บทที่ 1
บทนำ
1. ควำมสำคัญและที่มำของปัญหำ
ไก่พื้นเมืองนับเป็นสัตว์เลี้ยงคู่บ้านคู่เมืองของเกษตรกรไทยมาช้านานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ใช้เป็นอาหารโปรตีนในครัวเรือน เพื่อความสวยงามและเกมกีฬา ซึ่งไก่พื้นเมืองมีคุณสมบัติที่ดีหลาย
ประการ เช่น สามารถฟักไข่เองได้ เลี้ยงลูกได้ดี มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม
ได้เป็นอย่างดี มีความแข็งแรง ทนทานต่อโรค และมีความสามารถในชั้นเชิงการต่อสู้ จนทาให้สามารถ
สืบทอดแพร่พันธุ์ได้จนถึงทุกวันนี้ โดยสภาพพื้นที่ของจังหวัดระยองสามารถเลี้ยงไก่พื้นเมืองได้เป็น
อย่างดี สามารถเลี้ย งเป็ น อาชีพหลั ก หรืออาชีพเสริมในการทาสวนยาง หรือสวนผลไม้ได้ มูล ไก่ก็
สามารถนามาเป็นปุ๋ยได้เป็นอย่างดี ในปัจจุบันไก่พื้นเมืองได้รับความนิยมเพิ่มสูงขึ้นมากเป็นเพราะ
ไก่พื้นเมืองมีเนื้อที่แน่น รสชาติอร่อย เป็นที่นิยมของผู้บริโภคทั่วไป จนมีแนวโน้มว่าจะสามารถส่งออก
เนื้อไก่พื้นเมืองไปจาหน่ายยังต่างประเทศได้
จากการศึกษาสภาพการเลี้ยงไก่พื้นเมืองของเกษตรกรในจังหวัดระยอง ของดนัยศักดิ์ และ
สายญาติ (2558) ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย มีพื้นที่และผลผลิตจากการเลี้ยงไม่มากนัก ทาให้
การขายผลผลิ ต เป็ น การต่ างคนต่ างขายให้ กั บ พ่ อ ค้ าคนกลาง จึงได้ ด าเนิ น การส่ งเสริ ม ให้ มี ก าร
รวมกลุ่มของเกษตรกรรายย่อยให้มีขนาดใหญ่ขึ้น และดาเนินการบริหารจัดการผลผลิตในพื้นที่นั้น
ร่ว มกั น ซึ่งเกษตรกรต้องมีแผนการผลิ ต การตลาด การแปรรูป โดยการใช้เทคโนโลยีการผลิ ต ที่
เหมื อ นกั น ตลอดห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน ท าให้ เกิ ด การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต ในด้ า นต่ า ง ๆ เพราะ
วัตถุป ระสงค์สาคัญของนโยบายเกษตรแปลงใหญ่คือต้องการให้ เกษตรกรรวมกลุ่มกันเพื่อบริห าร
จัดการร่วมกัน นาไปสู่การพัฒนาเกษตรกรที่มีพลังอานาจในการต่อรองมากขึ้น และเป็นกลุ่มองค์กรที่
มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้ นาไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนให้เข้มแข็ง ดังนั้น
ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ถือเป็นบทบาทการพัฒนาการเกษตรที่สาคัญ โดยจะเข้ามา
ช่วยแก้ไขปัญหาผลผลิตไม่ได้คุณภาพ ราคาตกต่า และปัญหาด้านการตลาด มี กลยุทธ์ที่สาคัญคือให้
เกษตรกรตั ว จริ งมี ส่ ว นร่ ว มในการบริห ารจั ด การตลอดทุ ก ขั้ น ตอน (เกษตรแปลงใหญ่ ฟื้ น รายได้
เกษตรกร สร้างรากฐานเศรษฐกิจไทยยั่งยืน , 2561) ซึ่งโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลง
ใหญ่ มีหลักการคือ เกษตรกรสมัครใจ รวมกลุ่มและเข้าร่วมดาเนินการ ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและ
เป้ าหมายของแปลงใหญ่ พร้อมที่จะพัฒ นาการผลิตและการตลาดร่วมกัน โดยการส่วนร่วมตลอด
กระบวนการพัฒนา และเป็นการรวมแปลงผลิตสินค้าชนิดเดียวกัน แปลงไม่จาเป็นต้องอยู่ติดกันเป็น
ผืนเดียว แต่ควรอยู่ภายในชุมชนที่ใกล้เคียงกัน สินค้าควรเป็นสินค้าหลักของเกษตรกร พื้นที่มีความ
เหมาะสม มีศักยภาพที่จะพัฒนาในเชิงเศรษฐกิจ และสามารถบริหารจัดการได้ โดยในด้านปศุสัตว์
ต้องมีขนาดพื้นที่และจานวนเกษตรกรคือ มีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 300 ไร่ หรือเกษตรกรสมัครใจ
เข้ าร่ ว มโครงการไม่ น้ อ ยกว่ า 30 ราย หรื อ จ านวนสั ต ว์ไม่ น้ อ ยกว่า 300 หน่ ว ย (สั ต ว์ ปี ก คิ ด เป็ น
0.01 หน่วย) หรือในไก่พื้นเมืองต้องมีจานวนสัตว์ไม่น้อยกว่า 30,000 ตัวขึ้นไป
ดังนั้ น การศึกษาปั จจัย ที่ส่งผลต่อความสาเร็จของโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ไก่พื้นเมืองจังหวัดระยอง จะทาให้สามารถทราบถึงปัจจัยที่ทาให้การรวมกลุ่มของเกษตรกร
มีความสาเร็จ มีประสิทธิภาพในการจัดการต่าง ๆ ทั้งในด้านการผลิต และการตลาดร่วมกัน ซึ่งจะ
สามารถเป็นต้นแบบให้เกิดการบริหารจัดการแปลงใหญ่ในพื้นที่อื่น ๆ ให้ประสบความสาเร็จ รวมทั้ง
จะทาให้ทราบถึงวิธีการแก้ปัญหาในภาวะที่ผลผลิตทางการเกษตรมีราคาตกต่า ตลอดจนปัญหาอื่น ๆ
ที่ส่งผลให้ไม่สามารถเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรต่อไป
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2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ
2.1 เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ส่ งผลต่ อ ความส าเร็จ ของโครงการระบบส่ งเสริม การเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ไก่พื้นเมืองจังหวัดระยอง
2.2 เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อการพัฒ นาระบบส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ให้มีประสิทธิภาพ
3. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
3.1 ด้านผลผลิต (Output) ทาให้ทราบข้อมูลทั่วไปสภาพสังคมและเศรษฐกิจ ของเกษตรกร
ผู้เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ รวมทั้งปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จของ
โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความเข้าใจในตัว โครงการของ
เจ้าหน้าที่และเกษตรกร ความพร้อมของเกษตรกร การมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่าง ๆ ความเข้มแข็ง
ของกลุ่ มเกษตรกร การจั ดทาข้อมูล และแผนที่รายแปลง การจัดทาแผนการตลาดและแผนธุรกิจ
ความพร้อมของผู้จัดการแปลงและผู้นากลุ่มเกษตรกร มาตรฐานการผลิต การประชาสัมพันธ์และ
ติดตามของเจ้าหน้าที่ การมีส่วนร่วมของภาคเอกชน การนาเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ การอบรมพัฒนา
ผู้จั ดการแปลงและเกษตรกร ตลอดจนปัญ หาและอุปสรรคของเกษตรกรที่เป็นสมาชิกแปลงใหญ่
ไก่พื้นเมืองในพื้นที่จังหวัดระยอง ซึ่งทาให้สามารถนาข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการผลิต
ไก่พื้นเมือง และเป็นแบบอย่างให้แปลงใหญ่อื่น ๆ นาไปปฏิบัติตามได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปได้
3.2 ด้านผลลั พ ธ์ (Outcome) ได้ นาข้อมู ล ที่ ได้ จากการท าวิจัยไปส่ งเสริมเกษตรกรทาให้
เกษตรกรเกิดการรวมกลุ่มเพื่อมีอานาจในการต่อรอง มีการวางแผนการตลาดนาการผลิตที่ชัดเจน
และสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.3 ด้านผลกระทบ (Impact) เกิดการผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกรให้มากขึ้น
มีการตลาดร่วมกับ ภาคเอกชนในการรับซื้อผลผลิ ต เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าได้ตามมาตรฐาน
ที่กาหนดสามารถกาหนดโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตามแผนยุทธศาสตร์จังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4. กรอบแนวคิดกำรศึกษำ
จากความต้องการการบริโภคไก่พื้นเมืองยังมีสูง และการผลิตไก่พื้นเมืองยังไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการของตลาด อีกทั้งการผลิตไก่พื้นเมื องยังเป็นการผลิตแบบต่างคนต่างจาหน่าย ไม่มีการ
รวมกลุ่มกันอย่างจริงจัง การศึกษาในครั้งนี้จึงเป็นการศึกษาเพื่อให้ทราบถึงข้อมูล ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็ จ ปั ญ หา อุ ป สรรค และแนวทางการแก้ ไขปั ญ หา เพื่ อ ให้ เกิ ด การส่ ง เสริ ม ได้ ถู ก จุ ด
จนสามารถนาไปให้เกษตรกรเกิดการพัฒนาการผลิตให้ตรงและเพียงพอต่อความต้องการของตลาด
ต่อไป
5. ขอบเขตของกำรศึกษำ
เป็นการศึกษาข้อมูลทั่วไปพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจบางประการ ของเกษตรกรที่เข้า
ร่วมโครงการ ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จของโครงการ จากสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการแปลง
ใหญ่ไก่พื้นเมืองจานวน 100 ราย ซึ่งจะทาให้ทราบข้อมูลที่เป็นจริงและเป็นปัจจุบัน สามารถนามา
ประยุกต์ใช้ในการกาหนดแนวทางการส่งเสริม การเลี้ยงไก่พื้นเมือง และเป็นต้นแบบในการส่งเสริม
แปลงใหญ่อื่น ๆ ในพื้นที่จังหวัดระยอง และในประเทศได้
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6. ระยะเวลำดำเนินกำรและสถำนที่ทำกำรวิจัย
ดาเนินการวิจัยระหว่างเดือนมกราคม 2562 – มกราคม 2563 ในเกษตรกรที่เป็นสมาชิก
โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ไก่พื้นเมืองเขตพื้นที่ อาเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

บทที่ 2
เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็นหนึ่ งในโครงการสาคัญของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มและบริหารจัดการ
ร่วมกัน ทาให้เกิดการรวมกันผลิต และรวมกันจาหน่าย โดยมีตลาดรองรับที่แน่นอน และให้เกษตรกร
สามารถลดต้น ทุ น การผลิ ต และมีผ ลผลิ ตต่ อหน่ว ยเพิ่ มขึ้น รวมทั้งผลผลิ ต มีคุณ ภาพได้ มาตรฐาน
ภายใต้ ก ารบู ร ณาการของหน่ ว ยงานทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน ซึ่ งมี พื้ น ที่ เป้ า หมายของการส่ งเสริ ม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ จานวน 30 ล้านไร่ทั่วประเทศ มีระยะเวลาการดาเนินโครงการตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2560-2564 โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบหลักคือ กรมส่งเสริมการเกษตร และหน่วยงานที่ร่วม
รับผิดชอบได้แก่ กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมชลประทาน กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว กรม
ส่งเสริมสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมหม่อนไหม สานักงาน
มาตรฐานสิ น ค้ าเกษตรและอาหารแห่ งชาติ และ ส านั ก งานเศรษฐกิจ การเกษตร (กรมส่ งเสริ ม
การเกษตร, 2559)
กลไกการขั บ เคลื่ อ นการด าเนิ น งานตามระบบส่ ง เสริ ม การเกษตรแบบแปลงใหญ่ คื อ
คณะอนุกรรมการพัฒ นาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ที่จะบูรณาการการทางานและแต่งตั้ง
ทีมงานจ านวน 1 ส่ ว น ประกอบด้วย ส่ วนที่1 ที มผู้ จัดการแปลง และส่ วนที่ 2 ที มสนั บสนุ นการ
ดาเนิ น งาน มีจ านวน 3 ที มย่ อยได้แ ก่ ที มลดต้ น ทุ น การผลิ ต ซึ่ งมี ส านั กงานเกษตรจังหวัดเป็ น
เจ้ าภาพหลั ก ที ม บริ ห ารจั ด การ ซึ่ งมีส านั ก งานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัด เป็ น เจ้าภาพหลั ก ที ม
การตลาด ซึ่งมีสานักงานสหกรณ์จังหวัดเป็นเจ้าภาพหลัก เพื่อสนับสนุนและร่วมกันขับเคลื่อน โดยได้
กาหนดวิธีการดาเนินงานออกเป็น 4 ขั้นตอนได้แก่ 1.การเตรียมการ การจัดตั้งทีมงาน การสร้างการ
รับรู้ การรวมกลุ่มเกษตรกร การกาหนดพื้นที่เป้าหมายและจัดทาแผนที่รายแปลง การจัดทาข้อมูล
พื้นฐานและข้อมูลเกษตรกรรายแปลง 2. การพัฒนาผู้จัดการแปลงและพัฒนาเกษตรกร 3. ผู้จัดการ
แปลงและเกษตรกรกาหนดแผนปฏิบัติงานร่วมกัน หน่วยงานต่าง ๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ให้การสนับสนุนตามแผนการปฏิบัติงาน 4. ประชาสั มพันธ์ ติดตาม และประเมินผล (กรมส่งเสริม
การเกษตร, 2559)
ประภัสสร (2543) พบว่า ปัญหาในการเลี้ยงไก่พื้นเมืองส่ วนใหญ่จะมีปัญ หาอาหารสัตว์มี
ราคาแพง เกษตรกรขาดความรู้ด้านยาและวัคซีนป้องกันโรค ราคาจาหน่ายไม่แน่นอน เลี้ยงแล้วไม่คุ้ม
ทุน ซึ่งสอดคล้องกับสวัสดิ์ และคณะ (2541) พบว่า ไก่พื้นเมืองส่วนใหญ่ที่เกษตรกรรายย่อยเลี้ยงจะ
ตายด้ว ยโรคระบาดและการจัดการที่ ไม่เหมาะสมโดยขาดการท าวัคซีนและขาดเงินทุ นในการซื้อ
อาหารและยา เนื่องจากไม่มีการรวมกลุ่มกันอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ จึงทาให้ประสบปัญหา
ต่าง ๆ เป็นอย่างมาก
ดนัยศักดิ์ และสายญาติ (2558) ศึกษาสภาพการเลี้ยงไก่พื้นเมืองและความต้องการส่งเสริม
การเลี้ ย งไก่ พื้ น เมื อ งของเกษตรกรในจั ง หวั ด ระยอง พบว่ า เกษตรกรมี ค วามต้ อ งก ารทราบถึ ง
กระบวนการในการรวมกลุ่ ม ให้ เกิ ด ความเข้ ม แข็ งและประสบความส าเร็ จ รวมทั้ งการวางแผน
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การตลาด ในขณะที่ สุวิช คุ้มคงสินธุ์ และคณะ (2556) พบว่า ความต้องการวิธีการส่งเสริมการเลี้ยง
ไก่พื้นเมืองของเกษตรกรจังหวัดชัยนาท คือเกษตรกรมีความต้องการส่งเสริมจากสื่อบุคคลจากทาง
ราชการมากที่สุด ทั้งในด้านการปรับปรุงพันธุ์ การให้อาหาร และการป้องกันโรคต่าง ๆ รวมทั้งมี
ความต้องการให้มีกระบวนการสร้างเครือข่ายและ การรวมกลุ่มให้เกิดความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง
ชินวัฒน์ และคณะ (2560) ได้ถ อดบทเรียนการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ต้นแบบ
(ข้าว) ตาบลดอนรัก อาเภอหนองจิก จังหวัด ปัตตานี พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการดาเนิน
โครงการคือ เน้นการทางานด้วยความตั้งใจ จริงใจที่จะช่วยเหลือเกษตรกร โดยผู้จัดการแปลง เกษตร
อาเภอ เกษตรตาบลเจ้าของพื้นที่ ในฐานะตัวแทนของภาครัฐ จะลงพื้นที่อย่างสม่าเสมอเพื่อพบปะกับ
กลุ่มเกษตรกร โดยเฉพาะประธานกลุ่ม และสมาชิกซึ่งเป็นตัวแทนของแต่ละกลุ่มย่อย เพื่อรับทราบ
ปัญหาของเกษตรกรที่พบ และร่วมกันพูดคุยหารือกันเบื้องต้น ก่อนนาประเด็นต่างให้ คณะทางาน
แปลงใหญ่ได้รับทราบเพื่อกาหนดแนวทางในการพัฒ นาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้บรรลุผลลุล่วง
และเน้นให้ทุกหน่วยงานโดยเฉพาะในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สนับสนุนทั้งทรัพยากรบุคคล
และงบประมาณลงไป ส่วนราชการต้องมุ่งพัฒนาและวางเป้าหมายในการทางานไปในทิศทางเดียวกัน
โดยมีผู้จัดการแปลงที่มีความสามารถในการประสานหน่วยงาน ประสานเกษตรกร เป็นคนที่ทุ่มเท
จริงจังจริงใจ เป็นที่เชื่อถือและศรัทธาของเกษตรกร ส่วนชุมชนเองก็ต้องร่วมแรงร่วมใจกันต้องช่วยกัน
แก้ไขปัญหา หาทางในการเดินต่อด้วยตนเอง ต้องพัฒนาศักยภาพให้เป็นผู้จัดการด้วยตนเองได้ และ
ส่วนสาคัญอีกอย่างคือการตลาดที่จะต้ องมีตลาด ที่ชัดเจน มีแผนการแก้ไขปัญหาในด้านการตลาด
เพื่อความเชื่อมั่น ความมั่นใจ และผลตอบแทนที่คุ้มค่าของพี่น้องเกษตรกร

บทที่ 3
วิธีกำรดำเนินกำรศึกษำวิจัย
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จของโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
ไก่พื้ น เมืองจั งหวัดระยอง เป็ น การศึกษาข้อมูล ทั่วไปพื้ นฐานทางสั งคมและเศรษฐกิจบางประการ
ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จของโครงการ จากสมาชิกที่เข้า
ร่วมโครงการแปลงใหญ่ไก่พื้นเมืองจานวน 100 ราย ซึ่งจะทาให้ทราบข้อมูลที่เป็นจริงและเป็นปัจจุบัน
สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการกาหนดแนวทางการส่งเสริม การเลี้ยงไก่พื้นเมือง และเป็นต้นแบบใน
การส่ งเสริ มแปลงใหญ่ อื่ น ๆ ในพื้ น ที่ จังหวัดระยอง และในประเทศได้ มีวิธีการและขั้น ตอนการ
ศึกษาวิจัย ดังนี้
1. พื้นที่ที่ทำกำรศึกษำ
พื้นที่ที่ทาการศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่ พื้นที่ อาเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง โดยสภาพพื้นที่ของ
จังหวัดระยองสามารถเลี้ยงไก่พื้นเมืองได้เป็นอย่างดี สามารถเลี้ยงเป็นอาชีพหลัก หรืออาชีพเสริมใน
การทาสวนยาง หรือสวนผลไม้ได้ มูลไก่ก็สามารถนามาเป็นปุ๋ยได้เป็นอย่างดี ในปัจจุบันไก่พื้นเมือง
ได้รับ ความนิ ย มเพิ่มสูงขึ้น มากเป็ นเพราะไก่พื้นเมืองมีเนื้อที่ แน่น รสชาติอร่อย เป็ นที่ถูกปากของ
ผู้ บ ริ โภคทั่ ว ไป จนมี แ นวโน้ ม ว่า จะสามารถส่ งออกเนื้ อ ไก่ พื้ น เมื อ งไปจ าหน่ า ยยั งต่ างประเทศได้
นอกจากนี้หากไก่พื้นเมืองตัวใดที่มีความสามารถในการต่อสู้ หรือมีสีสันสวยงามตรงตามตาราลักษณะ
ไก่ในอุดมทัศนีย์ ก็จะทาให้สามารถเพิ่มมูลค่าของไก่ตัวนั้นได้อีกหลายเท่าตัว
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2. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จของโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
ไก่พื้นเมืองจังหวัดระยอง ใช้ประชากรใช้ศึกษาเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองที่เข้าร่วมโครงการระบบ
ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ไก่พื้นเมืองในพื้นที่อาเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง จานวนทั้งหมด
100 ราย
3. ตัวแปรที่ใช้ศึกษำวิจัย
ตัวแปรอิสระ
1. ลักษณะพื้นฐานบางประการทางสังคม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา จานวน
สมาชิก ในครัวเรือน อาชีพหลัก สถานภาพทางสังคม แหล่งความรู้ในการเลี้ยงไก่พื้นเมือง
2. ลักษณะพื้นฐานบางประการทางด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ จานวนพื้นที่ถือครองทาง
การเกษตร การเช่าที่ดิน จานวนไก่พื้นเมือง แหล่งเงินทุน และมูลค่าของไก่พื้นเมืองที่เลี้ยง
3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลง
ใหญ่ได้แก่ ความเข้าใจในตัวโครงการของเจ้าหน้าที่และเกษตรกร ความพร้อมของเกษตรกร การมี
ส่วนร่วมของหน่วยงานต่าง ๆ ความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร การจัดทาข้อมูลและแผนที่รายแปลง
การจั ด ท าแผนการตลาดและแผนธุรกิ จ ความพร้อ มของผู้ จั ด การแปลงและผู้ น ากลุ่ ม เกษตรกร
มาตรฐานการผลิต การประชาสัมพันธ์และติดตามของเจ้าหน้าที่ การมีส่วนร่วมของภาคเอกชน การ
นาเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ การอบรมพัฒนาผู้จัดการแปลงและเกษตรกร
4. ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาของโครงการ ได้แก่ ด้านการผลิต
ด้านการตลาด ด้านการบริหารจัดการ ด้านผู้จัดการแปลง และด้านการลดต้นทุน
ตัวแปรตำม
1.ข้อมูลระดับความสาเร็จในการดาเนินโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลง
ใหญ่
2.ข้อมูลระดับความสาคัญของปัญหา และอุปสรรคในการดาเนินโครงการ
4. เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำวิจัย
เครื่องมือที่ ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง (interview schedule) มี
ลักษณะคาถามปลายปิด (closed – ended question) และปลายเปิด (open – ended question)
ประกอบด้วย 5 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกร
ส่วนที่ 2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จของโครงการเกี่ยวกับเกษตรกร
ส่วนที่ 3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จของโครงการเกี่ยวกับหน่วยงาน
ส่วนที่ 4 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จของโครงการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ส่วนที 5 ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข
5. กำรวิเครำะห์ข้อมูลและกำรแปรผล
หลังจากตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม แล้วนามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรม
สถิติสาเร็จรูปและแสดงค่าทางสถิติ ดังนี้
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1. ค่ า ร้ อ ยละ (percentage) ค่ า เฉลี่ ย (mean) และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน
(standard deviation) ใช้ ส าหรั บ วิ เคราะห์ เกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล พื้ น ฐานทั่ ว ไป ข้ อ มู ล ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ
ความสาเร็จของโครงการ ปัญหาและอุปสรรค
2. ค่าเฉลี่ย (mean) ใช้วิเคราะห์ข้อมูลระดับความสาเร็จ และปัญหาของเกษตรกรผู้
เลี้ยงไก่พื้นเมืองในด้านต่างๆ โดยกาหนดคะแนนในการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 5 ระดับ ดังนี้ (สุชาติ ,
2546)
มีปัญหาน้อยที่สุด/มีผลต่อความสาเร็จน้อยที่สุด ให้คะแนนเท่ากับ 1
มีปัญหาน้อย/มีผลต่อความสาเร็จน้อย
ให้คะแนนเท่ากับ 2
มีปัญหาปานกลาง/มีผลต่อความสาเร็จปานกลาง ให้คะแนนเท่ากับ 3
มีปัญหามาก/มีผลต่อความสาเร็จมาก
ให้คะแนนเท่ากับ 4
มีปัญหามากที่สุด/มีผลต่อความสาเร็จมากที่สุด
ให้คะแนนเท่ากับ 5
การแปรผลเกี่ยวกับระดับปัญหาและระดับความสาเร็จของโครงการในด้านต่ าง ๆ
โดยใช้วิธีนาค่าเฉลี่ยของแต่ละประเด็นมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์การแปลความหมายหรืออันตรภาคชั้น
โดยกาหนดระดับค่าคะแนนเกณฑ์เฉลี่ยดังนี้ (สุชาติ, 2546)
ค่าคะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80
มีปัญหาน้อยที่สุด/มีผลต่อความสาเร็จน้อยที่สุด
ค่าคะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60
มีปัญหาน้อย/มีผลต่อความสาเร็จน้อย
ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40
มีปัญหาปานกลาง/มีผลต่อความสาเร็จปานกลาง
ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 มีปัญหามาก/มีผลต่อความสาเร็จมาก
ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 มีปัญหามากที่สุด/มีผลต่อความสาเร็จมากที่สุด
6. จัดทำรำยงำนและเผยแพร่
หลั งจากวิเคราะห์ ข้อมูล เรีย บร้อยแล้ ว ดาเนินการเขี ยนรายงานการศึกษา และเผยแพร่ ผ ล
การศึกษาทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน

บทที่ 4
ผลและวิจำรณ์ผล
จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จของโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลง
ใหญ่ ไก่พื้นเมืองจังหวัดระยอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จของโครงการ
ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ไก่พื้นเมืองจังหวัดระยอง และเพื่อให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค
และแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อการพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ให้มีประสิทธิภาพ
โดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มประชากรตัวอย่างซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง
ที่เข้าร่ว มโครงการระบบส่ งเสริ มการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จังหวัด ระยอง จานวน 100 ราย ผล
การศึกษาปรากฏดังตารางและรายละเอียดต่อไปนี้
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ตำรำงที่ 1 ข้อมูลพื้นฐำนบำงประกำรของเกษตรกร
ข้อมูลพื้นฐำน
1. เพศ
- ชาย
- หญิง
2. อำยุ
- ไม่เกิน 40 ปี
- 41-55 ปี
- มากกว่า 55 ปี
3. ระดับกำรศึกษำ
- ประถมศึกษา
- มัธยมศึกษาตอนต้น
- มัธยมศึกษาตอนปลาย
- ปริญญาตรีและสูงกว่า
4. สถำนภำพกำรสมรส
- สมรส
- โสด
- หม้าย
5. สถำนภำพทำงสังคม
- ไม่มีตาแหน่ง
- กรรมการหมู่บ้าน
- สมาชิก อบต.
- ผู้ใหญ่บ้าน
- อื่นๆ
6. จำนวนสมำชิกในครัวเรือน (คน/ครัวเรือน)
- 1-3 คน
- 4-6 คน
- มากกว่า 6 คน
(เฉลี่ย 4.09คน สูงสุด 20 คน ต่าสุด 1คน)

(n = 100)
จำนวน

ร้อยละ

62
38

62.00
38.00

19
46
35

19.00
46.00
35.00

54
24
15
7

54.00
24.00
15.00
7.00

70
15
15

70.00
15.00
15.00

87
9
1
1
2

87.00
9.00
1.00
1.00
2.00

40
52
8

40.00
52.00
8.00
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ตำรำงที่ 1 (ต่อ)
ข้อมูลพื้นฐำน
7. จำนวนแรงงำนในกำรเลี้ยงไก่พื้นเมือง (คน/ครัวเรือน)
- 1 คน
- 2 คน
- มากกว่า 2 คน
(เฉลี่ย 1.37 คน สูงสุด 4 คน ต่าสุด 1 คน)
แรงงานที่ใช้เลี้ยงไก่พื้นเมือง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ได้แก่
- เลี้ยงเอง
- ภรรยา/สามี
- ลูก
- พ่อ/แม่
- จ้างคนอื่น
8. อำชีพหลัก
- ทานา
- ทาไร่
- ทาสวน
- รับราชการ
- เลี้ยงสัตว์
- ค้าขาย
- บริษัทเอกชน
- รับจ้าง
9. พื้นที่ถือครองทำงกำรเกษตร (ไร่/ครัวเรือน)
- ไม่มีพื้นที่ถือครอง
- มีพื้นที่ถือครอง
- น้อยกว่า 10 ไร่
- 10-20 ไร่
- มากกว่า 20 ไร่
(เฉลี่ย 4.02 ไร่ สูงสุด 40 ไร่ ต่าสุด 1 ไร่)
10. พื้นที่ใช้ในกำรเลี้ยงไก่พื้นเมือง (ไร่/ครัวเรือน)
- ไม่มีพื้นที่
- มีพื้นที่
- น้อยกว่า 3 ไร่
- 3-10 ไร่
- มากกว่า 10 ไร่
(เฉลี่ย 1.31 ไร่ สูงสุด 25 ไร่ ต่าสุด 1 งาน

(n = 100)
จำนวน

ร้อยละ

67
30
3

67.00
30.00
3.00

95
25
4
4
2

73.08
19.23
3.08
3.08
1.53

4
9
62
4
4
4
1
12

4.00
9.00
62.00
4.00
4.00
4.00
1.00
12.00

52
48
32
14
2

52.00
48.00
32.00
14.00
2.00

8
92
84
7
1

8.00
92.00
84.00
7.00
1.00
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ตำรำงที่ 1 (ต่อ)
ข้อมูลพื้นฐำน
จำนวน
11. กำรเช่ำที่ดินเพื่อใช้ในกำรเลี้ยงไก่พื้นเมือง (ไร่/ครัวเรือน)
- ไม่ได้เช่า
93
- ได้เช่า
7
จานวนที่ดินที่เช่า
- น้อยกว่า 1 ไร่
1
- 1-2 ไร่
5
- มากกว่า 2 ไร่
1
(เฉลี่ย 0.12 ไร่ สูงสุด 3 ไร่ ต่าสุด 2 งาน)
12. ประสบกำรณ์ในกำรเลี้ยงไก่พื้นเมือง (ปี)
- ไม่เกิน 5 ปี
74
- 5-10 ปี
18
-มากกว่า 10 ปี ขึ้นไป
8
(เฉลี่ย 4.76 ปี สูงสุด 40 ปี ต่าสุด 1 ปี)

(n = 100)
ร้อยละ
93.00
7.00
1.00
5.00
1.00
74.00
18.00
8.00

จากตารางที่ 1 พบว่า เกษตรกรผู้ไก่พื้นเมืองที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ ร้อยละ 62 เป็นเพศชาย ร้อยละ38 เป็นเพศหญิงร้อยละ 46 อายุระหว่าง 41-55 ปี ร้อย
ละ 35 อายุมากกว่า 55 ปี และ ร้อยละ 19 อายุไม่เกิน 40 ปี ระดับ การศึกษาพบว่าร้อยละ 54
ศึกษาในระดับประถมศึกษามากที่สุด รองลงมาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลายและ
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ร้อยละ 24 ,15 และ 7 ตามลาดับ ร้อยละ 70 ของเกษตรกรมีสถานภาพสมรส
ร้อยละ 15 สถานภาพโสด และ ร้อยละ 15 เป็นหม้าย เกษตรกรร้อยละ 87 ไม่มีตาแหน่งทางสังคม
แต่ร้อยละ 9 เป็นกรรมการหมู่บ้าน ร้อยละ 1 เป็นอาสา เป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบล และ
ร้อยละ 1 เป็นผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4.09 คน ใช้แรงงานในการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเฉลี่ย
1.37 คน โดยร้อยละ 95 จะเลี้ยงไก่พื้นเมืองด้วยตนเองมากที่สุด การประกอบอาชีพของเกษตรกร
พบว่าร้ อยละ 62 มีอาชีพ ท าสวน รองลงมาคือ รับ จ้าง , ท าไร่ , ท านา , รับ ราชการ ,เลี้ ยงสั ตว์ ,
ค้าขาย และ บริษัทเอกชน ร้อยละ 12 , 9 , 4 , 4, 4 , 4 และ 1 ตามลาดับ ร้อยละ 48 มีพื้นที่ถือ
ครองของตนเอง จานวนพื้นที่ถือครอง สู งสุด 40 ไร่ ต่าสุ ด 1ไร่ เฉลี่ย 4.02 ไร่ แต่ร้อยละ 52 ไม่มี
พื้น ที่ถือครอง ส่ วนอีก ร้อยละ 92 มีพื้นที่ใช้เลี้ ยงไก่พื้นเมือง จานวนสูงสุ ด 25 ไร่ ต่าสุด 1 งาน
เฉลี่ ย 1.31 ไร่ ร้อยละ 7 ของเกษตรกรมีการเช่าที่ดินเพื่อใช้เลี้ ยงไก่พื้นเมือง พื้นที่เช่าสู งสุด 3 ไร่
ต่ าสุ ด 2 งาน เฉลี่ ย พื้ น ที่ เช่ า 1 งาน เกษตรกรมี ป ระสบการณ์ เลี้ ย งไก่ พื้ น เมื อ งร้ อ ยละ 74 มี
ประสบการณ์ไม่เกิน 5 ปี สูงสุด 40 ปี ต่าสุด 1 ปี เฉลี่ย 4.76 ปี
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จากผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองร้อยละ 62 มีอาชีพทาสวน ซึ่งสอดคล้อง
กับ การศึ กษาของ สุ รั ตน์ ชั ย และคณะ (2549) ได้ ศึ ก ษาสภาพการเลี้ ย งไก่พื้ น เมื องของเกษตรกร
หมู่บ้านบริวารศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดาริพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่
มีอาชีพทาการเกษตรอื่น ๆ นอกเหนือจากอาชีพเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ทานา ทาไร่ และทาสวน แสดงว่าการ
เลี้ยงไก่พื้นเมืองของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดระยอง และภาคตะวันออกส่วนใหญ่เลี้ยงเพื่อเป็นอาชีพ
เสริมจากการทาสวน เนื่องจากสามารถใช้พื้นที่การทาสวนในการเลี้ยงไก่พื้นเมืองได้ เพราะไก่พื้นเมือง
มีความสามารถในการหากินเองตามธรรมชาติได้ และต้องการพื้นที่ในการหากินมากพอสมควร และ
แสดงว่าเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อยทาให้การเลี้ยงเพื่อให้เกิดรายได้ที่แน่นอนนั้นต้อง
อาศัยการรวมกลุ่มเกษตรกรกัน และรวมกันผลิต รวมกันขาย รวมกันใช้เทคโนโลยี สอดคล้ องกับ
วัต ถุป ระสงค์ของระบบส่ งเสริ มการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ได้ เป็ นอย่างดี ซึ่ งเกษตรส่ วนใหญ่ จ ะมี
ประสบการณ์ในการเลี้ยงไก่พื้นเมืองมากพอสมควรเฉลี่ย 4.76 ปี แสดงว่าการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเพื่อเป็น
อาชีพเสริมนั้น อยู่คู่กับสังคมชนบทมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง และมีเกษตรกรรายใหม่ที่มีแนวโน้มเป็น
เกษตรกรรุ่นใหม่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งไก่พื้นเมืองถือเป็นแหล่งโปรตีนที่ดีในครัวเรือน (วรวิทย์, 2545) และ
หากเพาะขยายพันธุ์ได้มากขึ้นตามความต้องการของตลาดที่มีอย่างต่อเนื่อง ก็จะสามารถรวมกลุ่มกัน
จาหน่ายเป็น ไก่สด และพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูป จะทาให้เกิด รายได้เสริมในยามที่ผลิตทางการ
เกษตรอื่น ๆ ประสบปัญหาภาวะราคาผลผลิตตกต่าได้เป็นอย่างดี
ส่วนระดับ การศึกษาของเกษตรกรร้อยละ 54 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ในขณะที่
การศึกษาสภาพการเลี้ยงไก่พื้นเมืองและความต้องการส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมือ งของเกษตรกรใน
จังหวัดระยองของ ดนัยศักดิ์ และสายญาติ (2558) พบว่าในขณะนั้นระดับการศึกษาของเกษตรกรใน
จังหวัดระยองร้อยละ 68.5 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา แสดงว่า เมื่อระยะเวลาผ่านไปเกษตรกร
มีการปรับตัวเพื่อศึกษาหาความรู้ในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ ร้อยละ 7 ของเกษตรกรมี
ระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า แสดงว่ามีเกษตรกรซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่เข้ามาทาการ
ประกอบอาชีพทางการเกษตรมากขึ้น
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ตำรำงที่ 2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมสำเร็จของโครงกำรเกี่ยวกับเกษตรกร
ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมสำเร็จของ
โครงกำรเกี่ยวกับเกษตรกร

ระดับควำมคิดเห็น (ร้อยละ)
มำก
ที่สุด

มำก

ปำน น้อย
กลำง

ค่ำเฉลี่ยของระดับควำม
คิดเห็น
น้อย
ที่สุด

1. ด้านแรงจูงใจในการเข้าร่วมโครงการ

Mean ± SD

แปล
ควำมหมำย

4.23±0.74

- ท่ านมี ค วามเข้ าใจในวัตถุ ป ระสงค์ ของ 28.00
โครงการ
- ท่านมีใจรักในอาชีพเลี้ยงสัตว์
50.00

42.00

27.00

3.95±0.82

มาก

37.00

13.00

0.00

0.00

4.37±0.71

มากที่สุด

- ท่ าน มี ก ารศึ ก ษ าห าค ว าม รู้ อ ย่ าง
สม่าเสมอ
- ท่ า นมี ก ารน่ า เทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ ม า
ประยุกต์ใช้
- ท่ า นมี ค วามต้ อ งการรวมกลุ่ ม กั น ผลิ ต
สินค้า
- ท่านมีความต้องการได้รับ ความรู้ใหม่ๆ
ในการเลี้ยงสัตว์
- ท่านต้องการลดต้นทุนในการผลิต

32.00

46.00

19.00

3.00

0.00

4.07±0.80

มาก

26.00

45.00

22.00

6.00

1.00

3.89±0.90

มาก

42.00

42.00

16.00

0.00

0.00

4.26±0.72

มากที่สุด

48.00

44.00

7.00

1.00

0.00

4.39±0.67

มากที่สุด

48.00

46.00

6.00

0.00

0.00

4.42±0.61

มากที่สุด

- ท่านต้องการรวมกลุ่มกันเพือขายสินค้า

49.00

37.00

14.00

0.00

0.00

4.35±0.72

มากที่สุด

- ท่านต้องการปรับระบบการเลี้ยงเพือเข้า 44.00
สู่มาตรฐาน
- ท่ า นต้ อ งการรวมกลุ่ ม กั น เพื อแปรรู ป 43.00
ผลผลิต
2. ด้านความเข้าใจ และทัศนคติในโครงการ

41.00

12.00

3.00

0.00

4.26±0.79

มากที่สุด

45.00

12.00

0.00

0.00

4.31±0.68

มากที่สุด

- เกษตรแปลงใหญ่สามารถท่าให้เกิดการ
รวมกลุ่มทีดีได้
- เกษตรแปลงใหญ่ท่าให้สามารถลด
ต้นทุนการผลิตได้
- เกษตรแปลงใหญ่เป็นการช่วยเหลือ
เกษตรกรได้ตรงจุด
- เกษตรแปลงใหญ่สามารถท่าให้มีก่าไร
เพิมมากขึ้น
- เกษตรแปลงใหญ่ช่วยให้ผลิตสินค้าได้
มาตรฐานยิงขึ้น
- เกษตรแปลงใหญ่ท่าให้เกิดการลดใช้
สารเคมีมากยิงขึ้น

33.00

49.00

16.00

2.00

0.00

4.13±0.75

มาก

30.00

50.00

18.00

2.00

0.00

4.08±0.75

มาก

34.00

47.00

18.00

1.00

0.00

4.14±0.74

มาก

29.00

49.00

20.00

2.00

0.00

4.05±0.76

มาก

26.00

58.00

14.00

2.00

0.00

4.08±0.69

มาก

25.00

55.00

16.00

4.00

0.00

4.01±0.76

มาก

3.00 0.00

4.10±0.76
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ตำรำงที่ 2 (ต่อ)
ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมสำเร็จของ
โครงกำรเกี่ยวกับเกษตรกร

ระดับควำมคิดเห็น (ร้อยละ)
มำก
ที่สุด

2. ด้ ำ นควำมเข้ ำ ใจ และทั ศ นคติ ใ น
โครงกำร (ต่อ)
- เกษตรแปลงใหญ่สามารถเพิ่มมูลค่าใน 57.00
สินค้าได้
- ท่านคิดว่าผู้นากลุ่มทาให้โครงการ
36.00
ประสบความสาเร็จ
- ต้องมีการพัฒนาผู้จัดการแปลงอย่าง
33.00
สม่าเสมอ
- เกษตรแปลงใหญ่สามารถลดการสูญเสีย 33.00
จากโรคระบาดในไก่พื้นเมืองได้
- เกษตรแปลงใหญ่สามารถอนุรักษ์และ
50.00
พัฒนาสายพันธุ์ไก่พื้นเมืองไทยได้
- เกษตรแปลงใหญ่สามารถเพิ่มผลผลิตให้ 51.00
ทันต่อความต้องการของผู้บริโภคได้
- ต้องพัฒนากลุ่มเกษตรกรให้มีความ
46.00
เข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง
- เกษตรกรต้องมีประสบการณ์ในการ
31.00
เลี้ยงไก่พื้นเมืองพอสมควร
- ความจาเป็นในการทาบัญชีครัวเรือน
31.00
และบัญชีฟาร์ม
ค่ำเฉลี่ย

ค่ำเฉลี่ยของระดับควำม
คิดเห็น

มำก

ปำน
กลำง

น้อย

น้อย
ที่สุด

Mean ± SD

แปล
ควำมหมำย

31.00

9.00

3.00 0.00

4.41±0.71

มากที่สุด

47.00

16.00

1.00 0.00

4.18±0.73

มาก

51.00

15.00

1.00 0.00

4.16±0.71

มาก

46.00

17.00

4.00 0.00

4.08±0.81

มาก

33.00

14.00

3.00 0.00

4.31±0.76

มากที่สุด

34.00

12.00

3.00 0.00

4.36±0.75

มากที่สุด

34.00

17.00

3.00 0.00

4.25±0.79

มากที่สุด

52.00

14.00

3.00 0.00

4.11±0.75

มาก

43.00

21.00

2.00 3.00

3.97±0.94

มาก

4.20 ± 0.75

มาก

จากตารางที่ 2 จาแนกระดับความคิดเห็นโดยให้เกษตรกรเลือกตอบตามระดับความคิดเห็น
5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จของ
โครงการเกี่ยวกับเกษตรกร ด้านแรงจูงใจในการเข้าร่วมโครงการ เกษตรกรมีความคิดเห็นในระดับมาก
ที่สุดคือ เกษตรกรต้องการลดต้นทุนในการผลิต (4.42) เกษตรกรมีความต้องการได้รับความรู้ใหม่ๆใน
การเลี้ยงสัตว์ (4.39) เกษตรกรมีใจรักในอาชีพเลี้ยงสัตว์ (4.37) เกษตรกรต้องการรวมกลุ่มกันเพื่อขาย
สินค้า (4.35) เกษตรกรต้องการรวมกลุ่มกันเพื่อแปรรูปผลผลิต (4.31) เกษตรกรต้องการปรับระบบ
การเลี้ยงเพื่อเข้าสู่มาตรฐาน (4.26) และเกษตรกรต้องการรวมกลุ่มกันผลิตสินค้า (4.26) มีระดับ
ความคิดเห็นในระดับมากคือ เกษตรกรมีการศึกษาหาความรู้อย่างสม่าเสมอ (4.07) เกษตรกรมีความ
เข้าใจในวัตถุประสงค์ของโครงการ (3.95) และเกษตรกรมีการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ ซึ่ง
ในด้านแรงจูงใจในการเข้าร่วมโครงการของเกษตรไม่มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง น้อย และน้อย
ที่สุด
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จากการศึกษาพบว่า แรงจูงใจที่ทาให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการคือ ต้องการลดต้นทุนในการ
ผลิต เนื่องจากปัจจัยการผลิตที่สาคัญคืออาหารสัตว์ซึ่งมีราคาแพง (ดนัยศักดิ์ และสายญาติ 2558)
และต้องการให้หน่วยงานภาครัฐสนับสนุนเทคโนโลยีในการลดต้นทุนด้านอาหาร ซึ่งศูนย์วิจัยและ
บารุงพันธุ์สัตว์ระยอง ได้นาเทคนิคการลดต้นทุนในอาหารสัตว์โดยการทากากมันหมักยีสต์มาใช้ในการ
ผลิตไก่พื้นเมือง ทาให้สามารถลดต้นทุนในการผลิตได้ ร้อยละ 20 ตรงตามเป้าหมายของระบบส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ตามนโยบายของรัฐบาล และเกษตรกรมีความต้องการที่จะรวมกลุ่มกันเพื่อ
ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีต่าง ๆ รวมทั้งการรวมกลุ่มกันเพื่อจาหน่ายสินค้า ตลอดจนการแปรรูป
ผลผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้สินค้ามากขึ้น ตามคาจากัดความของระบบ
ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ที่ว่า รวมกันผลิต รวมกันขาย รวมกันใช้เทคโนโลยี (กรมส่งเสริม
การเกษตร,2559) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ พงศ์ศิรภพ (2562) พบว่า ปัจจัยในการเข้าร่วม
โครงการส่งเสริมระบบเกษตรนาแปลงใหญ่ของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี คือ ปัจจัยด้าน
การตลาด ในเรื่องการจัดหาสถานที่ ในการจัดจาหน่าย รวมทั้งการจัดการทางด้านกลไกราคา และ
ช่องทางในการจัดจาหน่าย นอกจากนี้แรงจูงใจในการเข้าร่วมโครงการคือเกษตรกรมีใจรักในอาชีพ
เลี้ยงสัตว์ แสดงว่าสัตว์เลี้ยงเป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องอาศัยความรักความเข้าใจ หากเกษตรกรไม่มีใจรักใน
อาชีพเลี้ยงสัตว์ จะไม่ประสบความสาเร็จในการประกอบอาชีพด้านปศุสัตว์ ทั้งนี้ในการคิดโครงการ
ต่างๆของภาครัฐในด้านปศุสัตว์จึงไม่ควรเน้นจานวนปริมาณของเกษตรกรที่เข้ าร่วมโครงการ แต่ควร
เน้นเกษตรกรที่มีใจรักในอาชีพเลี้ยงสัตว์จริงๆ จะทาให้โครงการต่างๆประสบความสาเร็จได้
ส่วนปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จของโครงการเกี่ยวกับเกษตรกร ด้านความเข้าใจและทัศนคติ
โครงการ พบว่า เกษตรกรมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุดคือ เกษตรคิดว่าเกษตรแปลงใหญ่สามารถ
เพิ่ ม มู ล ค่ า ในสิ น ค้ าได้ (4.41) เกษตรแปลงใหญ่ ส ามารถเพิ่ ม ผลผลิ ต ให้ ทั น ต่ อ ความต้ อ งการของ
ผู้บริโภคได้ (4.36) เกษตรแปลงใหญ่สามารถอนุรักษ์และพัฒนาไก่พื้นเมืองไทยได้ และเกษตรกรคิดว่า
ต้องพัฒนากลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง (4.25) เกษตรกรมีความคิดเห็นในระดับมาก
คือ เกษตรคิดว่าผู้นากลุ่มทาให้โครงการประสบความสาเร็จ (4.18) ต้องมีการพัฒนาผู้จัดการแปลง
อย่างสม่าเสมอ (4.16) เกษตรแปลงใหญ่เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรได้ตรงจุด (4.14) สามารถทาให้
เกิดการรวมกลุ่มที่ดีได้ (4.13) เกษตรกรต้องมีประสบการณ์ในการเลี้ ยงไก่พื้นเมืองพอสมควร (4.11)
เกษตรแปลงใหญ่สามารถลดการสูญเสียจากโรคระบาดในไก่พื้นเมืองได้ (4.08) ช่วยให้ผลิตสินค้าได้
มาตรฐานยิ่งขึ้น (4.08) สามารถทาให้ลดต้นทุนการผลิตได้ (4.08) สามารถทาให้มีกาไรเพิ่มมากขึ้น
(4.05 ทาให้เกิดการลดใช้สารเคมีมากยิ่งขึ้น (4.01) และความจาเป็นในการทาบัญชีครัวเรือนและ
บัญชีฟาร์ม
จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรมีความเข้าใจและทัศนคติที่ต่อการเข้าร่วมโครงการระบบ
ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็นเพราะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐได้มีการบูรณาการกันใน
พื้นที่ ในการชี้แจง ทาความเข้าใจให้กับเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกษตรกรมีทัศนคติที่ดีมากต่อ
โครงการ รวมทั้งยังมีความเข้าใจและสนใจในการที่จะพัฒนาสินค้าด้านปศุสัตว์อย่างต่อเนื่อง เช่นคิด
ว่าจะสามารถการเพิ่มมูลค่าในสินค้าได้ และต้องมีการพัฒนาผู้จัดการแปลง และผู้นาเกษตรกรอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้สามารถนาความรู้ ใหม่ๆมาถ่ายทอดให้สมาชิกกลุ่ม และขับเคลื่อนงานของกลุ่มต่อไป
อย่างยั่งยืน (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2559) แต่ทั้งนี้การให้ความสาคัญในด้านความจาเป็นในการทา
บัญชีครัวเรือน และบัญชีฟาร์ม แม้จะมีความคิดเห็นในระดับมาก แต่ค่าเฉลี่ยมีค่าน้อยที่สุด แสดงว่ามี
เกษตรกรบางส่วนที่ยังไม่เล็งเห็นความสาคัญของการจัดทาบัญชีครัวเรือน และบัญชีฟาร์ม อาจเป็น
เพราะการทาบัญชีดังกล่าวมีความยุ่งยาก ซับซ้อน ยากต่อการเข้าใจ ดังนั้นจึงต้องมีการประสานงาน
ให้ ส านั ก งานตรวจบั ญ ชี ส หกรณ์ ในพื้ น ที่ เน้ น การสอนการท าบั ญ ชี ที่ มี ค วามง่ า ยต่ อ การเข้ า ใจ
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จะสามารถทาให้เกษตรมีการบันทึกข้อมูลการผลิต ส่งผลให้เกิดการคิดกาไร ขาดทุนจากการประกอบ
อาชีพเลี้ยงสัตว์ได้
ตำรำงที่ 3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมสำเร็จของโครงกำรเกี่ยวกับหน่วยงำน
ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมสำเร็จของ
โครงกำรเกี่ยวกับหน่วยงำน

ระดับควำมคิดเห็น (ร้อยละ)

มำก
ที่สุด
1. หน่ ว ยงานภาครั ฐ มี ก ารประชุ ม เพื่ อ 22.00
วางแผนงานอย่างต่อเนื่อง
2. มี ก ารก าหนดภารกิ จ และมอบหมาย 28.00
ห น้ า ที่ อ ย่ า ง ชั ด เจ น ข อ ง แ ต่ ล ะ
หน่วยงาน
3. ผู้บริหารระดับสูงต้องรับฟังปัญหาของ 31.00
เกษตรกรในพื้นที่
4. กิ จ กรรมต่ า งๆต้ อ งเริ่ ม จากความ 62.00
ต้องการของเกษตรกรในพื้นที่
5. กิ จ ก ร ร ม ต่ า ง ๆ ต้ อ ง เริ่ ม ต้ น จ า ก 19.00
หน่วยงานส่วนกลางเป็นผู้คิดขึ้นมา
6. ห น่ ว ย งา น ต่ า งๆ ต้ อ ง ส นั บ ส นุ น 56.00
งบประมาณต่างๆอย่างเต็มที่
7. ต้ อ งได้ รั บ การสนั บ สนุ น จากองค์ ก ร 58.00
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเต็มที่
8. ห น่ ว ย งาน ต่ างๆ มี ก ารจั ด อ บ ร ม 29.00
เกษตรกรเพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะ ความรู้
อย่างต่อเนื่อง
9. จ าเป็ น ต้ อ งมี ที ม งานต่ า งๆในการ 48.00
ขับเคลื่อนโครงการได้แก่ ทีมลดต้นทุน
ที ม การตลาด ที ม การผลิ ต ที ม การ
บริหารจัดการ และทีมผู้จัดการแปลง
10. มี ก ารพบปะ ติ ด ตาม ประเมิ น ผล 53.00
เยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ
อย่างต่อเนื่อง
11. หน่ ว ยงานภาครั ฐ ต้ อ งมี เ ครื่ อ งมื อ 25.00
อุปกรณ์ที่ทันสมัย
12. มีการจัดเจ้าหน้าที่เพื่อดูแลเกษตรกร 24.00
อย่างเพียงพอ
13. การตรวจเยี่ ย มของแต่ล ะหน่ ว ยงาน 26.00
ควรมาพร้อมกันในวันเดียว

ค่ำเฉลี่ยของระดับควำม
คิดเห็น

54.00

ปำน
กลำง
22.00

2.00

น้อย Mean ± SD แปล
ควำมหมำย
ที่สุด
มาก
0.00 3.96±0.72

43.00

27.00

2.00

0.00

3.97±0.80

มาก

48.00

19.00

1.00

1.00

4.07±0.80

มาก

29.00

8.00

1.00

0.00

4.45±0.62

มากที่สุด

20.00

36.00

18.00

7.00

3.18±1.19

ปานกลาง

29.00

14.00

1.00

0.00

4.39±0.68

มากที่สุด

25.00

14.00

3.00

0.00

4.42±0.72

มากที่สุด

55.00

14.00

2.00

0.00

4.11±0.71

มาก

37.00

13.00

2.00

0.00

4.28±0.74

มากที่สุด

31.00

14.00

2.00

0.00

4.37±0.72

มากที่สุด

54.00

19.00

2.00

0.00

4.02±0.72

มาก

58.00

16.00

2.00

0.00

4.04±0.70

มาก

48.00

23.00

3.00

0.00

3.97±0.78

มาก

มำก

น้อย
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ตำรำงที่ 3 (ต่อ)
ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมสำเร็จของ
โครงกำรเกี่ยวกับเกษตรกร

ระดับควำมคิดเห็น (ร้อยละ)

มำก มำก
ที่สุด
14. การกาหนดมาตรฐานการผลิตด้าน 11.00 18.00
ไก่พื้นเมืองต้องไปถึงระดับ GAP
15. การกาหนดมาตรฐานการผลิตด้าน 61.00 30.00
ไก่ พื้ น เมื อ งเพี ย งระดั บ GFM ก็
เพียงพอแล้ว
ค่ำเฉลี่ย

27.00

น้อย
ที่สุด
12.00

ค่ำเฉลี่ยของระดับควำม
คิดเห็น
Mean ± SD
แปล
ควำมหมำย
2.89±1.19 ปานกลาง

1.00

0.00

4.43±0.62

มากที่สุด

4.03±0.78

มำก

ปำน
กลำง
32.00

น้อย

8.00

จากตารางที่ 3 จาแนกระดับความคิดเห็นโดยให้เกษตรกรเลือกตอบตามระดับความคิดเห็น
5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จของ
โครงการเกี่ยวกับหน่วยงาน เกษตรกรมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุดคือ กิจกรรมต่างๆต้องเริ่มจาก
ความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ (4.45) การกาหนดมาตรฐานการผลิตด้านไก่พื้นเมืองเพียงระดับ
GFM ก็เพียงพอแล้ว (4.43) ต้องได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเต็มที่ (4.42)
หน่วยงานต่างๆต้องสนับสนุนงบประมาณต่างๆ อย่างเต็มที่ (4.39) มีการพบปะ ติดตาม ประเมินผล
เยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการอย่ างต่อเนื่อง (4.37) และจาเป็นต้องมีทีมงานต่างๆในการ
ขับ เคลื่อนโครงการได้แก่ ทีมลดต้นทุน ทีมการตลาด ทีมการผลิ ต ทีมการบริห ารจัดการ และที ม
ผู้ จั ด การแปลง (4.28) เกษตรกรมี ค วามคิ ด เห็ น ในระดั บ มากคื อ หน่ ว ยงานต่ างๆมี ก ารจั ด อบรม
เกษตรกรเพื่ อ พั ฒ นาทั กษะ ความรู้อ ย่างต่ อเนื่ อ ง (4.11) ผู้ บ ริห ารระดับ สู ง ต้ องรับ ฟั งปั ญ หาของ
เกษตรกรในพื้นที่ (4.07) มีการจัดเจ้าหน้าที่เพื่อดูแลเกษตรกรอย่างเพียงพอ (4.04) หน่วยงานภาครัฐ
ต้องมีเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย (4.02) การตรวจเยี่ยมของแต่ละหน่วยงานควรมาพร้อมกันในวัน
เดียว (3.97) มีการกาหนดภารกิจและมอบหมายหน้าที่อย่างชัดเจนของแต่ละหน่วยงาน (3.97) และ
หน่วยงานภาครัฐมีการประชุมเพื่อวางแผนอย่างต่อเนื่อง (3.96) เกษตรกรมีความคิดเห็นในระดับปาน
กลาง คือ กิจกรรมต่างๆต้องเริ่มจากหน่วยงานส่ วนกลางเป็ นผู้ คิดขึ้นมา (3.18) และการกาหนด
มาตรฐานการผลิตไก่พื้นเมืองต้องไปถึงระดับ GAP (2.89)
จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จของโครงการเกี่ยวกับหน่วยงานที่มีความ
คิดเห็นในระดับมากที่สุดคือ กิจกรรมต่างๆ ต้องเริ่มจากความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ แสดงว่า
กิจ กรรมหรือโครงการต่างๆต้องเกิดจากความต้องการของเกษตรกรอย่างแท้จริ งจะทาให้ ประสบ
ความสาเร็จ ในขณะที่ปัจจุบันกิจกรรมต่างๆส่วนใหญ่เกิดจากการที่หน่วยงานส่วนกลางเป็นผู้คิดและ
ให้ ห น่ ว ยงานในพื้ น ที่ เป็ น ผู้ ป ฏิ บั ติ ซึ่ งหลายๆกิจ กรรมไม่ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ความต้ องการของ
เกษตรกรอย่างแท้จริง ส่งผลให้การพัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเกิดความล่า ช้าได้ ดังนั้นหน่วยงาน
ส่วนกลางควรรับฟังความคิดเห็นของเกษตรกรหรือเจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่ก่อน แล้วจึงนาข้อมูลที่ได้
ไปวิเคราะห์เพื่อสังเคราะห์เป็นโครงการหรือกิจกรรมที่ตรงกับความต้องการอย่างแท้จริง และในแต่ละ
พื้นที่จะมีบริบทที่แตกต่างกันออกไป โครงการต่างๆจึง ไม่ควรมีลักษณะเดียวกันในทุกจังหวัด หรือทุก
พื้น ที่ (จิ รวุฒ มงคล ,2557) นอกจากนั้น การพบปะติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกร ยังอยู่ในระดับ
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ความคิดเห็นมากที่สุด แสดงว่าเกษตรกรยังต้องการให้เจ้าหน้าที่ออกพบปะ ติดตามเยี่ยมเยียนเพื่อให้
ความรู้การผลิตที่ถูกต้อง ให้ความเอาใจใส่ดูแล เกิดความสนิทสนมและให้ความเชื่อใจต่อเจ้าหน้าที่
รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญกาลังใจให้เกษตรกรได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับการศึกษาของ ดนัยศักดิ์
และสายญาติ (2558) ศึกษาการได้รับบริการและการส่งเสริมจากกรมปศุสัตว์ พบว่า เกษตรกรร้อยละ
75.3 ได้รับการเยี่ยมเยียนจากเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ทาให้เกษตรกรได้รับความรู้และข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ นอกจากนี้การได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเต็มที่ ถือเป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่สาคัญที่จะทาให้โครงการประสบความสาเร็จได้ เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงาน
ที่มีทั้งงบประมาณและบุคลากรที่มีความพร้อม ดังนั้นการเข้าไปประสานงานเพื่อให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเล็งเห็นถึงความสาคัญของเศรษฐกิจระดับชุมชน จะทาให้เกิดการกาหนดแผนเพื่อบรรจุลง
ในแผนประจาปี สามารถสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนากลุ่มเกษตรกรได้อย่างเต็มที่ ในขณะที่
ความคิดเห็นของเกษตรกรในการกาหนดมาตรฐานสินค้าการผลิตด้านไก่พื้นเมืองต้องไปถึงระดับ GAP
อยู่ในระดับความคิดเห็นปานกลาง ซึ่งความคิดเห็นในการกาหนดมาตรฐานการผลิตด้านไก่พื้นเมือง
เพีย งระดับ GFM ก็เพี ยงพอแล้ ว อยู่ในระดับ มากที่สุ ด แสดงว่า เกษตรกรที่รวมตัวกัน ตามระบบ
ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่นั้น ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อยที่เลี้ยงไก่พื้นเมืองเป็นอาชีพ
เสริมจากการทาสวนผลไม้ ซึ่งยังขาดทุนทรัพย์ในการพัฒนาฟาร์มเพื่อให้ไปถึงมาตรฐาน GAP หาก
รัฐบาลมีนโยบายกาหนดให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ต้อง
เข้าสู่มาตรฐาน GAP ทุกรายนั้น จะต้องมีการสนับสนุนงบประมาณด้านวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการ
ปรับปรุงโรงเรือน ปรับปรุงระบบฟาร์มอย่างต่อเนื่อง หากหวังเพียงให้เกษตรกรดาเนินการด้วยตั วเอง
จะเป็นการยากที่จะเข้าสู่มาตรฐาน GAP ได้ ทั้งนี้กรมปศุสัตว์ได้กาหนดมาตรฐานฟาร์มของเกษตรกร
รายย่ อยเป็ น ระบบ GFM ซึ่งถือเป็ นมาตรฐานที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดที่จะพัฒ นาให้ เกษตรกร
ปรับปรุงระบบฟาร์มได้ โดยไม่ต้องอาศัยการลงทุนที่มากมาย เพียงแต่ก็จะต้องมีการสนั บสนุนอย่าง
ต่อเนื่องเช่นกัน
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ตำรำงที่ 4 ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมสำเร็จของโครงกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำร
ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมสำเร็จของ
โครงกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำร

ระดับควำมคิดเห็น (ร้อยละ)

ค่ำเฉลี่ยของระดับควำม
คิดเห็น

มำก
ที่สุด
22.00

ปำน น้อย น้อย
กลำง
ที่สดุ
56.00 20.00 2.00 0.00

Mean ± SD

3.98±0.71

มาก

26.00

55.00

17.00

2.00 0.00

4.05±0.72

มาก

19.00

43.00

25.00

9.00 4.00

3.64±1.02

มาก

28.00

59.00

12.00

1.00 0.00

4.14±0.65

มาก

28.00

49.00

18.00

4.00 1.00

3.99±0.85

มาก

29.00

64.00

7.00

0.00 0.00

4.22±0.56

มากที่สุด

33.00

55.00

12.00

0.00 0.00

4.21±0.64

มากที่สุด

8. การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตรายบุคคล 31.00

59.00

10.00

0.00 0.00

4.21±0.61

มากที่สุด

9. การวิเคราะห์ปัญหาในการรวมกลุ่ม

30.00

49.00

21.00

0.00 0.00

4.09±0.71

มาก

10. การระดมความคิดเห็นเพื่อแก้ปัญหา

29.00

51.00

20.00

0.00 0.00

4.09±0.70

มาก

11. การประชาสั ม พั น ธ์แ ละติ ด ตามของ 22.00
เจ้าหน้าที่
12. การมีส่วนร่วมของภาคเอกชน
28.00

58.00

20.00

0.00 0.00

4.02±0.65

มาก

46.00

24.00

2.00 0.00

4.00±0.78

มาก

13. การน าเทคโนโลยี ต่ า งๆเข้ า มาใช้ ใน 28.00
การผลิต
14. การวางแผนการผลิ ต ตามความ 34.00
ต้องการของตลาด
15. การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ
28.00

54.00

17.00

1.00 0.00

4.09±0.70

มาก

49.00

16.00

1.00 0.00

4.16±0.72

มาก

61.00

10.00

1.00 0.00

4.16±0.63

มาก

16. ก า ร จั ด ท า ต ร า สั ญ ลั ก ษ ณ์ ข อ ง 30.00
ผลิตภัณฑ์ (แบรนด์สินค้า)
17. การกาหนดชื่อสโลแกนของผลิตภัณฑ์ 25.00

61.00

8.00

1.00 0.00

4.20±0.62

มาก

64.00

10.00

1.00 0.00

4.13±0.61

มาก

18. การรวมกั น ยื่ น ขอสนั บ สนุ น สิ น เชื่ อ 23.00
เงินทุน
เฉลี่ย

58.00

15.00

3.00 1.00

3.99±0.77

มาก

4.08±0.70

มำก

1. การจัดทาข้อมูลพื้นฐานรายบุคคล
2. การสารวจข้อมูลปริมาณการเลี้ยง
อย่างถูกต้องชัดเจน
3. การกาหนดพิกัดรายแปลงของแต่ละ
บุคคล
4. การพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart
farmer
5. การจัดทาแผนการตลาด และแผน
ธุรกิจ
6. การพัฒนาความพร้อมของผู้จัดการ
แปลง
7. การพัฒนาผู้นากลุ่มเกษตรกร

มำก

แปล
ควำมหมำย
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จากตารางที่ 4 จาแนกระดับความคิดเห็นโดยให้เกษตรกรเลือกตอบตามระดับความคิดเห็น
5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จของ
โครงการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ เกษตรกรมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุดคือ การพัฒนาความ
พร้อมของผู้จัดการแปลง (4.22) การพัฒนาผู้นากลุ่มเกษตรกร (4.21) การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต
รายบุ คคล (4.21) เกษตรกรมีความคิด เห็ น ในระดับ มากคือ การท าตราสั ญ ลั กษณ์ ข องผลิ ตภั ณ ฑ์
(4.20) การแปรรูป เป็ นผลิ ตภัณ ฑ์ ต่างๆ (4.16) การวางแผนการผลิ ตตามความต้องการของตลาด
(4.16) การพัฒ นาเกษตรกรให้ เป็ น Smart farmer (4.14) การกาหนดชื่อสโลแกนของผลิ ตภัณ ฑ์
(4.13) การวิเคราะห์ปัญหาในการรวมกลุ่ม (4.09) การระดมความคิดเห็นเพื่อแก้ปัญหา (4.09) การ
นาเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาใช้ในการผลิต (4.09) การสารวจข้อมูลปริมาณการเลี้ยงอย่างถูกต้องชัดเจน
(4.05) การประชาสัมพันธ์และติดตามของเจ้าหน้าที่ (4.02) การมีส่วนร่วมของภาคเอกชน (4.00) การ
รวมกันยื่ นขอสนับ สนุ นสิ นเชื่อเงินทุน (3.99) การจั ดทาแผนการตลาดและแผนธุรกิจ (3.99) การ
จัดทาข้อมูลพื้นฐานรายบุคคล (3.98) และการกาหนดพิกัดรายแปลงของแต่ละบุคคล
จากการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของเกษตรที่มีต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จของโครงการ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการมากที่สุด 2 ลาดับแรกคือ การพัฒนาความพร้อมของผู้จัดการแปลง และ
การพัฒนาผู้นากลุ่มเกษตร แสดงว่า ผู้จัดการแปลงถือเป็นปัจจัยสาคัญปัจจัยหนึ่งที่จะทาให้โครงการ
ประสบความสาเร็จได้ โดยต้องมีการพัฒนาผู้จัดการแปลงอย่างสม่าเสมอ และพัฒนาผู้ นากลุ่มควบคู่
กันไปเพื่อจะทาให้ในอนาคตผู้นากลุ่ม จะพัฒนาเป็นผู้จัดการแปลงได้ต่อไป (กรมส่งเสริมการเกษตร,
2559) สอดคล้ องกับ ส านั กงานส่งเสริมวิส าหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (2559) ที่พบว่า การ
ดาเนินกิจการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อพัฒนาเป็นแปลงใหญ่ต้องมีการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการ
ของผู้ น ากลุ่ ม อย่ างสม่ าเสมอ โดยการอบรม สั มมนา และศึกษาดูงานนอกสถานที่ ดังนั้ น ควรจั ด
หลักสูตรการพัฒ นาผู้นากลุ่มเกษตรกรในทุกปีเพื่อเป็นการเพิ่มทักษะในการพัฒ นากลุ่มให้ ประสบ
ความส าเร็ จ ได้ นอกจากนี้ การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ให้ มี มู ล ค่ าเพิ่ ม โดยการแปรรูป การกาหนดตรา
สัญลักษณ์ของสินค้า การกาหนดสโลแกน ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่สาคัญที่จะทาให้ ผลิตภัณฑ์สามารถ
จาหน่ายได้ทั้งในด้านปริมาณ และคุณภาพ ภาครัฐจึงต้องส่งเสริมและสนับสนุนทักษะการแปรรูป
ผลิตภัณ ฑ์ การสร้างเรื่องราว (Story) ของผลิตภัณฑ์ให้ น่าสนใจ ถือเป็นการตลาดที่ต้องได้รับการ
พั ฒ นา ซึ่ง บุ ค ลากรในภาครั ฐ ยั งขาดองค์ ค วามรู้ และยั งไม่ มีค วามถนั ด ในด้านการตลาด (ธีร กิ ติ
นวรัตน ณ อยุธยา, 2552) หากมีการพัฒนาให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ด้านการตลาดมากยิ่งขึ้น จะทาให้
การรวมกลุ่มกันจาหน่ายของเกษตรกรทาได้มีประสิทธิภาพ และมีรายได้เพิ่มให้กับเกษตรกรมากยิ่งขึ้น
ในขณะที่ การจั ด ท าข้ อ มู ล พื้ น ฐานรายบุ ค คล และการก าหนดพิ กั ด รายแปลงของแต่ ล ะบุ ค คล
เกษตรกรยังมองเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนและยุ่งยาก สาเหตุอาจเป็นเพราะแบบฟอร์มที่กาหนดจาก
ส่วนกลางมีความยุ่งยากทาให้ เกษตรกรไม่สามารถดาเนินการด้วยตัวเองเอง จึงควรมีการปรับให้ มี
ความง่ายต่อการจัดเก็บข้อมูลมากยิ่งขึ้น จะทาให้ได้ข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริง และสามารถนามาใช้
ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ตำรำงที่ 5 ปัญหำและอุปสรรคในกำรดำเนินโครงกำรระบบส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ไก่พื้นเมือง
ปัญหำและอุปสรรค

ระดับควำมคิดเห็น (ร้อยละ)

ค่ำเฉลี่ยของระดับควำม
คิดเห็น
Mean ± SD

แปล
ควำมหมำย

4.00

น้อย
ที่สุด
0.00

2.81±0.71

ปานกลาง

18.00

3.00

0.00

4.41±0.72

มากที่สุด

15.00 70.00

14.00

1.00

0.00

3.99±0.58

มาก

4. ขาดต้นทุนในการขยายกาลังการผลิต

20.00 63.00

16.00

1.00

0.00

4.02±0.64

มาก

5. ขาดเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิต
สัตว์
6. ขาดช่องทางการตลาดและการ
จาหน่าย
7. ขาดการจัดการด้านโรงเรือน

22.00 58.00

19.00

1.00

0.00

4.01±0.67

มาก

20.00 59.00

17.00

4.00

0.00

3.95±0.73

มาก

27.00 51.00

13.00

9.00

0.00

3.96±0.88

มาก

8. ขาดพันธุ์สัตว์ และวิธีการปรับปรุงพันธุ์ 19.00 54.00

22.00

5.00

0.00

3.87±0.77

มาก

9. อายุ และวัยของเกษตรกรในปัจจุบัน

26.00 55.00

16.00

3.00

0.00

4.04±0.74

มาก

10. การสานต่อของเกษตรกรรุ่นใหม่

26.00 60.00

11.00

3.00

0.00

4.09±0.70

มาก

11. ปัจจัยการผลิตมีราคาแพง

18.00 62.00

20.00

0.00

0.00

3.98±0.62

มาก

12. ความยากในการลดต้นทุนการผลิต

16.00 48.00

35.00

1.00

0.00

3.79±0.72

มาก

13. ขาดแหล่งน้าในการเลี้ยงสัตว์

1.00

10.00

45.00

41.00 3.00

2.86±0.75

ปานกลาง

14. มีโรคสัตว์เกิดขึ้นเป็นประจา

11.00 13.00

38.00

37.00 1.00

2.75±0.89

ปานกลาง

15. ไม่รู้จักวิธีการป้องกันโรคสัตว์

12.00 33.00

47.00

7.00

1.00

3.00±0.83

ปานกลาง

16. ความสามารถของผู้จัดการแปลง

0.00

15.00

40.00

45.00 0.00

2.32±0.70

น้อย

17. ความสามารถของคณะ
กรรมการบริหารกลุ่ม
18. ขาดวิธีการบริหารจัดการกลุ่ม

13.00 47.00

40.00

0.00

0.00

3.73±0.68

มาก

13.00 41.00

41.00

5.00

0.00

3.62±0.78

มาก

19. การนัดสมาชิกเพื่อรวมกลุ่ม

13.00 32.00

41.00

14.00 0.00

3.44±0.89

มาก

20. มีภัยพิบัติอย่างต่อเนื่อง

4.00

32.00

48.00 13.0

2.37±0.90

น้อย

3.55±0.75

มำก

มำก มำก
ที่สุด
1. ความไม่เข้าใจในโครงการของเกษตรกร 11.00 31.00

ปำน
กลำง
54.00

2. พื้นที่เลี้ยงสัตว์มีจากัด และลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง
3. ขาดแรงงานในการเลี้ยงสัตว์

57.00 22.00

เฉลี่ย

3.00

น้อย
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จากตารางที่ 5 จาแนกระดับความคิดเห็นโดยให้เกษตรกรเลือกตอบตามระดับความคิดเห็น
5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่ สุด พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนิน
โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ไก่พื้นเมือง เกษตรกรมีความคิดเห็น แสดงถึงปัญหา
และอุปสรรคในระดับมากที่สุดคือ พื้นที่เลี้ยงสัตว์มีจากัด และลดลงอย่างต่อเนื่อง (4.41) เกษตรกรมี
ความคิดเห็นแสดงถึงปัญหาและอุปสรรคในระดับมากคือ การสานต่อของเกษตรกรรุ่นใหม่ (4.09)
อายุ แ ละวั ย ของเกษตรกรในปั จ จุ บั น (4.04) ขาดต้ น ทุ น ในการขยายก าลั งการผลิ ต (4.02) ขาด
เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิตสัตว์ (4.01) ปัจจัยการผลิตมีราคาแพง (3.98) ขาดการจัดการด้าน
โรงเรือน (3.96) ขาดช่องทางการตลาดและการจาหน่าย (3.95) ขาดพันธุ์สัตว์และวิธีการปรับปรุง
พั น ธุ์ (3.87) ขาดแรงงานในการเลี้ ย งสั ต ว์ (3.99) ความยากในการลดต้ น ทุ น การผลิ ต (3.79)
ความสามารถของคณะกรรมการบริหารกลุ่ม (3.73) ขาดวิธีการบริหารจัดการกลุ่ม (3.62) การนัด
สมาชิกเพื่อรวมกลุ่ม (3.44) เกษตรกรมีความคิดเห็ นแสดงถึง ปัญ หาในระดับปานกลางคือ ไม่รู้จัก
วิธีการป้องกันโรคสัตว์ (3.00) ขาดแหล่งน้าในการเลี้ยงสัตว์ (2.86) ความไม่เข้าใจในโครงการของ
เกษตรกร (2.81) มีโรคสัตว์เกิดขึ้นเป็นประจา (2.75) และเกษตรกรมีความคิดเห็นแสดงถึงปัญหาและ
อุปสรรคในระดับน้อยคือ มีภัยพิบัติอย่างต่อเนื่อง (2.37) และความสามารถของผู้จัดการแปลง
จากการศึกษาพบว่า ปัญหาอุปสรรคที่เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองในพื้นที่จังหวัดระยองพบ
มากที่สุดคือ พื้นที่เลี้ ยงสัตว์มีจากัด และลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นปัญหาที่ยากที่จะควบคุมและ
แก้ไขได้ เนื่องจากจังหวัดระยองเป็นพื้นที่ที่ให้ความสาคัญด้านอุตสาหกรรมเป็นหลัก ทาให้ประชากรมี
รายได้จ ากการทาอุ ต สาหกรรมโรงงานมากขึ้น เกิด การหาที่อ ยู่อาศัยเพิ่ มขึ้น มีก ารขยายโรงงาน
อุตสาหกรรมเข้ามารุกล้าพื้นที่ทาการเกษตร และมีการสร้างบ้านจัดสรรเป็นจานวนมาก ทาให้เกิดการ
ร้องเรียนของผู้อยู่อาศัยที่อยู่ใกล้กับฟาร์มปศุสัตว์บ่อยครั้ง ในขณะที่การผลิตไก่พื้นเมืองในพื้นที่จังหวัด
ระยองยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด (ดนัยศักดิ์ และสายญาติ, 2558) เนื่องจากไก่พื้นเมือง
มีรสชาติอร่อย เป็นที่นิยมของทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติประเทศเพื่อนบ้านที่เข้า มาประกอบอาชีพ
ภาคแรงงานต่างๆ ดังนั้นการขยายพื้นที่หรือเพิ่มจานวนผู้เลี้ยงเพื่อผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของผู้บริโภคในพื้นที่อาจจะทาได้ยากขึ้น แต่สิ่งที่สามารถทาได้ในเกษตรกรที่เลี้ยงอยู่แล้วคือ การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตให้มีปริมาณการผลิตที่มีอัตราสูงขึ้น และใช้เทคโนโลยี หรือภูมิปัญญาชาวบ้าน
เพื่อให้มีการตายลดลง และมีการเพิ่มผลผลิตให้ได้มากขึ้น เช่น การใช้ตูกฟักไข่ แทนการฟักของแม่ไก่
การอนุบาลลูกไก่โดยการใช้ไฟกกลูกไก่ การพัฒนาสูตรอาหารที่มีอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้าหนัก
ที่ดีขึ้น รวมทั้งการใช้การผสมเทียมไก่แทนการผสมพันธุ์ ตามธรรมชาติ เป็นต้น ก็จะถือเป็นแนวทางที่
สามารถมีโอกาสที่จะทาให้ปริมาณการผลิตไก่พื้นเมืองในพื้นที่มีเพิ่มมากขึ้นได้
นอกจากนี้ปัญหาอุปสรรคที่เกษตรกรพบในระดับมากคือ การสานต่อของเกษตรกรรุ่นใหม่
และอายุ และวัย ของเกษตรกรในปั จจุบั น ซึ่งพบว่า จากการศึกษาครั้งนี้ เกษตรกรส่ ว นใหญ่ มีอายุ
ระหว่าง 41-45 ปี แสดงว่าในปัจจุบัน เยาวชนรุ่นใหม่ยังไม่เล็งเห็นความสาคัญของการประกอบอาชีพ
ด้านการเกษตรอาจเป็นเพราะแรงจูงใจด้านราคาผลผลิตทางเกษตรกร และกาไรที่ได้จาการเกษตรยัง
ไม่มาก ดังนั้น ภาครัฐควรสนั บสนุน และส่งเสริมให้เกษตรกรรุ่นใหม่หั น มาประกอบอาชีพทางการ
เกษตรโดยเฉพาะการเลี้ ย งปศุ สั ต ว์ อ ย่ า งจริ ง จั ง ซึ่ ง การพั ฒ นาเกษตรกรรุ่ น ใหม่ ต ามโครงการ
young smart farmer ก็ถือ เป็ น โครงการหนึ่ งที่จะสามารถท าให้ เกษตรกรรุ่น ใหม่หั นมาประกอบ
อาชีพการเลี้ ย งสั ตว์เพิ่ มมากขึ้น แต่ทั้งนี้ภ าครัฐควรสร้างแรงจูงใจอื่น ๆให้ มากขึ้น เช่นมีการขยาย
การตลาดไปยังต่างประเทศมากขึ้น ลดขั้นตอนต่างๆของภาคราชการให้น้อย เพิ่มเทคโนโลยีที่ทันสมัย
เข้ามาช่วยในการขายให้มากขึ้น
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อย่างไรก็ตาม ปัญหาและอุปสรรคที่พบในระดับปานกลางคือ ไม่รู้จักวิธีการป้องกันโรคสัตว์
(3.00) ขาดแหล่งน้าในการเลี้ยงสั ตว์ (2.86) ความไม่เข้าใจในโครงการของเกษตรกร และมีโรคสัตว์
เกิดขึ้นเป็นประจา แสดงว่ายังมีเกษตรบางรายที่ยังไม่เข้าใจ และมีความรู้ในการป้องกันโรคสัตว์ไม่มาก
พอ ดังนั้นเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ที่ต้องมีการจัดอบรมให้ความรู้ และออกติดตามเยี่ยม
เยียนอย่างต่อเนื่อง จะทาให้เกษตรกรมีความรู้ที่จะสามารถป้องกันและรักษาโรคเบื้องต้นให้กับสัตว์
เลี้ยงของตัวเองได้ และปัญหาอุปสรรคที่พบในระดับน้อยคือ มีภัยพิบัติอย่างต่อเนื่อง (2.37) และ
ความสามารถของผู้จัดการแปลง (2.32) แสดงว่าในพื้นที่จังหวัดระยองไม่พบปัญหาทางด้านภัยพิบัติ
มาเป็ น ระยะเวลานาน จึ งเป็ น พื้น ที่ๆเหมาะสมในการเลี้ ยงสั ตว์โดยเฉพาะไก่พื้นเมืองเป็นอย่างยิ่ง
ในขณะที่หากมีการพัฒนาผู้จัดการแปลงให้มีความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่องก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่
จะนาพากลุ่มเกษตรกรให้ประสบความสาเร็จในโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ได้
เป็นอย่างดี (สานักงานส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร, 2559)

บทที่ 5
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จของโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
ไก่พื้นเมืองจังหวัดระยอง มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จของโครงการระบบ
ส่ งเสริ ม การเกษตรแบบแปลงใหญ่ ไก่ พื้ น เมื อ งจังหวัด ระยอง และทราบถึ งปั ญ หา อุป สรรค และ
แนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อการพัฒ นาระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ให้มีประสิทธิภาพ
โดยสามารถน าผลการศึ ก ษามาแก้ ปั ญ หา และวางแผนก าหนดแนวทางการส่ งเสริม การเลี้ ยงไก่
พื้นเมืองเพื่อเป็นอาชีพได้ การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยทางสังคมศาสตร์ ใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการศึกษา สอบถามกลุ่มประชากรตัวอย่างจานวน 100 ราย จากนั้นเก็บรวบรวมและ
วิเคราะห์ ข้อมูลด้วยโปรแกรมสถิติส าเร็จรูป หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน พร้อม
กาหนดค่าเฉลี่ยเพื่อการแปลผลระดับปัญหา และระดับความต้องการของเกษตรกรในด้านต่างๆ โดย
ดาเนินการศึกษาระหว่างเดือน มกราคม 2562 ถึง เดือน ธันวาคม 2562 สามารถสรุปผลการศึกษา
ตามวัตถุประสงค์ และมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลพื้นฐานบางประการของเกษตรกร พบว่าเกษตรกรผู้ไก่พื้นเมืองที่เข้าร่วมโครงการ
ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ร้อยละ 62 เป็นเพศชาย ร้อยละ 38 เป็นเพศหญิงร้อยละ
46 อายุระหว่าง 41-45 ปี ร้อยละ 35 อายุมากกว่า 55 ปี และ ร้อยละ 19 อายุไม่เกิน 40 ปี ระดับ
การศึกษาพบว่าร้อยละ 54 ศึกษาในระดับประถมศึกษามากที่สุด รองลงมาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลายและปริญญาตรีหรือสูงกว่า ร้อยละ 24 , 15 และ 7 ตามลาดับ ร้อยละ 70 ของ
เกษตรกรมีสถานภาพสมรส ร้อยละ 15 สถานภาพโสด และ ร้อยละ 15 เป็นหม้าย เกษตรกรร้อยละ
87 ไม่มีตาแหน่งทางสังคม แต่ร้อยละ 9 เป็นกรรมการหมู่บ้าน ร้อยละ 1 เป็นอาสา เป็นสมาชิก
องค์การบริหารส่วนตาบล และร้อยละ 1 เป็นผู้ใหญ่บ้ าน สมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4.09 คน ใช้
แรงงานในการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเฉลี่ย 1.37 คน โดยร้อยละ 95 จะเลี้ยงไก่พื้นเมืองด้วยตนเองมากที่สุด
การประกอบอาชีพของเกษตรกรพบว่า ร้อยละ 62 มีอาชีพทาสวน รองลงมาคือ รับจ้าง , ทาไร่ , ทา
นา , รับ ราชการ ,เลี้ ย งสั ต ว์, ค้าขาย และ บริษั ท เอกชน ร้อยละ 12 , 9 , 4 , 4 , 4 , 4 และ 1
ตามลาดับ ร้อยละ 48 มีพื้นที่ถือครองของตนเอง จานวนพื้นที่ถือครอง สูงสุด 40 ไร่ ต่าสุด 1 ไร่
เฉลี่ ย 4.02 ไร่ แต่ ร้อยละ 52 ไม่มีพื้ นที่ ถือครอง ส่ ว นอีก ร้อยละ 92 มีพื้น ที่ใช้เลี้ ยงไก่พื้ นเมือ ง
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จานวนสูงสุด 25 ไร่ ต่าสุด 1 งาน เฉลี่ย 1.31 ไร่ ร้อยละ 7 ของเกษตรกรมีการเช่าที่ดินเพื่อใช้เลี้ยง
ไก่พื้นเมือง พื้นที่เช่าสูงสุด 3 ไร่ ต่าสุด 2 งาน เฉลี่ยพื้นที่เช่า 1 งาน เกษตรกรมีประสบการณ์เลี้ยงไก่
พื้นเมืองร้อยละ 74 มีประสบการณ์ไม่เกิน 5 ปี สูงสุด 40 ปี ต่าสุด 1 ปี เฉลี่ย 4.76 ปี
จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีอาชีพทาการเกษตรอื่นๆ นอกเหนือจาก
อาชีพเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ทานา ทาไร่ และทาสวน แสดงว่าการเลี้ยงไก่พื้นเมืองของเกษตรกรในพื้นที่
จังหวัดระยอง และภาคตะวันออกส่วนใหญ่เลี้ยงเพื่อเป็นอาชีพเสริมจากการทาสวน เนื่องจากสามารถ
ใช้พื้นที่การทาสวนในการเลี้ยงไก่พื้นเมืองได้ เพราะไก่พื้นเมืองมีความสามารถในการหากินเองตาม
ธรรมชาติ ได้ และต้ องการพื้ น ที่ในการหากิน มากพอสมควร และแสดงว่าเกษตรกรส่ ว นใหญ่ เป็ น
เกษตรกรรายย่อยทาให้การเลี้ยงเพื่อให้เกิดรายได้ที่แน่นอนนั้นต้องอาศัยการรวมกลุ่มเกษตรกรกัน
และรวมกัน ผลิ ต รวมกัน ขาย รวมกัน ใช้เทคโนโลยี สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของระบบส่ งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ได้เป็นอย่างดี ซึ่งเกษตรส่วนใหญ่จะมีประสบการณ์ในการเลี้ยงไก่พื้นเมือง
มากพอสมควรเฉลี่ย 4.76 ปี แสดงว่าการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเพื่อเป็นอาชีพเสริมนั้น อยู่คู่กับสังคมชนบท
มาเป็นระยะเวลาหนึ่ ง และมีเกษตรกรรายใหม่ที่มีแนวโน้มเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งไก่
พื้นเมืองถือเป็นแหล่งโปรตีนที่ดีในครัวเรือน (วรวิทย์, 2545) และหากเพาะขยายพันธุ์ได้มากขึ้นตาม
ความต้องการของตลาดที่มีอย่างต่อเนื่อง ก็จะสามารถรวมกลุ่มกันจาหน่ายเป็นไก่สด และพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์แปรรูป จะทาให้เกิดรายได้เสริมในยามที่ผลิตทางการเกษตรอื่นๆ ประสบปัญหาภาวะราคา
ผลผลิ ต ตกต่ าได้ เป็ น อย่ างดี ซึ่ งนอกจากเนื้ อของไก่ พื้ น เมื อ งจะมี รสชาติดี เป็ น ที่ นิ ย มบริโภคของ
ประชาชนทั่วไปแล้ว ยังมีความสามารถในชั้นเชิงการต่อสู้ สามารถฝึกฝนให้เป็นไก่ในเกมส์กีฬาได้ อีก
ทั้งยังมีสีสันที่หลากหลายสวยงาม ส่งผลให้เกิดการเพิ่มมูลค่าในตัวเองได้เป็นอย่างดี หากรัฐบาลมีการ
ส่งเสริมอย่างจริงจัง และมีการวางแผนการพัฒนาไก่พื้นเมืองให้เป็นอาชีพของเกษตรกรรายย่อยอย่าง
เป็นระบบ ก็จะสามารถเป็นรายได้ให้เกษตรในยามที่ผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆมีราคาตกต่า หรือใน
ยามหน้าแล้งที่ไม่สามารถเพาะปลูกพืชต่างๆได้ โดยเน้นการพัฒนาสายพันธุ์ให้โตเร็ว อัตราการแลก
อาหารเป็นน้าหนักต่า อีกทั้งยังมีความสวยและความเก่งในตัวเดียวกัน ก็จะเป็นที่นิยมของลูกค้าทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศแถบตะวันออกกลางได้แก่ ซาอุดิอาระเบีย บาร์เรน คูเวต
เป็นต้น (ปรารถนา, 2554)
2. ปั จ จั ย ที่ส่ งผลต่อความส าเร็จของโครงการระบบส่ งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ไก่
พื้นเมืองจังหวัดระยอง เกี่ยวกับเกษตรกรด้านแรงจูงใจในการเข้าร่วมโครงการพบว่า เกษตรกรมีความ
คิดเห็นในระดับมากที่สุดคือ ต้องการลดต้นทุนการผลิต (4.42) รองลงมาคือ ต้องการได้รับความรู้
ใหม่ๆในการเลี้ยงสัตว์ (4.39) มีใจรักในอาชีพเลี้ยงสัตว์ (4.37) ต้องการรวมกลุ่มกันเพื่อขายสินค้า
(4.35) และต้องการรวมกลุ่มกันเพื่อแปรรูปผลผลิต (4.31) ตามลาดับ ด้านความเข้าใจ และทัศนคติใน
โครงการ พบว่า เกษตรกรมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุดคือ เกษตรแปลงใหญ่สามารถเพิ่มมูลค่าใน
สินค้าได้ (4.41) รองลงมาคือ เกษตรแปลงใหญ่สามารถเพิ่มผลผลิตให้ทันต่อความต้องการของตลาด
ได้ (4.36) เกษตรแปลงใหญ่สามารถอนุรักษ์และพัฒ นาสายพันธุ์ไก่พื้นเมืองได้ (4.31) และมีความ
ต้องการพัฒนากลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง (4.25) ตามลาดับ แสดงให้เห็นว่าต้นทุน
ในการผลิตของเกษตรกรยั งสูงอยู่จากการที่ต้องใช้อาหารสาเร็จรูป เป็นอาหารหลักในการเลี้ ยงไก่
พื้นเมือง ดังนั้นการใช้เทคโนโลยีเพื่อการลดต้นทุนการผลิตด้านอาหารสัตว์จึงต้องมีการเพิ่มเติมให้
เกษตรทั น ที โดยการหาวัตถุดิบ ที่เหลื อจากโรงงานอุตสาหกรรมมาผ่ านขั้น ตอนต่างๆจนสามารถ
นามาใช้ในสูตรอาหารไก่พื้นเมืองได้ ทั้งนี้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่จะสาเร็จได้
ยังขึ้นอยู่กับการรวมกลุ่มกัน เพื่อจาหน่ายสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจะทาให้เกษตรกรจาหน่ายได้
ราคาสูงขึ้น และมีกาไรจากการประกอบอาชีพการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเพิ่มมากขึ้น
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ปั จ จั ย ที่ ส่ งผลต่ อ ความส าเร็ จของโครงการระบบส่ งเสริม การเกษตรแบบแปลงใหญ่ ไก่
พื้นเมืองจังหวัดระยองเกี่ยวกับหน่วยงานพบว่า เกษตรกรมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุดคือ กิจกรรม
ต่างๆต้องเริ่มจากความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ (4.45) รองลงมาคือ การกาหนดมาตรฐานการ
ผลิตด้านไก่พื้นเมืองเพียงระดับ GFM ก็เพียงพอแล้ว (4.43) และต้องได้รับการสนับสนุนจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเต็มที่ (4.42) ตามลาดับ ในขณะที่เกษตรกรมีความคิดเห็น ในระดับปาน
กลางคือ การกาหนดมาตรฐานการผลิตด้านไก่พื้นเมืองต้องไปถึงระดับ GAP (2.89) แสดงให้เห็นว่าใน
ปัจจุบันกิจกรรมต่างๆยังเป็นกิจกรรมที่ส่วนกลางเป็นผู้คิด และให้พื้นที่ดาเนินการ ซึ่งบางอย่างอาจไม่
สอดคล้องกับ ความต้องการของเกษตรกร ในขณะที่มาตรฐานการผลิตที่รัฐบาลมีนโยบายให้ เข้าสู่
ระบบ GAP นั้น อาจจะเป็นมาตรฐานที่สูงเกินไปสาหรับเกษตรกรรายย่อย ซึ่งระบบมาตรฐาน GFM
ที่ กรมปศุสั ต ว์ดาเนิ น การอยู่ น่ าจะเพี ยงพอส าหรับ เกษตรกรรายย่อ ยในภาวะปั จจุ บั น อีก ทั้ งการ
ประสานงานกั บ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นในพื้ น ที่ถือเป็น สิ่ งส าคัญ เนื่ องจากจะมี การสนับ สนุ น
งบประมาณทั้งในด้านกาลังคนของเจ้าหน้าที่และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ปั จ จั ย ที่ ส่ งผลต่ อ ความส าเร็ จของโครงการระบบส่ งเสริม การเกษตรแบบแปลงใหญ่ ไก่
พื้นเมืองจังหวัดระยอง เกี่ยวกับการบริหารจัดการพบว่า เกษตรกรมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุดคือ
การพัฒนาความพร้อมของผู้จัดการแปลง (4.22) รองลงมาคือ การพัฒนาผู้นากลุ่มเกษตรกร (4.21)
และการวิเคราะห์ ต้ น ทุ น การผลิ ตรายบุ คคล (4.21) แสดงให้ เห็ น ว่าผู้ จัดการแปลง และผู้ น ากลุ่ ม
เกษตรกรถือเป็ นปั จจัยหนึ่งที่ส าคัญที่จะทาให้โครงการประสบความสาเร็จได้ ดังนั้นจึงมีห ลักสูตร
เฉพาะในการพัฒนาผู้จัดแปลงและผู้นากลุ่มเกษตรกร โดยเฉพาะหลักสูตร การบริหารจัดการกลุ่ม
และหลักสูตรการตลาด และการขายผลิตภัณฑ์ ซึ่งถือเป็นสิ่งที่บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ ยังขาด
องค์ความรู้และประสบการณ์ ดังนั้นจึงควรประสานงานกับภาคเอกชน ที่ประสบความสาเร็จในการ
ทาธุรกิจขนาดเล็กในชุมชน มาถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆด้านการตลาด จะทาให้กลุ่มเกษตรกรแปลง
ใหญ่มียอดขายจากการจาหน่ายสินค้าเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้เกิดรายได้ตามมาอีกมากมาย
3. ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พบว่า
เกษตรกรมีปั ญ หามากที่สุดคือ พื้น ที่เลี้ยงสั ตว์มีจากัดและลดลงอย่างต่อเนื่อง จากปัญ หาดังกล่ าว
พบว่าในพื้นที่จังหวัดระยองมีการขยายพื้นที่ที่ เพื่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม และบ้านจัดสรรเพิ่มมาก
ขึ้นทาให้พื้นที่ในการเลี้ยงสัตว์ลดลง ซึ่งเป็นปัญหาที่รัฐบาลควรมีมาตรการในการกาหนดเขตพื้นที่ให้
ชัดเจน เนื่องจากจังหวัดระยองมีพื้นที่ที่เหมาะสมในการเลี้ยงสัตว์เป็นอย่างยิ่ง ทั้งในด้านแหล่งน้า และ
คุณสมบัติของดินที่มีความเหมาะสมในการปลูกพืชอาหารสัตว์ รวมทั้งมีสภาพอากาศที่เหมาะสม ไม่
ร้อนหรือหนาวจนเกินไป ส่วนปัญหาที่เกษตรกรพบมากสามลาดับแรกคือ การสานต่อของเกษตรกร
รุ่ น ใหม่ อายุ แ ละวั ย ของเกษตรกรในปั จ จุ บั น แสดงให้ เห็ น ว่ าประชากรรุ่ น ใหม่ ยั ง ไม่ เล็ ง เห็ น ถึ ง
ความส าคัญ ของการทาการเกษตร อาจเป็นเพราะผลผลิตทางการเกษตรมีราคาตกต่า และสินค้า
ทางการเกษตรโดนผูกขาดจากผู้ประกอบการรายใหญ่ รัฐบาลจึงควรมีระบบประกันราคาสาหรับ ค้า
เกษตรที่สาคัญ มีงบประมาณสนับสนุนให้เกษตรกรเกิดการแปรรูปสินค้า มีบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามทาให้
เป็ น ที่ ดึ งดู ดของผู้ บ ริโภคและ ขายได้ ราคามากขึ้น รวมทั้ ง เน้ น การขยายตลาดไปยั งต่ างประเทศ
โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านที่มีความนิยมบริโภคไก่พื้นเมือง นอกจากนี้ปัญหาต่างๆที่พบในระดับ
ปานกลางคือ ไม่รู้จักวิธีการป้องกันโรคสัตว์ (3.00) และมีโรคสัตว์เกิดขึ้นเป็นประจา (2.75) แสดงให้
เห็นว่าเกษตรกรยังพบปั ญหาเกี่ยวกับโรคระบาดอยู่ จึงต้องเน้นการให้ความรู้ในด้านการป้องกันโรค
ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยอาศัยการรวมกลุ่มของเกษตรกรให้เกิดความเข้มแข็ง เกิดการพบปะ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างเจ้าหน้าที่กับเกษตรกรอย่างสม่าเสมอ
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ข้อเสนอแนะ
1. การจัดทาโครงการต่างๆควรเริ่มต้นจากความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ และสะท้อน
ไปยั งหน่ ว ยงานส่ ว นกลาง ซึ่ งในปั จจุบัน ส่ วนใหญ่ การดาเนิ น โครงการดั งกล่ าวยังเป็ น การคิดจาก
ส่วนกลาง และส่งต่อมาให้บุคลากรในพื้นที่ดาเนิ นการ ซึ่งบางกิจกรรมอาจไม่สอดคล้องกับบริบทของ
พื้นที่นั้นๆ หากนาทั้งสองอย่างมาพิจารณาร่วมกันก็จะทาให้โครงการเกิดความประสบความสาเร็จมาก
ยิ่งขึ้น และประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ให้มากขึ้น เพื่อนาโครงการดังกล่าว
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นประจาปี จะทาให้เกิดความประสบความสาเร็จได้ง่ายขึ้น ในขณะเดียวกัน
รัฐบาลควรมีการบูรณาการระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการดาเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน อันจะทาให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่เกษตรกรรายย่อยได้
2. จากสภาพปัญหาพื้นที่การเลี้ยงสัตว์ลดลง ควรมีการกาหนดเขตพื้นที่การเลี้ยงสัตว์อย่าง
ชัดเจน (Zoning) ซึ่งต้องกาหนดเป็นนโยบายของรัฐบาล และดาเนินการร่วมกันระหว่างกระทรวง
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเช่น กระทรวงอุสาหกรรม และสานักโยธาธิการและผังเมือง รวมทั้งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
3. การก าหนดมาตรฐานการผลิ ต ของรัฐ บาลควรดู ค วามพร้ อ มของเกษตรกรด้ ว ย หาก
ต้องการพัฒ นาให้เกษตรกรเข้าสู่ระบบ GAP ควรสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงฟาร์มอย่าง
เพียงพอและต่อเนื่อง ลาพังเกษตรกรเองซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อยจะไม่มีเงินทุนที่จะปรับปรุง
ฟาร์มให้เข้าสู่มาตรฐานดังกล่าวได้ แต่ทั้งนี้มาตรฐานฟาร์ม GFM ที่กรมปศุสัตว์กาลังดาเนินการอยู่
น่าจะเป็นสิ่งที่มีความเหมาะสมกับเกษตรกรรายย่อยในปัจจุบันมากที่สุด
4. ควรมีการสนับ สนุน งบประมาณด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ และการจัดทาบรรจุภัณฑ์ที่
ทันสมัยและสวยงามอย่างต่อเนื่อง และจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ด้านการตลาด และการแปรูป
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อย่ างต่ อ เนื่ อ ง และเป็ น หลั ก สู ต รที่ ส ามารถน ามาใช้ได้ จ ริงส าหรับ เกษตรกรรายย่ อ ยที่
รวมกลุ่มกันจาหน่ายสินค้าในชุมชน รวมทั้งการตรวจรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ต่างๆ
5. ควรมีการพัฒนาความพร้อมของผู้จัดการแปลงอย่างต่อเนื่อง เช่น การฝึกอบรมหลักสูตร
ต่าง ๆ โดยวิทยากรมืออาชีพ รวมทั้งการศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการบริหาร
จัดการแปลง จะทาให้เกิดความต่อเนื่องในการพัฒ นาผู้จัดการแปลง และเกิดประสิทธิภาพในการ
พัฒนาแปลงใหญ่มากยิ่งขึ้น
6. เน้ น ส่งเสริ มการส่ งออกไปยังประเทศเพื่ อนบ้านในกลุ่ มประเทศอาเซียน และในกลุ่ ม
ประเทศอาหรับที่มีความนิยมชมชอบในไก่พื้นเมืองไทย ทั้งผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่พื้นเมืองแปรรูป และ
ไก่ชนมีชีวิต โดยการให้ความรู้ด้านต่างๆ เช่น ระเบียบและขั้นตอนต่างๆ ในการส่งออก การจัดทา
เอกสารต่างๆในการเคลื่อนย้ายเพื่อการส่งออกไปยังต่างประเทศ ขั้นตอนและวิธีการตรวจหาเชื้อโรค
ต่างๆ และรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อรับรองการส่งออก เป็นต้น จะทาให้เกิดรายได้เข้าสู่
ประเทศอีกมหาศาล อีกทั้งยังเป็ นการช่วยให้ เกษตรกรมีรายได้จากการประกอบอาชีพการเลี้ยงไก่
พื้นเมืองได้เป็นอย่างดี
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แบบสอบถำม
ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมสำเร็จของโครงกำร
ระบบส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ไก่พื้นเมืองจังหวัดระยอง
-----------------------------------------------แบบสอบถำมนี้เป็นกำรศึกษำปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมสำเร็จของโครงกำรระบบส่งเสริม
กำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ไก่พื้นเมืองจังหวัดระยอง ประกอบด้วย ๕ ส่วนหลัก ๙๐ ข้อย่อย ขอ
ควำมอนุเครำะห์ตอบ และ หรือ แสดงระดับควำมคิดเห็น ระดับของปัญหำ ให้ครบทุกข้อตำม
ควำมเป็ น จริ ง รวมทั้ ง เสนอแนะข้ อ คิ ด เห็ น อื่ น ๆ เพื่ อ ควำมสมบู ร ณ์ ของข้ อ มู ล และ
ขอขอบพระคุณมำ ณ โอกำสนี้
กรุณำทำเครื่องหมำย / ลงใน ( ) ตำมควำมเป็นจริง
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐำนบำงประกำรของเกษตรกร
1. เพศ
( ) ชาย
( ) หญิง
2. อายุ
( ) ไม่เกิน 40 ปี( ) 41 – 55 ปี ( ) มากกว่า 55 ปี
3. การศึกษา ( ) ระดับประถมศึกษา( ) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
( ) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย( ) ระดับปริญญาตรีและสูงกว่า
4. สถานภาพการสมรส
( ) สมรส
( ) โสด
( ) หม้าย
5. สถานภาพทางสังคม
( ) ไม่มีตาแหน่ง
( ) กรรมการหมู่บ้าน
( ) สมาชิก อ.บ.ต.
( ) ผู้ใหญ่บ้าน
( ) อื่นๆ (ระบุ) ................................................................................
6. จานวนสมาชิกในครัวเรือน .............................คน/ครัวเรือน
7. จานวนแรงงานในการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ..........................คน/ครัวเรือน
แรงงานคนเลี้ยงไก่พื้นเมือง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) ได้แก่
( ) เลี้ยงเอง ( ) ภรรยา/สามี
( ) ลูก
( ) พ่อ/แม่ ( ) จ้างคนอื่น
8. อาชีพหลัก
( ) ทานา ( ) ทาไร่ ( ) ทาสวน( ) รับราชการ
( ) เลี้ยงสัตว์ ( ) ค้าขาย ( ) บริษัทเอกชน
( ) อื่นๆ ระบุ..................
9. พื้นที่ถือครองทางการเกษตร (ไร่/ครัวเรือน)
( ) ไม่มีพื้นที่ถือครอง
( ) มีพื้นที่ถือครอง .................. ไร่
10. พื้นที่ใช้ในการเลี้ยงไก่พื้นเมือง (ไร่/ครัวเรือน)
( ) ไม่มีพื้นที่
( ) มีพื้นที่ ………………..ไร่
11. การเช่าที่ดินเพื่อใช้ในการเลี้ยงไก่พื้นเมือง (ไร่/ครัวเรือน)
( ) ไม่ได้เช่า
( ) ได้เช่า จานวนที่ดินที่เช่า…………ไร่
12. ประสบการณ์ในการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ................................. ปี
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ส่วนที่ 2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมสำเร็จของโครงกำรเกี่ยวกับเกษตรกร
ลำดับ 2.1 ด้ำนแรงจูงใจในกำรเข้ำร่วมโครงกำร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ท่านมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของโครงการ
ท่านมีใจรักในอาชีพเลี้ยงสัตว์
ท่านมีการศึกษาหาความรู้อย่างสม่าเสมอ
ท่านมีการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้
ท่านมีความต้องการรวมกลุ่มกันผลิตสินค้า
ท่านมีความต้องการได้รับความรู้ใหม่ๆในการ
เลี้ยงสัตว์
ท่านต้องการลดต้นทุนในการผลิต
ท่านต้องการรวมกลุ่มกันเพื่อขายสินค้า
ท่านต้องการปรับระบบการเลี้ยงเพื่อเข้าสู่
มาตรฐาน
ท่านต้องการรวมกลุ่มกันเพื่อแปรรูปผลผลิต
2.2 ด้ำนควำมเข้ำใจ และทัศนคติในโครงกำร
เกษตรแปลงใหญ่สามารถทาให้เกิดการ
รวมกลุ่มที่ดีได้
เกษตรแปลงใหญ่ทาให้สามารถลดต้นทุนการ
ผลิตได้
เกษตรแปลงใหญ่เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรได้
ตรงจุด
เกษตรแปลงใหญ่สามารถทาให้มีกาไรเพิ่มมาก
ขึ้น
เกษตรแปลงใหญ่ช่วยให้ผลิตสินค้าได้มาตรฐาน
ยิ่งขึ้น
เกษตรแปลงใหญ่ทาให้เกิดการลดใช้สารเคมี
มากยิ่งขึ้น
เกษตรแปลงใหญ่สามารถเพิ่มมูลค่าในสินค้าได้
ท่านคิดว่าผู้นากลุ่มทาให้โครงการประสบ
ความสาเร็จ
ต้องมีการพัฒนาผู้จัดการแปลงอย่างสม่าเสมอ
เกษตรแปลงใหญ่สามารถลดการสูญเสียจาก
โรคระบาดในไก่พื้นเมืองได้
เกษตรแปลงใหญ่สามารถอนุรักษ์และพัฒนา
สายพันธุ์ไก่พื้นเมืองไทยได้

ระดับควำมคิดเห็น
เห็นด้วยมำกที่สุด
เห็นด้วยน้อยที่สุด
5
4
3
2
1

30
12.
13.
14.
15.

เกษตรแปลงใหญ่สามารถเพิ่มผลผลิตให้ทันต่อ
ความต้องการของผู้บริโภคได้
ต้องพัฒนากลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง
อย่างต่อเนื่อง
เกษตรกรต้องมีประสบการณ์ในการเลี้ยงไก่
พื้นเมืองพอสมควร
ความจาเป็นในการทาบัญชีครัวเรือนและบัญชี
ฟาร์ม

ส่วนที่ 3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมสำเร็จของโครงกำรเกี่ยวกับหน่วยงำน

ลำดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ควำมคิดเห็น
หน่วยงานภาครัฐมีการประชุมเพื่อวางแผนงาน
อย่างต่อเนื่อง
มีการกาหนดภารกิจและมอบหมายหน้าที่อย่าง
ชัดเจนของแต่ละหน่วยงาน
ผู้บริหารระดับสูงต้องรับฟังปัญหาของเกษตรกรใน
พื้นที่
กิจกรรมต่างๆต้องเริ่มจากความต้องการของ
เกษตรกรในพื้นที่
กิจกรรมต่างๆต้องเริ่มต้นจากหน่วยงานส่วนกลาง
เป็นผู้คิดขึ้นมา
หน่วยงานต่างๆต้องสนับสนุนงบประมาณต่างๆ
อย่างเต็มที่
ต้องได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่างเต็มที่
หน่วยงานต่างๆมีการจัดอบรมเกษตรกรเพื่อ
พัฒนาทักษะ ความรู้อย่างต่อเนื่อง
จาเป็นต้องมีทีมงานต่างๆในการขับเคลื่อน
โครงการได้แก่ ทีมลดต้นทุน ทีมการตลาด ทีมการ
ผลิต ทีมการบริหารจัดการ และทีมผู้จัดการแปลง
มีการพบปะ ติดตาม ประเมินผล เยี่ยมเยียน
เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง
หน่วยงานภาครัฐต้องมีเครื่องมือ อุปกรณ์ที่
ทันสมัย
มีการจัดเจ้าหน้าที่เพื่อดูแลเกษตรกรอย่างเพียงพอ

ระดับควำมคิดเห็น
เห็นด้วยมำกที่สุด
เห็นด้วยน้อยที่สุด
5
4
3
2
1

31
13.
14.
15.

การตรวจเยี่ยมของแต่ละหน่วยงานควรมาพร้อม
กันในวันเดียว
การกาหนดมาตรฐานการผลิตด้านไก่พื้นเมืองต้อง
ไปถึงระดับ GAP
การกาหนดมาตรฐานการผลิตด้านไก่พื้นเมืองเพียง
ระดับ GFM ก็เพียงพอแล้ว

ส่วนที่ 4 ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมสำเร็จของโครงกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำร
ลำดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

ควำมคิดเห็น
การจัดทาข้อมูลพื้นฐานรายบุคคล
การสารวจข้อมูลปริมาณการเลี้ยงอย่างถูกต้องชัดเจน
การกาหนดพิกัดรายแปลงของแต่ละบุคคล
การพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart farmer
การจัดทาแผนการตลาด และแผนธุรกิจ
การพัฒนาความพร้อมของผู้จัดการแปลง
การพัฒนาผู้นากลุ่มเกษตรกร
การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตรายบุคคล
การวิเคราะห์ปัญหาในการรวมกลุ่ม
การระดมความคิดเห็นเพื่อแก้ปัญหา
การประชาสัมพันธ์และติดตามของเจ้าหน้าที่
การมีส่วนร่วมของภาคเอกชน
การนาเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาใช้ในการผลิต
การวางแผนการผลิต ตามความต้องการของตลาด
การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ
การจัดทาตราสัญลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ (แบรนด์
สินค้า)
การกาหนดชื่อสโลแกนของผลิตภัณฑ์
การรวมกันยื่นขอสนับสนุนสินเชื่อเงินทุน

ระดับควำมคิดเห็น
เห็นด้วยมำกที่สุด
เห็นด้วยน้อยที่สุด
5
4
3
2
1
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ส่วนที่ 5 ปัญหำและอุปสรรคในกำรดำเนินโครงกำรระบบส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ไก่พื้นเมือง
ลำดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ปัญหำอุปสรรค

ระดับควำมคิดเห็น
เห็นด้วยมำกที่สุด
เห็นด้วยน้อยที่สุด
5
4
3
2
1

ความไม่เข้าใจในโครงการของเกษตรกร
พื้นที่เลี้ยงสัตว์มีจากัด และลดลงอย่างต่อเนื่อง
ขาดแรงงานในการเลี้ยงสัตว์
ขาดต้นทุนในการขยายกาลังการผลิต
ขาดเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิตสัตว์
ขาดช่องทางการตลาดและการจาหน่าย
ขาดการจัดการด้านโรงเรือน
ขาดพันธุ์สัตว์ และวิธีการปรับปรุงพันธุ์
อายุ และวัยของเกษตรในปัจจุบัน
การสานต่อของเกษตรกรรุ่นใหม่
ปัจจัยการผลิตมีราคาแพง
ความยากในการลดต้นทุนการผลิต
ขาดแหล่งน้าในการเลี้ยงสัตว์
มีโรคสัตว์เกิดขึ้นเป็นประจา
ไม่รู้จักวิธีการป้องกันโรคสัตว์
ความสามารถของผู้จัดการแปลง
ความสามารถของคณะกรรมการบริหารกลุ่ม
ขาดวิธีการบริหารจัดการกลุ่ม
การนัดสมาชิกเพื่อรวมกลุ่ม
มีภัยพิบัติอย่างต่อเนื่อง

- ปัจจัยอื่นๆที่ส่งผลต่อควำมสำเร็จของโครงกำรระบบส่งเสริมกำรเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ไก่พื้นเมือง
.............................................................................................................................................. ..................
................................................................................................................................................................
- แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... .............
- ข้อเสนอแนะอื่นๆ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

