การมีส่วนร่ วมของเกษตรกรสมาชิ กกลุ่ม โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดาริ
ในจังหวัดบึงกาฬ
จันทร์ เพ็ญ ภูผาเด็น 1/ และ หญิง แก้วเกิด 2/
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจบางประการ สภาพการ
เลี้ ย งโค-กระบื อ การมี ส่ ว นร่ ว มของสมาชิ ก กลุ่ ม และปั ญ หาอุ ป สรรคของเกษตรกรสมาชิ ก กลุ่ ม ธนาคาร
โค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดาริ ในจังหวัดบึงกาฬ จานวน 340 รายในพื้นที่ 8 อาเภอ ระหว่างเดื อน
มกราคมถึ งมิ ถุ นายน 2561 ดาเนิ นการ เก็บรวบรวมข้อมู ลโดยแบบสอบถาม วิเคราะห์ ขอ้ มู ล ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ อธิ บายผลการศึกษาใช้ค่าสถิ ติ ความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ าสุ ด และ
ค่าสู งสุ ด
ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกร เป็ นเพศชาย ร้อยละ 54.7 อายุเฉลี่ย 52.4 ปี ส่ วนใหญ่จบการศึกษาระดับ
ประถมศึ กษา มี สมาชิ กในครั วเรื อนเฉลี่ ย 4.49 คน มี พ้ืนที่ ถือครองเฉลี่ ย 11.56 ไร่ มี รายได้ครอบครั วเฉลี่ ย
62,224.71 บาทต่อปี ประกอบอาชี พหลักภาคการเกษตร (ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์) เลี้ยงโค ร้อยละ 74.4 แม่โคกระบือของเกษตรกรให้ลูกตัวที่ 1 ภายใน 2, 3, 1 ปี และมากกว่า 3 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 41.2, 30.6, 18.2 และ 10.0
ตามลาดับ เกษตรกรส่ วนใหญ่สร้างคอกพักสัตว์แยกออกจากตัวบ้าน และเคยถ่ายพยาธิ โค-กระบือ ร้อยละ 88.8
และ 84.4 ประมาณครึ่ งหนึ่ งมีแปลงพืชอาหารสัตว์ ใช้แร่ ธาตุอาหารเสริ มในการเลี้ ยงโค-กระบือเป็ นบางครั้ง
รับบริ การฉี ดวัคซี นป้ องกันโรคในสัตว์ปีละ 1 ครั้ง และรักษาโค-กระบือป่ วยโดยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ ร้อยละ 56.8,
60.3, 50.0 และ 58.2 ตามลาดับ เกษตรกรประมาณหนึ่งในสามผสมพันธุ์สัตว์โดยใช้พอ่ พันธุ์ ใช้ท้ งั พ่อพันธุ์ และ
ใช้การผสมเทียม และใช้การผสมเทียม ร้อยละ 42.9, 30.6 และ 26.5 ตามลาดับ เกษตรกรตัดสิ นใจเข้าร่ วมกลุ่ม
โดยสมัครใจเอง มีความคาดหวังว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้น และเข้าร่ วมประชุ มกลุ่มทุกครั้ง ร้อยละ 76.8, 66.8 และ
50.9 ตามลาดับ เกษตรกรมีปัญหาอุปสรรคอยูใ่ นระดับน้อย คือ ด้านการเลี้ยงสัตว์ และด้านการดาเนิ นงานของ
กลุ่มเกษตรกร การมีส่วนร่ วมของสมาชิ กกลุ่มในกิจกรรมด้านต่างๆ อยูใ่ นระดับปานกลาง คือ การมีส่วนร่ วมใน
การปฏิบตั ิ การมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ การมีส่วนร่ วมรับผลประโยชน์ และการมีส่วนร่ วมรับผิดชอบ

คาสาคัญ: โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดาริ
ทะเบียนวิชาการเลขที่ : 61(2)-0216(4)-089
1/
สานักงานปศุสัตว์จงั หวัดบึงกาฬ อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000
2/
สานักงานปศุสัตว์จงั หวัดอุดรธานี อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
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Participation of farmers in The Royal Project of Cattle Buffalo Bank for Farmers
In Bung Kan Province
Chanpen Phuphaden 1/ and Ying kaewkerd 2/
Abstract
The purpose of the study is to study some basic social and economic information, the cattle and buffalo
farming condition, the participation of farmers in this project and the problem of the farmer members joining
this Royal Cattle Buffalo Bank in Bueng Kan province. Data were collected for 340 cases questionnaire during
January to June 2018 analyzed by statistical program. The results were described by statistical parameters;
frequency, percentage, mean. Standard deviation. Maximum and minimum values.
This study found that participating farmers consisted of 54.7% male with an average age of 52.4. The
highest education level was primary school average household members of 4.49 people. They owned 11.56 rai
of land area with average income of 62,224.71 bath per year. Agriculture was their main occupation (agricultural
and animal husbandry) with cattle farming at 74.4 %. The Cattle-buffalo delivers the first newborn animal
within 2, 3, 1 and more than 3 years. 41.2%, 30.6%, 18.2%, and 10.0%, respectively. Most of farmers normally,
build their home separated from animal shelters, and treated antiparasitic to their cattle-buffalo for, 88.8% and
84.4%. Half of farmers grow their own animal feed, supplement mineral nutrition for feeding cattle-buffalo
vaccinated their cattle-buffalo every year medical treated their by cattle-buffalo by livestock officers at 56.8%,
60.3%, 50.0%, 58.2% respectively. One third of farmers breed their animal by using breeders. Both breeders
and artificial fertilization, and artificial fertilization at 42.9%, 30.6% and 26.5% respectively. 76.8% of famers
willing participate in this project by themselves. 66.8% of farmers to gain more incomes, and 50.9% of farmers
participating all meetings. However, they showed a few problems in feeding cattle buffalo and group operation.
Participation in the activities of the group members. The middle level is to engage the practice. Participation in
decision-making. The participation of beneficiaries and responsible participation.
Keywords :The Royal Cattle Buffalo Bank for Farmers
Research Paper No. : 61(2)-0216(4)-089
1/
Bung Kan Province Livestock Development Office, Muang, Bung Kan 38000
2/
UdonThani Province Livestock Development Office, Muang, UdonThani 41000

3

บทนา
1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหา
โครงการธนาคารโค-กระบื อเพื่ อเกษตรกร ตามพระราชดาริ (ธคก.) กรมปศุสัตว์เป็ นผูร้ ั บผิดชอบ
ดาเนิ นการจัดตั้งขึ้ นปี พ.ศ. 2522 เพื่อช่ วยเหลื อเกษตรกรผูย้ ากจนมี โค-กระบือไว้ใช้แรงงานเป็ นของตัวเอง
รายละ 1 ตัว โดยการเช่ า เช่ าซื้ อ หรื อยืมเพื่อการผลิต ในการบริ หารจัดการโครงการที่ดีก็จะเกิ ดผลประโยชน์
เพิ่มพูนขึ้น ลูกโค-กระบือที่เกิดขึ้นใหม่ซ่ ึ งเป็ นของโครงการ (ธคก.) ก็จะนาไปหมุนเวียนให้บริ การแก่เกษตรกร
รายอื่นๆต่อไป การดาเนินงานในลักษณะนี้ทาให้เกิดผลประโยชน์ต่อเนื่องไม่สิ้นสุ ดในปี พ.ศ. 2560 มีเกษตรกร
เข้าร่ วมโครงการ (ธคก.) จานวน 117,438 ราย ชนิ ดสัตว์ที่ให้การช่วยเหลือเกษตรกรประกอบด้วย โค จานวน
84,509 ตัว และกระบือ จานวน 36,317 ตัว (กรมปศุสัตว์, 2560) จังหวัดบึงกาฬ มีเกษตรกรเข้าร่ วมโครงการ
(ธคก.) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 จนถึงปั จจุบนั มีเกษตรกรเข้าร่ วมจานวน 2,462 ราย จาแนกเป็ นเกษตรกรผูย้ มื เพื่อ
การผลิตโคเนื้อ จานวน 1,701 ราย เกษตรกรผูย้ มื เพื่อการผลิตกระบือ จานวน 761 ราย (สานักงานปศุสัตว์จงั หวัด
บึงกาฬ, 2560) และจากรายงานประจาปี สานักงานปศุสัตว์เขต 4 พบว่าปั ญหาของการดาเนิ นโครงการ ได้แก่
อายุสัญญายืมสัตว์เกิ นสัญญา 5 ปี ลูกเกิดอายุเกิ น 18 เดื อน และไม่มีรายงานลูกเกิด ข้อมูลทะเบียนสัตว์ไม่เป็ น
ปัจจุบนั (สานักงานปศุสัตว์เขต 4, 2560)
ในการด าเนิ น งานด้า นส่ ง เสริ ม และพัฒ นาเกษตรกรรายย่ อ ยที่ ผ่ า นมานั้น กรมปศุ สั ต ว์ไ ด้จ ัด ท า
ยุทธศาสตร์ การส่ งเสริ มพัฒนาปศุสัตว์แบบมีส่วนร่ วมสาหรับเกษตรกรรายย่อย กาหนดให้มีกลุ่มเกษตรกรผูเ้ ลี้ยง
สัตว์มีบทบาทและมีส่วนร่ วมในกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่ม ได้แก่ การร่ วมคิด ร่ วมให้ขอ้ มูล ร่ วมวางแผน ร่ วมลงมือ
ทาและร่ วมรั บ ผลประโยชน์ เพื่ อให้เกิ ดความมัน่ คงและยัง่ ยืนในอาชี พ การเลี้ ย งสั ตว์ (กรมปศุ สั ต ว์, 2554)
จังหวัดบึงกาฬได้กาหนดชนิ ดสัตว์ยุทธศาสตร์ คือ “โคเนื้ อ และกระบือ” โดยส่ งเสริ มอาชี พการเลี้ยงโคเนื้ อและ
กระบือให้แก่ เกษตรกรภายใต้โครงการ (ธคก.) จานวน 62 กลุ่ม เกษตรกร 2,188 ราย (สานักงานปศุสัตว์จงั หวัด
บึงกาฬ, 2560)
ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึง มีความสนใจที่จะศึกษาการมี ส่ วนร่ วมของเกษตรกรสมาชิ กกลุ่ มโครงการธนาคาร
โค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดาริ (ธคก.) ในจังหวัดบึงกาฬ เพื่อจะได้ทราบสภาพทางเศรษฐกิ จ และ
สังคม สภาพการเลี้ยงโค-กระบือ ปั ญหาด้านในการเลี้ยงโค-กระบือ ปั ญหาด้านการดาเนิ นงานของกลุ่ม และการ
มีส่วนร่ วมของสมาชิ กกลุ่มเพื่อนาผลการศึกษาไปใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาการเลี้ ยง โค-กระบือ และการ
พัฒนาการดาเนินงานของกลุ่มหรื อหมู่บา้ นโครงการ (ธคก.) ในพื้นที่จงั หวัดบึงกาฬ ให้เกิดความยัง่ ยืนต่อไป
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2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานทางสังคม และเศรษฐกิจบางประการของเกษตรกรผูเ้ ข้าร่ วมโครงการธนาคาร
โค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดาริ ในจังหวัดบึงกาฬ
2. เพื่อศึกษาสภาพการเลี้ยงโค-กระบือของเกษตรกรผูเ้ ข้าร่ วมโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร
ตามพระราชดาริ ในจังหวัดบึงกาฬ
3. เพื่อศึกษาปั ญหาอุ ปสรรคด้านการเลี้ ยงโค-กระบื อ และการดาเนิ นงานของกลุ่ มโครงการธนาคาร
โค-กระบือฯ ในจังหวัดบึงกาฬ
4. เพื่ อ ศึ ก ษาการมี ส่ ว นร่ วมของเกษตรกรสมาชิ ก กลุ่ ม โครงการธนาคารโค-กระบื อ เพื่ อเกษตรกร
ตามพระราชดาริ ในจังหวัดบึงกาฬ
3. กรอบแนวคิดงานวิจัย

ตัวแปรตาม

รู ปที่ 1 กรอบแนวความคิด
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วิธีดาเนินการศึกษา
การศึกษาวิจยั เรื่ อง การมีส่วนร่ วมของเกษตรกรสมาชิ กกลุ่ม โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร
ตามพระราชดาริ ในจัง หวัดบึ ง กาฬ เป็ นการวิจยั เชิ งพรรณนา (Descriptive research) ใช้วิธี วิจยั เชิ งปริ มาณ
เป็ นหลัก เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม เพื่อใช้ประกอบการอธิ บายผลการศึกษาให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น
โดยมีวธิ ี การดาเนินการดังนี้
1. ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั เป็ นเกษตรกรผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ (ธคก.) ที่สังกัดกลุ่ม/ หมู่บา้ น ธคก. ในพื้นที่
จังหวัดบึงกาฬ 8 อาเภอ จานวน 62 กลุ่ ม เกษตรกร 2,188 ราย ตามรายงานสานักงานปศุ สัตว์จงั หวัดบึ งกาฬ
(2560)
2. กลุ่มตัวอย่ าง
2.1 กาหนดตัวอย่างของการศึกษาครั้งนี้ ผูศ้ ึ กษาสุ่ มตัวอย่างใช้วิธีการเลื อกตัวอย่างแบบเจาะจง เลื อก
เกษตรกรที่ สั ง กัด กลุ่ ม หรื อ หมู่ บ ้า น ธคก. ซึ่ งได้ จ ากการค านวณโดยใช้ สู ต รของ TaroYamane ที่ มี ค วาม
คลาดเคลื่อนของการสุ่ มตัวอย่างร้อยละ 0.05 (บุญธรรม กิจปรี ดาบริ สุทธิ์ , 2547) ดังนี้
จากสู ตร n =

N
1+(N)e2
เมื่อ n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ตอ้ งการ
N = จานวนสมาชิกประชากรทั้งหมด
e = ความคลาดเคลื่อนของการสุ่ มตัวอย่าง (ร้อยละ 0.05)

แทนค่าตามสู ตร

n=

2,188
1+(2,188) 0.052
n = 338.17

จากการคานวณหาขนาดตัวอย่าง โดยใช้สูตรของ TaroYamaneได้หน่วยตัวอย่างเท่ากับ 338.17 ตัวอย่าง เพื่อให้
ง่ายต่อการคานวณผูว้ จิ ยั ได้ปัดเศษขึ้นเป็ นเลขคู่ จึงกาหนดเป็ นหน่วยตัวอย่างได้ จานวน 340 ตัวอย่าง
2.2 วิธีการสุ่ มตัวอย่าง ในการศึกษามีข้ นั ตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ใช้วิธีการเลื อกตัวอย่างแบบกาหนดโควตา (Quota Sampling) โดยกาหนดสัดส่ วนกลุ่ม
ตัวอย่างของประชากรในแต่ละอาเภอ
ขั้นตอนที่ 2 ใช้วธิ ี การสุ่ มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)โดยสุ่ มจากเกษตรกรที่เป็ นสมาชิก
กลุ่มจนครบตามจานวนตัวอย่าง
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ตารางที่ 1 แสดงจานวนประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
อาเภอ

เกษตรกร(ราย)

จานวนกลุ่มตัวอย่ าง(ราย)

โซ่พิสัย

388

60

พรเจริ ญ

826

128

เมืองบึงกาฬ

461

71

เซกา

218

34

บึงโขงหลง

110

17

ศรี วไิ ล

84

14

ปากคาด

51

8

บุ่งคล้า

50

8

2,188

340

รวม

ผลการศึกษาและอภิปรายผล
ผลการศึกษาการมีส่วนร่ วมของเกษตรกรสมาชิ กกลุ่ม โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตาม
พระราชดาริ (ธคก.) ในจังหวัดบึงกาฬ แบ่งออกเป็ น 4 ตอน ตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ขอ้ มูลพื้นฐานทางสังคมและ
เศรษฐกิจบางประการ ข้อมูลสภาพการเลี้ยงโค-กระบือ ปั ญหาอุปสรรค และการมีส่วนร่ วมของสมาชิ กกลุ่มโดย
มีรายละเอียดดังนี้
1. ข้ อมูลพืน้ ฐานทางสั งคม และเศรษฐกิจบางประการของเกษตรกรโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดาริ (ธคก.) ในจังหวัดบึงกาฬ
การศึ กษาข้อมู ลพื้นฐานทางสังคม และเศรษฐกิ จบางประการของเกษตรกรสมาชิ กกลุ่ มธนาคารโคกระบื อเพื่อเกษตรกรตามพระราชดาริ (ธคก.) พบว่า เกษตรกรประมาณครึ่ งหนึ่ งเป็ นเพศชาย คิ ดเป็ นร้ อยละ
54.70 ประมาณหนึ่ งในสาม มีอายุระหว่าง 51-60 ปี คิดเป็ นร้อยละ 38.80 รองลงมามีอายุระหว่าง 41-50 ปี คิด
เป็ นร้อยละ 33.20 เกษตรกรมีอายุเฉลี่ย 52.4 ปี ส่ วนใหญ่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา คิดเป็ นร้อยละ 72.90 มี
สถานะทางสังคมเป็ นเกษตรกรทัว่ ไป คิดเป็ นร้อยละ 80.20 มีสถานะในกลุ่มผูเ้ ลี้ยงสัตว์ เป็ นสมาชิกกลุ่ม คิดเป็ น
ร้อยละ 78.20 เกษตรกรประมาณหนึ่ งในสามมีพ้ืนที่ถือครองน้อยกว่า 10 ไร่ คิดเป็ นร้ อยละ 42.10 รองลงมามี
พื้นที่ถือครอง 20.1-30.0 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 31.50 พื้นที่ถือครองเฉลี่ย 11.56 ไร่ ส่ วนใหญ่มีอาชีพหลัก และอาชี พ
เสริ มภาคการเกษตร (ปลูกพืช และเลี้ยงสัตว์) คิดเป็ นร้อยละ 81.80 และ 60.00 ตามลาดับ มีสมาชิกครัวเรื อน 4-6
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คน คิดเป็ นร้อยละ 60.0 จานวนสมาชิกเฉลี่ย 4.49 คน ประมาณครึ่ งหนึ่ งมีรายได้เฉลี่ยต่อปี มากกว่า 40,001 บาท
ต่อปี คิดเป็ นร้ อยละ 46.80 รองลงมามีรายได้ 20,001-30,000 บาทต่อปี คิดเป็ นร้ อยละ 20.90 รายได้เฉลี่ยต่อปี
62,224.71 บาท
จากผลการศึกษา เกษตรกรผูเ้ ลี้ ยงโค-กระบื อ ตามโครงการ ธคก. ในจังหวัดบึ งกาฬ สอดคล้องกับ
ผกามาศ รุ่ งเรื อง และคณะ (2550) พบว่า ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความสาเร็ จของโครงการธนาคารโค-กระบือ
เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดาริ ในพื้นจังหวัดสกลนครเกษตรกร ร้ อยละ 54.95 เป็ นเพศชาย ส่ วนใหญ่สาเร็ จ
การศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา ประกอบอาชีพหลักภาคการเกษตร จานวนสมาชิกในครัวเรื อน 4-6 คน โดยมี
จานวนสมาชิ กเฉลี่ ย 4.49 คน และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ บุญโชค บรรณสาร และคณะ (2549) พบว่า
การเลี้ยงกระบือ และการมีส่วนรวมของเกษตรกรในกิจกรรมกลุ่มผูเ้ ลี้ยงสัตว์ จังหวัดอานาจเจริ ญ เกษตรกรส่ วน
ใหญ่จบการศึ กษาชั้นประถมศึ ก ษา จานวนสมาชิ ก ในครั วเรื อน 4-6 คน ส่ วนรายได้ต่อครอบครั วเฉลี่ ยต่อปี
62,224.71 บาท ซึ่ งแตกต่างจากผลการศึกษาของ สุ รพงษ์ ศรี ปิยะพันธ์ และคณะ (2551) พบว่า การศึกษาปั ญหา
สาเหตุ และแนวทางแก้ไขการดาเนิ นงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดาริ จงั หวัด
หนองคาย เกษตรกรมีรายได้ต่อเดือน 1,001-3,000 บาท ต่ากว่าเนื่องจากเกษตรกรส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพทานา
เป็ นหลัก และห้วงระยะเวลาในการศึกษาแตกต่างกันอาจมีผลในเรื่ องของรายได้ที่ได้รับต่อปี แตกต่างกัน
ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจบางประการของเกษตรกรโครงการธนาคารโค-กระบือ
เพื่อเกษตรกร ในจังหวัดบึงกาฬ
รายการ
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 40 ปี
41 – 50 ปี
51 – 60 ปี
มากว่า 60 ปี
(เฉลี่ย 52.4 + 9.42 ปี ต่าสุ ด 23 ปี สู งสุ ด 76 ปี )

จานวนเกษตรกร
n = 340

ร้ อยละ

186
154

54.70
45.30

30
113
132
65

8.8
33.2
38.8
19.1
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ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจบางประการของเกษตรกรโครงการธนาคารโค-กระบือ
เพื่อเกษตรกร ในจังหวัดบึงกาฬ (ต่อ)
รายการ
3. การศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
อนุปริ ญญา/ปวส.
ปริ ญญาตรี หรื อสู งกว่า
4. สถานะทางสังคม
ผูใ้ หญ่บา้ น/ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ น/สมาชิก อบต.,เทศบาล
อาสาปศุสัตว์/หมอดินอาสา/อาสาสมัครเกษตร/อสม.
เกษตรกรทัว่ ไป
อื่นๆ
5. สถานะในกลุ่มผูเ้ ลี้ยงสัตว์โครงการ ธคก.
สมาชิกกลุ่ม
กรรมการกลุ่ม
อื่นๆ
(เฉลี่ย 52.4 + 9.42 ปี ต่าสุ ด 23 ปี สู งสุ ด 76 ปี )
6. พื้นที่ถือครอง
น้อยกว่า 10 ไร่
10.1-20.0 ไร่
20.1-30 ไร่
มากกว่า 30 ไร่
(เฉลี่ย 11.56 + 11.13 ไร่ ต่าสุ ด 1 ไร่ สู งสุ ด 70 ไร่ )
7. อาชีพหลัก
ภาคการเกษตร (ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์)
นอกภาคการเกษตร (ค้าขายและรับจ้างทัว่ ไป)
อื่นๆ

จานวนเกษตรกร
n = 340

ร้ อยละ

248
53
27
7
5

72.9
15.6
7.9
2.1
1.5

24
35
273
8

7.1
10.3
80.2
2.4

266
56
18

78.2
16.4
5.3

143
88
107
2

42.1
25.9
31.5
0.6

278
45
17

81.8
13.2
5.0
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ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจบางประการของเกษตรกรโครงการธนาคารโค-กระบือ
เพื่อเกษตรกร ในจังหวัดบึงกาฬ (ต่อ)
รายการ
8. อาชีพเสริ ม
ภาคการเกษตร (ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์)
นอกภาคการเกษตร (ค้าขายและรับจ้างทัว่ ไป)
อื่นๆ
9. จานวนสมาชิกในครัวเรื อน
สมาชิก จานวน 1 - 3 คน
สมาชิก จานวน 4 - 6 คน
สมาชิก จานวน 7 – 9 คน
สมาชิก จานวน 1 - 3 คน
(เฉลี่ย 4.49 + 1.75 คน ต่าสุ ด 1 คน สู งสุ ด 15 คน)
10. รายได้ของครอบครัวเฉลี่ยต่อปี
น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 10,000 บาท
10,001 – 20,000 บาทต่อปี
30,001 – 40,000 บาทต่อปี
มากกว่า 40,001 บาทต่อปี
(เฉลี่ย 62,224.71บาท ต่าสุ ด 4,000 บาท สู งสุ ด 300,000 บาท)

จานวนเกษตรกร
n = 340

ร้ อยละ

204
93
43

60.0
27.4
12.6

99
204
37
99

29.1
60.0
10.9
29.1

34
50
26
159

10.0
14.7
7.6
46.8

2. สภาพการเลีย้ งโค-กระบือของเกษตรกร โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดาริ
(ธคก.) ในจังหวัดบึงกาฬ
การศึกษาสภาพการเลี้ยงโค-กระบือของเกษตรกร พบว่า ส่ วนใหญ่เลี้ยงโค คิดเป็ นร้อยละ 74.4 ได้รับ
โค-กระบือโครงการ (ธคก.) จานวน 1 ตัว คิดเป็ นร้อยละ 84.1 มีเพียงส่ วนน้อยที่ได้รับโค-กระบือ จานวน 2, 3
และ 5 ตัว คิดเป็ นร้อยละ 6.8, 4.7 และ 4.4 ตามลาดับ แม่โค-กระบือของเกษตรกรให้ลูกตัวที่ 1 ภายใน 1,2 ,3 และ
มากกว่า 3 ปี คิดเป็ นร้อยละ 18.2, 41.2, 30.6 และ 10.0 ตามลาดับ เกษตรกรส่ วนใหญ่มีประสบการณ์ การเลี้ยง
สัตว์มีประสบการณ์ 1-5 ปี คิดเป็ นร้อยละ 64.1 สร้างคอกพักแบบแยกออกจากตัวบ้าน คิดเป็ นร้อยละ 88.8 มี
ส่ วนน้อยที่ใช้ใต้ถุนบ้านหรื อใช้ที่อยูต่ ิดกับตัวบ้าน และใช้ใต้ถุนยุง้ ฉางเป็ นที่พกั สัตว์ คิดเป็ นร้อยละ 6.5 และ 4.7
ตามลาดับ เกษตรกรประมาณครึ่ งหนึ่งมีแปลงปลูกพืชอาหารสัตว์ คิดเป็ นร้อยละ 56.8 รักษาโค-กระบือป่ วยโดย
เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ คิดเป็ นร้อยละ 58.2 ใช้แร่ ธาตุอาหารเสริ มในการเลี้ยงโค-กระบือเป็ นบางครั้ง คิดเป็ น ร้อยละ
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60.3 และไม่เคยใช้เลย คิดเป็ นร้อยละ 7.6 ส่ วนใหญ่เคยถ่ายพยาธิ โค-กระบือ คิดเป็ นร้อยละ 84.1 และไม่เคยถ่าย
พยาธิ โค-กระบือ คิดเป็ นร้อยละ 15.9 เกษตรกรประมาณหนึ่ งในสามผสมแม่โค-กระบือโดยใช้พ่อพันธุ์ คิดเป็ น
ร้อยละ 42.9 รองลงมาใช้วิธีผสมเทียมและพ่อพันธุ์ คิดเป็ นร้อยละ 30.6 และใช้เพียงวิธีการผสมเทียม คิดเป็ น
ร้ อยละ 26.5 เกษตรกรส่ วนใหญ่ตดั สิ นใจเข้าร่ วมกลุ่ มโดยสมัครใจเอง คิ ดเป็ นร้ อยละ 76.8 โดยหวังว่าจะมี
รายได้เ พิ่ ม ขึ้ น คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 66.8 ครึ่ งหนึ่ งของเกษตรกรเข้า ร่ ว มประชุ ม ทุ ก ครั้ ง คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 50.9
เข้าร่ วมประชุมกลุ่มเกือบทุกครั้ง และไม่เคยเข้าประชุม คิดเป็ นร้อยละ 1.8
จากผลการศึกษาสภาพการเลี้ยงโค-กระบือของเกษตรกร สอดคล้องกับการรายงานของ ผกามาศ รุ่ งเรื อง
และคณะ (2550) พบว่า ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความสาเร็ จของโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร
ตามพระราชดาริ ในพื้นจังหวัดสกลนครในเรื่ องของรู ปแบบคอกพักสัตว์ เกษตรกรส่ วนใหญ่สร้างคอกพักสัตว์
แยกออกจากตัวบ้าน และผลการศึกษาแตกต่างจาก สว่าง อังกุโร และคณะ (2556) พบว่า การศึกษาสมรรถภาพ
การให้ผลผลิตของกระบือ และความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่ วมโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร
ตามพระราชดาริ : กรณี ศึกษาในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนบน ในด้านการผสมพันธุ์โค-กระบือ เกษตรกร
ส่ วนใหญ่ใช้วธิ ี ผสมโดยพ่อพันธุ์สัตว์ และร้อยละ 67.2 เกษตรกรไม่มีแปลงพืชอาหารสัตว์ และแตกต่างจากผล
การศึกษาของ สุ รพงษ์ ศรี ปิยะพันธ์ และคณะ (2551) พบว่า การศึกษาปั ญหาสาเหตุ และแนวทางแก้ไขการ
ดาเนิ นงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่ อเกษตรกรตามพระราชดาริ จงั หวัดหนองคาย ร้ อยละ 65.2 ของ
เกษตรกรใช้บริ การรักษาโค-กระบือ โครงการ (ธคก.) จากอาสาปศุสัตว์และผลการศึกษาสอดคล้องกับบุญโชค
บรรณสาร และคณะ (2549) พบว่า การเลี้ยงกระบือ และการมีส่วนรวมของเกษตรกรในกิจกรรมกลุ่มผูเ้ ลี้ยงสัตว์
จังหวัดอานาจเจริ ญ เกษตรกร ร้ อยละ 68.8 มีความคาดหวังว่าจะได้ประโยชน์ และตัดสิ นใจเข้าร่ วมกลุ่มด้วย
ตัวเอง
ตารางที่ 3 แสดงสภาพการเลี้ยงโค-กระบือ ของเกษตรกรสมาชิกกลุ่มโครงการ ธคก.
รายการ
1. จานวนเกษตรกรที่รับสัตว์ตามโครงการ ธคก.
เกษตรกรที่ได้รับโค
เกษตรกรที่ได้รับกระบือ
2. จานวนโค-กระบือ ที่ได้รับตามโครงการ ธคก.
ได้รับโค-กระบือ จานวน 1 ตัว
ได้รับโค-กระบือ จานวน 2 ตัว
ได้รับโค-กระบือ จานวน 3 ตัว
ได้รับโค-กระบือ จานวน 5 ตัว

จานวนเกษตรกร
n = 340

ร้ อยละ

253
87

74.4
25.6

286
23
16
15

84.1
6.8
4.7
4.4
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ตารางที่ 3 แสดงสภาพการเลี้ยงโค-กระบือ ของเกษตรกรสมาชิกกลุ่มโครงการ ธคก. (ต่อ)
รายการ
3. ระยะเวลาการให้ลูกเกิดตัวที่ 1ของแม่โค-กระบือ
แม่โค-กระบือให้ลูกเกิดตัวที่ 1 ภายใน 1 ปี
แม่โค-กระบือให้ลูกเกิดตัวที่ 1 ภายใน 2 ปี
แม่โค-กระบือให้ลูกเกิดตัวที่ 1 ภายใน 3 ปี
แม่โค-กระบือให้ลูกเกิดตัวที่ 1 มากกว่า 3 ปี
4. ประสบการณ์เลี้ยงโค-กระบือ
ประสบการณ์ 1- 5 ปี
ประสบการณ์ 6 -10 ปี
ประสบการณ์ มากกว่า 10 ปี
5. รู ปแบบคอกพักสัตว์ที่มีอยู่
สร้างคอกพักสัตว์แยกออกจากตัวบ้าน
อยูใ่ ต้ถุนบ้านหรื ออยูต่ ิดตัวบ้าน
ใช้ใต้ถุนยุง้ ฉางเป็ นที่พกั สัตว์
6. การปลูกพืชอาหารสัตว์
ไม่มีแปลงพืชอาหารสัตว์
มีแปลงพืชอาหารสัตว์
- น้อยกว่า 1 ไร่
- 1- 5 ไร่
- 5 - 10 ไร่
7. การใช้แร่ ธาตุอาหารเสริ มในการเลี้ยงโค-กระบือ
ไม่เคยใช้
ใช้เป็ นประจา
ใช้เป็ นบางครั้ง
8. การได้รับบริ การฉี ดวัคซี นป้ องกันโรคในโค-กระบือ
โค-กระบือได้รับบริ การการฉี ดวัคซี นป้ องกันโรคปี ละ 1 ครั้ง
โค-กระบือได้รับบริ การการฉี ดวัคซี นป้ องกันโรคปี ละ 2 ครั้ง
9. การถ่ายพยาธิ โค-กระบือ
ไม่เคยถ่ายพยาธิ
ถ่ายพยาธิเป็ นประจา

จานวนเกษตรกร
n = 340

ร้ อยละ

62
140
104
34

18.2
41.2
30.6
10.0

219
84
37

64.1
24.7
10.9

302
22
16

88.8
6.5
4.7

147
193
186
4
3

43.2
56.8
54.7
1.2
0.9

26
109
205

7.6
32.1
60.3

170
170

50
50

54
286

15.9
84.1
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ตารางที่ 3 แสดงสภาพการเลี้ยงโค-กระบือ ของเกษตรกรสมาชิกกลุ่มโครงการ ธคก. (ต่อ)
จานวนเกษตรกร
รายการ
n = 340
10. การได้รับบริ การรักษาโค-กระบือป่ วย
เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์
198
อาสาปศุสัตว์
32.1
ด้วยตัวเอง
9.4
11. การผสมพันธุ์โค-กระบือ
ผสมเทียม
90
ผสมโดยใช้พอ่ พันธุ์
146
ใช้ท้ งั 2 วิธี (ผสมเทียม/พ่อพันธุ์)
104
12. การตัดสิ นใจเข้าร่ วมกลุ่ม
สมัครใจเอง
261
เพื่อนบ้านชักชวน
28
เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์แนะนา
51
13. ความคาดหวังจากการเข้าร่ วมกลุ่ม
ได้รับการดูแลจากหน่วยงานภาครัฐ
51
ช่วยแก้ปัญหาในการประกอบอาชีพ
51
มีรายได้เพิ่มขึ้น
227
10. การได้รับบริ การรักษาโค-กระบือป่ วย
เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์
198
อาสาปศุสัตว์
32.1
ด้วยตัวเอง
9.4
11. การผสมพันธุ์โค-กระบือ
ผสมเทียม
90
ผสมโดยใช้พอ่ พันธุ์
146
ใช้ท้ งั 2 วิธี (ผสมเทียม/พ่อพันธุ์)
104
12. การตัดสิ นใจเข้าร่ วมกลุ่ม
สมัครใจเอง
261
เพื่อนบ้านชักชวน
28
เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์แนะนา
51

ร้ อยละ
58.2
32.4
9.4
26.5
42.9
30.6
76.8
8.2
15.0
15.0
15.0
66.8
58.2
32.4
9.4
26.5
42.9
30.6
76.8
8.2
15.0
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ตารางที่ 3 แสดงสภาพการเลี้ยงโค-กระบือ ของเกษตรกรสมาชิกกลุ่มโครงการ ธคก. (ต่อ)
จานวนเกษตรกร
รายการ
n = 340
13. ความคาดหวังจากการเข้าร่ วมกลุ่ม
ได้รับการดูแลจากหน่วยงานภาครัฐ
51
ช่วยแก้ปัญหาในการประกอบอาชีพ
51
มีรายได้เพิ่มขึ้น
227
14. การเข้าร่ วมประชุมกลุ่ม
ไม่เคยข้าร่ วมประชุม
6
นานๆครั้ง
76
เกือบทุกครั้ง
85
เข้าประชุมทุกครั้ง
173

ร้ อยละ
15.0
15.0
66.8
1.8
22.4
25.0
50.9

3. ปั ญ หาอุ ป สรรคในการเลี้ย งโค-กระบื อ และการด าเนิ น ของกลุ่ ม เกษตรกรโครงการธนาคาร
โค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดาริ (ธคก.) ในจังหวัดบึงกาฬ
จากผลการศึกษา พบว่า เกษตรกรประสบปั ญหาอุปสรรคในการเลี้ยงโค-กระบือ และการดาเนินของ
กลุ่มธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดาริ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับน้อย (X= 1.47) ประกอบด้วย
1) ปั ญหาด้านการเลี้ยงสัตว์ โครงการ ธคก. อยูใ่ นระดับน้อย (X = 1.59)
2) ปั ญหาในการดาเนินงานของกลุ่ม ธคก. อยูใ่ นระดับน้อย (X = 1.36)
จากผลการศึกษาปั ญหาอุปสรรคการเลี้ยงโค-กระบือ และการดาเนิ นงานของกลุ่ม ภาพรวมของปั ญหา
ทั้ง 2 ด้าน อยู่ในระดับน้อย เนื่ องจากเป็ นกลุ่มเกษตรกรที่จดั ตั้งขึ้น ในช่ วงปี พ.ศ. 2554 ที่กรมปศุสัตว์จดั ทา
ยุทธศาสตร์ การส่ งเสริ มพัฒนาปศุสัตว์แบบมีส่วนร่ วมสาหรับเกษตรกรรายย่อยกาหนดให้มีกลุ่มเกษตรกรผูเ้ ลี้ยง
สัตว์มีบทบาทและมีส่วนร่ วมในกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่ม ซึ่ งสอดคล้องกับรายงานของ บุญโชค บรรณสาร และ
คณะ (2549) ศึ ก ษาการเลี้ ย งกระบื อ และการมี ส่ วนร่ วมของเกษตรกรในกิ จ กรรมกลุ่ ม ผู เ้ ลี้ ย งสั ต ว์ จัง หวัด
อานาจเจริ ญ พบว่า เกษตรกร ร้อยละ 89.90 ไม่มีปัญหาในการเลี้ยงกระบือ มีส่วนน้อย ร้อยละ 10.1 ที่มีปัญหาซึ่ ง
ปัญหาที่พบมาก ได้แก่ อาหารและพื้นที่เลี้ยงสัตว์ และซึ่ งแตกต่างจากรายงานของสว่าง อังกุโร และคณะ (2556)
ศึ ก ษาสมรรถภาพการให้ ผ ลผลิ ตของกระบื อและความพึ ง พอใจของเกษตรกรที่ เข้า ร่ ว มโครงการธนาคาร
โค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดาริ : กรณี ศึกษาในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนบน พบว่า เกษตรกรไม่
มีสถานที่เลี้ยงสัตว์ และพืชอาหารสัตว์ไม่เพียงพอ ร้อยละ 89.2
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ตารางที่ 4 แสดงปัญหาอุปสรรคการเลีย้ งโค-กระบือ และการดาเนินงานของกลุ่ม
ปัญหาอุปสรรค
ค่ าทีไ่ ด้
1. ปั ญหาด้านการเลี้ยงสัตว์ โครงการฯ ธคก.
1.1 ปั ญหาด้านพื้นที่ในการเลี้ยงสัตว์ของโครงการฯ ธคก.
1.2 ปั ญหาด้านอาหารหยาบที่ใช้เลี้ยงสัตว์ของโครงการฯ
ธคก.
1.3 ปั ญหาด้านสุ ขภาพสัตว์ ได้แก่ ป่ วยตาย ซู บผอม ให้ลูก
ห่าง สุ ขภาพไม่ดี
1.4 ปั ญหาด้านแรงงานในการเลี้ยงสัตว์
1.5 ปั ญหาด้านวิชาการ ความรู ้ในการเลี้ยงโค-กระบือ
1.6 ปัญหาด้านการติดตามให้คาแนะนาของเจ้าหน้าที่
เฉลี่ย
2. ปั ญหาในการดาเนิ นงานของกลุ่ม ธคก.
2.1 ปั ญหาด้านการบริ หารจัดการกลุ่มไม่โปร่ งใส
2.2 ปั ญหาด้านขาดความร่ วมมือร่ วมใจจากสมาชิก
2.3 ปั ญหาด้านการติดต่อประชาสัมพันธ์ในกลุ่มไม่ทวั่ ถึง
2.4 ปั ญหาด้านความขัดแย้งภายในกลุ่ม
เฉลี่ย
รวม (เฉลีย่ )

การแปลความหมาย

(𝑿 )

(SD.)

1.60
1.58

0.548
0.567

มีปัญหาอุปสรรคน้อย
มีปัญหาอุปสรรคน้อย

1.56

0.669

มีปัญหาอุปสรรคน้อย

1.52
1.62
1.65

0.597
0.628
0.676

มีปัญหาอุปสรรคน้อย
มีปัญหาอุปสรรคน้อย
มีปัญหาอุปสรรคน้อย

1.59

0.611

มีปัญหาอุปสรรคน้อย

1.32
1.45
1.37
1.29
1.36
1.47

0.558
0.595
0.535
0.496
0.546
0.578

มีปัญหาอุปสรรคน้อย
มีปัญหาอุปสรรคน้อย
มีปัญหาอุปสรรคน้อย
มีปัญหาอุปสรรคน้อย
มีปัญหาอุปสรรคน้อย
มีปัญหาอุปสรรคน้ อย

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ย (𝑋) = 1.00 – 1.66 แปลความหมาย การมีปัญหาอุปสรรคน้อย
ค่าเฉลี่ย (𝑋) = 1.67 – 2.33 แปลความหมาย การมีปัญหาอุปสรรคปานกลาง
ค่าเฉลี่ย (𝑋) = 2.34 – 3.00 แปลความหมาย การมีปัญหาอุปสรรคระดับมาก
4. การมีส่ วนร่ ว มกิจ กรรมของสมาชิ ก กลุ่ม ตามระเบี ยบโครงการธนาคารโค-กระบื อเพื่ อเกษตรกร
ตามพระราชดาริ (ธคก.) ในจังหวัดบึงกาฬ
จากผลการศึ ก ษา พบว่า การมี ส่ ว นร่ ว มกิ จ กรรมของสมาชิ ก กลุ่ ม ตามระเบี ย บโครงการธนาคาร
โค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดาริ ดา้ นต่างๆ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (X= 2.22) ประกอบด้วย
1) การมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ อยูใ่ นระดับปานกลาง (X= 2.25)
2) การมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิ อยูใ่ นระดับปานกลาง (X= 2.26)
3) การมีส่วนร่ วมในการรับผลประโยชน์ อยูใ่ นระดับปานกลาง (X= 2.20)
4) การมีส่วนร่ วมในการรับผิดชอบ อยูใ่ นระดับปานกลาง (X= 2.18)
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การมีส่วนร่ วมกิ จกรรมของเกษตรกรสมาชิ กกลุ่มอยู่ในระดับมาก คือ การมีส่วนร่ วมในการช่ วยเหลื อ
กิจกรรมต่างๆ ภายในกลุ่ม (X= 2.36) การมีส่วนร่ วมรับคาแนะนาจากเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ (X= 2.39) การมีส่วนร่ วม
กิจกรรมอนุรักษ์สืบสานประเพณี วัฒนธรรมของชุมชน (X= 2.34) รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 5
จากผลการศึกษาการมีส่วนร่ วมกิจกรรมของเกษตรกรสมาชิ กกลุ่มตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดาริ โดยภาพรวมค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง สอดคล้องกับ ผกามาศ รุ่ งเรื อง และคณะ
(2550) พบว่า ปั จ จัย ที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ต่อ ความส าเร็ จ ของโครงการธนาคารโค-กระบื อ เพื่ อ เกษตรกรตาม
พระราชดาริ ในพื้นจังหวัดสกลนคร ในการดาเนินโครงการธนาคารโค-กระบือเจ้าหน้าที่ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรมี
การกระตุน้ ให้เกษตรกรตระหนักถึ งการมีส่วนร่ วมในการดาเนิ นกิ จกรรมของกลุ่ม สอดคล้องกับรายงานของ
จุฑาภรณ์ ผาภู และนิ วฒั น์ มาศวรรณา (2540) พบว่า การมีส่วนร่ วมของเกษตรกรในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การพัฒนาปศุ สัตว์แบบมีส่วนร่ วมสาหรั บเกษตรกรรายย่อยในจังหวัดขอนแก่ น การมี ส่วนร่ วม 4 ด้าน ได้แก่
ด้านการวางแผน ด้านการดาเนินงาน ด้านการรับผลประโยชน์ และด้านการติดตามประเมินผล พบว่าเกษตรกรมี
ส่ วนร่ วมในการดาเนินงานในระดับปานกลาง
ตารางที่ 5 แสดงการมีส่วนร่ วมกิจกรรมของสมาชิกกลุ่มตามระเบียบโครงการธนาคารโค-กระบือ (ธคก.)
ลักษณะการมีส่วนร่ วม
1. ด้านการมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ
1.1 การมีส่วนร่ วมจัดทาการกาหนดโครงสร้างการดาเนิ นงานของกลุ่ม
1.2 การมีส่วนร่ วมกาหนดระเบียบข้อบังคับกลุ่ม
1.3 การมีส่วนร่ วมคัดเลือกคณะกรรมการกลุ่ม
1.4 การมีส่วนร่ วมการคัดเลือกเกษตรกรรายใหม่
1.5 การมีส่วนร่ วมในการวางแผน ป้ องกันเตรี ยมความพร้อมในกรณี
เกิดภัยธรรมชาติ
เฉลี่ย
2. ด้านการมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิ
2.1 การมีส่วนร่ วมในการช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ภายในกลุ่ม
2.2 การมีส่วนร่ วมในการร่ วมลงทุนในกองทุนต่างๆที่กลุ่มจัดตั้งขึ้น
2.3 การมีส่วนร่ วมในการปลูกพืชอาหารสัตว์/การสารองพืชอาหาร
สัตว์
2.4 การมีส่วนร่ วมในการฉี ดยาถ่ายพยาธิ และการฉี ดวัคซี นป้ องกันโรค
2.5 การมีส่วนร่ วมการติดตามจานวนลูกสัตว์ของสมาชิ กกลุ่ม ธคก.
เฉลี่ย

ค่ าทีไ่ ด้
(𝑿)

(SD.)

การแปล
ความหมาย

2.29
2.32
2.32
2.12
2.18

0.727
0.752
0.760
0.804
0.808

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

2.25

0.770

ปานกลาง

2.36
2.33
2.17

0.710
0.759
0.802

มาก
ปานกลาง
ปานกลาง

2.26
2.19
2.26

0.786
0.790
0.769

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

16

ตารางที่ 5 แสดงการมีส่วนร่ วมกิจกรรมของสมาชิกกลุ่มตามระเบียบโครงการธนาคารโค-กระบือ (ธคก.)
(ต่อ)
ลักษณะการมีส่วนร่ วม
3. ด้านการมีส่วนร่ วมในการรับผลประโยชน์
3.1 การมีส่วนร่ วมรับคาแนะนาจากเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์
3.2 การมีส่วนร่ วมการฝึ กอบรมวิชาการการเลี้ยงสัตว์
3.3 การมีส่วนร่ วมบริ การด้านสุ ขภาพสัตว์จากกลุ่ม เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์
3.4 การมีส่วนร่ วมรับงบประมาณสนับสนุนจากทางราชการ เช่น
แร่ ธาตุ ยาสัตว์
3.5 การมีส่วนร่ วมรับการปั นผลจากการลงหุ น้
เฉลี่ย
4. ด้านการมีส่วนร่ วมในการรับผิดชอบ
4.1 การมีส่วนร่ วมการติดตามและส่ งคืนลูกสัตว์ตวั ที่ 1 ให้กบั กลุ่ม
4.2 การมีส่วนร่ วมชดเชยค่าเสี ยหายกรณี สัตว์ ของสมาชิกกลุ่มตาย
สู ญหาย
4.3 การมีส่วนลงทุนเพื่อความมัน่ คงทางการเงิน เช่น การลงหุ น้ ระดม
ทุนกับกลุ่ม
4.4 การมีส่วนร่ วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ อนุ รักษ์ธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม
4.5 การมีส่วนร่ วมกิจกรรมอนุรักษ์สืบสานประเพณี วัฒนธรรมของ
ชุมชน
เฉลี่ย
รวม(เฉลี่ย)

ค่ าทีไ่ ด้
(𝑿)

(SD.)

การแปล
ความหมาย

2.39
2.21
2.30
2.13

0.706
0.747
0.752
0.769

มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

1.99
2.20

0.867
0.768

ปานกลาง
ปานกลาง

2.18
1.94

0.831
0.831

ปานกลาง
ปานกลาง

2.16

0.843

ปานกลาง

2.24

0.788

ปานกลาง

2.34

0.768

2.18
2.22

0.812
0.780

มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
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สรุ ปผลการศึกษาและข้ อเสนอแนะ
1 สรุ ปผลการศึกษา
1.1 ข้ อมูลพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสั งคม ของเกษตรกรสมาชิ กกลุ่มโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดาริ (ธคก.) ในจังหวัดบึงกาฬ
ข้อมูลพื้นฐานทางสังคม และเศรษฐกิ จบางประการของเกษตรกรสมาชิ กกลุ่มธนาคารโค-กระบือเพื่อ
เกษตรกรตามพระราชดาริ ประมาณครึ่ งหนึ่ งเป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 54.70 ประมาณหนึ่ งในสาม มีอายุ
ระหว่าง 51-60 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 38.80 รองลงมามีอายุระหว่าง 41-50 ปี คิดเป็ นร้อยละ 33.20 เกษตรกรมีอายุ
เฉลี่ ย 52.4 ปี ส่ วนใหญ่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา คิดเป็ นร้ อยละ 72.90 มีสถานะทางสังคมเป็ นเกษตรกร
ทัว่ ไป คิ ดเป็ นร้ อยละ 80.20 มี ส ถานะในกลุ่ มผูเ้ ลี้ ยงสั ตว์ เป็ นสมาชิ ก กลุ่ ม คิดเป็ นร้ อยละ 78.20 เกษตรกร
ประมาณหนึ่ งในสามมีพ้ืนที่ถือครองน้อยกว่า 10 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 42.10 รองลงมามีพ้ืนที่ถือครอง 20.1-30.0
ไร่ คิดเป็ นร้ อยละ 31.50 พื้นที่ ถือครองเฉลี่ ย 11.56 ไร่ ส่ วนใหญ่มีอาชี พหลัก และอาชี พเสริ มภาคการเกษตร
(ปลูกพืช และเลี้ยงสัตว์) คิดเป็ นร้อยละ 81.80 และ 60.00 ตามลาดับ มีสมาชิกครัวเรื อน 4-6 คน คิดเป็ นร้อยละ
60.0 จานวนสมาชิ กเฉลี่ย 4.49 คน ประมาณครึ่ งหนึ่งมีรายได้เฉลี่ยต่อปี มากกว่า 40,001 บาทต่อปี คิดเป็ นร้อยละ
46.80 รองลงมามีรายได้ 20,001-30,000 บาทต่อปี คิดเป็ นร้อยละ 20.90 รายได้เฉลี่ยต่อปี 62,224.71 บาท
1.2 สภาพการเลี้ยงโค-กระบื อของเกษตรกร สมาชิ กกลุ่มโครงการธนาคารโค-กระบื อเพื่อเกษตรกร
ตามพระราชดาริ (ธคก.) ในจังหวัดบึงกาฬ
สภาพการเลี้ ย งโค-กระบื อ ของเกษตรกรส่ วนใหญ่ เลี้ ย งโค คิ ด เป็ นร้ อยละ 74.4 ได้รับ โค-กระบื อ
โครงการ ธคก. จานวน 1 ตัว คิดเป็ นร้อยละ 84.1 มีเพียงส่ วนน้อยที่ได้รับโค-กระบือ จานวน 2, 3 และ 5 ตัว คิด
เป็ นร้อยละ 6.8, 4.7 และ 4.4 ตามลาดับ แม่โค-กระบือของเกษตรกรให้ลูกตัวที่ 1 ภายใน 1,2 ,3 และมากกว่า 3 ปี
คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 18.2, 41.2, 30.6 และ 10.0 ตามล าดับ เกษตรกรส่ ว นใหญ่ มี ป ระสบการณ์ ก ารเลี้ ยงสั ต ว์มี
ประสบการณ์ 1-5 ปี คิดเป็ นร้อยละ 64.1 สร้างคอกพักแบบแยกออกจากตัวบ้าน คิดเป็ นร้อยละ 88.8 มีส่วนน้อย
ที่ ใ ช้ใ ต้ถุ นบ้า นหรื อใช้ที่ อยู่ติด กับ ตัว บ้า น และใช้ใ ต้ถุ นยุ ง้ ฉางเป็ นที่ พ กั สั ต ว์ คิ ด เป็ นร้ อยละ 6.5 และ 4.7
ตามลาดับ เกษตรกรประมาณครึ่ งหนึ่งมีแปลงปลูกพืชอาหารสัตว์ คิดเป็ นร้อยละ 56.8 รักษาโค-กระบือป่ วยโดย
เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ คิดเป็ นร้อยละ 58.2 ใช้แร่ ธาตุอาหารเสริ มในการเลี้ ยงโค-กระบือเป็ นบางครั้ง คิดเป็ นร้อยละ
60.3 และไม่เคยใช้เลย คิดเป็ นร้อยละ 7.6 ส่ วนใหญ่เคยถ่ายพยาธิโค-กระบือ คิดเป็ นร้อยละ 84.1 และไม่เคยถ่าย
พยาธิโค-กระบือ คิดเป็ นร้อยละ 15.9 เกษตรกรประมาณหนึ่งในสามผสมแม่โค-กระบือโดยใช้พ่อพันธุ์ คิดเป็ น
ร้อยละ 42.9 รองลงมาใช้วิธีผสมเทียม และพ่อพันธุ์ คิดเป็ นร้ อยละ 30.6 และใช้เพียงวิธีการผสมเทียม คิดเป็ น
ร้ อยละ 26.5 เกษตรกรส่ วนใหญ่ตดั สิ นใจเข้าร่ วมกลุ่ มโดยสมัครใจเอง คิ ดเป็ นร้ อยละ 76.8 โดยหวังว่าจะมี
รายได้เพิ่มขึ้น คิดเป็ นร้อยละ 66.8 ครึ่ งหนึ่ งของเกษตรกรเข้าร่ วมประชุมทุกครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 50.9 และไม่เคย
เข้าประชุม คิดเป็ นร้อยละ 1.8
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1.3 ปั ญหาอุปสรรคในการเลีย้ งโค-กระบือ และการดาเนินงานของกลุ่มโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดาริ (ธคก.) ในจังหวัดบึงกาฬ
เกษตรกรประสบปั ญหาอุปสรรคในการเลี้ ยงโค-กระบือ และการดาเนิ นของกลุ่มธนาคารโค-กระบือ
เพื่อเกษตรกรตามพระราชดาริ โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อยประกอบด้วย ปั ญหาด้านการเลี้ ยงสัตว์โครงการ
ธคก. อยูใ่ นระดับน้อย ปั ญหาในการดาเนินงานของกลุ่ม ธคก. อยูใ่ นระดับน้อย
1.4 การมีส่วนร่ วมกิจกรรมของสมาชิ กกลุ่ม โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดาริ
(ธคก.) ในจังหวัดบึงกาฬ
การมีส่วนร่ วมกิ จกรรมของสมาชิ กกลุ่ มตามระเบี ยบโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตาม
พระราชดาริ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ประกอบด้วย ด้านการมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ อยูใ่ นระดับ
ปานกลาง ด้านการมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิ อยูใ่ นระดับปานกลาง ด้านการมีส่วนร่ วมในการรับผลประโยชน์
อยู่ในระดับปานกลาง และด้านการมี ส่วนร่ วมในการรั บผิดชอบ อยู่ในระดับปานกลาง ส่ วนการมีส่วนร่ วม
กิจกรรมของเกษตรกรสมาชิ กกลุ่มอยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ การมีส่วนร่ วมในการช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ภายใน
กลุ่ม การมีส่วนร่ วมรับคาแนะนาจากเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ และการมีส่วนร่ วมกิ จกรรมอนุ รักษ์สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมของชุมชน
2 ข้ อเสนอแนะ
2.1 ข้ อเสนอแนะเกีย่ วกับการนาผลการศึกษาไปปรับใช้
2.1.1 จากผลการศึกษา พบว่า เกษตรกรประมาณครึ่ งหนึ่ งมีแปลงปลู กพืชอาหารสัตว์ ผูเ้ ลี้ยงสัตว์ตาม
โครงการ ธคก. ควรมีการปลูกพืชอาหารสัตว์ที่ให้ผลผลิตสู ง
2.1.2 เกษตรกรประมาณครึ่ งหนึ่งเข้าร่ วมประชุมทุกครั้ง และมีบางคนไม่เคยเข้าประชุมเลย เจ้าหน้าที่ผมู ้ ี
ส่ วนเกี่ยวข้อง ควรให้คาแนะนา ติดตามการดาเนินงานของกลุ่มเกษตรกร อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
2.1.3 ควรมี ก ารฝึ กอบรมหลัก สู ต ร การเลี้ ยงโค-กระบื อ แบบประณี ต ให้ ก ับ เกษตรกรที่ เ ข้า ร่ ว ม
โครงการ ธคก. ก่อนรับสัตว์ไปเลี้ยงเพื่อเป็ นการเตรี ยมความพร้อม
2.1.4 การบริ หารจัดการกลุ่มโครงการ ธคก. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ ายควรสร้างความรับรู ้ ความเข้าใจ
ในประเด็นการมีส่วนร่ วมของสมาชิก และการบริ หารจัดการกลุ่มให้กบั เกษตรกร
2.1.5 จากผลการศึกษา พบว่า เกษตรกรประมาณหนึ่งในสามผสมแม่โค-กระบือโดยใช้พอ่ พันธุ์ คิดเป็ น
ร้อยละ 42.9 รองลงมาใช้วิธีผสมเทียม และพ่อพันธุ์ คิดเป็ นร้ อยละ 30.6 และใช้เพียงวิธีการผสมเทียม คิดเป็ น
ร้อยละ 26.5 ดังนั้นจึงควรมีอาสาปศุสัตว์ประจากลุ่ม และมีการพัฒนาศักยภาพด้านผสมเทียมเนื่ องจากเกษตรกร
หันมาใช้บริ การผสมเทียมมากขึ้น แต่เจ้าหน้าที่ผสมเทียมยังมีจานวนน้อยการให้บริ การยังไม่เพียงพอ
2.1.6 ควรจัดหาพ่อพันธุ์โค-กระบือไว้ประจากลุ่มเพื่อใช้ในการปรับปรุ งพันธุ์ควบคู่ไปกับการผสมเทียม
2.2 ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่ อไป
ควรมี ก ารศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต และผลตอบแทนจากการเลี้ ย งสั ต ว์ ตามโครงการธนาคาร
โค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดาริ
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บรรณานุกรม
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