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บทคัดยอ 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณผสมผสานกับคุณภาพโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาพ

การเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีปลูกพืชท่ีไมเหมาะสมเพ่ือสงเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ 

ภายใตโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกรตามพระราชดําริ ในพ้ืนท่ีปศุสัตวเขต 5 จํานวน 40 ราย ระหวาง1 

สิงหาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563 วิเคราะหขอมูลดวยคาเฉลี่ย คารอยละ หาคาสูงสุด คาต่ําสุดและ

เปรียบเทียบผลการดําเนินงานดวยสถิติ และอธิบายความ 

ผลการศึกษาพบวา (1)สภาพพ้ืนฐานท่ัวไป เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการสวนใหญเปนเพศชาย  อายุเฉลี่ย  

50.25 ป  จบการศึกษาระดับประถมศึกษา อาชีพหลักทํานา  มีสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4.33 คน พ้ืนท่ีถือครอง

เฉลี่ย  22.35 ไร  อยูในเขตพ้ืนท่ีในการปลูกพืชเหมาะสมนอย(S3) ท้ังหมด สวนใหญไดรับโคป 2559-2560 รายละ 

5 ตัว  จํานวนโคตั้งทองเฉลี่ย 3.65 ตัว จํานวนโคลูกติดเฉลี่ย 1.35 ตัว  ลดพ้ืนท่ีปลูกพืชเดิม เฉลี่ย  7.85  ไร  เพ่ือ

ปลูกพืชอาหารสัตว เฉลี่ย 6.33 ไร สวนใหญปลูกหญารูซ่ี เฉลี่ย 2.35  ไร และหญาเนเปยรปากชอง 1 เฉลี่ย 3.03 

ไร (2)ผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินโครงการ เกษตรกรไดรับแมโครายละ 5 ตัว รวม 200 ตัว เปนโคอุมทองไมต่ํา

กวา 3 เดือนหรือมีลูกติดทั้งหมด ผลิตลูกโคได 328  ตัว เปนลูกโคเพศเมีย 185 ตัว และลูกโคเพศผู 143 ตัว 

จํานวนลูกโคตัวที่ 1 รวม 196 ตัว เฉลี่ย 4.90 ตัวตอราย จํานวนลูกโคเพศเมียอายุ ครบ 18  เดือน สงคืน

โครงการแลว จํานวน 103 ตัว คิดเปนมูลคา 1,690,809.89 บาท โดยมีเกษตรกรคืนลูกครบ 5 ตัว จํานวน 6 

ราย  มีการจาํหนายลูกโคเพศผู รวม 95 ตัว เฉลี่ย 2.38 ตัวตอราย ราคาจําหนายเฉลี่ยตัวละ 16,415.63 บาท 

บางรายจําหนายไดราคาสูงถึง 35,000  บาท คิดเปนมูลคา 1,559,484.85 บาท และมีรายไดจากการจําหนาย

มูลโค เฉลี่ย 21,505.00 บาท โดยกอนการเขารวมโครงการมีรายได เฉลี่ย 149,075 บาท เทียบกับรายไดหลังการ

เขารวมโครงการ เฉลี่ย 182,197 บาท เพ่ิมข้ึนเฉลี่ย 33,122 บาทตอราย  

จากผลการศึกษายืนยันไดวาการสงเสริมการเลี ้ยงโคเนื ้อภายใตโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อ

เกษตรกร ตามพระราชดําริ สามารถสรางมูลคาทางเศรษฐกิจใหเกิดขึ้นกับเกษตรกรในโครงการอยางเปน

รูปธรรม เปนแนวทางในการสงเสริมอาชีพใหกับเกษตรกรในพ้ืนท่ีปลูกพืชท่ีไมเหมาะสม  
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A study of the mproper cultivation area change Project to promote beef cattle 
production under the The Royal Cattle-Buffalo Bank for Farmers project  

in the livestock office region 5, 1/   
 

Suthep  Sukpol 2/ Rungsiman  Pumthong 2/  

 
Abstract 

This study aimed to investigate raising conditions of beef farming under the Royal Cattle-
Buffalo Bank for Farmers project that were promoted as an alternative to commercial crops 
where cultivation area is not suitable. The study was carried out during the fiscal year 2018 in 
the livestock office region 5. A total of 40 farmers were participated in the study that was 
carried out during August 1, 2019 to June 30, 2020. Data were analyzed using descriptive 
statistics including percentage, minimum, maximum, and t-test. 

For general characteristics of farmers, results showed that a majority of participated 
farmers were males with an average age of 50.25 years, the highest education was primary 
school, and rice farming was the main agricultural activities. The average family size was 4.33. 
The average land holding size was 22.35 rai, and these lands were all located in unsuitable 
cultivation area (S3). Regarding the Royal Cattle-Buffalo Bank for Farmers project, majority of 
farmers received 5 cattle during 2016-2017, of which 3.65 cows were pregnant, and had 1.35 
calves, on average. Each farmers changes their cultivation area about 7.85 rai and used them to 
grow forage crops about 6.33 rai, on average. Main forage crops were Napier grass Pak Chong 1 
(3.03 rai) and Ruzi grass (2.35 rai). Furtheremore, considering the achievement of the project, 
each farmer received 5 cows, with the total of 200 cows, of which these cows were at least 3 
months in gestation or had a calve. The total umber of calf produced was 328, of which 185 
and 143 were females and males, respectively. The first calf born from cows was 196 in total 
with an average of 4.90 calves per farmer. The number of 18-month heifers that farmers 
returned to the project was 103, with the value of 1,690,809.89 baht.  However, only 6 
farmers that had already returned 5 calves to the project. The total number of male calves 
sold by farmers was 95 with the mean of 2.38 per farmer. The average selling price of these 
male calves was 16,415.63 baht per calf where in some cases, a maximum price reached 
35,000 baht per calf. The total values of calf sales were 1,559,484.85 baht. Additional 
income from selling of manure accounted for 21,505 baht of income. Compared to prior to 
the project, each farmer gained about 33,122 baht  

After the end of studied year, from 149,075 to 182,197 baht. In summary, promoting 
beef cattle production under the Royal Cattle-Buffalo Bank for Farmers project could generate 
high economic values for farmers, and therefore should be an alternative farming activity in 
areas where land is not suitable for agriculture crops. 

 

Keyword :  chaning an improper cultivation area,  achievement , beef cattle production  
1/ Research Paper No. 64(2)-0216(5)-013 
2/ The 5th Region Livestock Office, Huaykaew road, Chiang Mai. 50300 
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บทที่ 1 

บทนํา 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ภาคเกษตรของไทยตองเผชิญกับปญหาและความทาทายหลายประการ เชน การขาดความรู 

ของเกษตรกร ผลผลิตลนตลาด ตนทุนการผลิตสูง การขาดแคลนน้ําสลับกับปญหาอุทกภัย ปญหา

ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม เนื่องจากการใชสารเคมีในภาคเกษตรและการเติบโตของเมือง ปญหาการ

แทรกแซงราคาสินคาเกษตร และความทาทายจากภายนอก เชน การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ   

การกีดกันทางการคาท่ีรุนแรงข้ึน การเปดเสรีการคาสินคาเกษตร และความเปลี่ยนแปลงของตลาดโลก  สงผล

กระทบตอความสามารถในการแขงขัน ความยากจนของเกษตรกรรายยอย และนําไปสูปญหาความเหลื่อมล้ํา

ของรายไดของประเทศในท่ีสุด 

ดังนั้น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555 – 2559) ไดกําหนดวิสัยทัศน

ของแผนพัฒนาการเกษตรในชวงดังกลาว คือ “เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ประชาชนมีความม่ันคงดานอาหาร 

เปนฐานสรางรายไดใหแผนดิน” ประกอบกับยุทธศาสตรประเทศท่ีกําหนดไววา “ประเทศมีขีดความสามารถ

ในการแขงขัน  คนไทยอยูดีกินดี มีความเสมอภาคและเปนธรรม” ซ่ึงกระทรวงเกษตรและสหกรณไดนํา

วิสัยทัศนและยุทธศาสตรประเทศดังกลาวไปกําหนดแผนการปฏิรูปการเกษตรของประเทศไทย (ป 2556 - 

2561) ประกอบกับยุทธศาสตรของคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ีมุงเนนการสรางความเขมแข็งและสมดุล

ของภาคเกษตรท่ีตอบสนองวัตถุประสงคท้ังมิติดานอาหารและพลังงาน 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณการเกษตร ไดพัฒนาแผนท่ีเกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก 

(Agricultural Map for Management หรือ Agri-Map เพ่ือเปนเครื่องมือบริหารจัดการภาคเกษตร 

ไดอยางตอเนื่อง ประกอบกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณใหปรับเปลี่ยนการปลูกพืชในพ้ืนท่ี 

ไมเหมาะสม (S3,N) ตามแผนท่ี Agri-Map มาปลูกพืชอาหารสัตวทดแทนซ่ึงใหผลตอบแทนท่ีดีกวา  

โดยกรมปศุสัตวไดดําเนินโครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีปลูกพืชไมเหมาะสม เพ่ือสงเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ ภายใต

โครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร  ตามพระราชดําริ ตามมติคณะกรรมการบริหาร ธคก. ครั้งท่ี 

2/2559 วันท่ี 15 มิถุนายน 2559 ดําเนินการในพ้ืนท่ี 9 จังหวัด เกษตรกร 120 ราย สนับสนุนโคเนื้อ 

จากโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร  ตามพระราชดําริ  ยืมเพ่ือการผลิต รายละ 5 ตัว รวม 600 ตัว 

งบประมาณ  24,000,000 บาท เพ่ือปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีปลูกพืชในพ้ืนท่ีไมเหมาะสม (S3,N) และสงเสริมการเลี้ยง

โคเนื้อใหแกเกษตรกรอยางยั่งยืน ดังนี้ 

1. จังหวัดพะเยา  จํานวน   20  ราย 

2. จังหวัดเชียงราย จํานวน   20  ราย 

3. จังหวัดขอนแกน จํานวน   10  ราย  

4. จังหวัดอุดรธานี จํานวน   10  ราย  
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5. จังหวัดหนองบัวลําภู จํานวน   10  ราย  

6. จังหวัดบึงกาฬ  จํานวน   10  ราย  

7. กลุมโคเนื้อศรีวิชัย จํานวน   40  ราย  

- จังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน  20  ราย 

- จังหวัดพัทลุง  จํานวน  10  ราย 

- จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน  10  ราย 

ปจจุบันโครงการดังกลาวไดดําเนินการมาเปนเวลา 3 ป เริ่มมีการคืนลูกตัวท่ี 1 เพ่ือขยายผล 

สูเกษตรกรรายใหม ดังนั้น เพ่ือเปนการประเมินความกาวหนาของโครงการและเปนแนวทางในการดําเนิน

โครงการระยะตอไป จึงได มีการศึกษาโครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีปลูกพืชท่ีไมเหมาะสมเพ่ือสงเสริม 

การเลี้ยงโคเนื้อ ภายใตโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําริ ข้ึน  

วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือศึกษาสภาพการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีปลูกพืช 

ท่ีไมเหมาะสมเพ่ือสงเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ ภายใตโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกรตามพระราชดําริ  

           2. เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีปลูกพืชท่ีไมเหมาะสมเพ่ือสงเสริมการเลี้ยงโค

เนื้อ ภายใตโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําริ 

 

ขอบเขตการศึกษา 

เปนการศึกษาโครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีปลูกพืชท่ีไมเหมาะสม เพ่ือสงเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ ภายใต

โครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําริ โดยเริ่มศึกษาขอมูลตั้งแต 1 สิงหาคม  2562  - 30 

มิถุนายน 2563 การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงประเมิน (Evaluation Research) เพ่ือศึกษาสภาพการเลี้ยงโค

เนื้อและผลสัมฤทธิ์ของโครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีปลูกพืชท่ีไมเหมาะสมเพ่ือสงเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ ภายใต

โครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําริ ซ่ึงไดดําเนินการมาตั้งแตปงบประมาณ 2559 และ

เปนนโยบายท่ีรัฐบาลใหความสําคัญเพ่ือแกปญหาผลผลิตของพืชท่ีมีราคาตกต่ํา จึงลดพ้ืนท่ีปลูกพืชดังกลาวมา

ปลูกหญาเลี้ยงโคเนื้อเพ่ือสรางรายได ในพ้ืนท่ีปศุสัตวเขต 5 รวม 2 จังหวัด เกษตรกร 40 ราย ไดแก จังหวัด

พะเยา จํานวน 20 ราย และจังหวัดเชียงราย จํานวน 20 ราย   

ตัวแปรอิสระ เปนขอมูลท่ัวไป ไดแกเพศ อายุ พ้ืนท่ีท่ีเขารวมโครงการ ปจจัยการผลิตท่ีได การจัดการ

เลี้ยงดู ผลการดําเนินงาน และประโยชนท่ีไดรับ การสนองตอบนโยบายรัฐบาล ความพึงพอใจของเกษตรกรท่ี

เขารวมโครงการ และปญหา/อุปสรรค/ขอเสนอแนะของเกษตรกร 

ตัวแปรตาม คือผลสัมฤทธิ์ของโครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีปลูกพืชท่ีไมเหมาะสมเพ่ือสงเสริมการเลี้ยงโค

เนื้อ ภายใตโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร  ตามพระราชดําริ 
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กรอบแนวคิดการศึกษา 

การศึกษาโครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีปลูกพืชท่ีไมเหมาะสม เพ่ือสงเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ ภายใตโครงการ

ธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําริ ในพ้ืนท่ีปศุสัตวเขต 5 มีกรอบแนวคิด ดังนี ้
 

                        

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นิยามศัพท 

เกษตรกร หมายถึง เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีปลูกพืชท่ีไมเหมาะสมเพ่ือสงเสริม

การเลี้ยงโคเนื้อ ภายใตโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําริ 

 โครงการ  หมายถึง โครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีปลูกพืชท่ี ไมเหมาะสมเพ่ือสงเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ  

ภายใตโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําริ 

 ธคก.  หมายถึง  โครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําริ 
  

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

          1) ไดขอมูลสภาพการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีปลูกพืชท่ีไม

เหมาะสมเพ่ือสงเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ ภายใตโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําริ เพ่ือ

ประเมินความกาวหนาของโครงการ 

           2) ไดขอมูลเพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีปลูกพืชท่ีไมเหมาะสม เพ่ือสงเสริม

การเลี้ยงโคเนื้อ ภายใตโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําริ เพ่ือสรุปผลการดําเนินงานใน

ภาพรวมของโครงการตอไป 

ตัวแปรตัน ตัวแปรตาม 

ปจจัยพ้ืนฐาน 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. ระดับการศึกษา 

4. ประสบการณการเลี้ยงสัตว 

5. ปจจัยการผลิตท่ีไดรับ 

6. การจัดการเลี้ยงดู 

7. พ้ืนท่ีท่ีเขารวมโครงการ 

8. รูปแบบการเลี้ยงสัตว 

  

      

ผลสัมฤทธิ์ของการปรับเปล่ียนพ้ืนท่ี 

ปลูกพืชท่ีไมเหมาะสมเพ่ือมาเล้ียงโคเนื้อ 

 
   - ความรูความเขาใจท่ีมีตอโครงการ 

   - การนําความรูท่ีไดรับไปปฏิบัติจริง 

   - การขยายลูกโคตัวแรก 
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บทที่ 2 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณผสมผสานกับการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการใชแบบสอบถาม

ประกอบกับการประชุมกลุมเพ่ือจัดเก็บขอมูลและอภิปรายผลการดําเนินโครงการ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ระหวางเกษตรกรผูเขารวมโครงการและผูวิจัย ท่ีจะเปนประโยชนตอการศึกษาวิจัย เพ่ือนํามาวิเคราะหและ

ประมวลผล  เพ่ือศึกษาสภาพการเลี้ยงโคเนื้อและผลสัมฤทธิ์ของโครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีปลูกพืชท่ีไม

เหมาะสมเพ่ือสงเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ ภายใตโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําริ ซ่ึงได

ดําเนินการมาตั้งแตปงบประมาณ 2559 และเปนนโยบายท่ีรัฐบาลใหความสําคัญเพ่ือแกปญหาผลผลิตของพืชท่ี

มีราคาตกต่ํา จึงลดพ้ืนท่ีปลูกพืชดังกลาวมาปลูกหญาเลี้ยงโคเนื้อเพ่ือสรางรายได  

การศึกษาครั้งนี้ไดกําหนดขอบเขตและศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หรือหลักวิชาการท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปน

แนวทางในการศึกษา ไดแก รูปแบบของการประเมินผลแบบ CIPP Model ของ Danial L. Stufflebeam เพ่ือ

อธิบายถึงความสัมพันธระหวางการประเมินกับการตัดสินใจดวยความสมเหตุสมผลในการบรรลุเปาหมายอยาง

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบดวย 3 ข้ันตอน คือ (1) ข้ันของการวิเคราะหกิจกรรมและขอมูลท่ีจะ

ประเมิน (2) ข้ันของการรวบรวมสารสนเทศ (Information) และ (3) ข้ันของการเสนอสารสนเทศใหแกผู

ตัดสินใจ โดยไดกําหนดประเด็นของการประเมินออกเปน 4 ประเภท  

 

รูปแบบของการประเมิน   

1. การประเมินสภาวะแวดลอม (Context evaluation : C) เปนการประเมินกอนการดําเนิน

โครงการ เพ่ือพิจารณาหลักการและเหตุผล ความจําเปน ประเด็นปญหา และความเหมาะสมของโครงการ 

2. การประเมินปจจัยนําเขา (Input  evaluation : I) เปนการประเมินเพ่ือพิจารณาถึงความเปนไป

ไดของการดําเนินโครงการ ความเหมาะสมและความพอเพียงของทรัพยากรท่ีจะใชในการดําเนินโครงการ 

รวมท้ังเทคโนโลยีและแผนการดําเนินงาน 

3. การประเมินกระบวนการ (Process  evaluation : P) เปนการประเมินเพ่ือหาขอบกพรอง 

ของการดําเนินโครงการ ท่ีจะใชเปนขอมูลในการพัฒนา แกไข ปรับปรุง ใหการดําเนินการชวงตอไป 

มีประสิทธิภาพมากข้ึน และเปนการตรวจสอบกิจกรรม เวลา ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ ภาวะผูนํา การมีสวน

รวมของประชาชนในโครงการ โดยมีการบันทึกไวเปนหลักฐานทุกข้ันตอน การประเมินกระบวนการนี้จะเปน

ประโยชนอยางมากตอการคนหาจุดเดน หรือจุดแข็ง (Strengths) และจุดดอย (Weakness) ของนโยบาย/

แผนงาน/โครงการ ซ่ึงมักจะไมสามารถศึกษาไดภายหลังจากสิ้นสุดโครงการแลว 

    4. การประเมินผลผลิต (Product  evaluation : P) เปนการประเมินเพ่ือเปรียบเทียบผลผลิต 

ท่ีเกิดข้ึนกับวัตถุประสงคของโครงการหรือมาตรฐานท่ีกําหนดไวรวมท้ังการพิจารณาในประเด็นของการยุบ  
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เลิก ขยาย หรือปรับเปลี่ยนโครงการ แตการประเมินผลแบบนี้มิไดใหความสนใจตอเรื่องผลกระทบ (Impact) 

และผลลัพธ (Outcomes) ของนโยบาย/แผนงาน/โครงการเทาท่ีควร 

พิสณุ ฟองศรี (2551 : หนา 4) ไดใหความหมายวา การประเมิน (Evaluation) หมายถึง กระบวนการ

ตัดสินคุณคาของสิ่งหนึ่งสิ่งใด โดยนําสารสารสนเทศหรือผลจากการวัดมาเปรียบเทียบกับเกณฑท่ีกําหนนดไว 

สมคิด พรมจุย (2550 : หนา 37) ไดใหความหมายของการประเมิน เปนกระบวนการท่ีกอใหเกิด

สารสนเทศ เพ่ือชวยใหผูบริหารตัดสสินใจอยางมีประสิทธิภาพสูง (การประเมิน(Evaluation) = การวัด 

(Measurement) + การตัดสินใจ (Judgement)) นอกจากนี้ยังกลาวอีกวา การประเมินเปนการตรวจสอบ

ความกาวหนาของโครงการหรือแผนงานตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของโครงการหรือแผนงานนั้น ๆ วามี

มากนอยเพียงใด การประเมินผลเปนกระบวนการบงชี้ถึคุณคาของโครงการ/แผนงาน กลาวคือ แผนงาน/

โครงการท่ีไดดําเนินการไปแลว ไดผลตามวัตถุประสงคของโครงการและแผนงานหรือไมเพียงใด สามารถทําได

ท้ังการประเมินกอนเริ่มโครงการ การประเมินขณะท่ีแผนงาน/โครงการกําลังดําเนินการอยูและการประเมินผล

แผนงาน/โครงการหลังจากดําเนินงานไดสิ้นสุดแลว 

สุพักตร พิบูลย (2551 : หนา 11) ใหความหมายของการประเมิน คือ การเก็บรวบรวมขอมูล จัดกระทํา

และนําเสนอขอมูล เพ่ือประกอบการตัดสินใจ 

สรุปไดวา การประเมินผลโครงการเปนกระบวนการตรวจสอบความกาวหนาหรือพิจารณาผลสัมฤทธิ์

ของโครงการ เพ่ือตัดสินคุณคาของโครงการ เม่ือโครงการไดดําเนินไปแลวจนถึงสิ้นสุดโครงการ ดวยวิธีการเก็บ

รวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการเขียนรายงานสรุปขอมูล เพ่ือใหผูมีอํานาจในการตัดสินใจใชในการ

เลือกแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสม 

 

โครงการปรับเปล่ียนพ้ืนท่ีปลูกพืชท่ีไมเหมาะสม เพ่ือสงเสริมการเล้ียงโคเนื้อ  ภายใตโครงการธนาคาร    

โค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําริ 
 

1.หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ  ไดพัฒนาแผนท่ีเกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก(Agricultural  

Map for Adaptive Management) หรือ Agri-Map ซ่ึงรวบรวมขอมูลเชิงภูมิศาสตรของทุกหนวยงานไวในท่ี

เดียวกัน ประกอบดวยขอมูลหลักดานการเกษตร เชน ดิน น้ํา พืช ประมง การตลาด โลจิสติกสและขอมูลอ่ืน ๆ 

เชน ขอบเขตการปกครอง การใชประโยชนท่ีดิน ประชากร ทะเบียนเกษตรกร เปนตน เพ่ือเปนเครื่องมือท่ี

สามารถใชในการบริหารจัดการดานการเกษตรไทยไดอยางตอเนื่อง โดยประยุกตใชเทคโนโลยีเพ่ือการบริหาร

และวิเคราะหขอมูลดานการเกษตร นั้น 

ท้ังนี้ ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณใหปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีปลูกพืชท่ีไมเหมาะสมตามแผนท่ี  

Agri-Map เพ่ือสงเสริมอาชีพอ่ืน ๆ ท่ีใหผลตอบแทนดีกวา ดังนั้น กรมปศุสัตวรวมกับโครงการธนาคารโค-

กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําริ จึงไดจัดทําโครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีพ้ืนท่ีปลูกพืชท่ีไมเหมาะสม เพ่ือ

สงเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ-กระบืออยางยั่งยืน (ภายใตโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําริ)  
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2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีปลูกพืชในพ้ืนท่ีไมเหมาะสม (S3,N) 

2. เพ่ือสงเสริมการเลี้ยงโคเนื้อใหแกเกษตรกรอยางยั่งยืน 

 

3.เปาหมาย 

1. เกษตรกร จํานวน 40 ราย (2 กลุม) เลี้ยงโคเนื้อ รายละ 5 ตัว จํานวน 200 ตัว 

2. เกษตรกรปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีปลูกพืชท่ีไมเหมาะสม เพ่ือปลูกพืชอาหารสัตวทดแทน รายละ 5 ไร 

จํานวน 200 ไร 

 

4.พ้ืนท่ีดําเนินการ 

ดําเนินการในพ้ืนท่ีปศุสัตวเขต 5 รวม 2 จังหวัด เกษตรกร 40 ราย ไดแก  

1. จังหวัดพะเยา  จํานวน   20  ราย 

2. จังหวัดเชียงราย  จํานวน   20  ราย 

 

 5.เง่ือนไขและการดําเนินการในการเขารวมโครงการ 

1. เกษตรกรตองอยูในพ้ืนท่ีเปาหมายตามโครงการสนับสนุนการปรับโครงสรางการผลิตตามแผนท่ี  

Agri-Map ป 2559 และยกเวนเง่ือนไขของ ธคก. โดยเกษตรกรอาจไดรับมอบกรรมสิทธิ์ตามระเบียบของ ธคก. 

ไปแลวหรืออยูระหวางสัญญาหรือเปนรายใหม ก็สามารถดําเนินการตามโครงการได 

2. สนับสนุนโคเนื้อแกเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ รายละ 5 ตัว 

3. เกษตรกรตองมีคอกสัตวและปลูกหญาอยางนอย รายละ 5 ไร และตลอดระยะเวลาของสัญญา

ยืมเพ่ือการผลิตตามระเบียบของ ธคก. จะนําพ้ืนท่ีปลูกหญาไปใชประโยชนอยางอ่ืนไมได   

4. เกษตรกรตองคืนลูกโคเพศเมีย อายุ 18 เดือน 5 ตัวแรกของฝูง ใหแก ธคก. ภายในระยะเวลาตาม

สัญญายืมเพ่ือการผลิต 

5. เกษตรกรตองทําสัญญายืมเพ่ือการผลิตตามระเบียบของ ธคก. โดยในสัญญาจะระบุเง่ือนไขตาง ๆ 

 

6.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโคเพศเมีย 

1. เปนโคเนื้อเพศเมีย พันธุลูกผสมพ้ืนเมือง-บราหมัน หรือลูกผสมพ้ืนเมืองกับพันุอ่ืน ท่ีกรมปศุสัตว

สงเสริม 

2. อายุระหวาง 2-4 ป โดยตรวจสอบจากฟนแท มีตั้งแต 1 คู ไมเกิน 3 คู 

3. เปนโคอุมทองไมต่ํากวา 3 เดือน หรือมีลูกติด 

4. มีน้ําหนักไมนอยกวา 280 กิโลกรัม 
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5. ความสูงไมต่ํากวา 120 เซนติเมตร โดยวัดตั้งฉากจากพ้ืนราบตามแนวซอกขาหนาถึงบริเวณสันไหล 

6. มีสุขภาพดี และมีระบบสืบพันธุปกติ ไมมีอวัยวะสวนใดสวนหนึ่งพิการ ไมดุราย มีความสมบูรณ

พันธุเหมาะสมท่ีจะเปนแมพันธุได 

7. โคทุกตัวจะตองมีผลการตรวจโรคจากหนวยราชการวาไมเปนโรควัณโรค (Tuberculosis) และ

โรคแทงติดตอ (Brucellosis) ภายในเวลาไมเกิน 6 เดือน ในวันสงมอบ 

8. มีเครื่องหมายประจําตัวสัตว (เบอรหูและไมโครชิพ) บัตรประจําตัวสัตว ไดรับการข้ึนทะเบียนสัตว

ตามการทําเครื่องหมายและข้ึนทะเบียนสัตวแหงชาติของกรมปศุสัตวในวันสงมอบ 

9. ไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคปากและเทาเปอย (Food and mouth disease) ท้ัง 3 ชนิด (O, 

A, Asia1) มาแลวไมนอยกวา 21 วัน และไมเกิน 120 วัน ในวันท่ีสงมอบ โดยสัตวแพทยของกรมปศุสัตวลง

นามรับรองในบัตรประจําตัวสัตว 

10. สงมอบสัตวท่ีหนวยงานจัดซ้ือหรือสถานท่ีท่ีระบุ 

 

7.ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. สรางอาชีพการเลี้ยงโคเนื้ออยางยั่งยืนแกเกษตรกรรายยอย 40 ราย เกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อมี

คุณภาพชีวิตดีข้ึน ลดภาระเรื่องเงินลงทุนและการจายคาดอกเบี้ยในชวงระยะเวลาท่ีโคยังไมใหผลผลิต และ

สรางรายไดแกเกษตรกรอยางยั่งยืน ท้ังรายไดจากการจําหนายมูลโค รายไดจากการจําหนายลูกโคซ่ึง

ผลตอบแทนท่ีไดมีความคุมคาและจูงใจใหเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อเปนอาชีพผสมผสานกับอาชีพเกษตรกรรมอ่ืนๆ 

2. ปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีปลูกพืชท่ีไมเหมาะสมได จํานวน 200 ไร เพ่ือนํามาปลูกหญาเลี้ยงโคเนื้อให

สอดคลองกับขอจํากัดดานพ้ืนท่ีและสถานการณแรงงานของประเทศ ลดความเสี่ยงจากการปลูกพืชเชิงเด่ียว 

โดยการเลี้ยงโคเนื้อแบบผสมผสาน 

3. ผลิตลูกโคเนื้อเขาสูระบบการผลิตโคเนื้อของประเทศ ไมต่ํากวา 800 ตัว เม่ือสิ้นสุดโครงการสราง

ความม่ันคงทางดานอาหาร และแกไขปญหาการขาดแคลนโคเนื้อแมพันธุท่ีผลิตลูกโคเขาสูหวงโซการผลิตโคเนื้อ

ของประเทศ 

 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวขของ 

 ยุคล  ลิ้มแหลมทอง (2563) ไดกลาวถึงความทาทายของเกษตรกรไทยในอนาคตอยางหลีกเลี่ยงไมได  

ไดแก   

1. ท่ีดินเพ่ือการเกษตรลดลง เนื่องจากความเจริญกาวหนาของสังคมเมือง การพัฒนาโครงสราง

พ้ืนฐานตางๆ เชน การขยายตัวเมือง ท่ีอยูอาศัย การอุตสาหกรรม การคมนาคม ซ่ึงท้ังหมดนี้ตองการท่ีดิน เปน

เหตุใหท่ีดินการเกษตรถูกจํากัดลงโดยปริยาย 

2. ประชากรโลกเพ่ิมข้ึน ซ่ึงมีการคาดการณวา  อาจเพ่ิมข้ึนถึง  9,000  ลานคนในป ค.ศ. 2050 จาก

ปจจุบันประมาณ  7,000 ลานคน  ความตองการอาหารจึงเพ่ิมมากข้ึน และสภาพการขาดแคลนอาหาร อาจ

เพ่ิมข้ึนไดในหลายประเทศของโลก 
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3. สภาพภูมิอากาศโลกมีการเปลี่ยนแปลง อุณหภูมิของโลกสูงข้ึน ภัยธรรมชาติมีความรุนแรง และ

เกิดข้ึนบอยจุลินทรียชนิดตางๆ เพ่ิมจํานวนและมีความหลากหลายมากข้ึน เกิดโรคระบาดในพืช สัตว มนุษย 

โดยเฉพาะโรคติดตอจากสัตวสูคน เพ่ิมมากข้ึนและรุนแรงยิ่งข้ึน 

4. ประเทศไทยกําลังกาวเขาสูสังคมสูงวัย เปนเหตุใหเกษตรกรโดยเฉลี่ยอายุสูงข้ึนเปน 54-56 ป 

ประกอบกับประชากรรุนใหมท่ีจะเขาสูภาคเกษตรมีนอยมาก และไมนิยมอาชีพเกษตรกรรม จึงเปนเหตุใหขาด

แคลนแรงงานดานการเกษตรของประเทศ 

5. ประเทศไทยมีเกษตรกร 5.8 ลานครัวเรือน หรือประมาณ  24 ลานคน มีท่ีดินโดยเฉลี่ยครัวเรือนละ  

25.3 ไร และมีแนวโนมจะมีท่ีดินตอครัวเรือนลดลง เนื่องจากมีการขยายเพ่ิมครัวเรือน อยางไรก็ตามเกษตรกร 

60 % ของครัวเรือน มีท่ีดินท่ีถือครองเปนกรรมสิทธิ์อยางสมบูรณ หมายถึง ถือครองโดย โฉนด นส 3  สปก. 

หรือ เชาอยางถูกตอง จึงเห็นไดวาเกษตรกรเปนรายยอยเปนสวนใหญ 

6.  พ้ืนท่ีทําการเกษตรของประเทศไทย ๑๔๙ ลานไร เปนพ้ืนท่ีในเขตชลประทานเพียง 32 ลานไร ซ่ึง

สวนใหญอยูในภาคกลางและภาคเหนือตอนลาง สวนภาคอีสาน และภาคใต ยังมีพ้ืนท่ีชลประทานนอย และ

เกษตรกรเพียงรอยละ  26 เทานั้น ท่ีเขาถึงการใชนํ้าจากชลประทาน การทําการเกษตรสวนใหญจึงเปนการทํา

เกษตรนํ้าฝน ซ่ึงทําใหเกษตรกรตองมีความเสี่ยงตอนํ้าทวม ฝนแลง จนมีคําพูดวา เปนพ้ืนท่ีนํ้าทวมซ้ําซาก หรือ 

แลงซ้ําซาก 

7. การวิจัย และพัฒนาดานการเกษตร ยังมีการวิจัยแบบแยกสวนและเนนการเพ่ิมผลผลิต จากการ

จัดการและแกปญหาเฉพาะหนาเปนสวนใหญ  การถายทอดผลงานวิจัยไปถึงมือเกษตรกรก็ยังไมเต็มท่ี ทําให

เกิดปญหาการเขาถึงองคความรูและการพัฒนาเกษตรกร 

8. จากการศึกษาแรงงานภาคเกษตรไทยเม่ือป  2546  มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ข้ึนไป 

เพียง  12 %  แตเพ่ิมข้ึนเปน 21.5 % ในป  2556  (สํานักงานสถิติแหงชาติ) และมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนทุกชวงอายุ 

ซ่ึงเปนแนวโนมท่ีดีของการพัฒนาการเกษตรของประเทศ 

9. ความผันผวนของราคาสินคาเกษตรโดยเฉพาะพืชไร ท่ีมีตลาดตางประเทศรองรับ สงผลตอรายได

และความคงอยูของอาชีพเกษตรกรรมเนื่องจากเกษตรกรไมสามารถกําหนดราคาผลผลิตของตัวเองได การปลูก

พืชหรือสัตวเลี้ยงในลักษณะเกษตรเชิงเดี่ยว (Mono crop) จึงมีปญหาเรื่อยมา ถาไมมีการเตรียมการดาน

การตลาดไวลวงหนา หรือการแขงขันในตลาดโลกมีความรุนแรง ยอมสงผลกระทบตอเกษตรกรโดยตรง 

10. ตนทุนการผลิตของเกษตรกรมีแนวโนมสูงข้ึนอยางตอเนื่อง เนื่องจากปจจัยการผลิตหลายชนิด 

ไทยตองนําเขาจากตางประเทศ ตั้งแตพันธุพืช พันธุสัตว อาหารสัตว ปุยเคมี สารเคมีการเกษตร เวชภัณฑพืช 

สัตว  ปจจัยเหลานี้มีมูลคาสูงข้ึนทุกวัน  เนื่องจากความตองการของเกษตรกรประเทศตางๆ ท่ีเนนการขยายการ

ผลิตสินคาเกษตรเพ่ิมข้ึน เปนเหตุใหตนทุนการผลิตสินคาเกษตรของไทยมีแนวโนมสูงข้ึน โดยเฉพาะปุยเคมี 

เคมีภัณฑ และเวชภัณฑท่ีตองนําเขาเกือบ 100% 

11. ผูบริโภคมีความรู ความเขาใจ และหวงใยสุขภาพเพ่ิมมากข้ึน ความตองการอาหารท่ีมีคุณภาพ

และปลอดภัย จึงเปนความตองการของตลาด ซ่ึงมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ความรูดานโภชนาการ ทําให

ผูบริโภคเริ่มคัดเลือกอาหารท่ีเหมาะสมตามวัยและเหตุปจจัยเฉพาะ เชน อาหารทารก เด็ก วัยรุน ผูปวย วัยชรา  
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ความหลากหลายของคุณคาทางโภชนาการ  รูปแบบอาหาร  จึงถูกเปลี่ยนไปตามสภาพแวดลอมของการพัฒนา

และพฤติกรรมสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว เปนเหตุใหการเกษตรกรรมตองปรับตัวใหทันกับความ

ตองการของผูบริโภค เพราะการเกษตรเปนตนนํ้าของอาหาร 

12. เง่ือนไขการคาระหวางประเทศ เปนเหตุสําคัญท่ีเกษตรกรตองเขาใจและพัฒนาตัวเอง นอกจาก

เง่ือนไขดานสุขอนามัยท่ีทุกประเทศตองดูแลสินคานําเขาประเทศ เพ่ือความปลอดภัยของประชาชนของตนเอง

แลวหลายประเทศท่ีเปนผูนําเขารายใหญยังใชเง่ือนไขอ่ืนอีกดวย 

13. เปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals) เปน

แนวทางการพัฒนาประเทศของประชากรโลก เพ่ือใหเกิดความยั่งยืนของมวลมนุษยชาติ  ทรัพยากรของโลก 

ตลอดจนการพัฒนาสังคมท่ีเอ้ืออาทรตอกัน  ลดชองวางทางสังคม  ซ่ึงจะทําใหโลกอยูดวยกันดวยสันติสุข ซ่ึง

เง่ือนไขและกติกาท้ัง  17 เรื่องนั้น เปนเรื่องท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาการเกษตร นวัตกรรมและสังคมเกษตรกร 

ตอเนื่องถึงสังคมเมืองและประเทศชาติจึงเปนเรื่องท่ีเกษตรกรและผูบริหารการเกษตร ตองใหความสําคัญอยาง

จริงจัง 

14. การพัฒนาของโลกสูเทคโนโลยีใหมท่ีมีความกาวหนาสูง ดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยีตางๆ สงผล

ใหการเกษตรในอนาคตตองเปลี่ยนแปลงไปอยางแนนอน การแขงขันในเรื่องขอมูลขาวสาร องคความรู 

เครื่องมืออุปกรณ การใชหุนยนต การควบคุมการผลิตดวยสมองกลอัจฉริยะ (Artificial intelligence)จะ

เกิดข้ึน เพ่ือชวยการผลิตของเกษตรกรและผูประกอบการ ตลอดหวงโซอุปทาน รูปแบบการผลิตแบบเดิมอาจ

ไมสามารถแขงขันไดอีกตอไป 

15. นโยบายภาครัฐ เพ่ือปกปองคุมครองเกษตรกร จําเปนตองเปนนโยบายท่ีมีความตอเนื่อง และ

แกปญหาท่ีตนเหตุของปญหา ไมเปนการแกปญหาเฉพาะหนาแตเพียงอยางเดียว ซ่ึงไมเปนการสนับสนุนให

เกษตรกรเขมแข็งและชวยตัวเองไดอยางยั่งยืนจากความทาทายตางๆ ขางตน ภาคการเกษตรจําเปนตองปรับ

และเตรียมตัวใหทันในชวงเวลา ๑๐ ปนี้ โดยตองตั้งเปาหมายใหชัดเจนวา “ไทยจะเปนผูนําการผลิตสินคา

เกษตรและอาหารท่ีมีคุณภาพ ปลอดภัย เพ่ือโภชนาการ สุขภาพ และเศรษฐกิจดวยเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม” 

 จากความทาทายในอนาคตท้ัง 15 ขอขางตน  จะเห็นวาเปนสิ่งท่ีเกษตรกรไทยตองปรับตัวและต้ังรับ

ใหไดเพ่ือความอยูรอดและยั่งยืน ซ่ึงสิ่งแรกท่ีตองทําคือสรางความเขมแข็งในครัวเรือนใหมีอาหารบริโภคอยาง

เพียงพอหากมีเหลือจึงแบงปนหรือจําหนาย ซ่ึงแนวทางของเกษตรทฤษฎีใหมจึงเปนแนวทางท่ีเหมาะสมสําหรับ

เกษตรกรไทยท่ีจะทําใหตั้งรับความเปลี่ยนแปลงและทาทายท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตได 

 ญาณิน  โอภาศพัฒนกิจ (2562) ไดกลาวถึงสถานการณโคเนื้อในประเทศไทย  เนื่องจากโคเนื้อนับเปน

สัตวเศรษฐกิจท่ีสําคัญของประเทศไทย  โดยการเลี้ยงโคเนื้อจัดเปนอาชีพของเกษตรฐานราก  ซ่ึงมูลคาสินคาโค

เนื้อและผลิตภัณฑเฉลี่ยไมต่ํากวา 20,000 ลานบาท/ป  ซ่ึงปจจุบันประเทศไทยมีจํานวนโคเนื้อท้ังหมด  4.5  

ลานตัว คิดเปนรอยละ 0.46  ของปริมาณโคเนื้อโลก จากสถิติกรมปศุสัตวในชวงระยะเวลา 5 ป (พ.ศ. 2555-

2559)  จํานวนเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อและประชากรโคเนื้อมีแนวโนมลดลงอยางรวดเร็ว โดยป พ.ศ. 2555 มี

เกษตรกรจํานวน 1.035 ลานราย โคเนื้อ 6.333 ลานตัว สวนในป พ.ศ. 2558 เกษตรกรลดลงเหลือ  0.764  
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ลานราย  โคเนื้อเหลือ 4.407 ลานตัว คิดเปนรอยละ 25.18 และ 30.41 ตามลําดับ สวนฟารมโคเนื้อไดรับการ

รับรองมาตรฐาน จํานวน  211 ฟารม  ซ่ึงมีจํานวนโคเนื้อ 21,101 ตัว คิดเปนรอยละ 0.48 ของจานวนโคเนื้อ

ท้ังหมด จํานวนโคเนื้อ  4.407  ลานตัวในป พ.ศ. 2558 สามารถจําแนกออกเปนโคเพศผู  1.270  ลานตัว 

(28.82%)    เพศเมีย 2.97  ลานตัว (67.39%)  ซ่ึงเปนแมโคทองแรกข้ึนไป  1.319  ลานตัว และโคแรกเกิดถึง

โคสาวจํานวน 1.564  ลานตัว คาดวาจะผลิตลูกโคประมาณ 1.427 ลานตัวตอป (55%) ประสิทธิภาพการผลิต

แมโคพ้ืนเมืองอัตราการใหผลผลิตลูกรอยละ 65  สวนแมโคลูกผสมอัตราการใหผลผลิตลูกรอยละ 50  

 ในดานเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อฐานราก ท่ีเลี้ยงโคเนื้อไมเกิน 30 ตัว จานวน 752,626 ราย ในป พ.ศ. 

2558 (98.43%)  เกษตรกรกลุมนี้มีความสําคัญท่ีภาครัฐจะตองยกระดับใหมีฐานะความม่ันคงในอาชีพ 

เปาหมายเกษตรกรตองมีการรวมตัวเปนกลุมเพ่ือเขาถึงบริการจากภาครัฐ  เชน กลุมเกษตรกร กลุมวิสาหกิจ

ชุมชน หรือ สหกรณ สวนท่ีเหลือเปนเกษตรกรท่ีเลี้ยงโคเนื้อจํานวนมากท่ีสามารถพัฒนาใหไดมาตรฐานฟารม  

และเพ่ิมศักยภาพการแขงขันในตลาดเนื้อโคระดับประเทศ  โดยแบงออกเปน  3  กลุม ไดแก เกษตรกรท่ีเลี้ยง

โคเนื้อตั้งแต 31-100 ตัว/ราย  จํานวน 11,196 ราย (1.46%)  และเลี้ยงโคเนื้อตั้งแต 101-200 ตัว/ราย  

จํานวน 633 ราย (0.8%)  สาหรับเกษตรกรท่ีเลี้ยงโคเนื้อขนาดใหญจํานวนมากกวา 200 ตัว/รายข้ึนไป จํานวน 

213 ราย (0.3%)  ซ่ึงสวนใหญผานการรับรองมาตรฐานฟารม ดังนั้น การวางแผนพัฒนาโคเนื้อของประเทศ 

ควรกําหนดตามกลุมเกษตรกรผูเล้ียงโคเนื้อ และเปาหมายการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต รวมท้ังหาตลาด

รองรับผลผลิต โคเนื้อใหสอดคลองกับเกษตรกรแตละกลุม  

แหลงเลี้ยงโคเนื้อท่ีสาคัญ และมีจํานวนโคเนื้อมากท่ีสุดของประเทศไทย อยูทางภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือเลี้ยงโคเนื้อจํานวน  2.104  ลานตัว (47.76%) ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

และสามารถเปนฐานการผลิตสงออกโคเนื้อและผลิตภัณฑไปยังประเทศเพ่ือนบานท้ังสาธารณรัฐประชาชนลาว  

กัมพูชา และเวียดนาม รองลงมา คือภาคกลางเลี้ยงโคเนื้อ  0.941  ลานตัว (21.36%) ซ่ึงเปนศูนยกลาง

กระจายสินคาและแหลงบริโภคเนื้อโคท่ีสําคัญของประเทศ  ภาคเหนือ 0.745 ลานตัว (16.91%) ภาคใต 

0.615 ตัว (13.96%) จังหวัดท่ีมีการเลี้ยงโคเนื้อมากท่ีสุด ไดแก นครราชสีมา สุรินทร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี 

และกาญจนบุรี ตามลาดับ สวนใหญ อยูในพ้ืนท่ี Zoning โคเนื้อ  

พันธุโคเนื้อท่ีกรมปศุสัตวสงเสริมใหเกษตรกร  แบงเปน 2 กลุมคือ 1) โคเนื้อพันธุตระกูลเมืองรอน เปน

โคพ้ืนเมืองประมาณ 2.70 ลานตัว โคพันธุและโคลูกผสมบราหมันประมาณ 1.53 ลานตัว รวมท้ังหมด 4.23  

ลานตัว  คิดเปนรอยละ 95.98  ของจํานวนโคเนื้อท้ังหมด    และ 2) โคเนื้อพันธุลูกผสมตระกูล เมืองหนาว  

ไดแก  โคลูกผสมพันธุชาโรเลส  โคพันธุตาก  พันธุกําแพงแสน พันธุกบินทรบุรี พันธุแองกัส และพันธุอ่ืน ๆ มี

ประมาณ 0.17 ลานตัว คิดเปนรอยละ 3.85 ของจํานวนโคท้ังหมด   
ระบบการเลี้ยงโคเนื้อ แบงเปน 2 ระบบ  คือ  1) ระบบการเลี้ยงโคเนื้อเชิงธุรกิจ (โคขุน) เปนการเลี้ยง

โคเนื้อตามหลักวิชาการ   มีการลงทุนสูง  จําเปนตองวางแผนการผลิตอยางเปนระบบ  เพ่ือใหไดผลตอบแทน

สูงคุมคากับการลงทุน  ตั้งแตการสรางโรงเรือน คอกคัด แปลงหญา โรงผสมอาหารสัตว รวมท้ังมีการจัดการ

ดานอาหารและสุขภาพ จากสถิติกรมปศุสัตว ป พ.ศ. 2559 มีเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อประเภทนี้มีอยู จํานวน  

846  ราย  จานวนโค  127,000 ตัว  คิดเปนรอยละ 0.1 และ 2.88 ของการเลี้ยงโคเนื้อในประเทศ ตามลาดับ  
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และ 2) ระบบการเลี้ยงโคเนื้อเพ่ือผลิตลูก (โคตนน้ํา) เปนการเลี้ยงโคเนื้อแบบพ้ืนบานท่ีเกษตรกรถือปฏิบัติกัน

มาอยางตอเนื่อง   เลี้ยงปลอยตามทุงหญาธรรมชาติ ตอนโคออกไปหาหญาหรือท่ีมีพืชเปนอาหารโคท่ัวไป  เชน  

ตามริมถนน  พ้ืนท่ีทุงหญาสาธารณะ ปาสาธารณะท่ัวไปรอบ ๆ หมูบาน  ตลอดจนพ้ืนท่ีเพาะปลูกของ

เกษตรกรท่ีเก็บเก่ียวพืชผลแลว  เชน  ในทุงนา  อาจมีการปลูกหญาเลี้ยงบาง  มีเกษตรกรเลี้ยงโคระบบนี้

ประมาณ 0.76 ลานราย จํานวนโคประมาณ 4.28 ลานตัว คิดเปนรอยละ 99.34 และ 97.12 ของการเลี้ยงโค

เนื้อท้ังประเทศ ตามลําดับ  
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บทที่ 3 
 

วิธีดําเนินการศึกษา 
 

การศึกษาครั้งนี้ เป นการวิจ ัยเช ิงปร ิมาณผสมผสานกับการว ิจ ัย เช ิงค ุณภาพ โดยการใช

แบบสอบถามประกอบกับการประชุมกลุ มเพื ่อจัดเก็บขอมูลและอภิปรายผลการดําเนินโครงการ 

แลกเปลี ่ยนความคิดเห็นระหวางเกษตรกรผู เขารวมโครงการและผูว ิจัย ที่จะเปนประโยชนตอการ

ศึกษาวิจัย เพื่อนํามาวิเคราะหและประมวลผล  เพ่ือศึกษาสภาพการเลี้ยงโคเนื้อและผลสัมฤทธิ์ของ

โครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีปลูกพืชท่ีไมเหมาะสมเพ่ือสงเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ ภายใตโครงการธนาคารโค-

กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําริ ซ่ึงไดดําเนินการมาตั้งแตปงบประมาณ 2559 และเปนนโยบายท่ี

รัฐบาลใหความสําคัญเพ่ือแกปญหาผลผลิตของพืชท่ีมีราคาตกต่ํา จึงลดพ้ืนท่ีปลูกพืชดังกลาวมาปลูกหญา

เลี้ยงโคเนื้อเพ่ือสรางรายได ในพ้ืนท่ีปศุสัตวเขต 5 รวม 2 จังหวัด เกษตรกร 40 ราย ไดแก จังหวัดพะเยา 

จํานวน 20 ราย และจังหวัดเชียงราย จํานวน 20 ราย เริ่มศึกษาขอมูลต้ังแต 1 สิงหาคม  2562  - 30 

มิถุนายน 2563 โดยมีวิธีการศึกษาดังนี้ 

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

การศึกษาครั้งนี้ใชประชากรท้ังหมดในพ้ืนท่ีปศุสัตวเขต 5  เปนกลุมตัวอยาง ไดแก  เกษตรกรท่ี   

เขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีปลูกพืชท่ีไมเหมาะสมเพ่ือสงเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ ภายใตโครงการธนาคาร

โค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําริ ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา จํานวน 40 คน โดย

ใชเครื่องมือในการเก็บขอมูลเปนแบบประเมินประเมินผลโครงการท่ีสรางข้ึนโดยผานการตรวจสอบความ

ตรง ความเชื่อม่ันจากผูเชี่ยวชาญทางดานงานวิจัยและโครงการ ธคก.  

การวิเคราะหขอมูลของแบบประเมินแตชุดเพ่ือการแปรผล ไดแก การหาผลรวม (Σ) คาเฉลี่ยของ

ประชากร ((µ)) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร (σ) รอยละ(%) หาคาสูงสุด-ต่ําสุดและการ

เปรียบเทียบผลการดําเนินงานดวยสถิติ t-test 

 

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูล 

การศึกษาครั้งนี้เปนรูปแบบการวิจัยเชิงประเมิน (Evaluation  Research)  โดยใชเครื่องมือใน

การเก็บขอมูลเปนแบบประเมินประเมินผลโครงการท่ีสรางข้ึนโดยผานการตรวจสอบความตรง ความ

เชื่อม่ัน จากผูเชี่ยวชาญทางดานงานวิจัยและโครงการ ธคก. โดยแบงออกเปน 5 ตอน ไดแก 

ตอนท่ี  1 สภาพพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ   เปนขอคําถาม

แบบเลือกตอบและเติมคําในชองวาง  จํานวน  13  ขอ 

ตอนท่ี 2  สภาพการเลี้ยงโคเนื้อตามโครงการ  เปนขอคําถามแบบเลือกตอบและเติมคําในชองวาง  

จํานวน  20  ขอ 
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ตอนท่ี 3  ความรูความเขาใจท่ีมีตอโครงการ  เปนขอคําถามแบบเลือกตอบ จํานวน  20 ขอ 

ตอนท่ี 4  ผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินโครงการ   เปนขอคําถามแบบเลือกตอบ และเติมขอมูลใน

ชองวาง  จํานวน  12  ขอ 

ตอนท่ี 5  ความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ  เปนขอคําถามแบบประเมินคา (Rating 

Scale) 5  คําตอบ  จํานวน  15  ขอ 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

เก็บรวบรวมขอมูลจากการรายงานผลความกาวหนาของโครงการทุก 3 เดือน และจากการติดตาม

งานและการสัมภาษณเกษตรกรหลังจากเขารวมโครงการไปแลว 1-3 ป  

 

การวิเคราะหขอมูล 

  การวิเคราะหขอมูลของแบบประเมินแตชุดเพ่ือการแปรผล  ไดแก การหาผลรวม (Σ)  คาเฉลี่ย 

ของประชากร (µ)  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร (σ)  รอยละ(%)  หาคาสูงสุด  คาต่ําสุดและการ

เปรียบเทียบผลการดําเนินงานดวยสถิติ t-test  โดยมีสูตรการคํานวณ  ดังนี้ 
 

(1) สูตรการหาคารอยละ 

    P    =     
n

F 100×
 

   เม่ือ  P แทน    รอยละ 

     F แทน    ความถ่ีท่ีตองการแปลคาใหเปนรอยละ 

     n แทน    จํานวนความถ่ีท้ังหมด 

 
 

(2)  สูตรการหาคาเฉล่ียประชากร 

        µ   =     
n

x∑  

  เม่ือ        µ   แทน  คาเฉลี่ยประชากร 

         ∑ x  แทน  ผลรวมท้ังหมดของความถ่ี x คะแนน 

         n แทน  ผลรวมท้ังหมดของความถ่ีซ่ึงมีคาเทากับจํานวนขอมูลท้ังหมด 
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 (3) สูตรการหาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานประชากร 

 

                       σ  =     
( )

)1(

2
2

−

−∑ ∑
nn

xxn
 

   เม่ือ  σ แทน  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

     n แทน  จํานวนคูท้ังหมด 

     X แทน  คะแนนแตละตัวในกลุมขอมูล 

         ∑ x  แทน  ผลรวมของความแตกตางของคะแนนแตละคู 

  

    (4) เกณฑการแปรผล 

คํานวณจากคาเฉลี่ย แบงเปน 5 ระดับ ดังนี้  

คาเฉลี่ย     4.50 – 5.49 หมายถึง   ความคิดเห็นระดับมากท่ีสุด 

คาเฉลี่ย     3.50 – 4.49 หมายถึง   ความคิดเห็นระดับมาก 

คาเฉลี่ย     2.50 – 3.49 หมายถึง   ความคิดเห็นระดับปานกลาง 

คาเฉลี่ย     1.50 – 2.49 หมายถึง   ความคิดเห็นระดับนอย 

คาเฉลี่ย     1.00 – 1.49 หมายถึง   ความคิดเห็นระดับนอยท่ีสุด 

 

    (5) เกณฑการแปรผลการวัดระดับความรู 

คํานวณจากคาเฉลี่ย แบงเปน 5 ระดับ (บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2551) ดังนี้  

 ระดับความรู    ไดรอยละของคะแนนเต็ม 

   ดีมาก     90 – 100 

ดี     80 – 89 

ปานกลาง    70 – 79 

นอย     60 - 69 

นอยท่ีสุด    นอยกวา  60 
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บทท่ี 4  

 

ผลการศึกษา 

 

 การศึกษาโครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีปลูกพืชไมเหมาะสมเพ่ือสงเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ ภายใตโครงการธา

คารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร  ตามพระราชดําริ  ในพ้ืนท่ีปศุสัตวเขต 5   มีวัตถุประสงค  1)  เ พ่ือศึกษาสภาพ

การเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีปลูกพืชท่ีไมเหมาะสมเพ่ือสงเสริมการเลี้ยง   

โคเนื้อ ภายใตโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกรตามพระราชดําริ  และ 2) เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ของ

โครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีปลูกพืชท่ีไมเหมาะสมเพ่ือสงเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ ภายใตโครงการธนาคารโค-กระบือ

เพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําริ  โดยผูศึกษาไดแบงการนําเสนอขอมูลออกเปน  5 สวนดังนี้ 

สวนท่ี 1  สภาพพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 

สวนท่ี 2  สภาพการเลี้ยงโคเนื้อตามโครงการ 

สวนท่ี 3  ความรูความเขาใจท่ีมีตอโครงการ 

สวนท่ี 4  ผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินโครงการ 

สวนท่ี 5  ความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 

 

สวนท่ี 1 สภาพพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 

 1.1 สภาพพ้ืนฐานทางสังคมของเกษตรกร 

 จากการศึกษา  พบวา เกษตกรท่ีเขารวมคีงการสวนใหญเปนเพศชาย  รอยละ  92.50  เพศหญิง   

รอยละ  7.50  อายุเฉลี่ย  50.25  ป  โดยมีอายุ 50-59 ป มากท่ีสุด  รอยละ 40.00  รองลงมา อายุ 40-49 ป  

รอยละ  30.00  สวนใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษา  รอยละ  50.00 รองลงมา จบการศึกษาระดับธัธยม

ศึกษากรืออาชีวศึกษา รอยละ  30.00   มีอาชีพหลักทํานา  รอยละ  92.50  รองลงมา มีอาชีพเลี้ยงสัตวและ

ทําสวน รอยละ 5.00 และ  2.50  ตามลําดับ  สมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย  4.33  คน สวนใหญมีสมาชิกใน

ครัวเรือน  3-4 คน  รอยละ  52.50  รองลงมามีสมาชิกในครัวเรือน 5 คนข้ึนไป  รอยละ  40.00   มีพ้ืนท่ีถือ

ครองเฉลี่ย  22.35 ไร  เปนพ้ืนท่ีตนเองเฉลี่ย  15.08  ไร   พ้ืนท่ีเชาเฉลี่ย  7.28  ไร  อยูในเขตพ้ืนท่ีในการปลูก

พืชเหมาะสมนอย(S3) ท้ังหมด   ชนิดของพืชท่ีปลูกกอนเขารวมโครงการสวนใหญปลูกขาว  รอยละ  72.50 

รองลงมาปลูกขาวโพด  รอยละ  22.50  สวนใหญเคยเลี้ยงโคเนื้อมากอนเขารวมโครงการ  รอยละ  82.5  เปน

สมาชิกกลุมเกษตรกร  รอยละ  92.50  เปนอาสาปศุสัตวรอยละ  32.50  และกอนเขารวมโครงการสวนใหญ

ไมเคยเขารวมโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําริ มากอน รอยละ 85.00 เคยไดรับสัตว

จากโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําริ  รอยละ  15.00  รายละเอียดตามตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามขอมูลท่ัวไป 

 จํานวน รอยละ 

ยอดรวม 40 100.00 

จังหวัด   

 พะเยา 

เชียงราย  

20 

20 

50.00 

50.00 

เพศ    

 หญิง 

ชาย 

3 

37 

7.50 

92.50 

อายุ    

 นอยกวา 40 ป 

40 - 49 ป 

50 - 59 ป 

60 ป ข้ึไป 

เฉลี่ย(µ) = 50.25 , σ = 10.51 , สูงสุด = 70 , ต่ําสุด = 28    

7 

10 

16 

7 

17.50 

25.00 

40.00 

17.50 

ระดับการศึกษา   

 ประถมศึกษา 

มัธยมศึกษาหรืออาชีวศึกษา 

ปริญญาตรี 

อ่ืน ๆ   

20 

12 

6 

2 

50.00 

30.00 

15.00 

5.00 

อาชีพหลัก   

 ทํานา 

ทําสวน 

เลี้ยงสัตว 

37 

1 

2 

92.50 

2.50 

5.00 

สมาชิกในครัวเรือน   

 2   คน 

3-4   คน 

5 คนข้ึนไป 

เฉลี่ย(µ) = 4.33 , σ = 1.23 , สูงสุด = 7 , ต่ําสุด = 2    

3 

21 

16 

7.50 

52.50 

40.00 
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ตารางท่ี 1 (ตอ) 

 จํานวน รอยละ 

ยอดรวม 40 100.00 

สมาชิกท่ีใชแรงงานเกษตร   

 1-2   คน 

3-4   คน 

5 คนข้ึนไป 

เฉลี่ย(µ) = 2.20 , σ = 0.94 , สูงสุด = 5 , ต่ําสุด = 1    

30 

9 

1 

75.00 

22.50 

2.50 

พ้ืนท่ีถือครอง   

 ไมเกิน 10 ไร 

11 - 20 ไร 

มากกวา  20  ไร 

เฉลี่ย(µ) = 22.35 , σ = 12.72 , สูงสุด = 60 , ต่ําสุด = 2    

6 

16 

18 

15.00 

40.00 

45.00 

พ้ืนท่ีตนเอง   

 ไมมี 

ไมเกิน  10  ไร 

11 – 20  ไร 

มากกวา  20 ไร 

เฉลี่ย(µ) = 15.08 , σ = 15.27 , สูงสุด = 60 , ต่ําสุด = 0    

5 

15 

10 

10 

12.50 

37.50 

25.00 

25.00 

พ้ืนท่ีเชา   

 ไมมี 

ไมเกิน  10  ไร 

11 – 20  ไร 

มากกวา  20 ไร 

เฉลี่ย(µ) = 7.28 , σ = 10.49 , สูงสุด = 40 , ต่ําสุด = 0    

23 

5 

9 

3 

57.50 

12.50 

22.50 

7.50 

เขตความเหมาะสมในการปลูกพืช   

 เหมาะสมนอย (s3) 40 100.00 

ชนิดของพืชท่ีปลูกกอนการเขารวมโครงการ   

 ขาว 

ขาวโพด 

พืชอ่ืน ๆ 

29 

9 

2 

72.50 

22.50 

5.00 
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ตารางท่ี 1 (ตอ) 

 จํานวน รอยละ 

ยอดรวม 40 100.00 

กอนเขารวมโครงการเคยเล้ียงโคมากอนหรือไม   

 เคย 

ไมเคย  

33 

71 

82.50 

17.50 

การเปนอาสาปศุสัตว   

 เปน 

ไมเปน  

13 

27 

32.50 

67.50 

การเปนสมาชิกกลุมเกษตรกร   

 เปน 

ไมเปน  

37 

3 

92.50 

7.50 

กอนเขารวมโครงการเคยไดรับสัตวจาก ธคก. หรือไม   

 เคย 

ไมเคย  

6 

34 

15.00 

85.50 

 

1.2 สภาพพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 

 กอนการเขารวมโครงการเกษตรกรมีรายไดรวม  เฉลี่ย  149,075 บาท  สวนใหญมีรายได 60,000 -

120,00 บาท และ 120,001–180,000 บาท  รอยละ 32.50 เทากัน  เปนรายไดนอกภาคเกษตร เฉลี่ย 

65,850 บาท โดยมีรายไดนอกภาคเกษตรไมเกิน  60,000 บาท รอยละ 22.50  และ 60,001–120,000 บาท 

รอยละ 20.00 มีรายไดจากการทํานา เฉลี่ย 54,425 บาท โดยสวนใหญมีรายไดจาการทํานาไมเกิน 60,000  

บาท  รอยละ  40.00  มีรายไดจากการเลี้ยงสัตว เฉลี่ย  25,075 บาท  โดยมีรายไดจากการเลี้ยงสัตวไมเกิน  

60,000 บาท รอยละ  35.00 เกษตรกรท่ีไมมีรายไดจากการเลี้ยงสัตวกอนการเขารวมโครงการมีรอยละ  

55.00 และมีรายไดอ่ืน ๆ กอนการเขารวมโครงการ เฉลี่ย  3,725 บาท 

 หลังการเขารวมโครงการเกษตรกรมีรายไดรวม เฉลี่ย 182,197 บาท สวนใหญมีรายได 60,000 -

120,00 บาท  รอยละ 37.50  รองลงมามีรายไดมากกวา 180,000 บาท  รอยละ 35.00  แยกเปนรายไดนอก

ภาคเกษตร เฉลี่ย 58,825 บาท  โดยมีรายไดนอกภาคเกษตรไมเกิน  60,000 บาท รอยละ  25.00  และ 

60,001–120,000 บาท รอยละ  17.50  มีรายไดจากการทํานา เฉลี่ย  43,975  บาท โดยสวนใหญมีรายได

จาการทํานาไมเกิน 60,000  บาท  รอยละ  40.00  มีรายไดจากการเลี้ยงสัตว เฉลี่ย  70,075 บาท  โดยมี

รายไดจากการเลี้ยงสัตวไมเกิน 60,000 บาท รอยละ 45.00 รายไดจากการเลี้ยงสัตว 60,000– 120,000 บาท 

รอยละ  30.00  เหลือเกษตรกรท่ีไมมีรายไดจากการเลี้ยงสัตวหลังเขารวมโครงการเพียงรอยละ  12.50  และ

มีรายไดอ่ืน ๆ หลังการเขารวมโครงการ เฉลี่ย  10,198 บาท  รายละเอียดตามตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2  จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามรายไดกอนและหลังเขารวมโครงการ 

 จํานวน รอยละ 

ยอดรวม 40 100.00 

รายไดรวมกอนการเขารวมโครงการ   

 ไมมี 

ไมเกิน  60,000 บาท 

60,001 – 120,000  บาท 

120,001 – 180,000 บาท 

มากกวา  180,000  บาท 

เฉลี่ย(µ) = 149,075.00, σ = 131,075.00, สูงสุด=600,000, ต่ําสุด = 0    

1 

6 

13 

13 

7 

 

2.50 

15.00 

32.50 

32.50 

17.50 

รายไดนอกภาคเกษตรกอนการเขารวมโครงการ   

 ไมมี 

ไมเกิน  60,000 บาท 

60,001 – 120,000  บาท 

มากวา 120,000 บาท 

เฉลี่ย(µ) = 65,850, σ = 102,900, สูงสุด = 500,000 , ต่ําสุด = 0    

16 

9 

8 

7 

40.00 

22.50 

20.00 

17.50 

รายไดจากการทํานากอนการเขารวมโครงการ   

 ไมมี 

ไมเกิน  60,000 บาท 

60,001 – 120,000  บาท 

มากวา 120,000 บาท 

เฉลี่ย(µ) = 54,425 , σ = 55,752, สูงสุด = 200,000, ต่าํสุด = 0    

10 

16 

9 

5 

25.00 

40.00 

22.50 

12.50 

รายไดจากการเล้ียงสัตวกอนการเขารวมโครงการ   

 ไมมี 

ไมเกิน  60,000 บาท 

60,001 – 120,000  บาท 

มากวา 120,000 บาท 

เฉลี่ย(µ) = 25,075 , σ = 51,218, สูงสุด = 300,000, ต่าํสุด = 0    

22 

14 

3 

1 

55.00 

35.00 

7.50 

2.50 
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ตารางท่ี 2  (ตอ) 

 จํานวน รอยละ 

ยอดรวม 40 100.00 

รายไดจากการเกษตรอ่ืน ๆ กอนการเขารวมโครงการ   

 ไมมี 

ไมเกิน  20,000 บาท 

20,001 – 40,000  บาท 

มากวา 40,000 บาท 

เฉลี่ย(µ) = 3,725.00, σ = 11,238.64, สูงสุด = 50,000, ต่ําสุด = 0    

35 

2 

2 

1 

87.50 

5.00 

5.00 

2.50 

รายไดรวมหลังเขารวมโครงการ   

 ไมเกิน  60,000 บาท 

60,001 – 120,000  บาท 

120,001 – 180,000 บาท 

มากกวา  180,000  บาท 

เฉลี่ย(µ) =182,197.00, σ=160,161.00, สูงสุด=820,000, ต่ําสุด=40,000    

4 

15 

7 

14 

 

10.00 

37.50 

17.50 

35.00 

รายไดนอกภาคเกษตรหลังเขารวมโครงการ   

 ไมมี 

ไมเกิน  60,000 บาท 

60,001 – 120,000  บาท 

มากวา 120,000 บาท 

เฉลี่ย(µ) = 58,825, σ = 102,362, สูงสุด = 500,000, ต่าํสุด = 0    

18 

10 

7 

5 

45.00 

25.00 

17.50 

12.50 

รายไดจากการทํานาหลังการเขารวมโครงการ   

 ไมมี 

ไมเกิน  60,000 บาท 

60,001 – 120,000  บาท 

มากวา 120,000 บาท 

เฉลี่ย(µ) = 43,975.00 , σ = 50,273.86, สูงสุด = 200,000, ต่ําสุด = 0    

14 

16 

7 

3 

35.00 

40.00 

17.50 

7.50 

รายไดจากการเล้ียงสัตวหลังการเขารวมโครงการ   

 ไมมี 

ไมเกิน  60,000 บาท 

60,001 – 120,000  บาท 

มากวา 120,000 บาท 

เฉลี่ย(µ) = 70,075.00 , σ = 72,816.37, สูงสุด = 350,000, ต่ําสุด = 0    

5 

18 

12 

5 

12.50 

45.00 

30.00 

12.50 
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ตารางท่ี 2  (ตอ) 

 จํานวน รอยละ 

ยอดรวม 40 100.00 

รายไดจากการเกษตรอ่ืน ๆ หลังการเขารวมโครงการ   

 ไมมี 

ไมเกิน  20,000 บาท 

20,001 – 40,000  บาท 

มากวา 40,000 บาท 

เฉลี่ย(µ) = 10,198.00, σ = 16,060.00, สูงสุด = 60,000, ต่ําสุด = 0    

22 

11 

4 

3 

55.00 

27.50 

10.00 

7.50 

 

สวนท่ี 2  สภาพการเล้ียงโคเนื้อตามโครงการ 

 รูปแบบการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรตามโครงการ สวนใหญไดรับสัตวป 2559-2560 รอยละ  85.00  

สวนอีกรอยละ 15.00 ไดรับสัตวในป 2461-2562  โดยไดรับโครายละ 5 ตัว  จํานวนโคตั้งทองเฉลี่ย 3.65  ตัว  

สวนใหญไดรับโคตองทอง  4 ตัว  รอยละ  47.50  รองลงมาตั้งทอง  5  ตัว  และ 3  ตัว  รอยละ  20.00 และ  

17.50  ตามลําดับ   จํานวนโคลูกติดท่ีไดรับเฉลี่ย  1.35  สวนใหญมีลูกติด 1 ตัว  รอยละ  47.50  รองลงมาได

โคลูกติด  2  ตัว  รอยละ 17.50  สวนเกษตรกรท่ีไมไดรับโคลูกติด รอยละ  20.00   สภาพของแมโคท่ีไดรับมี

ความสมบูรณ/แข็งแรงดี  รอยละ  77.50  และมีสภาพปานกลาง  รอยละ  20  ขนาดของพ้ืนท่ีโรงเรือนเฉลี่ย  

160.43  ตารางเมตร  สวนใหญมีพ้ืนท่ีโรงเรือนมากกวา  100  ตารางเมตร รองลงมามีพ้ืนท่ี  ไมเกิน  50  

ตารางเมตร  ขนาดพ้ืนท่ีปลอยเฉลี่ย  3,617.03  ตารางเมตร  สวนใหญมีพ้ืนท่ีปลอยไมเกิน  200  ตารางเมตร  

รองลงมามีพ้ืนท่ีปลอยมากกวา  400  ตารางเมตร   และมีลานตากมูลโค  รอยละ  75.00  สวนอีกรอยละ 

25.00  ไมมีลานตากมูลโค 

 เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการลดพ้ืนท่ีปลูกพืชเดิม  เฉลี่ย  7.85  ไร  โดยสวนใหญลดพ้ืนท่ีไมเกิน 5 ไร  

รอยละ  70.00  รองลงมาลดได  6–10  ไร  รอยละ  15.00  ปจจุบันมีแปลงพืชอาหารสัตว  เฉลี่ย 11.18  ไร 

สวนใหญมีแปลงพืชอาหารสัตว  6-10  ไร  รอยละ   40.00  รองลงมามีแปลงพืชอาหารสัตว ไมเกิน  5  ไร  

รอยละ   25.00  และมากกวา 15  ไร  รอยละ  20.00  แปลงหญาธรรมชาติ เฉลี่ย  4.85  ไร  สวนใหญมี

แปลงหญาธรรมชาติ  1-5  ไร และ 6 – 10  ไร  รอยละ  37.50  เทากัน  มีการปลูกพืชอาหารสัตว  เฉลี่ย  

6.33  ไร   สวนใหญปลูกพืชอาหารสัตว  ไมเกิน  5  ไร  รอยละ  57.50  รองลงมา ปลูกพืชอาหารสัตว  6-10  

ไร  รอยละ  37.50  หญาท่ีปลูก ไดแก  หญารูซ่ี  เฉลี่ย  2.35  ไร  หญาเปยรปากชอง 1 เฉลี่ย  3.03  ไร  

หญาแพงโกลา  เฉลี่ย  0.51  ไร  หญากินนีสีมวง  เฉลี่ย  0.11  ไร  และหญาอ่ืน ๆ เฉลี่ย  0.33  ไร  

 นอกจากแปลงหญาอาหารสัตวของตนเองแลวยังมีแหลงหญาอ่ืน ๆ ท่ีใชเลี้ยงโคเนื้อตามโครงการ  สวน

ใหญใชแหลงหญาธรรมชาติ (ขางถนน/หัวไรปลายนา)  รอยละ  85.00  มีการสํารองฟางฟอนไวใชในฤดูแลง  

รอยละ  95.00  มีเพียงรอยละ  5.00  ท่ีมีการสํารองหญาแหงไวใชในฤดูแลง  มีการนําวัสดุจากผลพลอยไดทาง
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จากการเกษตรมาใชเลี้ยงสัตวครบทุกราย  มีการจําหนายมูลโค  รอยละ  70.00 และนํามูลโคไปใสแปลงหญา 

รอยละ  30.00  มีการผสมพันธุโดยการผสมเทียม  รอยละ  90.00  สวนอีก  รอยละ  10.00  ใชพอพันธุคุมฝูง 

สําหรับแรงงานท่ีใชในการเลี้ยงโคเนื้อ  สวนใหญใชแรงงานในครัวเรือน  รอยละ  95.00  มีเพียง    

รอยละ  5.00  ท่ีมีการจางแรงงานเลี้ยงโค  รูปแบบการเลี้ยงโคในโครงการสวนใหญเลี้ยงแบบขังคอก มีการตัด

หญาใหกิน และปลอยแทะเล็มในแปลงหญา  รอยละ  90.00 ระยะเวลาในการติดตามงานของเจาหนาท่ี     

ปศุสัตว สวนใหญมีการติดตามมากกวา  1 เดือน/ครั้ง  รอยละ  65  รองลงมา 2-3 เดือน/ครั้ง รอยละ  22.50   

เจาหนาท่ีท่ีติดตามงานสาวนใหญเปนเจาหนาท่ีจากสํานักงานปศุสัตวอําเภอ  รอยละ  90.00  สวนอีก รอยละ  

7.50 เปนการติดตามงานโดยอาสาปศุสัตว  รายละเอียดตามตารางท่ี  3  

 

ตารางท่ี 3 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามขอมูลการดําเนินโครงการ 

 จํานวน รอยละ 

ยอดรวม 40 100.00 

ปท่ีไดรับสัตว 

 2559 – 2560 

2561 - 2562 

34 

6 

85.00 

15.00 

จํานวนโคตั้งทองขณะไดรับ 

 1  ตัว 

2  ตัว 

3  ตัว 

4  ตัว 

5  ตัว 

เฉลี่ย(µ) = 3.65 , σ = 0.18 , สูงสุด = 5 , ต่ําสุด = 1    

3 

3 

7 

19 

8 

7.50 

7.50 

17.50 

47.50 

20.00 

จํานวนโคลูกติดขณะไดรับ 

 ไมมีลูกติด 

ลูกติด 1 ตัว 

ลูกติด 2 ตัว 

ลูกติด 3 ตัว 

ลูกติด 4 ตัว 

เฉลี่ย(µ) = 1.35 , σ = 1.12 , สูงสุด = 4 , ต่ําสุด = 0    

8 

19 

7 

3 

3 

20.00 

47.50 

17.50 

7.50 

7.50 

สภาพของแมโคท่ีไดรับ   

 สมบูรณ/แข็งแรงดี 

สภาพปานกลาง 

ผอม/ทรุดโทรม 

31 

8 

1 

77.50 

20.00 

2.50 
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ตารางท่ี 3 (ตอ) 

 จํานวน รอยละ 

ยอดรวม 40 100.00 

ขนาดของพ้ืนท่ีโรงเรือน   

 1 – 50  ตารางเมตร 

51 – 100  ตารางเมตร 

มากกวา 100  ตารางเมตร 

เฉลี่ย(µ) = 160.43 , σ = 206.18 , สูงสุด = 800 , ต่ําสุด = 12    

15 

8 

17 

37.50 

20.00 

42.00 

ขนาดของพ้ืนท่ีปลอย   

 1 – 200  ตารางเมตร 

201 – 400  ตารางเมตร 

มากกวา 400  ตารางเมตร 

เฉลี่ย(µ) = 3,617.03 , σ = 8,493.22, สูงสุด = 44,800 , ต่ําสุด = 20    

20 

5 

15 

50.00 

12.50 

37.50 

มีลาตากมูลโค   

 มี 

ไมมี  

30 

10 

75.00 

25.00 

การลดพ้ืนท่ีปลูกพืชเดิม   

 1 – 5  ไร 

6 – 10 ไร 

11 – 15  ไร 

มากกวา 15  ไร 

เฉลี่ย(µ) = 7.85 , σ = 7.12, สูงสุด = 41 , ต่ําสุด = 2    

28 

6 

3 

3 

70.00 

15.00 

7.50 

7.50 

จํานวนแปลงพืชอาหารสัตวปจจุบัน   

 1 – 5  ไร 

6 – 10 ไร 

11 – 15  ไร 

มากกวา 15  ไร 

เฉลี่ย(µ) = 11.18 , σ = 7.20, สูงสุด = 42 , ต่ําสุด = 2 , ∑ = 447   

10 

16 

6 

8 

25.00 

40.00 

15.00 

20.00 

การปลูกพืชอาหารสัตว   

 1 – 5  ไร 

6 – 10  ไร 

มากกวา 10 ไร 

เฉลี่ย(µ) = 6.33 , σ = 3.08 , สูงสุด = 15 , ต่ําสุด = 1, ∑ = 253      

23 

15 

2 

57.50 

37.50 

10.00 
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ตารางท่ี 3 (ตอ) 

 จํานวน รอยละ 

ยอดรวม 40 100.00 

หญารูซ่ี   

 ไมมี 

1 - 5  ไร 

6 - 10  ไร 

มากกวา  10  ไร 

เฉลี่ย(µ) = 2.35 , σ = 3.24 , สูงสุด = 15 , ต่ําสุด = 0, ∑ = 94      

18 

18 

3 

1 

45.00 

45.00 

7.50 

2.50 

หญาเนเปยรปากชอง 1   

 ไมมี 

1 – 3  ไร 

4 – 6  ไร 

มากกวา  6 ไร 

เฉลี่ย(µ) = 3.03 , σ = 2.06 , สูงสุด = 8 , ต่ําสุด = 0, ∑ = 121     

7 

17 

15 

1 

17.50 

42.50 

37.50 

2.50 

หญาแพงโกลา   

 ไมมี 

ไมเกิน  2  ไร 

3 – 4  ไร 

เฉลี่ย(µ) = 0.51, σ = 0.98 , สูงสุด = 4 , ต่ําสุด = 0 , ∑ = 20.5     

29 

9 

2 

 

72.50 

22.50 

5.00 

หญากินนีสีมวง   

 ไมมี 

1  ไร 

2.5  ไร 

เฉลี่ย(µ) = 0.11, σ = 0.45 , สูงสุด = 2.50 , ต่ําสุด = 0 , ∑ = 4.50     

37 

2 

1 

 

92.50 

5.00 

2.50 

หญาอ่ืน ๆ   

 ไมมี 

1  ไร 

5  ไร 

7  ไร 

เฉลี่ย(µ) = 0.33, σ = 1.35 , สูงสุด = 7 , ต่ําสุด = 0 , ∑ = 13     

37 

1 

1 

1 

 

92.50 

2.50 

2.50 

2.50 
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ตารางท่ี 3 (ตอ) 

 จํานวน รอยละ 

ยอดรวม 40 100.00 

นอกจากแปลงหญาอาหารสัตวของตนเอง มีแหลงหญาอ่ืนจากท่ีได   

 แหลงหญาธรรมชาติ(ขางถนน/หัวไรปลายนา) 

ทุงหญาสาธารณะของหมูบาน 

แหลงอ่ืน ๆ 

34 

1 

5 

85.00 

2.50 

12.50 

มีการสํารองอาหารสัตวไวในฤดูแลงอยางไร   

 ฟางฟอน 

หญาแหง 

38 

2 

95.00 

5.00 

การนําวัสดุพลอยไดทางการเกษตรมาใชในการเล้ียงสัตว   

 ใช 40 100.00 

การนํามูลโคไปใชประโยชน   

 ใสแปลงหญา(ปุยคอก) 

จําหนาย 

12 

28 

30.00 

70.00 

การผสมพันธุ   

 ผสมเทียม 

ใชพอพันธุ 

36 

4 

90.00 

10.00 

พอพันธุหรือน้ําเช้ือท่ีใชผสมกับแมโค   

 โคพ้ืนเมืองหรือลูกผสมพ้ืนเมือง 

บราหมันหรือลูกผสมบราหมัน 

ชารโลเลสหรือลูกผสมชาโลเลส 

สายพันธอ่ืน ๆ 

1 

25 

2 

12 

2.50 

62.50 

5.00 

30.00 

แรงงานท่ีใชในการเล้ียงโคเนื้อ   

 แรงงานในครัวเรอืน 

แรงงานจาง 

38 

2 

95.00 

5.00 

รูปแบบการเล้ียงโคเนื้อในโครงการ   

 ขังคอก ตัดหญาใหกินโดยไมปลอยแทะเล็มในแปลงหญา 

ขังคอก ตัดหญาใหกิน และปลอยแทะเล็มในแปลงหญา 

ปลอยแทะเล็มในแปลงหญาอยางเดียว ไมมีการตัดหญาเสริม 

3 

36 

1 

7.50 

90.00 

2.50 
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ตารางท่ี 3 (ตอ) 

 จํานวน รอยละ 

ยอดรวม 40 100.00 

ระยะเวลาในการติดตามงานของเจาหนาท่ีปศุสัตว   

 เดือนละ  1 ครั้ง 

2 – 3  เดือนตอครั้ง 

มากกวา 3 เดือนตอครั้ง  

26 

9 

5 

65.00 

22.50 

12.50 

เจาหนาท่ีปศุสัตวท่ีติดตามใหคําแนะนํา   

 อาสาปศุสัตว 

ปศุสัตวอําเภอหรือเจาหนาท่ีสํานักงานปศุสัตวอําเภอ 

เจาหนาท่ีจากสํานักงานปศุสัตวจังหวัด/สํานักงานปศุสัตวเขต 

3 

36 

1 

7.50 

90.00 

2.5 

 
สวนท่ี 3  ความรูความเขาใจท่ีมีตอโครงการ 

 เม่ือพิจารณาความรูความเขาใจของเกษตรกรท่ีมีตอโครงการในภาพรวมจากคะแนนเต็ม  20  คะแนน 

พบวา  ไดคะแนนต่ําสุด  12  คะแนน  สูงสุด  19  คะแนน  โดยเฉลี่ย  16.43  คะแนน หรือรอยละ  82.15  

ซ่ึงอยูในระดับดี   เม่ือแจกแจงระดับความรู พบวา  เกษตรกรมีความรูในระดับดี  รอยละ 45.00 รองลงมามี

ความรูในระดับดีมาก  รอยละ   30.00   มีความรูในระดับปานกลาง และระดับนอย  รอยละ  15.00 และ  

10.00  ตามลําดับ  ดังรายละเอียดตามตารางท่ี 4   

 

ตารางท่ี 4   จํานวนและรอยละของเกษตรกร จําแนกตามความรูความเขาใจท่ีมีตอโครงการในภาพรวม  

ระดับความรู ไดรอยละของคะแนนเต็ม ชวงคะแนน จํานวน รอยละ 

ดีมาก  90 – 100  (ตั้งแต  18  คะแนนข้ึนไป) 12 30.00 

ด ี 80 - 89 (16 - 17  คะแนน) 18 45.00 

ปานกลาง 70 - 79 (14 - 15  คะแนน) 6 15.00 

นอย 60 - 69 (12 - 13  คะแนน) 4 10.00 

นอยมาก นอยกวา 60 (นอยกวา  11 คะแนน) 0 0.00 
 

เฉลี่ย(µ) = 16.43, σ = 1.91 , สูงสุด = 19 , ต่ําสุด = 12, คะแนนเต็ม = 20      

 

 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีคะแนนมากท่ีสุดไดแก  ขอ 8. เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการนี้ 

จะตองสงลูกโคเนื้อเพศเมีย 5 ตัวแรกของฝูงท่ีมีอายุ 18 เดือน คืนใหโครงการ ธคก. เพ่ือขยายผลรายใหมตอไป   

ขอ 14. เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการตองบริหารจัดการพืชอาหารสัตวเพ่ือเลี้ยงโคเนื้อใหเพียงพอตลอด

ระยะเวลา 5 ป ท่ีเขารวมโครงการ จะอางความไมพรอมไมได  ขอ 15. วัตถุประสงคหลักของโครงการนี้คือ 

26 

 



ตองการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีปลูกพืชในพ้ืนท่ีไมเหมาะสม และเพ่ือสงเสริมการเลี้ยงโคเนื้ออยางยั่งยืน  และ ขอ 20.

วัตถุประสงคท่ีสําคัญของโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกรตามพระราชดําริ คือ ชวยใหเกษตรกรท่ี

ยากจนท่ัวประเทศไดมีโค-กระบือไวใชแรงงาน และเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร เปนการชวยเหลือใหเกษตรกร   

มีรายไดเพ่ิมข้ึน  โดยตอบถูกครบทุกคน(รอยละ 100) ท้ัง 4 ขอ  สวนขอท่ีมีคะแนนนอย  ไดแก ขอ 12 

เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการนี้ ไมจําเปนตองเปนสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชน / กลุมเกษตรกรนิติบุคคล/ สหกรณ

ก็ได  ขอ 1  โครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําริ  เปนโครงการท่ีรัฐบาลต้ังข้ึนโดยใช

งบประมาณของทางราชการในการจัดหาโค-กระบือใหเกษตรกร  และขอ 5  ในการเขารวมโครงการครั้งนี้ 

เกษตรกรจะตองปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีปลูกพืชเดิมนอยกวา  5 ไรก็ได  โดยตอบถูกรอยละ  55.00, 57.50  และ 

60.00  ตามลําดับ  รายละเอียดตามตารางท่ี 5   

 

ตารางท่ี 5 จํานวนและรอยละของเกษตรกร จําแนกตามความรูความเขาใจท่ีมีตอโครงการเปนรายขอ  

 จํานวน รอยละ 

ยอดรวม 40 100.00 

1. โครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําริ  เปนโครงการ     

ท่ีรัฐบาลตั้งข้ึนโดยใชงบประมาณของทางราชการในการจัดหาโค-กระบือ       

ใหเกษตรกร 

  

ตอบถูก 

ตอบผิด 

23 

17 

57.50 

42.50 

2. ผูท่ีจะขอรับการชวยเหลือจากโครงการ ธคก. ไมจําเปนตองเปนเกษตรกรก็ได   

ตอบถูก 

ตอบผิด 

29 

11 

72.50 

27.50 

3. ผูท่ีจะขอรับการชวยเหลือจากโครงการ ธคก. ตองมีอายุไมต่ํากวา 20 ป    

ตอบถูก 

ตอบผิด 

35 

5 

87.50 

12.50 

4. ในการเขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีปลูกพืชไมเหมาะสม เพ่ือสงเสริม     

การเลี้ยงโคเนื้อ ภายใต ธคก. ตองเปนพ้ืนท่ีท่ีมีเอกสารสิทธิ์และตองอยูใน   

พ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมนอย (S3) หรือไมเหมาะสม (N) เทานั้น  

  

ตอบถูก 

ตอบผิด 

37 

3 

92.50 

7.50 

5. ในการเขารวมโครงการครั้งนี้ เกษตรกรจะตองปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีปลูกพืชเดิม   

นอยกวา  5 ไร ก็ได  

  

ตอบถูก 

ตอบผิด 

24 

16 

60.00 

40.00 
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ตารางท่ี 5 (ตอ)  

 จํานวน รอยละ 

ยอดรวม 40 100.00 

6. เกษตรกรท่ีเคยเขารวมโครงการอนุรักษและพัฒนาการเลี้ยงกระบือ          

หรือโครงการฟารมโคเนื้อสรางอาชีพ ก็สามารถเขารวมโครงการนี้ได 

  

ตอบถูก 

ตอบผิด 

27 

13 

67.50 

32.50 

7. เกษตรกรท่ีเคยปฏิบัติผิดเง่ือนไขของโครงการ ธคก.  ไมสามารถเขารวม

โครงการนี้ได 

  

ตอบถูก 

ตอบผิด 

38 

2 

95.00 

5.00 

8. เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการนี้ จะตองสงลูกโคเนื้อเพศเมีย 5 ตัวแรกของฝูง     

ท่ีมีอายุ 18 เดือน คืนใหโครงการ ธคก. เพ่ือขยายผลรายใหมตอไป 

  

ตอบถูก 

ตอบผิด 

40 

0 

100.00 

0.00 

9. ลูกโคเพศผูท่ีเกิดจากโครงการ ตกเปนกรรมสิทธิ์ของเกษตรกรทันที        

สามารถขายหรือเลี้ยงเปนโคขุนตอก็ได 

  

ตอบถูก 

ตอบผิด 

37 

3 

92.50 

7.50 

10. หลังจากเกษตรกรคืนลูกโคเพศเมียใหแกโครงการ ธคก. ครบ 5 ตัว แลว      

จะไดรับมอบกรรมสิทธิ์ในแมโคทันทีโดยไมตองรอใหครบ 5 ป 

  

ตอบถูก 

ตอบผิด 

25 

15 

62.50 

37.50 

11. ระหวางท่ีเกษตรกรเขารวมโครงการ จะตองทําบัญชีครัวเรือน/บัญชีฟารม 

จนกวาจะสิ้นสุดโครงการ 

  

ตอบถูก 

ตอบผิด 

35 

5 

87.50 

12.50 

12. เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการนี ้ไมจําเปนตองเปนสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชน /

กลุมเกษตรกรนิติบุคคล/สหกรณ  ก็ได  

  

ตอบถูก 

ตอบผิด 

22 

18 

55.00 

45.00 
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ตารางท่ี 5 (ตอ)  

 จํานวน รอยละ 

ยอดรวม 40 100.00 

13. การขยายลูกโคเพศเมียท่ีมีอายุ 18 เดือน จะตองขยายใหแกเกษตรกร       

ตามโครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีปลูกพืชไมเหมาะสมฯ  เทานั้น   

  

ตอบถูก 

ตอบผิด 

25 

15 

62.50 

37.50 

14. เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการตองบริหารจัดการพืชอาหารสตัวเพ่ือเลี้ยงโคเนื้อ

ใหเพียงพอตลอดระยะเวลา 5 ป ท่ีเขารวมโครงการ จะอางความไมพรอมไมได 

  

ตอบถูก 

ตอบผิด 

40 

0 

100.00 

0.00 

15. วัตถุประสงคหลักของโครงการนี้คือ ตองการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีปลูกพืชในพ้ืนท่ี 

     ไมเหมาะสม และเพ่ือสงเสริมการเลี้ยงโคเนื้ออยางยั่งยืน 

  

ตอบถูก 

ตอบผิด 

40 

0 

100.00 

0.00 

16. โครงการ ธคก.ธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําริ           

เปนโครงการตามพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร     

มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 

  

ตอบถูก 

ตอบผิด 

37 

3 

92.50 

7.50 

17. เกษตรกรท่ีมีความประสงคเขารวมโครงการ ธคก. สามารถติดตอไดท่ี

สํานักงานปศุสัตวอําเภอ  ตามภูมิลําเนาของเกษตรกร 

  

ตอบถูก 

ตอบผิด 

37 

3 

92.50 

7.50 

18. เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการสามารถขายแมโคท่ีไดกอนครบกําหนด 5 ป หรือ    

เลิกเลี้ยงเม่ือไรก็ไดตามความสมัครใจ โดยไมมีเง่ืนไขใด ๆ ท้ังสิ้น 

  

ตอบถูก 

ตอบผิด 

30 

10 

75.00 

10.00 

19. งบประมาณท่ีในการสนับสนุนพันธุสัตวใหแกเกษตรกรของโครงการ ธคก. 

ไดรับบริจาคจากผูมีจิตศรัทธาท้ังหมดโดยไมใชงบประมาณแผนดิน  

  

ตอบถูก 

ตอบผิด 

36 

4 

90.00 

10.00 
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ตารางท่ี 5 (ตอ)  

 จํานวน รอยละ 

ยอดรวม 40 100.00 

20.วัตถุประสงคท่ีสําคัญของโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกรตาม

พระราชดําริ คือ ชวยใหเกษตรกรท่ียากจนท่ัวประเทศไดมีโค-กระบือ         

ไวใชแรงงาน และเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร เปนการชวยเหลือใหเกษตรกร   

มีรายไดเพ่ิมข้ึน 

  

ตอบถูก 

ตอบผิด 

40 

0 

100.00 

0.00 

  

สวนท่ี 4  ผลสัมฤทธิ์ของการดํานินโครงการ 

 ผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินโครงการ พบวา  เกษตรกรไดรับแมโคตามโครงการรายละ 5 ตัว  รวมท้ังสิ้น 

200  ตัว  และเปนแมโคสายพันธุลูกผสมบราหมันหรือยุโรปท้ังหมด  จํานวนลูกโคท่ีไดรับจากโครงการท้ังหมด 

เฉลี่ย  8.20 ตัว สูงสุด  13 ตัว  ต่ําสุด  3  ตัว  โดยสวนใหญมีลูกโค 6–10 ตัว  รอยละ 80.00 รองลงมามีลูกโค

มากกวา 10 ตัว  และ 1-5 ตัว  รอยละ 10.00 เทากัน จํานวนลูกโคเพศเมีย เฉลี่ย  4.63  ตัว  สูงสุด  11  ตัว  

ต่ําสุด  1  ตัว สวนใหญมีลูกโคเพศเมีย  4 – 6  ตัว รอยละ  57.50  รองลงมามีลูกโคเพศเมีย  1 - 3 ตัว  รอย

ละ  30.00  จํานวนลูกโคเพศผูท่ีไดรับ เฉลี่ย 3.58 ตัว สูงสุด 7 ตัว  ต่ําสุด 1  ตัว  สวนใหญมีลูกโคเพศผู 1 – 3 

ตัว รอยละ  50.00 รองลงมามีลูกโคเพศผู  4 – 6 ตัว  รอยละ  42.50    

 จํานวนลูกโคตัวท่ี 1 เฉลี่ย  4.90  ตัว  สูงสุด  5  ตัว  ต่ําสุด  3  ตัว รวมท้ังสิ้น  196  ตัว สวนใหญได

ลูกตัวท่ี 1 ครบ 5 ตัว รอยละ  92.50  แยกเปนลูกโคตัวท่ี 1 เพศเมีย เฉลี่ย  2.43  ตัว สูงสุด 5 ตัว ต่ําสุด 0 ตัว  

รวม  97  ตัว  สวนใหญมีลูกโคตัวท่ี 1 เพศเมีย  3 - 4 ตัว  รอยละ  47.50  รองลงมา 1 – 2 ตัว  รอยละ 

45.00   จํานวนลูกโคตัวท่ี 1 เพศผู  เฉลี่ย  2.48  ตัว  สูงสุด 5 ตัว  ต่ําสุด 0 ตัว  รวม  99  ตัว สวนใหญมีลูก

โคตัวท่ี 1 เพศผู 1 – 2 ตัว  รอยละ 55.00 รองลงมา 3 – 4 ตัว  รอยละ  37.50   

 จํานวนลูกโคตัวท่ี 2 เฉลี่ย  3.10  ตัว  สูงสุด  5  ตัว  ต่ําสุด  0  ตัว รวมท้ังสิ้น  124  ตัว สวนใหญได

ลูกตัวท่ี 2 จํานวน  1 - 2 ตัว รอยละ  35 รองลงมา  3 - 4 ตัว  และ 5  ตัว  รอยละ  30 เทากัน แยกเปน 

จํานวนลูกโคตัวท่ี 2 เพศเมีย เฉลี่ย  2.05  ตัว  สูงสุด 5 ตัว  ต่ําสุด 0 ตัว รวม  82  ตัว  สวนใหญมีลูกโคตัวท่ี 2 

เพศเมีย  1 - 2 ตัว  รอยละ  42.50  รองลงมา 3 – 4 ตัว  รอยละ 32.50   จํานวนลูกโคตัวท่ี 2 เพศผู  เฉลี่ย  

1.05  ตัว  สูงสุด 4 ตัว  ต่ําสุด 0 ตัว  รวม  42  ตัว สวนใหญมีลูกโคตัวท่ี 1 เพศผู 1 – 2 ตัว  รอยละ 45.00 

สวนเกษตรกรท่ียังไมไดลูกโคตัวท่ี 2  รอยละ  42.5  นอกจากนี้ยังมีลูกโคตัวท่ี 3  อีก 8  ตัว  เพศเมีย  6  ตัว  

เพศเมีย 2  ตัว 

 จํานวนลูกโคเพศเมียอายุ ครบ 18  เดือน ท่ีสงคืนโครงการ เฉลี่ย 2.58 ตัว  สูงสุด 5 ตัว ต่ําสุด 0 ตัว 

รวม 103  ตัว สวนใหญสงคืน  1 – 2 ตัว  รอยละ  50.00 รองลงมา 3 – 4 ตัว และคืนครบ 5 ตัว รอยละ  

30.00  และ 15.00  ตามลําดับ   

30 

 



 จํานวนลูกโคเพศผูท่ีจําหนายระหวางเขารวมโครงการ เฉลี่ย 2.38 ตัว สูงสุด  6  ตัว  ต่ําสุด 0 ตัว รวม

ท้ังสิ้น  95  ตัว  สวนใหญจําหนายรายละ  1 – 2 ตัว  รอยละ  55  รองลงมา 3 -4  ตัว และ 5 – 6 ตัว รอยละ   

27.50  และ 10.00  ตามลําดับ  ราคาจําหนายลูกโคเพศผูตอตัว  เฉลี่ย 16,415.63  บาท สูงสุด 35,000  บาท  

สวนใหญราคาไมเกิน  15,000  บาท  รอยละ  60.00  รองลงมา  15,000 – 30,000 บาท  รอยละ  37.50  มี

เพียงรอยละ  2.50  ท่ีมีราคามากกวา 30,000 บาท  

สําหรับจํานวนมูลโคท่ีจําหนาย เฉลี่ย 10,297.00 กิโลกรัม สวนใหญจําหนายไมเกิน  5,000 กิโลกรัม  

รอยละ  32.50  รองลงมา 5,001 – 10,000 กิโลกรัม  และ มากกวา  10,000  กิโลกรัม  รอยละ  25.00  และ  

20.00  ตามลําดับ รายไดจากการจําหนายมูลโค เฉลี่ย 21,505.00 บาท สวนใหญมีรายไดไมเกิน 20,000  บาท  

รอยละ  55.00  

รายรับระหวางเขารวมโครงการท้ังหมด  เฉลี่ย 83,487.50  บาท สูงสุด  810,000  บาท ต่ําสุด 0 

บาท สวนใหญมีรายได  30,000 – 60,000  บาท  รอยละ  37.50  รองลงมามีรายได  ไมเกิน  30,000  บาท  

รอยละ  22.50  และ 60,001 – 90,000 บาท และ มากกวา 90,000  บาท รอยละ 20.00 เทากัน 

คาใชจายระหวางการเขารวมโครงการ เฉลี่ย  48,731.25  บาท สูงสุด  300,500  บาท  ต่ําสุด  

8,200  บาท สวนใหญมีคาใชจาย ไมเกิน  30,000 บาท และ 30,001 – 60,000 บาท รอยละ 40 เทากัน  โดย

สวนใหญเปนคาปรับปรุงโรงเรือน เฉลี่ย  33,225.00  บาท  สวนใหญมีคาใชจายในการปรับปรุงโรงเรือน  

10,001 – 20,000  บาท รอยละ  30  รองลงมาไมเกิน  10,000  บาท และมากกวา  30,000 บาท  รอยละ  

27.50  และ 22.50   คาใชจายในการทําแปลงหญา/สํารองพืชอาหารสัตว  เฉลี่ย 7,743.75  บาท  สวนใหญ

ไมเกิน 10,000 บาท  รอยละ  82.50  บาท   คาใชจายในการซ้ือเวชภัณฑ  เฉลี่ย  5,292.50  บาท  สวนใหญ

ไมเกิน  5,000 บาท  รอยละ  72.50  สวนคาใชจายในการจางแรงงาน และมีคาใชจายอ่ืนๆ เพียงเล็กนอย  

รอยละ  17.70  และ 25.00  ตามลําดับ 

นอกจากนี้ฟารมยังเปนท่ีตั้งของแหลงเรียนรู  หรือฟารมตนแบบ   หรือศูนยเครือขายการเรียนรูดาน

ปศุสัตว รอยละ  35.00  โดยข้ึนทะเบียนเปนงแหลงเรียนรูของกรมปศุสัตวเพียงรอยละ 10.00  และมี

เกษตรกรมาศึกษาดูงานและรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในฟารม  รอยละ  72.50   เฉลี่ย  13.18  คน  สูงสุด  

100 คน  ต่ําสุด 0 คน  รายละเอียดตามตารางท่ี 6 

 

ตารางท่ี 6 จํานวนและรอยละของเกษตรกร จําแนกตามผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

 จํานวน รอยละ 

ยอดรวม 40 100.00 

จํานวนแมโคท่ีไดรับ   

5  ตัว 40 100.00 

จํานวนแมโคคงเหลือ   

4  ตัว 

5  ตัว 

1 

39 

2.50 

97.50 
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ตารางท่ี 6 (ตอ) 

 จํานวน รอยละ 

ยอดรวม 40 100.00 

สายพันธุแมโคท่ีไดรับ    

โคลูกผสมบราหมัน/ยุโรป 40 100.00 

จํานวนลูกโคท่ีไดจากโครงการท้ังหมด    

1 – 5  ตัว 

6 – 10  ตัว 

มากกวา  10  ตัว 

เฉลี่ย(µ) = 8.20, σ = 2.09 , สูงสุด = 13, ต่ําสุด = 3, ผลรวม (∑)= 328   

4 

32 

4 

10.00 

80.00 

10.00 

จํานวนลูกโคเพศเมียท่ีไดจากโครงการท้ังหมด   

1 – 3  ตัว 

4 – 6  ตัว 

มากกวา  6  ตัว 

เฉลี่ย(µ) = 4.63, σ = 1.97 , สูงสุด = 11, ต่ําสุด = 1, ผลรวม (∑)= 185   

12 

23 

5 

30.00 

57.50 

12.50 

จํานวนลูกโคเพศผูท่ีไดรับจากโครงการท้ังหมด   

1 – 3  ตัว 

4 – 6  ตัว 

มากกวา  6  ตัว 

เฉลี่ย(µ) = 3.58, σ = 1.72 , สูงสุด = 7, ต่ําสุด = 1, ผลรวม (∑)= 143 

20 

17 

3 

50.00 

42.50 

7.50 

จํานวนลูกโค ตัวท่ี 1 ท่ีไดรับจากโครงการ   

3  ตัว 

4  ตัว 

5  ตัว 

เฉลี่ย(µ) =  4.90, σ = 0.38, สูงสุด = 5, ต่ําสุด = 3, ผลรวม (∑)= 196 

1 

2 

37 

2.50 

5.00 

92.50 

จํานวนลูกโค ตัวท่ี 1 เพศเมีย ท่ีไดรับจากโครงการ   

ไมมี 

1 – 2 ตัว 

3 - 4  ตัว 

5 ตัว 

เฉลี่ย(µ) = 2.43, σ = 1.13, สูงสุด = 5, ต่ําสุด = 0, ผลรวม (∑)= 97 

2 

18 

19 

1 

5.00 

45.00 

47.50 

2.5 
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ตารางท่ี 6 (ตอ) 

 จํานวน รอยละ 

ยอดรวม 40 100.00 

จํานวนลูกโค ตัวท่ี 1 เพศผู ท่ีไดรับจากโครงการ   

ไมมี 

1 – 2 ตัว 

3 – 4 ตัว 

5  ตัว 

เฉลี่ย(µ) = 2.48, σ = 1.15, สูงสุด = 5, ต่ําสุด = 0, ผลรวม (∑)= 99 

1 

22 

15 

2 

2.50 

55.00 

37.50 

5.00 

จํานวนลูกโค ตัวท่ี 2 ท่ีไดรับจากโครงการ   

ไมมี 

1 – 2 ตัว 

3 – 4 ตัว  

5  ตัว 

เฉลี่ย(µ) =  3.10, σ = 1.63, สูงสุด = 5, ต่ําสุด = 0, ผลรวม (∑)= 124 

2 

14 

12 

12 

5.00 

35.00 

30.00 

30.00 

จํานวนลูกโค ตัวท่ี 2 เพศเมีย ท่ีไดรับจากโครงการ   

ไมมี 

1 – 2  ตัว 

3 – 4  ตัว 

5  ตัว 

เฉลี่ย(µ) = 2.43, σ = 1.13, สูงสุด = 5, ต่ําสุด = 0, ผลรวม (∑)= 82 

8 

17 

13 

2 

20.00 

42.50 

32.50 

5.00 

จํานวนลูกโค ตัวท่ี 2 เพศผู ท่ีไดรับจากโครงการ   

ไมมี 

1 – 2  ตัว 

3 – 4  ตัว 

เฉลี่ย(µ) = 1.05, σ = 1.13, สูงสุด = 4, ต่ําสุด = 0, ผลรวม (∑)= 42 

17 

18 

5 

42.50 

45.00 

12.50 

จํานวนลูกโค ตัวท่ี 3 ท่ีไดรับจากโครงการ   

ไมมี 

1  ตัว 

2  ตัว 

3  ตัว 

เฉลี่ย(µ) = 0.20, σ = 0.61, สูงสุด = 3, ต่ําสุด = 0,  

ผลรวม (∑)= 8 (เพศผู  6  ตัว  เพศเมีย  2  ตัว) 

35 

3 

1 

1 

87.50 

7.50 

2.50 

2.50 
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ตารางท่ี 6 (ตอ) 

 จํานวน รอยละ 

ยอดรวม 40 100.00 

การสงลูกโคเพศเมียอายุ 18 เดือน คืนโครงการ   

ยังไมมีสงคืน 

สงคืน  1 – 2 ตัว 

สงคืน 3 - 4  ตัว  

สงคืนครบ 5 ตัว 

เฉลี่ย(µ) = 2.58, σ = 1.39, สูงสุด = 5, ต่ําสุด = 0, ผลรวม (∑)= 103 

2 

20 

12 

6 

5.00 

50.00 

30.00 

15.00 

 

จํานวนลูกโคเพศผูท่ีจําหนายระหวางเขารวมโครงการ   

ยังไมมีการจําหนาย 

1 – 2  ตัว 

3 – 4  ตัว 

5 – 6  ตัว 

เฉลี่ย(µ) = 2.38, σ = 1.39, สูงสุด = 6 ต่ําสุด = 0,ผลรวม (∑)= 95 

3 

22 

11 

4 

7.50 

55.00 

27.50 

10.00 

 

ราคาจําหนายลูกโคเพศผูท่ีเกิดจากโครงการ   

ไมเกิน 15,000 บาท 

15,001 – 30,000  บาท 

มากกวา  30,000  บาท 

เฉลี่ย(µ) = 16,415.63, σ = 7,103.14, สูงสุด = 35,000, ต่ําสุด = 0 

24 

15 

1 

60.00 

37.50 

2.50 

จํานวนมูลโคท่ีจําหนาย   

ไมมีการจําหนาย 

ไมเกิน  5,000  กิโลกรัม 

5,001 – 10,000  กิโลกรัม 

มากกวา  10,000  กิโลกรัม 

เฉลี่ย(µ) = 10,297.00, σ = 15,691.35, สูงสุด = 78,000, ต่ําสุด = 0 

9 

13 

10 

8 

22.50 

32.50 

25.00 

20.00 

 

รายไดจากการจําหนายมูลโค   

ไมมีการจําหนายมูลโค 

ไมเกิน 10,000 บาท 

10,001 – 20,000  บาท 

20,001 – 30,000  บาท 

มากกวา  30,000  บาท 

เฉลี่ย(µ) = 21,505.00, σ = 33,133.78, สูงสุด = 156,000, ต่ําสุด = 0 

9 

11 

11 

4 

5 

22.5 

27.50 

27.50 

10.00 

12.50 
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ตารางท่ี 6 (ตอ) 

 จํานวน รอยละ 

ยอดรวม 40 100.00 

รายรับท้ังหมดระหวางเขารวมโครงการ   

ไมเกิน 30,000 บาท 

30,001 – 60,000  บาท 

60,001 – 90,000  บาท 

มากกวา  90,000  บาท 

เฉลี่ย(µ) = 83,487.50, σ = 129,648.72, สูงสุด = 810,000, ต่ําสุด = 0 

9 

15 

8 

8 

22.50 

37.50 

20.00 

20.00 

 

คาใชจายท้ังหมดระหวางเขารวมโครงการ   

ไมเกิน 30,000 บาท 

30,001 – 60,000  บาท 

60,001 – 90,000  บาท 

มากกวา  90,000  บาท 

เฉลี่ย(µ)=48,731.25, σ=51,159.64, สูงสุด = 300,500, ต่ําสุด = 8,200 

16 

16 

2 

6 

40.00 

40.00 

5.00 

15.00 

คาใชจายในการสรางและปรับปรุงโรงเรือน   

ไมเกิน 10,000 บาท 

10,001 – 20,000  บาท 

20,001 – 30,000  บาท 

มากกวา  30,000  บาท 

เฉลี่ย(µ)=33,225.00, σ=47,265.60, สูงสุด = 270,000, ต่ําสุด = 0 

11 

12 

8 

9 

27.50 

30.00 

20.00 

22.50 

คาใชจายในการทําแปลงหญา/สํารองพืชอาหารสัตว   

ไมเกิน 10,000 บาท 

10,001 – 20,000  บาท 

20,001 – 30,000  บาท 

มากกวา  30,000  บาท 

เฉลี่ย(µ)=7,743.75, σ=9,815.82, สูงสุด = 40,000, ต่ําสุด = 0 

33 

2 

3 

2 

82.50 

5.00 

7.50 

5.00 

คาใชจายในการซ้ือเวชภัณฑ   

ไมเกิน 5,000 บาท 

5,001 – 10,000  บาท 

มากกวา  10,000  บาท 

เฉลี่ย(µ) = 5,292.50, σ = 5,451.44, สูงสุด = 25,000, ต่ําสุด = 0 

29 

6 

5 

72.50 

15.00 

12.50 
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ตารางท่ี 6 (ตอ) 

 จํานวน รอยละ 

ยอดรวม 40 100.00 

คาใชจายในการจางแรงงาน   

ไมมีการจางแรงงาน 

มีการจางแรงงานระหวาง 1,000 – 30,000 บาท 

33 

7 

82.50 

17.70 

คาใชจายอ่ืน ๆ   

ไมมีคาใชจายอ่ืนๆ 

มีคาใชจายอ่ืน ๆ ระหวาง 1,000 – 32,000 บาท 

30 

10 

75.00 

25.00 

ฟารมเปนท่ีตั้งของแหลงเรียนรู/ฟารมตนแบบ/ศูนยเครือขายฯ   

เปน 

ไมเปน 

14 

26 

35.00 

65.00 

การข้ึนทะเบียนเปนแหลงเรียนรูของกรมปศุสัตว   

ข้ึน 

ไมไดข้ึน 

4 

36 

10.00 

90.00 

จํานวนเกษตรกรท่ีมาศึกษาดูงานภายในฟารม   

ไมมี 

1  – 10  คน 

11 – 20  คน 

21 – 30  คน 

มากกวา 30 คน 

เฉลี่ย(µ) = 13.18, σ = 19.14 , สูงสุด =  100 , ต่ําสุด = 0 

11 

15 

5 

6 

5 

37.50 

27.50 

12.50 

15.00 

7.50 

 

สําหรับการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการดานรายไดของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ โดยการ

เปรียบเทียบรายไดกอนและหลังการเขารวมโครงการโดยใชคาแจกแจง  t – test  แบบ Dependent  

Samples  พบวา  รายไดของเกษตรกรหลังการเขารวมโครงการ  สูงกวากอนการเขารวมโครงการอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ       ท่ีระดับ .05  เชนเดียวกับรายไดจากการเลี้ยงสัตวหลังการเขารวมโครงการสูงกวากอน

การเขารวมโครงการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05  สวนรายไดจากการทํานาหลังการเขารวมโครงการ

ต่ํากวากอนการเขารวมโครงการ แตไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  รายละเอียดตามตารางท่ี 7 - 9 
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ตารางท่ี 7 ผลการเปรียบเทียบรายไดรวมระหวางกอนและหลังการเขารวมโครงการ 

รายได ต่ําสุด สูงสุด คาเฉลี่ย(µ) ผลตาง(𝐷𝐷�) S.D.d t p 

กอนเขารวมโครงการ 0 600,000 149,075 33,122 70,101.04 2.988 .005 

หลังเขารวมโครงการ 40,000 820,000 182,197     

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (P< .05) 

 

ตารางท่ี 8 ผลการเปรียบเทียบรายไดจากการทํานาระหวางกอนและหลังการเขารวมโครงการ 

รายได ต่ําสุด สูงสุด คาเฉลี่ย(µ) ผลตาง(𝐷𝐷�) S.D.d t p 

กอนเขารวมโครงการ 0 200,000 54,425 -10,450 39,953.79 -1.654 .106 

หลังเขารวมโครงการ 0 200,000 43,975     

 

ตารางท่ี 9 ผลการเปรียบเทียบรายไดจากการเลี้ยงสัตวระหวางกอนและหลังการเขารวมโครงการ 

รายได ต่ําสุด สูงสุด คาเฉลี่ย(µ) ผลตาง(𝐷𝐷�) S.D.d t p 

กอนเขารวมโครงการ 0 300,000 25,075 62,250 128,959.71 3.053 .004 

หลังเขารวมโครงการ 0 800,000 136,671     

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (P< .05) 

 
สวนท่ี 5  ความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 

 ความพึงพอใจของเกษตรกร จําแนกตามความพึงพอใจท่ีมีตอโครงการในภาพรวม พบวา มีความพึง

พอใจอยูในระดับมาก  คาเฉลี่ย  4.35  สวนใหญมีความพึงพอใจภาพรวมในระดับมาก  รอยละ  60.00 

รองลงมามีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด  รอยละ  37.50  มีเพียงรอยละ 2.50  ท่ีมีความพึงพอใจในระดับ

นอย  โดยดานท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี  คาเฉลี่ย  4.78 ระดับมากท่ีสุด  

รองลงมาไดแก  ดานผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  ดานวัตถุประสงคและเง่ือนไขของโครงการ และดานความ

เหมาะสมของโคท่ีไดรับ  คาเฉลี่ย  4.40, 4.20  และ 3.98  ตามลําดับ ซ่ึงอยูในระดับมากท้ัง  3  ดาน  

รายละเอียดตามตารางท่ี 10 
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ตารางท่ี 10  จํานวนและรอยละของเกษตรกร  จําแนกตามความพึงพอใจท่ีมีตอโครงการในภาพรวม 

หัวขอ 

ระดับความพึงพอใจ (N=40) 

(µ) σ 
ความ 

หมาย 
มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด 

1. ดานวัตถุประสงคและเง่ือนไข

โครงการ 

12 

(30.00) 

24 

(60.00) 

4 

(10.00) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 
4.20 0.61 มาก 

2. ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี 
31 

(77.50) 

9 

(22.50) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 
4.78 0.42 

มาก

ท่ีสุด 

3. ดานความเหมาะสมของโคท่ีไดรับ 
9 

(22.50) 

21 

(52.50) 

10 

(25.00) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 
3.98 0.70 มาก 

4. ดานผลสัมฤทธ์ิของโครงการ 
19 

(47.50) 

18 

(45.00) 

3 

(7.50) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 
4.40 0.63 มาก 

รวม 
15 

(37.50) 

23 

(60.00) 

1 

(2.50) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 
4.35 0.53 มาก 

 

 

5.1 ดานวัตถุประสงคและเง่ือนไขโครงการ 

 ความพึงพอใจของเกษตรท่ีมีตอโครงการดานวัตถุประสงคและเง่ือนไขของโครงการ พบวา มีความพึง

พอใจในระดับมาก  คาเฉลี่ย 4.20  โดยสวนใหญมีความพึงพอใจในระดับมาก  รอยละ  60.00 รองลงมามี

ความพึงพอใจนะรดับมากท่ีสุด  รอยละ  30.00 มีเพียงรอยละ 10.00 ท่ีมีความพึงพอใจในระดับนอย  โดยขอ

ท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ วัตถุประสงคในการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีมาเลี้ยงโคเนื้อ  คาเฉลี่ย 4.50 อยูในระดับ

มากท่ีสุด  รองลงมาไดแกหัวขอ จํานวนโคเนื้อท่ีไดรับจากโครงการ  และระยะสัญญา 5 ป จึงจะไดรับมอบ

กรรมสิทธิ์เม่ือคืนลูกครบแลว  คาเฉลี่ย  4.43 และ 4.13  ตามลําดับ ซ่ึงอยูในระดับมากท้ัง 2 หัวขอ  สวน

หัวขอการลดพ้ืนท่ีอยางนอย 1 ไรตอการเลี้ยงโคเนื้อ 1 ตัว  และหัวขอการคืนลูกเพศเมียตัวแรกของฝูงใหแก

โครงการ อยูในระดับมากท้ัง 2 หัวขา คาเฉลี่ย  4.08 เทากัน  รายละเอียดตามตารางท่ี 11 
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ตารางท่ี 11  จํานวนและรอยละของเกษตรกร  จําแนกตามวัตถุประสงคและเง่ือนไขโครงการ 

หัวขอ 

ระดับความพึงพอใจ (N=40) 

(µ) σ 
ความ 

หมาย 
มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด 

ดานวัตถุประสงคและเง่ือนไขโครงการ         

1. วัตถุประสงคในการปรับเปลี่ยน 

พ้ืนท่ีมาเลี้ยงโคเน้ือ 

23 

(57.50) 

14 

(35.00) 

3 

(7.50) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 
4.50 0.64 

มาก

ท่ีสุด 

2. จํานวนโคเน้ือท่ีไดรับจากโครงการ 
20 

(50.00) 

17 

(42.50) 

3 

(7.50) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 
4.43 0.64 มาก 

3. การลดพ้ืนท่ีอยางนอย 1 ไร      

ตอการเลี้ยงโคเน้ือ 1 ตัว 

15 

(37.50) 

16 

(40.00) 

6 

(15.00) 

3 

(7.50) 

0 

(0.00) 
4.08 0.92 มาก 

4. เง่ือนไขการคืนลูกเพศเมียตัวแรก

ของฝูงใหแกโครงการ 

14 

(35.00) 

15 

(37.50) 

11 

(27.50) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 
4.08 0.80 มาก 

5. ระยะสัญญา 5 ปจึงจะไดรับมอบ

กรรมสิทธ์ิเมื่อคืนลูกครบแลว 

14 

(35.00) 

18 

(45.00) 

7 

(17.50) 

1 

(2.50) 

0 

(0.00) 
4.13 0.79 มาก 

รวม 
12 

(30.00) 

24 

(60.00) 

4 

(10.00) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 
4.20 0.61 มาก 

 
 

5.2 ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี 

 ความพึงพอใจของเกษตรท่ีมีตอโครงการดานการบริการของเจาหนาท่ี  พบวา มีความพึงพอใจใน

ระดับมากท่ีสุด  คาเฉลี่ย 4.78  สวนใหญมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด  รอยละ  77.50  รองลงมามีความ

พึงพอใจระดับมาก  รอยละ  22.50   โดยมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด ท้ัง 2 หัวขอ เรียงจากมากไปนอย

คือ  หัวขอการติดตามใหคําแนะนําและแกไขปญหาของเจาหาท่ีปศุสัตว  และการชี้แจงทําความเขาใจโครงการ

ของเจาหนาท่ีปศุสัตว  คาเฉลี่ย 4.73   และ 4.55  ตามลําดับ  รายละอียดตามตารางท่ี 12 
 

ตารางท่ี 12  จํานวนและรอยละของเกษตรกร  จําแนกตามการใหบริการของเจาหนาท่ี 

หัวขอ 

ระดับความพึงพอใจ (N=40) 

(µ) σ 
ความ 

หมาย 
มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด 

ดานการบริการของเจาหนาท่ี         

6. การช้ีแจงและทําความเขาใจ

โครงการของเจาหนาท่ีปศุสตัว 

23 

(57.50) 

16 

(40.00) 

1 

(2.50) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 
4.55 0.55 

มาก

ท่ีสุด 

7. การติดตามใหคําแนะนําและแกไข

ปญหาของเจาหนาท่ีปศสุัตว 

30 

(75.00) 

9 

(22.50) 

1 

(2.50) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 
4.73 0.51 

มาก

ท่ีสุด 

รวม 
31 

(77.50) 

9 

(22.50) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 
4.78 0.42 

มาก

ท่ีสุด 
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5.3  ดานความเหมาะสมของโคท่ีไดรับ 

 ความพึงพอใจของเกษตรท่ีมีตอโครงการดานความเหมาะสมของโคท่ีไดรับ  พบวา มีความพึงพอใจใน

ระดับมาก  คาเฉลี่ย  3.98  โดยสวนใหญมีความพึงพอใจในระดับมาก  รอยละ  52.50  รองลงมามีความพึง

พอใจระดับปากลาง  รอยละ  25.00  และอีกรอยละ  22.50  มีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด  โดยหัวขอท่ีมี

ความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ การใหผลผลิตของแมโคท่ีไดรับ(ใหลูกท่ีมีลักษณะดี) คาเฉลี่ย  4.28  รองลงมาไดแก 

หัวขอสุขภาพของแมโคในวันรับมอบมีความสมบูรณ แข็งแรง  และหัวขอคุณลักษณะของแมโคท่ีไดรับมีความ

เหมาะสมกับราคา  40,000  บาท  คาเฉลี่ย 3.93   และ 3.75  ตามลําดับ  รายละอียดตามตารางท่ี 13 

 

ตารางท่ี 13  จํานวนและรอยละของเกษตรกร  จําแนกตามความเหมาะสมของโคท่ีไดรับ 

หัวขอ 

ระดับความพึงพอใจ (N=40) 

(µ) σ 
ความ 

หมาย 
มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด 

ดานพันธุโคท่ีไดรับ         

8. คุณลักษณะของโคท่ีไดรับมคีวาม

เหมาะสมกับราคา 40,000 บาท 

7 

(17.50) 

19 

(47.50) 

12 

(30.00) 

1 

(2.50) 

1 

(2.50) 
3.75 0.87 มาก 

9. สุขภาพของแมโคในวันรับมอบ    

ครั้งแรกมีความสมบูรณ แข็งแรง 

12 

(30.00) 

17 

(42.50) 

8 

(20.00) 

2 

(5.00) 

1 

(2.50) 
3.93 0.97 มาก 

10. การใหผลผลิตของแมโคท่ีไดรบั   

(ใหลูกโคท่ีมีลักษณะดี) 

19 

(47.50) 

13 

(32.50) 

8 

(20.00) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 
4.28 0.78 มาก 

รวม 
9 

(22.50) 

21 

(52.50) 

10 

(25.00) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 
3.98 0.70 มาก 

 

 

5.4  ดานผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

 ความพึงพอใจของเกษตรท่ีมีตอโครงการดานผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  พบวา   มีความพึงพอใจใน

ระดับมาก  คาเฉลี่ย  4.40  โดยสวนใหญมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด  รอยละ  47.50   รองลงมามีความ

พึงพอใจระดับมาก  รอยละ  45.00  มีเพียงรอยละ  7.50  ท่ีมีความพึงพอใจระดับปานกลาง   โดยหัวขอท่ีมี

ความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 2  หัวขอ  คือ หัวขอไดปุยคอกจากมูลโคสําหรับปลูกพืชและทดแทนปุยเคมี  

และหัวขอการเพ่ิมผลผลิตโคเนื้อคุณภาพใหมากข้ึน  คาเฉลี่ย  4.58  และ 4.50  ตามลําดับ สวนอีก 3 หัวขอมี

ความพึงพอใจในระดับมาก   เรียงจากมากไปนอย  ไดแก  หัวขอเกษตรกรมีทางเลือกในการประกอบอาชีพ

มากข้ึน   หัวขอมีรายไดทดแทนการปลูกพืชเดิมเพียงพอในการดํารงชีพ  และหัวขอโครงการสามารถแกปญหา

ราคาผลผลิตตกต่ําได   คาเฉลี่ย  4.45, 4.23  และ 4.13  ตามลําดับ  รายละอียดตามตารางท่ี 14 
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ตารางท่ี 14  จํานวนและรอยละของเกษตรกร  จําแนกตามผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

หัวขอ 

ระดับความพึงพอใจ (N=40) 

(µ) σ 
ความ 

หมาย 
มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด 

ดานผลสัมฤทธิข์องโครงการ         

11. มีรายไดทดแทนการปลูกพืชเดิม

เพียงพอในการดํารงชีพ 

17 

(42.50) 

15 

(37.50) 

8 

(20.00) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 
4.23 0.77 มาก 

13. การเพ่ิมผลผลิตโคเน้ือคุณภาพ 

ใหมากข้ึน 

21 

(52.50) 

18 

(45.00) 

1 

(2.50) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 
4.50 0.55 

มาก

ท่ีสุด 

12. ไดปุยคอกจากมลูโคสําหรับ     

การปลูกพืชและทดแทนปุยเคม ี

25 

(62.50) 

13 

(32.50) 

2 

(5.00) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 
4.58 0.59 

มาก

ท่ีสุด 

14. โครงการสามารถแกปญหาราคา

ผลผลติพืชตกต่ําได 

11 

(27.50) 

23 

(57.50) 

6 

(15.00) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 
4.13 0.65 มาก 

15. เกษตรกรมีทางเลือกในการ

ประกอบอาชีพมากข้ึน 

21 

(52.50) 

16 

(40.00) 

3 

(7.50) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 
4.45 0.64 มาก 

รวม 
19 

(47.50) 

18 

(45.00) 

3 

(7.50) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 
4.40 0.63 มาก 
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บทที่ 5  
 

สรุปผลการศึกษา  อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

 การศึกษาโครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีปลูกพืชไมเหมาะสมเพ่ือสงเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ ภายใตโครงการ

ธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร  ตามพระราชดําริ  ในพ้ืนท่ีปศุสัตวเขต 5 เปนการวิจัยเชิงปริมาณผสมผสาน

กับการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการใชแบบสอบถามประกอบกับการประชุมกลุมเพ่ือจัดเก็บขอมูลและอภิปราย

ผลการดําเนินโครงการ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางเกษตรกรผูเขารวมโครงการและผูวิจัย ที่จะเปน

ประโยชนตอการศึกษาวิจัย เพื่อนํามาวิเคราะหและประมวลผล  ตามวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาสภาพการ

เลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีปลูกพืชท่ีไมเหมาะสมเพ่ือสงเสริมการเลี้ยง   โค

เนื้อ ภายใตโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกรตามพระราชดําริ  และ 2) เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ของ

โครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีปลูกพืชท่ีไมเหมาะสมเพ่ือสงเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ ภายใตโครงการธนาคารโค-กระบือ

เพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําริ  ประชากรท่ีใชในการศึกษา จํานวน  40  ราย  เก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบ

สัมภาษณ   โดยเริ่มศึกษาขอมูลตั้งแต 1 สิงหาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563  วิเคราะหขอมูลดวย  คาเฉลี่ย 

คารอยละ คาสูงสุด-ต่ําสุด และเปรียบเทียบผลการดําเนินงานดวยสถิติ t-test  สรุปผลการศึกษาไดดังนี้ 

 

1. สรุปผลการศึกษา 

 1.1 สภาพพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 

 เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการสวนใหญเปนเพศชาย  อายุเฉลี่ย  50.25 ป  โดยมีอายุระหวาง  50-59 ป 

รอยละ 36.59  รองลงมามีอายุระหวาง 60-69 ป รอยละ 35.85 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา  อาชีพหลัก

ทํานา  มีสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย  4.33  คน พ้ืนท่ีถือครองเฉลี่ย  22.35 ไร  สวนใหญเปนพ้ืนท่ีของตนเอง  

อยูในเขตพ้ืนท่ีในการปลูกพืชเหมาะสมนอย(S3)ท้ังหมด    ชนิดของพืชท่ีปลูกกอนเขารวมโครงการสวนใหญ

ปลูกขาวและเคยเลี้ยงโคเนื้อมากอน  ปจจุบันเปนสมาชิกกลุมเกษตรกรเปนสวนใหญ  ประมาณ 1 ใน 3 เปน

อาสาปศุสัตว   สวนใหญกอนเขารวมโครงการสวนใหญไมเคยเขารวมโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร 

ตามพระราชดําริมากอน   

รายไดรวมกอนการเขารวมโครงการ เฉลี่ย 149,075 บาท แยกเปนรายไดนอกภาคเกษตร เฉลี่ย 

65,850 บาท  รายไดจากการทํานา เฉลี่ย 54,425 บาท  รายไดจากการเลี้ยงสัตว เฉลี่ย  25,075 บาท  และมี

รายไดจากการเกษตรอ่ืน ๆ เฉลี่ย  3,725 บาท รายไดหลังการเขารวมโครงการ เฉลี่ย 182,197 บาท แยกเปน

รายไดนอกภาคเกษตร เฉลี่ย 58,825 บาท รายไดจากการทํานา เฉลี่ย 43,975  บาท รายไดจากการเลี้ยงสัตว 

เฉลี่ย  70,075 บาท  และมีรายไดอ่ืน ๆ หลังการเขารวมโครงการ เฉลี่ย 10,198 บาท 

จะเห็นไดวาเกษตรกรมีรายไดเพ่ิมเฉลี่ยครัวเรือนละ 33,122 บาท และหากในอนาคตเกษตรกรมี

จํานวนแมโคเพ่ิมมากข้ึน นั้นแสดงใหเห็นวาเปนโครงการท่ีสามารถสรางรายไดและเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจดาน

การเลี้ยงสัตว ทําใหเกษตรกรมีความเปนอยูท่ีดีข้ึนอยางแนนอน 
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 1.2 สภาพการการเล้ียงโคเนือ้ของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 

 สวนใหญไดรับสัตวป 2559-2560 โดยไดรับโครายละ 5 ตัว  จํานวนโคตั้งทองเฉลี่ย 3.65  ตัว  จํานวน

โคลูกติดท่ีไดรับเฉลี่ย  1.35  ตัว  สวนใหญสภาพของแมโคท่ีไดรับมีความสมบูรณ/แข็งแรง  ขนาดของพ้ืนท่ี

โรงเรือนเฉลี่ย  160.43  ตารางเมตร  ขนาดพ้ืนท่ีปลอยเฉลี่ย  3,617.03  ตารางเมตร และ เกษตรกร 3 ใน 4 

มีลานตากมูลโค   มีการลดพ้ืนท่ีปลูกพืชเดิม เฉลี่ย  7.85  ไร  ปจจุบันมีแปลงพืชอาหารสัตว  เฉลี่ย 11.18  ไร 

แยกเปน แปลงหญาธรรมชาติ เฉลี่ย  4.85  ไร  แปลงหญาจากการปลูกพืชอาหารสัตว เฉลี่ย  6.33  ไร  โดย

หญาท่ีปลูกสวนใหญ ไดแก  หญารูซ่ี  เฉลี่ย  2.35  ไร  และหญาเปยรปากชอง 1 เฉลี่ย  3.03 ไร   

จากการปรับรูปแบบการเลี้ยงโคของเกษตรกรท่ีเปนไปตามเง่ือนไขของโครงการคือตองมีการปลูกหญา

เพ่ือเปนอาหารหยาบหลักในการเลี้ยงโคอยางนอยรายละ 5 ไร ทําใหเห็นไดวาโคของเกษตรกรไดรับอาหาร

หยาบท่ีมีคุณภาพเพียงพอตอความตองการอยางแนนอน โดยดูไดจากปริมาณลูกโคท่ีเกิดจากโครงการท้ังหมด 

328  ตัว  เฉลี่ยรายละ  8.20 ตัว รูปแบบการเลี้ยงโคสวนใหญเลี้ยงแบบขังคอก  มีการตัดหญาใหกิน และ

ปลอยแทะเล็มในแปลงหญา  และสวนใหญมีการสํารองฟางฟอนไวใชในฤดูแลง   มีการนําวัสดุจากผลพลอยได

ทางจากการเกษตรมาใชเลี้ยงสัตวครบทุกราย และมีบางชวงท่ีใชแหลงหญาธรรมชาติ (ขางถนน/หัวไรปลายนา) 

ในการเลี้ยงโคหากหญาในแปลงไมเพียงพอ  

 1.3  ความรูความเขาใจท่ีมีตอโครงการ 

 กอนเขารวมโครงการเกษตรกรจะไดรับการฝกอบรมใหความรูเรื่องการเลี้ยง การจัดการโคเนื้อจาก

เจาหนาท่ีกรมปศุสัตวเปนอยางดี จึงทําใหเกษตรกรมีความรูความเขาใจโครงการอยูในระดับดี  คะแนนเฉลี่ย 

16.43 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน  และมีขอท่ีเกษตรกรตอบถูกทุกคน  จํานวน 4 ขอ ไดแก  ขอ 8. 

เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการนี้ จะตองสงลูกโคเนื้อเพศเมีย 5 ตัวแรกของฝูงท่ีมีอายุ 18 เดือน คืนใหโครงการ 

ธคก. เพ่ือขยายผลรายใหม   ขอ 14. เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการตองบริหารจัดการพืชอาหารสัตวเพ่ือเลี้ยงโค

เนื้อใหเพียงพอตลอดระยะเวลา 5 ป ท่ีเขารวมโครงการ จะอางความไมพรอมไมได  ขอ 15. วัตถุประสงคหลัก

ของโครงการนี้คือ ตองการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีปลูกพืชในพ้ืนท่ีไมเหมาะสม และเพ่ือสงเสริมการเลี้ยงโคเนื้ออยาง

ยั่งยืน และขอ 20.วัตถุประสงคท่ีสําคัญของโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกรตามพระราชดําริ คือ ชวย

ใหเกษตรกรท่ียากจนท่ัวประเทศไดมีโค-กระบือไวใชแรงงาน และเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร เปนการชวยเหลือ

ใหเกษตรกรมีรายไดเพ่ิมข้ึน 

แสดงใหเห็นวาเกษตรกรเขาใจเง่ือนไขท่ีโครงการกําหนดเปนอยางดี และเม่ือปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ี

โครงการกําหนดแลวจึงทําใหเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการไดมีโค-กระบือไวใชแรงงาน และเพ่ิมผลผลิตทาง

การเกษตร เปนการชวยเหลือใหเกษตรกรมีรายไดเพ่ิมข้ึน จากขอมูลรายไดท่ีเพ่ิมข้ึนใหเห็นเปนเชิงประจักษ   

1.4 ผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินโครงการ 

 เกษตรกรไดรับแมโคตามโครงการรายละ 5 ตัว  รวมท้ังสิ้น 200  ตัว   และเปนแมโคสายพันธุ

ลูกผสมบราหมันหรือยุโรปท้ังหมด  จํานวนลูกโคท่ีไดรับจากโครงการท้ังหมด 328  ตัว  เฉลี่ยรายละ  8.20 ตัว 

รวมทุกราย   แยกเปนลูกโคเพศเมีย 185 ตัว เฉลี่ยรายละ  4.63  ตัว  และลูกโคเพศผู 143 ตัว เฉลี่ยรายละ 

3.58 ตัว  จํานวนลูกโคตัวท่ี 1 รวมท้ังสิ้น  196  ตัว  เฉลี่ย  4.90  ตัว/ราย  แยกเปนเพศเมีย 97 ตัว เฉลี่ย  
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2.43  ตัว/ราย   และเพศผู  99  ตัว   เฉลี่ย  2.48  ตัว/ราย   จํานวนลูกโคตัวท่ี 2 รวมท้ังสิ้น  124  ตัว เฉลี่ย  

3.10  ตัว/ราย  แยกเปนเพศเมีย  82  ตัว เฉลี่ย  2.05  ตัว/ราย  เพศผู  42  ตัว  เฉลี่ย  1.05  ตัว/ราย    

นอกจากนี้ยังมีลูกโคตัวท่ี 3  จํานวน 8  ตัว เพศเมีย  6  ตัว  เพศเมีย 2  ตัว 

 จํานวนลูกโคเพศเมียอายุ ครบ 18  เดือน ท่ีสงคืนโครงการ รวมท้ังสิ้น 103  ตัว เฉลี่ย 2.58 ตัว/ราย  

โดยมีเกษตรกรคืนครบ 5 ตัว  6 ราย  นอกจากนี้ยังมีการจําหนายลูกโคเพศผู รวม 95 ตัว  เฉลี่ย 2.38 ตัว/ราย 

ราคาจําหนายลูกโคเพศผู เฉลี่ยตัวละ 16,415.63  บาท มีบางรายจําหนายไดราคา 35,000  บาท  มีการ

จําหนายมูลโค เฉลี่ย 10,297.00 กิโลกรัม  มีรายไดจากการจําหนายมูลโค เฉลี่ย 21,505.00 บาท  

รายรับรวมระหวางดําเนินโครงการ เฉลี่ย 83,487.50  บาท  นอกจากนี้ยังมีคาใชจายระหวางดําเนิน

โครงการ เฉลี่ย  48,731.25  บาท   โดยคาใชจายสวนใหญเปนคาปรับปรุงโรงเรือน เฉลี่ย  33,225.00 บาท  

คาใชจายในการทําแปลงหญา/สํารองพืชอาหารสัตว  เฉลี่ย 7,743.75 บาท  และคาใชจายในการซ้ือเวชภัณฑ  

เฉลี่ย  5,292.50  บาท   

จากการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ โดยการเปรียบเทียบรายไดกอนและหลังการเขารวมโครงการ

โดยใชคาแจกแจง  t – test  แบบ Dependent  Samples  พบวา  รายไดรวมของเกษตรกรหลังการเขารวม

โครงการและรายไดจากการเลี้ยงสัตว  สูงกวากอนการเขารวมโครงการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05     

แสดงใหเห็นวา ตามเง่ือนไขของโครงการเกษตรกรจะตองคืนลูกโคเพศเมียอายุ ครบ 18 เดือน ใหกับ

โครงการตามจํานวนแมโคท่ีไดรับคือรายละ 5 ตัว สําหรับลูกโคตัวผูเกษตรกรสามารถจําหนายเพ่ือนํารายไดมา

บริหารจัดการฟารมใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และจากผลการศึกษาวิจัยเกษตรกรจําหนายลูกโคเพศผู รวม 95 

ตัว คิดเปนมูลคา 1,559,484.85 บาท และหากประเมินมูลคาลูกโคเพศเมียท่ีเกษตรกรสงคืนโครงการจํานวน 

103 ตัว คิดเปนมูลคา 1,690,809.89 บาท รวมมูลคาเฉพาะลูกโคเปนเงินท้ังสิ้น 3,250,294.74 บาท และ

หลังจากท่ีเกษตรกรคืนลูกโคตัวแรกครบแลว เกษตรกรจะมีแมโคเพ่ิมข้ึนจากลูกโคท่ีเกิดในฟารม หรือจากการ

จําหนายลูกโคเพศผูแลวซ้ือโคเพศเมียเพ่ือมาทําเปนแมพันธุในฟารม ซ่ึงมีเกษตรกรหลายรายดําเนินการใน

รูปแบบนี้ นี่จึงเปนตัวบงชี้ท่ีสําคัญท่ีทําใหเชื่อไดวาโครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีปลูกพืชไมเหมาะสมเพ่ือสงเสริม

การเลี้ยงโคเนื้อ ภายใตโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร  ตามพระราชดําริ  ในพ้ืนท่ีปศุสัตวเขต 5 

ประสบผลสําเร็จ สามารถสรางมูลคาทางเศรษฐกิจดานการเลี้ยงสัตว ใหกับเกษตรกรผูเขารวมโครงการไดอยาง

ยั่งยืน ตามวัตถุประสงคท่ีสําคัญของโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกรตามพระราชดําริ คือชวยให

เกษตรกรท่ียากจนท่ัวประเทศไดมีโค-กระบือไวใชแรงงาน และเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร เปนการชวยเหลือให

เกษตรกรมีรายไดเพ่ิมข้ึน นั่นเอง 

1.5 ความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 

 ความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีมีตอโครงการในภาพรวม พบวา มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

คาเฉลี่ย  4.35   โดยดานท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี  คาเฉลี่ย  4.78 ระดับ

มากท่ีสุด  รองลงมาไดแก  ดานผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  ดานวัตถุประสงคและเง่ือนไขของโครงการ และดาน

ความเหมาะสมของโคท่ีไดรับ  คาเฉลี่ย  4.40, 4.20  และ 3.98  ตามลําดับ ซ่ึงอยูในระดับมากท้ัง  3  ดาน   
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จากนโยบายของภาครัฐท่ีตองการยกระดับความเปนอยูของเกษตรกรไทยใหมีความเปนอยูท่ีดีข้ึน โดย

พิจารณาจากฐานขอมูลของพ้ืนท่ีท่ีไมมีความเหมาะสมกับการปลูกขาวโดยการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีบางสวนแลวหัน

มาเลี้ยงโคเนื้อโดยสมัครใจเขารวมโครงการดวยตัวเอง ประกอบกับมีเจาหนาท่ีของกรมปศุสัตวเปนพ่ีเลี้ยงตั้งแต

เริ่มโครงการ โดยการทําความเขาใจในการเขารวมโครงการ ใหความรูดานการเลี้ยงโคเนื้อ และมีการติดตามผล

การดําเนินโครงการอยางตอเนื่อง ทําใหบทสรุปเกษตรกรมีความพึงพอใจท่ีไดเขารวมโครงการอยูในระดับมาก 

แสดงใหเห็นอยางเปนรูปธรรม 

 

2. การอภิปรายผล 

การศึกษาโครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีปลูกพืชไมเหมาะสมเพ่ือสงเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ ภายใตโครงการ

ธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร  ตามพระราชดําริ  ในพ้ืนท่ีปศุสัตวเขต 5 ในลักษณะของการวิจัยเชิงปริมาณ

ผสมผสานกับการวิจัยเชิงคุณภาพ สามารถอภิปรายผลไดดังนี้  

2.1 สภาพพ้ืนฐานทางสังคมกับความรูความเขาใจโครงการ พบวา 

 จากการศึกษาพบวาเกษตรกรมี อายุเฉลี่ย  50.25  ป  โดยมีอายุระหวาง  50-59 ป รอยละ 36.59  

รองลงมามีอายุระหวาง 60-69 ป รอยละ 35.85  ซ่ึงเปนอายุท่ีคอนขางสูงเนื่องจากสวนใหญเปนหัวหนา

ครอบครัวท่ีประกอบอาชีพทางดานเกษตรกรรมมาตั้งแตแรกเริ่ม สวนคนท่ีอายุนอยกวานี้สวนใหญก็จะไป

ประกอบอาชีพอ่ืนท่ีไมใชเกษตรกรรม  ซ่ึงสอดคลองกับ ยุคล  ลิ้มแหลมทอง (2563) ท่ีกลาวถึงความทาทาย

ของเกษตรกรไทยท่ีกําลังกาวเขาสูสังคมสูงวัย เปนเหตุใหเกษตรกรมีอายุสูงข้ึน เฉลี่ย 54 - 56 ป  นอกจากนี้ยัง

สอดคลองกับกรมสงเสริมการเกษตร (2559) ท่ีจําแนกชวงอายุของหัวหนาครัวเรือนเกษตรกร ท่ีมีอายุระหวาง 

51-60 ป และ มากกวา 60 ป รอยละ 28.94 เทากัน ซ่ึงหากรวมกันท้ังสองชวงอายุก็จะสูงถึง รอยละ 57.88 

นับเปนกลุมใหญของเกษตรกรไทย   สวนใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษาซ่ึงเปนการศึกษาภาคบังคับและ

โรงเรียนต้ังอยูในชุมชนท่ีตนอาศัยอยู    มีอาชีพหลักทํานาซ่ึงเปนอาชีพซ่ึงเปนอาชีพสวนใหญของภาคเหนือ

ตอนบน(พ้ืนท่ีรับผิดชอบสํานักงานปศุสัตวเขต 5)  สมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย  4.33  คน ซ่ึงสูงกวาสมาชิกใน

ครัวเรือนของเกษตรกรโดยเฉลี่ยของประเทศท่ีเฉลี่ย 2.17 คน   มีพ้ืนท่ีถือครองเฉลี่ย  22.35 ไร  สูงกวาพ้ืนท่ี

ถือครองของเกษตรกรท้ังประเทศท่ีเฉลี่ย  17.94 ไร (กรมสงเสริมการเกษตร, 2559)  ซ่ึงท้ังหมดอยูในเขตพ้ืนท่ี

ในการปลูกพืชเหมาะสมนอย(S3) ซ่ึงสวนใหญจะอยูนอกเขตชลประทาน ทํานาไมไดผลเทาท่ีควรจึงปรับเปลี่ยน

มาเลี้ยงโคเนื้อแทน    สวนใหญไมเคยเขารวมโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร  ตามพระราชดําริ    

มากอน เนื่องเดิมประกอบอาชีพทํานาเปนสวนใหญ   เกษตรกรมีความรูความเขาใจโครงการอยูในระดับดี 

เนื่องจากไดมีการประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง ตั้งแตระดับรัฐบาล  ระดับกรมปศุสัตว และระดับจังหวัด-อําเภอ 

อีกท้ังกรมปศุสัตวเปนหนวยงานท่ีมีบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในระดับอําเภอครบทุกอําเภอ ทําใหมีโอกาสชี้แจงทํา

ความเขาใจและใหความรูแกเกษตรกรไดอยางท่ัวถึง  จึงทําใหเกษตรกรมีความรูอยูในระดับดี และจะสงผลให

การดําเนินโครงการมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  
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 2.2 สภาพพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของเกษตรกรกอนและหลังเขารวมโครงการ พบวา 

 รายไดรวมของเกษตรกรกอนการเขารวมโครงการ เฉลี่ย 149,075 บาท  ซ่ึงต่ํากวารายไดรวมของ

เกษตรกรท้ังประเทศท่ีเฉลี่ย 157,723 บาท แยกเปนรายไดนอกภาคเกษตร เฉลี่ย 65,850 บาท ต่ํากวารายได

นอกภาคเกษตรของเกษตรกรท้ังประเทศท่ีเฉลี่ย 78,827 บาท และรายไดในภาคเกษตร(ทํานา เลี้ยงสัตว)  

เฉลี่ย  83,225  บาท  ซ่ึงต่ํากวารายไดนอกภาคเกษตรของเกษตรท้ังประเทศท่ีเฉลี่ย 100,061  บาท (กรม

สงเสริมการเกษตร, 2559) จะเห็นวากอนการเขารวมโครงการเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการมีรายไดเฉลี่ย  ต่ํา

กวารายไดเฉลี่ยของเกษตรกรท้ังประเทศท้ังในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร  

รายไดหลังการเขารวมโครงการ  เฉลี่ย 182,197 บาท สูงกวารายไดเฉลี่ยของเกษตรกรท้ังประเทศ

ประมาณ  24,474  บาท แยกเปนรายไดนอกภาคเกษตร เฉลี่ย 58,825 บาท ต่ํากวารายไดแฉลี่ยนอกภาค

เกษตรของเกษตรกรท้ังประเทศประมาณ  20,002  บาท   รายไดในภาคเกษตรเฉลี่ย  123,672  บาท   ซ่ึง

สูงกวารายไดเฉลี่ยในภาคการเกษตรของเกษตรกรท้ังประเทศ  ประมาณ   23,612  บาท  แสดงใหเห็นวา

ถึงแมวาเกษตรกรจะลดพ้ืนท่ีปลูกพืชเดิมลงก็ตามแตก็ไมทําใหรายไดลดลง กลับทําใหมีรายไดสูงกวาคาเฉลี่ย

ของเกษตรกรท้ังประเทศ อีกท้ังยังเหลือโคในโครงการท่ียังสามารถใหผลผลิตลูกไดตอไปอีก ซ่ึงจะทําให

เกษตรกรมีรายไดอยางตอเนื่องและเพียงพอตอการดําเนินชีวิต 

 2.3 สภาพการการเล้ียงโคเนือ้ของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 

 เกษตรกรสวนใหญไดรับสัตวป 2559-2560 โดยสํานักงานปศุสัตวจังหวัดเปนผูจัดหาโคคุณภาพตาม

คุณลักษณะเง่ือนไขท่ีโครงการกําหนดท่ีตองไดรับโคอุมทองไมต่ํากวา 3 เดือน หรือมีลูกติด เพ่ือลดความเสี่ยง

และเพ่ิมโอกาสใหเกษตรกรไดรับโคท่ีมีความพรอมในการผลิตลูก  โดยไดรับโครายละ 5  ตัว  จํานวนโคต้ังทอง

เฉลี่ย 3.65  ตัว  จํานวนโคลูกติดท่ีไดรับเฉลี่ย  1.35  ตัว  ขนาดของพ้ืนท่ีโรงเรือนเฉลี่ย 160.43  ตารางเมตร 

ซ่ึงเพียงพอสําหรับเลี้ยงโค 5 ตัวพรอมลูกท่ีจะคลอดออกมา   มีการลดพ้ืนท่ีปลูกพืชเดิม เฉลี่ย  7.85  ไร  ตาม

โครงการกําหนดไหลดพ้ืนท่ีปลูกพืชเดิม 1 ไร ตอการเลี้ยงโค 1 ตัว  แสดงใหเห็นวาเกษตรกรลดพ้ืนท่ีปลูกพืช

เดิมมากกวาท่ีโครงการกําหนด  สามารถชวยลดปญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ําตามนโยบายรัฐบาลได 

เนื่องจากพ้ืนท่ีในการปลูกพืชลดลง ปจจุบันเกษตรกรมีแปลงพืชอาหารสัตว  เฉลี่ย 11.18  ไร แยกเปน แปลง

หญาธรรมชาติ เฉลี่ย 4.85  ไร  แปลงหญาจากการปลูกพืชอาหารสัตว เฉลี่ย  6.33  ไร   โดยหญาท่ีปลูกสวน

ใหญ ไดแก  หญารูซ่ี และหญาเปยรปากชอง 1  ซ่ึงเกษตรกรใหความสําคัญเรื่องแปลงหญาสําหรับเลี้ยงโคเนื่อ

เปนอยางมาก เพราะหญาเปนอาหารหลักของโค  โดยฉพาะหญารูซ่ี และหญาเนปยรปากชอง 1 ซ่ึงเกษตรกร

คุนเคยและใหผลผลิตตอไรสูง เหมาะสําหรับเลี้ยงโค เกษตรกรจึงนิยมปลูกหญาสองชนิดนี้มากกวาหญาอ่ืน ๆ 

   นอกจากนี้ยังมีการเสริม   ฟางขาวอัดกอนไวเลี้ยงโคในชวงฤดูแลงหรือขาดแคลนหญาสดอีกดวย  ซ่ึง

สามารถหาไดงายในทองถ่ินและราคาไมแพง  การผสมพันธุโคสวนใหญใชวิธีผสมเทียม  เนื่องจากปจจุบันมี

เจาหนาท่ีผสมอยูในพ้ืนท่ีครอบคลุมท้ังอําเภอ อีกท้ังประหยัดกวาการเลี้ยงพอโค การติดตอเจาหนาท่ีผสมเทียม

มีความสะดวกโดยผานชองทางตางๆ หลายชองทาง ทําใหเกษตรกรไดรับความสะดวกจึงนิยมใชการผสมทียม

มากกวาเลี้ยงพอโคเอง 
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รูปแบบการเลี้ยงโคสวนใหญเลี้ยงแบบขังคอกมีการตัดหญาใหกิน และปลอยแทะเล็มในแปลงหญา  

เสริมดวยแปลงหญาสาธารณะและหัวไรปลายนา สอดคลองกับ สัญชัย  จตุรสิทธา (2562)  ไดกลาวถึงระบบ

การเลี้ยงโคเนื้อเพ่ือผลิตลูก (โคตนน้ํา) เปนการเลี้ยงโคเนื้อแบบพ้ืนบานท่ี เกษตรกรถือปฏิบัติกันมาอยาง

ตอเนื่อง เลี้ยงปลอยตามทุงหญาธรรมชาติตอนโคออกไปหาหญา หรือท่ีมีพืชเปนอาหารโคท่ัวไป  เชน ตามริม

ถนน พ้ืนท่ีทุงหญาสาธารณะ ปาสาธารณะท่ัวไปรอบ ๆ หมูบาน ตลอดจนพ้ืนท่ีเพาะปลูกของเกษตรกรท่ีเก็บ

เก่ียวพืชผลแลว เชน ในทุงนา อาจมีการปลูกหญาเลี้ยงบาง มีเกษตรกรเลี้ยงโคระบบนี้ประมาณ 0.76 ลานราย 

จํานวนโคประมาณ  4.28  ลานตัว  คิดเปนรอยละ 99.34 และ 97.12 ของการเลี้ยงโคเนื้อท้ังประเทศ 

ตามลําดับ 

ระยะเวลาในการติดตามงานของเจาหนาท่ีปศุสัตว  สวนใหญมีการติดตามมากกวา  1 เดือน/ครั้ง  

เจาหนาท่ีท่ีติดตามงานสวนใหญเปนเจาหนาท่ีจากสํานักงานปศุสัตวอําเภอ เนื่องจากตองมีการรายงานผล

ความกาวหนาโครงการใหกรมปศุสัตวทราบอยางตอเนื่องจนกวาจะเสร็จสิ้นโครงการจึงทําใหมีการติดงานจาก

เจาหนาท่ีอยางสมํ่าเสมอ อีกท้ังเปนการใหคําแนะนําแกเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการอยางทันทวงทีหากมีปญหา

เกิดข้ึนระหวางดําเนินโครงการ  

 2.4 ผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินโครงการ  พบวา 

 เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการจะไดรับแมโค  รายละ 5 ตัว  รวมท้ังสิ้น  40  ราย  โคเนื้อ 200  ตัว   

โดยเปนแมโคสายพันธุลูกผสมบราหมันหรือยุโรปท้ังหมด  จากการดําเนินโครงการตั้งแตป 2559-2560  มี

จํานวนลูกโคเกิดท้ังหมด 328  ตัว คิดเปนรอยละ  164.00  เม่ือเทียบกับจํานวนแมโค เฉลี่ยรายละ 8.20 ตัว 

ซ่ึงเม่ือรวมกับแมโคก็จะมีโครวมกันมากกวา  10  ตัว  แยกเปนลูกโคเพศเมีย 185 ตัว เฉลี่ยรายละ  4.63  ตัว  

ซ่ึงเกษตรกรจะตองสงคืนลูกโคเพศเมียอายุ  18 เดือน ใหแกโครงการจํานวน 5 ตัว  ซ่ึงหากประเมินจากลูกโค

เพศเมียท่ีมีอยูในปจจุบันจะทําใหเกษตรกรสามารถสงคืนโครงการไดครบตามจํานวนไดภายในระเวลาท่ีกําหนด  

สวนลูกโคเพศผู 143 ตัว เฉลี่ยรายละ 3.58 ตัว  เกษตรกรสามารถจําหนายเพ่ือนําเงินมาปรับปรุงฟารมหรือ   

ใชจายในครอบครัวได เปนการทดแทนรายไดจากการปลูกพืชเดิมกอนเขารวมโครงการ 

 จํานวนลูกโคเพศเมียอายุ ครบ 18  เดือน ท่ีสงคืนโครงการ รวมท้ังสิ้น 103  ตัว  เฉลี่ย 2.58 ตัว/ราย  

คิดเปน  รอยละ  51.5  ของเปาหมายท้ังหมดหรือ  200 ตัว  โดยมีเกษตรกรคืนครบ 5 ตัว จํานวน 6 ราย  

เปนการใหโอกาสและสรางทางเลือกใหแกเกษตรกรไดเลือกอาชีพท่ีลดความเสี่ยงและสรางความยั่งยืนโดยการ

สนับสนุนจากโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําริ  ซ่ึงเปนการสนองพระราชปณิธาน

ของพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุบยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร  ท่ีทรงพระราชทานไวตั้งแต    

ป  2522   ชวยใหเกษตรกรไดมีโค-กระบือไวเปนของตนเอง เพ่ือเปนตนทุนในการผลิตโค-กระบือท่ีมีคุณภาพ

และสรางรายไดใหแกครอบครัวตอไป   โดยราคาจําหนายลูกโคเพศผู เฉลี่ยตัวละ 16,415 บาท  ซ่ึงบางราย

จําหนายไดในราคาสูงถึง 35,000  บาท   นอกจากนี้ยังมีการจําหนายมูลโค  เฉลี่ย 10,297.00  กิโลกรัม สราง

รายไดจากการจําหนายมูลโค เฉลี่ย 21,505 บาท  แสดงใหเห็นวาการเลี้ยงโคเนื้อสามารถสรางรายไดได

ตลอดเวลาหากเกษตรกรมีความขยันและเอาใจใส ซ่ึงนอกจากจะมีรายไดจากการจําหนายตัวโคแลวยังมีรายได

จากการขายมูลโคอีกดวย  โดยเกษตรกรมีรายรับระหวางดําเนินโครงการ  เฉลี่ย 83,487  บาท  มีคาใชจาย
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ระหวางดําเนินโครงการ เฉลี่ย  48,731  บาท   โดยคาใชจายสวนใหญเปนคาปรับปรุงโรงเรือน   คาใชจายใน

การทําแปลงหญา/สํารองพืชอาหารสัตว  และคาใชจายในการซ้ือเวชภัณฑ  แสดงใหเห็นวาเม่ือหักคาใชจาย

แลวเกษตรกรยังมีเงินเหลือ เฉลี่ย  34,756  บาท  ซ่ึงเปนรายไดจากการขายลูกโคเพศผูและมูลโคตากแหง  

ดวยเหตุผลดังกลาวจึงทําใหการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ โดยกอนการเขารวมโครงการมีรายได เฉลี่ย 

149,075 บาท เทียบกับรายไดหลังการเขารวมโครงการ เฉลี่ย 182,197 บาท เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 33,122 บาทตอ

ราย  สูงกวารายไดกอนการเขารวมโครงการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ท่ีระดับ .05   

จากผลการศึกษายืนยันไดวาการสงเสริมการเลี้ยงโคเนื้อภายใตโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือ

เกษตรกร ตามพระราชดําริ สามารถสรางมูลคาทางเศรษฐกิจใหเกิดข้ึนกับเกษตรกรในโครงการอยางเปน

รูปธรรม เปนแนวทางในการสงเสริมอาชีพใหกับเกษตรกรในพ้ืนท่ีปลูกพืชท่ีไมเหมาะสม  โดยดูไดจากการ

สงคืนลูกโคตัวแรก จํานวน 103 ตัว คิดเปนมูลคา 1,690,809.89 บาท มีการจําหนายลูกโคเพศผู รวม 95 

ตัว ราคาจําหนายเฉลี่ยตัวละ 16,415.63 บาท คิดเปนมูลคา 1,559,484.85 บาท และมีรายไดจากการ

จําหนายมูลโค เฉลี่ย 21,505.00 บาท สรุปเปนมูลคาทางเศรษฐกิจโดยรวม เปนเงินท้ังสิ้น 4,110,494.74  

 2.5 ความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ พบวา 

 เกษตรกรมีความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการอยูในระดับมาก  โดยดานท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุด

คือ  ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี   รองลงมามีความพึงพอใจในระดับมาก ไดแก  ดานผลสัมฤทธิ์ของ

โครงการ  ดานวัตถุประสงคและเง่ือนไขของโครงการ  และดานความเหมาะสมของโคท่ีไดรับ  เนื่องจาก

เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการไดรับการตรวจและแนะนําจากเจาหนาท่ีปศุสัตวอยางสมํ่าเสมอ อีกท้ังในระหวาง

เขารวมโครงการแมโคเนื้อยังเปนกรรมสิทธิ์ของโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําริ 

จนกวาเกษตรกรจะสงคืนลูกโคเพศเมีย อายุ 18 เดือนคืนโครงการ และสัญญาครบ 5 ป เกษตรกรจึงจะไดรับ

มอบกรรมสิทธิ์  ดังนั้นกอนครบสัญญา 5 ป จึงมีการติดตามงานของเจาหนาท่ีอยางตอเนื่อง สรางความม่ันใจ

ใหแกเกษตรกร จึงทําใหเกษตรกรมีความพึงพอใจมากกวาดานอ่ืนๆ  

 

3. ขอเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาวิจัย สามารถสรุปเปนขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนตอการดําเนินโครงการและการ

นําไปใชสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป ดังนี้ 

 3.1 ขอเสนอแนะจากผลการศึกษา  โดยการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีปลูกพืชท่ีไมเหมาะสมเพ่ือสงเสริมการ

เลี้ยงโคเนื้อ สามารถเปนแนวทางในการสงเสริมใหเกิดการเลี้ยงปศุสัตวในพ้ืนท่ีท่ีมีลักษณะใกลเคียงกัน คืออยู

ในเขตพ้ืนท่ีในการปลูกพืชเหมาะสมนอย(S3) ชนิดของพืชท่ีปลูกกอนเขารวมโครงการสวนใหญปลูกขาวและ

เคยเลี้ยงโคเนื้อมากอน ทําใหสามารถปรับรูปแบบการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการใหประสบ

ผลสําเร็จได สามารถสรางมูลคาทางเศรษฐกิจใหเกิดข้ึนกับเกษตรกรในโครงการอยางเปนรูปธรรม เปนแนวทาง

ในการสงเสริมอาชีพใหกับเกษตรกรในพ้ืนท่ีปลูกพืชท่ีไมเหมาะสม 
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 3.2 ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาวิจัยครั้งตอไป ควรมีการศึกษาวิจัยตอเนื่องหลังจากดําเนินโครงการ

เสร็จสิ้นคือคืนลูกโคเพศเมียครบทุกรายจนไดรับมอบกรรมสิทธิ์ เพ่ือศึกษาถึงความยั่งยืนในการปรับเปลี่ยน

พ้ืนท่ีปลูกพืชท่ีไมเหมาะสมหันมาเลี้ยงโคเนื้อ  เพ่ือเปนทางเลือกในการสงเสริมใหเกิดอาชีพท่ีเหมาะสม ภายใต

โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดําริ ตามแผนท่ีเกษตร ในพ้ืนท่ีท่ีเกษตรกรมีความ

ตองการเขารวมโครงการและปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีโครงการกําหนดอยางเครงครัด ก็จะทําใหเกษตรกรประสบ

ผลสําเร็จในการปรับเปลี่ยนอาชีพ เกิดความยั่งยืน และมีความเปนอยูท่ีดีข้ึนตามวัตถุประสงคหลักของโครงการ

ธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําริ อยางแนนอน 
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แบบสอบถามเกษตรกร 

โครงการปรับเปล่ียนพ้ืนท่ีปลูกพืชท่ีไมเหมาะสม เพ่ือสงเสริมการเล้ียงโคเนื้อ  

ภายใตโครงการ ธคก. ในพ้ืนท่ีปศุสัตวเขต 5 

------------------------------ 

ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 

1. ชื่อเกษตรกร ....................................................……………………........…อายุ.............................ป 

2. ท่ีอยู บานเลขท่ี…….…….....หมูท่ี......…….ตําบล………………..……อําเภอ………..…………จังหวัด………….………..… 

3. ระดับการศึกษาสูงสุด 

   (     ) 1. ประถมศึกษา  (     ) 2. มัธยมศึกษาหรืออาชีวศึกษา  

(     ) 3. ปรญิญาตรี  (   ) 4. อ่ืนๆ(ระบุ)………………………..............................................… 

4.  อาชีพหลัก 

1. ทําสวน  (ระบุ)……………. จํานวน............ไร (     ) 2. ทํานา.……..........จํานวน...........ไร 

3. ทําไร (ระบุ)…………………..จํานวน............ไร      (     ) 4. เลี้ยงสัตว.............จํานวน..........ตวั  

5. อ่ืนๆ ………………............................................................……………….. 

5. จํานวนสมาชิกท้ังหมดในครัวเรือน………………...คน   จํานวนสมาชิกท่ีใชแรงงานดานเกษตร………….……คน 

6. จํานวนพ้ืนท่ีถือครอง…………ไร  ไดแก  1. พ้ืนท่ีของตนเอง...............ไร    2. พ้ืนท่ีเชา..............ไร    

     3. อ่ืน ๆ (ระบุ).....................................ไร 

7. พ้ืนท่ีปลูกพืชของทานอยูใขตเปนพ้ืนท่ีประเภทใด 

 (     ) 1. มีความเหมาะสมมาก (S1) (     ) 2. มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) 

 (     ) 3. มีความเหมาะสมนอย (S3) (     ) 4. ไมมีความเหมาะสม (N) 

8. ชนิดของพืชท่ีปลูกกอนเขารวมโครงการ 

 (     ) 1. ขาว.................ไร        (     ) 2. ขาวโพด..............ไร  (     ) 3. อ่ืน ๆ (ระบุ)......................ไร 

9. กอนเขารวมโครงการเคยเลี้ยงโคมากอนหรือไม   (     ) 1. เคย (     ) 2. ไมเคย 

10. ทานเปนอาสาปศุสัตวหรือไม (     ) 1. เปน (     ) 2. ไมเปน 

11. ทานเปนสมาชิกกลุมเกษตรกร/กลุมเลี้ยงสัตว/กลุมวิสาหกิจชุมชนหรือไม  (    ) 1. เปน   (    ) 2. ไมเปน 

12. กอนเขารวมโครงการเคยไดรับสัตวจากโครงการ ธคก.มากอนหรือไม       (    ) 1. เคย   (    ) 2. ไมเคย 

13. รายไดรวมของครอบครัวตอป  

ท่ีมาของรายได กอนเขารวมโครงการ(บาท) หลังเขารวมโครงการ (บาท) 

1. รายไดนอกภาคเกษตร   

2. รายไดจากการทํานา   

3. รายไดจากการเลี้ยงสัตว   

4. รายไดอ่ืนๆ (ระบุ).............................   

รวม   
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ตอนท่ี 2  ขอมูลเกี่ยวกับโครงการ 

1. ทานทราบขอมูลโครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีปลูกพืชท่ีไมเหมาะสม เพ่ือสงเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ ภายใต

โครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําริ  จาก 

(     ) 1. เจาหนาท่ีปศุสัตว  

(     ) 2. กํานัน – ผูใหญบาน 

(     ) 3. อ่ืนๆ……………………………………………............................. 

2. ทานไดรับการสนับสนุนพันธุสัตวเม่ือ วันท่ี.................................................. 

3. จํานวนโคท่ีไดรับจากโครงการ................ตัว   ไดแก   โคตั้งทองขณะไดรับ.............ตวั   โคลูกติด...............ตัว   

และโคทองวาง..................ตัว (วันท่ีไดรับโค) 

4. สภาพของสัตวท่ีไดรับครั้งแรก 

(    ) 1. สมบูรณ/แข็งแรงดี (     ) 2. สภาพปานกลาง (    ) 3. ผอม/ทรุดโทรม 

5. กอนไดรับสัตว ทานไดรับการชี้แจงหรือฝกอบรมในเรื่องใดตอไปนี้ 

5.1 ระเบียบวาดวยการดําเนินโครงการ ธคก.         (     ) 1. ไดรับ (     ) 2. ไมไดรับ 

5.2 เง่ือนไขโครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีปลูกพืชไมเหมาะสมฯ      (     ) 1. ไดรับ (     ) 2. ไมไดรับ 

5.3 หลักการเลี้ยงโคเนื้อ     (     ) 1. ไดรับ  (     ) 2. ไมไดรับ 

5.4 อาหารและการใหอาหารโคเนื้อ     (     ) 1. ไดรับ  (     ) 2. ไมไดรับ 

5.5 โรคและการปองกัน    (     ) 1. ไดรับ  (     ) 2. ไมไดรับ 

6. โรงเรือนโคมีขนาดพ้ืนท่ี............................ตร.ม. (กวาง.....................เมตร  ยาว....................เมตร) 

7. ลานปลอยโคมีขนาดพ้ืนท่ี.........................ตร.ม. (กวาง.....................เมตร  ยาว....................เมตร) 

8. ทานมีลานสําหรับตากมูลโคหรือไม  (     ) 1. มี  ขนาด กวาง.........เมตร  ยาว..........เมตร (     ) 2. ไมมี 

9. ทานลดพ้ืนท่ีจากการปลูกพืชท่ีทําอยูเดิมมาปลูกพืชอาหารสัตวสําหรับเลี้ยงโคเนื้อ   จํานวน..............ไร   

10. ปจจุบันมีแปลงพืชอาหารสัตว   จํานวน............................ไร    

10.1 หญาธรรมชาติ  จํานวน............................ไร 

10.2 ปลูกพืชอาหารสัตว จํานวน............................ไร   ไดแก 

1) หญารูซ่ี  จํานวน..................ไร 2) หญาเนเปยรปากชอง 1   จํานวน.................ไร 

3) หญาแพงโกลา   จํานวน..................ไร 4) หญากินนีสีมวง      จํานวน................ไร 

5) ถ่ัวอาหารสัตว   จํานวน..................ไร 6) อ่ืนๆ (ระบุ)..................... จํานวน.................ไร 

11. นอกจากแปลงหญาของตนเองแลว ทานใชหญาจากที่ไหนในการเลี้ยงโค-กระบือ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

      (    ) 1. แหลงหญาธรรมชาติ (ขางถนน/หัวไรปลายนา)    (    ) 2. ทุงหญาสาธารณะของหมูบาน 

 (    ) 3. อ่ืนๆ………………………………….………....................................................................................... 

12. ทานไดนําวัสดุเหลือใชทางการเกษตรมาใชในการเลี้ยงสัตวหรือไม 

(    ) 1. ใช (ระบุ) 1. ....................................  2. .................................. 3. ...................................... 

(    ) 2. ไมใช 
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13. ทานมีการสํารองอาหารสัตวไวใชในฤดูแลงหรือเกิดภัยธรรมชาติอยางไร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

(    ) 1. เก็บฟางอัดฟอนไวใชในฤดูขาดแคล (    ) 2. เก็บหญาแหงอัดฟอนไวใชในฤดขูาดแคลน 

(    ) 3. ไมมีการสํารองอาหารสัตว  (    ) 3. อ่ืน ๆ (ระบุ)............................................... 

14. ทานมีการนํามูลโคไปใชประโยชนอยางไร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

(    ) 1. ใชเปนปุยสําหรับใสแปลงหญา/นาขาว/พืชไร  ปละประมาณ.....................กก. 

(    ) 2. จําหนายในราคา กิโลกรัมละ............บาท   ปละประมาณ..............กก. เปนเงิน……………บาท 

(    ) 3. นําไปใชประโยชนในการผลิตแกสมูลสัตวสําหรับหุงตม 

(    ) 4. ไมไดใชประโยชนจากมูลโค 

15. การผสมพันธุโคเนื้อของทานใชวิธีใด   

(    ) 1. ใชวิธีผสมเทียม     (    ) 2. ผสมโดยใชพอพันธุ 

16. พอพันธุหรือน้ําเชื้อท่ีใชผสมพันธุกับแมโคในโครงการเปนโคสายพันธุใด 

(    ) 1. โคพ้ืนเมืองหรือลูกผสมพ้ืนเมือง  (    ) 2. โคพันธุบารมันหรือลูกผสมกันบราหมัน 

(    ) 3. โคพันธุชารโลเลสหรอืลูกผสมชารโลเลส (    ) 4. โคพันธุแองกัสหรือลูกผสมแองกัส 

(    ) 5. อ่ืน ๆ (ระบุ)............................................................................................................................... 

17. แรงงานท่ีใชในการเลี้ยงโคเนื้อในโครงการ 

 (    ) 1. ใชแรงงานในครัวเรือน  จํานวน............คน (    ) 2. แรงงานจาง   จํานวน.................คน 

18. รูปแบบการเลี้ยงโคเนื้อในโครงการ 

 (    ) 1. ขังคอกและตัดหญาใหกินอยางเดียวโดยไมปลอยแทะเล็มในแปลงหญา 

(    ) 2. ขังคอกโดยตัดหญาใหกินและปลอยแทะเล็มในแปลงหญา  

(    ) 3. ปลอยแทะเล็มในแปลงหญาอยางเดียวโดยไมมีการตัดหญาเสริมในคอก 

(    ) 4. อ่ืน ๆ (ระบุ) ............................................................................................................................. 

19. การติดตามงานของเจาหนาท่ีปศุสัตว 

 (    ) 1. เดือนละ 1 ครั้งข้ึนไป  (    ) 2.  2-3 เดือน/ครั้ง  (    ) 3. มากกวา 3 เดือน/ครั้ง 

20. เจาหนาปศุสัตวท่ีติดตามใหคําแนะนําไดแก 

(    ) 1. อาสาปศุสัตว (    ) 2.  ปศุสัตวอําเภอหรือเจาหนาท่ีประจําสํานักงานปศุสัตวอําเภอ 

(    ) 3. เจาหนาท่ีประจําสํานักงานปศุสัตวจังหวัด   (   ) 4. เจาหนาท่ีจากสํานักงานปศุสัตวเขต 

(    ) 5. อ่ืน ๆ  
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ตอนท่ี 3  ความรูความเขาใจท่ีมีตอโครงการ 

หัวขอ ใช ไมใช 

1. โครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําริ เปนโครงการท่ีรัฐบาล 

   ตั้งข้ึนโดยใชงบประมาณของทางราชการในการจัดหาโค-กระบือใหเกษตรกร 

  

2. ผูท่ีจะขอรับการชวยเหลือจากโครงการ ธคก. ไมจําเปนตองเปนเกษตรกรก็ได   

3. ผูท่ีจะขอรับการชวยเหลือจากโครงการ ธคก. ตองมีอายุไมต่ํากวา 20 ป    

4. ในการเขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีปลูกพืชไมเหมาะสม เพ่ือสงเสริมการเลี้ยง 

   โคเนื้อ ภายใต ธคก. ตองเปนพ้ืนท่ีท่ีมีเอกสารสิทธิ์เทานั้น และตองอยูในพ้ืนท่ี        

ท่ีเหมาะสมนอย (S3) หรือไมเหมาะสม (N) เทานั้น  

  

5. ในการเขารวมโครงการครั้งนี้ เกษตรกรจะตองปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีปลูกพืช จํานวน 

   นอยกวา 5 ไรก็ได หากมีการจัดการท่ีดีพอสําหรับเลี้ยงโคเนื้อ 5 ตัว 

  

6. เกษตรกรท่ีเคยเขารวมโครงการอนุรักษและพัฒนาการเลี้ยงกระบือ หรือโครงการ 

   ฟารมโคเนื้อสรางอาชีพ ก็สามารถเขารวมโครงการนี้ได 

  

7. เกษตรกรท่ีเคยปฏิบัติผิดเง่ือนไขของโครงการ ธคก. ไมสามารถเขารวมโครงการนี้ได   

8. เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการนี้ จะตองสงลูกโคเนื้อเพศเมีย 5 ตัวแรกของฝูง ท่ีมีอายุ 

   18 เดือน คืนใหโครงการ ธคก. เพ่ือขยายผลรายใหมตอไป 

  

9. ลูกโคเพศผูท่ีเกิดจากโครงการ ตกเปนกรรมสิทธิ์ของเกษตรกรทันที สามารถขาย 

   หรือเลี้ยงเปนโคขุนตอก็ได 

  

10. หลังจากเกษตรกรคืนลูกโคเพศเมียใหแกโครงการ ธคก. ครบ 5 ตัว แลวจะไดรับ 

     มอบกรรมสิทธิ์ในแมโคทันทีโดยไมตองรอใหครบ 5 ป 

  

11. ระหวางท่ีเกษตรกรเขารวมโครงการ จะตองทําบัญชีครัวเรือน/บัญชีฟารม จนกวา 

     จะสิ้นสุดโครงการ 

  

12. เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการนี้  ไมจําเปนตองเปนสมาชิกของกลุมวิสาหกิจชุมชน/ 

     กลุมเกษตรกรนิติบุคคล/สหกรณ ก็ได แตขอใหมีความตั้งใจเทานั้น 

  

13. การขยายลูกโคเพศเมียท่ีมีอายุ 18 เดือน จะตองขยายใหแกเกษตรกรตามโครงการ 

     ปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีปลูกพืชไมเหมาะสมฯ เทานั้น  และไมสามารถขยายใหเกษตรกร 

     รายอ่ืนได 

  

14. เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการนี้ จะตองบริหารจัดการพืชอาหารสัตวเพ่ือเลี้ยงโคเนื้อ    

     ใหเพียงพอ ตลอดระยะเวลา 5 ป ท่ีเขารวมโครงการ จะอางความไมพรอมไมได 

  

15. วัตถุประสงคหลักของโครงการนี้คือ ตองการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีปลูกพืชในพ้ืนท่ี 

     ไมเหมาะสม และเพ่ือสงเสริมการเลี้ยงโคเนื้ออยางยั่งยืน 
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ตอนท่ี 3  (ตอ) 

หัวขอ ใช ไมใช 

16.โครงการ ธคก.  เปนโครงการตามพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระบรม        

ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 

  

17. เกษตรกรท่ีมีความประสงคเขารวมโครงการ ธคก. สามารถติดตอไดท่ีสํานักงาน  

ปศุสัตวอําเภอ ตามภูมิลําเนาของเกษตรกร 

  

19. เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการสามารถขายแมโคท่ีไดกอนครบกําหนด 5 ป หรือ    

เลิกเลี้ยงเม่ือไรก็ไดตามความสมัครใจ โดยไมมีเง่ืนไขใด ๆ ท้ังสิ้น 

  

19. งบประมาณท่ีในการสนับสนุนพันธุสัตวใหแกเกษตรกรของโครงการ ธคก. ไดรับ

บริจาคจากผูมีจิตศรัทธาท้ังหมดโดยไมใชงบประมาณแผนดิน  

  

20.วัตถุประสงคท่ีสําคัญของโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกรตามพระราชดําริ 

คือชวยใหเกษตรกรท่ียากจนท่ัวประเทศไดมีโค-กระบือไวใชแรงงาน และเพ่ิมผลผลิต

ทางการเกษตร เปนการชวยเหลือใหเกษตรกรมีรายไดเพ่ิมข้ึน 

  

 

ตอนท่ี 4  ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

1. จํานวนแมโคท่ีไดรับ.....................ตัว     คงเหลือ..........ตัว  ไดรับมอบกรรมสิทธิ์เม่ือ..................................... 

2. พันธุโคท่ีไดรับ  (     ) 1. โคพ้ืนเมือง   (     ) 2. โคลูกผสมบราหมัน,ยุโรป (     ) 3. อ่ืน ๆ ..........................  

3. จํานวนลูกโคท่ีไดรับท้ังหมด........ .....ตัว  เพศเมีย..................ตัว   เพศผู.....................ตัว   

4. แมโคท่ีอยูระหวางตั้งทอง.................ตัว 

5. ลูกโคตัวท่ี 1  จํานวน..................ตัว      เพศเมีย.................ตวั   สงคืนโครงการ..........ตวั  คงเหลือ.........ตวั 

เพศผู.....................ตัว   จําหนาย...................ตวั  เปนเงิน...........บาท 

6. ลูกโคตัวท่ี 2  จํานวน..................ตัว      เพศเมีย................ตัว   สงคืนโครงการ..........ตวั  คงเหลือ..........ตัว 

     เพศผู...................ตัว   จําหนาย...................ตวั  เปนเงิน.............บาท 

7. ลูกโคตัวท่ี 3  จํานวน..................ตัว      เพศเมีย...............ตัว   สงคืนโครงการ.........ตัว  คงเหลือ............ตัว 

     เพศผู...................ตัว   จําหนาย..................ตัว  เปนเงิน...............บาท 

8. การขยายลูกใหเกษตรกรรายใหม จํานวน..................ตัว    ไดแก 

1. เกษตรกรโครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีปลูกพืชไมเหมาะสมฯ จํานวน...............ราย โค...............ตัว   

2. เกษตรกรโครงการ ธคก. (รายละ 1 ตัว)   จํานวน...............ราย โค...............ตัว   

3. เกษตรกร อ่ืน ๆ .................................................................จาํนวน...............ราย โค...............ตัว   

9. รายรับระหวางเขารวมโครงการ  รวมเปนเงิน..................................บาท   ไดแก 

1. การจําหนายลูกโคเพศผู จํานวน...........ตัว ๆละ..................บาท เปนเงิน....................บาท 

2. การจําหนายลูกโคเพศเมีย จํานวน...........ตัว ๆละ...................บาท  เปนเงิน................บาท 

3. การจําหนายมูลโค  จํานวน............กก.ๆละ.................บาท  เปนเงิน................บาท 
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10. รายจายระหวางเขารวมโครงการ รวมเปนเงิน..................................บาท   ไดแก 

1. การสรางและปรับปรุงโรงเรือน   เปนเงิน......................บาท 

2. การจัดทําแปลงหญาและสํารองอาหารสัตว เปนเงิน......................บาท 

3. คาเวชภัณฑและคาใชจายในการดูแลสุขภาพโค เปนเงิน......................บาท 

4. คาแรงงาน     เปนเงิน......................บาท 

5. อ่ืน ๆ (ระบุ)........................................................... เปนเงิน.......................บาท  

11. ฟารมไดเปนแหลงเรียนรูดานการเลี้ยงโคเนื้อหรือไม 

(    ) 1. เปนแหลงเรียนรู/ฟารมตนแบบ/ศูนยเครือขายการเลี้ยงสัตว  โดย   

(    ) 1.1  ข้ึนทะเบียนกับกรมปศุสัตวหรือหนวยงานอ่ืน 

(    ) 1.2  ไมไดข้ึนทะเบียน 

(    ) 2. ไมเปน 

12. ระหวางเขารวมโครงการมีการศึกษาดูงานภายในฟารมหรือไม 

(    ) 1. มี   ไดแก  เกษตรกร.................คน    เจาหนาท่ี................คน  และผูสนใจท่ัวไป................คน   

(    ) 2. ไมมี   

ตอนท่ี 5  ความพึงพอใจ ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ 

 5.1 ทานมีความพึงพอใจในหัวขอตอไปนี้อยางไร 

หัวขอ 
มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด 

ดานวัตุประสงคและเง่ือนไขโครงการ 

1.วัตถุประสงคในการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีปลูกพืชไมเหมาะสมมาเลี้ยงโคเนื้อ 

     

2. จํานวนโคเนื้อท่ีไดรับจากโครงการเหมาะสม      

3. การลดพ้ืนท่ีอยางนอย 1 ไร ตอการเลี้ยงโคเนื้อ 1 ตัว      

4. เง่ือนไขการคืนลูกเพศเมียตัวแรกของฝูงใหแกโครงการ      

5. ระยะสัญญา 5 ป จึงจะไดรับมอบกรรมสิทธิ์แมโคเม่ือสงคืนลูกแลว      

ดานการบริการของเจาหนาที่ 

6. การชี้แจงรายละเอียดและทําความเขาใจโครงการของเจาหนาที่ปศุสัตว 

     

7. การติดตามใหคําแนะนําและแกไขปญหาของเจาหนาท่ีปศุสัตว      

ดานความเหมาะสมของโคท่ีไดรับ 

8. คุณลักษณะของแมโคท่ีไดรับมีความเหมาะสมกับราคา 40,000 บาท 

     

9. สุขภาพของแมโคในวันรับมอบครั้งแรกมีความสมบูรณ แข็งแรง      

10. การใหผลผลิตของแมโคท่ีไดรับ (ใหลูกโคท่ีมีลักษณะดี)       
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ตอนท่ี 5  (ตอ) 

หัวขอ 
มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด 

ดานผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

11. มีรายไดทดแทนการปลูกพืชเดิมเพียงพอในการดํารงชีพและใชจาย 

     

12. การเพ่ิมผลผลิตโคเนื้อคุณภาพใหมากข้ึน      

13. ไดปุยคอกจากมูลโคสําหรับใชในการปลูกพืชและทดแทนปุยเคมี      

14. โครงการสามารถแกปญหาราคาผลผลิตพืชตกต่ําได      

15. เกษตรกรมีทางเลือกในการประกอบอาชีพมากข้ึน      

 

5.2  ปญหาอุปสรรค 

..............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................ 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

 

5.3. ขอเสนอแนะ 

…………………………………………………………………………….............................……......................................................

..............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

 

 

ขอขอบคุณครับ 

สํานักงานปศุสัตวเขต 5 
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