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บทคัดย่อ 
 วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข๎ารํวมกิจกรรมการสํงเสริม
การเลี้ยงสัตว์ปีกภายใต๎โครงการเกษตรทฤษฎีใหมํ ปี 2561 ในพ้ืนที่ส านักงานปศุสัตว์เขต 1 โดยใช๎
แบบสอบถามกับกลุํมประชากรตัวอยําง 361 ราย วิเคราะห์โดยใช๎โปรแกรมส าเร็จรูป เพ่ื อหาคําร๎อยละ 
คําเฉลี่ย และคําเบี่ยงเบนมาตรฐาน พร๎อมก าหนดคําคะแนนเฉลี่ยเพ่ือการแปรผลระดับความพึงพอใจของ
เกษตรกรในด๎านตําง ๆ 

ผลการศึกษา พบวํา เกษตรกรที่เข๎ารํวมโครงการสํวนใหญํเป็นเพศหญิงคิดเป็นร๎อยละ 51.80               
มีอายุระหวําง 25-59 ปี คิดเป็นร๎อยละ 72.58 มีอาชีพท านาเป็นอาชีพหลักของครอบครัว คิดเป็นร๎อยละ 
67.59 อาชีพท าสวน เลี้ยงปศุสัตว์และท าไรํ คิดเป็นร๎อยละ 13.57, 11.63 และ 7.20 ตามล าดับ พ้ืนที่สํวนใหญํ
ที่เข๎ารํวมโครงการฯ เป็นพื้นที่ของตัวเอง คิดเป็นร๎อยละ 81.72  
 การด าเนินงานโครงการสํงเสริมเกษตรทฤษฎีใหมํ กิจกรรมการเลี้ยงสัตว์ปีก เกษตรกรสํวนใหญํ                 
ไมํมีประสบการณ์การเลี้ยงสัตว์ปีกมากํอน ร๎อยละ 72.57 เกษตรกรได๎รับความรู๎จากการอบรมหลักสูตร
สํวนกลางด๎านการเลี้ยงไกํไขํ คิดเป็นร๎อยละ 86.15 โดยเกษตรกรได๎น าความรู๎ที่ได๎รับไปปฏิบัติในระดับมาก 
(คะแนนเฉลี่ย 3.86) หลังจากที่เกษตรกรได๎รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์ปีกสํวนใหญํเลี้ยงเอง (ร๎อยละ 88.09) 
รูปแบบการเลี้ยงจะเลี้ยงแบบขังคอกและปลํอยลานร๎อยละ 50.31 การจัดการอาหารของสัตว์ปีกใช๎วิธีซื้อ
อาหารมาให๎ ร๎อยละ 55.35 การดูแลสุขภาพสัตว์ปีกเบื้องต๎น จะดูแลรักษาด๎วยตัวเองร๎อยละ 48.74 เกษตรกร
สํวนใหญํไมํมีแผนการเลี้ยงสัตว์ตํอร๎อยละ 62.26 และไมํมีการจัดท าบันทึกข๎อมูลรายรับรายจํายเรื่องการเลี้ยง
สัตว์ปีกร๎อยละ 86.43 เกษตรกรได๎รับการติดตามหรือให๎ค าแนะน าจากเจ๎าหน๎าที่ ร๎อยละ 63.16  

การประเมินความพึงพอใจของเกษตรกรที่ตํอการสํงเสริมสัตว์ปีกพบวํา เกษตรกรมีความพึงพอใจใน
ระดับมากตํอคุณภาพปัจจัยการผลิตที่ได๎รับ (3.54 – 3.64) ด๎านการให๎บริการของเจ๎าหน๎าที่ การให๎ค าแนะน า
การป้องโรคระบาดของสัตว์ปีก ด๎านผลสัมฤทธิ์ของโครงการ การเข๎ารํวมโครงการในภาพรวม และเกษตรกรมี         
ความพึงพอใจอยูํในระดับปานกลางตํอจ านวนของปัจจัยการผลิตที่ได๎รับ การให๎ค าแนะน าการจัดท าบันทึก
ข๎อมูล การมีจ านวนสัตว์ปีกเพ่ิมข้ึน และการน ามูลสัตว์ไปใช๎ประโยชน์  

ปัญหา อุปสรรค และข๎อเสนอแนะของการด าเนินการพบปัญหาด๎านปัจจัยที่กรมปศุสัตว์สนับสนุนมี
จ านวนน๎อยเกินไป เกษตรกรไมํมีประสบการณ์ในการเลี้ยงสัตว์ปีกมากํอน การสนับสนุนชนิดของสัตว์ปีกไมํตรง
ตํอความต๎องการ มีข๎อเสนอแนะวําควรสอบถามความต๎องการของเกษตรกรกํอนสนับสนุน ควรมีการศึกษาถึง
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Abstract 
The Objective of this study was to evaluate the satisfaction level of the farmers 

participated in the poultry raising promotion project 2018 under the New Theory Agriculture 
Promotion Project in area of the Regional Livestock Office 1. The methods were collecting 
data form 361 farmers by interviewing forms and analyzed by the software package program 
for percentage, mean and standard deviation and also set the average scores to evaluate the 
satisfaction level of the farmers in various perspectives. 

The results showed that the most farmers were female (51.80%), aged between    
25-59 years old (72.58%), main occupation was rice farmer (67.59%), fruit gardener (13.57%), 
livestock farmer (11.63%) and collective farmer (7.20%). The project participants possess their 
own land for 81.72 %.  

According to this project, the farmer did not had poultry raising experience 72.57%, 
they were trainned  for layer husbandry course 86.15% and be able to  implemented the 
knowledge in high level, average score 3.86. After receiving the poultry, most of the farmer 
raised the poultry by themselves 88.09%, housing styled farming and free range farming 
50.31%, feed management by buying55.35%, primary poultry health care by themselves 
48.74%, no planning to continue poultry raising 62.26%, no record income and expense data 
86.43% and the farmers were followed up and advised by the officers 63.16%. 

The satisfaction evaluation of the farmers found that they were satisfied in high 
level for the quality of the factor for production ( 3.54-3.64) , official services, poultry disease 
protection knowledge from officers, project achievement, project participation and moderate 
level to quantity of factor for production, data recording suggestion, increasing of poultry 
stock and the beneficial use of poultry manure. 

Problems, obstacles and suggestions of the projects were inadequate of supporting 
factors from the Department of Livestock Development, inexperienced farmers to poultry 
farming and the species of poultry were not match the demand of the farmers. The 
suggestions were requirement survey of the farmers, the breakeven study for household 
consuming of the poultry raising. In preparation of receiving poultry, fundamental poultry 
raising knowledge was recommended.         
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทาน    
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตอยูํด๎วยความมั่นคงและยั่งยืน ทรงคิดค๎น
เกษตรทฤษฎีใหมํเพ่ือแก๎ไขปัญหาของเกษตรกรไทยที่มีพ้ืนที่จ ากัดและประสบปัญหาขาดแคลนน้ า ในฤดูแล๎ง        
น้ าทํวมในฤดูฝน "ทฤษฎีใหมํ" เป็นแนวทางหรือหลักการในการจัดการทรัพยากรระดับไรํนา คือ ที่ดินและนา 
เพ่ือการเกษตรในที่ดินขนาดเล็กให๎เกิดประโยชน์สูงสุด ในการด าเนินการทฤษฎีใหมํ ได๎พระราชทานขั้นตอน
ด าเนินงาน ดังนี้ (ธีรชล, 2558) 
 ขั้นที่ 1 ทฤษฎีใหมํขั้นต๎น สถานะพ้ืนฐานของเกษตรกร คือ มีพ้ืนที่น๎อย คํอนข๎างยากจน อยูํในเขตเกษตร 
น้ าฝนเป็นหลัก โดยในขั้นที่ 1 นี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร๎างเสถียรภาพของการผลิต เสถียรภาพด๎านอาหารประจ าวัน 
ความมั่นคงของรายได๎ ความมั่นคงของชีวิต และความ มั่นคงของชุมชนชนบทเป็นเศรษฐกิจ พ่ึงตนเองมากขึ้น 
มีการจัดสรรพ้ืนที่ท ากินและที่อยูํอาศัย ให๎แบํงพ้ืนที่ออกเป็น 4 สํวน ตามอัตราสํวน 30 : 30 : 30 : 10 ซึ่งหมายถึง 
พ้ืนที่สํวนที่ 1 ประมาณ 30 เปอร์เซ็น ให๎ขุดสระเก็บกักน้ าเพ่ือใช๎เก็บกักน้ าฝนในฤดูฝนและใช๎เสริมการปลูกพืช
ในฤดูแล๎ง ตลอดจนการเลี้ยงสัตว์น้ าและพืชนาตําง ๆ (สามารถเลี้ยงปลา ปลูกพืชนา เชํน ผักบุ๎ง ผักกะเฉด ฯ      
ได๎ด๎วย) พ้ืนที่สํวนที่ 2 ประมาณ 30 เปอร์เซ็น ให๎ปลูกข๎าวในฤดูฝน เพ่ือใช๎เป็นอาหารประจ าวันในครัวเรือน   
ให๎เพียงพอตลอดปี เพ่ือตัดคําใช๎จํายและสามารถพ่ึงตนเองได๎ พ้ืนที่สํวนที่ 3 ประมาณ 30 เปอร์เซ็น ให๎ปลูกไม๎ผล 
ไม๎ยืนต๎น พืชผัก พืชไรํ พืชสมุนไพร ฯลฯ เพ่ือใช๎เป็นอาหารประจ าวัน หากเหลือบริโภคก็น าไปจ าหนําย และพ้ืนที่
สํวนที่ 4 ประมาณ 10 เปอร์เซ็น ใช๎เป็นที่อยูํอาศัย เลี้ยงสัตว์ และโรงเรือนอ่ืน ๆ (ถนน คันดิน กองฟาง ลานตาก 
กองปุ๋ยหมัก โรงเรือน โรงเพาะเห็ด คอกสัตว์ ไม๎ดอกไม๎ประดับ พืชผักสวนครัวหลังบ๎าน เป็นต๎น) ทฤษฎีใหมํขั้น
ก๎าวหน๎า เมื่อเกษตรกรเข๎าใจในหลักการและได๎ลงมือปฏิบัติตามขั้นที่ 1 ในที่ดินของตนเป็นระยะเวลาพอสมควร
จนได๎ผลแล๎ว เกษตรกรก็จะพัฒนาตนเองจากขั้น "พออยูํพอกิน" ไปสูํขั้น "พอมี   อันจะกิน" เพ่ือให๎มีผลสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น จึงควรที่จะต๎องด าเนินการตามข้ันที่ 2 และข้ันที่ 3 ตํอไปตามล าดับ   

ขั้นที่ 2 ทฤษฎีใหมํข้ันกลาง เมื่อเกษตรกรเข๎าใจในหลักการและได๎ปฏิบัติในที่ดินของตนจนได๎ผลแล๎ว ก็ต๎อง
เริ่มขั้นที ่2 คือ ให๎เกษตรกรรวมพลังกันในรูปกลุํม หรือ สหกรณ์ รํวมแรงรํวมใจกันด าเนินการในด๎าน 
  1. การผลิต เกษตรกรจะต๎องรํวมมือในการผลิตโดยเริ่มตั้งแตํ ขั้นเตรียมดิน การหาพันธุ์พืช ปุ๋ย 
การหาที่นา และอ่ืน ๆ เพื่อการเพาะปลูก  
  2. การตลาด เมื่อมีผลผลิตแล๎วจะต๎องเตรียมการตําง ๆ เพ่ือการขายผลผลิตให๎ได๎ประโยชน์ 
สูงสุด เชํน การเตรียมลานตากข๎าวรํวมกัน การจัดหายุ๎งรวบรวมข๎าว เตรียมหาเครื่องสีข๎าว ตลอดจนการรวมกัน 
ขายผลผลิตให๎ได๎ราคาดี และลดคําใช๎จํายลงด๎วย  
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  3. ความเป็นอยูํ ในขณะเดียวกันเกษตรกรต๎องมีความเป็นอยูํที่ดีพอสมควร โดยมีปัจจัยพ้ืนฐาน 
ในการด ารงชีวิต เชํน อาหารการกินตําง ๆ กะปิ น้ าปลา เสื้อผ๎า ที่พอเพียง  
  4. สวัสดิการ แตํละชุมชนควรมีสวัสดิการและบริการที่จ าเป็น เชํน มีสถานีอนามัยเมื่อยามป่วยไข๎ 
หรือมีกองทุนไว๎ให๎กู๎ยืมเพ่ือประโยชน์ในกิจกรรมตําง ๆ  
  5. การศึกษา มีโรงเรียนและชุมชนมีบทบาทในการสํงเสริมการศึกษา เชํน มีกองทุนเพ่ือ
การศึกษาเลําเรียนให๎แกํเยาวชนของชุมชนเอง  
  6. สังคมและศาสนา ชุมชนควรเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาสังคมและจิตใจ โดยมีศาสนาเป็น
ที่ยึดเหนี่ยวกิจกรรมทั้งหมดดังกลําวข๎างต๎น จะต๎องได๎รับความรํวมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข๎อง ไมํวําสํวนราชการ 
องค์กรเอกชน ตลอดจนสมาชิกในชุมชนนั้นเป็นส าคัญ  
 ขั้นที่ 3 ทฤษฎีใหมํขั้นก๎าวหน๎า เมื่อด าเนินการผํานพ๎นขั้นที่ 2 แล๎ว เกษตรกรจะมีรายได๎ดีขึ้น ฐานะ
มั่นคงขึ้น เกษตรกรหรือกลุํมเกษตรกรก็ควรพัฒนาก๎าวหน๎าไปสูํขั้นที่  3 ตํอไป คือ ติดตํอประสานงาน เพ่ือ
จัดหาทุน หรือแหลํงเงิน เชํน ธนาคาร หรือบริษัทห๎างร๎าน เอกชน มาชํวยในการท าธุรกิจ การลงทุนและ  
พัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งนี้ ทั้งฝ่ายเกษตรกรและฝ่ายธนาคารกับบริษัท จะได๎รับประโยชน์รํวมกัน กลําวคือ  
  - เกษตรกรขายข๎าวได๎ในราคาสูง (ไมํถูกกดราคา)  
  - ธนาคารกับบริษัทสามารถซื้อข๎าวบริโภคในราคาต่ า (ซื้อข๎าวเปลือกตรงจากเกษตรกรและมาสีเอง)  
  - เกษตรกรซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคได๎ในราคาต่ า เพราะรวมกันซื้อเป็นจ านวนมาก (เป็นร๎าน
สหกรณ ์ซื้อในราคาขายสํง)  
  - ธนาคารกับบริษัทจะสามารถกระจายบุคลากร (เพ่ือไปด าเนินการในกิจกรรมตําง ๆ ให๎เกิดผลดี
ยิ่งขึ้น) 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได๎รับมอบหมายให๎ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ภายใต๎แผนบูรณาการ การพัฒนา
ศักยภาพการผลิตภาคเกษตร โดยจัดท าโครงการเกษตรทฤษฎีใหมํให๎เกษตรกรที่สมัครใจเข๎ารํวมโครงการน๎อม
น าแนวทางเกษตรทฤษฎีใหมํไปปฏิบัติในพ้ืนที่ของตนเองอยํางสอดคล๎องตามภูมิสังคม เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์        
2 ประการ คือ (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2560) 
 ประการแรกพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรโดยการลดรายจําย เพ่ิมรายได๎ ลดการพ่ึงพาปัจจัยการ
ผลิตภายนอก สร๎างความยั่งยืนในการท าการเกษตร  
 ประการที่สองสํงเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม โดยเน๎นการบริหารจัดการ
ทรัพยากรอยํางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมายกรมพัฒนาที่ดิน ก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการหนํวยงานในสังกัด 
สนับสนุนตามภารกิจกรมปศุสัตว์ สํงเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกส าหรับเกษตรกรที่เข๎ารํวมโครงการและสํงเสริมการ
รวมกลุํมสร๎างเครือขําย สํงเสริมให๎เกษตรกรท ากิจกรรมการเกษตรตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหมํในขั้นที่ 2 
และ 3 ได๎พ่ึงตนเอง พ่ึงพากันในกลุํม และแขํงขันได๎อยํางยั่งยืน ซึ่งจากการด าเนินโครงการตั้งแตํปี 2560 
ตอนนี้เข๎าปีที่ 3 มีเกษตรกรเข๎ารํวมโครงการแล๎ว 140,000 รายเศษ และปี 2562 รับสมัครรายใหมํอีก 70,000 ราย 
รวม 210,000 ราย (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2560) นับวําเป็นโครงการที่มี เกษตรกรจ านวนมากได๎รับ
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ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ๎อม และมีการใช๎ทรัพยากรเพ่ือด าเนินโครงการ จ านวนมาก เพ่ือที่จะบรรลุ
วัตถุประสงค์หลักของโครงการ คือ น าศาสตร์ของพระราชาสูํการพัฒนาประเทศ อยํางยั่งยืน ตามนโยบาย
รัฐบาลน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหมํมาปรับใช๎ในการด าเนินกิจกรรมทาง
การเกษตรในพ้ืนที่ของตนเองอยํางสอดคล๎องกับภูมิสังคม ปรับเปลี่ยนการผลิต การเกษตรไปสูํการผลิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล๎อมเพ่ือให๎เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น สามารถลดรายจํายในครัวเรือนและมีรายได๎จากการปศุสัตว์ 
โดยรูปแบบการด าเนินในระบบฟาร์มของเกษตรกรในปัจจุบัน มีหลายรายที่ด าเนินการได๎ในรูปแบบไรํนาสวน
ผสมที่มีระบบการผลิตในรูปแบบ พืช-ประมง-ปศุสัตว์ และมีสัดสํวน กิจกรรมเกษตรแตกตํางกันโดยขึ้นกับ
สภาพแวดล๎อม วัฒนธรรมแตํละท๎องถิ่น ซึ่งแตกตํางกับสัดสํวนเกษตรทฤษฎีใหมํ  อยํางไรก็ตามสัดสํวนตํางๆ 
สามารถยืดหยุํนได๎ จึงถือวําการใช๎พ้ืนที่ของเกษตรแตํละรายมีความเหมาะสม และสอดคล๎องกับพ้ืนที่ของ
ตนเอง (สุเทพ, 2543)  
 จากข๎อมูลการประเมินผลโครงการสํงเสริมเกษตรทฤษฎีใหมํ (5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหมํ
ถวายในหลวง) ปี2561 พบวํา มีเกษตรกรที่เข๎ารํวมโครงการทั่วประเทศเป็นจ านวนทั้งสิ้น70,172 ราย       
(ศูนย์ประเมินผล ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2562) ซึ่งป็นเกษตรกรที่อยูํในพ้ืนที่ส านักงานปศุสัตว์เขต 1 
จ านวน 8 จังหวัด ได๎แกํ จังหวัดชัยนาท จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
สระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอํางทอง และพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร จ านวนทั้งสิ้น 4,355 ราย โดยกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ได๎สนับสนุนปัจจัยการผลิตเสร็จสิ้นแล๎ว จ านวน 3,702 ราย (ยกเว๎นจังหวัดลพบุรี เนื่องจาก
เกษตรกรที่เข๎ารํวมโครงการฯ ปีงบประมาณ 2561 ในพ้ืนที่ ไมํได๎รับการสนับสนุนสัตว์ปีกและปัจจัยอ่ืน ๆ จาก
โครงการฯ) (กรมปศุสัตว์, 2562) โดยกรมปศุสัตว์สํงเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกรายละ 1 ชนิดสัตว์ พร๎อมปัจจัยอ่ืน ๆ 
ดังนี้ 
 1. พันธุส์ัตว์เลือก 1 ชนิด จาก 

   1.1 ไกํพ้ืนเมือง/ไกํลูกผสม/เป็ดเทศคละเพศ อายุไมํต่ ากวํา 6 สัปดาห์ 5 ตัว 
   1.2 ไกํไขํ/เป็ดไขํเพศเมีย อายุไมํต่ ากวํา 4 สัปดาห์  5 ตัว 

 2. วิตามินและยาปฏิชีวนะยาถํายพยาธิ 1 ชุด  
 3. หัวอาหารสัตว์ปีกโปรตีน 30% 5 ก.ก.เพื่อผลิตอาหารผสมสูตรกรมปศุสัตว์ 
      4. อุปกรณ์การเลี้ยง ตาขําย  
เพ่ือเป็นพ้ืนฐานการผลิตอาหารโปรตีนในครัวเรือน เหลือจ าหนํายเป็นรายได๎เสริม โดยสัตว์ปีกที่สํงเสริมเกษตรกร 
สามารถขยายพันธุ์เลี้ยงตํอเนื่องตํอไปได๎ 
 ทั้งนี้ การศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรตํอการสํงเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกภายใต๎โครงการสํงเสริม
เกษตรทฤษฎีใหมํ ปี 2561 ในพ้ืนที่ส านักงานปศุสัตว์เขต 1 เพ่ือให๎ทราบผลของการด าเนินงาน ด๎านปศุสัตว์ใน
โครงการตามวิธีการที่กรมปศุสัตว์ด าเนินการอยูํ และระดับการบรรลุผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิ์ เพ่ือปรับปรุงการ
ด าเนินงานด๎านปศุสัตว์ตํอไป 
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2. วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย 
 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจและปัญหาอุปสรรค ของเกษตรกรที่เข๎ารํวมกิจกรรมการสํงเสริมการเลี้ยงสัตว์
ปีกภายใต๎โครงการเกษตรทฤษฎีใหมํ ปี 2561 ในพ้ืนที่ส านักงานปศุสัตว์เขต 1 
 
3. กรอบแนวคิดของการศึกษาวิจัย 
                 ตัวแปรอิสระ        ตัวแปรตาม 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
4. ขอบเขตของการศึกษาวิจัย 
 
 
 
 
 ประเมินเฉพาะกิจกรรมสํงเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกแกํเกษตรกรที่เข๎ารํวมโครงการฯ ปี 2561 รวมทั้ง
กิจกรรมที่เกี่ยวข๎อง เชํน การได๎รับความรู๎ด๎านการเลี้ยงสัตว์ รูปแบบการเลี้ยงสัตว์ การจัดการด๎านอาหารสัตว์ 
การขยายพันธุ์ การบันทึกข๎อมูลและการท าบัญชี 
 
5. ข้อจ ากัดของการศึกษาวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้รวบรวมข๎อมูลโดยใช๎แบบสอบถามเทํานั้น จึงไมํสามารถควบคุมสภาวะแวดล๎อมที่มีตํอ
การตอบแบบสอบถามได๎  
 
6. นิยามศัพท์เฉพาะ 
 6.1 ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู๎สึกความคิดเห็นของ เกษตรกรที่เข๎ารํวมกิจกรรมการสํงเสริมการ
เลี้ยงสัตว์ปีกภายใต๎โครงการเกษตรทฤษฎีใหมํ ปี 2561 ในพ้ืนที่ส านักงานปศุสัตว์เขต 1 
 6.2 เกษตรทฤษฎีใหมํ หมายถึง การจัดสรรพ้ืนที่อยูํอาศัยและ ที่ท ากิน ให๎แบํงพ้ืนที่ ออกเป็น 4 สํวน 
ตามอัตราสํวน 30:30:30:10 ซึ่งหมายถึง พื้นที่สํวนที่ 1 ประมาณ 30 เปอร์เซ็น ให๎ขุดสระเก็บกักน้ า เพ่ือใช๎เก็บ
กักน้ าฝนในฤดูฝนและ ใช๎เสริมการปลูกพืชในฤดูแล๎ง ตลอดจนการเลี้ยงสัตว์น้ าและพืชน้ าตําง ๆ พ้ืนที่สํวนที่ 2 
ประมาณ 30 เปอร์เซ็น ให๎ปลูกข๎าวในฤดูฝน เพ่ือใช๎เป็นอาหารประจ าวัน ส าหรับครอบครัวให๎เพียงพอตลอดปี 

- ข๎อมูลทั่วไป ได๎แกํ เพศ อายุ จ านวนสมาชิกในครัวเรือน  
อาชีพหลักของครอบครัว น าพื้นที่เข๎าโครงการเกษตร
ทฤษฎีใหมํ และสถานะการถือครองแปลงที่ดิน 
- การด าเนินงานโครงการสํงเสรมิเกษตรทฤษฎีใหมํ         
(ด๎านปศุสัตว์) ของเกษตรกร 
- การได๎รับปัจจัยการผลิต 
- การให๎บริการของเจ๎าหน๎าที่ 
- ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
- การเลี้ยงสัตว์ปีกของโครงการ 
 

ข๎อมูลปัญหา/ อุปสรรค/ 

ข๎อเสนอแนะของเกษตรกร 

ข๎อมูลความพึงพอใจของเกษตรกร

ที่เข๎ารํวมโครงการ 



5 

 
เพ่ือตัดคําใช๎จํายและสามารถพ่ึงตนเองได๎ พ้ืนที่สํวนที่ 3 ประมาณ 30 เปอร์เซ็น ให๎ปลูกไม๎ผล ไม๎ยืนต๎น พืชผัก 
พืชไรํ พืชสมุนไพร ฯลฯ เพ่ือใช๎เป็นอาหารประจ าวัน หากเหลือบริโภค ก็น าไปจ าหนําย พ้ืนที่สํวนที่ 4 ประมาณ 
10 เปอร์เซ็น เป็นที่อยูํอาศัย เลี้ยงสัตว์และโรงเรือนอื่น ๆ 
 6.3 พ้ืนที่ส านักงานปศุสัตว์เขต 1 หมายถึง จังหวัดที่อยูํในพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงานปศุสัตว์เขต 1 
รวมทั้งสิ้น 8 จังหวัด ได๎แกํ จังหวัดชัยนาท จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
สระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอํางทอง และพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  
 
6. ระยะเวลาด าเนินการและสถานที่ท าการศึกษาวิจัย 
 ด าเนินการศึกษาระหวํางเดือนเมษายน 2562 - ธันวาคม 2562 ในเขตพ้ืนที่ส านักงานปศุสัตว์เขต 1 
จ านวน 8 จังหวัด ได๎แกํ จังหวัดชัยนาท จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี 
จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอํางทอง และพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  
 
7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 ผลผลิต (Output) ทราบถึงความพึงพอใจและปัญหาอุปสรรค ของเกษตรกรที่เข๎ารํวมกิจกรรมการ
สํงเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกภายใต๎ โครงการเกษตรทฤษฎีใหมํ ปี 2561 ในพ้ืนที่ส านักงานปศุสัตว์เขต 1 

7.2 ผลลัพธ์ (Outcome) น าข๎อมูลที่ได๎จากการท าวิจัยไปใช๎ เป็นแนวทางในการวางแผนการสํงเสริมการ
เลี้ยงสัตว์ปีก พร๎อมทั้งสนับสนุนปัจจัยตําง ๆ ให๎ตรงกับความต๎องการของเกษตรกรในพ้ืนที่ส านักงานปศุสัตว์เขต 1 
เพ่ือเป็นประโยชน์และตรงความต๎องการของเกษตรกรตํอไป 

7.3 ผลกระทบ (Impact) ท าให๎เกษตรกรที่สนใจเข๎ารํวมโครงการเกษตรทฤษฎีใหมํสามารถเลี้ยงสัตว์ปีก
เพ่ือเป็นพ้ืนฐานการผลิตอาหารโปรตีนในครัวเรือน เหลือจ าหนํายเป็นรายได๎เสริมหรือสามารถขยายพันธุ์เลี้ยง
สัตว์ปีกตํอเนื่องตํอไปได ๎
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

การวิจัยเรื่องความพึงพอใจของเกษตรกรตํอการสํงเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกภายใต๎โครงการสํงเสริม
เกษตรทฤษฎีใหมํ ปี 2561 ในพื้นที่ส านักงานปศุสัตว์เขต 1 ผู๎ศึกษาและคณะ ได๎ศึกษาค๎นคว๎าผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข๎องมาประมวล เพ่ือน ามาใช๎เป็นแนวทางหรือกรอบแนวคิดในการตอบวัตถุประสงค ์ของการศึกษา ดังนี้ 
แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีใหม่ 

ทฤษฎีใหมํมีเป้าหมายขั้นต๎น คือ พ่ึงตนเองให๎ได๎ และก๎าวสูํความเข๎มแข็งด๎วยการรวมกลุํมชุมชน    
สร๎างความรํวมมือในรูปแบบของสหกรณ์ เพ่ือดูแลกันและกันในชุมชน สืบทอดภูมิปัญญาท๎องถิ่น โดยมีศาสนา
เป็นศูนย์กลางกํอนขยายสูํขั้นที่สาม คือ การตํอยอดความยั่งยืนในรูปของการเชื่อมโยงแหลํงทุนภายนอกและบริษัท
พลังงาน เพ่ือขยายรูปแบบการผลิตสูํวิสาหกิจชุมชนด๎วยการสนับสนุนของธนาคาร และบริษัท  ห๎างร๎าน 
หนํวยงานตําง ๆ ในพ้ืนที่ โดยสามารถแบํงพ้ืนที่ออกเป็น 30 : 30 : 30 : 10 คือ แหลํงน้ า : นาข๎าว : พืชสวน    
พืชไรํ : ที่อยูํอาศัย ผักสวนครัว เลี้ยงสัตว์และอ่ืน ๆ เป็นการบริหารทรัพยากรในระบบการเกษตรบนพ้ืนที่หนึ่ง ๆ 
ให๎เกิดประโยชน์อยํางสมดุลทั้งคน สัตว์ สิ่งแวดล๎อม นับวําเป็นการสร๎างความยั่งยืนในระยะยาว การจัดการ
ที่ดินขนาดเล็กเพ่ือให๎ได๎ประโยชน์สูงสุดตามทฤษฎีใหมํ รูปแบบการด าเนินในระบบฟาร์มของเกษตรกรในปัจจุบัน   
มีหลายรายที่ด าเนินการได๎ในรูปแบบไรํนาสวนผสม ที่มีระบบการผลิตในรูปแบบ พืช-ประมง-ปศุสัตว์ และมี
สัดสํวนกิจกรรมเกษตรแตกตํางกันโดยขึ้นกับสภาพแวดล๎อม วัฒนธรรมแตํละท๎องถิ่น ซึ่งแตกตํางกับสัดสํวน
เกษตรทฤษฎีใหมํ อยํางไรก็ตามสัดสํวนตําง ๆ สามารถยืดหยุํนได๎ จึงถือวําการใช๎พ้ืนที่ของเกษตรแตํละราย     
มีความเหมาะสมและสอดคล๎องกับพื้นที่ของตนเอง (สุเทพ, 2543) 
แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
 Shelly  อ๎างโดย ประกายดาว (2546) ได๎เสนอแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจวํา ความพึงพอใจเป็น
ความรู๎สึก 2 แบบของมนุษย์ คือ ความรู๎สึกทางบวกและความรู๎สึกทางลบ ความรู๎สึกทางบวกเป็นความรู๎สึกที่
เกิดข้ึนแล๎วจะท าให๎เกิดความสุข ความสุขนี้เป็นความรู๎สึกท่ีแตกตํางจากความรู๎สึกทางบวก อ่ืน ๆ กลําวคือ เป็น
ความรู๎สึกที่มีระบบย๎อนกลับความสุขสามารถท าให๎เกิดความรู๎สึกทางบวกเพ่ิมขึ้นได๎อีก ดังนั้นจะเห็นได๎วํา
ความสุขเป็นความรู๎สึกท่ีสลับซับซ๎อนและความสุขนี้จะมีผลตํอบุคคลมากกวําความรู๎สึกในทางบวกอ่ืน ๆ ขณะที่
วิชัย (2531) กลําววํา แนวคิดความพึงพอใจ มีสํวนเกี่ยวข๎องกับความต๎องการของมนุษย์ กลําวคือ ความพึง
พอใจจะเกิดขึ้นได๎ก็ตํอเมื่อ ความต๎องการของมนุษย์ได๎รับการตอบสนอง ซึ่งมนุษย์ไมํวําอยูํในที่ใดยํอมมีความ
ต๎องการขั้นพ้ืนฐานไมํตํางกัน 
  พิทักษ์  (2538) กลําววํา ความพึงพอใจเป็นปฏิกิริยาด๎านความรู๎สึกตํอสิ่งเร๎าหรือสิ่งกระตุ๎น ที่แสดงผล
ออกมาในลักษณะของผลลัพธ์สุดท๎ายของกระบวนการประเมิน โดยบํงบอกทิศทางของผลการประเมินวําเป็นไป
ในลักษณะทิศทางบวกหรือทิศทางลบหรือไมํมีปฏิกิริยาคือเฉย ๆ ตํอสิ่งเร๎าหรือสิ่งที่มากระตุ๎น 
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 สุเทพ (2541) ได๎สรุปวํา สิ่งจูงใจที่ใช๎เป็นเครื่องมือกระตุ๎นให๎บุคคลเกิดความพึงพอใจ มีด๎วยกัน 4 ประการ 
คือ 

1.  สิ่งจูงใจที่เป็นวัตถุ (material inducement) ได๎แกํ เงิน สิ่งของ หรือสภาวะทางกายที่ให๎แกํผู๎ประกอบ
กิจกรรมตําง ๆ 

2.  สภาพทางกายที่พึงปรารถนา (desirable physical condition ) คือ สิ่งแวดล๎อมในการประกอบ
กิจกรรมตําง ๆ ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญอยํางหนึ่งอันกํอให๎เกิดความสุขทางกาย 

3.  ผลประโยชน์ทางอุดมคติ (ideal benefaction) หมายถึง สิ่งตําง ๆ ที่สนองความต๎องการของ
บุคคล 

4.  ผลประโยชน์ทางสังคม (association attractiveness) หมายถึง ความสัมพันธ์ฉันท์มิตรกับผู๎รํวม
กิจกรรม อันจะท าให๎เกิดความผูกพัน ความพึงพอใจและสภาพการรํวมกัน อันเป็นความ  พึงพอใจของบุคคลใน
ด๎านสังคมหรือความมั่นคงในสังคม ซึ่งจะท าให๎รู๎สึกมีหลักประกันและมีความม่ันคงในการประกอบกิจกรรม 
 ขณะที่ ปรียากร (2535) ได๎มีการสรุปวํา ปัจจัยหรือองค์ประกอบที่ใช๎เป็นเครื่องมือบํงชี้ถึงปัญหาที่
เกี่ยวกับความพึงพอใจในการท างานนั้นมี 3 ประการ คือ 

1.  ปัจจัยด๎านบุคคล (personal factors) หมายถึง คุณลักษณะสํวนตัวของบุคคลที่เกี่ยวข๎องกับงาน 
ได๎แกํ ประสบการณ์ในการท างาน เพศ จ านวนสมาชิกในความรับผิดชอบ อายุ เวลาในการท างาน การศึกษา 
เงินเดือน ความสนใจ เป็นต๎น  

2.  ปัจจัยด๎านงาน (factors in the Job) ได๎แกํ ลักษณะของงาน ทักษะในการท างาน ฐานะทาง
วิชาชีพ ขนาดของหนํวยงาน ความหํางไกลของบ๎านและท่ีท างาน สภาพทางภูมิศาสตร์ เป็นต๎น  

3.  ปัจจัยด๎านการจัดการ (factors controllable by management) ได๎แกํ ความมั่นคงในงาน 
รายรับ ผลประโยชน์ โอกาสก๎าวหน๎า อ านาจตามต าแหนํงหน๎าที่ สภาพการท างาน เพ่ือนรํวมงาน ความรับผิด 
การสื่อสารกับผู๎บังคับบัญชา ความศรัทธาในตัวผู๎บริหาร การนิเทศงาน เป็นต๎น 

บุญเรียง (2539) แสดงทรรศนะเกี่ยวกับการวัดความพึงพอใจวําความพึงพอใจเป็นทัศนคติหรือเจตคติ
ที่เป็นนามธรรมที่เป็นการแสดงออกคํอนข๎างซับซ๎อน จึงเป็นการยากที่จะวัดทัศนคติได๎ โดยตรง แตํเราสามารถ    
ที่จะวัดทัศนะคติได๎โดยทางอ๎อมโดยการวัดความคิดเห็นของบุคคลเหลํานั้นแทน ฉะนั้นการวัดความพึงพอใจก็มี
ขอบเขตที่จ ากัดด๎วย อาจมีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นได๎ถ๎าหากบุคคลเหลํานั้นแสดงความคิดเห็นไมํตรงกับ
ความรู๎สึกท่ีแท๎จริง ซึ่งความคลาดเคลื่อนเหลํานี้ยํอมเกิดข้ึนได๎เป็นธรรมดาของการวัดโดยทั่วๆ ไป สอดคล๎องกับ
รายงานของ ปทุม (2541) กลําววําความพึงพอใจ เป็นทัศนคติที่เป็นนามธรรมไมํสามารถมองเห็นเป็นรูปรํางได๎ 
การที่เราจะทราบวําบุคคลมีความพึงพอใจหรือไมํ สามารถสังเกตได๎ โดยอาศัยการแสดงออกที่คํอนข๎าง
สลับซับซ๎อน จึงเป็นเรื่องยากที่จะวัดความพึงพอใจโดยตรง แตํสามารถวัดได๎โดยทางอ๎อมโดยการวัดความ
คิดเห็นของบุคคลเหลํานั้นและการแสดงความคิดเห็นนั้นจะต๎องตรงกับความรู๎สึกที่แท๎จริง จึงสามารถวัดความ
พึงพอใจนั้นได ๎
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

สุเทพ (2553) กลําววํา เกษตรกรที่น าหลักการเกษตรทฤษฎีใหมํไปใช๎ ท าให๎เกษตรกรมีกิจกรรมในการ
ประกอบอาชีพของตนเองมากขึ้น มีผลผลิตของพืชหลากหลายออกมาในระยะเวลาที่ตํางกัน ท าให๎ลดความ
เสี่ยงจากโรคและแมลง ตลอดจนในเรื่องราคา สามารถใช๎ทรัพยากรที่มีอยูํ อยํางทั่วถึง ท าให๎เกิดรายได๎จาก
การเกษตรเพ่ิมขึ้น ทั้งจากการเพ่ิมผลผลิต และมีผลผลิตอยําง หลากหลาย สํงผลให๎เกิดความคุ๎มคํามากกวําความคุ๎ม
ทุน เพราะนอกจากจะท าให๎มีอาหารอยํางพอเพียงแล๎ว ยังเป็นผลให๎เกษตรกรมีงานท าตลอด 

จากการศึกษาของ ไพรัช และคณะ (2557) พบวําการปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าที่ในการสํงเสริมการเลี้ยง      
ไกํเนื้อทั้งภาครัฐและเอกชน ควรมีโครงการสํงเสริมให๎ความรู๎และสร๎างความเข๎าใจให๎แกํเกษตรกรอยํางตํอเนื่อง 
โดยเฉพาะในเรื่องของการจัดการฟาร์มและการจัดท าคูํมือฟาร์มเพ่ือให๎เกษตรกรเข๎าใจและสามารถน าไปปฏิบัติ 
ได๎อยํางถูกต๎อง ในสํวนของการเลี้ยงไกํเนื้อ ควรมีมาตรการลดปัญหาโดยหนํวยงานภาครัฐควรมีสํวนชํวยเหลือ 
ในการควบคุมปัจจัยในด๎านการผลิตตํางๆ เชํน การตรวจสอบคุณภาพลูกไกํ อาหารไกํ เนื่องจากเป็นปัจจัยส าคัญ 
สํงผลโดยตรงตํอผลตอบแทนท่ีได๎รับ  
 ทั้งนี้ไสว (2546) กลําววําอาหารเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดที่จะท าให๎การเลี้ยงไกํไขํมีก าไรหรือ
ขาดทุน เนื่องจากต๎นทุนการผลิตประมาณร๎อยละ 60-70 ของต๎นทุนทั้งหมดเป็นคําอาหาร ดังนั้นการที่อาหาร
สัตว์มีราคาแพงขึ้นยํอมจะกระทบตํอผลตอบแทนของเกษตรกรโดยตรง นอกจากนี้ภาวะราคา ไขํที่ตกต่ าจาก
การที่ผลผลิตไขํล๎นตลาดในบางชํวงท าให๎ราคาขายของไขํไกํของเกษตรกรลดลง สํงผลกระทบตํอผลตอบแทนโดยตรง
เชํนเดียวกัน ซึ่งเหตุผลดังกลําวจะสํงผลกระทบตํอความพึงพอใจของเกษตรกรผู๎เลี้ยง 
 อยํางไรก็ตามในการสนับสนุนไกํให๎กับเกษตรกรที่ต๎องการเลี้ยง ปัจจุบันพบวําเจ๎าหน๎าที่ ที่จะเข๎าไป 
ด าเนินการสํงเสริม ไมํวําจะเป็นเจ๎าหน๎าที่จากปศุสัตว์หรือเจ๎าหน๎าที่สํงเสริมจากหนํวยงานอ่ืน ๆ นั้น ยังมีอยูํอยําง
จ ากัด จึงท าให๎การสํงเสริมทางด๎านการเลี้ยงเป็นไปอยํางไมํทั่วถึง ดังนั้นหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องควรเข๎ามา สํงเสริมและ
สนับสนุนในด๎านความพร๎อมทางด๎านความรู๎โดยการจัดฝึกอบรม การดูแลให๎ความรู๎ หรือการตรวจเยี่ยมเกษตรกร 
เพ่ือให๎เกษตรกรเกิดกระบวนการการเรียนรู๎และเสริมสร๎างความมั่นใจทั้งในเรื่องการเลี้ยงไกํได๎ด๎วย (กฤษฎา  
และคณะ, 2558) 
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บทที่ 3 

วิธีด าเนินการศึกษาวิจัย 
 

1. ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช๎ในการศึกษาครั้งนี้ เกษตรกรผู๎เข๎ารํวมโครงการเกษตรทฤษฎีใหมํ ปีงบประมาณ 2561        
ที่ได๎รับการสนับสนุนสัตว์ปีกและปัจจัยอ่ืนๆ จากโครงการฯ ในพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงานปศุสัตว์เขต 1 
จ านวน 8 จังหวัด  ได๎แกํ จังหวัดชัยนาท จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
สระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอํางทอง และกรุงเทพมหานคร จ านวนทั้งสิ้น 3,702 ราย (กรมปศุสัตว์, 2562)  
เหตุผลที่เลือกศึกษาในพ้ืนที่ดังกลําว เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่ได๎รับการสนับสนุนสัตว์ปีกจากโครงการฯ และเป็นพ้ืนที่
ที่จะมีโครงการดังกลําวสนับสนุนอีกในปีตํอ ๆ ไป การศึกษาข๎อมูลความพึงพอใจของเกษตรกรที่ได๎รับสัตว์ปีกของ
โครงการฯ จะท าให๎ทราบถึงความพึงพอใจตํอการได๎รับสัตว์ปีกและปัจจัยอ่ืนๆ ของโครงการฯ การให๎บริการของ
เจ๎าหน๎าที่ที่ดูแลด๎านปศุสัตว์ รวมไปถึงความสัมฤทธิ์ผลของโครงการและความพึงพอใจในภาพรวมของ
โครงการฯ เป็นต๎น 
  กลุํมประชากรตัวอยํางที่ ใช๎ในงานวิจัยครั้งนี้  คือ เกษตรกรผู๎ เข๎ารํวมโครงการเกษตรทฤษฎีใหมํ 
ปีงบประมาณ 2561 และได๎รับสัตว์สนับสนุนจากโครงการฯ ส านักงานปศุสัตว์เขต 1 จ านวน 8 จังหวัด จ านวน
ตัวอยํางรวมทั้งสิ้น 361 ราย กลุํมประชากรตัวอยํางที่ได๎จากการค านวณสูตรของ Yamane (1973) ที่มีชํวง
ความเชื่อมั่น 95% เทํากับ 361 ราย ดังนี้ 
    n =        N 

        1+ N (e)2 
เมื่อ n = จ านวนตัวอยํางที่จะท าการศึกษา 

N = เกษตรกรผู๎เข๎ารํวมโครงการเกษตรทฤษฎีใหมํ ปีงบประมาณ 
2561 และได๎รับสัตว์สนับสนุนจากโครงการฯ ส านักงานปศุสัตว์เขต 1 
จ านวน 8 จังหวัด 
e = ความคลาดเคลื่อนที่จะยอมรับได๎เทํากับร๎อยละ 5 หรือ (0.05) 

แทนคําในสูตรจะได๎ 
     n =      3,702 
            1+3,702(0.05)2   
         = 360.99 ราย หรือ 361 ราย 

การสุํมตัวอยํางประชากร เป็นการสุํมตัวอยํางประชากรอยํางงําย คือ เกษตรกรผู๎เข๎ารํวมโครงการ
เกษตรทฤษฎีใหมํ ปีงบประมาณ 2561 ที่ได๎รับสัตว์สนับสนุนจากโครงการฯ ส านักงานปศุสัตว์เขต 1 จ านวน    
8 จังหวัด  ดังตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 ตารางแสดงประชากรตัวอย่าง 

จังหวัด จ านวนเกษตรกรที่ เข้าร่วม
โครงการฯ 

(ราย) 

จ านวนตัวอย่าง 
(ราย) 

กรุงเทพมหานคร 24 3 
ชัยนาท 623 62 
นนทบุรี 125 11 
ปทุมธานี 555 55 
พระนครศรีอยุธยา 628 60 
สระบุรี 824 76 
สิงห์บุรี 382 37 
อํางทอง 541 57 

รวม 3,702 361 
 
2. เครื่องมือที่ใช้ 
 เครื่องมือที่ใช๎ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถามความพึงพอใจของเกษตรกรผู๎เข๎ารํวมโครงการ
เกษตรทฤษฎีใหมํ ปีงบประมาณ 2561 ที่ได๎รับสัตว์สนับสนุนจากโครงการฯ ในพ้ืนที่ส านักงานปศุสัตว์เขต 1 จ านวน 
8 จังหวัด โดยแบํงเครื่องมือออกเป็น 5 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ข๎อมูลทั่วไป ได๎แกํ เพศ อายุ อาชีพหลักของครอบครัว และสถานะการถือครองแปลงที่ดิน 
 ตอนที่ 2 ข๎อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานตามโครงการสํงเสริมเกษตรทฤษฎีใหมํ (ด๎านปศุสัตว์) ของ
เกษตรกร ได๎แกํ ความรู๎ ประสบการณ์ ปัจจัยผลิตที่ได๎ การจัดการเลี้ยงดู การบันทึกข๎อมูล/ บัญชี และการ
ติดตามงานจากเจ๎าหน๎าที่ 
 ตอนที่ 3 ข๎อมูลความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข๎ารํวมโครงการ ได๎แกํ ด๎านการได๎รับปัจจัย การผลิต 
ด๎านการให๎บริการของเจ๎าหน๎าที่ ด๎านผลสัมฤทธิ์ของโครงการ การเลี้ยงสัตว์ปีกของโครงการ และโครงการ
ภาพรวม 
 ตอนที่ 4 ข๎อมูลปัญหา/ อุปสรรค/ ข๎อเสนอแนะของเกษตรกร 
 การเก็บรวบรวมข๎อมูลเพ่ือการวิจัยครั้งนี้ ผู๎วิจัยได๎ด าเนินการเก็บรวบรวมข๎อมูลในระหวํางเดือน
เมษายน - ธันวาคม 2562  
 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล  

โดยมีเจ๎าหน๎าที่ส านักงานปศุสัตว์เขต 1 และเจ๎าหน๎าที่ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดทั้ง 8 จังหวัด 
ด าเนินการรวบรวมแบบสอบถาม 
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4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 หลังจากตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแล๎วน ามาวิเคราะห์ข๎อมูลโดยใช๎โปรแกรมส าเร็จรูป
ทางสถิติและแสดงคําทางสถิติ ดังนี้ 
 1. คําร๎อยละ (Percentage) คําเฉลี่ย (Mean) และคําเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)          
ใช๎ส าหรับวิเคราะห์เกี่ยวกับข๎อมูลพ้ืนฐานทั่วไป ข๎อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานตามโครงการสํงเสริมเกษตรทฤษฎีใหมํ 
(ด๎านปศุสัตว์) พร๎อมทั้งปัญหา อุปสรรค ความคิดเห็น ข๎อเสนอแนะ 
 2. คําเฉลี่ย (mean) ใช๎วิเคราะห์ข๎อมูลระดับความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข๎ารวมโครงการ ปี 2561     
ที่ได๎รับการสนับสนุนสัตว์ปีกและปัจจัยอ่ืนๆ จากโครงการ โดยก าหนดคะแนนในการวิเคราะห์ข๎อมูลเป็น         
5 ระดับ ดังนี้  
  ระดับความพึงพอใจมากที่สุด ให๎เทํากับ 5 
  ระดับความพึงพอใจมาก  ให๎เทํากับ 4 
  ระดับความพึงพอใจปานกลาง ให๎เทํากับ 3 
  ระดับความพึงพอใจน๎อย  ให๎เทํากับ 2 
  ระดับความพึงพอใจน๎อยที่สุด ให๎เทํากับ 1 
 
5. เกณฑ์การแปรผล 
 ลักษณะค าตอบมาตรฐานประมาณคํา (Applied Rating Scale) แบบ Numerical Rating Scale 
เทียบกับเกณฑ์ในการแปรความหมายโดยประยุกต์ตามแบบของ (พวงรัตน์, 2540) และ (บุญชม, 2545 ) แบํงเป็น 
5 ระดับ โดยใช๎วิธีน าผลคําเฉลี่ยในแตํละค าถามไปเทียบเกณฑ์ในการแปรความหมายและให๎คะแนนดังนี้  
  5 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด  คําคะแนนเฉลี่ยระหวําง 4.51 – 5.00  
  4 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก  คําคะแนนเฉลี่ยระหวําง 3.51 – 4.50  
  3 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง  คําคะแนนเฉลี่ยระหวําง 2.51 – 3.50  
  2 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน๎อย  คําคะแนนเฉลี่ยระหวําง 1.51 – 2.50  
  1 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน๎อยที่สุด  คําคะแนนเฉลี่ยระหวําง 1.00 – 1.50  
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บทที่ 4 

ผลการศึกษาวิจัยและวิจารณ์ 
 

 จากการศึกษา ความพึงพอใจของเกษตรกรตํอการสํงเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกภายใต๎โครงการสํงเสริม
เกษตรทฤษฎีใหมํ ปี 2561 ในพ้ืนที่ส านักงานปศุสัตว์เขต 1 ในเขตพ้ืนที่จังหวัดชัยนาท จังหวัดนนทบุรี จังหวัด
ปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอํางทอง และกรุงเทพมหานคร โดย
ใช๎แบบสอบถามกับกลุํมประชากรตัวอยําง จ านวน 361 ราย ผลการศึกษาปรากฏดังตารางและรายละเอียด
ตํอไปนี้ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร 
ตารางที่ 2  คําแจกแจงความถ่ีและคําร๎อยละของข๎อมูลทั่วไปของเกษตรกรโครงการสํงเสริมเกษตร 
               ทฤษฎีใหมํปี 2561 ในพ้ืนที่ส านักงานปศุสัตว์เขต 1       (N = 361) 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (ราย) ร้อยละ 
1. เพศ 
           - หญิง 
           - ชาย 

 
187 
174 

 
51.80 
48.20 

2. อายุ 
           - อายุน๎อยกวํา 25 ปี 
           - อายุระหวําง 25 - 59 ปี 
           - อายุตั้งแตํ 60 ปี ขึ้นไป 

 
5 

262 
94 

 
1.39 
72.58 
26.04 

3. อาชีพหลักของครอบครัว 
           - ท านา 
           - ท าสวน 
           - ท าไรํ  
           - เลี้ยงปศุสัตว์ 

 
244 
49 
26 
42 

 
67.59 
13.57 
7.20 
11.63 

4. สถานะการถือครองแปลงที่ดินที่เข้าร่วมโครงการ 
           - ของตนเอง 
           - เชํา 
           - ของตนเองและเชํา 
           - อ่ืน ๆ 

 
295 
34 
22 
10 

 
81.72 
9.42 
6.09 
2.77 
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จากข๎อมูลในตารางที่ 2 พบวํา เกษตรกรที่ได๎รับการประเมินความพึงพอใจในครั้งนี้ เป็นเพศหญิง คิด

เป็นร๎อยละ 51.80 และเป็นเพศชาย คิดเป็นร๎อยละ 48.20 โดยสํวนใหญํร๎อยละ 72.58 มีอายุระหวําง 25-59 
ปี (กลุํมผู๎ใหญํ)  รองลงมาอายุ 60 ปี ขึ้นไป (กลุํมผู๎สูงอายุ)  คิดเป็นร๎อยละ 26.04 และอายุต่ ากวํา 24 ปี (กลุํม
เด็กโตและวัยรุํน) คิดเป็นร๎อยละ 1.39  อาชีพหลักของครอบครัวสํวนใหญํมีอาชีพท านา คิดเป็นร๎อยละ 67.59 
รองลงมามีอาชีพท าสวน  เลี้ยงปศุสัตว์และท าไรํ คิดเป็นร๎อยละ 13.57, 11.63 และ 7.20 ตามล าดับ สถานะ
พ้ืนที่ที่เข๎ารํวมโครงการฯ สํวนใหญํจะเป็นพ้ืนที่ของตัวเอง คิดเป็นร๎อยละ 81.72 รองลงมาพ้ืนที่เชํา พ้ืนที่ของ
ตนเองและเชํา และอ่ืน ๆ คิดเป็นร๎อยละ 9.42, 6.09 และ 2.77 ตามล าดับ  
 
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่   
ตารางที่ 3 คําแจกแจงความถ่ีและคําร๎อยละของข๎อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการสํงเสริมเกษตร 
              ทฤษฎีใหมํปี 2561 ในพ้ืนที่ส านักงานปศุสัตว์เขต 1        (N = 361) 

รายการ จ านวน (ราย) ร้อยละ 
1. ท่านได้รับความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์จากการอบรมหลักสูตรกลาง 
    หลักสูตรไกํไขํ 
           - ได๎รับ 
           - ไมํได๎รับ 
    หลักสูตรเป็ดไขํ 
           - ได๎รับ 
           - ไมํได๎รับ 
    หลักสูตรเป็ดเทศ 
           - ได๎รับ 
           - ไมํได๎รับ     

 
311 
50 
 

81 
280 

 
50 
312 

 
86.15 
13.85 

 
22.44 
77.56 

 
13.57 
86.43 

2. ความรู้ที่ได้รับสามารถน าไปปฏิบัติได้ในระดับ    
           - มากที่สุด 
           - มาก 
           - ปานกลาง 
           - น๎อย 
           - น๎อยที่สุด 

76 
180 
94 
2 
9 

21.05 
49.86 
26.04 
0.55 
2.49 

3. มีประสบการณ์ในการเลี้ยงสัตว์ปีกมาก่อน 
ประสบการณ์ในการเลี้ยงไกํไขํ 
           - มี 
           - ไมํมี 

 
 

150 
211 

 
 

41.55 
58.45 
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ตารางที่ 3 คําแจกแจงความถ่ีและคําร๎อยละของข๎อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการสํงเสริมเกษตร 

  ทฤษฎีใหมํปี 2561 ในพ้ืนที่ส านักงานปศุสัตว์เขต 1  (ตํอ)      (N = 361) 
รายการ จ านวน (ราย) ร้อยละ 

ประสบการณ์ในการเลี้ยงเป็ดไขํ 
           - มี 
           - ไมํมี 
ประสบการณ์ในการเลี้ยงเป็ดเทศ 
           - มี 
           - ไมํมี 

 
62 
299 

 
28 
333 

 
17.17 
82.83 

 
7.76 
92.24 

ประสบการณ์ในการเลี้ยงไกํพ้ืนเมือง 
           - มี 
           - ไมํมี 

 
156 
205 

 
43.21 
56.79 

4. การจัดการพันธุ์สัตว์ปีก 
           - เลี้ยงเอง  
           - ให๎คนอ่ืน  
           - ขาย  

 
318 
43 
0 

 
88.09 
11.91 
0.00 

5. รูปแบบการเลี้ยง        (n=318) 
           - ยืนกรง  
           - ขังคอกและปลํอยลาน 
           - ปลํอยธรรมชาติ  

 
53 
160 
105 

 
16.67 
50.31 
33.02 

6. การจัดการอาหาร        (n=318)  
           - อาหารหมดขายสัตว์ออก  
           - ซื้ออาหารมาให๎  
           - ท าอาหารลดต๎นทุน  

 
17 
176 
125 

 
5.35 
55.35 
39.31 

7. การดูแลสุขภาพสัตว์     (n=318) 
           - ดูแลรักษาด๎วยตนเอง  
           - แจ๎งเจ๎าหน๎าที่  
           - ปลํอยตามธรรมชาติ  

 
155 
77 
86 

 
48.74 
24.21 
27.04 

    8. การขยายพันธุ์สัตว์เลี้ยง (n=318) 
           - ซื้อสัตว์ชุดใหมํ  
           - ผลิตลูกสัตว์ปีกเอง  
           - ไมํมีแผนเลี้ยงตํอ 

 
105 
15 
198 

 
33.02 
4.72 
62.26 
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ตารางที่ 3 คําแจกแจงความถ่ีและคําร๎อยละของข๎อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการสํงเสริมเกษตร 

  ทฤษฎีใหมํปี 2561 ในพ้ืนที่ส านักงานปศุสัตว์เขต 1  (ตํอ)      (N = 361) 
รายการ จ านวน (ราย) ร้อยละ 

9. การจัดท าบันทึกข้อมูลรายรับรายจ่าย 
            - มี 
            - ไมํมี 

 
49 
312 

 
13.57 
86.43 

10. การติดตาม/แนะน า ของเจ้าหน้าที่ 
            - มี 
            - ไมํมี 

 
228 
133 

 
63.16 
36.84 

 จากข๎อมูลในตารางที่ 3 พบวํา เกษตรกร ได๎รับความรู๎จากการอบรมหลักสูตรสํวนกลางหลักสูตรการ
เลี้ยงไกํไขํ ร๎อยละ 86.15 หลักสูตรการเลี้ยงเป็ดไขํร๎อยละ 22.44 และหลักสูตรการเลี้ยงเป็ดเทศร๎อยละ 13.57 
เกษตรกรสํวนใหญํได๎น าความรู๎ที่ได๎รับสามารถน าไปปฏิบัติได๎ในระดับมาก ร๎อยละ 49.86  รองลงมาคือระดับ
ปานกลาง ระดับมากที่สุด ระดับน๎อยที่สุดและระดับน๎อย  คิดเป็นร๎อยละ 26.04, 21.05, 2.49 และ 0.55 
ตามล าดับ  เกษตรกรสํวนใหญํไมํมีประสบการณ์การเลี้ยงสัตว์ปีกมากํอน  ประสบการณ์การเลี้ยงสัตว์ปีกมาก
ที่สุดตามชนิดสัตว์ได๎แกํ เลี้ยงไกํพ้ืนเมืองร๎อยละ 43.21  ไกํไขํร๎อยละ 41.55 เป็ดไขํร๎อยละ 17.17 เป็ดเทศ   
ร๎อยละ 7.76 และการจัดการพันธุ์สัตว์ปีกหลังจากที่เกษตรกรได๎รับการสนับสนุนเกษตรกรเลี้ยงเองร๎อยละ 
88.09 ให๎คนอ่ืนเลี้ยงร๎อยละ 11.91  รูปแบบการเลี้ยงเกษตรกรสํวนใหญํจะเลี้ยงแบบขังคอกและปลํอยลาน   
ร๎อยละ 50.31 รองลงมาเลี้ยงแบบปลํอยธรรมชาติร๎อยละ 33.02 และยืนกรงร๎อยละ 16.67 การจัดการอาหารของ
สัตว์ปีกของเกษตรกรเมื่ออาหารที่ได๎รับการสนับสนุนหมดลง เกษตรกรร๎อยละ 55.35 ใช๎วิธี ซื้ออาหารมาให๎ 
ท าอาหารลดต๎นทุนร๎อยละ 39.31 และขายสัตว์ปีกเมื่ออาหารหมดร๎อยละ 5.35  ในสํวนของการดูแลสุขภาพสัตว์ 
เกษตรกรสํวนใหญํดูแลรักษาด๎วยตัวเองร๎อยละ 48.74 รองลงมาเป็นปลํอยตามธรรมชาติ ร๎อยละ 27.04 และ
แจ๎งเจ๎าหน๎าที่ ร๎อยละ 24.21 การขยายพันธุ์สัตว์ปีกเกษตรกรที่ได๎รับสัตว์ปีกเกษตรกรสํวนใหญํจึงไมํมีแผนการ
เลี้ยงสัตว์ตํอร๎อยละ 62.26 รองลงมาเป็นซื้อสัตว์ชุดใหมํมาเลี้ยง ร๎อยละ 33.02 และผลิตลูกสัตว์ปีกเอง ร๎อยละ 
4.72 การจัดท าบันทึกข๎อมูลรายรับรายจํายเรื่องการเลี้ยงสัตว์ปีกที่ได๎รับ สํวนใหญํเกษตรกรไมํมีการจัดท า
บันทึกร๎อยละ 86.43  และเกษตรกรร๎อยละ 63.16 ได๎รับการติดตาม หรือให๎ค าแนะน าเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์
ปีกจากเจ๎าหน๎าที ่
  จากการวิเคราะห์คําแจกแจงความถี่และคําร๎อยละของข๎อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการสํงเสริม
เกษตรทฤษฎีใหมํปี 2561 ในพ้ืนที่ส านักงานปศุสัตว์เขต 1 เกษตรกรได๎รับการฝึกอบรมด๎านการเลี้ยงไกํไขํเนื่องจาก
การด าเนินงานในครั้งนี้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสํวนใหญํสนับสนุนไกํไขํ ดังนั้นเกษตรกรต๎องได๎รับการให๎ความรู๎
จากการอบรมหลักสูตรกลางในเรื่องการเลี้ยงไกํไขํตามที่ตนเองได๎รับ เมื่อศึกษาถึงผลของการน าความรู๎ไปใช๎
ประโยชน์ เกษตรกรที่ผํานการฝึกอบรมสํวนมากสามารถน าไปปฏิบัติได๎ในระดับมาก ร๎อยละ 49.86 รองมาอยูํใน
ระดับน๎อยปานกลาง ระดับมากที่สุด ระดับน๎อยที่สุดและระดับน๎อย ร๎อยละ 26.04, 21.05, 2.49 และ 0.55 
ตามล าดับ โดยเกษตรกรไมํมีประสบการณ์การเลี้ยงไกํไขํร๎อยละ 58.45  มีผลตํอการจัดการและปัญหา อุปสรรค
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ในการเลี้ยงไกํไขํที่สํงผลตํอเป้าหมายของโครงการที่กรมปศุสัตว์สํงเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกรายละ 1 ชนิดสัตว์ พร๎อม
ปัจจัยอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นพื้นฐานการผลิตอาหารโปรตีนในครัวเรือน เหลือจ าหนํายเป็นรายได๎เสริม โดยสัตว์ปีก   ที่
สํงเสริมเกษตรกร สามารถขยายพันธุ์เลี้ยงตํอเนื่องตํอไปได๎ ประกอบกับการสํงเสริมให๎เกษตรกรเลี้ยงไกํไขํ จ านวน 
5 ตัวตํอราย ซึ่งมีจ านวนน๎อยและเป็นสายพันธุ์ที่การขยายพันธุ์ได๎ยาก 

 ด๎านการจัดการอาหารสัตว์ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสนับสนุนอาหารส าเร็จรูปในระยะแรก เมื่ออาหาร
หมดลง เกษตรกรร๎อยละ 55.35 ซื้ออาหารสัตว์มาใช๎ซึ่งเกษตรกรอาจจะเห็นวําสะดวกและไมํยุํงยาก อยํางไรก็ตาม
การซื้ออาหารสัตว์มีต๎นทุนคํอนข๎างสูงจึงมีเกษตรกรร๎อยละ 39.31 ท าอาหารลดต๎นทุนใช๎ในการเลี้ยงไกํไขํ แตํมี
เกษตรกรร๎อยละ 5.35 จ าหนํายสัตว์สัตว์เมื่ออาหารที่สนับสนุนหมดซึ่งมีผลกระทบตํอเป้าหมายของโครงการ 
ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของไสว (2546) กลําววํา อาหารเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดที่จะท าให๎การเลี้ยงไกํไขํ
มีก าไรหรือขาดทุน เนื่องจากต๎นทุนการผลิตประมาณร๎อยละ 60-70 ของต๎นทุนทั้งหมดเป็นคําอาหาร 
นอกจากนี้ภาวะราคาไขํที่ตกต่ าจากการที่ผลผลิตไขํล๎นตลาดในบางชํวง ท าให๎ราคาขายของไขํไกํลดลง 
เกษตรกรจึงสามารถหาซื้อไขํไกํมาบริโภคโดยงํายและราคาถูก หากเปรียบเทียบกับการซื้ออาหารมาเพ่ือเลี้ยงไกํ
ไขํให๎ได๎ผลผลิตมาบริโภค  

การสํงเสริมให๎เกษตรกรจัดท าบันทึกข๎อมูลรายรับรายจํายซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของการด าเนิน
โครงการที่ท าให๎เกษตรกรสามารถใช๎ข๎อมูลในการวางแผนการด าเนินงานได๎ แตํมีเกษตรกรร๎อยละ 86.43 ไมํมี
การจัดท าบันทึกข๎อมูลรายรับรายจําย ซึ่งสอดคล๎องกับสุรเชษฐ์ และคณะ (2556) รายงานวําเกษตรกรมองวํา
การจัดท าบัญชีเป็นเรื่องที่เสียเวลา เสียแรงท าโดยเปลําประโยชน์ บางรายน ารายการบันทึกบัญชีมาวิเคราะห์
ตํอแล๎ว พบวํา รายจํายที่เกิดข้ึนเป็นรายจํายจ าเป็นแทบทั้งสิ้น ท าให๎ไมํสามารถลดคําใช๎จํายได๎ และล๎มเลิกการ
บันทึกบัญชีเนื่องจากอยํางไรเสีย ตนเองก็ต๎องมีคําใช๎จํายดังกลําวอยูํ ดี ซึ่งข๎อมูลการจัดการฟาร์มถือวําเป็นสิ่ง
ส าคัญในการวิเคราะห์ความคุ๎มทุนในการผลิตด๎านการเกษตร เกษตรกรที่ไมํได๎มีการบันทึกข๎อมูลการเลี้ยงเป็น
ประจ า จึงอาจไมํสามารถวิเคราะห์ต๎นทุนก าไรที่แท๎จริง เกษตรกรจึงไมํอาจทราบถึงผลตอบแทนของการเลี้ยง
ไกํไขํท่ีชัดเจนได๎ ดังนั้น การบันทึกข๎อมูลจึงควรได๎รับการ สํงเสริมให๎เกษตรกรได๎มีการบันทึกข๎อมูล  เป็นประจ า  
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ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ            
ตารางที่ 4  จ านวนเกษตรกร ร๎อยละ คําเฉลี่ย และคําเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความพึงพอใจของ
เกษตรกรโครงการสํงเสริมเกษตรทฤษฎีใหมํปี 2561 ในพ้ืนที่ส านักงานปศุสัตว์เขต 1             (N = 361) 

 ความพึงพอใจ ราย(ร้อยละ)  
รายการ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด Mean  

± SD 
ความหมาย 

1. ด้านการได้รับปัจจัยการผลิต 

- จ านวนพันธุ์สัตว์       
 
- คุณภาพพันธุ์สัตว ์      
 
- จ านวนอาหารสัตว ์
 
- คุณภาพอาหารสัตว์ 
 
- จ านวนเวชภัณฑ ์
 
- คุณภาพเวชภณัฑ ์

52 
(14.40) 

67 
(18.56) 

41 
(11.36) 

56 
(15.51) 

40 
(11.08) 

53 
(14.68) 

96 
(26.59) 

141 
(39.06) 

92 
(25.48) 

125 
(34.63) 

103 
(28.53) 

136 
(37.67) 

130 
(36.01) 

122 
(33.80) 

137 
(37.95) 

151 
(41.83) 

152 
(41.11) 

140 
(38.78) 

68 
(18.84) 

19 
(5.26) 

74 
(20.50) 

19 
(5.26) 

48 
(13.30) 

18 
(4.99) 

15 
(4.16) 

12 
(3.32) 

17 
(4.71) 

10 
(2.77) 

18 
(4.99) 

14 
(3.88) 

3.28  
± 1.05 
3.64  

± 0.94 
3.18  

± 1.03 
3.55  

± 0.90 
3.27  

± 0.99 
3.54  

± 0.92 

ปานกลาง 
 

มาก 
 

ปานกลาง 
 

มาก 
 

ปานกลาง 
 

มาก 

2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
- การให๎ค าแนะน าการเตรียม
ความพร๎อมรับสัตว์ปีก 

58 
(16.07) 

147 
(40.72) 

138 
(38.23) 

9 
(2.49) 

9 
(2.49) 

3.65  
± 0.85 

มาก 

- การให๎ค าแนะน าการจัดท า
คอกสัตว์ปีก 
- การให๎ค าแนะน าการ
จัดการเลี้ยงด ู

42 
(11.63) 

58 
(16.07) 

154 
(42.66) 

147 
(40.72) 

144 
(39.89) 

138 
(38.23) 

11 
(3.05) 

9 
(2.49) 

10 
(2.77) 

9 
(2.49) 

3.57  
± 0.82 
3.65 

± 0.85 

มาก 
 

มาก 

- การให๎ค าแนะน าการจัดท า
บันทึกข๎อมูลบัญชีฟาร์ม 
- การให๎ค าแนะน าการป้อง
โรคระบาดของสตัว์ปีก 

44 
(12.19) 

52 
(14.40) 

118 
(32.69) 

155 
(42.94) 

156 
(43.21) 

135 
(37.240 

30 
(8.31) 

10 
(2.77) 

13 
(3.60) 

9 
(2.49) 

3.42  
± 0.92 
3.64  

± 0.84 

ปานกลาง 
 

มาก 

3. ด้านผลสัมฤทธิข์องโครงการ 
- ทํานน าผลผลิตของสัตว์ปีก
เชํน ไขํไกํ ไขํเป็ด หรือตัวสัตว์ 
ไปใช๎ประโยชน์ 
- ทํานสามารถลดรายจําย
คําอาหารดา๎นโปรตีนของ
ครัวเรือน 

92 
(25.48) 

 
69 

(19.11) 
 

158 
(43.77) 

 
168 

(46.54) 
 

94 
(26.04) 

 
104 

(28.81) 
 

9 
(2.49) 

 
11 

(3.05) 
 

8 
(2.22) 

 
9 

(2.49) 
 

3.88 
± 0.88 

 
3.77 

± 0.86 
 

มาก 
 
 

มาก 
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ตารางที่ 4  จ านวนเกษตรกร ร๎อยละ คําเฉลี่ย และคําเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความพึงพอใจของ
เกษตรกรโครงการสํงเสริมเกษตรทฤษฎีใหมํปี 2561 ในพ้ืนที่ส านักงานปศุสัตว์เขต 1  (ตํอ)        (N = 365) 

 ความพึงพอใจ ราย(ร้อยละ)  
รายการ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด Mean  

± SD 
ความหมาย 

- ทํานมีจ านวนสัตว์ปีก
เพิ่มขึ้น 
- ทํานน ามูลสัตวไ์ปใช๎
ประโยชนไ์ด ๎

41 
(11.36) 

51 
(14.13) 

47 
(13.02) 

120 
(33.24) 

138 
(38.23) 

118 
(32.69) 

98 
(27.15) 

33 
(9.14) 

37 
(10.25) 

39 
(10.80) 

2.88 
± 1.12 
3.31 

± 1.15 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 

4. การเลี้ยงสัตว์ปีกของโครงการเป็นภาระ 
 27 

(7.48) 
63 

(17.45) 
117 

(32.41) 
55 

(15.24) 
99 

(27.42) 
2.62 

± 1.25 
ปานกลาง 

5. ความพึงพอใจที่ท่านเข้าร่วมโครงการภาพรวม 
 78 

(21.61) 
159 

(44.04) 
110 

(30.47) 
7 

(1.94) 
7 

(1.94) 
3.81 

± 0.83 
มาก 

จากข๎อมูลในตารางที่ 4  ผลการประเมินความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข๎ารํวมโครงการฯ ในปี พ.ศ. 2561 
พบวํา เกษตรกรมีความพึงพอใจด๎านปัจจัยการผลิต ดังนี้ ความพึงพอใจตํอจ านวนพันธุ์สัตว์ คิดเป็นคําเฉลี่ย 3.28 
มีการกระจายของข๎อมูล ± 1.05 ความพึงพอใจตํอคุณภาพพันธุ์สัตว์ คิดเป็นคําเฉลี่ย 3.64 มีการกระจายของข๎อมูล 
± 0.94  ความพึงพอใจตํอจ านวนอาหารสัตว์ คิดเป็นคําเฉลี่ย 3.18 มีการกระจายของข๎อมูล ± 1.03  ความพึง
พอใจตํอคุณภาพอาหารสัตว์ คิดเป็นคําเฉลี่ย 3.55 มีการกระจายของข๎อมูล ± 0.90  ความพึงพอใจตํอจ านวน
เวชภัณฑ์ คิดเป็นคําเฉลี่ย 3.27 มีการกระจายของข๎อมูล ± 0.99 และความพึงพอใจตํอคุณภาพเวชภัณฑ์ คิดเป็น
คําเฉลี่ย 3.54 มีการกระจายของข๎อมูล ± 0.92 

 เกษตรกรมีความพึงพอใจด๎านการให๎บริหารของเจ๎าหน๎าที่ ดังนี้ ความพึงพอใจตํอการให๎ค าแนะน า
การเตรียมความพร๎อมรับสัตว์ปีก คิดเป็นคําเฉลี่ย 3.65 มีการกระจายของข๎อมูล ± 0.85 ความพึงพอใจตํอการให๎
ค าแนะน าการจัดท าคอกสัตว์ปีก คิดเป็นคําเฉลี่ย 3.57 มีการกระจายของข๎อมูล ± 0.82 ความพึงพอใจตํอการให๎
ค าแนะน าการจัดการเลี้ยงดู คิดเป็นคําเฉลี่ย 3.65 มีการกระจายของข๎อมูล ± 0.85 ความพึงพอใจตํอการให๎
ค าแนะน าการจัดท าบันทึกข๎อมูลบัญชีฟาร์ม คิดเป็นคําเฉลี่ย 3.42 มีการกระจายของข๎อมูล ± 0.92 และความพึง
พอใจตํอการให๎ค าแนะน าการป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก คิดเป็นคําเฉลี่ย 3.64 มีการกระจายของข๎อมูล ± 0.84  

 เกษตรกรมีความพึงพอใจด๎านผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ดังนี้ ความพึงพอใจตํอการน าผลผลิตของสัตว์
ปีก ไปใช๎ประโยชน์ คิดเป็นคําเฉลี่ย 3.88 มีการกระจายของข๎อมูล ± 0.88  ความพึงพอใจตํอการความสามารถ
ในการลดรายจํายคําอาหารด๎านโปรตีนของครัวเรือน คิดเป็นคําเฉลี่ย 3.77 มีการกระจายของข๎อมูล ± 0.86 
ความพึงพอใจที่มีจ านวนสัตว์ปีกเพ่ิมขึ้น คิดเป็นคําเฉลี่ย 2.88 มีการกระจายของข๎อมูล ± 0.12  และความพึง
พอใจตํอการน ามูลสัตว์ไปใช๎ประโยชน์ คิดเป็นคําเฉลี่ย 3.31 มีการกระจายของข๎อมูล ± 1.15  
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เกษตรกรเห็นวําการเลี้ยงสัตว์ปีกของโครงการนั้นเป็นภาระ เมื่อคิดเป็คําความพึงพอใจอยูํในระดับปาน

กลาง  คิดเป็นคําเฉลี่ย 2.62 มีการกระจายของข๎อมูล ± 1.25  และเกษตรกรมีความพึงพอใจที่ได๎เข๎ารํวมโครงการ
ในภาพรวมอยูํในระดับมาก คิดเป็นคําเฉลี่ย 3.81 มีการกระจายของข๎อมูล ± 0.83   

 จากข๎อมูลจะเห็นได๎วําด๎านการได๎รับปัจจัยการผลิต เกษตรกรมีความพึงพอใจด๎านคุณภาพของปัจจัย
การผลิตในระดับมาก ได๎แกํ คุณภาพพันธุ์สัตว์ คุณภาพอาหารสัตว์ และคุณภาพเวชภัณฑ์ สํวนจ านวนปัจจัย
การผลิตเกษตรกรจะมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ได๎แกํจ านวนพันธุ์สัตว์ จ านวนอาหารสัตว์และจ านวน
เวชภัณฑ์ ไมํมีเกษตรกรที่แสดงคิดเห็นตํอความพึงพอใจระดับน๎อยและระดับน๎อยที่สุด 

ความพึงพอใจด๎านการให๎บริหารของเจ๎าหน๎าที่ เกษตรกรมีความพึงพอในในระดับมาก ได๎แกํ การให๎
ค าแนะน าการเตรียมความพร๎อมรับสัตว์ปีก การให๎ค าแนะน าการจัดท าคอกสัตว์ปีก การให๎ค าแนะน าการ
จัดการเลี้ยงดู และการให๎ค าแนะน าการป้องกันโรคระบาดของสัตว์ปีก สํวนการการให๎บริการด๎านให๎ค าแนะน า
การจัดท าบันทึกข๎อมูลบัญชีฟาร์มเกษตรกรมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 

ความพึงพอใจด๎านผลสัมฤทธิ์ของโครงการ เกษตรกรมีความพึงพอใจในระดับมาก ได๎แกํ ด๎านการน า
ผลผลิตของสัตว์ปีกไปใช๎ประโยชน์ ซึ่งอาจจะเป็นการลดรายจํายคําอาหาร ด๎านโปรตีนของครัวเรือน สํวนด๎าน
การมีจ านวนสัตว์ปีกเพ่ิมขึ้น การน ามูลสัตว์ไปใช๎ประโยชน์ เกษตรกรมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง         
ซึ่งอาจจะสัมพันธ์กับจ านวนพันธุ์สัตว์ที่ได๎รับและปริมาณมูลสัตว์ที่ไมํตอบสนองด๎านปริมาณตํอการน าไปใช๎
ประโยชน์ เกษตรกรแสดงความคิดเห็นวําการเลี้ยงสัตว์ปีกของโครงการเป็นภาระในระดับปานกลาง ซึ่งแสดงให๎
เห็นวําการเลี้ยงสัตว์ปีกในโครงการเป็นภาระของเกษตรกร ซึ่งในความเป็นจริงควรจะเป็นกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์และสนับสนุนการท าการเกษตรทฤษฎีใหมํและสร๎างประโยชน์ให๎แกํครัวเรือนเกษตรกร แตํอยํางไรก็ตาม
ผลการประเมินเกษตรกรตํอการเข๎ารํวมโครงการภาพรวมเกษตรกรมีความพอใจระดับมาก ซึ่งสอดคล๎องกับแนวคิด
ของพรทิพย์ (2547) ที่กลําววํา การบริการ หมายถึงกิจกรรมหรือกระบวนการด าเนินการอยํางใดอยํางหนึ่ง    
ของบุคคลหรือองค์การ เพ่ือตอบสนองความต๎องการของบุคคลอ่ืนและกํอให๎เกิดความพึงพอใจจากผลของการ
กระท านั้น  
ตอนที่ 4 ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ  
ตารางที่ 5 ปัญหา อุปสรรค ข๎อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินโครงการ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

- ไกํไขทํี่ได๎รับมาตายตั้งแตํวันแรก เนื่องจาก
สุนัขจรจัดกัด 

- ควรส ารวจความพร๎อมของเกษตรกรกํอนสํงมอบสัตว์ 

- พันธุ์สัตว์ที่สนับสนุนมีจ านวนน๎อยเกินไปไมํค๎ุม
ต๎นทุนกับคําอาหารในการเลี้ยง  

- พันธุ์สัตว์ไมํตรงตามต๎องการ 

- ควรสนับสนุนพันธุ์สัตว์มากกวํานี้ และเหมาะสมกับการ
ลงทุนในการเลี้ยง  

- ควรมีการสอบถามความต๎องการสัตว์กํอน  

- ไมํทราบถึงวิธีการขยายพันธุ์ไกํไขํไว๎เลี้ยงเอง - ควรมีการอบรมเรื่องการขยายพันธุ์ไกํไขํเพ่ือลดต๎นทุน
การซื้อไกํไขํมาเลี้ยง 
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ตารางที่ 5 ปัญหา อุปสรรค ข๎อเสนอแนะ (ตํอ) 

ปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินโครงการ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

- ขาดการประสานงานและการด าเนินงานอยําง
ตํอเนื่อง 

- ควรมีการประสานการด าเนินงานและติดตามงานอยําง
ตํอเนื่อง  

- ขาดความรู๎ ความช านาญในการท าเกษตร
ทฤษฎีใหมํ 

- ควรมีการพาเกษตรกรไปศึกษาดูงานเกษตรทฤษฎีใหมํ
จากบุคคลที่เป็นตัวอยําง 

- น้ าไมํเพียงพอในฤดูแล๎ง - ควรสนับสนุนให๎มีการเจาะบํอบาดาลไว๎ใช๎น้ าในฤดูแล๎ง 

- มีสัตว์ตายระหวํางการเคลื่อนย๎ายสัตว์ - ควรมีการแจ๎งลํวงหน๎าในการสํงมอบสัตว์เพ่ือจัดเตรียม
สถานที่ 

จากตารางที่ 5 พบวํา การตอบแบบสอบถามของเกษตรกรที่รับการประเมินในเรื่องปัญหา อุปสรรค 
และข๎อเสนอแนะของการด าเนินการสํงเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก ภายใต๎โครงการสํงเสริมเกษตรทฤษฎีใหมํ ปี 
2561 ครั้งนี้  สามารถจ าแนกประเด็นออกเป็น 4 ด๎าน ได๎แกํ 
 1. ด๎านปัจจัยที่กรมปศุสัตว์สนับสนุน 
     1.1 ปัญหาและอุปสรรค : เกษตรกรสํวนใหญํคิดวําปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงาน  ครั้งนี้ 
คือ จ านวนสัตว์ปีก อาหาร ยา และเวชภัณฑ์ตํางๆ ที่ได๎รับการสนับสนุนจากกรมปศุสัตว์  มีจ านวนน๎อยเกินไป 
ท าให๎ผลผลิตที่ได๎จากสัตว์ปีกดังกลําวไมํคุ๎มคําตํอการเลี้ยงไว๎เพ่ือบริโภค โดยเฉพาะเมื่ออาหารที่รับการ
สนับสนุนตามโครงการหมดลงและเกษตรกรต๎องลงทุนซื้อมาทดแทน  
              1.2 ข๎อเสนอแนะ : ควรมีการศึกษาถึงความคุ๎มทุนในการเลี้ยงสัตว์ปีกเพ่ือน าผลผลิตบริโภคใน
ครัวเรือนวําจ านวนสัตว์ที่เหมาะสมแกํการเริ่มเลี้ยงควรมีจ านวนใด รวมทั้งกรมปศุสัตว์ควรสนับสนุนให๎
เจ๎าหน๎าที่สํงเสริมด๎านการเลี้ยงสัตว์ แนะน าวิธีการท าอาหารลดต๎นทุนให๎แกํสัตว์โดยใช๎วัตถุดิบในท๎องถิ่นที่มีอยูํ 
เพ่ือลดภาระคําอาหารสัตว์ 

2. ด๎านเกษตรกร 
    2.1 ปัญหาและอุปสรรค : เกษตรกรหลายรายไมํมีประสบการณ์ในการเลี้ยงสัตว์ปีกมากํอน ท าให๎ไมํ

ทราบถึงการแก๎ปัญหาด๎านสุขภาพของสัตว์ปีกเบื้องต๎น และบางรายยังมีความคิดวําการเลี้ยงสัตว์ปีกเล็กเป็น
การท ากิจกรรมที่มีความยุํงยาก เสียเวลา ผลผลิตที่ได๎ไมํคุ๎มคําตํอการเลี้ยง อีกทั้งเกษตรกรบางรายไมํมีความ
พร๎อมของพ้ืนที่ในการรับสัตว์ไปเลี้ยง เชํน ไมํมีคอกส าหรับสัตว์ปีก ไมํมีรั้วบริเวณบ๎าน ท าให๎สัตว์ปีกที่รับไปเกิด
ความเสียหายและตายได๎ 

    2.2 ข๎อเสนอแนะ : ควรมีการชี้แจงให๎เกษตรกรมีความรู๎อยํางลึกซึ้งในการเลี้ยงสัตว์ปีก การวางแผน
การเลี้ยงและผลตอบแทนที่จะได๎รับ การป้องกันและแก๎ปัญหาด๎านสุขภาพสัตว์ปีก การเตรียมความพร๎อมใน
การรับสัตว์ปีก เชํน คอก อาหาร การท าวัคซีน เป็นต๎น เพ่ือให๎เกษตรกรมีความเข๎าใจและประเมินตนเองวํา
เหมาะสมในการเลี้ยงสัตว์ปีกหรือไมํ   
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3. ด๎านเจ๎าหน๎าที่ 
    3.1 ปัญหาและอุปสรรค : ขาดการสอบถามความต๎องการของเกษตรกรกํอนสนับสนุน ท าให๎

สนับสนุนชนิดของสัตว์ปีกไมํตรงตํอความต๎องการของเกษตรกร และไมํแจ๎งแผนการสํ งมอบพันธุ์สัตว์ให๎
เกษตรกรทราบกํอนรับสัตว์ท าให๎เกษตรกรขาดความพร๎อมในการรับสัตว์เพ่ือไปเลี้ยง รวมถึงการให๎ความรู๎
เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ปีกท่ีได๎รับ เกษตรกรบางรายยังไมํมีความเข๎าใจในการเลี้ยง สํงผลตํอความพึงพอใจในการ
เลี้ยงสัตว์ดังกลําว 

    3.2 ข๎อเสนอแนะ : เจ๎าหน๎าที่ควรมีการด าเนินการส ารวจความต๎องการของเกษตรกรในพ้ืนที่วํา 
ต๎องการให๎กรมปศุสัตว์สนับสนุนสัตว์ปีกชนิดใดเพ่ือสนับสนุนให๎ตรงความต๎องการและประสานกับเกษตรกร
กํอนสํงมอบสัตว์ลํวงหน๎า เพ่ือให๎เกษตรกรจัดเตรียมคอกหรือพ้ืนที่รับสัตว์ให๎เหมาะสมแกํการเลี้ยงสัตว์ ป้องการ
การสูญเสียที่จะเกิดขึ้นแกํตัวสัตว์ รวมทั้งควรมีการแนะน าเกษตรกรเพ่ิมเติมด๎านการท าวัคซีนและการป้องกัน
โรค เกี่ยวกับการน าสัตว์ปีกท่ีมีอายุและแหลํงที่มาแตกตํางกันเข๎ามาเลี้ยงรํวมกัน  

4. ด๎านอื่นๆ 
    4.1 ปัญหาและอุปสรรค : ขาดแหลํงน้ าเลี้ยงสัตว์ ซึ่งในบางพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่แล๎ง ไมํมีน้ าเพียงพอตํอ

การเลี้ยงสัตว์ในชํวงฤดูแล๎ง ท าให๎สัตว์ที่ได๎รับขาดน้ าสํงผลให๎ประสิทธิภาพการให๎ผลผลิตไมํเต็มที่และตายได๎  
    4.2 ข๎อเสนอแนะ : ควรมีการส ารวจแหลํงน้ าวํามีเพียงพอตํอการด ารงชีวิตของสัตว์ในฤดูแล๎ง

หรือไมํ หากไมํเพียงพอควรให๎เกษตรกรเตรียมการหรือแก๎ปัญหาด๎านแหลํงน้ าเพ่ือการเลี้ยงสัตว์ หรือมีการ
จัดหาแหํงน้ า เชํน ขุดสระน้ า หาแหลํงน้ าธรรมชาติที่ใกล๎เคียง เจาะบํอบาดาล เป็นต๎น 
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บทที่ 5 

สรุปผลการศึกษาวิจัยและข้อเสนอแนะ 
1. สรุปผลการศึกษาวิจัย 

 การศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรตํอการสํงเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกภายใต๎โครงการสํงเสริมเกษตร
ทฤษฎีใหมํ ปี 2561 ในพ้ืนที่ส านักงานปศุสัตว์เขต 1  มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบถึงความพึงพอใจของเกษตรกร   
ที่เข๎ารํวมกิจกรรมการสํงเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกภายใต๎โครงการเกษตรทฤษฎีใหมํ ปี 2561 ในพ้ืนที่ส านักงาน   
ปศุสัตว์เขต 1 สามารถสรุปผลการศึกษาวิจัยตามวัตถุประสงค์และมีข๎อเสนอแนะดังตํอไปนี้ 
 ข๎อมูลทั่วไปของเกษตรกร พบวํา เกษตรกรที่ได๎รับการประเมินความพึงพอใจในครั้งนี้ เป็นเพศชาย   
คิดเป็นร๎อยละ 51.80 และเป็นเพศหญิง คิดเป็นร๎อยละ 48.20 โดยสํวนใหญํมีอายุระหวําง 25-59 ปี (กลุํม
ผู๎ใหญํ) คิดเป็นร๎อยละ 72.58 รองลงมาอายุ 60 ปี ขึ้นไป (กลุํมผู๎สูงอายุ) คิดเป็นร๎อยละ 26.04 และอายุน๎อย
กวํา 24 ปี (กลุํมเด็กโตและวัยรุํน) คิดเป็นร๎อยละ 1.39 อาชีพหลักของครอบครัวสํวนใหญํมีอาชีพท านา คิดเป็น
รอ๎ยละ 67.59 รองลงมามีอาชีพท าสวน เลี้ยงปศุสัตว์ อื่น ๆ และท าไรํ คิดเป็นร๎อยละ 13.57, 11.63 และ 7.20 
ตามล าดับ ซึ่งสถานะพ้ืนที่ที่เข๎ารํวมโครงการฯ สํวนใหญํจะเป็นพื้นที่ของตัวเอง คิดเป็นร๎อยละ 81.72 รองลงมา
พ้ืนที่เชํา พ้ืนที่ของตนเองและเชํา และอ่ืน ๆ คิดเป็นร๎อยละ 9.42, 6.09 และ 2.77 ตามล าดับ  
 ข๎อมูลการด าเนินงานโครงการสํงเสริมเกษตรทฤษฎีใหมํ (ด๎านปศุสัตว์) ของเกษตรกร พบวํา เกษตรกร
สํวนใหญํได๎รับความรู๎จากการอบรมหลักสูตรสํวนกลางด๎านการเลี้ยงไกํไขํ (ร๎อยละ 86.15) แตํสํวนใหญํไมํได๎รับ
ความรู๎จากการอบรมหลักสูตรสํวนกลางด๎านการเลี้ยงเป็ดไขํ (ร๎อยละ 77.56) และเป็ดเทศ (ร๎อยละ 86.43) 
เนื่องจากเกษตรกรที่จะได๎รับปัจจัยสนับสนุนจากโครงการต๎องได๎รับการให๎ความรู๎จากการอบรมหลักสูตรกลาง
ในเรื่องการเลี้ยงสัตว์ปีกที่ตนเองจะได๎รับซึ่งการด าเนินงานส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสํวนใหญํสนับสนุนไกํ ไขํ
ให๎แกํเกษตรกรเกษตรกรจะต๎องได๎รับการอบรมหลักสูตรการเลี้ยงไกํไขํ  เกษตรกรที่ผํานการรับฝึกอบรมได๎น า
ความรู๎ที่ได๎รับด๎านการเลี้ยงสัตว์ไปปฏิบัติในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.86) เกษตรกรสํวนใหญํไมํมี
ประสบการณ์การเลี้ยงสัตว์ปีกมากํอน การจัดการพันธุ์สัตว์ปีกหลังจากที่เกษตรกรได๎รับการสนับสนุนสํวนใหญํ
เลี้ยงเอง (ร๎อยละ 88.09) ที่เหลือให๎คนอ่ืนเลี้ยง (ร๎อยละ 11.91) อาจเนื่องมาจากความไมํพร๎อมของสถานที่ที่ใช๎
ในการเลี้ยง หรือเกษตรกรอาจได๎รับพันธ์สัตว์ที่กรมปศุสัตว์สนับสนุนให๎ไมํตรงความต๎องการ รูปแบบการเลี้ยง
เกษตรกรสํวนใหญํจะเลี้ยงแบบขังคอกและปลํอยลาน (ร๎อยละ 50.31) รองลงมาเลี้ยงแบบปลํอยธรรมชาติ 
(ร๎อยละ 33.02) และยืนกรง (ร๎อยละ 16.67) เนื่องจากในการสนับสนุนพันธุ์สัตว์ปีกกํอนการสนับสนุน 
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจะสํงเสริมให๎เกษตรกรเตรียมคอกส าหรับเลี้ยงสัตว์ปีกท่ีตนเองได๎รับ การจัดการอาหาร
ของสัตว์ปีกเกษตรกรสํวนใหญํใช๎วิธีซื้ออาหารมาให๎ (ร๎อยละ 55.35) เนื่องจากการซื้ออาหารมาให๎สัตว์เกษตรกร
มองวําสะดวกและไมํยุํงยาก อีกทั้งเมื่อแรกเริ่มการเลี้ยงส านักงานปศุสัตว์ก็สนับสนุนอาหารส าเร็จมาให๎ จึงคิด
วําอาหารดังกลําวเหมาะส าหรับการเลี้ยงสัตว์ปีกมากกวําอาหารที่ท าขึ้นเอง แตํก็ยังมีเกษตรกรบางราย
ท าอาหารลดต๎นทุนเพ่ือใช๎ในการเลี้ยงสัตว์ปีก (ร๎อยละ 39.31) เนื่องจากน าความรู๎ที่ได๎จากการอบรมหลักสูตร
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การเลี้ยงสัตว์ในเรื่องการท าอาหารลดต๎นทุนมาประยุกต์ใช๎กับสัตว์ปีกที่ตนเองได๎รับ และมีบางรายอาหารหมด
ขายสัตว์ออก (ร๎อยละ 5.35) เกษตรกรกลุํมนี้คิดวําการเลี้ยงสัตว์ปีก จ านวน 5 ตัว ที่ได๎รับจากกรมปศุสัตว์     
เพ่ือน าผลผลิตมาบริโภคไมํคุ๎มคําตํอการลงทุนในการเลี้ยง ในสํวนของการดูแลสุขภาพสัตว์เบื้องต๎น เกษตรกร
สํวนใหญํดูแลรักษาด๎วยตัวเอง (ร๎อยละ 48.74) รองลงมาเป็นปลํอยตามธรรมชาติ (ร๎อยละ 27.04) และแจ๎ง
เจ๎าหน๎าที่ (ร๎อยละ 24.21) การขยายพันธุ์สัตว์ปีกเกษตรกรที่ได๎รับสัตว์ปีกสํวนใหญํเป็นไกํไขํและมีจ านวนไมํมาก 
สํงผลให๎ยากตํอการขยายพันธุ์ เกษตรกรสํวนใหญํจึงไมํมีแผนการเลี้ยงสัตว์ตํอ (ร๎อยละ 62.26) รองลงมาเป็นซื้อ
สัตว์ชุดใหมํมาเลี้ยง (ร๎อยละ 33.02) และผลิตลูกสัตว์ปีกเอง (ร๎อยละ 4.72) การจัดท าบันทึกข๎อมูลรายรับ
รายจํายเรื่องการเลี้ยงสัตว์ปีกที่ได๎รับ สํวนใหญํเกษตรกรไมํมีการจัดท าบันทึก มีจ านวนมากถึงร๎อยละ 86. 43  
ซึ่งเกษตรกรมองวําการจัดท าบัญชีเป็นเรื่องที่เสียเวลา เสียแรงท าโดยเปลําประโยชน์ สํวนในเรื่องของการได๎รับ
การติดตาม หรือให๎ค าแนะน าเก่ียวกับการเลี้ยงสัตว์ปีกจากเจ๎าหน๎าที่ ร๎อยละ 63.16 ได๎รับค าแนะน าดังกลําว 

1.1 ผลการประเมินความพึงพอใจของเกษตรกร ที่เข๎ารํวมโครงการเมื่อพิจารณาด๎านตําง ๆ พบวํา 
ด๎านปัจจัยการผลิตในเรื่องตําง ๆ ได๎แกํ เรื่องคุณภาพพันธุ์สัตว์ (เฉลี่ย 3.64) คุณภาพอาหารสัตว์ 

(เฉลี่ย 3.55) และคุณภาพเวชภัณฑ์ (เฉลี่ย 3.54) อยูํในระดับมาก แสดงให๎เห็นวําเกษตรกรมีความพึงพอใจตํอ
คุณภาพของปัจจัยตํางๆ ที่กรมปศุสัตว์แจกจํายให๎ แตํอยํางไรก็ตามจ านวนของปัจจัยที่แจกจํายเกษตรกร ได๎แกํ 
จ านวนพันธุ์สัตว์ (เฉลี่ย 3.28) จ านวนอาหาร (เฉลี่ย 3.18) และจ านวนเวชภัณฑ์ (เฉลี่ย 3.27) มีความพึงพอใจ
ในระดับปานกลางอาจเนื่องมาจากเกษตรกรยังมองไมํเห็นถึงความคุ๎มทุนในการด าเนินการการเลี้ยงไกํไขํ 
จ านวน 5 ตัว เมื่อปัจจัยด๎านอาหารและเวชภัณฑ์ที่กรมปศุสัตว์สนับสนุนหมดลงและต๎องหาซื้อเพ่ิมเติม อีกทั้ง
ผลผลิตที่ได๎มีจ านวนน๎อย  

 ด๎านการให๎บริการของเจ๎าหน๎าที่ในเรื่องตําง ๆ ได๎แกํ ด๎านการให๎ค าแนะน าการเตรียมความพร๎อมรับสัตว์
ปีก (เฉลี่ย 3.65) ให๎ค าแนะน าการจัดท าคอกสัตว์ปีก (เฉลี่ย 3.57) และการให๎ค าแนะน าการจัดการเลี้ยงดู (เฉลี่ย 
3.65)  อยูํในระดับมาก สํวนการให๎ค าแนะน าการจัดท าบันทึกข๎อมูล (เฉลี่ย 3.42) อยูํในระดับปานกลาง และการให๎
ค าแนะน าการป้องโรคระบาดของสัตว์ปีก (เฉลี่ย 3.64) อยูํในระดับดีมาก  

การน าผลผลิตของสัตว์ปีก เชํน ไขํไกํหรือตัวสัตว์ไปใช๎ประโยชน์ (เฉลี่ย 3.88) และลดรายจําย
คําอาหาร ด๎านโปรตีนของครัวเรือน (เฉลี่ย 3.77) อยูํในระดับมาก สํวนการมีจ านวนสัตว์ปีกเพ่ิมขึ้น (เฉลี่ย 
2.88) อยูํในระดับปานกลาง เนื่องมาจากเกษตรกรบางรายที่ได๎รับสัตว์ปีกไปเลี้ยงไมํเคยมีประสบการณ์ด๎านการ
เลี้ยงสัตว์ปีกมากํอน ในสํวนของการน ามูลสัตว์ไปใช๎ประโยชน์ (เฉลี่ย 3.31) อยูํในระดับปานกลางเนื่องมาจาก 
สัตว์ปีกที่ได๎รับมีจ านวนน๎อยไมํเพียงพํอการน ามูลสัตว์ไปใช๎สอย อีกทั้งสภาพการเลี้ยงสํวนใหญํเป็นการเลี้ยง
แบบปลํอยจึงยากตํอการเก็บรวบรวมมูลสัตว์ไปใช๎ประโยชน์  
  ด๎านการเลี้ยงสัตว์ปีกของโครงการเป็นภาระหรือไมํ (เฉลี่ย 2.62) อยูํในระดับปานกลาง อาจเนื่องมาจาก
เกษตรกรไมํทราบถึงความคุ๎มทุนในการด าเนินการเลี้ยงสัตว์ปีกอยํางแนํชัดเพราะเกษตรกรสํวนใหญํไมํมีการจด
บันทึกข๎อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ปีก แตํอยํางไรก็ตามผลการประเมินความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข๎ารํวม
โครงการภาพรวม (เฉลี่ย 3.81) มีความพอใจระดับมาก  
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 1.2 ปัญหาอุปสรรคของเกษตรกร 
      1) ด๎านปัจจัยที่กรมปศุสัตว์สนับสนุน 
          เกษตรกรสํวนใหญํคิดวําปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงานครั้งนี้ คือ จ านวนสัตว์ปีก 
อาหาร ยา และเวชภัณฑ์ตําง ๆ ที่ได๎รับการสนับสนุนจากกรมปศุสัตว์มีจ านวนน๎อยเกินไป ท าให๎ผลผลิตที่ได๎
จากสัตว์ปีกดังกลําวไมํคุ๎มคําตํอการเลี้ยงไว๎เพ่ือบริโภค โดยเฉพาะเมื่ออาหารที่รับการสนับสนุนมาหมดลงและ
ต๎องซื้อมาทดแทน  

         ควรมีการศึกษาถึงความคุ๎มทุนในการเลี้ยงสัตว์ปีกเพ่ือน าผลผลิตบริโภคในครัวเรือนวําจ านวน
สัตว์ที่เหมาะสมแกํการเริ่มเลี้ยงควรมีจ านวนเทําไหรํ รวมทั้งกรมปศุสัตว์ควรสนับสนุนให๎เจ๎าหน๎าที่สํงเสริมด๎าน
การเลี้ยงสัตว์บอกถึงวิธีการท าอาหารลดต๎นทุนให๎แกํสัตว์โดยใช๎วัตถุดิบในท๎องถิ่นที่มีอยูํ เพ่ือลดภาระคําอาหาร
สัตว์ 

    2) ด๎านเกษตรกร 
                  เกษตรกรหลายรายไมํมีประสบการณ์ในการเลี้ยงสัตว์ปีกมากํอน ท าให๎ทราบถึงการแก๎ปัญหา
ด๎านสุขภาพของสัตว์ปีกเบื้องต๎น และบางรายยังมีความคิดวําการเลี้ยงสัตว์เล็กเป็นการท ากิจกรรมที่ยุํงยาก 
เสียเวลา ผลผลิตที่ได๎ไมํคุ๎มคําตํอการเลี้ยง อีกทั้งเกษตรกรบางรายไมํมีความพร๎อมของพ้ืนที่ในการรับสัตว์ไป
เลี้ยง เชํน ไมํมีคอกส าหรับสัตว์ปีก ไมํมีรั้วบริเวณบ๎าน ท าให๎สัตว์ปีกท่ีรับไปเกิความเสียหายและตายได๎ 

       ควรมีการชี้แจงให๎เกษตรกรทราบถึงการเลี้ยงสัตว์ปีกเบื้องต๎น การเตรียมความพร๎อมในการรับ
สัตว์ปีก เชํน คอก อาหาร การท าวัคซีน เป็นต๎น เพ่ือให๎เกษตรกรมีความเข๎าใจและประเมินตนเองวําเหมาะสม
ในการเลี้ยงสัตว์ปีกหรือไมํ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

    3) ด๎านเจ๎าหน๎าที่ 
               ขาดการสอบถามความต๎องการของเกษตรกรกํอนสนับสนุน ท าให๎สนับสนุนชนิดของสัตว์ปีกไมํ
ตรงตํอความต๎องการของเกษตรกร และไมํแจ๎งเกษตรกรลํวงหน๎ากํอนรับสัตว์ท าให๎เกษตรกรไมํมีความพร๎อมใน
การรับสัตว์เพ่ือไปเลี้ยง รวมถึงการให๎ความรู๎เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ปีกที่ได๎รับ เกษตรกรบางรายยังไมํมีความ
เข๎าใจในการเลี้ยง สํงผลตํอความพึงพอใจในการเลี้ยงสัตว์ดังกลําว 
           เจ๎าหน๎าที่ควรมีการด าเนินการออกแบบสอบถามความต๎องการของเกษตรกรในพ้ืนที่วํา ต๎องการ
ให๎กรมปศุสัตว์สนับสนุนสัตว์ปีกชนิดใดเพ่ือสนับสนุนให๎ตรงความต๎องการและประสานเกษตรกรกํอนสํงมอบ
สัตว์ลํวงหน๎าอยํางน๎อย 1 สัปดาห์ เพ่ือให๎เกษตรกรจัดเตรียมพ้ืนที่รับสัตว์ให๎เหมาะสมแกํการเลี้ยงสัตว์ ป้องการ
การสูญเสียที่จะเกิดขึ้นแกํตัวสัตว์  

   4) ด๎านอื่นๆ 
       ขาดแหลํงน้ าเลี้ยงสัตว์ ซึ่งในบางพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่แล๎ง ไมํมีน้ าเพียงพอตํอการเลี้ยงสัตว์ในชํวงฤดู

แล๎ง ท าให๎สัตว์ที่ได๎รับขาดน้ าสํงผลให๎ประสิทธิภาพการให๎ผลผลิตไมํเต็มที่และตายได๎  
                 ควรมีการส ารวจแหลํงน้ าวํามีเพียงพอตํอการด ารงชีวิตของสัตว์ในฤดูแล๎งหรือไมํ หากไมํเพียงพอ
ควรมีการจัดหาแหํงน้ า เชํน เขาะบํอบาดาล ขุดสระน้ า เป็นต๎น 
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2. ข้อเสนอแนะ 

2.1 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน าผลการศึกษาวิจัยไปปรับใช้ 
     2.1.1 จากผลการศึกษา พบวําเกษตรกรที่ได๎รับปัจจัยการผลิตจากกรมปศุสัตว์มีความต๎องการพันธุ์

สัตว์ที่แตกตํางกัน หากกรมปศุสัตว์ต๎องการสนับสนุนพันธุ์สัตว์ควรมีการสอบถามความต๎องการของเกษตรกร
กํอนด าเนินการสนับสนุนให๎เกษตรกรในครั้งตํอไปเพ่ือให๎เกษตรกรได๎รับพันธุ์ สัตว์ที่ต๎องการ เหมาะสมกับ
สภาพแวดล๎อมและการจัดการเลี้ยงดู สํงผลให๎เกษตรกรมีความยั่งยืนในการเลี้ยงสัตว์เพ่ือใช๎ในการบริโภค 

     2.1.2 จากข๎อมูลที่ได๎ พบวําเกษตรกรมีความพึงพอใจตํอคุณภาพของปัจจัยตํางๆ ที่กรมปศุสัตว์
สนับสนุน แตํจ านวนที่ได๎รับไมํเพียงพอตํอความต๎องการ ในการวางแผนการด าเนินการสนับสนุนปัจจัยให๎
เกษตรกร กรมปศุสัตว์ควรมีการศึกษาถึงความคุ๎มทุนในการเลี้ยงสัตว์รายชนิด และท าความเข๎าใจกับตัว
เกษตรกรที่จะได๎รับปัจจัยสนับสนุนตํางๆ ถึงเป้าหมายของการสนับสนุนปัจจัยในแตํละครั้ง 

     2.1.3 ควรมีการน าผลการศึกษาข๎อมูลครั้งนี้ไปปรับใช๎กับการวางแผนการสนับสนุนปัจจัยตําง ๆ 
ให๎กับเกษตรกรที่กรมปศุสัตว์จะด าเนินการในครั้งตํอไป เพ่ือให๎ตรงตํอความต๎องการของเกษตรกรอยํางมี
ประสิทธิภาพ  

2.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาวิจัยต่อไป 
     2.2.1 ควรมีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหมํ ที่กรมปศุสัตว์ได๎

มีการสนับสนุนปัจจัยแกํเกษตรกรอยํางตํอเนื่อง 
     2.2.2 ควรศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลตํอความพึงพอใจของเกษตรกรที่ได๎รับปัจจัยสนับสนุนจากกรมปศุ

สัตว์ 
     2.2.3 ควรศึกษาในกลุํมเกษตรกรที่เข๎ารํวมกิจกรรมการเลี้ยงสัตว์ปีกโดยจ าแนกตามกลุํมที่

กระทรวงเกษตรมอบหมายให๎กรมปศุสัตว์เป็นเจ๎าภาพกับกลุํมที่กรมปศุสัตว์ไมํได๎เป็นเจ๎าภาพที่ได๎รับปัจจัย
สนับสนุนจากกรมปศุสัตว์วํามีความพึงพอใจแตกตํางกันหรือไมํ  
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แบบสอบถาม 

โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (ด้านปศุสัตว์) 
ปีงบประมาณ 2561 

ส านักงานปศุสัตว์เขต 1 
 

 

แบบประเมินโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่  
(ด้านปศุสัตว์) 

ปีงบประมาณ 2561 

ปศุสัตว์เจ้าภาพ  ใช่ ไม่ใช่ 
เกษตรกร กลุ่ม A B C N 

 

ค าชี้แจง โปรดตอบค าถามโดยระบุเครื่องหมาย ในช่องว่างและระบุข้อความในข้อค าถามที่ตรงกับ
ข้อเท็จจริง ความคิดเห็น หรือความพึงพอใจเห็นของท่านมากที่สุด 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1 ชื่อ–สกุล……………….……………….……………….……………….โทรศัพท์ที่ติดตํอได๎………………. 
2 เพศ/อายุ  หญิง  ชาย  อายุ  ปี 
3 เลขที่  หมูํที่ ต าบล……………….อ าเภอ……………….จังหวัด………………. 
4. อาชีพหลักของครอบครัว 
 ท านา  ท าสวน(ระบุ).....…  ท าไรํ(ระบุ).....…  เลี้ยงสัตว์(ระบุ)........  อ่ืน ๆ (ระบุ)…... 
5. แปลงที่ดินที่ทํานน าเข๎ารํวมโครงการเกษตรทฤษฎีใหมํ 
 ของตนเอง  เชํา    อ่ืนๆ……………………………………………… 
 

ตอนที่ 2  ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ (ด้านปศุสัตว์)      ของ
เกษตรกร 
1.  ทํานได๎รับความรู๎ด๎านการเลี้ยงสัตว์จากการอบรมหลักสูตรกลาง 

  ได้รับ  คือ    ไกํไขํ    เป็ดไขํ    เป็ดเทศ   
  ไม่ได้รับ 

2.  ความรู๎ที่ได๎รับสามารถน าไปปฏิบัติได๎ในระดับ  
           มากที่สุด  มาก     ปานกลาง     น๎อย   น๎อยที่สุด 
3. ทํานเคยมีประสบการเลี้ยงสัตว์ปีกมากํอน  
   มี  คือ    ไกํไขํ    เป็ดไขํ    เป็ดเทศ    ไกํพ้ืนเมือง    
   ไม่มี 
4. การจัดการพันธุ์สัตว์หลังจากได๎รับ   เลี้ยงเอง   ให๎คนอ่ืน……..ตัว   ขาย....…..บาท 
5. รูปแบบการเลี้ยง   ยืนกรง   คอกและปลํอยลาน   ปลํอยธรรมชาติ 
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6. การจัดการอาหาร   อาหารหมดขายสัตว์ออก  ซื้ออาหารมาให๎  ท าอาหารลดต๎นทุน 
7. การดูแลสุขภาพสัตว์   ดูแลรักษาและป้องกันโรคเบื้องต๎นด๎วยตนเอง    แจ๎งเจ๎าหน๎าที่         
                                ปลํอยตามธรรมชาติ 
8. การขยายพันธุ์สัตว์เลี้ยงตํอเนื่อง       ซื้อสัตว์ชุดใหมํมาเลี้ยง  ผลิตลูกสัตว์ปีกเอง  
                                               ไมํมีแผนเลี้ยงตํอ 
9. ทํานได๎มีการจัดท าทึกข๎อมูลรายรับรายจํายการเลี้ยงสัตว์หรือไมํ 
  ท า  คือ..................................................................................................................... ……… 
  ไมํได๎ท า 
10. มีเจ๎าหน๎าที่ติดตาม หรือให๎ค าแนะน าเก่ียวกับการเลี้ยงปศุสัตว์ 
  มี เรื่อง..............................................................................................................…………….. 
  ไมํมี  

ตอนที่ 3  ความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
 มากที่สุด มาก ปานกลาง น๎อย น๎อยที่สุด 

1.ด๎านการได๎รับปัจจัยการผลิต 

–จ านวนพันธุ์สัตว์      

–คุณภาพพันธุ์สัตว์      

–จ านวนอาหารสัตว์      

–คุณภาพอาหารสัตว์      

–จ านวนเวชภัณฑ์      

–คุณภาพเวชภัณฑ์      

2.ด๎านการให๎บริการของเจ๎าหน๎าที่ 

–การให้ค าแนะน าการเตรียมความพร้อมรับสัตว์ปีก      

–การให้ค าแนะน าการจัดท าคอกสัตว์ปีก      

–การให้ค าแนะน าการจัดการเลี้ยงดู      

–การให้ค าแนะน าการจัดท าบันทึกข้อมูลบัญชีฟาร์ม      

–การให้ค าแนะน าการป้องโรคระบาดของสตัว์ปีก      

3.ด๎านผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
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 มากที่สุด มาก ปานกลาง น๎อย น๎อยที่สุด 

–ท่านน าผลผลิตของสตัว์ปีกเชน่ ไข่ไก่ ไข่เป็ด หรือตัว

สัตว์ไปใชป้ระโยชน์  
     

–ท่านสามารถลดรายจ่ายค่าอาหารด้านโปรตีนของ

ครัวเรือน 
     

–ท่านมีจ านวนสัตว์ปีกเพิ่มขึ้น      

–ท่านน ามูลสัตว์ไปใช้ประโยชน์ได ้      

4.การเลี้ยงสัตวป์ีกของโครงการเป็นภาระ      

5.ความพึงพอใจที่ทาํนเข๎ารํวมโครงการภาพรวม      

ตอนที่ 5.ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
5.1 ปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินโครงการ 
            
                         
                                                                                                               
5.2 ทํานมีความคิดเห็น ข๎อเสนอแนะ หรือแนวทางแก๎ไขปัญหาอยํางไร 
                        
                                                                                                                                         
                                                                                                                .  
 

ขอขอบคุณท่ีให๎ความรํวมมือในการตอบแบบสอบถาม กรมปศุสัตว์ 
 

 


