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การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จของโครงการระบบส่งเสริม
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ขาดต้น ทุน ในการขยายกาลั งการผลิ ต ส่ วนปัญ หาและอุปสรรคที่พบในระดับน้อยคือ มีภัยพิบัติอย่าง
ต่อเนื่อง และความสามารถของผู้จัดการแปลง
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Factors Affecting The Large Agricultural Land Plot Program
of Native Chicken in Rayong Province.1/
Danaisak Yenjai2/ and Siraphong Masamran3/
Abstract
This study factors affecting the large agricultural land of native chicken in Rayong
province by using interview tests (100 persons). The data of this study was evaluated by
statistical program.
It was found that most farmers in Rayong province did gardening about 62 %.
The average family members had 4 members. Most farmers had experience of raising
native chicken for about 4.76 years. Factors Affecting the large agricultural land plot
program of native chicken in Rayong province as follow , factors Affecting the large
agricultural land plot program about famer in part project associate motivation is wish
reduce production costs. Path of attitude and understanding in program is increase value
of product. Factors Affecting the large agricultural land plot program about department
is project originate from farmer, management is the development of plot manager.
The potential problem of the large agricultural land plot program in native
chicken, first priority was decrease in the native chicken environment by area.
Secondary were faced with a generation who don, t want farm, aged of farmer, land lack
of capital respectively. The few problem is disaster and the ability of plot manager.
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