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บทคัดย่อ 

 
 วัตถุประสงค์การวิจัยครั้งนี้เพ่ือศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจ และความพึงพอใจของเกษตรกรที่
เข้าร่วมโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะท่ี 2 ช่วงปีที่ 1 ในพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน
ประชากร 144 ราย ด าเนินการศึกษาโดยการสัมภาษณ์ ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562 
ผลการศึกษาพบว่า สภาพพ้ืนฐานทั่วไปของเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 46-50 ปี จบ
การศึกษาระดับประถมศึกษา มีอาชีพเป็นเกษตรกรมีรายได้หลักมาจากการท าการเกษตร โดย
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มีการถือครองที่ดินมากกว่า 10 ไร่ ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ใช้เป็นที่อยู่อาศัยและท าสวน (ยางพารา, ปาล์มน้ ามัน, มะพร้าว) และมีแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์ไม่เกิน 10 
ไร่ ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อโครงการโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (4.45±0.72) ความพึงพอใจ
ของเกษตรกรต่อโครงการในระดับมาก ได้แก่ ความเหมาะสมของโครงการ (4.47±0.84) กิจกรรม
ต่างๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ (4.43±0.89) การด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ (4.48±0.67) 
ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ (4.39±0.67) โคเนื้อที่ได้รับการจัดหา (4.37±0.69) และ 
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขของการเข้าร่วมโครงการ (4.37±0.66) ระดับปัญหาและอุปสรรค์ของเกษตรกรที่
เข้ารวมโครงการในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง (2.79±0.68) อย่างไรก็ตาม ปัญหาและอุปสรรค์ที่
เกษตรเข้าร่วมโครงการเจอปัญหามาก ได้แก่ ขาดการเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการตลาด (3.75±0.79) 
และปัญหาราคาผลผลิตไม่แน่นอน (3.65±0.59)  
 ดังนั้นทางกรมปศุสัตว์ควรมีการส่งเสริมจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
และมีการส่งเสริมด้านการตลาดโคเนื้อในรูปแบบต่างๆ ให้กบักลุ่มเกษตรกรต่อไป  
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Abstract 
 

 The objectives of this research were to study on economic condition and 
satisfaction of farmers to participate in cattle farm project for occupation phase 2 during 
the first year in Nakhon Si Thammarat Province of 144 populations. Data were collected 
through interview from October 2018 to March 2019. Data were collected using interview 
questionnaire from 144 farmers during October 2018 to March 2019.The results found that 
most of the farmers were male with the aged of 46-50 years old and a primary education. 
Almost all of them were farmers and main income from agriculture. Most of the farmers 
who participated in the project had land size of 10 Rai. The type of land utilization in the 
area, including residential, agriculture (rubber, oil palm, coconut.), crop orchards and 
pasture area less than 10 Rai. The overall satisfaction of the farmers toward the project 
was at high level (4.45±0.72). Satisfaction of 6 issues was at high level, including 
appropriateness of the project (4.47±0.84), other activities supported by the project 
(4.43±0.89), staff operations (4.48±0.67), the gain in knowledge in project participation 
(4.39±0.67), Providing for Cattle (4.37±0.69) and eligibility condition for participation (4.37 ± 
0.66). The overall level of problems and obstacles of the farmers was at middle-level 
(2.79±0.68). However, findings indicate that major problems and obstacles faced by the 
participating farmers, including lack of marketing network (3.75±0.79) and unstable prices of 
product (3.65 ± 0.59). 
 Therefore, the Department of Livestock Development should promote the 
establishment of farmer network participating in the project and promote beef marketing 
in different techniques for the farmers of the future. 
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บทที่ 1 

บทน า 
ความส าคัญของปัญหา 

นครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดที่มีพ้ืนที่ขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ในภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย โดยมีพ้ืนที่
ประมาณ 6,214,064 ไร่ แบ่งเป็นพ้ืนที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรประมาณ 2,896,204 ไร่ ซึ่งพ้ืนที่
ส่วนใหญ่จะเป็นสวนยางพาราและสวนปาล์มน้ ามัน (ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่ง
อ่าวไทย, 2559) แต่ในช่วงที่ผ่านมาผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะยางพาราและปาล์มน้ ามันมีราคา
ตกต่ า จากสภาวะการดังกล่าวเกษตรกรส่วนใหญ่มีการปรับตัวจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวมาเป็นการท า
เกษตรแบบผสมผสานและมีเกษตรกรบางส่วนที่ท าการเลี้ยงสัตว์เดิมอยู่โดยเฉพาะโคพ้ืนเมือง        
โคลูกผสมชาโรเลย์ โคลูกผสมบราห์มัน อ่ืนๆ แต่ยังขาดการร่วมกลุ่มของเกษตรกรเพ่ือสร้างพลังใน
การต่อรองกับหน่วยงานราชการภายนอกและเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และปัจจัยในการผลิตโคระหว่าง
กลุ่ม อย่างไรก็ตาม ในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมาแม้ว่าจ านวนประชากรโคเนื้อของไทยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นแต่
ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค โดยปัจจุบันอุตสาหกรรมโคเนื้อไทยสามารถผลิตได้ 
150,000 ตันต่อปี ขณะที่ปริมาณความต้องการ 170,009 ตันต่อปี ส่งผลต่อปริมาณเนื้อโคที่ผลิตได้ไม่
เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค สาเหตุสืบเนื่องมาจากปัจจัยหลายประการ ได้แก่ การขาด
แคลนแรงงาน พ้ืนที่ส าหรับใช้เลี้ยงโคลดน้อยลงเนื่องจากเกษตรกรใช้พ้ืนที่เลี้ยงโคไปปลูกพืช
เศรษฐกิจอย่างอ่ืนที่ให้ผลผลิตเร็ว และผลตอบแทนรายได้ที่มากกว่า และนอกจากนี้ยังมีการน าพ้ืนที่
ไปใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนมากขึ้น อีกทั้งเกษตรกรมีภาระหนี้สิน อัตราดอกเบี้ยที่สูงจากการกู้ยืมจาก
สถาบันการเงิน เงินกู้นอกระบบ เกษตรกรขาดความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงโคเนื้ออย่างเป็นระบบ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของปัญหา และพยายามแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว โดยมอบหมายให้กรมปศุสัตว์ด าเนินโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ที่สร้างรายได้แก่
เกษตรกรอย่างยั่งยืน มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเลี้ยงโคเนื้อในฟาร์มที่มีโ รงเรือนขนาดพอดีกับ
จ านวนโคและจัดการแปลงพืชอาหารสัตว์หรือมีแหล่งพืชอาหารสัตว์เพียงพอกับความต้องการของโค
แทนการเลี้ยงแบบปล่อยแทะเล็มหญ้าทั่วไป  

กรมปศุสัตว์จึงด าเนินโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 2 โดยใช้วงเงินกู้ยืมส าหรับ
สนับสนุนเกษตรกร 3 ,600 ราย ในรูปแบบองค์กรเกษตรกร จ านวน 360 องค์กร จากกองทุน
สงเคราะห์เกษตรกร การกู้ยืมเงินปลอดดอกเบี้ยตลอดโครงการฯ ในการขับเคลื่อนโครงการในพ้ืนที่
ส านักงานปศุสัตว์เขตทั้ง 9 เขต มีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน เพ่ือให้การการด าเนิน
โครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีระยะเวลาด าเนินการ 7 ปี (เริ่ม
ด าเนินโครงการปี 2560-2567) ปีที่ 1-3 ปลอดการช าระหนี้เงินต้น ปีที่ 4-7 ช าระเงินต้นร้อยละ 25 
ต่อปี โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการ ดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการ 

การส่งคืนเงินกู ้
-  ปีท่ี 1-3 ปลอดการช าระหนี้เงินต้น 

-  ปีที่ 4-7 ช าระหนี้เงินต้น    ร้อยละ 25 

ต่อป ี
 

โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 2 

คณุสมบัติขององค์กรเกษตรกร 

1. เป็นองค์กรเกษตรกรที่มีความ
ประสงค์เข้าร่วมโครงการ 

2. มีทุนเรือนหุ้นไม่ต่ ากว่า 

  - สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร   50,000 

บาท 

  - วิสาหกิจชุมชน 10,000 บาท 

3.  มีแผนการด าเนินการธุรกิจ/
แผนการผลิต/จ าหน่ายโคเนื้อ 

4. ต้องไม่ผิดนัดช าระหนี้เงินทุนของ
ทางราชการ เว้นแต่ส่วนราชการที่
รับผิดชอบเงินทุนจะเห็นว่ามิใช่
ความผิดขององค์กรเกษตรกรท่ีไม่
สามารถช าระหนี้คืนได้ 

สหกรณ์หรื อกลุ่ ม เกษตรกรหรื อ
วิสาหกิจชุมชนยื่นใบสมัครเข้าร่วม
โครงการฯ 

สหกรณ์ หรื อกลุ่ ม เ กษตรกรหรื อ
วิสาหกิจ ชุมชนท าบันทึกข้อตกลง 
(MOU) กับกรมปศุสัตว์ 

สหกรณ์ หรื อกลุ่ ม เ กษตรกรหรื อ
วิสาหกิจชุมชนต้องท าสัญญาการกู้ยืม
เงินกับกรมปศุสัตว์ 

สมาชิกขอสินเช่ือกับองค์กรเกษตรกร
รายละไม่เกิน 250,000 บาท 

- ค่าเช่าซื้อแม่โคเนื้อ รายละไม่เกิน 5 
ตัว ตัวละไม่เกิน 40,000 บาท  
- ค่าก่อสร้าง/ปรับปรุงโรงเรือน/แปลง
หญ้า รายละไม่เกิน 50,000 บาท 
 

คุณสมบัติของเกษตรกร 

1. เป็นสมาชิกองค์กรเกษตรกรผู้
เลี้ยงโคเนื้อ อายุ 20 ปีบริบูรณ์ แต่
ไม่เกิน 65 ปี 

2. มีที่ตั้งฟาร์มโคเนื้อในเขตพื้นที่
รับผิดชอบขององค์กรเกษตรกร มี
ภูมิล าเนาที่สามารถดูแลฟาร์มโค
เนื้อได้ 
3. มีโรงเรือนพร้อมลานปล่อย และ
มีพื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ไม่น้อย
กว่า 3 ไร่ 
4. ไม่เป็นบุคคลผิดช าระหนี้หรือ
สัญญาโครงการ ธคก. หรือเงินทุน
ของทางราชการโครงการอื่นๆ เว้น
แต่ ส่ วนราชการจะ เห็นว่ ามิ ใ ช่
ความผิดของเกษตรกรที่ไม่สามารถ
ช าระหนี้คืนได้ 
5. เกษตรกรต้องสะสมเงินทุน เช่น 
มีการออมรายเดือน รายปี 
6.  เ ก ษ ต ร ก ร ต้ อ ง ยิ น ย อ ม ใ ห้
เ จ้ า หน้ าที่ ก ร มปศุ สั ต ว์ เ ข้ า ไ ป
ตรวจสอบสุขภาพแม่โคเนื้อของ
โครงการ 

7. สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขของ
โครงการได้ 
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 ดังนั้น การศึกษาวิจัยครั้งนี้ จึงศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจ และความพึงพอใจของเกษตรกรที่
เข้าร่วมโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 2 ช่วงปีที่ 1 ในพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย
ด าเนินการศึกษาในเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ขึ้นทะเบียนวิสาหกิจชุมชน จังหวัด
นครศรีธรรมราช    

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

เพ่ือศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจ และความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฟาร์ม    
โคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 2 ช่วงปีที่ 1 ในพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ทราบข้อมูลพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ สภาพพ้ืนฐานทั่วไปของเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการฯ 
ในพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2. สามารถน าข้อมูลทางเศรษฐกิจมาใช้ในการวางแผนการผลิตให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

3. เกษตรกรมีสภาพทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นจากการวางแผนการผลิตอย่างเป็นระบบ 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
ตัวแปรอิสระ (Independent variable) 

 
        
                
 
 
       

 
 

 

 

 

 

ตัวแปรตาม (Dependent variable)                       

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดการวิจัย 

ขอบเขตของการศึกษาวิจัย 

ศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจ ความรู้ความเข้าใจ ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการฯ ความคิดเห็น 
ความพึงพอใจ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะของเกษตรกรต่อโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ 
ระยะที ่2 ในพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 144 ราย ในช่วงระยะปีท่ี 1ของโครงการฯ 

 

สภาพพื้นฐานทั่วไปของเกษตรกร 
 1. อายุ 
 2. เพศ 
 3. ระดับการศึกษา 
 4. สภาพทางสังคม 
 5. รายได้ของเกษตรกร 
 6. สภาวะหนี้สิน 
 7. การถือครองที่ดิน 
 8. ประสบการณ์ของเกษตรกร 

ความพึงพอใจของเกษตรกร  
1. ด้านโครงการฯ 
2. ด้านการสนับสนุนหน่วยงานรัฐ 
3. ด้านปัญหาและอุปสรรค 
4. ด้านการตลาด 

ผลลัพธ์ (Outcome) 
1. ได้ข้อมูลเกษตรกรเพ่ือประกอบการ
วางแผนการผลิต การส่งเสริม และการ
แก้ไขปัญหาอุปสรรค 
2. เกษตรกรได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานรัฐได้อย่างเหมาะสม ตรงกับ
ความต้องการ 
3. เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น มีตลาด
รองรับผลผลิต 

ผลกระทบ (Impact) 
1. เกษตรกรสามารถผลิตโคเนื้อได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
2. เกษตรกรมีการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง 
3. เกษตรกรสามารถช าระหนี้สินได้ตรง
ตามเวลา 
4. เกษตรกรมีรายได้อย่างยั่งยืน 
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นิยามค าศัพท์ 

 โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 2 ช่วงปีที่ 1 หมายถึง โครงการปล่อยสินเชื่อ
เงินกู้แบบปลอดดอกเบี้ย ระยะเวลา 7 ปี ให้กับสมาชิกองค์กรเกษตรกร (สหกรณ์, กลุ่มเกษตรกร, 
วิสาหกิจชุมชน) โดยช่วงปีที่ 1 นั้น เริ่มนับตั้งแต่เกษตรกรได้รับการจัดหาแม่โคเพ่ือสร้างอาชีพเลี้ยงโค
เนื้อ (พ.ศ. 2561)  

 สภาพทางเศรษฐกิจ หมายถึง ลักษณะการประกอบอาชีพของเกษตรกรทั้งอาชีพหลัก อาชีพ
รอง แหล่งที่มาของรายได้ การถือครองและใช้ประโยชน์ในที่ดิน รวมไปถึงสภาพหนี้สิน 

 ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกในทางบวกและในทางลบของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์
กับทัศนคติ และเป็นความสอดคล้องกันระหว่างความคาดหวังของบุคคลต่อสิ่งที่เข้าไปมีส่วนร่วมทั้ง
จากสิ่งเร้า สิ่งจูงใจ หรือสิ่งตอบแทนที่บุคคลนั้นได้รับการตอบสนองตามความต้องการจริงทั้งทางด้าน
วัตถุและจิตใจ ซึ่งความพึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อระบบความพึงพอใจมีความรู้สึกทัศนคติทางบวก
มากกว่าทางลบ 

 พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช หมายถึง พ้ืนที่ท าการศึกษาของโครงการในอ าเภอเมือง
นครศรีธรรมราช เชียรใหญ่ ท่าศาลา สิชล ทุ่งสง ทุ่งใหญ่ พิปูน และถ้ าพรรณรา รวม 8 อ าเภอ 
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ค้นคว้าเอกสาร หลักการ แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ

เป็นกรอบและข้อมูลประกอบสนับสนุนการศึกษา ดังนี้ 

1. สถานการณ์การผลิตโคเนื้อโลกและในประเทศไทย 

สถานการณ์การผลิตเนื้อโคของโลก ปี พ.ศ. 2558 – 2562 การผลิตเนื้อโคของประเทศต่างๆ 
เพ่ิมข้ึนในอัตราร้อยละ 1.03 ต่อปี โดยในปี พ.ศ. 2562 มีปริมาณการผลิต 62.48 ล้านตัน เพ่ิมขึ้นจาก
ปี พ.ศ. 2561 ที่มีปริมาณการผลิต 61.31 ล้านตัน ประเทศที่มีการผลิตเพ่ิมขึ้น ได้แก่ สหรัฐอเมริกา 
บราซิล จีน และอินเดีย เนื่องจากปริมาณความต้องการบริโภคเนื้อโคของโลกเพ่ิมขึ้นในอัตราร้อยละ 
1.10 ต่อปี ประเทศที่มีการบริโภคมากที่สุด คือ สหรัฐอเมริกา รองลงมา ได้แก่ จีน และบราซิล โดย
การบริโภคเนื้อโคในปี พ.ศ. 2562 มีปริมาณ 59.57 ล้านตัน ท านองเดียวกับการน าเข้าเนื้อโคใน
ประเทศต่างๆ พบว่าเพ่ิมขึ้นในอัตราร้อยละ 5.08 ต่อปี โดยในปี พ.ศ. 2562 มีการน าเข้าเนื้อโค 9.29 
ล้านตัน เพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ. 2561 ที่มีการน าเข้า 8.72 ล้านตัน โดยประเทศท่ีมีการน าเข้ามากสุดได้แก่ 
จีน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ จากสถานการณ์ในปี พ.ศ. 2562 คาดการว่าในปี พ.ศ. 2563 
อัตราการผลิตเนื้อโคจะเพ่ิมขึ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.91 จากปี พ.ศ. 2562 เนื่องจากประเทศ
ออสเตรเลียมีผลผลิตลดลงจากสาเหตุไฟป่า และสภาวะแห้งแล้ง ส่วนความต้องการบริโภคเนื้อโคและ
การน าเข้าเนื้อโคของโลก คาดการว่าจะเพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2562 คิดเป็นร้อยละ 0.81 และ 4.24 
ตามล าดับ เนื่องจากจีนยังคงเป็นประเทศผู้น าเข้าที่มีความต้องการบริโภคภายในประเทศสูง โดยมี
แนวโน้มการน าเข้าเพ่ิมขึ้นค่อนข้างมาก ประเทศผู้ผลิตหลักจึงสนใจที่จะส่งออกมายังจีนเพ่ิมมากขึ้น  
(ส านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร, 2562)  

 การผลิตโคเนื้อของประเทศไทยปี พ.ศ. 2558 - 2562 การผลิตโคเนื้อเพ่ิมขึ้นในอัตราร้อยละ 
7.15 ต่อปี โดยในปี พ.ศ. 2562 มีปริมาณการผลิตโคเนื้อ 1.178 ล้านตัว เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2561 ซึ่ง
มีปริมาณการผลิต 1.126 ล้านตัว คิดเป็นร้อยละ 4.62 เนื่องจากภาครัฐส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงโค
เนื้อเป็นอาชีพหลัก และการเพ่ิมขึ้นตามธรรมชาติของแม่พันธุ์โคเนื้ออีกทั้งมีการปรับปรุงพันธุ์โคเนื้อที่
ดี ท าให้อัตราการเกิดในรอบปีดีขึ้น ความต้องการบริโภคเนื้อโคของไทยเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยในอัตราเพียง
ร้อยละ 0.08 ต่อปี โดยในปี พ.ศ. 2562 คาดว่าจะมีปริมาณการบริโภคโคเนื้อ 1.262 ล้านตัว หรือคิด
เป็นเนื้อโค 212.02 พันตัน ซึ่งเพ่ิมข้ึนเล็กน้อยจากปี พ.ศ. 2561 ร้อยละ 0.08 เนื่องจากผู้บริโภคยังคง
นิยมบริโภคเนื้อโคแบบชาบูหรือปิ้งย่าง ท าให้ความต้องการของตลาดภายในประเทศเพ่ิมขึ้น 
เช่นเดียวกับการส่งออกโคมีชีวิตของไทยเพ่ิมขึ้นในอัตราร้อยละ 8.81 ต่อปี โดยส่วนใหญ่ส่งออกไปยัง
ประเทศเพ่ือนบ้าน ได้แก่ มาเลเซีย และ สปป.ลาว (ส่งต่อไปยังจีน) ในปี  พ.ศ. 2562 การส่งออกโคมี
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ชีวิตมีปริมาณ 296,734 ตัว มูลค่า 5,339.39 ล้านบาท เทียบกับปี พ.ศ. 2561 ซึ่งส่งออกปริมาณ 
252,001 ตัว มูลค่า 4,103.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.75 และร้อยละ 30.13 ตามล าดับ อย่างไร
ก็ตาม ปริมาณการส่งออกเนื้อโคและผลิตภัณฑ์ของไทยลดลงในอัตราร้อยละ 52.96 ต่อปี โดยในปี 
พ.ศ. 2562 การส่งออกเนื้อโคและผลิตภัณฑ์มีปริมาณ 75.85 ตัน มูลค่า 26.19 ล้านบาท เทียบกับ ปี 
พ.ศ. 2561 ซึ่งส่งออกปริมาณ 96.21 ตัน มูลค่า 45.18 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 21.16 และ ร้อยละ 
42.03 ตามล าดับ เนื่องจากประเทศเพ่ือนบ้านมีการเลี้ยงโคเนื้อเพ่ิมมากขึ้น ประกอบกับมีการน าเข้า
เนื้อโค จากออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ จึงท าให้ไทยส่งออกเนื้อโคและผลิตภัณฑ์ไปยังประเทศเพ่ือน
บ้านได้ลดลง  ในปี พ.ศ. 2563 คาดว่าการส่งออกโคมีชีวิต เนื้อโคและผลิตภัณฑ์ จะเพ่ิมขึ้นจากปี 
พ.ศ. 2562 เนื่องจากความต้องการโคมีชีวิตที่เข้าโรงฆ่าของจีนมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น โดยในขณะนี้มณฑล
ยูนนานของจีนได้มีการสร้างโรงฆ่าโคเนื้อบริเวณชายแดน สปป.ลาว และจีน โดยมีความต้องการ
น าเข้าโคเนื้อจาก สปป.ลาวและเมียนมา เป็นจ านวนมาก ซึ่งเป็นโอกาสที่ไทยจะส่งออกไปเพ่ือสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน (ส านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร, 2562) 

 จากรายงานของส านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร (2562) ได้วิเคราะห์ปัจจัยทั้งเชิงบวกและเชิง
ลบที่จะมีผลกระทบต่อการผลิตโคเนื้อและการน าเข้าส่งออกโคเนื้อในประเทศไทยภายในปี พ .ศ. 
2563 ดังนี้ 

1.1 ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการผลิตและการค้าโคเนื้อของไทย 
1.การผลิต 
ปัจจุบันการผลิตโคเนื้อของไทย ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการบริโภค ดังนั้นภาครัฐ

โดยกรมปศุสัตว์มีการส่งเสริมโดยจัดท าโครงการต่าง ๆ ให้เกษตรกรหันมาเลี้ยงโคเนื้อเพ่ิมข้ึน ได้แก่ 

- โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2565) ผลการด าเนินงาน     
ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 397 ราย จัดซื้อแม่โคเนื้อเป้าหมาย 
1,975 ตัว ลูกเกิดสะสม 4,472 ตัว เพศผู้ 2,244 ตัว เพศเมีย 2,228 ตัว 

- โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2560 -  2567) ผลการด าเนินงาน 
ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 3,501 ราย จัดซื้อแม่โคเป้าหมาย 
17,500 ตัว ลูกเกิดสะสม 17,050 ตัว เพศผู้ 8,033 ตัว เพศเมีย 9,017 ตัว 

- โครงการโคบาลบูรพา (พ.ศ. 2560 - 2565)  ผลการด าเนินงาน  ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2562 ได้ส่งมอบโคเนื้อแก่เกษตรกรเรียบร้อยแล้ว 6,000 ราย จ านวน 30,000 ตัว ลูกเกิด 
จ านวน 2,008 ตัว จ าหน่ายลูกโคเพศผู้ 33 ตัว มูลค่า 790,335 บาท 

2. การน าเข้าและส่งออก 
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ปัจจัยเชิงบวก 

- จีนยังคงเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ที่มีประชากรมากกว่าพันล้านคน มีก าลังซื้อสูง 
โดยตลาดจีนเป็นตลาดที่มีความต้องการบริโภคเนื้อโคสูง ซึ่งการส่งออกโคเนื้อระหว่างไทยและจีน เป็น
การค้าที่ต้องผ่านประเทศที่สามมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา เนื่องจากจีนเข้มงวดในเรื่องการใช้สารเร่ง
เนื้อแดงในโคเนื้อและเฝ้าระวังโรคปากและเท้าเปื่อย ไทยจึงต้องส่งโคเนื้อผ่านทาง สปป.ลาว ซึ่งปลอด
โรคปากและเท้าเปื่อย โดยในขณะนี้ทางมณฑลยูนนานของจีน ได้ตั้งเป้าหมายการน าเข้าโคเนื้อจาก 
สปป.ลาว และเมียนมา เป็นจ านวนมาก จึงเป็นปัจจัยบวกที่ไทยจะส่งออกไปยัง สปป.ลาว ได้เพ่ิมขึ้น
เพ่ือสนองความต้องการของผู้บริโภคทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน 

- โครงการรถไฟ สปป.ลาว - จีนจะเริ่มใช้ในปี พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นการสนับสนุน
อ านวยความสะดวกให้มีการส่งออกไปยังจีนได้เพ่ิมขึ้น และท าให้ต้นทุนโลจิสติกส์ต่ าลง ซึ่งไทยมี
โอกาสส่งออกโคมีชีวิตและเนื้อโคไปยังมณฑลต่างๆ ของจีนทางรถไฟได้มากขึ้น แต่ต้องเร่งเจรจาใน
การปลดล็อคปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการส่งออกไปยังจีน 

- เหตุการณ์ไฟไหมป่าที่รุนแรงในประเทศออสเตรเลีย ในปี พ.ศ. 2562 ท าลายป่า
และพ้ืนที่การเกษตรใน 6 รัฐ ได้แก่ นิวเซาท์เวลส์ วิคตอเรีย ควีนส์แลนด์ เซาท์ออสเตรเลีย เวิสเทิร์
นออสเตรเลีย และทัสมาเนีย ส่งผลให้ปริมาณการส่งออกผลผลิตเนื้อโคของออสเตรเลียลดลง ท าให้
ความต้องการในประเทศมากข้ึน 

ปัจจัยเชิงลบ 

- การน าเข้าโคเนื้อ ไทยน าเข้าโคเนื้อกว่าร้อยละ 90 จากเมียนมา ซึ่งในปี พ.ศ. 2562 
มีการน าเข้าโคเนื้อลดลงกว่าร้อยละ 30 เนื่องจากผู้ประกอบการจีนสามารถติดต่อกับผู้ประกอบการ
เมียนมาได้โดยตรงจึงไม่ต้องส่งโคเนื้อเข้ามาผ่านไทย ท าให้เป็นปัจจัยลบต่อตลาดโคเนื้อของไทย 

- การเปิดเขตการค้าเสรี FTA ท า ให้ต้องลดอัตราภาษีน า เข้าเนื้อโคจากออสเตรเลีย
และนิวซีแลนด์เหลือ ร้อยละ 0 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อราคาโคเนื้อและเนื้อโคใน
ประเทศลดลง 

อย่างไรก็ตาม กรมปศุสัตว์ (2561) ได้แนะน าเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคการผลิตโคเนื้อ
เพ่ือให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน จ าเป็นต้องค านึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี้ 

1. สภาพทางการเงินและเทคโนโลยี 
2. สุขภาพสัตว์ความเป็นอยูใ่นการเลี้ยงและอาหารในการผลิตโคเนื้อ 
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3. พฤติกรรมการเลือกผลิตภัณฑ์และความใส่ใจต่อสุขภาพ ได้แก่ โรคจากสัตว์สู่คน สาร
ตกค้าง และการตัดแต่งพันธุกรรม 

 ดังนั้นส าหรับสถานการณ์การผลิตโคเนื้อในประเทศไทยมีอัตราการเลี้ยงโคเนื้อเพ่ิมขึ้น
จากสถานการณ์ภายในและภายนอกประเทศซึ่งอาจส่งผลท าให้ราคาโคเนื้อในประเทศไทยเพ่ิมขึ้น แต่
อย่างไรก็ตาม ผู้เลี้ยงโคเนื้อควรจะค านึงถึงปัจจัยพฤติกรรมของผู้บริโภคให้ยิ่งไปกว่านั้นต้องผลิตโค
เนื้อให้มีความปลอดภัยและค านึงถึงสวัสดิภาพสัตว์ 

2. สภาพทางภูมิศาสตร์และสภาพของประชากรจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 นครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากจังหวัดสุราษฏร์ธานี 
โดยตั้งอยู่ทางภาคใต้ติดกับชายฝังอ่าวไทยตั้งอยู่ทางตอนกลางของภาคใต้ ห่างจากกรุงเทพมหานคร 
780 กิโลเมตร มีเนื้อท่ีประมาณ 9,942,502 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 624,064 ไร่ มี 23 อ าเภอ 
169 ต าบล 1,551 หมู่บ้าน ทิศเหนือติดต่อกับจังหวัดสุราษฏร์ธานีและอ่าวบ้านดอน ทิศใต้ติดต่อกับ
อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง             
ทิศตะวันออกติดต่อกับอ่าวไทยเป็นชายฝั่งทะเล มีความยาวตั้งแต่ตอนเหนือของอ าเภอขนอมลงไป
ทางใต้ของอ าเภอหัวไทรประมาณ 225 กิโลเมตร และทิศตะวันตกติดต่อกับจังหวัดสุราษฏร์ธานี และ
จังหวัดกระบี่ (ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย, 2559) 

 ลักษณะภูมิประเทศ 

 ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดนครศรีธรรมราช แตกต่างไปตามลักษณะของเทือกเขา
นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นเทือกเขาที่มีความยาวตามแนวยาวของคาบสมุทรเป็นผลให้ลักษณะ         
ภูมิประเทศของจังหวัดนครศรีธรรมราช แบ่งได้เป็น 3 ส่วน คือ 

1. บริเวณเทือกเขาตอนกลาง ได้แก่ บริเวณเทือกเขานครศรีธรรมราชมีอาณาเขตตั้งแต่
ตอนเหนือของจังหวัดลงไปถึงตอนใต้สุด บริเวณพ้ืนที่ของอ าเภอที่อยู่ในเขตเทือกเขาตอนกลางได้แก่ 
อ าเภอสิชล อ าเภอขนอม อ าเภอท่าศาลา อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช อ าเภอลานสกา อ าเภอ  
พรหมคีรี อ าเภอร่อนพิบูลย์ อ าเภอชะอวด อ าเภอจุฬาภรณ์ และอ าเภอพระพรหม ในเขตเทือกเขานี้มี
ภูเขาสูงสุดในจังหวัด คือ เขาหลวง ซึ่งสูงประมาณ 1,835 เมตร เหนือระดับน้ าทะเล นอกจากนี้
เทือกเขาดังกล่าวยังเป็นเส้นแบ่งเขตอ าเภอ ระหว่างอ าเภอทุ่งสง อ าเภอฉวาง กับอ าเภอชะอวด 
อ าเภอร่อนพิบูลย์ อ าเภอลานสกา อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช อ าเภอพรหมคีรี อ าเภอท่าศาลา   
และเป็นเส้นแบ่งเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช กับอ าเภอบ้านนาสาร อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัด       
สุราษฎร์ธานี   
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 2. บริเวณที่ราบชายฝั่งด้านตะวันออก ได้แก่บริเวณตั้งแต่เทือกเขาตอนกลางไปทาง
ตะวันออกถึงฝั่งทะเลอ่าวไทย จ าแนกได้ เป็น 2 ตอน คือ ตั้งแต่อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราชลงไปทาง
ใต้ เป็นที่ราบ ที่มีความกว้างจากบริเวณเทือกเขาตอนกลางไปถึงชายฝั่งทะเลระยะทางประมาณ 95 
กิโลเมตร มีแม่น้ าล าคลอง ที่มีต้นน้ าเกิดจากบริเวณเทือกเขาตอนกลางไหลลงสู่อ่าวไทยหลายสาย 
นับเป็นที่ราบซ่ึงมีค่าทางเศรษฐกิจของจังหวัด ล าน้ าส าคัญ ได้แก่ แม่น้ าปากพนัง และมีคลองสายเล็ก 
ในเขต อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราชอีกหลายสาย เช่น คลองปากพญา และคลองท้ายวัง  เป็นต้น อีก 
บริเวณหนึ่ง คือตั้งแต่อ าเภอท่าศาลาขึ้นไปทางทิศเหนือเป็นบริเวณฝั่งแคบๆ ไม่เกิน 15 กิโลเมตร 
อ าเภอที่อยู่ ในเขตที่ราบด้านนี้คือ อ า เภอขนอม อ า เภอสิชล อ า เภอท่าศาลา อ า เภอเมือง
นครศรีธรรมราช อ าเภอปากพนัง อ าเภอเชียรใหญ่ อ าเภอหัวไทร และอ าเภอชะอวด 

 3. บริเวณที่ราบด้านตะวันตก ได้แก่ บริเวณที่ราบระหว่างเทือกเขานครศรีธรรมราช 
และเทือกเขาบรรทัด จึงมีลักษณะเป็นเนินเขาอยู่เป็นแห่งๆ อ าเภอที่อยู่บริเวณที่ราบด้านนี้ คือ 
อ าเภอพิปูน อ าเภอทุ่งใหญ่ อ าเภอฉวาง อ าเภอนาบอน อ าเภอบางขัน อ าเภอถ้ าพรรณรา และอ าเภอ
ทุ่งสง ล าน้ าส าคัญ ได้แก่ ต้นน้ าของแม่น้ าตาปีไหลผ่าน อ าเภอพิปูน อ าเภอฉวาง และอ าเภอทุ่งใหญ่ 
นอกจากนี้ ยังมีล าน้ าที่เป็นต้นน้ าของแม้น้ าตรังอีกด้วย คือ น้ าตกโยงและคลองวังหีบ ซึ่งไหลผ่าน 
อ าเภอทุ่งสง ไปยังอ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง และออกทะเลอันดามัน ที่อ าเภอกันตัง 

 ลักษณะภูมิอากาศ 

 ลักษณะภูมิอากาศของนครศรีธรรมราช จากสภาพที่ตั้งใกล้เส้นศูนย์สูตร มีภูเขาและเป็น
คาบสมุทรทั้งสองด้าน กล่าวคือ ด้านตะวันออกเป็นทะเลจีนใต้มหาสมุทรแปซิฟิก ด้านตะวันตกเป็น
ทะเลอันดามันมหาสมุทรอินเดีย ท าให้นครศรีธรรมราช ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมจากมหาสมุทร
อินเดียและพายุหมุนเขตร้อนจากทะเลจีนใต้สลับกัน ดังนี้  

 1. ลมมรสุมในแต่ละปีของจังหวัดนครศรีธรรมราชจะได้รับอิทธิพลของลมมรสุม 

  1.1 ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ พัดผ่านมหาสมุทรอินเดียและทะเลอันดามันเข้าสู่
ประเทศไทย ในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราช นั้นเนื่องจากมีเทือกเขาทางตะวันตกและตอนกลาง
เป็นแนวกั้นทิศทางลม ท าให้ฝนตกไม่มากนัก อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะอยู่ในช่วง
ประมาณ เดือนพฤษภาคม-เดือนตุลาคม 

  1.2 ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ลมนี้พัดผ่านอ่าวไทยเข้าสู่ภาคใต้ ท าให้เกิดฝนตก 
ชุกในจังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องจากพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัด ตั้งอยู่ในด้านรับลมของเทือกเขา 
อิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จะท าให้ฝนตกมากในช่วงประมาณเดือน พฤศจิกายน-
มกราคม 
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 2. ลักษณะฤดูกาล 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช มี 2 ฤดู คือ 

 2.1 ฤดูร้อน อยู่ระหว่างกลางเดือนกุมภาพันธ์-กลางเดือนพฤษภาคม มีอากาศร้อน
ตลอดฤดูกาล อุณหภูมิ ปี 2560 ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม 2560 วัดได้ค่าเฉลี่ย 27.70 
องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ าสุดวัดได้ 18.00 องศาเซลเซียสในเดือนมีนาคม 2560 อุณหภูมิสูงสุด วัดได้ 
37.00 องศาเซลเซียสในเดือนสิงหาคม 2560 ความชื้นสัมพัทธ์ โดยเฉลี่ย 97.83% 

 2.2 ฤดูฝน แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-ตุลาคม เป็นช่วงที่รับ
อิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ แตเ่นื่องจากมีเทือกเขานครศรีธรรมราชที่สูงชัน เป็นแนวกั้นทิศทางลม 
จึงมีฝนตกไม่มากนัก แต่บริเวณที่ได้รับฝนเป็นส่วนของอ าเภอทุ่งสงและอ าเภอทุ่งใหญ่ ช่วงที่สอง 
ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน-มกราคม เป็นช่วงที่ได้รับอิทธิพลลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือช่วงนี้มีฝนตก
หนาแน่น 

 ปริมาณน้ าฝนรวมตั้งแต่เดือนมกราคม-เดือนธันวาคม 2560 วัดได้ 2,495.70 มิลลิเมตร 
โดยมีปริมาตรสูงสุดวัดได้ 631.50 มิลลิเมตร เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2560 ส าหรับปริมาณน้ าฝนต่ าสุด
เดือนกุมภาพันธ์ 2560 มีปริมาณ 68.00 มิลลิเมตร ในรอบปี 2560 มีฝนตก จ านวน 180 วัน (กรม
อุตุนิยมวิทยา, 2562)  

 สภาพของประชากรจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 ในปี พ.ศ. 2562 ประชากรในจังหวัดนครศรีธรรมราชมีประมาณ 1,561,927 คน 
สามารถแบ่งตามช่วงอายุ 0-14 ปี ประมาณ 286,305 คน ช่วงอายุ 15-59 ปี ประมาณ 1,004,720 
คน ช่วงอายุ 60 ขึ้นไป ประมาณ 166,109 คน และกลุ่มคนที่ไม่สามารถจ าแนกอายุได้ ประมาณ 
104,793 คน (ส านักทะเบียนกลางกรมการปกครอง , 2562) ผลิตภัณฑ์ มวลรวมจังหวัด
นครศรีธรรมราช เท่ากับ 150,515 ล้านบาท ณ ราคาประจ าปี พ.ศ. 2560 แบ่งเป็นภาคเกษตรกรรม 
38,807 ล้านบาท ภาคนอกเกษตรกรรม 111,709 ล้านบาท แยกเป็นผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคน 
98,627 บาท การใช้ประโยชน์ที่ดินในปี พ.ศ.2560 แบ่งเป็นเนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 
(agricultural landuse) ได้แก่ ที่นาประมาณ 383,782ไร่ ไม้ผลและไม้ยืนต้นประมาณ 2,178,529  
ไร่ สวนผักและไม้ดอกไม้ประดับประมาณ 27,065 ไร่ การเกษตรอ่ืนๆ ประมาณ 306,844 ไร่ เนื้อที่ใช้
ประโยชน์นอกภาคการเกษตร (non-agricultural landuse) 2,212,448 ไร่ ลักษณะการถือครอง
ที่ดินทางการเกษตร 2,896,219 ไร่ ที่ดินของตนเองประมาณ 640,435 ไร่ ที่ดินติดจ านองผู้อ่ืน
ประมาณ 1,043,464 ไร่ ที่ดินขายฝากประมาณ 12 ไร่ ที่ดินของคนอ่ืน (ดินเช่า รับจ านองและที่ดิน
ท าฟรี) ประมาณ 1,212,309 ไร่ (ส านักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช, 2562) 
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 สรุปจากลักษณะสภาพทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชเหมาะสมกับการท า
การเกษตรเนื่องจากฝนตกเกือบตลอดทั้งปีถึงแม้ว่าบางช่วงฝนอาจจะตกน้อยบ้าง ซึ่งลักษณะดังกล่าว
เอ้ือประโยชน์ให้กับแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์ นอกจากนี้ลักษณะของจังหวัดนครศรีธรรมราชมีพ้ืนที่หลาย
แบบท าให้มีผลพลอยได้ทางการเกษตรที่แตกต่างกันท าให้สามารถลดต้นทุนค่าอาหารโคเนื้อได้เป็น
อย่างดีและพบว่ามีพ้ืนที่ว่างเปล่า 1,059,394 ไร่ ท าให้สามารถหาแหล่งอาหารหยาบได้อย่างไม่ขาด
แคลน 

3.แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับความพึงพอใจ 

 ศราวนี (2556) กล่าวว่าการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจนิยมศึกษากันใน 2 ด้าน คือ 
ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน (job satisfaction) และ ความพึงพอใจในการรับบริการ (service 
satisfaction) ซึ่งมแีนวคิดทีเ่กี่ยวกับความพึงพอใจเป็นจ านวนมาก ดังนี้  

 Morse (1958) อ้างถึงโดย วิทิต, 2553 กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง สภาวะจิตที่
ปราศจากความเครียดทั้งนี้เพราะธรรมชาติของมนุษย์มีความต้องการ ถ้าความต้องการได้รับการ
ตอบสนองทั้งหมดหรือบางส่วน ความเครียดก็จะน้อยลง ความพึงพอใจก็จะเกิดขึ้นและในทางกลับกัน
ถ้าความต้องการนั้นไม่ได้รับการตอบสนอง ความเครียดและความไม่พึงพอใจก็จะเกิดขึ้น เช่นเดียวกับ
แนวคิดของ Shelly (1995) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ ซึ่งสรุปได้ว่าความพึงพอใจเป็น
ความรู้สึก สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ ความรู้สึกในทางบวกและความรู้สึกในทางลบ 
ความรู้สึกในทางบวกเป็นความรู้สึกที่เมื่อเกิดขึ้นแล้วท าให้เกิดความสุข ความสุขนี้เป็นความสุขที่
แตกต่างจากความรู้สึกทางบวกอ่ืนๆ กล่าวคือ เป็นความรู้สึกที่มีระบบย้อนกลับความสุขสามารถท าให้
เกิดความสุขหรือความรู้สึกทางบวกอ่ืนๆ ความรู้สึกทางลบความรู้สึกทางบวกและความรู้สึกที่มี
ความสัมพันธ์กันอย่างสลับซับซ้อน และระบบความสัมพันธ์ของความรู้สึกทั้งสามนี้ เรียกว่า ระบบ
ความพึงพอใจ นอกจากนี้ วีระพร และวัชรินทร์ (2557) กล่าวว่า ความพึงพอใจ คือ ความรู้สึกใน
ทางบวกและในทางลบของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับทัศนคติ และเป็นความสอดคล้องกันระหว่าง
ความคาดหวังของบุคคลต่อสิ่งที่เข้าไปมีส่วนร่วมทั้งจากสิ่งเร้า สิ่งจูงใจ หรือสิ่งตอบแทนที่บุคคลนั้น
ได้รับ การตอบสนองตามความต้องการจริงทั้งทางด้านวัตถุและจิตใจ ซึ่งความพึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อ
ระบบความพึงพอใจมีความรู้สึก ทัศนคติทางบวกมากกว่าทางลบ หรือกล่าวได้ว่าทัศนคติทางบวกจะ
แสดงให้เห็นสภาพความพึงพอใจในสิ่งนั้น ทัศนคติทางลบจะแสดงให้เห็นสภาพความไม่พึงพอใจในสิ่ง
นั้น ท านองเดียวกับ ศิริพงษ์ และ สมพงศ์ (2546) ได้สรุปว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือ
ความคิดเห็นที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งภายหลังจากที่ได้รับประสบการณ์ในสิ่งนั้นมาแล้วในทางบวกแล้ว
ความรู้สึกนั้นได้รับการตอบสนองตามความคาดหวัง หรือได้รับผลส าเร็จตามความมุ่งหมายตามความ
ต้องการทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ และสภาพแวดล้อมของบุคคลนั้น การเกิดความพึงพอใจของมนุษย์
นั้นมาจากความต้องการพ้ืนฐานในการด ารงชีพตั้งแต่ระดับพ้ืนฐานสุดในการมีชีวิตไปจนถึงความ
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ต้องการการยอมรับจากสังคมตามทฤษฏีของ Maslow (1970) ได้เรียงล าดับสิ่งจูงใจ หรือความ
ต้องการของมนุษย์ไว้ 5 ระดับโดยเรียงล าดับขั้นของความต้องการไว้ตามความส าคัญ ดังนี้ 

 1. ความต้องการพ้ืนฐานทางสรีระ เป็นความต้องการทางร่างกายขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์
และเป็นสิ่งที่จ าเป็นที่สุดส าหรับการด ารงชีวิต ความต้องการเหล่านี้ ได้แก่  อากาศ เครื่องนุ่งห่ม ยา
รักษาโรค ที่อยู่อาศัย ความต้องการทางเพศ มนุษย์จะมีความต้องการในล าดับถัดไปเมื่อความต้องการ
ระดับกายภาพได้รับการตอบสนองแล้ว ดังนั้น ในขั้นแรกองค์กรจะต้องตอบสนองความต้องการของ
พนักงานโดยการจ่ายค่าจ้างและผลตอบแทนเพ่ือให้พนักงานสามารถน าเงินไปใช้จ่ายเพ่ือแสวงหา
สิ่งจ าเป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิตของแต่ละคน 

 2. ความต้องการความปลอดภัยรอดพ้นอันตรายและมั่นคง เมื่อความต้องการด้าน
ร่างกายได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการความมั่นคงปลอดภัยก็จะเข้ามามีบทบาทในพฤติกรรม
ของมนุษย์ ความปลอดภัยดังกล่าวมี 2 รูปแบบ คือ ความต้องการความปลอดภัยทางด้านร่างกาย 
และความม่ันคงทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งความต้องการความปลอดภัยทางด้านร่างกายได้แก่ การมีความ
ปลอดภัยในชีวิต การมีสุขภาพดี เป็นต้น ส่วนความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การมีอาชีพการงาน
มั่นคง การท างานที่มีหลักประกันอย่างเพียงพอจะมีผลต่อการตัดสินใจในการท างานต่อไปอันจะเป็น
ข้อมูลในการตัดสินใจลาออกจากงานหรือการพิจารณาเลือกงานใหม่แต่ตราบใดที่ความต้องการด้าน
ร่างกายยังไม่ได้รับการตอบสนอง ความต้องการที่จะได้รับความม่ันคงปลอดภัยก็ค่อนข้างน้อย 

 3. ความต้องการความรัก ความเมตตา ความอบอุ่น การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ 
ได้แก่ ความต้องการการยอมรับในผลงาน ความเอ้ืออาทร ความเป็นมิตรที่ดีความมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
และความรักจากผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน องค์การสามารถตอบสนองความต้องการของ
พนักงานได้โดยการให้ลูกจ้างมีส่วนในการแสดงความคิดเห็น ให้ลูกจ้างท างานเป็นกระบวนกลุ่ม 
(Group Process) และมีลักษณะเป็นการร่วมมือร่วมใจ (Collaboration) ในการท างานมากกว่าที่จะ
มุ่งการแข่งขัน (Competition) ตลอดจนองค์กรต้องมองเห็นคุณค่าของบุคลากร ยอมรับความคิดเห็น
ของเขาเหล่านั้นด้วยการยกย่องชมเชยเมื่อมีโอกาสอันควร 

 4. ความต้องการเกียรติยศชื่อเสียง การยกย่อง และความเคารพตัวเอง ความเชื่อมั่นใน
ตนเอง ความส าเร็จ ความรู้ความสามารถ การนับถือตนเอง ความเป็นอิสระและเสรีภาพในการท างาน 
ตลอดจนต้องการมีฐานะเด่นและเป็นที่ยอมรับนับถือของคนทั้งหลาย การมีต าแหน่งสูงในองค์กรหรือ
การทีสามารถใกล้ชิดบุคคลส าคัญๆ ล้วนเป็นการส่งเสริมให้ฐานะของบุคคลเด่นขึ้นทั้งสิ้น 

 5. ความต้องการความส าเร็จด้วยตนเอง เมื่อมนุษย์ได้รับการตอบสนองทั้ง 4 ระดับแล้ว 
มนุษย์จะท างานเพ่ืองานคือ อยากรู้ว่าตนมีศักยภาพแค่ไหน และพยายามพัฒนาศักยภาพของตนไปสู่
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จุดสูงสุด การท างานเกิดจากสนใจและรักในงานที่ท า และท าเพราะได้มีโอกาพัฒนาศักยภาพของตน
ให้ถึงจุดสูงสุด 

 ความพึงพอใจกับการบริการ 

  ในการท างานเชิงให้บริการไม่ว่าหน่วยงานรัฐหรือเอกชน ความพึงพอใจจาก
ผู้รับบริการถือว่ามีความส าคัญมาก เป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้ผู้ได้รับบริการมีความสนใจมากน้อย
เพียงใดในผลิตภัณฑ์หรือโครงการที่แต่ละหน่วยงานน ามาเสนอ พีระพัฒน์ (2544) กล่าวว่า เป้าหมาย
ส าคัญของการบริการ คือ การสร้างความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนโดยมีหลักหรือแนวทาง 
คือ 

 1. การให้บริการอย่างเสมอภาค หมายถึง ความยุติธรรมในการบริหารงานภาครัฐที่มี
ฐานะคนที่ว่าคนทุกคนเท่าเทียมกัน ดังนั้น ประชาชนทุกคนควรจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน
ในแง่มุมของกฎหมายไม่มีการแบ่งแยกกีดกันในการให้บริการ ประชาชนจะได้รับการปฏิบัติในฐานะที่
เป็นปัจเจกบุคคลที่ใช้มาตรฐานการบริการเดียวกัน 

 2. การให้บริการที่ตรงเวลา หมายถึง ในการบริการจะต้องมองว่าการให้บริการ
สาธารณะจะต้องตรงเวลา ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐจะถือว่าไม่มีประสิทธิผลเลย ถ้าไม่มี
การตรงเวลาซึ่งจะสร้างความไม่พร้อมให้แก่ประชาชน 

 3. การให้บริการอย่างเพียงพอ หมายถึง การให้บริการสาธารณะต้องมีลักษณะมีจ านวน
การให้บริการและสถานที่ให้บริการอย่างเหมาะสม ความเสมอภาคหรือการตรงเวลาจะไม่มี
ความหมายเลย ถ้ามีจ านวนการให้บริการที่ไม่เพียงพอ และสถานที่ตั้งให้บริการสร้างความไม่ยุติธรรม
ให้เกิดข้ึนแก่ผู้รับบริการ 

 4. การให้บริการอย่างต่อเนื่อง หมายถึง การให้บริการสาธารณะที่เป็นอย่างสม่ าเสมอ 
โดยยึดประโยชน์ของสาธารณะเป็นหลัก ไม่ใช่ยึดความพอใจของหน่วยงานที่ให้บริการว่าจะให้หรือ
หยุดบริการเมื่อใดก็ได้ 

  5. การให้บริการอย่างก้าวหน้า หมายถึง การให้บริการสาธารณะที่มีการปรับปรุง
คุณภาพและผลการปฏิบัติงาน กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ การเพ่ิมประสิทธิภาพหรือความสามารถที่จะท า
หน้าที่ได้มากข้ึนโดยใช้ทรัพยากรเท่าเดิม 

 สรุปความพึงพอใจ เป็นความรู้สึกในทางบวกจะเกิดขึ้นเมื่อร่างกายได้รับการตอบต่อ
ความเครียดในทางกลับกันหากร่างกายไม่ได้รับการตอบสนองต่อความเครียดจะท าให้เกิดความรู้สึก
ในทางลบคือความไม่พึงพอใจ การจะได้มาซึ่งความพึงพอใจร่างกายจะต้องได้รับสิ่งที่ร่างกาย 5 ระดับ 



15 
 

อย่างไรก็ตาม หัวใจหลักในการได้รับความพึงพอใจในการให้บริการกับลูกค้าหรือผู้ได้รับบริการ การ
ให้บริการด้วยความเสมอภาค ให้บริการตรงเวลา ให้บริการเหมาะสมเพียงพอ ให้บริการอย่างต่อเนื่อง 
และ ให้บริการอย่างก้าวหน้า 

4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ชฎารัตน์ (2552) ได้ศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยทางกายภาพ เศรษฐกิจ 
สังคม สภาพการเลี้ยงโคเนื้อ และปัจจัยทางจิตวิทยาระหว่างเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อพ้ืนเมือง และพันธุ์
ลูกผสม พบว่า ตัวแปรที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) ได้แก่ พ้ืนที่ถือครอง
ทั้งหมดในครัวเรือน พื้นที่ท าการเกษตรทั้งหมด รายได้รวมทั้งหมดในครัวเรือน รายได้สุทธิรวมในการ
ท าการเกษตร รายได้สุทธิในการเลี้ยงโคเนื้อ ระดับการศึกษา และการให้อาหารหยาบ อาหารข้น การ
ท าโรงเรือน จ านวนแปลงหญ้า แหล่งน้ าที่ใช้ในแปลงหญ้า การท าความสะอาดโรงเรือน และความรู้
ความเข้าใจในการเลี้ยงโคเนื้อลูกผสม แรงจูงใจในการเลี้ยงโคเนื้อลูกผสม และวิธีการส่งเสริมการเลี้ยง
โคเนื้อลูกผสม 

นรชัย และคณะ (2559) ได้ท าการศึกษาการเลี้ยงโคเนื้อและการรับรู้การก้าวเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ของเกษตรกรในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จากตัวอย่าง 400 ราย เก็บรวบรวมข้อมูล
ระหว่างเดือนมกราคม 2559–พฤษภาคม 2559 พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ย 55.75 ปี มี
พ้ืนที่ทาการเกษตรเฉลี่ย 12.50 ไร่ เลี้ยงโคเนื้อเฉลี่ย 9.76 ตัว มีประสบการณ์เลี้ยงโคเฉลี่ย 12.50 ปี 
พันธุ์โคเนื้อที่เลี้ยงส่วนใหญ่คิดเป็นเลี้ยงโคพ้ืนเมืองร้อยละ 41.91 รองลงมาคือ ลูกผสมบราห์มันร้อย
ละ 28.90 และลูกผสมชาร์โรเลส์ร้อยละ 16.18 การผสมพันธุ์โค ส่วนใหญ่ใช้พ่อพันธุ์ร้อยละ 38.50 ใช้
วิธีผสมเทียมร้อยละ 23.50 และใช้ทั้งสองวิธี ร้อยละ 30.00 มีการปลูกพืชอาหารสัตว์ ร้อยละ 75.00 
พ้ืนที่ปลูกหญ้าเฉลี่ย 5.50 ไร่ เสริมอาหารข้นและแร่ธาตุ ร้อยละ 67.50 การให้วัคซีนป้องกันโรค ส่วน
ใหญ่ได้รับบริการเป็นประจ าทุกปีๆ ละ 2 ครั้งคิดเป็นร้อยละ 58.50 การถ่ายพยาธิโคเนื้อ เกษตรกรท า
เป็นประจ าทุกๆ ปีละ 1 ครั้ง ร้อยละ 28.50 ท าเป็นประจ าทุกๆ ปีละ 2 ครั้ง ร้อยละ 25.00 และท า
เป็นครั้งคราว ร้อยละ 22.50 การตรวจโรควัณโรคและโรคแท้งติดต่อ ส่วนใหญ่ไม่เคยท าเลย ร้อยละ 
55.00 การดูแลรักษาสุขภาพโคเนื้อในกรณีเจ็บป่วย ส่วนใหญ่จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่มารักษา ร้อยละ 
53.21 ในรอบปีที่ผ่านมาเกษตรกรมีการจ าหน่ายโค ร้อยละ 63.50 จ าหน่ายเฉลี่ย 3.50 ตัวต่อปี มี
รายได้จากการจ าหน่ายโคเฉลี่ย 78,530.00 บาท หรือจ าหน่ายเฉลี่ยตัวละ 22,151.43 บาท อายุโคที่
จ าหน่ายมากที่สุด คือ อายุ 1–3 ปี คิดเป็นร้อย 50.49 รูปแบบการจ าหน่ายและก าหนดราคาส่วนใหญ่
มีพ่อค้ามารับซื้อที่ฟาร์มและตกลงราคากันเอง ร้อยละ 75.00 การจดบันทึกข้อมูลการเลี้ยงโคเนื้อ 
ส่วนใหญ่ไม่เคยจดบันทึก ร้อยละ 50.00 มีการจดบันทึกบ้างแต่ไม่ครบถ้วน ร้อยละ 42.50 การรับรู้
การรวมตัวเป็น AEC พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ทราบแต่ไม่เข้าใจรายละเอียด ร้อยละ 66.00 และไม่
ทราบผลกระทบต่อการเลี้ยงโคเนื้อ ร้อยละ 45.00 ในการปรับตัวเกี่ยวกับการเลี้ยงโคเนื้อ เกษตรกร
เห็นว่า จะต้องมีการปรับตัว ร้อยละ 65.50 ในการเลี้ยงโคเนื้อด้านการจัดการเลี้ยงดู ร้อยละ 27.33 
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ด้านการตลาดและการจ าหน่าย ร้อยละ 22.29 พันธุ์โคเนื้อ ร้อยละ 18.01 การป้องกันโรคและดูแล
สุขภาพโค ร้อยละ 16.83 และ ด้านอาหารและการให้อาหารโคเนื้อ ร้อยละ 15.54 ส าหรับความ
ต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือและส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ เกษตรกรมีความต้องการมากที่สุด ร้อยละ 
95.00 ได้แก่ ด้านประกันราคาโคเนื้อ ร้อยละ 13.00 เงินทุน/สินเชื่อดอกเบี้ยต่ า ร้อยละ 12.53 การ
ป้องกันก าจัดโรคปากและเท้าเปื่อย ร้อยละ 11.99 การผลิตโคเนื้อพันธุ์ดีให้พอเพียงแก่เกษตรกร ร้อย
ละ 10.90 สนับสนุนเมล็ดหรือท่อนพันธุ์อาหารสัตว์ ร้อยละ 10.17 และการอ านวยความสะดวกการ
เคลื่อนย้ายสัตว์ ร้อยละ 6.83  

จรัส (2558) ได้ท าการศึกษาการพัฒนาการประกอบอาชีพเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรโดย
วิธีการจัดการความรู้ กรณีศึกษา กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ ในเขตอ าเภอคูเมืองและอ าเภอบ้านกรวด จังหวัด
บุรีรัมย์ โดยแบ่งเกษตรเป็น 2 กลุ่มได้แก่ 1.เกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 9 ต าบลคู
เมือง อ าเภอคูเมือง จ านวน 20 คน และ 2.เกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านหนองตะเคียน หมู่ที่ 12 
ต าบลบ้านกรวด อ าเภอบ้านกรวด จ านวน 39 คน ผลการศึกษา พบว่า เกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ
บ้านโคกกลางและบ้านหนองตะเคียน มีสภาพการเลี้ยงโคเนื้อโดยปล่อยโคแทะเล็มหญ้าธรรมชาติตาม
หัวไร่ปลายนา เสริมด้วยฟางข้าวและหญ้าสดที่ได้จากการเก็บเกี่ยว แหล่งหญ้าสดได้จากปลูกเอง มี
การให้อาหารข้นน้อยรายและนานๆ ครั้ง แหล่งอาหารข้นได้จากการซื้ออาหารข้นส าเร็จรูปมาให้โคกิน 
มีการให้อาหารแร่ธาตุก้อน ส่วนแหล่งน้ าได้จากแหล่งน้ าธรรมชาติ ในด้านปัญหาและอุปสรรคในการ
เลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรทั้ง 2 กลุ่ม ได้แก่ เกษตรกรขาดความรู้เรื่องสายพันธุ์โค ขาดหญ้าอาหารสัตว์ 
ไม่มีความรู้ทางวิชาการในการจัดการขาดความรู้ในการป้องกันรักษาโรค ราคาโคต่ า ความพึงพอใจ
ของเกษตรกรในการพัฒนาการประกอบอาชีพเลี้ยงโคเนื้อในด้านการจัดการความรู้และด้านองค์
ความรู้ที่ได้รับจากวิธีการจัดการความรู้  อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อทั้ง 2 ด้าน 
พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกรายข้อ ข้อแนะน าในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ การจัดตั้ง
กลุ่มจะต้องมาจากความต้องการของเกษตรกร ภาครัฐต้องให้การสนับสนุน -แนะน าเกษตรกรในด้าน
วิชาการ ระบบการจัดการชักชวนเกษตรกรประกอบอาชีพและส่งเสริมการสร้างเครือข่ายกลุ่มผู้เลี้ยง
โค 

โอภาส และคณะ (2562) ได้ท าการศึกษาการพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อจังหวัด       
สุราษฎร์ธานีเพื่อตอบสนองต่อระบบห่วงโซ่อุปทาน พบว่า ปัญหาของเกษตรกรในจังหวัดสุราษฏร์ธานี
ส่วนใหญ่ คือ ต้นทุนอาหารในการเลี้ยงค่อนข้างสูง ขาดแคลนแรงงาน การตลาดไม่ชัดเจน
กระบวนการที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลง มีดังนี้ จัดประชุมกลุ่มเกษตรกรเพ่ือจัดตั้งชมรมโคเนื้อจังหวัด    
สุราษฎร์ธานี น าเกษตรกรไปศึกษาดูงานต่างจังหวัด จัดกิจกรรมประกวดโคเนื้อ จัดอบรมถ่ายทอด
ความรู้จากงานวิจัย ขายโคขุนให้กับสหกรณ์โคเนื้อ จากการเก็บข้อมูลในระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2551 
– พ.ศ. 2555) พบว่า การเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงการตลาด ท าให้
มูลค่าโคเนื้อเพ่ิมขึ้นร้อยละ 20 จ านวนโคลูกผสมพันธุ์ยุโรปในฟาร์มเกษตรกรมีมากกว่าร้อยละ 80 
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และลดต้นทุนอาหารที่ใช้เลี้ยงได้ร้อยละ 35 โคเนื้อมีอัตราการเจริญเติบโตเพ่ิมขึ้นจาก 0.50-0.60 กก. 
ต่อวัน เป็น 0.80-0.95 กก. ต่อวัน เนื้อโคของเกษตรกรมีมูลค่าสูงขึ้นร้อยละ 40 เกษตรกรสามารถ
ช่วยเหลือตนเองและกลุ่มได้มากข้ึน 

อาทิยา และณรงค์ (2562) ได้ท าการศึกษาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ราย
ย่อยในพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และเลี้ยงโค – 
กระบือ สาเหตุของการรวมกลุ่มเพ่ือรองรับโครงการของภาครัฐ มีสมาชิกเฉลี่ย 18 คน ได้รับเงิน
อุดหนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมา มีการเก็บเงินแรกเข้าจากสมาชิก มีการระดม
หุ้นจากสมาชิก มีกิจกรรมการออมเงิน แต่ไม่ได้น าเงินออมและหุ้นมาใช้ในการบริหารกลุ่ม มีการ
ก าหนดกติกาและระเบียบในการบริหารกลุ่มพร้อมบทลงโทษ ฐานะทางเศรษฐกิจของกลุ่มส่วนใหญ่มี
ทรัพย์สิน แต่ไม่มีทุนหมุนเวียนและหนี้สิน ผู้น ากลุ่มส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 56 -65 ปี จบ
การศึกษาระดับประถมศึกษา มีประสบการณ์เป็นผู้น ากลุ่มมาไม่เกิน 5 ปี และมีความรู้ความสามารถ
อยู่ในระดับดีมาก ในภาพรวมกลุ่มมีความเข้มแข็ง อยู่ในระดับมาก (3.68±.540) ประเด็นที่มีความ
เข้มแข็งสูงสุด ได้แก่ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม (3.97±.578) รองลงมา ได้แก่ ด้านฐานะและความ
มั่นคงของกลุ่ม (3.75±.621) ด้านการแก้ไขปัญหาและพัฒนากลุ่ม (3.52±.745) และด้านการประสาน
ความร่วมมือกับท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (3.68±.540) 
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บทที่ 3 

วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา โดยใช้แบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  
 

1. ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 

  1.1 ประชากร ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงสัตว์
ที่ข้ึนทะเบียนกลุ่มเกษตรกรกับกรมปศุสัตว์ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งประกอบด้วยเกษตรกรจาก 
อ าเภอเมือง อ าเภอสิชล อ าเภอพิปูน อ าเภอถ้ าพรรณรา อ าเภอท่าศาลา อ าเภอทุ่งสง อ าเภอเชียร
ใหญ่ อ าเภอทุ่งใหญ่ และยังมีการด าเนินกิจกรรมภายในกลุ่มอย่างต่อเนื่อง จ านวน 15 กลุ่ม สมาชิก 
144 ราย ดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 ประชากรและตัวอย่างท่ีเก็บข้อมูล 

กลุ่มเกษตรกรที่ข้ึนทะเบียน 
สมาชิก 
(ราย) 

กลุ่ม
ตัวอย่าง 

1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโค ต าบลเสาเภา  10 10 
2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์ผู้เลี้ยงโคขุน ต าบลทุ่งปรัง 10 10 
3. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงวัว ต าบลฉลอง 10 10 
4. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคขุน ต าบลยางค้อม 8 8 
5. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงแพะพิปูน  10 10 
6. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหน้าเขาพัฒนาการเกษตร  10 10 
7. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มโคเนื้อ โคขุน ต าบลท่าขึ้น 10 10 
8. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อและโคพ้ืนเมือง ต าบลนา
หลวงเสน 60 

10 10 

9. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ท่าเรือ 10 10 
10. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคการะเกด 10 10 
11. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อบ้านปลายคลอง 9 9 
12. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์ผู้เลี้ยงโค ต าบลทุ่งใส 10 10 
13. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคบ้านเขาใหญ่ 10 10 
14. กลุ่มเกษตรกรท านาบางจาก 10 10 
15. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์ผู้เลี้ยงโคบ้านวังบก 7 7 
รวม  15 กลุ่ม 144 144 
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1.2 กลุ่มตัวอย่าง การศึกษาครั้งนี้ใช้การเก็บข้อมูลสมาชิกภายในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เข้า
ร่วมโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 2 ทั้งหมด เนื่องจากสมาชิกภายในกลุ่มวิสาหกิจแต่ละ
กลุ่มมีจ านวนสมาชิกไม่มากและท าให้ผู้จัดท าโครงการสามารถเข้าใจถึงสภาพพ้ืนฐานทั่วไปของ
เกษตรกร ทั้งทางด้านเศรษฐกิจของครอบครัวและความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
ฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 2  

 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

  การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงพ้ืนที่ โดยใช้แบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยทบทวน
เอกสารงานวิจัย ที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชก่อนหน้านี้และน าข้อมูลมาสร้างเป็นแบบ
สัมภาษณ์ หลังจากนั้นน าแบบสัมภาษณ์ไปทดสอบในบริบทใกล้เคียงและน ากลับมาแก้ไขกับกลุ่ม
ประชากร จ านวน 20 ราย แล้วน าแบบสัมภาษณ์ไปเก็บข้อมูลจริง โดยแบบสัมภาษณ์ประกอบด้วย
เนื้อหา ดังนี้  
   1) ข้อมูลสภาพพ้ืนฐานทั่วไปของเกษตรกร  
   2) สภาพทางเศรษฐกิจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ 
ระยะที่ 2    
    3) ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 2    
  4) ปัญหา อุปสรรคของเกษตรกรต่อโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 2  
 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล  

  ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ แล้วตรวจสอบคัดกรองแบบสัมภาษณ์  
ที่มีความสมบูรณ์และมีความถูกต้องของข้อมูล พบว่า มีข้อมูลเกษตรกรที่มีความสมบูรณ์พร้อมที่จะ
น าไปวิเคราะห์ รวมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 144 ราย  
 
4. การวิเคราะห์และแปรผลข้อมูล 

  น าข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ตามระเบียบวิธีทางสถิติ ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป โดยมีสถิติ ที่ใช้
ในการวิเคราะห์ ดังนี้ (ประคอง, 2538)  
    1) สถิติเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage), 
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
   2) การวัดระดับความคิดเห็น ตามวิธีแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
ตามแบบของ Likert’s Scale อ้างโดย สุชาติ (2546) แบบสอบถามแต่ละข้อมีคะแนนตั้งแต่ 1-5    
ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนน แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้  
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ระดับความคิดเห็น น้อยที่สุด   มีค่าคะแนน  1 
   ระดับความคิดเห็น น้อย    มีค่าคะแนน  2 
   ระดับความคิดเห็น ปานกลาง  มีค่าคะแนน  3 

ระดับความคิดเห็น มาก   มีค่าคะแนน  4 
ระดับความคิดเห็น มากที่สุด  มีค่าคะแนน  5 

 วิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ยแต่ละประเด็น เปรียบเทียบกับเกณฑ์การแปรความหมาย ดังนี้   
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50    หมายถึง ระดับความคิดเห็น น้อยที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย  1.51-2.50   หมายถึง ระดับความคิดเห็น   น้อย  
คะแนนเฉลี่ย  2.51-3.50   หมายถึง ระดับความคิดเห็น   ปานกลาง   
คะแนนเฉลี่ย  3.51-4.50   หมายถึง ระดับความคิดเห็น   มาก   
คะแนนเฉลี่ย  4.51-5.00   หมายถึง ระดับความคิดเห็น   มากที่สุด 

5. แผนการด าเนินงาน 

1) วางแผนจัดท าโครงการ จัดเตรียมวัสดุทดลอง พฤษภาคม – มิถุนายน 2561 
2) ด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล  ตุลาคม 2561 – ธันวาคม 2562 
3) วิเคราะห์ข้อมูลและแปรผล    มกราคม – กุมภาพันธ์ 2562 
4) จัดท ารายงานและสรุปผล    มีนาคม 2562 

6. สถานที่ด าเนินการ 
 กลุ่มเกษตรกรที่ เข้าร่วมโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่  2 ในพ้ืนที่จังหวัด
นครศรีธรรมราช รวม 8 อ าเภอ 
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บทที่ 4 

ผลและวิจารณ์ผล 
  ผลการศึกษาวิจัย ข้อมูลแบบสัมภาษณ์เกษตรกรในด้านสภาพทางเศรษฐกิจ และ
ความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 2 ช่วงปีที่ 1 ในพ้ืนที่
จังหวัดนครศรีธรรมราช แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้  

1. สภาพพื้นฐานทั่วไปของเกษตรกร   

 จากการศึกษาข้อมูลสภาพพ้ืนฐานทั่วไปของเกษตรกรของกลุ่มเกษตรกรที่ศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 2 ช่วงปีที่ 1 ในพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ส่วนใหญ่เป็น
เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 92.36 เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 7.64 ซึ่งเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่วน
ใหญ่มีอายุ ตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป อย่างไรก็ตาม เกษตรกรส่วนใหญ่มีช่วงอายุ 46-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 
26.32 รองลงมีช่วงอายุ 51-55 ปี คิดเป็นร้อยละ 17.54 และช่วงอายุ 56-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 16.67 
นอกจากนี้ระดับการศึกษาของเกษตรกรส่วนใหญ่อยู่ในระดับประถมศึกษาขึ้นไป ซึ่งระดับการศึกษา
ของเกษตรกรมากที่สุด คือ ระดับประถม คิดเป็นร้อย 25.81 รองลงมาคือระดับอุดมศึกษาขึ้นไป คิด
เป็นร้อยละ 25.00 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็นร้อยละ 20.97 และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
คิดเป็นร้อยละ 19.35 สภาพทางสังคมของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรทั่วไป 
คิดเป็นร้อยละ 69.44 รองลงมาคือผู้น าชุมชน คิดเป็นร้อยละ 9.03 และกรรมการหมู่บ้าน คิดเป็นร้อย
ละ 6.25 อย่างไรกต็าม จะเห็นได้ว่าสภาพพ้ืนฐานโดยทั่วไปของเกษตรกรในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่
เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป และระดับการศึกษาอยู่ในช่วง
ประถมศึกษาส่วนใหญ่ เนื่องจากอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อเป็นอาชีพที่ต้องใช้แรงงานค่อนข้างหนักกว่า
อาชีพอ่ืนๆ ยิ่งไปกว่านั้นการเลี้ยงโคส่วนใหญ่ยังคงระบบวิถีการเลี้ยงแบบดั่งเดิม   สอดคล้องกับ
การศึกษาของ อาทิยา และณรงค์ (2562) ได้ท าการศึกษา ความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
รายย่อยในพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ พบว่า สภาพพ้ืนฐานทั่วไปของผู้น ากลุ่มเกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 
79.20 เป็นเพศชาย มีอายุอยู่ระหว่าง 56-65 ปี (ร้อยละ  40.80) และร้อยละ 61.30 จบการศึกษา
สูงสุดในระดับประถมศึกษา ท านองเดียวกับการศึกษาของ นรชัย และคณะ (2559) ได้ท าศึกษาการ
เลี้ยงโคเนื้อและการรับรู้การก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของเกษตรกรในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ย 55-75 ปี และระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่
ในช่วงประถมศึกษา แต่จากการท าวิจัยในครั้งนี้มีข้อสังเกตในเรื่องระดับการศึกษาของเกษตรกร 
พบว่า ระดับการศึกษาของเกษตรกรในระดับอุดมศึกษาขึ้นไปมีถึงร้อยละ 25.00 นั่นเป็นไปได้ว่า 
เกษตรกรที่มีความรู้อาจเป็นคนรุ่นใหม่หันมาเลี้ยงโคเนื้อ และมีความต้องการรับการสนับสนุนจาก
ภาครัฐเพ่ือใช้เป็นแหล่งทุน และจังหวัดนครศรีธรรมราชมีมหาวิทยาลัยหลายแห่งท าให้เกษตรกร
สามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ได้ ดังตารางที่ 2 
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ตารางท่ี 2 จ านวนและร้อยละของสภาพพ้ืนฐานทั่วไปของกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
N = 144 

รายการ จ านวน (N) ร้อยละ (%) 
1. เพศของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ    

        ชาย  133 92.36 
        หญิง  11 7.64 

2. อายุของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ   
             น้อยกว่า 34 ปี 15 10.53 
                    35 - 40 ปี 14 9.65 
                    41 - 45 ปี 14 9.65 
                    46 – 50 ปี 38 26.32 
                    51 – 55 ปี 25 17.54 
                    56 – 60 ปี 24 16.67 
             มากกว่า 60 ปี 14 9.65 
3. ระดับการศึกษา   

       ประถมศึกษา (ป.1-4, ป.1-6) 37 25.81 
        มัธยมศึกษาตอนต้น (ป.5-7, ม.1-3, ม.ศ. 1-3) 28 19.35 

             มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6, ม.ศ.4-6) 30 20.97 
             ปวช./ปวส. 13 8.87 
             อุดมศึกษาขึ้นไป 36 25.00 
4. สถานภาพทางสังคม   

       ผู้ใหญ่บ้าน 6 4.17 
       ก านัน 2 1.39 
        กรรมการหมู่บ้าน 9 6.25 

    ผู้น ากลุ่ม 13 9.03 
             อาสาปศุสัตว์ 8 5.56 
             เกษตรกรทั่วไป 100 69.44 
             อ่ืนๆ (ข้าราชการบ านาญ) 6 4.17 
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2. สภาพทางเศรษฐกิจของเกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการ  
 จากการศึกษาข้อมูลทางเศรษฐกิจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า แหล่งรายได้หลัก
ของครัวเรือนเกษตรกรส่วนใหญ่มาจากอาชีพเกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 75.69 รองลงมาคืออาชีพ
รับราชการรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 10.42 และอาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 9.72 นอกจากนี้
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการไม่มีแหล่งรายได้เสริม คิดเป็นร้อยละ 46.53 รองลงมาคือแหล่งรายได้
เสริมจากการท าการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 23.61 และแหล่งรายได้เสริมจากการรับจ้าง คิดเป็นร้อย
ละ 18.06 เมื่อพิจารณาจากหนี้สินของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า เกษตรกรมีหนี้สินน้อยกว่า
หรือเท่ากับ 500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.89 เกษตรกรมีหนี้สินมากกว่า 500,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 20.83 ส่วนเกษตรกรที่ไม่มีหนี้สินคิดเป็นร้อยละ 15.28 สอดคล้องกับรายงานของส านักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช (2561) พบว่า หนี้สินโดยรวมของคนจัดหวัดนครศรีธรรมราช
ส่วนใหญ่อยู่ที่ประมาณ 328,952.20 บาท วัตถุประสงค์การกู้ส่วนใหญ่เพ่ือใช้จ่ายในครัวเรือน 
รองลงมากูเ้พ่ือใช้ท าการเกษตร และกู้เพ่ือใช้ซื้อ/เช่าซื้อบ้านและที่ดิน โดยแหล่งเงินกู้ที่เกษตรกรที่เข้า
ร่วมโครงการกู้มากที่สุดคือ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 68.06 รองลงมาคือ
กองทุนหมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 6.94 และธนาคารพาณิชย์ คิดเป็นร้อยละ 5.56  
 ลักษณะการถือครองที่ดินของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่ เป็นที่ดินที่ตัวเองเป็น
เจ้าของ โดยเกษตรกรมีพ้ืนที่ถือครองมากกว่า 10 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 44.44 มีพ้ืนที่ถือครองน้อยกว่า
หรือเท่ากับ 10 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 36.81 และมีพ้ืนที่ถือครองในรูปแบบอ่ืนๆ (ไม่มีเอกสารสิทธิ์) พ้ืนที่
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 6.25 และมีเกษตรกรบางรายมีการถือครองที่ดินในรูปแบบ
เช่ามีพ้ืนที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.47 พ้ืนที่มากกว่า 10 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.86 
ซึ่งการใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่ของเกษตร พบว่า ใช้ที่ดินเป็นที่อยู่อาศัยน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 22.95 ส่วนการใช้ที่ดินไว้ปลูกพืชอาหารสัตว์น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
32.61 และมีการใช้ที่ดินไว้ท าสวนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 12.80 นอกจากนี้
เกษตรกรมีการใช้ที่ดินไว้ท าสวนผลไม้ สวนผัก/ไม้ดอก คิดเป็นร้อยละ 7.24 และที่นาคิดเป็นร้อยละ 
2.18  
 รายได้ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่ มีรายได้มาจากภาคเกษตรมากกว่า 
100,000 บาท ต่อปี คิดเป็นร้อยละ 51.92 รายได้มาจากภาคเกษตรน้อยกว่าหรือเท่ากับ 100,000 
บาทต่อปี คิดเป็นร้อยละ 40.38 และเกษตรกรมีรายได้จากนอกภาคการเกษตรทั้งที่รายได้น้อยกว่า
หรือเท่ากับ 100,000 บาทต่อปี และรายได้มากกว่า 100,000 บาทต่อปี คิดเป็นร้อยละ 37.49 
สอดคล้องกับรายงานของส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช (2561) ได้ส ารวจรายได้
ครัวเรือนของประชากรในจังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยประมาณ 193,140.64 
(บาทต่อปี) อย่างไรก็ตาม สภาพทางเศรษฐกิจเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราชที่เข้าร่วมโครงการ
ส่วนใหญ่มีรายจ่ายมากกว่ารายได้ โดยดูจากหนี้สิน พบว่าเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีหนี้สิ้นทั้งหมด
คิดเป็นร้อยละ 84.72 ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการสร้างอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ โดยปล่อยเงินกู้แบบ
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ปลอดดอกเบี้ยให้กับเกษตรกร ซึ่งช่วยเกื้อหนุนการท าอาชีพเกษตรกรรม เพ่ิมช่องทางการหารายได้ให้
เกษตรกร ลดภาระทางการเงินโดยเฉพาะภาระหนี้สินให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฟาร์มโคเนื้อ
สร้างอาชีพ ระยะที่ 2 ในพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชได้ ดังตารางที่ 3 
 
ตารางท่ี 3 จ านวนและร้อยละสภาพทางเศรษฐกิจของเกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการ 

N = 144 
รายการ จ านวน (ราย) ร้อยละ (%) 

1. แหล่งรายได้หลักของครัวเรือน   
      เกษตรกรรม (พืช/สัตว์/ประมง) 109 75.69 
      ค้าขาย 6 4.17 
      รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 15 10.42 

  รับจ้าง 14 9.72 
2. แหล่งรายได้เสริมของครัวเรือน   

 เกษตรกรรม (พืช/สัตว์/ประมง) 34 23.61 
 ค้าขาย 11 7.64 
 รับจ้าง 26 18.06 
 ไม่มีรายไดเ้สริม 67 46.53 
 อ่ืนๆ (รายได้จากบุตรหลาน, เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) 6 4.17 

3. ภาระหนี้สินครัวเรือนของเกษตรกร   
     น้อยกว่าหรือเท่ากับ 500,000 บาท 92 63.89 
      มากกว่า 500,000 บาท 30 20.83 
      ไม่มีหนี้สิน 22 15.28 

4. แหล่งเงินกู ้   
 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) 98 68.06 
 สหกรณ์การเกษตร 6 4.17 
 ธนาคารพาณิชย์ 8 5.56 
 กองทุนหมู่บ้าน 10 6.94 

5. ลักษณะการถือครองที่ดิน   
      5.1 ที่ดินที่เกษตรเป็นเจ้าของ   
             พ้ืนที่ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ไร่ 53 36.81 

        พ้ืนที่ มากกว่า 10 ไร่ 64 44.44 
            5.2 ที่ดินเช่า   

           พ้ืนที่ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ไร่ 5 3.47 
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ตารางท่ี 3 (ต่อ) 
N = 144 

รายการ จ านวน (ราย) ร้อยละ (%) 
               พ้ืนที่ มากกว่า 10 ไร่ 7 4.86 
          5.3 อ่ืนๆ (ไม่มีเอกสารสิทธิ์)   
               พ้ืนที่ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ไร่ 9 6.25 
               พ้ืนที่ มากกว่า 10 ไร่ 6 4.17 
6. ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน   

   6.1 ทีอ่ยู่อาศัย    
         พ้ืนที่ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ไร่ 95 22.95 
         พ้ืนที่ มากกว่า 10 ไร่ 49 11.84 
   6.2 ที่นา   
         พ้ืนที่ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ไร่ 5 1.21 
         พ้ืนที่ มากกว่า 10 ไร่ 4 0.97 

         6.3 ที่สวน    
               พ้ืนที่ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ไร่ 53 12.80 
               พ้ืนที่ มากกว่า 10 ไร่ 34 8.21 
         6.4 ไม้ผล    
               พ้ืนที่ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ไร่ 22 5.31 
               พ้ืนที่ มากกว่า 10 ไร่ 5 1.21 
         6.5 สวนผัก/ไม้ดอก   

    พ้ืนที่ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ไร่ 3 0.72 
         6.6 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์/แปลงปลูกพืชอาหารสัตว์   
               พ้ืนที่ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ไร่ 135 32.61 
               พ้ืนที่ มากกว่า 10 ไร่ 9 2.17 
7. รายได้ทั้งหมดในครัวเรือนของท่าน   
         7.1 รายได้จากการเกษตร (พืช/สัตว์/ประมง)   
               น้อยกว่าหรือเท่ากับ 100,000 บาท/ปี 63 40.38 
               มากกว่า 100,000 บาท/ปี 81 51.92 
         7.2 รายได้อ่ืนนอกภาคการเกษตร   

         น้อยกว่าหรือเท่ากับ 100,000 บาท/ปี 33 22.91 
         มากกว่า 100,000 บาท/ปี 14 14.58 
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3. ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อโครงการ 
 จากการศึกษาข้อมูลความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฟาร์มโคเนื้ อสร้างอาชีพ 
ระยะที่ 2 ช่วงปีที่ 1 ในพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยความพึงพอใจโดยรวมของเกษตรกรต่อ
โครงการ พบว่า มีความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.45±0.72 เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายข้อ
เกี่ยวกับความพึงพอใจของเกษตรกรในประเด็นความเหมาะสมของของโครงการ พบว่ามีความ
เหมาะสมในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47±0.84 ความพึงพอใจของเกษตรกรในกิจกรรมต่างๆ ที่
ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43±0.89 ความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการในภาพรวม อยู่ในระดับมากสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57±0.74 ความพึงพอใจของ
เกษตรกรต่อความชัดเจนของโครงการ และสามารถท าความเข้าใจได้ง่าย อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.43±0.67 ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อหลักเกณฑ์ เงื่อนไขของการเข้าร่วมโครงการ อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37±0.66 เมื่อพิจารณาถึงความพึงพอใจของเกษตรกรต่อโคเนื้อที่ได้รับ
การจัดหา ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ และกิจกรรมต่างๆที่ได้รับการสนับสนุนจาก
โครงการ พบว่าอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (4.37±0.69, 4.39±0.67และ 4.48±0.68) ท านอง
เดียวกันกับความพึงพอใจของเกษตรกรต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ และการ
ด าเนินงานของเจ้าหน้าที่  พบว่าอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (4.47±0.66 และ 4.48±0.67) 
คล้ายคลึงกับรายงานของ ชาตรี และอุไรวรรณ (2561) ได้ท าการศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรที่
เข้าร่วมโครงการการจัดการปุ๋ยเฉพาะพ้ืนที่ส าหรับข้าวในพ้ืนที่อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 
พบว่า ความพึงพอใจของเกษตรต่อภาพรวมของโครงการ ความพึงพอใจด้านการคัดเลือกเกษตรกรที่
เข้าร่วมโครงการ ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ที่ด าเนินโครงการ ความพึงพอใจด้านต้นทุนและผลผลิต 
อยู่ในระดับมากสุด อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความพึงพอใจของเกษตรกรต่อโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้าง
อาชีพ ระยะที่ 2 ช่วงปีที่ 1 ในพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชอยู่ในระดับมากนั้น เกิดจากการส่งเสริม
และบริการของเจ้าหน้าที่ที่ตรงกับความต้องการของเกษตรกรผู้ เลี้ยงโคเนื้อในพ้ืน จังหวัด
นครศรีธรรมราช มีการแลกเปลี่ยนความรู้ข่าวสารทางปศุสัตว์ระหว่างเจ้าหน้าที่กับเกษตรกรท าให้เกิด
ความไว้ใจจึงส่งผลต่อความพึงพอใจของเกษตรกร เนื่องจากการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่กับ
ผู้เกี่ยวข้องส่งผลต่อค่าความพึงพอใจโดยตรง (พรทิพย์, 2547) ดังตารางที่ 4 
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ตารางท่ี 4 ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของเกษตรกรต่อโครงการ 
N = 144 

ประเด็นความพึงพอใจของเกษตรกร 
ระดับความพึงพอใจของเกษตรกร 
ค่าเฉลี่ย S.D แปลผล 

1.โครงการมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 4.47 0.84 มาก 
2.กิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการมีความ
เหมาะสมมากน้อยเพียงใด 

4.43 0.89 มาก 

3.ท่านมีความพอใจต่อการด าเนินโครงการในภาพรวมมาก
น้องเพียงใด 

4.57 0.74 มากทีสุ่ด 

4.ความชัดเจนของโครงการ และสามารถท าความเข้าใจได้
ง่าย 

4.43 0.67 มาก 

5.หลักเกณฑ์ เงื่อนไขของการเข้าร่วมโครงการ 4.37 0.66 มาก 
6.โคเนื้อที่ได้รับการจัดหา 4.37 0.69 มาก 
7.ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ 4.39 0.67 มาก 
8.กิจกรรมต่างๆท่ีได้รับการสนับสนุนจากโครงการ 4.48 0.68 มาก 
9.ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ 4.47 0.66 มาก 
10.การด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ 4.48 0.67 มาก 

รวม 4.45 0.72 มาก 
 
4. ปัญหา และอุปสรรคของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
 จากการศึกษาปัญหาและอุปสรรคของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ 
ระยะที่ 2 พบว่า ระดับภาพรวมของปัญหาและอุปสรรคของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ อยู่ในระดับ
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.79±0.68 โดยปัญหาที่เกษตรกรพบมากที่สุดและมีระดับสูงสุด คือ 
ปัญหาราคาผลผลิตไม่แน่นอน และปัญหาขาดการเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการตลาด ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 
(3.65±0.59 และ 3.75±0.79 ตามล าดับ) ปัญหาที่เกษตรกรพบระดับปานกลาง ได้แก่ 1.ขาดการ
เชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิต 2.ปัญหาการผสมเทียมการผสมติด และ 3.ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ ซึ่ง
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 2 ทั้งหมด เคยประสบปัญหาในเรื่อง
การตลาด การผสมเทียม และปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์มาก่อนเนื่องจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
ทั้งหมด มีประสบการณ์ด้านการเลี้ยงโคเนื้อก่อนเข้าร่วมโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 2  
ส่วนปัญหาที่เกษตรกรพบในระดับน้อย ได้แก่ 1.ปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ า 2.ปัญหาการขาด
แคลนแหล่งเงินทุน 3.ปัญหาการขาดแคลนพืชอาหารสัตว์ และ 4.เจ้าหน้าที่ไม่ให้ค าแนะน า และ
ติดตามงานไม่ต่อเนื่อง สอดคล้องกับรายงานของ โอภาส และคณะ (2562) ได้ท าการศึกษาการพัฒนา
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพ่ือตอบสนองต่อระบบห่วงโซ่อุปทาน โดยพบว่า 
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ปัญหาของการเลี้ยงโคเนื้อในจังหวัดสุราษฏร์ธานี คือ 1.ปัญหาเรื่องการตลาดเป็นเรื่องส าคัญที่สุด 
เพราะไม่มีพ่อค้ามาซื้ออย่างต่อเนื่อง การขายโคเป็นแบบเหมาตัวไม่มีการชั่งน้ าหนักท าให้เกษตรกรไม่
มีอ านาจต่อรองการซื้อขาย และขายได้ในราคาไม่เป็นธรรม 2.เกษตรกรที่เลี้ยงโคเนื้อส่วนใหญ่เลี้ยง
โดยอิสระไม่มีการจัดตั้งกลุ่มไม่มีการประสานงานข้อมูลข่าวสารในการปรับปรุงฟาร์มโดยเครือข่าย
เกษตรกร 2.เกษตรกรยังไม่มีการเชื่อมโยงเครือข่ายในระดับภาคใต้และระดับประเทศ ดังตารางที่ 5 
ตารางท่ี 5  ค่าเฉลี่ยระดับของปัญหาและอุปสรรคของเกษตรกรต่อโครงการ 

N = 144 

ประเด็นปัญหาและอุปสรรค 
ระดับความรุนแรงของปัญหา 

ค่าเฉลี่ย S.D แปลผล 
1.ปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ า 2.12 0.46 น้อย 
2.ปัญหาการขาดแคลนแหล่งเงินทุน 2.42 0.80 น้อย 
3.ปัญหาราคาผลผลิตไม่แน่นอน 3.65 0.59 มาก 
4.ขาดการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิต 3.17 0.87 ปานกลาง 
5.ขาดการเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการตลาด 3.75 0.79 มาก 
6.ปัญหาการขาดแคลนพืชอาหารสัตว์ 2.15 0.55 น้อย 
7.ปัญหาการผสมเทียม การผสมติด 3.13 0.76 ปานกลาง 
8.ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ 3.21 0.71 ปานกลาง 
9.เจ้าหน้าที่ไม่ให้ค าแนะน า และติดตามงานไม่ต่อเนื่อง 1.56 0.63 น้อย 

รวม 2.79 0.68 ปานกลาง 
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บทที่ 5  

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
  
สรุปผลการศึกษาวิจัย  

 1. สภาพพ้ืนฐานของกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 2 ช่วง
ปีที่ 1 ในพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุในช่วง 45 ปีขึ้นไป ระดับ
การศึกษาของเกษตรกรอยู่ในช่วงประถมศึกษา และมีสภาพทางสังคมเกษตรกรรม 

  2. สภาพทางเศรษฐกิจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ มีอาชีพเป็นเกษตรกรและมีรายได้
หลักมาจากภาคการเกษตร และเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีรายได้เสริม โดยมีรายได้จากภาคการเกษตร
มากกว่า 100,000 ต่อปี มีภาระหนี้สินไม่เกิน 500,000 บาท ซึ่งกู้ยืมเงินจากธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) เป็นหลัก ลักษณะการถือครองที่ดินส่วนใหญ่เป็นเจ้าของที่ดินเอง โดยมีที่ดิน
มากกว่า 10 ไร่ การใช้ประโยชน์ที่ดิน จะใช้เป็นที่อยู่อาศัยหลัก รองลงมาคือที่ดินส าหรับสวน (ยางพารา, 
ปาล์มน้ ามัน, มะพร้าว) สวนผลไม้ เป็นต้น โดยเกษตรกรที่เข้ารวมโครงการมีแปลงปลูกพืชอาหารสัตว์
ไม่เกิน 10 ไร่  

  3. ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรต่อโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 2 ช่วงปีที่ 1 
ในพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.45±0.72) เนื่องจากโครงการ  
มีการตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงและยังสร้างความเข้าใจให้กับเกษตรกร
เป็นอย่างดี ได้แก่ ความเหมาะสมของโครงการ กิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ 
โครงการมีความชัดเจนเข้าใจได้ง่าย หลักเกณฑ์เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ การจัดหาพันธุ์โคเนื้อ 
ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ และการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ 

 4. ระดับความรุนแรงของปัญหาและอุปสรรคของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.79±0.68) แต่ปัญหาที่เกษตรกรประสบส่วนใหญ่และมีความรุนแรงมาก 
คือ ปัญหาราคาผลผลิตไม่แน่นอน และขาดการเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการตลาด รองลงมาคือ ปัญหา
ขาดการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิต ปัญหาการผสมเทียมการผสมติด และปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ 
ตามล าดับ 

 โดยสรุปจากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้าง
อาชีพ ระยะที่ 2 ช่วงปีที่ 1 ในพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งในด้านประสบการณ์การเลี้ยงโคเนื้อ 
แหล่งเงินทุน พ้ืนที่เลี้ยงโคเนื้อ และความพึงใจเกี่ยวกับโครงการที่จัดขึ้นโดยกรมปศุสัตว์ อยู่ในเกณฑ์  
ที่ดี ซึ่งโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 2 ช่วงปีที่ 1 นี้ สามารถช่วยให้เกษตรกรลดภาระหนี้
สิ้นจากการปล่อยเงินกู้ปลอดดอกเบี้ย อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อให้กับเกษตรกร
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ภายในจังหวัดเพ่ือเพ่ิมช่องทางในการหารายได้ อย่างไรก็ตาม ควรมีการเชื่อมโยงเครือข่ายทาง
การตลาด มีโรงฆ่าท่ีได้รับมาตรฐานเพื่อเพ่ิมมูลค่า สร้างกลุ่มและเครือข่ายเกษตรกร ส่งเสริมการสร้าง
แปลงหญ้าภายในกลุ่ม ให้มอีาสาปศุสัตว์ผสมเทียมในพ้ืนที่ และควรมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้า
เปื่อยให้กับโคเนื้อในโครงการเพื่อป้องกันโรคท่ีอาจจะเกิดข้ึน  

 
ข้อเสนอแนะ  

   1. ควรมีการก าหนดให้จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรแต่ละพ้ืนที่ที่ เข้าร่วมโครงการเพ่ือมีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวกับการเลี้ยงโคเนื้อ การแลกเปลี่ยนพืชอาหารสัตว์ภายในกลุ่ม ส่งเสริมให้มี
การท าบัญชีครัวเรือน เพ่ือให้สะดวกต่อการส่งเสริมของเจ้าหน้าที่ 
 2. ควรมีการวางแผนให้มีความความชัดเจนในการตรวจติดตามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
และการปลดหนี้ของเกษตรกรกับแหล่งเงินกู้ และควรมีการเก็บบันทึกข้อมูล หรืองานวิจัยโครงการ
ดังกล่าวในระยะต่อไป 
 3. ควรมีการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการผสมพันธุ์ ปรับปรุงพันธุ์ และการจัดการสุขภาพสัตว์ 
ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพโคเนื้อในจังหวัด 
 4. ควรมีการส่งเสริมเครือข่ายทางการตลาด ยกระดับฟาร์มเกษตรกรให้เข้าสู่มาตรฐานฟาร์ม
โคเนื้อ และมีโรงฆ่าโคเนื้อที่มีมาตรฐานภายในจังหวัดเพ่ือเพ่ิมมูลค่าของเนื้อโค หรืออาจมีการสร้าง 
แบรนด์สินค้าเป็นของตัวเองในอนาคต 
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ภาคผนวก 
 

แบบสัมภาษณ์เกษตรกร 
สภาพทางเศรษฐกิจ และความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ 

ระยะที่2   ช่วงปีท่ี 1 ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ค าชี้แจง 
1.แบบสอบถามนี้ ประกอบด้วยค าถามท้ังหมด 22 ข้อ แบ่งเป็น 4 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร 
 ตอนที่ 2 สภาพทางเศรษฐกิจของเกษตรกรก่อนเข้าร่วมโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ 
ระยะที่2 
 ตอนที่ 3 ความคิดเห็น และความพึงพอใจของเกษตรกรต่อโครงการ 
 ตอนที่ 4 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของเกษตรกรต่อโครงการ 
2.กรุณาใส่เครื่องหมาย  ลงใน [   ] และระบุความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมลงในช่องว่างที่
ก าหนดตามความเป็นจริง ข้อมูลที่ได้จะน าไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้าง
อาชีพ ระยะที่ 2 ในพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ต่อไป 
 

ตอนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร (ข้อมูลนี้ไม่ได้น าไปเผยแพร่) 

1. ชื่อ นาย/นาง/นางสาว.................................................นามสกุล.............................................. 

บ้านเลขท่ี.....................หมู่..............ต าบล.....................อ าเภอ.................................................        

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2. เพศ  [   ]   1.ชาย   [   ]   2.หญิง 

3. อายุ.........................ปี 

4. ระดับการศึกษา 

[   ] 1. ต่ ากว่าประถมศึกษา    [   ] 5. ปวช./ปวส. 

[   ] 2. ประถมศึกษา(ป.1-4, ป.1-6)   [   ] 6. ปริญญาตรี 

[   ] 3. มัธยมศึกษาตอนต้น(ป.5-7, ม.1-3, ม.ศ.1-3)  [   ] 7. สูงกว่าปริญญาตรี

(ระบุ).......... 

[   ] 4. มัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.4-6, ม.ศ.4-5)  [   ] 8. อ่ืนๆ 

(ระบุ)............................. 
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5. สภาพทางสังคมของผู้ให้สัมภาษณ์ 

[   ] 1. ก านัน    [   ] 5. อาสาปศุสัตว์ 

[   ] 2. ผู้ใหญ่บ้าน   [   ] 6. เกษตรกรทั่วไป 

[   ] 3. กรรมการหมู่บ้าน   [   ] 7. อ่ืนๆ

(ระบุ).......................................................... 

[   ] 4. ผู้น ากลุ่ม  

 
ตอนที่ 2 

สภาพทางเศรษฐกิจของเกษตรกรก่อนเข้าร่วมโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่2 

6. แหล่งรายได้หลักของครัวเรือน ต่อปี 

[   ] 1. เกษตรกรรม…………………..บาท [   ] 4. รับจ้าง...........................บาท 

[   ] 2. ค้าขาย........................บาท  [   ] 5. ท าประมง/จับสัตว์น้ า  .................บาท 

[   ] 3. รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ.............บาท [   ] 6. อ่ืน (ระบุ).....................................บาท 

7. แหล่งรายได้เสริมของครัวเรือน ต่อปี 

[   ] 1. ไม่มี              [   ] 5. รับจ้าง.....................................บาท 

[   ] 2. เกษตรกรรม.......................บาท  [   ] 6. ท าประมง/จับสัตว์น้ า..............บาท 

[   ] 3. ค้าขาย................................บาท [   ] 7. อ่ืน (ระบุ)................................บาท 

[   ] 4. รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ..........................บาท 

8. ภาวะหนี้สินของครัวเรือน...............................................บาท มีวัตถุประสงค์ในการกู้เพ่ือ 

(ระบุ).......................................................................................................................................  

..................................................................... โดยกู้เงินจากแหล่งใด (ตอบมากกว่า 1 ข้อ) 

[   ] 1. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์(ธ.ก.ส.) [   ] 4. เพ่ือนบ้าน 

[   ] 2. สหกรณ์การเกษตร   [   ] 5. อ่ืน ๆ 

[   ] 3. ธนาคารพาณิชย์  

9. ลักษณะการถือครองที่ดิน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

[   ] 1. ที่ดินของตนเอง    จ านวน................................................ไร่ 

[   ] 2. ที่ดินเช่า     จ านวน................................................ไร่ 

[   ] 3. อ่ืนๆ (ไม่มีเอกสารสิทธิ์)   จ านวน................................................ไร่ 

 



36 
 

10. การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

[   ] 1. ที่อยู่อาศัย    จ านวน................................................ไร่ 

[   ] 2. ที่นา     จ านวน................................................ไร่ 

[   ] 3. ที่สวน (ยางพารา, ปาล์มน้ ามัน, มะพร้าวฯ) จ านวน................................................ไร่ 

[   ] 4. ไม้ผล (มังคุด, ทุเรียน, ลองกองฯ)  จ านวน................................................ไร่ 

[   ] 5. สวนผัก/ไม้ดอก    จ านวน................................................ไร่ 

[   ] 6. ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์/ปลูกพืชอาหารสัตว์ จ านวน....................ไร่  

 พืชอาหารสัตว์ที่ปลูก................................. 

[   ] 7. ทิ้งร้าง     จ านวน................................................ไร่ 

[   ] 8. ที่อ่ืนๆ(ระบุ)..............................  จ านวน................................................ไร่ 

          รวม................................................ไร่ 

11. รายได้ทั้งหมดในครัวเรือนของท่าน 

[   ] 1. รายได้จากการเกษตร (พืช/สัตว์/ประมง)..........................................................บาท/ปี 

[   ] 2. รายได้อ่ืนนอกภาคการเกษตร...........................................................................บาท/ปี  

รวม..............................................บาท/ปี 

 
ตอนที่ 3 

ความคิดเห็น และความพึงพอใจของเกษตรกรต่อโครงการ 
12. ท่านคิดว่าการก าหนดหลักเกณฑ์ในการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อตามโครงการฯ มีความ

เหมาะสมหรือไม่ 

[   ] 1. เหมาะสมน้อยที่สุด 

[   ] 2. เหมาะสมน้อย 

[   ] 3. เหมาะสมปานกลาง  

[   ] 4. เหมาะสมมาก 

[   ] 5. เหมาะสมมากที่สุด 
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13. ท่านคิดว่า กิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการฯ มีความเหมาะสมหรือไม่ 

อย่างไร 

[   ] 1. เหมาะสมน้อยที่สุด 

[   ] 2. เหมาะสมน้อย  

[   ] 3. เหมาะสมปานกลาง  

[   ] 4. เหมาะสมมาก 

[   ] 5. เหมาะสมมากที่สุด 
14. ท่านคิดว่า โคเนื้อที่ผลิตมีตลาดรองรับเพียงพอหรือไม่ 

[   ] 1. มีตลาดรองรับ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  [   ] 1.1 แหล่งรับซื้อในพ้ืนที่ 

  [   ] 1.2 การจัดหาแหล่งรับซื้อโดยหน่วยงานภาครัฐ 

  [   ] 1.3 ผลิต/จ าหน่ายในระบบแปลงใหญ่ 

  [   ] 1.4 อ่ืนๆ 

(ระบุ)....................................................................................................................... .................. 

[   ] 2. ไม่มีตลาดรองรับที่เพียงพอ 

15. ท่านคิดว่า เมื่อน าความรู้ที่ได้รับจากโครงการฯไปใช้ประโยชน์ สามารถช่วยลดต้นทุนการผลิต

ของท่านได้หรือไม่ 

[   ] 1.สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ 

[   ] 2.ไม่สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ เพราะ

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

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

16. เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐได้เข้ามาติดตามการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ในพ้ืนที่ของท่าน 

หรือไม่ 

[   ] 1.ไม่ติดตาม 

[   ] 2.ติดตาม 

(ระบุ)....................................................................................................................... .................. 

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

...................................................................................................................... ............................ 
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17. ท่านมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่2 ในภาพรวม

มากน้อยเพียงใด 

[   ] 1. น้อยที่สุด   [   ] 2. น้อย   [   ] 3. ปานกลาง 

[   ] 3. มาก   [   ] 4. มากที่สุด 

18. ความพึงพอใจของท่านต่อการด าเนินงานโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่2 

ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. ความชัดเจนของโครงการฯ และสามารถท า
ความเข้าใจได้ง่าย 
2. หลักเกณฑ์ เงื่อนไขของการเข้าร่วม
โครงการฯ 
3. โคเนื้อที่ได้รับจากการจัดหา 
4. ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ 
5. กิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจาก
โครงการฯ 
6. ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ 
7. การด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ 
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ตอนที่ 4 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของเกษตรกรต่อโครงการ 

19. ท่านพบปัญหาจากการเข้าร่วมโครงการฯ หรือไม่ อย่างไร 

ประเด็น 
ระดับปัญหา 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

[   ] 1.ไม่พบปัญหา 
[   ] 2.พบปัญหา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
        [  ] 1.ขาดแคลนแหล่งน้ า 
        [  ] 2.ขาดแคลนแหล่งทุน 
        [  ] 3.ราคาผลผลิต 
        [  ] 4.ขาดการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิต  
        [  ] 5.ขาดการเชื่อมโยงเครือข่ายด้าน
ตลาด 
        [  ] 6.ขาดแคลนพืชอาหารสัตว์ 
        [  ] 7.การผสมเทียม การผสมติด 
        [  ] 8.สุขภาพสัตว์ 
        [  ] 9.เจ้าหน้าที่ไม่ให้ค าแนะน า และ
ติดตาม  งานไม่ต่อเนื่อง 
       [  ] 10. อ่ืน ๆ 
(ระบุ)....................................... 

     

 
20. ปัญหา และอุปสรรค ที่ควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน 

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

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

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

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

21. ข้อเสนอแนะ 

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

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

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

 


