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บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคล ทัศนคติของเกษตรกรที่มีความสัมพันธตอ

ความสําเร็จของโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําริ ในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร และ

ความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคล ไดแก จํานวนสมาชิกในครัวเรือน รายได และพื้นที่ถือครองกับปจจัยที่มี

ความสัมพันธตอความสําเร็จของโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําริ ในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร 

เก็บขอมูลจากเกษตรกรที่ เปนสมาชิกโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําริในพ้ืนที่              

จังหวัดสกลนคร จํานวน 384 คน โดยใชการสุมแบบเปนกลุม เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ 

แบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยใชคาความถี่ คารอยละ คาเฉล่ีย และคาไคสแควร ผลการวิจัยพบวา 

เกษตรกรสวนใหญเปนเพศชาย อายุเฉล่ียอยูระหวาง 40-49 ป อาชีพทํานา รายไดตอเดือน เฉล่ียระหวาง          

1,501-3,000 บาท จํานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ยระหวาง 4-6 คน สมาชิกในครัวเรือนที่เปนแรงงานในภาค

การเกษตร เฉลี่ยอยูระหวาง 1-3 คน พ้ืนที่ถือครองเฉลี่ยอยูระหวาง 1-30 ไร ปจจัยที่มีความสัมพันธตอความสําเร็จ

ของโครงการ ไดแก ดานการดูแลเอาใจใสจากเจาหนาที่อยูในระดับปานกลาง ดานสภาพสัตวและลักษณะการเลี้ยง 

พบวาเกษตรกรรับบริการแบบยืมเพ่ือการผลิต รูปแบบคอกแยกจากตัวบาน ใชแปลงหญาของตนเองในการเลี้ยงสัตว 

เลี้ยงแบบปลอยและขัง เม่ือสัตวปวยจะแจงหัวหนากลุม และใชการผสมเทียมเปนหลัก ดานการมีสวนรวมในกิจกรรม

กลุมอยูในระดับมาก ดานประโยชนท่ีไดรับอยูในระดับปานกลาง และความสําเร็จของโครงการมีความสัมพันธกับ

พ้ืนที่ถือครองและรายไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ .01 ตามลําดับ 

คําสําคัญ : โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร  ตามพระราชดําริ  จังหวัดสกลนคร 

 

ABSTRACT 
The objectives of this research were to study the follows personal factors, factors related to the 

success of royal cattle buffalo bank for farmers in Sakon Nakhon province and correlation the personal 

factors: numbers of members of the family, profit and land holdings with factors related to the success of 

                                                            

1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จ.ปทุมธาน ี
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the project. The study was conducted using 384 farmers who participated in the royal cattle buffalo bank 

for farmers in Sakon Nakhon province by using cluster random sampling. The data were collected by 

using questionnaires and analyzed by using frequency, percentage, mean and Chi-square test. The 

research revealed that the farmers were male an average age of 40-49 years old. Their main occupation 

was a farmer. The incomes in families were average between 1,501-3,000 baht per month. The members 

in families were average between 4-6 persons. The members in families who participated in cattle raising 

management were average between 1-3 persons. They have legally right to occupy land for agriculture 

average between 1-30 rai. Factors related to the success of royal cattle buffalo bank for farmers in   

Sakon Nakhon province for example, the farmers opinions were careful of officer is medium. The animal is 

borrow for breeding purposes, having stable in a separate area away from the house, own pasture for 

husbandry, free-range or stabling husbandry, reporting to the officers when raised livestock were sick 

and using insemination for breeding.  The farmers opinions were breeding of benefit is medium. The 

hypotheses were proved that land holding and incomes had significant relationship to the success of the 

project at the level of 0.05 and 0.01 respectively. 

Key Words :  cattle buffalo bank, Sakon Nakhon province  
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คํานาํ 
 โครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําริเปนโครงการพระราชดําริท่ีกรมปศุสัตวไดรับ

พระราชทานใหดําเนินการเพื่อชวยเหลือเกษตรกรผูยากจนใหมีโอกาสไดโค-กระบือไวใชแรงงานเปนของตนเอง 

(กรมปศุสัตว, 2551) ซึ่งปจจุบันมีเกษตรกรเขารวมเปนสมาชิกทั่วประเทศ จํานวน 95,635 คน จากการดําเนินงานที่

ผานมาเกษตรกรไมไดรับการดูแลเอาใจใสจากเจาหนาที่รวมถึงปญหาดานการจัดการดานสุขภาพสัตวของเกษตรกร

ตลอดจนการดําเนินงานของกลุม ซึ่งมีผลทําใหในบางพื้นที่เม่ือไดรับสัตวแลวไมสามารถดําเนินงานของโครงการตอได

เปนผลทําใหไมสามารถใหความชวยเหลือเกษตรกรในพื้นที ่ตาง ๆ ไดทั่วถึง ทางโครงการจึงใชการประกวด

หมูบาน/กลุมธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําริเพ่ือวัดผลสําเร็จของโครงการในแตละจังหวัด เพ่ือให

การดําเนินงานของโครงการในแตละจังหวัดมีการพัฒนาเพื่อใหสมาชิกไดรับประโยชนสูงสุดจากการเขารวมโครงการ 

จากผลการประกวดพบวาจังหวัดสกลนครชนะการประกวดถึง 2 ปซอน จากการศึกษาเบื้องตนพบวาลักษณะการ

ดําเนินงานโครงการในจังหวัดสกลนครนั้นมีการดําเนินงานแบบกลุม โดยมีการจัดการภายในกลุมเพ่ือใหกลุมสามารถ

ดําเนินงานไดโดยความรวมมือรวมใจของสมาชิกทุกคน สมาชิกมีความเอาใจใสในดานการเลี้ยงสัตว จากการรวมมือ

กันของผูนําชุมชนกับเจาหนาที่  

การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาแนวทางในการดําเนินงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร 

ตามพระราชดําริ ในพ้ืนที่จังหวัดสกลนครเพื่อใชเปนแนวทางในการแกปญหาการดําเนินงานใหกับพ้ืนที่อื่น ๆ เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการดําเนินงานโครงการตอไป 
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วิธวีิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลในครั้งนี้เปนแบบสอบถามแบบผสมที่กําหนดไวเปนโครงสราง (Structure 

Questionnaire) เกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลและปจจัยที่มีความสัมพันธตอความสําเร็จของโครงการธนาคารโค-กระบือ

เพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําริ ในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร 

การพัฒนาเคร่ืองมือ 
1) ศึกษารายละเอียดความสัมพันธระหวางปจจัยที่มีความสัมพันธตอความสําเร็จของโครงการ ไดแก 

เจาหนาที่ สภาพสัตวและลักษณะการเลี้ยง มีสวนรวมในกิจกรรมกลุม และประโยชนท่ีไดรับจากการเขารวมโครงการ

กับกลุมเกษตรกรที่เปนสมาชิกโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําริในจังหวัดสกลนคร จาก

แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ และเจาหนาที่โครงการในพื้นที่เพ่ือทําความเขาใจในโครงสรางดาน

เนื้อหา นําผลที่ศึกษาไดมาสรางแบบสอบถาม 

2) สรางแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลและปจจัยที่มีความสัมพันธตอความสําเร็จของโครงการ 

ไดแก ดานเจาหนาที่ สภาพสัตวและลักษณะการเลี้ยง การมีสวนรวมในกิจกรรมกลุม และประโยชนท่ีไดรับจากการเขา

รวมโครงการกับกลุมเกษตรกรที่เปนสมาชิกโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําริในจังหวัด

สกลนคร  

3) นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นไปปรึกษาคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธแลวปรับปรุงแกไขขอบกพรอง

แบบสอบถามตามที่คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธแนะนํา  
ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร ใชเกษตรกรซึ่งเปนสมาชิกโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําริในพ้ืนที่

จังหวัดสกลนคร จํานวน 9,654 คน กลุมตัวอยาง สุมตัวอยางจากประชากรโดยใชสูตรของยามาเน (Yamane, 1973) 

กําหนดความคลาดเคลื่อนที่ระดับ .05 จากจํานวนประชากร 9,654 คน ไดกลุมตัวอยาง 384 คน  

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 
                                                  
 
 
       
 

 
 

 
 

 

ทําความคุนเคยกับเกษตรกรที่เปน

สมาชิกโครงการ 

แจกแบบสอบถามเกษตรกรอําเภอ

วานรนิวาสและอากาศอํานวย           

รวบรวมแบบสอบถาม 

พูดคุยกับเจาหนาที่และเกษตรกรถึง

ลักษณะการดําเนินงานของโครงการ 

ปญหาและขอเสนอแนะ 
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ผลการวิจัยและอภปิราย 
ปจจัยสวนบุคคลเกษตรกรที่เปนสมาชิกโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําริในพ้ืนที่

จังหวัดสกลนคร มีดังนี้ เกษตรกรสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 211 คน คิดเปนรอยละ 54.95 และเพศหญิง จํานวน 

173 คน คิดเปนรอยละ 45.05 สวนใหญอายุระหวาง 40-49 ป จํานวน 162 คน คิดเปนรอยละ 41.93 อายุ 30-39 ป 

จํานวน 94 คน คิดเปนรอยละ 24.48 อายุ 50-59 ป จํานวน 79 คน คิดเปนรอยละ 20.83 อายุตํ่ากวา 29 ป 

จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 4.69 อายุ 70 ปขึ้นไป จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.52 สวนใหญมีอาชีพทํานา 

จํานวน 368 คน คิดเปนรอยละ 95.83 มีอาชีพเล้ียงสัตว จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 4.17 รายไดตอเดือน ระหวาง 

1,501-3,000 บาท จํานวน 167 คน คิดเปนรอยละ 43.49 มีรายไดตํ่ากวา 1,500 บาท จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 

12.76 มีรายได 4,501 บาท ข้ึนไป จํานวน 134 คน คิดเปนรอยละ 34.90 มีรายได 3,001-4,500 บาท จํานวน 34 คน 

คิดเปนรอยละ 8.85 จํานวนสมาชิกในครัวเรือน ระหวาง 4-6 คน จํานวน 277 คน คิดเปนรอยละ 72.14 ระหวาง 1-3 คน 

จํานวน 84 คน คิดเปนรอยละ 21.88  7 คนขึ้นไป จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 5.จํานวนสมาชิกในครัวเรือนที่เปน

แรงงานในภาคการเกษตร อยูระหวาง 1-3 คน จํานวน 237 คน คิดเปนรอยละ 61.72 ระหวาง 4-6 คน จํานวน 141 คน 

คิดเปนรอยละ 36.72  7 คนขึ้นไป จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 1.56 พื้นที่ถือครองอยูระหวาง 1-30 ไร จํานวน 

343 คน คิดเปนรอยละ 89.32 พ้ืนที่ถือครองถือครองระหวาง 31-60 ไร จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 10.68 

ปจจัยที่มีความสัมพันธตอความสําเร็จของโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําริ ดาน

การดูแลเอาใจใสจากเจาหนาที่ พบวาโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( x = 3.04, S.D. = 0.85) โดยเกษตรกรมีความ

คิดเห็นเกี่ยวกับเจาหนาที่โครงการอยูในระดับมาก 1 ดาน คือ ทราบและเขาใจระเบียบของโครงการมีคาเฉล่ีย       

( x = 3.57, S.D. = 0.71) อยูในระดับปานกลาง 5 ดาน ไดแก ไดรับการตรวจเยี่ยมและดูแลดานสุขภาพสัตวจาก

เจาหนาที่ มีคาเฉล่ีย ( x = 3.07, S.D. = 0.88) เจาหนาที่มารวมประชุมกลุมท่ีหมูบาน ( x = 3.02, S.D. = 0.92) ไดรับ

การสนับสนุนยาถายพยาธิเพียงพอ ( x= 3.02, S.D. = 0.85) ไดรับแรธาตุกอนมีคาเฉลี่ย ( x= 2.99, S.D. = 0.87) 

ไดรับการสนับสนุนเมล็ดพันธุหญามีคาเฉล่ีย ( x= 2.62, S.D. = 0.88) ตามลําดับ ดังตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1  ความสัมพันธท่ีมีผลตอความสําเร็จของโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําริ ดาน

การดูแลเอาใจใสจากเจาหนาที่ 

ตัวแปรที่ศึกษา x  S.D ระดับ 

1. ทราบและเขาใจระเบียบของโครงการ 3.57 0.71 มาก 

2. ไดรับการตรวจเยี่ยมและดูแลดานสุขภาพสัตวจาก 

     เจาหนาที่ 

3.07 0.88 ปานกลาง 

3. เจาหนาที่มารวมประชุมกลุมท่ีหมูบาน 3.02 0.92 ปานกลาง 

4. ไดรับการสนับสนุนเมล็ดพันธุหญา 2.62 0.89 ปานกลาง 

5. ไดรับการสนับสนุนยาถายพยาธิเพียงพอ 3.02 0.86 ปานกลาง 

6. ไดรับแรธาตุกอน 2.99 0.87 ปานกลาง 

รวม 3.04 0.86 ปานกลาง 

ปจจัยที่มีความสัมพันธตอความสําเร็จของโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําริ ดาน

สภาพสัตวและลักษณะการเลี้ยง พบวาเกษตรกรไดรับโค รอยละ 84.90 และไดรับกระบือ รอยละ 15.10 ไดรับสัตวป 

พ.ศ. 2552 คิดเปนรอยละ 22.14 ไดรับสัตวป พ.ศ. 2553 รอยละ 58.33 ไดรับสัตวป พ.ศ. 2554 รอยละ 19.53 

ยืมเพื่อการผลิตทั้งหมด สัตวมีความสมบูรณ รอยละ 63.02 ปานกลาง รอยละ 33.85 ทรุดโทรม รอยละ 3.13 

คอกแยกจากตัวบาน รอยละ 93.49 รวมกับยุงฉาง รอยละ 4.43 ใตถุนบาน รอยละ 2.08 ใชแปลงหญาของตนเองใน

การเลี้ยงสัตว รอยละ 52.86 หญาธรรมชาติ รอยละ 46.35 แปลงหญาสาธารณะ รอยละ 0.78 มีการเลี้ยงสัตว

แบบปลอยและขัง รอยละ 90.10 ผูกและลาม รอยละ 8.07 ขังคอก รอยละ 1.82 สัตวท่ีเกษตรกรเลี้ยงยังไมเคยใหลูก 

รอยละ 85.41 กําลังตั้งทอง รอยละ 11.46 ใหลูกแลว รอยละ 3.13 ไมเคยเจ็บปวย รอยละ 97.40 เคยเจ็บปวย        

รอยละ 2.60 เม่ือสัตวปวยเกษตรกรจะแจงหัวหนากลุม รอยละ 72.92 แจงเจาหนาที่ รอยละ 24.74 รักษาเอง       

รอยละ 2.34 ใชการผสมเทียม รอยละ 75.26 ใชการผสมแบบธรรมชาติ รอยละ 25.74  

ปจจัยที่มีความสัมพันธตอความสําเร็จของโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําริ ดาน

การมีสวนรวมในกิจกรรมกลุม โดยรวมอยูในระดับมาก ( x = 3.53, S.D. = 0.77) โดยเกษตรกรมีความคิดเห็นกับการ

มีสวนรวมในกิจกรรมกลุมอยูในระดับมาก 5 ดาน คือ ไดรับการตรวจเยี่ยมและดูแลดานสุขภาพสัตวจากหัวหนากลุม

และคณะกรรมการกลุม ( x= 3.60, S.D. = 0.64) มีสวนรวมในการดําเนินการ ( x = 3.59, S.D. = 0.80) มีความเปน

ประชาธิปไตยภายในกลุม ( x= 3.55, S.D. = 0.81) สามารถแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมได ( x= 3.47, S.D. = 

0.79) มีสวนรวมในการติดตามประเมินผล ( x= 3.45, S.D. = 0.79) ตามลําดับ ดังตารางที่ 2 
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ตารางท่ี 2  ความสัมพันธท่ีมีผลตอความสําเร็จของโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําริ  

ดานการมีสวนรวมในกิจกรรมกลุม 
 

ตัวแปรท่ีศึกษา x  S.D. ระดับ 

1. มีสวนรวมในการดําเนินการ 3.59 0.80 มาก 

2. มีสวนรวมในการติดตามประเมินผล 3.45 0.79 มาก 

3. ไดรับการตรวจเยี่ยมและดูแลดานสุขภาพสัตวจากหัวหนา  

    กลุมและคณะกรรมการกลุม 

3.60 0.64 มาก 

4. สามารถแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมได 3.47 0.79 มาก 

5. มีความเปนประชาธิปไตยภายในกลุม 3.55 0.81 มาก 

รวม 3.53 0.77 มาก 

 

ปจจัยที่มีความสัมพันธตอความสําเร็จของโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําริ ดาน

ประโยชนท่ีไดรับโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( x = 3.35, S.D. = 0.86) โดยเกษตรกรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ประโยชนท่ีไดจากการเลี้ยงสัตวอยูในระดับมาก 2 ดาน คือ มีการนําวัสดุเหลือใชทางการเกษตรมาใชเปนอาหารสัตว 

( x = 3.88, S.D. = 0.69) มีปุยคอกไวใชเอง ( x= 3.80, S.D. = 0.70) อยูในระดับปานกลาง 4 ดาน คือ มีปุยคอกไว

จําหนาย ( x = 3.43, S.D. = 0.96) มีรายไดเพ่ิมขึ้น ( x = 3.27, S.D. = 0.85) นํามูลสัตวไปทําแกสชีวภาพ ( x= 3.04, 

S.D. = 0.96) ใชแรงงานจากสัตว ( x = 2.97, S.D. = 0.96) ตามลําดับ ดังตารางที่ 3 
 

ตารางท่ี 3 ความสัมพันธท่ีมีผลตอความสําเร็จของโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําริ  

ดานประโยชนท่ีไดรับ 
 

ตัวแปรท่ีศึกษา x  S.D. ระดับ 

1. มีรายไดเพ่ิมขึ้น 3.27 0.85 ปานกลาง 

2. ใชแรงงานจากสัตว 2.97 0.96 ปานกลาง 

3. มีปุยคอกไวใชเอง 3.80 0.70 มาก 

4. มีปุยคอกไวจําหนาย 3.43 0.96 ปานกลาง 

5. ทําแกสชีวภาพ 3.04 0.97 ปานกลาง 

6. นําวัสดุเหลือใชทางการเกษตรมาใชเปนอาหารสัตว 3.88 0.69 มาก 

รวม 3.35 0.85 ปานกลาง 

 



การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร วทิยาเขตกําแพงแสน 

 858 

ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลดานสมาชิกในครัวเรือนกับปจจัยที่มีความสัมพันธตอความสําเร็จของ

โครงการ เม่ือวิเคราะหดวยสถิติทดสอบคาไคสแควร พบวา จํานวนสมาชิกในครัวเรือนไมมีความสัมพันธกับปจจัยที่มี

ผลตอความสําเร็จของโครงการ ดังตารางที่ 4 
 

ตารางที่ 4 ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลดานจํานวนสมาชิกในครัวเรือนกับปจจัยที่มีความสัมพันธตอ

ความสําเร็จของโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําริ ในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร 
 

ปจจัยที่มีความสัมพันธตอความสําเร็จของโครงการ จํานวนสมาชิกใน
ครัวเรือน ดีมาก ดี พอใช 

รวม χ2 

1-3 คน 
(29.82) 

17 

(20.83) 

35 

(20.13) 

32 

(21.88) 

84 

4-6 คน 
(61.40) 

35 

(76.19) 

128 

(71.70) 

114 

(72.10) 

277 

7 คนขึ้นไป 
(8.77) 

5 

(2.98) 

5 

(8.18) 

13 

(5.99) 

23 

รวม 
(100.00) 

57 

(100.00) 

168 

(100.00) 

159 

(100.00) 

384 

7.803NS 

 

χ2(.05, 4)  = 9.49 Sig. = .099 

 
ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลดานรายไดกับปจจัยที่มีความสัมพันธตอความสําเร็จของโครงการ

ธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําริ เม่ือวิเคราะหดวยสถิติทดสอบคาไคสแควร พบวา รายไดมี

ความสัมพันธกับปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของโครงการที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 ดังตารางที่ 5 
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ตารางท่ี 5 ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลดานรายไดกับปจจัยที่มีความสัมพันธตอความสําเร็จของโครงการ

ธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําริ ในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร 
 

ปจจัยที่มีความสัมพันธตอความสําเร็จของโครงการ 
รายได 

ดีมาก ดี พอใช 
รวม χ2 

1-1,500 บาท 
(8.77) 

5 

(8.33) 

14 

(18.87) 

30 

(12.76) 

49 

1,501-3,000 บาท 
(73.68) 

42 

(52.38) 

88 

(23.27) 

37 

(43.49) 

167 

3,001 บาทขึ้นไป 
(17.54) 

10 

(39.29) 

66 

(57.86) 

92 

(43.75) 

168 

รวม 
(100.00) 

57 
(100.00) 

168 
(100.00) 

159 
(100.00) 

384 

54.84** 

χ2(.05, 4) = 9.49, χ2(.01, 4) = 13.28 Sig. = .099 
 

ตารางท่ี 6 ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลดานพื้นที่ถือครองกับปจจัยที่มีความสัมพันธตอความสําเร็จของ

โครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําริ ในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร 
 

ปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอความสําเร็จของโครงการ 
พื้นที่ถือครอง 

ดีมาก ดี พอใช 
รวม χ2 

1-30 ไร 
(96.49) 

55 

(91.07) 

153 

(84.91) 

135 

(89.32) 

343 

31-60 ไร 
(3.51) 

2 

(8.93) 

15 

(15.09) 

24 

10.68) 

41 

รวม 
(100.00) 

57 

(100.00) 

168 

(100.00) 

159 

(100.00) 

384 

6.86* 

 

χ2(.05, 2) = 5.99  Sig. = .032 
 

ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลดานพื้นที่ถือครองกับปจจัยที่มีความสัมพันธตอความสําเร็จของ

โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดําริ เมื่อวิเคราะหดวยสถิติทดสอบคาไคสแควร พบวา พื้นที่

ถือครองมีความสัมพันธกับปจจัยที่มีสัมพันธตอความสําเร็จของโครงการที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
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วิจารณผลการวิจัย 
 เกษตรกรไดรับการดูแลเอาใจใสจากเจาหนาที่ สนใจเขารวมโครงการโดยเจาหนาที่เขาไปใหคําแนะนําและ

ใหความรูระเบียบของโครงการใหเกษตรกรไดรับทราบและมีการตรวจเยี่ยมดูแลดานสุขภาพสัตวเปนประจํา ดาน

สภาพสัตวและลักษณะการเลี้ยงนั้น พบวาเกษตรกรมีความรูดานการเลี้ยงสัตวอยูกอนแลวและไดรับความรูเพ่ิมจาก

เจาหนาที่เขาไปใหคําแนะนํา มีการสํารองอาหาร ปลูกหญาเปนพืชอาหารสัตว ใชการผสมเทียมสัตวเพื่อลดคาใชจาย

ในการเลี้ยงพอพันธุ ดานการมีสวนรวมในกิจกรรมกลุม เกษตรกรมีการดําเนินงานโครงการโดยการจัดตั้งกลุมเปน

หลักและไดรับคําแนะนําจากเจาหนาที่เพ่ือใหเปนกลุมท่ียั่งยืนและสามารถพึ่งพาตนเองได มีการประชุมกลุมเปนหลัก

เพ่ือรับทราบปญหาและแจงขาวสารใหกับเกษตรกรที่เปนสมาชิกไดรับทราบตอไป ดานประโยชนท่ีไดรับจากการเลี้ยง

ของโครงการนอกจากจะทําใหลูกแลวทางโครงการยังไดมีการสงเสริมเพ่ือใหเกษตรกรไดรับประโยชนสูงสุดจากการ

เลี้ยงสัตวของโครงการ เชน ธนาคารมูล-โคกระบือ ในลักษณะของสหกรณเพ่ือใหเกษตรกรไดรับเงินปนผล สอดคลอง

กับงานวิจัยของชาคริต (2535) ไดกลาววาเกษตรกรมีความคิดเห็นระดับดีตอลักษณะสวนตัวของเจาหนาที่โครงการ 

ดานประโยชนท่ีไดรับและดานผลของโครงการโดยสามารถชวยทําใหเกษตรกรมีสภาพความเปนอยูท่ีดีขึ้น ปจจัยสวน

บุคคลดานจํานวนสมาชิกในครัวเรือนไมมีความสัมพันธกับปจจัยที่มีความสัมพันธตอความสําเร็จของโครงการ 

เนื่องจากสมาชิกในครัวเรือนมีการอพยพยายถิ่นไปทํางานที่จังหวัดอื่น ๆ หรือไปศึกษาตอ สวนใหญจะเหลือเพียงเด็ก

และผูสูงอายุท่ียังคงอยูในพ้ืนที่ ปจจัยสวนบุคคลดานรายไดมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญยิ่งกับปจจัยที่มี

ความสัมพันธตอความสําเร็จของโครงการที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 อาจเปนเพราะเกษตรกรเห็นวาการเลี้ยง  

โค-กระบือเปนอาชีพเสริมทําใหมีรายไดเพ่ิมข้ึน หลังจากเลี้ยงครบ 5 ป แมโค-กระบือท่ีเกษตรกรไดรับจะตกเปน

กรรมสิทธิ์ของเกษตรกร รวมทั้งลูกตัวที่ 2, 3, 4,… ซึ่งเปนไปตามระเบียบของโครงการ หากมีความจําเปนสามารถนํา

โค-กระบือท่ีเล้ียงไวไปขายได ประกอบกับเปนโครงการพระราชดําริเชื่อวาเปนสัตวพระราชทานจึงอยากเลี้ยงเพื่อเพ่ิม

บารมี หรือเพ่ือเสริมบุญตนเอง สอดคลองกับงานวิจัยของ ชาคริต เอี่ยมจันทร (2535 : 136) กลาววา การเลี้ยงสัตว

ของโครงการทําใหเกษตรกรมีสภาพความเปนอยูท่ีดีข้ึน มีรายไดเพ่ิม และไดรับโค-กระบือเปนของตนเอง ปจจัยสวน

บุคคลดานพื้นที่ถือครองมีความสัมพันธกับปจจัยที่มีความสัมพันธตอความสําเร็จของโครงการที่ระดับนัยสําคัญทาง

สถิติ 0.05 เนื่องจากเกษตรกรจะปลูกพืชอาหารสัตวมากนอยขึ้นอยูกับพ้ืนที่ถือครองที่เกษตรกรมี หากมีพ้ืนที่มากก็จะ

สามารถปลูกไดมากตามไปดวยสอดคลองกับงานวิจัยของ ชาตรี บุญนาค (2544 : 75) กลาววา ปจจัยที่มีผลตอ

ความสําเร็จในการดําเนินงานไดแก รายไดและพ้ืนที่ถือครอง มีความสัมพันธกับความสําเร็จในการดําเนินงานของ

กลุมเกษตรกร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

สรุปผลและเสนอแนะ 
จากการศึกษาพบวา เกษตรกรสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 54.95 อายุระหวาง 40-49 ป รอยละ 41.93 มี

อาชีพทํานา รอยละ 95.83 รายไดตอเดือน ระหวาง 1,501-3,000 บาท รอยละ 43.49 จํานวนสมาชิกในครัวเรือน 

ระหวาง 4-6 คน รอยละ 72.14 จํานวนสมาชิกในครัวเรือนที่เปนแรงงานในภาคการเกษตร ระหวาง 1-3 คน รอยละ 

61.72 พ้ืนที่ถือครองอยูระหวาง 1-30 ไร รอยละ 89.32 ทัศนคติของเกษตรกรที่มีความสัมพันธตอความสําเร็จของ
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โครงการ ไดแก ดานการดูแลเอาใจใสจากเจาหนาที่ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ดานสภาพสัตวและลักษณะ     

การเลี้ยง เกษตรกรไดรับโค รอยละ 84.90 ไดรับสัตวป พ.ศ. 2552 รอยละ 22.14 ยืมเพ่ือการผลิตทั้งหมด สัตวมีความ

สมบูรณ รอยละ 63.02 คอกแยกจากตัวบาน รอยละ 93.49 ใชแปลงหญาของตนเองในการเลี้ยงสัตว รอยละ 52.86    

มีการเลี้ยงสัตวแบบปลอยและขัง รอยละ 90.10 สัตวท่ีเกษตรกรเลี้ยงยังไมเคยใหลูก รอยละ 85.41 ไมเคยเจ็บปวย     

รอยละ 97.40 เมื่อสัตวปวยเกษตรกรจะแจงหัวหนากลุม รอยละ 72.92 ใชการผสมเทียม รอยละ 75.26 ดานการมี      

สวนรวมในกิจกรรมกลุม โดยรวมอยูในระดับมาก ดานประโยชนท่ีไดรับโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ความสัมพันธ

ระหวางปจจัยสวนบุคคล ไดแก จํานวนสมาชิกในครัวเรือน รายได และพื้นที่ถือครองกับปจจัยที่มีความสัมพันธตอ

ความสําเร็จของโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําริ ในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร ดวยสถิติทดสอบ

คาไคสแควร พบวา รายได และพื้นที่ถือครองมีความสัมพันธกับปจจัยที่มีความสัมพันธตอความสําเร็จของโครงการที่

ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยรายไดมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติกับความสําเร็จของโครงการที่

ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 และจํานวนสมาชิกในครัวเรือนไมมีความสัมพันธกับปจจัยที่มีความสัมพันธตอ

ความสําเร็จของโครงการที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

ขอเสนอแนะ 
เนื่องจากเปนกลุมใหมเพ่ิงรับสัตวไปเม่ือป 2552 สวนใหญยังไมใหลูกจึงทําใหไมพบปญหาดานการจัดการ

หลังจากสัตวใหลูกไปแลว ดังนั้นจึงควรศึกษากลุมเกษตรกรที่โครงการไดมอบกรรมสิทธ์ิไปแลว (เล้ียงจนครบ 5 ป)  

ในดานการมีสวนรวมภายในกลุมเกษตรกรควรมีการแบงหนาที่ความรับผิดชอบกันอยางชัดเจน ซึ่งก็จะทําใหการ

ดําเนินงานของโครงการเปนระบบมากยิ่งขึ้น เชน มีการจดบันทึกและจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ ดานการจัดการ

และดูแลดานสุขภาพสัตว เจาหนาที่อาจรวมกําหนดทิศทางการดําเนินงานกลุมเกษตรกรในตอนแรกและคอยให

คําแนะนําและรวบรวมขอมูลสงโครงการตอไปเพื่อลดปญหาจํานวนเจาหนาที่ไมเพียงพอในการติดตามงาน 

 

กิตติกรรมประกาศ 
 ขอบคุณอาจารย ดร.ศรีนอย ชุมคํา และอาจารย วิวัฒนชัย อยูยืนยง ท่ีใหคําแนะนําในการทํา

วิทยานิพนธ คุณเดชา เปรมประชา คุณสุวรรณา ชิดดุสดี และเจาหนาที่โครงการที่กรมปศุสัตว คุณน้ําทิพย ไตรธิเลน 

คุณอรรถพล อัครจันทร และคุณนันทนา มูลมาลย ท่ีใหความชวยเหลือดานการเก็บขอมูล พาเขาพ้ืนที่และ

ประสานงานกับเจาหนาที่จังหวัด เจาหนาที่โครงการจังหวัดสกลนคร เจาหนาที่จากปศุสัตวอําเภออากาศอํานวยและ

อําเภอวานรนิวาส เกษตรกรทุกคนที่ใหความรวมมือในการเก็บขอมูล  

 
เอกสารอางอิง 

ชาคริต เอี่ยมจันทร.  2535.  ผลของโครงการธนาคารโค-กระบือตามแผนพัฒนาชนบทยากจนตอเกษตรกรที่

ไดรับบริการในจังหวัดเลย.  วิทยานิพนธเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต, สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ. 

ชาตรี บุญนาค.  2544.  ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการดําเนินงานของกลุมเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี.  

วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัญฑิต, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
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บุญชม ศรีสะอาด.  2553.  การวิจัยเบ้ืองตน.  พิมพครั้งที่ 8 สุวีริยาสาสน, กรุงเทพฯ 

สํานักพัฒนาการปศุสัตวและถายทอดเทคโนโลยี กรมปศุสัตว.  2551.  รายงานผลการดําเนินงานโครงการ

ธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําริ.  ม.ป.ท., กรุงเทพฯ 
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