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 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาขอมูลท่ัวไปของกลุมเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ และ
ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการดําเนินโครงการระบบสงเสริมการเล้ียงสัตวแบบแปลงใหญดานปศุสัตว ของกลุม
เกษตรกรแปลงใหญแพะเนื้อเมืองสรรค อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท รวมท้ังศึกษาปญหาอุปสรรคและ
ขอเสนอแนะ โดยศึกษาจากกลุมตัวอยางท่ีเปนเกษตรกรเขารวมโครงการ จํานวน 41 ราย รวบรวมขอมูล
โดยใชแบบสัมภาษณ วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ ความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การ
วิเคราะหความแปรปรวน และการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรสวนใหญ
เปนเพศหญิง รอยละ 65.9 อายุเฉล่ีย 50.83 ป มกีารศึกษาระดับประถมศึกษา รอยละ 39.0 มีอาชีพหลัก
เปนเกษตรกร รอยละ 95.1 มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉล่ีย 3.88 คน จํานวนสมาชิกท่ีเปนแรงงาน 
ภาคเกษตรเฉล่ีย 2.34 คน มีจํานวนพื้นท่ีถือครองเฉล่ีย 10.18 ไร จํานวนพื้นท่ีเขารวมโครงการแปลงใหญ
เฉล่ีย 4.42 ไร เกษตรกรมีจํานวนแพะเฉล่ีย 44.78 ตัว สวนใหญเล้ียงแพะพันธุลูกผสม รายไดจากการ
ผลผลิตแพะในชวงปท่ีผานมาเฉล่ีย 56,829.27 บาท และมีรายไดจากการขายมูลแพะเฉล่ีย 1,321.95 บาท 
เกษตรกรมีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีมีผลตอการดําเนินโครงการในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด และ 
มีความคิดเห็นตอผลลัพธของการดําเนินโครงการโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อทําการเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของเกษตรกรตอปจจัยท่ีมีผลตอการดําเนินโครงการจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา เพศ 
มีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีมีผลตอการดําเนินโครงการ ในดานการดูแลเอาใจใสของเจาหนาท่ี แตกตางกัน 
ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  และอาชีพหลักมีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีมีผลตอการดําเนินโครงการ  
ในดานการดูแลเอาใจใสของเจาหนาท่ี และดานการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช แตกตางกันท่ีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของความคิดเห็นของเกษตรกรตอผลลัพธของ 
การดําเนินโครงการ จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา อายุมีผลตอผลลัพธการดําเนินโครงการในดาน
การพัฒนาคุณภาพการผลิตแตกตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ระดับการศึกษา และสถานภาพ
ทางสังคมมีผลตอผลลัพธการดําเนินโครงการในดานตลาด แตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
และจากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีมีผลตอการดําเนินโครงการกับผลลัพธของการดําเนิน
โครงการพบวา ปจจัยท่ีมีผลตอการดําเนินโครงการ ดานการสนับสนุนการดําเนินงานสงเสริมการเกษตร
แปลงใหญ มีความสัมพันธกับผลลัพธของการดําเนินโครงการ อยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 
ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะของเกษตรกรพบวา เกษตรกรสวนใหญมีความตองการใหภาครัฐ
สนับสนุนปจจัยการผลิตและใหความรูอยางเพียงพอและเหมาะสม และควรใหเจาหนาท่ีเขาไปติดตาม
ดูแลใหคําแนะนํามากยิ่งข้ึน  
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Abstract 
 

The objective of this study is to investigate the general information of farmers 
participating in the project and factors affecting the implementation of the large-scale 
livestock farming promotion system from the meat goat large-scale farmer group of 
Muang San, Sankhaburi district, Chainat province as well as problems, obstacles and 
suggestions. Data were collected from a sample group of 41 farmers participating in the 
project using an interview form. The data were analyzed by statistics of frequency, 
percentage, mean and standard deviation. Analysis of variance and multiple regression 
analysis were performed. It was found that most of the farmers were female, 65.9%, 
average age of 50.83 years, having elementary education 39.0%, the main occupation 
was farmers, 95.1%, with the average number of household members of 3.88, the 
average number of members working in agricultural sector of 2.34 people, with an 
average number of land holdings of 10.18 rai, and the average number of areas 
participating in the large-scale farming project of 4.42 rai. Farmers had an average 
number of 44.78 goats. Revenue from goat production during the past year averaged 
56,829.27 Baht and income from sales of goat manure was 1,321.95 Baht. Farmers had 
the opinion on the factors affecting the overall project implementation at the highest 
level and on the overall outcome of the project was at a high level. When comparing 
farmers' opinions on factors affecting the implementation of the project classified by 
personal factors, it was found that gender factors affected the project implementation 
in term of the care of the staff was different with the statistical significance level of 0.05 
and the main occupation factor affecting the project implementation in the care of staff 
and the use of technology and innovation at a statistically significant difference level 
of 0.05. When comparing the opinions of farmers on the results of the farmers project 
implementation classified by personal factors we found that age had different effect 
on project outcome in the development of production quality at a statistical 
significance level of 0.05. Education level and social status affected the outcome of the 
project in the market aspect at a statistical significance difference level of 0.05, and the 
analysis of the relationship between the factors affecting the project implementation 
and the project outcome was found. Factors affecting the implementation of the 



ค 
 

project in the support of large-scale farming agricultural extension operations correlated 
with the results of the project implementation at statistically significant level of 0.05. 
Problems, obstacles and recommendations of the farmers were as follows; most 
farmers needed the government to support the production inputs and provide 
adequate and appropriate knowledge and the staff to do more follow up, take care 
and give advice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: large-scale animal farming promotion system, Mueang San large-scale goat 
  farmer group 
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บทท่ี 1 

 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดกําหนดแนวทางการพัฒนาของกระทรวง (Road map) ซึ่งมี
โครงการท่ีสําคัญ คือการปรับโครงสรางการผลิตสินคาเกษตร ดานสินคาพืช ปศุสัตว และประมง 
ประกอบกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) ไดมอบนโยบาย 
เมื่อวันท่ี 26 สิงหาคม 2558 เนนใหความสําคัญในเรื่องการลดตนทุนการผลิต โดยการรวมแปลงการผลิต
ของเกษตรกรเปนแปลงใหญจะกอใหเกิดกิจกรรมลดตนทุนการผลิตตามท่ีกําหนด และสามารถวัด
ผลสัมฤทธิ์ไดอยางเปนรูปธรรม ซึ่งเปนการเพิ่มโอกาสในการแขงขันใหกับสินคาเกษตร กระทรวงเกษตร
และสหกรณจึงไดกําหนดระบบการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ ท่ีมีการบริหารจัดการรวมกัน  
ใหเกษตรกรเปนศูนยกลางในการดําเนินงาน ผลักดันใหเกษตรกรรวมกลุมในการผลิต เพื่อรวมกันจัดหา
ปจจัยการผลิตท่ีมีคุณภาพ ราคาเปนธรรม เพื่อลดตนทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ตลอดจนการจัดการ
ดานการตลาด โดยหนวยงานภาครัฐใหการสนับสนุนและอํานวยความสะดวก (กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ, 2559)  
 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559-2562 กรมปศุสัตว ไดดําเนินโครงการระบบสงเสริมการเล้ียงสัตว
แบบแปลงใหญดานปศุสัตว ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ปจจุบันมีแปลงใหญดาน 
ปศุสัตวท้ังส้ิน 200 แปลง ใน 5 ชนิดสินคาปศุสัตว คือ ไกพื้นเมือง โคนม โคเนื้อ กระบือ และแพะ   
 ในพื้นท่ีปศุสัตวเขต 1 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดชัยนาท เปนหนวยงานหนึ่งท่ีรวมดําเนินการใน
โครงการแปลงใหญดังกลาว ภายใตช่ือ โครงการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญแพะเนื้อ อําเภอ 
สรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ซึ่งเปนการรวมกลุมวิสาหกิจชุมชน จํานวน 3 กลุม คือ (1) กลุมวิสาหกิจชุมชน
ผูเล้ียงแพะเนื้อคุณภาพจังหวัดชัยนาท ตําบลบางขุด (2) กลุมวิสาหกิจชุมชนแพะแกะนําเจริญท่ัวไทย 
ตําบลเท่ียงแท (3) กลุมวิสาหกิจชุมชนแพะเนื้อเมืองสรรค ตําบลเท่ียงแท รวมกับกลุมเกษตรกรเล้ียง
แพะ 2 กลุม คือ (1) กลุมเกษตรกรเล้ียงแพะตําบลโพงาม และ (2) กลุมเกษตรกรเล้ียงแพะตําบลดง 
รวมตัวกันเปนกลุมแปลงใหญแพะเนื้อเมืองสรรค ปจจุบันมีสมาชิกจํานวน 43 ราย โดยสวนใหญเล้ียง
แพะเนื้อลูกผสมพันธุบอรเปนหลัก มีจํานวนแพะท้ังหมด 3,010 ตัว (สํานักงานปศุสัตวเขต 1, 2562) 
ท้ังนี้ สํานักงานปศุสัตวจังหวัดชัยนาทไดสนับสนุนปจจัยการผลิต และถายทอดความรูเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการเล้ียงสัตวและการบริหารจัดการแปลงใหญดานปศุสัตว มีการพัฒนาแปลงใหญแพะเนื้อให
ไดคุณภาพและมีมาตรฐานดานการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีและเหมาะสม (GAP) ฟารมท่ีมีระบบปองกัน
โรคและการเล้ียงสัตวท่ีเหมาะสม (GFM) และฟารมปลอดโรค ตลอดจนมีการบริหารจัดการผลผลิตและ
การตลาดตรงตามความตองการของผูบริโภค จากผลการคัดเลือกการประกวดแปลงใหญดานปศุสัตว
ดีเดน  ประจําป 2562 ปรากฏวา กลุมเกษตรกรแปลงใหญแพะเนื้อเมืองสรรค อําเภอสรรคบุรี จังหวัด
ชัยนาท ไดอันดับท่ี 1 ระดับเขต และไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 ระดับประเทศ  
 จากผลการดําเนินโครงการของกลุมแปลงใหญแพะเนื้อเมืองสรรค อําเภอสรรคบุรี จังหวัด
ชัยนาท ดังกลาว จึงเปนท่ีมาใหผูศึกษาสนใจท่ีจะศึกษาถึงปจจัยท่ีมีผลตอการดําเนินโครงการระบบ
สงเสริมการเล้ียงสัตวแบบแปลงใหญดานปศุสัตว โดยศึกษาเฉพาะกรณีกลุมเกษตรกรแปลงใหญแพะเนื้อ
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เมืองสรรค อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท เพื่อนําผลการศึกษามาใชเปนแนวทางในการสงเสริมและ
พัฒนาโครงการระบบสงเสริมการเล้ียงสัตวแบบแปลงใหญดานปศุสัตว ของกลุมเกษตรกรแปลงใหญดาน
ปศุสัตวแหงอื่นๆ ตอไป 
 
1.2 วัตถุประสงคการศึกษา   
 1.2.1 เพื่อศึกษาขอมูลท่ัวไปของกลุมเกษตรกรแปลงใหญแพะเนื้อเมืองสรรค อําเภอสรรคบุรี 
จังหวัดชัยนาท 
 1.2.2 เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการดําเนินโครงการระบบสงเสริมการเล้ียงสัตวแบบแปลงใหญ
ดานปศุสัตว ของกลุมเกษตรกรแปลงใหญแพะเนื้อเมืองสรรค อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท  
 1.2.3 เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรคและแนวทางแกไข ในการดําเนินโครงการระบบสงเสริมการ 
เล้ียงสัตวแบบแปลงใหญดานปศุสัตว ของกลุมเกษตรกรแปลงใหญแพะเนื้อเมืองสรรค อําเภอสรรคบุรี 
จังหวัดชัยนาท 
 
1.3 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1.3.1 ทําใหทราบขอมูลโดยท่ัวไปของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการระบบสงเสริมการเล้ียงสัตวแบบ
แปลงใหญดานปศุสัตว กลุมเกษตรกรแปลงใหญแพะเนื้อเมืองสรรค อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
รวมท้ังปญหาอุปสรรคตางๆ ในการดําเนินโครงการ   
 1.3.2 ทําใหทราบขอมูลปจจัยท่ีมีผลตอการดําเนินโครงการระบบสงเสริมการเล้ียงสัตวแบบแปลง
ใหญดานปศุสัตว ของกลุมเกษตรกรแปลงใหญแพะเนื้อเมืองสรรค อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
 1.3.3 ผลท่ีไดจากการศึกษานําไปประกอบการพิจารณาหาแนวทางแกไข ปรับปรุงและพัฒนาการ
ดําเนินโครงการของกลุมเกษตรกรแปลงใหญแพะเนื้อเมืองสรรค อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ใหมี
ประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ และเกิดประโยชนแกเกษตรกร รวมถึงเปนแนวทาง
ในการสงเสริมและพัฒนาโครงการระบบสงเสริมการเล้ียงสัตวแบบแปลงใหญดานปศุสัตว ของกลุม
เกษตรกรแปลงใหญดานปศุสัตวแหงอื่นๆ ตอไป 
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1.4 กรอบแนวคิดการศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ 

ปจจัยสวนบุคคล 
- เพศ 
- อายุ 
- ระดับการศึกษา 
- อาชีพหลัก 
- จํานวนสมาชิกในครัวเรือน 
- จํานวนแรงงานภาคการเกษตร 
- ระยะเวลาประกอบอาชีพ 
- สถานภาพทางสังคม 
  
 
  

ผลลัพธ 
ของการดําเนนิโครงการ 

แปลงใหญแพะเนือ้เมืองสรรค 

- ดานการลดตนทุนการผลิต 
- ดานการเพิ่มผลผลิต 
- ดานการพัฒนาคุณภาพการผลิต 
- ดานการตลาด 

ปจจัยท่ีมีผลตอการดําเนินโครงการ
แปลงใหญแพะเนือ้เมืองสรรค 

- ดานความสามารถในการบริหาร 
  และจัดการกลุม 
- ดานบทบาทและการมีสวนรวม 
  ของสมาชิก  
- ดานความมั่นคงและฐานะทาง 
  เศรษฐกิจของกลุม  
- ดานการสนับสนุนการดําเนินงาน  
  สงเสริมการเกษตรแปลงใหญ  
- ดานการดูแลเอาใจใสของเจาหนาท่ี  
- ดานการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
  มาใช 
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1.5 สมมุติฐานการศึกษา 
 1.5.1 ปจจัยสวนบุคคลท่ีแตกตางกัน มีผลตอปจจัยท่ีมีผลตอการดําเนินโครงการแปลงใหญแพะ
เนื้อเมืองสรรค และผลลัพธของการดําเนินโครงการแปลงใหญแพะเนื้อเมืองสรรค ท่ีแตกตางกัน  
 1.5.2 ปจจัยท่ีมีผลตอการดําเนินโครงการแปลงใหญแพะเนื้อเมืองสรรค มีความสัมพันธกับผลลัพธ
ของการดําเนินโครงการแปลงใหญแพะเนื้อเมืองสรรค 
 
1.6 ขอบเขตของการศึกษา   
 1.6.1 ประชากร 
 ประชากรในการศึกษา หมายถึง  เกษตรกรผูเขารวมโครงการระบบสงเสริมการเล้ียงสัตวแบบ
แปลงใหญดานปศุสัตว กลุมเกษตรกรแปลงใหญแพะเนื้อเมืองสรรค อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
จํานวน 43 ราย 
 1.6.2 กลุมตัวอยาง 
 เกษตรกรผูเขารวมโครงการระบบสงเสริมการเล้ียงสัตวแบบแปลงใหญดานปศุสัตว กลุม
เกษตรกรแปลงใหญแพะเนื้อเมืองสรรค อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท จํานวน 41 ราย กําหนดขนาด
โดยใชตารางคํานวณของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970)  
 1.6.3 ตัวแปรท่ีศึกษา 
 การกําหนดตัวแปรท่ีใชในการศึกษาจะกําหนดตัวแปร 2 ลักษณะ ดังนี้ 
 1.6.3.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ประกอบดวย 
  1) ขอมูลปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพหลัก 
จํานวนสมาชิกในครัวเรือน จํานวนแรงงานภาคการเกษตร ระยะเวลาประกอบอาชีพ สถานภาพทาง
สังคม  
  2) ขอมูลปจจัยท่ีมีผลตอการดําเนินโครงการแปลงใหญแพะเนื้อเมืองสรรค 
ประกอบดวย ปจจัยดานความสามารถในการบริหารและจัดการของกลุม ดานบทบาทและการมีสวนรวม
ของสมาชิก ดานความมั่นคงและฐานะทางเศรษฐกิจของกลุม ดานการสนับสนุนการดําเนินงานสงเสริม
การเกษตรแปลงใหญ ดานการดูแลเอาใจใสของเจาหนาท่ี และดานการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช  
 1.6.3.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ประกอบดวย 
 1) ขอมูลผลลัพธของการดําเนินโครงการแปลงใหญแพะเนื้อเมืองสรรค ไดแก  
ดานการลดตนทุนการผลิต ดานการเพิ่มผลผลิต ดานการพัฒนาคุณภาพการผลิต และดานการตลาด 
 1.6.5 ระยะเวลาในการดําเนินการศึกษา 
 การศึกษาครั้งนี้ใชเวลาในการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูล ต้ังแตเดือนพฤษภาคม  
พ.ศ. 2563 ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 รวมระยะเวลา 6 เดือน 
 
1.7 นิยามศัพทเฉพาะ 
 1.7.1 เกษตรแปลงใหญ หมายถึง การสงเสริมการเกษตรท่ียึดพื้นท่ี (Area Base) เปนหลักใน 
การดําเนินงานในลักษณะบูรณาการระหวางหนวยงานท่ีเกี่ยวของ โดยมีผูจัดการพื้นท่ีเปนผูบริหาร
จัดการทุกกิจกรรมตลอดหวงโซอุปทาน (Supply Chain) 
 1.7.2 เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ หมายถึง เกษตรกรท่ีเปนสมาชิกกลุมแปลงใหญแพะเนื้อ 
เมืองสรรค อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
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 1.7.3 โครงการระบบสงเสริมการเล้ียงสัตวแบบแปลงใหญดานปศุสัตว หมายถึง โครงการท่ีกรม 
ปศุสัตวดําเนินการภายใตนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ ท่ีสงเสริมใหเกษตรกรผูเล้ียงสัตว 
มีการรวมกลุมการผลิต การบริหารจัดการรวมกัน และสนับสนุนและสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรของ
เกษตรกรใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของสินคาเกษตรและเพิ่ม
รายไดของเกษตรกร 
 1.7.4 ปจจัยท่ีมีผลตอการดําเนินโครงการ หมายถึง ปจจัยดานความสามารถในการบริหารและ
จัดการของกลุม ดานบทบาทและการมีสวนรวมของสมาชิก ดานความมั่นคงและฐานะทางเศรษฐกิจ 
ของกลุม ดานการสนับสนุนการดําเนินงานสงเสริมการเกษตรแปลงใหญ ดานการดูแลเอาใจใสของ
เจาหนาท่ี และดานการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช 
 1.7.5 ผลลัพธของการดําเนินโครงการ  หมายถึง ผลลัพธของการดําเนินโครงการระบบสงเสริม
การเล้ียงสัตวแบบแปลงใหญดานปศุสัตว ของกลุมเกษตรกรแปลงใหญแพะเนื้อเมืองสรรค อําเภอ 
สรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ประกอบดวย ดานการลดตนทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต การพัฒนาคุณภาพ
การผลิต และดานการตลาด 
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บทท่ี 2 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

 ในการศึกษาหัวขอเรื่อง การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการดําเนินโครงการระบบสงเสริมการเล้ียงสัตว
แบบแปลงใหญดานปศุสัตว กรณีศึกษา : กลุมเกษตรกรแปลงใหญแพะเนื้อเมืองสรรค อําเภอสรรคบุรี 
จังหวัดชัยนาท ผูศึกษาไดมีการนําแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ มาใชเพื่อเปนแนวทางการศึกษา 
ดังนี้ 

 2.1 แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม 
 2.2 แนวคิดเกษตรแปลงใหญ 
 2.3 โครงการระบบสงเสริมการเล้ียงสัตวแบบแปลงใหญดานปศุสัตว 
 2.4 ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับกลุมเกษตรกรแปลงใหญแพะเนื้อเมืองสรรค อําเภอสรรคบุร ี
      จังหวัดชัยนาท 
 2.5 ความรูเกี่ยวกับการเล้ียงแพะ 
 2.6 เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
2.1 แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม 
  ผลการทบทวนเอกสารขอมูล “เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม” (มูลนิธิชัยพัฒนา, 2550) 
พบวา เศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
(พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 9) ท่ีพระราชทานมาต้ังแตป พ.ศ. 2517 หรือ 40 ปท่ีผานมา 
โดยท่ีแนวคิดดังกลาวต้ังอยูบนรากฐานของภูมิสังคมของไทยเปนแนวทางการพัฒนาท่ีต้ังอยูบนพื้นฐาน
ของทางสายกลาง และความไมประมาท คํานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกัน
ในตัวเอง ตลอดจนใชความรูและคุณธรรม เปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต ซึ่งจะนําไปสูความสุขในการ
ดําเนินชีวิตอยางแทจริง โดยความหมายและสาระสําคัญของเศรษฐกิจพอเพียง มีดังนี้ 

เศรษฐกิจพอเพียง มุงเนนใหผูผลิต หรือผูบริโภค พยายามเริ่มตนผลิต หรือบริโภคภายใต
ขอบเขตขอจํากัดของรายได หรือทรัพยากรท่ีมีอยูไปกอน ซึ่งก็คือหลักในการลดการพึ่งพา เพิ่มขีด
ความสามารถในการควบคุมการผลิตไดดวยตัวเอง และลดภาวะการเส่ียงจากการไมสามารถควบคุม
ระบบตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ  
  เศรษฐกิจพอเพียง สามารถประยุกตใชไดทุกระดับ ทุกสาขา ทุกภาคของเศรษฐกิจ ไมจําเปน
จะตองจํากัดเฉพาะแตภาคเกษตร หรือ ภาคชนบท แมแตภาคการเงิน ภาคอสังหาริมทรัพย และ
การคาการลงทุนระหวางประเทศ โดยมีหลักการท่ีคลายคลึงกันคือ เนนการเลือกปฏิบัติอยาง
พอประมาณ มีเหตุมีผล และสรางภูมิคุมกันใหแกตนเองและสังคม    
  ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบไปดวยคุณสมบัติ 3 ประการ ดังนี ้

ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีท่ีไมนอยเกินไปและไมมากเกินไป โดยไมเบียดเบียน
ตนเองและผูอื่น เชน การผลิตและการบริโภคท่ีอยูในระดับพอประมาณ  
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  ความมีเหตุผล   หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้นจะตองเปนไปอยางมี
เหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปจจัยท่ีเกี่ยวของ ตลอดจนคํานึงถึงผลท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนจากการกระทํา
นั้นๆ อยางรอบคอบ  
  ภูมิคุมกัน  หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการเปล่ียนแปลงดานตางๆ ท่ีจะ
เกิดข้ึน โดยคํานึงถึงความเปนไปไดของสถานการณตางๆ ท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนในอนาคต  
  โดยมีเงื่อนไขของการตัดสินใจและดําเนินกิจกรรมตางๆ อยูในระดับพอเพียง 2 ประการ ไดแก  

เงื่อนไขความรู ประกอบดวย ความรอบรูเกี่ยวกับวิชาการตางๆ ท่ีเกี่ยวของรอบดาน ความ
รอบคอบท่ีจะนําความรูเหลานั้นมาพิจารณาใหเช่ือมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความ
ระมัดระวังในการปฏิบัติ  

เงื่อนไขคุณธรรม ท่ีจะตองเสริมสราง ประกอบดวย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความ
ซื่อสัตยสุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใชสติปญญาในการดําเนินชีวิต  

 

 

รูปท่ี 2-1  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 ทฤษฎีท่ีเปนตัวอยางของการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชท่ีเดนชัดท่ีสุด คือ ทฤษฎีใหม 
ซึ่งสาระสําคัญของทฤษฎีใหม สามารถสรุปไดดังตอไปนี้ 
ความสําคัญของทฤษฎีใหม  
  • บริหารจัดการท่ีดินแปลงเล็กเพื่อประโยชนสูงสุดของเกษตรกร  
  • คํานวณปริมาณน้ําท่ีจะกักเก็บใหเพียงพอตอการเพาะปลูกตลอดป  

• วางแผนพัฒนาท่ีสมบูรณแบบสําหรับเกษตรรายยอย เปน 3 ระดับข้ันอยางชัดเจนและ
เช่ือมโยงกัน  
ทฤษฎีใหมข้ันตน  

• เปาหมาย : เกษตรกรมีผลผลิตพอกินตลอดป  
• กิจกรรมสําคัญ : แบงการใชประโยชนท่ีดินออกเปน 4 สวน  

- สวนท่ี 1 : 30% ขุดสระกักเก็บน้ําฝนใชท้ังป เล้ียงสัตว/พืชน้ํา 
- สวนท่ี 2 : 30% ปลูกขาว  
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- สวนท่ี 3 : 30% ปลูกพืชหลังนา  
- สวนท่ี 4 : 10% ท่ีอยูอาศัย โรงเรือน เล้ียงสัตว  

• ตัวช้ีวัดความสําเร็จ  
- เกษตรกรพอกินตลอดป  
- ลดรายจาย  
- เพิ่มรายไดจากผลผลิตท่ีเกินบริโภค (ถามี)  

• ปจจัยสูความสําเร็จ/ ปจจัยท่ีจะทําใหยืนหยัดในระดับนี้ได  
   - เกษตรกรสวนใหญเขาใจในหลักการและปฏิบัติได  
ทฤษฎีใหมข้ันท่ี 2  
  • เปาหมาย : ชุมชนเขมแข็ง ไมเบียดเบียนกัน แบงปนและใชทรัพยากรรวมกันเพื่อลดตนทุน/
เพิ่มผลผลิต  

• กิจกรรมสําคัญ : ชุมชนรวมแรงและแบงปนทรัพยากรตอไปนี้  
   - การผลิต : รวมแรงกันผลิตต้ังแต หาพันธุพืช เตรียมดิน น้ํา 
   - การตลาด : เมื่อไดผลผลิตแลว ตองหาและใชโครงสรางพื้นฐานตางๆ รวมกัน เชน 
ใชลานตากขาวรวมกัน หายุงขาว/เครื่องสีขาวรวม และรวมกันจาหนายผลผลิตใหไดราคาดี  
   - การเปนอยู : มีปจจัยพื้นฐานเชน อาหาร เครื่องนุงหม ฯลฯ  
   - สวัสดิการ : ชุมชนมีสถานีอนามัย มีกองทุนไวกูยืม  
   - การศึกษา : ชุมชนมีบทบาทสงเสริมการศึกษา เชน กองทุนเพื่อการศึกษาของ
เยาวชนในพื้นท่ี  
   - สังคมและศาสนา : ชุมชนเปนท่ีรวมในการพัฒนาจิตใจ  

• ตัวช้ีวัดความสําเร็จ  
   - ผลผลิตชุมชนเพิ่มข้ึน และราคาผลผลิตสูงข้ึน  
   - มีการซื้อขายแลกเปล่ียนปจจัยการผลิตในชุมชน  
  • ปจจัยสูความสําเร็จ/ปจจัยท่ีจะทําใหยืนหยัดในระดับนี้ได  
   - กิจกรรมท้ังหมดตองไดรับความรวมมือจากสมาชิกในชุมชน และทุกฝายท่ีเกี่ยวของ 
ท้ังสวนราชการ มูลนิธิ และเอกชน โดยเฉพาะการสรางแหลงกักเก็บน้ํา 
ทฤษฎีใหมข้ันท่ี 3  

• เปาหมาย : เครือขายสังคมใหญเขมแข็ง (ชุมชน องคกร ธุรกิจ) แบงปน ชวยเหลือกัน 
ถายทอดภูมิปญญา เงินทุน/เทคโนโลยี เพื่อสรางมูลคาเพิ่ม และอยูรวมกันอยางยั่งยืน  

• กิจกรรมสําคัญ : ชุมชนเช่ือมโยงกับเครือขายตางๆ เพื่อ  
   - รวมกันเปนสหกรณขายสงเครื่องมืออุปกรณ  
   - เช่ือมโยงกับแหลงทุน สามารถเพิ่มศักยภาพในการผลิต  
   - เช่ือมโยงกับภาคเอกชน รับการถายทอดเทคโนโลยี สาหรับการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ  
   - รวมมือกันขายผลผลิตตรงไปยังบริษัทผูซื้อรายใหญ  
  • ตัวช้ีวัดความสําเร็จ  
   - ผลผลิตชุมชนมีมูลคาสูงข้ึน  
  ผลจากการทบทวนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหมสามารถสรุปไดวา ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมุงเนนใหมีการผลิตและบริโภคตามศักยภาพของพื้นท่ี เทาทันการเปล่ียนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอม และวัฒนธรรม โดยอยูบนหลักของความพอประมาณ ความมีเหตุผล มี



9 
 

ภูมิคุมกัน บนเงื่อนไขของความรูและคุณธรรม ซึ่งเมื่อนําไปปรับใชเปนทฤษฎีใหม ก็จําแนกการพัฒนา
ในแตละระดับโดยมีเปาหมายในแตละระดับอยางชัดเจน ไดแก ความพอเพียงในระดับครัวเรือน ความ
พอเพียงในระดับชุมชน และความพอเพียงในระดับพื้นท่ี   
 
2.2 แนวคิดเกษตรแปลงใหญ  
  ท่ีมาของเกษตรแปลงใหญ 
 จากการท่ีโครงสรางภาคการเกษตรของไทย สวนใหญเปนครัวเรือนเกษตรกรรายยอยท่ีมีพื้นท่ี
ถือครองทางการเกษตรขนาดเล็ก ลักษณะการผลิตตางคนตางทํา การดําเนินการลักษณะดังกลาวทําให
ภาคเกษตรตองเผชิญกับปญหาและขอจํากัดตาง ๆ สงผลตอรายไดและความเปนอยูของเกษตรกร เชน 
ปญหาดานตนทุนการผลิตสูง คาจางแรงงานสูง ขาดแคลนแรงงาน ผลผลิตไมสอดคลองกับความตองการ
ของตลาด อํานาจการตอรองดานการตลาด และปญหาดานการถายทอดองคความรูและเทคโนโลยี 
ยังเขาไมถึงเกษตรกรเทาท่ีควร 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณจึงไดกําหนดแนวทางการพัฒนาโดยมีโครงการสําคัญคือ การปรับ
โครงสรางการผลิตสินคาเกษตร ใหความสําคัญในเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ไดแก ลดตนทุน
การผลิต เพิ่มผลผลิตตอพื้นท่ี พัฒนาคุณภาพมาตรฐานตรงตามความตองการของตลาด การรวมกลุม
การผลิต มีการบริหารจัดการรวมกัน และสรางเครือขายท่ีมีการเช่ือมโยงและเกื้อกูลกัน ภายใต 
การสนับสนุนของทุกหนวยงานภายใตสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขันของสินคาเกษตรและเพิ่มรายไดของเกษตรกร ตลอดจนดูแลคุณภาพชีวิตของเกษตรกร โดย
จัดทําการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ ท่ีมีเกษตรกรเปนศูนยกลางในการดําเนินงาน ผลักดันให
เกษตรกรรวมกลุมและมีการบริหารจัดการรวมกันเพื่อลดตนทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา
เกษตร ตลอดจนดานการตลาด ตามยุทธศาสตร 20 ป ของรัฐบาล  ซึ่งไดกําหนดเปาหมาย 
การดําเนินการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ จํานวน 14,500 แปลง และจํานวนพื้นท่ี 90 ลานไร  
ในป พ.ศ. 2579  
 จากการท่ีประเทศไทยเปนแหลงผลิตอาหารท่ีสําคัญของโลก แตท่ีผานมาภาคเกษตรของ
ประเทศ ไทยยังตองเผชิญกับปญหาทางการผลิตสินคาเกษตร ท้ังในดานของความเส่ือมโทรมของ
ทรัพยากร ปญหาภัยแลงและอุทกภัย ปญหาดานราคาสินคาท่ีมีความผันผวน ปญหาหนี้ครัวเรือน
เกษตรกรอยูในระดับสูง รวมไปถึงปญหาดานการผลิตท่ียังมีประสิทธิภาพการผลิตตํ่า สงผลใหภาครัฐ 
มีความพยายามท่ีจะเขามาแกปญหาดังกลาว เพื่อใหประชาชนในภาคเกษตรมีความเปนอยูท่ีดีข้ึนและ
สามารถทําการผลิตไดอยางยั่งยืน ประกอบกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (พลเอก  
ฉัตรชัย สาริกัลยะ) ไดมอบนโยบาย เมื่อวันท่ี 26 สิงหาคม 2558 เนนใหความสําคัญในเรื่องการลด
ตนทุนการผลิต โดยการรวมแปลงการผลิตของเกษตรกรเปนแปลงใหญ เพื่อกอใหเกิดกิจกรรมลดตนทุน
การผลิตตามท่ีกําหนด และสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
ไดนําเสนอแนวทางการลดตนทุนการผลิต และการเพิ่มโอกาสในการแขงขันภาคเกษตรดวยระบบการ
สงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ โดยมีกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนผูขับเคล่ือนการ แกปญหา 
ท่ีสําคัญ ไดกําหนดแนวทางการพัฒนาของกระทรวง (Road Map) โดยมีโครงการท่ีสําคัญคือ การปรับ
โครงสรางการผลิตสินคาเกษตรดานสินคาพืช ปศุสัตว และสินคาประมง โดยมีการดําเนินการมาต้ังแต
ปลายป พ.ศ. 2558 และในการปรับโครงสรางการผลิตนั้นจะใหความสําคัญในเรื่องของการลดตนทุนการ
ผลิตของเกษตรกรรายยอย เพิ่มผลผลิตตอไร เพิ่มศักยภาพโดยการรวมแปลงเปนแปลงใหญ กอใหเกิด
กิจกรรมลดตนทุนการผลิต รวมท้ังเปนการเพิ่มโอกาสในการแขงขันใหกับสินคาเกษตร 



10 
 

 

 

รูปท่ี 2-2  แนวคิดการปฏิรูปการเกษตร ของพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ (รมว.กษ.) 

 
 แนวคิดระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ   
 การสงเสริมเกษตรแปลงใหญเปนการสงเสริมการเกษตรท่ียึดพื้นท่ี (Area base) เปนหลักใน
การดําเนินงานในลักษณะบูรณาการระหวางหนวยงานท่ีเกี่ยวของ โดยมีผูจัดการพื้นท่ีเปนผูบริหาร
จัดการกิจกรรมตลอดหวงโซอุปทาน (Supply Chain) (กรมสงเสริมการเกษตร 2558:1) การดําเนินการ
สงเสริมการเกษตรใหเปนแปลงใหญ  กระทรวงเกษตรและสหกรณไดมอบหมายใหคณะอนุกรรมการ
พัฒนาการและสหกรณของจังหวัด ท้ัง 76 จังหวัด คัดเลือกพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพในการดําเนินการ กําหนด
สินคา และกําหนดตัวผูจัดการแปลง พรอมรายละเอียดขนาดพื้นท่ีงบประมาณ สงใหสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร ในฐานะฝายเลขานุการคณะกรรมการขับเคล่ือนระบบการสงเสริมการเกษตรใหเปน 
แปลงใหญและการปรับโครงสรางการผลิตสินคาเกษตร เมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2558 กรมสงเสริม
การเกษตรไดเตรียมการเพื่อรองรับการสงเสริมการเกษตรในลักษณะแปลงใหญโดยไดนําวิธีทํางาน
รูปแบบ MRCF system (คือกระบวนการทํางานของนักสงเสริมการเกษตรในการเขาไปปฏิบัติงานใน
ลักษณะสรางการเรียนรูและมีสวนรวมกับเกษตรกรในพื้นท่ีอยางมีจุดมุงเนนท่ีชัดเจน ภายใตศักยภาพ
ความพรอม และความตองการของพื้นท่ี เกษตรกร และชุมชน) ขับเคล่ือนการดําเนินงานดวย
กระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวม และใชพื้นท่ีเปนศูนยกลางการพัฒนามองเปาหมาย พื้นท่ี คน 
สินคา เขาดวยกันโดยกําหนดเปาหมายและแนวทางการพัฒนาพื้นท่ีนั้นๆ ซึ่งไดแนวทางและเปาหมาย
การพัฒนาท่ีชัดเจน โดยมีการจัดต้ังศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร เปนแหลง
เรียนรูการผลิตทางการเกษตรท่ีตอบสนองกับชุมชน ในการพัฒนาเกษตรกรใหสามารถดําเนินการผลิต 
โดยใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและมีมาตรฐานเปนท่ียอมรับของตลาด รวมท้ังเปนแหลงเรียนรูและการ
สนับสนุนการสงเสริมใหเกษตรกรไดมีการรวมกลุมและรวมพื้นท่ีดําเนินการในลักษณะแปลงขนาดใหญ 
 อภิชาต พงษศรีหดุลชัย (2558) กลาววา ระบบการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ เปน
รูปแบบการสงเสริมการเกษตรอยางหนึ่ง ซึ่งมีขอบเขตกวางขวางและครบวงจรมากกวาการจัดทําแปลง
สาธิตแปลงใหญ โดยจะครอบคลุมต้ังแตการผลิตไปจนถึงการตลาดและการรวมกลุมของเกษตรกรท่ีมี
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พื้นท่ีติดตอกัน สวนการจัดทําแปลงสาธิตแปลงใหญจะเนนเฉพาะดานเทคโนโลยีการเกษตรแบบแปลง
ใหญไมใชการรวมกลุมเฉพาะคน (เกษตรกร) เทานั้น แตเปนการรวมพื้นท่ีเขาดวยกันแตเกษตรกรแตละ
รายยังคงมีกรรมสิทธิ์ในท่ีดินเชนเดิม 
 การทําเกษตรแปลงใหญ มีวัตถุประสงคหลายประการ ดังนี ้
  1. เพื่อใหเกิดความรวมมือในการผลิต โดยเกษตรกร และ/หรือองคกรเกษตรในพื้นท่ีและ
กิจกรรมท่ีติดตอกันเปนแปลงใหญ 
  2. ทําใหเกิดเศรษฐกิจขนาดใหญ (Economy of Scale) เพื่ออํานาจการตอรองของเกษตรกร
ตลอดกระบวนการผลิต (Production Process) และหวงโซอุปทาน (Supply Chain) ไดแก การ
จัดการปจจัยการผลิต การผลิต เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวการจัดการหลังการผลิต การแปรรูปเบ้ืองตน 
และการตลาด 
  3. ทําใหเกิดความสะดวกในการรวบรวมสรรพกําลังของหนวยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณในภูมิภาคทุกหนวยงาน เพื่อระดมใหเกิดการพัฒนาอยางเปนรูปธรรมในแปลงท่ีกําหนด ใช
ระบบการสงเสริมเปนแปลงใหญในแตละจังหวัด 
  เปาหมายการทําการเกษตรแปลงใหญ 
  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ไดระบุเปาหมายของการทําเกษตรแปลงใหญไว ดังนี ้
  1. ดําเนินการในพื้นท่ีเปาหมาย อาทิ พื้นท่ีในเขตชลประทาน พื้นท่ีปฏิรูปท่ีดิน พื้นท่ีในเขต
สหกรณนิคม และพื้นท่ีเกษตรกรท่ัวไป ตามท่ีคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณของ
จังหวัดพิจารณาคัดเลือกพื้นท่ี ท่ีมีศักยภาพ เพื่อดําเนินการใน 76 จังหวัด 
  2. มีการกําหนดเปาหมายการผลิต การถายทอดเทคโนโลยี การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
ทุกข้ันตอน ต้ังแตการผลิตจนถึงตลาดทุกแหง 
  3. มีขอมูลเบ้ืองตนและมีการประเมินผลโครงการทุกปการผลิต 
  4. ผลิตผูจัดการภาครัฐและเอกชนรวมท้ังเกษตรกรท่ีเปน Smart Farmer ตลอดจนการใช
แหลงสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยีท้ังภาครัฐและเกษตรกรในพื้นท่ีใหไดประโยชนสูงสุด 
  5. ทุมเทสรรพกําลังของภาครัฐและเอกชนในพื้นท่ีสงเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ
เพื่อใหเห็นผลและเกิดการขยายผล 
  6. ตองพิสูจนไดวามีการลดตนทุนการผลิตตอหนวยผลผลิตตลอดหวงโซอุปทาน เพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตและเกิดการถายทอดเทคโนโลยี  
  องคประกอบของการสงเสริมการเกษตรแปลงใหญ 
  องคประกอบของการสงเสริมการเกษตรแปลงใหญประกอบดวย (กรมสงเสริมการเกษตร 
2558: 5) 
 1. ผูจัดการพื้นท่ี (Field manager) คือ นักสงเสริมการเกษตรในพื้นท่ี (เกษตรอําเภอ)  
ทําหนาท่ีบริหารจัดการพื้นท่ีทุกกิจกรรมตลอดหวงโซอุปทาน (Supply Chain) 

2. พื้นท่ีแปลงใหญเปนการรวมแปลงเล็กของเกษตรกร ใหมีพื้นท่ีขนาดใหญในการรวมกันผลิต 
โดยมีผูจัดการพื้นท่ีเปนผูบริหารจัดการแปลง 
 3. เกษตรกร เปนการรวมกลุมเกษตรกรเจาของแปลง เพื่อใหมีการรวมกันศึกษาวิเคราะห 
และกําหนดเปาหมายการผลิตการตลาด จัดทําแผนปฏิบัติการรวมกันกับเทคโนโลยีท่ีใชปจจัยการผลิต 
ตางๆ ฯลฯ และดําเนินการตามแผน 
          4. การบริหารจัดการแปลง โดยผูจัดการพื้นท่ี จะตองเปนบริหารจัดการแปลงทุกกิจกรรม 
ตลอดหวงโซอุปทาน เชน เช่ือมโยงการตลาด การจัดการปจจัยการผลิต เครื่องจักรกลและเทคโนโลยี 
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การจัดการกระบวนการผลิตและการตลาด ฯลฯ เพื่อใหมีการดําเนินกิจกรรมตามเปาหมายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 กรมสงเสริมการเกษตร (2558:5) ไดกําหนดข้ันตอนและวิธีการไว ดังนี้ 
  ข้ันตอนการดําเนินงานของการทําเกษตรแปลงใหญ  
  1. คัดเลือกพื้นท่ี ใหมีขนาดเหมาะสม ข้ึนอยูกับชนิดสินคา ขีดความสามารถของเจาหนาท่ี 
และปริมาณความตองการของตลาด มีทําเลท่ีต้ังเหมาะสม คมนาคมสะดวกพอสมควรมีความเหมาะสม
ในทางกายภาพ ดิน/น้ํา /ภูมิอากาศ ความสามารถและประสบการณของเกษตรกร ลักษณะการถือ
ครอง ตองไมอยูในพื้นท่ีท่ีผิดกฎหมาย ความรวมมือของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ/องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน/ภูมิภาค ความเขมแข็งขององคกรเกษตรกร 
  2. จัดทําขอมูลเกษตรกร พื้นท่ีโครงการและการผลิต 
  3. กําหนดเปาหมายการผลิต 
  4. วางแผนการผลิต 
  5. วางแผนดานการตลาด จัดการปจจัยการผลิต เฝาระวังการจัดการแหลงผลิต 
  6. ผลิตและควบคุมการผลิต 
  7. การผลิตผลิตภัณฑอยางงายถามี 
  8. ตลาด 
  9. ใหความชวยเหลือดานอื่นๆ ท่ีจําเปนและเหมาะสม 
  10. ประเมินผล ปรับปรุง ขยายพื้นท่ีในปตอไป 
  วิธีการดําเนินงาน 
  1. กําหนดพื้นท่ีเปาหมาย จังหวัด/อําเภอ คัดเลือกพื้นท่ีดําเนินการท่ีมีความพรอมในการจัดทํา
แปลงใหญ จํานวน 219 จุด ใน 77 จังหวัด 13 ชนิดพืช โดยพิจารณาจากพื้นท่ีนํารองตามระบบสงเสริม
การเกษตรมิติใหม (MRCF) และการดําเนินงานศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
นํามาขยายผลเปนแปลงใหญ โดยกําหนดใหเกษตรอําเภอ เปนผูจัดการพื้นท่ี 
  2. กําหนดแนวทางการดําเนินงาน สวนกลาง จัดสัมมนาเพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงาน 
วัตถุประสงคเพื่อระดมความคิดเห็น แลกเปล่ียนขอมูล ประสบการณและรวมกันกําหนดแนวทางใน
การดําเนินงานและติดตามประเมินผลการสงเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ การสัมมนาครั้งนี้ 
จะเปนการสรางแนวทางการทํางานท่ีชัดเจนใหแกเจาหนาท่ีของกรมสงเสริมการเกษตรตอไปและจัดทํา
คูมือการดําเนินงาน 
  3. ช้ีแจงทําความเขาใจ สวนกลางจัดสัมมนาเพื่อช้ีแจงทําความเขาใจในการดําเนินงานการ
สงเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญใหแกผูจัดการพื้นท่ี วัตถุประสงคเพื่อสรางความรูความเขาใจ
ใหแกเจาหนาท่ีเขต จังหวัดและผูเกี่ยวของ ในการดําเนินงาน 
  4. ประชาสัมพันธ มีการประชาสัมพันธในทุกระดับ โดยการจัดนิทรรศการ และจัดทําส่ือการ
เรียนรูท่ีเกี่ยวของ เชน เอกสาร ส่ือ วีดีทัศน ฯลฯ  
 ดังนั้น สรุปไดวาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปจจุบันมีบทบาทตอการกําหนดยุทธศาสตร
ในการดําเนินงานของประเทศไทย ท้ังในระดับภาครัฐ เอกชนและระดับบุคคล ซึ่งการประยุกตใชหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเห็นเดนชัดและเปนรูปธรรมท่ีสุด คือ แนวทาง “เกษตรทฤษฎีใหม” เพื่อ
เป นการช วยเหลือเกษตรกร ให สามารถผ านจากการขาดแคลนน้ํ าและอุ กทกภั ยได โ ดย 
ไมเดือดรอน และสามารถพึ่งพาตนเองไดอยางพออยู พอกินในทฤษฎีใหมข้ันตน และสามารถสราง
รายไดใหกับเกษตรกรจากทฤษฎีใหมข้ันกาวหนา (ข้ันท่ี 2 และข้ันท่ี 3) ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ
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ระบบเกษตรแปลงใหญท่ีเนนการผลิตสินคาทางการเกษตรเปนกลุม เพื่อจัดจําหนายและใหภาครัฐ 
รวมท้ังเอกชนเขามามีสวนรวมในการสนับสนุนการพัฒนาและจัดต้ังเปนธนาคาร สินคาเกษตรของ
ผลผลิตสินคาเกษตรแปลงใหญ ดังนั้น หากวิเคราะหและสังเคราะหความหมายเชิงนัยยะระหวางเกษตร
แปลงใหญกับเกษตรทฤษฏีใหมแลว จะทําใหทราบวาระบบการทําเกษตรท้ัง 2 แบบ มีความเหมือนและ
สอดคลองกัน ซึ่งหากเกษตรกรและหนวยงานท่ีเกี่ยวของมีความรูความเขาใจถึงระบบการทําเกษตรท้ัง  
2 แบบอยางถูกตองแลวสามารถนํามาประยุกตใชในการดําเนินกิจกรรมเกษตรแปลงใหญตามวิถีหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือกําหนดเปนนโยบาย เพื่อสงเสริมใหกับเกษตรกร ซึ่งเช่ือไดวาจะทําให
เกษตรกรมีชีวิตความเปนอยูท่ีดีข้ึน อยางเปนรูปธรรมและสงผลใหระบบการเกษตรของไทยพัฒนา
กาวหนาตอไปไดในอนาคต 
 
2.3 โครงการระบบสงเสริมการเลี้ยงสัตวแบบแปลงใหญดานปศุสัตว 
 กรมปศุสัตวไดดําเนินการภายใตนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ สงเสริมใหเกษตรกร 
ผูเล้ียงสัตวมีการรวมกลุมการผลิต การบริหารจัดการรวมกัน สนับสนุนและสงเสริมการผลิตสินคาเกษตร
ของเกษตรกรใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของสินคาเกษตรและเพิ่ม
รายไดของเกษตรกร ระบบการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญดานปศุสัตวจะชวยผลักดันใหเกษตรกร
รวมกลุมในการผลิตเพื่อรวมกันจัดหาปจจัยการผลิตท่ีมีคุณภาพบริหารจัดการรวมกัน ตลอดจนการ
จัดการดานการตลาดเพื่อนําไปสูการลดตนทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มโอกาสในการแขงขันโดย
หนวยงานภาครัฐใหการสนับสนุนและอํานวยความสะดวก โดยมีวัตถุประสงค 1) เพื่อสนับสนุนให
เกษตรกรผูเล้ียงสัตวมีการรวมกลุมและบริหารจัดการรวมกันรวมกันผลิตเพื่อใหเกิดการรวมกันจําหนาย 
โดยมีตลาดรองรับท่ีแนนอน 2) เพื่อใหเกษตรกรผูเล้ียงสัตวสามารถลดตนทุนการผลิตและมีผลผลิตตอ
หนวยเพิ่มข้ึน รวมท้ังมีคุณภาพไดมาตรฐาน ภายใตการบูรณาการของหนวยงานภาครัฐและเอกชน  
มีเปาหมายในการดําเนินงานแปลงใหญปศุสัตวท้ังหมด จํานวน 200 แปลง  (กรมปศุสัตว, 2561) 
 หลักการและแนวคิดในการดําเนินการ 
 การสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ เปนระบบการสงเสริมการเกษตรท่ียึดพื้นท่ีเปนหลักใน
การดําเนินงานในลักษณะบูรณาการของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ พรอมไปกับการรวมมือรวมใจของ
เกษตรกรท่ีรวมตัวกันเปนกลุมการผลิต มีผูจัดการแปลงเปนผูบริหารจัดการพื้นท่ี ในทุกกิจกรรมตลอด
หวงโซอุปทานโดยคํานึงถึงหลักการตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ เพื่อประกอบการพิจารณาในการจัดการสงเสริม
ตามระบบการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ ไดแก 

 1. มีการผลิตในพื้นท่ีเหมาะสม ตามขอมูลแผนท่ีเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri 
Map) หรือเปนพื้นท่ีท่ีสามารถปรับปรุงและพัฒนาได 

 2. มีขนาดการผลิตท่ีคุมคาตอการลงทุน (Economy of Scale) สามารถใชปจจัยการผลิต
รวมกันจากการรวมซื้อรวมขาย การใชหรือเครื่องมือ/อุปกรณ/เครื่องจักรกล รวมกันไดอยางคุมคา ซึ่ง
จะสงผลใหตนทุนการผลิตลดลง 

3. มีกระบวนการกลุมท่ีเขมแข็ง เชน กลุมเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการบริหารจัดการอยางเปนระบบ และงายตอการเขาถึงการสงเสริม สนับสนุนจากภาครัฐ
ท้ังดานองคความรู แหลงทุน ใหเกิดการพัฒนาท่ีเขมแข็งตอไปในอนาคต 

4. มีการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมหรือนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการผลิต 
5. มีชองทางการตลาดรองรับ และสามารถเช่ือมโยงไปสูการพัฒนาตลาดใหกวางขวางและ

หลากหลายยิ่งข้ึน 
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 6. มีปจจัยพื้นฐาน เชน แหลงน้ํา/ปริมาณน้ําเพียงพอตอการผลิต  
7. มีการใชเครื่องจักรกลการเกษตรและการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอื่นๆ เขามาใชพัฒนาการ

ผลิต  
 8. มีการกําหนดมาตรฐานการผลิต และเขาสูกระบวนการตรวจสอบ รับรองสินคาท่ีสามารถ

ทําไดหรอืเปนท่ีตองการของตลาด 
 9. มีการกําหนดเปาหมายและแผนปฏิบัติการ รวมท้ังการจัดทําแผนธุรกิจของกลุมท่ีชัดเจน 
 10. ผูจัดการแปลงท่ีมีศักยภาพและสามารถบริหารจัดการรวมกับคณะกรรมการในการบริหาร

จัดการแปลงใหญได 
หลักเกณฑและเง่ือนไข 

 เกษตรกรสมัครใจ รวมกลุมและเขารวมดําเนินการ ภายใตหลักเกณฑ เงื่อนไข และเปาหมายของ
แปลงใหญ พรอมท่ีจะพัฒนาการผลิตและการตลาดรวมกัน โดยการมีสวนรวมตลอดกระบวนการพัฒนา
เปนการรวมแปลงผลิตสินคาชนิดเดียวกัน แปลงไมจําเปนตองอยูติดกันเปนผืนเดียวแตควรอยูภายใน
ชุมชนท่ีใกลเคียงกัน สินคาควรเปนสินคาหลักของเกษตรกร พื้นท่ีมีความเหมาะสม มีศักยภาพท่ีจะพัฒนา
ในเชิงเศรษฐกิจ และสามารถบริหารจัดการได 

ขนาดพื้นท่ีและจํานวนเกษตรกร จําแนกเปน 3 ประเภทสินคา ดังนี้ 
 1. ขาว พืชไร ปาลมน้ํามัน และยางพารามีพื้นท่ีรวมกันไมนอยกวา 300 ไร และเกษตรกร
สมัครใจเขารวมโครงการไมนอยกวา 30 ราย 
 2. ไมผล พืชผัก ไมดอกไมประดับ สมุนไพร หรือพืชอื่นๆ มีพื้นท่ีรวมกันไมนอยกวา 300 ไร หรือ 
เกษตรกรสมัครใจเขารวมโครงการไมนอยกวา 30 ราย 
 3. ประมง ปศุสัตว ผ้ึง และแมลงเศรษฐกิจ มีเกษตรกรสมัครใจเขารวมโครงการไมนอยกวา 30 
ราย หรือมีจํานวนมีพื้นท่ีรวมกันไมนอยกวา 300 ไร หรือจํานวนสัตวไมนอยกวา 300 หนวย โดยคิด
จํานวนหนวยตามชนิดสินคา ดังนี้ 

- โค 1 ตัว    เทากับ  0.65 หนวย 
- กระบือ 1 ตัว   เทากับ  0.70 หนวย 
- แพะ แกะ 1 ตัว    เทากับ  0.10 หนวย 
- สัตวปก 1 ตัว    เทากับ  0.010 หนวย 
- ผ้ึงพันธุ/ผ้ึงโพรง/ชันโรง 1 รัง เทากับ  0.6 หนวย 
- จ้ิงหรีด 1 บอ เทากับ 0.6 หนวย 

 หมายเหตุ: การรวมกลุมเกษตรกรแปลงใหญ พื้นท่ีทําการเกษตรควรอยูในอําเภอเดียวกัน 
เพื่อใหงายตอการบริหารจัดการ หากมีความจําเปนท่ีตองรวมพื้นท่ีขามอําเภอใหผูจัดการแปลงเสนอ
แนวทางการบริหารจัดการแปลงท่ีชัดเจนให คณะกรรมการขับเคล่ือนนโยบายของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณแบบเบ็ดเสร็จ พิจารณาตามความเหมาะสม ตอไป 
 การเขารวมการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ มีข้ันตอนการดําเนินงาน ดังนี้ 

 การเตรียมการ  
 1. เจาหนาท่ีของรัฐ/เอกชน ศึกษาทําความเขาใจหลักเกณฑ เงื่อนไข ข้ันตอนการดําเนินงาน 
วิธีการเขารวมการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ เพื่อเตรียมความพรอมในการดําเนินงาน 
 2. เกษตรกร/องคกรเกษตรกร ศึกษาทําความเขาใจหลักการ วิธีการสงเสริมการเกษตรแบบ
แปลงใหญ และประเมินศักยภาพตนเอง เพื่อเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในการเขารวมโครงการ
ตามความสมัครใจ 
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การสมัครเขารวมการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ 
 เกษตรกร/องคกรเกษตรกร ท่ีสนใจเขารวมการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ สามารถยื่น
ใบสมัครไดท่ีหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณในพื้นท่ีเชน สํานักงานเกษตรอําเภอ 
สํานักงานปศุสัตวอําเภอ สํานักงานประมงอําเภอ สํานักงานสหกรณจังหวัด ศูนยเมล็ดพันธุขาว 
ศูนยวิจัยขาว เปนตน ตามแบบบันทึกท่ีกําหนด พรอมจัดทําขอมูลโครงสรางการบริหารจัดการกลุม
สงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ ไดแก รายช่ือประธานกลุม ผูจัดการแปลงและสมาชิกกลุมตามแบบ
บันทึกท่ีกําหนดการเขารวมมี 2 ลักษณะ คือ 

1. เกษตรกร/องคกรเกษตรกรท่ีสนใจรวมตัวกันตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ีกําหนด และ
สมัครเขารวมการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ 

2. หนวยงานหรือองคกรท่ีรับผิดชอบ เสนอเกษตรกร/องคกรเกษตรกรท่ีมีศักยภาพ 
มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขท่ีกําหนด และสมัครเขารวมการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ 
 การตรวจสอบขอมูล 

หนวยงานหรือองคกรท่ีรับสมัคร ทําการตรวจสอบเอกสารและขอมูลเบ้ืองตนใหครบถวนและ
สงใหเลขาคณะกรรมการอํานวยการขับเคล่ือนงานนโยบายสําคัญและการแกไขปญหาภาคการเกษตร
ระดับจังหวัด 

การพิจารณา 
คณะกรรมการขับเคล่ือนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณแบบเบ็ดเสร็จ ทําการ

พิจารณา ตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไข พรอมท้ังพิจารณาผูจัดการแปลง ท้ังนี้ 
ผูจัดการแปลงอาจเปนเจาหนาท่ีหรือเกษตรกร ท่ีมีเจาหนาท่ีภาครัฐเปนพี่เล้ียง หรือผูแทนภาคเอกชน
รวมกับเจาหนาท่ีภาครัฐในกรณีท่ีเปนแปลงใหญเกษตรสมัยใหมท่ีมีเอกชนเขารวมในการบริหารจัดการ 
เจาหนาท่ีภาครัฐท่ีเปนพี่เล้ียงหรือทํางานรวมกับภาคเอกชน ใหพิจารณาตามภารกิจท่ีเกี่ยวของ 

ผลการพิจารณาใหการรับรอง 
 ผานการรับรอง 
 คณะกรรมการขับเคล่ือนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณแบบเบ็ดเสร็จ แจงผลการ
รับรองใหคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณของจังหวัดและหนวยงานท่ีรับสมัครทราบผล
การพิจารณา พรอมท้ังแจงกรมสงเสริมการเกษตรทราบ เพื่อข้ึนทะเบียนเปนแปลงใหญของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ 
 ไมผานการรับรอง 
 คณะกรรมการขับเคล่ือนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณแบบเบ็ดเสร็จ แจงผลการ
พิจารณาใหหนวยงานท่ีรับสมัครทราบ เพื่อแจงเกษตรกร/องคกรเกษตรกรทําการปรับปรุง แกไขให
เปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขการเขารวมการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ 
  
 2.4 ขอมูลพื้นฐานเก่ียวกับกลุมเกษตรกรแปลงใหญแพะเนื้อเมืองสรรค อําเภอสรรคบุรี จังหวัด
ชัยนาท 
 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดชัยนาท ไดรวบรวมขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับกลุมเกษตรกรแปลงใหญ
แพะเนื้อเมืองสรรค อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ดังนี้  
 ความเปนมา 

เกษตรกรอําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท สวนใหญเปนเกษตรแบบรายครัวเรือนหรือเกษตร
รายยอย การผลิตดานการเกษตรเปนการผลิตลักษณะตางคนตางทํา การดําเนินการลักษณะดังกลาว
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ทําใหตองเผชิญกับปญหาและขอจํากัดตางๆ ตลอดจนกระบวนการผลิต ตนทุนการผลิตสูง ผลผลิต
ราคาไมแนนอน พบปญหาดานการถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีสมัยใหมท่ียังไมเขาถึงตัว
เกษตรกรไดเทาท่ีควร ซึ่งผลกระทบตอรายไดและความเปนอยูของเกษตรกร ดังนั้นแนวทางการแกไข
ปญหาตางๆ คือเกษตรกรควรมีการรวมกันเปนกลุมเกษตรกรผูเล้ียงสัตว รวมกันคิด รวมกันทํา รวมกัน
ผลิต รวมกันจําหนาย  

ในอดีตท่ีผานมา รูปแบบการเล้ียงแพะในพื้นท่ีอําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท เปนการเล้ียง
แบบตางคนตางเล้ียงไมมีการรวมกลุม ซึ่งเกษตรกรผูเล้ียงแพะจะประสบปญหาหลายๆ ดาน เชน ขาด
ความรู ขาดความเขาใจในเรื่องการควบคุมและการปองกันโรคระบาด ขาดวัสดุอุปกรณและเวชภัณฑ
ในการรักษาโรคและวัคซีนท่ีจําเปน สํานักงานปศุสัตวอําเภอสรรคบุรี จึงริเริ่มใหมีการรวมกลุมกันเพื่อ
รวมกันพัฒนาการเล้ียงใหมีคุณภาพ แลกเปล่ียนประสบการณชวยเหลือซึ่งกันและกัน และแกปญหา
รวมกัน รวมท้ังประสานงานขอความชวยเหลือจากหนวยงานภาครัฐ 
 ปจจุบัน โครงการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญแพะเนื้อ อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
มีการจัดต้ังเปนกลุมวิสาหกิจชุมชน จํานวน 3 กลุม คือ 
 1. กลุมวิสาหกิจชุมชนผูผลิตแพะเนื้อคุณภาพจังหวัดชัยนาท ตําบลบางขุด อําเภอสรรคบุรี 
 2. กลุมวิสาหกิจชุมชนแพะแกะนําเจริญท่ัวไทย ตําบลเท่ียงแท อําเภอสรรคบุรี 
 3. กลุมวิสาหกิจชุมชนแพะเนื้อเมืองสรรค ตําบลท่ียงแท อําเภอสรรคบุรี  
 และมีกลุมเกษตรกรเล้ียงแพะ 2 กลุม คือ 
 1. กลุมเกษตรกรเล้ียงแพะตําบลโพงาม อําเภอสรรคบุรี 
 2. กลุมเกษตรกรเล้ียงแพะตําบลดงคอน อําเภอสรรคบุรี  
 รวมกลุมกันเปนกลุมเกษตรกรแปลงใหญแพะเนื้อเมืองสรรค ปจจุบันมีสมาชิกรวมจํานวน
ท้ังส้ิน 43 ราย รวมกันผลิตแพะใหมีคุณภาพ ใหผลผลิตเพียงพอกับการทําขอตกลง และเกษตรกรมี
ความเปนอยูและคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  
 
2.5 ความรูเก่ียวกับการเลี้ยงแพะ 
 กรมปศุสัตวไดจัดทําคูมือการเล้ียงแพะ เพื่อใหเกษตรกรหรือผูท่ีสนใจไดเขาใจการเล้ียงแพะ
อยางถูกตอง (กรมปศุสัตว, 2550) 
 พันธุแพะ 
 กรมปศุสัตว วิจัยปรับปรุงพันธุแพะท่ีนําเขาจากตางประเทศ ท้ังพันธุแทและลูกผสมเพื่อให 
โตเร็ว เพิ่มผลผลิตและคุณภาพเนื้อนม และปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมไดดี ดังนี้ 
 1. แพะพันธุแองโกลนูเบียน (Anglonubian)  
 เปนแพะท่ีใหท้ังเนื้อและนม มีหลายสี ท้ังสีเดียวในตัว หรือมีสีดางปน สันจมูกมีลักษณะเปน
เสนโคง ใบหูยาวปรกลง กรมปสุสัตวนําเขามาเล้ียงขยายพันธุกวา 20 ปแลว เพื่อปรับปรุงพันธุแพะพื้นเมือง
ใหมีขนาดใหญข้ึน มีขนาดแรกเกิด 2.5 กก. หยานม 15 กก. โตเต็มท่ีผู 60-70 กก. เมีย 50-60 กก. 
 2. แพะพันธุบอร (Boer) 
 เปนแพะพันธุเนื้อขนาดใหญ จากประเทศแอฟริกาใต ลักษณะเดนคือ มีลําตัวสีขาว หัวและ
คอจะมีสีแดง ใบหูยาวปรก กรมปศุสัตวนําเขามาจากประเทศแอฟริกาใต เมื่อปลายป พ.ศ. 2539 เปน
แพะเนื้อขนาดใหญ มีขนาดแรกเกิด 4 กก. หยานม 20 กก. โตเต็มท่ีผู 90 กก. เมีย 65 กก. 
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 3. แพะพันธุซาเนน (Saanen) 
 เปนแพะพันธุนม สีขาวท้ังตัว ใบหูเล็กต้ัง หนาตรง ขนาดโตเต็มท่ีผู 75 กก. เมีย 60 กก. 
ผลผลิตนมเฉล่ีย 2.2 กก./วัน ระยะ 200 วัน 
 4. แพะพันธุหลาวซาน (Laoshan) 
 เปนแพะพันธุนม จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มีลักษณะคลายแพะพันธุซาเนน 
ขนาดโตเต็มท่ีผู 80 กก. เมีย 60 กก. ผลผลิตนมเฉล่ีย 2.2 กก./วัน ระยะ 200 วัน 
 5. แพะพันธุอัลไพน (Alpine)  
 เปนแพะพันธุนม สีน้ําตาลหรือดํา ใบหูเล็กต้ัง หนาตรง มีแถบสีขางแกม ขนาดโตเต็มท่ีผู 
75 กก. เมีย 55 กก. ผลผลิตนมเฉล่ีย 2.0 กก./วัน ระยะ 200 วัน 
 6. แพะพันธุทอกเก็นเบอรก (Toggenburg) 
 เปนแพะพันธุนม สีช็อกโกเลต ใบหูต้ัง หนาตรง มีแถบสีขาวขางแกม ขนาดโตเต็มท่ีผู  
75 กก. เมีย 55 กก. ผลผลิตนมเฉล่ีย 2.0 กก./วัน ระยะ 200 วัน 
 7. แพะพันธุพื้นเมือง 
 แพะพันธุพื้นเมืองในภาคใต มีสีหลากหลาย สวนใหญพบมีสีดํา น้ําตาลหรือน้ําตาลสลับดํา
สูงถึง 60 เปอรเซ็นต นอกนั้นจะมีสีขาว เหลือง หรือสีดาง แพะโตเต็มท่ีเพศเมียมีความสูงตรงปุมขาหนา 
เฉล่ีย 48.5 ซม. แพะของเกษตรกรเล้ียงดูในชนบท เพศเมียอายุ 1 ป มีน้ําหนักตัวเฉล่ีย 12.8 กก. แตถา
มีการจัดการท่ีดีจะมีน้ําหนักตัว 16.4 กก. แพะพันธุพื้นเมืองไทยมีลักษณะคลายกับแพะพันธุกัตจัง พันธุ
พื้นเมืองของประเทศมาเลเซีย 
 การจัดการดานอาหารสัตว 

นิสัยการกินอาหารของแพะ 
แพะ เปนสัตวท่ีคลองแคลวหากินเกง สามารถกินใบไมตามพุมไมท่ีมีหนามไดอยางดี ทนตอรส

ขมไดดี แพะมักจะชอบออกหากินเองมากกวา ชอบกินใบไมมากวากินหญา เลือกกินอาหารท่ีอยูสูงกวา
ระดับพื้นดินและไมชอบกินอาหารอยางเดียวเปนเวลานานติดตอกัน ดังนั้น แพะอาจจะโตชา หากถูก
บังคับใหกินอาหารเพียงชนิดเดียวเปนเวลานานๆ 
 แพะไมชอบกินหญาในท่ีเดียวกันเปนเวลานานๆ แมมีหญาอยูมากก็ตามก็ยังเดินแทะเล็มหญา
วนเวียนไมซ้ําท่ีกัน ยิ่งมีหญามากแพะก็เลือกมากกินแตหญาออนๆ ในการปลอยแทะเล็ม แพะชอบกิน
หญาท่ีมีความสูงมากกวา 10 นิ้ว จนถึงความสูงเทาท่ีแพะจะกินได ไมพุมไมหนามแพะจะชอบกินมาก 
รวมท้ังยอดออนของตนพืช  
 การเล้ียงแพะในสวนยาง สวนผลไม เชน สวนมะมวง มะขาม และขนุน เปนตน เพื่อชวยกําจัด
วัชพืช แพะสามารถกินผลไมท่ีรวงหลนลงเปนอาหารไดดวย นอกจากนี้ยังอาศัยรมเงาของตนไมหลบ
แสงแดดรอนได แตไมควรปลอยแพะลงไปในสวนท่ีผลไมท่ีผลรวงหลนมากๆ ในครั้งแรก เพราะอาจจะ
กินมากเกินไป ทําใหทองอืดได ถาเล้ียงปลอยอยูแลวเปนประจําก็จะไมมีปญหามากนัก 

พฤติกรรมการกินเม่ือเลี้ยงปลอยแทะเล็ม 
 - แพะจะเดินหากินอาหารไดไกลถึงวันละ 6-8 กิโลเมตร 
 - ปริมาณท่ีกินได 3-6 % ของน้ําหนักตัว  
   (ถาแพะหนัก 30 กก. จะกินหญาสดวันละ 3 กก./ตัว) 
 - แพะเลือกกินพุมไม 72% หญา 28% แกะเลือกกินหญา 70 % ไมพุม 30 % 
 - ถาขังจะกินน้ําวันละ 0.68 ลิต/ตัว ปลอย 2 ลิตร/ตัว 
 - ใชเวลากินอาหาร 30% เค้ียวเอื้อง 12% เดินทางหาอาหาร 12% และพักผอน 46% 
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 การเตรียมสถานท่ีและอุปกรณการเลี้ยง 
 โรงเรือน ควรทําคอกใหอยู มีหลังคากันแดดและฝน ยกพื้นสูง เพื่อทําความสะอาดงาย มีท่ีใส
น้ําและอาหาร ความยาวรางอาหารมีพอใหแพะกินไดครบทุกตัว และมีท่ีแบงกั้นเพื่อกันตัวอื่นท่ีแข็งแรง
กวาแยงกินอาหาร และถาเปนไปไดควรแบงกั้นคอกสําหรับเล้ียงแพะโต แพะเล็ก แมอุมทอง แมเล้ียง
ลูกหรือคอกลูกแพะ 
 พื้นคอก ทําเปนไมระแนงในแพะโตมีความหาง 1.5 ซม. แพะเล็ก 1.3 ซม. เพื่อใหมูลและ
ปสสาวะลงดิน พื้นคอกจะไดแหงสะอาด รวมท้ังชวยปองกันพยาธิท่ีอาจติดออกมากับมูลได และเก็บมูล
ใตคอกใชทําปุยตอไป 
 ร้ัว กั้นแปลงหญาใชลวดตาขายถัก ไมควรใชรั้วลวดหนาม เพราะแมแพะอาจมุดลอดทําใหบาด 
เตานมเกิดการอักเสบ หรือใชรั้วไฟฟาหรือรั้วทําจากวัสดุเหลือใชในทองถ่ินท่ีมีราคาถูก เชน ไมรวก หรือ
อวนจับปลา 
 อุปกรณ ควรมีมีดหรือกรรไกรตัดแตงกีบ เพื่อปองกันโรคกีบเนา เข่ียส่ิงสกปรกท่ีซอกออก ตัด
สวนท่ีงอกเกินออก ตัดใหไดรูปกีบท่ีถูกตอง ควรหมั่นตรวจกีบแพะสม่ําเสมอ (ตัดกีบเดือนละครั้ง) 
โดยเฉพาะแพะท่ีเล้ียงขังคอกตลอดเวลา อาจวางกอนหินใหญไวในคอก 
 การจัดการดานสุขภาพสัตว 

ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับสุขภาพแพะ 
 - อุณหภูมิรางกาย 39 - 40ºC (102.5 - 104ºF) 
 - อัตราการเตนหัวใจ 60 - 80 ครั้ง/นาที 
 - อัตราการหายใจ 15 - 30 ครั้ง/นาที 
 - วัยเจริญพันธุ   4 - 12 เดือน 
 - วงรอบการเปนสัด 18 - 23 วัน (~21 วัน) 
 - ระยะการเปนสัด 12 - 36 ช่ัวโมง 
 - ระยะการอุมทอง 150 วัน 

การดูแลสุขภาพของแพะ 
ผูเล้ียงอาจพบปญหาแพะมีสุขภาพไมดี เจ็บปวย จึงตองหมั่นเอาใจใสดูแลในเรื่องสุขภาพ ดังนี้ 

 1. กําจัดพยาธิภายนอก ไดแก เห็บ เหา และไร ซึ้งทําใหตัวสัตวรําคาญและขนหลุดเปนหยอมๆ 
หรือเปนข้ีเรื้อนมีผลทําใหสุขภาพไมดี ผลผลิตลดลงการปองกันแกไขโดยอาบน้ําและฉีดพนลําตัวดวยยา
กําจัดพยาธิภายนอก 
 2. กําจัดพยาธิภายใน ไดแก พยาธิตัวกลม ตัวตืด และพยาธิใบไมในตับ ซึ่งพยาธินี้จะทําให 
ซูบผอม เบ่ืออาหาร ออนเพลีย ขนและผิวหนังหยาบกราน ทองเสีย ผลผลิตลดถาเปนรุนแรงทําใหมี
อาหารโลหิตจาง และตาย การปองกันแกไขโดยปกติถายพยาธิทุก 3 เดือน แตถาพบบริเวณท่ีเล้ียงแพะ
มีพยาธิชุกชุม ใหถายพยาธิทุก 1 เดือน 
 3. การปองกนัโรคระบาด ไดแก โรคปากเละเทาเปอยโดยฉีดวัคซีนปองกันโรคตามโปรแกรมท่ี
กรมปศุสัตวกําหนดทุกป 
 
2.6 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2560) โดยคณะนักวิจัยของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 
1 - 12 ไดศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอผลผลิตและผลลัพธของการจัดการสงเสริมการเกษตรแบบแปลง
ใหญถอดบทเรียนแปลงใหญท่ีประสบผลสําเร็จ พบวามีปจจัยสูความสําเร็จ 5 ดาน คือ 
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 ดานการลดตนทุน  
เนนการสนับสนุนการนําภูมิปญญาทองถ่ินมาประยุกตใชตลอดกระบวนการผลิตต้ังแตการ

เพาะปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยว การใชปุยตามคาวิเคราะหดินในทุกแปลง การผลิตปุยอินทรีย สารชีวภัณฑ 
ฮอรโมนตางๆ เพื่อทดแทนสารเคมีใหมากข้ึน การทําบัญชีครัวเรือน บัญชีฟารมและบัญชีตนทุนอาชีพ 
พรอมท้ังวิเคราะหทางบัญชีเพื่อนํามาปรับปรุงการผลิต รวมท้ังสนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐและ
สถาบันการศึกษา วิจัย คิดคนเทคโนโลยีและนวัตกรรมดานการลดตนทุนการผลิต และผลักดันใหมีการ
นํามาใชอยางจริงจัง  
 ดานการเพิ่มผลผลิต  

เนนการนําองคความรู ผลงานวิจัยมาประยุกตใชในการผลิตตลอดกระบวนการผลิตต้ังแตการ
เพาะปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว หนวยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน มีการถายทอดองคความรู
ดานการเพิ่มผลผลิตใหเกษตรกรในโครงการอยางตอเนื่อง  
 ดานการพัฒนาคุณภาพผลผลิต  

เนนการถายทอดองคความรูดานการพัฒนาคุณภาพผลผลิตใหเกษตรกรในโครงการอยาง
ตอเนื่องตลอดกระบวนการผลิต ต้ังแตเพาะปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว ภาคเอกชนมีการสนับสนุนชวยเหลือ
เกษตรกรในการพัฒนาคุณภาพผลผลิตใหเกิดประโยชนอยางเปนรูปธรรม เพื่อยกระดับมาตรฐานสินคา
สูสากล 
 ดานการตลาด  

มีการวางแผนการตลาดรวมกันในทุกภาคสวน ต้ังแตเริ่มตนขบวนการผลิต การประเมินผล
ผลิต การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อขยายชองทางการจําหนายสินคา ดวยการศึกษาสถานการณการ
ผลิตและการตลาดสินคาท้ังในและตางประเทศ พัฒนาสินคาและรักษาคุณภาพสินคาใหตรงกับความ
ตองการของตลาด รวมท้ังสงเสริมใหผลิตสินคาในรูปแบบตลาดพันธะสัญญา (Contract Farming) 
เพื่อลดความเส่ียงจากความผันผวนของราคา  
 ดานการบริหารจัดการ  

เนนกระบวนการผลิตท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ในรูปแบบ Zero Waste ผลักดันเกษตรกรท่ีมี
ความสนใจและตองการพัฒนาตนเองเขารับการอบรมอยางตอเนื่อง สงเสริมให Young Smart 
Farmer เขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการกลุมเพื่อสืบทอดการบริหารจัดการใหมีความยั่งยืน 
รวมท้ังเช่ือมโยง ศูนยเรียนรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ภายในพื้นท่ี 
แปลงใหญใหการสนับสนุนการดําเนินงานของโครงการ 
 พงศศิรภพ ทองดีรวิสุรเกตุ (2562) ไดทําการศึกษาปจจัยการเขารวมโครงการสงเสริมระบบ
เกษตรนาแปลงใหญของเกษตรกรในจังหวัดกาญจนบุรี พบวา เกษตรกรมีความรูความเขาใจในบทบาท
และหนาท่ีของโครงการสงเสริมระบบเกษตรนาแปลงใหญในจังหวัดกาญจนบุรีมากท่ีสุด โดยเฉพาะเรื่อง
หลักเกณฑในการเขารวมโครงการสงเสริมระบบเกษตรนาแปลงใหญ สําหรับปจจัยในการเขารวม
โครงการสงเสริมระบบเกษตรนาแปลงใหญ เกษตรกรใหความสําคัญทางปจจัยดานการตลาดมากท่ีสุด 
โดยเฉพาะในเรื่องการจัดหาสถานท่ีและตลาดในการจัดจําหนาย รองลงมา คือ ปจจัยดานการลดตนทุน
และการเพิ่มผลผลิต ในการสงเสริมเครื่องจักรกลการเกษตร ปจจัยดานกระบวนการบริหารจัดการ
ทางการจัดใหมีการฝกอบรมและสัมมนา การสนับสนุนเอกสารวิชาการและคูมือ และปจจัยดานการ
สนับสนุนของโครงการฯ ในเรื่องความเขมแข็งของกลุมเกษตรกรและการจัดทําแปลงตัวอยางเพื่อเปน
ศูนยการเรียนรูตามลําดับ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยดานการตลาด ปจจัยดานกระบวนการ
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บริหารจัดการ และปจจัยดานการสนับสนุนโครงการ สงผลตอการตัดสินใจในการเขารวมโครงการ
สงเสริมระบบเกษตรนาแปลงใหญในจังหวัดกาญจนบุรีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05  
 ภรภัทร บัวพันธ และคณะ (2561) ไดศึกษาการนํานโยบายโครงการระบบสงเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญประเภทนาขาวในจังหวัดฉะเชิงเทรา ปงบประมาณ 2559 ไปปฏิบัติ พบวา ภาพรวม 
การดําเนินงานสามารถลดตนทุนและเพิ่มผลผลิตไดอยางมีประสิทธิภาพ แตยังประสบปญหาดานราคา
การรับซื้อผลผลิต ท้ังท่ีภาครัฐไดจัดใหมีการเจรจาจับคูธุรกิจและการทํา MOU ในการซื้อขายผลผลิตขาว
นาแปลงใหญ สําหรับการวิจัยเชิงปริมาณจากการสํารวจความคิดเห็นกับสมาชิกเกษตรกรในภาพรวม
พบวา กลุมตัวอยางใหความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุดคือ การลดตนทุนการผลิต (คาเฉล่ีย 4.46) การเพิ่ม
ผลผลิต (คาเฉล่ีย 4.46) การบริหารจัดการชุมชน (คาเฉล่ีย 4.27) และการบริหารจัดการโครงการ 
(คาเฉล่ีย 4.22) สวนการจัดการดานการตลาดกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 
3.92) จากผลการสํารวจดังกลาว เกษตรกรเห็นดวยในการจัดทําโครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบ
แปลงใหญ มีเพียงดานการตลาดท่ียังตองปรับปรุงการดําเนินงาน ปญหาดานการตลาดคือเกษตรกร
เขาใจวาเมื่อเขารวมโครงการจะสามารถขายผลผลิตไดมากกวาเกษตรกรท่ัวไป ในขณะท่ีโรงสีเขาใจวา
ภาครัฐจะเปนผูอุดหนุนราคารับซื้อ 
 จิรวุฒ มงคล (2557) ไดศึกษาความตองการการสงเสริมการเกษตรแปลงใหญของเกษตรกรใน
จังหวัดสกลนคร โดยภาพรวมเกษตรกรมีความตองการวิธีการสงเสริมของเกษตรกรท่ีเขารวมเกษตร
แปลงใหญอยูในระดับมากท่ีสุด โดยเรียงลําดับตามคาเฉล่ียจากมากไปหานอย ดังนี้ ความตองการการ
สนับสนุนจากการสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ ความตองการความรูในการแนะนําสงเสริมของ
เกษตรกรท่ีเขารวมเกษตรแปลงใหญ และความตองการในวิธีการสงเสริมของเกษตรกรท่ีเขารวมเกษตร
แปลงใหญ ตามลําดับ 
 นิรุจน พันธศรี และพิสมัย พงษวัน (2562) ศึกษาเรื่องปจจัยท่ีมีผลตอการขยายตัวของการ
เล้ียงแพะในพื้นท่ีจังหวัดบุรีรัมย พบวา ปจจัยท่ีสงผลตอการขยายตัวของการเล้ียงแพะ คือ กลุมควรมี
ผูนําท่ีดี มีการบูรณาการและการสงเสริมอาชีพการเล้ียงแพะอยางตอเนื่องของกรมปศุสัตว ราคาจูงใจ 
มีนโยบายสงเสริมอาชีพการเล้ียงแพะของรัฐบาลอยางตอเนื่อง และมีตลาดรองรับชัดเจน นอกจากนี้
เกษตรกรยังตองการใหกลุมมีความเขมแข็ง มีปจจัยพื้นฐานและสภาพท่ัวไปท่ีเหมาะสมตอการเล้ียง
แพะ เชน มีความหลากหลายของพืชอาหารสัตวในพื้นท่ี สภาพอากาศ และภูมิประเทศ มีแพะพันธุดี 
มีระบบขนสงท่ีสะดวก และมีเจาหนาท่ีปศุสัตวในพื้นท่ีใหการสงเสริมอาชีพเล้ียงแพะอยางตอเนื่อง 

จิรารัตน ผองแผว (2551) ไดทําการศึกษาเรื่องการพัฒนาเครือขายกลุมเกษตรกรผูเล้ียงแพะ
จังหวัด นนทบุรี พบวา เกษตรกรสวนใหญเล้ียงแพะพันธุซาแนน เฉล่ียคนละ 27.44 ตัว ราคาพอพันธุ
แพะ เฉล่ีย 8,713.4 บาท และราคาแมพันธุ เฉล่ีย 7,026.8 บาท สามารถผลิตน้ํานมเฉล่ีย 9.52 กิโลกรัม
ตอวัน จําหนายแพะเพื่อไปทําพันธุไดราคาเฉล่ีย 1,684.63 บาท และเพื่อการบริโภคไดราคาเฉล่ีย 57.80 
บาทตอกิโลกรัม การรวมกลุม พบวา เหตุผลสวนใหญในการรวมกลุมเกษตรกรเปนเพราะเรื่อง
ผลตอบแทนและการจัดหาวัตถุดิบ โดยเกษตรกรครึ่งหนึ่งมีความระดับความพึงพอใจกับสภาพการ
ดําเนินงานของกลุม บทบาทหนาท่ี แนวทางการดําเนินการกลุม ความคิดเห็นเกี่ยวกับกลุม พบวา 
เกษตรกรมีความสนใจในการรวมกลุมในลักษณะกลุมแบบไมเปนทางการ โดยขอดีการรวมกลุมสามารถ
เพิ่มอํานาจตอรองได สามารถหาตลาดไดงาย การของบประมาณสนับสนุน การแลกเปล่ียนพอพันธุ และ
อื่นๆ เชน การหางานทํา การเพิ่มรายได เปนตน และกิจกรรมท่ีตองการใหเกิดข้ึนในการรวมกลุม คือ 
กิจกรรมดานการตลาด การจัดซื้อวัตถุดิบ การอบรมอาชีพ การจัดการดานสายพันธุแพะ การแปรรูป
ผลิตภัณฑ การประกวดแพะ และการสงเสริมการออม การสรางเครือขาย เกษตรกรท่ีสนใจการสราง
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เครือขาย พบวาขอดีของการสรางเครือขายคือ การลดตนทุนการผลิต การแลกเปล่ียนความรู การเปด
ชองทางการตลาด และอื่นๆ เชน การรูจักเพื่อนรวมอาชีพ การสรางสรรคการแปรรูปผลผลิต  
 ภัทรสุดา จบแลว และคณะ (2562) ไดทําการศึกษา ทัศนคติของเกษตรกรตอโครงการระบบ
สงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ ในจังหวัดแพร ผลการวิจัย พบวา เกษตรกรรอยละ 57.4 เปนเพศ
หญิง มีประสบการณในการผลิตขาวเฉล่ีย 24.31 ป มีพื้นท่ีผลิตขาวเฉล่ีย 11.48 ไร มีรายไดจากการ
ผลิตขาวเฉล่ีย 53,060.37 บาท/รอบ เกษตรกรสวนใหญจํานวนรอยละ 60.4 มีการติดตอกับเจาหนาท่ี
สงเสริมการเกษตร 1 - 2 ครั้ง/เดือน และรอยละ 40.6 ไดรับการอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตขาว 
4-6 ครั้ง/ป เกษตรกรมีทัศนคติโดยภาพรวม อยูในระดับเห็นดวยตอโครงการระบบสงเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ เมื่อทําการเปรียบเทียบทัศนคติของเกษตรกรท่ี ยอมรับเทคโนโลยีจากโครงการไป
ปฏิบัติและเกษตรกรท่ียังไมยอมรับเทคโนโลยีจากโครงการไปปฏิบัติ พบวา เกษตรกร ท้ัง 2 กลุม  
มีทัศนคติแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติใน 3 ประเด็น ไดแก ดานเทคโนโลยีจากโครงการชวย
เพิ่มผลผลิตขาวตอไร (P=0.036) เทคโนโลยีจากโครงการชวยยกระดับคุณภาพขาวใหไดมาตรฐาน 
มากยิ่งข้ึน (P=0.040) และการไดรับความสะดวกในการขอรับคําปรึกษาจากเจาหนาท่ีสงเสริม
การเกษตร (P=0.014) 
 ชนนิภา ทองรอด และคณะ (2561) ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการกลุมนาแปลงใหญบาน
ทับยา จังหวัดสิงหบุรี พบวา 
  1. เกษตรกรรอยละ 58.50 เปนเพศชาย อายุเฉล่ีย 59.56 ป จบการศึกษาระดับประถมศึกษา
ตอนตน สมาชิกในครัวเรือนเฉล่ีย 2.59 คน มีแรงงานในครัวเรือนเฉล่ีย 1.79 คน พื้นท่ีเขารวมโครงการ
สงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญเฉล่ีย 22.69 ไร/คน ผลผลิตขาวเฉล่ีย 794.5 กิโลกรัม ตนทุนการ
ผลิตขาวเฉล่ีย 4,143 บาท รายไดจากการผลิตป 2559/60 เฉล่ีย130,347.96 บาท 
  2. การบริหารจัดการกลุมมีการจัดทําแผนการผลิตรายแปลง มีการจัดโครงสรางองคกรของ
กลุม มีการกําหนดกฎระเบียบของกลุม มีการเรียนรูการตลาด นอกจากผลิตขาวแลวกลุมมีการแปรรูป
ขาวเปนขาวตู  มีการพัฒนาบรรจุภัณฑ ขาวท่ีผลิตมีการจําหนายหลายชองทาง ไดแก การขายในตลาด
ประชารัฐ บริษัทเอกชน ตลาดออนไลน และโรงพยาบาลอินทรบุรี และมีการจัดการเงินกองทุน 
  3. การจัดการหวงโซอุปทาน ตนน้ํามีการวางแผนการผลิต มีอุปกรณท่ีใชในการผลิตและ 
แปรรูปขาวแบบครบวงจร กลางน้ํามีการแปรรูปผลผลิตจําหนาย ปลายน้ํามีการทําขอตกลงในการสง
ขาวใหกับโรงสีต้ังเซี้ยงฮะ และบริษัทอารียมารเก็ตต้ิง  
  4. ปญหาท่ีพบคือ การปลูกขาวพันธุท่ีตลาดไมตองการ ขอเสนอแนะ ควรสงเสริมใหปลูกขาว
ขาวดอกมะลิ 105 เพิ่มมากข้ึน สมาชิกขาดความรูทางดานตลาด ขอเสนอแนะ ภาครัฐควรจัดอบรม 
เพิ่มความรูทางการตลาดใหมากข้ึน แนวทางการบริหารจัดการกลุมตองมีการพัฒนาดานการผลิต ดาน
การตลาดและการบริหารจัดการกลุม 
 นชษร ปภาภูวโรจน และคณะ (2555) ศึกษาเรื่องโครงสรางทางสังคมและสภาพทางเศรษฐกิจ
ของเกษตรกรผูเล้ียงแพะในอําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวา เกษตรกร 
ผูเล้ียงแพะสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 65 อายุระหวาง 46-55 ป รอยละ 65 มีการศึกษาระดับ
ประถมศึกษารอยละ 47.5 นับถือศาสนาอิสลาม รอยละ 100 มีอาชีพหลักทําการเกษตรรอยละ 67.5 
เกษตรกรมีรายไดมากกวา 10,001 บาทตอเดือน แพะท่ีเล้ียงในฟารมมากท่ีสุด 10-30 ตัว คือพันธุ
ซาแนน เล้ียงแพะแบบขังสลับปลอย อาหารหลักสวนใหญท่ีใชในการเล้ียงแพะคือ อาหารขนและ
อาหารหยาบ (หญา) ปญหาอุปสรรคในการเล้ียงแพะ คือ ดานท่ีดิน การตลาดและการจําหนาย 
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บทท่ี 3 

 

วิธีดําเนินการศึกษา 
 

 การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการดําเนินโครงการระบบสงเสริมการเล้ียงสัตวแบบแปลงใหญดาน
ปศุสัตว กรณีศึกษา : กลุมเกษตรกรแปลงใหญแพะเนื้อเมืองสรรค อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ใน
ครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงสํารวจ มีรายละเอียดเกี่ยวกับการดําเนินการศึกษา แบงออกเปน 5 ตอน ดังนี้ 
  ตอนท่ี  3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ตอนท่ี  3.2 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 
  ตอนท่ี 3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 
  ตอนท่ี  3.4 การวิเคราะหขอมูล 
  ตอนท่ี  3.5  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 3.1.1 ประชากร  
  ประชากรในการศึกษา หมายถึง  เกษตรกรผูเขารวมโครงการระบบสงเสริมการเล้ียงสัตวแบบ
แปลงใหญดานปศุสัตว กลุมเกษตรกรแปลงใหญแพะเนื้อเมืองสรรค อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
จํานวน 43 ราย 
 3.1.2 กลุมตัวอยาง  
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา ไดแก เกษตรกรผูเขารวมโครงการระบบสงเสริมการเล้ียง
สัตวแบบแปลงใหญดานปศุสัตว กลุมเกษตรกรแปลงใหญแพะเนื้อเมืองสรรค อําเภอสรรคบุรี จังหวัด
ชัยนาท จํานวน 41 ราย คิดเปนรอยละ 95.35 ของประชากรเปาหมาย กําหนดขนาดโดยใชตาราง
คํานวณของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970) โดยใชแผนการสุมตัวอยางแบบงาย 
(Simple Random Sample) 
     

3.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
 การสรางเครื่องมือท่ีใชในการศึกษา โดยการศึกษาขอมูลโครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบ
แปลงใหญ ศึกษาปญหาการดําเนินงานท่ีผานมา และศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  
มาเปนแนวทางในการกําหนดกรอบของเนื้อหาขอคําถาม สรางแบบสัมภาษณ แลวนําแบบสัมภาษณท่ี
สรางเสร็จแลว ใหผูบังคับบัญชา ผูมีความรูและประสบการณเช่ียวชาญ รวมตรวจสอบความเปนประโยชน
และความสอดคลองของเนือ้หา ความถูกตองของภาษา และโครงสรางของแบบสอบถาม นําแบบสอบถาม
มาปรับปรุงแกไข แลวนําไปทดสอบแบบ นําแบบมาปรับปรุงใหครบถวนสมบูรณอีกครั้งหนึ่ง เพื่อนําไปใช
ในการจัดเก็บรวบรวมขอมูล 
  เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา คือ แบบสัมภาษณสําหรับการศึกษา เรื่องปจจัยท่ีมีผลตอการ
ดําเนินโครงการระบบสงเสริมการเล้ียงสัตวแบบแปลงใหญดานปศุสัตว กรณีศึกษา : กลุมเกษตรกร
แปลงใหญแพะเนื้อเมืองสรรค อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท แบงออกเปน 5 ตอน ดังนี ้
 ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการแปลงใหญแพะเนื้อเมืองสรรค มีลักษณะ
เปนแบบเลือกตอบ ประกอบดวย 
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   1.1 ปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพหลัก จํานวน
สมาชิกในครัวเรือน จํานวนพื้นท่ีถือครอง จํานวนพื้นท่ีเขารวมโครงการ ประสบการณการเล้ียงแพะ 
สถานภาพทางสังคม และแหลงขอมูลขาวสาร  
   1.2 ขอมูลสัตวและลักษณะการเล้ียง ไดแก รูปแบบการเล้ียงแพะ พันธุแพะท่ีเล้ียง 
ลักษณะการเล้ียงแพะ จํานวนแปลงหญาเล้ียงสัตว การสํารองเสบียงอาหารสัตว โรคแพะ การดูแลรักษา
สัตวปวย รายไดและคาใชจายจากการเล้ียงแพะ ราคาจําหนายแพะ และการรับรองมาตรฐานฟารม  
 ตอนท่ี 2 ความรูความเขาใจของเกษตรกร มีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ ประกอบดวย 
   2.1 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการเกษตรแบบแปลงใหญ  
   2.2 ความรูเรื่องการเล้ียงแพะ ไดแก พันธุแพะ การจัดการดานอาหารสัตว การเตรียม
สถานท่ีและอุปกรณการเล้ียง การจัดการเล้ียงดู การจัดการดานสุขภาพสัตว 
 ตอนท่ี 3 สอบถามความคิดเห็นของเกษตรกรตอปจจัยท่ีมีผลตอการดําเนินโครงการแปลงใหญ
แพะเนื้อเมืองสรรค ประกอบดวย  
   3.1 ปจจัยดานความสามารถในการบริหารและจัดการของกลุม  
   3.2 ปจจัยดานบทบาทและการมีสวนรวมของสมาชิก  
   3.3 ปจจัยดานความมั่นคงและฐานะทางเศรษฐกิจของกลุม  
   3.4 ปจจัยดานการสนับสนุนการดําเนินงานสงเสริมการเกษตรแปลงใหญ 
   3.5 ปจจัยดานการดูแลเอาใจใสของเจาหนาท่ี  
   3.6 ปจจัยดานการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช 
 โดยมีลักษณะคําตอบเปนมาตรวัดคาแบบมาตรสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) 
ตามรูปแบบของ Likert’s scale ท่ีตรงกับความรูสึกและความเปนจริงมากท่ีสุด โดยกําหนดคะแนนใน
แตละชวงไว ดังนี้ 
  ระดับความคิดเห็นระดับมากท่ีสุด  มีคาเทากับ 5 คะแนน 
  ระดับความคิดเห็นระดับมาก  มีคาเทากับ 4 คะแนน 
  ระดับความคิดเห็นระดับปานกลาง  มีคาเทากับ 3 คะแนน 
  ระดับความคิดเห็นระดับนอย  มีคาเทากับ 2 คะแนน 
  ระดับความคิดเห็นระดับนอยท่ีสุด  มีคาเทากับ 1 คะแนน 
 ตอนท่ี 4 สอบถามความคิดเห็นของเกษตรกรตอผลลัพธของการดําเนินโครงการแปลงใหญแพะ
เนื้อเมืองสรรค โดยมีลักษณะคําตอบเปนมาตรวัดคาแบบมาตรสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) 
ตามรูปแบบของ Likert’s scale ท่ีตรงกับความรูสึกและความเปนจริงมากท่ีสุด โดยกําหนดคะแนนใน
แตละชวงไว ดังนี้ 
  ระดับความคิดเห็นระดับมากท่ีสุด  มีคาเทากับ 5 คะแนน 
  ระดับความคิดเห็นระดับมาก  มีคาเทากับ 4 คะแนน 
  ระดับความคิดเห็นระดับปานกลาง  มีคาเทากับ 3 คะแนน 
  ระดับความคิดเห็นระดับนอย  มีคาเทากับ 2 คะแนน 
  ระดับความคิดเห็นระดับนอยท่ีสุด  มีคาเทากับ 1 คะแนน 
 ตอนท่ี 5 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ มีลักษณะเปนแบบสอบถามชนิดปลายเปด 
 
 
 



24 
 

3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษามีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้   
 3.3.1 จัดทําแผนการปฏิบัติงานการออกเก็บรวบรวมขอมูลเกษตรกรผูเขารวมโครงการการเกษตร
แบบแปลงใหญแพะเนื้อ อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท  
 3.3.2 จัดเตรียมแบบสัมภาษณและอุปกรณตางๆ ท่ีใชในการสัมภาษณ 
 3.3.3 ประสานงานกับเจาหนาท่ีปศุสัตวของสํานักงานปศุสัตวจังหวัดชัยนาท และสํานักงาน 
ปศุสัตวอําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท เพื่อใหนัดหมายเกษตรกรใหผูศึกษาไดสัมภาษณเก็บรวบรวม
ขอมูล 
 3.3.4 ผูศึกษาไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการออกไปสัมภาษณสมาชิกกลุมเกษตรกร 
แปลงใหญแพะเนื้อเมืองสรรค ในพื้นท่ีอําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
 
3.4 การวิเคราะหขอมูล 
 3.4.1 การตรวจสอบขอมูล ผูศึกษานําแบบสัมภาษณท่ีรวบรวมได จํานวน 41 ชุด มาตรวจสอบ
ความถูกตอง ครบถวนสมบูรณของขอมูล และตรวจสอบความแนบนัย  
 3.4.2 การลงรหัสขอมูล ผูศึกษานําแบบสัมภาษณท่ีตรวจสอบขอมูลแลวมากําหนดใสรหัสแตละ
ชุดจนครบถวน เพื่อนําไปใชในการวิเคราะหขอมูล 
 3.4.3 การวิเคราะหขอมูล ผูศึกษาทําการวิเคราะหขอมูลดวยระบบคอมพิวเตอร โดยการใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป  
 
3.5 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 การศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้ 
 3.5.1 ขอมูลท่ัวไปของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการแปลงใหญแพะเนื้อเมืองสรรค ประกอบดวย 
ปจจัยสวนบุคคล และขอมูลสัตวและลักษณะการเล้ียง วิเคราะหโดยใชการแจกแจงความถ่ี คารอยละ 
และการจัดอันดับ 
 โดยคาสถิติรอยละ (Percentage) ในการอธิบายขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางท่ีใชใน
การศึกษา สูตรท่ีใชในการคํานวณมีดังนี้  

  
( )

n
fP 100×

=  

  เมื่อ p   =   คาสถิติ รอยละ 
   f    =   ความถ่ีในการปรากฏขอมูล 
   n   =   ขนาดของกลุมตัวอยาง 
 
 3.5.2 ขอมูลความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและแนวคิดเกษตรกรแปลงใหญ และความรูเรื่อง
การเล้ียงแพะ วิเคราะหโดยใชการแจกแจงความถ่ีและคารอยละ และการจัดอันดับ ดังนี้ 
 3.5.2.1 ความรูความเขาใจของเกษตรกรเกี่ยวกับหลักการและแนวคิดเกษตรแบบแปลงใหญ 
มีท้ังส้ิน10 คําถาม กําหนดคาคะแนน ดังนี้ 

คะแนนความรู 
1 คะแนน  = ถูก  
0 คะแนน  = ผิด 
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หลังจากนั้นจึงนําคะแนนรวมมาจัดระดับความรูของเกษตรกรตามเกณฑในการประเมิน ดังนี้ 
0 - 2    = มีความรูนอยท่ีสุด 
3 - 4    = มีความรูนอย 
5 - 6    = มีความรูปานกลาง 
7 - 8    = มีความรูมาก 
9 - 10  = มีความรูมากท่ีสุด 

 3.5.2.2 ความรูเรื่องการเล้ียงแพะ มีท้ังส้ิน 25 คําถาม กําหนดคาคะแนน ดังนี้ 
 คะแนนความรู 

1 คะแนน  = ถูก  
0 คะแนน  = ผิด 

หลังจากนั้นจึงนําคะแนนรวมมาจัดระดับความรูของเกษตรกรตามเกณฑในการประเมิน ดังนี้ 
0 - 5 = มีความรูนอยท่ีสุด 
6 - 10    = มีความรูนอย 
11 - 15  = มีความรูปานกลาง 
16 - 20   = มีความรูมาก 
21 - 25   = มีความรูมากท่ีสุด 

 3.5.3 ปจจัยท่ีมีผลตอการดําเนินโครงการ ประกอบดวย ปจจัยดานความสามารถในการบริหาร
และจัดการของกลุม ดานบทบาทและการมีสวนรวมของสมาชิก ดานความมั่นคงและฐานะทาง
เศรษฐกิจของกลุม ดานการสนับสนุนการดําเนินงานสงเสริมการเกษตรแปลงใหญ ดานการดูแลเอา 
ใจใสของเจาหนาท่ี และดานการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช วิเคราะหโดยใชคาเฉล่ียและสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 3.5.4 ขอมูลผลลัพธของการดําเนินโครงการ วิเคราะหโดยใชคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 โดยคาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการอธิบาย
ระดับความคิดเห็นตอปจจัยท่ีมีผลตอการดําเนินโครงการแปลงใหญแพะเนื้อเมืองสรรค และผลลัพธ
ของการดําเนินโครงการแปลงใหญแพะเนื้อเมืองสรรค ของกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา มีดังนี้ 
 
คาเฉลี่ย 

     
n

X
X

n

i
i∑

== 1  

 เมื่อ X  =   คาคะแนนเฉล่ีย 

   ∑
=

n

i
iX

1

 =   ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 

   n =   ขนาดของกลุมตัวอยาง 
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สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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  เมื่อ    SD =   คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 Xi =   คะแนนแตละตัวในกลุมตัวอยาง 
 X  =   คาคะแนนเฉล่ียของกลุมตัวอยาง 
 N =   ขนาดของกลุมตัวอยาง 
การแปลความหมาย 

เนื่องจากแบบสัมภาษณในการศึกษาสวนท่ี 3 และ 4 มีลักษณะของคําถามเปนแบบมาตรา
สวนการประมาณคาของลิเคิรท (Likert Scale) ชนิด 5 ระดับความคิดเห็น จึงไดกําหนดเกณฑการให
คะแนนดังนี้ 

 ถาผูตอบเลือก เห็นดวยมากท่ีสุด  ใหคะแนน 5 
 ถาผูตอบเลือก เห็นดวยมาก  ใหคะแนน 4 

ถาผูตอบเลือก เห็นดวยปานกลาง ใหคะแนน 3 
ถาผูตอบเลือก เห็นดวยนอย  ใหคะแนน 2 
ถาผูตอบเลือก เห็นดวยนอยท่ีสุด ใหคะแนน 1 

 เกณฑในการพิจารณา ถึงระดับความคิดเห็น  โดยรวมและความคิดเห็นในแตละดานนั้น  
ไดกําหนดเกณฑโดยการนํา Likert Scale ท่ีมีความหมาย 5 ระดับของความคิดเห็นในแตละขอ โดย
กําหนดใหคะแนนสูงสุด ในแตละขอมี 5 คะแนน คะแนนตํ่าสุดในแตละขอมี 1 คะแนน เพื่อใหสามารถ
แยกระดับความคิดเห็นได 5 ระดับ ผูดูแลการประเมินจึงตองทําการประเมิน คํานวณความกวางของ 
แตละระดับ โดยใชสูตรการคํานวณความกวางของแตละอันตรภาคช้ัน คือ 
  

  ความกวางของอันตรภาคช้ัน  =  คาสูงสุด - คาตํ่าสุด 
                        จํานวนช้ัน 

กําหนดให คาสูงสุด   =  5 
  คาตํ่าสุด   =  1 
  จํานวนช้ัน    =  5 

 ดังนั้น จะไดความกวางของอนัตรภาคช้ัน = (5 -1) / 5 
      = 0.8 
 จากนั้นนําความกวางของอันตรภาคช้ัน มากําหนดเปนความกวางของความคิดเห็นในแตละ
ระดับ ดังนี้ 
 คาเฉล่ีย 4.21 - 5.00 แสดงวา  มีระดับความเห็นดวยอยูในเกณฑมากท่ีสุด 
 คาเฉล่ีย 3.41 - 4.20 หมายถึง  มีระดับความเห็นดวยอยูในเกณฑมาก  
 คาเฉล่ีย 2.61 - 3.40 หมายถึง  มีระดับความเห็นดวยอยูในเกณฑปานกลาง 
 คาเฉล่ีย 1.81 - 2.60 หมายถึง  มีระดับความเห็นดวยอยูในเกณฑนอย 
 คาเฉล่ีย 1.00 - 1.80 หมายถึง  มีระดับความเห็นดวยอยูในเกณฑนอยท่ีสุด 
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 3.5.5 ความแตกตางความคิดเห็นของเกษตรกรตอปจจัยท่ีมีผลตอการดําเนินโครงการ และ
ผลลัพธการดําเนินโครงการ จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล วิเคราะหโดยใชสถิติสําหรับทดสอบ
สมมติฐาน 
 3.5.5.1 การทดสอบความแตกตางของคาคะแนนเฉล่ียของประชากร 2 กลุมท่ีเปนอิสระ
กัน ใชสถิติการทดสอบคา t (T-Test Independent) ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ในการทดสอบ
สมมติฐาน 

    
2

2
21

2
1

21

// nSnS

XXt
−

−
=  

 เมื่อ t =   คาสถิติทดสอบ t 

 21
−−

− XX  =   คาคะแนนเฉล่ียของกลุมตัวอยางท่ี 1 และกลุมตัวอยางท่ี 2 ตามลําดับ 

 
2
2

2
1 , SS  =   คาความแปรปรวนของคะแนนของกลุมตัวอยางท่ี 1 และกลุมตัวอยางท่ี 

        2 ตามลําดับ 

 21 , nn  =   ขนาดของกลุมตัวอยางในกลุมท่ี 1 และกลุมท่ี 2 ตามลําดับ 
 3.5.5.2 การทดสอบสมมติฐานความแตกตางของคาคะแนนเฉล่ียของประชากรมากกวา 
2 กลุม ท่ีเปนอิสระกัน ใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way Analysis of 
variance) หรือสถิติทดสอบ F-Test ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ในการทดสอบสมมติฐาน กรณี
ทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉล่ียของกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุม 

    
MSW
MSBF =  

  เมื่อ F =   คาสถิติทดสอบ F 
  MSB =   คาประมาณของความแปรปรวนระหวางกลุม (Mean square   
                                    between groups) 
  MSW =   คาประมาณของความแปรปรวนระหวางกลุม (Mean square within 
        groups) 

  )1( −
=

k
SSBMSB

 
 

  kn
SSWMSW
−

=
 

 
  SSB =   ผลรวมของกําลังสองระหวางกลุม (Sum of square between groups) 
  SSW =   ผลรวมของกําลังสองภายในกลุม (Sum of square within groups) 
  k =   จํานวนกลุม 
  n =   จํานวนคนในกลุมตัวอยาง 
  กรณีพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จะทดสอบความแตกตางของ
คาเฉล่ียเปนรายคู โดยใชวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe) เมื่อความแปรปรวนของแตละกลุมเทากัน และ
ใชวิธีการของดันเนท ที3 (Dunnett’s T3) เมื่อความแปรปรวนของแตละกลุมตางกันอยางนอย 2 กลุม 
  3.5.6 ความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีมีผลตอการดําเนินโครงการแปลงใหญแพะเนื้อเมืองสรรค
กับผลลัพธของการดําเนินโครงการแปลงใหญแพะเนื้อเมืองสรรค ใชการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ 
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(Multiple Regression Analysis) เปนการวิเคราะหความสัมพันธของตัวแปรอิสระมากกวา 2 ตัว ซึ่งมี
ตัวแปรอิสระ k ตัว (X1, X2, X3,…,Xk) ท่ีมีความสัมพันธกับตัวแปรตาม Y โดยท่ีความสัมพันธอยูในรูป
เชิงเสน จะไดสมการความถดถอยเชิงพหุ ซึ่งแสดงความสัมพันธระหวาง Y และ X1, X2, X3,…,Xk ดังนี้ 
 eXXXXY kk ++++++= βββββ ...3322110  

 โดยท่ี 0β  = สวนตัดแกน Y เมื่อกําหนดให X1 = X2 = X3 = … = Xk = 0 

 kβββ ,...,, 21  เปนสัมประสิทธิ์ความถดถอยเชิงสวน (Partial Regression Coefficient) 

โดยท่ี iβ  เปนคาแสดงถึงการเปล่ียนแปลงของตัวแปรตาม Y เมื่อตัวแปรอิสระ Xi เปล่ียนไป 1 หนวย 

โดยท่ีตัวแปรอิสระ X ตัวอื่นๆ มีคาคงท่ี เชน ถา X1 เปล่ียนไป 1 หนวย คา Y จะเปล่ียนไป 1β  หนวย 

โดยท่ี X2, X3,…, Xk มีคาคงท่ี 
 3.5.7 ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ วิเคราะหโดยใชขอมูลท่ีเปนขอคําถามปลายเปด มาทํา
การจัดลําดับความสําคัญและจัดหมวดหมู 
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บทท่ี 4 

 

ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
 

การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการดําเนินโครงการระบบสงเสริมการเล้ียงสัตวแบบแปลงใหญดาน
ปศุสัตว กรณีศึกษา : กลุมเกษตรกรแปลงใหญแพะเนื้อเมืองสรรค อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท  
ผูศึกษาจะนําเสนอผลการศึกษาในรูปตารางประกอบคําอธิบาย ดังนี ้ 

ตอนท่ี 4.1 ขอมูลท่ัวไปของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 
ตอนท่ี 4.2 ความรูความเขาใจของเกษตรกรเกี่ยวกับหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการเกษตร

 แบบแปลงใหญ และความรูเรื่องการเล้ียงแพะ  
ตอนท่ี 4.3 ความคิดเห็นของเกษตรกรตอปจจัยท่ีมีผลตอการดําเนินโครงการ  
ตอนท่ี 4.4 ความคิดเห็นของเกษตรกรตอผลลัพธของการดําเนินโครงการ  
ตอนท่ี 4.5 การเปรียบเทียบความแตกตางของความคิดเห็นของเกษตรกรตอปจจัยท่ีมีผลตอ

 การดําเนินโครงการ จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล  
ตอนท่ี 4.6 การเปรียบเทียบความแตกตางของความคิดเห็นของเกษตรกรตอผลลัพธของการ

 ดําเนินโครงการ จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล  
ตอนท่ี 4.7 ความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีมีผลตอการดําเนินโครงการกับผลลัพธของการ

 ดําเนินโครงการ 
ตอนท่ี 4.8 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 

 
4.1 ขอมูลท่ัวไปของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 
ตารางท่ี 4.1  จํานวนและรอยละของเกษตรกร จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

(n=41) 
ปจจัยสวนบุคคล 

 
จํานวน 
(คน) 

รอยละ 

1. เพศ   
 ชาย 14 34.1 
 หญิง 27 65.9 
2. อาย ุ   
 31 – 40 ป 5 12.2 
 41 – 50 ป 13 31.7 
 51 – 60 ป 18 43.9 
 61 ปข้ึนไป 5 12.2 
      ตํ่าสุด 31 ป สูงสุด 65 ป    
      เฉล่ีย 50.83 ป สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 7.948   
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ตารางท่ี 4.1 (ตอ) 
ปจจัยสวนบุคคล จํานวน 

(คน) 
รอยละ 

3. ระดับการศึกษา   
 ประถมศึกษา 16 39.0 
 มัธยมตน 12 29.3 
 มัธยมปลาย/ ปวช. 9 21.9 
 อนุปริญญา/ ปวส./ปริญญาตรข้ึีนไป 4 9.8 
4. อาชีพหลัก   
 เจาของธุรกิจ/ อาชีพอิสระ 2 4.9 
 เกษตรกร 39 95.1 
5. จํานวนสมาชิกในครัวเรือน   
 1 คน 2 4.9 
 2 คน 3 7.3 
 3 คน 9 22.0 
 4 คน 16 39.0 
 5 คน 6 14.6 
 6 คนข้ึนไป 5 12.2 
      ตํ่าสุด 1 คน สูงสุด 6 คน   
      เฉล่ีย 3.88 คน สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.269   
 5.1 จํานวนแรงงานภาคการเกษตร   
  1 คน 7 17.1 
  2 คน 21 51.2 
  3 คน 5 12.2 
  4 คนข้ึนไป 8 19.5 
      ตํ่าสุด 1 คน สูงสุด 4 คน   
      เฉล่ีย 2.34 คน สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.990   
6. จํานวนพื้นท่ีถือครอง   
 1-10 ไร 30 73.2 
 11-20 ไร 6 14.6 
 21-30 ไร 2 4.9 
 31 ไรข้ึนไป 3 7.3 
      ตํ่าสุด 1 ไร สูงสุด 39 ไร   
      เฉล่ีย 10.18 ไร สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 9.845   
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ตารางท่ี 4.1 (ตอ) 
ปจจัยสวนบุคคล จํานวน 

(คน) 
รอยละ 

 6.1 เปนกรรมสิทธิ์ของตนเอง   
  0.50-5 ไร 14 53.8 
      6-10 ไร 10 38.5 
       11 ไรข้ึนไป 2 7.7 
      ตํ่าสุด 0.50 ไร สูงสุด 18 ไร   
      เฉล่ีย 5.43 ไร สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 3.911   
 6.2 เปนของบิดา มารดา ญาติ   
      1-5 ไร 5 38.5 
      6-10 ไร 5 38.5 
       11 ไรข้ึนไป 3 23.0 
      ตํ่าสุด 3 ไร สูงสุด 18 ไร   
      เฉล่ีย 8.37 ไร สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 4.386   
 6.3 เชา   
      1-5 ไร 3 25.0 
       6-10 ไร 3 25.0 
         11 ไรข้ึนไป 6 50.0 
      ตํ่าสุด 1 ไร สูงสุด 35.50 ไร   
      เฉล่ีย 13.96 ไร สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 10.226   
7. พื้นท่ีเขารวมโครงการแปลงใหญแพะเนือ้เมืองสรรค   
      0.50-5 ไร 30 73.2 
      6-10 ไร 10 24.4 
       11 ไรข้ึนไป 1 2.4 
      ตํ่าสุด 0.50 ไร สูงสุด 11 ไร   
      เฉล่ีย 4.42 ไร สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.589   
8. ระยะเวลาการประกอบอาชีพเลี้ยงแพะ   
 2 ป 1 2.4 
 3 ป 17 41.5 
 4 ป 12 29.3 
 5 ป 6 14.6 
 6 ปข้ึนไป 5 12.2 
      ตํ่าสุด 2 ป สูงสุด 6 ป    
      เฉล่ีย 3.93 ป สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.081   
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ตารางท่ี 4.1 (ตอ) 
ปจจัยสวนบุคคล จํานวน 

(คน) 
รอยละ 

9. สถานภาพทางสังคม   
 ผูนําองคกรการปกครอง เชน กํานัน ผูใหญบาน สมาชิก อบต. เปนตน 

และผูนํากลุม เชน กลุมสหกรณ กลุมเกษตรกร ฯลฯ 
4 9.8 

 ไมมีสถานภาพเปนผูนําทางสังคม 37 90.2 
10. ทานไดรับขอมูลขาวสาร ความรูดานการสงเสริมการเกษตรแบบ 
     แปลงใหญ จากแหลงใด (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  

 เจาหนาท่ีของรัฐ 35 อันดับ 1 
 ส่ือออนไลน (อินเทอรเน็ต) 13 อันดับ 2 
 เพื่อนบาน 6 อันดับ 3 
 โทรทัศน 5 อันดับ 4 
 ส่ืออื่นๆ 2 อันดับ 5 
 วิทยุ 1 อันดับ 6 

 
 จากตารางท่ี 4.1 พบวาปจจัยสวนบุคคลของเกษตรกร มีผลการศึกษา ดังนี้ 
 เพศ พบวา เกษตรกรสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 65.9 และเปนเพศชาย คิดเปน 
รอยละ 34.1  
 อายุ พบวา เกษตรกรมีอายุเฉล่ีย 50.83 ป โดยกลุมอายุชวง 51-60 ป มีมากท่ีสุด คิดเปน 
รอยละ 43.9 รองลงมาเปนกลุมอายุ 41-50 ป คิดเปนรอยละ 31.7 กลุมอายุ 31-40 ป และกลุมอายุ
ต้ังแต 61 ปข้ึนไป เทากัน คิดเปนรอยละ 12.2 ตามลําดับ  
 การศึกษา พบวา เกษตรกรสวนใหญมีการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 39.0 
รองลงมาระดับมัธยมตน คิดเปนรอยละ 29.3 ระดับมัธยมปลาย/ปวช. คิดเปนรอยละ 21.9 และระดับ
อนุปริญญา/ปวส./ปริญญาตรีข้ึนไป คิดเปนรอยละ 9.8 ตามลําดับ 
 การประกอบอาชีพ พบวา สวนใหญมีอาชีพหลักเปนเกษตรกร คิดเปนรอยละ 95.1 และเปน
เจาของธุรกิจ/อาชีพอิสระ คิดเปนรอยละ 4.9  
 จํานวนสมาชิกในครัวเรือน พบวา มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉล่ีย 3.88 คน โดยสวนใหญ 
มีสมาชิกในครัวเรือน 4 คน คิดเปนรอยละ 39.0 รองลงมาสมาชิกในครัวเรือน 3 คน คิดเปนรอยละ 22.0  
สมาชิกในครัวเรือน 5 คน คิดเปนรอยละ 14.6 สมาชิกในครัวเรือน 6 คนข้ึนไป คิดเปนรอยละ 12.2 สมาชิก
ในครัวเรือน 2 คน คิดเปนรอยละ 7.3 และสมาชิกในครัวเรือน 1 คน คิดเปนรอยละ 4.9 ตามลําดับ และ
เมื่อพิจารณาจํานวนสมาชิกในครัวเรือนท่ีเปนแรงงานภาคการเกษตร พบวา มีแรงงานภาคการเกษตรเฉล่ีย 
2.34 คน โดยมีแรงงานภาคการเกษตร 2 คน มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 51.2 รองลงมา จํานวน 4 คนข้ึนไป 
คิดเปนรอยละ 19.5 จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 17.1 และจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 12.2 ตามลําดับ  
 จํานวนพื้นท่ีถือครอง พบวา มีจํานวนพื้นท่ีถือครองเฉล่ีย 10.18 ไร โดยเกษตรกรสวนใหญ 
มีจํานวนพื้นท่ีถือครอง 1-10 ไร คิดเปนรอยละ 73.2 รองลงมามีพื้นท่ีถือครอง 11-20 ไร คิดเปน 
รอยละ 14.6 มีพื้นท่ีถือครอง 31 ไรข้ึนไป คิดเปนรอยละ 7.3 และมีพื้นท่ีถือครอง 21-30 ไร คิดเปน
รอยละ 4.9 ตามลําดับ และเมื่อพิจารณากรรมสิทธิ์การถือครองท่ีดิน พบวา มีท่ีดินเปนกรรมสิทธิข์อง
ตนเองเฉล่ีย 5.43 ไร โดยสวนใหญมีท่ีดิน 0.50-5 ไร คิดเปนรอยละ 53.8 รองลงมามีท่ีดิน 6-10 ไร  
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คิดเปนรอยละ 38.5 และ 11 ไรข้ึนไป คิดเปนรอยละ 7.7 ตามลําดับ ท่ีดินเปนของบิดามารดาหรือญาติ
เฉล่ีย 8.37 ไร โดยสวนใหญมีท่ีดิน 1-5 ไร และมีพื้นท่ี 6-10 ไร เทากัน คิดเปนรอยละ 38.5 รองลงมา 
11 ไรข้ึนไป คิดเปนรอยละ 38.5 เปนการเชาท่ีดินเฉล่ีย 13.96 ไร โดยพบวาสวนใหญเชาท่ีดิน 11 ไร
ข้ึนไป คิดเปนรอยละ 50.0 รองลงมา 1-5 ไร และ 6-10 ไร เทากัน คิดเปนรอยละ 25.0   
 พื้นท่ีเขารวมโครงการแปลงใหญแพะเนื้อเมืองสรรค พบวา มีจํานวนพื้นท่ีเขารวมโครงการ
เฉล่ีย 4.42 ไรโดยสวนใหญมี 0.50-5 ไร คิดเปนรอยละ 73.2 รองลงมา 6-10 ไร คิดเปนรอยละ 24.4 
และ 11 ไรข้ึนไป คิดเปนรอยละ 2.4 ตามลําดับ 
 ระยะเวลาในการประกอบอาชีพเลี้ยงแพะ พบวา เกษตรกรมีระยะเวลาในการประกอบอาชีพ
เล้ียงแพะเฉล่ีย 3.93 ป โดยสวนใหญมีระยะเวลาในการประกอบอาชีพเล้ียงแพะมาแลว 3 ป คิดเปน
รอยละ 41.5 รองลงมาระยะเวลา 4 ป คิดเปนรอยละ 29.3 ระยะเวลา 5 ป คิดเปนรอยละ 14.6 
ระยะเวลา 6 ปข้ึนไป คิดเปนรอยละ 12.2 และระยะเวลา 2 ป คิดเปนรอยละ 2.4 ตามลําดับ 
 สถานภาพทางสังคม พบวา สวนใหญไมมีสถานภาพเปนผูนําทางสังคม คิดเปนรอยละ 90.2 
และเปนผูนําทางสังคม อาทิ เปนผูนําองคกรการปกครอง เชน กํานัน ผูใหญบาน สมาชิก อบต. เปนตน 
และผูนํากลุม เชน กลุมสหกรณ กลุมเกษตรกร ฯลฯ คิดเปนรอยละ 9.8 
 แหลงขอมูลขาวสาร ความรูดานการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ พบวา เกษตรกร 
สวนใหญไดรับขอมูลจากเจาหนาท่ีของรัฐเปนอันดับแรก รองลงมารับรูขาวสารทางส่ือออนไลน 
(อินเทอรเน็ต) และรับรูขาวสารจากเพื่อนบาน โทรทัศน ส่ืออื่นๆ และส่ือวิทยุ ตามลําดับ สอดคลองกับ 
เกษศริน รอดศรี และคณะ (2562) พบวา เกษตรกรไดรับขอมูลขาวสารและความรูดานการสงเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญจากส่ือบุคคลมากท่ีสุด โดยไดรับจากเจาหนาท่ีรัฐท่ีเกี่ยวของและประธาน/
กรรมการกลุมในระดับมากท่ีสุด  
 
ตารางท่ี 4.2  จํานวนและรอยละของเกษตรกร จําแนกตามขอมูลสัตวและลักษณะการเล้ียง 

(n=41) 
ขอมูลสัตวและลักษณะการเลี้ยง จํานวน 

(คน) 
รอยละ 

1. จํานวนแพะท่ีเลี้ยง   
 1- 30 ตัว 18 43.9 
 31-50 ตัว 7 17.1 
 51-70 ตัว 10 24.4 
 71 ตัวข้ึนไป 6 14.6 
      ตํ่าสุด 5 ตัว สูงสุด 112 ตัว    
      เฉล่ีย 44.78 ตัว สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 28.127   
 1.1 แพะพอพันธุ   
  ไมมีแพะพอพันธุ 2 4.9 
  1 ตัว 30 73.1 
  2 ตัว 7 17.1 
  3 ตัว 2 4.9 
      ตํ่าสุด 0 ตัว สูงสุด 3 ตัว    
      เฉล่ีย 1.22 ตัว สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.613   
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ตารางท่ี 4.2  (ตอ) 
ขอมูลสัตวและลักษณะการเลี้ยง จํานวน 

(คน) 
รอยละ 

 1.2 แพะแมพันธุ   
      1-10 ตัว 11 26.8 
      11-20 ตัว 8 19.6 
       21-30 ตัว 11 26.8 
  31 ตัวข้ึนไป 11 26.8 
      ตํ่าสุด 4 ตัว สูงสุด 60 ตัว    
      เฉล่ีย 25.49 ตัว สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 15.989   
 1.3 แพะรุน (เพศเมีย)   
      1-10 ตัว 25 61.0 
      11-20 ตัว 11 26.8 
       21-30 ตัว 5 12.2 
      ตํ่าสุด 0 ตัว สูงสุด 30 ตัว    
      เฉล่ีย 10.10 ตัว สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 8.999   
 1.4 แพะรุน (เพศผู)   
      1-10 ตัว 38 92.7 
      11-20 ตัว 3 7.3 
      ตํ่าสุด 0 ตัว สูงสุด 20 ตัว    
      เฉล่ีย 5.10 ตัว สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 4.898   
 1.5 ลูกแพะ (ไมหยานม)   
      1-10 ตัว 38 92.7 
      11-20 ตัว 2 4.9 
       21-30 ตัว 1 2.4 
      ตํ่าสุด 1 ตัว สูงสุด 25 ตัว    
      เฉล่ีย 2.76 ตัว สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 5.535   
2. พันธุแพะท่ีเลี้ยง   
 แพะพันธุลูกผสม 29 อันดับ 1 
 แพะพันธุแองโกลนูเบียน 10 อันดับ 2 
 แพะพันธุบอร 9 อันดับ 3 
 แพะพันธุพื้นเมือง 9 อันดับ 4 
 แพะพันธุซาเนน 2 อันดับ 5 
3. ลักษณะการเลี้ยงแพะ   
 เล้ียงแบบขังคอกรวมกับการเล้ียงแบบปลอยแทะเล็มในแปลง 

พืชอาหารสัตวของตนเอง 
35 อันดับ 1 

 เล้ียงแบบปลอยแทะเล็มในท่ีสาธารณะ 14 อันดับ 2 
 เล้ียงแบบขังคอก 1 อันดับ 3 
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ตารางท่ี 4.2  (ตอ) 
ขอมูลสัตวและลักษณะการเลี้ยง จํานวน  

(คน) 
รอยละ 

4. ทานมีแปลงหญาสําหรับเลี้ยงสัตวหรือไม   
 มี 34 82.9 
 ไมมี 7 17.1 
 4.1 พันธุพืชอาหารสัตวท่ีปลูกสําหรับเลี้ยงสัตว   
  หญาเนเปยรปากชอง 1 22 อันดับ 1 
  หญาแพงโกลา 21 อันดับ 2 
  หญาหวาน 3 อันดับ 3 
  ตนกระถิน 2 อันดับ 4 
  ตนขาวโพดเล้ียงสัตว 1 อันดับ 5 
5. ทานมีการสํารองเสบียงอาหารสัตวไวใชสําหรับในชวงขาดแคลน 
    อาหารสัตวหรือไม 

  

 มี 19 46.3 
 ไมมี 22 53.7 
 5.1 ชนิดเสบียงอาหารสัตวท่ีสํารอง   
  หญาแหง 13 อันดับท่ี 1 
  หญาหมัก  5 อันดับท่ี 2 
  กากถ่ัวเหลือง 3 อันดับท่ี 3 
  ขาวโพดหมัก 2 อันดับท่ี 4 
  มันเสน 2 อันดับท่ี 4 
  กระถินหมัก 1 อันดับท่ี 5 
6. โรคแพะท่ีพบบอยท่ีสุดในฟารมของทาน   
 ทองอืด 33 อันดับท่ี 1 
 ปากเปนแผลพุพอง 7 อันดับท่ี 2 
 พยาธิ 6 อันดับท่ี 3 
 ทองเสีย 4 อันดับท่ี 4 
 แทงติดตอ 4 อันดับท่ี 4 
 ปอดบวม 3 อันดับท่ี 5 
 ไขหวัด 2 อันดับท่ี 6 
7. เม่ือแพะมีอาการปวยทานทําอยางไร   
 รักษาเอง 26 อันดับท่ี 1 
 แจงเจาหนาท่ี (นายสัตวแพทย/อาสาปศุสัตว) 18 อันดับท่ี 2 
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ตารางท่ี 4.2  (ตอ) 
ขอมูลสัตวและลักษณะการเลี้ยง จํานวน 

(คน) 
รอยละ 

8. รายไดจากการขายผลผลิต (แพะ) ในป 2562 (ม.ค.-ธ.ค.62)     
 8.1 จําหนายแพะ   
  1-30,000 บาท 14 34.2 
  30,001-60,000 บาท 18 43.9 
  60,001-90,000 บาท 3 7.3 
  90,001 บาทข้ึนไป 6 14.6 
      ตํ่าสุด 5,000 บาท สูงสุด 200,000 บาท    
      เฉล่ีย 56,829.27 บาท สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 48,109.200   
 8.2 จําหนายมูลแพะ   
  ไมจําหนาย 28 68.3 
  1-2,000 บาท 4 9.7 
  2,001-4,000 บาท 5 12.2 
  4,001-6,000 บาท 2 4.9 
  6,001 บาทข้ึนไป 2 4.9 
      ตํ่าสุด 0 บาท สูงสุด 9,000 บาท    
      เฉล่ีย 1,321.95 บาท สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2,402.032   
9. คาใชจายในการเลี้ยงแพะ (บาท/เดือน)   
 9.1 คาอาหารขน   
  ไมมีคาใชจาย 29 70.7 
  1-1,000 บาท 6 14.6 
  1,001-2,000 บาท 2 4.9 
  2,001 บาทข้ึนไป 4 9.8 
      ตํ่าสุด 0 บาท สูงสุด 5,000 บาท    
      เฉล่ีย 539.02 บาท สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1,235.289   
 9.2 คาอาหารหยาบ   
  ไมมีคาใชจาย 24 58.5 
  1-1,000 บาท 11 26.8 
  1,001-2,000 บาท 2 4.9 
  2,001 บาทข้ึนไป 4 9.8 
      ตํ่าสุด 0 บาท สูงสุด 10,000 บาท    
      เฉล่ีย 782.93 บาท สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1,807.609   
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ตารางท่ี 4.2  (ตอ) 
ขอมูลสัตวและลักษณะการเลี้ยง จํานวน 

(คน) 
รอยละ 

 9.3 คาแรธาตุ   
  1-200 บาท 23 56.1 
  201-400 บาท 10 24.4 
  401-600 บาท 5 12.2 
  601 บาทข้ึนไป 3 7.3 
      ตํ่าสุด 1 บาท สูงสุด 1,000 บาท    
      เฉล่ีย 265.85 บาท สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 265.047   
 9.4 คาเวชภัณฑ    
  1-500 บาท 24 58.5 
  501-1,000 บาท 10 24.4 
  1,001-1,500 บาท 3 7.3 
  1,501 บาทข้ึนไป 4 9.8 
      ตํ่าสุด 1 บาท สูงสุด 3,000 บาท    
      เฉล่ีย 749.27 บาท สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 670.762   
10. ราคาผลผลิต (แพะ) ท่ีขายไดเม่ือเทียบกับราคาตลาด   
 สูงกวาราคาตลาด 5 12.2 
 เทากับราคาตลาด 33 80.5 
 นอยกวาราคาตลาด 3 7.3 
11. ฟารมของทานผานการรับรองมาตรฐานฟารมหรือไม   
 ไมเคยยื่นตรวจรับรอง 21 51.2 
 อยูระหวางการยื่นขอตรวจรับรอง 3 7.3 
 ผานมาตรฐาน 17 41.5 

 
 จากตารางท่ี 4.2 พบวา ขอมูลสัตวและลักษณะการเล้ียงสัตวของเกษตรกร มีผลการศึกษา 
ดังนี้ 
 จํานวนแพะท่ีเลี้ยง พบวา เกษตรกรมีจํานวนแพะท่ีเล้ียงเฉล่ีย 44.78 ตัว โดยเกษตรกร 
สวนใหญเล้ียงแพะ 1-30 ตัว คิดเปนรอยละ 43.9 รองลงมาจํานวน 51-70 ตัว คิดเปนรอยละ 24.4 
จํานวน 31-50 ตัว คิดเปนรอยละ 17.1 และจํานวน 71 ตัวข้ึนไป คิดเปนรอยละ 14.6 ตามลําดับ  
และเมื่อพิจารณาจํานวนแพะท่ีเกษตรกรมีมากท่ีสุดแยกตามประเภทแพะ พบวา เปนแพะพอพันธุ
จํานวน 1 ตัว คิดเปนรอยละ 73.1 แพะแมพันธุเล้ียง 1-10 ตัว เล้ียง 21-30 ตัว และ 31 ตัวข้ึนไป
เทากัน คิดเปนรอยละ 26.8 แพะรุน (เพศเมีย) 1-10 ตัว คิดเปนรอยละ 61.0 แพะรุน (เพศผู) 1-10 ตัว 
คิดเปนรอยละ 92.7 และเปนลูกแพะ (ไมหยานม) 1-10 ตัว คิดเปนรอยละ 92.7 
 พันธุแพะท่ีเลี้ยง พบวา พันธุแพะท่ีเกษตรกรเล้ียงมากท่ีสุดอันดับท่ี 1 คือ แพะพันธุลูกผสม 
อันดับท่ี 2 เปนแพะพันธุแองโกลนูเบียน อันดับท่ี 3 คือ แพะพันธุบอรและพันธุพื้นเมือง และอันดับท่ี 4 
แพะพันธุซาเนน ตามลําดับ 
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 ลักษณะการเลี้ยงแพะ พบวา เกษตรกรเล้ียงแพะแบบขังคอกรวมกับการเล้ียงแบบปลอย 
แทะเล็มในแปลงพืชอาหารสัตวของตนเองมากท่ีสุดเปนอันดับท่ี 1 เล้ียงแบบปลอยแทะเล็มในท่ี
สาธารณะเปนอันดับท่ี 2 และเล้ียงแบบขังคอกเปนอันดับท่ี 3  
 แปลงหญาสําหรับเลี้ยงสัตว พบวา เกษตรกรมีแปลงหญาสําหรับเล้ียงสัตว คิดเปนรอยละ 
82.9 และไมมีแปลงหญา คิดเปนรอยละ 17.1 โดยพันธุพืชอาหารสัตวสําหรับเล้ียงสัตวท่ีปลูกมากท่ีสุด 
คือ หญาเนเปยรปากชอง 1 รองลงมาคือหญาแพงโกลา หญาหวาน ตนกระถิน และตนขาวโพดเล้ียง
สัตว ตามลําดับ 
 การสํารองเสบียงอาหารสัตวไวใชสําหรับในชวงขาดแคลนอาหารสัตว พบวา เกษตรกรมี
การสํารองเสบียงอาหารสัตว คิดเปนรอยละ 46.3 และไมมีการสํารองเสบียงอาหารสัตว คิดเปนรอยละ 
53.7 โดยชนิดของเสบียงสัตวท่ีสํารองสวนใหญเปนหญาแหง รองลงมาเปนหญาหมัก กากถ่ัวเหลือง 
ขาวโพดหมัก มันเสน และกระถินหมัก ตามลําดับ 
 โรคแพะท่ีพบบอยท่ีสุดในฟารม พบวา โรคทองอืดพบมากท่ีสุด รองลงมาเปนโรคปากเปน
แผลพุพอง พยาธิ ทองเสีย แทงติดตอ ปอดบวม และไขหวัด ตามลําดับ 
 วิธีรักษาสัตวปวย พบวา สวนใหญเกษตรกรใชวิธีรักษาเอง รองลงมาคือแจงเจาหนาท่ี 
(นายสัตวแพทย/อาสาปศุสัตว) ในพื้นท่ี 
 รายไดจากการขายผลผลิต (แพะ) ในป 2562  
 1) รายไดจากการจําหนายแพะ พบวา เกษตรกรมีรายไดจากการจําหนายแพะเฉล่ีย 
56,829.27 บาทตอป โดยสวนใหญมีรายได 30,001-60,000 บาท คิดเปนรอยละ 43.9 รองลงมา
รายได 1-30,000 บาท คิดเปนรอยละ 34.2 รายได 90,001 บาทข้ึนไป คิดเปนรอยละ 14.6 และ
รายได 60,001-90,000 บาท คิดเปนรอยละ 7.3 ตามลําดับ 
 2) รายไดจากการจําหนายมูลแพะ พบวา เกษตรกรมีรายไดเฉล่ีย 1,321.95 บาท  
โดยสวนใหญไมมีรายไดจากการจําหนายมูลแพะ คิดเปนรอยละ 68.3 รองลงมา มีรายไดจากการ
จําหนายมูลแพะ 2,001-4,000 บาท คิดเปนรอยละ 12.2 รายได 1-2,000 บาท คิดเปนรอยละ 9.7 
และ 4,001-6,000 บาท และรายได 6,001 บาทข้ึนไป เทากัน คิดเปนรอยละ 4.9 ตามลําดับ 
 คาใชจายในการเลี้ยงแพะ (บาท/เดือน)  
 1) คาอาหารขน พบวา เกษตรกรมีคาใชจายเปนคาอาหารขนเฉล่ียเดือนละ 539.02 บาท 
โดยสวนใหญไมมีคาใชจายเปนคาอาหารขน คิดเปนรอยละ 70.7 รองลงมาจายคาอาหารขน 1-1,000 
บาทตอเดือน คิดเปนรอยละ 14.6 คาใชจาย 2,001 บาทตอเดือนข้ึนไป คิดเปนรอยละ 9.8 และ 
1,001-2,000 บาทตอเดือน คิดเปนรอยละ 4.9 ตามลําดับ  
 2) คาอาหารหยาบ พบวา เกษตรกรมีคาใชจายเปนคาอาหารหยาบเฉล่ียเดือนละ 782.93 บาท 
โดยสวนใหญไมมีคาใชจาย คิดเปนรอยละ 58.5 รองลงมามีคาใชจาย 1-1,000 บาท คิดเปนรอยละ 26.8 
คาใชจาย 2,001 บาทข้ึนไป คิดเปนรอยละ 9.8 และ 1,001-2,000 บาท คิดเปนรอยละ 4.9 ตามลําดับ  
 3) คาแรธาตุ พบวา เกษตรกรมีคาใชจายเปนคาแรธาตุเฉล่ียเดือนละ 265.85 บาท โดยมี
คาใชจายเดือนละ 1-200 บาท มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 56.1 รองลงมา 201-400 บาท คิดเปนรอยละ 
24.4 เดือนละ 401-600 บาท คิดเปนรอยละ 12.2 และ 601 บาทข้ึนไป คิดเปนรอยละ 7.3 ตามลําดับ  
 4) คาเวชภัณฑ พบวา เกษตรกรมีคาใชจายเปนคาเวชภัณฑเฉล่ียเดือนละ 749.27 บาท  
สวนใหญมีคาใชจายเดือนละ 1-500 บาท คิดเปนรอยละ 58.5 รองลงมา 501-1,000 บาท คิดเปน 
รอยละ 24.4 คาใชจาย 1,501 บาทข้ึนไป คิดเปนรอยละ 9.8 และ 1,001-1,500 บาท คิดเปนรอยละ 
7.3 ตามลําดับ 
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 ราคาผลผลิต (แพะ) ท่ีขายไดเม่ือเทียบกับราคาตลาด พบวา สวนใหญจําหนายแพะ 
ไดเทากับราคาตลาด คิดเปนรอยละ 80.5 รองลงมาสูงกวาราคาตลาด คิดเปนรอยละ 12.2 และตํ่ากวา
ราคาตลาด คิดเปนรอยละ 7.3 ตามลําดับ 
 การรับรองมาตรฐานฟารม พบวา สวนใหญไมเคยยื่นตรวจรับรอง คิดเปนรอยละ 51.2 
รองลงมาผานการรับรองมาตรฐานฟารมแลว คิดเปนรอยละ 41.5 และอยูระหวางการยื่นขอตรวจ
รับรอง คิดเปนรอยละ 7.3 ตามลําดับ 
 
4.2 ความรูความเขาใจของเกษตรกร เก่ียวกับหลักการและแนวคิดเกษตรแบบแปลงใหญ และ
ความรูเร่ืองการเลี้ยงแพะ 
ตารางท่ี 4.3  จํานวนและรอยละของความรูความเขาใจหลักการและแนวคิดเกษตรแบบแปลงใหญ 

(n=41) 
ขอคําถาม เฉลย จํานวนท่ีตอบถูก อันดับ 

ขอท่ีถูก จํานวน 
(คน) 

รอยละ 

1.  การสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญเปนระบบ
การสงเสริมการเกษตรท่ียึดพื้นท่ีเปนหลักในการ
ดําเนินงาน 

ถูก  41  100.0 1 

2.  การคัดเลือกพื้นท่ีเขารวมโครงการสงเสริมการเกษตร
แปลงใหญ ตองเปนพื้นท่ีท่ีมีขนาดเหมาะสมและไม
ผิดกฎหมาย 

ถูก  41  100.0 1 

3.  การใชปจจัยการผลิต/เครื่องมือ/อุปกรณ/เครื่องจักร 
ควรแยกกันใช เพื่อความสะดวกรวดเร็ว 

ผิด 5 12.2 7 

4.  มีการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมหรือนวัตกรรม เพื่อ
พัฒนาการผลิต 

ถูก 36 87.8 3 

5.  ไมจําเปนตองกําหนดมาตรฐานการผลิต ผิด 31 75.6 6 

6.  มีการกําหนดเปาหมายและแผนปฏิบัติการ รวมท้ัง
การจัดทําแผนธุรกิจของกลุมท่ีชัดเจน 

ถูก 36 87.8 3 

7.  การเกษตรแบบแปลงใหญ เปนการพัฒนาการผลิต
และการตลาดรวมกัน โดยการมีสวนรวมตลอด
กระบวนการพัฒนาเปนการรวมแปลงผลิตสินคา
ชนิดเดียวกัน 

ถูก 35 85.4 4 

8.  พื้นท่ีแตละแปลงท่ีรวมเปนแปลงใหญจะตองเปน
พื้นท่ีอยูติดกันเปนผืนเดียวกันเทานั้น 

ผิด 32 78.0 5 

9.  การสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญทําใหสามารถ
ลดตนทุนการผลิตได 

ถูก 40 97.6 2 

10. การสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญดานปศุสัตว 
สนับสนุนใหเกษตรกรผูเล้ียงสัตวมีการรวมกลุมและ
บริหารจัดการรวมกัน 

ถูก 41 100.0 1 
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 จากตารางท่ี 4.3 ผลการวิเคราะหความรูความเขาใจของเกษตรกรโดยใหเกษตรกรทดสอบ
ความรูเกี่ยวกับหลักการและแนวคิดเกษตรแบบแปลงใหญ พบวา  
 คําถามท่ีมีเกษตรกรตอบถูกมากท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ อันดับท่ี 1 มีเกษตรกรตอบถูกเทากัน 
3 ขอ คือ ขอ 1 การสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญเปนระบบการสงเสริมการเกษตรท่ียึดพื้นท่ี 
เปนหลักในการดําเนินงาน เปนคําตอบท่ีถูก ขอ 2 การคัดเลือกพื้นท่ีเขารวมโครงการสงเสริมการเกษตร
แปลงใหญ ตองเปนพื้นท่ีท่ีมีขนาดเหมาะสมและไมผิดกฎหมาย เปนคําตอบท่ีถูก และขอ 10 การ
สงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญดานปศุสัตว สนับสนุนใหเกษตรกรผูเล้ียงสัตวมีการรวมกลุมและ
บริหารจัดการรวมกัน เปนคําตอบท่ีถูก คิดเปนรอยละ 100 รองลงมาอันดับท่ี 2 ขอ 9 การสงเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญทําใหสามารถลดตนทุนการผลิตได เปนคําตอบท่ีถูก คิดเปนรอยละ 97.6 
และอันดับท่ี 3 มีเกษตรกรตอบถูกเทากัน 2 ขอ คือ ขอ 4 มีการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมหรือนวัตกรรม 
เพื่อพัฒนาการผลิต เปนคําตอบท่ีถูก และขอ 6 มีการกําหนดเปาหมายและแผนปฏิบัติการ รวมท้ังการ
จัดทําแผนธุรกิจของกลุมท่ีชัดเจน เปนคําตอบท่ีถูก คิดเปนรอยละ 87.8 สวนคําถามท่ีเกษตรกรตอบ 
ถูกนอยท่ีสุด คือ ขอ 3. การใชปจจัยการผลิต/เครื่องมือ/อุปกรณ/เครื่องจักร ควรแยกกันใช เพื่อความ
สะดวกรวดเร็ว เปนคําตอบท่ีผิด คิดเปนรอยละ 12.2 
 
ตารางท่ี 4.4  สรุประดับความรูของเกษตรกรเก่ียวกับหลักการและแนวคิดเกษตรแบบแปลงใหญ 
             (n=41) 

จํานวนขอท่ีตอบถูก 
(ขอ) 

ระดับความรู 
หลักการและแนวคิดเกษตร

แบบแปลงใหญ 

จํานวน 
(คน) 

รอยละ 

5 - 6 ปานกลาง 4 9.8 
7 - 8 มาก 17 41.4 
9 - 10 มากท่ีสุด 20 48.8 

 
 จากตารางท่ี 4.4 สรุประดับความรูของเกษตรกรเกี่ยวกับหลักการและแนวคิดเกษตรแบบ 
แปลงใหญ เมื่อนําผลจํานวนขอท่ีตอบถูกของเกษตรกรมาพิจารณา พบวา สวนใหญอยูในระดับ 
มากท่ีสุด (ตอบถูก 9-10 ขอ) คิดเปนรอยละ 48.8 รองลงมาอยูในระดับมาก (ตอบถูก 7-8 ขอ) คิดเปน
รอยละ 41.4 และอยูในระดับปานกลาง (ตอบถูก 5-6 ขอ) คิดเปนรอยละ 9.8 ตามลําดับ  
 สอดคลองกับผลการวิจัยของ จิรวุฒ มงคล ศึกษาความตองการการสงเสริมการเกษตร 
แปลงใหญของเกษตรกรในจังหวัดสกลนคร พบวา เกษตรกรมีความรูความเขาใจในเรื่องข้ันตอนการ
สงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญและข้ันตอนการดําเนินการในระดับมากท่ีสุด รองลงมามีความรู
ความเขาใจอยูในระดับมาก โดยเกษตรกรมีคะแนนความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทําการเกษตรแบบ
แปลงใหญ เฉล่ีย 14.75 คะแนน จาก 15 คะแนน 
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ตารางท่ี 4.5  จํานวนและรอยละของความรูเรื่องการเล้ียงแพะ 
(n=41) 

ขอคําถาม เฉลย จํานวนท่ีตอบถูก อันดับ 
ขอท่ีถูก   จํานวน 

(คน) 
รอยละ 

ความรูเร่ืองพันธุแพะ     
1.  แพะพันธุบอร (Boer) เปนแพะพันธุเนื้อขนาดใหญ 

จากประเทศแอฟริกาใต 
ถูก 35 85.4 3 

2.  การคัดเลือกแพะพอพันธุท่ีมีลักษณะดีไวทําพันธุ 
คือ หลังเปนเสนตรง หนาอกลึก กวาง สนเทาสูง 
อัณฑะปกติ และมีขาตรงแข็งแรง  

ถูก 39 95.1 1 

3.  การคัดเลือกแพะแมพันธุท่ีมีลักษณะดีไวทําพันธุ คือ 
หลังเปนเสนตรง เตานมเทากัน ขาโคงงอแข็งแรง 

ผิด 3 7.3 5 

4.  เราสามารถประมาณอายุแพะโดยดูจากฟนหนา
ดานลางของแพะ  

ถูก 38 92.7 2 

5.  หลักการผสมพันธุแพะ ลูกท่ีเกิดจากพอแมเดียวกัน
สามารถนํามาผสมกันเองได 

ผิด 34 82.9 4 

ความรูเร่ืองการจัดการดานอาหารสัตว     
1.  แพะขุนกินหญาสดรวมกับกระถินสดอยางเต็มท่ี 

แพะจะไดรับสารอาหารเพียงพอตอการเจริญเติบโต 
เฉล่ียวันละไมตํ่ากวา 100 กรัม โดยไมจําเปนเสริม
อาหารขน  

ผิด 24 58.5 4 

2.  ควรใหแพะกินอาหารรวมตอวัน คิดเปนน้ําหนัก
แหง 3 เปอรเซ็นตของน้ําหนักตัว 

ถูก 40 97.6 1 

3.  พอพันธุแพะ ควรกินอาหารขน โปรตีน 14% และ
อาหารหยาบคุณภาพปานกลาง 

ถูก 39 95.1 2 

4.  แพะไมสามารถกินอาหารผสมครบสวน (TMR) 
เพียงอยางเดียวได 

ผิด 10 24.4 5 

5.  อาหารผสมครบสวน คือ การนํา อาหารหยาบ 
วัตถุดิบอาหารแหลงโปรตีน พลังงาน แรธาตุ และ
วิตามิน มาผสมคลุกเคลาใหเขากันตามสัดสวนท่ี
เหมาะสม 

ถูก 30 73.2 3 

ความรูเร่ืองการเตรียมสถานท่ีและอุปกรณการเลี้ยง     
1.  พื้นคอกทําเปนไมระแนงชิดๆ กัน เพื่อปองกันไมให

แพะเดินสะดุด 
ผิด 13 31.7 5 

2.  การเล้ียงแพะแบบขังคอกชวยลดปญหาเรื่องพยาธ ิ ถูก 39 95.1 1 
3.  การเล้ียงแพะแบบปลอยแทะเล็มจะตองสูญเสีย

พลังงานในการเดินหาอาหาร 
ถูก 16 39.0 4 
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ตารางท่ี 4.5 (ตอ) 
ขอคําถาม เฉลย จํานวนท่ีตอบถูก อันดับ 

ขอท่ีถูก   จํานวน 
(คน) 

รอยละ 

4.  การทําพื้นคอกควรเปนพื้นดินเทปูนใหอยูในระดับ
เดียวกัน 

ผิด 36 87.8 2 

5.  ควรหมั่นตรวจกีบแพะสม่ําเสมอ โดยมีการตัดแตง
กีบเดือนละครั้ง 

ถูก 31 75.6 3 

ความรูเร่ืองการจัดการเลี้ยงดู     
1.  เพื่อใหพอแมมีความสมบูรณพันธุควรจะใหผสม

พันธุกันเมื่ออายุ 8 เดือนข้ึนไป 
ถูก 40 97.6 1 

2.  เมื่อแมแพะมีอาการเปนสัดแลว ระยะท่ีเหมาะสม
ใหตัวผูทับคือ 12-18 ช่ัวโมง  

ถูก 39 95.1 2 

3.  แมแพะมีระยะอุมทอง 180 วัน ผิด 23 56.1 3 
4.  แมแพะจะเริ่มกลับเปนสัดอีกครั้ง หลังจากคลอด

ลูกแลวประมาณ 60 วัน 
ผิด 10 24.4 5 

5.  หากแมแพะไมมีน้ํานมเล้ียงลูก หรือแมตาย อาจใช
น้ํานมเหลืองเทียมทําข้ึนเองโดยใชสวนผสม ดังนี้ 
นมวัวหรือนมผง น้ํามันตับปลา ไขไก น้ําตาล 

ถูก 21 51.2 4 

ความรูเร่ืองการจัดการดานสุขภาพสัตว     
1.  การกําจัดพยาธิภายนอก แกไขโดยการอาบน้ําและ

ฉีดพนลําตัวดวยยากําจัดพยาธิภายนอก 
ถูก 24 58.5 3 

2.  หากแพะมีอาการทองอืด ถาทองปองมากอยาให
แพะนอนตะแคงขวา 

ผิด 20 48.8 4 

3.  โรคปอดบวม สามารถปองกันไดโดยการปรับปรุง
โรงเรือนใหอบอุน อยาใหลมโกรก ฝนสาด 

ถูก 38 92.7 2 

4.  โรคปากเปนแผลพุพอง รักษาโดยใชน้ําเกลือทาท่ี
แผลเปนประจําวันละ 2 ครั้งจนกวาจะหาย 

ผิด 10 24.4 5 

5.  โรคปากและเทาเปอย มีอาการเกิดเม็ดตุมพองข้ึน
ท่ีไรกีบ ริมฝปากและเหงือก ทําใหเดินขากะเผลก 
และมีน้ําลายไหล  

ถูก 40 97.6 1 

 
 จากตารางท่ี 4.5 แสดงความรูเรื่องการเล้ียงแพะ โดยใหเกษตรกรทดสอบความรูตามหลักการ
เล้ียงแพะ ผลการศึกษาพบวา 
 ความรูเร่ืองพันธุแพะ คําถามท่ีมีเกษตรกรตอบถูกมากท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ อันดับท่ี 1  
ขอ 2 การคัดเลือกแพะพอพันธุท่ีมีลักษณะดีไวทําพันธุ คือ หลังเปนเสนตรง หนาอกลึก กวาง สนเทาสูง 
อัณฑะปกติ และมีขาตรงแข็งแรง เปนคําตอบท่ีถูก คิดเปนรอยละ 95.1 อันดับท่ี 2 คือขอ 4 เราสามารถ
ประมาณอายุแพะโดยดูจากฟนหนาดานลางของแพะ เปนคําตอบท่ีถูก คิดเปนรอยละ 92.7 และอันดับ 
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ท่ี 3 คือขอ 1 แพะพันธุบอร (Boer) เปนแพะพันธุเนื้อขนาดใหญ จากประเทศแอฟริกาใต เปนคําตอบท่ี
ถูก คิดเปนรอยละ 85.4 
 ความรูเร่ืองการจัดการดานอาหารสัตว คําถามท่ีมีเกษตรกรตอบถูกมากท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ 
อันดับท่ี 1 ขอ 2 ควรใหแพะกินอาหารรวมตอวัน คิดเปนน้ําหนักแหง 3 เปอรเซ็นตของน้ําหนักตัว  
เปนคําตอบท่ีถูก คิดเปนรอยละ 97.6 อันดับท่ี 2 คือขอ 3 พอพันธุแพะ ควรกินอาหารขน โปรตีน 14% 
และอาหารหยาบคุณภาพปานกลาง เปนคําตอบท่ีถูก คิดเปนรอยละ 95.1 และอันดับท่ี 3 คือขอ 5 
อาหารผสมครบสวน คือ การนํา อาหารหยาบ วัตถุดิบอาหารแหลงโปรตีน พลังงาน แรธาตุ และวิตามิน 
มาผสมคลุกเคลาใหเขากันตามสัดสวนท่ีเหมาะสม เปนคําตอบท่ีถูก คิดเปนรอยละ 73.2 
 ความรูเร่ืองการเตรียมสถานท่ีและอุปกรณการเลี้ยง คําถามท่ีมีเกษตรกรตอบถูกมากท่ีสุด  
3 อันดับแรก คือ อันดับท่ี 1 ขอ 2 การเล้ียงแพะแบบขังคอกชวยลดปญหาเรื่องพยาธิ เปนคําตอบท่ีถูก 
คิดเปนรอยละ 95.1  อันดับท่ี 2 คือขอ 4 การทําพื้นคอกควรเปนพื้นดินเทปูนใหอยูในระดับเดียวกัน 
เปนคําตอบท่ีผิด คิดเปนรอยละ 87.8 และอันดับท่ี 3 คือขอ 5 ควรหมั่นตรวจกีบแพะสม่ําเสมอ โดยมี
การตัดแตงกีบเดือนละครั้ง เปนคําตอบท่ีถูก คิดเปนรอยละ 75.6 
 ความรูเร่ืองการจัดการเลี้ยงดู คําถามท่ีมีเกษตรกรตอบถูกมากท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ อันดับท่ี 1 
ขอ 1 เพื่อใหพอแมมีความสมบูรณพันธุควรจะใหผสมพันธุกันเมื่ออายุ 8 เดือนข้ึนไป เปนคําตอบท่ีถูก 
คิดเปนรอยละ 97.6  อันดับท่ี 2 คือขอ 2. เมื่อแมแพะมีอาการเปนสัดแลว ระยะท่ีเหมาะสมใหตัวผูทับ
คือ 12-18 ช่ัวโมง เปนคําตอบท่ีถูก คิดเปนรอยละ 95.1 และอันดับท่ี 3 คือขอ 3. แมแพะมีระยะอุมทอง 
180 วัน เปนคําตอบท่ีผิด คิดเปนรอยละ 56.1 
 ความรูเร่ืองการจัดการดานสุขภาพสัตว คําถามท่ีมีเกษตรกรตอบถูกมากท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ 
อันดับท่ี 1 ขอ 5 โรคปากและเทาเปอย มีอาการเกิดเม็ดตุมพองข้ึนท่ีไรกีบ ริมฝปากและเหงือก ทําให
เดินขากะเผลก และมีน้ําลายไหล เปนคําตอบท่ีถูก คิดเปนรอยละ 97.6  อันดับท่ี 2 คือขอ 3 โรค 
ปอดบวม สามารถปองกันไดโดยการปรับปรุงโรงเรือนใหอบอุน อยาใหลมโกรก ฝนสาด เปนคําตอบท่ีถูก 
คิดเปนรอยละ 92.7 และอันดับท่ี 3 คือขอ 1 การกําจัดพยาธิภายนอก แกไขโดยการอาบน้ําและฉีดพน
ลําตัวดวยยากําจัดพยาธิภายนอก เปนคําตอบท่ีถูก คิดเปนรอยละ 58.5 
 
ตารางท่ี 4.6  สรุประดับความรูของเกษตรกรเร่ืองการเลี้ยงแพะ  
             (n=41) 

จํานวนขอท่ีตอบถูก 
(ขอ) 

ระดับความรู 
เร่ืองการเลี้ยงแพะ 

จํานวน 
(คน) 

รอยละ 

11 - 15 ปานกลาง 10 24.4 
16 - 20 มาก 28 68.3 
21 - 25 มากท่ีสุด 3 7.3 

 
 จากตารางท่ี 4.6 สรุประดับความรูของเกษตรกรเรื่องการเล้ียงแพะ เมื่อนําผลจํานวนขอท่ีตอบถูก
ของเกษตรกรมาพิจารณา พบวา สวนใหญอยูในระดับมาก (ตอบถูก 16-20 ขอ) คิดเปนรอยละ 68.3 
รองลงมาอยูในระดับปานกลาง (ตอบถูก 11-15 ขอ) คิดเปนรอยละ 24.4 และอยูในระดับมากท่ีสุด 
(ตอบถูก 21-25 ขอ) คิดเปนรอยละ 7.3 ตามลําดับ 
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4.3 ความคิดเห็นของเกษตรกรตอปจจัยท่ีมีผลตอการดําเนินโครงการ 
 ผลการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการดําเนินโครงการ ท้ัง 6 ดาน ไดแก ดานความสามารถในการ
บริหารและจัดการของกลุม ดานบทบาทและการมีสวนรวมของสมาชิก ดานความมั่นคงและฐานะทาง
เศรษฐกิจของกลุม ดานการสนับสนุนการดําเนินงานสงเสริมการเกษตรแปลงใหญ ดานการดูแลเอาใจใส
ของเจาหนาท่ี และดานการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช รายละเอียดดังตารางท่ี 4.7 
 
ตารางท่ี 4.7  คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของเกษตรกรตอปจจัยท่ีมีผลตอ
การดําเนินโครงการ โดยรวมรายดาน 

 (n=41) 
ความคิดเห็นของเกษตรกรตอปจจัยท่ีมีผลตอ 

การดําเนินโครงการ 
x  ..DS  ระดับ 

ดานความสามารถในการบริหารและจัดการของกลุม 4.49 0.604 มากท่ีสุด 
ดานบทบาทและการมีสวนรวมของสมาชิก 4.40 0.589 มากท่ีสุด 
ดานความมั่นคงและฐานะทางเศรษฐกิจของกลุม 4.41 0.536 มากท่ีสุด 
ดานการสนับสนุนการดําเนินงานสงเสริมการเกษตรแปลงใหญ 4.34 0.755 มากท่ีสุด 
ดานการดูแลเอาใจใสของเจาหนาท่ี 4.34 0.735 มากท่ีสุด 
ดานการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช 4.38 0.354 มากท่ีสุด 

รวม 4.39 0.520 มากท่ีสุด 
 
 จากตารางท่ี 4.7 พบวา เกษตรกรมีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีมีผลตอการดําเนินโครงการ ใน
ภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ( x =4.39) 
 เมื่อพิจารณาเปนภาพรวมรายดานพบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุดทุกดานเชนกัน 
โดยดานท่ีมีความคิดเห็นมากท่ีสุดคือ ดานความสามารถในการบริหารและจัดการของกลุม ( x =4.49) 
รองลงมาคือ ดานความมั่นคงและฐานะทางเศรษฐกิจของกลุม ( x =4.41) ดานบทบาทและการมีสวนรวม
ของสมาชิก ( x =4.40) ดานการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช ( x =4.38)  ดานการสนับสนุนการ
ดําเนินงานสงเสริมการเกษตรแปลงใหญ และดานการดูแลเอาใจใสของเจาหนาท่ี เทากัน ( x =4.34) 
ตามลําดับ  
 จากผลการศึกษาสะทอนใหเห็นวากลุมเกษตรกรแปลงใหญแพะเนื้อเมืองสรรค สามารถ
ดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากผูจัดการแปลงมีศักยภาพสามารถบริหารจัดการรวมกับ
คณะกรรมการกลุม สมาชิกมีบทบาทและมีสวนรวมในการดําเนินงาน โครงสรางระเบียบขอบังคับ
ชัดเจนและเหมาะสม มีเปาหมายและแผนปฏิบัติงานท่ีชัดเจน มีความสามารถบริหารจัดการทางดาน
เศรษฐกิจของกลุม มีการนําเทคโนโลยีมาใชในแปลงเพื่อลดตนทุนการผลิต รวมไปถึงไดรับการ
สนับสนุนปจจัยการผลิต องคความรู และแหลงเงินทุนดอกเบ้ียตํ่าสําหรับเปนตนทุนการดําเนินงานหรือ
ขยายการผลิต และเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบมีความรูความสามารถเขาไปดูแลเอาใจใสและใหคําปรึกษา
อยางตอเนื่อง 
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ตารางท่ี 4.8  คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของเกษตรกรตอปจจัยท่ีมีผลตอ
การดําเนินโครงการ จําแนกเปนรายดาน 

(n=41) 
ประเด็นความคิดเห็น ระดับความคิดเห็น x  

(S.D.) 
 

ระดับ 
 มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ท่ีสุด 
จํานวน 

(รอยละ) 
จํานวน 

(รอยละ) 
จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 
จํานวน 

(รอยละ) 

1. ดานความสามารถในการ
บริหารและจัดการของกลุม 

       

1.1  โครงสรางระเบียบขอบังคับ
กลุมมีความชัดเจนและ
เหมาะสม 

25 
(60.9) 

12 
(29.3) 

4 
(9.8) 

- - 4.51 
(0.675) 

มาก
ท่ีสุด 

1.2  คณะกรรมการมีบทบาทและ
หนาท่ีบริหารจัดการกลุมท่ี
ชัดเจน 

29 
(70.7) 

11 
(26.8) 

1 
(2.4) 

- - 4.68 
(0.521) 

มาก
ท่ีสุด 

1.3  มีการกําหนดเปาหมายและ
แผนปฏิบัติการ รวมท้ังการ
จัดทําแผนธุรกิจของกลุมท่ี
ชัดเจน 

29 
(70.7) 

11 
(26.8) 

1 
(2.4) 

- - 4.68 
(0.521) 

มาก
ท่ีสุด 

1.4  ผลการดําเนินงานเปนไป
ตามแผนท่ีกําหนดไว 

18 
(43.9) 

16 
(39.0) 

6 
(14.6) 

1 
(2.4) 

- 4.24 
(0.799) 

มาก
ท่ีสุด 

1.5  การดําเนินงานและ
ใหบริการแกสมาชิกมี
ประสิทธิภาพ 

24 
(58.5) 

11 
(26.8) 

4 
(9.8) 

2 
(4.9) 

- 4.39 
(0.862) 

มาก
ท่ีสุด 

1.6  ผูจัดการแปลงมีศักยภาพ
และสามารถบริหารจัดการ
รวมกับคณะกรรมการในการ
บริหารจัดการแปลงใหญได 

26 
(63.4) 

12 
(29.3) 

3 
(7.3) 

- - 4.56 
(0.634) 

มาก
ท่ีสุด 

1.7  กลุมมีการประชุมและดําเนิน
กิจกรรมอยางตอเน่ือง 

30 
(73.2) 

8 
(19.5) 

3 
(7.3) 

- - 4.66 
(0.617) 

มาก
ท่ีสุด 

1.8  มีเกษตรกรสนใจเขารวม
กลุมเพิ่มมากข้ึน 

22 
(53.7) 

9 
(22.0) 

7 
(17.0) 

3 
(7.3) 

- 4.22 
(0.988) 

มาก
ท่ีสุด 

2. ดานบทบาทและการมีสวนรวม 
    ของสมาชิก 

       

2.1  ทานมีสวนรวมในการจัดทํา
แผนบริหารจัดการและ
พัฒนากลุม 

18 
(43.9) 

16 
(39.0) 

6 
(14.6) 

1 
(2.4) 

- 
 

4.24 
(0.799) 

มาก
ท่ีสุด 

2.2  ทานมีสวนรวมในการ
ดําเนินงานตามแผนและ
พัฒนากลุม 

21 
(51.2) 

13 
(31.7) 

6 
(14.6) 

1 
(2.4) 

- 
 

4.32 
(0.820) 

มาก
ท่ีสุด 
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ตารางท่ี 4.8 (ตอ) 
ประเด็นความคิดเห็น ระดับความคิดเห็น x  

(S.D.) 
 

ระดับ 
 มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ท่ีสุด 
จํานวน 

(รอยละ) 
จํานวน 

(รอยละ) 
จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 
จํานวน 

(รอยละ) 

2.3  ทานมีสวนรวมรับรูปญหา
และรวมแกไขปญหาของกลุม 

27 
(65.9) 

6 
(14.6) 

6 
(14.6) 

2 
(4.9) 

- 
 

4.41 
(0.921) 

มาก
ท่ีสุด 

2.4  ทานมีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเห็น 

25 
(61.0) 

10 
(24.4) 

6 
(14.6) 

- 
 

- 
 

4.46 
(0.725) 

มาก
ท่ีสุด 

2.5  ทานมีการจัดทําบัญชีตนทุน
ประกอบอาชีพอยางตอเน่ือง 

16 
(39.0) 

20 
(48.8) 

5 
(12.2) 

- 
 

- 
 

4.27 
(0.672) 

มาก
ท่ีสุด 

2.6  สมาชิกในกลุมมีความ
สามัคคีและมีการชวยเหลือ
ซึ่งกันและกัน 

23 
(56.1) 

16 
(39.0) 

2 
(4.9) 

- 
 

- 
 

4.46 
(0.745) 

มาก
ท่ีสุด 

2.7  สมาชิกไดรับผลประโยชน
รวมกัน 

28 
(68.3) 

12 
(29.3) 

1 
(2.4) 

- 
 

- 
 

4.63 
(0.623) 

มาก
ท่ีสุด 

3. ดานความม่ันคงและฐานะ
ทางเศรษฐกิจของกลุม 

       

3.1  รวมกันระดมทุน จัดหา
แหลงเงินทุนและปจจัยการ
ผลิตอยาง ตอเน่ือง 

18 
(43.9) 

21 
(51.2) 

2 
(4.9) 

- 
 

- 
 

4.39 
(0.586) 

มาก
ท่ีสุด 

3.2  การบริหารจัดการเงินของ
กลุมเปนไปตามระเบียบท่ี
กําหนดไว 

22 
(53.7) 

16 
(39.0) 

2 
(4.9) 

1 
(2.4) 

- 
 

4.44 
(0.709) 

มาก
ท่ีสุด 

3.3  มีการจัดทําบัญชีของกลุม
อยางเปนระบบ 

21 
(51.2) 

17 
(41.5) 

2 
(4.9) 

1 
(2.4) 

- 
 

4.41 
(0.706) 

มาก
ท่ีสุด 

4.  ดานการสนบัสนนุการ
ดําเนนิงานสงเสริม
การเกษตรแปลงใหญ 

       

4.1  ทานไดรับสนับสนุนปจจัย
การผลิตและเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมสําหรับการพัฒนา 
การผลิตของแปลงใหญ  

23 
(56.1) 

8 
(19.5) 

9 
(22.0) 

1 
(2.4) 

- 
 

4.29 
(0.901) 

มาก
ท่ีสุด 

4.2  ทานไดรับการสนับสนุนองค
ความรูในการผลิต 

24 
(58.5) 

8 
(19.5) 

8 
(19.5) 

1 
(2.4) 

- 
 

4.34 
(0.883) 

มาก
ท่ีสุด 

4.3  ทานไดรับการสนับสนุน
แหลงเงินทุนดอกเบ้ียตํ่า 

28 
(68.3) 

8 
(19.5) 

4 
(9.8) 

1 
(2.4) 

- 
 

4.54 
(0.778) 

มาก
ท่ีสุด 

4.4  ทานไดรับการสนับสนุนการ
เขาสูมาตรฐาน GAP GMP 

25 
(61.0) 

7 
(17.1) 

8 
(19.5) 

1 
(2.4) 

- 
 

4.34 
(0.965) 

มาก
ท่ีสุด 
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ตารางท่ี 4.8 (ตอ) 
ประเด็นความคิดเห็น ระดับความคิดเห็น x  

(S.D.) 
 

ระดับ 
 มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ท่ีสุด 
จํานวน 

(รอยละ) 
จํานวน 

(รอยละ) 
จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 
จํานวน 

(รอยละ) 

4.5  ทานไดรับการสนับสนุนดาน
การจัดหาตลาดใหกับสินคา 

23 
(56.1) 

9 
(22.0) 

8 
(19.5) 

1 
(2.4) 

- 
 

4.32 
(0.879) 

มาก
ท่ีสุด 

4.6  หนวยงานภาครัฐท่ีเขาไป
สงเสริมมีการดําเนินงาน
รวมกันแบบบูรณาการ (มี
ความชัดเจนและไมซ้ําซอน
ในระบบการทํางาน) 

14 
(34.1) 

21 
(51.2) 

6 
(14.6) 

- 
 

- 
 

4.20 
(0.679) 

มาก 

5.  ดานการดแูลเอาใจใสของ    
     เจาหนาที ่

       

5.1  เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบมี
ความรูความสามารถ 

16 
(9.0) 

19 
(46.3) 

5 
(12.2) 

1 
(2.4) 

- 
 

4.22 
(0.759) 

มาก
ท่ีสุด 

5.2  เจาหนาท่ีมีการตรวจเย่ียม 
ติดตาม และใหคําปรึกษา
แนะนํา อยางตอเน่ือง 

19 
(46.3) 

15 
(36.6) 

5 
(12.2) 

1 
(2.4) 

1 
(2.4) 

4.22 
(0.936) 

มาก
ท่ีสุด 

5.3  เจาหนาท่ีมีความเต็มใจใน
การใหบริการ 

22 
(53.7) 

15 
(36.6) 

4 
(9.8) 

- 
 

- 
 

4.44 
(0.673) 

มาก
ท่ีสุด 

5.4  เจาหนาท่ีใหความรวมมือใน
การเขารวมกิจกรรม หรือ
การประชุมกลุม 

27 
(65.9) 

7 
(17.1) 

6 
(14.6) 

1 
(2.4) 

- 
 

4.46 
(0.840) 

มาก
ท่ีสุด 

5.5  การติดตอประสานงานกับ
เจาหนาท่ีมีความสะดวก
รวดเร็ว 

24 
(58.5) 

10 
(24.4) 

5 
(12.2) 

1 
(2.4) 

1 
(2.4) 

4.34 
(0.965) 

มาก
ท่ีสุด 

6.  ดานการนําเทคโนโลยีและ 
นวัตกรรมมาใช 

       

6.1  ทานไดรับการสงเสริมการ
เรียนรูทางดานเทคโนโลยี
และนวัตกรรม เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตอยาง
เหมาะสม 

16 
(39.0) 

17 
(41.5) 

5 
(12.2) 

3 
(7.3) 

- 4.12 
(0.900) 

มาก 

6.2  ทานนําความรูท่ีไดรับมา
ปรับกระบวนการผลิตใหดี
ย่ิงข้ึน 

24 
(58.5) 

15 
(36.6) 

2 
(4.9) 

- - 4.54 
(0.596) 

มาก
ท่ีสุด 

6.3  มีการใชเคร่ืองจักรกล
การเกษตรเขามาใชแทน
กําลังแรงงาน 

18 
(43.9) 

23 
(56.1) 

- - - 4.44 
(0.502) 

มาก
ท่ีสุด 
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ตารางท่ี 4.8 (ตอ) 
ประเด็นความคิดเห็น ระดับความคิดเห็น x  

(S.D.) 
 

ระดับ 
 มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ท่ีสุด 
จํานวน 

(รอยละ) 
จํานวน 

(รอยละ) 
จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 
จํานวน 

(รอยละ) 

6.4  มีการเพิ่มชองทางและ
โอกาสทางการคาผาน
ระบบการซื้อขายแบบ
ออนไลน (e-commerce)  

19 
(46.3) 

20 
(48.8) 

2 
(4.9) 

- - 4.41 
(0.591) 

มาก
ท่ีสุด 

 
 จากตารางท่ี 4.8 พบวา ความคิดเห็นของเกษตรกรตอปจจัยท่ีมีผลตอการดําเนินโครงการ มีผล
การศึกษา ดังนี้ 
 ดานความสามารถในการบริหารและจัดการของกลุม พบวา เกษตรกรมีความคิดเห็นตอปจจัย
ท่ีมีผลตอการดําเนินโครงการแปลงใหญแพะเนื้อเมืองสรรค ดานความสามารถในการบริหารและจัดการ
ของกลุม อยูในระดับมากท่ีสุดทุกขอ โดยขอท่ีมีความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ คณะกรรมการมีบทบาทและ
หนาท่ีบริหารจัดการกลุมท่ีชัดเจน และมีการกําหนดเปาหมายและแผนปฏิบัติการ รวมท้ังการจัดทําแผน
ธุรกิจของกลุมท่ีชัดเจน มีคาเฉล่ียเทากัน ( x =4.68) รองลงมาคือ กลุมมีการประชุมและดําเนินกิจกรรม
อยางตอเนื่อง ( x =4.66) ผูจัดการแปลงมีศักยภาพและสามารถบริหารจัดการรวมกับคณะกรรมการใน
การบริหารจัดการแปลงใหญได ( x =4.56) โครงสรางระเบียบขอบังคับกลุมมีความชัดเจนและเหมาะสม 
( x =4.51) การดําเนินงานและใหบริการแกสมาชิกมีประสิทธิภาพ ( x =4.39) ผลการดําเนินงานเปนไป
ตามแผนท่ีกําหนดไว ( x =4.34) และมีเกษตรกรสนใจเขารวมกลุมเพิ่มมากข้ึน ( x =4.22) ตามลําดับ  
 ดานบทบาทและการมีสวนรวมของสมาชิก พบวา เกษตรกรมีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีมีผลตอ
การดําเนินโครงการแปลงใหญแพะเนื้อเมืองสรรค ดานบทบาทและการมีสวนรวมของสมาชิก อยูใน
ระดับมากท่ีสุดทุกขอ โดยขอท่ีมีความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ สมาชิกไดรับผลประโยชนรวมกัน ( x =4.63) 
รองลงมาคือ สมาชิกมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น และสมาชิกในกลุมมีความสามัคคีและมีการ
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน มีคาเฉล่ียเทากัน ( x =4.46) สมาชิกมีสวนรวมรับรูปญหาและรวมแกไขปญหา
ของกลุม ( x =4.41) สมาชิกมีสวนรวมในการดําเนินงานตามแผนและพัฒนากลุม ( x =4.32) สมาชิก 
มีการจัดทําบัญชีตนทุนประกอบอาชีพอยางตอเนื่อง ( x =4.27) และสมาชิกมีสวนรวมในการจัดทําแผน
บริหารจัดการและพัฒนากลุม ( x =4.24) ตามลําดับ 
 ดานความม่ันคงและฐานะทางเศรษฐกิจของกลุม พบวา เกษตรกรมีความคิดเห็นตอปจจัยท่ี 
มีผลตอการดําเนินโครงการแปลงใหญแพะเนื้อเมืองสรรค ดานความมั่นคงและฐานะทางเศรษฐกิจ 
ของกลุม อยูในระดับมากท่ีสุดทุกขอ โดยขอท่ีมีความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ การบริหารจัดการเงินของ
กลุมเปนไปตามระเบียบท่ีกําหนดไว ( x =4.44) รองลงมาคือ มีการจัดทําบัญชีของกลุมอยางเปนระบบ  
( x =4.41) และรวมกันระดมทุน จัดหาแหลงเงินทุนและปจจัยการผลิตอยางตอเนื่อง ( x =4.39) 
ตามลําดับ 
 ดานการสนับสนุนการดําเนินงานสงเสริมการเกษตรแปลงใหญ พบวา เกษตรกรมีความ
คิดเห็นตอปจจัยท่ีมีผลตอการดําเนินโครงการแปลงใหญแพะเนื้อเมืองสรรค ดานการสนับสนุน 
การดําเนินงานสงเสริมการเกษตรแปลงใหญ อยูในระดับมากท่ีสุด จํานวน 5 ขอ มีความคิดเห็นอยูใน 
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ระดับมาก 1 ขอ โดยขอท่ีมีความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ ไดรับการสนับสนุนแหลงเงินทุนดอกเบ้ียตํ่า  
( x =4.54) รองลงมาคือ ไดรับการสนับสนุนองคความรูในการผลิต และไดรับการสนับสนุนการเขาสู
มาตรฐาน GAP GMP มีคาเฉล่ียเทากัน ( x =4.34) ไดรับการสนับสนุนดานการจัดหาตลาดใหกับสินคา  
( x =4.32) ไดรับสนับสนุนปจจัยการผลิตและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมสําหรับการพัฒนาการผลิตของ 
แปลงใหญ ( x =4.29) และหนวยงานภาครัฐท่ีเขาไปสงเสริมมีการดําเนินงานรวมกันแบบบูรณาการ  
(มีความชัดเจน ไมซ้ําซอนในระบบการทํางาน) ( x =4.20) ตามลําดับ 
 ดานการดูแลเอาใจใสของเจาหนาท่ี พบวา เกษตรกรมีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีมีผลตอการ
ดําเนินโครงการแปลงใหญแพะเนื้อเมืองสรรค ดานการดูแลเอาใจใสของเจาหนาท่ี อยูในระดับมากท่ีสุด
ทุกขอ โดยขอท่ีมีความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ เจาหนาท่ีใหความรวมมือในการเขารวมกิจกรรมหรือการ
ประชุมกลุม ( x =4.46) รองลงมาคือ เจาหนาท่ีมีความเต็มใจในการใหบริการ ( x =4.44) การติดตอ
ประสานงานกับเจาหนาท่ีมีความสะดวกรวดเร็ว ( x =4.34) และเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบมีความรู
ความสามารถและเจาหนาท่ีมีการตรวจเยี่ยม ติดตาม และใหคําปรึกษาแนะนําอยางตอเนื่อง มีคาเฉล่ีย
เทากัน ( x =4.22) ตามลําดับ 
 ดานการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช พบวา เกษตรกรมีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีมีผลตอ
การดําเนินโครงการแปลงใหญแพะเนื้อเมืองสรรค ดานการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช อยูในระดับ
มากท่ีสุด จํานวน 3 ขอ มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 1 ขอ โดยขอท่ีมีความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ  
การนําความรูท่ีไดรับมาปรับกระบวนการผลิตใหดียิ่งข้ึน ( x =4.54) รองลงมาคือ มีการใชเครื่องจักรกล
การเกษตรเขามาใชแทนกําลังแรงงาน ( x =4.44) มีการเพิ่มชองทางและโอกาสทางการคาผานระบบการ
ซื้อขายแบบออนไลน (e-commerce) ( x =4.41) และไดรับการสงเสริมการเรียนรูทางดานเทคโนโลยี
และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอยางเหมาะสม ( x =4.12) ตามลําดับ 
 
4.4 ความคิดเห็นของเกษตรกรตอผลลัพธของการดําเนินโครงการ 
ตารางท่ี 4.9  คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของเกษตรกรตอผลลัพธของการ
ดําเนินโครงการ โดยรวมรายดาน 

 (n=41) 
ความคิดเห็นของเกษตรกรตอผลลัพธ 

ของการดําเนนิโครงการ 
x  ..DS  ระดับ 

ดานการลดตนทุนการผลิต 4.37 0.852 มากท่ีสุด 
ดานการเพิ่มผลผลิต 4.32 0.687 มากท่ีสุด 
ดานการพัฒนาคุณภาพการผลิต 4.32 0.678 มากท่ีสุด 
ดานการตลาด 3.87 0.742 มาก 

รวม 4.15 0.665 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.9 พบวา เกษตรกรมีความคิดเห็นตอผลลัพธของการดําเนินโครงการ โดยรวม
อยูในระดับมาก ( x =4.15) 
 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา มีความคิดเห็นระดับมากท่ีสุด จํานวน 3 ดาน ความคิดเห็น
ระดับมาก จํานวน 1 ดาน โดยดานท่ีมีความคิดเห็นมากท่ีสุดคือ ดานการลดตนทุนการผลิต ( x =4.37) 
รองลงมาคือ ดานการเพิ่มผลผลิต และดานการพัฒนาคุณภาพการผลิต เทากัน  ( x =4.32) และดาน
การตลาด ( x =3.87) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.10 คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของเกษตรกรตอผลลัพธของการ
ดําเนินโครงการ 

(n=41) 
ประเด็นความคิดเห็น ระดับความคิดเห็น x  

(S.D.) 
 

ระดับ 
 มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ท่ีสุด 
จํานวน 

(รอยละ) 
จํานวน 

(รอยละ) 
จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 
จํานวน 

(รอยละ) 

1. ดานการลดตนทุนการผลติ        
1.1  สามารถชวยลดตนทุน

การผลิต 
24 

(58.5) 
17 

(41.5) 
- 
 

- 
 

- 
 

4.59 
(0.499) 

มาก
ท่ีสุด 

1.2  การจัดทําบัญชีรับจาย/
บัญชีตนทุนประกอบ
อาชีพ ทําใหทานสามารถ
วางแผนเพิ่มรายไดและ
ลดตนทุนเพื่อการมีผล
กําไรเพิ่มข้ึนในอนาคต 

27 
(65.9) 

7 
(17.1) 

7 
(17.1) 

- 
 

- 
 

4.49 
(0.779) 

มาก
ท่ีสุด 

2. ดานการเพิ่มผลผลิต        

2.1  การนําเทคโนโลยี 
การเกษตรและนวัตกรรม
มาใชในแปลงสามารถ 
ทําใหการผลิตมี
ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 

23 
(56.1) 

12 
(29.3) 

5 
(12.2) 

1 
(2.4) 

- 
 

4.39 
(0.802) 

มาก
ท่ีสุด 

2.2  ปริมาณผลผลิตเพิ่มข้ึน 
(จํานวนแพะ นํ้าหนัก
แพะ ฯลฯ) 

16 
(39.0) 

16 
(39.0) 

8 
(19.5) 

1 
(2.4) 

- 
 

4.15 
(0.823) 

มาก 

3. ดานการพฒันาคณุภาพ 
 การผลิต 

       

3.1  สามารถเขาใจและมีการ
พัฒนาฟารมเพื่อ
ยกระดับเปนฟารมท่ีผาน
การรับรองคุณภาพและ
มาตรฐานการผลิต 

14 
(34.1) 

20 
(48.8) 

7 
(17.1) 

- 
 

- 
 

4.17 
(0.704) 

มาก 

3.2  มีการทําการเกษตรท่ีดี 
ลดการใชสารเคมี เปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม  

26 
(63.4) 

9 
(24.4) 

5 
(9.8) 

1 
(2.4) 

- 
 

4.46 
(0.809) 

มาก
ท่ีสุด 

4. ดานการตลาด        

4.1  มีอํานาจในการกําหนด
ราคาซื้อขายผลผลิต  

15 
(36.6) 

9 
(22.0) 

11 
(26.8) 

5 
(12.2) 

1 
(2.4) 

3.78 
(1.151) 

มาก 
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ตารางท่ี 4.10 (ตอ) 
ประเด็นความคิดเห็น ระดับความคิดเห็น x  

(S.D.) 
 

ระดับ 
 มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ท่ีสุด 
จํานวน 

(รอยละ) 
จํานวน 

(รอยละ) 
จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 
จํานวน 

(รอยละ) 

4.2  การเพิ่มชองทาง
การตลาด และการทํา
สัญญาคาขาย/MOU 

17 
(41.5) 

12 
(29.3) 

11 
(26.8) 

1 
(2.4) 

- 
 

4.10 
(0.889) 

มาก 

4.3  การนําผลผลิตไปแปรรูป 
หรือพัฒนาบรรจุภัณฑ 
เพื่อสรางมูลคาเพิ่ม 

10 
(24.4) 

5 
(12.2) 

9 
(22.0) 

14 
(34.1) 

3 
(7.3) 

3.12 
(1.327) 

ปาน
กลาง 

4.4  เกษตรกรมีรายไดเพิ่มข้ึน 26 
(63.4) 

10 
(24.4) 

4 
(9.8) 

1 
(2.4) 

- 
 

4.49 
(0.779) 

มาก
ท่ีสุด 

 
 จากตารางท่ี 4.10 พบวา ความคิดเห็นของเกษตรกรตอผลลัพธของการดําเนินโครงการ มีผล
การศึกษา ดังนี้ 
 ดานการลดตนทุนการผลิต พบวา เกษตรกรมีความคิดเห็นตอผลลัพธของการดําเนินโครงการ
แปลงใหญแพะเนื้อเมืองสรรค ดานการลดตนทุนการผลิต อยูในระดับมากท่ีสุดทุกขอ โดยขอท่ีมีความ
คิดเห็นมากท่ีสุด คือ สามารถชวยลดตนทุนการผลิต ( x =4.59) และรองลงมาคือ การจัดทําบัญชีรับจาย/
บัญชีตนทุนประกอบอาชีพ ทําใหสามารถวางแผนเพิ่มรายไดและลดตนทุนเพื่อการมีผลกําไรเพิ่มข้ึนใน
อนาคต ( x =4.49)  
 ดานการเพิ่มผลผลิต พบวา เกษตรกรสวนใหญมีความคิดเห็นวา การนําเทคโนโลยีการเกษตร
และนวัตกรรมมาใชในแปลงสามารถทําใหการผลิตมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน อยูในระดับมากท่ีสุด  
( x =4.39) และปริมาณผลผลิตเพิ่มข้ึน (จํานวนแพะ น้ําหนักแพะ ฯลฯ) อยูในระดับมาก ( x =4.15) 
 ดานการพัฒนาคุณภาพการผลิต พบวา เกษตรกรมีความเห็นวามีการทําการเกษตรท่ีดี ลดการ
ใชสารเคมี เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม อยูในระดับมากท่ีสุด ( x =4.46) และสามารถเขาใจและมีการพัฒนา
ฟารมเพื่อยกระดับเปนฟารมท่ีผานการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต อยูในระดับมาก ( x =4.17)    
 ดานการตลาด พบวา เกษตรกรสวนใหญมีความคิดเห็นวา มีรายไดเพิ่มข้ึน อยูในระดับมากท่ีสุด 
( x =4.49) รองลงมาคือ การเพิ่มชองทางการตลาด และการทําสัญญาคาขาย/MOU อยูในระดับมาก 
( x =4.10) มีอํานาจในการกําหนดราคาซื้อขายผลผลิต อยูในระดับมาก ( x =3.78) และการนําผลผลิตไป
แปรรูป หรือพัฒนาบรรจุภัณฑ เพื่อสรางมูลคาเพิ่ม อยูในระดับปานกลาง ( x =3.78) ตามลําดับ  
 จากผลการศึกษา ผลลัพธโดยรวมแตละดาน ประกอบดวย ดานการลดตนทุนการผลิต ดาน
การเพิ่มผลผลิต และดานการพัฒนาคุณภาพการผลิตอยูในระดับมากท่ีสุด ยกเวนดานการตลาดอยูใน
ระดับมาก โดยเฉพาะในเรื่องของการนําผลผลิตไปแปรรูป หรือพัฒนาบรรจุภัณฑเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม 
ยังอยูในระดับปานกลาง จึงเปนประเด็นท่ีควรจะไดรับการสงเสริม เพื่อใหกลุมมีความเขมแข็งมากข้ึน 
สอดคลองกับ จิรวุฒ มงคล (2557) ศึกษาความตองการการสงเสริมการเกษตรแปลงใหญของเกษตรกร
ในจังหวัดสกลนคร พบวา ความรูท่ีตองการใหมีการสงเสริมมากท่ีสุด 3 ดาน ไดแก ดานการผลิต เนน
การแปรรูปสินคา ดานการตลาด เนนชองทางการจําหนายและการจัดการราคา หนวยงานท่ีเกี่ยวของ
จึงควรใหความรูและการสงเสริมในดานการแปรรูป เพื่อเปนการเพิ่มมูลคาสินคา  
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4.5 ความแตกตางของความคิดเห็นของเกษตรกรตอปจจัยท่ีมีผลตอการดําเนินโครงการแปลงใหญ
แพะเนื้อเมืองสรรค จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
 4.5.1 ผลการวิเคราะหความแตกตางของความคิดเห็นของเกษตรกรตอปจจัยท่ีมีผลตอ 
การดําเนินโครงการแปลงใหญแพะเนื้อเมืองสรรค จําแนกตามเพศ 
 การเปรียบเทียบความแตกตางของความคิดเห็นของเกษตรกรตอปจจัยท่ีมีผลตอการดําเนิน
โครงการแปลงใหญแพะเนื้อเมืองสรรค จําแนกตามเพศ เปนการทดสอบความแตกตางของคาคะแนน
เฉล่ียของกลุมตัวอยาง 2 กลุมท่ีเปนอิสระกัน โดยใชทดสอบ t–test ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  
ดังในตารางท่ี 4.11 
 
ตารางท่ี 4.11 เปรียบเทียบความแตกตางของความคิดเห็นของเกษตรกรตอปจจัยท่ีมีผลตอการดําเนิน
โครงการ จําแนกตามเพศ 

ปจจัยท่ีมีผลตอการดําเนิน
โครงการ  

ชาย หญิง t p 

x  ..DS  x  ..DS    
1.  ดานความสามารถในการ

บริหารและจัดการของกลุม 
4.73 0.465 4.37 0.638 1.875 0.068 

2.  ดานบทบาทและการมีสวนรวม
ของสมาชิก 

4.48 0.512 4.36 0.631 0.613 0.544 

3.  ดานความมั่นคงและฐานะทาง
เศรษฐกิจของกลุม 

4.55 0.405 4.35 0.588 1.148 0.258 

4.  ดานการสนับสนุนการ
ดําเนินงานสงเสริมการเกษตร
แปลงใหญ 

4.57 0.643 4.22 0.791 1.449 0.155 

5.  ดานการดูแลเอาใจใสของ
เจาหนาท่ี 

4.61 0.454 4.19 0.816 2.125 0.040* 

6. ดานการนําเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาใช 

4.43 0.332 4.35 0.369 0.653 0.517 

รวม 4.56 0.392 4.31 0.562 1.520 0.137 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.11 พบวา ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความคิดเห็นของเกษตรกรตอ
ปจจัยท่ีมีผลตอการดําเนินโครงการ จําแนกตามเพศ ในดานการดูแลเอาใจใสของเจาหนาท่ีแตกตางกันท่ี
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05   
 แสดงวา เกษตรกรท่ีมีเพศแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีมีผลตอการดําเนินโครงการ
แตกตางกันในดานการดูแลเอาใจใสของเจาหนาท่ี ท้ังนี้ เนื่องมาจากเพศเปนส่ิงท่ีบงบอกความเปนตัวตน
และคุณลักษณะของตัวบุคคล โดยเฉพาะเพศหญิงจะเปนเพศท่ีมีความละเอียดรอบคอบ และมีความ
ประณีตตอการปฏิบัติงาน ดังนั้นจึงอาจมีความตองการใหเจาหนาท่ีมีเขาไปพบปะ เยี่ยมเยียน เพื่อ
ติดตามและใหคําแนะนํา เปนประจําอยางตอเนื่องมากกวาเพศชาย 
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 4.5.2 ผลการวิเคราะหความแตกตางของความคิดเห็นของเกษตรกรตอปจจัยท่ีมีผลตอการ
ดําเนินโครงการ จําแนกตามอายุ 
 การเปรียบเทียบความแตกตางของความคิดเห็นของเกษตรกรตอปจจัยท่ีมีผลตอการดําเนิน
โครงการจําแนกตามอายุ เปนการทดสอบความแตกตางของคาคะแนนเฉล่ียของประชากรมากกวา 2 
กลุมท่ีเปนอิสระกัน โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One - way Analysis of 
Variance) ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 หากพบวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญจะทําการทดสอบ
ความแตกตางรายคู ดังในตารางท่ี 4.12 
 
ตารางท่ี 4.12  เปรียบเทียบความแตกตางของความคิดเห็นของเกษตรกรตอปจจัยท่ีมีผลตอการดําเนิน
โครงการ จําแนกตามอายุ 
ปจจัยท่ีมีผลตอการดําเนิน
โครงการ 

แหลงความ
แปรปรวน 

df SS MS F p 

1.  ดานความสามารถในการ
บริหารและจัดการของกลุม 

ระหวางกลุม  3 2.019 0.673 1.981 0.134 
ภายในกลุม  37 12.573 0.340   
รวม 40 14.592    

2.  ดานบทบาทและการมีสวน
รวมของสมาชิก 

ระหวางกลุม  3 1.636 0.545 1.647 0.195 
ภายในกลุม  37 12.251 0.331   
รวม 40 13.887    

3.  ดานความมั่นคงและฐานะ
ทางเศรษฐกิจของกลุม 

ระหวางกลุม  3 1.788 0.596 2.269 0.097 
ภายในกลุม  37 9.719 0.263   
รวม 40 11.507    

4.  ดานการสนับสนุนการ
ดําเนินงานสงเสริม
การเกษตรแปลงใหญ 

ระหวางกลุม  3 3.964 1.321 2.594 0.067 
ภายในกลุม  37 18.841 0.509   
รวม 40 22.805    

5.  ดานการดูแลเอาใจใสของ
เจาหนาท่ี 

ระหวางกลุม  3 2.178 0.726 1.380 0.264 
ภายในกลุม  37 19.457 0.526   
รวม 40 21.635    

6.  ดานการนําเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาใช 

ระหวางกลุม  3 .505 0.168 1.380 0.264 
ภายในกลุม  37 4.510 0.122   
รวม 40 5.015    

รวม ระหวางกลุม  3 1.670 0.557 2.250 0.099 
ภายในกลุม  37 9.153 0.247   
รวม 40 10.823    

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.12 พบวา ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความคิดเห็นของเกษตรกรตอ
ปจจัยท่ีมีผลตอการดําเนินโครงการ จําแนกตามอายุ ไมแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05   
 แสดงวา เกษตรกรท่ีมีอายุแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีมีผลการตอการดําเนิน
โครงการท้ัง 6 ดาน ไมแตกตางกัน 
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 4.5.3 ผลการวิเคราะหความแตกตางของความคิดเห็นของเกษตรกรตอปจจัยท่ีมีผลตอการ
ดําเนินโครงการ จําแนกตามการศึกษา 
 การเปรียบเทียบความแตกตางของความคิดเห็นของเกษตรกรตอปจจัยท่ีมีผลตอการดําเนิน
โครงการจําแนกตามการศึกษา เปนการทดสอบความแตกตางของคาคะแนนเฉล่ียของประชากร
มากกวา 2 กลุมท่ีเปนอิสระกัน โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One - way 
Analysis of Variance) ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 หากพบวามคีวามแตกตางอยางมีนัยสําคัญจะ
ทําการทดสอบความแตกตางรายคู ดังในตารางท่ี 4.13 
 
ตารางท่ี 4.13  เปรียบเทียบความแตกตางของความคิดเห็นของเกษตรกรตอปจจัยท่ีมีผลตอการดําเนิน
โครงการ  จําแนกตามการศึกษา 
ปจจัยท่ีมีผลตอการดําเนิน
โครงการ  

แหลงความ
แปรปรวน 

df SS MS F p 

1.  ดานความสามารถในการ
บริหารและจัดการของกลุม 

ระหวางกลุม  3 .973 0.324 0.882 0.460 
ภายในกลุม  37 13.619 0.368   
รวม 40 14.592    

2.  ดานบทบาทและการมีสวน
รวมของสมาชิก 

ระหวางกลุม  3 .209 0.070 0.188 0.904 
ภายในกลุม  37 13.678 0.370   
รวม 40 13.887    

3.  ดานความมั่นคงและฐานะ
ทางเศรษฐกิจของกลุม 

ระหวางกลุม  3 .408 0.136 0.453 0.716 
ภายในกลุม  37 11.099 0.300   
รวม 40 11.507    

4.  ดานการสนับสนุนการ
ดําเนินงานสงเสริม
การเกษตรแปลงใหญ 

ระหวางกลุม  3 1.043 0.348 0.591 0.625 
ภายในกลุม  37 21.762 0.588   
รวม 40 22.805    

5.  ดานการดูแลเอาใจใสของ
เจาหนาท่ี 

ระหวางกลุม  3 1.568 0.523 0.964 0.420 
ภายในกลุม  37 20.067 0.542   
รวม 40 21.635    

6. ดานการนําเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาใช 

ระหวางกลุม  3 .276 0.092 0.719 0.547 
ภายในกลุม  37 4.739 0.128   
รวม 40 5.015    

รวม ระหวางกลุม  3 .506 0.169 0.605 0.616 
ภายในกลุม  37 10.317 0.279   
รวม 40 10.823    

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.13 พบวา ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความคิดเห็นของเกษตรกรตอ
ปจจัยท่ีมีผลตอการดําเนินโครงการ จําแนกตามการศึกษา ไมแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05   
 แสดงวา เกษตรกรท่ีมีระดับการศึกษาท่ีแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีมีผลการตอการ
ดําเนินโครงการท้ัง 6 ดาน ไมแตกตางกัน 
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 4.5.4 ผลการวิเคราะหความแตกตางของความคิดเห็นของเกษตรกรตอปจจัยท่ีมีผลตอการ
ดําเนินโครงการ จําแนกตามอาชีพ 
 การเปรียบเทียบความแตกตางของความคิดเห็นของเกษตรกรตอปจจัยท่ีมีผลตอการดําเนิน
โครงการจําแนกตามอาชีพ เปนการทดสอบความแตกตางของคาคะแนนเฉล่ียของกลุมตัวอยาง 2 กลุม
ท่ีเปนอิสระกัน โดยใชทดสอบ t–test ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ดังในตารางท่ี 4.14 
 
ตารางท่ี 4.14  เปรียบเทียบความแตกตางของความคิดเห็นของเกษตรกรตอปจจัยท่ีมีผลตอการดําเนิน
โครงการ  จําแนกตามอาชีพ 

ปจจัยท่ีมีผลตอการดําเนินโครงการ  เจาของธุรกิจ/ 
อาชีพอิสระ 

เกษตรกร t p 

x  ..DS  x  ..DS    
1. ดานความสามารถในการบริหาร

และจัดการของกลุม 
3.69 1.149 4.54 0.560 2.008 0.052 

2. ดานบทบาทและการมีสวนรวม
ของสมาชิก 

4.14 0.404 4.41 0.598 0.630 0.533 

3. ดานความมั่นคงและฐานะทาง
เศรษฐกิจของกลุม 

3.83 0.236 4.44 0.532 1.602 0.117 

4. ดานการสนับสนุนการ
ดําเนินงานสงเสริมการเกษตร
แปลงใหญ 

3.42 0.589 4.38 0.738 1.818 0.077 

5. ดานการดูแลเอาใจใสของ
เจาหนาท่ี 

3.00 1.414 4.41 0.646 2.862 0.007* 

6. ดานการนําเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาใช 

3.88 0.530 4.40 0.333 2.151 0.038* 

รวม 3.66 0.720 4.43 0.491 2.136 0.039* 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.14 พบวา ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความคิดเห็นของเกษตรกรตอ
ปจจัยท่ีมีผลตอการดําเนินโครงการ จําแนกตามอาชีพ ในดานการดูแลเอาใจใสของเจาหนาท่ี และดาน
การนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใชแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 แสดงวา เกษตรกรท่ีมีอาชีพหลักท่ีแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีมีผลตอการดําเนิน
โครงการในดานการดูแลเอาใจใสของเจาหนาท่ี และดานการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใชแตกตาง
กัน ท้ังนี้ อาจเนื่องจากการดําเนินกิจกรรมในการประกอบอาชีพหลักของเกษตรกรท่ีแตกตางกันจึงทําให
มีชวงเวลาในดํารงชีวิตท่ีแตกตางกัน จึงสงผลใหการเขาไปติดตามของเจาหนาท่ีอาจไมครอบคลุม ดังนั้น
เจาหนาท่ีควรมีการวางแผนและแจงเกษตรกรใหทราบลวงหนา เพื่อใหการเขาไปตรวจเยี่ยม ติดตามและ
ใหคําปรึกษาแนะนํา สังเกตความกาวหนาการดําเนินกิจกรรมตางๆ ในแปลงยอยของเกษตรกร
ครอบคลุมและท่ัวถึง รวมไปถึงการใหความรูและสงเสริมทางดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตอยางเหมาะสม สามารถนําความรูท่ีไดรับมาปรับกระบวนการผลิตใหดียิ่งข้ึน 
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 4.5.5 ผลการวิเคราะหความแตกตางของความคิดเห็นของเกษตรกรตอปจจัยท่ีมีผลตอการ
ดําเนินโครงการ จําแนกตามจํานวนสมาชิกในครัวเรือน 
 การเปรียบเทียบความแตกตางของความคิดเห็นของเกษตรกรตอปจจัยท่ีมีผลตอการดําเนิน
โครงการจําแนกตามจํานวนสมาชิกในครัวเรือน เปนการทดสอบความแตกตางของคาคะแนนเฉล่ียของ
ประชากรมากกวา 2 กลุมท่ีเปนอิสระกัน โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One - way 
Analysis of Variance) ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 หากพบวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญจะทํา
การทดสอบความแตกตางรายคู ดังในตารางท่ี 4.15 
 

ตารางท่ี 4.15  เปรียบเทียบความแตกตางของความคิดเห็นของเกษตรกรตอปจจัยท่ีมีผลตอการดําเนิน
โครงการ  จําแนกตามจํานวนสมาชิกในครัวเรือน 
ปจจัยท่ีมีผลตอการดําเนิน
โครงการ  

แหลงความ
แปรปรวน 

df SS MS F p 

1. ดานความสามารถในการ
บริหารและจัดการของกลุม 

ระหวางกลุม  5 1.872 0.374 1.030 0.415 
ภายในกลุม  35 12.720 0.363   
รวม 40 14.592    

2. ดานบทบาทและการมีสวน
รวมของสมาชิก 

ระหวางกลุม  5 1.421 0.284 0.798 0.558 
ภายในกลุม  35 12.465 0.356   
รวม 40 13.887    

3. ดานความมั่นคงและฐานะ
ทางเศรษฐกิจของกลุม 

ระหวางกลุม  5 1.073 0.215 0.720 0.613 
ภายในกลุม  35 10.434 0.298   
รวม 40 11.507    

4. ดานการสนับสนุนการ
ดําเนินงานสงเสริม
การเกษตรแปลงใหญ 

ระหวางกลุม  5 1.399 0.280 0.458 0.805 
ภายในกลุม  35 21.406 0.612   
รวม 40 22.805    

5.  ดานการดูแลเอาใจใสของ
เจาหนาท่ี 

ระหวางกลุม  5 1.110 0.222 0.379 0.860 
ภายในกลุม  35 20.525 0.586   
รวม 40 21.635    

6.  ดานการนําเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาใช 

ระหวางกลุม  5 .173 0.035 0.251 0.937 
ภายในกลุม  35 4.842 0.138   
รวม 40 5.015    

รวม ระหวางกลุม  5 .593 0.119 0.406 0.841 
ภายในกลุม  35 10.229 0.292   
รวม 40 10.823    

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

 จากตารางท่ี 4.15  พบวา ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความคิดเห็นของเกษตรกรตอ
ปจจัยท่ีมีผลตอการดําเนินโครงการ จําแนกตามจํานวนสมาชิกในครัวเรือน ไมแตกตางกันท่ีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 แสดงวา เกษตรกรท่ีมีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีมีผล
การตอการดําเนินโครงการท้ัง 6 ดาน ไมแตกตางกัน 
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 4.5.6 ผลการวิเคราะหความแตกตางของความคิดเห็นของเกษตรกรตอปจจัยท่ีมีผลตอการ
ดําเนินโครงการ จําแนกตามจํานวนแรงงานภาคการเกษตร 
 การเปรียบเทียบความแตกตางของความคิดเห็นของเกษตรกรตอปจจัยท่ีมีผลตอการดําเนิน
โครงการจําแนกตามจํานวนแรงงานภาคการเกษตร เปนการทดสอบความแตกตางของคาคะแนนเฉล่ียของ
ประชากรมากกวา 2 กลุมท่ีเปนอิสระกัน โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One - way 
Analysis of Variance) ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 หากพบวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญจะทํา
การทดสอบความแตกตางรายคู ดังในตารางท่ี 4.16 
 

ตารางท่ี 4.16  เปรียบเทียบความแตกตางของความคิดเห็นของเกษตรกรตอปจจัยท่ีมีผลตอการดําเนิน
โครงการ  จําแนกตามจํานวนแรงงานภาคการเกษตร 
ปจจัยท่ีมีผลตอการดําเนิน
โครงการ  

แหลงความ
แปรปรวน 

df SS MS F p 

1.  ดานความสามารถในการ
บริหารและจัดการของกลุม 

ระหวางกลุม  3 2.216 0.739 2.209 0.103 
ภายในกลุม  37 12.376 0.334   
รวม 40 14.592    

2.  ดานบทบาทและการมี
สวนรวมของสมาชิก 

ระหวางกลุม  3 1.787 0.596 1.821 0.160 
ภายในกลุม  37 12.100 0.327   
รวม 40 13.887    

3.  ดานความมั่นคงและฐานะ
ทางเศรษฐกิจของกลุม 

ระหวางกลุม  3 .822 0.274 0.949 0.427 
ภายในกลุม  37 10.685 0.289   
รวม 40 11.507    

4.  ดานการสนับสนุนการ
ดําเนินงานสงเสริม
การเกษตรแปลงใหญ 

ระหวางกลุม  3 2.891 0.964 1.790 0.166 
ภายในกลุม  37 19.914 0.538   
รวม 40 22.805    

5.  ดานการดูแลเอาใจใสของ
เจาหนาท่ี 

ระหวางกลุม  3 3.002 1.001 1.987 0.133 
ภายในกลุม  37 18.633 0.504   
รวม 40 21.635    

6.  ดานการนําเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาใช 

ระหวางกลุม  3 .286 0.095 0.745 0.532 
ภายในกลุม  37 4.730 0.128   
รวม 40 5.015    

รวม ระหวางกลุม  3 1.449 0.483 1.906 0.146 
ภายในกลุม  37 9.374 0.253   
รวม 40 10.823    

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

 จากตารางท่ี 4.16  พบวา ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความคิดเห็นของเกษตรกรตอ
ปจจัยท่ีมีผลตอการดําเนินโครงการ  จําแนกตามจํานวนแรงงานภาคการเกษตร ไมแตกตางกันท่ีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05   
 แสดงวา เกษตรกรท่ีมีจํานวนแรงงานภาคการเกษตรในครัวเรือนแตกตางกัน มีความคิดเห็น
ตอปจจัยท่ีมีผลการตอการดําเนินโครงการท้ัง 6 ดาน ไมแตกตางกัน 
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 4.5.7 ผลการวิเคราะหความแตกตางของความคิดเห็นของเกษตรกรตอปจจัยท่ีมีผลตอการ
ดําเนินโครงการ จําแนกตามระยะเวลาการประกอบอาชีพเลี้ยงแพะ 
 การเปรียบเทียบความแตกตางของความคิดเห็นของเกษตรกรตอปจจัยท่ีมีผลตอการดําเนิน
โครงการจําแนกตามระยะเวลาการประกอบอาชีพเล้ียงแพะ เปนการทดสอบความแตกตางของคาคะแนน
เฉล่ียของประชากรมากกวา 2 กลุมท่ีเปนอิสระกัน โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว 
(One - way Analysis of Variance) ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 หากพบวามีความแตกตางอยาง 
มีนัยสําคัญจะทําการทดสอบความแตกตางรายคู ดังในตารางท่ี 4.17 
 

ตารางท่ี 4.17  เปรียบเทียบความแตกตางของความคิดเห็นของเกษตรกรตอปจจัยท่ีมีผลตอการดําเนิน
โครงการ  จําแนกตามระยะเวลาการประกอบอาชีพเล้ียงแพะ  
ปจจัยท่ีมีผลตอการดําเนิน
โครงการ  

แหลงความ
แปรปรวน 

df SS MS F p 

1.  ดานความสามารถในการ
บริหารและจัดการของกลุม 

ระหวางกลุม  4 2.035 0.509 1.458 0.235 
ภายในกลุม  36 12.558 0.349   
รวม 40 14.592    

2.  ดานบทบาทและการมี
สวนรวมของสมาชิก 

ระหวางกลุม  4 1.133 0.283 0.799 0.534 
ภายในกลุม  36 12.754 0.354   
รวม 40 13.887    

3.  ดานความมั่นคงและฐานะ
ทางเศรษฐกิจของกลุม 

ระหวางกลุม  4 .385 0.096 0.312 0.868 
ภายในกลุม  36 11.121 0.309   
รวม 40 11.507    

4. ดานการสนับสนุนการ
ดําเนินงานสงเสริม
การเกษตรแปลงใหญ 

ระหวางกลุม  4 2.702 0.676 1.210 0.324 
ภายในกลุม  36 20.103 0.558   
รวม 40 22.805    

5. ดานการดูแลเอาใจใสของ
เจาหนาท่ี 

ระหวางกลุม  4 1.019 0.255 0.445 0.775 
ภายในกลุม  36 20.616 0.573   
รวม 40 21.635    

6.  ดานการนําเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาใช 

ระหวางกลุม  4 .233 0.058 0.438 0.780 
ภายในกลุม  36 4.782 0.133   
รวม 40 5.015    

รวม ระหวางกลุม  4 .798 0.200 0.716 0.586 
ภายในกลุม  36 10.025 0.278   
รวม 40 10.823    

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

 จากตารางท่ี 4.17  พบวา ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความคิดเห็นของเกษตรกรตอ
ปจจัยท่ีมีผลตอการดําเนินโครงการ  จําแนกตามระยะเวลาการประกอบอาชีพเล้ียงแพะ ไมแตกตางกัน
ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 แสดงวา เกษตรกรท่ีมีระยะเวลาการประกอบอาชีพเล้ียงแพะแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอ
ปจจัยท่ีมีผลการตอการดําเนินโครงการท้ัง 6 ดาน ไมแตกตางกัน 
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 4.5.8 ผลการวิเคราะหความแตกตางของความคิดเห็นของเกษตรกรตอปจจัยท่ีมีผลตอการ
ดําเนินโครงการ จําแนกตามสภาพทางสังคม 
 การเปรียบเทียบความแตกตางของความคิดเห็นของเกษตรกรตอปจจัยท่ีมีผลตอการดําเนิน
โครงการจําแนกตามสภาพทางสังคม เปนการทดสอบความแตกตางของคาคะแนนเฉล่ียของกลุมตัวอยาง 
2 กลุมท่ีเปนอิสระกัน โดยใชทดสอบ t–test ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ดังในตารางท่ี 4.18 
 
ตารางท่ี 4.18  เปรียบเทียบความแตกตางของความคิดเห็นของเกษตรกรตอปจจัยท่ีมีผลตอการดําเนิน
โครงการ   จําแนกตามสภาพทางสังคม  

ปจจัยท่ีมีผลตอการดําเนินโครงการ  เปนผูนําทาง
สังคม 

ไมเปนผูนําทาง
สังคม 

t p 

x  ..DS  x  ..DS    
1.  ดานความสามารถในการบริหาร

และจัดการของกลุม 
4.72 0.565 4.47 0.611 0.780 0.440 

2.  ดานบทบาทและการมีสวนรวมของ
สมาชิก 

4.50 0.429 4.40 0.608 0.351 0.728 

3.  ดานความมั่นคงและฐานะทาง
เศรษฐกิจของกลุม 

4.50 0.333 4.41 0.556 0.331 0.742 

4.  ดานการสนับสนุนการดําเนินงาน
สงเสริมการเกษตรแปลงใหญ 

4.58 0.500 4.31 0.778 0.681 0.500 

5.  ดานการดูแลเอาใจใสของ
เจาหนาท่ี 

4.60 0.400 4.31 0.761 0.750 0.458 

6.  ดานการนําเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาใช 

4.38 0.250 4.38 0.366 0.018 0.986 

รวม 4.55 0.387 4.38 0.534 0.613 0.543 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.18  พบวา ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความคิดเห็นของเกษตรกรตอ
ปจจัยท่ีมีผลตอการดําเนินโครงการ  จําแนกตามสภาพทางสังคม ไมแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.05 
 แสดงวา เกษตรกรท่ีมีสภาพทางสังคมแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีมีผลการตอการ
ดําเนินโครงการท้ัง 6 ดาน ไมแตกตางกัน 
 
4.6 ความแตกตางของความคิดเห็นของเกษตรกรตอผลลัพธของการดําเนินโครงการ จําแนกตาม
ปจจัยสวนบุคคล 
 4.6.1 ผลการวิเคราะหความแตกตางของความคิดเห็นของเกษตรกรตอผลลัพธของการ
ดําเนินโครงการ จําแนกตามเพศ 
 การเปรียบเทียบความแตกตางของความคิดเห็นของเกษตรกรตอผลลัพธของการดําเนิน
โครงการ จําแนกตามเพศ เปนการทดสอบความแตกตางของคาคะแนนเฉล่ียของกลุมตัวอยาง 2 กลุมท่ี
เปนอิสระกัน โดยใชทดสอบ t–test ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ดังในตารางท่ี 4.19 
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ตารางท่ี 4.19  เปรียบเทียบความแตกตางของความคิดเห็นของเกษตรกรตอผลลัพธของการดําเนิน
โครงการ จําแนกตามเพศ     

ผลลัพธของการดําเนินโครงการ 
 

ชาย หญิง t p 

x  ..DS  x  ..DS    
ดานการลดตนทุนการผลิต 4.50 1.000 4.30 0.775 0.722 0.475 
ดานการเพิ่มผลผลิต 4.54 0.571 4.20 0.724 1.490 0.144 
ดานการพัฒนาคุณภาพการผลิต 4.50 0.519 4.22 0.738 1.399 0.170 
ดานการตลาด 4.07 0.799 3.77 0.703 1.248 0.219 
รวม 4.34 0.657 4.05 0.661 1.307 0.199 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

 จากตารางท่ี 4.19  พบวา ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความคิดเห็นของเกษตรกรตอ
ผลลัพธของการดําเนินโครงการ จําแนกตามเพศ ไมแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  
 แสดงวา เกษตรกรท่ีเปนเพศแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอผลลัพธของการดําเนินโครงการ 
ดานการลดตนทุนการผลิต ดานการเพิ่มผลผลิต ดานการพัฒนาคุณภาพการผลิต และดานการตลาด 
ไมแตกตางกัน 
 
 4.6.2 ผลการวิเคราะหความแตกตางของความคิดเห็นของเกษตรกรตอผลลัพธของการ
ดําเนินโครงการ จําแนกตามอายุ 
 การเปรียบเทียบความแตกตางของความคิดเห็นของเกษตรกรตอผลลัพธของการดําเนิน
โครงการ จําแนกตามอาย ุเปนการทดสอบความแตกตางของคาคะแนนเฉล่ียของประชากรมากกวา 2 
กลุมท่ีเปนอิสระกัน โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One - way Analysis of 
Variance) ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 หากพบวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญจะทําการทดสอบ
ความแตกตางรายคู ดังในตารางท่ี 4.20 
 
ตารางท่ี 4.20  เปรียบเทียบความแตกตางของความคิดเห็นของเกษตรกรตอผลลัพธของการดําเนิน
โครงการ จําแนกตามอายุ     

ผลลัพธของการดําเนิน
โครงการ 

แหลงความ
แปรปรวน 

df SS MS F p 

ดานการลดตนทุนการผลิต ระหวางกลุม  3 4.318 1.439 2.157 0.110 
ภายในกลุม  37 24.694 0.667   
รวม 40 29.012    

ดานการเพิ่มผลผลิต 
 

ระหวางกลุม  3 3.001 1.000 2.331 0.090 
ภายในกลุม  37 15.877 0.429   
รวม 40 18.878    

ดานการพัฒนาคุณภาพ 
การผลิต 

ระหวางกลุม  3 3.686 1.229 3.094 0.039* 
ภายในกลุม  37 14.692 0.397   
รวม 40 18.378    

  



61 
 

ตารางท่ี 4.20 (ตอ)  

ผลลัพธของการดําเนิน
โครงการ 

แหลงความ
แปรปรวน 

df SS MS F p 

ดานการตลาด ระหวางกลุม  3 3.062 1.021 1.992 0.132 
ภายในกลุม  37 18.953 0.512   
รวม 40 22.015    

รวม ระหวางกลุม  3 3.289 1.096 2.815 0.053 
ภายในกลุม  37 14.413 0.390   
รวม 40 17.702    

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.20  พบวา ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความคิดเห็นของเกษตรกรตอ
ผลลัพธของการดําเนินโครงการ จําแนกตามอายุ ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบวา มีความคิดเห็น
ของเกษตรกรตอผลลัพธของการดําเนินโครงการ แตกตางกัน ในดานการพัฒนาคุณภาพการผลิต ดังนั้น 
จึงทําการเปรยีบเทียบรายคู ไดผลดังตารางท่ี 4.21  ดังนี้ 
  
ตารางท่ี 4.21  เปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูของความคิดเห็นของเกษตรกรตอผลลัพธของการดําเนิน
โครงการ จําแนกตามอาย ุ

อาย ุ x  31 - 40 ป 41 - 50 ป 51 - 60 ป 61 ปข้ึนไป 

   3.68 4.43 4.21 3.68 
31 - 40 ป 3.68  0.029* 0.182 0.803 
41 - 50 ป 4.43   0.171  0.014* 
51 - 60 ป 4.21    0.103 
61 ปข้ึนไป 3.68     

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.21 ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูของความคิดเห็นของเกษตรกรตอผลลัพธ
ของการดําเนินโครงการ จําแนกตามอายุ พบวา เกษตรกรอายุ 31 - 40 ป มีความคิดเห็นของเกษตรกร
ตอผลลัพธของการดําเนินโครงการ แตกตางจากเกษตรกรอายุ 41 - 50 ป และเกษตรกรท่ีอายุ 41 - 50 
ป มีความคิดเห็นของเกษตรกรตอผลลัพธของการดําเนินโครงการแตกตางจากเกษตรกรอาย ุ61 ปข้ึนไป
ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  
 แสดงวา เกษตรกรท่ีมีชวงอายุแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอผลลัพธของการดําเนินโครงการ 
ในดานการพัฒนาคุณภาพการผลิตแตกตางกัน ท้ังนี้ เนื่องมาจากในชวงเริ่มดําเนินการ เกษตรกรอาจยัง
ไมมีความรูและความพรอมเพียงพอท่ีจะยกระดับฟารมใหเปนฟารมมาตรฐาน ซึ่งเมื่อดําเนินการไปจนมี
ประสบการณและทุนเพียงพอแลวจึงเล็งเห็นความสําคัญในการยกระดับการผลิตเพื่อเพิ่มมูลคาและมี
ตลาดรองรับผลผลิตมากยิ่งข้ึน  
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 4.6.3 ผลการวิเคราะหความแตกตางของความคิดเห็นของเกษตรกรตอผลลัพธของการ
ดําเนินโครงการ จําแนกตามการศึกษา 
 การเปรียบเทียบความแตกตางของความคิดเห็นของเกษตรกรตอผลลัพธของการดําเนิน
โครงการ จําแนกตามการศึกษา เปนการทดสอบความแตกตางของคาคะแนนเฉล่ียของประชากร
มากกวา 2 กลุมท่ีเปนอิสระกัน โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One - way 
Analysis of Variance) ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 หากพบวามคีวามแตกตางอยางมีนัยสําคัญจะ
ทําการทดสอบความแตกตางรายคู ดังในตารางท่ี 4.22 
 
ตารางท่ี 4.22  เปรียบเทียบความแตกตางของความคิดเห็นของเกษตรกรตอผลลัพธของการดําเนิน
โครงการ จําแนกตามการศึกษา     

ผลลัพธของการดําเนิน
โครงการ 

แหลงความ
แปรปรวน 

df SS MS F p 

ดานการลดตนทุนการผลิต ระหวางกลุม  3 1.549 0.516 0.695 0.561 
ภายในกลุม  37 27.464 0.742   
รวม 40 29.012    

ดานการเพิ่มผลผลิต 
 

ระหวางกลุม  3 .968 0.323 0.667 0.578 
ภายในกลุม  37 17.910 0.484   
รวม 40 18.878    

ดานการพัฒนาคุณภาพ 
การผลิต 

ระหวางกลุม  3 2.697 0.899 2.122 0.114 
ภายในกลุม  37 15.681 0.424   
รวม 40 18.378    

ดานการตลาด ระหวางกลุม  3 5.121 1.707 3.739 0.019* 
ภายในกลุม  37 16.894 0.457   
รวม 40 22.015    

รวม ระหวางกลุม  3 2.540 0.847 2.066 0.121 
ภายในกลุม  37 15.162 0.410   
รวม 40 17.702    

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.22 พบวา ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความคิดเห็นของเกษตรกรตอ
ผลลัพธของการดําเนินโครงการ จําแนกตามการศึกษา ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบวา มีความ
คิดเห็นของเกษตรกรตอผลลัพธของการดําเนินโครงการแตกตางกัน ในดานการตลาด ดังนั้น จึงทําการ
เปรียบเทียบรายคู ไดผลดังตารางท่ี  4.23  
 
 
 
 
 
 



63 
 

ตารางท่ี 4.23 เปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูของความคิดเห็นของเกษตรกรตอผลลัพธของการดําเนิน
โครงการ จําแนกตามการศึกษา 

การศึกษา x  ประถมศึกษา มัธยมตน มัธยมปลาย สูงกวามัธยมปลาย 

   3.93 4.53 4.08 4.05 
ประถมศึกษา 3.93  0.020* 0.586 0.742 
มัธยมตน 4.53   0.122 0.207 
มัธยมปลาย  4.08    0.943 
สูงกวามัธยมปลาย 4.05     

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

 จากตารางท่ี 4.23 ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูของความคิดเห็นของเกษตรกรตอผลลัพธ
ของการดําเนินโครงการ จําแนกตามการศึกษา พบวา เกษตรกรท่ีการศึกษาระดับประถมศึกษา มีความ
คิดเห็นของเกษตรกรตอผลลัพธของการดําเนินโครงการ แตกตางจากเกษตรกรท่ีการศึกษาระดับมัธยม
ตน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 แสดงวา เกษตรกรท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอผลลัพธของการดําเนิน
โครงการในดานการตลาดท่ีแตกตางกัน เนื่องจากการศึกษาจะเปนสวนสําคัญในการเสริมสรางความรู
ความเขาใจ ทักษะความชํานาญ พัฒนาและประมวลความรูท่ีมีอยูไปประกอบการทํางานและการ
ดําเนินชีวิต รวมท้ังยังเปนจัดกรอบแนวความคิดและระเบียบกระบวนการความคิดของทุกคนใหเปน
ระบบมากข้ึน โดยในเรื่องของการตลาดจําเปนจะตองมีวิธีคิด และมีแนวทางในการวางแผนอยางเปน
ระบบ อีกท้ังปจจุบันการตลาดออนไลนเปนกลยุทธรูปแบบใหมท่ีสามารถเขาถึงผูบริโภคไดอยางท่ัวถึง 
ดังนั้น การศึกษาจึงเปนปจจัยท่ีมีสวนสําคัญในการดําเนินโครงการดานการตลาดใหมีประสิทธิภาพ  
ทําใหมีโอกาสท่ีจะประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพไดมากยิ่งข้ึน 
 

 4.6.4 ผลการวิเคราะหความแตกตางของความคิดเห็นของเกษตรกรตอผลลัพธของการ
ดําเนินโครงการ จําแนกตามอาชีพ 
 การเปรียบเทียบความแตกตางของความคิดเห็นของเกษตรกรตอผลลัพธของการดําเนิน
โครงการ จําแนกตามอาชีพ เปนการทดสอบความแตกตางของคาคะแนนเฉล่ียของกลุมตัวอยาง 2 กลุม
ท่ีเปนอิสระกัน โดยใชทดสอบ t–test ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ดังในตารางท่ี 4.24 
 

ตารางท่ี 4.24  เปรียบเทียบความแตกตางของความคิดเห็นของเกษตรกรตอผลลัพธของการดําเนิน
โครงการ จําแนกตามอาชีพ 

ผลลัพธของการดําเนินโครงการ 
 

เจาของธุรกิจ/ 
อาชีพอิสระ 

เกษตรกร t p 

x  ..DS  x  ..DS    
ดานการลดตนทุนการผลิต 3.75 0.354 4.39 0.860 1.050 0.300 
ดานการเพิ่มผลผลิต 3.75 0.354 4.35 0.690 1.204 0.236 
ดานการพัฒนาคุณภาพการผลิต 3.50 0.707 4.36 0.658 1.796 0.080 
ดานการตลาด 3.38 0.884 3.90 0.738 0.971 0.338 
รวม 3.55 0.636 4.18 0.660 1.317 0.196 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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จากตารางท่ี 4.24  พบวา ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความคิดเห็นของเกษตรกรตอ
ผลลัพธของการดําเนินโครงการ จําแนกตามอาชีพ ไมแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  
 แสดงวา เกษตรกรท่ีมีการประกอบอาชีพหลักแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอผลลัพธของการ
ดําเนินโครงการ ดานการลดตนทุนการผลิต ดานการเพิ่มผลผลิต ดานการพัฒนาคุณภาพการผลิต และ
ดานการตลาด ไมแตกตางกัน 
 
 4.6.5 ผลการวิเคราะหความแตกตางของความคิดเห็นของเกษตรกรตอผลลัพธของการ
ดําเนินโครงการ จําแนกตามจํานวนสมาชิกในครัวเรือน 
 การเปรียบเทียบความแตกตางของความคิดเห็นของเกษตรกรตอผลลัพธของการดําเนิน
โครงการ จําแนกตามจํานวนสมาชิกในครัวเรือน เปนการทดสอบความแตกตางของคาคะแนนเฉล่ียของ
ประชากรมากกวา 2 กลุมท่ีเปนอิสระกัน โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One - 
way Analysis of Variance) ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 หากพบวามีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญจะทําการทดสอบความแตกตางรายคู ดังตารางท่ี 4.25 
 
ตารางท่ี 4.25  เปรียบเทียบความแตกตางของความคิดเห็นของเกษตรกรตอผลลัพธของการดําเนิน
โครงการ จําแนกตามจํานวนสมาชิกในครัวเรือน 

ผลลัพธของการดําเนิน
โครงการ 

แหลงความ
แปรปรวน 

df SS MS F p 

ดานการลดตนทุนการผลิต ระหวางกลุม  5 1.421 0.284 0.360 0.872 
ภายในกลุม  35 27.592 0.788   
รวม 40 29.012    

ดานการเพิ่มผลผลิต 
 

ระหวางกลุม  5 2.960 0.592 1.302 0.286 
ภายในกลุม  35 15.918 0.455   
รวม 40 18.878    

ดานการพัฒนาคุณภาพ 
การผลิต 

ระหวางกลุม  5 3.288 0.658 1.525 0.207 
ภายในกลุม  35 15.090 0.431   
รวม 40 18.378    

ดานการตลาด ระหวางกลุม  5 4.301 0.860 1.700 0.161 
ภายในกลุม  35 17.714 0.506   
รวม 40 22.015    

รวม ระหวางกลุม  5 2.975 0.595 1.414 0.243 
ภายในกลุม  35 14.728 0.421   
รวม 40 17.702    

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.25  พบวา ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความคิดเห็นของเกษตรกรตอ
ผลลัพธของการดําเนินโครงการ จําแนกตามจํานวนสมาชิกในครัวเรือน ไมแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.05   
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 แสดงวา เกษตรกรท่ีมีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนตางกัน มีความคิดเห็นตอผลลัพธของการดําเนิน
โครงการ ดานการลดตนทุนการผลิต ดานการเพิ่มผลผลิต ดานการพัฒนาคุณภาพการผลิต และดาน
การตลาด ไมแตกตางกัน 
 
 4.6.6 ผลการวิเคราะหความแตกตางของความคิดเห็นของเกษตรกรตอผลลัพธของการ
ดําเนินโครงการ จําแนกตามจํานวนแรงงานภาคการเกษตร 
 การเปรียบเทียบความแตกตางของความคิดเห็นของเกษตรกรตอผลลัพธของการดําเนิน
โครงการ จําแนกตามจํานวนแรงงานภาคการเกษตร เปนการทดสอบความแตกตางของคาคะแนนเฉล่ีย
ของประชากรมากกวา 2 กลุมท่ีเปนอิสระกัน โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One - 
way Analysis of Variance) ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 หากพบวามีความแตกตางอย าง 
มีนัยสําคัญจะทําการทดสอบความแตกตางรายคู ดังในตารางท่ี 4.26 
 
ตารางท่ี 4.26  เปรียบเทียบความแตกตางของความคิดเห็นของเกษตรกรตอผลลัพธของการดําเนิน
โครงการ จําแนกตามจํานวนแรงงานภาคการเกษตร 

ผลลัพธของการดําเนิน
โครงการ 

แหลงความ
แปรปรวน 

df SS MS F p 

ดานการลดตนทุนการผลิต ระหวางกลุม  3 1.936 0.645 0.882 0.459 
ภายในกลุม  37 27.076 0.732   
รวม 40 29.012    

ดานการเพิ่มผลผลิต 
 

ระหวางกลุม  3 .693 0.231 0.470 0.705 
ภายในกลุม  37 18.185 0.491   
รวม 40 18.878    

ดานการพัฒนาคุณภาพ 
การผลิต 

ระหวางกลุม  3 .935 0.312 0.661 0.581 
ภายในกลุม  37 17.443 0.471   
รวม 40 18.378    

ดานการตลาด ระหวางกลุม  3 1.656 0.552 1.003 0.402 
ภายในกลุม  37 20.359 0.550   
รวม 40 22.015    

รวม ระหวางกลุม  3 1.018 0.339 0.753 0.528 
ภายในกลุม  37 16.684 0.451   
รวม 40 17.702    

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.26  พบวา ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความคิดเห็นของเกษตรกรตอ
ผลลัพธของการดําเนินโครงการ จําแนกตามจํานวนแรงงานภาคการเกษตร ไมแตกตางกันท่ีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05   
 แสดงวา เกษตรกรท่ีมีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนเปนแรงงานภาคการเกษตรตางกัน มีความ
คิดเห็นตอผลลัพธของการดําเนินโครงการ ดานการลดตนทุนการผลิต ดานการเพิ่มผลผลิต ดานการ
พัฒนาคุณภาพการผลิต และดานการตลาด ไมแตกตางกัน 
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 4.6.7 ผลการวิเคราะหความแตกตางของความคิดเห็นของเกษตรกรตอผลลัพธของการ
ดําเนินโครงการ จําแนกตามระยะเวลาการประกอบอาชีพเลี้ยงแพะ 
 การเปรียบเทียบความแตกตางของความคิดเห็นของเกษตรกรตอผลลัพธของการดําเนิน
โครงการ จําแนกตามระยะเวลาการประกอบอาชีพเล้ียงแพะ เปนการทดสอบความแตกตางของคา
คะแนนเฉล่ียของประชากรมากกวา 2 กลุมท่ีเปนอิสระกัน โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบ
ทางเดียว (One - way Analysis of Variance) ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 หากพบวามีความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญจะทําการทดสอบความแตกตางรายคู ดังในตารางท่ี 4.27 
 
ตารางท่ี 4.27  เปรียบเทียบความแตกตางของความคิดเห็นของเกษตรกรตอผลลัพธของการดําเนิน
โครงการ จําแนกตามระยะเวลาการประกอบอาชีพเล้ียงแพะ 

ผลลัพธของการดําเนิน
โครงการ 

แหลงความ
แปรปรวน 

df SS MS F p 

ดานการลดตนทุนการผลิต ระหวางกลุม  4 3.620 0.905 1.283 0.295 
ภายในกลุม  36 25.392 0.705   
รวม 40 29.012    

ดานการเพิ่มผลผลิต 
 

ระหวางกลุม  4 1.274 0.319 0.651 0.630 
ภายในกลุม  36 17.604 0.489   
รวม 40 18.878    

ดานการพัฒนาคุณภาพ 
การผลิต 

ระหวางกลุม  4 .987 0.247 0.511 0.728 
ภายในกลุม  36 17.391 0.483   
รวม 40 18.378    

ดานการตลาด ระหวางกลุม  4 1.244 0.311 0.539 0.708 
ภายในกลุม  36 20.771 0.577   
รวม 40 22.015    

รวม ระหวางกลุม  4 1.101 0.275 0.597 0.667 
ภายในกลุม  36 16.602 0.461   
รวม 40 17.702    

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.27  พบวา ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความคิดเห็นของเกษตรกรตอ
ผลลัพธของการดําเนินโครงการ จําแนกตามระยะเวลาการประกอบอาชีพเล้ียงแพะ ไมแตกตางกันท่ีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05   
 แสดงวา เกษตรกรท่ีมีระยะเวลาการประกอบอาชีพเล้ียงแพะตางกัน มีความคิดเห็นตอผลลัพธ
ของการดําเนินโครงการ ดานการลดตนทุนการผลิต ดานการเพิ่มผลผลิต ดานการพัฒนาคุณภาพการ
ผลิต และดานการตลาด ไมแตกตางกัน 
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 4.6.8 ผลการวิเคราะหความแตกตางของความคิดเห็นของเกษตรกรตอผลลัพธของการ
ดําเนินโครงการ จําแนกตามสภาพทางสังคม 
 การเปรียบเทียบความแตกตางของความคิดเห็นของเกษตรกรตอผลลัพธของการดําเนิน
โครงการ จําแนกตามสภาพทางสังคม เปนการทดสอบความแตกตางของคาคะแนนเฉล่ียของกลุมตัวอยาง 
2 กลุมท่ีเปนอิสระกัน โดยใชทดสอบ t–test ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ดังในตารางท่ี 4.28 
 

ตารางท่ี 4.28  เปรียบเทียบความแตกตางของความคิดเห็นของเกษตรกรตอผลลัพธของการดําเนิน
โครงการ จําแนกตามสภาพทางสังคม 

ผลลัพธของการดําเนินโครงการ 
 

เปนผูนําทางสังคม ไมเปนผูนําทาง
สังคม 

t p 

x  ..DS  x  ..DS    
ดานการลดตนทุนการผลิต 4.75 0.500 4.32 0.876 0.948 0.349 
ดานการเพิ่มผลผลิต 4.38 0.250 4.31 0.720 0.373 0.717 
ดานการพัฒนาคุณภาพการผลิต 4.25 0.500 4.32 0.699 0.206 0.838 
ดานการตลาด 3.38 0.250 3.93 0.759 3.118 0.010* 
รวม 4.03 0.350 4.16 0.693 0.388 0.536 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

 จากตารางท่ี 4.28  พบวา ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความคิดเห็นของเกษตรกรตอ
ผลลัพธของการดําเนินโครงการ จําแนกตามสภาพทางสังคม ในดานการตลาดแตกตางกันท่ีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05    
 แสดงวา เกษตรกรท่ีมีสภาพทางสังคมท่ีตางกัน มีความคิดเห็นตอผลลัพธของการดําเนิน
โครงการดานการตลาดท่ีแตกตางกัน ท้ังนี้ อาจเนื่องจากเกษตรกรท่ีเปนผูนํา มีความรู มีประสบการณใน
ดานการตลาดและกลไกในการกําหนดราคาซื้อขายในทองตลาด ดังนั้น จึงเห็นวาการรวมกลุมเปนเกษตร
แปลงใหญควรท่ีจะมีอํานาจในการกําหนดราคาซื้อขายผลผลิต ซึ่งจะทําใหไดรับผลประโยชนท่ีดีกวา
ปจจุบัน 
 

4.7 ความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีมีผลตอการดําเนินโครงการกับผลลัพธของการดําเนนิโครงการ 
 

ตารางท่ี 4.29  ความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีมีผลตอการดําเนินโครงการกับผลลัพธของการดําเนิน
โครงการ 

ตัวแปร B t Sig. 

ปจจัยท่ีมีผลตอการดําเนินโครงการ    
  - Constant 1.101 2.939 0.006* 
  - ดานการสนับสนุนการดําเนินงานสงเสริมการเกษตรแปลงใหญ 0.703 8.257 0.000* 

Multiple R = 0.798 
R Square (R2) = 0.627 
F-Ratio = 68.181 
Sig. = 0.006* 
* ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
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จากตารางท่ี 4.29  จะไดสมการความถดถอยเชิงพหุ แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีมีผล
ตอการดําเนินโครงการ กับผลลัพธของการดําเนินโครงการ คือ  
 Results of operation  =  1.101+0.703 support    
โดยท่ี  Results of operation  =  ผลลัพธของการดําเนินโครงการ 
 คาคงท่ี (Constant)  = 1.101 
 คาสัมประสิทธิ์ความถดถอยของตัวแปรเวลา (support) = bสนับสนุน = 0.703 มคีวามหมายวา 
ถาตัวแปรดานการสนับสนุนการดําเนินงานสงเสริมการเกษตรแปลงใหญเพิ่มข้ึน 1 หนวย จะทําให
ระดับผลลัพธของการดําเนินโครงการแปลงใหญแพะเนื้อเมืองสรรค เพิ่มข้ึน 0.703 หนวย แสดงวา 
ปจจัยท่ีมีผลตอการดําเนินโครงการแปลงใหญแพะเนื้อเมืองสรรค ดานการสนับสนุนการดําเนินงาน
สงเสริมการเกษตรแปลงใหญ มีความสัมพันธกับผลลัพธของการดําเนินโครงการแปลงใหญแพะเนื้อเมือง
สรรคอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05   
 ท้ังนี้ เนื่องจากการดูแลและสนับสนุนของหนวยงานภาครัฐอยางตอเนื่องในการดําเนินงาน
สงเสริมเกษตรแปลงใหญ ท้ังในดานปจจัยการผลิตและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมสําหรับการพัฒนาการผลิต 
การถายทอดองคความรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และบริการจากหนวยงานตางๆ และหนวยงาน
ภาคี ตามความตองการของสมาชิกแปลงใหญ รวมไปถึงการสนับสนุนโอกาสในการเขาถึงแหลงเงินทุน
เพื่อการพัฒนาการผลิต การตลาด และความเขมแข็งของกลุม ดังนั้นจึงสงผลใหเกษตรกรสามารถ 
ลดตนทุนการผลิต มีผลผลิตตอหนวยเพิ่มข้ึน ผลผลิตมีคุณภาพไดมาตรฐาน และสอดคลองกับความ
ตองการของตลาด ซึ่งสอดคลองเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวของโครงการ  
 สอดคลองกับ กมลรัตน ถิระพงษ (2560) ศึกษาและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการทําการสงเสริม
เกษตรแปลงใหญ เพื่อทําการวิเคราะหหา จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนของการสงเสริม
นโยบาย ซึ่งจากการศึกษาผลการดําเนินการสงเสริมเกษตรแปลงใหญในพื้นท่ีนํารอง ในป พ.ศ. 2559 
พบวา หลังมีการสงเสริมนโยบายเกษตรแปลงใหญ สงผลใหตนทุนการผลิตสินคาเกษตรลดลง  
และผลผลิตเพิ่มข้ึน และเมื่อวิเคราะห SWOT Analysis ของนโยบาย พบวา จุดแข็งของนโยบายเกษตร
แปลงใหญ คือการท่ีภาคเกษตรของประเทศไทยมีหนวยงานท่ีใหความชวยเหลือและสนับสนุนภาค
เกษตรอยางชัดเจน ทําใหการดําเนินนโยบายสามารถทําไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  
4.8 ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ  
 ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะสําหรับใชเปนแนวทางในการพัฒนาการดําเนินโครงการแปลง
ใหญแพะเนื้อเมืองสรรค มีดังนี้ 
 ดานปจจัยการผลิต 
 1. แมพันธุแพะมีจํานวนนอย ควรใหการสนับสนุนเพิ่ม และควรมีการสนับสนุนพอพันธุแมพันธุ
ท่ีเปนสัตวพันธุดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัตวในฟารม 
 2. ตองการใหภาครัฐมีการสนับสนุนองคความรูอยางเพียงพอและตอเนื่อง  
 3. จํานวนวัสดุอุปกรณไมเพียงพอ ควรสนับสนุนอยางเพียงพอและเหมาะสม 
 ดานเจาหนาท่ี 
 1. การติดตามดูแลของเจาหนาท่ีนอยไป ควรใหเจาหนาท่ีเขามาติดตาม เพื่อใหคําปรึกษา
แนะนํามากข้ึน 
 2.การประสานงานของเจาหนาท่ีและเกษตรกรยังไมเพียงพอ ควรมีชองทางการติดตอ
ประสานงานท่ีเขาถึงและสะดวกรวดเร็วมากข้ึน 
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บทท่ี 5 

 

สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 
 

5.1 สรุปผลการศึกษา 
 การศึกษาเรื่อง การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการดําเนินโครงการระบบสงเสริมการเล้ียงสัตวแบบ
แปลงใหญดานปศุสัตว กรณีศึกษา : กลุมเกษตรกรแปลงใหญแพะเนื้อเมืองสรรค อําเภอสรรคบุรี จังหวัด
ชัยนาท มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาขอมูลท่ัวไปของกลุมเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ และศึกษาปจจัยท่ีมี
ผลตอการดําเนินโครงการระบบสงเสริมการเล้ียงสัตวแบบแปลงใหญดานปศุสัตว ของกลุมเกษตรกร
แปลงใหญแพะเนื้อเมืองสรรค อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท รวมท้ังศึกษาปญหาอุปสรรคและ
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินโครงการระบบสงเสริมการเล้ียงสัตวแบบแปลงใหญดานปศุสัตว  
โดยในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางท่ีเปนเกษตรกรท่ีเขารวม
โครงการแปลงใหญแพะเนื้อเมืองสรรค อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท จํานวน 41 ราย โดยใช 
แบบสัมภาษณเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งสรางข้ึนตามวัตถุประสงคของการศึกษา  
การวิเคราะหขอมูล ใชคาความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบความ
แตกตางของคาคะแนนเฉล่ียของประชากร 2 กลุมท่ีเปนอิสระกัน ใชสถิติการทดสอบคา t (T-Test 
Independent) การทดสอบสมมติฐานความแตกตางของคาคะแนนเฉล่ียของประชากรมากกวา 2 กลุม 
ท่ีเปนอิสระกัน ใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way Analysis of variance) หรือ
สถิติทดสอบ F-Test  และการหาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม โดยใชการวิเคราะห
ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) ผลการศึกษาสรุปได ดังนี้ 
 5.1.1 ขอมูลท่ัวไปของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการแปลงใหญแพะเนื้อเมืองสรรค 
 5.1.1.1 ปจจัยสวนบุคคล พบวา เกษตรกรสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 65.9 อายุ
เฉล่ีย 50.83 ป มีการศึกษาระดับประถมศึกษา รอยละ 39.0 มีอาชีพหลักเปนเกษตรกร รอยละ 95.1 
มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉล่ีย 3.88 คน จํานวนสมาชิกในครัวเรือนท่ีชวยทําเกษตรเฉล่ีย 2.34 คน  
มีจํานวนพื้นท่ีถือครองเฉล่ีย 10.18 ไร เปนกรรมสิทธิ์ของตนเองเฉล่ีย 5.43 ไร เปนของบิดามารดาเฉล่ีย 
8.37 ไร และเปนการเชาเฉล่ีย 13.96 ไร จํานวนพื้นท่ีเขารวมโครงการแปลงใหญแพะเนื้อเฉล่ีย 4.42 ไร  
มีประสบการณในการประกอบอาชีพเล้ียงแพะเฉล่ีย 3.93 ป สําหรับสถานภาพทางสังคม สวนใหญไมมี
สถานภาพเปนผูนําทางสังคม รอยละ 90.2 แหลงท่ีไดรับขอมูลขาวสาร ความรูดานการสงเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญมาจากเจาหนาท่ีของรัฐ ส่ือออนไลน เพื่อนบาน โทรทัศน ส่ืออื่นๆ และวิทยุ 
ตามลําดับ 
 5.1.1.2 ขอมูลสัตวและลักษณะการเลี้ยง พบวา เกษตรกรมีจํานวนแพะเฉล่ีย 44.78 ตัว 
เปนพอพันธุเฉล่ีย 1.22 ตัว แพะแมพันธุเฉล่ีย 25.49 ตัว แพะรุนเพศเมียเฉล่ีย 10.10 ตัว แพะรุนเพศผู
เฉล่ีย 5.10 ตัว และลูกแพะไมหยานมเฉล่ีย 2.76 ตัว เกษตรกรเล้ียงแพะพันธุลูกผสมเปนสวนใหญ  
มีลักษณะการเล้ียงแบบขังคอกรวมกับการเล้ียงแบบปลอยแทะเล็มในแปลงพืชอาหารสัตวของตนเอง 
รอยละ 70.0 เกษตรกรสวนใหญมีแปลงพืชอาหารสัตว รอยละ 82.93 สําหรับพันธุพืชอาหารสัตวท่ีปลูก
สําหรับเล้ียงสัตวสวนใหญเปนหญาเนเปยรปากชอง 1 และหญาแพงโกลา และสวนใหญไมมีการสํารอง
เสบียงอาหารสัตวในชวงเวลาขาดแคลน เนื่องจากมีแปลงหญาสําหรับการเล้ียงสัตวแลว รอยละ 53.66 
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ชนิดเสบียงอาหารสัตวท่ีเกษตรกรสํารองมากท่ีสุดคือ หญาแหง โรคแพะท่ีพบบอยท่ีสุดในฟารมของ
เกษตรกร คือ โรคทองอืด โดยเมื่อแพะมีอาการปวยสวนใหญเกษตรกรจะใชวิธีการรักษาดวยตนเอง  
ในสวนของรายไดจากการผลผลิตแพะในชวงปท่ีผานมาเฉล่ีย 56,829.27 บาท มีรายไดจากการขาย 
มูลแพะเฉล่ีย 1,321.95 บาท โดยมีคาใชจายในการเล้ียงแพะเปนคาอาหารขนเฉล่ียเดือนละ 539.02 บาท 
เปนคาอาหารหยาบเฉล่ียเดือนละ 782.93 บาท คาแรธาตุเฉล่ียเดือนละ 265.85 บาท และเปน 
คาเวชภัณฑเฉล่ียเดือนละ 749.27 บาท โดยราคาแพะท่ีขายไดสวนใหญจะขายไดราคาเทากับราคา
ตลาด รอยละ 80.5 สําหรับในเรื่องมาตรฐานฟารม พบวา เกษตรกรสวนใหญไมเคยยื่นตรวจรับรอง 
รอยละ 51.2 
 5.1.2 ความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการและแนวคิดเกษตรกรแปลงใหญ และความรู
เร่ืองการเลี้ยงแพะ 
 5.1.2.1 ความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการและแนวคิดเกษตรกรแปลงใหญ พบวา
เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ มีระดับความรูอยูในระดับมากท่ีสุดเปนรอยละ 48.8 รองลงมาคือระดับมาก 
รอยละ 41.4 และระดับปานกลาง รอยละ 9.8 
 5.1.2.2 ความรูเร่ืองการเลี้ยงแพะ พบวาเกษตรกรมีระดับความรูอยูในระดับมาก  
รอยละ 68.3 รองลงมาอยูในระดับปานกลาง รอยละ 24.4 และมากท่ีสุด รอยละ 7.3 ซึ่งหากพิจารณา
เปนเรื่อง พบวาเกษตรกรมีความรูในเรื่องพันธุแพะมากท่ีสุด และมีความรูนอยท่ีสุดคือ เรื่องการจัดการ
ดานสุขภาพสัตว 
 5.1.3 ความคิดเห็นของเกษตรกรตอปจจัยท่ีมีผลตอการดําเนินโครงการ 
 ความคิดเห็นของเกษตรกรตอปจจัยท่ีมีผลตอการดําเนินโครงการ ในภาพรวมเฉล่ีย 
4.39 อยูในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเปนรายดานมีความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุดทุกดาน  
โดยดานท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุดคือ ดานความสามารถในการบริหารและจัดการของกลุม  รองลงมาคือ
ดานความมั่นคงและฐานะทางเศรษฐกิจของกลุม ดานบทบาทและการมีสวนรวมของสมาชิก ดานการ
นําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช ดานการสนับสนุนการดําเนินงานสงเสริมการเกษตรแปลงใหญ และ
ดานการดูแลเอาใจใสของเจาหนาท่ี ตามลําดับ 
 5.1.4 ความคิดเห็นของเกษตรกรตอผลลัพธของการดําเนินโครงการ 
 เกษตรกรมีความคิดเห็นตอผลลัพธของการดําเนินโครงการ โดยรวมมีคาเฉล่ีย 4.15  
อยูในระดับมาก โดยดานท่ีมีความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ ดานลดตนทุนการผลิต ดานการเพิ่มผลผลิต และ
ดานการพัฒนาคุณภาพการผลิต สวนดานการตลาดมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 
 5.1.5 ความแตกตางของความคิดเห็นของเกษตรกรตอปจจัยท่ีมีผลตอการดําเนินโครงการ 
จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
 จากการวิเคราะหความแตกตางของความคิดเห็นของเกษตรกรตอปจจัยท่ีมีผลตอการ
ดําเนินโครงการ จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา เพศ และอาชีพหลัก มีผลตอการดําเนินโครงการ 
ดังนี้ 
 5.1.5.1 เพศ เกษตรกรมีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีมีผลตอการดําเนินโครงการ ในดานการ
ดูแลเอาใจใสของเจาหนาท่ี แตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  
 5.1.5.2 อาชีพหลัก เกษตรกรมีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีมีผลตอการดําเนินโครงการ ใน
ดานการดูแลเอาใจใสของเจาหนาท่ี และดานการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช แตกตางกันท่ีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05  
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5.1.6 ความแตกตางของความคิดเห็นของเกษตรกรตอผลลัพธของการดําเนินโครงการ 
จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
 จากการวิเคราะหความแตกตางของความคิดเห็นของเกษตรกรตอผลลัพธของการดําเนิน
โครงการ จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา อายุ การศึกษา และสภาพทางสังคม มีผลตอผลลัพธของ
การดําเนินโครงการ ดังนี้ 
 5.1.6.1 อายุ เกษตรกรมีความคิดเห็นตอผลลัพธของการดําเนินโครงการ แตกตางกันใน
ดานการพัฒนาคุณภาพการผลิต แตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยผลการเปรียบเทียบ
รายคู พบวา เกษตรกรอายุ 31 - 40 ป มีความคิดเห็นแตกตางจากเกษตรกรอายุ 41 - 50 ป และ
เกษตรกรท่ีอายุ 41 - 50 ป มีความคิดเห็นแตกตางจากเกษตรกรอาย ุ61 ปข้ึนไป ท่ีระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.05 
 5.1.6.2 การศึกษา เกษตรกรมีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีมีผลตอการดําเนินโครงการใน
ดานตลาด แตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยผลการเปรียบเทียบรายคู พบวา เกษตรกรท่ี
มีการศึกษาระดับประถมศึกษา มีความคิดเห็นแตกตางจากเกษตรกรท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมตน ท่ี
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 5.1.6.3 สภาพทางสังคม เกษตรกรมีความคิดเห็นตอผลลัพธของการดําเนินโครงการ  
ในดานการตลาด แตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

5.1.7 ความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีมีผลตอการดําเนินโครงการกับผลลัพธของการดําเนิน
โครงการ 
 จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีมีผลตอการดําเนินโครงการ กับผลลัพธ
ของการดําเนินโครงการ พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอการดําเนินโครงการ ดานการสนับสนุนการดําเนินงาน
สงเสริมการเกษตรแปลงใหญมีความสัมพันธกับผลลัพธของการดําเนินโครงการ อยางมีระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ี 0.05   
 5.1.8 ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 

จากผลการศึกษา พบวา เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการแปลงใหญแพะเนื้อเมืองสรรค  
เห็นวาแมพันธุแพะท่ีมีนอยเกินไป จึงมีความตองการใหภาครัฐเขาไปสนับสนุนแมพันธุเพิ่ม โดยตองการ
แมพันธุและพอพันธุแพะท่ีเปนสัตวพันธุดี รวมท้ังตองการใหสนับสนุนองคความรูและอุปกรณท่ีจําเปน
อยางเพียงพอและเหมาะสม และเห็นวายังขาดในเรื่องการประสานงานระหวางเจาหนาท่ีกับเกษตรกร 
อยากใหเจาหนาท่ีเขาไปติดตามดูแลและใหคําแนะนําใหมากข้ึนกวาเดิม 

 
5.2 ขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการดําเนินโครงการระบบสงเสริมการเล้ียงสัตวแบบแปลงใหญ
ดานปศุสัตว กรณีศึกษา : กลุมเกษตรกรแปลงใหญแพะเนื้อเมืองสรรค อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
ผูศึกษามีขอเสนอแนะจากการศึกษาเพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาการดําเนินโครงการแปลงใหญแพะ
ใหกับเกษตรกร กลุมเกษตรกร หรือหนวยงานตางๆ ท่ีมีความสนใจ ดังนี้ 
 
ดานนโยบาย 
  1. การสนับสนุนของหนวยงานภาครัฐในการสงเสริมการดําเนินงานเกษตรแปลงใหญ ถือเปน
ปจจัยสําคัญตอผลการดําเนินโครงการ ดังนั้นหนวยงานภาครัฐควรกําหนดนโยบายใหมีการสนับสนุน
และสงเสริมการดําเนินโครงการอยางตอเนื่อง และสงเสริมใหพัฒนาการเล้ียงแพะเปนระบบแบบ 
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มืออาชีพ โดยการวิเคราะหหวงโซอุปทานต้ังแตตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา ประกอบดวย ปจจัยการ
ผลิตและเทคโนโลยีการผลิตท่ีเหมาะสมสําหรับการพัฒนาการผลิต การสนับสนุนองคความรูในการผลิต 
แหลงเงินทุนดอกเบ้ียตํ่า การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ การยกระดับการผลิตสูมาตรฐาน การจัดหา
ตลาดใหกับสินคา รวมไปถึงการสงเสริมการดําเนินการรวมกันของภาครัฐแบบบูรณาการ อีกท้ังควรจะ
ทําการวิจัยพฤติกรรมผูบริโภคเพื่อใหทราบถึงความตองการรูปแบบผลิตภัณฑแพะและราคา เพื่อนําไป
ปรับปรุงใหเหมาะสมกับความตองการตอไป 
 2. นโยบายของเกษตรแปลงใหญท่ีสําคัญคือ การมีเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
สารสนเทศอยางกวางขวางและเพียงพอ ดังนั้น จึงควรมีการวางแผนและเตรียมความพรอมในการ
พัฒนาเกษตรกรรุนใหม รวมไปถึงการฝกอบรมเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานใหมีความรูความเขาใจ ต้ังแตระดับ
นโยบายจนถึงข้ันตอนการปฏิบัติ ใหมีความพรอมท่ีจะเขาไปพัฒนาและสงเสริมใหแกเกษตรกรไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  
 
ดานเจาหนาท่ี 
 1. เจาหนาท่ีควรมีการพัฒนาความรูความเขาใจในการดําเนินนโยบาย/แผนงานโครงการ และ
ความรูตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพื่อนําไปถายทอดแกเกษตรกรไดอยางถูกตอง โดยมีกระบวนการถายทอดเริ่ม
จากคณะกรรมการกลุมกอน เพื่อชวยทําความเขาใจและสามารถถายทอดใหกับสมาชิกในกลุมได ซึ่งจะ
ทําใหการถายทอดมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน 
 2. เจาหนาท่ีควรเขาไปสงเสริมการดําเนินงานในพื้นท่ี โดยมีการติดตอ พบปะ เยี่ยมเยียน
เกษตรกรผูเขารวมโครงการเปนประจําทุกเดือน เพื่อติดตามและใหคําแนะนํา รวมคิดรวมแกไขปญหาใน
การดําเนินงาน สังเกตผลความกาวหนากิจกรรมตางๆ ในแปลงยอยของเกษตรกร เชน การไดรับและการ
ใชทรัพยากรโครงการ การผลิต การตลาด ผลสําเร็จ ปญหาอุปสรรค ความตองการขอรับการสนับสนุน 
และการใหคําแนะนําดูแลในเรื่องของสุขภาพสัตว รวมไปถึงควรมีการเพิ่มชองทางในการติดตอส่ือสารท่ี
เกษตรกรสามารถเขาถึงไดงาย และสะดวกรวดเร็วในการติดตอประสานงาน 
 
ดานการผลิต  
 1. ควรมีการสงเสริมและถายทอดความรูและเทคโนโลยีการผลิต เพื่อเปนการพัฒนาความรูและ
ความสามารถ ของเกษตรกรใหมีประสิทธิภาพอยางเพียงพอและตอเนื่อง โดยเฉพาะดานการเพิ่มผลผลิต
ใหสามารถผลิตแพะท่ีมีคุณภาพดี มีน้ําหนักมาก และมีลูกแพะจํานวนมาก 
 2. ควรมีการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการผลิต โดยผลักดันใหเกษตรกรท่ีเปนสมาชิกในกลุม
แปลงใหญทุกรายมีการยกระดับคุณภาพผลผลิตสูมาตรฐานการผลิต เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับกลุม 
และสอดคลองกับความตองการของตลาดและผูบริโภค 
 
ดานการตลาด   
 การสงเสริมและพัฒนาดานการตลาด โดยภาครัฐและเอกชน ควรสงเสริมการเช่ือมโยงกับตลาด
จากหลายทาง โดยการหาแหลงรับซื้อท่ีเหมาะสมกับคุณภาพและมาตรฐานการผลิต และสนับสนุนการ
นําผลผลิตไปแปรรูป หรือพัฒนาบรรจุภัณฑ เพื่อเปนการเพิ่มมูลคาใหกับผลผลิต รวมไปถึงการสงเสริม
การเพิ่มชองทางการจําหนายหรือขยายชองทางการตลาด เพื่อเปนการเพิ่มโอกาสในการจําหนายผลผลิต
ของกลุมเกษตรกรใหมากข้ึน 
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ดานการบริหารจัดการกลุม 
  ในการบริหารกลุมตามระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ ควรมีการปรับปรุงแผนและ
เปาหมายของกลุมอยางตอเนื่อง เชน การแบงบทบาทหนาท่ีภายในกลุม การปรับปรุงขอตกลงและ
ขอบังคับกลุม การวางแผนการผลิตและตลาด การจัดทําแผนธุรกิจรวมกัน เพื่อใหเหมาะสมกับ
สถานการณในปจจุบันมากท่ีสุด 
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แบบสัมภาษณสําหรับการศึกษา 
เร่ือง ปจจัยท่ีมีผลตอการดําเนินโครงการระบบสงเสริมการเลี้ยงสัตวแบบแปลงใหญดานปศุสัตว  

กรณีศึกษา : กลุมเกษตรกรแปลงใหญแพะเนือ้เมืองสรรค อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
 

ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการแปลงใหญแพะเนื้อเมืองสรรค  
คําช้ีแจง : โปรดทําเครื่องหมาย ลงใน � และกรอกขอความลงในชองวางตามความคิดเห็นและความ

เปนจริง   
ก) ปจจัยสวนบุคคล 
1. เพศ  
 � 1) ชาย     � 2) หญิง  

2. อายุ...............................ป       
3. ระดับการศึกษา    
 � 1) ไมไดเรียนหนังสือ  � 2) ประถมศึกษา    � 3) มัธยมตน    

 � 4) มัธยมปลาย/ ปวช.  � 5) อนุปริญญา/ ปวส.           � 6) ปริญญาตรี   

 � 7) ปริญญาโท หรือ สูงกวา     

4. อาชีพหลัก  

 � 1) นักเรียน/ นักศึกษา  � 2) เจาของธุรกิจ/ อาชีพอิสระ   

 � 3) พนักงานองคกรเอกชน       � 4) ขาราชการ      

 � 5) เกษตรกร    � 6) อื่น ๆ   

5. จํานวนสมาชิกในครัวเรือน………คน   จํานวนสมาชิกในครัวเรอืนท่ีเปนแรงงานภาคเกษตร...........คน 
6. จํานวนพื้นท่ีถือครอง .....................................ไร 

 � 1) เปนกรรมสิทธิ์ของตนเอง ................. ไร  

 � 2) เปนของบิดา มารดา ญาติ ................ ไร 

 � 3) เชา   ................. ไร  

 � 4) อื่นๆ   ................ ไร 

7. พื้นท่ีเขารวมโครงการแปลงใหญแพะเนือ้เมืองสรรค ...................................ไร  
8. ระยะเวลาการประกอบอาชีพเล้ียงแพะ........................................................ป 
9. สถานภาพทางสังคม  
 � 1) ผูนําองคกรการปกครอง เชน กํานัน ผูใหญบาน สมาชิก อบต. เปนตน 

 � 2) ผูนํากลุม เชน กลุมสหกรณ กลุมเกษตรกร ฯลฯ 

 � 3) ไมมีสถานภาพเปนผูนําทางสังคม 

10. ทานไดรบัขอมูลขาวสาร ความรูดานการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ จากแหลงใด  
      (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 � 1) วิทยุ   � 2) โทรทัศน  � 3) หนังสือพิมพ/วารสาร 

 � 4) เจาหนาท่ีของรัฐ  � 5) เพื่อนบาน  � 6) ส่ือออนไลน (อินเทอรเน็ต) 

 � 7) อื่นๆ (ระบุ).................................................... 
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ข) ขอมูลสัตวและลักษณะการเลี้ยงสัตว 
1. จํานวนแพะ 
 � 1) แพะพอพันธุ  ..................................ตัว    

 � 2) แพะแมพันธุ ..................................ตัว 

 � 3) แพะรุน (เพศเมีย) ..................................ตัว  

 � 4) แพะรุน (เพศผู) ..................................ตัว 

 � 5) ลูกแพะ (ไมหยานม)..................................ตัว 

2. พันธุแพะท่ีเลี้ยง 
 � 1) แพะพันธุแองโกลนูเบียน � 2) แพะพันธุบอร   

 � 3) แพะพันธุซาเนน  � 4) แพะพันธุหลาวซาน   

 � 5) แพะพันธุอัลไพน  � 6) แพะพันธุทอกเก็นเบอรก  

 � 7) แพะพันธุพื้นเมือง   � 8) แพะพันธุลูกผสม    

3. ลักษณะการเลี้ยงแพะ 

 � 1) เล้ียงแบบปลอยแทะเล็มในท่ีสาธารณะ   

 � 2) เล้ียงแบบขังคอก  

 � 3) เล้ียงแบบขังคอกรวมกับการเล้ียงแบบปลอยแทะเล็มในแปลงพืชอาหารสัตวของตนเอง 

4. ทานมีแปลงหญาสําหรับเลี้ยงสัตวหรือไม 
 � 1) ไมมี 

 � 2) มี ..........................ไร ระบุชนิดพันธุ................................................................................ 

5. ทานมีการสํารองเสบียงอาหารสัตวไวใชในชวงขาดแคลนอาหารสัตวหรือไม 

 � 1) ไมม ี  

 � 2) มี (ระบุชนิด)......................................................... 

6. โรคแพะท่ีพบบอยท่ีสุดในฟารมของทาน  
 � 1) ทองอืด   � 2) กีบเนา  � 3) ปอดบวม   

 � 4) ปากเปนแผลพุพอง  � 5) โรคปากเทาเปอย � 6) โรคแทงติดตอ 

 � 7) อื่นๆ (ระบุ) ........................................... 

7. เม่ือแพะมีอาการปวยทานทําอยางไร 
 � 1) รักษาเอง   � 2) แจง นายสัตวแพทย / หมออาสาปศุสัตว ในพื้นท่ี 

 � 3) แจงหัวหนากลุมใหมารักษา � 4) ไมรักษา (ปลอยใหหายเอง) 

8. รายไดจากการขายผลผลิต (แพะ) ในป 2562 (ม.ค.-ธ.ค.62)  
 � 1) จําหนายแพะ ..................................... บาท/ป  

 � 2) จําหนายมูลแพะ  ..................................... บาท/ป 
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9. คาใชจายในการเลี้ยงแพะ 

 � 1) อาหารขน       ......................บาท/เดือน  

 � 2) อาหารหยาบ      ......................บาท/เดือน 

 � 3) คาแรธาตุ        ......................บาท/เดือน   

 � 4) คาเวชภัณฑ       ......................บาท/เดือน 

10. ราคาผลผลิต (แพะ) ท่ีขายไดเม่ือเทียบกับราคาตลาด 

 � 1) สูงกวาราคาตลาด    � 2) เทากับราคาตลาด � 3) นอยกวาราคาตลาด 

11. ฟารมของทานผานการรับรองมาตรฐานฟารมหรือไม  
 � 1) ไมเคยยื่นตรวจรับรองมาตรฐานฟารม 

 � 2) อยูระหวางการยืน่ขอตรวจรับรองมาตรฐานฟารม  

 � 3) ผานการรับรองมาตรฐานฟารม 

 
ตอนท่ี 2  ความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการและแนวคิดเกษตรแบบแปลงใหญและความรูเร่ือง
      การเลี้ยงแพะ 
คําช้ีแจง : ใหใสเครื่องหมาย  ในขอท่ีเห็นวาถูก และ  ในขอท่ีเห็นวาผิด ในชองคําตอบ 
 

เร่ือง คําตอบ 

1. หลักการและแนวคิดเก่ียวกับการเกษตรแบบแปลงใหญ  
1.1  การสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญเปนระบบการสงเสริมการเกษตรท่ียึดพื้นท่ี 
 เปนหลักในการดําเนินงาน 

 

1.2  การคัดเลือกพื้นท่ีเขารวมโครงการสงเสริมการเกษตรแปลงใหญ ตองเปนพื้นท่ีท่ีมี
ขนาดเหมาะสม และไมผิดกฎหมาย 

 

1.3  การใชปจจัยการผลิต/เครื่องมือ/อุปกรณ/เครื่องจักร ควรแยกกันใช เพื่อความ 
      สะดวกรวดเร็ว 

 

1.4  มีการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมหรือนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการผลิต  
1.5  ไมจําเปนตองกําหนดมาตรฐานการผลิต  
1.6  มีการกําหนดเปาหมายและแผนปฏิบัติการ รวมท้ังการจัดทําแผนธุรกิจของกลุม 
 ท่ีชัดเจน 

 

1.7 การเกษตรแบบแปลงใหญ เปนการพัฒนาการผลิตและการตลาดรวมกัน โดยการมี
สวนรวมตลอดกระบวนการพัฒนาเปนการรวมแปลงผลิตสินคาชนิดเดียวกัน 

 

1.8  พื้นท่ีแตละแปลงท่ีรวมเปนแปลงใหญจะตองเปนพื้นท่ีอยูติดกันเปนผืนเดียวกัน
เทานั้น 

 

1.9 การสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญทําใหสามารถลดตนทุนการผลิตได  
1.10  การสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญดานปศุสัตว สนับสนุนใหเกษตรกรผูเล้ียงสัตว 
  มีการรวมกลุมและบริหารจัดการรวมกัน 
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เร่ือง คําตอบ 

2. ความรูเร่ืองการเลี้ยงแพะ  

2.1 พันธุแพะ  
2.1.1  แพะพันธุบอร (Boer) เปนแพะพนัธุเนื้อขนาดใหญ จากประเทศแอฟริกาใต  
2.1.2  การคัดเลือกแพะพอพันธุท่ีมีลักษณะดีไวทําพันธุ คือ หลังเปนเสนตรง หนาอกลึก 
 กวางสนเทาสูง อัณฑะปกติ และมีขาตรงแข็งแรง  

 

2.1.3  การคัดเลือกแพะแมพันธุท่ีมีลักษณะดีไวทําพันธุ คือ หลังเปนเสนตรง เตานม
 เทากัน ขาโคงงอแข็งแรง 

 

 2.1.4  เราสามารถประมาณอายุแพะโดยดูจากฟนหนาดานลางของแพะ   
 2.1.5  หลักการผสมพันธุแพะ ลูกท่ีเกิดจากพอแมเดียวกันสามารถนํามาผสมกันเองได  
2.2 การจัดการดานอาหารสัตว  
 2.2.1  แพะขุนกินหญาสดรวมกับกระถินสดอยางเต็มท่ี แพะจะไดรับสารอาหารเพียงพอ
 ตอการเจริญเติบโต เฉล่ียวันละไมตํ่ากวา 100 กรัม โดยไมจําเปนเสริมอาหารขน  

 

 2.2.2  ควรใหแพะกินอาหารรวมตอวัน คิดเปนน้ําหนักแหง 3 เปอรเซ็นตของน้ําหนักตัว  
 2.2.3  พอพันธุแพะ ควรกินอาหารขน โปรตีน 14% และอาหารหยาบคุณภาพปานกลาง  
 2.2.4  แพะไมสามารถกินอาหารผสมครบสวน (TMR) เพียงอยางเดียวได  
 2.2.5  อาหารผสมครบสวน คือ การนํา อาหารหยาบ วัตถุดิบอาหารแหลงโปรตีน 
 พลังงาน แรธาตุ และวิตามิน มาผสมคลุกเคลาใหเขากันตามสัดสวนท่ีเหมาะสม 

 

2.3 การเตรียมสถานท่ีและอุปกรณการเลี้ยง  
2.3.1  พื้นคอกทําเปนไมระแนงชิดๆ กัน เพื่อปองกนัไมใหแพะเดินสะดุด  
2.3.2  การเล้ียงแพะแบบขังคอกชวยลดปญหาเรื่องพยาธิ  
2.3.3  การเล้ียงแพะแบบปลอยแทะเล็มจะตองสูญเสียพลังงานในการเดินหาอาหาร  
2.3.4  การทําพื้นคอกควรเปนพื้นดินเทปูนใหอยูในระดับเดียวกัน  
2.3.5  ควรหมั่นตรวจกีบแพะสม่ําเสมอ โดยมีการตัดแตงกีบเดือนละครั้ง  
2.4 การจัดการเลี้ยงดู  
2.4.1  เพื่อใหพอแมมีความสมบูรณพันธุควรจะใหผสมพันธุกันเมื่ออายุ 8 เดือนข้ึนไป  
2.4.2  เมื่อแมแพะมีอาการเปนสัดแลว ระยะท่ีเหมาะสมใหตัวผูทับคือ 12-18 ช่ัวโมง   
2.4.3  แมแพะมีระยะอุมทอง 180 วัน  
2.4.4  แมแพะจะเริ่มกลับเปนสัดอีกครั้ง หลังจากคลอดลูกแลวประมาณ 60 วัน  
2.4.5  หากแมแพะไมมีน้ํานมเล้ียงลูก หรือแมตาย อาจใชน้ํานมเหลืองเทียมทําข้ึนเอง 
 โดยใชสวนผสม ดังนี้ นมวัวหรือนมผง น้ํามันตับปลา ไขไก น้ําตาล 

 

2.5 การจัดการดานสุขภาพสัตว  
2.5.1  การกําจัดพยาธิภายนอก แกไขโดยการอาบน้ําและฉีดพนลําตัวดวยยากําจัดพยาธิ
 ภายนอก 

 

2.5.2  หากแพะมีอาการทองอืด ถาทองปองมากอยาใหแพะนอนตะแคงขวา  
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เร่ือง คําตอบ 

2.5.3 โรคปอดบวม สามารถปองกันไดโดยการปรับปรุงโรงเรือนใหอบอุน อยาใหลมโกรก 
 ฝนสาด 

 

2.5.4  โรคปากเปนแผลพุพอง รักษาโดยใชน้ําเกลือทาท่ีแผลเปนประจําวันละ 2 ครั้ง 
 จนกวาจะหาย 

 

2.5.5 โรคปากและเทาเปอย มีอาการเกิดเม็ดตุมพองข้ึนท่ีไรกีบ ริมฝปากและเหงือก  
 ทําใหเดินขากะเผลก และมีน้ําลายไหล  

 

 

 
 

ตอนท่ี 3  ปจจัยท่ีมีผลตอการดําเนินโครงการแปลงใหญแพะเนื้อเมืองสรรค  
คําช้ีแจง: โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองวางท่ีทานเห็นวาตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด  
  เพียงชองเดียว 

ปจจัยท่ีมีผลตอการดําเนินโครงการแปลงใหญ 
แพะเนือ้เมืองสรรค 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 

1. ดานความสามารถในการบริหารและจัดการของกลุม      

1.1  โครงสรางระเบียบขอบังคับกลุมมีความชัดเจนและ
 เหมาะสม 

     

1.2  คณะกรรมการมีบทบาทและหนาท่ีบริหารจัดการกลุมท่ี
 ชัดเจน 

     

1.3  มีการกําหนดเปาหมายและแผนปฏิบัติการ รวมท้ังการ
 จัดทําแผนธุรกิจของกลุมท่ีชัดเจน 

     

1.4  ผลการดําเนินงานเปนไปตามแผนท่ีกําหนดไว      
1.5  การดําเนินงานและใหบริการแกสมาชิกมีประสิทธิภาพ      
1.6  ผูจัดการแปลงมีศักยภาพและสามารถบริหารจัดการ
 รวมกับคณะกรรมการในการบริหารจัดการแปลงใหญได 

     

1.7  กลุมมีการประชุมและดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง      
1.8  มีเกษตรกรสนใจเขารวมกลุมเพิ่มมากข้ึน      

2. ดานบทบาทและการมีสวนรวมของสมาชิก      

2.1 ทานมีสวนรวมในการจัดทําแผนบริหารจัดการและพัฒนากลุม      
2.2  ทานมีสวนรวมในการดําเนินงานตามแผนและพัฒนากลุม      
2.3  ทานมีสวนรวมรับรูปญหาและรวมแกไขปญหาของกลุม      
2.4  ทานมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น      
2.5  ทานมีการจัดทําบัญชีตนทุนประกอบอาชีพอยางตอเนื่อง      
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ปจจัยท่ีมีผลตอการดําเนินโครงการแปลงใหญ 
แพะเนือ้เมืองสรรค 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
2.6  สมาชิกในกลุมมีความสามัคคีและมีการชวยเหลือซึ่งกัน
 และกัน 

     

2.7  สมาชิกไดรับผลประโยชนรวมกัน      

3. ดานความม่ันคงและฐานะทางเศรษฐกิจของกลุม      

3.1  รวมกันระดมทุน จัดหาแหลงเงินทุนและปจจัยการผลิต
 อยางตอเนื่อง 

     

3.2  การบริหารจัดการเงินของกลุมเปนไปตามระเบียบท่ีกําหนดไว      
3.3  มีการจัดทําบัญชีของกลุมอยางเปนระบบ      

4. ดานการสนับสนุนการดําเนินงานสงเสริมการเกษตรแปลงใหญ      

4.1 ทานไดรับสนับสนุนปจจัยการผลิตและเทคโนโลยีท่ี
 เหมาะสมสําหรับการพัฒนาการผลิตของแปลงใหญ  

     

4.2  ทานไดรับการสนับสนุนองคความรูในการผลิต      
4.3  ทานไดรบัการสนับสนุนแหลงเงินทุนดอกเบ้ียตํ่า      
4.4  ทานไดรบัการสนับสนุนการเขาสูมาตรฐาน GAP GMP      
4.5  ทานไดรบัการสนับสนุนดานการจัดหาตลาดใหกบัสินคา      
4.6  หนวยงานภาครัฐท่ีเขาไปสงเสริมมีการดําเนินงานรวมกันแบบ
 บูรณาการ (มีความชัดเจน ไมซ้ําซอนในระบบการ ทํางาน) 

     

5. ดานการดูแลเอาใจใสของเจาหนาท่ี      

5.1 เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบมีความรูความสามารถ      
5.2 เจาหนาท่ีมีการตรวจเยี่ยม ติดตามและใหคําปรึกษา
 แนะนําอยางตอเนื่อง 

     

5.3  เจาหนาท่ีมีความเต็มใจในการใหบริการ      
5.4  เจาหนาท่ีใหความรวมมือในการเขารวมกิจกรรม หรือการ
 ประชุมกลุม 

     

5.5  การติดตอประสานงานกับเจาหนาท่ีมีความสะดวกรวดเร็ว      

6. ดานการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช      

6.1 ทานไดรับการสงเสริมการเรียนรูทางดานเทคโนโลยีและ 
      นวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอยางเหมาะสม 

     

6.2  ทานนําความรูท่ีไดรับมาปรับกระบวนการผลิตใหดียิ่งข้ึน      
6.3  มีการใชเครื่องจักรกลการเกษตรเขามาใชแทนกําลังแรงงาน      
6.4  มีการเพิ่มชองทางและโอกาสทางการคาผานระบบการซื้อ
 ขายแบบออนไลน (e-commerce)  

     



83 
 

ตอนท่ี 4  ผลลัพธของการดําเนินโครงการแปลงใหญแพะเนือ้เมืองสรรค  
คําช้ีแจง: โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองวางท่ีทานเห็นวาตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด  
  เพียงชองเดียว  
 

ผลลัพธของการดําเนินโครงการแปลงใหญแพะเนือ้เมืองสรรค 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 

ดานการลดตนทุนการผลิต      

1. สามารถชวยลดตนทุนการผลิต      
2. การจัดทําบัญชีรับจาย/บัญชีตนทุนประกอบอาชีพ ทําใหทาน 
   สามารถวางแผนเพิ่มรายไดและลดตนทุนเพื่อการมีผลกําไร 
    เพิ่มข้ึนในอนาคต 

     

ดานการเพิ่มผลผลิต      

1. การนําเทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรมมาใชในแปลง
 สามารถ ทําใหการผลิตมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 

     

2.  ปริมาณผลผลิตเพิ่มข้ึน (จํานวนแพะ น้ําหนักแพะ ฯลฯ)      

ดานการพัฒนาคุณภาพการผลิต      

1.  สามารถเขาใจและมีการพัฒนาฟารมเพื่อยกระดับเปนฟารม 
    ท่ีผานการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต 

     

2.  มีการทําการเกษตรท่ีดี ลดการใชสารเคมี เปนมิตรตอ
 ส่ิงแวดลอม 

     

ดานการตลาด      

1.  มีอํานาจในการกําหนดราคาซื้อขายผลผลิต       
2.  การเพิ่มชองทางการตลาด และการทําสัญญาคาขาย/MOU      
3.  การนําผลผลิตไปแปรรูป หรือพัฒนาบรรจุภัณฑ เพื่อสราง 
    มูลคาเพิ่ม 

     

4.  เกษตรกรมีรายไดเพิ่มข้ึน      
 

ตอนท่ี 5  ปญหา/อุปสรรค/ขอเสนอแนะ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 

 

**ขอขอบคุณที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสัมภาษณ** 
สํานักงานปศุสัตวเขต 1 กรมปศุสัตว 
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