
โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพืชไม่เหมาะสม เพ่ือส่งเสริมการเลี้ยงโค/กระบือ 
(ภายใต้โครงการธนาคารโค–กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ) 

1. หลักการและเหตุผล 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดท ำโครงกำรปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ปลูกพืชไม่เหมำะสมตำมแผนที่  Agri–Map เพ่ือ

ส่งเสริมอำชีพอ่ืนๆที่ให้ผลตอบแทนดีกว่ำ ดังนั้น กรมปศุสัตว์ร่วมกับโครงกำรธนำคำรโค–กระบือ  เพ่ือเกษตรกรตำม
พระรำชด ำริ จัดท ำโครงกำรปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ปลูกพืชไม่เหมำะสม เพ่ือส่งเสริมกำรเลี้ยงโค/กระบือ (ภำยใต้โครงกำรธนำคำร
โค–กระบือเพ่ือเกษตรกร ตำมพระรำชด ำริ) 

กลุ่มติดตำมและประเมินผล กองแผนงำน กรมปศุสัตว์ รับมอบหมำยจำกกรมปศุสัตว์ให้ด ำเนินกำรประเมินผล
โครงกำรดังกล่ำวให้ทรำบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมส ำเร็จ และปัญหำอุปสรรคในกำรด ำเนินงำนเพ่ือประโยชน์  
ในกำรพิจำรณำปรับปรุงโครงกำรให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ และให้กำรขับเคลื่อนโครงกำรสำมำรถเป็นไปตำม
วัตถุประสงค์ และได้ผลสัมฤทธิ์สูงสุดต่อไป 
2. วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ 

2.1 เพ่ือประเมินผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ปลูกพืชไม่เหมำะสม เพ่ือส่งเสริมกำรเลี้ยงโค/
กระบือ 

2.2 เพ่ือศึกษำปัญหำ และอุปสรรคของโครงกำรปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ปลูกพืชไม่เหมำะสม เพ่ือส่งเสริมกำรเลี้ยง
โค/กระบือ 
3. ขอบเขตของการประเมิน 

3.1 ประชำกรของเกษตรที่เข้ำร่วมโครงกำรปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ปลูกพืชไม่เหมำะสม เพ่ือส่งเสริมกำรเลี้ยงโค/
กระบือ 

3.2 พ้ืนที่เป้ำหมำยด ำเนินกำร 
3.2.1  โครงกำรปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ปลูกพืชไม่เหมำะสม เพ่ือส่งเสริมกำรเลี้ยงโคเนื้อ 8 จังหวัด 

เกษตรกรจ ำนวน 120 รำย (12 กลุ่ม) ได้แก่ จังหวัดเชียงรำย (20 รำย) ,จังหวัดพะเยำ (20 รำย) ,จังหวัดนครรำชสีมำ 
(10  รำย ) ,จั งห วัด อุดรธำนี  (10  รำย ) ,จั งห วัดมุ กดำห ำร  (20  รำย ) และกลุ่ ม โค เนื้ อศรี วิ ชั ย  (จั งห วั ด 
สุรำษฎร์ธำนี 20 รำย ,จังหวัดพัทลุง 10 รำย และจังหวัดนครศรีธรรมรำช 10 รำย) 

3.2.2  โครงกำรปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ปลูกพืชไม่เหมำะสม เพ่ือส่งเสริมกำรเลี้ยงกระบือ 6 จังหวัด 
เกษตรกรจ ำนวน 280 รำย (28 กลุ่ม) ได้แก่ จังหวัดนครรำชสีมำ (40 รำย) ,จังหวัดชัยภูมิ (90 รำย) ,จังหวัดสุรินทร์ 
(40 รำย) ,จังหวัดอุบลรำชธำนี (40 รำย) ,จังหวัดบุรีรัมย์ (60 รำย) และ จังหวัดอุทัยธำนี (10 รำย) 

4.รูปแบบและประเภทการประเมินผล 
เป็นกำรประเมินผลระหว่ำงกำรด ำเนินงำนโครงกำร (On–going Evaluation) โดยใช้รูปแบบในกำร

ประเมินผลโครงกำรแบบซิปป์ (CIPP MODEL) ของสตัฟเฟลบีมและคณะ ได้แก่ สภำวะแวดล้อม (Context)  
ปัจจัยน ำเข้ำ (Input) และผลผลิต (Output/Product) รวมไปถึงผลลัพธ์ (Outcome) 
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5.วิธีการประเมินผลโครงการ 
5.1 ขั้นตอนการประเมินผล 
1) ศึกษำรำยละเอียดโครงกำร 
2) ก ำหนดขอบเขตและข้อมูลที่จ ำเป็นในกำรประเมินโครงกำร 
3) ก ำหนดเกณฑ์ท่ีใช้ในกำรประเมินและออกแบบสอบถำม เพ่ือรวบรวมประเด็นและปัญหำต่ำงๆ 
4) ประชำกร ได้แก่ เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรทั้งหมด 
5) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภำษณ์และแบบสอบถำมเป็นเครื่องมือในกำรรวบรวมข้อมูล 
6) วิเครำะห์และประมวลผลข้อมูล 
7) เตรียมน ำเสนอรำยงำนกำรประเมินฉบับสมบูรณ์อย่ำงเป็นทำงกำร 
5.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล กำรเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ใช้ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ที่ได้จำกกำรตอบ

แบบประเมินโครงกำรของประชำกรที่เข้ำร่วมโครงกำร  

6.ประเด็นและตัวชี้วัดที่ส าคัญ 
จำกรูปแบบกำรประเมินผลโครงกำรแบบซิปป์ (CIPP MODEL) ในประเด็นต่ำงๆ ก ำหนดตัวชี้วัดที่ส ำคัญโดย

ใช้เกณฑ์เปรียบเทียบผลกับเป้ำหมำย เกณฑ์ และค่ำเฉลี่ยต่ำงๆ ที่เป็นมำตรฐำน รวมทั้งกำรเปลี่ยนแปลงหลังมี
โครงกำรเพื่อกำรตัดสินควำมยั่งยืนและควำมคุ้มค่ำในกำรด ำเนินโครงกำร โดยแบ่งเป็น 

ประเด็น ตัวช้ีวัด 
1. ประเด็นปัญหา 
1.1 เกษตรกรปลูกพืชในพื้นที่ท่ีไม่เหมาะสม – จ ำนวนเกษตรกรมีกำรปรับเปลี่ยนอำชีพกำรเลี้ยงโคเนื้อ–

กระบือ 
1.2 เกษตรกรมีรายได้ไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน –จ ำนวนกำรปลูกพืชอำหำรสัตว์ทดแทน รำยละ 5 ไร่ 

จ ำนวน 2,000 ไร่ 
– เกษตรกรมีรำยได้จำกกำรเลี้ยงโคเนื้อ–กระบือ คุ้มค่ำต่อ

กำรลงทุน 
2. ปัจจัยน าเข้า 
2.1 จัดตั้งกลุ่มเกษตรกร 40 กลุ่ม กลุ่มละ 10 
ราย เป็นจ านวน 400 ราย  (โค  120 ราย 
กระบือ 280 ราย) 

– จ ำนวนกลุ่มเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร 

2.2 การจั ดหาแ ม่ โค เนื้ อ–แม่กระบื อ  ให้
เกษตรกร รายละ 5 ตัว 

– เกษตรกรได้รับแม่โคเนื้อ–แม่กระบือ  คุณสมบัติตรงตำม
เงื่อนไข 

2.3 การจัดท าทะเบียนโคเนื้อ–กระบือ ด้วยไม
โครชิพ 

– จ ำนวนแม่โคเนื้อ–แม่กระบือ ได้รับกำรฝังไมโครชิพ 
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ประเด็น ตัวช้ีวัด 
2.4 การถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกร 
จ านวน 400 ราย ได้รับการฝึกอบรมการเลี้ยง
โคเนื้อ–กระบือ แบบประณีต 

– จ ำนวนเกษตรกรที่ได้รับกำรอบรม 
– ระดับกำรน ำควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรอบรมไปใช้ประโยชน์

ในกำรด ำเนินโครงกำร 
2.5 การสนับสนุนท่อนพันธุ์/เมล็ดพันธุ์พืช
อาหารสัตว์ 

– จ ำนวนเกษตรกร ได้รับท่อนพันธุ์/เมล็ดพันธุ์พืชอำหำร
สัตว์ 

2.6 การให้บริการแก่เกษตรกร 
เช่น การดูแลสุขภาพโคเนื้อ–กระบือ การ
ให้บริการผสมพันธุ์โคเนื้อ–กระบือ 

– ควำมคิดเห็นและควำมพึงพอใจของเกษตรกรที่ได้รับกำร
ให้บริกำร 

3. การด าเนินงาน 
3.1 คัด เลือกพื้ นที่  (S3 พื้ นที่ ไม่ เหมาะสม 
น้อย,N พื้นที่ไม่เหมาะสม) ส่งเสริมการเลี้ยงโค
เนื้อ ในพื้นที่ 8 จังหวัด (600 ไร่)และส่งเสริม
การเลี้ยงกระบือ 6 จังหวัด(1,400 ไร่) 

– จ ำนวนพ้ืนที่ที่ ไม่เหมำะสม (S3,N) ได้รับกำรคัดเลือก 
2,000 ไร่ 

3.2 การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารและคณะ
การท างานขับเคลื่อนโครงการ 

– คณะกรรมกำรบริหำรและคณะกำรท ำงำนขับเคลื่อน
โครงกำรได้รับกำรแต่งตั้ง 

3.3การคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 
ร่วมกั บ  single command ก าหนดพื้ นที่
เป้าหมายและเกษตรกร 

– จ ำนวนเกษตรกรที่ได้รับคัดเลือกตำมคุณสมบัติและ
เงื่อนไขของโครงกำร 

3.4 การติดตามประเมินผลโครงการ –มีรำยงำนกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำ 
3.5 การจัดท าบัญชีครัวเรือน – จ ำนวนเกษตรกรที่จัดท ำบัญชีครัวเรือน/บัญชีฟำร์ม 

– ร้อยละของเกษตรกรที่ใช้ประโยชน์จำกกำรท ำบัญชีฟำร์ม 
4. การประเมินผลผลิต Product  Evaluation 
4.1 การปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสม – จ ำนวนพ้ืนที่ไม่เหมำะสมที่ได้รับกำรปรับเปลี่ยน จ ำนวน 

2,000 ไร่ 
– จ ำนวนพ้ืนที่ปลูกหญ้ำ 2,000 ไร่ 

4.2 การให้ผลผลิต – ร้อยละของลูกโค–กระบือ ที่เกิดจำกแม่โค–กระบือ จำก
โครงกำรที่เลี้ยงรอด 

– จ ำนวนลูกโค–กระบือเพศเมียที่คืนโครงกำรตำมสัญญำยืม
เพ่ือกำรผลิตของ ธคก. 
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ประเด็น ตัวช้ีวัด 
4.3 เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น – กำรจ ำหน่ำยมูลสัตว์ 

– กำรใช้มูลสัตว์ทดแทนปุ๋ยเคมี 
– กำรน ำมูลสัตว์ไปใช้ในบ่อแก๊สชีวภำพ 
– กำรจ ำหน่ำยตัวสัตว์ 
– กำรจ ำหน่ำยพืชอำหำรสัตว์ที่เหลือใช้ 

 

7.การวิเคราะห์ข้อมูล 
ใช้กำรวิเครำะห์เชิงคุณภำพและกำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ โดยใช้สถิติอย่ำงง่ำย เช่น ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย  

เพ่ืออธิบำยข้อมูลประกอบตำรำงน ำเสนอ 

8.งบประมาณ 
งบประมำณส ำหรับเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรออกพ้ืนที่เพ่ือสุ่มเก็บข้อมูลกำรด ำเนินโครงกำรฯ จำกกองแผนงำน 

โดยเบิกจ่ำยจำกแผนงำนพ้ืนฐำนด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ ผลผลิตพัฒนำศักยภำพ  
ด้ำนปศุสัตว์ กิจกรรมพัฒนำปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 

9.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการประเมินผล 
1) ปัญหำและอุปสรรค ปัจจัยทั้งทำงบวกและทำงลบที่มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินโครงกำร ส ำหรับ

ประกอบกำรพิจำรณำปรับปรุงแก้ไขกระบวนกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
2) ผลกำรด ำเนินโครงกำรที่สำมำรถคำดคะเนถึงควำมคุ้มค่ำ ควำมต่อเนื่องยั่งยืน และกำรบรรลุวัตถุประสงค์

ของโครงกำร 

10.ผู้รับผิดชอบประเมินโครงการ 
นำงสำววิลำวัณย์ เกตุรัตน์ 

 



 
บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

โครงกำรปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ปลูกพืชไม่เหมำะสม เพื่อส่งเสริมกำรเลี้ยงกระบือ  
ภำยใต้โครงกำรธนำคำรโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตำมพระรำชด ำร ิ

   กองแผนงำน  กรมปศสุัตว ์
 

 
   กองแผนงาน ได้ประเมินผล “โครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ปลูกพืชไม่เหมาะสม เพ่ือส่งเสริมการเลี้ยง
กระบือ ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกรตามพระราชด าริ  ”  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบถึงผลการ
ด าเนินงานโครงการฯ โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2559 ในพ้ืนที่ด าเนินการ 6 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ 
บุรีรัมย์ สุรินทร์ อุบลราชธานี และอุทัยธานี จ านวน 261 ราย 

   ข้อมูลพื้นฐำนทั่วไป จากการเก็บแบบประเมิน พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นชาย จ านวน 159 ราย      
คิดเป็นร้อยละ 60.92 และเพศหญิง จ านวน 102 ราย คิดเป็นร้อยละ 39.08 เกษตรกรส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 40 -49 ปี  
จ านวน 63 ราย คิดเป็นร้อยละ 24.13 

  กำรด ำเนินโครงกำร  ประเมินในหัวข้อ ดังนี้ 

ก่อนเข้ำร่วมโครงกำร เกษตรกรส่วนใหญ่ ไม่เคยเลี้ยงกระบือ จ านวน 145 ราย คิดเป็นร้อยละ 55.56 
และเกษตรกรที่เลี้ยงกระบืออยู่แล้ว จ านวน 116 ราย คิดเป็นร้อยละ 44.44 

  เม่ือเข้ำร่วมโครงกำร เกษตรกรจะได้รับการสนับสนุนกระบือ รายละ 5 ตัว ซึ่งมีเกษตรกรได้ลูกกระบือ
ติดท้องเพศเมีย 115 ราย จ านวน 166 ตัว คิดเป็นร้อยละ 44.06 ของเกษตรกรที่เข้าร่วมทั้งหมด และได้ลูกกระบือติดท้อง
เ พ ศ ผู้  1 1 1  ร า ย  จ า น ว น  3 0 1  ตั ว  คิ ด เ ป็ น ร้ อ ย ล ะ  4 2 . 5 3  ข อ ง เ ก ษ ต ร ก ร ที่ เ ข้ า ร่ ว ม ทั้ ง ห ม ด  
ได้ลูกกระบือติดแม่เพศผู้ 166 ราย จ านวน 301 ตัว คิดเป็นร้อยละ 63.60 ของเกษตรกรที่เข้าร่วมทั้งหมด และได้ลูก
กระบือติดแม่เพศเมีย 155 ราย จ านวน 257 ตัว คิดเป็นร้อยละ 59.39 ของเกษตรกรที่เข้าร่วมทั้งหมด หลังจากเข้าร่วม
โครงการ เกษตรกรได้ลูกกระบือเกิดใหม่เพศเมีย 76 ราย จ านวน 116 ตัว คิดเป็นร้อยละ 29.12 ของเกษตรกรที่เข้าร่วม
ทั้งหมด และได้ลูกกระบือเกิดใหม่เพศผู้ 63 ราย จ านวน 103 ตัว คิดเป็นร้อยละ 24.14 ของเกษตรกรที่เข้าร่วมทั้งหมด 

  โรงเรือน เกษตรกรส่วนใหญ่มีการสร้างโรงเรือน จ านวน 260 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.62 และเกษตรกรที่
ไม่สร้างโรงเรือน มีจ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.38 



  ลักษณะรูปแบบกำรเลี้ยงกระบือ เกษตรกรส่วนใหญ่เลี้ยงกระบือแบบขังคอก จ านวน 118 ราย  
คิดเป็นร้อยละ 45.21 แบบปล่อยธรรมชาติ จ านวน 95 ราย คิดเป็นร้อยละ 36.40 และเลี้ยงแบบปล่อยและขังคอก จ านวน 
48 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.39 

  กำรจัดท ำบัญชีครัวเรือน/บัญชีฟำร์ม เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ได้จัดท าบัญชีครัวเรือน/บัญชีฟาร์ม  
จ าน วน  140  ร าย  คิ ด เป็ น ร้ อยล ะ  53 . 64  แล ะจั ดท าบัญชี ค รั ว เ รื อน /บัญชี ฟา ร์ ม  จ าน วน  121  ร า ย  
คิดเป็นร้อยละ 46.36 

  กำรปลูกพืชอำหำรสัตว์ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมดปลูกพืชอาหารสัตว์ ตามหลักเกณฑ์ 
ของ โครงการ เฉลี่ ยรายละ 5 ไร่  โดยพันธุ์ พืชอาหารสัตว์ที่ เกษตรกรปลูก ได้ แก่  เ น เปี ย ร์ ป ากช่ อ ง  1  แพง โกล่ า  
กินนีสีม่วง รูซี่ และพลิแคททูลั่ม 

  ประโยชน์จำกกำรเลี้ยง 

   ด้ำนรำยได้ เกษตรกรน ามูลสัตว์ไปจ าหน่าย จ านวน 34 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.03 โดยมีรายได้เฉลี่ย  
เดือนละ 200 บาทต่อครัวเรือน 

  ด้ำนกำรลดค่ำใช้จ่ำย มีการน ามูลสัตว์ไปใช้ทดแทนปุ๋ยเคมี จ านวน 238 ราย คิดเป็นร้อยละ 91.19  
ท าให้ประหยัดค่าใช้จ่ ายในครัว เรือนได้ เฉลี่ ย เดือนละ 470  บาท นอกจากนี้ เกษตรกรยังน ามูลสัตว์ ไปใช้ 
ในบ่อแก๊สชีวภาพ จ านวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.07 ท าให้ประหยัดค่าแก๊สหุงต้มได้เฉลี่ยเดือนละ 280 บาทต่อครัวเรือน 

ด้ำนควำมพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร ในภาพรวมเกษตรกรมีความพึงพอใจในการเข้า 
ร่วมโครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ไม่เหมาะสม เพ่ือส่งเสริมการเลี้ยงกระบือ ภายใต้ธนาคารโค -กระบือเพ่ือเกษตรกรตาม
พระราชด าริ ในระดับมาก (𝑥 ̅= 4.08) คิดเป็นร้อยละ 81.63 โดยมี ความพึงพอใจด้านผลสัมฤทธิ์ของโครงการ มีค่าเฉลี่ย 
4.22 คิดเป็นร้อยละ 84.37รองลงมา ด้านการได้รับปัจจัยการผลิต มีค่าเฉลี่ย 4.11 คิดเป็นร้อยละ 82.16 ด้านการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่ มีค่าเฉลี่ย 4.09 คิดเป็น ร้อยละ 81.85 และด้านหลักสูตรการฝึกอบรม มีค่าเฉลี่ย 3.91 คิดเป็น  
ร้อยละ 78.15  

ปัญหำ/ข้อเสนอแนะ 

  ด้ำนกำรฝึกอบรม เกษตรกร ต้องการได้รับการฝึกอบรมเรื่องการดูแลสุขภาพสัตว์ และเรื่องการให้
ความรู้เกี่ยวกับวัคซีน อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี    
  ด้ำนกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ 
  1. เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการให้บริการในด้านต่างๆ  
  2. อัตราการลูกเกิดของกระบือที่ได้รับการผสมเทียมค่อนข้างน้อย 
   

 



 
บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

โครงกำรปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ปลูกพืชไม่เหมำะสม เพื่อส่งเสริมกำรเลี้ยงโคเน้ือ  
ภำยใต้โครงกำรธนำคำรโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตำมพระรำชด ำร ิ

   กองแผนงำน  กรมปศสุัตว ์
 

 
   กองแผนงาน ได้ประเมินผล “โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพืชไม่เหมาะสม เพ่ือส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ 
ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกรตามพระราชด าริ ”  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบถึงผลการด าเนินงาน
โครงการฯ โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2559 ในพ้ืนที่ด าเนินการ 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย พะเยา นครราชสีมา 
อุดรธานี มุกดาหาร พัทลุง นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี จ านวน 102 ราย  
 
   ข้อมูลพื้นฐำนทั่วไป จากการเก็บแบบประเมิน พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นชาย จ านวน 77 ราย      
คิดเป็นร้อยละ 75.49 และเพศหญิง จ านวน 25 ราย คิดเป็นร้อยละ 24.51 เกษตรกรส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 50 -59 ปี  
จ านวน 33 ราย คิดเป็นร้อยละ 32.35  

ก่อนเข้ำร่วมโครงกำร เกษตรกรส่วนใหญ่ ไม่เคยเลี้ยงโคเนื้อ จ านวน 64 ราย คิดเป็นร้อยละ 62.75 และเกษตรกรที่เลี้ยง
โคเนื้ออยู่แล้ว จ านวน 38 ราย คิดเป็นร้อยละ 37.25  

  กำรด ำเนินโครงกำร  ประเมินในหัวข้อ ดังนี้ 

เมื่อเข้ำร่วมโครงกำร เกษตรกรจะได้รับการสนับสนุนโคเนื้อ รายละ 5 ตัว ซึ่งมีเกษตรกรได้ลูกโคติดท้อง 
เพศเมีย 44 ราย จ านวน 119 ตัว คิดเป็นร้อยละ 43.14 ของเกษตรกรที่เข้าร่วมทั้งหมด และได้ลูกโคติดท้องเพศผู้ 30 ราย 
จ านวน 55 ตัว คิดเป็นร้อยละ 29.41 ของเกษตรกรที่เข้าร่วมทั้งหมด ได้ลูกโคติดแม่เพศเมีย 40 ราย จ านวน 98 ตัว คิด
เป็นร้อยละ 39.22 ของเกษตรกรที่เข้าร่วมทั้งหมด และได้ลูกโคติดแม่เพศผู้ 28 ราย จ านวน 40 ตัว คิดเป็นร้อยละ 27.45 
ของเกษตรกรที่เข้าร่วมทั้งหมด หลังจากเข้าร่วมโครงการ เกษตรกร ได้ลูกโคเกิดใหม่เพศเมีย 59 ราย จ านวน 127 ตัว คิด
เป็นร้อยละ 57.84 ของเกษตรกรที่เข้าร่วมทั้งหมด และได้ลูกโคเกิดใหม่เพศผู้ 44 ราย จ านวน 76 ตัว คิดเป็นร้อยละ 
43.14 ของเกษตรกรที่เข้าร่วมทั้งหมด 
  โรงเรือน เกษตรกรส่วนใหญ่มีการสร้างโรงเรือน จ านวน 101 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.02 และเกษตรกรที่
ไม่สร้างโรงเรือน มีจ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.98 



  ลักษณะรูปแบบกำรเลี้ยงโค เกษตรกรส่วนใหญ่เลี้ยงแบบขังคอก จ านวน 53 ราย คิดเป็นร้อยละ 51.96 
เลี้ยงโคแบบปล่อยธรรมชาติ จ านวน 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.71 และเลี้ยงแบบปล่อยและขังคอก จ านวน 34 ราย       
คิดเป็นร้อยละ 33.33 

  กำรจัดท ำบัญชีครัวเรือน/บัญชีฟำร์ม  เกษตรกรส่วนใหญ่จัดท าบัญชีครัวเรือน/บัญชีฟาร์ม  
จ านวน 70 ราย คิดเป็นร้อยละ 68.63 และไม่ได้จัดท าบัญชีครัวเรือน/บัญชีฟาร์ม จ านวน 32 ราย คิดเป็นร้อยละ 31.37 

  กำรปลูกพืชอำหำรสัตว์ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมดปลูกพืชอาหารสัตว์ ตามหลักเกณฑ์ของ
โครงการเฉลี่ยรายละ 5 ไร่ โดยพันธุ์พืชอาหารสัตว์ที่เกษตรกรปลูก ได้แก่ เนเปียร์ปากช่อง 1 แพงโกล่า กินนีสีม่วง รูซี่     
พลิแคททูลั่ม และถ่ัวฮามาต้า ซึ่งเกษตรกรมีค่าใช้จ่ายในการปลูกพืชอาหารสัตว์เฉลี่ยรายละ 500 บาทต่อไร่  

  ประโยชน์จำกกำรเลี้ยง  

  ด้ำนรำยได้ เกษตรกรจ านวน 56 ราย คิดเป็นร้อยละ 54.90 มีรายได้จากการขายมูลสัตว์เฉลี่ยเดือนละ 
420 บาทต่อครัวเรือน 
  ด้ำนกำรลดค่ำใช้จ่ำย มีการน ามูลสัตว์ไปใช้ทดแทนปุ๋ยเคมี จ านวน 79 ราย คิดเป็นร้อยละ 77.45  
ท าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้เฉลี่ยเดือนละ 2,800 บาท นอกจากนี้เกษตรกรยังน ามูลสัตว์ไปใช้ในบ่อแก๊สชีวภาพ 
จ านวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.88 ท าให้ประหยัดค่าแก๊สหุงต้มได้เฉลี่ยเดือนละ 305 บาทต่อครัวเรือน 

ด้ำนควำมพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร ในภาพรวมเกษตรกรมีความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมโครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ไม่เหมาะสม เพ่ือส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ ภายใต้ธนาคารโค -กระบือเพ่ือเกษตรกรตาม
พระราชด าริ ในระดับมาก (𝑥 ̅= 3.88) คิดเป็นร้อยละ 77.61 โดยมีความพึงพอใจด้านผลสัมฤทธิ์ของโครงการ มีค่าเฉลี่ย
มาก 4.10 คิดเป็นร้อยละ 81.90 รองลงมา ด้านหลักสูตรการฝึกอบรม และด้านการได้รับปัจจัยการผลิต มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน
ที่ 3.85 คิดเป็นร้อยละ 79.95 และ 76.92 ตามล าดับ และด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ มีค่าเฉลี่ย 3.73  คิดเป็น 
ร้อยละ 74.65 

ข้อเสนอแนะ 
  ด้ำนกำรฝึกอบรม  
  1. เกษตรกรต้องการได้รับการฝึกอบรมเรื่องการดูแลสุขภาพสัตว์  การดูแลแม่โคที่ก าลังท้อง  
การท าอาหารหมัก การเก็บถนอมอาหารพืชอาหารสัตว์ไว้ใช้หน้าแล้ง และการฝึกอบรมการแปรรูปเนื้อโคขุน 
  2. เกษตรกร ต้องการให้ภาครัฐช่วยเรื่องตลาดโคเนื้อ    
  ด้ำนปัจจัยกำรผลิต 
  1. พันธุ์พืชอาหารสัตว์ ที่ได้รับการสนับสนุนมีปริมาณน้อยเกินไป และบางชนิดไม่เหมาะสมกับพ้ืนที่ 
  2. ควรมีการส่งเสริมการใช้อาหารข้น และแร่ธาตุ 
  3. ควรมีการสนับสนุนอุปกรณ์ในการเลี้ยง เช่น ถังหมัก   

 


