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บทคัดย่อ 
 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการพฒันาความเขม้แข็งของเครือข่ายผูเ้ล้ียง    
โคเน้ือ จงัหวดับุรีรัมย ์ด าเนินการรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ วิเคราะห์ผล สรุปและรายงาน
การศึกษาวิจยั ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2561 – กุมภาพนัธ์ 2562 จากกลุ่มตวัอยา่ง 44 กลุ่ม เกษตรกร
จ านวน 1,182 ราย ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรก่อนเขา้ร่วมเครือข่ายผูเ้ล้ียงโคเน้ือ ส่วนใหญ่เป็น
เกษตรกรรายเด่ียว อาชีพหลกัท านา อาชีพเสริมเล้ียงสัตว ์มีอายุอยู่ระหว่าง 51 - 60 ปี การศึกษา
สูงสุดในระดบัประถมศึกษา มีโคเน้ือเฉล่ีย 6 ตวั/ราย ลกัษณะการเล้ียงก่ึงขงัก่ึงปล่อยแทะเล็ม มีการ
ปลูกหญา้ส าหรับเล้ียงโคเน้ือเฉล่ีย 1.73 ไร่/ราย โดยส่วนใหญ่ยงัไม่มีการจดัท าทะเบียนสัตว ์หรือ  
จดบนัทึกเก่ียวกบัการเล้ียงโคเน้ือ การผสมพนัธ์ุโคเน้ือใชว้ิธีการผสมเทียม ส่วนการจดัการป้องกนั
โรคได้รับการบริการจากเจา้หน้าท่ีของกรมปศุสัตว์ เกษตรกรจ าหน่ายโคเน้ือท่ีอายุ 1-2 ปี ราคาท่ี
จ าหน่ายเฉล่ีย 26,002 บาท/ตวั เกษตรกรส่วนใหญ่เขา้รับการอบรมการพฒันาเล้ียงโคเน้ืออยา่งนอ้ย 
2 คร้ัง/ราย ในระยะเวลา 3 ปี (ระหวา่งปี   2558 - 2560)  

ภายหลงัเกษตรกรเขา้ร่วมโครงการส่งเสริมและพฒันาอาชีพการเล้ียงโคเน้ือ พบว่า      
มีการพฒันาทั้งในดา้นพนัธ์ุโคเน้ือ อาหารโคเน้ือ การจดัการสุขภาพโคเน้ือ และการพฒันาเครือข่าย
ผูเ้ล้ียงโคเน้ือให้เขม้แข็ง ในระดบัปานกลาง ปัญหาท่ีพบโดยส่วนใหญ่ คือ พนัธ์ุโคเน้ือมีราคาแพง 
อย่างไรก็ตาม กลุ่มตวัอยา่ง ร้อยละ 90.91  ผ่านเกณฑ์การประเมินความเขม้แข็งของกลุ่มเกษตรกร     
ผูเ้ล้ียงโคเน้ือ คือ อยูใ่นระดบัดีข้ึนไป และมีเพียงร้อยละ 9.09 อยูใ่นเกณฑท่ี์ตอ้งปรับปรุง 
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Abstract 
 

The objectives of this study were to examine the strength development of the beef 
cattle network in Buriram province, Thailand. The 44 network groups with 1,182 farmers were 
interviewed, analyzed and performed experimental research from July 2018 to February 2019. The 
results showed that before the farmers were joint the beef cattle network project, Buriram province. 
The majority of each farmer earned a living with a single farmers, no grouping. Their routine work 
were plating rice, and their supplementary careers were raising animals. The farmers were between 
51 to 60 years old. They educated with primary school. They raised beef cattle with the average 6 
head per family, and kept their animals with indoor and grazing in the pastures. The grasslands 
owned by farmers were 1.73 Rai. However, they did not record pedigree animals. The health of 
animals was monitored by veterinarians regularly of Department of Livestock Department (DLD). 
The cows were mated with artificial insemination. They sold the animals with age between 1 to 2 
years old. The income from selling cattle were 26,002 Baht per animal. The majority of farmers 
received to attend a training how to raising beef cattle by Buriram Provincial Livestock Office at 
least 2 times per case continuously. Those training were 3 years (in the period of 2015 to 2017).  

After, these farmers were joint the beef cattle network for promotion and development 
project, Buriram province. It found that the farmers were to develop in the terms of beef cattle 
breeders, nutrition cattle, maintain health of animals, and strength development of the beef cattle 
network. It had a moderate level. Their problem was high price of beef cattle breeder. However, 
sample farmers (90.91%) were through evaluation on strength development of the beef cattle 
network with a good up level but someone (9.09%) had a unsatisfied.  

      
 
Keyword: strength development,  beef cattle network,  Buriram Province 
Scientific paper No.: 62(2)-0216(3)-008 
1/ Burirum Provincial Livestock Office, Muang District, Buriram Province 
 



ค 
 

 

 

สารบัญ 

 
 หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย ก 
บทคัดย่อภาษาองักฤษ ข 
สารบัญ ค 
สารบัญตาราง จ 
บทที ่1 บทน า 1 
 ความส าคญัของปัญหา 1 
 กรอบแนวคิดการวจิยั 3 
 วตัถุประสงคข์องการวจิยั 3 
 ขอบเขตของการวจิยั 4 
บทที ่2 แนวคิดและทฤษฏี 5 
 การเล้ียงโคเน้ือ 5 
 ทฤษฎีแนวคิดการพฒันาองคก์รเกษตรกรและเครือข่าย 6 
 การประเมินองคก์รเกษตรกร 17 
บทที ่3 วธีิการศึกษาวจัิย 20 
 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา 20 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 21 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 22 
 การวเิคราะห์และแปลผลขอ้มูล 22 
บทที่ 4 ผลและวจิารณ์ผล 24 
 ผลการศึกษา 24 
 วจิารณ์ผล 45 
บทที ่5 สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 48 
 สรุปผลการศึกษา 48 
 ขอ้เสนอแนะ 50 

 
 
 
                                   



ง 
 

 

 

สารบัญ (ต่อ) 
 

 หน้า 
กติติกรรมประกาศ 51 
บรรณานุกรม 52 
ภาคผนวก 54 
 ตารางภาคผนวกที ่1 แบบประเมินตวัช้ีวดัดา้นส่งเสริมและพฒันาการปศุสัตว ์ 55 
 แบบสอบถามเกษตรกร 58 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



จ 
 

 

 

สารบัญตาราง 
 

  หน้า 
ตารางท่ี 1 กลุ่มตวัอยา่งท่ีเก็บขอ้มูล 20 
ตารางท่ี 2 จ านวน และ ร้อยละ ขอ้มูลทัว่ไปของเกษตรกร 25 
ตารางท่ี 3 จ านวน และ ร้อยละ สภาพการเล้ียงโคเน้ือของเกษตรกร 32 
ตารางท่ี 4 ค่าเฉล่ีย และ ระดบัความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการพฒันาอาชีพ 

การเล้ียงโคเน้ือในพื้นท่ีจงัหวดับุรีรัมย ์
 

40 
ตารางท่ี 5 ค่าเฉล่ีย และ ระดบัความคิดเห็นของเกษตรกรต่อปัญหาและอุปสรรค  

ในการเล้ียงโคเน้ือ 
 

41 
ตารางท่ี 6 จ านวน ร้อยละ และ ระดบัความเขม้แขง็ของกลุ่มเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคเน้ือ 43 

 
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                         
                   
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 
 

 

 

บทที ่1 

บทน า 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาทีท่ าการศึกษา 

        ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดับุรีรัมย ์ด าเนินงานพฒันาอาชีพการล้ียงโคเน้ือในเกษตรกร   
รายยอ่ยของจงัหวดับุรีรัมย ์ตามแผนพฒันาการเกษตรในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) “การสร้างความเขม้แข็งให้เกษตรกร เพื่อพฒันาหรือเสริมสร้างความ
เขม้แข็งและยกระดบัคุณภาพชีวติของเกษตรกร ส่งเสริมการรวมกลุ่มสถาบนัเกษตรกร ตลอดจนพฒันา
เกษตรกรรุ่นใหม่” แผนยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว ์พ.ศ. 2556-2559 กลยุทธ์ท่ี 2 สร้างความเขม้แข็งให้กบั
เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร และยุทธศาสตร์รายชนิดสัตวโ์คเน้ือ 2555-2559 “สนบัสนุนให้เกษตรกร
รายยอ่ยรวมตวัเป็นกลุ่มหรือสหกรณ์เพื่อท าหนา้ท่ีดา้นการตลาดแทนสมาชิก สร้างอ านาจในการต่อรอง
ทั้งดา้นการจดัซ้ือ และจดัจ าหน่าย โดยการสร้างเครือข่ายการเช่ือมโยงดา้นการผลิตกบัดา้นการตลาด” 
(คณะกรรมการยุทธศาสตร์โคเน้ือ กรมปศุสัตว,์ 2555) พฒันาอาชีพการเล้ียงโคเน้ือมาอย่างต่อเน่ือง   
โดยใช้งบประมาณประจ าปีของกรมปศุสัตว ์งบประมาณรายจ่ายของจงัหวดั และงบประมาณรายจ่าย
ของกลุ่มจงัหวดั  

ในการพฒันาขบัเคล่ือนอาชีพการเล้ียงโคเน้ือตามนโยบายดงักล่าว เร่ิมจากการส ารวจ

ขอ้มูลกลุ่มเกษตรกรท่ีเล้ียงโคเน้ือท่ีมีการรวมกลุ่มประกอบอาชีพการเล้ียงโคเน้ืออยู่ก่อนแล้ว และ

รวบรวมเกษตรกรรายเด่ียวให้เกิดการรวมกลุ่ม ก าหนดแนวทางปฏิบติัในการขบัเคล่ือนงานส่งเสริม

พฒันาการเล้ียงสัตวแ์บบมีส่วนร่วมส าหรับเกษตรกรรายย่อย เพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพ  

การเล้ียงสัตว์ ในลกัษณะการพึ่ งพาตนเองน าไปสู่ความส าเร็จ สร้างความมัน่คงและย ัง่ยืนในอาชีพ             

การเล้ียงสัตว ์โดยจดัท าโครงการตามแผนปฏิบติัราชการประจ าปีของจงัหวดับุรีรัมย ์อยา่งต่อเน่ืองมา  

กวา่ 3 ปี (ปี 2558-ปัจจุบนั) เพื่อพฒันายกระดบัอาชีพการเล้ียงโคเน้ือ เพิ่มศกัยภาพให้แก่กลุ่มเกษตรกร  

ผูเ้ล้ียงโคเน้ือในภาพรวมของจงัหวดั คือ 1) การพฒันาพนัธ์ุโคเน้ือ 2) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต     

โคเน้ือ และ 3) การเช่ือมโยงเครือข่ายผู ้เ ล้ียงโคเน้ือและการตลาด ด้วยวิธีการจัดการความรู้                        

อนัประกอบด้วย ความรู้ในด้านพนัธ์ุโค ดา้นการปรับปรุงพนัธ์ ด้านอาหาร ด้านการเล้ียงดู ดา้นการ

ป้องกนัโรค และดา้นการตลาด ซ่ึงเป็นความรู้ท่ีมีอยูห่รือเรียนรู้มาใชใ้ห้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองคก์ร

ชุมชน โดยผ่านกระบวนการต่างๆ เช่น การสร้างรวบรวมแลกเปล่ียนเรียนรู้และใช้ความรู้เป็นต้น     

(จรัส สว่างทพั, 2553) น ามาก าหนดเป็นโครงการต่างๆ หลายโครงการ ซ่ึงมีความสอดคลอ้งต่อเน่ือง 
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เช่น โครงการเพื่อส่งเสริมและพฒันาเกษตรกร ตามหลกัการพฒันาการผลิตสู่การเล้ียงโคเน้ือแบบ

ประณีต (Intensive Farm) โครงการเพื่อพฒันายกระดบัแม่พนัธ์ุพื้นฐาน โดยการคดัเลือก และ/หรือการ

ยกระดบัสายเลือด (Up grading) ด้วยน ้ าเช้ือคุณภาพดี สนับสนุนการพฒันาแปลงหญา้พืชอาหารสัตว ์  

ให้เพียงพอ ส่งเสริมและพฒันากลุ่มผูเ้ล้ียงโคเน้ือให้เกิดความเขม้แข็ง ตามโครงการพฒันาเครือข่าย        

ผูเ้ล้ียงโคเน้ือจังหวดับุรีรัมย์ จัดประชุมสัมมนาเพื่อติดตามความก้าวหน้า ค้นหาแนวทางในการ

แกปั้ญหาร่วมกนั และทราบทิศทางตลาดโคเน้ือทั้งในและต่างประเทศ ประกอบแผนการผลิตโคเน้ือ

ของเกษตรกร  

ในการส่งเสริมและพฒันาอาชีพ ตลอดจนการสร้างความเขม้แข็งให้แก่กลุ่มเกษตรกร     

มีความส าคญัมาก ภายใตแ้นวคิดท่ีว่า การรวมกลุ่มจะท าให้เกิดพลงัในการขบัเคล่ือนกิจกรรม และ

ก่อให้เกิดการขยายผลการด าเนินงานในวงกว้าง พลังขับเคล่ือนกิจกรรมไม่ได้หมายถึงเฉพาะ

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการด าเนินงานเท่านั้น แต่ยงัรวมถึงการสร้างอ านาจในการต่อรอง 

และสร้างกระบวนทศัน์ วิสัยทศัน์ และเปิดมุมมองใหม่ๆ จากการแลกเปล่ียนความรู้ ความสามารถ และ

ประสบการณ์ เป็นการเพิ่มโอกาสในการแกไ้ขปัญหาและพฒันาศกัยภาพของกลุ่มดว้ย อนัจะส่งผลต่อ

คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ท่ีดีของเกษตรกรรายย่อย ผูว้ิจยัจึงสนใจในการศึกษาการพฒันาความ

เขม้แข็งของเครือข่ายผูเ้ล้ียงโคเน้ือ จงัหวดับุรีรัมย ์ภายใตก้ารส่งเสริมและพฒันาอาชีพการเล้ียงโคเน้ือ

ในรูปแบบกลุ่มเครือข่าย เพื่อน าผลการศึกษาวิจยัเป็นแนวทางในการพฒันาความเข้มแข็งกับกลุ่ม

เกษตรกรรายยอ่ยต่อไป  
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ความรู้ทางวชิาการหรือแนวคิดทีใ่ช้ในการด าเนินการ 

 กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

ภาพที ่1 กรอบแนวความคิดในการวจิยั 

2. วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
1. เพื่อศึกษาสภาพการเล้ียงโคเน้ือของเกษตรกร 
2. เพื่อศึกษาการพฒันาอาชีพการเล้ียงโคเน้ือของเกษตรกร ภายใตก้ารส่งเสริมและพฒันาอาชีพ

การเล้ียงโคเน้ือในพื้นท่ีจงัหวดับุรีรัมย ์
3. เพื่อศึกษาความเขม้แขง็ของกลุ่มเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคเน้ือ 

 

สภาพการเลีย้งโคเน้ือของเกษตรกร 
- พนัธ์ุโค 
- การปรับปรุงพนัธ์ุ 
- การจดัการอาหาร 
- การจดัการป้องกนัโรค 

- การจดัการตลาด 

ความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้เลีย้งโคเน้ือ 
(ดัชนีตัวช้ีวดัความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกร 
(กรมปศุสัตว์, 2557) 
- กลไกการบริหารกลุ่ม 
- ฐานะและความมัน่คงของกลุ่ม 
- บทบาทการเช่ือมโยงกบัชุมชนทอ้งถ่ิน 

ไม่ผ่าน ผ่าน 

ผลกระทบ(Impact) 
- เกษตรกรสามารถเพิ่มปริมาณ และคุณภาพโคเน้ือของตนไดเ้ตม็ศกัยภาพ 
- เกษตรกรมีรายไดเ้พิ่มข้ึน การเล้ียงโคเน้ือเป็นอาชีพหลกัท่ีมัน่คง 
- ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ(Gross Domestic Product : GDP) เพิ่มข้ึน 

 

 

การจดัการความรู้ 
- การรวมกลุ่มเกษตรกร 
- การอบรม 
- การสนบัสนุน เพิ่มศกัยภาพ 
-  การบริการ 
- การติดตาม 
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3. ขอบเขตของการศึกษา 
 ขอบเขตด้านประชากร 
 ศึกษาการพฒันาความเขม้แข็งกลุ่มของเครือข่ายผูเ้ล้ียงโคเน้ือ จ านวน 49 กลุ่ม ท่ีไดรั้บ
การส่งเสริมและพฒันาอาชีพการเล้ียงโคเน้ือผ่านโครงการต่างๆ ตามงบพฒันาจงัหวดั และงบพฒันา
กลุ่มจังหวดั ระหว่างปีงบประมาณ 2558-2560 ท าการสุ่มตัวอย่างตามแบบของ Yamane (1973)             
ไดจ้  านวนตวัอยา่ง 44 กลุ่ม และศึกษาสภาพการเล้ียงโคเน้ือ การพฒันาอาชีพการเล้ียงโคเน้ือของสมาชิก
กลุ่มท่ีท าการศึกษา   
 ขอบเขตด้านเน้ือหา 
 การศึกษาสภาพการเล้ียงโคเน้ือของสมาชิกในกลุ่มตวัอย่าง โดยใช้หลักการจดัการ
ความรู้ในด้านพนัธ์ุสัตว ์อาหารสัตว ์และการจดัการ ตามคู่มือการเล้ียงโคเน้ือส าหรับเกษตรกรไทย       
(สุวชิ  บุญโปร่ง, 2558) ภายใตก้รอบการพฒันาอาชีพการเล้ียงโคเน้ือจงัหวดับุรีรัมย ์
 การศึกษาความเขม้แขง็ของเครือข่ายผูเ้ล้ียงโคเน้ือ ใชด้ชันีตวัช้ีวดัตามแบบประเมินความ
เขม้แขง็ของกลุ่มเกษตรกร (กรมปศุสัตว,์ 2557) 
 ขอบเขตด้านพืน้ที ่

 กลุ่มตวัอยา่งผูเ้ล้ียงโคเน้ือ 44 กลุ่ม จาก 23 อ าเภอในพื้นท่ีจงัหวดับุรีรัมย ์  
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บทที ่2 

แนวคดิและทฤษฎ ี

การศึกษาการพฒันาความเขม้แขง็ของเครือข่ายผูเ้ล้ียงโคเน้ือ จงัหวดับุรีรัมย ์ไดศึ้กษา
เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการจดักรอบของเน้ือหาดงัต่อไปน้ี 

1. การเล้ียงโคเน้ือ 
2. ทฤษฎีแนวคิดการพฒันาองคก์รเกษตรกรและเครือข่าย  
3. การประเมินองคก์รเกษตรกร 

1. การเลีย้งโคเน้ือ 

 ธงชัย สุวรรณสิชณน์ และคณะ (2560) กล่าวว่า ผูเ้ล้ียงโคเน้ือในประเทศไทยเกือบ
ทั้ งหมดเป็นเกษตรกรรายย่อย (โคเน้ือน้อยกว่า 20 ตัว) โดยโคท่ีเกษตรกรเล้ียงดูส่วนใหญ่เป็น                
โคพื้นเมือง และโคลูกผสมพื้นเมือง-บราห์มนั กลุ่มเกษตรกรเกือบทั้งหมดยงัไม่มีการเช่ือมต่อกบัผู ้     
รับซ้ือและผูช้  าแหละเน้ือโคเพื่อจ าหน่าย จึงยงัคงเห็นปัญหาการเล้ียงโคติดมือ (โคพร้อมท่ีจะถูกจ าหน่าย 
แต่ไม่สามารถจ าหน่ายไดแ้ละกินทุนอยูใ่นฟาร์ม) และไม่สามารถจ าหน่ายไดร้าคาสมกบัท่ีคาดหวงัได ้
ถึงแมว้่าปัญหาเหล่าน้ีอาจเกิดข้ึนได้น้อยลงเม่ือเกษตรกรเป็นสมาชิกของสหกรณ์โคเน้ือหรือโคขุน      
แต่อยา่งไรก็ตามการรับสมาชิกใหม่เพิ่มเติมของแต่ละสหกรณ์มีขอ้จ ากดัแตกต่างกนัไป อีกทั้งสหกรณ์     
โคเน้ือทั้งหมดในประเทศไทยก็มุงหวงัเพียงการผลิตสินคา้ เขา้สู่ตลาดเน้ือโคคุณภาพสูง (ตลาดไขมนั
แทรกในกลา้มเน้ือ) ซ่ึงมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 1 ของตลาดเน้ือโคทั้งหมดในประเทศเท่านั้น (โคถูกขุน 
ฆ่า และช าแหละในตลาดส่วนน้ี ไม่เกิน 15,000 ตวัต่อปี) จากสภาพปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ กอปรกบั 
มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ปีการผลิต 2559/2560 ดา้นการผลิต (เพิ่มเติม) สนบัสนุนให้จ  าเป็นตอ้งเร่ง
สร้างความเขม้แข็งของเกษตรกรรายย่อยในการผลิตโคเน้ือคุณภาพผา่นการพฒันาเครือข่ายกลุ่มผูเ้ล้ียง
โคเน้ือต้นแบบ เพื่อให้เกษตรกรมีโอกาสพฒันาประสิทธิภาพการผลิต และความสามารถในการ
จ าหน่ายโคเน้ือเขา้สู่ตลาดเน้ือโคคุณภาพไดม้ากข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในกลุ่มเน้ือโคคุณภาพ (นุ่ม) ท่ีไม่
เนน้ไขมนัแทรกในกลา้มเน้ือ ซ่ึงมีสัดส่วนทางการตลาดภายในประเทศมากกวา่ร้อยละ 40 และมีความ
สนใจตอ้งการซ้ือจากประเทศในกลุ่มอาเซียนและประเทศจีนจ านวนมาก 
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 สุวิช บุญโปร่ง (2558) การเล้ียงสัตวโ์ดยทัว่ๆ ไปนั้น มีหลกั 3 ประการ ท่ีผูเ้ล้ียงควร
ปฏิบติั เพื่อใหก้ารเล้ียงสัตวไ์ดผ้ลดีท่ีสุด คือ ใชพ้นัธ์ุดี อาหารดี และการจดัการดี ดว้ยเหตุผล ดงัน้ี 

   1. เล้ียงแต่สัตวพ์นัธ์ุดี เพราะสัตวพ์นัธ์ุดีจะโตไวใชเ้วลาเล้ียงสั้นใหผ้ลผลิตสูง
และกินอาหารไม่เปลือง   

    2. เล้ียงด้วยอาหารท่ีดี มีคุณค่าทางอาหารครบถ้วนตามความต้องการของ
ร่างกายสัตวใ์นแต่ละระยะการเจริญเติบโตให้ผลผลิต รวมไปถึงมีวิธีการให้อาหารท่ีถูกตอ้ง ยอ่มจะท า
ใหส้ัตวเ์จริญเติบโตไดเ้ตม็ท่ี       

3. มีระบบการจดัการฟาร์มท่ีดี การรู้หลกัการจดัการฟาร์มท่ีดี ท าให้ประหยดั
ต้นทุนและแรงงานในการเล้ียงดูสัตว์ การใช้ประโยชน์จากท่ีดินและโรงเรือนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ปัญหามลภาวะท่ีจะเกิดจากการเล้ียงสัตว ์เช่น กล่ินเน่าเหม็นของมูลสัตว์มีน้อยและ
ป้องกนัโรคระบาด ซ่ึงจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อสัตวเ์ล้ียงได้ อย่างไรก็ตาม หลกัทั้ง 3 ประการน้ี
จ าเป็นตอ้งเก้ือหนุนซ่ึงกนั และกนัจึงจะท าใหก้ารผลิตสัตวใ์หผ้ลดีท่ีสุด นัน่คือ ลงทุนนอ้ยแต่ใหผ้ลผลิต
สูง การดอ้ยในจุดใดจุดหน่ึง จะท าให้ประสิทธิภาพของการผลิตไม่ไดผ้ลสูงสุด หากขาดส่ิงหน่ึงส่ิงใด
แลว้ก็จะท าใหป้ระสิทธิภาพการผลิตสัตวด์อ้ยลงไปท าใหไ้ดผ้ลผลิตไม่เตม็ท่ีหรืออาจจะขาดทุนได ้  

 สุวิช บุญโปร่ง และคณะ (2558) กล่าวว่า การศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของเกษตรกรผูเ้ล้ียง  
โคเน้ือ พบวา่ เกษตรกรผูเ้ล้ียงโคเน้ือในพื้นท่ีจงัหวดัสุรินทร์และบุรีรัมย ์มีอายเุฉล่ีย 54.83 และ 57.52 ปี 
ตามล าดบั จบการศึกษาระดบัประถมศึกษา ร้อยละ 65.00 และ 69.50 ตามล าดบั มีจ านวนสมาชิกใน
ครอบครัวเฉล่ีย 4.55 และ 4.84 คน ตามล าดบั การเล้ียงโคเน้ือส่วนใหญ่จะเล้ียงเป็นอาชีพเสริม จ านวน
โคท่ีเล้ียงเฉล่ีย 9.85 และ 8.67 ตวั ตามล าดบั มีประสบการณ์ในการเล้ียงโคเฉล่ีย 16.58 และ 15.45 ปี 
ตามล าดบั มีพื้นท่ีท าการเกษตรเฉล่ีย 9.65 และ 11.60 ปี ตามล าดบั 

2. ทฤษฎีแนวคิดการพฒันาองค์กรเกษตรกรและเครือข่าย 
  นรินทร์ สมบูรณ์สาร (2554) กล่าวว่า ปัจจุบนัการเป็นเกษตรกรรายย่อยในสังคม
เกษตรกรรมไม่วา่จะประกอบอาชีพท าการเกษตรในแขนงใด ทั้งดา้นปลูกพืช เล้ียงสัตว ์หรือท าประมง 
โอกาสจะแข่งขนัเพื่อการต่อสู้ให้มีอ านาจการต่อรองมกัจะมีนอ้ย เน่ืองจากตอ้งต่อสู้ทุกอยา่งดว้ยตนเอง
ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในการ ประกอบอาชีพ การวิ่งหาตลาดเพื่อจ าหน่ายผลผลิต เม่ือผลผลิตพร้อม     
จะเก็บเก่ียว หรือการเล้ียงสัตว ์เม่ือสัตวค์รบอายุท่ีตอ้งจ าหน่าย ปัญหาหลกัท่ีพบประจ าตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบนั กรมส่งเสริมการเกษตร จึงเห็นความส าคญัท่ีจะกระตุน้ให้เกษตรกรรายย่อยท่ีประกอบอาชีพ
ประเภทเดียวกนั มารวมตวักนัในรูปแบบกลุ่ม ซ่ึงประโยชน์ของการรวมกลุ่ม เป็นการช่วยเพิ่มสมาชิก
ช่วยกนัเป็นคู่คิด คู่ปรึกษา ช่วยกนัแนะน า เตือนกนั หรือจะเพิ่มก าลงัอ านาจการต่อรองได ้แต่การมารวม



7 
 

 

 

เป็นกลุ่มก็ใช่ว่าจะเป็นยาวิเศษแกปั้ญหาให้กบัเกษตรกรสมาชิกไดทุ้กคน และครบทุกประเด็นปัญหา     
ท่ีเกษตรกรในกลุ่มทุกคนตอ้งการ เน่ืองจากกลุ่มเป็นแค่การรวมตวัของสมาชิกเกษตรกร ท่ีเป็นรูปธรรม
อย่างหน่ึง เพียงแต่ว่าสมาชิกภายในกลุ่มตอ้งเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัมีการก าหนดกฎ ขอ้ตกลงระหว่าง
สมาชิกภายในกลุ่มเดียวกนั ท าอะไรก็ตอ้งเคารพกติกาของกลุ่ม หรือ เครือข่ายท่ีก าหนดข้ึนมา และ
สมาชิกภายในกลุ่มเดียวกัน ควรมีความซ่ือสัตย์ทั้ งต่อตนเองและต่อ สมาชิกภายในกลุ่มเดียวกัน 
นอกจากเกษตรกรท่ีอาสาเป็นหัวหน้ากลุ่ม ตลอดจนทีมบริหารของกลุ่ม เช่นรองประธานกลุ่ม 
เลขานุการของกลุ่ม เหรัญญิกของกลุ่ม และกรรมการกลุ่ม ตอ้งฝึกคิดใหมี้มุมมอง คิดอะไรให้ครอบคลุม 
ไม่ใช่คิดแต่ผลประโยชน์เฉพาะของตนเอง ขาดการเสียสละ หรือจิตอาสาท่ีจะท าประโยชน์ให้กลุ่ม 
นอกจากน้ีช่วงเร่ิมจดัตั้งใหม่ควรได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด และตอ้งได้รับค าปรึกษาจากเจา้หน้าท่ี
ส่งเสริมการเกษตร ตั้งแต่ช่วงเร่ิมตน้จดัตั้งกลุ่ม ตลอดจนเจา้หนา้ท่ีฯ ควรเขา้ไปเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรเป็น
ประจ าทุก 15 วนั หรือทุก 30 วนั ซ่ึงในการพูดคุยในการเยี่ยม เยยีนระหวา่งเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร 
และกลุ่มเกษตรกรจะไดรั้บรู้ขอ้มูลซ่ึงกนัและกนั รวมถึงเม่ือ สมาชิกกลุ่มเกษตรกรท่ีจดัตั้งข้ึนมีปัญหา
เฉพาะหนา้อะไร เกษตรกรสมาชิกจะไดรั้บค าปรึกษาจาก เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร แมว้า่บางค าถาม
หรือบางปัญหาของเกษตรกร เจ้าหน้าท่ีอาจจะไม่สามารถให้ค  าแนะน าได้เองโดยตรงเกษตรกรก็
สามารถช่วยประสานงานเจา้หนา้ท่ี หรือผูรู้้อ่ืนใน หมู่บา้น ในต าบล มาช่วยใหค้  าปรึกษาได ้ปัญหาของ
เกษตรกรจะไดถู้กแกปั้ญหาไดลุ้ล่วงทนัเหตุการณ์ เกษตรกรสมาชิกภายในกลุ่มจะเกิดความศรัทธาและ
เห็นประโยชน์ของการรวมกลุ่ม 
  คณะกรรมการผลิตวิชาการพัฒนาองค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย 
(2555) ให้ความหมายของ “เครือข่าย (Network)” หมายถึง รูปแบบของความสัมพนัธ์หรือความ
เช่ือมโยงกนัระหวา่งกลุ่ม หรือองคก์ร หรือชุมชน เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ ช่วยเหลือพึ่งพาซ่ึงกนัและกนั 
และเสริมสร้างพลงัในการพฒันา หรือแกไ้ขปัญหาร่วมกนั โดยแต่ละกลุ่มท่ีเช่ือมโยงกนัจะมีความเป็น
อิสระต่อกนั เครือข่าย  เป็นกลไกประสานผลประโยชน์และช่วยเหลือเก้ือกูลกนัของคน กลุ่มคน และ
องคก์ร ต่างๆ  ท่ีอยูร่่วมกนัในสังคม เน่ืองจากเครือข่ายมีบทบาทส าคญั ดงัน้ี 

1. เป็นช่องทางท่ีส าคญัในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ และการแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ซ่ึงกนั และกนั 

2. เป็นแหล่งรวบรวม เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร และรับการสนบัสนุนจากภาค
ส่วนต่างๆ   

3.  เป็นเวทีของการปฏิบติังานร่วมกนัระหวา่งองคก์รท่ีรวมกนัเป็นเครือข่าย  
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4. ท าให้เกิดการเสริมพลงัในการท ากิจกรรมต่างๆ เป็นการเสริมสร้างจุดแข็ง
ใหก้บัองคก์รท่ีรวมกนัเป็นเครือข่าย   

การพัฒนา เค รือข่ ายในพระราชบัญญัติ ส่ ง เส ริมวิสาหกิจ ชุมชน พ .ศ . 2554 
พระราชบญัญติัส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ให้ความส าคญักบัการส่งเสริมความเขม้แข็งของ
วสิาหกิจชุมชน     โดยการใชก้ระบวนการเครือข่ายเป็นเคร่ืองมือหน่ึง การก าหนดประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งไว ้
ดงัน้ี  

1. ให้มีการจดทะเบียนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ซ่ึงตอ้งประกอบดว้ยวิสาหกิจ
ชุมชนตั้งแต่ 2 วิสาหกิจชุมชนข้ึนไปมารวมตวักนั มีวตัถุประสงค์เพื่อท ากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
วิสาหกิจชุมชน โดยอาจมีบุคคลภายนอกท่ีมีความสามารถให้ความรู้ ช่วยเหลือ สนับสนุน หรือท า
ประโยชน์ต่อวสิาหกิจชุมชนมาร่วมดว้ย               

2. บทบาทของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน คือ ให้ค  าแนะน าช่วยเหลือวิสาหกิจ
ชุมชนในดา้นต่างๆ คือ กิจกรรมภายใน ช่วยเหลือในการจดัตั้ง ศึกษาวจิยั ให้ความรู้ ฝึกอบรม ปรับปรุง 
พฒันา  การผลิต บริการ การบริหารจดัการ การหาทุน การตลาด  กิจกรรมภายนอก คือ เป็นคนกลาง
ติดต่อส่วนราชการ องคก์รของรัฐ เอกชน เพื่อ ส่งเสริมสนบัสนุนวิสาหกิจชุมชน ประสานกบัเครือข่าย
อ่ืน เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้    

3. เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เป็นศูนยก์ลางในการส่งเสริมความสามคัคีและ
ช่วยเหลือเก้ือกูลกนั                

4. เครือข่ายสามารถเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 
เก่ียวกบันโยบายหรือมาตรการในการส่งเสริมวสิาหกิจชุมชน  

การศึกษา การวเิคราะห์ขอ้มูลและการประเมินสถานการณ์ การศึกษาขอ้มูล ขอ้มูลเป็น
ขอ้เท็จจริงหรือเร่ืองราวท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงต่างๆ เช่น คน สัตว ์ส่ิงของ  สถานท่ีโดยอยู่ในรูปแบบต่างๆ     
ท่ีเหมาะสมต่อการส่ือสารการแปลความหมายและการประมวลผล ซ่ึงขอ้มูลอาจจะไดม้าจาก การสังเกต 
การรวบรวม การวดัขอ้มูล เป็นไดท้ั้งขอ้มูลตวัเลขหรือสัญลกัษณ์ใดๆ ท่ีส าคญัจะตอ้งมีความเป็นจริง
และต่อเน่ือง ขอ้มูลท่ีควรศึกษาเก่ียวกบัการพฒันาองคก์รเกษตรกรวสิาหกิจชุมชนและเครือข่ายควรเป็น
การศึกษาหาความรู้เก่ียวกบักลุ่มซ่ึงอาจไดจ้ากการศึกษาเอกสารจะท าให้ทราบถึงขอ้มูลพื้นฐาน  ความ
เป็นมา  วตัถุประสงค ์ และเป้าหมายขอบเขตและแผนปฏิบติังาน กิจกรรมขั้นตอนหรือแนวทางปฏิบติั
ของกลุ่มวา่เป็น อยา่งไร หรือกลุ่มมีการวเิคราะห์ตนเองบา้งหรือไม่ 

การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพฒันาองค์กรเป็นการวิเคราะห์เพื่อการปรับปรุงและ
เปล่ียนแปลง กระบวนการท างานขององค์กรให้เหมาะสมกบัสถานการณ์และสภาพแวดล้อมและ           
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ท่ีส าคญั คือ ท าให้บรรลุเป้าประสงค์ขององค์กร ซ่ึงสามารถท าได้หลายวิธีแต่ในท่ีน้ีจะกล่าวถึงการ
วิเคราะห์ด้วยวิธี SWOT  (คณะกรรมการผลิตวิชาการพฒันาองค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและ
เครือข่าย, 2555 หนา้ 22-49) 

คณะกรรมการผลิตวิชาการพฒันาองค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย 
(2555) กล่าววา่ SWOT เป็นตวัยอ่ท่ีมีความหมาย คือ  S = Strengths คือ จุดแข็ง หมายถึง ความสามารถ
และสถานการณ์ภายในองค์กรท่ีเป็น ทางบวก ซ่ึงสามารถน ามาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ในการด าเนินงาน  
W = Weakness คือ จุดอ่อน หมายถึง สถานการณ์ภายในองค์กรท่ีเป็นดา้นลบและ ด้อยความสามารถ   
ซ่ึงไม่สามารถน ามาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ได ้ O = Opportunity คือ โอกาส หมายถึง ปัจจยัและสถานการณ์
ภายนอกท่ีเอ้ืออ านวยในการ ท างานขององคก์รบรรลุวตัถุประสงค ์ T = Threats  คือ  อุปสรรค  หมายถึง  
ปัจจยัหรือสถานการณ์ภายนอกท่ีขดัขวางการทท างาน ขององค์กรไม่ให้บรรลุวตัถุประสงค์หลกัการ
ส าคญัของ SWOT คือการวิเคราะห์โดยการส ารวจจากสถานการณ์ 2 ดา้น คือ สถานการณ์ ภายในและ
สถานการณ์ภายนอก  จึงเรียกได้ว่าเป็นการวิเคราะห์สภาพการซ่ึงเป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 
เพื่อให้รู้ตวัเอง รู้จกัสภาพแวดลอ้มชดัเจน และวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรค การวิเคราะห์ปัจจยัต่างๆ 
ทั้งภายในและภายนอกองคก์ร จะช่วยให้ทราบถึงการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนภายนอกองคก์รทั้งส่ิง
ท่ีเกิดข้ึนแลว้และแนวโน้มการเปล่ียนแปลงในอนาคต รวมทั้งผลกระทบของการเปล่ียนแปลงเหล่าน้ี    
ท่ีมีต่อองค์กรจะมีผลท าให้ สามารถพฒันาองค์กรไปในทางท่ีเหมาะสม การประเมินสถานการณ์        
การประเมินสถานการณ์เป็นการเรียนรู้และคน้หาศักยภาพของกลุ่ม องคก์รหรือชุมชน โดยการส ารวจ
ขอ้มูลในเร่ืองจุดแขง็หรือขอ้ดีเพื่อให้ตระหนกัถึงคุณค่าของดีท่ีมีอยู ่เกิดความภาคภูมิใจและรักหวงแหน
พร้อมจะพฒันาจากพื้นฐานท่ีมีใหเ้กิดการพฒันาในดา้นต่างๆ เช่น  

1. ดา้นการพึ่งพาตนเอง  
2. ดา้นเก่ียวกบัผูน้ า   
3. ดา้นเก่ียวกบัสมาชิก   
4. ดา้นท่ีเก่ียวกบัการพฒันากระบวนการเรียนรู้   
5. ดา้นเก่ียวกบัวฒันธรรม และกฎระเบียบต่างๆ  
6. ดา้นเก่ียวกบัการบริหารจดัการกลุ่ม/เครือข่าย  
7. ดา้นเก่ียวกบัผลผลิต ผลงาน   
8. ดา้นการยอมรับของบุคคลภายนอก   
9. ดา้นสาธารณะประโยชน์การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
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การก าหนดเป้าหมายหลกั การก าหนดเป้าหมาย เพื่อให้ได้ผลลพัธ์ท่ีเฉพาะเจาะจงมี
ตวัช้ีวดัท่ีสามารถวดัไดแ้ละเพื่อประเมิน ความส าเร็จได ้องค์กรตอ้งมองวา่เป้าหมายตอ้งสามารถบรรลุ
ไดจ้ริง และตอ้งมีทรัพยากรท่ีจ าเป็นในการบรรลุเป้าหมาย การก าหนดเป้าหมายในการพฒันาองค์กร
เกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายต้องพิจารณาว่าองค์กรตอ้งการพฒันาอะไรโดยพิจาณาจาก        
ตวัองคก์รเป็นจุดเร่ิมตน้ เช่น  การก าหนดเป้าหมาย ดา้นการผลิต, ดา้นการตลาดและดา้นการเรียนรู้ของ
องคก์ร หลกัการก าหนดเป้าหมายโดยทัว่ไปจะใชห้ลกัการ ของ SMART คือ  

1. เฉพาะเจาะจง (Specific) ควรช้ีวดัว่าเป็นการวดัอะไร ท่ีไหน โดยเฉพาะ
เจาะจง ไม่ใช่เป็นไปโดยกวา้งๆ การไม่เจาะจง ท าให้มีค  าถามตามมามากมายและไม่รู้วา่ตอ้งแกไ้ขหรือ
ปรับปรุงท่ีไหน 

   2. สามารถวดัได ้(Measurable) เม่ือสามารถวดัผลไดท้ าให้ติดตามผลงานได้
และเกิดความ โปร่งใสข้ึน  

3. บรรลุไดจ้ริง (Achievable) เพราะจะกระตุน้ใหเ้กิดก าลงัใจในการท า แต่ตอ้ง
ทา้ทายความสามารถดว้ย  

4. มีทรัพยากรรองรับ (Resourced)  ตอ้งค านึงถึงความสอดคลอ้งกบัทรัพยากร
ท่ีมีอยู ่หรือ สามารถหามาสนบัสนุนได ้              

5. มีกรอบเวลาท่ีชดัเจน (Time Bound) ขอ้น้ีส าคญัมากเน่ืองจากตวัช้ีวดัท่ีไม่
ก าหนดเวลาในการบรรลุผลลพัธ์ท่ีตอ้งการ จะขาดการดูแลเอาใจใส่ติดตาม ซ่ึงท าให้ตวัวดัไม่สามารถ
ผลกัดนัผลส าเร็จ วิธีการก าหนดเป้าหมาย การก าหนดเป้าหมายเป็นกระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพ
ส าหรับการวางแผนอนาคต และช่วยให้เราสามารถก าหนดทิศทางขององค์กรว่าจะไปในทิศทางใด 
นอกจากน้ีการก าหนดเป้าหมายอยา่งเหมาะสมจะช่วยกระตุน้ให้เราเกิดความพยายามและความทุ่มเท
เพื่อให้องคก์รสามารถไปสู่เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้การก าหนดเป้าหมายขององค์กรเกษตรกร วิสาหกิจ
ชุมชนและเครือข่ายควรค านึงถึง  เช่น 1.) จะท าอะไร 2.) เพื่ออะไร 3.) ท าอย่างไร 4.) ใครท า                     
5.) ท าท่ีไหน 6.) ท าเท่าไหร่ 7.) ตอ้งลงทุนอะไร 8.) จะหาทุนจากไหน 9.) บริหารจดัการอยา่งไร   

การวางแผนพฒันา หลกัการวางแผน การวางแผนพฒันาองค์กรเกษตรกร วิสาหกิจ
ชุมชนและเครือข่าย ตอ้งมีขอ้มูลจากการวเิคราะห์ ขอ้มูลและประเมินสถานการณ์แลว้น ามาวางแผนใน
การพฒันาแต่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีเป็นเพียงปัญหา และความตอ้งการแต่รวมถึงขอ้มูลเก่ียวกบักลุ่ม องคก์ร หรือ
ชุมชน  และสถานการณ์โลกท่ีมีผลกระทบต่อการพฒันา การวางแผนพฒันาควรมาจากทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมในการวางแผนพฒันา โดยใช้เป็นแผนยุทธศาสตร์ท่ีสามารถคาดได้ว่าเราต้องการอะไร           
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จะพฒันาอยา่งไร โดยเป็นการท าอยา่งเป็นระบบเพื่อการตดัสินใจเลือกแนวทางปฏิบติัท่ีดีท่ีสุดส าหรับ
อนาคตเพื่อใหอ้งคก์รบรรลุผลท่ีปรารถนาหลกัการวางแผนท่ีดีควรค านึงถึง  

1. มีความคล่องตวั (Flexibility) ลกัษณะของแผนท่ีดีตอ้งมีความคล่องตวัสูง 
สามารถเปล่ียนแปลงให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์และสภาวะแวดลอ้ม ตลอดจนโอกาสใหม่ๆ ท่ีเกิด   
ข้ึนได ้ 

2. มี คว ามครอบค ลุม  (Comprehensiveness) ลักษณะของแผน มีทั้ ง ท่ี
เฉพาะเจาะจงและแผนรวมกิจกรรมทั้งมวลในองคก์ร ดงันั้นแผนหลกัหรือแผนระยะยาวควรเป็นท่ีรวม
กิจกรรมย่อยๆ ทั้งหลายในองค์กร หรือ แผนระยะสั้ นทั้งหมดเขา้ไวโ้ดยมุ่งให้บรรลุเป้าหมายหรือ
วตัถุประสงคห์ลกัขององคก์ร  

3. ระยะเวลาแผน (Time Spam) แผนท่ีดีควรก าหนดระยะเวลาการเร่ิมตน้และ
การส้ินสุดของแผน ไวอ้ยา่งชดัเจนวา่จะท าอะไร เม่ือไร และจะส้ินสุดกิจกรรมนั้นเม่ือไร  

4. มีความคุม้ค่า (Cost Effectiveness) แผนท่ีดีควรมีตน้ทุนต ่ากวา่ผลท่ีจะไดรั้บ
จากการใชแ้ผนนั้น โดยยดึหลกัการประหยดัและก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด  

5. มีความชดัเจน (Celerity or Specificity) แผนท่ีดีตอ้งก าหนดไวอ้ย่างชดัเจน
วา่ใครจะเป็นผูรั้บผดิชอบท าอะไร ท าเม่ือไร ท าท่ีไหน ท าอยา่งไร และท าเพื่ออะไร อยา่งละเอียดเพื่อให้
การวางแผนไปใช ้ปฏิบติัสามารถกระท าไดป้ระสานสอดคลอ้งอยา่งต่อเน่ือง  

6. เป็นรูปแบบตามพิธีการ (Formality) แผนท่ีดีตอ้งจดัวางข้ึนโดยผา่นขั้นตอน
กระบวนการต่างๆ อยา่งครบถว้นซ่ึงจะท าใหเ้ป็นท่ียอมรับของคนในองคก์ร             

7. มีเหตุมีผล (Rationality) แผนท่ีดีจะตอ้งถูกก าหนดข้ึนอย่างมีเหตุผลเป็นท่ี
ยอมรับของบุคลากร ทุกคนในองคก์ร  และสามารถปฏิบติัใหบ้รรลุวตัถุประสงคไ์ดจ้ริง  

8. มีความสอดคลอ้ง (Relevance) แผนท่ีดีจะตอ้งอยูใ่นกรอบของวตัถุประสงค์
และนโยบายท่ีก าหนดไว ้ 

9. มีลักษณะเน้นอนาคต (Future Oriented) เพราะว่าการวางแผนคือ
กระบวนการต่างๆ ในการตดัสินใจในปัจจุบนัเพื่อการปฏิบติัการในอนาคต ดงันั้นแผนท่ีดีจึงตอ้งมุ่งเนน้
การตอบสนองการปฏิบติัภายใต ้สถานการณ์ต่างๆ ในอนาคตอยา่งมีประสิทธิภาพ  

10. มีความต่อเน่ือง (Continuous Process) แผนท่ีดีตอ้งมุ่งเนน้การปฏิบติัอยา่ง
ต่อเน่ืองตลอดจนการต่อเน่ืองของแผน และการบริหารเพื่อให้องค์กรก้าวไปข้างหน้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ          
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11. ติดตามประเมินผล (Evaluation) ตอ้งสามารถติดตามประเมินผลได้ทุก
ระยะและตลอดเวลา 

ประเภทของแผนพฒันากลุ่ม องค์กร การพฒันาองค์กรเกษตร วิสาหกิจชุมชนและ
เครือข่าย ตอ้งมีการพฒันาอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง ซ่ึงสามารถก าหนดได ้3 ประเภท  

1. แผนระยะยาว เป็นการวางแผนในระดบักลยทุธ์โดยมีเป้าหมายเพื่อเช่ือมโยง
การบริหารและการปฏิบติัการภายในองคก์รเขา้กบัสภาพแวดลอ้มปกติ การวางแผนระยะยาวจะค านึงถึง
อนาคตขา้งหนา้ไม่ต ่ากวา่ 5 ปีข้ึนไป                          

2. การวางแผนระยะปานกลาง แผนระยะปานกลางจะท าหนา้ท่ีเป็นส่ือกลาง
ประสานระหวา่งแผน ระยะยาวกบัแผนระยะสั้น เพื่อใหก้ารปฏิบติังานภายในองคก์รเป็นไปตามยทุธวธีิ  

3. แผนระยะสั้น เป็นการวางแผนเพื่อให้ครอบคลุมและเป็นไปตามเป้าหมาย 
แผนระยะสั้นจะตอ้งสอดคลอ้งและเป็นไปในทิศทางเดียวกบัแผนระยะยาว แผนระยะสั้นจะช่วยให้การ
บริหารการปฏิบติังานประจ าวนัเป็นไปดว้ยความราบร่ืน องคป์ระกอบของแผนพฒันาในการวางแผน
พฒันากลุ่มองค์กรตอ้งเป็นไปอย่างมีระบบ เพื่อท าให้แผนมีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ ควร
ประกอบด้วย  1.) นโยบาย  2.) หลกัการเหตุผล 3.) วตัถุประสงค์ 4.) เป้าหมาย 5.) ขั้นตอนการปฏิบติั   
6.) วธีิการปฏิบติั 7.) ระยะเวลา 8.) งบประมาณ 9.) ผูรั้บผดิชอบ  

ขอ้ควรค านึงในการวางแผนพฒันา การวางแผนเป็นการหาทางเลือกท่ีดีท่ีสุดในการ
ปฏิบติังานโดยใชปั้จจยัต่างๆ และมีเหตุผลเพื่อให้การด าเนินงานของกลุ่มองคก์รเป็นไปอย่างเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพ การวางแผนท่ีดีและมีประสิทธิภาพควรค านึงถึง   

1. ขอ้มูลตอ้งแม่นย  าและเช่ือถือได ้ 
2. การวางแผนตอ้งมองไปถึงอนาคตและสามารถเกิดข้ึนไดจ้ริง  
3. เวลาและค่าใชจ่้าย  
4. ความเขม้งวดของการด าเนินงาน  
5. การต่อตา้นการเปล่ียนแปลงของสมาชิก  
6. ปัจจยัภายนอกท่ีมีผลต่อการวางแผน  
7. ความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์เป้าหมาย และวฒันธรรมขององคก์ร   
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การน าแผนไปสู่การปฏิบติั หลกัการน าแผนสู่การปฏิบติั การด าเนินการเม่ือแผนผ่าน
มาจากความเห็นชอบของส่วนรวมแลว้ตอ้งพร้อมและสามารถปฏิบติั ไดท้นัทีเน่ืองจากเป็นแผนแบบ
พึ่งพาตนเองด าเนินการตามศกัยภาพของตนเองเท่าท่ีจะด าเนินการได้ก่อน ขอรับการสนบัสนุนจาก
แหล่งทุนและปัจจยัภายนอก ภายใตก้ารสนบัสนุนและเป็นพี่เล้ียงจากเจา้หนา้ท่ีและ หน่วยงานต่างๆ ทั้ง
ในดา้นวชิาการ ความรู้และทกัษะเพื่อปฏิบติังานตามแผนรวมทั้งการบริหารจดัการ การน าแผนไปสู่การ
ปฏิบติัเป็นการน าโครงการ/กิจกรรมท่ีไดก้ าหนดไวใ้นแผนไปด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายซ่ึงมีแนว
ปฏิบติั คือ  

1. ท าตารางการปฏิบติังาน  
2. ก าหนดบุคคลรับผดิชอบ  
3. ก าหนดมาตรฐานการปฏิบติังาน  
4. การปรับปรุงแกไ้ขใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์  
5. ก าหนดวธีิด าเนินการใหช้ดัเจน  
6. ก าหนดกรอบการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบ  ความรู้ ทกัษะ 

เพื่อปฏิบติังานตามแผน   
แผนถือวา่เป็นกรอบแนวทางหรือแม่บทในการปฏิบติังานของกลุ่มองค์กรท่ีจะท าให้

โครงการ/ กิจกรรมท่ีก าหนดไวป้ระสบผลส าเร็จ ซ่ึงตอ้งอาศยัความรู้และทกัษะ คือ  
1. การท าความเขา้ใจกบัส่วนประกอบต่างๆ ของแผน  
2. การจดัเตรียมบุคคลผูป้ฏิบติัใหเ้หมาะสม  
3. การเตรียมการด าเนินการตามแผน  
4. การประสานงาน  
5. การแปลความหมายของแผน  
6. การช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกบัแผน    
7. การรวบรวมขอ้มูล  
8. การตรวจสอบและประเมินขอ้มูล  
9. การปรับปรุงแผนใหเ้หมาะสม               
10. การแกไ้ขปัญหา  
11. การรายงานผลการปฏิบติังานตามแผนจนส้ินสุดแผน 
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การบริหารจดัการแผน เป็นการก าหนดทิศทางในการใช้ทรัพยากรทั้งหลายอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายขององค์กร โดยค านึงถึงคนท่ีมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการตามแผนงาน แผนงานท่ีก าหนดตามแผน งบประมาณ  ความเหมาะสมของงบประมาณท่ีใช้
ในการด าเนินงานตามแผน ซ่ึงตอ้งมีการควบคุมก ากบั ดูแล และติดตามประเมินผลอยา่งเป็นระบบ  

หลกัการและแนวคิดประเมินผลกลุ่ม องคก์ร การด าเนินงานของกลุ่ม องคก์รเกษตรกร 
วิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย จ าเป็นตอ้งมีการติดตามนิเทศและประเมินผล โดยพึ่งพาตนเองเป็นหลกั 
ร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อรับทราบ ความกา้วหนา้ ปัญหา อุปสรรค และหาทางแกไ้ข การติดตาม
และประเมินผลเป็นกระบวนการท่ีส าคญั กระบวนการหน่ึงของกระบวนการจดัการองค์กร ซ่ึงการ
ติดตามประเมินผลเป็นกระบวนการส าหรับการประสาน และบูรณาการการใชท้รัพยากรเพื่อการบรรลุ
เป้าหมายขององค์กรด้วยการใช้คน ซ่ึงคนจะใช้เทคนิคและข่าวสารในโครงสร้างขององค์กร                 
การประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพจะให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง เท่ียงตรง และเช่ือถือได ้ส าหรับการตดัสินใจเพื่อ
น ามาปรับแนวทางการจดัการองคก์รใหส้อดคลอ้งกบัสภาพตามความเป็นจริงท่ีพบ 

การประเมินผล เป็นการตรวจสอบความกา้วหนา้ของแผนงาน/โครงการ ตลอดจนการ
พิจารณาผลสัมฤทธ์ิของแผนงาน/โครงการ นั้นๆ ว่ามีมากน้อยเพียงใด เม่ือเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ท่ี
ก าหนดข้ึนจึงเป็นกระบวนการบ่งช้ีถึงคุณค่าของแผนงาน/ โครงการว่าได้ผลตามวตัถุประสงค์ของ
แผนงาน/โครงการนั้นหรือไม่เพียงใด  สามารถด าเนินการได้ตั้ งแต่ก่อนตดัสินใจจดัท าแผนงาน/
โครงการ ขณะด าเนินงานในจุดต่างๆ และเม่ือส้ินสุดแผน หรือแผนงาน/โครงการ ด าเนินการแลว้เสร็จ 
สามารถด าเนินการได ้คือ  

1. ติดตาม นิเทศตามแผนปฏิบติั  
2. ติดตาม  นิเทศอยา่งสม ่าเสมอ  
3. ด าเนินการประเมินผลแบบมีส่วนร่วม  
4. ก าหนดให้มีการรายงานความกา้วหน้า ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน

ใหก้บัหน่วยงานและ องคก์รท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บทราบ 
การใชป้ระโยชน์จากผลการประเมิน  

1. ท าให้ทราบปัญหาและความตอ้งการท่ีแทจ้ริง สามารถจดัล าดบัความส าคญั
ของปัญหาและแกไ้ข ปัญหาทนัที เพื่อน าไปสู่การพฒันาขององคก์ร  

2. ท าให้วางแผน/โครงการไดต้รงเป้าหมาย แกปั้ญหาไดถู้กจุด และพฒันาได้
ตรงตามนโยบาย  
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3. ช่วยให้ด าเนินการตามแผนได้ราบร่ืนสามารถปรับปรุงแก้ไขปัญหา
อุปสรรคอยา่งไดผ้ลหรือปรับแผนใหเ้หมาะสมมากข้ึน  

4. ท าให้ทราบผลการด าเนินงานตามแผนงานและโครงการอยา่งชดัเจน อะไร
ประสบผลส าเร็จแลว้ ส่ิงใดยงัตอ้งท าต่อไป จ านวนเท่าไรอนัจะเป็นขอ้มูลไปสู่การตดัสินใจไปสู่สภาพ
ปัจจุบนัปัญหาความตอ้งการซ่ึงเป็นการวนครบวงจร 

การพฒันาเครือข่าย  
การบริหารจดัการเครือข่าย แนวคิดในการจดัการเครือข่าย การเกิดเครือข่าย เป็นการ

รวมกลุ่มท่ีท าให้องคก์รท่ีเคยเป็นคู่แข่งกนัให้หนัหนา้เขา้หากนั ผนวก ความร่วมมือ จนเป็นพนัธมิตรท่ี
เอ้ือประโยชน์กนัในทางธุรกิจ ยึดจุดหมายร่วมและการจดัสรรผลประโยชน์ ระหว่างกนั ดงันั้นในการ
จดัการเครือข่ายมีแนวคิดอยู ่6 ประการ คือ  

1. จุดมุ่งหมายร่วม การท างานเครือข่ายจะเกิดประสิทธิภาพสูงถ้าทุกฝ่าย
สามารถก าหนด จุดหมายร่วมกนัได ้ 

2. จิตส านึกร่วม บุคคลท่ีเก่ียวข้องต้องมีจิตส านึกร่วมกันท่ีจะช่วยพฒันา
เครือข่าย มีส่วนร่วมในกระบวนการท างาน รวมทั้งไดรั้บผลประโยชน์จากความเป็นสมาชิกในเครือข่าย  

3. การเช่ือมโยงการท างานของเครือข่ายต้องมียุทธศาสตร์การเช่ือมโยงท่ี
เหมาะสม อาจเช่ือมโยง ผา่นกิจกรรมต่างๆ ภายใตศู้นยป์ระสานงาน หรือเช่ือมต่อเทคโนโลย ี 

4. การสร้างความรู้สึกร่วม หลังจากการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายแล้ว ทุกฝ่าย
จะตอ้งมีความรู้สึก ร่วมกบักระบวนการท างานของเครือข่าย เพื่อใหเ้กิดพลงัผลกัดนั  

5. การพฒันาระบบท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได ้ระบบการท างานของเครือข่าย
ตอ้งเป็นระบบบริหาร จดัการท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได้จากทุกฝ่ายสร้างความรู้สึกท่ีดีต่อผูท่ี้ร่วมเป็น
เครือข่าย หลกัการบริหารจดัการเครือข่ายองค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน การบริหารจดัการ
เครือข่ายเป็นจุดก่อให้เกิดความร่วมมือของความเป็นเครือข่าย การบริหาร จดัการตอ้งพฒันาให้เกิดข้ึน
ทั้งภายในและภายนอกเครือข่าย เครือข่ายองค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน นับเป็นเครือข่ายใน
ระดบัชุมชนการบริหารจดัการจึงตอ้งด าเนินการภายใตห้ลกัการ 3 ขอ้ คือ 1.) การจดัการตอ้งอยู่บน
พื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้ของคนในชุมชน 2.) เป็นการจัดการท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิตและ
วฒันธรรมของชุมชน 3.) เป็นการจดัการท่ีเหมาะสมกบับริบทและสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในระดบัชุมชน    

6.  การจดัการระบบขอ้มูลข่าวสาร ระบบติดต่อส่ือสารและสารสนเทศ เป็นส่ิง
ส าคญัยิ่งต่อความ ย ัง่ยืนของเครือข่าย เพราะจะช่วยให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และทราบถึงความ
เคล่ือนไหวของเครือข่าย แนวคิดการจดัการเครือข่ายทั้ง 6 ประการ สามารถน ามาเป็นเป้าหมายของการ
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ท างานในเชิงรุกของเครือข่ายได ้(คณะกรรมการผลิตวิชาการพฒันาองค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน
และเครือข่าย,  2555 หนา้ 22-49) 

แนวทางส าคัญในการสร้างเครือข่าย ประกอบด้วย  
1. พฒันาแกนน าให้มีประสิทธิภาพ จนเป็นท่ียอมรับ เพื่อสร้างศรัทธา ชกัจูง

ใหค้นภายนอกอยากมาเขา้กลุ่ม หรือร่วมด าเนินกิจกรรม             
2. มีการประชาสัมพนัธ์ผลงานของกลุ่มอย่างทัว่ถึง เพื่อชักจูงกลุ่มอ่ืนๆเข้า

ร่วมงาน  
3. ก าหนดวตัถุประสงค์ให้ชัดเจนโดยให้สมาชิกทุกฝ่ายมีส่วนร่วม เพื่อให้

สามารถก าหนดทิศทางของเครือข่าย กิจกรรมหลกั และประเภทของบุคคลและองค์กรท่ีจะเขา้มาเป็น
สมาชิกเครือข่าย โดยมีการทบทวนวตัถุประสงคด์งักล่าวเป็นระยะๆ เพื่อประเมินความกา้วหนา้ของการ
ท างาน และการพฒันาปรับปรุงให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ ทั้งน้ีจะตอ้งเป็นท่ียอมรับ รับรู้ และเขา้ใจ
ของเครือข่ายทุกฝ่ายดว้ย  

4. ก าหนดกิจกรรมของเครือข่ายให้ชัดเจน กระจายงานทั่วถึง โดยระบุ
ผูรั้บผดิชอบหลกั ผูรั้บผดิชอบสนบัสนุน ระยะเวลา แหล่งงบประมาณใหช้ดัเจน  

5. ก าหนดกลไกหรือระบบท่ีดึงดูด และเห็นผลไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม เช่น หาก
รวมตวักนัจ าหน่ายจะท าใหส้ามารถก าหนดราคาไดเ้อง   

6. มีกิจกรรมท่ีท าใหส้มาชิกมีโอกาสพบปะสังสรรค ์แลกเปล่ียนความคิดแบบ
เผชิญหนา้ และการท างานร่วมกนัอยา่งใกลชิ้ดสม ่าเสมอ เช่น การประชุมประจ าปี การจดัเวทีชุมชนเพื่อ
แกไ้ขปัญหาร่วมกนั ฯลฯ   

7. แต่งตั้งกลุ่มแกนน าท่ีมีหนา้ท่ีประสานงานเครือข่ายโดยตรง ท าหนา้ท่ีเป็น
ตวัแทนสมาชิกแต่ละฝ่ายในการติดต่อส่ือสาร โดยมีระบบการประสานงานท่ีคล่องตวั ทัว่ถึง  

8. สร้างผูน้ ารุ่นใหม่อยา่งต่อเน่ือง โดยเนน้ปลูกฝังกระบวนทศัน์หรือแนวคิดท่ี
เนน้การสร้างความร่วมมือและการรักษาสัมพนัธภาพระหวา่งเครือข่าย (การสร้างความเขม้แขง็ของกลุ่ม
ชุมชน. แหล่งสืบคน้: www.wiangphangkham.go.th วนัท่ีสืบคน้ 18 ต.ค. 61) 

 การสังเคราะห์ SWOT ในสถานการณ์ปัจจุบนั และแนวโน้มในอีก 5 ปีขา้งหน้าของ
อุตสาหกรรมโคเน้ือไทย จึงเสนอแนวทางและมาตรการท่ีตอ้งเร่งด าเนินการ เพื่อสร้างความเขม้แข็ง
ให้กบัเกษตรกรและส่งผลให้ประเทศไทย “เป็นศูนยก์ลางการผลิตโคเน้ือท่ีเพียงพอต่อการบริโภคและ
ส่งออกในภูมิภาค” โดยมีประเด็นน าเสนอเป็นแนวทางในการพฒันา รวมทั้งวางมาตรการต่างๆภายใต้
องคป์ระกอบส าคญั 3 ประการ คือ 1) ดา้นเทคโนโลยี 2) ดา้นการบริหารจดัการ 3) การสร้างแรงจูงใจ 
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และเพื่อให้การพฒันาอุตสาหกรรมของประเทศมีความสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 สามารถวางแนวการพฒันาอุตสาหกรรมโคเน้ือให้มีความย ัง่ยืนสอดคลอ้งกบัการ
เปล่ียนแปลงของระบบการคา้โลกใหม่ รวมทั้งสนบัสนุนให้เกิดการขยายตวัในการผลิต และการคา้
อย่างต่อเน่ือง ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่าย จึงได้ก าหนดวิสัยทศัน์ในภาพรวมไว ้20 ปี และก าหนด
วิสัยทศัน์ในแต่ละช่วงเวลา ๆ ละ 5 ปี บนพื้นฐานข้อเท็จจริงซ่ึงเป็นจุดแข็งท่ีประเทศไทยมีความ
ไดเ้ปรียบ (คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบญัญติัแห่งชาติ, 2560) 

การให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มเกษตรกรในรูปของการสนับสนุนสินเช่ือ เพื่อเป็น
เงินทุนหมุนเวียนในการจดัหาปัจจยัการผลิตทางการเกษตร รวบรวมและแปรรูปผลผลิต ท่ีเหมาะสม
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ ของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรทั้งในดา้นปริมาณ และมีระยะเวลาท่ีเหมาะสม   
จะสามารถลดตน้ทุนการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรสมาชิกท่ี
ได้รับการสนับสนุนเงินทุนได้สูงข้ึน และ เกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบ้ียต ่า รวมทั้ง
สามารถท าให้เกิดการประหยดัต่อขนาดจากวิธีการ ระบบสหกรณ์ จากการรวมกนัซ้ือและจดัหาปัจจยั
การผลิตทางการเกษตร การรวบรวมผลผลิต และการตลาด ผลผลิตต่อไป (กลุ่มวิเคราะห์เงินทุนอ่ืน  
กองพฒันาระบบสนบัสนุนการสหกรณ์, 2558) 

3. การประเมินองค์กรเกษตรกร  
คณะกรรมการผลิตวิชาการพฒันาองค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย 

(2555) ได้ให้ความหมายของการประเมินองค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย  หมายถึง 
กระบวนการเก็บรวบรวมขอ้มูล  เพื่อตรวจสอบการท างานขององค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและ
เครือข่ายและพิจารณาผลสัมฤทธ์ิ วา่มีมากนอ้ยเพียงใดเม่ือเปรียบเทียบกบัเกณฑท่ี์ก าหนดข้ึน แลว้มีการ
ตดัสินใจ ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีบ่งช้ีถึงคุณค่าว่า องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและ เครือข่าย
ด าเนินงานบรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้หรือมีประสิทธิภาพหรือไม่เพียงใด  

 ความส าคัญของการประเมินองค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย                 
การประเมินองค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีจะช่วยให้ทราบถึง
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของระบบงานต่างๆ วา่อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัสถานการณ์
ปัจจุบนัเพียงใด ความส าคญัของการประเมินองค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย สามารถ
กล่าวเป็น ประเด็นได ้ดงัน้ี  

1. เป็นเคร่ืองมือลดความขดัแยง้ เพราะการประเมินผลท าใหเ้กิดการเรียนรู้ร่วมกนั  
2. ท าให้รู้ถึงสถานะขององค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย วา่อยู่จุดไหน 

สถานการณ์เป็นอยา่งไร  
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3. ให้ทราบปัญหา หรือคาดการณ์ปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต  และทราบความ
ตอ้งการ ท่ีแทจ้ริง  

4. ใหก้ลุ่มองคก์รเกษตรกร วสิาหกิจชุมชนและเครือข่าย วางแผนกลยทุธ์ไดช้ดัเจน  
5. ช่วยถ่ายทอดเป้าหมาย วสิัยทศัน์ กลยทุธ์ใหก้บัสมาชิกไดรั้บรู้  
6. ช่วยใหก้ารด าเนินงานตามแผนเป็นไปอยา่งราบร่ืน และแกไ้ขปัญหาไดท้นัท่วงที  
7. ท าใหท้ราบผลสัมฤทธ์ิการด าเนินงานของกลุ่มองคก์รเกษตรกร วสิาหกิจชุมชนและ

เครือข่าย  
8. เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีใชใ้นการรับรองคุณภาพดา้นประสิทธ์ิภาพ/ ความเขม้แข็งของ

กลุ่มองคก์ร เกษตรกร วสิาหกิจชุมชนและเครือข่าย  
9. ช่วยใหไ้ดข้อ้มูลซ่ึงเป็นสารสนเทศท่ีมีคุณค่าส าหรับหน่วยงาน/บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง  
ตวัช้ีวดัเก่ียวกบัการประเมินองคก์รเกษตรกร วสิาหกิจชุมชนและ เครือข่าย ตวัช้ีวดัและ

เกณฑ์ในการประเมินองค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย  มีประโยชน์ ในการช่วยก าหนด
ข้อมูลท่ีต้องเก็บรวบรวม ให้ตรงกับวตัถุประสงค์ เป็นเคร่ืองมือหรือเคร่ืองช่วยในการ วิเคราะห์           
การตดัสินใจ วา่ผลไดห้รือผลท่ีเกิดข้ึนจริงเป็นอยา่งไรเม่ือเปรียบเทียบกบัเกณฑท่ี์ตั้งไว ้

ตวัช้ีวดัการประเมินองคก์รเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย ความหมายตวัช้ีวดั  
หมายถึง คุณลกัษณะยอ่ยของส่ิงท่ีตอ้งการวดัตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงสามารถวดัและสังเกตได ้โดยมี
ลกัษณะส าคญัดงัน้ี  

1. ตัวช้ีว ัดต้องสามารถให้ค่า บอกคุณลักษณะของส่ิงท่ีว ัดได้ว่ามีปริมาณหรือ
คุณลกัษณะอยา่งไร โดยเปรียบเทียบกบัเกณฑห์รือมาตรฐาน  

2. ค่าของตวัช้ีวดั เป็นค่าชัว่คราวไม่ถาวร มีการผนัแปรไปตามเง่ือนไขของเวลา และ
สถานท่ี ลกัษณะของตวัช้ีวดัท่ีดี ลกัษณะทัว่ไปของตวัช้ีวดัท่ีดีมีคุณภาพ ควรมีคุณลกัษณะท่ีส าคญัดงัน้ี  

1.) มีความทนัสมยั ทนัเหตุการณ์ เหมาะสมกบัเวลาและสถานท่ี  
2.) ตรงกบัความตอ้งการและจุดมุ่งหมายของการใชง้าน  
3.) มีความตรง (validity) ความเท่ียง ( reliability) ความเป็นปรนยั (objectivity)   

- ความตรง หมายถึง ความสามารถวดัในส่ิงท่ีควรวดัได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน           
ตรงประเด็น  

- ความเท่ียงหรือความเช่ือมัน่ หมายถึง ความสามารถในการวดัท่ีให้ค่าท่ีวดัได ้มีความ 
น่าเช่ือถือ แม่นย  าทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ การวดัส่ิงเดียวกนัไม่วา่ผูว้ดัจะเป็นใครก็ตามจะวดัซ ้ าก่ีคร้ัง
ก็ใหผ้ลเช่นเดิม ไดค้่าตรงกนัหรือใกลเ้คียงกนั  
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- ความเป็นปรนยั หมายถึง มีความถูกตอ้ง แน่นอน ชัดเจน ตีความไดต้รงกนั ทั้งผูท่ี้   
ถูกวดั และผูว้ดั  

4.) มีความเป็นไปไดใ้นการวดัและใชป้ฏิบติัไดจ้ริง  
5.) มีเกณฑก์ารวดัท่ีมีความเป็นกลาง  มีความเป็นสากล  
6.) มีความไวสามารถแสดงความแตกต่างได้ แม้สถานการณ์ท่ีว ัดจะ

เปล่ียนแปลงไปเล็กนอ้ย           
7.) ความเฉพาะเจาะจง จะเปล่ียนแปลงก็เฉพาะสถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

วดัโดยตรง เท่านั้น               
8.) มีความสะดวกและง่ายต่อการเก็บขอ้มูล   

เกณฑ์การประเมินและตวัช้ีวดัความเขม้แข็งขององคก์รเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและ
เครือข่าย ความหมายของเกณฑ ์(criteria)  หมายถึง  มาตรฐาน  กฎเกณฑ์ หรือขอ้ทดสอบ เพื่อพิจารณา
ตดัสินเก่ียวกบับางส่ิงบางอย่าง หรือ เป็นปัจจยัท่ีใช้เพื่อตดัสินหรือพิจารณาบางส่ิงบางอย่าง เช่น อายุ
เขา้เกณฑ ์ หรือ ถือความรู้เป็นเกณฑ ์ เป็นตน้  

ตวัช้ีวดัความเขม้แข็งในการประเมินองค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย     
ในการประเมินความเขม้แข็งของการประเมินองค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายจะมีการ
ก าหนดตวัช้ีวดัและเกณฑ์ เพื่อช่วยในการตดัสินใจ อาจก าหนดตวัช้ีวดัเป็นเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพ 
ก็ได้ (คณะกรรมการผลิตวิชาการพัฒนาองค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย , 2555               
หนา้ 22-49) 

รายละเอียดตวัช้ีวดัดา้นส่งเสริมและพฒันาปศุสัตวส์ าหรับปศุสัตวจ์งัหวดั พ.ศ. 2557 
ดงัแสดงรายละเอียดในตารางภาคผนวกท่ี 1 (หนา้ 54) 
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บทที ่3 

วธิีการศึกษาวจิัย 

1.  ประชากร (Population) และกลุ่มตัวอย่าง (Sample) 
    ศึกษาความเขม้แข็งของกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายผูเ้ล้ียงโคเน้ือ จ านวน 49 กลุ่ม ท่ีไดรั้บ

การส่งเสริมและพฒันาอาชีพการเล้ียงโคเน้ือผ่านโครงการต่างๆ ตามงบพฒันาจงัหวดั และงบพฒันา
กลุ่มจงัหวดั ระหว่างปีงบประมาณ 2558-2560 ท่ีด าเนินการในพื้นท่ีจงัหวดับุรีรัมยท์ั้งหมด 23 อ าเภอ 
สุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% เพื่อใช้เป็นกลุ่มตวัอย่าง ตามวิธีการ
ของ Yamane (1973) ได้จ  านวนกลุ่มตวัอย่าง 43.65 กลุ่ม จึงใช้ตัวอย่างในการศึกษาคร้ังน้ี 44 กลุ่ม 
รวมทั้งศึกษาสภาพการเล้ียงโคเน้ือ การพฒันาอาชีพการเล้ียงโคเน้ือของสมาชิก1,182 คน ดงัตารางท่ี 1  

ตารางที ่1 กลุ่มตวัอยา่งท่ีเก็บขอ้มูล 
n = 1,182 

อ าเภอ จ านวนกลุ่มตัวอย่าง  สมาชิก (n) 
1. เมืองบุรีรัมย ์ 2 45 
2. คูเมือง 2 56 
3. กระสัง 2 54 
4. นางรอง 2 40 
5. หนองก่ี 2 50 
6. ละหานทราย 2 60 
7. ประโคนชยั 2 56 
8. บา้นกรวด 2 60 
9. พุทไธสง 2 60 
10. ล าปลายมาศ 2 45 
11. สตึก 2 48 
12. ปะค า 2 55 
13. นาโพธ์ิ 2 60 
14. หนองหงส์ 2 60 
15. พลบัพลาชยั 2 52 
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ตารางที ่1 (ต่อ)   
  n = 1,182 

อ าเภอ จ านวนกลุ่มตัวอย่าง สมาชิก (n) 
16. หว้ยราช 2 45 
17. โนนสุวรรณ 1 30 
18. ช านิ 2 54 
19. บา้นใหม่ไชยพจน์ 2 60 
20. โนนดินแดง 1 30 
21. บา้นด่าน 2 50 
22. แคนดง 2 58 
23. เฉลิมพระเกียรติ 2 54 

รวม 44 1,182 
 

2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล  
                     2.1 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัสร้างแบบสัมภาษณ์ เพื่อเป็นเคร่ืองมือส าหรับใชใ้นการเก็บ
ข้อมูล โดยศึกษาข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการวิจยั จากหนังสือ เอกสาร ผลงานการวิจยัและงานวิจยัท่ี
เก่ียวข้อง โดยพิจารณาจากวตัถุประสงค์การวิจัย เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสัมภาษณ์ ซ่ึง
ประกอบด้วยค าถามท่ีให้เลือกตอบตามวตัถุประสงค์ และเสนอให้ผูมี้คุณวุฒิตรวจสอบแก้ไขเน้ือหา
สาระของแบบสัมภาษณ์ หลงัจากนั้นน าไปทดสอบกบักลุ่มเกษตรกรท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 20 
ราย เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง และเท่ียงตรงของแบบสัมภาษณ์ น าผลท่ีไดม้าปรับปรุงแกไ้ขให้ถูกตอ้ง
และเหมาะสม แลว้จึงน าไปเก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีจะศึกษา ส าหรับแบบประเมินความเขม้แข็งของ
กลุ่มเกษตรกร ใชแ้บบประเมินความเขม้แขง็ของกลุ่มเกษตรกร (กรมปศุสัตว,์ 2557) 
                     2.2 องค์ประกอบของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาเป็นแบบสัมภาษณ์ก ลุ่มตัวอย่าง 
ประกอบดว้ย  
                          ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของเกษตรกร 
  ตอนท่ี 2 สภาพการเล้ียงโคเน้ือของเกษตรกร 

  ตอนท่ี 3 ขอ้มูลการพฒันาอาชีพการเล้ียงโคเน้ือ ภายใตก้ารส่งเสริมและพฒันาอาชีพ
การเล้ียงโคเน้ือ จงัหวดับุรีรัมย ์
  ตอนท่ี 4 แบบประเมินความเขม้แขง็ของกลุ่มเกษตรกร (กรมปศุสัตว,์ 2557) 
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3. การเกบ็รวบรวมข้อมูล   
                    การเก็บรวบรวมขอ้มูลในคร้ังน้ี  ผูศึ้กษาวิจยัไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์
กลุ่มเกษตรกรตวัอย่างโดยตรง ตามประเด็นแบบสัมภาษณ์ มีเจา้หน้าท่ีปศุสัตวใ์นแต่ละอ าเภอ ช่วยใน
การเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยผูว้ิจยัไดท้  าการช้ีแจงการใช้แบบสัมภาษณ์ก่อน และด าเนินการเก็บขอ้มูล
ในช่วงเดือน กนัยายน – ธนัวาคม 2561 

4. การวเิคราะห์ข้อมูลและแปลผลข้อมูล 
 4.1 สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) และค่าเฉล่ีย (Mean) ในโปรแกรมส าเร็จรูป 
 4.2 การวดัระดบัความคิดเห็น ตามวิธีแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ประยุกตต์าม
แบบของลิเคิร์ท  (Likert Scale) อ้างใน สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ  (2546) ซ่ึงมีเกณฑ์การให้คะแนน 
แบ่งเป็น 4 ระดบั 

  ระดบัความคิดเห็นไม่มีผลกระทบกบัเกษตรกร มีค่าคะแนน 1 
  ระดบัความคิดเห็นนอ้ย    มีค่าคะแนน 2 
  ระดบัความคิดเห็นปานกลาง   มีค่าคะแนน 3 
  ระดบัความคิดเห็นมาก    มีค่าคะแนน 4 
 วเิคราะห์ขอ้มูลค่าเฉล่ีแต่ละประเด็น เปรียบเทียบกบัเกณฑก์ารแปลความหมาย ดงัน้ี 
  คะแนนเฉล่ีย 1.00-1.75 ระดบัความคิดเห็นท่ีไม่มีผลกระทบกบัเกษตรกร 
  คะแนนเฉล่ีย 1.76-2.50 ระดบัความคิดเห็นนอ้ย 
  คะแนนเฉล่ีย 2.51-3.25 ระดบัความคิดเห็นปานกลาง 
  คะแนนเฉล่ีย 3.26-4.00 ระดบัความคิดเห็นมาก 
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 4.3 การวดัความเขม้แข็งของกลุ่มเกษตรกร โดยประเมินตามแบบประเมินความเขม้แข็งของ  
กลุ่มเกษตรกร (กรมปศุสัตว,์ 2557) จ  านวน 25 ประเด็นการประเมิน ดงัน้ี 
 

ระดับผลการประเมิน  
ระดบัดีเด่น ผา่นการประเมิน 24 - 25 ขอ้        
ระดบัดีมาก                 ผา่นการประเมิน 21 - 23 ขอ้          
ระดบัดี            ผา่นการประเมิน 18 - 20 ขอ้       
ระดบัพอใช ้   ผา่นการประเมิน 16 - 17 ขอ้ 
ระดบัตอ้งปรับปรุง    ผา่นการประเมิน   0 - 15 ขอ้                     

หมายเหตุ : กลุ่มเกษตรกรท่ีผา่นเกณฑป์ระเมิน หมายถึง ตอ้งไดร้ะดบัผลการประเมินอยา่งนอ้ย ระดบัพอใช ้            
 
5. แผนการด าเนินงาน 

1.) วางแผนจดัท าโครงการ จดัเตรียมวสัดุทดลอง กรกฎาคม 2561 – สิงหาคม 2561  
2.) ด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอ้มูล  กนัยายน 2561 – ธนัวาคม 2561 
3.) วเิคราะห์ขอ้มูลและแปรผล    มกราคม 2562  
4.) จดัท ารายงานและสรุปผล    กุมภาพนัธ์ 2562 

6. สถานทีด่ าเนินการ 
 กลุ่มตวัอยา่งเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคเน้ือในพื้นท่ี 23 อ าเภอ ของจงัหวดับุรีรัมย ์
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บทที ่4 

ผลและวจิารณ์ผลการศึกษา 

ผลการศึกษา 
  ผลการศึกษาวิจยั การพฒันาความเขม้แข็งของเครือข่ายผูเ้ล้ียงโคเน้ือ จงัหวดับุรีรัมย ์
จ  านวน 44 กลุ่มตวัอยา่ง เกษตรกรท่ีใชศึ้กษา 1,182 ราย จาก 23 อ าเภอในพื้นท่ีจงัหวดับุรีรัมย ์โดยแบบ
สัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 4 ตอน ดงัน้ี 

ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของเกษตรกร 
  จากตารางท่ี 2 พบว่า ผูใ้ห้สัมภาษณ์ ร้อยละ 57.25 เป็นเพศชาย และร้อยละ 42.75      
เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 51-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.29 รองลงมา อายรุะหวา่ง 41-50 ปี, มากกวา่ 60 
ปี, ระหว่าง 31-40 ปี และอายุไม่เกิน 30 ปี คิดเป็นร้อยละ30.63, 21.99, 11.26 และ 1.83 ตามล าดับ         
จบการศึกษาในระดบัประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 72.09 รองลงมา จบการศึกษาในระดบั มธัยมศึกษา , 
ปริญญาตรี, อาชีวศึกษา และสูงกวา่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 20.67, 3.88, 3.10 และ 0.26 ตามล าดบั 
อาชีพท านาเป็นหลกั ร้อยละ 87.05 รองลงมา อาชีพเล้ียงสัตว,์ รับจา้งทัว่ไป, ท าไร่, รับราชการ, อาชีพ
อ่ืนๆ และคา้ขาย คิดเป็นร้อยละ 6.24, 2.64, 2.40, 0.96, 0.48 และ 0.24 ตามล าดบั และมีอาชีพเสริมคือ
เล้ียงสัตว ์ร้อยละ 78.92 รองลงมา รับจา้งทัว่ไป, ท านา, คา้ขาย, ท าไร่ และ อาชีพอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 
10.77, 5.62, 1.87, 1.64 และ 1.17 ตามล าดบั  

พื้นท่ีถือครอง ไม่เกิน 10 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 36.40 รองลงมา มีพื้นท่ีถือครองอยูร่ะหวา่ง 
11-20 ไร่, 31-40 ไร่, 21-30 ไร่, มากกวา่ 50 ไร่ และ 41-50 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 33.26, 12.81, 12.36, 2.70 
และ 2.47 ตามล าดบั พื้นท่ีท าการเกษตรเฉล่ีย 19.04 ไร่/ราย โดยมีพื้นท่ีส าหรับท านาเฉล่ีย ร้อยละ 74.96 
ของพื้นท่ีท าการเกษตรทั้งหมด รองลงมาพื้นท่ีท าไร่, พื้นท่ีเล้ียงสัตวแ์ละปลูกหญา้, พื้นท่ีท าสวน และ
แหล่งน ้ า คิดเป็นร้อยละ 10.30, 8.59, 4.66 และ 1.50 ตามล าดับ โดยมีพื้นท่ีส าหรับเล้ียงสัตว์และ         
ปลูกหญา้เฉล่ียเพียง 1.63 ไร่/ราย มีสมาชิกในครัวเรือนเฉล่ีย 4.63 คน และแรงงานท่ีใช้ในการเล้ียง       
โคเน้ือเฉล่ีย 1.88 คน/ครัวเรือน รายไดจ้ากการประกอบอาชีพการเล้ียงโคเน้ือ-โคขุน ในรอบปีท่ีผา่นมา
นอ้ยกวา่ 50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.17 รองลงมา มีรายไดร้ะหวา่ง 50,001-100,000 บาท, 100,001-
150,000 บาท, 150,001-200,000 บาท, 200,001-250,000 และ มากวา่ 250,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.70, 
2.33, 1.75, 1.17 และ 0.87 ตามล าดบั เกษตรกรไดรั้บขอ้มูลข่าวสารโครงการส่งเสริมและพฒันาอาชีพ
การเล้ียงโคเน้ือ จากปศุสัตว์อ าเภอ คิดเป็นร้อยละ 58.73 รองลงมาคือ ผูน้ ากลุ่ม, ผูน้  าท้องถ่ินและ     
เพื่อนบา้น คิดเป็นร้อยละ 26.76, 9.52 และ 4.99 ตามล าดบั โดยสถานะของเกษตรกรก่อนเข้าร่วม
โครงการฯ ร้อยละ 61.19 เป็นเกษตรกรรายเด่ียว และ ร้อยละ 38.81 เป็นสมาชิกกลุ่มผูเ้ล้ียงโคเน้ือ  
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เกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรมด้านการส่งเสริมอาชีพการเล้ียงโคเน้ือ ของจังหวดับุรีรัมย์            
ในระหวา่งปีงบประมาณ 2558-2560 เฉล่ีย 1.97 โครงการ/ราย 

ตารางที ่2 จ  านวนและร้อยละขอ้มูลทัว่ไปของเกษตรกร                                                          
n = 1,182 

รายการ จ านวน  ร้อยละ  

เพศ    
            1. ชาย 677 57.25 
            2. หญิง 505 42.75 
อายุ   

1. ไม่เกิน 30 ปี 22 1.83 
2. อายรุะหวา่ง 31-40 ปี 133 11.26 
3. อายรุะหวา่ง 41-50 ปี 362 30.63 
4. อายรุะหวา่ง 51-60 ปี 405 34.29 
5. มากกวา่ 60 ปี 260 21.99 

ระดับการศึกษาสูงสุด    
          1. ประถมศึกษา (ป.1-ป.6) 852 72.09 
          2. มธัยมศึกษา (ม.1-ม.6) 244 20.67 
          3. อาชีวะศึกษา (ปวช., ปวส.) 37 3.10 
          4. ปริญญาตรี 46 3.88 
          5. สูงกวา่ปริญญาตรี 3 0.26 
อาชีพหลกั   
          1. ท านา 1,029 87.05 
          2. ท าไร่ 28 2.40 
          3. คา้ขาย 3 0.24 
          4. เล้ียงสัตว ์ 74 6.24 
          5. รับราชการ 11 0.96 
          6. รับจา้งทัว่ไป 31 2.64 
          7. อ่ืนๆ 6 0.48 
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ตารางที ่2 (ต่อ)   
  n = 1,182 

รายการ จ านวน  ร้อยละ  

อาชีพเสริม   
          1. ท านา 66 5.62 
          2. ท าไร่ 19 1.64 
          3. คา้ขาย 22 1.87 
          4. เล้ียงสัตว ์ 933 78.92 
          5. รับจา้งทัว่ไป 127 10.77 
          6. อ่ืนๆ 14 1.17 
พืน้ทีถื่อครองทั้งหมด       
          1. นอ้ยกวา่ 10 ไร่ 430 36.40 
          2. พื้นท่ีระหวา่ง 11-20 ไร่ 393 33.26 
          3. พื้นท่ีระหวา่ง 21-30 ไร่ 146 12.36 
          4. พื้นท่ีระหวา่ง 31-40 ไร่ 151 12.81 
          5. พื้นท่ีระหวา่ง 41-50 ไร่ 29 2.47 
          6. พื้นท่ีมากวา่ 60 ไร่ 32 2.70 
รายได้จากการประกอบอาชีพการเลีย้งโคเน้ือ-โคขุนในรอบปีทีผ่่านมา   
          1. ต ่ากวา่ 50,000 บาท 948 80.17 
          2. 50,001-100,000 บาท 162 13.70 
          3. 100,001-150,000 บาท 28 2.33 
          4. 150,001-200,000 บาท 21 1.75 
          5. 200,001-250,000 บาท 14 1.17 
          6. มากกวา่ 250,000 บาท 10 0.87 
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ตารางที ่2 (ต่อ)   
  n = 1,182 

รายการ จ านวน  ร้อยละ  

ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารโครงการส่งเสริมและพฒันาอาชีพการ   
เลีย้งโคเน้ือ จังหวดับุรีรัมย์ จากแหล่งใด   
         1. ปศุสัตวอ์  าเภอ 694 58.73 
         2. ผูน้  ากลุ่ม 316 26.76 
          3. เพื่อนบา้น 59 4.99 
          4. ผูน้  าทอ้งถ่ิน 113 9.52 
สถานภาพการเลีย้งโคเน้ือของท่าน ก่อนเข้าร่วมโครงการส่งเสริม   
และพฒันาอาชีพการเลีย้งโคเน้ือ จังหวดับุรีรัมย์   
          1. เกษตรกรรายเด่ียว 723 61.19 
          2. สมาชิกกลุ่มผูเ้ล้ียงโคเน้ือ 459 38.81 

 

ตอนที ่2 สภาพการเลีย้งโคเน้ือของเกษตรกร 
  ผลการศึกษาสภาพการเล้ียงโคเน้ือ ดงัแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 3 ไดแ้ก่ 

2.1 ลกัษณะการเลีย้งโคเน้ือ 
  2.1.1 แหล่งพนัธ์ุโคเน้ือท่ีเกษตรกรน ามาเล้ียง พบว่า ร้อยละ 45.59 ซ้ือจากฟาร์ม
เกษตรกรดว้ยกนั รองลงมา ขยายพนัธ์ุในฟาร์มตนเอง, ฟาร์มของทางราชการ และตลาดนดัโค-กระบือ 
คิดเป็นร้อยละ 45.34,  4.90 และ 4.17 ตามล าดบั ซ่ึงแหล่งพนัธ์ุโคเน้ือท่ีเกษตรกรน ามาเล้ียง ระบุ ฟาร์ม
ของทางราชการ หมายถึง เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการโคเน้ือสร้างอาชีพ จงัหวดับุรีรัมย ์(งบพฒันา
จงัหวดั) ไดรั้บสนบัสนุนแม่พนัธ์ุโคเน้ือใหย้มืเพื่อการผลิต จ านวน 20 ตวั/กลุ่ม 
  2.1.2 พนัธ์ุโคเน้ือท่ีเกษตรกรน ามาเล้ียง พบว่า ร้อยละ 55.69 เป็นลูกผสมพื้นเมือง 
รองลงมา พื้นเมือง, บราห์มนั และก าแพงแสน คิดเป็นร้อยละ 33.33, 10.16 และ 0.81 ตามล าดบั 
  2.1.3 ช่วงอายุของโคเน้ือท่ีซ้ือเขา้ฟาร์ม พบว่า ร้อยละ 51.54 อายุมากกว่า 1 ปี แต่        
ไม่เกิน 2 ปี รองลงมา อายุมากกว่า 2 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี, อายุมากว่า 3 ปี แต่ไม่เกิน 4 ปี, อายุไม่เกิน 1 ปี 
และ อายมุากกวา่ 4 ปี ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 26.62, 10.24, 10.24 และ 1.37 ตามล าดบั 
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  2.1.4 ช่วงน ้าหนกัโคท่ีซ้ือเขา้ฟาร์ม พบวา่ ร้อยละ 54.20 เป็นโคเน้ือท่ีมีน ้าหนกัระหวา่ง 
201-300 กิโลกรัม รองลงมา ไม่เกิน 200 กิโลกรัม, 301-400 กิโลกรัม, 401-500 กิโลกรัม และ มากกวา่ 
500 กิดลกรัม ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 20.99, 20.23, 3.44 และ 1.15 ตามล าดบั 
  2.1.5 ราคาโคท่ีซ้ือเฉล่ีย 28,179.08 บาท/ตวั จ  านวนท่ีซ้ือเขา้ฟาร์มเฉล่ีย 1.97 ตวั/ปี 
  2.1.6 จ  านวนโคเน้ือท่ีเกษตรกรเล้ียงในปัจจุบนัเฉล่ีย 6.62 ตวั/ครัวเรือน ซ่ึงแบ่งเป็น   
แม่พนัธ์ุเฉล่ีย 2.91 ตวั หรือร้อยละ 43.97 ของโคเน้ือท่ีเล้ียงทั้งหมด รองลงมาเป็นโคเน้ือเพศเมียท่ีอายุ 
นอ้ยกว่า 1 ปี, โคเน้ือ เพศเมีย ท่ีอายุ 1-2 ปี, โคเน้ือเพศผู ้ท่ีอายุ นอ้ยกวา่ 1 ปี, โคเน้ือเพศผู ้ท่ีอายุ 1-2 ปี 
และ พ่อพนัธ์ุ จ  านวน 0.90, 0.90, 0.89, 0.75 และ 0.27 ตวั ตามล าดบั หรือ ร้อยละ 13.58, 13.54, 13.50, 
11.39 และ 4.02 ตามล าดบั 
  2.1.7 ลกัษณะการเล้ียงโคเน้ือ พบว่า ร้อยละ 52.37 เล้ียงแบบก่ึงขงัก่ึงปล่อยแทะเล็ม 
รองลงมา เล้ียงแบบ ขงัคอกตลอดเวลา 3 เดือน, เล้ียงแบบผูกล่าม, เล้ียงแบบไล่ตอ้น, เล้ียงแบบขงัคอก
ตลอดเวลา 4 เดือน, เล้ียงแบบขงัคอกตลอดเวลา 6 เดือน, เล้ียงแบบขงัคอกตลอดเวลา 5 เดือน และ เล้ียง
แบบขงัคอกตลอดเวลามากกว่า 6 เดือน คิดเป็นร้อยละ 16.70, 16.64, 6.19, 3.71, 3.51, 1.44 และ 1.44 
ตามล าดบั  
  2.1.8 สถานท่ีปล่อยแทะเล็ม พบว่า ร้อยละ 64.23 ปล่อยแทะเล็มในพื้นท่ีของตนเอง 
รองลงมา พื้นท่ีสาธารณะ, พื้นท่ีบุคคลอ่ืน และบริเวณริมถนน คิดเป็นร้อยละ 20.33, 13.63 และ 1.83 
ตามล าดบั 

2.2 โรงเรือนโคเน้ือ 
  ลกัษณะของโรงเรือนเล้ียงโคเน้ือ พบว่า เกษตรกรมีวสัดุพื้นคอกเป็นพื้นปูนซีเมนต์ 
ร้อย 66.13 และ ไม่มีวสัดุพื้นคอกฯ ร้อยละ 33.87 มีหลงัคากนัแดดฝนท่ีมัน่คงแข็งแรง คิดเป็นร้อยละ 
99.74 และไม่มีหลงัคา ร้อยละ 0.26 มีร้ัว ร้อยละ 97.43 และไม่มีร้ัว ร้อยละ 2.57 มีรางส าหรับให้อาหาร
โคเน้ือ ร้อยละ 97.71 และไม่มีรางให้อาหารโคเน้ือ ร้อยละ 2.29 มีอ่างให้น ้าส าหรับโคเน้ือ ร้อยละ 97.95 
และไม่มีอ่างใหน้ ้า ร้อยละ 2.05 

2.3 การให้อาหารโคเน้ือ 
  2.3.1 อาหารท่ีใชเ้ล้ียงโคเน้ือ พบวา่ ร้อยละ 60.37 ให้อาหารหยาบอยา่งเดียว รองลงมา 
ใหอ้าหารหยาบและอาหารขน้ คิดเป็น ร้อยละ 39.63   
  2.3.2 วิธีการให้อาหารหยาบแก่โค พบว่า ร้อยละ 64.51 ตดัให้กินร่วมกบัปล่อยให้   
แทะเล็ม รองลงมาคือ ตดัมาให้กินท่ีคอก และ ปล่อยแทะเล็มอยา่งเดียว คิดเป็นร้อยละ 33.94 และ 1.55 
ตามล าดบั 
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  2.3.3 เกษตรกรมีหญ้าสดให้โคเน้ือเพียงพอตลอดปี คิดเป็นร้อยละ 72.53 และมี       
หญา้สดไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 27.47 
  2.3.4 การปลูกหญา้ส าหรับเล้ียงโคเน้ือ พบว่า ร้อยละ 90.54 มีการปลูก และ ร้อยละ 
9.46 ไม่ปลูกหญา้ โดยเกษตรกรท่ีมีการปลูกหญา้เฉล่ีย 1.73 ไร่/ฟาร์ม 
  2.3.5 พนัธ์ุหญ้าท่ีเกษตรกรปลูก พบว่า ร้อยละ 72.29 เป็นหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 
รองลงมา หญา้กินนีสีม่วง, หญา้รูซ่ี, หญา้ขน, หญา้พลิแคทูลัม่ และ หญา้อ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 13.16, 
12.01, 2.08, 0.23 และ 0.23 ตามล าดบั  
  2.3.6 การเก็บถนอมพืชอาหารสัตว ์พบวา่ เกษตรกรไม่มีการเก็บถนอมพืชอาหารสัตว ์
คิดเป็น ร้อยละ 74.72 และ มีเพียง ร้อยละ 25.28 ใชว้ิธีการหมกัเพื่อเก็บถนอมพืชอาหารสัตวไ์วส้ าหรับ
เล้ียงโคเน้ือ 
  2.3.7 เกษตรกร ร้อยละ 16.82 มีการใช้วสัดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ตน้ขา้วโพด 
ยอดออ้ย กระถิน เศษหัวมนัส าปะหลงั กากมนัส าปะหลงั และ ตน้กลว้ย ซ่ึงเกษตรกร ร้อยละ 83.18      
ไม่เคยใชว้สัดุเหลือใชท้างการเกษตรในการเล้ียงโคเน้ือ 
  2.3.8 ในช่วงท่ีเกษตรกรขาดแคลนอาหารหยาบ พบว่า ร้อยละ 98.39  ใช้ฟางในการ
เล้ียงโคเน้ือเพียงอยา่งเดียว  ร้อยละ 1.07 มียอดออ้ยเสริม และ ร้อยละ 0.27 มีเปลือกสับประรด และอ่ืนๆ
ท่ีหาไดอี้ก ร้อยละ 0.27  
  2.3.9 การใชอ้าหารขน้และอาหารเสริมแก่โคเน้ือ พบวา่ ร้อยละ 77.52 มีการใหอ้าหาร
ขน้ และอาหารเสริมแก่โคเน้ือ  และ ร้อยละ 22.48 ไม่เคยให้อาหารขน้หรือเสริมอาหารใดๆแก่โคเน้ือ 
โดยเกษตรกรท่ีมีการให้อาหารขน้และอาหารเสริมแก่โคเน้ือ ดงัน้ี ร้อยละ 19.00 มีการให้อาหารขน้, 
ร้อยละ 78.33 เสริมแร่ธาตุ มีเพียง ร้อยละ 1.33 เคยให้ TMR และ ร้อยละ 1.33 ให้อาหารเสริมอ่ืนๆ      
เป็นบางคร้ัง 
  2.3.10 ปัจจุบนัเกษตรกรท่ีใชอ้าหารขน้ พบวา่ ร้อยละ 67.58 ซ้ือส าเร็จรูป และ ร้อยละ 
32.42 ผสมเอง 
  2.3.11 แหล่งน ้าท่ีเกษตรกรใชเ้ล้ียงโคเน้ือเป็นหลกั พบวา่ ร้อยละ 48.82 เป็นน ้าประปา 
รองลงมา น ้าบ่อขดุ, น ้าบาดาล และ แหล่งน ้าธรรมชาติ คิดเป็น 23.55, 19.06 และ 8.57 ตามล าดบั 

2.4 การจัดการ การสุขาภิบาลและการจัดการดูแลรักษาโรคโคเน้ือ  
  2.4.1 การท าทะเบียนโคเน้ือ และการจดบนัทึก พบวา่ ร้อยละ 51.06 เกษตรกรไม่ไดท้  า
และ ร้อยละ 48.94 มีการท าทะเบียนประวติัโคเน้ือและจดบนัทึกขอ้มูล 
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  2.4.2 การผสมพนัธ์ุโคเน้ือ พบวา่ เกษตรกร ร้อยละ 48.05 ใชว้ธีิผสมเทียม รองลงมาคือ 
จูงผสม และ ปล่อยพอ่พนัธ์ุคุมฝงู คิดเป็นร้อยละ 42.44 และ 9.51 ตามล าดบั 
  2.4.3 การตรวจโรคพ่อพนัธ์ุแม่พนัธ์ุก่อนน าเขา้ฝูง พบวา่ ร้อยละ 81.56 ไม่มีการตรวจ 
และ  ร้อยละ 18.44 มีการตรวจโรค แทง้ติดต่อและวณัโรค ก่อนน าเขา้ฝงู 
  2.4.4 การเปล่ียนพ่อพนัธ์ุในฝูง พบวา่ ร้อยละ 79.14 ไม่เคยเปล่ียน และ ร้อยละ 20.86   
มีการเปล่ียนพอ่พนัธ์ุในฝงู 
  2.4.5 การคดัโคสาวท่ีผิดปกติออกจากฝงู พบวา่ ร้อยละ 75.30 ไม่มีการคดั และ ร้อยละ 
24.70 มีการคดัเลือกโคสาวท่ีผดิปกติออกจากฝงู 
  2.4.6 อตัราการให้ลูกของแม่โคเฉล่ีย ร้อยละ 43.20 ให้ลูก 3 ปี 2 ตวั รองลงมา มีอตัรา
การใหลู้ก ปีละ 1 ตวั, 2 ปี 1 ตวั และ มากกวา่ 2 ปี 1 ตวั คิดเป็น ร้อยละ 42.93, 13.33 และ 0.53 ตามล าดบั 
  2.6.7 การป้องกนัโรคก่อนน าโคเขา้ฟาร์ม พบวา่ ร้อยละ 91.8 มีการป้องกนัโรคก่อนน า
โคเขา้ฟาร์ม และ ร้อยละ 8.22 ไม่เคยท า นอกจากน้ียงัพบวา่ ร้อยละ 64.66 มีการถ่ายพยาธิ ร้อยละ 63.56 
มีการฉีดยาบ ารุง และ ร้อยละ 38.63 มีการฉีดยาฆ่าเห็บ 
  2.6.8 ไม่เคยพบโรคระบาดท่ีฟาร์ม ร้อยละ 86.86 และ ร้อยละ 13.14 เคยเกิดโรค       
ปากและเทา้เป่ือยในฟาร์ม 
  2.4.9 การใช้ภูมิปัญญาชาวบา้นและสมุนไพรในการดูแลรักษาโรคในโคเน้ือ พบว่า 
ร้อยละ 95.19 ไม่เคยใช้ และ ร้อยละ 4.81 เคยใช ้บอระเพชร สะเดา เปลือกแค และตน้ไพร กบัโคเน้ือ 
ในการถ่ายพยาธิและรักษาบาดแผล 
  2.4.10 วิธีการจดัการโคเน้ือท่ีเป็นโรค พบวา่ ร้อยละ 59.46 เกษตรกรตามสัตวแพทย ์ 
มาท าการรักษา รองลงมา คือ ตามอาสาปศุสัตวใ์นต าบล, รักษาดว้ยตนเอง และจ าหน่ายทิ้ง คิดเป็นร้อย
ละ 32.43, 5.65 และ 2.46 ตามล าดบั  
  2.4.11 การตอนโคเพศผู ้พบวา่ ร้อยละ 92.78 ไม่เคยตอน และ ร้อยละ 7.22 มีการตอน
โคเพศผูโ้ดยใชคี้ม Burdizzo หนีบท่อน าน ้าเช้ือ 
  2.4.12 การท าเคร่ืองหมายบนตวัสัตว ์พบว่า ร้อยละ 51.75 ไม่มีการท าเคร่ืองหมาย     
บนตวัสัตว ์และ ร้อยละ 48.25 มีการท าเคร่ืองหมาย โดย ติดเบอร์พลาสติกท่ีใบหู คิดเป็น ร้อยละ 75.65 
รองลงมา แขวนเบอร์พลาสติก, ประทบัเบอร์ร้อน หรือ เบอร์เยน็บนล าตวั และห่วงคลอ้งจมูก คิดเป็น 
ร้อยละ 11.40, 9.33 และ 3.63 ของเกษตรกรท่ีมีการท าเคร่ืองหมาย ตามล าดบั 
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  2.4.13 เกษตรกรมีวิธีก าจดัมูลโคเน้ือ ด้วยวิธี ตากแห้งแล้วจ าหน่าย ร้อยละ 35.03        
ในราคาเฉล่ีย 30.58 บาท/กระสอบ รองลงมา ท าบ่อแก๊สชีวภาพ และใส่แปลงหญา้ คิดเป็น ร้อยละ 32.99 
และ 31.98 ตามล าดบั  

2.5 การตลาดโคเน้ือของเกษตรกร 
  2.5.1 ร้อยละ 32.13 ขายโคเน้ือท่ีอายุ มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี รองลงมา คือ ท่ีอายุ 
มากกว่า 4 ปี ข้ึนไป, มากกว่า 2 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี, มากกว่า 3 ปี แต่ไม่เกิน 4 ปี และ อายุน้อยกว่า 1 ปี      
คิดเป็นร้อยละ 26.73, 19.52, 16.82 และ 4.80 ตามล าดบั 
  2.5.2 ร้อยละ 25.65 ขายโคเน้ือท่ีน ้ าหนักระหว่าง 401-500 กิโลกรัม รองลงมา             
ขายโคเน้ือท่ีน ้ าหนกั มากกวา่ 500 กิโลกรัม, 201-300 กิโลกรัม, ไม่เกิน 200 กิโลกรัม และ 301-4000 
กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 22.73, 22.08, 15.91 และ 13.64 ตามล าดบั 
  2.5.3 เกษตรกรจ าหน่ายโคเน้ือราคาเฉล่ีย 26,002.86 บาท/ตวั ท่ีอายเุฉล่ีย 2.04 ปี 
  2.5.4 ช่องทางการจ าหน่ายโคเน้ือ พบวา่ ร้อยละ 57.09 พอ่คา้มารับซ้ือท่ีฟาร์ม รองลงมา 
คือ ส่งโรงฆ่าสัตวโ์ดยตรง, น าไปขายท่ีตลาดนดัโค-กระบือ และ อ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 24.25, 18.28 และ 
0.37 ตามล าดบั 
  2.5.5 วิธีการจ าหน่าย พบว่า ร้อยละ 98.49 ตีราคารายตวั และ ร้อยละ 1.51 ใช้วิธี
จ  าหน่ายดว้ยการชัง่น ้าหนกัราคาเฉล่ีย 100.26 บาท/กิโลกรัม 
  2.5.6 การตดัสินใจดา้นราคาขายโคเน้ือ พบวา่ ร้อยละ 63.24 ทั้งผูซ้ื้อและผูข้ายก าหนด
ราคาร่วมกนั รองลงมา คือ ผูข้ายเป็นผูก้  าหนดราคา และผูซ้ื้อเป็นผูก้  าหนดราคา คิดเป็นร้อยละ 36.03 
และ 0.74 ตามล าดบั 
  2.5.7 เม่ือจ าหน่ายโคเน้ือ ร้อยละ 42.45 เกษตรกรไดรั้บเงินสดทนัที รองลงมา คือ อ่ืนๆ
แลว้แต่ตกลงกนั และ หลงัจากจ าหน่ายแลว้ 2-3 วนั คิดเป็นร้อยละ 35.49 และ 22.06 ตามล าดบั  
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ตารางที ่3 จ  านวนและร้อยละของสภาพการเล้ียงโคเน้ือของเกษตรกร                                     
n = 1,182 

รายการ จ านวน  ร้อยละ  

ลกัษณะการเลีย้งโคเน้ือ   
แหล่งพันธ์โคเน้ือที่ท่านน ามาเลีย้ง   
                1. จากฟาร์มเกษตรกรดว้ยกนั 539 45.59 
                2. ตลาดนดัโค-กระบือ 49 4.17 
                3. ขยายพนัธ์ุในฟาร์มตนเอง 536 45.34 
                4. ฟาร์มของทางราชการ 58 4.90 
พนัธ์ุโคเน้ือทีน่ ามาเลีย้ง   
                1. พื้นเมือง 394 33.33 
                2. ลูกผสมพื้นเมือง 658 55.69 
                3. พนัธ์ุบราห์มนั   120 10.16 
                4. พนัธ์ุตาก 0 0 
                5. พนัธ์ุก าแพงแสน 10 0.81 
                6. พนัธ์ุกบินทร์บุรี 0 0 
ช่วงอายุของโคเน้ือทีซ้ื่อเข้าฟาร์ม   
                1. ตั้งแต่แรกเกิด - ไม่เกิน 1 ปี 121 10.24 
                2. ตั้งแต่ 1 ปี -ไม่เกิน 2 ปี 609 51.54 
                3. ตั้งแต่ 2 ปี - ไม่เกิน 3 ปี 315 26.62 
                4. ตั้งแต่ 3 ปี – ไม่เกิน 4 ปี 121 10.24 
                5. เกิน 4 ปี ข้ึนไป 16 1.37 
ช่วงน า้หนักโคทีซ้ื่อเข้าฟาร์ม   
                1. นอ้ยกวา่ 200 กก. 248 20.99 
                2. 201-300 กก. 641 54.20 
                3. 301-400 กก. 239 20.23 
                4. 401-500 กก. 41 3.44 
                5. 501 กก. ข้ึนไป 14 1.15 
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ตารางที ่3 (ต่อ) 
  n = 1,182 

รายการ จ านวน  ร้อยละ  

ลกัษณะการเลีย้ง   
                  1. เล้ียงแบบผกูล่าม 173 14.64 
                  2. เล้ียงแบบไล่ตอ้น 73 6.19 
                  3. ก่ึงขงัก่ึงปล่อยแทะเล็ม 619 52.37 
                  4. ขงัคอกตลอดเวลา 316 26.28 
                      1) 3 เดือน 197 16.70 
                      2) 4 เดือน 44 3.71 
                      3) 5 เดือน 17 1.44 
                      4) 6 เดือน 41 3.51 
                      5) มากกวา่ 6 เดือน 17 1.44 
สถานทีป่ล่อยแทะเลม็   
                    1. พื้นท่ีของตนเอง 759 64.23 
                    2. พื้นท่ีสาธารณะ 240 20.33 
                    3. บริเวณริมถนน 22 1.83 
                    4. ท่ีบุคคลอ่ืน 161 13.63 
โรงเรือนโคเน้ือ   
ลกัษณะโรงเรือน   
               มีวสัดุพื้นคอก 782 66.13 
               ไม่มีวสัดุพื้นคอก 400 33.87 
               มีหลงัคา 1,179 99.74 
               ไม่มีหลงัคา 3 0.26 
               มีร้ัว 1,152 97.43 
               ไม่มีร้ัว 30 2.57 
               มีรางอาหาร 1,155 97.71 
               ไม่มีรางอาหาร 27 2.29 
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ตารางที ่3 (ต่อ)   
  n = 1,182 

รายการ จ านวน  ร้อยละ  

ลกัษณะโรงเรือน (ต่อ)   
               มีอ่างใหน้ ้าส าหรับโคเน้ือ 1,158 97.95 
               ไม่มีอ่างใหน้ ้าส าหรับโคเน้ือ 24 2.05 
การให้อาหารโคเน้ือ   
อาหารทีใ่ช้เลีย้งโคเป็นอาหารชนิดใด   
               อาหารหยาบอยา่งเดียว 714 60.37 
               อาหารขน้อยา่งเดียว 0 0 
               อาหารหยาบและอาหารขน้ 469 39.63 
วธีิการให้อาหารหยาบแก่โค   
               ตดัมาใหกิ้น 401 33.94 
               ปล่อยใหแ้ทะเล็ม 18 1.55 
               ตดัใหกิ้นและปล่อยแทะเล็ม 762 64.51 
ท่านมีหญ้าสดใช้เลีย้งโคเพยีงพอตลอดปีหรือไม่   
             เพียงพอ 857 72.53 
             ไม่เพียงพอ 325 27.47 
ท่านมีการปลูกหญ้าเพ่ือใช้เลีย้งโคหรือไม่   
             ไม่ปลูก 112 9.46 
             ปลูก 1,070 90.54 
พนัธ์ุหญ้าทีใ่ช้ปลูก   
            หญา้ขน 25 2.08 
            กินนีสีม่วง 156 13.16 
            รูซ่ี 142 12.01 
            เนเปียร์ 854 72.29 
            พลิแคทูลัม่ 3 0.23 
            อ่ืนๆ 3 0.23 
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ตารางท่ี 3 (ต่อ)   
  n = 1,182 

รายการ จ านวน  ร้อยละ  

มีการเกบ็ถนอมพืชอาหารสัตว์หรือไม่   
             ไม่มี 883 74.72 
              มี 299 25.28 
             วธีิถนอมพืชอาหารสัตว ์ การหมัก   
มีการใช้วสัดุเศษเหลือทางการเกษตรอย่างอ่ืนนอกจากหญ้า/ฟาง หรือไม่  
              ไม่มี 983 83.18 
               มี  199 16.82 
ในช่วงทีข่าดแคลนอาหารหยาบท่านใช้อะไรทดแทน   
               ฟางขา้ว 1,163 98.39 
               เปลือกถัว่เหลือง, เปลือกถัว่เขียว 0 0 
               ยอดออ้ย 3 1.07 
               เปลือกสับประรด 13 0.27 
               อ่ืนๆ(ระบุ)............................ 3 0.27 
การใช้อาหารข้น/อาหารเสริมแก่โค   
              ไม่ใช ้ 226 22.48 
               ใช ้ 916 77.52 
                      อาหารขน้ 224 19.00 
                      แร่ธาตุ 925 78.33 
                      TMR 15 1.33 
                      อ่ืนๆ(ระบุ)............................ 15 1.33 
ปัจจุบันท่านใช้อาหารข้นชนิดใดเลีย้งโค   
              ผสมเอง 383 32.42 
              ซ้ือส าเร็จรูป 799 67.58 
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ตารางที ่3 (ต่อ)   
  n = 1,182 

รายการ จ านวน  ร้อยละ  

แหล่งน า้ทีใ่ช้ในการเลีย้งโคเป็นหลกั   
             น ้าประปา 577 48.82 
             น ้าบาดาล 225 19.06 
             น ้าบ่ขดุ 278 23.55 
             แหล่งน ้าธรรมชาติ 101 8.57 
การจัดการ การสุขาภิบาลและการดูแลรักษาโรคโคเน้ือ   
การท าทะเบียน/จดบันทกึ   
              ไม่ไดท้  า 604 51.06 
              ท า 578 48.94 
การผสมพนัธ์ุโคเน้ือ    
            ปล่อยพอ่พนัธ์ุคุมฝงู 112 9.51 
            จูงผสม 502 42.44 
            ผสมเทียม 568 48.05 
การตรวจโรคพ่อพนัธ์ุแม่พนัธ์ุก่อนน าเข้าฝูง   
            ไม่ไดรั้บการตรวจ 964 81.56 
            ไดรั้บการตรวจ โรคแทง้ติดต่อ วณัโรค 218 18.44 
การเปลีย่นพ่อพนัธ์ุในฝูง   
            ไม่มี 935 79.14 
             มี 247 20.86 
การคัดโคสาวทีม่ีลกัษณะผดิปกติออกจากฝูง   
            ไม่มี 890 75.30 
             มี 292 24.70 
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ตารางที ่3 (ต่อ)   
  n = 1,182 

รายการ จ านวน  ร้อยละ  

อตัราการให้ลูกของแม่โคโดยเฉลีย่   
             ปีละ 1 ตวั 507 42.93 
             3 ปี 2 ตวั 511 43.20 
             2 ปี 1 ตวั 158 13.33 
             มากกวา่ 2 ปี 1 ตวั 6 0.53 
การป้องกนัโรคก่อนน าโคเข้าฟาร์ม   
              ไม่ไดท้  า 97 8.22 
               ท าวคัซีน ปากเทา้เป่ือย คอบวม 1,085 91.78 
                              ถ่ายพยาธิ 764 64.66 
                              ฉีดยาฆ่าเห็บ 456 38.63 
                              ฉีดยาบ ารุง 751 63.56 
ในฟาร์มของท่านเคยพบโรคระบาดในโคเน้ือหรือไม่   
              ไม่เคย 1,027 86.86 
               เคย (โรคท่ีพบ ปากและเทา้เป่ือย) 155 13.14 
การใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน หรือสมุนไพรรักษาโรคโคเน้ือ   
              ไม่เคย 1,125 95.19 
               เคย (ระบุสมุนไพร บอระเพชร สะเดา เปลือกแค ไพล) 57 4.81 
ท่านมีวธีิการจัดการโคเน้ือทีเ่ป็นโรคอย่างไร   
          จ  าหน่าย 29 2.46 
          ตามสัตวแพทยรั์กษา 703 59.46 
          รักษาดว้ยตนเอง 67 5.65 
          ตามอาสาป้องกนัโรคในต าบล 383 32.43 
การตอนโคเน้ือเพศผู้   
          ไม่ไดต้อน 1,097 92.78 
           ตอน (ตอนโดยใช ้Burdizzo) 85 7.22 
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ตารางที ่3 (ต่อ)   
  n = 1,182 

รายการ จ านวน  ร้อยละ  

การท าเคร่ืองหมายบนตัวสัตว์   
           ไม่ไดท้  า 612 51.75 
            ท า 570 48.25 
                      แขวนเบอร์พลาสติก 65 11.40 
                     ติดเบอร์พลาสติกท่ีใบหู 431 75.65 
                     ห่วงคลอ้งจมูก 21 3.63 
                     ประทบัเบอร์ร้อน หรือเบอร์เยน็บนล าตวั 53 9.33 
ท่านมีวธีิก าจัดมูลโคเน้ือในฟาร์มอย่างไร    
           ท  าบ่อแก๊สชีวภาพ 390 32.99 
           ปล่อยสู่แปลงหญา้ในฟาร์ม 378 31.98 
           ตากแหง้แลว้จ าหน่าย  ราคาเฉล่ีย    30.58 บาท/กระสอบ 414 35.03 
การตลาดโคเน้ือของเกษตรกร   
ท่านขายโคเน้ือเม่ืออายุเท่าไหร่   
            แรกเกิด-ไม่เกิน 1 ปี 57 4.80 
            1 ปี-ไม่เกิน 2 ปี 380 32.13 
            2 ปี-ไม่เกิน 3 ปี 231 19.52 
            3 ปี-ไม่เกิน 4 ปี 199 16.82 
            4 ปี ข้ึนไป 316 26.73 
ช่วงน า้หนักทีข่ายโคเน้ือ (กโิลกรัม)   
           นอ้ยกวา่ 200 กก. 188 15.91 
            201-300 กก. 261 22.08 
            301-400 กก. 161 13.64 
            401-500 กก. 303 25.65 
            มากกวา่ 500 กก. 269 22.73 
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ตารางที ่3 (ต่อ)   
  n = 1,182 

รายการ จ านวน  ร้อยละ  

ช่องทางการจ าหน่ายโคเน้ือ   
            พอ่คา้มารับซ้ือท่ีฟาร์ม 675 57.09 
            น าไปขายท่ีตลาดนดัโค-กระบือ 216 18.28 
            ส่งโรงฆ่าสัตวโ์ดยตรง 287 24.25 
วธีิการจ าหน่าย   
            ชัง่น ้าหนกั               ราคาเฉล่ีย    100.26    บาท/กก. 18 1.51 
            ตีราคาตวั                 ราคาเฉล่ีย   26,002.88  บาท/ตวั 1,164 98.49 
            ตีราคาแบบเหมาฝงู 0 0 
การตัดสินใจด้านราคาขายโคเน้ือ ใครเป็นผู้มีอ านาจก าหนดราคา  
             ผูข้าย 426 36.03 
             ผูซ้ื้อ 9 0.74 
            ทั้งผูซ้ื้อและผูข้าย 747 63.24 
เม่ือจ าหน่ายโคเน้ือท่านได้รับเงินสดทนัทหีรือไม่   
            รับทนัที 502 42.45 
            หลงัจากจ าหน่าย 2-3 วนั 261 22.06 
            อ่ืนๆ แลว้แต่จะตกลงกนั 420 35.49 

 
 

ตอนที ่3 การพฒันาอาชีพการเล้ียงโคเน้ือ ภายใตก้ารส่งเสริมและพฒันาอาชีพการเล้ียงโคเน้ือ 
จงัหวดับุรีรัมย ์ 
  3.1 จากการวิเคราะห์กลุ่มเกษตรกรตวัอยา่ง (n=1,1182) พบวา่เกษตรกรมีความคิดเห็น
ในระดบัปานกลาง ทั้ง 4 หวัขอ้ คือ 1.) ท่านใชว้ิธีการขยายพนัธ์ุโคเน้ือ ดว้ยวิธีการผสมเทียม 2.) ท่านมี
แปลงหญา้ส าหรับโคเน้ือเพิ่มข้ึน 3.) ท่านสามารถจดัการดา้นสุขภาพโคเน้ือและการควบคุมป้องกนัโรค
ตามโปรแกรมของกรมปศุสัตว์ และ 4.) ท่านมีเครือข่ายอาชีพการเล้ียงโคเน้ือเพิ่มข้ึนโดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 2.57, 2.52, 2.67 และ 2.61 ตามล าดบั ดงัแสดงในตารางท่ี 4   
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ตารางที ่4 ค่าเฉล่ียและระดบัความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการพฒันาอาชีพการเล้ียงโคเน้ือในพื้นท่ี 
    จงัหวดับุรีรัมย ์                     

n = 1,182 

หวัขอ้ท่ีไดรั้บการพฒันา 
ระดบัความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการไดรั้บการพฒันา 

มาก ปานกลาง นอ้ย ไม่มี เฉล่ีย ระดบั 
1.) ใชว้ธีิการขยายพนัธ์ุโคเน้ือ 
    ดว้ยวธีิการผสมเทียม 330 259 302 291 2.57 ปานกลาง 
2.) มีแปลงหญา้ส าหรับโคเน้ือ 
    เพิ่มข้ึน 219 443 252 268 2.52 ปานกลาง 
3.) สามารถจดัการดา้นสุขภาพ 
     โคเน้ือและการป้องกนัโรค 
     ตามโปรแกรมของกรมปศุสัตว ์ 308 402 259 213 2.67 ปานกลาง 
4.) มีเครือข่ายอาชีพการเล้ียงโคเน้ือ 
    เพิ่มข้ึน 249 455 252 226 2.61 ปานกลาง 

 

3.2 จากการวิเคราะห์ประเด็นสภาพปัญหาและอุปสรรคท่ีมีผลต่อกลุ่มเกษตรกร
ตวัอย่าง (n=1,1182) พบว่า ระดบัความคิดเห็นปานกลาง คือ พนัธ์ุโคเน้ือมีราคาแพง, ราคาอาหารขน้
แพง, ผสมเทียมติดยาก, ปัญหาด้านเงินทุน และ ไม่มีตลาดท่ีแน่นอนรองรับ โดยมีค่าเฉล่ีย (Mean) 
เท่ากบั 2.59, 2.54, 2.51, 2.57 และ 2.53 และระดบัความคิดเห็นนอ้ย ในประเด็น พนัธ์ุและโคท่ีตอ้งการ
ซ้ือมีจ ากดั, สภาพพื้นท่ีฟาร์มและโรงเรือนมีน ้ าท่วมขงั, ขนาดพื้นท่ีฟาร์มมีจ ากดัไม่เพียงพอกบัจ านวน
โค, แหล่งหญา้ธรรมชาติมีจ ากดั, ขาดแคลนแรงงาน, ขาดแคลนความรู้ในการจดัการฟาร์ม, ประสบ
ปัญหาโรคระบาด และ ไม่มีเจา้หนา้ท่ีส่วนราชการมาดูแล โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.35, 2.16, 2.43, 2.37, 
2.45, 2.26, 2.20 และ 2.24 ตามล าดบั  ดงัแสดงในตารางท่ี 5 
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ตารางที ่5 ค่าเฉล่ียและระดบัความคิดเห็นของเกษตรกรต่อปัญหาและอุปสรรคในการเล้ียงโคเน้ือ  
 n = 1,182 

สภาพปัญหาและอุปสรรค 
ระดบัความคิดเห็นของเกษตรกรต่อสภาพปัญหาและอุปสรรค

ในการเล้ียงโคเน้ือ 
มาก ปานกลาง นอ้ย ไม่มี เฉล่ีย ระดบั 

1. ) พนัธ์ุโคเน้ือมีราคาแพง 235 449 280 218 2.59 ปานกลาง 
2.) พนัธ์ุและขนาดโคท่ีจะซ้ือมี
จ ากดั 76 508 356 242 2.35 นอ้ย 
3.) พื้นท่ีฟาร์มและโรงเรือนมีน ้า 
    ท่วมขงั 115 425 174 467 2.16 นอ้ย 
4.) ขนาดพื้นท่ีฟาร์มมีจ ากดัไม่ 
     เพียงพอกบัจ านวนโค 76 667 130 310 2.43 นอ้ย 
5.) ราคาอาหารขน้แพง 147 586 203 246 2.54 ปานกลาง 
6.) แหล่งหญา้ธรรมชาติมีจ ากดั 82 568 240 292 2.37 นอ้ย 
7.) ผสมเทียมติดยาก 142 570 218 252 2.51 ปานกลาง 
8.) ขาดแคลนแรงงาน 162 483 257 280 2.45 นอ้ย 
9.) ปัญหาดา้นเงินทุน 171 530 280 201 2.57 ปานกลาง 
10.) ขาดความรู้การจดัการฟาร์ม 96 450 304 332 2.26 นอ้ย 
11.) ประสบปัญหาโรคระบาด 133 382 252 414 2.20 นอ้ย 
12.) ไม่มีตลาดท่ีแน่นอนรองรับ 188 498 252 243 2.53 ปานกลาง 
13.) ไม่มีเจา้หนา้ท่ีมาดูแล 104 458 239 381 2.24 นอ้ย 

 

ตอนที ่4  ระดบัความเขม้แขง็ของกลุ่มเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคเน้ือ ท่ีเขา้ร่วมโครงการดา้นการส่งเสริม
อาชีพการเล้ียงโคเน้ือ ของจงัหวดับุรีรัมย ์
  ผลการศึกษาระดับความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรผูเ้ข้าร่วมโครงการ ดังแสดง
รายละเอียดในตารางท่ี 6 พบว่า ร้อยละ 84.10 กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์การประเมินในประเด็น                
มีคณะกรรมการบริหารท่ีไดรั้บการมอบบทบาทหนา้ท่ีชดัเจน, มีระเบียบขอ้บงัคบัท่ีชดัเจนและไดรั้บการ
ยอมรับจากสมาชิก, มีการเก็บรวบรวมขอ้มูลด้านการเล้ียงสัตวข์องสมาชิกและกลุ่มท่ีเป็นปัจจุบนั และ       
มีความส าเร็จท่ีเกิดข้ึนจากการร่วมกนัแกไ้ขปัญหาหรือพฒันาการเล้ียงสัตวข์องสมาชิกกลุ่ม  
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ร้อยละ 75 ผา่นเกณฑก์ารประเมิน ในประเด็น ผูบ้ริหารกลุ่มมีแนวคิดและทศันคติท่ีดีต่อ
บทบาทของกระบวนการกลุ่ม, มีท่ีท าการกลุ่มเป็นหลักแหล่งชัดเจนและใช้ประโยชน์, มีการประชุม
สมาชิกของกลุ่มเป็นประจ า, มีการประชุมพบปะระหวา่งกรรมการกลุ่มสม ่าเสมอ, กลุ่มเกษตรมีกิจกรรม-
แกไ้ขปัญหาหรือพฒันาการเล้ียงท่ีเกิดจากความคิดร่วมกนัของสมาชิก, มีการระดมหุ้นจากสมาชิกอย่าง
ต่อเน่ือง, สมาชิกกลุ่มมีการออมเงินอย่างสม ่าเสมอ, กลุ่มเกษตรกรมีการจดัสร้างทุนด าเนินการของกลุ่ม, 
กลุ่มมีทรัพยสิ์นท่ีเป็นส่วนกลางของกลุ่ม, มีการท าบญัชีและรายงานบญัชีต่อท่ีประชุมของกลุ่ม และมี
กิจกรรมร่วมกนัเพื่อการอนุรักษห์รือพฒันาสภาพแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน  

ร้อยละ 65.91 ผา่นเกณฑ์การประเมิน ในประเด็น กลุ่มเกษตรกรมีกิจกรรมให้ความรู้แก่
สมาชิกทั้งท่ีจดัเองและร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนๆ,  กลุ่มเกษตรกรมีกิจกรรมการให้บริหารเพื่อสนบัสนุนการ
เล้ียงสัตวข์องสมาชิก, มีการน าทุนด าเนินการมาใชใ้นกิจกรรมการเล้ียงสัตว,์ มีจ  านวนสมาชิกคงเดิมหรือ
เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง, มีการเพิ่มข้ึนของทุนด าเนินการหรือทรัพยสิ์นของกลุ่ม, มีโครงการหรือกิจกรรมการ
สนบัสนุนจากทอ้งถ่ินหรือหน่วยงานต่างๆ และ มีกิจกรรมท่ีแสดงให้เห็นความร่วมมือหรือเช่ือมโยงกบั
กลุ่มหรือเครือข่ายอ่ืนๆ ร้อยละ 59.10 ผา่นเกณฑ์การประเมิน ในประเด็น มีการน าสมาชิกเขา้ร่วมกิจกรรม
เพื่อการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะหรือชุมชน ร้อยละ 34.10 ผ่านเกณฑ์การประเมินในประเด็น             
มีการปันผลจากหุ้นแก่สมาชิกอยา่งสม ่าเสมอ และ ร้อยละ 9.91 ผา่นเกณฑ์การประเมิน ในประเด็น มีการ
เพิ่มข้ึนของผลผลิต หรือประสิทธิภาพในการเล้ียงสัตว์ของสมาชิกกลุ่ม และเม่ือน ามาจดัระดบัความ
เข้มแข็ง พบว่า กลุ่มเกษตรกรร้อยละ 40.92 อยู่ในระดับดี (ผ่านประเด็นการประเมิน 18 - 20 ข้อ) 
รองลงมาอยูใ่นระดบัดีมาก, ดีเด่น, ตอ้งปรับปรุง และพอใช ้คิดเป็นร้อยละ 34.09, 15.90, 9.09 และ 0.00 
ตามล าดบั  
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ตารางที ่6 จ  านวนร้อยละ และระดบัความเขม้แขง็ของกลุ่มเกษตรกร                                               
 n = 1,182 

ล าดบัท่ี ประเด็นการประเมิน เกณฑก์ารประเมิน 
 ไม่ผา่น ผา่น 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
กลไกการบริหารกลุ่ม     
1. ผูบ้ริหารกลุ่มท่ีมีแนวคิดและทศันคติท่ีดีต่อบทบาทของ 
     กระบวนการกลุ่ม 11 25 33 75 
2. มีท่ีท าการกลุ่มเป็นหลกัแหล่งชดัเจนและใชป้ระโยชน์ 11 25 33 75 
3. มีคณะกรรมการบริหารท่ีไดรั้บการมอบบทบาทหนา้ท่ี 
    ชดัเจน 7 15.90 37 84.10 
4. มีระเบียบขอ้บงัคบัท่ีชดัเจนและไดรั้บการยอมรับจาก 
    สมาชิก 7 15.90 37 84.10 
5. มีการเก็บรวบรวมขอ้มูลดา้นการเล้ียงสัตวข์องสมาชิกและ 
    กลุ่ม 7 15.90 37 84.10 
6. มีการประชุมสมาชิกของกลุ่มเป็นประจ า 11 25 33 75 
7. มีการประชุมพบปะระหวา่งกรรมการกลุ่มสม ่าเสมอ 11 25 33 75 
8. กลุ่มเกษตรกรมีกิจกรรม-แกไ้ขปัญหาหรือพฒันาการเล้ียงท่ี 
    เกิดจากความคิดร่วมกนัของสมาชิก 11 25 33 75 
9. กลุ่มเกษตรกรมีกิจกรรมให้ความรู้แก่สมาชิกทั้งท่ีจดัเอง 
    และร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนๆ 15 34.09 29 65.91 
10. กลุ่มเกษตรกรมีกิจกรรมการใหบ้ริการเพื่อสนบัสนุนการ 
      เล้ียงสัตวข์องสมาชิก 15 34.09 29 65.91 
ฐานะและความมั่นคงของกลุ่ม 
11. มีการระดมหุ้นจากสมาชิกอยา่งต่อเน่ือง 11 25 33 75 
12. สมาชิกกลุ่มมีการออมเงินอยา่งสม ่าเสมอ 11 25 33 75 
13. กลุ่มเกษตรกรมีการจดัสร้างทุนด าเนินการของกลุ่ม 11 25 33 75 
14. กลุ่มมีทรัพยสิ์นท่ีเป็นส่วนกลางของกลุ่ม 11 25 33 75 
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ตารางที ่6 (ต่อ)  
n = 1,182                                              

ล าดบัท่ี ประเด็นการประเมิน เกณฑก์ารประเมิน 
 ไม่ผา่น ผา่น 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ฐานะและความมั่นคงของกลุ่ม (ต่อ)     
15. มีการน าทุนด าเนินการมาใชใ้นกิจกรรมการเล้ียงสัตว ์ 15 34.09 29 65.91 
16. มีการปันผลจากหุ้นแก่สมาชิกอยา่งสม ่าเสมอ 29 65.90 15 34.10 
17. มีการท าบญัชีและรายงานบญัชีต่อท่ีประชุมของกลุ่ม 11 25 33 75 
18. มีจ  านวนสมาชิกคงเดิมหรือเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 15 34.09 29 65.91 
19. มีการเพิ่มข้ึนของทุนด าเนินการหรือทรัพยสิ์นของกลุ่ม 15 34.09 29 65.91 
20. มีการเพิ่มข้ึนของผลผลิต หรือประสิทธิภาพในการเล้ียง 
      สัตวข์องสมาชิกกลุ่ม 4 9.09 40 9.91 
21. มีความส าเร็จท่ีเกิดข้ึนจากการร่วมกนัแกไ้ขปัญหาในการ 
      เล้ียงสัตวข์องสมาชิกกลุ่ม 7 15.90 33 84.10 
บทบาทการเช่ือมโยงกบัชุมนุมท้องถิ่น     
22. มีโครงการหรือกิจกรรมการสนบัสนุนจากทอ้งถ่ินหรือ 
      หน่วยงานต่างๆ 15 34.09 29 65.91 
23. มีกิจกรรมท่ีแสดงให้เห็นความร่วมมือหรือเครือข่ายอ่ืนๆ 15 34.09 29 65.91 
24. มีการน าสมาชิกเขา้ร่วมกิจกรรมเพื่อการบ าเพญ็ประโยชน์ 
      ต่อสาธารณะหรือชุมชน 18 40.90 26 59.10 
25. มีกิจกรรมร่วมกนัเพื่อการอนุรักษห์รือพฒันา 
      สภาพแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน 11 25 33 75 

ระดับผลการประเมิน     
ระดบัดีเด่น ผา่นการประเมิน 24 - 25 ขอ้       จ านวน  7  กลุ่ม     ร้อยละ 15.90 
ระดบัดีมาก ผา่นการประเมิน 21 - 23 ขอ้       จ านวน  15 กลุ่ม ร้อยละ 34.09 
ระดบัดี ผา่นการประเมิน 18 - 20 ขอ้ จ านวน 18 กลุ่ม     ร้อยละ 40.92 
ระดบัพอใช ้ ผา่นการประเมิน 16 - 17 ขอ้ จ านวน   0 กลุ่ม      ร้อยละ   0.00    
ระดบัตอ้งปรับปรุง   ผา่นการประเมิน 0 - 15 ขอ้ จ านวน  4 กลุ่ม ร้อยละ   9.09 



45 
 

 

 

วจิารณ์ผลการศึกษา 
จากการศึกษา พบวา่ ร้อยละ 57.25 เป็นเพศชาย มีอายอุยูร่ะหวา่ง 51-60 ปี ร้อยละ 34.29 

จบการศึกษาสูงสุดในระดบัประถมศึกษา มีพื้นท่ีท าการเกษตรเฉล่ีย 19 ไร่/ครัวเรือน ใช้ส าหรับเล้ียง
สัตว์และปลูกหญ้า 1.63 ไร่ จ  านวนสมาชิกในครัวเรือน 4-5 คน สถานะก่อนเข้าร่วมโครงการฯ            
เป็นเกษตรกรท่ีเล้ียงโคเน้ือแบบรายเด่ียว โคเน้ือท่ีเกษตรกรเล้ียงปัจจุบนัเฉล่ีย 6.62 ตวั/ครัวเรือน 
สอดคล้องกบั สุวิช บุญโปร่ง และคณะ (2558) กล่าวว่า การศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของเกษตรกรผูเ้ล้ียง        
โคเน้ือ พบวา่ เกษตรกรผูเ้ล้ียงโคเน้ือในพื้นท่ีจงัหวดัสุรินทร์และบุรีรัมย ์มีอายเุฉล่ีย 54.83 และ 57.52 ปี 
จบการศึกษาระดบัประถมศึกษา ร้อยละ 65.00 และ 69.50 มีจ านวนสมาชิกในครอบครัวเฉล่ีย 4.55 และ 
4.84 คน การเล้ียงโคเน้ือส่วนใหญ่จะเล้ียงเป็นอาชีพเสริม จ านวนโคท่ีเล้ียงเฉล่ีย 9.85 และ 8.67 ตวั  

จะเห็นได้ว่าเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคเน้ือมีอายุมาก จึงจ าเป็นท่ีต้องมีการสร้างเกษตรกร       
รุ่นใหม่ ทดแทนรุ่นเดิมเพื่อท าการเกษตรท่ีประสบความส าเร็จในอาชีพ โดยพัฒนาให้มีความรู้
ความสามารถในการผลิต การบริหารจดัการ และการตลาด สามารถปรับตวัรองรับกบัสถานการณ์การ
เปล่ียนแปลงต่างๆ ได้ ซ่ึงมีการแบ่งช่วงอายุของเกษตรกรรุ่นใหม่ คือ 17-45 ปี (กองส่งเสริมและ
พฒันาการปศุสัตว,์ 2562) 
  ลกัษณะการเล้ียงโคเน้ือของเกษตรกร พบว่า ร้อยละ 52.37 เล้ียงแบบก่ึงขงัก่ึงปล่อย
แทะเล็มในพื้นท่ีของตนเอง  เกษตรกรมีหญา้สดใหโ้คเน้ือเพียงพอตลอดปี ร้อยละ 72.53 มีการปลูกหญา้
ส าหรับเล้ียงโคเน้ือ ร้อยละ 90.54 โดยเกษตรกรท่ีมีการปลูกหญ้าเล้ียง โคเน้ือเฉล่ีย 1.73 ไร่/ คน 
เกษตรกรไม่มีการเก็บถนอมพืชอาหารสัตว ์
  การพฒันาอาชีพการเล้ียงโคเน้ือ ภายใตก้ารส่งเสริมและพฒันาอาชีพการเล้ียงโคเน้ือ 
จงัหวดับุรีรัมย ์พบวา่ เกษตรกรมีความคิดเห็นวา่ ตนมีการพฒันาในระดบัปานกลาง ทั้ง 4 หวัขอ้ คือ  

1. ใชว้ธีิการขยายพนัธ์ุโคเน้ือ ดว้ยวธีิการผสมเทียม 
2. มีแปลงหญา้ส าหรับโคเน้ือเพิ่มข้ึน  
3. สามารถจัดการด้านสุขภาพโคเน้ือและการควบคุมป้องกันโรคตาม

โปรแกรมของกรมปศุสัตว ์ 
4. มีเครือข่ายอาชีพการเล้ียงโคเน้ือเพิ่มข้ึน  
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ดังนั้ น การส่งเสริมและพัฒนานาอาชีพการเล้ียงโคเน้ือ ในพื้นท่ีจังหวดับุรีรัมย์ 
จ  าเป็นตอ้งมีการด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองเช่นท่ีผา่นมา โดยการบูรณาการโครงการ งบประมาณ เพื่อให้
เกิดการพฒันาอาชีพการเล้ียงโคเน้ือเป็นอาชีพหลกัท่ีมัน่คง เป็นแหล่งผลิตโคเน้ือและเน้ือโคท่ีมีคุณภาพ 
ตามหลกัวิชาการ กล่าวคือ สุวิช บุญโปร่ง (2558) ท าการศึกษาแลว้ พบวา่ การเล้ียงสัตวโ์ดยทัว่ๆ ไปนั้น 
ควรค านึงถึงหลกัการ 3 ประการ ท่ี เพื่อใหก้ารเล้ียงสัตวไ์ดผ้ลดีท่ีสุด คือ ใชพ้นัธ์ุ อาหาร และการจดัการ
ท่ีดี ดว้ยเหตุผล ดงัน้ี 

   1. เล้ียงแต่สัตวพ์นัธ์ุดี เพราะสัตวพ์นัธ์ุดีจะโตไวใชเ้วลาเล้ียงสั้นใหผ้ลผลิตสูง
และกินอาหารไม่เปลือง   

    2. เล้ียงด้วยอาหารท่ีดี มีคุณค่าทางอาหารครบถ้วนตามความต้องการของ
ร่างกายสัตวใ์นแต่ละระยะการเจริญเติบโตให้ผลผลิต รวมไปถึงมีวิธีการให้อาหารท่ีถูกตอ้ง ยอ่มจะท า
ใหส้ัตวเ์จริญเติบโตไดเ้ตม็ท่ี       

3. มีระบบการจดัการฟาร์มท่ีดี การรู้หลกัการจดัการฟาร์มท่ีดี ท าให้ประหยดั
ต้นทุนและแรงงานในการเล้ียงดูสัตว์ การใช้ประโยชน์จากท่ีดินและโรงเรือนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ปัญหามลภาวะท่ีจะเกิดจากการเล้ียงสัตว ์เช่น กล่ินเน่าเหม็นของมูลสัตว์มีน้อยและ
ป้องกนัโรคระบาด ซ่ึงจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อสัตวเ์ล้ียงได้ อย่างไรก็ตาม หลกัทั้ง 3 ประการน้ี
จ าเป็นตอ้งเก้ือหนุนซ่ึงกนัและกนั จึงจะท าให้การผลิตให้ผลดีท่ีสุด นัน่คือลงทุนน้อยแต่ให้ผลผลิตสูง 
การดอ้ยในจุดใดจุดหน่ึง จะท าให้ประสิทธิภาพของการผลิตไม่ไดผ้ลสูงสุด หากขาดส่ิงหน่ึงส่ิงใดแลว้ 
ก็จะท าใหป้ระสิทธิภาพการผลิตสัตวด์อ้ยลงไป ท าใหไ้ดผ้ลผลิตไม่เตม็ท่ีหรืออาจจะขาดทุนได ้ 

ปัญหาและอุปสรรคในการเล้ียงโคเน้ือของเกษตรกร พบว่า ส่วนใหญ่คือประเด็น    
พนัธ์ุโคเน้ือมีราคาแพง  ซ่ึงกลุ่มวิเคราะห์เงินทุนอ่ืน กองพฒันาระบบสนบัสนุนการสหกรณ์ (2558)     
ไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะวา่ การให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มเกษตรกรในรูปของการสนบัสนุนสินเช่ือ เพื่อเป็น
เงินทุนหมุนเวียนในการจดัหาปัจจยัการผลิตทางการเกษตร รวบรวมและแปรรูปผลผลิตท่ีเหมาะสม
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ ของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรทั้งในดา้นปริมาณ และมีระยะเวลาท่ีเหมาะสม   
จะสามารถลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรสมาชิก           
ท่ีไดรั้บการสนบัสนุนเงินทุนไดสู้งข้ึน และเกษตรกรสามารถเขา้ถึงแหล่งเงินทุนดอกเบ้ียต ่า รวมทั้ง
สามารถท าให้เกิดการประหยดัต่อขนาด จากวิธีการระบบสหกรณ์ จากการรวมกนัซ้ือ และจดัหาปัจจยั
การผลิตทางการเกษตร การรวบรวมผลผลิต และการตลาด ผลผลิตต่อไป และในส่วนของกรมปศุสัตว ์
ควรมีการบริการน ้าเช้ือ หรือสัตวพ์นัธ์ุดี ในราคาท่ีเหมาะสมเป็นธรรมแก่เกษตรกรเพิ่มมากข้ึน 
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  จากการวิเคราะห์ข้อมูลความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคเน้ือ ท่ีเข้าร่วม
โครงการด้านการส่งเสริมอาชีพการเล้ียงโคเน้ือ พบว่า กลุ่มเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคเน้ือ ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินความเขม้แขง็ ร้อยละ 90.91 และ ไม่ผา่นเกณฑฯ์ ร้อยละ 9.09      

กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์การประเมิน ในประเด็น มีคณะกรรมการบริหารท่ีไดรั้บการ
มอบบทบาทหน้าท่ีชัดเจน, มีระเบียบข้อบงัคบัท่ีชัดเจนและได้รับการยอมรับจากสมาชิก, มีการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลดา้นการเล้ียงสัตวข์องสมาชิกและกลุ่มท่ีเป็นปัจจุบนั และ มีความส าเร็จท่ีเกิดข้ึนจากการ
ร่วมกนัแกไ้ขปัญหาหรือพฒันาการเล้ียงสัตวข์องสมาชิกกลุ่ม มากท่ีสุด คือ ร้อยละ 84.10 และ ผา่นเกณฑ์
การประเมินในประเด็นมีการปันผลจากหุ้นแก่สมาชิกอย่างสม ่าเสมอ น้อยท่ีสุด เพียงร้อยละ 9.91 และ    
ไม่ผา่นเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 9.09 ดงันั้น ควรมีการส่งเสริมและพฒันาอย่างต่อเน่ือง และใกลชิ้ด 
เนน้การส่งเสริมและพฒันาในรูปแบบกลุ่มเครือข่าย นรินทร์ สมบูรณ์สาร (2554) อธิบายรูปแบบวธีิการ
พฒันากลุ่มเกษตรกร หรือเครือข่ายเกษตรกรใหเ้กิดความเขม้แขง็ไวว้า่ สมาชิกภายในกลุ่มตอ้งเรียนรู้ซ่ึง
กนัและกนัมีการก าหนดกฎ ขอ้ตกลงระหวา่งสมาชิกภายในกลุ่มเดียวกนั ท าอะไรก็ตอ้งเคารพกติกาของ
กลุ่ม หรือ เครือข่ายท่ีก าหนดข้ึน มีความซ่ือสัตย์ทั้ งต่อตนเองและต่อสมาชิกภายในกลุ่มเดียวกัน 
เกษตรกรท่ีอาสาเป็นหัวหน้ากลุ่ม ตลอดจนทีมบริหารของกลุ่ม ตอ้งฝึกคิดให้มีมุมมอง คิดอะไรให้
ครอบคลุม ไม่ใช่คิดแต่ผลประโยชน์เฉพาะของตนเอง ขาดการเสียสละ หรือจิตอาสาท่ีจะท าประโยชน์
ให้กลุ่ม นอกจากน้ี ช่วงเร่ิมจดัตั้ งใหม่ควรได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด และต้องได้รับค าปรึกษาจาก
เจา้หนา้ท่ี ตั้งแต่ช่วงเร่ิมตน้จดัตั้งกลุ่ม เจา้หนา้ท่ีควรเขา้ไปเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรเป็นประจ าทุก 15 วนั หรือ
ทุก 30 วนั ซ่ึงในการพูดคุยในการเยีย่มเยยีนระหวา่งเจา้หนา้ท่ี และกลุ่มเกษตรกร จะไดรั้บรู้ขอ้มูลซ่ึงกนั
และกัน รวมถึงเม่ือสมาชิกกลุ่มเกษตรกรท่ีจดัตั้งข้ึนมีปัญหาเฉพาะหน้า เกษตรกรสมาชิกจะได้รับ
ค าปรึกษา แม้ว่าบางค าถามหรือบางปัญหาของเกษตรกร ไม่สามารถให้ค  าแนะน าได้เองโดยตรง             
ก็สามารถช่วยประสานงานเจา้หน้าท่ีหรือผูรู้้อ่ืนในหมู่บา้น ในต าบล ช่วยให้ค  าปรึกษาได ้ปัญหาของ
เกษตรกรจะไดถู้กแกปั้ญหาไดลุ้ล่วงทนัเหตุการณ์ เกษตรกรสมาชิกภายในกลุ่มเกิดความศรัทธาและ
เห็นประโยชน์ของการรวมกลุ่ม 

การพฒันาองคก์รเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย ใหป้ระสบความส าเร็จ จ าเป็น
อยา่งยิ่งท่ีตอ้งมีการวดัประเมินผลการด าเนินงาน ดว้ยการเก็บรวบรวมขอ้มูล ให้สามารถตรวจสอบการ
ท างาน ประกอบการพิจารณาผลสัมฤทธ์ิ ว่ามีมากนอ้ยเพียงใด เม่ือเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ท่ีก าหนดข้ึน 
บ่งช้ีถึงคุณค่าการด าเนินงานวา่บรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้หรือมีประสิทธิภาพหรือไม่เพียงใด 
(คณะกรรมการผลิตวชิาการพฒันาองคก์รเกษตรกร วสิาหกิจชุมชนและเครือข่าย, 2555)  
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บทที ่5 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการศึกษา 

  ข้อมูลทัว่ไปของเกษตรกร 
การศึกษาสภาพขอ้มูลทัว่ไปของเกษตรกรผูต้อบแบบสัมภาษณ์ ร้อยละ 57.25 เป็นเพศชาย        

มีอายุอยู่ระหว่าง 51-60 ปี ร้อยละ 34.29 จบการศึกษาสูงสุดในระดบัประถมศึกษา(ป.1-ป.6) ร้อยละ 
72.09 อาชีพหลกัท านา ร้อยละ 87.50 อาชีพเสริม คือ เล้ียงสัตว ์ร้อยละ 78.92 มีพื้นท่ีท าการเกษตรเฉล่ีย 
19 ไร่/ครัวเรือน ใชส้ าหรับเล้ียงสัตวแ์ละปลูกหญา้ 1.63 ไร่ จ  านวนสมาชิกในครัวเรือน 4-5 คน แรงงาน
ท่ีใชใ้นการเล้ียงสัตว ์1-2 คน เกษตรกรร้อยละ 80.17 มีรายไดจ้ากการเล้ียงสัตวไ์ม่เกิน 50,000 บาท/ปี 
เกษตรกรส่วนใหญ่ ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารโครงการส่งเสริมและพฒันาอาชีพอาชีพการเล้ียงโคเน้ือ จงัหวดั
บุรีรัมย ์จากปศุสัตวอ์  าเภอ โดยสถานะก่อนเขา้ร่วมโครงการฯ เป็นเกษตรกรท่ีเล้ียงโคเน้ือแบบรายเด่ียว 
และเคยเขา้ร่วมอบรมด้านการส่งเสริมอาชีพการเล้ียงโคเน้ือ ในระหว่างปีงบประมาณ 2558-2560 
จ านวน 2 โครงการ/คน 
 สภาพการเลีย้งโคเน้ือของเกษตรกร 
 ลักษณะทั่วไป พบว่า แหล่งพนัธ์ุโคเน้ือท่ีเกษตรกรน ามาเล้ียง ร้อยละ 45.59 ซ้ือจากฟาร์ม
เกษตรกรดว้ยกนั พนัธ์ุโคเน้ือท่ีเกษตรกรน ามาเล้ียง ร้อยละ 55.69 เป็นลูกผสมพื้นเมือง  ช่ ว ง อ า ยุ ข อ ง     
โคเน้ือท่ีซ้ือเขา้ฟาร์ม ร้อยละ 51.54 อายมุากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี ช่วงน ้าหนกัโคท่ีซ้ือเขา้ฟาร์ม ร้อยละ 
54.20 เป็นโคเน้ือท่ีมีน ้ าหนกัระหวา่ง 201-300 กิโลกรัม ราคาโคท่ีซ้ือเฉล่ีย 28,179.08 บาท/ตวั จ  านวน   
ท่ีซ้ือเขา้ฟาร์ม 1-2 ตวั/ปี 
 ลักษณะการเลีย้งโคเน้ือของเกษตรกร พบว่า ร้อยละ 52.37 เล้ียงแบบก่ึงขงัก่ึงปล่อยแทะเล็ม 
สถานท่ีปล่อยแทะเล็ม ร้อยละ 64.23 ปล่อยแทะเล็มในพื้นท่ีของตนเอง  
 โรงเรือน พบว่า ลกัษณะของโรงเรือนเล้ียงโคเน้ือของเกษตรกรส่วนใหญ่ มีวสัดุพื้นคอกเป็น
พื้นปูนซีเมนต์ ร้อย 66.13 มีหลงัคากนัแดดฝนท่ีมัน่คงแข็งแรง ร้อยละ 99.74 มีร้ัว ร้อยละ 97.43 มีราง
ส าหรับใหอ้าหารโคเน้ือ ร้อยละ 97.71 และมีอ่างใหน้ ้าส าหรับโคเน้ือ ร้อยละ 97.95  
 การให้อาหารโคเน้ือ พบวา่ ร้อยละ 60.37 ให้อาหารหยาบอยา่งเดียว วิธีการให้อาหารหยาบแก่
โคเน้ือ ร้อยละ 64.51 ตดัให้กินร่วมกบัปล่อยให้แทะเล็ม เกษตรกรมีหญา้สดให้โคเน้ือเพียงพอตลอดปี 
ร้อยละ 72.53 มีการปลูกหญา้ส าหรับเล้ียงโคเน้ือ ร้อยละ 90.54 โดยเกษตรกรท่ีมีการปลูกหญา้เล้ียง      
โคเน้ือเฉล่ีย 1.73 ไร่/คน พนัธ์ุหญา้ท่ีเกษตรกรปลูก ร้อยละ 72.29 เป็นหญา้เนเปียร์ปากช่อง 1 
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 เกษตรกรไม่มีการเก็บถนอมพืชอาหารสัตว ์ร้อยละ 74.72 ส่วน ร้อยละ 25.28 ใช้วิธีการหมกั
เพื่อเก็บถนอมพืชอาหารสัตวไ์วส้ าหรับเล้ียงโคเน้ือ  มีเกษตรกร ร้อยละ 16.82 มีการใชว้สัดุเหลือใชท้าง
การเกษตร เช่น ตน้ขา้วโพด ยอดออ้ย กระถิน เศษหัวมนัส าปะหลงั กากมนัส าปะหลงั และ ตน้กลว้ย   
ในการเล้ียงโคเน้ือ ในช่วงท่ีเกษตรกรขาดแคลนอาหารหยาบ พบว่า ร้อยละ 98.39 ใช้ฟางในการเล้ียง   
โคเน้ือเพียงอยา่งเดียว การใชอ้าหารขน้และอาหารเสริมแก่โคเน้ือ พบวา่ ร้อยละ 77.52 มีการให้อาหาร
ขน้ หรืออาหารเสริมแก่โคเน้ือ คือ ร้อยละ 19.00 มีการให้อาหารขน้ และ ร้อยละ 78.33 เสริมแร่ธาตุ     
แก่โคเน้ือ และมีเพียงร้อยละ 1.33 เคยให้ TMR โดยเกษตรกรท่ีใช้อาหารข้น พบว่า ร้อยละ 67.58               
ซ้ือส าเร็จรูป และใชน้ ้าประปาในการเล้ียงโคเน้ือ ร้อยละ 48.82 
 การจัดการ การสุขาภิบาลและการดูแลรักษาโรคโคเน้ือ พบว่า ร้อยละ 48.94 มีการท าทะเบียน
ประวติัโคเน้ือและจดบนัทึกขอ้มูล เกษตรกร ร้อยละ 48.05 ใชว้ธีิผสมเทียม ร้อยละ 81.56 ไม่มีการตรวจ
โรคพ่อพนัธ์-แม่พนัธ์ุ ก่อนน าเขา้ฝูง การเปล่ียนพ่อพนัธ์ุในฝูง ร้อยละ 79.14 ไม่เคยเปล่ียน และ ร้อยละ 
75.30 ไม่มีการคดัโคสาวท่ีผดิปกติออกจากฝงู  
 อตัราการให้ลูกของแม่โคเฉล่ีย พบวา่ ร้อยละ 43.20 ให้ลูก 3 ปี 2 มีการป้องกนัโรคก่อนน าโค
เขา้ฟาร์ม ร้อยละ 91.8 นอกจากน้ียงัพบวา่เกษตรกรมีการถ่ายพยาธิให้โคเน้ือ ร้อยละ 64.66 ฉีดยาบ ารุง
ร้อยละ 63.56  และ ฉีดยาฆ่าเห็บ ร้อยละ 38.63 
 เกษตรท่ีท าการสัมภาษณ์ไม่เคยพบโรคระบาดท่ีฟาร์ม ร้อยละ 86.86 วิธีการจดัการโคเน้ือท่ี   
เป็นโรค ร้อยละ 59.46 ตามสัตวแพทยม์าดูแล แต่ก็ยงัพบวา่ ร้อยละ 2.46 เกษตรกรจ าหน่ายสัตวท่ี์ป่วย
เป็นโรคออกไปจากฟาร์ม 
 เกษตรกรโดยส่วนใหญ่ ร้อยละ 92.78 ไม่เคยตอนโคเพศผู ้มีการท าเคร่ืองหมายบนตวัสัตวเ์พียง 
ร้อยละ 48.25 โดยวิธีการติดเบอร์พลาสติกท่ีใบหู ก าจดัมูลโคเน้ือ ใช้วิธีตากแห้งแลว้จ าหน่าย ร้อยละ 
35.03 ราคาเฉล่ีย 30.58 บาท/กระสอบ  
 การตลาดโคเน้ือของเกษตรกร  พบว่า ร้อยละ 32.13 ขายโคเน้ือท่ีอายุ มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน     
2 ปี ราคาเฉล่ีย 26,002.86 บาท/ตวั ช่องทางการจ าหน่ายโคเน้ือ ร้อยละ 57.09 พ่อคา้มารับซ้ือท่ีฟาร์ม 
วิธีการจ าหน่าย ร้อยละ 98.49 ตีราคารายตวั มีเพียง ร้อยละ 1.51 ใช้วิธีจ  าหน่ายด้วยการชั่งน ้ าหนัก       
ราคาเฉล่ีย 100.26 บาท/กิโลกรัม 
 การตดัสินใจดา้นราคาขายโคเน้ือ พบว่า ร้อยละ 63.24 ทั้งผูซ้ื้อและผูข้ายก าหนดราคาร่วมกนั 
เม่ือจ าหน่ายโคเน้ือ ร้อยละ 42.45 เกษตรกรไดรั้บเงินสด 
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 การพัฒนาอาชีพการเลีย้งโคเน้ือ ภายใต้การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลีย้งโคเน้ือ จั งหวัด
บุรีรัมย์ พบวา่ เกษตรกรมีความคิดเห็นวา่ ตนมีการพฒันาในระดบัปานกลาง ทั้ง 4 หวัขอ้ คือ  

1. ใชว้ธีิการขยายพนัธ์ุโคเน้ือ ดว้ยวธีิการผสมเทียม 
2. มีแปลงหญา้ส าหรับโคเน้ือเพิ่มข้ึน  
3. สามารถจัดการด้านสุขภาพโคเน้ือและการควบคุมป้องกันโรคตามโปรแกรมของกรม          

ปศุสัตว ์ 
4. มีเครือข่ายอาชีพการเล้ียงโคเน้ือเพิ่มข้ึน  

 ปัญหาและอุปสรรคในการเลีย้งโคเน้ือของเกษตรกร พบวา่ ในประเด็น พนัธ์ุโคเน้ือมีราคาแพง, 
ราคาอาหารขน้แพง, ผสมเทียมติดยาก, ปัญหาดา้นเงินทุน และ ไม่มีตลาดท่ีแน่นอนรองรับ เป็นปัญหา
ระดบัปานกลาง ส่วนประเด็น พนัธ์ุและโคท่ีตอ้งการซ้ือมีจ ากดั, สภาพพื้นท่ีฟาร์มและโรงเรือนมีน ้ า
ท่วมขงั, ขนาดพื้นท่ีฟาร์มมีจ ากดัไม่เพียงพอกบัจ านวนโค, แหล่งหญา้ธรรมชาติมีจ ากดั, ขาดแคลน
แรงงาน, ขาดแคลนความรู้ในการจดัการฟาร์ม, ประสบปัญหาโรคระบาด และ ไม่มีเจา้หน้าท่ีส่วน
ราชการมาดูแล เป็นปัญหาระดบันอ้ย   
 ความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรผู้เลีย้งโคเน้ือ  
 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลความเขม้แข็งของกลุ่มเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคเน้ือ ท่ีเขา้ร่วมโครงการดา้น
การส่งเสริมอาชีพการเล้ียงโคเน้ือ ของจงัหวดับุรีรัมย ์จ  านวน 44 กลุ่มตวัอย่างใช้แบบประเมินความ
เขม้แข็งของกลุ่มเกษตรกร (กรมปศุสัตว ์, 2557) พบว่า กลุ่มเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคเน้ือ ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินความเขม้แขง็ (ระดบัพอใช ้ข้ึนไป) ร้อยละ 90.91 และ ไม่ผา่นเกณฑฯ์ ร้อยละ 9.09  

ข้อเสนอแนะ 
1. ดา้นนโยบายระดบัประเทศ  ควรมีการส่งเสริมอาชีพการเล้ียงโคเน้ือทั้งระบบ มีแผนพฒันา

โคเน้ือ ในดา้นพนัธ์ุ อาหาร และการควบคุมโรค  ท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการของตลาด แผนพฒันา
ความรู้เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และเครือข่าย ตลอดจนแผนส่งเสริมสนบัสนุนผูป้ระกอบการฟาร์ม      
โคเน้ือ ผูป้ระกอบการธุรกิจเก่ียวกบัโคเน้ือตั้งแต่ตน้น ้ า กลางน ้ า และปลายน ้ า เพื่อให้ประเทศไทยเป็น
ฐานการผลิตโคเน้ือ และเน้ือโคคุณภาพดี ตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคทั้งในและต่างประเทศ 

2. กรมปศุสัตว/์เจา้หน้าท่ีปศุสัตว ์ยกระดบัเกษตรกรให้เกิดความรู้ในส่ิงท่ีท าอย่างรอบด้าน 
พฒันากลุ่มให้เกิดความเข้มแข็ง เช่ือมโยงเครือข่ายและการตลาด เพื่อให้เกิดการพฒันาสอดรับกับ
นโยบายระดบัประเทศ 

3. เกษตรกร ควรได้รับการพฒันาให้ความรู้อย่างต่อเน่ือง ทั้งด้านพนัธ์ุ อาหาร การจดัการ
ป้องกนัโรค เพื่อพฒันาอาชีพการเล้ียงโคเน้ือใหเ้ป็นอาชีพหลกัท่ีมัน่คง แข่งขนักบัต่างประเทศได ้  
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กติติกรรมประกาศ 

  ผูว้ิจยัขอขอบคุณคณะกรรมการพิจารณาผลงานวิชาการดา้นผลิตสัตวข์องส านกังาน                  

ปศุสัตว์เขต 3 ท่ีให้ค  าแนะน าเร่ืองระเบียบการเขียนงานวิจัย และข้อเสนอแนะ ท่ีเป็นประโยชน์ 

โดยเฉพาะ ดร.สุวิช  บุญโปร่ง ผูเ้ช่ียวชาญดา้นพฒันาพนัธ์ุกระบือ ท่ีให้แนวคิด การตรวจทานการเขียน

งานวิชาการ พร้อมให้ค  าแนะน าแก้ไข ขอขอบพระคุณ นายพจน์ภิรัชต์  เนียมจุย้ ปศุสัตวเ์ขต 2 และ 

น.สพ.อภิชาติ  สุวรรณชยัรบ ปศุสัตวจ์งัหวดับุรีรัมย ์ ท่ีอนุมติัการด าเนินโครงการวิจยั สนบัสนุนและ

อ านวยความสะดวกตลอดโครงการฯ ขอขอบคุณปศุสัตวอ์  าเภอทุกอ าเภอ ขา้ราชการ พนกังานราชการ 

และเกษตรกรผูร่้วมโครงการทุกท่าน ท่ีใหข้อ้มูลในการวจิยัในคร้ังน้ีส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 
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ตารางภาคผนวกที ่1  แบบประเมินตวัช้ีวดัดา้นส่งเสริมและพฒันาการปศุสัตว ์ (กรมปศุสัตว,์ 2557) 
 

แบบประเมินตวัช้ีวดัดา้นส่งเสริมและพฒันาการปศุสัตว ์ รอบท่ี 2 กลุ่มเกษตรกร 
ตวัช้ีวดัยอ่ยท่ี 1 : กลุ่มเกษตรกรผูเ้ล้ียงสัตวท่ี์ไดรั้บการพฒันาความเขม้แขง็ 

การประเมินผลการปฏิบติังานดา้นการส่งเสริมและพฒันาปศุสัตวข์องปศุสัตวจ์งัหวดั พ.ศ.2557 
ส าหรับคณะกรรมการประเมินระดบัเขต 

ช่ือกลุ่ม :  ……………………….. ทะเบียนกลุ่มเลขท่ี ………………. จ านวนสมาชิกปัจจุบนั ….. คน 
ท่ีตั้ง : ต าบล …………..….......…….. อ าเภอ …......…...................… จงัหวดั ……......…...…… 

ล าดบั ประเด็นการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ผา่น ไม่ผา่น 
กลไกการบริหารกลุ่ม   

1 
ผูบ้ริหารกลุ่มมีแนวคิดและทศันคติท่ีดีต่อบทบาทของกระบวนการ
กลุ่ม 

  

2 มีท่ีท าการกลุ่มเป็นหลกัแหล่งชดัเจนและใชป้ระโยชน์   
3 มีคณะกรรมการบริหารท่ีไดรั้บการมอบบทบาทหนา้ท่ีชดัเจน   
4 มีระเบียบขอ้บงัคบัท่ีชดัเจนและไดรั้บการยอมรับจากสมาชิก   
5 มีการเก็บรวบรวมขอ้มูลดา้นการเล้ียงสัตวข์องสมาชิกและกลุ่ม   
6 มีการประชุมสมาชิกของกลุ่มเป็นประจ า   
7 มีการประชุมพบปะหารือระหวา่งกรรมการกลุ่มอยา่งสม ่าเสมอ   

8 
กลุ่มเกษตรกรมีกิจกรรม-แก้ไขปัญหาหรือพฒันาการเล้ียงท่ีเกิดจาก
ความคิดร่วมกนัของสมาชิก 

  

9 
กลุ่มเกษตรมีกิจกรรมให้ความรู้แก่สมาชิกทั้ งท่ีจัดเองและร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืนๆ 

  

10 
กลุ่มเกษตรกรมีกิจกรรมการให้บริการเพื่อสนบัสนุนการเล้ียงสัตวข์อง
สมาชิก 
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ตารางภาคผนวกที ่1 (ต่อ) 

ล าดบั ประเด็นการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ผา่น ไม่ผา่น 
ฐานะและความมัน่คงของกลุ่ม   
11 มีการระดมหุน้จากสมาชิกอยา่งต่อเน่ือง   
12 สมาชิกกลุ่มมีการออมเงินอยา่งสม ่าเสมอ   
13 กลุ่มเกษตรกรมีการจดัสร้างทุนด าเนินการของกลุ่ม   
14 กลุ่มมีทรัพยสิ์นท่ีเป็นส่วนกลางของกลุ่ม   
15 มีการน าทุนด าเนินการมาใชใ้นกิจกรรมการเล้ียงสัตว ์   
16 มีการปันผลจากหุน้แก่สมาชิกอยา่งสม ่าเสมอ   
17 มีการท าบญัชีและรายงานบญัชีต่อท่ีประชุมของกลุ่ม   
18 มีจ  านวนสมาชิกคงเดิมหรือเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง   
19 มีการเพิ่มข้ึนของทุนด าเนินการหรือทรัพยสิ์นของกลุ่ม   

20 
มีการเพิ่มข้ึนของผลผลิตหรือประสิทธิภาพในการเล้ียงสัตว์ของ
สมาชิกกลุ่ม 

  

21 
มีความส าเร็จท่ีเกิดข้ึนจากการร่วมกนัแกไ้ขปัญหาในการเล้ียงสัตวข์อง
สมาชิกกลุ่ม 

  

บทบาทการเช่ือมโยงกบัชุมชนทอ้งถ่ิน   
22 มีโครงการหรือกิจกรรมการสนบัสนุนจากทอ้งถ่ินหรือหน่วยงานต่างๆ   

23 
มีกิจกรรมท่ีแสดงให้เห็นความร่วมมือหรือเช่ือมโยงกับกลุ่มหรือ
เครือข่ายอ่ืนๆ 

  

24 
มีการน าสมาชิกเขา้ร่วมกิจกรรมเพื่อบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ
หรือชุมชน 

  

25 
มีกิจกรรมร่วมกันเพื่อการอนุรักษ์หรือพฒันาสภาพแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน 

  

รวม   
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ตารางภาคผนวกที ่1 (ต่อ) 

ระดับผลการประเมิน  
(  ) ระดบัดีเด่น  ผา่นประเด็นการประเมิน 24 - 25 ขอ้ 
(  ) ระดบัดีมาก      ผา่นประเด็นการประเมิน 21 - 23 ขอ้ 
(  )  ระดบัดี  ผา่นประเด็นการประเมิน 18 - 20 ขอ้       
(  )  ระดบัพอใช ้ ผา่นประเด็นการประเมิน 16 - 17 ขอ้ 
(  )  ระดบัตอ้งปรับปรุง ผา่นประเด็นการประเมิน   0 - 15 ขอ้    

หมายเหตุ : กลุ่มเกษตรกรท่ีผา่นเกณฑป์ระเมิน หมายถึง ตอ้งไดร้ะดบัผลการประเมินอยา่งนอ้ย  
ระดบัพอใช ้
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แบบสัมภาษณ์เกษตรกร  

เร่ือง การพฒันาความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้เลีย้งโคเน้ือ จังหวดับุรีรัมย์  
-------------------- 

ช่ือ-สกุล.........................................................บา้นเลขท่ี..................หมู่ท่ี..........ต  าบล.............................. 
อ าเภอ........................................จงัหวดั...............................................โทร.............................................. 
วธีิตอบแบบสอบถาม 
1. กรุณาท าเคร่ืองหมาย √ ในช่อง  แทนค าตอบท่ีถูกท่ีสุด 
2. กรุณาเติมค าลงในช่องวา่ง (.......................) ในขอ้ท่ีมีช่องวา่งใหส้มบูรณ์ตามความเป็นจริง 
ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของเกษตรกร 
1.1 เพศ   ชาย    หญิง 
1.2 อาย ุ   ไม่เกิน 30 ปี   อาย ุ31-40 ปี 
   อาย ุ41-50 ปี  อาย ุ51-60 ปี 
   มากกวา่ 60 ปี   
1.3 การศึกษาสูงสุด 

 ประถมศึกษา (ป.1-ป.6)   มธัยมศึกษา (ม.1-ม.6)   
 อาชีวะศึกษา (ปวช.,ปวส.)   ปริญญาตรี 
 สูงกวา่ปริญญาตรี 

1.4 อาชีพหลกั  ท านา  ท าไร่  คา้ขาย  เล้ียงสัตว ์
 รับราชการ  รับจา้งทัว่ไป  
 อ่ืนๆ ระบุ...................................... 

1.5 อาชีพเสริม  ท านา  ท  าไร่  คา้ขาย  เล้ียงสัตว ์
 รับราชการ  รับจา้งทัว่ไป  
 อ่ืนๆ ระบุ...................................... 

1.6 พื้นท่ีถือครองทั้งหมด  
 นอ้ยกวา่ 10 ไร่   พื้นท่ี 11-20 ไร่ 

   พื้นท่ี 21-30 ไร่   พื้นท่ี 31-40 ไร่ 
   พื้นท่ี 41-50 ไร่   พื้นท่ีมากกวา่ 50 ไร่ 
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1.7 มีพื้นท่ีท าการเกษตรทั้งหมด รวม..................ไร่ ประกอบดว้ย  

1. พื้นท่ีท านา     จ านวน.................... ไร่ 
2. พื้นท่ีท าไร่ (ระบุ)...........................  จ านวน.................... ไร่ 
3. พื้นท่ีท าสวน (ระบุ).......................  จ านวน.................... ไร่ 
4. พื้นท่ีท าการเล้ียงสัตว ์/ ปลูกพืชอาหารสัตว ์ จ านวน.................... ไร่ 
5. พื้นท่ีแหล่งน ้า     จ านวน.................... ไร่ 
6. อ่ืนๆ................................   จ านวน.................... ไร่ 

1.8 จ านวนสมาชิกในครัวเรือนทั้งหมด...................คน   แรงงานท่ีใชใ้นการเล้ียงโคเน้ือ..........คน 
1.9 รายไดจ้ากการประกอบอาชีพการเล้ียงโคเน้ือ-โคขนุในรอบปีท่ีผา่นมา 

 ต  ่ากวา่ 50,000 บาท   50,001-100,000 บาท 
   100,001-150,000 บาท  150,001-200,000 บาท 
   200,001-250,000 บาท  250,001 ข้ึนไป 
1.10 ท่านไดรั้บขอ้มูลข่าวสารโครงการส่งเสริมและพฒันาอาชีพการเล้ียงโคเน้ือ จงัหวดับุรีรัมย ์จาก
แหล่งใด 

 ปศุสัตวอ์  าเภอ   ผูน้  ากลุ่ม 
   เพื่อนบา้น    ผูน้  าทอ้งถ่ิน 
   อ่ืนๆ ระบุ...................................    
1.11 สถานภาพการเล้ียงโคเน้ือของท่าน ก่อนเขา้ร่วมโครงการส่งเสริมและพฒันาอาชีพการเล้ียงโคเน้ือ 
      จงัหวดับุรีรัมย ์

 เกษตรกรรายเด่ียว  สมาชิกกลุ่มผูเ้ล้ียงโคเน้ือ 
1.12 ท่านเคยเขา้ร่วมโครงการดา้นการส่งเสริมอาชีพการเล้ียงโคเน้ือ ของจงัหวดับุรีรัมย ์ดงัต่อไปน้ี 
     (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 ปีงบประมาณ 2558 

 1. โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภยั กิจกรรม ส่งเสริมการเล้ียงโคเน้ือ
คุณภาพ    (งบพฒันาจงัหวดั) 

 2. โครงการโคเน้ือสร้างอาชีพ จงัหวดับุรีรัมย ์(งบพฒันาจงัหวดั) 
ปีงบประมาณ 2559 
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 3. โครงการแบบบูรณาการ กิจกรรมท่ี 1 ส่งเสริมการเล้ียงโคเน้ือพนัธ์ุโคราชวากิว (งบ
พฒันากลุ่มจงัหวดันครชยับุรินทร์) 

 4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเน้ือและกระบือคุณภาพ (งบพฒันากลุ่มจงัหวดั
นคร-ชยับุรินทร์) 

ปีงบประมาณ 2560 
 5. โครงการแบบบูรณาการ กิจกรรมท่ี 1 ส่งเสริมการปรับระบบผลิตโคเน้ือคุณภาพ (งบ

พฒันากลุ่มจงัหวดันครชยับุรินทร์) 
 6. โครงการแบบบูรณาการ กิจกรรมท่ี 3 ส่งเสริมการเพิ่มศกัยภาพการผลิตโคเน้ือ จงัหวดั

บุรีรัมย ์(งบพฒันาจงัหวดั ตามมาตรการเร่งด่วน) 
 7.  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเน้ือและกระบือคุณภาพ กิจกรรมเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตในกลุ่มผูเ้ล้ียงโคเน้ือคุณภาพ (งบพฒันาจงัหวดั)  
 8. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและกระบือคุณภาพ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโค

เน้ือคุณภาพและป้องกนัโรค (งบพฒันาจงัหวดั) 
 9. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตวน์ครชัยบุรินทร์ ครบวงจร กิจกรรมเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตโคเน้ือ (งบพฒันากลุ่มจงัหวดันครชยับุรินทร์)  
 
ตอนที ่2 สภาพการเลีย้งโคเน้ือของเกษตรกร 

2.1 ลกัษณะการเลีย้งโคเน้ือ 
2.1.1 แหล่งพนัธ์ุโคเน้ือท่ีท่านน ามาเล้ียง 

  (   ) จากฟาร์มเกษตรกรดว้ยกนั    (   ) ตลาดนดัโค-กระบือ 
  (   ) ขยายพนัธ์ุในฟาร์มตนเอง              (   ) ฟาร์มของทางราชการ 

2.1.2 พนัธ์ุโคเน้ือท่ีน ามาเล้ียง (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
  (   ) พื้นเมือง  (   ) พนัธ์ุลูกผสม  (   ) พนัธ์ุบราห์มนั 

(   ) พนัธ์ุตาก  (   ) พนัธ์ุก าแพงแสน (   ) พนัธ์ุกบินทร์บุรี   
(   ) อ่ืน ๆ ระบุ.................... 

2.1.3 ช่วงอายขุองโคเน้ือท่ีซ้ือเขา้ฟาร์ม 
  (   ) ตั้งแต่แรกเกิด - ไม่เกิน 1 ปี  (   ) ตั้งแต่1ปี - ไม่เกิน 2 ปี 
  (   ) ตั้งแต่ 2 ปี - ไม่เกิน 3 ปี  (   ) ตั้งแต่3 ปี - ไม่เกิน 4 ปี 
  (   ) เกิน 4 ปี ข้ึนไป   



61 
 

 

 

 
 
2.1.4 ช่วงน ้าหนกัโคท่ีซ้ือเขา้ฟาร์ม (โดยประมาณ) 

(   ) 1. นอ้ยกวา่ 200 กก.   (   ) 2. 201-300 กก. 
  (   ) 3. 301-400 กก.   (   ) 4. 401-500 กก. 

 (   ) 5. 500 กก.ข้ึนไป   
2.1.5 ราคาโคท่ีซ้ือ (ระบุ)..............................บาท/ตวั จ  านวนท่ีซ้ือ..............................ตวั 
2.1.6 จ านวนโคท่ีเล้ียงอยูปั่จจุบนั.......................ตวั 

ประเภท เพศเมีย (ตวั) เพศผู ้(ตวั) รวมจ านวน (ตวั) 
1. ลูกโค (อายตุ  ่ากวา่ 1 ปี)    
2. โครุ่น (อาย ุ1-2 ปี)    
3. พอ่พนัธ์ุ-แม่พนัธ์ุ    

รวมทั้งหมด    

2.1.7 ลกัษณะการเล้ียง 
  (   ) เล้ียงแบบผกูล่าม 
  (   ) เล้ียงแบบไล่ตอ้น  
  (   ) ก่ึงขงัก่ึงปล่อยแทะเล็ม 
  (   ) ขงัคอกตลอดเวลา (ระบุ)      (   ) 3 เดือน       (   ) 4 เดือน       (   ) 5 เดือน 
               (   ) 6 เดือน       (   ) มากกวา่ 6 เดือน 

2.1.8. สถานท่ีปล่อยแทะเล็ม (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
  (   ) พื้นท่ีของตนเอง   (   ) พื้นท่ีสาธารณะ 
  (   ) บริเวณริมถนน   (   ) ท่ีบุคคลอ่ืน 
2.2 โรงเรือนโคเน้ือ 

2.2.1 ลกัษณะโรงเรือน (อธิบาย) 
วสัดุพื้นท่ีคอก   (   ) มี  (   ) ไม่มี ถา้มีใช.้........................... 
หลงัคา    (   ) มี   (   ) ไม่มี 
ร้ัว    (   ) มี   (   ) ไม่มี 
รางอาหาร   (   ) มี   (   ) ไม่มี  
อ่างน ้า    (   ) มี   (   ) ไม่มี 
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2.3 การให้อาหารโคเน้ือ 

2.3.1 อาหารท่ีใชเ้ล้ียงโคเป็นอาหารชนิดใด 
  (   ) อาหารหยาบอยา่งเดียว  (   ) อาหารขน้อยา่งเดียว 
  (   ) อาหารหยาบผสมอาหารขน้  (   ) อ่ืนๆ (ระบุ)........................ 

2.3.2 วธีิการใหอ้าหารหยาบแก่โค 
  (   )  ตดัมาใหกิ้น        (   ) ปล่อยใหแ้ทะเล็ม 
  (   ) ตดัใหกิ้นและปล่อยใหแ้ทะเล็ม (   ) อ่ืนๆ (ระบุ)......................... 

2.3.3 ท่านมีหญา้สดใชเ้ล้ียงโคเพียงพอตลอดปีหรือไม่ 
  (   )  เพียงพอ        (   )  ไม่เพียงพอ 

2.3.4 ท่านมีการปลูกหญา้เพื่อใชเ้ล้ียงโคหรือไม่ 
  (   ) ไม่ปลูก                                   (   ) ปลูก มีจ านวน..........ไร่.......งาน 

2.3.5 พนัธ์ุหญา้ท่ีปลูก 
  (   ) หญา้ขน  (   ) กินนีสีม่วง (   ) รูซ่ี  
  (   ) เนเปียร์        (   ) พลิแคทูลัม่   (   ) อ่ืนๆระบุ............. 

2.3.6 มีการเก็บถนอมพืชอาหารสัตวห์รือไม่ 
  (   ) ไม่มี 
  (   ) มี (ระบุวธีิการ) 1. ...............................2. ................................3. ............................ 

2.3.7 มีการใชว้สัดุเศษเหลือทางการเกษตรอยา่งอ่ืนนอกจากหญา้/ฟางหรือไม่ 
  (   ) ไม่มี  (   ) มี (ระบุ)...................................... 

2.3.8 ในช่วงท่ีขาดแคลนอาหารหยาบท่านใชอ้ะไรทดแทน 
  (   ) ฟางขา้ว  (   ) เปลือกถัว่เหลือง, เปลือกถัว่เขียว  (   ) ยอดออ้ย 
  (   ) เปลือกสับรด (   ) อ่ืน ๆ ระบุ................................ 

2.3.9 การใชอ้าหารขน้/อาหารเสริมแก่โค 
  (   ) ไม่ใช ้  (   ) มี (ระบุ).............. (   ) อาหารขน้  

(   ) แร่ธาตุ  (   ) TMR  (   ) อ่ืนๆ ระบุ............... 
2.3.10 ปัจจุบนัท่านใชอ้าหารขน้ชนิดใดเล้ียงโค 

  (   )  ผสมเอง  (   )  ช้ือส าเร็จรูป (   )  อ่ืน ๆระบุ...................... 
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2.3.11 แหล่งน ้าท่ีใชใ้นการเล้ียงโคเป็นหลกั (ตอบไดเ้พียง 1 ขอ้) 

  (   )  น ้าประปา   (   )  น ้าบาดาล (   )  น ้าบ่อขดุ 
  (   )  จากแหล่งน ้าธรรมชาติ   (   )  อ่ืน ๆ ระบุ............................ 
2.4 การจัดการ การสุขาภิบาลและการดูแลรักษาโรคโคเน้ือ 

2.4.1 การท าทะเบียน/ จดบนัทึก 
  (   )  ไม่ไดท้  า  (   )  ท า 

2.4. 2 การผสมพนัธ์ุโคเน้ือ 
  (   )  ปล่อยพอ่พนัธ์ุคุมฝงู  (   )  จูงผสม  (   )  ผสมทียม  

2.4.3 การตรวจโรคพ่อพนัธ์ุแม่พนัธ์ุก่อนน าเขา้ฝงู 
  (   )  ไม่ไดรั้บการตรวจ 

(   )  ไดรั้บการตรวจ (ระบุ) ................ (   ) แทง้ติดต่อ (   ) วณัโรค  (   ) อ่ืนๆ ระบุ...... 
2.4.4 การเปล่ียนพอ่พนัธ์ุในฝูง 

  (   )  ไม่มี  (   )  มี 
2.4.5 การคดัโคสาวท่ีมีลกัษณะผดิปกติออกจากฝงู 

  (   )  ไม่มี  (   )  มี 
2.4.6 อตัราการใหลู้กของแม่โคโดยเฉล่ีย 

  (   )  ปีละ 1 ตวั  (   )  3 ปี 2 ตวั 
  (   )  2 ปี 1 ตวั  (   ) มากกวา่ 2 ปี 1 ตวั 

2.4.7 การป้องกนัโรคก่อนน าโคเขา้ๆ ฟาร์ม (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
  (   )  ไม่ไดท้  า 
  (   )  ท าวคัซีน (ระบุ) ..............  (   ) ปากเทา้เป่ือย  (   ) คอบวม 
  (   )  ถ่ายยาพยาธิ (ระบุ)......................คร้ัง/ปี 
  (   )  ฉีดยาฆ่าเห็บ (ระบุ)....................คร้ัง/ปี 
  (   )  ฉีดยาบ ารุง (ระบุ).......................คร้ัง/ปี 

2.4.8 ในฟาร์มของท่านเคยพบโรคระบาดในโคเน้ือหรือไม่ 
  (   )  ไม่เคยพบ 
  (   )  เคยพบ  (ระบุโรคท่ีพบ) 
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   1).................................................. 
   2).................................................... 

2.4.9 การใชภู้มิปัญญาชาวบา้น หรือสมุนไพรรักษาโรคโคเน้ือ 
  (   )  ไม่เคย  
  (   )  เคย (ระบุสมุนไพรและโรค) 
   1).............................................2)............................................ 
   3)...............................................4)........................................... 

2.4.10 ท่านมีวธีิการจดัการโคเน้ือท่ีเป็นโรคอยา่งไร 
  (   )  จ  าหน่าย  (   )  ตามสัตวแพทยรั์กษา   (   )  รักษาดว้ยตนเอง 
  (   )  ตามอาสาป้องกนัโรคในต าบล     (   )  อ่ืนๆ (ระบุ)............................. 

2.4.11 การตอนโคเน้ือเพศผู ้
  (   )  ไม่ไดต้อน  (   )  ตอน โดยวธีิ (ระบุ)..................... 

2.4.12 การท าเคร่ืองหมายบนตวัสัตว ์
  (   )  แขวนเบอร์พลาสติก  (   )  ติดเบอร์พลาสติกท่ีใบหู 
  (   )  ห่วงคลอ้งจมูก  (   )  ประทบัเบอร์ร้อน หรือเบอร์เยน็บนล าตวั 
  (   )  ไม่มี   (   )  อ่ืนๆ ระบุ........................................ 

2.4.13 ท่านมีวธีิก าจดัมูลโคเน้ือในฟาร์มอยา่งไร (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
  (   )  ท าบ่อแก๊สชีวภาพ  (   )  ปล่อยสู่แปลงหญา้ในฟาร์ม 
  (   )  ตากแหง้แลว้จ าหน่าย กระสอบละ....................บาท 
  (   )  ปล่อยลงแม่น ้าหรือคลองสาธารณะ (   )  อ่ืนๆ ระบุ.............................. 
2.5 การตลาดโคเน้ือของเกษตรกร 

2.5.1 ท่านขายโคเน้ือเม่ืออายเุท่าไร? 
  (   )  แรกเกิด-ไม่เกิน 1 ปี  (   )  1 ปี-ไม่เกิน 2 ปี 
  (   )  2 ปี-ไม่เกิน 3 ปี  (   )  3 ปี-ไม่เกิน 4 ปี 
  (   )  4 ปี ข้ึนไป 

2.5.2 ช่วงน ้าหนกัท่ีขายโคเน้ือ (กิโลกรัม) 
  (   )  นอ้ยกวา่ 200 กก.  (   )  201-300 กก. 
  (   )  301-400 กก.  (   )  400-500 กก. 
  (   )  มากกวา่ 500 กก. 
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2.5.3 ราคาท่ีจ าหน่าย (ระบุ)..........................บาท/ตวั   อายุ.......................ปี 
 

2.5.4 ช่องทางการจ าหน่ายโคเน้ือ 
  (   )  พอ่คา้มารับช้ือท่ีฟาร์ม (   )  น าไปขายท่ีตลาดนดัโค-กระบือ 
  (   )  ส่งโรงฆ่าสัตวโ์ดยตรง (   )  อ่ืน ๆ ระบุ...................... 

2.5.5 วธีิการจ าหน่าย 
  (   )  ชัง่น ้าหนกั (................บาท/กก.) (   )  ตีราคาตวั (..................บาท/ตวั) 
  (   )  ตีราคาแบบเหมาฝงู   (   )  อ่ืน ๆ ระบุ………………………… 

2.5.6 การตดัสินใจดา้นราคาขายโคเน้ือ ใครเป็นผูมี้อ  านาจก าหนดราคา 
  (   )  ผูข้าย  (   )  ผูช้ื้อ  (   )  ทั้งผูช้ื้อและผูข้าย 

2.5.7 เม่ือจ าหน่ายโคเน้ือท่านไดรั้บเงินสดทนัทีหรือไม่ 
  (   )  รับทนัที  (   )  หลงัจากจ าหน่าย 2-3 วนั  

(   )  อ่ืน ๆแลว้แต่จะตกลงกนั (ระบุ)............................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



66 
 

 

 

 
 
ตอนที ่3 การพฒันาอาชีพการเลีย้งโคเน้ือ ภายใต้การส่งเสริมและพฒันาอาชีพการเลีย้งโคเน้ือ จังหวดั 
 บุรีรัมย์ 

1) ท่านไดรั้บการพฒันาตามหวัขอ้ต่อไปน้ีในระดบัใด        
หวัขอ้ท่ีไดรั้บการพฒันา มาก=4 ปานกลาง=3 นอ้ย=2 ไม่มี=1 

1. ท่านใชว้ธีิการขยายพนัธ์ุโคเน้ือดว้ยวธีิการผสมเทียม     
2. ท่านมีแปลงหญา้ส าหรับโคเน้ือเพิ่มข้ึน     
3. ท่านสามารถจัดการด้านสุขภาพโคเน้ือ และการ
ควบคุมป้องกนัโรคตามโปรแกรมของกรมปศุสัตว ์

    

4. ท่านมีเครือข่ายอาชีพการเล้ียงโคเน้ือเพิ่มข้ึน     

2) ปัญหาและอุปสรรคในการเล้ียงโคเน้ือของเกษตรกร 
     สภาพปัญหาและอุปสรรค มาก=4 ปานกลาง=3 นอ้ย=2 ไม่มี=1 
5.1 พนัธ์ุโคเน้ือมีราคาแพง     
5.2 พนัธ์ุและขนาดโคท่ีตอ้งการซ้ือมีจ ากดั     
5.3 สภาพพื้นท่ีฟาร์มและโรงเรือนมีน ้าท่วมขงั     
5.4 ขนาดพื้นท่ีฟาร์มมีจ ากดัไม่เพียงพอกบัจ านวนโค     
5.5 ราคาอาหารขน้แพง     
5.6 แหล่งหญา้ธรรมชาติมีจ ากดั     
5.7 ผสมเทียมติดยาก     
5.8 ขาดแคลนแรงงาน     
5.9 ปัญหาดา้นเงินทุน     
5.10 ขาดแคลนความรู้ในการจดัการฟาร์ม     
5.11 ประสบปัญหาโรคระบาด     
5.12 ไม่มีตลาดท่ีแน่นอนรองรับ     
5.13 ไม่มีเจา้หนา้ท่ีส่วนราชการมาดูแล     
5.14 อ่ืน ๆ ระบุ...............................     

5.15 ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ  
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ตอนท่ี 4 แบบประเมินความเขม้แขง็ของกลุ่มเกษตรกร ( 1 ชุด/กลุ่ม)  
ค าช้ีแจง ใชว้ธีิการสอบถาม สัมภาษณ์ สังเกต และตรวจเอกสารหลงัฐาน ณ ท่ีท าการกลุ่มเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคเน้ือ โดยมีสมาชิกกลุ่มร่วมใหข้อ้มูลทุก
คน พร้อมท าการประเมินความเขม้แขง็กลุ่มตามตวัช้ีวดัทีละขอ้ โดยระบุ ผ่าน/ไม่ผ่าน ตามหลกัฐานประกอบการพิจาณา 
 
ล าดบั ประเด็นการประเมิน เกณฑก์ารประเมิน หลกัฐานประกอบการพิจารณา 

ไม่ผา่น ผา่น 
 กลไกการบริหารกลุ่ม    

1 
ผูบ้ริหารกลุ่มมีแนวคิดและทศันคติท่ีดีต่อบทบาทของกระบวนการ
กลุ่ม 

  ค าอธิบาย 

2 มีท่ีท าการกลุ่มเป็นหลกัแหล่งชดัเจนและใชป้ระโยชน์   สถานท่ีจริง/ค ารับรอง 

3 มีคณะกรรมการบริหารท่ีไดรั้บการมอบหมายบทบาทหนา้ท่ีชดัเจน   ป้าย-ผงัแสดงกรรมการ/ระเบียบ
ขอ้บงัคบั/ค าอธิบาย 

4 มีระเบียบขอ้บงัคบัท่ีชดัเจนและไดรั้บการยอมรับจากสมาชิก   ระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเป็นลายลกัษณ์
อกัษร/ค ารับรอง 

5 มีการเก็บรวบรวมขอ้มูลดา้นการเล้ียงสัตวข์องสมาชิกและกลุ่ม   เอกสาร/ขอ้มูลสมาชิก/จ านวนสัตว/์   
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

6 มีการประชุมสมาชิกของกลุ่มเป็นประจ า   รายงานการประชุม/วาระการประชุม/
รูปภาพ 
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แบบสอบถาม ตอนท่ี 4 (ต่อ) 
7 มีการประชุมพบปะระหวา่งกรรมการกลุ่มสม ่าเสมอ   บนัทึกการประชุม/ค าอธิบาย/ค ารับรอง/

รูปภาพ 
8 กลุ่มเกษตรกรมีกิจกรรม-แกไ้ขปัญหาหรือพฒันาการเล้ียงท่ีเกิดจาก

ความคิดร่วมกนัของสมาชิก 
  บนัทึก/โครงการ/ค าอธิบาย/ค ารับรอง 

9 กลุ่มเกษตรกรมีกิจกรรมใหค้วามรู้แก่สมาชิกทั้งท่ีจดัเองและร่วมกบั
หน่วยงานอ่ืนๆ 

  รูปภาพ/โครงการ/ค ารับรอง 

10 กลุ่มเกษตรกรมีกิจกรรมการใหบ้ริการเพื่อสนบัสนุนการเล้ียงสัตวข์อง
สมาชิก 

  ค าอธิบาย/ค ารับรอง/รูปภาพ/ ตวัอยา่ง
ของจริง 

 ฐานะและความมั่นคงของกลุ่ม    

11 มีการระดมหุ้นจากสมาชิกอยา่งต่อเน่ือง   บญัชี/สมุดฝากเงิน/ระเบียบขอ้บงัคบั 

12 สมาชิกกลุ่มมีการออมเงินอยา่งสม ่าเสมอ   บญัชี/สมุดฝากเงิน/ระเบียบขอ้บงัคบั 

13 กลุ่มเกษตรกรมีการจดัสร้างทุนด าเนินการของกลุ่ม   บญัชี/สมุดฝากเงิน/ค าอธิบาย 

14 กลุ่มมีทรัพยสิ์นท่ีเป็นส่วนกลางของกลุ่ม   บญัชี/ตวัอยา่งของจริง/ค าอธิบาย 

15 มีการน าทุนด าเนินการมาใชใ้นกิจกรรมการเล้ียงสัตว ์   ระเบียบขอ้บงัคบั/ค าอธิบาย/ค ารับรอง 

16 มีการปันผลจากหุน้แก่สมาชิกอยา่งสม ่าเสมอ   บญัชี/ค ารับรอง 

17 มีการท าบญัชีและรายงานบญัชีต่อท่ีประชุมของกลุ่ม   บญัชี/รายงานการประชุม 

18 มีจ  านวนสมาชิกคงเดิมหรือเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง   บญัชี/รายช่ือสมาชิก 

19 มีการเพิ่มข้ึนของทุนด าเนินการหรือทรัพยสิ์นของกลุ่ม   บญัชี/ตวัอยา่งของจริง/ค าอธิบาย 
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ตอนที ่4 (ต่อ) 
 
20 มีการเพิ่มข้ึนของผลผลิตหรือประสิทธิภาพในการเล้ียงสัตวข์องสมาชิก

กลุ่ม 
  ขอ้มูลจ านวนสัตว/์ค าอธิบาย/ตวัอยา่ง

ของจริง 
21 มีความส าเร็จท่ีเกิดข้ึนจากการร่วมกนัแกไ้ขปัญหาในการเล้ียงสัตวข์อง

สมาชิกกลุ่ม 
  ค าอธิบาย/ตวัอยา่งของจริง 

 บทบาทการเช่ือมโยงกบัชุมชนท้องถิ่น    
22 มีโครงการหรือกิจกรรมการสนบัสนุนจากทอ้งถ่ินหรือหน่วยงานต่างๆ   โครงการ/ตวัอยา่งของจริง/ค ารับรอง 

23 มีกิจกรรมท่ีแสดงให้เห็นความร่วมมือหรือเช่ือโยงกบักลุ่มหรือเครือข่าย
อ่ืนๆ 

  ตวัอยา่งของจริง/ค าอธิบาย/รูปภาพ/ค า
รับรอง 

24 มีการน าสมาชิกเขา้ร่วมกิจกรรมเพื่อการบ าเพญ็ประโยชน์ต่อสาธารณะ
หรือชุมชน 

  รูปภาพ/ค ารับรอง 

25 มีกิจกรรมร่วมกนัเพื่อการอนุรักษห์รือพฒันาสภาพแวดลอ้มและ
ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน 

  โครงการ/ภาพถ่าย/ตวัอยา่งของจริง 

 รวม    
เกณฑ์การประเมิน : ต้องผ่านประเด็นการประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

ผลการประเมิน :  ผ่าน   ไม่ผ่าน 
 
 


