
 

ง 

หัวข้อการค้นคว้าแบบอสิระ ความรู้และความเขา้ใจของเกษตรกรในการผลิตอาหารเสริม 
อดักอ้นส าหรับโคเน้ือในต าบลท่านา้ว อ าเภอภูเพียง จงัหวดัน่าน 

ผู้เขียน  นายชิตวนั เวยีงนาค 

ปริญญา   วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (ส่งเสริมการเกษตร) 

คณะกรรมการทีป่รึกษา  รศ.ดร. วรทศัน์ อินทรัคคมัพร  อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั 
รศ. ดุษฎี ณ ล าปาง   อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม 
รศ.ดร.โชค มิเกล็ด   อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม 

บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความรู้และความเข้าใจของเกษตรกรในการผลิต
อาหารเสริมอดักอ้นส าหรับโคเน้ือเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคล ปัจจยัดา้น
เศรษฐกิจ ปัจจยัดา้นสังคม และปัจจยัดา้นความตอ้งการในการผลิตอาหารเสริมอดักอ้นกบัความรู้และ
ความเข้าใจการผลิตอาหารเสริมอัดก้อนส าหรับโคเน้ือ และเพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของ
เกษตรกรเก่ียวกบัการผลิตอาหารเสริมอดักอ้นส าหรับโคเน้ือ ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ เกษตรกร
ผู ้เล้ียงโคเน้ือในต าบลท่าน้าว อ าเภอภูเพียง จังหวดัน่าน จ านวน 200 ราย รวบรวมข้อมูลจาก
แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าสูงสุด ค่าต ่าสุด ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใชค้่าสถิติไค-สแควร์ 

ผลการศึกษา พบวา่เกษตรกรผูเ้ล้ียงโคเน้ือส่วนใหญ่ร้อยละ 93.5 เป็นเพศชาย มีอายรุะหวา่ง 51-
60 ปี ส าเร็จการศึกษาระดบัประถมศึกษาปีท่ี 4 อาชีพหลกัของผูเ้ล้ียงโคเน้ือจะท าเกษตรกรรมเป็นหลกั 
มีประสบการณ์การเล้ียงโคเน้ือประมาณ 3-6 ปี เล้ียงแบบปล่อยในพื้นท่ีของตนเอง เกษตรกรผูเ้ล้ียงโค
เน้ือเกินคร่ึงเคยเขา้รับการฝึกอบรมเก่ียวกบัการเล้ียงโคโดยเขา้รับการฝึกอบรม 1-5 คร้ังต่อปีรายไดจ้าก
อาชีพหลักของเกษตรกร มีรายได้ตั้ งแต่ 5,001-10,000 บาทต่อปี มีก าไรจากการขายโคอยู่ในช่วง 
5,001-10,000 บาทต่อปี ทั้งน้ีเกษตรกรร้อยละ 59 มีตน้ทุนในการเล้ียงโค โดยเกษตรกรจะมีตน้ทุน
ค่าอาหารเล้ียงสัตว ์ต้นทุนค่าอาหารเสริมส าหรับสัตว ์ตน้ทุนค่ายารักษาโรคของสัตว ์และตน้ทุน
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ค่าแรงงานเล้ียงเกษตรกรเล้ียงไวโ้คเน้ือจ านวนน้อยกว่า 5 ตวั มีการเขา้ร่วมกลุ่มเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคท่ี
กลุ่มของหมู่บา้นตนเอง โดยท่ีเกษตรกรจะไดรั้บขอ้มูลข่าวสารจากเจา้หน้าท่ีของรัฐหรือหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง และจากกลุ่มเกษตรกรผูเ้ล้ียงโค ทั้งน้ีดา้นการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัอาหารเสริมอดักอ้น
เกษตรกรจะได้รับขอ้มูลข่าวสารจากเจา้หน้าท่ีของรัฐหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ในส่วนของความ
เข้าใจในการให้ความรู้เร่ืองอาหารเสริมอัดก้อนของเกษตรกรผู ้เล้ียงโค ส่วนใหญ่ร้อยละ 56.5  
เกษตรกรผูเ้ล้ียงโคมีความเขา้ใจนอ้ย 

เกษตรกรมีระดบัความตอ้งการในการผลิตอาหารเสริมอดักอ้นส าหรับโคเน้ือโดยรวม ท่ีระดบั
น้อย ส่วนดา้นความรู้ความเขา้ใจในการผลิตอาหารเสริมอดัก้อนส าหรับโคเน้ือ พบว่า ในภาพรวม
เกษตรกรมีความรู้ความเขา้ใจอยูใ่นระดบันอ้ย 

ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความรู้และความเขา้ใจของเกษตรกรในการผลิตอาหารเสริมอดักอ้น
ส าหรับโคเน้ือของเกษตรกรอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 คือ เพศ อายุ ประสบการณ์การเล้ียง
โค ประสบการณ์การฝึกอบรมเก่ียวกบัการเล้ียงโคเน้ือ รายได้จากอาชีพหลกั จ านวนโคท่ีเล้ียง การ
รวมกลุ่มในการเล้ียงโค การได้รับความรู้จากหน่วยงานของรัฐหรือผูเ้ช่ียวชาญ และปัจจยัความ
ตอ้งการในการผลิตอาหารเสริมอดักอ้นส าหรับโคเน้ือ 

ปัญหา อุปสรรคของเกษตรกรเก่ียวกับการผลิตอาหารเสริมอัดก้อนส าหรับโคเน้ือ พบว่า 
เกษตรกรยงัขาดแคลนทุนทรัพยใ์นการจดัซ้ือจดัหาอุปกรณ์และวตัถุดิบในการท าอาหารเสริมอดักอ้น 
ขาดประสบการณ์ในการท า และวิธีท่ีถูกต้องตามวิชาการแนะน า รวมทั้ งการรวมกลุ่มยงัไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร ท าให้เป็นอุปสรรคค่อนข้างมาก ส่งผลต่อการกระจ่ายข่าวสาร การจดัหา
วตัถุดิบ การแลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกนัและกนัเก่ียวกบัการเล้ียงโคเน้ือและการท าอาหารเสริมอดักอ้น 
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ABSTRACT 

The objectives of this research were to study, the knowledge and understanding of farmers 
produced food from Supplementary feed block production for beef cattle, to study the relationship 
between personal factor, economic factor, social factor and consumer factors related to the 
knowledge and understanding of demand from beef cattle, and to study of problems from briquette 
for beef cattle. The populations in this study were cattle farmers from Ta Nao Sub-district 200 data 
collected by questionnaires. Data were analyzed by using the percentage, average, maximum, 
minimum, standard deviation and the hypothesis was tested using the Chi-square test. 

From research finding, it was found that most farmers were male within the age-range of 51-
60 years old, and had finished education at the primary level. Most of them were farmers and 
experience in raising cattle was 3-6 years, under free range husbandry. More than half of them used 
to attend seminar about feeding of beef cattle 1-5 times per year. The income was in the range of 
5,001-10,000 Baht per year. The 59 percentage of all farmers, cost was from feed, supplementary 
feed, drug and wage. The number of beef cattle raised was lower than 5 animals, it was set up the 
famer group in their village to receive the information from government officials, the interrelate co-
operate and beef cattle groups. The information about the supplementary feed block was receipted 
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from government officials and the interrelate co-operate. For the farmers who feed the beef cattle 
had a little understanding of the supplementary feed block with 56.5 percentages. 

The farmers had a low level for production of the supplementary feed block. Overview of the 
farmers had a low level to knowledge about the supplementary feed block. 

According to factors of the knowledge and understanding of farmer who produce the 
supplementary feed block regarding to all 11 factors, the statistically significance was found in 9 
factors. gender, age, education, experience from the feeding of beef cattle, experience from seminar 
from the feeding of beef cattle, income from career, the number of the beef cattle, beef cattle group, 
knowledge from government official or the expert and factor of demand for producing the 
supplementary feed block for the beet cattle were significantly at 0.01 level 

The problems and suggestion of the farmer who produce the supplementary feed block was 
found that the farmers were lacked of capital for providing the instrument and raw material for 
producing the supplementary feed block, experience, the corrected method, feed and the group had 
less efficiency for distribution of information and providing the raw materials including the 
exchange of information in their groups. 
  
 


