเงินกูลงรอยละ 3 ตอป เหมาะสมหรือไม 
   (   ) เหมาะสม 
   (   ) ไมเหมาะสม ควรเปนรอยละ............ตอป 
  6. ทานคิดวาการที่รัฐบาลอุดหนุนเงินทุนในการฟนฟูอาชีพใหกับสมาชิกสหกรณที่ไดรับการ
ลดภาระหนี้ เฉลี่ยรายละ 3,000 บาท เปนระยะเวลา 2 ป เหมาะสมหรือไม 
   (   ) เหมาะสม 
   (   ) ไมเหมาะสม ควรเปน.............................บาท 
   ในกรณีที่ตอบวาเหมาะสม ระยะเวลาควรเปนอยางไร 
   (   ) สูงสุดไมเกิน 2 ป 
   (   ) มากกวา 2 ป (ทานคิดวาระยะเวลาที่เหมาะสมควรเปน............ป) 
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แบบสอบถาม 
(สําหรับผูเขารวมโครงการฯ) 

เรื่อง   การประเมินโครงการลดภาระหนี้เกษตรกรรายยอยและยากจนผานสหกรณ/ 
 กลุมเกษตรกร กรณีศึกษา สหกรณการเกษตรในจังหวัดนครสวรรค 

แบบสอบถามนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาวิจัยของนิสิตปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) โดยแบบสอบถามแบงออก 
เปน 3 ตอน คือ 
 1.  ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 
 2.  คําถามเกี่ยวกับการประเมินโครงการลดภาระหนี้เกษตรกรรายยอยและยากจนผาน
สหกรณ/กลุมเกษตรกร  
 3.  เปนคําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพื่อนําไปปรับปรุงและพัฒนาโครงการ
ลดภาระหนี้เกษตรกรรายยอยและยากจนผานสหกรณ/กลุมเกษตรกร ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
ตอนที่  1   ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม 
 คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย   ลงใน (   ) หนาขอความใหตรงกับความเปนจริง
เกี่ยวกับตัวทาน 
 1.  เพศ (   )  1. ชาย (   )  2. หญิง  
 2.  อายุ............ป  (โดยประมาณ) 
 3.  ระดับการศึกษา  (   ) 1. ประถมศึกษาปที่ 4 หรือต่ํากวา (   ) 2. ประถมศึกษาปที่ 6 
      (   ) 3. มัธยมศึกษาตอนตน              (   ) 4. มัธยมศึกษาตอนปลาย 
            หรือ ปวช. 
     (   ) 5. อนุปริญญา (ปวส.)               (   ) 6. ปริญญาตรี 
     (   ) 7. อ่ืนๆ (ระบุ).................................. 
 4.  ระยะเวลาการเปนสมาชิกสหกรณ  (   ) 1. นอยกวา 5 ป   (   ) 2. 6-10 ป 
      (   ) 3. 11-15 ป  (   ) 4. 16-20 ป 
       (   ) 5. มากกวา 20 ป             
 5. รายไดเฉลี่ยตอป............................บาท (โดยประมาณ) 
 6. รายจายเฉลี่ยตอป............................บาท (โดยประมาณ)   
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ตอนที่  2   คําถามเก่ียวกบัโครงการลดภาระหนี้เกษตรกรรายยอยและยากจน 
  ผานสหกรณ/กลุมเกษตรกร  
คําชี้แจง  โปรดขอความตอไปน้ีอยางละเอียดและพิจารณาตอบคําถาม โดยเลือกทําเครื่องหมาย � 
ลงในชองความคิดเห็นทางขวามือที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของทาน เพียง 1 คําตอบ 

ตอนที่ 2.1  โปรดพิจารณาขอความรายการประเมินโครงการลดภาระหนี้ฯ ตอไปน้ีวามี  
ความเหมาะสม ในระดับใด 

ระดับความคิดเห็น 
ขอ รายการประเมิน มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน 
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

1 โครงการลดภาระหนี้ฯ ทําใหเกษตรกรมี
รายไดเพียงพอในการมาชําระหนี้ใหกับ
สหกรณ 

     

2 เกษตรกรสามารถนําเงินจากโครงการลด
ภาระหนี้ฯ มาฟนฟูอาชีพเดิม หรือ
ประกอบอาชพีใหม  
หรือสรางแหลงรายไดเสริมของ
เกษตรกรไดเปนอยางดี 

     

3 สามารถลดภาระหนี้สินของเกษตรกรได 
     

4 เปนการเพิ่มขดีความสามารถในการ
ชําระหนี้เม่ือสิ้นสุดโครงการฯ 

     

5 เกษตรกรชําระหนี้ไดนอย เน่ืองจากมี
อัตราดอกเบี้ยรวมกับตนเงินกูที่ตอง
ชําระสูง 

     

6 โครงการลดภาระหนี้ฯ ทําใหชุมชนที่
อาศัย ซึ่งเคยสงบสุข เกิดความขัดแยง
และแตกความสามัคคี 
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ตอนที่ 2.2  โปรดพิจารณาขอความรายการประเมินตอไปน้ีวามีความเหมาะสมหรือเพียงพอ 

ตอโครงการระดับใด  

ระดับความคิดเห็น 
ขอ รายการประเมิน มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน 
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

7 เจาหนาที่มีความรู ทักษะและ
ประสบการณเกี่ยวกับงานดานการลด
ภาระหนี้และการฟนฟูอาชีพเปนอยางดี 

     

8 มีการจัดสรรงบประมาณในดานการลด
ภาระหนี้และการฟนฟูอาชีพอยาง
เหมาะสมและรวดเร็ว 

     

9 ที่ตั้งของสหกรณสะดวกสําหรับการมา
ติดตอเกี่ยวกบัโครงการลดภาระหนี้ฯ 

     

10 การลดดอกเบี้ยเงินกูลง เปนระยะเวลา 
2 รอบปทางบญัชี มีความเหมาะสม 
เพราะจะชวยใหเกษตรกรมีแรงจูงใจใน
การมาชําระหนี้ไดมากขึ้น 

     

11 รัฐบาลอุดหนนุเงินลงทุนในการฟนฟู
อาชีพใหกับเกษตรกรเปนระยะเวลา
เพียง 2 ป หลังจากนั้นจะไมใหเงิน
อุดหนุนอีก ถอืวามีความเหมาะสมดีแลว 

     

12 สหกรณจัดหาเทคโนโลยีมาใชใน
โครงการลดภาระหนี้ฯ อยางเหมาะสม 
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ตอนที่ 2.3 โปรดพิจารณาขอความรายการประเมินตอไปน้ีวามีการปฏิบัติในระดับใด  

ระดับความคิดเห็น 
ขอ รายการประเมิน มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน 
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

13 มีการสํารวจขอมูลของเกษตรกรที่เปน
หนี้ตรงกับความเปนจริงและถูกตอง 

     

14 มีการรวบรวมและนําเสนอแผนฟนฟู
อาชีพที่ตรงกบัความสมัครใจของ
เกษตรกร 

     

15 เกษตรกรไดรับการลดดอกเบี้ยรอยละ 3 
ทันทีที่มาชําระหนี้ 

     

16 สหกรณมีการนําเงินที่ไดรับอุดหนุนมา
ตั้งเปนกองทนุเพื่อการฟนฟูอาชีพ
เกษตรกร  

     

17 เจาหนาที่ใหขอมูลและคําแนะนํากับ
เกษตรกรไดอยางถูกตองและเปน
กันเอง  

     

18 คูมือระเบียบวธิีขั้นตอนการปฏิบัติงาน
และเอกสารในการเผยแพรมีประโยชน
ตอสหกรณและเกษตรกร 
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ตอนที่ 2.4  โปรดพิจารณาขอความรายการประเมินตอไปน้ีวาควรมกีารปรับปรุงในระดับใด  

ระดับความคิดเห็น 
ขอ รายการประเมิน มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน 
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

19 มีการติดตาม ตรวจเยีย่มเกษตรกรที่เขา
รวมโครงการฯ อยูเสมอ 

     

20 ขั้นตอนและเอกสารในการยื่นขอลด
ภาระหนี้มีนอยและเขาใจงาย ทําให
เกษตรกรจัดเตรียมเอกสารไดอยาง
ถูกตอง 

     

21 มีระบบการตรวจสอบและตรวจทาน
เกี่ยวกับการคาํนวณการลดดอกเบี้ย
รอยละ 3 ใหเกษตรกรไดอยางถูกตอง
และรวดเรว็ เพ่ือลดดอกเบี้ยไดทันที
ที่มาชําระหนี ้

     

22 เจาหนาที่เอาใจใส กระตือรือรนและมี
การเตรียมความพรอมในการทํางานอยู
ตลอดเวลา 

     

23 มีการดูแลรักษาเครื่องมือและอุปกรณที่
ใชในการปฏบิตัิงานอยูเสมอ 
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ตอนที่ 2.5 โปรดพิจารณาขอความรายการตอไปน้ีวามคีวามพึงพอใจในระดับใด 

ระดับความคิดเห็น 
ขอ รายการประเมิน มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน 
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

24 ทานเชื่อวาการลดดอกเบี้ยรอยละ 3 ตอ
ป และการฟนฟูอาชีพใหแกเกษตรกรจะ
สามารถแกไขปญหาหนี้สินใหเกษตรกร
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

     

25 ปจจุบันเกษตรกรสามารถนําเงินจาก
การลดภาระหนี้ไปประกอบอาชีพอ่ืน 
เพ่ือฟนฟูตนเองได 

     

26 เกษตรกรไดรับความสะดวกในการ
ใหบริการของสหกรณ 

     

27 เกษตรกรมีความมั่นคงดานอาชีพมากขึ้น      

28 เปนโครงการที่ตรงกับความตองการ
ของเกษตรกร 

     

 

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพื่อนําไปปรบัปรงุและพฒันาโครงการลดภาระหนี้
เกษตรกรรายยอยและยากจนผานสหกรณ/กลุมเกษตรกร ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  คําชี้แจง โปรดเครื่องหมาย � ในชอง (  ) หนาคําตอบที่ตรงกบัความคิดเห็นของทาน 
(เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  1. ปญหาทีท่านพบในโครงการลดภาระหนี้ฯ เปนปญหาเกีย่วกบัเร่ืองใด 
   (   ) สมาชกิไมรูและไมเขาใจเกีย่วสทิธทิีต่นพึงไดรับจากโครงการ 
   (   ) เอกสารประกอบการเบิกจายเงินชดเชยดอกเบีย้สูญหายหรือไมครบถวน 
   (   ) เจาหนาทีใ่นการใหบริการไมเพียงพอ 
   (   )  การจัดสรรเงินงบประมาณมีความลาชา เชน เงินงบประมาณดานดอกเบี้ย 
    ชดเชยและดานการฟนฟูอาชีพ 
  2. ทานคิดวาเจาหนาที่ควรไดรับการพัฒนาทักษะเพิ่มเติมในดานใด 
   (   ) ระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวของ 
   (   ) ทักษะการใชคอมพิวเตอรในการปฏิบัติงาน 
   (   ) การพัฒนาในงานบริการ ทั้งบุคลิกภาพ ทัศนคติ และการประสานงาน 
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  3. หากจะเพิ่มเวลาการลดดอกเบี้ยเงินกูควรเปนระยะเวลาเทาใด 
   (   ) เวลา 3 รอบปทางบัญชี 
   (   ) เวลา 4 รอบปทางบัญชี 
   (   ) เวลา 5 รอบปทางบัญชี 
  4. ทานคิดวาโครงการนี้ควรมีการปรับปรุงและแกไขในเรื่องใด 
   (   )   การประชาสัมพันธโครงการ 
   (   )   การคัดเลือกสมาชิกผูเขารวมโครงการ 
   (   )   การเบิกจายเงนิงบประมาณดานดอกเบี้ยชดเชยและดานการฟนฟูอาชีพ 
   (   )   การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ 
  5. หนี้ที่ทานตองชําระตามโครงการ จํานวน....................................บาท (โดยประมาณ) 
  6. ทานคิดวาการลดดอกเบี้ยเงินกูลงรอยละ 3 ตอป เหมาะสมหรือไม 
   (   ) เหมาะสม 
   (   ) ไมเหมาะสม ควรเปนรอยละ............ตอป 
  7. ทานคิดวาการที่รัฐบาลอุดหนุนเงินทุนในการฟนฟูอาชีพใหกับสมาชิกสหกรณที่ไดรับการ
ลดภาระหนี้ เฉลี่ยรายละ 3,000 บาท เปนระยะเวลา 2 ป เหมาะสมหรือไม 
   (   ) เหมาะสม 
   (   ) ไมเหมาะสม ควรเปน.............................บาท 
   ในกรณีที่ตอบวาเหมาะสม ระยะเวลาควรเปนอยางไร 
   (   ) สงูสุดไมเกิน 2 ป 
   (   ) มากกวา 2 ป (ทานคิดวาระยะเวลาที่เหมาะสมควรเปน............ป) 
  8. ทานตองการใหรัฐบาลชวยเหลืออยางไรบาง 
   (   ) เพ่ิมเวลาการลดภาระหนี้ 
   (   ) เพ่ิมอัตราการลดดอกเบี้ยเงินกูลงอีก 
   (   ) ใหเงินอุดหนุนการฟนฟูอาชีพเพ่ิมขึ้น 
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