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(ข) 
 

บทสรุปผู้บริหาร 
 

โครงการคัดเลือกพ่อพันธุ์ก าแพงแสนเพื่อใช้ผลิตน้ าเชื้อเป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน ได้เสนอของบประมาณด าเนินโครงการจากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือรองรับ
ผลกระทบจากข้อตกลงเขตการค้าเสรี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ิมโคเนื้อพันธุ์ก าแพงแสน และลดการน าเข้า
น้ าเชื้อและเนื้อโคคุณภาพดีจากต่างประเทศ 2) กระจายพันธุ์โคเนื้อคุณภาพที่ผ่านการคัดเลือกพันธุกรรมอย่าง
เป็นระบบและถูกต้องตามหลักวิชาการสู่เกษตรกร และ 3) เพ่ิมประสิทธิภาพการเลี้ยงโคเนื้อและเพ่ิมรายได้แก่
เกษตรกรในชนบท โดยได้รับงบประมาณจ่ายขาดทั้งสิ้น 46,026,400 บาท ระยะเวลาโครงการ 9 ปี เริ่มตั้งแต่    
19 ธันวาคม 2550 สิ้นสุดโครงการ 31 ธันวาคม 2559 

ผลการประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการ พบว่า ตลอดระยะเวลาโครงการได้คัดเลือกแม่โคพันธุ์ลูกผสม
พ้ืนเมือง-บราห์มัน (เพ่ือมาผสมกับน้ าเชื้อชาโรเลส์) ทั้งหมดรวม 26,316 ตัว คิดเป็นร้อยละ 105.26 ของเป้าหมาย  
สามารถจัดส่งน้ าเชื้อชาโรเลส์ให้เกษตรกรไดร้้อยละ 83.09 ของเป้าหมายซึ่งเพียงพอส าหรับใช้งาน และสามารถ
ผสมเทียมแม่โคพันธุ์ลูกผสมพ้ืนเมือง-บราห์มันด้วยน้ าเชื้อชาโรเลส์ได้ 11,873 ตัว คิดเป็นร้อยละ 47.49            
ของเป้าหมาย 25,000 ตัว  เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อคุณภาพน้ าเชื้อชาโรเลส์ของโครงการในระดับมาก     
ในส่วนของการคัดเลือกลูกโคพันธุ์ก าแพงแสนเพศผู้หลังหย่านมที่เกิดจากการผสมเทียมจากเกษตรกรมาเลี้ยง
เพ่ือทดสอบสมรรถภาพสามารถด าเนินการได้ครบตามเป้าหมาย 250 ตัว โดยมีโคที่ผ่านการทดสอบ
สมรรถภาพที่จะคัดเป็นพ่อพันธุ์ก าแพงแสน  50 ตัว ส่วนโคที่ไม่ผ่านการทดสอบ 200 ตัว จะน ามาเลี้ยง       
เป็นโคขุนเพ่ือจ าหน่ายต่อไป โค 50 ตัว ที่ผ่านการทดสอบสมรรถภาพแล้วได้น ามารีดน้ าเชื้อและคัดเอาเฉพาะ
พ่อพันธุ์ที่มีพันธุกรรมยอดเยี่ยมซึ่งได้ถึง 24 ตัวจากเป้าหมายสูงสุด 25 ตัว  โคพ่อพันธุ์ที่คัดได้ดังกล่าวสามารถ
ผลิตน้ าเชื้อก าแพงแสนได้ 93,832 โด๊ส  คิดเป็นร้อยละ 89.36 ของเป้าหมาย แต่สามารถจัดส่งน้ าเชื้อ
ก าแพงแสนให้เกษตรกรได้เพียงร้อยละ 7.02 เท่านั้นซึ่งต่ ากว่าเป้าหมายมาก ทั้งนี้เนื่องจากในระยะแรกของการ
ด าเนินโครงการเกษตรกรประสบปัญหาวิกฤตราคาโคเนื้อตกต่ า ท าให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการบางส่วน     
เลิกเลี้ยงโคเนื้อและหันไปประกอบอาชีพอ่ืน ประกอบกับปัญหาการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยที่เกิดขึ้น
ทุกปีท าให้การผลิตและการจัดส่งน้ าเชื้อไม่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย 

ด้านความพร้อมของเกษตรกรในการเลี้ยงโคเนื้อก าแพงแสน พบว่า เกษตรกรกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป       
มีความพร้อมในด้านต่าง ๆ เช่น โรงเรือน อาหารข้น อาหารหยาบ แรงงานในการเลี้ยง และแหล่งรับซื้อ เป็นต้น 
ยกเว้นความรู้เกี่ยวกับการผสมเทียม แปลงหญ้า และถังเก็บน้ าเชื้อ ซึ่งเกษตรกรมีความพร้อม  ร้อยละ 67.14  55.71 
และ 51.43 ของเป้าหมายตามล าดับ โดยเกษตรกรได้น าน้ าเชื้อก าแพงแสนไปผสมกับแม่โคก าแพงแสนในฟาร์ม 
คิดเป็นร้อยละ 64.29 ส่วนที่เหลือร้อยละ 35.71 ไม่น าน้ าเชื้อก าแพงแสนไปผสมเนื่องจากยังมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงพันธุ์ค่อนข้างน้อย อย่างไรก็ตามจากการจัดส่งน้ าเชื้อปรากฏว่าเกษตรกรมีการใช้
น้ าเชื้อก าแพงแสนเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 32.32 แสดงให้เห็นว่าโครงการมีการกระจายน้ าเชื้อก าแพงแสนให้
เกษตรเพ่ิมขึ้น ด้านประสิทธิภาพและรายได้ในการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรที่เลี้ยงโคเนื้อ
ก าแพงแสนมีต้นทุน 40,619.50 บาทต่อตัว หรือ 72.53 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนการเลี้ยงโคเนื้อลูกผสมทั่วไป     
มีต้นทุน  40,235 บาทต่อตัว หรือ 90.62 บาทต่อกิโลกรัม  เกษตรกรที่เลี้ยงโคเนื้อก าแพงแสนมีรายได้สุทธิ
หรือผลตอบแทน 39.97 บาทต่อกิโลกรัม  ส่วนเกษตรกรที่ เลี้ ยงโคเนื้อลูกผสมทั่วไปมีรายได้สุทธิ               
หรือผลตอบแทน 12.28 บาทต่อกิโลกรัม ในภาพรวมของการด าเนินโครงการ เกษตรกรส่วนใหญ่มีความ      
พึงพอใจระดับมาก ดังนั้นหากส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อก าแพงแสนจะท าให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนและ
เพ่ิมรายได้ในการเลี้ยงโคเนื้อได้      



(ค) 
 

การประเมินโครงการในภาพรวมตามเกณฑ์การวัดที่ก าหนด ถือได้ว่าโครงการนี้ประสบความส าเร็จ
ค่อนข้างน้อยและควรปรับปรุง อย่างไรก็ตามโครงการนี้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ข้อที่ 1) และ ข้อที่ 3)  
กล่าวคือเกษตรกรมีการเลี้ยงโคเนื้อก าแพงแสนมากขึ้นและมีต้นทุนต่ ากว่าการเลี้ยงโคเนื้อทั่วไปรวมทั้งสามารถ
จ าหน่ายได้ในราคาที่สูงกว่าท าให้มีรายได้สูงกว่าการเลี้ยงโคเนื้อทั่วไป ในส่วนของวัตถุประสงค์ข้อที่ 2) ผลการ
ประเมินแสดงให้เห็นว่าเกษตรกรมีความต้องการน้ าเชื้อเพ่ิมขึ้นโดยเป็นผลมาจากการกระจายพันธุ์โคเนื้อที่มากขึ้น
ถึงแม้ว่าปริมาณการผลิตและการจัดส่งน้ าเชื้อก าแพงแสนจะไม่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายก็ตาม    
ปัญหาที่พบคือ เกษตรกรขาดทักษะและความรู้ด้านการผสมเทียม รวมทั้งขาดการจดบันทึกข้อมูลฟาร์ม เช่น 
การผสมเทียมและต้นทุนในการเลี้ยงโคจึงส่งผลกระทบต่อการติดตามผลการผสมเทียมและลูกโคที่เกิดของ
เจ้าหน้าที่ ยิ่งไปกว่านั้นในการเบิกจ่ายเงินปรากฏว่าล่าช้าจึงส่งผลกระทบต่อกิจกรรมอ่ืน ๆ ท าให้ล่าช้าไปด้วย
ข้อเสนอแนะการด าเนินโครงการควรมีการติดตามงานของเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอเพ่ือให้ เกษตรกร
เข้าใจโครงการมากขึ้น รวมทั้งควรจัดท าแผนหรือมาตรการรองรับปัญหาที่เกิดขึ้น อาทิ โรคระบาดสัตว์ และราคา
โคเนื้อตกต่ า เป็นต้น นอกจากนี้โครงการ ฯ ควรส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรเพ่ือการบริหารจัดการที่ดี 
รวมทั้งศึกษาระเบียบการเงินและวิธีการเบิกจ่ายเงินอย่างละเอียดรอบคอบเพ่ือให้สามารถด าเนินงานได้ตาม
แผนที่ก าหนด    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ง) 
 

Executive Summary 
 

The Selection of Kamphaeng Saen Bulls for Semen Production Project was submitted 
to the Agricultural Production Restructuring Fund for Strengthening Competitiveness by 
Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus, asking for budget support to remedy impacts 
of free trade agreements on Thai beef industry. The project aimed to 1) increase Kamphaeng 
Saen beef catte and reduce semen beef cattle imports from overseas, 2) distribute beef 
cattle breeds to farmers and 3) increase  efficiency of beef cattle raising and farmers’ incomes 
in the rural areas. The project was approved with  46 million Baht budget for implementing  in   
9 years, starting from 19 December 2007 to 31 December 2016.   
 

The results showed that Brahman-native cow 26,316 heads were selected to 
crossbreed with Charolais semen, accounting for 105.26% of the target. Charolais semen 
delivery to farmers reached 83.09 % of the target, which was sufficient for breeding with 
targeted Brahman-native cows. Hybrid cattle based on Charolais, Brahman and native Thai 
cattle, called as  Kamphaeng Saen (KPS), were produced 11,873 heads or 47.49 % of the 
target (25,000 heads). Most farmers very satisfied with the quality of Charolais semen.          
In terms of Young KPS bulls selection for testing ability to breed, fifty of the selected young 
KPS bulls (250 heads) firmly passed the test as targeted; whereas the rest (200 heads) failed 
and needed to raise for selling in the beef cattle markets. For the ones that passed the test, 
their semen were collected for genetic selection. As targeted, 24 of 50 were selected as 
genetically superior breeds. And KPS semen production reached 93,832 doses, which was 
89.36% of the target. However, KPS semen delivery to farmers was only 7.02 percent of the 
target due to beef cattle price crisis as well as animal diseases outbreak at the beginning of the 
project. The mentioned incidents caused farmers to switch to other careers. 
 

Regarding farmers' readiness in KPS beef cattle raising, more than 80 % of farmers 
were ready in various fields such as cattle houses, feeds, labors, and markets.  Farmers had 
limitation of crossbreeding knowledge, cattle pasture and bull semen storage. Approximately 
64.29% of total farmers bred KPS semen with KPS cows to produce KPS beef cattle whereas 
the rest had not done so because of limited crossbreeding knowledge. However, the KPS 
semen delivery to farmers reflected that  semen distributions increased by 32.32% even it 
did not meet the goal. On the point of efficiency and incomes, farmers who raised KPS beef 
cattle bore production costs 40,619.50 Baht/head or 72.53 Baht/kg with net income 39.97 
Baht/kg whereas general crossbred beef cattle production costs were 40,235 Baht/head or 
90.62 Baht/kg and 12.28 Baht/kg of net income. Most farmers very favored this project 
because it was obvious that the KPS beef cattle raising has lower production costs and higher 
returns than general crossbred beef cattle raisings. Thus, it is important to encourage farmers 
to raise KPS beef cattle.  



(จ) 
 

 

The project had some success and achieved the objective 1) and 3). The evaluation 
of objective 2) reflected that farmers had more demand for KPS semen because of             
an increase in KPS cattle distributions even the set goal was not met. The project faced 
various problems, for instance, limitation of farmers’ skill and crossbreeding knowledge, lack 
of farm records as well as financial delays and so on. Suggestions, project information and 
performance should be monitored constantly by authorities, especially crossbreeding 
knowledge so that famers can fully understand the project. Plans and guidelines for problem 
solution need to be formulated, in particular Foot and Mouth Disease. In addition, promotion 
of farmers’ groups for good management as well as study of financial regulations need to be 
addressed. 
 
   
 

 



(ฉ) 
 

ค ำน ำ 
 

โครงการคัดเลือกพ่อพันธุ์ก้าแพงแสนเพ่ือใช้ผลิตน้้าเชื้อ เป็นโครงการที่ฟาร์มกระบือและโคเนื้อ ภาควิชา
สัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก้าแพงแสน เสนอขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุน
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อที่ได้รับผลกระทบจากการท้าข้อตกลงเขตการค้าเสรี ซึ่งการ
ด้าเนินโครงการได้สิ้นสุดลงแล้ว กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร ฯ จึงจ้าเป็นที่จะต้องทราบความ
ผลสัมฤทธิ์ผลของการด้าเนินโครงการ และปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เพ่ือเป็นประโยชน์ส้าหรับผู้บริหาร
กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร ฯ ใช้ประกอบการพิจารณาโครงการลักษณะเดียวกันต่อไป 

ศูนย์ประเมินผล ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร จึงได้ท้าการประเมินผลปัจจัยน้าเข้า กระบวนการ 
ผลผลิต และผลลัพธ์เบื้องต้นของโครงการ พร้อมปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจาก
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อท่ีเข้าร่วมโครงการ เจ้าหน้าทีท่ี่รับผิดชอบโครงการ ที่ได้กรุณาให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ ท้าให้การประเมินผลครั้งนี้เกิดความสมบูรณ์ จึงใคร่ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็น
อย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไป 
 
 
 

ศูนย์ประเมินผล 
ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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บทที่ 1 
สาระส าคัญของโครงการ 

 
1.1 ความเป็นมาของโครงการ 

รัฐบาลไทยและรัฐบาลออสเตรเลีย ได้ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงเขตการค้าเสรี (Free Trade Area : 
FTA) ไทย - ออสเตรเลีย มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2548 ให้ลดอัตราภาษีการน าเข้าเนื้อโคจนเหลือ
ร้อยละ 0 ภายในระยะเวลา 15 ปี และไม่มีการก าหนดโควตาการน าเข้าเนื้อโค ซึ่งข้อตกลงดังกล่าวส่งผล
กระทบต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอาชีพผู้เลี้ยงโคเนื้อของประเทศไทยเป็นอย่างมาก ดังนั้น
เพ่ือลดผลกระทบจากข้อตกลงเขตการค้าเสรี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนเป็น ฟาร์มกระบือและโคเนื้อ ภาควิชาสัตวบาล 
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ตามการปรับโครงสร้างภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2557 เป็นต้นมา จึงได้เสนอโครงการคัดเลือกพ่อพันธุ์ก าแพงแสนเพ่ือใช้ผลิตน้ าเชื้อ  
โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ 
การแข่งขันของประเทศ  
 โครงการคัดเลือกพ่อพันธุ์ก าแพงแสนเพ่ือใช้ผลิตน้ าเชื้อ ได้รับงบประมาณเป็นเงินจ่ายขาดจากกองทุน
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร ฯ จ านวน 46,026,400 บาท โดยเริ่มด าเนินโครงการตั้งแต่ 19 ธันวาคม 2550 
ระยะเวลาด าเนินงาน 5 ปี 6 เดือน แต่ในระหว่างการด าเนินงานโครงการได้ประสบปัญหาการเกิดโรคระบาด
ปากและเท้าเปื่อยในพ้ืนที่ปีละหลายครั้ง โครงการจึงต้องมีการปรับแผนและขยายระยะเวลาการด าเนินงาน    
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ส่งผลให้มีการขยายระยะเวลาการด าเนินงานเป็น 9 ปี ตั้งแต่ 19 ธันวาคม 
2550 สิ้นสุดโครงการ 31 ธันวาคม 2559  

ในการด าเนินงานโครงการจะคัดเลือกแม่โคลูกผสมพ้ืนเมือง-บราห์มัน จากเกษตรกรทั่วประเทศ      
มาขึ้นทะเบียนปีละ 5,000 ตัว เพ่ือเบิกน้ าชาโรเลส์มาผสมกับแม่โคดังกล่าว ลูกโคที่เกิดมาจะเป็นโคพันธุ์
ก าแพงแสน หลังจากนั้นจะคัดลูกโคเพศผู้หลังหย่านมจากเกษตรกรมาเลี้ยงเพ่ือทดสอบสมรรถภาพที่ศูนย์สาธิต
การผลิตโคเนื้อครบวงจร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จ านวน 50 ตัว โดยโคที่ผ่าน      
การทดสอบและคัดมาเป็นพ่อพันธุ์ เ พ่ือผลิตน้ าเชื้อมีจ านวน 10 ตัว น ามารีดน้ าเชื้อ และคัดโคพ่อพันธุ์             
ที่มีคุณภาพน้ าเชื้อที่ดีและมีพันธุกรรมที่ดีปีละ 2-5 ตัว จากนั้นน ามาผลิตน้ าเชื้อก าแพงแสนกระจายสู่เกษตรกร
ต่อไป ส าหรับโคพ่อพันธุ์ที่ไม่ผ่านการทดสอบจ านวน 40 ตัว ทางโครงการ ฯ จะน าไปเลี้ยงเป็นโคขุนและ
จ าหน่ายให้กับสหกรณ์โคเนื้อพันธุ์ก าแพงแสน ซึ่งรายได้จากการจ าหน่ายน้ าเชื้อก าแพงแสน และการจ าหน่าย
โคขุนทางโครงการจะส่งรายได้ให้กับกองทุน ฯ เป็นจ านวนเงินรวม 12,250,000 บาท 
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1.2.1 เพ่ือเพ่ิมโคเนื้อพันธุ์ก าแพงแสนและลดการน าเข้าน้ าเชื้อและเนื้อโคคุณภาพดีจากต่างประเทศ 
1.2.2 เพ่ือกระจายพันธุ์โคเนื้อคุณภาพที่ผ่านการคัดเลือกพันธุกรรมอย่างเป็นระบบ และถูกต้องตามหลัก

วิชาการสู่เกษตรกร 
1.2.3 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเลี้ยงโคเนื้อและเพ่ิมรายได้แก่เกษตรกรในชนบท 

1.3 เป้าหมายและงบประมาณของโครงการ  
ท าการผลิตน้ าเชื้อพันธุ์ก าแพงแสนปีละไม่น้อยกว่า 20,000 โด๊ส และน าน้ าเชื้อจ าหน่ายให้เกษตรกร  

ในราคาถูกคือ 50 บาท/โด๊ส  เพ่ือช่วยพัฒนาโคพันธุ์ก าแพงแสนพันธุ์แท้ให้กระจายไปทั่วประเทศ โดยขอสนับสนุน
เป็นเงินจ่ายขาดทั้งสิ้น 46,026,400 บาท   
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1.4 วิธีการด าเนินงานโครงการ 
โครงการจะคัดเลือกแม่โคลูกผสมพ้ืนเมือง-บราห์มัน จากเกษตรกรทั่วประเทศมาขึ้นทะเบียน            

ปีละ 5,000 ตัว เพ่ือเบิกน้ าชาโรเลส์มาผสมกับแม่โคดังกล่าว ลูกโคที่เกิดมาจะเป็นโคพันธุ์ก าแพงแสนท าการ
คัดเลือกลูกโคเพศผู้ไว้ที่ฟาร์มเกษตรกรจ านวน 300 ตัว หลังหย่านมแล้วโครงการจะเข้าไปคัดเลือกอีกครั้งหนึ่ง    
โดยซื้อจากเกษตรกรมาเลี้ยงเพ่ือทดสอบสมรรถภาพที่ศูนย์สาธิตการผลิตโคเนื้อครบวงจร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    
วิทยาเขตก าแพงแสน จ านวน 50 ตัว โดยโคที่ผ่านการทดสอบ และคัดมาเป็นพ่อพันธุ์เพ่ือผลิตน้ าเชื้อมี    
จ านวน 10 ตัว น ามารีดน้ าเชื้อ และคัดโคพ่อพันธุ์ที่มีคุณภาพน้ าเชื้อที่ดีและมีพันธุกรรมที่ดีปีละ 2-5 ตัว จากนั้น
น ามาผลิตน้ าเชื้อก าแพงแสนกระจายสู่เกษตรกรต่อไป ส าหรับโคพ่อพันธุ์ที่ไม่ผ่านการทดสอบจ านวน 40 ตัว 
ทางโครงการ ฯ จะน าไปเลี้ยงเป็นโคขุนและจ าหน่ายให้กับสหกรณ์โคเนื้อพันธุ์ก าแพงแสน ซึ่งรายได้จากการ
จ าหน่ายน้ าเชื้อก าแพงแสน และการจ าหน่ายโคขุนทางโครงการจะส่งรายได้ให้กับกองทุนฯ ต่อไป รายละเอียด
ดังรูป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 วิธีการด าเนินงานโครงการ 
                                            ที่มา : จากการศึกษา 

คัดเลือกแม่โคลูกผสมพื้นเมือง-บราห์มัน 
จ านวน 5,000 ตัว/ปี 

ผสมแม่โคกับน้ าเชื้อชาโรเลส ์

คัดเลือกลูกโคเพศผู้ที่เกดิไว้ท่ีฟารม์ 
จ านวน 300 ตัว/ปี 

หลังหย่านมซื้อลูกโค 50 ตัว/ปี มาเลี้ยงเพื่อ
ทดสอบสมรรถภาพที่โครงการฯ (120 วัน) 

คัดไว้ 10 ตัว เพื่อผลติน้ าเช้ือ 

ไมผ่่าน 

40 ตัว เลี้ยงเป็นโคขุนเพ่ือ
จ าหน่ายน ารายได้เข้ากองทุน
ฯ 

คัดโคพ่อพันธุ์ท่ีดีที่สุด 2-5 ตัว/ปี 
เพื่อผลิตน้ าเชื้อ 

ผลิตน้ าเชื้อเพื่อจ าหน่ายใหเ้กษตรกร 
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1.5 หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับของโครงการ 
โคเนื้อพันธุ์ก าแพงแสนมีจ านวนเพ่ิมขึ้น มีผู้รู้จักโคเนื้อพันธุ์ก าแพงแสนมากยิ่งขึ้น มีการพัฒนาพันธุ์ 

และปรับปรุงพันธุ์อย่างเป็นระบบถูกต้องตามหลักวิชาการ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 2 
ระเบียบวิธีการประเมินผล 

 
2.1 ความส าคัญของการประเมินผล 

โคเนื้อก าแพงแสนเป็นโคเนื้อของไทยพันธุ์แรกที่ถูกสร้างขึ้นในประเทศไทย ได้พัฒนาโคเนื้อจากสายพันธุ์ 
3 สายพันธุ์ มารวมกัน คือ โคพันธุ์พ้ืนเมือง โคพันธุ์อเมริกันบราห์มัน และโคพันธุ์ชาโรเลส์ ซึ่งมีลักษณะเด่น 
ด้านการเจริญเติบโตเร็ว ความสมบูรณ์พันธุ์สูง โครงสร้างใหญ่ ทนต่อสภาพแวดล้อมในประเทศไทย และที่ส าคัญ
คือมีคุณภาพเนื้อดีทัดเทียมกับเนื้อโคน าเข้าจากต่างประเทศ อย่างไรก็ตามขณะนี้โคพันธุ์ก าแพงแสนยังไม่เป็น
โคพันธุ์แท้ ท าให้การถ่ายทอดลักษณะลูกหลานไม่สม่ าเสมอเท่าที่ควร จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง        
ท าการคัดเลือกเพ่ือให้ได้โคพันธุ์ก าแพงแสนที่เป็นพันธุ์แท้  และมีความสามารถในการให้ผลตอบแทน          
ทางเศรษฐกิจสูงสุด ฟาร์มกระบือและโคเนื้อ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน จึงได้เสนอโครงการคัดเลือกพ่อพันธุ์ก าแพงแสนเพ่ือใช้ผลิตน้ าเชื้อเพ่ือขอใช้เงินสนับสนุน
จากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อ 1) เพ่ิมโคเนื้อพันธุ์ก าแพงแสน และลดการน าเข้าน้ าเชื้อและเนื้อโคคุณภาพดีจากต่างประเทศ 
2) กระจายพันธุ์โคเนื้อคุณภาพที่ผ่านการคัดเลือกพันธุกรรมอย่างเป็นระบบ และถูกต้องตามหลักวิชาการสู่
เกษตรกร และ 3) เพ่ิมประสิทธิภาพการเลี้ยงโคเนื้อและเพ่ิมรายได้แก่เกษตรกรในชนบท   

โดยแต่ละปีโครงการจะท าการคัดเลือกแม่โคลูกผสมพ้ืนเมือง-บราห์มัน จากเกษตรกรทั่วประเทศจ านวน 
5,000 ตัว มาขึ้นทะเบียนและผสมกับน้ าเชื้อชาโรเลส์ของโครงการ ฯ ลูกโคท่ีเกิดจะเป็นโคพันธุ์ก าแพงแสน 
จากนั้นโครงการจะท าการซื้อโคเพศผู้หลังหย่านมมาเลี้ยงเพ่ือทดสอบสมรรถภาพที่ศูนย์สาธิตการผลิตโคเนื้อ  
ครบวงจรจ านวน 50 ตัว เพ่ือคัดเป็นโคพ่อพันธุ์ผลิตน้ าเชื้อให้เหลือ 10 ตัว น ามารีดน้ าเชื้อ และคัดเลือกโคพ่อพันธุ์
ที่มีคุณภาพน้ าเชื้อที่ดี และมีพันธุ์กรรมที่ดี 2-5 ตัว น ามาผลิตน้ าเชื้อก าแพงแสนกระจายสู่เกษตรกรต่อไป 
ส าหรับโคที่ไม่ผ่านการทดสอบจ านวน 40 ตัว โครงการจะเลี้ยงเป็นโคขุนเพ่ือจ าหน่ายเข้าสหกรณ์โคเนื้อพันธุ์
ก าแพงแสนและน ารายได้ส่งกองทุนปรับโครงสร้างภาคเกษตร ฯ ต่อไป 

เนื่องจากระยะเวลาในการด าเนินโครงการสิ้นสุดลงแล้ว กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร ฯ 
จึงจ าเป็นที่จะต้องทราบผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินโครงการ และปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น จึงมอบหมายให้
ศูนย์ประเมินผล ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ท าการประเมินผลโครงการคัดเลือกพ่อพันธุ์ก าแพงแสน     
เพ่ือใช้ผลิตน้ าเชื้อ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาโครงการลักษณะเดียวกันต่อไป 
2.2 วัตถุประสงค์ของการประเมินผล 

เพ่ือประเมินผลปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต และผลลัพธ์เบื้องต้นของโครงการ  
2.3 ขอบเขตของการประเมินผล 

2.3.1 พื้นที่เป้าหมาย  ในพ้ืนที่ภูมิล าเนาของเกษตรกรที่เบิกน้ าเชื้อก าแพงแสน และน้ าเชื้อชาโรเลส์      
จากโครงการ โดยครอบคลุมพ้ืนที่ทั้ง 4 ภาค จ านวน 48 จังหวัด ดังนี้ 

ภาคเหนือ จ านวน 13 จังหวัด ได้แก่ 1) เชียงใหม่ 2) นครสวรรค์ 3) ตาก 4) น่าน 5) สุโขทัย      
6) แพร่ 7) ล าพูน 8) ก าแพงเพชร 9) พิจิตร 10) เชียงราย 11) พะเยา 12) เพชรบูรณ์  และ 13) ล าปาง 

ภาคกลาง จ านวน 16 จังหวัด ได้แก่  1) นครปฐม 2) กาญจนบุรี 3) ราชบุรี 4) สุพรรณบุรี             
5) ลพบุรี 6) ชัยนาท 7) อ่างทอง 8) กรุงเทพฯ 9) ชลบุรี 10) ระยอง 11) เพชรบุรี 12) สมุทรปราการ 13) 
สระบุรี 14) ปทุมธานี 15) อยุธยา และ 16) นนทบุรี   
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 11 จังหวัด ได้แก่  1) นครราชสีมา 2) มหาสารคาม           
3) บุรีรัมย์ 4) ขอนแก่น 5) อุดรธานี 6) อุบลราชธานี 7) มุกดาหาร 8) ชัยภูมิ 9) ศรีษะเกษ 10) สุรินทร์ และ 
11) นครพนม 

ภาคใต้ จ านวน 8 จังหวัด (ตั้งแต่ จ.ประจวบ ลงไป ) ได้แก่ 1) ประจวบคีรีขันธ์ 2) พังงา 3)  ชุมพร    
4) พัทลุง 5) นครศรีธรรมราช 6) กระบี่ 7) สงขลา และ 8) สุราษฎร์ธาน ี

2.3.2 ประชากรเป้าหมาย ประกอบด้วย   
    1) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้แก่ เจ้าหน้าที่จากฟาร์มกระบือและโคเนื้อ ภาควิชาสัตวบาล 

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม   
    2) เกษตรกรที่เบิกน้ าเชื้อก าแพงแสน และน้ าเชื้อชาโรเลส์จากโครงการ ตั้งแต่ปี 2551 - 2559 

จ านวน 233 ราย  
2.3.3 ระยะเวลาข้อมูล  

  ข้อมูลการด าเนินโครงการ และข้อมูลผลลัพธ์ของโครงการ เป็นข้อมูลตั้งแต่ปี 2551 - 2559 
2.4 การตรวจเอกสาร แนวคิด และทฤษฎี 

2.4.1 การตรวจเอกสาร 
        ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2554)  ได้ท าการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน

โครงการคัดเลือกพ่อพันธุ์ก าแพงแสนเพ่ือใช้ผลิตน้ าเชื้อ ผลการประเมินพบว่า กิจกรรมการคัดเลือกแม่โค
ลูกผสมบราห์มันเข้าร่วมโครงการไม่สามารถท าได้ตามเป้าหมาย เนื่องจากโคเนื้อมีราคาตกต่ าอย่างมากท าให้
เกษตรกรบางส่วนได้จ าหน่ายแม่โค และหันไปท ากิจกรรมอ่ืน เช่น ท านา ปลูกมันส าปะหลัง เป็นต้น การผสมเทียม
ในปี 2552 ล่าช้ากว่าแผน เนื่องจากต้องใช้เวลาในการจัดซื้อถังน้ าเชื้อ และอุปกรณ์ผสมเทียม การคัดเลือก   
และทดสอบสมรรถภาพลูกโคก าแพงแสนเพศผู้ชุดที่ 1 สามารถด าเนินการได้ตามแผน แต่ในชุดที่ 2 ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ตามแผน เนื่องจากเกิดปัญหาโรคปากเท้าเปื่อยในฟาร์มเกษตรกร โครงการจึงต้องชะลอการคัดโค
เข้าทดสอบ รวมทัง้การคัดเลือกพันธุ์ที่ดีที่สุด 2–5 ตัว ล่าช้ากว่าแผน เพราะเป็นกิจกรรมที่ต้องด าเนินต่อเนื่องกัน 

      ปัญหาที่พบ คือ เกษตรกรขายโคเนื้อเพ่ือหันไปประกอบอาชีพอ่ืนที่มีรายได้ดีกว่า รวมทั้งยังไม่
มั่นใจในตลาดโคเนื้อก าแพงแสน เนื่องจากโคเนื้อก าแพงแสนยังไม่เป็นที่รู้จักของตลาดมากนัก โดยแหล่งรับซื้อ
มีเพียงที่เดียวคือ อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม เกษตรกรที่อยู่ไกลไม่สามารถขนโคไปขายได้เนื่องจากมีต้นทุนการ
ขนส่งสูง ประกอบกับปัญหาการแพร่ระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยซึ่งเกิดขึ้นทุกปี ท าให้มีการห้ามการ
เคลื่อนย้ายสัตว์อย่างต่อเนื่อง ข้อเสนอแนะ ควรจัดตั้งแหล่งรับซื้อโคพันธุ์ก าแพงแสนให้ใกล้กับแหล่งเลี้ยงโคของ
เกษตรกรมากข้ึน เพ่ือจะได้ลดต้นทุนค่าขนส่งโค จัดตั้งสถานที่ส าหรับกระจายเนื้อโคก าแพงแสนให้ทั่วประเทศ     
เพ่ือเป็นการขยายตลาดเนื้อโคก าแพงแสนให้ทั่วประเทศ เป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรหันมาเลี้ยงโค
ก าแพงแสนกันมากขึ้น และให้เจ้าหน้าที่โครงการเข้าไปใกล้ชิดเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการให้มากขึ้น รวมทั้ง
สร้างความเข้าใจในเรื่องของสายพันธุ์ก าแพงแสนกับเกษตรกรเพ่ือที่การพัฒนาจะได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
และควรมีการจัดท าแผนหรือมาตรการเพ่ือรองรับปัญหาโรคระบาด หรือปัญหาอ่ืน ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้เพ่ือไม่ให้
ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมต่างๆ  

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2548)  ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงโคขุนปี 2547 ใน
พ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง พบว่า ต้นทุนการผลิตโคขุนระยะสั้น 3-4 เดือน ต้นทุนทั้งหมดต่อโคขุน 
1 ตัว เท่ากับ 11,830.86 บาท  โคขุนระยะยาว 6–7 เดือน เท่ากับ 17,442.44 บาท  ในด้านการตลาดโคขุน   
มีลักษณะเป็นตลาดที่มีผู้ซื้อน้อยรายและผู้ขายน้อยราย คือ ตลาดอยู่ในวงจ ากัดการที่จะเข้ามาในตลาดเพ่ือท า
ธุรกิจของพ่อค้าค่อนข้างยาก เนื่องจากต้องลงทุนสูงช่องทางการขายมีจ ากัด โคขุน 1 ตัว แบ่งตามระยะขุนสั้น
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และระยะขุนยาวมีค่าการตลาดรวมทั้งหมดเท่ากับ 28.76  และ 83.27 บาท/กิโลกรัม หรือคิดเป็นร้อยละ 5.08 
และ 10.00 ของราคาขายปลีกเนื้อโคช าแหละเฉลี่ย ซึ่งจะท าให้พ่อค้า/ผู้แปรรูประดับต่าง ๆ มีผลตอบแทน    
ในประเภทขุนระยะสั้นเท่ากับ 657.60 บาท/ตัว และในประเภทขุนระยะยาว เท่ากับ 10,079.12 บาท/ตัว จากการ
ขยายตัวของการเลี้ยงโคขุนดังกล่าวท าให้ความต้องการวัตถุดิบและอาหารสัตว์สูงขึ้น  ระดับราคาจึงมีแนวโน้ม
สูงขึ้น ต้นทุนการผลิตจึงสูง รัฐบาลจึงควรมีนโยบายในการที่จะลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร และส่งเสริม
ความต้องการบริโภคตลอดจนการส่งออกให้มากข้ึน เพ่ือยกระดับราคาโคขุนให้สูงขึ้น 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ( 2541) ศึกษาสินค้ายุทธศาสตร์เกษตร : โคเนื้อ พบว่าปัจจัยการ
ผลิตหรือข้อจ ากัดที่มีผลต่อขนาดฟาร์มหรือจ านวนโคขุนที่เหมาะสมมากที่สุด ได้แก่ จ านวนเงินทุนของผู้เลี้ยง 
เนื่องจากธุรกิจการขุนโคต้องเสียค่าใช้จ่ายในการลงทุนมากในระยะเริ่มต้น ปัจจัยรองลงมา ได้แก่ การเลือกพันธุ์โค 
และระยะเวลาการขุน ส าหรับการวิเคราะห์แบบจ าลองอุปทานและอุปสงค์ของตลาดโคเนื้อทั่วไป พบว่าปัจจัย 
ที่มีผลกระทบต่ออุปทานโคเนื้อมีชีวิต ได้แก่  ราคาโคเนื้อที่ เกษตรกรขายได้และจ านวนโคมีชีวิต                 
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์หรือความยืดหยุ่นเท่ากับ 0.16127 และ 0.78131 ตามล าดับ ส่วนปัจจัยที่มีผลต่ออุปสงค์
โคเนื้อธรรมดาทั่วไป ได้แก่ ราคาโคมีชีวิตที่เกษตรกรขายได้ รายได้ของประชากร และส่วนต่างระหว่างราคา
ขาย ส่งซากโคช าแหละกับราคาโคมีชีวิตที่เกษตรกรขายได้ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ -3,680.79, 971.27 
และ 3,764.30 ตามล าดับ ส าหรับตลาดลูกชิ้นเนื้อ ปัจจัยที่ มีผลต่ออุปทานลูกชิ้น ได้แก่ ราคาลูกชิ้นเนื้อ      
และแนวโน้มตามระยะเวลา ปัจจัยที่มีผลต่ออุปสงค์ลูกชิ้น ได้แก่ ราคาลูกชิ้น รายได้ของประชากร และดัชนี
ราคาของผู้บริโภค ปัจจัยที่มีผลต่ออุปทานของเนื้อเขียง ได้แก่ ราคาขายส่งซากโคช าแหละ และราคาโคมีชีวิตที่
เกษตรกรขายได้ ปัจจัยที่มีผลต่ออุปสงค์เนื้อโคธรรมดา ได้แก่ ราคาขายส่งซาก โคช าแหละ รายได้ประชากร
และราคาขายส่งเนื้อสุกรช าแหละ   

นันทนา ช่วยชูวงศ์ (2540) ศึกษาสมรรถภาพการขุน คุณภาพผลผลิต และผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจของโคเนื้อเพศผู้ตอนอายุ 10-12 เดือน จ านวน 30 ตัว ใช้แผนการทดลอง 5x2 Factorial in CRD 
ปัจจัยแรกเป็นโค 5 พันธุ์ คือ ก าแพงแสน เดร้าท์มาสเตอร์ แองกัส อเมริกันบราห์มัน และลูกผสมฮินดูบราซิล-
บราห์มัน ปัจจัยที่สองเป็นชนิดของอาหาร คืออาหารข้นและหญ้าสด กับอาหารผสมเสร็จ ท าการขุนโค         
จนมีสภาพพร้อมส่งตลาดเนื้อโคชั้นสูง การทดลองที่ 1 พบว่า พันธุ์และชนิดของอาหารไม่มีผลต่ออัตราการ
เจริญเติบโต และประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ าหนักตัวเฉลี่ยตลอดการขุน (p>0.05) แต่พันธุ์เดร้าท์มาสเตอร์
กินอาหารคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของน้ าหนักตัวสูงกว่าโคพันธุ์ก าแพงแสน และลูกผสมอินดูบราซิล-บราห์มัน (p<0.01) 
การเลี้ยงโคขุน 5 พันธุ์ ที่ได้รับอาหารทั้ง 2 ชนิด ให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจค่อนข้างต่ าจนถึงขาดทุน         
แต่เมื่อค านวณเฉพาะค่าใช้จ่ายที่อยู่ในรูปเงินสดแล้วจะมีก าไร โดยพันธุ์ก าแพงแสนให้ก าไรสูงสุด การขุนโคด้วย
อาหารผสมเสร็จให้ผลก าไรสูงกว่าการขุนด้วยอาหารข้นและหญ้าสด  

การทดลองที่ 2 ผลการศึกษาคุณภาพและคุณสมบัติเนื้อ พบว่า โคที่มีเลือดโคเมืองหนาว มีแนวโน้ม
ให้เนื้อที่มีคุณภาพในการบริโภคดีกว่าโคที่มีเลือดโคเมืองร้อน พบว่า ลูกผสมอินดูบราซิล -บราห์มัน มีค่าแรง   
ตัดผ่านเนื้อสูงกว่าโคทุกพันธุ์ (p<0.01) และมีความนุ่ม รสชาติ ความชุ่มฉ่ าต่ ากว่าโคพันธุ์อ่ืน ๆ (p<0.01)            
แต่ไม่แตกต่างทางสถิติจากพันธุ์อเมริกันบราห์มัน คะแนนความพอใจโดยสรุปของเนื้อโ คก าแพงแสน             
เดร้าท์มาสเตอร์ และแองกัสดีกว่าพันธุ์อเมริกันบราห์มัน และลูกผสมอินดูบราซิลxบราห์มัน (p<0.01)  

 
 
 



8 
 

 

 

จากการตรวจเอกสารดังกล่าว ท าให้ทราบถึงผลการประเมินโครงการ ปัญหา อุปสรรคต่าง  ๆ 
ของโครงการที่ผ่านมา ต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงโคขุน ปัจจัยการผลิตหรือข้อจ ากัดที่มีผลต่อขนาดฟาร์ม       
อุปสงค์โคเนื้อ เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท าประเด็น และตัวชี้วัด รวมทั้งการจัดท ารายงานการประเมินผล
ต่อไป 

2.4.2 แนวคิด และทฤษฎี 
1) แนวคิดการประเมินผล (Evaluation)  

การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง กระบวนการที่จะวัดและท าการวิเคราะห์ผลที่เกิด
จากการด าเนินงานตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล 
รวมทั้งผลกระทบเป็นไปตามที่วางแผนหรือไม่ การประเมินผลมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาบทเรียนทั้งในแง่บวก
และแง่ลบ เพ่ือน าบทเรียนนี้ไปใช้ในการปรับปรุงโครงการเดิม หรือจัดท าโครงการใหม่ การประเมินผลโครงการ
แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ตามระยะเวลาด าเนินโครงการดังนี้ (อ้างในบรรเทิง, 2546) 

1.1) การประเมินผลก่อนเริ่มโครงการ (Ex-ante or Pre-Project Evaluation) เป็นการ
ประเมินผลก่อนการด าเนินงานตามโครงการ วัตถุประสงค์ในการประเมินผล เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ของ
โครงการ โดยการวิเคราะห์ว่าผลที่จะได้ตามโครงการนั้นจะคุ้มกับการลงทุนหรือไม่ เป็นการวิเคราะห์เสนอผู้ที่มี
หน้าที่ในการอนุมัติโครงการ 

1.2) การประเมินผลระหว่างการด าเนินงานโครงการ (Ongoing Evaluation) เป็นการ
ประเมินผลระหว่างการด าเนินงานตามโครงการ ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตที่ได้ 
(Output) กับผลกระทบในระยะสั้นของโครงการ (Effect) การประเมินผลในระยะนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุง
การด าเนินงานตามโครงการให้ดีขึ้น ซึ่งจะเป็นการป้องกันไม่ให้โครงการล้มเหลว นอกจากนี้บทเรียนที่ได้      
จากการประเมินผลยังสามารถน าไปใช้ในการจัดท าโครงการอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะคล้ายกันได้ 

1.3) การประเมินผลหลังจากโครงการสิ้นสุดแล้ว  (Ex-post Evaluation) การประเมินผล
ในลักษณะนี้เป็นการประเมินผลกระทบ (Impact) อันเกิดจากการด าเนินงานตามโครงการโดยการเปรียบเทียบ
ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ระหว่างก่อนและหลังการด าเนินงาน เป็นการวิเคราะห์ว่า ผลการ
ด าเนินงานนั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่อย่างไร  นอกจากนี้บทเรียนซึ่งไม่ว่าจะเป็นความส าเร็จ
หรือล้มเหลวของโครงการจะได้น าไปประกอบการพิจารณาเป็นแนวทางในการจัดท าโครงการอ่ืน ๆ ต่อไป 

2) ตัวแบบเชิงตรรกะ (Logic Model) (อ้างใน วัฒนา, 2553)  
ตัวแบบเชิงตรรกะเป็นวิธีการสื่อที่เป็นระบบ และเห็นภาพได้ชัดเจนที่น าเสนอความเข้าใจ

ร่วมกันเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรในการปฏิบัติงานของแผนงาน การจัดท ากิจกรรมและการ
เปลี่ยนแปลงหรือผลงานที่ต้องการบรรลุผลส าเร็จ (W.K. Kellogg Foundation, 2004:p1) 

ตัวแบบเชิงตรรกะ มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 
2.1) ทรัพยากรต่าง ๆ (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 าที่เป็นส่วนที่แผนงานตั้งใจจะท า 
กิจกรรมการพัฒนานี้จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง หรือผลงานที่ต้องบรรลุผลส าเร็จ ได้แก่ ผลผลิต ผลลัพธ์ และ
ผลกระทบ (Outputs , Outcomes และ Impacts)  

2.3) ผลผลิต (Outputs) เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการจัดกิจกรรมของแผนงาน  
และอาจครอบคลุมถึงประเภท ระดับ และเป้าหมายของการให้บริการที่ส่งมอบของแผนงาน 
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2.4) ผลลัพธ์ (Outcomes) เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความรู้ ทักษะ สถานภาพ  และ
ระดับของหน้าที่การงานของผู้มีส่วนร่วมในแผนงาน ผลลัพธ์ระยะสั้นวัดได้ภายใน 1-3 ปี ผลลัพธ์ระยะยาววัดได้
ภายใน 4-6 ปี และน าไปสู่ผลกระทบได้ภายใน 7-10 ปี  

2.5) ผลกระทบ (Impacts) เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งใจ และไม่ตั้งใจที่เกิดขึ้นในองค์การ 
ชุมชน หรือระบบ อันเป็นผลสืบเนื่องจากการจัดท ากิจกรรมของแผนงานที่ปรากฏในช่วง 7-10 ปี ของการ
ด าเนินงานตามแผนงาน ซึ่งโดยปกติมักจะท าการประเมินผลกระทบเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผนงาน 
         นักประเมินผลบางท่านเห็นว่าตัวแบบเชิงตรรกะ เป็นทฤษฎีแผนงาน (Program 
Theory) เพราะว่าเน้นการอธิบายกระบวนการท างานของแผนงานที่เป็นปัจจัย ซึ่งมีอิทธิพลต่อผลสุดท้ายที่
เกิดข้ึนเมื่อสิ้นสุดแผนงาน 
 
 

“ทรัพยากรที่มีความ
จ าเป็นจริง ๆ ส าหรับการ
ด าเนินงานของแผนงาน”  

“ถ้าได้น า
ทรัพยากรเข้าสู่
แผนงานแล้ว...ก็
จะจัดท ากิจกรรม

ได”้  

“ถ้าจัดท ากิจกรรม
ได้แล้ว...ก็จะส่ง
มอบผลิตภัณฑ์/
บริการให้แก่

ผู้รับบริการได้”  

“ถ้าจัดท ากิจกรรม
ตามที่ตั้งใจได้ 

แล้วเสร็จ...ก็จะท า
ให้ผู้รับบริการได้รับ

ประโยชน์ตามที ่
ตั้งใจไว้”  

“ถ้าผู้รับบริการ
ได้รับประโยชน์ 
ได้ตามที่ตั้งใจไว้
แล้ว...ก็จะส่งผล

ให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของ
องค์กร ชุมชน 

หรือระบบตามที่
คาดหวัง” 

         

ทรัพยากร/ 
ปัจจัยน าเข้า 

(Resources/Inputs) 

 กิจกรรม 
(Activities) 

 ผลผลิต 
(Outputs) 

 ผลลัพธ ์
(Outcomes) 

 ผลกระทบ 
(Impacts) 

         
แผนงานที่จัดเตรียมไว้  ผลที่ตั้งใจหรือผลที่คาดหวังไว้ 

   
ภาพที่ 2.1 แบบจ าลองโลจิค (Logic Model) 

                                           ที่มา : W.K. Kellogg Foundation, 2004: p3 
 

    3) การวัดข้อมูลเชิงคุณภาพ 
ตัวชี้วัดบางตัวสามารถวัดได้ง่าย โดยเฉพาะที่แสดงออกทางกายภาพสังเกตเห็นได้ชัดแจ้ง  

หรือตัวชี้วัดที่บอกความแตกต่างได้ชัดเจน เช่น เพศ ระดับการศึกษา อายุ เป็นต้น ผู้ประเมินผลหรือผู้วิจัย
สามารถจะวัดค่าของตัวชี้วัดเหล่านี้โดยมาตราต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นได้ไม่ยาก แต่มีตัวชี้วัดบางตัวที่ผู้
ประเมินผลต้องการจะวัด แต่ตัวชี้วัดนั้นสังเกตหรือสอบถามถึงความแตกต่างได้ไม่ง่ายนัก เช่น ทัศนคติ ความรู้ 
ความเข้าใจ ค่านิยม และความพึงพอใจ เป็นต้น ตัวชี้วัดพวกนี้ต้องอาศัยเครื่องมือวัดที่ ผู้ประเมินผลหรือผู้วิจัย
ต้องสร้างข้ึนมาเป็นพิเศษเพ่ือที่จะวัดข้อเท็จจริงนั้นได้อย่างแม่นย า (Validity) และเที่ยงตรง (Reliability) ซึ่งใน
ที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะการสร้างเครื่องมือที่จะใช้วัดตัวแปรด้วยวิธีที่นิยมใช้กันในทางสังคมศาสตร์โดยทั่วไป คือ 
เครื่องมือวัดด้วยวิธีของ Likert  
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คะแนนมาก  -  คะแนนน้อย 
         จ านวนระดับ 

     วิธีนี้คิดค้นโดย Dr. Rensis Likert ผู้อ านวยการของ Social Science Research Center 
ของมหาวิทยาลัยมิชิแกน เมื่อ ค.ศ. 1935 เป็นวิธีการวัดตัวแปรที่นิยมใช้กันทั่วไปในงานวิจัย โดยเฉพาะ      
มักน ามาใช้ในการวัดทัศนคติของบุคลากรฝ่ายต่าง ๆ เพราะท าได้ง่ายและได้ผลดีพอสมควร วิธีการได้มาซึ่ง
เครื่องมือวัดของ Likert นี้มีขั้นตอนในการปฏิบัติคือ  

3.1) ผู้วิจัยจะต้องเขียนข้อความหรือข้อถามเกี่ยวกับตัวชี้วัดที่ต้องการวัดมาจ านวนหนึ่ง โดย
การเขียนให้มีจ านวนข้อถามมากกว่าที่ต้องการใช้จริง ๆ ประมาณครึ่งหนึ่ง ข้อถามที่เขียนนั้นให้มีปน ๆ กันทั้งที่
มองในด้านดี และท่ีมองในด้านไม่ดีแต่ไม่ควรมีข้อถามที่มีความหมายกลางๆ 

3.2) ก าหนดระดับของการแสดงความคิดเห็น ในข้อถามแต่ละข้อว่าเห็นด้วยหรือไม่ เช่น          
แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

3.3) ก าหนดระดับคะแนนของความคิดเห็นแต่ละระดับซึ่งโดยทั่วไป มักนิยมที่จะให้คะแนนดังนี้ 
 

ระดับความคิดเห็น 
คะแนน 

ส าหรับข้อความที่เป็นบวก  
(ด้านดี) 

คะแนน 
ส าหรับข้อความที่เป็นลบ  

(ด้านไม่ดี) 

เห็นด้วยอย่างยิ่ง/มาก 
เห็นด้วย/ค่อนข้างมาก 
ไม่แน่ใจ/ปานกลาง 
ไม่เห็นด้วย/ค่อนข้างน้อย 
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง/น้อย 

5 
4 
3 
2 
1 

1 
2 
3 
4 
5 

 

ต่อจากนั้นน ามาก าหนดเกณฑ์คะแนนเป็นช่วง ๆ ซึ่งมีวิธีค านวณหาช่วงของคะแนนได้ดังนี้ 
    

ช่วงคะแนนเฉลี่ย    =    
 

 โดยที่ คะแนนมาก  คือ  คะแนนที่ก าหนดมากท่ีสุดตามแบบสอบถามเท่ากับ  5  คะแนน 
  คะแนนน้อย  คือ  คะแนนที่ก าหนดน้อยที่สุดตามแบบสอบถามเท่ากับ  1  คะแนน 
  จ านวนระดับ  คือ  ก าหนดระดับการวัดไว้  5  ระดับ  คือ  ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง/ไม่เห็นด้วย/
ไม่แน่ใจ/เห็นด้วย/เห็นด้วยอย่างยิ่ง (หรือจะก าหนดเป็น น้อย/ค่อนข้างน้อย/ปานกลาง/ค่อนข้างมาก/มาก) 
  เมื่อแทนค่าในสูตรจะได้ช่วงคะแนนเฉลี่ย = (5-1) /5 = 0.80 จากนั้นน าช่วงคะแนนไปก าหนด
ระดับความส าเร็จตั้งแต่ 1 ถึง 5 ดังนี้ 
 

ค่าคะแนน ผลการประเมินผล 
1.00 – 1.80 
1.81 – 2.60 
2.61 – 3.40 
3.41 – 4.20 
4.21 – 5.00 

                 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง/น้อย 
                 ไม่เห็นด้วย/ค่อนข้างน้อย 
                 ไม่แน่ใจ/ปานกลาง 
                 เห็นดว้ย/ค่อนข้างมาก 
                 เห็นดว้ยอย่างยิ่ง/มาก 

   
ในการก าหนดระดับคะแนน สามารถก าหนดได้หลายระดับ เช่น 3 ระดับ 5 ระดับ ขึ้นอยู่กับ    

ผู้ประเมินผลจะก าหนด ซึ่งวิธีการค านวณค่าคะแนนก็จะปฏิบัติเหมือนกับตัวอย่างข้างต้น 
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 2.4.3 กรอบแนวคิดในการประเมินผล  จากการศึกษาแนวคิด และทฤษฎีต่าง ๆ สามารถสรุปเป็น
กรอบแนวคิดในการประเมินผลโครงการคัดเลือกพ่อพันธุ์ก าแพงแสนเพ่ือใช้ผลิตน้ าเชื้อได้ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.2 กรอบแนวคิดในการประเมินผล 
                                             ที่มา : จากการศึกษา 
 
 
 

 
 
 
 
 

ปัจจัยน าเข้า (Inputs) 
- งบประมาณจาก FTA 
- ความพร้อมของเกษตรกรทีเ่ข้ารว่ม
โครงการ 
- แม่โคลูกผสมพื้นเมือง-บราห์มัน 
- น้ าเชื้อชาโรเลส์ที่โครงการจัดหา 
 
 

กระบวนการ (Process) 
- จ านวนกิจกรรมที่ด าเนินการได ้
- ร้อยละของการด าเนินงานแตล่ะกิจกรรม 
 

ผลผลิต (Outputs) 
- โคพ่อพันธุ์ก าแพงแสนคุณภาพดทีีผ่่าน
การทดสอบสมรรถภาพ 
- โคพ่อพันธุ์ก าแพงแสนแท้ท่ีมีพันธุกรรม
ยอดเยี่ยม 
- ปริมาณน้ าเชื้อก าแพงแสนที่ผลติได้ 
- โคก าแพงแสนเพศผู้ทีไ่ม่ผา่นการ
ทดสอบสมรรถภาพ และเลีย้งเป็นโคขุน
เพื่อจ าหน่าย 
 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
- เกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อพันธุ์ก าแพงแสน
เพิ่มขึ้น (จากการใช้น้ าเชื้อที่ผลติใน
โครงการ) 
- ประสิทธิภาพการเลี้ยงโคเนื้อและ
รายได้เกษตรกรเพิม่ขึ้น 
- ความพึงพอใจของเกษตรกร 
- รายได้ของโครงการ ฯ 
- การส่งเงินคืนกองทุน ฯ 
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2.5 วิธีการประเมินผล 
 2.5.1 รูปแบบการประเมินผล  

การประเมินในครั้งนี้ได้ประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินผลเชิงตรรกะ (Logic Model) เป็นกรอบ 
ในการก าหนดประเด็นที่ต้องการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลได้ และผลลัพธ์
เบื้องต้น ส่วนผลกระทบจะยังไม่สามารถท าการวัดผลในช่วงระยะเวลาที่ท าการประเมินผลนี้ได้  เนื่องจากการ
ด าเนินงานของกิจกรรมบางกิจกรรมใช้เวลาด าเนินการ 2-3 ปี จึงจะได้ผลผลิต และผลลัพธ์ ดังนั้นเกษตรกรที่
เข้าร่วมโครงการในช่วงปี 57 - 59 จะต้องรอเวลาอีกระยะหนึ่งจึงจะท าการประเมินผลกระทบได้  

2.5.2 ประเภทการประเมินผล  
เป็นแบบการประเมินผลหลังสิ้นสุดการด าเนินโครงการ (Post Evaluation) ซึ่งบทเรียนที่ได้จะ

เป็นประโยชน์ส าหรับใช้ประกอบการพิจารณาในการจัดท าโครงการใหม่ต่อไป 
2.5.3 แผนแบบการประเมินผล  
        เป็นการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายของโครงการ และผลที่คาดหวัง 

รวมทั้งเปรียบเทียบผลลัพธ์ก่อนมีโครงการกับหลังมีโครงการ 
2.5.4 ประเด็นและตัวชี้วัด 

จากกรอบแนวคิดของการประเมินผลที่น ามาประยุกต์ใช้ ได้ก าหนดประเด็นและตัวชี้วัดในการ 
ประเมินผล ดังนี้    
   
ตารางที่ 2.1 ประเด็น ตัวชี้วัด และเกณฑ์การวัด ของการประเมินผลโครงการคัดเลือกพ่อพันธุ์ก าแพงแสนเพื่อใช้ 
       ผลิตน้ าเชื้อ 
 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑ์การวัด 
1. ปัจจัยน าเข้า (Inputs)   

1.1 งบประมาณ 
 
 
1.2 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 

 
 
 
 
 
 

   1.3 แม่โคพันธุ์ลูกผสมพื้นเมือง – 
บราห์มัน 
   1.4 น้ าเชื้อชาโรเลส์    

-  ร้อยละของงบประมาณท่ีใช้จ่ายไป  
- ความทันเวลาของงบประมาณที่
ได้รับ 
- ร้อยละของเกษตรกรที่มีความพร้อม
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานในฟาร์ม
เกษตรกร/องค์ความรู้เกี่ยวกับการ
ผสมเทียม/การเลี้ยงโคเนื้อ/การเก็บ
รักษาน้ าเชื้อ ของเกษตรกร/แรงงาน 
ในการเลี้ยงโคเนื้อ เงินทุนในการเลี้ยง 
โคเนื้อ  เป็นต้น 
- จ านวนแม่โคพันธุ์ลูกผสมพ้ืนเมือง – 
บราห์มันที่ผ่านเกณฑ์คัดเลือก 
- จ านวนน้ าเชื้อชาโรเลส์ที่จัดส่งให้
เกษตรกร 

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 96 
- ได้รับงบประมาณทันตาม
แผนที่ก าหนด 
- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  
 
 

 
 
 
 

- เท่ากับเป้าหมาย 
  5,000 ตัว/ปี 
- เท่ากับเป้าหมาย 
  5,000 โด๊ส /ปี 

ที่มา : จากการศึกษา 
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ตารางที่ 2.1 ประเด็น ตัวชี้วัด และเกณฑ์การวัด ของการประเมินผลโครงการคัดเลือกพ่อพันธุ์ก าแพงแสนเพื่อใช้ 
                 ผลติน้ าเชื้อ (ต่อ) 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑ์การวัด 
 - ร้อยละของเกษตรกรที่เห็นว่าน้ าเชื้อ

ชาโรเลส์ของโครงการที่จ าหน่ายมี
คุณภาพดี 

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  

2. กระบวนการ (Process)   
   2.1 ความครบถ้วนของจ านวน
กิจกรรมตามแผนที่ได้ด าเนินการ 
   2.2 ปริมาณงานที่ด าเนินการได้ของ
แต่ละกิจกรรม    

- จ านวนกิจกรรมที่ได้ด าเนินการ 
 
- ร้อยละของปริมาณงานที่ด าเนินการ
ได้ในแต่ละกิจกรรม 

- ครบทุกกิจกรรมที่ก าหนด 
 
- ครบตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 

3. ผลผลิต (Outputs)   
   3.1 โคพ่อพันธุ์ก าแพงแสนคุณภาพดี
ที่ผ่านการทดสอบสมรรถภาพ 
 

3.2 โคพ่อพันธุ์โคก าแพงแสนแท้ทีมี่
พันธุกรรมยอดเยี่ยม 

 
 
 
3.3 โคก าแพงแสนเพศผู้ที่ไมผ่่านการ

ทดสอบสมรรถภาพ เลี้ยงเป็นโคขุนเพ่ือ
จ าหน่าย 

- จ านวนโคพ่อพันธุ์ก าแพงแสน
คุณภาพดทีี่ผ่านการทดสอบ
สมรรถภาพ  
- จ านวนโคพ่อพันธุ์ก าแพงแสนที่
ได้รับการคัดเลือกให้เป็นพ่อพันธุ์ที่มี
พันธุกรรมยอดเยี่ยม 
- ปริมาณน้ าเชื้อก าแพงแสนที่ผลิตได้ 
 
- จ านวนโคก าแพงแสนเพศผู้ที่ไมผ่่าน
การทดสอบสมรรถภาพ และเลี้ยงเป็น
โคขุนเพ่ือจ าหน่าย 

- 10 ตัว/ปี จากทั้งหมด 50 
ตัว 
 
- 2-5 ตัว/ปี จากทั้งหมด 10 
ตัว ตามเป้าหมาย 
 
- เท่ากับเป้าหมาย  
  (20,000 โด๊ส/ปี) 
- 40 ตัว/ปี จากทั้งหมด 50 
ตัว 

4. ผลลัพธ์ (Outcomes)   
4.1 เกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อพันธุ์

ก าแพงแสนเพ่ิมข้ึน (จากการใช้น้ าเชื้อ
ก าแพงแสนที่ผลิตในโครงการ) 

- ร้อยละของแม่โคก าแพงแสนที่ได้รับ
การผสมจากน้ าเชื้อในโครงการ 
(น้ าเชื้อก าแพงแสน) 
- ร้อยละของปริมาณน้ าเชื้อที่
เกษตรกรใช้จากโครงการ 
- ร้อยละของลูกโคก าแพงแสนที่เกิด
จากแม่โคก าแพงแสนผสมกับน้ าเชื้อ
ก าแพงแสนจากโครงการ 

- ร้อยละ 70  
 
 
- มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน 
 
- ทั้งหมด  

ที่มา : จากการศึกษา 
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ตารางที่ 2.1 ประเด็น ตัวชี้วัด และเกณฑ์การวัด ของการประเมินผลโครงการคัดเลือกพ่อพันธุ์ก าแพงแสนเพื่อใช้ 
                  ผลิตน้ าเชื้อ (ตอ่) 
 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑ์การวัด 
 
4.2 ประสิทธิภาพการเลี้ยงโคเนื้อ 

และรายได้เกษตรกรเพ่ิมข้ึน 
 

 
 

4.3 ความพึงพอใจของเกษตรกร 
 
 
 
4.4 รายได้ของโครงการฯ 
 
 
 
 
4.5 การส่งเงินคืนกองทุน 
 
 

 
- เกษตรกรที่เลี้ยงโคเนื้อก าแพงแสน
มีต้นทุนการเลี้ยงโคเนื้อลดลง 
- เกษตรกรที่เลี้ยงโคเนื้อก าแพงแสน
มีรายได้จากการจ าหน่ายโคเนื้อ
เพ่ิมข้ึน 
- ร้อยละของเกษตรกรที่ใช้น้ าเชื้อ
จากโครงการมีความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการอยู่ในระดับ 
ค่อนข้างมาก 
- รายได้จากการขายน้ าเชื้อ
ก าแพงแสน (ราคาโด๊สละ 50 บาท) 
- รายได้จากการขายโคขุนที่ไม่ผ่าน
การทดสอบสมรรถภาพ (35,000 
บาท/ตัว) 
- จ านวนเงินที่ส่งคืนกองทุนฯ 
 
- ระยะเวลาการส่งเงินคืนกองทุน  
 

 
- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
 
- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
 
 
- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  
 
 
 
- เท่ากับเป้าหมาย 5,250,000 
บาท  
- เท่ากับเป้าหมาย 7,000,000 
บาท  
 
- เท่ากับเป้าหมาย 
12,250,000 บาท  
- ตามแผนที่ก าหนด 

ที่มา : จากการศึกษา 
 
การก าหนดเกณฑ์การประเมินภาพรวมของโครงการ  ก าหนดโดยเปรียบเทียบผลการ

ด าเนินงานโครงการกับเป้าหมาย/เกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดขึ้นในแต่ละตัวชี้วัดทุกด้าน  หากสามารถบรรลุ      
ได้ตามเป้าหมายของโครงการ 20 ตัว ขึ้นไป ถือว่าโครงการประสบความส าเร็จมาก ซึ่งทางผู้ประเมินผลและ
ผู้รับผิดชอบโครงการได้พิจารณาร่วมกัน รายละเอียดดังตารางที่ 2 
 

ตารางท่ี 2.2 การสรุปผลการประเมินภาพรวมการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 
 

จ านวนตัวช้ีวัดที่ผ่านเกณฑ์ (ตัว) ผลการประเมิน 
20-22 (90%ขึ้นไป) มาก 
18-19 (80-89%) ค่อนข้างมาก 
15-17 (70-79%) ปานกลาง 
13-14 (60-69%) ค่อนข้างน้อยควรปรับปรุง 

ต่ ากว่า 13 (น้อยกว่า 60%) น้อยต้องปรับปรุง 
ที่มา : จากการศึกษา 
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2.5.5 การรวบรวมข้อมูล แบ่งเป็น 2 ชนิด ได้แก่ 
1) วิธีการรวบรวมข้อมูล เป็นการส ารวจด้วยตัวอย่าง โดยใช้แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม

เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม นอกจากนี้ยังมีข้อมูลที่ได้จาก เอกสารโครงการ รายงานผลการด าเนินโครงการ 
และงานวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
           2) แหล่งข้อมูล ประกอบด้วย 

 2.1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เกษตรกร
ที่เบิกน้ าเชื้อก าแพงแสน และน้ าเชื้อชาโรเลส์ ตั้งแต่ปี 2551-2559  และเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
ผลิตกระบือและโค สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจ ที่รับผิดชอบโครงการ โดยใช้แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม 
ซึ่งมีการก าหนดขนาดตัวอย่างของกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 

 2.1.1) การก าหนดขนาดจังหวัดตัวอย่าง เนื่องจากเกษตรกรที่เบิกน้ าเชื้อจากโครงการ
กระจายอยู่ตามจังหวัดต่าง ๆ รวม 48 จังหวัด ผู้ประเมินจึงก าหนดขนาดจังหวัดตัวอย่างโดยใช้เกณฑ์ 
W.Laurence Newman ซึ่งก าหนดไว้ร้อยละ 30 ได้จ านวนจังหวัดตัวอย่างทั้งหมด 15 จังหวัด แบ่งตามสัดส่วน
จังหวัดในแต่ละภาค  

     2.1.2) การก าหนดขนาดเกษตรกรตัวอย่าง ใช้เกณฑ์ W.Laurence Newman ซึ่ง
ก าหนดไว้ร้อยละ 30 ของจ านวนเกษตรกรที่เบิกน้ าเชื้อจากโครงการทั้งหมด 233 ราย ได้จ านวนเกษตรกร
ตัวอย่าง 70 ราย และแบ่งจ านวนตัวอย่างตามสัดส่วนเกษตรกรในแต่ละภาค ดังนี้ 

 
ภาค จังหวัด เกษตรกร รายชื่อจังหวัดตัวอย่าง 

ประชากร ตัวอย่าง ประชากร ตัวอย่าง 
เหนือ 13 4 25 8 เชียงใหม่  ล าปาง ตาก นครสวรรค์ 
กลาง  17 5 155 46 สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม 

เพชรบุร ี
ตะวันออกเฉียงเหนือ 10 3 27 8 นครราชสมีา ขอนแก่น บุรีรัมย ์
ใต้  8 3 26 8 ชุมพร สุราษฎร์ พังงา  

รวม 48 15 233 70  
ที่มา : จากการส ารวจ 
 
        2.1.3) การสุ่มตัวอย่าง ท าการสุ่มตัวอย่างเกษตรกรจากบัญชีรายชื่อเกษตรกรที่ เบิก
น้ าเชื้อจากโครงการในแต่ละจังหวัดแบบเป็นสัดส่วน ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Ramdom Sampling) 
จากนั้นท าการสัมภาษณ์เกษตรกรด้วยแบบสัมภาษณ์ตามบัญชีรายชื่อเกษตรกรที่สุ่มได้  

 2.2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการรวบรวมจากเอกสารรายงานความก้าวหน้า
โครงการ ฯ จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม  และหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

2.5.6 การวิเคราะห์ข้อมูล   
   เป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) โดยใช้วิธีการทางสถิติ ได้แก่ สถิติเชิง

พรรณนา (Descriptive Statistic) เช่น ค่าผลรวม ค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละ เป็นต้น โดยแจกแจงความถี่ จัดกลุ่ม
ประเภทข้อมูล แล้วน าเสนอในรูปตาราง แผนภูมิ เพ่ือเปรียบเทียบกับเกณฑ์หรือเป้าหมายของโครงการ หรือ
เปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นก่อนและหลังโครงการ และวิเคราะห์ความพึงพอใจรวมทั้งความคิดเห็นของเกษตรกร
โดยใช้มาตรวัดแบบลิเคิร์ท (Likert Scale)  ซ่ึงมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
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  ก าหนดระดับค่าคะแนนออกเป็น 5 ระดับ เมื่อแทนค่าในสูตรจะได้ช่วงคะแนนเฉลี่ย            
= (5-1)/5  = 0.80 จากนั้นน าช่วงคะแนนไปก าหนดระดับความส าเร็จตั้งแต่ 1 ถึง 5 ดังนี้ 
 

ค่าคะแนน ผลการประเมินผล 
1.00 – 1.80 
1.81 – 2.60 
2.61 – 3.40 
3.41 – 4.20 
4.21 – 5.00 

น้อยที่สุด 
น้อย 

ปานกลาง 
มาก 

มากที่สุด 
 

 
2.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการประเมินผล 
 2.6.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าผลการประเมินใช้เป็นข้อมูลสนับสนุน ปรับปรุงการด าเนินงาน
โครงการซึ่งยังคงด าเนินการอยู่ต่อเนื่องหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ รวมทั้งเพ่ือให้การด าเนินโครงการมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรในระยะยาว 

2.6.2 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารกองทุน ฯ ในการพิจารณาโครงการลักษณะ
เดียวกันนี้ต่อไปในอนาคต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บทที่ 3 
สภาพทั่วไปของกลุ่มเป้าหมายของโครงการ 

 
3.1 ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร 
 ในส่วนของข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นข้อมูลปี 2560 ยกเว้นข้อมูลรายได้ของเกษตรกรเป็น
ข้อมูลปี 2559 เนื่องจากเป็นข้อมูลเฉลี่ยทั้งปี โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

3.1.1 เพศ อายุ และระดับการศึกษา 
เกษตรกรตัวอย่างที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 88.57 เป็นเพศชาย ที่เหลือร้อยละ 11.43 เป็นเพศ

หญิง ส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 42.87 รองลงมาอยู่ในช่วงอายุ 30 – 40 ปี และ 41– 50 ปี     
คิดเป็นร้อยละ 25.71 เท่ากัน ในส่วนของการศึกษา พบว่า จบการศึกษาในระดับมัธยมปลาย/ปวช./ปวส.    
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 35.71 รองลงมาร้อยละ 24.29 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา และร้อยละ 22.86           
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่เหลือจบการศึกษาระดับมัธยมต้น และ สูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 
10.00 และ 7.14 ตามล าดับ (ตารางที่ 3.1) 

 
ตารางท่ี 3.1 เพศ อายุ และระดับการศึกษาของเกษตรกร ปี 2560     
                   หน่วย : ร้อยละ 

รายการ ภาคเหนือ ภาคกลาง 
ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ 
ภาคใต ้ เฉลี่ย 

1. เพศ 
- ชาย 
- หญิง 

 
91.67 
8.33 

 
90.24 
9.76 

 
100.00 

- 

 
72.73 
27.27 

 
88.57 
11.43 

2. อายุ 
- ต่ ากว่า 30 ปี 
- 30 – 40 ปี 
- 41 – 50 ปี 
- มากกว่า 50 ปี  

 
- 

16.67 
25.00 
58.33 

 
7.32 
24.39 
29.27 
39.02 

 
16.678 

- 
16.67 
66.66 

 
- 

54.55 
18.18 
27.27 

 
5.71 
25.71 
25.71 
42.87 

3. ระดับการศึกษา 
- ประถมศึกษา 
- มัธยมต้น 
- มัธยมปลาย/ปวช./ปวส. 
- ปริญญาตรี  
- สูงกว่าปริญญาตรี 

 
16.67 
8.33 
41.67 
25.00 
8.33 

 
19.50 
12.20 
34.15 
26.83 
7.32 

 
16.67 

- 
33.33 
33.33 
16.67 

 
54.55 
9.09 
36.36 

- 
- 

 
24.29 
10.00 
35.71 
22.86 
7.14 

ที่มา : จากการส ารวจ  
 

3.1.2 รายได้ของเกษตรกร 
จากการสอบถามรายได้ในครัวเรือนของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรมีรายได้รวมเฉลี่ย 528,284  

บาทต่อปี เป็นรายได้ในการเกษตร 403,922 บาทต่อปี คิดเป็นร้อยละ 76.46 และรายได้นอกการเกษตร          
เฉลี่ย 124,362 บาทต่อปี คิดเป็นร้อยละ 23.54 (ตารางท่ี 3.2) 
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ตารางท่ี 3.2 รายได้ของเกษตรกร ปี 2559 
 

รายการ 
 

หน่วย 
ภาคเหนือ ภาคกลาง 

ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ภาคใต้ เฉลี่ย 

1. รายไดจ้ากการเกษตร  บาท/ป ี 473,600 468,009 399,250 115,909 403,922 
 ร้อยละ 74.00 79.76 63.11 71.35 76.46 

2. รายได้นอกการเกษตร  บาท/ป ี 166,400 118,767 233,333 46,545 124,362 
 ร้อยละ 26.00 20.24 36.89 28.65 23.54 

รวมรายได้  บาท/ป ี 640,000 586,776 632,583 162,454 528,284 
 ร้อยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

ที่มา : จากการส ารวจ  
 

3.2 ข้อมูลการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกร 
3.2.1 การเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกร 

เกษตรกรส่วนใหญ่เลี้ยงโคเนื้อเป็นอาชีพเสริม คิดเป็นร้อยละ 68.57 และร้อยละ 31.43     
เลี้ยงเป็นอาชีพหลัก โดยมีประสบการณ์ในการเลี้ยงเฉลี่ย 15 ปี จ านวนโคเนื้อในฟาร์มเฉลี่ย 50 ตัวต่อครัวเรือน 
แรงงานที่ใช้ในการเลี้ยงโคเนื้อส่วนใหญ่ร้อยละ 64.29 เป็นการใช้แรงงานในครัวเรือนอย่างเดียวจ านวน 2 ราย/
ครัวเรือน รองลงมาร้อยละ 22.86 ใช้แรงงานในครัวเรือนร่วมกับแรงงานจ้าง โดยเป็นแรงงานในครัวเรือน
จ านวน 1 ราย และแรงงานจ้าง 2 ราย ที่เหลือร้อยละ 12.85 เป็นการเลี้ยงโดยใช้แรงงานจ้างทั้งหมดเฉลี่ย 2 ราย 
ส าหรับลักษณะการเลี้ยงโคส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงแบบปล่อยลาน คือขังคอกกว้างมีลานให้เดิน และปล่อยแปลงหญ้า 
คิดเป็นร้อยละ 34.25 เท่ากัน ที่เหลือร้อยละ 31.50 เป็นการเลี้ยงลักษณะขังคอกไม่มีลานให้เดิน (ตารางท่ี 3.3) 
 

ตารางท่ี 3.3 การเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกร ปี 2560 
 

รายการ หน่วย ภาคเหนือ ภาคกลาง 
ภาคะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ภาคใต้ เฉลี่ย 

1. ลักษณะการประกอบอาชีพเลี้ยงโคเนื้อ  
- เลี้ยงเป็นอาชีพหลัก 
- เป็นอาชีพเสริม 

 
ร้อยละ 
ร้อยละ 

 
41.67 
58.33 

 
31.71 
68.29 

 
50.00 
50.00 

 
9.09 
90.91 

 
31.43 
68.57 

2. จ านวนโคเนื้อต่อครัวเรือน  ตัว 52 65 23 7 50 
3. ประสบการณ์ในการเลี้ยงโคเนื้อ ปี 14 15 13 15 15 
4. แรงงานท่ีใช้ในการเลี้ยงโคเนื้อ  

- แรงงานในครัวเรือนอย่างเดียว 
จ านวน 2 ราย/ครัวเรือน 
- แรงงานจ้างอย่างเดียว 2 ราย/ครัวเรือน 
- แรงงานครัวเรือน 1 ราย และ 
แรงงานจ้าง 2 ราย  

 
ร้อยละ 

 
ร้อยละ 
ร้อยละ 

 
36.36 

 
45.46 
18.18 

 
66.67 

 
9.52 
23.81 

 
33.33 

 
- 

66.67 

 
100.00 

 
- 
- 

 
64.29 

 
12.85 
22.86 

5. ลักษณะการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกร  
- ขังคอกกว้างมีลานให้เดิน 
- ขังคอก 
- ปล่อยแปลงหญ้า 

 
ร้อยละ 
ร้อยละ 
ร้อยละ 

 
46.16 
15.38 
38.46 

 
24.39 
43.90 
31.71 

 
57.14 
28.57 
14.29 

 
41.67 
8.33 
50.00 

 
34.25 
31.50 
34.25 

ที่มา : จากการส ารวจ  
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3.2.2 โคเนื้อในฟาร์มเกษตรกร 
เกษตรกรมีโคเนื้อในฟาร์มเฉลี่ยจ านวน 50 ตัวต่อครัวเรือน โดยมีโคเนื้ออายุ 3 ปี ขึ้นไปที่เป็น    

แม่พันธุ์จ านวน 28 ตัว โคเนื้ออายุ 3 ปี ขึ้นไปที่เป็นพ่อพันธุ์จ านวน 1 ตัว  โคเนื้ออ่ืน ๆ อายุ 3 ปี ขึ้นไป จ านวน     
1 ตัว โคอายุ 2 ปี ถึงน้อยกว่า 3 ปี จ านวน 5 ตัว โคอายุ 1 ปี ถึงน้อยกว่า 2 ปี จ านวน 8 ตัว และโคอายุแรกเกิด
ถึงน้อยกว่า 1 ปี จ านวน 7 ตัว โดยเกษตรกรภาคกลางมีจ านวนโคเนื้อเฉลี่ยมากท่ีสุดจ านวน 65 ตัวต่อครัวเรือน 
รองลงมาเป็นเกษตรกรภาคเหนือมีโคเนื้อเฉลี่ย 52 ตัวต่อครัวเรือน เกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีโคเนื้อ
เฉลี่ย 23 ตัวต่อครัวเรือน และเกษตรกรภาคใต้มีโคเนื้อเฉลี่ย 7 ตัวต่อครัวเรือน ทั้งนี้เนื่องจากเกษตรกรที่เลี้ยง
โคเนื้อในภาคใต้ส่วนใหญ่เลี้ยงโคเนื้อเป็นอาชีพเสริมจึงมีจ านวนโคเนื้อต่อครัวเรือนน้อยที่สุด (ตารางท่ี 3.4) 

 
ตารางท่ี 3.4 จ านวนโคเนื้อในฟาร์มเกษตรกร ปี 2560 

หน่วย : ตัว/ครัวเรือน 

รายการ ภาคเหนือ ภาคกลาง 
ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ 
ภาคใต้ เฉลี่ย 

1. โคอื่นๆ อายุ 3 ปี ขึ้นไป - 1 - - 1 
2. โคอายุ 3 ปี ขึ้นไปท่ีเป็นพ่อพันธุ์ 1 1 - 1 1 
3. โคอายุ 3 ปี ขึ้นไปท่ีเป็นแม่พันธ์ุ 38 35 10 3 28 
4. โคอายุ 2 ปี ถึงน้อยกว่า 3 ปี 5 6 5 1 5 
5. โคอายุ 1 ปี ถึงน้อยกว่า 2 ปี 3 12 3 1 8 
6. โคอายุแรกเกิดถึงน้อยกว่า 1 ป ี 5 10 5 1 7 

รวม 52 65 23 7 50 
ที่มา : จากการส ารวจ  
 

3.2.3 พื้นที่แปลงหญ้า และความเพียงพอของปริมาณหญ้า 
อาหารหยาบส าหรับโคเนื้อถือว่าเป็นส่วนส าคัญที่สุด เพราะถ้าได้อาหารหยาบคุณภาพดี

เพียงพอต่อความต้องการ ความจ าเป็นในการให้อาหารข้นก็ยิ่งลดลง หากสามารถใช้อาหารหยาบคุณภาพดี
เลี้ยงโคได้มากเท่าไหร่ต้นทุนของอาหารข้นก็จะลดลงมากขึ้นเท่านั้น หญ้าสดเป็นอาหารหยาบที่มีคุณภาพมาก
ที่สุด หากเกษตรกรมีแปลงหญ้าที่เพียงพอแก่ความต้องการของโคเนื้อในฟาร์มแล้ว จะส่งผลให้เกษตรกร
สามารถลดต้นทุนในการเลี้ยงโคเนื้อได้  

จากการสอบถามเกษตรกรเกี่ยวกับการจัดการแปลงหญ้าส าหรับเลี้ยงโค พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ 
ร้อยละ 76.47 มีแปลงหญ้าของตนเอง เฉลี่ยรายละ 18 ไร่ ที่เหลือร้อยละ 23.53 ไม่มีแปลงหญ้า โดยเฉพาะ  
ภาคกลางเกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 87.50 มีแปลงหญ้าเป็นของตนเอง รองลงมาเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และภาคเหนือ โดยมีแปลงหญ้าคิดเป็นร้อยละ 83.33 และ 72.73 ตามล าดับ  ส่วนภาคใต้มีพ้ืนที่แปลงหญ้า
น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 36.36 ทั้งนี้ เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่จะน าโคไปเลี้ยงตามสวนยาง และแปลงหญ้า
สาธารณะทั่วไป ในส่วนของหญ้าที่ปลูกส าหรับเลี้ยงโคเนื้อมีอยู่หลายพันธุ์ เช่น พันธุ์เนเปียร์ปากช่อง กินนีสีม่วง 
และรูซี่ เป็นต้น ในส่วนของเกษตรกรที่ไม่มีแปลงหญ้าเป็นของตนเองจะใช้วิธีเกี่ยวหญ้าในแปลงสาธารณะ 
ร่วมกับการซื้อฟางและอาหารหยาบอ่ืน ๆ 

เกษตรกรที่มีแปลงหญ้าของตนเอง ร้อยละ 38.30 มีปริมาณหญ้าเพียงพอในการเลี้ยงโคเนื้อ        
ที่เหลือร้อยละ 61.70 ปริมาณหญ้ายังไม่เพียงพอกับการเลี้ยงโคเนื้อ เกษตรกรส่วนใหญ่แก้ไขปัญหาโดยการ   
ซื้อฟาง และเก่ียวหญ้าตามแปลงหญ้าสาธารณะมาให้โคกิน (ตารางท่ี 3.5) 
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ตารางท่ี 3.5 พืน้ที่แปลงหญ้า และความเพียงพอของปริมาณหญ้า ปี 2560 
           หน่วย : ร้อยละ 

รายการ ภาคเหนือ ภาคกลาง 
ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ 
ภาคใต้ เฉลี่ย 

1. พ้ืนท่ีแปลงหญ้า 
- มีแปลงหญ้าของตนเอง 
- ไม่มีแปลงหญ้าของตนเอง 

 
72.73 
27.27 

 
87.50 
12.50 

 
83.33 
16.67 

 
36.36 
63.64 

 
76.47 
23.53 

2. จ านวนแปลงหญ้า 
    (เฉลี่ยไร่ต่อครัวเรือน)  

12 22 15 3 18 

3. ความเพียงพอของแปลงหญ้า 
- เพียงพอ 
- ไม่เพียงพอ 

 
37.50 
62.50 

 
30.00 
70.00 

 
80.00 
20.00 

 
50.00 
50.00 

 
38.30 
61.70 

ที่มา : จากการส ารวจ  
 

3.2.4 แหล่งน้ าที่ใช้เลี้ยงโคเนื้อ และความเพียงพอของปริมาณน้ า 
น้ า ถือว่าเป็นหัวใจส าคัญอย่างหนึ่งของการเลี้ยงโคเนื้อ นอกจากจ าเป็นส าหรับไว้ให้โคดื่มกิน

อย่างเต็มที่แล้ว ยังต้องใช้ท าความสะอาดโรงเรือนอีกด้วย จากการสอบถามเกษตรกรถึงแหล่งน้ าที่ใช้ส าหรับ
เลี้ยงโคเนื้อของตนเอง พบว่า เกษตรกร ร้อยละ 47.14 เจาะบ่อบาดาลใช้เอง โดยเฉพาะภาคกลางและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีการเจาะบ่อบาดาลใช้มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 58.54 และ 50.00 รองลงมาร้อยละ 
44.29 ใช้น้ าประปา ร้อยละ 24.29 ขุดสระน้ าใช้เอง ร้อยละ 21.43 ใช้น้ าจากสระน้ า/คลองธรรมชาติ และร้อยละ 
5.71 ใช้น้ าจากคลองชลประทาน โดยเกษตรกรร้อยละ 96.92 มีน้ าใช้เพียงพอส าหรับเลี้ยงโคตลอดทั้งปี และ   
มีเพียงร้อยละ 3.08 ที่มีน้ าใช้ไม่เพียงพอ (ตารางท่ี 3.6) 

 

ตารางท่ี 3.6 แหล่งน้ าที่ใช้เลี้ยงโคเนื้อและความเพียงพอของปริมาณน้ า ปี 2560 
               หน่วย : ร้อยละ 

รายการ ภาคเหนือ ภาคกลาง 
ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ 
ภาคใต้ เฉลี่ย 

1. แหล่งน้ าที่ใช้เลี้ยงโคเนื้อ1/ 
- สระน้ าขุดเอง 
- บ่อบาดาล 
- สระ/คลองธรรมชาติ 
- น้ าประปา 
- คลองชลประทาน 

 
33.33 
33.33 
25.00 
33.33 
8.33 

 
21.95 
58.54 
26.83 
46.34 
7.32 

 
35.33 
50.00 

- 
16.67 

- 

 
18.18 
9.09 
18.18 
63.64 

- 

 
24.29 
47.14 
21.43 
44.29 
5.71 

2. ความเพียงพอของน้ า 
- เพียงพอตลอดปี 
- ไม่พอ   

 
87.50 
12.50 

 
97.56 
2.44 

 
100.00 

- 

 
100.00 

- 

 
96.92 
3.08 

ที่มา : จากการส ารวจ  
หมายเหตุ 1/ ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 
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3.2.5 แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเลี้ยงโคเนื้อ 
เพ่ือให้การบริหารจัดการฟาร์มของเกษตรกรมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น เกษตรกรบางรายต้อง        

มีการปรับปรุงโรงเรือน และสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ภายในฟาร์ม ซึ่งแหล่งเงินทุนในการบริหารจัดการดังกล่าว 
พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 76.81 ได้มาจากทุนส่วนตัว รองลงมาร้อยละ 20.29 ได้มาจากทุนส่วนตัวและกู้เงินจาก
สถาบันการเงินต่าง ๆ ที่เหลือร้อยละ 2.90 ใช้เงินกู้อย่างเดียว (ตารางท่ี 3.7) 

 
ตารางท่ี 3.7 แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเลี้ยงโคเนื้อ ปี 2560 
                   หน่วย : ร้อยละ 

รายการ 
ภาคเหนือ ภาคกลาง 

ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ภาคใต้ เฉลี่ย 

1. ทุนส่วนตัว 90.91 70.73 66.67 90.91 76.81 
2. เงินกูอ้ย่างเดียว - 2.44 - 9.09 2.90 
3. ทุนส่วนตัว+เงินกู ้ 9.09 26.83 33.33 - 20.29 

ที่มา : จากการส ารวจ  
 

แหล่งเงินกู้ที่เกษตรกรใช้ส่วนใหญ่ร้อยละ 46.15 กู้จากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธกส.) และธนาคารพาณิชย์ทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 46.15 เท่ากัน และร้อยละ 7.70 กู้จากสหกรณ์ที่
เกษตรกรเป็นสมาชิกอยู่ (ตารางท่ี 3.8) 

 
ตารางท่ี 3.8 แหล่งเงินกู้ของเกษตรกร ปี 2560 
           หน่วย : ร้อยละ 

รายการ1/ 
ภาคเหนือ ภาคกลาง 

ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ภาคใต้ เฉลี่ย 

1. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธกส.) 

8.33 
 

72.73 
 

100.00 
 

100.00 
 

46.15 
 

2. ธนาคารพาณิชย ์ 91.67 9.09 - - 46.15 
3. สหกรณ์ทีเ่ป็นสมาชิก - 18.18 - - 7.70 

ที่มา : จากการส ารวจ  
หมายเหตุ 1/ ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 
 
 

3.2.6 แหล่งจ าหน่ายโคเนื้อของเกษตรกร 
เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 71.43 จ าหน่ายโคเนื้อให้กับพ่อค้าคนกลางทั่วไป เนื่องจากพ่อค้า      

คนกลางมารับซื้อถึงฟาร์ม ท าให้สะดวกไม่ต้องขนย้ายโคไปขาย และประหยัดค่าขนส่ง รองลงมาร้อยละ 20.00 
จ าหน่ายให้กับสมาคมโคเนื้อก าแพงแสน และร้อยละ 10.00 จ าหน่ายให้กับสหกรณ์โคเนื้อก าแพงแสน ที่เหลือ
ร้อยละ 8.57 จ าหน่ายที่ตลาดนัดโค-กระบือในพ้ืนที่ โดยเฉพาะเกษตรกรตัวอย่างในภาคใต้ พบว่าจ าหน่าย
ให้กับพ่อค้าคนกลางในพ้ืนที่ทั้งหมด ทั้งนี้เนื่องจากสะดวกไม่ต้องมีต้นทุนในการขนส่ง รองลงมาคือภาคเหนือ              
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง คิดเป็นร้อยละ 75.01 66.67 และ 63.41 ตามล าดับ (ตารางท่ี 3.9) 
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ตารางท่ี 3.9 แหล่งจ าหน่ายโคเนื้อ ปี 2560 
       หน่วย : ร้อยละ 

รายการ1/ ภาคเหนือ ภาคกลาง 
ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ 
ภาคใต ้ เฉลี่ย 

1. สมาคมโคเนื้อก าแพงแสน 8.33 24.39 50.00 - 20.00 
2. สหกรณ์โคเนื้อก าแพงแสน 8.33 14.63 - - 10.00 
3. ตลาดนัดโค-กระบือ ในพ้ืนที่   8.33 12.20 - - 8.57 
4. พ่อค้าคนกลาง 75.01 63.41 66.67 100.00 71.43 

ที่มา : จากการส ารวจ  
หมายเหตุ 1/ ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 
 
 

3.2.7 ปัญหาในการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกร 
เกษตรกรที่เลี้ยงโคเนื้อส่วนใหญ่ร้อยละ 70 มีปัญหาในการเลี้ยงโคเนื้อ ที่เหลือร้อยละ 30 ไม่มี

ปัญหาในการเลี้ยง เกษตรกรที่มีปัญหาในการเลี้ยงโคเนื้อ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 69.39 มีปัญหาปริมาณหญ้า          
มีไม่เพียงพอต่อความต้องการ รองลงมาร้อยละ 32.65 มีปัญหาอ่ืน ๆ อาทิ คอก/โรงเรือนคับแคบ ไม่มีเวลา
เลี้ยง และราคาไมจู่งใจ เป็นต้น ร้อยละ 24.49 มีปัญหาขาดแคลนเงินทุนในการปรับปรุงฟาร์ม การขยายฟาร์ม     
ซื้ออุปกรณ์ในการเก็บรักษาน้ าเชื้อซึ่งมีราคาค่อนข้างสูง ร้อยละ 22.45 ขาดแคลนแรงงานในการเลี้ยงโค และ
ร้อยละ 20.41 ขาดองค์ความรู้โดยเฉพาะทักษะเกี่ยวกับการผสมเทียม การสังเกตอาการเป็นสัด และการเก็บ
รกัษาน้ าเชื้อ เป็นต้น (ตารางท่ี 3.10)  
 
ตารางท่ี 3.10 ปัญหาในการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกร ปี 2560 

หน่วย : ร้อยละ 

ปัญหาในการเลี้ยงโคเนื้อ ภาคเหนือ ภาคกลาง 
ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ 
ภาคใต้ เฉลี่ย 

1. ไม่ม ี 16.67 36.59 16.67 27.27 30.00 
2. มี  83.33 63.41 83.33 72.73 70.00 
ปัญหาที่พบได้แก่1/      
   - แปลงหญ้ามไีมเ่พียงพอ   80.00 65.38 40.00 87.50 69.39 
   - ขาดเงินทุนในการปรับปรุงฟาร์ม/
ขยายฟาร์ม/ซื้ออุปกรณ์ ในการเกบ็รักษา
น้ าเชื้อ 

10.00 26.92 20.00 37.50 24.49 

   - ขาดแคลนแรงงาน 20.00 15.38 80.00 12.50 22.45 
   - ขาดองค์ความรู้ทักษะการผสมเทียม/
การสังเกตการเป็นสัด/การเก็บรักษา
น้ าเชื้อ 

20.00 7.69 - 75.00 20.41 

   - ข้อจ ากัดอื่นๆ คอกคับแคบ/ไม่มีเวลา
ดูแล/ราคาไม่จูงใจ/สุขภาพโคไม่ด ี 

50.00 38.46 - 12.50 32.65 

ที่มา : จากการส ารวจ  
หมายเหตุ 1/ ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 
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3.3 ข้อมูลทั่วไปของโคเนื้อก าแพงแสน 
3.3.1 ประวัติความเป็นมา 

เมื่อปี พ.ศ.2506 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ศ.ดร.จรัญ จันทลักขณา และอาจารย์
ประเสริฐ เจิมพร ได้สั่งน้ าเชื้อแข็งโคเนื้อพันธุ์เฮียร์ฟอร์ดเข้ามาทดลองผสมกับโคไทยและกับโคไทยเลือดผสม
เรดซินดี้ ซึ่งเลี้ยงอยู่ที่สถานีฝึกงานนิสิตทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ปรากฏว่าโคลูกครึ่งที่ได้จากการทดลอง
โตเร็วขึ้นและไม่มีปัญหาในการเลี้ยงดู แต่สีสันของโคลูกผสมมีความไม่สม่ าเสมอ ต่อมาในปี พ.ศ.2512         
เมื่อมีการย้ายโคจากสถานีทับกวางมาก าแพงแสน จึงได้ใช้น้ าเชื้อโคเนื้อพันธุ์ชาโรเลส์เพ่ิมขึ้นมาอีกพันธุ์หนึ่ง 
พบว่า โคลูกผสมพื้นเมือง+ชาโรเลส์มีการเจริญเติบโตดี และเลี้ยงง่ายอีกทั้งสีสันมีความสม่ าเสมอกว่าโคลูกผสม
พ้ืนเมือง+เฮียร์ฟอร์ด จึงได้ท าการผสมยกระดับเลือดชาโรเลส์ขึ้นไปเป็น 75% ปรากฏว่าแทนที่จะดีขึ้นกลับ
พบว่า โคทีมีเลือดเมืองหนาว 75% เลี้ยงยากมากและมีปัญหาเรื่องสุขภาพ (ในสภาพปล่อยทุ่ง)  

ต่อมาได้ทดลองผสมพันธุ์ให้เป็นโค 3 สายเลือด คือ น าโคพันธุ์บราห์มันเข้ามาผสมร่วมกับโคไทย 
และชาโรเลส์ ท าให้ได้โคลูกผสมที่มีสีสม่ าเสมอ เลี้ยงง่าย โตเร็วและให้เนื้อคุณภาพดี ในระยะแรก ๆ (พ.ศ.2525 - 2530) 
ได้ท าการผสมเป็น 2 แนวทาง คือ ท าให้มีเลือดโคไทย 25% บราห์มัน 25% และชาโรเลส์ 50% เรียกว่า 
ก าแพงแสน 1 และท าให้มีเลือดโคไทย 12.5% บราห์มัน 25% และชาโรเลส์ 62.5% เรียกว่า ก าแพงแสน 2 
ภายหลังพบว่า ก าแพงแสน 2 เลี้ยงยากกว่าในสภาพปล่อยทุ่ง จึงตัดออกจากแผนการผสมพันธุ์ โดยเหลือ
เฉพาะก าแพงแสน 1 และเรียกว่า พันธุ์ก าแพงแสน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2530 เป็นต้นมา หลังจากนั้นได้ ก่อตั้งสมาคม
เพ่ือจดทะเบียนรับรองพันธุ์ประวัติ เมื่อปี พ.ศ. 2534 นับว่าเป็นโคเนื้อพันธุ์แรกที่สร้างขึ้นในประเทศไทย  

3.3.2 ความหมายของโคเนื้อพันธุ์ก าแพงแสน  
โคเนื้อก าแพงแสน คือ โคท่ีมีเลือดพ้ืนเมือง 25% บราห์มัน 25% ชาโรเล่ส์ 50% (โดยประมาณ) 

โคเพศผู้ที่จดทะเบียนได้จะต้องมีสีขาวครีม-เหลืองทั้งตัว ส่วนโคเพศเมียไม่เข้มงวดเรื่องสี มีลักษณะและ
คุณสมบัติอื่น ๆ ตรงตามมาตรฐานความเป็นเลิศของโคพันธุ์ก าแพงแสนซึ่งสมาคมฯก าหนดขึ้น 

สาเหตุที่ใช้ชื่อว่า “ก าแพงแสน” เพราะการตั้งชื่อพันธุ์โคโดยทั่วไป มักนิยมใช้ชื่อถิ่นก าเนิดของ       
โคนั้น ๆ เป็นชื่อพันธุ์ เช่น พันธุ์อเบอร์ดีน-แองกัส เป็นโคที่ก าเนิดขึ้นตรงรอยต่อระหว่างเมืองอเบอร์ดีนกับเมือง
แองกัส ในประเทศอังกฤษ พันธุ์ซิมเมนทอลเกิดที่หุบเขาซิมเมน ของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เป็นต้น ส่วน     
โคเนื้อพันธุ์แรกที่ปรับปรุงพันธุ์ขึ้นในประเทศไทย ก าเนิดขึ้นที่อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม จึงให้ชื่อว่า         
“พันธุ์ก าแพงแสน” 

3.3.3 สาเหตุที่สร้างโคพันธุ์ก าแพงแสน  
การสร้างโคพันธุ์ “ก าแพงแสน” เป็นการปรับปรุงพันธุ์โคพ้ืนเมืองของไทย คุณสมบัติที่ดีเลิศของ   

โคพ้ืนเมืองที่ไม่มีโคพันธุ์ใดเทียบได้ คือความสมบูรณ์พันธุ์ ได้แก่ เป็นสัดเร็ว ผสมติดง่าย ทั้ง  ๆ ที่ได้รับอาหาร    
ไม่ค่อยสมบูรณ์นักก็ยังให้ลูกทุกปี แต่เนื่องจากโคพ้ืนเมืองไม่สามารถน ามาเลี้ยงเป็นโคขุนในระบบธุรกิจได้ ทั้งนี้
เพราะมีขนาดตัวเล็กและโตช้า จึงได้มีการปรับปรุงโคพ้ืนเมือง โดยการน าโคพันธุ์บราห์มันมาผสมเพ่ือให้ได้ลูก  
มีขนาดใหญ่ และโตเร็วขึ้นแต่ก็เป็นที่ทราบกันทั่วโลกว่า "โคอินเดีย" (บราห์มันและฮินดูบราซิล) มีข้อด้อยเรื่อง
ความสมบูรณ์พันธุ์ การยกระดับเลือดโคบราห์มันให้สูงขึ้นจะมีปัญหาการผสมติดยากมากขึ้น ยิ่งถ้าหากได้รับ
อาหารไม่สมบูรณโ์คจะไม่ยอมเป็นสัด นอกจากนี้คุณภาพของเนื้อโคบราห์มันก็ด้อยกว่าโคเมืองหนาว  

ดังนั้นทางโครงการจึงพยายามรักษาเลือดโคพ้ืนเมืองไว้ 25 % เพ่ือให้คงความดีของความ
สมบูรณ์พันธุ์ และจ ากัดเลือดบราห์มันไว้เพียง 25 % เพ่ือให้โครงร่างใหญ่ขึ้นโดยที่เรื่องความสมบูรณ์พันธุ์ยังไม่
เกิดปัญหา แล้วน าโคพันธุ์ชาโรเลส์มาช่วยในเรื่องการให้เนื้อและการเจริญเติบโต แต่โคพันธุ์ชาโรเลส์เป็นโคเมือง
หนาว ซึ่งไม่สามารถทนต่ออากาศร้อนบ้านเราได้ จึงจ ากัดเลือดของโคพันธุ์ชาโรเลส์ไว้เพียง 50 %  
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โดยสรุปคือ การสร้างโคพันธุ์ “ก าแพงแสน” ก็เพ่ือให้ได้พันธุ์โคที่มีคุณสมบัติเป็นโคเนื้อที่ดี
ครบถ้วนส าหรับเลี้ยงในสภาพทั่วไปของประเทศไทย โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ (โคพ้ืนเมือง) เป็นพันธุ์พื้นฐาน  

3.3.4 มาตรฐานความเป็นเลิศของโคพันธุ์ก าแพงแสน 
ในการสร้างและพัฒนาโคพันธุ์ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในโลกนั้น ในระยะแรก ๆ คุณลักษณะของโคพันธุ์   

นั้น ๆ อาจจะยังไม่ดีนัก แต่ได้มีการตั้งคุณลักษณะของโคในอุดมคติที่ต้องการไว้ แล้วพยายามท าทุกวิถีทาง
เพ่ือให้ได้โคที่มีคุณลักษณะตรงตามที่ตั้งไว้ ในการคัดเลือกโคไว้เป็นพ่อแม่พันธุ์ และในการประกวดโคก็จะอิง
ลักษณะและคุณสมบัติที่ตั้งไว้นี้ เป็นเกณฑ์ในการตัดสินลักษณะในอุดมคติดังกล่าวนี้ เรียกกันตามหลักสากล   
ว่ามาตรฐานความเป็นเลิศ (Standard of Excellence) ส าหรับมาตรฐานความเป็นเลิศของโคพันธุ์ก าแพงแสน      
ซึ่งก าหนดขึน้ โดยอาศัยข้อมูลจากโคทดสอบสมรรถภาพ รุ่นที่ 1 โดยใช้ 20 % ที่สุดยอดประกอบกับคุณสมบัติ
อ่ืน ๆ ซึ่งผ่านการพิจารณาในที่ประชุมใหญ่สมาชิกสมาคมโคเนื้อพันธุ์ก าแพงแสน เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 
2543  มีรายละเอียดดังนี้ 

1) ขนาดและน้ าหนัก ร่างกายพัฒนาเหมาะสมกับอายุ มีโครงร่างระดับ 6 น้ าหนักแรกคลอด
น้อยแต่น้ าหนักหย่านมและน้ าหนัก 1 ปี มาก คือ น้ าหนักแรกคลอดไม่เกิน 40 กิโลกรัม น้ าหนักหย่านมเพศผู้
ไม่ต่ ากว่า 220 กิโลกรัม และน้ าหนักหย่านมเพศเมียไม่ต่ ากว่า 200 กิโลกรัม น้ าหนัก 1 ปี เพศผู้ไม่ต่ ากว่า 420 
กิโลกรัม เพศเมียไม่ต่ ากว่า 350 กิโลกรัม และน้ าหนักเต็มวัยเพศผู้ 750–850 กิโลกรัม เพศเมีย 450–550 
กิโลกรัม 

2) อัตราการเจริญเติบโต และประสิทธิภาพการใช้อาหาร อัตราการเจริญเติบโตในคอกทดสอบ    
ไม่ต่ ากว่า 1.5 กิโลกรัมต่อวัน และใช้อาหารคิดเป็นน้ าหนักแห้งน้อยกว่า 5 กิโลกรัมในการเพ่ิมน้ าหนักตัว 1 
กิโลกรัม (โคเพศผู้ทดสอบหลังจากหย่านมเป็นเวลา 120 วัน) 

3) การให้เนื้อ ส่วนอก มีลักษณะไหล่หนา โคนขาหน้ามีเนื้อให้เห็นเป็นก้อน บริเวณหลังไหล่เต็ม 
ถ้าบุ๋มเป็นแอ่งจะไม่เป็นที่ต้องการ เสือร้องไห้ไม่อูมนูน ส่วนล าตัวมีลักษณะสันหลังกว้าง มีเนื้อมากอย่าง
สม่ าเสมอ และค่อยมนไปหาสะโพก และมนลงบนซี่โครงอย่างสมดุล และส่วนสะโพก มีลักษณะส่วนกล้ามเนื้อ
ของสะโพกยาวและลึก เนื้อลูกมะพร้าวนูนเด่น เมื่อมองจากด้านท้ายจะเห็นลักษณะโค้งมนจากบนลงล่าง 
ส่วนกลางสะโพกค่อนมาทางล่าง (บริเวณเนื้อลูกมะพร้าว) จะเป็นส่วนที่กว้างที่สุด กระดูก เชิงกรานอยู่ต่ ากว่า
แนวสันหลังเล็กน้อย กระดูกเชิงกรานไม่โผล่โปนออกมา ขณะโคยืนขาหลังห่าง กล้ามเนื้อซอกขานูนเด่น มุมของ
ซอกขาไม่มีไขมันสะสมอยู่มาก 

4) ขาและเท้า ขายาวพอสมควร แข็งแรงมั่นคง เดินกระฉับกระเฉง ขณะยืนขาจะตั้งฉากกับพ้ืน 
ขาไม่มีลักษณะผิดปกติต่าง ๆ เช่น ส่วนเข่าเว้าเข้าหรือโค้งออก หรือขาตรงทื่อเกินไป เป็นต้น ข้อเท้าสั้นและ
แข็งแรง กีบขนาดพอเหมาะและสม่ าเสมอ กีบชี้ไปข้างหน้า 

5) ลักษณะเฉพาะเพศ เพศผู้ต้องหน้าตาเป็นตัวผู้ เพศเมียต้องหน้าตาเป็นตัวเมีย เพศผู้มีลูก
อัณฑะ 2 ลูกขนาดเท่ากันห้อยยานออกนอกร่างกายพอสมควร หนังหุ้มลึงค์ไม่ห้อยยานมากเกินไป เพศเมีย    
เต้านมพัฒนาดี มีหัวนมขนาดปานกลาง และอยู่ในต าแหน่งกระจายอย่างสม่ าเสมอ 

6) อ่ืน ๆ ได้แก่ เชื่อง แต่สดชื่นแจ่มใส ไม่ดุไม่เปรียว สีครีมถึงเหลืองอ่อน ขนสั้นเรียบและเป็น
มัน จมูกและปากกว้าง ขากรรไกรแข็งแรง ปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศร้อนได้ดี หางยาวพอสมควร คือปลาย
ของพู่หางอยู่ระหว่างข้อเข่ากับติ่งกีบ 
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รูปทรงโดยรวม ล าตัวยาวและกว้าง ความลึกของล าตัวพอเหมาะ สัดส่วนต่างๆสมส่วน  และ
สมดุล แนวสันหลังตรง และตรงไปจนถึงโคนหางแนวสันหลังส่วนสะโพก ถ้าหักลงมากถือเป็นลักษณะไม่ดี แนวพ้ืน
ท้องตรง (ยกเว้นลึงค์และสะดือ) ซี่โครงกางมากพอสมควร อกใหญ่ พ้ืนอกกว้างแต่ไม่อูมนูน เมื่อโคยืนขาหน้า
จะห่าง 

มาตรฐานความเป็นเลิศของโคก าแพงแสน ได้มีการก าหนดและปรับปรุงใหม่อีกครั้งจากปี 2543 
ในที่ประชุมกรรมการบริหารสมาคมโคเนื้อพันธุ์ก าแพงแสน เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2548 ซึ่งมีรายละเอียด       
ดังแสดงในตารางข้างล่างนี้ ต่อมาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมโคเนื้อพันธุ์ก าแพงแสน ก็ได้
เปลี่ยนแปลงมาตรฐานความเป็นเลิศของโคก าแพงแสนอีกครั้ง ในปี 2552 ซึ่งมีรายละเอียดแตกต่างจาก           
ปี 2548  เพียงเล็กน้อย ดังนี้คือ ข้อ 2 เรื่องของสี ลักษณะสีที่ต้องการจากเดิมต้องการเพียงสีครีม-เหลืองทอง
เปลี่ยนแปลงเป็น สีขาวครีม–เหลืองทอง สีที่พอยอมรับได้จากเดิม ครีม-เหลืองทองมีด่างขาวเล็กน้อย หรือ     
สีแดงน้ าตาล เปลี่ยนแปลงเป็น เฉพาะเพศเมีย อนุโลมให้สีแดง-น้ าตาล น้ าตาลไหม้มีด่างขาวหรือจุดประ
เล็กน้อย สีที่ยอมรับไม่ได้จากเดิม แดงน้ าตาลมีด่างขาว ด า หรือสีอ่ืน ๆ เปลี่ยนแปลงเป็น ด าหรือด่างมาก    
หรือสีอ่ืน ๆ และข้อ 3 เรื่องของหัว ลักษณะที่ต้องการจากเดิม มีเขาหรือไม่มีเขาก็ได้ จมูกและริมฝีปากกว้าง 
เปลี่ยนแปลงเป็น ไม่มีเขา (Polled หรือ Dehorned)  จมกูและริมฝีปากกว้าง ดังแสดงในตารางข้างล่าง  

 
ตารางท่ี 3.11 ลักษณะมาตรฐานความเป็นเลิศของโคก าแพงแสน (Standard of Excellence For  
         Kamphaengsaen Beef Breed) พ.ศ. 2552 

 
หัวข้อ รายการ ลักษณะท่ีต้องการ พอยอมรับได้ ยอมรับไม่ได้ 

1 ระดับ
สายเลือด 

พื้นเมือง 25 % 
บราห์มัน 25 %  
ชาโรเลส์ 50 % 

แตกต่างจากนี้เล็กน้อย ไม่มเีลือดพื้นเมืองเลย หรือมี
เลือดชาโรเลส์เกิน 50 % 
หรือมีอาการหอบ 

2 ส ี ขาวครีม- เหลืองทอง เฉพาะเพศเมียอนุโลมให ้
สีแดง-น้ าตาล น้ าตาลไหม้ มี
ด่างขาว หรือจุดประเล็กน้อย 

ด าหรือด่างมาก หรือสีอื่น ๆ 

3 หัว ไม่มเีขา (Polled  
หรือ Dehorned)  

 หัวยาวแคบ ขากรรไกรหด
สั้น (ปากนกแก้ว) จมูกบิด 

4 ขนาดหรือ
โครงร่าง 

น้ าหนักขั้นต่ า 
ตัวผู้โตเตม็วัย 750 กก. 
ตัวเมียโตเต็มวัย 450 กก. 

เบากว่ามาตรฐานเล็กน้อย
ถ้าแปลงหญ้าไมส่มบูรณ ์

โครงร่างเล็กเกินไป 

5 รูปทรงล าตัว ล าตัวยาวกระดูกซี่โครง
กางพอสมควร แนวสัน
หลังตรงแข็งแรง ล าตัวลึก
พอควรแต่ไมม่ากเกินไป 

 ล าตัวสั้น หรือแคบเกินไป
หรือท้องคอดกิ่วเหมือนท้อง
ม้าหรือก้นกระดกข้ึน 

6 การให้เนื้อ กล้ามเนื้อมากมีไขมันหุ้ม
เพียงบาง ๆ  
สะโพกหนาและลึก  
สันหลังกว้าง 

กล้ามเนื้อไม่มากนักในกรณี
ที่ให้นมมาก 

ไขมันมากเกินไป ท่ีเห็นได้ชัด
คือเสือร้องไห้อมูนูนมาก
เกินไป 

7 กระดูก ขนาดปานกลาง ขนาดค่อนข้างเล็กหรือใหญ ่ ขนาดเล็กหรือใหญ่เกินไป 
ที่มา: สมาคมโคเนื้อก าแพงแสน (2552) 
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ตารางท่ี 3.11 ลักษณะมาตรฐานความเป็นเลิศของโคก าแพงแสน (Standard of Excellence For  
         Kamphaengsaen Beef Breed) พ.ศ. 2552 (ต่อ) 
 

หัวข้อ รายการ ลักษณะท่ีต้องการ พอยอมรับได้ ยอมรับไม่ได้ 
8 ขน และหนัง ขนสั้น นุ่ม และเป็นมัน

หนังหยุ่น และหลวม
พอควร 

 ขนยาว หนังหลวมหรือตึง
เกินไป 

9 ขา ยาวพอสมควร แข็งแรง
มั่นคง เดินกระฉับกระเฉง  
ข้อเท้าสั้น และแข็งแรง 

 ขายาวหรือสั้นเกินไป เดินไม่
ปกติ,ข้อเท้าอ่อนแอ ส่วนเข่า
โค้งหรือตรงเกินไป 

10 ลูกอัณฑะ มี 2 ลูกขนาดเท่ากันและ
ห้อยยานพอเหมาะพอควร
เท่า ๆ กัน 

ลูกอัณฑะ 2 ลูกห้อยออกมา 
แต่ไมเ่ห็นขั้วอัณฑะ 

ไม่เห็นลูกอัณฑะหรือห้อย
ออกมาเพียงลูกเดยีว 

11 เต้านม พัฒนาดีมีหัวนมขนาดปาน
กลางและอยู่ในต าแหน่ง
กระจายอยา่งสม่ าเสมอ 

 เต้านมยานโตงเตงหรือ
หัวนมขนาดใหญเ่กินไป 

12 ใต้ท้อง หนังหุ้มลึงค์ หรือสะดือ
ห้อยยานไม่มากนัก 

 หนังหุ้มลึงค์ หรือสะดือ
หย่อนยานเกินไป 

13 อารมณ ์ เชื่อง แต่สดชื่น ร่าเริง  ดุ เปรียว 
ที่มา: สมาคมโคเนื้อก าแพงแสน (2552) 
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ภาพที่ 3.1 โคพันธุ์ก าแพงแสน 

               ที่มา: สมาคมโคเนื้อก าแพงแสน (2552) 
 
 3.3.5 หลักการ วิธีการ และกรรมวิธีการสร้างโคเนื้อก าแพงแสน 

การสร้างโคเนื้อพันธุ์ “ก าแพงแสน” เป็นการปรับปรุงพันธุ์โคพ้ืนเมืองของไทย คุณสมบัติที่ดีเลิศ
ของโคพ้ืนเมืองที่ไม่มีโคพันธุ์ใดเทียบได้ คือความสมบูรณ์พันธุ์ ได้แก่ การเป็นสัดเร็ว ผสมติดง่ายได้ลูกทุกปี        
ทั้งที่ได้รับอาหารตามสภาพการเลี้ยงของเกษตรกรไทย แต่เนื่องจากโคพ้ืนเมืองมีขนาดเล็กโตช้าไม่สามารถ
น ามาเลี้ยงเป็นโคขุนในระบบธุรกิจได้ จึงได้มีการปรับปรุงโคพ้ืนเมือง โดยการน าโคพันธุ์บราห์มันมาผสมเพ่ือ  
ให้ได้ลูกที่มีขนาดใหญ่และโตเร็วขึ้น เนื่องจากโคบราห์มันเป็นโคพันธุ์เอเซียจึงผสมกันได้ดีกับโคไทย ท าให้ได้
ลูกผสมตัวใหญ่ขึ้น และให้ลูกดกอันเป็นข้อดีของโคพ้ืนเมืองไทยที่ถ่ายทอดมา ดังนั้นโครงการปรับปรุง
พันธุกรรมโคเนื้อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงพยายามรักษาเลือดโคพ้ืนเมืองไว้ 25 % เพ่ือให้คงความดีของ
ความสมบูรณ์พันธุ์  และจ ากัดเลือดพันธุ์บราห์มันไว้เพียง 25 % เพ่ือให้ได้โครงสร้างใหญ่ขึ้น แล้วน าพันธุ์โค   
ชาโรเลส์มาช่วยเสริมเรื่องการให้เนื้อนุ่มและการเจริญเติบโตเร็ว แต่โคชาโรเลส์ เป็นพันธุ์โคเมืองหนาวซึ่งไม่
สามารถทนต่ออากาศร้อนบ้านเราได้ จึงจ ากัดเลือดพันธุ์ชาโรเลส์ไว้เพียง 50 % ท าให้โคลูกผสมมีสัดส่วนของ
ลักษณะเด่นผสมกันพอดีและเหมาะสม 

การสร้างโคพันธุ์ก าแพงแสน เป็นการสร้างพันธุ์โคเพ่ือให้มีคุณสมบัติเป็นโคเนื้อที่ดี  ครบถ้วน
ส าหรับเลี้ยงในสภาพทั่วไปของประเทศไทย โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ (โคพ้ืนเมือง) เป็นพันธุ์พ้ืนฐาน นอกจากจะ
เหมาะสมกับประเทศไทยแล้ว ยังใช้ได้ดีในสภาพแวดล้อมของประเทศในเอเชียอาคเนย์อีกด้วย 

ขั้นตอนที่ 1 โดยเริ่มต้นจากโคพ้ืนเมือง หรือโคลูกผสมบราห์มันให้เริ่มต้นครั้งแรกคือ น าแม่ โค
พ้ืนเมืองมาผสมเทียมโดยใช้น้ าเชื้อหรือพ่อพันธุ์บราห์มันพันธุ์แท้ แต่ถ้าจะลดขั้นตอนโดยเริ่มจากแม่โคบราห์มัน
ลูกผสม 50 % ก็ได้ แต่ต้องเป็นแม่โคที่มีลักษณะดี แล้วผสมเทียมโดยใช้น้ าเชื้อโคพันธุ์ชาโรเลส์ เมื่อได้ลูกโคที่มี
เลือดพ้ืนเมือง 25 % บราห์มัน 25 % ชาโรเลส์ 50 % แล้ว เจ้าของโคต้องขอจดทะเบียนรับรองพันธุ์จากสมาคม
โคเนื้อพันธุ์ก าแพงแสน เป็นโคพ้ืนฐานในระดับ D1 หรือ Foundation Grade  
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ภาพที่ 3.2 แผนภาพการผสมพันธุ์เพื่อสร้างโคพันธุ์ก าแพงแสน 
                                     ที่มา: สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพือ่การค้นคว้า และพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สตัว์ 
                                            มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์(ม.ป.ป.) 
 
 

ขั้นตอนที่ 2 แผนการผสมพันธุ์เพ่ือให้เกิดพันธุ์แท้ มีการสร้างพันธุ์ใหม่จากการเอาโคพันธุ์ดั้งเดิม 
2 พันธุ์ หรือมากกว่ามารวมกัน ลูกที่เกิดมาในช่วงแรก ๆ จะมีความผันแปรในเรื่องรูปร่างและสี แต่ลักษณะ
หลักทางเศรษฐกิจ เช่น อัตราการเจริญเติบโตและน้ าหนักเมื่อหย่านมมีความผันแปรน้อยมาก เพราะลักษณะ
เหล่านี้ถูกควบคุมด้วยยีนหลายคู่ อย่างไรก็ตาม ถ้าจะให้ได้คุณสมบัติทุก ๆ อย่าง จะต้องเอาสัตว์ที่เหมือนกัน
ผสมกับสัตว์ที่เหมือนกันหลาย ๆ รุ่น ก็จะได้สัตว์ที่มีลักษณะคงที่ ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน และสมาคมโคเนื้อพันธุ์ ก าแพงแสน ได้ตั้งกฎหรือแผนผสม
พันธุ์เพ่ือให้เกิดพันธุ์แท้ข้ึนท านองเดียวกับท่ีใช้ในพันธุ์เดราท์มาสเตอร์ และพันธุ์แบรงกัส โดยเริ่มจากโคเพศเมีย
ที่มีลักษณะตรงตามมาตรฐานพันธุ์ก าแพงแสน จะได้รับการจดทะเบียนพันธุ์ก าแพงแสน D1 เมื่อได้ D1 เพศเมีย 
ผสมพันธุ์กับพ่อพันธุ์ก าแพงแสนที่จะทะเบียนแล้ว ลูกที่ได้จะสามารถจดทะเบียนเป็น D2 เมื่อท าการผสม
ยกระดับจนกระทั่งถึง D5 ก็ให้ถือเป็นโคก าแพงแสนแท้  โดยสรุปของการเลื่อนระดับ D คือ D ของลูกจะสูงกว่า
พ่อหรือแม่ที่ระดับ D ต่ ากว่า  ระดับ เช่น พ่อ D4 ผสมกับแม่ D1 ลูกจะเป็น D2 เป็นต้น 
 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjwtdTprKTZAhVKKo8KHZpJAnwQjRx6BAgAEAY&url=http%3A%2F%2Fwww.ku.ac.th%2Fkaset60%2Fku60%2Fcow.html&psig=AOvVaw2nxVlvWWlsE0Kb7xG3a85I&ust=1518661417877699
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ภาพที่ 3.3 แผนภาพการผสมพันธุ์เพื่อให้ได้พันธุ์แท้ 

                                             ที่มา: สมาคมโคเนื้อก าแพงแสน (2552) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www3.rdi.ku.ac.th/wp-contents/uploads/2015/06/zz.jpg


บทที่ 4 
ผลการประเมิน 

 
ศูนย์ประเมินผล ได้ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานโครงการคัดเลือกพ่อพันธุ์ก าแพงแสนเพ่ือใช้

ผลิตน้ าเชื้อรายไตรมาสแก่กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร ฯ มาตลอดระยะเวลาด าเนินโครงการ    
และมีการประเมินผลมาแล้ว 1 ครั้ง เมื่อปี 2554  ผลการประเมิน พบว่า 1) กิจกรรมการคัดเลือกแม่โคลูกผสม  
พ้ืนเมือง-บราห์มันไม่สามารถท าได้ตามเปูาหมาย เนื่องจากปัญหาวิกฤตราคาโคเนื้อในตลาดตกต่ า และยาวนาน
เกษตรกรในโครงการจ าหน่ายแม่โคออกบางส่วน บางฟาร์มจ าหน่ายออกทั้งฟาร์มและหันไปประกอบอาชีพ
การเกษตรอย่างอ่ืน 2) กิจกรรมผสมเทียมไม่เป็นไปตามเปูาหมาย เนื่องจากเกษตรกรขาดถังน้ าเชื้อ และอุปกรณ์
ผสมเทียม จึงต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ผสมเทียมในพ้ืนที่เข้ามาผสมเทียมให้ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายในแต่ละครั้ง และ       
3) กิจกรรมการคัดเลือกและทดสอบสมรรถภาพลูกโคก าแพงแสนเพศผู้รุ่นที่ 2 ไม่สามารถด าเนินการได้ตาม
แผน เนื่องจากเกิดปัญหาโรคปากเท้าเปื่อยในฟาร์มเกษตรกร และมีการประกาศห้ามการเคลื่อนสัตว์ในช่วงที่มี
โรคระบาด ทางโครงการจึงไม่สามารถเข้าไปคัดเลือกโค และเคลื่อนย้ายโคได้ ส่งผลให้กิจกรรมอ่ืน ๆ ที่ต้อง
ด าเนินการต่อเนื่องจากกิจกรรมดังกล่าว ล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด  

สรุปปัญหาที่พบ คือ ปัญหาราคาโคเนื้อตกต่ าท าให้เกษตรกรขายโคเนื้อเพ่ือหันไปประกอบอาชีพอ่ืนที่
มีรายได้ดีกว่า และปัญหาการแพร่ระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยซึ่งเกิดขึ้นทุกปี ท าให้มีการห้ามการ
เคลื่อนย้ายสัตว์อย่างต่อเนื่อง ข้อเสนอแนะ ควรจัดตั้งแหล่งรับซื้อโคพันธุ์ก าแพงแสนให้ใกล้กับแหล่งเลี้ยงโค
ของเกษตรกร เพ่ือลดต้นทุนค่าขนส่งโค และจัดตั้งสถานที่ส าหรับกระจายเนื้อโคก าแพงแสนให้ทั่วประเทศ  
เพ่ือเป็นการขยายตลาดเนื้อโคก าแพงแสน และเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรหันมาเลี้ยงโคก าแพงแสน 
มากขึ้น นอกจากนี้เจ้าหน้าที่โครงการควรสร้างความเข้าใจในเรื่องของโคเนื้อสายพันธุ์ก าแพงแสนให้กับ
เกษตรกรเพ่ือที่การพัฒนาจะได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และจัดท าแผนหรือมาตรการเพ่ือรองรับปัญหาโรคระบาด 
หรือปัญหาอ่ืน ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมต่าง ๆ จากการด าเนินงานโครงการที่ผ่านมา 
ปัญหาดังกล่าวส่งผลให้มีการขยายระยะเวลาการด าเนินงานจากเดิม 5 ปี เป็น 9 ปี ตั้งแต่ 19 ธันวาคม 2550 
สิ้นสุดโครงการ 31 ธันวาคม 2559  

 

ดังนั้นในการประเมินผลในปี 2560 จึงเป็นการประเมินผลหลังสิ้นสุดการด าเนินโครงการ (Ex-post 
Evaluation)  โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินผลเชิงตรรกกะ (Logic Model) เป็นกรอบในการก าหนด
ประเด็นที่ต้องการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลได้ และผลลัพธ์ ผลการประเมินดังนี้  

 

4.1 ปัจจัยน าเข้า (Inputs) 
4.1.1 งบประมาณ 

โครงการคัดเลือกพ่อพันธุ์ก าแพงแสนเพ่ือใช้ผลิตน้ าเชื้อ ได้ รับงบประมาณทั้งสิ้น จ านวน 
46,026,400 บาท แบ่งระยะเวลาในการด าเนินงานเป็น 5 ระยะ ได้แก่  

ระยะที่ 1 (18 ธ.ค. 50 - 18 ธ.ค. 52)  
ระยะที่ 2 (19 ธ.ค. 52 - 18 ธ.ค. 53)  
ระยะที่ 3 (19 ธ.ค. 53 – 31 ธ.ค. 55)  
ระยะที่ 4 (1 ม.ค. 56 - 31 ธ.ค. 57)   
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ระยะที่ 5 (1 ม.ค. 57 - 31 ธ.ค.59) ส าหรับระยะที่ 5 ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือ
และโค ฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการด าเนินงานโครงการออกไปอีก 1 ปี จากเดิมสิ้นสุดโครงการ 31 ธันวาคม 2558 
เป็น 31 ธันวาคม 2559 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณตลอดระยะเวลาโครงการ จากงบประมาณที่ได้รับทั้ งหมด 
46,026,400 บาท พบว่า มีการใช้จ่ายงบประมาณไปแล้วทั้งหมด 47,985,132.50 คิดเป็นร้อยละ 104.26  ของ
งบประมาณที่ได้รับ ส่งผลให้โครงการ ฯ มีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย จ านวน 1,958,732.50 บาท (ตารางที่ 4.1)         
โดยทางโครงการ ฯ จะจ าหน่ายโคที่เหลือในโครงการและน าเงินมาใช้บริหารค่าใช้จ่ายส่วนเกิน และหากมีรายได้
จากการจ าหน่ายโคมากกว่าค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้น ทางโครงการ ฯ จะน าเงินส่งให้กองทุน ฯ ต่อไป รวมทั้งรายได้จากการ
จ าหน่ายน้ าเชื้อก าแพงแสนซึ่งยังคงอยู่ที่โครงการจ านวน 62,500 โด๊ส ด้วย ซึ่งในขณะนี้โครงการมีโคทั้งหมด 54 ตัว 
เป็นโคที่ไม่ผ่านสมรรถภาพและน ามาขุนขายจ านวน 4 ตัว  (จากทั้งหมด 200 ตัว จ าหน่ายและน าเงินส่งคืน
กองทุน ฯ ไปแล้ว 186 ตัว ตายในขณะเลี้ยง 10 ตัว) และโคที่ผ่านการทดสอบสมรรถภาพและปลดระวางแล้ว
จ านวน 50 ตัว 

ด้านความทันเวลาของงบประมาณที่ได้รับจากกองทุน ฯ เนื่องจากทางโครงการฯ มีปัญหา
เกี่ยวกับระบบการเบิกจ่ายงบประมาณ ท าให้การขอรับการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนในแต่ละปีไม่เป็นไป
ตามแผนที่ก าหนดทางโครงการ ฯ แก้ไขปัญหาโดยใช้งบประมาณที่คงเหลือไปก่อน (งบเหลื่อมปี) แต่กิจกรรมก็
ด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนด ดังนั้นหากพิจารณาตามเกณฑ์การวัด พบว่า ด้านการใช้จ่ายงบประมาณผ่านเกณฑ์
การวัดที่ก าหนด โดยมีการใช้จ่ายมากกว่าร้อยละ 96 ส่วนความทันเวลาของงบประมาณ พบว่า ไม่ผ่านเกณฑ์
เนื่องจากปัญหาการเบิกจ่ายดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น 

 
ตารางท่ี 4.1 ผลการใช้จ่ายงบประมาณในโครงการคัดเลือกพ่อพันธุ์ก าแพงแสนเพื่อใช้ผลิตน้ าเชื้อ 

หน่วย : บาท 

รายการ 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ตลอดระยะเวลาโครงการ) 

งบประมาณ ผลการใช้จ่าย ร้อยละ คงเหลือ 
1. บัญชีโครงการ     
   1.1 ค่าจ้างเจ้าหน้าที ่ 4,760,960 6,636,015.50 139.38 -1,875,055.50 
   1.2 ค่าใช้สอย 9,523,600 9,558,164 100.36 -34,564 
   1.3 ค่าวัสดุ 20,779,192 21,007,403.30 101.10 -228,211.30 
   1.4 ค่าสาธารณูปโภค 255,008 75,909.70 29.77 179,098,.30 
   1.5 ค่าครุภัณฑ ์ 3,855,000 3,855,000 100.00 - 

รวม 39,173,760 41,132,492.50 105.00 -1,958,732.50 
2. บัญชีฝากคลัง มก.     
   2.1 ค่าสิ่งก่อสร้าง 2,500,000 2,500,000 100 - 
   2.2 ค่าบริหาร มก. 4,352,640 4,352,640 100 - 

รวม 6,852,640 6,852,640 100 - 
รวมท้ังหมด 46,026,400 47,985,132.50 104.25 -1,958,732.50 

ที่มา : โครงการคัดเลือกพ่อพันธุ์ก าแพงแสนเพื่อใช้ผลิตน้ าเช้ือ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    
         วิทยาเขตบางแสน (ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2560) 
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 4.1.2 ความพร้อมของเกษตรกรในการเลี้ยงโคเนื้อก าแพงแสน 
ความพร้อมของเกษตรกรที่ใช้ในการประเมินผลครั้งนี้ประกอบด้วย 12 ตัวแปร ได้แก่ 1) พ้ืนที่

เลี้ยงโคเนื้อ 2) คอกเลี้ยง/โรงเรือน 3) ความรู้เกี่ยวกับโคเนื้อก าแพงแสน 4) ความรู้เกี่ยวกับการผสมเทียม      
5) ถังเก็บน้ าเชื้อ 6) แปลงหญ้า 7) อาหารข้น/อาหารหยาบ 8) แรงงานในการเลี้ยง  9) เวลาในการเอาใจใส่   
10) สถานที่ตั้งฟาร์มใกล้แหล่งรับซื้อ 11) น้ าที่ใช้ในการเลี้ยงโคเนื้อ และ 12) เงินทุนในการขยาย/ปรับปรุงฟาร์ม 
         เกษตรกรตัวอย่างที่เข้าร่วมโครงการ ฯ ส่วนใหญ่ร้อยละ 80 ขึ้นไปมีความพร้อมในการเลี้ยง    
โคเนื้อก าแพงแสน ได้แก่ พ้ืนที่เลี้ยง คอก/โรงเรือน ความรู้เกี่ยวกับโคเนื้อก าแพงแสน อาหารข้น/อาหารหยาบ 
แรงงานในการเลี้ยง เวลาในการเอาใจใส่เลี้ยงดู แหล่งรับซื้อน้ า และเงินทุนในการขยายฟาร์มหรือปรับปรุงฟาร์ม 
โดยเฉพาะแหล่งรับซื้อ พบว่ามีความพร้อมเฉลี่ยสูงถึงร้อยละ 97.14 ในส่วนของถังเก็บน้ าเชื้อ พบว่า เกษตรกร
มีความพร้อมน้อยที่สุดเพียงร้อยละ 51.43 ทั้งนี้เนื่องจากถังเก็บน้ าเชื้อมีราคาค่อนข้ างแพง บางพ้ืนที่หาซื้อ
ไนโตรเจนเหลวส าหรับเก็บรักษาน้ าเชื้อค่อนข้างยาก ยกเว้นฟาร์มขนาดใหญ่ที่มีโคจ านวนมาก และมีเจ้าหน้าที่
หรือสัตวบาลประจ าฟาร์มเป็นคนดูแลรับผิดชอบในการผสมเทียม นอกจากถังน้ าเชื้อแล้วเกษตรกรมีความ
พร้อมด้านแปลงหญ้าเพียงร้อยละ 55.71 เนื่องจากเกษตรกรมีข้อจ ากัดด้านพ้ืนที่ในการท าเกษตรและแรงงาน
ในการจัดการแปลงหญ้า ส าหรับความพร้อมด้านการผสมเทียม พบว่า เกษตรกรมีความพร้อมคิดเป็นร้อยละ 
67.14 ทั้งนี้เนื่องจากทักษะการผสมเทียมเป็นวิชาชีพที่ต้องเรียนรู้ค่อนข้างละเอียด หรือต้องผ่านการฝึกอบรม
อย่างเข้มข้น พร้อมฝึกปฏิบัติจริงเพ่ือให้เกิดความช านาญ จึงจะสามารถปฏิบัติงานให้สัมฤทธิ์ผลได้ เกษตรกร
ส่วนใหญ่จึงต้องพ่ึงเจ้าหน้าที่ผสมเทียมในพ้ืนที่ทั้งจากหน่ยวงานภาครัฐที่มีอยู่ค่อนข้างน้อย และเจ้าหน้าที่ผสม
เทียมเอกชนซึ่งมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างแพง (ตารางที่ 4.2) ดังนั้นหากพิจารณาตามเกณฑ์การวัด พบว่า ไม่ผ่าน
เกณฑ์การวัดที่ก าหนด เพราะเกษตรกรมีความพร้อมด้านความรู้เกี่ยวกับการผสมเทียม ถังเก็บน้ าเชื้อ และ
แปลงหญ้าต่ ากว่าร้อยละ 70 ซึ่งผู้ประเมินเห็นว่าความรู้เกี่ยวกับการผสมเทียม และการมีถังเก็บน้ าเชื้อ         
เป็นปัจจัยส าคัญในการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อก าแพงแสน รวมทั้งการมีแปลงหญ้าของตัวเองมีผลต่อการลด
ต้นทุนการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกร หากเกษตรกรไม่มีความพร้อมในเรื่องดังกล่าวการส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยง
โคเนื้อพันธุ์ก าแพงแสนอาจไม่ประสบความส าเร็จได้ 
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ตารางท่ี 4.2 ความพร้อมของเกษตรกรในการเลี้ยงโคเนื้อก าแพงแสน 
           หน่วย : ร้อยละ 

รายการ 
ภาคเหนือ ภาคกลาง 

ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ภาคใต้ เฉลี่ย 

พร้อม 
ไม่

พร้อม 
พร้อม 

ไม่
พร้อม 

พร้อม 
ไม่

พร้อม 
พร้อม 

ไม่
พร้อม 

พร้อม 
ไม่

พร้อม 
1.พื้นทีเลี้ยง 75.00 25.00 87.80 12.20 100.00 - 100.00 - 88.57 11.43 
2.คอก/โรงเรือน 58.33 41.67 87.80 12.20 100.00 - 63.64 36.36 80.00 20.00 
3.ความรู้เกี่ยวกับ
โคเนื้อก าแพงแสน 

83.33 16.67 97.56 2.44 100.00 - 63.64 36.36 90.00 10.00 

4.ความรู้เกี่ยวกับ
การผสมเทียม 

66.67 33.33 73.17 26.83 66.67 33.33 45.45 54.55 67.14 32.86 

5.ถงัเก็บน้ าเชื้อ 50.00 50.00 56.10 43.90 66.67 33.33 27.27 72.73 51.43 48.57 
6.แปลงหญ้า 41.67 58.33 63.41 36.59 66.67 33.33 36.36 63.64 55.71 44.29 
7.อาหารข้น/หยาบ 83.33 16.67 92.68 7.32 66.67 33.33 81.82 18.18 87.14 12.86 
8.แรงงาน 75.00 25.00 92.50 7.50 33.33 66.67 100.00 - 85.51 14.49 
9.เวลาในการเอา 
ใจใส่ 

83.33 16.67 97.56 2.44 100.00 - 100.00 - 95.71 4.29 

10.ใกล้แหล่งรับซื้อ 100.00 - 97.56 2.44 83.33 16.67 100.00 - 97.14 2.86 
11.น้ า 83.33 16.67 92.68 7.32 100.00 - 100.00 - 92.86 7.14 
12.เงินทุนในการ 
ขยายฟาร์ม/ 
ปรับปรุงฟาร์ม 

91.67 8.33 85.37 14.63 83.33 16.67 100.00 - 88.57 11.43 

ที่มา : จากการส ารวจ 
 
 4.1.3 แม่โคพันธุ์ลูกผสมพื้นเมือง-บราห์มันที่ผ่านการคัดเลือก 
         เจ้าหน้าที่โครงการ ฯ ได้ด าเนินการจัดหาและคัดเลือกแม่โคพันธุ์ลูกผสมพ้ืนเมือง-บราห์มัน   
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดมาขึ้นทะเบียน ซึ่งในระยะแรกของการด าเนินโครงการทางเจ้าหน้าที่โครงการเป็น
ผู้ด าเนินการ แต่เนื่องจากเจ้าหน้าที่โครงการมีน้อยไม่สามารถคัดเลือกแม่โคได้ทุกพ้ืนที่ ในระยะต่อมาจึงให้
เกษตรกรที่มีความรู้ และทราบหลักเกณฑ์การคัดเลือกแม่โคอยู่แล้วท าการคัดเลือกแม่โคของตนเองไว้เพ่ือ
เตรียมผสมเทียมกับน้ าเชื้อชาโรเลส์ของของโครงการต่อไป โดยตลอดระยะเวลาโครงการพบว่าสามารถคัดเลือก
แม่โคพันธุ์ลูกผสมพ้ืนเมือง-บราห์มัน เพ่ือมาผสมกับน้ าเชื้อชาโรเลส์ได้จ านวนทั้งหมดรวม 26,316 ตัว คิดเป็น
ร้อยละ 105.26 ซึ่งในระยะที่ 1-3 สามารถด าเนินการได้เกินเปูาหมายที่ก าหนด คิดเป็นร้อยละ 129.96  
120.10 และ 122.00 ส่วนในระยะที่ 4-5 พบว่า ด าเนินการได้ร้อยละ 82.58 และ 71.68 ตามล าดับ (ตารางที่ 4.3) 
ทั้งนี้เนื่องจากในปีที่ 5 ทางโครงการไม่มีการจัดซื้อน้ าเชื้อชาโรเล่ย์มาจ าหน่ายให้แก่เกษตรกร โดยจะใช้น้ าเชื้อ 
ที่เหลือจากปีที่ 4 มาจ าหน่าย ดังนั้นการคัดเลือกแม่โคพันธุ์ลูกผสมพ้ืนเมือง -บราห์มัน เพ่ือมาผสมกับน้ าเชื้อ  
ชาโรเล่ส์จึงลดลง เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์การวัด พบว่า ผ่านเกณฑ์การวัดที่ก าหนดโดยสามารถคัดเลือกแม่โค
พันธุ์ลูกผสมพ้ืนเมือง-บราห์มัน ได้เกินเปูาหมาย 
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ตารางท่ี 4.3 จ านวนแม่โคพันธุ์ลูกผสมพื้นเมือง-บราห์มัน ที่ได้รับการคัดเลือก 
 

ผลการด าเนินงาน 
แม่โคพันธุ์ลูกผสมพื้นเมือง-บราห์มันที่ได้รับการคัดเลือก 

เป้าหมาย (ตัว) ผล (ตัว) ร้อยละ 
ระยะที่ 1 5,000 6,498 129.96 
ระยะที่ 2 5,000 6,005 120.10 
ระยะท่ี 3 5,000 6,100 122.00 
ระยะที่ 4 5,000 4,129 82.58 
ระยะที่ 5 5,000 3,584 71.68 

รวม 25,000 26,316 105.26 
ที่มา : โครงการคัดเลือกพ่อพันธุ์ก าแพงแสนเพื่อใช้ผลิตน้ าเช้ือ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    
        วิทยาเขตบางแสน (ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2560) 
 
 4.1.4 การจัดส่งน้ าเชื้อชาโรเลส์ให้เกษตรกร 
         การจัดส่งน้ าเชื้อชาโรเลส์ให้เกษตรกรจะด าเนินการในรูปแบบการจ าหน่าย โดยจ าหน่ายราคาโด๊สละ 
100 บาท ซึ่งมีราคาถูกมากเมื่อเทียบกับราคาที่จ าหน่ายทั่วไปซึ่งจ าหน่ายในราคา 400 บาทขึ้นไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับประวัติพ่อพันธุ์ของน้ าเชื้อชาโรเลส์นั้น ๆ เนื่องจากโครงการต้องการสนับสนุนให้เกษตรกรน าน้ าเชื้อชาโรเลส์
ไปผสมเทียมกับแม่โคพันธุ์ลูกผสมพ้ืนเมือง-บราห์มัน เพ่ือปรับปรุงโคพ้ืนฐานในการสร้างโคเนื้อก าแพงแสน โดยตลอด
ระยะเวลาด าเนินโครงการ พบว่า มีการจัดส่งน้ าเชื้อชาโรเลส์ให้เกษตรกรทั้งหมดจ านวน 16,617 โด๊ส คิดเป็น
ร้อยละ 83.09 ของเปูาหมาย (ตารางที่ 4.4) ซึ่งในการด าเนินงานระยะที่ 5 ทางโครงการไม่มีการจัดซื้อน้ าเชื้อ
ชาโรเลส์ โดยจะใช้น้ าเชื้อที่เหลือจากการด าเนินงานระยะที่ 4 จัดส่งให้เกษตรกรแทน ทั้งนี้เนื่องจากทาง
โครงการฯ เห็นว่าการจัดซื้อน้ าเชื้อชาโรเลส์ไม่มีความจ าเป็นแล้ว เพราะมีลูกโคก าแพงแสนที่เกิดจากการผสม
เทียมระหว่างแม่โคพันธุ์ลูกผสมพ้ืนเมือง-บารห์มัน และน้ าเชื้อชาโรเลส์เพียงพอส าหรับคัดเลือกเข้าทดสอบแล้ว 
เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์การวัด พบว่า ไม่ผ่านเกณฑ์การวัดที่ก าหนด เนื่องจากมีการจัดส่งน้ าเชื้อชาโรเลส์ให้
เกษตรกรต่ ากว่าเปูาหมายที่ก าหนด 

 

ตารางท่ี 4.4 ปริมาณน้ าเชื้อชาโรเลส์ที่จัดส่งใหเ้กษตรกร 
 

ผลการด าเนินงาน 
น้ าเชื้อชาโรเลส์ที่จัดส่ง 

เป้าหมาย (โด๊ส) ผล (โด๊ส) ร้อยละ 
ระยะที่ 1 5,000 4,488 89.76 
ระยะที่ 2 5,000 3,787 75.74 
ระยะที่ 3 5,000 5,654 113.08 
ระยะที่ 4 5,000 2,688 53.76 

   ระยะที่ 5 1/ - - - 
รวม 20,000 16,617 83.09 

ที่มา : โครงการคัดเลือกพ่อพันธุ์ก าแพงแสนเพื่อใช้ผลิตน้ าเช้ือ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    
        วิทยาเขตบางแสน (ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2560) 
หมายเหตุ 1/ ระยะที่ 5 ไม่มีการจัดซื้อน้ าเชื้อชาโรเลส์ โดยใช้น้ าเชื้อที่เหลือจากการด าเนินงานปีท่ี 4 ซึ่งน้ าเชื้อที่ซื้อในแต่ละปี  
               จะน าไปใช้ผสมเทียมในลักษณะเหลื่อมปี 
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4.2 กระบวนการ (Process) 
 4.2.1 กิจกรรมที่ด าเนินการ 
  กิจกรรมที่ด าเนินการในโครงการมีทั้งหมด 9 กิจกรรม ได้แก่ 1) คัดเลือกแม่โคพันธุ์ลูกผสม
พ้ืนเมือง-บราห์มัน 2) จัดส่งน้ าเชื้อชาโรเลส์ให้เกษตรกร 3) ผสมเทียมแม่โคพันธุ์ลูกผสมพ้ืนเมือง -บราห์มัน    
กับน้ าเชื้อชาโรเลส์ 4) คัดเลือกลูกโคก าแพงแสนไว้ที่ฟาร์มเกษตรกร 5)  คัดเลือกลูกโคพันธุ์ก าแพงแสนเพศผู้
หลังหย่านมที่เกิดจากการผสมเทียมเข้าทดสอบสมรรถภาพ 6) คัดเลือกโคพ่อพันธุ์ก าแพงแสนที่ผ่านการทดสอบ       
7) คัดเลือกโคพ่อพันธุ์ก าแพงแสนที่มีพันธุกรรมยอดเยี่ยม 8) ผลิตน้ าเชื้อก าแพงแสน และ 9)  จัดส่งน้ าเชื้อ
ก าแพงแสนให้เกษตรกร  
  การคัดเลือกแม่โคพันธุ์ลูกผสมพ้ืนเมือง-บราห์มันจากเกษตรกรสมาชิกจ านวน 5,000 ตัว 
ในช่วงแรก เจ้าหน้าที่โครงการเป็นคนด าเนินการคัดเลือก แต่เนื่องจากเจ้าหน้าที่โครงการ ฯ มีจ านวนน้อย    
ไม่สามารถคัดเลือกแม่โคได้ทุกพ้ืนที่ ต่อมาจึงให้เกษตรกรที่มีความรู้ และทราบหลัก เกณฑ์การคัดเลือกแม่โค  
ท าการคัดเลือกแม่โคของตนเองไว้แล้วน ามาผสมกับน้ าเชื้อชาโรเลส์ของโครงการ ฯ  

เมื่อลูกโคเกิดท าการคัดเลือกลูกโคเพศผู้ไว้ที่ฟาร์มจ านวน 300 ตัวต่อปี หลังจากหย่านมแล้ว    
ท าการคัดเลือกอีกครั้งหนึ่งโดยซื้อจากเกษตรกรจ านวน 50 ตัว มาเลี้ยงที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือ
และโค ฯ น ามาทดสอบสมรรถภาพ เพ่ือคัดให้เหลือ 10 ตัว และคัดเลือกโคพ่อพันธุ์ที่มีคุณภาพน้ าเชื้อที่ดี     
และมีพันธุกรรมที่ดีเพียง 2-5 ตัว และน ามาผลิตน้ าเชื้อก าแพงแสนจ าหน่ายให้เกษตรกรในราคาถูก ที่เหลือ    
40 ตัว เลี้ยงเป็นโคขุนจ าหน่ายให้สหกรณ์โคเนื้อก าแพงแสน ซึ่งจากการด าเนินงานตลอดระยะเวลาโครงการ 
พบว่า มีการด าเนินกิจกรรมครบตามแผนที่ก าหนด  รายละเอียดดังตารางที่ 4.5 และเมื่อพิจารณาตามเกณฑ์
การวัด พบว่า ผ่านเกณฑ์การวัดที่ก าหนด เนื่องจากมีการด าเนินกิจกรรมครบทุกกิจกรรม . 
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ตารางที่ 4.5 ผลการด าเนินงานตามกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ ฯ 
 

กิจกรรม เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 ระยะที่ 4 ระยะที่ 5 รวม 
1.คัดเลือกแม่โคพันธุ์ลูกผสม
พื้นเมือง-บราห์มัน 

5,000 
ตัว/ป ี

6,498 
(129.96) 

6,005 
(120.10) 

6,100 
(122) 

4,129 
(82.58) 

3,584 
(71.68) 

26,316 
(105.26) 

2.จัดส่งน้ าเช้ือชาโรเลส์ให้
เกษตรกร1/ 

5,000 
โด๊ส/ป ี

4,488 
(89.76) 

3,787 
(75.74) 

5,654 
(113.08) 

2,688 
(53.76) 

- 16,617 
(83.09) 

3 . ผ สม เที ย ม แม่ โ ค พั น ธุ์
ลูกผสมพื้นเมือง-บราห์มัน
กับน้ าเชื้อชาโรเลส์ 

5,000 
ตัว/ป ี

1,675 
(33.50) 

 

1,758 
(35.16) 

2,822 
(56.44) 

2,477 
(49.54) 

3,141 
(62.82) 

11,873 
(47.49) 

4.ลูกโคก าแพงแสนที่ได้รับ
ก า ร คั ด เ ลื อ ก ไ ว้ ที่ ฟ า ร์ ม
เกษตรกร 

300  
ตัว/ป ี

257 
(85.67) 

499 
(166.33) 

504 
(168) 

307 
(102.33) 

1,281 
(427) 

2,848 
(189.87) 

5 . คั ด เ ลื อ ก ลู ก โ ค พั น ธุ์
ก าแพงแสนเพศผู้หลังหย่า
นมที่เกิดจากการผสมเทียม
เข้าทดสอบสมรรถภาพ 

50 
ตัว/ป ี

50 
(100.00) 

50 
(100.00) 

50 
(100.00) 

50 
(100.00) 

50 
(100.00) 

250 
(100.00) 

6. คัดเลือกโคพ่อพันธุ ์
ก าแพงแสนที่ผ่านการทดสอบ 

10 
ตัว/ป ี

10 
(100.00) 

10 
(100.00) 

10 
(100.00) 

10 
(100.00) 

10 
(100.00) 

50 
(100.00) 

7. คัดเลือกโคพ่อพันธุ ์
ก าแพงแสนที่มีพันธุกรรม 
ยอดเยี่ยม 

2-5 
ตัว/ป ี

3 5 2 5 9 24 

8.ผลิตน้ าเช้ือก าแพงแสน2/ - - 7,450 
(29.80) 

44,297 
(147.66) 

16,642 
(110.95) 

25,443 
(169.62) 

93,832 
(89.36) 

9.จัดส่งน้ าเช้ือก าแพงแสน
ให้เกษตรกร 

20,000 
โด๊ส/ป ี

- 1,154 
(4.62) 

1,363 
(4.54) 

2,350 
(15.67) 

2,501 
(16.67) 

7,368 
(7.02) 

   - จ าหน่าย  - 852 1,177 2,250 2,501 6,780 
   - อนุเคราะห์  - 302 186 100 - 588 

ที่มา : โครงการคัดเลือกพ่อพันธุ์ก าแพงแสนเพื่อใช้ผลิตน้ าเช้ือ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    
         วิทยาเขตบางแสน (ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2560) 
หมายเหตุ  1. 1/ ระยะที่ 5 ไม่มีการจัดซื้อน้ าเชื้อชาโรเลส์ ในการด าเนินงานใช้น้ าเชื้อที่เหลือจากการ 

ด าเนินงานระยะที่ 4  
2. 2/ เปูาหมายการผลิตน้ าเชื้อระยะที่ 2 จ านวน 25,000 โด๊ส ระยะที่ 3 จ านวน 30,000 โด๊ส และระยะที่ 
4 และ 5 จ านวนปีละ 15,000 โด๊ส โดยเริ่มผลติน้ าเช้ือจากโคในโครงการได้ในระยะที่ 2 เดือนสิงหาคม 
2553 

  3. ตัวเลขในวงเล็บแสดงเป็นร้อยละ 
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 4.2.2 ผลการด าเนินงานในแต่ละกิจกรรม 
 ตารางที่ 4.5 ผลการด าเนินงานในแต่ละกิจกรรม พบว่า ในส่วนของกิจกรรมคัดเลือกแม่โคพันธุ์
ลูกผสมพ้ืนเมือง-บราห์มัน ตลอดระยะเวลาโครงการสามารถด าเนินการได้รวม 26,316 ตัว คิดเป็นร้อยละ 
105.26 ของเปูาหมาย กิจกรรมการจัดส่งน้ าเชื้อชาโรเลส์ให้เกษตรกร พบว่า สามารถด าเนินการได้รวม 16,617 
โด๊ส คิดเป็นร้อยละ 83.09 ทั้งนี้ในการด าเนินงานระยะที่ 5 ไม่มีการจัดซื้อน้ าเชื้อชาโรเลส์ในการจัดส่งให้
เกษตรกรจะใช้น้ าเชื้อที่เหลือในระยะที่ 4 แทน กิจกรรมการผสมเทียมแม่โคพันธุ์ลูกผสมพ้ืนเมือง-บราห์มัน     
กับน้ าเชื้อชาโรเลส์ พบว่า สามารถด าเนินการได้รวม 11,873 ตัว คิดเป็นร้อยละ 47.49 ทั้งนี้เนื่องจากแม่โคแต่ละ
ตัวมีความสมบูรณ์พันธุ์ไม่เท่ากัน แม่โคบางตัวใช้น้ าเชื้อเพียง 1 โด๊ส ก็ตั้งท้องบางตัวใช้น้ าเชื้อมากกว่า 2-3 โด๊ส    
จึงจะตั้งท้อง ดังนั้นจ านวนแม่โคพันธุ์ลูกผสมพ้ืนเมือง -บราห์มันที่ ได้รับการผสมด้วยน้ าเชื้อชาโรเลส์            
ของโครงการจึงน้อยกว่าจ านวนน้ าเชื้อชาโรเลส์ที่จัดส่งให้เกษตรกร  

ในส่วนของกิจกรรมการคัดเลือกลูกโคพันธุ์ก าแพงแสนเพศผู้ จากฟาร์มเกษตรกร พบว่า 
ด าเนินการได้เกินเปูาหมาย โดยด าเนินการได้ 2,848 ตัว คิดเป็นร้อยละ 189.87 ซึ่งหลังจากลูกโคดังกล่าว  
หย่านมแล้ว ทางโครงการจะเข้าไปคัดเลือกอีกครั้งหนึ่ง โดยซื้อจากฟาร์มเกษตรกรเพ่ือเข้าทดสอบสมรรถภาพ 
พบว่า ด าเนินการได้รวม 250 ตัว ครบตามเปูาหมายที่ก าหนด กิจกรรมการคัดเลือกโคพ่อพันธุ์ก าแพงแสน     
ที่ผ่านการทดสอบซึ่งได้จากการเลี้ยงลูกโคเพศผู้หลังหย่านมที่ซื้อจากเกษตรกรมาเลี้ยงเพ่ือทดสอบ           
พบว่าด าเนินการได้รวม 50 ตัว ครบตามเปูาหมายที่ก าหนดเช่นเดียวกัน หลังจากการคัดเลือกโคพ่อพันธุ์
ก าแพงแสนที่ผ่านการทดสอบจ านวน  10 ตัวแล้ว ทางโครงการจะน าโคพ่อพันธุ์ดังกล่าวมารีดน้ าเชื้อเพ่ือหาพ่อ
พันธุ์ที่ดีที่สุดซึ่ง พบว่า ตลอดระยะเวลาโครงการ สามารถคัดเลือกโคพ่อพันธุ์ก าแพงแสนที่มีพันธุกรรมยอด
เยี่ยมได้ทั้งหมดจ านวน 24 ตัว ซึ่งถือว่าครบตามเปูาหมายที่ก าหนด (10 -25 ตัว) หลังจากคัดเลือกโคพ่อพันธุ์
ก าแพงแสนที่มีพันธุกรรมยอดเยี่ยมแล้วทางโครงการ ฯ จะด าเนินการผลิตน้ าเชื้อก าแพงแสนเพ่ือจัดส่งให้
เกษตรกร ผลการด าเนินงาน พบว่า สามารถผลิตน้ าเชื้อก าแพงแสนได้รวม 93,832 โด๊ส คิดเป็นร้อยละ 89.36 
ของเปูาหมาย และมีการจัดส่งน้ าเชื้อก าแพงแสนให้เกษตรกรรวม 7,368 โด๊ส คิดเป็นร้อยละ 7.02            
ของเปูาหมาย ในการจัดส่งน้ าเชื้อก าแพงแสนจะมี 2 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1 จ าหน่ายให้กับเกษตรกรโดยตรง 
และรูปแบบที่ 2 แจกน้ าเชื้อฟรีให้แก่เกษตรกรทั่วไป หน่วยงานกรมปศุสัตว์ และสมาคมโคเนื้อก าแพงแสน เป็น
ต้น เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์การวัด พบว่า ไมผ่่านเกณฑ์การวัดที่ก าหนด เนื่องจากยังมีบางกิจกรรมที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ตามเปูาหมายที่ก าหนด 

 

4.3 ผลผลิต (Outputs)  
4.3.1 โคพ่อพันธุ์ก าแพงแสนคุณภาพดีที่ผ่านการทดสอบสมรรถภาพ 

 หลังจากมีการคัดเลือกแม่โคพันธุ์ลูกผสมพ้ืนเมือง-บราห์มัน จากเกษตรกรและน าน้ าเชื้อ         
ชาโรเลส์จากโครงการไปผสมเทียมจนเกิดลูกโคก าแพงแสนแล้ว ทางเจ้าหน้าที่โครงการ ฯ จะเข้าไปคัดเลือก    
ลูกโคเพศผู้ซึ่งหย่านมแล้วจากเกษตรกรมาเลี้ยง และท าการทดสอบสมรรถภาพภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
ผลิตกระบือและโค ฯ จ านวน 50 ตัว ตามหลักเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพของทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
ผลิตกระบือและโค ฯ  เมื่อทดสอบเสร็จท าการคัดเลือกโคพ่อพันธุ์ก าแพงแสนคุณภาพดีไว้ส าหรับผลิตน้ าเชื้อ
จ านวน 10 ตัว ซึ่งผลการด าเนินงานตลอดระยะเวลาโครงการสามารถด าเนินการได้รวม 50 ตัว หรือ 10 ตัวต่อปี    
ครบตามเปูาหมายที่ก าหนด (ตารางที่ 4.6) ดังนั้นเมื่อพิจารณาตามเกณฑ์การวัด พบว่า ผ่านเกณฑ์การวัดที่ก าหนด
โดยสามารถคัดเลือกโคพ่อพันธุ์ก าแพงแสนคุณภาพดีได้ตามเปูาหมาย   
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ตารางท่ี 4.6 จ านวนโคพ่อพันธุ์ก าแพงแสนคุณภาพดีที่ผ่านการทดสอบสมรรถภาพ 
 

ผลการด าเนินงาน 
โคพ่อพันธุ์ก าแพงแสนคุณภาพดีที่ผ่านการทดสอบสมรรถภาพ 

เป้าหมาย (ตัว) ผล (ตัว) ร้อยละ 
ระยะที่ 1 10 10 100 
ระยะที่ 2 10 10 100 
ระยะที่ 3 10 10 100 
ระยะที่ 4 10 10 100 
ระยะที่ 5 10 10 100 

รวม 50 50 100 
ที่มา : โครงการคัดเลือกพ่อพันธุ์ก าแพงแสนเพื่อใช้ผลิตน้ าเช้ือ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    
         วิทยาเขตบางแสน (ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2560) 
 
 4.3.2 จ านวนโคพ่อพันธ์ก าแพงแสนแท้ท่ีมีพันธุกรรมยอดเยี่ยม 

1) การคัดเลือกโคพ่อพันธุ์ก าแพงแสนที่มีพันธุกรรมยอดเยี่ยมเพ่ือผลิตน้ าเชื้อ 
    ในการผลิตน้ าเชื้อก าแพงแสนเพ่ือจัดส่งให้เกษตรกร ทางโครงการฯ จะน า โคพ่อพันธุ์

ก าแพงแสนคุณภาพดีที่ผ่านการทดสอบสมรรถภาพแล้วจ านวน 10 ตัว มารีดน้ าเชื้อและคัดเลือกเอาเฉพาะ    
พ่อพันธุ์ที่มีพันธุกรรมยอดเยี่ยมเพียง 2-5 ตัว จากทั้งหมด 10 ตัว มาผลิตน้ าเชื้อเพ่ือจ าหน่ายให้เกษตรกร     
ซึ่งผลการคัดเลือกโคพ่อพันธุ์ก าแพงแสนแท้ที่มีพันธุกรรมยอดเยี่ยมตลอดระยะเวลาโครงการสามารถ 
ด าเนินการได้รวม 24 ตัว จากเปูาหมาย 2-5 ตัวต่อปี หรือ 10-25 ตัว ตลอดระยะเวลาโครงการ (ตารางที่ 4.7) 
เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์การวัด พบว่าผ่านเกณฑ์การวัดที่ก าหนดโดยสามารถคัดเลือกโคพ่อพันธุ์ก าแพงแสนแท้
ที่มีพันธุกรรมยอดเยี่ยมได้ตามเปูาหมาย 

 

ตารางท่ี 4.7 จ านวนโคพ่อพันธุ์ก าแพงแสนแท้ท่ีมีพันธุกรรมยอดเยี่ยม 
 

ผลการด าเนินงาน 
โคพ่อพันธุ์ก าแพงแสนแท้ท่ีมีพันธุกรรมยอดเยี่ยม 

เป้าหมาย (ตัว) ผล (ตัว) ร้อยละ 
ระยะที่ 1 2-5 3 100 
ระยะที่ 2 2-5 5 100 
ระยะที่ 3 2-5 2 100 
ระยะที่ 4 2-5 5 100 
ระยะที่ 5 2-5 9 100 

รวม 10-25 24 100 
ที่มา : โครงการคัดเลือกพ่อพันธุ์ก าแพงแสนเพื่อใช้ผลิตน้ าเช้ือ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
        วิทยาเขตบางแสน (ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2560) 
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 2) ปริมาณการผลิตน้ าเชื้อก าแพงแสน 
    ส าหรับปริมาณน้ าเชื้อก าแพงแสนที่ผลิตได้จากโคพ่อพันธุ์ ก าแพงแสนแท้ที่มีพันธุกรรม       

ยอดเยี่ยมด าเนินการได้รวม 93,832 โด๊ส คิดเป็นร้อยละ 89.36 โดยจะเริ่มผลิตน้ าเชื้อก าแพงแสนได้ในระยะที่ 2 
ช่วงเดือนสิงหาคม 2553 เป็นต้นไป ซึ่งผลิตได้เพียง 7,450 โด๊ส คิดเป็นร้อยละ 29.80 ทั้งนี้เนื่องจากใน เดือน
พฤศจิกายน 2553 เกิดการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยทั่วไประเทศ และโคพ่อพันธุ์ก าแพงแสน         
ของโครงการที่อยู่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็เกิดโรคปากและเท้าเปื่อยด้วย ท าให้ต้องพักการรีดน้ าเชื้อ
ออกไปก่อน เนื่องจากจะส่งผลให้น้ าเชื้อที่รีดได้มีคุณภาพต่ า ส่วนระยะที่ 3 ด าเนินการได้จ านวน 44,297 โด๊ส 
คิดเป็นร้อยละ 147.66 ระยะที่ 4  และ 5 มีการผลิตน้ าเชื้อได้จ านวน 16,642 และ 25,443 โด๊ส คิดเป็นร้อยละ 
111.95 และ 169.62 ตามล าดับ (ตารางที่ 4.8) ดังนั้นเมื่อพิจารณาตามเกณฑ์การวัด พบว่า ไม่ผ่านเกณฑ์   
การวัดที่ก าหนด เนื่องจากไม่สามารถด าเนินการผลิตน้ าเชื้อก าแพงแสนได้ตามเปูาหมาย  
 

ตารางท่ี 4.8 ปริมาณการผลิตน้ าเชื้อก าแพงแสน 
 

 ผลการด าเนินงาน 
ปริมาณการผลิตน้ าเชื้อก าแพงแสน 

เป้าหมาย (โด๊ส) ผล (โด๊ส) ร้อยละ 
ระยะที่ 1 20,000 - - 
ระยะที่ 2 25,000 7,450 29.80 
ระยะที่ 3 30,000 44,297 147.66 
ระยะที่ 4 15,000 16,642 110.95 
ระยะที่ 5 15,000 25,443 169.62 

รวม 105,000 93,832 89.36 
ที่มา : โครงการคัดเลือกพ่อพันธุ์ก าแพงแสนเพื่อใช้ผลิตน้ าเช้ือ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
        วิทยาเขตบางแสน (ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2560) 
 
 4.3.3 โคก าแพงแสนเพศผู้ที่ไม่ผ่านการทดสอบสมรรถภาพ และเลี้ยงเป็นโคขุนเพื่อจ าหน่าย 

หลังจากน าลูกโคก าแพงแสนเพศผู้ซึ่งหย่านมจากเกษตรกรจ านวน 50 ตัว มาท าการเลี้ยง     
เพ่ือทดสอบสมรรถภาพภายในศูนย์วิจัยแลพัฒนาการผลิตกระบือและโค ฯ แล้วนั้น เมื่อทดสอบเสร็จท าการ
คัดเลือกโคพ่อพันธุ์ก าแพงแสนคุณภาพดีไว้ส าหรับผลิตน้ าเชื้อจ านวน 10 ตัว ส าหรับโคที่ไม่ผ่านการทดสอบ
จ านวน 40 ตัว โครงการจะท าการตอนและลงทะเบียนขุนกับสหกรณ์โคเนื้อก าแพงแสน เพ่ือเลี้ยงและจ าหน่าย
ให้กับสหกรณ์ โคเนื้อก าแพงแสนต่อไป โดยตลอดระยะเวลาด าเนินโครงการมี โคก าแพงแสนเพศผู้ที่ไม่ผ่าน   
การทดสอบสมรรถภาพ และเลี้ยงเป็นโคขุนเพ่ือจ าหน่ายรวม 200 ตัว ครบตามเปูาหมายที่ก าหนด (ตารางที่ 4.9)    
เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์การวัด พบว่า ผ่านเกณฑ์การวัดที่ก าหนดโดยสามารถคัดโคก าแพงแสนเพศผู้ที่ไม่ผ่าน
การทดสอบสมรรถภาพได้ตามเปูาหมาย 
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ตารางท่ี 4.9 จ านวนโคก าแพงแสนเพศผู้ที่ไม่ผ่านการทดสอบสมรรถภาพ และเลี้ยงเป็นโคขุนเพื่อจ าหน่าย 
 

ผลการด าเนินงาน 
โคก าแพงแสนเพศผู้ที่ไม่ผ่านการทดสอบ 

เป้าหมาย (ตัว) ผล (ตัว) ร้อยละ 
ระยะที่ 1 40 40 100 
ระยะที่ 2 40 40 100 
ระยะที่ 3 40 40 100 
ระยะที่ 4 40 40 100 
ระยะที่ 5 40 40 100 

รวม 200 200 100 
ที่มา : โครงการคัดเลือกพ่อพันธุ์ก าแพงแสนเพื่อใช้ผลิตน้ าเช้ือ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
        วิทยาเขตบางแสน (ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2560) 
 
4.4 ผลลัพธ์ (Outcomes) 
 4.4.1 เกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อพันธุ์ก าแพงแสน (จากการใช้น้ าเชื้อก าแพงแสน) 
         1) แม่โคก าแพงแสนที่ได้รับการผสมเทียมกับน้ าเชื้อก าแพงแสน 

เกษตรกรที่มีแม่โคก าแพงแสนอยู่แล้ว น าน้ าเชื้อก าแพงแสนจากโครงการไปผสมกับแม่โค
ก าแพงแสนในฟาร์ม โดยพบว่าแม่โคก าแพงแสนในฟาร์มเกษตรกรได้รับการผสมเทียมกับน้ าเชื้อก าแพงแสน
จากโครงการ คิดเป็นร้อยละ 64.29 โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการใช้น้ าเชื้อก าแพงแสนผสมกับแม่โค
ก าแพงแสนในฟาร์มมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 71.43 รองลงมาคือภาคใต้ ภาคกลาง และภาคเหนือ คิดเป็น    
ร้อยละ 66.67  63.16 และ 54.55 ตามล าดับ (ตารางท่ี 4.10) 

ส่วนเกษตรกรที่ไม่น าน้ าเชื้อก าแพงแสนผสมกับแม่โคก าแพงแสน เนื่องจากยังมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงพันธุ์ค่อนข้างน้อย โดยเข้าใจว่าถ้าใช้น้ าเชื้อก าแพงแสนผสมกับแม่โค
ก าแพงแสนไปเรื่อย ๆ ลูกโคก าแพงแสนที่ได้จะมีขนาดเล็กลง และเลี้ยงไม่ค่อยโต แต่ถ้าใช้น้ าเชื้อชาโรเลส์     
มาผสมกับแม่โคลูกผสมพ้ืนเมือง-บราห์มัน ลูกโคก าแพงแสนที่เกิดมา (D1) จะมีขนาดใหญ่ ดังนั้นเมื่อพิจารณา
ตามเกณฑ์การวัด พบว่า ไม่ผ่านเกณฑ์การวัดที่ก าหนด เนื่องจากแม่โคก าแพงแสนในฟาร์มเกษตรกรได้รับการ
ผสมเทียมกับน้ าเชื้อก าแพงแสนต่ ากว่าร้อยละ 70 

 

ตารางท่ี 4.10 จ านวนแม่โคก าแพงแสนที่ได้รับการผสมเทียมกับน้ าเชื้อก าแพงแสน 
 

ภาค 
การผสมเทียมแม่โคก าแพงแสนด้วยน้ าเชื้อก าแพงแสน 

แม่โคก าแพงแสน 
ในฟาร์มเกษตรกร (ตัว) 

แม่โคก าแพงแสนที่ได้รับการผสม
เทียมกับน้ าเชื้อก าแพงแสน (ตัว) 

ร้อยละ 

ภาคเหนือ 11 6 54.55 
ภาคกลาง 19 12 63.16 
ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

7 5 71.43 

ใต้ 3 2 66.67 
เฉลี่ย 14 9 64.29 

ที่มา : จากการส ารวจ  
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        2) ปริมาณน้ าเชื้อก าแพงแสนที่เกษตรกรใช้จากโครงการ 
 ปริมาณน้ าเชื้อก าแพงแสนที่เกษตรกรใช้จากโครงการ ในการประเมินผลครั้งนี้ผู้ประเมิน    

ใช้ข้อมูลการจัดส่งน้ าเชื้อพันธุ์ก าแพงแสนให้แก่เกษตรกร โดยตั้งแต่ระยะที่ 2 ถึงระยะที่ 5 เกษตรกรมีการใช้
น้ าเชื้อเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 32.32 โดยระยะที่ 2 ถึงระยะที่ 3 ใช้น้ าเชื้อเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 18.11 ระยะที่ 3 
ถึงระยะที่ 4 ใช้น้ าเชื้อเพ่ิมขึ้นร้อยละ 72.41 และระยะที่ 4 ถึงระยะที่ 5 มีการใช้น้ าเชื้อเพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.43 
แสดงให้เห็นว่ามีการกระจายพันธุ์โคเนื้อก าแพงแสนเพ่ิมมากขึ้น หากพิจารณาตามเกณฑ์การวัด พบว่า ผ่านเกณฑ์
การวัดที่ก าหนด เนื่องจากปริมาณน้ าเชื้อก าแพงแสนที่เกษตรกรใช้จากโครงการมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น (ตารางที่ 4.11) 
 

ตารางท่ี 4.11 ปริมาณน้ าเชื้อก าแพงแสนที่เกษตรกรใช้จากโครงการ  
 

ผลการด าเนินงาน 
ปริมาณน้ าเชื้อก าแพงแสนที่เกษตรกรใช้จากโครงการ 

น้ าเชือ้ที่ใช้ (โด๊ส) 
การเปลี่ยนแปลง 

+ เพ่ิม – ลด 
ร้อยละ 

ของการเปลี่ยนแปลง 
ระยะที่ 1 - - - 
ระยะที่ 2 1,154 - - 
ระยะที่ 3 1,363 209 18.11 
ระยะที่ 4 2,350 987 72.41 
ระยะที่ 5 2,501 151 6.43 

เฉลี่ย  1,842 449 32.32 
ที่มา : โครงการคัดเลือกพ่อพันธุ์ก าแพงแสนเพื่อใช้ผลิตน้ าเช้ือ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    
         วิทยาเขตบางแสน (ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2560) 
 

        3) ลูกโคท่ีเกิดจากแม่โคก าแพงแสนที่ใช้น้ าเชื้อจากโครงการ 
การส ารวจ พบว่า เกษตรกรผสมแม่โคก าแพงแสนกับน้ าเชื้อก าแพงแสนของโครงการเฉลี่ย

จ านวน 9 ตัว ตั้งท้องเฉลี่ย 7 ตัว  โดยได้ลูกโคก าแพงแสนที่เกิดจากการผสมดังกล่าวเฉลี่ยจ านวน 7 ตัว  โดย
เกษตรกรภาคกลางมีการผสมเทียมแม่โคก าแพงแสนกับน้ าเชื้อก าแพงแสนมากท่ีสุดเฉลี่ย 12 ตัว ตั้งท้องเฉลี่ย 9 
ตัว คลอดทั้ง 9 ตัว ส่วนภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ เกษตรกรผสมเทียมแม่โคก าแพงแสน
กับน้ าเชื้อก าแพงแสน โดยแม่โคก าแพงแสนตั้งท้องครบทุกตัว และคลอดแล้วทุกตัวเช่นเดียวกัน เมื่อพิจารณา
ตามเกณฑ์การวัด พบว่า ผ่านเกณฑ์การวัดที่ก าหนด เนื่องจากการผสมน้ าเชื้อก าแพงแสนดังกล่าว ท าให้มี
ปริมาณลูกโคก าแพงแสนในฟาร์มเกษตรกรเพ่ิมข้ึน (ตารางท่ี 4.12) 
 

ตารางท่ี 4.12 จ านวนลูกโคที่เกิดจากแม่โคก าแพงแสนที่ใช้น้ าเชื้อจากโครงการ 
 

ภาค 
แม่โคก าแพงแสนที่ผสมเทียม 
กับน้ าเชื้อก าแพงแสน (ตัว) 

แม่โคท่ีต้ังท้อง  
(ตัว) 

ลูกโคท่ีเกิด 
 (ตัว) 

ภาคเหนือ 6 6 6 
ภาคกลาง 12 9 9 
ภาคตะวนัออก 
เฉียงเหนือ 

5 5 5 

ใต้ 2 2 2 
เฉลี่ย 9 7 7 

ที่มา : จากการส ารวจ  
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4.4.2 ประสิทธิภาพการเลี้ยงโคเนื้อและรายได้ของเกษตรกร 
         1) ต้นทุนการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกร 
   เนื่องจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่ ไม่มีการบันทึกข้อมูลด้านต้นทุน บางราย           
มีการบันทึกข้อมูลแต่ไม่ครบถ้วน ดังนั้นในส่วนของต้นทุนการเลี้ยงโคเนื้อลูกผสมทั่วไป ผู้ประเมินจึงใช้ข้อมูล   
ของศูนย์สารสนเทศ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ได้มีการส ารวจไว้ในปี 2559 ส่วนต้นทุนการเลี้ยง               
โคก าแพงแสนใช้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เกษตรกรที่มีข้อมูลครบถ้วนเท่านั้น โดยโคเนื้อพันธุ์ก าแพงแสน       
จะให้เนื้อคุณภาพดี สามารถใช้ท าอาหารประเภท สเต๊ก เนื้อย่างที่ต้องการคุณภาพด้านไขมันแทรก และความ
นุ่ม  ของเนื้อเป็นพิเศษ ราคาจ าหน่ายจึงสูงกว่าเนื้อโคขุนทั่วไป ส่วนการเลี้ยงโคเนื้อพันธุ์ทั่วไปส่วนใหญ่เป็นโค 
ที่มีอายุมากหรือเป็นลูกผสมพ้ืนเมือง-บราห์มัน ตลาดหลักคือเขียงเนื้อในตลาด เหมาะส าหรับท าอาหารไทย 
เช่น แกง ลาบ หรือลูกชิ้น เป็นต้น  
   การศึกษาต้นทุนการเลี้ยงโคเนื้อก าแพงแสนของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรน ามาขุนเมื่ออายุ 
เฉลี่ย 20 เดือน ระยะเวลาการขุน 8 เดือน และจ าหน่ายเมื่ออายุฉลี่ย 28 เดือน พบว่า การเลี้ยงโคเนื้อ
ก าแพงแสนมีต้นทุนจ านวน 40,619.50 บาทต่อตัว หรือ 72.53 บาทต่อกิโลกรัม โดยมีน้ าหนักเฉลี่ยที่ขาย    
560 กิโลกรัมต่อตัว ส่วนต้นทุนการเลี้ยงโคเนื้อลูกผสมทั่วไปที่น ามาขุนเมื่ออายุเฉลี่ย  24 เดือน ระยะเวลาการ
ขุน 4 เดือน จ าหน่ายเมื่ออายุเฉลี่ย 28 เดือนเท่ากัน มีต้นทุนจ านวน 40,235 บาทต่อตัว หรือ 90.62 บาท    
ต่อกิโลกรัม น้ าหนักเฉลี่ยที่ขาย 444 กิโลกรัมต่อตัว (ตารางที่ 4.13) เมื่อพิจารณาต้นทุนการเลี้ยงโคเนื้อ
ก าแพงแสน และต้นทุนการเลี้ยงโคเนื้อลูกผสมทั่วไปท่ีจ าหน่ายเมื่ออายุเฉลี่ย 28 เดือนเท่ากัน พบว่า ต้นทุนการ
เลี้ยงต่อตัวของโคเนื้อก าแพงแสนสูงกว่าต้นทุนการเลี้ยงโคเนื้อลูกผสมทั่วไป แต่เมื่อพิจารณาจากน้ าหนักโคเนื้อ
ก าแพงแสนที่จ าหน่ายเมื่ออายุเฉลี่ย 28 เดือน พบว่ามีน้ าหนักมากกว่าโคเนื้อลูกผสมทั่วไป จึงท าให้ต้นทุนการ
เลี้ยงทั้งหมดต่อน้ าหนัก 1 กิโลกรัม ของโคเนื้อก าแพงแสนต่ ากว่าโคเนื้อลูกผสมทั่วไปจ านวน 18.09 บาท     
ต่อกิโลกรัม หรือคิดเป็นร้อยละ 24.94  

เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์การวัด พบว่า ผ่านเกณฑ์การวัดที่ก าหนด เนื่องจากเกษตกรที่เลี้ยง
โคเนื้อก าแพงแสนมีต้นทุนการเลี้ยงทั้งหมดต่อน้ าหนัก 1 กิโลกรัมต่ ากว่าการเลี้ยงโคเนื้อลูกผสมทั่วไปถึงร้อยละ 
24.94 ดังนั้นหากเกษตรกรหันมาเลี้ยงโคเนื้อก าแพงแสนจะท าให้มีต้นทุนการเลี้ยงโคเนื้อลดลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



44 

ตารางท่ี 4.13 ต้นทุนและรายได้จากการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกร 
                หน่วย : บาท/ตัว 

รายการ 
สายพันธุ์โคเนื้อ 

โคเนื้อก าแพงแสน1/ 

(1) 
โคเนื้อลูกผสมทั่วไป2/ 

 (2) 
1.ต้นทุนผันแปร 40,476.50 40,092.00 
 1.1 ค่าแรงงาน 684.00 584.00 
 1.2 ค่าวัสดุ 38,855.50 38,571.00 
     1) ค่าพันธุส์ัตว์ (กรณีซื้อโคมาขุนขาย) 30,937.50 27,698.00 
     2) ค่าอาหารข้น 4,827.00 7,185.00 
     3) ค่าอาหารหยาบ 2,456.00 2,863.00 
     4) ค่ายาปูองกันและรักษาโรค 112.50 110.00 
     5) ค่าน้ า-ไฟฟูา-ค่าน้ ามัน 272.50 462.00 
     6) ค่าวัสดุสิ้นเปลือง,ค่าซ่อมฯ 250.00 253.00 
 1.3 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน 937.00 937.00 
2. ต้นทุนคงที ่ 143.00 143.00 
   2.1 ค่าใช้ที่ดิน 8.00 8.00 
   2.2 ค่าเสื่อมโรงเรือนและอุปกรณ ์ 66.00 66.00 
   2.3) ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนในทรัพย์สิน 69.00 69.00 
3. รวมต้นทุนการผลิตทั้งหมด (บาท/ตัว) 40,619.50 40,235.00 
4. น้ าหนักเฉลี่ยที่ขาย (กก./ตัว) 560.00 444.00 
5. ต้นทุนทังหมดต่อ นน. 1 กก.  72.53 90.62 
6. ราคาท่ีเกษตรกรขายได้ (บาท/กก.) 112.50 102.90 
7. ราคาท่ีเกษตรกรขายได้ (บาท/ตัว) 63,000.00 45,687.60 
8. ผลตอบแทนต่อ กก. (บาท) 39.97 12.28 
9. ผลตอบแทนต่อตัว (บาท) 22,383.20 5,452.32 
ที่มา : 1/ จากการส ารวจ  
  2/ ศูนย์สารสนเทศ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2559)  
 
        2) รายได้สุทธิหรือผลตอบแทนจากการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกร 
   จากตารางที่ 4.13 จะเห็นได้ว่าผลตอบแทนการเลี้ยงโคเนื้อก าแพงแสนสูงกว่าการเลี้ยงโคเนื้อ
ลูกผสมทั่วไป เนื่องจากน้ าหนักเฉลี่ยที่ขายได้ของโคเนื้อก าแพงแสนสูงกว่าน้ าหนักของโคเนื้อลูกผสมทั่วไปเมื่อ
จ าหน่ายในอายุเท่ากัน โดยโคเนื้อก าแพงแสนมีผลตอบแทนต่อกิโลกรัมสูงถึง 39.97 บาท คิดเป็นผลตอบแทน
ต่อตัว 22,383.20 บาทในขณะที่ผลตอบแทนการเลี้ยงโคลูกผสมทั่วไปเท่ากับ 12.28 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็น
ผลตอบแทนต่อตัว 5,452.32 บาท จะเห็นได้ว่าผลตอบแทนการเลี้ยงโคเนื้อก าแพงแสนต่อกิโลกรัมสูงกว่าการ
เลี้ยงโคเนื้อลูกผสมทั่วไปคิดเป็นร้อยละ 27.63 ดังนั้นเมื่อพิจารณาตามเกณฑ์การวัด พบว่าผ่านเกณฑ์การวัดที่
ก าหนด เนื่องจากเกษตรกรที่เลี้ยงโคเนื้อก าแพงแสนมีรายได้หรือผลตอบแทนต่อกิโลกรัมสูงกว่าการเลี้ยงโคเนื้อ
ลูกผสมทั่วไปร้อยละ 27.63 หากเกษตรกรหันมาเลี้ยงโคเนื้อก าแพงแสนจะท าให้มีรายได้หรือผลตอบแทน
เพ่ิมข้ึน 
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4.4.3 ความพึงพอใจของเกษตรกร  
 เมื่อสอบถามเกษตรกรตัวอย่างที่ใช้น้ าเชื้อชาโรเลส์จากโครงการ พบว่ า มีความพึงพอใจต่อคุณภาพ  
ของน้ าเชื้อชาโรเลส์ในระดับมาก มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.71 เกษตกรร้อยละ 70.69 พึงพอใจระดับมาก และร้อยละ 
29.31 พึงพอใจระดับค่อนข้างมาก โดยภาคกลางมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของน้ าเชื้อชาโรเลส์ ในระดับมาก
คิดเป็นร้อยละ 75.76 รองลงมาเป็นภาคใต้ร้อยละ 75.00 ภาคเหนือร้อยละ 72.73 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
ร้อยละ 33.33 (ตารางที่ 4.14) เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์การวัด พบว่า ผ่านเกณฑ์การวัดที่ก าหนด เนื่องจาก
เกษตกรมีความพึงพอใจต่อน้ าเชื้อชาโรเลส์มากกว่าร้อยละ 70   
 

ตารางท่ี 4.14 ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อน้ าเชื้อชาโรเลส์ 
          หน่วย : ร้อยละ 

ภาค 
ระดับความพึงพอใจ 

น้อย 
ค่อนข้าง 

น้อย 
ปานกลาง 

ค่อนข้าง 
มาก 

มาก  รวม ค่าคะแนน แปลผล 

ภาคเหนือ - - - 27.27 72.73 100.00 4.73 มาก 
ภาคกลาง - - - 24.24 75.76 100.00 4.76 มาก 
ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

- - - 66.67 33.33 100.00 4.33 มาก 

ภาคใต้ - - - 25.00 75.00 100.00 4.75 มาก 
เฉลี่ย - - - 29.31 70.69 100.00 4.71 มาก 

ที่มา : จากการส ารวจ 
 
         1) ความพึงพอใจของเกษตรกรภาคเหนือ 
   จากการสอบถามเกษตรกรตัวอย่างที่เข้าร่วมโครงการในภาคเหนือ พบว่า เกษตรกรมีความ
พึงพอใจในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
   1.1) ด้านคุณภาพน้ าเชื้อ ในส่วนของคุณภาพน้ าเชื้อก าแพงแสน เกษตรกรพึงพอใจระดับมาก
มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.50 โดยเกษตรกรมีความพึงพอใจระดับมากและค่อนข้างมาก คิดเป็นร้อยละ 50 เท่ากัน      
ส่วนคุณภาพของน้ าเชื้อชาโรเลส์ เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของน้ าเชื้ อชาโรเลส์ระดับมาก            
มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.73 โดยร้อยละ 72.73 พึงพอใจระดับมาก ที่เหลือร้อยละ 27.27 มีความพึงพอใจระดับ
ค่อนข้างมาก ในการเดินทางมาซื้อน้ าเชื้อจากโครงการ ฯ ของเกษตรกรภาคเหนือ เนื่องจากการเดินทาง        
มีระยะทางไกล ส่วนใหญ่เกษตรกรที่เข้ามาซื้อน้ าเชื้อจากโครงการ ฯ จะเป็นลักษณะตัวแทนเกษตรกรที่เข้ามา
เที่ยวงานเกษตรแฟร์ ก าแพงแสน มาร่วมฟังเสวนาเกี่ยวกับเรื่องปศุสัตว์ และมาซื้อวัสดุ อุปกรณ์เกี่ยวกับการ
เลี้ยงโค หรือยารักษาโรคและอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น งานนี้จัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-10 ธันวาคม ของทุกปี  
   สมาชิกโครงการถือโอกาสนี้มาเบิกน้ าเชื้อชาโรเลส์ และน้ าเชื้อก าแพงแสนไปพร้อมด้วย     
และไปจ าหน่ายให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ต่อไป หรือในบางครั้งเจ้าหน้าที่โครงการน าน้ าเชื้อแช่แข็งทั้งน้ าเชื้ อชา
โรเลส์และน้ าเชื้อก าแพงแสนไปให้เกษตรกรโดยตรง ระหว่างการออกพ้ืนที่เยี่ยมฟาร์ม และคัดเลือกโค หรือ
เวลาเจ้าหน้าที่ไปจัดนิทรรศการเมื่อมีงานประกวดโคเนื้อในพ้ืนที่ต่าง ๆ  รวมทั้งการน าน้ าเชื้อแช่แข็งออกไป
พร้อมกับเจ้าหน้าที่จัดอบรมหลักสูตรการเลี้ยงโคเนื้อระยะสั้นซึ่งมีการจัดทั่วทุกภาคของประเทศไทย 
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   1.2) ด้านราคาน้ าเชื้อที่จ าหน่าย ในส่วนของความพึงพอใจต่อน้ าเชื้อก าแพงแสน พบว่า 
เกษตรกรมีความพึงพอใจระดับมาก มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.50 โดยเกษตรกรพึงพอใจระดับมากและ
ค่อนข้างมาก คิดเป็นร้อยละ 50 เท่ากัน โดยราคาน้ าเชื้อก าแพงแสนที่จ าหน่ายราคา 50 บาทต่อโด๊ส ส่วน
น้ าเชื้อชาโรเลส์ เกษตรกรพึงพอใจระดับมาก มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.82 โดยร้อยละ 81.82 พึงพอใจระดับมาก     
ที่เหลือร้อยละ 18.18 พึงพอใจระดับค่อนข้างมาก ทั้งนี้เนื่องจากราคาน้ าเชื้อชาโรเลส์ที่จ าหน่าย 100 บาทต่อโด๊ส 
ราคาถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปซึ่งจ าหน่ายในราคา 400 บาทขึ้นไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประวัติพ่อพันธุ์ของน้ าเชื้อ     
ชาโรเลส์นั้น ๆ 
   1.3) คุณภาพของลูกโคที่เกิดจากน้ าเชื้อของโครงการ ในส่วนของลูกโคที่เกิดจากการผสมของ
แม่โคก าแพงแสนกับน้ าเชื้อก าแพงแสน เกษตรกรพึงพอใจระดับมาก มีค่าคะแนนเท่ากับ 4 .75 โดยร้อยละ 75 
พึงพอใจระดับมาก ที่เหลือร้อยละ 25 พึงพอใจระดับค่อนข้างมาก ทั้งนี้ลูกโคก าแพงแสนที่เกิดจากน้ าเชื้อ
ก าแพงแสนมีลักษณะโครงสร้าง และอัตราการเจริญเติบโตดีเช่นเดียวกับลูกโคก าแพงแสนเกิดจากน้ าเชื้อ      
ชาโรเลส์ ส่วนลูกโคก าแพงแสนที่เกิดจากการผสมเทียมของแม่โคลูกผสมพ้ืนเมือง-บราห์มัน กับน้ าเชื้อชาโรเลส์ 
พบว่า เกษตรกรพึงพอใจระดับมาก มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.55 โดยร้อยละ 90.91 พึงพอใจระดับมาก และร้อยละ 
9.09 พึงพอใจระดับค่อนข้างมาก ทั้งนี้เนื่องจากลูกโคที่เกิดจากน้ าเชื้อชาโรเลส์มีลักษณะโครงสร้างดี กล้ามเนื้อมาก 
เหมาะกับการเป็นโคขุนเนื้อดี น้ าหนักข้ึนง่าย อัตราการเจริญเติบโตดี เป็นที่นิยมและจ าหน่ายได้ในราคาสูง  
   1.4) ราคาจ าหน่ายของลูกโคหรือโคขุนที่เกิดจากน้ าเชื้อโครงการ ลูกโคหรือโคขุนที่เกิดจาก
น้ าเชื้อก าแพงแสน พบว่า เกษตรกรทุกรายพึงพอใจระดับมาก มีค่าคะแนนเท่ากับ 5.00 ทั้งนี้เนื่องจาก
เกษตรกรสามารถจ าหน่ายลูกโคหรือโคขุนที่เกิดจากน้ าเชื้อก าแพงแสนได้ในราคาสูงกว่าโคพันธุ์ทั่วไป ส่วนราคา
จ าหน่ายลูกโคหรือโคขุนที่เกิดจากน้ าเชื้อชาโรเลส์ เกษตรกรมีความพึงพอใจระดับมาก มีค่าคะแนนเท่ากับ 
4.82 โดยร้อยละ 81.82 พึงพอใจระดับมาก และร้อยละ 18.18 พึงพอใจระดับค่อนข้างมาก  
   1.5) การบริการของเจ้าหน้าที่โครงการ จากการสอบถามเกษตรกรที่เคยเข้ามารับบริการจาก
โครงการ พบว่า เกษตรกรพึงพอใจในการบริการของเจ้าหน้าที่โครงการในระดับมาก มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.55 
โดยร้อยละ 57.50 พึงพอใจระดับมาก รองลงมาร้อยละ 40 พึงพอใจระดับค่อนข้างมาก และร้อยละ 2.50       
พึงพอใจระดับปานกลาง ทั้งด้านการให้ค าแนะน า ความสะดวกรวดเร็ว ความสุภาพเป็นกันเองของเจ้าหน้าที่ 
และการดูแลเอาใจใส ่(ตารางท่ี 4.15) 
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ตารางท่ี 4.15 ความพึงพอใจของเกษตรกรภาคเหนือ      
             หน่วย : ร้อยละ 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

น้อย 
ค่อนข้าง 

น้อย 
ปานกลาง 

ค่อนข้าง 
มาก 

มาก  รวม ค่าคะแนน แปลผล 

1. ด้านคุณภาพน้ าเชื้อ         
   - น้ าเชื้อก าแพงแสน - - - 50.00 50.00 100.00 4.50 มาก 

- น้ าเชื้อชาโรเลส ์ - - - 27.27 72.73 100.00 4.73 มาก 
2. ด้านราคาน้ าเชื้อที่จ าหน่าย         
   - น้ าเชื้อก าแพงแสน - - - 50.00 50.00 100.00 4.50 มาก 
   - น้ าเชื้อชาโรเลส ์ - - - 18.18 81.82 100.00 4.82 มาก 
3. คุณภาพของลูกโค         
   - น้ าเชื้อก าแพงแสน - - - 25.00 75.00 100.00 4.75 มาก 
   - น้ าเชื้อชาโรเลส ์ - - - 9.09 90.91 100.00 4.55 มาก 
4. ราคาจ าหน่ายของลูกโคหรือ
โคขุน 

        

   - น้ าเชื้อก าแพงแสน - - - - 100.00 100.00 5.00 มาก 
   - น้ าเชื้อชาโรเลส ์ - - - 18.18 81.82 100.00 4.82 มาก 
5. การบริการของเจ้าหนา้ที่
โครงการ 

- - 2.50 40.00 57.50 100.00 4.55 มาก 

   - การดูแลเอาใจใส ่ - - - 50.00 50.00 100.00 4.50 มาก 
   - การให้ค าแนะน า - - - 40.00 60.00 100.00 4.60 มาก 
   - ความสะดวก รวดเร็ว - - 10.00 30.00 60.00 100.00 4.50 มาก 
   - สุภาพเป็นกันเอง - - - 40.00 60.00 100.00 4.60 มาก 
ที่มา : จากการส ารวจ 
 
        2) ความพึงพอใจของเกษตรกรภาคกลาง 
  จากการสอบถามเกษตรกรตัวอย่างที่เข้าร่วมโครงการในภาคกลาง พบว่า เกษตรกรมีความ 
พึงพอใจในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
  2.1) ด้านคุณภาพน้ าเชื้อ ในส่วนของน้ าเชื้อก าแพงแสน เกษตรกรพึงพอใจระดับมาก มีค่า
คะแนนเท่ากับ 4.56 โดยร้อยละ 62.50 พึงพอใจระดับมาก รองลงมาร้อยละ 31.25 พึงพอใจระดับ
ค่อนข้างมาก และร้อยละ 6.25 พึงพอใจระดับปานกลาง ส่วนน้ าเชื้อชาโรเลส์ เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อ
คุณภาพของน้ าเชื้อชาโรเลส์ระดับมาก มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.76  โดยร้อยละ 75.76 พึงพอใจระดับมาก        
ที่เหลือร้อยละ 24.24 มีความพึงพอใจระดับค่อนข้างมาก ในการเดินทางมาซื้อน้ าเชื้อจากโครงการ ฯ ของเกษตรกร
ภาคกลาง เกษตรกรบางส่วนเข้ามาซื้อน้ าเชื้อจากโครงการ ฯ ด้วยตัวเอง โดยมาเที่ยวงานเกษตรแฟร์ก าแพงแสน 
พร้อมซื้อน้ าเชื้อไปด้วย และบางส่วนที่ไม่สะดวกก็จะฝากตัวแทนเกษตรกรที่เข้ามาเที่ยวงานเกษตรแฟร์ หรือ
เข้ามาท าธุระที่โครงการซื้อให้ หรือเจ้าหน้าที่โครงการน าน้ าเชื้อแช่แข็งทั้งน้ าเชื้อชาโรเลส์และน้ าเชื้อก าแพงแสน
ไปให้เกษตรกรโดยตรง ระหว่างการออกพ้ืนที่เยี่ยมฟาร์มและคัดเลือกโคด้วย 
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  2.2) ด้านราคาน้ าเชื้อที่จ าหน่าย ในส่วนของความพึงพอใจต่อน้ าเชื้อก าแพงแสน พบว่า 
เกษตรกรมีความพึงพอใจระดับมาก มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.97 โดยร้อยละ 96.88 พึงพอใจระดับมาก ที่เหลือ
ร้อยละ 3.12 พึงพอใจระดับค่อนข้างมาก ส่วนน้ าเชื้อชาโรเลส์ เกษตรกรทุกรายพึงพอใจระดับมาก มีค่าคะแนน
เท่ากับ 5.00 ทั้งนี้เนื่องจากราคาน้ าเชื้อชาโรเลส์ที่จ าหน่ายราคาถูกกว่าท้องตลาดทั่วไป ซึ่งจ าหน่ายในราคา 
400 บาทข้ึนไป  
  2.3) คุณภาพของลูกโคที่เกิดจากน้ าเชื้อของโครงการ ในส่วนของลูกโคก าแพงแสนที่เกิดจาก
การผสมของแม่โคก าแพงแสนกับน้ าเชื้อก าแพงแสน เกษตรกรพึงพอใจระดับมาก มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.77 
โดยร้อยละ 83.33 พึงพอใจระดับมาก ร้อยละ 10 พึงพอใจระดับค่อนข้างมาก ที่เหลือร้อยละ 6.67 พึงพอใจ
ระดับปานกลาง ลูกโคที่เกิดจากน้ าเชื้อก าแพงแสนมีลักษณะโครงสร้าง และอัตราการเจริญเติบโตดี เหมาะกับ
การเป็นโคขุน เนื้อดี น้ าหนักขึ้นง่ายและสามารถจ าหน่ายได้ในราคาสูง ส่วนลูกโคที่เกิดจากการผสมเทียมของ
แม่โคลูกผสมพ้ืนเมือง-บราห์มัน กับน้ าเชื้อชาโรเลส์ พบว่า เกษตรกรพึงพอใจระดับมาก มีค่าคะแนนเท่ากับ 
4.76 โดยร้อยละ 78.79 พึงพอใจระดับมาก รองลงมาร้อยละ 18.18 พึงพอใจระดับค่อนข้างมาก และร้อยละ 
3.03 พึงพอใจระดับปานกลาง ทั้งนี้เนื่องจากลูกโคที่เกิดจากน้ าเชื้อชาโรเลส์มีลักษณะโครงสร้างดี กล้ามเนื้อ
มาก อัตราการเจริญเติบโตดี เป็นที่นิยมและจ าหน่ายได้ในราคาสูงเช่นเดียวกัน 
  2.4) ราคาจ าหน่ายของลูกโคหรือโคขุนที่เกิดจากน้ าเชื้อโครงการ ลูกโคหรือโคขุนที่เกิดจาก
น้ าเชื้อก าแพงแสน พบว่า เกษตรกรพึงพอใจระดับมาก มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.55 โดยร้อยละ 65.52 พึงพอใจ
ระดับมาก ร้อยละ 24.14 พึงพอใจระดับค่อนข้างมาก และร้อยละ 10.34 พึงพอใจระดับปานกลาง  โดย
เกษตรกรสามารถจ าหน่ายลูกโคหรือโคขุนที่เกิดจากน้ าเชื้อก าแพงแสนได้ในราคาสูงกว่าโคพันธุ์ทั่วไป ส่วนราคา
จ าหน่ายลูกโคหรือโคขุนที่เกิดจากน้ าเชื้อชาโรเลส์ เกษตรกรมีความพึงพอใจระดับมาก มีค่าคะแนนเท่ากับ 
4.69 โดยร้อยละ 75.00 พึงพอใจระดับมาก ร้อยละ 18.75 พึงพอใจระดับค่อนข้างมาก และร้อยละ 6.25     
พึงพอใจระดับปานกลาง โดยเกษตรกรสามารถจ าหน่ายลูกโคหรือโคขุนที่เกิดจากชาโรเลส์ได้ในราคาสูงกว่า      
โคพันธุ์ทัว่ไปเช่นเดียวกัน 
  2.5) การบริการของเจ้าหน้าที่โครงการ จากการสอบถามเกษตรกรที่เคยเข้ามารับบริการจาก
โครงการ พบว่า เกษตรกรพึงพอใจในการบริการของเจ้าหน้าที่โครงการในระดับมาก มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.81 
โดยร้อยละ 82.15 พึงพอใจระดับมาก รองลงมาร้อยละ 17.14 พึงพอใจระดับค่อนข้างมาก และร้อยละ 0.71 
พึงพอใจระดับปานกลาง ทั้งด้านการให้ค าแนะน า ความสะดวกรวดเร็ว ความสุภาพเป็นกันเองของเจ้าหน้าที่ 
และการดูแลเอาใจใส่ (ตารางท่ี 4.16) 
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ตารางท่ี 4.16 ความพึงพอใจของเกษตรกรภาคกลาง      
             หน่วย : ร้อยละ 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

น้อย 
ค่อนข้าง 

น้อย 
ปาน
กลาง 

ค่อนข้าง 
มาก 

มาก  รวม ค่าคะแนน แปลผล 

1. ด้านคุณภาพน้ าเชื้อ         
   - น้ าเชื้อก าแพงแสน - - 6.25 31.25 62.50 100.00 4.56 มาก 

- น้ าเชื้อชาโรเลส ์ - - - 24.24 75.76 100.00 4.76 มาก 
2. ด้านราคาน้ าเช้ือท่ีจ าหน่าย         
   - น้ าเชื้อก าแพงแสน - - - 3.12 96.88 100.00 4.97 มาก 
   - น้ าเชื้อชาโรเลส ์ - - - - 100.00 100.00 5.00 มาก 
3. คุณภาพของลูกโค         
   - น้ าเชื้อก าแพงแสน - - 6.67 10.00 83.33 100.00 4.77 มาก 
   - น้ าเชื้อชาโรเลส ์ - - 3.03 18.18 78.79 100.00 4.76 มาก 
4. ราคาจ าหน่ายของลูกโคหรือ
โคขุน 

        

   - น้ าเชื้อก าแพงแสน - - 10.34 24.14 65.52 100.00 4.55 มาก 
   - น้ าเชื้อชาโรเลส ์ - - 6.25 18.75 75.00 100.00 4.69 มาก 
5. การบริการของเจ้าหนา้ที่
โครงการ 

- - 0.71 17.14 82.15 100.00 4.81 มาก 

   - การดูแลเอาใจใส ่ - - - 22.86 77.14 100.00 4.77 มาก 
   - การให้ค าแนะน า - - - 22.86 77.14 100.00 4.77 มาก 
   - ความสะดวก รวดเร็ว - - 2.82 14.29 82.89 100.00 4.80 มาก 
   - สุภาพเป็นกันเอง - - - 8.57 91.43 100.00 4.91 มาก 
ที่มา : จากการส ารวจ 
 
        3) ความพึงพอใจของเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  จากการสอบถามเกษตรกรตัวอย่างที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า เกษตรกรมีความ  พึงพอใจ      
ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
  3.1) ด้านคุณภาพน้ าเชื้อ ในส่วนของน้ าเชื้อก าแพงแสน เกษตรกรพึงพอใจระดับมาก          
มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.75 โดยร้อยละ 75 พึงพอใจระดับมาก และร้อยละ 25 พึงพอใจระดับค่อนข้างมาก    
ส่วนน้ าเชื้อชาโรเลส์ เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของน้ าเชื้อชาโรเลส์ระดับมาก มีค่าคะแนนเท่ากับ 
4.33 โดยร้อยละ 66.67 พึงพอใจระดับค่อนข้างมาก ที่เหลือร้อยละ 33.33 มีความพึงพอใจระดับมาก ในการ
เดินทาง มาซื้อน้ าเชื้อจากโครงการ ฯ ของเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีลักษณะเดียวกับภาคเหนือ    
คือเป็นตัวแทนเกษตรกรที่เข้ามาเที่ยวงานเกษตรแฟร์ก าแพงแสนที่จัดตอนปลายปีของทุกปี พร้อมซื้อน้ าเชื้อ
จากโครงการ ฯ กลับไปด้วยเพ่ือจ าหน่ายให้เกษตรกรรายอ่ืนในพ้ืนที่ต่อไป หรือในบางครั้ง เจ้าหน้าที่โครงการ       
น าน้ าเชื้อแช่แข็งทั้งน้ าเชื้อชาโรเลส์และน้ าเชื้อก าแพงแสนไปให้เกษตรกรโดยตรง ระหว่างการออกพ้ืนที่เยี่ยม
ฟาร์ม และคัดเลือกโค หรือเวลาเจ้าหน้าที่ไปจัดนิทรรศการเมื่อมีงานประกวดโคเนื้อในพ้ืนที่ต่าง  ๆ รวมทั้ง   
การน าน้ าเชื้อแช่แข็งออกไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่จัดอบรมหลักสูตรการเลี้ยงโคเนื้อระยะสั้นซึ่งมีการจัดทั่วทุกภาค
ของประเทศไทย 
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  3.2) ด้านราคาน้ าเชื้อที่จ าหน่าย ในส่วนของความพึงพอใจต่อน้ าเชื้อก าแพงแสน พบว่า 
เกษตรกรมีความพึงพอใจระดับมาก มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.50 โดยเกษตรกรมีความพึงพอใจระดับมาก        
และค่อนข้างมากเท่ากันคิดเป็นร้อยละ 50 เท่ากัน ส่วนน้ าเชื้อชาโรเลส์เกษตรกรพึงพอใจระดับมากมีค่าคะแนน
เท่ากับ 4.83 โดยร้อยละ 83.33 พึงพอใจระดับมาก และร้อยละ 16.67 พึงพอใจระดับค่อนข้างมาก เนื่องจาก
ราคาน้ าเชื้อชาโรเลส์ที่โครงการจ าหน่ายให้กับเกษตรกรมีราคาถูกกว่าท้องตลาดทั่วไป  
  3.3) คุณภาพของลูกโคที่เกิดจากน้ าเชื้อของโครงการ ในส่วนของลูกโคก าแพงแสนที่เกิดจาก
การผสมของแม่โคก าแพงแสนกับน้ าเชื้อก าแพงแสน เกษตรกรพึงพอใจระดับมาก มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.25  
โดยร้อยละ 75 พึงพอใจระดับค่อนข้างมาก และร้อยละ 25 พึงพอใจระดับมาก โดยลูกโคที่เกิดจากน้ าเชื้อ
ก าแพงแสนมีลักษณะโครงสร้าง และอัตราการเจริญเติบโตดี สามารถจ าหน่ายได้ในราคาสูง  ส่วนลูกโคที่เกิด
จากการผสมเทียมของแม่โคลูกผสมพ้ืนเมือง-บราห์มัน กับน้ าเชื้อชาโรเลส์ พบว่า เกษตรกรพึงพอใจระดับมาก 
มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.67 โดยร้อยละ 66.67 พึงพอใจระดับมาก ที่เหลือร้อยละ 33.33 พึงพอใจระดับ
ค่อนข้างมาก ทั้งนี้เนื่องจากลูกโคที่เกิดจากน้ าเชื้อชาโรเลส์มีลักษณะโครงสร้างดี กล้ามเนื้อมาก เหมาะกับ    
การเป็นโคขุน เป็นที่นิยมและจ าหน่ายได้ในราคาสูงเช่นเดียวกัน 
  3.4) ราคาจ าหน่ายของลูกโคหรือโคขุนที่เกิดจากน้ าเชื้อโครงการ ลูกโคหรือโคขุนที่เกิดจาก
น้ าเชื้อก าแพงแสน พบว่า เกษตรกรพึงพอใจระดับมาก มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.25 โดยร้อยละ 75 พึงพอใจระดับ
ค่อนข้างมาก และร้อยละ 25 พึงพอใจระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากเกษตรกรสามารถจ าหน่ายลูกโคหรือโคขุนที่เกิดจาก
น้ าเชื้อก าแพงแสนได้ในราคาสูงกว่าโคพันธุ์ทั่วไป ส่วนราคาจ าหน่ายลูกโคหรือโคขุนที่เกิดจากน้ าเชื้อชาโรเลส์ 
เกษตรกรมีความพึงพอใจระดับมาก มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.83 โดยร้อยละ 83.33 พึงพอใจระดับมาก และร้อยละ 
16.67 พึงพอใจระดับค่อนข้างมาก  
  3.5) การบริการของเจ้าหน้าที่โครงการ จากการสอบถามเกษตรกรที่เคยเข้ามารับบริการ   
จากโครงการ พบว่า เกษตรกรพึงพอใจในการบริการของเจ้าหน้าที่โครงการในระดับมาก มีค่าคะแนนเท่ากับ 
4.80 โดยร้อยละ 80 พึงพอใจระดับมาก และร้อยละ 20 พึงพอใจระดับค่อนข้างมาก ทั้งด้านการให้ค าแนะน า    
ความสะดวกรวดเร็ว ความสุภาพเป็นกันเองของเจ้าหน้าที่ และการดูแลเอาใจใส่ (ตารางท่ี 4.17) 
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ตารางท่ี 4.17 ความพึงพอใจของเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
                   หน่วย : ร้อยละ 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

น้อย 
ค่อนข้าง 

น้อย 
ปานกลาง 

ค่อนข้าง 
มาก 

มาก  รวม ค่าคะแนน แปลผล 

1. ด้านคุณภาพน้ าเชื้อ         
   - น้ าเชื้อก าแพงแสน - - - 25.00 75.00 100.00 4.75 มาก 

- น้ าเชื้อชาโรเลส ์ - - - 66.67 33.33 100.00 4.33 มาก 
2. ด้านราคาน้ าเช้ือท่ีจ าหน่าย         
   - น้ าเชื้อก าแพงแสน - - - 50.00 50.00 100.00 4.50 มาก 
   - น้ าเชื้อชาโรเลส ์ - - - 16.67 83.33 100.00 4.83 มาก 
3. คุณภาพของลูกโค         
   - น้ าเชื้อก าแพงแสน - - - 75.00 25.00 100.00 4.25 มาก 
   - น้ าเชื้อชาโรเลส ์ - - - 33.33 66.67 100.00 4.67 มาก 
4. ราคาจ าหน่ายของลูกโคหรือ
โคขุน 

        

   - น้ าเชื้อก าแพงแสน - - - 75.00 25.00 100.00 4.25 มาก 
   - น้ าเชื้อชาโรเลส ์ - - - 16.67 83.33 100.00 4.83 มาก 
5. การบริการของเจ้าหนา้ที่
โครงการ 

- - - 20.00 80.00 100.00 4.80 มาก 

   - การดูแลเอาใจใส ่ - - - 20.00 80.00 100.00 4.80 มาก 
   - การให้ค าแนะน า - - - 20.00 80.00 100.00 4.80 มาก 
   - ความสะดวก รวดเร็ว - - - 20.00 80.00 100.00 4.80 มาก 
   - สุภาพเป็นกันเอง - - - 20.00 80.00 100.00 4.80 มาก 
ที่มา : จากการส ารวจ 

 
        4) ความพึงพอใจของเกษตรกรภาคใต้ 
  จากการสอบถามเกษตรกรตัวอย่างที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า เกษตรกรมีความพึงพอใจ      
ในด้านต่างๆ ดังนี้ 
  4.1) ด้านคุณภาพน้ าเชื้อ ในส่วนของน้ าเชื้อก าแพงแสน เกษตรกรพึงพอใจระดับค่อนข้างมาก 
มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.20 โดยร้อยละ 80 พึงพอใจระดับค่อนข้างมาก และร้อยละ 20 พึงพอใจระดับมาก    
ส่วนน้ าเชื้อชาโรเลส์ เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของน้ าเชื้อชาโรเลส์ ระดับมาก มีค่าคะแนนเท่ากับ 
4.75 โดยร้อยละ 75 พึงพอใจระดับมาก ที่เหลือร้อยละ 25 มีความพึงพอใจระดับค่อนข้างมาก ในการเดินทาง 
มาซื้อน้ าเชื้อจากโครงการ ฯ ของเกษตรกรภาคใต้ มีลักษณะเดียวกับภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เนื่องจากระยะทางไกล ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะตัวแทนเกษตรกรที่เข้ามาเที่ยวงานเกษตรแฟร์ก าแพงแสนที่จัด
ตอนปลายปีของทุกปี พร้อมซื้อน้ าเชื้อจากโครงการ ฯ กลับไปด้วยเพ่ือจ าหน่ายให้เกษตรกรรายอ่ืนในพ้ืนที่
ต่อไป หรือในบางครั้งเจ้าหน้าที่โครงการน าน้ าเชื้อแช่แข็งทั้งน้ าเชื้อชาโรเลส์และน้ าเชื้อก าแพงแสนไปให้
เกษตรกรโดยตรง ระหว่างการออกพ้ืนที่เยี่ยมฟาร์ม และคัดเลือกโค หรือเวลาเจ้าหน้าที่ไปจัดนิทรรศการ     
เมื่อมีงานประกวดโคเนื้อในพ้ืนที่ต่าง ๆ  รวมทั้งการน าน้ าเชื้อแช่แข็งออกไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่จัดอบรม
หลักสูตรการเลี้ยงโคเนื้อระยะสั้นซึ่งมีการจัดทั่วทุกภาคของประเทศไทย 
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  4.2) ด้านราคาน้ าเชื้อที่จ าหน่าย ในส่วนของน้ า เชื้อก าแพงแสน พบว่า เกษตรกร                
มีความพึงพอใจระดับมาก มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.40 โดยร้อยละ 60 พึงพอใจระดับค่อนข้างมาก ที่เหลือร้อยละ 
40 พึงพอใจระดับมาก ส่วนความพึงพอใจต่อน้ าเชื้อชาโรเลส์ เกษตรกรพึงพอใจระดับมาก มีค่าคะแนนเท่ากับ 
4.75 โดยร้อยละ 75 พึงพอใจระดับมาก และร้อยละ 25 พึงพอใจระดับค่อนข้างมาก เนื่องจากราคาน้ าเชื้อ    
ชาโรเลส์ที่โครงการจ าหน่ายให้กับเกษตรกรมีราคาถูกกว่าท้องตลาดทั่วไป  
  4.3) คุณภาพของลูกโคที่เกิดจากน้ าเชื้อของโครงการ ลูกโคก าแพงแสนที่เกิ ดจากการผสม  
ของแม่โคก าแพงแสนกับน้ าเชื้อก าแพงแสน เกษตรกรพึงพอใจระดับมาก มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.40  โดยร้อยละ 
60 พึงพอใจระดับค่อนข้างมาก และร้อยละ 40 พึงพอใจระดับมาก โดยลูกโคที่เกิดจากน้ าเชื้อก าแพงแสน       
มีลักษณะโครงสร้าง และอัตราการเจริญเติบโตดี สามารถจ าหน่ายได้ในราคาสูง ส่วนลูกโคที่เกิดจากการผสม
เทียมของแม่โคลูกผสมพ้ืนเมือง-บราห์มัน กับน้ าเชื้อชาโรเลส์ พบว่า เกษตรกรพึงพอใจระดับมาก มีค่าคะแนน
เท่ากับ 4.50 โดยร้อยละ 62.50 พึงพอใจระดับมาก รองลงมาร้อยละ 25 พึงพอใจระดับค่อนข้างมาก         
และร้อยละ 12.50 พึงพอใจระดับปานกลาง โดยสามารถจ าหน่ายได้ในราคาสูงเช่นเดียวกับ 
  4.4) ราคาจ าหน่ายของลูกโคหรือโคขุนที่เกิดจากน้ าเชื้อโครงการ ลูกโคหรือโคขุนที่เกิดจาก
น้ าเชื้อก าแพงแสน พบว่าเกษตรกรพึงพอใจระดับมาก มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.25 โดยร้อยละ 75 พึงพอใจระดับ
ค่อนข้างมาก และร้อยละ 25 พึงพอใจระดับมาก ส่วนราคาจ าหน่ายลูกโคหรือโคขุนที่เกิดจากน้ าเชื้อชาโรเลส์ 
เกษตรกรมีความพึงพอใจระดับมาก มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.57 โดยร้อยละ 71.42 พึงพอใจระดับมาก          
และร้อยละ 14.29 พึงพอใจระดับค่อนข้างมาก และระดับปานกลางเท่ากัน ทั้งนี้เนื่องจากเกษตรกรสามารถ
จ าหน่ายลูกโคหรือโคขุนที่เกิดจากน้ าเชื้อชาโรเลส์และน้ าเชื้อก าแพงแสนได้ในราคาสูงกว่าโคพันธุ์ทั่วไป 
  4.5) การบริการของเจ้าหน้าที่โครงการ จากการสอบถามเกษตรกรที่เคยเข้ามารับบริการจาก
โครงการ พบว่า เกษตรกรพึงพอใจในการบริการของเจ้าหน้าที่โครงการในระดับมาก มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.30 
โดยร้อยละ 52.17 พึงพอใจระดับมาก รองลงมาร้อยละ 26.09 พึงพอใจระดับค่อนข้างมาก และร้อยละ 21.74 
พึงพอใจระดับปานกลาง ทั้งด้านการให้ค าแนะน า ความสะดวกรวดเร็ว ความสุภาพเป็นกันเองของเจ้าหน้าที่       
และการดูแลเอาใจใส่ (ตารางท่ี 4.18) 
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ตารางท่ี 4.18 ความพึงพอใจของเกษตรกรภาคใต้         
                    หน่วย : ร้อยละ 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

น้อย 
ค่อนข้าง 

น้อย 
ปานกลาง 

ค่อนข้าง 
มาก 

มาก  รวม 
ค่า 

คะแนน 
แปลผล 

1. ด้านคุณภาพน้ าเชื้อ         
   - น้ าเชื้อก าแพงแสน - - - 80.00 20.00 100.00 4.20 ค่อนข้างมาก 

- น้ าเชื้อชาโรเลส ์ - - - 25.00 75.00 100.00 4.75 มาก 
2. ด้านราคาน้ าเช้ือท่ี 
จ าหน่าย 

        

   - น้ าเชื้อก าแพงแสน - - - 60.00 40.00 100.00 4.40 มาก 
   - น้ าเชื้อชาโรเลส ์ - - - 25.00 75.00 100.00 4.75 มาก 
3. คุณภาพของลูกโค         
   - น้ าเชื้อก าแพงแสน - - - 60.00 40.00 100.00 4.40 มาก 
   - น้ าเชื้อชาโรเลส ์ - - 12.50 25.00 62.50 100.00 4.50 มาก 
4. ราคาจ าหน่ายของลูกโค 
หรือโคขุน 

        

   - น้ าเชื้อก าแพงแสน - - - 75.00 25.00 100.00 4.25 มาก 
   - น้ าเชื้อชาโรเลส ์ - - 14.29 14.29 71.42 100.00 4.57 มาก 
5. การบริการของเจ้าหนา้ที่
โครงการ 

- - 21.74 26.09 52.17 100.00 4.30 มาก 

   - การดูแลเอาใจใส ่ - - 16.67 33.33 50.00 100.00 4.33 มาก 
   - การให้ค าแนะน า - - 16.67 33.33 50.00 100.00 4.33 มาก 
   - ความสะดวก รวดเร็ว - - 33.33 16.67 50.00 100.00 4.17 มาก 
   - สุภาพเป็นกันเอง - - 33.33 16.67 50.00 100.00 4.17 มาก 
ที่มา : จากการส ารวจ 

 
5) ความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในภาพรวม 

   จากการสอบถามเกษตรกรตัวอย่างที่เข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับความพึงพอใจในภาพรวมของ
การด าเนินโครงการ พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีความพึงพอใจระดับมาก ที่ค่าคะแนนเท่ากับ 4.82 โดย ร้อยละ 
83.93 พึงพอใจระดับมาก รองลงมาร้อยละ 14.29 พึงพอใจระดับค่อนข้างมาก และร้อยละ 1.79 พึงพอใจ
ระดับปานกลาง โดยเกษตรกรตัวอย่างภาคกลางมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการระดับมาก  สูงถึง    
ร้อยละ 94.29 รองลงมาคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต้ คิดเป็นร้อยละ 80 70 และ  50 
ตามล าดับ (ตารางที่ 4.19) ดังนั้นเมื่อพิจารณาตามเกณฑ์การวัด พบว่า ผ่านเกณฑ์การวัดที่ก าหนด เนื่องจาก
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ 70 มีความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการในภาพรวม ในระดับมาก 
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ตารางท่ี 4.19 ความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในภาพรวม    
                   หน่วย : ร้อยละ 

ภาค 
ระดับความพึงพอใจ 

น้อย 
ค่อนข้าง 

น้อย 
ปานกลาง 

ค่อนข้าง 
มาก 

มาก  รวม ค่าคะแนน แปลผล 

ภาคเหนือ - - - 30.00 70.00 100.00 4.70 มาก 
ภาคกลาง - - - 5.71 94.29 100.00 4.89 มาก 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - - - 20.00 80.00 100.00 4.80 มาก 
ภาคใต้ - - 16.67 33.33 50.00 100.00 4.33 มาก 
เฉลี่ย - - 1.79 14.29 83.92 100.00 4.82 มาก 

ที่มา : จากการส ารวจ 
 

 4.4.4 รายได้ของโครงการ 
        1) รายได้จากการจ าหน่ายน้ าเชื้อก าแพงแสน  
  หลังจากโครงการได้มีการผลิตน้ าเชื้อก าแพงแสนจากโคพ่อพันธุ์ก าแพงแสนที่มีพันธุกรรมยอด
เยี่ยมแล้ว ทางโครงการจะจัดส่งน้ าเชื้อให้แก่เกษตรกรในสองรูปแบบ คือ รูปแบบการจ าหน่ายในราคาโด๊สละ 
50 บาท และการอนุเคราะห์ ให้แก่เกษตรกรที่สนใจทั้งที่เป็นสมาชิกสหกรณ์โคเนื้อก าแพงแสน และไม่เป็น
สมาชิก ผลการด าเนินงาน พบว่า มีการจัดส่งให้เกษตรกรในรูปแบบการจ าหน่ายแล้วทั้งหมดจ านวน 6,780 
โด๊ส โดยจ าหน่ายในราคา 50 บาทต่อโด๊ส มูลค่ารวม 339,000 บาท ปัจจุบันมีน้ าเชื้อก าแพงแสนเหลืออยู่ที่
โครงการ ฯ จ านวน 62,500 โด๊ส โดยโครงการจะจัดส่งให้เกษตรกรทั้งสองรูปแบบต่อไป สาเหตุที่โครงการ    
ไม่สามารถจ าหน่ายน้ าเชื้อให้เกษตรกรได้ตามเปูาหมาย เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาโคแม่พันธุ์ที่มีชีวิตลดลงจ านวน
มาก ประกอบกับการดูแลรักษาน้ าเชื้อจะต้องอยู่ในการควบคุมอุณหภูมิและมีถังจัดเก็บน้ าเชื้อซึ่งมีราคาสูง      
โดยเกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่มีถังเก็บน้ าเชื้อ ท าให้ปริมาณการจ าหน่ายน้ าเชื้อก าแพงแสนไม่เป็นไปตาม
เปูาหมายที่ก าหนด (ตารางที่ 4.20) เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์การวัด พบว่าไม่ผ่านเกณฑ์การวัดที่ก าหนด 
เนื่องจากรายได้จากการจ าหน่ายน้ าเชื้อก าแพงแสนของโครงการด าเนินการได้ต่ ากว่าตามเปูาหมาย 
 
ตารางท่ี 4.20 รายได้จากการจ าหน่ายน้ าเชื้อก าแพงแสนของโครงการ 
 

ผลการด าเนินงาน 
ปริมาณน้ าเชื้อและรายได้จากการจ าหน่าย 

เป้าหมายการผลิต 
(โด๊ส)  

ผลการผลิต 
(โด๊ส) 

จ าหน่าย 
(โด๊ส) 

รายได้ (บาท) 

ระยะที่ 1 20,000 - - - 
ระยะที่ 2 25,000 7,450 852 42,600 
ระยะที่ 3 30,000 44,297 1,177 58,850 
ระยะที่ 4 15,000 16,642 2,250 112,500 
ระยะที่ 5 15,000 25,443 2,501 125,050 

รวม 105,000 93,932 6,780 339,000 
ที่มา : โครงการคัดเลือกพ่อพันธุ์ก าแพงแสนเพื่อใช้ผลิตน้ าเช้ือ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
        วิทยาเขตบางแสน (ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2560) 
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        2) รายได้จากการจ าหน่ายโคขุนที่ไม่ผ่านการทดสอบสมรรถภาพ 
  โคท่ีไม่ผ่านการทดสอบสมรรถภาพจ านวน 200 ตัว ทางโครงการ ฯ จะน ามาเลี้ยงและขุนต่อ
เพ่ือจ าหน่ายเป็นโคขุนให้แก่สหกรณ์โคเนื้อก าแพงแสน และน ารายได้ส่งคืนกองทุน ฯ ผลการด าเนินงาน พบว่า
จ าหน่ายไปแล้วจ านวน 186 ตัว  ตายในขณะเลี้ยงจ านวน 10 ตัว เหลือโคขุนที่ยังไม่ได้จ าหน่าย 4 ตัว ในส่วน
ของโคขุนที่จ าหน่ายไปแล้วจ านวน 186 ตัว คิดเป็นเงิน 9,033,450 บาท (ตารางที่ 4.21) ทางโครงการ ฯ      
ได้น าเงินส่งคืนกองทุนไปแล้วทั้งหมด นอกจากโคขุนที่เหลืออยู่จ านวน 4 ตัว ทางโครงการ ฯ ยังมีโคพ่อพันธุ์ที่
ผ่านการทดสอบสมรรถภาพและปลดระวางแล้วจ านวน 50 ตัว ซึ่งทางโครงการ ฯ จะจ าหน่ายและน าเงินมาใช้
ในส่วนของค่าใช้จ่ายส่วนเกิน และหากมีรายได้จากการจ าหน่ายโคมากกว่าค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้น ทางโครงการ ฯ 
จะน าเงินส่งกองทุน ฯ ต่อไป ดังนั้นเมื่อพิจารณาตามเกณฑ์การวัด พบว่าผ่านเกณฑ์การวัดที่ก าหนด เนื่องจาก
รายได้จากการจ าหน่ายโคขุนที่ไม่ผ่านการทดสอบสมรรถภาพสามารถด าเนินการได้ตามเปูาหมาย 
 

ตารางท่ี 4.21 รายได้จากการจ าหน่ายโคก าแพงแสนเพศผู้ที่ไม่ผ่านการทดสอบสมรรถภาพ  
 

ผลการด าเนินงาน 
เป้าหมายการจ าหน่าย 
 (35,000 บาท/ตัว) 

ผลการด าเนินงาน 

ปริมาณ (ตัว) จ านวนเงิน (บาท) ปริมาณ (ตัว) จ านวนเงิน (บาท) 
ระยะที่ 1 40 1,4000,000 - - 
ระยะที่ 2 40 1,4000,000 44 1,728,830 
ระยะที่ 3 40 1,4000,000 56 2,352,126 
ระยะที่ 4 40 1,4000,000 45 2,551,950 
ระยะที่ 5 40 1,4000,000 41 2,400,544 

รวม 200 7,000,000 186 9,033,450 
ที่มา : โครงการคัดเลือกพ่อพันธุ์ก าแพงแสนเพื่อใช้ผลิตน้ าเช้ือ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
        วิทยาเขตบางแสน (ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2560) 
 
 4.4.5 การส่งคืนเงินกองทุน ฯ 
         ในการด าเนินงานโครงการ ฯ มีรายได้มาจาก 2 ส่วน คือ การจ าหน่ายโคที่ไม่ผ่านการทดสอบ
สมรรถภาพ รวมทั้งโคพ่อพันธุ์ที่ปลดระวางแล้ว  และการจ าหน่ายน้ าเชื้อทั้งน้ าเชื้อก าแพงแสนและน้ าเชื้อ      
ชาโรเลส์ ซึ่งทางโครงการ ฯ มีแผนการส่งคืนเงินรายได้ให้แก่กองทุนปรับโครงสร้าง ฯ ตามปีงบประมาณ ทั้งนี้
ตามแผนการส่งคืนเงินรายได้ให้กองทุนปรับโครงสร้าง ฯ ทางโครงการ ฯ ต้องน าส่งรายได้คืนทั้งหมดเมื่อสิ้นสุด
การด าเนินโครงการ ฯ คือ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งจากผลการด าเนินโครงการ พบว่า ทางโครงการ ฯ ได้น าส่ง
รายได้ให้กองทุนปรับโครงสร้าง ฯ แล้วทั้งหมดจ านวน 10,600,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.53 ของเปูาหมาย
ทั้งหมด 12,250,000 บาท ส่วนจ านวนเงินที่เหลือ 1,650,000 บาท ทางโครงการ ฯ จะขอส่งคืนในระยะต่อไป
จนกว่าจะจ าหน่ายน้ าเชื้อก าแพงแสนและโคที่เหลือทั้งหมดได้ ซึ่งตามแผนการส่งคืนรายได้ พบว่า ไม่สามารถ
คืนจ านวนเงินได้หมดตามแผนที่วางไว้ เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์การวัด พบว่า ไม่ผ่านเกณฑ์การวัดที่ก าหนด 
เนื่องจากโครงการไม่สามารถส่งคืนรายได้ให้กองทุนปรับโครงสร้าง ฯ ได้ตามเปูาหมาย 
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        สาเหตุที่โครงการ ฯ ไม่สามารถคืนเงินรายได้ให้กองทุนปรับโครงสร้าง ฯ ได้ตามแผนที่ก าหนด
เนื่องจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทั้งฝุายส่งเสริม และฝุายผลิตน้ าเชื้อของโครงการ        
ท าให้การด าเนินโครงการไม่ต่อเนื่อง ปัญหาการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยที่เกิดขึ้นทั้งในฟาร์มของ
เกษตรกร และฟาร์มโครงการ ฯ ถึงแม้ว่าโครงการ ฯ จะฉีดวัคซีนปูองกันโรคไว้ก่อนก็ตาม แต่อาจมีผลกระทบ
ต่อการผลิตน้ าเชื้อของพ่อพันธุ์ได้ ท าให้โครงการ ฯ ต้องมีการพักการรีดน้ าเชื้อพ่อโค เพราะเกรงว่าน้ าเชื้อที่ได้
อาจมีคุณภาพต่ าไม่เหมาะต่อการผลิตน้ าเชื้อแช่แข็ง ซึ่งเหตุการณ์ต่าง ๆ เหล่านี้ได้ส่งผลกระทบต่อผลการ
ด าเนินงานในด้านต่าง ๆ เช่น ปริมาณการผลิตน้ าเชื้อก าแพงแสน การจ าหน่ายน้ าเชื้อ รายได้จากการจ าหน่าย 
และการส่งคืนเงินกองทุน เป็นต้น (ตารางท่ี 4.22)  
 

ตารางท่ี 4.22 ผลการส่งคืนเงินกองทุน ฯ  
 

ปีงบประมาณ 
ผลการส่งคืนเงินกองทุนฯ 

เป้าหมาย(บาท)  ผล (บาท) ร้อยละ 
2553-2554 2,400,000 2,400,000 100 
2554-2555 2,650,000 2,650,000 100 
2555-2556 2,900,000 2,900,000 100 
2556-2557 2,150,000 2,150,000 100 
2557-2558 2,150,000 500,000 23.26 

รวม 12,250,000 10,600,0001/ 86.53 
ที่มา : โครงการคัดเลือกพ่อพันธุ์ก าแพงแสนเพื่อใช้ผลิตน้ าเช้ือ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
        วิทยาเขตบางแสน (ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2560) 
หมายเหตุ 1/  คงเหลือจ านวน 1,650,000 บาท 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บทที่ 5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุป  

การประเมินผลครั้งนี้เป็นการประเมินผลหลังสิ้นสุดการด าเนินโครงการ (Ex-post Evaluation)  
จากการสัมภาษณ์เกษตรกรตัวอย่างที่เข้าร่วมโครงการ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการคัดเลือกพ่อพันธุ์
ก าแพงแสนเพ่ือใช้ผลิตน้ าเชื้อ โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินผลเชิงตรรกะ (Logic Model) เป็นกรอบ    
ในการก าหนดประเด็นที่ต้องการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลได้ และผลลัพธ์เบื้องต้น  
โดยผู้ประเมินได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินภาพรวมของโครงการ โดยเปรียบเทียบผลการด าเนินโครงการ             
กับเป้าหมาย และเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดขึ้นในแต่ละตัวชี้วัดทุกด้าน สรุปได้ดังนี้ 

5.1.1 ปัจจัยน าเข้า (Inputs) 
โครงการคัดเลือกพ่อพันธุ์ก าแพงแสนเพ่ือใช้ผลิตน้ าเชื้อ ได้รับงบประมาณเป็นเงินจ่ายขาด

ทั้งสิ้นจ านวน 46,026,400 บาท แบ่งระยะเวลาในการด าเนินงานเป็น 5 ระยะ สิ้ นสุดโครงการ 31 ธันวาคม 
2559 ผลการใช้จ่ายงบประมาณตลอดระยะเวลาโครงการ พบว่ามีการใช้จ่ายงบประมาณไปแล้วทั้งหมด 
47,985,132.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 104.26 ของงบประมาณที่ได้รับ เนื่องจากทางโครงการ ฯ มีปัญหา
เกี่ยวกับระบบการเบิกจ่ายงบประมาณ ท าให้การขอรับการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนในแต่ละปี            
ไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด ด้านความพร้อมของเกษตรกร ส่วนใหญ่ร้อยละ 80 ขึ้นไปมีความพร้อมในการเลี้ยง
โคเนื้อก าแพงแสน ได้แก่ คอก โรงเรือน ความรู้เกี่ยวกับโคเนื้อก าแพงแสน อาหารข้น อาหารหยาบ เป็นต้น 
ยกเว้นความพร้อมด้านถังเก็บน้ าเชื้อ แปลงหญ้า และทักษะด้านการผสมเทียม  

โครงการ ฯ สามารถคัดเลือกแม่โคพันธุ์ลูกผสมพ้ืนเมือง-บราห์มัน เพ่ือมาผสมกับน้ าเชื้อ      
ชาโรเลส์ได้ทั้งหมดจ านวน 26,316 ตัว คิดเป็นร้อยละ 105.26 ซึ่งในระยะที่ 1 -3 สามารถด าเนินการได้       
เกินเป้าหมายที่ก าหนด คิดเป็นร้อยละ 129.96 120.10 และ 122.00 ส่วนในระยะที่ 4-5 พบว่าด าเนินการได้      
ร้อยละ 82.58 และ 71.68 ตามล าดับ ในส่วนของการจัดส่งน้ าเชื้อชาโรเลส์ให้เกษตรกร พบว่า มีการจัดส่ง
น้ าเชื้อชาโรเลส์ให้เกษตรกรทั้งหมดจ านวน 16,617 โด๊ส คิดเป็นร้อยละ 83.09 ของจ านวนน้ าเชื้อทั้งหมด  

5.1.2 กระบวนการ (Process) 
 ในการด าเนินกิจกรรมตามแผนที่ก าหนด พบว่า มีการด าเนินกิจกรรมครบตามแผนที่ก าหนด

ในแต่ละปี ส่วนปริมาณงานที่ด าเนินการได้ของแต่ละกิจกรรม พบว่า ยังมีบางกิจกรรมที่ไม่สามารถด าเนินการ
ได้ตามเป้าหมาย ได้แก่ กิจกรรมการจัดส่งน้ าเชื้อชาโรเลส์ให้เกษตรกร การผสมเทียมแม่โคพันธุ์ลูกผสม
พ้ืนเมือง-บราห์มัน การผลิตและการจัดส่งน้ าเชื้อก าแพงแสน  

5.1.3 ผลผลิต (Outputs) 
โครงการด าเนินการคัดเลือกลูกโคเพศผู้หลังหย่านมจากเกษตรกรมาเลี้ยงและทดสอบ

สมรรถภาพ และท าการคัดเลือกโคพ่อพันธุ์ก าแพงแสนคุณภาพดีไว้ส าหรับผลิตน้ าเชื้ อจ านวน 10 ตัว          
จากทั้งหมด 50 ตัว ซึ่งพบว่าสามารถด าเนินการได้รวม 50 ตัว หรือ 10 ตัวต่อปี ครบตามเป้าหมายที่ก าหนด 
จากนั้นจะน าโคพ่อพันธุ์ก าแพงแสนคุณภาพดีที่ผ่านการทดสอบสมรรถภาพแล้ว มารีดน้ าเชื้อและคัดเลือก   
เอาเฉพาะพ่อพันธุ์ที่มีพันธุกรรมยอดเยี่ยมเพียง 2-5 ตัว จากทั้งหมด 10 ตัว มาผลิตน้ าเชื้อเพ่ือจ าหน่าย             
ให้เกษตรกร  
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ผลการคัดเลือกโคพ่อพันธุ์ก าแพงแสนแท้ที่มีพันธุกรรมยอดเยี่ยม พบว่า ด าเนินการได้รวม    
24 ตัว จากเป้าหมาย 2-5 ตัวต่อปี หรือ 10-25 ตัว ตลอดระยะเวลาโครงการ เมื่อได้โคพ่อพันธุ์ก าแพงแสนแท้ 
ที่มีพันธุกรรมยอดเยี่ยมทางโครงการ ฯ จะน ามาผลิตน้ าเชื้อแช่แข็งเพ่ือจัดส่งให้เกษตรกร โดยผลิตได้          
รวม 93,832 โด๊ส คิดเป็นร้อยละ 89.36 ของเป้าหมาย 105,000 โด๊ส ส่วนโคที่ไม่ผ่านการทดสอบสมรรถภาพ
จ านวน 40 ตัวต่อปี ทางโครงการ ฯ จะท าการตอนและลงทะเบียนขุนกับสหกรณ์โคเนื้อก าแพงแสน เพ่ือเลี้ยง
และจ าหน่ายให้กับสหกรณ์โคเนื้อก าแพงแสนต่อไป โดยตลอดระยะเวลาด าเนินโครงการมี โคก าแพงแสน     
เพศผู้ที่ไม่ผ่านการทดสอบสมรรถภาพ และเลี้ยงเป็นโคขุนเพ่ือจ าหน่ายรวม 200 ตัว ครบตามเป้าหมาย         
ที่ก าหนด 

5.1.4 ผลลัพธ์ (Outcomes) 
  เกษตรกรน าน้ าเชื้อก าแพงแสนไปผสมกับแม่โคก าแพงแสนในฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 64.29     
ส่วนที่เหลือร้อยละ 35.71 ไม่น าน้ าเชื้อก าแพงแสนไปผสมกับแม่โคก าแพงแสน เนื่องจากเกษตรกรยังมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงพันธุ์ค่อนข้างน้อย โดยเข้าใจว่าถ้าใช้น้ าเชื้อ ก าแพงแสนผสมกับแม่โค
ก าแพงแสนไปเรื่อย ๆ ลูกโคก าแพงแสนที่ได้จะมีขนาดเล็กลง และเลี้ยงไม่ค่อยโต ในส่วนของการจัดส่งน้ าเชื้อ
ก าแพงแสนให้แก่เกษตรกรของโครงการ ถึงแม้จะไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด แต่จากข้อมูลการจัดส่ง
น้ าเชื้อดังกล่าว พบว่า เกษตรกรมีการใช้น้ าเชื้อก าแพงแสนเพ่ิมขึ้นทุกปี โดยตั้งแต่เริ่มด าเนินโครงการระยะที่ 1 
ถึง ระยะที่ 5 พบว่า เกษตรกรมีการใช้น้ าเชื้อก าแพงแสนเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 32.32 โดยเกษตรกรมีการผสม 
แม่โคก าแพงแสนในฟาร์มกับน้ าเชื้อก าแพงแสนเฉลี่ยจ านวน 9 ตัว ตั้งท้องเฉลี่ย 7 ตัว และได้ลูกโคก าแพงแสน
ทีเ่กิดจากการผสมดังกล่าวเฉลี่ยจ านวน 7 ตัว เช่นเดียวกัน 
  ด้านประสิทธิภาพและรายได้ในการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรที่เลี้ยงโคเนื้อ
ก าแพงแสนมีต้นทุนจ านวน 40,619.50 บาทต่อตัว หรือ 72.53 บาทต่อกิโลกรัม โดยมีน้ าหนักเฉลี่ยที่ขาย 560 
กิโลกรัมต่อตัว ส่วนต้นทุนการเลี้ยงโคเนื้อลูกผสมทั่วไปมีจ านวน 40,235 บาทต่อตัว หรือ 90.62 บาทต่อ
กิโลกรัม น้ าหนักเฉลี่ยที่ขาย 444 กิโลกรัมต่อตัว เกษตรกรที่เลี้ยงโคเนื้อก าแพงแสนมีรายได้สุทธิหรือ
ผลตอบแทน 39.97 บาทต่อกิโลกรัม หรือ 22,383.20 บาทต่อตัว ส่วนเกษตรกรที่เลี้ยงโคเนื้อลูกผสมทั่วไป    
มีรายได้สุทธิหรือผลตอบแทน 12.28 บาทต่อกิโลกรัม หรือ 5,452.32 บาทต่อตัว เมื่อสอบถามความพึงพอใจ
ในภาพรรวมของการด าเนินโครงการ พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจระดับมาก ที่ค่าคะแนนเท่ากับ 
4.82 โดยร้อยละ 83.92 พึงพอใจระดับมาก รองลงมาร้อยละ 14.29 พึงพอใจระดับค่อนข้างมาก และร้อยละ 
1.79 พึงพอใจระดับปานกลาง  

โครงการ ฯ มีรายได้มาจาก 2 ส่วน คือ การจ าหน่ายน้ าเชื้อทั้งน้ าเชื้อก าแพงแสน และน้ าเชื้อ
ชาโรเลส์ และการจ าหน่ายโคท่ีไม่ผ่านการทดสอบสมรรถภาพ โดยโครงการมีการจ าหน่ายน้ าเชื้อก าแพงแสนให้
เกษตรกรไปแล้วทั้งหมดจ านวน  6,780 โด๊ส มูลค่ารวม 339,000 บาท ซึ่งไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
ส่วนรายได้จากการจ าหน่ายโคขุนที่ไม่ผ่านการทดสอบสมรรถภาพ พบว่า ได้มีการจ าหน่ายไปแล้วจ านวน 186 
ตัว คิดเป็นเงิน 9,033,450 บาท ทั้งนี้ทางโครงการ ฯ ได้น าส่งผลประโยชน์ของโครงการให้กองทุน ฯ ตั้งแต่เริ่ม
โครงการจนถึงปัจจุบันแล้วจ านวน 10,600,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.53 จากเป้าหมายทั้งหมด 12,250,000 
บาท ซึ่งไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ส่วนจ านวนเงินที่เหลือ 1,650,000 บาท ทางโครงการ ฯ จะขอส่งคืน       
ในระยะต่อไปจนกว่าจะจ าหน่ายน้ าเชื้อก าแพงแสนและโคที่เหลือได้  
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5.1.5 สรุปผลการประเมินภาพรวมการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดของโครงการ 
   จากผลการประเมินการด าเนินงานโครงการคัดเลือกพ่อพันธุ์ก าแพงแสนเพ่ือใช้ผลิตน้ าเชื้อ 
โดยประยุกตใ์ช้รูปแบบการประเมินผลเชิงตรรกกะ (Logic Model) เป็นกรอบในการก าหนดประเด็นที่ต้องการ
ประเมิน ประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลได้ และผลลัพธ์เบื้องต้น ซึ่งผู้ประเมินได้ก าหนดเกณฑ์   
การประเมินภาพรวมของโครงการ โดยเปรียบเทียบผลการด าเนินงานโครงการกับเป้าหมาย และเกณฑ์มาตรฐานที่
ก าหนดขึ้นในแต่ละตัวชี้วัดทุกด้าน สรุปผลการประเมินการด าเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการได้ดังนี้ (ตารางที่ 5.1) 
 

ตารางท่ี 5.1 สรุปผลการด าเนินงานโครงการ ฯ ตามตัวช้ีวัดของโครงการ 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑ์การวัด 

ผลการด าเนินงาน อ้างอิง 

ตามตัวชี้วัด ตาม 
ผ่าน ไม่ผ่าน ตารางที่ 

1. ปัจจัยน าเข้า(Inputs)      

   1.1 งบประมาณ - ร้อยละของงบประมาณที่ใช้จ่ายไป - ไม่น้อยกว่าร้อยละ 96   4.1 
      

 - ความทันเวลาของงบประมาณ - ได้รับงบประมาณทันตาม   - 
 ที่ได้รับ แผนที่ก าหนด    

   1.2 ความพร้อมของ - โครงสร้างพื้นฐานในฟาร์ม - เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ   4.2 

เกษตรกร เกษตรกร/องค์ความรู้ด้านการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 มี    

 ผสมเทียม/การเลี้ยงโคเนื้อ/การเก็บ ความพร้อมในด้านต่าง ๆ     

 รักษาน้ าเช้ือ/แรงงาน/เงินทุนฯลฯ     

   1.3 แม่โคพันธุ์ลูกผสม - จ านวนแม่โคพันธุ์ลูกผสมพื้น - เท่ากับเป้าหมาย 5,000   4.3 

พื้นเมือง-บราห์มัน เมือง-บราห์มันที่ผ่านเกณฑค์ัดเลือก ตัว/ปี    

   1.4 น้ าเชื้อชาโลเสส์ - จ านวนน้ าเช้ือชาโรเลส์ทีจ่ัดส่ง - เท่ากับป้าหมาย 5,000   4.4 
 ให้เกษตรกร โด๊ส/ปี    

 - ร้อยละของเกษตรกรที่เห็นว่า - ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ   4.5 

 น้ าเช้ือชาโลเลส์ที่จ าหน่ายมีคณุภาพด ี เกษตรกรที่ใช้น้ าเช้ือชาโลเลส์    

  จากโครงการ    

2. กระบวนการ (Process)      

   2.1 ความครบถ้วนของ - จ านวนกิจกรรมที่ได้ด าเนินการ - เท่ากับจ านวนกิจกรรมที ่   4.6 

จ านวนกิจกรรมตามแผน  โครงการก าหนด    

ที่ได้ด าเนินการ      

   2.2 ปริมาณงานท่ี - ร้อยละของปริมาณงานท่ี - ครบตามเป้าหมายที่ก าหนด   4.6 

ด าเนินการได้ของแต่ละ ด าเนินการได้ในแต่ละกิจกรรม     

กิจกรรม      

3. ผลผลิต (Outputs)      

   3.1 โคพ่อพันธุ์ก าแพง - จ านวนโคพ่อพันธุ์ก าแพงแสน - 10 ตัว/ปี จากทั้งหมด 50 ตัว   4.7 

แสนคุณภาพดีที่ผ่านการ คุณภาพดีที่ผ่านการท าสอบ     

ทดสอบสมรรถภาพ สมรรถภาพ     

   3.2 โคพ่อพันธุ์ก าแพง - จ านวนโคพ่อพันธุ์ก าแพงแสน - 2-5 ตัว/ปี จากทั้งหมด 10   4.8 

แสนแท้ท่ีมีพันธุกรรม ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นพ่อพันธุ์ ตัว ตามเป้าหมาย    

ยอดเยี่ยม ที่มีพันธุกรรมยอดเยี่ยม     

ที่มา : จากการส ารวจ      
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ตารางท่ี 5.1 สรุปผลการด าเนินงานโครงการ ฯ ตามตัวช้ีวัดของโครงการ (ต่อ) 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑ์การวัด 

ผลการด าเนินงาน อ้างอิง 

ตามตัวชี้วัด ตาม 
ผ่าน ไม่ผ่าน ตารางที่ 

      
 - ปริมาณน้ าเชื้อก าแพงแสนที่ - เท่ากับเป้าหมาย (20,000    4.9 
 ผลิตได้ โด๊ส/ปี)    

   3.3 โคก าแพงแสน - จ านวนโคก าแพงแสนเพศผู้ที่ไม่ - 40 ตัว/ปี จากทั้งหมด 50 ตัว   4.10 
เพศผู้ที่ไม่ผ่านการท าสอบ ผ่านการทดสอบสมรรถภาพ และ     

สมรรถภาพ และเลี้ยง เลี้ยงเป็นโคขุนเพื่อจ าหน่าย     

เป็นโคขุนเพื่อขาย      

4. ผลลัพธ์ (Outcomes)      

   4.1 เกษตรกรเลี้ยงโค - ร้อยละของจ านวนแม่โค - ร้อยละ 70 ของจ านวน   4.11 

เนื้อพันธุ์ก าแพงแสนเพิ่ม ก าแพงแสนที่ได้รับการผสม แม่โคก าแพงแสนที่เลี้ยงทั้งหมด    

ขึ้น (จากการใช้น้ าเชื้อ จากน้ าเช้ือในโครงการ      

ที่ผลิตในโครงการ) (น้ าเช้ือก าแพงแสน)     

 - ร้อยละของปริมาณน้ าเชื้อที ่ - ร้อยละของปริมาณน้ าเชื้อ   4.12 
 เกษตรกรใช้จากโครงการ ที่ใช้จากโครงการมีแนวโน้ม    

  เพิ่มขึ้น    

 - ร้อยละของลูกโคที่เกิดจากแม่ - ร้อยละของลูกโคทั้งหมดที่   4.13 
 โคก าแพงแสนที่ใช้น้ าเชื้อจาก เกิดจากแม่โคก าแพงแสนที่    

 โครงการ ใช้น้ าเช้ือจากโครงการในฟาร์ม    

   4.2 ประสิทธิภาพการ - เกษตรกรที่เลี้ยงโคเนื้อก าแพงแสน - เกษตรกรที่เลี้ยงโคเนื้อ   4.14 

เลี้ยงโคเนื้อ และรายได้ มีต้นทุนการเลี้ยงโคเนื้อลดลง ก าแพงแสนมีต้นทุนลดลง ไม่    

เกษตรเพิ่มขึ้น  น้อยกว่าร้อยละ 10    

 - เกษตรกรที่เลี้ยงโคเนื้อก าแพงแสน - เกษตรคกรที่เลี้ยงโคเนื้อ   4.14 

 มีรายได้สุทธิจากการจ าหน่ายโค ก าแพงแสนมีรายได้สุทธิ    

 เนื้อเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10    

   4.3 ความพึงพอใจของ - ร้อยละของเกษตรกรที่พึงพอใจ - ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ   4.20 

เกษตรกร ต่อการด าเนินโครงการอยู่ในระดับ เกษตรกรที่ใช้น้ าเช้ือโครงการ    

 ค่อนข้างมาก     

   4.4 รายได้ของ - รายได้จากการขายน้ าเช้ือ - เท่ากับเป้าหมาย 5,250,000   4.21 

โครงการฯ ก าแพงแสน (ราคาโด๊สละ 50 บาท) บาท เมื่อสิ้นสุดโครงการ    

 - รายได้จากการขายโคขุนท่ีไม่ - เท่ากับเป้าหมาย 7,000,000   4.22 
 ผ่านการทดสอบสมรรถภาพ บาท เมื่อสิ้นสุดโครงการ    

 (35,000 บาท/ตัว)     

   4.5 การส่งเงินคืน - จ านวนเงินท่ีส่งคืนกองทุนฯ - เท่ากับเป้าหมาย   4.23 

กองทุนฯ  12,250,000 บาท เมื่อสิ้นสุด    

  โครงการ    

 - ระยะเวลาการส่งเงินคืนกองทุนฯ - เท่ากับเป้าหมายเมื่อสิ้นสุด    

  โครงการ    

ภาพรวม 22  13 9  

ที่มา : จากการส ารวจ 
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  ผลการด าเนินโครงการมีจ านวนตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมดจ านวน 13 ตัว จากจ านวนตัวชี้วัด
ทั้งหมด 22 ตัว ซึ่งตามเกณฑ์การวัดถือว่าโครงการประสบความส าเร็จค่อนข้างน้อย และควรปรับปรุง อย่างไรก็ตาม  
การด าเนินโครงการดังกล่าวสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ข้อที่ 1) ในส่วนของการเพ่ิมโคเนื้อก าแพงแสน และข้อที่    
3) เพ่ิมประสิทธิภาพการเลี้ยงโคเนื้อ และเพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกรในชนบท ซึ่งเกษตรกรที่เลี้ยงโคเนื้อ
ก าแพงแสนจะมีต้นทุนต่ ากว่าการเลี้ยงโคเนื้อทั่วไป และสามารถจ าหน่ายได้ในราคาที่สูงกว่า ท าให้มีรายได้      
สูงกว่าการเลี้ยงโคเนื้อทั่วไป และจากวัตถุประสงค์ข้อที่ 2) ด้านการกระจายพันธุ์โคเนื้อคุณภาพที่ผ่านการ
คัดเลือกพันธุกรรมอย่างเป็นระบบ และถูกต้องตามหลักวิชาการสู่เกษตรกร จากข้อมูลการจัดส่งน้ าเชื้อ
ก าแพงแสนให้เกษตรกร พบว่า เกษตรกรมีความต้องการน้ าเชื้อเพ่ิมขึ้น  คิดเป็นร้อยละ 32.32 ซึ่งแสดง         
ให้เห็นว่ามีการกระจายพันธุ์โคเนื้อมากขึ้น ถึงแม้ว่าปริมาณการผลิตและจัดส่งน้ าเชื้อก าแพงแสนไม่สามารถ
ด าเนินการได้ตามเป้าหมาย ทั้งนี้ เนื่องจากในระยะแรกของการด าเนินโครงการเกษตรกรประสบปัญหาวิกฤต
ราคาโคเนื้อตกต่ า ท าให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการบางส่วนเลิกเลี้ยงโคเนื้อ และหันไปประกอบอาชีพอ่ืน 
ประกอบกับปัญหาการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยที่เกิดขึ้นทุกปีท าให้การผลิตและการจัดส่งน้ าเชื้อ        
ไม่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย  

  ในส่วนของวัตถุประสงค์ข้อที่ 1) เพ่ือลดการน าเข้าน้ าเชื้อและโคเนื้อคุณภาพดีจากต่างประเทศนั้น 
ยังไม่สามารถวัดได้ ถึงแม้ว่าโครงการจะด าเนินการสิ้นสุดแล้วก็ตาม ทั้งนี้เนื่อ งจากเกษตรกรที่เบิกน้ าเชื้อ      
จากโครงการในปี 2559 บางรายยังไม่มีการใช้น้ าเชื้อในการผสมเทียม บางรายผสมเทียมแล้วโคที่ได้รับการผสม
ยังไม่คลอดในขณะที่ออกส ารวจ ประกอบกับยังมีน้ าเชื้อก าแพงแสนเหลืออยู่ที่โครงการ ฯ ซึ่งยังไม่มีการ
กระจายน้ าเชื้อออกไปได้ทั้งหมด จึงยังไม่สามารถวัดได้ว่าผลจากการด าเนินโครงการสามารถลดการน าเข้า
น้ าเชื้อและโคเนื้อคุณภาพดีจากต่างประเทศได้หรือไม่ 

5.1.6 ข้อค้นพบ 
      1) เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีทักษะในเรื่องการผสมเทียม เนื่องจากทักษะด้านการผสมเทียม     

เป็นวิชาชีพที่ต้องเรียนรู้ค่อนข้างละเอียด หรือต้องผ่านการฝึกอบรมอย่างเข้มข้น พร้อมฝึกปฏิบัติจริงเพ่ือให้เกิด
ความช านาญ จึงจะประสบผลส าเร็จได้  

      2) เกษตรกรบางส่วนขาดการจดบันทึกในเรื่องข้อมูลการผสมเทียม ต้นทุนในการเลี้ยงโคส่งผลกระทบ
ต่อการติดตามผลการผสมเทียมและลูกโคที่เกิดของเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้เมื่อลูกโคที่เกิดมีลักษณะและรูปร่างดี
เกษตรกรมักขายไปเลยเนื่องจากได้ราคาดี ท าให้โครงการไม่สามารถไปคัดลูกโคเข้าทดสอบได้ 

      3) ถังเก็บน้ าเชื้อมีราคาค่อนข้างแพง บางพ้ืนที่หาซื้อไนโตรเจนเหลวส าหรับเก็บรักษาน้ าเชื้อค่อนข้าง
ยาก เกษตรกรจึงต้องพ่ึงเจ้าหน้าที่ผสมเทียมในพ้ืนที่ทั้งของภาครัฐซึ่งมีจ านวนค่อนข้างน้อย และเจ้าหน้าที่ผสม
เทียมของเอกชนซึ่งมีราคาแพง ส่งผลให้การผสมเทียมแม่โคลูกผสมพ้ืนเมือง-บราห์มันกับน้ าเชื้อชาโรเลส์     
และการผสมแม่โคก าแพงแสนกับน้ าเชื้อก าแพงแสน ไม่ได้ตามตามเป้าหมายที่ก าหนด  

      4) ปัญหาวิกฤตราคาโคเนื้อตกต่ าในช่วงปี พ.ศ. 2551 - 2552 เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อส่วนใหญ่
ประสบภาวะขาดทุนไม่สามารถเลี้ยงโคต่อไปได้ จึงท าการขายโคทิ้งทั้งฝูงเป็นจ านวนมาก รวมทั้งโคที่ก าลังท้อง
ซึ่งเป็นโคในโครงการรวมอยู่ด้วย ท าให้ลูกโคในโครงการเกิดน้อยท้ังที่มีการผสมเทียมมาก เกษตรกรในโครงการ
จ านวนมากเลิกเลี้ยงโคและหันมาเพาะปลูกพืชแทน ท าให้การด าเนินงานโดยเฉพาะกิจกรรมการจัดส่งน้ าเชื้อ 
ชาโรเล่ส์ให้กับเกษตรกร และการผสมเทียมแม่โคพันธุ์ลูกผสมพ้ืนเมือง-บราห์มัน กับน้ าเชื้อชาโรเลส์ ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ตามเป้าหมาย 
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      5) ปัญหาการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยทั่วประเทศในช่วงปลายปี พ.ศ. 2553 โคพ่อพันธุ์
ก าแพงแสนของโครงการที่อยู่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก าแพงแสนก็เกิดโรคระบาดด้วย ทางโครงการ ฯ    
จึงต้องพักการรีดน้ าเชื้อออกไปก่อน เนื่องจากจะส่งผลให้น้ าเชื้อที่รีดได้มีคุณภาพต่ าไม่เหมาะต่อการผลิตน้ าเชื้อ
แช่แข็ง ท าให้ปริมาณการผลิตและการจ าหน่ายน้ าเชื้อก าแพงแสนไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

      6) เกษตรกรบางส่วนยังมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงพันธุ์ค่อนข้างน้อย โดยเข้าใจว่า
ถ้าใช้น้ าเชื้อก าแพงแสนผสมกับแม่โคก าแพงแสนไปเรื่อย ๆ ลูกโคก าแพงแสนที่ได้จะมีขนาดเล็กลง และเลี้ยง  
ไม่ค่อยโต  

      7) ในส่วนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการเบิกจ่ายเงินจากกองทุน ฯ ล่าช้า เนื่องจาก
โครงการมีปัญหาเกี่ยวกับระบบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ท าให้การขอรับการจัดสรรงบประมาณจากกองทุน ฯ 
ในแต่ละปี ไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

 

5.2 ข้อเสนอแนะ  
5.2.1 ในการส่งเสริมการปรับปรุงสายพันธุ์โค หรือการส่งเสริมการเลี้ยงโคพันธุ์ต่าง ๆ ให้เกษตรกร

ควรค านึงถึงความพร้อมของเกษตรกรในการผสมเทียมด้านต่าง ๆ เช่น ทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในการผสมเทียม 
การจับสัด อุปกรณ์และการจัดเก็บน้ าเชื้อ เพราะหากส่งเสริมไปแล้วแต่เกษตรกรไม่มีความพร้อม ก็จะส่งผลให้     
การส่งเสริมดังกล่าวไม่เป็นไปตามเป้าหมาย นอกจากนี้ควรให้เจ้าหน้าที่เข้าไปชี้แจงท าความเข้าใจกับเกษตรกร
ให้เห็นถึงความส าคัญของการจดบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ ข้อมูลโค ทั้งในส่วนของ วัน เดือน ปีเกิด จ านวนครั้ง
ในการผสมเทียมโค และการบันทึกต้นทุนในการเลี้ยงโค ซึ่งข้อมูลดังกล่าวสามารถน ามาจัดท าแผนงาน/
โครงการต่าง ๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการของเกษตรกร และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในการเลี้ยง   
โคเนื้อของเกษตรกรได ้

5.2.2  ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรเพ่ือให้ง่ายต่อการด าเนินโครงการ และการสนับสนุนด้าน
ต่าง ๆ เช่น การสนับสนุนอุปกรณ์การผสมเทียม  การถ่ายทอดความรู้ และการจัดประชุมชี้แจงต่าง ๆ เป็นต้น 

5.2.3 ถ้ามีการด าเนินงานระยะต่อไป หรือโครงการอ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันนี้ ควรมีการจัดท าแผน
หรือมาตรการรองรับปัญหาอ่ืน ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น โรคระบาดต่าง ๆ โดยเฉพาะโรคปากและเท้าเปื่อย หรือราคา    
โคเนื้อตกต่ า เพ่ือจะได้ไม่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานในกิจกรรมต่าง ๆ 

5.2.4 ควรมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง และสม่ าเสมอ เพ่ือให้เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการด าเนินโครงการมากขึ้น นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่โครงการควรเข้าไปตรวจเยี่ยมเกษตรกรให้มากขึ้น 
โดยเฉพาะเกษตรกรที่มีแม่โคเนื้อก าแพงอยู่แล้ว เพ่ือสร้างความเข้าใจในเรื่องของการปรับปรุงพันธุ์โคเนื้อ
ก าแพงแสนให้เกษตรกร ท าให้เกษตรกรหันมาเลี้ยงโคเนื้อก าแพงแสนกันมากขึ้น ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้จาก
การขายโคเพ่ิมข้ึนอีกด้วย  

5.2.5 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับ ระเบยีบ และวิธีการใช้เงิน อย่างละเอียด รอบคอบ เพ่ือให้การด าเนิน
เบิกจ่ายเงินเป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
   5.2.6 ควรมีการวางแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับความเป็นจริง และครอบคลุม โดยเฉพาะแผนการ
ปฏิบัติงานด้านปศุสัตว์ซึ่งสัตว์แต่ละชนิดมีระยะเวลาการเลี้ยงแตกต่างกันไป โดยเฉพาะโค-กระบือ             
ต้องใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงนาน ดังนั้นในการก าหนดเป้าหมายหรือแผนการปฏิบัติงานต้องค านึงถึงระยะเวลา
ดังกล่าวด้วย  
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  5.2.7 เพ่ือให้การกระจายพันธุ์โคเนื้อก าแพงแสนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในส่วนของน้ าเชื้อ
ก าแพงแสนที่เหลือทางโครงการควรมีการประสานงานโดยขอความร่วมมือกับกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
กรมปศุสัตว์ซึ่งมีหน่วยงานในพ้ืนที่ และมีความพร้อมด้านอุปกรณ์ในการผสมเทียม ช่วยด าเนินการกระจาย
น้ าเชื้อที่เหลือให้กับเกษตรกรผู้ที่สนใจต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บรรณานุกรม 
 

นันทนา ช่วยชูวงศ์. (2540). การศึกษาเปรียบเทียบสมรรถภาพการขุน คุณภาพผลผลิต และผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจของโคเนื้อ 5 พันธุ์ที่มีอยู่ในประเทศไทย. วิทยานิพนธ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.  

บรรเทิง มาแสง. (2546). เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ. 
กรุงเทพฯ : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 

ปรารถนา พฤกษศรี .  (2555) มาท าความรู้ จั กกับโคเนื้อก าแพงแสน  [ออนไลน์ ]  เข้าถึ งได้จาก :                 
http: //www.thailivestock.com (วันทีส่ืบค้นข้อมูล: 10 พฤษภาคม 2560)  

พิชิต  พิทักษ์เทพสมบัติ. (2548). การส ารวจโดยการสุ่มตัวอย่าง : ทฤษฏีและปฏิบัติ. พิมพ์ครั้งที่ 3 กรุงเทพฯ : 
คณะรัฐศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. ส านักพิมพ์เสมาธรรม. 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. (2541) รายงานวิจัยโครงการศึกษาสินค้ายุทธศาสตร์เกษตร : โคเนื้อ.  
กรุงเทพฯ. 
 

วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์. (2553) การวางแผนและการประเมินผลโครงการแบบมุ่งเน้นผลงานในภาครัฐ. 
กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร. (2548). ต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงโคขุน ปี 2547 ในพ้ืนที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง. กรุงเทพฯ. 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร. (2554). การประเมินผลโครงการคัดเลือกพ่อพันธุ์ก าแพงแสนเพ่ือให้ผลิต
น้ าเชื้อ. กรุงเทพฯ. 

Rensis Likert. (1932). A Technique for the Measurement of Attitudes. Archives of  
 Psychology.  No. 140.  

W.K.Kellogg Foundation. (2004). Logic Model Development. W.K.Kellogg Foundation Michigan. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวกที่ 1 
สรุปผลการพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการด าเนินงาน 

โครงการคัดเลือกพ่อพันธุ์ก าแพงแสนเพื่อใช้ผลิตน้ าเชื้อ 
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สรุปผลการพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการด าเนินงาน 
โครงการคัดเลือกพ่อพันธุ์ก าแพงแสนเพื่อใช้ผลิตน้ าเชื้อ 

    
 

1. มติคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร ฯ ครั้งท่ี 2/2550 เมื่อวันที่ 
5 กรกฎาคม 2550 เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) ด าเนินโครงการคัดเลือกพ่อพันธุ์ก าแพงแสน
เพ่ือใช้ผลิตน้ าเชื้อ งบประมาณ 46,256,400 บาท ระยะเวลาโครงการ 5 ปี 6 เดือนนับตั้งแต่ได้รับอนุมัติโครงการ 
โดยกองทุน ฯ จัดสรรงบประมาณเป็นรายปี และ มก. ช าระเงินคืนกองทุน ฯ จากการจ าหน่ายพ่อโคคัดทิ้ง 5 ปี ๆ ละ 
1,400,000 บาท และจากการจ าหน่ายน้ าเชื้อให้เกษตรกรภายใน 5 ปี ๆ ละ 1,000,000 บาท 

2. มติคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร ฯ ครั้งท่ี 1/2551 เมื่อวันที่ 
31 กรกฎาคม 2551 เห็นชอบขยายระยะเวลาโครงการ ฯ จากวันที่ได้รับอนุมัติโครงการ (5 กรกฎาคม 2550) 
เป็นวันที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการได้รับการจัดสรรงบประมาณ (19 ธันวาคม 2550) และมอบหมายให้
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการจัดท าแผนการใช้เงินและแผนการคืนเงินใหม่ เพ่ือให้สอดคล้องกับการขยาย
ระยะเวลา 

3. มติคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร ฯ ครั้งท่ี 1/2552 เมื่อวันที่ 
2 มีนาคม 2552 เห็นชอบการจัดซื้อถังบรรจุน้ าเชื้อโดยปรับจ านวนและขนาดของถังบรรจุน้ าเชื้อ ทดแทนถังบรรจุ
น้ าเชื้อที่ได้อนุมัติไว้ ในวงเงินเท่าเดิม เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวมีการปรับราคาสูงขึ้น โครงการ ฯ จึงต้องปรับ
แผนการจัดซื้อถังบรรจุน้ าเชื้อใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับราคาตลาด 

4. มติคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร ฯ ครั้งท่ี 2/2552 เมื่อวันที่ 
17 กันยายน 2552 เห็นชอบ 

(1) ขยายระยะเวลาด าเนินการตามแผนปฏิบัติงานโครงการจากสิ้นสุดเดือนธันวาคม 2555 เป็น
สิ้นสุดเดือนธันวาคม 2556 

(2) ขยายระยะเวลาการคืนเงินกองทุน ฯ จากเดิมสิ้นปี 2551-2555 เป็นสิ้นปี 2552-2556 ในวงเงนิ
เท่าเดิม จ านวนรวม 14.75 ล้านบาท 

(3) ขยายระยะเวลาใช้งบประมาณเหลื่อมปี ตั้งแต่เริ่มโครงการจนสิ้นสุดโครงการเพ่ือสอดคล้อง
กับการปฏิบัติงานจริง 

5. มติคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2553 เห็นชอบให้
น ากิจกรรมที่ไม่สามารถด าเนินการได้ในปีที่ 2 (2552) ไปรวมไว้ในแผนปฏิบัติงานปีที่ 3 (2553) เพ่ือให้
สามารถด าเนินโครงการให้เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในเป้าหมายเดิม (ปี 2556) และให้ปรับแผนการ
คืนเงินเพ่ือให้สามารถคืนเงินภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ตามเงื่อนไขของโครงการ (ปี 2556) เนื่องจาก      
เมื่อได้รับอนุมัติให้ขยายระเวลาโครงการตามข้อ 1.4 แล้วปรากฏว่าโครงการยังไม่สามารถด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติงานได้ จากปัญหาการระบาดของโรคปากเท้าเปื่อย ปลายปี 2552 ท าให้โคขุนที่ได้จากการทดสอบ
พันธุ์มนี้ าหนักลดลง ไม่สามารถขายโคขุนได้ 
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6. มติคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ ฯ ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2554 เห็นชอบ
ให้ขยายระยะเวลาโครงการคัดเลือกพ่อพันธุ์ก าแพงแสนเพื่อใช้ผลิตน้ าเชื้อ ดังนี้ 

(1) ขยายระยะเวลาโครงการจากเดิม 6 ปี (2551 – 2556) เป็น 7 ปี (2551-2557) 
(2) ปรับแผนการใช้เงินตั้งแต่ปีที่ 3-6 โดยเลื่อนไปเบิกจ่ายให้สอดคล้องกับแผนการด าเนินงานใน

ข้อ (1) เป็นเบิกเงินปีที่ 4-7 
(3) ขยายระยะเวลาการคืนเงินจากเดิมสิ้นปี 2552-2556 เป็น ปี 2553-2557 ในวงเงินเดิม 14.75 

ล้านบาท 
(4) ปรับแผนการใช้งบประมาณของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตาม

ประเมินผล ภายในวงเงินเดิมท่ีได้รับอนุมัติ จากเดิมงบประมาณที่ใช้ในการติดตามประเมินผลในปีที่ 5 จ านวน 
100,000 บาท และปีที่ 6 จ านวน 150,000 บาท เป็นใช้ในการติดตามปีที่ 5 และ 6 ปีละ 50,000 บาท ส่วน
งบประมาณท่ีเหลือจ่ายอีกจ านวน 150,000 บาท น าไปใช้ในการประเมินผลสิ้นสุดโครงการในปีที่ 7 

(5) มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้รับผิดชอบโครงการด าเนินการปรับแผนปฏิบัติ
งาน แผนการใช้เงิน และแผนการคืนเงิน ตามที่ได้รับความเห็นชอบ พร้อมกับด าเนินการเบิกเงินเพ่ือใช้ด าเนิน
กิจกรรมในปีที่ ๓ ต่อไป 

7. มติคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร ฯ ครั้งท่ี 1/2554 เมื่อวันที่ 
21 มีนาคม 2554 เห็นชอบเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาโครงการจากเดิม 6 ปี (2551 – 2556) เป็น 7 ปี 
(2551-2557) และขยายระยะเวลาการคืนเงินจากเดิมสิ้นปี 2552-2556 เป็น ปี 2553-2557 ในวงเงินเดิม 
14.75 ล้านบาท 

8. มติคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร ฯ ครั้งท่ี 1/2556 เมื่อวันที่ 
6 มิถุนายน 2556 เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาโครงการคัดเลือกพ่อพันธุ์ก าแพงแสนเพ่ือใช้ผลิตน้ าเชื้อ ดังนี้ 

(1) เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปรับแผนการด าเนินงานและแผนการใช้เงินปีที่ 4 และ 
ปีที่ ๕ ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง โดยขยายระยะเวลาการด าเนินงานออกไปอีก 1 ปี จากเดิม 7 ปี 
(2551-2557) เป็น 8 ปี (2551-2558) และให้เริ่มปฏิบัติงานปีที่ 4 ตั้งแต่เดือนมกราคม 2556 จนสิ้นสุดเดือน
ธันวาคม 2557 และเริ่มปฏิบัติงานปีที่ 5 ในเดือนมกราคม 2557  สิ้นสุดเดือนธันวาคม 2558 

(2) ให้ฝ่ายเลขานุการ ฯ น าเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ พิจารณาอนุมัติ ดังนี้ 
  2.1 ปรับลดเป้าหมายการผลิตน้ าเชื้อแช่แข็ง ของโครงการปีที่ 4 และ ปีที่ 5 ดังนี้ 
           ปีที่ 4 เป้าหมายเดิม จ านวน 35,000 โด๊ส  เป็น 15,000 โด๊ส 
      ปีที่ 5 เป้าหมายเดิม จ านวน 45,000 โด๊ส  เป็น 15,000 โด๊ส 

2.2 ปรับลดจ านวนเงินที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต้องน าส่งรายได้จากการจ าหน่ายน้ าเชื้อ
ลงตามจ านวนเป้าหมายการผลิตที่ลดลงตามข้อ 2.1 ดังนี้ 

ปีที่ 4 รายไดท้ี่ต้องน าส่งจากเดิม จ านวน 1,750,000 บาท  เป็น 750,000 บาท 
      ปีที่ 5 รายได้ที่ต้องน าส่งจากเดิม จ านวน 2,250,000 บาท  เป็น 750,000 บาท 



73 
 

(3) ปรับแผนการน าส่งเงินรายได้จากการจ าหน่ายน้ าเชื้อและโคนมคัดทิ้งซึ่งเป็นผลประโยชน์ 

ของโครงการจากเดิมท่ีต้องน าส่ง จ านวน 14,750,000 บาท เป็น 12,250,000 บาท 

9. มติคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ ฯ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ให้

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ชี้แจงรายละเอียดของการน าเงินจัดซื้อน้ าเชื้อชาโรเลส์ จ านวน 2,000,000 บาท ไปใช้

จ่ายเป็นค่าด าเนินการคัดเลือกลูกโคเข้าทดสอบ และค่าอาหารสัตว์ พร้อมจัดท ารายละเอียดแผนการด าเนินงาน 

แผนการใช้จ่ายเงิน รายงานรายได้ที่เกิดขึ้นจากโครงการ และทบทวนเป้าหมายการผลิตน้ าเชื้อพันธุ์ก าแพงแสน 

แล้วน าเสนอให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ พิจารณาอีกครั้ง 

10. มติประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการและเรื่องต่างๆ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 20 
เมษายน 2560 เห็นชอบข้างต้นให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) ด าเนินการ 

(1) ขยายเวลาการด าเนินงานออกไปอีก 1 ปี จากเดิม  8 ปี (2551-2558) สิ้นสุดโครงการวันที่ 
31 ธันวาคม 2558 เป็นระยะเวลาโครงการ 9 ปี (2551-2559) สิ้นสุดโครงการวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

(2) ปรับแผนการใช้จ่ายเงินของโครงการระยะที่ 5 ในส่วนของค่าใช้จ่ายจัดซื้อน้ าเชื้อชาโรเลส์ 
จ านวน 2,000,000 บาท โดยน าไปใช้สมทบ เป็นค่าด าเนินการคัดเลือกลูกโคเข้าทดสอบ จากเดิม 1,500,000 
บาท เป็น 2,000,000 บาท  และในส่วนของค่าอาหารสัตว์ จากเดิม 1,857,000 บาท เป็น 3,357,000 บาท 
ตามค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น 

(3) ให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์น าน้ าเชื้อพ่อพันธุ์ก าแพงแสนที่เหลืออยู่ในโครงการ จ านวน 
จ านวน 62,500 โด๊ส ไปสนับสนุนหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ไม่ได้แสวงหาก าไร และมีความพร้อมใน
เรื่องของอุปกรณ์จัดเก็บและการผสมเทียม เช่น กองอ านวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (กรป กลาง) 
เพ่ือน าไปแจกจ่ายให้เกษตรกรได้ใช้ประโยชน์ โดยห้ามจ าหน่ายในเชิงพาณิชย์ และให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ได้รับการยกเว้นน าส่งผลประโยชน์ของโครงการจากการจ าหน่ายน้ าเชื้อในส่วนที่เหลือดังกล่าว จ านวน 1,650,000 บาท  

(4) ให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ใช้ประโยชน์โคพ่อพันธุ์ก าแพงแสนที่เหลืออยู่ในโครงการ 

จ านวน 19 ตัวต่อไป และในกรณีที่มีการจ าหน่ายโคพ่อพันธุ์ดังกล่าว ให้น ารายได้หลังหักค่าใช้จ่ายซึ่งเป็น

ผลประโยชน์ของโครงการส่งให้กองทุนฯ ต่อไป แล้วให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้าง

การผลิตภาคการเกษตรเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ พิจารณาโครงการฯ อีกครั้ง 

11. มติคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร ฯ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อ
วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการด าเนินงาน ปรับแผนการใช้เงิน และขยาย
ระยะเวลาการช าระคืนเงินโครงการคัดเลือกพ่อพันธุ์ก าแพงแสนเพื่อใช้ผลิตน้ าเชื้อ ดังนี้ 

(1) ขยายระยะเวลาการด าเนินงานออกไปอีก 1 ปี จากเดิม 8 ปี (2551 -2558) สิ้นสุดโครงการ
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นระยะเวลาโครงการ 9 ปี (2551-2559) สิ้นสุดโครงการวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

(2) ปรับแผนการใช้จ่ายเงินของโครงการระยะที่ 5 ในส่วนของค่าใช้จ่ายจัดซื้อน้ าเชื้อพันธุ์  
ชาโรเลส์ จ านวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) โดยน าไปใช้สมทบเป็นค่าด าเนินการคัดเลือกลูกโคเข้า
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ทดสอบ จากเดิม 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านหน้าแสนบาทถ้วน) เป็น 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) 
และในส่วนของค่าอาหารสัตว์ จากเดิม 1,857,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) เป็น 
3,357,000 บาท (สามล้านสามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ตามค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น 

(3) ให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บริหารจัดการน้ าเชื้อพันธุ์ก าแพงแสนที่เหลืออยู่ในโครงการ
จ านวน 62,500 โด๊ส โดยการจ าหน่ายหรือสนับสนุนแบบให้เปล่ากับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานอ่ืน  ๆ    
ที่ไม่ได้แสวงหาก าไรและมีความพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์จัดเก็บและการผสมเทียม เช่น กรมปศุสัตว์        
กองอ านวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (กรป.กลาง) เพ่ือน าไปแจกจ่ายให้เกษตรกรได้ใช้ประโยชน์
โดยไม่คิดมูลค่า โดยพิจารณาสนับสนุนให้กรมปศุสัตว์ ภายใต้โครงการโคบาลบูรพาเป็นล าดับแรกก่อน ในส่วน
ของโคพ่อพันธุ์ก าแพงแสนที่เหลืออยู่ในโครงการ จ านวน 19 ตัว ให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ใช้ประโยชน์
ต่อไปได้แต่ต้องจ าหน่ายโคท่ีเหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

ส าหรับรายได้ที่เกิดขึ้นจากการจ าหน่ายน้ าเชื้อพันธุ์ก าแพงแสนและการจ าหน่ายโคพ่อพันธุ์
ก าแพงแสนที่เหลืออยู่ในโครงการ ให้น าส่งเข้ากองทุนฯ เท่ากับผลประโยชน์ของโครงการที่ยังค้างน าส่งตาม
เป้าหมายเดิม จ านวน 1,650,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวกที่ 2 
ภาพประกอบการด าเนินงาน 

โครงการคัดเลือกพ่อพันธุ์ก าแพงแสนเพื่อใช้ผลิตน้ าเชื้อ 
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1. การเล้ียงโคเนื้อกําแพงแสนเพ่ือคัดเลือกเปนโคพอพันธุในศูนยสาธิตการผลิตโคเนื้อครบวงจร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 
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2. การเล้ียงโคเนื้อกําแพงแสนในฟารมของเกษตรกร 
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