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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความยั่งยืนในการเล้ียงกระบือของเกษตรกร  
และผลสัมฤทธิ์ของโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ จังหวัดพิษณุโลก เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบ
สัมภาษณ์  จ านวน  50 ตัวอย่าง  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณา ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ ค่าสูงสุด 
ค่าต่่าสุด ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการเปรียบเทียบผลการด่าเนินงานด้วยสถิติ t-test  และ F-test   

ผลการศึกษา พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุเฉล่ีย 54.26 ปี จบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา  มีอาชีพหลักท านา จ านวนสมาชิกในครัวเรือนเฉล่ีย 3.80 คน  มีพื้นท่ีถือครอง เฉล่ีย  24.94 ไร่ 
มีประสบการณ์เล้ียงกระบือ เฉล่ีย 14.52 ปี  เคยผ่านการฝึกอบรมด้านการเล้ียงกระบือ เฉล่ีย 7.70 ครั้ง 
มีรายได้จากการประกอบอาชีพในรอบปีท่ีผ่านมา เฉล่ีย 127,380 บาท เป็นรายได้ในภาคเกษตร เฉล่ีย 
107,340  บาท  ก่อนเข้าร่วมโครงการมีการเล้ียงกระบือ เฉล่ีย  2.14  ตัว  จ านวนกระบือท่ีซื้อตามโครงการ 
เฉล่ีย 2.14 ตัว จ านวนลูกกระบือท่ีได้รับจากโครงการ เฉล่ีย 5.70 ตัว จ านวนกระบือท่ีจ าหน่าย เฉล่ีย 4.56 ตัว  
จ านวนกระบือท่ีเล้ียงปัจจุบัน เฉล่ีย  9.94 ตัว รายได้จากการจ าหน่ายกระบือในโครงการ เฉล่ีย 124,970  บาท 
รายได้จากการจ าหน่ายมูลกระบือ เฉล่ีย  6,700  บาท  รวมรายได้จากการเล้ียงกระบือในโครงการ  เฉล่ีย 
131,670 บาท  รูปแบบการเล้ียงกระบือส่วนใหญ่เล้ียงแบบขังคอกเสริมด้วยหญ้าหรือฟางและปล่อยแทะเล็มใน
แปลงหญ้าของตนเอง  มีการส ารองฟางข้าวไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง  มีพื้นท่ีปลูกหญ้าเล้ียงกระบือ เฉล่ีย 7.75 ไร่    
มีแร่ธาตุเสริมให้กินเป็นครั้งคราว  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคและถ่ายพยาธิครบทุกราย  

ปัจจัยท่ีมีผลต่อความยั่งยืนในการเล้ียงกระบือของเกษตรกร  ภายใต้โครงการอนุรักษ์และพัฒนาการ
ผลิตกระบือ  โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  ซึ่งปัจจัยท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ ปัจจัยด้านการ
พึ่งพาตนเอง  รองลงมาได้แก่  ปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อม  ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ และปัจจัยด้านสังคม ตามล าดับ  
ส าหรับความคิดเห็นท่ีมีต่อความเข้มแข็งในการด าเนินงานของกลุ่มโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก  โดยด้านท่ีมี
ค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ ด้านกลไกการบริหารกลุ่ม  รองลงมาได้แก่ ด้านบทบาทการเช่ือมโยงกับหน่วยงานหรือ
ชุมชนท้องถิ่น  และด้านฐานะและการแสดงความมั่นคงของกลุ่ม  ตามล าดับ ส่วนการประเมินความพึงพอใจ
ของเกษตรกรท่ีมีต่อโครงการโดยภาพรวม   มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  โดยด้านท่ีมีความพึงพอใจสูงท่ีสุด 
คือ ด้านการบริการของหน่วยงานและเจ้าหน้าท่ี  รองลงมาได้แก่ ด้านวัตถุประสงค์และเงื่อนไขโครงการ และ
ด้านผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ตามล าดับ 

ผลสัมฤทธิ์ในการเล้ียงกระบือภายใต้โครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ จังหวัดพิษณุโลก 
พบว่า เกษตรกรมีจ านวนกระบือเพิ่มขึ้น และมีการเก็บรักษากระบือสายพันธุ์ดีไว้เป็นแม่พันธุ์  การด าเนินงาน
ของกลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง  และเมื่อเปรียบเทียบจ านวนกระบือก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ  พบว่า 
จ านวนกระบือหลังการเข้าร่วมโครงการ มากกว่า ก่อนการเข้าร่วมโครงการอย่างมีนัยส าคัญอย่างยิ่งทางสถิติ  ท่ี
ระดับ 0.01    
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Factors Affecting Sustainability and Achievement Buffalo Raising of Farmers 
under the Conservation and Development Buffalo Production Project  

in Phitsanulok Province1/ 

Siriwan  Muangtong2/ 

Abstract 
The objectives of this research were to study on factors affecting sustainability of buffalo 

raising and achievement under the conservation and development buffalo production project in 
Phitsanulok province. The data were collected by interview from 50 farmers. The descriptive statistics 
used in the data analysis were arithmetic mean, percentage, maximum, minimum, standard deviation 
and compared the studied traits by t- test and F- test.  The results revealed that the most farmers 
were male.  The farmers’  average age was 54.26 years old and had primary school education level. 
Mainly career of farmers had rice field.  The farmers’  average people in family were 3.80 heads and 
24.94 Rai per farms. The farmers’ average experience for buffalo raising was 14.52 years and passed 
the training for buffalo raising 7.70 times. An average income in last year was 127,380 baht (average 
for agriculture 107,340 baht). Before farmer joining in this project, an average buffalo was 2.14 heads 
and also bought buffalo followed by the project was 2.14 heads.  Farmers got growing buffalo 5.70 
heads. An average selling buffalo was 4.56 heads. Nowadays, farmers raising buffalo was 9.94 heads. 
An average income of buffalo production was 124,970 baht and selling manure was 6,700 baht so 
total income from raising buffalo in this project was 131,670 baht. Most farmers raised buffalo pattern 
in the cage and added grass or rice straw and grazing in the field belong to themselves.  However, 
the majority farmers were reserved rice straw to use during the dry season and gave minerals to their 
buffalo in sometimes. An average land ownership for raising buffalo was 7.75 Rai. The buffaloes got 
vaccinated and against parasites.  

The overall mean score of factors affecting sustainability of buffalo raising under the 
conservation and development buffalo production project was high level.  Most factors were self-
reliance followed by environment, economic and social, respectively. For the overall mean score of 
opinions on the strength of the group's operations was high level.  Most of them were group 
management mechanism followed by the role of association with organization or local community, 
and position and stability of the group, respectively.  And the overall mean score of farmers’ 
satisfaction assessment for this project was also high level. Most of farmers’ satisfaction assessment 
were service of the organization and staff followed by objectives and conditions and project 
achievement, respectively. 

The achievement under the conservation and development buffalo production project in 
Phitsanulok province showed that farmers have an increasing number of buffaloes and kept the best 
breeders for breeding their buffaloes. The operation of farmers' groups was strong. when comparing 
the number of buffaloes before and after participating in this project found that the number of 
buffalo after was more than before participating of farmers in the project (p<0.01).  

Key words: factors affecting of sustainability, achievement, buffalo production, Phitsanulok province 
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การศึกษาครั้งนี้  ส าเร็จลุล่วงเป็นอย่างดีด้วยความร่วมมือของเจ้าหน้าท่ีส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ
นครไทย ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอชาติตระการ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอพรหมพิราม ซึ่งรับผิดชอบโครงการ
อนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ  จังหวัดพิษณุโลก ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการวิชาการ และ
ท างานตรวจและกล่ันกรองโครงการวิจัยและผลงานวิชาการ ด้านส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์และสายงาน
สนับสนุน ส านักงานปศุสัตว์เขต 6 ซึ่งให้ความอนุเคราะห์ในการจัดเก็บข้อมูล และให้ค าปรึกษา ค าแนะน า 
พร้อมข้อคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ในการจัดท าผลงานวิชาการ 

ขอขอบคุณนายสินชัย  เรืองไพบูลย์ อดีตผู้เช่ียวชาญด้านการส่งเสริมโคนม กรมปศุสัตว์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี  แหยมคง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม  นายมานพ  โชคดี นักวิชาการสัตวบาลช านาญการพิเศษ และเจ้าหน้าท่ีส่วนส่งเสริมและพัฒนาการ
ปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์เขต 6 ท่ีให้การสนับสนุนและความช่วยเหลือในการจัดท าเอกสารวิชาการ และ
ขอขอบคุณเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ  จังหวัดพิษณุโลก ท่ีให้ความร่วมมือ
ในการตอบแบบสัมภาษณ์ของโครงการเป็นอย่างดี 

หวังอย่างยิ่งว่าผลการศึกษาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาการเล้ียงกระบือแก่
เกษตรกรและผู้สนใจต่อไป 
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บทท่ี 1 
 

บทน ำ 
 

1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
การเล้ียงกระบือในประเทศไทยเกิดขึ้นมาเป็นเวลาช้านาน หรืออาจกล่าวได้ว่าการเล้ียงกระบือเป็นวิถี

ชีวิตของคนไทย ซึ่งทุก ๆ กิจกรรมในการด ารงชีวิตก็จะมีกระบือหรือควายไปเกี่ยวข้องด้วยเสมอ แม้กระท่ังยาม
ศึกสงครามก็ยังใช้ควายเป็นพาหนะในการต่อสู้ ส าหรับจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ในการเล้ียงกระบือนั้นจะ
แตกต่างกันไปในแต่ละยุคสมัยขึ้นอยู่กับความจ าเป็นหรือสภาพแวดล้อมในขณะนั้น  โดยในอดีตเกษตรกรจะ
เล้ียงกระบือเพื่อใช้แรงงานในการท าเกษตรกรรม   การคมนาคมขนส่ง  เป็นแหล่งอาหารโปรตีนส าหรับชุมชน 
และเป็นเสมือนแหล่งเงินเก็บส าหรับครอบครัวเพื่อใช้ในยามจ าเป็นหรือฉุกเฉิน  นอกจากนี้กระบือยังมีความ
ทนทานต่อสภาพภูมิอากาศ  โรคและแมลงในแต่ละท้องถิ่นได้ดี อีกท้ังความอุดมสมบูรณ์ของหญ้านานาชนิด  
ท าให้การเล้ียงกระบือเป็นอาชีพท่ีคู่กับครอบครัวคนไทยในชนบทเป็นส่วนใหญ่  ซึ่งในปี พ.ศ. 2536 ประเทศ
ไทยมีจ านวนกระบือถึง  4,804,146 ตัว (ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์, 2551) แสดงให้เห็นว่าคนไทยให้
ความส าคัญในการเล้ียงกระบือเป็นอย่างมาก  ต่อมาได้มีการน าเอาเครื่องมือ เครื่องจักรกลมาใช้แทนกระบือ 
ท าให้ปริมาณกระบือลดลงอย่างรวดเร็ว  อีกท้ังพื้นท่ีส าหรับเล้ียงกระบือก็เริ่มลดลงเนื่องจากเกษตรกรเปล่ียนไป
ปลูกพืชมากขึ้น เกษตรกรจึงขายหรือเลิกเล้ียงกระบือเพื่อไปซื้อรถแทรกเตอร์มาใช้ในการท าเกษตรกรรมแทน
การใช้แรงงานกระบือ ท าให้อีก 10 ปีต่อมา (พ.ศ. 2546)  จ านวนกระบือในประเทศไทยลดลงอย่างรวดเร็ว 
คงเหลือกระบือเพียง 1,632,706 ตัว ลดลง 3,171,440 ตัว หรือคิดเป็น  66 % (ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์, 
2551) แต่ท่ีน่าเป็นห่วงอย่างมากคืออีก 10 ปีต่อมา (พ.ศ. 2556) จ านวนกระบือลดลงเหลือเพียง 877,364 ตัว 
หรือคิดเป็น 18 % ของปี พ.ศ. 2536  ลดลงถึง 82 %   ซึ่งจังหวัดพิษณุโลกเองก็ประสบปัญหาจ านวนกระบือ
ลดลงเช่นเดียวกันกับจังหวัดอื่น ๆ ในประเทศไทย 

จากปรากฏการณ์ดังกล่าวข้างต้น หากไม่มีการหาแนวทางป้องกันหรือแก้ไขปัญหา  ก็จะท าให้จ านวน
กระบือลดลงไปเรื่อย ๆ และอาจส่งผลให้กระบือหมดไปจากประเทศไทยได้ในท่ีสุด   ท าให้ภาครัฐให้
ความส าคัญต่อปัญหานี้เป็นอย่างมาก และก าหนดเป็นวาระเร่งด่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โดยเมื่อ
วันท่ี  30 ตุลาคม  2557  นายปีติพงศ์  พึ่งบุญ ณ อยุธยา   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ได้ส่ังการให้กรมปศุสัตว์เร่งท ายุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาและอนุรักษ์กระบือไทย เสนอ ครม.ภายใน 2 สัปดาห์ 
(เดลินิวส์, 31 ตุลาคม 2557) เนื่องจากปริมาณกระบือไทยมีจ านวลดลงอย่างมาก  จนถึงขั้นวิกฤตและอาจ    
สูญพันธุ์ในไม่กี่ปีข้างหน้า หากไม่เร่งพัฒนาและอนุรักษ์ คาดว่าไม่เกิน 5 ปี กระบือไทยอาจจะสูญพันธุ์           
จึงมอบหมายให้กรมปศุสัตว์น าเสนอโครงการเพื่อท าแผนปรับโครงสร้างและพัฒนาการผลิต  ซึ่งเป็นการปรับ
ระบบการส่งเสริมการผลิตและการตลาดให้เกิดการพัฒนาในเชิงพื้นท่ี เพื่อรักษาปริมาณกระบือไม่ให้ลดลง 
พัฒนาการผลิตกระบือ  ปรับแนวทางการเล้ียงเพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ สู่การผลิตเชิงพาณิชย์
เพื่อการบริโภคเนื้อ นม  ก าหนดเป้าหมายในการเพิ่มจ านวนกระบือให้กลับสู่ระดับเดิมให้มีประชากรกระบือ
เพศเมีย 1 ล้านตัว  การแก้ไขต้องท าให้วงจรการผลิตกระบือขับเคล่ือนเต็มประสิทธิภาพ  โดยอาศัยโครงการ
และมาตรการซึ่งจะท าให้เกิดผลกระทบน าไปสู่เป้าหมายได้ในท่ีสุด   ดังนั้น กรมปศุสัตว์จึงได้เสนอให้มีการ
ด าเนินโครงการ “อนุรักษ์และพัฒนำกำรผลิตกระบือ” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) เพิ่มปริมาณกระบือและ
ประสิทธิภาพในระบบการผลิตกระบือ   2) ปกป้องพันธุ์กระบือเพศเมียวัยเจริญพันธุ์   และ 3) เสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงกระบืออย่างยั่งยืน     มีเป้าหมายท่ัวประเทศ  5,000 ราย  กระบือ  10,000  
ตัว ระยะเวลาด าเนินโครงการ 5 ปี คือ พ.ศ. 2558-2562 โดยมีเงื่อนไขส าหรับเกษตรกรท่ีจะเข้าร่วมโครงการท่ี
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ส าคัญ คือ ต้องเป็นสมาชิกขององค์กรเกษตรกรท่ีได้ขึ้นทะเบียนไว้ตามกฎหมาย มีพื้นท่ีส าหรับปลูกหญ้าอาหาร
สัตว์ประมาณ 1 ไร่  โดยการขอกู้เงินของ ธ.ก.ส. ส าหรับซื้อแม่กระบือตัวละไม่เกิน  50,000  บาท อัตรา
ดอกเบ้ียร้อยละ 5 แต่รัฐบาลรับภาระร้อยละ 3  เกษตรกรช าระเพียงร้อยละ 2 ต่อปี ก าหนดช าระคืนปลายปีท่ี 
3 (พ.ศ. 2560) ร้อยละ 20 ปลายปีท่ี 4 (พ.ศ. 2561) ร้อยละ 30  และปลายปีท่ี 5 (พ.ศ. 2562) ร้อยละ 50 

จังหวัดพิษณุโลก ได้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ  ในปี พ.ศ. 2558  จ านวน 5  
ก ลุ่ม  เกษตรกร 50 ราย ปัจ จุบันครบก าหนด 5 ปี   ซึ่ งตามระยะเวลาของการด า เนินโครงการ 
ครบก าหนดการช าระเงินคืน ธ.ก.ส. ท้ัง 3 งวดแล้ว   ดังนั้น จึงก าหนดให้มีการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความยั่งยืน
และผลสัมฤทธิ์ในการเล้ียงกระบือของเกษตรกร  ภายใต้โครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ จังหวัด
พิษณุโลกขึ้น เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์และปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการเล้ียงกระบือภายใต้โครงการอนุรักษ์และ
พัฒนาการผลิตกระบือ เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินโครงการในลักษณะเดียวกันให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

2. วัตถุประสงคข์องกำรศึกษำ 
 2.1  เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความยั่งยืนในการเล้ียงกระบือของเกษตรกร  ภายใต้โครงการอนุรักษ์
และพัฒนาการผลิตกระบือ จังหวัดพิษณุโลก 
 2.2  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ของโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ จังหวัดพิษณุโลก 

3. ควำมส ำคัญของกำรศึกษำ 
 การศึกษาครั้งนี้จะท าให้ทราบถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อความยั่งยืนและผลสัมฤทธิ์ในการเล้ียงกระบือของ
เกษตรกร ภายใต้โครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ  จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งได้มีการส่งเสริมและติดตาม
ความก้าวหน้าของโครงการ ปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จและเป็นปัญหาในการประกอบอาชีพในการเล้ียงกระบือ
ของเกษตรกร ผลจากการศึกษาครั้งนี้ท าให้ทราบข้อมูลสภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรผู้
เล้ียงกระบือ สภาพการเล้ียงกระบือและผลผลิตท่ีได้รับ ปัจจัยท่ีมีผลต่อความยั่งยืนในการเล้ียงกระบือ  ระดับ
ความเข้มแข็งขององค์กรเกษตรกร ความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ และปัญหา
และอุปสรรคในการเล้ียงกระบือ รวมถึงข้อเสนอแนะ อีกท้ังยังสามารถน าไปปรับใช้กับโครงการส่งเสริมการ
เล้ียงสัตว์แกก่ลุ่มเกษตรกรได้อีกด้วย 

4. กรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 
 การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความยั่งยืนและผลสัมฤทธิ์ในการเล้ียงกระบือของเกษตรกร  ภายใต้โครงการ
อนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ  จังหวัดพิษณุโลก ได้ศึกษาค้นคว้าจากข้อมูลและเอกสารท่ีเกี่ยวข้องต่าง ๆ 
โดยมีกรอบแนวคิด ดังนี้ 
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กรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 

 

            ตัวแปรอิสระ           ตัวแปรตำม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

สมมติฐำนกำรศึกษำ 
 

 
 
5. ขอบเขตของกำรศึกษำ 
 

5.1 ขอบเขตด้ำนประชำกร 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา เป็นเกษตรกรผู้เล้ียงกระบือ ภายใต้โครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิต

กระบือ ในพื้นท่ีจังหวัดพิษณุโลก และใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด รวมทั้งส้ิน  50 ราย 
 

5.2 ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
การศึกษาเรื่องปัจจัยท่ีมีผลต่อความยั่งยืนและผลสัมฤทธิ์ในการเล้ียงกระบือของเกษตรกร  ภายใต้

โครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ  จังหวัดพิษณุโลก มีระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูล ใน
ปีงบประมาณ 2564 

 

5.3 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
 ในการศึกษาครั้งนี้มีขอบเขตเนื้อหาในการศึกษาในประเด็น ต่าง ๆ  ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับการ
ประเมินผลโครงการ   ความรู้เกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ  จังหวัดพิษณุโลกความรู้
เกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อความยั่งยืนในการเล้ียงกระบือ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการเล้ียงกระบือ 
 

5.4 ขอบเขตด้ำนพื้นที่ 
 ในการศึกษาเรื่องปัจจัยท่ีมีผลต่อความยั่งยืนและผลสัมฤทธิ์ในการเล้ียงกระบือของเกษตรกร  ภายใต้
โครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ  จังหวัดพิษณุโลก  มีขอบเขตทางด้านพื้นท่ี เกษตรกรผู้เล้ียงกระบือ 
ภายใต้โครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ ในพื้นท่ีจังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ อ าเภอพรหมพิราม จ านวน 
20 ราย อ าเภอชาติตระการ จ านวน 20 ราย อ าเภอนครไทย จ านวน 10 ราย รวมทั้งส้ินจ านวน  50  ราย 
 
 

1. ปัจจัยที่มีผลเชิงสำเหตตุ่อควำมยั่งยืนในกำรเลี้ยงกระบอืของ
เกษตรกร 
1.1 สภำพพืน้ฐำนทำงเศรษฐกิจและสังคม 

- เพศ, อาย ุ,ระดับการศึกษา ,การเลี้ยงกระบือเป็นอาชีพ  
และรายได้จากการขายกระบือ 

1.2 สภำพกำรเลี้ยงกระบือของเกษตรกร 
- จ านวนกระบือท่ีเลี้ยง, ประสบการณ์,  จ านวนครั้งในการ

อบรม, จ านวนแรงงาน และ พื้นท่ีปลูกพืชอาหารสัตว์ 
2. ปัจจัยด้ำนควำมส ำเร็จของโครงกำรอนุรกัษแ์ละพฒันำกำร

ผลติกระบือ 
- จ านวนกระบือท่ีเลี้ยง , จ านวนแม่กระบือท่ีจ าหน่าย  และ

รายได้จากการขายกระบือก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ 

1. ควำมยั่งยืนในกำรเลี้ยงกระบอืของ
เกษตรกร 
1.1 ด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม  ด้าน

สิ่งแวดล้อม และด้านการพึ่งพาตนเอง 
1.2  ปัจจัยด้านความเข้มแข็งของ

กลุ่มเกษตรกร 
1.3)  ความพึงพอใจท่ีมีต่อโครงการ 

2. ผลสัมฤทธิ์ตำมโครงกำร 
2.1 จ านวนกระบือท่ีเลี้ยงเพิ่มข้ึน 
2.2 ลดการลดลงของแม่กระบือ 
2.3 เกษตรกรมีรายได้ 
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6. นิยำมศัพท์เบื้องต้น 
 โครงกำร  หมายถึง  โครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบืออย่างยั่งยืน  
 ควำมยั่งยืนในกำรเลี้ยงกระบือ  หมายถึง  การด าเนินกิจการเป็นเวลานานและต่อเนื่อง  สามารถ
พึ่งพาตนเองได้มากท่ีสุด ลดการพึ่งพาจากปัจจัยภายนอกให้มากท่ีสุด 
 ปัจจัยที่มีผลต่อควำมยั่งยืนในกำรเลี้ยงกระบือ  หมายถึง  แนวทางการเล้ียงกระบือเพื่อส่งผลให้เกิด
ความยั่งยืน  ประกอบด้วย  ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ  ปัจจัยด้านสังคม   ปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อม  และปัจจัยด้านการ
พึ่งพาตนเอง 
 ผลสัมฤทธิ์โครงกำร  หมายถึง ผลท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการแล้วเสร็จ รวมถึงผลกระทบหรือ
การใช้ประโยชน์จากโครงการท่ีด าเนินการ 
 เกษตรกร  หมายถึง เกษตรกรผู้เล้ียงกระบือภายใต้โครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ 
จังหวัดพิษณุโลก 
 ผู้น ำท้องที่  หมายถึง ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  สารวัตรก านัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
 ผู้น ำท้องถ่ิน  หมายถึง  นากยกองค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาล  สมาชิกองค์การบริหารส่วน
ต าบล/เทศบาล 
 
7. ข้อตกลงเบื้องต้น 
 7.1  โครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ  จังหวัดพิษณุโลก คือ โครงการท่ีส่งเสริมการเล้ียง
กระบือซึ่งด าเนินการโดยกรมปศุสัตว์ มี วัตถุประสงค์เพื่อ  1) เพิ่มปริมาณกระบือและประสิทธิภาพ 
ในระบบการผลิตกระบือ   2) ปกป้องพันธุ์กระบือเพศเมียวัยเจริญพันธุ์    และ 3) เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงกระบืออย่างยั่งยืน  โดย เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับเงินกู้จาก ธ.ก.ส. 
จ านวน 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 แต่รัฐบาลชดเชยร้อยละ 3  เกษตรกรช าระร้อยละ 2 ต่อปี 
ส าหรับการจัดซื้อแม่กระบือพร้อมลูกติด หรือแม่กระบือท้อง รายละ 2 แม่ เกษตรกรมีพื้นท่ีส าหรับปลูกหญ้า
อาหารสัตว์ประมาณ 1 ไร่ เป็นสมาชิกขององค์กรเกษตรกรท่ีได้ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ 
 7.2  การจัดเก็บข้อมูลการเล้ียงกระบือ จัดเก็บข้อมูลเฉพาะ แม่กระบือพร้อมลูกติด หรือแม่กระบือ
ท้อง ท่ีจัดซื้อโดยเงินกู้ตามโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ จังหวัดพิษณุโลกเท่านั้น 
 7.3  รายได้จากการขายกระบือ เก็บข้อมูลเฉพาะการขายแม่กระบือหรือลูกกระบือท่ีเกิดจากแม่
กระบือตามโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ จังหวัดพิษณุโลกเท่านั้น 

8. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
8.1  ทราบปัจจัยท่ีมีผลต่อความยั่งยืนของการเล้ียงกระบือ  ภายใต้โครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิต

กระบือ   จังหวัดพิษณุโลก 
8.2  ทราบข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ จังหวัดพิษณุโลก เมื่อส้ินสุด

โครงการ 5 ปี 
 8.3  สร้างความมั่นใจให้แก่เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ และพัฒนาการผลิตกระบือให้มีประสิทธิภาพ
สร้างรายได้ท่ีมั่นคงให้แก่เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ 
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บทท่ี 2 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

 การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความยั่งยืนและผลสัมฤทธิ์ในการเล้ียงกระบือของเกษตรกร  ภายใต้โครงการ
อนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ  จังหวัดพิษณุโลก เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research) ใน
ลักษณะการศึกษา ณ จุดเวลา (Cross-Sectional Studies) เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความยั่งยืนในการเล้ียง
กระบือของเกษตรกร  ภายใต้โครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ  ของจังหวัดพิษณุโลก และศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  โดยมีการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1. ความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลโครงการ 
2. ความรู้เกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ  จังหวัดพิษณุโลก 
3. ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อความยั่งยืนในการเล้ียงกระบือ  
4. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการเล้ียงกระบือ 
 

1. ความรู้เก่ียวกับการประเมินผลโครงการ 
 

1.1 ความหมายของการประเมินผลโครงการ 
 พิสณุ (2551)  ได้ให้ความหมายว่า การประเมิน (Evaluation)  หมายถึง กระบวนการตัดสินคุณค่า
ของส่ิงหนึ่งส่ิงใด  โดยน าสารสนเทศหรือผลจากการวัดมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 
 สมคิด (2550)  ได้ให้ความหมายของการประเมิน  เป็นกระบวนการท่ีก่อให้เกิดสารสนเทศ  เพื่อช่วย
ให้ผู้บริหารตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพสูง  (การประเมิน (Evaluation) = การวัด (Measurement) + การ
ตัดสินใจ (Judgement))  นอกจากนี้ยังกล่าวอีกว่า การประเมินเป็นการตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการ
หรือแผนงานตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของโครงการหรือแผนงานนั้น ๆ ว่ามีมากน้อยเพียงใด  การ
ประเมินผลเป็นกระบวนการบ่งช้ีถึงคุณค่าของโครงการ/แผนงาน  กล่าวคือ แผนงาน/โครงการท่ีได้ด าเนินการ
ไปแล้ว  ได้ผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการและแผนงานหรือไม่เพียงใด  สามารถท าได้ท้ังการประเมินก่อนเริ่ม
โครงการ  การประเมินขณะท่ีแผนงาน/โครงการก าลังด าเนินการอยู่และการประเมินผลแผนงาน/โครงการ
หลังจากด าเนินงานได้ส้ินสุดแล้ว 
 สุพักตร์ (2551) ให้ความหมายของการประเมิน คือ การเก็บรวบรวมข้อมูล จัดกระท าและน าเสนอ
ข้อมูล  เพื่อประกอบการตัดสินใจ 
 สรุปได้ว่า  การประเมินผลโครงการเป็นกระบวนการตรวจสอบความก้าวหน้าหรือพิจารณาผลสัมฤทธิ์
ของโครงการ  เพื่อตัดสินคุณค่าของโครงการ  เมื่อโครงการได้ด าเนินไปแล้วจนถึงส้ินสุดโครงการ  ด้วยวิธีการ
เก็บรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูล  และการเขียนรายงานสรุปข้อมูล  เพื่อให้ผู้มีอ านาจในการตัดสินใจใช้
ในการเลือกแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสม  

1.2 ความส าคัญของการประเมินผล 
อังกาบ (2531) ได้กล่าวถึงความส าคัญของการประเมินผลไว้ดังนี้ 

1.2.1 ควรมีโครงการนั้นต่อไปหรือยุติโครงการ 
1.2.2 เพื่อปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานและแนวทางการปฏิบัติงานให้มีความก้าวหน้า 
1.2.3 ควรเพิ่มหรือตัดออก 
1.2.4 เพื่อสร้างโครงการในลักษณะท่ีคล้ายคลึงกับในท้องถิ่นหรือพื้นท่ีอื่น 
1.2.5 เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาจัดสรรทรัพยากรระหว่างโครงการท่ีเลือกไว้ 
1.2.6 เพื่อประกอบการตัดสินใจในการยอมรับหรือปฏิเสธเทคนิคหรือทฤษฎีท่ีน ามาใช้ในโครงการ 
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เชาว์ (2553)  ได้อธิบายความส าคัญของการประเมินโครงการไว้ว่า การประเมินโครงการเป็นส่วนหนึ่ง
ของการวิจัย  เป็นกระบวนการท่ีมีระบบเพื่อค้นหาข้อเท็จจริงหรือกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ท้ังยังเป็นกระบวนการท่ีมี
ระบบเพื่อตัดสินความส าเร็จของโครงการอีกด้วย การประเมินโครงการเป็นการด าเนินงานท่ีไม่ใช้ความพยายาม
ในการสร้างทฤษฎี  หรือพัฒนาองค์ความรู้ทางสังคมศาสตร์ การประเมินโครงการท่ีน ามาใช้ในทางสังคมศาสตร์
นั้น เป็นการเตรียมสารสนเทศเพื่อใช้ในการปรับปรุงโครงการทางสังคม เหตุผลประการส าคัญท่ีจ าเป็นต้อง
ประเมินโครงการก็คือ มีทางเลือกในการด าเนินโครงการได้มากมายท่ีจะท าให้การด าเนินงานโครงการมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องประเมินโครงการว่า ประสบความส าเร็จหรือไม่  

 

1.3 ประโยชน์ของการประเมินผล 
การประเมินเป็นกิจกรรมท่ีส าคัญในวงจรการวางแผนและบริหารโครงการ  เพราะการประเมินมี

ประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวางแผน และบริหารโครงการ พอสรุปได้ดังนี้ (สมคิด, 2550) 
1.3.1 ช่วยให้ข้อมูลและสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อน าไปใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผนและ

โครงการ  ตรวจสอบความพร้อมของทรัพยากรต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นในการด าเนินโครงการ ตลอดจนตรวจสอบความ
เป็นไปได้ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 

1.3.2 ช่วยท าให้การก าหนดวัตถุประสงค์มีความชัดเจน 
1.3.3 ช่วยในการจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินโครงการ 
1.3.4 ช่วยให้ข้อมูลเกี่ยวกับความส าเร็จ และความล้มเหลวของโครงการเพื่อน าไปใช้ในการตัดสินใจ 

และวินิจฉัยว่าจะด าเนินโครงการในช่วงต่อไปหรือไม่  จะยกเลิกหรือขยายโครงการต่อไป 
1.3.5 ช่วยให้ได้ข้อมูลท่ีบ่งบอกถึงประสิทธิภาพของการด าเนินโครงการว่าคุ้มค่ากับการลงทุน

หรือไม่ 
1.3.6 เป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานโครงการ เพราะการประเมินโครงการด้วยตนเอง จะท าให้

ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบผลการด าเนินงาน จุดเด่น จุดด้อย และน าข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาโครงการ
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

1.4  ชนิดของการประเมินโครงการ 
การประเมินเป็นส่ิงท่ีควรท าควบคู่ไปกับการด าเนินโครงการ  นับต้ังแต่การเลือกโครงการ  การวางแผน

โครงการ  การด าเนินโครงการ  จนถึงการประเมินผลสุดท้ายของโครงการ ชนิดของการประเมินจะแตกต่างกัน
ไปตามช่วงเวลาของการประเมินดังต่อไปนี้ (สุวิมล, 2547) 

Needs  Assessment  หมายถึง  การประเมินความต้องการขององค์กรหรือกลุ่มสังคมเพื่อน ามาท า
นโยบาย  แผนงาน หรือโครงการใด ๆ เป็นการประเมินก่อนเริ่มท าแผนหรือท าโครงการ 

Feasibility  Study  หมายถึง  การประเมินเพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้ของทางเลือกเพื่อน ามา
จัดท านโยบาย แผนงานหรือโครงการใด ๆ นิยมประเมินใน 6 ด้าน  คือ 

1) ด้านเศรษฐกิจ  เป็นการพิจารณาค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับผลตอบแทนท่ีได้รับ 
2) ด้านสังคม  เป็นการพิจารณาว่าโครงการหรือแผนงานไม่ขัดต่อวัฒนธรรม ประเพณี และวิธีการ

ด ารงชีวิต  ตลอดจนเป็นท่ียอมรับของสังคม 
3) ด้านการเมือง  เป็นการพิจารณาว่าการด าเนินงานจะมีข้อขัดแย้งทางการเมืองเกิดขึ้นหรือไม่  

ตลอดจนได้รับการสนับสนุนทางการเมือง 
4) ด้านบริหาร เป็นการพิจารณาถึงขีดความสามารถขององค์กรท่ีเกี่ยวข้องว่ามีความสามารถท่ีจะ

ด าเนินตามแผนได้หรือไม่ 
5) ด้านเทคนิค  เป็นการพิจารณาถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้เกี่ยวกับเทคนิควิธีการท่ี

น ามาใช้ในการด าเนินงาน 
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6) ด้านส่ิงแวดล้อม  เป็นการพิจารณาว่าโครงการหรือแผนงานท่ีจัดท าขึ้นมามีผลต่อการท าลาย
ส่ิงแวดล้อมหรือไม่ 

Context  Evaluation  หมายถึง  การประเมินบริบทของโครงการว่ามีความเหมาะสมหรือไม่  
ประกอบด้วย  ความจ าเป็นของโครงการ  ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  ความเหมาะสมของโครงการต่อ
กลุ่มเป้าหมาย และความเหมาะสมต่อพื้นท่ีด าเนินโครงการ 

Input  Evaluation  หมายถึง  การประเมินความพร้อมของส่ิงต่าง ๆ  ท่ีถูกน าเข้ามาร่วมในการด าเนิน
โครงการ  ประกอบด้วย  บุคลากร  งบประมาณ  แนวทางการจัดการ  วัสดุอุปกรณ์ 

Process  Evaluation  หมายถึง  การประเมินการปฏิบัติงานตามนโยบาย  แผนงานหรือโครงการว่ามี
ความถูกต้องเหมาะสมเพียงใด  มีปัญหาและอุปสรรคอย่างไรบ้าง 

Monitoring  หมายถึง  การติดตามก ากับงาน เป็นการประเมินเพื่อตรวจสอบว่าการด าเนินงานเป็นไป
ตามนโยบาย  แผนงานหรือโครงการท่ีวางไว้หรือไม่ 

Formative  Evaluation  หมายถึง การประเมินความก้าวหน้าของโครงการ  เมื่อด าเนินโครงการไป
ได้ระยะหนึ่ง  เพื่อน าผลไปใช้แก้ไขปรับปรุงโครงการ 

Product  Evaluation  หมายถึง  การประเมินผลท่ีได้จากโครงการว่าเป็นไปตามท่ีคาดหวังหรือไม่
เพียงใด 

Summative  Evaluation  หมายถึง  การประเมินผลสรุปของโครงการ หลังจากส้ินสุดการด าเนิน
โครงการนั้น  เพื่อน าผลไปประกอบการตัดสินใจ  ควรปรับปรุง  แก้ไข  สานต่อ  หรือยุติโครงการ 

Outcome  Evaluation  หมายถึง  การประเมินผลท่ีเกิดจากโครงการท้ังหมด  ท้ังท่ีคาดหวังและท่ี
ไม่ได้คาดหวัง 

Follow-up  Study  หมายถึง  การติดตามผลท่ีเกิดขึ้นจากโครงการเมื่อส้ินสุดไปแล้ว  จะมีการ
ติดตามผลเป็นระยะ ๆ เพื่อตรวจสอบความคงอยู่  ความก้าวหน้า  และการพัฒนาอันเป็นผลมาจากการได้รับ
โครงการท่ีก าหนด 

Meta-evaluation  หมายถึง  การประเมินโครงการประเมินเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการ
ประเมิน  นิยมใช้ประเมินการประเมินผลผลิต  การประเมินผลสรุป และการประเมินผลท่ีเกิดขึ้น 

 

1.5  ประเภทของการประเมิน 
การประเมินแบ่งได้หลายประเภทขึ้นอยู่กับเกณฑ์ในการแบ่ง ซึ่งสมคิด (2550) ได้น าเสนอประเภทของ

การประเมินใน 3 ลักษณะ คือ แบ่งโดยยึดจุดมุ่งหมายของการประเมิน  ยึดหลักในการประเมิน  และล าดับ
เวลาในการประเมิน  ซึ่งมีรายละเอียด  ดังนี้ 

1.5.1 แบ่งตามจุดมุ่งหมายของการประเมิน  แบ่งได้  2 ประเภท  คือ 
1.5.1.1 การประเมินเพื่อปรับปรุง บางครั้งเรียกว่าการประเมินความก้าวหน้า (Formative  

evaluation) 
1.5.1.2 การประเมินเพื่อสรุปผล เรียกว่า การประเมินรวมสรุป (Summative  evaluation) 

1.5.2 แบ่งตามหลักยึดในการประเมิน  แบ่งออกเป็น  2 ประเภท  คือ 
1.5.2.1 การประเมินโดยยึดวัตถุประสงค์เป็นหลัก (Goal-Based evaluation) เป็นการประเมิน

ว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่  โดยทราบก่อนการประเมินว่าโครงการมีวัตถุประสงค์อย่างไรบ้าง 
1.5.2.2 การประเมินท่ีอิสระไม่ยึดวัตถุประสงค์ของโครงการ (Goal - Free  evaluation)  เป็น

การประเมินผลท่ีเกิดขึ้นทั้งหมด  โดยไม่ทราบว่าวัตถุประสงค์ของโครงการนี้มีอะไรบ้าง 
1.5.3 แบ่งตามล าดับเวลาท่ีประเมิน  แบ่งเป็นการประเมินก่อนเริ่มโครงการ ขณะด าเนินโครงการ

และหลังจากส้ินสุดโครงการ  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
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1.5.3.1 ประเมินก่อนเริ่มโครงการ (Pre - evaluation)  เป็นการประเมินท่ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
ตัดสินใจเลือกโครงการตรวจสอบความเหมาะสม  ความสมเหตุสมผลของการวางแผนด าเนินโครงการ ความ
เป็นไปได้ในการน าโครงการไปปฏิบัติ  คุณภาพของโครงการ  รวมทั้งตรวจสอบโอกาสท่ีโครงการนั้นจะประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมาย การประเมินก่อนเริ่มโครงการมีความเช่ือบนพื้นฐานท่ีว่า ถ้าตัวโครงการได้รับการ
ประเมินว่าเหมาะสม  สมเหตุสมผลมีความจ าเป็น  คุณภาพดี  มีความเป็นไปได้  โอกาสท่ีโครงการจะประสบ
ผลส าเร็จก็ย่อมสูง  เสมือนว่าโครงการนั้นได้บรรลุผลส าเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง 

การประเมินเพื่อการตัดสินใจหรือหาข้อสรุปส าหรับการตัดสินใจเลือกโครงการนี้มีช่ือเรียก
แตกต่างกัน  ส่วนใหญ่เรียกว่า “การวิเคราะห์โครงการ”  หรือ “การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ” โดย
จะเน้นการพิจารณาใน 3 เรื่อง ใหญ่ ๆ คือ 

1) ความเหมาะสมของโครงการ  ประเมินเพื่อวิเคราะห์ปัญหา  และความจ าเป็นของ
โครงการ (Need  Assessment)  เป็นการตรวจสอบขั้นตอนเพื่อก าหนดปัญหา  ก าหนดความจ าเป็น  และ
เหตุผลท่ีส าคัญในการริเริ่มโครงการนั้น ๆ  และการศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการด าเนินโครงการ (Feasibility  
studies)  

2) การวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการด าเนินโครงการ(Return of Investment)โดยท่ัว ๆ ไป 
พิจารณาจากอัตราผลได้ผลเสีย (Benefit – Cost  Ratio) วิเคราะห์จุดคุ้มทุน (Break – even  Analysis) ดู
จากอัตราผลตอบแทนการลงทุนด าเนินโครงการ (Rate  of  Return) หรือพิจารณาจากการวิเคราะห์ต้นทุน
และประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Cost  Effectiveness  Analysis) และดูจากการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและ
ผลก าไร (Cost  Benefit  Analysis) ดูจากการวิเคราะห์รายจ่ายเปรียบเทียบกับผลประโยชน์หรือการวิเคราะห์
อรรถประโยชน์ (Cost – Utility  Analysis)  เป็นต้น 

3) การศึกษาและการคาดคะเนถึงผลประโยชน์หรือส่ิงท่ีอาจจะเกิดตามมาจากการด าเนิน
โครงการ (Consequence  Analysis)  การศึกษาเชิงคาดคะเนถึงผลท่ีจะตามมาจากการด าเนินงานยังไม่ค่อย
แพร่หลาย  แต่เป็นส่ิงท่ีมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในอนาคต   ส่วนใหญ่จะพิจารณาเพื่อค้นหาแรงต้านทานจากการ
ด าเนินโครงการ เป็นการคาดการณ์เกี่ยวกับผลท่ีอาจก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อสภาพแวดล้อม  ตลอดจน
การรวบรวมข้อมูล เพื่อวิเคราะห์และก าหนดนโยบายส าคัญ ๆ  ซึ่งน าไปสู่การด าเนินงานท่ีบรรลุเป้าหมายท่ี
วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 

1.5.3.2 การประเมินในระหว่างการด าเนินงาน (Implementation  Evaluation  or Process  
Evaluation) เป็นการประเมินการด าเนินงานเมื่อน าโครงการไปปฏิบัติ  เพื่อศึกษาว่าการปฏิบัติงานเป็นไปตาม
แผนท่ีก าหนดไว้หรือไม่  มีกิจกรรมใดท่ีท าได้หรือท าไม่ได้ เพราะเหตุใด จุดเด่น จุดด้อย มีปัญหาและอุปสรรค
อะไรบ้าง 

1.5.3.3 การประเมินหลังการด าเนินงาน  เป็นการประเมินเพื่อตอบค าถามว่าโครงการประสบ
ผลส าเร็จตามแผนท่ีวางไว้หรือไม่  ผลจากโครงการจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่  
ผลการด าเนินงานคุ้มค่าหรือไม่  การประเมินในลักษณะนี้จะเป็นการประเมินผลท่ีเกิดขึ้นโดยเทียบกับ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ โดยแบ่งการประเมินออกเป็น  2  ขั้นตอน คือ 

1) ประเมินทันทีท่ีส้ินสุดโครงการ 
2)  การติดตามผลต่อมา  โดยเฉพาะการประเมินผลกระทบของโครงการท่ีต้องอาศัยการท้ิง

ช่วงระยะหนึ่ง   เช่น  1 – 2 ปี  เป็นต้นไป 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ท่ีได้ประเมินไว้ตั้งแต่เริ่มด าเนินงานโครงการจนถึงส้ินสุดโครงการ  

นักวิชาการบางท่านเรียกการประเมินลักษณะนี้ว่า  การประเมินผลสรุป (Summative  Evaluation) 
 

 



9 
 

1.6 แนวปฏิบัติหรือข้นตอนในการประเมินผลโครงการ  
การก าหนดขั้นตอนต่าง ๆ ในการประเมินโครงการ ต้องมีความชัดเจนในส่ิงท่ีต้องการติดตาม และ

ประเมินผล รวมท้ังวิธีการเลือกแหล่งข้อมูล  ซึ่ง เยาวดี (2548) ได้แบ่งขั้นตอนในการประเมินโครงการเป็น  6  
ขั้นตอน  ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1  การศึกษาเอกสารที่เก่ียวข้องกับโครงการ   เป็นขั้นตอนแรกที่ต้องกระท า  เช่น ศึกษา
โครงร่างของโครงการท่ีน าเสนอเพื่อขออนุมัติ  เอกสารรายงานความก้าวหน้าของโครงการ  รวมทั้งรายงานผล
โครงการฉบับสมบูรณ์เมื่อส้ินสุดโครงการ  เป็นต้น 

ขั้นตอนที่ 2  การก าหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน  ในขั้นตอนนี้ผู้ประเมินจะต้องตอบค าถาม
ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  คือ  จะประเมินโครงการอะไร  ประเมินท าไม  เพื่อใคร  หรือใครเป็นผู้ใ ช้ผลการประเมิน  
โดยผู้ประเมินต้องหาค าตอบให้ชัดเจนจากแหล่งข้อมูลท่ีส าคัญ  ได้แก่  การศึกษาเอกสารของโครงการประกอบ
กับการสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบโครงการ  หรือผู้ด าเนินโครงการ  และผู้สนับสนุนโครงการ  แล้วระบุรายละเอียด
อย่างชัดเจน  

ขั้นตอนที่ 3  การก าหนดขอบเขตของการประเมิน  เมื่อก าหนดวัตถุประสงค์ของการประเมินแล้ว  
ขั้นนี้ต้องพิจารณาและตัดสินว่าการประเมินนั้นควรมีขอบข่ายเพียงใด  ครอบคลุมพื้นท่ีใดของโครงการ (พื้นท่ี
ท้ังหมดหรือสุ่มมาเพียงบางพื้นท่ีเท่านั้น)  ถ้าจะสุ่มพื้นท่ีบางส่วน  ก็ควรจะพิจารณาถึงพื้นท่ีท่ีมีผลงานท้ั ง
ระดับสูงและระดับต่ า  ตลอดจนพื้นท่ีท่ีมีปัญหา  เพื่อจะได้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ในการประเมิน   

ขั้นตอนที่ 4  การพิจารณาก าหนดตัวบ่งชี้และแหล่งข้อมูล  โดยท่ัวไปสามารถพิจารณาจากเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ของโครงการ  รวมทั้งอาจพิจารณาจากความคาดหวังของชุมชน  สังคม และสภาวะแวดล้อม
ของสังคม  เป็นต้น  โดยตัวบ่งช้ีอาจแสดงในเชิงคุณภาพ  เช่น  ระดับความส าเร็จ  ประสิทธิภาพในการ
แก้ปัญหา  หรือในเชิงปริมาณก็ได้  เช่น  ความถี่  ร้อยละ  หรืออัตราส่วนต่อช่วงเวลา  เช่น  จ านวนครั้งของ
การเข้าร่วมกิจกรรมต่อวัน  ต่อสัปดาห์  หรือต่อเดือน  เป็นต้น   

ขั้นตอนที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูล  ในขั้นตอนนี้ต้องพิจารณาว่า ข้อมูลท่ีเก็บได้นั้นเหมาะสมท่ีจะ
วิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยค่าสถิติ  หรือจะวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ   

ขั้นตอนที่ 6 การสรุปผลการประเมิน  ในขั้นนี้  จะต้องประมวลข้อมูลเพื่อก าหนดแนวทางท่ีจะ
รายงานผลการประเมิน  โดยให้ครอบคลุมประเด็นส าคัญ ๆ ได้แก่  

6.1 ผลผลิตจากโครงการ 
6.2 การระบุปัญหาและข้อจ ากัดของการประเมินโครงการ และ 
6.3 ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงโครงการ  ส าหรับแนวทางในการสรุปผลการประเมินโครงการ

โดยท่ัวไปนั้น  จะต้องครอบคลุมหัวข้อหลัก ๆ ดังต่อไปนี้ 
6.3.1 ผลตามความคาดหมายของโครงการ 
6.3.2 ผลท่ีไม่ได้คาดหมาย 
6.3.3 การน าผลโครงการไปใช้ 
6.3.4 ปัญหา  ข้อจ ากัด  และข้อเสนอแนะ 

นอกจากนั้น  ควรสรุปผลโครงการด้านอื่น ๆ  อีกด้วย  เช่น  
1) การยอมรับในคุณค่าของโครงการจากกลุ่มเป้าหมาย 
2) การขยายผลโครงการ และความต้องการของโครงการท่ีต่อเนื่อง 
3) การก่อให้เกิด “ส่ิงใหม่” เช่น  เทคโนโลยี  หรือเอกสารทางวิชาการ 
4) การเปล่ียนแปลงสภาวะแวดล้อมทางกายภาพหรือทางสังคม 
5) การเรียนรู้จากการปฏิบัติโครงการท่ีช่วยให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
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6) การแพร่กระจายผลให้เป็นสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ 
7) การพัฒนาศักยภาพหรือประสิทธิภาพของโครงการในด้านอื่น ๆ  

 ท้ัง 6 ขั้นตอนท่ีกล่าวมาข้างต้น  เป็นแนวทางในการเตรียมการประเมินโครงการก่อนท่ีจะลงมือปฏิบัติ
จริงนั้น ถ้ามีการวางแผนการประเมินตามขั้นตอนดังกล่าวก็จะท าให้การประเมินมีความเป็นระบบและมีความ
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น หลังจากท่ีผู้ประเมินมีข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ แล้ว  งานส าคัญท่ีจะต้องท าต่อไปก็คือ การเขียน
โครงร่างการประเมิน  โดยแสดงกรอบและทิศทางการประเมินให้ครบถ้วน 

 

1.7 รูปแบบการประเมินผล 
อดุง (2538) พบว่า รูปแบบการประเมินโครงการท่ีส าคัญและได้รับการยอมรับ  น ามาใช้กันมากในทาง

การศึกษาท่ีส าคัญ  มี  3  กลุ่ม  ได้แก่ 
กลุ่มที่ 1  รูปแบบการประเมินที่เน้นการตัดสินคุณค่า (Judgmental  Evacuation  Model)  ได้แก่  

รูปแบบการประเมินของ  สไครเวน (Scriven)  สเตค (Stake)  และโพรวัส (Provus) 
กลุ่มที่  2  รูปแบบการประเมินที่ เน้นการให้ข้อมูล เพื่อการตัดสินใจ  (Decision  Oriented 

Evacuation Model) ได้แก่ รูปแบบการประเมินของ สตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) และอัลคิน (Alkin) 
กลุ่มที่ 3 รูปแบบการประเมินที่ยึดจุดมุ่งหมายเป็นหลัก (Objective  Centered  Evacuation  Model)  

ได้แก่ รูปแบบการประเมินของไทเลอร์ (Tyler)  แฮมมอนด์ (Hammond) และครอนบาค (Conbach) 
รูปแบบการประเมินหรือแบบจ าลองการประเมิน (Evaluation  Model) เป็นกรอบความคิดในการ

ประเมิน ท่ีเสนอโดยนักประเมินต่าง ๆ ซึ่ งมีมุมมองแตกต่างกัน ขอยกตัวอย่างท่ีส าคัญ   ดังต่อไปนี ้
(สุพักตร์, 2551) 

1.7.1 รูปแบบการประเมินของไทเลอร์ (Tyler, 1942 อ้างถึงในสุพักตร์, 2551)  การประเมินตาม
แนวคิดของไทเลอร์เป็นรูปแบบท่ีเปรียบเทียบผลลัพธ์ท่ีคาดหวังกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ท่ีต้ังไว้หรือไม่  รูปแบบการประเมินตามแนวคิดของไทเลอร์จึงเหมาะส าหรับการประเมินผลสรุป (Summative 
Evaluation) ของนโยบาย  แผนงานหรือโครงการต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่  แต่ก่อนท่ีจะประเมิน
ว่าผลลัพธ์เป็นไปตามเป้าหมายของนโยบาย  แผนงาน หรือโครงการหรือไม่  ควรต้องตรวจสอบความเป็นไปได้
ของวัตถุประสงค์ ความน่าเช่ือถือของวัตถุประสงค์ และตรวจสอบความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ของ
โครงการกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน วัตถุประสงค์ของแผนงานกับเป้าหมายของนโยบายก่อน  

1.7.2 รูปแบบการประเมินของสคริฟเวน (Scriven, 1967 อ้างถึงในสุพักตร์, 2551) สคริฟเวฟได้
จ าแนกประเภทและบทบาทของการประเมินออกเป็น  2  ลักษณะ  คือ  

1) การประเมินความก้าวหน้า (Formative  Evaluation) เป็นการประเมินขณะท่ีกิจกรรมท่ี
ต้องท าการประเมินก าลังด าเนินอยู่ ผลการประเมินท าให้ทราบข้อดี  ข้อจ ากัดปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นเพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจปรับแผนการด าเนินงาน  เพื่อพัฒนาการด าเนินงานให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายท่ีวาง
ไว้  การประเมินประเภทนี้จึงอาจเรียกว่าการประเมินเพื่อการปรับปรุง 

2) การประเมินรวมสรุป (Sumative  Evaluation) เป็นการประเมินเมื่อกิจกรรมท่ีต้องการ
ประเมินส้ินสุดลง เพื่อแสดงถึงประสิทธิผลของส่ิงท่ีประเมิน  เช่น  ประสิทธิผลของนโยบาย  แผนงาน  และ
โครงการต่าง ๆ ผลของการประเมินน าไปใช้ตัดสินใจเกี่ ยวกับการด าเนินงานในกิจกรรมอื่น ๆ ท่ีมีลักษณะ
คล้ายคลึงกันต่อไป 

นอกจากนี้  สคริฟเวนยังได้เสนอส่ิงท่ีต้องประเมินอีก 2 ส่วน  คือ 
1) การประเมินคุณค่าภายใน (Intrinsic  Evaluation) เป็นการประเมินเรื่องต่าง ๆ ทุกเรื่องท่ี

เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการยกเว้นผลผลิตหรือผลกระทบของโครงการ  เช่น  เป้าหมาย  โครงสร้าง  วิธีการ  



11 
 

คุณภาพของเครื่องมือ  ตลอดจนทัศนคติของบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมถึงการประเมินเอกสารต่าง ๆ ท่ีมี
อยู ่

2) การประเมินความคุ้มค่า (Pay – off Evaluation)  เป็นการประเมินผลท่ีเกิดกับผู้รับบริการ
หลังจากน านโยบาย  แผนงานและโครงการไปปฏิบัติ (implement) เป็นการตัดสินคุณค่าของนโยบายแผนงาน
และโครงการโดยอิงจากเกณฑ์ภายนอก  หรือเกณฑ์ท่ีก าหนดขึ้นหรือเปรียบเทียบกับโครงการอื่น 

1.7.3 รูปแบบการประเมินของครอนบาค (Cronbach, 1989 อ้างถึงในสุพักตร์, 2551) “การ
ประเมิน คือการเก็บรวบรวมข้อมูลและใช้สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการทางการศึกษา” การ
ประเมินจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจหลายเรื่องด้วยกัน ซึ่งจ าเป็นและต้องอาศัยข้อมูลหลาย ๆ ด้าน   

การประเมินโครงการเกี่ยวกับการเรียนการสอนนั้น  ครอนบาคมีความเห็นว่าควรท าการทดสอบท้ัง
วัตถุประสงค์และผลกระทบ (Goal  and  Side  Effect  Attainment  Model) 

รายการประเมินตามแนวคิดของครอนบาค  กรณีประเมินหลักสูตรหรือการจัดการเรียนการสอนมี  
4 รายการ  คือ  

1)  การ ศึกษากระบวนการ (Process  Studies)   เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง  ๆ 
ท่ีเกิดขึ้นในระหว่างด าเนินการ  ซึ่งเน้นการประเมินความก้าวหน้าของโครงการขณะท่ีโครงการด าเนินอยู่ 

2) การวัดความสามารถท่ัวไป (Proficiency  Measures) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ
สังเกตการเปล่ียนแปลงของนักเรียน 

3) การวัดเจตคติ (Attitude  Measures) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกตการ
เปล่ียนแปลงความรู้สึกของผู้เรียน เจตคติ  นอกจากจะให้ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับความพอใจหรือไม่พอใจ  แล้ว
ยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับความต้ังใจ  ความเช่ือและพร้อมท่ีปฏิบัติด้วย 

4) การศึกษาติดตามผล (Follow – up  Studies) เป็นการรวบรวมข้อมูลความส าเร็จในอาชีพ
หรือความก้าวหน้าในการศึกษาระยะยาวของผู้เรียน 

1.7.4  รูปแบบการประเมินของเคิร์กแพททริก (Kirkpatrick)  รูปแบบการประเมินของเคิร์กแพ
ททริก (Kirkpatrick, 1978 อ้างถึงในสุพักตร์, 2551)  เป็นรูปแบบการประเมินโครงการฝึกอบรม  หลังการ
ฝึกอบรม  โดยเสนอให้มีการประเมิน  4  รายการ  ดังนี้ 

1) การประเมินปฏิกิริยา (Reaction)  เป็นการประเมินปฏิกิริยาตอบสนองของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมว่ามีความรู้สึกต่อโครงการอย่างไร  เช่น  หลักสูตรและเนื้อหาสาระตรงกับความ ต้องการหรือไม่  
เอกสารประกอบการฝึกอบรม  สถานท่ี  ส่ือ  ระยะเวลาการฝึกอบรมเหมาะสมเพียงไร  วิทยากรเหมาะสม
หรือไม่  ได้รับความรู้/ทักษะในระดับใด  มีความคาดหวังต่อการน าความรู้/ทักษะไปใช้ในการปฏิบัติงานเพียงใด 

2)  การประเมินการเรียนรู้ (Learning) เป็นการประเมินผลการเรียนรู้ท่ีเกิดขึ้นกับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม  เช่น  การเปล่ียนแปลงความรู้  ทักษะและทัศนคติ  ระหว่างหลังการฝึกอบรมกับก่อนการฝึกอบรม  
ดังนั้นจึงต้องมีการวัดความรู้  ทักษะและทัศนคติของผู้เข้ารับการฝึกอบรมท้ังก่อนและหลังการฝึกอบรม  ผล
การวัดต้องเป็นเชิงปริมาณและมาจากเครื่องมือท่ีเช่ือถือได้  เช่น  แบบทดสอบ (test)  แบบสอบภาคปฏิบัติ 
(Performance  Test)   แบบวัดทัศนคติ (Attitude  Test)  และแบบสังเกตพฤติกรรม  

3)  การประเมินพฤติกรรม (Behavior)  เป็นการประเมินการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเม่ือกลับไป
ปฏิบัติงาน  การประเมินในระดับนี้เป็นการตัดสินการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในขณะท่ีปฏิบัติงานซึ่งเป็นส่ิงท่ี
ยากและเกี่ยวข้องกับระยะเวลามากกว่าการประเมินใน  2  ระดับแรก  จ าเป็นต้องใช้กระบวนการท่ีเป็น
วิทยาศาสตร์และต้องพิจารณาองค์ประกอบอื่น ๆ ด้วย 
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4)  การประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับองค์การ (Result)  เป็นการประเมินผลลัพธ์หรือผลกระทบ
ท่ีเกิดกับองค์กร  จากการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ซึ่งเป็นผลปลายทางท่ีส าคัญท่ีได้
จากการฝึกอบรม  เช่น  ต้นทุนลดลง  ประสิทธิภาพการท างานของหน่วยงานดีขึ้น 

1.7.5 รูปแบบการประเมินของไทเลอร์ใหม่ (Tyler, 1986 อ้างถึงในสุพักตร์, 2551)  แนวคิดการ
ประเมินของไทเลอร์ในระยะแรก  ได้เน้นการประเมินรวมสรุป  เพื่อน าผลท่ีได้ไปพัฒนาโครงการอื่น ๆ ต่อไป  
เมื่อสภาพสังคมมีการเปล่ียนแปลงไป  แนวคิดในการประเมินของไทเลอร์ได้เปล่ียนไป  โดยในปี ค.ศ. 1986  ได้
เสนอกรอบแนวคิดในการประเมินท่ีเน้นการประเมินเพื่อการปรับปรุงมากขึ้น  โดยเสนอให้มีการประเมินหรือ
ด าเนินการใน  6 ประเด็น คือ 

1)  การประเมินวัตถุประสงค์ของโครงการ 
2)  การประเมินการเรียนรู้ 
3)  การประเมินเพื่อน าไปสู่การพัฒนาโครงการ 
4)  การประเมินเพื่อน าโครงการไปสู่การปฏิบัติ 
5)  การประเมินผลลัพธ์ของโครงการ 
6)  การก ากับโครงการอย่างต่อเนื่อง 

1.7.6 รูปแบบการประเมินของ แพทตัน (Patton, 1978 อ้างถึงในสุพักตร์, 2551)  แพทตัน ได้
เสนอแนวคิดในการประเมิน  โดยเห็นว่า ควรเน้นการประเมินเพื่อน าสารสนเทศไปใช้อย่างแท้จริง  จึงได้เสนอ
แบบจ าลองท่ีเรียกว่า “Utilization – Focused  Evaluation”  ท้ังนี้เสนอให้ด าเนินการกิจกรรมท่ีส าคัญ ๆ ใน
การก าหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน คือ 

1) แยกแยะกลุ่มลูกค้าหรือผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ  ซึ่งถือเป็นกลุ่มเป้าหมายในการใช้สารสนเทศ
ประกอบการตัดสินใจ 

2)  สัมภาษณ์/สอบถามผู้เกี่ยวข้องในข้อ 1. เพื่อให้ระบุรายการสารสนเทศท่ีต้องการ
ประกอบการตัดสินใจปรับปรุง  พัฒนางานหรือโครงการ 

3)  จัดหมวดหมู่รายการสารสนเทศท่ีผู้เกี่ยวข้องแล้วสรุปเป็นรายการสารสนเทศส าคัญ ๆ  
ท่ีต้องประเมิน  หรือก าหนดเป็นวัตถุประสงค์เฉพาะในการประเมินครั้งนั้น ๆ  

1.7.7 รูปแบบการประเมินของสตัฟเฟิลบีม หรือรูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model) 
(Danial L. Stufflebeam, 1968 อ้างถึงในสุพักตร์ , 2551) ได้เสนอแบบจ าลอง CIPP (Context Input  
Process Product) เพื่อการประเมินผลโครงการจากแนวความคิดของหลักเหตุผลท่ัว ๆ ไป  อธิบายถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างการประเมินกับการตัดสินใจ  ด้วยความสมเหตุสมผล  ในการบรรลุเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล แสดงให้เห็นถึงว่ากระบวนการประเมินใด ๆ ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้ 

1)  ขั้นของการวิเคราะห์กิจกรรมและข้อมูลท่ีจะประเมิน 
2)  ขั้นของการรวบรวมสารสนเทศ (Information) 
3)  ขั้นของการเสนอสารสนเทศให้แก่ผู้ตัดสินใจ 

ข้อควรค านึงในการใช้รูปแบบการประเมิน CIPP Model  ได้แก ่
1)  วัตถุประสงค์ของการประเมิน คือ การให้สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่าง

ยิ่ง ท่ีจะต้องมีรายละเอียดท่ีเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ   
2)  ชนิดของการตัดสินใจท่ีแตกต่างกัน  ต้องการออกแบบการประเมินท่ีแตกต่างกัน และควรใช้

รูปแบบการประเมินท่ีมีประสิทธิผลและเป็นรูปแบบท่ัว ๆ ไป 
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3)  ในกรณีท่ีรูปแบบการประเมินมีความแตกต่างกันในด้านเนื้อหา (Context)  ควรใช้ขั้นตอน
การติดตามผลดังนี้ คือ วิเคราะห์ รวบรวม น าเสนอ 

4)  การตัดสินใจประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ  ได้แก่  การวิเคราะห์ ออกแบบ เลือกปฏิบัติ จึง
จ าเป็นต้องอาศัยข้อมูลจากการประเมิน  ดังนั้น จึงต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างนักประเมินและผู้ตัดสินใจ 

5)  เพื่อท่ีจะให้ได้มาซึ่งค าตอบในการตัดสินใจ  การออกแบบการประเมินจึงควรค านึงถึงเกณฑ์
ท่ีมีความตรงภายใน ความตรงภายนอก ความเท่ียง และมีความเป็นปรนัย 

6)  การประเมินท่ีเป็นกระบวนการต่อเนื่องเป็นวัฏจักร (Cycle) ต้องใช้โครงการท่ีเป็นระบบ 
รายการประเมินและการตัดสินใจของการประเมินแบบ  CIPP Model  มีดังนี้ 

1)  การประเมินบริบท (Context  Evaluation) หรือการประเมินสภาวะแวดล้อมของโครงการ  
เป็นการประเมินก่อนเริ่มโครงการเพื่อตรวจสอบว่า  วัตถุประสงค์ของโครงการชัดเจนหรือไม่  สอดคล้องกับ
ปัญหาหรือความต้องการจ าเป็นท่ีแท้จริงหรือไม่  มีแรงต้าน  แรงเสริมใด ๆ หรือไม่  ซึ่งจะน าไปสู่การตัดสินใจ
ก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการให้เหมาะสม 

2)  การประเมินปัจจัยน าเข้า (Input  Evaluation)  เป็นการประเมินความเป็นไปได้ด้าน
ทรัพยากร  การพิจารณาเลือกวิธีการด าเนินโครงการท่ีเหมาะสม  การออกแบบกระบวนการด าเนินโครงการให้
มีศักยภาพสูง  เพื่อตอบสนองความต้องการจ าเป็นของผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการประเมินก่อนเริ่มโครงการ
เช่นเดียวกับการประเมินบริบท  การประเมินปัจจัยน าเข้าจะช่วยให้ผู้บริหารในการตัดสินใจเลือกกลยุทธ์  
วิธีด าเนินการ และวางแผนด าเนินงานของโครงการ 

3)  การประเมินกระบวนการ (Process  Evaluation) เป็นการประเมินการด าเนินงานเมื่อน า
โครงการท่ีวางแผนไว้ไปสู่การปฏิบัติ  เป็นการด าเนินขณะด าเนินโครงการ  เพื่อศึกษาว่าอะไรเป็นจุดแข็ง 
จุดอ่อน  ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินโครงการ  อะไรท่ีเป็นปัญหาคุกคามความส าเร็จของโครงการ  ส่วน
ใดของโครงการต้องการปรับปรุงแก้ไข  ค าตอบของค าถามเหล่านี้จะท าให้สามารถก ากับดูแล  ควบคุม และ
ปรับปรุงกระบนการด าเนินงานของโครงการได้  สารสนเทศท่ีได้จากการประเมินกระบวนการจะช่วยให้
ผู้บริหารทราบความก้าวหน้า  จุดแข็งและจุดอ่อนของโครงการเพื่อการก ากับดูแล  การตัดสินใจเกี่ยวกับการ
ปรับปรุงวิธีด าเนินโครงการ   และเร่งรัดการด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้ทรัพยากรและเวลาท่ี
ก าหนดไว้ 

4) การประเมินผลผลิตของโครงการ (Product  Evaluation) เป็นการประเมินหลังส้ินสุด
โครงการ  การประเมินผลผลิตจะตอบค าถามว่า  ผลผลิตท่ีได้จากโครงการมีอะไรบ้าง  เป็นไปตามวัตุประสงค์
ท่ีต้ังไว้หรือไม่  ความต้องการจ าเป็นลดลงหรือไม่อย่างไร   ผลการด าเนินงานโครงการคุ้มค่าเพียงใด  ควรจะ
จัดการอย่างไรกับโครงการท่ีจะติดตามมา  ซึ่งค าถามเหล่านี้มีความส าคัญต่อการตัดสินความส าเร็จของ
โครงการสารสนเทศท่ีได้จากการประเมินผลผลิต จะมีประโยชน์ต่อผู้บริหารในการตัดสินใจปรับขยายโครงการ  
ยุติโครงการ  หรือยกฐานะเป็นงานประจ า 
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 องค์ประกอบของแบบจ าลอง CIPP และประเภทการตัดสินใจ 
  
 
 
   
 
 
 
 
 
  
 
  
 

แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ของประเภทการประเมินและการตัดสินใจของรูปแบบการประเมิน  

 

 
2. ความรู้เก่ียวกับโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ ตามแผนปรับโครงสร้างการผลิตและความ

ม่ันคงทางอาหารด้านปศุสัตว์ 
2.1  วัตถุประสงค ์

2.2.1.1 เพื่อเพิ่มปริมาณกระบือและประสิทธิภาพในระบบการผลิต 
2.2.1.2 เพื่อปกป้องพันธุ์กระบือเพศเมียวัยเจริญพันธุ์ 
2.2.1.3 เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงกระบืออย่างยั่งยืน 

2.2  การด าเนินงาน 
2.2.2.1 แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารและกรรมการขับเคลื่อนโครงการ 

1) ระดับกรมปศุสัตว์ : คณะกรรมการโครงการอนรุักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ แบ่งเป็น 2 
คณะ ดังนี้   

1.1) คณะกรรมการอ านวยการ   
1.2)  คณะกรรมการขับเคล่ือนโครงการ 

2) ระดับจังหวัด 
2.1) คณะท างานบริหารโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ(ภายใต้ค าส่ัง

คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด) 
2.2) คณะท างานขับเคล่ือนโครงการอนุรักษ์และพฒันาการผลิตกระบือ (ค าส่ังกรมปศุสัตว์) 

2.2.2.2  คัดเลือกเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือเข้าร่วมโครงการ 
1) จัดต้ังกลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงกระบือ เพื่อขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ 
2) จดทะเบียนองค์การเกษตรกรให้เป็นไปตามกฎหมาย (กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/กลุ่มเกษตรกรนิติ

บุคคล/สหกรณ์) 
3) เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการต้องมีคุณสมบัติและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์/เงื่อนไขของโครงการ

โดยมีเป้าหมายองค์กรเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ จ านวน 500 กลุ่ม ประมาณกลุ่มละ 10 ราย รวมเกษตรกรประมาณ 
5,000 ราย ดังนี้ 

การประเมินสภาวะแวดล้อม 
(Context Evaluation) 

ก าหนดจุดมุ่งหมายหรือ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

การประเมินปัจจัยน าเข้า 
(Input  Evaluation) 

เลือกแผนการจัดโครงการให้
บรรลจุุดมุ่งหมาย 

การประเมินกระบวนการ 
(Process  Evaluation) 

น าโครงการไปปฏิบัติและปรับปรุง
แก้ไขถ้าจ าเป็น 

การประเมินผลผลิต/ผลงาน 
(Product  Evaluation) 

ตัดสินใจปรับปรุงขยายโครงการ
หรือปรับให้เข้ากับโครงการอื่น 
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3.1) ปศุสัตว์เขต 1   จ านวน    5 กลุ่ม   เกษตรกร     50 ราย (100 แม่) 
3.2) ปศุสัตว์เขต 3   จ านวน  220 กลุ่ม   เกษตรกร 2,200 ราย (4,400 แม่) 
3.3) ปศุสัตว์เขต 4   จ านวน  180 กลุ่ม   เกษตรกร 1,800 ราย (3,600 แม่) 
3.4) ปศุสัตว์เขต 5   จ านวน   50 กลุ่ม   เกษตรกร    500 ราย (1,000 แม่) 
3.5) ปศุสัตว์เขต 6   จ านวน   45 กลุ่ม   เกษตรกร    450 ราย (900 แม่) 

    (เป้าหมายรวมทั้งส้ิน เงินกู้ 500 ล้านบาท แม่กระบือ 10,000 ตัว) 

2.3  หลักเกณฑ์และเง่ือนไขของเกษตรกร/องค์กรเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการ 
2.3.1  เกษตรกรผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ ต้องเป็นสมาชิกขององค์กรเกษตรกรท่ีได้ขึ้นทะเบียนไว้

ตามกฎหมาย (วิสาหกิจชุมชน/กลุ่มเกษตรกรนิติบุคคล/สหกรณ์) โดยให้ยื่นค าขอ (ตามแบบแสดงความจ านง
เข้าร่วมโครงการฯ) 

2.3.2  คุณสมบัติของเกษตรกรท่ีขอเข้าร่วมโครงการตามข้อ 3.1 ต้อง 
2.3.2.1 เป็นเกษตรกรท่ีเล้ียงแม่กระบืออยู่แล้ว แต่ไม่เกิน 5 ตัว 
2.3.2.2 มีความสมัครใจท่ีจะเข้าร่วมโครงการฯ 
2.3.2.3 มีพื้นท่ีปลูกพืชอาหารสัตว์ประมาณ 1 ไร่/ มีการส ารองเสบียงสัตว์อย่างเพียงพอ 
2.3.2.4 เป็นลูกหนี้ช้ันดีของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
2.3.2.5 ไม่เคยปฏิบัติผิดเงื่อนไขของโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชด าริ 
2.3.2.6 ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริหารองค์กรเกษตรกร (ท้ายแบบแสดงความจ านง

เข้าร่วมโครงการฯ) 
2.3.3  เกษตรกรท่ียื่นความจ านงขอเข้าร่วมโครงการต่อองค์กรเกษตรกร และต้องยินยอมให้เจ้าหน้าท่ี

ของกรมปศุสัตว์เข้าส ารวจการเล้ียงกระบือของเกษตรกร (ตามแบบส ารวจการเล้ียงกระบือของเกษตรกรฯ) ก่อนการ
พิจารณาเข้าร่วมโครงการ รวมท้ังได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริหารองค์กรเกษตรกรนั้น (ท้ายแบบแสดง
ความจ านงเข้าร่วมโครงการฯ) 

2.3.4  เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการจะต้องเข้าร่วมการด าเนินกิจกรรมของโครงการ ฯ เช่น จัดหาแม่กระบือ
เพิ่ม จัดท าแปลงหญ้า ปรับปรุงพันธุ์ ท าเครื่องหมายประจ าตัวสัตว์ ดูแลสุขภาพสัตว์ คัดเลือกพ่อพันธุ์ประจ ากลุ่ม 
ฯลฯ ตามท่ีโครงการก าหนด 

2.3.5  กรณีท่ีเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการมีแม่กระบือไม่ครบ 5 ตัว จะต้องจัดหาแม่กระบือเพิ่ม 
โดยเมื่อรวมกับแม่กระบือเดิมแล้วต้องไม่เกิน 5 แม่ 

2.3.6  องค์กรเกษตรกรจะต้องยื่นความจ านงการขออนุมัติเข้าร่วมโครงการต่อคณะท างานขับเคล่ือน
โครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ ระดับจังหวัด (ปศอ.รวบรวมหลักฐานเสนอ ปศจ.) 

2.3.7  องค์กรเกษตรกรท่ีได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการแล้ว จะต้องท าแผนการขอสินเช่ือต่อ ธ.ก.ส. ตาม
วงเงินท่ีสมาชิกยื่นค าขอ หรือตามท่ีคณะกรรมการบริหารองค์กรเกษตรกรเห็นสมควร (ตามแบบฟอร์ม ธ.ก.ส.) 

2.3.8  ธ.ก.ส. จะจ่ายสินเช่ือให้กับองค์กรเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ ก็ต่อเมื่อจัดท าสัญญาจัดซื้อ
กระบือ และผู้ขายได้ส่งมอบกระบือตามคุณลักษณะเฉพาะแม่พันธุ์กระบือท่ีโครงการก าหนด และราคาตามท่ี
คณะท างานขับเคล่ือนโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือระดับจังหวัดเห็นชอบ 

2.3.9  การจัดซื้อแม่กระบือควรเลือกแม่กระบือท่ีมีลูกติด หรือแม่กระบือต้ังท้องเป็นอันดับแรก หาก
จัดซื้อไม่ได้จึงจะเลือกซื้อแม่กระบือท่ีไม่ต้ังท้อง ภายใต้เงื่อนไขท่ีก าหนด (ตามแบบสัญญาซื้อ-ขายแม่กระบือ 
โครงการฯ) 

2.3.10  การช าระคืนเงินกู้ยืมให้ปฏิบัติตามแผนการช าระเงินกู้ยืมตามท่ีโครงการก าหนด  
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2.4  การกู้ยืมเงิน/การช าระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย 
2.4.1  การกู้ยืมเงินซื้อแม่กระบือ มีข้ันตอนดังนี้ 

2.4.1.1 องค์กรเกษตรกรขอสินเช่ือตามหลักเกณฑ์การขอกู้เงินของ ธ.ก.ส. ตามแผนการจัดหาแม่
กระบือของเกษตรกร ท่ีคณะกรรมการบริหารองค์กรเกษตรกรพิจารณาแล้ว ในวงเงิน ดังนี้ 

1) แม่กระบือตัวละไม่เกิน 50,000 บาท 
2) ธ.ก.ส. คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 (รัฐบาลรับภาระร้อยละ 3 ต่อปี องค์กรเกษตรกร/เกษตรกร 

รับผิดชอบร้อยละ 2 ต่อปี โดยคิดดอกเบี้ยต้ังแต่เริ่มกู้เงินในโครงการ/แต่ไม่ทบต้น) 
3) การช าระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยของเกษตรกร ดังนี้ 

-  ปลายปีท่ี 3 ของโครงการ ร้อยละ 20 ของเงินต้นและดอกเบี้ย (ปีงบประมาณ 2560) 
-  ปลายปีท่ี 4 ของโครงการ ร้อยละ 30 ของเงินต้นและดอกเบี้ย (ปีงบประมาณ 2561) 
-  ปลายปีท่ี 5 ของโครงการ ร้อยละ 50 ของเงินต้นและดอกเบี้ย (ปีงบประมาณ 2562) 

2.4.1.2 เกษตรกรท าสัญญาเช่าซื้อแม่กระบือกับองค์กรเกษตรกร (ตามแบบฟอร์มสัญญาเช่าซื้อแม่
กระบือโครงการฯ) 

2.4.2  การกู้ยืมเงินเพื่อเล้ียงลูกกระบือ (โดยใช้ลูกกระบือค้ าประกัน)  
2.4.2.1 องค์กรเกษตรกรขอสินเช่ือตามหลักเกณฑ์ของ ธ.ก.ส. ตามแผนการขอกู้ยืมเงินเพื่อเล้ียงลูก

กระบือของเกษตรกร (การคิดดอกเบี้ยเช่นเดียวกับการกู้ยืมเงินซื้อแม่กระบือ) 
2.4.2.2 เกษตรกร ท าสัญญากู้ยืมเงินเพื่อเล้ียงลูกกระบือจากองค์กรเกษตรกร (ตามแบบสัญญาการ

กู้ยืมเงินเพื่อเล้ียงลูกระบือตามโครงการฯ) 
2.4.2.3 สามารถกู้เงินเพื่อเล้ียงลูกกระบือได้ในปีงบประมาณ 2559-2561  
2.4.2.4 ลูกกระบือท่ีเข้าร่วมโครงการมีอายุ 2 เดือน - 2 ปี (ยังไม่มีฟันแท้) 

1) ลูกกระบือเพศผู้กู้ได้ไม่เกินตัวละ 5,000 บาท 
2) ลูกกระบือเพศเมียกู้ได้ไม่เกินตัวละ 10,000 บาท 

2.4.2.5 กรณีแม่กระบือท่ีเข้าโครงการเป็นของ ธคก. สามารถกู้ยืมเงินเพื่อเล้ียงลูกกระบือตัวที่ 2 
เป็นต้นไป 

2.4.2.6 เกษตรกรจะต้องช าระเงินต้นและดอกเบ้ีย ในกรณีดังต่อไปนี้ 
1) เมื่อจ าหน่ายลูกกระบือตัวดังกล่าว หรือ 
2) เมื่อส้ินสุดโครงการ (ส้ินปีงบประมาณ 2562) 

2.5.  การจัดหาแม่กระบือ 
2.5.1 ส านักงานปศุสัตว์เขต/จังหวัด/อ าเภอ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจท่ีจะจ าหน่ายแม่กระบือตาม

คุณลักษณะเฉพาะท่ีก าหนดให้กับเกษตรกร โดยให้แสดงความจ านงท่ีส านักงานปศุสัตว์จังหวัดทุกจังหวัด (ตาม
แบบหนังสือแสดงความจ านงเพื่อจ าหน่ายแม่กระบือตามโครงการฯ) 

2.5.2 องค์กรเกษตรกรเลือกซื้อแม่กระบือตามความสมัครใจของสมาชิก โดยมีคณะท างาน
ขับเคล่ือนโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือระดับจังหวัดเป็นผู้เห็นชอบราคา 

2.5.3 การจัดซื้อแม่กระบือต้องมีการท าสัญญาซื้อ-ขาย (ตามแบบสัญญาซื้อ-ขายแม่กระบือ
โครงการฯ)  

2.6 การจัดท า/ปรับปรุงแปลงพืชอาหารสัตว์ 
2.6.1 ศูนย์ฯ/สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ประสานส านักงานปศุสัตว์จังหวัด (หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและ

พัฒนาการปศุสัตว์) ขอรายช่ือกลุ่มเกษตรกรและรายช่ือเกษตรกรท่ีได้รับการอนุมัติจากคณะท างานขับเคล่ือน
โครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือระดับจังหวัดแล้ว  
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2.6.2 ศูนย์ฯ /สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ร่วมกับ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมฯ วางแผนการสนับสนุนการปลูก
พืชอาหารสัตว์แก่เกษตรกรท่ีร่วมโครงการฯ (เกษตรกรรับบริการพันธุ์พืชอาหารสัตว์จาก ศอ./สอ. ในพื้นท่ีเพื่อน าไป
ปลูกในโครงการฯ ก่อน และเมื่อเกษตรกรได้รับอนุมัติสินเช่ือแล้ว จึงสนับสนุนเงินอุดหนุนให้ตามเงื่อนไขของ
โครงการฯ ในกรณีท่ีเกษตรกรขอใช้สินเช่ือ)  

2.6.3 ศูนย์ฯ /สถานีพัฒนาอาหารสัตว์จัดเตรียมปัจจัยการผลิตได้แก่ พันธุ์พืชอาหารสัตว์ (เมล็ด
พันธุ์, ท่อนพันธุ์) ปุ๋ยเคมี ค่าจ้างเหมา ไถ เตรียมแปลง และค่าใช้จ่ายอื่นแก่เกษตรกร ตามความจ าเป็นแล้วแต่
กรณี 

2.6.4 ศูนย์ฯ /สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ติดตามให้ค าแนะน า การจัดการและใช้ประโยชน์แปลงพืช
อาหารสัตว์แก่เกษตรกรท่ีร่วมโครงการฯ 

2.6.5 ศูนย์ฯ /สถานีพัฒนาอาหารสัตว์จัดท ารายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการการ
จัดส่งให้ส านักพัฒนาอาหารสัตว์ ภายในวันท่ี 25 ของทุกเดือน 

 2.7  การดูแลสุขภาพกระบือ  
2.7.1  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค 

2.7.1.1 ส านักควบคุม ป้องกันและบ าบัดโรคสัตว์ จัดเตรียมวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีดวัคซีน 
2.7.1.2 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอและส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ด าเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรค

ปากและเท้าเปื่อยและโรคเฮโมรายิกเซพติกซีเมียในกระบือทุกตัวท่ีมีอายุ 4 เดือนขึ้นไป ท่ีเข้าร่วมโครงการฯ 
(กรณีท่ีสัตว์ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนในรอบรณรงค์ปกติ) 

2.7.1.3 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอและส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ด าเนินการฉีดวัคซีนป้องกัน 
โรคบรูเซลโลซิสให้กระบือเพศเมียท่ีมีอายุ 3 - 8 เดือนท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ในกรณีพื้นท่ีท่ีมีความชุกของโรค
มากกว่า 2 % 

2.7.1.4 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอจัดท าแบบรายงานการฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดสัตว์ (กคร.4) 
เก็บไว้เป็นหลักฐาน และรายงานแผน/ผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดสัตว์ (กคร.5) ให้ส านักงานปศุสัตว์
จังหวัดทราบ พร้อมท้ังบันทึกข้อมูลการฉีดวัคซีนในระบบการท าเครื่องหมายและขึ้นทะเบียนสัตว์แห่งชาติ 

2.7.1.5 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสรุปผลการปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคตามแบบสรุปผล
การฉีดวัคซีนป้องกันโรค ให้ส านักงานปศุสัตว์เขตและส านักควบคุม ป้องกันและบ าบัดโรคสัตว์ทราบ 

2.7.1.6 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอและส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ด าเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างซีรัม 
กระบือท่ีเข้าร่วมโครงการฯ จังหวัดละ 30 ตัว/ปี ตรวจหาระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคปากและเท้าเป่ือยภายหลังการ
ฉีดวัคซีน 1 เดือน และบันทึกข้อมูลประวัติสัตว์ในแบบบันทึกประวัติสัตว์และตัวอย่างซีรัมหลังฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคปากและเท้าเปื่อยในกระบือ พร้อมท้ังส่งตัวอย่างซีรัมและประวัติสัตว์ให้ห้องปฏิบัติการในพื้นท่ีรับผิดชอบ
เพื่อท าการตรวจวินิจฉัย 

2.7.1.7 ห้องปฏิบัติการในพื้นท่ีรับผิดชอบท าการตรวจหาระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคปากและ 
เท้าเป่ือย และรายงานให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดและส านักควบคุม ป้องกันและบ าบัดโรคสัตว์ทราบ 

2.7.2  การเฝ้าระวังและทดสอบโรค 
2.7.2.1 ส านักควบคุม ป้องกันและบ าบัดโรคสัตว์เตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่าง และ

ทดสอบโรค 
2.7.2.2 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอและส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเก็บตัวอย่างเลือดตรวจโรค 

บรูเซลโลซิสและพยาธิในเลือด และเก็บตัวอย่างอุจจาระตรวจหาพยาธิในทางเดินอาหาร ในกระบือท่ีเข้าร่วม
โครงการ และบันทึกข้อมูลการเก็บตัวอย่างและการทดสอบโรคในไฟล์ MS Excel® ตามแบบบันทึกประวัติสัตว์ 
ส่งไปยังห้องปฏิบัติการในพื้นท่ีรับผิดชอบ 
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2.7.2.3 ห้องปฏิบัติการในพื้นท่ีรับผิดชอบ ด าเนินการตรวจโรคบรูเซลโลซิสด้วยวิธี Rose bengal test 
และยืนยันด้วยวิธี CF test พร้อมท้ังตรวจหาการติดเช้ือพยาธิในเลือดและพยาธิในทางเดินอาหาร และรายงานผลให้
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดทราบ 

2.7.2.4 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอและส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ด าเนินการทดสอบโรคทูเบอร์คูโลซิส 
ในกระบือท่ีเข้าร่วมโครงการท่ีมีอายุมากกว่า 1 ปีขึ้นไป โดยวิธี Single intradermal test (SID test) และ
บันทึกข้อมูลการเก็บตัวอย่างและการทดสอบโรคในไฟล์ MS Excel® ตามแบบบันทึกประวัติสัตว์ 

2.7.2.5 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดรวบรวมผลการตรวจวินิจฉัยและผลการทดสอบโรคท้ังหมด และ
รายงานให้ส านักงานปศุสัตว์เขต และส านักควบคุม ป้องกันและบ าบัดโรคสัตว์ทราบ 

2.7.2.6 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอและส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ด าเนินการเฝ้าระวังทางอาการของโรค
ของกระบือในพื้นท่ี ตามแบบรายงานการเฝ้าระวังทางอาการ 

2.7.3  การถ่ายพยาธิ 
2.7.3.1 ส านักควบคุม ป้องกันและบ าบัดโรคสัตว์ จัดเตรียมยาถ่ายพยาธิ 
2.7.3.2 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอและส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ด าเนินการถ่ายพยาธิในแม่

กระบือและลูกกระบือท่ีเกิดใหม่ 
2.7.4  การให้ความรู้ด้านสุขภาพสัตว์แก่เกษตรกร 

ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอและส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ให้ความรู้เกษตรกรเรื่องการดูแลสุขภาพ
กระบือ และส่งเสริมระบบการป้องกันโรคด้วยระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ 

 2.8.  การสนับสนุนพ่อพันธุ์กระบือประจ ากลุ่ม 
2.8.1  การประกวดคัดเลือกกระบือพ่อพันธุ์ประจ ากลุ่ม 

2.8.1.1 การประกวดคัดเลือกพ่อพันธุ์ประจ ากลุ่ม ด าเนินการโดยคณะท างานขับเคล่ือนโครงการ
อนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ ระดับจังหวัด 

2.8.1.2 ส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์จัดท าใบประกาศนียบัตรและขึ้นทะเบียนพ่อพันธุ์ประจ ากลุ่ม 
2.8.1.3 หากมีกระบือท่ีชนะเลิศจากการประกวดของหน่วยงานกรมปศุสัตว์ ภายใน 1 ปี ให้ใช้เป็นพ่อ

พันธุ์ประจ ากลุ่มได้เลย โดยไม่ต้องมีการจัดการประกวดอีก (หากเจ้าของกระบือยินยอม) 
2.8.1.4 พ่อพันธุ์กระบือประจ ากลุ่มจะได้รับเงินอุดหนุนเป็นค่าเล้ียงดูพ่อพันธุ์ประจ ากลุ่มตาม

กิจกรรม ตัวละ 5,000 บาท/ปี 
2.8.2  การสนับสนุนพ่อพันธุ์กระบือของกรมปศุสัตว์เพื่อใช้ประจ ากลุ่ม กรณีท่ีไม่สามารถคัดเลือก

พ่อพันธุ์ประจ ากลุ่มจากเกษตรกรได้  ให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดขอสนับสนุนพ่อพันธุ์กระบือมายังกรมปศุสัตว์ 
(ผ่านส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์)  

2.8.3  การติดตามให้ค าแนะน าการเล้ียงพ่อพันธุ์ประจ ากลุ่ม ศูนย์/สถานีฯ ในสังกัดส านักพัฒนาพันธุ์
สัตว์ ในพื้นท่ีติดตามให้ค าแนะน าการเล้ียงพ่อพันธุ์ประจ ากลุ่ม 

 2.9.  การให้บริการผสมเทียมแม่กระบือและตรวจท้อง 
2.9.1  ศูนย์วิจัยการผสมเทียมพื้นท่ี ประสานส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ส านักควบคุม ป้องกันและบ าบัด

โรคสัตว์ ตรวจท้องแม่กระบือท่ีจ าหน่ายเข้าร่วมโครงการ ท่ีผ่านการตรวจโรค แจ้งผลการตรวจท้องแก่ปศุสัตว์
จังหวัด 

2.9.2 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมพื้นท่ี ประสานจังหวัด หน่วยผสมเทียม รวบรวมจ านวนกระบือ ท่ีจะเข้า
โปรแกรมเหนี่ยวน าการเป็นสัด/สัดธรรมชาติ วางแผนการปฏิบัติงาน 

2.9.3  ศูนย์วิจัยการผสมเทียมพื้นท่ี หน่วยผสมเทียมจัดท าทะเบียนประวัติ (ผท1) ให้ค าแนะน าการ
เหนี่ยวน าการเป็นสัด และการผสมเทียม/ผสมพันธุ์ แก่เกษตรกรเจ้าของกระบือท่ีร่วมโครงการ 
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2.9.4 วางแผน และด าเนินการเหนี่ยวน าการเป็นสัดแม่กระบือ/รับแจ้งผสมเทียม 
2.9.5 ด าเนินการบริการผสมเทียม และบันทึก ผท 9 และในระบบฐานข้อมูล 
2.9.6 ด าเนินการตรวจท้อง และบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูล 
2.9.7 ด าเนินการติดตามลูกเกิด ท าทะเบียนประวัติ ผท 1 และบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูล 
2.9.7. 8  ศูนย์วิจัยการผสมเทียมพื้นท่ี  สรุปรายงานผลการด าเนินงาน ให้ สทป. 

 2.10  มาตรการเพื่อปกป้องพันธุ์กระบือ 
2.10.1  การท าเครื่องหมายประจ าตัวสัตว์  กระบือทุกตัวในประเทศจะได้รับการขึ้นทะเบียนและ

ท าเครื่องหมายประจ าตัวสัตว์ (Microchip แบบ Radio frequency ID) โดยแยกประเภทกระบือ เช่น กระบือ
ในโครงการ ฯ กระบือโครงการ ธคก. กระบือของทางราชการ ฯลฯ  

2.10.2 การบังคับใช้กฎหมาย  โดยใช้อ านาจตาม พรบ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 และ พรบ.  
ควบคุมการฆ่าและจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2535 (กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2546) ฯลฯ  

2.10.2.1 ห้ามส่งกระบือเพศเมียออกนอกประเทศ 
2.10.2.2 ห้ามส่งแม่กระบือต้ังท้องหรือแม่กระบือเล้ียงลูกอ่อนเข้าโรงฆ่าสัตว์ 

2.10.3  เพิ่มศักยภาพการควบคุมการเคล่ือนย้าย  จัดสรรเครื่องอ่าน Microchip แบบเคล่ือนท่ี 
จ านวน 230 เครื่อง ดังนี้ 

2.10.3.1 ปศุสัตว์เขต    18  เครื่อง 
2.10.3.2 ปศุสัตว์จังหวัด    77  เครื่อง 
2.10.3.3 กองสารวัตรและกักกัน   17  เครื่อง 
2.10.3.4 ด่านกักสัตว์  108 เครื่อง 
2.10.3.5 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมฯ   10  เครื่อง 

 2.11  การบริหารกลุ่มและติดตามประเมินผล 
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการบริหารกลุ่ม และถ่ายทอดความรู้โดยการตรวจเยี่ยม ติดตาม เสริมสร้าง

ขีดความสามารถของเกษตรกร และผลผลิต กลุ่มละอย่างน้อย 6 ครั้ง/ปี (กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์, 
2558) 
 

3. เอกสารและงานวิจัยเก่ียวกับปัจจัยที่มีผลต่อความยั่งยืนในการเลี้ยงกระบือ  
 นิกร และคณะ (2556) ได้รายงานไว้ว่าประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมท่ีต้ังอยู่ในเขต 
ร้อนช้ืน ประชากรส่วนมากมีอาชีพท าการเกษตร มีพื้นท่ีถือครองน้อย ส่วนมากท าการเกษตรผสมผสานปลูกพืช 
– เล้ียงสัตว์ บนพื้นฐานของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ได้แก่ ดิน อากาศ 
น้ า พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ท้องถิ่น ประเทศไทยมีท าเลเหมาะแก่การปลูกข้าว ชาวนาไทยได้เรียนรู้การพึ่งพาปัจจัย
การผลิตท่ีเป็นทรัพยากรในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์เพื่อการด ารงชีพ เช่น การน ากระบือมาใช้ประโยชน์รวมกับ
การปลูกข้าวทุกข้ันตอน จนเกิดวิถีชีวิต วัฒนธรรมต่าง ๆ ท่ีงดงาม ให้คนอยู่อย่างเกื้อกูลบนธรรมชาติ เพื่อให้ใช้
ประโยชน์ได้ยั่งยืน จนก่อเกิดเป็นภูมิปัญญาในการจัดการต่าง ๆมากมาย  ข้อได้เปรียบของการเล้ียงกระบือ 1) 
เล้ียงง่ายลงทุนต่ า ไม่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง ทนทานต่อสภาพแวดล้อม  และใช้ประโยชน์จาก
อาหารหยาบคุณภาพต่ าได้ดี 2) เหมาะกับระบบการเกษตรแบบพอเพียง หรือเกษตรยั่งยืนส าหรับเกษตรกรท่ีมี
พื้นท่ีท ากินน้อย เพราะเกษตรกรมีภูมิปัญญาและพื้นท่ีเล้ียงอยู่แล้ว โดยเล้ียงกระบือไว้ใช้แรงงาน ใช้มูลเป็นปุ๋ย
ปรับปรุงดิน และผลผลิตก็ขายเป็นรายได้ 3) กระบือท่ีมีการคัดเลือกพันธุ์  การจัดการเล้ียงดู การป้องกันโรคท่ี
ถูกต้องจะให้ผลผลิตสูงได้เท่าเทียมกับโคพันธุ์ต่างประเทศในสภาพการเล้ียงเดียวกัน 4) พื้นท่ีว่างเปล่าท่ีน้ าท่วม
ขังบางฤดู เหมาะท่ีจะใช้เล้ียงขุนกระบือในระยะส้ันได้ดี  ประโยชน์ท่ีกระบือให้แก่คน 1) การใช้เป็นแรงงาน 
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กระบือมีรูปร่างลักษณะเหมาะกับการใช้เป็นแรงงานในพื้นท่ีเป็นโคลนตมได้ดี เพราะขาท้ังส่ีข้างรับน้ าหนักได้ดี 
มีกีบเท้าใหญ่และแข็งแรงเดินได้ดีในโคลน และมีข้อกลีบและข้อขาท่ีเคล่ือนไหวคล่องตัว ท าให้เดินได้ดีในทุ่งนา
ขรุขระ สมัยก่อนกระบือเป็นแรงงานหลักท่ีส าคัญของชาวนา เช่นใช้ในการเตรียมดินไถนาและคราด นวดข้าว 
ลากเกวียน ไถไร่ ไถวัชพืชระหว่างร่องมันส าปะหลัง หรือร่องอ้อยในบางพื้นท่ี กระบือสามารถไถนาได้วันละ
ประมาณ 5 ช่ัวโมง โดยใช้งานเฉพาะช่วงเช้าและเย็น และไถได้วันละ 0.2-0.9 ไร่ กระบือถูกใช้งานหนักในช่วง
เดือนพฤษภาคม – กันยายน และถูกฝึกให้ไถนาเมื่ออายุ 2-3 ปี จะใช้งานจนร่างกายหมดสภาพจึงถูกขายเข้า
โรงฆ่าเป็นเนื้อ ส่วนมากกระบือท่ีถูกปลดออกจากการใช้งานมีอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป การใช้กระบือไถนา หาก
ชาวนามีท่ีนา 20 ไร่ ด้วยแรงงานในครัวเรือนและกระบือ 2 ตัวใช้เวลาในการไถนาประมาณ 15 วัน วันละ 5 
ช่ัวโมง ท าให้ชาวนาลดรายจ่ายในการเตรียมดินไร่ละ 400 บาทหรือ 8,000 บาท ต่อท่ีนา 20 ไร่   2) การให้มูล
เป็นปุ๋ย กระบือมีความส าคัญมากในการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน เนื่องจากท่ีนาได้ใช้ปุ๋ยเคมีติดต่อกัน
หลายปีท าให้ดินเส่ือมคุณภาพแข็งเป็นดินดาน แต่ถ้าใช้ปุ๋ยคอกจากมูลกระบือเป็นการเพิ่มอินทรียวัตถุให้กับดิน 
จะท าให้โครงสร้างของดินร่วนซุย เพิ่มธาตุอาหารให้กับพืชและให้ธาตุอาหารในลักษณะต่อเนื่องและยังท าให้
เกิดฟื้นฟูส่ิงมีชีวิตในดิน เช่น จุลินทรีย์ ไส้เดือน แมลงต่าง ๆ 
 พยุงศักด์ิ และคณะ (2560) ได้วิเคราะห์สภาวะแวดล้อมการเล้ียงกระบือในพื้นท่ีจังหวัดพะเยาพบว่า
จุดแข็งคือ คือเกษตรกรมีการรวมกลุ่มกันท าให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการเล้ียงการจัดการ จุดอ่อนคือ
พื้นท่ีแหล่งอาหารหยาบไม่เพียงพอ เกษตรกรใช้พ่อพันธุ์ที่คัดเลือกจากฝูงกระบือในพื้นท่ีมาเป็นพ่อพันธุ์ในการ
คุมฝูงแม่พันธุ์ ซึ่งการผสมพันธุ์วิธีนี้อาจส่งผลให้กระบือมีโอกาสเลือดชิดสูง โอกาสของผู้เล้ียงกระบือคือ ภาครัฐ
ให้การสนับสนุนเงินทุนในรูปส่งเสริมการเล้ียง ส่วนอุปสรรคในการเล้ียงกระบือคือต้องใช้พื้นท่ีในการเล้ียงมาก
และให้ผลตอบแทนช้ากว่าการเล้ียงไก่เนื้อ ไก่ไข่ สุกรและโค 

สัญชัย และคณะ (2553) รายงานว่า ในหลายประเทศมีการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตอาหารโดยให้
ความส าคัญกับผู้บริโภคเป็นหลัก และหาวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งอาหารท่ีมีคุณภาพและมีประโยชน์ต่อผู้บริโภค
มากขึ้น โดยความคาดหวังท่ีส าคัญท่ีสุดของคุณภาพเนื้อคือคุณค่าทางการบริโภค ซึ่งปัจจุบันความต้องการ
บริโภคเนื้อมีความหลากหลายในการเลือกการบริโภคมากขึ้น โดยเฉพาะเนื้อกระบือด้วยเหตุผลด้านรสชาติท่ีดู
เป็นเนื้อท่ีมีปริมาณไขมันและไตรกลีเซอร์ไรด์ต่ า เมื่อเทียบกับเนื้อไก่ เนื้อโค และเนื้อปลา แต่เส้นใยมีลักษณะ
หยาบกว่าเนื้อโค อุตสาหกรรมการผลิตอาหารจากเนื้อกระบือมีแนวโน้มในการเจริญเติบโตสูงขึ้น เนื่องจากมี
ความเส่ียงน้อย จากสารเคมีท่ีมาจากการก าจัดสัตรูพืช และการรักษาโรคสัตว์ เมื่อเทียบกับการผลิตเนื้อโคของ
ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ซึ่งเนื้อกระบือท่ีผลิตในทวีปเอเชียเป็นส่วนมากถึงร้อยละ 98.7 เมื่อเทียบกับท่ัวโลก 
โดยเฉพาะในอินเดียผลิตมากถึง 1.43 ล้านตันต่อปี กระแสความต้องการบริโภคเนื้อกระบือท่ีสูงขึ้น เนื่องจาก
เป็นเนื้อคุณภาพพิเศษท่ีเรียกว่า natural grass-fed beef ซึ่งได้รับความนิยมในกลุ่มผู้บริโภคเนื้อที่มีไขมันต่ า 

4. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการเลี้ยงกระบือ 
พิพัฒน์ และปัทมา (2552) รายงานว่า ปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยาส่งผลต่ออุณหภูมิร่างกาย และ

พฤติกรรมของกระบือ ท่ีเล้ียงแบบขังในคอก และเล้ียงแบบปล่อยแทะเล็ม เนื่องจากอุณหภูมิร่างกายของ
กระบือมีสหสัมพันธ์สูงกับอุณหภูมิอากาศ ดัชนีอุณหภูมิ-ความช้ืน และมีสหสัมพันธ์ปานกลางกับอุณหภูมิตุ้มด า 
และรังสีอาทิตย์ จึงท าให้กระบือท่ีเล้ียงแบบปล่อยแทะเล็มใช้เวลาท ากิจกรรมการกินอาหารโดยการแทะเล็ม
หญ้าลดลง ประกอบกับข้อจ ากัดในเรื่องของพื้นท่ีเล้ียงดู ส่วนกระบือท่ีเล้ียงแบบขังคอก กิจกรรมการกินอาหาร
ในรอบวันจะสัมพันธ์กับเวลาในการให้อาหารใหม่ (สด) สอดคล้องกับ Somparn et al.. (2007) รายงานว่า 
การเล้ียงกระบือแบบขังคอก การจัดเตรียมอาหารใส่รางอาหารจะเป็นการกระตุ้นท่ีท าให้สัตว์กินอาหารเพิ่มขึ้น
ได้มากท่ีสุด จะเห็นได้ว่าการเล้ียงกระบือแบบขังคอก สามารถเพิ่ มประสิทธิภาพการผลิตกระบือให้สูงขึ้น  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน าวัตถุดิบทางการเกษตรท่ีมีอยู่ในท้องถิ่น เช่น ฟางข้าว นับว่าเป็นผลพลอยได้ทาง
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การเกษตรท่ีใช้เป็นอาหารกระบือกันอย่างแพร่หลาย แต่ฟางข้าวเป็นอาหารหยาบ (roughage) ท่ีมีคุณค่าทาง
โภชนะค่อนข้างต่ า คือ มีโปรตีนประมาณ 2-3 เปอร์เซ็นต์  หรือประมาณ 40-42 กรัม/กิโลกรัมของวัตถุแห้ง มี
เถ้า (Ash) ค่อนข้างสูง คือประมาณ 189 กรัม/กิโลกรัม และแร่ธาตุท่ีจ าเป็นมีปริมาณค่อนข้างต่ า คือ มี
ฟอสฟอรัสอยู่ประมาณ 0.1-0.16 เปอร์เซ็นต์ แคลเซียม 0.4-0.6 เปอร์เซ็นต์ (Wanapatet al., 1983) และ
กระบือสามารถกินฟางข้าวได้ เท่ากับ 2.12 เปอร์เซ็นต์ของน้ าหนักตัว (Wanapatet al., 1982) จึงท าให้ได้รับ
คุณค่าทางโภชนะไม่เพียงพอต่อความต้องการให้ผลผลิต การเพิ่มคุณค่าทางโภชนะของฟางข้าวให้สูงขึ้น 
สามารถท าได้ด้วยการท าฟางหมักยูเรีย (สูตร 46-0-0) โดยการหมักฟางข้าวด้วยยูเรีย 6 เปอร์เซ็นต์ต่อฟางข้าว 
100 กิโลกรัม โดยใช้ระยะเวลาในการหมักอย่างน้อย 21 วัน จะท าให้ฟางข้าวมีโปรตีนเพิ่มขึ้นเป็น 4.99 
เปอร์เซ็นต์ การย่อยได้ของสารอินทรีย์ 53 เปอร์เซ็นต์ สูงกว่าฟางธรรมดา ท่ีมีโปรตีน 2.76 เปอร์เซ็นต์ การย่อย
ได้ของสารอินทรีย์ 50.5 เปอร์เซ็นต์ 
 อนุรักษ์ และสมัย (2560) ปัจจัยท่ีมีผลต่อความยั่งยืนในการเล้ียงกระบือของเกษตรกรลุ่มน้ าสงคราม
ตอนล่าง พบว่าในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านผลิตภาพ ด้านการพึ่งพาตนเองและความมั่นคงทางสังคม ด้าน
เสถียรภาพวัดจากความหลากหลายของระบบการผลิต ด้านความสามารถการปรับตัวของเกษตรกร และความ
เสมอภาคของเกษตรกร ในระดับมาก ได้แก่ ด้านลุ่มน้ าสร้างความมั่นคงทางอาหาร เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและ
ประเพณี ด้านวิถีชีวิตคนลุ่มน้ าผูกพันกับป่าบุ่งป่าทาม และด้านความหลากหลายภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเล้ียง
กระบือ 

วรกร และสมศักดิ์ (2554) ได้ท าการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความยั่งยืนในการเล้ียงกระบือของเกษตรกร
ในจังหวัดขอนแก่น พบว่าปัจจัยด้านเศรษฐกิจมีผลต่อความยั่งยืนในระดับมาก และปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อมและ
ด้านการพึ่งพาตนเองมีผลต่อความยั่งยืนในระดับปานกลาง 

นิกร (2552) เสนอแนวคิดการอนุรักษ์ควายไทยว่า เป็นการคงความหลากหลายทางพันธุศาสตร์สัตว์ 
มิให้เกิดความเสียหายแก่อนุชนรุ่นหลัง ตลอดจนการเลือนหายของวัฒนธรรมท่ีดีงามท่ีเกี่ยวโยงกับควาย โดย
สถาบันพระมหากษัตริย์ได้ กระตุ้นให้สังคมไทยเล็งเห็นคุณค่าจนเกิดโครงการส่งเสริมการเล้ียงเชิงเศรษฐกิจ
ส าหรับเกษตรกรรายย่อย ตลอดจน การส่งเสริมการเล้ียงเชิงอนุรักษ์หลายรูปแบบท้ังจากองค์กร ภาครัฐท่ี
เกี่ยวข้องและองค์กรภาคเอกชนอย่างกว้างขวาง จากมุมมองเชิงระบบ ควายด ารงอยู่อย่างสัมพันธ์ ลักษณะ
พึ่งพาเกื้อกูลกันของปัจจัยต่อการด ารงชีวิต ชุมชนเช่นเดียวกัน หากเกิดการเปล่ียนแปลงก็ย่อมส่งผลกระทบต่อ
กันอย่างสัมพันธ์ ดังนั้น จึงน าไปสู่ประเด็นการแสวงหา แนวทางอนุรักษ์ควายไทยเชิงกลยุทธ์ เพื่อให้เกิดการ
ด ารงอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลและส านึกคุณค่า บนฐานของการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิ
ปัญญาสากลภายใต้บริบทชุมชนอย่างเหมาะสม 

จินตนา อินทรมงคล (2548) โอกาสในการพัฒนาการเล้ียงควายเป็นอาชีพให้กับเกษตรกรมีสูงมาก 
เนื่องจากเหมาะกับการเล้ียงโดยระบบเกษตรกรรายย่อยซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศเพราะ  

- ควายเล้ียงง่าย ลงทุนต่ า สามารถยังชีพด้วยพืชอาหารสัตว์ที่มีอยู่ในท้องถิ่นโดยไม่ต้องลงทุน 
- ใช้เป็นแรงงานไถ่ไร่นา ท าให้ชาวนาลดรายจ่ายในการจ้างรถไถ หรือลดการใช้น้ ามันเช้ือเพลิง และค่า

ซ่อมแซมรถไถ ท าให้เกิดการพึ่งพาตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิกฤตน้ ามันแพง และ
ก าลังจะชาดแคลนในอนาคตข้างหน้านี้ 

- มูลควายเป็นปุ๋ยปรับปรุงบ ารุงดิน ท าให้ลดค่าใช้จ่ายในการท านา เกื้อกูลส่ิงแวดล้อม และการผลิต
การเกษตรแบบอินทรีย์ ความต้องการปุ๋ยอินทรีย์เพิ่มสูงมากขึ้น ประกอบกับนโยบายของรัฐสนับสนุนการปรับ
โครงสร้างการผลิตสู่การเกษตรกรรมยั่งยืนและการเกษตรอินทรีย์มากยิ่งขึ้น ท าให้มูลควายเป็นท่ีต้องการของ
ชุมชนสูง 
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- ตลาดมีความต้องการสูง ในปัจจุบันควายเป็นสินค้าท่ีเกษตรกรสามารถก าหนดราคาขายได้ ตลาดเนื้อ
ควายส าหรับบริโภคมีความต้องการสูงอย่างต่อเนื่อง จ าเป็นต้องน าเข้าควายมีชีวิตจากประเทศเพื่อนบ้าน และมี
การลักลอบน าเข้าเนื้อควายมาจากต่างประเทศ นอกจากนี้หนังควายท่ีสร้างรายได้และเพิ่มมูลค่าต้องน าเข้ามา
จากต่างประเทศปีละหลายพันล้านบาท 

- ทรัพยากรธรรมชาติเหมาะสมกับการเล้ียงควาย ประเทศไทยมีหญ้าท่ีขึ้นตามท่ีสาธารณะ ท่ีรกร้างว่าง
เปล่า หัวไร่ปลายนาหรือ ริมข้างถนน รวมทั้งพื้นท่ีท่ีมีน้ าท่วมขังบางฤดู ซึ่งควายสามารถเปล่ียนพืชท่ีคนไม่ได้ใช้
ประโยชน์เหล่านี้มาเป็นทองหรือเงินสด 

- ทรัพยากรคนในท้องถิ่นมีแรงงานและภูมิปัญญาท้องถิ่น เกษตรกรมีความรู้ประสบการณ์และความ
ช านาญในการเล้ียงควายแบบลงทุนต่ าท่ีสุดเพื่อให้ได้ผลผลิตตามศักยภาพ 

- เนื้อควายมีไขมันต่ ากว่าเนื้อโค 3–5 % เมื่อเทียบกับสัตว์ ท่ีมีอายุ และเล้ียงดูท่ีใกล้เคียงกัน 
ซึ่งสามารถเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคท่ีระวังเรื่องสุขภาพ  สร้างเป็นสินค้าท่ีมีมูลค่าเพิ่มส าหรับขายในตลาด
เฉพาะได้  
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บทท่ี 3 
 

วิธีด ำเนินกำรศึกษำ 
 

การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความยั่งยืนและผลสัมฤทธิ์ในการเล้ียงกระบือของเกษตรกร  ภายใต้โครงการ
อนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ  จังหวัดพิษณุโลก เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research) ใน
ลักษณะการศึกษา ณ จุดเวลา (Cross-Sectional Studies) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความ
ยั่งยืนในการเล้ียงกระบือของเกษตรกร  ภายใต้โครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ  ของจังหวัด
พิษณุโลก และเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ของโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ จังหวัดพิษณุโลก เก็บ
ข้อมูลปีงบประมาณ 2564  โดยมีวิธีการศึกษา ดังนี้ 
 
1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 การศึกษาครั้งนี้ใช้ประชากรท้ังหมดในพื้นท่ีจังหวัดพิษณุโลกเป็นกลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่ เกษตรกรผู้เล้ียง
กระบือตามโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ  จังหวัดพิษณุโลก  ภายใต้โครงการปรับโครงสร้างการ
ผลิตและความมั่นคงทางอาหารด้านปศุสัตว์ จ านวน  50  ราย   รายละเอียดตามตารางท่ี  1 
 
ตำรำงที่ 1  แสดงจ านวนประชากรท่ีใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา 

องค์กรเกษตรกร จ ำนวน (รำย) 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์ควายไทยไทรงาม  อ.พรหมพิราม 10 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์ควายไทยหนองมะคัง  อ.พรหมพิราม 10 
วิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือต าบลบ้านดง อ.ชาติตระการ 10 
วิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์และพัฒนาการเล้ียงกระบือสวนเมี่ยง  อ.ชาติตระการ 10 
วิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์เล้ียงกระบือไทยบ้านบุ่งปลาฝา  อ.นครไทย 10 

รวม 50 

 
2. เคร่ืองมือรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสัมภาษณ์ท่ีผู้ศึกษาสร้างขึ้น  โดยก าหนดกรอบแนวคิดใน
การสร้างแบบสัมภาษณ์จากเนื้อหา ทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ก าหนดผังการสร้างเนื้อหาและทฤษฎีท่ี
เกี่ยวข้อง รวมท้ังได้น าไปปรึกษาผู้เช่ียวชาญด้านงานวิจัยและการประเมินโครงการ  เพื่อตรวจสอบเนื้อหา  
ความถูกต้องและครอบคลุม ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการท่ีจะประเมิน   

แบบสัมภาษณ์ท่ีสร้างส าหรับใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ประกอบด้วย 5  ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่  1  สภำพพื้นฐำนทำงเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร  ถามเกี่ยวกับ

ข้อมูลท่ัวไปของเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ  จังหวัดพิษณุโลก  ได้แก่ เพศ  
อายุ  การศึกษา ต าแหน่งทางสังคม  อาชีพหลัก  จ านวนสมาชิกใครัวเรือน  พื้นท่ีถือครอง  รา ยได้  
ประสบการณ์เล้ียงกระบือ และประสบการณ์อบรมด้านการเล้ียงกระบือ   มีลักษณะค าถามเป็นแบบเปิด แต่มี
ค าตอบเตรียมไว้ให้ผู้สัมภาษณ์บันทึก  มีจ านวน  11 ข้อ 
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ส่วนที่ 2  สภำพกำรเลี้ยงกระบือ ผลผลิต และผลสัมฤทธิ์ของโครงกำร ถามข้อมูลการเล้ียงกระบือ
ต้ังแต่ก่อนการเข้าร่วมโครงการ การจัดซื้อกระบือตามโครงการ การให้ผลลผลิต  การจ าหน่ายกระบือ รายได้  
สภาพการเล้ียงกระบือตามโครงการ และการรับรู้ข่าวสาร มีลักษณะค าถามเป็นแบบปิดเป็นแบบท่ีก าหนดให้
เกษตรกรตอบข้อมูลการด าเนินโครงการ  มีจ านวน  8  ข้อ และมีลักษณะค าถามแบบเปิด แต่มีค าตอบเตรียม
ไว้ให้เลือกตอบ  มีจ านวน 20 ข้อ รวมทั้งส้ิน  28  ข้อ  

ส่วนที่ 3  ปัจจัยที่มีผลต่อควำมยั่งยืนในกำรเลี้ยงกระบือ ของเกษตรกร  ถามความคิดเห็นของ
เกษตรกรเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการเล้ียงกระบืออย่างยั่งยืน  ประกอบด้วยปัจจัย 4 ด้าน คือ ปัจจัยด้าน
เศรษฐกิจ  ปัจจัยด้านสังคม  ปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อม  และปัจจัยด้านการพึ่งตนเอง  มีลักษณะค าถามเป็นแบบ
ประเมินค่า  5 ระดับ  จ านวน  36  ข้อ   ได้แก่   

1. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ     จ านวน  9  ข้อ  
2. ปัจจัยด้านสังคม      จ านวน  9  ข้อ 
3. ปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อม     จ านวน  9  ข้อ 
4. ปัจจัยด้านการพึ่งพาตนเอง    จ านวน  9  ข้อ 

 

ส่วนท่ี 4  ข้อมูลเก่ียวกับควำมเข้มแข็งในกำรด ำเนินงำนของกลุ่ม  ถามความคิดเห็นของเกษตรกกร
เกี่ยวกับความเข้มแข็งในการด าเนินงานของกลุ่ม  ประกอบด้วย  3 ด้าน คือ ด้านกลไกการบริหารกลุ่ม  ด้าน
ฐานะและการแสดงความมั่นคงของกลุ่ม  และด้านบทบาทการเช่ือมโยงกับหน่วยงานหรือชุมชนท้ังถิ่น   มี
ลักษณะค าถามเป็นแบบประเมินค่า  5 ระดับ  จ านวน  25  ข้อ   ได้แก่   

1. ด้านกลไกการบริหารกลุ่ม    จ านวน  9  ข้อ  
2. ด้านฐานะและการแสดงความมั่นคงของกลุ่ม  จ านวน  9  ข้อ 
3. ด้านบทบาทการเช่ือมโยงกับหน่วยงาน / ชุมชนท้องถิ่น จ านวน  7  ข้อ 

 

ส่วนท่ี 5  ควำมพึงพอใจ ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ   
5.1 ประเมินควำมพึงพอใจ  ถามความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีมีต่อโครงการอนุรักษ์และ

พัฒนาการผลิตกระบือ  ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ ด้านวัตถุประสงค์และเงื่อนไขโครงการ   ด้านผลสัมฤทธิ์
โครงการ  และด้านการบริการของหน่วยงานและเจ้าหน้าท่ี  มีลักษณะค าถามเป็นแบบประเมินค่า  5 ระดับ  
จ านวน  20  ข้อ ได้แก่   

1. ด้านวัตถุประสงค์และเงื่อนไขโครงการ   จ านวน  7  ข้อ 
2. ด้านผลสัมฤทธิ์โครงการ    จ านวน  7  ข้อ 
3. ด้านการบริการของหน่วยงานและเจ้าหน้าท่ี  จ านวน  6  ข้อ 

5.2 ปัญหำและอุปสรรค  ถามปัญหาอุปสรรคในการเข้าร่วมโครงการของเกษตรกร  มีลักษณะ
ค าถามเป็นแบบเปิด ให้เกษตรกรตอบอย่างอิสระ 

5.3 ข้อเสนอแนะ  ถามข้อเสนอแนะจากการเข้าร่วมโครงการของเกษตรกร  มีลักษณะค าถาม
เป็นแบบเปิด ให้เกษตรกรตอบอย่างอิสระ 

 
3. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการโดยผู้ศึกษาและเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ
ในระดับอ าเภอ ในปีงบประมาณ  2563-2564  และเก็บรวบรวมข้อมูลความก้าวหน้าของโครงการต้ังแต่เริ่ม
โครงการจนส้ินสุดโครงการ  
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4. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลของแบบประเมินแต่ชุดเพื่อการแปรผล  ได้แก่ การหาผลรวม (Σ)  ค่าเฉล่ียของ
ประชากร ()  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร ()  ร้อยละ(%)  หาค่าสูงสุด  ค่าต่ าสุดและการ
เปรียบเทียบผลการด าเนินงานด้วยสถิติ t-test  และ F-test  โดยมีสูตรการค านวณ  ดังนี้ 
 

4.1 สูตรกำรหำค่ำร้อยละ 

    P    =      

   เมื่อ  P แทน    ร้อยละ 
     F แทน    ความถ่ีท่ีต้องการแปลค่าให้เป็นร้อยละ 
     n แทน    จ านวนความถ่ีท้ังหมด 
 
 

4.2 สูตรกำรหำค่ำเฉลี่ยประชำกร 

           =      

  เมื่อ           แทน  ค่าเฉล่ียประชากร 
          แทน  ผลรวมทั้งหมดของความถ่ี x คะแนน 
         n แทน  ผลรวมทั้งหมดของความถ่ีซึ่งมีค่าเท่ากับจ านวนข้อมูลท้ังหมด 
 

4.3 สูตรกำรหำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนประชำกร 
 

                         =      

   เมื่อ   แทน  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
     n แทน  จ านวนคู่ท้ังหมด 
     X แทน  คะแนนแต่ละตัวในกลุ่มข้อมูล 
          แทน  ผลรวมของความแตกต่างของคะแนนแต่ละคู่ 
  

4.4  เกณฑ์กำรแปรผล 
ค านวณจากค่าเฉล่ีย แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้  

ค่าเฉล่ีย     4.50 – 5.00 หมายถึง   ความคิดเห็นระดับมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย     3.50 – 4.49 หมายถึง   ความคิดเห็นระดับมาก 
ค่าเฉล่ีย     2.50 – 3.49 หมายถึง   ความคิดเห็นระดับปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย     1.50 – 2.49 หมายถึง   ความคิดเห็นระดับน้อย 
ค่าเฉล่ีย     1.00 – 1.49 หมายถึง   ความคิดเห็นระดับน้อยที่สุด 
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บทท่ี 4 
 

ผลการศึกษา 
  
 การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความยั่งยืนและผลสัมฤทธิ์ในการเล้ียงกระบือของเกษตรกร ภายใต้โครงการ
อนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ จังหวัดพิษณุโลก  มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีต่อความยั่งยืนในการ
เล้ียงกระบือของเกษตรกร และ 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ของโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ  จังหวัด
พิษณุโลก  โดยผู้ศึกษาได้แบ่งการน าเสนอข้อมูลออกเป็น 6 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนท่ี 1  สภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ 

ส่วนท่ี 2  สภาพการเล้ียงกระบือ ผลผลิต และผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
ส่วนท่ี 3  ปัจจัยท่ีมีผลต่อความยั่งยืนในการเล้ียงกระบือของเกษตรกร 
ส่วนท่ี 4  ข้อมูลเกี่ยวกับความเข้มแข็งในการด าเนินงานของกลุ่ม 
ส่วนท่ี 5  ความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ส่วนท่ี 6  การเปรียบเทียบปัจจัยท่ีมีผลต่อความยั่งยืนในการเล้ียงกระบือของเกษตรกร 

 
ส่วนที่ 1 สภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
 จากการศึกษา พบว่า เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 64.00 เพศหญิง ร้อยละ 
36.00  อายุเฉล่ีย  54.26 ปี  ส่วนใหญ่มีอายุ 51-60 ปี  รองลงมา 41-50 ปี และ มากกว่า 60 ปี ร้อยละ 26.00 
เท่ากัน ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 64.00 รองลงมาระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 32.00    
ส่วนใหญ่ไม่มีต าแหน่งทางสังคม ร้อยละ 82.00  มีเพียงร้อยละ 18.00 ท่ีมีต าแหน่งทางสังคม ได้แก่ ผู้น าท้องท่ี/
ท้องถิ่น  กรรมการหมู่บ้าน และอาสาสมัครต่าง ๆ   มีอาชีพหลักท านา ร้อยละ 60.00 รองลงมา มีอาชีพเล้ียงสัตว์ 
และท าไร่ ร้อยละ 32.00 และ 8.00 ตามล าดับ  จ านวนสมาชิกในครัวเรือน เฉล่ีย 3.80  คน ส่วนใหญ่มีสมาชิกใน
ครัวเรือน 3-4 คน ร้อยละ 54.00 รองลงมา 5–6 คน และ 1–2 คน  ร้อยละ 22.00 และ 20.00 ตามล าดับ  จ านวน
สมาชิกท่ีใช้แรงงานภาคเกษตร เฉล่ีย 2.34 คน มีพื้นท่ีถือครอง เฉล่ีย 24.94 ไร่  ส่วนใหญ่มีพื้นท่ีถือครองมากกว่า 
20 ไร่  ร้อยละ 42.00 รองลงมา 11-20 ไร่ และไม่เกิน 10 ไร่ ร้อยละ 36.00 และ 22.00 ตามล าดับ มีพื้นท่ีของ
ตนเอง เฉล่ีย 20.96 ไร่  ส่วนใหญ่ไม่มีการเช่าพื้นท่ี ร้อยละ 82.00 มีเพียงร้อยละ 18.00 ท่ีมีการเช่าพื้นท่ี  มีรายได้
จากการประการประกอบอาชีพในรอบปีท่ีผ่านมา  เฉล่ีย 127,380 บาท  เป็นรายได้นอกภาคเกษตร เฉล่ีย  
22,540 บาท  และรายได้ในภาคเกษตร  เฉล่ีย 107,340 บาท  มีรายได้จากการปลูกพืช เฉล่ีย 35,240  บาท  
รายได้จากการเล้ียงสัตว์ เฉล่ีย 73,400 บาท  มีประสบการณ์เล้ียงสัตว์เฉล่ีย  17.56 ปี  ส่วนใหญ่มีประสบการณ์
เล้ียงกระบือมาก่อน ร้อยละ 78.00 โดยมีประสบการณ์เล้ียงกระบือ เฉล่ีย 14.52  ปี  เคยผ่านการฝึกอบรมด้าน
การเล้ียงกระบือท้ังหมด ร้อยละ 100  โดยจ านวนครั้งท่ีผ่านการฝึกอบรม เฉล่ีย  7.70 ครั้ง  ส่วนใหญ่เคยอบรม   
6 -8  ครั้ง  ร้อยละ 48.00  รองลงมาอบรมไม่เกิน 5 ครั้ง ร้อยละ 34.00  รายละเอียดตามตารางท่ี 2   
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ตารางที่ 2  จ านวนและร้อยละของเกษตรกร จ าแนกตามข้อมูลพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคม 
 จ านวน ร้อยละ 
ยอดรวม 50 100 
เพศ   
 ชาย 

หญิง 
32 
18 

64.00 
36.00 

อาย ุ   
 ไม่เกิน 40 ปี 

41-50  ปี 
51-60  ปี 
มากกว่า 60 ปี 
เฉล่ีย 54.26 ปี  สูงสุด 71 ปี  ต่ าสุด  33  ปี  S.D. = 9.35 

4 
13 
20 
13 
 

8.00 
26.00 
40.00 
26.00 

ระดับการศึกษา   
 ประถมศึกษา 

มัธยมศึกษา 
ปริญญาตร ี
อื่น ๆ  

32 
16 
1 
1 

64.00 
32.00 
2.00 
2.00 

ต าแหน่งทางสังคม   
 ไม่มี 

ผู้น าท้องท่ี/ท้องถิ่น 
กรรมการหมู่บ้าน 
อาสาสมัครหน่วยงานต่างๆ(อสม., อาสาปศุสัตว์, หมอดินอาสา ฯลฯ) 
อื่น ๆ  

41 
2 
3 
2 
2 

82.00 
4.00 
6.00 
4.00 
4.00 

อาชีพหลัก   
 ท านา 

ท าไร่ 
เล้ียงสัตว์ 

30 
4 
16 

60.00 
8.00 
32.00 

จ านวนสมาชิกทั้งหมดในครัวเรือน   
 1 – 2  คน 

3 – 4  คน 
5 – 6  คน 
มากกว่า  6  คน 
เฉล่ีย  3.8 คน  สูงสุด  9  คน  ต่ าสุด   1  คน   S.D. = 1.56 

10 
27 
11 
2 

20.00 
54.00 
22.00 
4.00 

จ านวนสมาชิกที่ใช้แรงงานภาคเกษตร   
 1  คน 

2  คน 
3  คน 
4  คน 
เฉล่ีย  2.34  คน  สูงสุด  4  คน  ต่ าสุด   1  คน   S.D. = 1.00 

11 
19 
12 
8 

22.00 
38.00 
24.00 
16.00 
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ตารางที่ 2  (ต่อ) 
 จ านวน ร้อยละ 
ยอดรวม 50 100 
พื้นที่ถือครอง   
 ไม่เกิน  10  ไร่ 

11 – 20  ไร่ 
มากกว่า  20  ไร่ 
เฉล่ีย  24.94  ไร่  สูงสุด  110  ไร่  ต่ าสุด   1  ไร่   S.D. = 19.94 

11 
18 
21 

22.00 
36.00 
42.00 

พื้นที่ตนเอง   
 ไม่เกิน  10  ไร่ 

11 – 20  ไร่ 
มากกว่า  20  ไร่ 
เฉล่ีย  20.96 ไร่  สูงสุด  70  ไร่  ต่ าสุด   1  ไร่   S.D. = 15.08 

15 
16 
19 

30.00 
32.00 
38.00 

พื้นที่เช่า   
 ไม่มีการเช่าพื้นท่ี 

มีการเช่าพื้นท่ี 
41 
9 

82.00 
18.00 

รายได้จากการประกอบอาชีพในรอบปีที่ผ่านมา   
 ไม่เกิน  50,000  บาท 

50,001 – 100,000  บาท 
100,001 – 150,000  บาท 
150,000 – 200,000  บาท 
มากกว่า  200,000  บาท 
เฉลี่ย 127,380 บาท สูงสุด 470,000 บาท ต่ าสุด 30,000 บาท S.D.= 83,261.30 

8 
17 
12 
8 
5 

16.00 
34.00 
24.00 
16.00 
10.00 

รายได้นอกภาคเกษตร   
 ไม่มี 

ไม่เกิน  50,000   บาท 
มากกว่า  50,000  บาท 
เฉลี่ย  22,540  บาท  สูงสุด 150,000 บาท ต่ าสุด 0.00 บาท S.D. = 35,111.03 

25 
18 
7 

50.00 
36.00 
14.00 

รายได้ในภาคเกษตร   
 ไม่เกิน  50,000  บาท 

50,001 – 100,000  บาท 
100,001 – 150,000  บาท 
มากกว่า  150,000  บาท 
เฉลี่ย 107,340 บาท สูงสุด 470,000 บาท ต่ าสุด 20,000 บาทS.D.= 11,512.64 

17 
16 
8 
9 
 

34.00 
32.00 
16.00 
18.00 

รายได้จากการปลูกพืช   
 ไม่มี 

ไม่เกิน 50,000  บาท 
มากกว่า  50,000  บาท 
เฉลี่ย 35,240 บาท  สูงสุด 170,000 บาท ต่ าสุด 0.00 บาท S.D. =  41,918.56 

16 
25 
9 

32 
50 
18 
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ตารางที่ 2  (ต่อ) 
 จ านวน ร้อยละ 
ยอดรวม 50 100 
รายได้จากการเลี้ยงสัตว์   
 ไม่เกิน  50,000  บาท 

50,001 – 100,000  บาท 
มากกว่า 100,000  บาท 
เฉล่ีย  73,400  บาท  สูงสุด 450,000 บาท ต่ าสุด 10,000 บาท 
S.D. =  70,569.40 

26 
18 
6 

52 
36 
12 

ประสบการณ์เลี้ยงสัตว์   
 ไม่เกิน 10  ปี 

11 – 20  ปี 
21 – 30  ปี 
มากกว่า  30  ปี 
เฉล่ีย  17.56  ปี  สูงสุด  50  ปี  ต่ าสุด  5  ปี  S.D. =  11.23 

22 
16 
6 
6 

44.00 
32.00 
12.00 
12.00 

ประสบการณ์เลี้ยงกระบือ   
 ไม่เกิน 10  ปี 

11 – 20  ปี 
มากกว่า  20  ปี 
เฉล่ีย  14.52  ปี  สูงสุด  50  ปี  ต่ าสุด  3  ปี S.D. =  10.50 

31 
10 
9 

62.00 
20.00 
18.00 

การฝึกอบรมด้านการเลี้ยงกระบือ   
 ไม่เคย 

เคย 
0 

100 
0.00 

100.00 
  ไม่เกิน  5  ครั้ง 

6 – 10  ครั้ง 
มากกว่า  10  ครั้ง 
เฉล่ีย  7.7  ครั้ง  สูงสุด 15  ครั้ง  ต่ าสุด 2  ครั้ง S.D. = 3.81 

(17) 
(24) 
(9) 

(34.00) 
(48.00) 
(18.00) 
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ส่วนที่ 2  สภาพการเลี้ยงกระบือ ผลผลิต และผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
 2.1 ผลผลิตกระบือก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ 

ผลผลิตของกระบือก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ พบว่า จ านวนกระบือท่ีเล้ียงก่อนเข้าร่วมโครงการ รวม
ทุกราย 107 ตัว  เฉล่ีย  2.14 ตัว โดยส่วนใหญ่ไม่มีการเล้ียงกระบือก่อนเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 48.00 รองลงมา
เล้ียง 1-3 ตัว  และเล้ียงมากกว่า 3 ตัว ร้อยละ  30.00 และ  22.00 ตามล าดับ  จ านวนกระบือเพศผู้ท่ีเล้ียงก่อน
เข้าร่วมโครงการ เฉล่ีย 0.64 ตัว จ านวนกระบือเพศเมียท่ีเล้ียงก่อนเข้าร่วมโครงการ เฉล่ีย 1.50 ตัว ราคากระบือท่ี
ซื้อตามโครงการ เฉล่ียตัวละ 46,590 บาท ส่วนใหญ่ซื้อราคาตัวละ 50,000 บาท ร้อยละ 74.00 รองลงมาซื้อตัวละ
ไม่เกิน 50,000 บาท  ร้อยละ 26.00  จ านวนแม่กระบือท่ีซื้อตามโครงการ รวมทุกราย จ านวน  108 ตัว เฉล่ีย ราย
ละ 2.16 ตัว โดยส่วนใหญ่ซื้อจ านวน  2 ตัว  ร้อยละ 86.00 ซื้อจ านวน 3 ตัว ร้อยละ 12.00 และซื้อจ านวน 4 ตัว  
ร้อยละ 2.00 

จ านวนกระบือท่ีเล้ียงในปัจจุบัน รวมทุกราย จ านวน  497 ตัว เฉล่ียรายละ 9.94 ตัว  ส่วนใหญ่ยังคงเล้ียง
กระบือถึงปัจจุบัน  ร้อยละ 88.00  โดยมีสัดส่วนการเล้ียงใกล้เคียงกัน คือ เล้ียง 6-10 ตัว,  เล้ียงไม่เกิน 5 ตัว, เล้ียง
มากกว่า 15 ตัว และเล้ียง 11-15 ตัว  ร้อยละ  26.00, 24.00, 20.00 และ 18.00 ตามล าดับ  มีเพียงร้อยละ 
12.00 ท่ีเลิกเล้ียงกระบือไปท าอาชีพอื่น  จ านวนกระบือเพศผู้  เฉล่ีย 2.90 ตัว จ านวนกระบือเพศเมีย เฉล่ีย 8.08 
ตัว ส่วนใหญ่มีกระบือเพศเมียไม่เกิน 5 ตัว ร้อยละ 34.00 รองลงมา 6-10 ตัว ร้อยละ 30.00  จ านวนกระบือท้อง 
เฉล่ีย 3.50 ตัว โดยมีสัดส่วนใกล้เคียงกัน คือ จ านวนกระบือท้อง 5 ตัวขึ้นไป,  3-4 ตัว และไม่เกิน 2 ตัว ร้อยละ 
30.00, 26.00 และ 24.00 ตามล าดับ  รายละเอียดตามตารางท่ี 3 

 
ตารางที่ 3  จ านวนและร้อยละของเกษตรกร จ าแนกตามผลผลิตกระบือก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ 
 จ านวน ร้อยละ 
ยอดรวม 50 100 
จ านวนกระบือที่เลี้ยงก่อนเข้าร่วมโครงการ   
 ไม่มี 

1 – 3  ตัว  
มากกว่า  3  ตัว 
เฉล่ีย 2.14 ตัว  สูงสุด 15  ตัว  ต่ าสุด  0  ตัว  S.D. = 3.44, ∑ = 107 

24 
15 
11 

48.00 
30.00 
22.00 

จ านวนกระบือเพศผู้ก่อนเข้าร่วมโครงการ   
 ไม่มี 

1 – 3  ตัว  
มากกว่า  3  ตัว 
เฉล่ีย  0.64  ตัว  สูงสุด 5 ตัว  ต่ าสุด  0  ตัว  S.D. = 1.38, ∑ = 32 

37 
9 
4 

74.00 
18.00 
8.00 

จ านวนกระบือเพศเมียก่อนเข้าร่วมโครงการ   
 ไม่มี 

1 – 3  ตัว  
มากกว่า  3  ตัว 
เฉล่ีย 1.50 ตัว สูงสุด 10  ตัว  ต่ าสุด  0  ตัว S.D. = 2.28 , ∑ = 75 

25 
19 
6 

59.00 
38.00 
12.00 
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ตารางที่ 3  (ต่อ) 
 จ านวน ร้อยละ 
ยอดรวม 50 100 
ราคากระบือที่ซ้ือต่อตัว   
 ต่ ากว่า  50,000  บาท 

50,000  บาท 
เฉลี่ย 46,590 บาท สูงสุด 50,000  บาท ต่ าสุด  25,000 บาท S.D.= 6,876.97 

13 
37 

26.00 
74.00 

จ านวนแม่กระบือที่ซ้ือจากเงินกู้   
 2  ตัว 

3  ตัว 
4  ตัว 
เฉล่ีย 2.16 ตัว  สูงสุด  4  ตัว  ต่ าสุด  2  ตัว  S.D. = 2.28 

43 
6 
1 

86.00 
12.00 
2.00 

จ านวนกระบือที่เลี้ยงในปัจจุบัน   
 ไม่มี 

ไม่เกิน 5 ตัว 
6 – 10 ตัว 
11 – 15 ตัว 
มากกว่า 15  ตัว 
เฉลี่ย  9.94  ตัว  สูงสุด  40 ตัว  ต่ าสุด  0  ตัว S.D. = 8.53 , ∑ = 497 ตัว 

6 
12 
13 
9 
10 

12.00 
24.00 
26.00 
18.00 
20.00 

จ านวนกระบือเพศผู้   
 ไม่มี 

ไม่เกิน 2 ตัว 
3 – 4 ตัว 
5  ตัว ข้ึนไป 
เฉล่ีย  2.90  ตัว  สูงสุด  10 ตัว  ต่ าสุด  0  ตัว  S.D. = 2.61 

10 
19 
10 
11 

20.00 
38.00 
20.00 
22.00 

จ านวนพ่อกระบือ อายุมากกว่า 4  ป ี   
 ไม่มี 

มี (1 ตัว) 
เฉล่ีย  0.14  ตัว  สูงสุด  1 ตัว  ต่ าสุด  0  ตัว  S.D. =  0.35 

43 
7 

86.00 
14.00 

จ านวนกระบือเพศผู้ อายุ 2 > 4  ป ี   
 ไม่มี 

ไม่เกิน 2 ตัว 
3 – 4 ตัว 
5  ตัว ข้ึนไป 
เฉล่ีย  0.66  ตัว  สูงสุด  7 ตัว  ต่ าสุด  0  ตัว  S.D. =  1.32 

34 
12 
3 
1 

68.00 
24.00 
6.00 
2.00 

จ านวนกระบือเพศผู้ อายุ 1 > 2  ป ี   
 ไม่มี 

ไม่เกิน 2 ตัว 
3 ตัวขึ้นไป 
เฉล่ีย  0.98  ตัว  สูงสุด  6 ตัว  ต่ าสุด  0  ตัว  S.D. =  1.48 

27 
16 
7 

54.00 
32.00 
14.00 
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ตารางที่ 3  (ต่อ) 
 จ านวน ร้อยละ 
ยอดรวม 50 100 
จ านวนกระบือเพศผู้ อายุไม่เกิน  1  ป ี   
 ไม่มี 

ไม่เกิน 2 ตัว 
3 – 4 ตัว 
5  ตัว ข้ึนไป 
เฉล่ีย  1.16  ตัว  สูงสุด  5 ตัว  ต่ าสุด  0  ตัว  S.D. =  1.38 

23 
20 
6 
1 

46.00 
40.00 
12.00 
2.00 

จ านวนกระบือเพศเมีย   
 ไม่มี 

ไม่เกิน 5 ตัว 
6 – 10 ตัว 
11 – 15  ตัว 
มากกว่า 15  ตัว 
เฉล่ีย  8.08  ตัว  สูงสุด  55 ตัว  ต่ าสุด  0  ตัว  S.D. =  9.20 

7 
17 
15 
6 
5 

14.00 
34.00 
30.00 
12.00 
10.00 

จ านวนกระบือท้อง   
 ไม่มี 

ไม่เกิน 2 ตัว 
3 – 4 ตัว 
5  ตัว ข้ึนไป 
เฉล่ีย  3.50  ตัว  สูงสุด  12 ตัว  ต่ าสุด  0  ตัว  S.D. =  2.90 

10 
12 
13 
15 

20.00 
24.00 
26.00 
30.00 

จ านวนกระบือเพศมีย อายุมากกว่า 3 ปี   
 ไม่มี 

ไม่เกิน 2 ตัว 
3 – 4 ตัว 
5  ตัว ข้ึนไป 
เฉล่ีย  3.32  ตัว  สูงสุด  12 ตัว  ต่ าสุด  0  ตัว  S.D. =  2.56 

8 
12 
20 
10 

16.00 
24.00 
40.00 
20.00 

จ านวนกระบือเพศมีย อายุ 2 > 3  ป ี   
 ไม่มี 

ไม่เกิน 2 ตัว 
3 – 4 ตัว 
5  ตัว ข้ึนไป 
เฉล่ีย  1.26  ตัว  สูงสุด  6 ตัว  ต่ าสุด  0  ตัว  S.D. =  1.66 

26 
14 
7 
3 
 

52.00 
28.00 
14.00 
6.00 

จ านวนกระบือเพศมีย อายุ 1 > 2  ป ี   
 ไม่มี 

ไม่เกิน 2 ตัว 
3 – 4 ตัว 
5  ตัว ข้ึนไป 
เฉล่ีย  1.22  ตัว  สูงสุด  6 ตัว  ต่ าสุด  0  ตัว  S.D. =  1.63 

24 
19 
3 
4 

48.00 
38.00 
6.00 
8.00 
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ตารางที่ 3  (ต่อ) 
 จ านวน ร้อยละ 
ยอดรวม 50 100 
จ านวนกระบือเพศมีย อายุไม่เกิน 1  ป ี   

ไม่มี 
ไม่เกิน 2 ตัว 
3 – 4 ตัว 
5  ตัว ข้ึนไป 
เฉล่ีย  1.12 ตัว  สูงสุด  6 ตัว  ต่ าสุด  0  ตัว S.D.= 1.52 

26 
15 
6 
3 

52.00 
30.00 
12.00 
6.00 

 

2.2 สภาพการเลี้ยงกระบือตามโครงการ 
สภาพการเล้ียงกระบือตามโครงการ พบว่า จ านวนแรงงานท่ีใช้เล้ียงกระบือ เฉล่ีย 1.80 คน โดยใช้แรงงาน 

1 และ 2  คน  สัดส่วนเท่ากัน คือ  ร้อยละ  42.00  ใช้แรงงานมากกว่า 2 คน ร้อยละ 16.00  รูปแบบการเล้ียง
กระบือส่วนใหญ่เล้ียงแบบขังคอกเสริมด้วยหญ้าหรือฟางและปล่อยแทะเล็มในแปลง  ร้อยละ 68.00  รองลงมา
เล้ียงแบบปล่อยแทะเล็มในแปลงโดยไม่มีการเสริมหญ้าหรือฟาง ร้อยละ 24.00  สถานท่ีเล้ียงกระบือส่วนใหญ่เล้ียง
ในพื้นท่ีของตนเองอย่างเดียว  ร้อยละ 58.00  เล้ียงในพื้นท่ีของตนเองและพื้นท่ีสาธารณะ ร้อยละ 42.00 อาหารท่ี
ใช้เล้ียง  ส่วนใหญ่ใช้ท้ังหญ้าสด  ฟางข้าว/หญ้าแห้ง หรือวัดุเหลือใช้ทางการเกษตร ร้อยละ 62.00 รองลงมาใช้
หญ้าสดอย่างเดียว  ร้อยละ  22.00  แหล่งพืชอาหารสัตว์หลักท่ีใช้เล้ียงกระบือ ส่วนใหญ่เป็นไร่-นา หรือแปลงหญ้า
ของตนเอง ร้อยละ 80.00  ปล่อยเล้ียงตามทุ่งนาท่ัวไป ร้อยละ  18.00  พื้นท่ีปลูกพืชอาหารสัตว์ส าหรับเล้ียง
กระบือ เฉล่ีย  7.75 ไร่  ส่วนใหญ่มีแปลงหญ้าไม่เกิน 5 ไร่  ร้อยละ 44.00 รองลงมา 6-10 ไร่ และ มากกว่า 10 ไร่  
ร้อยละ 26.00  และ 22.00  ตามล าดับ   เกษตรกรท่ีไม่มีพื้นท่ีปลูกพืชอาหารสัตว์  ร้อยละ 8.00   และมีการ
ส ารองฟางข้าวไว้เล้ียงกระบือ ร้อยละ 90.00   

การใช้อาหารข้นเล้ียงกระบือ พบว่า เกษตรกรไม่เคยใช้อาหารข้นเล้ียงกระบือ  ร้อยละ 74.00  ใช้บ้างเป็น
ครั้งคราว  ร้อยละ 20  และใช้อาหารข้นตลอดท้ังปี  ร้อยละ 6.00  การใช้แร่ธาตุเล้ียงกระบือ ส่วนใหญ่ให้กินเป็น
ครั้งคราว  ร้อยละ 60.00  ให้กินตลอดท้ังปี  ร้อยละ 40.00  มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรค  ร้อยละ 100.00  มีการ
ถ่ายพยาธิปีละ 1 ครั้ง ร้อยละ 44.00 รองลงมาถ่ายพยาธิ ปีละ 2 ครั้ง ร้อยละ 40.00  มีการรักษากระบือ ร้อยละ 
96.00 เป็นการรักษาโดยเจ้าหน้าท่ีปศุสัตว์  ร้อยละ 72.00 รักษาด้วยตนเอง  ร้อยละ 70.00  และรักษาด้วยอาสา
ปศุสัตว์  ร้อยละ 24.00  ในรอบปีท่ีผ่านมาส่วนใหญ่ไม่มีกระบือตาย  ร้อยละ  86.00  มีกระบือตาย ร้อยละ 14.00  
การผสมพันธุ์ส่วนใหญ่ใช้พ่อพันธุ์ผสม ร้อยละ 52.00 รองลงมาใช้ท้ังพ่อพันธุ์และการผสมเทียม ร้อยละ 42.00   

วิธีการจ าหน่ายกระบือ พบว่า มีพ่อค้ามารับซื้อถึงบ้าน  ร้อยละ  76.00 รองลงมาน าไปขายในตลาดนัดโค-
กระบือ ร้อยละ  20.00  ด้านการซื้อ-ขาย เป็นการประเมินด้วยสายตา ร้อยละ 100.00  ส่วนใหญ่เกษตรกรเป็นผู้
ก าหนดราคาเอง  ร้อยละ 96.00  ส่วนการประเมินราคาโดยพ่อค้า  ร้อยละ 4.00  ลักษณะของกระบือท่ีจ าหน่าย 
ส่วนใหญ่ขายเป็นพ่อ-แม่พันธุ์  ร้อยละ 42.00 รองลงมาขายเป็นกระบือคัดออก  และขายเข้าตลาดนัดโค-กระบือ    
ร้อยละ 18.00  ส่วนใหญ่มีการเก็บรักษากระบือลักษณะดีไว้เป็นพ่อ-แม่พันธุ์  ร้อยละ 60.00  หลังจากเข้าร่วม
โครงการมีการซื้อกระบือเพิ่ม  ร้อยละ 50.00 และไม่มีการซื้อเพิ่ม  ร้อยละ  50.00  ส าหรับแหล่งการรับรู้ข่าวสาร
เกี่ยวกับการเล้ียงกระบือ ส่วนใหญ่รับรู้จากเจ้าหน้าท่ีปศุสัตว์  ร้อยละ  92.00 รองลงมารับรู้จากเพื่อนเกษตรกร 
และอาสาปศุสัตว์  ร้อยละ 44.00  และ  24.00  ตามล าดับ   

รายละเอียดตามตารางท่ี 4 
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ตารางที่ 4  จ านวนและร้อยละของเกษตรกร  จ าแนกตามสภาพการเล้ียงกระบือ 
 จ านวน ร้อยละ 
ยอดรวม 50 100 
จ านวนแรงงานที่เลี้ยงกระบือ   
 1  คน 

2  คน 
มากกว่า  2  คน 
เฉล่ีย  1.80   คน  สูงสุด  4  คน  ต่ าสุด  1  คน S.D. = 0.86 

21 
21 
8 
 

42.00 
42.00 
16.00 

รูปแบบการเลี้ยงกระบือ   
 เล้ียงแบบขังคอกเสริมด้วยหญ้าหรือฟางโดยไม่ปล่อยแทะเล็มในแปลง 

เล้ียงแบบขังคอกเสริมด้วยหญ้าหรือฟางและปล่อยแทะเล็มในแปลง 
ปล่อยแทะเล็มในแปลงโดยไม่มีการเสริมหญ้าหรือฟาง 

4 
34 
12 

8.00 
68.00 
24.00 

สถานที่เลี้ยงกระบือ   
 พื้นท่ีของตนเองอย่างเดียว 

พื้นท่ีของตนเองและพื้นท่ีสาธารณะ 
29 
21 

58.00 
42.00 

อาหารหยาบที่ใชเ้ลี้ยงกระบือ   
 หญ้าสด 

ฟางข้าว/หญ้าแห้ง 
วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 
ใช้หลายอย่างผสมกัน 

11 
6 
2 
31 

22.00 
12.00 
4.00 
62.00 

แหล่งพืชอาหารสัตว์หลักที่ใช้เลี้ยงกระบือ   
 ไร่-นา หรือแปลงหญ้าของตนเอง 

ปล่อยเล้ียงตามทุ่งนาท่ัวไป 
อื่น ๆ  

40 
9 
1 

80.00 
18.00 
2.00 

พื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ส าหรับเลี้ยงกระบือ   
 ไม่มี 

ไม่เกิน 5 ไร ่
6 – 10  ไร่ 
มากกว่า  10 ไร่ 
เฉล่ีย  7.75  ไร่  สูงสุด  40  ไร่  ต่ าสุด  0  ไร่  S.D. = 7.48 

4 
22 
13 
11 

8.00 
44.00 
26.00 
22.00 

การส ารองฟางข้าวไว้เลี้ยงกระบือ   
 ไม่มีการส ารองฟางข้าว 

มีการส ารองฟางข้าว 
5 
45 

10.00 
90.00 

การใช้อาหารข้นเลี้ยงกระบือ   
 ไม่เคยใช้ 

ใช้อาหารข้นตลอดท้ังปี 
ใช้อาหารข้นเป็นครั้งคราว 

37 
3 
10 

74.00 
6.00 
20.00 

การใช้อาหารเสริมแร่ธาตุเลี้ยงกระบือ   
 ให้กินตลอดท้ังปี 

ให้กินเป็นครั้งคราว 
20 
30 

40.00 
60.00 
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ตารางที่ 4  (ต่อ) 
 จ านวน ร้อยละ 
ยอดรวม 50 100 
การฉีดวัคซีนป้องกันโรค   
 ฉีด 50 100.00 
การถ่ายพยาธิกระบือ   
 ปีละ  1  ครั้ง 

ปีละ  2  ครั้ง 
มากกว่าปีละ 2 ครั้ง 

22 
20 
8 

44.00 
40.00 
16.00 

การรักษาพยาบาลกระบือ   
 ไม่มีการรักษา 

มีการรักษา 
2 
48 

4.00 
96.00 

วิธีการรักษากระบือ (เลอืกได้มากกว่า 1 ข้อ)   
 รักษาด้วยตนเอง 

รักษาโดยเจ้าหน้าท่ีปศุสัตว์ 
รักษาโดยอาสาปศุสัตว์ 

35 
36 
12 

70.00 
72.00 
24.00 

จ านวนกระบือที่ตายในรอบปีที่ผ่านมา   
 ไม่มี 

1 ตัว 
2 ตัว 
เฉล่ีย  0.16  ตัว  สูงสุด  2  ตัว  ต่ าสุด  0  ไร่  S.D. = 0.42 

43 
6 
1 

86.00 
12.00 
2.00 

วิธีการผสมพันธุ์กระบือ   
 ใช้การผสมเทียม 

ใช้พ่อพันธุ์ผสม 
ใช้ท้ังสองวิธี (ผสมเทียมและพ่อพันธุ์) 

3 
26 
21 

6.00 
52.00 
42.00 

วิธีการจ าหน่ายกระบือ   
 พ่อค้ามารับซื้อถึงบ้าน 

น าไปขายตลาดนัดโค-กระบือ 
มีท้ังสองวิธีรวมกัน 

38 
10 
2 

76.00 
20.00 
4.00 

การประเมินราคากระบือ   
 ประเมินด้วยสายตา 50 100.00 
การก าหนดราคาซ้ือขายกระบือ   
 ก าหนดราคาเอง 

ผู้ซื้อ(พ่อค้า)เป็นคนก าหนด 
48 
2 

96.00 
4.00 

ลักษณะของกระบือที่จ าหน่าย   
 ขายเป็นกระบือพ่อ-แม่พันธุ ์

ขายเป็นกระบือคัดออก 
ขายเข้าตลาดนัด(พ่อค้าน าไปขายต่อ) 
ขายเข้าโรงฆ่าสัตว์ 

21 
19 
9 
1 

42.00 
38.00 
18.00 
2.00 

  



36 
 

ตารางที่ 4  (ต่อ) 
 จ านวน ร้อยละ 
ยอดรวม 50 100 
การเก็บกระบือลักษณะดีไว้เป็นพ่อ-แม่พนัธุ ์   
 ไม่มีการเก็บรักษา 

มีการเก็บรักษา 
20 
30 

40.00 
60.00 

การซ้ือกระบือเพิ่มหลังจากเข้าร่วมโครงการ   
 ไม่มีการซื้อเพิ่ม 

มีการซื้อเพิ่ม 
25 
25 

50.00 
50.00 

แหล่งการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการเลี้ยงกระบือ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   
 เจ้าหน้าท่ีปศุสัตว์ 

อาสาปศุสัตว์ 
เพื่อนเกษตรกร 
ส่ือส่ิงพิมพ์ 
ส่ือออนไลน์ 

46 
12 
22 
1 
8 

92.00 
24.00 
44.00 
2.00 
16.00 

 
2.3 ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินโครงการ 

 ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินโครงการท่ีได้จากแม่กระบือในโครงการ จ านวน 108 ตัว  พบว่า จ านวนลูก
กระบือท่ีได้รับจากโครงการ รวมท้ังหมด  285  ตัว  เฉล่ียรายละ 5.7 ตัว สูงสุด 11 ตัว ต่ าสุด 3 ตัว  ส่วนใหญ่ได้
ลูกกระบือ 5-8 ตัว  ร้อยละ 54.00  รองลงมา ไม่เกิน 4 ตัว  ร้อยละ 36.00  จ านวนลูกกระบือเพศผู้ รวมท้ังหมด 
130 ตัว เฉล่ียรายละ 2.64 ตัว สูงสุด 8 ตัว  ต่ าสุด 0 ตัว ส่วนใหญ่ได้ลูกกระบือเพศผู้ 1-2 ตัว  ร้อยละ 52.00 
รองลงมา 3-4 ตัว  ร้อยละ 32.00  จ านวนลูกกระบือเพศเมีย รวมทั้งหมด 155 ตัว เฉล่ียรายละ 3.10 ตัว สูงสุด 10 
ตัว ต่ าสุด 0 ตัว ส่วนใหญ่ได้ลูกกระบือเพศเมีย 3-4 ตัว  ร้อยละ 36.00  รองลงมา 1-2 ตัว ร้อยละ 26.00 
 จ านวนกระบือในโครงการท่ีจ าหน่าย รวมท้ังหมด 228 ตัว เฉล่ียรายละ  4.56 ตัว สูงสุด 14 ตัว ต่ าสุด 0 
ตัว แยกเป็นจ านวนกระบือในโครงการเพศผู้ท่ีจ าหน่าย  รวมท้ังหมด 114  ตัว เฉล่ียรายละ 2.28 ตัว สูงสุด 8 ตัว 
ต่ าสุด 0 ตัว ส่วนใหญ่จ าหน่าย 1-2 ตัว ร้อยละ 62.00 รองลงมา 3-4 ตัว ร้อยละ 22.00  จ านวนกระบือเพศเมียใน
โครงการท่ีจ าหน่าย รวมท้ังหมด 114 ตัว เฉล่ียรายละ 2.28 ตัว สูงสุด 9 ตัว ต่ าสุด 0 ตัว แต่ส่วนใหญ่ไม่มีการ
จ าหน่าย ร้อยละ 42.00 รองลงมาจ าหน่าย 3-4 ตัว ร้อยละ 24.00  อายุกระบือท่ีจ าหน่ายเฉล่ีย 2.22  ปี สูงสุด 3 
ปี ต่ าสุด 1 ปี ส่วนใหญ่อายุมากกว่า 1 ปี - 2 ปี ร้อยละ 70.00  รองลงมาอายุมากกว่า 2 ปี ร้อยละ 26.00  ราคา
กระบือท่ีจ าหน่ายเฉล่ีย ตัวละ 27,400 บาท สูงสุด 40,000 บาท ต่ าสุด  18,000 บาท  
 รายได้จากการจ าหน่ายกระบือในโครงการ รวมท้ังหมด 6,248,500  บาท  เฉล่ียรายละ  124,970 บาท 
สูงสุด 320,000 บาท ต่ าสุด 0 บาท จ านวนมูลกระบือท่ีจ าหน่าย รวมท้ังหมด 225,500 กิโลกรัม เฉล่ียรายละ 
4,510 กิโลกรัม สูงสุด 20,000 กิโลกรัม ต่ าสุด 0 กิโลกรัม ส่วนใหญ่ไม่มีการจ าหน่าย ร้อยละ 48.00 รองลงมา
จ าหน่ายไม่เกิน  5,000 กิโลกรัม ร้อยละ 22.00   รายได้จากการจ าหน่ายมูลกระบือ รวมท้ังหมด 335,000 บาท  
เฉล่ียรายละ  6,700 บาท สูงสุด 30,000 บาท ต่ าสุด 0 บาท  รายได้รวมจากการเล้ียงกระบือในโครงการ รวม
ท้ังหมด 6,583,500 บาท เฉล่ียรายละ 131,670 บาท สูงสุด  320,000 บาท ต่ าสุด 0 บาท  ส่วนใหญ่มีรายได้รวม 
50,001-100,000 บาท ร้อยละ  28.00  รองลงมา 100,001-150,000 บาท ร้อยละ 22.00  
 รายละเอียดตามตารางท่ี 5  
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ตารางที่ 5  จ านวนและร้อยละของเกษตรกร  ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินโครงการ 
 จ านวน ร้อยละ 
ยอดรวม 50 100 
จ านวนแม่กระบือในโครงการ   
 2 ตัว 

3 ตัว 
4 ตัว 
เฉล่ีย 2.16 ตัว  สูงสุด 4  ตัว  ต่ าสุด 2 ตัว S.D. = 2.28, ∑ = 108 ตัว 

43 
6 
1 

86.00 
12.00 
2.00 

จ านวนลูกกระบือที่ได้จากโครงการ   
 ไม่เกิน 4 ตัว 

5 – 8  ตัว 
9 ตัวขึ้นไป 
เฉล่ีย  5.70 ตัว  สูงสุด  11  ตัว  ต่ าสุด  3  ตัว   
S.D. = 1.96, ∑ = 285 ตัว 

18 
27 
5 

36.00 
54.00 
10.00 

จ านวนลูกกระบือเพศผู้   
 ไม่มี 

1 - 2 ตัว 
3 – 4 ตัว 
5 ตัวขึ้นไป 
เฉล่ีย  2.64 ตัว  สูงสุด  8  ตัว  ต่ าสุด  0  ตัว   
S.D. = 1.55, ∑ = 130 ตัว 

2 
26 
16 
6 

4.00 
52.00 
32.00 
12.00 

จ านวนลูกกระบือเพศเมีย   
 ไม่มี 

1 – 2 ตัว 
3 – 4 ตัว 
5 ตัวขึ้นไป 
เฉล่ีย  3.10 ตัว สูงสุด 10  ตัว ต่ าสุด 0  ตัว  S.D.= 1.83, ∑=155 ตัว 

1 
13 
18 
8 

2.00 
26.00 
36.00 
16.00 

จ านวนกระบือในโครงการที่จ าหน่าย   
 ไม่มี 

1 - 2 ตัว 
3 - 4 ตัว 
5 - 6 ตัว 
7 ตัวขึ้นไป 
เฉล่ีย 4.56 ตัว  สูงสุด 14 ตัว  ต่ าสุด  0  ตัว S.D.= 3.04, ∑=228 ตัว 

1 
16 
11 
11 
11 

2.00 
32.00 
22.00 
22.00 
22.00 

 
    
 

 

 



38 
 

ตารางที่ 5  (ต่อ) 
 จ านวน ร้อยละ 
ยอดรวม 50 100 
จ านวนกระบือเพศผู้ในโครงการที่จ าหน่าย   
 ไม่มี 

1 - 2  ตัว 
3 - 4  ตัว 
5  ตัวขึ้นไป 
เฉล่ีย 2.28 ตัว  สูงสุด  8  ตัว  ต่ าสุด  0  ตัว   
S.D. = 1.53, ∑ = 114 ตัว 

4 
31 
11 
4 

8.00 
62.00 
22.00 
8.00 

จ านวนกระบือเพศเมียในโครงการที่จ าหน่าย   
 ไม่มี 

1 - 2 ตัว 
3 – 4 ตัว 
5 ตัวขึ้นไป 
เฉล่ีย  2.28 ตัว  สูงสุด  9  ตัว  ต่ าสุด  0  ตัว   
S.D. = 2.52, ∑ = 114 ตัว 

21 
8 
12 
9 

42.00 
16.00 
24.00 
18.00 

อายุกระบือที่จ าหน่าย   
ไม่เกิน  1 ปี 
มากกว่า 1 ปี – 2 ปี 
มากกว่า 2  ปี 
เฉล่ีย  2.22 ปี  สูงสุด  3  ปี  ต่ าสุด  1  ปี  S.D. = 0.51 

2 
35 
13 
 

4.00 
70.00 
26.00 

ราคากระบือที่จ าหน่าย   
 ไม่เกิน  20,000  บาท 

20,001 – 25,000  บาท 
25,001 – 30,000  บาท 
มากกว่า  30,000  บาท 
เฉล่ีย  27,400 บาท สูงสุด  40,000 บาท  ต่ าสุด  18,000  บาท   
S.D. = 5,696.40 

10 
16 
15 
9 

20.00 
32.00 
30.00 
18.00 

รายได้จากการจ าหน่ายกระบือในโครงการ   
 ไม่มี 

ไม่เกิน  50,000  บาท 
50,000 – 100,000  บาท 
100,001 – 150,000 บาท 
150,001 – 200,000 บาท 
มากกว่า 200,000  บาท 
เฉล่ีย  124,970 บาท  สูงสุด  320,000 บาท ต่ าสุด  0  บาท   
S.D. = 78,638.70, ∑ = 6,248,500 บาท 

1 
10 
13 
9 
7 
10 

2.00 
20.00 
26.00 
18.00 
14.00 
20.00 
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ตารางที่ 5  (ต่อ) 
 จ านวน ร้อยละ 
ยอดรวม 50 100 
จ านวนมูลกระบือที่จ าหน่าย   
 ไม่มี 

ไม่เกิน  5,000  กิโลกรัม 
5,001 – 10,000  กิโลกรัม 
มากกว่า 10,000 กิโลกรัม 
เฉล่ีย 4,510 กก. สูงสุด  20,000 กก.  ต่ าสุด  0  ตัว   
S.D. = 5,749.43  ∑ = 225,500 กก. 

24 
11 
9 
6 

48.00 
22.00 
18.00 
12.00 

 

รายได้จากการจ าหน่ายมูลกระบือ   
 ไม่มี 

ไม่เกิน  5,000  บาท 
5,001 – 10,000  บาท 
มากกว่า 10,000  บาท 
เฉล่ีย 6,700  บาท  สูงสุด  30,000 บาท  ต่ าสุด  0  ตัว   
S.D. = 8,766.82, ∑ = 335,000 บาท 

24 
5 
12 
9 

48.00 
10.00 
24.00 
18.00 

รายได้รวมจากการเลี้ยงกระบือในโครงการ   
 ไม่มี 

ไม่เกิน  50,000  บาท 
50,001 – 100,000  บาท 
100,001 – 150,000 บาท 
150,001 – 200,000 บาท 
มากกว่า 200,000  บาท 
เฉล่ีย  131,670  บาท  สูงสุด  320,000  บาท  ต่ าสุด  0  บาท   
S.D. = 77,599.75, ∑ = 6,583,500  บาท 

1 
6 
14 
11 
8 
10 

2.00 
12.00 
28.00 
22.00 
16.00 
20.00 

 

ส่วนที่ 3  ปัจจัยที่มีผลต่อความยั่งยืนในการเลี้ยงกระบือของเกษตรกร 
เป็นการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความยั่งยืนในการเล้ียงกระบือ จ านวน 4 ด้าน ผลการศึกษา พบว่า  โดย

ภาพรวมความยั่งยืนในการเล้ียงกระบือของเกษตรกรอยู่ในระดับมาก  ค่าเฉล่ีย 4.03  และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน  พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก   เรียงจากมากไปน้อย ได้แก่  ปัจจัยด้านการพึ่งพาตนเอง  ปัจจัยด้าน
ส่ิงแวดล้อม ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ และปัจจัยด้านสังคม  ค่าเฉล่ีย  4.09, 4.03, 3.97 และ 3.86 ตามล าดับ 
รายละเอียดตามตารางท่ี 6 
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ตารางที่ 6  จ านวนและร้อยละของเกษตรกร  จ าแนกตามปัจจัยท่ีมีผลต่อความยั่งยืนในการเล้ียงกระบือโดยภาพรวม 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อความยั่งยืน 
ในการเลี้ยงกระบือ 

ระดับความคิดเห็น (N=50) 
  

ความ 
หมาย มากที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย น้อยที่สุด 

ด้านเศรษฐกิจ 
11 

(22.00) 
31 

(62.00) 
8 

(16.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
3.97 0.54 มาก 

ด้านสังคม 
7 

(14.00) 
31 

(62.00) 
12 

(24.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
3.86 0.55 มาก 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
11 

(22.00) 
31 

(62.00) 
8 

(16.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
4.03 0.51 มาก 

ด้านการพ่ึงพาตนเอง 
13 

(26.00) 
29 

(58.00) 
8 

(16.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
4.09 0.52 มาก 

รวม 
13 

(26.00) 
32 

(64.00) 
5 

(10.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
4.03 0.51 มาก 

 

3.1 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 
เป็นการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความยั่งยืนในการเล้ียงกระบือด้านเศรษฐกิจ จ านวน 9 ปัจจัย ผล

การศึกษา พบว่า โดยภาพรวมมีผลต่อความยั่งยืนในการเล้ียงกระบือของเกษตรกร อยู่ในระดับมาก  ค่าเฉล่ีย 3.97 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัย พบว่า อยู่ในระดับมากทุกปัจจัย  โดยปัจจัยท่ีมีผลต่อความยั่งยืนในการเล้ียง
กระบือของเกษตรกรสูงสุด  คือ  ช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สินครอบครัวได้  ค่าเฉล่ีย 4.26  รองลงมาได้แก่ ตลาดมีความ
ต้องการสูง(ขายง่าย)   ให้ผลผลิตลูกสม่ าเสมอ  ต้นทุนอาหารสัตว์ต่ าและหาง่าย  ราคาซื้อขายจูงใจผู้เล้ียง  มีแหล่ง
ทุนดอกเบี้ยต่ า เล้ียงเป็นกระบืองามเพิ่มมูลค่าได้  ใช้ต้นทุนต่ ากว่าสัตว์ชนิดอื่น และเล้ียงกระบือขุนเป็นอาชีพได้  
ค่าเฉล่ีย 4.10, 4.08, 4.06, 4.04, 3.90, 3.80, 3.76 และ 3.74  ตามล าดับ  รายละเอียดตามตารางท่ี 7 
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ตารางที่ 7  จ านวนและร้อยละของเกษตรกร  จ าแนกตามปัจจัยท่ีมีผลต่อความยั่งยืนในการเล้ียงกระบือ 
    ด้านเศรษฐกิจ 

 

ปัจจัยที่มีผลต่อความยั่งยืน 
ในการเลี้ยงกระบือ 

ด้านเศรษฐกิจ 

ระดับความคิดเห็น (N=50) 
  

ความ 
หมาย มากที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย น้อยที่สุด 

ราคาซื้อ-ขายจูงใจผู้เลี้ยง 
11 

(22.00) 
31 

(62.00) 
7 

(14.00) 
1 

(2.00) 
0 

(0.00) 
4.04 0.67 มาก 

ใช้ต้นทุนต่ ากว่าสัตว์ชนิดอื่น 
7 

(14.00) 
26 

(52.00) 
16 

(32.00) 
1 

(2.00) 
0 

(0.00) 
3.76 0.77 มาก 

ให้ผลผลิตลูกสม่ าเสมอ 
11 

(22.00) 
32 

(64.00) 
7 

(14.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
4.08 0.60 มาก 

เลี้ยงกระบือขุนเป็นอาชีพได้ 
7 

(14.00) 
30 

(60.00) 
8 

(16.00) 
3 

(6.00) 
2 

(4.00) 
3.74 0.92 มาก 

ต้นทุนอาหารสัตว์ต่ าและหาง่าย 
15 

(30.00) 
23 

(46.00) 
12 

(24.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
4.06 0.74 มาก 

ตลาดมีความต้องการสูง(ขายง่าย) 
16 

(32.00) 
23 

(46.00) 
11 

(22.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
4.10 0.74 มาก 

ช่วยแก้ปัญหาหน้ีสินครอบครัวได้ 
19 

(38.00) 
25 

(50.00) 
6 

(12.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
4.26 0.66 มาก 

มีแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ า 
15 

(30.00) 
19 

(38.00) 
12 

(24.00) 
4 

(8.00) 
0 

(0.00) 
3.90 0.93 มาก 

เลี้ยงเป็นกระบืองามเพ่ิมมูลค่าได้ 
13 

(26.00) 
20 

(40.00) 
11 

(22.00) 
6 

(12.00) 
0 

(0.00) 
3.80 0.97 มาก 

รวม 
11 

(22.00) 
31 

(62.00) 
8 

(16.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
3.97 0.54 มาก 

 
 

3.2 ปัจจัยด้านสังคม 
เป็นการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความยั่งยืนในการเล้ียงกระบือด้านสังคม จ านวน 9 ปัจจัย ผลการศึกษา 

พบว่า โดยภาพรวมมีผลต่อความยั่งยืนในการเล้ียงกระบือของเกษตรกร อยู่ในระดับมาก  ค่าเฉล่ีย 3.86 และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายปัจจัย พบว่า อยู่ในระดับมากทุกปัจจัย  โดยปัจจัยท่ีมีผลต่อความยั่งยืนในการเล้ียงกระบือของ
เกษตรกรสูงสุด 2 ปัจจัย คือ หน่วยงานภาครัฐ/เอกชนให้การสนับสนุน และมีการด าเนินโครงการอนุรักษ์และพัฒนา
กระบือ  ค่าเฉล่ีย 4.10 เท่ากัน รองลงมา ได้แก่  มีการแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ระหว่างกัน  มีการ
ก าหนดวันอนุรักษ์กระบือของไทย  มีการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับกระบืออย่างแพร่หลาย   มีการส่งเสริมให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ด้านภูมิปัญญา  มีการสร้างเครือข่ายการเล้ียงกระบือทุกระดับ  มีการอนุรักษ์และฟื้นฟูประเพณีเกี่ยวกับ
การเล้ียงกระบือ และมีการส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร  ค่าเฉล่ีย  4.00, 3.86, 3.84, 3.82, 3.80, 3.64 
และ 3.56  ตามล าดับ  รายละเอียดตามตารางท่ี 8 
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ตารางที่ 8  จ านวนและร้อยละของเกษตรกร  จ าแนกตามปัจจัยท่ีมีผลต่อความยั่งยืนในการเล้ียงกระบือ 
    ด้านสังคม 

 

ปัจจัยที่มีผลต่อความยั่งยืน 
ในการเลี้ยงกระบือ 

ด้านสังคม 

ระดับความคิดเห็น (N=50) 
  

ความ 
หมาย มากที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย น้อยที่สุด 

หน่วยงานภาครัฐ/เอกชนให้การ
สนับสนุน 

14 
(28.00) 

27 
(54.00) 

9 
(18.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.10 0.68 มาก 

มีการก าหนดวันอนุรักษ์กระบือ
ของไทย 

13 
(26.00) 

18 
(36.00) 

18 
(36.00) 

1 
(2.00) 

0 
(0.00) 

3.86 0.83 มาก 

การสร้างเครือข่ายการเลี้ยง
กระบือทุกระดับ 

7 
(14.00) 

26 
(52.00) 

17 
(34.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.80 0.67 มาก 

มีการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูประเพณี
เก่ียวกับการเลี้ยงกระบือ 

7 
(14.00) 

21 
(42.00) 

19 
(38.00) 

3 
(6.00) 

0 
(0.00) 

3.64 0.80 มาก 

มีการเผยแพร่องค์ความรู้(กระบือ)
อย่างแพร่หลาย 

8 
(16.00) 

26 
(52.00) 

16 
(32.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.84 0.68 มาก 

มีการแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณร์ะหว่างกัน 

14 
(28.00) 

22 
(44.00) 

14 
(28.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.00 0.75 มาก 

มีการด าเนินโครงการอนุรักษ์และ
พัฒนากระบือ 

12 
(24.00) 

31 
(62.00) 

7 
(14.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.10 0.61 มาก 

มีการส่งเสริมให้เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงเกษตร 

6 
(12.00) 

20 
(40.00) 

20 
(40.00) 

4 
(8.00) 

0 
(0.00) 

3.56 0.81 มาก 

มีการส่งเสริมให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ด้านภูมิปัญญา 

8 
(16.00) 

26 
(52.00) 

15 
(30.00) 

1 
(2.00) 

0 
(0.00) 

3.82 0.72 มาก 

รวม 
7 

(14.00) 
31 

(62.00) 
12 

(24.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
3.86 0.55 มาก 

 

 
3.3 ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม 
เป็นการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความยั่งยืนในการเล้ียงกระบือด้านส่ิงแวดล้อม  จ านวน  9  ปัจจัย       

ผลการศึกษา พบว่า โดยภาพรวมมีผลต่อความยั่งยืนในการเล้ียงกระบือของเกษตรกร อยู่ในระดับมาก  ค่าเฉล่ีย 
4.03 และเมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัย พบว่า อยู่ในระดับมากทุกปัจจัย  โดยปัจจัยท่ีมีผลต่อความยั่งยืนในการเล้ียง
กระบือของเกษตรกรสูงสุด คือ การเล้ียงกระบือสามารถท าร่วมกับอาชีพอื่นได้  ค่าเฉล่ีย 4.24 รองลงมาคือ มูล
กระบือช่วยเพิ่มอินทรียวัตถุและคุณภาพให้แก่ดิน  มีพื้นท่ีน้อยก็สามารถเล้ียงกระบือได้  น าพื้นท่ีท่ีไม่เหมาะสมใน
การปลูกพืชมาเล้ียงกระบือได้  มีแหล่งพืชอาหารสัตว์เพียงพอและหาง่าย  กระบือเล้ียงง่ายและไม่เป็นปัญหาด้าน
ส่ิงแวดล้อม  น ามูลกระบือไปใช้เป็นปุ๋ยในการเกษตรแทนปุ๋ยเคมีได้  น าหญ้าหรืออาหารหยาบคุณภาพต่ ามาใช้
เล้ียงกระบือได้  และสามารถใช้แรงงานกระบือแทนเครื่องจักรกลได้  ค่าเฉล่ีย  4.20, 4.14, 4.10, 4.06, 4.04, 
4.04, 3.90  และ 3.56  ตามล าดับ  รายละเอียดตามตารางท่ี 9   
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ตารางที่ 9  จ านวนและร้อยละของเกษตรกร  จ าแนกตามปัจจัยท่ีมีผลต่อความยั่งยืนในการเล้ียงกระบือ 
    ด้านส่ิงแวดล้อม 

 

ปัจจัยที่มีผลต่อความยั่งยืน 
ในการเลี้ยงกระบือ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

ระดับความคิดเห็น (N=50) 
  

ความ 
หมาย มากที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย น้อยที่สุด 

เลี้ยงง่ายและไม่เป็นปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อม 

12 
(24.00) 

29 
(58.00) 

8 
(16.00) 

1 
(2.00) 

0 
(0.00) 

4.04 0.70 มาก 

มีพ้ืนที่น้อยก็สามารถเลี้ยงได้  
12 

(24.00) 
33 

(66.00) 
5 

(10.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
4.14 0.57 มาก 

น าพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสมในการ   
ปลูกพืชมาเลี้ยงกระบือได้ 

14 
(28.00) 

27 
(54.00) 

9 
(18.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.10 0.68 มาก 

มีแหล่งพืชอาหารสัตว์เพียงพอ
และหาง่าย 

13 
(26.00) 

30 
(60.00) 

4 
(8.00) 

3 
(6.00) 

0 
(0.00) 

4.06 0.77 มาก 

น าหญ้าหรืออาหารหยาบคุณภาพ
ต่ ามาใช้เลี้ยงกระบือได้ 

8 
(16.00) 

32 
(64.00) 

7 
(14.00) 

3 
(6.00) 

0 
(0.00) 

3.90 0.74 มาก 

น ามูลกระบือไปใช้เป็นปุ๋ยใน
การเกษตรแทนปุ๋ยเคมีได้ 

13 
(26.00) 

26 
(52.00) 

11 
(22.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.04 0.70 มาก 

มูลกระบือช่วยเพ่ิมอินทรีย์วัตถุ
และคุณภาพให้แก่ดิน 

18 
(36.00) 

24 
(48.00) 

8 
(16.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.20 0.70 มาก 

การเลี้ยงกระบือสามารถท า
ร่วมกับอาชีพอื่นได้ 

17 
(34.00) 

29 
(58.00) 

3 
(6.00) 

1 
(2.00) 

0 
(0.00) 

4.24 0.66 มาก 

สามารถใช้แรงงานกระบือทดแทน
เครื่องจักรกลได้ 

5 
(10.00) 

24 
(48.00) 

16 
(32.00) 

4 
(8.00) 

1 
(2.00) 

3.56 0.86 มาก 

รวม 
11 

(22.00) 
31 

(62.00) 
8 

(16.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
4.03 0.51 มาก 

 

 
3.4 ปัจจัยด้านการพึ่งตนเอง 
เป็นการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความยั่งยืนในการเล้ียงกระบือด้านการพึ่งตนเอง  จ านวน  9  ปัจจัย       

ผลการศึกษา พบว่า โดยภาพรวมมีผลต่อความยั่งยืนในการเล้ียงกระบือของเกษตรกร อยู่ในระดับมาก  ค่าเฉล่ีย 
4.09 และเมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัย พบว่า อยู่ในระดับมากทุกปัจจัย  โดยปัจจัยท่ีมีผลต่อความยั่งยืนในการเล้ียง
กระบือสูงสุด คือ การเล้ียงกระบือให้ผลตอบแทนสูงและยึดเป็นอาชีพได้  ค่าเฉล่ีย  4.36 รองลงมาได้แก่ สอดคล้อง
กับระบบการเกษตรแบบพอเพียงและยั่งยืน  สามารถใช้แรงงานในครัวเรือนได้โดยไม่ต้องจ้างแรงงาน  ได้รับการ
สนับสนุนปัจจัยการผลิตจากภาครัฐ  มีช่องทางการรับข่าวสารและติดต่อเจ้าหน้าท่ีได้ง่าย  สามารถดูแลสุขภาพ
กระบือในเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง  น ามูลกระบือมาผลิตเป็นปุ๋ยเพื่อจ าหน่ายหรือใส่ไร่นา  มีการรวมกลุ่มเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็ง และสืบค้นองค์ความรู้ด้านการเล้ียงกระบือได้ง่าย ค่าเฉล่ีย  4.22, 4.14, 4.14, 4.10, 4.06, 4.02, 
4.00 และ 3.80  ตามล าดับ รายละเอียดตามตารางท่ี 10 
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ตารางที่ 10  จ านวนและร้อยละของเกษตรกร  จ าแนกตามปัจจัยท่ีมีผลต่อความยั่งยืนในการเล้ียงกระบือ 
    ด้านการพึ่งตนเอง 

 

ปัจจัยที่มีผลต่อความยั่งยืน 
ในการเลี้ยงกระบือ 
ด้านการพึ่งตนเอง 

ระดับความคิดเห็น (N=50) 
  

ความ 
หมาย มากที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย น้อยที่สุด 

ให้ผลตอบแทนสูงและยึดเป็น
อาชีพได้ 

19 
(38.00) 

30 
(60.00) 

1 
(2.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.36 0.53 มาก 

มีการรวมกลุ่มเพ่ือสร้างความ
เข้มแข็ง 

10 
(20.00) 

30 
(60.00) 

10 
(20.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.00 0.64 มาก 

น ามลูกระบือมาผลิตเป็นปุ๋ยเพ่ือ
จ าหน่ายหรือใส่ไร่นา 

14 
(28.00) 

24 
(48.00) 

11 
(22.00) 

1 
(2.00) 

0 
(0.00) 

4.02 0.77 มาก 

สามารถใช้แรงงานในครัวเรือน
โดยไม่ต้องจ้างแรงงาน 

18 
(36.00) 

21 
(42.00) 

11 
(22.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.14 0.76 มาก 

ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต
จากภาครัฐ 

15 
(30.00) 

28 
(56.00) 

6 
(12.00) 

1 
(2.00) 

0 
(0.00) 

4.14 0.70 มาก 

สามารถดูแลสุขภาพกระบือใน
เบื้องต้นได้ด้วยตนเอง 

11 
(22.00) 

31 
(62.00) 

8 
(16.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.06 0.62 มาก 

สอดคล้องกับระบบการเกษตร
แบบพอเพียงและย่ังยืน 

18 
(36.00) 

25 
(50.00) 

7 
(14.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.22 0.68 มาก 

ช่องทางการรับข่าวสารและติดต่อ
เจ้าหน้าท่ีได้ง่าย 

14 
(28.00) 

28 
(56.00) 

7 
(14.00) 

1 
(2.00) 

0 
(0.00) 

4.10 0.71 มาก 

สืบค้นองคค์วามรู้ด้านการเลี้ยง
กระบือได้ง่าย 

8 
(16.00) 

25 
(50.00) 

16 
(32.00) 

1 
(2.00) 

0 
(0.00) 

3.80 0.73 มาก 

รวม 
13 

(26.00) 
29 

(58.00) 
8 

(16.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
4.09 0.52 มาก 

 

ส่วนที่ 4  ข้อมูลเก่ียวกับความเข้มแข็งในการด าเนินงานของกลุ่ม 
 เป็นการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความเข้มแข็งการด าเนินงานของกลุ่ม จ านวน 3 ด้าน ผลการศึกษา พบว่า  
โดยภาพรวมกลุ่มมีความเข้มแข็งในการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก  ค่าเฉล่ีย 4.03  และเมือ่พิจารณาเป็นรายด้าน  
พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก   เรียงจากมากไปน้อย ได้แก่  ด้านกลไกการบริหารกลุ่ม  ด้านบทบาทการเช่ือมโยง
กับหน่วยงาน/ชุมชนท้องถิ่น  และด้านฐานะและการแสดงความมั่นคงของกลุ่ม  ค่าเฉล่ีย  4.04, 4.00 และ 3.93 
ตามล าดับ  รายละเอียดตามตารางท่ี 11 
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ตารางที่ 11  จ านวนและร้อยละของเกษตรกร  จ าแนกตามความเข้มแข็งในการด าเนินงานของกลุ่มโดยภาพรวม 
 

ปัจจัยความเข้มแข็งในการ
ด าเนินงานของกลุ่ม 

ระดับความคิดเห็น (N=50) 
  

ความ 
หมาย มากที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย น้อยที่สุด 

กลไกการบริหารกลุ่ม 
10 

(20.00) 
34 

(68.00) 
6 

(12.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
4.04 0.46 มาก 

ฐานะและการแสดงความมั่นคง
ของกลุ่ม 

6 
(12.00) 

36 
(72.00) 

8 
(16.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.93 0.46 มาก 

บทบาทการเชื่อมโยงกับ
หน่วยงาน/ชุมชนท้องถ่ิน 

8 
(16.00) 

36 
(72.00) 

6 
(12.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.00 0.48 มาก 

รวม 
8 

(16.00) 
34 

(68.00) 
8 

(16.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
4.03 0.48 มาก 

 

 

4.1 ด้านกลไกการบริหารกลุ่ม 
เป็นการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความเข้มแข็งการด าเนินงานของกลุ่ม ด้านกลไกการบริหารกลุ่ม จ านวน 

9  ปัจจัย ผลการศึกษา พบว่า  โดยภาพรวมมีกลุ่มมีความเข้มแข็งในการด าเนินงานด้านกลไกการบริหารกลุ่ม  อยู่
ในระดับมาก  ค่าเฉล่ีย 4.04  เมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัย พบว่า อยู่ในระดับมากทุกปัจจัย โดยปัจจัยท่ีมีความ
เข้มแข็งในการด าเนินงานของกลุ่มสูงสุด คือ มีสถานท่ีท าการชัดเจนและใช้ประโยชน์  ค่าเฉล่ีย 4.18  รองลงมา
ได้แก่ ผู้บริหารกลุ่มมีแนวคิดและทัศนคติต่อกระบวนการกลุ่ม  กลุ่มมีการวางแผนเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต  
มีคณะกรรมการบริหารท่ีได้รับมอบหมายหน้าท่ีชัดเจน  มีข้อมูลการเล้ียงกระบือของสมาชิกเป็นปัจจุบัน  มี
ระเบียบข้อบังคับชัดเจนและได้รับการยอมรับจากสมาชิก  มีการแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการเล้ียง
กระบือท่ีเกิดจากความคิดเห็นของสมาชิก  มีการก าหนดวัตถุประสงค์และแผนการด าเนินงานชัดเจน และมีการ
ประชุมสมาชิกเป็นประจ าและร่วมแสดงความคิดเห็น  ค่าเฉล่ีย  4.16, 4.14, 4.12, 4.02, 4.00, 3.98, 3.96 และ 
3.86  ตามล าดับ  รายละเอียดตามตารางท่ี 12 
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ตารางที่ 12  จ านวนและร้อยละของเกษตรกร  จ าแนกตามความเข้มแข็งในการด าเนินงานของกลุ่ม  ปัจจัยด้าน
กลไกการบริหารกลุ่ม 

ปัจจัยความเข้มแข็งในการ
ด าเนินงานของกลุ่ม 

ปัจจัยด้านกลไกการบริหารกลุ่ม 

ระดับความคิดเห็น (N=50) 
  

ความ 
หมาย มากที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย น้อยที่สุด 
         

ผู้บริหารกลุ่มมีแนวคิดและ
ทัศนคติต่อกระบวนการกลุ่ม 

12 
(24.00) 

34 
(68.00) 

4 
(8.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.16 0.55 มาก 

มีสถานที่ท าการชัดเจนและใช้
ประโยชน์ 

13 
(26.00) 

33 
(66.00) 

4 
(8.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.18 0.56 มาก 

มีคณะกรรมการบริหารที่ได้รับ
มอบหมายหน้าท่ีชัดเจน 

14 
(28.00) 

28 
(56.00) 

8 
(16.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.12 0.66 มาก 

มีระเบียบข้อบังคับชัดเจนและ
ได้รับการยอมรับจากสมาชิก 

11 
(22.00) 

28 
(56.00) 

11 
(22.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.00 0.67 มาก 

มีข้อมูลการเลี้ยงกระบือของ
สมาชิกเป็นปัจจุบัน 

6 
(12.00) 

39 
(78.00) 

5 
(10.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.02 0.47 มาก 

มีการประชุมสมาชิกเป็นประจ า
และร่วมแสดงความคิดเห็น 

7 
(14.00) 

30 
(60.00) 

12 
(24.00) 

1 
(2.00) 

0 
(0.00) 

3.86 0.67 มาก 

มีการก าหนดวัตถุประสงค์และ
แผนการด าเนินงานที่ชัดเจน 

6 
(12.00) 

36 
(72.00) 

8 
(16.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.96 0.53 มาก 

กลุ่มมีการวางแผนเพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพการผลิต 

12 
(24.00) 

33 
(66.00) 

5 
(10.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.14 0.57 มาก 

มีการแก้ไขปัญหาเพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพการเลี้ยงกระบือที่
เกิดจากความคิดเห็นของสมาชิก 

12 
(24.00) 

25 
(50.00) 

13 
(26.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 3.98 0.71 มาก 

รวม 
10 

(20.00) 
34 

(68.00) 
6 

(12.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
4.04 0.46 มาก 

 

 

4.2  ด้านฐานะและการแสดงความม่ันคงของกลุ่ม 
เป็นการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความเข้มแข็งการด าเนินงานของกลุ่ม ด้านฐานะและการแสดงความ

มั่นคงของกลุ่ม จ านวน 9  ปัจจัย ผลการศึกษา พบว่า  โดยภาพรวมกลุ่มมีความเข้มแข็งในการด าเนินงานด้าน
ฐานะและการแสดงความมั่นคงของกลุ่ม อยู่ในระดับมาก  ค่าเฉล่ีย 3.93  เมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัย พบว่า อยู่ใน
ระดับมากทุกปัจจัย โดยปัจจัยท่ีมีความเข้มแข็งในการด าเนินงานของกลุ่มสูงสุด คือ การผลิตกระบือมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ  ค่าเฉล่ีย 4.18  รองลงมาได้แก่ มีการแบ่งปันผลประโยชน์แก่สมาชิกอย่างเป็นธรรม  กลุ่มประสบ
ผลส าเร็จจากการร่วมแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของสมาชิก  มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการออมของ
สมาชิกอย่างต่อเนื่อง  มีระบบบัญชี การตรวจสอบและรายงานต่อท่ีประชุมของกลุ่ม  มีกิจกรรมแสวงหาทุนในการ
ด าเนินงานของกลุ่มโดยสมาชิกมีส่วนร่วม  มีทุนด าเนินการหรือทรัพย์สินเพิ่มขึ้น  มีเงินออมของสมาชิกเพิ่มขึ้น 
และมีจ านวนสมาชิกคงเดิมหรือเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ค่าเฉล่ีย  4.04, 4.04, 3.98, 3.94, 3.88, 3.82, 3.80 และ 
3.74  ตามล าดับ  รายละเอียดตามตามรางท่ี 13 
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ตารางที่ 13  จ านวนและร้อยละของเกษตรกร  จ าแนกตามความเข้มแข็งในการด าเนินงานของกลุ่ม  ปัจจัยด้าน
ฐานะและการแสดงความมั่นคงของกลุ่ม 

 

ปัจจัยความเข้มแข็งในการ
ด าเนินงานของกลุ่ม 

ปัจจัยด้านฐานะและความม่ันคง
ของกลุ่ม 

ระดับความคิดเห็น (N=50) 

  
ความ 
หมาย มากที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย น้อยที่สุด 

มีกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการออม
ของสมาชิกอย่างต่อเน่ือง 

7 
(14.00) 

35 
(70.00) 

8 
(16.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.98 0.55 มาก 

มีกิจกรรมแสวงหาทุนในการ
ด าเนินงานของกลุ่มโดยสมาชิก     
มีส่วนร่วม 

7 
(14.00) 

30 
(60.00) 

13 
(26.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 3.88 0.63 มาก 

มีระบบบัญชี การตรวจสอบ และ
รายงานบัญชีต่อที่ประชุมของกลุ่ม 

7 
(14.00) 

34 
(68.00) 

8 
(16.00) 

1 
(2.00) 

0 
(0.00) 

3.94 0.62 มาก 

มีจ านวนสมาชิกคงเดิมหรือ
เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง 

3 
(6.00) 

31 
(62.00) 

16 
(32.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.74 0.56 มาก 

มีเงินออมของสมาชิกเพ่ิมข้ึน 
7 

(14.00) 
26 

(52.00) 
17 

(34.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
3.80 0.67 มาก 

มีทุนด าเนินการหรือทรัพย์สิน
เพ่ิมข้ึน 

7 
(14.00) 

27 
(54.00) 

16 
(32.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.82 0.66 มาก 

มีการแบ่งปันผลประโยชน์แก่
สมาชิกอย่างเป็นธรรม 

11 
(22.00) 

30 
(60.00) 

9 
(18.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.04 0.64 มาก 

การผลิตกระบือมคีุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

13 
(26.00) 

33 
(66.00) 

4 
(8.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.18 0.56 มาก 

กลุ่มประสบผลส าเรจ็จากการร่วม
แก้ไขปัญหาเพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพการผลิตของสมาชิก 

10 
(20.00) 

32 
(64.00) 

8 
(16.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 4.04 0.60 มาก 

รวม 
6 

(12.00) 
36 

(72.00) 
8 

(16.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
3.93 0.46 มาก 

 

 
4.3 ด้านบทบาทการเชื่อมโยงกับหน่วยงาน/ชุมชนท้องถ่ิน 
เป็นการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความเข้มแข็งการด าเนินงานของกลุ่ม ด้านบทบาทการเช่ือมโยงกับ

หน่วยงาน/ชุมชนท้องถิ่น จ านวน 7  ปัจจัย ผลการศึกษา พบว่า  โดยภาพรวมกลุ่มมีความเข้มแข็งในการด าเนินงาน
ด้านบทบาทการเช่ือมโยงกับหน่วยงาน/ชุมชนท้องถิ่น อยู่ในระดับมาก  ค่าเฉล่ีย 4.00  เมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัย 
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกปัจจัย โดยปัจจัยท่ีมีความเข้มแข็งในการด าเนินงานของกลุ่มสูงสุด คือ มีการส่งตัวแทน
กลุ่มเพื่อเข้าร่วมรับการฝึกอบรมเพิ่มความรู้กับหน่วยงานต่างๆ  ค่าเฉล่ีย 4.10  รองลงมาได้แก่ มีการเข้าร่วมประชุม 
สัมมนา ปรึกษาหารือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  มีการเช่ือมโยงกับเครือข่ายการเล้ียงกระบือในระดับต่าง ๆ  มี
โครงการหรือกิจกรรมท่ีได้รับความร่วมมือหรือเช่ือมโยงกับเครือข่ายอื่น ๆ  มีโครงการหรือกิจกรรมท่ีได้รับการ
สนับสนุนจากท้องถิ่นหรือหน่วยงาน  มีการน าสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม/
ทรัพยากรธรรมชาติ  และ มีการน าสมาชิกเข้าร่วมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะหรือชุมชน  ค่าเฉล่ีย  4.06, 4.00, 
4.00, 3.96, 3.96 และ 3.92  ตามล าดับ  รายละเอียดตามตารางท่ี 14 
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ตารางที่ 14  จ านวนและร้อยละของเกษตรกร  จ าแนกตามความเข้มแข็งในการด าเนินงานของกลุ่ม  ปัจจัยด้าน
บทบาทการเช่ือมโยงกับหน่วยงาน/ชุมชนท้องถิ่น 

 

ปัจจัยความเข้มแข็งในการ
ด าเนินงานของกลุ่ม 

ปัจจัยด้านปัจจัยการเชื่อมโยงกับ
หน่วยงาน/ชุมชนท้องถ่ิน 

ระดับความคิดเห็น (N=50) 

  
ความ 
หมาย มากที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย น้อยที่สุด 

มีการเข้าร่วมประชุม สัมมนา 
หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

10 
(20.00) 

33 
(66.00) 

7 
(14.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.06 0.59 มาก 

มีการส่งตัวแทนกลุ่มเพ่ือเข้าร่วม
รับการฝึกอบรมเพ่ิมความรู้กับ
หน่วยงานต่างๆ  

11 
(22.00) 

33 
(66.00) 

6 
(12.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 4.10 0.58 มาก 

มีการเชื่อมโยงกับเครือข่ายการ
เลี้ยงกระบือในระดับต่าง ๆ 

11 
(22.00) 

28 
(56.00) 

11 
(22.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.00 0.67 มาก 

มีโครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับการ
สนับสนุนจากท้องถ่ินหรือหน่วยงาน 

9 
(18.00) 

31 
(62.00) 

9 
(18.00) 

1 
(2.00) 

0 
(0.00) 

3.96 0.67 มาก 

มีโครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับ
ความร่วมมือหรือเชื่อมโยงกับ
เครือข่ายอื่น ๆ 

10 
(20.00) 

30 
(60.00) 

10 
(20.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 4.00 0.64 มาก 

มีการน าสมาชิกเข้าร่วมการ
บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ
หรือชุมชน 

6 
(12.00) 

35 
(70.00) 

8 
(16.00) 

1 
(2.00) 

0 
(0.00) 3.92 0.60 มาก 

มีการน าสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม
เพ่ือการอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม/ทรัพยากรธรรมชาติ 

6 
(12.00) 

36 
(72.00) 

8 
(16.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 3.96 0.53 มาก 

รวม 
8 

(16.00) 
36 

(72.00) 
6 

(12.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
4.00 0.48 มาก 

 
 
ส่วนที่ 5  ความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 5.1 ความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
 เป็นการศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ  จ านวน 
3  ด้าน  ผลการศึกษา พบว่า โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  ค่าเฉล่ีย 4.09 และเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านท่ีมีความพึงพอใจสูงสุด คือ ด้านหน่วยงานและเจ้าหน้าท่ี   
ค่าเฉล่ีย  4.14  รองลงมาได้แก่ ด้านวัตถุประสงค์และเงื่อนไขโครงการ และด้านผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  ค่าเฉล่ีย  
4.05  และ  4.00  ตามล าดับ  รายละเอียดตามตารางท่ี 15 
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ตารางที่ 15  จ านวนและร้อยละของเกษตรกร  จ าแนกตามความพึงพอใจท่ีมีต่อโครงการในภาพรวม 
 

ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการ 
ระดับความคิดเห็น (N=50) 

  
ความ 
หมาย มากที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย น้อยที่สุด 

ด้านวัตถุประสงค์และเงื่อนไข
โครงการ 

11 
(22.00) 

30 
(60.00) 

9 
(18.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.05 0.56 มาก 

ด้านผลสัมฤทธ์ิของโครงการ 
8 

(16.00) 
35 

(70.00) 
7 

(14.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
4.00 0.47 มาก 

การบริหารของหน่วยงานและ
เจ้าหน้าท่ี 

13 
(26.00) 

34 
(68.00) 

3 
(6.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.14 0.49 มาก 

รวม 
11 

(22.00) 
36 

(72.00) 
3 

(6.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
4.09 0.48 มาก 

 

 

5.1.1 ด้านวัตถุประสงค์และเง่ือนไขโครงการ 
เป็นการศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีมีต่อโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ ด้าน

วัตถุประสงค์และเงื่อนไขโครงการ จ านวน 7 ประเด็น ผลการศึกษา พบว่า โดยภาพรวมกลุ่มมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก  ค่าเฉล่ีย 4.05  โดยประเด็นท่ีมีความพึงพอใจสูงสุด คือ การเพิ่มปริมาณกระบือให้มากขึ้น  ค่าเฉล่ีย  
4.14   รองลงมาได้แก่  ความเหมาะสมของการส่งคืนเงินต้น ต้ังแต่ปลายปีท่ี 3 ถึงปีท่ี 5  เงื่อนไขการช าระเงินคืน
โครงการภายในระยะเวลา 5 ปี  รัฐบาลรับภาระดอกเบี้ยแทนเกษตรกร ร้อยละ 3  เกษตรกรจ่ายเพียง ร้อยละ 2   
มีการปลูกหญ้าอย่างน้อย 1 ไร่ ต่อการเล้ียงกระบือ 1-2 ตัว  คุณลักษณะของกระบือท่ีได้รับมีความเหมาะสมกับ
ราคา  และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกระบือให้มากขึ้น  ค่าเฉล่ีย  4.08, 4.04, 4.04, 4.04, 4.00  และ 3.98  
ตามล าดับ  รายละเอียดตามตารางท่ี 16 
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ตารางที่ 16  จ านวนและร้อยละของเกษตรกร  จ าแนกตามความพึงพอใจท่ีมีต่อโครงการ ด้านวัตถุประสงค์และ
เงื่อนไขของโครงการ 

 

ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการ
ด้านวัตถุประสงค์ 

และเง่ือนไขโครงการ 

ระดับความคิดเห็น (N=50) 
  

ความ 
หมาย มากที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย น้อยที่สุด 

การเพ่ิมปริมาณกระบือให้มากข้ึน 
13 

(26.00) 
31 

(62.00) 
6 

(12.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
4.14 0.61 มาก 

การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
กระบือให้มากข้ึน  

11 
(22.00) 

27 
(54.00) 

12 
(24.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.98 0.68 มาก 

คุณลักษณะของกระบือที่ได้รับมี
ความเหมาะสมกับราคา 

12 
(24.00) 

26 
(52.00) 

12 
(24.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.00 0.70 มาก 

เงื่อนไขการช าระเงินคืนโครงการ
ภายในระยะเวลา 5 ปี 

13 
(26.00) 

26 
(52.00) 

11 
(22.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.04 0.70 มาก 

ความเหมาะสมของการส่งคืนเงิน
ต้น ต้ังแต่ปลายปีที่ 3 ถึงปีที่ 5 

13 
(26.00) 

28 
(56.00) 

9 
(18.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.08 0.67 มาก 

รัฐบาลรับภาระดอกเบี้ยแทน
เกษตรกร ร้อยละ 3(จากร้อยละ 5) 

14 
(28.00) 

24 
(48.00) 

12 
(24.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.04 0.73 มาก 

มีการปลูกหญ้าอย่างน้อย 1 ไร่ 
ต่อการเลี้ยงกระบือ 1-2 ตัว 

8 
(16.00) 

36 
(72.00) 

6 
(12.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.04 0.53 มาก 

รวม 
11 

(22.00) 
30 

(60.00) 
9 

(18.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
4.05 0.56 มาก 

 

 

5.1.2 ด้านผลสัมฤทธิ์โครงการ 
เป็นการศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีมีต่อโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ ด้าน

ผลสัมฤทธิ์โครงการ  จ านวน 7 ประเด็น ผลการศึกษา พบว่า โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  ค่าเฉล่ีย  
4.00  โดยประเด็นท่ีมีความพึงพอใจสูงสุด คือ โครงการสามารถแก้ปัญหาการลดลงของกระบือได้  ค่าเฉล่ีย  4.08  
รองลงมาได้แก่  สุขภาพของแม่กระบือท่ีได้รับ(ซื้อ) จากโครงการมีความเหมาะสม  มีรายไ ด้จากการเล้ียงกระบือ
เพียงพอในการด ารงชีพและใช้จ่าย  ได้ปุ๋ยคอกจากมูลกระบือส าหรับใช้ในการปลูกพืชและทดแทนปุ๋ยเคมี  การเข้า
ร่วมโครงการช่วยเพิ่มจ านวนกระบือให้มากขึ้น  จ านวนกระบือท่ีได้รับจากโครงการมีความเหมาะสม และการให้ผล
ผลิตของแม่กระบือท่ีได้รับให้ ลูกลักษณะดี  ค่าเฉล่ีย 4.02, 4.00, 4.00, 4.00, 3.98 และ 3.94  ตามล าดับ  
รายละเอียดตามตารางท่ี 17   
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ตารางที่ 17  จ านวนและร้อยละของเกษตรกร  จ าแนกตามความพึงพอใจท่ีมีต่อโครงการ ด้านผลสัมฤทธิ์โครงการ 
 

ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการ
ด้านผลสัมฤทธิ์โครงการ 

ระดับความคิดเห็น (N=50) 
  

ความ 
หมาย มากที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย น้อยที่สุด 

จ านวนกระบือที่ได้รับ (ซื้อ)จาก
โครงการ  มีความเหมาะสม 

9 
(18.00) 

31 
(62.00) 

10 
(20.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.98 0.62 มาก 

สุขภาพของแม่กระบือวันรับมอบ
ครั้งแรกมคีวามสมบูรณ์ แข็งแรง  

12 
(24.00) 

27 
(54.00) 

11 
(22.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.02 0.68 มาก 

การให้ผลผลิตของแม่กระบือที่
ได้รับ ให้ลูกลักษณะดี 

8 
(16.00) 

31 
(62.00) 

11 
(22.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.94 0.62 มาก 

มีรายได้จากการเลี้ยงกระบือ
เพียงพอในการด ารงชีพและใช้จ่าย 

11 
(22.00) 

28 
(56.00) 

11 
(22.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.00 0.67 มาก 

ได้ปุ๋ยคอกจากมูลโคส าหรับใช้ใน
การปลูกพืชและทดแทนปุ๋ยเคมี 

10 
(20.00) 

30 
(60.00) 

10 
(20.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.00 0.64 มาก 

การเข้าร่วมโครงการช่วยเพ่ิม
จ านวนกระบือให้เพ่ิมข้ึน 

8 
(16.00) 

34 
(68.00) 

8 
(16.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.00 0.57 มาก 

โครงการสามารถแก้ปัญหาการ
ลดลงของกระบือได้ 

10 
(20.00) 

34 
(68.00) 

6 
(12.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.08 0.57 มาก 

รวม 
8 

(16.00) 
35 

(70.00) 
7 

(14.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
4.00 0.47 มาก 

 

 
5.1.3 ด้านการบริการของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ 
เป็นการศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีมีต่อโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ ด้านการ

บริการของหน่วยงานและเจ้าหน้าท่ี  จ านวน 6 ประเด็น ผลการศึกษา พบว่า โดยภาพรวมมีกลุ่มมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก  ค่าเฉล่ีย  4.14  โดยประเด็นท่ีมีความพึงพอใจสูงสุดเท่ากัน 3 ประเด็น คือ มีการช้ีแจง
รายละเอียดและท าความเข้าใจโครงการแก่เกษตรกร   ความเป็นกันเองและการอ านวยความสะดวกให้แก่
เกษตรกร  การบริการด้านการผสมเทียมและการดูแลสุขภาพกระบือ  ค่าเฉล่ีย  4.20 เท่ากัน  รองลงมาได้แก่ การ
ติดตามให้ค าแนะน าและแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกร   การติดต่อประสานงานระหว่างการเข้าร่วมโครงการ  และ
การติดตามและประสานงานในการช าระหนี้คืนโครงการ  ค่าเฉล่ีย  4.10, 4.08 และ 4.04  ตามล าดับ  รายละเอียด
ตามตารางท่ี 18 
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ตารางที่ 18  จ านวนและร้อยละของเกษตรกร  จ าแนกตามความพึงพอใจท่ีมีต่อโครงการ ด้านการบริการของ
หน่วยงานและเจ้าหน้าท่ี 

 

ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการ
ด้านการบริการของหน่วยงาน

และเจ้าหน้าที ่

ระดับความคิดเห็น (N=50) 
  

ความ 
หมาย มากที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย น้อยที่สุด 

มีการชี้แจงรายละเอียดและท า
ความเข้าใจโครงการแก่เกษตรกร 

12 
(24.00) 

36 
(72.00) 

2 
(4.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.20 0.49 มาก 

การติดต่อประสานงานระหว่าง
การเข้าร่วมโครงการ 

11 
(22.00) 

32 
(64.00) 

7 
(14.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.08 0.60 มาก 

การติดตามให้ค าแนะน าและแก้ไข
ปัญหาให้แก่เกษตรกร 

12 
(24.00) 

31 
(62.00) 

7 
(14.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.10 0.61 มาก 

การติดตามและประสานงานในการ
ช าระหน้ีคืนโครงการ 

9 
(18.00) 

34 
(68.00) 

7 
(14.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.04 0.57 มาก 

ความเป็นกันเองและการอ านวย
ความสะดวกให้แก่เกษตรกร 

16 
(32.00) 

28 
(56.00) 

6 
(12.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.20 0.64 มาก 

การบริการด้านการผสมเทียมและ
การดูแลสุขภาพกระบือ 

16 
(32.00) 

30 
(60.00) 

4 
(8.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.20 0.60 มาก 

รวม 
13 

(26.00) 
34 

(68.00) 
3 

(6.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
4.14 0.49 มาก 

 

 5.2  ปัญหาอุปสรรค 
 เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการได้ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการเล้ียงกระบือ  ดังนี้ 

5.2.1 ปัญหาประสบภัยแล้ง ท าใหข้าดแคลนน้ าส าหรับกระบือและรดแปลงหญ้าในฤดูแล้ง 
5.2.2 ปัญหาด้านการผสมเทียมกระบือ เนื่องจากเกษตรกรขาดความความรู้ในการจับสัด ท าให้เกิดการ

ผสมติดยาก  เกษตรกรจึงต้องมาใช้การผสมจริงแทน 
5.2.3 เกษตรกรขาดประสบการณ์ในการก าหนดราคาขาย ท าให้เสียเปรียบพ่อค้า เนื่องจากเป็นการ

ค านวณด้วยสายตา น้ าหนักอาจคลาดเคล่ือนจากการช่ังน้ าหนักจริง และท าให้เกษตรกรเสียประโยชน์ 
5.2.4 ขาดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ที่เหมาะสมกับการเล้ียงกระบือ 
5.2.5 ยังพบปัญหาโรคระบาดสัตว์บ้าง แต่ไม่รุนแรง สามารถควบคุมได้ เนื่องจากเจ้าหน้าท่ีปศุสัตว์

ดูแลให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด 
 
 5.3 ข้อเสนอแนะ 
 เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการได้ให้ข้อเสนอแนะในการเล้ียงกระบือ  ดังนี้ 

5.3.1 ต้องการพ่อกระบือพันธุ์ดี 
5.3.2 ต้องการน้ าเช้ือพ่อกระบือพันธุ์ดีหรือน้ าเช้ือพ่อกระบือของเอกชน 
5.3.3 ต้องการให้สนับสนุนเวชภัณฑ์และยารักษาสัตว์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเล้ียงกระบือ 
5.3.4 ต้องการพันธุ์พืชอาหารสัตว์ที่ดีมีคุณภาพและเหมาะสมกับการเล้ียงกระบือ 
5.3.5 ต้องการให้มีโครงการเงินกู้ดอกเบ้ียต่ าอย่างต่อเนื่อง  
5.3.6 ต้องการให้ภาครัฐสนับสนุนกระบือให้มากกว่า 3 ตัว/ราย แต่ไม่ควรมากกว่า 5 ตัว/ราย 
5.3.7 ต้องการรับการสนับสนุนจากโครงการ ธคก.รายละ 3 ตัว 
5.3.8 ต้องการให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องขุดบ่อบาดาลส าหรับใช้เล้ียงสัตว์และรดแปลงหญ้า 
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ส่วนที่ 6 เปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อความยั่งยืนในการเลี้ยงกระบือของเกษตรกร 
6.1 การเปรียบเทียบจ านวนกระบือก่อนและหลงัเข้าร่วมโครงการ 
เป็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการด้านการเพิ่มขึ้นของจ านวนกระบือ โดยการเปรียบเทียบจ านวน

กระบือก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการโดยใช้ค่าแจกแจง  t – test  แบบ Dependent  Samples  พบว่า  
จ านวนกระบือหลังจากการเข้าร่วมโครงการ สูงกว่าก่อนการเข้าร่วมโครงการอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ     ท่ีระดับ 
.01    รายละเอียดตามตารางท่ี 19 

 
ตารางท่ี 19  ผลการเปรียบเทียบจ านวนกระบือของเกษตรกรระหว่างก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการ 

รายได้ ต่ าสุด สูงสุด ค่าเฉล่ีย() ผลต่าง(�̅�) S.D.d t p 
ก่อนเข้าร่วมโครงการ 0 15 2.14 33,122 7.78 -7.09 .000** 
หลังเข้าร่วมโครงการ 0 40 9.94     

** มีนัยส าคัญทางสถิติอย่างยิ่งท่ีระดับ 0.01 (P< .01) 

6.2 การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการเลี้ยงกระบือ 
เป็นการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลของเกษตรกรท่ีมีผลต่อการเล้ียงกระบืออย่างยั่งยืน จ านวน 9 ปัจจัย 

ได้แก่ เพศ  อายุ  อาชีพหลัก  จ านวนสมาชิกในครัวเรือน จ านวนแรงงานภาคเกษตร พื้นท่ีถือครอง  ประสบการณ์
เล้ียงสัตว์  ประสบการณ์เล้ียงกระบือ และประสบการณ์ฝึกอบรมด้านการเล้ียงกระบือ  โดยน าไปเปรียบเทียบกับ
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเล้ียงกระบือโดยภาพรวม ได้ผลดังต่อไปนี้ 

5.2.1 เพศ  พบว่า เกษตรกรท่ีมีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีมีผลต่อความยั่งยืนในการเล้ียง
กระบือไม่แตกต่างกันทุกด้าน 

5.2.2 อายุ  พบว่า เกษตรกรท่ีมีอายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีมีผลต่อความยั่งยืนในการเล้ียง
กระบือโดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน 

5.2.3 อาชีพหลัก พบว่า เกษตรกรท่ีมีอาชีพหลักกันมีความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีมีผลต่อความยั่งยืนในการ
เล้ียงกระบือไม่แตกต่างกันทุกด้าน 

5.2.4 จ านวนสมาชิกในครัวเรือน พบว่า เกษตรกรท่ีมีจ านวนสมาชิกในครัวเรือนต่างกันมีความคิดเห็น
ต่อปัจจัยท่ีมีผลต่อความยั่งยืนในการเล้ียงกระบือไม่แตกต่างกันทุกด้าน 

5.2.5 จ านวนแรงงานภาคเกษตร พบว่า เกษตรกรท่ีมีจ านวนสมาชิกท่ีใช้แรงงานด้านการเกษตร 
ต่างกันมีความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีมีผลต่อความยั่งยืนในการเล้ียงกระบือไม่แตกต่างกันทุกด้าน 

5.2.6 พื้นท่ีถือครอง พบว่า เกษตรกรท่ีมีพื้นท่ีถือครองต่างกันมีความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีมีผลต่อความ
ยั่งยืนในการเล้ียงกระบือไม่แตกต่างกันทุกด้าน 

5.2.7 ประสบการณ์เล้ียงสัตว์ พบว่า เกษตรกรท่ีมีประสบการณ์เล้ียงสัตว์ต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
ปัจจัยท่ีมีผลต่อความยั่งยืนในการเล้ียงกระบือไม่แตกต่างกันทุกด้าน 

5.2.8 ประสบการณ์เล้ียงกระบือ พบว่า เกษตรกรท่ีมีประสบการเล้ียงสัตว์ต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
ปัจจัยท่ีมีผลต่อความยั่งยืนในการเล้ียงกระบือไม่แตกต่างกันทุกด้าน 

5.2.9 ประสบการณ์ฝึกอบรมด้านการเล้ียงกระบือ พบว่า เกษตรกรท่ีมีประสบการณ์การฝึกอบรมด้าน
การเล้ียงกระบือต่างกันมีความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีมีผลต่อความยั่งยืนในการเล้ียงกระบือไม่แตกต่างกันทุกด้าน   

รายละเอียดตามารางท่ี 20 และ 21 
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ตารางที่ 20  การเปรียบเทียบปัจจัยท่ีมีผลต่อความยั่งยืนในการเล้ียงกระบือของเกษตรกรท่ีมีเพศต่างกัน 
เพศ จ านวน ค่าเฉล่ีย S.D. t p 
ชาย 32 4.02 0.54 -.121 .639 
หญิง 18 4.04 0.46   

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (P< .05) 
 
 
 
ตารางที่ 21  การเปรียบเทียบปัจจัยท่ีมีผลต่อความยั่งยืนในการเล้ียงกระบือของเกษตรกรท่ีมีปัจจัยบุคคลต่างกัน 

ปัจจัย แหล่งความแปรปรวน df SS MS F p 
อายุ ระหว่างกลุ่ม 3 1.737 .579 2.456 .075 
 ภายในกลุ่ม 46 10.843 .236   
 รวม 49 12.580    
อาชีพหลัก ระหว่างกลุ่ม 2 .139 .070 .263 .770 
 ภายในกลุ่ม 47 12.441 .265   
 รวม 49 12.580    
จ านวนสมาชิก 
ในครัวเรือน 

ระหว่างกลุ่ม 3 .547 .182 .696 .559 
ภายในกลุ่ม 46 12.033 .262   
รวม 49 12.580    

จ านวนสมาชิก 
ภาคเกษตร 

ระหว่างกลุ่ม 3 .816 .272 1.064 .374 
ภายในกลุ่ม 46 11.764 .256   
รวม 49 12.580    

พื้นท่ีถือครอง ระหว่างกลุ่ม 2 1.128 .564 2.314 .110 
ภายในกลุ่ม 47 11.452 .244   
รวม 49 12.580    

ประสบการณ์  
เล้ียงสัตว์ 

ระหว่างกลุ่ม 2 .801 .400 1.598 .213 
ภายในกลุ่ม 47 11.779 .251   
รวม 49 12.580    

ประสบการณ์ 
เล้ียงกระบือ 

ระหว่างกลุ่ม 3 .637 .212 .818 .491 
ภายในกลุ่ม 46 11.943 .260   
รวม 9 12.580    

ประสบการณ์อบรม
ด้านการเล้ียง
กระบือ 

ระหว่างกลุ่ม 2 .315 .158 .604 .551 
ภายในกลุ่ม 47 12.265 .261   
รวม 49 12.580    

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (P< .05) 
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บทท่ี 5  
 

สรุปผลการศึกษา  อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความยั่งยืนและผลสัมฤทธิ์ในการเล้ียงกระบือของเกษตรกร ภายใต้โครงการ 
อนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ จังหวัดพิษณุโลก เป็นการวิจัยเชิงปริมาณผสมผสานกับการวิจัยเชิงคุณภาพ
โดยใช้แบบสัมภาษณ์  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความยั่งยืนในการเล้ียงกระบือของเกษตรกร 
ภายใต้โครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ จังหวัดพิษณุโลก และเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
อนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ จังหวัดพิษณุโลก  ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา จ านวน  50  ราย  เก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์   โดยเริ่มศึกษาข้อมูลต้ังแต่ 1 พฤศจิกายน 2563 – 30 เมษายน 2564  
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่  ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ ค่าสูงสุด ค่าต่ าสุด ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและ
การเปรียบเทียบผลการด าเนินงานด้วยสถิติ t-test  และ F-test สรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 
 
1. สรุปผลการศึกษา 
 1.1 สภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 

เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 64.00 เพศหญิง ร้อยละ 36.00  อายุเฉล่ีย  
54.26 ปี  ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 64.00  ส่วนใหญ่ไม่มีต าแหน่งทางสังคม ร้อยละ 
82.00  มีอาชีพหลักท านา ร้อยละ 60.00  จ านวนสมาชิกในครัวเรือน เฉล่ีย 3.8  คน  จ านวนสมาชิกท่ีใช้
แรงงานด้านการเกษตร เฉล่ีย 2.34 คน   มีพื้นท่ีถือครอง เฉล่ีย 24.94 ไร่  มีประสบการณ์เล้ียงสัตว์เฉล่ีย  
17.56 ปี  โดยมีประสบการณ์เล้ียงกระบือ เฉล่ีย 14.52  ปี มีรายได้จากการประกอบอาชีพในรอบปีท่ีผ่านมา  
เฉล่ีย 127,380 บาท  เป็นรายได้นอกภาคเกษตร เฉล่ีย  22,540 บาท  รายได้ในภาคเกษตร เฉล่ีย 107,340 
บาท  รายได้จากการเล้ียงสัตว์ เฉล่ีย 73,400 บาท และผ่านการฝึกอบรมด้านการเล้ียงกระบือ เฉล่ีย  7.70 ครั้ง  

1.2 สภาพการเลี้ยงกระบือ  ผลผลิต และผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
เกษตรกรเล้ียงกระบือก่อนเข้าร่วมโครงการ เฉล่ีย  2.14 ตัว  โดยเป็นกระบือเพศเมีย เฉล่ีย 1.50 ตัว  

ส่วนใหญ่ซื้อราคาตัวละ 50,000 บาท ร้อยละ 74.00  รวมจ านวนแม่กระบือท่ีซื้อตามโครงการท้ังหมด จ านวน 
108 ตัว โดยส่วนใหญ่ซื้อกระบือ รายละ 2 ตัว โดยมีกระบือท่ีเล้ียงในปัจจุบัน  เฉล่ีย 9.94 ตัว โดยเกษตรกร
ส่วนใหญ่ยังคงเล้ียงกระบือมาจนถึงปัจจุบัน ร้อยละ 88.00  จ านวนกระบือเพศเมีย เฉล่ีย 8.08 ตัว  จ านวน
กระบือท้อง เฉล่ีย 3.50 ตัว  จ านวนแรงงานท่ีใช้เล้ียงกระบือ เฉล่ีย 1.80  คน รูปแบบการเล้ียงกระบือส่วนใหญ่
เล้ียงแบบขังคอกเสริมด้วยหญ้าหรือฟางและปล่อยแทะเล็มในแปลง  ร้อยละ 68.00  สถานท่ีเล้ียงกระบือส่วน
ใหญ่เล้ียงในพื้นท่ีของตนเองอย่างเดียว ร้อยละ 58.00 อาหารท่ีใช้เล้ียงส่วนใหญ่ใช้ท้ังหญ้าสด ฟางข้าว/      
หญ้าแห้ง  วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ร้อยละ 62.00 แหล่งพืชอาหารสัตว์หลักท่ีใช้เล้ียงกระบือ ส่วนใหญ่เป็น
ไร่-นา หรือแปลงหญ้าของตนเอง ร้อยละ 80.00  พื้นท่ีปลูกพืชอาหารสัตว์ส าหรับเล้ียงกระบือ เฉล่ีย  7.75 ไร่       
โดยเกษตรกรท่ีไม่มีพื้นท่ีปลูกพืชอาหารสัตว์  ร้อยละ 8.00  และมีการส ารองฟางข้าวไว้เล้ียงกระบือ ร้อยละ 
90.00   เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่เคยใช้อาหารข้น  ร้อยละ 74.00  มีการใช้แร่ธาตุเล้ียงกระบือให้กินเป็นครั้งคราว 
ร้อยละ 60.00  มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคและถ่ายพยาธิครบทุกราย   ส่วนใหญ่มีการรักษาสัตว์ป่วยโดย
เจ้าหน้าท่ีปศุสัตว์  ร้อยละ 72.00  ส่วนใหญ่ในรอบปีท่ีผ่านมาไม่มีกระบือตาย ร้อยละ  86.00  การผสมพันธุ์
ส่วนใหญ่ใช้พ่อพันธุ์ผสม   ร้อยละ 52.00    

วิธีการจ าหน่ายกระบือของเกษตรกร ส่วนใหญ่จะมีพ่อค้ามารับซื้อถึงบ้าน ร้อยละ  76.00  เป็นการ
ประเมินด้วยสายตา ร้อยละ 100.00  โดยส่วนใหญ่เกษตรกรเป็นผู้ก าหนดราคาเอง ร้อยละ 96.00 ลักษณะของ
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กระบือท่ีจ าหน่าย ส่วนใหญ่ขายเป็นพ่อ-แม่พันธุ์  ร้อยละ 42.00  รองลงมาขายเป็นกระบือคัดออก ร้อยละ 
38.00 และส่วนใหญ่มีการเก็บรักษากระบือลักษณะดีไว้เป็นพ่อ-แม่พันธุ์ ร้อยละ 60.00  หลังจากเข้าร่วม
โครงการมีการซื้อกระบือเพิ่ม ร้อยละ 50.00  การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเล้ียงกระบือ  ส่วนใหญ่รับรู้
จากเจ้าหน้าท่ีปศุสัตว์  ร้อยละ 92.00   

จ านวนลูกกระบือท่ีได้รับจากโครงการ รวมท้ังหมด  285  ตัว  เฉล่ียรายละ 5.70 ตัว  จ านวนลูก
กระบือเพศผู้ รวมทั้งหมด 130 ตัว เฉล่ียรายละ 2.64 ตัว  จ านวนลูกกระบือเพศเมีย รวมทั้งหมด 155 ตัว เฉล่ีย
รายละ 3.10 ตัว   จ านวนกระบือในโครงการท่ีจ าหน่าย รวมท้ังหมด 228 ตัว  เฉล่ียรายละ 4.56 ตัว  อายุ
กระบือท่ีจ าหน่าย  เฉล่ีย 2.22  ปี  สูงสุด 3 ปี ต่ าสุด 1 ปี  ราคากระบือท่ีจ าหน่ายเฉล่ีย ตัวละ 27,400 บาท  
สูงสุด 40,000 บาท  

รายได้จากการจ าหน่ายกระบือในโครงการ รวมทั้งหมด 6,248,500 บาท เฉล่ียรายละ  124,970 บาท  
จ านวนมูลกระบือท่ีจ าหน่าย รวมท้ังหมด 225,500 กิโลกรัม เฉล่ียรายละ 4,510 กิโลกรัม สูงสุด 20,000 
กิโลกรัม  รายได้จากการจ าหน่ายมูลกระบือ เฉล่ียรายละ  6,700 บาท  รายได้รวมจากการเล้ียงกระบือใน
โครงการ รวมท้ังหมด 6,583,500 บาท  เฉล่ียรายละ 131,670 บาท สูงสุด  320,000 บาท  

1.3 ปัจจัยที่มีผลต่อความยั่งยืนในการเลี้ยงกระบือของเกษตรกร 
เกษตรกรมีความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีมีผลต่อการเล้ียงกระบืออย่างยั่งยืนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

ค่าเฉล่ีย 4.03  โดยปัจจัยท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ  ปัจจัยด้านการพึ่งพาตนเอง  รองลงมาได้แก่ ปัจจัยด้าน
ส่ิงแวดล้อม  ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ  และปัจจัยด้านสังคม และทุกปัจจัยอยู่ในระดับมากท้ังหมด 

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ การช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สินครอบครัวได้  ค่าเฉล่ีย 4.26 
และปัจจัยท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด ได้แก่ สามารถเล้ียงกระบือขุนเป็นอาชีพได้ ค่าเฉล่ีย 3.74  ปัจจัยด้านสังคมท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด มี 2 ปัจจัย  ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ/เอกชนให้การสนับสนุน และมีการด าเนินโครงการอนุรักษ์
และพัฒนากระบือ  ค่าเฉล่ีย 4.10 เท่ากัน  ส่วนปัจจัยท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด ได้แก่ มีการส่งเสริมให้เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงเกษตร  ค่าเฉล่ีย 3.56  ปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อม  ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ การเล้ียงกระบือสามารถ
ท าร่วมกับอาชีพอื่นได้  ค่าเฉล่ีย 4.24  ส่วนปัจจัยท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด ได้แก่ สามารถใช้แรงงานกระบือแทน
เครื่องจักรกลได้  ค่าเฉล่ีย 3.56  และปัจจัยด้านการพึ่งตนเองท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ การเล้ียงกระบือให้
ผลตอบแทนสูงและยึดเป็นอาชีพได้  ค่าเฉล่ีย 4.36 ส่วนปัจจัยท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด ได้แก่ สืบค้นองค์ความรู้
ด้านการเล้ียงกระบือได้ง่าย  ค่าเฉล่ีย 3.80  

1.4 ข้อมูลเก่ียวกับความเข้มแข็งในการด าเนินงานของกลุ่ม 
เกษตรกรมีความคิดเห็นต่อความเข้มแข็งในการด าเนินงานของกลุ่มโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก 

ค่าเฉล่ีย 4.03 โดยด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ ด้านกลไกการบริหารกลุ่ม รองลงมาคือ บทบาทการเช่ือมโยงกับ
หน่วยงาน/ชุมชนท้องถิ่น  และด้านฐานะและการแสดงความมั่นคงของกลุ่ม ซึ่งอยู่ในระดับมากทุกด้าน  ส าหรับ
ปัจจัยด้านกลไกการบริหารกลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด  ได้แก่      มีสถานท่ีท าการชัดเจนและใช้ประโยชน์  ค่าเฉล่ีย 
4.18  ส่วนปัจจัยท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด ได้แก่ มีการประชุมสมาชิกเป็นประจ าและร่วมแสดงความคิดเห็น  
ค่าเฉล่ีย 3.86  ปัจจัยด้านฐานะและการแสดงความมั่นคงของกลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ การผลิตกระบือมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ  ค่าเฉล่ีย 4.18  ส่วนปัจจัยท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด ได้แก่ มีจ านวนสมาชิกคงเดิมหรือ
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ค่าเฉล่ีย  3.74  ปัจจัยด้านบทบาทการเช่ือมโยงกับหน่วยงานหรือชุมชนท้องถิ่นท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุดคือ มีการส่งตัวแทนกลุ่มเพื่อเข้าร่วมรับการฝึกอบรมเพิ่มความรู้กับหน่วยงานต่าง ๆ  ค่าเฉล่ีย 
4.10  ส่วนปัจจัยท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด ได้แก่ มีการน าสมาชิกเข้าร่วมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะหรือชุมชน  
ค่าเฉล่ีย  3.92  ตามล าดับ 
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1.5 ความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ  ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือโดยภาพรวมมีความ

พึงพอใจอยู่ในระดับมาก  ค่าเฉล่ีย 4.09  โดยด้านท่ีมีความพึงพอใจสูงสุด คือ ด้านการบริการของหน่วยงาน
และเจ้าหน้าท่ี   ค่าเฉล่ีย  4.14  รองลงมาได้แก่ ด้านวัตถุประสงค์และเงื่อนไขโครงการ และด้านผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ  ซึ่งอยู่ในระดับมากทุกด้าน  ส าหรับด้านวัตถุประสงค์และเงื่อนไขโครงการ หัวข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
ได้แก่ การเพิ่มปริมาณกระบือให้มากขึ้น ค่าเฉล่ีย  4.14 ส่วนหัวข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด  ได้แก่ การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตกระบือให้มากขึ้น ค่าเฉล่ีย 3.98  ด้านผลสัมฤทธิ์โครงการ หัวข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ 
โครงการสามารถแก้ปัญหาการลดลงของกระบือได้  ค่าเฉล่ีย  4.08  ส่วนหัวข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด ได้แก่ การ
ให้ผลผลิตของแม่กระบือท่ีได้รับให้ลูกลักษณะดี ค่าเฉล่ีย 3.94  ด้านการบริการของหน่วยงานและเจ้าหน้าท่ี 
หัวข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด มี 3 หัวข้อ  ได้แก่  มีการช้ีแจงรายละเอียดและท าความเข้าใจโครงการแก่เกษตรกร  
ความเป็นกันเองและการอ านวยความสะดวกให้แก่เกษตรกร  และการบริการด้านการผสมเทียมและการดูแล
สุขภาพกระบือ  มีค่าเฉล่ีย  4.20 เท่ากัน  ส่วนหัวข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด ได้แก่ การติดตามและประสานงาน
ในการช าระหนี้คืนโครงการ ค่าเฉล่ีย  4.04  

ส าหรับปัญหาของเกษตรกรท่ีส าคัญ คือ ประสบปัญหาภัยแล้ง ท าให้ขาดแคลนน้ าส าหรับเล้ียงกระบือ
และรดแปลงหญ้า   ปัญหาด้านผสมเทียมเนื่องจากไม่เข้าใจเรื่องการจับสัดท าให้การผสมติดยาก และขาดแคลน
พืชอาหารสัตว์ท่ีเหมาะสมในการเล้ียงกระบือ  ส่วนข้อเสนอแนะของเกษตรกรท่ีส าคัญ คือ ต้องการให้มีการ
สนับสนุนพ่อกระบือและน้ าเช้ือพ่อพันธุ์ดี  ต้องการให้มีการสนับสนุนพันธุ์พืชอาหารสัตว์และเวชภัณฑ์  และ
ต้องการให้โครงการเงินกู้ดอกเบ้ียต่ าส าหรับเล้ียงกระบืออย่างต่อเนื่อง 

1.6 การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อความยั่งยืนในการเลี้ยงกระบือของเกษตรกร 

1.6.1 ผลการเปรียบเทียบปัจจัยท่ีมีผลต่อความยั่งยืนในการเล้ียงกระบือ พบว่า เกษตรกรมี เพศ  
อายุ  อาชีพหลัก จ านวนสมาชิกในครัวเรือน  จ านวนแรงงานภาคเกษตร พื้นท่ีถือครอง  ประสบการณ์เล้ียง
สัตว์  ประสบการณ์เล้ียงกระบือ  และประสบการณ์อบรมด้านการเล้ียงกระบือ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัย
ท่ีมีผลต่อความยั่งยืนในการเล้ียงกระบือไม่แตกต่างกัน 

1.6.2 การเปรียบเทียบจ านวนกระบือก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ  พบว่า จ านวนกระบือหลังการเข้าร่วมโครงการ สูงกว่าก่อนการเข้าร่วมโครงการอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ  ท่ีระดับ 0.01  

 
2. การอภิปรายผล 

การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความยั่งยืนและผลสัมฤทธิ์ในการเล้ียงกระบือของเกษตรกร  ภายใต้โครงการ
อนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ  จังหวัดพิษณุโลก สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้  

เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 64.00 อายุเฉล่ีย  54.26 ปี จบการศึกษา
ระดับประถมศึกษา ร้อยละ 64.00  ไม่มีต าแหน่งทางสังคม ร้อยละ 82.00  และมีอาชีพหลักท านา ร้อยละ 
60.00  จากผลการศึกษาจะเห็นว่าเกษตรกรมีอายุท่ีค่อนข้างสูง และส่วนใหญ่เป็นหัวหน้าครอบครัว ท่ีอยู่ใน
ชนบทห่างไกลจากตัวเมือง  เนื่องจากมีอาชีพหลักทางด้านเกษตรกรรมหรือท านาเป็นส่วนใหญ่ จึงจบการศึกษา
ภาคบังคับท่ีรัฐจัดให้คือระดับประถมศึกษาเป็นส่วนใหญ่ ส่วนคนท่ีมีการศึกษาสูงกว่านี้ก็จะไปประกอบอาชีพ
อื่น ส่วนเกษตรกรก็จะมีอายุสูงขึ้นไปเรื่อย ๆ และเข้าสู่สังคมสูงวัยในอนาคต  สอดคล้องกับ  ยุคล (2563) ท่ี
กล่าวถึงความท้าทายของเกษตรกรไทยท่ีก าลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย  เป็นเหตุให้เกษตรกรมีอายุสูงขึ้น เฉล่ีย   
54-56 ปี  นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับกรมส่งเสริมการเกษตร (2559) ท่ีจ าแนกช่วงอายุของหัวหน้าครัวเรือน
เกษตรกร ท่ีมีอายุระหว่าง 51-60 ปี และ มากกว่า 60 ปี ร้อยละ 28.94 เท่ากัน ซึ่งหากรวมกันท้ังสองช่วงอายุ
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ก็จะสูงถึง ร้อยละ 57.88 นับเป็นกลุ่มใหญ่ของเกษตรกรไทย ดังนั้นอาชีพการเล้ียงกระบือจึงนับว่าเป็นอาชีพท่ีมี
ความเหมาะสมกับเกษตรกร แต่ต้องมีการบริหารจัดการท่ีดีจึงจะประสบผลส าเร็จได้อย่างยั่งยืน 

จ านวนสมาชิกในครัวเรือน เฉล่ีย 3.8  คน สูงกว่าสมาชิกในครัวเรือนของเกษตรกรโดยเฉล่ียของ
ประเทศท่ีเฉล่ีย  2.17 คน  มีสมาชิกท่ีใช้แรงงานด้านการเกษตรซึ่งเป็นแรงงานท่ีท าการเกษตรอย่างแท้จริง 
ส่วนสมาชิกคนอื่นก็จะไปประกอบอาชีพอื่นหรือไปศึกษาต่อ ท าให้มีสมาชิกอยู่บ้านเพื่อท าอาชีพเกษตรกรรม 
เฉล่ีย 2.34 คน  ใกล้เคียงกับจ านวนสมาชิกในครัวเรือนเกษตรกรของประเทศไทย   มีพื้นท่ีถือครอง เฉล่ีย 
24.94 ไร่  สูงกว่าพื้นท่ีถืองครองของเกษตรกรท้ังประทศท่ีเฉล่ีย  17.94 ไร่ (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2559)   

รายได้จากการประกอบอาชีพของเกษตรกร  เฉล่ีย 127,380 บาท  ซึ่งต่ ากว่ารายได้รวมของเกษตรกร
ท้ังประเทศท่ีเฉล่ีย  157,723  บาท   มีรายได้นอกภาคเกษตร เฉล่ีย  22,540 บาท ต่ าว่ารายได้นอกภาคเกษตร
ของเกษตรกรท้ังประเทศท่ีเฉล่ีย  78,827 บาท   รายได้ในภาคเกษตร เฉล่ีย 107,340 บาท ซึ่งสูงกว่ารายได้ใน
ภาคเกษตรของเกษตรกรท้ังประเทศเล็กน้อยท่ีเฉล่ีย  100,061 บาท (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2559)  จากผล
การศึกษาจะเห็นว่าเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มีประสบการณ์ด้านการประกอบอาชีพด้าน
เกษตรกรรมเป็นอย่างดี ท าให้มีรายได้สูงกว่าค่าเฉล่ียของประเทศ นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์เล้ียงสัตว์เฉล่ีย 
17.56 ปี และมีประสบการณ์เล้ียงกระบือ เฉล่ีย 14.52  ปี  ดังนั้น จึงเป็นการคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วม
โครงการท่ีมีความเหมาะสม อีกท้ังมีประสบการณ์การอบรมด้านการเล้ียงกระบือ  เฉล่ีย  7.7 ครั้ง  ท าให้มีองค์
ความรู้ด้านการเล้ียงกระบือเป็นอย่างดี จึงท าให้เกษตรกรสามารถเล้ียงกระบือได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
สามารถส่งคืนเงินกู้ได้ภายในเวลาท่ีก าหนด 

ก่อนเข้าร่วมโครงการเกษตรกรมีการเล้ียงกระบือ  รวมทุกราย จ านวน  107 ตัว เฉล่ียรายละ  2.14 
ตัว  โดยเป็นกระบือเพศเมีย เฉล่ีย 1.50 ตัว หลังจากเข้าร่วมโครงการท าให้มีจ านวนกระบือเพิ่มข้ึน โดยปัจจุบัน
มีการเล้ียงกระบือ รวมทุกราย  จ านวน 497 ตัว  เฉล่ียรายละ 9.94 ตัว ซึ่งเพิ่มขึ้น 390 ตัว หากรวมจ านวน
กระบือท่ีขายระหว่างโครงการอีก  228 ตัว ก็จะท าให้มีกระบือเพิ่มข้ึนจากโครงการถึง  618 ตัว ซึ่งเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการท่ีต้องการเพิ่มจ านวนกระบือในระบบให้มากขึ้น  นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้เกษตรกร
หันมาเล้ียงกระบือเพิ่มข้ึนจากเดิมท่ีเล้ียงกระบือ  เฉล่ียรายละ  2.14  ตัว  เพิ่มขึ้นเป็นเฉล่ียรายละ  9.94 ตัว 

เกษตรกรส่วนใหญ่ซื้อกระบือตามราคาท่ีก าหนดตามโครงการ ราคาตัวละ 50,000 บาท เนื่องจากเป็น
กระบือท่ีมีลักษณะดีและมีลูกติดหรือต้ังท้อง ท าให้ได้ผลผลิตท่ีมีคุณภาพและมีราคาดี  รูปแบบการเล้ียงกระบือ
ส่วนใหญ่เล้ียงแบบขังคอกเสริมด้วยหญ้าหรือฟางและปล่อยแทะเล็มในแปลง  ส่วนใหญ่เล้ียงในพื้นท่ีของตนเอง
อย่างเดียว  ส่วนใหญ่ใช้ท้ังหญ้าสด ฟางข้าว หรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และแหล่งพืชอาหารสัตว์หลักท่ีใช้
เล้ียงกระบือ ส่วนใหญ่เป็นไร่-นา หรือแปลงหญ้าของตนเอง ปัจจัยต่าง ๆ ท่ีกล่าวมานี้เกษตรกรมีความพร้อม
เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว เนื่องจากมีประสบการณ์เล้ียงกระบือมากว่า 10 ปี ท าให้เข้าใจความจ าเป็นในการเล้ียง
กระบือว่ามีอะไรบ้าง อีกท้ังมีพื้นท่ีปลูกพืชอาหารสัตว์ส าหรับเล้ียงกระบือ เฉล่ีย 7.75 ไร่  ซึ่งเพียงพอกับการ
เล้ียงกระบือของตนเอง  นอกจากนี้ส่วนใหญ่ยังมีการส ารองฟางข้าวไว้ใช้ในฤดูขาดแคลนหรือจ าเป็นอีกด้วย   

จากประสบการณ์ดังกล่าว ท าให้การเล้ียงและการดูแลกระบือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  มีการฉีด
วัคซีนป้องกันโรคระบาด และถ่ายพยาธิครบทุกราย ท าให้อัตราการป่วยหรือตายของกระบือน้อยมาก  อีกท้ังยัง
มีการเสริมอาหารแร่ธาตุให้กินเพื่อป้องกันการขาดแคลนสารอาหาร และหากเกิดการเจ็บป่วยก็จะประสาน
เจ้าหน้าท่ีปศุสัตว์เข้ามาท าการรักษา  ท าให้มีการรับรู้ข่าวสารและแลกเปล่ียนความรู้ด้านการเล้ียงกระบือได้
อย่างต่อเนื่อง    

วิธีการจ าหน่ายกระบือของเกษตรกร ส่วนใหญ่จะมีพ่อค้ามารับซื้อถึงบ้าน ร้อยละ  76.00  เนื่องจาก
เกษตรกรไม่สะดวกท่ีจะขนกระบือไปขายในตลาดนัด ซึ่งเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายและเส่ียงต่อการติดโรคระบาด
อีกด้วย   เป็นการประเมินด้วยสายตาและเกษตรกรเป็นผู้ก าหนดราคาเอง  เมื่อต่อรองจนพอใจท้ังสองฝ่ายก็ตก
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ลงขาย  ส าหรับข้อนี้ก็มีข้อจ ากัดคือ หากเกษตรกรไม่มีประสบการณ์ก็จะเสียเปรียบพ่อค้าได้  ดังนั้นภาครัฐจึง
ควรหาแนวทางป้องกันปัญหานี้เพื่อผลประโยชน์ของเกษตรกรในอนาคต  นอกจากนี้ยังเห็นแนวทางการพัฒนา
กระบือให้มีคุณภาพคือ เกษตรกรมีการเก็บรักษากระบือลักษณะดีไว้เป็นพ่อ-แม่พันธุ์ ร้อยละ 60.00  และซื้อ
กระบือเพิ่มอีกร้อยละ 50.00 นับเป็นข้อบ่งช้ีท่ีดีในการพัฒนาการเล้ียงกระบือสู่ความยั่งยืนท่ีเกิดจากโครงการนี้ 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการคือ ได้จ านวนลูกกระบือ  285  ตัว  เฉล่ียรายละ 5.70 ตัว  จ านวนกระบือใน
โครงการท่ีจ าหน่ายรวมท้ังหมด 228 ตัว  เฉล่ียรายละ 4.56 ตัว  จะเห็นว่าเกษตรกรได้ลูกกระบือเพิ่มข้ึนอย่าง
ต่อเนื่อง และส่วนหนึ่งก็จะจ าหน่ายเพื่อน าเงินมาใช้จ่ายในครัวเรือน และบางส่วนก็เก็บทดแทนเป็นพ่อแม่พันธุ์
ต่อไป  ส าหรับรายได้จากการจ าหน่ายกระบือในโครงการรวม 6,248,500 บาท เฉล่ียรายละ  124,970 บาท  
เมื่อเทียบกับเงินท่ีกู้ จ านวน 50  ราย ๆละ 100,000 บาท รวมเป็นเงิน  5,000,000 บาท เมื่อหักแล้วมีก าไร
คงเหลืออีก  1,248,500 บาท หรือก าไรเฉล่ียรายละ  24,970 บาท นอกจากนี้ยังมีรายได้จากการจ าหน่ายมูล
กระบืออีก เฉล่ีย รายละ 6,700 บาท เมื่อรวมท้ังหมดแล้วจะท าให้เกษตรกรมีรายได้จากการเล้ียงกระบือ เฉล่ีย 
131,670  บาท หักเงินต้นท่ีกู้  100,000 บาท ก็จะมีเงินเหลือส าหรับจ่ายดอกเบี้ยและใช้จ่ายในครัวเรือน  
31,670 บาท และท่ีส าคัญคือยังมีกระบือเหลืออยู่อีกเฉล่ียรายละ 9.94 ตัว   เมื่อค านวณตามราคาจ าหน่าย
กระบือของเกษตรกรตามโครงการ เฉล่ียตัวละ  27,400 บาท ก็จะท าให้กระบือท่ีเหลืออยู่มีมูลค่าประมาณ  
272,356  บาท   

เกษตรกรมีความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีมีผลต่อการเล้ียงกระบืออย่างยั่งยืนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
ค่าเฉล่ีย 4.03  โดยปัจจัยท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ  ปัจจัยด้านการพึ่งพาตนเอง  เนื่องจากการเล้ียงกระบือ
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนไทย เล้ียงง่าย  ต้นทุนต่ าเหมาะสมกับการด าเนินชีวิตตามแนวทางของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน  อีกท้ังมูลกระบือยังสามารถน าไปเป็นปุ๋ยส าหรับใส่ 
ไร่-นา เพื่อปลูกพืชหรือปลูกหญ้าเล้ียงสัตว์ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี เป็นการลดต้นทุนอีกทางหนึ่งด้วย 

เกษตรกรมีความคิดเห็นต่อความเข้มแข็งในการด าเนินงานของกลุ่มโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉล่ีย 4.03 โดยด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ ด้านกลไกการบริหารกลุ่ม  เนื่องจากก่อนการเข้าร่วมโครงการ
ทุกคนจะต้องเป็นสมาชิกของกลุ่มเพื่อด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการ ท าให้มีความคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี 
และมีสถานท่ีท าการชัดเจนและใช้ประโยชน์ได้สะดวก เพราะอยู่ในชุมชนเดียวกัน มีการพบปะพูดคุยกัน
ตลอดเวลา  จึงท าให้มีค่าเฉล่ียสูงกว่าด้านอื่น ๆ 

ความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือโดยภาพรวมมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก  ค่าเฉล่ีย 4.09  โดยด้านท่ีมีความพึงพอใจสูงสุด คือ ด้านการให้บริการของหน่วยงาน
และเจ้าหน้าท่ี ค่าเฉล่ีย  4.14  เนื่องจากในการเข้าร่วมโครงการต้องมีการติดต่อประสานงานกับส านักงาน    
ปศุสัตว์จังหวัด และส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ เพื่อช้ีแจงท าความเข้าใจเงื่อนไขต่าง ๆ และระหว่างการด าเนิน
โครงการ ก็จะมีการติดตามให้ค าแนะน าจากเจ้าหน้าท่ีในระดับจังหวัด และระดับอ าเภออย่างต่อเนื่อง และ
สามารถช าระหนี้ได้หมดตามระยะเวลาท่ีก าหนด  จึงท าให้มีความพึงพอใจสูงกว่าด้านอื่น ๆ  

จากการเปรียบเทียบจ านวนกระบือก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการ พบว่า จ านวนกระบือหลังการ
เข้าร่วมโครงการ สูงกว่าก่อนการเข้าร่วมโครงการอย่างมีนัยส าคัญอย่างยิ่งทางสถิติ  ท่ีระดับ 0.01  ซึ่ง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ  และเมื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลต่อความคิดเห็นในการเล้ียง
กระบืออย่างยั่งยืนของเกษตรกร พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันในทุกปัจจัย เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ให้
ความส าคัญในทุกด้าน และเป็นกลุ่มท่ีมีพื้นฐานทางด้านอาชีพและการด าเนินชีวิตใกล้เคียงกันจึงมีความคิดเห็น
ไม่แตกต่างกัน 
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3. ข้อเสนอแนะ 
จากผลการศึกษาครั้งนี้ สามารถสรุปเป็นข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินโครงการและการ

น าไปใช้ส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 
 3.1 ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา  โครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบืออย่างยั่งยืน เป็น
โครงการท่ีดีและสามารถเพิ่มจ านวนประชากรกระบือให้มากขึ้น เป็นการเปิดโอกาสให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งทุน
ดอกเบ้ียต่ าโดยภาครัฐช่วยรับภาระดอกเบ้ีย ร้อยละ 60  แต่จากการศึกษาครั้งนี้มีข้อค้นพบท่ีจะเสนอแนะเพื่อ
พัฒนาอาชีพการเล้ียงกระบือได้อย่างยั่งยืน ดังนี้  

1) ส่งเสริมให้มีการด าเนินโครงการในลักษณะนี้อย่างต่อเนื่อง หากเกษตรกรต้องการเข้าร่วม
โครงการก็สามารถติดต่อ ธกส.ใกล้บ้านได้ทันที  และไม่ควรจ ากัดระยะเวลาหรือเป้าหมาย แต่ควรเป็นโครงการ
ท่ีเป็นความสมัครใจและความพร้อมของเกษตรกร 

2) กรมปศุสัตว์ควรสนับสนุนปัจจัยด้านสุขภาพสัตว์ เช่น ยาถ่ายพยาธิ แร่ธาตุ ให้แก่เกษตรกรผู้
เล้ียงกระบือ หรือจัดหน่วยบริการเคล่ือนท่ีเพื่อกระตุ้นหรือให้ก าลังใจเกษตรกรให้รักษาอาชีพการเล้ียงกระบือ
ได้ต่อไป 

3) จัดหน่วยบริการผสมเทียมให้ครอบคลุมพื้นท่ี หรือจัดหาพ่อกระบือพันธุ์ดีให้เกษตรกรยืมเพื่อ
พัฒนาสายพันธุ์ให้ดีขึ้น และรักษาพันธุกรรมท่ีดีไว้ 

4) สนับสนุนให้มีการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการเล้ียงกระบือในทุกระดับโดยการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาค/ส่วน  และเน้นการบูรณาการกับหน่วยงาน องค์กร หรือชุมชนทุกระดับ  โดยเน้นการรวมกลุ่มมากขึ้น 

5) สนับสนุนให้มีการพัฒนารูปแบบการเล้ียงกระบือให้เหมาะสมกับสภาพการเปล่ียนแปลงและการ
พัฒนาของเทคโนโลยี โดยเน้นการเล้ียงแบบประณีตและการลดต้นทุน  

6) น าผลการศึกษาครั้งนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินโครงการเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาการเล้ียง
กระบือของเกษตรกรให้มั่นคง เข้มแข็ง และยั่งยืน 
 3.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาวิจัยคร้ังต่อไป  ควรมีการศึกษาวิจัยต่อเนื่องหลังจากด าเนิน
โครงการเสร็จส้ิน คือ ส่งคืนเงินกู้ครบตามจ านวนเรียบร้อยแล้ว  เพื่อศึกษาถึงความยั่งยืนในการเล้ียงกระบือ
ของเกษตรกร  โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

1) ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพแบบมีส่วนร่วม เพื่อดูความต้องการของเกษตรกร โอกาสความ
เป็นไปได้  ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัดต่าง ๆ เพื่อหาแนวทางแก้ไขท่ีเกษตรกรมีส่วนร่วม จะท าให้การน าไปใช้
ได้ประโยชน์  เพราะเกิดจากความต้องการของเกษตรกรอย่างแท้จริง 

2) ควรมีการศึกษารูปแบบการเล้ียงกระบือท่ีหลากหลาย  เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่เกษตรกรตาม
ความเหมาะสมของตนเอง 

3) บูรณาการกับองค์กรหรือหน่วยงานด้านการศึกษา หรือการเกษตรกรอื่น ๆ เพื่อวางแผน
การศึกษาการเล้ียงกระบืออย่างเป็นระบบและครบวงจร หรือก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การวิจัยเพื่ออนุรักษ์และ
พัฒนาการเล้ียงกระบืออย่างยั่งยืนในทุกพื้นท่ีของประเทศไทย 
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แบบสัมภาษณ ์

ปัจจัยที่มีผลต่อความยั่งยืนและผลสัมฤทธิ์ในการเลี้ยงกระบือของเกษตรกร  
ภายใต้โครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ จังหวัดพิษณุโลก 
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แบบสัมภาษณ ์

ปัจจัยที่มีผลต่อความยั่งยืนและผลสัมฤทธิ์ในการเลี้ยงกระบือของเกษตรกร  
ภายใต้โครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ จังหวัดพิษณุโลก 

--------------------------------------- 

 แบบสัมภาษณ์นี้เป็นการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความยั่งยืนและผลสัมฤทธิ์ในการเล้ียงกระบือของ
เกษตรกรภายใต้โครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ ในพื้นท่ีจังหวัดพิษณุโลก เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
ส่งเสริมและพัฒนาระบบการเล้ียงกระบือของจังหวัดพิษณุโลก   ประกอบด้วย  5  ส่วน ดังต่อไปนี้ 
 ส่วนท่ี 1 สภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ 
 ส่วนท่ี 2 สภาพการเล้ียงกระบือ ผลผลิต และผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

ส่วนท่ี 3 ปัจจัยท่ีมีผลต่อความยั่งยืนในการเล้ียงกระบือของเกษตรกร  
 ส่วนท่ี 4 ข้อมูลเกี่ยวกับความเข้มแข็งในการด าเนินงานของกลุ่ม 

ส่วนท่ี 5 ความพึงพอใจ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 

ส่วนที่ 1 สภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 

ค าช้ีแจง : กรุณาท าเครื่องหมาย   ลงใน (  ) หรือกรอกข้อมูลตามความเป็นจริงท่ีท่านด าเนินการเล้ียงกระบืออยู ่
1. เพศ  (  ) 1. ชาย  (  ) 2. หญิง 
2. อายุ ......................ปี  
3. ระดับการศึกษาสูงสุด 
 (   ) 1. ประถมศึกษา  (   ) 2. มัธยมศึกษา  (   ) 3. อาชีวศึกษา 
 (   ) 4. ปริญญาตรี  (   ) 5  อื่น (ระบุ)......................................................... 
4. ต าแหน่งทางสังคม 
 (   ) 1. ไม่มี   (   ) 2. ผู้น าท้องท่ี/ท้องถิ่น        (   ) 3. กรรมการหมู่บ้าน 
 (   ) 4. อาสาสมัครหน่วยราชการ เช่น  อสม. ปศุสัตว์อาสา เป็นต้น 

(   ) 5. (ระบุ)........................................................................................................................... 
5. อาชีพหลัก 
 (    ) 1. ท านา   (    ) 2. ท าไร่   (     ) 3. ท าสวน 
 (    ) 4. เล้ียงสัตว์  (    ) 5. อื่น ๆ (ระบุ)............................................................... 
6. จ านวนสมาชิกท้ังหมดในครัวเรือน.........................คน จ านวนสมาชิกท่ีใช้แรงงานเกษตร..................คน 
7. พื้นท่ีถือครองของท่าน ……....……..ไร่  ได้แก่  พื้นท่ีตนเอง...................ไร่  พื้นท่ีเช่า.................ไร่ 
8. รายได้จากการประกอบอาชีพในรอบปีท่ีผ่านมา รวม........................................บาท  ได้แก่ 

1) รายได้นอกภาคเกษตร...............................บาท (ระบุ...............................................................) 
2) รายได้ในภาคเกษตร...................................บาท  ได้แก่ 
    2.1) ปลูกพืช .............................................บาท (ท านา ท าสวน พืชไร่ ฯลฯ ) 
    2.2) เล้ียงสัตว์.............................................บาท (ระบุ.............................................................) 
    2.3) อื่น ๆ...................................................บาท (ระบุ............................................................) 

9. ท่านมีประสบการณ์เล้ียงสัตว์........................................ปี (ระบุ...........................................................) 
10. ท่านมีประสบการณ์เล้ียงกระบือ...................................ปี 
11. ท่านเคยได้รับการอบรมการเล้ียงกระบือหรือไม่  (   ) ไม่เคย (   ) เคย  จ านวน....................ครั้ง 
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ส่วนที่ 2  สภาพการเลี้ยงกระบือ ผลผลิต และผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
ค าช้ีแจง : กรุณาท าเครื่องหมาย   ลงใน (   ) หรือกรอกข้อมูลตามความเป็นจริงท่ีท่านด าเนินการเล้ียงกระบืออยู่ 
 

1. ก่อนเข้าร่วมโครงการ   มีกระบือ....................ตวั  เพศผู้......................ตัว  เพศเมีย........................ตัว 
2. กระบือท่ีจัดซื้อตามโครงการ............ตัว   ราคาตัวละ...........................บาท รวมเป็นเงิน........................บาท 
3. ท่านกู้เงินจาก ธกส. เพื่อด าเนินโครงการ       จ านวน......................................บาท  ได้แก่ 

1) ซื้อกระบือ  จ านวน....................ตัว   เป็นเงิน......................................บาท 
2) ปรับปรุงโรงเรือน/แปลงหญ้า          เป็นเงิน......................................บาท 

4. ปัจจุบันท่านเล้ียงกระบือ จ านวน ...............ตัว (กระบือในโครงการ................ตัว)  แบ่งตามขนาดต่าง ๆ ดังนี้ 
1) กระบือเพศผู้.......................ตัว 

1.1)  เพศผู้ตอน ..................ตัว   1.2) พ่อพันธุ์อายุมากกว่า 4 ปี..............ตัว 
1.3)  เพศผู้กลาง อายุ 2-4 ปี.................ตัว 1.4) เพศผู้เล็ก   อายุ 1-2 ปี...................ตัว 
1.5)  เพศผู้แรกเกิด - 1 ปี.....................ตัว  
 

2) กระบือเพศเมีย..........................ตัว   อยู่ระหว่างต้ังท้อง......................ตัว 
2.1) แม่พันธุ์อายุมากกว่า 3 ปี.............ตัว  2.2) เพศเมียสาว อายุ 2-3 ปี...............ตัว 
2.3) เพศเมียเล็ก อายุ 1-2 ปี...............ตัว  2.4) เพศเมียแรกเกิด - 1 ปี.................ตัว 

5. ผลผลิตของกระบือในโครงการ 
1)  จ านวนแม่กระบือในโครงการ..............................ตัว 
2)  จ านวนลูกกระบือในโครงการ.....................ตัว  เพศผู้................ตัว  เพศเมีย.................ตัว 

2.1)  ลูกตัวท่ี  1       จ านวน.................ตัว   มูลค่า................................บาท 
                -  เพศผู้.................ตัว   มูลค่า................................บาท 
                -  เพศเมีย.................ตัว   มูลค่า................................บาท 
2.2)  ลูกตัวท่ี  2       จ านวน.................ตัว   มูลค่า................................บาท 
                -  เพศผู้.................ตัว   มูลค่า................................บาท 
                -  เพศเมีย.................ตัว   มูลค่า................................บาท 

  2.3)  ลูกตัวท่ี  3         จ านวน...............ตัว   มูลค่า................................บาท 
                -  เพศผู้.................ตัว   มูลค่า................................บาท 
                -  เพศเมีย.................ตัว   มูลค่า................................บาท 
2.4) อื่น ๆ (หลาน)  จ านวน...............ตัว   มูลค่า................................บาท 
                -  เพศผู้.................ตัว   มูลค่า................................บาท 
                -  เพศเมีย.................ตัว   มูลค่า................................บาท 

6. รายได้จากการเล้ียงกระบือในโครงการ ต้ังแต่เริ่มโครงการถึงปัจจุบัน 
1)  จ าหน่ายกระบือ...........ตัว (เพศผู้..........ตัว เพศเมีย............ตัว)   เป็นเงิน................................บาท 
2)  จ าหน่ายมูลกระบือ................กิโลกรัม  ราคากิโลกรัมละ.............บาท  เป็นเงิน.......................บาท  
3)  รวมเป็นเงิน ......................................... บาท  

7. กระบือท่ีจ าหน่ายส่วนใหญ่จะมีอายุประมาณ .........................ปี ราคาตัวละ...............................บาท 
8. แรงงานท่ีใช้เล้ียงกระบือ.....................คน    

1)  แรงงานใครัวเรือน................คน 2) แรงงานจ้าง.................คน 
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9. การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการเล้ียงกระบือ 
 (   ) 1. จากเจ้าหน้าท่ีปศุสัตว์ (   ) 2. จากอาสาปศุสัตว์   (   ) 3. จากเพื่อนเกษตรกร 
 (   ) 4. จากส่ือส่ิงพิมพ์  (   ) 5. จากส่ือออนไลน์   
          (   ) 6. อื่น ๆ (ระบ)ุ................................................................................................................................. 
10. รูปแบบการเล้ียงกระบือ 
 (   ) 1. ขังคอกและเสริมด้วยหญ้าหรือฟางกิน  โดยไม่ปล่อยแทะเล็มในแปลงหญ้า 
 (   ) 2. ขังคอกและเสริมด้วยหญ้าหรือฟางกิน  และปล่อยแทะเล็มในแปลงหญ้า ถึงเวลาก็ต้อนเข้าคอก 
 (   ) 3. ปล่อยแทะเล็มในแปลงหญ้าอย่างเดียว โดยไม่มีการเสริมด้วยหญ้าหรือฟางในคอก 
11. สถานท่ีเล้ียงกระบือ 
 (   ) 1. พื้นท่ีของตนเองอย่างเดียว   (   ) 2. พื้นท่ีสาธารณะ 
 (   ) 3. พื้นท่ีตเองและพื้นท่ีสาธารณะ  (   ) 4. อื่น ๆ (ระบุ).............................................. 
12. อาหารหยาบท่ีใช้เล้ียงกระบือ 
 (   ) 1. หญ้าสด  (   ) 2. ฟางข้าว/หญ้าแห้ง  (    ) 3. วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 
 (   ) 4. ใช้หลายอย่างผสมกัน (หญ้า/หญ้าแห้ง/ฟางข้าว/วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 
13. แหล่งพืชอาหารสัตว์หลักท่ีใช้เล้ียงกระบือ 
 (   )  1. พื้นท่ีสาธารณะ   (   ) 2.  ไหล่ทางข้างถนน 
 (   )  3.  ไร่-นา/แปลงหญ้าส่วนตัว  (   ) 4. ปล่อยเล้ียงตามทุ่งนาท่ัวไป 
 (   )  5. อื่น ๆ (ระบุ).......................................................................................................... 
14. ท่านมีพื้นท่ีปลูกพืชอาหารสัตว์ส าหรับการเล้ียงกระบือของท่านหรือไม่ 
 (   ) 1. ไม่มี    (   ) 2. มี  จ านวน................ไร่………..งาน 
15. ท่านมีการส ารองฟางข้าวหรือไม่ 
 (   ) 1. ไม่ได้ส ารองฟางข้าว  (   ) 2.  ส ารองฟางข้าว 
16. ท่านเคยใช้อาหารข้นเล้ียงกระบือของท่านหรือไม่ 
 (   ) 1. ไม่เคย 
 (   ) 2. เคย    ถ้าเคยใช้ (   )  2.1 ให้ตลอดปี  (   )  2.2  ให้เป็นครั้งคราว 
17. ท่านเคยให้อาหารเสริมแร่ธาตุหรือไม่ 
 (   ) 1. ไม่เคย 
 (   ) 2. เคย    ถ้าเคยใช้ (   )  2.1 ให้ตลอดปี  (   )  2.2  ให้เป็นครั้งคราว 
18. การฉีดวัคซีนป้องกันโรค 
 (   ) 1. ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน 
 (   ) 2.ได้รับการฉีดวัคซีน  ถ้าได้รับการฉีดวัคซีน ๆ ท่ีฉีดวัคซีนป้องกันโรคอะไรบ้าง 
  (   ) 2.1 ปากและเท้าเปื่อย    จ านวน.......................ครัง้/ป ี
  (   ) 2.2 คอบวม(เฮโมรายิกเซพติซีเมีย) จ านวน .....................ครั้ง/ปี 
  (   ) 2.3  อื่น ๆ (ระบุ)....................................จ านวน......................ครั้ง/ป ี
19. การถ่ายพยาธิกระบือ 
 (   )  1. ไม่ได้รับการถ่ายพยาธิ   

(   )  2. ได้รับการถ่ายพยาธิ จ านวน..................ครั้ง/ปี 
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20. การรักษาพยาบาลกระบือ 
 (   ) 1. ไม่เคยรักษากระบือ    

(   ) 2. เคย  โดย 
(    ) 2.1 รักษาเอง       
(    ) 2.2 เจ้าหน้าท่ีปศุสัตว์     
(    ) 2.3. อาสาปศุสัตว์ 
(    ) 2.4  ทุกข้อรวมกัน 

21. ปีท่ีผ่านมากระบือของท่านมีการตายหรือไม่ 
 (   ) 1. ไม่มีกระบือตาย   

(   ) 2. มีกระบือตาย  จ านวน...............ตัว สาเหตุเพราะ.............................................................. 
22. การผสมพันธุ์กระบือของท่านใช้วิธีใด 
 (   )  1. การผสมเทียม       

(   ) 2. ใช้พ่อพันธุ์ผสม       
(   ) 3. ใช้ท้ังสองวิธี (ผสมเทียมและพ่อพันธุ์) 

23. วิธีการการจ าหน่ายกระบือ 
 (   ) 1. พ่อค้ามารับซื้อถึงบ้าน   

(   ) 2. น าไปขายในตลาดนัดโค-กระบือ 
(   ) 3. อื่น ๆ  (ระบุ)............................................................................................................................ 

24. จ าหน่ายด้วยวิธี 
 (   ) 1. ประเมินด้วยสายตา   

(   ) 2. ช่ังน้ าหนักเป็นกิโลกรัม 
(   ) 3. อื่น ๆ  (ระบุ).......................................... 

25. การก าหนดราคาซื้อขายกระบือ 
 (   ) 1. ก าหนดราคาเอง    

(   ) 2. พ่อค้าก าหนดราคา 
26. กระบือท่ีท่านขายส่วนใหญ่จะขายไปในลักษณะใด 
 (   ) 1. ขายเป็นกระบือพ่อ-แม่พันธุ์     (   ) 2. ขายเป็นกระบือคัดออก     (   )  3. ขายเข้าตลาดนัด
 (   ) 4. ขายเข้าโรงฆ่าสัตว์       (   ) 5. อื่น ๆ  ระบุ...................................... 
27. ท่านมีการเพิ่มเก็บรักษากระบือรุ่นท่ีมีลักษณะดีไว้เป็นพ่อ-แม่พันธุ์หรือไม ่
 (  ) 1. ไม่มีการเก็บ   

(   ) 2. มีการเก็บรักษา  จ านวน...................ตัว 
28. ในระหว่างเข้าร่วมโครงการท่านมีการซื้อกระบือเข้ามาเล้ียงเพิ่มหรือไม่ 
 (   ) 1. ไม่มีการซื้อเพิ่ม  

(   ) 2. มีการซื้อเพิ่ม  จ านวน....................ตัว  ได้แก่   
          2.1  เพศผู้.....................ตัว  เป็นเงิน............................บาท 
          2.1  เพศเมีย.................ตัว  เป็นเงิน.............................บาท 
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ส่วนที่ 3. ปัจจัยที่มีผลต่อความยั่งยืนในการเลี้ยงกระบือของเกษตรกร  
 

ค าช้ีแจง :  ใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
 
 

 

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลี้ยงกระบือ ระดับความคิดเห็น 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1. ด้านเศรษฐกิจ      
1.1 ราคาซื้อ-ขายกระบือจูงใจผู้เล้ียง(สูงขึ้น)      
1.2 การเล้ียงกระบือใช้ต้นทุนต่ ากว่าสัตว์ชนิดอื่น      
1.3 การให้ผลผลิตลูกกระบืออย่างสม่ าเสมอ      
1.4 เล้ียงเป็นกระบือขุนเพื่อเป็นอาชีพได้      
1.5 ต้นทุนด้านอาหารสัตว์ต่ าและหาง่าย      
1.6 ตลาดมีความต้องการสูง (ขายง่าย)      
1.7 สามารถแก้ปัญหาหนี้สินของครอบครัวได้      
1.8 มีแหล่งเงินทุนดอกเบ้ียต่ า      
1.9 เล้ียงเป็นกระบืองาม(เชิงอนุรักษ์)เพื่อเพิ่มมูลค่าได้ดี      

2. ด้านสังคม      

2.1 หน่วยงานภาครัฐ/เอกชนให้การสนับสนุน      
2.2 มีการก าหนดวันอนุรักษ์กระบือของไทย (14 พ.ค.)      
2.3 การสร้างเครือข่ายการเล้ียงกระบือทุกระดับ      
2.4 มีการอนุรักษ์และฟื้นฟูประเพณีเกี่ยวกับกระบือ      
2.5 มีการเผยแพร่องค์ความรู้(กระบือ)อย่างแพร่หลาย      
2.6 มีการแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ระหว่างกัน      
2.7 มีการด าเนินโครงการอนุรักษ์และพฒันากระบือฯ      
2.8 มีการส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร      
2.9 มีการส่งเสริมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านภูมิปัญญา      

3. ด้านสิ่งแวดล้อม      
3.1 กระบือเล้ียงง่ายและไม่มีปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม      
3.2 มีพื้นท่ีน้อยก็สามารถเล้ียงกระบือได้      
3.3 น าพื้นท่ีท่ีไม่เหมาะสมในการปลูกพืชมาเล้ียงกระบือได้      
3.4 มีแหล่งพืชอาหารสัตว์เพียงพอและหาง่าย      
3.5 น าหญ้าหรืออาหารหยาบคุณภาพต่ ามาเล้ียงกระบือได้      
3.6 น ามูลกระบือไปใช้เป็นปุ๋ยในการเกษตรแทนปุ๋ยเคมีได้      
3.7 มูลกระบือเพิ่มอินทรีย์วัตถุและคุณภาพให้แก่ดิน      
3.8 การเล้ียงกระบือสามารถท าร่วมกับอาชีพอื่นได้      
3.9 สามารถใช้แรงงานทดแทนเครื่องจักรกลได้      
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ส่วนที่ 3. (ต่อ)  
 

 

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลี้ยงกระบือ ระดับความคิดเห็น 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

4. ด้านการพึ่งพาตนเอง      
4.1 หากมีการดูแลดีจะให้ผลตอบแทนสูงและยึดเป็นอชีพได้      
4.2 มีการรวมกลุ่มเพื่อสร้างความเข้มแข็ง      
4.3 น ามูลกระบือมาผลิตเป็นปุ๋ยเพื่อจ าหน่ายและใส่ไร่นา      
4.4 สามารถใช้แรงงานในครัวเรือนโดยไม่ต้องจ้างแรงงาน      
4.5 ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตจากภาครัฐ      
4.6 สามารถดูแลสุขภาพกระบือในเบ้ืองต้นได้ด้วยตนเอง      
4.7 เหมาะกับระบบการเกษตรแบบพอเพียงและยั่งยืน      
4.8 ช่องทางการรับข่าวสารและติดต่อเจ้าหน้าท่ีได้ง่าย      
4.9 สืบค้นองค์ความรู้ด้านการเล้ียงกระบือได้ง่าย      

 
 
ส่วนที่ 4  ข้อมูลเก่ียวกับความเข้มแข็งในการด าเนินงานของกลุ่ม 
ค าช้ีแจง โปรดอ่านข้อความในแบบสอบถามแต่ละข้อแล้วท าเครื่องหมาย ลงในช่องระดับประเมินผลการ

ปฏิบัติให้ตรงกับส่ิงท่ีเกิดขึ้นหรือใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากท่ีสุดตามความคิดเห็นของท่าน 

ปัจจัย 
ประเมินผล 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. กลไกการบริหารกลุ่ม      
 1.1 ผู้บริหารกลุ่มมีแนวคิดและทัศนคติท่ีดีต่อกระบวนการกลุ่ม      
 1.2 กลุ่มมีสถานท่ีท าการชัดเจนและใช้ประโยชน์ได้      
 1.3 มีคณะกรรมการบริหารท่ีได้รับมอบหมายหน้าท่ีชัดเจน      
 1.4 มรีะเบียบข้อบังคับชัดเจนและได้รับการยอมรับจากสมาชิก      
 1.5 มีข้อมูลการเล้ียงกระบือของสมาชิกเป็นปัจจุบัน      
 1.6 มีการประชุมสมาชิกเป็นประจ าและร่วมแสดงความคิดเห็น      
 1.7 มีการก าหนดวัตถุประสงค์และแผนการด าเนินงานท่ีชัดเจน      
 1.8 กลุ่มมีการวางแผนเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต       
 1.9 มีการแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการเล้ียงกระบือท่ี

เกิดจากความเห็นร่วมกันของสมาชิก 
     

2. ฐานะและการแสดงความม่ันคงของกลุ่ม      
 2.1  มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการออมของสมาชิกอย่างต่อเนื่อง      
 2.2  มีกิจกรรมเพื่อแสวงหาทุนในการด าเนินงานของกลุ่มโดย

สมาชิกมีส่วนร่วม 
     

 2.3  มีระบบการท าบัญชี การตรวจสอบ และรายงานบัญชีต่อ   
ท่ีประชุมของกลุ่ม 
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ส่วนที่ 4  (ต่อ) 

ปัจจัย 
ประเมินผล 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

2. ฐานะและการแสดงความม่ันคงของกลุ่ม(ต่อ)      
 2.4  มีจ านวนสมาชิกคงเดิมหรือเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง      
 2.5  มีเงินออมของสมาชิกเพิ่มขึ้น      
 2.6  มีทุนด าเนินการหรือทรัพย์สินเพิ่มขึ้น      
 2.7  มีการแบ่งปันผลประโยชน์แก่สมาชิกอย่างเป็นธรรม      
 2.8  การผลิตกระบือมีคุณภาพและประสิทธิภาพ      
 2.9  กลุ่มประสบผลส าเร็จจากการร่วมกันแก้ไขปัญหาเพื่อ

พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตโคและกระบือของสมาชิก 
     

3. บทบาทการเชื่อมโยงกับหน่วยงาน / ชุมชนท้องถ่ิน      
 3.1  มีการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ปรึกษาหารือ กับหน่วยงาน 

ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น สนง.ปศจ., ธกส. เป็นต้น 
     

 3.2  มีการส่งตัวแทนกลุ่มเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มความรู้  
กับหน่วยงานต่าง ๆ  

     

 3.3  มีการเช่ือมโยงกับเครือข่ายการเล้ียงกระบือในระดับต่าง ๆ       
 3.4  มีโครงการหรือกิจกรรมท่ีได้รับการสนับสนุนจากท้องถิ่น

หรือหน่วยงานต่างๆ 
     

 3.5  มีโครงการหรือกิจกรรมท่ีแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือ  หรือ
เช่ือมโยงกับกลุ่มหรือเครือข่ายอื่นๆ 

     

 3.6 มีการน าสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อ
สาธารณะหรือชุมชน 

     

 3.7  มีการน าสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการอนุรกัษ์และพัฒนา
ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน    
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ส่วนท่ี 5  ความพึงพอใจ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
5.1 ความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 

ค าช้ีแจง โปรดอ่านข้อความในแบบสอบถามแต่ละข้อแล้วท าเครื่องหมาย ลงในช่องระดับความพึงพอใจให้
ตรงกับส่ิงท่ีเกิดขึ้นหรือใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากท่ีสุดตามความคิดเห็นของท่าน 

หัวข้อ 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

1. ด้านวัตถุประสงค์และเง่ือนไขโครงการ 
1.1 วัตถุประสงค์ในการเพิ่มปริมาณกระบือให้มากขึ้น 

     

1.2 วัตถุประสงค์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกระบือให้มากขึ้น      
1.3 คุณลักษณะของกระบือท่ีได้รับมีความเหมาะสมกับราคาท่ีซื้อ      
1.4 เงื่อนไขการช าระเงินคืนโครงการภายในเวลา  5 ปี      
1.5 ความเหมาะสมของการส่งคืนเงินต้นต้ังแต่ปลายปีท่ี 3 ถึงปีท่ี 5      
1.6 รัฐบาลรับภาระดอกเบ้ียแทนเกษตรกร 3 % (จากดอกเบ้ีย 5 %)      
1.7 การปลูกหญ้าอย่างน้อย 1 ไร่ ต่อการเล้ียงกระบือ 1-2 ตัว      
2. ด้านผลสัมฤทธิ์โครงการ 
2.1 จ านวนกระบือท่ีได้รับจากโครงการ(ซื้อ) มีความเหมาะสม 

     

2.2 สุขภาพของแม่กระบือวันรับมอบครั้งแรกมีความสมบูรณ์ แข็งแรง      
2.3 การให้ผลผลิตของแม่กระบือท่ีได้รับ (ให้ลูกโคท่ีมีลักษณะดี)       
2.4 มีรายได้จากการเล้ียงกระบือเพียงพอในการด ารงชีพและใช้จ่าย      
2.5 ได้มูลกระบือส าหรับเป็นปุ๋ยในการปลูกพืชและทดแทนปุ๋ยเคมี      
2.6 การเข้าร่วมโครงการช่วยเพิ่มผลผลิตกระบือให้มากขึ้น      
2.7 โครงการสามารถแก้ปัญหาราการลดลงของกระบือได้ดี      
3. หน่วยงานและเจ้าหน้าที ่      
3.1 มีการช้ีแจงรายละเอียดและท าความเข้าใจโครงการแก่เกษตรกร      
3.2 การติดต่อประสานงานระหว่างการเข้าร่วมโครงการ      
3.3 การติดตามให้ค าแนะน าและแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกร      
3.4 การติดตามและประสานงานในการช าระหนี้คืนโครงการ      
3.5 ความเป็นกันเองและการอ านวยความสะดวกให้แก่เกษตรกร      
3.6 การบริการด้านการผสมเทียมและการดูแลสุขภาพกระบือ      

 5.2 ปัญหาอุปสรรค 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

 5.3 ข้อเสนอแนะ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

ขอขอบคุณท่ีกรุณาให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินโครงการ 
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก 




