
 
 

บทที่ 1 
บทน ำ 

1. ควำมส ำคัญและที่มำของปัญหำ 
 ไก่พ้ืนเมืองนับเป็นสัตว์เลี้ยงคู่บ้านคู่เมืองของเกษตรกรไทยมาช้านานโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ใช้เป็นอาหารโปรตีนในครัวเรือน เพ่ือความสวยงามและเกมกีฬา ซึ่งไก่พ้ืนเมืองมีคุณสมบัติที่ดีหลาย
ประการ เช่น สามารถฟักไข่เองได้ เลี้ยงลูกได้ดี มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม
ได้เป็นอย่างดี มีความแข็งแรง ทนทานต่อโรค และมีความสามารถในชั้นเชิงการต่อสู้ จนท าให้สามารถ
สืบทอดแพร่พันธุ์ได้จนถึงทุกวันนี้ โดยสภาพพ้ืนที่ของจังหวัดระยองสามารถเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองได้เป็น
อย่างดี สามารถเลี้ยงเป็นอาชีพหลัก หรืออาชีพเสริมในการท าสวนยาง หรือสวนผลไม้ได้ มูลไก่ก็
สามารถน ามาเป็นปุ๋ยได้เป็นอย่างดี   ในปัจจุบันไก่พ้ืนเมืองได้รับความนิยมเพ่ิมสูงขึ้นมากเป็นเพราะ 
ไก่พ้ืนเมืองมีเนื้อที่แน่น รสชาติอร่อย เป็นที่นิยมของผู้บริโภคทั่วไป จนมีแนวโน้มว่าจะสามารถส่งออก
เนื้อไก่พ้ืนเมืองไปจ าหน่ายยังต่างประเทศได้  

จากการศึกษาสภาพการเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองของเกษตรกรในจังหวัดระยอง ของดนัยศักดิ์ และ
สายญาติ (2558) ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย มีพ้ืนที่และผลผลิตจากการเลี้ยงไม่มากนัก ท าให้
การขายผลผลิตเป็นการต่างคนต่างขายให้กับพ่อค้าคนกลาง  จึงได้ด าเนินการส่งเสริมให้มีการ
รวมกลุ่มของเกษตรกรรายย่อยให้มีขนาดใหญ่ขึ้น และด าเนินการบริหารจัดการผลผลิตในพ้ืนที่นั้น
ร่วมกัน ซึ่งเกษตรกรต้องมีแผนการผลิต การตลาด การแปรรูป โดยการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่
เหมือนกันตลอดห่วงโซ่อุปทาน ท าให้เกิดการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตในด้านต่าง ๆ เพราะ
วัตถุประสงค์ส าคัญของนโยบายเกษตรแปลงใหญ่คือต้องการให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันเพ่ือบริหาร
จัดการร่วมกัน น าไปสู่การพัฒนาเกษตรกรที่มีพลังอ านาจในการต่อรองมากขึ้น และเป็นกลุ่มองค์กรที่
มีความเข้มแข็ง สามารถพ่ึงตนเองได้ น าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนให้เข้มแข็ง ดังนั้น 
ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ถือเป็นบทบาทการพัฒนาการเกษตรที่ส าคัญ โดยจะเข้ามา
ช่วยแก้ไขปัญหาผลผลิตไม่ได้คุณภาพ ราคาตกต่ า และปัญหาด้านการตลาด มีกลยุทธ์ที่ส าคัญคือให้
เกษตรกรตัวจริงมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการตลอดทุกขั้นตอน (เกษตรแปลงใหญ่ฟ้ืนรายได้
เกษตรกร สร้างรากฐานเศรษฐกิจไทยยั่งยืน, 2561) ซึ่งโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลง
ใหญ่ มีหลักการคือ เกษตรกรสมัครใจ รวมกลุ่มและเข้าร่วมด าเนินการ ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและ
เป้าหมายของแปลงใหญ่ พร้อมที่จะพัฒนาการผลิตและการตลาดร่วมกัน โดยการส่วนร่วมตลอด
กระบวนการพัฒนา และเป็นการรวมแปลงผลิตสินค้าชนิดเดียวกัน แปลงไม่จ าเป็นต้องอยู่ติดกันเป็น
ผืนเดียว แต่ควรอยู่ภายในชุมชนที่ใกล้เคียงกัน สินค้าควรเป็นสินค้าหลักของเกษตรกร พ้ืนที่มีความ
เหมาะสม มีศักยภาพที่จะพัฒนาในเชิงเศรษฐกิจ และสามารถบริหารจัดการได้ โดยในด้านปศุสัตว์
ต้องมีขนาดพ้ืนที่และจ านวนเกษตรกรคือ มีพ้ืนที่รวมกันไม่น้อยกว่า 300 ไร่ หรือเกษตรกรสมัครใจ
เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 30 ราย หรือจ านวนสัตว์ไม่น้อยกว่า 300 หน่วย (สัตว์ปีกคิดเป็น      
0.01 หน่วย) หรือในไก่พ้ืนเมืองต้องมีจ านวนสัตว์ไม่น้อยกว่า 30,000 ตัวขึ้นไป 
 ดังนั้น การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ไก่พ้ืนเมืองจังหวัดระยอง จะท าให้สามารถทราบถึงปัจจัยที่ท าให้การรวมกลุ่มของเกษตรกร
มีความส าเร็จ  มีประสิทธิภาพในการจัดการต่าง ๆ ทั้งในด้านการผลิต และการตลาดร่วมกัน ซึ่งจะ
สามารถเป็นต้นแบบให้เกิดการบริหารจัดการแปลงใหญ่ในพ้ืนที่อ่ืน ๆ ให้ประสบความส าเร็จ รวมทั้ง
จะท าให้ทราบถึงวิธีการแก้ปัญหาในภาวะที่ผลผลิตทางการเกษตรมีราคาตกต่ า ตลอดจนปัญหาอ่ืน ๆ 
ที่ส่งผลให้ไมส่ามารถเพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกรต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
2.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบ     

แปลงใหญ่ไก่พ้ืนเมืองจังหวัดระยอง 
 2.2 เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาเพ่ือการพัฒนาระบบส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ให้มีประสิทธิภาพ  

 
3. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

3.1 ด้านผลผลิต (Output) ท าให้ทราบข้อมูลทั่วไปสภาพสังคมและเศรษฐกิจ ของเกษตรกร
ผู้เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ รวมทั้งปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของ
โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความเข้าใจในตัวโครงการของ
เจ้าหน้าที่และเกษตรกร ความพร้อมของเกษตรกร การมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่าง ๆ ความเข้มแข็ง
ของกลุ่มเกษตรกร การจัดท าข้อมูลและแผนที่รายแปลง การจัดท าแผนการตลาดและแผนธุรกิจ 
ความพร้อมของผู้จัดการแปลงและผู้น ากลุ่มเกษตรกร มาตรฐานการผลิต การประชาสัมพันธ์และ
ติดตามของเจ้าหน้าที่ การมีส่วนร่วมของภาคเอกชน การน าเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ การอบรมพัฒนา
ผู้จัดการแปลงและเกษตรกร ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคของเกษตรกรที่เป็นสมาชิกแปลงใหญ่      
ไก่พ้ืนเมืองในพ้ืนที่จังหวัดระยอง ซึ่งท าให้สามารถน าข้อมูลเพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผนการผลิต  
ไกพ้ื่นเมือง และเป็นแบบอย่างให้แปลงใหญ่อื่น ๆ น าไปปฏิบัติตามได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปได้ 

3.2 ด้านผลลัพธ์ (Outcome) ได้น าข้อมูลที่ได้จากการท าวิจัยไปส่งเสริมเกษตรกรท าให้
เกษตรกรเกิดการรวมกลุ่มเพ่ือมีอ านาจในการต่อรอง มีการวางแผนการตลาดน าการผลิตที่ชัดเจน 
และสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3.3 ด้านผลกระทบ (Impact)  เกิดการผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกรให้มากขึ้น  
มีการตลาดร่วมกับภาคเอกชนในการรับซื้อผลผลิต เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าได้ตามมาตรฐาน     
ที่ก าหนดสามารถก าหนดโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตามแผนยุทธศาสตร์จังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
4. กรอบแนวคิดกำรศึกษำ 

จากความต้องการการบริโภคไก่พ้ืนเมืองยังมีสูง และการผลิตไก่พ้ืนเมืองยังไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการของตลาด อีกทั้งการผลิตไก่พ้ืนเมืองยังเป็นการผลิตแบบต่างคนต่างจ าหน่าย ไม่มีการ
รวมกลุ่มกันอย่างจริงจัง การศึกษาในครั้งนี้จึงเป็นการศึกษาเพ่ือให้ทราบถึงข้อมูล ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหา เพ่ือให้เกิดการส่งเสริมได้ถูกจุด           
จนสามารถน าไปให้เกษตรกรเกิดการพัฒนาการผลิตให้ตรงและเพียงพอต่อความต้องการของตลาด
ต่อไป 
 
5. ขอบเขตของกำรศึกษำ 

เป็นการศึกษาข้อมูลทั่วไปพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจบางประการ ของเกษตรกรที่เข้า
ร่วมโครงการ  ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของโครงการ จากสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการแปลง
ใหญ่ไก่พ้ืนเมืองจ านวน 100 ราย ซึ่งจะท าให้ทราบข้อมูลที่เป็นจริงและเป็นปัจจุบัน สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการก าหนดแนวทางการส่งเสริม การเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง และเป็นต้นแบบในการส่งเสริม
แปลงใหญ่อื่น ๆ ในพื้นที่จังหวัดระยอง และในประเทศได้ 
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6. ระยะเวลำด ำเนินกำรและสถำนที่ท ำกำรวิจัย 
 ด าเนินการวิจัยระหว่างเดือนมกราคม 2562 – มกราคม  2563 ในเกษตรกรที่เป็นสมาชิก
โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ไก่พ้ืนเมืองเขตพ้ืนที่ อ าเภอบ้านค่าย  จังหวัดระยอง 

 
บทที่ 2 

เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็นหนึ่ งในโครงการส าคัญของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มและบริหารจัดการ
ร่วมกัน ท าให้เกิดการรวมกันผลิต และรวมกันจ าหน่าย โดยมีตลาดรองรับที่แน่นอน และให้เกษตรกร
สามารถลดต้นทุนการผลิต และมีผลผลิตต่อหน่วยเพ่ิมขึ้น รวมทั้งผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน 
ภายใต้การบูรณาการของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งมีพ้ืนที่เป้าหมายของการส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ จ านวน 30 ล้านไร่ทั่วประเทศ มีระยะเวลาการด าเนินโครงการตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2560-2564 โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบหลักคือ กรมส่งเสริมการเกษตร และหน่วยงานที่ร่วม
รับผิดชอบได้แก่ กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมชลประทาน กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว กรม
ส่งเสริมสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม กรมหม่อนไหม ส านักงาน
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  (กรมส่งเสริ ม
การเกษตร, 2559) 
 กลไกการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่คือ 
คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ที่จะบูรณาการการท างานและแต่งตั้ง
ทีมงานจ านวน 1 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่1 ทีมผู้จัดการแปลง และส่วนที่ 2 ทีมสนับสนุนการ
ด าเนินงาน มีจ านวน   3 ทีมย่อยได้แก่ ทีมลดต้นทุนการผลิต ซึ่งมีส านักงานเกษตรจังหวัดเป็น
เจ้าภาพหลัก ทีมบริหารจัดการ ซึ่งมีส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเป็นเจ้าภาพหลัก ทีม
การตลาด ซึ่งมีส านักงานสหกรณ์จังหวัดเป็นเจ้าภาพหลัก เพ่ือสนับสนุนและร่วมกันขับเคลื่อน โดยได้
ก าหนดวิธีการด าเนินงานออกเป็น 4 ขั้นตอนได้แก่ 1.การเตรียมการ การจัดตั้งทีมงาน การสร้างการ
รับรู้ การรวมกลุ่มเกษตรกร การก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายและจัดท าแผนที่รายแปลง การจัดท าข้อมูล
พ้ืนฐานและข้อมูลเกษตรกรรายแปลง 2. การพัฒนาผู้จัดการแปลงและพัฒนาเกษตรกร 3. ผู้จัดการ
แปลงและเกษตรกรก าหนดแผนปฏิบัติงานร่วมกัน หน่วยงานต่าง ๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ให้การสนับสนุนตามแผนการปฏิบัติงาน 4. ประชาสัมพันธ์ ติดตาม และประเมินผล (กรมส่งเสริม
การเกษตร, 2559) 
 ประภัสสร (2543) พบว่า ปัญหาในการเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองส่วนใหญ่จะมีปัญหาอาหารสัตว์มี
ราคาแพง เกษตรกรขาดความรู้ด้านยาและวัคซีนป้องกันโรค ราคาจ าหน่ายไม่แน่นอน เลี้ยงแล้วไม่คุ้ม
ทุน ซึ่งสอดคล้องกับสวัสดิ์ และคณะ (2541) พบว่า ไก่พ้ืนเมืองส่วนใหญ่ที่เกษตรกรรายย่อยเลี้ยงจะ
ตายด้วยโรคระบาดและการจัดการที่ไม่เหมาะสมโดยขาดการท าวัคซีนและขาดเงินทุนในการซื้อ
อาหารและยา เนื่องจากไม่มีการรวมกลุ่มกันอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ จึงท าให้ประสบปัญหา
ต่าง ๆ เป็นอย่างมาก 

ดนัยศักดิ์ และสายญาติ  (2558) ศึกษาสภาพการเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองและความต้องการส่งเสริม
การเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองของเกษตรกรในจังหวัดระยอง พบว่า เกษตรกรมีความต้องก ารทราบถึง
กระบวนการในการรวมกลุ่มให้เกิดความเข้มแข็งและประสบความส าเร็จ รวมทั้งการวางแผน
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การตลาด ในขณะที่ สุวิช คุ้มคงสินธุ์ และคณะ (2556) พบว่า ความต้องการวิธีการส่งเสริมการเลี้ยง
ไก่พ้ืนเมืองของเกษตรกรจังหวัดชัยนาท คือเกษตรกรมีความต้องการส่งเสริมจากสื่อบุคคลจากทาง
ราชการมากที่สุด ทั้งในด้านการปรับปรุงพันธุ์  การให้อาหาร และการป้องกันโรคต่าง ๆ รวมทั้งมี
ความต้องการให้มีกระบวนการสร้างเครือข่ายและ การรวมกลุ่มให้เกิดความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง                                               

ชินวัฒน์  และคณะ (2560) ได้ถอดบทเรียนการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ต้นแบบ 
(ข้าว) ต าบลดอนรัก อ าเภอหนองจิก จังหวัด ปัตตานี พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนิน
โครงการคือ เน้นการท างานด้วยความตั้งใจ จริงใจที่จะช่วยเหลือเกษตรกร โดยผู้จัดการแปลง เกษตร
อ าเภอ เกษตรต าบลเจ้าของพื้นที่ ในฐานะตัวแทนของภาครัฐ จะลงพื้นที่อย่างสม่ าเสมอเพื่อพบปะกับ
กลุ่มเกษตรกร โดยเฉพาะประธานกลุ่ม และสมาชิกซึ่งเป็นตัวแทนของแต่ละกลุ่มย่อย เพ่ือรับทราบ
ปัญหาของเกษตรกรที่พบ และร่วมกันพูดคุยหารือกันเบื้องต้น ก่อนน าประเด็นต่างให้คณะท างาน
แปลงใหญ่ได้รับทราบเพ่ือก าหนดแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้บรรลุผลลุล่วง 
และเน้นให้ทุกหน่วยงานโดยเฉพาะในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  สนับสนุนทั้งทรัพยากรบุคคล 
และงบประมาณลงไป ส่วนราชการต้องมุ่งพัฒนาและวางเป้าหมายในการท างานไปในทิศทางเดียวกัน 
โดยมีผู้จัดการแปลงที่มีความสามารถในการประสานหน่วยงาน ประสานเกษตรกร เป็นคนที่ทุ่มเท 
จริงจังจริงใจ เป็นที่เชื่อถือและศรัทธาของเกษตรกร ส่วนชุมชนเองก็ต้องร่วมแรงร่วมใจกันต้องช่วยกัน
แก้ไขปัญหา หาทางในการเดินต่อด้วยตนเอง ต้องพัฒนาศักยภาพให้เป็นผู้จัดการด้วยตนเองได้ และ
ส่วนส าคัญอีกอย่างคือการตลาดที่จะต้องมีตลาด ที่ชัดเจน มีแผนการแก้ไขปัญหาในด้านการตลาด 
เพ่ือความเชื่อมั่น ความมั่นใจ และผลตอบแทนท่ีคุ้มค่าของพ่ีน้องเกษตรกร 
 

บทที่ 3  
วิธีกำรด ำเนินกำรศึกษำวิจัย 

 
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

ไก่พ้ืนเมืองจังหวัดระยอง เป็นการศึกษาข้อมูลทั่วไปพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจบางประการ    
ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ  ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของโครงการ จากสมาชิกที่เข้า
ร่วมโครงการแปลงใหญ่ไก่พ้ืนเมืองจ านวน 100 ราย ซึ่งจะท าให้ทราบข้อมูลที่เป็นจริงและเป็นปัจจุบัน 
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการก าหนดแนวทางการส่งเสริม การเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง และเป็นต้นแบบใน
การส่งเสริมแปลงใหญ่อ่ืน ๆ ในพ้ืนที่จังหวัดระยอง และในประเทศได้  มีวิธีการและขั้นตอนการ
ศึกษาวิจัย ดังนี้ 

 
1. พื้นที่ท่ีท ำกำรศึกษำ 

พ้ืนที่ที่ท าการศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่ พ้ืนที่อ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง  โดยสภาพพ้ืนที่ของ
จังหวัดระยองสามารถเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองได้เป็นอย่างดี สามารถเลี้ยงเป็นอาชีพหลัก หรืออาชีพเสริมใน
การท าสวนยาง หรือสวนผลไม้ได้ มูลไก่ก็สามารถน ามาเป็นปุ๋ยได้เป็นอย่างดี    ในปัจจุบันไก่พ้ืนเมือง
ได้รับความนิยมเพ่ิมสูงขึ้นมากเป็นเพราะไก่พ้ืนเมืองมีเนื้อที่แน่น รสชาติอร่อย เป็นที่ถูกปากของ
ผู้บริโภคทั่วไป จนมีแนวโน้มว่าจะสามารถส่งออกเนื้อไก่พ้ืนเมืองไปจ าหน่ายยังต่างประเทศได้ 
นอกจากนี้หากไก่พ้ืนเมืองตัวใดที่มีความสามารถในการต่อสู้ หรือมีสีสันสวยงามตรงตามต าราลักษณะ
ไก่ในอุดมทัศนีย์ ก็จะท าให้สามารถเพ่ิมมูลค่าของไก่ตัวนั้นได้อีกหลายเท่าตัว 

 



5 
 

2. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
ไก่พ้ืนเมืองจังหวัดระยอง ใช้ประชากรใช้ศึกษาเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พ้ืนเมืองที่เข้าร่วมโครงการระบบ
ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ไก่พ้ืนเมืองในพ้ืนที่อ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง จ านวนทั้งหมด 
100  ราย 
 
3. ตัวแปรที่ใช้ศึกษำวิจัย 
 ตัวแปรอิสระ 

1. ลักษณะพ้ืนฐานบางประการทางสังคม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา จ านวน
สมาชิก ในครัวเรือน อาชีพหลัก สถานภาพทางสังคม แหล่งความรู้ในการเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง 

2. ลักษณะพ้ืนฐานบางประการทางด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ จ านวนพ้ืนที่ถือครองทาง
การเกษตร การเช่าที่ดิน จ านวนไก่พ้ืนเมือง แหล่งเงินทุน และมูลค่าของไก่พ้ืนเมืองที่เลี้ยง 

3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลง
ใหญ่ได้แก่ ความเข้าใจในตัวโครงการของเจ้าหน้าที่และเกษตรกร ความพร้อมของเกษตรกร การมี
ส่วนร่วมของหน่วยงานต่าง ๆ ความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร การจัดท าข้อมูลและแผนที่รายแปลง 
การจัดท าแผนการตลาดและแผนธุรกิจ ความพร้อมของผู้จัดการแปลงและผู้น ากลุ่มเกษตรกร 
มาตรฐานการผลิต การประชาสัมพันธ์และติดตามของเจ้าหน้าที่ การมีส่วนร่วมของภาคเอกชน การ
น าเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ การอบรมพัฒนาผู้จัดการแปลงและเกษตรกร 

4. ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาของโครงการ ได้แก่ ด้านการผลิต 
ด้านการตลาด ด้านการบริหารจัดการ ด้านผู้จัดการแปลง และด้านการลดต้นทุน  

ตัวแปรตำม 
1.ข้อมูลระดับความส าเร็จในการด าเนินโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลง

ใหญ ่
2.ข้อมูลระดับความส าคัญของปัญหา และอุปสรรคในการด าเนินโครงการ 

 
4. เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง ( interview schedule) มี
ลักษณะค าถามปลายปิด (closed – ended question) และปลายเปิด (open – ended question) 
ประกอบด้วย    5 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกร  
ส่วนที่ 2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของโครงการเกี่ยวกับเกษตรกร  
ส่วนที่ 3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของโครงการเกี่ยวกับหน่วยงาน  
ส่วนที่ 4 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของโครงการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ  
ส่วนที 5 ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข   

 
5. กำรวิเครำะห์ข้อมูลและกำรแปรผล 

หลังจากตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม แล้วน ามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรม
สถิติส าเร็จรูปและแสดงค่าทางสถิติ ดังนี้ 
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1. ค่ าร้อยละ (percentage) ค่ า เฉลี่ ย  (mean) และค่ าเบี่ ย งเบนมาตรฐาน 
(standard deviation) ใช้ส าหรับวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไป ข้อมูลปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จของโครงการ ปัญหาและอุปสรรค 

2. ค่าเฉลี่ย (mean) ใช้วิเคราะห์ข้อมูลระดับความส าเร็จ และปัญหาของเกษตรกรผู้
เลี้ยงไก่พ้ืนเมืองในด้านต่างๆ โดยก าหนดคะแนนในการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 5 ระดับ ดังนี้ (สุชาติ , 
2546) 

มีปัญหาน้อยที่สุด/มีผลต่อความส าเร็จน้อยที่สุด ให้คะแนนเท่ากับ 1 
  มีปัญหาน้อย/มีผลต่อความส าเร็จน้อย  ให้คะแนนเท่ากับ 2 
  มีปัญหาปานกลาง/มีผลต่อความส าเร็จปานกลาง ให้คะแนนเท่ากับ 3 
  มีปัญหามาก/มีผลต่อความส าเร็จมาก  ให้คะแนนเท่ากับ 4 
  มีปัญหามากที่สุด/มีผลต่อความส าเร็จมากท่ีสุด ให้คะแนนเท่ากับ 5 
 
  การแปรผลเกี่ยวกับระดับปัญหาและระดับความส าเร็จของโครงการในด้านต่ าง ๆ 
โดยใช้วิธีน าค่าเฉลี่ยของแต่ละประเด็นมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์การแปลความหมายหรืออันตรภาคชั้น 
โดยก าหนดระดับค่าคะแนนเกณฑ์เฉลี่ยดังนี้ (สุชาติ, 2546)            

ค่าคะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80   มีปัญหาน้อยที่สุด/มีผลต่อความส าเร็จน้อยที่สุด 
  ค่าคะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60  มีปัญหาน้อย/มีผลต่อความส าเร็จน้อย 
  ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40 มีปัญหาปานกลาง/มีผลต่อความส าเร็จปานกลาง  

ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 มีปัญหามาก/มีผลต่อความส าเร็จมาก 
ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 มีปัญหามากที่สุด/มีผลต่อความส าเร็จมากท่ีสุด     

 
6. จัดท ำรำยงำนและเผยแพร่       
       หลังจากวิเคราะห์ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ด าเนินการเขียนรายงานการศึกษา และเผยแพร่ผล
การศึกษาทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน    

 
บทที่ 4 

ผลและวิจำรณ์ผล 
 

 จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลง
ใหญ่ไก่พ้ืนเมืองจังหวัดระยอง  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของโครงการ
ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ไก่พ้ืนเมืองจังหวัดระยอง และเพ่ือให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค 
และแนวทางการแก้ไขปัญหาเพ่ือการพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ให้มีประสิทธิภาพ 

โดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มประชากรตัวอย่างซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พ้ืนเมือง
ที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่จังหวัดระยอง  จ านวน 100 ราย ผล
การศึกษาปรากฏดังตารางและรายละเอียดต่อไปนี้  
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ตำรำงท่ี 1  ข้อมูลพื้นฐำนบำงประกำรของเกษตรกร                 (n = 100) 
 

ข้อมูลพื้นฐำน จ ำนวน  ร้อยละ 
1. เพศ   

- ชาย 62 62.00 
- หญิง 38 38.00 

2. อำยุ   
- ไม่เกิน 40 ปี 19 19.00 
- 41-55 ปี  46 46.00 
- มากกว่า 55 ปี 35 35.00 

3. ระดับกำรศึกษำ   
- ประถมศึกษา 54 54.00 
- มัธยมศึกษาตอนต้น 24 24.00 
- มัธยมศึกษาตอนปลาย 15 15.00 
- ปริญญาตรีและสูงกว่า 7 7.00 

4. สถำนภำพกำรสมรส   
- สมรส 70 70.00 
- โสด 15 15.00 
- หม้าย 15 15.00 

5.  สถำนภำพทำงสังคม   
- ไม่มีต าแหน่ง 87 87.00 
- กรรมการหมู่บ้าน 9 9.00 
- สมาชิก  อบต. 1 1.00 
- ผู้ใหญ่บ้าน 1 1.00 
- อ่ืนๆ  2 2.00 

6.  จ ำนวนสมำชิกในครัวเรือน (คน/ครัวเรือน)   
- 1-3 คน 40 40.00 
- 4-6 คน 52 52.00 
- มากกว่า 6 คน 8 8.00 
(เฉลี่ย 4.09คน  สูงสุด 20 คน ต่ าสุด 1คน)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 
 

ตำรำงท่ี 1  (ต่อ)                           (n = 100) 
 

ข้อมูลพื้นฐำน จ ำนวน  ร้อยละ 
7. จ ำนวนแรงงำนในกำรเลี้ยงไก่พื้นเมือง (คน/ครัวเรือน)  

- 1 คน 67 67.00 
- 2 คน  30 30.00 
- มากกว่า 2 คน 3 3.00 
(เฉลี่ย 1.37 คน สูงสุด 4 คน ต่ าสุด 1 คน)   

แรงงานที่ใช้เลี้ยงไก่พ้ืนเมือง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
ได้แก่ 

  

- เลี้ยงเอง  95 73.08 
- ภรรยา/สามี 25 19.23 
- ลูก 4 3.08 
- พ่อ/แม่ 4 3.08 
- จ้างคนอ่ืน 2 1.53 

8. อำชีพหลัก    
- ท านา  4 4.00 
- ท าไร่ 9 9.00 
- ท าสวน 62 62.00 
- รับราชการ 4 4.00 

- เลี้ยงสัตว์ 4 4.00 

- ค้าขาย 4 4.00 

- บริษัทเอกชน 1 1.00 
- รับจ้าง 12 12.00 

9. พื้นที่ถือครองทำงกำรเกษตร (ไร่/ครัวเรือน)   
- ไม่มีพ้ืนที่ถือครอง 52 52.00 
- มีพ้ืนที่ถือครอง  48 48.00 

-  น้อยกว่า 10 ไร่ 32 32.00 
- 10-20 ไร่                                                    14 14.00 
- มากกว่า 20 ไร่ 2 2.00 

(เฉลี่ย 4.02 ไร่ สูงสุด 40 ไร่ ต่ าสุด 1 ไร่)    
10. พื้นที่ใช้ในกำรเลี้ยงไก่พื้นเมือง (ไร่/ครัวเรือน)   

- ไม่มีพ้ืนที ่ 8 8.00 
- มีพ้ืนที ่  92 92.00 

- น้อยกว่า 3 ไร่ 84 84.00 
- 3-10 ไร่ 7 7.00 
- มากกว่า 10 ไร่ 1 1.00 

(เฉลี่ย 1.31 ไร่ สูงสุด 25 ไร่  ต่ าสุด 1 งาน   
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ตำรำงท่ี 1  (ต่อ)                           (n = 100) 
 

ข้อมูลพื้นฐำน จ ำนวน  ร้อยละ 
11.  กำรเช่ำที่ดินเพื่อใช้ในกำรเลี้ยงไก่พื้นเมือง (ไร่/ครัวเรือน)   

- ไม่ได้เช่า  93 93.00 
- ได้เช่า 7 7.00 

จ านวนที่ดินที่เช่า   
- น้อยกว่า 1 ไร่ 1 1.00 
- 1-2 ไร่ 5 5.00 
- มากกว่า 2 ไร่ 1 1.00 

(เฉลี่ย 0.12 ไร่  สูงสุด  3  ไร่  ต่ าสุด 2 งาน)   
12. ประสบกำรณ์ในกำรเลี้ยงไก่พื้นเมือง (ปี)   

- ไม่เกิน 5 ปี 74 74.00 
- 5-10 ปี 18 18.00 
- มากกว่า  10 ปี ขึ้นไป  8 8.00 
(เฉลี่ย 4.76  ปี  สูงสุด  40   ปี  ต่ าสุด 1 ปี)   

 
จากตารางที่ 1 พบว่า เกษตรกรผู้ไก่พ้ืนเมืองที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบ

แปลงใหญ่ ร้อยละ 62  เป็นเพศชาย ร้อยละ38 เป็นเพศหญิงร้อยละ 46 อายุระหว่าง 41-55 ปี ร้อย
ละ 35  อายุมากกว่า 55 ปี และ ร้อยละ 19  อายุไม่เกิน 40 ปี ระดับการศึกษาพบว่าร้อยละ 54
ศึกษาในระดับประถมศึกษามากที่สุด รองลงมาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลายและ
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ร้อยละ 24 ,15 และ 7 ตามล าดับ ร้อยละ 70 ของเกษตรกรมีสถานภาพสมรส 
ร้อยละ 15  สถานภาพโสด และ ร้อยละ 15 เป็นหม้าย เกษตรกรร้อยละ 87  ไม่มีต าแหน่งทางสังคม 
แต่ร้อยละ 9  เป็นกรรมการหมู่บ้าน ร้อยละ 1 เป็นอาสา เป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล  และ
ร้อยละ 1 เป็นผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4.09  คน ใช้แรงงานในการเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองเฉลี่ย 
1.37  คน โดยร้อยละ 95 จะเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองด้วยตนเองมากที่สุด การประกอบอาชีพของเกษตรกร
พบว่าร้อยละ 62  มีอาชีพท าสวน รองลงมาคือ รับจ้าง , ท าไร่ , ท านา , รับราชการ ,เลี้ยงสัตว์, 
ค้าขาย และ บริษัทเอกชน   ร้อยละ 12 , 9 , 4 , 4, 4 , 4 และ 1 ตามล าดับ ร้อยละ 48  มีพ้ืนที่ถือ
ครองของตนเอง จ านวนพ้ืนที่ถือครอง สูงสุด 40 ไร่ ต่ าสุด 1ไร่ เฉลี่ย 4.02 ไร่ แต่ร้อยละ 52 ไม่มี
พ้ืนที่ถือครอง ส่วนอีก  ร้อยละ 92  มีพ้ืนที่ใช้เลี้ยงไก่พ้ืนเมือง  จ านวนสูงสุด 25 ไร่ ต่ าสุด 1 งาน  
เฉลี่ย 1.31 ไร่ ร้อยละ 7 ของเกษตรกรมีการเช่าที่ดินเพ่ือใช้เลี้ยงไก่พ้ืนเมือง พ้ืนที่เช่าสู งสุด 3 ไร่ 
ต่ าสุด 2 งาน เฉลี่ยพ้ืนที่ เช่า 1 งาน  เกษตรกรมีประสบการณ์ เลี้ยงไก่ พ้ืนเมืองร้อยละ 74 มี
ประสบการณ์ไม่เกิน 5 ปี   สูงสุด 40 ปี ต่ าสุด 1 ปี เฉลี่ย 4.76 ปี   
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จากผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พ้ืนเมืองร้อยละ 62 มีอาชีพท าสวน ซึ่งสอดคล้อง
กับการศึกษาของ สุรัตน์ชัย และคณะ (2549) ได้ศึกษาสภาพการเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองของเกษตรกร
หมู่บ้านบริวารศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด าริพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่
มีอาชีพท าการเกษตรอื่น ๆ นอกเหนือจากอาชีพเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ท านา ท าไร่ และท าสวน แสดงว่าการ
เลี้ยงไก่พ้ืนเมืองของเกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดระยอง และภาคตะวันออกส่วนใหญ่เลี้ยงเพ่ือเป็นอาชีพ
เสริมจากการท าสวน เนื่องจากสามารถใช้พ้ืนที่การท าสวนในการเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองได้ เพราะไก่พ้ืนเมือง
มีความสามารถในการหากินเองตามธรรมชาติได้ และต้องการพ้ืนที่ในการหากินมากพอสมควร และ
แสดงว่าเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อยท าให้การเลี้ยงเพ่ือให้เกิดรายได้ที่แน่นอนนั้นต้อง
อาศัยการรวมกลุ่มเกษตรกรกัน และรวมกันผลิต รวมกันขาย รวมกันใช้เทคโนโลยี สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ได้เป็นอย่างดี ซึ่งเกษตรส่วนใหญ่จะมี
ประสบการณ์ในการเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองมากพอสมควรเฉลี่ย 4.76 ปี แสดงว่าการเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองเพื่อเป็น
อาชีพเสริมนั้น อยู่คู่กับสังคมชนบทมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง และมีเกษตรกรรายใหม่ที่มีแนวโน้มเป็น
เกษตรกรรุ่นใหม่เพ่ิมมากขึ้น ซึ่งไก่พ้ืนเมืองถือเป็นแหล่งโปรตีนที่ดีในครัวเรือน (วรวิทย์, 2545) และ
หากเพาะขยายพันธุ์ได้มากขึ้นตามความต้องการของตลาดที่มีอย่างต่อเนื่อง ก็จะสามารถรวมกลุ่มกัน
จ าหน่ายเป็นไก่สด และพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูป จะท าให้เกิดรายได้เสริมในยามที่ผลิตทางการ
เกษตรอื่น ๆ ประสบปัญหาภาวะราคาผลผลิตตกต่ าได้เป็นอย่างดี  

ส่วนระดับการศึกษาของเกษตรกรร้อยละ 54 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ในขณะที่
การศึกษาสภาพการเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองและความต้องการส่งเสริมการเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองของเกษตรกรใน
จังหวัดระยองของ ดนัยศักดิ์ และสายญาติ (2558) พบว่าในขณะนั้นระดับการศึกษาของเกษตรกรใน
จังหวัดระยองร้อยละ 68.5 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา แสดงว่า เมื่อระยะเวลาผ่านไปเกษตรกร
มีการปรับตัวเพ่ือศึกษาหาความรู้ในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ ร้อยละ 7 ของเกษตรกรมี
ระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า แสดงว่ามีเกษตรกรซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่เข้ามาท าการ
ประกอบอาชีพทางการเกษตรมากข้ึน   
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ตำรำงท่ี 2    ปัจจัยท่ีส่งผลต่อควำมส ำเร็จของโครงกำรเกี่ยวกับเกษตรกร 
 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อควำมส ำเร็จของ
โครงกำรเกี่ยวกับเกษตรกร 

ระดับควำมคิดเห็น (ร้อยละ) ค่ำเฉลี่ยของระดับควำม
คิดเห็น 

มำก
ที่สุด 

มำก ปำน
กลำง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

Mean ± SD แปล
ควำมหมำย 

1.  ด้านแรงจูงใจในการเข้าร่วมโครงการ 4.23±0.74   

- ท่านมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

28.00 42.00 27.00 3.00 0.00 3.95±0.82 มาก 

- ท่านมีใจรักในอาชีพเลี้ยงสัตว์ 50.00 37.00 13.00 0.00 0.00 4.37±0.71 มากที่สุด 

- ท่ าน มี ก า รศึ ก ษ าห าค วาม รู้ อ ย่ า ง
สม ่าเสมอ 

32.00 46.00 19.00 3.00 0.00 4.07±0.80 มาก 

- ท่านมีการน่าเทคโนโลยีสมัยใหม่มา
ประยุกต์ใช้ 

26.00 45.00 22.00 6.00 1.00 3.89±0.90 มาก 

- ท่านมีความต้องการรวมกลุ่มกันผลิต
สินค้า 

42.00 42.00 16.00 0.00 0.00 4.26±0.72 มากที่สุด 

- ท่านมีความต้องการได้รับความรู้ใหม่ๆ
ในการเลี้ยงสัตว์ 

48.00 44.00 7.00 1.00 0.00 4.39±0.67 มากที่สุด 

- ท่านต้องการลดต้นทุนในการผลิต 48.00 46.00 6.00 0.00 0.00 4.42±0.61 มากที่สุด 

- ท่านต้องการรวมกลุ่มกันเพื อขายสินค้า 49.00 37.00 14.00 0.00 0.00 4.35±0.72 มากที่สุด 

- ท่านต้องการปรับระบบการเลี้ยงเพื อเข้า
สู่มาตรฐาน 

44.00 41.00 12.00 3.00 0.00 4.26±0.79 มากที่สุด 

- ท่านต้องการรวมกลุ่มกันเพื อแปรรูป
ผลผลิต 

43.00 45.00 12.00 0.00 0.00 4.31±0.68 มากที่สุด 

2. ด้านความเข้าใจ และทัศนคติในโครงการ 4.10±0.76    

- เกษตรแปลงใหญ่สามารถท่าให้เกิดการ
รวมกลุ่มที ดีได้ 

33.00 49.00 16.00 2.00 0.00 4.13±0.75 มาก  

- เกษตรแปลงใหญ่ท่าให้สามารถลด
ต้นทุนการผลิตได้ 

30.00 50.00 18.00 2.00 0.00 4.08±0.75 มาก  

- เกษตรแปลงใหญ่เป็นการช่วยเหลือ
เกษตรกรได้ตรงจุด 

34.00 47.00 18.00 1.00 0.00 4.14±0.74 มาก  

- เกษตรแปลงใหญ่สามารถท่าให้มีก่าไร
เพิ มมากข้ึน 

29.00 49.00 20.00 2.00 0.00 4.05±0.76 มาก  

- เกษตรแปลงใหญ่ช่วยให้ผลิตสินค้าได้
มาตรฐานยิ งขึ้น 

26.00 58.00 14.00 2.00 0.00 4.08±0.69 มาก  

- เกษตรแปลงใหญ่ท่าให้เกิดการลดใช้
สารเคมีมากยิ งข้ึน 

25.00 55.00 16.00 4.00 0.00 4.01±0.76 มาก  



12 
 

ตำรำงท่ี 2    (ต่อ) 
 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อควำมส ำเร็จของ
โครงกำรเกี่ยวกับเกษตรกร 

ระดับควำมคิดเห็น (ร้อยละ) ค่ำเฉลี่ยของระดับควำม
คิดเห็น 

มำก
ที่สุด 

มำก ปำน
กลำง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

Mean ± SD   แปล
ควำมหมำย 

2. ด้ ำนควำมเข้ ำใจ และทัศนคติ ใน
โครงกำร (ต่อ) 

       

- เกษตรแปลงใหญ่สามารถเพ่ิมมูลค่าใน
สินค้าได้ 

57.00 31.00 9.00 3.00 0.00 4.41±0.71 มากที่สุด 

- ท่านคิดว่าผู้น ากลุ่มท าให้โครงการ
ประสบความส าเร็จ 

36.00 47.00 16.00 1.00 0.00 4.18±0.73 มาก 

- ต้องมีการพัฒนาผู้จัดการแปลงอย่าง
สม่ าเสมอ 

33.00 51.00 15.00 1.00 0.00 4.16±0.71 มาก 

- เกษตรแปลงใหญ่สามารถลดการสูญเสีย
จากโรคระบาดในไก่พ้ืนเมืองได้ 

33.00 46.00 17.00 4.00 0.00 4.08±0.81 มาก 

- เกษตรแปลงใหญ่สามารถอนุรักษ์และ
พัฒนาสายพันธุ์ไก่พ้ืนเมืองไทยได้ 

50.00 33.00 14.00 3.00 0.00 4.31±0.76 มากที่สุด 

- เกษตรแปลงใหญ่สามารถเพ่ิมผลผลิตให้
ทันต่อความต้องการของผู้บริโภคได้ 

51.00 34.00 12.00 3.00 0.00 4.36±0.75 มากที่สุด 

- ต้องพัฒนากลุ่มเกษตรกรให้มีความ
เข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง 

46.00 34.00 17.00 3.00 0.00 4.25±0.79 มากที่สุด 

- เกษตรกรต้องมีประสบการณ์ในการ
เลี้ยงไก่พ้ืนเมืองพอสมควร 

31.00 52.00 14.00 3.00 0.00 4.11±0.75 มาก 

- ความจ าเป็นในการท าบัญชีครัวเรือน
และบัญชีฟาร์ม 

31.00 43.00 21.00 2.00 3.00 3.97±0.94 มาก 

ค่ำเฉลี่ย  4.20 ± 0.75 มาก 

 

 
จากตารางที่ 2 จ าแนกระดับความคิดเห็นโดยให้เกษตรกรเลือกตอบตามระดับความคิดเห็น 

5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของ
โครงการเกี่ยวกับเกษตรกร ด้านแรงจูงใจในการเข้าร่วมโครงการ เกษตรกรมีความคิดเห็นในระดับมาก
ที่สุดคือ เกษตรกรต้องการลดต้นทุนในการผลิต (4.42) เกษตรกรมีความต้องการได้รับความรู้ใหม่ๆใน
การเลี้ยงสัตว์ (4.39) เกษตรกรมีใจรักในอาชีพเลี้ยงสัตว์ (4.37) เกษตรกรต้องการรวมกลุ่มกันเพ่ือขาย
สินค้า (4.35) เกษตรกรต้องการรวมกลุ่มกันเพ่ือแปรรูปผลผลิต (4.31) เกษตรกรต้องการปรับระบบ
การเลี้ยงเพ่ือเข้าสู่มาตรฐาน (4.26) และเกษตรกรต้องการรวมกลุ่มกันผลิตสินค้า (4.26)  มีระดับ
ความคิดเห็นในระดับมากคือ เกษตรกรมีการศึกษาหาความรู้อย่างสม่ าเสมอ (4.07) เกษตรกรมีความ
เข้าใจในวัตถุประสงค์ของโครงการ (3.95) และเกษตรกรมีการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ ซึ่ง
ในด้านแรงจูงใจในการเข้าร่วมโครงการของเกษตรไม่มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง น้อย และน้อย
ที่สุด 
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จากการศึกษาพบว่า แรงจูงใจที่ท าให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการคือ ต้องการลดต้นทุนในการ
ผลิต เนื่องจากปัจจัยการผลิตที่ส าคัญคืออาหารสัตว์ซึ่งมีราคาแพง (ดนัยศักดิ์ และสายญาติ 2558) 
และต้องการให้หน่วยงานภาครัฐสนับสนุนเทคโนโลยีในการลดต้นทุนด้านอาหาร ซึ่งศูนย์วิจัยและ
บ ารุงพันธุ์สัตว์ระยอง ได้น าเทคนิคการลดต้นทุนในอาหารสัตว์โดยการท ากากมันหมักยีสต์มาใช้ในการ
ผลิตไก่พ้ืนเมือง ท าให้สามารถลดต้นทุนในการผลิตได้ ร้อยละ 20 ตรงตามเป้าหมายของระบบส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ตามนโยบายของรัฐบาล และเกษตรกรมีความต้องการที่จะรวมกลุ่มกันเพ่ือ
ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีต่าง ๆ รวมทั้งการรวมกลุ่มกันเพ่ือจ าหน่ายสินค้า ตลอดจนการแปรรูป
ผลผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นการเพ่ิมมูลค่าให้สินค้ามากขึ้น ตามค าจ ากัดความของระบบ
ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ที่ว่า รวมกันผลิต รวมกันขาย รวมกันใช้เทคโนโลยี (กรมส่งเสริม
การเกษตร,2559) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ พงศ์ศิรภพ (2562) พบว่า ปัจจัยในการเข้าร่วม
โครงการส่งเสริมระบบเกษตรนาแปลงใหญ่ของเกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี คือ ปัจจัยด้าน
การตลาด ในเรื่องการจัดหาสถานที่ในการจัดจ าหน่าย รวมทั้งการจัดการทางด้านกลไกราคา และ
ช่องทางในการจัดจ าหน่าย นอกจากนี้แรงจูงใจในการเข้าร่วมโครงการคือเกษตรกรมีใจรักในอาชีพ
เลี้ยงสัตว์ แสดงว่าสัตว์เลี้ยงเป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องอาศัยความรักความเข้าใจ หากเกษตรกรไม่มีใจรักใน
อาชีพเลี้ยงสัตว์ จะไม่ประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพด้านปศุสัตว์ ทั้งนี้ในการคิดโครงการ
ต่างๆของภาครัฐในด้านปศุสัตว์จึงไม่ควรเน้นจ านวนปริมาณของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ แต่ควร
เน้นเกษตรกรที่มีใจรักในอาชีพเลี้ยงสัตว์จริงๆ จะท าให้โครงการต่างๆประสบความส าเร็จได้  

ส่วนปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของโครงการเกี่ยวกับเกษตรกร ด้านความเข้าใจและทัศนคติ
โครงการ พบว่า เกษตรกรมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุดคือ เกษตรคิดว่าเกษตรแปลงใหญ่สามารถ
เพ่ิมมูลค่าในสินค้าได้ (4.41) เกษตรแปลงใหญ่สามารถเพ่ิมผลผลิตให้ทันต่อความต้องการของ
ผู้บริโภคได้ (4.36) เกษตรแปลงใหญ่สามารถอนุรักษ์และพัฒนาไก่พ้ืนเมืองไทยได้ และเกษตรกรคิดว่า
ต้องพัฒนากลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง (4.25) เกษตรกรมีความคิดเห็นในระดับมาก
คือ เกษตรคิดว่าผู้น ากลุ่มท าให้โครงการประสบความส าเร็จ (4.18) ต้องมีการพัฒนาผู้จัดการแปลง
อย่างสม่ าเสมอ (4.16) เกษตรแปลงใหญ่เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรได้ตรงจุด (4.14) สามารถท าให้
เกิดการรวมกลุ่มที่ดีได้ (4.13) เกษตรกรต้องมีประสบการณ์ในการเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองพอสมควร (4.11) 
เกษตรแปลงใหญ่สามารถลดการสูญเสียจากโรคระบาดในไก่พ้ืนเมืองได้ (4.08) ช่วยให้ผลิตสินค้าได้
มาตรฐานยิ่งขึ้น (4.08) สามารถท าให้ลดต้นทุนการผลิตได้ (4.08) สามารถท าให้มีก าไรเพ่ิมมากขึ้น 
(4.05 ท าให้เกิดการลดใช้สารเคมีมากยิ่งขึ้น (4.01) และความจ าเป็นในการท าบัญชีครัวเรือนและ
บัญชีฟาร์ม 

จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรมีความเข้าใจและทัศนคติที่ต่อการเข้าร่วมโครงการระบบ
ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็นเพราะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐได้มีการบูรณาการกันใน
พ้ืนที่ ในการชี้แจง ท าความเข้าใจให้กับเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกษตรกรมีทัศนคติที่ดีมากต่อ
โครงการ รวมทั้งยังมีความเข้าใจและสนใจในการที่จะพัฒนาสินค้าด้านปศุสัตว์อย่างต่อเนื่อง เช่นคิด
ว่าจะสามารถการเพ่ิมมูลค่าในสินค้าได้ และต้องมีการพัฒนาผู้จัดการแปลง และผู้น าเกษตรกรอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือให้สามารถน าความรู้ใหม่ๆมาถ่ายทอดให้สมาชิกกลุ่ม และขับเคลื่อนงานของกลุ่มต่อไป
อย่างยั่งยืน (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2559) แต่ทั้งนี้การให้ความส าคัญในด้านความจ าเป็นในการท า
บัญชีครัวเรือน และบัญชีฟาร์ม แม้จะมีความคิดเห็นในระดับมาก แต่ค่าเฉลี่ยมีค่าน้อยที่สุด แสดงว่ามี
เกษตรกรบางส่วนที่ยังไม่เล็งเห็นความส าคัญของการจัดท าบัญชีครัวเรือน และบัญชีฟาร์ม อาจเป็น
เพราะการท าบัญชีดังกล่าวมีความยุ่งยาก ซับซ้อน ยากต่อการเข้าใจ ดังนั้นจึงต้องมีการประสานงาน
ให้ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ในพ้ืนที่  เน้นการสอนการท าบัญชีที่มีความง่ายต่อการเข้าใจ           
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จะสามารถท าให้เกษตรมีการบันทึกข้อมูลการผลิต ส่งผลให้เกิดการคิดก าไร ขาดทุนจากการประกอบ
อาชีพเลี้ยงสัตว์ได้  

 
ตำรำงท่ี 3   ปัจจัยท่ีส่งผลต่อควำมส ำเร็จของโครงกำรเกี่ยวกับหน่วยงำน 
 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อควำมส ำเร็จของ
โครงกำรเกี่ยวกับหน่วยงำน 

ระดับควำมคิดเห็น (ร้อยละ) ค่ำเฉลี่ยของระดับควำม
คิดเห็น 

มำก
ที่สุด 

มำก ปำน
กลำง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

Mean ± SD แปล
ควำมหมำย 

1. หน่วยงานภาครัฐมีการประชุมเพ่ือ
วางแผนงานอย่างต่อเนื่อง 

22.00 54.00 22.00 2.00 0.00 3.96±0.72 มาก 

2. มีการก าหนดภารกิจและมอบหมาย
ห น้ า ที่ อ ย่ า ง ชั ด เจ น ข อ งแ ต่ ล ะ
หน่วยงาน 

28.00 43.00 27.00 2.00 0.00 3.97±0.80 มาก 

3. ผู้บริหารระดับสูงต้องรับฟังปัญหาของ
เกษตรกรในพ้ืนที ่

31.00 48.00 19.00 1.00 1.00 4.07±0.80 มาก 

4. กิ จกรรมต่ างๆต้ อ งเริ่ ม จากความ
ต้องการของเกษตรกรในพื้นที ่

62.00 29.00 8.00 1.00 0.00 4.45±0.62 มากที่สุด 

5. กิ จ ก ร ร ม ต่ า ง ๆ ต้ อ ง เริ่ ม ต้ น จ า ก
หน่วยงานส่วนกลางเป็นผู้คิดข้ึนมา 

19.00 20.00 36.00 18.00 7.00 3.18±1.19 ปานกลาง 

6. ห น่ ว ย ง าน ต่ า งๆ ต้ อ ง ส นั บ ส นุ น
งบประมาณต่างๆอย่างเต็มที ่

56.00 29.00 14.00 1.00 0.00 4.39±0.68 มากที่สุด 

7. ต้องได้รับการสนับสนุนจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเต็มที ่

58.00 25.00 14.00 3.00 0.00 4.42±0.72 มากที่สุด 

8. ห น่ ว ย งาน ต่ า งๆ มี ก า รจั ด อ บ รม
เกษตรกรเพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้
อย่างต่อเนื่อง 

29.00 55.00 14.00 2.00 0.00 4.11±0.71 มาก 

9. จ า เป็ นต้ อ งมีที ม งานต่ างๆ ในการ
ขับเคลื่อนโครงการได้แก่ ทีมลดต้นทุน 
ทีมการตลาด ทีมการผลิต ทีมการ
บริหารจัดการ และทีมผู้จัดการแปลง  

48.00 37.00 13.00 2.00 0.00 4.28±0.74 มากที่สุด 

10. มีการพบปะ ติดตาม ประเมินผล 
เยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ
อย่างต่อเนื่อง 

53.00 31.00 14.00 2.00 0.00 4.37±0.72 มากที่สุด 

11. หน่วยงานภาครัฐต้องมี เครื่องมือ 
อุปกรณ์ท่ีทันสมัย 

25.00 54.00 19.00 2.00 0.00 4.02±0.72 มาก 

12. มีการจัดเจ้าหน้าที่เพ่ือดูแลเกษตรกร
อย่างเพียงพอ 

24.00 58.00 16.00 2.00 0.00 4.04±0.70 มาก 

13. การตรวจเยี่ยมของแต่ละหน่วยงาน
ควรมาพร้อมกันในวันเดียว 

26.00 48.00 23.00 3.00 0.00 3.97±0.78 มาก 
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 ตำรำงท่ี 3   (ต่อ) 
 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อควำมส ำเร็จของ
โครงกำรเกี่ยวกับเกษตรกร 

ระดับควำมคิดเห็น (ร้อยละ) ค่ำเฉลี่ยของระดับควำม
คิดเห็น 

มำก
ที่สุด 

มำก ปำน
กลำง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

Mean ± SD แปล
ควำมหมำย 

14. การก าหนดมาตรฐานการผลิตด้าน
ไก่พ้ืนเมืองต้องไปถึงระดับ GAP 

11.00 18.00 32.00 27.00 12.00 2.89±1.19    ปานกลาง 

15. การก าหนดมาตรฐานการผลิตด้าน
ไก่ พ้ื น เมื อ ง เพี ย งระดั บ  GFM ก็
เพียงพอแล้ว 

61.00 30.00 8.00 1.00 0.00 4.43±0.62  มากที่สุด 

ค่ำเฉลี่ย  4.03±0.78  มำก 
 

 
จากตารางที่ 3 จ าแนกระดับความคิดเห็นโดยให้เกษตรกรเลือกตอบตามระดับความคิดเห็น 

5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของ
โครงการเกี่ยวกับหน่วยงาน เกษตรกรมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุดคือ กิจกรรมต่างๆต้องเริ่มจาก
ความต้องการของเกษตรกรในพ้ืนที่ (4.45) การก าหนดมาตรฐานการผลิตด้านไก่พ้ืนเมืองเพียงระดับ 
GFM ก็เพียงพอแล้ว (4.43) ต้องได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเต็มที่ (4.42) 
หน่วยงานต่างๆต้องสนับสนุนงบประมาณต่างๆ อย่างเต็มที่ (4.39) มีการพบปะ ติดตาม ประเมินผล 
เยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง (4.37) และจ าเป็นต้องมีทีมงานต่างๆในการ
ขับเคลื่อนโครงการได้แก่ ทีมลดต้นทุน ทีมการตลาด ทีมการผลิต ทีมการบริหารจัดการ และทีม
ผู้จัดการแปลง (4.28) เกษตรกรมีความคิดเห็นในระดับมากคือ หน่วยงานต่างๆมีการจัดอบรม
เกษตรกรเพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้อย่างต่อเนื่อง (4.11) ผู้บริหารระดับสูงต้องรับฟังปัญหาของ
เกษตรกรในพ้ืนที่ (4.07) มีการจัดเจ้าหน้าที่เพ่ือดูแลเกษตรกรอย่างเพียงพอ (4.04) หน่วยงานภาครัฐ
ต้องมีเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย (4.02) การตรวจเยี่ยมของแต่ละหน่วยงานควรมาพร้อมกันในวัน
เดียว (3.97) มีการก าหนดภารกิจและมอบหมายหน้าที่อย่างชัดเจนของแต่ละหน่วยงาน (3.97) และ
หน่วยงานภาครัฐมีการประชุมเพ่ือวางแผนอย่างต่อเนื่อง (3.96) เกษตรกรมีความคิดเห็นในระดับปาน
กลาง คือ กิจกรรมต่างๆต้องเริ่มจากหน่วยงานส่วนกลางเป็นผู้คิดขึ้นมา (3.18) และการก าหนด
มาตรฐานการผลิตไก่พ้ืนเมืองต้องไปถึงระดับ GAP (2.89) 

จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของโครงการเกี่ยวกับหน่วยงานที่มีความ
คิดเห็นในระดับมากที่สุดคือ กิจกรรมต่างๆ ต้องเริ่มจากความต้องการของเกษตรกรในพ้ืนที่ แสดงว่า
กิจกรรมหรือโครงการต่างๆต้องเกิดจากความต้องการของเกษตรกรอย่างแท้จริ งจะท าให้ประสบ
ความส าเร็จ ในขณะที่ปัจจุบันกิจกรรมต่างๆส่วนใหญ่เกิดจากการที่หน่วยงานส่วนกลางเป็นผู้คิดและ
ให้หน่วยงานในพ้ืนที่เป็นผู้ปฏิบัติ ซึ่งหลายๆกิจกรรมไม่มีความสอดคล้องกับความต้องการของ
เกษตรกรอย่างแท้จริง ส่งผลให้การพัฒนาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายเกิดความล่าช้าได้ ดังนั้นหน่วยงาน
ส่วนกลางควรรับฟังความคิดเห็นของเกษตรกรหรือเจ้าหน้าที่ในระดับพ้ืนที่ก่อน แล้วจึงน าข้อมูลที่ได้
ไปวิเคราะห์เพ่ือสังเคราะห์เป็นโครงการหรือกิจกรรมที่ตรงกับความต้องการอย่างแท้จริง และในแต่ละ
พ้ืนที่จะมีบริบทที่แตกต่างกันออกไป โครงการต่างๆจึงไม่ควรมีลักษณะเดียวกันในทุกจังหวัด หรือทุก
พ้ืนที่ (จิรวุฒ มงคล ,2557)  นอกจากนั้น การพบปะติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกร ยังอยู่ในระดับ    
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ความคิดเห็นมากที่สุด แสดงว่าเกษตรกรยังต้องการให้เจ้าหน้าที่ออกพบปะ ติดตามเยี่ยมเยียนเพ่ือให้
ความรู้การผลิตที่ถูกต้อง ให้ความเอาใจใส่ดูแล เกิดความสนิทสนมและให้ความเชื่อใจต่อเจ้าหน้าที่ 
รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญก าลังใจให้เกษตรกรได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับการศึกษาของ ดนัยศักดิ์ 
และสายญาติ (2558) ศึกษาการได้รับบริการและการส่งเสริมจากกรมปศุสัตว์ พบว่า เกษตรกรร้อยละ 
75.3 ได้รับการเยี่ยมเยียนจากเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ท าให้เกษตรกรได้รับความรู้และข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ นอกจากนี้การได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเต็มที่ ถือเป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่ส าคัญที่จะท าให้โครงการประสบความส าเร็จได้ เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงาน
ที่มีทั้งงบประมาณและบุคลากรที่มีความพร้อม ดังนั้นการเข้าไปประสานงานเพ่ือให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเล็งเห็นถึงความส าคัญของเศรษฐกิจระดับชุมชน จะท าให้เกิดการก าหนดแผนเพื่อบรรจุลง
ในแผนประจ าปี สามารถสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนากลุ่มเกษตรกรได้อย่างเต็มที่ ในขณะที่
ความคิดเห็นของเกษตรกรในการก าหนดมาตรฐานสินค้าการผลิตด้านไก่พ้ืนเมืองต้องไปถึงระดับGAP 
อยู่ในระดับความคิดเห็นปานกลาง ซึ่งความคิดเห็นในการก าหนดมาตรฐานการผลิตด้านไก่พ้ืนเมือง
เพียงระดับ GFM ก็เพียงพอแล้ว อยู่ในระดับมากที่สุด แสดงว่า เกษตรกรที่รวมตัวกันตามระบบ
ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่นั้น ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อยที่เลี้ยงไก่พ้ืนเมืองเป็นอาชีพ
เสริมจากการท าสวนผลไม้ ซึ่งยังขาดทุนทรัพย์ในการพัฒนาฟาร์มเพ่ือให้ไปถึงมาตรฐาน GAP หาก
รัฐบาลมีนโยบายก าหนดให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ต้อง
เข้าสู่มาตรฐาน GAP ทุกรายนั้น จะต้องมีการสนับสนุนงบประมาณด้านวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการ
ปรับปรุงโรงเรือน ปรับปรุงระบบฟาร์มอย่างต่อเนื่อง หากหวังเพียงให้เกษตรกรด าเนินการด้วยตัวเอง 
จะเป็นการยากที่จะเข้าสู่มาตรฐาน GAP ได้ ทั้งนี้กรมปศุสัตว์ได้ก าหนดมาตรฐานฟาร์มของเกษตรกร
รายย่อยเป็นระบบ GFM ซึ่งถือเป็นมาตรฐานที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดที่จะพัฒนาให้เกษตรกร
ปรับปรุงระบบฟาร์มได้ โดยไม่ต้องอาศัยการลงทุนที่มากมาย เพียงแต่ก็จะต้องมีการสนับสนุนอย่าง
ต่อเนื่องเช่นกัน     
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ตำรำงท่ี 4  ปัจจัยท่ีส่งผลต่อควำมส ำเร็จของโครงกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำร 
 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อควำมส ำเร็จของ
โครงกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำร 

ระดับควำมคิดเห็น (ร้อยละ) ค่ำเฉลี่ยของระดับควำม
คิดเห็น 

มำก
ที่สุด 

มำก ปำน
กลำง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

Mean ± SD แปล
ควำมหมำย 

1. การจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานรายบุคคล 22.00 56.00 20.00 2.00 0.00 3.98±0.71 มาก 

2. การส ารวจข้อมูลปริมาณการเลี้ยง
อย่างถูกต้องชัดเจน 

26.00 55.00 17.00 2.00 0.00 4.05±0.72 มาก 

3. การก าหนดพิกัดรายแปลงของแต่ละ
บุคคล 

19.00 43.00 25.00 9.00 4.00 3.64±1.02 มาก 

4. การพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart 
farmer 

28.00 59.00 12.00 1.00 0.00 4.14±0.65 มาก 

5. การจัดท าแผนการตลาด และแผน
ธุรกิจ 

28.00 49.00 18.00 4.00 1.00 3.99±0.85 มาก 

6. การพัฒนาความพร้อมของผู้จัดการ
แปลง 

29.00 64.00 7.00 0.00 0.00 4.22±0.56 มากที่สุด 

7. การพัฒนาผู้น ากลุ่มเกษตรกร 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. การประชาสัมพันธ์และติดตามของ
เจ้าหน้าที ่

22.00 58.00 20.00 0.00 0.00 4.02±0.65 มาก 

12. การมีส่วนร่วมของภาคเอกชน 28.00 46.00 24.00 2.00 0.00 4.00±0.78 มาก 

13. การน าเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาใช้ใน
การผลิต 

28.00 54.00 17.00 1.00 0.00 4.09±0.70 มาก 

14. การวางแผนการผลิต  ตามความ
ต้องการของตลาด 

34.00 49.00 16.00 1.00 0.00 4.16±0.72 มาก 

15. การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ 28.00 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
ผลิตภัณฑ์ )แบรนด์สินค้า(  

30.00 61.00 8.00 1.00 0.00 4.20±0.62 มาก 

17. การก าหนดชื่อสโลแกนของผลิตภัณฑ์ 25.00 64.00 10.00 1.00 0.00 4.13±0.61 มาก 

18. การรวมกันยื่นขอสนับสนุนสินเชื่อ
เงินทุน 

23.00 58.00 15.00 3.00 1.00 3.99±0.77 มาก 

เฉลี่ย 4.08±0.70 มำก 
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จากตารางที่ 4 จ าแนกระดับความคิดเห็นโดยให้เกษตรกรเลือกตอบตามระดับความคิดเห็น 

5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของ
โครงการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ เกษตรกรมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุดคือ การพัฒนาความ
พร้อมของผู้จัดการแปลง (4.22) การพัฒนาผู้น ากลุ่มเกษตรกร (4.21) การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต
รายบุคคล (4.21) เกษตรกรมีความคิดเห็นในระดับมากคือ การท าตราสัญลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ 
(4.20) การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ (4.16) การวางแผนการผลิตตามความต้องการของตลาด 
(4.16) การพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart farmer (4.14) การก าหนดชื่อสโลแกนของผลิตภัณฑ์   
(4.13) การวิเคราะห์ปัญหาในการรวมกลุ่ม (4.09) การระดมความคิดเห็นเพ่ือแก้ปัญหา (4.09) การ
น าเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาใช้ในการผลิต (4.09) การส ารวจข้อมูลปริมาณการเลี้ยงอย่างถูกต้องชัดเจน 
(4.05) การประชาสัมพันธ์และติดตามของเจ้าหน้าที่ (4.02) การมีส่วนร่วมของภาคเอกชน (4.00) การ
รวมกันยื่นขอสนับสนุนสินเชื่อเงินทุน (3.99) การจัดท าแผนการตลาดและแผนธุรกิจ (3.99) การ
จัดท าข้อมูลพื้นฐานรายบุคคล (3.98) และการก าหนดพิกัดรายแปลงของแต่ละบุคคล 

จากการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของเกษตรที่มีต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของโครงการ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการมากที่สุด 2 ล าดับแรกคือ การพัฒนาความพร้อมของผู้จัดการแปลง และ
การพัฒนาผู้น ากลุ่มเกษตร แสดงว่า ผู้จัดการแปลงถือเป็นปัจจัยส าคัญปัจจัยหนึ่งที่จะท าให้โครงการ
ประสบความส าเร็จได้ โดยต้องมีการพัฒนาผู้จัดการแปลงอย่างสม่ าเสมอ และพัฒนาผู้น ากลุ่มควบคู่
กันไปเพ่ือจะท าให้ในอนาคตผู้น ากลุ่มจะพัฒนาเป็นผู้จัดการแปลงได้ต่อไป (กรมส่งเสริมการเกษตร, 
2559) สอดคล้องกับ ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (2559) ที่พบว่า การ
ด าเนินกิจการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพ่ือพัฒนาเป็นแปลงใหญ่ต้องมีการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการ
ของผู้น ากลุ่มอย่างสม่ าเสมอ โดยการอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานนอกสถานที่ ดังนั้นควรจัด
หลักสูตรการพัฒนาผู้น ากลุ่มเกษตรกรในทุกปีเพ่ือเป็นการเพ่ิมทักษะในการพัฒนากลุ่มให้ประสบ
ความส าเร็จได้ นอกจากนี้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพ่ิมโดยการแปรรูป การก าหนดตรา
สัญลักษณ์ของสินค้า การก าหนดสโลแกน ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญที่จะท าให้ผลิตภัณฑ์สามารถ
จ าหน่ายได้ทั้งในด้านปริมาณ และคุณภาพ ภาครัฐจึงต้องส่งเสริมและสนับสนุนทักษะการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ การสร้างเรื่องราว (Story) ของผลิตภัณฑ์ให้น่าสนใจ ถือเป็นการตลาดที่ต้องได้รับการ
พัฒนา ซึ่ง บุคลากรในภาครัฐยังขาดองค์ความรู้ และยังไม่มีความถนัดในด้านการตลาด (ธีรกิติ 
นวรัตน ณ อยุธยา, 2552) หากมีการพัฒนาให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ด้านการตลาดมากยิ่งขึ้น จะท าให้
การรวมกลุ่มกันจ าหน่ายของเกษตรกรท าได้มีประสิทธิภาพ และมีรายได้เพ่ิมให้กับเกษตรกรมากยิ่งข้ึน 
ในขณะที่  การจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานรายบุคคล และการก าหนดพิกัดรายแปลงของแต่ละบุคคล 
เกษตรกรยังมองเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนและยุ่งยาก สาเหตุอาจเป็นเพราะแบบฟอร์มที่ก าหนดจาก
ส่วนกลางมีความยุ่งยากท าให้เกษตรกรไม่สามารถด าเนินการด้วยตัวเองเอง จึงควรมีการปรับให้มี
ความง่ายต่อการจัดเก็บข้อมูลมากยิ่งข้ึน จะท าให้ได้ข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริง และสามารถน ามาใช้
ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ     
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ตำรำงท่ี 5  ปัญหำและอุปสรรคในกำรด ำเนินโครงกำรระบบส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ไก่พื้นเมือง 
 

ปัญหำและอุปสรรค ระดับควำมคิดเห็น (ร้อยละ) ค่ำเฉลี่ยของระดับควำม
คิดเห็น 

มำก
ที่สุด 

มำก ปำน
กลำง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

Mean ± SD แปล
ควำมหมำย 

1. ความไม่เข้าใจในโครงการของเกษตรกร 11.00 31.00 54.00 4.00 0.00 2.81±0.71 ปานกลาง 

2. พ้ืนที่เลี้ยงสัตว์มีจ ากัด และลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง 

57.00 22.00 18.00 3.00 0.00 4.41±0.72 มากที่สุด 

3. ขาดแรงงานในการเลี้ยงสัตว์ 15.00 70.00 14.00 1.00 0.00 3.99±0.58 มาก 

4. ขาดต้นทุนในการขยายก าลังการผลิต 20.00 63.00 16.00 1.00 0.00 4.02±0.64 มาก 

5. ขาดเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิต
สัตว์ 

22.00 58.00 19.00 1.00 0.00 4.01±0.67 มาก 

6. ขาดช่องทางการตลาดและการ
จ าหน่าย 

20.00 59.00 17.00 4.00 0.00 3.95±0.73 มาก 

7. ขาดการจัดการด้านโรงเรือน 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. ขาดแหล่งน้ าในการเลี้ยงสัตว์ 1.00 10.00 45.00 41.00 3.00 2.86±0.75 ปานกลาง 

14. มีโรคสัตว์เกิดข้ึนเป็นประจ า 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 

13.00 47.00 40.00 0.00 0.00 3.73±0.68 มาก 

18. ขาดวิธีการบริหารจัดการกลุ่ม 13.00 41.00 41.00 5.00 0.00 3.62±0.78 มาก 

19.  การนัดสมาชิกเพ่ือรวมกลุ่ม 13.00 32.00 41.00 14.00 0.00 3.44±0.89 มาก 

20.  มีภัยพิบัติอย่างต่อเนื่อง 4.00 3.00 32.00 48.00 13.0 2.37±0.90 น้อย 

เฉลี่ย 3.55±0.75 มำก 
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จากตารางที่ 5 จ าแนกระดับความคิดเห็นโดยให้เกษตรกรเลือกตอบตามระดับความคิดเห็น 
5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนิน
โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ไก่พ้ืนเมือง เกษตรกรมีความคิดเห็นแสดงถึงปัญหา
และอุปสรรคในระดับมากที่สุดคือ พ้ืนที่เลี้ยงสัตว์มีจ ากัด และลดลงอย่างต่อเนื่อง (4.41) เกษตรกรมี
ความคิดเห็นแสดงถึงปัญหาและอุปสรรคในระดับมากคือ การสานต่อของเกษตรกรรุ่นใหม่ (4.09) 
อายุและวัยของเกษตรกรในปัจจุบัน (4.04) ขาดต้นทุนในการขยายก าลังการผลิต (4.02) ขาด
เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิตสัตว์ (4.01) ปัจจัยการผลิตมีราคาแพง (3.98) ขาดการจัดการด้าน
โรงเรือน (3.96) ขาดช่องทางการตลาดและการจ าหน่าย (3.95) ขาดพันธุ์สัตว์และวิธีการปรับปรุง
พันธุ์ (3.87) ขาดแรงงานในการเลี้ยงสัตว์ (3.99) ความยากในการลดต้นทุนการผลิต (3.79) 
ความสามารถของคณะกรรมการบริหารกลุ่ม (3.73) ขาดวิธีการบริหารจัดการกลุ่ม (3.62) การนัด
สมาชิกเพ่ือรวมกลุ่ม (3.44) เกษตรกรมีความคิดเห็นแสดงถึงปัญหาในระดับปานกลางคือ ไม่รู้จัก
วิธีการป้องกันโรคสัตว์ (3.00) ขาดแหล่งน้ าในการเลี้ยงสัตว์ (2.86) ความไม่เข้าใจในโครงการของ
เกษตรกร (2.81) มีโรคสัตว์เกิดขึ้นเป็นประจ า (2.75) และเกษตรกรมีความคิดเห็นแสดงถึงปัญหาและ
อุปสรรคในระดับน้อยคือ มีภัยพิบัติอย่างต่อเนื่อง (2.37) และความสามารถของผู้จัดการแปลง 

จากการศึกษาพบว่า ปัญหาอุปสรรคที่เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พ้ืนเมืองในพ้ืนที่จังหวัดระยองพบ
มากที่สุดคือ พ้ืนที่เลี้ยงสัตว์มีจ ากัด และลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นปัญหาที่ยากที่จะควบคุมและ
แก้ไขได้ เนื่องจากจังหวัดระยองเป็นพื้นที่ที่ให้ความส าคัญด้านอุตสาหกรรมเป็นหลัก ท าให้ประชากรมี
รายได้จากการท าอุตสาหกรรมโรงงานมากขึ้น เกิดการหาที่อยู่อาศัยเพ่ิมขึ้น มีการขยายโรงงาน
อุตสาหกรรมเข้ามารุกล้ าพื้นที่ท าการเกษตร และมีการสร้างบ้านจัดสรรเป็นจ านวนมาก ท าให้เกิดการ
ร้องเรียนของผู้อยู่อาศัยที่อยู่ใกล้กับฟาร์มปศุสัตว์บ่อยครั้ง ในขณะที่การผลิตไก่พ้ืนเมืองในพื้นที่จังหวัด
ระยองยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด (ดนัยศักดิ์ และสายญาติ, 2558) เนื่องจากไก่พ้ืนเมือง
มีรสชาติอร่อย เป็นที่นิยมของทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติประเทศเพ่ือนบ้านที่เข้ามาประกอบอาชีพ
ภาคแรงงานต่างๆ ดังนั้นการขยายพ้ืนที่หรือเพ่ิมจ านวนผู้เลี้ยงเพ่ือผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของผู้บริโภคในพ้ืนที่อาจจะท าได้ยากขึ้น แต่สิ่งที่สามารถท าได้ในเกษตรกรที่เลี้ยงอยู่แล้วคือ การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตให้มีปริมาณการผลิตที่มีอัตราสูงขึ้น และใช้เทคโนโลยี หรือภูมิปัญญาชาวบ้าน
เพ่ือให้มีการตายลดลง และมีการเพ่ิมผลผลิตให้ได้มากข้ึน เช่น การใช้ตูกฟักไข่ แทนการฟักของแม่ไก่ 
การอนุบาลลูกไก่โดยการใช้ไฟกกลูกไก่ การพัฒนาสูตรอาหารที่มีอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ าหนัก
ที่ดีขึ้น รวมทั้งการใช้การผสมเทียมไก่แทนการผสมพันธุ์ตามธรรมชาติ เป็นต้น ก็จะถือเป็นแนวทางที่
สามารถมีโอกาสที่จะท าให้ปริมาณการผลิตไก่พ้ืนเมืองในพ้ืนที่มีเพ่ิมมากข้ึนได้ 

นอกจากนี้ปัญหาอุปสรรคที่เกษตรกรพบในระดับมากคือ การสานต่อของเกษตรกรรุ่นใหม่ 
และอายุและวัยของเกษตรกรในปัจจุบัน ซึ่งพบว่าจากการศึกษาครั้งนี้  เกษตรกรส่วนใหญ่มีอายุ
ระหว่าง 41-45 ปี แสดงว่าในปัจจุบัน เยาวชนรุ่นใหม่ยังไม่เล็งเห็นความส าคัญของการประกอบอาชีพ
ด้านการเกษตรอาจเป็นเพราะแรงจูงใจด้านราคาผลผลิตทางเกษตรกร และก าไรที่ได้จาการเกษตรยัง
ไม่มาก ดังนั้นภาครัฐควรสนับสนุน และส่งเสริมให้เกษตรกรรุ่นใหม่หันมาประกอบอาชีพทางการ
เกษตรโดยเฉพาะการเลี้ยงปศุสัตว์อย่างจริงจัง ซึ่งการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ตามโครงการ       
young smart farmer ก็ถือเป็นโครงการหนึ่งที่จะสามารถท าให้เกษตรกรรุ่นใหม่หันมาประกอบ
อาชีพการเลี้ยงสัตว์เพ่ิมมากขึ้น แต่ทั้งนี้ภาครัฐควรสร้างแรงจูงใจอ่ืนๆให้มากขึ้น เช่นมีการขยาย
การตลาดไปยังต่างประเทศมากขึ้น ลดขั้นตอนต่างๆของภาคราชการให้น้อย เพิ่มเทคโนโลยีที่ทันสมัย
เข้ามาช่วยในการขายให้มากขึ้น  
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อย่างไรก็ตาม ปัญหาและอุปสรรคที่พบในระดับปานกลางคือ ไม่รู้จักวิธีการป้องกันโรคสัตว์ 
(3.00) ขาดแหล่งน้ าในการเลี้ยงสัตว์ (2.86) ความไม่เข้าใจในโครงการของเกษตรกร  และมีโรคสัตว์
เกิดข้ึนเป็นประจ า แสดงว่ายังมีเกษตรบางรายที่ยังไม่เข้าใจ และมีความรู้ในการป้องกันโรคสัตว์ไม่มาก
พอ ดังนั้นเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ที่ต้องมีการจัดอบรมให้ความรู้ และออกติดตามเยี่ยม
เยียนอย่างต่อเนื่อง จะท าให้เกษตรกรมีความรู้ที่จะสามารถป้องกันและรักษาโรคเบื้องต้นให้กับสัตว์
เลี้ยงของตัวเองได้  และปัญหาอุปสรรคที่พบในระดับน้อยคือ มีภัยพิบัติอย่างต่อเนื่อง (2.37) และ
ความสามารถของผู้จัดการแปลง (2.32)   แสดงว่าในพ้ืนที่จังหวัดระยองไม่พบปัญหาทางด้านภัยพิบัติ
มาเป็นระยะเวลานาน จึงเป็นพ้ืนที่ๆเหมาะสมในการเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะไก่พ้ืนเมืองเป็นอย่างยิ่ง 
ในขณะที่หากมีการพัฒนาผู้จัดการแปลงให้มีความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่องก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่
จะน าพากลุ่มเกษตรกรให้ประสบความส าเร็จในโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ได้
เป็นอย่างดี (ส านักงานส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร, 2559)     
 
 

บทที่ 5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่            
ไก่พ้ืนเมืองจังหวัดระยอง มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของโครงการระบบ
ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ไก่พ้ืนเมืองจังหวัดระยอง และทราบถึงปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางการแก้ไขปัญหาเพ่ือการพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ให้มีประสิทธิภาพ 
โดยสามารถน าผลการศึกษามาแก้ปัญหา และวางแผนก าหนดแนวทางการส่งเสริมการเลี้ ยงไก่
พ้ืนเมืองเพ่ือเป็นอาชีพได้ การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยทางสังคมศาสตร์ ใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการศึกษา สอบถามกลุ่มประชากรตัวอย่างจ านวน 100 ราย จากนั้นเก็บรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสถิติส าเร็จรูป หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน พร้อม
ก าหนดค่าเฉลี่ยเพ่ือการแปลผลระดับปัญหา และระดับความต้องการของเกษตรกรในด้านต่างๆ โดย
ด าเนินการศึกษาระหว่างเดือน มกราคม 2562 ถึง เดือน ธันวาคม 2562 สามารถสรุปผลการศึกษา
ตามวัตถุประสงค์ และมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้  
 1. ข้อมูลพ้ืนฐานบางประการของเกษตรกร พบว่าเกษตรกรผู้ไก่พ้ืนเมืองที่เข้าร่วมโครงการ
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 ตามล าดับ ร้อยละ 70 ของ
เกษตรกรมีสถานภาพสมรส ร้อยละ 15  สถานภาพโสด และ ร้อยละ 15 เป็นหม้าย เกษตรกรร้อยละ 
87  ไม่มีต าแหน่งทางสังคม แต่ร้อยละ 9  เป็นกรรมการหมู่บ้าน ร้อยละ 1 เป็นอาสา เป็นสมาชิก
องค์การบริหารส่วนต าบล  และร้อยละ 1 เป็นผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4.09  คน ใช้
แรงงานในการเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองเฉลี่ย 1.37  คน โดยร้อยละ 95 จะเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองด้วยตนเองมากที่สุด 
การประกอบอาชีพของเกษตรกรพบว่าร้อยละ 62  มีอาชีพท าสวน รองลงมาคือ รับจ้าง , ท าไร่ , ท า
นา , รับราชการ ,เลี้ยงสัตว์, ค้าขาย และ บริษัทเอกชน   ร้อยละ 12 , 9 , 4 , 4 , 4 , 4 และ 1 
ตามล าดับ ร้อยละ 48  มีพ้ืนที่ถือครองของตนเอง จ านวนพ้ืนที่ถือครอง สูงสุด 40 ไร่ ต่ าสุด 1 ไร่ 
เฉลี่ย 4.02 ไร่ แต่ร้อยละ 52 ไม่มีพ้ืนที่ถือครอง ส่วนอีก  ร้อยละ 92  มีพ้ืนที่ใช้เลี้ ยงไก่พ้ืนเมือง  
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จ านวนสูงสุด 25 ไร่ ต่ าสุด 1 งาน  เฉลี่ย 1.31 ไร่ ร้อยละ 7 ของเกษตรกรมีการเช่าที่ดินเพ่ือใช้เลี้ยง
ไกพ้ื่นเมือง พื้นที่เช่าสูงสุด 3 ไร่ ต่ าสุด 2 งาน เฉลี่ยพื้นที่เช่า 1 งาน  เกษตรกรมีประสบการณ์เลี้ยงไก่
พ้ืนเมืองร้อยละ 74 มีประสบการณ์ไม่เกิน 5 ปี   สูงสุด 40 ปี ต่ าสุด 1 ปี เฉลี่ย 4.76 ปี  
 จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีอาชีพท าการเกษตรอ่ืนๆ นอกเหนือจาก
อาชีพเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ท านา ท าไร่ และท าสวน แสดงว่าการเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองของเกษตรกรในพ้ืนที่
จังหวัดระยอง และภาคตะวันออกส่วนใหญ่เลี้ยงเพ่ือเป็นอาชีพเสริมจากการท าสวน เนื่องจากสามารถ
ใช้พ้ืนที่การท าสวนในการเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองได้ เพราะไก่พ้ืนเมืองมีความสามารถในการหากินเองตาม
ธรรมชาติได้ และต้องการพ้ืนที่ในการหากินมากพอสมควร และแสดงว่าเกษตรกรส่วนใหญ่เป็น
เกษตรกรรายย่อยท าให้การเลี้ยงเพ่ือให้เกิดรายได้ที่แน่นอนนั้นต้องอาศัยการรวมกลุ่มเกษตรกรกัน 
และรวมกันผลิต รวมกันขาย รวมกันใช้เทคโนโลยี สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของระบบส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ได้เป็นอย่างดี ซึ่งเกษตรส่วนใหญ่จะมีประสบการณ์ในการเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง
มากพอสมควรเฉลี่ย 4.76 ปี แสดงว่าการเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองเพ่ือเป็นอาชีพเสริมนั้น อยู่คู่กับสังคมชนบท
มาเป็นระยะเวลาหนึ่ง และมีเกษตรกรรายใหม่ที่มีแนวโน้มเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่เพ่ิมมากขึ้น ซึ่งไก่
พ้ืนเมืองถือเป็นแหล่งโปรตีนที่ดีในครัวเรือน (วรวิทย์, 2545) และหากเพาะขยายพันธุ์ได้มากขึ้นตาม
ความต้องการของตลาดที่มีอย่างต่อเนื่อง ก็จะสามารถรวมกลุ่มกันจ าหน่ายเป็นไก่สด และพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์แปรรูป จะท าให้เกิดรายได้เสริมในยามที่ผลิตทางการเกษตรอ่ืนๆ ประสบปัญหาภาวะราคา
ผลผลิตตกต่ าได้เป็นอย่างดี ซึ่งนอกจากเนื้อของไก่พ้ืนเมืองจะมีรสชาติดี เป็นที่นิยมบริโภคของ
ประชาชนทั่วไปแล้ว ยังมีความสามารถในชั้นเชิงการต่อสู้ สามารถฝึกฝนให้เป็นไก่ในเกมส์กีฬาได้ อีก
ทั้งยังมีสีสันที่หลากหลายสวยงาม ส่งผลให้เกิดการเพ่ิมมูลค่าในตัวเองได้เป็นอย่างดี หากรัฐบาลมีการ
ส่งเสริมอย่างจริงจัง และมีการวางแผนการพัฒนาไก่พ้ืนเมืองให้เป็นอาชีพของเกษตรกรรายย่อยอย่าง
เป็นระบบ ก็จะสามารถเป็นรายได้ให้เกษตรในยามที่ผลผลิตทางการเกษตรอ่ืนๆมีราคาตกต่ า หรือใน
ยามหน้าแล้งที่ไม่สามารถเพาะปลูกพืชต่างๆได้ โดยเน้นการพัฒนาสายพันธุ์ให้โตเร็ว อัตราการแลก
อาหารเป็นน้ าหนักต่ า อีกทั้งยังมีความสวยและความเก่งในตัวเดียวกัน ก็จะเป็นที่นิยมของลูกค้าทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศแถบตะวันออกกลางได้แก่ ซาอุดิอาระเบีย บาร์เรน คูเวต 
เป็นต้น (ปรารถนา, 2554)  

2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ไก่
พ้ืนเมืองจังหวัดระยอง เกี่ยวกับเกษตรกรด้านแรงจูงใจในการเข้าร่วมโครงการพบว่า เกษตรกรมีความ
คิดเห็นในระดับมากที่สุดคือ ต้องการลดต้นทุนการผลิต (4.42) รองลงมาคือ ต้องการได้รับความรู้
ใหม่ๆในการเลี้ยงสัตว์ (4.39)  มีใจรักในอาชีพเลี้ยงสัตว์ (4.37) ต้องการรวมกลุ่มกันเพ่ือขายสินค้า 
(4.35) และต้องการรวมกลุ่มกันเพ่ือแปรรูปผลผลิต (4.31) ตามล าดับ ด้านความเข้าใจ และทัศนคติใน
โครงการ พบว่า เกษตรกรมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุดคือ เกษตรแปลงใหญ่สามารถเพ่ิมมูลค่าใน
สินค้าได้ (4.41) รองลงมาคือ เกษตรแปลงใหญ่สามารถเพ่ิมผลผลิตให้ทันต่อความต้องการของตลาด
ได้ (4.36) เกษตรแปลงใหญ่สามารถอนุรักษ์และพัฒนาสายพันธุ์ไก่พ้ืนเมืองได้  (4.31) และมีความ
ต้องการพัฒนากลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง (4.25) ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่าต้นทุน
ในการผลิตของเกษตรกรยังสูงอยู่จากการที่ต้องใช้อาหารส าเร็จรูปเป็นอาหารหลักในการเลี้ยงไก่
พ้ืนเมือง ดังนั้นการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการลดต้นทุนการผลิตด้านอาหารสัตว์จึงต้องมีการเพ่ิมเติมให้
เกษตรทันที โดยการหาวัตถุดิบที่เหลือจากโรงงานอุตสาหกรรมมาผ่านขั้นตอนต่างๆจนสามารถ
น ามาใช้ในสูตรอาหารไก่พ้ืนเมืองได้ ทั้งนี้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่จะส าเร็จได้
ยังขึ้นอยู่กับการรวมกลุ่มกัน เพ่ือจ าหน่ายสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจะท าให้เกษตรกรจ าหน่ายได้
ราคาสูงขึ้น และมีก าไรจากการประกอบอาชีพการเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองเพ่ิมมากข้ึน 
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  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ไก่
พ้ืนเมืองจังหวัดระยองเกี่ยวกับหน่วยงานพบว่า เกษตรกรมีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุดคือ กิจกรรม
ต่างๆต้องเริ่มจากความต้องการของเกษตรกรในพ้ืนที่ (4.45) รองลงมาคือ การก าหนดมาตรฐานการ
ผลิตด้านไก่พ้ืนเมืองเพียงระดับ GFM ก็เพียงพอแล้ว (4.43)  และต้องได้รับการสนับสนุนจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเต็มที่ (4.42) ตามล าดับ ในขณะที่เกษตรกรมีความคิดเห็นในระดับปาน
กลางคือ การก าหนดมาตรฐานการผลิตด้านไก่พ้ืนเมืองต้องไปถึงระดับ GAP (2.89) แสดงให้เห็นว่าใน
ปัจจุบันกิจกรรมต่างๆยังเป็นกิจกรรมที่ส่วนกลางเป็นผู้คิด และให้พื้นที่ด าเนินการ ซึ่งบางอย่างอาจไม่
สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ในขณะที่มาตรฐานการผลิตที่รัฐบาลมีนโยบายให้เข้าสู่
ระบบ GAP นั้น อาจจะเป็นมาตรฐานที่สูงเกินไปส าหรับเกษตรกรรายย่อย ซึ่งระบบมาตรฐาน GFM 
ที่กรมปศุสัตว์ด าเนินการอยู่น่าจะเพียงพอส าหรับเกษตรกรรายย่อยในภาวะปัจจุบัน อีกทั้งการ
ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ถือเป็นสิ่งส าคัญเนื่องจากจะมีการสนับสนุน
งบประมาณท้ังในด้านก าลังคนของเจ้าหน้าที่และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น     

  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ไก่
พ้ืนเมืองจังหวัดระยอง เกี่ยวกับการบริหารจัดการพบว่า เกษตรกรมีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุดคือ 
การพัฒนาความพร้อมของผู้จัดการแปลง (4.22) รองลงมาคือ การพัฒนาผู้น ากลุ่มเกษตรกร (4.21) 
และการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตรายบุคคล (4.21) แสดงให้เห็นว่าผู้จัดการแปลง และผู้น ากลุ่ม
เกษตรกรถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญที่จะท าให้โครงการประสบความส าเร็จได้ ดังนั้นจึงมีหลักสูตร
เฉพาะในการพัฒนาผู้จัดแปลงและผู้น ากลุ่มเกษตรกร โดยเฉพาะหลักสูตร การบริหารจัดการกลุ่ม 
และหลักสูตรการตลาด และการขายผลิตภัณฑ์ ซึ่งถือเป็นสิ่งที่บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐยังขาด
องค์ความรู้และประสบการณ์ ดังนั้นจึงควรประสานงานกับภาคเอกชน   ที่ประสบความส าเร็จในการ
ท าธุรกิจขนาดเล็กในชุมชน มาถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆด้านการตลาด จะท าให้กลุ่มเกษตรกรแปลง
ใหญ่มียอดขายจากการจ าหน่ายสินค้าเพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้เกิดรายได้ตามมาอีกมากมาย  

3. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พบว่า 
เกษตรกรมีปัญหามากที่สุดคือ พ้ืนที่เลี้ยงสัตว์มีจ ากัดและลดลงอย่างต่อเนื่อง จากปัญหาดังกล่าว
พบว่าในพ้ืนที่จังหวัดระยองมีการขยายพ้ืนที่ที่เพ่ือสร้างโรงงานอุตสาหกรรม และบ้านจัดสรรเพ่ิมมาก
ขึ้นท าให้พ้ืนที่ในการเลี้ยงสัตว์ลดลง ซึ่งเป็นปัญหาที่รัฐบาลควรมีมาตรการในการก าหนดเขตพ้ืนที่ให้
ชัดเจน เนื่องจากจังหวัดระยองมีพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการเลี้ยงสัตว์เป็นอย่างยิ่ง ทั้งในด้านแหล่งน้ า และ
คุณสมบัติของดินที่มีความเหมาะสมในการปลูกพืชอาหารสัตว์ รวมทั้งมีสภาพอากาศที่เหมาะสม ไม่
ร้อนหรือหนาวจนเกินไป ส่วนปัญหาที่เกษตรกรพบมากสามล าดับแรกคือ การสานต่อของเกษตรกร
รุ่นใหม่ อายุและวัยของเกษตรกรในปัจจุบัน  แสดงให้เห็นว่าประชากรรุ่นใหม่ยังไม่เล็งเห็นถึง
ความส าคัญของการท าการเกษตร อาจเป็นเพราะผลผลิตทางการเกษตรมีราคาตกต่ า และสินค้า
ทางการเกษตรโดนผูกขาดจากผู้ประกอบการรายใหญ่ รัฐบาลจึงควรมีระบบประกันราคาส าหรับค้า
เกษตรที่ส าคัญ มีงบประมาณสนับสนุนให้เกษตรกรเกิดการแปรรูปสินค้า มีบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามท าให้
เป็นที่ดึงดูดของผู้บริโภคและ ขายได้ราคามากขึ้น รวมทั้งเน้นการขยายตลาดไปยังต่างประเทศ 
โดยเฉพาะประเทศเพ่ือนบ้านที่มีความนิยมบริโภคไก่พ้ืนเมือง นอกจากนี้ปัญหาต่างๆที่พบในระดับ
ปานกลางคือ ไม่รู้จักวิธีการป้องกันโรคสัตว์ (3.00) และมีโรคสัตว์เกิดขึ้นเป็นประจ า (2.75) แสดงให้
เห็นว่าเกษตรกรยังพบปัญหาเกี่ยวกับโรคระบาดอยู่ จึงต้องเน้นการให้ความรู้ในด้านการป้องกันโรค 
ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยอาศัยการรวมกลุ่มของเกษตรกรให้เกิดความเข้มแข็ง เกิดการพบปะ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างเจ้าหน้าที่กับเกษตรกรอย่างสม่ าเสมอ 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. การจัดท าโครงการต่างๆควรเริ่มต้นจากความต้องการของเกษตรกรในพ้ืนที่ และสะท้อน
ไปยังหน่วยงานส่วนกลาง ซึ่งในปัจจุบันส่วนใหญ่การด าเนินโครงการดังกล่าวยังเป็นการคิดจาก
ส่วนกลาง และส่งต่อมาให้บุคลากรในพ้ืนที่ด าเนินการ ซึ่งบางกิจกรรมอาจไม่สอดคล้องกับบริบทของ
พ้ืนที่นั้นๆ หากน าทั้งสองอย่างมาพิจารณาร่วมกันก็จะท าให้โครงการเกิดความประสบความส าเร็จมาก
ยิ่งขึ้น และประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ให้มากขึ้น เพ่ือน าโครงการดังกล่าว
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปี จะท าให้เกิดความประสบความส าเร็จได้ง่ายขึ้น ในขณะเดียวกัน
รัฐบาลควรมีการบูรณาการระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดการด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน อันจะท าให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่เกษตรกรรายย่อยได้ 
 2. จากสภาพปัญหาพ้ืนที่การเลี้ยงสัตว์ลดลง ควรมีการก าหนดเขตพ้ืนที่การเลี้ยงสัตว์อย่าง
ชัดเจน (Zoning) ซึ่งต้องก าหนดเป็นนโยบายของรัฐบาล และด าเนินการร่วมกันระหว่างกระทรวง 
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเช่น กระทรวงอุสาหกรรม และส านักโยธาธิการและผังเมือง รวมทั้งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่   
 3. การก าหนดมาตรฐานการผลิตของรัฐบาลควรดูความพร้อมของเกษตรกรด้วย หาก
ต้องการพัฒนาให้เกษตรกรเข้าสู่ระบบ GAP ควรสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงฟาร์มอย่าง
เพียงพอและต่อเนื่อง ล าพังเกษตรกรเองซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อยจะไม่มีเงินทุนที่จะปรับปรุง
ฟาร์มให้เข้าสู่มาตรฐานดังกล่าวได้  แต่ทั้งนี้มาตรฐานฟาร์ม GFM ที่กรมปศุสัตว์ก าลังด าเนินการอยู่
น่าจะเป็นสิ่งที่มีความเหมาะสมกับเกษตรกรรายย่อยในปัจจุบันมากท่ีสุด    
 4. ควรมีการสนับสนุนงบประมาณด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ และการจัดท าบรรจุภัณฑ์ที่
ทันสมัยและสวยงามอย่างต่อเนื่อง และจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ด้านการตลาด และการแปรูป
ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง และเป็นหลักสูตรที่สามารถน ามาใช้ได้จริงส าหรับเกษตรกรรายย่อยที่
รวมกลุ่มกันจ าหน่ายสินค้าในชุมชน รวมทั้งการตรวจรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ต่างๆ  
 5. ควรมีการพัฒนาความพร้อมของผู้จัดการแปลงอย่างต่อเนื่อง เช่น การฝึกอบรมหลักสูตร
ต่าง ๆ โดยวิทยากรมืออาชีพ รวมทั้งการศึกษาดูงานนอกสถานที่เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ในการบริหาร
จัดการแปลง จะท าให้เกิดความต่อเนื่องในการพัฒนาผู้จัดการแปลง และเกิดประสิทธิภาพในการ
พัฒนาแปลงใหญ่มากยิ่งขึ้น 
 6. เน้นส่งเสริมการส่งออกไปยังประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่มประเทศอาเซียน  และในกลุ่ม
ประเทศอาหรับที่มีความนิยมชมชอบในไก่พ้ืนเมืองไทย ทั้งผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่พ้ืนเมืองแปรรูป และ
ไก่ชนมีชีวิต โดยการให้ความรู้ด้านต่างๆ เช่น ระเบียบและขั้นตอนต่างๆ ในการส่งออก การจัดท า
เอกสารต่างๆในการเคลื่อนย้ายเพ่ือการส่งออกไปยังต่างประเทศ ขั้นตอนและวิธีการตรวจหาเชื้อโรค
ต่างๆ และรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพ่ือรับรองการส่งออก เป็นต้น จะท าให้เกิดรายได้เข้าสู่
ประเทศอีกมหาศาล อีกทั้งยังเป็นการช่วยให้เกษตรกรมีรายได้จากการประกอบอาชีพการเลี้ยงไก่
พ้ืนเมืองได้เป็นอย่างด ี
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เขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ. วารสารส านักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 2 ปีที่ 
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กันยายน 2556 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
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แบบสอบถำม 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมส ำเร็จของโครงกำร                                                                 

ระบบส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ไก่พื้นเมืองจังหวัดระยอง 
------------------------------------------------ 

แบบสอบถำมนี้เป็นกำรศึกษำปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมส ำเร็จของโครงกำรระบบส่งเสริม
กำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ไก่พื้นเมืองจังหวัดระยอง ประกอบด้วย ๕ ส่วนหลัก  ๙๐ ข้อย่อย ขอ
ควำมอนุเครำะห์ตอบ และ หรือ แสดงระดับควำมคิดเห็น ระดับของปัญหำ  ให้ครบทุกข้อตำม
ควำมเป็นจริง รวมทั้ งเสนอแนะข้ อคิดเห็น อ่ืนๆ     เพื่ อควำมสมบูรณ์ ของข้อมูล และ
ขอขอบพระคุณมำ ณ โอกำสนี้ 

 
กรุณำท ำเครื่องหมำย  /  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 
   (      )  ไม่มีต าแหน่ง  (      )  กรรมการหมู่บ้าน 
   (      ) สมาชิก  อ.บ.ต.    (      )  ผู้ใหญ่บ้าน  

(     )  อื่นๆ (ระบุ) ................................................................................  
6. จ านวนสมาชิกในครัวเรือน .............................คน/ครัวเรือน 
7. จ านวนแรงงานในการเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง ..........................คน/ครัวเรือน 

     แรงงานคนเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) ได้แก่ 
   (      ) เลี้ยงเอง (      ) ภรรยา/สามี (      ) ลูก   

(      ) พ่อ/แม่ (      ) จ้างคนอื่น   
 8. อาชีพหลัก 

   (      ) ท านา  (      ) ท าไร่   (      )  ท าสวน(      )  รับราชการ 
   (      ) เลี้ยงสัตว์   (      ) ค้าขาย  (      )  บริษัทเอกชน 
                                (      )  อ่ืนๆ ระบุ.................. 

9. พื้นที่ถือครองทางการเกษตร (ไร่/ครัวเรือน) 
   (      )  ไม่มีพ้ืนที่ถือครอง  (      ) มีพื้นท่ีถือครอง .................. ไร่ 

10. พื้นที่ใช้ในการเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง (ไร่/ครัวเรือน) 
(      ) ไม่มีพ้ืนที่   (      ) มีพื้นท่ี ………………..ไร่   

11. การเช่าที่ดินเพื่อใช้ในการเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง (ไร่/ครัวเรือน)   
   (      )  ไม่ได้เช่า   (      ) ได้เช่า  จ านวนที่ดินที่เช่า…………ไร่ 
 12. ประสบการณ์ในการเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง ................................. ปี  
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ส่วนที่ 2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมส ำเร็จของโครงกำรเกี่ยวกับเกษตรกร 
 

ล ำดับ 2.1 ด้ำนแรงจูงใจในกำรเข้ำร่วมโครงกำร 
ระดับควำมคิดเห็น 

เห็นด้วยมำกที่สุด              เห็นด้วยน้อยท่ีสุด 
5 4 3 2 1 

1. ท่านมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของโครงการ      
2. ท่านมีใจรักในอาชีพเลี้ยงสัตว์      
3. ท่านมีการศึกษาหาความรู้อย่างสม่ าเสมอ      
4. ท่านมีการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้      
5. ท่านมีความต้องการรวมกลุ่มกันผลิตสินค้า      
6. ท่านมีความต้องการได้รับความรู้ใหม่ๆในการ

เลี้ยงสัตว์ 
     

7. ท่านต้องการลดต้นทุนในการผลิต      
8. ท่านต้องการรวมกลุ่มกันเพ่ือขายสินค้า      
9. ท่านต้องการปรับระบบการเลี้ยงเพ่ือเข้าสู่

มาตรฐาน 
     

10. ท่านต้องการรวมกลุ่มกันเพ่ือแปรรูปผลผลิต      
       
 2.2 ด้ำนควำมเข้ำใจ และทัศนคติในโครงกำร      
1. เกษตรแปลงใหญ่สามารถท าให้เกิดการ

รวมกลุ่มที่ดีได้ 
     

2. เกษตรแปลงใหญ่ท าให้สามารถลดต้นทุนการ
ผลิตได้ 

     

3. เกษตรแปลงใหญ่เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรได้
ตรงจุด 

     

4. เกษตรแปลงใหญ่สามารถท าให้มีก าไรเพ่ิมมาก
ขึ้น 

     

5. เกษตรแปลงใหญ่ช่วยให้ผลิตสินค้าได้มาตรฐาน
ยิ่งขึ้น 

     

6. เกษตรแปลงใหญ่ท าให้เกิดการลดใช้สารเคมี
มากยิ่งขึ้น 

     

7. เกษตรแปลงใหญ่สามารถเพ่ิมมูลค่าในสินค้าได้      
8. ท่านคดิว่าผู้น ากลุ่มท าให้โครงการประสบ

ความส าเร็จ 
     

9. ต้องมีการพัฒนาผู้จัดการแปลงอย่างสม่ าเสมอ      
10. เกษตรแปลงใหญ่สามารถลดการสูญเสียจาก

โรคระบาดในไก่พ้ืนเมืองได้ 
     

11. เกษตรแปลงใหญ่สามารถอนุรักษ์และพัฒนา
สายพันธุ์ไก่พ้ืนเมืองไทยได้ 
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12. เกษตรแปลงใหญ่สามารถเพ่ิมผลผลิตให้ทันต่อ
ความต้องการของผู้บริโภคได้ 

     

13. ต้องพัฒนากลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง
อย่างต่อเนื่อง 

     

14. เกษตรกรต้องมีประสบการณ์ในการเลี้ยงไก่
พ้ืนเมืองพอสมควร 

     

15. ความจ าเป็นในการท าบัญชีครัวเรือนและบัญชี
ฟาร์ม 

     

 
ส่วนที่ 3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมส ำเร็จของโครงกำรเกี่ยวกับหน่วยงำน 
 
 

ล ำดับ ควำมคิดเห็น 
ระดับควำมคิดเห็น 

เห็นด้วยมำกที่สุด              เห็นด้วยน้อยท่ีสุด 
5 4 3 2 1 

1. หน่วยงานภาครัฐมีการประชุมเพ่ือวางแผนงาน
อย่างต่อเนื่อง 

     

2. มีการก าหนดภารกิจและมอบหมายหน้าที่อย่าง
ชัดเจนของแต่ละหน่วยงาน 

     

3. ผู้บริหารระดับสูงต้องรับฟังปัญหาของเกษตรกรใน
พ้ืนที่ 

     

4. กิจกรรมต่างๆต้องเริ่มจากความต้องการของ
เกษตรกรในพ้ืนที่ 

     

5. กิจกรรมต่างๆต้องเริ่มต้นจากหน่วยงานส่วนกลาง
เป็นผู้คิดข้ึนมา 

     

6. หน่วยงานต่างๆต้องสนับสนุนงบประมาณต่างๆ
อย่างเต็มที่ 

     

7. ต้องได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่างเต็มที่ 

     

8. หน่วยงานต่างๆมีการจัดอบรมเกษตรกรเพ่ือ
พัฒนาทักษะ ความรู้อย่างต่อเนื่อง 

     

9. จ าเป็นต้องมีทีมงานต่างๆในการขับเคลื่อน
โครงการได้แก่ ทีมลดต้นทุน ทีมการตลาด ทีมการ
ผลิต ทีมการบริหารจัดการ และทีมผู้จัดการแปลง  

     

10. มีการพบปะ ติดตาม ประเมินผล เยี่ยมเยียน
เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง 

     

11. หน่วยงานภาครัฐต้องมีเครื่องมือ อุปกรณ์ที่
ทันสมัย 

     

12. มีการจัดเจ้าหน้าที่เพ่ือดูแลเกษตรกรอย่างเพียงพอ      
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13. การตรวจเยี่ยมของแต่ละหน่วยงานควรมาพร้อม
กันในวันเดียว 

     

14. การก าหนดมาตรฐานการผลิตด้านไก่พ้ืนเมืองต้อง
ไปถึงระดับ GAP 

     

15. การก าหนดมาตรฐานการผลิตด้านไก่พ้ืนเมืองเพียง
ระดับ GFM ก็เพียงพอแล้ว 

     

 
ส่วนที่ 4 ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมส ำเร็จของโครงกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำร 
 

ล ำดับ ควำมคิดเห็น 
ระดับควำมคิดเห็น 

เห็นด้วยมำกที่สุด              เห็นด้วยน้อยท่ีสุด 
5 4 3 2 1 

1. การจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานรายบุคคล      
2. การส ารวจข้อมูลปริมาณการเลี้ยงอย่างถูกต้องชัดเจน      
3. การก าหนดพิกัดรายแปลงของแต่ละบุคคล      
4. การพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart farmer      
5. การจัดท าแผนการตลาด และแผนธุรกิจ      
6. การพัฒนาความพร้อมของผู้จัดการแปลง      
7. การพัฒนาผู้น ากลุ่มเกษตรกร      
8. การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตรายบุคคล      
9. การวิเคราะห์ปัญหาในการรวมกลุ่ม      
10. การระดมความคิดเห็นเพื่อแก้ปัญหา      
11. การประชาสัมพันธ์และติดตามของเจ้าหน้าที่      
12. การมีส่วนร่วมของภาคเอกชน      
13. การน าเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาใช้ในการผลิต      
14. การวางแผนการผลิต ตามความต้องการของตลาด      
15. การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ      
16. การจัดท าตราสัญลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ (แบรนด์

สินค้า) 
     

17. การก าหนดชื่อสโลแกนของผลิตภัณฑ์      
18. การรวมกันยื่นขอสนับสนุนสินเชื่อเงินทุน      
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ส่วนที่ 5  ปัญหำและอุปสรรคในกำรด ำเนินโครงกำรระบบส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ไก่พื้นเมือง 
 

ล ำดับ ปัญหำอุปสรรค 
ระดับควำมคิดเห็น 

เห็นด้วยมำกที่สุด                เห็นด้วยน้อยท่ีสุด 
5 4 3 2 1 

1. ความไม่เข้าใจในโครงการของเกษตรกร      
2. พ้ืนที่เลี้ยงสัตว์มีจ ากัด และลดลงอย่างต่อเนื่อง      
3. ขาดแรงงานในการเลี้ยงสัตว์      
4. ขาดต้นทุนในการขยายก าลังการผลิต      
5. ขาดเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิตสัตว์      
6. ขาดช่องทางการตลาดและการจ าหน่าย      
7. ขาดการจัดการด้านโรงเรือน      
8. ขาดพันธุ์สัตว์ และวิธีการปรับปรุงพันธุ์      
9. อายุ และวัยของเกษตรในปัจจุบัน      
10. การสานต่อของเกษตรกรรุ่นใหม่      

11. ปัจจัยการผลิตมีราคาแพง      
12. ความยากในการลดต้นทุนการผลิต      
13. ขาดแหล่งน้ าในการเลี้ยงสัตว์      
14. มีโรคสัตว์เกิดข้ึนเป็นประจ า      
15. ไม่รู้จักวิธีการป้องกันโรคสัตว์      
16. ความสามารถของผู้จัดการแปลง      
17. ความสามารถของคณะกรรมการบริหารกลุ่ม      
18. ขาดวิธีการบริหารจัดการกลุ่ม      
19. การนัดสมาชิกเพ่ือรวมกลุ่ม      
20. มีภัยพิบัติอย่างต่อเนื่อง      
 

-    ปัจจัยอ่ืนๆที่ส่งผลต่อควำมส ำเร็จของโครงกำรระบบส่งเสริมกำรเกษตรแบบ 
แปลงใหญ่ไก่พื้นเมือง 

.............................................................................................................................................. ..................

.............................................................................................. .................................................................. 

 -     แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................... ............. 

- ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

..................................................................................................... ...........................................................

............................................................................................................................. ................................... 


