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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาครั้งนี ้มีวัตถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มแข็ง ในการก าหนดยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคและกระบือ ตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือ
เกษตรกร ตามพระราชด าริ ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ขอบเขตการศึกษาวิจัย แบ่งการศึกษา
ออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 เป็นการวิจัยเชิงส ารวจสภาพปัญหา เครื่องมือคือแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง 
คือ กลุ่มเกษตรกรหมู่บ้านธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน (พ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 4) จ านวน 79 กลุ่มๆ ละ 3 คน ได้แก่ ประธานกลุ่ม กรรมการกลุ่ม และสมาชิกกลุ่ม 
รวมทั้งสิ้น 237 คน ขั้นตอนที่ 2 เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป เพ่ือหาค่าการ
แจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้ ความโด่งของข้อมูล ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของตัวแปร และศึกษาโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงเส้นของปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มแข็งของกลุ่ม
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อและกระบือ ด้วยสถิติการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression 
Analysis) ขั้นตอนที่ 3 เป็นการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มเกษตรกรของ
หน่วยภาคีร่วมบูรณาการพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อและกระบือ  

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มแข็งในการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ
และกระบือ ตามโครงการธนาคารโคกระบือเพ่ือเกษตรกรตามพระราชด าริ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ ปัจจัยด้านการเรียนรู้   
และปัจจัยด้านการสร้างแรงจูงใจ  
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Factors affecting the intensity of the farmers group cattle and buffaloes  
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Abstract 
 

The purpose of this research was to analyzed factors affecting the intensity of the 
farmers group cattle and buffaloes of Royal Cattle Buffalo Bank for Farmers In the Upper 
Northeastern region, Thailand. The research framework consisted of three steps. Step 1 was a 
contextual study of the problems, the data were collected by a questionnaire from the 
farmers group cattle and buffaloes of Royal Cattle Buffalo Bank for Farmers In the Upper 
Northeastern region, Thailand (office of Regional livestock 4). There were 79 groups and 
selected 3 persons per group : the chairman, committee and member of the group totality 
273 persons. Step 2 The data were analyzed by computer program for descriptive statistics 
eg. percentage, mean, standard deviation, skewness, kurtosis, Correlation Coefficient of variables 
and Multiple Linear Regression Analysis. Step 3 was participatory action of development partners 
for formulate the strategy for the strength development of the farmers group cattle and 
buffaloes 

The research finding indicated that the major factors affected the intensity of the 
farmers group cattle and buffaloes of Royal Cattle Buffalo Bank for Farmers In the Upper 
Northeastern region, Thailand The statistical significance at 0.05 was the factor about 
management factor, learning and developing potential factors and motivational factors. 
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บทที่ 1 

บทน า 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ 
ให้กรมปศุสัตว์เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ (ธคก.) 
โดยได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ตลอดจนโคและกระบือที่มีผู้น้อมเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศล 
ให้แก่กรมปศุสัตว์เพ่ือน าไปใช้ในการด าเนินงานให้เป็นไปตามพระราชประสงค์เพ่ือสร้างรายได้และความร่มเย็น
ผาสุกในการด ารงชีพของเกษตรกรผู้ยากจนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากจนให้มีโอกาส
ได้มีโคและกระบือไว้ใช้แรงงานเป็นของตนเอง โดยการเช่าซื้อหรือวิธีการอ่ืนใด  ในราคาที่ถูกจากส่วนราชการ 
องค์กรหรือเอกชน โดยข้อมูลปี พ.ศ. 2558 มีเกษตรกรที่ได้รับการช่วยเหลือจากโครงการฯ จ านวน 112,480 
ครัวเรือน โคและกระบือ จ านวน 113,611 ตัว ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ที่ได้รับการช่วยเหลือจากโครงการฯ อยู่ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนหรือพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 4 จ านวน 57,703 ครัวเรือน โคและกระบือ จ านวน     
57,710 ตัว ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 50.80 ของสัตว์โครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริทั้ง
ประเทศ (กรมปศุสัตว์, 2558) และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ได้มีการส่งเสริมให้มีการจัดตั้งเป็นกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยง
โคและกระบือภายใต้โครงการฯขึ้น เพ่ือบริหารจัดการองค์กร ทรัพยากร ภูมิปัญญาท้องถิ่น  สนับสนุนและ
พัฒนากิจกรรมต่างๆ ของสมาชิกในกลุ่มให้สามารถพ่ึงพาตนเองและช่วยเหลือเกื้อกูลในประกอบอาชีพ ส่งผล
ท าให้การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและความยั่งยืนของโครงการ รวมทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อการขอรับบริการ
ต่างๆ จากหน่วยงานภาครัฐ  อย่างไรก็ตาม จากการตรวจติดตามงาน พบว่า มีกลุ่มเกษตรกรบางพ้ืนที่ยังมีปัญหา
ด้านการผลิต สมาชิกไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการและกฎระเบียบของกลุ่มฯ ท าให้กลุ่มขาดความเข้มแข็ง  
ส่วนกลุ่มที่มีการบริหารจัดการที่ดีก็สามารถขยายผลจนประสบผลส าเร็จ เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
สามารถพ่ึงพาตนเองและสร้างรายได้ให้ครอบครัวได้ ดังนั้น เพ่ือพัฒนาโครงการฯ ให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น กอง
งานพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษจึงได้ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์เขต 4 กองส่งเสริมและ
พัฒนาการปศุสัตว์ จัดท าโครงการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคและกระบือ ตาม
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เพ่ือให้ได้
ข้อมูลของปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคและกระบือ ตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือ
เกษตรกร ตามพระราชด าริในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ตลอดจนได้ข้อเสนอแนะ และแนวทางใน
การก าหนดยุทธศาสตร์เพ่ือพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อและกระบือ ตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือ
เกษตรกร ตามพระราชด าริ อันจะน าไปสู่ความต่อเนื่อง และยั่งยืนของโครงการฯ ต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคและกระบือ ตามโครงการธนาคาร
โค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
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สมมติฐานของการวิจัย 
 สมมติฐานที่เป็นจุดสนใจของงานวิจัยนี้ คือ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคและกระบือ ตามโครงการธนาคาร
โค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนที่มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกระบวนการกลุ่ม จะส่งผลให้กลุ่มมีความเข้มแข็ง ยั่งยืน  

ขอบเขตการศึกษาวิจัย 
 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคและกระบือ ตามโครงการธนาคาร
โค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ (ธคก.) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จ านวน 12 จังหวัด 
ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม มุกดาหาร นครพนม บึงกาฬ หนองคาย หนองบัวล าภู เลย สกลนคร 
อุดรธานี และร้อยเอ็ด รวม 99 กลุ่ม (หมู่บ้าน) ตามฐานข้อมูลของส านักงานปศุสัตว์เขต 4 (พ.ศ.2558) ดังนี้ 

1) จังหวัดกาฬสินธุ์   5   กลุ่ม 
2) จังหวัดขอนแก่น   9  กลุ่ม 
3) จังหวัดมหาสารคาม  9  กลุ่ม 
4) จังหวัดมุกดาหาร   6  กลุ่ม 
5) จังหวัดนครพนม   9  กลุ่ม 
6) จังหวัดบึงกาฬ   2  กลุ่ม 
7) จังหวัดหนองคาย   3  กลุ่ม 
8) จังหวัดหนองบัวล าภู  5  กลุ่ม 
9) จังหวัดเลย   3  กลุ่ม 
10) จังหวัดสกลนคร   28  กลุ่ม 
11) จังหวัดอุดรธานี   2  กลุ่ม 
12) จังหวัดร้อยเอ็ด   18  กลุ่ม 
 

โดยกลุ่มทั้งหมดเป็นกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคและกระบือ ตามโครงการธนาคารโค -กระบือเพ่ือเกษตรกร       
ตามพระราชด าริ (ธคก.) ที่ยังด าเนินการบริหารด้านโค-กระบือ ของโครงการ ธคก. 

ค าจ ากัดความท่ีใช้ในการวิจัย 
1. ปัจจัยด้านผู้น า หมายถึง คุณลักษณะของผู้น ากลุ่มและข้อมูลที่เกี่ยวกับการท างานของผู้น า 
2. ปัจจัยด้านคณะกรรมการ หมายถึง คุณลักษณะของคณะกรรมการและข้อมูลที่เกี่ยวกับการท างาน

ของคณะกรรมการ 
3. ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิก หมายถึง ข้อมูลการแสดงความคิดเห็น  ความร่วมมือ ความรู้

ในการบริหารกิจกรรมของกลุ่ม การปฏิบัติตามข้อระเบียบ  การถ่ายทอดองค์ความรู้ 
4. ปัจจัยด้านการเรียนรู้ หมายถึง การสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนา การกระบวนการด าเนินการใน

รูปแบบกลุ่ม 
5. ปัจจัยด้านการผลิต หมายถึง การปฏิบัติตามระเบียบ โครงการ ธคก. และองค์ความรู้ เครื่องมือ 

เทคโนโลยีต่างๆ ในกลุ่ม 
6. ปัจจัยด้านการเงินและทุน  หมายถึง การบริหารจัดการเงินทุนรายรับ – รายจ่าย อย่างเป็นระบบ 

การวางแผน การตรวจสอบ การตลาด    
7. ปัจจัยด้านการบริหารจัดการกลุ่ม หมายถึง ข้อมูลที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ/ข้อบังคับ การ

แสดงบทบาทของผู้น ากลุ่มซึ่งรวมถึงคณะกรรมการกลุ่มด้วย การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่ม การสนับสนุน 
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กิจกรรมของเจ้าหน้าที่ กิจกรรมในการสร้างการรับรู้ต่างๆ และการจัดการที่เหมาะสมเกี่ยวกับบุคลากร 
ทะเบียนบัญชี การบริหารจัดการเทคโนโลยี 

8. ปัจจัยด้านการสื่อสาร หมายถึง  กระบวนการถ่ายทอดข่าวสาร ข้อมูล ความรู้  ความคิดเห็น โดย
ผ่านสื่อต่างๆ ที่อาจเป็นการพูด การเขียนฯ  รวมถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ   

9. ปัจจัยด้านการสร้างแรงจูงใจ หมายถึง วิธีการหรือกิจกรรมที่กระตุ้นให้เกิดการพฤติกรรมที่ดี และ
เกิดผลประโยชน์ต่อตนเอง และกลุ่ม 

10. ปัจจัยเกี่ยวกับสมาชิก หมายถึง ข้อมูลของสมาชิกกลุ่ม ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา จ านวนสมาชิก 
ในครัวเรือน อาชีพหลัก พ้ืนที่ถือครอง จ านวนกระบือที่เลี้ยงในปัจจุบัน ระยะเวลาในการเป็นสมาชิกกลุ่ม 
รายได้จากการประกอบอาชีพการเลี้ยงสัตว์ สาเหตุส าคัญที่ท าให้เข้าร่วมกลุ่ม ผู้ชักจูงให้เข้าร่วมกลุ่ม การศึกษา
ดูงานการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมกับกลุ่ม ผลตอบแทนที่จากการเป็นสมาชิก ความรู้เกี่ยวกับวัตถุประสงค์
ของกลุ่ม การได้รับความรู้ ข้อมูล ข่าวสารจากบุคคลและสื่อต่างๆ 

11. กลุ่ม หมายถึง กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อและกระบือ ตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร 
ตามพระราชด าริ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 12 จังหวัด 99 กลุ่ม 

12. ผู้น า หมายถึง คณะกรรมการบริหารกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อและกระบือ ตามโครงการธนาคาร
โค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 12 จังหวัด 
 13. ความเข้มแข็งของกลุ่ม หมายถึง ความส าเร็จในการบริหารกลุ่มให้ประสบผลส าเร็จ สามารถพ่ึงพา
ตนเองได้ โดยมีปัจจัยที่จะส่งผลให้กลุ่มเข้มแข็งได้หรือไม่ ประกอบด้วย ปัจจัยเกี่ยวกับสมาชิก ปัจจัยเกี่ยวกับ
ผู้น ากลุ่ม ปัจจัยเกี่ยวกับการบริหารงานของกลุ่ม ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะที่มีต่อการด าเนินงานของกลุ่ม                       

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการด าเนินงานของกลุ่ม 
1. ปัจจัยด้านผู้น า 
2. ปัจจัยด้านคณะกรรมการ 
3. ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิก 
4. ปัจจัยด้านการเรียนรู้ 
5. ปัจจัยด้านการผลิต 
6. ปัจจัยด้านการเงินและทุน 
7. ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ 
8. ปัจจัยด้านการสื่อสาร 
9. ปัจจัยด้านการสร้างแรงจูงใจ 

ความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร 
ผู้เลี้ยงโคเนื้อและกระบือ  
ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ
เพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ 
ตามองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ 
1. ด้านกลไกการบริหารกลุ่ม 
2. ด้านฐานะและการแสดงความ

มั่นคงของกลุ่ม 
3. ด้านบทบาทการเชื่อมโยงกับ

หน่วยงาน/ ชุมชนท้องถิ่น 

ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป 

   -   ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร  โครงการ ธคก. 
   -  ข้อมูลสมาชิกกลุ่มเกษตรกร  โครงการ  ธคก. 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ไดข้้อมูลภาพรวมและโครงสร้างการผลิตโคและกระบือของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคและกระบือตาม
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
 2. ได้ข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคและกระบือ ตามโครงการธนาคาร
โค-กระบือ เพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
 3. ได้ข้อมูลซึ่งเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือใช้ประกอบการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่ม
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคและกระบือ ตามโครงการธนาคารโค -กระบือ เพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ให้ประสบผลส าเร็จอย่างยั่งยืนบรรลุวัตถุประสงค์การด าเนินงานโครงการ 
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บทที่ 2 
เแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อและกระบือตามโครงการ
ธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ  ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ผู้วิจัยได้รวบรวม
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นกรอบในการวิเคราะห์และเป็นแนวทางในการวิจัย ดังนี้ 
 1. แนวคิดเก่ียวกับธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ (ธคก.) 
 2. แนวคิดเก่ียวกับการรวมกลุ่มและปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มแข็งของกลุ่ม 
 3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

1. แนวคิดเกี่ยวกับธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชด าริ (ธคก.) 
 1.1 ความเป็นมา 

ด้วยในการเสด็จพระราชด าเนินออกตรวจเยี่ยมราษฎร เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.2522 ของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้ทรงทราบว่ามีราษฎรผู้ยากจนในพ้ืนที่
โครงการพัฒนาพ้ืนที่ราบเชิงเขา จังหวัดปราจีนบุรี ตามพระราชด าริ จ านวนมาก ต้องเช่าโค -กระบือไว้ใช้
แรงงานในราคาแพงมาก และบางครั้งเมื่อจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตรแล้วก็แทบไม่เหลืออะไรเลย เพราะ 
เงินที่ได้ต้องจ่ายเป็นค่าเช่าโค-กระบือ จึงมีพระราชด าริให้กรมปศุสัตว์จัดตั้งธนาคารโค-กระบือขึ้นในปี พ.ศ.2552 
เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากจนได้มีโอกาสมีโค-กระบือไว้ใช้แรงงานเป็นของตนเอง โดยการเช่าหรือเช่าซื้อหรือ
วิธีการอ่ืนใด ในราคาที่ถูกจากส่วนราชการ องค์กร หรือเอกชน ฯลฯ 
         ดังนั้น กรมปศุสัตว์จึงได้น ากระบือของกรมปศุสัตว์ จ านวน 280 ตัว ไปให้ความช่วยเหลือเกษตรกร     
ผู้ยากจนในพ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่ราบเชิงเขา จังหวัดปราจีนบุรี ตามพระราชด าริในท้องที่อ าเภอสระแก้ว 
และอ าเภอวัฒนานคร จังหวัดปราจีนบุรี (ในขณะนั้น) เป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2522 โดยการให้เช่าซื้อและผ่อนส่ง
ใช้ให้กรมปศุสัตว์ภายใน 3 ปี และกรมปศุสัตว์ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้ด าเนินการดังกล่าวได้ 

ข่าวโครงการ "ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ" ได้แพร่หลายออกไปในหน้า
หนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง และสื่อมวลชนอ่ืนๆ จึงได้มีผู้มีจิตศรัทธาติดต่อขอบริจาคโค -กระบือให้แก่   
กรมปศุสัตว์ เ พ่ือน าไปใช้ในโครงการธนาคารโค -กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ และต่อมา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ  
ให้กรมปศุสัตว์เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริทั้งหมด 
โดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ตลอดจนโค-กระบือที่มีผู้น้อมเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศล 
ให้แก่กรมปศุสัตว์เพ่ือน าไปด าเนินการธนาคารโค-กระบือฯ ให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ที่จะพระราชทาน
ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรผู้ยากจน ที่ไม่สามารถช่วยตนเองได้ในด้านการซื้อหาโค -กระบือ ได้มีโอกาสใช้     
โค-กระบือที่พระราชทานนี้ เพ่ือให้มีรายได้มากข้ึน และมีความร่มเย็นผาสุขในการด ารงชีพตลอดไป 

อนึ่ง ส าหรับชื่อของธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ นี้ทางกรมปศุสัตว์ได้ใช้        
ชื่อย่อว่า "ธคก." และใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า"Royal Cattle-Buffalo Bank for Farmers" (กรมปศุสัตว์, 
2558) 

 1.2 วัตถุประสงค์ 
 วัตถุประสงค์ที่ส าคัญของ ธคก. คือ เพ่ือช่วยให้เกษตรกรที่ยากจนทั่วประเทศได้มีโค -กระบือ  ไว้ใช้
แรงงาน และเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรเป็นการช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
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1.3 การให้บริการ 

การให้บริการ มี 5 วิธี 
    1. การให้ยืมเพื่อการผลิต การให้เกษตรกรผู้ยากจนยืมแม่โคหรือแม่กระบือของ ธคก. โดยมี

เงื่อนไขว่าเมื่อลูกโคหรือลูกกระบือตัวแรก อายุครบ 18 เดือน ให้ส่งลูกโคหรือลูกกระบือนั้นคืน ธคก. ส่วนลูกโค
หรือลูกกระบือตัวต่อไปเป็นของเกษตรกร และเมื่อยืมแม่โคหรือแม่กระบือครบ 5 ปี ให้ยกแม่โคหรือแม่กระบือ
ดังกล่าวตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเกษตรกรผู้ยืม แต่หากเกษตรกรผู้ยืม ยืมแม่โคหรือแม่กระบือไป 3 ปีแล้ว ไม่มีลูก
โคหรือลูกกระบือตัวแรกคืน ธคก.จะน าแม่โคหรือแม่กระบือดังกล่าวคืน เพ่ือไปให้บริการแก่เกษตรกรรายอ่ืนยืมต่อไป 
(เว้นแต่จะตรวจพบว่าแม่โคหรือแม่กระบือมีปัญหาทางระบบสืบพันธุ์ ธคก.จะเปลี่ยนแม่โคหรือแม่กระบือให้) 

    2. การให้เช่าซื้อ กรณีท่ีเกษตรกรต้องการเป็นเจ้าของโค-กระบือของ ธคก. จะพิจารณาให้เช่าซื้อโค
หรือกระบือของ ธคก. โดยเกษตรกรจะต้องช าระเงินให้เสร็จสิ้นภายในก าหนดเวลา ดังนี้ 

- โคเนื้อหรือกระบือ ให้ช าระค่าเช่าซื้อ ภายในระยะเวลา 3 ปี ก าหนดการผ่อนช าระในปีที่ 1 
ร้อยละ 40 ของราคาโค-กระบือ ปีที่ 2 ร้อยละ 30 ของราคาโค-กระบือ และราคาที่เหลือช าระให้เสร็จสิ้นในปีที่ 3 
โดยไม่ต้องเสียดอกเบี้ย 

- ส าหรับแม่โคนมจะพิจารณาให้เช่าซื้อ โดยให้ช าระเงินให้เสร็จสิ้นภายใน 5 ปี ก าหนดผ่อน
ช าระเงิน ร้อยละ 20 ของราคาโคนมในแต่ละปีโดยไม่ต้องเสียดอกเบี้ย 

    3. การให้ยืมพ่อพันธุ์โค-กระบือ  ในหมู่บ้านที่มีแม่พันธุ์โค-กระบือ ของ ธคก. ไม่ต่ ากว่า 50 ตัว 
เพ่ือให้บริการพ่อพันธุ์แก่แม่โค-กระบือ ของ ธคก. ภายในหมู่บ้านนั้นๆ 

    4. การให้เช่าเพื่อใช้แรงงาน   กรณีที่เกษตรกรไม่มีโค-กระบือ ไว้ใช้งานของตนเอง แต่ไม่ต้องการ
ซื้อสามารถเช่าโค-กระบือ เพ่ือใช้แรงงาน โดยเสียค่าเช่าโค-กระบือ ตัวละ 300 บาทต่อปี 

    5. การให้บริการอื่นๆ ที่นอกเหนือจาก ข้อ 1 - 4 ซึ่งต้องได้รับการพิจารณาจากปศุสัตว์จังหวัดและ
ได้รับอนุมัติจาก ธคก. เพื่อให้บริการเป็นกรณีพิเศษเป็นกรณีไป 

1.4 คุณสมบัติของเกษตรกร 
ธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ ได้ก าหนดคุณสมบัติของเกษตรกรที่จะรับบริการ 

ตามรายละเอียดดังนี้ 
    1. เป็นเกษตรกรมีสัญชาติไทย อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
    2. มีอาชีพท านา ท าไร่ ท าสวน หรือเลี้ยงสัตว์ 
    3. มีความประพฤติดี และยินดีให้ความร่วมมือกับทางราชการ 
    4. ยังไม่เคยได้รับโคหรือกระบือจากโครงการอ่ืนๆมาก่อน 
    5. มีความเหมาะสมและสามารถที่จะดูแลเลี้ยงดูโค-กระบือได้ 
    6. มีรายได้ไม่เกินเกณฑ์ จปฐ.1 (ฉบับที่เป็นปัจจุบัน) หรือได้รับการรับรองจากคณะกรรมการหมู่บ้าน

หรือคณะกรรมการชุมชนนั้นๆ ว่าสมควรได้รับความช่วยเหลือ 
เกษตรกรที่ได้รับคัดเลือกจะต้องท าสัญญากับกรมปศุสัตว์ และจะต้องมีผู้ค้ าประกัน และสัญญาจะตกทอด

แก่ทายาทท่ีชอบด้วยกฎหมาย กรณีผู้ท าสัญญาถึงแก่กรรม 
1.5 การขอรับบริการ 
ให้เกษตรกรที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการกรอกแบบแสดงความจ านงโดยมีผู้รับรองในพ้ืนที่

ประกอบด้วย ประธานองค์การบริหารส่วนต าบล ก านัน หรือผู้ใหญ่บ้าน พร้อมแนบการรับรองรายได้ของ
กรมการพัฒนาชุมชนยื่นต่อปศุสัตว์จังหวัด และให้ปศุสัตว์จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการ จ านวน 3 ราย เพ่ือตรวจสอบ
และรับรองคุณสมบัติ และเสนอส านักงานปศุสัตว์เขตพิจารณากลั่นกรอง และเสนอ ธคก. เพ่ือพิจารณา
ช่วยเหลือต่อไป 
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1.6 แนวทางการด าเนินโครงการ 

         1. เพ่ือสนองพระราชด าริตามรอยเบื้องพระยุคลบาท โดยสนับสนุนและส่งเสริมเกษตรกรใน
โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรพอเพียง และเกษตรผสมผสาน ตามแนวพระราชด าริ ของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งโค-กระบือถือว่าเป็นปัจจัยส าคัญปัจจัยหนึ่งต่อการ
ประกอบอาชีพการเกษตรของเกษตรกร 
         2. สนับสนุนการบริหารจัดการโครงการ โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม เน้นให้เกิดชุมชนหรือหมู่บ้านที่มี
ส่วนในการก ากับดูแลกันเองในชุมชนนั้นๆ เพ่ือเป็นการสร้างความเข้มแข็งในชุมชน และเกิดความยั่งยืน 
         3. สนับสนุนและส่งเสริมการใช้แรงงานจากโค-กระบือ และการใช้ปุ๋ยคอกจากมูลโค-กระบือ   
  1.7 ผลการด าเนินงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  
       การด าเนินโครงการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จ านวน 12 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์  
ขอนแก่น มหาสารคาม มุกดาหาร นครพนม บึงกาฬ หนองคาย หนองบัวล าภู เลย สกลนคร อุดรธานี และ
ร้อยเอ็ด มีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 57,703 ครัวเรือน เป็นโคและกระบือ จ านวน 57,710 ตัว ทั้งนี้ 
ได้มีการรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลในการผลิต รวม 99 กลุ่ม (ส านักงานปศุสัตว์เขต 4, 2558)  

2. แนวคิดเกี่ยวกับการรวมกลุ่ม และปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มแข็งของกลุ่ม 
 พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้ค าจ ากัดความของค าว่า รวม หมายถึง บวกเข้าด้วยกัน 
ผสมเข้าด้วยกัน ค าว่า กลุ่ม หมายถึง คน สัตว์ หรือสิ่งต่างๆ ที่รวมกันเป็นหมู่ๆ หรือเป็นกลุ่มก้อน และค าว่าเข้มแข็ง 
หมายถึง เข้มแข็งในการงาน ขยันขันแข็ง ไม่ย่อท้อไม่หวั่นไหว (http://www.royin.go.th/dictionary/)  
ดังนั้น สรุปได้ว่า การรวมกลุ่ม หมายถึง การผสมเข้าด้วยกันของคน สัตว์ หรือสิ่งต่างๆ ที่รวมกันเป็นหมู่ๆ หรือ
เป็นกลุ่มก้อน และความเข้มแข็งของกลุ่ม หมายถึง คน สัตว์ หรือสิ่งต่างๆ ที่รวมกันเป็นหมู่ๆ หรือเป็นกลุ่มก้อน
เข้มแข็งในการงาน สอดคล้องกับวินิจ เกตุข า และคมเพชร ฉัตรศุภกุล (2522) ได้สรุปความหมายของค าว่ากลุ่ม
ในทางจิตวิทยาไว้ว่า กลุ่ม หมายถึง การที่บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปมารวมกัน โดยมีการติดต่อสัมพันธ์กัน หรือ
ปฏิสัมพันธ์กัน และมีจุดมุ่งหมายที่จะกระท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกัน และความสัมพันธ์นี้จะช่วยให้
สมาชิกกลุ่มอยู่ร่วมกันได้ในระดับที่พอดี 
 2.1 แนวคิดเกี่ยวกับกลุ่ม 
      กลุ่มถือว่ามีบทบาทส าคัญและถูกน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาอย่างกว้างขวางทุกระดับ  
อย่างไรก็ตาม กลุ่มได้ถูกน ามาอธิบายในหลายความหมาย โดย ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ (2543) ได้สรุป
ความหมายของกลุ่มว่า เป็นการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันของผู้คนในสังคม และมารวมกันเป็นเพ่ือน เป็นคนร่วมคิด 
ร่วมท า เพ่ือการพัฒนาและสร้างสรรค์ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสังคม และมาจากแนวคิดของ   
การพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันของมนุษย์ ที่จะด ารงอยู่ในฐานะของสัตว์สังคมที่จ าเป็นต้องพ่ึงพาอาศัยกัน และ
สร้างวัฒนธรรมสถาบันทางสังคมร่วมกัน นอกจากนี้ นที ขลิบทอง (2548) ได้สรุปความหมายของกลุ่มไว้ ดังนี้  
      1. จะต้องเป็นการรวมกันของคนตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป 
      2. มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน 
      3. มีแนวปฏิบัติต่อกัน 
      4. มีกิจกรรมต่อเนื่องให้สมาชิกได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติ 
      จากที่กล่าวมา ผู้วิจัยสรุปได้ว่า กลุ่ม หมายถึง การที่บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปมารวมกัน โดยมี
เป้าหมายวัตถุประสงค์ และแนวปฏิบัติร่วมกัน มีการปฏิสัมพันธ์กันเพ่ือการพัฒนาและสร้างสรรค์ในสิ่งที่เป็น
ประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสังคม 
 
 

 7 



 

2.2 ความส าคัญของกลุ่ม   
     กลุ่มองค์กรมีความจ าเป็นต่อสังคมของผู้คนที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติ  ถ้ากลุ่มมีความเข้มแข็งจะเป็น

เครื่องมือน าพาไปสู่จุดหมายที่วางไว้ ช่วยบรรเทาความทุกข์หรือสภาพปัญหาที่แต่ละบุคคลเผชิญอยู่ซึ่งบางครั้ง
ไม่สามารถแก้ได้ด้วยตัวเองหรือครอบครัว โดยนที ขลิบทอง (2548) กล่าวถึงความส าคัญของกลุ่มไว้ดังนี้ 

     1. การตอบสนองความต้องการพื้นฐานของสมาชิก 
     2. ให้ผลตอบแทนที่ไม่อาจได้มาด้วยเอกเทศ 
     3. ส่งเสริมการพัฒนาตัวสมาชิก 
     4. เป็นเครื่องมือฝึกฝนให้แก่สมาชิก 
     5. เป็นสิ่งเสริมพลังให้แก่สมาชิก 
     6. สร้างความม่ันใจในการปฏิบัติ 
     7. เป็นแหล่งมิตรภาพและความสัมพันธ์ 
     นอกจากนี้ ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ (2543) ได้กล่าวถึงความส าคัญในการเสริมสร้างกลุ่ม

หรือองค์กรประชาชนว่า ในช่วงแรกกลุ่มอาจเป็นไปเพ่ือการแลกเปลี่ยน เพ่ิมพูนความรู้หรือประสบการณ์
ระหว่างบุคคลที่เข้ามาร่วมกลุ่ม ต่อมาการรวมกลุ่มเป็นปัจจัยส าคัญก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง  
เพ่ือสร้างพลังในการต่อรองกับภายนอกหรือเพ่ือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
      จากที่กล่าวมา ผู้วิจัยสรุปได้ว่า กลุ่มมีความส าคัญต่อการตอบสนองความต้องการพ้ืนฐานของ
สมาชิก ส่งเสริมการพัฒนาตนเองของสมาชิก เสริมสร้างพลัง ความเชื่อมั่น และเป็นแหล่งเสริมสร้างมิตรภาพ
และสัมพันธภาพของสมาชิก  

2.3 กระบวนการพัฒนาของกลุ่ม 
     นที ขลิบทอง (2548) ได้กล่าวถึง กระบวนการเสริมสร้างกลุ่ม และพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่ ม  

ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
     1. ระยะก่อตั้งกลุ่ม เป็นขั้นตอนที่ส าคัญในการจัดตั้ง ต้องมีการค้นหาผู้น าความต้องการของสมาชิกกลุ่ม 

ความสมัครใจและความคล้ายคลึงกัน เช่น เพศ ความสนใจ วัย ความรู้ ความสามารถ ความต้องการ 
ความสัมพันธ์ต่อกัน 

     2. ระยะความวุ่นวาย หรือความขัดแย้งหรือระยะหัวเลี้ยวหัวต่อ เป็นระยะที่สมาชิกมีการรวมตัวกัน 
แต่ยังไม่ยอมกันหรือคอยจับผิดโต้แย้งกัน 

     3. ระยะยินยอม เป็นระยะที่สมาชิกหันหน้าเข้าหากันเพราะได้มีการเรียนรู้ต่อกันมากข้ึน 
     4. ระยะปฏิบัติการ เป็นการเคลื่อนไหวของกลุ่ม จะช่วยให้กลุ่มเกิดพลังการต่อรองและการต่อสู้

การส่งเสริมการเคลื่อนไหวของกลุ่ม อาจด าเนินการโดยการส่งเสริมการประชุม พบปะ สร้างความสัมพันธ์  
ส่งเสริมแนวความคิด การมีกฎระเบียบวินัยของกลุ่ม การสร้างสัมพันธภาพระหว่างสมาชิก ส่งเสริมกิจกรรม
วิชาการ และการรับประโยชน์ร่วมกัน สิ่งเหล่านี้จะเป็นเครื่องผูกมัดหรือยึดโยงให้กลุ่มยังคงอยู่ไม่แตกสลาย 

     5. ระยะล่มสลาย เป็นระยะสุดท้ายอาจเกิดเนื่องจากสมาชิกได้บรรลุภารกิจหรือเป้าหมายที่
ต้องการแล้ว การยอมรับกลุ่มน้อยลงเห็นคุณค่าของตนเองมากกว่าเริ่มแยกตัวออก   

      นอกจากนี้ ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ (2543) ได้อธิบายกระบวนการและขั้นตอนในการ
จัดตั้ง และสนับสนุนการด ารงอยู่ของกลุ่ม ซึ่งจ าแนกออกเป็น 5 กระบวนการ ได้แก่ 

     1. การปลูกจิตส านึกเป็นการท าให้สมาชิกเกิดความตระหนักว่ามีปัญหาที่เผชิญอยู่และต้องการ
แก้ไขปัญหาต่างๆ เหล่านี้ให้หมดไป 
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2. การรวมพลังเมื่อสมาชิกเกิดความตระหนักอยากแก้ไขปัญหา จะมีการพบปะเพ่ือแลกเปลี่ยนหรือ 

ตกลงที่จะด าเนินการบางอย่างร่วมกัน ในขั้นตอนนี้อาจมีการเลือกผู้แทนหรือผู้น าในการประสานความคิดหรือ
ท ากิจกรรมในทิศทางท่ีได้ตกลงกันไว้ 

     3. การส่งเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยี อาจเกิดได้จากสมาชิกแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน  
หรือการเชิญที่มีความรู้เหนือกว่าหรือวิทยากรจากภายในหรือภายนอกมาเป็นผู้ให้ความรู้ ซึ่งน าไปประยุกต์ใช้ที่
จะปรับหรือแก้ปัญหา 

     4. การบริหาร-การจัดการ การบริหารและจัดการกลุ่มที่ดีควรประกอบด้วยการท าบัญชีเพ่ือสร้าง
หลักฐานให้สมาชิกเกิดความไว้วางใจ การบันทึกเหตุการณ์ ข้อตกลงหรือกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้น เช่น บันทึก
รายงานการประชุม ข้อตกลง กฎระเบียบ การประสานงานภายใน ซึ่งการบริหารจัดการที่ดีจะท าให้สมาชิก
เข้าใจบทบาท ติดตามการท างานเป็นระบบ การระดมทรัพยากรทั้งภายในและภายนอก 

     5. การสนับสนุน คือ การที่บุคคลภายนอกที่มีบทบาทในการส่งเสริมการพัฒนาของกลุ่ม หรือให้
การสนับสนุนในด้านต่างๆ เช่น วัสดุอุปกรณ์ ปัจจัยต่างๆ ทั้งวัตถุสิ่งของ บุคลากรหรือแม้กระทั่งเงินเพ่ือให้กลุ่ม
มีศักยภาพสูงขึ้น แต่ในการสนับสนุนใดๆ นั้น ต้องตระหนักว่าไม่ไปท าลายอุดมการณ์ในการช่วยเหลือตัวเอง
ของกลุ่ม 

ในการด าเนินงานของกลุ่ม  เมื่อกลุ่มได้ก าเนิดขึ้นมาแล้วและยังคงเป็นกลุ่มอยู่ ต้องมีการด าเนิน
กิจกรรมหรือด าเนินงาน เพ่ือมุ่งสู่วัตถุประสงค์ของกลุ่ม และสมาชิกเกิดความพึงพอใจในการท างานร่วมกัน  ซึ่ง
จิตติ มงคลชัยอรัญญา (มปป.) อ้างถึงในปาริชาติ  วลัยเสถียรและคณะ (2543) ได้ก าหนดองค์ประกอบที่ท าให้
การด าเนินงานกลุ่มบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ มีดังนี้ 

    1. วัตถุประสงค์ของกลุ่ม 
    2. ข้อตกลงร่วมกันหรือกฎระเบียบข้อตกลง 
    3. แผนการด าเนินงาน 
    4. การด าเนินงานตามแผน 
    5. การพัฒนาผู้น าและสมาชิก 
    6. การประเมินผลโดยกลุ่มและสมาชิกกลุ่ม 
    7. การขยายผล เช่น การรับสมาชิกเพ่ิม การขยายกิจกรรม การสร้างเครือข่าย 
นอกจากนี้ กรมส่งเสริมการเกษตร (2541) ได้ระบุไว้ว่าการพัฒนาของกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ คือ 

ความสามารถของกลุ่มที่จะตอบสนองความต้องการของสมาชิก และบรรลุเป้าหมายของกลุ่มในขณะเดียวกัน 
ดังนั้น การจะเข้าใจสถานการณ์ของกลุ่มในระยะหนึ่งระยะใดต้องพิจารณาองค์ประกอบที่ส าคัญ ดังนี้ 

    1. ผู้น ากลุ่ม หมายถึง บุคคลที่มีบทบาทชัดเจนในกลุ่มท่ีจะท าหน้าที่เป็นวิทยากรพ่ีเลี้ยง  นักพัฒนา  
เป็นผู้ประสานงานเพ่ือตอบสนองความต้องการของสมาชิกให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด  ผู้น าต้องแสดงบทบาท
ได้อย่างเหมาะสมกับขั้นตอนการพัฒนากลุ่ม สถานการณ์ของกลุ่มในขณะนั้นและเป็นที่ยอมรับของสมาชิกส่วนมาก 

    2. สมาชิกกลุ่ม หมายถึง บุคคลที่มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในกิจกรรมของกลุ่ม แสดง
พฤติกรรมให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ ความสัมพันธ์ของบุคคลในกลุ่มและงานหรือกิจกรรมของกลุ่มตามความ
พอใจ ความสามารถ และอุทิศตนให้กับเป้าหมายของกลุ่ม 

    3. จุดมุ่งหมายของกลุ่ม คือ สิ่งที่สมาชิกส่วนใหญ่เข้าใจตรงกันว่าความส าเร็จที่คนในกลุ่มต้องการ
ให้เกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ จุดมุ่งหมายของกลุ่มที่ดีคือ จุดมุ่งหมายที่กลุ่มสมาชิกพอใจ  เชื่อมั่นว่า
กลุ่มจะท าได้ส าเร็จ และสอดคล้องกับแรงจูงใจของตนในการเข้าเป็นสมาชิก 
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    4. กฎเกณฑ์ คือ เครื่องมือที่ใช้สร้างความสัมพันธ์และการปฏิบัติตนระหว่างบุคคลในกลุ่มที่สมาชิก

เข้าใจตรงกัน  และถือเป็นระเบียบข้อบังคับเหมือนกัน กฎระเบียบที่ดีคือระเบียบข้อบังคับที่สมาชิกทุกคนมี
ส่วนร่วมในการก าหนดขึ้น ยอมรับและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

    5. กิจกรรมและแผนงาน คือ สิ่งที่สมาชิกกลุ่มก าหนดขึ้นในรูปของงานที่กลุ่มจะต้องท าเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายของกลุ่ม และก่อให้เกิดความพอใจในกลุ่มสมาชิก 

    6. การสื่อสาร คือ การติดต่อแลกเปลี่ยนข่าวสารกันระหว่างสมาชิกภายในกลุ่มในทุกรูปแบบ จน
เกิดความเข้าใจกันในหมู่สมาชิก 

    7. ผลประโยชน์ คือ สิ่งที่สมาชิกกลุ่มได้รับในรูปแบบต่างกัน และก่อให้เกิดความพึงพอใจจากสิ่งที่
ได้รับทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยจะต้องมีการจัดสรรผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม 
      จากที่กล่าวมา ผู้วิจัยสรุปได้ว่า กระบวนการที่เสริมสร้าง และสนับสนุนให้กลุ่มเกิดความเข้มแข็ง 
ประกอบด้วย 5 ระยะ คือ ระยะก่อตั้งกลุ่ม ระยะหัวเลี้ยวหัวต่อ ระยะยินยอม ระยะปฏิบัติการ และระยะล่ม
สลาย ซึ่งองค์ประกอบที่ส่งผลให้กลุ่มบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ผู้น าและสมาชิก
วัตถุประสงค์ กฎระเบียบ แผนงานและกิจกรรม ผลประโยชน์ การประเมินผลโดยกลุ่มและสมาชิก   

2.4 องค์ประกอบท่ีท าให้กลุ่มมีประสิทธิภาพ  
องคป์ระกอบที่ท าให้กระบวนการกลุ่มมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 
     1. การมีอุดมการณ์ มีวิสัยทัศน์ คือ การที่คนในกลุ่มมีแนวคิดเดียวกัน หรือมองเห็นอนาคตข้างหน้า

ร่วมกัน ถือเป็นสิ่งส าคัญที่จะยึดเหนี่ยวความสัมพันธ์และการรวมตัวของกลุ่ม ให้พยายามปฏิบัติหน้าที่ของแต่
ละคนจนสุดความสามารถ เพ่ือจะบรรลุดุดมกาณ์และวิสัยทัศน์ที่มีร่วมกันโดยไม่แตกแยก 

     2. การมีเป้าหมายเดียวกันหรือมีผลประโยชน์ร่วมกันจะท าให้สมาชิกในกลุ่มมีทิศทางด าเนินงานที่
สอดคล้องกันเพ่ือไปสู่จุดมุ่งหมายนั้น เน้น ให้ความส าคัญกับความสัมพันธ์ของกลุ่มมากกว่าทรัพย์สินหรือ
สิ่งของมีค่าทางวัตถุ เพ่ือขจัดข้อขัดแย้งที่อาจเกิดข้ึนภายหลัง 

     3. การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการบริหารจัดการ เป็นเงื่อนไขที่ท าให้สมาชิกมีส านึกความเป็น 
ส่วนหนึ่งในกลุ่ม และตระหนักในความรับผิดชอบร่วมกัน เกิดการรับรู้ ตัดสินใจและร่วมลงมือปฏิบัติในนามของกลุ่ม 
หากด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความโปร่งใส เปิดเผย และมีการกระจายผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม 
จะท าให้กลุ่มมีความเข้มแข็ง 

     4. กิจกรรมการด าเนินงานของกลุ่มมีความเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของ
สมาชิก มีแผนงานที่ประกอบด้วยการพัฒนาทุกๆ ด้าน ไม่เป็นการส่งเสริมหรือสร้างความขัดแย้ง และมีการ
เคลื่อนไหวเพ่ือพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง สามารถบริหารจัดการได้ภายในกลุ่มโดยไม่ต้องพ่ึงพิงปัจจัยต่างๆ 
จากภายนอก ภายใต้การสนับสนุนของผู้น าองค์กรชุมชน 

      5. มีบรรยากาศที่เป็นมิตร มีความรัก เอ้ืออาทร สมานฉันท์และสามัคคี ความรักและความสมานฉันท์
จะเป็นเหตุให้เกิดความร่วมมืออย่างมีพลัง 

     6. ระบบสื่อสารของกลุ่มควรเป็นแนวราบไม่ใช่แนวดิ่ง เนื่องจากจะท าให้เกิดความรู้สึกเท่าเทียมกัน 
และยอมให้ความร่วมมืออย่างมีพลัง 

     7. ผู้น า สมาชิกของกลุ่มและคนทั่วไปในชุมชน 
        7.1 มีผู้น ากลุ่มที่เข้มแข็ง มีภาวะผู้น า เสียสละ มีวิสัยทัศน์ 

                7.2 สมาชิกในกลุ่ม พร้อมที่จะจัดการกับปัญหาของตนเองและชุมชน ให้ความร่วมมือและมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมทั้งทางความคิด การวางแผน การตัดสินใจ และการติดตามประเมินผล โดยปฏิบัติหน้าที่ของตน 
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ได้อย่างดี เชื่อในความสามารถของเพ่ือนสมาชิก มีความไว้วางใจกัน โดยสมาชิกในกลุ่มยอมรับข้อเสนอแนะ  
ค าวิจารณ์ ข้อมูล การติชมซึ่งกันและกัน และพร้อมที่จะช่วยเหลือกันและกันเสมอ 

        7.3 คนทั่วไปในชุมชน หรือกลุ่มคนที่คอยเฝ้าติดตาม วิพากษ์วิจารณ์ ที่พร้อมจะเข้าร่วมหรือ
สนับสนุนกลุ่ม 

     8. มีงบประมาณด าเนินงานที่เพียงพอ ซึ่งในระยะแรกอาจจะต้องระดมเงินจากสมาชิกกลุ่มหรือ
ขอรับการสนับสนุนจากภายนอกเพ่ือใช้ในกิจกรรมแรกเริ่ม 

จากที่กล่าวมา ผู้วิจัยสรุปได้ว่า องค์ประกอบที่ท าให้กลุ่มมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย อุดมการณ์กลุ่ม 
การมีเป้าหมายกลุ่มร่วมกัน การมีส่วนร่วมของสมาชิก กิจกรรมและแผนงานมีความสอดคล้องกับความต้องการ
ของกลุ่ม ความสามัคคีปรองดอง การสื่อสาร และผู้น า สมาชิก และชุมชน 

2.5 ลักษณะของกลุ่มที่มีประสิทธิภาพหรือเข้มแข็ง 
     การที่กลุ่มจะอยู่ได้นานนั้นกลุ่มจะต้องมีความเหนียวแน่นพอที่จะรักษาให้กลุ่มคงอยู่ต่อไป โดยที่

จะต้องมีการบริหารกลุ่มที่มีประสิทธิภาพที่เข้มแข็ง สมาชิกมีความเป็นน้ าหนึงใจเดียวกัน มีความรู้สึกเป็นส่วน
หนึ่งของกลุ่ม ตลอดจนคิดที่จะพัฒนากลุ่มให้อยู่ตลอดเวลา (ทัศนีย์, 2555) 

     จีรพรรณ กาญจนะจิตรา (2523) กล่าวถึงลักษณะของกลุ่มที่มีประสิทธิภาพหรือเข้มแข็ง มีดังนี้ 
     1. กลุ่มสามารถช่วยตอบสนองความต้องการของสมาชิกให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
     2. สมาชิกมีทัศนคติที่ดีในการท างานกลุ่ม 
     3. สมาชิกในกลุ่มมีความสามารถในการท างานร่วมกัน 
     4. สมาชิกในกลุ่มมีความพึงพอใจในการท างานร่วมกัน 
     5. สมาชิกมีความร่วมมือกันในการท างาน 
     6. สมาชิกมีโอกาสพบปะสังสรรค์กันเสมอ 
     7. สมาชิกเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของแต่ละคนในกลุ่ม 
     8. กลุ่มขนาดเล็กจะมีความเหนียวแน่นกว่ากลุ่มขนาดใหญ่ 
     9. ความคล้ายคลึงกันบางประการของสมาชิกช่วยให้กลุ่มมีความเหนียวแน่น 
     10. ถ้ากลุ่มได้รับการยกย่องจากสังคมจะท าให้กลุ่มมีความเหนียวแน่นยิ่งขึ้น 

นอกจากนี้ ธีรพงษ์ แก้วหาวงษ์ (2546) ได้กล่าวถึงความเข้มแข็งของกลุ่มไว้ว่า กลุ่มองค์กรนั้น
มีส่วนร่วมในโครงการสาธารณชุมชน ตั้งแต่การตัดสินใจ การวางแผน การด าเนินการระดมทรัพยากร 
และการประเมินผลภายใต้ส่วนรวม ท าให้ทุกกลุ่มหรือทุกองค์กรในชุมชนมีบทบาทส าคัญ เราอาจ
พิจารณาความเข้มแข็งจากองค์ประกอบเกี่ยวกับกลุ่มเข้มแข็งได้ ดังนี้ 
     1. มีอุดมการณ์ของกลุ่มชัดเจน 
     2. มีการบริหารจัดการที่ดีเป็นระบบ 
     3. มีการท ากิจกรรมที่ต่อเนื่อง 
     4. มีทุนในสัดส่วนที่พอเพียง 
     5. มีเครือข่าย ความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกกลุ่ม 
     6. มีอ านาจต่อรองกับหน่วยงานภาครัฐที่จะต้องให้การสนับสนุน 
     7. กลุ่มได้รับการยอมรับจากสังคมภายในและภายนอก 

 จากท่ีกล่าวมา ผู้วิจัยสรุปได้ว่า กลุ่มที่มีประสิทธิภาพหรือเข้มแข็งนั้น ต้องมีผู้น ากลุ่มที่มีความสามารถ     
มีสมาชิกกลุ่มที่มีส่วนร่วมในการท างาน มีวัตถุประสงค์ชัดเจน และเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเอง 
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2.6 ปัจจัยท่ีมีผลต่อความเข้มแข็งของกลุ่ม 
       ส าหรับปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มแข็งของกลุ่ม ฉลาดชาย รมิตานนท์ (2538) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่มี
ผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานของกลุ่ม และการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่ม ดังนี้ 

     วัตถุประสงค์ของการรวมกลุ่ม อาจวัดจากระดับชั้นของการพัฒนากลุ่มว่ามีลักษณะเป็นกลุ่ม
สนใจ  หมายถึง มีการรวมตัวพูดคุยถกเถียงถึงปัญหา กลุ่มศึกษาเรียนรู้ทั้งในและนอกชุมชน เพ่ือแก้ปัญหาและ
กลุ่มกิจกรรม หมายถึง มีการลงมือท ากิจกรรมร่วมกัน 
      กฎกติกา กลุ่มจะมีความเข้มแข็ง จะมีการก าหนดกฎกติกา ระเบียบ เพ่ือควบคุมพฤติกรรมของ
สมาชิกในกลุ่ม หรือองค์กรจะมีการออกกฎระเบียบ และกติกา เพ่ือใช้บังคับกับสมาชิกกลุ่ม สมาชิกควรมีส่ วน
ร่วมในการออกกฎกติกา และสามาชิกควรปฏิบัติตามกฎระเบียบ และกติกาด้วย 
     สมาชิก กลุ่มจะเข้มแข็งได้ต้องค านึงถึงสมาชิกทั้งในด้านจ านวน และคุณภาพในการเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเอาใจใส่ ความพร้อมเพรียงในการท ากิจกรรมร่วมกัน รู้จักหน้าที่  และ
ท าหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ การวัดในเรื่องนี้อาจวัดจากจ านวนสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น ระดับ
การพูดคุยถึงปัญหา ระดับเสนอความคิด และระดับลงมือปฏิบัติ 
     กรรมการกลุ่ม  กรรมการกลุ่มถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบส าคัญในการช่วยให้กลุ่มมีความเข้มแข็ง  
ดังนั้น  ตัวชี้วัดในเรื่องกรรมการกลุ่มที่ส าคัญ เช่น ความรู้ความสามารถของคณะกรรมการกลุ่ม ความซื่อสัตย์สุจริต 
ความรับผิดชอบในการประชุม การติดตามงาน และการประเมินผลงาน เป็นต้น 
     กิจกรรม  การด าเนินการกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มท าขึ้นเป็นตัวชี้วัดถึงความเข้มแข็งของกลุ่ม  เช่น  
กิจกรรมด้านการพัฒนาอาชีพของสมาชิก กิจกรรมด้านการพัฒนาสังคม กิจกรรมด้านการรับความรู้จากเจ้าหน้าที่  
และกิจกรรมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
     กองทุนของกลุ่ม  ความสามารถในการระดมเงินทุนภายในชุมชนของตน นับเป็นเครื่องมือสะท้อน
ถึงศักยภาพ และความเข้มแข็งของกลุ่มได้เป็นอย่างดี ซึ่งตัวชี้วัดประเด็นนี้  ได้แก่ ขนาดของกองทุนที่ระดมจาก
สมาชิก ประเภทของกองทุน เช่น กองทุนข้ีวัว กลุ่มออมทรัพย์ เป็นต้น 
 นอกจากนี้ ศักดิชัย พงษ์ไพบูลย์ (2546) ได้จ าแนกปัจจัยที่มีผลต่อการด ารงอยู่ของกลุ่ม ได้แก่ 
     1. การมีอุดมการณ์ร่วมกัน หมายถึง การที่ชุมชนมีทัศนะต่อสังคมต่อชุมชนร่วมกันโดยอุดมการณ์เป็น
สิ่งส าคัญที่จะยึดเหนี่ยวทิศทางการรวมกลุ่ม การก าหนดเป้าหมายระยะยาว จะท าให้อุดมการณ์ในการรวมตัวดีขึ้น 
     2. การมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน 
     3. การมีผลประโยชน์ร่วมกัน 

    4. คน เป็นองค์ประกอบส าคัญของกลุ่มหรือองค์กรชุมชน ได้แก่ ผู้น า สมาชิกและชาวบ้านทั่วไป 
    5. การบริหารจัดการ เป็นตัวชี้วัดถึงความเข้มแข็งของกลุ่มหรือองค์กรชุมชน โดยอาศัยการจัดการ

ที่มีประสิทธิภาพ คือ โครงสร้างบทบาทเจ้าหน้าที่ สถานที่และอุปกรณ์ กฎ กติกา ข้อตกลงร่วมกัน การตัดสิน
ในร่วมกัน การสื่อสารระหว่างผู้น าและสมาชิกกลุ่มหรือองค์กร ตลอดจนการควบคุมตรวจสอบ 

    6. กิจกรรม คือ ความเคลื่อนไหวในการด าเนินงานของกลุ่มให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
    7. กองทุน คือ งบประมาณ ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการด าเนินงานของกลุ่ม 
นอกจากนี้  จากการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 

(2551) ที่ได้จัดท าโครงการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่สนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งขึ้น เพ่ือศึกษาถึงวิธีด าเนินงานและ
การมีส่วนร่วมของประชาชน  ตลอดจนปัจจัยต่าง ๆ ที่เสริมสร้างและมีผลให้ชุมชนเข้มแข็ง  อันน าไปสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืน  พบว่า มีปัจจัยต่างๆ ที่สนับสนุนให้การด าเนินงานของกลุ่มประสบความส าเร็จ  ได้แก่  

  
 
 

12 



 
1. ปัจจัยภายใน มีองค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แก่ ผู้น า คณะกรรมการ สมาชิกของกลุ่ม และ

ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่น โดยแต่ละส่วนจะต้องมีลักษณะที่ส าคัญ ดังนี้ 
1.1 ผู้น าหรือคณะกรรมการ ต้องมีความเสียสละ ซื่อสัตย์ เป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน     

รับฟังความคิดเห็นของสมาชิก เน้น การมีส่วนร่วม ยึดถือผลประโยชน์ของกลุ่มเป็นหลัก และสามารถแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าให้แก่สมาชิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถจัดหาเงินทุนและตลาดรองรับผลผลิต
ของชุมชน มีการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้และมีความยุติธรรม 

 1.2 สมาชิกกลุ่มหรือคนในชุมชน มีความสามัคคีและให้ความร่วมมือในการร่วมคิดร่วมท า ใน
กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย มีจิตส านึกที่ดีต่อกลุ่มในการร่วมกันพัฒนาและร่วมท ากิจกรรมในชุมชน  ตลอดจน
การมีพ้ืนฐานการนับถือศาสนาและวัฒนธรรมที่เหมือนกัน ซึ่งจะท าให้คนในชุมชนมีความผูกพันและมีความ
เอ้ือเฟ้ือต่อกันยิ่งข้ึน 

 1.3 การมีทรัพยกรธรรมชาติในท้องถิ่นที่เอ้ืออ านวยต่อการผลิต โดยการน าภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาประยุกต์ใช้ในการดัดแปลงทรัพยากรที่มีอยู่ให้เป็นสินค้าส่งออก ท าให้คนในชุมชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
      2. ปัจจัยภายนอก มีดังนี ้  
  2.1 หน่วยงานภายนอก ซึ่งหมายถึงภาครัฐและเอกชนที่ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนส่งเสริม
ด้านวิชาการ ค าแนะน าด้านการเงิน การตลาดและอุปกรณ์การผลิตส าหรับการด าเนินงานของกลุ่มอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งการประสานขอความช่วยเหลือและขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานอ่ืน
ให้เข้ามาสนับสนุนการด าเนินงานของกลุ่ม 
  2.2 การประสานเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพสินค้าและการตลาด นับเป็นปัจจัยส าคัญใน
การผลักดันให้กลุ่มประสบความส าเร็จ   
  2.3 กระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคม   

จากที่กล่าวมา ผู้วิจัยสรุปได้ว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มแข็งของกลุ่ม ประกอบด้วย  ปัจจัยภายใน 
ได้แก่ ผู้น า คณะกรรมการ สมาชิก ทรัพยากรในท้องถิ่นท่ีเอ้ือต่อการผลิต และปัจจัยภายนอก อาทิ ภาครัฐและ
เอกชน เครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพสินค้า การตลาด การเงิน และบริบทของสังคมท่ีเปลี่ยนแปลง 

3.งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ทัศนีย์ ดวงแย้ม (2555)  ได้ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรโป่งน้ าร้อน 
ที่ได้รับรางวัลสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ปี 2552 อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อ
ความส าเร็จของกระบวนการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร ได้แก่ 1) ปัจจัยภายใน ประกอบด้วย  
รูปแบบบริหารงานในรูปคณะกรรมการซึ่งมีความสามารถในการวางแผนบริหารจัดการกลุ่มเป็นอย่างดี ทั้งด้าน
กิจกรรมและการเงินของกลุ่ม การมีส่วนร่วมของสมาชิก ซึ่งให้ความร่วมมือและเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน และ
เงินทุนหมุนเวียนภายในกลุ่ม ท าให้กลุ่มเกิดการพัฒนาจนเกิดความเข้มแข็ง 2) ปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย      
การสนับสนุนจากหน่วยงานในพ้ืนที่ช่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่กลุ่มจัดท า   
 สัจจา บรรจงศิริ และคณะ (2560) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มผู้ผลิตข้าว
อินทรีย์ชุมชนบ้านสายยาว จังหวัดบุรีรัมย์  พบว่า การพัฒนาความเข้มแข็งในการด าเนินงานของกลุ่มผู้ผลิตข้าว
อินทรีย์ชุมชนบ้านสายยาวมี 7 ขั้นตอน ประกอบด้วย การก าหนดเป้าหมายและจัดท าตัวชี้วัดการประเมินกลุ่ม
ก่อนการพัฒนา การจัดท ายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การปรับแผนปฏิบัติ
การพัฒนา การติดตามผลการด าเนินงาน และการประเมินกลุ่มหลังการพัฒนา นอกจากนี้ ยังพบว่าปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับความเข้มแข็งของกลุ่มฯ นั้น มี 2 ปัจจัย คือ 1) ปัจจัยภายใน ประกอบด้วย สมาชิก ประธาน/ กรรมการ 
ระบบการบริหารงาน ระบบการผลิต และระบบการเรียนรู้ และ 2) ปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย สถานการณ์
ทางธรรมชาติ ปัจจัยการผลิต พ่อค้าคนกลาง และหน่วยงานสนับสนุน 
 

13 



 
พุทธพล ญาติปราโมทย์ และคณะ (2559) ได้ศึกษาเรื่องกระบวนการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม

เกษตรกรผู้ผลิตอาหารปลอดภัยในตลาดวิถีผู้ไทชาวเขาวง อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์  พบว่า องค์ประกอบ
ในการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มอย่างยั่งยืนนั้น ต้องมีการก าหนดเป้าหมายร่วมกัน ร่วมคิด ร่วมวางแผน   
ร่วมด าเนินการ ร่วมประเมินผลเรียนรู้ และร่วมรับผลประโยชน์ หน่วยงานภาครัฐเป็นผู้ช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้
กลุ่มเกษตรกรคิดเป็น ท าเป็น และพ่ึงตนเองได้ 
 ศศิภา  พิทักษ์ศานต์ (2556) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชนไปปฏิบัติ กรณีศึกษาอ าเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่  โดยใช้การวิเคราะห์ถดทอยพหุคูณแบบ 
Stepwise พบว่า ความผูกพันต่อองค์การ ภาวะผู้น าและการมีส่วนร่วม สามารถพยากรณ์ความส าเร็จของการ
น านโยบายส่งเสริมวิสาหกิจไปปฏิบัติ ตามการพ่ึงพาตนเองของวิสาหกิจชุมชน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 
โดยสามารถอธิบายความผันแปรความส าเร็จของการน านโยบายส่งเสริมวิสาหกิจไปปฏิบัติตามการพ่ึงพาตนเอง
ของวิสาหกิจชุมชน ได้ร้อยละ 63.3 (R2 = 0.633) และได้เสนอแนะแนวทางการสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนด้วยการสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้น าและสมาชิก ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน และ
ควรสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องและชุมชนมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลกิจกรรมของวิสาหกิจ
ชุมชนเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ทวี วัชระเกียรติศักดิ์ (2559) ได้ศึกษาเรื่องการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนโดยการ
พัฒนากลุ่มอาชีพในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลพลสงคราม อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา พบว่า 
แนวทางและการด าเนินงานส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนโดยการพัฒนากลุ่มอาชีพ 
จะต้องสร้างจากภายใน ภายนอก และทั้งภายในและภายนอกชุมชน ตามปัจจัยแห่งความส าเร็จ คือ ความรู้ 
การยอมรับ ศักดิ์ศรีที่เท่าเทียมกันของภาคีสมาชิก และการมีชุมชนเป้าหมายเป็นศูนย์กลางของการสร้างความ
เข้มแข็ง 
 วรวิทย์ ธนสุนทรสิทธิ์ และวิรุณ รักษามิตร์ (2557) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มแข็งของกลุ่ม
เกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือในจังหวัดอุบลราชธานี ด้านการประเมินผลการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยง
กระบือ ได้แก่ ผู้บริหารกลุ่มที่มีแนวคิดและทัศนคติที่ดีต่อขบวนการกลุ่มมีที่ท าการกลุ่มเป็นหลักแหล่งชัดเจนและ
ใช้ประโยชน์ มีคณะกรรมการการบริหารรกลุ่มมีการก าหนดวัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินงานของกลุ่ มที่
ชัดเจน 
 สุจิตต์ ไตรพิทักษ์ (2547) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของการด าเนินงานตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของการด าเนินงานกิจกรรมกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต คือ  

 1. ด้านกิจกรรม ต้องเป็นกิจกรรมที่มีความต่อเนื่องมีประโยชน์ สนองความต้องการแก่สมาชิกมีการ
ขยายผลไปสู่วิสาหกิจชุมชน ฝึกคนให้มีคุณภาพ คุณธรรม สร้างพลังต่อรอง แก้ปัญหาภาวะหนี้สินให้แก่
ประชาชน 

 2. ด้านประสิทธิภาพของคณะกรรมการ ผู้น ากลุ่มมีความเข้มแข็ง เสียสละ ซื่อสัตย์ มีประสบการณ์ในการ
บริหารจัดการ มีลักษณะความเป็นผู้น าสูง ตั้งใจท างาน ผ่านการฝึกอบรมด้านบัญชี การบริหารจัดการกลุ่มออม
ทรัพย์เพื่อการผลิต 

 3. ด้านการบริหารจัดการ มีการบริหารจัดการที่โปร่งใส ยุติธรรม ยึดระเบียบ ข้อบังคับของกลุ่มอย่าง
เคร่งครัด กรรมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกลุ่ม ท าหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัดมีการ
สร้างผู้น ารุ่นต่อไป 

 4. ด้านสมาชิก สมาชิกมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมกลุ่ม มีความเข้าใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์การด าเนินการของกลุ่ม ยึดหลักคุณธรรม 5 ประการอย่างเคร่งครัด 
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5. ด้านความร่วมมือของภาคี หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 

และสถาบันการศึกษาให้การสนับสนุน ช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตระดับต่างๆ  
สุรกา ธนูศร และคณะ (2552) ได้ศึกษาความคิดเห็นของสมาชิกเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จ

ของการด าเนินงานของธุรกิจชุมชน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเพ่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการ
มีส่วนร่วม ด้านโครงสร้างและกระบวนการท างาน ด้านความรู้ทักษะประสบการณ์ของสมาชิก ด้านหน่วยงาน
ภาคีและการพัฒนาที่เป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุน มีผลต่อความส าเร็จของธุรกิจชุมชนอยู่ในระดับมากที่สุด 

มานพ โชคดี และสมพงษ์ ศุภฐิติพงศ์ (2552) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ กรณีศึกษากลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ต าบลคอรุม อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2550 
พบว่า ปัจจัยเกี่ยวกับสมาชิกลุ่ม ผู้น ากลุ่ม และการบริหารงานของกลุ่มมีความสัมพันธ์กับความเข้มแข็งของกลุ่ม
เกษตรกรเลี้ยงสัตว์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 และมีค่า C (Contigency Coefficient) 
ระหว่าง 0.397 – 0.750 ซึ่งมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลางถึงระดับมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 



 
บทที่ 3 

วิธีการศึกษาวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัย เพ่ือศึกษาศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค
และกระบือ ตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน โดยมีวิธีการศึกษาวิจัย ดังนี้ 
1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นกลุ่มเกษตรกรหมู่บ้านธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตาม
พระราชด าริ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (พ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 4) จ านวน 99 กลุ่ม และสุ่มมาเป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 79 กลุ่ม ซึ่งได้จากการค านวณด้วยสูตรของ Yamane (Yamane, 1973 อ้างโดย บุญธรรม, 2546) 
ที่มีความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างร้อยละ 5 สุ่มตัวอย่างกลุ่มแบบโควตา (Quota Sampling) ดังตารางที่ 1 

 
ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ที ่ จังหวัด 
จ านวนประชากร 

(กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่) 
กลุ่มตัวอย่าง 

(กลุ่ม) 
1 จังหวัดกาฬสินธุ์ 5 4 
2 จังหวัดขอนแก่น 9 7 
3 จังหวัดมหาสารคาม 9 7 
4 จังหวัดมุกดาหาร 6 5 
5 จังหวัดนครพนม 9 7 
6 จังหวัดบึงกาฬ 2 2 
7 จังหวัดหนองคาย 3 2 
8 จังหวัดหนองบัวล าภู 5 4 
9 จังหวัดเลย 3 2 
10 จังหวัดสกลนคร 28 22 
11 จังหวัดอุดรธานี 2 2 
12 จังหวัดร้อยเอ็ด 18 15 

รวม  12  จังหวัด 99 79 

 

2. ขั้นตอนการศึกษาวิจัย มี 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
การศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อและ

กระบือตามโครงการ ธคก. ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีข้ันตอนการศึกษาเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
    ขั้นตอนที่ 1 วิจัยเชิงส ารวจสภาพปัญหา โดยใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือ 
    ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อน ามาก าหนดยุทธศาสตร์พัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร 

    ขั้นตอนที่ 3 การมีส่วนร่วมก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มเกษตรกรของหน่วยภาคีร่วมบูรณาการพัฒนา
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคและกระบือ 
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3. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย 
1. วิธีการด าเนินการวิจัยระยะที่ 1 ดังนี้ 
   1) รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารต่างๆ ผลงานวิชาการ หนังสือ บทความ รายงาน การวิจัย 

จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้ประกอบในการก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยและใช้อ้างอิง 
    2) เก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิด้วยแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ เป็นข้อมูลภาคสนาม โดยผู้วิจัย
ขอความร่วมมือจากนักวิชาการสัตวบาล เจ้าพนักงานสัตวบาลประจ าส านักงานปศุสัตว์จังหวัดที่มีประสบการณ์
จากจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม มุกดาหาร นครพนม บึงกาฬ หนองคาย หนองบัวล าภู เลย สกลนคร 
อุดรธานี และร้อยเอ็ด ด้วยการเก็บข้อมูลตามแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นจากประธานกลุ่ม
เกษตรกร คณะกรรมการบริหารกลุ่ม  และสมาชิกกลุ่มเกษตรกร กลุ่มละ 3 ชุด ด้วยการสุ่มแบบเจาะจง 
ส าหรับประธานกลุ่ม ส่วนกรรมการกลุ่มและสมาชิกกลุ่มใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling) 
ด้วยวิธีจับฉลาก รวมทั้งสิ้น 270 ชุด ซึ่งแต่ละชุดประกอบด้วย 5 ตอน 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่ม ประกอบด้วย ชื่อกลุ่มเกษตรกร วัน/ เดือน/ ปี ที่จดทะเบียน
ก่อตั้งกลุ่ม ระยะเวลาในการด าเนินงาน สถานที่ตั้งกลุ่ม จ านวนสมาชิก จ านวนโค-กระบือในกลุ่ม เหตุผลที่
ก่อตั้งกลุ่ม รูปแบบการด าเนินการ และรูปแบบการเลี้ยง รวม 10 ข้อค าถาม ลักษณะค าถามเป็นค าถามปลายเปิด 
  ตอนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร ประกอบด้วย ชื่อ-สกุล  อายุ  เพศ อาชีพหลัก เคยเลี้ยงโค-
กระบือมาก่อนหรือไม่  ระยะเวลาในการเป็นสมาชิกกลุ่ม จ านวนโค-กระบือที่ได้รับ จ านวนโค-กระบือในปัจจุบัน 
เหตุผลในการเข้าร่วมโครงการ รายได้ครัวเรือน รายได้จากการเลี้ยงปศุสัตว์ การเป็นอาสาสมัคร การปรึกษาเมื่อ
เกิดปัญหาการเลี้ยงสัตว์ และปัญหาที่เกิดในกลุ่ม รวม 15 ข้อค าถาม ลักษณะค าถามเป็นค าถามปลายเปิด 
  ตอนที่ 3 ปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มแข็งของกลุ่ม ประกอบด้วย ปัจจัยเกี่ยวกับความเข้มแข็ง
กลุ่ม 9 ด้าน ลักษณะค าถามเป็นแบบประเมินค่า (Rating Scale) ได้แก่ 

1. ปัจจัยด้านผู้น า        จ านวน 13 ข้อค าถาม 
2. ปัจจัยด้านคณะกรรมการ   จ านวน 12 ข้อค าถาม  
3. ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิก  จ านวน 12 ข้อค าถาม 
4. ปัจจัยด้านการเรียนรู้    จ านวน   8 ข้อค าถาม 
5. ปัจจัยด้านการผลิต (สัมฤทธิผลของโครงการ)  จ านวน   5 ข้อค าถาม 
6. ปัจจัยด้านการเงินและทุน   จ านวน   9 ข้อค าถาม 
7. ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ   จ านวน 13 ข้อค าถาม 
8. ปัจจัยด้านการสื่อสาร    จ านวน   4 ข้อค าถาม 
9. ปัจจัยด้านการสร้างแรงจูงใจ   จ านวน   5 ข้อค าถาม 

  ตอนที่ 4 ความเข้มแข็งในการด าเนินงานของกลุ่มพิจารณาจากองคป์ระกอบในการด าเนินงาน 
3 ด้าน มีลักษณะค าถามเป็นแบบประเมินค่า (Rating Scale) 5 ค าตอบ ได้แก่ 
   1. ด้านกลไกการบริหารกลุ่ม    จ านวน 14 ข้อค าถาม 
   2. ด้านฐานะและการแสดงความม่ันคงของกลุ่ม    จ านวน 9 ข้อค าถาม 
   3. ด้านบทบาทการเชื่อมโยงกับหน่วยงาน/ ชุมชนท้องถิ่น   จ านวน 4 ข้อค าถาม 
  ลักษณะการสร้างแบบสอบถาม ตอนที่ 3 และตอนที่ 4 เป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธีการของ ไลเคิร์ท โดยมีแบบสอบถามในเชิงบวก และน ามาให้คะแนน  ระดับ
ความเห็นด้วยหรือเป็นจริง  ดังนี้ 
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มากที่สุด ก าหนดให้ค่าคะแนนเป็น     5    คะแนน 

   มาก  ก าหนดให้ค่าคะแนนเป็น     4    คะแนน 
ปานกลาง ก าหนดให้ค่าคะแนนเป็น     3    คะแนน 

   น้อย  ก าหนดให้ค่าคะแนนเป็น     2    คะแนน 
   น้อยที่สุด ก าหนดให้ค่าคะแนนเป็น     1    คะแนน 
  ตอนที่ 5 ปัญหาและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ส าหรับการพัฒนากลุ่มเกษตรกร เป็นแบบปลายเปิด  
 2. วิธีด าเนินการวิจัยระยะท่ี 2 ดังนี้ 
     ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูล แนวทาง และกรอบการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน รวม 5 ประเด็น ได้แก่ วิเคราะห์พันธกิจ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมในอนาคต วิเคราะห์จุดแข็งและ
จุดอ่อน (SWOT) วิเคราะห์วิสัยทัศน์ การก าหนดกลยุทธ์ และตัวชี้วัดร่วมกับสภาพปัญหาที่ค้นพบในการวิจัย
ระยะที่ 1 มาก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อและกระบือ ตาม
โครงการ ธคก. ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
 3. วิธีด าเนินการวิจัยระยะท่ี 3 ดังนี้ 
     ภาคีพัฒนาประกอบด้วย ผู้แทนภาคราชการ ผู้แทนภาคประชาชน และผู้แทนสถานศึกษาร่วมกัน
วิเคราะห์และก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อและกระบือตามโครงการ ธคก. ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาค่าสถิติบรรยาย ด้วยการแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ค่าความเบ้ ความโด่งของข้อมูล ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปร และค่าสถิติทดสอบคุณภาพ
เครื่องมือ ด้วยการหาค่าความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) ของ
แบบสอบถาม 
 2. ศึกษาโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงเส้นของปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ
และกระบือ ด้วยสถิติการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression Analysis) 
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บทที่ 4 
ผลและวิจารณ์ผลการวิจัย 

 
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มเข็งของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อและกระบือตามโครงการ

ธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้แบ่งการน าเสนอผล
และวิจารณ์ผลการศึกษาออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มเกษตรกรและเกษตรกร 
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มแข็งของกลุ่ม 
ขั้นตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะแนวทางในการด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่ม 

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มเกษตรกร และเกษตรกร 

1.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มเกษตรกร 
 ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อและกระบือ  ตามโครงการธนาคารโค-
กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยใช้แบบสอบถามส ารวจความ
คิดเห็นกลุ่มเกษตรกร จ านวน 79 กลุ่ม พบว่า ระยะเวลาในการจัดตั้งกลุ่ม ส่วนใหญ่จัดตั้งกลุ่มไม่เกิน 5 ปี    
คิดเป็นร้อยละ 59.5 รองลงมาจัดตั้งกลุ่ม 6-10 ปี ร้อยละ 31.6 เฉลี่ยตั้งกลุ่ม 5 ปี มีจ านวนสมาชิกน้อยกว่า   
40 ราย ร้อยละ 34.2 รองลงมา มีสมาชิก 41-81 ราย และสมาชิกมากกว่า 80 ราย ร้อยละ 32.9 เท่ากัน เฉลี่ย 
77 ราย เป็นกลุ่มโคเนื้อและกระบือ ร้อยละ 39.2 รองลงมาเป็นกลุ่มโคเนื้อ และกลุ่มกระบือร้อยละ 34.2 และ 
26.6 ตามล าดับ โดยมีจ านวนโค-กระบือในกลุ่มไม่เกิน 50 ตัว ร้อยละ 39.2 รองลงมา มากกว่า 100 ตัว และ 51 - 
100 ตัว ร้อยละ 32.9 และ 27.8 ตามล าดับ มีจ านวนโค-กระบือในกลุ่มเฉลี่ย 105 ตัว เหตุผลในการก่อตั้งเป็น
กลุ่มเกษตรกรส่วนใหญ่เกิดจากการส่งเสริมของหน่วยงาน ร้อยละ 88.6 รองลงมาเกิดจากกระบวนการแก้ไข
ปัญหาร่วมกันของกลุ่ม และเกิดจากกระบวนการจัดท าแผนแม่บทของชุมชน ร้อยละ 78.5 และ 72.2 ตามล าดับ 
รูปแบบการด าเนินการส่วนใหญ่เป็นการให้ยืมเพ่ือการผลิต ร้อยละ 94.9 ส่วนรูปแบบการเลี้ยงของสมาชิกใน
กลุ่มส่วนใหญ่เลี้ยงโคและกระบือแยกกัน ร้อยละ 98.7 ดังแสดงในตารางที่ 2 
 จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นว่า ระยะเวลาในการจัดตั้งกลุ่มส่วนใหญ่ยังอยู่ในระยะเริ่มต้น คือไม่เกิน 5 ปี 
จ าเป็นที่จะต้องส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งให้สามารถพ่ึงตนเองได้ จ านวนสมาชิกของกลุ่มเฉลี่ย 77 คน ถือว่า
ค่อนข้างมาก ท าให้อาจจะมีปัญหาด้านการบริหารจัดการ การมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม ซึ่งเมื่อดูจ านวนโค -
กระบือท่ีมีในกลุ่มเฉลี่ย 105 ตัว ยังอยู่ในระดับน้อย หากมีการจัดระเบียบกลุ่มให้มีขนาดเล็กลงโดยให้มีสมาชิก 
30 - 40 ราย ก็จะท าให้สามารถบริหารจัดการทั่วถึงจะท าให้ปริมาณสัตว์เพ่ิมขึ้นได้ 
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ตารางท่ี 2 ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อและกระบือ ตามโครงการธนาคารโคกระบือเพ่ือ

เกษตรกร ตามพระราชด าริในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  
n = 79 

รายการ จ านวน ร้อยละ 

1. ระยะเวลาในการจัดตั้งกลุ่ม   
 ไม่เกิน 5 ปี 47 59.5 
 6 – 10 ปี 25 31.6 
 มากกว่า 10 ปี 7 8.9 
    (เฉลี่ย 5 ปี 6 เดือน สูงสุด 16 ปี ต่ าสุด 1 ปี)   
2. จ านวนสมาชิกต่อกลุ่มเกษตรกร   
 ไม่เกิน 40 ราย 27 34.2 
 41 – 80 ราย 26 32.9 
 81 รายขึ้นไป 26 32.9 
     (เฉลี่ย 77 ราย สูงสุด 430 ราย ต่ าสุด 10 ราย)   
3. ชนิดปศุสัตว์ของกลุ่มเกษตรกรที่เลือกเลี้ยง   
 กลุ่มโคเนื้อ 27 34.2 
 กลุ่มกระบือ 21 26.6 
 กลุ่มโคเนื้อและกระบือ 31 39.2 
4. จ านวนโคในกลุ่ม   
 ไม่มี 21 26.6 
 1 – 40 ตัว 20 25.3 
 41 – 80 ตัว 11 13.9 
 มากกว่า 80 ตัว 27 34.2 
 (เฉลี่ย 73 ตัว สูงสุด 490  ต่ าสุด  -  ตัว)   
5. จ านวนกระบือในกลุ่ม   
 ไม่มี 28 35.4 
 1 – 25 ตัว 20 25.3 
 26 – 50 ตัว 14 17.7 
 มากกว่า 50 ตัว 17 21.5 
 (เฉลี่ย 32 ตัว สูงสุด 250 ต่ าสุด - ตัว)   
6. จ านวนโค-กระบือ ในกลุ่มรวมกันทั้งหมด   
 1 – 50 ตัว 31 39.2 
 51 – 100 ตัว 22 27.8 
 มากกว่า 100 ตัว 26 32.9 
 (เฉลี่ย 105 ตัว สูงสุด 490 ต่ าสุด 12 ตัว)   
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ตารางท่ี 2 (ต่อ)  

            n = 79 

รายการ จ านวน ร้อยละ 

7. เหตุผลที่รวมกันก่อตั้งเป็นกลุ่มเกษตรกร ธคก. (ตอบได้หลายข้อ)   
 เกิดจากกระบวนการจัดท าแผนแม่บทชุมชน 57 72.2 
 เกิดจากกระบวนการแก้ไขปัญหาร่วมกันของกลุ่ม 62 78.5 
 เกิดจากการชักชวนของผู้น า 37 46.8 
 เกิดจากการส่งเสริมของหน่วยงาน 70 88.6 
 เกิดจากแรงบันดาลใจในการศึกษาดูงานกลุ่ม ธคก.  

      ที่ประสบผลส าเร็จ 
4 5.1 

8. รูปแบบการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ธคก. (ตอบได้หลายข้อ)   
 ให้ยืมเพ่ือการผลิต 75 94.9 
 ให้ยืมพ่อพันธุ์โค-กระบือ 10 12.7 
9. รูปแบบการเลี้ยงโค-กระบือ ของสมาชิกในกลุ่มเกษตรกร   
 เลี้ยงโคและกระบือแยกกัน 78 98.7 
 เลี้ยงโค-กระบือ รวมกัน แบบมีคอกกลาง 1 1.3 

 

1.2 ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร 
 ผลการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไปของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อและกระบือ ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ
เพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยใช้แบบสอบถามส ารวจความคิดเห็น
กลุ่มเกษตรกร จ านวน 237 คน (จ านวน 79 กลุ่มๆ ละ 3 คน) พบว่า   

อายุเฉลี่ย 52 ปี สูงสุด 77 ปี ต่ าสุด 23 ปี ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 67.5 มีอายุระหว่าง 51 - 60 ปี 
รองลงมา 41 - 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 42.6 และ 32.5 ตามล าดับ โดยส่วนใหญ่มีอาชีพท านา รองลงมาคือ การเลี้ยงสัตว์ 
คิดเป็นร้อยละ 92.0 และ 69.6 ตามล าดับ เคยเลี้ยงสัตว์มาก่อน ร้อยละ 92.8  มีเพียง ร้อยละ 7.2 ที่ไม่เคยเลี้ยงสัตว์
มาก่อน   

ระยะเวลาการเป็นสมาชิกกลุ่มส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 4 - 6 ปี รองลงไปไม่เกิน 3 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.0 
และ 36.3 ตามล าดับ ระยะเวลาการเป็นสมาชิกเฉลี่ย 5 ปี สูงสุด 16 ปี ต่ าสุด 1 ปี และส่วนใหญ่เป็นสมาชิก
กลุ่มไม่เกิน 1 ปี ก็ได้รับสัตว์จากโครงการฯ รองลงไป 2 - 3 ปี คิดเป็นร้อยละ 70.5 และ 17.7 ตามล าดับ เฉลี่ย 
1 ปี สูงสุด 11 ปี โดยส่วนใหญ่ได้รับสัตว์ รายละ 1 ตัว คิดเป็น ร้อยละ 84.0 และได้รับมากกว่า 1 ตัว ร้อยละ 16.0 

ปัจจุบันมีการเลี้ยงโค-กระบือ รายละ 6 - 10 ตัว รองลงไป รายละ 11 - 15 ตัว คิดเป็น ร้อยละ 60.3 และ 
23.2 ตามล าดับ มีเพียงร้อยละ 5.1 ที่ปัจจุบันไม่มีการเลี้ยงสัตว์  มีการเลี้ยงโค-กระบือ เฉลี่ย 6 ตัว เลี้ยงโค-กระบือ
สูงสุด 30 ตัว ส าหรับเหตุผลที่ตัดสินใจเข้าร่วมกลุ่ม ส่วนใหญ่เกิดจากความต้องการของเกษตรกร รองลงไปเกิด
จากการส่งเสริมของหน่วยงาน และเกิดจากการชักชวนของผู้น า คิดเป็นร้อยละ 85.5, 72.2 และ 63.3 
ตามล าดับ 

รายได้ครัวเรือน/ ปีของสมาชิก ส่วนใหญ่มีรายได้ไม่เกิน 50,000 บาท รองลงไป คือ 50,001 - 100,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 51.9 และ 29.5 ตามล าดับ รายได้ครัวเรือน/ ปีเฉลี่ย 87,364 บาท สูงสุด 2,000,000 บาท ต่ าสุด 
3,900 บาท โดยส่วนใหญ่ยังไม่มีรายได้จากการเลี้ยงสัตว์ รองลงไปมีรายได้ไม่เกิน10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
48.1 และ 16.9 ตามล าดับ รายได้ครัวเรือน/ ปีเฉลี่ย 23,021 บาท สูงสุด 2,000,000 บาท 
 

 
21 



ด้านการเป็นอาสาสมัครพบว่า ส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นอาสาสมัคร รองลงไปเป็นอาสาสมัครของหน่วยงานอ่ืน 
คิดเป็นร้อยละ 67.5 และ 23.2 ตามล าดับ มีเพียงร้อยละ 5.1 ที่เป็นอาสาปศุสัตว์และอาสาหน่วยงานอ่ืน ซึ่ง
เวลาประสบปัญหาด้านการเลี้ยงสัตว์สมาชิกส่วนใหญ่จะปรึกษาประธานกลุ่ม รองลงไปคือเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ และ
คณะกรรมการกลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 73.4, 71.7 และ 52.3 ตามล าดับ ดังแสดงในตารางที่ 3 

จากข้อมลูดังกล่าวข้างต้นจะเห็นว่าเกษตรกรส่วนใหญ่อยู่ในช่วงสูงวัย เนื่องจากคนที่อายุน้อยส่วนใหญ่
จะไปท างานที่อ่ืน เหลือเพียงหัวหน้าครอบครัวที่อยู่ที่บ้าน ซึ่งส่วนใหญ่มีอาชีพท านาเมื่อเสร็จจากฤดูท านาก็ใช้
พ้ืนที่นามาท าการเลี้ยงสัตว์ซึ่งมีพ้ืนที่ค่อนข้างจ ากัด ประกอบกับในฤดูแล้งจะมีปัญหาเรื่องพืชอาหารสัตว์ จึงท า
ให้เกษตรกรแต่ละรายมีจ านวนโค-กระบือเฉลี่ย 6 ตัว ซึ่งรวมถึงสัตว์ของธนาคารโค-กระบือด้วย และมีบางราย
ที่ปัจจุบันไม่ได้เลี้ยงสัตว์ แต่ยังคงเป็นสมาชิกของกลุ่มอยู่ ซึ่งอยู่ระหว่างรอรับสัตว์จากโครงการ หรือขายสัตว์
ออกไปหมดแล้ว รายได้เฉลี่ยของเกษตรกรยังอยู่ในเกณฑ์ต่ า 87,364 บาท/ ปี การเข้าร่วมโครงการ ธคก. จึง
เป็นการช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น ซึ่งปัจจุบันเกษตรกรยังมีรายได้จากการเลี้ยงสัตว์ค่อนข้างน้อย คือ 
เฉลี่ย 23,021 บาท/ ปี  หากมีการจัดท าโครงการเพ่ือยกระดับรายได้จากการเลี้ยงสัตว์โดยการให้ความรู้แก่
เกษตรกร การสนับสนุนปัจจัยการผลิตที่เหมาะสม  และการบริหารจัดการกลุ่มที่เข้มแข็งก็จะส่งผลให้รายได้
ของเกษตรกรเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้ปริมาณโค-กระบือเพ่ิมขึ้น คุณภาพชีวิตของเกษตรกรดีขึ้น สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ คือ มั่นคง  มั่งคั่ง และยั่งยืน กล่าวคือ เกษตรกรที่มีอาชีพการเลี้ยงสัตว์        
(โค-กระบือ) จะมั่นคงในชีวิต มีรายได้มากขึ้น ส่งผลให้กระบวนการกลุ่มมีความเข้มแข็งและยั่งยืน ซึ่งปัจจุบัน
กลุ่มยังคงมีความส าคัญต่อเกษตรกร เพราะเมื่อมีปัญหาเกษตรกรจะปรึกษาประธานกลุ่มเป็นล าดับแรก
เนื่องจากอยู่ในพ้ืนที่ มีความสัมพันธ์และใกล้ชิด ก่อนที่จะติดต่อขอค าปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์เป็นล าดับ
ต่อไป หากมีการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านปศุสัตว์ อาทิ การจัดการฟาร์ม การดูแลสุขภาพสัตว์       
สู่เกษตรกรที่สนใจที่จะเป็นอาสาปศุสัตว์ก็จะท าให้การเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร ชุมชน มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ตารางที่ 3 ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อและกระบือ โครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกรตาม
พระราชด าริ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  

n = 237 

รายการ จ านวน ร้อยละ 

1. อายุ   
 ไม่เกิน  40  ปี 26 11.0 
 41 – 50 ปี 77 32.5 
 51 – 60 ปี 101 42.6 
 มากกว่า 60 ปี 33 13.9 
    (เฉลี่ย 52 ปี สูงสุด 77 ปี ต่ าสุด 23 ปี)   
2. เพศ   
 ชาย 160 67.5 
 หญิง 77 32.5 
3. ประกอบอาชีพ (ตอบได้หลายข้อ)   
 ท านา 218 92.0 
 เลี้ยงสัตว์ 165 69.6 
 ท าไร่-ท าสวน 101 42.6 
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ตารางท่ี 3 (ต่อ) 
n = 237 

รายการ จ านวน ร้อยละ 

4. เคยเลี้ยงโค-กระบือมาก่อนเป็นสมาชิกกลุ่มหรือไม่   
 ไม่เคย 17 7.2 
 เลี้ยงสัตว์ 220 92.8 
5. ระยะเวลาการเป็นสมาชิกกลุ่ม   
 ไม่เกิน 3 ปี 86 36.3 
 4 - 6  ปี 90 38.0 
 7 - 9  ปี 40 16.9 
 10  ปีขึ้นไป 21 8.9 
    (เฉลี่ย 5 ปี สูงสุด 16 ปี  ต่ าสุด 1 ปี)   
6. เป็นสมาชิกกลุ่มกี่ปีจึงได้รับสัตว์   
 ไม่เกิน 1 ปี 167 70.5 
 2 - 3  ปี 42 17.7 
 4 - 5  ปี 15 6.3 
 มากกว่า 5 ปี 13 5.5 
    (เฉลี่ย 1 ปี สูงสุด 11 ปี  ต่ าสุด 1 ปี)   
7. จ านวนสัตว์ท่ีได้รับ   
 1 ตัว 199 84.0 
 มากกว่า 1 ตัว 38 16.0 
8. จ านวนโค-กระบือ ที่เลี้ยงในปัจจุบัน   
 ไม่มีการเลี้ยงโค-กระบือ 12 5.1 
 1 - 5 ตัว 31 60.3 
 6 – 10 ตัว 22 23.2 
 11 – 15 ตัว 16 6.8 
 มากกว่า 15 ตัว 11 4.6 
 (เฉลี่ย 6 ตัว สูงสุด 30 ต่ าสุด - ตัว)   
9. เหตุผลที่ตัดสินใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 เกิดจากความต้องการของเกษตรกร 203 85.7 
 เกิดจากการส่งเสริมของหน่วยงาน 171 72.2 
 เกิดจากการชักชวนของผู้น า 150 63.3 
 เกิดจากสาเหตุอ่ืนๆ  8 3.4 
10. รายได้ครัวเรือนทั้งหมด (ต่อปี) 
 ไม่เกิน  50,000 บาท 123 51.9 
 50,001 – 100,000 บาท 70 29.5 
 100,001 – 150,000 บาท 19 8.0 
 มากกว่า 150,000 บาท 25 10.5 

      (เฉลี่ย 87,364 บาท  สูงสุด 2,000,000 บาท  ต่ าสุด 3,900 บาท) 
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ตารางท่ี 3 (ต่อ) 
n = 237 

รายการ จ านวน ร้อยละ 

11. รายได้จากการเลี้ยงสัตว์ (ต่อปี)   
 ยังไม่มีรายได ้ 114 48.1 
 มีรายได้ไม่เกิน 10,000 บาท 40 16.9 
 10,001 – 20,000 บาท 30 12.7 
 20,001 – 30,000 บาท 23 9.7 
 มากกว่า  30,000 บาท 30 12.7 
 (เฉลี่ย 23,021 บาท  สูงสุด 2,000,000 บาท  ต่ าสุด  -  บาท)   
12. การเป็นอาสาสมัคร   
 ไม่ได้เป็นอาสาสมัคร 160 67.5 
 เป็นอาสาปศุสัตว์ 10 4.2 
 อาสาสมัครหน่วยงานอื่น 55 23.2 
 เป็นอาสาปศุสัตว์และอาสาหน่วยงานอื่นด้วย 12 5.1 
13. เวลาประสบปัญหาต่างๆ ในการด าเนินงานจะปรึกษาใคร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 ประธานกลุ่ม 174 73.4 
 เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ 170 71.7 
 คณะกรรมการกลุ่ม 124 52.3 
 ผู้ใหญ่บ้าน 79 33.3 

 
 
ตอนที่ 2  การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อความเข้มแข็งของกลุ่ม 
 2.1 การประเมินผลการด าเนินงานของกลุ่ม 
 การประเมินผลการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ ตามโครงการ ธคก. จ าแนกตาม
ปัจจัยต่างๆ 9 ด้าน พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.77 โดยปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินงานของ
กลุ่มมาก คือ ด้านผู้น า รองลงไปคือ ด้านคณะกรรมการ และด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิกค่าเฉลี่ย 4.26,  
4.21 และ 4.09 ตามล าดับ ส่วนด้านที่มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านการเงินและทุน 
ค่าเฉลี่ย 3.02 ดังแสดงในตารางที่ 4 
 จากการประเมินผลการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกร โดยความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่ม จะเห็นว่าผู้น ากลุ่ม
มีผลการด าเนินงานที่มากที่สุด แสดงว่าสมาชิกส่วนใหญ่เชื่อมั่นและให้ความส าคัญกับผู้น ากลุ่ม  และเห็นว่าผู้น ากลุ่ม
สามารถช่วยเหลือได้เมื่อมีปัญหาเกิดข้ึน รองลงไปคือ ด้านคณะกรรมการกลุ่มซึ่งผ่านการคัดเลือกมาจากสมาชิก 
มีความคุ้นเคยกับสมาชิก และอยู่ใกล้ชิดกับสมาชิกกลุ่ม สามารถบริการสมาชิกได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว      
จึงท าให้มีการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก และด้านการมีส่ วนร่วมของสมาชิกซึ่งอยู่ในระดับมากเช่นกัน 
เนื่องจากการจัดตั้งกลุ่มส่วนใหญ่เกิดจากความต้องการของเกษตรกรตั้งแต่เริ่มต้น จึงท าให้สมาชิกมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานต่างๆ ของกลุ่ม เช่น การเลือกตั้งคณะกรรมการ การร่วมกันก าหนดระเบียบข้อบังคับของกลุ่ม 
การจัดกิจกรรมในโอกาสต่างๆ เป็นต้น  ส่วนด้านที่มีการด าเนินงานน้อยที่สุดคือ ด้านการเงินและทุน 
เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่อยู่ในระยะก่อตัว และสมาชิกยังมีรายได้น้อยท าให้การด าเนินงานด้านนี้น้อยกว่า
ด้านอื่นๆ  
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ตารางท่ี 4  จ านวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ย ระดับผลการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ  
 ตามโครงการ ธคก. จ าแนกตามปัจจัย 9 ด้าน 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มแข็งใน
การด าเนินงานของกลุ่มเกษตร    
ผู้เลีย้งโค-กระบือ ตามโครงการ 

ธคก. 

ระดับความคิดเห็น (n=237) 

ค่าเฉลี่ย 
(  ̅ ) 

S.D. 
ความ 
หมาย 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

1.  ด้านผู้น า 76 
(32.1) 

146 
(61.6) 

15 
(6.3) 

- 
- 

- 
- 

4.26 0.56 มาก 

2.  ด้านคณะกรรมการ 68 
(28.7) 

150 
(63.3) 

19 
(8.0) 

- 
- 

- 
- 

4.21 0.57 มาก 

3.  ด้านการมีส่วนร่วมของ
สมาชิก 

53 
(22.4) 

152 
(64.1) 

32 
(13.5) 

- 
- 

- 
- 

4.09 0.59 มาก 

4.  ด้านการเรียนรู ้ 49 
(20.7) 

137 
(57.8) 

44 
(18.6) 

4 
(1.7) 

3 
(1.3) 

3.95 0.76 มาก 

5.  ด้านการผลิต  
    (ผลสัมฤทธ์ิของโครงการ) 

22 
(9.3) 

126 
(53.2) 

61 
(25.7) 

27 
(11.4) 

1 
(0.4) 

3.59 0.83 มาก 

6.  ด้านการเงินและทุน 6 
(2.5) 

78 
(32.9) 

94 
(39.7) 

32 
(13.5) 

27 
(11.4) 

3.02 1.01 
ปาน
กลาง 

7.  ด้านการบริหารจัดการ 20 
(8.4) 

112 
(47.3) 

87 
(36.7) 

15 
(6.3) 

3  
(1.3) 

3.55 0.79 มาก 

8.  ด้านการสื่อสาร 27 
(11.4) 

109 
(46.0) 

89 
(37.6) 

11 
(4.6) 

1 
(0.4) 

3.63 0.76 มาก 

9.  ด้านการสรา้งแรงจูงใจ 25 
(10.5) 

100 
(42.2) 

86 
(36.3) 

25 
(10.5) 

1 
(0.4) 

3.52 0.84 มาก 

รวม (เฉลี่ย) 
10 

(4.2) 
163 

(68.8) 
64 

(27.0) 
- 
- 

- 
- 

3.77 0.51 มาก 

ความหมาย 
ค่าเฉลี่ย    1.00 - 1.49 หมายถึง    น้อยที่สุด  
ค่าเฉลี่ย    1.50 - 2.49 หมายถึง    น้อย  
ค่าเฉลี่ย    2.50 - 3.49 หมายถึง    ปานกลาง  
ค่าเฉลี่ย    3.50 – 4.49 หมายถึง    มาก  
ค่าเฉลี่ย    4.50 – 5.00 หมายถึง    มากที่สุด  

  
2.2  การประเมินผลความเข้มแข็งในการด าเนินงานของกลุ่ม 
 การประเมินผลความเข้มแข็งในการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกร พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
ค่าเฉลี่ย 3.61  โดยด้านที่มีความเข้มแข็งมากที่สุดคือ ด้านกลไกการบริหารกลุ่ม  ค่าเฉลี่ย  3.65 ซึ่งอยู่ในระดับมาก 
รองลงไป คือ ด้านบทบาทการเชื่องโยงกับหน่วยงาน/ ชุมชนท้องถิ่น และด้านฐานะและการแสดงความมั่นคง
ของกลุ่ม ค่าเฉลี่ย 3.46 และ 3.35 ตามล าดับ ซึ่งอยู่ในระดับปานกลางทั้ง 2 ด้าน ดังแสดงในตารางที่ 5 
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จากการประเมินความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร จะเห็นว่าด้านกลไกการบริหารกลุ่มมีความเข้มแข็ง 

สูงที่สุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่าผู้น าและคณะกรรมการกลุ่มมีประสิทธิภาพท าให้การ
บริหารงานของกลุ่มมีความเข้มแข็ง ส่วนด้านที่มีความเข้มแข็งน้อยที่สุดคือ ด้านฐานะและการแสดงความมั่นคง
ของกลุ่ม ซึ่งสอดคล้องกับ ข้อ 2.1 ที่มีผลการด าเนินงานด้านการเงินและทุนน้อยที่สุด เนื่องจากส่วนใหญ่เป็น
กลุ่มท่ีเพ่ิงเริ่มก่อตั้งใหม่ และสมาชิกยังมีรายได้จากการเลี้ยงสัตว์น้อย การระดมทุนด้านการเงินจึงมีน้อย อีกทั้ง
เป็นการรวมกลุ่มที่ไม่ได้แสวงหาก าไร และเป็นการรวมกลุ่มเพ่ือร่วมมือกันบริหารจัดการโครงการ ธคก. ให้มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งเดิมสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มีรายได้น้อยอยู่แล้ว จึงท าให้ความเข้มแข็งด้านฐานะและ
การแสดงความมั่นคงของกลุ่มน้อยกว่าด้านอ่ืนๆ  

ตารางท่ี 5 จ านวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ย การประเมินผลความเข้มแข็งในการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกร  
   ผู้เลี้ยงโค-กระบือตามโครงการ ธคก. จ าแนกตามองค์ประกอบของความเข้มแข็ง 3 ด้าน  
 

ความเข้มแข็งในการด าเนินงาน
ของกลุ่มเกษตรกรผูเ้ลี้ยงโค-
กระบือ ตามโครงการ ธคก. 

ระดับการประเมินผลการด าเนินงาน (n=237) 

ค่าเฉลี่ย 
(  ̅ ) 

S.D. 
ความ 
หมาย 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

1.  ด้านกลไกการบริหารกลุม่ 49 
(20.7) 

144 
(60.8) 

39 
(16.5) 

5 
(2.1) 

- 
- 

3.65 0.95 มาก 

2.  ด้านฐานะและการแสดง
ความมั่นคงของกลุ่ม 

16 
(6.8) 

93 
(39.2) 

90 
(38.0) 

33 
(13.9) 

5 
(2.1) 

3.35 0.88 
ปาน
กลาง 

3.  ด้านบทบาทการเช่ือมโยงกับ
หน่วยงาน/ ชุมชนท้องถิ่น 

31 
(13.1) 

84 
(35.4) 

89 
(37.6) 

29 
(12.2) 

4 
(1.7) 

3.46 0.93 
ปาน
กลาง 

รวม (เฉลี่ย) 
18 

(7.6) 
124 

(52.3) 
82 

(34.6) 
10 

(4.2) 
3 

(1.3) 
3.61 0.74 มาก 

 

 2.3  การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อความเข้มแข็งในการด าเนินงานของกลุ่ม 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มแข็งในการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ
และกระบือ ตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ทั้งหมดจ านวน 9 ปัจจัย ได้แก่ ด้านผู้น า ด้านคณะกรรมการ ด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิก ด้านการ
เรียนรู้ ด้านการผลิต ด้านการเงินและทุน ด้านการบริหารจัดการ ด้านการสื่อสาร และด้านการสร้างแรงจูงใจ   
มีค่าเฉลี่ย 4.26, 4.21, 4.09, 3.95, 3.59, 3.02, 3.55, 3.63 และ 3.52 ตามล าดับ ดังแสดงในตารางที่ 6  
 สรุปความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อและกระบือ ตามโครงการธนาคารโค -กระบือเพ่ือ
เกษตรกร ตามพระราชด าริ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีผลการด าเนินงานอยู่ในเกณฑ์ดีเพราะมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก คือ 3.77 แสดงว่ากลุ่มเกษตรกรมีแนวโน้มการพัฒนาที่ดี สามารถส่งเสริมให้มีความ
เข้มแข็งและยั่งยืนได้ ถ้ามีการพัฒนาปัจจัยที่มีการด าเนินงานอยู่ในระดับต่ าให้สูงขึ้น ได้แก่ ด้านการเงินและทุน 
ด้านการสร้างแรงจูงใจ ด้านบริหารจัดการ และด้านการผลิต ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีส าคัญต่อความเข้มแข็งของกลุ่ม
เช่นเดียวกันกับด้านผู้น า ด้านคณะกรรมการกลุ่ม และด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิกซึ่ง 3 ด้านนี้ มีผลการ
ด าเนินงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแล้ว 
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ตารางที่ 6 แสดงค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าสถิติความเบ้ (Skewness)   

และค่าสถิติความโด่ง (Kurtosis) ของตัวแปร 
 

ตัวแปร 
ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) 

ความเบ้
(Skewness) 

ความโด่ง 
(Kurtosis) 

1. ด้านผู้น า 4.26 0.56 -.028 -.424 
2. ด้านคณะกรรมการ 4.21 0.57 -.018 -.274 
3. ด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิก 4.09 0.59 -.026 -.184 
4. ด้านการเรียนรู้ 3.95 0.76 -.860 1.983 
5. ด้านการผลิต 3.59 0.83 -.534 -.084 
6. ด้านการเงินและทุน 3.02 1.01 -.553 -.364 
7. ด้านการบริหารจัดการ 3.55 0.79 -.437 .509 
8. ด้านการสื่อสาร 3.63 0.76 -.138 .013 
9. ด้านการสร้างแรงจูงใจ 3.52 0.84 -.170 -.330 

10. ความเข้มแข็งของกลุ่มในภาพรวม 3.77 0.51 -.289 -.118 
 

 2.3.1  การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อความเข้มแข็งในการด าเนินงานของกลุ่มในภาพรวม 
  เมื่อน าปัจจัยการศึกษาทั้ง 9 ปัจจัย มาวิเคราะห์ค่าการถดถอยพหุคูณเชิงเส้นตรง (Multiple linear 
Regression) ในภาพรวม พบว่า มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณของปัจจัยหรือตัวแปรอิสระที่มีผลต่อความ
เข้มแข็งในการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อและกระบือ ตามโครงการธนาคารโค -กระบือเพ่ือ
เกษตรกร ตามพระราชด าริ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
จ านวน 3 ปัจจัย เรียงจากปัจจัยที่มีอิทธิพลมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ (Beta=.430)  ด้านการ
เรียนรู้ (Beta=.264) และด้านการสร้างแรงจูงใจ (Beta=.213) (ตารางที่ 7) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ 
(Coefficient of Determination) R2  เท่ากับ .552  ซึ่งแสดงว่า ปัจจัยที่น ามาศึกษาหรือตัวแปรอิสระทุกตัว
มีอิธิพลต่อตัวแปรตามหรือความเข้มแข็งในการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อและกระบือ ตาม
โครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ร้อยละ 55.20  
ดังแสดงในตารางที่ 8 
 ในภาพรวมจะเห็นได้ว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มแข็งของกลุ่มที่มีนัยส าคัญทางสถิติ  ระดับ .05 ได้แก่   
ด้านการบริหารจัดการ ด้านการเรียนรู้ และด้านการสร้างแรงจูงใจ แสดงให้เห็นว่าสมาชิกให้ความส าคัญกับการ
บริหารจัดการกลุ่ม การสร้างกระบวนการเรียนรู้ของสมาชิกให้มากขึ้น และมีการสร้างแรงจูงใจกับสมาชิกกลุ่ม
ให้มีส่วนร่วมกับกลุ่มให้มากขึ้น 
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ตารางท่ี 7 แสดงค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรอิสระทุกตัวที่มีอิทธิพลต่อความเข้มแข็งในภาพรวมของ
การด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อและกระบือ ตามโครงการธนาคารโค -กระบือเพ่ือ
เกษตรกร ตามพระราชด าริ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน   

 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Unstandardized 

Coefficients t Sig. 
B Std. Error Beta 

(Constant) .978 .337 - 2.902    .004 
1. ด้านผู้น า .035 .070 .026 .497    .620 
2. ด้านคณะกรรมการ -.114 .076 -.087 -1.504    .134 
3. ด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิก -.091 .078 -.073 -1.171    .243 
4. ด้านการเรียนรู ้ .259 .062 .264 4.166    .000* 
5. ด้านการผลิต -.009 .044 -.010 -.198    .843 
6. ด้านการเงินและทุน .048 .043 .066 1.130    .260 
7. ด้านการบริหารจัดการ .406 .060 .430 6.805    .000* 
8. ด้านการสื่อสาร .024 .050 .025 .486    .627 
9. ด้านการสร้างแรงจูงใจ .189 .056 .213 3.346    .001* 

 

ตารางท่ี 8 แสดงค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (Coefficient of Determination) 

Model R R2 Adjusted R2 Std. Error of the Estimate 

1 743a .552 .535 .50732 
 

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
  Y = 0.978 + 0.35X1 - 0.114 X2 - 0.091 X3 + 0.259 X4 - 0.009 X5 + 0.048 X6 + 0.406 X7 
              + 0.024 X8 + 0.189 X9 
 X1 = ด้านผู้น า     X6 = ด้านการเงินและทุน 
 X2 = ด้านคณะกรรมการ    X7 = ด้านการบริหารจัดการ 
 X3 = ด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิก    X8 = ด้านการสื่อสาร  
 X4 = ด้านการเรียนรู้    X9 = ด้านการสร้างแรงจูงใจ  
 X5 = ด้านการผลิต  
    

2.3.2  การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มแข็งในการด าเนินงานของกลุ่มในด้านกลไกการ
บริหารกลุ่ม 
 เมื่อน าปัจจัยการศึกษาทั้ง 9 ปัจจัย มาวิเคราะห์ค่าการถดถอยพหุคูณเชิงเส้นตรง (Multiple linear 
Regression) ในด้านกลไกการบริหารกลุ่ม พบว่า มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณของปัจจัยหรือตัวแปรอิสระ
ที่มีผลต่อความเข้มแข็งในการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อและกระบือ ตามโครงการธนาคารโค -
กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 จ านวน 3 ปัจจัย เรียงจากปัจจัยที่มีอิทธิพลมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ (Beta=.336)   
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ด้านการสร้างแรงจูงใจ (Beta=.335)  และ ด้านการเรียนรู้ (Beta=.308) (ตารางที่ 9) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การ
ตัดสินใจ (Coefficient of Determination) R2  เท่ากับ .571  ซึ่งแสดงว่า ปัจจัยที่น ามาศึกษาหรือตัวแปรอิสระ
ทุกตัวมีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม หรือความเข้มแข็งในการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อและกระบือ 
ตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ร้อยละ 57.10 
ดังแสดงในตารางที่ 10 
 เมื่อพิจารณาความเข้มแข็งของกลุ่มในด้านกลไกการบริหารกลุ่ม พบว่ามี 3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
เข้มแข็ง คือ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการสร้างแรงจูงใจ และด้านการเรียนรู้ แสดงให้เห็นว่า 3 ปัจจัยนี้   มีส่วน
ส าคัญต่อการด าเนินการของกลุ่มให้มีความเข้มแข็ง สอดคล้องกับการศึกษาของสุจิตต์ ไตรพิทักษ์ (2547) ซึ่ง
พบว่า การบริหารจัดการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีผลต่อความส าเร็จของกลุ่มเช่นเดียวกัน 

ตารางที่ 9 แสดงค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรอิสระทุกตัวที่มีอิทธิพลต่อความเข้มแข็งด้านกลไกการ
บริหารกลุ่ม ของการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อและกระบือ ตามโครงการธนาคาร
โค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน   

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Unstandardized 

Coefficients t Sig. 
B Std. Error Beta 

(Constant) 1.362 .300 - 4.541    .000 
1. ด้านผู้น า -.024 .062 -.020 -.387    .699 
2. ด้านคณะกรรมการ -.083 .067 -.070 -1.239    .216 
3. ด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิก .056 .070 .049 .811    .418 
4. ด้านการเรียนรู้ .275 .055 .308 4.963    .000* 
5. ด้านการผลิต .002 .039 -.002 -.044    .965 
6. ด้านการเงินและทุน -.073 .038 -.110 -1.922    .056 
7. ด้านการบริหารจัดการ .288 .053 .336 5.431    .000* 
8. ด้านการสื่อสาร .006 .044 .007 .145    .885 
9. ด้านการสร้างแรงจูงใจ .271 .050 .335 5.396    .000* 
 

ตารางท่ี 10 แสดงค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (Coefficient of Determination) 

Model R R2 Adjusted R2 Std. Error of the Estimate 

1 756a .571 .554 .45158 
 
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
  Y = 1.362 - 0.024X1 - 0.083 X2 - 0.056 X3 + 0.275 X4 + 0.002 X5 - 0.073 X6 + 0.288 X7 
              + 0.006 X8 + 0.271X9 
 X1 = ด้านผู้น า     X6 = ด้านการเงินและทุน 
 X2 = ด้านคณะกรรมการ    X7 = ด้านการบริหารจัดการ 
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        X3 = ด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิก    X8 = ด้านการสื่อสาร 
 X4 = ด้านการเรียนรู้    X9 = ด้านการสร้างแรงจูงใจ  
 X5 = ด้านการผลิต     

 2.3.3  การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มแข็งในการด าเนินงานของกลุ่มด้านฐานะและ     
การแสดงความม่ันคงของกลุ่ม 
  เมื่อน าปัจจัยการศึกษาทั้ง 9 ปัจจัย มาวิเคราะห์ค่าการถดถอยพหุคูณเชิงเส้นตรง (Multiple linear 
Regression) ในด้านฐานะและการแสดงความมั่นคงของกลุ่ม พบว่า มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณของ
ปัจจัยหรือตัวแปรอิสระที่มีผลต่อความเข้มแข็งในการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อและกระบือ 
ตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จ านวน 3 ปัจจัย เรียงจากปัจจัยที่มีอิทธิพลมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการ
บริหารจัดการ (Beta=.322) ด้านการเงินและทุน (Beta=.298) และด้านการเรียนรู้ (Beta=.207) (ตารางที่ 11) 
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (Coefficient of Determination) R2  เท่ากับ .473 ซึ่งแสดงว่าปัจจัยที่น ามา
ศึกษาหรือตัวแปรอิสระทุกตัวมีอิทธิพลต่อตัวแปรตามหรือความเข้มแข็งในการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกร   
ผู้ เลี้ยงโคเนื้อและกระบือ ตามโครงการธนาคาร -โคกระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ  ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ร้อยละ 47.30 ดังแสดงในตารางที่ 12 
 เมื่อพิจารณาปัจจัยที่ส่งผลความเข้มแข็งของกลุ่มในด้านฐานะและการแสดงความมั่นคงของกลุ่ม  
พบว่า นอกจากปัจจัยด้านการบริหารจัดการ และปัจจัยด้านการเรียนรู้แล้ว  ยังมีปัจจัยด้านการเงินและทุนด้วย  
ซึ่งสมาชิกกลุ่มเห็นว่า ด้านการเงินและทุนเป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อการด าเนินงานของกลุ่มให้เข้มแข็งและมีความ
มั่นคง ซึ่งอาจได้มาจาการการระดมทุนจากสมาชิกโดยการร่วมหุ้นหรือเงินสัจจะของกลุ่ม และนอกจากนี้ ยังสามารถ
แสวงหาแหล่งทุนจากสถาบันการเงินต่างๆ เพื่อน ามาให้สมาชิกกู้ไปพัฒนาหรือปรับปรุงการเลี้ยงโค-กระบือของ
ตนเองให้มีประสิทธิภาพ โดยต้องจัดกระบวนการเรียนรู้แก่สมาชิกอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง รวมทั้งให้
ค าแนะน าหรือเป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการกลุ่ม ก็จะสามารถช่วยให้กลุ่มมีความฐานะและความมั่นคงยิ่งขึ้น  

ตารางท่ี 11 แสดงค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรอิสระทุกตัวที่มีอิทธิพลต่อความเข้มแข็งด้านฐานะและการ  
  แสดงความมั่นคงของกลุ่ม ของการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อและกระบือ ตาม 

     โครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน   

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Unstandardized 

Coefficients t Sig. 
B Std. Error Beta 

(Constant) .597 .431 - 1.344    .180 
1. ด้านผู้น า -.118 .090 -.076 1.314    .190 
2. ด้านคณะกรรมการ .128 .097 .083 1.318    .189 
3. ด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิก -.166 .100 -.112 -1.664    .097 
4. ด้านการเรียนรู้ .240 .080 .207 3.007    .003* 
5. ด้านการผลิต .020 .056 .019 .352    .725 
6. ด้านการเงินและทุน .258 .055 .298 4.713    .000* 
7. ด้านการบริหารจัดการ .358 .076 .322 4.695    .000* 
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ตารางท่ี 11 (ต่อ)    

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Unstandardized 

Coefficients t Sig. 
B Std. Error Beta 

(Constant) .597 .431 - 1.344    .180 
8. ด้านการสื่อสาร .064 .063 .055 1.001    .318 
9. ด้านการสร้างแรงจูงใจ .032 .072 .031 .443    .658 

 

ตารางท่ี 12 แสดงค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (Coefficient of Determination) 

Model R R2 Adjusted R2 Std. Error of the Estimate 

1 688a .473 .453 .64910 
 
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
  Y = 0.597 - 0.118 X1 + 0.128 X2 - 0.166 X3 + 0.240 X4 - 0.020 X5 + 0.258 X6 + 0.358 X7 
              + 0.064 X8 + 0.032 X9 
 X1 = ด้านผู้น า     X6 = ด้านการเงินและทุน 
 X2 = ด้านคณะกรรมการ    X7 = ด้านการบริหารจัดการ 
 X3 = ด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิก    X8 = ด้านการสื่อสาร  
 X4 = ด้านการเรียนรู้    X9 = ด้านการสร้างแรงจูงใจ  
 X5 = ด้านการผลิต     

 2.3.4 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มแข็งในการด าเนินงานของกลุ่ม ด้านบทบาทการ
เชื่อมโยงกับหน่วยงาน/ ชุมชนท้องถิ่น 
  เมื่อน าปัจจัยการศึกษาทั้ง 9 ปัจจัย มาวิเคราะห์ค่าการถดถอยพหุคูณเชิงเส้นตรง (Multiple linear 
Regression) ในด้านบทบาทการเชื่อมโยงกับหน่วยงาน/ ชุมชนท้องถิ่น พบว่า มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย
พหุคูณของปัจจัยหรือตัวแปรอิสระที่มีผลต่อความเข้มแข็งในการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อและ
กระบือ ตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จ านวน 4 ปัจจัย เรียงจากปัจจัยที่มีอิทธิพลมากไปหาน้อย ได้แก่     
ด้านการบริหารจัดการ (Beta=.497) ด้านการสร้างแรงจูงใจ (Beta=.264) ด้านคณะกรรมการ (Beta=.179) 
และด้านผู้น า (Beta=.140) (ดังแสดงในตารางที่ 13) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (Coefficient of 
Determination) R2  เท่ากับ .376 ซึ่งแสดงว่า ปัจจัยที่น ามาศึกษาหรือตัวแปรอิสระทุกตัวมีอิธิพลต่อตัวแปร
ตามหรือความเข้มแข็งในการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อและกระบือ ตามโครงการธนาคารโค -
กระบือเพ่ือเกษตรกรตามพระราชด าริ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ร้อยละ 37.60 ดังแสดงในตารางที ่14 
 เมื่อพิจารณาปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งของกลุ่มในด้านบทบาทการเชื่อมโยงกับหน่วยงาน/ ชุมชน
ท้องถิ่น ซึ่งในการด าเนินของกลุ่มต้องได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานและชุมชนท้องถิ่นมี 4 ปัจจัย โดยเริ่ม  
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จากปัจจัยด้านผู้น า เพราะต้องเป็นตัวแทนกลุ่มในการติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงาน และชุมชนท้องถิ่น  
ต้องมีความน่าเชื่อถือและมีภาวะผู้น า นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยด้านคณะกรรมการ และปัจจัยด้านการบริหารจัดการ   
ซึ่งมีส่วนในการก าหนดแผนงาน/ โครงการ และกิจกรรมของกลุ่ม รวมทั้ง ปัจจัยด้านการสร้างแรงจูงใจเพ่ือให้
หน่วยงานและชุมชนท้องถิ่นเห็นความส าคัญและเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่ม สอดคล้องกับการศึกษาของ มานพ 
โชคดี และสมพษ์ ศุภฐิติพงศ์ (2552) ที่พบว่า ปัจจัยเกี่ยวกับผู้น ากลุ่ม และการบริหารงานของกลุ่มมี
ความสัมพันธ์กับความเข้มแข็งของกลุ่มอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 

ตารางท่ี 13 แสดงค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรอิสระทุกตัวที่มีอิทธิพลต่อความเข้มแข็งด้านบทบาทการ 
 เชื่อมโยงกับหน่วยงาน/ ชุมชนท้องถิ่น ของการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อและกระบือ 
 ตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน   

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Unstandardized 

Coefficients t Sig. 
B Std. Error Beta 

(Constant) 1.335 .496 - 2.693    .008 
1. ด้านผู้น า .230 .103 .140 2.229    .027* 
2. ด้านคณะกรรมการ -.291 .111 -.179 -2.614    .010* 
3. ด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิก -.177 .115 -.113 -1.536    .126 
4. ด้านการเรียนรู้ .144 .092 .118 1.572    .117 
5. ด้านการผลิต -.032 .064 -.028 -.490    .624 
6. ด้านการเงินและทุน -.095 .063 -.104 -1.511    .132 
7. ด้านการบริหารจัดการ .585 .088 .497 6.655    .000* 
8. ด้านการสื่อสาร -.050 .073 -.041 -.690    .491 
9. ด้านการสร้างแรงจูงใจ .292 .083 .264 3.516    .001* 

 

ตารางท่ี 14 แสดงค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (Coefficient of Determination) 

Model R R2 Adjusted R2 Std. Error of the Estimate 

1 613a .376 .351 .74673 
 
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
  Y = 1.335 + 0.230 X1 - 0.291 X2 - 0.177 X3 + 0.144 X4 - 0.032 X5 + 0.095 X6 + 0.585 X7 
              - 0.050 X8 + 0.292 X9 
 X1 = ด้านผู้น า     X6 = ด้านการเงินและทุน 
 X2 = ด้านคณะกรรมการ    X7 = ด้านการบริหารจัดการ 
 X3 = ด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิก    X8 = ด้านการสื่อสาร  
 X4 = ด้านการเรียนรู้    X9 = ด้านการสร้างแรงจูงใจ  
 X5 = ด้านการผลิต     
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ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะแนวทางในการด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่ม 
 การวิจัยระยะที่ 3 เป็นการระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนากลุ่ม
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อและกระบือ ตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ซึ่งประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้น ากลุ่ม
เกษตรกร รวมจ านวน 40 คน เพ่ือให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็ง
ของกลุ่ม ร่วมกันวิเคราะห์และก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อและกระบือตาม
โครงการ ธคก. ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  โดยเฉพาะปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเข้มแข็งในการ
ด าเนินงานของกลุ่ม ได้แก่ ด้านการเรียนรู้ ด้านการบริหารจัดการ และด้านการสร้างแรงจูงใจ 
 1. ด้านการเรียนรู้ มีแนวคิดและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1.1 ควรมีกลุ่มเกษตรกรต้นแบบ ผู้น าต้นแบบ และฟาร์มต้นแบบ โครงการ ธคก. เพ่ือเป็นตัวอย่าง
การเรียนรู้เพ่ิมทักษะอาชีพ ความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม และวิสัยทัศน์ ตลอดจนช่วยกระตุ้นและสร้างแรง
บันดาลใจต่อการพัฒนาความเข้มแข็งในการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกรอ่ืน 

1.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้สมาชิกภายในกลุ่มได้พัฒนาความรู้และ
ทักษะอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อและกระบือและสาขาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ การผลิตปุ๋ยชีวภาพจากมูลสัตว์ และ 
การผลิตก๊าซหุงต้มใช้ในครัวเรือน เป็นต้น โดยจัดกระบวนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงานในกลุ่ม
หรือฟาร์มสมาชิกที่ประสบผลส าเร็จ และการสอนงาน นอกจากนี้ ควรมีการจัดท าสื่อองค์ความรู้ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อให้สมาชิก และผู้สนใจให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย 

1.3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรสนับสนุนและส่งเสริมให้มีกิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยเสริมสร้างการท างาน
เป็นทีมในกลุ่มคณะกรรมการและสมาชิก อาทิ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน กิจกรรมท าความดีด้วยหัวใจ
กิจกรรมการจัดประกวดสัตว์ และกลุ่มเกษตรกรดีเด่น เป็นต้น  

 2. ด้านการบริหารจัดการ มีแนวคิดและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
2.1 ควรมีการจัดท าระบบบัญชี และทะเบียนสัตว์ของโครงการ ธคก. และการตรวจสอบความ

ถูกต้องให้เป็นประจ าและสม่ าเสมอ โดยใช้กระบวนการท างานเป็นทีมร่วมกันตั้งแต่สมาชิกต้องมีส่วนร่วม
ติดตามประเมินผลและรายงานส่งมาที่คณะกรรมการรวบรวม น าเสนอผู้น ากลุ่ม และเจ้าหน้าปศุสัตว์
ผู้ปฏิบัติงานระดับพ้ืนที่ เพ่ือให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ 

2.2 ควรมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาทิเช่น ไลน์ และเฟซบุ๊ค มาใช้ในการบริหาร
จัดการท างานควบคู่ไปกับการจัดท าบัญชีเอกสาร เพ่ือสร้างความเข้มแข็งในการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกร 

 3. ด้านการสร้างแรงจูงใจ มีแนวคิดและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
3.1 สร้างขวัญก าลังใจให้แก่สมาชิกที่ให้ความร่วมมือ และปฏิบัติตามกฎระเบียบของกลุ่มเป็นอย่างดี 

และมีผลการด าเนินงานดีเด่น อาทิ การมอบรางวัล การได้รับยกย่องเป็นเกษตรกรต้นแบบ เกษตรกรตัวอย่าง 
การได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรม/ โครงการอื่นๆ ของกรมปศุสัตว์ เป็นต้น 

3.2 การสร้างบรรยากาศของที่ท าการกลุ่มให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ศูนย์เรียนรู้ แหล่งจัดแสดงผลงาน
ของสมาชิก และผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม เพ่ือเปิดโอกาสให้สมาชิกและบุคคลทั่วไปเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้
ตลอดเวลา 
 เมื่อน าผลการศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มแข็งในการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคและ
กระบือของกลุ่มเกษตรกรฯ ที่ได้รับนี้ และผลจากการระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
และพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อและกระบือ ตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตาม
พระราชด าริ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มาก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ในการท างานเพื่อส่งเสริมและ 
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พัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อและกระบือ ตามโครงการ ธคก. ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
สามารถน าผลการศึกษาท่ีได้มาก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์การสร้างการ
รับรู้และพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการกลุ่มให้มีประสิทธิภาพ และ        
ยุทธศาตร์การสร้างขวัญก าลังใจและแรงจูงใจให้แก่สมาชิกกลุ่มเกษตร 

1. ยุทธศาสตร์การสร้างการรับรู้และพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร ประกอบด้วย 
1.1 การสร้างการรับรู้ให้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตาม

พระราชด าริ (ธ.ค.ก.) เพื่อให้เกิดความเข้าใจระเบียบ ข้อบังคับของโครงการ เกิดการตระหนักในการปฏิบัติตาม
เงื่อนไขโครงการ และให้ความส าคัญในการเข้าร่วมโครงการ 

1.2 การพัฒนาศักยภาพให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการให้มีความรู้ และทักษะในด้านการเลี้ยง
โค-กระบือในทุกด้านที่เกี่ยวข้อง ด้วยวิธีการและช่องทางผ่านระบบสื่อสารต่าง ๆ  

2. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการกลุ่มให้มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 
2.1 จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารกลุ่มอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ 
2.2 จัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความสามัคคีปรองดองในหมู่คณะ สร้างสัมพันธภาพที่ดีของกลุ่ม 
2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการจัดท าระบบบัญชี ระบบบันทึก

ข้อมูล และระบบรายงานต่างๆ ของกลุ่ม 
3. ยุทธศาตร์การสร้างขวัญก าลังใจและแรงจูงใจให้แก่สมาชิกกลุ่มเกษตร ประกอบด้วย 

3.1 สนับสนุน ยกย่อง เชิดชูเกียรติ ประชาสัมพันธ์สมาชิกที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
3.2 คัดเลือกเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่นเป็นเกษตรกรต้นแบบ เกษตรกรตัวอย่าง เกษตรกร

ทรงคุณค่า และฟาร์มต้นแบบ 
3.3 สนับสนุนการจัดกิจกรรม โดยเน้น กระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่มเกษตรกร ส่งเสริมการ

ท างานแบบประชาธิปไตย  
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บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการวิจัย 
  

จากการศึกษา  พบว่า  ปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคและกระบือ ตาม
โครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร  ตามพระราชด าริ ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  
ประกอบด้วย 3 ปัจจัย  ได้แก่  ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ   ปัจจัยด้านการเรียนรู้  และปัจจัยด้านการสร้าง
แรงจูงใจ  และเม่ือพิจารณาแยกตามความเข้มแข็งแต่ละองค์ประกอบ  มีดังนี้ 

1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งของกลุ่มในด้านกลไกการบริหารกลุ่ม   มี  3  ปัจจัย  คือ ปัจจัยด้าน
การบริหารจัดการ  ปัจจัยด้านการสร้างแรงจูงใจ  และปัจจัยด้านการเรียนรู้   

2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งของกลุ่มในด้านฐานะและการแสดงความมั่นคงของกลุ่ม  มี  3 ปัจจัย
คือ  ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ   ปัจจัยด้านการเรียนรู้   และปัจจัยด้านการเงินและทุนด้วย 

3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งของกลุ่มในด้านบทบาทการเชื่อมโยงกับหน่วยงาน/ชุมชนท้องถิ่น    
มี  4  ปัจจัย  คือ  ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ  ปัจจัยด้านการสร้างแรงจูงใจ  ปัจจัยด้านคณะกรรมการ และ
ปัจจัยด้านผู้น า   

โดยได้น าผลจากการศึกษาครั้งนี้มาใช้ร่วมกับการระดมความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมาก าหนด
เป็นยุทธศาสตร์ในการท างานเพ่ือส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อและกระบือ ตามโครงการธนาคาร
โค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ  ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน   จ านวน  3  ยุทธศาสตร์  ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์การสร้างการรับรู้และพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม และ
ยุทธศาสตร์การสร้างขวัญก าลังใจและแรงจูงใจให้แก่สมาชิกกลุ่มเกษตร 
   
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรน าผลการศึกษาวิจัยที่ได้มาทบทวนการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อและกระบือ ตาม
โครงการ ธคก. ให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยเฉพาะประเด็นที่มีผลต่อความเข้มแข็งของกลุ่ม ได้แก่ การก าหนด
รูปแบบการบริหารจัดการกลุ่ม รูปแบบการเรียนรู้ที่ต้องมีการฟ้ืนฟูอย่างต่อเนื่อง และการสร้างแรงจูงใจที่ต้อง
ให้ความส าคัญกับกลุ่มเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในการท างาน  ในด้านฐานะและการแสดงความมั่นคงของกลุ่ม
ควรมีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูล ความรู้ เป็นพ่ีเลี้ยงต่อยอดการเงินและการลงทุนในกลุ่มที่มี
ความสนใจ อาทิ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารพาณิชย์อ่ืนๆ สหกรณ์/ สถาบัน
การเงินอ่ืนๆ เป็นต้น  

2. ควรน ายุทธศาสตร์ที่ได้จากผลการศึกษาวิจัย และการระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมา
ก าหนดเป็นแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อและกระบือ ตามโครงการ ธคก. เพ่ือให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อโครงการยิ่งขึ้น และเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรสู่
ความมั่นคง ยั่งยืนอย่างแท้จริง 
 3. ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรมีต่อยอดการศึกษาการด าเนินงานของกลุ่ม ธคก.ในทุกภาค เพ่ือหา
ปัจจัยที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันในการส่งผลต่อความเข้มแข็งของกลุ่ม และถอดบทเรียนเพ่ือเป็นข้อมูลการเรียนรู้  
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง ปัจจัยทีมี่ผลต่อความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อและกระบือ ตามโครงการธนาคาร โค-

กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
ค าชี้แจง 
1. แบบสอบถามชุดนี้ มี 3 ตอน ประกอบด้วย 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อและกระบือ ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ          
เพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

 

ตอนที่ 2 ปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อและกระบือ ตามโครงการ
ธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

 

ตอนที่ 3 การประเมินความเข้มแข็งในการด าเนินงานกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อและกระบือตามโครงการ
ธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ  ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

 

ตอนที่ 4 ปัญหา/ข้อเสนอแนะ 
 

2. ขอได้โปรดพิจารณาตอบแบบสอบถามทั้ง 4 ตอน ให้ครบถ้วนทุกข้อความตามที่เป็นจริง 
3. ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม ใช้เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและน าเสนอผลงานวิจัยโดย    ไม่มี

ผลกระทบใดๆต่อท่าน และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ 
 
 
 

คณะผู้วิจัย 
กองงานราชด าริและกิจกรรมพิเศษ 
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    เลขที่แบบสัมภาษณ ์    

แบบสัมภาษณ์ 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อความเข้มเข็งของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อและกระบือ  

ตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่ม 
1. ชื่อกลุ่มเกษตรกร          
2. วัน/เดือน/ปี ที่จดทะเบียนก่อตั้งกลุ่ม                    
3. ระยะเวลาในการด าเนินงานกลุ่ม   ปี   เดือน 
4. สถานที่ตั้งกลุ่ม          
5. สมาชิกของกลุ่มทั้งหมด จ านวน  คน 
6. จ านวนโคและกระบือโครงการ ธคก. ที่มีอยู่ภายในกลุ่ม ณ ปัจจุบัน 
 โค ………………………………………….. ตัว    กระบือ ………………………………………………..ตัว 
7. เหตุผลที่ก่อตั้งกลุ่มเกษตรกร ธคก. (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 7.1  เกิดจากกระบวนการจัดท าแผนแม่บทชุมชน 
 7.2  เกิดจากกระบวนการแก้ไขปัญหาร่วมกันของกลุ่ม 
 7.3  เกิดจากการชักชวนของผู้น า 
 7.4  เกิดจากการส่งเสริมของหน่วยงาน 
 7.5  อ่ืนๆ (ระบุ)                                                                                        

8. เป็นกลุ่ม ธคก. 
  8.1 กลุ่มโคเนื้อ  8.2 กลุ่มกระบือ    8.3 กลุ่มโคเนื้อและกระบือ 

9. รูปแบบการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  9.1 ให้ยืมเพ่ือการผลิต      9.2 ให้ยืมพ่อพันธุ์โค-กระบือ 

10.  รูปแบบการเลี้ยงโค-กระบือ (ตอบได้ 1 ข้อ) 
 10.1 เลี้ยงโค-กระบือ แยกกัน 
 10.2 เลี้ยงโค-กระบือ รวมกัน แบบมีคอกสัตว์กลาง 
 10.3 เลี้ยงโค-กระบือ รวมกัน ในช่วงเวลากลางวัน แต่ช่วงเย็นสัตว์เข้าคอกของเจ้าของสัตว์ 
 10.4 อ่ืนๆ.................................................................................  
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ตอนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร  
 สถานะผู้ให้ข้อมูล  ประธานกลุ่ม      กรรมการกลุ่ม  สมาชิกกลุ่ม 

1. ชื่อ-สกุล           
2. อายุ    ปี (เกิน  6  เดือนนับเป็น  1  ปี) 
3. เพศ     ชาย       หญิง 
4. อาชีพ    ท านา    เลี้ยงสัตว์    ท าไร่-ท าสวน  อ่ืนๆ......................... 
5. ก่อนเข้าโครงการ ธคก. ท่านเคยเลี้ยงโค-กระบือมาก่อนหรือไม่    เคย      ไม่เคย 
6. ระยะเวลาเข้าเป็นสมาชิกกลุ่ม ธคก.     ปี ....................... เดือน 
7. เกษตรกรเป็นสมาชิกกลุ่ม ธคก...........ปี .............. เดือน  จงึได้รับสัตว์จากโครงการ ธคก.ฯ  
8. เมื่อเข้าโครงการฯได้รับโค-กระบือ จ านวน………......……..ตัว 
9. ปัจจุบันมีโคและกระบือ 

9.1  โคท้ังหมด..................... ตัว เป็นโค ธคก. ................... ตัว โคของตนเอง ..................... ตวั 
9.2  กระบือทั้งหมด…………….ตัวเป็นกระบือ ธคก. ........... ตัว กระบือของตนเอง ............... ตัว 

10. เหตุผลที่ตัดสินใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อและกระบือ ตามโครงการ ธคก. 
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ) 

 10.1 เกิดจากความต้องการของเกษตรกร 
 10.2 เกิดจากการชักชวนของผู้น า 
 10.3 เกิดจากการส่งเสริมของหน่วยงาน 
 10.4 อ่ืนๆ (ระบุ)       

11. รายได้ครัวเรือนทั้งหมด       บาท/ปี 
12. รายได้จากการประกอบอาชีพการเลี้ยงปศุสัตว์     บาท/ปี 
13. ท่านเป็นอาสาสมัครหน่วยงานใด   อสม.  อสป.   หมอดินอาสา  อปพร.   ชรบ.                                                                                                               
14. เวลาประสบปัญหาต่างๆ ในการด าเนินงานของ กลุ่ม ธคก.  เกษตรกรจะปรึกษาหารือกับใคร (ตอบ

ได้มากกว่า 1 ข้อ)  
         ผู้ใหญ่บ้าน ประธานกลุ่ม  คณะกรรมการ   จนท.ปศุสัตว์  อ่ืนๆ    

15. ปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นในกลุ่ม ธคก. ส่วนใหญ่เป็นปัญหาเรื่องอะไร และได้รับการแก้ไขหรือไม่  และ
แก้ไขอย่างไร (ตอบตามความเป็นจริง ที่เกษตรกรพบเจอ) 
              16.1                                              
              16.2                                              
              16.3                                              
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ตอนที่ 2  ปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มแข็งในการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคและกระบือ ตามโครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ 

 

ค าชี้แจง  โปรดอ่านข้อความในแบบสอบถามแต่ละข้อแล้วท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง ระดับการประเมิน 
   ผลการด าเนินงานของกลุ่ม   ให้ตรงกับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดตาม 
   ความคิดเห็นของท่าน 

5 หมายถึง มีผลประเมินการด าเนินงานได้จริงอยู่ที่ร้อยละ 81-100  ระดับ มากที่สุด 
4 หมายถึง มีผลประเมินการด าเนินงานได้จริงอยู่ที่ร้อยละ 61-80  ระดับ มาก 
3 หมายถึง มีผลประเมินการด าเนินงานได้จริงอยู่ที่ร้อยละ 41-60  ระดับ ปานกลาง 
2 หมายถึง มีผลประเมินการด าเนินงานได้จริงอยู่ที่ร้อยละ 21-40  ระดับ น้อย 
1 หมายถึง มีผลประเมินการด าเนินงานได้จริงอยู่ที่ร้อยละ 0-20   ระดับ น้อยที่สุด 

 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อความเข้มแข็งในการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกร 

ผู้เลี้ยงโคและกระบือ ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ 
เพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ 

ประเมินผล 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. 1. ด้านผู้น า      
 1.1 1.1 การได้มาของผู้น ากลุ่ม มีความเหมาะสม ยุติธรรม       

 1.2 1.2 ผู้น ากลุ่มสามารถแก้ไขปัญหาของกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ      
 1.3 1.3 ผู้น ากลุ่มมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน      
 1.4 1.4 ผู้น ากลุ่มมีความเสียสละในการปฏิบัติงาน      
 1.5 1.5 ผู้น ากลุ่มมีความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงาน       
 1.6 1.6 ผู้น ากลุ่มมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน      
 1.7 1.7 ผู้น ากลุ่มมีความรู้ด้านการตลาดและการประกอบธุรกิจ      
 1.8 1.8 ผู้น ากลุ่มมีความรู้ด้านระเบียบ ข้อบังคับหลักเกณฑ์  

แล       เงื่อนไขที่เก่ียวข้องกับโครงการ ธคก.  
     

 1.9 1.9 ผู้น ากลุ่มมีวิสัยทัศน์กว้างไกลต่อการพัฒนากลุ่ม      
 1. 1.10 ผู้น ากลุ่มสามารถติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องได้ดี      
 1. 1.11 ผู้น ากลุ่มมีความรู้หลักการเลี้ยงโคและกระบือ      
      1. 1.12 รูปแบบการบริหารของผู้น ากลุ่ม มีความเหมาะสม      
 1. 1.13  ผู้น ากลุ่มมีการติดตามการท างานของกลุ่ม สม่ าเสมอ      
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อความเข้มแข็งในการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกร 

ผู้เลี้ยงโคและกระบือ ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ 
เพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ 

ประเมินผล 
มาก
ที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

2. 2. ด้านคณะกรรมการ      
 2.1 2.1 คณะกรรมการกลุ่มมีความรู้ด้านระเบียบ ข้อบังคับหลักเกณฑ์ 

และเงื่อนไขที่เก่ียวข้องกับโครงการ ธคก.  
     

 2.2 2.2 คณะกรรมการกลุ่มมีความรู้เกี่ยวกับหลักการเลี้ยงโคและกระบือ       
 2.3 2.3 คณะกรรมการกลุ่มมีความรู้ด้านการตลาดและการประกอบธุรกิจ      
 2.4 2.4 คณะกรรมการกลุ่มสามารถติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องได้ดี      
 2.5 2.5 คณะกรรมการกลุ่มเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลต่อการพัฒนากลุ่ม       
 2.6 2.6 คณะกรรมการกลุ่มมีความสามารถแก้ไขปัญหาของกลุ่มได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ 
     

 2.7 2.7 คณะกรรมกลุ่มมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน      
 2.8 2.8 คณะกรรมกลุ่มมีความกระตือรือร้นและมุ่งม่ันในการปฏิบัติงาน      
 2.9 2.9 คณะกรรมกลุ่มมีความเสียสละในการปฏิบัติงาน      

 2.10  คณะกรรมกลุ่มมีความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงาน      
 2.11  คณะกรรมกลุ่มมีความสามัคคีกันภายในกลุ่ม      
 2.12  คณะกรรมกลุ่มเปิดใจยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างของ

สมาชิกได้ 
     

3. 3. ด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิก      
3.1  สมาชิกมีส่วนร่วมในการคัดเลือกผู้น าและคณะกรรมการกลุ่ม 
      ทุกครั้ง 

     

3.2  สมาชิกมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและวางแผน          
การด าเนินงานของกลุ่ม 

     

3.3  สมาชิกมีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุ่ม    
เป็นประจ าทุกครั้ง 

     

3.4  สมาชิกได้รับแจ้งข้อมูลข่าวสารจากกลุ่มให้ทราบอย่างสม่ าเสมอ
และต่อเนื่อง 

     

3.5  สมาชิกได้มีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการให้สมาชิกด้วยกัน      
3.6  สมาชิกมีส่วนร่วมในการระดมทุนของกลุ่มทุกครั้ง      
3.8 สมาชิกมีความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหลักเกณฑ์ และ

เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ธคก.  
     

3.9  สมาชิกปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหลักเกณฑ์ และ
เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ธคก.  

     

3.10  สมาชิกมีความรู้ด้านการเลี้ยงโคและกระบือ      
3.11  สมาชิกมีส่วนร่วมให้การถ่ายทอดองค์ความรู้การเลี้ยงโคและ

กระบือของตนเองสู่สมาชิกอ่ืนๆภายในกลุ่ม 
     

3.12 สมาชิกกลุ่มให้ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมต่างๆของกลุ่ม      
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อความเข้มแข็งในการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกร 
ผู้เลี้ยงโคและกระบือ ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ 

เพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ 

ประเมินผล 
มาก
ที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

4. ด้านการเรียนรู้      
    4.1  กลุ่มของท่านมีส่วนร่วมสนับสนุนและส่งเสริมผู้สนใจที่จะเข้า 
          ร่วมกลุ่ม 

     

    4.2  กลุ่มของท่านมีส่วนสนับสนุนและส่งเสริมให้สมาชิกได้พัฒนา 
          ความรู้ด้านการเลี้ยงโคและกระบือ 

     

    4.3  กลุ่มของท่านสนับสนุนให้สมาชิกได้ศึกษากระบวนการท างาน  
          ในระบบกลุ่ม 

     

    4.4  กลุ่มของท่านมีการประชุมชี้แจงอย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้การ 
          ท างานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

     

    4.5  กลุ่มของท่านสนับสนุนให้คณะกรรมการและสมาชิกได้ 
          แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อร่วมกันสร้างภาพอนาคตของกลุ่ม 

     

    4.6  กลุ่มของท่านสนับสนุนให้กรรมการและสมาชิกได้ศึกษาเรียนรู้ 
          การท างานเป็นทีม 

     

    4.7  กลุ่มของท่านสามารถเป็นแบบอย่างการด าเนินงานให้กลุ่มอ่ืนๆ 
          เข้ามาศึกษาดูงาน 

     

    4.8  กลุ่มของท่านได้น าสมาชิกร่วมศึกษาดูงานภายนอกกลุ่มอ่ืนๆ      
5. ด้านการผลิต  (ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ)      
  5.1 สัตว์ที่ได้รับครั้งแรกมีคุณภาพ ตามคุณลักษณะที่ก าหนด      
  5.2 กลุ่มสามารถส่งมอบลูกโคและกระบือตามเงื่อนไขโครงการ ธคก.  
       ในระยะเวลาที่ก าหนด 

     

  5.3 กลุ่มสามารถด าเนินการรับมอบกรรมสิทธิ์ โค-กระบือ โครงการ  
       ธคก. ตามเงื่อนไขโครงการ ธคก. ในระยะเวลาที่ก าหนด 

     

  5.4 กลุ่มและสมาชิกมีความรู้และภูมิปัญญาในการเลี้ยงโคและกระบือ      
  5.5 กลุ่มและสมาชิกมีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เทคโนโลยี และ 
       นวัตกรรมใหม่ๆ ในการเลี้ยงโคและกระบือ 

     

6. ด้านการเงินและทุน      
   6.1 กลุ่มมีเงินทุนภายในกลุ่มเพียงพอส าหรับใช้สนับสนุนการ   
        ด าเนินงาน 

     

   6.2 กลุ่มได้รับเงินทุนสนับสนุนจากแหล่งอื่นๆเพียงพอส าหรับใช้ 
        สนับสนุนการด าเนินงาน 

     

   6.3 กลุ่มมีการจัดสรรเงินทุนไปใช้ด าเนินกิจกรรมที่เหมาะสมและ 
        ก่อให้เกิดประโยชน์ที่สุด 

     

   6.4 กลุ่มให้สมาชิกมีส่วนร่วมวางแผนด้านการเงินทุกครั้ง      
   6.5 กลุ่มมีการจัดท าบัญชีที่ชัดเจนและโปร่งใส       
   6.6 กลุ่มมีการรายงานผลการใช้จ่ายเงินสม่ าเสมอ      
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อความเข้มแข็งในการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกร 

ผู้เลี้ยงโคและกระบือ ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ 
เพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ 

ประเมินผล 
มาก
ที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

6.7 กลุ่มมีการจัดท างบประมาณรายรับ/รายจ่ายประจ าปีทุกครั้ง      
6.8 กลุ่มมีการตลาด การตั้งราคา ประเมินราคาผลผลิต ซึ่งราคา

อ้างอิงตลาดกลาง ที่เหมาะสม 
     

6.9 กลุ่มมีรายได้จากการจ าหน่ายผลพลอยได้จากการผลิตที่เกิดขึ้น       
7. ด้านการบริหารจัดการ      

7.1 กลุ่มเปิดโอกาสให้สมาชิกได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารการด าเนิน
กิจกรรมด้านต่างๆ(การผลิต/การเงิน/การตลาด)ของกลุ่มอย่าง
สม่ าเสมอ 

     

7.2 กลุ่มเปิดโอกาสให้สมาชิกได้เข้าร่วมประชุมและแสดงความ
คิดเห็นต่อการวางแผนกลุ่ม 

     

7.3 กลุ่มเปิดโอกาสและยอมรับการตัดสินใจของสมาชิก      
7.4 กลุ่มเปิดโอกาสให้สมาชิกร่วมเป็นคณะกรรมการหรือ

คณะท างานหรือผู้ปฏิบัติงานของกลุ่ม 
     

7.5 สมาชิกมีโอกาสได้รับประโยชน์จากกิจกรรมต่างๆของกลุ่ม      
7.6 กลุ่มมีระบบการตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินงานอย่าง

โปร่งใส 
     

7.8 กลุ่มมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้
ทันสมัย 

     

7.9 กลุ่มมีการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนคณะกรรมการบริหารหรือ
คณะท างานอย่างเหมาะสม 

     

7.10 กลุ่มมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้บริหารจัดการกลุ่ม      
7.11 กลุ่มมีการตรวจสอบทะเบียนบัญชีสัตว์ ธคก. สม่ าเสมอ      
7.12 กลุ่มมีการประชุมประจ าปีจ านวนครั้งที่เหมาะสม      
7.13 กลุ่มมีการจดบันทึกรายได้จากการจ าหน่ายโค-กระบือ      
7.14 กลุ่มมีการจดบันทึกปริมาณ และจากการจ าหน่ายผลพลอยได้

จากการผลิตที่เกิดข้ึน  
     

8. ด้านการสื่อสาร      
8.1  กลุ่มและสมาชิกได้มีการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ

สื่อสาร (โทรศัพท์/อินเตอร์เน็ต) อย่างเพียงพอ  
     

8.2  กลุ่มและสมาชิกได้มีการใช้เครื่องมือสื่อสารในการติดต่อ
ประสานงานภายในและภายนอกกลุ่ม 

     

8.3  กลุ่มและสมาชิกได้มีการสื่อสารทางตรง โดยก าหนดการ
ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
อย่างชัดเจนและสม่ าเสมอ 

     

  8.4  กลุ่มเปิดโอกาสให้สมาชิกมีช่องทางการสื่อสาร ให้ข้อมูล                
      ความคิดเห็น และร้องเรียนอย่างกว้างขวางได้ 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อความเข้มแข็งในการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกร 
ผู้เลี้ยงโคและกระบือ ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ 

เพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ 

ประเมินผล 
มาก
ที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

9. ด้านการสร้างแรงจูงใจ      
9.1 กลุ่มมีวิธีการสร้างแรงจูงใจในการท ากิจกรรมให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของสมาชิก 
     

9.2 กลุ่มมีวิธีการจัดหาสิ่งล่อใจ (รางวัล/สิ่งของ/ค าชมเชย/เกียรติ) 
เพ่ือให้เกิดพฤติกรรมการปฏิบัติตามที่ต้องการจากสมาชิก 

     

9.3 กลุ่มมีการจัดบรรยากาศที่เหมาะสมและเอ้ือต่อการท า     
กิจกรรมกลุ่ม 

     

9.4 กลุ่มมีวิธีการสร้างความคาดหวังและต้ังเป้าหมายการด าเนินงาน   
ที่ท้าทายความสามารถของกลุ่มได้อย่างพอดี 

     

9.5 กลุ่มให้สิทธิประโยชน์ รายได้ หรือสวัสดิการต่างๆแก่สมาชิก 
อย่างเหมาะสมและพอดี 

     

 
ส่วนที่ 3  ความเข้มแข็งในการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อและกระบือ ตามโครงการธนาคาร

โค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ 
ค าชี้แจง  โปรดอ่านข้อความในแบบสอบถามแต่ละข้อแล้วท าเครื่องหมาย ลงในช่องระดับประเมินผลการ

ปฏิบัติให้ตรงกับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดตามความคิดเห็นของท่าน 
5 หมายถึง มีผลประเมินการด าเนินงานได้จริงอยู่ที่ร้อยละ 81-100  ระดับมากท่ีสุด 
4 หมายถึง มีผลประเมินการด าเนินงานได้จริงอยู่ที่ร้อยละ 61-80  ระดบัมาก 
3 หมายถึง มีผลประเมินการด าเนินงานได้จริงอยู่ที่ร้อยละ 41-60  ระดับปานกลาง 
2 หมายถึง มีผลประเมินการด าเนินงานได้จริงอยู่ที่ร้อยละ 21-40  ระดับน้อย 
1 หมายถึง มีผลประเมินการด าเนินงานได้จริงอยู่ที่ร้อยละ  0-20  ระดับน้อยที่สุด 

 

ความเข้มแข็งในการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยง 
โคเนื้อและกระบือ ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ 

เพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ 

ประเมินผล 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. กลไกการบริหารกลุ่ม      
1.1  ผู้บริหารกลุ่มมีแนวคิดและทัศนคติท่ีดีต่อกระบวนการกลุ่ม      
1.2 กลุ่มมีสถานที่ท าการชัดเจนและใช้ประโยชน์ได้      
1.3 กลุ่มมีคณะกรรมการบริหารที่ได้รับมอบหมายบทบาทหน้าที่

ชัดเจน 
     

1.4 กลุ่มมีกฎระเบียบข้อบังคับที่ชัดเจนและได้รับการยอมรับจาก
สมาชิก 

     

1.5 กลุ่มมีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านการเลี้ยงโคและกระบือของ
สมาชิกและกลุ่มให้เป็นปัจจุบันได้ 

     

1.6 กลุ่มมีการประชุมสมาชิกเป็นประจ าและสมาชิกส่วนใหญ่เข้าร่วม
แสดงความคิดเห็น 

     

1.7 กลุ่มมีการประชุมพบปะหารือระหว่างคณะกรรมการกลุ่มอย่าง
สม่ าเสมอ 
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ความเข้มแข็งในการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยง 
โคเนื้อและกระบือ ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ 

เพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ 

ประเมินผล 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1.8 กลุ่มมีการก าหนดวัตถุประสงค์และแผนการด าเนินงานที่ชัดเจน      
1.9 กลุ่มมีการวางแผนเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต       
1.10 กลุ่มมีการวิเคราะห์และประเมินสถานภาพของกลุ่มเป็นประจ า      
1.11 กลุ่มมีการวิเคราะห์และประเมินประสิทธิภาพการผลิตโคและ

กระบือของสมาชิกเป็นประจ า 
     

1.12 กลุ่มมีกิจกรรมให้บริการเพ่ือสนับสนุนการเลี้ยงโคและกระบือ
ของสมาชิกให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 

     

1.13 กลุ่มมีกิจกรรมพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงโคและกระบือแก่
สมาชิกท้ังที่ด าเนินการเองและร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ 

     

1.14 กลุ่มมีกิจกรรมแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการเลี้ยงโค
และกระบือที่เกิดจากความเห็นร่วมกันของสมาชิก 

     

2. ฐานะและการแสดงความม่ันคงของกลุ่ม      
2.1  กลุ่มมีกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการออมของสมาชิกอย่างต่อเนื่อง      
2.2  กลุ่มมีกิจกรรมเพ่ือแสวงหาทุนในการด าเนินงานของกลุ่มโดย

สมาชิกมีส่วนร่วม 
     

2.3  กลุ่มมีระบบการท าบัญชี การตรวจสอบ และรายงานบัญชีต่อที่
ประชุมของกลุ่ม 

     

2.4  กลุ่มมีจ านวนสมาชิกคงเดิมหรือเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง      
2.5  กลุ่มมีเงินออมของสมาชิกเพ่ิมขึ้น      
2.6  กลุ่มมีทุนด าเนินการหรือทรัพย์สินเพิ่มข้ึน      
2.7  กลุ่มมีการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนแก่สมาชิกอย่างเป็นธรรม      
2.8  กลุ่มมีประสิทธิภาพการผลิตโคและกระบือ      
2.9  กลุ่มประสบผลส าเร็จจากการร่วมกันแก้ไขปัญหาเพ่ือพัฒนา

ประสิทธิภาพการผลิตโคและกระบือของสมาชิก 
     

3. บทบาทการเชื่อมโยงกับหน่วยงาน/ชุมชนท้องถิ่น      
3.1  กลุ่มมีโครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากท้องถิ่น

หรือหน่วยงานต่างๆ 
     

3.2  กลุ่มมีโครงการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือหรือ
เชื่อมโยงกับกลุ่มหรือเครือข่ายอื่นๆ 

     

3.3  กลุ่มมีการน าสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อ
สาธารณะหรือชุมชน 

     

3.4  กลุ่มมีการน าสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือการอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน    
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ตอนที่ 4  ปัญหาและข้อเสนอแนะอ่ืนๆส าหรับการพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคกระบือตามโครงการ 
ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ (ธคก.) อย่างไรบ้าง 

 

1.               
             
2.                
             
3.                
             
 
 
 
 
 

       ขอบพระคุณที่กรุณาให้ข้อมูลค่ะ 
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ประวัติคณะผู้วิจัย 
 

หัวหน้าโครงการ 
1. ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)    : นางสาวศลญา  คอนสลัด 
    ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ)   : Miss Slaya  Consalad 
2. หมายเลขประจ าตัวประชาชน      : 3770300212231 
3. ต าแหน่งปัจจุบัน    : นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ 
4. ที่อยู่หน่วยงานที่สามารถติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ e-mail :  
    กองงานพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพฯ 10400 
    หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 0-26534926  E-mail address : slayac@dld.go.th 
5. ประวัติการศึกษา   วท.บ.  (วิทยาศาสตรบัณฑิต)  สัตวศาสตร์  สาขาสัตว์ปีก  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 
ผู้ร่วมวิจัย 
1. ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)   : นางสาวอุไร แสนคุณท้าว 
   ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ)  : Miss Urai Saenkhunthow 
2. หมายเลขประจ าตัวประชาชน  : 3-4403-00870-76-1 
3. ต าแหน่งปัจจุบัน   : นักวิชาการสัตวบาลช านาญการพิเศษ 
4. ที่อยู่หน่วยงานที่สามารถติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ e-mail :  
    กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพฯ 10400 
    รหัสไปรษณีย์ 10400 หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 0-2653-4444 ต่อ 2271-2 
    E-mail address : urais5669@hotmail.com 
5. ประวัติการศึกษา  

ปีท่ีจบ 
การศึกษา 

ระดับ 
ปริญญา 

อักษรย่อปริญญาและชื่อเต็ม สาขาวิชา วิชาเอก 
ช่ือสถาบัน 
การศึกษา 

ประเทศ 

2540 ตร ี วท.บ. วิทยาศาตร์บณัฑิต เกษตรศาสตร ์ สัตวศาสตร ์ ม.ขอนแก่น ไทย 
2544 โท วท.ม. วิทยาศาสตร์มหาบัณฑติ สัตวศาสตร ์ สัตวศสาตร ์ ม.ขอนแก่น ไทย 

 

6. สาขาวิชาที่มีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) 
   - ไม่มี – 
7. ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งในและภายนอกประเทศ โดยระบุสถานภาพในการท างาน       
    วิจัยว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละข้อเสนอการวิจัย 
    7.1 ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย 
         - ไม่มี – 
   7.2 หัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย 
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7.2 .1 กรรมวิธีการผลิต และผลการเสริมกระเทียมผงในอา หารต่อสมรรถนะการเจริญเติบโต                   
การควบคุมโรค และคุณภาพซากของไก่เนื้อ (สกว.) 
           7.2.2 รูปแบบการมีส่วนร่วมพัฒนาอาชีพการเลี้ยงกระบือของกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์เหล่าสร้างถ่อ 
                  อ าเภอค าชะอี จังหวัดมุกดาหาร (กปศ.)         

7.2.3 งานวิจัยที่ท าเสร็จแล้ว 
ช่ือผลงานวิจัย ปีท่ีพิมพ์ สถานภาพในการวิจยั 

1.กรรมวิธีการผลิตและผลการเสริมกระเทียมผงในอาหารต่อสมรรถนะการ
เจริญเติบโต การควบคุมโรคและคุณภาพซากของไก่เนื้อ 

2545 หัวหน้าโครงการ 

2.รูปแบบการมีส่วนร่วมพัฒนาอาชีพการเลี้ยงกระบือของกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์
เหล่าสร้างถ่อ อ าเภอค าชะอี จังหวัดมุกดาหาร 

2550 หัวหน้าโครงการ 

3.การประเมินผลโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคขุน เพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมการแปร-รูป
โคขุนคุณภาพดี จังหวัดขอนแก่น 

2550 ผู้ร่วมวิจยั 

4.การศึกษาการเลี้ยงกระบือและการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในกิจกรรมกลุ่มผู้เลี้ยง
สัตว์ จังหวัดอ านาจเจริญ 

2550 ผู้ร่วมวิจยั 

5.การประเมินความต้องการโปรตนีและพลังงานท่ีใช้ประโยชน์ไดส้ าหรับการ
เจริญเติบโตของโคเนื้อสาวพันธุ์พ้ืนเมือง (Evaluation of Crude Protein and 
Metabolizable Energy Requirements for Growth of thai Native Heifers) 

2552 ผู้ร่วมวิจยั 

6.การศึกษาระบบการผลิตและการตลาดไก่งวงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2555 ผู้ร่วมวิจยั 
7.การเลีย้งไก่พื้นเมืองด้วยอาหารในระบบเกษตรธรรมชาติ 2556 ผู้ร่วมวิจยั 

 
ผู้ร่วมวิจัย 
1. ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)  : นายชัชวาล ประเสริฐ 
   ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)   : MR. Chatchawan Prasert 
2. หมายเลขประจ าตัวประชาชน  : 3-4199-00396-91-1 
3. ต าแหน่งปัจจุบัน   : ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม 
4. ที่อยู่หน่วยงานที่สามารถติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ e-mail :  
    ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ต าบลแวงน่าง อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000 
    โทร. 0-4377-7107 โทรสาร. 0-4377-7960-1  E-mail address : chatchawan.p@dld.go.th 
5. ประวัติการศึกษา 

ปีท่ีจบ 
การศึกษา 

ระดับ 
ปริญญา 

อักษรย่อปริญญาและชื่อเต็ม สาขาวิชา วิชาเอก 
ช่ือสถาบัน 
การศึกษา 

ประเทศ 

2522 
เทียบเท่า 

อนุปริญญา 
ประกาศนียบตัรวิชาสตัวแพทย ์ สัตวแพทย ์ - 

โรงเรียน 
กรมปศุสตัว ์

ไทย 

2528 
Bachelor 
Degree 

B.Sc Bachelor of Science in 
Animalhusbandry 

Animal 
Science 

Animal 
Nutrition 

Gregorio 
Araneta 

University 
Foundation 

Philippines 

2529 
Masteral 
Degree 

M.Sc Master of Science in 
Animalhusbandry 

Animal 
Science 

Animal 
Nutrition 

Gregorio 
Araneta 

University 
Foundation 

Philippines 
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6. สาขาวิชาการท่ีมีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 
   - ไม่มี – 
7. ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งในและภายนอกประเทศ โดยระบุสถานภาพในการท างาน       
   วิจัยว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละข้อเสนอการวิจัย 
    7.1 ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย 
         - ไม่มี – 
    7.2 หัวหน้าโครงการวิจัย  
 1) โครงการวิจัยการพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงโคนมโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม ทะเบียน 
               วิชาการเลขที่ 51(2)-0166(4)-217 
 2) การศึกษาระบบการผลิตและการตลาดไก่ง่วงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ทะเบียนวิชาการ 
              เลขที่ 55(1)-0516-031 
      7.3 ผู้ร่วมโครงการวิจัย 
           7.3.1 ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้แรงงานกระบือท าการเกษตรของเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี ปี 2549 
                   ทะเบียนวิชาการเลขที่ 51(2)-0116(4)-217 
            7.3.2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของอาสาปศุสัตว์ในจังหวัดสุพรรณบุรี ทะเบียนวิชาการ 
                    เลขที่ 52(2)-0516(1)-081 
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