
การมีส่วนร่วมของเกษตรกรสมาชิกกลุ่ม โครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ                     

ในจังหวดับึงกาฬ 

จันทร์เพ็ญ  ภูผาเด็น 1/  และ  หญงิ  แก้วเกดิ 2/    

บทคัดย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาขอ้มูลพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจบางประการ สภาพการ
เล้ียงโค-กระบือ การมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มและปัญหาอุปสรรคของเกษตรกรสมาชิกกลุ่มธนาคาร             
โค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ ในจงัหวดับึงกาฬ จ านวน 340 รายในพื้นท่ี 8 อ าเภอ ระหว่างเดือน 
มกราคมถึงมิถุนายน 2561 ด าเนินการ เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์อธิบายผลการศึกษาใช้ค่าสถิติ ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าต ่าสุด และ
ค่าสูงสุด 
 ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกร เป็นเพศชาย ร้อยละ 54.7 อายุเฉล่ีย 52.4 ปี ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบั
ประถมศึกษา มีสมาชิกในครัวเรือนเฉล่ีย 4.49 คน มีพื้นท่ีถือครองเฉล่ีย 11.56 ไร่  มีรายได้ครอบครัวเฉล่ีย  
62,224.71  บาทต่อปี ประกอบอาชีพหลกัภาคการเกษตร (ปลูกพืชและเล้ียงสัตว)์ เล้ียงโค ร้อยละ 74.4  แม่โค-
กระบือของเกษตรกรให้ลูกตวัท่ี 1 ภายใน 2, 3, 1 ปี และมากกวา่ 3 ปี คิดเป็นร้อยละ 41.2, 30.6, 18.2 และ 10.0 
ตามล าดบั  เกษตรกรส่วนใหญ่สร้างคอกพกัสัตวแ์ยกออกจากตวับา้น และเคยถ่ายพยาธิโค-กระบือ ร้อยละ 88.8 
และ 84.4   ประมาณคร่ึงหน่ึงมีแปลงพืชอาหารสัตว ์ ใช้แร่ธาตุอาหารเสริมในการเล้ียงโค-กระบือเป็นบางคร้ัง  
รับบริการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคในสัตวปี์ละ 1 คร้ัง และรักษาโค-กระบือป่วยโดยเจา้หนา้ท่ีปศุสัตว ์ ร้อยละ 56.8, 
60.3, 50.0 และ 58.2 ตามล าดบั เกษตรกรประมาณหน่ึงในสามผสมพนัธ์ุสัตวโ์ดยใชพ้อ่พนัธ์ุ  ใชท้ั้งพอ่พนัธ์ุ และ
ใชก้ารผสมเทียม และใชก้ารผสมเทียม ร้อยละ 42.9, 30.6 และ 26.5 ตามล าดบั  เกษตรกรตดัสินใจเขา้ร่วมกลุ่ม
โดยสมคัรใจเอง  มีความคาดหวงัวา่จะมีรายไดเ้พิ่มข้ึน และเขา้ร่วมประชุมกลุ่มทุกคร้ัง ร้อยละ 76.8, 66.8 และ 
50.9  ตามล าดบั เกษตรกรมีปัญหาอุปสรรคอยูใ่นระดบันอ้ย คือ ดา้นการเล้ียงสัตว ์และดา้นการด าเนินงานของ
กลุ่มเกษตรกร  การมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มในกิจกรรมดา้นต่างๆ อยูใ่นระดบัปานกลาง คือ การมีส่วนร่วมใน
การปฏิบติั การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ  การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมรับผดิชอบ  
 

 

 

ค าส าคญั: โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ 
ทะเบียนวชิาการเลขท่ี :  61(2)-0216(4)-089 
 1/  ส านกังานปศุสัตวจ์งัหวดับึงกาฬ อ าเภอเมืองบึงกาฬ จงัหวดับึงกาฬ 38000 
2/  ส านกังานปศุสัตวจ์งัหวดัอุดรธานี อ าเภอเมืองอุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี 41000 
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Participation of farmers in The Royal Project of Cattle Buffalo Bank for Farmers 

In Bung Kan Province 

Chanpen Phuphaden 1/  and  Ying kaewkerd 2/ 

Abstract 

The purpose of the study is to study some basic social and economic information, the cattle and buffalo 

farming condition, the participation of farmers in this project and the problem of the farmer members joining 

this Royal Cattle Buffalo Bank in Bueng Kan province. Data were collected  for 340 cases questionnaire during 

January to June 2018 analyzed by statistical program. The results were described by statistical parameters; 

frequency, percentage, mean. Standard deviation. Maximum and minimum values. 

This study found that participating farmers consisted of 54.7% male with an average age   of 52.4. The 
highest education level was primary school average household members of 4.49 people. They owned 11.56 rai 
of land area with average income of 62,224.71 bath per year. Agriculture was their main occupation (agricultural 
and animal husbandry) with cattle farming at 74.4 %. The Cattle-buffalo delivers the first newborn animal 
within 2, 3, 1 and more than 3 years. 41.2%, 30.6%, 18.2%, and 10.0%, respectively. Most of farmers normally, 
build their home separated from animal shelters, and treated antiparasitic to their cattle-buffalo for, 88.8% and 
84.4%. Half of farmers grow their  own animal feed, supplement  mineral nutrition for feeding cattle-buffalo 
vaccinated  their  cattle-buffalo  every year medical treated their by cattle-buffalo by livestock officers at 56.8%, 
60.3%, 50.0%, 58.2% respectively. One third of farmers breed their animal by using breeders. Both breeders 
and artificial fertilization, and artificial fertilization at 42.9%, 30.6% and 26.5% respectively. 76.8% of famers 
willing participate in this project by themselves. 66.8% of farmers to gain more incomes, and 50.9% of farmers 
participating all meetings. However, they showed a few problems in feeding cattle buffalo and group operation. 
Participation in the activities of the group members. The middle level is to engage the practice. Participation in 
decision-making. The participation of beneficiaries and responsible participation. 

 

Keywords :The Royal Cattle Buffalo Bank for Farmers 
Research Paper No. : 61(2)-0216(4)-089 
1/ Bung Kan Province Livestock Development Office, Muang, Bung Kan 38000 
2/ UdonThani Province Livestock Development Office, Muang, UdonThani 41000 
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บทน า 
1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหา 
 โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ (ธคก.) กรมปศุสัตว์เป็นผูรั้บผิดชอบ
ด าเนินการจดัตั้งข้ึนปี พ.ศ. 2522  เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผูย้ากจนมีโค-กระบือไวใ้ช้แรงงานเป็นของตวัเอง     
รายละ 1 ตวั โดยการเช่า เช่าซ้ือ หรือยืมเพื่อการผลิต  ในการบริหารจดัการโครงการท่ีดีก็จะเกิดผลประโยชน์
เพิ่มพูนข้ึน  ลูกโค-กระบือท่ีเกิดข้ึนใหม่ซ่ึงเป็นของโครงการ (ธคก.) ก็จะน าไปหมุนเวียนให้บริการแก่เกษตรกร
รายอ่ืนๆต่อไป  การด าเนินงานในลกัษณะน้ีท าใหเ้กิดผลประโยชน์ต่อเน่ืองไม่ส้ินสุดในปี พ.ศ. 2560  มีเกษตรกร
เขา้ร่วมโครงการ (ธคก.) จ  านวน 117,438  ราย  ชนิดสัตวท่ี์ให้การช่วยเหลือเกษตรกรประกอบดว้ย โค จ านวน 
84,509  ตวั และกระบือ จ านวน 36,317  ตวั (กรมปศุสัตว,์ 2560) จงัหวดับึงกาฬ มีเกษตรกรเขา้ร่วมโครงการ 
(ธคก.) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 จนถึงปัจจุบนัมีเกษตรกรเขา้ร่วมจ านวน  2,462  ราย จ าแนกเป็นเกษตรกรผูย้มืเพื่อ
การผลิตโคเน้ือ จ านวน 1,701  ราย เกษตรกรผูย้มืเพื่อการผลิตกระบือ จ านวน 761 ราย (ส านกังานปศุสัตวจ์งัหวดั
บึงกาฬ, 2560) และจากรายงานประจ าปี ส านกังานปศุสัตวเ์ขต 4  พบวา่ปัญหาของการด าเนินโครงการ  ไดแ้ก่ 
อายุสัญญายืมสัตวเ์กินสัญญา 5 ปี ลูกเกิดอายุเกิน 18 เดือน และไม่มีรายงานลูกเกิด ขอ้มูลทะเบียนสัตวไ์ม่เป็น
ปัจจุบนั (ส านกังานปศุสัตวเ์ขต 4, 2560) 
 ในการด าเนินงานด้านส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรายย่อยท่ีผ่านมานั้ น กรมปศุสัตว์ได้จัดท า
ยทุธศาสตร์การส่งเสริมพฒันาปศุสัตวแ์บบมีส่วนร่วมส าหรับเกษตรกรรายยอ่ย ก าหนดให้มีกลุ่มเกษตรกรผูเ้ล้ียง
สัตวมี์บทบาทและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่ม ไดแ้ก่ การร่วมคิด ร่วมใหข้อ้มูล ร่วมวางแผน ร่วมลงมือ
ท าและร่วมรับผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความมัน่คงและย ัง่ยืนในอาชีพการเล้ียงสัตว์ (กรมปศุสัตว์, 2554)              
จงัหวดับึงกาฬไดก้ าหนดชนิดสัตวย์ุทธศาสตร์ คือ “โคเน้ือ และกระบือ” โดยส่งเสริมอาชีพการเล้ียงโคเน้ือและ
กระบือให้แก่ เกษตรกรภายใตโ้ครงการ (ธคก.) จ  านวน 62 กลุ่ม เกษตรกร 2,188 ราย (ส านกังานปศุสัตวจ์งัหวดั
บึงกาฬ, 2560) 
 ดงันั้น  ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการมีส่วนร่วมของเกษตรกรสมาชิกกลุ่มโครงการธนาคาร          

โค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชด าริ (ธคก.) ในจงัหวดับึงกาฬ เพื่อจะได้ทราบสภาพทางเศรษฐกิจ และ

สังคม สภาพการเล้ียงโค-กระบือ ปัญหาดา้นในการเล้ียงโค-กระบือ ปัญหาดา้นการด าเนินงานของกลุ่ม และการ

มีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มเพื่อน าผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการพฒันาการเล้ียง โค-กระบือ และการ

พฒันาการด าเนินงานของกลุ่มหรือหมู่บา้นโครงการ (ธคก.) ในพื้นท่ีจงัหวดับึงกาฬ ใหเ้กิดความย ัง่ยนืต่อไป 
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2. วตัถุประสงค์ 

 1. เพื่อศึกษาขอ้มูลพื้นฐานทางสังคม และเศรษฐกิจบางประการของเกษตรกรผูเ้ขา้ร่วมโครงการธนาคาร
โค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ ในจงัหวดับึงกาฬ 
 2. เพื่อศึกษาสภาพการเล้ียงโค-กระบือของเกษตรกรผูเ้ขา้ร่วมโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร 
ตามพระราชด าริ ในจงัหวดับึงกาฬ 
 3. เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคด้านการเล้ียงโค-กระบือ และการด าเนินงานของกลุ่มโครงการธนาคาร          
โค-กระบือฯ ในจงัหวดับึงกาฬ 
 4. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของเกษตรกรสมาชิกกลุ่มโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร          
ตามพระราชด าริ ในจงัหวดับึงกาฬ 
3. กรอบแนวคิดงานวจัิย 

 

                                       

 

 

 

รูปที ่1 กรอบแนวความคิด 

 

ตวัแปรตาม 
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วธีิด าเนินการศึกษา 

การศึกษาวิจยัเร่ือง การมีส่วนร่วมของเกษตรกรสมาชิกกลุ่ม โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร
ตามพระราชด าริ ในจงัหวดับึงกาฬ  เป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive research) ใช้วิธีวิจยัเชิงปริมาณ          
เป็นหลกั เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนาม เพื่อใช้ประกอบการอธิบายผลการศึกษาให้มีความสมบูรณ์มากข้ึน 
โดยมีวธีิการด าเนินการดงัน้ี 
1. ประชากร 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัเป็นเกษตรกรผูเ้ขา้ร่วมโครงการ (ธคก.)  ท่ีสังกดักลุ่ม/ หมู่บา้น ธคก. ในพื้นท่ี
จงัหวดับึงกาฬ 8 อ าเภอ จ านวน  62 กลุ่ม เกษตรกร 2,188 ราย ตามรายงานส านกังานปศุสัตวจ์งัหวดับึงกาฬ 
(2560)  
2. กลุ่มตัวอย่าง  
 2.1 ก าหนดตวัอย่างของการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาสุ่มตวัอย่างใช้วิธีการเลือกตวัอย่างแบบเจาะจง เลือก
เกษตรกรท่ีสังกัดกลุ่มหรือหมู่บ้าน ธคก. ซ่ึงได้จากการค านวณโดยใช้สูตรของ TaroYamane ท่ีมีความ
คลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่งร้อยละ 0.05  (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ, 2547) ดงัน้ี 

จากสูตร  n  =               N   
                                                 1+(N)e2 

   เม่ือ  n = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการ 
     N = จ านวนสมาชิกประชากรทั้งหมด 
     e  = ความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่ง (ร้อยละ 0.05) 

แทนค่าตามสูตร   n  =              2,188              
                                                  1+(2,188) 0.052 
     n  = 338.17 

จากการค านวณหาขนาดตวัอยา่ง โดยใชสู้ตรของ TaroYamaneไดห้น่วยตวัอยา่งเท่ากบั 338.17 ตวัอยา่ง เพื่อให้
ง่ายต่อการค านวณผูว้จิยัไดปั้ดเศษข้ึนเป็นเลขคู่ จึงก าหนดเป็นหน่วยตวัอยา่งได ้จ  านวน 340 ตวัอยา่ง 

             2.2 วธีิการสุ่มตวัอยา่ง ในการศึกษามีขั้นตอนดงัน้ี 
 ขั้นตอนท่ี 1 ใช้วิธีการเลือกตวัอย่างแบบก าหนดโควตา (Quota Sampling) โดยก าหนดสัดส่วนกลุ่ม
ตวัอยา่งของประชากรในแต่ละอ าเภอ 

   ขั้นตอนท่ี 2  ใชว้ธีิการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling)โดยสุ่มจากเกษตรกรท่ีเป็นสมาชิก

กลุ่มจนครบตามจ านวนตวัอยา่ง 
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ตารางที ่1  แสดงจ านวนประชากรกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา 

 

                                                ผลการศึกษาและอภิปรายผล 

ผลการศึกษาการมีส่วนร่วมของเกษตรกรสมาชิกกลุ่ม โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตาม
พระราชด าริ (ธคก.) ในจงัหวดับึงกาฬ แบ่งออกเป็น 4 ตอน ตามวตัถุประสงค ์ไดแ้ก่ขอ้มูลพื้นฐานทางสังคมและ
เศรษฐกิจบางประการ ขอ้มูลสภาพการเล้ียงโค-กระบือ ปัญหาอุปสรรค และการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มโดย
มีรายละเอียดดงัน้ี 

1. ข้อมูลพืน้ฐานทางสังคม และเศรษฐกจิบางประการของเกษตรกรโครงการธนาคารโค-กระบือ เพ่ือ
เกษตรกร ตามพระราชด าริ (ธคก.) ในจังหวดับึงกาฬ 

 การศึกษาขอ้มูลพื้นฐานทางสังคม และเศรษฐกิจบางประการของเกษตรกรสมาชิกกลุ่มธนาคารโค-
กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชด าริ (ธคก.) พบว่า เกษตรกรประมาณคร่ึงหน่ึงเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 
54.70   ประมาณหน่ึงในสาม  มีอายุระหวา่ง 51-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.80 รองลงมามีอายุระหวา่ง 41-50 ปี คิด
เป็นร้อยละ 33.20  เกษตรกรมีอายเุฉล่ีย 52.4  ปี  ส่วนใหญ่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 72.90 มี
สถานะทางสังคมเป็นเกษตรกรทัว่ไป คิดเป็นร้อยละ 80.20 มีสถานะในกลุ่มผูเ้ล้ียงสัตว ์เป็นสมาชิกกลุ่ม  คิดเป็น
ร้อยละ 78.20 เกษตรกรประมาณหน่ึงในสามมีพื้นท่ีถือครองน้อยกว่า 10 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 42.10 รองลงมามี
พื้นท่ีถือครอง 20.1-30.0 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 31.50 พื้นท่ีถือครองเฉล่ีย 11.56 ไร่ ส่วนใหญ่มีอาชีพหลกั และอาชีพ
เสริมภาคการเกษตร (ปลูกพืช และเล้ียงสัตว)์ คิดเป็นร้อยละ 81.80 และ 60.00 ตามล าดบั มีสมาชิกครัวเรือน 4-6 

อ าเภอ เกษตรกร(ราย) จ านวนกลุ่มตัวอย่าง(ราย) 

โซ่พิสัย 388 60 

พรเจริญ 826 128 

เมืองบึงกาฬ 461 71 

เซกา 218 34 

บึงโขงหลง 110 17 

ศรีวไิล 84 14 

ปากคาด 51 8 

บุ่งคลา้ 50 8 

รวม 2,188 340 
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คน คิดเป็นร้อยละ 60.0 จ  านวนสมาชิกเฉล่ีย 4.49 คน ประมาณคร่ึงหน่ึงมีรายไดเ้ฉล่ียต่อปีมากกวา่ 40,001 บาท
ต่อปี คิดเป็นร้อยละ 46.80 รองลงมามีรายได ้20,001-30,000 บาทต่อปี  คิดเป็นร้อยละ 20.90 รายไดเ้ฉล่ียต่อปี 
62,224.71 บาท  

จากผลการศึกษา เกษตรกรผูเ้ล้ียงโค-กระบือ ตามโครงการ ธคก. ในจงัหวดับึงกาฬ  สอดคล้องกับ         
ผกามาศ รุ่งเรือง และคณะ (2550) พบวา่ ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความส าเร็จของโครงการธนาคารโค-กระบือ       
เพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ ในพื้นจงัหวดัสกลนครเกษตรกร ร้อยละ 54.95 เป็นเพศชาย ส่วนใหญ่ส าเร็จ
การศึกษาระดบัชั้นประถมศึกษา ประกอบอาชีพหลกัภาคการเกษตร  จ  านวนสมาชิกในครัวเรือน 4-6 คน โดยมี
จ านวนสมาชิกเฉล่ีย 4.49 คน และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ บุญโชค บรรณสาร และคณะ (2549) พบว่า 
การเล้ียงกระบือ และการมีส่วนรวมของเกษตรกรในกิจกรรมกลุ่มผูเ้ล้ียงสัตว ์จงัหวดัอ านาจเจริญ เกษตรกรส่วน
ใหญ่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 4-6 คน ส่วนรายได้ต่อครอบครัวเฉล่ียต่อปี 
62,224.71 บาท ซ่ึงแตกต่างจากผลการศึกษาของ สุรพงษ ์ ศรีปิยะพนัธ์ และคณะ (2551) พบวา่ การศึกษาปัญหา
สาเหตุและแนวทางแก้ไขการด าเนินงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชด าริจงัหวดั
หนองคาย เกษตรกรมีรายไดต่้อเดือน 1,001-3,000  บาท ต ่ากวา่เน่ืองจากเกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท านา
เป็นหลกั และหว้งระยะเวลาในการศึกษาแตกต่างกนัอาจมีผลในเร่ืองของรายไดท่ี้ไดรั้บต่อปีแตกต่างกนั 
 
ตารางที ่2  แสดงขอ้มูลพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจบางประการของเกษตรกรโครงการธนาคารโค-กระบือ 
  เพื่อเกษตรกร ในจงัหวดับึงกาฬ 

รายการ 
จ านวนเกษตรกร 

n = 340 
ร้อยละ 

1. เพศ   
      ชาย 186 54.70 
      หญิง 154 45.30 
2. อาย ุ   
     นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 40 ปี 30 8.8 
     41 – 50 ปี 113 33.2 
     51 – 60 ปี 132 38.8 
     มากวา่ 60 ปี 65 19.1 
(เฉล่ีย 52.4 + 9.42 ปี ต ่าสุด 23 ปี สูงสุด 76 ปี)   
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ตารางที ่2  แสดงขอ้มูลพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจบางประการของเกษตรกรโครงการธนาคารโค-กระบือ 
  เพื่อเกษตรกร ในจงัหวดับึงกาฬ  (ต่อ) 

รายการ 
จ านวนเกษตรกร 

n = 340 
ร้อยละ 

3. การศึกษา   
     ประถมศึกษา 248 72.9 
     มธัยมศึกษาตอนตน้ 53 15.6 
     มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 27 7.9 
     อนุปริญญา/ปวส. 7 2.1 
     ปริญญาตรีหรือสูงกวา่ 5 1.5 
4. สถานะทางสังคม   
     ผูใ้หญ่บา้น/ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น/สมาชิก อบต.,เทศบาล 24 7.1 
     อาสาปศุสัตว/์หมอดินอาสา/อาสาสมคัรเกษตร/อสม. 35 10.3 
     เกษตรกรทัว่ไป 273 80.2 
     อ่ืนๆ 8 2.4 
5. สถานะในกลุ่มผูเ้ล้ียงสัตวโ์ครงการ ธคก.   
     สมาชิกกลุ่ม 266 78.2 
     กรรมการกลุ่ม 56 16.4 
     อ่ืนๆ 18 5.3 
(เฉล่ีย 52.4 + 9.42 ปี ต ่าสุด 23 ปี สูงสุด 76 ปี)   
6. พื้นท่ีถือครอง   
     นอ้ยกวา่  10 ไร่ 143 42.1 
     10.1-20.0 ไร่ 88 25.9 
     20.1-30 ไร่ 107 31.5 
     มากกวา่ 30 ไร่ 2 0.6 
(เฉล่ีย 11.56 + 11.13 ไร่ ต ่าสุด 1 ไร่ สูงสุด 70 ไร่)   
7. อาชีพหลกั   
     ภาคการเกษตร (ปลูกพืชและเล้ียงสัตว)์ 278 81.8 
     นอกภาคการเกษตร (คา้ขายและรับจา้งทัว่ไป) 45 13.2 
     อ่ืนๆ 17 5.0 
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ตารางที ่2  แสดงขอ้มูลพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจบางประการของเกษตรกรโครงการธนาคารโค-กระบือ 
  เพื่อเกษตรกร ในจงัหวดับึงกาฬ  (ต่อ) 

รายการ 
จ านวนเกษตรกร 

n = 340 
ร้อยละ 

8. อาชีพเสริม   
     ภาคการเกษตร (ปลูกพืชและเล้ียงสัตว)์ 204 60.0 
     นอกภาคการเกษตร (คา้ขายและรับจา้งทัว่ไป) 93 27.4 
     อ่ืนๆ 43 12.6 
9. จ านวนสมาชิกในครัวเรือน   
     สมาชิก จ านวน  1 - 3 คน 99 29.1 
     สมาชิก จ านวน  4 - 6 คน 204 60.0 
     สมาชิก จ านวน  7 – 9 คน 37 10.9 
     สมาชิก จ านวน  1 - 3 คน 99 29.1 
     (เฉล่ีย 4.49 + 1.75 คน ต ่าสุด 1 คน สูงสุด 15 คน)   
10. รายไดข้องครอบครัวเฉล่ียต่อปี   
     นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท 34 10.0 
     10,001 – 20,000 บาทต่อปี 50 14.7 
     30,001 – 40,000 บาทต่อปี 26 7.6 
     มากกวา่ 40,001 บาทต่อปี 159 46.8 
(เฉล่ีย 62,224.71บาท ต ่าสุด 4,000 บาท สูงสุด 300,000 บาท)   
   

 
2. สภาพการเลีย้งโค-กระบือของเกษตรกร โครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ 

(ธคก.) ในจังหวดับึงกาฬ 
   การศึกษาสภาพการเล้ียงโค-กระบือของเกษตรกร พบวา่ ส่วนใหญ่เล้ียงโค คิดเป็นร้อยละ 74.4 ไดรั้บ

โค-กระบือโครงการ (ธคก.) จ  านวน 1 ตวั คิดเป็นร้อยละ 84.1 มีเพียงส่วนนอ้ยท่ีไดรั้บโค-กระบือ จ านวน 2, 3 
และ 5 ตวั คิดเป็นร้อยละ 6.8, 4.7 และ 4.4 ตามล าดบั แม่โค-กระบือของเกษตรกรใหลู้กตวัท่ี 1 ภายใน 1,2 ,3 และ
มากกวา่ 3 ปี คิดเป็นร้อยละ 18.2, 41.2, 30.6 และ 10.0 ตามล าดบั  เกษตรกรส่วนใหญ่มีประสบการณ์การเล้ียง
สัตวมี์ประสบการณ์ 1-5 ปี  คิดเป็นร้อยละ  64.1 สร้างคอกพกัแบบแยกออกจากตวับา้น คิดเป็นร้อยละ 88.8 มี
ส่วนนอ้ยท่ีใชใ้ตถุ้นบา้นหรือใชท่ี้อยูติ่ดกบัตวับา้น และใชใ้ตถุ้นยุง้ฉางเป็นท่ีพกัสัตว ์คิดเป็นร้อยละ 6.5 และ 4.7 
ตามล าดบั เกษตรกรประมาณคร่ึงหน่ึงมีแปลงปลูกพืชอาหารสัตว ์ คิดเป็นร้อยละ 56.8 รักษาโค-กระบือป่วยโดย
เจา้หนา้ท่ีปศุสัตว ์ คิดเป็นร้อยละ 58.2 ใชแ้ร่ธาตุอาหารเสริมในการเล้ียงโค-กระบือเป็นบางคร้ัง  คิดเป็น ร้อยละ 
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60.3 และไม่เคยใชเ้ลย  คิดเป็นร้อยละ 7.6 ส่วนใหญ่เคยถ่ายพยาธิโค-กระบือ คิดเป็นร้อยละ 84.1  และไม่เคยถ่าย
พยาธิโค-กระบือ คิดเป็นร้อยละ 15.9 เกษตรกรประมาณหน่ึงในสามผสมแม่โค-กระบือโดยใชพ้่อพนัธ์ุ คิดเป็น
ร้อยละ 42.9  รองลงมาใชว้ิธีผสมเทียมและพ่อพนัธ์ุ  คิดเป็นร้อยละ 30.6 และใช้เพียงวิธีการผสมเทียม คิดเป็น
ร้อยละ 26.5 เกษตรกรส่วนใหญ่ตดัสินใจเขา้ร่วมกลุ่มโดยสมคัรใจเอง  คิดเป็นร้อยละ 76.8 โดยหวงัว่าจะมี
รายได้เพิ่มข้ึน คิดเป็นร้อยละ 66.8 คร่ึงหน่ึงของเกษตรกรเข้าร่วมประชุมทุกคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 50.9                     
เขา้ร่วมประชุมกลุ่มเกือบทุกคร้ัง และไม่เคยเขา้ประชุม คิดเป็นร้อยละ 1.8   

จากผลการศึกษาสภาพการเล้ียงโค-กระบือของเกษตรกร สอดคลอ้งกบัการรายงานของ ผกามาศ รุ่งเรือง 
และคณะ (2550) พบว่า ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความส าเร็จของโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร
ตามพระราชด าริ ในพื้นจงัหวดัสกลนครในเร่ืองของรูปแบบคอกพกัสัตว ์ เกษตรกรส่วนใหญ่สร้างคอกพกัสัตว์
แยกออกจากตวับา้น และผลการศึกษาแตกต่างจาก สวา่ง  องักุโร และคณะ (2556) พบวา่ การศึกษาสมรรถภาพ
การใหผ้ลผลิตของกระบือ และความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร 
ตามพระราชด าริ : กรณีศึกษาในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน ในดา้นการผสมพนัธ์ุโค-กระบือ เกษตรกร
ส่วนใหญ่ใชว้ธีิผสมโดยพอ่พนัธ์ุสัตว ์ และร้อยละ 67.2 เกษตรกรไม่มีแปลงพืชอาหารสัตว ์ และแตกต่างจากผล
การศึกษาของ สุรพงษ์  ศรีปิยะพนัธ์  และคณะ (2551) พบว่า การศึกษาปัญหาสาเหตุและแนวทางแก้ไขการ
ด าเนินงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชด าริจงัหวดัหนองคาย ร้อยละ 65.2 ของ
เกษตรกรใชบ้ริการรักษาโค-กระบือ โครงการ (ธคก.) จากอาสาปศุสัตวแ์ละผลการศึกษาสอดคลอ้งกบับุญโชค 
บรรณสาร และคณะ (2549) พบวา่ การเล้ียงกระบือ และการมีส่วนรวมของเกษตรกรในกิจกรรมกลุ่มผูเ้ล้ียงสัตว ์
จงัหวดัอ านาจเจริญ เกษตรกร ร้อยละ 68.8  มีความคาดหวงัว่าจะไดป้ระโยชน์ และตดัสินใจเขา้ร่วมกลุ่มดว้ย
ตวัเอง 

ตารางที ่3  แสดงสภาพการเล้ียงโค-กระบือ ของเกษตรกรสมาชิกกลุ่มโครงการ ธคก. 

รายการ 
จ านวนเกษตรกร 

n = 340 
ร้อยละ 

1. จ านวนเกษตรกรท่ีรับสัตวต์ามโครงการ ธคก.   
     เกษตรกรท่ีไดรั้บโค 253 74.4 
     เกษตรกรท่ีไดรั้บกระบือ 87 25.6 
2. จ านวนโค-กระบือ ท่ีไดรั้บตามโครงการ ธคก.   
    ไดรั้บโค-กระบือ จ านวน 1 ตวั 286 84.1 
    ไดรั้บโค-กระบือ จ านวน 2 ตวั 23 6.8 
    ไดรั้บโค-กระบือ จ านวน 3 ตวั 16 4.7 
    ไดรั้บโค-กระบือ จ านวน 5 ตวั 15 4.4 
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ตารางที ่3  แสดงสภาพการเล้ียงโค-กระบือ ของเกษตรกรสมาชิกกลุ่มโครงการ ธคก. (ต่อ) 

รายการ 
จ านวนเกษตรกร 

n = 340 
ร้อยละ 

3. ระยะเวลาการใหลู้กเกิดตวัท่ี 1ของแม่โค-กระบือ    
     แม่โค-กระบือใหลู้กเกิดตวัท่ี 1 ภายใน 1 ปี 62 18.2 
     แม่โค-กระบือใหลู้กเกิดตวัท่ี 1 ภายใน 2 ปี 140 41.2 
     แม่โค-กระบือใหลู้กเกิดตวัท่ี 1 ภายใน 3 ปี 104 30.6 
     แม่โค-กระบือใหลู้กเกิดตวัท่ี 1 มากกวา่ 3 ปี 34 10.0 
4. ประสบการณ์เล้ียงโค-กระบือ   
     ประสบการณ์ 1- 5 ปี 219 64.1 
     ประสบการณ์ 6 -10 ปี 84 24.7 
     ประสบการณ์ มากกวา่ 10 ปี 37 10.9 
5. รูปแบบคอกพกัสัตวท่ี์มีอยู ่   
     สร้างคอกพกัสัตวแ์ยกออกจากตวับา้น 302 88.8 
     อยูใ่ตถุ้นบา้นหรืออยูติ่ดตวับา้น 22 6.5 
     ใชใ้ตถุ้นยุง้ฉางเป็นท่ีพกัสัตว ์ 16 4.7 
6. การปลูกพืชอาหารสัตว ์   
    ไม่มีแปลงพืชอาหารสัตว ์ 147 43.2 
     มีแปลงพืชอาหารสัตว ์ 193 56.8 
          - นอ้ยกวา่ 1 ไร่ 186 54.7 
          - 1- 5 ไร่ 4 1.2 
          - 5 - 10 ไร่ 3 0.9 
7. การใชแ้ร่ธาตุอาหารเสริมในการเล้ียงโค-กระบือ   
     ไม่เคยใช ้ 26 7.6 
     ใชเ้ป็นประจ า 109 32.1 
     ใชเ้ป็นบางคร้ัง 205 60.3 
8. การไดรั้บบริการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคในโค-กระบือ   
      โค-กระบือไดรั้บบริการการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคปีละ 1 คร้ัง 170    50 
      โค-กระบือไดรั้บบริการการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคปีละ  2 คร้ัง 170 50 
9. การถ่ายพยาธิ โค-กระบือ   
     ไม่เคยถ่ายพยาธิ  54 15.9 
      ถ่ายพยาธิเป็นประจ า 286 84.1 
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ตารางที ่3  แสดงสภาพการเล้ียงโค-กระบือ ของเกษตรกรสมาชิกกลุ่มโครงการ ธคก. (ต่อ) 

รายการ 
จ านวนเกษตรกร 

n = 340 
ร้อยละ 

10. การไดรั้บบริการรักษาโค-กระบือป่วย   
     เจา้หนา้ท่ีปศุสัตว ์    198 58.2 
     อาสาปศุสัตว ์ 32.1 32.4 
     ดว้ยตวัเอง 9.4 9.4 
11. การผสมพนัธ์ุโค-กระบือ   
      ผสมเทียม     90 26.5 
      ผสมโดยใชพ้อ่พนัธ์ุ 146 42.9 
      ใชท้ั้ง 2 วธีิ (ผสมเทียม/พอ่พนัธ์ุ) 104 30.6 
12. การตดัสินใจเขา้ร่วมกลุ่ม   
     สมคัรใจเอง    261 76.8 
     เพื่อนบา้นชกัชวน 28 8.2 
     เจา้หนา้ท่ีปศุสัตวแ์นะน า 51 15.0 
13. ความคาดหวงัจากการเขา้ร่วมกลุ่ม   
     ไดรั้บการดูแลจากหน่วยงานภาครัฐ 51 15.0 
     ช่วยแกปั้ญหาในการประกอบอาชีพ    51 15.0 
     มีรายไดเ้พิ่มข้ึน 227 66.8 
10. การไดรั้บบริการรักษาโค-กระบือป่วย   
     เจา้หนา้ท่ีปศุสัตว ์    198 58.2 
     อาสาปศุสัตว ์ 32.1 32.4 
     ดว้ยตวัเอง 9.4 9.4 
11. การผสมพนัธ์ุโค-กระบือ   
      ผสมเทียม     90 26.5 
      ผสมโดยใชพ้อ่พนัธ์ุ 146 42.9 
      ใชท้ั้ง 2 วธีิ (ผสมเทียม/พอ่พนัธ์ุ) 104 30.6 
12. การตดัสินใจเขา้ร่วมกลุ่ม   
     สมคัรใจเอง    261 76.8 
     เพื่อนบา้นชกัชวน 28 8.2 
     เจา้หนา้ท่ีปศุสัตวแ์นะน า 51 15.0 
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ตารางที ่3  แสดงสภาพการเล้ียงโค-กระบือ ของเกษตรกรสมาชิกกลุ่มโครงการ ธคก. (ต่อ) 

รายการ 
จ านวนเกษตรกร 

n = 340 
ร้อยละ 

13. ความคาดหวงัจากการเขา้ร่วมกลุ่ม   
     ไดรั้บการดูแลจากหน่วยงานภาครัฐ 51 15.0 
     ช่วยแกปั้ญหาในการประกอบอาชีพ    51 15.0 
     มีรายไดเ้พิ่มข้ึน 227 66.8 
14. การเขา้ร่วมประชุมกลุ่ม   
     ไม่เคยขา้ร่วมประชุม 6 1.8 
      นานๆคร้ัง                                   76 22.4 
      เกือบทุกคร้ัง 85 25.0 
      เขา้ประชุมทุกคร้ัง 173 50.9 
   

 
3. ปัญหาอุปสรรคในการเลี้ยงโค-กระบือ และการด าเนินของกลุ่มเกษตรกรโครงการธนาคาร                    

โค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ (ธคก.) ในจังหวดับึงกาฬ 
  จากผลการศึกษา พบวา่ เกษตรกรประสบปัญหาอุปสรรคในการเล้ียงโค-กระบือ และการด าเนินของ

กลุ่มธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชด าริโดยภาพรวมอยูใ่นระดบันอ้ย (X= 1.47) ประกอบดว้ย  
  1) ปัญหาดา้นการเล้ียงสัตว ์โครงการ ธคก. อยูใ่นระดบันอ้ย  (X = 1.59)  
  2) ปัญหาในการด าเนินงานของกลุ่ม ธคก. อยูใ่นระดบันอ้ย  (X = 1.36)  
จากผลการศึกษาปัญหาอุปสรรคการเล้ียงโค-กระบือ และการด าเนินงานของกลุ่ม ภาพรวมของปัญหา  

ทั้ง 2 ดา้น อยู่ในระดบัน้อย  เน่ืองจากเป็นกลุ่มเกษตรกรท่ีจดัตั้งข้ึน ในช่วงปี พ.ศ. 2554  ท่ีกรมปศุสัตวจ์ดัท า
ยทุธศาสตร์การส่งเสริมพฒันาปศุสัตวแ์บบมีส่วนร่วมส าหรับเกษตรกรรายยอ่ยก าหนดใหมี้กลุ่มเกษตรกรผูเ้ล้ียง
สัตวมี์บทบาทและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่ม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัรายงานของ บุญโชค  บรรณสาร และ
คณะ (2549) ศึกษาการเล้ียงกระบือและการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในกิจกรรมกลุ่มผูเ้ล้ียงสัตว์ จังหวดั
อ านาจเจริญ พบวา่ เกษตรกร ร้อยละ 89.90 ไม่มีปัญหาในการเล้ียงกระบือ มีส่วนนอ้ย ร้อยละ 10.1 ท่ีมีปัญหาซ่ึง
ปัญหาท่ีพบมาก ไดแ้ก่ อาหารและพื้นท่ีเล้ียงสัตว ์ และซ่ึงแตกต่างจากรายงานของสวา่ง  องักุโร และคณะ (2556) 
ศึกษาสมรรถภาพการให้ผลผลิตของกระบือและความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการธนาคาร           
โค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ : กรณีศึกษาในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน พบวา่ เกษตรกรไม่
มีสถานท่ีเล้ียงสัตว ์และพืชอาหารสัตวไ์ม่เพียงพอ ร้อยละ 89.2 
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ตารางที ่4  แสดงปัญหาอุปสรรคการเลีย้งโค-กระบือ และการด าเนินงานของกลุ่ม 

ปัญหาอุปสรรค 
 

ค่าทีไ่ด้ 
       (𝑿 )              (SD.) 

การแปลความหมาย 

1. ปัญหาดา้นการเล้ียงสัตว ์โครงการฯ ธคก.    
1.1 ปัญหาดา้นพื้นท่ีในการเล้ียงสัตวข์องโครงการฯ ธคก.  1.60 0.548 มีปัญหาอุปสรรคนอ้ย 
1.2 ปัญหาดา้นอาหารหยาบท่ีใชเ้ล้ียงสัตวข์องโครงการฯ 
ธคก.  

1.58 0.567 มีปัญหาอุปสรรคนอ้ย 

1.3 ปัญหาดา้นสุขภาพสัตว ์ไดแ้ก่ ป่วยตาย ซูบผอม ใหลู้ก
ห่าง สุขภาพไม่ดี 

1.56 0.669 มีปัญหาอุปสรรคนอ้ย 

1.4 ปัญหาดา้นแรงงานในการเล้ียงสัตว ์ 1.52 0.597 มีปัญหาอุปสรรคนอ้ย 
1.5 ปัญหาดา้นวชิาการ ความรู้ในการเล้ียงโค-กระบือ 1.62 0.628 มีปัญหาอุปสรรคนอ้ย 
1.6 ปัญหาดา้นการติดตามให้ค  าแนะน าของเจา้หนา้ท่ี  1.65 0.676 มีปัญหาอุปสรรคนอ้ย 

                                          เฉล่ีย                                                              1.59 0.611 มีปัญหาอุปสรรคนอ้ย 
2. ปัญหาในการด าเนินงานของกลุ่ม ธคก.    
2.1 ปัญหาดา้นการบริหารจดัการกลุ่มไม่โปร่งใส  1.32 0.558 มีปัญหาอุปสรรคนอ้ย 
2.2 ปัญหาดา้นขาดความร่วมมือร่วมใจจากสมาชิก  1.45 0.595 มีปัญหาอุปสรรคนอ้ย 
2.3 ปัญหาดา้นการติดต่อประชาสัมพนัธ์ในกลุ่มไม่ทัว่ถึง  1.37 0.535 มีปัญหาอุปสรรคนอ้ย 
2.4 ปัญหาดา้นความขดัแยง้ภายในกลุ่ม  1.29 0.496 มีปัญหาอุปสรรคนอ้ย 

                                                เฉล่ีย                                                1.36           0.546    มีปัญหาอุปสรรคนอ้ย 
                                          รวม (เฉลีย่)                                                              1.47    0.578 มีปัญหาอุปสรรคน้อย 

 

หมายเหตุ : ค่าเฉล่ีย (𝑋) = 1.00 – 1.66 แปลความหมาย การมีปัญหาอุปสรรคนอ้ย 
     ค่าเฉล่ีย (𝑋) = 1.67 – 2.33 แปลความหมาย การมีปัญหาอุปสรรคปานกลาง 
     ค่าเฉล่ีย (𝑋) = 2.34 – 3.00 แปลความหมาย การมีปัญหาอุปสรรคระดบัมาก 

4. การมีส่วนร่วมกิจกรรมของสมาชิกกลุ่มตามระเบียบโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร                   
ตามพระราชด าริ (ธคก.) ในจังหวดับึงกาฬ 

 จากผลการศึกษา พบว่า การมีส่วนร่วมกิจกรรมของสมาชิกกลุ่มตามระเบียบโครงการธนาคาร            
โค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริดา้นต่างๆ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (X=  2.22) ประกอบดว้ย  

 1) การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ อยูใ่นระดบัปานกลาง  (X=  2.25)  
 2) การมีส่วนร่วมในการปฏิบติั อยูใ่นระดบัปานกลาง (X=  2.26)   
 3) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ อยูใ่นระดบัปานกลาง (X=  2.20)  
 4) การมีส่วนร่วมในการรับผดิชอบ อยูใ่นระดบัปานกลาง (X=  2.18)  
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การมีส่วนร่วมกิจกรรมของเกษตรกรสมาชิกกลุ่มอยู่ในระดบัมาก คือ การมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ
กิจกรรมต่างๆ ภายในกลุ่ม (X= 2.36) การมีส่วนร่วมรับค าแนะน าจากเจา้หนา้ท่ีปศุสัตว ์(X=  2.39) การมีส่วนร่วม
กิจกรรมอนุรักษสื์บสานประเพณี วฒันธรรมของชุมชน (X= 2.34) รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 5 

จากผลการศึกษาการมีส่วนร่วมกิจกรรมของเกษตรกรสมาชิกกลุ่มตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชด าริ โดยภาพรวมค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง สอดคลอ้งกบั ผกามาศ รุ่งเรือง และคณะ 
(2550) พบว่า ปัจจัยท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความส าเร็จของโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตาม
พระราชด าริ ในพื้นจงัหวดัสกลนคร ในการด าเนินโครงการธนาคารโค-กระบือเจา้หนา้ท่ี ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งควรมี
การกระตุน้ให้เกษตรกรตระหนกัถึงการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมของกลุ่ม สอดคลอ้งกบัรายงานของ
จุฑาภรณ์  ผาภู และนิวฒัน์  มาศวรรณา (2540) พบวา่ การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์
การพฒันาปศุสัตวแ์บบมีส่วนร่วมส าหรับเกษตรกรรายย่อยในจงัหวดัขอนแก่น การมีส่วนร่วม 4 ดา้น ได้แก่ 
ดา้นการวางแผน ดา้นการด าเนินงาน ดา้นการรับผลประโยชน์ และดา้นการติดตามประเมินผล พบวา่เกษตรกรมี
ส่วนร่วมในการด าเนินงานในระดบัปานกลาง 

ตารางที ่5  แสดงการมีส่วนร่วมกิจกรรมของสมาชิกกลุ่มตามระเบียบโครงการธนาคารโค-กระบือ (ธคก.) 

ลกัษณะการมีส่วนร่วม 
ค่าทีไ่ด้ 

(𝑿)         (SD.) 
การแปล

ความหมาย 

1. ดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ    
    1.1 การมีส่วนร่วมจดัท าการก าหนดโครงสร้างการด าเนินงานของกลุ่ม 2.29 0.727 ปานกลาง 
    1.2 การมีส่วนร่วมก าหนดระเบียบขอ้บงัคบักลุ่ม 2.32 0.752 ปานกลาง 
    1.3 การมีส่วนร่วมคดัเลือกคณะกรรมการกลุ่ม 2.32 0.760 ปานกลาง 
    1.4 การมีส่วนร่วมการคดัเลือกเกษตรกรรายใหม่ 2.12 0.804 ปานกลาง 
    1.5 การมีส่วนร่วมในการวางแผน ป้องกนัเตรียมความพร้อมในกรณี
เกิดภยัธรรมชาติ 

2.18 0.808 ปานกลาง 

เฉล่ีย 2.25 0.770 ปานกลาง 
2. ดา้นการมีส่วนร่วมในการปฏิบติั    
    2.1 การมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ภายในกลุ่ม 2.36 0.710     มาก 
    2.2 การมีส่วนร่วมในการร่วมลงทุนในกองทุนต่างๆท่ีกลุ่มจดัตั้งข้ึน 2.33 0.759 ปานกลาง 
    2.3 การมีส่วนร่วมในการปลูกพืชอาหารสัตว/์การส ารองพืชอาหาร
สัตว ์

2.17 0.802 ปานกลาง 

    2.4 การมีส่วนร่วมในการฉีดยาถ่ายพยาธิและการฉีดวคัซีนป้องกนัโรค 2.26 0.786 ปานกลาง 
    2.5 การมีส่วนร่วมการติดตามจ านวนลูกสัตวข์องสมาชิกกลุ่ม ธคก.  2.19 0.790 ปานกลาง 

เฉล่ีย 2.26 0.769 ปานกลาง 
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ตารางที ่5   แสดงการมีส่วนร่วมกิจกรรมของสมาชิกกลุ่มตามระเบียบโครงการธนาคารโค-กระบือ (ธคก.)  
                   (ต่อ) 

ลกัษณะการมีส่วนร่วม 
ค่าทีไ่ด้ 

(𝑿)         (SD.) 
การแปล

ความหมาย 

3. ดา้นการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 
    3.1 การมีส่วนร่วมรับค าแนะน าจากเจา้หนา้ท่ีปศุสัตว ์

 
2.39 

 
0.706 

    
  มาก 

    3.2 การมีส่วนร่วมการฝึกอบรมวชิาการการเล้ียงสัตว ์ 2.21 0.747 ปานกลาง 
    3.3 การมีส่วนร่วมบริการดา้นสุขภาพสัตวจ์ากกลุ่ม เจา้หนา้ท่ีปศุสัตว ์ 2.30 0.752 ปานกลาง 
    3.4 การมีส่วนร่วมรับงบประมาณสนบัสนุนจากทางราชการ เช่น  
แร่ธาตุ ยาสัตว ์ 

2.13 0.769 ปานกลาง 

    3.5 การมีส่วนร่วมรับการปันผลจากการลงหุน้ 1.99 0.867 ปานกลาง 
เฉล่ีย 2.20 0.768 ปานกลาง 

4. ดา้นการมีส่วนร่วมในการรับผดิชอบ    
     4.1 การมีส่วนร่วมการติดตามและส่งคืนลูกสัตวต์วัท่ี 1 ใหก้บักลุ่ม 2.18 0.831 ปานกลาง 
     4.2 การมีส่วนร่วมชดเชยค่าเสียหายกรณีสัตว ์ของสมาชิกกลุ่มตาย 
สูญหาย 

1.94 0.831 ปานกลาง 

     4.3 การมีส่วนลงทุนเพื่อความมัน่คงทางการเงิน เช่น การลงหุน้ ระดม
ทุนกบักลุ่ม  

2.16 0.843 ปานกลาง 

     4.4 การมีส่วนร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ อนุรักษธ์รรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

2.24 0.788 ปานกลาง 

     4.5 การมีส่วนร่วมกิจกรรมอนุรักษสื์บสานประเพณี วฒันธรรมของ
ชุมชน 

2.34 0.768     มาก 

เฉล่ีย 2.18 0.812 ปานกลาง 
รวม(เฉล่ีย) 2.22 0.780 ปานกลาง 
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สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
1 สรุปผลการศึกษา 
1.1 ข้อมูลพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคม ของเกษตรกรสมาชิกกลุ่มโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือ

เกษตรกร ตามพระราชด าริ (ธคก.) ในจังหวดับึงกาฬ 
 ขอ้มูลพื้นฐานทางสังคม และเศรษฐกิจบางประการของเกษตรกรสมาชิกกลุ่มธนาคารโค-กระบือเพื่อ

เกษตรกรตามพระราชด าริประมาณคร่ึงหน่ึงเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 54.70   ประมาณหน่ึงในสาม  มีอายุ
ระหว่าง 51-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.80 รองลงมามีอายุระหวา่ง 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.20  เกษตรกรมีอายุ
เฉล่ีย 52.4  ปี  ส่วนใหญ่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 72.90 มีสถานะทางสังคมเป็นเกษตรกร
ทัว่ไป คิดเป็นร้อยละ 80.20 มีสถานะในกลุ่มผูเ้ล้ียงสัตว์ เป็นสมาชิกกลุ่ม  คิดเป็นร้อยละ 78.20 เกษตรกร
ประมาณหน่ึงในสามมีพื้นท่ีถือครองน้อยกว่า 10 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 42.10 รองลงมามีพื้นท่ีถือครอง 20.1-30.0 
ไร่  คิดเป็นร้อยละ 31.50 พื้นท่ีถือครองเฉล่ีย 11.56 ไร่ ส่วนใหญ่มีอาชีพหลกั และอาชีพเสริมภาคการเกษตร 
(ปลูกพืช และเล้ียงสัตว)์ คิดเป็นร้อยละ 81.80 และ 60.00 ตามล าดบั มีสมาชิกครัวเรือน 4-6 คน คิดเป็นร้อยละ 
60.0 จ  านวนสมาชิกเฉล่ีย 4.49 คน ประมาณคร่ึงหน่ึงมีรายไดเ้ฉล่ียต่อปีมากกวา่ 40,001 บาทต่อปี คิดเป็นร้อยละ 
46.80 รองลงมามีรายได ้20,001-30,000 บาทต่อปี  คิดเป็นร้อยละ 20.90 รายไดเ้ฉล่ียต่อปี 62,224.71 บาท  

1.2 สภาพการเลี้ยงโค-กระบือของเกษตรกร สมาชิกกลุ่มโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร            
ตามพระราชด าริ (ธคก.) ในจังหวดับึงกาฬ 

 สภาพการเล้ียงโค-กระบือของเกษตรกรส่วนใหญ่เล้ียงโค คิดเป็นร้อยละ 74.4 ได้รับโค-กระบือ
โครงการ ธคก. จ านวน 1 ตวั คิดเป็นร้อยละ 84.1 มีเพียงส่วนนอ้ยท่ีไดรั้บโค-กระบือ จ านวน 2, 3 และ 5 ตวั คิด
เป็นร้อยละ 6.8, 4.7 และ 4.4 ตามล าดบั แม่โค-กระบือของเกษตรกรให้ลูกตวัท่ี 1 ภายใน 1,2 ,3 และมากกวา่ 3 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 18.2 , 41.2, 30.6 และ 10.0 ตามล าดับเกษตรกรส่วนใหญ่มีประสบการณ์การเล้ียงสัตว์มี
ประสบการณ์ 1-5 ปี คิดเป็นร้อยละ  64.1 สร้างคอกพกัแบบแยกออกจากตวับา้น คิดเป็นร้อยละ 88.8  มีส่วนนอ้ย
ท่ีใช้ใต้ถุนบ้านหรือใช้ท่ีอยู่ติดกับตวับ้าน และใช้ใต้ถุนยุง้ฉางเป็นท่ีพกัสัตว์ คิดเป็นร้อยละ 6.5  และ 4.7 
ตามล าดบั เกษตรกรประมาณคร่ึงหน่ึงมีแปลงปลูกพืชอาหารสัตว ์คิดเป็นร้อยละ 56.8 รักษาโค-กระบือป่วยโดย
เจา้หนา้ท่ีปศุสัตว ์คิดเป็นร้อยละ 58.2 ใช้แร่ธาตุอาหารเสริมในการเล้ียงโค-กระบือเป็นบางคร้ัง  คิดเป็นร้อยละ 
60.3 และไม่เคยใชเ้ลย  คิดเป็นร้อยละ 7.6 ส่วนใหญ่เคยถ่ายพยาธิโค-กระบือ คิดเป็นร้อยละ 84.1 และไม่เคยถ่าย
พยาธิโค-กระบือ คิดเป็นร้อยละ 15.9  เกษตรกรประมาณหน่ึงในสามผสมแม่โค-กระบือโดยใชพ้่อพนัธ์ุ คิดเป็น
ร้อยละ 42.9 รองลงมาใช้วิธีผสมเทียม และพ่อพนัธ์ุ คิดเป็นร้อยละ 30.6 และใช้เพียงวิธีการผสมเทียม คิดเป็น
ร้อยละ 26.5 เกษตรกรส่วนใหญ่ตดัสินใจเขา้ร่วมกลุ่มโดยสมคัรใจเอง  คิดเป็นร้อยละ 76.8 โดยหวงัว่าจะมี
รายไดเ้พิ่มข้ึน คิดเป็นร้อยละ 66.8 คร่ึงหน่ึงของเกษตรกรเขา้ร่วมประชุมทุกคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 50.9 และไม่เคย
เขา้ประชุม คิดเป็นร้อยละ 1.8  
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1.3 ปัญหาอุปสรรคในการเลีย้งโค-กระบือ และการด าเนินงานของกลุ่มโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือ
เกษตรกร ตามพระราชด าริ (ธคก.) ในจังหวดับึงกาฬ 

เกษตรกรประสบปัญหาอุปสรรคในการเล้ียงโค-กระบือ และการด าเนินของกลุ่มธนาคารโค-กระบือ
เพื่อเกษตรกรตามพระราชด าริโดยภาพรวมอยู่ในระดบัน้อยประกอบด้วย ปัญหาด้านการเล้ียงสัตวโ์ครงการ 
ธคก. อยูใ่นระดบันอ้ย  ปัญหาในการด าเนินงานของกลุ่ม ธคก. อยูใ่นระดบันอ้ย 

1.4 การมีส่วนร่วมกจิกรรมของสมาชิกกลุ่ม โครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ 
(ธคก.) ในจังหวดับึงกาฬ 

การมีส่วนร่วมกิจกรรมของสมาชิกกลุ่มตามระเบียบโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตาม
พระราชด าริโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ประกอบดว้ย ดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ อยูใ่นระดบั
ปานกลาง  ดา้นการมีส่วนร่วมในการปฏิบติั  อยูใ่นระดบัปานกลาง  ดา้นการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 
อยู่ในระดบัปานกลาง  และด้านการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ อยู่ในระดบัปานกลาง ส่วนการมีส่วนร่วม
กิจกรรมของเกษตรกรสมาชิกกลุ่มอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ภายใน
กลุ่ม การมีส่วนร่วมรับค าแนะน าจากเจา้หน้าท่ีปศุสัตว ์และการมีส่วนร่วมกิจกรรมอนุรักษ์สืบสานประเพณี 
วฒันธรรมของชุมชน 

2 ข้อเสนอแนะ 
2.1 ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการน าผลการศึกษาไปปรับใช้ 
2.1.1 จากผลการศึกษา พบวา่ เกษตรกรประมาณคร่ึงหน่ึงมีแปลงปลูกพืชอาหารสัตว ์ผูเ้ล้ียงสัตวต์าม

โครงการ ธคก. ควรมีการปลูกพืชอาหารสัตวท่ี์ใหผ้ลผลิตสูง 
2.1.2 เกษตรกรประมาณคร่ึงหน่ึงเขา้ร่วมประชุมทุกคร้ัง และมีบางคนไม่เคยเขา้ประชุมเลย เจา้หนา้ท่ีผูมี้

ส่วนเก่ียวขอ้ง ควรใหค้  าแนะน า ติดตามการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกร อยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ 
2.1.3 ควรมีการฝึกอบรมหลักสูตร การเล้ียงโค-กระบือแบบประณีตให้กับเกษตรกรท่ีเข้าร่วม                  

โครงการ ธคก. ก่อนรับสัตวไ์ปเล้ียงเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม 
2.1.4 การบริหารจดัการกลุ่มโครงการ ธคก. เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายควรสร้างความรับรู้ ความเขา้ใจ

ในประเด็นการมีส่วนร่วมของสมาชิก และการบริหารจดัการกลุ่มใหก้บัเกษตรกร 
2.1.5 จากผลการศึกษา พบวา่ เกษตรกรประมาณหน่ึงในสามผสมแม่โค-กระบือโดยใชพ้อ่พนัธ์ุ คิดเป็น

ร้อยละ 42.9 รองลงมาใช้วิธีผสมเทียม และพ่อพนัธ์ุ คิดเป็นร้อยละ 30.6 และใช้เพียงวิธีการผสมเทียม คิดเป็น
ร้อยละ 26.5 ดงันั้นจึงควรมีอาสาปศุสัตวป์ระจ ากลุ่ม และมีการพฒันาศกัยภาพดา้นผสมเทียมเน่ืองจากเกษตรกร
หนัมาใชบ้ริการผสมเทียมมากข้ึน แต่เจา้หนา้ท่ีผสมเทียมยงัมีจ านวนนอ้ยการใหบ้ริการยงัไม่เพียงพอ 

2.1.6 ควรจดัหาพอ่พนัธ์ุโค-กระบือไวป้ระจ ากลุ่มเพื่อใชใ้นการปรับปรุงพนัธ์ุควบคู่ไปกบัการผสมเทียม 
2.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
ควรมีการศึกษาประสิทธิภาพการผลิตและผลตอบแทนจากการเล้ียงสัตว์ ตามโครงการธนาคาร           

โค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชด าริ 
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จุฑาภรณ์  ผาภู และ นิวฒัน์  มาศวรรณา.2557. การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์
 การพฒันาปศุสัตว์แบบมีส่วนร่วมส าหรับเกษตรกรรายย่อยในจังหวดัขอนแก่น. วารสารแก่นเกษตร 42                     
 ฉบบัพิเศษ 1 : (2557) 
ชยัณรงค ์ รัตนนาวนิกุล และ ญาณวฒิุ ชีตารักษ.์2548. การศึกษาการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในกจิกรรม      
 กลุ่มพฒันาอาชีพการเลีย้งแพะ.เอกสารวชิาการ ส านกัพฒันาการปศุสัตวแ์ละถ่ายทอดเทคโนโลย ี
 กรมปศุสัตว ์กรมปศุสัตว ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ธงชยั  มากสกุล.2544. ปัจจัยทีม่ีผลต่อการด าเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตรประจ า 
 ต าบลในจังหวดัสุโขทยั วทิยานิพนธ์ปริญญาเกษตรศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวชิาส่งเสริม- 
 การเกษตรและสหกรณ์ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
ธีรวทิย ์ ขาวบุปผา .2554. ศึกษาการบริหารจัดการโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตาม 
 พระราชด าริ โดยชุมชนมีส่วนร่วม กรณศึีกษาพืน้ทีบ้่านโนนพอก ต าบลเชิงชุม อ าเภอ          
 พรรณนานิคม จังหวดัสกลนคร.วนัท่ีเผยแพร่ 26 กรกฎาคม 2554 เวบ็ไชต ์ ส านกัส่งเสริมและ- 
 พฒันาการปศุสัตว ์กรมปศุสัตว ์
ธีรวิทย์ ขาวบุปผา สมยศ ชุนเกศา และศลญา คอนสลัด.ธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกรตามพระราชด าริ 
 (ธคก.). กรมปศุสัตว ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
บุญโชค  บรรณสาร  อุไร  แสนคุณทา้ว และประดิษฐ ์ไชยหนัขวา. 2549. การศึกษาการเลีย้งกระบือและ 
 การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในกิจกรรมกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ จังหวัดอ านาจเจริญ.  วารสารวิชาการ-         
 ปศุสัตว ์ฉบบัท่ี 23 ปีท่ี11 เมษายน 2549 – กนัยายน 2549 
บุญโชค  บรรณสาร  สุพิน  นองมนั .2549. การศึกษาการเลีย้งโคเน้ือของเกษตรกรโครงการธนาคารโค-กระบือ 
              เพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ  จังหวดัอ านาจเจริญ. วารสารวชิาการปศุสัตว ์ฉบบัท่ี 23 ปีท่ี 11  
              เมษายน 2549 – กนัยายน 2549 
เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ.2544. หน่วยที่ 9 การวิจัยการมีส่วนร่วมทางส่งเสริมการเกษตร” ประมวลสาระชุด
 วชิาการวจัิยเพ่ือการพฒันาการส่งเสริมการเกษตร สาขาวชิาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์  
 นนทบุรี : มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
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ผกามาศ รุ่งเรือง ศรีนอ้ย ชุ่มค า และววิฒัน์ชยั  อยูย่นืยง .2554. ปัจจัยทีม่ีความสัมพนัธ์ต่อความส าเร็จของ 
 โครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกรตามพระราชด าริ ในพืน้จังหวดัสกลนคร.การประชุมวชิาการ 
  คร้ังท่ี 8 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตก าแพงแสน.หนา้ 852-862 
พงษ์ศกัด์ิ  องักสิทธ์ิ, ร าไพพรรณ  อภิชาตพงศ์ชัย , ดุษฎี  ณ ล าปาง, ธีรเดช  พรหมวงศ์  และนริศ ยิ้มแยม้. 
 2540. บทความวชิาการในการประชุมสัมมนาระดับชาติเร่ือง“การพฒันาวชิาการสาขาส่งเสริม 
 การเกษตร” ณ ภาควชิาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตรคณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
พวงรัตน์  ทววีฒัน์.2536. วธีิการวจิยัพฤติกรรมศาสตร์และสังคม.พิมพค์ร้ังท่ี 5.ฟิงเกอร์ปร้ิน แอนด ์มีเดีย. 
 กรุงเทพมหานคร. 
พีรพฒัน์  พนัศิริ.2559. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา “ การพัฒนาองค์กรชุมชน ” คณะมนุษยศาสตร์ 
 มหาวทิยาลยัราชภฎันครปฐม 
ยุพาพร รูปงาม.2545. การมีส่วนของข้าราชการส านักงบประมาณในการปฏิรูประบบราชการ. ภาคนิพนธ์
 ศิลปะศาสตร์มหาบณัฑิต, สถาบนับณัฑิตพฒันาบริหารศาสตร์. 
วลัลพ  เหมือนใจ  และสุรัตน์  ชยัเตียงนิล .2550. ศึกษาการเลีย้งโคเน้ือและการมีส่วนร่วมของเกษตรกร 
 ในกจิกรรมกลุ่มเกษตรกรผู้เลีย้งสัตว์วงัดาล (จดทะเบียน) จังหวดัปราจีนบุรี.เอกสารวชิาการ 
สวา่ง  องักุโร และคณะ. 2556. การศึกษาสมรรถภาพการให้ผลผลติของกระบือและความพงึพอใจของเกษตรกร 
 ทีเ่ข้าร่วมโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ : กรณศึีกษาในภาคตะวนัออก 
 เฉียงเหนือตอนบน.ส านกัส่งเสริมและพฒันาการปศุสัตว ์กรมปศุสัตว ์
ส านกังานปศุสัตวจ์งัหวดับึงกาฬ.2560. รายงานผลการด าเนินโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร 
 ตามพระราชด าริ ไตรมาส 4 ประจ าปี 2560 
ส านกังานปศุสัตวเ์ขต 4. 2560.รายงานผลการด าเนินโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ 

ไตรมาส 4 ประจ าปี 2560 
สุระพงษ ์ศรีปิยะพนัธ์ุ  ชาตรี ศิริสวสัด์ิ  เสาวลกัษณ์ โกศลกิตติอมัพร และรังสรรค ์ สิงหเลิศ. 2551. 
 การศึกษาปัญหาสาเหตุและแนวทางแก้ไขการด าเนินงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกรตาม
 พระราชด าริจังหวัดหนองคาย.วารสารมหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม ; ว.มรม. ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 1 : 
 มกราคม - เมษายน 2551 : 179-188 


