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(ข) 
 

บทสรุปผู้บริหาร 

โครงการธนาคารโค – กระบือ เพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ เป็นหนึ่งในโครงการของธนาคาร 

สินค้าเกษตร ซึ่งเป็นมาตรการส าคัญในการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร มีวัตถุประสงค์ เพ่ือช่วยให้เกษตรกรที่ยากจน 

ทั่วประเทศได้มีโค - กระบือไว้ใช้แรงงาน และเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร เป็นการช่วยให้เกษตรกรมีรายได้ 
ผลการประเมิน พบว่า มีเกษตรกรที่สมัคร และผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการทั้งหมดจ านวน 

31,205 ราย คิดเป็นร้อยละ 173.36 ของเป้าหมายทั้งหมด 18,000 ราย โดยมาตรการที่ 1 (เกษตรกร 

รายเดิม) ด าเนินการมอบกรรมสิทธิ์โค – กระบือแล้วทั้งหมด 14 ,019 ราย คิดเป็นร้อยละ 140.19  

ของเป้าหมาย 10,000 ราย และมาตรการที่ 2 (เกษตรกรรายใหม่) ได้รับมอบโค – กระบือ ด าเนินการแล้ว

ทั้งหมด 31,205 ราย ครบตามเป้าหมาย จ านวนโค – กระบือ ที่ได้รับมอบ 34,619 ตัว แบ่งเป็นโค 22,842 

ตัว กระบือ 12,777 ตัว โดยเกษตรกรทุกรายที่ได้รับการติดตามโค-กระบือ ของโครงการให้เป็นไปตาม

ระเบียบ และเงื่อนไขสัญญา และให้บริการดูแลสุขภาพสัตว์/บริการผสมเทียม/ติดตามลูกสัตว์เกิดใหม่ 

ผลการประเมินตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1  ปัจจุบันเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีการใช้แรงงานโค – กระบือ 

ในการท าเกษตร เนื่องจากยุคสมัยที่เปลี่ยนไป เกษตรกรหันมาท าการเกษตรแบบใช้เทคโนโลยี และ

เครื่องจักรมากขึ้น ซึ่งเกษตรกรมีการน าโค - กระบือไปใช้ประโยชน์ ดังนี้ มาตรการที่ 1 (เกษตรกรรายเดิม) 

พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 92.27 เลี้ยงโค – กระบือไว้เพ่ือขยายลูก รองลงมาร้อยละ 73.74 ใช้มูลสัตว์ไปท าปุ๋ยคอก

เพ่ือใส่ในแปลงเกษตร ร้อยละ 56.04 เลี้ยงไว้ขาย และมาตรการที่ 2 (เกษตรกรรายใหม่) พบว่าส่วนใหญ่

ร้อยละ 73.51 เลี้ยงโค – กระบือไว้เพ่ือขยายลูก รองลงมาร้อยละ 50.49 ใช้มูลสัตว์ไปท าปุ๋ยคอกเพ่ือใส่ใน

แปลงเกษตร และร้อยละ 29.29 เลี้ยงไว้ขาย เพ่ือเป็นรายได้เสริมในการประกอบอาชีพปศุสัตว์ 

ผลการประเมินตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 มาตรการที่ 1 (เกษตรกรรายเดิม) มีแนวโน้มรายได้มากขึ้น
จากการเข้าร่วมโครงการเพราะมีอาชีพเสริมด้านปศุสัตว์ พบว่าได้รับโอนกรรมสิทธิ์แม่โคเฉลี่ย 1 ตัว/ราย 
คิดเป็นมูลค่าเฉลี่ย 28,201 บาท/ตัว ได้รับโอนลูกโคที่เกิดจากแม่โคดังกล่าวเฉลี่ย 2 ตัว/ราย คิดเป็นมูลค่า
เฉลี่ย 17,288 บาท/ตัว รวมมูลค่าโคทั้งหมดที่เกษตรกรได้รับโอนกรรมสิทธิ์เฉลี่ย 62,777 บาท/ราย และ 
ในส่วนของเกษตรกรที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์กระบือ ได้รับโอนกรรมสิทธ์แม่กระบือเฉลี่ย 1 ตัว/ราย คิดเป็น
มูลค่าเฉลี่ย 32,092 บาท/ตัว จ านวนลูกกระบือที่ได้รับโอนเฉลี่ย 2 ตัว/ราย คิดเป็นมูลค่า 17,396 บาท/ตัว 
รวมมูลค่ากระบือท้ังหมดที่เกษตรกรได้รับโอนกรรมสิทธ์เฉลี่ย 66,884 บาท/ราย 

  



(ค) 
 

ด้านความพึงพอใจของเกษตรกรในภาพรวมต่อการด าเนินโครงการฯ ในปีงบประมาณ 2559 - 
2560 ในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 9.18 ทั้งด้านการบริหารงานของคณะกรรมการ 

/การส่งเสริมให้มีธนาคารโค-กระบือ/ข้อก าหนด ระเบียบ กฎเกณฑ์ เงื่อนไข ของธนาคาร/การให้บริการ  

ของธนาคารที่มีความสะดวก รวดเร็ว มีการติดตามงานของคณะกรรมการธนาคาร และเจ้าหน้าที่  
ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งการสนับสนุนปัจจัยต่างๆ 

  ข้อค้นพบจากการประเมินผล เกษตรกรบางรายไม่ได้รับการถ่ายความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ เนื่องจาก

โครงการไม่มีงบประมาณในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรโดยตรง บางจังหวัดเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์

ถ่ายทอดความรู้ ไปพร้อมกับการประชุมชี้แจงการด าเนินโครงการ ท าให้เกษตรกรไม่ได้รับความรู้  

อย่างเพียงพอ ในส่วนของโค – กระบือที่แจกให้แก่เกษตรกรบางตัวมีคุณสมบัติไม่ตรงตามข้อก าหนดท าให้  

มีปัญหาด้านการเจริญเติบโต ระบบสืบพันธุ์ และผสมติดยาก จึงเกิดปัญหาไม่มีลูกสัตว์ตัวแรกส่งคืน 

แก่โครงการ เกษตรกรบางรายจึงต้องจ่ายเงินคืนโครงการ อีกท้ังเกษตรกรบางรายไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข เช่น 

ขายแม่โค - กระบือก่อนครบก าหนดสัญญา 5 ปี เป็นต้น ปัญหาขาดแคลนเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในการ

ปฏิบัติงานโครงการฯ ทั้งในด้านการติดตาม ก ากับดูแล การผสมเทียมในพ้ืนที่ และขาดแคลนเวชภัณฑ์ 

ปัจจัยการผลิตที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนให้แก่เกษตรกรในโครงการ และเกษตรกรเห็นว่าโค - กระบือ ที่แจก

ให้รายละ 1 ตัว มีจ านวนน้อยเกินไป ไม่คุ้มค่าเลี้ยง และไม่สามารถยึดเป็นอาชีพหลักได้ 

  ข้อเสนอแนะ ควรจัดสรรงบประมาณในการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรโดยตรง เพ่ือให้เกษตรกร 

มีความรู้เพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะความรู้ด้านระบบสืบพันธุ์ และจัดสรรงบประมาณในการจัดหาเวชภัณฑ์ และ

ปัจจัยการผลิตที่เหมาะสมต่อความต้องการในพ้ืนที่ ควรมีการคัดเลือกโค – กระบือ ที่มีคุณสมบัติตรงตาม

ข้อก าหนดของโครงการโดยเคร่งครัดก่อนแจกให้เกษตรกร เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านการเจริญเติบโต และ 

ระบบสืบพันธุ์ รวมทั้งหาวิธีด าเนินการแก้ไขปัญหาแม่โค – กระบือ ที่ผสมไม่ติด ควรจัดฝึกอบรม และ 

ฝึกปฏิบัติให้กับเจ้าหน้าที่ประจ าอ าเภอ หรือสมาชิกเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับการผสมเทียม  

เ พ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนเจ้าหน้ าที่ผสมเทียมในพ้ืนที่  และมีการชี้แจงให้ เกษตรกรเข้าใจ 

ถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ วิธีการด าเนินงาน กฎระเบียบ และเงื่อนไขสัญญาต่างๆ เพ่ือให้เกษตรกรที่เข้า

ร่วมโครงการสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง 

  

https://www.google.co.th/search?rlz=1C1CHBF_enTH755TH755&q=%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiioP322ZneAhUHL48KHeTwBXUQkeECCCcoAA


(ง) 
 

Executive Summary 

  



(จ) 
 

 



(ฉ) 
 

ค ำน ำ 

โครงการธนาคารโค – กระบือ เพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ เป็นหนึ่งในโครงการของธนาคาร 
สินค้าเกษตร ซ่ึงยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่เกษตรกรที่ยากจน การลดต้นทุนการผลิต เนื่องจากมีปัจจัยการผลิต
เป็นของตนเอง และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้แก่เกษตรกร โครงการดังกล่าวได้ด าเนินการมาระยะหนึ่งแล้ว 
ศูนย์ประเมินผล ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร จึงได้ท าการประเมินผลส าฤทธิ์เบื้องต้นของโครงการ รวมทั้ง
ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานเพ่ือน ามาปรับปรุงแนวทางการด าเนินงานโครงการในระยะต่อไป
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ศูนย์ประเมินผล ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เจ้าหน้าที่ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด/อ าเภอในพ้ืนที่ และเกษตรกรผู้เลี้ยง 
โค – กระบือที่เข้าร่วมโครงการที่ใด้กรุณาให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ท าให้การประเมินผล
ครั้งนี้เกิดความสมบูรณ์ จึงใคร่ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ และหวังอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็น
ประโยชน์กับผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจต่อไป 

 
ศูนย์ประเมินผล  

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
ตุลาคม 2561 
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ตำมพระรำชด ำริ 
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บทที่1 

สาระส าคัญของโครงการ 

 

1.1 ความเป็นมาของโครงการ 

โครงการธนาคารโค – กระบือ เพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ  เริ่มด าเนินการตั้งแต่ปี 2522         
มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยให้เกษตรกรที่ยากจนทั่วประเทศได้มีโค - กระบือ ไว้ใช้แรงงาน และเพ่ิมผลผลิต 
ทางการเกษตร เป็นการช่วยให้เกษตรกรมีรายได้ ซึ่งเป็นการยืมเพ่ือการผลิตโดยเกษตรกรที่ยืมแม่โคหรือกระบือ  
ต้องคืนลูกโคหรือกระบือตัวแรกเมื่ออายุครบ 18 เดือน ให้โครงการเพ่ือน าไปให้เกษตรกรรายอ่ืนยืมต่อ 
หรืออาจจ าหน่ายน าเงินส่งคืนโครงการ และเม่ือเกษตรกรยืมครบสัญญา 5 ปี ทางโครงการจะมอบแม่โคหรือ
กระบือพร้อมลูกโคตัวที่ 2 เป็นต้นไป ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเกษตรกรและจ าหน่ายออกจากทะเบียน  
หากเกษตรกรยืมแม่โคหรือกระบือไปแล้ว 3 ปี ไม่มีลูกตัวแรกคืนโครงการ โครงการจะน าแม่ โคหรือกระบือ
ดังกล่าวคืน เพ่ือน าไปให้บริการแก่เกษตรกรรายอ่ืนต่อไป เว้นแต่จะตรวจพบว่าแม่โคหรือกระบือมีปัญหา
ทางระบบสืบพันธุ์โครงการจะเปลี่ยนแม่โคหรือกระบือให้ใหม่ 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีมาตรการขับเคลื่อนการด าเนินงานของธนาคารสินค้าเกษตร  
โดยมีทั้งหมด 7 ธนาคาร ซึ่งโครงการธนาคารโค – กระบือ เพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ เป็นหนึ่งในโครงการ
ของธนาคารสินค้าเกษตร ซึ่งเป็นมาตรการส าคัญในการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามนโยบาย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร โดยการจัดตั้งและ
พัฒนาธนาคารสินค้าเกษตรมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บริการ และตอบสนองความต้องการของเกษตรกรใน
ชุมชน โดยก าหนดมาตรการด าเนินงานเป็น 3 มาตรการ ได้แก่ มาตรการที่ 1 เพ่ิมขีดความสามารถธนาคาร
สินค้าเกษตร (เกษตรกรรายเดิม) มาตรการที่ 2 ขยายผลการจัดตั้งธนาคารสินค้าเกษตรเพ่ือชุมชนตาม 
ความพร้อม (เกษตรรายใหม่) และมาตรการที่ 3 จัดตั้งธนาคารสินค้าเกษตรในสถาบันเกษตรกร ภายใต้ 
การขับเคลื่อนนโยบายธนาคารสินค้าเกษตร  

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ  
เพ่ือช่วยให้เกษตรกรที่ยากจนทั่วประเทศได้มีโค  -กระบือไว้ใช้แรงงาน และเพ่ิมผลผลิต 

เป็นการช่วยให้เกษตรกรมีรายได้ทางการเกษตร  

1.3 เป้าหมายและงบประมาณของโครงการ 
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ ด าเนินการใน 2 มาตรการ ดังนี้ 
มาตรการที่ 1 เพ่ิมขีดความสามารถธนาคารสินค้าเกษตร (เกษตรกรรายเดิม) พ้ืนที่เป้าหมาย 73 

จังหวัด ยกเว้น จังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และภูเก็ต โดยเป็นเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการในปีงบประมาณ 2559 และ 2560 

มาตรการที่ 2 ขยายผลการจัดตั้งธนาคารสินค้าเกษตรเพ่ือชุมชนตามความพร้อม ( เกษตรรายใหม่) 
พ้ืนที่เป้าหมาย 77 จังหวัด โดยเป็นเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในปีงบประมาณ 2559 และ 2560 
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งบประมาณที่ใช้ด าเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2559 จ านวน 6,867,060  บาท และปีงบประมาณ 
2560 จ านวน 6,587,060 บาท งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพ่ือใช้ในการด าเนินโครงการได้แก่  
ค่าเวชภัณฑ์ ค่าน้ ามัน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหารท าการนอกเวลา และค่าใช้จ่ายในการสัมมนา 

1.4 วิธีการด าเนินงานโครงการ 
 มาตรการที่ 1 เพิ่มขีดความสามารถธนาคารสินค้าเกษตร 
 1. ส ารวจการรวมกลุ่มของเกษตรกร 

2. รวมกลุ่มเกษตรกรเพ่ือการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
3. ดูแลสุขภาพสัตว์ให้สมบูรณ์ หากสัตว์ตาย หาสาเหตุ จ าหน่ายซากส่งเงินเข้าธนาคารฯ 
4. บริการผสมเทียมหรือจัดหาพ่อพันธุ์ประจ ากลุ่ม 
5. ติดตามลูกสัตว์เกิด ภายใน 3 ปีต้องมีลูกโค-กระบืออายุ 18 เดือนส่งคืนธนาคารฯ 
 - ลูกตัวเมีย ขยายสู่รายใหม่ 
 - ลูกตัวผู้ คัดเป็นพ่อพันธุ์หรือจ าหน่ายส่งเงินธนาคารฯ 
6. ตรวจสอบทะเบียน เงื่อนไขสัญญา และจัดท าเอกสารมอบกรรมสิทธิ์ ส่งมอบเกษตรกร 
7. ให้บริการแนะน าการเลี้ยงโค กระบือต่อเนื่อง ปรับปรุงพันธุ์สัตว์ให้ดีขึ้น ขยายผลเชื่อมโยงกิจกรรมอ่ืน 

เช่น การใช้ประโยชน์มูลสัตว์ 
8. คัดเลือกกลุ่มเกษตรกรที่มีผลงานธนาคารโค กระบือดีเด่นประจ าปี 
9. รายงานผลการด าเนินงานและทะเบียนสัตว์ 

มาตรการที่ 2 ขยายผลการจัดตั้งธนาคารสินค้าเกษตรเพื่อชุมชนตามความพร้อม 

1. รับบริจาคสัตว์ โค-กระบือวัยเจริญพันธุ์ 
2. รณรงค์การบริจาคในวาระส าคัญ 
3. จัดซื้อสัตว์ในพ้ืนที่ 
4. คัดลูกโค-กระบือจากเกษตรกรรายเดิม 
5. ประชาสัมพันธ์ตัวอย่างความส าเร็จ 
6. คัดเลือกเกษตรกรตามคุณสมบัติที่ก าหนด 
7. จัดตั้งกลุ่มเกษตรกร ระเบียบข้อบังคับกลุ่ม 
8. ฝึกอบรมเกษตรกร ให้ความรู้การเลี้ยงโค กระบือ ชี้แจงระเบียบ เงื่อนไขสัญญา 
9. ส่งมอบโคกระบือให้เกษตรกร จัดท าสัญญา ทะเบียนสัตว์ รายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
10. ดูแลสุขภาพสัตว์ให้สมบูรณ์ หากสัตว์ตาย หาสาเหตุ จ าหน่ายซากส่งเงินเข้าธนาคารฯ 
11. บริการผสมเทียม จัดหาพ่อพันธุ์ประจ ากลุ่ม 
12. ติดตามลูกสัตว์เกิด ภายใน 3 ปีต้องมีลูกโค-กระบืออายุ 18 เดือนส่งคืนธนาคารฯ 

- ลูกตัวเมีย ขยายสู่รายใหม่ 

- ลูกตัวผู้ คัดเป็นพ่อพันธุ์หรือจ าหน่ายส่งเงินธนาคารฯ 
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 13. รายงานผลการด าเนินงานและทะเบียนสัตว์ 

1.5 หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับของโครงการ 
 1.6.1 ด้านเกษตรกรผู้รับบริการ 

1) มีโค-กระบือไว้ใช้แรงงาน 
2) ประหยัดแรงงาน ประหยัดเงินในการเช่าสัตว์และค่าจ้างในพ้ืนที่ 
3) ได้มูลสัตว์เป็นปุ๋ยในการบ ารุงดินและเป็นประโยชน์ต่อพืช สิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม 
4) ได้ลูกโค-กระบือหรือแม่โค-กระบือเป็นของตนเอง 
5) มีรายได้เพ่ิมข้ึนท าให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 
6) ได้รับสิ่งอันเป็นมงคลแก่ครอบครัวจากโค-กระบือที่รับพระราชทาน 
7) เกษตรกรมีสุขภาพดีข้ึนเพราะไม่ต้องใช้สารเคมีในการปลูกพืช 
8) เกษตรกรมีความรับผิดชอบต่อสัตว์ในโครงการ รับผิดชอบต่อกลุ่ม เพ่ือที่จะดูแลสัตว์ให้มีสุขภาพ

แข็งแรง 
9) มีการลงทุนในการเลี้ยงสัตว์เพ่ิมข้ึน และมีกิจกรรมต่อยอดจากโครงการเพ่ิมข้ึน 

1.6.2 ด้านสังคมและประเทศชาติ 
1) ช่วยแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนได้ดีข้ึน 
2) ประชาชนมีความเป็นอยู่ดีขึ้น สามารถพัฒนาอาชีพของตนเองได้  มีรายได้เพ่ิมขึ้น ท าให้เศรษฐกิจ

ของประเทศดีข้ึน 
3) ช่วยลดปัญหาอาชญากรรมได้ระดับหนึ่งเพราะประชาชนมีการกินดีอยู่ดี มีอาชีพ และได้รับ

ความสะดวกสบายมากขึ้น 
4) ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้นเพราะใช้ปุ๋ยคอกจากมูลโค-กระบือแทนปุ๋ยเคมี 
5) เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานของรัฐกับประชาชน ท าให้ประชาชนเกิด

ทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงานของรัฐ 
6) ชุมชนในท้องถิ่นมีความมั่นคง สงบสุขและชุมชนเกิดความแข็งแรง 
7) ประชาชนในสังคมได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกร เช่น การบริจาค 

โค - กระบือ การบริจาคทรัพย์เพื่อจัดซื้อจัดหาโค-กระบือให้โครงการได้น าไปช่วยเหลือเกษตรกรที่ยากจน 
8) ประชาชนไม่ต้องอพยพแรงงานไปท างานต่างถิ่นท าให้เกิดความรักความผูกพัน สมัครสมาน

สามัคคีในครอบครัว  
9) เกิดความรักความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจ ในกลุ่มของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเอ้ืออาทร

ต่อเกษตรกรในหมู่บ้านและต่างชุมชน ท าให้เกิดความภาคภูมิใจในการช่วยเหลือ เกิดความรักปรารถนาดี 
ต่อกันและความสงบสุขแก่ชุมชน 
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10) หน่วยงานของรัฐบริหารงานต่าง ๆ ได้ดีขึ้นเพราะเกิดความเข้าใจที่ดีต่อกันระหว่าง
เกษตรกรกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 



บทที่ 2 
ระเบียบวิธีการประเมินผล 

 

2.1 ความส าคัญของการประเมินผล  

โครงการธนาคารสินค้าเกษตร เป็นอีกหนึ่งมาตรการส าคัญในการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามนโยบาย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร โดยการจัดตั้งและพัฒนา
ธนาคารสินค้า เกษตรมีวัตถุประสงค์ เ พ่ือให้บริการ และตอบสนองความต้องการของเกษตรกร 
ในชุมชน ซึ่งก าหนดมาตรการด าเนินงาน เป็น 3 มาตรการ ได้แก่ มาตรการที่ 1 เพ่ิมขีดความสามารถธนาคาร
สินค้าเกษตร (เกษตรกรรายเดิม) มาตรการที่ 2 ขยายผลการจัดตั้งธนาคารสินค้าเกษตรเพ่ือชุมชนตาม 
ความพร้อม (เกษตกรรายใหม่) และมาตรการที่ 3 จัดตั้งธนาคารสินค้าเกษตรในสถาบันเกษตรกร ภายใต้  
การขับเคลื่อนนโยบายธนาคารสินค้าเกษตรประกอบด้วย  7 ธนาคาร ได้แก่ 1) ธนาคารเมล็ดพันธุ์ชุมชน  
2) ธนาคารโคนมทดแทนฝูง 3) ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ 4) ธนาคารข้าวสถาบันเกษตรกร 5) ธนาคารผลผลิตเกษตร
ด้านประมง 6) ธนาคารปัจจัยการผลิตหม่อนไหม และ 7) ธนาคารโค – กระบือ เพ่ือเกษตรกร ตามพระราชาด าริ 

ธนาคารโค – กระบือ เพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ เป็นหนึ่งในโครงการธนาคารสินค้าเกษตร  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยให้เกษตรกรที่ยากจนทั่วประเทศได้มีโค - กระบือ ไว้ใช้แรงงาน และเพ่ิมผลผลิต 

ทางการเกษตร เป็นการช่วยให้เกษตรกรมีรายได้ ซึ่งให้เกษตรกรยืมโค - กระบือ จากโครงการ โดยเป็นการยืม
เพ่ือการผลิต และส่งคืนลูกโคหรือกระบือตัวแรกเมื่ออายุครบ 18 เดือน เพ่ือให้โครงการธนาคารโค – กระบือ 
ดังกล่าว ไปให้เกษตรกรรายอ่ืนยืมต่อไป 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยศูนย์ประเมินผลเห็นว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการเพื่อการปฏิรูป
ภาคการเกษตรในการสร้างความเข้มแข็ง และยั่งยืนให้แก่เกษตรกรในระยะยาว โดยให้เกษตรกรเป็นศูนย์กลาง
และเน้นการบูรณาการเชิงพ้ืนที่ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต การลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้แก่เกษตรกร  จึงเห็นสมควร
ประเมินผลโครงการเพ่ือจะได้มีสารสนเทศส าหรับผู้บริหาร ส าหรับประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับมาตรการ
ช่วยเหลือเกษตรกรในระยะต่อไป 

2.2 วัตถุประสงค์ของการประเมินผล  
 เพ่ือศึกษาผลการด าเนินงาน ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ 

2.3 ขอบเขตของการประเมินผล  
 2.3.1 พื้นที่เป้าหมาย 

 จังหวัดที่ด าเนินโครงการธนาคารโค - กระบือ เพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ ซึ่งมีการด าเนินงาน
ทั้ง 2 มาตรการ ดังนี้ 

 มาตรการที่ 1 เพ่ิมขีดความสามารถธนาคารสินค้าเกษตร (เกษตรกรรายเดิม) พ้ืนที่เป้าหมาย 73 
จงัหวัด ยกเว้น จังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และภูเก็ต  
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 มาตรการที่ 2 ขยายผลการจัดตั้งธนาคารสินค้าเกษตรเพ่ือชุมชนตามความพร้อม (เกษตรกร 
รายใหม่) พ้ืนที่เป้าหมาย 77 จังหวัด  

2.3.2 ประชากรเป้าหมาย 

  1) เจ้าหน้าที่ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดในพ้ืนที่ 
 2) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการธนาคารโค – กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ 
 2.3.3 ระยะเวลาข้อมูล  

 ข้อมูลผลการด าเนินงาน ผลผลิต และผลลัพท์ เป็นข้อมูลผลการด าเนินโครงการที่ได้จาก 
การสัมภาษณ์เกษตรกรตัวอย่างที่ได้รับมอบโค - กระบือ ในปี 2559 และ 2560 (มาตรการที่ 2 เกษตรกรรายใหม่)  
และเกษตรกรที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์โค - กระบือ ในปี 2559 และ 2560 (มาตรการที่ 1 เกษตรกรรายเดิม)   
2.4 การตรวจเอกสาร แนวคิดและทฤษฏี  

 2.4.1 การตรวจเอกสาร 

         งานวิจัยเกี่ยวกับการด าเนินงานในรูปแบบธนาคารโค – กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ  
มีการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลทั่วไปของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า เกษตรกรมีระยะเวลาในการเลี้ยง 
โคเนื้อมากกว่า 2-3 ปี ลักษณะการเลี้ยงโคเนื้อเป็นแบบกึ่งปล่อยทุ่ง และกึ่งผูกยืนโรง รายได้จากการเลี้ยง  
โคเนื้อ ธคก. อยู่ระหว่าง 10,000 – 20,000 บาท ส่วนใหญ่ไม่มีพ้ืนที่การปลูกพืชอาหารสัตว์ ตามผลการวิจัย
ของ ศิริพงษ์ มาส าราญ (2559) โดยท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล และการได้รับส่งเสริม
จากโครงการ ธคก. กับความต้องการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรในโครงการ โดยพบว่า ระยะเวลาในการเลี้ยง
โคเนื้อ ลักษณะการเลี้ยงโคเนื้อ รายได้ และผลพลอยได้จากการเลี้ยงโคเนื้อ ธคก. ในรอบปีที่ผ่านมา พ้ืนที่การปลูก 
พืชอาหาร และสายพันธุ์โคเนื้อที่ได้รับจาก ธคก. มีความสัมพันธ์กับความต้องการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่ง ผกามาส รุ่งเรือง (2555) ได้ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลเช่นกัน พบว่า เกษตรกร 
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 40 – 49 ปี มีอาชีพท านา รายได้ต่อเดือน 1,501 – 3,000 บาท 
จ านวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4 - 6 คน สมาชิกครัวเรือนที่เป็นแรงงานในภาคเกษตร 1-3 คนต่อครัวเรือน 
พ้ืนที่ ถือครอง 1-30 ไร่ โดยปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความส าเร็จของโครงการ ได้แก่  การดูแลเอาใจใส่ 
จากเจ้าหน้าที่ อยู่ในระดับปานกลาง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มอยู่ในระดับมาก ประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับ
อยู่ในระดับปานกลาง และความส าเร็จของโครงการมีความสัมพันธ์กับพ้ืนที่ถือครอง และรายได้อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 0.01 ตามล าดับ  

 นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่ศึกษาปัญหาของการด าเนินงานโครงการธนาคารโค – กระบือ  
โดย สุระพงษ์ ศรีปิยะพันธุ์ (2551) ซึ่งพบว่า ปัญหาส่วนใหญ่ คือ เกษตรกรขายโค – กระบือ ก่อนก าหนด 
ข้อมูลทะเบียนสัตว์ ไม่เป็นปัจจุบัน  และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการขาดคุณสมบัติตามระเบียบของโครงการ  
ซึ่งสาเหตุของปัญหา คือ โค – กระบือที่น ามาแจกให้เกษตรกรส่วนใหญ่ มีขนาดเล็กมาก วัยยังไม่เจริญพันธุ์   
สุขภาพไม่แข็งแรง ไม่เหมาะสมจะใช้ท าพันธุ์ และเจ้าหน้าที่ยังขาดการติดตามประเมินผลพฤติกรรม 
การเลี้ยงดูสัตว์ เนื่องจากอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ โดยมีการเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา คือ กรมปศุสัตว์ 
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ต้องไม่น าโค - กระบือ ที่มีคุณสมบัติไม่เหมาะสมไปมอบให้กับเกษตรกร เจ้าหน้าที่ต้องออกติดตามตรวจสอบ  
การด าเนินงานโครงการในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบอย่างสม่ าเสมอ และคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรต้องให้
ความส าคัญในการคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ให้ได้ เกษตรกรที่มีคุณสมบัติครบถ้วน  และ 
มีความต้องการเข้าร่วมโครงการอย่างแท้จริง 

      สรุป จากการตรวจเอกสารในเบื้องต้น ท าให้ผู้ประเมินได้ทราบถึงลักษณะทั่วไปของเกษตรกร 
ที่เข้าร่วมโครงการ ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จ ปัญหา และข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการ ซึ่งผู้ประเมิน 
จะได้น าข้อมูลดังกล่าวมาปรับใช้เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดประเด็น และตัวชี้วัด ในการประเมินโครงการ
ดังกล่าว 
 2.4.2 แนวคิด และทฤษฏี 
 1) แนวคิดเกี่ยวกับการการประเมินผล (Evaluation) 
 การประเมินผล หมายถึง กระบวนการที่วัดและท าการวิเคราะห์ว่าผลที่เกิดจากการ
ด าเนินงานนั้นตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล   
รวมทั้งผลกระทบเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่ การประเมินผลโครงการแบ่งตามระยะเวลาของโครงการ   
ดังนี้ (บรรเทิง มาแสง, 2546) 
 1.1) การประเมินผลก่อนการด าเนินโครงการ (Pre Evaluation) เป็นการประเมินผลก่อน     
ที่จะจัดท าหรือน าโครงการมาปฏิบัติ วัตถุประสงค์ในการประเมินผลเพ่ือศึกษาความเหมาะสม หรือความเป็นไปได้
ของโครงการ โดยการวิเคราะห์ว่าผลที่จะได้ตามโครงการนั้นจะคุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่ เป็นการประเมินผล
เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้ที่มีหน้าที่ในการอนุมัติโครงการ 
 1.2) การประเมินผลระหว่างการด าเนินงานโครงการ (Ongoing Evaluation) เป็นการประเมินผล
โครงการในขณะที่มีการด าเนินโครงการ หลังจากที่ได้มีการด าเนินโครงการได้ระยะหนึ่ง เพ่ือทราบ
ความก้าวหน้าหรือปัญหาในการด าเนินโครงการ เพ่ือน าผลที่ได้ไปใช้ในการแก้ปัญหาการด าเนินงาน  
ตามโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งจะเป็นการป้องกันไม่ให้โครงการล้มเหลว 
นอกจากนี้บทเรียนที่ได้ยังสามารถน าไปใช้ในการจัดท าโครงการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกันได้ 
 1.3) การประเมิลผลเสร็จสิ้นโครงการ (Post Evaluation) การประเมินผลเมื่อโครงการ   
เสร็จสิ้นแล้ว เพ่ือตัดสินว่าการด าเนินโครงการประสบผลส าเร็จบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหรือไม่  
มากน้อยเพียงใด โดยการเปรียบเทียบผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม นอกจากนี้บทเรียน ซึ่งไม่ว่าจะเป็น
ความส าเร็จหรือล้มเหลวของโครงการจะได้น าไปประกอบการพิจารณาเป็นแนวทางในการจัดท าโครงการอ่ืน
ต่อไป 
 2) ตัวแบบเชิงตรรกะ (Logic Model) (อ้างใน วัฒนา, 2553)  
 ตัวแบบเชิงตรรกะ เป็นวิธีการสื่อที่เป็นระบบ และเห็นภาพได้ชัดเจนที่น าเสนอความเข้าใจ
ร่วมกันเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรในการปฏิบัติงานของแผนงาน การจัดท ากิจกรรมและ 
การเปลี่ยนแปลงหรือผลงานที่ต้องการบรรลุผลส าเร็จ (W.K. Kellogg Foundation, 2004: p1) 
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ตัวแบบเชิงตรรกะ มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 

 2.1) ทรัพยากรต่างๆ (Resources) เช่น คน เงิน การจัดการองค์การ และชุมชน ที่แผนงาน 
สามารถจัดหาได้เพ่ือด าเนินงาน หรือที่เรียกว่า ปัจจัยน าเข้า (Inputs) 

 2.2) กิจกรรมของแผนงาน (Program Activities) เป็นสิ่งที่แผนงานจัดท าโดยใช้ทรัพยากร 
กิจกรรมเป็นทั้งกระบวนการ เครื่องมือ เหตุการณ์ เทคโนโลยี และการกระท าที่เป็นส่วนที่แผนงานตั้งใจ  
จะท ากิจกรรมการพัฒนานี้จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง หรือผลงานที่ต้องบรรลุผลส าเร็จ ได้แก่ ผลผลิต ผลลัพธ์ 
และผลกระทบ (Outputs , Outcomes และ Impacts)  

 2.3) ผลผลิต (Outputs) เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการจัดกิจกรรมของแผนงาน 
และอาจครอบคลุมถึงประเภท ระดับ และเป้าหมายของการให้บริการที่ส่งมอบของแผนงาน 
 2.4) ผลลัพธ์ (Outcomes) เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความรู้ ทักษะ สถานภาพและ
ระดับของหน้าที่การงานของผู้มีส่วนร่วมในแผนงาน ผลลัพธ์ระยะสั้นวัดได้ภายใน 1  - 3 ปี ผลลัพธ์ระยะยาว 
วัดได้ภายใน 4 - 6 ปี และน าไปสู่ผลกระทบได้ภายใน 7 - 10 ปี  

 2.5) ผลกระทบ (Impacts) เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งใจ และไม่ตั้งใจที่ เกิดขึ้นในองค์การ
ชุมชน หรือระบบ อันเป็นผลสืบเนื่องจากการจัดท ากิจกรรมของแผนงานที่ปรากฎในช่วง 7 -10 ปี ของ 
การด าเนินงานตามแผนงาน ซึ่งโดยปกติมักจะท าการประเมินผลกระทบเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผนงาน 

 นักประเมินผลบางท่านเห็นว่าตัวแบบเชิงตรรกะเป็น ทฤษฎีแผนงาน (Program Theory) 
เพราะว่าเน้นการอธิบายกระบวนการท างานของแผนงานที่เป็นปัจจัย ซึ่งมีอิทธิพลต่อผลสุดท้ายที่เกิดขึ้นเมื่อ
สิ้นสุดแผนงาน 

 
   

“ทรัพยากรที่มีความ
จ าเป็นจริงๆ ส าหรับการ
ด าเนินงานของแผนงาน”  

“ถ้าได้น า
ทรัพยากรเข้าสู่

แผนงานแล้ว...ก็จะ
จัดท ากิจกรรมได้”  

“ถ้าจัดท ากิจกรรมได้
แล้ว...ก็จะส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์/บริการ

ให้แก่ผู้รับบริการได้”  

“ถ้าจัดท ากิจกรรม
ตามที่ตั้งใจได้ 

แล้วเสร็จ...ก็จะท า
ให้ผู้รับบริการได้รับ

ประโยชน์ตามที ่
ตั้งใจไว้”  

“ถ้าผู้รับบริการได้รับ
ประโยชน์ ได้ตามที่
ตั้งใจไว้แล้ว...ก็จะ
ส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของ

องค์กร ชุมชน หรือ
ระบบตามที่คาดหวัง” 

         

ทรัพยากร/ 
ปัจจัยน าเข้า 

(Resources/Inputs) 

 กิจกรรม 
(Activities) 

 ผลผลิต 
(Outputs) 

 ผลลัพธ ์
(Outcomes) 

 ผลกระทบ 
(Impact) 

         
แผนงานที่จัดเตรียมไว้  ผลที่ตั้งใจหรือผลที่คาดหวังไว้ 

ภาพที่ 1.1 แบบจ าลองโลจิค (Logic Model) 
                                             ที่มา : W.K. Kellogg Foundation, 2004: p3 



9 
 

3) แนวคิดการด าเนินงานรูปแบบธนาคารสินค้าเกษตร 
  แนวคิดการด าเนินงานรูปแบบธนาคารสินค้าเกษตร คือ การให้บริการในรูปแบบต่างๆ    
เช่น รับฝาก ถอน ให้ยืม หรือแลกเปลี่ยน สินค้าเกษตร สินค้าเกษตรแปรรูป วัสดุการเกษตร ปัจจัยการผลิต
ต่างๆ รวมทั้งอาจส่งคืนเป็นสินค้าเกษตร ผลผลิต หรือตัวเงิน ขึ้นอยู่กับของก าหนดของชุมชน ในการก าหนด
เงื่อนไขการให้บริการของธนาคารสินคา้เกษตรของชุมชนนั้นๆ   
 4) การวัดเจตคติ/ทัศนคติ 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2542 (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546 หน้า 321) ได้บัญญัติ 
ศัพท์ว่าเจตคติ ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษค าว่า Attitude มาจากภาษาลาตินค าว่า Aptus หมายถึง ท่าทีหรือ
ความรู้สึกของบุคคลต่อ สิ่งใดสิ่งหนึ่ง นอกจากค าว่า เจตคติ หรือนักวิชาการบางคนใช้ค าว่า ทัศนคติ นั้น  
ได้มีผู้ให้ค าจ ากัดความไว้มากมายรวมถึงบริบทของการประเมินค่า ตามที่ รังสรรค์ ประเสริฐศรี  (2548)  
ให้ค าจ ากัดความไว้ว่า ทัศนคติ หมายถึง การประเมินหรือการตัดสิน เกี่ยวกับความชอบหรือไม่ชอบในวัตถุ  
หรือเหตุการณ์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกของคนคนหนึ่ง เกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่าง เป็นท่าทีหรือแนวโน้ม 
ส่วนบุคคลส่วนบุคคลที่แสดงต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นบุคคล กลุ่มคน ความคิด และสิ่งของที่ได้รับ  และ วิภาส 
ทองสุข (2552) ได้ให้ความหมายของเจตคติไว้ว่า คือการประเมินหรือตัดสินเพ่ือสะท้อนความรู้สึกของคน
เกี่ยวกับความชอบหรือไม่ชอบในวัตถุ สิ่งของ บุคคล หรือเหตุการณ์ จากความหมายดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า 
เจตคติ หมายถึง ความรู้สึก ความคิด ความเชื่อของบุคคลที่มีต่อสิ่งใด ๆ อันเนื่องมาจากความรู้ และ
ประสบการณ์ที่ได้รับ ซึ่งแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมในลักษณะชอบ ไม่ชอบ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย พอใจ  
ไม่พอใจ ต่อสิ่งใด ๆ ในทิศทางใด ทิศทางหนึ่งทั้งทางบวกและทางลบ 

การวัดเจตคติ โดยตรงท าได้ยากเนื่องจากเป็นการวัดความรู้สึก นึกคิด ที่แฝงอยู่ในตัวบุคคล 
ตามความหมายข้างต้น ดังนั้น การประเมินค่าเจตคติของบุคคลในเรื่องต่างๆ จึงเป็นการวัดทางอ้อม เช่น  
การถามสิ่งต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องการวัดโดยให้บุคคลเป้าหมายเป็นผู้ตอบ ให้คะแนน หรือประเมินค่า
จากค าตอบตามความคิดเห็นต่าง ๆ ที่มี (เจษฎา อังกาบสี, 2554) อย่างไรก็ตามการวัดเจตคติมีความส าคัญ 4 
ประการ คือ 

1) การวัดเจตคติเพ่ือท านาย เป็นวัดเจตคติที่ท านายว่าบุคคลนั้นมีความรู้สึก นึกคิดเกี่ยวกับ
เรื่องนั้น ๆ และกระท าไปอย่างไร 

2) การวัดเจตคติเพ่ือเข้าใจสาเหตุและผล เป็นการวัดเจตคติจากการกระท าว่า ท าไมบุคคล
นั้น ถึงท าเรื่องต่าง ๆ ด้วยเหตุผลใด 

3) การวัดเจตคติเพ่ือหาทางป้องกัน เป็นการวัดเจตคติเพ่ือประเมินความคิดเห็นของคน 
คนหนึ่ง เช่น การรับบุคคลเข้าเป็นแพทย์ พยาบาล นักบิน อาจารย์ จ าเป็นต้องได้เจตคติที่ดีและเหมาะสมต่อ
อาชีพนั้น มิฉะนั้นอาจท าให้เกิดผลเสียหายต่อผู้ที่เกี่ยวข้องได้ 

4) การวัดเจตคติเพ่ือหาทางแก้ไข เนื่องจากแต่ละคนมีเจตคติที่แตกต่างกัน คนในสังคมจึง
อาจมีเจตคติที่สอดคล้อง ไม่สอดคล้องในเรื่องต่าง ๆ อยู่เสมอ ดังนั้นการวัดเจตคติจะช่วยแก้ไขให้บุคคลที่มี 
เจตคติที่ไม่ดี/ไม่สอดคล้องกับจริยธรรม คุณธรรมของสังคม 
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วิธีการวัดเจตคติมีหลายวิธี แต่ที่นิยมมีดังนี้ 
1) การวัดเจตคติของเทอร์สโทน เป็นการวิเคราะห์ค่าความคิดเห็น (Scale Value) ก่อน

น าไปใช้จริง เนื่องจากเราไม่สามารถวัดเจตคติของบุคคลได้โดยตรง จึงต้องวัดจากความคิดเห็นของบุคคลโดย
แบ่งความรู้สึกออกเป็น 11 ช่วง เท่า ๆ กัน และก าหนดค่าน้ าหนักในแต่ละช่วงชัดเจน 

2) การวัดเจตคติตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) เป็นการวิเคราะห์ค่าความคิดเห็นหลังจากน าไป
ทดลองใช้แล้ว การวัดเจตคติตามวิธีของลิเคิร์ทแบ่งระดับการวัดเป็นมาตราส่วน 5 ระดับ โดยสเกล 
แต่ละระดับมีความต่อเนื่องจากการเห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจเห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง  
แต่ละระดับคะแนนเป็น 5 4 3 2 และ 1 ตามล าดับ การวัดแบบนี้นิยมใช้กันทั่วไป เพราะสร้างได้ง่าย และใช้ได้ผลดี 

3) การวัดเจตคติตามวิธีของออสกูด (Osgood) การวัดแบบนี้ ใช้ค าคุณศัพท์อธิบาย
คุณลักษณะของสิ่งที่วัด ออกเป็นค าตรงกันข้าม เช่น ดี-เลว ชอบ-ไม่ชอบ เป็นต้น การวัดแบบนี้ประกอบด้วยข้อ
ที่ให้เลือก 7 ข้อ จากการประเมินค่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่ง 

อย่างไรก็ตามจากการศึกษาของ Cummins, R.A. and Gullone, E. (2000) พบว่การศึกษา
ความพอใจของบุคคลในเรื่องคุณภาพชีวิตโดยขยายการวัดจาก 5 (ตามวิธีของลิเคิร์ท) หรือ 7 ระดับ (ตามวิธีของ
ออสกูด) นั้น ไม่ส่งผลเสียหายต่อความเที่ยงของข้อมูล (Reliability) ในทางตรงกันข้ามกับยิ่งเพ่ิมความรับรู้ 
ความพอใจ หรือความคิดเห็นได้กว้างขึ้น โดยสรุปว่าการวัดความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตควรใช้ระดับการวัด 
10 ระดับ 
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2.4.3 กรอบแนวคิดในการประเมินผล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 1.2 กรอบแนวคิดในการประเมินผลโครงการธนาคารโค – กระบือ  
 เพื่อเกษตรกรตามพระราชด าริ ปี 2559 - 2560 
 ที่มา : จากการศึกษา 

ปัจจัยน าเข้า 
(Inputs) 

กระบวนการ

(Process) 

ผลผลิต

(Outputs) 
ผลลัพธ ์

(Outcomes) 

งบประมาณ 
- ความเพียงพอ/ 
ทันเวลา 

บุคลากร/หน่วยงาน 
หน่วยงานหลัก : กรม
ปศุสัตว ์

องค์ความรู้ที่ถ่ายทอด 
ให้เกษตรกร 

ปัจจัยการผลิต 
( โ ค  –  ก ร ะ บื อ ที่
จัดหาเพื่อส่ งมอบ
ให้กับเกษตรกร) 

จัดตั้งคณะกรรมการ 
- จัดตั้งคณะกรรมการบริหาร
ธนาคารระดับส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค 
- มีการจัดประชุม  
คณะกรรมการ 
- มีการมติท่ีประชุมไปใช้ใน
การด าเนินโครงการ 

มาตรการที่ 1 (รายเดิม) 
- ส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อ
บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
- ติดตามการเลี้ยงโค-กระบือ 
- มอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือ
เมื่อครบสัญญา 5 ป ี
- คัดเลือกกลุ่มเกษตรกร
ตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น 

มาตรการที่ 2 (รายใหม่) 
- จัดหาโค-กระบือ เพื่อส่ง
มอบให้เกษตรกร 
- ประชาสัมพันธ์โครงการ
ให้เกษตรกรที่สนใจ 
- คัดเลือกเกษตรกรและ
จัดประชุมชี้แจง 
- ส่งมอบและติดตามการ
เลี้ยง โค-กระบือ 

มาตรการที่ 1 (รายเดิม) 
- กลุ่มเกษตรกรท่ีจัดตั้ง 
-  เ กษตรกร ได้ รั บกา ร
ติ ดตามโค -กระบื อ ให้
เป็นไปตามระเบียบและ
เงื่อนไขสัญญา 
-  เกษตรกรได้ รั บมอบ
กรรมสิทธิ์โค-กระบือ  
- กลุ่มเกษตรกรตัวอย่าง
ดีเด่น 

มาตรการที่ 2 (รายใหม่) 
- เ ก ษ ต ร ก ร ไ ด้ รั บ ก า ร
ประชาสัมพันธ์ 
-  เ กษต ร ก ร ได้ รั บ ก า ร
คัดเลือก 
- เกษตรกรได้รับการชี้แจง
แ น ว ท า ง ก า ร ด า เ นิ น
โครงการ 
-  เกษตรกรได้รับมอบ/
ติดตามโค-กระบือ 

- เกษตรกรใช้ประโยชน์
จากโค-กระบือท่ีได้รับ 
- เกษตรกรมี รายได้
เพิ่มขึ้น 
- ความพึงพอใจของ
เกษตรกร 

ความพึงพอใจของ
เ ก ษต ร ก ร ต่ อ ก า ร
ด าเนินงานธนาคาร 
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2.5 วิธีการประเมินผล  
 2.5.1 รูปแบบประเมินผล  
         การประเมินในครั้งนี้ได้ประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินผลเชิงตรรกะ (Logic Model) เป็นกรอบ
ในการก าหนดประเด็นที่ต้องการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า ( Inputs) กระบวนการ (Process) 
ผลผลิต (Outputs) และผลลัพธ์เบื้องต้น (Outcomes) โดยค านึงถึงระยะเวลา และกระบวนการด าเนินงาน
ตามข้ันตอนของโครงการ 
 2.5.2 ประเภทการประเมินผล  

        การประเมินผลครั้งนี้เป็นการประเมินผลระหว่างการด าเนินโครงการ (Ongoing Evaluation) 
เนื่องจากโครงการได้ด าเนินการมาระยะหนึ่งแล้ว แต่ยังไม่สิ้นสุดโครงการ เพ่ือน าผลที่ได้มาวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยน าเข้า และผลผลิตที่ได้ เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานให้ดีขึ้น ซึ่งจะเป็นการป้องกัน
โครงการไม่ให้ล้มเหลว และยังสามารถน าไปใช้ประยุกต์ในการจัดท าโครงการอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายกันได้ 
 2.5.3 แผนแบบการประเมินผล  

        การประเมินผลครั้งนี้เป็นเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายที่โครงการ
ก าหนดไว้ หรือผลที่คาดหวังเปรียบเทียบก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ 

2.5.4 ประเด็นและตัวชี้วัด 
 จากกรอบแนวคิดของการประเมินผลที่น ามาประยุกต์ใช้  ได้สร้างเป็นประเด็นที่ต้องการ

ประเมิน และตัวชี้วัด ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 2.1 ประเด็น ตัวช้ีวัด ของการประเมินผลโครงการ 

ประเด็น ตัวชี้วัด 
1. ปัจจัยน าเข้า (Inputs)  

1.1 งบประมาณ  - จ านวนงบประมาณที่ใช้ในกิจกรรมต่างๆ 
 - ความทันเวลาของงบประมาณที่ได้รับ 
   1.2 บุคลากร - จ านวนบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ 
   1.3 ปัจจัยการผลิต - จ านวนปัจจัยการผลิตที่สนับสนุน 
   1.4 องค์ความรู้ - จ านวนองค์ความรูท้ี่ถ่ายทอดให้เกษตรกร 
2. กระบวนการ (Process)  
   2.1 การจัดตั้งคณะกรรมการ - จ านวนคณะกรรมการบริหารธนาคารระดับส่วนกลาง 
 และส่วนภูมิภาค 
 - จ านวนคร้ังของการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร

ธนาคารระดบัตา่งๆ 
 - จ านวนคร้ังในการน ามติทีป่ระชุมไปใช้ในการด าเนิน

โครงการ 
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ตารางท่ี 2.1 ประเด็น ตัวช้ีวัด ของการประเมินผลโครงการ (ต่อ) 

ประเด็น ตัวชี้วัด 

   2.2 มาตรการที่ 1 (เกษตรกรรายเดิม)  

        2.2.1 การส่งเสริมการรวมกลุ่ม - ร้อยละของการส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อบริหารจัดการ
อย่างมีส่วนร่วม 

        2.2.2 การติดตามโค-กระบือ  - จ านวนคร้ังของการติดตามการเลี้ยงโค-กระบือ ของ
โครงการให้เป็นไปตามระเบียบ และเงื่อนไขสัญญา 

        2.2.3 การมอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือ  - ร้อยละของเกษตรกรที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และปฏบิัติ
ตามเงื่อนไขของโครงการ 

        2.2.4 การคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรดีเด่น - จ านวนหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกล ุ่มเกษตรกรตัวอย่าง 
ที่มีผลงานดีเด่น 

 - จ านวนกลุ่มเกษตรกรที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
   2.3 มาตรการที่ 2 (เกษตรกรรายใหม่)  
        2.3.1 การจัดหาโค-กระบือ   - จ านวนโค-กระบือ ที่จัดหาเพื่อส่งมอบให้เกษตรกร 
        2.3.2 การประชาสัมพันธโ์ครงการ - จ านวนสื่อ/ความถี่ ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์โครงการ 
        2.3.3 การคัดเลือกเกษตรกรและจัดประชุม
ชี้แจง 

- จ านวนเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการ 

 - ร้อยละของเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการและมี
คุณสมบัติครบตามเกณฑ์ก าหนด 

 - จ านวนครั้งของการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนิน
โครงการให้เกษตรกร 

        2.3.4 การส่งมอบและติดตามโค-กระบือ - ร้อยละของโค-กระบือ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และพร้อมที่
จะส่งมอบให้แก่เกษตรกร 

 - จ านวนครั้งของการติดตามการเลี้ยงโค-กระบือ ของ
โครงการให้เป็นไปตามระเบียบ และเงื่อนไขสัญญา 

3. ผลผลิต (Outputs)  
   3.1 มาตรการที่ 1 (เกษตรกรรายเดิม)  

        3.1.1 กลุ่มเกษตรกรที่จัดตั้ง - จ านวนกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมให้มีการบริหาร 
 จัดการแบบมีสว่นร่วม 
        3.1.2 เกษตรกรได้รับการติดตามโค-กระบือ - จ านวนเกษตรกรที่ได้รับการตดิตามโค-กระบือ ของ 
 โครงการให้เป็นไปตามระเบียบ และเงื่อนไขสัญญา 
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ตารางท่ี 2.1 ประเด็น ตัวช้ีวัด ของการประเมินผลโครงการ (ต่อ) 
ประเด็น ตัวชี้วัด 

        3.1.3 เกษตรกรได้รับมอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือ  - จ านวนเกษตรกรที่ได้รับมอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือ เม่ือ 
 ครบสัญญา 5 ป ี
 - จ านวนโค-กระบือที่มอบกรรมสิทธิ์ให้แก่เกษตรกรเมื่อครบ 
 สัญญา 5 ป ี
        3.1.4 กลุ่มเกษตรกรตัวอย่างดีเด่น - จ านวนกลุ่มเกษตรกรตัวอย่างที่มีผลงานดีเดน่ประจ าปี  
   3.2 มาตรการที่ 2 (เกษตรกรรายใหม่)  
        3.2.1 เกษตรกรได้รับการประชาสัมพันธ์ - ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการประชาสัมพนัธ์โครงการ 

(ประเภทสื่อที่ได้รบั) 
        3.2.2 เกษตรกรได้รับการคัดเลือก - จ านวนเกษตรกรที่ได้รับการคดัเลือกเข้าร่วมโครงการ 
        3.2.3 เกษตรกรได้รับการชี้แจงแนวทางการ - จ านวนเกษตรกรที่เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงแนวทาง 
ด าเนินโครงการ การด าเนินโครงการ เงื่อนไข และสัญญาต่างๆ 
        3.2.4 เกษตรกรได้รับมอบ/ติดตาม - จ านวนเกษตรกรที่ได้รับมอบโค-กระบือ  
โค-กระบือ - จ านวนโค-กระบือ ที่มอบให้แก่เกษตรกร 
 - จ านวนเกษตรกรที่ได้รับการตดิตามโค-กระบือ ของ 
 โครงการให้เป็นไปตามระเบียบ และเงื่อนไขสัญญา 
4. ผลลัพธ์ (Outcomes)  
   4.1 เกษตรกรใช้ประโยชน์จากโค-กระบือที่ได้รับ - ร้อยละของเกษตรกรที่มีการใช้ประโยชน์จากโค-กระบือ 
 ในโครงการ 
   4.2 เกษตรกรมีรายได้เพิ่มข้ึน - มูลค่าของโค-กระบือ ที่เกษตรกรได้รับมอบกรรมสิทธิ์ 
 เมื่อครบสัญญา 5 ปี  
5 ทัศนคติ - ระดับความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินโครงการ 

เงื่อนไข และสัญญาตา่งๆ ของเกษตรกร 
- ระดับความพงึพอใจของเกษตรกรต่อ โค-กระบือ ที่ได้รับ
มอบกรรมสิทธิ์เมื่อครบสัญญา 5 ปี 
- ระดับความคิดเห็นของเกษตรกรต่อโค-กระบือ ที่ได้รับมอบ 
(ด้านคุณภาพ และปริมาณ) 
 - ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการด าเนิน
โครงการฯ   

 

ที่มา: จากการศึกษา 
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2.5.5 การรวบรวมข้อมูล  

 1) วิธีการรวบรวมข้อมูล เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เกษตรกรตัวอย่างที่ 
เข้าร่วมโครงการและเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ที่รับผิดชอบโครงการโดยใช้แบบสัมภาษณ์ รวมทั้ง เอกสารวิชาการ
โครงการธนาคารโค – กระบือ เพ่ือเกษตรกรตามพระราชด าริ ของกรมปศุสัตว์ และงานวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 2) แหล่งข้อมูล ประกอบด้วย 
 2.1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเกษตรกรตัวอย่าง 
ที่เข้าร่วมโครงการในแต่ละมาตรการ ซึ่งเป็นเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปี 2559 และปี 2560 จ านวนทั้งหมด 
497 ราย (มาตรการที่ 1 จ านวน 207 ราย มาตรการที่ 2 จ านวน 290 ราย) และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการ
จ านวน 18 จังหวัด โดยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสัมภาษณ์ 
 2.2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการรวบรวมจากเอกสารรายงานความก้าวหน้า
โครงการของกรมปศุสัตว์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 2.5.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 

1) การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis)  
เป็นวิธีสร้างข้อสรุปผลการประเมินจากการวิเคราะห์ข้อมูลหรือเนื้อหาที่ไม่ใช่ข้อมูลตัวเลขหรือ

สถิติ โดยการจ าแนกหรือการจัดกลุ่มข้อมูล การเปรียบเทียบเหตุการณ์ การวิเคราะห์ส่วนประกอบ การวิเคราะห์
แบบอุปนัย และการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นเอกสาร เป็นต้น 

2) การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis)  
โดยใช้วิธีการทางสถิติ ได้แก่ สถิติ  เชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เช่น ค่าผลรวม 

ค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละ เป็นต้น โดยแจกแจงความถี่ จัดกลุ่มประเภทข้อมูล แล้วน าเสนอในรูปตาราง แผนภูมิ  
เพ่ือเปรียบเทียบกับเกณฑ์หรือเป้าหมายของโครงการ หรือเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นก่อนและหลังโครงการ และ
วิเคราะห์ความพึงพอใจรวมทั้งความคิดเห็นของเกษตรกรจากคะแนนเต็ม 10 โดย 1 = น้อยที่สุด เพ่ิมจนกระทั่ง 
10 = มากที่สุด โดยใช้มาตรวัดแบบลิเคิร์ท (Likert Scale) แบ่งช่วงคะแนนออกเป็น 5 ระดับ เมื่อแทนค่าในสูตรจะ
ได้ช่วงคะแนนเฉลี่ยดังนี้ 

ช่วงคะแนนเฉลี่ย = (10 – 1)/5 = 9/5 = 1.80  

ตารางท่ี 2.2 การก าหนดค่าคะแนน ส าหรับวิเคราะห์ข้อมูล                                 
 

 

 

 

  

  

ช่วงค่าคะแนนเฉลี่ย ผลการประเมินผล 
1.00 – 2.80 
2.81 – 4.60 
4.61 – 6.40 
6.41 – 8.20 
8.21 – 10.00 

พึงพอใจ น้อยที่สุด 
พึงพอใจ น้อย 

พึงพอใจ ปานกลาง 
พึงพอใจ มาก 

พึงพอใจ มากที่สุด 
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2.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการประเมินผล  
 2.6.1 ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในการด าเนินงานต่อไป 
 2.6.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าผลการประเมินผลให้เป็นข้อมูลสนับสนุนเพ่ือปรับปรุงการ
ด าเนินงานโครงการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร 



บทที่ 3 

ผลการประเมิน 
 

 ในการการประเมินผลโครงการธนาคารโค - กระบือในครั้งนี้ เป็นการประเมินผลระหว่างการด าเนิน
โครงการ (On-going Evaluation) เนื่องจากโครงการได้ด าเนินการมาระยะหนึ่งแล้ว แต่ยังไม่สิ้นสุด
โครงการ เพ่ือน าผลที่ได้มาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยน าเข้า และผลผลิตที่ได้ เพ่ือปรับปรุง 
การด าเนินงานให้ดีขึ้นซึ่งจะเป็นการป้องกันโครงการไม่ให้ล้มเหลว และยังสามารถน าไปใช้ประยุกต์ในการจัดท า
โครงการอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายกัน มีผลการประเมินดังนี้ 
3.1 ปัจจัยน าเข้า (Inputs) 

3.1.1 งบประมาณ 

 โค-กระบือ ที่จัดหาให้เกษตรกร ส่วนใหญ่ได้มาจากการรับบริจาคโค - กระบือวัยเจริญพันธุ์ 

ผ่านโครงการธนาคารโค-กระบือ เพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ ซึ่งสามารถด าเนินการได้ 2 วิธี คือ บริจาค

เป็นเงินไม่จ ากัดจ านวนตามศรัทธา และบริจาคเป็นโค-กระบือ ไม่จ ากัดจ านวน ในส่วนของงบประมาณ 

ทีไ่ด้รับการจัดสรรเพื่อใช้ในการด าเนินโครงการได้แก่ ค่าเวชภัณฑ์ ค่าน้ ามัน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าจ้างเหมาบริการ 

ค่าอาหารท าการนอกเวลาและค่าใช้จ่ายในการสัมมนา ซึ่งในปีงบประมาณ 2559 ได้รับงบประมาณส าหรับ

ด าเนินโครงการ จ านวน 6,867,060 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งหมด 6,867,060 บาท คิดเป็น 

ร้อยละ 100 โดยงบประมาณมีความทันเวลาต่อการด าเนินงาน และในปีงบประมาณ 2560 ได้รับ

งบประมาณส าหรับด าเนินโครงการ จ านวน 6,587,060 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งหมด 6,587,060 

บาท คิดเป็นร้อยละ 100 และมีความทันเวลาต่อการด าเนินงาน (ตารางท่ี 3.1) 

ตารางท่ี 3.1 ผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการธนาคารโค – กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ  
รายการ ปี 2559 ปี 2560 

 งบประมาณ ผลการใช้จ่าย  ร้อยละ งบประมาณ ผลการใช้จ่าย ร้อยละ 

1. ค่าเวชภัณฑ์               4,756,360 4,756,360 100 4,756,360 4,756,360 100 

2. น้ ามัน 1,038,800 1,038,800 100 1,024,000 1,024,000 100 

3. เบี้ยเลี้ยง 205,000 205,000 100 188,800 188,800 100 

4. ค่าจ้างเหมาบริการ 87,000 87,000 100 93,200 93,200 100 

5. ค่าอาหารท าการนอกเวลา 30,000 30,000 100 30,000 30,000 100 

6. ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา 749,900 749,900 100 494,700 494,700 100 

รวมท้ังหมด 6,867,060 6,867,060 100.00 6,587,060 6,587,060 100.00 

ที่มา : กองงานพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ กรมปศุสัตว์ (2561) 
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3.1.2 บุคลากรที่มีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ 

ในการด าเนินโครงการ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดมีจ านวนบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการด าเนิน

โครงการ เฉลี่ยจ านวน 3 ราย ซึ่งมีความเห็นว่า บุคลากรไม่เพียงพอ ร้อยละ 83.33 และเพียงพอ ร้อยละ 16.67 

ส่วนใหญ่ไม่เพียงพอเนื่องจาก ทางกรมปศุสัตว์ไม่ได้จัดสรรต าแหน่งข้าราชการ พนักงานราชการ หรือ

ลูกจ้างโครงการโดยตรงในพ้ืนที่ ทางส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจึงแก้ไขโดยการเพ่ิมอัตราก าลังเจ้าหน้าที่โดย

ขอความร่วมมือกับปศุสัตว์อ าเภอ ผู้น าท้องถิ่น ประธานกลุ่ม และรับสมัครอาสาสมัครปศุสัตว์เพ่ือช่วยก ากับ

ติดตามผลการด าเนินงานในพ้ืนที่ รวมทั้งจัดท าทะเบียนคุมเกษตรกรเพ่ือใช้ติดต่อได้สะดวกรวดเร็ว 

3.1.3 ปัจจัยการผลิตที่สนับสนุน 

 เกษตรกรที่สมัคร และผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จะได้รับแม่โคหรือกระบือ รายละ 
1 ตัว ในรูปแบบการยืมเพ่ือการผลิต โดยเกษตรกรที่ยืมแม่โคหรือกระบือจากโครงการต้องคืนลูกโคหรือ  
ลูกกระบือตัวแรกเม่ืออายุครบ 18 เดือน ให้กับโครงการ และเม่ือเกษตรกรยืมครบสัญญา 5 ปี จะได้รับมอบ
กรรมสิทธิ์แม่โคหรือกระบือพร้อมทั้งลูกตัวที่ 2 ,3... (ถ้ามี) จากโครงการ นอกจากได้รับโค-กระบือ  
จากโครงการแล้วเกษตรกรบางรายยังได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตอ่ืนๆ จากปศุสัตว์จังหวัด และปศุสัตว์
อ าเภอในพ้ืนที่ด้วย เช่น ก้อนแร่ธาตุ ท่อนพันธุ์หญ้าเนเปียร์ปากช่อง ยาถ่ายพยาธิ และวัคซีน เป็นต้น  

 3.1.4 องค์ความรู้ 
 ในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรส่วนใหญ่จะเป็นการประชุมชี้แจงเพ่ือท าความเข้าใจ

ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับเงื่อนไข สัญญาต่างๆ ในการเข้าร่วมโครงการ และหลักสูตร

เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ทั่วไป ซึ่งส่วนใหญ่จะถ่ายทอดไปพร้อมกับการประชุมชี้แจงโครงการ 

3.2 กระบวนการ (process) 

 3.2.1 การจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร 

 ในการด าเนินโครงการธนาคารโค - กระบือ เพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ ได้มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการจ านวน 31 ราย มีอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธาน และหัวหน้าฝ่ายโครงการธนาคาร 
โค - กระบือ      เพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ เป็นเลขานุการ โดยมีระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วย 
การด าเนินการโครงการธนาคารโค - กระบือ เพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ พ.ศ. 2556 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
พ.ศ. 2557 เป็นแนวทางการปฏิบัติ  
 ในส่วนของการด าเนินการในพ้ืนที่ พบว่า ร้อยละ 83.33 ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ
บริหารธนาคารระดับจังหวัด และร้อยละ 16.67 ไม่มีการจัดตั้ง เนื่องจากเห็นว่ามีการจัดตั้งคณะกรรมการ
ระดับกรมอยู่แล้ว โดยคณะกรรมการบริหารธนาคารระดับจังหวัด มีจ านวน 14 คน มีการประชุม
คณะกรรมการบริหารธนาคารเพ่ือชี้แจงรายละเอียดโครงการ เฉลี่ยจ านวน 2 ครั้ง/ปี  และมีการน ามติ 
ที่ประชุมไปใช้ในการด าเนินโครงการ เฉลี่ยจ านวน 5 ครั้ง/ปี ส่วนใหญ่เป็นมติเรื่อง การตรวจทะเบียน
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จ านวนสัตว์ เช่น สัตว์ที่เกิดลูก สัตว์ที่คืนลูกตัวแรก สัตว์ที่มอบกรรมสิทธ์ การตรวจสอบคุณสมบัติเกษตรกร 
การจัดซื้อปัจจัยการผลิต และการแก้ปัญหาต่างๆในพื้นที่ 

3.2.2 มาตรการที่ 1 (เกษตรกรรายเดิม) 

1) การส่งเสริมการรวมกลุ่ม 

ในการด าเนินการโครงการธนาคารโค-กระบือฯ ได้มีการส่งเสริมการรวมกลุ่มเพ่ือบริหาร 

จัดการแบบมีส่วนร่วม ร้อยละ 91.67 และไม่มีการส่งเสริมร้อยละ 8.33 เพราะบางพ้ืนที่เกษตรกร 

อยู่ห่างไกลอ าเภอกัน จึงไม่สะดวกในการเข้าร่วมกลุ่ม โดยมีการส่งเสริมให้สมาชิกมีการรวมกลุ่มส ารอง 

พืชอาหารสัตว์ ร้อยละ 83.33 ทั้งนี้เพ่ือให้สมาชิกได้มีพืชอาหารสัตว์ให้แก่โค – กระบือของตนเองตลอด 

ทั้งปี และส ารองในยามขาดแคลน รองลงมามีการส่งเสริมการรวมกลุ่มเพ่ือมีการจัดการข้อมูลด้านทะเบียนสัตว์

ที่เป็นระบบชัดเจน เพ่ือสะดวกในการติดตาม ข้อมูลที่เป็นระเบียบของสมาชิกและจ านวนสัตว์ภายในกลุ่ม 

และส่งเสริมการมีพ่อพันธุ์ประจ ากลุ่ม เพ่ือความสะดวกในการผสมพันธุ์สัตว์ ร้อยละ 75 เท่ากัน (ตารางที่ 3.2) 

ตารางที ่3.2 การส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม 

รายการ  ร้อยละ 

1. ส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักการออมเงิน 58.33 
2. การจัดการข้อมูลด้านทะเบียนสัตว์ 75.00 
3. การส ารองพืชอาหารสัตว์ 83.33 
4. ระบบการเลี้ยงโค - กระบือในระบบคอกรวม 41.67 
5. พ่อพันธุ์ประจ ากลุ่ม 75.00 
6.  อ่ืนๆ 25.00 

ที่มา : จากการส ารวจ 

หมายเหตุ : 1 กลุ่ม อาจท าได้มากกว่า 1 กิจกรรม 

 2) การติดตามโค-กระบือ  

  ในการติดตามโค - กระบือที่เกษตรกรได้รับมอบจากโครงการแล้ว ทางโครงการธนาคาร
โค - กระบือ โดยเป็นหน้าที่ ปศุสัตว์อ าเภอ หรือปศุสัตว์อาสาในพ้ืนที่ จะท าการติดตามโค – กระบือ 
ของโครงการให้เป็นไปตามระเบียบ และเงื่อนไขสัญญา พร้อมให้บริการดูแลสุขภาพสัตว์ บริการผสมเทียม 
และติดตามลูกสัตว์เกิดใหม่ เฉลี่ยจ านวน 4 ครั้ง/ปี 
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   3) การมอบกรรมสิทธิ์โค – กระบือ 

 หลังจากเกษตรกรได้รับมอบโค - กระบือ จากโครงการฯ และเลี้ยงจนกระทั่งครบสัญญา 
5 ปี โดยมีการคืนลูกตัวแรกให้กับโครงการแล้ว ทางโครงการจะมีการมอบกรรมสิทธิ์แม่โคหรือแม่กระบือ 
พร้อมทั้งลูกโคหรือลูกกระบือ ตัวที่ 2 และ 3 หรือตัวถัดไปให้เกษตรกร จากการตรวจสอบคุณสมบัติ 
ของเกษตรกรพบว่า มีเกษตรกรที่มีคุณสมบัติครบถว้น และปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการ ร้อยละ 90 และ
ร้อยละ 10 เกษตรกรไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการ เนื่องจากเกษตรกรบางรายขายสัตว์ของโครงการ
ก่อนครบก าหนด เพราะป่วย หรือแก่ชรา ไม่สามารถเลี้ยงสัตว์ต่อไปได้ 

  4) การคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรดีเด่น 
 กรมปศุสัตว์ได้ด าเนินการคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่นประจ าปี โดยจัดกิจกรรม
การประกวดหมู่บ้าน และกลุ่ม ธคก. ที่มีผลการด าเนินงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร  
ตามพระราชด าริ ดีเด่น ในระดับส านักงานปศุสัตว์เขต เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของ
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด หมู่บ้าน และกลุ่ม ธคก. โดยจะเชิญปศุสัตว์จังหวัด ตัวแทนหมู่บ้าน และกลุ่ม ธคก. 
ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก มารับมอบโล่พร้อมเงินรางวัล ในงานวันสถาปนากรมปศุสัตว์วันที่ 5  
พฤษภาคม ของทุกปี  
 หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น ได้แก่  
 1) มีการบริหารจัดการกลุ่ม โดยมีกิจกรรมภายในกลุ่ม เช่น ธนาคารมูลโค มีกองทุน 
ออมทรัพย์ประจ ากลุ่ม มีการประชุมร่วมกันอย่างสม่ าเสมอ และท าตามระเบียบเงื่อนไขโครงการ   
 2) สมาชิกกลุ่มมีส่วนร่วมท ากิจกรรมสาธารณะภายในชุมชน 
 3) มีการขยายจ านวนสัตว์ ธคก. ในพ้ืนที่ ให้มีปริมาณมากขึ้น เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน
โค-กระบือให้เกษตรกรรายใหม่ 

 3.2.3 การด าเนินงานโครงการมาตรการที่ 2 (เกษตรกรรายใหม่) 

 1) จัดหาโค-กระบือ เพื่อส่งมอบให้เกษตรกรรายใหม่ 

 ในการจัดหาโค – กระบือของโครงการฯ มี 2 วิธี คือ รับบริจาคเป็นเงินไม่จ ากัดจ านวน
ศรัทธา เพ่ือน าเงินมาซื้อโค - กระบือ และรับบริจาคโค – กระบือ ไม่จ ากัดจ านวน โดยโครงการฯ ได้ก าหนด
คุณลักษณะเฉพาะของโค - กระบือ ดังนี้ 1) เป็นโค-กระบือ เพศเมีย อายุประมาณ 2-4 ปี 2) มีสุขภาพ
สมบูรณ์แข็งแรง เหมาะสมที่จะใช้เป็นแม่พันธุ์ 3) ไม่มีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ 4) ปราศจากโรคระบาด
ติดต่อถึงคนหรือสัตว์ด้วยกัน จากผลการด าเนินงานโดยการจัดหา โค - กระบือ เพ่ือส่งมอบให้เกษตรกร 
รายใหม่ พบว่าในปีงบประมาณ 2559 มีการจัดหาโค-กระบือ เพ่ือส่งมอบให้เกษตรกรได้ทั้งหมดจ านวน 
15,545 ตัว แบ่งเป็น โคจ านวน 10,377 ตัว และกระบือ จ านวน 5,168 ตัว โดยเป็นโค-กระบือ ที่ได้จาก
แหล่งต่างๆ ดังนี้ การรับบริจาค ณ โรงฆ่าสัตว์ปทุมธานี และอยุธยาจ านวน 9 ,338 ตัว การเปลี่ยนสัญญา
จากเกษตรกรรายเก่าเป็นรายใหม่จ านวน 139 ตัว การส่งมอบลูกตัวที่ 1 ของเกษตรกรรายเดิมให้เกษตรกร
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รายใหม่จ านวน 4,114 ตัว การรับบริจาคโค-กระบือในพื้นที่จ านวน 1,491 ตัว การจัดซื้อโค-กระบือ ในพ้ืนที่
จ านวน 449 ตัว และจากการรับโค-กระบือ พระราชทานจ านวน 14 ตัว  
 และในปีงบประมาณ 2560 มีการจัดหาโค-กระบือ เพ่ือส่งมอบให้เกษตรกรได้ทั้งหมด
จ านวน 19,074 ตัว แบ่งเป็น โคจ านวน 12,465 ตัว และกระบือ จ านวน 6,609 ตัว โดยเป็นโค-กระบือ  
ที่ได้จากแหล่งต่างๆ ดังนี้ การรับบริจาค ณ โรงฆ่าสัตว์ปทุมธานี และอยุธยาจ านวน 13,154 ตัว การเปลี่ยน
สัญญาจากเกษตรกรรายเก่าเป็นรายใหม่จ านวน 105 ตัว การส่งมอบลูกตัวที่ 1 ของเกษตรกรรายเดิมให้
เกษตรกรรายใหม่จ านวน 3,694 ตัว การรับบริจาคโค-กระบือ ในพ้ืนที่จ านวน 917 ตัว การจัดซื้อ 
โค - กระบือ ในพ้ืนที่จ านวน 1,165 ตัว และจากการรับโค-กระบือพระราชทานจ านวน 39 ตัว (ตารางที่ 3.3) 

ตารางท่ี 3.3 จ านวนโค-กระบือที่จัดหา 
                  หน่วย : ตัว 

รายการ 
ปี 2559 ปี 2560 

โค กระบือ รวม โค กระบือ รวม 
1. รับบริจาคโค-กระบือ ณ โรงฆ่าสัตว์ 8,864 4,290 13,154  6,162  3,176  9,338  

2. เปลี่ยนสัญญาจากเกษตรกรรายเก่า
เป็นรายใหม่ 

51 54 105  110  29  139  

3. ส่งมอบลูกตัวที่ 1 ให้เกษตรกรรายใหม่ 2,527 1,167 3,694  2,983  1,131  4,114  

4. รับบริจาคโค-กระบือ ในพื้นที่ 671 246 917  1,108  383  1,491  

5. จัดซื้อโค-กระบือ ในพ้ืนที่ 315 850 1,165 - 449 449 

6. รับโค-กระบือพระราชทาน 37 2 39 14 - 14 

รวมทั้งหมด 12,465 6,609 19,074 10,377                         5,168 15,545 

ที่มา : กองงานพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ กรมปศุสัตว์ (2561) 

 2) ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อให้เกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการ  

 สื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์โครงการเพ่ือให้เกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการมากที่สุด 

ได้แก่ สื่อบุคคล เช่น เพ่ือนบ้าน และผู้น าท้องถิ่น ได้แก่ อบต. ก านัน และผู้ใหญ่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 100 

โดยมีการประชาสัมพันธ์จ านวน 2 ครั้ง/เดือน รองลงมาเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น Facebook line และ

เว็บไซต์ต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 50 โดยมีการประชาสัมพันธ์จ านวน 1 ครั้ง/เดือน และสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น วารสาร 

โปสเตอร์ และหนังสือราชการ เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 25 โดยมีการประชาสัมพันธ์จ านวน 1 ครั้ง/เดือน 

(ตารางท่ี 3.4) 
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ตารางท่ี 3.4 ประเภทสื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์โครงการ  

รายการ    ร้อยละ 

   1. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Facebook/line/Application และเว็บไซต์ต่างๆ) 
 2. สื่อสิ่งพิมพ์ (วารสาร โปสเตอร์ และหนังสือราชการ) 
 3. สื่อบุคคล (เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพ้ืนที่ เพ่ือนบ้าน และผู้น าท้องถิ่น  

50 

25 

100 

ที่มา : จากการส ารวจ  
หมายเหตุ : สื่อท่ีใช้ในการประชาสัมพันธ์โครงการมากกว่า 1 ช่องทาง  

 3) คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการและจัดประชุมชี้แจง 
 3.1) จ านวนเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการ 
 หลังจากมีเกษตรกรมาสมัครเข้าร่วมโครงการแล้ว ทางโครงการจะด าเนินการ
คัดเลือกเกษตรกรตามคุณสมบัติที่ก าหนด ดังนี้ 1) เป็นเกษตรกรมีสัญชาติไทยอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป 
2) มีอาชีพท านา ท าไร่ ท าสวน หรือเลี้ยงสัตว์ 3) มีความประพฤติดี และยินดีให้ความร่วมมือกับทางราชการ 
4) ยังไม่เคยได้รับโคหรือกระบือจากโครงการอื่นๆมาก่อน 5) มีความเหมาะสมและสามารถที่จะดูแล
เลี้ยงดูโค-กระบือได้ และ 6) มีรายได้ไม่เกินเกณฑ์ จปฐ.1 (ฉบับที่เป็นปัจจุบัน) หรือได้รับการรับรองจาก
คณะกรรมการหมู่บ้านหรือคณะกรรมการชุมชนนั้นๆ ว่าสมควรได้รับความช่วยเหลือ  โดยปีงบประมาณ 
2559 มีจ านวนเกษตรกรที่สมัคร และผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจ านวน 12,131 ราย คิดเป็นร้อยละ 135 
ของเป้าหมาย 9,000 ราย ในส่วนของปีงบประมาณ 2560 มีจ านวนเกษตรกรที่สมัคร และผ่านการคัดเลือก
เข้าร่วมโครงการจ านวน 19,074 ราย คิดเป็นร้อยละ 211.93 ของเป้าหมาย 9,000 ราย 
 3.2) เกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการและมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ก าหนด 
       จากการการคัดเลือกเกษตรกรตามคุณสมบัติที่ก าหนด พบว่า เกษตรกรที่สมัครเข้าร่วม
โครงการ มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ที่ก าหนดทั้งหมด เนื่องจากมีการกลั่นกรองในระดับอ าเภอเรียบร้อยแล้ว 
จึงเสนอชื่อเข้าร่วมโครงการ   
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ตารางท่ี 3.5 เกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการและมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ก าหนด 

รายการ 
ปี 2559 ปี 2560  รวม 

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ 

จ านวนเกษตรกรทีส่มคัรเขา้
ร่วมโครงการ 

9,000 12,131 135.00 9,000 19,074 211.93 18,000 31,205 173.36 

จ านวนเกษตรกรทีม่ ี
คุณสมบัตคิรบตามเกณฑ ์

9,000 12,131 135.00 9,000 19,074 211.93 18,000 31,205 173.36 

ที่มา : กองงานพระราชด าริและกจิกรรมพเิศษ กรมปศสุัตว์ (2561) 

 3.3) จ านวนครั้งของการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินโครงการให้เกษตรกรรายใหม ่
       ในการด าเนินโครงการก่อนที่จะมอบโค - กระบือ ให้แก่เกษตรกรไปเลี้ยง จะต้อง 
มีการชี้แจงแผนการด าเนินโครงการรวมทั้งระเบียบ และข้อสัญญาต่างๆ ให้เกษตรกรทราบ ผลการด าเนินงาน
พบว่ามีการจัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการให้เกษตรกรทุกราย เฉลี่ย 2 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน เพ่ือให้
เกษตรกรมีความเข้าใจในรายละเอียดโครงการ ตลอดจนระเบียบ และข้อสัญญาต่างๆ ซึ่งจะท าให้เกษตรกร
สามารถเลี้ยงโค - กระบือได้ครบตามสัญญาที่ก าหนด  

 4) การส่งมอบและติดตามโค-กระบือ 

   4.1) ร้อยละของโค-กระบือ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน  

         เนื่องจากการรับบริจาคโค - กระบือเพ่ือเข้าร่วมโครงการ มีการก าหนดคุณลักษณะ

ของโค – กระบือไว้เรียบร้อยแล้ว ดั้งนั้นโค - กระบือที่จะส่งมอบให้เกษตรกรส่วนใหญ่จึงมีคุณสมบัติ

ครบถ้วน พร้อมส่งมอบให้แก่เกษตรกรทุกตัว  

   4.2) จ านวนครั้งของการติดตามการเลี้ยงโค-กระบือ  

           เกษตรกรรายใหม่ที่ได้รับโค-กระบือทุกราย ได้รับการติดตามการเลี้ยงโค-กระบือ 

ของโครงการให้เป็นไปตามระเบียบ และเงื่อนไขสัญญา โดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้แก ่ปศุสัตว์อ าเภอ ปศุสัตว์

อาสาและหัวหน้ากลุ่มในพ้ืนที่ โดยติดตามผลความก้าวหน้าของโครงการ ปัญหาอุปสรรค การตรวจสุขภาพ

สัตว์ ลูกสัตว์ทีเ่กิดใหม่ และการเลี้ยงดูของเกษตรกร จ านวนครั้งของการติดตามเฉลี่ยปีละ 5 - 6 ครั้ง 
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3.3 ผลผลิต (Outputs) 

 3.3.1 มาตรการที่ 1 (เกษตรกรรายเดิม) 

 1) กลุ่มเกษตรกรที่จัดตั้ง 

  ในการด าเนินโครงการหลังจากเกษตรกรได้รับมอบโค - กระบือจากโครงการแล้ว  
ทางโครงการจะมีการส่งเสริมให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่ม เพ่ือให้ง่ายในการบริหารจัดการ ผลการด าเนินงาน
พบว่า มีกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมเพ่ือให้มีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมทั้งหมด 73 จังหวัด  
ปีละ 738 กลุ่ม โดยในปีงบประมาณ 2559 และ 2560 มีกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมปีละ 738 กลุ่ม 
ครบตามเป้าหมาย 
 2) เกษตรกรได้รับการติดตามโค-กระบือ 
  เกษตรกรทุกรายที่ได้รับการติดตามโค-กระบือ ของโครงการให้เป็นไปตามระเบียบ และ
เงื่อนไขสัญญา และให้บริการดูแลสุขภาพสัตว์/บริการผสมเทียม/ติดตามลูกสัตว์เกิดใหม่ ด าเนินการทุก
เดือนในพ้ืนที่ 73 จังหวัด ตามเป้าหมาย 

  3) เกษตรกรได้รับมอบกรรมสิทธิ์โค – กระบือเมื่อสัญญายืมครบ 5 ปี  
  เมื่อเกษตรกรได้รับมอบกรรมสิทธิ์โค – กระบือไปเลี้ยงจนกระทั่งครบสัญญา 5 ปี โดยมี
การคืนลูกโค - กระบืออายุ 18 เดือน ให้แก่โครงการฯ แล้ว ทางโครงการฯ จะมอบกรรมสิทธิ์แม่โค - 
กระบือให้แก่เกษตรกร ซึ่งพบว่ามีการมอบกรรมสิทธิ์โค - กระบือให้เกษตรกรเมื่อครบสัญญา 5 ปี ไปแล้ว
ทั้งหมด 14,019 ราย คิดเป็นร้อยละ 140.19 ของเป้าหมาย 10 ,000 ราย โดยในปี 2559 โอนกรรมสิทธิ์ 
โค – กระบือ ให้เกษตรกร 7,880 ราย คิดเป็นร้อยละ 158 ของเป้าหมาย 5 ,000 ราย และในปี 2560  
โอนกรรมสิทธิ์โค – กระบือให้เกษตรกร 6,139 ราย คิดเป็นร้อยละ 122.78 ของเป้าหมาย 5,000 ราย 
(ตารางท่ี 3.6)  

ตารางท่ี 3.6 เกษตรกรที่ได้รับกรรมสิทธิ์โค – กระบือเมื่อสัญญายืมครบสัญญา 5 ปี 
หน่วย : ราย 

รายการ 
ปี 2559 ปี 2560  รวม 

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ 

จ านวนเกษตรกรที่ได้รับ
กรรมสิทธิ์โค – กระบือ 

5,000 7,880 158 5,000 6,139 122.78 10,000 14,019 140.19 

ที่มา : กองงานพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ กรมปศุสัตว์ (2561) 

  4) กลุ่มเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่นประจ าปี 

  จากการคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่นประจ าปี พบว่า มีการคัดเลือกกลุ่ม
เกษตรกรดีเด่นได้ปีละ 27 กลุ่ม ครบตามเป้าหมาย โดยปี 2559 และปี 2560 คัดเลือกกลุ่มเกษตรกรดีเด่น 
ได้ปีละ 27 กลุ่ม  
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3.3.2 มาตรการที่ 2 (เกษตรกรรายใหม่) 

 1) เกษตรกรได้รับการประชาสัมพันธ์โครงการ 

 เกษตรกรส่วนใหญ่ได้รับการประชาสัมพันธ์โครงการจากสื่อบุคคลเป็นหลัก คิดเป็น 
ร้อยละ 100.00 รองลงมาได้แก่ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (เว็บไซต์ต่าง ๆ Facebook/line/ Application ต่าง ๆ) 
ร้อยละ 1.02 และจากสื่อสื่อสิ่งพิมพ์ ร้อยละ 0.26 โดยสื่อบุคคลที่ได้รับการประชาสัมพันธ์โครงการ  
ส่วนใหญ่มาจากเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อ าเภอ ร้อยละ 62.41 รองลงมาผู้น าท้องถิ่น ได้แก่ เจ้าหน้าที่ อบต. ก านัน 
และผู้ใหญ่บ้าน ร้อยละ 52.76 ทราบจากเพ่ือนบ้าน หรือเกษตรกรที่เลี้ยงโคเนื้อ ร้อยละ 10.69 และ 
ทราบจากบุคคลอ่ืน ๆ เช่น คณะกรรมการกลุ่ม สหกรณ์การเกษตรกร และเจ้าอาวาสวัดในพ้ืนที่ ร้อยละ 3.79  
ตารางท่ี 3.7 สื่อที่เกษตรกรได้รับการประชาสัมพันธ์โครงการ 

 
รายการ 

ร้อยละ 
ปี 2559 ปี 2560 รวม 

1. สื่อบุคคลที่เกษตรกรได้รับการประชาสัมพันธ์โครงการ 100.00 100.00 100.00 

- เจ้าหน้าท่ีปศุสัตว์อ าเภอ/จังหวัด 58.85 69.39 62.41 
- ผู้น าท้องถิ่น (อบต./ก านัน/ผญบ.) 52.08 54.08 52.76 
- เพื่อนบ้าน / เกษตรกรที่เลี้ยงโคเนื้อ   7.81 16.33 10.69 
- อื่น ๆ  5.21 1.02 3.79 

2. สื่ออิเล็กทรอนิกส์  (เว็บไซต์ต่างๆ Facebook/line/ 
Application ต่างๆ ) 

- 2.04 1.02 

3. สื่อสิ่งพิมพ์ (หนังสือพิมพ์ วารสารต่าง ๆ โปสเตอร์) 0.52 - 0.26 

ที่มา : จากการส ารวจ 

หมายเหตุ : เกษตรกร 1 ราย อาจได้รับการประชาสัมพันธ์มากกว่า 1 ช่องทาง 

 2) เกษตรกรได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการตามคุณสมบัติท่ีก าหนด 

 โครงการได้เปิดรับสมัครเกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงาน
ธนาคารในระดับจังหวัดเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก ซึ่งจะพิจารณาคัดเลือกจากเกษตรกรตามคุณสมบัติ 
ที่ก าหนด พบว่ามีเกษตรกรที่สมัคร และผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 31,205 ราย คิดเป็น 
ร้อยละ 173.36 ของเป้าหมาย 18,000 ราย โดยในปีงบประมาณ 2559 มีจ านวนเกษตรกรที่สมัคร และ 
ผ่านการคัดเลือก เข้าร่วมโครงการจ านวน 12,131 ราย คิดเป็นร้อยละ 135 ของเป้าหมาย 9 ,000 ราย  
ในส่วนของปีงบประมาณ 2560 มีจ านวนเกษตรกรที่สมัคร และผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจ านวน 
19,074 ราย คิดเป็นร้อยละ 211.93 ของเป้าหมาย 9,000 ราย (ตารางท่ี 3.8) 
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 3) เกษตรกรได้รับการชี้แจงแนวทางการด าเนินโครงการ 

 ก่อนได้รับโค - กระบือจากโครงการ เกษตรกรรายใหม่ต้องมีการเข้าร่วมฟังการชี้แจง
เกี่ยวกับการด าเนินโครงการ ระเบียบ และเงื่อนไขสัญญาต่างๆ เพ่ือให้เกษตรกรมีความเข้าใจสามารถปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขที่ก าหนดได้ พบว่า ในปีงบประมาณ 2559 มีจ านวนเกษตรกรได้รับการชี้แจงแนวทางการ
ด าเนินโครงการ จ านวน 12 ,131 ราย จากเกษตรกรเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ 9,000 ราย และ
ปีงบประมาณ 2560 มีเกษตรกรได้รับการชี้แจงจ านวน 19,074 ราย จากเกษตรกรเป้าหมาย 9,000 ราย 
(ตาราง 3.8) 

ตารางท่ี 3.8 เกษตรกรทีไ่ด้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการตามคุณสมบัติท่ีก าหนด และได้รับการชี้แจง 
แนวทางการด าเนินโครงการ 

หน่วย : ราย 

รายการ 
ปี 2559 ปี 2560  รวม 

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ 

จ านวนเกษตรกรทีไ่ดร้ับการ
คัดเลือกเขา้ร่วมโครงการ 

9,000 12,131 135.00 9,000 19,074 211.93 18,000 31,205 173.36 

จ านวนเกษตรกรทีไ่ดร้ับการ
ช้ีแจงแนวทางการด าเนิน
โครงการ 

9,000 12,131 135.00 9,000 19,074 211.93 18,000 31,205 173.36 

ที่มา : กองงานพระราชด าริและกจิกรรมพเิศษ กรมปศสุัตว์ (2561) 

 4) เกษตรกรได้รับมอบ/ติดตาม โค - กระบือ  

 เกษตรกรรายใหม่ที่ได้รับมอบโค – กระบือทั้งหมด 31,205 ราย จ านวนโค – กระบือ  
ที่ได้รับมอบ 34,619 ตัว แบ่งเป็นโค 22,842 ตัว กระบือ 12,777 ตัว โดยเฉลี่ยเกษตรกรได้รับมอบ 
โค – กระบือ 1- 2 ตัว/ราย โดยพบว่าปีงบประมาณ 2559 มีจ านวน 12 ,131 ราย มอบโค – กระบือ 
ทั้งหมดจ านวน 15,545 ตัว แบ่งเป็น โคจ านวน 10,377 ตัว และกระบือจ านวน 5,168 ตัว และในส่วนของ
ปีงบประมาณ 2560 มีจ านวน 19,074 ราย มอบโค – กระบือทั้งหมดจ านวน 19 ,074 ตัว แบ่งเป็น  
โคจ านวน 12,465 ตัว และกระบือจ านวน 6,609 ตัว โดยเกษตรกรทุกรายที่ได้รับการติดตามโค - กระบือ 
ของโครงการให้เป็นไปตามระเบียบ และเงื่อนไขสัญญา (ตารางท่ี 3.9) 
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ตารางท่ี 3.9 จ านวนเกษตรกรที่ได้รับมอบ และจ านวนโค – กระบือ 

รายการ หน่วยนับ ปี 2559 ปี 2560 รวม 

1. จ านวนเกษตรกรที่ได้รับมอบโค – กระบือ  ราย 12,131 19,074 31,205 

2. จ านวนโค - กระบือท่ีได้รับมอบ  ตัว 15,454 19,074 34,619 

- โค  10,377 12,465 22,842 
- กระบือ  6,168 6,609 12,777 

ที่มา : กองงานพระราชด าริและกจิกรรมพเิศษ กรมปศสุัตว์ (2561) 

3.4 ผลลัพธ์(Outcome) 

 3.4.1 เกษตรกรมีการใช้ประโยชน์จากโค - กระบือที่ได้รับจากโครงการ  

  มาตรการที่ 1 (เกษตรกรรายเดิม) ที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์โค – กระบือ จากโครงการเมื่อครบ

สัญญา 5 ปีแล้ว พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 92.27 เลี้ยงโค – กระบือไว้เพ่ือขยายลูก รองลงมาร้อยละ 73.74 

ใช้มูลสัตว์ไปท าปุ๋ยคอกเพ่ือใส่ในแปลงเกษตร ร้อยละ 56.04 เลี้ยงไว้ขาย เพ่ือเป็นรายได้เสริมใน 

การประกอบอาชีพปศุสัตว์ โดยในปีงบประมาณ 2559 ส่วนใหญ่ร้อยละ 89.81 เลี้ยงโค – กระบือไว้ 

เพ่ือขยายลูก รองลงมาร้อยละ 68.52 ใช้มูลสัตว์ไปท าปุ๋ยคอกเพ่ือใส่ในแปลงเกษตร และร้อยละ 56.48 

เลี้ยงไว้ขาย ในส่วนของปีงบประมาณ 2560 ส่วนใหญ่ร้อยละ 94.95 เลี้ยงโค – กระบือไว้เพ่ือขยายลูก 

รองลงมาร้อยละ 73.74 ใช้มูลสัตว์ไปท าปุ๋ยคอกเพ่ือใส่ในแปลงเกษตร และร้อยละ 55.56 เลี้ยงไว้ขาย 

  มาตรการที่ 2 (เกษตรกรรายใหม่) ที่ได้รับมอบโค – กระบือไปเลี้ยง พบว่าส่วนใหญ่ 
ร้อยละ 73.51 เลี้ยงโค – กระบือไว้เพ่ือขยายลูก รองลงมาร้อยละ 50.49 ใช้มูลสัตว์ไปท าปุ๋ยคอกเพ่ือใส่ 
ในแปลงเกษตร และร้อยละ 29.29 เลี้ยงไว้ขาย เพ่ือเป็นรายได้เสริมในการประกอบอาชีพปศุสัตว์   
โดยในปีงบประมาณ 2559 ส่วนใหญ่ร้อยละ 62.07 เลี้ยงโค – กระบือไว้เพ่ือขยายลูก รองลงมาร้อยละ 42.41  
ใช้มูลสัตว์ไปท าปุ๋ยคอกเพ่ือใส่ในแปลงเกษตร และร้อยละ 29.66 เลี้ยงไว้ขาย ในส่วนของปีงบประมาณ 
2560 ส่วนใหญ่ร้อยละ 95.92 เลี้ยงโค – กระบือไว้เพ่ือขยายลูก รองลงมาร้อยละ 66.33 ใช้มูลสัตว์ไปท า 
ปุ๋ยคอกเพ่ือใส่ในแปลงเกษตร และร้อยละ 28.57 เลี้ยงไว้ขาย (ตารางท่ี 3.10) 
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ตารางท่ี 3.10 เกษตรกรมีการใช้ประโยชน์จากโค – กระบือที่ได้รับจากโครงการ 
หน่วย : ร้อยละ 

 
รายการ 

มาตรการที่ 1 
(เกษตรกรรายเดิม) 

มาตรการที่ 2  
(เกษตรกรายใหม่) 

 2559 2560 รวม 2559 2560 รวม 

1. เพื่อขยายลูก 89.81 94.95 92.27 62.07 95.92 73.51 

2. ใช้มูลสัตว์ไปท าปุ๋ยคอก 68.52 73.74 73.74 42.41 66.33 50.49 

- ใช้ประโยชน์จากมลูโค กระบือ 
น าไปใส่แปลงเกษตร (แทนปุ๋ยเคม ี/
ใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมี) 

60.91 73.00 66.69 37.77 60.24 45.36 

- จ าหน่ายมลูโค-กระบือ  
ใหเ้กษตรกรทั่วไป 

19.67 29.79 24.51 5.52 18.27 9.83 

3. เลี้ยงไว้ขาย เพื่อเป็นรายไดเ้สริม 56.48 55.56 56.04 29.66 28.57 29.29 
4. ใช้แรงงานโค – กระบือแทน

แรงงานคน/เครื่องจักร 
1.85 4.04 2.90 2.07 7.14 3.78 

ที่มา : จากการส ารวจ 

หมายเหตุ : เกษตรกร 1 ราย อาจท าได้มากกว่า 1 กิจกรรม 

 3.4.2 เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 

  จากการส ารวจเกษตรกรที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์โค – กระบือ ในปีงบประมาณ 2559 - 2560 
เกษตรกรได้รับโอนกรรมสิทธิ์แม่โคเฉลี่ย 1 ตัว/ราย คิดเป็นมูลค่าเฉลี่ย 28,201 บาท/ตัว ได้รับโอนลูกโค 
ที่เกิดจากแม่โคดังกล่าวเฉลี่ย 2 ตัว/ราย คิดเป็นมูลค่าเฉลี่ย 17,288 บาท/ตัว รวมมูลค่าโคทั้งหมด 
ที่เกษตรกรได้รับโอนกรรมสิทธิ์ เฉลี่ย 62,777 บาท/ราย และในส่วนของเกษตรกรที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์
กระบือ ได้รับโอนกรรมสิทธ์แม่กระบือเฉลี่ย 1 ตัว/ราย คิดเป็นมูลค่าเฉลี่ย 32,092 บาท/ตัว จ านวนลูกกระบือ
ที่ได้รับโอนเฉลี่ย 2 ตัว/ราย คิดเป็นมูลค่า 17,396 บาท/ตัว รวมมูลค่ากระบือทั้งหมดที่เกษตรกรได้รับ 
โอนกรรมสิทธ์เฉลี่ย 66,884 บาท/ราย 
  โดยในปีงบประมาณ 2559 มีการได้รับโอนกรรมสิทธิ์แม่โค 1 ตัว/ราย คิดเป็นมูลค่าเฉลี่ย 
29,227 บาท/ตัว ได้รับโอนลูกโคที่เกิดจากแม่โคดังกล่าวเฉลี่ย 2 ตัว/ราย คิดเป็นมูลค่าเฉลี่ย 19,949 บาท/
ตัว รวมมูลค่าโคทั้งหมดที่เกษตรกรได้รับโอนกรรมสิทธิ์เฉลี่ย 69,125 บาท/ราย และในส่วนของเกษตรกร 
ที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์กระบือ ได้รับโอนกรรมสิทธ์แม่กระบือเฉลี่ย 1 ตัว/ราย คิดเป็นมูลค่าเฉลี่ย 36,714 
บาท/ตัว จ านวนลูกกระบือที่ได้รับโอนเฉลี่ย 2 ตัว/ราย คิดเป็นมูลค่า 16,125 บาท/ตัว รวมมูลค่ากระบือ
ทั้งหมดท่ีเกษตรกรได้รับโอนกรรมสิทธ์เฉลี่ย 68,964 บาท/ราย 
  ในปีงบประมาณ 2560 เกษตรกรได้รับโอนกรรมสิทธิ์แม่โคเฉลี่ย 1 ตัว/ราย คิดเป็นมูลค่า
เฉลี่ย 27,176 บาท/ตัว ได้รับโอนลูกโคท่ีเกิดจากแม่โคดังกล่าวเฉลี่ย 2 ตัว/ราย คิดเป็นมูลค่าเฉลี่ย 14,627 
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บาท/ตัว รวมมูลค่าโคทั้งหมดที่เกษตรกรได้รับโอนกรรมสิทธิ์เฉลี่ย 56,430 บาท/ราย และในส่วนของ
เกษตรกรที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์กระบือ ได้รับโอนกรรมสิทธ์แม่กระบือ 1 ตัว/ราย คิดเป็นมูลค่าเฉลี่ย 
27,470 บาท/ตัว จ านวนลูกกระบือที่ได้รับโอนเฉลี่ย 2 ตัว/ราย คิดเป็นมูลค่า 18,667 บาท/ตัว รวมมูลค่า
กระบือท้ังหมดที่เกษตรกรได้รับโอนกรรมสิทธ์เฉลี่ย 64,804 บาท/ราย (ตารางท่ี 3.11) 
ตารางท่ี 3.11 มูลค่าของโค – กระบือ ที่เกษตรกรได้รับโอนกรรมสิทธิ์ 

รายการ 

ปี 2559 ปี 2560  รวม 
ค่าเฉลี่ย 

ตัว/
ครัวเรือน 

มูลค่า
เฉลี่ย 

บาท/ตัว 

มูลค่ารวม 
(บาท) 

ค่าเฉลี่ย 
ตัว/

ครัวเรือน 

มูลค่า
เฉลี่ย 

บาท/ตัว 

มูลค่ารวม 
(บาท) 

ค่าเฉลี่ย 
ตัว/

ครัวเรือน 

มูลค่า
เฉลี่ย 

บาท/ตัว 

มูลค่า
รวม 

(บาท) 

1. เกษตรกรที่ได้รับ
โอนกรรมสิทธิ์โค  

         

    - แม่โค 1 29,227 29,227 1 27,176 27,176 1 28,201 28,201 

    - ลูกโค 2 19,949 39,898 2 14,627 29,254 2 17,288 34,576 

รวม 3 - 69,125 3 - 56,430 3 - 62,777 

2. เกษตรกรที่ได้รับโอน
กรรมสิทธิก์ระบือ  

         

    - แม่กระบือ  1 36,714 36,714 1 27,470 27,470 1 32,092 32,092 

    - ลูกกระบือ 2 16,125 32,250 2 18,667 37,334 2 17,396 34,792 

รวม 3 - 68,964 3 - 64,804 3 - 66,884 

ที่มา : จากการส ารวจ 

หมายเหตุ : เกษตรกร 1 ราย อาจได้รับมอบกรรมสิทธ์ิโค - กระบือมากกว่า 1 ตัว 

3.5 ทัศนคติ 

 3.5.1 ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินโครงการ 

  ก่อนได้รับโค - กระบือ จากโครงการในปีงบประมาณ 2559 และ 2560 เกษตรกรที่เข้าร่วม

โครงการได้มีการเข้าร่วมฟังการชี้แจงเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ เงื่ อนไขต่างๆ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ

ก่อนที่จะรับสัตว์ไปเลี้ยง โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมฟังการชี้แจงเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ มีความเข้าใจ

เกี่ยวกับแนวทางการด าเนินโครงการในระดับมากที่สุด ที่คะแนนเฉลี่ย 8.78 เพราะเข้าใจกฎระเบียบ 

ของโครงการมากข้ึน และเห็นว่าสามารถน าไปปฏิบัติตามได้ โดยปีงบประมาณ 2559 เกษตรกรที่เข้าร่วมฟัง

การชี้แจงเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ มีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินโครงการในระดับมากที่สุด 

ที่คะแนนเฉลี่ย 8.87 และปีงบประมาณ 2560 เกษตรกรมีความเข้าใจในระดับมากท่ีสุดที่คะแนนเฉลี่ย 8.63 

(ตารางท่ี 3.12) 
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ตารางท่ี 3.12 จ านวนเกษตรกรที่เข้าร่วมฟังการชี้แจง และระดับความเข้าใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมฟัง

การชี้แจงเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ  
 

รายการ 
ปี 2559 ปี 2560 รวม 

คะแนน
เฉลี่ย 

แปลผล คะแนน
เฉลี่ย 

แปลผล คะแนน
เฉลี่ย 

แปลผล 

ระดับความเข้าใจของเกษตรกรเข้าร่วม
ฟังการช้ีแจงเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ 

8.87 มากที่สุด 8.63 มากที่สุด 8.78 มากที่สุด 

ที่มา : จากการส ารวจ 

 3.5.2 ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อ โค-กระบือ ที่ได้รับจากโครงการ 

  ส าหรับเกษตรกรรายเดิมที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์โค – กระบือจากโครงการ เมื่อเลี้ยงสัตว์

ครบสัญญา 5 ปีแล้ว ในปีงบประมาณ 2559 และ 2560 โดยรวมมีความพึงพอใจต่อโค - กระบือ ที่ได้รับ

มอบกรรมสิทธิ์เมื่อครบสัญญา 5 ปี ในระดับมากที่สุด ที่คะแนนเฉลี่ย 9.16 เนื่องจากโค - กระบือ ที่รับไปเลี้ยง

มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดี  โดยปีงบประมาณ 2559 มีความพึงพอใจต่อโค - กระบือ ทีไ่ด้รับมอบกรรมสิทธิ์

ในระดับมากที่สุด ที่คะแนนเฉลี่ย 8.91 และปีงบประมาณ 2560 มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด  

ที่คะแนนเฉลี่ย 9.44 (ตารางท่ี 3.13) 

  เกษตรกรรายใหม่ที่ได้รับมอบโค – กระบือไปเลี้ยง ในปีงบประมาณ 2559 และ 2560 ในด้าน

คุณภาพ และปริมาณของโค – กระบือที่ได้รับไปเลี้ยงนั้น ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าคุณภาพของโค – กระบือ

ที่ได้รับมีคุณภาพดี สุขภาพแข็งแรง แต่อาจมีขนาดตัวค่อนข้างเล็กกว่าโค – กระบือท่ัวไป เนื่องจากส่วนมาก

เป็นโค – กระบือที่ได้จากการบริจาค โดยเกษตรกรได้รับมอบในปีงบประมาณ 2559 และ 2560 มีความพึงพอใจ 

ด้านคุณภาพในระดับมากที่สุด ที่คะแนนเฉลี่ย 8.71 ในส่วนของความคิดเห็นด้านปริมาณมีความคิดเห็นว่า 

โค - กระบือ ที่แจกให้รายละ 1 ตัว มีจ านวนน้อยเกินไป มีความพึงพอใจด้านปริมาณในระดับมาก ที่คะแนนเฉลี่ย 

7.72 โดยปีงบประมาณ 2559 มีความพึงพอใจด้านคุณภาพในระดับมากที่สุด ที่คะแนนเฉลี่ย 8.42 และพึงพอใจ

ด้านปริมาณในระดับมาก ที่คะแนนเฉลี่ย 7.44 และในส่วนของปีงบประมาณ 2560 มีความพึงพอใจ 

ด้านคุณภาพในระดับมากที่สุด ที่คะแนนเฉลี่ย 8.71 และพึงพอใจด้านปริมาณในระดับมาก ที่คะแนนเฉลี่ย 

8.00 (ตารางที่ 3.13) 
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ตารางท่ี 3.13 ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรต่อ โค-กระบือ ที่ได้รับมอบกรรมสิทธิ์ 

 
รายการ 

ปี 2559 ปี 2560 รวม 

คะแนน
เฉลี่ย 

แปลผล คะแนน
เฉลี่ย 

แปลผล คะแนน
เฉลี่ย 

แปลผล 

1. ระดับความพึงพอใจของเกษตรกร
รายเดิม ต่อโค-กระบือ ที่ได้รับมอบ
กรรมสิทธ์ิ 

8.91 มากที่สุด 9.44 มากที่สุด 9.16 มากที่สุด 

2. ระดับความพึงพอใจของเกษตรกร
รายใหม่ ต่อโค-กระบือ ท่ีได้รับมอบ 

      

- คุณภาพของโค – กระบือ 8.42 มากที่สุด 8.71 มากที่สุด 8.71 มากที่สุด 

- ปริมาณของโค – กระบือ 7.44 มาก 8.00 มาก 7.72 มาก 

ที่มา : จากการส ารวจ 

3.5.3 ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการด าเนินโครงการฯ   

  ในภาพรวมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมดมีความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการ ฯ  
ในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 9.18 โดยมีความพึงพอใจในแต่ละด้าน ดังนี้  
 1) เกษตรกรมีความพึงพอใจด้านการบริหารงานของคณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
ในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 9.22 เนื่องจากมีการแจ้งข่าวสารโครงการแก่เกษตรกร 
อย่างสม่ าเสมอ และให้ความช่วยเหลือดูแลอย่างดี  
 2) มีความพึงพอใจด้านการส่งเสริมให้มีธนาคารโค-กระบือในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนน
เฉลี่ย 9.41 เพราะเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้เกษตรกรได้มีอาชีพเสริมด้านปศุสัตว์  
 3) มีความพึงพอใจที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาทางการเกษตรได้ ในระดับมากที่สุด  
ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 9.19 เพราะช่วยแก้ปัญหาแก่เกษตรกรทีมีรายได้น้อย ช่วยลดต้นทุน มีรายได้เพ่ิม  
เป็นอาชีพเสริมได้  
 4) มีความพึงพอใจด้านการก าหนดระเบียบ กฎเกณฑ์ เงื่อนไข สัญญาต่าง ๆ ของธนาคารใน
ระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 9.21 เพราะเห็นว่ากฎระเบียบของโครงการมีความเหมาะสม สามารถปฏิบัติ
ตามได ้ 
 5) มีความพึงพอใจด้านการให้บริการของธนาคารที่มีความสะดวก รวดเร็ว ในระดับมาก
ที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 8.85 เนื่องจากมีขั้นตอนมาก อาจมีการล่าช้าบ้าง รวดเร็วบ้าง แต่บริการได้ตรง 
ตามความต้องการของเกษตรกร  
 6) มีความพึงพอใจต่อปัจจัยการผลิตที่ได้รับ เช่น ท่อนพันธุ์หญ้า เมล็ดพันธุ์หญ้า ก้อนแร่ธาตุ 
ในระดับมาก ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 7.43 แต่ปริมาณไม่ค่อยเพียงพอต่อความต้องการ  
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 7) มีความพึงพอใจด้านการติดตามงานของคณะกรรมการธนาคาร และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง
ในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 9.19 เนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาช่วยเหลือ ดูแลเกษตรกร 
เป็นอย่างดี และช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในพื้นที่ (ตารางท่ี 3.14) 

ตารางท่ี 3.14 ระดับความพงึพอใจของเกษตรกรต่อการด าเนินโครงการฯ   

 
คะแนนเฉลี่ย แปลผล 

1. การบริหารงานของคณะกรรมการด าเนินงานธนาคาร 9.22 มากที่สุด 

2. การสนับสนุน/ส่งเสรมิให้มีธนาคารโค-กระบือ 9.41 มากที่สุด 

3. สามารถช่วยแก้ไขปญัหาทางการเกษตรได ้ 9.19 มากที่สุด 
4. การก าหนดระเบียบ กฎเกณฑ์ เง่ือนไข สัญญาต่างๆ ของธนาคาร 9.21 มากที่สุด 
5. การบริการของธนาคาร 8.85 มากที่สุด 
6. ปัจจัยการผลิต (ท่อนพันธุ์หญ้า/เมล็ดพันธ์ุหญา้/ก้อนแร่ธาตุ) 7.43 มาก 
7. การติดตามงานของคณะกรรมการธนาคาร 9.19 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 9.18 มากที่สุด 
ที่มา : จากการส ารวจ 

 



บทที่ 4 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
 

4.1 สรุป 

 การประเมินผลครั้งนี้เป็นการประเมินผลระหว่างการด าเนินโครงการ (Ongoing Evaluation) จาก
การสัมภาษณ์เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปี 2559 และปี 2560 จ านวนทั้งหมด 497 ราย (มาตรการที่ 1 
เกษตรกรรายเดิม จ านวน 207 ราย และมาตรการที่ 2 เกษตรกรรายใหม่ จ านวน 290 ราย) และเจ้าหน้าที่
ที่รับผิดชอบโครงการจ านวน 18 จังหวัด ซึ่งน าแนวคิดรูปแบบการประเมินผลเชิงตรรกะ (Logic Model) 
เป็นกรอบแนวคิด ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า (Inputs) กระบวนการ (Process) ผลผลิต (Outputs) และ
ผลลัพธ์เบื้องต้น (Outcomes) โดยค านึงถึงระยะเวลา และกระบวนการด าเนินงานตามขั้นตอนของ
โครงการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับเป้าหมาย สรุปได้ดังนี้ 

4.1.1 ผลการด าเนินงาน 
 มีเกษตรกรที่สมัคร และผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการทั้งหมดจ านวน 31,205 ราย  
คิดเป็นร้อยละ 173.36 ของเป้าหมายทั้งหมด 18,000 ราย โดยปีงบประมาณ 2559 มีจ านวนเกษตรกรที่สมัคร 
และผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจ านวน 12,131 ราย คิดเป็นร้อยละ 135 ของเป้าหมาย 9,000 ราย 
ในส่วนของปีงบประมาณ 2560 มีจ านวนเกษตรกรที่สมัคร และผ่านการคดเลือกเข้าร่วมโครงการจ านวน 
19,074 ราย คิดเป็นร้อยละ 211.93 ของเป้าหมาย 9,000 ราย 
 งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินโครงการ ได้แก่ ค่าเวชภัณฑ์ ค่าน้ ามัน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าอาหารท าการนอกเวลา และค่าใช้จ่ายในการสัมมนา มีการเบิกจ่ายทั้งหมด 13,454,120 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 100 ครบตามเป้าหมาย ซึ่งในปีงบประมาณ 2559 ได้รับงบประมาณส าหรับด าเนินโครงการ 
จ านวน 6,867,060 บาท มีการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 100 ครบตามเป้าหมาย และในปีงบประมาณ 2560 
ได้รับงบประมาณส าหรับด าเนินโครงการ จ านวน 6 ,587,060 บาท มีการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 100  
ครบตามเป้าหมาย โดยงบประมาณมีความทันเวลาต่อการด าเนินงาน 
 ปัจจัยที่สนับสนุน ได้แก่ แม่โคหรือกระบือ รายละ 1 ตัว ให้แก่เกษตรกรรายใหม่ที่สมัครและ
ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ และแม่โคหรือกระบือพร้อมทั้งลูกตัวที่ 2,3... (ถ้ามี) ให้แก่เกษตรกร 
รายเดิมทีป่ฏิบัติตามสัญญาครบ 5 ปี นอกจากนี้เกษตรกรบางรายยังได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตอ่ืนๆ 
จากปศุสัตว์จังหวัด และปศุสัตว์อ าเภอในพ้ืนที่ เช่น ก้อนแร่ธาตุ ท่อนพันธุ์หญ้าเนเปียร์ปากช่อง ยาถ่ายพยาธิ 
และวัคซีน เป็นต้น ในส่วนขององค์ความรู้ที่ถ่ายทอดให้แก่เกษตรกร ส่วนใหญ่เป็นการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับ
เงื่อนไข สัญญาต่างๆ ในการเข้าร่วมโครงการ และหลักสูตรเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ทั่วไป  
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มาตรการที่ 1 (เกษตรกรรายเดิม) 

  มีกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมเพ่ือให้มีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ทั้งหมด 73 จังหวัด 
ปีละ 738 กลุ่ม และมีการคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรดีเด่นได้ปีละ 27 กลุ่ม ครบตามเป้าหมาย โดยเกษตรกร 
ทุกรายที่ได้รับการติดตามโค-กระบือ ของโครงการให้เป็นไปตามระเบียบ และเงื่อนไขสัญญา และให้บริการ
ดูแลสุขภาพสัตว์/บริการผสมเทียม/ติดตามลูกสัตว์เกิดใหม่ ในส่วนของการมอบกรรมสิทธิ์โค – กระบือ 
ด าเนินการแล้วทั้งหมด 14,019 ราย คิดเป็นร้อยละ 140.19 ของเป้าหมาย 10 ,000 ราย โดยในปี 2559 
โอนกรรมสิทธิ์โค – กระบือ ให้เกษตรกร 7,880 ราย คิดเป็นร้อยละ 158 ของเป้าหมาย 5,000 ราย และ 
ในปี 2560 โอนกรรมสิทธิ์โค – กระบือให้เกษตรกร 6,139 ราย คิดเป็นร้อยละ 122.78 ของเป้าหมาย 
5,000 ราย 
 มาตรการที่ 2 (เกษตรกรรายใหม่) 
 เกษตรกรได้รับการประชาสัมพันธ์โครงการจากสื่อบุคคลเป็นหลัก คิดเป็นร้อยละ 100.00 
รองลงมาได้แก่ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ 1.02 และจากสื่อสื่อสิ่งพิมพ์ ร้อยละ 0.26 โดยสื่อบุคคล  
มีเกษตรกรที่สมัคร และผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 31,205 ราย คิดเป็นร้อยละ 173.36  
ของเป้าหมาย 18,000 ราย โดยในปีงบประมาณ 2559 มีจ านวนเกษตรกรที่สมัคร และผ่านการคัดเลือก 
เข้าร่วมโครงการจ านวน 12,131 ราย คิดเป็นร้อยละ 135 ของเป้าหมาย 9,000 ราย ในส่วนของปีงบประมาณ 
2560 มีจ านวนเกษตรกรที่สมัคร และผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจ านวน 19 ,074 ราย คิดเป็น 
ร้อยละ 211.93 ของเป้าหมาย 9,000 ราย โดยเกษตรกรทุกรายได้เข้าร่วมฟังการชี้แจงเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ 
ระเบียบ และเงื่อนไขสัญญาต่างๆ เพ่ือมีความเข้าใจสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดได้ ในส่วนของ 
การได้รับมอบโค – กระบือ ด าเนินการแล้วทั้งหมด 31,205 ราย ครบตามเป้าหมาย จ านวนโค – กระบือ  
ที่ได้รับมอบ 34,619 ตัว แบ่งเป็นโค 22,842 ตัว กระบือ 12,777 ตัว โดยเฉลี่ยเกษตรกรได้รับมอบ 
โค – กระบือ 1 - 2 ตัว/ราย โดยพบว่าปีงบประมาณ 2559 มีจ านวน 12 ,131 ราย มอบโค – กระบือ 
ทั้งหมดจ านวน 15,545 ตัว แบ่งเป็น โคจ านวน 10,377 ตัว และกระบือจ านวน 5,168 ตัว และในส่วนของ
ปีงบประมาณ 2560 มีจ านวน 19 ,074 ราย มอบโค – กระบือทั้งหมดจ านวน 19 ,074 ตัว แบ่งเป็น  
โคจ านวน 12,465 ตัว และกระบือจ านวน 6,609 ตัว โดยเกษตรกรทุกรายที่ได้รับการติดตามโค - กระบือ 
ของโครงการให้เป็นไปตามระเบียบ และเงื่อนไขสัญญา 

4.1.2 การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ 
 1) วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เกษตรกรที่ยากจนทั่วประเทศได้มีโค - กระบือไว้ใช้แรงงาน  

   มาตรการที่ 1 (เกษตรกรรายเดิม) พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 92.27 เลี้ยงโค – กระบือไว้

เพ่ือขยายลูก รองลงมาร้อยละ 73.74 ใช้มูลสัตว์ไปท าปุ๋ยคอกเพ่ือใส่ในแปลงเกษตร ร้อยละ 56.04 เลี้ยงไว้ขาย 

เพ่ือเป็นรายได้เสริมในการประกอบอาชีพปศุสัตว์ โดยในปีงบประมาณ 2559 ส่วนใหญ่ร้อยละ 89.81  

เลี้ยงโค – กระบือไว้เพ่ือขยายลูก รองลงมาร้อยละ 68.52 ใช้มูลสัตว์ไปท าปุ๋ยคอกเพ่ือใส่ในแปลงเกษตร 

และร้อยละ 56.48 เลี้ยงไว้ขาย ในส่วนของปีงบประมาณ 2560 ส่วนใหญ่ร้อยละ 94.95 เลี้ยงโค – กระบือ



35 
 

ไว้เพ่ือขยายลูก รองลงมาร้อยละ 73.74 ใช้มูลสัตว์ไปท าปุ๋ยคอกเพ่ือใส่ในแปลงเกษตร และร้อยละ 55.56 

เลี้ยงไว้ขาย 

  มาตรการที่ 2 (เกษตรกรรายใหม่) พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 73.51 เลี้ยงโค – กระบือไว้
เพ่ือขยายลูก รองลงมาร้อยละ 50.49 ใช้มูลสัตว์ไปท าปุ๋ยคอกเพ่ือใส่ในแปลงเกษตร และร้อยละ 29.29 
เลี้ยงไว้ขาย เพ่ือเป็นรายได้เสริมในการประกอบอาชีพปศุสัตว์ โดยในปีงบประมาณ 2559 ส่วนใหญ่ร้อยละ 62.07 
เลี้ยงโค – กระบือไว้เพ่ือขยายลูก รองลงมาร้อยละ 42.41 ใช้มูลสัตว์ไปท าปุ๋ยคอกเพ่ือใส่ในแปลงเกษตร 
และร้อยละ 29.66 เลี้ยงไว้ขาย ในส่วนของปีงบประมาณ 2560 ส่วนใหญ่ร้อยละ 95.92 เลี้ยงโค – กระบือ
ไว้เพ่ือขยายลูก รองลงมาร้อยละ 66.33 ใช้มูลสัตว์ไปท าปุ๋ยคอกเพ่ือใส่ในแปลงเกษตร และร้อยละ 28.57 
เลี้ยงไว้ขาย 

  แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ มีการใช้ประโยชน์จากโค – กระบือของโครงการ
หลากหลายด้าน แต่เนื่องจากยุคสมัยที่เปลี่ยนไป เกษตรกรหันมาท าการเกษตรแบบใช้เทคโนโลยี และ
เครื่องจักรมากขึ้น ปัจจุบันจึงไม่ค่อยมีการใช้แรงงานโค - กระบือในการท าเกษตรอีกต่อไป 

2) วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้ 
   มาตรการที่ 1 (เกษตรกรรายเดิม) มีแนวโน้มรายได้มากขึ้นจากการเข้าร่วมโครงการ
เพราะมีอาชีพเสริมด้านปศุสัตว์ พบว่าได้รับโอนกรรมสิทธิ์แม่โคเฉลี่ย 1 ตัว/ราย คิดเป็นมูลค่าเฉลี่ย 28,201 
บาท/ตัว ได้รับโอนลูกโคที่เกิดจากแม่โคดังกล่าวเฉลี่ย 2 ตัว/ราย คิดเป็นมูลค่าเฉลี่ย 17,288 บาท/ตัว  
รวมมูลค่าโคทั้งหมดที่เกษตรกรได้รับโอนกรรมสิทธิ์ เฉลี่ย 62,777 บาท/ราย และในส่วนของเกษตรกร 
ที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์กระบือ ได้รับโอนกรรมสิทธ์แม่กระบือเฉลี่ย 1 ตัว/ราย คิดเป็นมูลค่าเฉลี่ย 32,092 
บาท/ตัว จ านวนลูกกระบือที่ได้รับโอนเฉลี่ย 2 ตัว/ราย คิดเป็นมูลค่า 17,396 บาท/ตัว รวมมูลค่ากระบือ
ทั้งหมดท่ีเกษตรกรได้รับโอนกรรมสิทธ์เฉลี่ย 66,884 บาท/ราย 
   โดยในปีงบประมาณ 2559 มีการได้รับโอนกรรมสิทธิ์แม่โค 1 ตัว/ราย คิดเป็นมูลค่าเฉลี่ย 
29,227 บาท/ตัว ได้รับโอนลูกโคที่เกิดจากแม่โคดังกล่าวเฉลี่ย 2 ตัว/ราย คิดเป็นมูลค่าเฉลี่ย 19,949 บาท/ตัว 
รวมมูลค่าโคทั้งหมดที่เกษตรกรได้รับโอนกรรมสิทธิ์เฉลี่ย 69,125 บาท/ราย และในส่วนของเกษตรกร 
ที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์กระบือ ได้รับโอนกรรมสิทธ์แม่กระบือเฉลี่ย 1 ตัว/ราย คิดเป็นมูลค่าเฉลี่ย 36,714 บาท/ตัว 
จ านวนลูกกระบือที่ได้รับโอนเฉลี่ย 2 ตัว/ราย คิดเป็นมูลค่า 16,125 บาท/ตัว รวมมูลค่ากระบือทั้งหมด 
ที่เกษตรกรได้รับโอนกรรมสิทธ์เฉลี่ย 68,964 บาท/ราย 
   ในปีงบประมาณ 2560 เกษตรกรได้รับโอนกรรมสิทธิ์แม่โคเฉลี่ย 1 ตัว/ราย คิดเป็น
มูลค่าเฉลี่ย 27,176 บาท/ตัว ได้รับโอนลูกโคที่เกิดจากแม่โคดังกล่าวเฉลี่ย 2 ตัว/ราย คิดเป็นมูลค่าเฉลี่ย 
14,627 บาท/ตัว รวมมูลค่าโคทั้งหมดที่เกษตรกรได้รับโอนกรรมสิทธิ์เฉลี่ย 56,430 บาท/ราย และในส่วนของ
เกษตรกรที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์กระบือ ได้รับโอนกรรมสิทธ์แม่กระบือ 1 ตัว/ราย คิดเป็นมูลค่าเฉลี่ย 
27,470 บาท/ตัว จ านวนลูกกระบือที่ได้รับโอนเฉลี่ย 2 ตัว/ราย คิดเป็นมูลค่า 18,667 บาท/ตัว รวมมูลค่า
กระบือท้ังหมดที่เกษตรกรได้รับโอนกรรมสิทธ์เฉลี่ย 64,804 บาท/ราย  
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4.1.3 ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการด าเนินโครงการ 
 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และเข้าร่วมฟังการชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินโครงการ  

มีความเข้าใจในระดับมากที่สุด ที่คะแนนเฉลี่ย 8.78 เพราะเข้าใจกฎระเบียบของโครงการ และเห็นว่า
สามารถน าไปปฏิบัติตามได้ โดยปีงบประมาณ 2559 เกษตรกรมีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินโครงการ
ในระดับมากที่สุด ที่คะแนนเฉลี่ย 8.87 และปีงบประมาณ 2560 เกษตรกรมีความเข้าใจในระดับมากที่สุด 
ทีค่ะแนนเฉลี่ย 8.63 โดยมีความพึงพอใจในภาพรวมต่อการด าเนินโครงการฯ ในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 9.18 ทั้งด้านการบริหารงานของคณะกรรมการ/การส่งเสริมให้มีธนาคารโค-กระบือ/ข้อก าหนด 
ระเบียบ กฎเกณฑ์ เงื่อนไข ของธนาคาร/การให้บริการของธนาคารที่มีความสะดวก รวดเร็ว มีการติดตาม
งานของคณะกรรมการธนาคาร และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งการสนับสนุนปัจจัยต่างๆ 

มาตรการที่ 1 (เกษตรกรรายเดิม) มีความพึงพอใจต่อโค - กระบือ ที่ได้รับมอบกรรมสิทธิ์
เมื่อครบสัญญา 5 ปี ในระดับมากที่สุด ที่คะแนนเฉลี่ย 9.16 เนื่องจากโค - กระบือ ที่รับไปเลี้ยงมีสุขภาพ
สมบูรณ์แข็งแรงดี โดยปีงบประมาณ 2559 และปี 2560 มีความพึงพอใจต่อโค - กระบือ ที่ได้รับมอบ
กรรมสิทธิ์ในระดับมากท่ีสุด ที่คะแนนเฉลี่ย 8.91 และ 9.44 ตามล าดับ 
  มาตรการที่ 2 (เกษตรกรรายใหม่) มีความพึงพอใจในด้านคุณภาพ และปริมาณของของ 
โค – กระบือที่ได้รับไปเลี้ยงนั้น ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านคุณภาพในระดับมากที่สุด ที่คะแนนเฉลี่ย 
8.71 มีความคิดเห็นว่าคุณภาพของโค – กระบือที่ได้รับมีคุณภาพดี สุขภาพแข็งแรง แต่อาจมีขนาดตัว
ค่อนข้างเล็กกว่าโค – กระบือทั่วไป เนื่องจากส่วนมากเป็นโค – กระบือที่ได้จากการบริจาค ในส่วนของ
ความคิดเห็นด้านปริมาณ มีความพึงพอใจด้านปริมาณในระดับมาก ที่คะแนนเฉลี่ย 7.72 เพราะแจกให้ 
รายละ 1 ตัว มีความเห็นว่าจ านวนน้อยเกินไป โดยในปีงบประมาณ 2559 และ 2560 มีความพึงพอใจ 
ด้านคุณภาพในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 8.42 และ 8.71 ตามล าดับ ในส่วนของความพอใจด้านปริมาณ 
ปีงบประมาณ 2559 และปี 2560 มีความพึงพอใจ ด้านปริมาณในระดับมาก ที่คะแนนเฉลี่ย 7.44 และ 8.00 
ตามล าดับ 

 4.2 ข้อค้นพบจากการประเมิน 

  4.2.1 เกษตรกรบางรายไม่ได้รับการถ่ายความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์  เนื่องจากโครงการไม่มี
งบประมาณในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรโดยตรง บางจังหวัดเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ถ่ายทอดความรู้  
ไปพร้อมกับการประชุมชี้แจงการด าเนินโครงการ ท าให้เกษตรกรไม่ได้รับความรู้อย่างเพียงพอ โดยเฉพาะ
ความรู้เกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์ และการจับสัด ท าให้พลาดโอกาสการผสมเทียมสัตว์  
  4.2.2 โค – กระบือที่แจกให้แก่เกษตรกรบางตัวมีคุณสมบัติไม่ตรงตามข้อก าหนดท าให้มีปัญหา  
ด้านการเจริญเติบโต ระบบสืบพันธุ์ และผสมติดยาก จึงเกิดปัญหาไม่มีลูกสัตว์ตัวแรกส่งคืนแก่โครงการ 
เกษตรกรบางรายจึงต้องจ่ายเงินคืนโครงการ แทนการคืนลูกสัตว์ตัวแรก 
  4.2.3 จ านวนเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในการปฏิบัติงานโครงการฯ มีจ านวนน้อยไม่เพียงพอ ทั้งในด้าน 
การติดตาม ก ากับดูแล และการผสมเทียมในพ้ืนที่ 
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  4.2.4 เกษตรกรไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข สัญญาต่างๆ เช่น ขายแม่โค - กระบือ ก่อนครบก าหนดสัญญา 
5 ป ีเป็นต้น 
  4.2.5 ในส านักงานปศุสัตว์จังหวัดบางพ้ืนที่ ยังขาดแคลนเวชภัณฑ์ และปัจจัยการผลิตที่เหมาะสม
เพ่ือสนับสนุนให้แก่เกษตรกรในโครงการ 
  4.2.6 เกษตรกรเห็นว่าโค - กระบือ ที่แจกให้รายละ 1 ตัว มีจ านวนน้อยเกินไป ไม่คุ้มค่าเลี้ยง และ
ไม่สามารถยึดเป็นอาชีพหลักได้ 

4.3 ข้อเสนอแนะ 

  4.3.1 จัดสรรงบประมาณในการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรโดยตรง เพ่ือให้เกษตรกรมีความรู้

เพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะความรู้ด้านระบบสืบพันธุ์ การจับสัด เพ่ือแก้ไขปัญหาผสมติดยากของโค - กระบือ  

ที่เกษตรกรได้รับ 

  4.3.2 คัดเลือกโค – กระบือ ที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อก าหนดของโครงการโดยเคร่งครัดก่อนแจก 

ให้เกษตรกร เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านการเจริญเติบโต และระบบสืบพันธุ์  รวมทั้งหาวิธีด าเนินการแก้ไขปัญหา

แม่โค – กระบือ ที่ผสมไม่ติด เช่น มีการเปลี่ยนแม่โค – กระบือตัวใหม่ให้แก่เกษตรกร หรือยกเว้นการส่งลูก

ตัวแรกคืนโครงการ  

  4.3.3 จัดฝึกอบรม และฝึกปฏิบัติให้กับเจ้าหน้าที่ประจ าอ าเภอ หรือสมาชิกเกษตรกรที่เข้าร่วม

โครงการเกี่ยวกับการผสมเทียม เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนเจ้าหน้าที่ผสมเทียมในพ้ืนที่ 

  4.3.4 ชี้แจงให้เกษตรกรเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ วิธีการด าเนินงาน กฎระเบียบ และ

เงื่อนไขสัญญาต่างๆ เพ่ือให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง หากผิดสัญญา 

ให้มีบทลงโทษ 

  4.3.5 จัดสรรงบประมาณในการจัดหา และส่งมอบเวชภัณฑ์ ปัจจัยการผลิตที่เหมาะสมต่อความ

ต้องการในพื้นท่ี 

   

https://www.google.co.th/search?rlz=1C1CHBF_enTH755TH755&q=%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiioP322ZneAhUHL48KHeTwBXUQkeECCCcoAA
https://www.google.co.th/search?rlz=1C1CHBF_enTH755TH755&q=%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiioP322ZneAhUHL48KHeTwBXUQkeECCCcoAA
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