1
การบริหารจัดการโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดาริ โดยชุมชนมีส่วนร่วม
กรณีศึกษาพื้นที่บ้านน้าสิงห์เหนือ หมู่ที่ 4 ตาบลท่าปลา อาเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
รุ่งวสันต์ เพ็งสุพรรณ์ 1/ สุนิสา แป้นงาม 2/
บทคัดย่อ
การศึกษาการบริหารจัดการโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดาริ โดยชุมชน
มีส่วนร่วม กรณีพื้นที่บ้านน้าสิงห์เหนือ หมู่ที่ ๔ ตาบลท่าปลา อาเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาข้อมูลโดยทั่วไปของเกษตรกร การจัดการดูแลโค-กระบือของเกษตรกร ความคิ ดเห็นของเกษตรกร
ต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของกลุ่ม และความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการธนาคารโค-กระบือ
เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดาริ
ประชากรและขนาดตัวอย่างในการศึกษา คือ เกษตรกรสมาชิกโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดาริ ในพื้นที่บ้านน้าสิงห์เหนือ หมู่ที่ ๔ ตาบลท่าปลา อาเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
จานวน 60 ราย โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม ข้อมูลทางสถิติ ค่าร้อยละ ค่าต่าสุด สูงสุด
การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ( Content analysis) และปัญหาอุปสรรค ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่
เป็ น เพศหญิ ง มี อ ายุ เ ฉลี่ ย ๕๗.๙๓ ปี จบการศึ ก ษาระดับ ประถมศึ ก ษาเป็ น ส่ว นใหญ่ มี จานวนสมาชิ ก
ในครัวเรือนเฉลี่ย ๔.๓๕ คน มีแรงงานในภาคการเกษตรเฉลี่ยครัวเรือนละ ๒.๑๐ คน ซึ่งมีพื้นที่ถือครอง
เฉลี่ยครัวเรือนละ ๖.๔๐ ไร่ เกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทานาเป็นอาชีพหลัก มีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน
ละ ๑๒๒,๐๘๓ บาท เกษตรกรส่วนใหญ่ได้รับทราบข้อมูลโครงการจากเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์และผู้นาท้องถิ่น
คือ กานัน-ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งได้รับโคเพศเมีย รายละ 1 ตัว ร้อยละ ๘๘.33 และกระบือเพศเมีย รายละ 1 ตัว
ร้อยละ เกษตรกร ๑๑.๖๗ สัตว์ที่ได้รับส่วนใหญ่ มีสภาพสมบูรณ์แข็ง แรง โดยจะเลี้ยงแบบปล่อยฝูง ร่วมกับ
ผูกเชือกหรือขังคอกเป็นบางเวลา ซึ่งจะใช้แหล่งหญ้าธรรมชาติ (ข้างถนน/หัวไร่ปลายนา) เกษตรกรส่วนใหญ่
ใช้การผสมเทียมเป็นหลัก และได้รับการตรวจเยี่ยมจากเจ้าหน้าที่ และการให้บริการอื่นๆอยู่เป็นเสมอ แม่โคกระบือส่วนใหญ่ให้ลูกแล้ว ส่วนที่ยังไม่ได้ผลผลิตเนื่องจากกาลังตั้งท้อง เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ได้รับการชักชวน
เข้าร่วมกลุ่ม ซึ่งจะสมัครใจรวมกลุ่มด้วยตนเอง และไม่คาดว่าจะได้รับผลประโยชน์ เกษตรกรที่มีตาแหน่ง
บริหารในกลุ่มส่วนใหญ่จะมีหน้าที่ ในกลุ่มที่ชัดเจน คือ ติดตามและรายงานจานวนสัตว์ในกลุ่ม แจ้ง ข้อมูล
ข่ า วสารแก่ สมาชิ ก และรั บ เรื่ อ งจากเกษตรกรเพื่ อ แจ้ ง ให้ ส่ ว นราชการทราบ เกษตรกรส่ ว นใหญ่ มี ก าร
ร่วมประชุมกลุ่มสม่าเสมอ และเห็นด้วยกับการรวบรวมกลุ่ม โดยเห็นว่าการเลี้ยงโค-กระบือทาให้มีอาชีพ และ
มีส่วนร่วมในชุมชน ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่มีความพึงพอใจโดยรวมต่อโครงการเป็นอย่างมาก
ทะเบียนผลงานวิชาการเลขที่ : ๖๑(๒)–๐๕๑๖(๖)–๑๐๖
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Royal Cattle-buffalo Bank for famers management. Community particition. A case of
Bannamsingneua Moo 4 Tumbon Thapla, Thapla district , Uttaradit province.
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Abstract
The study Royal Cattle-buffalo Bank for farmers management Community
participation A case Study of Bannamsingneua Moo 4 Tumbon Thapla, Thapla district ,
Uttaradit province. The purpose is to study the general farmers. To manage cattle-buffalo.
The opinions of farmers to participate in group activities. And the satisfaction of participating
Royal Cattle-buffalo Bank. Population and sample size in this study is farmers for Royal
Cattle-buffalo Bank for farmers at Bannamsingneua Moo 4 Tumbon Thapla, Thapla district
, Uttaradit province. 60 cases collected by the query. Statistical data of the minimum and
maximum and content analysis and obstacles of Royal Cattle-buffalo Bank. The results show
that most farmers of female. Farmers average aged of 57.93 years. Most farmers percent of
farmers completing primary education.Most farmers percent of household members average
of 4.35 persons. Most farmers percent of workers in the agricultural sector is average of
2.10 people. Most farmers percent of famers have holdings of averaged 6.40 rai. Most
farmers percent of farmers engaged in faming the is main occupation. Most farmers percent
of famer households had a median income of 122,083 Baht. Most farmers percent of
farmers have been aware of a livestock officer and a local leader. 88.33 percent of farmers
get female cattle of one and 11.67 percent of farmers get female buffaloes of one. Most
farmers percent of the animals are completely healthy. Farmers percent of feed the masses
with a rope or a cell phone for some time. Most farmers percent of farmers use their own
turf with natural grass. Most farmers percent of farmers use hybrid artificial insemination.
Most farmers received visits from officials and services always. Most farmers percent cattlebuffaloes had born and little farmers percent that has not been productive but pregnant.
Most farmers percent farmers uncomstrained groups which farmers voluntary groups
themselves and unexpected to benefit. Farmers with management positions in a groups
and the clear function is to monitor and report the number of animals in the group. Report
information to government service. And the farmers to let the public know. Most farmers
percent of farmers have attended group meetings regularly. And farmers agreed with the
groups. Most farmers percent of farmers have Caw-Buffalo faming and farmers have engage
in community which farmers are very satisfied of the project.
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บทนา
1. ความสาคัญและที่มาของปัญหาที่ทาการศึกษา
การบริ ก ารโครงการธนาคารโค-กระบื อ เพื่ อ เกษตรกร ตามพระราชด าริ ที่ ผ่ า นมามี ข้ อ จ ากั ด
ของอัตรากาลังเจ้าหน้าที่ และงบประมาณ ทาให้การติดตามงานของของเจ้าหน้าที่ยังขาดความต่อเนื่อง ไม่มี
รายงานลูก เกิด และมีเกษตรกรบางรายน าสัตว์ของโครงการไปขายโดยพลการ และยัง พบการทุจริตของ
เจ้ า หน้ า ที่ บ างราย จากการติ ด ตามผลการด าเนิ น งานของโครงการธนาคารโค -กระบื อ เพื่ อ เกษตรกร
ตามพระราชดาริ ในพื้นที่บ้านน้าสิงห์เหนือ หมู่ที่ ๔ ตาบลท่าปลา อาเภอท่าปลา จัง หวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งได้
จัดตั้งกลุ่มเมื่อปี 254๘ เนื่องจากชาวบ้านน้าสิงห์เหนือ ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรที่อพยพจากการสร้างเขื่อน
สิริกิติ์โดยมีการประกอบอาชีพทางการเกษตร เช่น ทาสวน ทานา ฯลฯ เมื่อเสร็จแล้วก็จะปลูกพืชผักขาย
หารายได้ให้กับครอบครัว ซึ่งในปัจจุบันการทาการเกษตรต้องลงทุนสูง ทั้ง ค่าน้ามันเชื้อเพลิง และปุ๋ยเคมี
ซึ่ง นับวันจะมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆ ทาให้รายได้ไ ม่สมดุลกับรายจ่าย จึง ได้รวมตัวกันดาเนินงานตามแนวทา ง
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ และเมื่อ ทราบข่าวจากปศุสั ตว์ ว่ ามีโครงการธนาคารโค -กระบื อ
เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดาริ ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากจน ยืมโค-กระบือรายละ 1 ตัว เลี้ยงเพื่อ
การผลิต
ดัง นั้น ชาวบ้านน้าสิงห์เหนือ จึงมีการรวมตัวจัดทาประชาคมหมู่ บ้าน และจัดตั้งกลุ่มการเลี้ยงสัตว์
เพื่อขอรับการสนับสนุนสัตว์ จากโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดาริ เพื่อนามาให้
เกษตรกรเลี้ยงลดค่าใช้จ่ายในการทาการเกษตร ทั้งจะช่วยให้เกิดความสมดุลทางด้านระบบนิเวศน์ในหมู่บ้าน
มากขึ้น และได้รับโค-กระบือครั้งแรกเมื่อปี 2548 จานวน 16 รายๆละ 1 ตัว รวม ๑๖ ตัว เป็นโค จานวน
13 ตัว และกระบือ จานวน 3 ตัว และได้จาหน่ายส่งลูกโค-กระบือเพศผู้เข้าโครงการฯ จานวน 6 ตัว และ
ขยายให้เกษตรกรรายใหม่ จานวน 10 ตัว โดยรวมเกษตรกรที่ได้รับโค-กระบือและขยายเกษตรกรรายใหม่
จนถึงปัจจุบันมีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการธคก. รวม 60 ราย โค จานวน 55 ตัว กระบือ จานวน 5 ตัว
รวม 60 ตัว ซึ่งกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์บ้านน้าสิงห์เหนือ ได้ขึ้นทะเบียนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์กับกรมปศุ
สัตว์ เลขทะเบียน 54-6-53-33-1-0842 เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ มีการใช้ประโยชน์จากมูลโค-กระบือ
มีการสารองเสบียงอาหารสัตว์ มีแผนการบริหารจัดการเมื่อลูกโค-กระบือ มีอายุครบสิบแปดเดือนมีระเบียบ
ข้อบังคับของกลุ่มที่ชัดเจน รวมถึงการใช้ประโยชน์จากพ่อพันธุ์ และพบว่าชุมชนและองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น
ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ซึ่งถือว่าโครงการประสบผลสาเร็จอย่างมาก
จากความสาเร็จของโครงการดังกล่าว จึงเห็นควรศึกษาผลการดาเนินโครงการและปัจจัยที่
ส่งผลให้โครงการเกิดความสาเร็จ โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่มและชุมชน เพื่อเป็นต้นแบบใน
การบริหารจัดการโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดาริ และขยายผลสู่กลุ่มและชุมชน
อื่นต่อไป
วิธีดาเนินการศึกษา
๑. รูปแบบการวิจัย (Research Design)
เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการสารวจจากกลุ่มตัวอย่างที่ยังคงเป็นสมาชิกโครงการธนาคาร
โค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดาริ
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๒. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เกษตรกรสมาชิกโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร
ตามพระราชดาริ ในพื้นที่บ้านน้าสิงห์เหนือ หมู่ที่ 4 ตาบลท่าปลา อาเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ จานวน
60 ราย
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
โดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งยึดวัตถุประสงค์การวิจัย และกรอบแนวคิดการวิจัย แบ่งเป็น 5
ตอน และเนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงประเมินผล ในการกาหนดแบบสอบถาม ดังนี้
- ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรทางด้านบุคคล เศรษฐกิจ และสังคม
- ตอนที่ 2 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร
ตามพระราชดาริ
- ตอนที่ 3 ข้อมูลการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มของเกษตรกร
- ตอนที่ 4 ข้อมูลความพึงพอใจต่อโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร
ตามพระราชดาริ ของเกษตรกร
- ตอนที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคของโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร
ตามพระราชดาริ
๔. การวิเคราะห์ข้อมูล
๔.๑ ใช้สถิติเชิงพรรณนา(Descriptive Statistic) ได้แก่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ยในการ
อธิบายข้อมูลทั่วไป ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของโครงการ ข้อมูลการมีส่วนร่วมของเกษตรกร และข้อมูล
ความพึงพอใจต่อโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดาริ
๔.๒ ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ( Content analysis) และปัญหาอุปสรรคของ
โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดาริ
5. ระยะเวลาดาเนินการ
- 1 มีนาคม 2560 – 30 กันยายน 2560
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ผลการวิจัยและวิจารณ์
ผลจากการวิจัยแบ่งออกเป็น 5 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรทางด้านบุคคล เศรษฐกิจ และสังคม
ตอนที่ 2 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของโครงการ
ตอนที่ 3 ข้อมูลการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มของเกษตรกร
ตอนที่ 4 ข้อมูลความพึงพอใจต่อโครงการของเกษตรกร
ตอนที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรทางด้านบุคคล เศรษฐกิจ และสังคม
การศึกษาข้อมูลทั่งไปทางด้านบุคคล เศรษฐกิจ และสังคม พบว่า
1. ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรทางด้านบุคคล
เกษตรกรเป็นเพศชาย ร้อยละ ๓๖.๖๗ และเพศหญิง ร้อยละ ๖๓.๓๓ เกษตรกรส่วนใหญ่
ร้อยละ ๒๖.๖๗ มีอายุระหว่าง 41-50 ปี และระหว่าง 51-60 ปี ร้อยละ 6.67 มีอายุระหว่าง 31-40 ปี
ร้อยละ ๒๕.๐๐ มีอายุ 61-๗๐ และร้อยละ ๑๕.๐๐ มีอายุ ๗๑ ปีขึ้นไป เฉลี่ยเกษตรกรมีอายุ ๕๗.๙๓ ปี
สาหรับระดับการศึกษา เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ ๗๐.๐๐ จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ ๒๖.๗๐
จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา และร้อยละ ๓.๓๐ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
จานวนสมาชิก ในครั ว เรื อน ส่ วนใหญ่ร้ อ ยละ ๔๖.๗๐ มีส มาชิก ในครัว เรื อนอยู่ ระหว่ า ง
3-4 คน ร้อยละ ๑๘.๓๓ มีจานวนสมาชิกระหว่าง 5-6 คน และ ๗-๘ คน ร้อยละ 1๕.๐๐ มีสมาชิกระหว่าง
1-๒ คน และร้ อยละ ๑.๗๐ มี จานวนสมาชิ ก ๙ คน เฉลี่ ยมี สมาชิกในครั วเรือนละ ๔.๓๕ คน ร้อ ยละ
๗3.๔๐ มีแ รงงานภาคการเกษตรระหว่ าง ๑-๒ คน ร้ อยละ ๒๕.๐๐ มี แรงงานภาคการเกษตรระหว่า ง
๓-๔ คน และร้ อ ยละ 1.๖7 มี แ รงงาน 7 คน เฉลี่ ย มี แ รงงานภาคเกษตรกรครั ว เรื อ นละ 2.๑๐ คน
(ตารางที่ 1 )
ตารางที่ ๑ ร้อยละของเกษตรกรจาแนกตามสภาพพื้นฐานด้านบุคคล
รายการ

จานวน (ราย) N= 60

ร้อยละ

ชาย
หญิง

๒๒
๓๘

๓๖.๖๗
๖๓.๓๓

๓๑-๔๐
๔๑-๕๐
๕๑-๖๐
๖๑-๗๐
๗๑ ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ปริญญาตรี

๔
๑๖
๑๖
๑๕
๙

๖.๖๖
๒๖.๖๗
๒๖.๖๗
๒๕.๐๐
๑๕.๐๐

๔๒
๑๖
๒

๗๐.๐๐
๒๖.๖๗
๓.๓๓

เพศ
อายุ 1/
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จานวนสมาชิกในครัวเรือน ๒/
๑-๒ คน
๓-๔ คน
๕-๖ คน
๗-๘ คน
๙ คน
แรงงานในภาคเกษตร ๓/
๑-๒ คน
๓-๔ คน
๗ คน

๙
๒๘
๑๑
๑๑
๑

๑๕.๐๐
๔๖.๖๗
๑๘.๓๓
๑๘.๓๓
๑.๗๐

๔๔
๑๕
๑

๗๓.๓๓
๒๕.๐๐
๑.๖๗

๑/

เกษตรกรอายุน้อยที่สุด ๓๓ ปี มากที่สุด ๘๘ ปี เฉลี่ย ๕๗.๙๓ ปี
จานวนสมาชิกในครัวเรือน น้อยที่สุด ๒ คน มากที่สุด ๙ คน เฉลี่ย ๔.๓๕ คน
๓/
จานวนแรงงานภาคเกษตร น้อยที่สุด ๑ คน มากที่สุด ๗ คน เฉลี่ย 2.๑๐ คน
2. สภาพพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจ และ สังคม
เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ ๘๑.๖๖ มีพื้นทีถือครองระหว่าง 1-10 ไร่ ร้อยละ ๑๐.00 มีพื้นที่
ถือครอง 11-20 ไร่ ร้อยละ ๖.๖๗ มีพื้นที่ถือครอง ๒๑ ไร่ขึ้นไป ร้อยละ 1.67 ไม่มีพื้นที่ถือครอง เฉลี่ยมี
พื้นที่ถือครองครัวเรือนละ ๖.4๐ ไร่ สาหรับการประกอบอาชีพนั้นเกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 5๓.๓๓ ประกอบ
อาชีพการทานาเป็นอาชีพหลัก ร้อยละ ๒๖.6๗ ประกอบอาชีพรับจ้าง ร้อยละ ๖.๖๗ ประกอบอาชีพอื่นๆ
ร้อยละ ๕.๐๐ ประกอบอาชีพทาสวนและเลี้ยงสัตว์ และร้อยละ ๓.๓๓ ประกอบอาชีพทาไร่
เกษตรกรส่ ว นใหญ่ ร้ อ ยละ ๒๘.๓๓ มีร ายได้ร ะหว่ าง 1๐0,000-๑50 ,000 บาทต่ อ ปี
ร้อยละ ๒๑.๖๗ มีรายได้ระหว่าง 50,001-๑00,000 บาทต่อปี และร้อยละ ๒๐.๐๐ มีรายได้ ๑๐,๐๐๐๕๐,๐๐๐ บาทต่อปี และมีรายได้ ๑๕๐,๐๐๑-๒๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี ร้อยละ ๘.๓๓ มีรายได้ ๒๐๐,๐๐๑๒๕๐,๐๐๐ บาทต่อปี และร้อยละ๑.๖๗ มีรายได้ตั้ง แต่ 250,001 บาทต่อปีขึ้นไป เฉลี่ยเกษตรกรมีรายได้
ครัวเรือนละ ๑๒๒,๐๘๓.๓๓ บาทต่อปี ตามตารางที่ ๒
ข้อเสนอแนะจากข้อมูลรายได้เกษตรกรครัวเรือนเฉลี่ยต่อปี จะเห็นได้ว่าเกษตรกรมีรายได้
ครัวเรือนละ ๑๒๒,๐๘๓.๓๓ บาทต่อปี จึงเห็นควรเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการธนาคารโค-กระบือฯ มี
รายได้เฉลี่ยไม่เกิน ๑๘๐,๐๐๐ บาทต่อปี และเพื่อสอดคล้องกับรายได้เกษตรกรตามโครงการ Smart Famer
ตารางที่ ๒ ร้อยละของเกษตรกรจาแนกตามสภาพพื้นฐานด้านเศรษฐกิจและสังคม
๒/

รายการ
จานวนพื้นที่ถือครอง๑/
ไม่มี
๑-๑๐ ไร่
๑๑-๒๐ ไร่
๒๑ ไร่ขึ้นไป
อาชีพหลัก ๒/
ทาสวน

จานวน (ราย) N= 60

ร้อยละ

๑
๔๙
๖
๔

๑.๖๗
๘๑.๖๖
๑๐.๐๐
๖.๖๗

๓

๕.๐๐
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ทานา
๓๒
๕๓.๓๓
ทาไร่
๒
๓.๓๓
เลี้ยงสัตว์
๓
๕.๐๐
รับจ้าง
๑๖
๒๖.๖๗
อื่น ๆ
๔
๖.๖๗
๓/
รายได้ต่อครัวเรือน
๑๐,๐๐๐-๕๐,๐๐๐ บาทต่อปี
๑๒
๒๐.๐๐
๕๐,๐๐๑-๑๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี
๑๓
๒๑.๖๗
๑๐๐,๐๐๑-๑๕๐,๐๐๐ บาทต่อปี
๑๗
๒๘.๓๓
๑๕๐,๐๐๑-๒๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี
๑๒
๒๐.๐๐
๒๐๐,๐๐๑-๒๕๐,๐๐๐ บาทต่อปี
๕
๘.๓๓
มากกว่า ๒๕๐,๐๐๑ บาทต่อปีขึ้นไป
๑
๑.๖๗
๑/
มีเกษตรกร จานวน ๑ ราย ไม่มีพื้นที่ถือครองที่ดิน และเกษตรกรน้อยที่สุด ๐ ไร่ มากที่สุด ๓๐ ไร่
เฉลี่ย ๖.๔๐ ไร่
๒/
อาชีพหลักดูจากที่มาของรายได้มากที่สุด
๓/
รายได้ ต่ อ ครั ว เรื อ น น้ อ ยที่ สุ ด ๒๐,๐๐๐ บาทต่ อ ปี มากที่ สุ ด ๓๐๐,๐๐๐ บาทต่ อ ปี เฉลี่ ย
๑๒๒,๐๘๓.๓๓ บาทบาทต่อปี
ตอนที่ 2 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของโครงการ
1. การรับทราบข้อมูลของโครงการ
เกษตรกรร้อ ยละ ๕๘.๓๓ ได้ รับทราบข้อมู ลจากผู้น าท้อ งถิ่น คือ กานั น ผู้ ใหญ่ บ้าน และ
รับทราบจากเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ (ตารางที่ 3)
ข้อเสนอแนะจากการับทราบข้อมูลของโครงการ จะเห็นได้ว่าผู้นาท้องถิ่นกานัน-ผู้ใหญ่บ้านมี
ส่วนสาคัญในการแจ้งข่าวสารโครงการธคก. เนื่องจากมีการประชุมกานัน-ผู้ใหญ่บ้านที่หอประชุมที่ว่าการ
อาเภอทุกเดือน และสานักงานปศุสัตว์อาเภอได้นาข้อมูลโครงการธคก.เข้าในวาระการประชุมเป็นประจา
ตารางที่ ๓ ร้อยละของเกษตรกรจาแนกตามการได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของโครงการ
รายการ
รับทราบจากเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์
รับทราบจากกานัน-ผู้ใหญ่บ้าน
รับทราบจากเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์และกานัน-ผู้ใหญ่บ้าน

จานวน (ราย) N= 60
๑๓
๑๒
๓๕

ร้อยละ
๒๑.๖๗
๒๐.๐๐
๕๘.๓๓

2. ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวสัตว์
เกษตรกรร้อยละ ๘๘.๓๓ ได้รับสนับสนุนโคเพศเมีย รายละ 1 ตัว และเกษตรกร ร้อยละ
๑๑.๖๗ ได้รับการสนับสนุนกระบือเพศเมีย รายละ 1 ตัว สภาพของสัตว์ขณะได้รับ เกษตรกรร้อยละ ๙๑.๖๗
ได้รับสัตว์มีสภาพสมบูรณ์แข็งแรงดี ร้อยละ ๘.๓๓ ราย ได้รับสัตว์สภาพปานกลาง (ตารางที่ 4 )
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ตารางที่ ๔ ร้อยละของชนิดสัตว์และสภาพสัตว์ที่ได้รับ
รายการ
ชนิดสัตว์ที่ได้รับ
โคเพศเมีย
กระบือเพศเมีย
สภาพสัตว์ขณะได้รับ
สมบูรณ์แข็งแรง
ปานกลาง

จานวน (ราย) N= 60

ร้อยละ

๕๓
๗

๘๘.๓๐
๑๑.๖๗

๕๕
๕

๙๑.๖๗
๘.๓๓

3. สภาพการเลี้ยงดูและการจัดการ
เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ ๘๐.๐๐ จะเลี้ยงผูกเชือกหรือขังคอกเป็นบางเวลา ร้อยละ 2๐.00
แบบปล่อยรวมฝูงกับสัตว์อื่นๆ
แหล่งหญ้าที่เกษตรกรใช้เลี้ยงสัตว์ (เกษตรกรตอบได้มากว่า ๑ ข้อ) ส่วนใหญ่เกษตรกร ร้อย
ละ ๔๘.๓๓ ใช้แปลงหญ้าธรรมชาติ(ข้างถนน/หัวไร่ปลายนา) ร้อยละ ๒๐.๐๐ ใช้จากแปลงหญ้าตนเอง และ
ร้อยละ ๑๑.๖๗ ใช้แปลงหญ้าตนเอง และแปลงหญ้าธรรมชาติ(ข้างถนน/หัวไร่ปลายนา) ตามลาดับ
ข้อเสนอแนะแหล่งหญ้าที่เกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการธคก. จะต้องปลูกหญ้าเป็นของ
ตนเอง อย่างน้อย จานวน ๑ ไร่ จึงจะรับโค-กระบือ โครงการธคก.ได้
วิธีการผสมพันธุ์แม่โค-กระบือ เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ ๘๘.33 ใช้ด้วยวิธีผสมเทียม
และร้อยละ ๑๑.๖๗ ใช้วิธีพ่อพันธุ์โค-กระบือ (ตารางที่ 5)
ตารางที่ ๕ ร้อยละของเกษตรกรจาแนกตามการเลี้ยงดูและการจัดการสัตว์
รายการ

จานวน (ราย) N= 60

ลักษณะการเลี้ยงดู
ปล่อยรวมฝูงกับสัตว์อื่น
๑๒
ผูกเชือกหรือขังคอกเป็นบางเวลา
๔๘
แหล่งหญ้าที่ใช้เลี้ยงสัตว์
แปลงหญ้าตนเอง
๑๒
แปลงหญ้าธรรมชาติ(ข้างถนน/หัวไร่ปลายนา)
๒๙
ทุ่งหญ้าสาธารณะของหมู่บ้าน
๕
แปลงหญ้าตนเอง และแปลงหญ้าธรรมชาติ
๗
(ข้างถนน/หัวไร่ปลายนา)
แปลงหญ้าธรรมชาติ (ข้างถนน/หัวไร่ปลายนา)
๖
และทุ่งหญ้าสาธารณะของหมู่บ้าน
แปลงหญ้าตนเอง และทุ่งหญ้าสาธารณะของหมู่บ้าน ๑
การผสมพันธุ์
การผสมเทียม
๕๓
การใช้พ่อพันธุ์ผสม
๗

ร้อยละ
๒๐.๐๐
๘๐.๐๐
๒๐.๐๐
๔๘.๓๓
๘.๓๓
๑๑.๖๗
๑๐.๐๐
๑.๖๗
๘๘.๓๓
๑๑.๖๗
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4. การติดตามงาน และการให้บริการของเจ้าหน้าที่
เกษตรกรร้อยละ 100.00 ได้รับการบริการตรวจเยี่ยมจากเจ้าหน้าที่ เกษตรกรร้อยละ
๗๓.๓๓ ได้รับบริการตรวจสุขภาพสัตว์ และร้อยละ ๒๖.๖๗ ไม่ไ ด้รับบริการตรวจสุขภาพสัตว์ เกษตรกร
ร้อยละ 9๓.33 ได้รับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรค และร้อยละ ๖.๖๗ ไม่ได้รับบริการฉีดวัคซีนป้ องกันโรค
เกษตรกรร้อยละ ๗๘.๓๓ ได้รับการบริการผสมเทียม และเกษตรกรร้อยละ ๒๑.๖๗ ไม่ได้รับการบริการผสม
เทียม เกษตรกรร้อยละ ๗๕.๐๐ ได้รับการให้บริการรักษาสัตว์ป่วย และเกษตรกรร้อยละ ๒๕.๐๐ ไม่ได้รับการ
ให้บริการรักษาสัตว์ป่วย เกษตรกรร้อยละ ๗๐.๐๐ ได้รับการให้คาแนะนาการเลี้ยงสัตว์ และเกษตรกรร้อยละ
๓๐.๐๐ ไม่ได้รับการให้คาแนะนาการเลี้ยงสัตว์ เกษตรกรร้อยละ ๑.๖๗ ได้รับการอื่นบริการๆ เกษตรกรร้อยละ
๙๘.๓๓ ได้แจ้งลูกเกิดให้เจ้าหน้าที่ทราบ (ตารางที่ ๖)
ข้อเสนอแนะจากข้อมูลการติดตามงาน และการให้บริการของเจ้าหน้าที่จะเห็นได้ ว่ามีการ
บริหารจัดการโครงการโครงการธคก. ระหว่างเจ้าหน้าที่และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการธคก. ทาให้ผลการ
ดาเนินงานโครงการธคก.มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลได้มากยิ่งขึ้น
ตารางที่ ๖ ร้อยละของเกษตรกรจาแนกตามการได้รับการติดตามงานและบริการจากเจ้าหน้าที่
รายการ
การตรวจเยี่ยมของเจ้าหน้าที่
ได้รับ
การบริการตรวจสุขภาพสัตว์
ได้รับ
ไม่ได้รับ
การบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคสัตว์
ได้รับ
ไม่ได้รับ
การบริการผสมเทียม
ได้รับ
ไม่ได้รับ
การบริการรักษาสัตว์ป่วย
ได้รับ
ไม่ได้รับ
การให้คาแนะนาการเลี้ยงสัตว์
ได้รับ
ไม่ได้รับ

จานวน(ราย) N= 60

ร้อยละ

๖๐

๑๐๐.๐๐

๔๔
๑๖

๗๓.๓๓
๒๖.๖๗

๕๖
๔

9๓.33
๖.๖๗

๔๗
๑๓

๗๘.๓๓
๒๑.๖๗

๔๕
๑๕

๗๕.๐๐
๒๕.๐๐

๔๒
๑๘

๗๐.๐๐
๓๐.๐๐
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5. การให้ผลผลิตของแม่โค-กระบือ
แม่โค-กระบือของเกษตรกรร้อยละ 9๓.33 ให้ลูก และร้อยละ ๖.67 ที่ยังไม่ให้ลูกแต่อยู่
ระหว่างตั้ง ท้อง โดยแม่โค-กระบือส่วนใหญ่ร้อยละ ๗๑.67 ให้ลูกแล้ว ๑-๓ ตัว ร้อยละ ๑๖.๖๗ ให้ลูกแล้ว
๓-๖ ตัว ร้อยละ ๕.๐๐ ให้ลูกแล้วตั้งแต่ ๗ ตัวขึ้นไป (ตารางที่ 7)
ตารางที่ ๗ ร้อยละของเกษตรกรจาแนกตามการให้ผลผลิตของแม่โค-กระบือ
รายการ
สภาพของแม่โค-กระบือ
ให้ลูกแล้ว
ยังไม่ให้ลูก(อุ้มท้อง)
การให้ลูกของแม่โค-กระบือ
ให้ลูกแล้ว ๑-๓ ตัว
ให้ลูกแล้ว ๓-๖ ตัว
ให้ลูกแล้วตั้งแต่ ๗ ตัวขึ้นไป
ยังไม่ให้ลูก(อุ้มท้อง)

จานวน (ราย) N= 60

ร้อยละ

๕๖
๔

9๓.33
๖.67

๔๓
๑๐
๓
๔

๗๑.67
๑๖.๖๗
๕.๐๐
๖.67

ตอนที่ 3 ข้อมูลการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มของเกษตรกร
1. วัตถุประสงค์ของการรวมกลุ่ม
เกษตรกรร้อยละ ๑๐.๐๐ เลือกเหตุผลการร่วมกลุ่มเพราะมีความศรัทธาในผู้นากลุ่ม และ
ร้อยละ ๙๐.๐๐ ไม่เลือกเหตุผลในการร่วมกลุ่มเพราะมีความศรัทธาในผู้นากลุ่ม เกษตรกรร้อยละ ๒๖.๖๗
ได้รับการชักชวนเข้าร่วมกลุ่ม และร้อยละ ๗๓.๓๓ ไม่ได้รับการชักชวนเข้าร่วมกลุ่ม เกษตรกรร้อยละ ๗๑.๖๗
สมัครใจที่จะเข้าร่วมกลุ่มด้วยตนเอง และร้อยละ ๒๘.๓๓ ไม่สมัครใจที่จะเข้าร่วมกลุ่ม เกษตรกรร้อยละ
๔๕.๐๐เข้าร่วมกลุ่มเพราะคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์ และร้อยละ ๕๕.๐๐ เข้าร่วมกลุ่มเพราะไม่คาดว่าจะ
ได้รับประโยชน์ (ตารางที่ 8)
ตารางที่ ๘ ร้อยละของเกษตรกรจาแนกตามวัตถุประสงค์ของเกษตรกรในการเข้าร่วมกลุ่ม
รายการ
เชื่อถือศรัทธาผู้นากลุ่ม
เข้ากลุ่มด้วยเหตุผลศรัทธาผู้นา
เข้ากลุ่มเพราะไม่ใช่ด้วยเหตุผลศรัทธาผู้นา
ได้รับการชักชวน
ได้รับการชักชวน
ไม่ได้รับการชักชวน
สมัครใจที่จะเข้าร่วมกลุ่มด้วยตนเอง
สมัครใจ
ไม่สมัครใจ

จานวน (ราย) N= 60

ร้อยละ

๖
๕๔

๑๐.๐๐
๙๐.๐๐

๑๖
๔๔

๒๖.๖๗
๗๓.๓๓

๔๓
๑๗

๗๑.๖๗
๒๘.๓๓
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เข้าร่วมกลุ่มเพราะคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์
คาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากการรวมกลุ่ม
ไม่คาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากการรวมกลุ่ม

๒๗
๓๓

๔๕.๐๐
๕๕.๐๐

2. บทบาทภายในกลุ่ม
เกษตรกรที่มีตาแหน่งบริหารในกลุ่ม ร้อยละ 100.00 จะทาหน้าที่ในกลุ่ม คือ ติดตาม และ
รายงานจานวนสัตว์ในกลุ่ม ทาหน้าที่แจ้งข้อมูลข่าวสารให้สมาชิกทราบ ทาหน้าที่รับเรื่องจากเกษตรกรเพื่อแจ้ง
ให้ส่วนราชการทราบ
3. การเข้าร่วมประชุมกลุ่มและผลประโยชน์ที่ได้จากกลุ่ม
เกษตรกร ร้อยละ ๖๘.๓๓ ได้เข้าร่วมประชุมกลุ่มอย่างสม่าเสมอ และร้อยละ ๓๑.๖๗ ที่เข้า
ร่วมประชุมไม่สม่าเสมอขึ้นกับโอกาส สาหรับผลประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับจากการรวมกลุ่ม ซึ่ง แต่ละคน
จะได้ประโยชน์หลายอย่าง อันดับที่ ๑ เกษตรกรร้อยละ ๘๖.๖๗ ได้รับแจกปัจจัยการผลิตต่างๆ เช่นยาถ่าย
พยาธิ แร่ธาตุ อันดับที่ ๒ เกษตรกรร้อยละ ๘๕.๐๐ ได้รับการตรวจเยี่ยมจากเจ้าหน้าที่ อันดับที่ ๓ เกษตรกร
ร้อยละ ๗๓.๓๓ ได้มีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนสมาชิก อันดับที่ ๔
เกษตรกรร้อยละ ๖5.00 ได้รับการตรวจเยี่ยมและเอาใจใส่จากผู้นากลุ่ม และอันดับที่ ๕ เกษตรกรร้อยละ
๖๓.๓๓ ได้รับมีโอกาสพบปะสังสรรค์กับเพื่อนสมาชิก ตามลาดับ (ตารางที่ 9)
ตารางที่ ๙ ร้อยละของเกษตรกรจาแนกตามการร่วมประชุมกลุ่ม และผลประโยชน์ที่ได้รับ
รายการ

จานวน (ราย) N= 60

ความสม่าเสมอในการเข้าร่วมประชุม
สม่าเสมอ
๔๑
ไม่สม่าเสมอ
๑๙
ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการรวมกลุ่ม
ได้รับแจกปัจจัยการผลิต
ได้รับ
๕๒
ไม่ได้รับ
๘
ได้รับการตรวจเยี่ยมเอาใจใส่จากเจ้าหน้าที่
ได้รับ
๕๑
ไม่ได้รับ
๙
ได้รับโอกาสรับรู้ข่าวสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ได้รับ
๔๔
ไม่ได้รับ
๑๖
ได้รับการตรวจเยี่ยมเอาใจใส่จากผู้นาชุมชน
ได้รับ
๓๙
ไม่ได้รับ
๒๑
ได้รับการพบปะสังสรรค์กับเพื่อนสมาชิก
ได้รับ
๓๘
ไม่ได้รับ
๒๒
ได้รับอื่นๆ

ร้อยละ
๖๘.๓๓
๓๑.๖๗
๘๖.๖๗
๑๓.๓๓
๘๕.๐๐
๑๕.๐๐
๗๓.๓๓
๒๖.๖๗
๖๕.๐๐
๓๕.๐๐
๖๓.๓๓
๓๖.๖๗
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ได้รับ
ไม่ได้รับ

๒
๕๘

๓.๓๓
๙๖.๖๗

4. ความคิดเห็นต่อการรวมกลุ่มเพื่อทากิจกรรมกลุ่มร่วมกัน
เกษตรกรร้อยละ ๙๑.๖๗ เห็นด้วยกับการรวมกลุ่ม ร้อยละ ๘.๓๓ ไม่ เ ห็ น ด้ ว ยกั บ การ
รวมกลุ่ม โดยเกษตรกรแต่ละรายเห็นด้วยกับหลายประเด็นของการรวมกลุ่ม โดยเกษตรกรร้อยละ ๖๑.๖๗
เห็นด้วยเพราะมีส่วนร่วมในการวางแผนและ ร้อยละ ๓๘.๓๓ (ตารางที่ ๑๐)
ตารางที่ ๑๐ ร้อยละของเกษตรกรจาแนกตามความคิดเห็นต่อการรวมกลุ่ม
รายการ
ความคิดเห็นต่อการรวมกลุ่ม
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
เหตุผลที่เห็นด้วย
มีส่วนร่วมในการวางแผน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย

จานวน (ราย) N= 60

ร้อยละ

๕๕
๕

๙๑.๖๗
๘.๓๓

๓๗
๒๓

๖๑.๖๗
๓๘.๓๓

๕. ความคิดเห็นว่าจะเลี้ยงโค-กระบือดังกล่าวต่อไป และเพิ่มจานวนให้มากขึ้น
เกษตรกรร้อยละ ๑๘.๓๓ จะเลี้ยงโค-กระบือเท่าเดิม และเกษตรกรร้อยละ ๕๐.๐๐
จะเลี้ยงโค-กระบือเพิ่มขึ้น เกษตรกรร้อยละ ๓๑.๖๗ จะเลิกเลี้ยงโค-กระบือ เนื่องจากบางรายมีอายุมากขึ้น
และบางรายได้ย้ายไปทางานที่อื่น (ตารางที่ 1๑)
ตารางที่ ๑๑ ร้อยละของเกษตรกรจาแนกตามคิดเห็นว่าจะเลี้ยงโค-กระบือดังกล่าวต่อไป
และเพิ่มจานวนให้มากขึ้น
รายการ

จานวน (ราย) N= 60

ความคิดเห็นจะเลี้ยงโค-กระบือต่อไป และเพิ่มจานวนฯ
เลี้ยงเท่าเดิม
๑๑
เลี้ยงเพิ่มขึ้น
๓๐
เลิกเลี้ยง
๑๙

ร้อยละ
๑๘.๓๓
๕๐.๐๐
๓๑.๖๗

ตอนที่ ๔ ความพึงพอใจต่อโครงการของเกษตรกร
ความพึงพอใจต่อโครงการของเกษตรกร อันดับที่ ๑ เกษตรกรมีความเห็นว่าการเลี้ยงโคกระบือทาให้มีอาชีพ ร้อยละ ๙๗.๖๗ อันดับที่ ๒ ได้ปุ๋ยจากมูลสัตว์ ร้อยละ ๗๑.๖๗ อันดับที่ ๓ มีส่วนร่วมใน
ชุมชน ร้อยละ ๖๕.๐๐ และอันดับที่ ๔ มีรายได้ ร้อยละ ๖๐.๐๐
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สาหรับความพึงพอใจ โดยรวมต่อโครงการ โดยเกษตรกรร้อยละ ๘0.00 พอใจมาก และ
ร้อยละ ๒0.00 พอใจปานกลาง (ตารางที่ 1๒)
ข้อเสนอแนะจากความพึงพอใจของเกษตรกร จะเห็นได้ว่าเกษตรกรส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ
ต่อโครงการธคก.เป็นอย่างมาก เนื่องจากทาให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการธคก. มีอาชีพ มีรายได้ ฯลฯ
ตารางที่ ๑๒ ร้อยละของเกษตรกรจาแนกตามความพึงพอใจต่อโครงการ
รายการ

จานวน (ราย) N= 60

ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการฯด้านใด
มีอาชีพ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
ได้ปุ๋ยจากมูลสัตว์
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
มีส่วนร่วมในชุมชน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
มีรายได้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
ความพึงพอใจต่อโครงการ
มาก
ปานกลาง

ร้อยละ

๕๗
๓

๙๗.๖๗
๓.๓๓

๔๓
๑๗

๗๑.๖๗
๒๘.๓๓

๓๙
๒๑

๖๕.๐๐
๓๕.๐๐

๔๘
๑๒

๖๐.๐๐
๔๐.๐๐

๔๘
๑๒

๘๐.๐๐
๒๐.๐๐

สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ
สรุปผลการวิจัย
1. ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรทางด้านบุคคล เศรษฐกิจ และสังคม
เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุเฉลี่ย ๕๗.๙๓ ปี เกษตรกรร้อยละ ๗0.00 จบ
การศึกษาระดับประถมศึกษา มีจานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ยครัวเรือนละ 4.๓๕ คน มีแรงงานในภาค
การเกษตรเฉลี่ยครัวเรือนละ ๒.๑๐ คน เกษตรกรร้อยละ ๘๑.๖๖ มีพื้นที่ถือครองเฉลี่ยครัวเรือนละ ๖ ไร่
เกษตรกรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพการทานาเป็นอาชีพ หลัก และมีรายได้ต่อครัวเรือนเฉลี่ ยครัวเรือนละ
๑๒๒,๐๘๓ บาทต่อปี จึงเห็นควรเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการธนาคารโค-กระบือฯ มีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน
๑๘๐,๐๐๐ บาทต่อปี และเพื่อสอดคล้องกับรายได้เกษตรกรโครงการ Smart Famer
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2. ข้อมูลเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของโครงการ
2.1 เกษตรกรส่ว นใหญ่ ได้รับ ทราบข้อ มูลโครงการจากเจ้า หน้า ที่กรมปศุ สัตว์ และผู้น า
ท้องถิ่นคือกานัน-ผู้ใหญ่บ้าน แสดงให้เห็นว่าผู้นาชุมชนหรือท้องถิ่นมีความใกล้ชิดกับเกษตรกร และจะเป็น
ผู้รับและส่งข่าวสารต่างๆให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ เกษตรกรร้อยละ ๘๘.๓๓ ข้อเสนอแนะจากการับทราบ
ข้อมูลของโครงการ จะเห็นได้ว่าผู้นาท้องถิ่นกานัน -ผู้ใหญ่บ้านมีส่วนสาคัญในการแจ้งข่าวสารโครงการธคก.
เนื่องจากมีการประชุมกานัน-ผู้ใหญ่บ้านที่หอประชุมที่ว่าการอาเภอทุกเดือน และสานักงานปศุสัตว์อาเภอได้
นาข้อมูลโครงการธคก.เข้าในวาระการประชุมเป็นประจา
เกษตรกรได้รับโคเพศเมีย รายละ 1 ตัว ร้อยละ ๘๘.๓๐ ได้รับกระบือเพศเมีย ราย
ละ 1 ตัว ๑๑.๖๗ เกษตรกรส่วนใหญ่ได้รับสัตว์ที่มีสภาพสมบูรณ์แข็งแรงดี ซึ่งเป็นปัจจัยที่สาคัญอย่างหนึ่งที่ทา
ให้โครงการประสบผลสาเร็จ เพราะนอกจากจะทาโค-กระบือได้ผลผลิตที่ดีแล้ว ยังทาให้เกษตรกรมีกาลังใจ
และมีทัศนคติที่ดีต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ อีกทั้งโค-กระบือของโครงการเป็นโค-กระบือที่ได้รับมาจากการบริจาค
เพียงแต่กรมปศุสัตว์ได้กาหนดคุณลักษณะของโค-กระบือที่จะรับเข้าโครงการไว้ จึงแสดงให้เห็นความเอาใจ
ใส่ในการคัดเลือกและดูแลสุขภาพ โค-กระบือ ก่อนการส่งมอบให้เกษตรกรของเจ้าหน้าที่ของสานักปศุสัตว์
จังหวัดต้นทางที่มีการรับบริจาคโค-กระบือ อีกทั้ง โค-กระบือบางตัวเป็นการขยายจากเกษตรกรรายเดิม แสดง
ให้เห็นว่าเกษตรกรที่ได้รับโค-กระบือไปในช่วงแรก มีการดูแล เอาใจใส่เป็นอย่างดี
2.2 เกษตรกรส่วนใหญ่จะเลี้ยงผูกเชือกหรือขังคอกเป็นบางเวลา และแหล่งหญ้าที่เกษตรกร
ใช้เลี้ยงสัตว์ ส่วนใหญ่เกษตรกรใช้แปลงหญ้าธรรมชาติ(ข้างถนน/หัวไร่ปลายนา ข้อเสนอแนะแหล่งหญ้าที
เกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการธคก. จะต้องปลูกหญ้าเป็นของตนเอง อย่างน้อย จานวน ๑ ไร่ จึงจะรับ
โค-กระบือ โครงการธคก.ได้
วิธีการผสมพันธุ์แม่โค-กระบือ เกษตรกรส่วนใหญ่จะเลือกใช้ด้วยวิธีผสมเทียม ตามที่กรม
ปศุสัตว์ส่งเสริมฯ ได้อีกด้วย
2.3 การติดตามงานและการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในการตรวจเยี่ยม การบริการ
ตรวจสุขภาพสัตว์ การบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรค การบริการผสมเทียม การรักษาสัตว์ป่วย และได้รับ
คาแนะนาการเลี้ยงสัตว์ ข้อเสนอแนะจากข้อมูลการติดตามงาน และการให้บริการของเจ้าหน้าที่จะเห็นได้ว่ามี
การบริหารจัดการโครงการโครงการธคก. ระหว่างเจ้าหน้าที่และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการธคก. ทาให้ผลการ
ดาเนินงานโครงการธคก.มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลได้มากยิ่งขึ้น
2.4 การให้ผลผลิต แม่โค-กระบือส่วนใหญ่ให้ผลผลิตลูกแล้ว มีเพียงส่วนน้อย ที่ยังไม่ได้
ผลผลิต เนื่องจากกาลังตั้งท้อง และการให้ลูกโค-กระบือส่วนใหญ่จะให้ลูกแล้วเฉลี่ย จานวน ๑-๓ ตัว แสดงให้
เห็นว่าการรับสัตว์ที่อยู่ในสภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ และการติดตามเอาใจใส่ของเจ้าหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งที่จะทา
ให้เกิดผลผลิต 5 ปี เป็นไปได้สูง อีกทั้งเกษตรกรส่วนใหญ่ไ ด้คืนลูกตัวที่ 1 ตามระเบียบของโครงการให้แก่
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดาริแล้ว และในกรณีลูกโค-กระบือ เพศเมียได้ขยายไป
ให้เกษตรกรรายใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของธีรวิทย์ (๒๕๕๔) ได้ศึกษาการบริหารจัดการโครงการธนาคาร
โค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดาริ กรณีศึกษาพื้นที่บ้านหนองพอก ตาบลเชิงชุม อาเภอพรรณนานิคม
จังหวัดสกลนคร
3. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มของเกษตรกร
3.1 เหตุผลการเข้าร่วมกลุ่มส่วนใหญ่ไม่ได้รับการชักชวน จะสมัครใจร่วมกลุ่มด้วย
ตนเอง ซึ่งไม่ได้คาดว่าจะได้รับผลประโยชน์ ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของ ศนิศานต์ (2547) ได้ศึกษาการ
เลี้ยงกระบือและการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในกิจกรรมกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ตาบล บ้านหัน จังหวัดชัยภูมิ พบว่า
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เกษตรกรตัดสินใจเข้าร่วมกลุ่ม ส่วนใหญ่แล้วคาดว่าทาให้มีรายได้เพิ่มขึ้น รองลงมาได้แก่การได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น การมีโอกาสได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการเลี้ยงกระบือมากขึ้น
3.2 บทบาทภายในกลุ่ม เกษตรกรที่มีตาแหน่งบริหารในกลุ่มจะมีหน้าที่ในกลุ่มที่
ชัดเจน คือติดตามและรายงานจานวนสัตว์ในกลุ่ม แจ้งข้อมูลข่าวสารแก่สมาชิกและรับเรื่องจากเกษตรกรเพื่อ
แจ้งให้ส่วนราชการทราบ
3.3 การเข้าร่วมประชุมกลุ่มและผลประโยชน์ที่ ไ ด้จากกลุ่ม เกษตรกรส่วนใหญ่
ได้เข้าร่วมประชุมกลุ่มสม่าเสมอ สาหรับผลประโยชน์ที่เกษตรกรคิดว่าได้รับจากการร่วมกลุ่ม ซึ่งแต่ละคนจะได้
ประโยชน์หลายอย่าง เช่น ได้รับการตรวจเยี่ยมจากเจ้าหน้าที่ ได้รับการตรวจเยี่ยมเอาใจใส่จากผู้นากลุ่ม
ได้รับแจกปัจจัยการผลิตต่างๆ ได้มีโอกาสรับรู้ข่าวสารและและเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนสมาชิกและ ได้มี
โอกาสพบปะสังสรรค์กับเพื่อนสมาชิก
3.4 การรวมกลุ่ม เพื่ อ ท ากิ จ กรรมร่ ว มกั น เกษตรกรส่ ว นใหญ่ เ ห็ น ด้ วยกั บ การ
รวบรวมกลุ่มและมีเหตุผลประกอบ คือ เห็นว่ามีส่วนร่วมในการวางแผน
๓.๕ เกษตรกรส่วนใหญ่จะเลี้ยงโค-กระบือดังกล่าวต่อไป และเพิ่มจานวนมากขึ้น
ซึ่งจะมีบางรายจะเลิกเลี้ยงโค-กระบือเนื่องจากบางรายมีอายุมากขึ้น และบางรายย้ายไปทางานที่อื่น
ซึ่งสอดคล้องกับคะนึงนิจและคณะ (อ้างในบวรศักดิ์ และถวิลวดี , ๒๕๔๘) ได้แบ่ง
ระดั บ การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนจากระดั บต่ าสุ ด ไปหาระดั บ สู ง สุ ด ออกเป็ น ระดั บ ต่ า งๆ และจ านวน
ประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในแต่ละระดับ จะปฏิภาคกับระดับของการมีส่วนร่วม และสอดคล้องกับ ธวัช
(2543) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลน : ศึกษาเฉพาะ
กรณี ตาบลคลองโคน อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งเจมส์ แอล เดรตัน (๒๕๔๗) วันชัย ผู้แปร ได้
กล่าวถึงประโยชน์ของการมีส่วนร่วมของประชาชน ดังนี้
๑. เพิ่มคุณภาพของการตัดสินใจ
๒. การลดค่าใช้จ่ายและการสูญเสียเวลา
๓. การสร้างฉันทามติ(Consensus Building)
๔. การเพิ่มความง่ายต่อการนาไปปฏิบัติ
๕. การหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าใน “กรณีที่ร้ายแรงที่สุด ”
๖. การดารงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือและความชอบธรรม
๗. การคาดคะเนความห่วงกังวลของประชาชนและค่านิยมของสาธารณชน
๘. การพัฒนาความเชี่ยวชาญและความคิดสร้างสรรค์ของสาธารณชน
โดยปีเตอร์ ฮอร์น และ เวอร์เนอร์ สเตอร์ (2546) วิธีการแก้ไขปัญหาทางการ
เกษตรร่วมกับเกษตรกรรายย่อย การเริ่มต้นทางานแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม. แปลโดยฉายแสง ไผ่แก้ว และ
กานดา นาคมณี เอกสาร ACIAR ลาดับที่ 99a. 120 หน้า
4. ความพึงพอใจต่อโครงการของเกษตรกร
เกษตรกรส่วนใหญ่มีความเห็นว่าการเลี้ยงโค-กระบือทาให้มีอาชีพ มีรายได้ ได้ปุ๋ยจากมูลสัตว์
มีส่วนร่วมในชุมชน สาหรับความพึงพอใจโดยรวมต่อโครงการเกษตรกรส่วนใหญ่พอใจเป็นอย่างมาก นอกจาก
ประโยชน์ที่เกษตรกรเห็นว่า จะได้รั บจากโครงการแล้ว โครงการดัง กล่าวยั ง เป็นโครงการพระราชดาริ
โค-กระบือที่ได้รับเป็นของพระราชทานถือเป็นสิริมงคล
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5. ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะ เป็นคาถามเปิดเพื่อให้เกษตรกรแสดงความคิดเห็น สาหรับปัญหาและอุปสรรค
และข้อเสนอแนะ พบว่า เกษตรกรบางรายมีปัญหาเรื่องอายุมากแล้ว และพบปัญหาช่วงฤดูแล้งแปลงหญ้า
และแหล่งน้าไม่เพียงพอ อีกทั้งอยากได้พ่อพันธุ์ เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ผสมเทียมเพียงคนเดียว และขอสนับสนุน
ปัจจัยการผลิต เช่น แร่ธาตุ ยาถ่ายพยาธิ ฯ
จากการศึกษาครั้งนี้มีข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัย
และปัญหาอุปสรรค์ที่มีผลต่อความสาเร็จของโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดาริ ที่
ดาเนินการในแต่ละพื้นที่ เพื่อความยั่งยืนของกลุ่มโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดาริ
หลังจากได้รับมอบกรรมสิทธิ์ตามสัญญาครบ 5 ปี
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การเริ่มต้นทางานแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม. แปลโดยฉายแสง ไผ่แก้ว และกานดา นาคมณี เอกสาร
ACIAR ลาดับที่ 99a. 120 หน้า
ศนิศานต์ รวิยะวงค์. 2547. การศึกษาการเลี้ยงกระบือและการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในกิจกรรม กลุ่มผู้
เลี้ยงสัตว์ตาบลบ้านหัน จังหวัดชัยภูมิ. วารสารวิชาการปศุสัตว์. สานักงานสุขศาสตร์สัตว์และ
สุขอนามัยที่ 3. ปีที่ 9. ฉบับที่ 20 มิ.ย.2547-กันยายน 2547
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แบบสอบถามเกษตรกรผู้ได้รับการสนับสนุนสัตว์จาก
โครงการธนาคารโค-กระบือเพือ่ เกษตรกร ตามพระราชดาริ
พื้นที่บ้านน้าสิงห์เหนือ หมู่ที่ 4 ตาบลท่าปลา อาเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อเกษตรกร(นาย,นาง,นางสาว).............................................นามสกุล......................... .อายุ....................ปี
2. ที่อยู่ บ้านเลขที่ ..........................บ้านน้าสิงห์เหนือ หมู่ที่ 4 ตาบลท่าปลา อาเภอท่าปลา จัง หวัด
อุตรดิตถ์
3. ระดับการศึกษา
( ) 1. ประถมศึกษา
( ) 2. มัธยมศึกษา
( ) 3. ปวช.
( ) 4. ปวส.
( ) 5. ปริญญาตรี
( ) 6. อื่นๆ............................................
4. อาชีพหลัก
( ) 1. ทาสวน (ระบุ)...........................................................จานวน.........................ไร่
( ) 2. ทานา (ระบุ).............................................................จานวน.........................ไร่
( ) 3. ทาไร่ (ระบุ)..............................................................จานวน.........................ไร่
( ) 4. เลี้ยงสัตว์ (ระบุ)...........................................................
( ) 5. รับจ้าง
( ) 6. อื่นๆ...........................................................
5. จานวนสมาชิกทั้งหมดในครัวเรือน............... ...คน จานวนสมาชิกที่ใช้แรงงานด้านเกษตร..................คน
6. จานวนพื้นที่ถือครอง…..................................ไร่
( ) 1. เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง.......................................ไร่
( ) 2. เป็นของบิดา มารดา ญาติ......................................ไร่
( ) 3. เช่า
..........................................ไร่
( ) 4. อื่นๆ
..........................................ไร่
7. รายได้ของครอบครัวเฉลี่ยต่อปี........... ..บาท รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี......................บาท(สาหรับผู้สัมภาษณ์)
8. แหล่งที่มาของรายได้
( ) 1. ทาสวน............................บาท
( ) 2. ทานา.................................บาท
( ) 3. ทาไร่................................บาท
( ) 4. เลี้ยงสัตว์............................บาท
( ) 5. รับจ้าง..............................บาท
( ) 6. อื่นๆ...................................บาท
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ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของโครงการ
1. ท่านได้ทราบข้อมูลการให้ความช่วยเหลือ ของโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร
ตามพระราชดาริ จาก
( ) 1. เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์
( ) 2. กานัน-ผู้ใหญ่บ้าน
( ) 3. อื่นๆ...........................................................................................................
2. ชนิดของสัตว์ที่ท่านได้รับการสนับสนุน
( ) 1. โค...............................ตัว
เพศผู้.........................ตัว เพศเมีย....................ตัว
( ) 2. กระบือ........................ตัว
เพศผู้.........................ตัว เพศเมีย....................ตัว
3. ท่านได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์ เมื่อปี.................................นับจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา......................ปี
4. สภาพของสัตว์ขณะได้รับ
( ) 1. สมบูรณ์/แข็งแรง
( ) 2. ปานกลาง ( ) 3. ผอม/ทรุดโทรม
5. ลักษณะการเลี้ยงดู
( ) 1. ปล่อยรวมฝูงกับสัตว์อื่นๆ
( ) 2. ผูกเชือก หรือ ขังคอกเป็นบางเวลา
( ) 3. อื่นๆ...............................................................
6. แหล่งหญ้าที่ใช้เลี้ยงสัตว์
( ) 1. แปลงหญ้าของตนเอง
( ) 2. แหล่งหญ้าธรรมชาติ(ข้างถนน/หัวไร่ปลายนา)
( ) 3. ทุ่งหญ้าสาธารณะของหมู่บ้าน (
) 4.
อื่ น ๆ
................................................................
7. ในกรณีที่ผสมพันธุ์แล้ว ได้รับการผสมโดยวิธี
( ) 1. ผสมเทียม
( ) 2. ใช้พ่อพันธุ์
( ) 3. อื่นๆ.......................................
8. เมื่อมีลูกสัตว์เกิดท่านได้แจ้งเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์หรือตัวแทนชุมชนหรือไม่
( ) 1. ได้แจ้ง
( ) 2. ไม่ได้แจ้ง
9. ท่านเคยได้รับการตรวจเยี่ยมและช่วยเหลือด้านสุขภาพสัตว์ จากเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์หรือไม่
( ) 1. เคย(ตอบข้อ 10)
( ) 2. ไม่เคย
10. ท่านได้รับบริการอะไรจากเจ้าหน้าที่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) 1. ตรวจสุขภาพสัตว์
( ) 2. ฉีดวัคซีนป้องกันโรค
( ) 3. ผสมเทียม
( ) 4. รักษาสัตว์ป่วย
( ) 5. ให้คาแนะนาการเลี้ยงสัตว์
( ) 6. อื่นๆ...................................................
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11. สภาพของสัตว์ในขณะนี้(เฉพาะโค-กระบือเพศเมีย)
( ) 1. ยังไม่เคยได้รับการผสมพันธุ์
( ) 2. ผสมพันธุ์แล้วแต่ยังไม่ท้อง
( ) 3. ตั้งท้องแล้ว...............................เดือน
( ) 4. ให้ลูกแล้ว.................................ตัว
( ) 5. อื่นๆ..........................................................................................................................
12. ในกรณีที่ให้ลูกแล้ว เป็นลูก ลาดับที่ 1 เพศ.......( ) 1. ผู้ ( ) 2. เมีย อายุ…....................ปี/เดือน
ลาดับที่ 2 เพศ.......( ) 1. ผู้ ( ) 2. เมีย อายุ…....................ปี/เดือน
ลาดับที่ 3 เพศ.......( ) 1. ผู้ ( ) 2. เมีย อายุ…....................ปี/เดือน
ลาดับที่ 4 เพศ.......( ) 1. ผู้ ( ) 2. เมีย อายุ…....................ปี/เดือน
ลาดับที่ 5 เพศ.......( ) 1. ผู้ ( ) 2. เมีย อายุ…....................ปี/เดือน
ลาดับที่ 6 เพศ.......( ) 1. ผู้ ( ) 2. เมีย อายุ…....................ปี/เดือน
ลาดับที่ 7 เพศ.......( ) 1. ผู้ ( ) 2. เมีย อายุ…....................ปี/เดือน
กรณีที่ให้หลานแล้ว
ลาดับที่ 1 เพศ.......( ) 1. ผู้ ( ) 2. เมีย อายุ…....................ปี/เดือน
ลาดับที่ 2 เพศ.......( ) 1. ผู้ ( ) 2. เมีย อายุ…....................ปี/เดือน
ลาดับที่ 3 เพศ.......( ) 1. ผู้ ( ) 2. เมีย อายุ…....................ปี/เดือน
ลาดับที่ 4 เพศ.......( ) 1. ผู้ ( ) 2. เมีย อายุ…....................ปี/เดือน
ลาดับที่ 5 เพศ.......( ) 1. ผู้ ( ) 2. เมีย อายุ…....................ปี/เดือน
ลาดับที่ 6 เพศ.......( ) 1. ผู้ ( ) 2. เมีย อายุ…....................ปี/เดือน
ลาดับที่ 7 เพศ.......( ) 1. ผู้ ( ) 2. เมีย อายุ…....................ปี/เดือน
ลาดับที่ 8 เพศ.......( ) 1. ผู้ ( ) 2. เมีย อายุ…....................ปี/เดือน
ลาดับที่ 9 เพศ.......( ) 1. ผู้ ( ) 2. เมีย อายุ…....................ปี/เดือน
ลาดับที่ 10 เพศ.......( ) 1. ผู้ ( ) 2. เมีย อายุ…....................ปี/เดือน
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม
1. เหตุผลที่ท่านตัดสินใจเข้าร่วมกลุ่ม (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) 1. เชื่อถือศรัทธาผู้นากลุ่ม
( ) 2. มีผู้ชักชวนให้เข้าร่วมกลุ่มฯ
( ) 3. สมัครใจที่จะเข้าร่วมกลุ่มด้วยตนเอง (
) 4. คาดว่าเมื่อรวมกลุ่ มแล้ วจะได้รั บ
ประโยชน์
2. ท่านมีตาแหน่งอื่นๆ ภายในกลุ่มหรือไม่ นอกเหนือจากการเป็นสมาชิก
( ) 1. มี (ระบุ)......................................................................................................................
( ) 2. ไม่มี
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3. หากท่านมีตาแหน่งหน้าที่ในกลุ่มท่านทาหน้าที่อะไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) 1. ติดตามและรายงานจานวนสัตว์ในหมู่บ้าน
( ) 2. แจ้งข้อมูลข่าวสารให้สมาชิกทราบ
( ) 3. รับแจ้งข้อมูลข่าวสารจากเกษตรกรให้ส่วนราชการทราบ
( ) 4. อื่นๆ (ระบุ)......................................................................................................................
4. มีการประชุมกลุ่มหรือไม่
( ) 1. มี (ระบุจานวนความถี่ เช่น ครั้ง/เดือน)....................................................................
( ) 2. ไม่มี
5. ท่านเข้าร่วมประชุมกลุ่มสม่าเสมอหรือไม่
( ) 1. สม่าเสมอ ( ) 1. ไม่สม่าเสมอขึ้นกับโอกาส
(
) 3. ไม่ เ คยเข้ า ร่ ว ม
ประชุม
6. ท่านได้รับประโยชน์อะไรจากการรวมกลุ่ม (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) 1. ได้รับการตรวจเยี่ยมเอาใจใส่จากเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง
( ) 2. ได้รับการตรวจเยี่ยมเอาใจใส่จากผู้นาชุมชนบ่อยครั้ง
( ) 3. ได้รับแจกปัจจัยการผลิตต่างๆ เช่น ยาถ่ายพยาธิ แร่ธาตุ และอื่นๆ เป็นต้น
( ) 4. ได้มีโอกาสรับรู้ข่าวสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนสมาชิก
( ) 5. ได้มีการพบปะสังสรรค์กับเพื่อนสมาชิก
( ) 6. อื่นๆ (ระบุ)…………………………………………………………………………………………………..
7. ท่านมีส่วนร่วมในการบริหารโครงการดังกล่าว ของชุมชนหรือไม่
( ) 1. มีส่วนร่วม เพราะ(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) 1.1 มีส่วนร่วมในการวางแผน
( ) 1.2 มีส่วนร่วมในการดาเนินงานของกลุ่ม
( ) 1.3 มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
( ) 1.4 มีส่วนร่วมในการติดตาม ควบคุม ดูและสัตว์ของโครงการ
( ) 1.5 อื่นๆ(ระบุ)........................................................................................................
( ) 2. ไม่มีส่วนร่วม เพราะ(ระบุ)...................................................................................................
8. นอกจากการประชุมกลุ่ม มีกิจกรรมที่ทาร่วมกันอีกหรือไม่
( ) 1. มี
( ) 1.1 ....................................................ที่มาของกิจกรรม.......................................
( ) 1.2 ....................................................ที่มาของกิจกรรม.............................................
( ) 1.3 ....................................................ที่มาของกิจกรรม...........................................
( ) 2. ไม่มี
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9. ท่านคิดว่าจะยังคงเป็นสมาชิกกลุ่มต่อไปหรือไม่
( ) 1. เป็นต่อ เพราะ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) 1.1 มีส่วนร่วมในการวางแผน
( ) 1.2 มีส่วนร่วมในการดาเนินงานของกลุ่ม
( ) 1.3 มีส่วนร่วมในการจัดสรรผลประโยชน์
( ) 1.4 มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล
( ) 1.5 อื่นๆ(ระบุ)........................................................................................................
( ) 2. เลิกเป็น เพราะ(ระบุ).........................................................................................................
10. ท่านคิดว่าจะเลี้ยงโค-กระบือดังกล่าวต่อไป และเพิ่มจานวนให้มากขึ้นหรือไม่
( ) 1. เลี้ยงเท่าเดิม เพราะ..........................................................................................................
( ) 2. เลี้ยงเพิ่มขึ้น เพราะ..........................................................................................................
( ) 3. เลิกเลี้ยง เพราะ...............................................................................................................
ความพึงพอใจต่อโครงการ
1. ท่านมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการธคก.ในด้านใดบ้าง
( ) 1. มีอาชีพ
( ) 2. มีรายได้
( ) 3. ได้ปุ๋ยจากมูลสัตว์
( ) 4. มีส่วนร่วมในชุมชน ( ) 5. ไม่พึงพอใจ
2. ความพึงพอใจต่อโครงการโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดาริ
( ) 1. ไม่พอใจ
( ) 2. น้อย
( ) 3. ปานกลาง
( ) 4. มาก
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
1. ปัญหาอุปสรรค
............................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
2. ข้อเสนอแนะ
............................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

ชื่อผู้สัมภาษณ์.............................................................................วันที่.................................................

