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บทคัดย่อ 

 การศึกษานี้ มีจุดประสงค์ เพื่ออธิบายความรู้ ทัศนคติ และวิธีการปฏิบัติเพื่อเข้าสู่มาตรฐานบังคับ
ส าหรับฟาร์มไก่ไข่ และหาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และวิธีการปฏิบัติ เพื่อเข้าสู่มาตรฐานบังคับส าหรับ
ฟาร์มไก่ไข่ของเกษตรกรท่ีเล้ียงไก่ไข่ 1,000 ตัวขึ้นไป จ านวน 30 ราย ในพื้นท่ีจังหวัดตรัง และน าผลการศึกษา 
ท่ีได้ไปปรับใช้ในการวางแผนการด าเนินงาน แนะน าแนวทางการปฏิบัติแก่เกษตรกรในการเข้าสู่มาตรฐาน
บังคับส าหรับฟาร์มไก่ไข่ในพื้นท่ีตามกรอบเวลาท่ีก าหนด ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรส่วนมากมีความรู้อยู่ใน
ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 53.33 ระดับดีและระดับไม่ดี คิดเป็นร้อยละ 43.33 และ 3.33 ตามล าดับ 
เกษตรกรส่วนใหญ่มีทัศนคติระดับปานกลางต่อการเข้าสู่มาตรฐานฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 93.33 รองลงมาคือ 
ทัศนคติระดับบวก ต่อการเข้าสู่มาตรฐานฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 6.67 โดยไม่พบทัศนคติลบ เกษตรกรส่วนมาก 
มีการปฏิบัติระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 53.33 การปฏิบัติระดับไม่ดี และการปฏิบัติระดับดี คิดเป็นร้อยละ 
26.67 และ 20.00 ตามล าดับ จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และวิธีการปฏิบัติของ
เกษตรกรผู้เล้ียงไก่ไข่ในพื้นท่ีจังหวัดตรังต่อมาตรฐานบังคับส าหรับฟาร์มไก่ไข่ โดยใช้วิธี Spearman’s Rank 
Correlation Coefficient พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และวิธีการปฏิบัติมีความสัมพันธ์ไปในทิศทาง
เดียวกันทางบวกในระดับปานกลางอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ = 0.67, P<0.01) 
ความรู้กับทัศนคติ และทัศนคติกับวิธีการปฏิบัติมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันทางบวกในระดับต่ าอย่าง 
มีนัยส าคัญทางสถิติ (ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ = 0.44, P<0.05 และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ = 0.38, 
P<0.05 ตามล าดับ) จากผลการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรผู้เล้ียงไก่ไข่ในจังหวัดตรังมีความรู้ ทัศนคติ 
และการปฏิบัติในระดับปานกลาง เกษตรกรควรได้รับการอบรม ได้รับค าแนะน าในวิธีการปฏิบัติท่ีถูกต้อง และ
ได้รับแรงจูงใจท่ีดีจากเจ้าหน้าท่ีของกรมปศุสัตว์ เพื่อให้มีระดับความรู้ ทัศนคติท่ีดี และเกิดการปฏิบัติท่ีถูกต้อง
ในการเข้าสู่มาตรฐานบังคับส าหรับฟาร์มไก่ไข่ตามกรอบเวลาท่ีก าหนดต่อไป  
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Abstract 

This study aims to explain the levels of knowledge, attitude and practice (KAP) 
and the correlation between these topics regarding Good Agricultural Practices (GAP) for 
Layer farm of 30 layer farm owners who raised more than 1,000 laying hens in Trang 
province. We expect to use the results to assist the farmers enrolling for the mandatory GAP 
certified farms within the specified time frame. The results show that the percentage of 
farmers that were classified into a fair knowledge level is 53.33. While farmers that were 
classified into a high knowledge level and a poor knowledge level is equal to 43.33 and 3.33, 
respectively. The percentage of farmers that were classified into a neutral attitude level is 
equal to 93.33. While farmers that were classified into a positive attitude level is equal to 
6.67 and no negative attitude level appeared. The percentage of farmers that were classified 
into a fair practice level is 53.33. While farmers that were classified into a poor and a good 
practice levels is equal to 26.67 and 20.00, respectively. We used Spearman’s Rank 
Correlation Coefficient analysis to reveal the relationships between knowledge, attitudes, and 
practices. The results show significantly moderate positive correlation between knowledge 
and practices (correlation coefficient (r) = 0.67, P<0.01). While the relationship between 
knowledge and attitudes (r = 0.44, P<0.05), and attitudes and practices (r = 0.38, P<0.05) 
were significantly weak positive correlated. The results suggested most layer farm owners in 
Trang province had fair knowledge level, neutral attitude level and fair practice level on GAP 
for layer farms. They should be equipped with more of those knowledge and understanding 
in order for them to be obligated with the rule.  
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บทน า 

ไข่ไก่เป็นหนึ่งในสินค้าปศุสัตว์ท่ีได้รับการส่งเสริมให้มีการบริโภค เนื่องจากเป็นแหล่งโปรตีน
คุณภาพสูง หาซื้อง่าย ปรุงอาหารได้หลากหลาย และสามารถเก็บรักษาได้นาน กอปรกับนโยบายของ          
กรมปศุสัตว์ เรื่อง อาหารปลอดภัย (Food safety) ท่ีให้ความส าคัญด้านความปลอดภัยของผู้บริโภค และ      
ให้มีการพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าปศุสัตว์ตลอดห่วงโซ่อาหาร (Food Chain) ประกาศกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์  (2562) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : การปฏิบั ติทางการเกษตรท่ี ดีส าหรับฟาร์มไก่ ไข่  
ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ .ศ. 2551 ในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้เมื่อวันท่ี 4 
เมษายน 2562 ประกาศฯ ฉบับดังกล่าวได้ก าหนดมาตรฐานเลขท่ี มกษ.6906-2562 ไว้เป็นมาตรฐานท่ัวไป 
ครอบคลุมการเล้ียงไก่ไข่ ท้ังไก่ระยะรุ่นและไก่ระยะไข่เพื่อการค้า จ านวนต้ังแต่ 1,000 ตัวขึ้นไป โดยมีขอบข่าย 
การบังคับและระยะเวลาปรับเปล่ียนเข้าสู่การบังคับ คือ จ านวนเล้ียงต้ังแต่ 100,000 ตัวขึ้นไป มีระยะเวลา
ปรับเปล่ียนเพื่อเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มภายในระยะเวลา 1 ปี (มีผลบังคับใช้วันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2564) และ 
หากมีการเล้ียงไก่ระหว่าง 1,000-99,999 ตัว จะมีระยะเวลาปรับเปล่ียนเพื่อเข้าสู่มาตรฐานฟาร์ม 5 ปี (มีผลบังคับใช้
วันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2568) (ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ, 2562) และเมื่อวันท่ี 21 
กุมภาพันธ์ 2563 มีการประกาศกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรส าหรับการปฏิบัติทางการเกษตร 
ท่ีดีส าหรับฟาร์มไก่ไข่เป็นมาตรฐานบังคับ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2563) ประกอบกับกรมปศุสัตว์ มี (ร่าง) 
ยุทธศาสตร์ไก่ไข่ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2562-2566) ท่ีเน้นหลักการตลาดน าการผลิตนั้น จึงมีการยกระดับการผลิตสินค้า
ต้ังแต่ฟาร์ม สถานท่ีรวบรวมไข่สด สถานท่ีจ าหน่ายไข่สด ฯลฯ เพื่อให้ได้ไข่ไก่ท่ีมีคุณภาพสูง ปลอดจากสารตกค้าง 
ปลอดภัยต่อการบริโภค รวมถึงมีระบบตรวจสอบย้อนกลับได้ (กองแผนงาน , 2562) ส่งผลให้ฟาร์มไก่ไข่ 
ในประเทศไทยท่ีมีการเล้ียงต้ังแต่ 1,000 ตัวขึ้นไป จะต้องเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่มาตรฐานฟาร์ม 
ตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

จังหวัดตรังมีเกษตรกรผู้เล้ียงไก่ไข่ จ านวน 778 ราย จ านวนไก่ไข่ ท้ังหมด 583 ,470 ตัว 
(ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง, 2563) จ าแนกเป็นเกษตรกรท่ีเล้ียงไก่ไข่น้อยกว่า 1,000 ตัว จ านวน 748 ราย
เกษตรกรท่ีเล้ียงไก่ไข่ 1,000 ตัวขึ้นไป จ านวน 30 ราย ในจ านวนนี้ เล้ียงไก่ไข่ระหว่าง 1,000 – 99,999 ตัว 
จ านวน 29 ราย และเป็นฟาร์มท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพียง ร้อยละ 16.67 (5/30) ของฟาร์มท่ีจะต้องขอ
รับรองตามมาตรฐานบังคับ และฟาร์มส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานคิดเป็นร้อยละ 83.33 (25/30) 
ดังนั้น จังหวัดตรังจ าเป็นต้องมีข้อมูลของเกษตรกรผู้เล้ียงไก่ไขท่ี่เกี่ยวกับความพร้อมในการขอรับรองมาตรฐานฟาร์ม 
ข้อจ ากัด และปัญหาอุปสรรค ต่อการขอรับรองมาตรฐานฟาร์มของเกษตรกร  ส าหรับน าไปวางแผนการ
ด าเนินงาน การให้ค าแนะน า การสนับสนุน แก่เกษตรกรผู้เล้ียงไก่ไข่กลุ่มนี้ต่อไป การศึกษาในครั้งนี้จึงท าการ
รวบรวมข้อมูลดังกล่าวจากเกษตรกรผู้เล้ียงไก่ไข่ จ านวน 1,000 ตัวขึ้นไปในจังหวัดตรัง เพื่ออธิบายความรู้ 
ทัศนคติ และวิธีการปฏิบัติ และหาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และวิธีการปฏิบัติเพื่อเข้าสู่มาตรฐาน
บังคับส าหรับฟาร์มไก่ไข่ของเกษตรกร 
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วิธีการศึกษาวิจัย 

1. รูปแบบการศึกษา 
เป็นการศึกษาทางสังคมศาสตร์ เพื่อศึกษาความรู้ ทัศนคติ และวิธีการปฏิบัติเพื่อเข้าสู่มาตรฐานบังคับ

ส าหรับฟาร์มไก่ไข่ของเกษตรกรในพื้นท่ีจังหวัดตรัง (Knowledge attitude and practice : KAP) โดยเก็บข้อมูล

จากเกษตรกรทุกรายท่ีเล้ียงไก่ไข่จ านวน 1,000 ตัวขึ้นไป ท้ังหมด 30 ราย ในพื้นท่ี 7 อ าเภอของจังหวัดตรัง 

ได้แก่ อ าเภอเมืองตรัง อ าเภอกันตัง อ าเภอนาโยง อ าเภอย่านตาขาว อ าเภอห้วยยอด อ าเภอรัษฎา และ 

อ าเภอปะเหลียน ในช่วงเดือนเมษายน 2564 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามด้วยวิธีการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้เล้ียงไก่ไข่เป็นรายบุคคล (individual 

interview) ซึ่งประกอบไปด้วย 5 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของเกษตรกร ส่วนท่ี 2 ความรู้ของเกษตรกร
เกี่ยวกับมาตรฐานบังคับส าหรับฟาร์มไก่ไข่ ส่วนท่ี 3 ทัศนคติของเกษตรกรในพื้นท่ีจังหวัดตรังต่อการเข้าสู่
มาตรฐานบังคับส าหรับฟาร์มไก่ไข่ ส่วนท่ี 4 วิธีการปฏิบัติของเกษตรกรในพื้นท่ีจังหวัดตรังตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน
บังคับส าหรับฟาร์มไก่ไข่ และส่วนท่ี 5 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการขอรับรองมาตรฐานบังคับส าหรับ
ฟาร์มไก่ไข่ ท้ังนี้ แบบสอบถามนี้ได้ท าการศึกษาแบบสอบถาม (pilot study) และถูกประเมินเชิงประจักษ์โดย 
การอ่านของผู้ทรงคุณวุฒิ ก่อนการน าไปใช้จริง โดยมีรายละเอียดแบบสอบถามดังต่อไปนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของเกษตรกร ประกอบด้วย ช่ือ - สกุล เบอร์โทรศัพท์ ช่ือฟาร์ม เพศ อายุ 
การศึกษา ประสบการณ์ท่ีเล้ียงไก่ไข่ (รวมประสบการณ์การเล้ียงท่ีไม่ใช่ฟาร์มของตนเอง) ท่ีอยู่ฟาร์ม อ าเภอ
ท่ีต้ังฟาร์ม ประเภทการเล้ียง รูปแบบการเล้ียง ลักษณะโรงเรือน ประชากรไก่ท้ังระยะไก่รุ่นและไก่ไข่ อาหารท่ี
ใช้เล้ียงไก่ แหล่งน้ าท่ีใช้เล้ียงไก่ไข่ แรงงานภายในฟาร์ม ตลาดไข่ไก่ สถานะการรับรองฟาร์ม รวมถงึสัตวแพทย์
และสัตวบาลประจ าฟาร์ม    

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามด้านความรู้ของเกษตรกรในพื้นท่ีจังหวัดตรังเกี่ยวกับมาตรฐานบังคับส าหรับ
ฟาร์มไก่ไข่ ในประเด็นระเบียบและข้อกฎหมายเกี่ยวกับมาตรฐานฟาร์ม และหลักเกณฑ์การตรวจประเมินมาตรฐาน
ฟาร์มไก่ไข่ โดยมีตัวเลือกให้ตอบ 2 ตัวเลือก คือ ใช่และไม่ใช่ ให้คะแนนโดยหากตอบถูก ได้ 1 คะแนน  แต่หากตอบ
ผิด ได้ 0 คะแนน จ านวน 30 ข้อ คิดเป็นคะแนนเต็ม 100 คะแนน และจัดกลุ่มระดับความรู้  เป็น 3 ระดับ  
ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

ความรู้ระดับดี  มีคะแนน 66.8 – 100 
ความรู้ระดับปานกลาง มีคะแนน 33.4 – 66.7 
ความรู้ระดับไม่ดี   มีคะแนน 0 – 33.3 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามทัศนคติของเกษตรกรในพื้นท่ีจังหวัดตรังต่อการเข้าสู่มาตรฐานบังคับส าหรับ
ฟาร์มไก่ไข่ โดยก าหนดระดับทัศนคติ ออกเป็น 5 ระดับ ตามมาตรวัดของลิเคิร์ท (Likert’s rating scale) มีค าถาม
ทัศนคติเชิงบวก และทัศนคติเชิงลบ โดยก าหนดค่าคะแนนดังตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1  การให้คะแนนความคิดเห็นและทัศนคติระดับต่าง ๆ 

ระดับความคิดเห็น 
ค่าคะแนน 

ทัศนคติเชิงบวก ทัศนคติเชิงลบ 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 5 1 
เห็นด้วย 4 2 
ไม่แน่ใจ 3 3 
ไม่เห็นด้วย 2 4 
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 1 5 

น าคะแนนทัศนคติของเกษตรกรในพื้นท่ีจังหวัดตรังต่อการเข้าสู่มาตรฐานบังคับส าหรับฟาร์มไก่ไข่มาจัดกลุ่ม        
โดยมีค าถามจ านวน 25 ข้อ ข้อละ 5 คะแนน รวมเป็น 125 คะแนน คิดเป็นคะแนนเต็ม 100 คะแนน จัดแบ่ง
คะแนนเป็น 3 ระดับ ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้  

ทัศนคติระดับบวก  มีคะแนน 66.8 – 100 
ทัศนคติระดับปานกลาง มีคะแนน 33.4 – 66.7 
ทัศนคติระดับลบ  มีคะแนน 0 – 33.3 

จากนั้นท าการประเมินผลระดับทัศนคติของเกษตรกรในแต่ละประเด็นว่าอยู่ในระดับใด โดยน าคะแนนสูงสุดลบด้วย
คะแนนต่ าสุด (5 – 1) แล้วหารด้วย 5 จะได้คะแนนเป็นช่วงอันตรภาคช้ัน และจัดกลุ่มระดับทัศนติต่อการเข้าสู่
มาตรฐานบังคับส าหรับฟาร์มไก่ไข่เป็นดังนี้ 

4.21 – 5.00 คะแนน หมายถึง  ระดับทัศนคติดีมาก 
3.41 – 4.20 คะแนน หมายถึง  ระดับทัศนคติดี  
2.61 – 3.40 คะแนน หมายถึง  ระดับทัศนคติปานกลาง 
1.81 – 2.60 คะแนน หมายถึง  ระดับทัศนคติไม่ค่อยด ี
1.00 – 1.80 คะแนน หมายถึง  ระดับทัศนคติไม่ดี 

ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติของเกษตรกรในพื้นท่ีจังหวัดตรังตามหลักเกณฑ์
มาตรฐานบังคับส าหรับฟาร์มไก่ไข่ โดยการสังเกตวิธีการปฏิบัติประกอบกับการตอบค าถาม มีลักษณะให้
เลือกตอบ 2 ตัวเลือก คือ ท าและไม่ท า ถ้าเป็นการปฏิบัติท่ีดีได้ 1 คะแนน แต่หากเป็นการปฏิบัติท่ีไม่ดี          
ได้ 0 คะแนน ท้ังหมด 30 ข้อ คิดเป็นคะแนนเต็ม 100 คะแนน จัดแบ่งคะแนนเป็น 3 ระดับ ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้  

การปฏิบัติระดับดี มีคะแนน 66.8 – 100 
การปฏิบัติระดับปานกลาง มีคะแนน 33.4 – 66.7 
การปฏิบัติระดับไม่ดี  มีคะแนน 0 – 33.3  

ส่วนที่ 5 ปัญหาอุปสรรคในการเข้าสู่มาตรฐานบังคับส าหรับฟาร์มไก่ไข่ของเกษตรกรในพื้นท่ี 
รวมถึงข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่าง ๆ  

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
ท าการรวบรวมข้อมูล จัดเรียงข้อมูล เป็นข้อมูลท่ีสามารถน ามาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติต่าง ๆ ได้ 

วิ เคราะห์ข้อมูลด้วยสถิ ติ เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่  ค่าความถี่  ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย             
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ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่ามัยธฐาน และค่าพิสัยควอร์ไทล์ วิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความรู้ ทัศนคติ และ

วิธีการปฏิบัติจ าแนกตามปัจจัยข้อมูลพื้นฐานด้วย The Mann - Whitney U Test ส าหรับตัวแปรท่ีแบ่งเป็น 2 กลุ่ม 

และ Kruskal-Wallis Test ส าหรับตัวแปรท่ีมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป และท าการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์

ระหว่างความรู้ ทัศนคติและวิธีการปฏิบัติ ด้วย Spearman’s rank correlation coefficient โดยใช้โปรแกรม 

Microsoft office  

ผลการศึกษา 

จากการศึกษาข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกรท่ีมีการเล้ียงไก่ไข่ 1,000 ตัวขึ้นไป จ านวน 30 ราย 
(ตารางท่ี 2) พบว่า เกษตรกรผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายเท่ากับเพศหญิง ด้านการศึกษา จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 53.33 มีค่ามัธยฐานของอายุเกษตรกรและประสบการณ์ในการเล้ียง
ไก่ไข่เท่ากับ 46.50 ปี และ 16.50 ปี ตามล าดับ เกษตรกรเคยได้รับการฝึกอบรม หลักสูตร การปฏิบั ติ 
ทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์ คิดเป็นร้อยละ 86.67 ท่ีเหลือไม่เคยอบรม ด้านรูปแบบการเล้ียง พบว่า เป็นการเล้ียง
ไก่ไข่แบบอิสระ และแบบเกษตรพันธะสัญญา คิดเป็นร้อยละ 53.33 และ 46.67 ตามล าดับ ฟาร์มเล้ียงไก่ไข่ส่วนมาก
ต้ังอยู่ในพื้นท่ีอ าเภอปะเหลียน คิดเป็นร้อยละ 50.00 เกษตรกรเล้ียงไก่ไข่ในระยะให้ไข่ คิดเป็นร้อยละ 90.00  
เล้ียงเฉพาะไก่รุ่น ร้อยละ 6.67 และเล้ียงท้ังไก่ไข่และไก่รุ่น ร้อยละ 3.33 ส่วนมากเป็นฟาร์มท่ีเล้ียงไก่ไข่น้อยกว่า 
10,000 ตัว คิดเป็นร้อยละ 60.00 และมีเพียง 1 ฟาร์มท่ีเล้ียงไก่ไข่จ านวนมากกว่า 100,000 ตัว คิดเป็นร้อยละ 
3.33 มีค่ามัธยฐานของจ านวนโรงเรือน เท่ากับ 1 โรงเรือน ค่ามัธยฐานของแรงงานภายในฟาร์ม เท่ากับ 2 คน และ 
ด้านสถานะการรับรองฟาร์มส่วนใหญ่ไม่ผ่านการรับการรับรองมาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 76.67 ได้รับรองฟาร์มท่ีมี
ระบบการป้องกันโรคและการเล้ียงสัตว์ท่ีเหมาะสม (GFM) ร้อยละ 6.67 และได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม (GAP)  
เพียงร้อยละ 16.67 ตามล าดับ 

ตารางท่ี 2 ข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกรในพื้นท่ีจังหวัดตรังต่อการเข้าสู่มาตรฐานบังคับส าหรับฟาร์มไก่ไข ่จ านวน 30 ราย 

ข้อมูลพืน้ฐาน  จ านวน  ร้อยละ Median IQR (Q3 – Q1) 
เพศ (ราย)     
ชาย 15 50.00   
หญิง 15 50.00   
อายุ (ปี)   46.50 19.75 (55.00-35.25) 
การศึกษา     
ประถมศึกษา 8 26.67   
มัธยมศึกษาตอนต้น 4 13.33   
มัธยมศึกษาตอนปลาย 1 3.33   
ปริญญาตรี 16 53.33   
สูงกว่าปริญญาตรี 1 3.33   
ประสบการณ์ที่เลี้ยงไก่ไข่ (ปี)   16.50 16.75 (23.75-7.00) 



ตารางที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกรในพื้นท่ีจังหวัดตรังต่อการเข้าสู่มาตรฐานบังคับส าหรับฟาร์มไก่ไข่ จ านวน 30 ราย (ต่อ)  

 ข้อมูลพืน้ฐาน  จ านวน  ร้อยละ Median IQR (Q3 – Q1) 
เคยรับการฝกึอบรม หลกัสูตร การปฏบิตัิทางการเกษตรทีด่ีด้านปศุสตัว์ส าหรับฟาร์มไก่ไข่ (ราย) 
เคย 26 86.67   
ไม่เคย 4 13.33   

รูปแบบการเลี้ยง (ราย)     
อิสระ 16 53.33   
พันธะสัญญา 14 46.67   
ที่ตั้งฟาร์ม (ฟาร์ม)     
เมืองตรัง 4 13.33   
กันตัง 3 10.00   
นาโยง 2 6.67   
ปะเหลียน 15 50.00   
ย่านตาขาว 4 13.33   
ห้วยยอด 1 3.33   
รัษฎา 1 3.33   
ประเภทของการเลี้ยง (ฟาร์ม)     
ไก่รุ่น 2 6.67   
ไก่ไข่ 27 90.00   
ไก่รุ่นและไก่ไข่ 1 3.33   
ขนาดฟาร์ม (ฟาร์ม)      
เล็ก (น้อยกว่า 10,000 ตัว) 18 60.00   
กลาง (10,001 – 100,000 ตัว) 11 36.67   
ใหญ่ (100,001 ตัวข้ึนไป) 1 3.33   
จ านวนโรงเรอืน (โรงเรือน) 69  1 2 (3-1) 
ไก่ไข่ 64 92.75   
ไก่รุ่น 5 7.25   
จ านวนแรงงาน (คน)   2 2 (4-2) 
ไม่มีลูกจ้าง 14 46.67   
มีลูกจ้าง 16 53.33   
แบ่งเป็น   - 1 - 2 คน 8 50.00   

- 3 - 4 คน 2 12.50   
- 5 - 6 คน 4 25.00   
- มากกว่า 6 คน 2 12.50   

สถานการณ์รบัรองฟาร์ม (ฟาร์ม)  
รับรอง GAP 5 16.67   
รับรอง GFM 2 6.67   
ไม่ได้รับการรับรอง 23 76.67   
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ความรู้ของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดตรังเก่ียวกับมาตรฐานบังคับส าหรับฟาร์มไก่ไข่ 

จากการศึกษาระดับความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานบังคับส าหรับฟาร์มไก่ไข่ของเกษตรกรในพื้นท่ีจังหวัดตรัง

ท่ีเล้ียงไก่ไข่ 1,000 ตัวขึ้นไป จ านวน 30 ราย โดยมีค าถามท้ังหมด 30 ข้อ คิดเป็น 100 คะแนน พบว่า ระดับความรู้

ของเกษตรกรมีการกระจายตัวแบบปกติ ค่าเฉล่ียคะแนนความรู้ของเกษตรกร เท่ากับ 61.22 และเมื่อแบ่งระดับ

ความรู้เป็น 3 ระดับ คือ ระดับดี ระดับปานกลาง และระดับไม่ดี พบว่า เกษตรกรมีระดับความรู้ปานกลาง 

จ านวน 16 ราย คิดเป็นร้อยละ 53.33 รองลงมาคือ ระดับดี จ านวน 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 43.33 และระดับ

ไม่ดี จ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.33 ของเกษตรกรท่ีให้สัมภาษณ์ท้ังหมด ดังตารางท่ี 3 

ตารางที่ 3 ระดับความรูเ้กี่ยวกับมาตรฐานบังคับส าหรับฟาร์มไก่ไขข่องเกษตรกรในพื้นท่ีจังหวัดตรัง จ านวน 30 ราย 

ระดับความรู้ จ านวนเกษตรกร (ราย)  ร้อยละ Mean ± SD 
ดี (คะแนน 66.8-100) 13  43.33  
ปานกลาง (คะแนน 33.4-66.7) 16  53.33  
ไม่ดี (คะแนน 0-33.3) 1 3.33  
รวม 30  100 61.22±17.23 

ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานบังคับส าหรับฟาร์มไก่ไข่ของเกษตรกรในพื้นท่ีจังหวัดตรัง เมื่อจ าแนกตาม   

ข้อค าถาม พบว่า ค าถามท่ีเกษตรกรทุกรายตอบถูกต้อง ได้แก่ การต้ังฟาร์มในพื้นท่ีน้ าไม่ท่วมขัง การใช้อาหาร

ส าหรับเล้ียงไก่ไข่ท่ีมีทะเบียน การใช้สารเคมีหรือยาฆ่าเช้ือท่ีมีทะเบียน การเลือกแหล่งท่ีมาของพันธุ์ไก่ไข ่

รวมถึงการติดตามสุขภาพไก่ไข่ประจ าวัน แต่พบว่า เกษตรกรยังขาดความรู้ในหลายประเด็น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ประเด็นเรื่อง “สามารถขอรับการรับรองมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่ได้ท่ีส านักงานปศุสัตว์อ าเภอในพื้นท่ี” และ  

“การปรึกษาสัตวบาลเพื่อวิเคราะห์อาการป่วย ก่อนจะท าการรักษาไก่ไข่ป่วย” มีเกษตรกรท่ีตอบค าถามถูกต้อง 

เพียง 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.33 และประเด็น“ต้องตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์ เช่น ระบบให้น้ า/อาหาร/           

ระบบระบายอากาศท่ีจ าเป็นต่อสวัสดิภาพสัตว์เป็นประจ าทุกสัปดาห์” ซึ่งมีเกษตรกรตอบค าถามถูกต้อง 5 ราย     

คิดเป็นร้อยละ 16.67 ดังตารางท่ี 4 
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ตารางที่ 4  ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานบังคับส าหรับฟาร์มไก่ไขข่องเกษตรกรในพื้นท่ีจังหวัดตรัง จ าแนกเป็นรายข้อ 

จ านวน 30 ราย  

รายละเอียดค าถาม 
ค าตอบ
ที่ถูก 

จ านวนเกษตรกร ราย (ร้อยละ) 
ตอบถูก ตอบผิด 

ระเบียบและข้อกฎหมาย     
1. มาตรฐานฟาร์มไก่ไข่เป็นมาตรฐานบังคับส าหรับผู้เลี้ยงไก่ไข่ 1,000     

ตัวข้ึนไป 
ใช่ 12 

(40.00) 
18 

(60.00) 
2. ฟาร์มที่เลี้ยงไก่ไข่ต่ ากว่า 100,000 ตัวทุกราย ต้องได้รับการรับรอง

มาตรฐานฟาร์มภายใน 2568 
ใช่ 15 

(50.00) 
15 

(50.00) 
3. ผู้ที่จะขอรับรองมาตรฐานฟาร์มจะต้องต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร 

“การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ส าหรับฟาร์มไก่ไข่” จาก
ส านักงานปศุสัตว์เขตก่อนขอรับการรับรอง 

ใช่ 27 
(90.00) 

3 
(10.00) 

4. สามารถขอรับการรับรองมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่ได้ที่ส านักงาน       
ปศุสัตว์อ าเภอในพ้ืนที่ 

ใช่ 4 
(13.33) 

26 
(86.67) 

5. ไม่จ าเป็นต้องได้รับการยินยอมจากหน่วยงานส่วนท้องถ่ิน ไม่ใช่ 18 
(60.00) 

12 
(40.00) 

องค์ประกอบฟาร์ม     
6. ฟาร์มควรต้ังฟาร์มอยู่ในพ้ืนที่น้ าไม่ท่วมขัง ใช่ 30 

(100.00) 
0 

(0.00) 
7. มีรั้วรอบบริเวณพ้ืนที่เลี้ยงไก่ไข่ และประตูที่เปิดให้คนเข้า-ออก

ฟาร์มได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องขออนุญาต 
ไม่ใช่ 22 

(73.33) 
8 

(26.67) 
การบริหารจัดการภายในฟาร์ม     
8. ต้องจัดท าคู่มือการจัดการฟาร์มโดยมีรายละเอียด เช่น ระบบการเลี้ยง 

การจัดการอาหารและน้ า/สุขภาพสัตว์/สวัสดิภาพสัตว์ 
ใช่ 18 

(60.00) 
12 

(40.00) 
9. ต้องใช้อาหารเลี้ยงไก่ไข่ที่มีทะเบียนอาหารสัตว์ ใช่ 30 

(100.00) 
0 

(0.00) 
10. มีสถานที่เก็บอาหารไก่ไข่เป็นสัดส่วน สะอาด แห้ง ระบายอากาศได้ดี

ปลอดจากแมลงและสัตว์พาหะ 
ใช่ 29 

(96.67) 
1 

(3.33) 
11. น้ าที่ใช้เลี้ยงไก่ไข่ต้องผ่านการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ ใช่ 20 

(66.67) 
10 

(33.33) 
12. ต้องตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์ เช่น ระบบให้น้ า/อาหาร/ระบบ

ระบายอากาศที่จ าเป็นต่อสวัสดิภาพสัตว์เป็นประจ าทุกสัปดาห์ 
ไม่ใช่ 5 

(16.67) 
25 

(83.33) 
13. ต้องท าความสะอาดฆ่าเชื้อโรงเรือนและอุปกรณ์ที่ใช้เลี้ยงไก่ ไข่

หลังจากปลดไก่ไข่ออกจากโรงเรือนทุกครั้ง 
ใช่ 30 

(100.00) 
0 

(0.00) 
14. ต้องปิดพักโรงเรือนอย่างน้อย 21 วัน ก่อนลงไก่รุ่นใหม่ ไม่ใช่ 8 

(26.67) 
22 

(73.33) 
15. ก าจัดขยะ ของเสีย โดยการฝัง หรือเผาเพ่ือไม่ให้เป็นแหล่งของ

กลิ่นและเชื้อโรค 
ใช่ 29 

(96.67) 
1 

(3.33) 
16. บันทึกข้อมูลการปฏิบัติงาน เช่น จ านวนไก่ตาย ปริมาณอาหารที่ใช้ 

สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ก็เพียงพอแล้ว 
ไม่ใช่ 10 

(33.33) 
20 

(66.67) 
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ตารางที่ 4  ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานบังคับส าหรับฟาร์มไก่ไข่ของเกษตรกรในพื้นท่ีจังหวัดตรัง จ าแนกเป็นรายข้อ 

จ านวน 30 ราย  (ต่อ)

 

 

 

 

 

รายละเอียดค าถาม 
ค าตอบ
ที่ถูก 

จ านวนเกษตรกร ราย (ร้อยละ) 
ตอบถูก ตอบผิด 

สุขภาพสัตว ์    
17. แหล่งที่มาของพันธ์ุสัตว์มีความน่าเชื่อถือ มีการบันทึกแหล่งที่มาของ 

ไก่ไข่ และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้เมื่อต้องการ 
ใช่ 30 

(100.00) 
0 

(0.00) 
18. ต้องฆ่าเชื้อรองเท้าและมือทุกคนที่จะเข้าฟาร์มบริเวณทางเข้าฟาร์ม 

และมีบันทึกข้อมูลการเข้า-ออกฟาร์ม 
ใช่ 25 

(83.33) 
5 

(16.67) 
19. ต้องอาบน้ าฆ่าเชื้อ เปลี่ยนชุดและรองเท้าก่อนเข้าพ้ืนที่เลี้ยงไก่ทุกครั้ง ใช่ 10 

(33.33) 
20 

(66.67) 
20. ต้องพ่นฆ่าเชื้อยานพาหนะก่อนเข้าฟาร์มทุกครั้ง และบันทึกข้อมูล

ยานพาหนะที่เข้าฟาร์ม 
ใช่ 21 

(70.00) 
9 

(30.00) 
21. การป้องกันควบคุมสัตว์พาหะ เช่น หนู เน่ืองจากไม่มีผลกระทบ

ต่อตัวไก่ไข่ 
ไม่ใช่ 24 

(80.00) 
6 

(20.00) 
22. ต้องเลือกใช้สารเคมี หรือยาฆ่าเชื้อ ที่ได้รับการข้ึนทะเบียนและ

ปฏิบัติตามค าแนะน าในฉลากผลิตภัณฑ์อย่างเคร่งครัด 
ใช่ 30 

(100.00) 
0 

(0.00) 
23. ปรึกษาสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มก่อนการให้วัคซีนทุกครั้ง ใช่ 11 

(36.67) 
19 

(63.33) 
24. เดินดูสุขภาพไก่ไข่วันเว้นวัน ไม่ใช่ 30 

(100.00) 
0 

(0.00) 
25. หากพบไก่ในฟาร์มป่วยสามารถซื้อยามารักษาเองได้ ไม่ใช่ 16 

(53.33) 
14 

(46.67) 
26. ปรึกษาสัตวบาล วิเคราะห์อาการป่วย ก่อนที่จะด าเนินการ    

รักษาไก่ไข่ 
ไม่ใช่ 4 

(13.33) 
26 

(86.67) 
27. ไก่ไข่ที่ตายสามารถรวบรวมและน าออกจากฟาร์มได้ ไม่ใช่ 25 

(83.33) 
5 

(16.67) 
บุคลากร    
28. ผู้เลี้ยงไก่ทุกคนจะต้องตรวจสุขภาพประจ าปีเป็นประจ าทุกปี  ใช่ 13 

(43.33) 
17 

(56.67) 
29. สัตวบาลประจ าฟาร์มท าหน้าท่ี ควบคุม ก ากับดูแล              

ด้านสุขภาพสัตว์ภายในฟาร์ม 
ไม่ใช่ 8 

26.67 
22 

(73.33) 
30. สัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มท าหน้าท่ีดูแลเก่ียวกับการเลี้ยง          

การผลิตสัตว์ 
ไม่ใช่ 8 

26.67 
22 

(73.33) 
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ทัศนคติของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดตรังเก่ียวกับมาตรฐานบังคับส าหรับฟาร์มไก่ไข่ 

จากการศึกษาทัศนคติเกี่ยวกับมาตรฐานบังคับส าหรับฟาร์มไก่ไข่ของเกษตรกรท่ีเล้ียงไก่ไข่ 1,000 ตัว

ขึ้นไป จ านวน 30 ราย โดยมีค าถามท้ังหมด 25 ข้อ 125 คะแนน คิดเป็นคะแนนเต็ม 100 คะแนน พบว่า  

คะแนน ทั ศน ติ ขอ งเกษตรก ร ท้ั งหมดมี ก ารกระจาย ตั วป ก ติ  มี ค่ า เฉ ล่ี ย ทั ศน คติ  เท่ ากั บ  64.80  

เมื่อจ าแนกระดับคะแนนทัศนคติออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับบวก ระดับปานกลาง และระดับลบ พบว่า 

เกษตรกรมีทัศนคติระดับปานกลาง จ านวน 28 ราย คิดเป็นร้อยละ 93.33 ของเกษตรกรท้ังหมด รองลงมาคือ 

ทัศนคติระดับบวก จ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.67 และไม่พบทัศนคติลบ ดังตารางท่ี 5 

ตารางที่ 5 ระดับทัศนคติต่อมาตรฐานบังคับส าหรับฟาร์มไก่ไข่ของเกษตรกรในพื้นท่ีจังหวัดตรัง จ านวน 30 ราย 

ระดับทัศนคติ จ านวนเกษตรกร (ราย)  ร้อยละ Mean ± SD 
บวก (คะแนน 66.8-100) 2  6.67  
ปานกลาง (คะแนน 33.4-66.7) 28  93.33  
ลบ (คะแนน 0-33.3)  0  0.00  
รวม 30  100 64.80 ± 4.25 

เมื่อน าคะแนนทัศนคติของเกษตรกรผู้เล้ียงไก่ไข่ในพื้นท่ีจังหวัดตรังมาท าการประเมินผล            
เป็นรายข้อ จัดกลุ่มระดับทัศนคติ เป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ ดีมาก ดี ปานกลาง ไม่ค่อยดี และไม่ดี พบว่า เกษตรกร       
มีทัศนคติดีมากและดี จ านวน 6 ข้อ ทัศนคติปานกลาง จ านวน 4 ข้อ ทัศนคติไม่ค่อยดี จ านวน 5 ข้อ และ
ทัศนคติไม่ดี จ านวน 4 ข้อ โดยประเด็นทัศนคติท่ีมีค่าเฉล่ียของคะแนนมากท่ีสุด ได้แก่ “แหล่งท่ีมาของไก่ไข ่  
ไม่มีความส าคัญต่อการเล้ียงในระยะยาว” โดยมีค่าเฉล่ียของคะแนนทัศนคติเท่ากับ 5.00 และประเด็นทัศนคติ    
ท่ีมีค่าเฉล่ียของคะแนนมากท่ีสุดรองลงมา 2 อันดับ ได้แก่ “ความใส่ใจของคนเล้ียงในการดูแลสุขภาพไก่ไข่       
ช่วยลดความเสียหายจากการป่วย/ตายได้มาก” และ “ใช้อาหารไก่ไข่ท่ีมีทะเบียนเท่านั้น เพราะมีการควบคุม
คุณภาพ” โดยมีค่าเฉล่ียคะแนนเท่ากับ 4.93 และ 4.83 ตามล าดับ และพบว่าประเด็นทัศนคติท่ีมีคะแนนน้อย
ท่ีสุด ได้แก่ “การขอรับรองมาตรฐานฟาร์มมีข้ันตอนยุ่งยาก เพิ่มค่าใช้จ่าย” โดยมีค่าเฉล่ียคะแนนเท่ากับ 1.47 
และประเด็นทัศนคติท่ีมีค่าเฉล่ียของคะแนนน้อยท่ีสุดรองลงมา 2 อันดับ ได้แก่ “ระบบการบันทึกข้อมูลผล               
การปฏิบัติงานเป็นส่ิงยุ่งยาก และเพิ่มภาระงาน” โดยมีค่าเฉล่ียคะแนนเท่ากับ 1.57 และ “ผู้ตรวจประเมินไม่ควรยึด
ตามระเบียบท้ังหมด ควรผ่อนผันในบางหลักเกณฑ์ท่ีปฏิบัติได้ยาก” โดยมีค่าเฉล่ียคะแนนเท่ากับ 1.63 ดังตารางท่ี 6 
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ตารางที่ 6 ทัศนคติในประเด็นความคิดเห็นต่อมาตรฐานบังคับส าหรับฟาร์มไก่ไข่ จ าแนกเป็นรายข้อ ของเกษตรกร

ในพื้นท่ีจังหวัดตรัง จ านวน 30 ราย  

ประเด็นความคิดเห็น เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

Mean ± SD ระดับ
ทัศนคติ 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
ระเบียบและข้อกฎหมาย        
1. มาตรฐานฟาร์มไก่ไขต่้องก าหนดเปน็

มาตรฐานบังคบั (บวก) 
9 

(30.00) 
12 

(40.00) 
9 

(30.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
4.00 ± 0.79 ด ี

2. ฟาร์มท่ีเลี้ยงไก่ไข่ 1,000 ตวัขึน้ไป
จ าเป็นต้องขอรับรองมาตรฐานฟาร์ม (บวก) 

6 
(20.00) 

1 
(3.33) 

5 
(16.67) 

9 
(30.00) 

9 
(30.00) 

2.53 ± 1.48 ไม่ค่อยด ี

3. มาตรฐานฟาร์มไก่ไข่มีประโยชน์ท้ังต่อตัว
เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ และผู้บริโภค (บวก) 

13 
(43.33) 

12 
(40.00) 

5 
(16.67) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.27 ± 0.74 ด ี

4. หากได้รับรองมาตรฐานฟาร์มจะสามารถใช้
ผลการตรวจโรคทางห้ องปฏิ บั ติ การ
ประกอบการเคลื่อนย้ายนาน 6 เดือน ท า
ให้ฟาร์มขอรับรองมากขึ้น (บวก) 

9 
(30.00) 

7 
(23.33) 

12 
(40.00) 

0 
(0.00) 

2 
(6.67) 

3.70 ± 1.12 ด ี

5. การขอรับรองมาตรฐานฟาร์มมี
ขั้นตอนยุ่งยาก เพิ่มค่าใช้จ่าย (ลบ) 

18 
(60.00) 

10 
(33.33) 

2 
(6.67) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

1.47 ± 0.63 ไม่ด ี

6. ผูต้รวจประเมนิไม่ควรยึดตาม
ระเบียบท้ังหมด ควรผ่อนผนัในบาง
หลักเกณฑ์ท่ีปฏิบตัไิด้ยาก (ลบ) 

12 
(40.00) 

17 
(56.67) 

1 
(3.33) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

1.63 ± 0.56 ไม่ด ี

7. การตั้งฟาร์มเลี้ยงไก่ไขจ่ าเป็นต้อง
ได้รบัการยินยอมจากหน่วยงาน       
ส่วนท้องถิ่นในพ้ืนท่ี (บวก) 

12 
(40.00) 

2 
(6.67) 

11 
(36.67) 

4 
(13.33) 

1 
(3.33) 

3.67 ± 1.24 ด ี

องค์ประกอบฟาร์ม 
8. การเลือกท่ีตั้งฟาร์มเปน็สิ่งส าคัญใน

การท าฟาร์มไก่ไข่ (บวก) 
21 

(70.00) 
7 

(23.33) 
2 

(6.67) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
4.63 ± 0.61 ดีมาก 

9. รั้ ว เป็นองค์ป ระกอบ ท่ี ไม่ ส าคัญ
ส าหรับฟาร์มไก่ไข่ และเพิ่มค่าใช้จ่าย
โดยไม่จ าเป็น (ลบ) 

4 
(13.33) 

19 
(63.33) 

4 
(13.33) 

3 
(10.00) 

0 
(0.00) 

2.20 ± 0.81 ไม่ค่อยด ี

การบริหารจัดการภายในฟาร์ม 
10. จ าเป็นต้องมีคู่มือการจัดการฟาร์ม 

เพ่ือจะให้การจัดการเลี้ยงสัตว์เป็นไป
อย่างมีระบบและถูกต้อง (บวก) 

0 
(0.00) 

 

9 
(30.00) 

8 
(26.67) 

9 
(30.00) 

4 
(13.33) 

2.73 ± 1.05 ปานกลาง 

11. ใช้อาหารไก่ไข่ท่ีมีทะเบียนเท่านั้น 
เพราะมีการควบคุมคุณภาพ (บวก) 

25 
(83.33) 

5 
(16.67) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.83 ± 0.38 ดีมาก 

12. จ าเป็นต้องมีสถานท่ีเก็บอาหารไก่ไข่   
ท่ีสะอาด แห้ง ระบายอากาศได้ ดี      
ปลอดจากแมลงและสัตว์พาหะ (บวก) 

16 
(53.33) 

12 
(40.00) 

2 
(6.67) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.47 ± 0.63 ดีมาก 

13. ค่าใช้จ่ายในการตรวจคุณภาพน้ า
ค่อนข้างสูง การตรวจพินิจน้ าเลี้ยง    
ไก่ไข่ด้วยตาเปล่าก็เพียงพอแล้ว (ลบ) 

10 
(33.33) 

19 
(63.33) 

1 
(3.33) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

1.70 ± 0.53 ไม่ด ี
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ตารางที่ 6 ทัศนคติในประเด็นความคิดเห็นต่อมาตรฐานบังคับส าหรับฟาร์มไก่ไข่ จ าแนกเป็นรายข้อ ของเกษตรกร

ในพื้นท่ีจังหวัดตรัง จ านวน 30 ราย (ต่อ) 

ประเด็นความคิดเห็น เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

Mean ± SD ระดับ
ทัศนคติ 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
14. การท าความสะอาดฆ่าเชื้อโรงเรือน และ

การปิดพักโรงเรือนหลังจากปลดไก่ไข่
ออกเป็นกระบวนการส าคัญ (บวก) 

21 
(70.00) 

7 
(23.33) 

2 
(6.67) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.63 ± 0.61 ดีมาก 

15. การพักโรงเรือนตามระยะเวลาท่ี
กรมปศุสัตว์ก าหนดยาวนานเกินไป 
ท าให้สูญเสียรายได้ (ลบ) 

6 
(20.00) 

2 
(6.67) 

17 
(56.67) 

5 
(16.67) 

0 
(0.00) 

2.70 ± 0.90 ปานกลาง 

16. ระบบการบั น ทึ กข้ อมู ลผลการ
ปฏิบัติงานเป็นสิ่ งยุ่งยาก และเพ่ิม
ภาระงาน (ลบ) 

13 
(43.33) 

17 
(56.67) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

1.57 ± 0.50 ไม่ด ี

สุขภาพสัตว์ 
17. แหล่งท่ีมาของไก่ไข่ไม่มีความส าคัญ

ต่อการเลี้ยงในระยะยาว (ลบ) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
30 

(100.00) 
5.00 ± 0.00 ดีมาก 

18. จ าเป็นต้องฆ่าเชื้อรองเท้าและมือก่อน
เข้าฟาร์ม ท่ีบริเวณทางเข้าฟาร์ม เพ่ือ
ป้องกันเชื้อเข้าฟาร์ม (บวก) 

10 
(33.33) 

13 
(43.33) 

4 
(13.33) 

3 
(10.00) 

0 
0.00 

4.00 ± 0.95 ด ี

19. การอาบน้ าเปลี่ยนชุดและรองเท้า
ก่อน เข้ าพ้ื น ท่ี เลี้ ยงไก่ค่ อนข้าง
ยุ่งยากในการปฏิบัติงานจริง (ลบ) 

9 
30.00 

16 
53.33 

4 
13.33 

1 
3.33 

0 
0.00 

1.90 ± 0.76 ไม่ค่อยด ี

20. การพ่นฆ่าเชื้อรถก่อนเข้าพ้ืนท่ีฟาร์ม 
และบั น ทึ กการเข้ า -ออกฟาร์ ม
ค่อนข้างยุ่งยากและเสียเวลา (ลบ) 

6 
(20.00) 

16 
(53.33) 

6 
(20.00) 

1 
(3.33) 

1 
(33.33) 

2.17 ± 0.91 ไม่ค่อยด ี

21. ไม่จ าเป็นต้องมีพ้ืนท่ีท าลายซาก (บ่อ
ท้ิงซาก/เตาเผาซาก) เนื่องจากไม่ได้
ใช้ประโยชน์ (ลบ) 

14 
(46.67) 

4 
(13.33) 

8 
(26.67) 

4 
(13.33) 

0 
(0.00) 

 

2.20 ± 1.40 ไม่ค่อยด ี

22. จ าเป็นต้องก าจัดขยะ ของเสีย และ     
น้ าเสียด้วยวิธี ท่ีเหมาะสม เพ่ือไม่ให้
เป็นแหล่งของกลิ่นและเชื้อโรค (บวก) 

12 
(40.00) 

7 
(23.33) 

10 
(33.33) 

1 
(3.33) 

0 
(0.00) 

4.00 ± 0.95 ด ี

บุคลากร        
23. ความใส่ใจของคนเลี้ยงในการดูแล

สุขภาพไก่ไข่ช่วยลดความเสียหาย
จากการป่วย/ตายได้มาก (บวก) 

28 
(93.33) 

2 
(6.67) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.93 ± 0.25 ดีมาก 

24. การมีสัตวบาลประจ าฟาร์มก็เพียงพอ
ต่อการก ากับดูแลสุขภาพไก่ไข่ รวมถึง
การใช้ยา/วัคซีนภายในฟาร์ม (ลบ) 

0 
(0.00) 

4 
(13.33) 

16 
(53.33) 

8 
(26.67) 

2 
(6.67) 

3.27 ± 0.78 ปานกลาง 

25. ไม่จ าเป็นต้องมีสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์ม
เพราะสัตวบาลก็ท าหน้าท่ีนี้ได้ (ลบ) 

1 
(3.33) 

8 
(26.67) 

17 
(56.67) 

4 
(13.33) 

0 
(0.00) 

2.80 ± 0.71 ปานกลาง 
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การปฏิบัติของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดตรังเก่ียวกับมาตรฐานบังคับส าหรับฟาร์มไก่ไข่ 

จากการศึกษาวิธีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์มาตรฐานบังคับส าหรับฟาร์มไก่ไข่ของเกษตรกรในพื้นท่ี

จังหวัดตรัง จ านวน 30 ราย โดยมีค าถามท้ังหมด 30 ข้อ คิดเป็นคะแนนเต็ม 100 คะแนน พบว่า คะแนนการปฏิบัติ

ของเกษตรกรท่ีให้สัมภาษณ์ท้ังหมดมีการกระจายตัวไม่ปกติ มีค่ามัธยฐานของคะแนนการปฏิบัติเท่ากับ 41.67      

เมื่อจ าแนกระดับคะแนนการปฏิบัติ เป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับดี ระดับปานกลาง และระดับไม่ดี พบว่า เกษตรกร    

มีการปฏิบัติระดับปานกลาง จ านวน 16 ราย คิดเป็นร้อยละ 53.33 รองลงมาคือ ระดับการปฏิบัติระดับไม่ดี 

จ านวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 26.67 และการปฏิบัติระดับดี จ านวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.00 ของ

เกษตรกรท้ังหมด ดังตารางท่ี 7 

ตารางที่ 7 ระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐานบังคับส าหรับฟาร์มไก่ไขข่องเกษตรกรในพื้นท่ีจังหวัดตรัง จ านวน 30 ราย  

ระดับการปฏิบัติ จ านวนเกษตรกร (ราย) ร้อยละ Median IQR (Q3-Q1) 
ดี (คะแนน 66.8-100) 6  20.00  

 

ปานกลาง (คะแนน 33.4-66.7) 16  53.33   
ไม่ดี (คะแนน 0-33.3) 8  26.67   
รวม 30 100 41.67 25.83 (56.67-30.83) 

จากการสังเกตวิธีการปฏิบัติงานภายในฟาร์มและการตอบค าถามของเกษตรกรผู้เล้ียงไก่ไข่ จ านวน 

30 ราย พบว่า มีการปฏิบัติท่ีเกษตรกรผู้เล้ียงไก่ไข่ทุกรายสามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง ได้แก่ โรงเรือนแข็งแรงท าจาก

วัสดุคงทน อาหารเล้ียงไก่ไข่มีทะเบียนอาหารสัตว์ มีการท าความสะอาดฆ่าเช้ือโรงเรือนและอุปกรณ์ท่ีใช้เล้ียงไก่ไข่

หลังจากปลดไก่ไข่ออกจากโรงเรือน สามารถระบุแหล่งท่ีมาของไก่ท่ีน ามาเล้ียงได้ และติดตามสุขภาพไก่ไข่เป็น

ประจ าทุกวัน และการปฏิบัติท่ีเกษตรกรปฏิบัติถูกต้องน้อยท่ีสุด 2 อันดับ ได้แก่ “รอบโรงเรือนสะอาด ไม่มีขยะ      

ไม่มีแหล่งอาศัยของสัตว์พาหะ” มีเกษตรกรปฏิบัติถูกต้องเพียง 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.67 “ปฏิบัติตามคู่มือ 

การปฏิบัติงานประจ า ฟาร์ม เช่น การเตรียมโรงเรือน การให้อาหาร ฯลฯ” และ “มีการบันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติงาน 

ถูกต้องและครบถ้วน” ซึ่งมีเกษตรกรปฏิบัติถูกต้องเพียง 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.00 ดังตารางท่ี 8 
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ตารางที่ 8 การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์มาตรฐานฟาร์มไก่ไข่ จ าแนกเป็นรายข้อ ของเกษตรกรในพื้นท่ีจังหวัดตรัง จ านวน 30 ราย  

ประเด็นวิธีการปฏิบัติ จ านวนเกษตรกร ราย (ร้อยละ) 
ปฏิบัติถูกต้อง ปฏิบัติไม่ถูกต้อง 

ระเบียบและข้อกฎหมาย   
1. ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร “การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ 

ส าหรับฟาร์มไก่ไข่” 
26 

(86.67) 
4 

(13.33) 
2. ได้รับการยินยอมจากหน่วยงานส่วนท้องถ่ินในพ้ืนที่  8 

(26.67) 
22 

(73.33) 
3. ปฏิบัติตามข้อก าหนดตามหลักเกณฑ์การตรวจประเมิน       

การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ ส าหรับฟาร์มไก่ไข่ 
6 

(20.00) 
24 

(80.00) 
องค์ประกอบฟาร์ม   
4. คมนาคมสะดวก (รถขนอาหาร รถขนไก่ รถขนไข่ เข้า-ออกได้

สะดวก) 
19 

(63.33) 
11 

(36.67) 
5. แยกพ้ืนที่ปฏิบัติงานเป็นสัดส่วน มีรั้วหรือแนวกั้น (แยกบ้านพักและ

พ้ืนที่เลี้ยงสัตว์ฯลฯ) 
18 

(60.00) 
12 

(40.00) 
6. วางผังฟาร์ม (พ้ืนที่เลี้ยง/โรงอาหาร/สถานที่รวบรวมไข่/พ้ืนที่

ท าลายซาก) เหมาะสม 
6 

(20.00) 
24 

(80.00) 
7. โรงเรือนแข็งแรง ท าจากวัสดุคงทน 30 

(100.00) 
0 

(0.00) 
8. โรงเรือนสามารถท าความสะอาดฆ่าเชื้อ และบ ารุงรักษาได้ง่าย 17 

(56.67) 
13 

(43.33) 
9. สัตว์ปีกหรือสัตว์พาหะอื่น ๆ ไม่สามารถเข้าโรงเรือนได้ 20 

(66.67) 
10 

(33.33) 
การบริหารจัดการภายในฟาร์ม   
10. มีคู่มือการจัดการฟาร์มที่ระบุรายละเอียดระบบการเลี้ยง การ

จัดการอาหารและน้ า/สุขภาพสัตว์/สวัสดิภาพสัตว์ 
6 

(20.00) 
24 

(80.00) 
11. ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานประจ า ฟาร์ม เช่น การเตรียม

โรงเรือน การให้อาหาร ฯลฯ 
3 

(10.00) 
27 

(90.00) 
12. อาหารเลี้ยงไก่ไข่มีทะเบียนอาหารสัตว์ 30 

(100.00) 
0 

(0.00) 
13. มีสถานที่เก็บอาหารไก่ไข่โดยแยกเป็นสัดส่วน  23 

(76.67) 
7 

(23.33) 
14. สถานที่เก็บอาหารสะอาด แห้ง ระบายอากาศได้ดี ปลอดจาก

แมลงและสัตว์พาหะ 
13 

(43.33) 
17 

(56.67) 
15. ไก่ทุกตัวสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ให้น้ าและอาหารได้ 28 

(93.33) 
2 

(6.67) 
16. มีการตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์ เช่น ระบบใหน้้ า/

อาหาร/ระบบระบายอากาศเป็นประจ าทุกวัน  
9 

(30.00) 
21 

(70.00) 
17. มีการตรวจวิเคราะห์น้ าท่ีให้ไก่ไข่กิน  9 

(30.00) 
21 

(70.00) 
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ตารางที่ 8  การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์มาตรฐานฟาร์มไก่ไข่ จ าแนกเป็นรายข้อ ของเกษตรกรในพื้นท่ีจังหวัดตรัง  จ านวน 30 ราย (ต่อ)

ความแตกต่างของคะแนนความรู้ ทัศนคติ และวิธีการปฏิบัติของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดตรังเพื่อเข้าสู่
มาตรฐานบังคับส าหรับฟาร์มไก่ไข ่กับปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าสู่มาตรฐานบังคับส าหรับฟาร์มไก่ไข ่

ท าการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าคะแนนความรู้ ทัศนคติ และวิธีการปฏิบัติของเกษตรกรในพื้นท่ี

จังหวัดตรังต่อมาตรฐานบังคับส าหรับฟาร์มไก่ ไข่  จ านวน 30 ราย ด้วยวิธี  The Mann - Whitney U Test  

และวิธี Kruskal-Wallis Test ดังตารางท่ี 9 พบว่า  

ประเด็นวิธีการปฏิบัติ จ านวนเกษตรกร ราย (ร้อยละ) 
ปฏิบัติถูกต้อง ปฏิบัติไม่ถูกต้อง 

18. หลังจากปลดไก่ไข่ออกจากโรงเรือน มีการท าความสะอาด   
ฆ่าเชื้อโรงเรือนและอุปกรณ์ที่ใช้เลี้ยงไก่ไข่ 

30 
(100.00) 

0 
(0.00) 

19. รอบโรงเรือนสะอาด ไม่มีขยะ ไม่มีแหล่งอาศัยของสัตว์พาหะ 2 
(6.67) 

28 
(93.33) 

20. ก าจัดขยะ ของเสีย โดยวิธีที่เหมาะสม เพ่ือไม่ให้เป็นแหล่งของ
กลิ่นและเชื้อโรค 

16 
(53.33) 

14 
(46.67) 

21. มีการบันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติงาน (เตรียมโรงเรือน, ตรวจรับ
อาหาร, เครื่องมือ/อุปกรณ์, สัตว์พาหะ, บันทึกการเลี้ยง, บุคคล/
ยานพาหนะเข้าออกฟาร์ม ฯลฯ) ถูกต้องและครบถ้วน 

3 
(10.00) 

27 
(90.00) 

สุขภาพสัตว ์   
22. สามารถระบุแหล่งที่มาของไก่ที่น ามาเลี้ยงได้ 30 

(100.00) 
0 

(0.00) 
23. มีการฆ่าเชื้อรองเท้าและมือบุคคลที่จะเข้าฟาร์ม 6 

(20.00)  

24 
(80.00) 

24. ท าความสะอาดและฆ่าเชื้อยานพาหนะก่อนเข้าพ้ืนที่ฟาร์ม  9 
(30.00) 

21 
(70.00) 

25. มีการป้องกันควบคุมสัตว์พาหะ 7 
(23.33) 

23 
(76.67) 

26. ติดตามสุขภาพไก่ไข่เป็นประจ าทุกวัน 30 
(100.00) 

0 
(0.00) 

27. มีการจัดการซากไก่ท่ีเหมาะสม (บ่อทิ้งซาก/เตาเผา/ฝัง) 13 
(43.33) 

17 
(56.67) 

บุคลากร   
28. ผู้ปฏิบัติงานภายฟาร์มในฟาร์มได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี 9 

(30.00) 
21 

(70.00) 
29. มีสัตวบาลควบคุมดูแลการเลี้ยงไก่ไข่  6 

(20.00) 
24 

(80.00) 
30. มีสัตวแพทย์ก ากับดูแลด้านสุขภาพสัตว์ 6 

(20.00) 
24 

(80.00) 



- 17 - 
 

1. ปัจจัยที่มีผลต่อค่าคะแนนความรู้ ได้แก่ เพศ รูปแบบการเล้ียงไก่ไข่ ขนาดฟาร์มไก่ไข่ จ านวน
โรงเรือน รวมถึงสถานะการรับรองฟาร์ม  มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P < 0.05) ด้วยวิธี 
The Mann - Whitney U Test และประสบการณ์การเล้ียงไก่ ไข่  มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิ ติ  
(P < 0.05) ด้วยวิธี Kruskal-Wallis Test  

2. ปัจจัยที่มีผลท าให้ค่าคะแนนทัศนคติ ได้แก่ รูปแบบการเล้ียง และสถานะการรับรองฟาร์ม  
มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P < 0.05) ด้วยวิธี The Mann - Whitney U Test  

3. ปัจจัยที่ มีผลต่อค่าคะแนนการปฏิบั ติ ได้แก่ เพศ รูปแบบการเล้ียงไก่ไข่ ขนาดฟาร์มไก่ไข่  
จ านวนโรงเรือน และสถานะการรับรองฟาร์ม มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิ ติ  (P < 0.05)  
ด้วยวิธี The Mann - Whitney U Test  

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนความรู้ ทัศนคติ และวิธีการปฏิบัติของเกษตรกรในพื้นท่ีจังหวัดตรัง
ต่อมาตรฐานบังคับส าหรับฟาร์มไก่ไขก่ับปัจจัยท่ีมีผลต่อการเข้าสู่มาตรฐานบังคับส าหรับฟาร์มไก่ไข ่

ปัจจัยพื้นฐาน จ านวน  Median (IQR) 
คะแนนความรู้ คะแนนทัศนคติ คะแนนการปฏิบัติ 

เพศ     
ชาย 15 73.33 (21.67) a 64.00 (5.20) 50.00 (36.67) a 
หญิง 15 50.00 (28.33) b 64.00 (6.00) 33.33 (16.67) b 
ประสบการณ์การเลี้ยงไก่ไข่    
น้อยกว่า 10 ปี 9 63.00 (20) a 64.80 (4.80) 36.67 (36.67) 
10 – 20 ปี 7 50.00 (15) b 64.00 (8.80) 36.67 (16.67) 
21 ปีข้ึนไป 14 73.33 (26.67) c 63.60 (3.60) 50.00 (36.67) 
การฝึกอบรม หลักสูตร “การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ส าหรับฟาร์มไก่ไข่”  
เคย 26 60.00 (25.83) 64.00 (6.00) 41.67 (30.83) 
ไม่เคย 4 68.33 (7.50) 64.40 (2.20) 40.00 (10.00) 
รูปแบบการเลี้ยง     
อิสระ 16 73.33 (21.67) a 66.00 (5.20) a 56.67 (45.00) a 
พันธะสัญญา 14 51.67 (23.33) b 62.80 (4.60) b 35.00 (15.83) b 
ขนาดฟาร์ม  
เล็ก (น้อยกว่า 10,000 ตัว) 18 55.00 (28.33) a 62.80 (3.00) 36.67 (15.83) a 
10,001 ตัวข้ึนไป 12 73.33 (30.00) b 67.20 (4.40) 66.67 (45.83) b 
จ านวนโรงเรือน     
1 โรงเรือน 18 53.33 (28.33) a 63.60 (7.40) 36.67 (18.33) a 
มากกว่า 1 โรงเรือน 12 73.33 (27.50) b 66.00 (3.00) 53.33 (45.00) b 
สถานะการรับรองฟาร์ม    
รับรอง GAP 5 80.00 (13.33) a 64.80 (3.20) a 93.33 (6.67) a 
ไม่ได้รับการรับรอง 25 53.33 (26.67) b 62.40 (4.00) b 36.67 (16.67) b 

หมายเหตุ  ตัวอักษร  a, b, c  ท่ี ต่างกันในคอลัมน์ เดียวกันของปัจจัยเดียวกันหมายถึงมีความแตกต่าง               
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P < 0.05) 
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ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และวิธีการปฏิบัติของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดตรังต่อมาตรฐานบังคับ
ส าหรับฟาร์มไก่ไข ่ 

การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และวิธีการปฏิบัติของเกษตรกรในพื้นท่ีจังหวัดตรัง

ต่อมาตรฐานบังคับส าหรับฟาร์มไก่ไข่ จ านวน 30 ราย หาค่าสหสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และวิธีการปฏิบัติ

โดยใช้วิธี Spearman’s rank correlation coefficient จากการวิเคราะห์พบว่า ความรู้และวิธีการปฏิบัติ           

มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันทางบวกในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.67 (P < 0.01) ความรู้กับทัศนคติมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันทางบวก ในระดับ

ต่ าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.44 (P < 0.05) และทัศนคติกับวิธี   

การปฏิบัติมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันทางบวก ในระดับต่ าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยมีค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.38 (P < 0.05) ดังตารางท่ี 10 

ตารางที่ 10  แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ จากการทดสอบหาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และ
วิธีการปฏิบัติของเกษตรกรในพื้นท่ีจังหวัดตรังต่อมาตรฐานบังคับส าหรับฟาร์มไก่ไข ่ 

 ความรู้ ทัศนคติ วิธีการปฏิบัติ 
ความรู้ 1.00   
ทัศนคติ 0.44* 1.00  
วิธีการปฏิบัติ  0.67** 0.38* 1.00 
หมายเหตุ: * ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 95 (P<0.05) 

   ** ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 99 (P<0.01) 

สรุปผลและวิจารณ ์

จากการศึกษาความรู้ ทัศนคติ และวิธีการปฏิบัติเพื่อเข้าสู่มาตรฐานบังคับส าหรับฟาร์มไก่ไข่ของ
เกษตรกรท่ีเล้ียงไก่ไข่จ านวน 1,000 ตัวขึ้นไป จ านวน 30 ราย ในพื้นท่ีจังหวัดตรัง ด้านความรู้ พบว่า เกษตรกร
ส่วนมากมีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานบังคับส าหรับฟาร์มไก่ไข่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับผลการศึกษาผลจาก
การก าหนดมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่ท่ีมีต่อสมาชิกสหกรณ์ผู้เล้ียงไก่ไข่เชียงใหม่ -ล าพูน จ ากัด ท่ีพบว่า เกษตรกร    
ส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานฟาร์มในระดับปานกลาง และเกือบท้ังหมดเคยได้รับการฝึกอบรมหลักสูตร
มาตรฐานฟาร์มจากกรมปศุสัตว์ (ศราวุฒิ, 2550) ค าถามท่ีเกษตรกรทุกรายสามารถตอบได้ถูกต้อง คือ ฟาร์มควร
ต้ังอยู่ในพื้นท่ีน้ าไม่ท่วมขัง การเลือกใช้อาหารไก่ไข่ท่ีมีทะเบียนเพื่อให้ได้ผลผลิตสูง แหล่งท่ีมาของพันธุ์ไก่ไข่ 
ท่ีมีความน่าเช่ือถือ รวมถึงการตรวจติดตามสุขภาพไก่เป็นประจ าทุกวันซึ่งเป็นประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับต้นทุน 
การผลิต ท าให้ เกษตรกรให้ความส าคัญกับประเด็นดังกล่าว สอดคล้องกับงานวิจัยการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการฟาร์มไก่ไข่ : กรณีศึกษาในอ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐมซึ่งพบว่า ปัจจัยด้านต้นทุนการผลิตเป็น
ส่วนส าคัญ ประกอบไปด้วย ค่าพันธุ์ไก่สาว ค่าอาหารสัตว์ และค่าสร้างโรงเรือน (รัฐศักด์ิ, 2559) และค าถามท่ี
เกษตรกรตอบถูกน้อยท่ีสุด คือ สามารถยื่นขอรับรองมาตรฐานฟาร์มได้ท่ีส านักงานปศุสัตว์อ าเภอในพื้นท่ี 
ตามท่ีมีการออกระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด้าน 
ปศุสัตว์ พ.ศ. 2558 ให้สามารถยื่นขอรับรองได้ ณ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอในพื้นท่ี (กรมปศุสัตว์, 2558) และ
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เกษตรกรไม่เข้าใจบทบาทหน้าท่ีของสัตวแพทย์และสัตวบาลในการก ากับดูแลภายในฟาร์ม โดยเข้าใจว่าสัตวบาล
เป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ และหากพบว่าไก่ภายในฟาร์มเกิดการป่วยสามารถปรึกษาสัตวบาลประจ า
ฟาร์มได้ เมื่อน าคะแนนความรู้มาวิเคราะห์เพิ่มเติม พบว่า ปัจจัยท่ีมีผลท าให้คะแนนความรู้มีความแตกต่างอย่าง 
มีนัยส าคัญทางสถิติ (P < 0.05) ได้แก่ เพศ ประสบการณ์การเล้ียงไก่ไข่ รูปแบบการเล้ียง ขนาดฟาร์ม จ านวน
โรงเรือน และสถานะการรับรองฟาร์ม ส าหรับปัจจัยเรื่องเพศ พบว่า เพศชายมีคะแนนความรู้มากกว่าเพศหญิง 
อาจเนื่องมาจากเพศชาย ความช านาญในการจัดการฟาร์ม/การเล้ียงสัตว์มากกว่าเพศหญิง จึงท าให้คะแนน
ความรู้ สูงกว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิ ติ ปัจจัยเรื่องประสบการณ์ ในการเล้ียงไก่ ไข่ พบว่าเกษตรกร 
ท่ีมีประสบการณ์ในการเล้ียงไก่ไข่ 21 ปีขึ้นไปจะมีความรู้สูงท่ีสุด เนื่องมาจากเล้ียงไก่ไข่มาอย่างยาวนาน  
พบเจอปัญหาอุปสรรค และแก้ปัญหาต่าง ๆ จนกลายเป็นองค์ความรู้และความช านาญท่ีติดตัว และเกษตรกรท่ีมี
ความรู้รองลงมาคือ มีประสบการณ์เล้ียงไก่ไข่ น้อยกว่า 10 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ท่ีกลับมารับช่วงต่อ
ธุรกิจการเล้ียงไก่ไข่จากครอบครัว มีความพยายามในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อให้สามารถเล้ียงไก่ไข่ใน
ต้นทุนท่ีต่ าและได้ผลผลิตสูงท่ีสุด ส่วนเกษตรกรท่ีมีประสบการณ์เล้ียงไก่ไข่ระหว่าง 10-20 ปี เป็นเกษตรกร 
ท่ีมีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานฟาร์มต่ าท่ีสุด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรท่ีเล้ียงไก่ไข่ในระบบพันธะสัญญา สอดคล้อง
กับปัจจัยเรื่องรูปแบบการเล้ียงไก่ไข่ ท่ีพบว่า เกษตรกรท่ีมีการเล้ียงไก่ไข่แบบอิสระจะมีองค์ความรู้เกี่ยวกับ
มาตรฐานฟาร์มมากกว่าเกษตรกรในระบบพันธะสัญญา เนื่องจากฟาร์มอิสระจะต้องมีการดูแลรับผิดชอบ 
รวมถึงบริหารจัดการภายในฟาร์มทุกอย่างเอง จึงต้องมีการศึกษาหาข้อมูลใหม่ๆ อย่างสม่ าเสมอ ในขณะท่ี
เกษตรพันธะสัญญาจะมีการบริหารจัดการฟาร์มภายใต้ระบบพันธะสัญญา และเกษตรกรจะต้องปฏิบัติตามท่ี
ก าหนดของแต่ละบริษัท ท าให้เกษตรกรกลุ่มนี้ไม่ค่อยได้ศึกษาความรู้เพิ่มเติม การเข้าไปให้ความรู้เกษตรกร
กลุ่มดังกล่าวจึงมีความส าคัญในการผลักดันให้เกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานบังคับภายในเวลาท่ีก าหนด ปัจจัยเรื่อง
ขนาดฟาร์มเล้ียงไก่ไข่ พบว่า ความรู้ของเกษตรกรท่ีเล้ียงไก่ไข่ 10,001 ตัวขึ้นไปจะมีความรู้สูงกว่าเกษตรกรท่ี
เล้ียงไก่ไข่น้อยกว่า 10,000 ตัว เนื่องจากฟาร์มขนาดใหญ่ มีการลงทุนท่ีสูง หากเกิดความเสียหายภายในฟาร์มจะมี
มูลค่าสูง ท าให้ต้องมีการศึกษาหาความรู้อย่างสม่ าเสมอ สอดคล้องกับปัจจัยเรื่องจ านวนโรงเรือน  พบว่า 
เกษตรกรท่ีมีการเล้ียงไก่ไข่มากกว่าหนึ่งโรงเรือน มีความรู้สูงกว่าเกษตรกรท่ีมีเพียงโรงเรือนเดียว และปัจจัย
เรื่องสถานภาพการรับรองฟาร์ม พบว่า เกษตรกรท่ีฟาร์มได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มจะมีความรู้มากกว่า
เกษตรกรท่ีไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม เนื่องจากเป็นกลุ่มท่ีมีการน าหลักเกณฑ์การรับรองมาใช้ปฏิบัติ
จริงแล้ว   

ด้านทัศนคติ พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีระดับทัศนคติปานกลาง และไม่พบทัศนคติลบ เกษตรกร
ท้ังหมดมีทัศนคติท่ีดีมากต่อการเลือกท่ีต้ังฟาร์มเป็นส่ิงส าคัญในการท าฟาร์มไก่ไข่ การใช้อาหารไก่ไข่ท่ีมีทะเบียน
เท่านั้น แหล่งท่ีมาของไก่ไข่มีความส าคัญต่อการเล้ียงในระยะยาว ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาด้านความรู้ของ
เกษตรกร และพบว่า เกษตรกรผู้เล้ียงไก่ไข่มีทัศนคติท่ีไม่ดีต่อการขอรับรองมาตรฐานฟาร์มคิดว่ามีขั้นตอน
ยุ่งยาก เพิ่มค่าใช้จ่าย และผู้ตรวจประเมินไม่ควรยึดตามระเบียบท้ังหมด ควรผ่อนผันในบางหลักเกณฑ์ท่ีปฏิบัติ
ได้ยาก รวมถึงระบบการบันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติงานเป็นส่ิงยุ่งยาก และเพิ่มภาระงาน เนื่องจากเกษตรกร 
มองว่าเป็นการเพิ่มต้นทุนการผลิตโดยไม่เพิ่มรายได้ เมื่อน าข้อมูลคะแนนทัศนคติมาวิเคราะห์เพิ่มเติม พบว่า 
ปัจจัยท่ีมีผลท าให้คะแนนทัศนคติมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P < 0.05) ได้แก่ รูปแบบการเล้ียง
และสถานะการรับรองฟาร์ม โดยพบว่า ฟาร์มท่ีมีการเล้ียงไก่ไข่แบบอิสระ มีทัศนคติท่ีดีต่อมาตรฐานฟาร์ม
มากกว่าการเล้ียงในรูปแบบเกษตรพันธะสัญญา และฟาร์มท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มจะมีทัศนคติต่อ
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การเข้าสู่มาตรฐานบังคับส าหรับฟาร์มไก่ไข่มากกว่าฟาร์มท่ียังไม่ได้รับการรับรองซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ
ความรู้  

การปฏิบัติ พบว่า เกษตรกรส่วนมากมีการปฏิบัติระดับปานกลาง การปฏิบัติท่ีเกษตรกรผู้เล้ียงไก่ไข่
ทุกรายสามารถปฏิบัติได้ คือ โรงเรือนแข็งแรงท าจากวัสดุคงทน อาหารเล้ียงไก่ไข่มีทะเบียนอาหารสัตว์ หลังจาก
ปลดไก่ไข่ออกจากโรงเรือน มีการท าความสะอาดฆ่าเช้ือโรงเรือนและอุปกรณ์ท่ีใช้เล้ียงไก่ไข่ สามารถระบุ
แหล่งท่ีมาของไก่ท่ีน ามาเล้ียงได้ และติดตามสุขภาพไก่ไข่เป็นประจ าทุกวัน ซึ่งมีความสอดคล้องกับประเด็น
ความรู้ และทัศนคติ เมื่อน าคะแนนการปฏิบัติมาวิเคราะห์เพิ่มเติม พบว่า ปัจจัยท่ีมีผลท าให้คะแนนการปฏิบัติ
มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P < 0.05) ได้แก่ เพศ รูปแบบการเล้ียง ขนาดฟาร์ม จ านวนโรงเรือน 
และสถานะการรับรองฟาร์ม ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับคะแนนความรู้ การมีความรู้ท่ีถูกต้องย่อมน าไปสู่
การปฏิบัติท่ีดีและถูกต้องตามไปด้วย 

 การศึกษาความสัมพันธ์จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และวิธีการปฏิบัติของ
เกษตรกรผู้เล้ียงไก่ไข่ในพื้นท่ีจังหวัดตรังต่อมาตรฐานบังคับส าหรับฟาร์มไก่ไข่ โดยหาค่าสหสัมพันธ์ด้วยวิธี 
Spearman’s Rank Correlation Coefficient พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ และทัศนคติ และวิธีการ
ปฏิบัติของเกษตรกรมีความสัมพันธ์ไปในทางเดียวกันในทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P < 0.05)        
หากเกษตรกรได้รับการอบรม ได้รับค าแนะน าในวิธีการปฏิบัติท่ีถูกต้อง และได้รับแรงจูงใจท่ี ดีจากเจ้าหน้าท่ี
ของกรมปศุสัตว์ จะท าให้มีระดับความรู้ ทัศนคติท่ีดีมากยิ่งขึ้น และเกิดการปฏิบัติท่ีดีท่ีถูกต้อง สามารถเข้าสู่
มาตรฐานบังคับส าหรับฟาร์มไก่ไข่ได้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด    

จากผลการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายมีระดับความรู้ ทั ศนคติ และ
วิธีการปฏิบัติต่อการขอรับรองมาตรฐานบังคับส าหรับฟาร์มไก่ไข่ในระดับปานกลาง ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็น 
ฟาร์มไก่ไข่ท่ีเคยได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม (GAP) มาก่อน และเมื่อมีการปรับหลักเกณฑ์ในการตรวจ
ประเมินฯ ท าให้หลายฟาร์มไม่สามารถปรับปรุงฟาร์มให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ได้ เนื่องจากต้องใช้เงินทุนในการ
ปรับปรุงโครงสร้าง รวมถึงองค์ประกอบภายในฟาร์มท่ีค่อนข้างสูง ประกอบกับราคาจ าหน่ายไข่ไก่ระหว่าง
มาตรฐานฟาร์มและไม่เป็นมาตรฐานฟาร์มไม่แตกต่างกัน ท าให้เกษตรกรหลายรายไม่มีแรงจูงใจและเหตุผลท่ี
จะต้องเพิ่มต้นทุนการผลิต และยังไม่เห็นความจ าเป็นจะต้องขอรับรองมาตรฐานฟาร์ม แต่เมื่อมาตรฐานบังคับ
ฉบับดังกล่าวมีผลบังคับใช้ในปี 2568 คาดว่าเกษตรกรส่วนจะสามารถปรับปรุงฟาร์มเพื่อขอรับรองมาตรฐาน
ฟาร์มได้ตามก าหนดเวลาฟาร์มได้ตามก าหนดเวลา 
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ข้อเสนอแนะ 
  1. ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดตรังควรให้ความรู้เจ้าหน้าท่ีและเกษตรกรผู้เล้ียงไก่ไข่เกี่ยวกับการปรับปรุง
ฟาร์มเพื่อขอรับรองมาตรฐานฟาร์มตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด อธิบายเหตุผลความจ าเป็นในการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ท่ีเกษตรกรคิดว่ายุ่งยากต่อการปฏิบัติ รวมทั้งช่องทางในการยื่นขอรับรองมาตรฐานฟาร์ม   
  2. สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม ควรจะมีบทบาทมากขึ้นในฟาร์มเกษตรกรผู้เล้ียงไก่ไข่ เนื่องจาก
เกษตรกรยังไม่เข้าใจบทบาทของสัตวแพทย์และสัตวบาลในการควบคุมฟาร์ม  
 3. ควรน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจดบันทึกแทนบันทึกการเล้ียง เช่น บันทึกข้อมูลผ่านทาง
โทรศัพท์ หรือคอมพิวเตอร์ ฯลฯ เพื่อให้ง่ายต่อการปฏิบัติงาน และสารมารถตรวจสอบได้อย่างทันทีทันใด 
 4.  เกษตรกรควรได้รับการฝึกอบรมหลักสูตร “การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์ ส าหรับฟาร์ม      
ไก่ไข่” ทุก 3 ปีก่อนมีการต่ออายุใบรับรองมาตรฐานฟาร์ม (GAP) เพื่อให้เข้าใจหลักเกณฑ์/วิธีการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์การตรวจประเมินฯ 

กิตติกรรมประกาศ 

  ขอขอบคุณสัตวแพทย์หญิงวันดี คงแก้ว ผู้เช่ียวชาญด้านวิจัยและชันสูตรโรคสัตว์ และ
นายสัตวแพทย์อัญญรัตน์ ทิพย์ธารา นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคใต้ตอนบน ท่ีให้ค าปรึกษาและความช่วยเหลือในการท าวิจัย ขอขอบคุณนายสัตวแพทย์สุรจิต วิชชุวรรณ 
ปศุสัตว์จังหวัดตรังท่ีให้การสนับสนุนในการศึกษาวิจัย ขอขอบคุณเจ้าหน้าท่ีจากส านักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง 
และส านักงานปศุสัตว์อ าเภอในจังหวัดตรัง ท่ีให้ความอนุเคราะห์ในการเข้าพื้นท่ีเพื่อเก็บข้อมูลแบบสอบถาม 
รวมถึงบุคคลากรอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี้ท่ีไม่ได้กล่าวถึง ท่ีท าให้ผลงานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
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