
 
บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

โครงกำรประชำรัฐสำนพลังน่ำน พัฒนำอำชีพกำรเลี้ยงโคเนื้อ 
ภำยใต้โครงกำรธนำคำรโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตำมพระรำชด ำริ 

กองแผนงำน  กรมปศุสัตว์ 
 

 
   กองแผนงาน ได้ประเมินผล “ โครงการประชารัฐสานพลังน่าน พัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ 
ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกรตามพระราชด าริ ” มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบถึงผลการด าเนินงาน
โครงการฯ จากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่ ปี 2559-2561 ทั้งสิ้น 73 ราย  

   ข้อมูลพื้นฐำนทั่วไป พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 64 ราย คิดเป็นร้อยละ 87.67 และ
เพศหญิง จ านวน 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.33 เกษตรกรส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 50-59 ปี จ านวน 36 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 49.31 อาชีพหลักของเกษตรกรส่วนใหญ่ คือ การท าเกษตรกรรม จ านวน 65 ราย คิดเป็นร้อยละ 89.04 และรับจ้าง 
จ านวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.96 ซึ่งรายได้ต่อปีส่วนใหญ่ อยู่ระหว่าง 100,000 – 199,999 บาท จ านวน 39 ราย คิด
เป็นร้อยละ 53.42 เกษตรกรส่วนใหญ่เข้าร่วมโครงการปี 2560 จ านวน 41 ราย คิดเป็นร้อยละ 56.16 ซึ่งก่อนเข้าร่วม
โครงการมีเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้ออยู่แล้ว จ านวน 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.55 

กำรด ำเนินโครงกำร มีประเด็นในการศึกษา ดังนี้ 
จ ำนวนลูกโคที่เกิดใหม่ ในโครงการมีทั้งสิ้น 30 ตัว จากเกษตรกร 73 ราย แบ่งเป็นเพศเมีย จ านวน  

16 ตัว คิดเป็นร้อยละ 53.33 และเพศผู้ จ านวน 14 ตัว คิดเป็นร้อยละ 46.67  โรงเรือน เกษตรกรส่วนใหญ่มีการสร้าง
โรงเรือน จ านวน 71 ราย คิดเป็นร้อยละ 97.26 และเกษตรกรที่ไม่สร้างโรงเรือน มีจ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.74 
ลักษณะรูปแบบกำรเลี้ยงโค เกษตรกรส่วนใหญ่เลี้ยงโคแบบปล่อยธรรมชาติ จ านวน 32 ราย คิดเป็นร้อยละ 43.84 เลี้ยง
แบบขังคอก จ านวน 21 ราย คิดเป็นร้อยละ 28.76 และเลี้ยงทั้งแบบปล่อยและขังคอก จ านวน 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 
27.40 

หลักสูตรกำรฝึกอบรม แบ่งออกเป็น 3 หลักสูตร ดังนี้ 1) หลักสูตรการฝึกอบรมการจัดการแปลงหญ้า 
เกษตรกรได้รับการฝึกอบรม จ านวน 67 ราย คิดเป็นร้อยละ 91.78 2) หลักสูตรการฝึกอบรมการเลี้ ยงโคแบบยืนโรง 
เกษตรกรได้รับการฝึกอบรม จ านวน 35 ราย คิดเป็นร้อยละ 47.95 3) หลักสูตรการฝึกอบรมการใช้มูลโคท าแก๊สชีวภาพ 
เกษตรกรได้รับการฝึกอบรม จ านวน 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.44 

  กำรสนับสนุนพืชอำหำรสัตว์ เกษตรกรส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าพืชอาหารสัตว์ที่ได้รับการสนับสนุน 
ไม่เพียงพอ จ านวน 40 ราย คิดเป็นร้อยละ 54.79 ท าให้ต้องลงทุนในการซื้อท่อนพันธุ์เพ่ิมเฉลี่ยเป็นเงินประมาณ 915 บาท 
ซึ่งเกษตรกรใช้พ้ืนที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ เฉลี่ยประมาณ 4 ไร่/ราย  กำรท ำบ่อแก๊สชีวภำพ เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ได้ท าบ่อ



แก๊สชีวภาพ จ านวน 68 ราย คิดเป็นร้อยละ 93.15 และมีเกษตรกรที่ท าบ่อแก๊สชีวภาพ จ านวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 
6.85    

กำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 1)กำรให้บริกำรด้ำนกำรผสมเทียม เกษตรกร 
ได้รับบริการ จ านวน 45 ราย คิดเป็นร้อยละ 61.64 2) กำรให้บริกำรด้ำนกำรสนับสนุนพ่อพันธุ์ เกษตรกรได้รับบริการ 
จ านวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.48 และ 3) กำรให้บริกำรด้ำนกำรดูแลสุขภำพสัตว์ เกษตรกรได้รับบริการ จ านวน 60 
ราย คิดเป็นร้อยละ 82.19   

แรงงำนที่ใช้ในกำรเลี้ยงสัตว์ เป็นแรงงานในครัวเรือนทั้งหมด 73 ราย ไม่มีการจ้างแรงงานภายนอก    
คิดเป็นร้อยละ 100  
  ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลี้ยงโคเนื้อ ค่าใช้จ่ายค่าอาหารสัตว์ต่อเดือน เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 108 บาทต่อเดือน  
ค่าวัคซีน/ยารักษาโรค เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 219 บาทต่อเดือน 
  ประโยชน์จำกกำรเลี้ยงโคเนื้อ พบว่า การเลี้ยงโคเนื้อท าให้ เกษตรกรสามารถลดรายจ่ายในการซื้อ
ปุ๋ยเคมี ได้เดือนละ 1,810 บาท และเกษตรกรที่น ามูลสัตว์ไปจ าหน่าย มีรายได้สูงสุด เดือนละ 1,200 บาท ส่วนเกษตรกร
ที่มีบ่อแก๊สชีวภาพ สามารถประหยัดค่าแก๊สได้เดือนละ 420 บาท 

ด้ำนควำมพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร  ในภาพรวมเกษตรกรมีความพึงพอใจในการ         
เข้าร่วมโครงการประชารัฐพลังน่าน พัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ ในระดับปานกลาง (𝑥 ̅= 3.05) คิดเป็นร้อยละ 60.96 
โดยมีความพึงพอใจด้านหลักสูตรการฝึกอบรม มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3.27 คิดเป็นร้อยละ 65.41 รองลงมา ด้านผลสัมฤทธิ์
ของโครงการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.24 คิดเป็นร้อยละ 64.85 ด้านการได้รับปัจจัยการผลิต มีค่าเฉลี่ย 3.06 คิดเป็นร้อยละ 
61.23 และด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 2.62 คิดเป็นร้อยละ 52.33   

ข้อเสนอแนะ 1) ด้านหลักสูตรการฝึกอบรม เกษตรกรให้ข้อเสนอแนะควรจัดฝึกอบรมในพ้ืนที่ของ
เกษตรกร และ 2) ด้านการได้รับปัจจัยการผลิต เกษตรกรส่วนใหญ่ให้ข้อเสนอแนะด้านงบประมาณโดยให้ภาครัฐสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการสร้างคอกโรงเรือน และวัสดุ/อุปกรณ์ต่างๆ เช่น การท ามุ้งในคอก  รวมถึงการสนับสนุนการท าบ่อแก๊ส
ชีวภาพ  

 

 

 


