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บทคัดย่อ 
 

  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาข๎อมูลพ้ืนฐานบางประการทางสังคมและเศรษฐกิจของ
เกษตรกร ทัศนคติ การสนับสนุน  ปัญหาอุปสรรค ความต๎องการในการปฏิบัติ และปัจจัยที่มีประสิทธิผลตํอ
การเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรผู๎เข๎ารํวมโครงการ โดยศึกษาจากเกษตรกรผู๎เลี้ยงโค-กระบือโครงการธนาคารโค-
กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 4 จ านวน 398 คน ระหวํางเดือน ตุลาคม 2562 
ถึง กุมภาพันธ์ 2563 โดยการสัมภาษณ์เชิงส ารวจ สถิติที่ใช๎วิเคราะห์ได๎แกํ  คําร๎อยละ คําเฉลี่ย สํวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ถดถอยพหุโดยใช๎คอมพิวเตอร์โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ 
  ผลการศึกษา พบวํา เกษตรกรกลุํมตัวอยํางมีอายุเฉลี่ย 52.91 ปี มีประสบการณ์การเลี้ยง            
โค-กระบือเฉลี่ย 8.65 ปี ทัศนคติของเกษตรกรที่มีตํอโครงการ ธคก.โดยรวมมีความคิดเห็นระดับเห็นด๎วย
อยํางยิ่ง (คําเฉลี่ย 4.38) ข๎อที่มีคําเฉลี่ยสูงสุดคือ โครงการ ธคก. เป็นนโยบายของรัฐที่เป็นประโยชน์ตํอ
เกษตรกรในชุมชน (คําเฉลี่ย 4.51) การสนับสนุนการปฏิบัติตํอการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรผู๎เข๎ารํวมโครงการ 
ธคก.ในภาพรวมอยูํในระดับน๎อย (คําเฉลี่ย 2.53) ข๎อที่มีคําเฉลี่ยสูงสุดคือ ด๎านการสนับสนุนจากหนํวยงาน
ราชการด๎านความรู๎ (คําเฉลี่ย 3.55) ปัญหาและอุปสรรคของเกษตรกรผู๎เข๎ารํวมโครงการ ธคก. อยูํ ในระดับ
ปานกลาง (คําเฉลี่ย 2.76) ข๎อที่มีคําเฉลี่ยสูงสุดคือ ปัญหาอุปสรรคด๎านวิธีปฏิบัติตํอการเลี้ยงโค-กระบือของ
โครงการ ธคก. เรื่องระยะเวลาการได๎รับมอบกรรมสิทธิ์ (5ปี) นานเกินไป (คําเฉลี่ย 3.28) ความต๎องการใน
การปฏิบัติตํอการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรผู๎เข๎ารํวมโครงการ ธคก. อยูํในระดับมาก (คําเฉลี่ย 3.53) ข๎อที่มี
คําเฉลี่ยสูงสุดคือ ความต๎องการด๎านการสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐ เรื่องการฝึกอบรมความรู๎เพ่ิมเติมด๎าน
การเลี้ยงโค-กระบือ (คําเฉลี่ย 3.71) และประสิทธิผลตํอการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรผู๎เข๎ารํวมโครงการ
ธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 4 พบวํา  โดยรวมอยูํในระดับดี 
(คําเฉลี่ย 3.61) ข๎อที่มีคําเฉลี่ยสูงสุดคือ การมีสํวนรํวมกับชุมชนหรือองค์กรตําง ๆ (คําเฉลี่ย 4.17)  
  จากการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ พบวํา ปัจจัยที่มีประสิทธิผลตํอการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรผู๎เข๎ารํวม
โครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 4 มีความสัมพันธ์ตํอการ
เปลี่ยนแปลงในเชิงบวก คือ ทัศนคติของเกษตรที่มีตํอโครงการฯ  ความต๎องการในการปฏิบัติตํอการเลี้ยง
สัตว์ของเกษตรกรผู๎เข๎ารํวมโครงการฯ และ ประสบการณ์การเลี้ยงโค-กระบือ อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 (P<.05) 
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Abstract 

              The objectives of this study were to get some socio-economic backgrounds of Cattle and 
Buffalo farmers in Livestock Area, Region 4; supporting attitudes problems obstacles, need to practice 
farmers’ practices for farm, Effective Factors for Cattle Farming of Farmers, Participants of the Cattle-
Buffalo Bank for Farmers Project According to royal initiative. The study was conducted during October 
2019 to February 2020 by surveying and interviewing 398 farmers who have participated in the Royal 
Cattle – Buffalo for Farmers Project in Livestock Area, Region 4. Data was collected through the use of 
questionnaires and analyzed using computer for statistic program. In statistical analysis the following 
methods were employed: percentage, mean, standard deviation, and multiple regression analysis. 
    The results were as follows: The sample population had an average age of 52.91 years. 
Experience in raising cattle-buffaloes, average 8.65 years.The attitude of farmers towards the project as 
a whole was strongly opinionated with the mean 4.38, the item with the highest average is that the 
project is a government policy the benefits farmers in the community with an average of 4.51.Overall 
support for the treatment of animal husbandry among the project participants was at a low average of 
2.53, the one with the highest average is the government support for knowledge with an average of 
3.55. Farmers’ problems and obstacles were at a moderate level with an average of 2.76. The one with 
highest average is the obstacle on the project’s treatment of cattle – buffaloes, regarding the 
inheritance period (5 years) to long with an average of 3.28. The demand for the treatment of animal 
husbandry among the project participants was at a high level with an average of 3.53. The item with 
the highest average is that the need for support from government organizations on additional training 
and knowledge in cattle – buffalo farming is average 3.71. And the effectiveness of the farmers of the 
project participants found the overall level was good with an average of 3.61. The one with the highest 
average is that participation with communities or organizations has an average of 4.17. 
                   Form studying analyze with regression found that the factors related to effective factors 
for farming of farmers participating in the Royal Cattle – Buffalo Bank for farmers project in Livestock 
Area, Region 4. There was a positive relationship with the changes that were farmers' attitude towards 
the project Needs for the treatment of animal husbandry of the project participants and experience of 
raising cattle-buffalo Statistically significant at a level of 0.05 (P<.05) 
 
Key words : Animal Husbandry Effectiveness,   Farmers participating in the Royal Cattle – Buffalo Bank,   
                    Livestock Area, Region 4                             

บทน า 
โครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ (ธคก.) กรมปศุสัตว์เป็นผู๎รับผิดชอบ 

ด าเนินการจัดตั้งขึ้นปี พ.ศ. 2522 เพื่อชํวยเหลือเกษตรกรผู๎ยากจน มีโค-กระบือไว๎ใช๎แรงงานเป็นของตนเอง
รายละ 1 ตัว โดยการเชํา เชําซื้อ หรือยืมเพ่ือการผลิต ในการบริหารจัดการโครงการที่ดีก็จะเกิด
ผลประโยชน์เพ่ิมพูนขึ้น ลูกโค-กระบือที่เกิดขึ้นใหมํซึ่งเป็นของโครงการ (ธคก.) ก็จะน าไปหมุนเวียน
ให๎บริการแกํเกษตรกรรายอ่ืนๆตํอไป การด าเนินงานในลักษณะนี้ท าให๎เกิดผลประโยชน์ตํอเนื่องไมํสิ้นสุดใน
ปี พ.ศ. 2561 มีเกษตรกรเข๎ารํวมโครงการ (ธคก.) จ านวน 104,605 ราย ชนิดสัตว์ที่การชํวยเหลือเกษตรกร
ประกอบด๎วย โค จ านวน 76,884 ตัว และกระบือ 33,313 ตัว (กองงานพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ 
กรมปศุสัตว์, 2561) ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 4 มีเกษตรกรเข๎ารํวมโครงการ (ธคก.) จ านวน 44,673 ราย รวม
โค-กระบือ จ านวน 44,810 ตัว คิดเป็นร๎อยละ 40.66 ของโครงการ ซึ่งประกอบด๎วย โค จ านวน 29,977 



ตัว และกระบือ จ านวน 14,833 ตัว (กองงานพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ, 2561) และจากรายงาน
ประจ าปี ส านักงานปศุสัตว์เขต 4 พบสภาพปัญหาการด าเนินโครงการ (ธคก.) ได๎แกํ อายุสัญญายืมสัตว์เกิน
สัญญา 5 ปี จ านวน 25,258 ตัว ลูกสัตว์เกิดอายุเกิน 18 เดือน จ านวน 10,469 ตัว ซึ่งยังไมํได๎ด าเนินการ 
และบางสํวนไมํมีการติดตามรายงานลูกเกิด จ านวนมากถึง 30,919 ตัว ซึ่งเป็นการไมํปฏิบัติให๎เป็นไปตาม
ระเบียบกรม   ปศุสัตว์วําด๎วยการด าเนินการโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดด าริ 
ปี พ.ศ. 2556 สํงผลให๎ข๎อมูลทะเบียนสัตว์ไมํเป็นปัจจุบัน (ส านักงานปศุสัตว์เขต 4, 2561) 

จากสภาพปัญหาการด าเนินโครงการ (ธคก.) ที่พบ ปัจจุบันเกษตรกรผู๎เลี้ยงสัตว์ของโครงการ 
(ธคก.) ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 4 มีการปรับตัวเพ่ือให๎สามารถเข๎ารํวมโครงการ (ธคก.) และด าเนินกิจกรรม
โครงการ (ธคก.) กันมากขึ้น ดังนั้นเพ่ือให๎ทราบถึงปัจจัยที่มีประสิทธิผลตํอการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร
ผู๎ เข๎ารํวมโครงการธนาคารโค -กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 4 เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาในการก าหนดแนวทางปรับปรุงแก๎ไขกระบวนการ ในการวางแผนให๎เกษตรกรผู๎เลี้ยง
สัตว์รายอื่นๆ ได๎รู๎และเตรียมพร๎อมตํอการเข๎ารํวมโครงการ (ธคก.) และเกิดความยั่งยืนตํอไป 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือศึกษาข๎อมูลสภาพพ้ืนฐานทางสังคม เศรษฐกิจบางประการ สภาพการเลี้ยงโค-กระบือ ทัศนคติ  
การสนับสนุน ปัญหาอุปสรรค และความต๎องการปฏิบัติงานของเกษตรกร ประสิทธิผลปฏิบัติงาน  และ
ปัจจัยที่มีประสิทธิผลตํอการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรที่รํวมโครงการธนาคาร โค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตาม
พระราชด าริ ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 4 
แนวคิดของการศึกษาและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

การศึกษาเรื่องนี้จะศึกษาเน๎นหนักเกี่ยวกับประสิทธิผลตํอการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรผู๎เข๎ารํวม
โครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ และจากการตรวจเอกสาร และงานวิจัยที่
เกี่ยวข๎องชี้ให๎เห็นวําประสิทธิผลตํอการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรผู๎เข๎ารํวมโครงการธนาคารโค -กระบือเพ่ือ
เกษตรกร ตามพระราชด าริขึ้นอยูํกับปัจจัยตํางๆ มาสังเคราะห์โดยศึกษาจากแนวคิดที่ส าคัญของ สัญญา 
สัญญาวิวัฒน์ (2536) วิรัชฏ์ คงคะจันทร์ (2535) สงวน สิทธิเลิศอรุณและคณะ (2522) โยธิน  ศันสนยุทธ  
และจุมพล พูภัทรชีวิน (2529) สมพงษ์ เกษมสิน (2514) ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ (2529) นิศา ชูโต (2531) 
กรมปศุสัตว์ (2556) กองงานพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ (2561) พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ และคณะ (2540) 
ปาริชาติ วลัยเสถียร (2543) บุญโชค บรรณสาร และคณะ (2549) ผกามาศ รุํงเรือง และคณะ (2550) มานิ
ตา จันทร์เศรษฐี (2551) สุรพงษ์ ศรีปิยะพันธุ์ และคณะ (2551) ธีรวิทย์ ขาวบุปผา (2554) สวําง อังกุโร 
และคณะ (2556) กิรกิตต์ ผาสุข (2559) จันทร์เพ็ญ ภูผาเด็น และหญิง แก๎วเกิด (2561) สุรีย์พร แสงวงศ์ 
และคณะ (2563)     
ระเบียบวิธีการศึกษา 
  การศึกษาครั้งนี้ ใช๎รูปแบบการศึกษาเชิงบรรยาย (Descriptive) ในลักษณะการศึกษา ณ จุดเวลา 
(Cross – sectional studies) เก็บข๎อมูลด๎วยแบบสัมภาษณ์ ที่ผู๎ศึกษาสร๎างและพัฒนาขึ้น รวบรวมข๎อมูล
แล๎วน าไปวิเคราะหาข๎อสรุป ประกอบด๎วยรายละเอียด ดังนี้ 
  ขอบเขตของการศึกษา 

ประชากรศึกษาเฉพาะเกษตรกรผู๎เลี้ยงสัตว์ของโครงการธนาคารโค -กระบือเพ่ือเกษตรกร            
ตามพระราชด าริ ในพื้นที่ 12 จังหวัด ของส านักงานปศุสัตว์เขต 4  จ านวน 398 ราย จากเกษตรกรทั้งหมด 
44,673 ราย (ส านักงานปศุสัตว์เขต 4, 2561)   

 



          ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ก. ประชากรในการศึกษาเป็นเกษตรกรผู๎เลี้ยงสัตว์ของโครงการธนาคารโค -กระบือเพ่ือเกษตรกร 

ตามพระราชด าริ ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 4 จ านวน 398 ราย  
 ข.ขนาดตัวอยํางใช๎วิธีเลือกกลุํมตัวอยํางแบบเจาะจง ได๎แกํเกษตรกรผู๎ เลี้ยงสัตว์โครงการ (ธคก.) 

ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 4 ทั้งหมด 44,673 ราย ได๎สุํมตัวอยํางโดยใช๎สูตรของ Taro Yamane (Yamane, 1973 
อ๎างใน บุญธรรม, 2531) จากการค านวณหาขนาดตัวอยํางโดยการใช๎สูตร Taro Yamane ดังกลําว ได๎
หนํวยตัวอยํางเทํากับ 396.45 ตัวอยําง เพื่อให๎งํายตํอการจ าแนกและให๎เป็นตัวเลขจ านวนคูํ ผู๎วิจัยได๎ปัดเศษ
ขึ้น จึงก าหนดเป็นหนํวยตัวอยําง จ านวน 398 ราย และเพ่ือให๎กระจายข๎อมูลตามจังหวัดตํางๆโดยใช๎สูตรใน
การค านวณสัดสํวนจ านวนกลุํมเกษตรกรผู๎เลี้ยงสัตว์ (ธคก.) ของแตํละจังหวัด 
  ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

1.ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได๎แกํ สภาพพ้ืนฐานทางสังคม และเศรษฐกิจบาง
ประการ สภาพการเลี้ยงโคนม ทัศนคติ การสนับสนุนการปฏิบัติ ปัญหา และอุปสรรค และความต๎องการใน
การปฏิบัติ  

2.ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได๎แกํ ประสิทธิผลการปฏิบัติของเกษตรกรผู๎เข๎ารํวม
โครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ ประกอบด๎วยค าถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การ
ตรวจประเมินให๎คะแนนประกวดหมูํบ๎าน/กลุํม ธคก. ที่มีผลการด าเนินงานดีเดํน ระดับเขต ประจ าปี 2561 
จ านวน 3 หัวข๎อ ได๎แกํ 1) การจัดการเลี้ยงดู 2) การบริหารจัดการหมูํบ๎าน/กลุํม 3) การมีสํวนรํวมกับชุมชน 
หรือองค์กร ตํางๆ  

  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การสร้างเครื่องมือ 
  การศึกษาในครั้งนี้ ใช๎เครื่องมือในการเก็บข๎อมูล โดยใช๎แบบสัมภาษณ์ ( Interview schedule) มี
ลักษณะค าถามท้ังแบบปิด (Closed questions) และค าถามแบบเปิด (Open questions) แบํงออกเป็น 7 
ตอน ดังนี้ 1) สภาพพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจบางประการ 2) สภาพการเลี้ยงโค-กระบือของเกษตรกร 
3) ทัศนคติของเกษตรที่มีตํอโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ 4) การสนับสนุน
การปฏิบัติตํอการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรผู๎ เข๎ารํวมโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตาม
พระราชด าริ 5) ปัญหาอุปสรรคในการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรผู๎ เข๎ารํวมโครงการโครงการธนาคาร          
โค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ 6) ความต๎องการในการปฏิบัติตํอการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร
ผู๎เข๎ารํวมโครงการโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ 7) ประสิทธิผลการปฏิบัติของ
เกษตรกรผู๎เข๎ารํวมโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ  
  การทดสอบเครื่องมือ 

ทั้งนี้เมื่อสร๎างแบบสัมภาษณ์ดังกลําวแล๎ว ได๎ท าการทดสอบกับเกษตรกรผู๎เลี้ยงโค -กระบือของ
โครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ ซึ่งไมํใชํกลุํมประชากร จ านวน 40 ราย โดยมี
วัตถุประสงค์ในการทดสอบมุํงที่จะปรับปรุงให๎มีความตรงในเนื้อหา (content validity) และมีความตรงใน
เรื่องโครงสร๎าง (construct validity) แล๎วน าผลที่ได๎ในสํงของค าถามเกี่ยวกับ ทัศนคติ การสนับสนุน 
ปัญหาอุปสรรค และความต๎องการของเกษตรกร มาหาความนําเชื่อถือความเชื่อมั่น (Reliability) ด๎วยวิธี
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient: α) ของครอนบาค (Cronbach, 1970 อ๎างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด 
2543: 96) โดยใช๎คอมพิวเตอร์โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ มีความนําเชื่อถือได๎ เทํากับ 0.951, 0.9 38, 
0.848 และ 0.969 ตามล าดับ 



             การเก็บรวบรวมข้อมูล 
             การเก็บรวบรวมข๎อมูล ใช๎วิธีการออกไปเก็บข๎อมูล และสัมภาษณ์เกษตรกรผู๎เลี้ยงโค -กระบือ
โครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 4 จ านวน 398 คน ตาม
แบบสัมภาษณ์ที่ได๎จัดท าขึ้น โดยด าเนินการศึกษา ในระหวํางเดือนตุลาคม 2562 ถึง กุมภาพันธ์ 2563  
  แหลํงข๎อมูลแบํงออกเป็น 2 ประเภท ได๎แกํ 
  1.ข๎อมูลปฐมภูมิ (Primary data) เก็บรวบรวมข๎อมูลโดยการนัดวันเวลาไว๎ลํวงหน๎า เพ่ือให๎
เกษตรกรได๎เตรียมให๎ข๎อมูล ซึ่งมีเจ๎าพนักงานสัตวบาล สัตวแพทย์ ประจ าส านักงานปศุสัตว์อ าเภอและ
เจ๎าหน๎าที่ปศุสัตว์ต าบล พนักงานผู๎ชํวยสัตวแพทย์ เป็นผู๎ชํวยเก็บรวบรวมข๎อมูล และได๎ชี้แจงแบบสัมภาษณ์
ให๎ผู๎ชํวยเก็บข๎อมูลมีความเข๎าใจถูกต๎อง ตรงกัน เพ่ือให๎ได๎ข๎อมูลที่มีความถูกต๎อง สมบูรณ์ และครอบคลุม
เนื้อหาตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 2. ข๎อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ได๎จากเอกสารทางวิชาการ หนังสือ ต ารา บทความทาง
วิชาการ งานวิจัย ข๎อมูลบนอินเตอร์เน็ต รวมถึงเอกสารจากหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องเพ่ือใช๎เป็นข๎อมูลเพ่ิมเติมใน
การอ๎างอิง  
   การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ข๎อมูลที่ได๎จากการศึกษา วิเคราะห์โดยใช๎สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ได๎แกํ 
คําเฉลี่ย ร๎อยละ คําสูงสุด คําต่ าสุด และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ( Inferential 
Statistics) เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหวํางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม ได๎แกํ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
(Multiple regression analysis)  
            วิเคราะห์ข๎อมูลทางสถิติด๎วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยด าเนินการดังนี้ 
            3.1 การวิเคราะห์ข๎อมูลพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมบางประการ การสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
สภาพการเลี้ยงโค-กระบือ ทัศนคติ ปัญหาอุปสรรค และความต๎องการ โดยการแจกแจงความถี่ คําร๎อยละ 
คําเฉลี่ย เลขคณิต คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน คําสูงสุด และคําต่ าสุด 
            3.2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหวํางตัวแปรตํางๆ ที่มีประสิทธิผลตํอการเลี้ยงสัตว์ของ
เกษตรกรผู๎เข๎ารํวมโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ โดยใช๎การวิเคราะห์ถดถอย
พหุ  (Multiple regression analysis)  

3.3 การน าเสนอผลวิเคราะห์ข๎อมูล น าเสนอแบบตาราง และบรรยายประกอบ 
สรุปผลการศึกษา 
 1. ข้อมูลสภาพพื้นฐานทางสังคม และเศรษฐกิจบางประการ 
 สภาพทางสังคม การศึกษาสภาพทางสังคมของเกษตรกรผู๎เลี้ยงโค-กระบือโครงการธนาคารโค-
กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ พบวํา เกษตรกรครึ่งหนึ่งเป็นเพศหญิง คิดเป็นร๎อยละ 50.25 และ
เป็นเพศชาย คิดเป็นร๎อยละ 49.75 สํวนใหญํมีอายุอยูํในชํวง 41 – 60 ปี คิดเป็นร๎อยละ 76.88 รองลงมา
คือชํวงอายุ 61 – 80 ปี คิดเป็นร๎อยละ 14.82 อายุเฉลี่ย 52.91 ปี สํวนใหญํมีสถานภาพสมรส คิดเป็น    
ร๎อยละ 85.43 รองลงมาคือ โสด คิดเป็นร๎อยละ 10.30 และหยําร๎าง คิดเป็นร๎อยละ 4.27 สํวนใหญํจบ
การศึกษาอยูํในระดับประถมศึกษา (ป.1 - ป.6) คิดเป็นร๎อยละ 62.81 รองลงมาคือ มัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ม.4 - ม.6) คิดเป็นร๎อยละ 16.33 และจบปริญญาตรีหรือสูงกวําคิดเป็นร๎อยละ 1.76             
และสํวนใหญํมีต าแหนํงทางสังคมเป็น เกษตรกรทั่วไป คิดเป็นร๎อยละ 86.18 รองลงมาคือ ผู๎ชํวย
ผู๎ใหญํบ๎าน/ผู๎ใหญํบ๎าน/สมาชิก อบต., เทศบาล คิดเป็นร๎อยละ 6.78 เกษตรกรมากกวําครึ่งเป็นสมาชิกกลุํม



 

สํงเสริมอาชีพหรือองค์กรตําง ๆ ได๎แกํ สมาชิกกลุํม ธคก. คิดเป็นร๎อยละ 66.58 รองลงมาคือ ลูกค๎า ธกส. 
คิดเป็นร๎อยละ 20.10  
  ผลการศึกษาสอดคล๎องกับ สุรพงษ์ ศรีปิยะพันธุ์ และคณะ (2551) ศึกษาปัญหา สาเหตุ และ
แนวทางแก๎ไข การด าเนินโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริจังหวัดหนองคาย 
พบวําเกษตรกรร๎อยละ 53.8 เป็นเพศหญิง เกษตรกรสํวนใหญํ ร๎อยละ 79.2 จบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา และสอดคล๎องกับ สวําง อังกุโร และคณะ (2556) ศึกษาสมรรถภาพการให๎ผลผลิตของ
กระบือและความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข๎ารํวมโครงการธนาคารโค -กระบือเพ่ือเกษตรกร ตาม
พระราชด าริ : กรณีศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พบวํา เกษตรกรเป็นเพศหญิง ร๎อยละ 53.2 
อายุเฉลี่ย 48.3 ปี การศึกษาระดับประถมศึกษา ร๎อยละ 83.6  แตกตํางจาก    บุญโชค บรรณสาร และ
คณะ (2549) ศึกษาการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรโครงการธนาคารโค -กระบือเพ่ือเกษตรกร ตาม
พระราชด าริ จังหวัดอ านาจเจริญ พบวํา เกษตรกรเป็นเพศชาย ร๎อยละ 69 อายุเฉลี่ย 46.31  และแตกตําง
กับ จันเพ็ญ ภูผาเด็น และหญิง แก๎วเกิด (2561) ศึกษาการมีสํวนรํวมของเกษตรกรสมาชิกกลุํมโครงการ
ธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ พบวํา เกษตรกรเป็นเพศชาย ร๎อยละ 54 .7 อายุเฉลี่ย 
52.4 ปี โดยสังเกตได๎วําสัดสํวนของเกษตรกรที่เข๎ารํวมโครงการ ธคก.ระหวํางเพศหญิง และเพศชาย มีอยําง
ละครึ่ง สํวนอายุและการศึกษาของเกษตรกร มีผลตํอการท างานการสร๎างแนวความคิดและยอมรับ
วิทยาการสมัยใหมํ ถือเป็นแนวโน๎มที่ดี เพราะเกษตรกรมีโอกาสน าความรู๎หรือเทคโนโลยีไปพัฒนา แก๎ไข
ปัญหา ปรับปรุงพัฒนาการเลี้ยงโค-กระบือของตนเองให๎ดีขึ้นตํอไป 
 สภาพทางเศรษฐกิจ 
  การศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจของเกษตรกรผู๎ เลี้ยงโค -กระบือโครงการธนาคารโค-กระบือ            
เพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ พบวําสํวนใหญํมีพ้ืนที่ท าการเกษตรทั้งหมด ระหวําง 1-20 ไรํ คิดเป็นร๎อย
ละ 84.92 รองลงมาคือ 21-40 ไรํ คิดเป็นร๎อยละ 13.32 พ้ืนที่ท าการเกษตรทั้งหมดเฉลี่ย 12.13 ไรํ สํวน
ใหญํมีพ้ืนที่คอกและโรงเรือนเลี้ยงโค-กระบือ ระหวําง 1 - 50 ตารางเมตร คิดเป็นร๎อยละ 82.91 รองลงมา
คือ 51 - 100 ตารางเมตร คิดเป็นร๎อยละ 10.05 พ้ืนที่คอกและโรงเรือนเลี้ยงโค-กระบือเฉลี่ย 43.25 ตาราง
เมตร เกษตรกรมากกวําครึ่งไมํมีพ้ืนที่แปลงพืชอาหารสัตว์ คิดเป็นร๎อยละ 58.54 รองลงมามี 1-5 ไรํ คิดเป็น
ร๎อยละ 30.65 มีแปลงพืชอาหารสัตว์เฉลี่ย 2.72 ไรํ เกษตรกรประมาณสองในสามมีอาชีพหลักคือท านาและ
ท าไรํ คิดเป็นร๎อยละ 70.60 รองลงมาคือ ท านาเพียงอยํางเดียว คิดเป็นร๎อยละ 21.86 เกษตรกรครึ่งหนึ่งมี
อาชีพรองคือ การเลี้ยงสัตว์ คิดเป็นร๎อยละ 55.53 รองลงมาคือ รับจ๎าง คิดเป็นร๎อยละ 30.90 เกษตรกรสํวน
ใหญํมีสมาชิกในครัวเรือนจ านวน 4-6 คน คิดเป็นร๎อยละ 65.58 รองลงมาคือ 1-3 คน คิดเป็นร๎อยละ 
25.63 สมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4.42 คน สํวนใหญํมีรายได๎หลักเฉลี่ยตํอปีต่ ากวํา 100,000 บาทตํอปี คิด
เป็นร๎อยละ 83.17 รองลงมาคือ 100,000-199,999 บาทตํอปี คิดเป็นร๎อยละ 10.55 รายได๎หลักเฉลี่ยตํอปี
เฉลี่ย 66,043.97 บาทตํอปี เกษตรกรเกือบทั้งหมดมีรายได๎นอกภาคการเกษตรเฉลี่ยต่ ากวํา 100,000 บาท
ตํอปี คิดเป็นร๎อยละ 95.0 รองลงมาคือ 100,000-199,999 บาทตํอปี คิดเป็นร๎อยละ 2.51 รายได๎นอกภาค
การเกษตรเฉลี่ย 37,691.21 บาทตํอปี สํวนใหญํมีคําใช๎จํายอุปโภค บริโภคในครัวเรือน ต่ ากวํา 100,000 
บาทตํอปี คิดเป็นร๎อยละ 92.71 รองลงมาคือ 100,000-199,999 บาทตํอปี คิดเป็นร๎อยละ 5.03 คําใช๎จําย
อุปโภคบริโภคในครัวเรือนเฉลี่ย 50,896.73 บาทตํอปี เกือบทั้งหมดมีคําใช๎จํายในการประกอบอาชีพหลัก 
ต่ ากวํา 100,000 บาทตํอปี คิดเป็นร๎อยละ 96.73 รองลงมาคือ 100,000 -199,999 บาทตํอปี คิดเป็นร๎อย
ละ 1.51 คําใช๎จํายในการประกอบอาชีพหลักเฉลี่ย 30,361.00 บาทตํอปี และเกษตรกรประมาณสองใน
สามมีคําใช๎จํายรวมต่ ากวํา 100,000 บาทตํอปี คิดเป็นร๎อยละ 79.65 รองลงมาคือ 100,000-199,999 บาท



 

ตํอปี คิดเป็นร๎อยละ 16.33 มีคําใช๎จํายรวมเฉลี่ย 74,031.16 บาทตํอปี สํวนใหญํหนี้สินที่มีในปัจจุบันต่ ากวํา 
100,000 บาทตํอปี คิดเป็นร๎อยละ 66.58 รองลงมาคือ 100,000-199,999 บาทตํอปี คิดเป็นร๎อยละ 7.04 
มีหนี้สินในปัจจุบันเฉลี่ย 133,776.39 บาท  
  จากผลการศึกษา เกษตรกรมีสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4.42 คน พ้ืนที่ท าการเกษตรทั้งหมดเฉลี่ย 
12.13 ไรํ ประมาณสองในสามมีอาชีพหลักคือท านาและท าไรํ คิดเป็นร๎อยละ 70.60 และครึ่งหนึ่งมีอาชีพ
รองคือ การเลี้ยงสัตว์ คิดเป็นร๎อยละ 55.53 รายได๎หลักเฉลี่ย 66,043.97 บาทตํอปี เกษตรกรมากกวําครึ่ง
ไมํมีพ้ืนที่แปลงพืชอาหารสัตว์ คิดเป็นร๎อยละ 58.54  สอดคล๎องกับ จันทร์เพ็ญ ภูผาเด็น และหญิงแก๎วเกิด 
(2561) ที่ศึกษาการมีสํวนรํวมของเกษตรกรสมาชิกกลุํมโครงการธนาคารโค -กระบือเพ่ือเกษตรกร ตาม
พระราชด าริ พบวํา เกษตรกรมีสมาชิกในครัวเรือน 4.49 คน พ้ืนที่ถือครองเฉลี่ย 11.56 ไรํ ประกอบอาชีพ
หลักในภาคการเกษตร (ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์) มีรายได๎ครอบครัวเฉลี่ย 62,224.71 บาทตํอปี และประมาณ
ครึ่งหนึ่งมีแปลงพืชอาหารสัตว์ ซึ่งแตกตํางจากการศึกษาของ บุญโชค บรรณสาร และคณะ (2549) ศึกษา
การเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรโครงการธนาคารโค -กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ จังหวัด
อ านาจเจริญ พบวําเกษตรกรมีรายได๎ตํอครัวเรือนเฉลี่ย 36,650 บาทตํอปี และแตกตํางจากการศึกษาของ 
ผกามาศ รุํงเรือง และคณะ (2550) ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ตํอความส าเร็จของโครงการธนาคารโค -
กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ ในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร พบวํา เกษตรกร มีรายได๎ตํอเดือนระหวําง 
1,501 – 3,000 บาท และแตกตํางกับการศึกษาของ สุรพงษ์ ศรีปิยะพันธุ์ และคณะ (2551) การศึกษา
ปัญหา สาเหตุ และแนวทางแก๎ไข การด าเนินงานโครงการธนาคารโค -กระบือเพ่ือเกษตรกร ตาม
พระราชด าริ จังหวัดหนองคาย พบวําเกษตรกร มีรายได๎ตํอเดือน 1,001 – 3,000 บาท  รายได๎ต่ ากวํา
เนื่องมาจากเกษตรกรประกอบอาชีพท านาเป็นหลัก และห๎วงระยะเวลาในการศึกษาแตกตํางกัน อาจสํงผล
ให๎รายได๎ตํอปีแตกตํางกัน  
   สภาพการเลี้ยงโค-กระบือของเกษตรกร 
  การศึกษาสภาพการเลี้ยงโค – กระบือของเกษตรกรผู๎เข๎ารํวมโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือ
เกษตรกร ตามพระราชด าริในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 4 เกษตรกรเกือบทั้งหมดมีจ านวนแรงงานที่ใช๎เลี้ยงโค-
กระบือ 1-3 คน คิดเป็นร๎อยละ 98.49 รองลงมาคือ 4-6 คน คิดเป็นร๎อยละ 1.26 จ านวนแรงงานที่ใช๎เลี้ยง
โค-กระบือเฉลี่ย 1.87 คน มีแรงงานหลักที่ใช๎เลี้ยงโค-กระบือมาจากในครัวเรือน คิดเป็นร๎อยละ 96.48 
รองลงมาคือการจ๎างแรงงานประจ า คิดเป็นร๎อยละ 2.01 และเป็นสมาชิกโครงการธนาคารโค-กระบือฯ 1-
10 ปี คิดเป็นร๎อยละ 98.49 รองลงมาคือ 11-20 ปี คิดเป็นร๎อยละ 1.26 เป็นสมาชิกโครงการธนาคารโค-
กระบือฯเฉลี่ย 3.06 ปี เกษตรกรสํวนใหญํมีประสบการณ์การเลี้ยงโค-กระบือ 0-10 ปี คิดเป็นร๎อยละ 78.64 
รองลงมาคือ 11-20 ปี คิดเป็นร๎อยละ 14.82 ประสบการณ์การเลี้ยงโค-กระบือเฉลี่ย 8.65 ปี สํวนใหญํมี
จ านวนครั้งที่เข๎ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเลี้ยงโค-กระบือ 0-5 ครั้ง คิดเป็นร๎อยละ 75.38 สํวนที่เหลือ 6-
10 ครั้ง คิดเป็นร๎อยละ 24.62 จ านวนครั้งที่เข๎ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเลี้ยงโค-กระบือเฉลี่ย 2.17 ครั้ง 
สํวนใหญํมีจ านวน   โค-กระบือทั้งหมด (รวมทั้งสํวนตัวและโครงการฯ) 1-10 ตัว คิดเป็นร๎อยละ 95.23 
รองลงมาคือ 11-20 ตัว คิดเป็นร๎อยละ 3.77 จ านวนโค-กระบือทั้งหมด (รวมทั้งสํวนตัวและโครงการฯ) 
เฉลี่ย 4.21 ตัว สํวนใหญํยังไมํได๎รับโค-กระบือจากโครงการฯ คิดเป็นร๎อยละ 82.66 รองลงมาคือ 1-3 ตัว 
คิดเป็นร๎อยละ 14.07 รับโค-กระบือของโครงการเฉลี่ย 1.27 ตัว เกษตรกรสองในสามยังไมํมีลูกโค-กระบือ
เกิดในรอบปีที่ผํานมา คิดเป็นร๎อยละ 77.14 รองลงมาคือ 1-3 ตัว คิดเป็นร๎อยละ 19.35 จ านวนลูกโค-
กระบือเกิดในรอบปีที่ผํานมาเฉลี่ย 0.95 ตัวและยังไมํได๎สํงลูกโค-กระบือคืนแกํโครงการในรอบปีที่ผํานมา 
คิดเป็นร๎อยละ 70.10 รองลงมาสํงคืน 1 ตัว คิดเป็นร๎อยละ 21.36 จ านวนลูกโค-กระบือที่สํงคืนแกํโครงการ



 

ในรอบปีที่ผํานมาเฉลี่ย 0.40 บาท  เกษตรกรไมํมีโค-กระบือของโครงการฯ ป่วย/ตาย ในรอบปีที่ผํานมา 
คิดเป็นร๎อยละ 84.42 สํวนที่มีการป่วย/ตาย คิดเป็นร๎อยละ 15.58 สํวนใหญํยังไมํได๎รับกรรมสิทธิ์แมํโค -
กระบือจากโครงการฯ คิดเป็นร๎อยละ 65.58 สํวนที่ได๎รับแล๎ว คิดเป็นร๎อยละ 34.42 สํวนใหญํยังไมํได๎รับ
กรรมสิทธิ์แมํโค-กระบือจากโครงการฯ คิดเป็นร๎อยละ 65.58 รองลงมาคือได๎กรรมสิทธิ์มาแล๎ว 1-3 ปี คิด
เป็นร๎อยละ 20.9 ระยะเวลาได๎รับกรรมสิทธิ์แมํโค-กระบือจากโครงการฯ เฉลี่ย 0.77 สํวนใหญํยังไมํมีรายได๎
จากการเลี้ยงโค-กระบือในรอบปีที่ผํานมา คิดเป็นร๎อยละ 65.83 รองลงมาคือ 20,000 บาท ขึ้นไป คิดเป็น
ร๎อยละ 16.08 รายได๎จากการเลี้ยงโค-กระบือในรองปีทีผํานมาเฉลี่ย 7,005.37 บาท สํวนใหญํใช๎วิธีการผสม
พันธุ์โค-กระบือด๎วยการผสมเทียม คิดเป็นร๎อยละ 71.36 สํวนที่เหลือใช๎พํอพันธ์ คิดเป็นร๎อยละ 28.64 
เกษตรกรเกือบครึ่งใช๎วิธีการรักษาโรคโค-กระบือโดยอาสาปศุสัตว์ คิดเป็นร๎อยละ 46.98 รองลงมาคือ แจ๎ง
เจ๎าหน๎าที่สัตวแพทย์ของทางราชการ (กรมปศุสัตว์) คิดเป็นร๎อยละ 39.95 เกษตรกรใช๎การตัดอาหารหยาบ
ตามข๎างถนนหรือตามท าเลส าหรับเลี้ยงโค-กระบือ ในกรณีไมํมีที่ดิน คิดเป็นร๎อยละ 41.45 รองลงมาคือ ใช๎
เศษวัสดุทางการเกษตร คิดเป็นร๎อยละ 41.25 เกษตรกรเกินกวําครึ่งใช๎แหลํงเงินทุนในการเลี้ยงโค-กระบือ
จากทุนสํวนตัว คิดเป็นร๎อยละ 57.25 รองลงมาคือ ธนาคาร ธกส. คิดเป็นร๎อยละ 29.18 สํวนที่น๎อยที่สุดคือ 
ธนาคารพาณิชย์อ่ืน ๆ คิดเป็นร๎อยละ 1.67 และใช๎ที่ดินของตนเองในการเลี้ยงโค -กระบือ คิดเป็นร๎อยละ 
68.10 รองลงมาคือ เป็นที่ดินของ (พํอตา, แมํยาย, พํอสามี, แมํสามี) คิดเป็นร๎อยละ 22.85สํวนเชําที่ดิน
เลี้ยงน๎อยที่สุด คิดเป็นร๎อยละ 9.05 เกษตรกรหนึ่งในสามใช๎หญ๎าสดเป็นอาหารหยาบที่ใช๎เป็นหลักในฟาร์ม 
คิดเป็นร๎อยละ 35.75 รองลงมาคือ ฟางข๎าว คิดเป็นร๎อยละ 34.43 สํวนใช๎หญ๎าหมัก น๎อยที่สุด คิดเป็นร๎อย
ละ 6.94 ใช๎แหลํงน้ าจากบํอขุดและสระขุดในการเลี้ยงโค -กระบือ คิดเป็นร๎อยละ 26.86 รองลงมาคือ 
ประปา คิดเป็นร๎อยละ 25.71 แหลํงความรู๎ด๎านการเลี้ยงโค-กระบือจากเจ๎าหน๎าที่ปศุสัตว์ คิดเป็นร๎อยละ 
32.00 รองลงมาคือ สมาชิกกลุํมผู๎เลี้ยงโค-กระบือ เพ่ือนบ๎าน คิดเป็นร๎อยละ25.03 และเกษตรกรมีวิธีการ
ติดตํอเจ๎าหน๎าที่ปศุสัตว์โดยเข๎าพบด๎วยตนเอง คิดเป็นร๎อยละ 21.96 รองลงมาคือ โทรศัพท์, ไลน์, เฟสบุ๏ค 
คิดเป็นร๎อยละ 21.74 สํวนวิธีอ่ืน ๆ คิดเป็นร๎อยละ 1.44 
  จากผลการศึกษา พบวํา คําเฉลี่ยของประสบการณ์การเลี้ยงโค-กระบือของเกษตรกรอยูํที่ 8.65 ปี 
ซึ่งเกษตรกรสํวนใหญํมีประสบการณ์การเลี้ยงโค -กระบือสืบเนื่องมาตั้งแตํบรรพบุรุษ ดังนั้นด๎วย
ประสบการณ์ท่ีมีอยูํกํอนแล๎วจึงท าให๎เกษตรกรมีการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติการเลี้ยงโค-กระบือของ
ตนเองให๎ดียิ่งขึ้นอยูํเสมอ สอดคล๎องกับงานวิจัยของ สุรีย์พร แสงวงศ์ และคณะ (2563) ที่ศึกษาสภาพการ
เลี้ยงประเมินปัญหาและโอกาสในการผลิตโคเนื้อคุณภาพ โดยพบวําประสบการณ์ของเกษตรกรผู๎เลี้ยงโค
สํงผลตํอประสิทธิภาพการบริหารจัดการฟาร์มโคเนื้อและคุณภาพของโคเนื้อ เกษตรกรสํวนใหญํใช๎วิธีการ
ผสมพันธุ์โค-กระบือด๎วยการผสมเทียม คิดเป็นร๎อยละ 71.36 ซึ่งสอดคล๎องกับการศึกษาของ ผกามาศ 
รุํงเรือง และคณะ (2550) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ตํอความส าเร็จของโครงการธนาคารโค -กระบือ
เพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ ในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร พบวําเกษตรกรมีการผสมพันธุ์โค -กระบือโดยใช๎
วิธีการผสมเทียมเป็นหลัก คิดเป็นร๎อยละ 75.26 แตกตํางจากการศึกษาของ จันทร์เพ็ญ ภูผาเด็น และหญิง 
แก๎วเกิด (2561) ที่ศึกษาการมีสํวนรํวมของเกษตรกรสมาชิกกลุํมโครงการธนาคารโค -กระบือเพ่ือเกษตรกร 
ตามพระราชด าริ พบวํา เกษตรกรประมาณหนึ่งในสามผสมพันธุ์สัตว์โดยใช๎พํอพันธุ์ ใช๎ทั้งพํอพันธุ์และการ
ผสมเทียม และใช๎การผสมเทียม ร๎อยละ 42.9, 30.6 และ 26.5 ตามล าดับ และแตกตํางจากการศึกษาของ 
บุญโชค บรรณสาร และคณะ (2549) ที่ศึกษาการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือ
เกษตรกร ตามพระราชด าริ จังหวัดอ านาจเจริญ พบวํา การผสมพันธุ์โคโดยใช๎พํอพันธุ์ ร๎อยละ 58.80 ใช๎ทั้ง
พํอพันธุ์และการผสมเทียม ร๎อยละ 41.20 และเกษตรกรหนึ่งในสามใช๎อาหารหยาบหลัก เป็นหญ๎าสดเลี้ยง



 

โค-กระบือ คิดเป็นร๎อยละ 35.75 รองลงมาใช๎ฟางข๎าว ร๎อยละ 34.43 ใช๎การตัดอาหารหยาบตามข๎างถนน
หรือตามท าเล ส าหรับเลี้ยงโค-กระบือ ในกรณีไมํมีที่ดิน คิดเป็นร๎อยละ 41.45 สอดคล๎องกับ บุญโชค บรรณ
สาร และคณะ (2549) ได๎รายงานวํา เกษตรกรร๎อยละ 48.80 ปลูกหญ๎าและใช๎หญ๎าตามธรรมชาติเลี้ยงสัตว์  

  3. ทัศนคติของเกษตรที่มีต่อโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ 
 การศึกษาทัศนคติของเกษตรที่มีตํอโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ ใน
พ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 4 ใช๎วิธีการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของเกษตรกรในประเด็นตํางๆเกี่ยวกับโครงการ ธคก. 
ได๎แกํ 1) เป็นนโยบายของรัฐที่เป็นประโยชน์ตํอเกษตรกรในชุมชน 2) เป็นนโยบายของรัฐที่สามารถน าไป
ปฏิบัติได๎ 3) เป็นนโยบายของรัฐที่ให๎การสนับสนุนตํอการเลี้ยงโค-กระบืออยํางตํอเนื่อง 4) เป็นที่พ่ึงของ
ชุมชนในด๎านการเลี้ยงโค-กระบือ 5) ท าให๎เกิดการสร๎างงานสร๎างรายได๎เพ่ิมขึ้นในชุมชน 6) สอดคล๎องกับ
ความต๎องการของชุมชน 7) เป็นตัวอยํางในการจัดการเลี้ยงดูโค -กระบือของเกษตรกรในชุมชน 8) ท าให๎
กระจายความรู๎ไปสูํเกษตรกรในชุมชนได๎มากขึ้น 9) ท าให๎เกิดความเชื่อมั่นในการเป็นฯผู๎น าในการเลี้ยงโค -
กระบือมากข้ึน 10) ท าให๎ได๎รับการยกยํองจากชุมชน 11) ท าให๎เกิดความภูมิใจที่ได๎ชํวยเหลือเกษตรกร 12) 
ท าให๎มีความรู๎การเลี้ยงโค-กระบือมากข้ึน 13) ท าให๎มีทักษะการเลี้ยงโค-กระบือมากขึ้น 14) ท าให๎มีการวาง
แผนการท างานเป็นระบบมากขึ้น 15) ท าให๎รู๎จักคนภายนอกมากขึ้น 16) ท าให๎มีรายได๎เพ่ิมมากข้ึน  
  ผลการศึกษา ทัศนคติของเกษตรที่มีตํอโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ 
พบวําโดยรวมมีความคิดเห็นระดับเห็นด๎วยอยํางยิ่ง ( =4.38, S.D.=0.53) เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อพบวํา 
ข๎อที่มีคําเฉลี่ยสูงสุดคือ โครงการ ธคก. เป็นนโยบายของรัฐที่เป็นประโยชน์ตํอเกษตรกรในชุมชน ( =4.51, 
S.D.=0.72) รองลงมาคือ โครงการ ธคก. เป็นนโยบายของรัฐที่ให๎การสนับสนุนตํอการเลี้ยงโค-กระบืออยําง
ตํอเนื่อง ( =4.49, S.D.=0.62) สํวนข๎อที่มีคําเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ การเลี้ยงโค-กระบือโครงการ ธคก. ท าให๎
ได๎รับการยกยํองจากชุมชน ( =4.15, S.D.=0.82)  
 จากการศึกษาสอดคล๎องกับ มานิตา จันทร์เศรษฐี (2551) ที่ศึกษาทัศนคติของเกษตรกรตํอการ
เลี้ยงกระบือในจังหวัดอุทัยธานี โดยพบวํา เกษตรกรมีทัศนคติเห็นด๎วยอยํางยิ่งตํอการเลี้ยงกระบือ และ
สอดคล๎องกับการศึกษา สวําง อังกุโร และคณะ (2556) ที่พบวํา เกษตรกรมีทัศนคติที่ดีตํอการเข๎ารํวม
โครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ โดยมีความพึงพอใจตํอผลตอบแทนที่ได๎จาก
โครงการในระดับมาก ซึ่งสํงผลตํอวิถีชีวิตเกษตรกรและชุมชน  
  4. การสนับสนุนการปฏิบัติต่อการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการธนาคารโค-กระบือ             
เพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ 
 จากผลการศึกษา การสนับสนุนการปฏิบัติตํอการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรผู๎เข๎ารํวมโครงการธนาคาร
โค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ พบวํา โดยรวมอยูํในระดับน๎อย ( =2.53, S.D.=0.93) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข๎อพบวํา ข๎อที่มีคําเฉลี่ยสูงสุดคือ การสนับสนุนจากหนํวยงานราชการด๎านความรู๎  
( =3.55, S.D.=1.10) รองลงมาคือ การสนับสนุนจากหนํวยงานราชการด๎านการตลาด ( =2.78, 
S.D.=1.24) สํวนข๎อที่มีคําเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ การสนับสนุนด๎านเงินทุนจากเอกชนและนายทุน ( =2.18, 
S.D.=1.17) สอดคล๎องกับ ผกามาศ รุํงเรือง และคณะ (2550) ที่รายงานวําเกษตรกรได๎รับการดูแลเอาใจใสํ
จากเจ๎าหน๎าที่อยูํในระดับปานกลาง และสอดคล๎องกับ มานิตา จันทร์เศรษฐี (2551) ได๎รายงานวําเกษตรกร
ร๎อยละ 97.50 ไมํได๎รับการสนับสนุนจากหนํวยงานราชการ ด๎านความรู๎เกี่ยวกับการเลี้ยงกระบือ   
  5. ปัญหาและอุปสรรคของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการธนาคารโค -กระบือเพื่อเกษตรกร               
ตามพระราชด าริ 



 

 การศึกษาปัญหาและอุปสรรคของเกษตรกรผู๎ เข๎ารํวมโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร 
ตามพระราชด าริ พบวําโดยรวมอยูํในระดับปานกลาง ( =2.76, S.D.=.83) เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อพบวํา 
ข๎อที่มีคําเฉลี่ยสูงสุดคือ ปัญหาอุปสรรคด๎านวิธีปฏิบัติตํอการเลี้ยงโค-กระบือของโครงการ ธคก. เรื่อง
ระยะเวลาการได๎รับมอบกรรมสิทธิ์ (5ปี) นานเกินไป ( =3.28, S.D.=1.19) รองลงมาคือปัญหาอุปสรรค
ด๎านปัจจัยสนับสนุนการปฏิบัติ เรื่องอาหารข๎น มีราคาแพง ( =3.15, S.D.=1.23) สํวนข๎อที่มีคําเฉลี่ยต่ า
ที่สุดคือ ปัญหาอุปสรรคด๎านความพร๎อมของครอบครัวเรื่องไมํมีสิทธิในที่ดินฟาร์มโค -กระบือ ( =2.43, 
S.D.=1.30) ซึ่ง สอดคล๎องกับ จันทร์เพ็ญ ภูผาเด็น และหญิง แก๎วเกิด (2561) ที่ได๎รายงานวํา เกษตรกรมี
ปัญหาอุปสรรคในระดับปานกลาง คือ การมีสํวนรํวมในการปฏิบัติ การตัดสินใจ รํวมรับผลประโยชน์ และ
รํวมรับผิดชอบ มีปัญหาอุปสรรคในระดับน๎อย คือ ด๎านการเลี้ยงสัตว์และการด าเนินงานของกลุํมเกษตรกร 
แตกตํางจาก สุรพงษ์ ศรีปิยะพันธุ์ และคณะ (2551) ได๎รายงานวําปัญหาการด าเนินโครงการธนาคารโค -
กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ จังหวัดหนองคาย มาจากสาเหตุ คือโค-กระบือที่ได๎รับมีขนาดเล็ก
มาก ยังไมํถึงวัยเจริญพันธุ์ เจ๎าหน๎าที่ทางราชการขาดการติดตาม ตรวจสอบ และคัดเลือกเกษตรกรไมํดีพอ 
  6. ความต้องการในการปฏิบัติต่อการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการธนาคาร              
โค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ 
 การศึกษาความต๎องการในการปฏิบัติตํอการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรผู๎เข๎ารํวมโครงการธนาคารโค -
กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ พบวํา โดยรวมอยูํในระดับมาก ( =3.53, S.D.=.84) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข๎อพบวํา ข๎อที่มีคําเฉลี่ยสูงสุดคือ ความต๎องการด๎านการสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐ เรื่องการ
ฝึกอบรมความรู๎เพ่ิมเติมด๎านการเลี้ยงโค-กระบือ ( =3.71, S.D.=.92) รองลงมาคือ ความต๎องการด๎านการ
สนับสนุนจากองค์กรภาครัฐ เรื่องการฝึกอบรมความรู๎เพิ่มเติมด๎านการป้องกันก าจัดโรคและพยาธิ ( =3.69, 
S.D.=.95) สํวนข๎อที่มีคําเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ ความต๎องการด๎านการสนับสนุนจากองค์กรอ่ืนเรื่อง ได๎รับการ
ยอมรับชํวยเหลือจากเกษตรกรผู๎เลี้ยงโคนมในพ้ืนที่ ( =3.15, S.D.=1.11) สอดคล๎องกับงานวิจัยของ กิตติ 
กุบแก๎ว และคณะ (2547 อ๎างถึงใน ศรณรงค์ ศุภชวลิต และคณะ, 2553) ซึ่งศึกษาปัญหา อุปสรรค และ
ความต๎องการความรู๎ในการพัฒนาการผลิตกระบือของเกษตรกรในจังหวัดขอนแกํน โดยพบวําเกษตรกรสํวน
ใหญํต๎องการการสนับสนุนจากภาครัฐในด๎านความรู๎ในการพัฒนาการผลิต ความรู๎ด๎านอาหาร และเรื่อง
สุขภาพของสัตว์เลี้ยง เพ่ือใช๎ในพัฒนาและปรับปรุงฟาร์มของตนเองให๎เกิดประสิทธิผลการปฏิบัติของ
เกษตรกรมากยิ่งขึ้น และยังสอดคล๎องกับงานวิจัยของ กิรกิตติ์ ผาสุก (2559) ซึ่งศึกษาแนวทางการสํงเสริม
การผลิตกระบือ โดยพบวําปัจจัยที่สํงผลให๎เกิดประสิทธิผลสูงสุดคือการสํงเสริมและสนับสนุนจากองค์กร
ภาครัฐในการเข๎ามาดูแลทั้งในด๎านวัสดุอุปกรณ์ในการเลี้ยง รวมถึงการให๎ความรู๎ที่ถูกต๎องตามหลักวิชาการ 
และมีหนํวยงานโดยเฉพาะเข๎ามาด าเนินการอยํางตํอเนื่อง  
  7. ประสิทธิผลการปฏิบัติของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการธนาคารโค -กระบือเพื่อเกษตรกร                
ตามพระราชด าริ 
 การศึกษาประสิทธิผลตํอการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรผู๎เข๎ารํวมโครงการธนาคารโค -กระบือเพ่ือ
เกษตรกร ตามพระราชด าริในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 4 พบวํา โดยรวมอยูํในระดับดี ( =3.61, S.D.=1.21) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด๎านพบวําด๎านที่มีคําเฉลี่ยสูงสุดคือ ด๎านการมีสํวนรํวมกับชุมชนหรือองค์กรตําง ๆ 
( =4.17, S.D.=1.41) รองลงมาคือด๎านการบริหารจัดการหมูํบ๎าน/กลุํม ( =3.97, S.D.=1.52) สํวนด๎านที่มี
คําเฉลี่ยต่ าสุดคือ ด๎านการจัดการเลี้ยงสัตว์ ( =2.70, S.D.=1.50) ซึ่งอยูํในระดับพอใช๎ จากการศึกษา
สอดคล๎องกับ จันทร์เพ็ญ ภูผาเด็น และหญิง แก๎วเกิด (2561) พบวํา การมีสํวนรํวมกิจกรรมของเกษตรกร
สมาชิกกลุํมอยูํในระดับมาก คือ การมีสํวนรํวมในการชํวยเหลือกิจกรรมตํางๆภายในกลุํม  ยังสอดคล๎องกับ 



 

ผกามาศ รุํงเรือง และคณะ (2550) พบวํา ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ตํอความส าเร็จของโครงการธนาคารโค-
กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ ในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร ในการด าเนินโครงการธนาคารโค -กระบือ 
เจ๎าหน๎าที่ ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องควรมีการกระตุ๎นให๎เกษตรกรตระหนักถึงการมีสํวนรวมในการด าเนินกิจกรรม
ของกลุํม และสอดคล๎องกับรายงานของ จุฑาภรณ์ ผาภู และนิวัฒน์ มาศวรรณา (2540) พบวํา การมีสํวน
รํวมของเกษตรกรในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาปศุสัตว์แบบมีสํวนรํวมส าหรับเกษตรกรรายยํอยใน
จังหวัดขอนแกํน 4 ด๎าน ได๎แกํ การวางแผน ด๎านการด าเนินงาน ด๎านการับผลประโยชน์ และการติดตาม
ประเมินผล  
  8. ปัจจัยที่มีประสิทธิผลต่อการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการธนาคารโค -กระบือ               
เพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 4 
             การศึกษาครั้งนี้ใช๎การวิเคราะห์ถดถอยพหุ เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหวํางตัวแปรตามกับตัวแปร
อิสระหลายตัววํา ตัวแปรอิสระแตํละตัวมีความสัมพันธ์แบบใดหรือทิศทางใด (เชิงบวกหรือเชิงลบ) กับตัว
แปรตาม และมีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามมากน๎อยเพียงใด  การวิเคราะห์ใช๎ตัวแปร ดังนี้  
  ตัวแปรอิสระ คัดเลือกมาทั้งหมด 23 ตัวแปรจากทั้งหมด 44 ตัวแปร โดยพิจารณาเลือกจากตัวแปร
ในเชิงปริมาณ และทดสอบความสัมพันธ์ระหวํางตัวแปรอิสระแตํละคูํ ไมํมีความสัมพันธ์กันสูงเกินกวํา 0.80 
โดยคัดมาจาก 
 1) ข๎อมูลสภาพพ้ืนฐานทางสังคม และเศรษฐกิจบางประการ 9 ตัวแปร ได๎แกํ 1) อายุ 2) พ้ืนที่ท า
การเกษตรทั้งหมด 3) พ้ืนที่คอกและโรงเรือนเลี้ยงโค-กระบือ 4) พ้ืนที่แปลงพืชอาหารสัตว์ 5) จ านวน
สมาชิกในครัวเรือน 6) รายได๎หลักเฉลี่ยตํอปี 7) รายได๎นอกภาคการเกษตรเฉลี่ยตํอปี  8) คําใช๎จํายอุปโภค 
บริโภคในครัวเรือน 9) หนี้สินที่มีในปัจจุบัน 
 2) ข๎อมูลด๎านสภาพการเลี้ยงโค-กระบือของเกษตรกร 10 ตัวแปร ได๎แกํ 1) จ านวนแรงงานที่ใช๎
เลี้ยงโค-กระบือ 2) ประสบการณ์การเลี้ยงโค-กระบือ 3) ระยะเวลาการเป็นสมาชิกโครงการธนาคารโค -
กระบือฯ 4) จ านวนครั้งที่เข๎ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเลี้ยงโค -กระบือ 5) จ านวนโค-กระบือทั้งหมด 
(รวมทั้งสํวนตัวและโครงการฯ) 6) จ านวนโค-กระบือ ของโครงการธนาคารโค-กระบือฯ 7) จ านวนลูกโค-
กระบือท่ีเกิดในรอบปีที่ผํานมา 8) จ านวนลูกโค-กระบือ ที่สํงคืนแกํโครงการในรอบปีที่ผํานมา 9) ระยะเวลา
หลังมอบได๎รับมอบกรรมสิทธิ์แมํโค-กระบือจากโครงการฯ 10) รายได๎จากการเลี้ยงโค-กระบือ ในรอบปีที่
ผํานมา  
 3) ข๎อมูลทัศนคติของเกษตรที่มีตํอโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ 1 
ตัวแปร 
 4) ข๎อมูลการสนับสนุนการปฏิบัติตํอการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรผู๎เข๎ารํวมโครงการธนาคาร          
โค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ 1 ตัวแปร 
 5) ข๎อมูลปัญหาและอุปสรรคของเกษตรผู๎เข๎ารํวมโครงการธนาคารโค -กระบือเพ่ือเกษตรกร         
ตามพระราชด าริ 1 ตัวแปร 
 6) ข๎อมูลความต๎องการในการปฏิบัติตํอการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรผู๎เข๎ารํวมโครงการธนาคารโค -
กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ 1 ตัวแปร 
 ตัวแปรตามคือ ประสิทธิผลตํอการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรผู๎เข๎ารํวมโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือ
เกษตรกร ตามพระราชด าริในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 4 
 ผลวิเคราะห์เบื้องต๎นเกี่ยวกับตัวแปรที่น าเข๎าสมการ พบวํา เกษตรกรกลุํมตัวอยํางมีอายุเฉลี่ย 
52.91 ปี มีพ้ืนที่ท าการเกษตรทั้งหมดเฉลี่ย 12.13 ไรํ มีพ้ืนที่คอกและโรงเรือนเลี้ยงโค-กระบือเฉลี่ย 17.97 



 

ไรํ มีพ้ืนที่แปลงพืชอาหารสัตว์เฉลี่ย 2.72 ไรํ มีจ านวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4.42 คน มีรายได๎หลักเฉลี่ย 
66,043.97 บาท/ปี มีรายได๎นอกภาคการเกษตรเฉลี่ย 37,691.21 บาท/ปี  มีคําใช๎จํายอุปโภคบริโภคใน
ครัวเรือนเฉลี่ย 50,896.73 บาท/ ปี มีหนี้สินในปัจจุบันเฉลี่ย 133,776.39 บาท มีจ านวนแรงงานที่ใช๎เลี้ยง
โค-กระบือเฉลี่ย 1.87 คน มีประสบการณ์การเลี้ยงโค-กระบือเฉลี่ย 8.65 ปี มีระยะเวลาการเป็นสมาชิก
โครงการ ธคก.เฉลี่ย 3.06 ปี จ านวนครั้งที่เข๎ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเลี้ยงโค-กระบือเฉลี่ย 2.17 ครั้ง มี
จ านวนโค-กระบือทั้งหมด (รวมทั้งสํวนตัวและโครงการ) เฉลี่ย 4.21 ตัว จ านวนโค-กระบือที่ได๎รับจาก
โครงการ ธคก. เฉลี่ย 1.27 ตัว จ านวนลูกโค-กระบือที่เกิดในรอบปีที่ผํานมาเฉลี่ย 0.95 ตัว จ านวนลูกโค-
กระบือท่ีสํงคืนแกํโครงการในรอบปีที่ผํานมาเฉลี่ย 0.40 ตัว ระยะเวลาหลังมอบกรรมสิทธิ์แมํโค-กระบือจาก
โครงการ ธคก. เฉลี่ย 0.77 ปี มีรายได๎จากการเลี้ยงโค-กระบือในรอบปีที่ผํานมาเฉลี่ย 7,005.37 บาท 
ทัศนคติของเกษตรกรที่มีตํอโครงการ ธคก. มีคําเฉลี่ย 4.38 การสนับสนุนการปฏิบัติตํอการเลี้ยงสัตว์ของ
เกษตรกรผู๎เข๎ารํวมโครงการ ธคก. มีคําเฉลี่ย 2.53 ปัญหาและอุปสรรคของเกษตรกรผู๎เข๎ารํวมโครงการ 
ธคก. มีคําเฉลี่ย 2.76 และความต๎องการในการปฏิบัติตํอการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรผู๎เข๎ารํวมโครงการ ธคก. 
มีคําเฉลี่ย 3.53 
ตาราง แสดงคําเฉลี่ย และคําเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรที่ใช๎ในการวิเคราะห์ 

ตัวแปร ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ตัวแปรอิสระ 
    1. อายุ 

 
52.91 

 
9.28 

    2. พ้ืนที่ท าการเกษตรทั้งหมด 12.13 11.04 
    3. พ้ืนที่คอกและโรงเรือนเลี้ยงโค-กระบือ 17.97 90.91 
    4. พ้ืนที่แปลงพืชอาหารสัตว์ 2.72 5.58 
    5. จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 4.42 1.56 
    6. รายได๎หลักเฉลี่ยตํอปี 66,043.97 66,476.00 
    7. รายได๎นอกภาคการเกษตรเฉลี่ยตํอปี 37,691.21 52,249.35 
    8. คําใช๎จํายอุปโภคบริโภคในครัวเรือนเฉลี่ยตํอปี 50,896.73 71,489.27 
    9. หนี้สินในปัจจุบัน 133,776.39 220,913.22 
    10. จ านวนแรงงานที่ใช๎เลี้ยงโค-กระบือ 1.87 1.57 
    11. ประสบการณ์การเลี้ยงโค-กระบือ 8.65 8.90 
    12. ระยะเวลาการเป็นสมาชิกโครงการ ธคก. 3.06 3.08 
    13. จ านวนครั้งที่เข๎ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเลี้ยงโคกระบือ  2.17 2.27 
    14. จ านวนโค-กระบือท้ังหมด (รวมทั้งสํวนตัวและโครงการ) 4.21 5.62 
    15. จ านวนโค-กระบือท่ีได๎รับจากโครงการ ธคก. 1.27 1.00 
    16. จ านวนลูกโค-กระบือท่ีเกิดในรอบปีที่ผํานมา 0.95 1.30 
    17. จ านวนลูกโค-กระบือท่ีสํงคืนแกํโครงการในรอบปีที่ผํานมา 0.40 0.74 
    18. ระยะเวลาหลังมอบกรรมสิทธิ์แมํโค-กระบือจากโครงการ 0.77 1.63 
    19. รายได๎จากการเลี้ยงโค-กระบือในรอบปีที่ผํานมา 7,005.37 18,358.54 
    20. ทัศนคติของเกษตรกรที่มีตํอโครงการ ธคก. 4.38 0.53 
   



 

ตาราง (ตํอ)   

ตัวแปร ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

    21. การสนับสนุนการปฏิบัติตํอการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร 2.53 0.93 
    22. ปัญหาและอุปสรรคของเกษตรกรผู๎เข๎ารํวมโครงการ ธคก. 2.76 0.83 
    23. ความต๎องการในการปฏิบัติตํอการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร 
          ผู๎เข๎ารํวมโครงการ ธคก. 

3.53 0.84 

ตัวแปรตาม   
ประสิทธิผลตํอการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรผู๎ เข๎ารํวมโครงการ
ธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ ในพ้ืนที่ 
ปศสุัตว์เขต 4 

3.61 1.21 

 เมื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหวํางตัวแปรอิสระแตํละคูํ พบวํา ไมํมีตัวแปรอิสระคูํใดที่มีความสัมพันธ์
กันสูงเกินกวํา 0.80 ที่จะกํอให๎เกิดปัญหา Multicolinearity การละเมิดข๎อสมมติฐานที่เกี่ยวกับเทคนิคการ
วิเคราะห์ถดถอยพหุ รายละเอียดปรากฏตามตาราง โดยตัวแปรที่ใช๎ได๎ก าหนดสัญลักษณ์ ดังตํอไปนี้ 
ตัวแปรตาม     Y   =  ประสิทธิผลตํอการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรผู๎เข๎ารํวมโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือ
เกษตรกร ตามพระราชด าริในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 4 
ตัวแปรอิสระ  X1  =  อายุ 
                       X2  =  พ้ืนที่ท าการเกษตรทั้งหมด 
                       X3  =  พ้ืนที่คอกและโรงเรือนเลี้ยงโค-กระบือ 
                       X4  =  พ้ืนที่แปลงพืชอาหารสัตว์ 
                       X5  =  จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 
                      X6   =  รายได๎หลักเฉลี่ยตํอปี 
                      X7   =  รายได๎นอกภาคการเกษตรเฉลี่ยตํอปี 
                      X8   =  คําใช๎จํายอุปโภค บริโภคในครัวเรือน 
                      X9   =  หนี้สินที่มีในปัจจุบัน 
       X10  =  จ านวนแรงงานที่ใช๎เลี้ยงโค-กระบือ 
                      X11  =  ประสบการณ์การเลี้ยงโค-กระบือ 
                      X12  =  ระยะเวลาการเป็นสมาชิกโครงการธนาคารโค-กระบือฯ 
                      X13  =  จ านวนครั้งที่เข๎ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเลี้ยงโค-กระบือ 
                      X14  =  จ านวนโค-กระบือทั้งหมด (รวมทั้งสํวนตัวและโครงการฯ) 
                      X15  =  จ านวนโค-กระบือ ที่ได๎รับจากโครงการธนาคารโค-กระบือฯ 
                      X16  =  จ านวนลูกโค-กระบือที่เกิดในรอบปีที่ผํานมา 
                      X17  =  จ านวนลูกโค-กระบือ ที่สํงคืนแกํโครงการในรอบปีที่ผํานมา 
                      X18  =  ระยะเวลาหลังมอบกรรมสิทธิ์แมํโค-กระบือจากโครงการฯ 
                      X19  =  รายได๎จากการเลี้ยงโค-กระบือ ในรอบปีที่ผํานมา 
                      X20  =  ทัศนคติของเกษตรที่มีตํอโครงการฯ 
                      X21  =  การสนับสนุนการปฏิบัติตํอการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรผู๎เข๎ารํวมโครงการฯ 
                      X22  =  ปัญหาและอุปสรรคของเกษตรผู๎เข๎ารํวมโครงการฯ 



 

                      X23  =  ความต๎องการในการปฏิบัติตํอการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรผู๎เข๎ารํวมโครงการฯ 
 จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุโดยน าตัวแปรอิสระทั้ง 23 ตัว เข๎าไปในสมการ แล๎วค านวณโดยใช๎วิธี 
Stepwise ผลปรากฏวํา ได๎คํา F =36.138 Sig =.000  หมายความวํามีตัวแปรอิสระอยํางน๎อย 1 ตัวแปร ที่
มีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามในรูปเชิงเส๎น เมื่อพิจารณาคําสัมประสิทธิ์การตัดสินใจเชิงพหุ Multiple 
Coefficient of Determination : R2 มีคําเทํากับ 0.317 หมายความวําตัวแปรอิสระทั้งหมด สามารถ
อธิบายการผันแปรของตัวแปรตาม (ประสิทธิผลตํอการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรผู๎เข๎ารํวมโครงการธนาคารโค-
กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริในพ้ืนที่ปศุสัตว์     เขต 4) ได๎ร๎อยละ 31.70 ในบรรดาตัวแปรอิสระ
ทั้ง 23 ตัวแปร มี 3 ตัวแปรที่มีผลตํอตัวแปรตาม อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได๎แกํ   
 1) ทัศนคติของเกษตรที่มีตํอโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ 
 2) ความต๎องการในการปฏิบัติตํอการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรผู๎เข๎ารํวมโครงการธนาคารโค -กระบือ
เพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ 
 3) ประสบการณ์การเลี้ยงโค-กระบือ  
  รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 14 ซึ่งตัวแปรทั้งหมดที่น ามาวิเคราะห์สามารถเขียนเป็นสมการ
ถดถอยพหุ ได๎ดังนี้ 
               =   a + b1X1 + b2X2 + … + bkXk 
 เมื่อ               =   ตัวแปรตาม 
                     a            =   คําคงที่ 
           b1,2...k       =   คําสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรอิสระแตํละตัว 
                     X1,2...k        =   ตัวแปรอิสระแตํละตัว 
              เมื่อแทนคําในสมการถดถอยพหุ คือ ปัจจัยที่มีประสิทธิผลตํอการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร
ผู๎เข๎ารํวมโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 4 ดังนี้ 
                        =  1.295 + 0.743X20 + 0.464X23 + 0.222X11  
ตาราง แสดงการวิเคราะห์ถดถอยประสิทธิผลตํอการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรผู๎ เข๎ารํวมโครงการ                  
ธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 4 

ตัวแปร (พยากรณ์) 
ค่าสัมประสิทธิถ์ดถอย 

(b) t Sig 

1. ทัศนคติของเกษตรที่มีตํอโครงการฯ 0.743 7.243 0.000* 

2. ความต๎องการในการปฏิบัติตํอการเลี้ยงสัตว์ของ 
    เกษตรกรผู๎เข๎ารํวมโครงการฯ 

0.464 7.174 0.000* 

3. ประสบการณ์การเลี้ยงโค-กระบือ 0.222 2.793 0.005* 

4. อายุ -0.015 -0.345 0.731 

5. พ้ืนที่ท าการเกษตรทั้งหมด -0.075 -1.762 0.079 

6. พ้ืนที่คอกและโรงเรือนเลี้ยงโค-กระบือ -0.084 -1.993 0.077 

7. พ้ืนที่แปลงพืชอาหารสัตว์ -0.058 -1.369 0.172 

    



 

ตาราง (ตํอ)    

ตัวแปร (พยากรณ์) 
ค่าสัมประสิทธิถ์ดถอย 

(b) t Sig 

8. จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 0.012 0.280 0.780 

9. รายได๎หลักเฉลี่ยตํอปี -0.082 -1.934 0.064 

10. รายได๎นอกภาคการเกษตรเฉลี่ยตํอปี -0.079 -1.888 0.060 

11. คําใช๎จํายอุปโภค บริโภคในครัวเรือน -0.051 -1.223 0.222 

12. หนี้สินที่มีในปัจจุบัน -0.031 -0.738 0.461 

13. จ านวนแรงงานที่ใช๎เลี้ยงโค-กระบือ -0.038 -0.898 0.370 

14. ระยะเวลาการเป็นสมาชิกโครงการ ธคก. -0.100 -2.373 0.088 

15. จ านวนครั้งที่เข๎ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเลี้ยง
โค-กระบือ 

-0.083 -1.977 0.069 

16. จ านวนโค-กระบือท้ังหมด (รวมทั้งสํวนตัวและ 
       โครงการ ธคก.) 

0.054 1.195 0.233 

17. จ านวนโค-กระบือ ที่ได๎รับจากโครงการ ธคก. 0.297 1.868 0.084 

18. จ านวนลูกโค-กระบือท่ีเกิดในรอบปีที่ผํานมา 0.013 0.295 0.768 

19. จ านวนลูกโค-กระบือ ที่สํงคืนแกํโครงการใน 
      รอบปีที่ผํานมา 

-0.062 -1.459 0.145 

20. ระยะเวลาหลังมอบกรรมสิทธิ์แมํโค-กระบือจาก 
     โครงการ ธคก. 

0.041 0.955 0.340 

21. รายได๎จากการเลี้ยงโค-กระบือในรอบปีที่ผํานมา 0.103 2.343 0.060 

22. การสนับสนุนการปฏิบัติตํอการเลี้ยงสัตว์ของ 
      เกษตรกรผู๎เข๎ารํวมโครงการฯ 

-0.017 -0.390 0.696 

23. ปัญหาและอุปสรรคของเกษตรผู๎เข๎ารํวม 
      โครงการฯ 

-0.014 -0.328 0.743 

  Significance  ของสถิติทดสอบ  t  <  ระดับนัยส าคัญ  0.05 
  จากผลการศึกษา ปัจจัยที่มีประสิทธิผลตํอการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรผู๎เข๎ารํวมโครงการธนาคารโค-
กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 4 พบวํามีประเด็นที่นําสนใจและสามารถน ามา
อภิปรายผลได๎ดังนี้ 
  1. ปัจจัยในเชิงบวก ได๎แกํ 
    1.1 ทัศนคติของเกษตรกรที่มีตํอโครงการ ธคก. จากผลการศึกษา พบวํา มีความสัมพันธ์เชิงบวก
ในระดับเห็นด๎วยอยํางยิ่งกับประสิทธิผลการปฏิบัติของเกษตรกรผู๎เข๎ารํวมโครงการ ธคก. มีคําเฉลี่ย 4.38 
กลําวคือ หากเกษตรกรมีทัศนคติที่ดีสูงมากยิ่งขึ้น ยํอมสํงผลให๎ประสิทธิผลการปฏิบัติของเกษตรกรเพ่ิมสูง
มากยิ่งขึ้นด๎วย  ทั้งนี้จากผลการศึกษา พบวํา ทัศนคติของเกษตรกรที่มีตํอโครงการฯ เกษตรกรสํวนใหญํมี



 

ความคิดเห็นด๎วยอยํางยิ่ง นั้นคือเกษตรกรมีทัศนคติที่ดีอยํางยิ่งตํอโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร 
ตามพระราชด าริในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 4 เนื่องจากมีความคิดเห็นวําโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร 
ตามพระราชด าริ เป็นนโยบายของรัฐที่เป็นประโยชน์ตํอเกษตรกรในชุมชน และยังเป็นนโยบายของรัฐที่ให๎
การสนับสนุนตํอการเลี้ยงโค-กระบืออยํางตํอเนื่อง สํงผลให๎เกษตรกรมีความตั้งใจที่จะพัฒนาประสิทธิผลใน
การเลี้ยงโค-กระบือของตนเองให๎ดียิ่งขึ้นตามเกณฑ์ที่ทางกรมปศุสัตว์ ก าหนดไว๎ สอดคล๎องกับงานวิจัยของ
มานิตา จันทร์เศรษฐี (2551) ที่ศึกษาทัศนคติของเกษตรกรตํอการเลี้ยงกระบือ โดยพบวํา เกษตรกรมี
ทัศนคติอยูํในระดับเห็นด๎วยอยํางยิ่ง โดยเกษตรกรที่มีทัศนคติที่ดีจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
เลี้ยงสัตว์มากยิ่งขึ้น และสอดคล๎องกับงานวิจัยของ ส านักสํงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ (2556) ที่พบวํา 
เกษตรกรมีทัศนคติที่ดีตํอการเข๎ารํวมโครงการธนาคารโค -กระบือเพ่ือเกษตรกร                 ตาม
พระราชด าริ โดยมีความพึงพอใจตํอผลตอบแทนที่ได๎จากโครงการในระดับมาก ซึ่งสํงผลตํอวิถีชีวิตเกษตรกร
และชุมชน ท าให๎มีแรงงานกลับคืนถิ่นหรือชํวยให๎คนไมํทิ้งถิ่นมากขึ้น เกิดการพัฒนาประสิทธิผลในการเลี้ยง 
โค-กระบือท่ีบ๎านเกิดของตนเองให๎ดีมากยิ่งขึ้น 
    1.2 ความต๎องการในการปฏิบัติตํอการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรผู๎เข๎ารํวมโครงการ ธคก.  มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลางกับประสิทธิผลการปฏิบัติของเกษตรกรผู๎เข๎ารํวมโครงการ ธคก. มี
คําเฉลี่ย 3.53 กลําวคือ หากเกษตรกรมีความต๎องการในการปฏิบัติตํอการเลี้ยงสัตว์สูงมากยิ่งขึ้น ยํอมสํงผล
ให๎ประสิทธิผลการปฏิบัติของเกษตรกรเพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นด๎วย ทั้งนี้จากผลการศึกษา พบวํา ความต๎องการใน
การปฏิบัติตํอการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรผู๎ เข๎ารํวมโครงการธนาคารโค -กระบือเพ่ือเกษตรกร ตาม
พระราชด าริ โดยรวมอยูํในระดับมาก เกษตรกรมีความต๎องการในการปฏิบัติตํอการเลี้ยงสัตว์เป็นอยํางดี มี
ความต๎องการด๎านการสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐในเรื่องการฝึกอบรมความรู๎เพ่ิมเติมด๎านการเลี้ยงโค -
กระบือ และด๎านการป้องกันก าจัดโรคและพยาธิ เพ่ือน าความรู๎ที่ได๎มาใช๎ในการดูแลโค -กระบือของตนเอง 
สํงผลให๎ประสิทธิผลการปฏิบัติของเกษตรกรมีผลดียิ่งขึ้น สอดคล๎องกับงานวิจัยของ กิตติ กุบแก๎ว และคณะ 
(2547 อ๎างถึงใน ศรณรงค์ ศุภชวลิต และคณะ, 2553) ซึ่งศึกษาปัญหา อุปสรรค และความต๎องการความรู๎
ในการพัฒนาการผลิตกระบือของเกษตรกรในจังหวัดขอนแกํน โดยพบวําเกษตรกรสํวนใหญํต๎องการการ
สนับสนุนจากภาครัฐในด๎านความรู๎ในการพัฒนาการผลิต ความรู๎ด๎านอาหาร และเรื่องสุขภาพของสัตว์เลี้ยง 
เพ่ือใช๎ในพัฒนาและปรับปรุงฟาร์มของตนเองให๎เกิดประสิทธิผลการปฏิบัติของเกษตรกรมากยิ่งขึ้น และยัง
สอดคล๎องกับงานวิจัยของ กิรกิตติ์ ผาสุก (2559) ซึ่งศึกษาแนวทางการสํงเสริมการผลิตกระบือ โดยพบวํา
ปัจจัยที่สํงผลให๎เกิดประสิทธิผลสูงสุดคือการสํงเสริมและสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐในการเข๎ามาดูแลทั้งใน
ด๎านวัสดุอุปกรณ์ในการเลี้ยง รวมถึงการให๎ความรู๎ที่ถูกต๎องตามหลักวิชาการ และมีหนํวยงานโดยเฉพาะเข๎า
มาด าเนินการอยํางตํอเนื่อง  
   1.3 ประสบการณ์การเลี้ยงโค-กระบือของเกษตรกร มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผลการ
ปฏิบัติของเกษตรกรผู๎เข๎ารํวมโครงการฯ กลําวคือ หากเกษตรกรมีประสบการณ์การเลี้ ยงโค-กระบือของ
เกษตรกรมากยิ่งขึ้น ยํอมสํงผลให๎ประสิทธิผลการปฏิบัติของเกษตรกรเพ่ิมสูงมากยิ่งขึ้นด๎วย ทั้งนี้จากผล
การศึกษา พบวํา คําเฉลี่ยของประสบการณ์การเลี้ยงโค-กระบือของเกษตรกรอยูํที่ 8.65 ปี ซึ่งเกษตรกรสํวน
ใหญํมีประสบการณ์การเลี้ยงโค-กระบือสืบเนื่องมาตัง้แตํบรรพบุรุษ ดังนั้นด๎วยประสบการณ์ที่มีอยูํกํอนแล๎ว 
จึงท าให๎เกษตรกรมีการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิผลการเลี้ยงโค-กระบือของตนเองตั้งแตํรุํนสูํรุํนให๎ดี
ยิ่งขึ้นอยูํเสมอ สอดคล๎องกับงานวิจัยของ สุรีย์พร แสงวงศ์ และคณะ (2563) ที่ศึกษาสภาพการเลี้ยงการ
ประเมินปัญหาและโอกาสในการผลิตโคเนื้อคุณภาพ โดยพบวําประสบการณ์ของเกษตรกรผู๎เลี้ยงโคสํงผลตํอ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการฟาร์มโคเนื้อและคุณภาพของโคเนื้อ 



 

  2. ปัจจัยในเชิงลบ ไมํมี 
   9. การพิสูจน์สมมติฐานการศึกษา 
 จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุในตารางที่ 13 สรุปได๎วํา มีตัวแปรอิสระ 3 ตัวแปร ที่มีความสัมพันธ์
กับตัวแปรตาม (ประสิทธิผลตํอการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรผู๎เข๎ารํวมโครงการธนาคารโค -กระบือเพ่ือ
เกษตรกร ตามพระราชด าริในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 4) จึงพิสูจน์สมมติฐานได๎วํา มีปัจจัยที่เกี่ยวข๎องกับ
ประสิทธิผลตํอการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรผู๎เข๎ารํ วมโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตาม
พระราชด าริในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 4 ซึ่งปัจจัยดังกลําว ได๎แกํ 1) ทัศนคติของเกษตรที่มีตํอโครงการ ธคก. 2) 
ความต๎องการในการปฏิบัติตํอการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรผู๎เข๎ารํวมโครงการ ธคก. 3) ประสบการณ์การเลี้ยง
โค-กระบือ             
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน าผลการศึกษาไปปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิผลการปฏิบัติของ
เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ ธคก. 
 จากการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) พบวํา ตัวแปรต๎นที่มี
อ านาจพยากรณ์คือ ทัศนคติของเกษตรที่มีตํอโครงการ ธคก. ความต๎องการในการปฏิบัติตํอการเลี้ยงสัตว์
ของเกษตรกรผู๎เข๎ารํวมโครงการ ธคก. และ ประสบการณ์การเลี้ยงโค-กระบือ ดังนั้นหากต๎องการที่จะเพ่ิม
ประสิทธิผลการปฏิบัติของเกษตรกรผู๎เข๎ารํวมโครงการ ธคก. จะต๎องค านึงถึงปัจจัยทั้ง 3 ปัจจัยเป็นส าคัญ 
โดยน าเสนอเป็นแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิผลการปฏิบัติของเกษตรกรผู๎เข๎ารํวมโครงการฯ ดังนี้ 
 1.1 ด๎านทัศนคติของเกษตรกรที่มีตํอโครงการฯ หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องควรให๎ความชํวยเหลือในการ
แก๎ไขปัญหา หรือลดอุปสรรคตําง ๆ ที่เกิดขึ้น หรือมีการจัดหนํวยงานขึ้นมาเพ่ือดูแลโดยเฉพาะ เนื่องจาก
เมือ่ไมํมีปัญหาในการเลี้ยงโค-กระบือ เกษตรกรและชุมชนก็จะมีทัศนคติที่ดีในการที่จะเลี้ยงโค-กระบือตํอไป 
 1.2 ด๎านความต๎องการในการปฏิบัติตํอการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรผู๎เข๎ารํวมโครงการ ธคก. จาก
ผลการวิจัยครั้งนี้พบวํา เกษตรกรสํวนใหญํต๎องการการสนับสนับจากองค์กรภาครัฐ ในเรื่องการฝึกอบรม
ความรู๎เพ่ิมเติมด๎านการเลี้ยงโค-กระบือ ดังนั้นหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องควรมีการจัดอบรม และจัดหาวิทยากร
เข๎ามาให๎ความรู๎ที่ถูกต๎องตามหลักวิชาการให๎แกํเกษตรกร นอกจากนี้ทางปศุสัตว์ควรมีการประชาสัมพันธ์
ขําวสาร ความรู๎โดยใช๎สื่อตําง ๆ ประกอบกัน รวมถึงมีการใช๎เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข๎ามาชํวยให๎ข๎อมูลความรู๎ 
เชํน โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ วารสาร เอกสารตําง ๆ (แผํนพับหรือใบปลิว) รวมถึงการใช๎แอปพลิเคชัน
ตําง ๆ ได๎แกํ ไลน์ เฟสบุ๏ค เป็นต๎น ในการเผยแพรํข๎อมูลที่เป็นประโยชน์แกํเกษตรกรอยํางทั่วถึงและรวดเร็ว 
 1.3 ด๎านประสบการณ์การเลี้ยงโค-กระบือของเกษตรกร โดยควรมีการสํงเสริมให๎มีการเลี้ยงโค -
กระบือให๎มากยิ่งขึ้น หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องต๎องรํวมกันหาแนวทางการอนุรักษ์โค -กระบือ และสํงเสริมการ
กลับมาใช๎โค-กระบือไถนา เพ่ือลดการใช๎รถไถ ลดคําใช๎จํายน้ ามันเชื้อเพลิง ไมํท าลายสิ่งแวดล๎อม และเพ่ือ
น ามูลโค-กระบือมาใช๎เป็นปุ๋ยคอก ลดต๎นทุนการผลิตของเกษตรกร ซึ่งควรรณรงค์ให๎มีการอนุรักษ์โค -
กระบือโดยใช๎สื่อตําง ๆ ในการเผยแพรํข๎อมูลและขําวสาร เพ่ือให๎มีผู๎เลี้ยงโค-กระบือมากยิ่งข้ึน  
 2. ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงประสิทธิผลการปฏิบัติของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ ธคก. 
   จากผลการวิจัยพบวํา ประสิทธิผลการปฏิบัติของเกษตรกรผู๎เข๎ารํวมโครงการ ธคก.  ตาม
เกณฑ์การให๎คะแนนประกวดหมูํบ๎าน/กลุํม โครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ 
ประจ าปี 2561 ในด๎านการจัดการเลี้ยงสัตว์ เกษตรกรสํวนใหญํอยูํในระดับปรับปรุงถึงร๎อยละ 31.41 จาก
เกษตรกรตัวอยํางทั้งหมด โดยสืบเนื่องมาจากสํวนใหญํเกษตรกรยังไมํมีลูกโค-กระบือจากโครงการฯ หรือมี



 

เพียงแคํ 1 ตัวเทํานั้น ดังนั้นเพ่ือเป็นการเพ่ิมจ านวนลูกโค-กระบือ หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องควรมีการชํวยเหลือ
เกษตรกรที่ขาดแคลนพํอพันธุ์ดี เพ่ือใช๎ผสมกับ แมํพันธุ์ ที่ได๎รับสนับสนุนจากโครงการ ธคก. หรือมีการ
จัดตั้งธนาคารน้ าเชื้อ โค-กระบือเพ่ือการผลิตน้ าเชื้อเพ่ือการแจกจํายให๎เกษตรกรอยํางทั่วถึง ชํวยให๎
เกษตรกรมีปัจจัยการผลิตของตนเอง ลดต๎นทุนการผลิต ซึ่งจะท าให๎ผลผลิตที่ได๎นั้นมีคุณภาพ ชํวยเพ่ิม
รายได๎แกํเกษตรกร อีกทั้งได๎น าน้ าเชื้อจากเกษตรกรที่ผลิตโค-กระบือได๎ ไปหมุนเวียนให๎แกํเกษตรกรรายอ่ืน 
ๆ ตํอไป เกิดผลประโยชน์ตํอเนื่องไมํสิ้นสุด 
 3. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 3.1 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเฉพาะในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 4 เทํานั้นจึง ควรมีการศึกษาในพ้ืนที่อ่ืน
ด๎วยเพ่ือน าผลที่ได๎มาเปรียบเทียบกัน และหาแนวทางในการพัฒนาประสิทธิผลการปฏิบัติของเกษตรกร
ผู๎เข๎ารํวมโครงการ ธคก. ให๎เพิ่มมากยิ่งข้ึนตํอไป 
 3.2 ควรมีการศึกษาวิจัยประเด็นอ่ืน ๆ ที่นําสนใจรํวมด๎วยในการวิจัยครั้งตํอไป เชํน ศึกษาปัจจัยที่มี
ผลตํอความส าเร็จในการเลี้ยงโค-กระบือของเกษตรกร ปัจจัยที่สํงผลตํอการเข๎ารํวมโครงการ ธคก. ของ
เกษตรกร เป็นต๎น 
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