
 บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ  ส ำนักงำนปศุสัตว์เขต ๘  อ.เมือง จ.สุรำษฎร์ธำนี (ส่วนยุทธศำสตร์ฯ) โทร. ๐ ๗๗๒๘ ๒๓๒๐                                        

ที ่  กษ ๐๖๑๖(๘)/ว 1139 วันที่   24    สิงหำคม  ๒๕63             

เรื่อง   มำตรกำรในกำรป้องกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับคุณสมบัติและผลงำนบุคคลในกำรขอรับ
กำรประเมิน  

เรียน ปศุสัตว์เขต 1-9  /ผู้อ ำนวยกำรกองกำรเจ้ำหน้ำที่  

  ตำมที่ นำงสำววิภำวี ศรีเจริญ ต ำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร ส่วนยุทธศำสตร์และ
สำรสนเทศกำรปศุสัตว์ ส ำนักงำนปศุสัตว์เขต 8 ได้ส่งผลงำนทำงวิชำกำรขอประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่ง
สูงขึ้น เพ่ือให้เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร 0707.3/ว 5 ลงวันที่ 12 เมษำยน 2542 และหนังสือสั่ง
กำรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ 0203/ว 13118 ลงวันที่ 13 มิถุนำยน 2543 เรื่อง มำตรกำรใน
กำรป้องกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับคุณสมบัติและผลงำนของบุคคลในกำรขอรับกำรประเมิน จึงขอส่ง
ประกำศ ค ำรับรอง และบทคัดย่อ จ ำนวน 2 เรื่อง ดังนี้  

1.   เรื่อง “กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลที่มีผลต่อคุณภำพชีวิตกำรท ำงำนของข้ำรำชกำรกรม
ปศุสัตว์ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 8”  

เลขทะเบียนผลงำน      63(2)-0516(8)-118 
สัดส่วนกำรปฏิบัติงำน   นำงสำววิภำวี ศรีเจริญ   80 % 
                             นำงวรรณำ ไทยทอง      20 % 

2.   เรื่อง “สภำพกำรเลี้ยงและควำมต้องกำรเลี้ยงแพะเชิงธุรกิจของเกษตรกรในเครือข่ำย
ศูนย์วิจัยและบ ำรุงพันธุ์สัตว์สุรำษฏร์ธำนี”  

เลขทะเบียนผลงำน       63(2)-0516(8)-119 
สัดส่วนกำรปฏิบัติงำน    นำงสำววิภำวี ศรีเจริญ   70 %   
                              นำยณัฐชัย จุติอมรเลิศ   10 % 
                              นำยณัฐพร จุ้ยจุลเจิม     10 % 
                              นำยทวีศิลป์ จีนด้วง       10 % 

ดังรำยละเอียดที่แนบมำพร้อมนี้ หำกมีผู้ใดคัดค้ำนขอให้แจ้งส ำนักงำนปศุสัตว์เขต 8 ภำยใน 
15 วันท ำกำร มิฉะนั้นจะถือว่ำผลงำนวิชำกำรข้ำงต้นได้ผ่ำนกำรตรวจสอบควำมถูกต้อง เป็นผลงำนที่แท้จริง
ของผู้ขอรับกำรประเมินดังกล่ำวข้ำงต้น และจะด ำเนินกำรตำมข้ันตอนกำรประเมินผลงำนทำงวิชำกำรต่อไป 

    จงึเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และปิดประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน  
 
 
 
 
 
                   (นำยสมศักดิ์ จิตตวิสุทธิวงศ์) 
          นำยสัตวแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ รักษำรำชกำรแทน 
                             ปศุสัตว์เขต 8 
 
 
 



  
 

  

                                            ประกำศส ำนักงำนปศุสัตว์เขต 8 

เรื่อง  ตรวจสอบผลงำนของผู้รับกำรประเมิน 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  เพ่ือให้เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร 0707.3/ว 5 ลงวันที่ 12 เมษำยน 2542 
และหนังสือสั่งกำรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ 0203/ว 13118 ลงวันที่ 13 มิถุนำยน 2543 เรื่อง 
มำตรกำรในกำรป้องกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับคุณสมบัติและผลงำนของบุคคลในกำรขอรับกำร
ประเมิน จึงขอแจ้งบทคัดย่อ และค ำรับรอง ผลงำนทำงวิชำกำรเพ่ือขอรับกำรประเมินผลงำนของบุคคล   จ ำนวน 
3 เรื่อง ดังนี้  

1 เรื่อง “กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลที่มีผลต่อคุณภำพชีวิตกำรท ำงำนของข้ำรำชกำรกรม 
ปศุสัตว์ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 8”  
เลขทะเบียนผลงำน       63(2)-0516(8)-118 
สัดส่วนกำรปฏิบัติงำน    นำงสำววิภำวี ศรีเจริญ   80 % 
                              นำงวรรณำ ไทยทอง      20 % 

2.  เรื่อง “สภำพกำรเลี้ยงและควำมต้องกำรเลี้ยงแพะเชิงธุรกิจของเกษตรกรในเครือข่ำย
ศูนย์วิจัยและบ ำรุงพันธุ์สัตว์สุรำษฏร์ธำนี”  

     เลขทะเบียนผลงำน       63(2)-0516(8)-119 
     สัดสว่นกำรปฏิบัติงำน    นำงสำววิภำวี ศรีเจริญ   70 %   
                                   นำยณัฐชัย จุติอมรเลิศ   10 % 
                                   นำยณัฐพร จุ้ยจุลเจิม     10 % 
                                   นำยทวีศิลป์ จีนด้วง       10 % 
ดังรำยละเอียดแนบมำด้วยนี้ หำกมีผู้ใดคัดค้ำน ขอให้แจ้งส ำนักงำนปศุสัตว์เขต 8 ภำยใน 15 

วันท ำกำร มิฉะนั้นจะถือว่ำผลงำนวิชำกำรข้ำงต้นได้ผ่ำนกำรตรวจสอบควำมถูกต้อง เป็นผลงำนที่แท้จริงของ    
ผู้ขอรับกำรประเมินดังกล่ำวข้ำงต้น และจะด ำเนินกำรตำมข้ันตอนกำรประเมินผลงำนทำงวิชำกำรต่อไป 

        ประกำศ  ณ วันที่  24  สิงหำคม พ.ศ. 2563                                                                 
                      
                      
 
                       
                        (นำยสมศักดิ์ จิตตวิสุทธิวงศ์) 
          นำยสัตวแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ รักษำรำชกำรแทน 
                                ปศุสัตว์เขต 8 

     

 

 

 

 



 
 
        การรับรองผลงาน 
 

กำรรับรองของผู้ร่วมจัดท ำผลงำน 
  ขอรับรองว่ำสัดส่วนหรือลักษณะงำนในกำรด ำเนินงำนของ นำงสำววิภำวี ศรีเจริญ ต ำแหน่ง 
นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร ที่เสนอไว้ถูกต้องตำมควำมเป็นจริงทุกประกำร 
 
ล าดับที่ ชื่อผลการปฏิบัติงาน/ผลส าเร็จของงาน ผู้ร่วมจัดท าผลงาน สัดส่วน 

1.  กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลที่มีผลต่อคุณภำพชีวิตกำร
ท ำงำนของข้ำรำชกำรกรม ปศุสัตว์ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 8 

1. นำงสำววิภำวี ศรีเจริญ 
2. นำงวรรณำ ไทยทอง 

80 % 
20 % 

2. สภำพกำรเลี้ยงและควำมต้องกำรเลี้ยงแพะเชิงธุรกิจของ
เกษตรกรในเครือข่ำยศูนย์วิจัยและบ ำรุงพันธุ์สัตว์
สุรำษฏร์ธำนี 

1. นำงสำววิภำวี ศรีเจริญ 
2. นำยณัฐชัย จุติอมรเลิศ 
3. นำยณัฐพร จุ้ยจุลเจิม 
4. นำยทวีศิลป์ จีนด้วง 
 

70 % 
10 % 
10 % 
10 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

เอกสารทางวิชาการ 

 
เร่ืองที่ 1 

การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการกรมปศุสัตว์ ในพ้ืนที่
ปศุสัตว์เขต 8 

 
 
 
 

โดย 
วิภาวี  ศรีเจริญ 
วรรณา ไทยทอง 

 
 
 
 
 

เลขทะเบียนวิชาการ            63(2)-0516(8)-118 
สถานที่ด าเนินการ  ส านักงานปศุสัตว์เขต 8 จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
 

ระยะเวลาด าเนินการ  มกราคม – มิถุนายน 2563 
 

การเผยแพร่   เว็บไซต์ ส านักงานปศุสัตว์เขต 8     
    www.region8.dld.go.th 
 
 

 
 
 

http://www.region8.dld.go.th/


 
 
 

     การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการกรมปศุสัตว์ 
 ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8 

 

วิภาวี  ศรีเจริญ1    วรรณา ไทยทอง1 

 
บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ส ารวจปัจจัยส่วนบุคคล ความคิดเห็นต่อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว์ และ 2)  วิเคราะห์อิทธิพลของการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีผลต่อคุณภาพ
ชีวิตการท างานของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 8  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ข้าราชการกรมปศุสัตว์ใน
พ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 8 ทั้งหมดทุกต าแหน่ง ทุกประเภท และทุกระดับ จ านวน  221 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถ ด้านค่าตอบแทนและ
สวัสดิการ ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน และด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน และการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติแจกแจงความถี่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน  ผลการศึกษาวิจัย สรุปได้ว่าการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว์ มีอิทธิพลต่อ
คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 8 ทั้ง 4 ด้าน โดยมีความสัมพันธ์เชิง
เส้นตรงและเป็นไปในทิศทางบวกอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติที่ระดับ 0.01  ซึ่งจากการวิเคราะห์ พบว่าการ
บริหารทรัพยากรบุคคลที่มีนโยบายชัดเจน มีการบริหารอัตราก าลังที่เป็นระบบ มีมาตรฐาน มีเกณฑ์การ  สรร
หาการคัดเลือกที่ชัดเจน เป็นธรรม มีการส่งเสริมการฝึกอบรมพัฒนาเพ่ิมพูนความรู้อย่างทั่วถึง เท่าเทียมและ
ต่อเนื่อง มีการก าหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ และการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เสมอ
ภาค  โปร่งใส รวมทั้งการที่ผู้บริหารยึดหลักธรรมาภิบาล  มีคุณธรรม จริยธรรม น าหลักการบริหารงานที่ดีมาใช้
ในบริหารงาน บริหารเงิน บริหารคน ซึ่งปัจจัยการบริหารทั้งหมดนี้มีอิทธิพลในระดับสูงต่อคุณภาพชีวิตการ
ท างานของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 8  เพราะการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ดีส่งผลให้
ข้าราชการมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี          มีคุณภาพชีวิตที่ดี อีกทั้งมีความรักความผูกพัน และตั้งใจท างาน
เพ่ือองค์กร อันจะน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายของกรมปศุสัตว์ต่อไป 
 
 
ค าส าคัญ : ทรัพยากรบุคคล, คุณภาพชีวิตการท างาน,การบริหารทรัพยากรบุคคล   
          
เลขทะเบียนวิชาการ  : 63(2)-0516(8)-118 
1/ ส านักงานปศุสัตว์เขต 8 ต าบลมะขามเตี้ย  อ าเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000 
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Human resource management affect  work  life quality  of  Official  Department of 
Livestock  Region 8. 

Vipavee Sricharearn1/  Wanna Thaithong1/ 

                                                                   Abstract 
           Objectives of the study were 1) survey opinions about human resource management 
of Department of Livestock Development and 2) analyze  influence of human resource 
management affect  quality  work  life  of  Official  Department of Livestock  Region 8.  
Sample are Department of Livestock Development Region 8  All of Officials, currently work 
every levels  amount  221 peoples by questionnaire about 4 factors include opportunity for 
development, compensation and welfare, work environment and balance between life and 
work. Data. analysis  include  frequency, percentage, mean, standard deviation and Pearson 
correlation. 
   The study found that,  human resource management  of  Department of Livestock 
Development has influence for work life quality Department of Livestock  Development 
Region 8 Official all 4 factors linear relationship and positive direction with statistic 
significance at level 0.01,  found that human resource management with clear policies, 
standard manpower management, fair for selection, training, and development to increase 
knowledge thoroughly. Equal and continuous, career path determination and evaluation, 
pellucid. Including director consider good governance, morality, ethics, apply good 
management principles in the administration ,money management, human  management. All 
these management factors have a very high level of influence on work  life quality of 
Department of Livestock Development officials in Department of Livestock Region 8 because 
good human resource management results in Official having good physical and mental 
health, have a good quality of life.  Attachment working hard for organization goals. 

 
 
Keywords     : Human Resource, Work  life quality, Human  Resource  Management 
 
Registered No :  63(2)-0516(8)-118 
1/ Office  of  Region Livestock 8  Makham Tia Subdistrict  Mueang District  Surat Thani  
   Province 84000 
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เอกสารทางวิชาการ 

 
  เร่ืองที่ 2  

 
สภาพการเลี้ยงและความต้องการเลี้ยงแพะเชิงธุรกิจของเกษตรกร 

ในเครือข่ายศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี 
 
 
 

โดย 
วิภาวี  ศรีเจริญ 

ณัฐชัย จุติอมรเสิศ 

ณฐัพร จุ้ยจุลเจิม 
ทวศิีลป์ จีนด้วง 

 
 
 
 
 

    เลขทะเบียนวิชาการ           63(2)-0516(8)-119 
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บทคัดย่อ  
  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพการเลี้ยงและความต้องการเลี้ยงแพะเชิงธุรกิจของ
เกษตรกรในเครือข่ายของศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี ในพ้ืนที่เขต 8 โดยใช้ตัวอย่างจ านวน 378 
ตัวอย่างจากจ านวนประชากรผู้เลี้ยงแพะในพ้ืนที่เขต 8 จ านวน 6,737 ราย โดยวิธีสุ่มอย่างง่ายและเก็บข้อมูล
โดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ใช้สถิติแบบพรรณนา หาค่าพิสัย ร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย ร้อยละ 71.16 นับถือศาสนา
พุทธ ร้อยละ 78.57 อายุเฉลี่ย 45.65 ปี (พิสัย 18-78 ปี) จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 
28.31 มีอาชีพการท าสวนยางพารา ร้อยละ 50.26 มีรายได้ครัวเรือนเฉลี่ย 176,158.73 บาท/ปี พื้นที่ถือครอง
มากกว่า 20 ไร่ ร้อยละ 22.22 สภาพการเลี้ยงแพะส่วนใหญ่ มีประสบการณ์ 1-5 ปีร้อยละ 65.87 ใช้แรงงาน 2 
คนร้อยละ 51.59 มีแพะระหว่าง 21 – 40 ตัว ร้อยละ 35.45 สายพันธุ์หลักเป็นแพะลูกผสม ร้อยละ 38.36 
เลี้ยงแบบกึ่งขังกึ่งปล่อย ร้อยละ 71.69 ใช้กากปาล์มเป็นอาหารข้น ร้อยละ 33.60 อาหารหยาบใช้หญ้าเนเปียร์ 
ร้อยละ 44.97 ใช้อาหารในสภาพสด ร้อยละ 88.89 น้ าหนักแพะที่จ าหน่ายระหว่าง 21 – 30 กิโลกรัม ร้อยละ 
44.97 ราคาที่จ าหน่ายได้ระหว่าง 141 – 160 บาท ร้อยละ 29.10 มีรายได้จากการเลี้ยงแพะ 84,722.22 
บาท/ปี (พิสัย 25,000–1,200,000 บาท) และใช้ทุนตนเองในการท าฟาร์ม ร้อยละ 85.71ค่าเฉลี่ยความต้องการ
เลี้ยงแพะเชิงธุรกิจพบว่าความต้องการเลี้ยงแพะลูกผสม ร้อยละ 2.61 ความต้องการใช้พ่อพันธุ์ในการปรังปรุง
พันธุ์ ร้อยละ 2.48 ความต้องการใช้เทคโนโลยีด้านการป้องกันและรักษาโรค ร้อยละ 2.65 ความต้องการใช้
อาหารข้น ร้อยละ2.41 ความต้องการท าวัคซีนในแพะ ร้อยละ 2.72 ความต้องการจ าหน่ายในประเทศ ร้อยละ 
2.89 ความต้องการส่งเสริมการประกวดแพะ ร้อยละ 2.52 และความต้องการสนับสนุนพันธุ์แพะจากกรมปศุ
สัตว์ ร้อยละ 2.76 มีความต้องการอยู่ในระดับมาก และความต้องการแหล่งทุนจากธนาคารและความต้องการ
เพ่ิมพ้ืนที่แปลงพ้ืนอาหารสัตว์ อยู่ในระดับปานกลาง ปัญหาและอุปสรรคของเกษตรกรที่ส าคัญ ได้แก่ ขาด
แคลนแม่พันธุ์ ร้อยละ 12.84 ขาดแคลนเวชภัณฑ์ยา ร้อยละ 11.93 ขาดการปรับปรุงพันธุ์ ร้อยละ 11.85 ขาด
แคลนพ่อพันธุ์ ร้อยละ 11.56 ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่เป็นด้านการขยายพันธุ์และการพัฒนาสายพันธุ์แพะในฟาร์ม
ของเกษตรกร และข้อเสนอแนะส่วนใหญ่ พบว่ามี 2 ประเด็น ได้แก่ เกษตรกรต้องการให้มีการผสมเทียมแพะและ
การหาวิธีการลดต้นทุนค่าอาหารมากที่สุด 
ค าส าคัญ : สภาพการเลี้ยงแพะ ความต้องการเลี้ยงแพะเชิงธุรกิจ เครือข่ายผู้เลี้ยงแพะ 
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                                                                   Abstract 
Objectives of the study were to study on goat rearing and need to goat production 

for business of farmer network in Suratthaini livestock research and breeding center, region 8. 
Three hundred and seventy eight farmers were a simple randomized from 6,737 goat rearing 
farmers was structural questionnaire by interview. The data are analyzed by using statistic 
measurement with computer program. It is found that most of farmers are male with average 
age 45.65 years old, having primary school education and almost were Buddhist .They were 
rubber farming to main career. The several farmers were own land to farm had average 1-5 
RAI with family income in average of 176,158.73 BAHT/year. The most of goat production are 
experience 1-5 year of age, labor average 2 men. Almost crossbred goats have average 21-40 
heads/farm. Feeds are fresh roughage and palm carnal cake by semi intensive rearing system. 
Most of them sold the live goats between 21-30 kilograms weight in 141-160 BAHT/head. The 
income from goats was 84,722.22 BAHT/year. The result of the need of goat production for 
business showed that the average of buck, animal improvement, technology of animal 
health, concentrated feeds, vaccine, domesticated market, livestock extension in goat fair 
and DLD support were high level. Most problems were lack of does, lack of buck, lack of 
drug and lack of goat improvement. The suggestion of farmer were goat artificial insemination 
and reduce feeds cost. 
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