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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของเกษตรกรใน
โครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการผลิตไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่เพ่ือการค้ า และ2) ศึกษา
ปัญหา ข้อเสนอแนะ และความต้องการของเกษตรกรในโครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการ
ผลิตไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่เพ่ือการค้า ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการผลิตไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่เพ่ือการค้า   
จ านวน 200 ราย โดยใช้แบบสัมภาษณ์ซึ่งสร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย และท าการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าสูงสุด ค่าต่ าสุด ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน                 
หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม และใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบขั้นตอน 
ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้ 

เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 46.50 ปี จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6 
และมีประสบการณ์ในการเลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่เฉลี่ย 4.55 ปี  ในปีที่ผ่านมา (ปี 2561) 
เกษตรกรส่วนใหญ่ได้รับการอบรมเกี่ยวกับการเลี้ยงไก่ประดู่หางด า เรื่องมาตรฐานการเลี้ยงไก่     
แบบปล่อยอิสระ และการปฏิบัติในการเลี้ยง ไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ที่เหมาะสม (Good Farming 
Management: GFM)  จากการทดสอบความรู้ของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรมีความรู้เกี่ยวกับ    
การเลี้ยงไก่ประดูห่างด าเชียงใหม่อยู่ในระดับมีความรู้มาก และมีการปฏิบัติในการเลี้ยงไก่ประดู่หางด า
เชียงใหม่ที่เหมาะสม (Good Farming Management: GFM)  อยู่ในระดับมีการปฏิบัติมากเช่นกัน 
เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีการจ้างแรงงาน และส่วนใหญ่ไม่มีหนี้สินคงค้าง  เกษตรกร (ปี 2561) มีรายได้
เฉลี่ย 67,628.30 บาท มีการจ าหน่ายไก่รุ่นมากที่สุด โดยจ าหน่ายต่อครั้งเฉลี่ย 161.47 ตัว และ
จ าหน่ายแบบตามน้ าหนัก ราคาเฉลี่ย 101.33 บาทต่อกิโลกรัม และมีค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงไก่เฉลี่ย 
31,167.30 บาทต่อปี 

เกษตรกรมีการพบปะพูดคุยกับเพ่ือนบ้านเกี่ยวกับการเลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่เฉลี่ย 
2.42 ครั้งต่อเดือน ได้รับค าแนะน าเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่จากเจ้าหน้าที่      
ปศุสัตว์ เฉลี่ย 1.84 ครั้งต่อเดือน และได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการเลี้ยงไก่ประดู่หางด าจากสื่อต่าง ๆ  
เฉลี่ย 3.55 ครั้ง  

ด้านสภาพการเลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่  พบว่า เกษตรกรเลี้ยงไก่เฉลี่ย 439.70 ตัว         
มีพ้ืนที่เลี้ยง เฉลี่ย 2.27 ไร่ และมีพ้ืนที่ทุ่งหญ้าส าหรับการเลี้ยง 1.24 ไร่ มีรูปแบบการเลี้ยงแบบกึ่งขัง       
กึ่งปล่อย และใช้คอกเป็นที่อยู่อาศัยของไก่ ฟาร์มของเกษตรกรส่วนใหญ่ผ่านการรับรองระบบ       



 
 

การปูองกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (Good Farming Management: GFM) แต่ผ่านการ
รับรองมาตรฐานฟาร์มไก่พ้ืนเมืองแบบปล่อยอิสระเพียงร้อยละ 16.50 เนื่องจากไม่สามารถปฏิบัติ 
ครบตามเกณฑ์ที่ก าหนดได้ โดยเกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้นหลังเข้าร่วมโครงการ เฉลี่ย 7,173.83 บาท
ต่อเดือน ทั้งนี้บุตรของเกษตรกรร้อยละ 78.00 จะมีการสืบทอดอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางด า
เชียงใหม่ต่อจากเกษตรกร  

ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของเกษตรกรในโครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการผลิต 
ไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่เพ่ือการค้า ในการทดสอบเพ่ือหาปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของเกษตรกร 
ในโครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการผลิตไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่เพ่ือการค้า  พบว่า เพศชาย  
อายุ ประสบการณ์ในการเลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ จ านวนปีที่ศึกษา ราคาจ าหน่ายไก่ประดู่หางด า
เชียงใหม่ต่อกิโลกรัม การผ่านการรับรองฟาร์มที่มีระบบการปูองกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม 
Good Farming Management: GFM) และการเพ่ิมขึ้นของรายได้หลังการเข้าร่วมโครงการส่งเสริม 
มีผลต่อความส าเร็จของเกษตรกรในโครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการผลิตไก่ประดู่หางด า
เชียงใหม่เพ่ือการค้าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ปัญหา ข้อเสนอแนะ และความต้องการของเกษตรกรในโครงการส่งเสริมและพัฒนา
มาตรฐานการผลิตไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่เพ่ือการค้า พบว่า เกษตรกรมีปัญหาเรื่องการจ าหน่ายไก่
ประดู่เชียงใหม่มีความไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับพ่อค้าคนกลางมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ไม่มีพ่อแม่พันธุ์ที่ดี 
และไม่มีเงินทุนหมุนเวียนในการเลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ โดยเกษตรกรมีข้อเสนอแนะควรมีการ
จัดท าบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ประดู่หางด ากับ
ผู้ประกอบการที่จัดจ าหน่ายไก่ประดู่หางด า ซึ่งจะท าให้มีการก าหนดปริมาณและราคาจ าหน่าย
สอดคล้องกับความต้องการตลาด  และภาครัฐควรมีการร่วมมือกับเครือข่ายเพ่ิมการผลิตพ่อแม่พันธุ์  
ที่ดีสนับสนุนให้แก่เกษตรกร และแหล่งเงินทุนสนับสนุนให้เกษตรกรเพ่ิมมากข้ึน 
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ABSTRACT 
 

             The objective of this study were to: 1) study the factors affecting farmers' 
success In the project to extended and develop the standard of Pradu Hang Dam 
Chiang Mai Chicken production for commercial objective and 2) And study problems, 
suggestions and needs of farmers in the project to extended and develop the 
standard of Pradu Hang Dam Chiang Mai Chicken production for commercial.  The 
researcher collected data from a sample group of farmers who participated in the 
project to extended and develop the standard of Pradu Hang Dam Chiang Mai 
Chicken production for commercial, a total of 200 people. By using the interview 
schedule which was created according to the research objectives and data analysis 
using frequency, percentage, maximum, minimum, mean and standard deviation. 

Finding the relationship between independent variables and dependent variables 
and using stepwise multiple regression analysis for hypothesis testing and research 
results can be summarized as follows : 

Most farmers are male, with an average age of 46.50 years, graduating from 
grade 6, and having experience in raising the Pradu Hang Dam chicken, Chiang Mai, 
averaging 4.55 years. In the past year (2018), most farmers have received training on 
chicken raising. Subject to the standard of independent release of chickens and 
practices in raising Pradu Hang Dam Chiang Mai Chicken, Good Farming Management: 
GFM. From the testing of knowledge of farmers, it was found that the farmers had 
knowledge about raising the Pradu Hang Dam Chiang Mai chicken at a high level of 
knowledge. And the practice of raising the right Pradu Hang Dam Mai chicken, Good 
Farming Management: GFM at the level is very practical as well. Most farmers do not 
hire workers. And most of them have no outstanding debt. Farmers (year 2018) have 
an average income of 67,628.30 baht. The chickens are sold the most. Which is sold 
at an average of 161.47 times and sells according to weight, the average price is 
101.33 baht per kilogram And the average cost of raising chickens is 31,167.30 baht 
per year. 

 



 
 

Farmers have a meeting with neighbors about the Pradu Hang Dam Chiang 
Mai chicken raising, averaging 2.42 times per month. Received advice on the breeding 
of Pradu Hang Dam Chiang Mai chicken, an average of 1.84 times per month. And 
receive news about the Pradu Hang Dam Chiang Mai chicken from various media 
averaging 3.55 times. 
             Factors affecting the breeding conditions of Pradu Hang Dam Chiang Mai 
chicken, found that the farmers raised 439.70 chickens averaged 2.27 rai and had 
grassland areas for raising 1.24 rai, semi-semi-submerged farming. And raising chickens 
in the stall most. Farmers are certified good farm management (GFM) 72.00% and 
Received certification standard independent native chicken farms 16.50%. Farmers 
have more income after joining the project, an average of 7,173.83 baht per month. 
The children of farmers have inherited the occupation of Pradu Hang Dam Chiang Mai 
chicken, 78.00 % of farmers.  

Factors affecting the success of the farmers in the project to extended and 
develop the standard of Pradu Hang Dam Chiang Mai Chicken production for 
commercial. In testing to determine the factors that affect the success of farmers in 
the project to promote and develop the standard of Pradu Hang Dam Chiang Mai 
Chicken production for commercial. Found that there were 7independent variables, 
namely male, age, experience in raising chicken, Pradu Hang Dam Chiang Mai, number 
of years of study selling price of Pradu Hang Dam Chiang Mai chicken, per kilogram. 
Farm certification with disease prevention system And good farming management 
(GFM) and the increase in income after joint the project to extened and develop the 
standard of Pradu Hang Dam Chiang Mai Chicken production for commercial. 
 Problems, suggestions and needs of farmers in the project to extended and 
develop the standard of Pradu Hang Dam Chiang Mai Chicken production for 
commercial, found that farmers have problems with the distribution of Pradu Hang 
Dam Chiang Mai Chicken is uncertain. Depends on the middleman the most 
Followed by No good breeder And there is no working capital for raising Pradu Hang 
Dam Chiang Mai Chicken. The farmers have suggested that there should be a 
memorandum of understanding (MOU) between the community enterprise or the 
group of farmers raising Pradu Hang Dam Chiang Mai Chicken and the entrepreneurs 
that distribute Pradu Hang Dam Chiang Mai Chicken. Which will cause the quantity 
and selling price to be in line with the market demand And the government should 
cooperate with the network to increase the production of breeders Good support for 
farmers And sources of funds to support more farmers. 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ในอดีตการเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองของเกษตรกรมีเปูาหมายเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน ผลผลิต
ที่เหลือจากการบริโภค จะจัดจ าหน่ายเพื่อสร้างรายได้เสริม โดยจ าหน่ายในตลาดชุมชน แต่ในปัจจุบัน
ไก่พ้ืนเมืองได้รับการปรับปรุงและพัฒนาจนได้เป็นไก่พ้ืนเมืองพันธุ์แท้โดยเฉพาะไก่ประดู่หางด า
เชียงใหม่ อันเป็นผลงานวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องของกรมปศุสัตว์และส านักงานสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) ที่ได้ร่วมกันพัฒนาสายพันธุ์ที่ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ และร่วมส่งเสริม           
ให้เกษตรกรเลี้ยงมากว่า 10 ปี ท าให้เกษตรกรสามารถเลี้ยงเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม ตลอดจน 
มีการพัฒนาไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ ให้เป็นไก่พ้ืนเมืองที่มีศักยภาพทางพันธุกรรมและ การเลี้ยง 
สามารถสร้างโอกาสในการผลิตเชิงพาณิชย์ สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างมั่นคง  การพัฒนา     
การเลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ดังกล่าว  ปัจจุบันถูกส่งเสริมให้มีฟาร์มเครือข่ายการเลี้ยงไก่ประดู่
หางด าเชียงใหม่ ทั้งพันธุ์แท้และลูกผสมที่เข้มแข็ง ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน จ านวนไม่ต่ ากว่า      
500 คน  และมีก าลังการผลิตไม่ต่ ากว่า 700,000 ตัวต่อปี แต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
ตลาดที่มีความต้องการสูง เพราะเป็นอาหารมีคุณค่า ทั้งรสชาติ  และคุณค่าทางการเลี้ยงด้วยวิถี
ธรรมชาติที่มุ่งเน้นให้มีคุณภาพและมีความปลอดภัย  ที่จะส่งผลต่อสุขภาพของผู้บริโภค  ซึ่งแตกต่าง
จากไก่เนื้อที่ผลิตในระบบอุตสาหกรรมที่มีการใช้สารเคมีและฮอร์โมนเร่งโต  ท าให้มีผลกระทบต่อ
ผู้บริโภค  แต่เนื่องจากจ านวนเกษตรกรที่ผลิตไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่  ยังมีจ านวนน้อย และจ านวน
การผลิตไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่นั้นยังไม่พอเพียงต่อความต้องการ ทั้งผู้บริโภคในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่ 
(ส านักงานปศุสัตว์เขต 5, 2561) 

 ปัจจุบันความนิยมของผู้บริโภคจะเน้นไปที่ไก่พ้ืนเมือง  เนื่องจากเนื้อไก่พ้ืนเมืองเป็น 
เนื้อที่มีรสชาติดี  มีเนื้อสัมผัสตรงกับรสนิยมของผู้บริโภค ท าให้เป็นที่ต้องการของตลาด แต่เนื่องจาก
ไก่พ้ืนเมืองมีการเจริญเติบโต ที่ช้ากว่าไก่เนื้อ จึงไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดผู้บริโภค     
เนื้อไก่พ้ืนเมือง ส่งผลท าให้ไก่พ้ืนเมืองมีราคาสูง เมื่อเปรียบเทียบกับไก่เนื้อของทางบริษัทผู้ผลิตต่างๆ 
ที่วางจ าหน่ายตามท้องตลาดทั่วไป ที่พบปัญหาเกี่ยวกับสารเคมีตกค้าง ซึ่งเกิดจากยารักษาโรค รวมถึง
ปัญหาที่เกิดจากการตอนไก่ให้มีเนื้อแน่นและโตเร็วโดยการใช้ฮอร์โมนกระตุ้นการเจริญเติบโตของไก่ 
ท าให้มีสารตกค้างในเนื้อไก่และเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค (ทิฆัมพร, 2542 อ้างในวิฑูรย์  พงษ์จันตา, 2555) 

 เพ่ือพัฒนาการเลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส านักงาน   
ปศุสัตว์เขต 5 ร่วมกับส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดล าพูน ส านักงาน  
ปศุสัตว์จังหวัดล าปาง และส านักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ได้จัดท าโครงการเสนอขอ
งบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน โครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการผลิตไก่ประดู่  
หางด าเชียงใหม่เพ่ือการค้า โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมการเลี้ยง  ไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่        
ให้สามารถผลิตได้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด เพ่ือพัฒนาระบบการเลี้ยงไก่ประดู่หางด า
เชียงใหม่ให้ได้มาตรฐานและพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ให้มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น
และเป็นที่ต้องการของตลาด  ซึ่งมีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในปี 2559 จ านวน 200 ราย และ     

 



 
 

ปี 2561 จ านวน 200 รวม 400 ราย เกษตรกรได้รับการสนับสนุนพันธุ์ไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ 
จ านวนรวม 5,400 ตัว โดยด าเนินการในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดล าพูน จังหวัดล าปาง และ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน และปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และมีผลการด าเนินงาน
เป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนด มีผลผลิตไก่ประดู่หางด าออกสู่ตลาดทั้งในและนอกพ้ืนที่ และได้สร้าง
อาชีพ สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเป็นจ านวนมาก 

         ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของเกษตรกร ใน
โครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการผลิตไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่เพ่ือการค้า  ซึ่งผลการศึกษาจะ
เป็นประโยชน์แก่เกษตรกร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ  โดยข้อมูลพ้ืนฐานที่ได้รับจะถูกใช้ส าหรับ
การวางแผนงานการด าเนินโครงการในลักษณะเดียวกันให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

2.1  เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของเกษตรกรในโครงการส่งเสริมและพัฒนา
มาตรฐานการผลิตไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่เพ่ือการค้า 

2.2   เพ่ือศึกษาปัญหา ข้อเสนอแนะ และความต้องการของเกษตรกรในโครงการส่งเสริมและ
พัฒนามาตรฐานการผลิตไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่เพ่ือการค้า 
 
3. ขอบเขตการศึกษา 

การศึกษานี้ เป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของเกษตรกรใน
โครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการผลิตไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่เพ่ือการค้าในจังหวัดเชียงใหม่ 
ล าพูน ล าปาง และแม่ฮ่องสอน ซึ่งได้ท าการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 
พ.ศ. 2561 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 

 
4. นิยามศัพท์เฉพาะ 

โครงการ หมายถึง โครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการผลิตไก่ประดู่หางด า
เชียงใหม่เพ่ือการค้า 

เกษตรกร หมายถึง เกษตรกรผู้ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการผลิต
ไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่เพ่ือการค้า ปี 2561 

ความส าเร็จ หมายถึง เกษตรกรมีความรู้หลังเข้าร่วมโครงการฯ มีการปฏิบัติตามเกณฑ์
ที่ก าหนดและเกษตรกรมีความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ  

ความรู้ของเกษตรกร หมายถึง ความรู้ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ในด้านการ
เลี้ยงไก่ประดูห่างด าเชียงใหม่ 

การปฏิบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนด หมายถึง การปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานการเลี้ยงไก่
ประดู่หางด าแบบปล่อย , การปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานฟาร์มที่มีระบบการปูองกันโรคและการเลี้ยง
สัตว์ที่เหมาะสม  

 



 
 

ความย่ังยืนในการประกอบอาชีพ หมายถึง บุตรมีการสืบทอดการเลี้ยงไก่ประดู่หางด า
เชียงใหม่จากครอบครัว 

ไก่พื้นเมือง หมายถึง ไก่พันธุ์ประดู่หางด าเชียงใหม่ 
 

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
                ผลการวิจัยเรื่องนี้สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการเลี้ยงไก่ประดู่หางด า
เชียงใหม่ให้กับเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ  โดยข้อมูลพ้ืนฐานที่ได้รับจะ
ถูกใช้ส าหรับการวางแผนงานการด าเนินโครงการต่าง ๆ  และมุ่งหวังที่สร้างความเข้มแข็งให้แก่
เกษตรกรและกลุ่มเกษตรต่อไป 
 
6.กรอบแนวคิดในการศึกษา (Conceptual Framework) 

ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)            ตัวแปรตาม (Dependent Variable)                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1.ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลจ านวน จ านวน  5  ตัวแปร 
1) เพศ 
2) อาย ุ

 3) ระดับการศึกษา 
 4) ประสบการณ์ในการเลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ 
 5) การได้รับการอบรมในรอบปีท่ีผ่านมา 
2.ปัจจัยทางเศรษฐกิจ จ านวน  4  ตัวแปร 

1)  จ านวนแรงงานในครัวเรือนที่ใช้ในการเลี้ยงไก่  
2)  รายได้จาการจ าหน่าย  
3)  ต้นทนุของการเลี้ยงไก ่ 
4) ราคาจ าหน่ายไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ต่อกิโลกรมั 

3.ปัจจัยทางสังคม จ านวน  3  ตัวแปร 
1) การติดต่อกับเพื่อนบ้าน (จ านวนครั้งต่อสัปดาห)์  
2) แหล่งข่าวสารเกี่ยวกับไก่ประดูห่างด าเชียงใหม ่  
3) การตดิต่อกับเจา้หน้าท่ีปศุสตัว ์(จ านวนครั้ง/เดือน) 

4.ปัจจัยด้านสภาพการเลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ จ านวน 7 ตัวแปร 
1) จ านวนไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ท่ีเลี้ยง 
2) ขนาดพื้นท่ีถือครองท่ีใช้ในการเลี้ยงไก่ 
3) ขนาดพื้นท่ีทุ่งหญ้าส าหรับการเลี้ยงไก่ 
4) การผ่านการรับรองฟาร์มทีม่ีระบบการปูองกันโรค และ

การเลีย้งสัตว์ ที่เหมาะสม (Good Farming 
Management: GFM) 

5) การผ่านการรับรองมาตรฐานฟาร์มไก่พ้ืนเมืองแบบ
ปล่อยอิสระ 

6) การเพิ่มขึ้นของรายได้หลังการเข้าร่วมโครงการ  
7) ปัญหาอุปสรรคของเกษตรกรในการเลี้ยงไก่ประดู่หางด า

เชียงใหม ่
  
 

ความส าเร็จของเกษตรกรใน
โครงการส่งเสริมและพัฒนา

มาตรฐานการผลิตไก่ประดู่หางด า
เชียงใหม่เพื่อการค้า 

ภาพที่ 1   กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 



 
 

บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวจัิยที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของเกษตรกรในโครงการส่งเสริมและพัฒนา

มาตรฐานการผลิตไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่เพ่ือการค้า” มีแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนเอกสารต่าง ๆ เพื่อน ามาเป็นกรอบแนวทางในการศึกษา ดังต่อไปนี้  

4.1 โครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการผลิตไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่เพ่ือการค้า 
4.2 แนวคิดเกี่ยวกับการเลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่  
4.3 แนวคิดเก่ียวกับความส าเร็จในการประกอบกิจการทางการเกษตร 
4.4 กระบวนการรับรองมาตรฐานฟาร์มไก่พ้ืนเมืองแบบปล่อยอิสระ 
4.5 กระบวนการรับรองฟาร์มที่มีระบบการปูองกันโรค และการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (Good 

Farming Management: GFM)   
4.5 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

4.1 โครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการผลิตไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่เพ่ือการค้า  
ประเด็นยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาเกษตรมูลค่าเพ่ิมสู่ตลาดทั้งในและ

ต่างประเทศ กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 6 : เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร โดยใช้การบริหารจัดการ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม  หน่วยด าเนินการ :  ส านักงานปศุสัตว์เขต 5  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด
เชียงใหม่ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดล าพูน ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดล าปาง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด
แม่ฮ่องสอน (ส านักงานปศุสัตว์เขต 5, 2561) 
 
 (1) หลักการและเหตุผล  

(1.1) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด หรืออ่ืนๆ)  
1.  ยุทธศาสตร์ประเทศ เพ่ือสร้างฐานเศรษฐกิจที่มั่นคงยั่ งยืน โดยการเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือให้หลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง (Growth & 
Competitiveness) กลยุทธ์ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ด้วยการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สินค้าเกษตร และ
สร้างความม่ันคงทางอาหาร 

2.  ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของสินค้า บริการ การค้า และการลงทนุ 

3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ยุทธศาสตร์
ที่ 3 : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  

4. วิสัยทัศน์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์“เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีประชาชนมี
อาหารบริโภคท่ีปลอดภัย และต้องสร้างรายได้ให้กับแผ่นดิน”และได้ก าหนดยุทธศาสตร์ ด้านการผลิต
ที่มีประสิทธิภาพและ เพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขัน และก าหนดเปูาหมายการพัฒนาเพ่ือวาง
ต าแหน่งประเทศ ไทยให้เป็นศูนย์กลางในการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย
เพ่ือเลี้ยงประชากรโลก ในลักษณะครัวของโลก โดยใช้รูปแบบการควบคุมผลผลิตจากไร่นาสู่การบริโภค    

 



 
 

5. นโยบายของรัฐบาล : ด้านเกษตรเพื่อประชาชน ตอบสนองความต้องการพ้ืนฐานของ
ประชาชน ต้องมีอาหารเพียงพอส าหรับ ประชาชนทั่วไป อาหารที่ผลิตต้องปลอดภัยและได้มาตรฐาน
ปลอดจากสารปนเปื้อน มีคุณค่าทางโภชนาการและเป็นพ้ืนฐานในการผลิตเพ่ือการส่งออก 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ปี 2561 - 2564 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาเกษตรมูลค่าเพ่ิมสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ 

 
 (1.2) สรุปสาระส าคัญ  
  สภาพปัญหา / ความต้องการ :    
 การพัฒนาการเลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ ได้รับการพัฒนาในเบื้องต้นในปี 2558 – 
2559 ให้เป็นเครือข่ายการเลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ มีผลผลิตออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องแต่ยังไม่
เพียงพอต่อความต้องการของตลาดที่มีความต้องการสูง เพราะเป็นอาหารมีคุณค่าทั้งรสชาติ และมี
ความปลอดภัยตรงกับความต้องการของผู้บริโภคที่ใส่ใจเรื่องอาหารเพ่ือสุขภาพที่มีกระแสปฏิเสธเนื้อ
ไกท่ี่ผลิตในระบบอุตสาหกรรมที่มีการใช้สารเคมีและฮอร์โมนเร่งโตในระบบการเลี้ยงเกษตรกร ผู้เลี้ยง
ไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ยังขาดการรวมตัวกันเป็นสถาบันเกษตรกรที่เข้มแข็ง ท าให้ขาดโอกาสในการ
แข่งขันด้านการตลาด และระบบการเลี้ยงของเกษตรกรยังเป็นการเลี้ยงแบบเก่าหลากหลาย          
ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่จะรองรับระบบการผลิตภายใต้นโยบายอาหารปลอดภัย (Food Safety)  

ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจ าเป็นเร่งด่วน)  
           การพัฒนาระบบการเลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน 1 โดยการ
ส่งเสริมการผลิต พัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรและพัฒนาฟาร์มของเกษตรกรเข้าสู่ระบบ
มาตรฐานฟาร์มไก่พ้ืนเมืองของส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มก.อช.) จึงเป็น
โอกาส ในการสร้างสินค้าภาคเกษตรให้เพียงพอ มีมาตรฐานการผลิตและมีความปลอดภัยเป็นสินค้าที่
เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันได้ สร้างรายได้
และความมั่นคงให้แก่ครัวเรือนเกษตรกร ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 และยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
   
 (2)  ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
          (2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ: 
                 1. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ให้เข้าสู่มาตรฐานฟาร์มไก่
พ้ืนเมืองแบบปล่อยอิสระ และ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ต้นแบบผลิตภัณฑ์ไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ 

          (2.2) สถานภาพของโครงการ 
 โครงการเดิม  โครงการใหม่ 

          (2.3) ประเภทของโครงการ 
                     พัฒนา                             ด าเนินการปกติ 

(2.4)  ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้นปี  1 ตุลาคม 2560  สิ้นสุดปี 30  กันยายน 2561 



 
 

(2.5)  สถานที่ด าเนินโครงการ: (ระบุพื้นท่ีด าเนินการ เช่น อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน เป็นต้น)  
        ด าเนินการในพ้ืนที่  4 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่  แม่ฮ่องสอน  ล าปาง ล าพูน  
(3) กลุ่มเปูาหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
        (3.1) กลุ่มเปูาหมาย :  

1. เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ ผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์พ้ืนที่  
จังหวัดเชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง จ านวน 1,500  ราย 

        (3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :  เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์การเกษตร/วิสาหกิจชุมชน  
ผู้ประกอบการ  สถานประกอบการ นักท่องเที่ยว  พ่อค้าคนกลาง ส่วนราชการ ภาคเอกชน 
สถานศึกษา   ผู้บริโภคท่ีรักษ์สุขภาพ  
 
(4) เปูาหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 
        (4.1)  เปูาหมายโครงการ 

1. พัฒนาฟาร์มเลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ของเกษตรกรได้รับมาตรฐานฟาร์มไก่
พ้ืนเมอืงแบบปล่อยอิสระปีละ 100 ฟาร์ม รวม 400  ฟาร์ม 

2. มีผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพจากไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ปีละ 
40 ราย รวม 4 ปี 160 ราย มีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไก่ประดู่หางด าที่เป็นอาหารเพ่ือสุขภาพออกสู่
ตลาด ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนปีละ 3 ผลิตภัณฑ์รวม 4 ปี 12 ผลิตภัณฑ์ 

        (4.2)  ผลผลิต : 
1. ภาคเหนือตอนบน 1  มีฟาร์มเลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ของเกษตรกรได้รับมาตรฐาน

ฟาร์มไก่พ้ืนเมืองแบบปล่อยอิสระปีละ 100 ฟาร์ม รวม 4 ปี  400  ฟาร์ม 

2. ผู้ประกอบการผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไก่ประดู่หางด าที่เป็นอาหารเพ่ือสุขภาพ
ออกสู่ตลาดในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนปีละ 3 ผลิตภัณฑ์ รวม 4 ปี 12 ผลิตภัณฑ์ 

 (4.3)  ผลลัพธ์  :  
1. กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็งผลิตสินค้าไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ให้มีคุณภาพความ

ปลอดภัยด้านอาหาร เพียงพอต่อความต้องการของตลาดสามารถแข่งขันได้ในตลาดไก่เนื้อในภาคเหนือ
ตอนบน 1 

2. ระบบการตลาดผลิตภัณฑ์สินค้าแปรรูปผลิตภัณฑ์ไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่รองรับการ
ผลิตของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ได้ และสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไก่ประดู่หางด า
เชียงใหม่แข่งขันได้ในตลาด  ตอบสนองต่อกลุ่มผู้บริโภคที่บริโภคสินค้าเพ่ือสุขภาพและผู้บริโภคกลุ่ม
อ่ืน ๆ   



 
 

      (4.4) ผลกระทบ : 
                        เชิงบวก :   

1.  สินค้าเกษตรมีคุณภาพและมีมาตรฐานรองรับ น าไปแปรรูปเป็นสินค้าที่มี
คุณภาพ สร้างรายได้ที่มั่นคง ยั่งยืนให้แก่เกษตรกรผู้  

2. เกษตรกรสามารถลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร ท าให้ร่างกายไม่ได้รับ
อันตรายจากสารเคมีตกค้าง และผู้บริโภคได้ปลอดภัยจากสารพิษ  นอกจากนี้ รัฐบาลสามารถลด
ภาระงบประมาณค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล 

3. สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 มีช่องทาง
การตลาดเพิ่มขึ้น และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดและราคา 

4. เศรษฐกิจภายในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 มีการขยายตัว และมีการ
กระจายรายได้ในชุมชนมากยิ่งขึ้น 

       เชิงลบ :      -  
 (5) แนวทางการด าเนินงาน 

 (แสดงรายละเอียดกิจกรรมท่ีจะท าภายใต้โครงการ) 

 กิจกรรมย่อย ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 
ต.ค.–ธ.ค. 60 ม.ค.–มี.ค. 61 เม.ย.–มิ.ย. 61 ก.ค.–ก.ย. 61 

1. พัฒนามาตรฐานการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิม
ผลิตภัณฑ์ไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่เพ่ือการ
แข่งขันด้านการตลาด 

    

(6) วิธีการด าเนินงาน   ด าเนินการเอง              จ้างเหมา 
กิจกรรมที่ 1  :   พัฒนามาตรฐานการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์ไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่เพ่ือ
การแข่งขันด้านการตลาด  งบประมาณ  4,614,600 บาท 

กิจกรรมที่ 1.1 ส่งเสริมการเลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ในระบบมาตรฐานฟาร์ม      
ไก่พ้ืนเมืองแบบปล่อยอิสระ งบประมาณ 983,000 บาท 

กิจกรรมที่ 1.2 พัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่    
ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  งบประมาณ  284,000 บาท 

กิจกรรมที่ 1.3 พัฒนามาตรฐานการฆ่าสัตว์ปีกและการช าแหละซากให้ได้มาตรฐาน
สินค้าเกษตร  งบประมาณ 2,570,400 บาท 

กิจกรรมที่ 1.4 การอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพจากไก่ประดู่หา งด า 
งบประมาณ 408,200 บาท 

กิจกรรมที่ 1.5  ส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพจากไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่  
งบประมาณ 369,000 บาท 



 
 

4.2 แนวคิดเก่ียวกับการเลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่  
อ านวยและ อรอนงค์ (2551)  ได้ศึกษาเรื่อง การสร้างฝูงไก่พ้ืนเมืองพันธุ์ประดู่หางด า พบว่า

ไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ 1 เป็นชื่อของไก่พ้ืนเมืองไทยพันธุ์ประดู่หางด า สายพันธุ์เชียงใหม่ 1          
ที่ถูกพัฒนาพันธุ์ขึ้นมาในระหว่างปี พ.ศ. 2545 – 2551 ปัจจุบันเลี้ยงและขยายพันธุ์อยู่ที่ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาบ ารุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ มีลักษณะประจ าพันธุ์ดังนี้ ในไก่เพศผู้มีสีหน้าแดงถึง แดงอมดา สีขน
ล าตัว สีขนหาง สีปาก สีแข้งเป็นสีด า สีผิวหนังขาวอมเหลือง สีขนสร้อยคอ-หลังสีแดงประดู่ และ 
หงอนเป็นหงอนถ่ัว ส่วนในเพศเมีย สีใบหน้าแดงถึงด า สีขนล าตัว สีหาง สีปาก สีแข้ง สีขนคอเป็นสีด า 
สีผิวหนังขาวอมเหลือง และ หงอนเป็นหงอนถั่ว น้ าหนักตัวไก่คละเพศเมื่ออายุ 12 และ 16 สัปดาห์ 
เท่ากับ 1,098.2 ± 180.8 และ 1,561.1 ± 274.4 กรัม ตามล าดับ  

อ านวยและคณะ (2552) ได้ศึกษาเรื่องแนวทางสร้างการรับรู้ไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ 1 ใน
กลุ่มผู้บริโภค ผลการศึกษาพบว่า พันธุ์ไก่ที่ผู้ช าแหละต้องการมากที่สุด คือ ไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ 1 
รองลงไปเป็นพันธุ์ลูกผสมลูกผสมประดู่ฯ , พื้นเมือง , ลูกผสมพ้ืนเมืองฯ , และไก่โต้ง ตามล าดับ  โดย
น้ าหนักตัวไก่มีชีวิตที่ต้องการอยู่ในช่วง 0.9 – 1.2 กิโลกรัม ส่วนพันธุ์ไก่ที่ผู้ขายไก่สดต้องการมากที่สุด 
คือ ไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ 1 รองลงไปเป็นพันธุ์พ้ืนเมือง , ลูกผสมประดู่ ฯ , และไก่โต้ง ตามล าดับ 
น้ าหนักไก่สดที่ต้องการอยู่ในช่วง 0.8 – 1.0 กิโลกรัม  ส าหรับพันธุ์ไก่ที่ผู้บริโภคต้อการมากที่สุด คือ 
ไก่พ้ืนเมือง รองลงไปคือไก่ลูกผสมพ้ืนเมือง  , ไก่โต้ง และไก่เนื้อตามล าดับ  โดยนิยมน าไก่ไปท าเป็น
อาหารพ้ืนเมืองภาคเหนือ คือ ต้มย าไก่ (ย าจิ้นไก่) , ไก่นึ่ง , แกงไก่ , แกงอ่อม ส าหรับชิ้นส่วนของ    
ไก่พ้ืนเมืองที่ผู้ซื้อนิยมรับประทานมากที่สุด คือ สะโพก รองลงไป ได้แก่ อก , น่อง , เครื่องใน
ตามล าดับ ความเห็นของผู้ช าแหละไก่ต่อการรับรู้ไก่ประดู่หางด าของผู้บริโภค ก่อนการให้ปูายและ
ถุงพลาสติก พบว่า รู้จักปานกลาง (ร้อยละ 50.0) , ไม่รู้จัก (ร้อยละ 30.0) , ส าหรับผู้ขายไก่สดเห็นว่า 
ไม่รู้จัก (ร้อยละ 60.0) , รู้จักน้อย (ร้อยละ 30.0) และเมื่อสอบถามผู้บริโภคก่อนการให้ปูายและ
ถุงพลาสติก พบว่า รู้จักไก่ประดู่หางด า เพียงร้อยละ 3.5  แต่เมื่อ 3 เดือนหลังการให้ปูาย และ
ถุงพลาสติกพบว่าการรู้จักไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ 1 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 54.1 

ศิริพร  กิรติการกุล (2556) ได้ศึกษาระบบการสร้างอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางด าอย่างยั่งยืน  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างและการพัฒนาระบบการสร้างอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางด าอย่างยั่งยืน และ
เพ่ือบูรณาการองค์ความรู้ และปัจจัยแวดล้อมในการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองจากความ
ร่วมมือภาคการผลิต (เกษตรกร ฟาร์มเครือข่าย) องค์กร และหน่วยงานสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับการ
เลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ สามารถลดต้นทุนอาหาร
ส าเร็จรูป จากการใช้พืชอาหารหยาบเพ่ิมขึ้น โดยการเลี้ยงในระบบเลี้ยงปล่อยธรรมชาติ ลดต้นทุน
อาหารส าเร็จรูปลงกว่าร้อยละ 30.33 และการเลี้ยงในโรงเรือนกึ่งขังกึ่งปล่อย ลดต้นทุนค่าอาหาร
ส าเร็จรูปได้กว่าร้อยละ 20.58  ความส าเร็จในระบบการผลิตเกิดจากการจัดการฟาร์มที่ดี เกษตรกรมี
การผลิตที่ได้มาตรฐาน ตามข้อก าหนดของกรมปศุสัตว์ มีการใช้โปรแกรมวัคซีน  เพ่ือลดอัตราการ
สูญเสีย รวมทั้งเกษตรกรต้องมีการบันทึกบัญชีฟาร์ม เพื่อการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต รู้จักใช้ข้อมูลใน
การวางแผนการผลิตและเกิดการรวมกลุ่มวางแผนการตลาด (Marketing plan) ร่วมกัน 

 



 
 

ศิริพร  กิรติการกุล (2558) ได้ศึกษาเรื่องพัฒนาระบบการสร้างอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางด า
เชียงใหม่สู่มาตรฐานฟาร์ม และโอกาสทางการตลาดอย่างยั่งยืน มีวัตถุประสงค์ เพ่ือสนับสนุนให้
เกษตรกรในโครงการย่อยต่าง ๆ มีประสิทธิภาพการผลิต และแผนการผลิต เพ่ือขยายโอกาสทาง
การตลาด และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค เพ่ือศึกษารูปแบบการส่งเสริมให้เกษตรกรใน
โครงการย่อย มีการจัดการฟาร์มที่เป็นไปตามร่างข้อก าหนดมาตรฐานฟาร์มไก่พ้ืนเมืองของ         
กรมปศุสัตว์ และเพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาให้โครงการที่มีศักยภาพทางการตลาด จะสามารถ
พัฒนาความรู้การจัดการสามารถแปรรูปผลผลิตที่มีความปลอดภัย (GMP) ผลการศึกษาพบว่า 
เกษตรกรมีการรวมกลุ่ม เกิดความเข้มแข็ง และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การลดต้นทุนต่อหน่วย   
(การผลิต) และอ านาจการต่อรอง (ด้านตลาด) มีองค์ความรู้ในการผลิตที่ส าคัญ ตั้งแต่ความรู้ในการ
จัดการฟาร์ม การจัดการพันธุ์ การจัดการอาหาร การใช้พืชอาหารสัตว์ในท้องถิ่น เพ่ือต้นทุนการใช้
อาหารส าเร็จรูป โดยไม่กระทบต่อการเจริญเติบโต เกิดการสร้างแผนการผลิตที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้บริโภค และสอดคล้องกับแผนตลาดแผนการผลิต และการมีความรู้ในการบันทึกบัญชี
ฟาร์ม บัญชีต้นทุนการผลิต จนสามารถสร้างรายได้จนเป็นอาชีพให้เกษตรกรรายย่อยได้ 

 
4.3 ความส าเร็จในการประกอบกิจการทางการเกษตร 

กริช (2548)  ได้ให้ความหมายของความส าเร็จในงาน หมายถึง การที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถ
ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จอย่างมีประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพ และให้ความหมาย
ของความส าเร็จในชีวิตการท างาน หมายถึง การที่ผู้ปฏิบัติงานมีความส าเร็จในงาน มีความพึงพอใจ 
ในงาน พึงพอใจในเพ่ือนร่วมงาน รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าต่อหน่วยงาน และมีโอกาสก้าวหน้าในงาน 

ไชย และวิโรจน์ (2540) ได้กล่าวถึงการที่เราจะนิยามสิ่งใดว่าคือความส า เร็จ เราจะต้องมี
เปูาหมายใดเปูาหมายหนึ่ง เมื่อมีเปูาหมายนั้นแล้วการบรรลุเปูาหมายที่ปารถนานั้นคือ ความส า เร็จ
จากความหมายดังกล่าว สรุปได้ว่า ความส าเร็จ หมายถึง การบรรลุถึงวัตถุประสงค์หรือเปูาหมายและ
มีความพึงพอใจในงาน ซึ่งในที่นี้ได้ก าหนดกรอบความส าเร็จตามกรอบความส าเร็จของฟาร์มร่วมกับ
ความพึงพอใจในงาน 

  สัมฤทธิ์ (2526) รายงานว่า ตัววัดความส าเร็จของการตัดสินใจ การวัดความส าเร็จควรจะมี
มาตรการวัดความส าพันธ์ของการตัดสินใจ ซึ่งได้น าไปปฏิบัติเปรียบเทียบกับเปูาหมายที่ก าหนดไว้
ในทางเศรษฐศาสตร์แล้ว ส่วนมาใช้ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ (Economic Efficiency) เป็นตัววัด
ความส าเร็จฟาร์ม เช่น รายได้รวม ก าไรสุทธิของฟาร์ม การเจริญเติบโตของทรัพย์สินในฟาร์ม ฯลฯ 
ส่วนในทางสังคมนั้นตัววัดความส าเร็จอาจเป็นอย่างอ่ืน เช่น ความปลอดภัยของครอบครัว การมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนกว่าแต่ก่อน โอกาสมีความก้าวหน้า ฯลฯ 

โอภาวดี (2526) กล่าวถึงเกณฑ์วัดความประสบผลส าเร็จ พิจารณาในเรื่องเปูาหมายของ
ฟาร์ม คือ การพิจารณาแผนงานของฟาร์มที่ตั้งไว้ย้อนกลับขึ้นไปว่า แผนงานนั้นได้ตั้งเปูาอะไรไว้บ้าง 
เพราะโดยปกติในแผนงานจะต้องตั้งเปูาหมาย วัตถุประสงค์ และความมุ่งหมายเอาไว้ เช่น ต้องการ
ผลิตอะไรเป็นปริมาณเท่าไร คือ เปูาหมายของฟาร์ม เมื่อได้ผลิตตามเปูาหมายแล้ว ผลิตผลเปูาหมาย
นั้น  ๆได้ก่อให้เกิดผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้หรือไม่ ตัวที่ชี้วัดความส าเร็จผลด้านเปูาหมายอาจได้แก ่

 



 
 

1. ผลิตผลของฟาร์ม เช่น จ านวนผลผลิตต่อไร่ 
2. รายได้ของฟาร์ม เช่น ก าไรสุทธิต่อไร่ 
3. กิจกรรมที่เกิดจากเปูาหมายนั้น เช่น เนื้อท่ีการผลิตในปีการผลิตนั้นๆ 
4. ประสิทธิภาพการจัดการฟาร์ม เช่น การประหยัดเวลา การประหยัดน้ ามัน การที่สภาพจิต

และกายดีขึน้ 
           เกณฑ์การพิจารณาประการแรกนี้เป็นเกณฑ์ที่ส าคัญท่ีสุด เพราะถ้าการจัดการฟาร์ม ไม่
บรรลุเปูาหมายและวัตถุประสงค์ การพิจารณาเกณฑ์จะไร้ประโยชน์ 

สุกิจ (2534) รายงานว่า ปัจจัยที่ส าคัญในการท าฟาร์มเลี้ยงสัตว์ประสบความส าเร็จได้ดังนี้  
การศึกษาหาตลาดที่แน่นอน ตลาดเป็นปัจจัยที่ส าคัญมาก ก่อนที่จะด าเนินธุรกิจทางด้านนี้   ผู้เลี้ยง
ต้องศึกษาหาขีดความสามารถของตลาดสัตว์ปีก เพ่ือจะได้เป็นข้อมูลส าคัญในการเริ่มต้นว่าจะต้องเลี้ยง
สัตว์ปีกชนิดไหน จ านวน เท่าใด เพ่ือให้เพียงพอกับความต้องการของตลาด การศึกษาถึงภาวะด้านการผลิต และ
การตลาดในอดีตย้อนหลัง ก็เป็นสิ่งส าคัญไม่ใช่น้อย เพ่ือจะได้น ามาเป็นข้อมูลขยายการผลิตในอนาคตได้ด้วย 

 
4.4 กระบวนการรับรองมาตรฐานฟาร์มไก่พ้ืนเมืองแบบปล่อยอิสระ 

มาตรฐานสินค้าเกษตรการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มไก่พ้ืนเมืองแบบเลี้ยง
ปล่อย (http://www.acfs.go.th/standard/download/GAP_FREE_INDIGENOUS_CHICKEN_FARM.pdf)  

1. ขอบข่ายมาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ ครอบคลุมข้อก าหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่
ดีส าหรับฟาร์มไก่พ้ืนเมืองแบบเลี้ยงปล่อยเพ่ือการค้า ตั้งแต่องค์ประกอบฟาร์ม อาหาร น้ า การจัดการฟาร์ม      
การจัดการสุขภาพสัตว์ การจัดการสวัสดิภาพสัตว์ การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และการบันทึกข้อมูล 
เพ่ือผลิตไก่พ้ืนเมืองที่มี สุขภาพแข็งแรง และได้เนื้อไก่ท่ีเหมาะสมส าหรับการบริโภค  

2. นิยาม ความหมายของค าที่ใช้ในมาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ มีดังต่อไปนี้  
2.1 ไก่พ้ืนเมือง (indigenous chicken/native chicken) หมายถึง ไก่ที่มีชื่อ

วิทยาศาสตร์ว่า Gallus gallus หรือ Gallus domesticus ครอบคลุมไก่พ้ืนเมืองไทยหรือไก่พ้ืนเมือง
ลูกผสม เป็นสายพันธุ์ที่ทนทาน ต่อสภาพแวดล้อม สามารถเลี้ยงแบบปล่อยได้เช่น ไก่พันธุ์ประดู่    
หางด า ไก่พันธุ์เหลืองหางขาว ไก่พันธุ์แดง และไก่พันธุ์ชี  

2.2 การเลี้ยงไก่แบบปล่อย (free range chicken farming) หมายถึง การจัดการ
เลี้ยงไก่ซึ่งมีช่วงเวลาใน แต่ละวันที่ปล่อยให้ไก่ได้ออกมาภายนอกโรงเรือนซึ่งเป็นพ้ืนดินที่มีหญ้าหรือ
พืชที่เป็นอาหารได ้อย่างอิสระ ไก่ได้แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ เช่น การไซร้ขน คุ้ยเขี่ย จิกกินพืช 
ผัก ท าให้ไก่อารมณ์ด ีและมีความสุข 

2.3 ฟาร์มไก่พ้ืนเมืองแบบเลี้ยงปล่อย (free range indigenous chicken farm) 
หมายถึงสถานที่เลี้ยงไก่ พ้ืนเมืองเพ่ือการค้า ซึ่งครอบคลุมถึง โรงเรือน และพ้ืนที่เลี้ยงปล่อย สถานที่
เก็บและเตรียมอาหารสัตว์ บริเวณส าหรับท าลายซาก จุดรวบรวมขยะ เป็นต้น มกษ. 6914-2560  

2.4 โรงเรือน (house) หมายถึง อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใช้เลี้ยงไก่พ้ืนเมืองส าหรับเป็น
ที่พักอาศัย มีหลังคากันแดดกันฝนและมีวัสดุล้อมรอบโรงเรือน เช่น โครงไม้ที่มีตาข่าย และปูองกัน
ไม่ให้สัตว์อ่ืนเข้า เช่น นก  

http://www.acfs.go.th/standard/download/GAP_FREE_INDIGENOUS_CHICKEN_FARM.pdf


 
 

2.5 พ้ืนที่เลี้ยงไก่แบบปล่อย หมายถึง บริเวณการเลี้ยงไก่ที่เป็นพ้ืนดินนอกโรงเรือน   
มีหญ้าหรือพืช ที่เป็นอาหาร และอยู่เชื่อมต่อกับโรงเรือน เพ่ือมีบริเวณให้ไก่แสดงพฤติกรรมตาม
ธรรมชาติ  

3. ข้อก าหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับไก่พ้ืนเมืองแบบเลี้ยงปล่อย ดังนี้ 
รายการ ข้อก าหนด 

1.องค์ประกอบ
ฟาร์ม 
1.1 สถานที่ตั้ง 

1.1.1 ต้องได้รับการยินยอมจากหน่วยราชการส่วนท้องถิ่น  
1.1.2 ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่เหมาะสม ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน และ 
มีแหล่งน้ า สะอาดเพียงพอต่อการเลี้ยงสัตว์  
1.1.3 ตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนจากอันตรายทาง กายภาพ 
เคมี และชีวภาพ เว้นแต่มีมาตรการปูองกันอันตรายที่มี ประสิทธิภาพ 

1.2 ผังและ
ลักษณะฟาร์ม 

1.2.1 พ้ืนที่ฟาร์มมีขนาดเพียงพอเหมาะสมในการเลี้ยงสัตว์ 
 ไม่ก่อให้เกิด ผลกระทบต่อสุขภาพสัตว์และสิ่งแวดล้อม มีรั้วรอบพ้ืนที่การเลี้ยง 
1.2.2 มีการวางผังฟาร์มที่ดี และจัดพ้ืนที่เป็นสัดส่วน 
อย่างชัดเจน เหมาะสม ตามวัตถุประสงค์ เช่น บริเวณเลี้ยงสัตว์ เก็บอาหารสัตว์ 
เก็บอุปกรณ์ ท าลาย ซากสัตว์ รวบรวมขยะและสิ่งปฏิกูล และที่พักอาศัย 

1.3 โรงเรือน 1.3.1 สร้างด้วยวัสดุที่คงทน แข็งแรง ง่ายต่อการท าความสะอาดและบ ารุงรักษา  
มีการระบายอากาศที่ดีและไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อคนและไก่ สามารถปูองกันนก
ไม่ให้เข้าสู่บริเวณโรงเรือนได้ 
1.3.2 มีพ้ืนที่เพียงพอในการเลี้ยงไก่ ให้สามารถแสดงพฤติกรรม ตามธรรมชาติได้  
1.3.3 ในกรณีที่ใช้วัสดุรองพ้ืนภายในโรงเรือน วัสดุที่ใช้ต้องใหม่ สะอาด แห้ง และ
มีการฆ่าเชื้อก่อนน ามาใช้ 

1.4. พ้ืนที่ เ ลี้ ย ง
ปล่อย 

1.4.1 มีพ้ืนที่เลี้ยงปล่อยภายนอกโรงเรือนอย่างเพียงพอ 
ให้ไก่มีความเป็นอยู่ ตามธรรมชาติ เป็นพื้นที่มีหญ้าหรือพืช 
ที่เป็นอาหาร 

2. อาหารส าหรับ
ไก่พ้ืนเมือง 

2.1 กรณีท่ีใช้อาหารส าเร็จรูป ต้องมีคุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ และให้ตรวจสอบคุณภาพอาหารไก่ ทางกายภาพ
ในเบื้องต้น และเก็บตัวอย่างอาหารในแต่ละรุ่นเพ่ือใช้ วิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการหากเกิดกรณีมีปัญหาหรือข้อสงสัย  
2.2 ในกรณีที่ผสมอาหารเองในฟาร์ม วัตถุดิบที่ใช้หรือสิ่งที่เติมในอาหาร ต้องมี
คุณภาพ ปลอดภัย และห้ามใช้สารต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วย การควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว์  
2.3 ใช้ภาชนะให้อาหารที่สะอาดและเหมาะสมกับจ านวนและอายุของไก่ และจัด
วางในโรงเรือนเท่านั้น และอยู่ในต าแหน่งที ่ ไก่ทุกตัวเข้าถึง อาหารสัตว์ได้  

 2.4 การผสมสารเคมีหรือยาในอาหารเพ่ือรักษาโรค ต้องอยู่ภายใต้ การดูแล
รับผิดชอบของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม รวมถึงมีสถานที่เก็บ อาหารสัตว์ผสมยา
แยกออกจากการเก็บอาหารทั่วไปและมีปูายบ่งชี้  



 
 

รายการ ข้อก าหนด 
 2.5 มีสถานที่เก็บอาหารไก่ที่สามารถปูองกันการปนเปื้อนและ 

การเสื่อมสภาพ ของอาหารสัตว์ได้ 
3. น้ าส าหรับไก่
พ้ืนเมือง 

3.1 แหล่งน้ าที่ใช้ในฟาร์มต้องสะอาด เพียงพอ และอยู่ในบริเวณท่ีไม่เสี่ยง ต่อการ
ปนเปื้อนจากสิ่งที่เป็นอันตราย  
3.2 ใช้ภาชนะให้น้ าที่สะอาด เพียงพอ  
3.3 อยู่ในต าแหน่งที่ไก่ทุกตัวเข้าถึงภาชนะให้น้ าได้สะดวก 
3.4 การผสมสารเคมีหรือยาในน้ าเพ่ือรักษาโรค ต้องอยู่ภายใต้การดูแล รับผิดชอบ
ของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม 

4. การจัดการ
ฟาร์ม 
4.1 คู่มือการ
จัดการฟาร์ม 

 
 
4.1 มีคู่มือการจัดการฟาร์มที่แสดงรายละเอียดการปฏิบัติงาน 
ที่ส าคัญ ภายในฟาร์ม ได้แก่ ระบบการเลี้ยง การจัดการอาหารและน้ าส าหรับไก่ 
การท าความสะอาดและบ ารุงรักษา การจัดการด้านสุขภาพไก่ การจัดการ ด้าน
สวัสดิภาพสัตว์ปีก การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และแบบบันทึกข้อมูล 

4.2 บุคลากร 4.2.1 มีการจัดการแรงงานที่เหมาะสม ดังนี้ 
(1) มีหนังสือสัญญาการจ้างงาน  
(2) จ้างแรงงานที่มีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์  
(3) กรณีเป็นแรงงานต่างด้าวต้องมีหนังสือเดินทางที่ถูกต้องตาม กฎหมายและมี
ใบอนุญาตท างาน  
(4) จัดสวัสดิการแก่ผู้ใช้แรงงานอย่างเหมาะสมและพอเพียง  
(5) จดัหาอุปกรณ์เพ่ือความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน  
(6) ปฏิบัติต่อลูกจ้างชายและหญิงโดยเท่าเทียมกันในการจ้างงาน  

 4.2.2 มีจ านวนบุคลากรพอเหมาะกับจ านวนไก่ที่เลี้ยง มีการจัดแบ่งหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน 
4.2.3 บุคลากรที่ท าหน้าที่เลี้ยงไก่ต้องมีความรู้และได้รับการฝึกอบรม หรือได้รับ
การถ่ายทอดความรู้เพื่อให้เลี้ยงไก่ได้อย่างถูกต้อง  
4.2.4 มีสัตวแพทย์ที่มีใบรับรองเป็นผู้ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีกก ากับดูแลด้านสุขภาพไก่  
4.2.5 บุคลากรต้องมีสุขลักษณะส่วนบุคคลที่ดีและได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายการ ข้อก าหนด 
4.3 การท าความ
สะอาดและ  
บ ารุงรักษา 

4.3.1 โรงเรือน และอุปกรณ์ต้องสะอาด ถูกสุขลักษณะ  
4.3.2 บ ารุงรักษาโรงเรือนและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดี มีความปลอดภัย ต่อไก่และ
ผู้ปฏิบัติงาน  
4.3.3 ท าความสะอาด ฆ่าเชื้อโรงเรือนและอุปกรณ์หลังจากย้ายไก่รุ่นเก่าออก และ
ก่อนน าไก่รุ่นใหมเ่ข้าเลี้ยง 

 4.3.4 หลังจากย้ายไก่รุ่นเก่าออก ให้ปิดพักโรงเรือนก่อนน าไก่รุ่นใหม่เข้าเลี้ยง หรือ
ปฏิบัติตามที่กรมปศุสัตว์ก าหนด 
4.3.5 พ้ืนที่เลี้ยงแบบปล่อยต้องมีการท าความสะอาดและฆ่าเชื้อหลังจาก ย้ายไก่รุ่น
เก่าออก และก่อนน าไก่รุ่นใหม่เข้ามาเลี้ยง 4.3.6 สารเคมี ยาฆ่าเชื้อ หรือวัตถุ
อันตรายที่ใช้ในกระบวนการต่างๆ ให้ใช้ ตามค าแนะน าของฉลากผลิตภัณฑ์ที่ขึ้น
ทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ หรือตาม ค าแนะน า ของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีก 

4.4 การจัดการ
พ้ืนที่เลี้ยงปล่อย 

4.4.1 พ้ืนที่เลี้ยงปล่อยภายนอกโรงเรือน หญ้าหรือพืชที่เป็นอาหารต้องมี การ
หมุนเวียนหรือพักแปลง หรือกรณีหญ้าหรือพืชที่เป็นอาหารไก่ ไม่เพียงพอ ต้องมีการ
เสริมหญ้าหรือพืชจากภายนอก 

5. สุขภาพสัตว์  
5.1 การปูองกัน
และควบคุม โรค 

 
5.1.1 การจัดการสุขภาพสัตว์ การใช้ยา และโปรแกรมวัคซีนอยู่ภายใต้ ความดูแล
ของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก สัตวแพทย์ผู้ควบคุม
ฟาร์ม 
5.1.2 มีการปูองกันและฆ่าเชื้อโรค ยานพาหนะ อุปกรณ์ และบุคคลก่อน เข้า-ออก
ฟาร์ม รวมถึงมีการจดบันทึกการผ่านเข้า-ออกฟาร์มของ บุคคลภายนอกที่สามารถ
ตรวจสอบได้  
5.1.3 มีมาตรการควบคุมสัตว์พาหะน าเชื้อ 
5.1.4 กรณีเกิดโรคระบาดหรือสงสัยว่าเกิดโรคระบาด ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วย
โรคระบาดสัตว์และค าแนะน าของกรมปศุสัตว์  
5.1.5 การจัดการซากไก่ให้อยู่ในดุลยพินิจของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม ด้วยวิธี
เหมาะสม 

5.2 การบ าบัด
โรคสัตว์ 

อยู่ภายใต้การดูแลของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มโดยปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วย
วิชาชีพการสัตวแพทย์ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมและตามข้อก าหนด ในมาตรฐาน 

 สินค้าเกษตร มกษ. 9032 เรื่อง ข้อปฏิบัติการควบคุมการใช้ ยาสัตว์ และห้ามใช้
ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโต 

 
 
 
 
 



 
 

รายการ ข้อก าหนด 
6. สวัสดภิาพสัตว ์ ดูแลไก่ให้มีความเป็นอยู่ที่สบาย หากไก่ ปุวย บาดเจ็บ พิการ หรือคัดท้ิง ควรได้รับ

การปฏิบัติที่เหมาะสม เพ่ือมิให้เกิดความทุกข์ทรมาน 
7. สิ่งแวดล้อม 7.1 ก าจัดหรือจัดการขยะมูลฝอย ของเสีย และมูลไก่ ด้วยวิธีการที่เหมาะสม และ 

ถูกสุขลักษณะ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
7.2 กรณีปล่อยน้ าที่ใช้ในฟาร์มออกสู่แหล่งน้ าสาธารณะ 
ให้บ าบัดน้ าเสียอย่างถูกต้องจากฟาร์มก่อน  
7.3 ก่อนเคลื่อนย้ายวัสดุรองพ้ืนหลังการปลดไก่ ต้องปูองกัน 
การฟูุงกระจายของวัสดุรองพ้ืน 
7.4 ในกรณีเป็นขยะติดเชื้อ ให้แยกท าลายและก าจัดด้วยวิธีที่ถูกต้อง ตามดุลยพินิจ
ของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม 

8. การบันทึก
ข้อมูล 

8.1 ให้บันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติงานในขั้นตอนที่ส าคัญในการจัดการฟาร์ม ที่มี
ผลกระทบต่อสุขภาพ ผลผลิต และการควบคุมโรค ประกอบด้วยข้อมูล เกี่ยวกับการ
การจัดการด้านบุคลากร การจัดการด้านการผลิต และการควบคุม ปูองกันและ
บ าบัดโรค  
8.2 ให้เกบ็รักษาบันทึกเป็นเวลาอย่างน้อย 3 ป ี 

 
4.5 กระบวนการรับรองฟาร์มที่มีระบบการปูองกันโรค และการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม Good Farming 
Management (GFM)  (http://dcontrol.dld.go.th/dcontrol/images/GFM/report/AP.PDF) 

1.ฟาร์มสัตว์เลี้ยงที่มีการรับรองฟาร์มที่มีระบบการปูองกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่
เหมาะสมปัจจุบันกรมปศุสัตว์มีการรับรองฟาร์มที่มีระบบการปูองกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม 
ในสัตว์10 ชนิด ได้แก่ ไก่พ้ืนเมือง/ไก่ชน ไก่ไข่ เป็ดเนื้อ เป็ดไข่ โคนม โคเนื้อ กระบือ แพะ แกะ และสุกร  

2. การด าเนินการขอรับและออกใบรับรอง  
2.1 ด าเนินการตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองฟาร์มที่มี

ระบบการปูองกันโรค และการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม Good Farming Management (GFM) พ.ศ. 2561  
2.2 ขั้นตอนการด าเนินการ  
2.3 ใบรับรองมีอายุ2 ปีให้ด าเนินการตรวจต่ออายุด าเนินการทุก 2 ปีก่อนใบรับรอง

หมดอายุ  
3. ฟาร์มเปูาหมายในการด าเนินงาน  
3.1กลุ่มหรือพ้ืนที่เปูาหมายในการด าเนินงาน 
3.1.1 เกษตรกรในโครงการตามนโยบายของรัฐบาล และฟาร์มในกลุ่มส่งเสริมของกรม

ปศุสัตว์ ตามหนังสือที่ กษ 0610.03/4355 ได้แก่ เกษตรกรในโครงการ 9101 โครงการเกษตรทฤษฎี
ใหม่ โครงการประชา รัฐยกระดับมาตรฐานฟาร์มสัตว์ปีก ศูนย์การเรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพสินค้า
เกษตร (ศพก.) โครงการแปลงใหญ่ โครงการโคบาลบูรพา ฟาร์มเครือข่ายของส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์/
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ของกองส่งเสริมและ พัฒนาการปศุสัตว์เป็นต้น  

http://dcontrol.dld.go.th/dcontrol/images/GFM/report/AP.PDF


 
 

3.1.2 เกษตรกรที่ยังไม่พร้อมด าเนินการขอรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้าน 
ปศุสัตว์ (GAP)  

3.1.3 เกษตรกรในพ้ืนที่ทั่วไปที่มีความประสงค์จะยกระดับการปูองกันโรคและการ
เลี้ยงสัตว์  

3.2 ขนาดฟาร์มเปูาหมายในการด าเนินการ เป็นเกษตรกรรายย่อย ซึ่งมีจ านวนสัตว์
ดังนี้  

3.2.1 ฟาร์มสัตว์ปีกพ้ืนเมือง  จ านวนน้อยกว่า 3,000 ตัว  
3.2.2 ฟาร์มไก่ไข่    จ านวนน้อยกว่า 1,000 ตัว  
3.2.3 ฟาร์มเป็ดเนื้อ   จ านวนน้อยกว่า 3,000 ตัว  
3.2.4 ฟาร์มเป็ดไข่    จ านวนน้อยกว่า 1,000 ตัว  
3.2.5 ฟาร์มโคนม    จ านวนน้อยกว่า      50 ตัว  
3.2.6 ฟาร์มโคเนื้อ    จ านวนน้อยกว่า   100 ตัว 
3.2.7 ฟาร์มกระบือ   จ านวนน้อยกว่า    100 ตัว  
3.2.8 ฟาร์มแพะ    จ านวนน้อยกว่า   100 ตัว  
3.2.9 ฟาร์มแกะ    จ านวนน้อยกว่า   100 ตัว  
3.2.10 ฟาร์มสุกร    จ านวนน้อยกว่า    500 ตัว  

หมายเหตุ : ฟาร์มที่มีจ านวนสัตว์มากกว่าฟาร์มเปูาหมาย และยังไม่พร้อมในการด าเนินการขอรับรอง
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์(GAP) สามารถเข้าร่วมโครงการได้  

4. สิทธิประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับ  
4.1 เกษตรกรได้รับการพิจารณารับซื้อสัตว์เข้าโครงการของกรมปศุสัตว์เป็นล าดับแรก  
4.2 เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม  
4.2.1 สามารถเข้าหลักเกณฑ์การรับรองและรักษาสถานภาพฟาร์มปลอดโรคปากและ     

เท้าเปื่อย และหลักเกณฑ์การรับรองและรักษาสถานภาพฟาร์มปลอดโรคบรูเซลลา วัณโรค และพารา
ทูเบอร์คูโลซิส  

4.3 เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ กระบือ  
4.3.1 สามารถเข้าหลักเกณฑ์การรับรองและรักษาสถานภาพฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย  
4.3.2 โคเนื้อ กระบือส าหรับท าพันธุ์สามารถเข้าหลักเกณฑ์การรับรองและรักษาสถานภาพ

ฟาร์ม ปลอดโรคบรูเซลลา วัณโรค และพาราทูเบอร์คูโลซิส  
4.3.3 โคเนื้อส่งเนื้อสัตว์จ าหน่ายในสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการเนื้อสัตว์

ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ok) ตามเงื่อนไขที่ก าหนดในหนังสือที่ กษ 0615/10474  
4.4 เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ แกะ  
4.4.1 สามารถเข้าหลักเกณฑ์การรับรองและรักษาสถานภาพฟาร์มปลอดโรคปากและ     

เท้าเปื่อย และหลักเกณฑ์การรับรองและรักษาสถานภาพฟาร์มปลอดโรคบรูเซลลา  
4.5 เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร 4.5.1 สามารถส่งเนื้อสัตว์จ าหน่ายในสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ที่ เข้า

ร่วมโครงการเนื้อสัตว์ ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ok) ตามเงื่อนไขที่ก าหนดในหนังสือที่         
กษ 0615/10474  



 
 

4.6 เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกพ้ืนเมือง/ไก่ชน  
4.6.1 ได้รับสิทธิประโยชน์ในการเคลื่อนย้าย โดยสามารถใช้ใบรับรองเป็นหลักฐานการ  

เคลื่อนย้ายภายในจังหวัดแทนหนังสืออนุญาติฯ (แบบ ร.3) ได้โดยอนุโลม แต่กรณีเคลื่อนย้ายไปยัง
ท้องที่ต่างจังหวัด จะต้องน าใบรับรองไปแสดงต่อปศุสัตว์อ าเภอเพ่ือขอรับหนังสืออนุญาตฯ (แบบ ร.4) 
เคลื่อนย้ายต่อไป ทั้งนี้ไม่ต้อง เก็บตัวอย่างตรวจโรคไข้หวัดนก หากมีประวัติการเก็บตัวอย่างตามที่ 
ก าหนดอย่างต่อเนื่อง ตามสมุดรับรอง สถานที่เลี้ยงไก่พ้ืนเมือง/ไก่ชน  

4.7 เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ไก่ไข่ เป็ด 
4.7.1 เป็ดเนื้อสามารถส่งเนื้อสัตว์จ าหน่ายในสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการ

เนื้อสัตว์ ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ok) ตามเงื่อนไขที่ก าหนดในหนังสือที่ กษ 0615/10474  
           4.7.2 ได้รับสิทธิประโยชน์ในการเคลื่อนย้าย โดยสามารถใช้ใบรับรองเป็นหลักฐานการ  
เคลื่อนย้ายภายในจังหวัดแทนหนังสืออนุญาตฯ (แบบ ร.3) ได้โดยอนุโลม แต่กรณีเคลื่อนย้ายไปยัง
ท้องที่ต่างจังหวัด จะต้องน าใบรับรองไปแสดงต่อปศุสัตว์อ าเภอเพ่ือขอรับหนังสืออนุญาติฯ(แบบ ร.4) 
เคลื่อนย้ายต่อไป ทั้งนี้ไม่ต้อง เก็บตัวอย่างตรวจโรคไข้หวัดนก หากมีประวัติการเก็บตัวอย่างตามที่     
ก าหนดอย่างต่อเนื่อง  

5. ใบรับรองฟาร์มที่มีระบบการปูองกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม  
5.1 รูปแบบกระดาษ กระดาษลายน้ า ขนาด A4 หนา 120 แกรม พ้ืนสีชมพูปั้มทองตราครุฑ 

ตามท่ี ส านักควบคุม ปูองกัน และบ าบัดโรคสัตว์ก าหนด  
5.2 โลโก้ปั้มสีทองตราครุฑ มีค าว่ากรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใต้ตราครุฑ 

ตัวอักษร TH Niramit AS ขนาด 26 ตัวหนา  
5.3 กรณีการต่ออายุ ให้มีวงเล็บค าว่าต่ออายุ“(ต่ออายุ)” ด้านบนเลขที่ใบรับรอง ตัวอักษร 

TH Niramit AS ขนาด 20 ตัวหนา  
5.4 เลขที่ใบรับรองประกอบด้วยตัวเลขและตัวอักษรจ านวน 5 ส่วน เช่น 61 01 01 GFM 

0001 เป็นต้น ส่วนที่หนึ่ง แสดงตัวเลข 2 หลัก หมายถึง ปีพ.ศ. ที่ได้รับการรับรอง ส่วนที่สอง แสดง
ตัวเลข 2 หลัก หมายถึง รหัสจังหวัดตามรหัสมหาดไทยที่ระบุในภาคผนวก ส่วนที่สาม แสดงตัวเลข 2 
หลัก หมายถึง รหัสชนิดสัตว์ 01 = สัตว์ปีกพ้ืนเมือง 02= เป็ด 03 = โคนม 04 = โคเนื้อ 05 = 
กระบือ 06 = แพะ 07 = แกะ 08 = สุกร 09 = ไก่ไข่ * ทั้งนี้ชนิดสัตว์อาจมีการเพ่ิมเติม **ให้ใช้
ตัวเลขอาราบิกเท่านั้น ***ตัวอักษร TH Niramit AS ขนาด 20 ส่วนที่สี่แสดงตัวอักษรภาษาอังกฤษ 
GFM ตัวพิมพ์ใหญ่ ส่วนที่ห้า แสดงตัวเลข 4 หลัก หมายถึง ล าดับฟาร์มสัตว์เลี้ยงที่ได้รับการรับรอง 
(เรียงล าดับโดยไม่แยก รายชนิดสัตว์) ตัวอักษร TH Niramit AS ขนาด 20 ตัวหนา  

5.5 ชื่อฟาร์ม หรือ ชนิดฟาร์มสัตว์เลี้ยงที่ได้รับการรับรอง ตัวอักษร TH Niramit AS ขนาด 
22 5.6 ชื่อเจ้าของฟาร์มสัตว์เลี้ยงที่ได้รับการรับรอง (ชื่อผู้ขอรับการรับรอง) ตัวอักษร TH Niramit 
AS ขนาด 20 5.7 ที่ตั้งฟาร์มสัตว์ลี้ยงที่ได้รับการรับรอง (ระบุรายละเอียดข้อมูล เลขที่ ถนน ต าบล   
อ าเภอ จังหวัด) ตัวอักษร TH Niramit AS ขนาด 20  

5.8 ชื่อการรับรอง “ฟาร์มที่มีระบบการปูองกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม” ตัวอักษร 
TH Niramit AS ขนาด 20 ตัวหนา  

5.9 วันที่ออกใบรับรอง ตัวอักษร TH Niramit AS ขนาด 20  



 
 

5.10 วันที่หมดอายุการรับรอง ตัวอักษร TH Niramit AS ขนาด 20  
5.11 ลายเซ็นต์ปศุสัตว์จังหวัด ตัวอักษร TH Niramit AS ขนาด 20 ตัวหนา  

หมายเหตุ: ในกรณีต่ออายุ ให้ใช้หมายเลขการรับรองเดิม แต่เปลี่ยนวันที่ออกใบรับรองวันหมดอายุ
และข้อมูลอื่น ให้เป็นปัจจุบัน 
           6. แบบฟอร์ม ให้ใช้แบบฟอร์มรูปแบบที่มีการแก้ไข ดังนี้  
           6.1 แบบค าร้องขอรับการรับรองฟาร์มที่มีระบบการปูองกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (ฟป.1)  
           6.2 แบบข้อมูลฟาร์ม (ฟป.2)  
           6.3 แบบประเมินสถานที่เลี้ยงสัตว์เบื้องต้น (ฟป.3)  
           6.4 แบบรายงานการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ที่ได้รับการอบรม หลักสูตรการปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ (GAP) หรือหลักสูตรฟาร์มที่มีระบบการปูองกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่
เหมาะสม (GFM) หรือผู้ที่ได้รับ ค าแนะน าจากที่ปรึกษาของเกษตรกร (ฟป.4) 
           6.5 รายงานการรับรองฟาร์มที่มีระบบการปูองกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (ฟป.6)  
           6.6 แบบประเมินระบบการปูองกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม ชนิดไก่พ้ืนเมือง/ไก่ชน 
ไก่ไข่ เป็ด โคนม โคเนื้อ กระบือ แพะ แกะ และสุกร  
           6.7 แบบรายงานให้ใช้ตามแบบที่ก าหนดเท่านั้น ห้ามแก้ไขแบบฟอร์ม โดยสามารถดาวน์
โหลดได้ที่แบนเนอร์ GFM ที่หน้าเว็บไซต์ 
http://dcontrol.dld.go.th/webnew/index.php/th/news-menu/2018-07-04-04-12-47/gfm                 
          7. การรายงานข้อมูล  
          7.1 รายงานการขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่ได้รับการอบรมฯ (ฟป.4) และ รายงานการรับรอง
ฟาร์มที่มีระบบ การปูองกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (ฟป.6) ในรูปแบบไฟล์Microsoft Excel 
และ รายงานภาพตัวอย่าง ฟาร์มฯ อย่างน้อยจังหวัดละ 3 ฟาร์ม ในรูปแบบไฟล์Microsoft Word 
ปีงบประมาณละ 2 ครั้ง ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2562 และ วันที่20 กันยายน 2562 ให้ส านักงาน 
ปศุสัตว์เขต และส านักควบคุม ปูองกัน และบ าบัดโรคสัตว์ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
gfmreport@dld.go.th  
          7.2 รายงานการขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่ได้รับการอบรมฯ (ฟป.4) โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ทุกช่องและ ห้ามแก้ไขฟอร์ม ดังนี้  
          7.2.1ข้อมูลเกษตรกร ประกอบด้วยชื่อเจ้าของฟาร์มสัตว์เลี้ยง และเลขท่ีบัตรประชาชน  
          7.2.2 ที่ตั้งฟาร์ม ประกอบด้วย เลขที่ หมู่ที่ต าบล อ าเภอจังหวัด ณ สถานที่ฟาร์มตั้งอยู่  
          7.2.3 เบอร์โทรศัพท์  
          7.2.4 จ านวนสัตว์ในฟาร์ม  
          7.2.5 รูปแบบการอบรม (หลักสูตรการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ (GAP) หรือ
หลักสูตร ฟาร์มที่มีระบบการปูองกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM) หรือผู้ที่ได้รับ          
ค าแนะน าจากที่ปรึกษาของ เกษตรกร) ให้ท าเครื่องหมาย “1” ในช่องที่ได้รับการอบรม  
          7.3รายงานการรับรองฟาร์มที่มีระบบการปูองกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (ฟป.6) 
โดยกรอกข้อมูล ให้ครบถ้วนทุกช่องและห้ามแก้ไขฟอร์ม ดังนี้  
          7.3.1ข้อมูลเกษตรกร ประกอบด้วยชื่อเจ้าของฟาร์มสัตว์เลี้ยง และเลขท่ีบัตรประชาชน  



 
 

          7.3.2 ที่ตั้งฟาร์ม ประกอบด้วย เลขที่ หมู่ที่ต าบล อ าเภอจังหวัด ณ สถานที่ฟาร์มตั้งอยู่  
          7.3.3 พิกัดฟาร์ม  
          7.3.4 เบอร์โทรศัพท์  
          7.3.5 สถานะการรับรอง ให้ท าเครื่องหมาย “1” ในช่องสถานะการรับรอง  
          7.3.6 จ านวนสัตว์ในฟาร์ม  
          7.3.7 เลขที่ใบรับรอง รายละเอียดตามข้อ 5.4 7.3.8 วันที่ออกใบรับรอง ให้กรอกวัน เดือน ปี
ตามรูปแบบ “01/01/25xx” 7.3.9 วันที่หมดอายุให้กรอก วัน เดือน ปีตามรูปแบบ “01/01/25xx”  
          7.4 รายงานภาพตัวอย่างฟาร์มฯ อย่างน้อยจังหวัดละ 3 ฟาร์ม ดังนี้  
          7.4.1 ชื่อฟาร์ม/ที่ตั้งฟาร์ม/เลขที่ใบรับรอง  
          7.4.2 รูปภาพตามเงื่อนไขการรับรอง (พ้ืนที่เลี้ยงและโครงสร้าง การจัดการโรงเรือน การ
จัดการ ยานพาหนะ การจัดการบุคคล การจัดการด้านสุขภาพ การจัดการน้ า อาหาร และยาสัตว์การ
จัดการข้อมูล สุขศาสตร์ การรีดนม และการจัดการเครื่องรีดและคุณภาพน้ านม) 7.5 รายงานผลใน
ระบบ E-Operation ประจ าเดือน  
          7.5.1 หัวข้อ “การอบรมเกษตรกรเพ่ือปรับปรุงสถานที่เลี้ยงให้มีระบบการปูองกันโรคและ
การเลี้ยง สัตว์ที่เหมาะสม (GFM)” ให้ใส่ข้อมูลตามรายงานการขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่ได้รับการอบรม 
(ฟป.4)  
          7.5.2 หัวข้อ “จ านวนเกษตรกรที่ได้รับการรับรองการปรับปรุงสถานที่เลี้ยงให้มีระบบการ
ปูองกัน โรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM)” ให้ใส่ข้อมูลตามรายงานการรับรองฟาร์มที่มีระบบ
การปูองกันโรคและ การเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (ฟป.6)  
          7.5.2.1 เปูาหมายการรับรองจังหวัดละ 130 ราย ตัวเลขเปูาหมายรายชนิดสัตว์ในระบบ     
E-operation จะไม่เท่ากับเปูาหมายรายชนิดสัตว์ที่จังหวัดส่งให้ สคบ. เนื่องจากมีบางจังหวัดไม่ได้    
ก าหนดเปูาหมาย รายชนิดสัตว์ไว้ให้จังหวัดกรอกผลการด าเนินการได้ตามปกต ิ 
          7.5.3 หัวข้อ “ต่ออายุ” “พักใช้” “ยกเลิก” “เพิกถอน” “คงไว้ซึ่งการรับรอง” ให้ใส่ข้อมูล   
จ านวน ฟาร์มที่มีการต่ออายุ พักใช้ยกเลิก เพิกถอน คงไง้ซึ่งการรับรอง ตามรายงานการรับรองฟาร์ม
ที่มีระบบการปูองกัน โรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (ฟป.6)  
          7.5.4 หัวข้อ “จ านวนเกษตรกรที่ยื่นขอรับการรับรองสถานที่เลี้ยงสัตว์”  
          7.5.5 หัวข้อ “จ านวนเกษตรกรที่ยื่นขอต่ออายุการรับรองสถานที่เลี้ยงสัตว์”  
           8. ตัวชี้วัด “ระดับความส าเร็จในการยกระดับการเลี้ยงสัตว์ให้มีระบบการปูองกันโรคและ
การเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม” 

 
4.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

พนม (2544) ได้ศึกษาถึง ศักยภาพของเกษตรกรในการผลิตไก่พ้ืนเมืองในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
โดยพิจารณาจากรายได้สุทธิพบว่า การผลิตไก่พ้ืนเมืองมีรายได้สุทธิเฉลี่ย 2,120.49 บาท โดยเกษตรกร
มีรายได้สุทธิสูงสุด 10,500 บาท และต่ าสุด 100 บาท และปัจจัยที่มีผลต่อศักยภาพของเกษตรกรใน
การผลิตไก่พ้ืนเมือง คือ จ านวนไก่ที่เกษตรกรเลี้ยง การคัดเลือกพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์ไก่พ้ืนเมือง 
และการสุขาภิบาลและการปูองกันโรค ปัญหาและอุปสรรคในการผลิตไก่พ้ืนเมือง คือ การขาดความรู้



 
 

ในด้านการคัดเลือกพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์ไก่พ้ืนเมือง อาหารและการให้วิตามินละลายน้ า การ
สุขาภิบาลและการปูองกันโรค ราคาไก่ตกต่ าในช่วงฤดูฝน แนวทางในการเพ่ิมศักยภาพของเกษตรกร
ในการผลิตไก่พ้ืนเมือง คือ หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรจัดให้มีการฝึกอบรมการ
เลี้ยงไก่พ้ืนเมืองโดยให้ความรู้ทางวิชาการการฝึกปฏิบัติอย่างถูกต้องและเหมาะสมในด้านการคัดเลือก
พันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์ การให้อาหารและวิตามินละลายน้ า การสุขาภิบาลและการปูองกันโรค 
รวมทั้งการจัดท าเอกสารเผยแพร่ ที่เป็นคู่มือสาหรับเกษตรกรที่อ่านแล้วเข้าใจง่ายและสามารถน าไป
ปฏิบัติในท้องถิ่นของตนเองได้  

วัชระ แลน้อย และคณะ (2559) ระบบการเลี้ยงและศักยภาพในการผลิตไก่พ้ืนเมือง
ของเกษตรกรในจังหวัดพะเยา จากการศึกษาพบว่า จ านวนไก่พ้ืน เมืองในจังหวัดพะเยามีประมาณ 
1.37 ล้านตัว ค่าเฉลี่ยจ านวนไก่พ้ืนเมืองต่อครัวเรือนของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ทั้ง จังหวัดเท่ากับ 31.28 ตัว 
ซึ่งเกษตรกรที่เลี้ยงไก่พ้ืน เมืองในจังหวัดพะเยาที่ส ารวจได้ มีการรวมกลุ่มจัดได้เป็น 2 ประเภท คือ 
กลุ่มผู้เลี้ยงไก่ท่ัวไป 21 กลุ่ม และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 7 กลุ่ม ผลการส ารวจพบว่าประเด็นที่เกษตรกร
ให้ความสนใจเพ่ือต้องการการพัฒนาเป็นล าดับแรก คือ การจัดการด้านอาหาร (82.60%) และการ
จัดการด้านการตลาดไก่พ้ืนเมือง (7.25%) เป็นล าดับที่สอง พบว่าร้อยละ 90.00 ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม มีการเลี้ยงไก่แบบกึ่งขังก่ึงปล่อย ร้อยละ 42.50 ใช้ธัญพืชได้แก่ ข้าวโพดและข้าวเปลือก
เป็นอาหารไก่พ้ืน เมืองโดยตรงโดยไม่ได้ท าการผสมอาหาร ร้อยละ 48.49 จ าหน่ายไก่แบบขายส่งโดย
มีพ่อค้ามารับซื้อและร้อยละ 39.39 จ าหน่ายไก่มีชีวิตเองภายในหมู่บ้าน ผู้บริโภคร้อยละ 67.25 เลือก
ซ้ือไก่พ้ืนเมืองเป็นตัว และร้อยละ 49.25 ซ้ือเพ่ือรับประทานเองในครัวเรือน สิ่งที่ต้องศึกษาต่อไปคือ
ห่วงโซ่อุปทานไก่พ้ืนเมืองในจังหวัดพะเยาซึ่งมีความส าคัญเพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาการ
เลี้ยงไก่พ้ืนเมืองเชิงพาณิชย์ในระดับชุมชนให้เป็นอาชีพหลักของเกษตรกรต่อไป 

ขจร (2547) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ความส าเร็จของโครงการพัฒนาเศรษฐกิจระดับ
ชุมชน: กรณีศึกษาโรงงานผลิตน้าดื่มแม่ท่าช้าง ต าบลหางดง อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ผล
กรณีศึกษาพบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุระหว่าง 
41 - 59 ปี มากที่สุด ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา และมีอาชีพรับจ้าง มีรายได้ต่อเดือน 
2,000 - 5,000 บาท ผลการศึกษาปัจจัยที่ท าให้โครงการน้ าดื่มแม่ท่าช้างประสบความส าเร็จมากที่สุด
ได้แก่ ความร่วมมือร่วมใจของสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน รองลงมาคือ น้ าดื่มที่ผลิตออกมาได้มาตรฐาน มี
ความสะอาดน่าเชื่อถือและราคาถูก และปัจจัยด้านความพึงพอใจของผู้ใช้บริการส่งผลต่อการประสบ
ความส าเร็จในระดับหนึ่ง ในด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการพบว่าประชาชนยังมี
ส่วนร่วมน้อยในทุกกิจกรรม ด้านความพึงพอใจของชุมชนต่อโครงการผลิตน าดื่มแม่ท่าช้าง พบว่า ใน
ภาพรวมชุมชนมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง และมีประเด็นที่ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากได้แก่ 
ด้านรสชาติ การได้รับอนุญาตจากองค์กรอาหารและยา น้ าดื่มมีราคาถูก แหล่งน้ าที่ใช้ในการผลิต มี
ความสะอาดและมีประธานคณะกรรมการที่เป็นผู้น าที่มีวิสัยทัศน์และมีความรู้ในการบริหารจัดการ
โครงการ 

ทิฆัมพร (2542) ได้ท าการศึกษา ความส าเร็จของการเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองเป็นอาชีพเสริม
ของเกษตรกรในอ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะบุคคล 
ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม สภาพการเลี้ยงและการใช้ประโยชน์ กับรายได้สุทธิจากการเลี้ยงไก่



 
 

พ้ืนเมืองเฉลี่ยของเกษตรกร และปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง ประชากรที่
ใช้ในการศึกษาเป็นเกษตรกรของอ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 128 คน การรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และการทดสอบสมมติฐานด้วยค่าสถิติ ไค-สแควร์ (X2) จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่จะ
เลี้ยงไก่พ้ืนเมืองแบบก่ึงขังกึ่งปล่อยมากที่สุด ปัจจัยที่ท าให้การเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองประสบผลส าเร็จ คือ 1) 
การติดต่อกับเพ่ือนบ้าน 2) ไก่ประดู่หางด าและไก่ลาย 3) การให้อาหาร 4) การคัดเลือกพันธุ์ 5) การ
จ าหน่ายไก่ ปัญหาและอุปสรรคในการเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองพบว่า มีปัญหาด้านพ่อพันธุ์ ด้านอาหาร การ
ปูองกันโรค การจัดการเลี้ยงดูไก่ สาเหตุเนื่องจากเกษตรกรขาดความรู้ในการเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง 
ข้อเสนอแนะ หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดให้มีการฝึกอบรมเรื่องการจัดการเลี้ยง
ไก่พ้ืนเมืองและจัดให้มีตลาดไก่พ้ืนเมืองในระดับจังหวัดเพ่ือหาประโยชน์ในการคัดเลือกพันธุ์และ
อนุรักษ์พันธุ์ไก่พ้ืนเมือง  
          สรุปผู้ศึกษาวิจัยได้น า แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย ตลอดจนเอกสารต่าง ๆ มาก าหนดเป็น
กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของเกษตรกรในโครงการส่งเสริม
และพัฒนามาตรฐานการผลิตไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่เพ่ือการค้า” ดังนี้  1) โครงการส่งเสริมและ
พัฒนามาตรฐานการผลิตไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่เพ่ือการค้า 2) แนวคิดเกี่ยวกับการเลี้ยงไก่ประดู่  
หางด าเชียงใหม ่3) แนวคิดเก่ียวกับความส าเร็จในการประกอบกิจการทางการเกษตร 4) กระบวนการ
รับรองมาตรฐานฟาร์มไก่พ้ืนเมืองแบบปล่อยอิสระ 5) กระบวนการรับรองฟาร์มที่มีระบบการปูองกัน
โรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (Good Farming Management: GFM) และ 6) ผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง โดยน ามาก าหนดตัวแปรอิสระซึ่งมีผลต่อความสัมพันธ์ของตัวแปรตาม ประกอบด้วย 
ปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคล ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ปัจจัยทางสังคม และปัจจัยสภาพการเลี้ยงไก่ประดู่  
หางด าเชียงใหม่ มีผลต่อความส าเร็จของเกษตรกรในโครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการผลิต  
ไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ เพ่ือการค้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทที ่3 
วธิีด ำเนินกำรศึกษำ 

 
 

การศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของเกษตรกรในโครงการส่งเสริมและ
พัฒนามาตรฐานการผลิตไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่เพ่ือการค้า” มีวิธีการด าเนินการวิจัยเกี่ยวกับ
ประชากร กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล    
ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

1.1 ประชากรเป้าหมาย  
ประชากรเปูาหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ เกษตรกรที่เข้าโครงการส่งเสริมและพัฒนา

มาตรฐานการผลิตไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่เพ่ือการค้า  จ านวนทั้งหมด 400 ราย  จังหวัดเชียงใหม่ 
100 ราย จังหวัดล าพูน 100 ราย  จังหวัดล าปาง 100 ราย และจังหวัดแม่ฮ่องสอน 100 ราย 

1.2  กลุ่มตัวอย่าง  
1.2.1 สุ่มตัวอย่างโดยใช้ขนาดสัดส่วนที่เหมาะสม จากข้อมูลจ านวนประชากรของ

เกษตรกร  จ านวนทั้งสิ้น 400 ราย ค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร ยามาเน (Taro 
Yamane) ดังนี้ (ดนัย และสุวิทย์, 2549) 
    สูตร  n = N / 1+ Ne2    
   เมื่อ   n  แทนขนาดตัวอย่าง 
    N แทนจ านวนประชากร 
    E แทนค่าคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 
แทนค่าในสูตรได้ดังนี้ 
    n   =  400 / 1 + 400 (0.05)2 

          =  400 / 2 
           =  200   
    ดังนั้น  ขนาดกลุ่มตัวอย่าง คือ 200 ราย  
                     จากนั้นผู้วิจัยได้ใช้สูตรแบบคิดค านวณขนาดตัวอย่างที่เหมาะสม (Proportional 
allocation) เพ่ือคิดค านวณหาขนาดตัวอย่างในแต่ละจังหวัด โดยมีสูตรการคิดค านวณ ดังนี้ 
 

    ni  =   
 

โดย   ni =  แทนขนาดตัวอย่างกลุ่มที่  i 
    n  =  แทนขนาดตัวอย่างทั้งหมด 
       Ni =  แทนจ านวนประชากรกลุ่มที่  i 
    N  =  แทนจ านวนประชากรทั้งหมด 

 

n x Ni 
N 



 
 

  ผลจากการคิดค านวณหากลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม ปรากฏดังตาราง 1 
ตารางที่ 1 แสดงจ านวนตัวอย่าง  

จังหวัด 
จ านวนประชากร 

(ราย) 
จ านวนตัวอย่าง 

(ราย) 
จังหวัดเชียงใหม่ 100 50 
จังหวัดล าพูน 100 50 
จังหวัดล าปาง 100 50 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 100 50 

รวมทั้งหมด 400 200 
 
1.2.2 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research): ผู้วิจัยได้ท าการจัด

สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ 5 – 6 คน  โดยผู้วิจัยใช้
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกลุ่มเกษตรกร จากเกษตรกรที่เป็นประธานกลุ่มหรือผู้น ากลุ่มผู้เลี้ยงไก่
ประดู่หางด าเชียงใหม่ตามโครงการโครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการผลิตไก่ประดู่หางด า
เชียงใหม่เพ่ือการค้า  

 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้ 
   2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ 
  2.1.1 แบบสอบถาม เพ่ือสอบถามข้อมูลและวัดลักษณะต่างๆ ของกลุ่มตัวอย่าง     
ซึ่งประกอบด้วยค าถามปลายปิด (Close – Ended Question) และค าถามแบบปลายเปิด       
(Open – Ended Question) โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
    ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล   
   ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยทางเศรษฐกิจ 
   ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยทางสังคม 
                               ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยสภาพการเลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ 
             2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ 
  2.2.2) แบบสอบถาม เพ่ือสอบถามข้อมูลและวัดลักษณะต่างๆ ของกลุ่มตัวอย่าง
เกษตรกรที่เข้าร่วมการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) โดยใช้ค าถามแบบปลายเปิด 
(Open – Ended Question) ในประเด็นเกี่ยวกับปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคล , ปัจจัยทางเศรษฐกิจ, 
ปัจจัยทางสังคม,ปัจจัยสภาพการเลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่  ที่มีผลต่อความส าเร็จของของ
เกษตรกรในโครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการผลิตไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่เพ่ือการค้า  ทั้งนี้
เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มท่ี 



 
 

3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 

 3.1 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ 
      ในขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลด าเนินการเป็น 2 ขัน้ตอนคือ  

1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ประดู่
หางด าเชียงใหม่ ในจังหวัดเชียง ล าพูน ล าปาง และแม่ฮ่องสอน เป็นรายบุคคล จ านวน  200 ราย  

2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary date) เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการต่างๆ 
งานวิจัย สิ่งพิมพ์ ข้อมูลจากระบบออนไลน์ และห้องสมุดเพ่ือนามาเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการวิจัย  

 3.2 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ 
1. การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเกษตรกร

ผู้เข้าร่วมโครงการ  มีการสังเกตพฤติกรรมของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนา
มาตรฐานการผลิตไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่เพ่ือการค้า  และมีการใช้เครื่องบันทึกเสียง (Tape-
recorder) ร่วมกับควบคู่กับการจดบันทึก (Take notes) 

 
4.การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือในการวิจัย 
 ผู้วิจัยจะได้มีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Validity) และความเชื่อม่ัน (Reliability) ดังนี้ 
 4.1 แบบสอบถาม 
   ทดสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือ ตรวจสอบโดยน าแบบสอบถามไปทดลองใช้ 
(Pre-Test) กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการผลิตไก่ประดู่หางด า
เชียงใหม่เพ่ือการค้า อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 20 ราย และหาความสอดคล้องภายใน
โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ความเชื่อม่ันแบบ Cronbach’s Alpha Coefficient ซึ่งได้ค่าสัมประสิทธิ์ความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถาม เท่ากับ 0.70  

4.2 การจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
  ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาในประเด็นที่ใช้ในการสนทนากลุ่มโดยให้
ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา จ านวน 3 ท่าน ได้แก่ ตัวแทนวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ 
อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  จ านวน 1 ท่าน และตัวแทนนักวิชาการของส านักงานปศุสัตว์เขต 5 
จ านวน 2 ท่าน  

 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล  

5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
น าข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากแบบสอบถามไปวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์ โดยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ โดยสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย 



 
 

  5.1.2 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพ่ืออธิบายลักษณะของข้อมูล 
ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าสูงสุด (Maximum)  
ค่าต่ าสุด (Minimum) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ืออธิบายลักษณะ   
ส่วนบุคคล เศรษฐกิจ สังคมและการด าเนินงานฟาร์มของเกษตรกรที่ประกอบอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่
หางด าเชียงใหมใ่นจังหวัดเชียง ล าพูน ล าปาง และแม่ฮ่องสอน 
  5.1.2 สถิติเชิงอ้างอิง (Inferential Statistics) เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
อิสระและตัวแปรตาม โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression 
Analysis) เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ดังนี้ 

    ตัวแปรอิสระ ( Independent Variable) ประกอบด้วย ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล
จ านวน 5 ตัวแปร, ปัจจัยทางเศรษฐกิจ จ านวน 4 ตัวแปร, ปัจจัยทางสังคม จ านวน 3 ตัวแปร และ
ปัจจัยด้านสภาพการเลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ จ านวน  7 ตัวแปร 

    ตัวแปรตาม ( Dependent Variable) คือ ความส าเร็จของเกษตรกรในโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการผลิตไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่เพ่ือการค้า  ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ 
ด้านความรู้ในการเลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่  การปฏิบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนด และความยั่งยืนใน
การประกอบอาชีพของเกษตรกร 
                    ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึงใช้รูปสมการ 

    Y = a + b1x1 + b2x2 + b3x3 + b4x4 + b5x5 + b6x6 + b7x7 + b8x8 + b9x9 + 
b10x10 + b11x11 + b12x12 + b13x13 + b14x14 + b15x15.....+b19x19 

    โดยที่ Y คือ ความส าเร็จของเกษตรกรในโครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการ
ผลิตไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่เพ่ือการค้าประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ในการเลี้ยงไก่ประดู่
หางด าเชียงใหม่ ด้านการปฏิบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนด และด้านความยั่งยืนในการประกอบอาชีพของ
เกษตร 

a = ค่าคงที่ 
 b1…..19 = ค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม 
   เมื่อควบคุมค่าของตัวแปรอิสระอ่ืนที่มีอยู่ในสมการได้คงท่ีแล้ว 
 X1 = เพศชาย 
 X2 = อายุ 
 X3 = ระดับการศึกษา 
 X4 = ประสบการณ์ในการเลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ 
 X5 = การได้รับการอบรมในรอบปีที่ผ่านมา 
 X6 = จ านวนแรงงานในครัวเรือนที่ใช้ในการเลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ 
 X7 = รายได้จากการจ าหน่ายไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ 
 X8 = ต้นทุนของการเลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ 
 X9 = ราคาจ าหน่ายไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ต่อกโิลกรัม 
 X10 = การติดต่อกับเพ่ือนบ้าน  
 X11 = แหล่งข่าวสารเกี่ยวกับไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่  



 
 

 X12 = จ านวนไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ที่เลี้ยง 
 X13 = การติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ด้านการเลี้ยงไก่ประดู่หางด า 
 X14 = ขนาดพ้ืนที่ถือครองที่ใช้ในการเลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ 
 X15 = ขนาดพ้ืนที่ทุ่งหญ้าส าหรับการเลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ 

X16      = การผ่านการรับรองฟาร์มที่มีระบบการปูองกันโรค และการเลี้ยงสัตว์ที่   
เหมาะสม (Good Farming Management: GFM)  

 X17 = การผ่านการรับรองมาตรฐานฟาร์มไก่พ้ืนเมืองแบบปล่อยอิสระ 
 X18 = การเพ่ิมข้ึนของรายได้หลังการเข้าร่วมโครงการส่งเสริม 
 X19 = ปัญหาอุปสรรคของเกษตรกรในการเลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ 
 เกณฑ์วัดระดับสหสัมพันธ์ (บุปผา, ม.ป.ป: 148 อ้างในภานุพันธ์ ประภาติกุล, 2554) โดย
แบ่งเกณฑ์การวัดระดับความสัมพันธ์ เพ่ือตรวจสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระด้วยกันเอง (ปัญหา 
Multicollinearity) ดังนี้ 
 ค่าของ Rxy    แสดงว่า 
 + 0.70 ขึ้นไป   ความสัมพันธ์ในทางบวกและสูงมาก 
 + 0.05 ถึง 0.69   ความสัมพันธ์ในทางบวกและมากพอสมควร 
 + 0.30 ถึง 0.49   ความสัมพันธ์ในทางบวกและปานกลาง 
 + 0.10 ถึง 0.29   ความสัมพันธ์ในทางบวกและต่ า 

0.0 ไม่มีความสัมพันธ์เลย 
 - 0.01 ถึง 0.09   ความสัมพันธ์ในทางลบและแทบไม่มีความสัมพันธ์กันเลย   
 - 0.10 ถึง 0.29   ความสัมพันธ์ในทางลบและต่ า 
 - 0.30 ถึง 0.49   ความสัมพันธ์ในทางลบและปานกลาง 
 - 0.50 ถึง 0.69   ความสัมพันธ์ในทางลบและมากพอสมควร 
 - 0.70 ขึ้นไป   ความสัมพันธ์ในทางลบและสูงมาก 
 โดยความสัมพันธ์ทางลบ (-) แสดงว่ามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม 
 
 5.2 เกณฑ์การให้คะแนน 

5.2.1 ค าถามส่วนความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่และการปฏิบัติในการเลี้ยง
ไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ที่เหมาะสม (Good Farming Management: GFM) มีเกณฑ์การให้คะแนน 
ดังนี้  

 ตอบถูกหรือปฏิบัติ   ให้    1  คะแนน  
 ตอบผิด หรือไมป่ฏิบัติ   ให้  0  คะแนน 
วิธีการแปลผลส่วนนี้ใช้คะแนนในแต่ละระดับชั้นโดยการใช้สถิติพ้ืนฐาน คือ  การหาค่าพิสัย 

(ค่ามากสุด – ค่าน้อยสุด) และการใช้สูตรการค านวณหาความกว้างของอันตรภาคชั้น ได้ดังนี้ 
 

ความกว้างของอันตรภาคชั้น =  
 

คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด 
จ านวนชั้น 



 
 

 
5.2.2 ค าถามความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ เมื่อแทนค่าแล้ว จะได้

ผลลัพธ์ดังนี้ 
ความกว้างของอันตรภาคชั้น =       = 6 

ดังนั้นเกณฑ์ในการแปลผลระดับความรู้ แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
คะแนน     ระดับความรู้ 

    0 – 6      หมายถึง   ระดับน้อย 
    7 – 13   หมายถึง   ระดับปานกลาง 
    14 – 19    หมายถึง   ระดับมาก 

 
5.2.3 ค าถามการปฏิบัติในการเลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ที่เหมาะสม (Good Farming 

Management: GFM)  จะได้ผลลัพธ์ดังนี้ 
 

ความกว้างของอันตรภาคชั้น =       = 9 
 

ดังนั้นเกณฑ์ในการแปลผลระดับการปฏิบัติ แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
คะแนน     ระดับการปฏิบัติ 

    0 – 9      หมายถึง   ระดับน้อย 
    10 – 19   หมายถึง   ระดับปานกลาง 
    20 – 28    หมายถึง   ระดับมาก 
 

5.3 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 ผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยการจัดหมวดหมู่ข้อมูลที่

ได้จากการจัดสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์ เพ่ือเชื่อมโยงกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถอธิบายถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จของเกษตรกรในโครงการส่งเสริม
และพัฒนามาตรฐานการผลิตไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่เพ่ือการค้า ตลอดจนอธิบายปัญหาและอุปสรรค
ต่างๆ ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการผลิตไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่
เพ่ือการค้า 
 

 

 

 

 

19 – 0 
3 

28 – 0 
3 



 
 

บทที่ 4  
ผลการศึกษาและอภิปรายผล 

 
 

 การศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของเกษตรกรในโครงการส่งเสริมและพัฒนา
มาตรฐานการผลิตไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่เพ่ือการค้า ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจาก
เกษตรกรที่เข้าโครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการผลิตไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่เพ่ือการค้า
จ านวนทั้งสิ้น 200 ราย  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเพ่ือน ามาวิเคราะห์เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ของการศึกษา มีผลการศึกษาดังนี้ 

             
4.1 ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการผลิต

ไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่เพื่อการค้า 
4.1.1 ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลของเกษตรกร 

จากการศึกษา พบว่า เกษตรกรเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 55.00 และเพศหญิง 
คิดเป็นร้อยละ 45.00 มีอายุเฉลี่ย 46.50 ปี โดยมีอายุ  51 - 60 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 32.50
รองลงมาได้แก่ อายุ  41 - 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 29.50 และมีอายุ  60  ปีขึ้นไป น้อยที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 5.50 (ตารางท่ี2) 

ด้านระดับการศึกษา พบว่า เกษตรกรมีการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6 มากที่สุด  
คิดเป็นร้อยละ 29.50 รองลงมาได้แก่ มัธยมศึกษาปีที่ 3 คิดเป็นร้อยละ  20.50 และปวช.น้อยที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 4.00 และมีเกษตรกรที่ไม่ได้เข้ารับการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 2.50 (ตารางท่ี2) 

ด้านประสบการณ์ในการเลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่  พบว่า เกษตรกรมี
ประสบการณ์ในการเลี้ยงเฉลี่ย 4.55 ปี โดยมีประสบการณ์ 1 - 2 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 44.50 
รองลงมาได้แก่ 5 - 6 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.50 และ มากกว่า 10 ปี น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 4.00  
(ตารางท่ี2) 

 
ตารางท่ี 2 แสดงจ านวนและร้อยละของเกษตรกร จ าแนกตามข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล 

n = 200 
ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. เพศ   
ชาย 110 55.00 
หญิง 90 45.00 

 
 
 



 
 

ตารางท่ี 2 (ต่อ) 
n = 200 

ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 
2. อายุ (ปี)   

อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 ปี 17 8.50 
อายุ  31 - 40 ปี 48 24.00 
อายุ  41 - 50 ปี 59 29.50 
อายุ  51 - 60 ปี 65 32.50 
อายุ  60  ปีขึ้นไป 11 5.50 
ต่ าสุด 22 ปี  สูงสุด 67 ปี   
เฉลี่ย 46.50 ปี ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  10.34   

3. ระดับการศึกษา   
ไม่ได้เข้ารับการศึกษา 5 2.50 
ประถมศึกษาปีที่ 4 39 19.50 
ประถมศึกษาปีที่ 6 59 29.50 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 41 20.50 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 17 8.50 
ปวช. 8 4.00 
ปวส./อนุปริญญา 18 9.00 
ปริญญาตรี 13 6.50 

4. ประสบการณ์ในการเลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ (ปี)   
1 - 2 ปี 89 44.50 
3 - 4 ปี 13 6.50 
5 - 6 ปี 63 31.50 
7 - 8 ปี 12 6.00 
9 - 10 ปี 15 7.50 
มากกว่า 10 ปี 8 4.00 
ต่ าสุด 1 ปี  สูงสุด 20 ปี เฉลี่ย 4.55 ปี ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  4.14  

 
4.1.2 ความรู้ในการเลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ 

 จากการศึกษา พบว่า เกษตรกรมีความรู้อยู่ในระดับมีความรู้มาก (ได้คะแนน 14 – 19 
คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 90.00 และมีความรู้อยู่ในระดับมีความรู้ปานกลาง (ได้คะแนน 7 – 13 
คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 10.00 (ตารางที่ 3)  

โดยเกษตรกรส่วนใหญ่สามารถตอบค าถามในแต่ละข้อได้ถูกต้องมากกว่าร้อยละ 80 ยกเว้น
ข้อค าถามดังต่อไปนี้ที่เกษตรกรตอบถูกน้อยกว่าร้อยละ 80 คือ  



 
 

(1) เรื่องควรท าวัคซีนปูองกันโรคนิวคลาสเซิล หลอดลมอักเสบติดต่อ และฝีดาษ เมื่อลูกไก่   
มีอายุ 1 – 7 วัน ตอบถูกร้อยละ 77.50  

(2) เรื่องการเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง ไม่จ าเป็นต้องถ่ายพยาธิก็ได้ ค าถามข้อนี้เป็นค าถามลวง
เนื่องจากที่ถูกต้องนั้น การเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง มีความจ าเป็นต้องถ่ายพยาธิ เนื่องจากไก่ต้องคุ้ยเขี่ยหากิน
ท าให้สัมผัสกับตัวอ่อนของพยาธิและท าให้เป็นโรคพยาธิได้ ตอบถูกร้อยละ 78.00   

(3) เรื่องอาหารผสมที่ให้ลูกไก่ระยะ 0-6 สัปดาห์ ต้องมีโปรตีน 14% ในอาหารผสม ค าถาม
ข้อนี้เป็นค าถามลวงเนื่องจากท่ีถูกต้องนั้น การเลี้ยงลูกไก่ระยะแรกเกิด-6 สัปดาห์ ต้องมีอาหารโปรตีน
สูงเพื่อสร้างการเจริญเติบโตให้แก่ลูกไก่ โดยจะต้องใช้โปรตีนไม่ต่ ากว่า 18% ตอบถูกร้อยละ 55.50  

(4) เรื่องอาหารผสมที่ให้ไก่รุ่น 7–16 สัปดาห์ ต้องมีโปรตีน 14 % ในอาหารผสม ตอบถูก 
ร้อยละ 57.50 

(5) เรื่องการเลี้ยงไก่ไม่จ าเป็นต้องให้อาหารเสริมและวิตามิน ค าถามข้อนี้เป็นค าถามลวง
เนื่องจากที่ถูกต้องนั้น การเลี้ยงไก่จ าเป็นต้องให้อาหารเสริมและวิตามิน เนื่องจากอาหารไก่ส าเร็จรูปที่
ใช้เลี้ยงไก่มีวิตามินไม่เพียงพอ ต้องได้รับเพ่ิมเติมให้เพียงพอต่อการเจริญเติบโตและแข็งแรง ตอบถูก
ร้อยละ 49.00 

(6) เรื่องการท าวัคซีน สามารถท าได้ตลอดเวลา ไม่จ าเป็นต้องท าในขณะที่ไก่มีสุขภาพ
สมบูรณ์ ค าถามข้อนี้เป็นค าถามลวงเนื่องจากที่ถูกต้องนั้น  การท าวัคซีนต้องท าในช่วงที่ไก่มีความ
แข็งแรงเท่านัน้ หากไม่เช่นนั้นไก่อาจแพ้วัคซีนและเจ็บปุวยได้ ตอบถูกร้อยละ 69.50 

ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของพนม (2544) ที่ได้ศึกษาเรื่องศักยภาพของเกษตรกรในการ
ผลิตไก่พ้ืนเมืองในจังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า เกษตรกรขาดความรู้ในด้านอาหารและการให้วิตามิน
ละลายน้ า การสุขาภิบาลและการปูองกันโรค เช่นกัน 
 
ตารางท่ี 3 แสดงจ านวน ร้อยละ การตอบถูกและตอบผิดของเกษตรกร จ าแนกตามความรู้เกี่ยวกับ

การเลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ 
n = 200 

ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ 
ตอบถูก ตอบผิด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. การเลี้ยงไก่ประดู่หางด าของเกษตรกรที่มีพ้ืนที่กว้าง 
เช่น ไร่นา สวน ควรปล่อยให้หากินเอง เพ่ือเป็นการลด
ค่าใช้จ่ายในเรื่องอาหาร 

194 97.00 6 3.00 

2. การเปลี่ยนน้ ากินและท าความสะอาดภาชนะใส่น้ ากิน
ของไก่ทุกวัน เพ่ือปูองกันโรคระบาด 

197 98.50 3 1.50 

3. ควรท าวัคซีนปูองกันโรคนิวคลาสเซิล หลอดลมอักเสบ
ติดต่อ และฝีดาษ เมื่อลูกไก่มีอายุ 1 – 7 วัน 

155 77.50 45 22.50 

4. การรักษาพ้ืนคอกไม่ให้ชื้นและแห้งอยู่เสมอ เป็นการ
ปูองกันไม่ให้เกิดโรคระบาด 

197 98.50 3 1.50 

 



 
 

ตารางท่ี 3 (ต่อ) 
n = 200 

ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ 
ตอบถูก ตอบผิด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
5. การเลี้ยงไก่ พ้ืนเมือง ไม่จ าเป็นต้องถ่ายพยาธิก็ได้ 
ค าถามข้อนี้ เป็นค าถามลวง เนื่ องจากที่ ถูกต้องนั้ น       
การเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองจ าเป็นต้องถ่ายพยาธิ เนื่องจากไก่ต้อง
คุ้ยเขี่ยหากินท าให้สัมผัสกับตัวอ่อนของพยาธิและท าให้
เป็นโรคพยาธิได้ 

156 78.00 44 22.00 

6. อาหารผสมที่ให้ลูกไก่ระยะ 0-6 สัปดาห์ ต้องมีโปรตีน 
14% ในอาหารผสม ค าถามข้อนี้เป็นค าถามลวงเนื่องจาก
ที่ถูกต้องนั้น การเลี้ยงลูกไก่ระยะแรกเกิด-6 สัปดาห์ ต้อง
มีอาหารโปรตีนสูงเพ่ือสร้างการเจริญเติบโตให้แก่ลูกไก่ 
โดยจะต้องใช้โปรตีนไม่ต่ ากว่า 18% 

111 55.50 89 44.50 

7. เมื่อไก่อายุ 5 สัปดาห์ ควรท าวัคซีนอหิวาต์ไก่ กัมโบโร่ 
และฝีดาษไก่ 

173 86.50 27 13.50 

8. ต าแหน่งการท าวัคซีน ได้แก่ ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ ฉีดใต้
ผิวหนัง หยอดตา หยอดจมูก และแทงปีก 

197 98.50 3 1.50 

9. อาหารผสมที่ให้ไก่รุ่น 7–16 สัปดาห์ ต้องมีโปรตีน   
14 % ในอาหารผสม 

115 57.50 85 42.50 

10. การเลี้ยงไก่ไม่จ าเป็นต้องให้อาหารเสริมและวิตามิน 
ค าถามข้อนี้เป็นค าถามลวงเนื่องจากที่ถูกต้องนั้น การเลี้ยงไก่
จ าเป็นต้องให้อาหารเสริมและวิตามิน เนื่องจากอาหารไก่
ส าเร็จรูปที่ใช้เลี้ยงไก่มีวิตามินไม่เพียงพอ ต้องได้รับเพ่ิมเติม
ให้เพียงพอต่อการเจริญเติบโตและแข็งแรง 

98 49.00 102 51.00 

11. การให้แสงสว่างไม่เพียงพอ ท าให้แม่ไก่ไข่ลดลง 195 97.50 5 2.50 
12. ไก่สาวจะเริ่มไข่ฟองแรก เมื่ออายุ 6-7 เดือน ควร
เปลี่ ยนสูตรอาหารและเ พ่ิมแร่ ธ าตุ แคล เซี่ ยมและ
ฟอสฟอรัส  

197 98.50 3 1.50 

13. การจดบันทึกข้อมูลการเลี้ยงไก่ ท าให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

200 100.00 0 0.00 

14. การท าวัคซีน สามารถท าได้ตลอดเวลา ไม่จ าเป็นต้อง
ท าในขณะที่ไก่มีสุขภาพสมบูรณ์ ค าถามข้อนี้เป็นค าถาม
ลวงเนื่องจากท่ีถูกต้องนั้น การท าวัคซีนต้องท าในช่วงที่ไก่
มีความแข็งแรงเท่านั้น หากไม่เช่นนั้นไก่อาจแพ้วัคซีนและ
เจ็บปุวยได ้

139 69.50 61 30.50 



 
 

ตารางท่ี 3 (ต่อ) 
n = 200 

ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ 
ตอบถูก ตอบผิด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
15. วัคซีนที่เหลือจากใช้ สามารถน าไปใช้ได้อีก ไม่ควรทิ้ง 
ค าถามข้อนี้ เป็นค าถามลวง    เนื่องจากที่ถูกต้องนั้น  
ไม่สามารถใช้วัคซีนที่เหลือได้ เนื่องจากอาจเสื่อมและ 
ไม่มีคุณภาพในการสร้างภูมิคุ้มกันได้ 

169 84.50 31 15.50 

16. เมื่อมีไก่ตายโดยไม่ทราบสาเหตุ สามารถน าไปท าเป็น
อาหารได้ ค าถามข้อนี้เป็นค าถามลวงเนื่องจากที่ถูกต้อง
นั้น ไม่ควรน าไก่มาท าอาหาร เนื่องอาจเป็นโรคตายและ
อาจเป็นโรคติดต่อระบาดสู่ไก่หรือระบาดสู่คนได้ เช่น  
โรคไข้หวัดนกอันตรายมาก 

178 89.00 22 11.00 

17. ควรแยกไก่ท่ีเป็นโรคออกจากฝูง เมื่อแสดงอาการผิดปกติ 192 96.00 8 4.00 
18. การสร้างโรงเรือนให้ไก่พ้ืนเมืองและการรักษาความ
สะอาดโรงเรือน เป็นการสุขาภิบาลที่ดี 

200 100.00 0 0.00 

19. ข้อดีของการเลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ คือ เนื้อไก่
มีโปรตีนสูง แต่มีคลอเรสเตอรอลและไขมันต่ า และเป็นที่
ต้องการของตลาด 

200 100.00 0 0.00 

ระดับความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่
ของเกษตรกร 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

มีความรู้ระดับปานกลาง 20 10.00 
มีความรู้ระดับมาก 180 90.00 
หมายเหตุ  ตอบถูก หมายถึง เกษตรกรมีความรู้ถูกต้องตามคู่มือการเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองกรมปศุสัตว์ ระบบปล่อย

อิสระและอินทรีย์ในข้อค าถามข้อนั้น และตอบผิด หมายถึง เกษตรกรมีความรู้ที่ผิดในข้อค าถามข้อ
นั้น การแปลผลคะแนนความรู้ คือ คะแนน 0 – 6 หมายถึง มีความรู้น้อย คะแนน 7 – 13 หมายถึง 
มีความรู้ปานกลาง และคะแนน 14 – 19 หมายถึง มีความรูม้าก 

4.1.3 การปฏิบัติในการเลี้ยงไก่ประดู่หางด าที่เหมาะสม Good Farming Management (GFM)   
 จากการศึกษา พบว่า เกษตรกรมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (ได้คะแนน 20 – 28 คะแนน) 
คิดเป็นร้อยละ 84.00 รองลงมาได้แก่ มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง (ได้คะแนน 10 – 19 
คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 10.50 และมีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย (ได้คะแนน 0 – 9 คะแนน) คิดเป็น
ร้อยละ 5.50 (ตารางที่ 4)  

โดยเกษตรกรส่วนใหญ่มีการปฏิบัติในแต่ละข้อมากกว่าร้อยละ 80 ยกเว้นข้อค าถาม
ดังต่อไปนี้ที่เกษตรกรปฏิบัติน้อยกว่าร้อยละ 80 คือ 

(1) มีปูายเตือน “ห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาต” ที่ประตูทางเข้าพ้ืนที่ไก่ประดู่หางด า มีการ
ปฏิบัติคิดเป็นร้อยละ 64.50  



 
 

(2) มีบ่อ อ่าง หรืออุปกรณ์ส าหรับฆ่าเชื้อและมีรองเท้าส าหรับเปลี่ยน ก่อนเข้าพ้ืนที่เลี้ยง    
ไกป่ระดู่หางด า มีการปฏิบัติคิดเป็นร้อยละ 62.50 

(3) มีการจดบันทึกข้อมูลการดูแลสุขภาพสัตว์ เช่น จ านวนสัตว์เข้าเลี้ยงใหม่ ประวัติ       
การตรวจโรค จ านวนสัตว์ปุวย จ านวนสัตว์ตาย การใช้ยา การฉีดวัคซีน เป็นต้น  มีการปฏิบัติคิดเป็น
ร้อยละ 75.00 

(4) มีการจดบันทึกข้อมูลบุคคลและยานพาหนะเข้าออกสถานที่เลี้ยงไก่ประดู่หางด า มีการ
ปฏิบัติคิดเป็นร้อยละ 70.00 
 
ตารางท่ี 4 แสดงจ านวนและร้อยละของเกษตรกร จ าแนกตามการปฏิบัติในการเลี้ยงไก่ประดู่หางด า 

n = 200 

การปฏิบัติในการเลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ 

การปฏิบัติ 
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
จ านวน 

(ร้อยละ) 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

1.พื้นที่เลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่และโครงการสร้าง 
1.1 มีโรงเรือนหรือเล้าที่ใช้นอนอย่างเหมาะสม และมีเนื้อที่เพียงพอต่อ
จ านวนไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ ไม่แออัด สามารถควบคุมสัตว์ที่อาจเป็น
พาหะน าโรคเข้าโรงเรือนหรือเล้าได้ เช่น นก หนู ฯลฯ 

191 9 
(95.50) (4.50) 

1.2 มีรั้วหรือการจัดการที่สามรถปูองกันคน และยานพาหนะเข้าพ้ืนที่
เลี้ยงไกป่ระดู่หางด าเชียงใหม่ได้ โดยรั้วอาจเป็นรั้วที่สร้างขึ้นหรือแนวรั้ว
ธรรมชาติ เช่น คูน้ า เป็นต้น 

181 19 
(90.50) (9.50) 

1.3 มีปูายเตือน “ห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาต” ที่ประตูทางเข้าพ้ืนที่         
ไกป่ระดู่หางด าเชียงใหม่ 

129 71 
(64.50) (35.50) 

1.4 มีบ่อ อ่าง หรืออุปกรณ์ส าหรับฆ่าเชื้อและมีรองเท้าส าหรับเปลี่ยน 
ก่อนเข้าพ้ืนที่เลี้ยงไกป่ระดู่หางด าเชียงใหม่ 

125 75 
(62.50) (37.50) 

1.5 มีพ้ืนที่เลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ แยกหลังคาจากอาคารส าหรับ
อยู่อาศัย โดยห่างกันอย่างชัดเจน  สามารถปูองกันการติดเชื้อโรคได้ 

160 40 
(80.00) (20.00) 

1.6 มีพ้ืนที่ส าหรับกักไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่  น าเข้ามาเลี้ยงใหม่ ก่อน
น าเข้าร่วมฝูง โดยอยู่ห่างจากพ้ืนที่เลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ ที่มีอยู่
เดิมตามความเหมาะสม 

162 38 
(81.00) (19.00) 

1.7 จัดให้มีบริเวณส าหรับกักแยกสัตว์ปุวยจากสัตว์ปกติ ในพ้ืนที่เลี้ยง  
ไกป่ระดู่หางด าเชียงใหม่ 

172 28 
(86.00) (14.00) 

1.8 มีถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิด 163 37 
(81.50) (18.50) 

1.9 มีสถานที่เหมาะสมในการฝังหรือเผาท าลายซากสัตว์ เพื่อควยคุม
และปูองกันโรค 

166 34 
(83.00) (17.00) 



 
 

ตารางท่ี 4 (ต่อ) 
n = 200 

การปฏิบัติในการเลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ 

การปฏิบัติ 
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
จ านวน 

(ร้อยละ) 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

2.การจัดการโรงเรือนหรือเล้าและอุปกรณ์   
2.1 มีการท าความสะอาดโรงเรือนหรือเล้าและอุปกรณ์อย่างเหมาะสม 180 20 

(90.00) (10.00) 
2.2 จัดให้มีอุปกรณ์ปูองกันตนเอง เช่น หน้ากากอนามัย ถุงมือ รองเท้า 
เป็นต้น กรณีสงสัยเกิดโรคระบาดในสัตว์ปีกพ้ืนเมือง 

167 33 
(83.50) (16.50) 

3.การจัดการยานพาหนะ   
3.1 ห้ามยานพาหนะจากภายนอกเข้าพ้ืนที่เลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ 173 27 

(86.50) (13.50) 
4. การจัดการบุคคล   
4.1 ห้ามบุคคลภายนอกเข้าพ้ืนที่เลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ เว้นแต่มี
การเปลี่ยนรองเท้าก่อน 

178 22 
(89.00) (11.00) 

4.2 ห้ามบุคคลที่ปุวย เช่น มีอาการไข้หวัด ท้องเสีย เป็นต้น เข้าไปใน
พ้ืนที่เลี้ยงไก่ 

171 29 
(85.50) (14.50) 

5. การจัดการด้านสุขภาพ   
5.1 ไกป่ระดู่หางด าเชียงใหม่ที่น าเข้าเลี้ยงใหม่ต้องทราบแหล่งที่มา หรือ
ต้องมาจากพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์ปีกที่ผ่านการรับรองจากกรมปศุสัตว์ หรือแหล่ง
ที่ไม่มีโรคระบาด 

188 12 
(94.00) (6.00) 

5.2 มีการกักไก่ประดู่หางด าน าเข้ามาเลี้ยงใหม่ แยกจากพ้ืนที่เลี้ยง 
ไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ที่มีอยู่เดิม ในพ้ืนที่กักไก่ประดู่หางด า ข้อ 1.6 
ก่อนเข้ารวมฝูงอย่างน้อย 7 วัน 

200 0 
(100.00) (0.00) 

5.3 ไม่น าสัตว์ชนิดอื่น เข้ามาในพื้นที่เลี้ยงไก่ประดู่หางด า 177 23 
(88.50) (11.50) 

5.4 มีการปูองกันโรค และการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ตามที่กรมปศุสัตว์
ก าหนด 

187 13 
(93.50) (6.50) 

5.5 เมื่อพบไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ปุวยหรือตายด้วยโรคระบาด หรือ
สงสัยว่าเป็นโรคระบาดหรือไม่ทราบสาเหตุ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์
ทันที และให้ปฏิบัติตามกฎหมาย พรบ.โรคระบาดสัตว์ หรือค าแนะน า
ของเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ 

186 14 
(93.00) (7.00) 

5.6 ด าเนินการฝังหรือเผาซากสัตว์ อย่างถูกสุขลักษณะ 177 23 
(88.50) (11.50) 



 
 

ตารางท่ี 4 (ต่อ) 
n = 200 

การปฏิบัติในการเลี้ยงไก่ประดู่หางด า 

การปฏิบัติ 
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
จ านวน 

(ร้อยละ) 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

6.การจัดการอาหาร-น้ า และยาสัตว์   
6.1 มีการเก็บอาหารที่สะอาด แห้ง ไม่อับชื้น ต้องไม่มีเชื้อราหรือวัตถุที่
เป็นอันตรายต่อสัตว์ปนเปื้อนในอาหาร สามารถปูองกันพาหะน าโรค 
และการเสื่อมสภาพของอาหารสัตว์ได้ 

181 19 
(90.50) (9.50) 

6.2 น้ าที่ใช้เลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ต้องสะอาด 179 21 
(89.50) (10.50) 

6.3 ภาชนะหรืออุปกรณ์ให้น้ าและอาหาร ควรสะอาด และจ านวน
เพียงพอ 

182 18 
(91.00) (9.00) 

6.4 มีการจัดเก็บ รักษาคุณภาพวัคซีนและยารักษาโรคอย่างเหมาะสม 197 3 
(98.50) (1.50) 

6.5 มีการใช้ ยา วิตามิน และผลิตภัณฑ์ส าหรับไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ 
ที่มีทะเบียนถูกต้อง และห้ามใช้ยาที่เป็นยาต้องห้ามตามกฎหมาย 

197 3 
(98.50) (1.50) 

6.6 มีการใช้ยารักษาโรคภายใต้ค าแนะน าของสัตวแพทย์หรือเจ้าหน้าที่
กรมปศุสัตว์ 

192 8 
(96.00) (4.00) 

7. การจัดการข้อมูล   
7.1 มีการจดบันทึกข้อมูลการดูแลสุขภาพสัตว์ เช่น จ านวนสัตว์เข้าเลี้ยง
ใหม่ ประวัติ การตรวจโรค จ านวนสัตว์ปุวย จ านวนสัตว์ตาย การใช้ยา 
การฉีดวัคซีน เป็นต้น 

150 50 
(75.00) (25.00) 

7.2 มีการจดบันทึกข้อมูลบุคคลและยานพาหนะเข้าออกสถานที่เลี้ยง 
ไกป่ระดู่หางด าเชียงใหม่ 

140 60 
(70.00) (30.00) 

ระดับการปฏิบัติในการเลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ จ านวน(คน) ร้อยละ 
มีการปฏิบัติในระดับน้อย 11 5.50 
มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง 21 10.50 
มีการปฏิบัติในระดับมาก 168 84.00 
หมายเหตุ  การแปลผลคะแนนการปฏิบัติ คือ คะแนน 0 – 9 หมายถึง มีการปฏิบัติน้อย คะแนน 10 – 19 

หมายถึง มีการปฏิบัตปิานกลาง และคะแนน 20 – 28 หมายถึง มีการปฏิบัตมิาก 
 
 
 
 



 
 

4.1.4 การอบรมในรอบปีท่ีผ่านมา  
 จากการศึกษา พบว่า เกษตรได้รับการอบรมในปีที่ผ่านมา (ปี 2561) คิดเป็นร้อยละ 95.00 
และไม่ได้รับการอบรม คิดเป็นร้อยละ 5.00 โดยเรื่องที่ได้รับการอบรมมากที่สุด  คือ เรื่องมาตรฐาน
การเลี้ยงไก่แบบปล่อยอิสระ และ GFM คิดเป็นร้อยละ 89.50 รองลงมาได้แก่ เรื่องการให้วัคซีน
ปูองกันโรค คิดเป็นร้อยละ 3.50 และเรื่องการจัดการและการตลาด น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 2.00 
(ตารางท่ี5) 
 
ตารางท่ี 5 แสดงจ านวนและร้อยละของเกษตรกร จ าแนกตามการอบรมในรอบปีที่ผ่านมา 

n = 200 
การอบรมในรอบปีท่ีผ่านมา (ปี 2561) จ านวน ร้อยละ 

1. การได้รับอบรม   
ได้รับการอบรม 190 95.00 
ไม่ได้รับการอบรม 10 5.00 

2. เรื่องท่ีได้รับการอบรม   
เรื่องมาตรฐานการเลี้ยงไก่แบบปล่อยอิสระ และ GFM 179 89.50 
เรื่องการให้วัคซีนปูองกันโรค 7 3.50 
เรื่องการจัดการและการตลาด 4 2.00 

 
4.2 ข้อมูลปัจจัยทางเศรษฐกิจของเกษตรกรที่เข้าร่วมปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของเกษตรกรใน
โครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการผลิตไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่เพื่อการค้า         

จากการศึกษาข้อมูลปัจจัยทางเศรษฐกิจ พบว่า ด้านแรงงานเกษตรกรไม่มีการจ้างแรงงาน 
โดยใช้แรงงานในครัวเรือนในการเลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ คิดเป็นร้อยละ 87.00 และมีการจ้าง
แรงงาน  คิดเป็นร้อยละ 13.00 กรณีมีการจ้างแรงงานจะใช้แรงงานจ้างเฉลี่ย 1.58 คน โดยใช้แรงงาน 
1 คน มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 53.85 รองลงมาได้แก่ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 34.62 และ 3 คน     
น้อยที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 11.54 (ตารางที่ 6) 

ด้านหนี้สินคงค้าง พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีหนี้สินคงค้าง คิดเป็นร้อยละ 94.50 และมี
หนี้สินคงค้าง 5.50 โดยมีหนี้สินคงค้างเฉลี่ย 459,090.91  บาท ซึ่งสาเหตุของหนี้สิน คือ เงินทุน
หมุนเวียนภายในฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 90.91 และการสร้างโรงฆ่าสัตว์ปีก +เงินทุนหมุนเวียนภายใน
ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 9.09 (ตารางที่ 6) 
 ด้านรายได้จากการเลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ พบว่า เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ย 67,628.30 
บาทต่อปี โดยมีรายได้น้อยกว่า 10,000 บาทต่อปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 31.00 รองลงมาได้แก่ 
10,001 - 30,000 บาทต่อปี คิดเป็นร้อยละ 27.50 และ 50,001 - 70,000 บาทต่อปี น้อยที่สุด 4.50 
(ตารางท่ี 6) โดยมรีายได้จากการจ าหน่ายไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่เฉลี่ย 65,993.30 บาทต่อปี รายได้
จากการจ าหน่ายมูลไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่เฉลี่ย 5,274.19 บาทต่อปี (ตารางท่ี 6) 



 
 

ด้านการจ าหน่ายไก่ประดู่หางด าเชียงใหม ่ พบว่า เกษตรกรจะจ าหน่ายไก่รุ่น มากที่สุด      
คิดเป็นร้อยละ 93.00 รองลงมาได้แก่ จ าหน่ายให้พ่อค้าท่ีรับซื้อตามหมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 9.00 และ
จ าหน่ายไก่ที่ช าแหละแล้ว น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 1.00 (ตารางที่ 6) 
 ด้านอายุไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ที่จ าหน่าย พบว่า เกษตรกรจ าหน่ายไก่อายุ 4 เดือน     
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 59.50 รองลงมาได้แก่ ไก่อายุ 3 เดือน คิดเป็นร้อยละ 28.50 และไก่อายุ    
5 เดือน  น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 3.00 (ตารางที่ 6)      

ด้านจ านวนไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ที่จ าหน่ายต่อครั้งโดยประมาณ พบว่า เกษตรกรจ าหน่าย
ต่อครั้งเฉลี่ย 161.47 ตัว โดยจ าหน่ายมากกว่า 50 ตัว มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 28.00 รองลงมาได้แก่ 
41 - 50 ตัว คิดเป็นร้อยละ 21.00 และ 31 - 40 ตัว น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 3.50 (ตารางที่ 6)      

ด้านลักษณะการจ าหน่ายไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ พบว่า เกษตรกรจะจ าหน่ายแบบขายตาม
น้ าหนัก มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 85.00 แบบขายเหมาเป็นตัวและขายเหมาเป็นฝูง คิดเป็นร้อยละ 
12.50 เท่ากัน (ตารางท่ี 6)      

ด้านราคาจ าหน่ายไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ (บาทต่อกิโลกรัม) พบว่า เกษตรกรจ าหน่ายไก่
ราคาเฉลี่ย 101.33 บาทต่อกิโลกรัม โดยจ าหน่ายราคา 100 บาทต่อกิโลกรัม มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
39.50 รองลงมาได้แก่ ราคา 120 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 23.00 และราคา 85 บาทต่อ
กิโลกรัม น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 1.00 โดยไก่ท่ีจ าหน่ายมีน้ าหนักเฉลี่ย 1.55 กิโลกรัมต่อตัว (ตารางที่ 6) 

ด้านค่าใช้จ่ายรวมในการเลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่  พบว่า เกษตรกรมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 
31,167.30 บาทต่อรุ่น โดยมีค่าใช้จ่าย มากกว่า 20,000 บาทต่อปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 33.00 
รองลงมาได้แก่ น้อยกว่า 5,000 บาทต่อปี คิดเป็นร้อยละ 30.00 และ 10,001 - 20,000 บาทต่อปี 
น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 11.00  แบ่งเป็น เกษตรกรจ านวน 78 ราย มีค่าพันธุ์ไก่ประดู่หางด าเฉลี่ย 
11,161.54 บาท เกษตรกรจ านวน 158 ราย มีค่าโรงเรือนไก่ประดู่หางด า เฉลี่ย 13,987.34 บาท 
เกษตรกรมีค่าอาหารไก่ประดู่หางด า เฉลี่ย 14,043.00 บาท เกษตรกรจ านวน 108 ราย มีค่าวัคซีน
และยารักษาโรค เฉลี่ย 1,263.89 บาท และเกษตรกรจ านวน 5 ราย มีค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ได้แก่ ค่าไฟฟูา
กกลูกไกเ่ฉลี่ย 9,160.00 บาท (ตารางท่ี 6) 
ตารางท่ี 6 แสดงจ านวนและร้อยละของเกษตรกร จ าแนกตามข้อมูลปัจจัยทางเศรษฐกิจ 

n = 200 
ข้อมูลปัจจัยทางเศรษฐกิจ จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. การจ้างแรงงานเลี้ยงไก่ประดู่หางด า   
มีการจ้างแรงงาน 26 13.00 
ไม่มีการจ้างแรงงาน (ใช้แรงงานในครัวเรือน) 174 87.00 
1.1 จ านวนแรงงานที่จ้าง (n=26)   

1 คน 14 53.85 

2 คน 9 34.62 

3 คน 3 11.54 

ต่ าสุด 1 คน  สูงสุด 3 คน   
เฉลี่ย 1.58 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.70   



 
 

ตารางท่ี 6 (ต่อ) 
n = 200 

ข้อมูลปัจจัยทางเศรษฐกิจ จ านวน (คน) ร้อยละ 
2. หนี้สินคงค้าง   

มีหนี้สินคงค้าง 11 5.50 
ไม่มีหนี้สินคงค้าง 189 94.50 
2.1 จ านวนหนี้สินคงค้าง (n=11)   

200,000 บาท 3 27.27 
250,000 บาท 3 27.27 
300,000 บาท 4 36.36 
2,500,000 บาท 1 9.09 
ต่ าสุด 200,000  บาท สูงสุด 2,500,000 บาท   
เฉลี่ย 459,090.91  บาท ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  678165.97  

2.2. สาเหตุของหนี้สินคงค้าง (n=11)   
เงินทุนหมุนเวียนภายในฟาร์ม 10 90.91 
การสร้างโรงฆ่าสัตว์ปีก +เงินทุนหมุนเวียนภายในฟาร์ม 1 9.09 

3. รายได้จากการเลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ (บาทต่อปี)   
น้อยกว่า 10,000 บาท 62 31.00 
10,001 - 30,000 บาท 55 27.50 
30,001 - 50,000 บาท 17 8.50 
50,001 - 70,000 บาท 9 4.50 
70,001 - 90,000 บาท 14 7.00 
มากกว่า 90,000 บาท 43 21.50 
ต่ าสุด 1,000 บาท สูงสุด 2,040,000 บาท   
เฉลี่ย 67,628.30 บาท ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  176062.26  
3.1 รายได้จากการจ าหน่ายไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่   

น้อยกว่า 10,000 บาท 62 31.00 
10,001 - 30,000 บาท 55 27.50 
30,001 - 50,000 บาท 20 10.00 
50,001 - 70,000 บาท 12 6.00 
70,001 - 90,000 บาท 14 7.00 
มากกว่า 90,000 บาท 37 18.50 
ต่ าสุด 1,000 บาท สูงสุด 2,030,000 บาท   
เฉลี่ย 65993.30 บาท ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  173655.77  



 
 

 
ตารางท่ี 6 (ต่อ) 

n = 200 
ข้อมูลปัจจัยทางเศรษฐกิจ จ านวน (คน) ร้อยละ 

3.2 รายได้จากการจ าหน่ายมูลไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่  (n=62)  
1,000 - 3,000 บาท 30 48.39 
3,001 - 5,000 บาท 9 14.52 
5,001 - 7,000 บาท 9 14.52 
มากกว่า 7,000 บาท 14 22.58 
ต่ าสุด 1,000 บาท สูงสุด 20,000 บาท   
เฉลี่ย 5,274.19 บาท ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  4781.01   

4. การจ าหน่ายไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ 1     
จ าหน่ายไก่รุ่น 186 93.00 
จ าหน่ายไก่ที่ช าแหละแล้ว 2 1.00 
จ าหน่ายให้พ่อค้าท่ีรับซื้อตามหมู่บ้าน 18 9.00 
จ าหน่ายลูกไก่ 16 8.00 

5. อายุไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ที่จ าหน่าย 1   
2 เดือน 30 15.00 
3 เดือน 57 28.50 
4 เดือน 119 59.50 
5 เดือน        6 3.00 
แรกเกิด 14 7.00 

6. จ านวนไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ที่จ าหน่ายต่อครั้งโดยประมาณ 
 

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ตัว 29 14.50 
11 - 20 ตัว 34 17.00 
21 - 30 ตัว 32 16.00 
31 - 40 ตัว 7 3.50 
41 - 50 ตัว 42 21.00 
มากกว่า 50 ตัว 56 28.00 
ต่ าสุด 5 ตัว สูงสุด 2,000 ตัว   
เฉลี่ย 161.47 ตัว ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  318.55   

7. ลักษณะการจ าหน่ายไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่  1   
ขายตามน้ าหนัก 170 85.00 
ขายเหมาเป็นตัว 25 12.50 
ขายเหมาเป็นฝูง 25 12.50 

   



 
 

ตารางท่ี 6 (ต่อ) 
  

n = 200 
ข้อมูลปัจจัยทางเศรษฐกิจ จ านวน (คน) ร้อยละ 

8. ราคาจ าหน่ายไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ (บาทต่อกิโลกรัม)   
80 บาท 25 12.50 
85 บาท 2 1.00 
90 บาท 28 14.00 
95 บาท 3 1.50 
100 บาท 79 39.50 
110 บาท 17 8.50 
120 บาท 46 23.00 
ต่ าสุด 80 บาท  สูงสุด 120 บาท   
เฉลี่ย 101.33 บาท ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  12.89   

9. เฉลี่ยน้ าหนักไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ทีจ่ าหน่าย   
1 กิโลกรัม 1 .50 
1.20 กิโลกรัม 60 30.00 
1.50 กิโลกรัม 82 41.00 
2 กิโลกรัม 57 28.50 
ต่ าสุด 1 กิโลกรัม สูงสุด 2 กิโลกรัม   
เฉลี่ย 1.55 กิโลกรัม ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.31   

10. ค่าใช้จ่ายรวมในการเลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ (บาทต่อรุ่น)    
น้อยกว่า 5,000 บาท 60 30.00 
5,001 - 10,000 บาท 52 26.00 
10,001 - 20,000 บาท 22 11.00 
มากกว่า 20,000 บาท 66 33.00 
ต่ าสุด 1,000 บาท  สูงสุด 1,088,000 บาท   
เฉลี่ย 31,167.30 บาท ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  84774.04   
10.1 ค่าพันธุ์ไก่ประดู่หางด า (n=78)   

น้อยกว่า 5,000 บาท 31 39.74 
5,001 - 10,000 บาท 18 23.08 
10,001 - 20,000 บาท 27 34.62 
มากกว่า 20,000 บาท 2 2.56 
ต่ าสุด 1,000 บาท  สูงสุด 100,000 บาท   
เฉลี่ย 11,161.54 บาท ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  12532.39  
   
   



 
 

 
ตารางที่ 6 (ตอ่) 
                                                                           n = 200 

ข้อมูลปัจจัยทางเศรษฐกิจ จ านวน (คน) ร้อยละ 
10.2 ค่าโรงเรือนไก่ประดู่หางด า (n=158)   

น้อยกว่า 5,000 บาท 99 62.66 
5,001 - 10,000 บาท 15 9.49 
10,001 - 20,000 บาท 18 11.39 
มากกว่า 20,000 บาท 26 16.46 
ต่ าสุด 1,000 บาท  สูงสุด 300,000 บาท   
เฉลี่ย 13,987.34 บาท ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  29033.69  

10.3 ค่าอาหารไก่ประดู่หางด า    
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1,000 บาท 34 17.00 
1,001 - 5,000 บาท 63 31.50 
5,001 - 10,000 บาท 43 21.50 
มากกว่า 10,000 บาท 60 30.00 
ต่ าสุด 450 บาท  สูงสุด 500,000 บาท   
เฉลี่ย 14,043.00 บาท ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  38845.46  

10.4 ค่าวัคซีนและยารักษาโรค (n=108)   
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1,000 บาท 81 75.00 
1,001 - 2,000 บาท 18 16.67 
มากกว่า 2,000 บาท 9 8.33 
ต่ าสุด 200 บาท  สูงสุด 7,200 บาท   
เฉลี่ย 1,263.89 บาท ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  1289.17  

10.5 อ่ืนๆ ได้แก่ ค่าไฟฟ้ากกลูกไก่ (n=5)   
1,000 บาท 3 60.00 
20,000 บาท 1 20.00 
22,800 บาท 1 20.00 
ต่ าสุด 1,000  บาท  สูงสุด 22,800 บาท   
เฉลี่ย 9,160.00 บาท ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  11217.31  

หมายเหตุ 1 ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ จากผู้ตอบทั้งหมด 200 ราย 

 
4.3 ปัจจัยทางสังคมของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการผลิตไก่
ประดู่หางด าเชียงใหม่เพื่อการค้า        
 จากการศึกษาปัจจัยทางสังคม พบว่า ด้านการติดต่อกับเพ่ือนบ้าน เกษตรกรส่วนใหญ่มีการ
พบปะพูดคุยกับเพื่อนบ้านเกี่ยวกับการเลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ คิดเป็นร้อยละ 95.00 และไม่เคย



 
 

พบปะพูดคุย คิดเป็นร้อยละ 5.00 และมีการพบปะพูดคุยเฉลี่ย 2.42 ครั้งต่อเดือน โดยมีการพบปะ
พูดคุย 2 ครั้งต่อเดือน มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 41.58 รองลงมาได้แก่ 1 ครั้งต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 
36.84 และ 4 ครั้ง และ 5 ครั้งต่อเดือน น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 3.16 เท่ากัน 

ด้านการพบปะพูดคุยและได้รับค าแนะน าเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่จาก
เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ พบว่า เกษตรกรเคยมีการพบปะพูดคุยและได้รับค าแนะน าจากเจ้าหน้าที่ คิดเป็น
ร้อยละ 89.00 และไม่เคย คิดเป็นร้อยละ 11.00 และมีการพบปะพูดคุยและได้รับค าแนะน าเกี่ยวกับ
การเลี้ยงสัตว์ไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่เฉลี่ย 1.84 ครั้งต่อเดือน โดยมีการพบปะพูดคุยและได้รับ
ค าแนะน า 1 ครั้งต่อเดือน มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 45.51 รองลงมาได้แก่ 2 ครั้งต่อเดือน คิดเป็น  
ร้อยละ 34.83 และ 4 ครั้งและ 5 ครั้งต่อเดือน น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 3.37 เท่ากัน 

ด้านการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการเลี้ยงไก่ประดู่หางด าจากสื่อต่าง ๆ  พบว่า เกษตรกรได้รับ
ข่าวสารเกี่ยวกับการเลี้ยงไก่ประดู่หางด าจากสื่อต่าง ๆ  เฉลี่ย 3.55 ครั้ง โดยได้รับข่าวสารจากเพ่ือน
บ้าน จ านวน 1 ครั้ง มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 84.15 รองลงมาได้แก่ เจ้าหน้าที่รัฐ จ านวน 1 ครั้ง    
คิดเป็นร้อยละ 83.97 และ จากสื่อออนไลน์ต่าง ๆ จ านวน 30 ครั้ง น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 1.28 
(ตารางท่ี 7) 
 
ตารางท่ี 7 แสดงจ านวน ร้อยละ ของเกษตรกร จ าแนกตามปัจจัยทางสังคม 

n=200 
ปัจจัยทางสังคม จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. การติดต่อกับเพื่อนบ้านพบปะพูดคุยเกี่ยวกับการเลี้ยงไก่ประดู่
หางด าเชียงใหม่ (ครั้งต่อเดือน) 

  

เคย 190 95.00 
ไม่เคย 10 5.00 
1.1 จ านวนครั้งที่ได้รับการติดต่อพูดคุย (n=190)   

1 ครั้ง 70 36.84 
2 ครั้ง 79 41.58 
3 ครั้ง 19 10.00 
4 ครั้ง 6 3.16 
5 ครั้ง 6 3.16 
มากกว่า 5 ครั้ง 10 5.26 
ต่ าสุด 1 ครั้ง สูงสุด 30 ครั้ง   
 เฉลี่ย 2.42 ครั้ง ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  2.81   

2. การพบปะพูดคุยและได้รับค าแนะน าเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์  
ไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่จากเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ 

  

เคย 178 89.00 
ไม่เคย 22 11.00 

 



 
 

ตารางท่ี 7 (ต่อ) 
n=200 

ปัจจัยทางสังคม จ านวน (คน) ร้อยละ 
2.1 จ านวนครั้งที่ได้รับการตดิต่อพูดคุย (n=178)   

1 ครั้ง 81 45.51 
2 ครั้ง 62 34.83 
3 ครั้ง 23 12.92 
4 ครั้ง 6 3.37 
5 ครั้ง 6 3.37 
ต่ าสุด 1 ครั้ง สูงสุด 5 ครั้ง   

 เฉลี่ย 1.84 ครั้ง ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  1.00   
2.2 เรื่องท่ีแนะน า ได้แก่ 1   

ขอค าแนะน าด้านการเลี้ยง 52 26.00 
ปรึกษาด้านสุขภาพสัตว์ 143 71.50 
ขอรับการฉีดวัคซีน 140 70.00 

3. การได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการเลี้ยงไก่ประดู่หางด าจากสื่อต่าง ๆ    
1 - 2 ครั้ง 101 50.50 
3 - 4 ครั้ง 58 29.00 
5 - 6 ครั้ง 26 13.00 
7 - 8 ครั้ง 3 1.50 
มากกว่า 8 ครั้ง 12 6.00 
ต่ าสุด 1 ครั้ง สูงสุด 36 ครั้ง   

 เฉลี่ย 3.55 ครั้ง ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  3.81   

3.1 วิทยุ   

จ านวน 1 ครั้ง 17 8.50 
3.2 โทรทัศน์   

จ านวน 1 ครั้ง  27 13.50 
จ านวน 2 ครั้ง  8 4.00 

3.3 หนังสือพิมพ์/วารสาร   
จ านวน 1 ครั้ง 44 22.00 

3.4 เจ้าหน้าที่รัฐ   
จ านวน 1 ครั้ง 131 83.97 
จ านวน 2 ครั้ง 12 7.69 
จ านวน 3 ครั้ง 10 6.41 
จ านวน 5 ครั้ง 3 1.92 

   



 
 

ตารางท่ี 7 (ต่อ) 
n=200 

ปัจจัยทางสังคม จ านวน (คน) ร้อยละ 
3.5 จากเพื่อนบ้าน   

จ านวน 1 ครั้ง 138 84.15 
จ านวน 2 ครั้ง 8 4.88 
จ านวน 3 ครั้ง 11 6.71 
จ านวน 5 ครั้ง 7 4.27 

3.6 สื่อออนไลน์ต่าง ๆ   

จ านวน 1 ครั้ง 66 84.62 
จ านวน 2 ครั้ง 3 3.85 
จ านวน 3 ครั้ง 2 2.56 
จ านวน 10 ครั้ง 3 3.85 
จ านวน 15 ครั้ง 3 3.85 
จ านวน 30 ครั้ง 1 1.28 

 
4.4 ปัจจัยด้านสภาพการเลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริม
และพัฒนามาตรฐานการผลิตไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่เพื่อการค้า    

4.4.1 จ านวนไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่และพื้นที่ถือครอง 
    จากการศึกษาปัจจัยด้านสภาพการเลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ พบว่า ด้านจ านวนไก่ประดู่
หางด าเชียงใหม่ของเกษตรกรที่เลี้ยงมีจ านวนเฉลี่ย 439.70 ตัว โดยมีมากกว่า 300 ตัว มากที่สุด    
คิดเป็นร้อยละ 40.50 รองลงมาได้แก่ น้อยกว่า 100 ตัว คิดเป็นร้อยละ 34.50 และ100 - 200 ตัว 
น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 25.00 แบ่งเป็น เกษตรกร จ านวน 159 ราย มี พ่อแม่พันธุ์เฉลี่ย 88.80 ตัว  
เกษตรกร จ านวน 185 ราย มีไก่ขุนเฉลี่ย 287.64 ตัว และเกษตรกร จ านวน 140 ราย มีลูกไก่-ไก่รุ่น
เฉลี่ย 147.20 ตัว (ตารางท่ี 8) 
 ด้านขนาดพ้ืนที่ถือครองที่ใช้ในการเลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ พบว่า เกษตรกร จ านวน 
149 ราย   มีพ้ืนที่อยู่อาศัยเฉลี่ย 0.68 ไร่ โดยมีพ้ืนที่จ านวน 1 ไร่ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 30.20 
รองลงมาได้แก่ 0.50 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 28.86 และ0.20 ไร่ น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 5.37 (ตารางที่ 8) 

ด้านพ้ืนที่เลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ พบว่า เกษตรกร จ านวน 167 ราย มี พ้ืนที่เลี้ยง     
ไก่ประดู่หางด า เฉลี่ย 2.27 ไร่ โดยมีพ้ืนที่น้อยกว่า 1 ไร่ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 52.10 รองลงมา
ได้แก่ 1-2 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 33.53 และ มากกว่า 4 ไร่ น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ  5.39 (ตารางท่ี 8) 

ด้านพ้ืนที่ท ากิจกรรมอ่ืน ๆ พบว่า เกษตรกร จ านวน 140 ราย มีพ้ืนที่ท ากิจกรรมอ่ืน ๆ เฉลี่ย 
3.30 ไร่ โดยมีพ้ืนที่ 1 - 2 ไร่ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 43.33 รองลงมาได้แก่ มากกว่า 4 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 35.00 และน้อยกว่า 1 ไร่ น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ  6.67 (ตารางท่ี 8) 

ด้านพ้ืนที่ทุ่งหญ้าส าหรับการเลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ พบว่า เกษตรกร จ านวน        
178 ราย มีพ้ืนที่ทุ่งหญ้าส าหรับการเลี้ยงไก่ประดู่หางด าเฉลี่ย 1.24 ไร่ โดยมีพ้ืนที่ 2 ไร่ มากที่สุด   



 
 

คิดเป็นร้อยละ 39.89 รองลงมาได้แก่ น้อยกว่า 1 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 35.39 และมากกว่า 2 ไร่      
น้อยที่สุด คิดเป็น ร้อยละ 1.69  
 
ตารางท่ี 8 แสดงจ านวน ร้อยละ ของเกษตรกร จ าแนกตามจ านวนไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่และพ้ืนที่
ถือครอง 

n=200 
จ านวนไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่และพื้นที่ถือครอง จ านวน (คน) รอ้ยละ 

1. จ านวนไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ที่เลี้ยง   
น้อยกว่า 100 ตัว 69 34.50 
100 - 200 ตัว 50 25.00 
มากกว่า 300 ตัว 81 40.50 
ต่ าสุด 10 ตัว สูงสุด 11,000 ตัว   
 เฉลี่ย 439.70 ตัว ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  965.13   
1.1 พ่อแม่พันธุ์ (n=159)   

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 ตัว 111 69.811 
21 - 80 ตัว 16 10.063 
มากกว่า 80 ตัว 32 20.126 
ต่ าสุด 2 ตัว สูงสุด 2,000 ตัว   
 เฉลี่ย 88.80 ตัว ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  206.12   

1.2 ไก่ขุน (n=185)   
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 ตัว 24 12.97 
21 - 80 ตัว 47 25.41 
81 - 200 ตัว 52 28.11 
มากกว่า 200 ตัว 62 33.51 
ต่ าสุด 5 ตัว สูงสุด 2,000 ตัว   
 เฉลี่ย 287.64 ตัว ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  398.18   

1.3 ลูกไก่-ไก่รุ่น (n=140)   
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 ตัว 77 55.00 
21 - 80 ตัว 34 24.29 
81 - 200 ตัว 16 11.43 
มากกว่า 200 ตัว 13 9.29 
ต่ าสุด 5 ตัว สูงสุด 8,000 ตัว   
 เฉลี่ย 147.20 ตัว ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  699.34   

   
 
 



 
 

ตารางท่ี 8 (ต่อ) 
n=200 

จ านวนไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่และพื้นที่ถือครอง จ านวน (คน) ร้อยละ 
2. ขนาดพื้นที่ถือครองท่ีใช้ในการเลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่   

2.1 พื้นที่อยู่อาศัย (n=149)   

0.20  ไร่ 8 5.37 
0.25 ไร่ 42 28.19 
0.50 ไร่ 43 28.86 
1 ไร่ 45 30.20 
2 ไร่ 11 7.38 

ต่ าสุด 0.20 ไร่ สูงสุด 2 ไร่   
 เฉลี่ย 0.68 ไร่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.48   

2.2 พื้นที่เลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ (n=167)   
น้อยกว่า 1 ไร่ 87 52.10 
1 - 2 ไร่ 56 33.53 
3 - 4 ไร่ 15 8.98 
มากกว่า 4 ไร่ 9 5.39 
ต่ าสุด 0.15 ไร่ สูงสุด 100 ไร่   
 เฉลี่ย 2.27 ไร่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  10.90   

2.3 พื้นที่ท ากิจกรรมอ่ืน ๆ (n=140)   

น้อยกว่า 1 ไร่ 4 6.67 
1 - 2 ไร่ 26 43.33 
3 - 4 ไร่ 9 15.00 
มากกว่า 4 ไร่ 21 35.00 
ต่ าสุด 0.50 ไร่ สูงสุด 12 ไร่   
 เฉลี่ย 3.30 ไร่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  2.87   

3. พื้นที่ทุ่งหญ้าส าหรับการเลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่    
    n=178) 

  

น้อยกว่า 1 ไร่ 63 35.39 
1 ไร่ 41 23.03 
2 ไร่ 71 39.89 
มากกว่า 2 ไร่ 3 1.69 
ต่ าสุด 0.20 ไร่ สูงสุด 4 ไร่   
 เฉลี่ย 1.24 ไร่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.79   

 
 



 
 

4.4.2 สภาพการเลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ 
          จากการศึกษาสภาพการเลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ พบว่า  เกษตรกรมีการเลี้ยงไก่ประดู่
หางด าเชียงใหม่แบบกึ่งขังกึ่งปล่อย มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 73.00 รองลงมาได้แก่ การเลี้ยงแบบ   
ขังเล้า คิดเป็นร้อยละ 14.50 และ การเลี้ยงแบบปล่อย คิดเป็นร้อยละ 12.50 (ตารางที่ 9)            
ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของทิฆัมพร (2542) ที่ได้ท าการศึกษาความส าเร็จของการเลี้ยง         
ไก่พ้ืนเมืองเป็นอาชีพเสริมของเกษตรกรในอ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  ที่พบว่า เกษตรกร     
ส่วนใหญ่จะเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองแบบกึ่งขังก่ึงปล่อยมากท่ีสุด 

ด้านที่อยู่อาศัยของไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่  พบว่า เกษตรกรจะเลี้ยงไก่ในคอกหรือเล้า    
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 94.50 รองลงมาได้แก่ ใต้ต้นไม้ คิดเป็นร้อยละ 6.50 และใต้ถุนบ้าน      
น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 2.50 (ตารางที่ 9) 

ด้านประเภทอาหารที่ใช้เลี้ยง พบว่า เกษตรกรเลี้ยงอาหารประเภทอาหารส าเร็จรูป มากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 100.00 รองลงมาได้แก่ ปลายข้าว ข้าวเปลือก คิดเป็นร้อยละ 75.50 และอ่ืน ๆ ได้แก่ 
หญ้าเนเปีย, เศษอาหาร (ข้าวสุก) น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 1.50 (ตารางที่ 9) 

การให้อาหารไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่  พบว่า เกษตรกรให้อาหารไก่เป็นประจ าทุกวัน    
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 92.50 รองลงมาได้แก่ ให้ไก่หากินเองตามธรรมชาติ คิดเป็นร้อยละ 4.00 
และให้อาหารเป็นบางครั้ง คิดเป็นร้อยละ 3.50 (ตารางที่ 9) 

การให้น้ าไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่  พบว่า เกษตรกรเอาน้ าใส่ภาชนะให้กิน คิดเป็นร้อยละ 
93.50 และให้ไกห่ากินเองทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 6.50 (ตารางท่ี 9) 

การให้อาหารเสริมแก่ไก่ พบว่า เกษตรกรเคยให้อาหารเสริมแก่ไก่ คิดเป็นร้อยละ 58.00 และ
ไม่เคยให้อาหารเสริมแก่ไก่ คิดเป็นร้อยละ 42.00 โดยอาหารเสริมที่ให้เป็นวิตามินละลายน้ า มากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 42.98 รองลงมาได้แก่ วิตามิน , หญ้า คิดเป็นร้อยละ 23.68 และพรีมิกซ์ น้อยที่สุด 
3.51 (ตารางที่ 9) และเกษตรกรที่ไม่เคยให้อาหารเสริม เพราะคิดว่าไม่จ าเป็น คิดเป็นร้อยละ 63.86 
และไม่มีเงินทุนซื้ออาหารเสริมให้ คิดเป็นร้อยละ 36.14 (ตารางท่ี 9) 

ท าวัคซีนปูองกันโรค พบว่า เกษตรกรท าวัคซีนปูองกันโรคสม่ าเสมอ คิดเป็นร้อยละ 90.50 
รองลงมาได้แก่ ท าวัคซีนบ้าง – ไม่ท าบ้าง คิดเป็นร้อยละ 8.50 และท าวัคซีนเฉพาะช่วงที่มีโรคระบาด
เกิดขึ้น น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 1.00 (ตารางที่ 9) โดยผู้ที่ฉีดวัคซีนให้ไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่นั้น 
เกษตรกรจะฉีดด้วยตนเอง คิดเป็นร้อยละ 91 รองลงมาได้แก่  โดยอาสาปศุสัตว์ คิดเป็นร้อยละ 5.00 
และ โดยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 4.00 (ตารางท่ี 9) 

แหล่งซื้อวัคซีน  พบว่า เกษตรกรซื้อวัคซีนจากปศุสัตว์อ าเภอ คิดเป็นร้อยละ 71.50 และร้าน
ขายยาสัตว์ คิดเป็นร้อยละ  28.50 โดยวัคซีนปูองกันโรคที่ซื้อมากที่สุด ได้แก่ วัคซีนโรคนิวคลาสเซิล 
(แบบหยอดจมูกหรือตา) คิดเป็นร้อยละ 94.00 รองลงมาได้แก่ วัคซีนโรคฝีดาษไก่ (แบบแทงปีก)    
คิดเป็นร้อยละ 83.50 และอ่ืน ๆ ได้แก่ กัมโบโร่ น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 21.50 (ตารางที่ 9) 

การใช้ยารักษาโรคไก่ประดู่หางด า พบว่า เกษตรกรเคยใช้ยารักษาโรคไก่ประดู่หางด า คิดเป็น
ร้อยละ 79.50 และไม่เคยใช้ คิดเป็นร้อยละ 20.50 เหตุผลที่ไม่เคยใช้เพราะไก่ไม่ปุวย คิดเป็นร้อยละ 
90.24 และไม่มีเงินทุนในการซื้อยา 9.76 (ตารางท่ี 9) 



 
 

การถ่ายพยาธิไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่  พบว่า เกษตรกรเคยถ่ายพยาธิไก่ประดู่หางด า
เชียงใหม่  คิดเป็นร้อยละ 84.50 และไม่เคยถ่ายพยาธิ คิดเป็นร้อยละ 15.50 (ตารางท่ี 9) 

การเกิดโรคระบาดกับไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่   พบว่า เกษตรกรไม่เคยโรคระบาดกับ       
ไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ขึ้นเลย คิดเป็นร้อยละ 73.00 และเกิดขึ้นบ้างแต่ไม่บ่อยนัก คิดเป็นร้อยละ 
27.00 โดยผลของการเกิดโรคระบาด พบว่า มีไกต่ายบ้าง คิดเป็นร้อยละ 61.11 และไก่ไม่เคยตายเลย 
คิดเป็นร้อยละ 38.89 โดยจ านวนไก่ที่ตายน้อยกว่า 10 ตัว คิดเป็นร้อยละ 42.42 รองลงมาได้แก่     
10 - 20 ตัว คิดเป็นร้อยละ  39.39 และมากกว่า 20 ตัว คิดเป็นร้อยละ  18.18 (ตารางท่ี 9) 

วิธีการแก้ปัญหาเมื่อเกิดโรคระบาด พบว่า เกษตรกรจะใช้ยาปฏิชีวนะรักษา คิดเป็นร้อยละ  
61.11 และปรึกษาเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อ าเภอ คิดเป็นร้อยละ  38.89  และเมื่อมีไก่ตายเกษตรกรจะ   
ท าการฝังหรือเผา คิดเป็นร้อยละ 72.22 และน าไปท าอาหาร คิดเป็นร้อยละ 27.78 

 
ตารางท่ี 9 แสดงจ านวน ร้อยละ ของเกษตรกร จ าแนกตามสภาพการเลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ 

n=200 
สภาพการเลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. ลักษณะการเลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่     
การเลี้ยงแบบปล่อย 25 12.50 
การเลี้ยงแบบกึ่งขังกึ่งปล่อย 146 73.00 
การเลี้ยงแบบขังเล้า 29 14.50 

2. ที่อยู่อาศัยของไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ 1   
ใตต้้นไม้ 13 6.50 
คอกหรือเล้า 189 94.50 
ใต้ถุนบ้าน 5 2.50 

3. ประเภทอาหารที่ใช้เลี้ยง 1   
อาหารส าเร็จรูป 200 100.00 
อาหารหมักจากพืช 35 17.50 
ปลายข้าว ข้าวเปลือก 151 75.50 
ข้าวโพด ร า 132 66.00 
อ่ืน ๆ ได้แก่ หญ้าเนเปีย, เศษอาหาร (ข้าวสุก) 3 1.50 

4. การให้อาหารไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่     
ให้หากินเองตามธรรมชาติ 8 4.00 
ให้อาหารเป็นบางครั้ง 7 3.50 
ให้เป็นประจ าทุกวัน 185 92.50 

5. การให้น้ าไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่     
ให้หากินเองทั่วไป 13 6.50 
เอาน้ าใส่ภาชนะให้กิน 187 93.50 

 



 
 

ตารางท่ี 9 (ต่อ) 
n=200 

สภาพการเลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ จ านวน (คน) ร้อยละ 
6. การให้อาหารเสริมแก่ไก่   

เคย 116 58.00 
ไม่เคย 84 42.00 
6.1 อาหารเสริมที่เคยให้ ได้แก่ (n=116)   

กล้วย , หญ้า 16 14.04 
วิตามินละลายน้ า 49 42.98 
กล้วย , ข้าวโพด 18 15.79 
วิตามิน , หญ้า 27 23.68 
พรีมิกซ์ 4 3.51 

6.2 ไม่เคยให้อาหารเสริม เพราะ   
ไม่มีเงินทุนซื้ออาหารเสริมให้ 30 36.14 
คิดว่าไม่จ าเป็น 53 63.86 

7. ท าวัคซีนป้องกันโรค   
ท าวัคซีนบ้าง – ไม่ท าบ้าง 17 8.50 
ท าวัคซีนเฉพาะช่วงที่มีโรคระบาดเกิดข้ึน 2 1.00 
ท าวัคซีนปูองกันโรคสม่ าเสมอ 181 90.50 
7.1 ผู้ฉีดวัคซีนให้ไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ 1   

โดยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ 8 4.00 
โดยอาสาปศุสัตว์ 10 5.00 
ฉีดด้วยตนเอง 182 91.00 

7.2 แหล่งซื้อวัคซีน     
ร้านขายยาสัตว์ 57 28.50 
ปศุสัตว์อ าเภอ 143 71.50 

7.3 วัคซีนป้องกันโรค 1   
วัคซีนโรคนิวคลาสเซิล (แบบหยอดจมูกหรือตา) 188 94.00 
วัคซีนโรคหลอดลมอักเสบ (แบบหลอดจมูกหรือตา) 136 68.00 
วัคซีนโรคฝีดาษไก่ (แบบแทงปีก) 167 83.50 
วัคซีนโรคอหิวาต์ไก่ (แบบฉีดเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนัง) 139 69.50 
อ่ืนๆ ได้แก่ กัมโบโร่ 43 21.50 

หมายเหตุ 1 ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ จากผู้ตอบทั้งหมด 200 ราย 
 
 
 



 
 

ตารางท่ี 9 (ต่อ) 
n=200 

สภาพการเลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ จ านวน (คน) ร้อยละ 
8. การใช้ยารักษาโรคไก่ประดู่หางด า   

เคยใช้ 159 79.50 
ไม่เคยใช้ 41 20.50 

8.1 ไม่เคยใช้ยารักษา เพราะ   
ไก่ไม่ปุวย 37 90.24 
ไม่มีเงินทุนในการซื้อยา 4 9.76 

9. การถ่ายพยาธิไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่   
เคย 169 84.50 
ไม่เคย 31 15.50 
9.1 ไม่เคยถ่ายพยาธิ เพราะ   

ไม่มีเงินทุนในการซื้อยาเวชภัณฑ์ 21 67.74 
ไม่เห็นความจ าเป็นว่าต้องถ่ายพยาธิ 10 32.26 

10. การเกิดโรคระบาดกับไกป่ระดู่หางด าเชียงใหม่   
ไม่เคยเกิดข้ึนเลย 146 73.00 
เกิดข้ึนบ้างแต่ไม่บ่อยนัก 54 27.00 
10.1 ผลของการเกิดโรคระบาด (n=54)   

ไก่ไม่เคยตายเลย 21 38.89 
มีไกต่ายบ้าง 33 61.11 

10.12 จ านวนไก่ที่ตาย (n=33)   
น้อยกว่า 10 ตัว 14 42.42 
10 - 20 ตัว 13 39.39 
มากกว่า 20 ตัว 6 18.18 

10.3 วิธีการแก้ปัญหาเม่ือเกิดโรคระบาด (n=54)   
ใช้ยาปฏิชีวนะรักษา 33 61.11 
ปรึกษาเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อ าเภอ 21 38.89 

10.4 วิธีที่ใช้เมื่อไก่ตาย (n=54)   
ฝังหรือเผา 39 72.22 
น าไปท าอาหาร 15 27.78 

 
4.4.3 การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ และการผ่านการรับรองมาตรฐาน   

จากการศึกษาการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ พบว่า เกษตรกรท าการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ ไก่ประดู่
หางด าเชียงใหม่ คิดเป็นร้อยละ 97.00 และไม่ท าการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์  คิดเป็นร้อยละ 3.00 
เกษตรกรมีวิธีการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ โดยคัดตัวที่มีลักษณะดีไว้ขยายพันธุ์  คิดเป็นร้อยละ 78.50 



 
 

รองลงมาได้แก่ ปล่อยให้ผสมเองตามธรรมชาติ คิดเป็นร้อยละ 17.00 และหาพ่อแม่พันธุ์จากที่อ่ืนมา
ไว้ให้ผสมพันธุ์ คิดเป็นร้อยละ 4.50 (ตารางที่ 10) 

วิธีขยายพันธุ์ไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ ในรุ่นต่อไป พบว่า เกษตรกรจะขยายโดยใช้พ่อแม่พันธุ์
ที่มีอยู่ คิดเป็นร้อยละ 81.50 รองลงมาได้แก่ ขยายโดยซื้อลูกไก่มาเลี้ยง คิดเป็นร้อยละ 12.50 และ
ไม่ได้ขยายเอง ซื้อลูกไก่มาเลี้ยงขุนขาย คิดเป็นร้อยละ 6.00 

การผ่านการรับรองระบบการปูองกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (Good Farming 
Management: GFM) พบว่า ฟาร์มของเกษตรกรผ่านการรับรองระบบการปูองกันโรคและการเลี้ยง
สัตว์ที่เหมาะสม (Good Farming Management: GFM) คิดเป็นร้อยละ 72.00 และไม่ผ่าน เพราะ 
ไม่สามารถปฏิบัติครบตามเกณฑ์ท่ีก าหนด คิดเป็นร้อยละ 28.00 (ตารางท่ี 10) 

การผ่านการรับรองมาตรฐานฟาร์มไก่พ้ืนเมืองแบบปล่อยอิสระ พบว่า ฟาร์มของเกษตรกร
ผ่านการรับรองมาตรฐานฟาร์มไก่พ้ืนเมืองแบบปล่อยอิสระ คิดเป็นร้อยละ 16.50 และไม่ผ่าน เพราะ
ไม่สามารถปฏิบัติครบตามเกณฑ์ท่ีก าหนด คิดเป็นร้อยละ 83.50 

 
ตารางท่ี 10 แสดงจ านวน ร้อยละ ของเกษตรกร จ าแนกตามการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ และการผ่าน
การรับรองมาตรฐาน   

n=200 
การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ และการผ่านการรับรองมาตรฐาน   จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ ไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่     
ท า 194 97.00 
ไม่ท า 6 3.00 
1.1 วิธีการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์    

ปล่อยให้ผสมเองตามธรรมชาติ 34 17.00 
คัดตัวที่มีลักษณะดีไว้ขยายพันธุ์ 157 78.50 
หาพ่อแม่พันธุ์จากท่ีอ่ืนมาไว้ให้ผสมพันธุ์ 9 4.50 

2. วิธีขยายพันธุ์ไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ ในรุ่นต่อไป   
ขยายโดยใช้พ่อแม่พันธุ์ที่มีอยู่ 163 81.50 
ขยายโดยซื้อลูกไก่มาเลี้ยง 25 12.50 
ไม่ได้ขยายเอง ซื้อลูกไก่มาเลี้ยงขุนขาย 12 6.00 

3. การผ่านการรับรองระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ท่ี
เหมาะสม (Good Farming Management: GFM) 

  

ผ่าน เพราะปฏิบัติได้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 144 72.00 
ไม่ผ่าน เพราะไม่สามารถปฏิบัติครบตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 56 28.00 

4. การผ่านการรับรองมาตรฐานฟาร์มไก่พื้นเมืองแบบปล่อยอิสระ  
ผ่าน เพราะท าตามกฎระเบียบที่เจ้าหน้าที่แนะน า 33 16.50 
ไม่ผ่าน เพราะไม่สามารถปฏิบัติครบตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 167 83.50 

 



 
 

4.4.4 การเปรียบเทียบก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการ 
จากการศึกษาการเปรียบเทียบก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการ พบว่า ด้านรายได้เกษตรกร

มีรายได้เพ่ิมขึ้น คิดเป็นร้อยละ 74.50 และรายได้ไม่เพ่ิมขึ้น คิดเป็นร้อยละ 25.50 โดยเกษตรกรที่มี
รายได้เพ่ิมขึ้น จ านวน 149 ราย มีรายได้เพ่ิมขึ้นเฉลี่ย 7,173.83 บาทต่อเดือน หรือมีรายได้เพ่ิมขึ้น
เฉลี่ย 86,085.90 บาทต่อปี (ตารางท่ี 11) 

การสืบทอดอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ของบุตร พบว่า บุตรของเกษตรกรมีการ
สืบทอดอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ คิดเป็นร้อยละ 78.00 และไม่เลี้ยงต่อ คิดเป็นร้อยละ 
22.00 (ตารางที่ 11) โดยมีเหตุผลที่เลี้ยงต่อ เพราะเป็นอาชีพที่มั่นคงและเป็นที่ต้องการของตลาด มากที่สุด   
คิดเป็นร้อยละ 45.51 รองลงมาได้แก่ เป็นอาชีพเสริมนอกจากงานหลัก คิดเป็นร้อยละ 23.08 และได้เงินเพ่ิม
มากกว่าอาชีพหลัก และเป็นอาชีพมีรายได้ดี ความเป็นอยู่ดีขึ้น น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 3.21 เท่ากัน 
 
ตารางท่ี 11 แสดงจ านวนและร้อยละของเกษตรกร จ าแนกตามการเปรียบเทียบก่อนและหลังการเข้า
ร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการผลิตไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่เพ่ือการค้า 

n=200 
การเปรียบเทียบก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการ จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. ด้านรายได้เปรียบเทียบก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการ   
รายไดเ้พ่ิมขึ้น 149 74.50 
รายไดไ้ม่เพ่ิมขึ้น 51 25.50 
1.1 รายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อเดือน (n=149)   

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1,000 บาท 30 20.13 
1,001 - 2,000 บาท 27 18.12 
2,001 - 3,000 บาท 23 15.44 
3,001 - 4,000 บาท 6 4.03 
4,001 - 5,000 บาท 9 6.04 
มากกว่า 5,000 บาท 54 36.24 
ต่ าสุด 600 บาท สูงสุด 170,000 บาท   
 เฉลี่ย 7,173.83 บาท ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  16676.64   

1.2 รายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อปี (n=149)   
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท 21 14.09 
10,001 - 20,000 บาท 24 16.11 
20,001 - 30,000 บาท 24 16.11 
30,001 - 40,000 บาท 14 9.40 
40,001 - 50,000 บาท 9 6.04 
มากกว่า 50,000 บาท 57 38.26 
ต่ าสุด 7,200 บาท สูงสุด 2,040,000 บาท   
เฉลี่ย 86,085.90 บาท ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  200119.68  



 
 

ตารางท่ี 11 (ต่อ) 
n=200 

การเปรียบเทียบก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการ จ านวน (คน) ร้อยละ 
2. การสืบทอดอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ของบุตร   

เลี้ยงต่อ 156 78.00 
ไม่เลี้ยงต่อ 44 22.00 
2.1 เหตุผลที่เลี้ยงต่อ เพราะ (n=156)   

เป็นอาชีพท่ีมั่นคงและเป็นที่ต้องการของตลาด 71 45.51 
เป็นอาชีพเสริมนอกจากงานหลัก 36 23.08 
เป็นอาชีพอิสระ 28 17.95 
เป็นอาชีพหลักของครอบครัว 11 7.05 
ได้เงินเพ่ิมมากกว่าอาชีพหลัก 5 3.21 
เป็นอาชีพมีรายได้ดี ความเป็นอยู่ดีข้ึน 5 3.21 

 
4.4.5 ปัญหาหรืออุปสรรคในการเลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ 
 จากการศึกษาปัญหาหรืออุปสรรคในการเลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ พบว่า การจ าหน่าย 
ไก่ประดู่เชียงใหม่มีความไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับพ่อค้าคนกลาง มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 17.00 
รองลงมาได้แก่ ไม่มีพ่อแม่พันธุ์ที่ดี คิดเป็นร้อยละ 12.50 และไม่มีเงินทุนหมุนเวียนในการเลี้ยง      
ไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ คิดเป็นร้อยละ 11.00 ตามล าดับ (ตารางที่ 12) ซึ่งสอดคล้องกับผล
การศึกษาของทิฆัมพร (2542) ที่ได้ท าการศึกษาความส าเร็จของการเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองเป็นอาชีพเสริม
ของเกษตรกรในอ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ปัญหาของเกษตรกรในการเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง 
คือ พ่อพันธุ์หายาก แม่พันธุ์ให้ผลผลิตต่ า และเกษตรกรมีความต้องการให้เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ท าการ
แจกพ่อแม่พันธุ์ที่ดี เช่นกัน  
  
ตารางท่ี 12 แสดงจ านวนและร้อยละของเกษตรกร จ าแนกตามปัญหาหรืออุปสรรคในการเลี้ยงไก่
ประดู่หางด าเชียงใหม่ 

n=200 
ปัญหาหรืออุปสรรคในการเลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ 1 จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. ปัญหาด้านการเลี้ยงท่ัวไป   
กลิ่นและเสียงจากการเลี้ยงไก่ รบกวนเพ่ือนบ้าน 20 10.00 
ต้องเสียเงินจ านวนมากในการซื้อปัจจัยการผลิต 13 6.50 
ไม่มีเงินทุนหมุนเวียนในการเลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ 22 11.00 
การจ าหน่ายไก่ประดู่เชียงใหม่มีความไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับ   

    พ่อค้าคนกลาง 
37 17.00 

ไม่มีก าไรจากการเลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ 2 1.00 
ไม่มีเงนิทุนในการรับซื้อผลผลิตในบางช่วง 9 4.50 



 
 

ตารางท่ี 12 (ต่อ) 
n=200 

ปัญหาหรืออุปสรรคในการเลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ 1 จ านวน (คน) ร้อยละ 
2. ปัญหาด้านพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์   

ไม่มีพ่อแม่พันธุ์ที่ดี 25 12.50 
ลูกไก่ตัวเล็กไม่แข็งแรง 2 1.00 
ต้องการให้ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ผลิตให้ 3 1.5 

3. ปัญหาด้านอาหารในการเลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่   
ไม่มีแหล่งจ าหน่ายอาหารและวิตามินเสริมในท้องถิ่น 3 1.50 
ไม่มีความรู้ในการให้อาหารและวิตามินเสริม 10 5.00 
ไม่มีแหล่งอาหารในท้องถิ่น เช่น ใบกระถิน กากถั่วเหลือง  2 1.00 
ราคาอาหารไม่แน่นอน 3 1.50 

4. ปัญหาด้านโรงเรือนในการเลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่   
ขาดเงินทุนในการสร้างโรงเรือน เล้าไก่ สุ่มไก่ 13 6.50 

5. ปัญหาด้านโรคและการป้องกันโรคในการเลี้ยงไก่ประดู่หางด า
เชียงใหม่ 

  

มีโรคระบาด 9 4.50 
อัตราการตายไก่พ้ืนเมืองสูง 2 1.00 
ไม่มีความรู้ในการท าวัคซีน 2 1.00 

หมายเหตุ 1 ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ จากผู้ตอบทั้งหมด 200 ราย 
 
4.4.6 ข้อเสนอแนะปัญหาเรื่องของราคาไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ ปัญหาเรื่องของตลาดรับซื้อ   
ไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ และการเลี้ยงและการพัฒนาไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ของเกษตรกร 

1. ควรมีการจัดท าบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างวิสาหกิจหรือกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ประดู่
หางด ากับผู้ประกอบการที่จัดจ าหน่ายไก่ประดู่หางด า ซึ่งจะท าให้มีการก าหนดปริมาณการ
เลี้ยงไก่ประดู่หางด าให้สอดคล้องกับความต้องการตลาด  

2. ราคาไก่ ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาความต้องการของตลาด 
3. เกษตรกรไม่สามารถเลี้ยงไก่ได้ตลอดปี เพราะมีบางช่วงที่ขายไก่ยาก 
4. ภาครัฐควรมีการร่วมมือกับเครือข่ายเพ่ิมการผลิตพ่อแม่พันธุ์ที่ดีสนับสนุนให้แก่เกษตรกร 
5. ภาครัฐควรหาแหล่งเงินทุนสนับสนุนให้เกษตรกรเพ่ิมมากขึ้น   
6. ผู้บริโภคบางรายยังติดยึดกับแนวคิดเดิม เช่น ไก่พ้ืนเมืองต้องมีสีเหลือง ต้องขายเป็นตัว 

ไม่แยกชิ้น ไม่นิยมไก่แช่แข็งเพราะคิดว่าไม่อร่อย 
7. มีความต้องการให้รัฐบาลส่งเสริมการตลาดให้เพ่ิมมากขึ้น ควรมีการท าการตลาดแบบครบวงจร 
8. ขาดคนผลิตลูกไก่ ท าให้การตลาดไม่ต่อเนื่อง 
9. ขอให้ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ผลิตพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ให้ 



 
 

4.5 ปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จของเกษตรกรในโครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการผลิต 
ไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่เพื่อการค้า 
ตารางท่ี 13 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปร  

ตัวแปร ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 
X1 เพศชาย 0.55 0.50 
X2 อายุ 46.68 9.28 
X3 ระดับการศึกษา 8.73 3.84 
X4 ประสบการณ์ในการเลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ 4.95 4.20 
X5 การได้รับการอบรมในรอบปีที่ผ่านมา 0.96 0.21 
X6 จ านวนแรงงานในครัวเรือน 0.86 0.35 
X7 รายได้จากการจ าหน่ายไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ 76,819.47 119,516.71 
X8 ต้นทุนของการเลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ 35,887.61 46,008.49 
X9 ราคาจ าหน่ายไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ต่อกิโลกรัม 99.60 13.13 
X10 การติดต่อกับเพ่ือนบ้าน 2.96 3.49 
X11 แหล่งข่าวสารเกี่ยวกับไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ 3.79 4.03 
X12 จ านวนไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ที่เลี้ยง 538.40 688.72 
X13 การติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ 1.98 1.06 
X14 ขนาดพ้ืนที่ถือครองที่ใช้ในการเลี้ยงไก่ 0.94 1.09 
X15 ขนาดพ้ืนที่ทุ่งหญ้าส าหรับการเลี้ยงไก่ 1.01 0.78 
X16 การผ่านการรับรองฟาร์มที่มีระบบการปูองกันโรค และ

การเลี้ยงสัตว์ ที่เหมาะสม (Good Farming 
Management: GFM) 

0.75 0.43 

X17 การผ่านการรับรองมาตรฐานฟาร์มไก่พ้ืนเมืองแบบ
ปล่อยอิสระ 

0.19 0.40 

X18 การเพ่ิมข้ึนของรายได้หลังการเข้าร่วมโครงการ 
(ต่อเดือน) 

6,169.91 9961.65 

X19 ปัญหาอุปสรรคของเกษตรกรในการเลี้ยงไก่ประดู่ 
หางด าเชียงใหม่ 

0.84 1.20 

Y ความส าเร็จของเกษตรกรในโครงการส่งเสริมและพัฒนา
มาตรฐานการผลิตไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่เพ่ือการค้า 

41.33 5.93 

 
 
 
 
 



 
 

4.5.1 การทดสอบหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระด้วยกันเอง 
 จากการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรอิสระด้วยกันเอง โดยการ
ใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ซึ่งเป็นค่าที่แสดงถึงระดับและทิศทางความสัมพันธ์ของตัวแปร และ
วิเคราะห์เพ่ือควบคุมปัญหาความซ้ าซ้อนในการอธิบายตัวแปรตามของตัวแปรอิสระ (ปัญหา 
Multicollinearity) โดยใช้ค่าสถิติสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment 
Correlation ; r) พบว่า มีตัวแปรอิสระจ านวน 6 คู่ มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในระดับสูง         
(ค่าใกล้เคียงกับ 0.70 ถึง 1.00) คือ  (1) X7 กับ X8 มีค่าความสัมพันธ์เท่ากับ 0.953 (2) X7 กับ X12   
มีค่าความสัมพันธ์เท่ากับ 0.959 (3) X7 กับ X18 มีค่าความสัมพันธ์เท่ากับ 0.998 (4) X8 กับ X12      
มีค่าความสัมพันธ์เท่ากับ 0.935  (5) X8 กับ X18 มีค่าความสัมพันธ์เท่ากับ 0.949 และ (6) X12 กับ 
X18 มีค่าความสัมพันธ์เท่ากับ 0.956 ซึ่งตามเกณฑ์การวัดค่าความสัมพันธ์ตัวแปรดังกล่าวจะท าให้เกิด
ปัญหา Multicollinearity ซ่ึงจะท าให้ค่า R Square (R2)  เปลี่ยนแปลง เพราะค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระมีค่าใกล้เคียงกับ 0.70 ถึง 1.00 ดังนั้นในการวิเคราะห์จึงเลือกตัดตัวแปร 
X7 X8 และX12 ออก เนื่องจากเป็นตัวแปรที่มีค่าความสัมพันธ์กันในระดับสูง และเมื่อตัดตัวแปร
ดังกล่าวออกจะท าให้ค่า R Square (R2) มีค่าสูงขึ้น (ตารางท่ี 14)  
 
 
 
 
 



 
 

ตารางที่ 14 การทดสอบสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation) ใช้ทดสอบหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระด้วยกันเอง
และกับความส าเร็จของเกษตรกรในโครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการผลิตไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่เพ่ือการค้า (Y) 

n=200 
  Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 
Y 1                                       
X1 .202** 1                                     
X2 .019 -.166* 1                                   
X3 -.192** .111 -.686** 1                                 
X4 .191** -.112 .581** -.356** 1                               
X5 -.145* -.115 .080 .006 .014 1                             
X6 -.022 -.111 -.164* -.102 -.250** -.089 1                           
X7 .180* .123 .132 .017 .270** .006 -.388** 1                         
X8 .167* .101 .111 -.012 .275** .026 -.328** .953** 1                       
X9 .116 .031 .139 .239** .103 .131 .057 .302** .282** 1                     
X10 .111 .115 -.054 .279** .044 -.049 -.280** .313** .327** -.165* 1                   
X11 .143* .172* -.065 .106 .006 -.106 -.140* .310** .274** -.139* .593** 1                 
X12 .178* .137 .128 .000 .272** .039 -.497** .959** .935** -.299** .326** .289** 1               
X13 .066 .091 .029 .108 -.017 .074 -.274** .037 .038 .036 .354** .416** .116 1             
X14 -.047 .094 -.187* .017 -.080 .012 .006 -.004 -.027 -.003 .039 .080 -.014 -.108 1           
X15 -.111 .114 -.001 .081 -.055 -.031 -.117 .286** .070 -.172* -.022 .032 .173* -.196* .140 1         
X16 .595** .085 -.019 -.060 .065 -.143* .090 .181* .174* -.061 .136 .122 .171* .054 -.140 -.092 1       
หมายเหตุ ** มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.01 * มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 
 
 



 
 

ตารางท่ี 14 (ต่อ)  
n=200 

  Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 
X17 .132 -.139* .082 .218** .195** -.145* -.389** .296** .218** -.350** .427** .177* .292** .035 .030 .136 .127 1     
X18 .153 .179* .129 .032 .280** .007 -.451** .998** .949** -.291** .292** .292** .956** .012 .381** .428** .170* .238** 1   
X19 -.109 .173* .019 .149* -.044 -.178* -.086 -.005 -.043 .068 .036 -.092 -.059 .077 -.097 .191* -.062 .080 .055 1 
หมายเหตุ ** มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.01 * มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
แปลผล ค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 0.80 – 1.00 = มีความสัมพันธ์กันสูงมาก 0.60 – 0.79 = มีความสัมพันธ์กันค่อนข้างสูง 0.40 – 0.59 = มีความสัมพันธ์กันปานกลาง 0.200.39 = มี

ความสัมพันธ์กันน้อย 0.00 – 0.19 = มีความสัมพันธ์กันน้อยมาก 



 
 

4.5.2 การทดสอบหาปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จของเกษตรกรในโครงการส่งเสริมและพัฒนา
มาตรฐานการผลิตไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่เพื่อการค้า 

จากผลการวิเคราะห์ พบว่า ค่า Sig. มีค่าเท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 ซึ่งแสดงได้ว่า 
มีปัจจัยอย่างน้อย 1 ตัว ที่มีผลต่อความส าเร็จของเกษตรกรในโครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐาน
การผลิตไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่เพ่ือการค้า (ตัวแปรตาม) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
(ตารางท่ี 15) 

 
ตารางที่ 15 การตรวจสอบตัวแปรอิสระที่สามารถท านายความส าเร็จของเกษตรกรในโครงการ

ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการผลิตไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่เพ่ือการค้า (ตัวแปรตาม) 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

Model 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

7 Regression 2220.935 7 317.276 19.414 .000h 
Residual 1715.950 105 16.342     

Total 3936.885 112       
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

ในการทดสอบเพ่ือหาปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของเกษตรกรในโครงการส่งเสริมและพัฒนา
มาตรฐานการผลิตไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่เพ่ือการค้า  เมื่อทดสอบโดยการใช้ค่าสถิติ Durbin-
Watson พบว่า ค่า Durbin-Watson มีค่าเท่ากับ 1.688 ซ่ึงมีค่าใกล้เคียง 2 แสดงว่าค่าความ
คลาดเคลื่อนเป็นอิสระต่อกัน ดังนั้นจึงท าการวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple 
Regression) โดยน าตัวแปรอิสระ จ านวน 16 ตัว เข้าในสมการ พบว่า ในโมเดลที่ 7 มีตัวแปรอิสระ 
จ านวน 7 ตัวแปร คือ X1 เพศชาย X2 อายุ X4 ประสบการณ์ในการเลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่  X3 
ระดับการศึกษา X9 ราคาจ าหน่ายไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ต่อกิโลกรัม X16 การผ่านการรับรองฟาร์มที่
มีระบบการปูองกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ ที่เหมาะสม (Good Farming Management: GFM) และ 
X18 การเพ่ิมข้ึนของรายได้หลังการเข้าร่วมโครงการส่งเสริม ซึ่งตัวแปรทั้ง 7 ตัวแปรมีความแม่นย าใน
การพยากรณ์หรือมีผลต่อวามส าเร็จของเกษตรกรในโครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการผลิต  
ไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่เพ่ือการค้า 

โดยตัวแปรอิสระท้ัง 7 ตัวแปร สามารถอธิบายความผันแปรของความส าเร็จของเกษตรกรใน
โครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการผลิตไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่เพ่ือการค้า ได้ร้อยละ 56.40 
ซึ่งหมายถึง เพศชาย อายุ ประสบการณ์ในการเลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ ระดับการศึกษา ราคา
จ าหน่ายไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ต่อกิโลกรัม การผ่านการรับรองฟาร์มที่มีระบบการปูองกันโรค และ
การเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม Good Farming Management: GFM) และการเพ่ิมขึ้นของรายได้หลังการ
เข้าร่วมโครงการส่งเสริม สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของความส าเร็จของเกษตรกรได้ร้อยละ 
56.40 ที่เหลืออีกร้อยละ 43.60 เกิดจากสาเหตุอ่ืนๆ (ตารางท่ี 16) 

 



 
 

ตารางท่ี 16 แสดงผลการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ 

Model R R Square 
Adjusted 
R Square 

Std. Error of the 
Estimate 

Durbin-
Watson 

1 .494a .244 .237 5.17900   
2 .581b .337 .325 4.87063   
3 .636c .405 .389 4.63537   
4 .683d .467 .447 4.40861   
5 .704e .496 .472 4.30763   
6 .731f .534 .508 4.15833   
7 .751g .564 .535 4.04257 1.688 

g. Predictors: (Constant), X16  การผ่านการรับรองฟาร์มที่มีระบบการปอูงกนัโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (Good Farming 
Management: GFM), X3  ระดับการศึกษา, X9 ราคาจ าหน่ายไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ต่อกิโลกรัม, X1 เพศ, X2 อาย,ุ X4 ประสบการณ์
ในการเลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม,่ X18  การเพิ่มขึ้นของรายได้หลังการเข้ารว่มโครงการส่งเสริม 

 
จากผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 16 สามารถเขียนสมการพยากรณ์ และสรุปเป็นสมการ

ถดถอยพหคุวามส าเร็จของเกษตรกรในโครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการผลิตไก่ประดู่หางด า
เชียงใหม่เพ่ือการค้า ได้ดังนี้ 

Y = a + b16x16 – b3x3 + b9x9 + b1x1 -  b2x2 + b4x4 + b18x18 
Y = 69.038 + 4.27 (x16) – 2.27 (x3) + 0.11 (x9) + 2.94 (x1) - 0.32 (x2) + 0.38 (x4) + 

0.00014 (x18) 
Y = 69.038 + 4.27 (การผ่านการรับรองฟาร์มที่มีระบบการปูองกันโรคและการเลี้ยงสัตว์   

ที่เหมาะสม (Good Farming Management: GFM) – 2.27 (ระดับการศึกษา) + 0.11 (ราคา
จ าหน่ายไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ต่อกิโลกรัม) + 2.94 (เพศชาย) - 0.32 (อายุ) + 0.38 (ประสบการณ์
ในการเลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่) + 0.00014 (การเพ่ิมข้ึนของรายได้หลังการเข้าร่วมโครงการ) 
 โดยโมเดลที่ได้จากการพยากรณ์ พบว่า ตัวแปรอิสระมีอ านาจในการพยากรณ์ร้อยละ 56.40
ค่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการพยากรณ์โดยเฉลี่ย เท่ากับ 4.043 ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้ 

ค่า B การผ่านการรับรองฟาร์มที่มีระบบการปูองกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (Good 
Farming Management: GFM) (X16) = 4.27  (มีผลเชิงบวก) หมายความว่า ถ้าเกษตรกรผ่านการ
รับรองฟาร์มที่มีระบบการปูองกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (Good Farming Management: 
GFM) จะส่งผลให้ความส าเร็จของเกษตรกรในโครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการผลิตไก่ประดู่
หางด าเชียงใหม่เพ่ือการค้า เพ่ิมข้ึน 4.27  แสดงว่า การผ่านการรับรองฟาร์มที่มีระบบการปูองกันโรค 
และการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม Good Farming Management: GFM) มีผลต่อความส าเร็จของ
เกษตรกรในโครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการผลิตไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่เพ่ือการค้า อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ตารางที่ 17)  

ค่า B ระดับการศึกษา (X3) = - 2.27 (มีผลเชิงลบ) หมายความว่า  ถ้าเกษตรกรมีระดับ
การศึกษาที่ลดลง 1 หน่วย จะส่งผลให้ความส าเร็จของเกษตรกรในโครงการส่งเสริมและพัฒนา
มาตรฐานการผลิตไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่เพ่ือการค้า เพ่ิมขึ้น 2.27 แสดงว่า ระดับการศึกษามีผลต่อ



 
 

ความส าเร็จของเกษตรกรในโครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการผลิตไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่
เพ่ือการค้า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ตารางที่ 17) อาจมาจากเกษตรกรที่              
ได้รับการศึกษาน้อย มีความสนใจที่หาความรู้เพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนามาตรฐานการผลิตไก่ประดู่หางด า
เชียงใหม่เพ่ือการค้า เพ่ือยกมาตรฐานคุณภาพชีวิตให้กับตนเองและครอบครัว 

ค่า B ราคาจ าหน่ายไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ต่อกิโลกรัม (X9) =  0.11 (มีผลเชิงบวก) 
หมายความว่า  ถ้าเกษตรกรมีการจ าหน่ายไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ต่อกิโลกรัมเพ่ิมขึ้น 1 หน่วย      
จะส่งผลให้ความส าเร็จของเกษตรกรในโครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการผลิตไก่ประดู่หางด า
เชียงใหม่เพ่ือการค้า เพ่ิมข้ึน 0.11 แสดงว่าราคาจ าหน่ายไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ต่อกิโลกรัม มีผลต่อ
ความส าเร็จของเกษตรกรในโครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการผลิตไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่
เพ่ือการค้า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ตารางที่ 17) อาจมาจากหากราคาไก่ที่ขายได้มี
ราคาเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมมากขึ้น จะท าให้เกษตรกรมีความสนใจที่จะ พัฒนา
มาตรฐานการผลิตไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่เพ่ือการค้าให้มากข้ึน  

ค่า B เพศชาย (X1) = 2.94  (มีผลเชิงบวก) หมายความว่า ถ้าเกษตรกรเป็นเพศชาย จะส่งผล
ให้ความส าเร็จของเกษตรกรในโครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการผลิตไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่
เพ่ือการค้า เพ่ิมข้ึน 2.94  แสดงว่า เพศชายมีผลต่อความส าเร็จของเกษตรกรในโครงการส่งเสริมและ
พัฒนามาตรฐานการผลิตไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่เพ่ือการค้า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
(ตารางที่ 17) อาจมาจากเพศชายจะเป็นหัวหน้าครอบครัว มีอ านาจในการตัดสินใจจึงมี ผลต่อ
ความส าเร็จของเกษตรกรในโครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการผลิตไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่
เพ่ือการค้า ซึ่งสอดคล้องกับสัมฤทธิ์ (2526) ที่กล่าวว่า ความส าเร็จของการจัดการฟาร์มนั้นขึ้นอยู่กับ
พฤติกรรมการจัดการฟาร์ม หรือกระบวนการตัดสินใจเป็นส าคัญ  

ค่า B อายุ (X2) = - 0.32 (มีผลเชิงลบ) หมายความว่า  ถ้าเกษตรกรมีอายุลดลง 1 หน่วย   
จะส่งผลให้ ความส าเร็จของเกษตรกรในโครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการผลิตไก่ประดู่หางด า
เชียงใหม่เพ่ือการค้า เพ่ิมข้ึน 0.32 แสดงว่าอายุ มีผลต่อความส าเร็จของเกษตรกรในโครงการส่งเสริม
และพัฒนามาตรฐานการผลิตไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่เพ่ือการค้า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 (ตารางที่ 17) อาจมาจากเกษตรที่อายุน้อยจะสามารถเรียนรู้และพร้อมที่จะพัฒนาตนเองที่จะ
เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการผลิตไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่เพ่ือการค้า จึงส่งผลให้
เกษตรกรประสบความส าเร็จในการเข้าร่วมโครงการ 

ค่า B ประสบการณ์ในการเลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่  (X4) = 0.38  (มีผลเชิงบวก) 
หมายความว่า ถ้าเกษตรกรมีประสบการณ์ในการเลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ เพ่ิมขึ้น 1 หน่วย     
จะส่งผลให้ ความส าเร็จของเกษตรกรในโครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการผลิตไก่ประดู่หางด า
เชียงใหม่เพ่ือการค้า เพ่ิมขึ้น 0.38  แสดงว่า ประสบการณ์ในการเลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่         
มีผลต่อความส าเร็จของเกษตรกรในโครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการผลิตไก่ประดู่หางด า
เชียงใหม่เพ่ือการค้า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ตารางที่ 17) อาจมาจากเกษตรกร          
ที่มีประสบการณ์ในการเลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่มาก ผ่านการเรียนรู้ในอาชีพจากการปฏิบัติจริง 
เห็นถึงปัญหาต่าง ๆ  เมื่อเข้าร่วมโครงการแล้วจึงพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขปฏิบัติตามสิ่งที่ได้



 
 

เรียนรู้และเป็นประโยชน์ต่ออาชีพ จึงส่งผลต่อความส าเร็จของเกษตรกรในโครงการส่งเสริมและ
พัฒนามาตรฐานการผลิตไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่เพ่ือการค้า 

ค่า B การเพ่ิมขึ้นของรายได้หลังการเข้าร่วมโครงการส่งเสริม  (X18) = 0.00014                
(มีผลเชิงบวก) หมายความว่า ถ้าเกษตรกรมีรายได้หลังการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมเพ่ิมมากขึ้น         
1 หน่วย จะส่งผลให้ความส าเร็จของเกษตรกรในโครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการผลิต        
ไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่เพ่ือการค้า เพ่ิมข้ึน 0.00014 แสดงว่า การเพ่ิมขึ้นของรายได้หลังการเข้าร่วม
โครงการส่งเสริม มีผลต่อความส าเร็จของเกษตรกรในโครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการผลิต
ไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่เพ่ือการค้า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ตารางที่ 17)  อาจมาจาก
เกษตรกรที่มีรายได้หลังการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการผลิตไก่ประดู่  
หางด าเชียงใหม่เพ่ือการค้าเพ่ิมขึ้น   จะเห็นถึงประโยชน์จากสิ่งที่ได้เรียนรู้และประโยชน์ต่ออาชีพว่า
สามารถท าให้ก่อเกิดรายได้ที่เพ่ิมขึ้นได้หากเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จึงส่งผลต่อความส าเร็จของ
เกษตรกรในโครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการผลิตไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่เพ่ือการค้า 
 
ตารางที่ 17 ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรอิสระกับความส าเร็จของเกษตรกรในโครงการ

ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการผลิตไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่เพ่ือการค้า 

R = 0.751       R2 = 0.564      SEE = 4.043      
 F = 19.414   Sig. of F = 0.000 

 
 

Model ตัวแปรอิสระ 

Unstandardized  
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. 
B Std. 

Error 
Beta 

7 (ค่าคงที่) 69.038 5.273   13.094 .000 

 X16  ผ่านการรับรอง GFM 4.273 .997 .313 4.285 .000 

 X3  ระดับการศึกษา -2.267 .327 -.707 -6.938 .000 

 X9 ราคาจ าหน่าย .111 .034 .246 3.263 .001 
 X1 เพศ 2.941 .846 .248 3.477 .001 

 X2  อายุ -.317 .069 -.497 -4.614 .000 

 X4  ประสบการณ์ในการเลี้ยง .380 .119 .269 3.189 .002 

 X18 การเพ่ิมขึ้นของรายได้หลัง
การเข้าร่วมโครงการส่งเสริม 

.000 .000 .239 2.675 .009 



 
 

4.6 ปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จของเกษตรกรในโครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการผลิตไก่
ประดู่หางด าเชียงใหม่เพื่อการค้า โดยใช้การจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 

การจัดกิจกรรมสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)  โดยคัดเลือกเกษตรกรจาก
ประธานกลุ่มหรือผู้น ากลุ่มผู้เลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐาน
การผลิตไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่เพ่ือการค้าในจังหวัดเชียงใหม่ ผู้วิจัยจะเริ่มต้นจากการท าความเข้าใจ
กับผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม โดยจะท าการชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของการจัดสนทนากลุ่ม, ขั้นตอนของ
การจัดสนทนากลุ่ม และผลที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดสนทนากลุ่มที่ส าคัญผู้วิจัยได้ค านึงถึงจริยธรรม
ของการวิจัย โดยการขอใช้ชื่อสมมุติแทนชื่อจริงของผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม เมื่อมีการน าข้อความ
ค าพูด (Quotation) ประกอบในส่วนที่เป็นค าส าคัญ ความรู้สึก และข้อเท็จจริง เพ่ือท าให้ผู้เข้าร่วม
การสนทนากลุ่มสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่  
          4.6.1 ปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคลที่มีผลต่อความส าเร็จของเกษตรกรในโครงการส่งเสริมและ
พัฒนามาตรฐานการผลิตไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่เพ่ือการค้า ได้แก่ เพศชาย อายุ ระดับการศึกษา 
และประสบการณ์ในเลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ มีความคิดเห็นจากกิจกรรมสนทนากลุ่มสรุปได้ ดังนี้ 

“ส่วนใหญ่ผู้ชายมักเป็นผู้น าครอบครัว น่าจะมีผลท าให้โครงการส าเร็จได้”    มานะ : สนทนากลุ่ม 
“ผู้ชายส่วนใหญ่มีประสบการณ์เลี้ยงไก่มากกว่าผู้หญิง อาจมีผลท าให้โครงการ 
ส าเร็จได้มากกว่า”                                                                           แพร : สนทนากลุ่ม 
 

“อายุอาจมีส่วนต่อผลส าเร็จของโครงการ  โดยผู้มีอายุที่น้อยมีช่องทางและความสนใจ 
ที่จะเลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ให้ส าเร็จ เช่นเดียวกับสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจผู้เลี้ยง 
ไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ หลายราย”          แพร : สนทนากลุ่ม 
“คนอายุน้อยมีโอกาสดีในการใช้เครื่องมือที่ทันสมัยในการท างาน”              วีระพงค์ : สนทนากลุ่ม 
 

“ระดับการศึกษาท่ีต่ า ท าให้เกษตรกรมีความสนใจในการอบรมหาความรู้ 
ให้ตนเองมากขึ้นและน ามาปฏิบัติด้วยตนเอง ท าให้โครงการมีผลส าเร็จได้  
เช่นเดียวกับตนเองที่มีการศึกษาน้อย”                          ซิมโอน : สนทนากลุ่ม 
“คนมีระดับการศึกษาสูง มักเชื่อมั่นตัวเอง ชอบว่าตัวเองรู้ดี มักไม่หาความรู้ 
เพ่ิมเติม โดยเฉพาะความรู้ที่สามารถปฏิบัติได้ผลที่แท้จริง”                       วีระพงค์ : สนทนากลุ่ม 
 

“ประสบการณ์ในเลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ยิ่งสูง ยิ่งท าให้ส าเร็จได้เร็วขึ้น 
เพราะเรียนรู้ความส าเร็จและล้มเหลวมาแล้ว”                                ซิมโอน : สนทนากลุ่ม 
 
          4.6.2  ปัจจัยทางเศรษฐกิจมีผลต่อความส าเร็จของเกษตรกรในโครงการส่งเสริมและพัฒนา
มาตรฐานการผลิตไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่เพ่ือการค้า ได้แก่ ราคาจ าหน่ายไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่
ต่อกิโลกรัม กิจกรรมสนทนากลุ่มสรุปดังนี้ 

“ราคาจ าหน่ายไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ต่อกิโลกรัม ยิ่งมีราคาสูงขึ้น  
จะท าให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมมากขึ้น จะท าให้โครงการส าเร็จได้”            ศิริชัย : สนทนากลุ่ม 



 
 

“ราคาจ าหน่ายไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ต่อกิโลกรัม ควรมีการก าหนด 
ให้มีราคากลางโดยรัฐบาล เพ่ือป้องกันการเอาเปรียบจากพ่อค้า 
คนกลาง”                                                                        หัสดินทร์ : สนทนากลุ่ม 
“ราคาจ าหน่ายแม้มีความส าคัญและเป็นความต้องการของเกษตรกร 
ที่ต้องการราคาที่สูงขึ้น แต่หากไม่สมดุลกับความต้องการของตลาด 
อาจท าให้เกษตรกรขายไก่ไม่ได้ และเกิดภาวะขาดทุนได้”                   ซิมโอน : สนทนากลุ่ม 
 

4.6.3  ปัจจัยด้านสภาพการเลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ มีผลต่อความส าเร็จของเกษตรกร
ในโครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการผลิตไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่เพ่ือการค้า ได้แก่ การผ่าน
การรับรองฟาร์มที่มีระบบการปูองกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (Good Farming 
Management: GFM) และการเพ่ิมขึ้นของรายได้หลังการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนา
มาตรฐานการผลิตไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่เพ่ือการค้า กิจกรรมสนทนากลุ่ม ดังนี้ 

“การผ่านการรับรองฟาร์มที่มีระบบการปูองกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม  
  (Good Farming Management: GFM) เป็นกระบวนการผ่านการรับรองเบื้องต้น 
  ที่จะพัฒนาให้ผ่านการรับรองมาตรฐานฟาร์มแบบปล่อยอิสระ ซึ่งวิสาหกิจชุมชน 
  ผู้เลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ผ่านการรับรองหลายราย จึงเป็นเครื่องยืนยัน 
  คุณภาพของผลิตภัณฑ์ไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ และอาจมีผลต่อความส าเร็จ 
  ของโครงการได้”                                                                   แพร : สนทนากลุ่ม 
“การผ่านการรับรองตามมาตรฐานของกรมปศุสัตว์ มีความจ าเป็นและ  
 ส าคัญมาก ๆ เพราะ การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ในร้านค้า ห้างสรรพสินค้า 
 โมเดิร์นเทรด หากไม่ได้รับการรับรองจะขายไม่ได้”    ซิมโอน : สนทนากลุ่ม 
 
“การเพ่ิมข้ึนของรายได้หลังการเข้าร่วมโครงการ ท าให้เกษตรกรอยากเลี้ยง 
  ไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ต่อ เพ่ือเป็นแหล่งรายได้ให้แก่ครอบครัว”   ซิมโอน : สนทนากลุ่ม 
“ถ้าเกษตรกรไม่มีรายได้หลังเข้าร่วมโครงการ คงเลิกเลี้ยง 
 และไปประกอบอาชีพอ่ืน”                                                                แพร : สนทนากลุ่ม 
           

          โดยสรุปปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของเกษตรกรในโครงการส่งเสริมและพัฒนา
มาตรฐานการผลิตไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่เพ่ือการค้า โดยใช้การจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group 
Discussion) มีความสอดคล้องกับการทดสอบหาปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของเกษตรกรในโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการผลิตไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่เพ่ือการค้า  ได้แก่ เพศชาย อายุ 
ประสบการณ์ในการเลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ ระดับการศึกษา  ราคาจ าหน่ายไก่ประดู่หางด า
เชียงใหม่ต่อกิโลกรัม การผ่านการรับรองฟาร์มที่มีระบบการปูองกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม 
(Good Farming Management: GFM) และการเพ่ิมข้ึนของรายได้หลังการเข้าร่วมโครงการ มีผลต่อ
ความส าเร็จของเกษตรกรในโครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการผลิตไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่
เพ่ือการค้า 



 
 

บทที่ 5  
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 
 

5.1 สรุปผลการศึกษา  
การศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของเกษตรกรในโครงการส่งเสริมและพัฒนา

มาตรฐานการผลิตไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่เพ่ือการค้า มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
ความส าเร็จของเกษตรกรในโครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการผลิตไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่
เพ่ือการค้า และเพ่ือศึกษาปัญหา ข้อเสนอแนะ และความต้องการของเกษตรกรในโครงการส่งเสริม
และพัฒนามาตรฐานการผลิตไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่เพ่ือการค้า ในการวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเกษตรกรที่เข้าโครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการผลิต   
ไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่เพ่ือการค้า จ านวน 200 ราย โดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ซึ่งสร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าสูงสุด ค่าต่ าสุด ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับ   
ตัวแปรตาม โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression 
Analysis) ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้ 

5.1.1 ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ปัจจัยทางสังคม ปัจจัยด้านสภาพการ
เลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการ
ผลิตไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่เพื่อการค้า 

1) ปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคล จากการศึกษา พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 
55.00  มีอายุเฉลี่ย 46.50 ปี จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 29.50 มีประสบการณ์ 
ในการเลี้ยงเฉลี่ย 4.55 ปี เกษตรกรในปีที่ผ่านมา (ปี 2561) มีความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงไก่ประดู่หางด า
เชียงใหม่อยู่ในระดับมีความรู้มาก โดยเกษตรกรส่วนใหญ่สามารถตอบค าถามความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยง
ไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ในแต่ละข้อได้ถูกต้องมากกว่าร้อยละ 80 และเกษตรกรมีการปฏิบัติในการ
เลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ตามระบบการปูองกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่ เหมาะสม (Good 
Farming Management: GFM) อยู่ในระดับมปีฏิบัติมาก โดยเกษตรกรส่วนใหญ่มีการปฏิบัติในแต่ละ
ข้อมากกว่าร้อยละ 80 เช่นกัน  

ในปีที่ผ่านมา (ปี 2561) เกษตรกรส่วนใหญ่ได้รับการอบรม ร้อยละ 95.00  โดยเรื่องที่ได้รับ
การอบรมมากที่สุด คือ เรื่องมาตรฐานการเลี้ยงไก่แบบปล่อยอิสระ และเรื่องระบบการปูองกันโรค
และการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (Good Farming Management: GFM) 

2) ปัจจัยทางเศรษฐกิจ  พบว่า ด้านแรงงาน  ไม่มีการจ้างแรงงาน โดยใช้แรงงานในครัวเรือน
ในการเลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ ส่วนใหญ่ไม่มีหนี้สินคงค้าง ด้านรายได้จากการเลี้ยงไก่ประดู่  
หางด าเชียงใหม่ พบว่า เกษตรกร (ปี 2561) มีรายได้เฉลี่ย 67,628.30 บาท  ด้านการจ าหน่ายไก่
ประดู่หางด าเชียงใหม่ พบว่า เกษตรกรจะจ าหน่ายไก่รุ่น มากที่สุด โดยจ าหน่ายไก่อายุ 4 เดือน 
จ าหน่ายต่อครั้งเฉลี่ย 161.47 ตัว โดยเกษตรกรจะจ าหน่ายแบบขายตามน้ าหนัก จ าหน่ายไก่ราคา
เฉลี่ย 101.33 บาทต่อกิโลกรัม  



 
 

ด้านค่าใช้จ่ายรวมในการเลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่  พบว่า เกษตรกรมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 
31,167.30 บาทต่อปี 

3) ปัจจัยทางสังคม พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีการพบปะพูดคุยกับเพ่ือนบ้านเกี่ยวกับการ
เลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่เฉลี่ย 2.42 ครั้งต่อเดือน มีการพบปะพูดคุยและได้รับค าแนะน าเกี่ยวกับ
การเลี้ยงสัตว์ไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่จากเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ เฉลี่ย 1.84 ครั้งต่อเดือน เกษตรกรได้รับ
ข่าวสารเกี่ยวกับการเลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่จากสื่อต่าง ๆ  เฉลี่ย 3.55 ครั้ง โดยได้รับข่าวสาร
จากเพ่ือนบ้าน จ านวน 1 ครั้ง มากท่ีสุด 

4) ปัจจัยด้านสภาพการเลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ พบว่า เกษตรกรเลี้ยงไก่ประดู่หางด า
เชียงใหม่มีจ านวนเฉลี่ย 439.70 ตัว มีพ้ืนที่เลี้ยงไก่ประดู่เฉลี่ย 2.27 ไร่ และมีพ้ืนที่ทุ่งหญ้าส าหรับ 
การเลี้ยงไก่ประดู่หางด าเฉลี่ย 1.24 ไร่ โดยเกษตรกรมีการเลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่แบบกึ่งขัง       
กึ่งปล่อย ด้านที่อยู่อาศัยของไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ พบว่า เกษตรกรจะเลี้ยงไก่ในคอกหรือเล้า      
มากที่สุด เกษตรกรส่วนใหญ่เลี้ยงไก่ด้วยอาหารประเภทอาหารส าเร็จรูป มีการเอาน้ าใส่ภาชนะให้กิน
และให้อาหารไก่เป็นประจ าทุกวัน  

การให้อาหารเสริมแก่ไก่ พบว่า เกษตรกรเคยให้อาหารเสริมแก่ไก่ มีการท าวัคซีนปูองกันโรค
สม่ าเสมอ เกษตรกรจะซื้อวัคซีนจากปศุสัตว์อ าเภอ โดยวัคซีนปูองกันโรคที่ซื้อมากที่สุด ได้แก่ วัคซีน
โรคนิวคลาสเซิล (แบบหยอดจมูกหรือตา) เกษตรกรส่วนใหญ่เคยใช้ยารักษาโรคไก่ประดู่หางด า และ
เคยถ่ายพยาธิ 

การเกิดโรคระบาดกับไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่  พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่เคยโรคระบาด
กับไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ขึ้นเลย และวิธีการแก้ปัญหาเมื่อเกิดโรคระบาด คือ เกษตรกรจะใช้ยา
ปฏิชีวนะในการรักษา และเม่ือมีไก่ตายเกษตรกรจะท าการฝังหรือเผา 

การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ท าการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ ไก่ประดู่หางด า
เชียงใหม่ มีวิธีการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์โดยคัดตัวที่มีลักษณะดีไว้ขยายพันธุ์ 

การผ่านการรับรองระบบการปูองกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (Good Farming 
Management: GFM) พบว่า ฟาร์มของเกษตรกรส่วนใหญ่ผ่านการรับรองระบบการปูองกันโรคและ
การเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (Good Farming Management: GFM) แต่ส่วนใหญ่ไม่ผ่านการรับรอง
มาตรฐานฟาร์มไก่พ้ืนเมืองแบบปล่อยอิสระ เพราะไม่สามารถปฏิบัติครบตามเกณฑ์ท่ีก าหนดได ้

การเปรียบเทียบก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการ พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีรายได้เพ่ิมขึ้น 
โดยเกษตรกรที่มีรายได้เพ่ิมข้ึนเฉลี่ย 7,173.83 บาทต่อเดือน 

การสืบทอดอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ของบุตร พบว่า บุตรของเกษตรกร     
ส่วนใหญ่มีการสืบทอดอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ต่อจากเกษตรกร โดยมีเหตุผลที่เลี้ยงต่อ 
เพราะเป็นอาชีพท่ีมั่นคงและเป็นที่ต้องการของตลาด 

 
5.1.2 ปัญหา ข้อเสนอแนะ และความต้องการของเกษตรกรในโครงการส่งเสริมและ

พัฒนามาตรฐานการผลิตไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่เพื่อการค้า 



 
 

ปัญหาหรืออุปสรรคในการเลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่   พบว่า 1) การจ าหน่ายไก่ประดู่
เชียงใหม่มีความไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับพ่อค้าคนกลาง 2) ไม่มีพ่อแม่พันธุ์ที่ดี 3)ไม่มีเงินทุนหมุนเวียนใน
การเลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ ตามล าดับ 

ข้อเสนอแนะในการเลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ พบว่า 1) ควรมีการจัดท าบันทึกข้อตกลง 
(MOU) ระหว่างวิสาหกิจหรือกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ประดู่หางด ากับผู้ประกอบการที่จัดจ าหน่าย    
ไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ ซึ่งจะท าให้มีการก าหนดปริมาณและราคาจ าหน่ายสอดคล้องกับความ
ต้องการตลาด  2) ภาครัฐควรมีการร่วมมือกับเครือข่ายเพ่ิมการผลิตพ่อแม่พันธุ์ที่ดีสนับสนุนให้แก่
เกษตรกร 3) ภาครัฐควรหาแหล่งเงินทุนสนับสนุนให้เกษตรกรเพิ่มมากขึ้น 

 
5.1.3 ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของเกษตรกรในโครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐาน

การผลิตไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่เพื่อการค้า 
ในการทดสอบเพ่ือหาปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของเกษตรกรในโครงการส่งเสริมและพัฒนา

มาตรฐานการผลิตไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่เพ่ือการค้า พบว่า มีตัวแปรอิสระ จ านวน 7 ตัวแปร คือ 
เพศชาย อายุ ประสบการณ์ในการเลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ ระดับการศึกษา  ราคาจ าหน่ายไก่
ประดูห่างด าเชียงใหม่ต่อกิโลกรัม การผ่านการรับรองฟาร์มที่มีระบบการปูองกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ 
ที่เหมาะสม (Good Farming Management: GFM) และ การเพ่ิมขึ้นของรายได้หลังการเข้าร่วม
โครงการ  มีผลต่อความส าเร็จของเกษตรกรในโครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการผลิตไก่ประดู่
หางด าเชียงใหม่เพ่ือการค้า สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกับการสรุปผลการจัดสนทนากลุ่ม (Focus 
Group Discussion) ในการอธิบายปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของเกษตรกรในโครงการส่งเสริมและ
พัฒนามาตรฐานการผลิตไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่เพ่ือการค้า  

โดยตัวแปรอิสระท้ัง 7 ตัวแปร สามารถอธิบายความผันแปรของความส าเร็จของเกษตรกรใน
โครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการผลิตไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่เพ่ือการค้า ได้ร้อยละ 56.40 
ซึ่งหมายถึง เพศชาย อายุ ประสบการณ์ในการเลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ ระดับศึกษา ราคา
จ าหน่ายไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ต่อกิโลกรัม การผ่านการรับรองฟาร์มที่มีระบบการปูองกันโรค และ
การเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (Good Farming Management: GFM) และการเพ่ิมขึ้นของรายได้     
หลังการเข้าร่วมโครงการส่งเสริม สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของความส าเร็จของเกษตรกรได้
ร้อยละ 56.40 ที่เหลืออีกร้อยละ 43.60 เกิดจากสาเหตุอ่ืน ๆ 

 
5.2 ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของเกษตรกรในโครงการส่งเสริมและพัฒนา
มาตรฐานการผลิตไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่เพ่ือการค้า ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะจากงานวิจัยเพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาการเลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ ใหแ้ก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ  ใช้ส าหรับการวางแผนงานการด าเนินโครงการต่าง ๆ  และมุ่งหวังที่สร้างความ
เข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและกลุ่มเกษตรต่อไป ดังนี้ 

1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการส่งเสริมการผลิต ช่วยพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่ม
เกษตรกรและพัฒนาฟาร์มของเกษตรกรให้เข้าสู่มาตรฐานฟาร์มไก่พ้ืนเมืองแบบปล่อยอิสระ ผ่านการ



 
 

รับรองฟาร์มที่มีระบบการปูองกันโรค และการเลี้ยงสัตว์ที่ เหมาะสม  (Good Farming 
Management: GFM) มีการประเมินและติดตามการเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองของเกษตรกรหลังการเข้าร่วม
โครงการอย่างสม่ าเสมอ จัดให้มีการประชุมกลุ่มเกษตรกรเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานโครงการ 

2. มีการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการด้านอาหารไก่ เช่น การผลิตอาหารหมัก การ
ผลิตอาหารจากวัสดุในท้องถิ่น การใช้พืชอาหารหยาบเพ่ิมขึ้น เพ่ือลดต้นทุนจากการใช้อาหาร
ส าเร็จรูปของเกษตรกร มีการน าเทคโนโลยีการจัดการผลผลิตเข้ามาช่วยหรือให้ความรู้กับเกษตรกร
เพ่ือช่วยเพ่ิมผลผลิต มีการส่งเสริมและให้ข้อมูลความรู้ เกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร         
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ต้นแบบผลิตภัณฑ์ไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ เพ่ือต่อยอดองค์ความรู้ต่าง ๆ เพ่ิม
มูลค่าของผลิตภัณฑ์ไก่และโอกาสในการแข่งขันด้านการตลาด  

3. จัดอบรมให้ความรู้กับเกษตรกรในการท าการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ ไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ 
วิธีการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ การคัดตัวที่มีลักษณะดีไว้ขยายพันธุ์ เพ่ือช่วยให้ได้ไก่ที่มีคุณภาพตรงกับ
ความต้องการของตลาด 

4. จัดอบรมให้ความรู้กับเกษตรกรเพ่ือเพ่ิมเติมความรู้ให้กับเกษตรให้เข้าใจหลักการเลี้ยง   
ไก่พ้ืนเมืองที่ถูกต้อง ควรมีการให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองที่ถูกวิธี การท าวัคซีน 
ความส าคัญของการให้อาหารเสริมและวิตามินไก่พ้ืนเมือง และการผสมอาหารไก่ที่ถูกต้องและ        
มีประโยชน์ เนื่องจากเกษตรกรบางส่วนแม้ได้รับการอบรมแล้ว แต่ก็ยังคงขาดความรู้ที่ถูกต้อง 
โดยเฉพาะความรู้ด้านการเลี้ยงและด้านการปูองกันโรค 

5. เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรลงพ้ืนที่เพ่ือติดตามการปฏิบัติในการเลี้ยงไก่ประดู่
หางด าที่เหมาะสม (Good Farming Management: GFM) ในฟาร์มของเกษตรกร โดยเฉพาะเรื่อง
ของการติดปูายเตือน “ห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาต” ที่ประตูทางเข้าพ้ืนที่ไก่ประดู่หางด า การท า     
บ่อ อ่าง หรืออุปกรณ์ส าหรับฆ่าเชื้อและมีรองเท้าส าหรับเปลี่ยน ก่อนเข้าพ้ืนที่เลี้ ยงไก่ประดู่หางด า
เชียงใหม่ การจดบันทึกข้อมูลการดูแลสุขภาพสัตว์ เช่น จ านวนสัตว์เข้าเลี้ยงใหม่ ประวัติ การตรวจโรค 
จ านวนสัตว์ปุวย จ านวนสัตว์ตาย การใช้ยา การฉีดวัคซีน เป็นต้น  การจดบันทึกข้อมูลบุคคลและ
ยานพาหนะเข้าออกสถานที่เลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ เนื่องจากยังมีเกษตรกรบางส่วนไม่ปฏิบัติ
ตามหลักการดังกล่าวอยู่ 

6. ภาครัฐควรสนับสนุนให้มีการจัดท าบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างวิสาหกิจหรือกลุ่ม
เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ประดู่หางด ากับผู้ประกอบการที่จัดจ าหน่ายไก่ประดู่หางด า เชียงใหม่ เพ่ือให้มีการ
ก าหนดปริมาณและราคาจ าหน่ายสอดคล้องกับความต้องการตลาด 

7. ควรพัฒนาด้านการส่งเสริมการแปรรูปและด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์ไก่ประดู่หางด า 
เชียงใหม่ เพื่อสร้างความรับรู้ให้แก่ผู้บริโภคและขยายการตลาดผลิตภัณฑ์ไก่ประดู่หางด าเพ่ิมมากข้ึน 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ภาคผนวก ก 

แบบสัมภาษณ์ส าหรับการศึกษาวิจัย 

เรื่อง   ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของเกษตรกรในโครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการผลิตไก่
ประดู่หางด าเชียงใหม่เพ่ือการค้า 
ตอนที่ 1 ปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคลของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการ
ผลิตไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่เพ่ือการค้า 
1. เพศ 

 (  ) ชาย    (  ) หญิง 

2. อายุ .....................ปี 

3. ระดับการศึกษา 

 (  ) ไม่ได้เข้ารับการศึกษา   (  ) ประถมศึกษาปีที่ 4 

 (  ) ประถมศึกษาปีที่ 6   (  ) มัธยมศึกษาปีที่ 3  

 (  ) มัธยมศึกษาปีที่ 6    (  ) ปวช. 

 (  ) ปวส./ อนุปริญญา   (  ) ปริญญาตรี 

4. ท่านมปีระสบการณ์ในการเลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่.............................................. ปี 

5) ความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ 
   โปรดท าเครื่องหมาย  ในช่อง ตามความเข้าใจของท่าน  

ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ ถูก ผิด 
1. การเลี้ยงไก่ประดู่หางด าของเกษตรกรที่มีพ้ืนที่กว้าง เช่น ไร่นา สวน ควร
ปล่อยให้หากินเอง เพ่ือเป็นการลดค่าใช้จ่ายในเรื่องอาหาร 

  

2. การเปลี่ยนน้ ากินและท าความสะอาดภาชนะใส่น้ ากินของไก่ทุกวัน เพ่ือ
ปูองกันโรคระบาด 

  

3. ควรท าวันซีนปูองกันโรคนิวคลาสเซิล หลอดลมอักเสบติดต่อ และฝึดาษ 
เมื่อลูกไก่มีอายุ 1 – 7 วัน 

  

4. การรักษาพ้ืนคอกไม่ให้ชื้นและแห้งอยู่เสมอ เป็นการปูองกันไม่ให้เกิดโรค
ระบาด 

  

5. การเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง ไม่จ าเป็นต้องถ่ายพยาธิก็ได้   



 
 

ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ ถูก ผิด 
6. อาหารผสมที่ให้ลูกไก่ระยะ 0-6 สัปดาห์ ต้องมีโปรตีน 14% ในอาหารผสม   
7. เมื่อไก่อายุ 5 สัปดาห์ ควรท าวัคซีนอหิวาต์ไก่ กัมโบโร่ และฝีดาษไก่   
8. ต าแหน่งการท าวัคซีน ได้แก่ ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ ฉีดใต้ผิวหนัง หยอดตา 
หยอดจมูก และแทงปีก 

  

10.อาหารผสมที่ให้ไก่รุ่น 7–16 สัปดาห์ ต้องมีโปรตีน 14 % ในอาหารผสม   
11. การเลี้ยงไก่ไม่จ าเป็นต้องให้อาหารเสริมและวิตามิน   
12. การให้แสงสว่างไม่เพียงพอ ท าให้แม่ไก่ไข่ลดลง   
13. ไก่สาวจะเริ่มไข่ฟองแรก เมื่ออายุ 6-7 เดือน ควรเปลี่ยนสูตรอาหารและ 
เพ่ิมแร่ธาตุแคลเซี่ยมและฟอสฟอรัส  

  

14. การจดบันทึกข้อมูลการเลี้ยงไก่ ท าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน   
15. การท าวัคซีน สามารถท าได้ตลอดเวลา ไม่จ าเป็นต้องท าในขณะที่ไก่มี
สุขภาพสมบูรณ์ 

  

16. วัคซีนที่เหลือจากใช้ สามารถน าไปใช้ได้อีก ไม่ควรทิ้ง   
17. เมื่อมีไก่ตายโดยไม่ทราบสาเหตุ สามารถน าไปท าเป็นอาหารได้   
18. ควรแยกไก่ท่ีเป็นโรคออกจากฝูง เมื่อแสดงอาการผิดปกติ   
19. การสร้างโรงเรือนให้ไก่พ้ืนเมืองและการรักษาความสะอาดโรงเรือน เป็น
การสุขาภิบาลที่ดี 

  

20. ข้อดีของการเลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ คือ เนื้อไก่มีโปรตีนสูง   
     แตม่ีคลอเลสเตอรอลและไขมันต่ า และเป็นที่ต้องการของตลาด 

  

 

6) ท่านมีการปฏิบัติในการเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง (ไก่ประดู่หางด า) ที่เหมาะสม Good Farming Management (GFM)   

 
หัวข้อ 

การปฏิบัติ 
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

1.พื้นที่เลี้ยงไก่พื้นเมืองและโครงการสร้าง   
1.1มีโรงเรือนหรือเล้าที่ใช้นอนอยา่งเหมาะสม และมีเนื้อท่ีเพียงพอต่อจ านวนไก่
พื้นเมือง ไม่แออัด สามารถควบคมุสัตว์ที่อาจเป็นพาหะน าโรคเข้าโรงเรือนหรือเล้าได้ 
เช่น นก หนู ฯลฯ 

  

1.2 มีรั้วหรือการจดัการทีส่ามรถปอูงกันคน และยานพาหนะเข้าพื้นที่เลี้ยงไก่พื้นเมือง
ได้ โดยรั้วอาจเป็นรั้วท่ีสร้างขึ้นหรอืแนวรั้วธรรมชาต ิเช่น คูน้ า เป็นต้น 

  

1.3 มีปูายเตือน “ห้ามเข้าก่อนไดร้ับอนุญาต” ที่ประตูทางเข้าพื้นทีไ่ก่พ้ืนเมือง   
1.4 มีบ่อ อ่าง หรืออุปกรณ์ส าหรบัฆ่าเชื้อและมีรองเท้าส าหรับเปลีย่น ก่อนเข้าพื้นที่
เลี้ยงไก่พื้นเมือง 

  

1.5 มีพื้นท่ีเลี้ยงไก่พื้นเมือง แยกหลังคาจากอาคารส าหรับอยู่อาศัย โดยห่างกันอย่าง
ชัดเจน  สามารถปูองกันการติดเชื้อโรคได้ 

  



 
 

 
หัวข้อ 

การปฏิบัติ 
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

1.6 มีพื้นท่ีส าหรับกักไก่พื้นเมือง น าเข้ามาเลี้ยงใหม่ ก่อนน าเข้าร่วมฝูง โดยอยู่ห่างจาก
พื้นที่เลี้ยงไก่พื้นเมืองที่มีอยูเ่ดิมตามความเหมาะสม 

  

1.7 จัดให้มีบริเวณส าหรับกักแยกสัตว์ปุวยจากสัตว์ปกติ ในพื้นที่เลี้ยงไก่พ้ืนเมือง   
1.8 มีถังขยะที่มีฝาปิดมดิชิด   
1.9 มีสถานท่ีเหมาะสมในการฝังหรือเผาท าลายซากสัตว์ เพื่อควยคุมและปูองกันโรค   
2.การจัดการโรงเรือนหรือเล้าและอุปกรณ ์   
2.1 มีการท าความสะอาดโรงเรือนหรือเล้าและอุปกรณ์อยา่งเหมาะสม   
2.2 จัดให้มีอุปกรณ์ปูองกันตนเอง เช่น หน้ากากอนามัย ถุงมือ รองเท้า เป็นต้น กรณี
สงสัยเกดิโรคระบาดในสัตว์ปีกพ้ืนเมือง 

  

3.การจัดการยานพาหนะ   
3.1 ห้ามยานพาหนะจากภายนอกเข้าพื้นที่เลี้ยงไก่พื้นเมือง   
4.การจัดการบุคคล   
4.1 ห้ามบุคคลภายนอกเข้าพื้นทีเ่ลีย้งไก่พ้ืนเมือง/ไก่ชน เว้นแต่มีการเปลี่ยนรองเท้ากอ่น   
4.2 ห้ามบุคคลที่ปุวย เช่น มีอาการไข้หวัด ท้องเสยี เป็นต้น เข้าไปในพ้ืนท่ีเลี้ยงไก ่   
5. การจัดการด้านสุขภาพ   
5.1 ไก่พ้ืนเมืองที่น าเข้าเลี้ยงใหมต่อ้งทราบแหล่งท่ีมา หรือต้องมาจากพ้ืนท่ีเลี้ยงสัตว์ปีก
ที่ผ่านการรบัรองจากกรมปศุสตัว์ หรือแหล่งท่ีไม่มีโรคระบาด 

  

5.2 มีการกักไก่พื้นเมืองน าเข้ามาเลี้ยงใหม่ แยกจากพ้ืนท่ีเลี้ยงไก่พื้นเมืองที่มีอยู่เดิม ใน
พื้นที่กักไก่พื้นเมืองข้อ 1.6 ก่อนเข้ารวมฝูงอย่างน้อย 7 วัน 

  

5.3 ไม่น าสัตว์ชนิดอื่น เข้ามาในพ้ืนท่ีเลี้ยงไก่พื้นเมือง   
5.4 มีการปูองกันโรค และการเสรมิสร้างภูมิคุ้มกัน ตามที่กรมปศุสตัว์ก าหนด   
5.5 เมื่อพบไก่พ้ืนเมืองปุวยหรือตายด้วยโรคระบาด หรือสงสัยว่าเป็นโรคระบาดหรือไม่
ทราบสาเหตุ ให้แจ้งเจ้าหนา้ที่ปศสุัตว์ทันที และให้ปฏิบัติตามกฎหมาย พรบ.โรคระบาด
สัตว์ หรือค าแนะน าของเจ้าหน้าท่ีปศุสัตว ์

  

5.6 ด าเนินการฝังหรือเผาซากสตัว์ อย่างถูกสุขลักษณะ   
6.การจัดการอาหาร-น้ า และยาสตัว์   
6.1 มีการเก็บอาหารทีส่ะอาด แหง้ ไม่อับช้ืน ต้องไม่มีเชื้อราหรือวัตถุท่ีเป็นอันตรายต่อ
สัตว์ปนเปื้อนในอาหาร สามารถปูองกันพาหะน าโรค และการเสื่อมสภาพของอาหารสตัว์ได้ 

  

6.2 น้ าท่ีใช้เลี้ยงไก่พื้นเมืองต้องสะอาด   
6.3 ภาชนะหรืออุปกรณ์ให้น้ าและอาหาร ควรสะอาด และจ านวนเพียงพอ   
6.4 มีการจัดเก็บ รักษาคุณภาพวคัซีนและยารักษาโรคอย่างเหมาะสม   
6.5 มีการใช้ ยา วิตามิน และผลติภัณฑส์ าหรับไก่พ้ืนเมือง ท่ีมีทะเบยีนถูกต้อง และห้าม
ใช้ยาที่เป็นยาต้องห้ามตามกฎหมาย 

  

6.6 มีการใช้ยารักษาโรคภายใตค้ าแนะน าขอสัตวแพทย์หรือเจ้าหน้าที่กรมปศุสตัว ์   
 



 
 

 
หัวข้อ 

การปฏิบัติ 
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

7. การจัดการข้อมลู   
7.1 มีการจดบันทึกข้อมูลการดูแลสุขภาพสตัว์ เช่น จ านวนสัตวเ์ข้าเลี้ยงใหม่ ประวตัิ 
การตรวจโรค จ านวนสัตว์ปุวย จ านวนสัตว์ตาย การใช้ยา การฉีดวัคซีน เป็นต้น 

  

7.2 มีการจดบันทึกข้อมูลบคุคลและยานพาหนะเข้าออกสถานท่ีเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง     
 
8) การได้รับอบรมในรอบปีที่ผ่านมา  
 (  ) มี  เรื่องท่ีอบรม..............................................................................................   
          (  ) ไม่มี 
ตอนที่ 2 ข้อมูลปัจจัยทางเศรษฐกิจของเกษตรกรที่เข้าร่วมปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของเกษตรกร
ในโครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการผลิตไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่เพ่ือการค้า                      
1. ปัจจุบันท่านมีการจ้างแรงงานเลี้ยงไก่ประดู่หางด าหรือไม่  
 (  ) มี   จ านวน......................................................คน   
          (  ) ไม่มี (ใช้แรงงานในครัวเรือน) 
2. ปัจจุบันท่านมีหนี้สินคงค้างจากการเลี้ยงไก่ประดู่หางด า จ านวน ............................... บาท 
   ระบุสาเหตุของหนี้สินคงค้าง...........................................................................................................  
3. รายได้จากการเลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ ต่อปี (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 (  ) รายได้จากการจ าหน่ายไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่  ............................................. บาท 
 (  ) รายได้จากการจ าหน่ายมูลไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่  ....................................... บาท 
 (  ) อื่นๆ ระบุ ............................................................................................. ............ บาท 
 (  ) รายไดร้วม  ........................................................... บาท 
4. ท่านจ าหน่ายไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่  แบบใด  (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 (  ) จ าหน่ายไก่รุ่น   (  ) จ าหน่ายไก่ที่ช าแหละแล้ว 
 (  ) จ าหน่ายให้พ่อค้าที่รับซื้อตามหมู่บ้าน (  ) อื่นๆ ระบุ ............................................... 
5. ท่านจ าหน่ายไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่  ที่อายุ  (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 (  ) 2 เดือน    (  ) 3 เดือน 
 (  ) 4 เดือน    (  ) 5 เดือน       (  ) แรกเกิด 
6. ท่านจ าหน่ายไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่  แต่ละครั้งประมาณ 
 (  ) 1-5 ตัว    (  ) 6-10 ตัว 
 (  ) ไม่ต่ ากว่า 10 ตัว                           (  ) อ่ืนๆ ระบุ ............................................... 
 



 
 

7. ลักษณะการจ าหน่ายไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่  (ตอบได้หลายข้อ) 
 (  ) ขายตามน้ าหนัก   (  ) ขายเหมาเป็นตัว 
 (  ) ขายเหมาเป็นฝูง                            (  ) อื่นๆ ระบุ ............................................... 
8. ท่านจ าหน่ายไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่  กิโลกรัมละ .................................................... บาท 
9. ท่านจ าหน่ายไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ เฉลี่ยน้ าหนักตัวละ............................................. ก.ก. 
10. ท่านมีค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่  รวมประมาณ ......................... บาท / ปี 
     10.1 ค่าพันธุ์ไก่ประดู่หางด า ................................................. บาท 
     10.2 ค่าโรงเรือนไกป่ระดู่หางด า............................................ บาท 
     10.3 ค่าอาหารไก่ประดู่หางด า .............................................. บาท 
     10.4 ค่าวัคซีนและยารักษาโรค.............................................. บาท 
     10.5 อื่น ๆ ระบุ .................................................................... บาท 
ตอนที่ 3 ปัจจัยทางสังคมของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการผลิตไก่
ประดู่หางด าเชียงใหม่เพ่ือการค้า                      
1. ในรอบปีที่ผ่านมา ท่านเคยมีการติดต่อกับเพ่ือนบ้านพบปะพูดคุยเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ไก่ประดู่หาง
ด าเชียงใหม่หรือไม ่  
  (  ) เคย     ระบุจ านวนครั้งที่ได้รับการติดต่อพูดคุย ............................................ครั้ง/เดือน
 (  ) ไมเ่คย 
2. ท่านเคยพบปะพูดคุยและได้รับค าแนะน าเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่จาก
เจ้าหน้าทีป่ศุสัตว์หรือไม่ 
 (  ) ไม่เคย 
 (  ) เคย ระบุจ านวน.................................................ครั้ง/เดือน  (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 (  ) ขอค าแนะน าด้านการเลี้ยง และการปรับปรุงหรือขยายพันธุ์ไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่   
 (  ) ปรึกษาด้านสุขภาพสัตว์  (  ) ขอรับการฉีดวัคซีนให้ไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่   
 (  ) อื่นๆ ระบุ........................................................... 
3. การได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการเลี้ยงไก่ประดู่หางด าจากสื่อต่าง ๆ  ในรอบท่ีผ่านมา 
    (  ) วิทยุ       จ านวน........................................................ ครั้ง/เดือน 
 (  ) โทรทัศน์  จ านวน........................................................ ครั้ง/เดือน 
 (  ) หนังสือพิมพ์/วารสาร    จ านวน................................. ครั้ง/เดือน 
 (  ) เจ้าหน้าที่รัฐ              จ านวน.................................. ครั้ง/เดือน 
 (  ) จากเพ่ือนบ้าน            จ านวน.................................. ครั้ง/เดือน 
 (  ) อินเตอร์เน็ท/ระบบไลน์  จ านวน................................. ครั้ง/เดือน  



 
 

 (  ) อื่นๆ ระบุ..................................................................... ครั้ง/เดือน 
4. ท่านมีการรวมกลุ่มเพ่ือเลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ หรือไม่  
 (  ) มี ชื่อกลุ่ม ..................................................................................................... ............ 
 (  ) ไม่มี 
ตอนที่ 4 ปัจจัยด้านสภาพการเลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริม
และพัฒนามาตรฐานการผลิตไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่เพ่ือการค้า                      
1. ปัจจุบันท่านเลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่  รวมจ านวน ....................................................... ตวั 
 1.1 พ่อแม่พันธุ์...........................ตัว 
 1.2 ไก่ขุน...................................ตัว 
 1.3 ลูกไก่-ไก่รุ่น.........................ตัว 
2. ขนาดพ้ืนที่ถือครองของท่านที่ใช้ในการเลี้ยงไก่ประดู่หางด า 
 เป็นพื้นที่อยู่อาศัย.................................... ไร่ 
 เป็นพื้นที่เลี้ยงไก่ประดู่หางด า................................. ไร่ 
 เป็นพื้นที่ท ากิจกรรมอ่ืนๆ ...................... ไร่ 
3. ท่านมีพ้ืนที่ทุ่งหญ้าส าหรับการเลี้ยงไก่ประดู่หางด าหรือไม่ 
 (   ) มี ..................................................... ไร่ 
          (   ) ไม่มี  
4. ท่านเลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่  ลักษณะแบบใด 
 (  ) การเลี้ยงแบบปล่อย   (  ) การเลี้ยงแบบกึ่งขังกึ่งปล่อย 
 (  ) การเลี้ยงแบบขังเล้า   (  ) การเลี้ยงแบบขังกรง 
5. ไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ของท่านอาศัยอยู่ที่ใด (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 (  ) ต้นไม้    (  ) คอกหรือเล้า 
 (  ) ใต้ถุนบ้าน    (  ) อื่นๆ ระบุ.................................................... 
6. ประเภทอาหารที่ใช้เลี้ยง (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 (  ) อาหารส าเร็จรูป   (  ) อาหารหมักจากพืช ผัก วัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น 
 (  ) ปลายข้าว ข้าวเปลือก   (  ) ข้าวโพด ร า 
 (  ) อื่นๆ ระบุ............................................ 
7. ท่านให้อาหารไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่  แบบใด 
 (  ) ให้หากินเองตามธรรมชาติ  (  ) ให้อาหารเป็นบางครั้ง 

 (  ) ให้เป็นประจ าทุกวัน   (  ) อื่นๆ ระบุ ................................................. 

 



 
 

8. ท่านให้น้ าไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่  อย่างไร 
 (  ) ให้หากินเองทั่วไป   (  ) เอาน้ าใส่ภาชนะให้กิน 
9. ท่านเคยให้อาหารเสริมแก่ไก่หรือไม่ 
 (  ) เคย ได้แก่ ............................................................................................................  
 (  ) ไม่เคย เพราะ ......................................................................................................  
10. ท่านท าวัคซีนปูองกันโรคไก่หรือไม่ 
 (  ) ไม่เคยท าวัคซีนปูองกันโรคเลย เพราะ ........................................................................  
 (  ) ท าวัคซีนบ้าง – ไม่ท าบ้าง 
 (  ) ท าวัคซีนเฉพาะช่วงที่มีโรคระบาดเกิดข้ึน 
 (  ) ท าวัคซีนปูองกันโรคสม่ าเสมอ 
11. การฉีดวัคซีนให้ไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่  (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 (  ) โดยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์   (  ) โดยอาสาปศุสัตว์ 
 (  ) ฉีดด้วยตนเอง   (  ) อื่นๆ ระบุ ..................................................... 
12. ท่านสามารถซ้ือวัคซีนได้จากที่ใด 
 (  ) ร้านขายยาสัตว์   (  ) ปศุสัตว์อ าเภอ 
 (  ) เกษตรต าบล    (  ) อื่นๆ ระบุ ................................................... 
13. ท่านท าวัคซีนปูองกันโรคชนิดใดบ้าง  (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 (  ) วัคซีนโรคนิวคลาสเซิล (แบบหยอดจมูกหรือตา) 
 (  ) วัคซีนโรคหลอดลมอักเสบ (แบบหลอดจมูกหรือตา) 
 (  ) วัคซีนโรคฝีดาษไก่ (แบบแทงปีก) 
 (  ) วัคซีนโรคอหิวาต์ไก่ (แบบฉีดเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนัง) 
 (  ) อื่นๆ ระบุ .............................................................................................  

14. ท่านเคยใช้ยารักษาโรคไก่ประดู่หางด าหรือไม่ 
 (  ) เคย     (  ) ไม่เคย เพราะ ............................................ 
15. ท่านเคยถ่ายพยาธิไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ 1 หรือไม่ 

(  ) เคย     (  ) ไม่เคย เพราะ .................................. 
16. การใช้สารเสริมในการเลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่  
 (  ) ไม่ใช้    (  ) ใช้ ระบุ................................................... 
 
 
 



 
 

17. เคยเกิดโรคระบาดเกิดขึ้นกับไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่หรือไม่ (ถ้าไม่เคยเกิดโรคระบาดข้ามไปข้อ 21) 
 (  ) ไม่เคยเกิดข้ึนเลย 
 (  ) เกิดขึ้นบ้างแต่ไม่บ่อยนัก 
 (  ) เกิดขึ้นเป็นประจ าทุกปี 
18. เมื่อเกิดโรคระบาดขึ้นมีผลท าให้ไก่ของท่านตายมากน้อยเพียงใด 
 (  ) ไม่เคยตายเลย   (  ) ตายบ้าง จ านวน ............................... ตวั 
 (  ) ตายหมด 
19. เมื่อเกิดโรคระบาดท่านใช้วิธีการแก้ปัญหาอย่างไร 
 (  ) ขายไก่ให้หมด   (  ) ใช้ยาปฏิชีวนะรักษา 
 (  ) อื่นๆ ระบุ ........................................................................................................  
20. เมื่อไก่ท่านตายท่านใช้วิธีใด 
 (  ) ฝังหรือเผา    (  ) น าไปท าอาหาร 
 (  ) ปล่อยทิ้งไว้ หรือโยนทิ้ง 
21. ท่านท าการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ ไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่  หรือไม่ 
 (  ) ท า      (  ) ไม่ท า 
22. ท่านคัดเลือกพันธุ์ไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่  อย่างไร 
 (  ) ปล่อยให้ผสมเองตามธรรมชาติ 
 (  ) คัดตัวที่มีลักษณะดีไว้ขยายพันธุ์ 
 (  ) หาพ่อแม่พันธุ์จากที่อ่ืนมาไว้ให้ผสมพันธุ์ 
 (  ) อื่นๆ ระบุ..........................................................................................................  
23. ท่านขยายพันธุ์ไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่  ในรุ่นต่อไปอย่างไร 
 (  ) ขยายโดยใช้พ่อแม่พันธุ์ที่มีอยู่ 
 (  ) ขยายโดยซื้อลูกไก่มาเลี้ยง 
 (  ) อื่นๆ ระบุ ............................................................................................................  
24. ฟาร์มของท่านผ่านการรับรองระบบการปูองกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม Good Farming 
Management (GFM) หรือไม ่ 
 (   ) ผ่าน    ระบุเหตุผลที่ผ่าน .......................................................................................... 
          (   ) ไม่ผ่าน ระบุเหตุผลที่ไม่ผ่าน......................................................................................  
25. ฟาร์มของท่านผ่านการรับรองมาตรฐานฟาร์มไก่พ้ืนเมืองแบบปล่อยอิสระหรือไม่ 
           (   ) ผ่าน    ระบุเหตุผลที่ผ่าน ..........................................................................................  
          (   ) ไม่ผ่าน ระบุเหตุผลที่ไม่ผ่าน..................................................................................... 



 
 

26. เปรียบเทียบก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการผลิตไก่ประดู่หาง
ด าเชียงใหม่เพ่ือการค้า ท่านมีรายได้เพ่ิมข้ึนหรือไม่ 
 (  ) เพ่ิมข้ึน    ระบุจ านวนเฉลี่ย..........................บาท/เดือน .................................บาทต่อปี
 (  ) ไมเ่พ่ิมข้ึน 
27. ความคิดเห็นของเกษตรกรเกี่ยวกับการสืบทอดอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ของบุตร 
           (   ) เลี้ยงต่อ  ระบุเหตุผล............................................................................... ................... 
          (   ) ไม่เลี้ยงต่อ ระบุเหตุผล..............................................................................................  
28. ท่านมีปัญหาหรืออุปสรรคในการเลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่อย่างไรบ้าง         
       28.1 ปัญหาด้านการเลี้ยงทั่วไป  
     (  )  ไม่มี 
     (  )  มี  
                 (  )  กลิ่นและเสียงจากการเลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ รบกวนเพื่อนบ้าน 
                 (  )  ต้องเสียเงินจ านวนมากในการซื้อปัจจัยการผลิต 
                 (  )  ไม่มีเงินทุนหมุนเวียนในการเลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ 
                 (  )  การจ าหน่ายไก่ประดู่เชียงใหม่มีความไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับพ่อค้าคนกลาง 
                 (  )  ไม่มีก าไรจากการเลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ 
                          (  )  ปญัหาอื่น ๆ ระบุ....................................................................................... 
       28.2 ปัญหาด้านพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์ไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่  
     (  )  ไม่มี 
     (  )  มี  
                 (  )  ไม่มีพ่อพันธุ์ และแม่พันธุ์ที่ดี 
                 (  )  ลูกไก่ตัวเล็ก ไม่แข็งแรง 
                          (  )  ปญัหาอื่น ๆ ระบุ.................................................................................  
       28.3 ปัญหาด้านอาหารในการเลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่  
     (  )  ไม่มี 
     (  )  มี  
                 (  )  ไม่มีแหล่งจ าหน่ายอาหารและวิตามินเสริมในท้องถิ่น 
                 (  )  ไม่มีความรู้ในการให้อาหารและวิตามินเสริม 
                 (  )  แหล่งน้ าสะอาดส าหรับการเลี้ยงไก่มีไม่เพียงพอ 
                 (  )  ไม่มีแหล่งอาหารในท้องถิ่น เช่น ใบกระถิน กากถั่วเหลือง เป็นต้น 
                          (  )  ปญัหาอื่น ๆ ระบุ................................................................................  



 
 

       28.4 ปัญหาด้านโรงเรือนในการเลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่  
     (  )  ไม่มี 
     (  )  มี  
                 (  )  พ้ืนที่โรงเรอืนคับแคบ 
                 (  )  สภาพโรงเรือนไม่มั่นคง ถาวร 
                 (  )  ขาดเงินทุนในการสร้างโรงเรือน เล้าไก่ สุ่มไก่ 
                          (  )  ปญัหาอื่น ๆ ระบุ....................................................................................... 
       28.5 ปัญหาด้านโรคและการปูองกันโรคในการเลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่  
     (  )  ไม่มี 
     (  )  มี  
                 (  )  มีโรคระบาด 
                 (  )  อัตราการตายไก่พ้ืนเมืองสูง 
                 (  )  ไม่มีความรู้ในการท าวัคซีน 
                          (  )  ไม่มีแหล่งซื้อยาเวชภัณฑ์และวัคซีน 
                          (  )  ปญัหาอื่น ๆ ระบุ.......................................................................................  
29. สาเหตุและข้อเสนอของปัญหาเรื่องของราคาไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่  ระบุ
............................................................................................................................................................... . 

.................................................................. ..............................................................................................  

............................................................................................................................. ................................... 

30. สาเหตุและข้อเสนอแนะของปัญหาเรื่องของตลาดรับซื้อไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่   

............................................................................................................................. ...................................

................................................................................................................................................ ................ 

31.ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเลี้ยงและการพัฒนาไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ 

................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ................................... 

 

 



 
 

ภาคผนวก ข 

 

แนวค าถามที่ใช้ในการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 

เรื่อง  “ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของเกษตรกรในโครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐาน
การผลิตไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่เพ่ือการค้า” 
1. เริ่มต้นการสนทนากลุ่ม 
 1.1 ท าการชี้แจงที่มาของการวิจัย / ชี้แจงวัตถุประสงค์ 
 1.2 แนะน าผู้วิจัย 
 1.3 ขออนุญาตการบันทึกข้อมูลขณะการจัดสนทนากลุ่ม 
 1.4 ขอบคุณผู้เข้าร่วมการจัดสนทนากลุ่มที่สละเวลา 

1.5 ผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มแนะน าตัวรายบุคคล เช่น ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา 
ประสบการณ์ในการเลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ และเป็นผู้น ากลุ่มผู้เลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ 
เป็นต้น 
2. ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของเกษตรกรในโครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการผลิตไก่ประดู่
หางด าเชียงใหม่เพ่ือการค้า 
 2.1 ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลใดที่ มีผลต่อความส าเร็จของเกษตรกรในโครงการส่งเสริมและ
พัฒนามาตรฐานการผลิตไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่เพ่ือการค้า  

1) เพศ มีผลต่อความส าเร็จหรือไม่ , เพราะเหตุใด 
2) อายุ มีผลต่อความส าเร็จหรือไม่ , เพราะเหตุใด 
3) ระดับการศึกษา มีผลต่อความส าเร็จหรือไม่ , เพราะเหตุใด 
4) ประสบการณ์ในการเลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ มีผลต่อความส าเร็จหรือไม่ , เพราะเหตุใด 

 2.2 ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจใด ที่มีผลต่อความส าเร็จของเกษตรกรในโครงการส่งเสริม
และพัฒนามาตรฐานการผลิตไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่เพ่ือการค้า 

1) ราคาจ าหน่ายไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ต่อกิโลกรมั มีผลต่อความส าเรจ็หรือไม่ , เพราะเหตุใด 
 2.3 ปัจจัยด้านสภาพการเลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ใด ที่มีผลต่อความส าเร็จของเกษตรกร
ในโครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการผลิตไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่เพ่ือการค้า 

1) การผ่านการรับรองฟาร์มทีม่ีระบบการปูองกันโรค และการเลี้ยงสตัว์ ท่ีเหมาะสม (Good 
Farming Management: GFM) มีผลต่อความส าเร็จหรือไม่ , เพราะเหตุใด 

2) การเพ่ิมขึ้นของรายได้หลังการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการผลติไก่
ประดู่หางด าเชียงใหม่เพื่อการค้า 

 

 


