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  การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา ขอ้มูลพื้นฐานบางประการทางสังคมและเศรษฐกิจ สภาพการเล้ียงดู
การตลาด ปัญหาและอุปสรรคของเกษตรกรผูเ้ล้ียงไก่งวง และ ความเป็นไปไดส้ าหรับการเล้ียงไก่งวงอินทรียข์อง
เกษตรกรในพื้นท่ีกลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง (จงัหวดัร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และ
จงัหวดักาฬสินธ์ุ) โดยใชแ้บบสอบถามเกษตรกรผูเ้ล้ียงไก่งวง จ านวน 246 ราย  

ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรเป็นเพศชาย ร้อยละ 61 อายุเฉล่ีย 51.50 ปี ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลกั และเล้ียงไก่งวงเป็นอาชีพเสริม เกษตรกรร้อยละ 49.60 เคยไดรั้บการ
ฝึกอบรมการท าเกษตรอินทรียห์รือปศุสัตวอิ์นทรีย ์พนัธ์ุไก่งวงท่ีเล้ียงส่วนใหญ่เป็นพนัธ์ุลูกผสม คิดเป็นร้อยละ 
76.50 โดยมีรูปแบบการเล้ียงแบบก่ึงขงัก่ึงปล่อย ปล่อยเล้ียงตลอดเวลา และขงัคอกตลอดเวลา คิดเป็นร้อยละ  
77.60, 21.10 และ 1.20 ตามล าดบั ร้อยละ 95.10 จดัการผสมพนัธ์ุโดยปล่อยผสมพนัธ์ุตามธรรมชาติ  เกษตรกร
จดัการดา้นอาหารโดยผสมสูตรอาหารใช้เอง คิดเป็นร้อยละ 37.90 โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 73.60 ค านึงถึงคุณค่า
สารอาหารโปรตีนในการให้อาหารไก่งวงในแต่ละช่วงอายุ เกษตรกรไม่มีการบนัทึกขอ้มูลฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ
63.40  รูปแบบการจ าหน่ายไก่งวงของเกษตรกรส่วนใหญ่จะจ าหน่ายไก่งวงมีชีวิต  คิดเป็นร้อยละ 98.00         
ลูกคา้ท่ีมาซ้ือไก่งวงจะเป็นผูบ้ริโภคทัว่ไปในชุมชน  เครือข่ายเพื่อนเกษตรกร และพ่อคา้คนกลาง คิดเป็นร้อยละ 
50.00, 27.80 และ 22.20 ตามล าดบั ปัญหาและอุปสรรคในการเล้ียงไก่งวงของเกษตรกรท่ีพบในระดบัมาก ไดแ้ก่ 
ขาดความรู้ดา้นพนัธ์ุและการปรับปรุงพนัธ์ุไก่งวง วตัถุดิบอาหารสัตวใ์นพื้นท่ีราคาแพง  ผูรั้บซ้ือไก่งวงให้ราคาต ่า
เกินไป  ขาดความรู้ดา้นการตลาดไก่งวง  และแหล่งจ าหน่ายไก่งวงไม่มีตลาดรับซ้ือท่ีแน่นอน ความคิดเห็นต่อ
ความเป็นไปไดส้ าหรับการเล้ียงไก่งวงอินทรียต์ามขอ้ก าหนดการผลิตปศุสัตวอิ์นทรีย ์มกษ.9000 เล่ม2-2554 
ขอ้ก าหนดท่ีสามารถปฏิบติัไดม้าก ไดแ้ก่ โรงเรือนและการเล้ียงแบบปล่อยอิสระ การจดัการฟาร์มการขนส่งและ
การฆ่าสัตว ์ การจดัการของเสีย    การจดัการสุขภาพสัตว ์ น ้ า  การปรับเปล่ียนระบบการผลิตให้เป็นระบบ       
ปศุสัตวอิ์นทรีย์  และการจดัเก็บบนัทึกขอ้มูล ส่วนขอ้ก าหนดท่ีสามารถปฏิบติัได้น้อย ได้แก่ แหล่งท่ีมาของ    
สัตวเ์ล้ียง และอาหารสัตว ์ ความคิดเห็นของเกษตรกรส่วนใหญ่มีความสนใจเล้ียงไก่งวงในระบบปศุสัตวอิ์นทรีย์
สูง คิดเป็น ร้อยละ 84.60  



   
 

ค าส าคัญ: ความเป็นไปได ้,ไก่งวง, ระบบเกษตรอินทรีย,์ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
  ทะเบียนวชิาการเลขท่ี: 63(2) - 0216(4) - 152 
1/ส านกังานปศุสัตวจ์งัหวดัร้อยเอด็ อ าเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอด็ 45000 
2/ศูนยว์จิยัการผสมเทียมและเทคโนโลยชีีวภาพอุบลราชธานี อ าเภอเมือง จงัหวดัอุบลราชธานี 34000 

 
Abstract 

 This study was aimed to study general information of social and economic conditions, animal 
husbandry, marketing, problems and obstacles experienced by turkey farmers and to determine the feasibility 
study for an organic turkey of farmers in central northeastern region province group (Roi-Et, Khon Kaen, 
Mahasarakham and Kalasin). In order to collect the information, 246 turkey farmers were interviewed with 
questionnaires. 
 The result showed that 61 % interviewees were male and their average ages were 51.50 years old. 
Most of them were Buddhism, farming (rice cultivation) was their main income and the organic turkey farming 
was their second job. Moreover, 49.60% of them have been trained for organic farming or livestock before. The 
majority of turkeys they reared were mixed breed (76.50%) with three types of rearing system which are semi-
intensive system, free-range system and intensive system in the percentage of 77.60, 21.10 and 1.20 
respectively. The turkey farms with natural breeding were founded to be 95.10%. 37.90% of farmers used 
homemade turkey feed and 73.60% of them mainly considered for nutritional value, protein intake and age of 
the turkeys. 63.40% of farmers have never managed to make a farm record. 98% of the farmers sold their 
turkeys alive and half of the costumers (50%) were general consumers in the community. The rest of the 
costumers were members of the farmer network and merchant middleman in the percentage of 27.80 and 22.20 
respectively. In fact, the main problems and obstacles experienced by the farmers were lack of knowledge in 
animal breed and breeding improvement, high-priced feed ingredients, underpricing of the turkeys, lack of 
knowledge in marketing and uncertain distribution of the products. In terms of farmers opinions regarding the 
regulation of organic agriculture, Thai agricultural standard (TAS) 9000 part 2-2554, the most practical 
regulations were turkey houses and free rage system, farm management, transportation and slaughter, 
management of animal health, water and waste, change of production process into organic farming system, data 
recording and storage. On the contrary, the least practical regulations were origin of the turkeys and feed. 
However, most of the farmers (84.60%) were interested in organic turkey farming system. 
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บทน า 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาทีท่ าการศึกษา      
 นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่ืองยทุธศาสตร์การพฒันาเกษตรอินทรียแ์ห่งชาติ พ.ศ.2560–2564 
(ม.ป.ป.) มีเป้าหมายในการเพิ่มพื้นท่ีและปริมาณการผลิตเกษตรอินทรีย ์ เพิ่มการคา้และการบริโภคสินคา้เกษตร
อินทรีย ์ ในประเทศ เพื่อให้สินคา้เกษตรอินทรียท่ี์ไดรั้บการรับรองตามมาตรฐาน เป็นท่ียอมรับของผูบ้ริโภคทั้ง 
ในประเทศและต่างประเทศให้ไทยเป็นศูนยก์ลาง (Hub) ของสินคา้และบริการดา้นเกษตรอินทรียใ์นระดบัสากล 
ผลักดันแนวทางการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ไปสู่การจัดท าแผนงานโครงการในการพัฒนาเกษตรอินทรีย ์              
ใหค้รอบคลุมตลอดห่วงโซ่การผลิต ตั้งแต่ตน้ทาง กลางทาง ปลายทาง ให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอยา่งเป็นรูปธรรม อนัจะ
ส่งผลต่อเป้าหมาย ในการพฒันาเกษตรอินทรียข์องประเทศ  

ปศุสัตวอิ์นทรียเ์ป็นส่วนหน่ึงของระบบเกษตรอินทรีย ์ซ่ึงเป็นระบบการผลิตท่ีค านึงถึงสภาพแวดลอ้ม  
การรักษาสมดุลธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ ก่อให้เกิดการพฒันาอย่างย ัง่ยืนทั้งสาม
ดา้น คือ ดา้นสภาพแวดลอ้ม ดา้นสังคมและดา้นเศรษฐกิจ(จิตติมา มลัลกุล และมณฑิชา พุทซาค า. 2558 : 22)  

ไก่งวง (Turkeys) เป็นสัตวปี์กอีกชนิดหน่ึงท่ีมีโอกาสและความเป็นไปไดใ้นการพฒันาให้เป็นสัตว์
เศรษฐกิจทางเลือกส าหรับเกษตรกร เพราะนอกจากจะให้ผลผลิตเน้ือท่ีมีคุณภาพดี โปรตีนสูงและมี
คอเลสเตอรอลต ่าแลว้ ยงัสามารถน ามาปรุงเป็นอาหารไดอ้ยา่งหลากหลายเช่นเดียวกบัเน้ือไก่ จึงเป็นท่ีตอ้งการ
ของตลาดผูบ้ริโภค โดยเฉพาะท่ีมีก าลงัซ้ือสูง นอกจากน้ียงัสามารถน าไปเล้ียงเพื่อความสวยงามไดอี้กดว้ยและ    
ท่ีส าคญัไก่งวงเป็นสัตวปี์กท่ีเล้ียงง่าย สามารถปล่อยให้หากินเองตามธรรมชาติไดเ้ช่นเดียวกบัไก่พื้นเมืองไทย   
ไก่งวงสามารถกินพืชหรือวสัดุในทอ้งถ่ินเป็นอาหารหลกัไดห้ลากหลาย อาทิเช่น ตน้กลว้ย ผกัตบชวา ผกัปราบ 
และเศษพืชผกัสวนครัว เป็นตน้ (ชชัวาล ประเสริฐ และอุไร แสนคุณทา้ว. 2555 : 1 ) 

การส่งเสริมในการท าปศุสัตวอิ์นทรีย ์โดยเฉพาะการเล้ียงไก่งวงอินทรียถื์อวา่เป็นเร่ืองใหม่ของเกษตรกร 
การท าวิจยัน้ีมีเพื่อศึกษาความเป็นไปไดส้ าหรับการเล้ียงไก่งวงอินทรียข์องเกษตรกร โดยน าขอ้มูลพื้นฐานทัว่ไป
ทางสังคมและเศรษฐกิจบางประการของเกษตรกรผูเ้ล้ียงไก่งวง ขอ้มูลสภาพการเล้ียงและการตลาดไก่งวงของ
เกษตรกร ขอ้มูลปัญหาและอุปสรรคในการเล้ียงไก่งวงของเกษตรกร ข้อมูลความเป็นไปได้ส าหรับการเล้ียง      
ไก่งวงอินทรียข์องเกษตรกร และขอ้เสนอแนะ มาวิเคราะห์ความเป็นไปไดใ้นการส่งเสริมการเล้ียงไก่งวงอินทรีย์
ในกลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์การพฒันาเกษตรอินทรียแ์ห่งชาติ   
พ.ศ.2560-2564  มีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ให้เห็นรูปธรรม ตั้ งแต่กระบวนการผลิต            
การรับรองมาตรฐาน การต่อยอดเป็นผลิตภณัฑ์เกษตรอินทรีย ์การส่งเสริมการบริโภคและสร้างเครือข่ายเกษตร
อินทรียเ์พิ่มข้ึน รวมทั้งผลกัดนัสินคา้เกษตรอินทรียไ์ทยใหมี้มาตรฐานไดรั้บการยอมรับ ในระดบัสากล ต่อไป 
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2. วตัถุประสงค์การวจัิยเพือ่ศึกษา 

       2.1 เพื่อศึกษาขอ้มูลพื้นฐานทัว่ไปทางสังคมและเศรษฐกิจบางประการของเกษตรกรผูเ้ล้ียงไก่งวง 
  2.2 เพื่อศึกษาขอ้มูลสภาพการเล้ียงและการตลาดไก่งวงของเกษตรกร  
  2.3 เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการเล้ียงของเกษตรกรผูเ้ล้ียงไก่งวง  
            2.4 เพื่อศึกษาความเป็นไปไดส้ าหรับการเล้ียงไก่งวงอินทรียข์องเกษตรกร 
3. ขอบเขตของการวจัิย 

   3.1 ขอบเขตดา้นพื้นท่ีและประชากร ด าเนินการศึกษาความเป็นไปไดส้ าหรับการเล้ียงไก่งวงอินทรียข์อง
เกษตรกรผูเ้ ล้ียงไก่งวงในพื้นท่ีกลุ่มจังหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง ได้แก่ ร้อยเอ็ด ขอนแก่น 
มหาสารคาม และกาฬสินธ์ุ รวมจ านวน 246 ราย  
 3.2 ขอบเขตดา้นเน้ือหา ด าเนินการศึกษาความเป็นไปไดส้ าหรับการเล้ียงไก่งวงอินทรียข์องเกษตรกร   
ในกลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง ในการศึกษาวจิยัมีดงัน้ี     
 ตอนท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปทางสังคมและเศรษฐกิจบางประการของเกษตรกรผู ้เ ล้ียงไก่งวง 
ประกอบด้วย เพศ อายุ ศาสนา ระดบัการศึกษา อาชีพหลัก จ านวนสมาชิกในครัวเรือน จ านวนแรงงานท่ีใช้       
การเล้ียงไก่งวง อาชีพการเล้ียงไก่งวงเป็นอาชีพหลกัหรือเสริม ประสบการณ์ในการเล้ียงไก่งวง ลกัษณะการ
ด าเนินกิจกรรมดา้นการเกษตร และการฝึกอบรมการท าเกษตรอินทรียห์รือปศุสัตวอิ์นทรีย ์   
 ตอนท่ี 2 ขอ้มูลสภาพการเล้ียง และการตลาดไก่งวงของเกษตรกร    
 ตอนท่ี 3 ขอ้มูลปัญหาและอุปสรรคในการเล้ียงไก่งวงของเกษตรกร    
 ตอนท่ี 4 ขอ้มูลความเป็นไปไดส้ าหรับการเล้ียงไก่งวงอินทรียข์องเกษตรกร ประกอบดว้ยแหล่งท่ีมาของ
สัตว์  การปรับเปล่ียนระบบการผลิตให้เป็นระบบปศุสัตว์อินทรีย์  อาหารสัตว์ น ้ า การจดัการสุขภาพสัตว ์       
การจดัการฟาร์ม  การขนส่งและการฆ่าสัตว ์โรงเรือน การจดัการของเสียและการจดัเก็บบนัทึกขอ้มูล  
 ตอนท่ี 5 ขอ้เสนอแนะ ประกอบดว้ย ขอ้เสนอแนะของเกษตรกรต่อระบบการเล้ียงไก่งวงอินทรีย ์และ
ความสนใจต่อการเล้ียงไก่งวงอินทรีย ์
4. ค านิยามศัพท์เฉพาะ 

กลุ่มจังหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
 วิกิพีเดีย (ม.ป.ป.) แบ่งกลุ่มจงัหวดัในประเทศไทยทั้งหมดเป็น 18 กลุ่ม จาก 76 จงัหวดั ในส่วน          
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  มี 20 จงัหวดั แบ่งเป็น 5 กลุ่มจงัหวดั โดยกลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง มี 4 จงัหวดัไดแ้ก่ จงัหวดัร้อยเอด็ ,ขอนแก่น ,มหาสารคาม และจงัหวดักาฬสินธ์ุ 
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ข้อก าหนดการผลติปศุสัตว์อนิทรีย์ 
 ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2554:3-12) 
มาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ มกษ.9000-2554เกษตรอินทรีย ์เล่ม2:ปศุสัตวอิ์นทรีย ์พบวา่ขอ้ก าหนด
การผลิตปศุสัตวอิ์นทรีย ์มีรายละเอียด ดงัน้ี  

1. แหล่งท่ีมาของสัตว ์ตอ้งเกิดในฟาร์มหรือเกิดจากพอ่แม่พนัธ์ุท่ีมีการจดัการตามระบบเกษตรอินทรีย ์
2. อายุสัตวท่ี์น าเขา้ฟาร์มเพื่อการปรับเปล่ียนเขา้สู่ระบบการผลิตปศุสัตวอิ์นทรีย ์มีระยะเวลาในการ

ปรับเปล่ียนตามแต่ชนิดสัตว ์ส าหรับสัตวปี์กท่ีผลิตเน้ือ ระยะเวลาในการปรับเปล่ียนตลอดอายุของ
การผลิต ส่วนสัตวปี์กท่ีผลิตไข่ ระยะเวลาการปรับเปล่ียน 6 สัปดาห์ (ส านักงานมาตรฐานสินคา้
เกษตรและอาหารแห่งชาติ, 2554) 

3. วตัถุดิบอาหารสัตว ์ตอ้งไม่ใชว้ตัถุดิบหรือผลิตภณัฑ์ท่ีไดจ้ากส่ิงมีชีวิตดดัแปลงพนัธุกรรม และเป็น
วตัถุดิบหรือสารท่ีอนุญาตใหใ้ชต้ามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมคุณภาพพืชอาหารสัตว ์และไม่ขดักบั
หลกัการผลิตปศุสัตวอิ์นทรีย ์

4. มีการจดัการดา้นสุขภาพสัตวท่ี์เหมาะสมกบัชนิดและพนัธ์ุสัตว ์ใช้พืชสมุนไพรหรือยาแผนโบราณ 
หรือภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการรักษาสัตวป่์วย ในกรณีการจดัการหรือยาท่ีอนุญาตให้ใช้ไม่สามารถ
ควบคุมหรือรักษาโรคไดใ้หใ้ชย้ารักษาโรคอ่ืนๆไดต้ามความจ าเป็นและมีระยะเวลาหยุดยา  ท่ีชดัเจน
โดยตอ้งอยูภ่ายใตก้ารดูแลของสัตวแพทย ์

5. การจดัการฟาร์ม มีพื้นท่ีภายนอกโรงเรือนส าหรับให้สัตวอ์อกก าลงักาย เนน้ใชว้ิธีการผสมพนัธ์ุตาม
ธรรมชาติ การผา่ตดัใดๆกระท าไดเ้ฉพาะในกรณีเพื่อความปลอดภยัหรือเพิ่มสวสัดิภาพและสุขภาพ 

6. มีการบนัทึกรายละเอียดของสัตวใ์นฟาร์มการเล้ียงและการจดัการป้องกนัโรค 
7. การจดัการฟาร์มดา้นส่ิงแวดล้อม มีการจดัการและบ าบดัของเสียท่ีเหมาะสมทั้งในฟาร์มและก่อน

ปล่อยสู่ส่ิงแวดลอ้ม และการใชปุ๋้ยมูลสัตวใ์นพื้นท่ีเกษตรกรรมจะตอ้งอยูใ่นปริมาณท่ีไม่ก่อให้เกิด
มลภาวะ 

การศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) 
วกิิพีเดีย (ม.ป.ป.) พบวา่ การศึกษาความเป็นไปได ้คือ การประเมินการปฏิบติังานจริง ของโครงการหรือ

ระบบท่ีเสนอ มีวตัถุประสงคเ์พื่อเปิดเผยจุดแข็งและจุดอ่อนของโครงการอยา่งมีเหตุผลในการด าเนินการ เพื่อหา
โอกาสสู่ความส าเร็จ 

5. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

   5.1 ทราบขอ้มูลของเกษตรกรผูเ้ล้ียงไก่งวงในพื้นท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง ไดแ้ก่   
   1. ขอ้มูลพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจบางประการของเกษตรกร     
   2. ขอ้มูลสภาพการเล้ียงและการตลาดไก่งวงของเกษตรกร      
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   3. ขอ้มูลปัญหาและอุปสรรคในการเล้ียงไก่งวงของเกษตรกร     
   4. ขอ้มูลความเป็นไปไดส้ าหรับการเล้ียงไก่งวงอินทรียข์องเกษตรกร 
  5.2 น าขอ้มูลท่ีไดม้าใชเ้พื่อวางแผนพฒันาเกษตรกรและเครือข่ายผูเ้ล้ียงไก่งวงเขา้สู่ระบบการเล้ียงไก่งวง
อินทรียใ์นพื้นท่ีจงัหวดัร้อยเอด็ ขอนแก่น มหาสารคาม และจงัหวดักาฬสินธ์ุ      
  5.3 เกษตรกรผูเ้ล้ียงไก่งวงสามารถพฒันาระบบการเล้ียงไก่งวงเขา้สู่ระบบปศุสัตวอิ์นทรีย ์ส่งผลท าให้
เกิดการพฒันาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเขม้แข็งย ัง่ยืน สอดคลอ้งยุทธศาสตร์ชาติ  ระยะ 20 
ปี (พ.ศ.2560-2579) ดา้นการสร้างความสามารถในการแข่งขนั  

6. กรอบแนวความคิด 
 การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาวิจยัทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ  เขา้มาประยุกต์ใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล
ภาคสนาม เพื่อน ามาใช้ประกอบการอธิบายผลการศึกษา ใช้แนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีมีผล ต่อความ
เป็นไปไดส้ าหรับการเล้ียงไก่งวงอินทรียข์องเกษตรกรในกลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง โดยมุ่ง
ศึกษาเร่ิมตน้จากลกัษณะขอ้มูลพื้นฐานและสังคมและเศรษฐกิจบางประการ ขอ้มูลสภาพการเล้ียงและการตลาด 
และปัญหาอุปสรรคในการเล้ียงไก่งวงของเกษตรกร ขอ้มูลดงักล่าวจะท าให้เกษตรกรแสดงความคิดเห็นถึง    
เร่ืองการเล้ียงไก่งวงอินทรีย ์ตามขอ้ปฏิบติัมาตรฐานปศุสัตวอิ์นทรีย ์จะไดข้อ้มูลถึงความเป็นไดส้ าหรับการเล้ียง
ไก่งวงอินทรียข์องเกษตรกรในกลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง เพื่อน าไปส่งเสริมและพฒันาให้
เกษตรกรเล้ียงไก่งวงอินทรียไ์ดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมยัง่ยนืต่อไป  

         ตวัแปรอิสระ                                                                                                       ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   ภาพที ่1 กรอบแนวความคิดการวจัิย 

1.ขอ้มูลพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจบาง
ประการของเกษตรกรผูเ้ล้ียงไก่งวง 
2.ขอ้มูลสภาพการเล้ียงและการตลาดไก่งวง
ของเกษตรกร 
3.ปัญหาและอุปสรรคในการเล้ียงไก่งวงของ   
 เกษตรกร 

     การเล้ียงไก่งวงอินทรีย ์  

ตามขอ้ปฏิบติัมาตรฐานปศุสัตวอิ์นทรีย ์ดงัน้ี 

1.แหล่งท่ีมาของสัตว ์
2.การปรับเปล่ียนระบบการผลิตใหเ้ป็นระบบ
ปศุสัตวอิ์นทรีย ์
3.อาหารสัตว ์
4.น ้า 
5.การจดัการสุขภาพสัตว ์
6.การจดัการฟาร์ม การขนส่ง และการฆ่าสัตว ์
7.โรงเรือนและการเล้ียงแบบปล่อย 
8.การจดัการของเสีย 
9.การจดัเก็บบนัทึกขอ้มูล 
  ปรับปรุงแกไ้ขและพฒันา 
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7. ข้อตกลงเบือ้งต้น 

  การวจิยัคร้ังน้ี  ไดก้  าหนดขอ้มูลเบ้ืองตน้ไวด้งัน้ี 
  7.1 เกษตรกรท่ีตอบแบบสอบถามเป็นเจา้ของผูเ้ล้ียงไก่งวง ท่ีมีอ านาจในการตดัสินใจ 
  7.2 การวิจยัคร้ังน้ี ศึกษาเฉพาะปัจจยับางประการท่ีเกษตรกรเห็นว่ามีผลต่อความเป็นไปไดส้ าหรับการ
เล้ียงไก่งวงอินทรียข์องเกษตรกรในกลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง ไม่ไดศึ้กษาลงลึกถึงปัจจยั
นั้นๆวา่มีผลต่อความเป็นไปไดส้ าหรับการเล้ียงไก่งวงอินทรียใ์นภาพรวมไดม้ากนอ้ยเพียงใด 
   

 การทบทวนวรรณกรรมและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 การศึกษาความเป็นไปได้ส าหรับการเ ล้ียงไก่งวงอินทรีย์ของเกษตรกรในกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง ผูท้  าการศึกษาไดร้วบรวมเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

1. ความรู้ทางวชิาการเกีย่วกบัไก่งวงและปศุสัตว์อนิทรีย์ 

 ไก่งวง 
 ไก่งวง (Meleagris gallopavo) เป็นสัตวปี์กท่ีจดัอยู่ในวงศ์ Meleagrididae มีหงอนอยู่บนหวั ซ่ึงในช่วง   
ไก่งวงเล็กจะมีลกัษณะเป็นหนงัยื่นออกมาคลา้ยเม็ดพริกช้ีฟ้า และเม่ือโตข้ึนจะมีลกัษณะยาวและยื่นออกมาผา่น
บริเวณใบหนา้ ปิดปาก และหยอ่นพน้ปากลงไปจึงดูคลา้ยกบั “งวงชา้ง”หงอนสามารถยืดไดย้าวและหดให้สั้นได ้ 
ไก่งวงมีถ่ินก าเนิดดั้งเดิมในเขตพื้นท่ีตอนเหนือและตอนกลางของทวปีอเมริกากลาง และไม่ปรากฏหลกัฐานท่ีแน่
ชดัว่ามีการน าไก่งวงเขา้มาเล้ียงในประเทศไทยคร้ังแรกเม่ือใด แต่มีสมมติฐานว่า  ไก่งวงถูกน าเขา้มาเล้ียงมาก   
ในยุคทหารอเมริกันท่ีเข้ามาประจ าฐานทัพในประเทศไทย พนัธ์ุไก่งวง ท่ีเกษตรกรนิยมน ามาเล้ียง ได้แก่          
นอร์ฟลอล์กแบล็ค (Norfolk black) แมมมอธบรอนซ์ (Mammoth bronze) อเมริกนับรอนซ์ (American bronze) 
เบลท์สวิลล์ สมอลไวท์ (Beltsville small white) บริทิชไวท์ (British white) และไก่งวงลูกผสม (Hybrids)          
ใน ปี พ.ศ.2497 หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจเขียนบทความแนะน าและส่งเสริมให้มีการเล้ียงไก่งวงเป็นคร้ังแรก 
หลงัจากนั้นจึงไดมี้การเล้ียงไก่งวงกนัแพร่หลายในจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะจงัหวดัอุดรธานี
และนครราชสีมา พนัธ์ุไก่งวงท่ีเกษตรกรนิยมเล้ียงส่วนใหญ่เป็นพนัธ์ุอเมริกนับรอนซ์ (American bronze) และ
พนัธ์ุลูกผสม (Crossbred) มีรูปแบบการเล้ียงปล่อยแปลงหญา้หลงับา้นเพื่อให้หาอาหารกินเองตามธรรมชาติ 
อาหารท่ีน ามาเล้ียงไดแ้ก่ ขา้วเปลือก ร าขา้ว ขา้วโพด เศษพืชผกัสวนครัว ผกัตกชวา และตน้กลว้ย นอกจากน้ียงัมี
วตัถุดิบแหล่งอาหารโปรตีน จ าพวกหนอน ปลวก และแมลงเล็กๆท่ีมีในธรรมชาติทัว่ไป ซ่ึงสอดคล้องกับ
หลกัการผลิตปศุสัตวอิ์นทรียท่ี์สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัและโอกาสพฒันาระบบการผลิต
ส าหรับเกษตรกรรายยอ่ย มากยิง่ข้ึน (ชชัวาล ประเสริฐ และอุไร แสนคุณทา้ว. 2555 : 6)   
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 จ านวนไก่งวงในพื้นท่ีกลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
  ตารางท่ี 1 จ านวนเกษตรกรผูเ้ล้ียงไก่งวงในพื้นท่ีกลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
                      (จงัหวดัร้อยเอ็ด,ขอนแก่น,มหาสารคาม และจงัหวดักาฬสินธ์ุ) รายละเอียดตามตาราง 

ท่ี จงัหวดั       ไก่งวง(ตวั) เกษตรกร (ครัวเรือน) 

1 ร้อยเอด็   623 114 

2 ขอนแก่น 1,771 154 

3 มหาสารคาม 1,791 214 
4 กาฬสินธ์ุ 1,367 149 

                                 รวม          5,552            631 

ทีม่า: ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร กรมปศุสัตว ์(2558 ) 

ปศุสัตว์อนิทรีย์ 
ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์(2554:1-12) 

มาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ มกษ. 9000-2554 เกษตรอินทรีย ์เล่ม 2: ปศุสัตวอิ์นทรีย ์ให้บทนิยาม 
ดงัน้ี 

ปศุสัตว์ (Livestock)  หมายถึง สัตว์บกท่ีเ ล้ียงส าหรับใช้เป็นอาหารหรือผลิตภัณฑ์อาหารทั้ ง น้ี                 
ไม่ครอบคลุมสัตวป่์า 
 ปศุสัตว์อนิทรีย์ (Organic Livestock) หมายถึง ปศุสัตวท่ี์ผลิตโดยใชร้ะบบเกษตรอินทรีย ์
 ฟาร์ม (Farm) หมายถึง พื้นท่ีท าเกษตรกรรมทั้งหมด ทั้งเพาะปลูกและเล้ียงสัตว ์ 
 การผลิตแบบคู่ขนาน (Parallel Production) หมายถึง การเล้ียงการแปรรูปผลิตผลและผลิตภณัฑ์จาก  
ปศุสัตวช์นิดเดียวกนั ทั้งแบบอินทรียแ์ละแบบท่ีไม่ใช่อินทรียค์วบคู่กนัในหน่วยผลิตเดียวกนั 
 อาหารสัตว์ (Feed) ในระยะเร่ิมด าเนินการปรับเปล่ียนอาหารสัตว์ท่ีใช้ต้องมีวตัถุดิบท่ีผลิตในระบบ
เกษตรอินทรียใ์นปริมาณท่ีไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 70.00 ของน ้ าหนกัแห้งส าหรับสูตรอาหารสัตวเ์ค้ียวเอ้ือง และร้อยละ 
65.00 ของน ้ าหนักแห้งส าหรับสูตรอาหารสัตว์กระเพาะเด่ียว ส าหรับขอ้ก าหนดการผลิตปศุสัตว์อินทรีย ์             
มีรายละเอียด ดงัน้ี 

1. แหล่งท่ีมาของสัตว ์ตอ้งเกิดในฟาร์มหรือเกิดจากพ่อแม่พนัธ์ุท่ีมีการจดัการตามระบบเกษตร
อินทรีย ์

2. อายสุัตวท่ี์น าเขา้ฟาร์มเพื่อการปรับเปล่ียนเขา้สู่ระบบการผลิตปศุสัตวอิ์นทรีย ์มีระยะเวลาในการ
ปรับเปล่ียนตามแต่ชนิดสัตว ์ส าหรับสัตวปี์กท่ีผลิตเน้ือ ระยะเวลาในการปรับเปล่ียนตลอดอายุ
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ของการผลิต ส่วนสัตวปี์กท่ีผลิตไข่ระยะเวลาการปรับเปล่ียน 6 สัปดาห์ (ส านกังานมาตรฐาน
สินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ, 2554) 

3. วตัถุดิบอาหารสัตว์ ตอ้งไม่ใชว้ตัถุดิบหรือผลิตภณัฑ์ท่ีไดจ้ากส่ิงมีชีวิตดดัแปลงพนัธุกรรม และ
เป็นวตัถุดิบหรือสารท่ีอนุญาตให้ใชต้ามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมคุณภาพพืชอาหารสัตว ์และ
ไม่ขดักบัหลกัการผลิตปศุสัตวอิ์นทรีย ์

4. มีการจดัการด้านสุขภาพสัตวท่ี์เหมาะสมกับชนิดและพนัธ์ุสัตว์ ใช้พืชสมุนไพรหรือยาแผน
โบราณ หรือภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการรักษาสัตวป่์วย ในกรณีการจดัการหรือยาท่ีอนุญาต ให้ใช้
ไม่สามารถควบคุมหรือรักษาโรคไดใ้ห้ใชย้ารักษาโรคอ่ืนๆไดต้ามความจ าเป็นและมีระยะเวลา
หยดุยา ท่ีชดัเจนโดยตอ้งอยูภ่ายใตก้ารดูแลของสัตวแพทย ์

5. การจดัการฟาร์ม มีพื้นท่ีภายนอกโรงเรือนส าหรับให้สัตวอ์อกก าลงักาย เนน้ใชว้ิธีการผสมพนัธ์ุ
ตามธรรมชาติ การผา่ตดัใดๆกระท าไดเ้ฉพาะในกรณีเพื่อความปลอดภยัหรือเพิ่มสวสัดิภาพและ
สุขภาพ 

6. มีการบนัทึกรายละเอียดของสัตวใ์นฟาร์มการเล้ียงและการจดัการป้องกนัโรค 
7. การจดัการฟาร์มด้านส่ิงแวดล้อม มีการจดัการและบ าบดัของเสียท่ีเหมาะสมทั้งในฟาร์มและ

ก่อนปล่อยสู่ส่ิงแวดล้อม และการใช้ปุ๋ยมูลสัตวใ์นพื้นท่ีเกษตรกรรมจะตอ้งอยู่ในปริมาณท่ี       
ไม่ก่อใหเ้กิดมลภาวะ 

ข้อมูลทะเบียนแปลงข้าวอนิทรีย์ ปี 2560 
 กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์        
(ม.ป.ป.) พบวา่ กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง (ร้อยเอ็ด ,ขอนแก่น ,มหาสารคาม และกาฬสินธ์ุ) 
มีแปลงข้าว ท่ีได้ รับรองแหล่งผลิตข้าว อินทรีย์จากกรมการข้าวจ านวน 250แปลง  ก ลุ่มจังหวัดภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (อุดรธานี ,เลย ,หนองคาย ,บึงกาฬ และหนองบวัล าพู) มีแปลงขา้วท่ีไดรั้บรอง
แหล่งผลิตขา้วอินทรียจ์ากกรมการขา้ว จ านวน 225 แปลง กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 2 
(สกลนคร ,นครพนม และมุกดาหาร) มีแปลงขา้วท่ีได้รับรองแหล่งผลิตขา้วอินทรียจ์าก กรมการขา้ว จ านวน   
149 แปลง จากขอ้มูลจะเห็นว่ากลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง  มีจ านวนแปลงขา้วท่ีไดรั้บรอง
แหล่งผลิตขา้วอินทรียม์ากกว่ากลุ่มจงัหวดัอ่ืนๆในพื้นท่ี 12 จงัหวดั ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน อีกทั้งมี
แหล่งผลิตขา้วอินทรียท่ี์ไดรั้บรองฯกระจายอยูทุ่กจงัหวดั ส่งผลใหเ้กษตรกรผูเ้ล้ียงไก่งวงในพื้นท่ี  ท่ีมีความสนใจ
จะปรับเขา้สู่ระบบปศุสัตวอิ์นทรีย ์มีความสะดวกในการซ้ือหรือน าเขา้ขา้วอินทรียไ์ปใชเ้ล้ียงไก่งวงในฟาร์มของ
ตน ซ่ึงมีความเป็นไปไดส้ าหรับการส่งเสริมการเล้ียงไก่งวงอินทรีย ์จากเหตุผลดงักล่าวเป็นสาเหตุท่ีคณะผูว้ิจยั
เลือกศึกษาในพื้นท่ีจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
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2. ผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 จิตติมา กนัตนามลัลกุล และมณฑิชา พุทซาค า (2558 : 21) ศึกษาการผลิตไก่พื้นเมืองอินทรียใ์น          
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1)ศึกษาการจดัการ การผลิต ไก่พื้นเมือง
อินทรียต์ามแนวทางการผลิตปศุสัตวอิ์นทรีย ์2)ศึกษาความตอ้งการและขอ้เสนอแนะของเกษตรกรในการผลิตไก่
พื้นเมืองอินทรีย ์และ3)พฒันาแนวทางการผลิตไก่พื้นเมืองอินทรียข์องประเทศไทย ประชากรท่ีศึกษาคือ กลุ่ม
เกษตรกร   ผูเ้ล้ียงไก่พื้นเมืองอินทรียแ์ละเจา้หน้าท่ีกรมปศุสัตวใ์น ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือผลการวิจยัพบว่า 
เกษตรกรผลิตไก่พื้นเมืองอินทรียต์ามขอ้ก าหนดการผลิตปศุสัตวอิ์นทรีย ์มกษ. 9000  เล่ม 2-2554 คือ 1)แหล่งท่ีมา
ของสัตว์  2)การปรับเปล่ียนระบบการผลิตให้เป็นระบบปศุสัตว์อินทรีย์ 3)การจัดการด้านสุขภาพสัตว ์               
4)การจดัการฟาร์ม การขนส่งสัตว ์และการฆ่าสัตว ์5)โรงเรือนและการเล้ียงปล่อย และ 6)การจดัการของเสีย 
เกษตรกรไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้ก าหนดการผลิตปศุสัตวอิ์นทรีย ์มกษ. 9000  เล่ม 2-2554 เก่ียวกบัอาหารไก่
พื้นเมืองและการจดัเก็บบนัทึกขอ้มูล เกษตรกรบางส่วนมีความตอ้งการด้านพนัธ์ุไก่พื้นเมือง การจดัการด้าน
อาหารอินทรีย ์การจดัการสุขภาพสัตว ์การจดัการฟาร์ม และการตลาด ส าหรับการพฒันาการผลิตไก่พื้นเมือง
อินทรียข์องประเทศไทยเก่ียวขอ้งกบั 3 องคป์ระกอบ คือเกษตรกร เจา้หนา้ท่ีกรมปศุสัตว ์และหน่วยงานภาครัฐ   
          มณฑิชา พุทซาค า และคณะ (2558 : 46-47) ศึกษาแนวทางการพฒันาการผลิตโคเน้ืออินทรีย ์ : กรณีศึกษา
ในภาคกลางของประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) สถานการณ์การผลิตปศุสัตวอิ์นทรียแ์ละโคเน้ือ
อินทรียใ์นภาคกลาง 2) ความเป็นไปได้ในการผลิตโคเน้ืออินทรียต์ามแนวทางการผลิต  ปศุสัตวอิ์นทรียข์อง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และ 3) รูปแบบและเทคนิควิธีการการผลิตโคเน้ืออินทรีย ์ ท่ีเหมาะสมกบัเกษตรกร 
ประชากรได้แก่ กลุ่มเกษตรกรเครือข่ายผูเ้ล้ียงโคเน้ืออินทรียใ์นเขตภาคกลาง จ านวน 282 คน และเจา้หน้าท่ี     
กรมปศุสัตวท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมการผลิตปศุสัตวอิ์นทรียจ์  านวน 12 คน  กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ กลุ่มเกษตรกร
เครือข่ายผูเ้ล้ียงโคเน้ืออินทรียจ์  านวน 54 คน และเจา้หนา้ท่ีกรมปศุสัตว ์จ  านวน 12 คน ผลการวิจยัพบวา่เกษตรกร
สามารถด าเนินการผลิตไดใ้นขอ้ก าหนดเก่ียวกบั แหล่งท่ีมา ของสัตว ์อาหารสัตว ์การจดัการดา้นสุขภาพสัตว ์  
การจดัการฟาร์มการบนัทึกขอ้มูล การจดัการด้านส่ิงแวดล้อม ยกเวน้ระยะการปรับเปล่ียน ส่วนเจ้าหน้าท่ีฯ          
มีความคิดเห็น ต่อการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของมาตรฐาน  ปศุสัตวอิ์นทรียข์องเกษตรกรดงัน้ี  เกษตรกรสามารถ
ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดได้ ในเร่ืองการจดัการส่ิงแวดลอ้ม เกษตรกรไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้ก าหนดไดใ้นเร่ือง
แหล่งท่ีมาของสัตว ์และเกษตรกรมีทั้งท่ีสามารถและไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้ก าหนดท่ีเหลือได ้ส าหรับรูปแบบ
และเทคนิควธีิการของการผลิต โคเน้ืออินทรียท่ี์เหมาะสมกบัเกษตรกรในประเทศไดแ้ก่ เล้ียงโคเน้ือพื้นเมืองหรือ
โคลูกผสมพื้นเมือง มีพื้นท่ีแปลงหญ้าส าหรับปล่อยโคแทะเล็มเล้ียงโคเน้ืออินทรีย์ในลักษณะการเกษตร
ผสมผสาน และมีการสร้างเครือข่ายระหวา่งกลุ่มเกษตรกร 
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       วธีิการศึกษา 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจยัทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ( Quantitative and Qualitative  Research ) เพื่อศึกษา
ปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีผลต่อความเป็นไปได้ส าหรับการเล้ียงไก่งวงอินทรีย์ของเกษตรกรในกลุ่มจังหวดัภาค
ตะวนัออกเฉียงตอนกลางโดยมีวธีิการศึกษา ดงัน้ี 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีท าการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี  เป็นเกษตรกรผูเ้ล้ียงไก่งวงในพื้นท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง  จ  านวน 631ราย กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษา โดยการใชแ้บบสอบถามเกษตรกรผูเ้ล้ียงไก่งวง จ านวน 246 ราย 
การก าหนดตวัอย่างจ านวนเกษตรกร ไดจ้ากการค านวณดว้ยสูตร ทาโร ยามาเน่ Taro yamane (1973) อา้งถึง 
อนุรักษ ์ถาบุตร และสมยั ศรีผาวงศ ์(2560 : 22) รายละเอียดแสดงใน ตารางท่ี 2    
       สูตร   n   =   N 
                 1+ N (e)2 

  เม่ือ               n = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
                   N = ขนาดของประชากรท่ีใชใ้นงานวจิยั 

(จ  านวนเกษตรกรเล้ียงไก่งวงในพื้นท่ีจงัหวดัร้อยเอ็ด,ขอนแก่น,มหาสารคามและจงัหวดักาฬสินธ์ุ) 
                                        e = ค่าเปอร์เซ็นตค์วามคลาดเคล่ือนจากการสุ่มตวัอยา่ง 
 
              แทนค่าสูตร           n    =               631 
                                                             1 + (631*0.052) 
           =   244.57 ราย 
        =   246 ราย (เพื่อใหเ้ป็นจ านวนคู่สะดวกแก่การค านวณ) 
2. เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง  

การวจิยัในคร้ังน้ีใชว้ธีิการก าหนดสัดส่วนตวัอยา่งจ านวนเกษตรกรในแต่ละพื้นท่ีจงัหวดัภาค 
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง 4 จงัหวดั ไดแ้ก่ ร้อยเอ็ด ขอนแก่น กาฬสินธ์ุ และร้อยเอ็ด จากนั้นท าการสุ่มเก็บ
ขอ้มูลเกษตรกรในแต่ละจงัหวดัโดยสะดวก (Convenience Sampling) อา้งถึง ส านกังานสถิติแห่งชาติ (ม.ป.ป.)   
        ท  าการค านวณสัดส่วนจ านวนตวัอยา่งเกษตรกรของแต่ละจงัหวดั โดยใชสู้ตร ดงัน้ี 
จ านวนตวัอยา่งเกษตรกรแต่ละจงัหวดั(ราย)  
                                              =  จ านวนตวัอยา่งทั้งหมด (246ราย) x จ านวนประชากรของแต่ละจงัหวดั (ราย) 
                                                                                จ  านวนประชากรทั้งหมด (631 ราย) 
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 ตารางท่ี 2 จ  านวนประชากรและตวัอยา่งจ าแนกตามจงัหวดัต่างๆในกลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ         

ตอนกลาง 

ท่ี จงัหวดั  จ  านวนประชากร (ราย)      จ  านวนตวัอยา่ง(ราย) 
1 ร้อยเอด็ 114 45 
2 ขอนแก่น 154 60 
3 มหาสารคาม 214 83 
4 กาฬสินธ์ุ 149 58 

             รวม 631 246 
 
3. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล และวธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 3.1 รวมรวมและสืบคน้ขอ้มูลจากเอกสาร วารสาร บทความวิชาการ วิทยานิพนธ์ งานวิจยักรมปศุสัตว์ และส านกังาน
มาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อศึกษาแนวคิดของปศุสัตวอิ์นทรีย ์
และมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น มาตรฐานสินคา้เกษตร เกษตรอินทรีย ์เล่ม 2: ปศุสัตวอิ์นทรีย์ (มกษ.2009 เล่ม       
2-2554) น ามาปรับใช้พฒันาให้เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บขอ้มูล เป็นแบบสอบถามท่ีมีโครงสร้างก าหนด
ค าถามและค าตอบให้เลือกเรียงตามวตัถุประสงค์ ประกอบดว้ยค าถามท่ีให้เลือกตอบและค าถามแบบเติมหรือ
ขอ้ความหรือแบบเปิดแบ่งเป็น 5 ตอน ดงัน้ี  
 ตอนท่ี 1 ค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลพื้นฐานทัว่ไปทางสังคมและเศรษฐกิจบางประการของเกษตรกร ผูเ้ล้ียง  
ไก่งวง เป็นค าถามท่ีมีทั้งแบบก าหนดค าตอบและเติมค าหรือขอ้ความ     
 ตอนท่ี 2 ค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลสภาพการเล้ียงและการตลาดไก่งวงของเกษตรกร ได้แก่ ขอ้มูลสภาพ    
การเล้ียงไก่งวงของเกษตรกรและขอ้มูลการตลาดไก่งวงของเกษตรกร เป็นค าถามท่ีมีทั้งแบบก าหนดค าตอบและ
เติมค าหรือขอ้ความ           
 ตอนท่ี 3 ค าถามเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคในการเล้ียงไก่งวงของเกษตรกร เป็นค าถามท่ีมีลกัษณะ
ค าตอบเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยแบ่งระดบัปัญหาออกเป็น 3 ระดบั ดงัน้ี มาก น้อย 
และไม่มีปัญหา    
  ตอนท่ี 4 ค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลความเป็นไปไดส้ าหรับการเล้ียงไก่งวงอินทรียข์องเกษตรกร ไดแ้ก่ 
แหล่งท่ีมาของสัตว ์การปรับเปล่ียนระบบการผลิตใหเ้ป็นระบบปศุสัตวอิ์นทรีย ์อาหารสัตว ์น ้า การจดัการสุขภาพ
สัตว ์การจดัการฟาร์ม การขนส่งและการฆ่าสัตว ์โรงเรือนและการเล้ียงแบบปล่อย การจดัการของเสีย การจดัเก็บ
บนัทึกขอ้มูล เป็นค าถามท่ีมีลกัษณะค าตอบเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)โดยแบ่งระดบัการ
ปฏิบติัออกเป็น 3 ระดบั ดงัน้ี ท าไดม้าก ท าไดน้อ้ย และไม่สามารถท าได ้    

12 



   
 

 ตอนท่ี 5 ขอ้เสนอแนะ ได้แก่ ขอ้เสนอแนะของเกษตรกรต่อระบบการเล้ียงไก่งวงอินทรีย ์และความ
สนใจต่อการเล้ียงไก่งวงในระบบปศุสัตวอิ์นทรีย ์เป็นค าถามท่ีมีทั้งแบบแสดงความคิดเห็นและเลือกขอ้ความ  
 3.2 น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปทดลองใช ้(Try Out) กบักลุ่มประชากรศึกษาท่ีไม่ถูกเลือก 

              เป็นกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 40 ราย แลว้น ามาวเิคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability)ของแบบสอบถาม         
             ทั้งฉบบัโดยวธีิการหาค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟ่า (α –Coefficient) ส าหรับงานวจิยัเชิงส ารวจ  ( Exploratory  Research)       
             มีค่าความเช่ือมัน่ตั้งแต่ 0.70 ข้ึนไป  ตามวธีิการของครอนบาค (Cronbach,1970) 
  3.3 น าแบบสอบถามท่ีได้ท าการปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปใช้กับเกษตรผู ้เล้ียงไก่งวงในพื้นท่ี  กลุ่มจังหวัด                                   

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง จ านวน 246 ราย โดยด าเนินการเก็บขอ้มูลในช่วงเดือน กุมภาพนัธ์ – กรกฎาคม  2562 
          4. การวเิคราะห์และประมวลผลข้อมูล 
 การวเิคราะห์และประมวลผล 
  4.1 วิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจบางประการของเกษตรกรผูเ้ล้ียงไก่งวง ขอ้มูลสภาพ

การเล้ียง การตลาดและปัญหาอุปสรรคในการเล้ียงไก่งวงของเกษตรกร และข้อมูลความเป็นไปได้ส าหรับ       
การเล้ียงไก่งวงอินทรียข์องเกษตรกรในกลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง   

  4.2 น าขอ้มูลท่ีได้จากการศึกษามาวิเคราะห์และแปรผล โดยใช้สถิติการแจกแจงความถ่ี (Frequency)     
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าสูงสุด (Max) ค่าต ่าสุด (Min) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 

  4.3วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Method) เพื่ออธิบายขอ้มูลทัว่ไป โดยค่าสถิติท่ีใช้ในการ
บรรยายไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และแปลความหมายค่าเฉล่ียโดยใชเ้กณฑ์
การประมาณค่าของ บุญชม ศรีสะอาด (2532) อา้งถึงสุวฒัน์ มตัราช (2545 : 38 ) รายละเอียดดงัน้ี 
  4.3.1ก าหนดมาตรวดัระดับในแบบสอบถามในการศึกษาข้อมูลการประเมินความคิดเห็นของ
เกษตรกรต่อปัญหาและอุปสรรคการเล้ียงไก่งวงของเกษตรกร แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)          
ท่ีผูต้อบแสดงความคิดเห็น 3 ระดบั คือ มาก น้อย และไม่มีปัญหาของ บุญชม ศรีสะอาด(2532) อา้งถึงสุวฒัน์     
มตัราช (2545 : 38) ดงัน้ี 
                  ระดบัปัญหามากหรือเห็นวา่มีผลมากใหค้ะแนนเตม็                 ใหค้ะแนน 3 
     ระดบัปัญหานอ้ยหรือเห็นวา่มีผลนอ้ยใหค้ะแนนเตม็                ใหค้ะแนน 2 
     ระดบัปัญหาไม่มีปัญหาหรือไม่เห็นวา่มีผลใหค้ะแนนเตม็         ใหค้ะแนน 1  

        การแปลความหมาย ใช้วิธีน าผลคะแนนค่าเฉล่ียในแต่ละประเด็น เปรียบเทียบกบัเกณฑ์ การแปล
ความหมายโดยใช้ช่วงค่าเฉล่ียเป็นเกณฑ์ในการแปลความหมายของ บุญชม ศรีสะอาด (2532) อา้งถึงสุวฒัน์     
มตัราช (2545 : 38)  ดงัน้ี 
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      ค่าเฉล่ียระหวา่ง 2.34 – 3.00 หมายถึง ระดบัปัญหามากหรือเห็นวา่มีผลต่อการเล้ียงไก่งวงมาก 
      ค่าเฉล่ียระหวา่ง 1.67 – 2.33 หมายถึง ระดบัปัญหานอ้ยหรือเห็นวา่มีผลต่อการเล้ียงไก่งวงนอ้ย 
      ค่าเฉล่ียระหวา่ง 1.00 – 1.66 หมายถึง ระดบัไม่มีปัญหาหรือเห็นวา่ไม่มีผลต่อการเล้ียงไก่งวง 
      4.3.2 ก าหนดมาตรวดัระดับในแบบสอบถามในการศึกษาข้อมูลความเป็นไปได้ส าหรับการเล้ียง      
ไก่งวงอินทรียข์องเกษตรกร แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ท่ีผูต้อบแสดงความคิดเห็น 3 ระดบั     
คือ มาก นอ้ย และไม่สามารถท าได ้ของ บุญชม ศรีสะอาด (2532) อา้งถึงสุวฒัน์ มตัราช (2545 : 38) ดงัน้ี 
      ระดบัสามารถท าไดม้ากหรือเห็นวา่มีผลมากใหค้ะแนนเตม็       ใหค้ะแนน  3 
      ระดบัสามารถท าไดน้อ้ยหรือเห็นวา่มีผลนอ้ยใหค้ะแนนเตม็      ใหค้ะแนน  2 
      ระดบัไม่สามารถท าไดห้รือไม่เห็นวา่มีผลใหค้ะแนนเตม็           ใหค้ะแนน  1  

      การแปลความหมาย ใช้วิธีน าผลคะแนนค่าเฉล่ียในแต่ละประเด็น เปรียบเทียบกบัเกณฑ์การแปล
ความหมายโดยใช้ช่วงค่าเฉล่ียเป็นเกณฑ์ในการแปลความหมายของ บุญชม ศรีสะอาด (2532) อา้งถึงสุวฒัน์      
มตัราช (2545 : 38)  ดงัน้ี  

ค่าเฉล่ียระหวา่ง  2.34 – 3.00      หมายถึง ระดบัสามารถท าไดม้ากหรือเห็นวา่มีผลต่อการเล้ียง     
                                                               ไก่งวงอินทรียม์าก 
 ค่าเฉล่ียระหวา่ง  1.67 – 2.33      หมายถึง ระดบัสามารถท าไดน้อ้ยหรือเห็นวา่มีผลต่อการเล้ียง   
                                                               ไก่งวงอินทรียน์อ้ย 

ค่าเฉล่ียระหวา่ง  1.00 – 1.66      หมายถึง ระดบัไม่สามารถท าไดห้รือเห็นวา่ไม่มีผลต่อ 
                                                   การเล้ียงไก่งวงอินทรีย ์  

                
 สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานทัว่ไปทางสังคมและเศรษฐกิจบาง
ประการของเกษตรกรผูเ้ล้ียงไก่งวง 2) เพื่อศึกษาข้อมูลสภาพการเล้ียงและการตลาดไก่งวงของเกษตรกร             
3)เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการเล้ียงของเกษตรกรผูเ้ล้ียงไก่งวง 4) เพื่อศึกษาความเป็นไปไดส้ าหรับการ
เล้ียงไก่งวงอินทรียข์องเกษตรกร ศึกษาขอ้มูลเกษตรกรผูเ้ล้ียงไก่งวง จ านวน 246 ราย เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้
แบบสอบถาม น าขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์และอธิบายผลการศึกษา โดยใชค้่าสถิติ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียเลข
คณิต ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด และค่าต ่าสุด   

1. สรุปผลการศึกษา 

1.1 ข้อมูลพืน้ฐานทัว่ไปทางสังคมและเศรษฐกจิบางประการของเกษตรกรผู้เลีย้งไก่งวง 
 ผลการศึกษาพบวา่ เกษตรกร เป็นเพศชาย คิดเป็น ร้อยละ61 อายุเฉล่ีย 51.50 ปี ส่วนใหญ่นบัถือศาสนา
พุทธ คิดเป็นร้อยละ 97.20 ประมาณหน่ึงในสามจบการศึกษาระดบัประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 39.84  ส่วนใหญ่

14 



   
 

ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 76  จ  านวนสมาชิกในครัวเรือน  เฉล่ีย 3.92 คน จ านวนแรงงาน          
ท่ีใชเ้ล้ียงไก่งวง เฉล่ีย 1.94 คน  ส่วนใหญ่เล้ียงไก่งวงเป็นอาชีพเสริม คิดเป็นร้อยละ94.70  ประสบการณ์ในการ
เล้ียงไก่งวงของเกษตรกร เฉล่ีย 3.31 ปี เกษตรกรท าเกษตรผสมผสาน และไม่เคยผา่นการฝึกอบรมการท าเกษตร
อินทรียห์รือปศุสัตวอิ์นทรีย ์คิดเป็นร้อยละ 69.10  และ 50.40 ตามล าดบั  

1.2  ข้อมูลสภาพการเลีย้งและการตลาดไก่งวงของเกษตรกร      
ผลการศึกษาพบวา่ เกษตรกรส่วนใหญ่เล้ียงไก่งวงพนัธ์ุลูกผสม (หลากสี) คิดเป็นร้อยละ76.50 ประมาณ

หน่ึงในสามแหล่งไก่งวงท่ีน ามาเล้ียงจะซ้ือจากฟาร์มเครือข่ายเกษตรกรท่ีหน่วยงานราชการแนะน า คิดเป็นร้อยละ 
41.30 พื้นท่ีเกษตรกรใช้เล้ียงไก่งวง เฉล่ีย 1.80 ไร่ และส่วนใหญ่เกษตรกรจะมีบริเวณปล่อยเล้ียงไก่งวงมีร้ัวกั้น
เพื่อป้องกนัอนัตราย คิดเป็นร้อยละ 71.50 ประมาณหน่ึงในสามอาหารท่ีใชเ้ล้ียงไก่งวงภายในฟาร์มจะผสมสูตร
อาหารใชเ้อง คิดเป็นร้อยละ 37.90 เกษตรกรส่วนใหญ่จะค านึงถึงคุณค่าสารอาหารโปรตีนในการให้อาหารไก่งวง
ในแต่ละช่วงอายุไก่งวง คิดเป็นร้อยละ 73.60  ประมาณหน่ึงในสาม พืชอาหารสัตวท่ี์ใช้ในการเล้ียงไก่งวง เป็น 
พืชอาหารสัตวท่ี์เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติทัว่ไป คิดเป็นร้อยละ 39.60  เกษตรกรมีการปลูกพืชอาหารสัตว ์และ   
ใชน้ ้ าประปาเล้ียงไก่งวง คิดเป็นร้อยละ 65.90 และ 52.60 ตามล าดบั  ประมาณหน่ึงในสามของไก่งวงท่ีเล้ียงอยู่
ปัจจุบนั เป็นไก่หนุ่มสาว ช่วงอายุ 12-28 สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 35.67  รูปแบบการเล้ียงไก่งวง ส่วนใหญ่
เกษตรกรเล้ียงก่ึงขงัก่ึงปล่อย คิดเป็นร้อยละ77.60 การจดัการผสมพนัธ์ุพ่อแม่พนัธ์ุไก่งวง ส่วนใหญ่ปล่อยผสม
พนัธ์ุเองตามธรรมชาติ คิดเป็นร้อยละ 95.10   การจดัการฟักไข่ไก่งวง ส่วนใหญ่ให้แม่ไก่งวงฟักไข่ของตนเอง 
ตามธรรมชาติ   คิดเป็นร้อยละ 72.40  การสุขาภิบาลไก่งวงของเกษตรกร  ส่วนใหญ่ท าวคัซีนป้องกนัโรคตาม
โปรแกรมท่ีก าหนด คิดเป็นร้อยละ 82.50 การจดัเก็บและการบนัทึกขอ้มูลภายในฟาร์ม ประมาณคร่ึงหน่ึงไม่มีการ
บนัทึกขอ้มูล คิดเป็นร้อยละ 63.40 รูปแบบการจ าหน่าย/ขายไก่งวง ส่วนใหญ่เกษตรกรจะจ าหน่ายไก่งวงมีชีวิต 
คิดเป็นร้อยละ 98.00 ในรอบปีท่ีผ่านมาเกษตรกรมีรายได้จากการจ าหน่ายผลผลิตไก่งวงภายในฟาร์ม             
เฉล่ีย 17,751.85 บาท/ปี ประมาณคร่ึงหน่ึงของลูกคา้ท่ีมาซ้ือไก่งวงจะเป็นผูบ้ริโภคทัว่ไปในชุมชน คิดเป็น       
ร้อยละ 50  

1.3 ข้อมูลปัญหาและอุปสรรคในการเลีย้งไก่งวงของเกษตรกร     
  จากการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการเล้ียงไก่งวงของเกษตรกร จ านวน 4 ดา้น 14 รายการ พบว่า 

ระดบัปัญหามาก 5 รายการ ไดแ้ก่ ขาดความรู้ดา้นพนัธ์ุและการปรับปรุงพนัธ์ุไก่งวง วตัถุดิบอาหารสัตวใ์นพื้นท่ี
ราคาแพง การหาแหล่งจ าหน่ายไก่งวง ผูรั้บซ้ือไก่งวงใหร้าคาต ่าเกินไป และขาดความรู้ ดา้นการตลาดไก่งวง ส่วน
ระดบัปัญหานอ้ย พบ 9 รายการ ไดแ้ก่  การหาแหล่งซ้ือไก่งวงพนัธ์ุดี การผสมเลือดชิดภายในฟาร์ม การปลูกพืช
อาหารสัตวใ์ชเ้องภายในฟาร์ม ขาดความรู้ดา้นการใหอ้าหารไก่งวง เร่ืองโรคระบาดสัตวปี์กในพื้นท่ี การท าวคัซีน
ป้องกนัโรค ขาดความรู้ดา้นสุขาภิบาลและสุขภาพไก่งวง   การคมนาคมขนส่งไก่งวง และทศันคติ ค่านิยมและ
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ความเช่ือส่วนตวั เช่น กินไก่งวงแลว้ผิดส าแดง  สรุปภาพรวมทั้งหมดเกษตรกรเห็นว่าปัญหาและอุปสรรคใน   
การเล้ียงไก่งวงของเกษตรกร อยูท่ี่ ระดบัปัญหานอ้ย  

  1.4  ข้อมูลความเป็นไปได้ส าหรับการเลีย้งไก่งวงอนิทรีย์ของเกษตรกร 
  ผูว้ิจยัไดน้ าขอ้ปฏิบติัตามมาตรฐานปศุสัตวอิ์นทรียเ์พื่อศึกษาความคิดเห็นของเกษตรกรผูเ้ล้ียงไก่งวง   
ต่อความเป็นไปได้ส าหรับการเล้ียงไก่งวงอินทรียข์องเกษตรกร แบ่งออกเป็นจ านวน 9 ขอ้ 32 รายการ พบว่า       
มีระดบัการปฏิบติัสามารถท าได้มาก จ านวน 7 ขอ้ ไดแ้ก่ การปรับเปล่ียนระบบการผลิตให้เป็นระบบปศุสัตว์
อินทรีย ์ น ้ า  การจดัการสุขภาพสัตว์  การจดัการฟาร์ม การขนส่ง และการฆ่าสัตว ์โรงเรือนและการเล้ียงแบบ
ปล่อย การจดัการของเสีย  และการจดัเก็บบนัทึกขอ้มูล ส่วนพบวา่ มีระดบัการปฏิบติัสามารถท าไดน้อ้ย จ านวน  
2 ขอ้ ได้แก่ แหล่งท่ีมาของสัตว ์และอาหารสัตว์  สรุปภาพรวมความคิดเห็นของเกษตรกรต่อความเป็นไปได้
ส าหรับการเล้ียงไก่งวงอินทรียข์องเกษตรกร พบวา่ มีระดบัการปฏิบติัสามารถท าไดม้าก 

1.5 ความสนใจของเกษตรกรต่อการเลีย้งไก่งวงอนิทรีย์     
 ผูว้ิจยัไดศึ้กษาความคิดเห็นของเกษตรกรต่อความสนใจเล้ียงไก่งวงอินทรีย ์พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่
สนใจเล้ียงไก่งวงอินทรีย ์รองลงมาไม่แน่ใจ และไม่สนใจ  คิดเป็นร้อยละ 84.60, 14.20 และ 1.20 ตามล าดบั 
 
2.ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

จากผลการวจิยัแสดงใหเ้ห็นวา่ เกษตรกรสามารถท าไดน้อ้ยตามขอ้ก าหนดการผลิตปศุสัตวอิ์นทรีย ์มกษ.
9000 เล่ม 2-2554  คือ แหล่งท่ีมาของสัตวแ์ละอาหารสัตว ์ดงันั้นการวจิยัคร้ังต่อไปควรวจิยัประเด็นดงักล่าว เช่น 
ศึกษาการผลิตพอ่แม่พนัธ์ุไก่งวงอินทรียเ์พื่อใชใ้นฟาร์มเกษตรกร และศึกษาการผลิตอาหาร  ไก่งวงอินทรียเ์พื่อใช้
ภายในฟาร์มเกษตรกร นอกจากน้ี ควรมีการวจิยัเฉพาะเกษตรกรท่ีประสบความส าเร็จในการเล้ียงไก่งวง โดยการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงลึก เพื่อประโยชน์ต่อการพฒันารูปแบบการผลิตและการตลาดของไก่งวงอินทรีย ์ต่อไป  
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