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บทคัดยอ 

การศึกษาวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จของเกษตรกรผูเลี้ยงไกไข ภายใต

โครงการเกษตรทฤษฎีใหม  ประจําปงบประมาณ 2561 ในพ้ืนท่ีปศุสัตวเขต 5 จํานวน 410 ราย เริ่มศึกษาขอมูล

ตั้งแต 1 สิงหาคม 2562 - 31 มกราคม 2563 วิเคราะหขอมูลดวยคาเฉลี่ยคารอยละ หาคาสูงสุด คาต่ําสุดและ

เปรียบเทียบผลการดําเนินงานดวยสถิติ t-test 

ผลการศึกษาพบวา (1)สภาพพื้นฐานทั่วไปเกษตรกรสวนใหญอยูในกลุม B คือเกษตรกรที่เกือบจะไปสู

เกษตรกรทฤษฎีใหม สวนใหญเปนเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 57.02 ป มีสมาชิกในครัวเรือน เฉลี่ย 3.44 คน สวน

ใหญมีอาชีพหลักทํานา รองลงมามีอาชีพทําสวน  สวนอาชีพเลี้ยงสัตวมีเพียงรอยละ 3.90 มีพื้นที่ถือครองเฉลี่ย 

8.35 ไร และนําพ้ืนท่ีเขารวมโครงการ เฉลี่ย 6.74 ไร (2)ผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินโครงการพันธุสัตวท่ีเกษตรกร

ไดรับเปนไกไขท่ีใหผลผลิตตอปสูงจํานวน 406 ราย รูปแบบการเลี้ยงเปนการเลี้ยงในโรงเรือนและมีลานปลอย

ใหไกเดินเลนหรือคุยเข่ียรอยละ  66.59 ทําใหงายตอการจัดการท้ังดานอาหารและการดูแลสุขภาพ สงผลใหไก

มีสุขภาพสมบูรณ ใหผลผลิตไขดีตอเนื่อง เกษตรกรจึงซ้ือไกไขเพ่ิมระหวางเขารวมโครงการ รอยละ 18.78เฉลี่ย

รายละ 6.67 ตัว ไดผลผลิตไขเฉลี่ย133.89 ฟองตอเดือนหรือ 20.07 ฟองตอตัวตอเดือน คิดเปนรอยละ66.66 

%ของการใหไข บริโภคไขเฉลี่ย 79.70 ฟองตอเดือน คิดเปนมูลคา 239.10 บาท เกษตรกรตัดคาใชจายซื่อไข

บริโภครอยละ31.88/เดือน และมีการจําหนายไขไกเฉลี่ยรอยละ 54.35 ฟองตอเดือนคิดเปนมูลคา 169.32 

บาทสรุปโดยรวมเกษตรกรมีรายไดจากไกไขเฉลี่ย 1,910.60 บาทตอป เปนปจจัยสําคัญสูความสําเร็จของ

เกษตรกรในการเลี้ยงไกไข 

จากการศึกษาวิจัยพบวา ความสามารถและทักษะของเกษตรกรในการจัดการฟารม การควบคุม

ปองกันโรคสัตว อาหารสัตว เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเกษตรกรมีรายไดที่เพิ่มขึ้น และรูปแบบของการทํา

การเกษตรผสมผสานหรือเกษตรทฤษฎีใหม เพ่ือลดความเสี่ยงในการประกอบอาชีพของเกษตรกร  
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Abstract 

This study aimed to characterize factors that affect the success of layer chicken farming 
under the New Agricultural Theory during the fiscal year 2018 in the livestock office region 5. In 
total, 410 farmers were participated in the study that was carried out during August 1, 2019 to 
January 31, 2020. Farmers were classified into two group: group A, ready to implement group 
and group B, improvement needed group. Data were analyzed using descriptive statistics 
including percentage, minimum, maximum, and t-test. 

Restults showed that the majority of farmers were in group B (requires improvement 
before implementing the New Agricultural theory) and were males. The average age was 57.02 
years. The family size was 3.44 member/family, on average. A great fraction of participants was 
rice producers, followered by orchard farmers, while only a small fraction was livestock farmers 
(3.9%). The average land holding size was 8.35 rai, of which 6.74 rai were used for the New 
Agricultural theory project. In addition, there were 406 farmers who had achieved high 
productivity from the layer chicken breed project. About 66.6% of the layer farmers raised 
chickens in housing system combined with free range chicken system. This rearing system 
promotes better feeding and health management, thus chickens has good health and high egg 
production. As a consequence, about 18.8% of farmers purchased more chickens with the 
average of 6.67 chickens per farmer. Egg production was on average 133.89 eggs per month (or 
20.07 eggs per layer per month), accounting for 66.66% of production. Monthly egg consumption 
per farmer was 79.70 eggs with the expense cost of 39.10 bath. Egg production resulted in a 
decrease in 31.88 baht per month for egg consumption cost and an increase in farmer’s income 
from egg sale around 169.32 bath monthly, or 1910.60 baht per year, leading to a success in 
layer chicken farming. In conclusion, our findings suggest that the capability and skills of farmers 
in disease prevention and feeding management is crucial for layer chicken farmers to increase 
their inome. Moreover, implementation of the New Agricultural theory or Integrated farming 
system could lead to risk reduction at farm level. 
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บทที่ 1 

 

บทนํา 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตอยูดวยความม่ันคงและยั่งยืน ทรงคิดคนเกษตรทฤษฎีใหม เพ่ือ

แกไขปญหาของเกษตรกรไทยท่ีมีพ้ืนท่ีจํากัดและประสบปญหาขาดแคลนน้ําในฤดูแลง น้ําทวมในฤดูฝน   

 เกษตรทฤษฎีใหม เปนการจัดการพ้ืนท่ีเพ่ือทําการเกษตรโดยแบงพ้ืนท่ีออกเปน 30 : 30 : 30 : 10  

คือแหลงน้ํา : นาขาว : พืชสวน พืชไร : ท่ีอยูอาศัย ผักสวนครัว เลี้ยงสัตวและอ่ืนๆ เปนการบริหารทรัพยากรใน

ระบบการเกษตรบนพ้ืนท่ีหนึ่งๆ ใหเกิดประโยชนอยางสมดุลท้ังคน สัตว สิ่งแวดลอม 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณมีนโยบายจัดทําโครงการสงเสริมเกษตรทฤษฎีใหม โดยนําหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงมาถายทอดแกเกษตรกรเพ่ือประยุกตใชในการดําเนินชีวิตและประกอบอาชีพ สงผลดีตอ

ตัวเกษตรกร การผลิตท้ังระบบ และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ดําเนินมาต้ังแตป 2560 ถึงปจจุบันเปนปท่ี 3 มี

เกษตรกรเขารวมโครงการแลว 140,000 รายเศษ และป 2562 รับสมัครรายใหมอีก 70,000 ราย รวม 

210,000 ราย นับวาเปนโครงการท่ีมีเกษตรกรจํานวนมากไดรับผลกระทบท้ังทางตรงและทางออม และมีการ

ใชทรัพยากรเพ่ือดําเนินโครงการจํานวนมาก เพ่ือท่ีจะบรรลุวัตถุประสงคหลักของโครงการ คือ นําศาสตรของ

พระราชาสูการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามนโยบายรัฐบาล นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ

เกษตรทฤษฎีใหม มาปรับใชในการดําเนินกิจกรรมทางการเกษตรในพ้ืนท่ีของตนเองอยางสอดคลองกับภูมิ

สังคม ปรับเปลี่ยนการผลิตการเกษตรไปสูการผลิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพ่ือใหเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตดี

ข้ึน สามารถลดรายจายในครัวเรือน และมีรายไดจากการเลี้ยงปศุสัตว 

 ในปงบประมาณ 2561 มีเกษตรกรในพ้ืนท่ีปศุสัตวเขต 5 เขารวมโครงการ จํานวน  8,060 ราย  

ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ไดแก จังหวัดเชียงใหม เชียงราย แพร นาน พะเยา ลําปาง 

ลําพูน และแมฮองสอน ดังนี้ 

ที่ จังหวัด จํานวนเกษตรที่เขารวมโครงการปงบประมาณ 2561 

1 เชียงใหม 2,006 

2 ลําพูน 353 

3 ลําปาง 1,407 

4 แพร 530 

5 นาน 1,132 

6 พะเยา 817 

7 เชียงราย 1,734 

8 แมฮองสอน 81 

 รวม 8,060 
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ดังนั้นไกไขจึงเปนชนิดสัตวท่ีเปนทางเลือกหลักของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ เนื่องจากดูแลงาย อายุ

การใหไขนานโดยเฉลี่ยประมาณ 80 % ตอป การใชอาหารเพ่ือผลิตไขเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สามารถนํา

วัตถุดิบทางการเกษตรในทองถ่ินมาปรับใชเปนอาหารสัตวได เกิดโรคแทรกซอนนอย อัตราการตายต่ํา โดยกรม

ปศุสัตว สนับสนุนเปนไกรุนอายุไมนอยกวา 10 สัปดาห รวมถึงอาหารไกไขและยาปฏิชีวนะในเบื้องตนใหกับ

เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ และเพ่ือใหทราบผลของการดําเนินงานดานปศุสัตวในโครงการตามวิธีการท่ีกรม

ปศุสัตวดําเนินการอยู ทราบความคุมคาของการใชทรัพยากร และระดับการบรรลุผลลัพธของโครงการ จึงไดมี

การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จของเกษตรกรผูเลี้ยงไกไข ภายใตโครงการเกษตรทฤษฎีใหม  ประจําป

งบประมาณ 2561 ในพ้ืนท่ีปศุสัตวเขต 5 ข้ึน  

 

วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จของเกษตรกรผูเลี้ยงไกไข ภายใตโครงการเกษตรทฤษฎี

ใหม  ประจําปงบประมาณ 2561 ในพ้ืนท่ีปศุสัตวเขต 5 

 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของโครงการสงเสริมการเลี้ยงสัตวปกของเกษตรกรรายใหม ท่ีเขารวม

โครงการเกษตรทฤษฎีใหม ในปงบประมาณ 2561 ระหวางเกษตรกรท่ีกรมปศุสัตวเปนเจาภาพกับเกษตรกรท่ี

หนวยงานอ่ืนเปนเจาภาพ 

 

ขอบเขตการศึกษา 

เปนการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จของเกษตรกรผูเลี้ยงไกไข ภายใตโครงการเกษตรทฤษฎีใหม  

ประจําปงบประมาณ 2561 ในพ้ืนท่ีปศุสัตวเขต 5 โดยเริ่มศึกษาขอมูลตั้งแต 1 สิงหาคม 2562 - 31 มกราคม 

2563 มีประชากรและกลุมตัวอยางประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ

ปงบประมาณ 2561 ในพ้ืนท่ีสํานักงานปศุสัตวเขต 5 รวม 8 จังหวัด จํานวน 8,060 ราย โดยไดสุมเปนกลุม

ตัวอยางเพ่ือใชในการศึกษาครั้งนี้ ดวยสูตรของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 382 

ราย โดยแบงเปนกลุมท่ีกรมปศุสัตวเปนเจาภาพ จํานวน 191 ราย  และเกษตรกรท่ีกรมอ่ืนเปนเจาภาพ จํานวน 

191 ราย  ท้ังนี้เพ่ือความสะดวกในการจัดเก็บขอมูลและการสุมตัวอยางของแตละจังหวัดเพ่ือจึงปรับกลุม

ตัวอยางเปน จํานวน 410 ราย โดยแบงเปนกลุมท่ีกรมปศุสัตวเปนเจาภาพ จํานวน 205 ราย และเกษตรกรท่ี

กรมอ่ืนเปนเจาภาพ จํานวน 205 ราย  

ตัวแปรอิสระ เปนขอมูลท่ัวไป ไดแกเพศ อายุ พ้ืนท่ีแปลงเกษตรทฤษฎีใหม ขอมูลท่ีเก่ียวของกับการ

ดําเนินงานตามโครงการสงเสริมเกษตรทฤษฎีใหม (ดานปศุสัตว) ของเกษตรกร ไดแก ความรู ประสบการณ 

ปจจัยการผลิตท่ีได การจัดการเลี้ยงดู ผลการดําเนินงาน คาใชจาย การไดรับบริการดานปศุสัตว การบันทึก

ขอมูล/บัญชี แผนท่ีกําหนดไวในอนาคต ประโยชนท่ีไดรับ การประยุกตใชและการเผยแพรหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ และปญหา/อุปสรรค/ขอเสนอแนะของ

เกษตรกร 
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ตัวแปรตาม เปนความสําเร็จของเกษตรกรผูเลี้ยงไกไข ภายใตโครงการเกษตรทฤษฎีใหม  ประจําป

งบประมาณ 2561 

 

กรอบแนวคิดการศึกษา 

การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จของเกษตรกรผูเลี้ยงไกไข ภายใตโครงการเกษตรทฤษฎีใหม  

ประจําปงบประมาณ 2561 ในพ้ืนท่ีปศุสัตวเขต 5 มีกรอบแนวคิด ดังนี ้
 

                        

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

นิยามศัพท 

เกษตรกร หมายถึง เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการสงเสริมเกษตรทฤษฎีใหมป 2561 

เครือขาย หมายถึง การรวมตัวกันของเกษตรกรในโครงการสงเสริมเกษตรทฤษฎีใหมป 2560, 

2561, 2562 

ประชากร หมายถึง เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการสงเสริมเกษตรทฤษฎีใหมของกระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ปงบประมาณ 2561 ท่ีข้ึนทะเบียนในฐานขอมูลของโครงการแลว 

เกษตรกรกลุม A  หมายถึง  เกษตรกรท่ีสามารถพัฒนาตนเองสูเกษตรทฤษฎีใหม ข้ันท่ี 1 ข้ันท่ี 2 

และข้ันท่ี 3 และทําเปนตนแบบได 

เกษตรกรกลุม B  หมายถึง เกษตรกรท่ีเกือบจะไปสูเกษตรกรทฤษฎีใหม ข้ันท่ี 1   

เกษตรกรกลุม C  หมายถึง  เกษตรกรท่ีอยูในข้ันตอนเรียนรูและพัฒนาสูเกษตรกรทฤษฎีใหม ข้ันท่ี 1  

ตัวแปรตัน ตัวแปรตาม 

ปจจัยพ้ืนฐาน 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. ระดับการศึกษา 

4. ประสบการณการเลี้ยงสัตว 

5. ปจจัยการผลิต 

6. การจัดการอาหาร 

7. พ้ืนท่ีทําการเกษตร 

8. รูปแบบการเลี้ยงสัตว 

9. การดูแลสุขภาพสัตว 

      

ความสําเร็จของเกษตรกรผูเล้ียงไกไข 

 
- ผลผลิตและการใชประโยชนจาก 

พันธุสัตวท่ีไดรับ 

- การประยุกตใชหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

- ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
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ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

          1)  ไดทราบถึงปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จของเกษตรกรผูเลี้ยงไกไข ภายใตโครงการเกษตรทฤษฎีใหม 

ประจําปงบประมาณ 2561 ในพ้ืนท่ีปศุสัตวเขต 5 

2)  ไดขอมูลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของโครงการสงเสริมการเลี้ยงสัตวปกของเกษตรกรรายใหม ท่ี

เขารวมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม ในปงบประมาณ 2561 ระหวางเกษตรกรท่ีกรมปศุสัตวเปนเจาภาพกับ

เกษตรกรท่ีหนวยงานอ่ืนเปนเจาภาพ เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินงานในปตอไป 
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บทที่ 2 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

 การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณผสมผสานกับการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการใชแบบสอบถาม

ประกอบกับการประชุมกลุมเพ่ือจัดเก็บขอมูลและอภิปรายผลการดําเนินโครงการ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ระหวางเกษตรกรผูเขารวมโครงการและผูวิจัย ท่ีจะเปนประโยชนตอการศึกษาวิจัย เพ่ือนํามาวิเคราะหและ

ประมวลผลเพ่ือประเมินผลการดําเนินงาน  เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จของเกษตรกรผูเลี้ยงไกไข 

ภายใตโครงการเกษตรทฤษฎีใหม  ประจําปงบประมาณ 2561 ในพ้ืนท่ีปศุสัตวเขต 5 และเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการฯ ระหวางเกษตรกรท่ีกรมปศุสัตวเปนเจาภาพกับเกษตรกรท่ีหนวยงานอ่ืนเปนเจาภาพ เพ่ือ

เปนแนวทางในการดําเนินโครงการในปตอไป 

การศึกษาครั้งนี้ไดกําหนดขอบเขตและศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หรือหลักวิชาการท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปน

แนวทางในการศึกษา ไดแก รูปแบบของการประเมินผลแบบ CIPP Model ของ Danial L. Stufflebeam เพ่ือ

อธิบายถึงความสัมพันธระหวางการประเมินกับการตัดสินใจดวยความสมเหตุสมผลในการบรรลุเปาหมายอยาง

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบดวย 3 ข้ันตอน คือ (1) ข้ันของการวิเคราะหกิจกรรมและขอมูลท่ีจะ

ประเมิน (2) ข้ันของการรวบรวมสารสนเทศ (Information) และ (3) ข้ันของการเสนอสารสนเทศใหแกผู

ตัดสินใจ โดยไดกําหนดประเด็นของการประเมินออกเปน 4 ประเภท  

 

1. รูปแบบของการประเมิน   

1. การประเมินสภาวะแวดลอม (Context evaluation : C) เปนการประเมินกอนการดําเนิน

โครงการ เพ่ือพิจารณาหลักการและเหตุผล ความจําเปน ประเด็นปญหา และความเหมาะสมของโครงการ 

2. การประเมินปจจัยนําเขา (Input  evaluation : I) เปนการประเมินเพ่ือพิจารณาถึงความเปนไป

ไดของการดําเนินโครงการ ความเหมาะสมและความพอเพียงของทรัพยากรท่ีจะใชในการดําเนินโครงการ 

รวมท้ังเทคโนโลยีและแผนการดําเนินงาน 

3. การประเมินกระบวนการ (Process  evaluation : P) เปนการประเมินเพ่ือหาขอบกพรอง 

ของการดําเนินโครงการ ท่ีจะใชเปนขอมูลในการพัฒนา แกไข ปรับปรุง ใหการดําเนินการชวงตอไป 

มีประสิทธิภาพมากข้ึน และเปนการตรวจสอบกิจกรรม เวลา ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ ภาวะผูนํา การมีสวน

รวมของประชาชนในโครงการ โดยมีการบันทึกไวเปนหลักฐานทุกข้ันตอน การประเมินกระบวนการนี้จะเปน

ประโยชนอยางมากตอการคนหาจุดเดน หรือจุดแข็ง (Strengths) และจุดดอย (Weakness) ของนโยบาย/

แผนงาน/โครงการ ซ่ึงมักจะไมสามารถศึกษาไดภายหลังจากสิ้นสุดโครงการแลว 

    4. การประเมินผลผลิต (Product  evaluation : P) เปนการประเมินเพ่ือเปรียบเทียบผลผลิต 

ท่ีเกิดข้ึนกับวัตถุประสงคของโครงการหรือมาตรฐานท่ีกําหนดไวรวมท้ังการพิจารณาในประเด็นของการยุบ  

เลิก ขยาย หรือปรับเปลี่ยนโครงการ แตการประเมินผลแบบนี้มิไดใหความสนใจตอเรื่องผลกระทบ (Impact) 

และผลลัพธ (Outcomes) ของนโยบาย/แผนงาน/โครงการเทาท่ีควร 
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พิสณุ ฟองศรี (2551 : หนา 4) ไดใหความหมายวา การประเมิน (Evaluation) หมายถึง กระบวนการ

ตัดสินคุณคาของสิ่งหนึ่งสิ่งใด โดยนําสารสารสนเทศหรือผลจากการวัดมาเปรียบเทียบกับเกณฑท่ีกําหนนดไว 

สมคิด พรมจุย (2550 : หนา 37) ไดใหความหมายของการประเมิน เปนกระบวนการท่ีกอใหเกิด

สารสนเทศ เพ่ือชวยใหผูบริหารตัดสสินใจอยางมีประสิทธิภาพสูง (การประเมิน(Evaluation) = การวัด 

(Measurement) + การตัดสินใจ (Judgement)) นอกจากนี้ยังกลาวอีกวา การประเมินเปนการตรวจสอบ

ความกาวหนาของโครงการหรือแผนงานตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของโครงการหรือแผนงานนั้น ๆ วามี

มากนอยเพียงใด การประเมินผลเปนกระบวนการบงชี้ถึคุณคาของโครงการ/แผนงาน กลาวคือ แผนงาน/

โครงการท่ีไดดําเนินการไปแลว ไดผลตามวัตถุประสงคของโครงการและแผนงานหรือไมเพียงใด สามารถทําได

ท้ังการประเมินกอนเริ่มโครงการ การประเมินขณะท่ีแผนงาน/โครงการกําลังดําเนินการอยูและการประเมินผล

แผนงาน/โครงการหลังจากดําเนินงานไดสิ้นสุดแลว 

สุพักตร พิบูลย (2551 : หนา 11) ใหความหมายของการประเมิน คือ การเก็บรวบรวมขอมูล จัดกระทํา

และนําเสนอขอมูล เพ่ือประกอบการตัดสินใจ 

สรุปไดวา การประเมินผลโครงการเปนกระบวนการตรวจสอบความกาวหนาหรือพิจารณาผลสัมฤทธิ์

ของโครงการ เพ่ือตัดสินคุณคาของโครงการ เม่ือโครงการไดดําเนินไปแลวจนถึงสิ้นสุดโครงการ ดวยวิธีการเก็บ

รวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการเขียนรายงานสรุปขอมูล เพ่ือใหผูมีอํานาจในการตัดสินใจใชในการ

เลือกแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสม 
 

2. โครงการเกษตรทฤษฎีใหม(ดานปศุสัตว) ปงบประมาณ 2561 

1. หลักการและเหตุผล  

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตอยูดวยความม่ันคงและยั่งยืน ทรงคิดคนเกษตรทฤษฎีใหม เพ่ือ

แกไขปญหาของเกษตรกรไทยท่ีมีพ้ืนท่ีจํากัดและประสบปญหาขาดแคลนน้ําในฤดูแลง น้ําทวมในฤดูฝน   

 เกษตรทฤษฎีใหม เปนการจัดการพ้ืนท่ีเพ่ือทําการเกษตรโดยแบงพ้ืนท่ีออกเปน 30 : 30 : 30 : 10 

คือแหลงน้ํา : นาขาว : พืชสวน พืชไร : ท่ีอยูอาศัย ผักสวนครัว เลี้ยงสัตวและอ่ืนๆ เปนการบริหารทรัพยากรใน

ระบบการเกษตรบนพ้ืนท่ีหนึ่งๆ ใหเกิดประโยชนอยางสมดุลท้ังคน สัตว สิ่งแวดลอม  

 ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตรท่ี 4 การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนา 

อยางยั่งยืน ของรับบาลโดย ฯพณฯ ทานนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทรโอชา ขอ 3.4.2 สนับสนุนการ

ผลิตภาคการเกษตรไปสูเกษตรกรรมท่ียั่งยืน โดยสนับสนุนการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตจากพืชเชิงเด่ียว

ไปสูเกษตรกรรมยั่งยืน อาทิ เกษตรธรรมชาติ เกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย วนเกษตร และเกษตรทฤษฎี

ใหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดรับมอบหมายใหขับเคลื่อนยุทธศาสตรดังกลาว ภายใตแผนบูรณาการ การ

พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร โดยจัดทําโครงการเกษตรทฤษฎีใหมใหเกษตรกรท่ีสมัครใจเขารวม

โครงการนอมนําแนวทางเกษตรทฤษฎีใหมไปปฏิบัติในพ้ืนท่ีของตนเองอยางสอดคลองตามภูมิสังคมเพ่ือบรรลุ

วัตถุประสงค 2 ประการ คือ ประการแรกพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรโดยการลดรายจาย เพ่ิมรายได ลด
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การพ่ึงพาปจจัยการผลิตภายนอก สรางความยั่งยืนในการทําการเกษตร ประการท่ีสองสงเสริมการผลิตและการ

บริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยเนนการบริหารจัดการทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

 2. วัตถุประสงค 

2.1  เพ่ือนําศาสตรของพระราชาสูการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามนโยบายรัฐบาล นําหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม มาปรับใชในการดําเนินกิจกรรมทางการเกษตรในพ้ืนท่ีของตนเอง

อยางสอดคลองกับภูมิสังคม ปรับเปลี่ยนการผลิตการเกษตรไปสูการผลิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

2.2  เพ่ือใหเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตดีข้ึน สามารถลดรายจายในครัวเรือนและมีรายไดเสริมจากการเลี้ยงสัตว 
 

3. ผลผลิต (output) 

ผลผลิต (output) ตัวช้ีวัด 

1.จํานวนเกษตรกรท่ีนอมนําทฤษฎีใหมไปปฏิบัติ 70,000 ราย 

2.จํานวนสัตวเพ่ิมข้ึน 525,000 ตัว 

3.มีมูลสัตวชวยเพ่ิมความอุดมสมบูรณของดินและเปนอาหารปลา  525 ตัน 

 

4. ผลลัพธ (Outcome) 

ผลลัพธ (Outcome)  ตัวช้ีวัด 

1.ระบบการผลิตการเกษตรเปลี่ยนแปลงจากเดิมไปเปนระบบผลิต           

เกษตรทฤษฎีใหมท่ีเปนเกษตรกรรมแบบยั่งยืนเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

17,500 ไร 

2. เกษตรกรไดรับผลประโยชนจากการดําเนินงานปศุสัตวรอบ 1 ป 

ลดรายจาย   

- คาอาหารโปรตีนบริโภคในครัวเรือน  

- คาปุยในการผลิตพืช  

เพ่ิมรายได  

- มีรายไดเสริมจากการทําปศุสัตว(จําหนายไขหรือพันธุสัตว) 

ยั่งยืน       

- จํานวนสัตวในพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึนจากการเพาะขยายพันธุ 

 

 

1,000 ฟอง/ครัวเรือน 

รอยละ 20 

 

2,500 บาท/ครัวเรือน 

 

80 ตัว/แม 

 

5. ตัวช้ีวัดความสําเร็จ (KPI) 

    จํานวนเกษตรกรท่ีนอมนําทฤษฎีใหมไปปฏิบัติ 70,000 ราย (พ้ืนท่ีปศุสัตวเขต 5 จํานวน  8,060 ราย) 
 

6. วิธีการและข้ันตอนการดําเนินงาน 

   6.1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ รวมกับ Single Command(SC) กําหนดเกษตรกรเปาหมายป 2561  

   6.2 จัดทําเวที 3 ประสาน 5 ประสานในระดับพ้ืนท่ี สํารวจความตองการปจจัยการผลิตของ

เกษตรกรในโครงการ 
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   6.3 ทําเวที 3 ประสาน 5 ประสาน จัดทําผังแปลงเกษตรกรรายใหม ทําแผนการผลิตในแปลง

เกษตรทฤษฎีใหม และสงเสริมองคความรูเชิงปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับการดําเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎี

ใหมแกเกษตรกร 

   6.4 กรมปศุสัตวสงเสริมการเลี้ยงสัตวปกรายละ 1 ชนิดสัตว เพ่ือเปนพ้ืนฐานการผลิตอาหารโปรตีน

ในครัวเรือน เหลือจําหนายเปนรายไดเสริม สัตวปกท่ีสงเสริมเกษตรกรสามารถขยายพันธุเลี้ยงตอเนื่องตอไปได 

กําหนดเง่ือนไขเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ ดังนี้ 

        1) เกษตรกรสรางคอกสัตวพ้ืนท่ี 4 ตัว/ตร.ม. พ้ืนท่ีปลอย 4 ตร.ม./ตัว (สามารถปรับใหเหมาะสม 

ตามรูปแบบการเลี้ยงและพ้ืนท่ีของเกษตรกร) พ้ืนท่ีน้ําไมทวม สามารถปองกันการรบกวนจากสัตวอ่ืน  

        2) เกษตรกรปลูกพืชหรือจัดหาพืชหรือวัตถุดิบในทองถ่ินเปนอาหารสัตวเสริม เชน ใบหมอน พันธุ

หญาและถ่ัวอาหารสัตว กระถิน เศษพืชผัก ขาวเปลือก รํา ปลายขาว เปนตน 

        3) เกษตรกรมีความตั้งใจในการเลี้ยงสัตว จดบันทึกขอมูลบัญชีฟารมตลอดการเลี้ยง ไมนําสัตว

ไปฆา ขาย ในชวงท่ียังใหผลผลิต 

        4) สําหรับเกษตรกรท่ีมีฐานะยากจน มีความตองการเลี้ยงโค-กระบือ มีความพรอมและความ

เหมาะสม กรมปศุสัตวจะพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรเขารวมโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตาม

พระราชดําริ โดยตองปฏิบัติตามระเบียบและสัญญายืมเพ่ือการผลิตของโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือ

เกษตรกร ตามพระราชดําริ 

   6.5 กองทุนสงเสริมผลิตภัณฑดานปศุสัตว 200 แหง คัดเลือกจากเกษตรกรกลุมทําเกษตรทฤษฎี

ใหมท่ีประสงคพัฒนาตอยอดผลิตภัณฑเพ่ือจําหนายรวมกลุม 5-10 คน กรมปศุสัตวสงเสริมองคความรูพัฒนา

ผลิตภัณฑ 

   6.6  อาสาปศุสัตวกรมปศุสัตวทําหนาท่ีแทนเจาหนาท่ีปศุสัตว ใหคําแนะนําการเลี้ยง ติดตามรายงานผล  

   6.7 การปฏิบัติงานในระดับพ้ืนท่ีเกษตรกร เจาหนาท่ีปศุสัตวใหคําแนะนําการเตรียมความพรอมรับสัตวปก 

จัดทําคอกสัตวปก ปลูกพืชเพ่ือเปนอาหารเสริม การจัดการเลี้ยงดู บันทึกขอมูลบัญชีฟารม ใหคําแนะนําเกษตรกรบันทึก

ผลการเลี้ยง บัญชีฟารม บัญชีครัวเรือน  

   6.8 การกํากับติดตามงาน 

        1) สํานักงานปศุสัตวจังหวัดติดตามใหคําแนะนําเกษตรกร รายงานผลการดําเนินงานใหกรมปศุสัตว

ทราบเปนประจําทุกเดือน 

       2) สํานักงานปศุสัตวเขต กํากับติดตาม แกไขปญหา ใหคําแนะนําบูรณาการการดําเนินงานภายในเขต 

       3) กองงานพระราชดําริและกิจกรรมพิเศษ จัดทําแผนและกํากับติดตามในภาพรวมและประสานงาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

       4) สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรประเมินผลเปนระยะ (กอน-ระหวาง-และสิ้นสุดดําเนินโครงการ) 
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7. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

     พ้ืนท่ีแปลงเกษตรกรทําเกษตรทฤษฎีใหม 77 จังหวัด (สํานักงานปศุสัตวเขต 5 ดําเนินการในพ้ืนท่ี 

8 จังหวัด ไดแก จังหวัดเชียงใหม เชียงราย ลําปาง พะเยา แพร  นาน ลําพูน และแมฮองสอน) 
 

8. เปาหมาย 

     จํานวนเกษตรกรท่ีสมัครใจจาํนวน 70,000 ราย ปรบัเปลีย่นพ้ืนท่ีทําเกษตรทฤษฎีใหมรายละ 3-5 ไร  

โดยใชในการทําปศุสัตวอยางนอยรายละ 1 งาน คิดเปนพ้ืนท่ีทําปศุสัตว 17,500 ไร 
 

9. ผลประโยชนท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงาน 

    9.1 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม ไดถูกนําไปปฏิบัติจริงอยางแพรหลายใน

ทุกภูมิภาคของประเทศไทย สงผลใหการผลิตของประเทศถูกปรับเปลี่ยนการผลิตการเกษตรไปสูการผลิตท่ีเปนมิตร

สิ่งแวดลอมไมต่ํากวา 350,000 ไร ทําปศุสัตวท่ีเปนมิตรสิ่งแวดลอมไมต่ํากวา 17,500 ไร 

    9.2 เกษตรกรไดรับความรู สามารถปรับเปลี่ยนแนวคิดและรูปแบบในการทํามาหากิน การประกอบ

อาชีพ ใหมีศักยภาพในการพ่ึงตนเอง โดยสามารถลดรายจาย เพ่ิมรายได และพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับตนเองและ

ครอบครัว 70,000 ราย โดย 

         1) เกษตรกรมีอาหารโปรตีนบริโภคในครัวเรือนอยางเพียงพอ สวนท่ีเหลือจําหนายเปนรายได

เสริม ชวยลดรายจาย และเพ่ิมรายไดของครัวเรือน 

        2) มีการเพาะขยายพันธุสัตวปกเพ่ือเลี้ยงตอเนื่องในปตอไป ลดการพ่ึงพาภายนอก 

        3) มีมูลสัตวเปนปุยของพืช เปนอาหารปลา ชวยเพ่ิมความอุดมสมบูรณของดิน มีความเก้ือกูลใน

พ้ืนท่ีสิ่งแวดลอมสมดุล ยั่งยืน 

 

3. ความรูเกี่ยวกับการเล้ียงไกไขแบบปลอย   

 3.1 การเล้ียงไกแบบปลอย (Free-range  system) 

การเลี้ยงไกแบบปลอย หมายถึง ระบบการจัดการเลี้ยงไกท่ีปลอยใหไกไดออกมาภายนอกเลาหรือ

โรงเรือนไดอยางอิสระ  โดยเปนพ้ืนท่ีท่ีมีหญาปกคลุม   ทําใหไกไดแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ  เชน  การ

คลุกฝุน  การไซรขน  การจิกกินพืช  ผัก  แมลง  ทําใหไกมีความสุข  อารมณดี  จึงเรียกวา “Happy  

Chicken” สหภาพยุโรปมีขอกําหนดมาตรฐานการเลี้ยงไกแบบปลอยวา  ตองมีพ้ืนท่ีภายนอกโรงเรือนอยาง

นอย 4 ตารางเมตรตอตัว  และตองมีพืชปกคลุม  ไกจะตองมีอิสระท่ีจะออกจากคอกไดตลอดเวลา  ภายในคอก

ตองมีคอนนอน  มีรังไขใหไกอยางนอย  7 แมตอรัง (กรมปศุสัตว : 2555) 

3.2 ลักษณะของโรงเรือนท่ีเหมะสมกับการเล้ียงไกไขแบบปลอย  ควรมีลักษณะ  ดังนี้ 

1.  พ้ืนท่ีภายในโรงเรือน  อัตราสวนไกไข  4  ตัวตอตารางเมจร  และพ้ืนท่ีปลอยภายนอกโรงเรือน

ตามความเหมาะสมของสภาพพ้ืนท่ี  อัตราสวน 4 ตารางเมตรตอตัว  มีรั้วก้ันบริเวณดานนอก กรณีท่ีใชตาขาย

ควรมีขนาด  1 นิ้ว X 1 นิ้ว  หรือใชวัสดุท่ีหาไดในทองถ่ิน   เชน  ไมไผ  ชองหางระหวางแนวไมไผไมเกิน  2 นิ้ว  

ความสูงของรั้วไมต่ํากวา  1.5  เมตร 
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2. ขนาดของโรงเรือนข้ึนกับจํานวนไกไขท่ีเลี้ยง  เชน  ไกไข 50  ตัว  ใชพ้ืนท่ี  13  ตารางเมตร  อาจ

สรางโรงเรือนกวาง  3.2  เมตร  ยาว  4  เมตร  เปนตน 

3. ความสูงจากพ้ืนถึงชายคาประมาณ  2  เมตร 

4. วัสดุท่ีใชทําหลังคา  อาจเปนกระเบื้อง  สังกะสี หรือวัสดุท่ีหาไดในทองถ่ิน เชน หญาคา  แฝก  ควร

มีความลาดเอียงพอสมควร  เพราะมีผลตอการระบายอากาศ  และระบายน้ําฝน 

5. พ้ืนคอก อาจเปนพ้ืนคอนกรีตหรือพ้ืนดิน ตามความเหมาะสมงบประมาณในการกอสราง 

6. ฝาผนังของโรงเรือน  ถาเปนตาขายควรมีขนาด  1 นิ้ว X 1 นิ้ว หรือวัสดุท่ีหาไดในทองถ่ิน  

7. ทิศทางของโรงเรือน  สรางตามแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก  ชวยลดความรอนจากแสงแดด  และ

อยูในแนวทิศทางลมธรรมชาติ  ซ่ึงพัดจากทิศเหนือไปทิศใตในฤดูหนาวและพัดจากทิศใตไปทิศเหนือในฤดูรอน

และฤดูฝน 

 3.3  การเล้ียงและการจัดการไกไขระยะไข   การเตรียมโรงเรือนเพ่ือรับไกควรปฏิบัติดังนี้ 

 1. โรงเรือนเกาท่ีเคยเลี้ยงไกมากอน  ควรขนยายวัสดุรองพ้ืนเกาออกจากโรงเรือนท้ังหมด  นําไป

ทําลายใหหางจากโรงเรือนมากท่ีสุด 

2. ทําความสะอาดภายในโรงเรือน โดยกวาดเศษวัสดุท่ีเหลือและสิ่งสกปรกตาง ๆ ออกใหหมด  ใชน้ํา

บางทําความสะอาดใหท่ัว  ท้ิงไวใหแหง  พนน้ํายาฆาเชื้อโรค โดยใชความเขมขนตามคําแนะนํา 

3. ทําความสะอาดอุปกรณการเลี้ยง   และฆาเชื้อโรคโดยจุมลงในน้ํายาฆาเชื้อโรค 

4. ทําความสะอาดรอบบริเวณโรงเรือน   กําจัดสิ่งสกปรกบริเวณรอบโรงเรือน 

3.4  อาหารและการใหอาหาร 

1. ระยะแรกของการไข ไกยังตองการอาหารเพ่ือการดํารงชีพ  และการเพ่ิมน้ําหนักตัว ตองเพ่ิมอาหาร  

และควรใหอาหารสูงสุดกอนท่ีจะใหไขสูงสุด (peak) หลังจากเริ่มไขได  2-3  เดือน 

2. ระยะใหไข ควรใหอาหารเฉลี่ย 110-120 กรัม/ตัว/วัน และไมควรลดอัตราการใหอาหารลง 

3. ปจจัยสําคัญในการกําหนดปริมาณอาหารสําหรับไกท่ีกําลังไข คือ ผลผลิตไขและน้ําหนักตัว 

4. การเลี้ยงไกแบบปลอย ควรใหอาหารเฉลี่ย 120 กรัม/ตัว/วัน 2 ครั้ง เชา-เย็น  อาหารท่ีให   มี

คุณคาทางโภชนะเพียงพอตอความตองการของไกไข  คือ  17-18  % โปรตีน 

 3.5 การใหอาหารเสริม  ไดแก วัสดุเหลือใชทางการเกษตร เชน หญา เศษผัก ผลไม สามารถใหไกกิน

เปนอาหารเสริมชวยลดความเครียด  มีผลตอผลผลิตและคุณภาพของไขไกได แตมีขอระวัง คือ 

1. ผัก  ท่ีนํามาจากแหลงอ่ืน  อาจมีการปนเปอนของสารเคมีซ่ึงสงผลตอสุขภาพของไกได 

2. ปริมาณท่ีใหตองเหมาะสม  ไมมากเกินไป  จะทําใหไกกินอาหารขนไดนอยลง  เชน กลวยน้ําวาสุก  

ไมควรเกิน  1  ลูกตอไก  3  ตัว  เปนตน 

3.6 การเล้ียงไกไขอินทรียืแบบปลอย 

การเลี้ยงไกไขเปนอีกอาชีพหนึ่งท่ีเปนอาชีพเสริม โดยใชน้ําปริมาณนอย และจะลดคาใชจายดาน

อาหารใน ครัวเรือนของเกษตรกร เพ่ือสรางรายไดเสริม หรืออาจจะเปน รายไดหลักใหแกครอบครัวหาก

เกษตรกรมีความชํานาญในการเลี้ยงและมีเทคนิควิธีการเลี้ยงท่ีสามารถลดตนทุนการผลิตได เนื่องจากไขไกเปน
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แหลงโปรตีนราคาถูกผูบริโภคมีความ ตองการสูง การเลี้ยงไมไดยุงยาก ลงทุนไมมาก เดิมการเลี้ยงไก มีความ

ผูกพันกับวิถีชีวิตของเกษตรกร   โดยเกษตรกรจะสราง โรงเรือนไวหลังบานใหไกไดนอนและออกไข ปจจุบัน

การทํา เกษตรแบบเชิงเดี่ยว ไกจึงหายไปจากวิถีชีวิตของเกษตรกรไปสู ฟารมท่ีเนนการผลิตเชิงอุตสาหกรรม  

ไกไขตองถูกเลี้ยงในกรง กินอาหารสําเร็จรูปท่ีเนนการเพ่ิมปริมาณการออกไขจํานวนมาก สงผลใหไกเกิด

ความเครียดได (กรมปศุสัตว, 2553)  
หลักการพ้ืนฐานการเลี้ยงสัตวปกอินทรียจะตองไม ขังกรง การเลี้ยงปลอย (Access to outdoor) มี

โรงเรือนท่ี เหมาะสมไมหนาแนนและเปดใหสัตวไดออกพ้ืนท่ีโลงภายนอก โรงเรือนไดตลอดเวลา พ้ืนท่ีภายนอก

ควรมีหญาหรือ พืชธรรมชาติ ปกคลุม (Free range) เพ่ือใหสัตวไดคุยเข่ียหากินพืช สัตวและ แมลงตาม

ธรรมชาติสัมผัสอากาศนอกโรงเรือน อาหารท่ีไดรับ รวมท้ังแปลงหญาตองเปนอินทรีย ไมใชยาปฏิชีวนะ 

สารเคมี สังเคราะห ไมใชสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม และการจัดการ สิ่งแวดลอมท่ีดีสงเสริมสวัสดิภาพสัตว มี

ระบบปองกันโรคท่ีด ีเพ่ือสงเสริมสุขภาพสัตวใหแข็งแรง เปนไปตามธรรมชาติของ สัตว รักษาความเปนอินทรีย

ตั้งแตการผลิตจนถึงการบรรจุ หากตองการขอใหหนวยงานท่ีเก่ียวของรับรอง โดยผูผลิตตอง มีแผนการผลิต

ระบบปศุสัตวอินทรียท่ีอธิบายแผนการผลิต แตละรุนตลอดปวิธีการจัดการท่ีไมใหปนเปอนสารเคมีและ ไกไข

ปกติและบันทึกการใชปจจัยการผลิต การดูแลสุขภาพ และหลักฐานการใชใหตรวจสอบ 

 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 วิทธวัช  โมฬี และคณะ (2555)  ไดวิจัยเรื่อง   ผลของการเลี้ยงไกพ้ืนเมืองแบบก่ึงปลอยตอสมรรถนะ

การเจริญเติบโต  ปริมาณคอเลสเตอรอล และองคประกอบของกรดไขมันในเนื้อ โดยเลี้ยงไกพ้ืนเมืองแบบก่ึง

ปลอย (free  range chicken) ท่ีใชความหนาแนนภายในคอก 5 ตัว/ตารางเมตร  และมีพ้ืนท่ีปลอยสูแปลง

หญารูซ่ีทีมีขนาดพ้ืนท่ี 1 ตารางเมตร/ตัว พบวา  ไมมีผลทําใหสมรรถนะการเจริญเติบโต สวนประกอบซาก  

และปริมาณโภชนะในเนื้อแตกตางไปจากการเลี้ยงแบบขังรวม  แตมีผลทําใหผิวหนังของไกมีสีเหลืองท่ีเขมข้ึน  

มีปริมาณคอลลาเจนในเนื้อสูงข้ึน สงผลใหเนื้อไกมีคาแรงตัดผานเนื้อท่ีสูงข้ึน  ซ่ึงชี้ใหเห็นวาเนื้อไกท่ีไดจากการ

เลี้ยงแบบก่ึงปลอยมีความนุมแนนกวาการเลี้ยงแบบขังรวม  และการเลี้ยงแบบก่ึงปลอยยังชวยเพ่ิมสัดสวนของ

กรดไขมันชนิดโอเมกา-3  ในเนื้อ  สงผลใหอัตราสวนระหวางกรดไขมันชนิดโอเมกา-6 และโอเมกา-3  ลดลง  

ซ่ึงสงผลดีตอสุขภาพของผูบริโภค  นอกจากนั้นการเลี้ยงไกแบบปลอยชวยลดความเสียหายท่ีเกิดจากพฤติกรรม

การจิกขนของไกใหนอยลง (ณรงฤทธิ์ อิทรสอน , มปป.) 

 วิณากร  ท่ีรัก  และคณะ (2560) ไดศึกษาวิจัยเก่ียวกับการใชใบกลวยน้ําวาในอาหารเลี้ยงไกไข  พบวา  

การผสมใบกลวยน้ําวาในสูตรอาหารผสมได 6-8 เปอรเซ็นต  เนื่องจากมีปริมาณอาหารท่ีกินนอยท่ีสุด  โดยไม

กระทบตอสมรรถภาพการผลิตไข และน้ําหนักไขไมแตกตางจากท่ีไมผสมใบกลวยน้ําวา(ควบคุม) และการผสม

ใบกลวยน้ําวามากข้ึนยังสงผลใหสีใขแดงเขมข้ึนตามไปดวย  ดังนั้นใบกลวยน้ําวาสามารถนํามาใหเปนวัตถุดิบ

อาหารไกไขได 
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บทที่ 3 
 

วิธีดําเนินการศึกษา 
 

การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณผสมผสานกับการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการใชแบบสอบถาม

ประกอบกับการประชุมกลุมเพ่ือจัดเก็บขอมูลและอภิปรายผลการดําเนินโครงการ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ระหวางเกษตรกรผูเขารวมโครงการและผูวิจัย ท่ีจะเปนประโยชนตอการศึกษาวิจัย เพื่อนํามาวิเคราะหและ

ประมวลผลตามวัตถุประสงค  1) เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จของเกษตรกรผูเลี้ยงไกไข ภายใต

โครงการเกษตรทฤษฎีใหม  ประจําปงบประมาณ 2561 และ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของโครงการสงเสริม

การเลี้ยงสัตวปกของเกษตรกรรายใหม  ท่ีเขารวมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม  ในปงบประมาณ 2561 ระหวาง

เกษตรกรท่ีกรมปศุสัตวเปนเจาภาพกับเกษตรกรท่ีหนวยงานอ่ืนเปนเจาภาพ  กลุมตัวอยางใชในการศึกษา จํานวน  

410  ราย  โดยแบงเปนกลุมท่ีกรมปศุสัตวเปนเจาภาพ จํานวน 205 ราย และเกษตรกรท่ีกรมอ่ืนเปนเจาภาพ 

จํานวน  205 ราย โดยเริ่มศึกษาขอมูลตั้งแต 1 สิงหาคม 2562 - 31 มกราคม 2563 โดยมีวิธีการศึกษาดังนี้ 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้เปนเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการปงบประมาณ 2561 ในพ้ืนท่ีสํานักงาน

ปศุสัตวเขต 5 รวม 8 จังหวัด จํานวน 8,060 ราย โดยไดสุมเปนกลุมตัวอยางเพ่ือใชในการศึกษาครั้งนี้ จํานวน 

410 ราย ตามสูตรและตางรางดังตอไปนี้ 

การคํานวณกลุมตัวอยางตามสูตรของ  ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) 

    n  =     N 

1 +  Ne2 

                 n    =   ขนาดของกลุมตัวอยางท่ีตองการ 

  N    =   ขนาดของประชากร 

  e    =   ความคลาดเคลือนของการสุมตัวอยางท่ียอมรับได 

แทนคาตามสูตร 

       n    =         8,060 

    1+ 8,060(.05)2 

        =  381.09 

ผูวิจัยไดใชสูตรคิดคํานวณขนาดตัวอยางท่ีเหมาะสม (Proportional allocation) เพ่ือคํานวณหาขนาด

ตัวอยางในแตละจังหวัด โดยมีสูตรการคิดคํานวณ ดังนี้ 

    n1  =  n x N1 

   N 

โดย   n1  =  แทนขนาดกลุมตัวอยาง 

    n   =  แทนขนาดตัวอยางท้ังหมด 
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      N1  =  แทนจํานวนประชากรกลุมจังหวัด 

    N   =  แทนจํานวนประชากรท้ังหมด 

จากสูตร คํานวณได  381.09 ราย แตเพ่ือใหสะดวกในการแบงกลุมเพ่ือเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน

ระหวางเกษตรกรท่ีกรมปศุสัตวเปนเจาภาพ และท่ีกรมอ่ืนเปนเจาภาพในสัดสวนท่ีเทากัน จึงไดปรับกลุม

ตัวอยางเปน 410 ราย ดังตารางตอไปนี้ 
 

ตารางท่ี 1  แสดงจํานวนประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา 

ท่ี จังหวัด 

ประชากร 

(เกษตรท่ีเขารวมโครงการ

ปงบประมาณ 2561) 

กลุมตัวอยาง 

กรมปศุสัตว

เปนเจาภาพ 

กรมอ่ืน 

เปนเจาภาพ 
รวม 

1 เชียงใหม 2,006 50 50 100 

2 ลําพูน 353 9 9 18 

3 ลําปาง 1,407 35 35 70 

4 แพร 530 14 14 28 

5 นาน 1,132 29 29 58 

6 พะเยา 817 21 21 42 

7 เชียงราย 1,734 43 43 86 

8 แมฮองสอน 81 4 4 8 

 รวม 8,060 205 205 410 
 

 

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูล 

    การศึกษาครั้งนี้เปนรูปแบบการวิจัยเชิงประเมิน (Evaluation  Research)  โดยใชเครื่องมือในการ

เก็บขอมูลเปนแบบประเมินโครงการเกษตรทฤษฎีใหม (ดานปศุสัตว) ปงบประมาณ 2561 แบงออกเปน 5 สวน 

ไดแก 

สวนท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไป เปนแบบเติมคําในชองวางและเลือกตอบ จํานวน 8 ขอ   

สวนท่ี 2 : ขอมูลเก่ียวกับการดําเนินงานตามโครงการสงเสริมเกษตรทฤษฎีใหม (ดานปศุสัตว)  

ของเกษตรกร  เปนแบบเลือกตอบและเติมคําในชองวาง จํานวน 19 ขอ 

สวนท่ี 3 : การประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนแบบเลือกตอบ และมาตร

ประมาณคา 5  ระดับ (rating scale) จํานวน 4 ขอ 

สวนท่ี 4 : ความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ เปนแบบมาตรประมาณ 5 ระดับ (rating 

scale) จํานวน 2 ขอ 

สวนท่ี 5 : ความคิดเห็นท่ีมีตอความสําเร็จของโครงการ เปนแบบเลือกตอบ 2 ขอ และใหเขียน

แสดงความคิดเห็น จํานวน 2 ขอ   
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การเก็บรวบรวมขอมูล 

เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสํารวจความคิดเห็น และการสัมภาษณเกษตรกรหลังจากเขารวมโครงการ

และไดรับสัตวปกจากการสนับสนุนของกรมปศุสัตวมาแลวประมาณ 1 ป  

 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลของแบบประเมินแตชุดเพ่ือการแปรผล ไดแก การหาผลรวม (Σ) คาเฉลี่ย 

ของประชากร (𝑋𝑋�)  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร (S.D.) รอยละ(%) หาคาสูงสุด คาตํ่าสุดและการ

เปรียบเทียบผลการดําเนินงานดวยสถิติ t-test  โดยมีสูตรการคํานวณ ดังนี้ 

 

(1) สูตรการหาคารอยละ 
 

    P    =     
n

F 100×
 

   เม่ือ  P แทน    รอยละ 

     F แทน    ความถ่ีท่ีตองการแปลคาใหเปนรอยละ 

    n แทน    จํานวนความถ่ีท้ังหมด 

 

(2)  สูตรการหาคาเฉล่ียกลุมตัวอยาง 
 

        𝑋𝑋�   =     
n

x∑  

  เม่ือ        𝑋𝑋�   แทน  คาเฉลี่ยกลุมตัวอยาง 

         ∑ x  แทน  ผลรวมท้ังหมดของความถ่ี x คะแนน 

         n แทน  ผลรวมท้ังหมดของความถ่ีซ่ึงมีคาเทากับจํานวนขอมูลท้ังหมด 

 

 (3) สูตรการหาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยาง 

 

                       S.D.  =      
( )

)1(

2
2

−

−∑ ∑
nn

xxn
 

   เม่ือ  S.D. แทน  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

     n แทน  จํานวนคูท้ังหมด 

     X แทน  คะแนนแตละตัวในกลุมขอมูล 

          ∑ x  แทน  ผลรวมของความแตกตางของคะแนนแตละคู 

 

 

14 

 



(4) สูตรการทดสอบคาเฉล่ียของประชากร โดยสถิติ t-test  

ในการทดสอบคาเฉลี่ยกรณีกลุมตัวอยาง 2 กลุมนั้นจะพิจารณาวา กลุมตัวอยางท้ังสองกลุม 

เปนอิสระจากกันหรือไม เพ่ือเลือกใชสูตรของสถิติทดสอบใหถูกตอง นอกจากนี้ยังพิจารณาอีกวาความ

แปรปรวนของประชากรของกลุมตัวอยางเทากันหรือไม ซ่ึงในการใชสถิติ t-test ทดสอบกรณีกลุมตัวอยาง  

2 กลุม ท่ีเปนอิสระตอกันนั้นมีสูตรท่ีใชทดสอบอยู 2 สูตรดวยกัน กลาวคือ สูตรท่ีใชในกรณีความแปรปรวน 

ของประชากร 2 กลุมมีคาเทากัน (σ1
2 = σ2

2 ) หรือในกรณีกลุมตัวอยางแตละกลุมมีจํานวนเทากัน (t-test 

แบบ Pooled variance) และสูตรท่ีใชในกรณีความแปรปรวนของประชากร 2 กลุม มีคาไมเทากัน (σ1
2 ≠  

σ2
2 ) (t-test แบบ Separated variance) ดังนั้นเม่ือผูวิจัยจะใช t-test กรณีดังกลาวจะตองทําการทดสอบ

กอนวาความแปรปรวนของประชากรแตละกลุมมีคาเทากันหรือไมโดยใช F-test เพ่ือจะไดเลือกใชสูตรของ t-

test ไดอยางถูกตองและเหมาะสมตอไป (สมพงษ  พันธุรัตน, 2550 หนา 29-32) 

4.1) กรณีกลุมตัวอยางเปนอิสระตอกัน (ใชเปรียบเทียบระหวางกลุมท่ีกรมปศุสัตวเปนเจาภาพ

กับกลุมท่ีกรมอ่ืนเปนเจาภาพ) 

        (1) เม่ือสุมตัวอยางขนาด n1 และ n2 มาโดยอิสระจากกัน มีการแจกแจงแบบปกติ  

ท่ีมีคาเฉลี่ย 𝑋𝑋�1 และ 𝑋𝑋�2 ความแปรปรวน S.D.1
2  และ S.D.2

2  ซ่ึงไมทราบคา แตทราบวา S.D.1
2  =  S.D.2

2  โดย 

n1 และ n2 นอยกวา 30 ใชสูตร t – test (t-test แบบ Pooled variance) 

 

เม่ือ    t   =   
�̅�𝑥1− �̅�𝑥2 

�𝑆𝑆𝑆𝑆2� 1𝑛𝑛1+
1
𝑛𝑛2�

𝑛𝑛
  
  df = 𝑛𝑛1 + 𝑛𝑛2 − 2 

 𝑆𝑆𝑆𝑆2   =    ( 𝑛𝑛1− 1)𝑠𝑠12 + ( 𝑛𝑛2− 1)𝑠𝑠22

𝑛𝑛1+𝑛𝑛2 − 2
     

 

            (2)  เม่ือสุมตัวอยางขนาด n1 และ n2 มาโดยอิสระจากกัน มีการแจกแจงแบบปกติ ท่ีมี

คาเฉลี่ยเทากับ x�1 และ x�2 ความแปรปรวนเทากับ S.D.12 และ S.D.22  ซ่ึงไมทราบคาแตทราบวา S.D.12  

S.D.22   โดย n1 และ n2 นอยกวา 30 ใชสูตร t – test (t-test แบบ Separated variance) 

 

     4.2) กรณีกลุมตัวอยางมีความสัมพันธกัน (ใชเปรียบเทียบกอน-หลังเขารวมโครงการ) 

   t     =     �̅�𝑥1− �̅�𝑥2 

� 𝑠𝑠12 
𝑛𝑛1

 +  𝑠𝑠2
2 

𝑛𝑛2
  
        :  df = 

� 𝑠𝑠12 
𝑛𝑛1

 +  𝑠𝑠2
2 

𝑛𝑛2
�
2

� 𝑠𝑠12 
𝑛𝑛1

 �

𝑛𝑛1−1
+
� 𝑠𝑠22 
𝑛𝑛2

 �

𝑛𝑛2−1
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การเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ย 2 กลุม ท่ีมีความสัมพันธ กันแบบไม อิสระ 

จากกัน โดยใช t–test แบบ Dependent Samples ดังนี้ 

   

  ;  df = n-1 

    

 

เม่ือ  t  แทน คาสถิติท่ีใชในการพิจารณาใน t – distribution 

   D  แทน ความแตกตางของคะแนนแตละคู 

   N  แทน จํานวนคูของคะแนนหรือจํานวนนักเรียน 

  ∑D  แทน ผลรวมท้ังหมดของผลตางของคะแนนกอนและหลังการทดลอง 

  2∑D  แทน ผลรวมของกําลังสองของผลตางของคะแนนกอนและหลังการทดลอง 

 

4) เกณฑการแปรผล 

คาเฉลี่ย     4.50 – 5.49 หมายถึง   ระดับมากท่ีสุด 

คาเฉลี่ย     3.50 – 4.49 หมายถึง   ระดับมาก 

คาเฉลี่ย     2.50 – 3.49 หมายถึง   ระดบัปานกลาง 

คาเฉลี่ย     1.50 – 2.49 หมายถึง   ระดับนอย 

    คาเฉลี่ย    1.00 – 1.49    หมายถึง      ระดับนอยท่ีสุด 

 

 

 

 

 

( )
1

22

−
−

=
∑ ∑
∑

N
DDN

D
t
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บทท่ี 4 

  

ผลการศึกษา 

 

การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จของเกษตรกรผูเลี้ยงไกไข ภายใตโครงการเกษตรทฤษฎีใหม 

ประจําปงบประมาณ  2561 ในพ้ืนท่ีปศุสัตวเขต 5  มีวัตถุประสงค  1) เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จ

ของเกษตรกรผูเลี้ยงไกไข ภายใตโครงการเกษตรทฤษฎีใหม  ประจําปงบประมาณ 2561 ในพ้ืนท่ีปศุสัตวเขต 5  

และ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของโครงการสงเสริมการเลี้ยงสัตวปกของเกษตรกรรายใหม ท่ีเขารวมโครงการ

เกษตรทฤษฎีใหม ในปงบประมาณ 2561 ระหวางเกษตรกรท่ีกรมปศุสัตวเปนเจาภาพกับเกษตรกร 

ท่ีหนวยงานอ่ืนเปนเจาภาพ  โดยผูศึกษาไดแบงการนําเสนอขอมูลออกเปน  6  สวนดังนี้ 

สวนท่ี 1  สภาพพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 

สวนท่ี 2  ขอมูลการดําเนินงานและผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

สวนท่ี 3  การประยุกใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สวนท่ี 4  ปจจัยท่ีเก่ียวของกับความสําเร็จในการเลี้ยงไกไขของเกษตรกร 

สวนท่ี 5  ความคิดเห็นของเกษตกรท่ีมีตอโครงการ 

สวนท่ี 6  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

 

สวนท่ี 1  สภาพพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 

 จากการศึกษาขอมูลท่ัวไปของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการในพ้ืนท่ีสํานักงานปศุสัตวเขต 5 จํานวน 

410 คน พบวา เกษตรกรสวนใหญอยูในกลุม B (เกษตรกรท่ีพัฒนาไปสูเกษตรกรทฤษฎีใหมข้ันท่ี 1 เกือบ

สมบูรณ)  รอยละ 77.56  รองลงมาเปนกลุม C (เกษตรกรท่ีอยูในข้ันตอนการเรียนรูเพ่ือพัฒนาสูเกษตรกร

ทฤษฎีใหม ข้ันท่ี 1) และกลุม A (เกษตรกรท่ีสามารถพัฒนาตนเองสูเกษตรทฤษฎีใหม ข้ันท่ี 1 ข้ันท่ี 2 และข้ันท่ี 

3 และทําเปนตนแบบได) รอยละ 13.66 และ 8.87 ตามลําดับ  โดยเปนเพศชาย รอยละ  60.00 และเปนเพศ

หญิง รอยละ 40.00  มีอายุเฉลี่ย 57.02 ป โดยมีอายุระหวาง  50-59 ป รอยละ 36.59  รองลงมามีอายุ

ระหวาง 60-69 ป รอยละ 35.85 และนอยกวา 50 ป รอยละ 19.51 สวนอีกรอยละ 8.05 มีอายุตั้งแต 70 ป

ข้ึนไป  สวนใหญมีสมาชิกในครัวเรือน  เฉลี่ย  3.44  คน  สวนใหญมีสมาชิกในครัวเรือน 3-4 คน  รอยละ  

56.34 รองลงมามีสมาชิกในครัวเรือน 1-2 คน และ 5 คนข้ึนไป  รอยละ 25.12 และ 18.54  ตามลําดับ   มี

อาชีพหลักทํานา  รอยละ 58.54 รองลงมามีอาชีพทําสวน  รอยละ  28.54  สวนอาชีพทําไรและอาชีพเลี้ยง

สัตว มีเพียงรอยละ  4.63 และ 3.90  ตามลําดับ 

 มีพ้ืนท่ีถือครองเฉลี่ย  8.35 ไร  โดยมีพ้ืนท่ีถือครองระหวาง 3.01 – 6.00 ไร  รอยละ 29.02  

รองลงมามีพ้ืนท่ีถือครองไมเกิน  3  ไร และถือครองระหวาง 9.01 - 12.00 ไร  รอยละ 22.68 และ 14.63 

ตามลําดับ   สวนใหญมีกรรมสิทธิ์ในท่ีดินท่ีเขารวมโครงการเปนของตนเอง รอยละ 97.56  เปนพ้ืนท่ีเชาเพียง

รอยละ 2.20  มีการนําพ้ืนท่ีเขารวมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม เฉลี่ย  6.74  ไร  โดยสวนใหญนําเขารวม
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โครงการมากกวา 6 ไร  รอยละ 38.29  รองลงมานําเขารวมโครงการไมเกิน 3 ไร และ ระหวาง 3.01- 6.00 ไร 

รอยละ 32.44  และ 29.27  ตามลําดับ 

 การสัดสรรพ้ืนท่ีในแปลงท่ีนําเขารวมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม  สวนใหญมีการทํานา  รอยละ 68.81 

โดยทํานาเฉลี่ย 3.37  ไร  รองลงมามีสระน้ําหรือบอน้ําในแปลงท่ีเขารวมโครงการ รอยละ  58.05 โดยมีพ้ืนท่ี

สระหรือบอน้ําเฉลี่ย  0.49  ไร นอกจากนี้ยังมีการใชพ้ืนท่ีในการเลี้ยงปศุสัตว  เปนท่ีอยูอาศัย ปลูกพืชสวน 

และพืชไร  รอยละ  54.88, 54.39, 48.54 และ 20.70 ตามลําดับ โดยใชพ้ืนท่ีเฉลี่ย 0.49 ไร, 0.41 ไร, 1.49 ไร 

และ 0.59 ไร ตามลําดับ  

เคยมีประสบการณเลี้ยงสัตวมากอนเขารวมโครงการ  รอยละ 86.83 สวนใหญมีประสบการณดานการ

เลี้ยงไกพ้ืนเมือง  รอยละ 58.05 รองลงมาดานการเลี้ยงไกไข และดานการเลี้ยงเปดเทศ/เปดไข รอยละ 25.85 

และ 2.44 ตามลําดับ สวนอีกรอยละ 13.17 ไมมีประสบการณการเลี้ยงสัตวมากอน รายละเอียดตามตารางท่ี 2   

 

ตารางท่ี 2 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจาํแนกตามขอมูลท่ัวไป 

 จํานวน รอยละ 

ยอดรวม 410 100.00 

หนวยงานรับผิดชอบ   

 กรมปศุสัตว(สํานักงานปศุสัตวจังหวัด) 

หนวยราชการอ่ืน  

205 

205 

50.00 

50.00 

การจัดกลุมเกษตรกร   

 กลุม A (เกษตรกรตนแบบ) 

กลุม B (เกษตรกรท่ีเกือบจะไปสูเกษตรทฤษฎีใหมข้ันท่ี 1) 

กลุม C (เกษตรกรท่ีอยูข้ันตอนเรียนรูและพัฒนาสูเกษตรทฤษฎีใหม) 

36 

318 

56 

8.78 

77.56 

13.66 

เพศ    

 หญิง 

ชาย 

164 

246 

40.00 

60.00 

อายุ    

 นอยกวา 50 ป 

50 - 59 ป 

60 - 69 ป 

70 ป ข้ึไป 

เฉลี่ย(𝑋𝑋�) =57.02  S.D.=9.75   สูงสุด=82   ต่ําสุด=25    

80 

150 

147 

33 

19.51 

36.59 

35.85 

8.05 
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ตารางท่ี 2 (ตอ) 

 จํานวน รอยละ 

ยอดรวม 410 100.00 

สมาชิกในครัวเรือน   

 1-2   คน 

3-4   คน 

5 คนข้ึนไป 

เฉลี่ย(𝑋𝑋�) =3.44   S.D.=1.31   สูงสุด=10   ต่ําสุด=1    

103 

231 

76 

25.12 

56.34 

18.54 

อาชีพหลัก   

 ทํานา 

ทําสวน 

ทําไร 

เลี้ยงสัตว 

อ่ืน ๆ  

240 

117 

19 

16 

18 

58.54 

28.54 

4.63 

3.90 

4.39 

พ้ืนท่ีถือครอง   

 ไมเกิน 3 ไร 

3.01 – 6.00 ไร 

6.01 – 9.00 ไร 

9.01 – 12.00 ไร 

มากกวา  12  ไร 

 เฉลี่ย(𝑋𝑋�) =8.35   S.D.=6.85   สูงสุด=45.00   ต่ําสุด=0.25     

93 

119 

58 

60 

80 

22.68 

29.02 

14.15 

14.63 

19.51 

กรรมสิทธิ์ในท่ีดินท่ีเขารวมโครงการทฤษฎีใหม   

 พ้ืนท่ีของตนเอง 

พ้ืนท่ีเชา 

ท่ีของพอแมและญาติพ่ีนอง 

400 

9 

1 

97.56 

2.20 

0.24 

นําพ้ืนท่ีเขารวมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม   

 ไมเกิน 3 ไร 

3.01 – 6.00 ไร 

มากกวา 6  ไร 

เฉลี่ย(𝑋𝑋�) =6.74   S.D.=5.81   สูงสุด=36.50   ต่ําสุด=0.25     

133 

120 

157 

32.44 

29.27 

38.29 
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ตารางท่ี 2 (ตอ) 

 จํานวน รอยละ 

ยอดรวม 410 100.00 

การจัดสรรในแปลงเกษตรทฤษฎีใหม   

 1. พ้ืนท่ีนา   

  ไมมีการใชพ้ืนท่ีทํานา 

มีการใชพ้ืนท่ีทํานา 

พ้ืนท่ี  0.25 – 3  ไร 

พ้ืนท่ีมากกวา  3 ไร ข้ึนไป 

เฉลี่ย(𝑋𝑋�) =3.37   S.D.=4.22   สูงสุด=30.00   ต่ําสุด=0     

132 

278 

(125) 

(153) 

32.19 

67.81 

(30.49) 

(37.32) 

การจัดสรรในแปลงเกษตรทฤษฎีใหม (ตอ) 

 2. พืชไร   

  ไมมีการใชพ้ืนท่ีปลูกพืชไร 

มีการใชพ้ืนท่ีปลูกพืชไร 

พ้ืนท่ี 0.25 – 3  ไร 

พ้ืนท่ีมากกวา  3 ไร  ข้ึนไป 

เฉลี่ย(𝑋𝑋�) =0.59   S.D.=1.88   สูงสุด=20.00   ต่ําสุด=0     

325 

85 

(66) 

(19) 

79.27 

20.73 

(16.10) 

(4.63) 

 3. พืชสวน   

  ไมมีการใชพ้ืนท่ีทําพืชสวน 

มีการใชพ้ืนท่ีทําพืชสวน 

พ้ืนท่ี 0.25 – 3  ไร 

พ้ืนท่ีมากกวา  3 ไร  ข้ึนไป 

เฉลี่ย(𝑋𝑋�) =1.49   S.D.=3.16   สูงสุด=30.00   ต่ําสุด=0     

211 

199 

(145) 

(54) 

51.46 

48.54 

(35.37) 

(13.17) 

 4. สระ/บอน้ํา   

  ไมมีสระน้ํา 

มีสระน้ํา 

พ้ืนท่ี 0.25 – 0.50 ไร 

พ้ืนท่ีมากกวา  0.50 ไร  ข้ึนไป 

เฉลี่ย(𝑋𝑋�) =0.47   S.D.=0.66   สูงสุด=7.00   ต่ําสุด=0     

172 

238 

(127) 

(111) 

41.95 

58.05 

(30.98) 

(27.07) 
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ตารางท่ี 2 (ตอ) 

 จํานวน รอยละ 

ยอดรวม 410 100.00 

 5. เล้ียงปศุสัตว   

  ไมมีการใชพ้ืนท่ีเลี้ยงปศุสัตว 

มีการใชพ้ืนท่ีเลี้ยงปศุสัตว 

พ้ืนท่ี 0.25 – 0.50 ไร 

พ้ืนท่ีมากกวา  0.50 ไร  ข้ึนไป 

เฉลี่ย(𝑋𝑋�) =0.49   S.D.=0.97   สูงสุด=10.00   ต่ําสุด=0     

185 

225 

(134) 

(91) 

45.12 

54.88 

(32.68) 

(22.20) 

การจัดสรรในแปลงเกษตรทฤษฎีใหม (ตอ)  

 6. ท่ีอยูอาศัย   

  ไมมีท่ีอยูอาศัยในพ้ืนท่ีทําโครงการ 

มีท่ีอยูอาศัยในพ้ืนท่ีทําโครงการ 

พ้ืนท่ี 0.25 – 0.50 ไร 

พ้ืนท่ีมากกวา  0.50 ไร  ข้ึนไป 

เฉลี่ย(𝑋𝑋�) =0.41   S.D.=0.54   สูงสุด=5.00   ต่ําสุด=0     

187 

223 

(120) 

(103) 

45.61 

54.39 

(29.27) 

(25.12) 

ประสบการณดานการเล้ียงสัตว   

 ไมมีประสบการณดานการเลี้ยงสัตว 

มีประสบการดานการเลี้ยงสัตว 

การเลี้ยงไกไข 

การเลี้ยงเปดเทศ/เปดไข 

การเลี้ยงไกพ้ืนเมือง 

การเลี้ยงสัตวชนิดอ่ืน ๆ  

54 

356 

(106) 

(10) 

(238) 

(2) 

13.17 

86.83 

(25.85) 

(2.44) 

(58.05) 

(0.49) 

 

สวนท่ี 2  การดําเนินงานและผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

 2.1  ขอมูลการดําเนินโครงการสงเสริมเกษตรทฤษฎีใหม (ดานปศุสัตว) 

2.2.1 การจัดการความรูและรูปแบบการดําเนินการ 

เปนการศึกษาขอมูลเก่ียวกับการดําเนินโครงการสงเสริมเกษตรทฤษฎีใหม (ดานปศุสัตว)  ไดแก  

ขอมูลดานความรูท่ีไดรับจากการอบรมหลักสูตรกลาง  การนําความรูไปปฏิบัติ  พันธุสัตวท่ีไดรับ  รูปแบบการ

เลี้ยง การจัดการดานอาหาร และการดูแลสุขภาพสัตว   ผลการศึกษาพบวา ความรูดานการเลี้ยงสัตวท่ีไดรับ

จากการอบรมหลักสูตรกลางมากท่ีสุดคือ ความรูดานการเลี้ยงไกไข  รอยละ 92.20 รองลงมาคือดานการเลี้ยง

เปดไข รอยละ 6.83   มีการนําความรูท่ีไดรับไปปฏิบัติในระดับมาก  รอยละ  43.90  รองลงมาระดับปานกลาง

และมากท่ีสุด  รอยละ 27.56 และ 26.34  ตามลําดับ สวนอีกรอยละ 2.22 มีการนําความรูไปปฏิบัติในระดับ
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นอยถึงนอยท่ีสุด พันธุสัตวท่ีไดรับจากโครงการสวนใหญเปนไกไข  รอยละ 99.02 รองลงมาไดรับเปดไขและ

เปดเทศ รอยละ 0.49 เทากัน   การจัดการพันธุสัตวหลังไดรับจากโครงการโดยการเลี้ยงเอง  รอยละ  97.07  

สวนอีกรอยละ  2.93  นําไปใหคนอ่ืนเลี้ยงแทน    

รูปแบบการเลี้ยงดวยวิธีขังในโรงเรือนและปลอยลานใหไกเดินเลนและคุยเข่ีย   รอยละ  66.59  

รองลงมาเลี้ยงแบบขังโรงเรือนอยางเดียวโดยไมมีการปลอย  รอยละ  20.73  สวนอีกรอยละ  12.68 เลี้ยงแบบ

ปลอยตามธรรมชาติโดยไมมีโรงเรือน  การจัดการดานอาหารสัตวดวยการซ้ืออาหารเพ่ิมเติมจากท่ีไดรับจาก

โครงการและเลี้ยงตอจนปลดไข  รอยละ  70.73  รองลงมาซ้ืออาหารเพ่ิมและมีการผสมอาหารเพ่ือลดตนทุนใน

การเลี้ยงตอจนปลดไข  รอยละ  25.61    สวนอีกรอยละ 3.66 เม่ือเลี้ยงดวยอาหารท่ีไดรับจากโครงการหมด   

ก็ขายสัตวใหคนอ่ืน  ดานการดูแลสุขภาพสัตวสวนใหญดูแลรักษาและปองกันโรคดวยตนเอง รอยละ  74.39  

รองลงมาแจงเจาหนาท่ี รอยละ  12.93  สวนอีกรอยละ 12.68  เลี้ยงโดยปลอยตามธรรมชาติ  เม่ือเลี้ยงจบรุน

แลวสวนใหญไมมีแผนการเลี้ยงตอ  รอยละ  44.88  รองลงมามีแผนในการซ้ือสัตวชุดใหมมาเลี้ยงตอ รอยละ 

39.51  สวนอีกรอยละ 15.61 จะผลิตลูกสัตวปกเลี้ยงเอง รายละเอียดตามตารางท่ี 3 

 

ตารางท่ี 3 จํานวนและรอยละของเกษตรกร จําแนกตามการดําเนินโครงการสงเสริมเกษตรทฤษฎีใหม 

 จํานวน รอยละ 

ยอดรวม 410 100.00 

ความรูดาการเล้ียงสัตวท่ีไดรับจากการอบรมหลักสูตรกลาง   

 ความรูดานไกไข 

ความรูดานเปดไข 

ความรูดานเปดเทศ 

ความรูดานอ่ืน ๆ  

378 

28 

2 

2 

92.20 

6.83 

0.49 

0.49 

การนําความรูท่ีไดรับไปปฏิบัติได   

 มากท่ีสุด 

มาก 

ปานกลาง 

นอย 

นอยท่ีสุด 

เฉลี่ย(𝑋𝑋�) =3.93   S.D.=0.83   สูงสุด=5   ต่ําสุด=1     

108 

180 

113 

4 

5 

26.34 

43.90 

27.56 

0.98 

1.22 

พันธุสัตวท่ีไดรับจากโครงการ   

 ไกไข 

เปดไข 

เปดเทศ 

406 

2 

2 

99.02 

0.49 

0.49 
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ตารางท่ี 3 (ตอ) 

 จํานวน รอยละ 

ยอดรวม 410 100.00 

การจัดการพันธุสัตวหลังจากไดรับ   

 เลี้ยงเอง 

ใหคนอ่ืนเลี้ยง 

398 

12 

97.07 

2.93 

รูปแบบการเล้ียง   

 ขังในโรงเรือนอยางเดียว (ไมมีการปลอย) 

ขังในโรงเรือนและปลอยลานเปนเวลา 

ปลอยตามธรรมชาติ (ไมมีโรงเรือน) 

85 

273 

52 

20.73 

66.59 

12.68 

การจัดการดานอาหาร   

 เลี้ยงจนอาหารท่ีไดรับจากโครงการหมดก็ขายสัตวออก 

ซ้ืออาหารเพ่ิมและเลี้ยงตอจนปลดไข 

ซ้ืออาหารเพ่ิมและผสมอาหารเพ่ือลดตนทุนในการเลี้ยงตอจนปลด 

15 

290 

105 

3.66 

70.73 

25.61 

การดูแลสุขภาพสัตว   

 ดูแลรักษาและปองกันโรคดวยตนเอง 

แจงเจาหนาท่ี 

ปลอยตามธรรมชาติ 

305 

53 

52 

74.39 

12.93 

12.68 

การขยายพัธุสัตวเพ่ือเล้ียงตอเอง   

 ซ้ือชุดใหมมาเลี้ยง 

ผลิตลูกสัตวปกเพ่ือเลี้ยงเอง 

ไมมีแผนท่ีจะเลี้ยงตอ 

162 

64 

184 

39.51 

15.61 

44.88 

 

2.2.2 จํานวนสัตวปกในแปลงเกษตรทฤษฎีใหมของเกษตรกร 

เปนการศึกษาขอมูลการเลี้ยงสัตวปกในแปลงโครงการเกษตรทฤษฎีใหมของเกษตรกร ตั้งแตกอน

เขารวมโครงการจนถึงปจจุบัน  ผลการศึกษาพบวา    เกษตรกรมีการเลี้ยงสัตวปกอยูเดิมกอนเขารวมโครงการ    

สวนใหญเลี้ยงไกพ้ืนเมือง รอยละ  50.24  สวนไกไข เปดไข และเปดเทศ  มีเกษตรกรเลี้ยงอยูเดิมรอยละ  

3.39, 3.90 และ 3.41  ตามลําดับ   ซ่ึงเกษตรกรสวนใหญไดรับไกไข รอยละ 99.02  รวมไกไข 2,030 ตัว  

รองลงมา  ไดแก  เปดไข และเปดเทศ  รอยละ 0.49 เทากัน  ในระหวางการเขารวมโครงการเกษตรกรมีการ

ซ้ือไกไขเพ่ิม รอยละ 18.78  รวมไกไข 922 ตัว รองลงมา  ไดแก ไกพ้ืนเมือง เปดไข และเปดเทศ  รอยละ 

3.66, 0.49 และ 0.24 ตามลําดับ   จํานวนเกษตรกรท่ีมีการเลี้ยงสัตวปกจนถึงอยูปจจุบัน สวนใหญเลี้ยงไกไข  

รอยละ 85.85  รวมไกไข  2,818  ตัว รองลงมาไดแกการเลี้ยงไกพ้ืนเมือง  รอยละ 50.24  สวนเกษตรกรท่ี

เลี้ยงเปดเทศและเปดไข มีเพียงรอยละ  3.66 และ 3.17 ตามลําดับ  รายละเอียดตามรางท่ี 4 
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ตารางท่ี 4  จํานวนและรอยละของเกษตรกร จําแนกตามจํานวนสัตวปกในแปลงเกษตรทฤษฎีใหม 

 จํานวน รอยละ 

ยอดรวม 410 100.00 

ไกไข   

 การเล้ียงไกไขกอนเขารวมโครงการ 

ไมมีการเลี้ยงไกไข 

มีการเลี้ยงไกไขอยูเดิม 

1- 10 ตัว  

มากกวา  10  ตัว 

เฉลี่ย(𝑋𝑋�) =0.98  S.D.=8.87  สูงสุด=160  ต่ําสุด=0  ผลรวม (∑)=402       

 

392 

18 

(11) 

(7) 

 

95.61 

3.39 

(2.68) 

(1.71) 

 จํานวนไกไขท่ีไดรับจากโครงการ 

ไมไดรับ 

ไดรับไกไข รายละ 5 ตัว  

เฉลี่ย(𝑋𝑋�) =4.95  S.D.=0.24  สูงสุด=5  ต่ําสุด=0  ผลรวม (∑)=2,030       

 

4 

406 

 

0.98 

99.02 

 ไกไขท่ีซ้ือเพ่ิมระหวางเขารวมโครงการ 

ไมมีการซ้ือไกไขเพ่ิม 

มีการซ้ือไกไขเพ่ิม 

1- 10 ตัว  

มากกวา  10  ตัว 

เฉลี่ย(𝑋𝑋�) = 2.25  S.D.=7.34  สูงสุด=90  ต่ําสุด=0  ผลรวม (∑)=922       

 

333 

77 

(49) 

(28) 

 

81.22 

18.78 

(11.95) 

(6.83) 

 ไกไขท่ีมีอยูในปจจุบัน 

ไมมีไกไข 

มีไกไข 

1- 5 ตัว 

6 – 10  ตัว 

มากกวา  10  ตัว 

เฉลี่ย(𝑋𝑋�) = 6.67  S.D.=11.79 สูงสุด=165  ต่ําสุด=0  ผลรวม (∑)=2,818       

 

58 

352 

(226) 

(36) 

(50) 

 

14.15 

85.85 

(64.88) 

(8.78) 

(12.20) 
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ตารางท่ี 4  (ตอ) 

 จํานวน รอยละ 

ยอดรวม 410 100.00 

เปดไข   

 การเล้ียงเปดไขกอนการเขารวมโครงการ 

ไมมีการเลี้ยงเปดไข 

มีการเลี้ยงเปดไข 

1 – 10  ตัว 

มากกวา 10 ตัวข้ึนไป 

เฉลี่ย(𝑋𝑋�)=1.77  S.D.=21.19  สูงสุด=400   ต่ําสุด=0   

 

394 

16 

(8) 

(8) 

 

96.10 

3.90 

(1.95) 

(1.95) 

 จํานวนเปดไขท่ีไดรับจากโครงการ 

ไมไดรับ 

ไดรับเปดไข รายละ  5  ตัว  

 

408 

2 

 

99.51 

0.49 

 จํานวนเปดไขท่ีซ้ือเพ่ิม 

ไมมี 

ซ้ือเพ่ิม 5 - 20  ตัว 

 

407 

2 

 

99.27 

0.49 

 จํานวนเปดไขท่ีมีอยูปจจุบัน 

ไมมีเปดไข 

มีเปดไข 

1 - 20  ตัว 

มากกวา  20  ตัว 

เฉลี่ย(𝑋𝑋�)=1.85   S.D.=21.27  สูงสุด=400  ต่ําสุด=0   

 

397 

13 

(8) 

(5) 

 

96.83 

3.17 

(1.95) 

(1.22) 

เปดเทศ   

 การเล้ียงเปดเทศกอนการเขารวมโครงการ 

ไมมีการเลี้ยงเปดเทศ 

มีการเลี้ยงเปดเทศ 

1 – 10  ตัว 

มากกวา 10 ตัวข้ึนไป 

เฉลี่ย(𝑋𝑋�)=0.38  S.D.=2.42   สูงสุด=25  ต่ําสุด=0  ผลรวม (∑)=157                      

 

396 

14 

(9) 

(5) 

 

96.59 

3.41 

(2.20) 

(1.22) 

 จํานวนเปดเทศท่ีไดรับจากโครงการ 

ไมไดรับ 

ไดรับเปดเทศ  รายละ  5  ตัว 

 

408 

2 

 

99.51 

0.49 
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ตารางท่ี 4 (ตอ) 

 จํานวน รอยละ 

ยอดรวม 410 100.00 

เปดเทศ(ตอ)   

 จํานวนเปดเทศท่ีซ้ือเพ่ิม 

ไมมี 

ซ้ือเพ่ิม 8  ตัว 

 

409 

1 

 

99.76 

0.24 

 จํานวนเปดเทศท่ีมีอยูปจจุบัน 

ไมมีเปดเทศ 

มีเปดเทศ 

1 - 10  ตัว 

มากกวา  10  ตัว 

เฉลี่ย(𝑋𝑋�)=0.45  S.D.=2.84  สูงสุด=35  ต่ําสุด=0   

 

395 

15 

(10) 

(5) 

 

96.34 

3.66 

(2.44) 

(1.22) 

ไกพ้ืนเมือง   

 การเล้ียงไกพ้ืนเมืองกอนการเขารวมโครงการ 

ไมมีการเลี้ยงไกพ้ืนเมือง 

มีการเลี้ยงไกพ้ืนเมือง 

1 – 20  ตัว 

21 – 40  ตัว 

41 – 60  ตัว 

มากกวา 60 ตัวข้ึนไป 

เฉลี่ย(𝑋𝑋�)=23.69 S.D.=37.90  สูงสุด=200  ต่ําสุด= 0   

 

204 

206 

(74) 

(51) 

(35) 

(46) 

 

49.76 

50.24 

(18.09) 

(12.44) 

(8.54) 

(11.22) 

 จํานวนไกพ้ืนเมืองท่ีซ้ือเพ่ิม 

ไมมีการซ้ือเพ่ิม 

มีการซ้ือเพ่ิม 

ซ้ือเพ่ิม 1 - 30  ตัว 

ซ้ือเพ่ิมมากกวา  30  ตัว  

เฉลี่ย(𝑋𝑋�)=1.97  S.D.=12.62  สูงสุด=150  ต่ําสุด=0   

 

395 

15 

(7) 

(8) 

 

96.34 

3.66 

(1.71 

(1.95) 
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ตารางท่ี 4 (ตอ) 

 จํานวน รอยละ 

ยอดรวม 410 100.00 

ไกพ้ืนเมือง(ตอ)   

 จํานวนไกพ้ืนเมืองท่ีมีอยูปจจุบัน 

ไมมีไกพ้ืนเมือง 

มีไกพ้ืนเมือง 

1 - 30  ตัว 

31 – 60 ตัว 

มากกวา  60 ตัว 

เฉลี่ย(𝑋𝑋�)=26.75 S.D.=43.76 สูงสุด=250  ต่ําสุด=0   

 

204 

206 

(100) 

(50) 

(56) 

 

49.76 

50.24 

(24.39) 

(12.20) 

(13.66) 

 

 2.2  ผลผลิต/การใชประโยชนจากพันธุสัตวท่ีไดรับ 

เปนการศึกษาผลผลิตและการใชประโยชนจากพันธุสัตวท่ีไดรับจากโครงการ  คาใชจายการเลี้ยงสัตว 

การใชประโยชนจากมูลสัตว การบันทึกขอมูล การติดตามใหคําแนะนําของเจาหนาท่ี และแผนการปรับปรุง

หรือขยายแปลงเกษตรทฤษฎีใหม  ผลการศึกษา  พบวา  ไกไขใหผลผลิตไขเฉลี่ย 133.89 ฟอง/เดือน สวนใหญ

ใหไขไมเกิน  100  ฟอง/เดือน  รอยละ  45.61  รองลงมาใหไข  101-200  ฟอง/เดือน  และมากกวา 200 

ฟอง/เดือน  รอยละ  44.39 และ  9.02 ตามลําดับ  จํานวนไขไกท่ีบริโภคตอเดือนเฉลี่ย  79.70 ฟอง/เดือน 

สวนใหญบริโภคไขไกไมเกิน  60  ฟอง/เดือน   รอยละ  41.46  รองลงมาบริโภคไขไก  61–90 ฟอง/เดือน 

และ 91–120 ฟอง/เดือน  รอยละ 27.56 และ 22.68 ตามลําดับ  มีการจําหนายไขไกเฉลี่ย  54.35 ฟอง/เดือน  

มีรายไดรวมจากไกไขเฉลี่ย 169.32 บาท/เดือน  และรายไดรวมจากไกไขเฉลี่ย  1,910.60 บาท/ป   

สําหรับเปดไข  2  ราย  ใหผลผลิตไข 300 ฟอง/เดือน  1  ราย และ 150 ฟอง/เดือน 1 ราย โดย

จําหนายเดือนละ 300 ฟอง และ  90  ฟอง   ตามลําดับ มีรายไดรวมจากเปดเทศท้ังป  10,800 บาท 1 ราย 

และ 5,400 บาท 1 ราย  สวนเปดเทศ 2 ราย ใหไข 100 ฟอง/เดือน  1 ราย  และ 5  ฟอง/เดือน  1 ราย ไมมี

การจําหนายไขเปนเทศ  แตมีการจําหนายตัวเปดเทศ 5 ตัว 1 ราย  มีรายไดรวมท้ังป  6,000 บาท  1 ราย  

และ 4,800 บาท 1 ราย    

การใชประโยชนจากมูลสัตวท่ีไดรับจากโครงการ  พบวา  มีการใชประโยชนจากมูลสัตวเปนปุยคอก 

เฉลี่ย  162.46  กิโลกรัม/ป   สวนใหญมีการใชประโยชนจากมูลสัตวไมเกิน  50  กิโลกรัม/ป  รอยละ  39.27  

รองลงมา ใชประโยชนจากมูลสัตวมากกวา  100 กิโลกรัม/ป และระหวาง 51-100  กิโลกรัม  รอยละ  31.46 

และ  18.05  ตามลําดับ  สวนอีกรอยละ  11.22  ไมมีการใชประโยชนจากมูลสัตว  สําหรับการแปรรูปหรือ

ถนอมอาหารสัตวจากผลผลิตท่ีไดจากโครงการ พบวา สวนใหญไมมีการแปรรูป  รอยละ  94.16  มีเพียงรอยละ 

5.86 ท่ีมีการแปรรูปหรือถนอมอาหารจากผลิตของโครงการ  รายละเอียดตามตารางท่ี 5 
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ตารางท่ี 5  จํานวนและรอยละของเกษตรกร จําแนกตามผลผลิต/การใชประโยชนจากพันธุสัตวท่ีไดรับ 

 จํานวน รอยละ 

ยอดรวม 410 100.00 

ไกไข   

 ผลผลิตไขไก (ฟอง/เดือน) 

ไมมีไกไข 

1 – 100 ฟอง 

101 – 200  ฟอง 

มากกวา 200 ฟอง 

เฉลี่ย(𝑋𝑋�)=133.89 S.D.=140.30  สูงสุด=1,100  ต่ําสุด=0   

 

4 

187 

182 

37 

 

0.98 

45.61 

44.39 

9.02 

 

 จํานวนไขไกท่ีบริโภคตอเดือน 

ไมมีการบริโภคไขไก 

1 - 60  ฟอง 

61 – 90  ฟอง 

91 – 120  ฟอง 

มากกวา  120  ฟอง 

เฉลี่ย(𝑋𝑋�)=79.70  S.D.=38.41 สูงสุด=300  ต่ําสุด=0  

 

4 

 170 

113 

93 

30 

 

0.98 

 41.46 

27.56 

22.68 

7.32 

 

 จําหนายไขไกตอเดือน 

ไมมีการจําหนายไขไก 

มีการจําหนายไขไก 

1- 30  ฟอง 

31 – 60 ฟอง 

61 – 90 ฟอง 

91 - 120  ฟอง 

มากกวา 120 ฟอง 

เฉลี่ย(𝑋𝑋�)= 54.37 S.D.=144.12 สูงสุด=2,150 ต่ําสุด=0                          

 

219 

191 

(31) 

(57) 

(35) 

(34) 

(34) 

 

53.41 

46.59 

(7.56) 

(13.90) 

(8.54) 

(8.29) 

(8.29) 

 จําหนายตัวไกไข 

ไมมีการจําหนายตัวไกไข 

มีการจําหนายตัวไกไข 

1 – 5 ตัว 

มากกวา 5 ตัว 

 

408 

2 

(1) 

(1) 

 

99.51 

0.49 

(0.25) 

(0.25) 
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ตารางท่ี 5  (ตอ) 

 จํานวน รอยละ 

ยอดรวม 410 100.00 

ไกไข(ตอ)   

 รายไดรวมจากไกไขตอเดือน 

ไมมีรายได 

มีรายได 

1 - 300  บาท 

301 - 600  บาท 

601 - 900  บาท 

มากกวา 900  บาท 

เฉลี่ย(𝑋𝑋�) =169.32  S.D.=141.71  สูงสุด=2,450  ต่ําสุด=0  

 

220 

190 

(145) 

(28) 

(5) 

(12) 

 

53.66 

46.34 

(35.37) 

(6.83) 

(1.22) 

(2.93) 

 รายไดรวมจากไกไขตอป 

ไมมีรายได 

มีรายได 

1 – 1,200  บาท 

1,201 – 2,400  บาท 

2,401 – 3,600  บาท 

มากกวา 3,600  บาท 

เฉลี่ย(𝑋𝑋�) =1,910.60  S.D.=1,817.23  สูงสุด=28,000 ต่ําสุด=0   

 

220 

190 

(27) 

(60) 

(58) 

(45) 

 

53.66 

46.34 

(6.59) 

(14.63) 

(14.15) 

(10.98) 

เปดไข   

ผลผลิตไขเปด (ฟอง/เดือน) 

 ไมมีผลผลิตไขเปด 

มีผลผลิตไขเปด 

150 ฟอง 

300 ฟอง 

408 

2 

(1) 

(1) 

99.52 

0.48 

(0.24) 

(0.24) 

จํานวนไขเปดท่ีบริโภคตอเดือน 

 ไมมีการบริโภคไขเปด 

มีการบริโภคไขเปด 60  ฟอง/เดือน 

409 

1 

99.76 

0.24 
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ตารางท่ี 4  (ตอ) 

 จํานวน รอยละ 

ยอดรวม 410 100.00 

เปดไข(ตอ)   

จําหนายไขเปดตอเดือน   

 ไมมีการจําหนายไขเปด 

จําหนาย 90  ฟอง/เดือน 

จําหนาย 300 ฟอง/เดือน 

408 

1 

1 

99.51 

0.24 

0.24 

จําหนายตัวเปดไข 

 ไมมีการจําหนายตัวเปดไข 410 100.00 

รายไดรวมจากเปดไขท้ังป 

 ไมมีรายไดจากเปดไข 

มีราย  5,400 บาท/ป 

มีรายได  10,800 บาท/ป 

408 

1 

1 

99.52 

0.24 

0.24 

เปดเทศ   

ผลผลิตไขเปดเทศ (ฟอง/เดือน) 

 ไมมีผลผลิตไขเปดเทศ 

มีผลผลิตไขเปดเทศ  5 ฟอง/เดือน 

มีผลผลิตไขเปดเทศ  60 ฟอง/เดือน 

408 

1 

1 

99.51 

0.24 

0.24 

จํานวนไขเปดเทศท่ีบริโภคตอเดือน   

 ไมมีการบริโภคไขเปดเทศ 410 100.00 

จําหนายตัวเปดเทศ   

 ไมมีการจําหนายเปดเทศ 

มีการจําหนายเปดเทศ 5 ตัว 

409 

1 

99.76 

0.24 

รายไดรวมจากเปดเทศตอเดือน   

 

 

ไมมีรายได 

มีรายได  400  บาท 

มีรายได  500  บาท 

408 

1 

1 

99.51 

0.24 

0.24 

รายไดรวมจากเปดเทศตอป   

 ไมมีรายไดตอป 

มีรายได  4,800  บาท/ป 

มีรายได  6,000  บาท/ป 

408 

1 

1 

99.51 

0.24 

0.24 
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ตารางท่ี 5  (ตอ) 

 จํานวน รอยละ 

ยอดรวม 410 100.00 

การใชประโยชนจากมูลสัตวเปนปุยคอก/ป   

 ไมไดใชประโยชน 

มีการใชประโยชน 

ใชประโยชนไมเกิน 50  กิโลกรัม/ป 

ใชประโยชน  51 – 100  กิโลกรัม/ป 

ใชประโยชนมากกวา 100 กิโลกรัม/ป  

เฉลี่ย(𝑋𝑋�) =162.46  S.D.=154.82  สูงสุด=1,000  ต่ําสุด=0      

46 

364 

(161) 

(74) 

(129) 

11.22 

88.78 

(39.27) 

(18.05) 

(31.46) 

การแปรรูปถนอมอาหารผลผลิตปศุสัตวท่ีไดรับจากโครงการ   

 มี 

ไมมี  

24 

386 

5.86 

94.16 

 

2.3 คาใชจายการเล้ียงสัตว 

 เปนการศึกษาคาใชในการเลี้ยงสัตว ไดแก คาใชจายรวม คาอาหารตอเดือน  คาอาหารตอป คาวัคซีน/

คายารักษาโรค และคาใชจายอ่ืน ๆ ของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ  ผลการศึกษาพบวา คาใชจายรวมท้ังป

เฉลี่ย 4,096 บาท สวนใหญมีคาใชจายอยูระหวาง 2,001–4,000 บาท  รอยละ 39.51 บาท รองลงมามี

คาใชจายอยูระหวาง  4,001-6,000 บาท และ ไมเกิน 2,000 บาท  รอยละ  25.37 และ 22.20 ตามลําดับ  

สําหรับคาอาหารสัตวตอเดือนเฉลี่ย  328.13 บาท  สวนใหญมีคาอาหารสัตวตอเดือนไมเกิน  200  บาท 

รองลงมามีคาอาหารสัตวตอเดือนระหวาง 201-400  บาท และระหวาง  401-600 บาท  รอยละ  35.37 และ 

13.66 ตามลําดับ  สวนคาอาหารสัตวตอปเฉลี่ย  3,941.96  บาท โดยสวนใหญมีคาอาหารสัตวตอประหวาง 

1,501-3,000  บาท รอยละ 27.56  รองลงมาระหวาง 4,501-6,000 บาท  และไมเกิน 1,500 บาท  รอยละ  

25.12  และ  21.22 ตามลําดับ สําหรับคาวัคซีน/คายารักษาโรคตอเดือนเฉลี่ย 5.37 บาท โดยสวนใหญไมมี

คาใชจายคาวัคซีน/คายารักษาโรคตอเดือน  รอยละ  89.02  มีเพียงรอยละ  7.56 ท่ีมีคาใชจายคาวัคซีน/คายา

รักษาโรคตอเดือนมากกวา  30  บาท  สวนคาใชจายคาวัคซีน/คายารักษาโรคตอปเฉลี่ย  63.91 บาท  สําหรับ

คาใชจายอ่ืน ๆ เฉลี่ย  94.46  บาท สวนใหญมีคาใชจายอ่ืน ๆ ไมเกิน 500 บาท รอยละ 39.27  รองลงมามี

คาใชจายอ่ืนมากกวา  1,000 บาท และระหวาง  501-1,000  บาท   รอยละ  31.46 และ 18.05 ตามลําดับ  

รายละเอียดตามตารางท่ี 6  
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ตารางท่ี 6  จํานวนและรอยละของเกษตรกร จําแนกตามคาใชจายในการเลี้ยงสัตว 

 จํานวน รอยละ 

ยอดรวม 410 100.00 

คาใชจายในการเล้ียงสัตว   

 คาใชจายรวมท้ังป 

ไมเกิน  2,000 บาท 

2,001 – 4,000 บาท 

4001 – 6,000  บาท 

มากกวา  6,000 บาท  

เฉลี่ย(𝑋𝑋�) =4,096  S.D.=3,954.14  สูงสุด=50,000  ต่ําสุด=0      

6 

91 

162 

104 

47 

 

1.46 

22.20 

39.51 

25.37 

11.43 

 

 คาอาหารสัตวตอเดือน 

ไมเกิน  200 บาท 

201 – 400 บาท 

401 – 600  บาท 

มากกวา  600 บาท  

เฉลี่ย(𝑋𝑋�) =348.13   S.D.=401.02  สูงสุด=4,500   ต่ําสุด=0      

 

175 

145 

56 

34 

 

 

42.68 

35.37 

13.66 

8.29 

 

 คาอาหารสัตวตอป 

ไมเกิน  1,500 บาท 

1,501 – 3,000 บาท 

3,001 – 4,500 บาท 

4,501 – 6,000 บาท 

มากกวา  6,000 บาท  

เฉลี่ย(𝑋𝑋�) =3,941.96  S.D.=3,777.11  สูงสุด=48,000  ต่ําสุด=0      

 

87 

113 

64 

103 

43 

 

 

21.22 

27.56 

15.61 

25.12 

10.49 

 

 คาวัคซีน/คายารักษาโรคตอเดือน 

ไมมีคาใชจาย 

มีคาใชจาย 

มีคาใชจายไมเกิน 30  บาท 

มีคาใชจายมากกวา  30 บาท  

เฉลี่ย(𝑋𝑋�) =5.37  S.D.=17.64  สูงสุด=100  ต่ําสุด=0      

 

365 

45 

(14) 

(31) 

 

 

89.02 

10.98 

(3.42) 

(7.56) 
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ตารางท่ี 6  (ตอ) 

 จํานวน รอยละ 

ยอดรวม 410 100.00 

คาใชจายในการเล้ียงสัตว(ตอ)   

 คาวัคซีน/คายารักษาโรคตอป 

ไมมีคาใชจาย 

มีคาใชจาย 

มีคาใชจายไมเกิน 300  บาท 

มีคาใชจาย 301 – 600  บาท 

มีคาใชจายมากกวา  600 บาท  

เฉลี่ย(𝑋𝑋�) =63.91  S.D.=55.43  สูงสุด=800  ต่ําสุด=0      

 

365 

45 

(9) 

(27) 

(9) 

 

 

89.02 

10.98 

(2.20) 

(6.59) 

(2.20) 

 

 คาใชจายอ่ืน ๆ 

ไมมีคาใชจาย 

มีคาใชจาย 

มีคาใชจายไมเกิน 500  บาท 

มีคาใชจาย  501 – 1,000 บาท  

มีคาใชจายมากกวา  1,000  บาท 

เฉลี่ย(𝑋𝑋�) =94.46  S.D.=85.66  สูงสุด=2,000  ต่ําสุด=0      

 

46 

364 

(161) 

(74) 

(129) 

 

11.22 

88.78 

(39.27) 

(18.05) 

(31.46) 

 

  

 

2.4 การติดตามผลการดําเนินงานและขยายผลโครงการ 

เปนการศึกษาเก่ียวกับการบันทึกขอมูลรายรับ-รายจายการเลี้ยงสัตวของเกษตรกร  การติดตามให

คําแนะนําของเจาหนาท่ี การวางแผนขยายแปลงเกษตรทฤษฎีใหม และพันธุสัตวท่ีตองการสนับสนุนในครั้ง

ตอไป ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรสวนใหญไมมีการบันทึกขอมูลรายรับ-รายจายการเลี้ยงสัตวของโครงการ 

รอยละ 79.76 มีเพียงรอยละ 20.24 ท่ีมีการบันทึกขอมูล  ดานการติดตามใหคําแนะนําของเจาหนาท่ีใน

ระหวางดําเนินโครงการ สวนใหญมีการติดตามงาน  รอยละ  73.90  สวนอีกรอยละ 26.10 ไมมีการติดตามให

คําแนะนําจากเจาหนาท่ี  โดยเจาหนาท่ีท่ีติดตามใหคําแนะนําสวนใหญเปนเจาหนาท่ีปศุสัตวในระดับอําเภอ

หรือจังหวัด  รอยละ  55.61  รองลงมาไดแก  อาสาปศุสัตว  และเจาหนาท่ีจากหนวยงานอ่ืน  รอยละ  34.39  

และ  10.00  ตามลําดับ  ดานการวางแผนในการปรับปรุงหรือขยายแปลงเกษตรทฤษฎีใหมในปถัดไป พบวา 

สวนใหญยังไมมีแผนในการปรับปรุงหรือขยายแปลงเกษตรทฤษฎีใหม  รอยละ  54.15  สวนเกษตรกรท่ีมีแผน

ในการขยายตอ  รอยละ  45.85  โดยพันธุสัตวท่ีตองการเลี้ยงหรือสนับสนุนในครั้งตอไป สวนใหญตองการไกไข  

รอยละ 48.78   รองลงมาไดแก  ไกพ้ืนเมือง  รอยละ  22.20   นอกจากนี้มีเกษตรกรท่ีไมตองการพันธุสัตว 

รอยละ 10.98  รายละเอียดตามตารางท่ี 7 
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ตารางท่ี 7  จํานวนและรอยละของเกษตรกร จําแนกตามการติดตามผลการดําเนินงานและขยายผลโครงการ 

 จํานวน รอยละ 

ยอดรวม 410 100.00 

การจัดทําบันทึกขอมูลรายรับ-รายจายการเล้ียงสัตว   

 มี 

ไมมี  

83 

327 

20.24 

79.76 

การติดตามใหคําแนะนําของเจาหนาท่ีระหวาดําเนินโครงการ   

 มี 

ไมมี  

303 

107 

73.90 

26.10 

เจาหนาท่ีท่ีมาติดตามใหคําแนะนําระหวาดําเนินโครงการ   

 อาสาปศุสัตว 

เจาหนาท่ีปศุสัตว 

เจาหนาท่ีจากหนวยงานอ่ืน  

141 

228 

41 

34.39 

55.61 

10.00 

มีแผนในการปรับปรุง/ขยายแปลงทฤษฎีใหมหรือไม   

 มี 

ไมมี 

188 

222 

45.85 

54.15 

พันธุสัตวท่ีตองการเล้ียง   

 ไมตองการ 

ไกไข 

ไกพ้ืนเมือง 

เปดไข 

เปดเทศ 

อ่ืน ๆ 

45 

200 

91 

13 

1 

63 

10.98 

48.78 

22.20 

3.17 

0.24 

13.63 

 

 

สวนท่ี 3  การประยุกใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 เปนศึกษาการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  5 องคประกอบ ไปประยุกตใชในการปลูกพืช

เลี้ยงสัตว การปรับใชในการดําเนินโครงการ และการถายทอดประสบการณ  จากการศึกษาพบวา สวนใหญได

นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการปลูกพืชเลี้ยงสัตว  รอยละ 79.02  ไมไดนําไป

ประยุกตใช  รอยละ  20.98  โดยมีแผนท่ีจะใชเพ่ิมข้ึน รอยละ  55.12  ไมมีแผนใชเพ่ิม รอยละ  44.88  และ

สวนใหญมีการถายทอดประสบการณสูเกษตรกรรายอ่ืน  รอยละ  58.29  ไมมีการถายทอดประสบการณ    

รอยละ  41.71   
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ดานการเขารวมเวที 5 ประสานของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ พบวา  สวนใหญไมเคยเขารวมเวที 5 

ประสาน  รอยละ  57.80 เคยเขารวมเวที 5 ประสาน รอยละ  42.20 ดานการรวมกลุมเครือขาย

เกษตรกทฤษฎีใหมของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ  สวนใหญไมมีการรวมกลุมเครือขาย รอยละ 97.32 มีเพียง

รอยละ  2.68  ท่ีมีการเขารวมกลุมเครือขายเกษตรกร  รายละเอียดตามตารางท่ี 8 

สําหรับการประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  พบวา ในภาพรวมมีการนําไปปรับใชอยูใน

ระดับมาก  คาเฉลี่ย  3.97  โดยองคประกอบดานความพอเพียง  นําไปปรับใชมากท่ีสุด  คาเฉลี่ย  4.08  

รองลงมาคือ องคประกอบเง่ือนไขคุณธรรม  ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล และเง่ือนไขความรู ซ่ึงอยูใน

ระดับมากท้ังหมด คาเฉลี่ย 4.01, 3.97, 3.95 และ 3.93  รายละเอียดตามตารางท่ี  9 

 

ตารางท่ี 8 จํานวนและรอยละของเกษตรกร จําแนกตามการการประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 จํานวน รอยละ 

ยอดรวม 410 100.00 

การนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช   

 ใช 

ไมไดใช 

324 

86 

79.02 

20.98 

มีแผนในการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการปลูกพืช-เล้ียงสัตว 

 มีแผนใชเพ่ิม 

ไมมีแผนใชเพ่ิม 

226 

184 

55.12 

44.88 

การถายทอดประสบการณ   

 เคยถายทอดสูเกษตรกรรายอ่ืน 

ไมเคยถายทอดสูเกษตรกรรายอ่ืน 

239 

171 

58.29 

41.71 

การเขารวมเวที 5 ประสาน   

 เคยเขารวม 

ไมเคยเขารวม 

173 

237 

42.20 

57.80 

การรวมกลุมเปนครือขาย   

 มีการรวมกลุมเปนเครือขาย 

ไมมีการรวมกลุมเปนเครือขาย 

11 

399 

2.68 

97.32 
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ตารางท่ี 9  การนนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใชในการเลี้ยงสัตว 

องคประกอบตามหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกจิพอเพียง 

ระดับความพึงพอใจ (n=410) 

(𝑿𝑿�) S.D. 
ความ 

หมาย มากท่ีสุด มาก 
ปาน

กลาง 
นอย นอยท่ีสุด 

ความพอเพียง 
104 

(25.37) 

237 

(57.80) 

68 

(16.59) 

0 

(0.00) 

1 

(0.24) 
4.08 0.66 มาก 

ความพอประมาณ 
84 

(20.49) 

231 

(56.34) 

93 

(22.68) 

1 

(0.24) 

1 

(0.24) 
3.97 0.68 มาก 

ความมีเหตุผล 
72 

(17.56) 

247 

(60.24) 

90 

(21.95) 

0 

(0.00) 

1 

(0.24) 
3.95 0.65 มาก 

เง่ือนไขความรู 
81 

(19.76) 

225 

(54.88) 

99 

(24.15) 

4 

(0.98) 

1 

(0.24) 
3.93 0.70 มาก 

เง่ือนไขคุณธรรม 
92 

(22.44) 

235 

(57.32) 

80 

(19.51) 

0 

(0.00) 

3 

(0.73) 
4.01 0.70 มาก 

รวม 
70 

(17.07) 

259 

(63.17) 

80 

(19.51) 

0 

(0.00) 

1 

(0.24) 
3.97 0.62 มาก 

 

 

สวนท่ี 4  ปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จในการเล้ียงไกไขของเกษตรกร 

 เปนการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จในการเลี้ยงไกไขของเกษตรท่ีเขารวมโครงการ   ไดแก        

1) ปจจัยดานการผลิตท่ีไดรับจากโครงการ   2) ปจจัยดานการใหบริการของเจาหนาท่ี  และ 3) ปจจัยดาน

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  ผลการศึกษาพบวา  ในภาพรวมมีผลตอความสําเร็จในระดับมาก  คาเฉลี่ย  3.91  

เรียงจากมากไปนอย  ไดแก  ปจจัยดานผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  มีคาเฉลี่ย  4.03  และอยูในระดับมาก 

รองลงมา  ไดแก  ปจจัยดานการใหบริการของเจาหนาท่ี  และปจจัยดานการผลิตท่ีไดรับ มีคาเฉลี่ย 3.87 และ 

3.76 ตามลําดับ โดยอยูในระดับมากท้ังสองดาน  รายละเอียดตามตารางท่ี 10 
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ตารางท่ี 10  ภาพรวมปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จของการเลี้ยงไกไข ของเกษตรกร 

ปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จ 

ของการเลี้ยงไกไข 

ระดับความคิดเห็น (n=410) 

(𝑋𝑋�) S.D. 
ความ 

หมาย 
มาก 

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย 

ท่ีสุด 

ดานปจจัยการผลิต 
54 

(13.17) 

219 

(53.41) 

123 

(30.00) 

14 

(3.41) 

0 

(0.00) 
3.76 0.72 มาก 

ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี 
62 

(15.12) 

249 

(60.73) 

87 

(21.22) 

9 

(2.20) 

3 

(0.73) 
3.87 0.71 มาก 

ดานผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
94 

(22.93) 

239 

(58.29) 

73 

(17.80) 

3 

(0.73) 

1 

(0.24) 
4.03 0.68 มาก 

รวม  3 ดาน 
57 

(13.90) 

260 

(63.41) 

93 

(22.68) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 
3.91 0.60 มาก 

 

 

 4.1 ดานปจจัยการผลิตท่ีไดรับจากโครงการ 

 เปนการศึกษาปจจัยดานปจจัยการผลิตท่ีเกษตรกรไดรับจากโครงการ ไดแก จํานวนสัตว  คุณภาพของ

สัตว จํานวนอาหาร คุณภาพของอาหาร จํานวนเวชภัณฑ และคุณภาพของเวชภัณฑ ท่ีไดรับจากโครงการ  

พบวา ในภาพรวมมีผลตอความสําเร็จในระดับมาก  คาเฉลี่ย  3.76  โดยปจจัยดานคุณภาพของสัตวท่ีไดรับจาก

โครงการ มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด เทากับ 3.95 และอยูในระดับมาก  รองลงมาไดแก ดานคุณภาพอาหารสัตวท่ี

ไดรับ ดานคุณภาพของเวชภัณฑท่ีไดรับ   จํานวนสัตวท่ีไดรับ  และจํานวนเวชภัณฑท่ีไดรับ  คาเฉลี่ย 3.82, 

3.78, 3.65 และ 3.61 ตามลําดับ ซ่ึงอยูในระดับมากท้ัง 4 ดาน  สวนดานจํานวนอาหารท่ีไดรับ มีคาเฉลี่ย 3.43 

และอยูในระดับปานกลาง  รายละเอียดตามตารางท่ี 11 
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ตารางท่ี 11  ปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จของการเลี้ยงไกไขของเกษตรกร ดานปจจัยการผลิตท่ีไดรับ 

ปจจัยดานปจจัยการผลิต    

ท่ีไดรับจากโครงการ 

ระดับความพึงพอใจ (n=410) 

(𝑋𝑋�) S.D. 
ความ 

หมาย 
มาก 

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย 

ท่ีสุด 

จํานวนสัตวท่ีไดรับ 
95 

(23.17) 

159 

(38.78) 

98 

(23.90) 

35 

(8.54) 

23 

(5.61) 
3.65 1.10 มาก 

คุณภาพของสัตวท่ีไดรับ 
91 

(22.20) 

220 

(53.66) 

89 

(21.71) 

9 

(2.20) 

1 

(0.24) 
3.95 0.74 มาก 

จํานวนอาหารสัตวท่ีไดรับ 
37 

(9.02) 

173 

(42.20) 

141 

(34.39) 

47 

(11.46) 

12 

(2.93) 3.43 0.91 
ปาน

กลาง 

คุณภาพอาหารสัตวท่ีไดรับ 
68 

(16.59) 

215 

(52.44) 

115 

(28.05) 

11 

(2.68) 

1 

(0.24) 
3.82 0.74 มาก 

จํานวนเวชภัณฑท่ีไดรับ 
50 

(12.20) 

193 

(47.07) 

129 

(31.46) 

32 

(7.80) 

6 

(1.46) 
3.61 0.85 มาก 

คุณภาพของเวชภัณฑท่ีไดรับ 
67 

(16.34) 

206 

(50.24) 

121 

(29.51) 

13 

(3.17) 

3 

(0.73) 
3.78 0.78 มาก 

รวม 
54 

(13.17) 

219 

(53.41) 

123 

(30.00) 

14 

(3.41) 

0 

(0.00) 
3.76 0.72 มาก 

 

 

 4.2 ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี 

 เปนการศึกษาปจจัยดานการใหบริการของเจาหนาท่ี ไดแก ดานการใหคําแนะนําการเตรียมความ

พรอมรับสัตวปก  ดานการใหคําแนะนําในการจัดทําคอกสัตวปก  ดานการใหคําแนะนําดานการจัดการเลี้ยงดู 

การใหคําแนะนําการจัดทําบันทึกขอมูลบัญชีฟารม และดานการใหคําแนะนําการปองกันโรคระบาดของสัตวปก 

ผลการศึกษาพบวา ในภาพรวมมีคาเฉลี่ย เทากับ 3.87 และอยูในระดับมากทุกดาน   โดยดานท่ีมีคาเฉลี่ยมาก

ท่ีสุดคือ ดานการใหคําแนะนําการเตรียมความพรอมรับสัตวปก คาเฉลี่ย 3.96  รองลงมาไดแก ดานการให

คําแนะนําดานการจัดการเลี้ยงดู  ดานการใหคําแนะนําการปองกันโรคระบาดของสัตวปก ดานการใหคําแนะนํา

ในการจัดทําคอกสัตวปก  และการใหคําแนะนําการจัดทําบันทึกขอมูลบัญชีฟารม  คาเฉลี่ย 3.90, 3.88, 3.85 

และ 3.64  ตามลําดับ  รายละเอียดตามตารางท่ี  12 
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ตารางท่ี 12  ปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จของการเลี้ยงไกไขของเกษตรกร ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี 

ปจจัยดานการใหบริการ 

ของเจาหนาท่ี 

ระดับความพึงพอใจ (n=410) 

(𝑿𝑿�) S.D. 
ความ 

หมาย 
มาก 

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย 

ท่ีสุด 

การใหคําแนะนําการเตรียม

ความพรอมรับสัตวปก 

89 

(21.71) 

230 

(56.10) 

80 

(19.51) 

8 

(1.95) 

3 

(0.73) 3.96 0.75 มาก 

การใหคําแนะนําการจัดทํา 

คอกสัตวปก 

77 

(18.78) 

215 

(52.44) 

102 

(24.88) 

11 

(2.68) 

5 

(1.22) 3.85 0.80 มาก 

การใหคําแนะนําดานการ

จัดการเลี้ยงดู 

77 

(18.78) 

232 

(56.59) 

89 

(21.71) 

8 

(1.95) 

4 

(0.98) 3.90 0.75 มาก 

การใหแนะนําดานการทํา  

บัญชีฟารม 

37 

(9.02) 

214 

(52.20) 

137 

(33.41) 

17 

(4.15) 

5 

(1.22) 3.64 0.76 มาก 

การใหคําแนะนําดานการ

ปองกันโรคระบาดสัตวปก 

64 

(15.61) 

249 

(60.73) 

85 

(20.73) 

8 

(1.95) 

4 

(0.98) 3.88 0.72 มาก 

รวม 
62 

(15.12) 

249 

(60.73) 

87 

(21.22) 

9 

(2.20) 

3 

(0.73) 
3.87 0.71 มาก 

 

 

 4.3 ดานผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

 เปนการศึกษาปจจัยดานผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  ไดแก  ดานการนําผลผลิตของสัตวปกไปใช

ประโยชน  ดานการลดรายจายคาอาหารดานโปรตีนของครัวเรือน  ดานการมีจํานวนสัตวปกเพ่ิมข้ึน  และดาน

การนํามูลสัตวไปใชประโยชน ผลการศึกษา พบวา ในภาพรวมมีคาเฉลี่ย เทากับ 3.97 อยูในระดับมาก  โดย

ดานการนําผลผลิตไปใชประโยชน  คาเฉลี่ย 4.17  อยูในระดับมาก รองลงมาไดแก  ดานการลดรายจาย

คาอาหารดานโปรตีนของครัวเรือน  และดานการนํามูลสัตวไปใชประโยชน คาเฉลี่ย 4.13 และ 3.89 ตามลําดับ 

อยูในระดับมากท้ังสองดาน  สวนดานการมีจํานวนสัตวปกเพ่ิมข้ึน มีคาเฉลี่ย 3.49 อยูในระดับปานกลาง  

รายละเอียดตามตารางท่ี 13   

 

 

 

 

 

 

39 

 



ตารางท่ี 13  ปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จของการเลี้ยงไกไขของเกษตรกร ดานผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

ปจจัยดานผลสัมฤทธิ์ 

ของโครงการ 

ระดับความพึงพอใจ (n=410) 

(𝑿𝑿�) S.D. 
ความ 

หมาย มากท่ีสุด มาก 
ปาน

กลาง 
นอย นอยท่ีสุด 

การนําผลผลิตของสัตวปก  

ไปใชประโยชน 

146 

(35.61) 

190 

(46.34) 

71 

(17.32) 

3 

(0.73) 

0 

(0.00) 4.17 0.73 มาก 

การลดรายจายคาอาหารดาน

โปรตีนของครัวเรือน 

135 

(32.93) 

201 

(49.02) 

69 

(16.83) 

3 

(0.73) 

2 

(0.49) 4.13 0.75 มาก 

มีจํานวนสัตวปกเพ่ิมข้ึน 
48 

(11.71) 

172 

(41.95) 

138 

(33.66) 

36 

(8.78) 

16 

(3.90) 3.49 0.95 
ปาน

กลาง 

การนํามูลสัตวไปใชประโยชน 
100 

(24.39) 

188 

(45.85) 

105 

(25.61) 

12 

(2.93) 

5 

(1.22) 
3.89 0.85 มาก 

รวม 
94 

(22.93) 

239 

(58.29) 

73 

(17.80) 

3 

(0.73) 

1 

(0.24) 
4.03 0.68 มาก 

 

 

สวนท่ี 5  ความคิดเห็นของเกษตกรท่ีมีตอโครงการ 

 เปนการศึกษาความคิดเห็นของเกษตรกรท่ีมีตอโครงการ ไดแก  ภาระในการเลี้ยงสัตวของโครงการ 

และความพึงพอใจในการเขารวมโครงการในภาพรวม  ผลการศึกษาพบวา การเลี้ยงสัตวปกของโครงการเปน

ภาระในระดับนอย  คาเฉลี่ย  1.91  โดยเกษตรกรเห็นวาเปนภาระนอยท่ีสุด รอยละ 42.20 และระดับนอย 

รอยละ 29.51 มีเพียงรอยละ 4.39 ท่ีเห็นวาเปนภาระในระดับมากถึงมากท่ีสุด  สําหรับความพึงพอใจท่ีมีตอ

โครงการในภาพรวม มีคาเฉลี่ย 4.30  ซ่ึงอยูในระดับมาก  โดยมีความพึงพอใจในระดับมาก รอยละ 47.56 

รองลงมามีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด  รอยละ 41.46  และระดับปานกลาง รอยละ 10.49  มีเพียงรอยละ 

0.49 มีความพึงพอใจในระดับนอย  รายละเอียดตามตารางท่ี 14 
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ตารางท่ี 14  จํานวนและรอยละของเกษตรกร จําแนกตามความคิดเห็นท่ีมีตอโครงการ 

 จํานวน รอยละ 

ยอดรวม 410 100.00 

การเล้ียงสัตวปกของโครงการเปนภาระ   

 มาก 

มากท่ีสุด 

ปานกลาง 

นอย 

นอยท่ีสุด 

เฉลี่ย(𝑋𝑋�) =1.91  S.D.=0.92  สูงสุด=5  ต่ําสุด=1      

1 

17 

98 

121 

173 

0.24 

4.14 

23.90 

29.51 

42.20 

ความพึงพอใจท่ีเขารวมโครงการในภาพรวม 

 มาก 

มากท่ีสุด 

ปานกลาง 

นอย 

เฉลี่ย(𝑋𝑋�) =4.30  S.D.=0.67  สูงสุด=5  ต่ําสุด=2      

170 

195 

43 

2 

41.46 

47.56 

10.49 

0.49 

    

 

สวนท่ี 6  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของโครงการระหวางเกษตรกรท่ีกรมปศุสัตวเปนเจาภาพกับเกษตรกรท่ี

หนวยงานอ่ืนเปนเจาภาพ  จํานวน   10 หัวขอ  ไดแก  จํานวนไกไขคงเหลือ ณ ปจจุบัน   จํานวนผลผลิตไกไข

(ฟอง) จํานวนไขไกท่ีบริโภค  จํานวนไขไกท่ีจําหนายตอเดือน รายไดรวมไกไขตอเดือน  รายไดรวมไกไขตอป  

คาใชจายตอป  คาอาหารสัตวรวมตอป   คาวัคซีน/ยารักษาโรคตอป  ความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการ 

ผลการศึกษาพบวา  จํานวนไกไขคงเหลือ ณ ปจจุบัน   จํานวนผลผลิตไขไกตอเดือน จํานวนไขไกท่ีจําหนายตอ

เดือน  รายไดรวมไกไขท้ังป ของเกษตรกรท่ีกรมปศุสัตวเปนเจาภาพมีคาเฉลี่ยสูงกวาเกษตรกรท่ีหนวยงานอ่ืน

เปนเจาภาพ แตไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ   สวนจํานวนไขไกท่ีบริโภคตอเดือน  คาใชจายรวมท้ังป  

คาอาหารสัตวรวมตอป  และคาวัคซีน/ยารักษาโรครวมท้ังป  ของเกษตรกรท่ีกรมปศุสัตวเปนเจาภาพมีคาเฉลี่ย

ต่ํากวาเกษตรกรท่ีหนวยงานอ่ืนเปนเจาภาพ  แตไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  สําหรับความพึงพอใจใน

ภาพรวมของโครงการ พบวา เกษตรกรท่ีกรมปศุสัตวเปนเจาภาพมีความพึงพอใจสูงกวาเกษตรกรท่ีหวยงานอ่ืน

เปนเจาภาพ  รายละเอียดตามตารางท่ี  15 
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ตารางท่ี 15  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของโครงการระหวางหนวยงานกรมปศุสัตวเปนเจาภาพ 

     กับหนวยงานอ่ืนเปนเจาภาพ 

หัวขอ เจาภาพ เฉล่ีย(𝑿𝑿�) S.D. t P 

จํานวนไกไขคงเหลือ ณ ปจจุบัน(ตัว) กรมปศุสัตว 

หนวยงานอ่ืน 

7.10 

6.65 

4.94 

5.12 

0.385 0.174 

จํานวนผลผลิตไขไก/เดือน (ฟอง) กรมปศุสัตว 

หนวยงานอ่ืน 

161.73 

154.17 

112.25 

121.24 

0.353 0.724 

จํานวนไขไกท่ีบริโภค/เดือน (ฟอง)   กรมปศุสัตว 

หนวยงานอ่ืน 

73.93 

78.45 

45.86 

36.88 

-1.100 0.272 

จํานวนไขไกท่ีจําหนาย/เดือน(ฟอง) กรมปศุสัตว 

หนวยงานอ่ืน 

87.80 

75.57 

60.44 

72.08 

0.593 0.554 

รายไดรวมไกไข/เดือน(บาท) กรมปศุสัตว 

หนวยงานอ่ืน 

273.94 

234.61 

201.37 

259.39 

0.631 0.528 

รายไดรวมไกไขท้ังป (บาท) กรมปศุสัตว 

หนวยงานอ่ืน 

3,106.37 

2,638.02 

2,474.99 

2,524.18 

0.695 0.487 

คาใชจายรวมท้ังป (บาท)  กรมปศุสัตว 

หนวยงานอ่ืน 

3,950.39 

4,243.24 

2,823.91 

3,030.07 

-0.749 0.454 

คาอาหารสัตวรวมตอป (บาท)    กรมปศุสัตว 

หนวยงานอ่ืน 

3,819.85 

4,064.07 

2,767.33 

3,273.29 

-0.654 0.513 

คาวัคซีน/ยารักษาโรครวมท้ังป(บาท) กรมปศุสัตว 

หนวยงานอ่ืน 

52.11 

75.71 

44.14 

55.45 

-1.130 0.259 

ความพึงพอใจภาพรวมของโครงการ กรมปศุสัตว 

หนวยงานอ่ืน 

4.38 

4.22 

0.64 

0.70 

2.444* 0.015 

* แตกตางอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ  0.05 (P < .05) 
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บทที่ 5  
 

สรุปผลการศึกษา  อภิปรายผล และขอเสอแนะ 

 

การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จของเกษตรกรผูเลี้ยงไกไข ภายใตโครงการเกษตรทฤษฎีใหม 

ประจําปงบประมาณ  2561 ในพ้ืนท่ีปศุสัตวเขต 5  เปนการวิจัยเชิงปริมาณผสมผสานกับการวิจัยเชิง

คุณภาพ โดยการใชแบบสอบถามประกอบกับการประชุมกลุมเพื่อจัดเก็บขอมูลและอภิปรายผลการดําเนิน

โครงการ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางเกษตรกรผูเขารวมโครงการและผูวิจัย ท่ีจะเปนประโยชนตอการ

ศึกษาวิจัย เพื่อนํามาวิเคราะหและประมวลผล ตามวัตถุประสงค  1) เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จ

ของเกษตรกรผูเลี้ยงไกไข ภายใตโครงการเกษตรทฤษฎีใหม  ประจําปงบประมาณ 2561 และ 2) เปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการสงเสริมการเลี้ยงสัตวปกของเกษตรกรรายใหม ท่ีเขารวมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม   

ในปงบประมาณ 2561 ระหวางเกษตรกรท่ีกรมปศุสัตวเปนเจาภาพกับเกษตรกรท่ีหนวยงานอ่ืนเปนเจาภาพ  

กลุมตัวอยางใชในการศึกษา จํานวน  410  ราย  โดยแบงเปนกลุมท่ีกรมปศุสัตวเปนเจาภาพ จํานวน 205 ราย 

และเกษตรกรท่ีกรมอ่ืนเปนเจาภาพ จํานวน  205 ราย โดยเริ่มศึกษาขอมูลตั้งแต 1 สิงหาคม 2562 - 31 

มกราคม 2563 วิเคราะหขอมูลดวยคาเฉลี่ย คารอยละ หาคาสูงสุด คาต่ําสุดและเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน

ดวยสถิติ t-test สรุปผลการศึกษาไดดังนี้ 

 

1. สรุปผลการศึกษา 

 1.1 สภาพพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 

 เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการสวนใหญอยูในกลุม B คือเกษตรกรท่ีพัฒนาไปสูเกษตรกรทฤษฎีใหม ข้ันท่ี 

1 เกือบสมบูรณ รองลงมาเปนกลุม C คือเกษตรกรท่ีอยูในข้ันตอนการเรียนรูเพ่ือพัฒนาสูเกษตรกรทฤษฎีใหม 

ข้ันท่ี 1 สวนกลุม A  คือเกษตรกรท่ีสามารถพัฒนาตนเองสูเกษตรทฤษฎีใหม ข้ันท่ี 1 ข้ันท่ี 2 และข้ันท่ี 3 และ

ทําเปนตนแบบได มีเพียงเล็กนอย รอยละ 8.87   สวนใหญเปนเพศชาย  มีอายุเฉลี่ย  57.02  ป โดยมีอายุ

ระหวาง  50-59 ป มากท่ีสุด  มีสมาชิกในครัวเรือน เฉลี่ย 3.44 คน สวนใหญมีอาชีพหลักทํานา รองลงมามี

อาชีพทําสวน  สวนอาชีพเลี้ยงสัตวมีเพียงเล็กนอย  มีพ้ืนท่ีถือครองเฉลี่ย  8.35 ไร  สวนใหญมีกรรมสิทธิ์ใน

ท่ีดินท่ีเขารวมโครงการเปนของตนเอง  โดยมีการนําพ้ืนท่ีเขารวมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม เฉลี่ย  6.74  ไร   

สําหรับการจัดสรรพ้ืนท่ีในแปลงท่ีนําเขารวมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม  สวนใหญเปนการทํานา  เฉลี่ย 

3.37  ไร  รองลงมามีสระน้ําหรือบอน้ําในแปลงท่ีเขารวมโครงการ เฉลี่ย  0.49  ไร นอกจากนี้ยังมีการใชพ้ืนท่ี

ในการเลี้ยงปศุสัตว  เปนท่ีอยูอาศัย ปลูกพืชสวน และพืชไร  ในสัดสวนใกลเคียงกัน   

เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการสวใหญเคยมีประสบการณเลี้ยงสัตวมากอน  โดยมีประสบการณดานการ

เลี้ยงไกพ้ืนเมืองมากท่ีสุด  รองลงมาดานการเลี้ยงไกไข สวนดานการเลี้ยงเปดเทศ/เปดไข มีเพียงเล็กนอย  
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จะเห็นไดวาเกษตรกรสวนใหญเปนเกษตรกรท่ีสามารถพัฒนาไปสูเกษตรกรทฤษฎีใหมข้ันท่ี 1 พ่ึงพา

ตนเองได และมีประสบการณดานการเลี้ยงไกพ้ืนเมืองเปนทุนเดิม และพรอมท่ีจะเขารวมโครงการและรับไกไข

จากโครงการเพ่ือใหเกิดการทําอาชีพเกษตรแบบผสมผสาน ลดความเสี่ยงในอาชีพไดเปนอยางดี  

 1.2   การดําเนินงานและผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการไดรับความรูดานการเลี้ยงไกไข จากการอบรมหลักสูตรกลางมากท่ีสุด และ

มีการนําความรูท่ีไดรับไปปฏิบัติในระดับมาก คาเฉลี่ย  3.93  พันธุสัตวท่ีไดรับจากโครงการสวนใหญเปนไกไข  

รวม 406  ราย  มีเพียง 4 ราย ท่ีไดรับเปดไขและเปดเทศ  การจัดการพันธุสัตวหลังไดรับจากโครงการสวนใหญ

เกษตรกรจะเลี้ยงเอง มีเพียง 12 ราย ท่ีนําไปใหคนอ่ืนเลี้ยง   รูปแบบการเลี้ยงสวนใหญเลี้ยงดวยการขังใน

โรงเรือนและมีลานสําหรับปลอยใหไกเดินเลนหรือคุยเข่ีย   รองลงมาเลี้ยงแบบขังโรงเรือนอยางเดียวโดยไมมี

การปลอย  นอกจากนี้ยังมีเกษตรกรอีก รอยละ  12.68 ท่ีมีการเลี้ยงแบบปลอยตามธรรมชาติโดยไมมีโรงเรือน   

การจัดการดานอาหารสวนใหญจะซ้ืออาหารเพ่ิมเติมจากท่ีไดรับจากโครงการและเลี้ยงตอจนปลดไข  

รองลงมาซ้ืออาหารเพ่ิมและมีการผสมอาหารเพ่ือลดตนทุนในการเลี้ยงตอจนปลดไข  แตก็มีเพียงเล็กนอยท่ี

เลี้ยงดวยอาหารท่ีไดรับจากโครงการหมดก็ขายสัตวใหคนอ่ืน   ดานการดูแลสุขภาพสัตวสวนใหญดูแลรักษา

และปองกันโรคดวยตนเอง  เกษตรกรกร รอยละ  55.12  มีแผนในการซ้ือสัตวชุดใหมมาเลี้ยงตอ และจะผลิต

ลูกสัตวปกเลี้ยงเอง  สวนท่ีเหลืออีก  รอยละ   44.88  ไมมีแผนการเลี้ยงตอ   สวนใหญเกษตรกรมีการเลี้ยงไก

พ้ืนเมืองอยูเดิมกอนเขารวมโครงการ  สวนการเลี้ยงไกไข เปดไข และเปดเทศ  มีพียงเล็กนอย 

ในระหวางการเขารวมโครงการเกษตรกรมีการซ้ือไกไขเพ่ิม รอยละ 18.78  เกษตรกรท่ีมีการเลี้ยงสัตว

ปกจนถึงอยูปจจุบัน  สวนใหญเลี้ยงไกไข  รอยละ 85.85  รวมไกไข  2,818  ตัว จากเดิมท่ีไดรับจากโครงการ  

2,030  ตัว เพ่ิมข้ึน 788 ตัว โดยไกไขท่ีไดรับจากโครงการใหผลผลิตไขเฉลี่ย 133.89 ฟอง/เดือน หรือ 20.07 

ฟองตอตัวตอเดือน คิดเปนรอยละ66.66 % ของการใหไข ไขไกท่ีบริโภคตอเดือนเฉลี่ย  79.70 ฟอง/เดือน   

มีการจําหนายไขไกเฉลี่ย  54.37  ฟอง/เดือน  เกษตรกรมีรายไดรวมจากไกไขเฉลี่ย  1,910.60  บาท/ป   

สําหรับเกษตรกรท่ีเลี้ยงเปดไข  2 ราย  มีรายได 5,400–10,800 บาท/ป  สวนเกษตรกรท่ีเลี้ยงเปดเทศ 2 ราย 

มีรายได 4,800–6,000  บาท/ป  เกษตรกรมีการใชประโยชนจากมูลสัตวเปนปุยคอก เฉลี่ย  162.46  กิโลกรัม/

ป   สวนใหญไมมีการแปรรูปผลิตภัณฑผลผลิต  มีเพียงรอยละ 5.86 ท่ีมีการแปรรูปหรือถนอมอาหารจากผลิต

ของโครงการ  เกษตรกรมีคาใชจายในการเลี้ยงสัตวของโครงการรวมท้ังปเฉลี่ย 4,096 บาท   คาอาหารสัตว

เฉลี่ย  348.13 บาท/เดือน  สวนใหญไมเกิน  200  บาท/เดือน  หรือเฉลี่ย  3,941.96  บาท/ป  สวนคาใชจาย

คาวัคซีน/คายารักษาโรค และคาใชจายอ่ืน ๆ มีเพียงเล็กนอย 

เกษตรกรสวนใหญไมมีการบันทึกขอมูลรายรับ-รายจายการเลี้ยงสัตวของโครงการ  สวนใหญมีการ

ติดตามใหคําแนะนําของเจาหนาท่ีในระหวางดําเนินโครงการ โดยเจาหนาท่ีท่ีติดตามใหคําแนะนําสวนใหญเปน

เจาหนาท่ีปศุสัตวในระดับอําเภอหรือจังหวัด  เกษตรกร รอยละ  54.15  ยังไมมีแผนในการปรับปรุงหรือขยาย

แปลงเกษตรทฤษฎีใหม   อีกรอยละ  45.85 ท่ีมีแผนในการขยายตอ  โดยพันธุสัตวท่ีตองการเลี้ยงหรือ

สนับสนุนในครั้งตอไป สวนใหญตองการไกไข  รองลงมาไดแก ไกพ้ืนเมือง  นอกจากนี้มีเกษตรกรอีกรอยละ  

10.98 ท่ีไมตองการพันธุสัตว 
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แสดงใหเห็นวา เกษตรกรไดนอมนําแนวทางเกษตรทฤษฎีใหมไปปฏิบัติในพ้ืนท่ีของตนเองอยาง

สอดคลองตามภูมิสังคมเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค 2 ประการ คือ ประการแรกพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร

โดยการลดรายจาย เพ่ิมรายได ลดการพ่ึงพาปจจัยการผลิตภายนอก สรางความยั่งยืนในการทําการเกษตร 

ประการท่ีสองสงเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยเนนการบริหารจัดการทรัพยากร

อยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยดูไดจากขอมูลในระหวางการเขารวมโครงการเกษตรกรมีการซ้ือไกไขเพ่ิม 

รอยละ 18.78  และมีการเลี้ยงไกไขมาจนถึงอยูปจจุบัน รอยละ 85.85 ทําใหมีไขไกบริโภคทุกวัน  ไขไกท่ีเหลือ

จากการบริโภคก็นําไปจําหนาย  ทําใหเกษตรกรมีรายไดจากการเลี้ยงไกไขเฉลี่ยรายละ 1,910.60  บาท/ป ไม

รวมถึงสามารถลดรายจายจากการซ้ือไขไกมาบริโภคหากเกษตรกรไมเขารวมโครงการ จึงสรุปไดวาเปน

โครงการท่ีประสบความสําเร็จในการเติมเต็มอาชีพภาคเกษตรใหมีความสมบูรณ ลดความเสี่ยงในอาชีพไดอยาง

เปนรูปธรรมใหกับเกษตรกรท่ีพรอมจะปรับรูปแบบการทําการเกษตรจากเชิงเดี่ยวเปนเกษตรแบบผสมผสาน 

1.3 การประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เกษตรกรสวนใหญไดนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการปลูกพืชเลี้ยงสัตว  

เกษตรกร  รอยละ 79.02 โดยมีแผนท่ีจะใชเพ่ิมข้ึน รอยละ 55.12 และมีการถายทอดประสบการณสูเกษตรกร

รายอ่ืน รอยละ  58.29  มากกวารอยละ  50 ไมเคยเขารวมเวที 5 ประสาน  และไมมีการรวมกลุมเคลือขายถึง

รอยละ  97.32   สําหรับการประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาพรวมมีการนําไปปรับใชอยูใน

ระดับมาก  โดยองคประกอบดานความพอเพียงนําไปปรับใชมากท่ีสุด   รองลงมาคือองคประกอบเง่ือนไข

คุณธรรม   ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล และเง่ือนไขความรู ซ่ึงอยูในระดับมากเชนดียวกัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตอยูดวยความม่ันคงและยั่งยืน ทรงคิดคนเกษตรทฤษฎีใหม เพ่ือ

แกไขปญหาของเกษตรกรไทยท่ีมีพ้ืนท่ีจํากัดและประสบปญหาขาดแคลนน้ําในฤดูแลง น้ําทวมในฤดูฝน 

เกษตรกรสวนใหญไดนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชถึงรอยละ 79.02 ในการปลูกพืชเลี้ยง

สัตว  ตามวิถีเกษตรทฤษฎีใหม ท่ีพระองคทานไดทรงคิดคน เกษตรกรท่ีพรอมจะเปลี่ยนแนวคิดและลงมือทําจึง

มีแผนท่ีจะใชเพ่ิมข้ึน และมีการถายทอดประสบการณสูเกษตรกรรายอ่ืน เพ่ือพัฒนาตอยอดไปสูเกษตรทฤษฎี

ใหมในข้ันท่ี 2 และข้ันท่ี 3 ใหสามารถพ่ึงพาตนเองไดอยางยั่งยืน ตามพระปณิธาน  

 

1.4  ปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จในการเล้ียงไกไขของเกษตรกร 

 ปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จในการเลี้ยงไกไขของเกษตรท่ีเขารวมโครงการ  เรียงจากมากไปนอย   

ไดแก   ปจจัยดานผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  มีคาเฉลี่ย  4.03  ปจจัยดานการใหบริการของเจาหนาท่ี  และ

ปจจัยดานการผลิตท่ีไดรับ  มีคาเฉลี่ย 3.87 และ 3.76 ตามลําดับ ซ่ึงอยูในระดับมากทุกดาน   โดยปจจัยดาน

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  3 ดาน คือ ดานการนําผลผลิตของสัตวปกไปใชประโชยน  

ดานการลดรายจายคาอาหารดานโปรตีนของครัวเรือน  และดานการนํามูลสัตวไปใชประโยชน   สวนปจจัย

ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี  3 อันดับแรก คือ ดานการใหคําแนะนําการเตรียมความพรอมรับสัตวปก  

ดานการใหคําแนะนําดานการเลี้ยงดู  และดานการใหคําแนะนําการปองกันโรคระบาดของสัตวปก  สําหรับ
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ปจจัยดานปจจัยการผลิตท่ีเกษตรกรไดรับจากโครงการ  3 อันดับแรก คือ ปจจัยดานคุณภาพของสัตวท่ีไดรับ

จากโครงการ  ดานคุณภาพอาหารสัตว  และดานคุณภาพของเวชภัณฑท่ีไดรับ 

  จากเง่ือนไขท่ีโครงการกําหนด ทําใหเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ ตอง 1)สรางคอกสัตวพ้ืนท่ี 4 ตัว/ตร.

ม. พ้ืนท่ีปลอย 4 ตร.ม./ตัว ตามความเหมาะสมกับพ้ืนท่ีของเกษตรกร บนพ้ืนท่ีน้ําไมทวม สามารถปองกันการ

รบกวนจากสัตวอ่ืน 2)ปลูกพืชหรือจัดหาพืชหรือวัตถุดิบในทองถ่ินเปนอาหารสัตวเสริม เชน ใบหมอน พันธุ

หญาและถ่ัวอาหารสัตว กระถิน เศษพืชผัก ขาวเปลือก รํา ปลายขาว เปนตน และ 3)มีความตั้งใจในการเลี้ยง

สัตว จดบันทึกขอมูลบัญชีฟารมตลอดการเลี้ยง ไมนําสัตวไปฆา ขาย ในชวงท่ียังใหผลผลิต โดยปจจัยท่ีมีผลตอ

ความสําเร็จในการเลี้ยงไกไขของเกษตรท่ีเขารวมโครงการ คือการใหบริการของเจาหนาท่ี ทําใหเกษตรกรมีการ

เตรียมความพรอมกอนท่ีรับสัตวพันธุดีจากกรมปศุสัตว รวมถึงอาหารสัตว  และเวชภัณฑท่ีมีคุณภาพ ทําให

เกษตรกรมีรายไดจากการเลี้ยงไกไขเฉลี่ยรายละ 1,910.60  บาท/ป และพรอมท่ีจะพัฒนาไปสูเกษตรทฤษฎี

ใหมในข้ันท่ี 2 และข้ันท่ี 3 ใหสามารถพ่ึงพาตนเองไดอยางยั่งยืน 

1.5 ความคิดเห็นของเกษตกรท่ีมีตอโครงการ 

 เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการมีความคิดเห็นวา  การเลี้ยงสัตวปกของโครงการเปนภาระในระดับนอย  

โดยสวนใหญ รอยละ 71.71 เห็นวาการเลี้ยงสัตวเปนภาระของโครงกาท่ีมีตอโครงการในระดับนอยถึงนอยท่ีสุด  

แตก็มีรอยละ 4.38  ท่ีเห็นวาการเลี้ยงสัตวปกของโครงการเปนภาระมากถึงมากท่ีสุด   สําหรับความพึงพอใจท่ี

มีตอโครงการในภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.30 

 จากผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา ยังมีเกษตรกรท่ีไมพรอมท่ีจะปรับเปลี่ยนไปสูวิถีเกษตรแบบพ่ึงพา

ตนเองอยางยั่งยืน แตก็เปนเพียงสวนนอย แตเม่ือไดเห็นเกษตรกรท่ีพรอมจะปรับเปลี่ยนแนวคิดและลงมือทํา

จนประสบผลสําเร็จ ก็จะเปนแรงขับเคลื่อนใหเกษตรกรสวนนอยไดฉุกคิดและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางการ

เกษตรเพ่ือความเหมาะสมกับภูมิสังคมท่ีตนเองเปนอยู ในรูปแบบเกษตรกรสอนเกษตรกร  

1.6  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของโครงการระหวางเกษตรกรท่ีกรมปศุสัตวเปนเจาภาพกับเกษตรกรท่ี

หนวยงานอ่ืนเปนเจาภาพ  ในหัวขอจํานวนไกไขคงเหลือ ณ ปจจุบัน   จํานวนผลผลิตไขไกตอเดือน จํานวนไข

ไกท่ีจําหนายตอเดือน  รายไดรวมไกไขท้ังป  ของเกษตรกรท่ีกรมปศุสัตวเปนเจาภาพมีคาเฉลี่ยสูงกวาเกษตรกร

ท่ีหนวยงานอ่ืนเปนเจาภาพ แตไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ   สวนจํานวนไขไกท่ีบริโภคตอเดือน  

คาใชจายรวมท้ังป  คาอาหารสัตวรวมตอป  และคาวัคซีน/ยารักษาโรครวมท้ังป  ของเกษตรกรท่ีกรมปศุสัตว

เปนเจาภาพมีคาเฉลี่ยตํ่ากวาเกษตรกรท่ีหนวยงานอ่ืนเปนเจาภาพ  แตไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

และเกษตรกรท่ีกรมปศุสัตวเปนเจาภาพมีความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการ    สูงกวาเกษตรกรท่ี

หนวยงานอ่ืนเปนเจาภาพอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

จากผลการศึกษาวิจัยสรุปไดวาเกษตรกรมีความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการ โดยเฉพาะในกลุมท่ี

มีเจาหนาท่ีของกรมปศุสัตวเปนเจาภาพ ทําใหเกษตรกรมีความรู ความเขาใจ เกิดทักษะ และความสามารถ

การจัดการฟารม การควบคุมปองกันโรคสัตว การจัดการดานอาหารสัตว ซึ ่งเปนปจจัยสําคัญที่ทําให

เกษตรกรมีรายไดท่ีเพ่ิมข้ึน มีอาหารโปรตีนไวบริโภค ลดคาใชจายในการซ่ือไขบริโภครอยละ 31.88/ เดือน 
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และรูปแบบของการทําการเกษตรผสมผสานหรือเกษตรทฤษฎีใหมสามารถใชเปนแนวทางเพื่อลดความ

เสี่ยงในการประกอบอาชีพของเกษตรกร ประกอบกับการไดรับการดูแลจากเจาหนาที่หนวยงานภาครัฐ

โดยเฉพาะจากหนวยงานของกรมปศุสัตวอยางตอเนื่อง ทําใหการเลี้ยงไกไขภายใตโครงการเกษตรทฤษฎีใหม 

ประจําปงบประมาณ 2561 ในพ้ืนท่ีปศุสัตวเขต 5 เกิดความยั่งยืนในอาชีพ เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได

อยางยั่งยืน 

  

2. การอภิปรายผล 

 2.1 สภาพพ้ืนฐานทางสังคมของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ   พบวา 

 เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการสวนใหญอยูในกลุม B หมายถึง เกษตรกรท่ีมีแนวโนมจะประสบผลสําเร็จ

ในเกษตรกรทฤษฎีใหม  ข้ันท่ี 1  และเปนเกษตรกรท่ีตองพัฒนาเพ่ิมเติมใหสามารถพึงตนเองได (กระทรวง

เกษตรและสหกรณ, 2560) เนื่องจากเกษตรกรกลุม A  หมายถึง เกษตรกรท่ีประสบผลสําเร็จในเกษตรทฤษฎี

ใหมข้ันท่ี 1 และเปนเกษตรกรท่ีสามารถเปนตนแบบได  ไดเขารวมโครงการตั้งแตป 2560 และเปนตนแบบ

ใหแกเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการป 2561 การเรียนรูและแลกเปลี่ยนประการณ และกลุม B เปนเกษตรกรท่ีมี

ความพรอมในการพัฒนาใหกาวสูเกษตรทฤษฎีใหมได จึงไดรับคัดเลือกใหเขารวมโครงการมากกวากลุมอ่ืน  

เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ  มีอายุเฉลี่ย  57.02  ป  โดยมีอายุระหวาง  50-59 ป มากท่ีสุด  

สอดคลองกับกรมสงเสริมการเกษตร (2559)  ท่ีจําแนกชวงอายุของหัวหนาครัวเรือนเกษตรกร ท่ีมีอายุระหวาง 

51-60 ป และ มากกวา 60 ป รอยละ 28.94 เทากัน  ซ่ึงหากรวมกันท้ังสองชวงอายุก็จะสูงถึง รอยละ 57.88 

นับเปนกลุมใหญของเกษตรกรท้ังประเทศ    มีสมาชิกในครัวเรือน เฉลี่ย 3.44 คน ซ่ึงสวนใหญจะเปนผูสูงอายุ

และเด็กในวัยเรียนสวนคนวัยแรงงานจะเขาไปทํางานท่ีอ่ืน  เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการสวนใหญมีอาชีพหลัก

ทํานา รองลงมามีอาชีพทําสวน  ซ่ึงเปนอาชีพสวนใหญของคนในภาคเหนือโดยอาจทําควบคูกันไปท้ังสองอยาง 

เนื่องจากตองทํานาเพ่ือนําขาวมาบริโภคหากมีเหลือก็ขาย สวนการทําสวนเปนอาชีพท่ีเหมาะสมกับภูมิอากาศ

และภูมิประเทศของภาคเหนือซ่ึงสามารถทําไดทุกจังหวัดและใหผลผลิตคอนขางดี  

มีพ้ืนท่ีถือครองเฉลี่ย  8.35 ไร  สวนใหญมีกรรมสิทธิ์ในท่ีดินท่ีเขารวมโครงการเปนของตนเอง  โดยมี

การนําพ้ืนท่ีเขารวมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม เฉลี่ย  6.74  ไร  เนื่องจากพ้ืนท่ีสวนท่ีเหลือเปนนาขาวหรือสวน

ท่ีอยูหางจากท่ีพักอาศัย หากนําเขารวมโครงการท้ังหมดก็จะทําใหไมสะดวกในการดูแล  สําหรับการจัดสรร

พ้ืนท่ีในแปลงท่ีนําเขารวมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม  ประมาณครึ่งของพ้ืนท่ีเปนการทํานา และมีแหลงน้ําถึง

รอยละ  58.05  เนื่องจากหัวใจสําคัญในการทําโครงการเกษตรทฤษฎีใหมใหประสบผลสําเร็จคือตองมีแหลงน้ํา 

ดังนั้นเกษตรสวนใหญจึงเลือกพ้ืนท่ีท่ีมีแหลงน้ําเขารวมโครงการ    ซ่ึงสอดคลองกับกรมสงเสริมเกษตร 

(2559)ท่ีกําหนดคุณสมบัติของเกษตรกรท่ีสมัครเขารวมโครงการเกษตรทฤษฎีใหมและเกษตรกรรมยั่งยืน ตองมี

องคประกอบครบท้ัง 4 สวน มีแหลงน้ําประมาณ รอยละ 30  มีนาสําหรับปลูกขาว รอยละ 30  มีการปลูกไม

ยืนตน ผลไม พืชผักสวนครัว รอยละ 30 และมีท่ีอยูอาศัย  รอยละ 10  ตามอัตราสวน 30:30:30:10  ซ่ึง

ถึงแมวาเกษตรกรท่ีไมสามารถจัดสรรพ้ืนท่ีตามอัตราสวนดังกลาวไดเนื่องจากมีขอจํากัดดานพ้ืนท่ี  แตก็จัด

สัดสวนพ้ืนท่ีใหมีครบท้ัง 4 องคประกอบ ตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ีท่ีมีอยู   เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ
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สวนใหญเคยมีประสบการณเลี้ยงสัตวมากอน  โดยเฉพาะไกพ้ืนเมืองท่ีมีเกษตรกรเกินกวารอยละ 50 ท่ีเคยเลี้ยง

มากอน เนื่องจากเปนสัตวท่ีเลี้ยงงายและเกษตรกรมีความคุนเคยเปนอยางดี ไมเปนภาระในการเลี้ยงดู อีกท้ัง

ยังเปนแหลงอาหารโปรตีนจากเนื้อสัตวในครัวเรือนไดเปนอยางดี   

2.2   การดําเนินงานและผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  พบวา 

เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการไดรับความรูดานการเลี้ยงไกไขจากการอบรมหลักสูตรกลางมากท่ีสุด และ

มีการนําความรูท่ีไดรับไปปฏิบัติในระดับมาก คาเฉลี่ย  3.93  พันธุสัตวท่ีไดรับจากโครงการสวนใหญเปนไกไข  

รวม 406  ราย มีเพียง 4 รายท่ีไดรับเปดไขหรือเปดเทศ  ซ่ึงเปนผลจากการสํารวจความตองการของเกษตรกร

ในการขอรับการสนับสนุนพันธุสัตว  3  ชนิด  คือ  ไกไข  เปดไข และเปดเทศ (กรมปศุสัตว, 2561) การจัดการ

พันธุสัตวหลังไดรับจากโครงการสวนใหญเกษตรกรจะเลี้ยงเอง  เนื่องจากสวนใหญมีการเลี้ยงสัตวปกอยูกอน

แลว  ทําใหการดูแลงายและสะดวก  มีการนําผลผลิตท่ีไดมาบริโภคชวยใหลดคาใชจายในครัวเรือนไดอีกทาง

หนึ่ง  จึงเลี้ยงดวยตนเอง  แตก็มีเพียง 12 ราย หรือรอยละ  2.93 ท่ีนําไปใหคนอ่ืนเลี้ยง เนื่องจากสภาพพ้ืนท่ีไม

พรอม อีกท้ังไมมีเวลาดูแล  ซ่ึงสวนใหญจะเปนเกษตกรในกลุม C คือ เปนเกษตรกรท่ียังขาดศักยภาพในการทํา

การเกษตรทฤษฎีใหม ข้ันท่ี 1  ตองไดรับการพัฒนาอยางเต็มรูปแบบเพ่ือใหเกิดการพ่ึงตนเองได   รูปแบบการ

เลี้ยงสวนใหญเลี้ยงดวยการขังในโรงเรือนและมีลานสําหรับปลอยใหไกเดินเลนหรือคุยเข่ีย เพ่ือปองกันการ

รบกวนจากศัตรูและโรคระบาดสัตว ซ่ึงไดรับคําแนะนําจากเจาหนาท่ีปศุสัตว  จึงเลี้ยงดวยวิธีดังกลาว อีกท้ังจะ

ทําใหการเก็บผลผลิตทําไดสะดวก   การจัดการดานอาหารสวนใหญจะซ้ืออาหารเพ่ิมเติมจากท่ีไดรับจาก

โครงการและเลี้ยงตอจนปลดไข  เนื่องจากไกไขยังใหผลผลิตอยางตอเนื่อง ทําใหมีไขสดบริโภคตลอดท้ังป จึง

ซ้ืออาหารและผสมวัตถุดิบในทองถ่ินเพ่ือลดตนทุนในการเลี้ยงแตก็ยังไดรับผลผลิตเหมือนเดิม 

ในระหวางการเขารวมโครงการเกษตรกรมีการซ้ือไกไขเพ่ิมข้ึน  เนื่องจากเกษตรกรเห็นวาเพ่ือใหคุมคา

ในการจัดการและพอใจกับผลผลิตท่ีไดรับจึงไดซ้ือไกไขเพ่ิมข้ึนอีก รวมไกไขซ้ือเพ่ิมถึง  922  ตัว เกือบรอยละ 

45.42 ของจํานวนไกไขท่ีไดรับจากโครงการ   ใหผลผลิตไขเฉลี่ยวันละ  4.48  ฟอง  จากจํานวนไกเฉลี่ย 6.67 

ตัวอัตราการไขตลอดปเฉลี่ยรอยละ  67.17   มีการบริโภคในครัวเรือนเฉลี่ย  79.70  ฟอง/เดือน  หรือ

ประมาณ 2.66  ฟอง/วัน   แสดงใหเห็นวาเกษตรกรมีไขไกบริโภคทุกวันวันละ  2-3 ฟอง  เปนการประหยัด

คาใชจายในครัวเรือน  นอกจากนี้ยังมีการจําหนายเฉลี่ย  54.37  ฟอง/เดือน  หรือประมาณ  1.81  ฟอง/วัน  

ทําใหเกษตรกรมีรายไดทุกวันเฉลี่ยวันละ  5.40   บาท คํานวณจากราคาไขฟองละ  3  บาท  จากผลการศึกษา 

จะเห็นวาการเลี้ยงไกไขภายใตโครงการเกษตรทฤษฎีใหมนอกจากจะทําใหเกษตรกรมีไขไกบริโภคแลว ยัง

สามารถจําหนายสรางรายไดใหแกครอบครัวอีกดวย   เกษตรกรสวนใหญยังไมมีการแปรรูปผลิตภัณฑผลผลิต

เนื่องจากผลผลิตยังมีจํานวนไมมากพอ  จึงเก็บไวบริโภคและจําหนายบางเล็กนอย     สําหรับคาใชจายของ

เกษตรกรสวนใหญเปนคาอาหารสัตว  เฉลี่ย  328.13 บาท/เดือน  สวนคาใชจายคาวัคซีน/คายารักษาโรค และ

คาใชจายอ่ืน ๆ มีเพียงเล็กนอย เนื่องจากการเลี้ยงไกไขจําเปนตองใชอาหารสําเร็จรูปเปนหลักเพราะหากใช

อาหารผสมท่ีจํานวนโปรตีนและพลังงานสําหรับสัตวไมเพียงพอก็จะทําใหไกไมไขได ดังนั้นเกษตรกรจึง

จําเปนตองซ้ืออาหารสําเร็จรูปอยางตอเนื่อง ทําใหมีคาใชจายสูงกวาดานอ่ืน ๆ  
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เกษตรกรสวนใหญไมมีการบันทึกขอมูลรายรับ-รายจายการเลี้ยงสัตวของโครงการ  เนื่องจากเกษตรกร

ท่ีเขารวมโครงการสวนใหญเปนผูสูงอายุทําใหไมสะดวก  อีกท้ังจํานวนผลผลิตมีนอยจึงไมจูงใจใหทําบัญชีหรือ

บันทึกขอมูลทุกวัน  ซึงอาจสงผลใหขอมูลคลาดเคลื่อน   ดังนั้นจึงตองมีการติดตามงานจากเจาหนาท่ีเพ่ือ

กระตุนและใหคําแนะนําแกเกษตรกร  ซ่ึงสวนใหญมีการติดตามงาน โดยเจาหนาท่ีท่ีติดตามใหคําแนะนําสวน

ใหญเปนเจาหนาท่ีปศุสัตวในระดับอําเภอหรือจังหวัด    สวนใหญยังไมมีแผนในการปรับปรุงหรือขยายแปลง

เกษตรทฤษฎีใหม  เนื่องจากขอจํากัดดานพ้ืนท่ีและอายุของเกษตรกรท่ีคอนขางมาก   แตหากมีการสนับสนุน

จากภาครัฐอีกเกษตรกรสวนใหญแจงความประสงคขอรับพันธุไกไขเปนสวนใหญ  เนื่องจากมีความคุนเคยและ

ใหผลผลิตชัดเจน บริโภคไดทันที ตางจากสัตวชนิดอ่ืนท่ีตองใชเวลาในการเลี้ยงนานและโตชา 

2.3 การประยุกใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เกษตรกรสวนใหญไดนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการปลูกพืชเลี้ยงสัตว  

เกษตรกร  รอยละ 79.02  และเกินครึ่งมีแผนท่ีจะใชเพ่ิมข้ึน   เนื่องจากไดลงมือปฏิบัติแลวเห็นวาแนวทางของ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถชวยใหเกษตรกรสามารถพ่ึงตนเองไดอยางยั่งยืนหากรูจักพอประมาณ        

มีเหตุผล  มีภูมิคุมกัน บนพ้ืนฐานความรู และคุณธรรม   นอกจากนี้ยังมีการถายทอดประสบการณสูเกษตรกร

รายอ่ืน  เปนการแบงความรูและแลกเปลี่ยนประสบการณซ่ึงกันและกัน  จึงสงผลใหมีการประยุกตใชหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาพรวมระดับมากอันจะนํามาซ่ึงความเขมแข็งและยั่งยืนตอไป 

2.4  ปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จในการเล้ียงไกไขของเกษตรกร 

 ปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จในการเลี้ยงไกไขของเกษตรท่ีเขารวมโครงการ  โดยเรียงจากมากไปนอย   

ไดแก  ปจจัยดานผลสัมฤทธิ์ของโครงการ   ปจจัยดานการใหบริการของเจาหนาท่ี  และปจจัยดานการผลิตท่ี

ไดรับ  เนื่องจากผลสัมฤทธิ์ของโครงการจะเปนตัวบงชี้วาโครงการดังกลาวประสบผลสําเร็จหรือมีประโยชนตอ

เกษตรกรหรือไม   ซ่ึงผลสัมฤทธิ์ (Results)  ก็คือ ผลผลิต (Outputs) ตามเปาหมาย และเกิดผลลัพธ 

(Outcomes) ตรงตามวัตถุประสงค คือ ผลผลิตสามารถนําไปใช ประโยชนไดอยางแทจริงหรือเปนท่ีพึงพอใจ  

(พิธุวรรณ กิติคุณ, 2559) ดังผลสัมฤทธิจึงเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีโครงการจะประสบผลสําเร็จ 

2.5 ความคิดเห็นของเกษตกรท่ีมีตอโครงการ 

 เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการมีความคิดเห็นวาการเลี้ยงสัตวเปนภาระของโครงการท่ีมีตอโครงการใน

ระดับนอยถึงนอยท่ีสุด  เนื่องจากเกษตรกรมีความคุนเคยกับการเลี้ยงไกมานานแลว อีกท้ังไกไขสามารถให

ผลผลิตท่ีนําไปบริโภคไดทันทีจึงไมถือเปนภาระ อีกท้ังจํานวนไกเพียง 5   ตัวก็ไมยุงยากในการจัดการดูแล จึง

ไมเปนปญหาในการเลี้ยงดู 

2.6  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของโครงการระหวางเกษตรกรท่ีกรมปศุสัตวเปนเจาภาพกับเกษตรกรท่ี

หนวยงานอ่ืนเปนเจาภาพ  ในหัวขอตาง ๆ ไมมีความแตกตางกัน   เนื่องจากถึงแมวาเกษตรกรท่ีเขารวม

โครงการจะไมใชกรมปศุสัตวเปนเจาภาพ  แตเจาหนาท่ีปศุสัตวในระดับจังหวัดและระดับอําเภอก็ยังคงดูแลและ

ใหคําแนะนําตามปกติ  เพราะถือวาเกษตรกรท่ีเลี้ยงสัตวทุกคนยอมอยูในความดูแลของกรมปศุสัตวอยางเสมอ

ภาคเทาเทียมกัน  เพียงแตวาในกรณีท่ีกรมปศุสัตวเปนเจาภาพจําเปนตองมีการเก็บขอมูลและติดตามงานอยาง
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ตอเนื่องเพ่ือรายงานใหกรมปศุสัตวทราบ  ดังนั้น  จึ่งสงผลใหเกษตรกรท่ีกรมปศุสัตวเปนเจาภาพมีความ       

พึงพอใจในภาพรวมของโครงการ   สูงกวาเกษตรกรท่ีหนวยงานอ่ืนเปนเจาภาพอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 

 

3. ขอเสนอแนะ 

 3.1 ขอเสอแนะจากผลการศึกษา เกษตรกรท่ีกรมปศุสัตวเปนเจาภาพมีความพึงพอใจในภาพรวมของ

โครงการสูงกวาเกษตรกรท่ีหนวยงานอ่ืนเปนเจาภาพอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แสดงใหเห็นวาใน

ดานการเลี้ยงปศุสัตวถาอยูในความดูแลของเจาหนาท่ีปศุสัตวอยางตอเนื่องจะทําใหเกษตรกรมีความรูความ

เขาใจ สามารถปฏิบัติไดถูกตอง ทําใหเกิดการลดตนทุนการผลิต ผลผลิตเพ่ิมข้ึน เกษตรกรมีรายไดท่ีเพ่ิมข้ึน 

เปนรูปแบบของการทําการเกษตรผสมผสานหรือเกษตรทฤษฎีใหม โดยใหมีเจาหนาท่ีของกรมปศุสัตวใหการ

ติดตามอยางตอเนื่องจนกวาเกษตรกรจะสามารถบริหารจัดการไดดวยตัวเอง เพ่ือลดความเสี่ยงในการประกอบ

อาชีพเกษตรทฤษฎใีหมนั่นเอง 

 3.2 ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาวิจัยครั้งตอไป การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการเก็บขอมูลหลังจากการ

ดําเนินโครงการมาแลวหนึ่งป ทําใหขอมูลผลผลิตท่ีไดอาจมีความคลาดเคลื่อน เนื่องจากเกษตรกรสวนใหญไมมี

การจดบันทึกขอมูลท้ังท่ีเง่ือนไขท่ีโครงการกําหนดจดบันทึกขอมูลบัญชีฟารมตลอดการเลี้ยง จึงเห็นควรให

เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบโครงการในพ้ืนท่ีมีการติดตามโครงการอยางตอเนื่อง พรอมกับกํากับใหเกษตรกรมีการจด

บันทึกขอมูลผลผลิตเปนรายวัน และสรุปเปนรายเดือน เพ่ือท่ีจะนําขอมูลมาวิเคราะหกําไร ขาดทุน เพ่ือหา

สาเหตุและปรับเปลี่ยนวิธีการเพ่ือไมใหเกิดความสูญเสีย หรือปรับเพ่ือใหมีผลผลิตท่ีเพ่ิมข้ึน และเพ่ือเปนการลด

ความคลาดเคลื่อนของขอมูลท่ีจะนํามาวิเคราะหและแปรผลเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของการสงเสริม

อาชีพการเลี้ยงปศุสัตวในรูปแบบการเกษตรผสมผสาน เพ่ือเผยแพรใหเกิดการเปลี่ยนความคิดและลงมือทํา 

ตามพระปณิธานท่ีทรงคิดคนเกษตรทฤษฎีใหม เพ่ือแกไขปญหาของเกษตรกรท่ีมีพ้ืนท่ีจํากัด เปนแนวทางใน

การดําเนินชีวิตดวยความม่ันคงและยั่งยืน  
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แบบประเมินโครงการเกษตรทฤษฎีใหม (ดานปศุสัตว) 

ปงบประมาณ 2561 

ปศุสัตวเจาภาพ   ใช     ไมใช 

เกษตรกร กลุม A  B  C  N 

 

คําช้ีแจง โปรดตอบคําถามโดยระบุเครื่องหมาย ในชองวางและระบุขอความในขอคําถามท่ีตรงกับ

ขอเท็จจริง ความคิดเห็น หรือความพึงพอใจเห็นของทานมากท่ีสุด 

สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 

1. ชื่อ–สกุล………………..………….……………….……………….โทรศัพทท่ีติดตอได………...............................………. 

2. เพศ/อาย ุ  หญิง  ชาย  อาย ุ      ป 

3. เลขท่ี   หมูท่ี      ตําบล……….........……….อําเภอ…….........……….จังหวัด………..........………. 

4. จํานวนสมาชิกในครัวเรือน(ท่ีอยูประจํา) .............................คน 

5. อาชีพ    ทํานา    ทําสวน(ระบุ).....   ทําไร(ระบุ)....  เลี้ยงสัตว(ระบุ)....   อ่ืน ๆ (ระบุ).. 

6. พ้ืนท่ีถือครองท้ังหมด..........................ไร   นําเขารวมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม จํานวน......................ไร 

7. พ้ืนท่ีแปลงท่ีทานนําเขารวมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม 

  พ้ืนท่ีของตนเอง  พ้ืนท่ีเชา       อ่ืนๆ(ระบุ)………...............………………………… 

8. การจัดสรรท่ีดินในแปลงเกษตรทฤษฎีใหมของทาน 

  ท่ีนา….....…ไร  พืชไร…....…ไร     พืชสวน…........ไร    สระ/บอน้ํา…......…ไร   

 เลี้ยงปศุสัตว…...…ไร  ท่ีอยูอาศัย….........ไร   รวม…...................…ไร 
 

ตอนท่ี 2  ขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานตามโครงการสงเสริมเกษตรทฤษฎีใหม (ดานปศุสัตว)ของเกษตรกร 

1.  ทานไดรับความรูดานการเลี้ยงสัตวจากการอบรมหลักสูตรกลาง 

  ไดรับความรู ดาน   

  ไกไข         เปดไข    เปดเทศ   อ่ืน ๆ (ระบุ).................................................   

  ไมไดรับ 

2.  ความรูท่ีไดรับสามารถนําไปปฏิบัติไดในระดับมากท่ีสุด มากปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

3. ทานเคยมีประสบการเลี้ยงสัตวปกมากอน  

   มี  คือ    ไกไข    เปดไข    เปดเทศ    ไกพ้ืนเมือง    อ่ืน ๆ (ระบุ)...............   

   ไมมี 

4. พันธุสัตวท่ีไดรับจากโครงการ          ไกไข   เปดไข   เปดเทศ  
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5. การจัดการพันธุสัตวหลังจากไดรับ       เลี้ยงเอง       ใหคนอ่ืนเลี้ยง…...ตัว   ขายออก....บาท 

6. รูปแบบการเลี้ยง       ยืนกรง(ไมมีการปลอย)      ขังคอกและปลอยลาน      ปลอยธรรมชาติ 

7. การจัดการอาหาร     อาหารหมดขายสัตวออก    ซ้ืออาหารเพ่ิมเติมจนปลด   

                              ผสมอาหารเพ่ือลดตนทุน 

8. การดูแลสุขภาพสัตว  ดูแลรักษาและปองกันโรคเบื้องตนดวยตนเอง    แจงเจาหนาท่ี   

                                ปลอยตามธรรมชาติ 

9. การขยายพันธุสัตวเลี้ยงตอเนื่อง       ซ้ือสัตวชุดใหมมาเลี้ยง  ผลิตลูกสัตวปกเอง  

                                               ไมมีแผนเลี้ยงตอ 

10. จํานวนสัตวปกในแปลงโครงการเกษตรทฤษฎีใหมของทาน 

ชนิดสัตว 

สัตวปกท่ีเล้ียงเดิม 

(กอนเขาโครงการถึง

ปจจุบัน) 

จํานวนสัตวของ

โครงการปจจุบัน 
ซ้ือเพ่ิมเติม 

จํานวนรวม  

ณ ปจจุบัน 

เปดไข     

เปดเทศ     

ไกไข     

ไกพ้ืนเมือง     

 

11. ผลผลิต/การใชประโยชน จากพันธุสัตวท่ีทานไดรับจากโครงการ 

ชนิดสัตว 
ผลผลิต 
(หนวย/
เดือน) 

บริโภค 
(หนวย/
เดือน) 

จําหนาย 
(หนวย/เดือน) 

รายไดรวม
(บาท/เดือน) 

รายไดรวมทั้งป 
(บาท) 

ไข ตัวสัตว 

เปดไข       
เปดเทศ       
ไกไข       

 

12. คาใชจายการเลี้ยงสัตว    รวมท้ังป..........................บาท  ไดแก 

คาอาหารสัตวเฉลี่ยเดือนละ                บาท รวท้ังป......................บาท (รายเดอืน X 12) 

  คาวัคซีน/ยารักษาโรค เดือนละ           บาท รวท้ังป......................บาท (รายเดือน X 12) 

  คาใชจายอ่ืนๆ (ระบุ)     เปนเงิน  บาท รวท้ังป......................บาท 

13. การแปรรูปถนอมอาหารผลผลิตปศุสัตวท่ีไดรับจากโครงการ 

  มี คือ.........................................................................................................................…………….. 

  ไมมี 
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14. ทานไดมีการจัดทําทึกขอมูลรายรับรายจายการเลี้ยงสัตวหรือไม 

  ทํา  คือ...........................................................................................................................……… 

  ไมไดทํา 

15. ระหวางดําเนินโครงการมีเจาหนาท่ีติดตามหรือใหคําแนะนําเก่ียวกับการเลี้ยงปศุสัตว 

  มี เรื่อง........................................................................................................................…………….. 

  ไมมี 

16. เจาหนาท่ีมาติดตาม หรือใหคําแนะนําเก่ียวกับการเลี้ยงปศุสัตวจาก 

   อาสาปศุสัตว     เจาหนาท่ีปศุสัตวโดยตรง    หนวยงานอ่ืนๆ  

17. ทานมีแผนจะปรับปรุง/ขยาย แปลงเกษตรทฤษฎีใหมของทาน บางหรือไม เพราะเหตุใด 

  มี คือ.........................................................................................................................……………… 

  ไมมี 

18. พันธุสัตวท่ีตองการเลี้ยง............................................................................................................................ 

19. การใชประโยชนจากมูลสัตวปกเปนปุยคอก.................ก.ก./ป (สัตวปกถายมูลเฉลี่ย 0.1 ก.ก./ตัว/วัน) 

ตอนท่ี 3  การประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ทานไดนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการปลูกพืชเลี้ยงสัตวหรือไม อยางไร 

  ใช คือ………………………………………………………………………………………………….………………………. 

  ไมไดใช 

2. ทานคิดวาไดนาํองคประกอบขอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใชตามขอ 1 มากนอยเพียงใด 

องคประกอบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

–ความพอเพียง      

–ความพอประมาณ      

–ความมีเหตุผล      

–การมีความรู      

–การมีคุณธรรม      

 

3. ทานมีแผนในการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการปลูกพืชเลี้ยงสัตวเพ่ิมหรือไม อยางไร 

  ใชเพ่ิม คือ……………………………………………………………………………………………………………………. 

  ไมใชเพ่ิม 

4. ทานเคยถายทอดประสบการณในการนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใชในการปลูกพืช    

เลี้ยงสัตวหรือไม อยางไร 

  เคย ถายทอดใหกับใคร………………………………………เรื่อง……………………………………………………. 

  ไมเคย เพราะ………………………………………………………………………………………………………………. 
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5. ในระหวางเขารวมโครงการทานเคยเขารวมเวที 5 ประสานหรือไม 

  เคย     ไมเคย  

6. ปจจุบันทานมีการสรางเครือขายหรือรวมกลุมเปนเครือขายกลุมเกษตรทฤษฎีใหมหรือไม 

  มีการรวมกลุมเปนเครือขาย    ไมมีการรวมกลุมเปนเครือขาย 
 

สวนท่ี 4  ความพึงพอใจตอปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จของโครงการ 

ปจจัยดานตางๆ 
มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด 

1. ดานการไดรับปจจัยการผลิต 

–จํานวนพันธุสัตว      

–คุณภาพพันธุสัตว      

–จํานวนอาหารสัตว      

–คุณภาพอาหารสัตว      

–จํานวนเวชภัณฑ      

–คุณภาพเวชภัณฑ      

2. ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี 

–การใหคําแนะนําการเตรียมความพรอมรับสัตวปก      

–การใหคําแนะนําการจัดทําคอกสัตวปก      

–การใหคําแนะนําการจัดการเลี้ยงด ู      

–การใหคําแนะนําการจัดทําบันทึกขอมูลบัญชีฟารม      

–การใหคําแนะนําการปองโรคระบาดของสัตวปก      

3. ดานผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

–ทานนําผลผลิตของสัตวปกเชน ไขไก ไขเปด หรือตัวสัตว 

  ไปใชประโยชน  
     

–ทานสามารถลดรายจายคาอาหารดานโปรตีนของครัวเรือน      

–ทานมีจํานวนสัตวปกเพ่ิมข้ึน      

–ทานนํามูลสัตวไปใชประโยชนได      

 

สวนท่ี 5  ความคิดเห็นท่ีมีตอความสําเร็จของโครงการ 

1. การเลี้ยงสัตวปกของโครงการเปนภาระ  

 มากท่ีสุด  มาก     ปานกลาง   นอย    นอยท่ีสุด 

2. ความพึงพอใจท่ีทานเขารวมโครงการภาพรวม 

 มากท่ีสุด  มาก     ปานกลาง   นอย    นอยท่ีสุด 
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3. ปญหา/อุปสรรค ในการดําเนินโครงการ 

             

             

             

             

             

 

4. ทานมีความคิดเห็น ขอเสนอแนะ หรือแนวทางแกไขปญหาอยางไร 

             

             

             

             

             

 

 

 

ขอขอบคุณท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 

สํานักงานปศุสัตวเขต 5 
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