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กติตกิรรมประกาศ 

การค้นควา้แบบอิสระเล่มน้ี ส าเร็จได้ด้วยความกรุณาจากรองศาสตราจารย์ ดร.วรทัศน์ 
อินทรัคคมัพร ประธานกรรมการท่ีปรึกษาการค้นควา้แบบอิสระ ผูก้รุณาให้ความรู้ ให้โอกาส ให้
ค  าแนะน าและตรวจแกผ้ลการศึกษาในคร้ังน้ีให้สมบูรณ์ ผูศึ้กษาจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 
ไว ้ณ โอกาสน้ี 

ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ดร.ไพบูลย ์สุทธสุภา ท่ีกรุณาเป็นประธานกรรมการ
สอบ รองศาสตราจารย ์ดุษฎี ณ ล าปาง และรองศาสตราจารย ์ดร.โชค มิเกล็ด กรรมการท่ีปรึกษาการ
ค้นควา้แบบอิสระ ท่ีได้กรุณาให้ค  าแนะน าปรึกษาเก่ียวกับแนวทางการศึกษา ตลอดจนแก้ไข
ขอ้บกพร่องต่างๆ พร้อมทั้งใหข้อ้เสนอแนะต่าง ๆ จนเสร็จสมบูรณ์ 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยผ์ูส้อนทุกท่านท่ีให้ความรู้แก่ผูศึ้กษาตลอดการศึกษาหลกัสูตร
วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร และขอขอบพระคุณเจา้หน้าท่ีประจ าสาขาวิชา
ส่งเสริมการเกษตร และเจา้หนา้ท่ีบณัฑิตวทิยาลยัท่ีไดใ้หค้วามช่วยเหลือและแนะน าในการด าเนินการ
คน้ควา้แบบอิสระจนส าเร็จ 

ขอขอบพระคุณเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคเน้ือในต าบลท่านา้ว อ าเภอภูเพียง จงัหวดัน่าน ทุกท่าน ท่ีได้
อนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม ให้ขอ้เสนอแนะต่าง ๆ และให้ความร่วมมือเป็นอยา่งดี จนท าให้ไดผ้ล
การศึกษาในคร้ังน้ี 

และขอขอบพระคุณบิดามารดา ครู อาจารย ์ญาติพี่นอ้ง ท่ีให้ความรัก ความกรุณา ให้ก าลงั และ
ให้ความรู้ทางการศึกษา และขอขอบคุณเพื่อน ๆ ทุกคน ท่ีให้ก าลังใจ คอยช่วยเหลือ และสร้าง
แรงผลกัดนัให้การศึกษาคร้ังน้ีส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ผูศึ้กษาหวงัเป็นอย่างยิ่งว่า การคน้ควา้แบบ
อิสระน้ีคงเป็นประโยชน์บา้งส าหรับหน่อยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และส าหรับผูท่ี้สนจะศึกษาเก่ียวกบัอาหาร
เสริมอดักอ้นส าหรับโคเน้ือต่อไป 
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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. 
  
 



 

ซ 

สารบาญ 

 หนา้ 

กิตติกรรมประกาศ ค 

บทคดัยอ่ภาษาไทย ง 

บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ ฉ 

สารบาญตาราง ฎ 

สารบาญภาพ ฑ 

บทท่ี 1 บทน า 1 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 1 
วตัถุประสงคใ์นการวจิยั 2 
ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 3 
สมมติฐานของการวจิยั 3 
ขอบเขตการวจิยั 3 
กรอบแนวคิดในการวจิยั 4 
นิยามศพัท ์ 4 

บทท่ี 2 เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 6 

ทฤษฎีเก่ียวขอ้งกบัความรู้และความเขา้ใจ 6 
แนวความคิดเก่ียวกบัการวดัความรู้และความเขา้ใจ 11 
ความรู้เก่ียวกบัอาหารเสริมอดักอ้น 13 
วธีิการผลิตอาหารเสริมอดักอ้น 14 
ลกัษณะทัว่ไปและส่วนประกอบของอาหารเสริมอดักอ้น  15 
ผลการวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 21



 

ฌ 

สารบาญ (ต่อ) 

 หนา้ 

บทท่ี 3 วธีิด าเนินการศึกษา  27 

ประชากรกลุ่มตวัอยา่งท่ีท าการศึกษา 27 
เคร่ืองมือการศึกษา 28 
การเก็บรวบรวมขอ้มูล 31 
การวเิคราะห์ขอ้มูล 32 
สถานท่ีด าเนินการวจิยั 32 
ระยะเวลาในการด าเนินการวิจยั 32 

บทท่ี 4 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 33 

ลกัษณะพื้นฐานในดา้นเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร 33 
ความตอ้งการของเกษตรกรในการผลิตอาหารเสริมอดักอ้นส าหรับโคเน้ือ 45 
ความรู้และความเขา้ใจของเกษตรกรในการผลิตอาหารเสริมอดักอ้นส าหรับโคเน้ือ 45 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคล เศรษฐกิจ สังคม และความตอ้งการเกษตรต่อ 
ความรู้และความเขา้ใจของเกษตรกรในการผลิตอาหารเสริมอดักอ้นส าหรับโคเน้ือ 49 
ปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะของเกษตรกรเก่ียวกบัการผลิตอาหารเสริมอดักอ้น  

           ส าหรับโคเน้ือ 61 

บทท่ี 5 สรุป และ อภิปรายผล 63 

สรุปผลการศึกษา 63 
อภิปรายผล 66 
ขอ้เสนอแนะจากผลการศึกษา 68 
ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 69 

 
 



 

ญ 

สารบาญ (ต่อ) 

 หนา้ 

บรรณานุกรม 71 

ภาคผนวก  76 

ภาคผนวก ก. แบบสอบถาม 77 
ภาคผนวก ข. การทดสอบหาความเช่ือถือ (Reliability) 85 
ภาคผนวก ค. การผลิตกอ้นแร่ธาตุตวัธรรมดาส าหรับเล้ียงโค 87 

ประวติัผูเ้ขียน 93 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ฎ 

สารบาญตาราง 

              หนา้ 

ตารางท่ี 2.1    ส่วนประกอบของอาหารเสริมอดักอ้นท่ีผลิตโดยกรมปศุสัตว ์ 15 
ตารางท่ี 2.2    ส่วนประกอบของแร่ธาตุผง 1 กิโลกรัม  16 
ตารางท่ี 2.3    ส่วนประกอบของปูนซีเมนต ์1 กิโลกรัม 17 
ตารางท่ี 2.4    ส่วนประกอบของอาหารเสริมอดักอ้นท่ีใชเ้สริมใหแ้ก่โคนม 18 
ตารางท่ี 2.5    ส่วนประกอบของอาหารเสริมอดักอ้นท่ีใชเ้สริมใหแ้ก่โคเน้ือ 20 
ตารางท่ี 3.1    จ านวนกลุ่มตวัอยา่งของแต่ละหมู่บา้น  28 
ตารางท่ี 4.1    เพศของเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคเน้ือ 34 
ตารางท่ี 4.2    อาย ุของเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคเน้ือ 34 
ตารางท่ี 4.3    ระดบัการศึกษาของเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคเน้ือ 35 
ตารางท่ี 4.4    อาชีพหลกัของเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคเน้ือ 35 
ตารางท่ี 4.5    ประสบการณ์การเล้ียงโคของเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคเน้ือ 36 
ตารางท่ี 4.6    ลกัษณะการเล้ียงโคของเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคเน้ือ 37 
ตารางท่ี 4.7    ประสบการณ์การฝึกอบรมเก่ียวกบัการเล้ียงโคของเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคเน้ือ 37 
ตารางท่ี 4.8    รายไดจ้ากอาชีพหลกัของครัวเรือนต่อปี 38 
ตารางท่ี 4.9    ก าไรจากการขายโคของครัวเรือนต่อปี 38 
ตารางท่ี 4.10  ตน้ทุนในการเล้ียงโค 39 
ตารางท่ี 4.11  จ  านวนโคเน้ือท่ีเล้ียงของเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคเน้ือ 41 
ตารางท่ี 4.12  แรงงานท่ีใชใ้นการเล้ียงโคของเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคเน้ือ (รวมตนเอง) 41 
ตารางท่ี 4.13  การรวมกลุ่มในการเล้ียงโคของเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคเน้ือ 42 
ตารางท่ี 4.14  การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของเกษตรกรผูเ้ล้ียงเก่ียวกบัการเล้ียงโค 42 
ตารางท่ี 4.15  การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของเกษตรกรผูเ้ล้ียงเก่ียวกบัอาหารเสริมอดักอ้น 43 
ตารางท่ี 4.16  การใหค้วามรู้เร่ืองอาหารเสริมอดักอ้นของหน่วยงานของรัฐหรือผูเ้ช่ียวชาญ 
  ท่ีเก่ียวขอ้ง 44 
ตารางท่ี 4.17  ความเขา้ใจในการใหค้วามรู้เร่ืองอาหารเสริมอดักอ้น 44 
ตารางท่ี 4.18  ระดบัความตอ้งการของเกษตรกรในการผลิตอาหารเสริมอดักอ้นส าหรับโคเน้ือ 45 



 

ฏ 

สารบาญตาราง (ต่อ) 

              หนา้ 

ตารางท่ี 4.19  ระดบัความรู้และความเขา้ใจของเกษตรกรในการผลิตอาหารเสริมอดักอ้น 
  ส าหรับโคเน้ือ 46 
ตารางท่ี 4.20  ระดบัเกษตรกรมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการผลิตอาหารเสริมอดักอ้น 
  ส าหรับโคเน้ือ 48 
ตารางท่ี 4.21  ความสัมพนัธ์ระหวา่งเพศกบัความรู้และความเขา้ใจของเกษตรกรในการผลิต  
          อาหารเสริมอดักอ้นส าหรับโคเน้ือ 49 
ตารางท่ี 4.22  ความสัมพนัธ์ระหวา่งเพศกบัความรู้และความเขา้ใจของเกษตรกรในการผลิต  
        อาหารเสริมอดักอ้นส าหรับโคเน้ือ 50 
ตารางท่ี 4.23  ความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัการศึกษากบัความรู้และความเขา้ใจของเกษตรกรใน  
           การผลิตอาหารเสริมอดักอ้นส าหรับโคเน้ือ 51 
ตารางท่ี 4.24  ความสัมพนัธ์ระหวา่งประสบการณ์การเล้ียงโคกบัความรู้และความเขา้ใจของ  
         เกษตรกรในการผลิตอาหารเสริมอดักอ้นส าหรับโคเน้ือ 52 
ตารางท่ี 4.25  ความสัมพนัธ์ระหวา่งประสบการณ์การฝึกอบรมเก่ียวกบัการเล้ียงโคกบัความรู้  
      และความเขา้ใจของเกษตรกรในการผลิตอาหารเสริมอดักอ้นส าหรับโคเน้ือ 53 
ตารางท่ี 4.26  ความสัมพนัธ์ระหวา่งรายไดจ้ากอาชีพหลกักบัความรู้และความเขา้ใจของ  
          เกษตรกรในการผลิตอาหารเสริมอดักอ้นส าหรับโคเน้ือ 54 
ตารางท่ี 4.27  ความสัมพนัธ์ระหวา่งจ านวนโคท่ีเล้ียงกบัความรู้และความเขา้ใจของเกษตรกร  
          ในการผลิตอาหารเสริมอดักอ้นส าหรับโคเน้ือ 55 
ตารางท่ี 4.28  ความสัมพนัธ์ระหวา่งแรงงานท่ีใชใ้นการเล้ียงโคกบัความรู้และความเขา้ใจของ  
          เกษตรกรในการผลิตอาหารเสริมอดักอ้นส าหรับโคเน้ือ 56 
ตารางท่ี 4.29  ความสัมพนัธ์ระหวา่งการรวมกลุ่มในการเล้ียงโคกบัความรู้และความเขา้ใจของ  
           เกษตรกรในการผลิตอาหารเสริมอดักอ้นส าหรับโคเน้ือ 57 
ตารางท่ี 4.30  ความสัมพนัธ์ระหวา่งการไดรั้บความรู้จากรัฐหรือผูเ้ช่ียวชาญกบัความรู้  
         และความเขา้ใจของเกษตรกรในการผลิตอาหารเสริมอดักอ้นส าหรับโคเน้ือ 58 
 



 

ฐ 

สารบาญตาราง (ต่อ) 

              หนา้ 

ตารางท่ี 4.31  ความสัมพนัธ์ระหวา่งความตอ้งการในการผลิตอาหารเสริมอดักอ้นส าหรับเน้ือกบั  
    ความรู้และความเขา้ใจของเกษตรกรในการผลิตอาหารเสริมอดักอ้นส าหรับโคเน้ือ 59 
ตารางท่ี 4.32  สรุปปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ความรู้และความเขา้ใจของเกษตรกรในการผลิต 
         อาหารเสริมอดักอ้นส าหรับโคเน้ือ 60 



 

ฑ 

สารบาญภาพ 

 หนา้ 

ภาพท่ี 1   การใส่ส่วนผสมลงในถงักวน 88 
ภาพท่ี 2   การเติมกากน ้าตาลลงไปผสม 89 
ภาพท่ี 3   การกวนส่วนผสม 89 
ภาพท่ี 4   การนวดส่วนผสมดว้ยมือและจอบ 90 
ภาพท่ี 5   ส่วนผสมท่ีอยูใ่นแบบพิมพ ์ 90 
ภาพท่ี 6   การอดัส่วนผสมในแบบพิมพใ์หแ้น่น 91 
ภาพท่ี 7   ร าไม่แทรกเขา้เป็นเน้ือเดียวกนั อยูเ่พียงผวินอก 91 
ภาพท่ี 8   แทรกเขา้บางส่วน 92 
ภาพท่ี 9   ร าขา้วแทรกอยา่งสม ่าเสมอตลอดทัว่ทั้งกอ้น 92 



 

1 

บทที ่1 

บทน ำ 

1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ  

การเล้ียงโคของประเทศไทยในปัจจุบัน เป็นอาชีพท่ีสามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกร ทั้ ง
เกษตรกรผูเ้ล้ียงแม่โค จนถึงเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคขุน และยงัเป็นการประกอบอาชีพท่ีสร้างรายไดใ้น
ลกัษณะเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนทอ้งถ่ิน เป็นการเกษตรเชิงชอ้นซ่ึงจะมีความมัน่คงกวา่การเกษตร
เชิงเด่ียว เป็นการเก้ือกลูกนัระหวา่งการปลูกพืชและเล้ียงสัตว ์เพราะการเล้ียงโค เกษตรกรจะไดปุ๋้ยจาก
มูลโคปริมาณมาก สามารถท่ีจะช่วยปรับปรุงเพิ่มความสมบรูณ์ให้แก่ดิน อีกทั้งยงัช่วยลดตน้ทุนเพิ่ม
ผลผลิตกบัการปลูกพืชไดเ้ป็นอยา่งดี 

การเล้ียงโคของเกษตรกรในภาคเหนือตอนบน ส่วนใหญ่จะเล้ียงแบบปล่อยโคในทุ่งหญา้ซ่ึง
เป็นหญา้พื้นเมือง และพืชอาหารสัตวต่์างๆ ซ่ึงจะใชต้น้ทุนการเล้ียงสัตวท่ี์ต ่า แต่การเล้ียงในรูปแบบน้ี
ยงัคงพบปัญหาในการเล้ียง กล่าวคือ ในช่วงฤดูแลง้ จะเป็นช่วงท่ีพืชอาหารสัตวข์าดความอุดมสมบูรณ์ 
โคท่ีเกษตรเล้ียงไวม้กัจะไดรั้บสารอาหารไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของร่างกายสัตว ์ซ่ึงเป็นผลท า
ใหโ้คมีน ้ าหนกัตวัลดลงและขาดความสมบูรณ์พนัธ์ุ การให้แร่ธาตุเสริมแก่โค จะช่วยแกไ้ขปัญหาของ
โคท่ีไดรั้บสารอาหารไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของร่างกายแร่ธาตุถือเป็นโภชนะอาหารอยา่งหน่ึงท่ี
มีความส าคญัต่อโคอยา่งมาก เพราะนอกจากจะเป็นส่วนประกอบของร่างกายแลว้ ยงัมีความจ าเป็นต่อ
ระบบการท างานต่างๆของสัตวด์ว้ยเกษตรกรผูเ้ล้ียงโค จึงมกัมีการผสมแร่ธาตุลงไปให้โคกินเสริมกบั
พืชโดยจะอยู่ในรูปของอาหารชนิดอดักอ้น ส าหรับตั้งไวใ้ห้เลียกินเองส่วนใหญ่แลว้อาหารเสริมอดั
กอ้นน้ีจะเป็นผลิตภณัฑส์ าเร็จรูปซ่ึงผลิตออกมาวางจ าหน่ายตามทอ้งตลาดทัว่ไป 

การคน้ควา้จากศูนยว์ิจยัและหน่วยงานต่างๆ ในการผลิตอาหารเสริมอดักอ้นแบบท่ีเกษตรกร
สามารถท าไดเ้อง หรือน าไปปรับใช้ในจ านวนและปริมาณท่ีเหมาะสมไดเ้อง และท่ีส าคญัตรงตาม
วตัถุประสงค์ท่ีจะใช้ ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีและวิธีการท่ีหน่วยงานราชการต่างๆไดส่้งเสริมถ่ายทอดแก่
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เกษตรกรอยา่งแพร่หลาย เพื่อใชเ้ล้ียงสัตวใ์นช่วงฤดูแลง้ สามารถลดปัญหาในเร่ืองของการเพิ่มตน้ทุน
ค่าอาหารไดเ้ป็นอยา่งดี สูตรและวิธีการผลิตอาหารเสริมอดักอ้นไดรั้บการวจิยัจากกองอาหารสัตวก์รม
ปศุสัตว ์แล้วว่า มีความเหมาะสม ประหยดั หาแหล่งวตัถุดิบง่าย ขั้นตอนการผสมไม่ยุ่งยาก อนัจะ
น ามาซ่ึงผลก าไรท่ีเพิ่มข้ึนของเกษตรกร (เพญ็ศรี, 2547) 

การเล้ียงโคเน้ือของเกษตรผูเ้ล้ียงโค ในต าบลท่าน้าว อ าเภอภูเพียง จงัหวดัน่าน มีจ านวน 397 
ราย จากการส ารวจของกรมปศุสัตวพ์บวา่เกษตรกรผูเ้ล้ียงโคส่วนใหญ่ ไม่มีการเสริมอาหารเสริมอดั
กอ้นให้แก่โคในฤดูแลง้ อนัเน่ืองมาจากปัญหาต่างๆ เช่น อาหารเสริมอดักอ้นส าเร็จรูปในทอ้งตลาด มี
ราคาท่ีค่อนขา้งสูงและในช่วงฤดูแล้งการใช้อาหารเสริมอดัก้อนจ าเป็นตอ้งใช้ในปริมาณท่ีมาก ซ่ึง
เกษตรกรมองวา่เป็นการเพิ่มตน้ทุนในเร่ืองอาหารสัตวม์ากเกินไป อีกทั้งเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคยงัมองว่า
เป็นปัญหาท่ีภาครัฐหรือหน่วยงานต่างๆตอ้งเขา้มาดูแลและแกไ้ข ซ่ึงถา้หากภาครัฐไม่มีงบประมาน
หรือโครงการท่ีจะสนับสนุนในเร่ืองน้ี เกษตรกรก็จะไม่มีการเสริมอาหารเสริมอดักอ้นให้แก่โคแต่
อย่างใด ประกอบกบัเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคยงัขาดความรู้ ความเขา้ใจและการปฏิบติัในการผลิตอาหาร
เสริมอดัก้อนด้วยตนเอง ในการท่ีเกษตรกรจะสามารถผลิตอาหารเสริมอดัก้อนไวใ้ช้เองนั้น จ  าเป็น
จะตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจและการปฏิบติัในการผลิตอาหารเสริมอดักอ้นอย่างสม ่าเสมอ แนวทาง
หน่ึงท่ีจะท าใหเ้กษตรกรมีความรู้ ความเขา้ใจและสามารถผลิตอาหารเสริมอดักอ้นไดอ้ยา่งถูกตอ้งและ
ลดปัญหาตน้ทุนค่าอาหารเสริมลง สามารถท าไดโ้ดย การส่งเสริมความรู้และความเขา้ใจในการผลิต
อาหารเสริมอดักอ้นส าหรับโคเน้ือ ซ่ึงสูตรท่ีผูว้จิยัใชใ้นการให้ความรู้และความเขา้ใจคร้ังน้ีคือ อาหาร
เสริมอดักอ้นเสริมให้แก่โคเน้ือ เน่ืองจากสูตรน้ี สามารถช่วยแกปั้ญหาการขาดแคลนและตน้ทุนการ
ผลิตให้แก่เกษตรกรผูเ้ล้ียงไดเ้ป็นอยา่งดี อีกทั้งมีความเหมาะสมกบัโคเน้ือของเกษตรกร ในต าบลท่า
นา้ว อ าเภอภูเพียง จงัหวดัน่าน ผูว้จิยัเห็นวา่ควรท่ีจะศึกษาความรู้และความเขา้ใจของเกษตรกรในการ
ผลิตอาหารเสริมอดักอ้นส าหรับโคเน้ือในต าบลท่านา้ว อ าเภอภูเพียง จงัหวดัน่าน เพื่อเป็นแนวทางให้
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐและเอกชนไดมี้ส่วนร่วมในการส่งเสริมเกษตรกรตามความตอ้งการ
ต่อไป 

2. วตัถุประสงค์ของงำนวจัิย 

1. เพื่อศึกษาถึงความรู้และความเขา้ใจของเกษตรกรในการผลิตอาหารเสริมอดักอ้นส าหรับโคเน้ือ 
2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคล ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ ปัจจยัดา้นสังคม  
 และปัจจยัดา้นความตอ้งการในการผลิตอาหารเสริมอดักอ้นกบัความรู้และความเขา้ใจการ 
 ผลิตอาหารเสริมอดักอ้นส าหรับโคเน้ือ 

3. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของเกษตรกรเก่ียวกบัการผลิตอาหารเสริมอดักอ้นส าหรับโคเน้ือ 
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3. ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

การวิจยัในคร้ังน้ีผูว้ิจยัมีความประสงค์ท่ีจะศึกษาเพื่อให้ทราบถึงความรู้และความเขา้ใจของ
เกษตรกรในดา้นเน้ือหาและการผลิตอาหารเสริมอดักอ้นส าหรับโคเน้ือ เพื่อเป็นแนวทางในการจดัการ
ให้ความรู้และความเขา้ใจของเกษตรกรในการผลิตอาหารเสริมอดักอ้นส าหรับโคเน้ือในต าบลท่านา้ว 
อ าเภอภูเพียง จงัหวดัน่าน ตลอดจนเจา้หนา้ท่ี หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน และหน่วยงานอ่ืนๆ
ท่ีมีลกัษณะการท างานคลา้ยคลึงกนั สามารถน าผลของการวิจยัคร้ังน้ีไปปรับใช้ให้เหมาะสมกบัการ
ปฏิบติังานของหน่วยงานได ้

4. สมมติฐำนของกำรวจัิย 

ปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคล ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ ปัจจยัดา้นสังคม และปัจจยัดา้นความตอ้งการใน
การผลิตอาหารเสริมอดัก้อนของเกษตรผูเ้ล้ียงโคมีความสัมพันธ์กับความรู้และความเข้าใจของ
เกษตรกรในการผลิตอาหารเสริมอดักอ้นส าหรับโคเน้ือ 

5. ขอบเขตกำรวจัิย 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัความรู้และความเขา้ใจของเกษตรกรในการผลิตอาหารเสริมอดักอ้น
ส าหรับโคเน้ือในต าบลท่าน้าว อ าเภอภูเพียง จงัหวดัน่าน พื้นท่ีในการวิจยัคร้ังน้ีคือ ต าบลท่าน้าว 
จ านวน 7 หมู่บา้น แบ่งตามหมู่ 1-7 ไดแ้ก่ หมู่ท่ี 1 บา้นกอก หมู่ท่ี 2 บา้นท่านา้ว หมู่ท่ี 3 บา้นหวันา  
หมู่ท่ี 4 บา้นหนองรัง หมู่ท่ี 5 บา้นนาข่อย หมู่ท่ี 6 บา้นหนองแดง หมู่ท่ี 7 บา้นแช่พลาง 
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6. กรอบแนวคิดในกำรวจัิย 

ตัวแปรอสิระ (Independent Variables)        ตัวแปรตำม (Dependent Variable) 

ปัจจัยพืน้ฐำนส่วนบุคล 

เพศ 

อาย ุ

ระดบัการศึกษา 

ประสบการณ์การเล้ียงโค 

ประสบการณ์การฝึกอบรม 

ปัจจัยด้ำนเศรษฐกจิ 

รายไดข้องครัวเรือน 

จ านวนโคท่ีเล้ียง 

แรงงานในการเล้ียงโค 

การรวมกลุ่มในการเล้ียงโค 

ปัจจัยด้ำนสังคม  

การไดรั้บความรู้จากรัฐหรือผูเ้ช่ียวชาญ 

ปัจจัยด้ำนควำมต้องกำรในกำรผลิตอำหำร
เสริมอดัก้อนส ำหรับโคเนือ้ 

 
แผนภาพท่ี 1.1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

7. นิยำมศัพท์ 

ในการคน้ควา้คร้ังน้ี ไดก้  าหนดศพัทท่ี์ใชเ้พื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะข้ึน มีดงัต่อไปน้ี 

1. เกษตรกรผู้เลี้ยงโค หมายถึง ผูป้ระกอบอาชีพทางการเกษตรอนัเก่ียวกบัโค โดยเล้ียงเป็น
อาชีพหลกัหรืออาชีพเสริม 

2. ควำมรู้และควำมเข้ำใจ หมายถึง ความรู้และเขา้ใจเก่ียวกบัความหมาย ความส าคญัของอาหาร
เสริมอดักอ้น ตลอดจนการน าไปใชเ้พื่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ตวัเกษตรกรเอง 

ควำมรู้และควำมเข้ำใจของเกษตรกรในกำร
ผลติอำหำรเสริมอดัก้อนส ำหรับโคเนือ้ 
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3. ควำมรู้และควำมเข้ำใจ กำรผลิตอำหำรเสริมอัดก้อน หมายถึง ความรู้และความเขา้ใจของ
เกษตรกรในการท าอาหารเสริมอดักอ้นส าหรับโคของเกษตรกร ในต าบลท่านา้ว อ าเภอภูเพียง จงัหวดั
น่านซ่ึงประกอบดว้ย ความรู้และความเขา้ใจเร่ืองอาหารเสริมอดักอ้น เช่น ความรู้เร่ืองอาหารเสริมอดั
กอ้น วิธีการผลิตอาหารเสริมอดักอ้น ลกัษณะทัว่ไปและส่วนประกอบจ าแนกออกเป็น 3 ชนิด อาหาร
เสริมอดักอ้นท่ีใชเ้สริมให้แก่โคทัว่ไป อาหารเสริมอดักอ้นท่ีใชเ้สริมให้แก่โคนม อาหารเสริมอดักอ้น
ท่ีใชเ้สริมใหแ้ก่โคเน้ือ รวมทั้งตน้ทุนการผลิตอาหารเสริมอดักอ้น 

4. อำหำรเสริมอัดก้อนส ำหรับโคเนื้อ หมายถึง วตัถุดิบท่ีมีอยู่และสามารถหาได้ในท้องถ่ิน
ประกอบดว้ย กากน ้ าตาล 42 กิโลกรัม, ปุ๋ยยูเรีย (46%N) 5 กิโลกรัม, ปูนซีเมนต์ 12 กิโลกรัม, แร่ธาตุ
รวม (ชนิดผง) 3 กิโลกรัม, ก ามะถนั 1 กิโลกรัม, ปุ๋ยผสม (8-46-0) 1 กิโลกรัม, ร าละเอียด 36 กิโลกรัม 
รวม 100 กิโลกรัม น ามาบีบอดัรวมตวัเขา้ด้วยกันเป็นก้อน โดยผ่านขั้นตอนวิธีการท าด้วยตวัของ
เกษตรกรเอง 

5. กำรผลิตอำหำรเสริมอัดก้อน หมายถึง การน าเอาแร่ธาตุ และวตัถุดิบต่างๆ มาอดัเป็นก้อน 
โดยผา่นขั้นตอนวธีิการท าดว้ยตวัของเกษตรกรเอง 

6. ปัจจัยควำมต้องกำร หมายถึง ความประสงค์จะได้ หรือมีส่ิงใดส่ิงหน่ึงกระตุน้ให้เกิดการ
แสวงหาเพื่อตอบสนองความตอ้งการนั้น ๆ ซ่ึง คือ ความตอ้งการท่ีจะผลิตอาหารเสริมอดักอ้น 

 

 

 

 

 

 



 

6 

บทที ่2 

เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

การศึกษาวิจยัเร่ือง ความรู้และความเขา้ใจของเกษตรกรในการผลิตอาหารเสริมอดักอ้นส าหรับ
โคเน้ือในต าบลท่าน้าว อ าเภอภูเพียง จงัหวดัน่านผูว้ิจยัได้ค้นควา้ รวบรวมเอกสารและงานวิจยั ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการศึกษาโดยแยกเป็นประเด็น ดงัต่อไปน้ี 

1. ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรู้และความเขา้ใจ 
2. แนวความคิดเก่ียวกบัการวดัความรู้และความเขา้ใจ 
3. ความรู้เก่ียวกบัอาหารเสริมอดักอ้น 
4. ผลการวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

1. ทฤษฎเีกีย่วข้องกบัความรู้และความเข้าใจ 

1.1 ความหมายของความรู้ 

Bloom (1971) อา้งโดย สุรางค ์(2544) ไดใ้ห้ความหมายว่า ความรู้เป็นส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การระลึกได้ถึงส่ิงเฉพาะหรือส่ิงทัว่ไป ระลึกถึงวิธีการ กระบวนการ หรือสถานการณ์ต่าง ๆ 
โดยเนน้ความจ า 

บุญชม (2540) ไดใ้หค้วามหมายความรู้ไวว้า่ ความรู้เป็นความสามารถทางสมองในอนัท่ี
จะทรงไวห้รือรักษาไวซ่ึ้งเร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีบุคคลไดรั้บรู้ไวใ้นสมอง 

บุญธรรม (2535) กล่าวว่า ความรู้ ความจ า (Knowledge-Memory) หมายถึงการระลึกถึง
เร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีเคยมีประสบการณ์มาแลว้ และรวมถึงการจ าเน้ือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีปรากฏอยูใ่นแต่
ละเน้ือหาวชิาและท่ีเก่ียวพนักบัเน้ือหาวิชานั้นดว้ย เช่น ระลึกหรือจ าไดถึ้งวตัถุประสงค ์วิธีการ 
แบบแผน และเคา้โครงเร่ืองนั้น ๆ 

ประภาเพญ็ (2536) กล่าววา่ ความรู้เป็นพฤติกรรมขั้นตน้ ซ่ึงผูเ้รียนเพียงแต่จ าไดอ้าจโดย
การฝึกหรือการมองเห็น ได้ยิน จ าได้ ความรู้ขั้ นน้ีได้แก่ ความรู้เก่ียวกับค าจ ากัดความ 
ความหมาย ขอ้เทจ็จริง ทฤษฎี กฎโครงสร้าง และวธีิการแกปั้ญหาเหล่าน้ี 



 

7 

วลิาวลัย ์(2551) ไดใ้ห้ความหมายวา่ ความรู้หมายถึง ความรู้เก่ียวกบัขอ้เทจ็จริง กฎเกณฑ ์
และโครงสร้างท่ีเกิดข้ึนจากการศึกษาหรือค้นควา้ หรือเป็นความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับสถานท่ี 
ส่ิงของ หรือบุคคล ซ่ึงไดจ้ากการสังเกต ประสบการณ์หรือจากรายงานการรับรู้ 

สมศกัด์ิ (2536) ได้อธิบายความหมายของความรู้ว่า จากการท่ีมนุษยต์้องประสบกับ
ปรากฏการณ์ทั้ งทางธรรมชาติและสังคม กล่าวคือ มนุษย์จะต้องพึ่ งพาส่ิงแวดล้อมทั้งทาง
ธรรมชาติและทางสังคม ซ่ึงจะมีบทบาทส าคญัต่อการด าเนินชีวติของมนุษย ์มนุษยจึ์งตอ้งเขา้ใจ
ส่ิงแวดลอ้ม และสังคม และรู้จกัแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน ทั้งท่ีมาจากส่ิงแวดลอ้มและสังคม 
กล่าวอีกนยัหน่ึงคือ มนุษยจ์ะตอ้งหาความรู้ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเขา้ใจ สาเหตุและการแกไ้ข
ปัญหาต่าง ๆ ต่อปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและสังคม ซ่ึงความรู้ของมนุษยไ์ด้มีการพฒันา
มากมายและมีหลายระดบัของความรู้ ตามความสามารถและพื้นฐานของมนุษย ์กล่าวคือ 

1. ความรู้ในทัศนะของบุคคลทั่วไปเป็นความรู้ท่ีเก่ียวกับประสบการณ์ทาง
ธรรมชาติ และทางสังคมของบุคคล ไม่สามารถท่ีจะเรียบเรียงเป็นความคิดรวบยอดได ้
(บุคคลทัว่ไปในท่ีน้ีหมายถึง ประชาชนทัว่ไปท่ีประกอบอาชีพท่ีไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัการ
เรียน การสอน เช่น ชาวน ชาวไร่ พอ่คา้ นกัธุรกิจ ชาวบา้นและอ่ืน ๆ) 

2. ความรู้ในทศันะของนักวิชาการ มีลกัษณะท่ีสามารถกล่าวเป็นความคิดรวบ
ยอดมีลกัษณะของนามธรรมเป็นส่วนมาก ความรู้ของนกัวชิาการจึงตอ้งเป็นวทิยาศาสตร์ 
มีเหตุมีผลสามารถพิสูจน์ได ้มีความเท่ียงตรงและเช่ือถือได ้

3. ความรู้ในทศันะของนกัปฏิบติั ความหมายของความรู้ในทศันะของนกัปฏิบติั
จะเก่ียวจอ้งกับความใจในเหตุการณ์ หรือ ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทั้ งทางธรรมชาติและ
สังคมท่ีอธิบายไดใ้นลกัษณะท่ีสามารถน าไปใชไ้ด ้

Bloom (1971) อา้งโดย สุรางค ์(2544) ไดท้  าการศึกษาและจ าแนกพฤติกรรมดา้นความรู้ 
ออกเป็น 6 ระดบัโดยเรียงตามล าดบัชั้นความสามารถจากต ่าไปสูง ดงัน้ี 

1. ความรู้ ความจ า (Knowledge-Memory) หมายถึง ความสามารถในการจ าหรือ
รู้สึกได ้แต่ไม่ใช่การใชค้วามเขา้ใจไปตีความหมายในเร่ืองนั้น ๆ เป็นการเรียนรู้ท่ีเนน้ถึง
ความจ าและการระลึกได ้ต่อความคิด วตัถุและปรากฏการณ์ต่าง ๆ เป็นความจ าท่ีเร่ิมจาก
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ส่ิงง่าย ๆ ท่ีเป็นอิสระแก่กนัไปจนถึงความจ าในส่ิงท่ียุง่ยากซบัซ้อนและมีความสัมพนัธ์
ต่อกนั 

2. ความเข้าใจ (Comprehension) หมายถึง ความสามารถจบัใจความส าคญัของ
เร่ืองราวต่าง ๆ ทั้ งในด้านภาษา รหัส สัญลักษณ์ ความเข้าใจเป็นความสามารถทาง
สติปัญญา ท่ีเก่ียวกบัการส่ือความหมายในลกัษณะของการตีความ แปลความ ขยายความ 
และสรุปเพื่อท านาย 

3. การน าไปใช้ (Application) หมายถึง ความสามารถน าเอาส่ิงท่ีได้ประสบมา 
เช่นแนวคิด ทฤษฏีสาระส าคญัต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ หรือน าไปใช้
แกปั้ญหาในสถานการณ์ใหม่ ๆหรือสถานการณ์จริง 

4. การวิเคราะห์ (Analysis) หมายถึง ความสามารถในการพิจารณาแยกแยะวตัถุ 
หรือเน้ือหาออกเป็นส่วนปลีกย่อย เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ
ส่วนย่อย และหลักการ หรือทฤษฏี เพื่อให้เข้าใจเร่ืองราวต่าง ๆ และการสืบเสาะ
ความสัมพนัธ์ของส่วนต่าง ๆ เพื่อดูวา่ประกอบเขา้ดว้ยกนัอยา่งไร 

5. การสังเคราะห์ (Synthesis) หมายถึง ความสามารถในการรวมเร่ืองราว หรือ
ส่วนประกอบย่อย ๆ หรือส่วนใหญ่ ๆ ให้เป็นเร่ืองเดียวกัน เพื่อสร้างรูปแบบ หรือ
โครงสร้างท่ีไม่ชดัเจนมากก่อนให้ชดัเจนข้ึน โดยมีการดดัแปลง ริเร่ิม สร้างสรรคภ์ายใน
ขอบข่ายของงาน หรือปัญหาท่ีก าหนดเป็นการปรับปรุงของเก่าใหมี้คุณค่าข้ึน 

6. การประเมินค่า (Evaluation) หมายถึง ความสามารถในการพิจารณาตดัสินใจ
เก่ียวกับค่านิยม ความคิด ผลงาน ค าตอบ วิธีการ และเน้ือหาสาระ เพื่อวตัถุประสงค์
บางอยา่ง โดยมีการก าหนดเกณฑ์เป็นฐานในการพิจารณาตดัสิน การประเมินผลเป็นขั้น
พฒันาการทางความคิดท่ีสูงสุดของพุทธิลกัษณะ และเป็นความสามารถท่ีตอ้งใชค้วามรู้ 
ความเขา้ใจ การน าไปใช้ การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ เขา้มาร่วมในการพิจารณา
ประเมิน เป็นการตัดสินว่าอะไรดี ไม่ดีอย่างไรใช้หลักเกณฑ์เช่ือถือได้โดยอาศัย
ข้อเท็จจริงภายในและภายนอก ซ่ึงในการประเมินนั้ นอาจมีอารมณ์ทัศนคติ และ
ความรู้สึกเขา้มาเก่ียวข้อง แต่เน้นหนักทางสติปัญญาจากความหมายของความรู้ดังท่ี
กล่าวมา 
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1.2 แหล่งทีม่าของความรู้ 

กิติมา (2520) ไดก้ล่าวถึงแหล่งท่ีมาของ ความรู้อาจแบ่งไดเ้ป็น 5 แหล่งดว้ยกนั ดงัน้ี 

1. Revealed Knowledge เป็นความรู้ท่ีพระเจา้เป็นผูใ้ห้และเป็นความรู้อมตะ เช่ือ
กนัวา่ผูรู้้ประเภทน้ีจะท าให้เป็นนกัปราชญ์ได ้ไดแ้ก่ความรู้ท่ีไดจ้ากค าสอนของศาสนา
ต่างๆ ซ่ึงเป็นท่ียอมรับกนัวา่เพราะเกิดจากความเช่ือใครจะดดัแปลงแกไ้ขไม่ได ้

2. Authoritative Knowledge เป็นความรู้ท่ีไดม้าจากผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละเร่ือง เช่น 
หนงัสือ พจนานุกรม การวจิยั เป็นตน้ 

3. Intuitive Knowledge ความรู้ท่ีเกิดข้ึนจากการหยัง่รู้ข้ึนมาโดยฉับพลัน เป็น
ความรู้ท่ีได้มาด้วยตนเอง ทั้ งท่ีไม่รู้ว่าได้มาอย่างไรรู้แต่ว่าได้ค้นพบว่าส่ิงท่ีเราก าลัง
คน้หาอยู ่

4. Ration Knowledge เป็นความรู้ท่ีเกิดจากการคิดหาเหตุผล ซ่ึงแสดงความเป็น
จริงอยู่ในตนเอง ปัจจยัท่ีท าให้การคิดหาเหตุผลไม่ถูกตอ้งคือความล าเอียง ความสนใจ
และความชอบ 

5. Empirical Knowledge เป็นความรู้ท่ีไดจ้ากประสาทสัมผสั การเห็น การไดย้ิน 
การจบัตอ้ง การสังเกต 

1.3 ระดับความรู้ 

กิติมา (2520) ไดแ้บ่งความรู้ออกเป็น 4 ระดบั คือ 

1. ความรู้ต ่า ไดแ้ก่ความรู้ท่ีเกิดจากการเดา หรือภาพลวงตา 
2. ความรู้ระดบัธรรมดา ไดแ้ก่ ความรู้ทางประสาทสัมผสั หรือทางความเช่ือท่ีสูง

กวา่แต่ยงัไม่แน่นอน เป็นเพียงขั้นท่ีอาจเป็นไปได ้
3. ความรู้ระดบัสมมติฐาน ได้แก่ ความรู้ท่ีเกิดจากความคิดความเขา้ใจ ซ่ึงไม่ได้

เกิดจากประสาทสัมผสั เช่นความรู้ทางคณิตศาสตร์ ถือวา่เป็นการสมมุติฐาน เพราะเกิด
จากค านิยามและสมมติฐานท่ียงัไม่ไดพ้ิสูจน์ 

4. ความรู้ระดบัเหตุผล ไดจ้ากความรู้จากตรรกวิทยา เป็นความรู้ท่ีท าให้มองเห็น
รูปหรือ มโนภาพวา่เป็นเอกภาพ 
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1.4 ความหมายความเข้าใจ 

Bloom (1971) อา้งโดย สุรางค ์(2544) ใหค้วามหมายของความเขา้ใจวา่ ความสามารถใน
การแปลความ ตีความ และขยายความ จากส่ือความหมายต่าง ๆ ขอ้มูลและส่ิงต่าง ๆ ท่ีไดพ้บ
เห็น รับรู้ ซ่ึงก็คือ พฤติกรรมดา้นความเขา้ใจเป็นพฤติกรรมท่ีสามารถดดัแปลง แกไ้ข ส่ิงท่ียาก
มาเป็นส่ิงท่ีง่าย ส่ิงซับซ้อนให้เป็นส่ิงธรรมดา ความเขา้ใจจึงแตกต่างจากความจ า แต่มีความ
เขา้ใจตอ้งมีพื้นฐานจากการเรียนรู้ ความรู้และความจ าก่อนเพื่อให้เกิดความเขา้ใจยิ่งข้ึนไดแ้ยก
ความเขา้ใจออกเป็น 3 ลกัษณะดงัน้ี 

1. การแปลความ (Translation) เป็นความสามารถในการจบัใจความใหถู้กตอ้งกบั
ส่ิงท่ีส่ือความหมาย หรือความสามารถในการถ่ายทอดความหมายจากภาษาหน่ึงไปสู่อีก
ภาษาหน่ึง หรือจากการส่ือสารรูปแบบหน่ึงไปสู่อีกรูปแบบหน่ึง 

2. การตีความ (Interpretation) เป็นความสามารถในการอธิบายห รือแปล
ความหมายหลาย ๆ อนัมาเรียงกนั โดยท าการจดัระเบียบสรุปย่อเป็นเน้ือความใหม่ได ้
โดยยดึเน้ือหาขอ้ความเดิมเป็นหลกั ไม่ตอ้งอาศยัหลกัเกณฑอ่ื์นใดมาใช ้

3. การขยายความ (Extrapolation) เป็นความสามารถท่ีขยายเน้ือหา ขอ้มูลท่ีรับรู้มา
ให้มากข้ึน หรือเป็นความสามารถ ในการท านาย หรือคาดคะเนเหตุการณ์ล่วงหน้าได้
อยา่งดีโดยอาศยัขอ้มูลอา้งอิง หรือแนวโนม้ท่ีเกินเลยจากขอ้มูล 

1.5 องค์ประกอบของความเข้าใจ 

สมุทร (2539) กล่าวว่า ความเขา้ใจ เป็นเร่ืองท่ีมีความสัมพนัธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา
และประสบการณ์หลาย ๆ ดา้นของแต่ละคน ความเขา้ใจถือเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัยิ่งของ
การอ่าน ถ้าอ่านแล้วไม่เกิดความเขา้ใจ ก็อาจกล่าวได้ว่าการอ่านท่ีแทจ้ริงยงัไม่เกิดข้ึนความ
เขา้ใจแบ่งเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

1. ความเข้าใจแบบทันที เป็นความเข้าใจท่ีต้องอาศัยความรู้ ความหมายของ
ค าศพัทต่์าง ๆ ท่ีผูเ้ขียนใชเ้ป็นส่วนใหญ่ จะตอ้งเขา้ใจความหมายท่ีส าคญั ๆ ของส านวน
และประโยคท่ีผูเ้ขียนใช ้

2. ความเขา้ใจแบบไตร่ตรอง เป็นความเขา้ใจท่ีตอ้งอาศยัความรอบรู้ ทกัษะและ
ความสามารถในหลาย ๆ ดา้น เป็นหลกัใหญ่ เพื่อท่ีจะไดน้ ามาใชเ้ป็นเคร่ืองมือท าความ
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เขา้ใจต่าง ๆไดถู้กตอ้งตามจุดมุ่งหมายของผูเ้ขียนวา่ ตอ้งการจะอธิบาย ช้ีแจง สั่งสอน ชกั
จูง หรือให้ความเพลิดเพลิน นอกจากน้ีจะต้องสามารถพินิจ พิจารณาไตร่ตรอง หา
ข้อสรุป ความหมายให้เป็นไปตามความนึกคิดท่ีผูเ้ขียนต้องการ ความเข้าใจแบบน้ี
จะตอ้งพึ่งเหตุผล อาศยัการเปรียบเทียบระหวา่งประสบการณ์ต่าง ๆ หรือส่ิงท่ีไดเ้คยพบ
เห็นมาแลว้ในชีวติเป็นส าคญั 

 ประลอง (2539) อา้งโดย วิลาวลัย ์(2551) ไดก้ล่าวถึง ความเขา้ใจวา่มีองคป์ระกอบท่ี
ส าคญัๆ พอสรุปได ้ดงัน้ี 

1. สามารถจ าเร่ืองราวส่วนใหญ่ท่ีอ่านมาแลว้ได ้เม่ือถึงคราวจ าเป็นตอ้งการจะใช้
ประโยชน์ หรืออา้งอิงก็ท าไดโ้ดยไม่ยาก 

2. สามารถจบัใจความส าคญั ๆ ไดส้ามารถระบุหรือแยกแยะประเด็นหลกัออก
จากประเด็นย่อยท่ีไม่จ  าเป็น หรือส าคัญเก่ียวข้องมากนักได้ สามารถประเมินได้ว่า
อะไรบา้งท่ีควรสนใจเป็นพิเศษ อะไรบา้งท่ีควรจะตดัทิ้งไป 

3. สามารถตีความเก่ียวกบัเร่ืองราวหรือขอ้คิดเห็นท่ีอ่านมาแลว้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง มี
เหตุผล และน่าเช่ือถือ 

4. สามารถสรุปลงความเห็นจากส่ิงท่ีไดอ่้านมาแลว้ ไดอ้ยา่งถูกตอ้งมีเหตุผลและ
น่าเช่ือถือ 

5. สามารถใชว้ิจารณญาณของตนพิจารณาไตร่ตรองขอ้สรุป หรือการอา้งอิงต่างๆ 
ของผูเ้ขียนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และเป็นระบบไม่สับสน 

6. สามารถถ่ายโอน หรือผสมผสานความรู้ท่ีไดจ้ากการอ่านกบัประสบการณ์อ่ืนๆ 
ไดอ้ยา่งเหมาะสมตามกาลเทศะ 

2. แนวความคิดเกีย่วกบัการวดัความรู้และความเข้าใจ 

บุญธรรม (2540) และไพศาล (2526) ไดก้ล่าวถึง วิธีการวดัผลดา้นความรู้ อาจกระท าไดห้ลาย
วิธี  เช่น การสังเกต การศึกษากรณี  การให้จินตนาการ แต่ท่ีนิยมทั่ว ๆ ไป คือ วดัโดยการใช้
แบบทดสอบหรือขอ้สอบ เพราะถือว่าเป็นส่ิงเร้าเพื่อน าไปเร้าผูถู้กสอบ ให้แสดงอาการตอบสนอง
ออกมาดว้ยพฤติกรรมบางอยา่ง เช่น การพูด การเขียน ท่าทาง ฯลฯเพื่อให้สังเกตเห็นหรือนบัจ านวน
ปริมาณได ้เพื่อน าไปแทนอนัดบั หรือคุณลกัษณะของบุคคลนั้นรูปแบบของขอ้สอบ มี 3 ลกัษณะ 
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1. ขอ้สอบปากเปล่า เป็นการสอบโดยใชก้ารโตต้อบดว้ยวาจาหรือค าพดูระหวา่งผูท้  าการ
สอบกบัผูถู้กสอบโดยตรง หรือ บางคร้ังเรียกวา่การสัมภาษณ์ 

2. ขอ้สอบขอ้เขียน หรือ แบบทดสอบ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 
2.1 แบบทดสอบความเรียง เป็นแบบท่ีก าหนดค าถามให้ และผูต้อบจะตอ้งเรียบ

เรียงค าตอบเอง ลกัษณะเด่นอยูท่ี่ให้อิสระแก่ผูต้อบ ผูต้อบจะตอ้งเรียบเรียงความรู้ความ
เขา้ใจ และความคิดเห็น แลว้เขียนค าตอบเองตามท่ีตนถนดั ผู ้ตอบตอ้งใช้เวลาส่วนมาก
ไปในการคิดและเขียนตอบ ฉะนั้น ไม่นิยมใช้เวน้แต่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์ หรือ ใช้
ส ารวจเบ้ืองตน้เท่านั้น 

2.2 แบบทดสอบแบบตอบสั้ น เป็นแบบท่ีก าหนดค าถามให้และก าหนดให้ตอบ
สั้น ๆ ผูต้อบตอ้งหาค าตอบเองเหมือนความเรียงแต่จ ากดัค าตอบให้ตอบ ซ่ึงแบบทดสอบ
ตอบสั้นโดยทัว่ไปจะมี 3 ชนิด ไดแ้ก่ 

ก. แบบขอ้ค าถามสมบูรณ์ รูปแบบการใชป้ระโยชน์ท่ีมีเน้ือหาสมบูรณ์ แต่
ใหต้อบสั้น ๆ เพียงค าเดียวหรือวลีเดียว 

ข. แบบข้อความไม่สมบูรณ์ รูปการถามจะใช้ประโยคท่ีเป็นข้อความ
สมบูรณ์ และเวน้ช่องวา่งใหเ้ติมค าหรือวลีลงไป จะท าใหเ้ป็นประโยคสมบูรณ์ 

ค. แบบเติมค าท่ีมีความสัมพนัธ์ รูปแบบน้ีจะตั้งค  าถามดว้ยประโยคหลกั 
ตามดว้ยค าหรือขอ้ความยอ่ย ๆ เวน้ใหห้าค าตอบเติม ค าตอบท่ีเติมจะตอ้งสัมพนัธ์
เก่ียวขอ้งกบัค าหรือขอ้ความยอ่ยท่ีก าหนดไวใ้ห ้
2.3 แบบทดสอบแบบเลือกตอบ เป็นแบบท่ีก าหนดให้ทั้ งค  าถามและค าตอบ 

ผูต้อบจะตอ้งเลือกตอบตามค าตอบท่ีก าหนดให้ ลกัษณะเด่นของแบบทดสอบเลือกตอบ
อยูท่ี่ผูต้อบจะตอ้งใช้เวลาส่วนมากไปในการอ่านและคิด ส่วนการตอบใชเ้วลานอ้ย การ
ตรวจและการวิเคราะห์ท าได้ง่ายและสะดวก จึงนิยมใช้ทัว่ไปในการรวบรวมขอ้มูล 
แบบทดสอบเลือกตอบมีหลายชนิดท่ีนิยมน ามาใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลไดแ้ก่ 

ก. แบบสองตวัเลือก มีลกัษณะเป็นแบบถูกผิดเป็นหลกั ใชถ้ามขอ้เท็จจริง
และวดัความรู้ในระดบัความจ า เช่นค านิยามศพัท ์วธีิการ 

ข. แบบหลายตวัเลือก แบบท่ีก าหนดค าตอบให้มากกว่า 2 ค  าตอบ ซ่ึงมี
ตั้ งแต่ 3-5 ค  าตอบ โดยทั่วไปนิยม 4 ค  าตอบ จากค าตอบท่ีก าหนดให้ ผูต้อบ
เลือกตอบเพียงค าตอบเดียว ซ่ึงอาจจะเป็นแบบให้เลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งเพียงค า
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เดียว หรือเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว หรือ จะเลือกค าตอบท่ีผดิก็
ได ้

3. ขอ้สอบภาคปฏิบติัเป็นขอ้สอบท่ีไม่ตอ้งการให้ผูถู้กสอบตอบสนองออกมาดว้ยค าพูด
หรือ เคร่ืองหมายใด ๆ แต่มุ่งให้แสดงพฤติกรรมด้วยการกระท าจริง ๆ มักเป็นข้อสอบใน
เน้ือหาวชิาท่ีตอ้งการใหป้ฏิบติัจริง  

ไพศาล (2526) กล่าวว่า แบบทดสอบท่ีวดัความรู้นั้ น ในการสร้างมักจะต้องก าหนดระดับ
ความรู้เชิงพฤติกรรมท่ีต้องการวดัได้ชัดเจน ซ่ึงตามทฤษฎี  Bloom (1971) ก าหนดระดับความรู้
พฤติกรรมไว ้6 ระดบั ไดแ้ก่ ความรู้-ความจ า ความเขา้ใจ การน าไปใช้ การสังเคราะห์ การวิเคราะห์
และประเมินค่า ผูส้ร้างจะตอ้งก าหนดว่าจะวดัให้ครบทุกระดบัหรือไม่และจะตอ้งพิจารณาด้วยว่า
เน้ือหาใดจะวดัความรู้ระดบัใดดว้ย 

3. ความรู้เกีย่วกบัอาหารเสริมอดัก้อน 

ทุยโทน (2553) กล่าววา่ อาหารขน้อดักอ้นท่ีไดม้าจากการใชย้เูรีย กากน ้าตาล และแร่ธาตุ มาอดั
เป็นกอ้น ใช้เป็นอาหารเสริมให้กบัสัตวเ์ค้ียวเอ้ืองต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโคเน้ือ โคนม กระบือ แพะ แกะ 
เป็นตน้ เน่ืองจากในช่วงฤดูแลง้ โค กระบือท่ีแทะเล็มหญา้ธรรมชาติและกินฟางขา้วเป็นอาหารหยาบ
หลกัมกัจะผอม อาหารเสริมอดักอ้น จึงถูกน ามาประยุกตใ์ช้เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ แก่เกษตรกร เพราะ
ทั้งประหยดั สะดวก ราคาไม่ต่างจากเกลือแร่ทัว่ไปท่ีมีขายในทอ้งตลาด 

ส่วนผสมในอาหารเสริมอดักอ้น ท่ีไดม้าจากการใชย้เูรีย กากน ้าตาล และแร่ธาตุ มาอดัเป็นกอ้น 
สามารถท าให้สัตวไ์ดรั้บไนโตรเจนจากยเูรียในการน าไปสร้างเซลลไ์ด ้คาร์โบไฮเดรตจากกากน ้ าตาล
และแร่ธาตุต่างๆ ท่ีจ  าเป็น อาหารเสริมอดักอ้น จะไม่มีผลต่อความเป็น กรด-ด่าง ในกระเพาะรูเมน แต่
จะช่วยให้ปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจนซ่ึงเป็นอาหารของจุลินทรีย์ในกระเพาะ เพิ่มข้ึน ท าให้
จุลินทรียส์ามารถเพิ่มจ านวนไดม้ากข้ึน ส่งผลใหป้ระสิทธิภาพการยอ่ยอาหารของโคดีข้ึน 

การเส ริมแร่ธาตุ ท่ีจ  าเป็นส าห รับโคเน้ือ โคนม กระบือ แพะ ม้า กวาง ทุกขนาดอาย ุ
ประกอบด้วยแร่ธาตุ 13 ชนิด ตามท่ีสัตว์ต้องการ เสริมแร่ธาตุให้กับสัตว์ท่ีก าลังอยู่ ระหว่างการ
เจริญเติบโต ช่วยเพิ่มผลผลิตของเน้ือและน ้ านม ซ่ึงแร่ธาตุกอ้นส าหรับสัตว ์ช่วยการผลิตเมล็ดเลือด
แดง ความสมบูรณ์ของผิวหนงั กระดูกให้เจริญและแข็งแรง การสืบพนัธ์ุดี และช่วยอตัราการติดลูกดี 
คลอดลูกปลอดภยั ไม่เป็นโรคโลหิตจางและมูลสัตวเ์ป็นประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์ 
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4. วธีิการผลติอาหารเสริมอดัก้อน 

4.1 เตรียมอุปกรณ์ และชัง่ส่วนผสม  
4.2 ใส่ยเูรีย เกลือ ลงในถงักวน เติมน ้าเล็กนอ้ย กวนใหล้ะลาย 
4.3 เติมกากน ้าตาล กวนใหเ้ป็นเน้ือเดียวกนั 
4.4 โรย ผงแร่ธาตุรวม ผงไตรแคลเซียมฟอสเฟต กวนให้เป็นเน้ือเดียวกนั อย่าให้จบัตวัเป็น

กอ้น 

* ข้ันตอนต่อไปนีใ้ห้ท าด้วยความรวดเร็วห้ามหยุด 

1. โรยผงซีเมนต ์โรยไปกวนไป อยา่ใหจ้บัเป็นกอ้น 
2. โรยผงร าละเอียด โรยไป กวนไป จนเขา้กนัดี 
3. เม่ือส่วนผสมเหนียวจนใช้จอบกวนไม่ได ้ให้ช่วยกนัใช้มือป้ัน นวด จนไม่มีลกัษณะ

เป็นผงร าสีขาว ส่วนผสมท่ีดีจะตอ้งเป็นเน้ือเดียวกนัสม ่าเสมอ 
4. รองแบบพิมพต่์าง ๆ ดว้ยแผน่พลาสติก  
5. อดัส่วนผสมลงไปในแบบ ใหก้ดอดัใหแ้น่นจนเตม็ 
6. แกะออกจากแบบ แลว้แกะพลาสติกออก  
7. ผึ่งลมทิ้งไวใ้นท่ีร่มสัก 5-7 วนั 

* ส่วนผสมทีด่ีจะต้องสม ่าเสมอเป็นเนือ้เดียวกนั 

สุมน (2552) กล่าววา่ ขั้นตอนการผสม ควรใส่วตัถุดิบเรียงตามล าดบัก่อนหลงั โดยเร่ิม
จากใส่กากน ้ าตาลในภาชนะท่ีแข็งแรง ใส่ยูเรียลงไปแลว้กวนผสมจนเม็ดยเูรียละลายหมด ใส่
แร่ธาตุรวม ตามดว้ยปูนซีเมนต์ ปูนขาว เทลงในส่วนผสม จากนั้นกวนส่วนผสมต่อไปจนเร่ิม
ขน้เหนียว ขั้นสุดทา้ยจึงเติมร าละเอียดลงคลุกเคลา้จนทัว่ ส่วนผสมสุดทา้ยสามารถป้ันเป็นกอ้น
ได ้การอดัแท่งหรืออดักอ้น เทส่วนผสมลงในบล็อก (Block) หรือภาชนะบรรจุอ่ืนๆ ท าการอดั
ให้แน่นทิ้งไวป้ระมาณ 2 วนั จะแข็งตวัเป็นกอ้น แกะบล็อกหรือภาชนะออก น าไปวางหรือใส่
ในภาชนะให้สัตวเ์ลียกิน หรือห่อพลาสติกมิดชิดเก็บไวใ้ชไ้ดป้ระมาณ 2 เดือนนบัจากวนัผลิต 
และควรเก็บไวใ้นท่ีโปร่งแหง้ไม่ช้ืน 

กรณีท่ีตอ้งการผลิตคร้ังละมาก ๆ หรือเกษตรกรรวมกลุ่ม ผลิตควรจะมีอุปกรณ์ทุ่นแรง
ในการคลุกเคลา้ส่วนผสม เช่น อาจใช้ถงัผสม หรือมิกเซอร์ชนิดถงันอนแบบใช้มอเตอร์ป่ัน 
ชนิดท่ีสามารถผสมอาหารแบบเปียกได ้การกวนส่วนผสมสามารถใชเ้คร่ืองป่ันแบบบงัคบัดว้ย 
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มอเตอร์ไฟฟ้า มีหัวป่ันเป็นแฉก ส าหรับกวนส่วนผสม อาหารเสริมอดัก้อน สามารถวางใส่
ภาชนะ ตั้งไวใ้ห้สัตวเ์ลียกินตามใจชอบ อาหารเสริมอดักอ้น ท่ีมีความแข็งตวัพอดี สัตวจ์ะเลีย
กินไดอ้ย่างสม ่าเสมอ ถา้น่ิมเกินไปสัตวจ์ะขบกินหรือแทะเค้ียวได้มากเกินปริมาณท่ีก าหนด 
ควรใส่ภาชนะท่ีให้สัตวเ์ลียกินทางดา้นบน หรือใส่ภาชนะแขวนให้เลียกินดา้นขา้งหรืออาจท า
ตะแกรงวางดา้นบนกอ้นน ้ าตาล เพื่อควบคุมปริมาณการเลียกินของสัตวใ์หส้ม ่าเสมอ ปริมาณท่ี
ให้สัตวเ์ลียกินท่ีแนะน า คือ โค-กระบือขนาดน ้ าหนกัตวัตั้งแต่ 250 กิโลกรัมข้ึนไป ควรให้เลีย
กินไม่เกิน 500 กรัม/ตวั/วนั, แพะ–แกะ น ้ าหนกัตวัประมาณ 25-30 กิโลกรัม ควรให้เลียกินไม่
เกิน 80 กรัม/ตวั/วนั และท่ีส าคญัสัตวค์วรไดรั้บอาหารหยาบอย่างพอเพียงและมีน ้ าสะอาดกิน
ตลอดเวลาดว้ย 

5. ลกัษณะทัว่ไปและส่วนประกอบของอาหารเสริมอดัก้อน  

สูตรในการผลิตอาหารเสริมอดักอ้นท่ีใชเ้สริมใหแ้ก่โคมีหลายสูตร จ าแนกได ้3 สูตร ดงัน้ี 

5.1 อาหารเสริมอดัก้อนทีใ่ช้เสริมให้แก่โคทัว่ไป 

บัญชา (2543) กล่าวว่า การอัดอาหารให้เป็นก้อนมีผลท าให้สัตว์สามารถใช้
ประโยชน์จากอาหารและแร่ธาตุไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากสัตวต์อ้งเลียกินอยา่ง
ชา้ๆท าให้ไดรั้บอาหารเสริมทีละนอ้ยและสม ่าเสมอ นอกจากน้ียงัสะดวกในการใชแ้ละ
ประหยดัแรงงานในการให้อาหารจึงน่าจะเหมาะสมส าหรับเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคเน้ือซ่ึง
ส่วนประกอบของอาหารเสริมอดักอ้นจะแสดงดงัตารางท่ี 1 ดงัน้ี 

ตารางที ่2.1 ส่วนประกอบของอาหารเสริมอดัก้อนทีผ่ลติโดยกรมปศุสัตว์  
 (อุดร และสุมน, 2534 อา้งโดย บญัชา, 2543) 

ล าดับที ่ วตัถุดิบ จ านวน (กโิลกรัม) 

1 กากน ้าตาล 40 

2 ยเูรีย 5 
3 แร่ธาตุผง 5 

4 ปูนซีเมนต ์ 10 
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ตารางที ่1 (ต่อ) 

ตารางที ่2.2 ส่วนประกอบของแร่ธาตุผง 1 กโิลกรัม (อุดร และสุมน, 2534 อา้งโดย บญัชา, 2543) 

ล าดับที ่ วตัถุดิบ จ านวน (กรัม) 

1 ไดแคลเซียมฟอสเฟต 334 
2 แมกนีเซียมออกไซด์ 66 

3 โปตสัเซียมคลอไรด์ 304.4 

4 เกลือ 92 

5 ก ามะถนั 40 
6 เหล็กซลัเฟต 4.83 

7 โคบอลทซ์ลัเฟต 0.009 

8 คอปเปอร์ซลัเฟต 3.937 

9 แมงกานีสซลัเฟต 2.259 
10 สังกะสีออกไซด์ 0.996 

11 โปตสัเซียมไอโอไดด์ 0.015 

12 โซเดียมซีลีเนต 0.5 

13 แคลเซียมคาร์บอเนต 151.054 
 

 

 

 

ล าดับที ่ วตัถุดิบ จ านวน (กโิลกรัม) 

5 ปูนขาว 4 

6 ร าละเอียด 36 

รวม 100 
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ตารางที ่2.3 ส่วนประกอบของปูนซีเมนต์ 1 กโิลกรัม (อุดร และสุมน, 2534 อา้งโดย บญัชา, 2543) 

ล าดับที ่ วตัถุดิบ จ านวน (กรัม) 

1 แคลเซียมออกไซด์ 630 
2 ซิลิกาออกไซด์ 200 
3 อะลูมิเนียมออกไซด์ 60 
4 เหล็กออกไซด์ 30 
5 แมกนีเซียมออกไซด์ 15 
6 ซลัไฟต ์ 20 
7 โปตสัเซียมออกไซด+์โซเดียมออกไซด์ 10 
8 อ่ืนๆ 35 

ในด้านตน้ทุนการผลิตอาหารก้อนอดัก้อนส าเร็จรูปท่ีผลิตโดยกรมปศุสัตวย์อด
ชาย และไพโรจน์ (2546) กล่าวว่าอาหารเสริมอดัก้อนชนิดส าเร็จรูป มีบริษัทต่างๆ 
ท าอาหารเสริมอดักอ้นส าหรับโคกระบือขาย ท าเป็นกอ้นทรงกลมหรือส่ีเหล่ียมลูกบาศก์
ส าหรับวางหรือแขวนไวใ้ห้สัตวเ์ลียกิน ขนาดกอ้นละ 2 กิโลกรัม ราคาประมาณ 30-50 
บาท อาหารเสริมอดักอ้นแบบน้ีใชไ้ดส้ะดวก 

5.2 อาหารเสริมอดัก้อนทีใ่ช้เสริมให้แก่โคนม 

เพ็ญศรี (2547) กล่าวว่า การใช้อาหารเสริมอดักอ้น หรือUrea Molasses Mineral 
Block และ Urea Molasses Multinutrient Block ซ่ึงใชช่ื้อยอ่เหมือนกนัคือ UMMB (Urea 
Molasses Mineral Block)ส่วนใหญ่ประกอบดว้ย กากน ้ าตาล ปุ๋ยยูเรีย  แร่ธาตุรวม ปุ๋ยท
ริปเปิลซุปเปอร์ฟอสเฟต ก ามะถนั ปูนซีเมนต์ และร าละเอียด และหากใส่สารอาหาร 
(Nutrient) มากกวา่ 1 ตวั เพิ่มในส่วนของร าขา้วก็จะเรียกวา่ Urea Molasses Mutinutrient 
Block เสริมช่วยท าให้ปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจนซ่ึงเป็นอาหารของจุลินทรีย์ใน
กระเพาะรูเมนเพิ่มข้ึน การยอ่ยไดแ้ละใชป้ระโยชน์จากอาหารหยาบดีข้ึน รวมถึงสัตวจ์ะ
ไดรั้บพลงังานและแร่ธาตุโดยตรงจาก UMMB อีกทางหน่ึงซ่ึงส่วนประกอบของอาหาร
เสริมอดักอ้นจะแสดงดงัตารางท่ี 4 ดงัน้ี 
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ตารางที ่2.4 ส่วนประกอบของอาหารเสริมอดัก้อนทีใ่ช้เสริมให้แก่โคนม (เพญ็ศรี, 2547) 

ล าดับที ่ วตัถุดิบ จ านวน (กิโลกรัม) 

1 ผงก ามะถนั 0.5 
2 ปุ๋ย 8-46-0 2 

3 แร่ธาตุโคนม 2 

4 ปูนซีเมนต ์ 3 

5 ปุ๋ยยเูรีย (46%N) 3.5 
6 กระดูกป่น 5 

7 เกลือป่น 5 

8 ปูนขาว 7 

9 มนัเส้นป่น 10 
10 ร าขา้ว 15 

11 กากถัว่เหลือง 15 

12 กากน ้ าตาล 32 

รวม 100 

 

5.2.1 วิธีการผลิตอาหารเสริมอัดก้อนที่ใช้เสริมให้แก่โคนม ให้ชั่งวตัถุดิบตั้งแต่
รายการท่ี 1 ถึง รายการท่ี 11 จากตารางท่ี 4 คลุกให้เขา้กนัเสียก่อน จึงชัง่กากน ้ าตาลและ
ค่อย ๆ เท กากน ้าตาลเขา้ในส่วนผสมและรีบคลุกให้เขา้กนัโดยเร็ว เม่ือส่วนผสมเขา้กนัดี
แลว้จึงน าไปใส่ในกระป๋องพลาสติกขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 12 น้ิว สูง 8 น้ิว (UMMB 1 
กระป๋องหนกั 6 กิโลกรัม) แลว้อดัส่วนผสมให้แน่น ตั้งทิ้งไวใ้นท่ีร่มให้แห้งประมาณ 1-
2 วนัน าไปตั้งทิ้งไวใ้ห้โคเลียกิน ปริมาณ UMMB ท่ีโคเลียไม่เกินวนัละ 300 กรัม/ตวั/วนั 
ดงันั้น 1 กระป๋องโคจะใชเ้วลาในการเลียประมาณ 20 วนั 

5.2.2 ต้นทุนการผลติอาหารเสริมอดัก้อนทีใ่ช้เสริมให้แก่โคนม 

เพ็ญศรี (2547) ได้ทดลองผลิต อาหารเสริมอดัก้อนท่ีบรรจุในกระป๋อง
พลาสติกขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 12 น้ิว สูง 8 น้ิว (อาหารเสริมอดักอ้น 1 กระป๋อง
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หนกั 6 กิโลกรัม) โดยตน้ทุนการผลิตอาหารเสริมอดักอ้นเฉล่ียกระป๋องละ 31.8 
บาท โดยประมาณ อาหารอัดก้อนท่ีโคนมเลียไม่เกินวนัละ 300 กรัม/ตัว/วนั 
ดงันั้น 1 กระป๋องโคนมเลียใช้เวลา 20 วนัเฉล่ียโคนมเลียอาหารเสริมอดักอ้นวนั
ละ 1.59 บาทโดยประมาณ 

5.3 อาหารเสริมอดัก้อนทีใ่ช้เสริมให้แก่โคเนือ้ 

สุพรรษา (2547) กล่าวว่า มีการค้นควา้หาเทคโนโลยีท่ีสะดวกและง่ายต่อการ
จดัการส าหรับเกษตรกรท่ีใช้อาหารหยาบคุณภาพต ่าเล้ียงโคกระบือ เช่น การใช้ยูเรีย- 
กากน ้ าตาล–แร่ธาตุอดัก้อน (Urea-Molasses Mineral Block; UMMB) เป็นอาหารเสริม
ให้แก่โคและกระบือซ่ึงสัตวจ์ะได้รับไนโตรเจนจากยูเรียในการน าไปสร้างเซลล์  ท่ี
เรียกวา่ ไมโคเบียนโปรตีน (Microbial Protein) 

พิมพาพร และคณะ (2536) อา้งโดย สุพรรษา (2547) กล่าววา่ อาหารเสริมอดักอ้น
มีความเหมาะสมท่ีจะใช้เป็นอาหารเสริมส าหรับสัตวท่ี์ได้รับอาหารหยาบคุณภาพต ่า
ในช่วงแลง้ไดดี้และการอดัอาหารให้เป็นกอ้นมีผลท าให้สัตวส์ามารถใชป้ระโยชน์จาก
อาหารไดอ้ยา่งประสิทธิภาพเน่ืองจากสัตวต์อ้งเลียกินอยา่งชา้ ๆท าให้ไดรั้บอาหารเสริม
ทีละน้อยและสม ่าเสมอนอกจากน้ียงัสะดวกในการใช้และประหยดัแรงงานในการให้
อาหารจึงน่าจะเหมาะสมส าหรับเกษตรกรผูเ้ล้ียงโค 

Promma และคณะ (1985) อา้งโดย สุพรรษา (2547) กล่าววา่  ยเูรีย-กากน ้าตาล-แร่
ธาตุอดักอ้นเสริมโคเน้ือ (Effects of Urea-Molasses-Mineral Blocks as a Supplemented 
Feed for Beef Cattle, UMMB) เป็นส่วนประกอบท่ีเกิดจาก ยูเรีย-กากน ้ าตาล-อาหาร
เสริมอดัก้อนจะไม่ส่งผลกระทบต่อความเป็นกรดด่างในกระเพาะรูเมนและช่วยเพิ่ม
ปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจนซ่ึงเป็นอาหารของจุลินทรียใ์นกระเพาะรูเมนเพิ่มข้ึน โดย
ใชเ้สริมในอาหารหยาบหลกัในอตัราส่วนท่ีพอเหมาะเพื่อน ามาใชเ้ป็นอาหารเสริมแก่โค
เน้ือทดแทนในภาวะท่ีอาหารหยาบหลกั คุณภาพต ่าในช่วงหน้าแล้งซ่ึงไม่เพียงพอต่อ
ประสิทธิภาพการผลิตจากการเล้ียงโคซ่ึงส่วนประกอบของอาหารเสริมอดักอ้นจะแสดง
ดงัตารางท่ี 5 ดงัน้ี 
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ตารางที ่ 2.5 ส่วนประกอบของอาหารเสริมอดัก้อนทีใ่ช้เสริมให้แก่โคเนือ้ (สุพรรษา, 2547) 

ล าดับที ่ วตัถุดิบ จ านวน (กโิลกรัม) 

1 กากน ้าตาล 42 
2 ยเูรีย 5 

3 ปูนซีเมนต ์ 12 

4 แร่ธาตุรวม (ชนิดผง) 3 

5 ก ามะถนั 1 
6 ปุ๋ยทริปเป้ิลซุปเปอร์ฟอสเฟต 1 

7 ร าละเอียด 36 

รวม 100 

5.3.1 วธีิการผลติอาหารเสริมอดัก้อนทีใ่ช้เสริมให้แก่โคเนือ้ 

จารุรัตน์ (2528) อา้งโดย สุพรรษา (2547) กล่าววา่ ขั้นตอนตอ้งใส่วตัถุดิบ
ตามล าดับดังน้ี เร่ิมจากกากน ้ าตาล ผสมกับปุ๋ยยูเรีย และปุ๋ยทริปเป้ิลซุปเปอร์
ฟอสเฟต กวนจนละลายเขา้กนัดี แลว้เติมแร่ธาตุรวม ก ามะถนัปูนซีเมนต ์กวนให้
เข้ากันและให้กระจายจนทั่ว แล้วใส่ร าละเอียดเป็นล าดับสุดท้าย กวนจนร า
ละเอียดเขา้กนักบัส่วนผสมอ่ืนเพื่อใหอ้าหารเสริมอดักอ้นUMMB มีความสะดวก
ต่อการใช ้ขนส่งง่าย และเพื่อเป็นการ บงัคบัการกินของโค จึงควรท าการอดักอ้น
โดยเทส่วนผสม ลงในบล็อกท่ีเตรียมไว ้อดัให้เป็นกอ้น ทิ้งไวป้ระมาณ 1  คืน  ก็
สามารถแกะออกจากบล็อกได้หรือจะแกะทันที   หลังจากอดัก้อนก็ได้ ทิ้งไว้
ประมาณ 5-7 วนั จะเป็นก้อนแข็ง น าไปวางให้โคเลียกินได้ สามารถเก็บไวไ้ด้
ประมาณ 2 เดือน และควรเก็บในท่ีแหง้อากาศถ่ายเทสะดวก 

5.3.2 ต้นทุนการผลติอาหารเสริมอดัก้อนทีใ่ช้เสริมให้แก่โคเนือ้ 

สมคิด และสมเพชร (2528) กล่าววา่ ตน้ทุนการผลิตพบวา่ การท าอาหารแร่
ธาตุชนิดก้อนผสมเองใช้ต้นทุนการผลิต 20.2 บาทต่อก้อน และมีคุณค่าทาง
อาหารครบถว้น คลา้ยกบัท่ี Entel et al (1978)ไดแ้สดงไว ้แต่มีตน้ทุนการผลิตท่ี
ต ่ากวา่อาหารเสริมอดักอ้นท่ีสั่งซ้ือเขา้มาจากต่างประเทศ ซ่ึงราคากอ้นละ 50-60 
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บาท ต่อแร่ธาตุก้อนหนัก 2 กิโลกรัม เท่ากนั อีกทั้งวสัดุทุกชนิดท่ีใช้ท าแร่ธาตุ
กอ้นในคร้ังน้ีหาซ้ือไดภ้ายในประเทศ 

6. ผลการวจัิยที่เกีย่วข้อง 

วิลาวลัย ์(2551) ได้ศึกษา ความรู้และความเขา้ใจของประชาชนต่อการจดัการส่ิงแวดลอ้มใน
ครัวเรือน เพื่อการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก กรณีบ้านหนองอ่ึง ต าบลเวียง อ าเภอฝาง 
จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ ประชาชนมีความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองของการจดัการส่ิงแวดลอ้มในครัวเรือน
เพื่อการควบคุมและป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกเป็นอยา่งดี แต่ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองของการระบาด
และความรุนแรงของโรคยงัไม่ดีพอ ส่งผลให้ประชาชนด าเนินการในเร่ืองการจดัการส่ิงแวดลอ้มใน
ครัวเรือนอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ ท าประมาณเดือนละ 1 หรือ 2 คร้ัง ท าให้ไม่สามารถท าลายยงุ และ
แหล่งเพาะพนัธ์ุยุงลายไดเ้หมาะสมเน่ืองจากวงจรชีวิตของยุงลาย จะมีประมาณ 7-10 วนั การท าลาย
แหล่งเพาะพนัธ์ุลูกน ้ ายุงลายตอ้งด าเนินการก่อน 7 วนั จึงจะไดผ้ลดีท่ีสุด ปัญหาอุปสรรคท่ีพบในการ
ด าเนินงานส่วนใหญ่อยู่ท่ีประชาชนเน่ืองจากประชาชนยงัไม่ได้ให้ความร่วมมือในการก าจดัแหล่ง
เพาะพนัธ์ุยุงลายในบา้นของตวัเองดีเท่าท่ีควร ส่วนใหญ่อา้งว่าเป็นหน้าท่ี ของอสม. หรือรัฐบาลใน
การท่ีจะด าเนินการในเร่ืองการส ารวจและท าลายแหล่งเพาะพนัธ์ุลูกน ้ ายุงลายในบา้นเรือนของตวัเอง
ซ่ึงในความเป็นจริงแลว้เป็นเร่ืองท่ีอยูใ่นบา้นของตวัเอง เจา้ของบา้นและผูท่ี้อยูใ่นครัวเรือนน่าจะเป็นผู ้
ท่ีมีบทบาทมากท่ีสุด ในการด าเนินกิจกรรมเหล่านั้น ขอ้เสนอแนะน่าจะเป็นการจดักิจกรรม หรือการ
ด าเนินงาน ท่ีสามารถท าให้ประชาชนเข้าใจในบทบาทของตวัเองและปฏิบัติกิจกรรมการจดัการ
ส่ิงแวดล้อมในครัวเรือน ให้เป็นสุขนิสัยเหมือนกับการปฏิบัติพฤติกรรมอนามัยในด้านอ่ืน ๆ 
หน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีให้ความรู้เร่ืองของไขเ้ลือดออก อาจจะตอ้งเพิ่มเน้ือหาในเร่ือง การระบาดและ
ความรุนแรงของโรคไขเ้ลือดออก เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในทั้ง 2 ดา้นน้ีเพิ่มข้ึน ทั้งน้ีคงตอ้งอาศยั
ความร่วมมือ และการบูรณาการ การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองคก์รทอ้งถ่ิน ซ่ึง
ถือวา่เป็นผูท่ี้มีบทบาทมากท่ีสุดในขณะน้ี 

อิสสระ (2547) ไดศึ้กษา ความรู้ความเขา้ใจของผูบ้ริโภคผกัปลอดภยัในจงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ 
ผูบ้ริโภคผกัปลอดภัยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุเฉล่ีย 35 ปี มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี มี
จ านวนสมาชิกในครัวเรือนประมาน 4 คน ส่วนใหญ่มีอาชีพคา้ขายและมีรายได้ประมาณ 135,000 
บาทต่อปี และมีรายไดเ้ฉล่ียของครอบครัวประมาณ 396,000 บาทต่อปี ผูบ้ริโภคผกัปลอดภยัส่วนใหญ่
มีความรู้ความเขา้ใจในระดบัความรู้มากโดยมีคะแนนเฉล่ีย 0.77 ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ ร้อยละ 56 เลือก
ซ้ือผกัปลอดภยัจากตลาดนดัสินคา้เกษตร โดยเหตุผลท่ีผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือผกัปลอดภยัจากแหล่งนั้น
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เพราะความสะดวก ร้อยละ 57 และหลกัเกณฑ์ในการเลือกซ้ือผกัปลอดภยัส่วนใหญ่ พิจารณาจาก
ลักษณะภายนอก ร้อยละ 51.2 ผู ้บริโภคไม่ได้บริโภคผกัปลอดภัยสม ่ าเสมอ ร้อยละ 52.2 เหตุท่ี
ผูบ้ริโภคตดัสินใจในการบริโภคผกัปลอดภยัเพราะห่วงใยสุขภาพ ร้อยละ 69.1 และผูบ้ริโภคส่วนใหญ่
ประกอบอาหารเอง 8-14 คร้ังต่อสัปดาห์ ร้อยละ 50.7 และรูปแบบการบริโภคคือ บริโภคทั้งสดและ
ปรุง ร้อยละ 89.9 มีความพึงพอใจในราคาผกัปลอดภยั ร้อยละ 72.9 และมีความคิดเห็นวา่ผกัปลอดภยั
มีการดูแลรักษาในการผลิตยากกวา่ผกัทัว่ไปจึงท าให้มีราคาสูง ร้อยละ 68.6 และตดัสินใจบริโภคเป็น
ประจ า ร้อยละ 58.9 ปัญหาและอุปสรรคของผูบ้ริโภคได้แก่ราคาผกัค่อนขา้งสูงกว่าผกัทัว่ไปท่ีมีใน
ทอ้งตลาด ขอ้เสนอแนะคือมีการผลิตผกัปลอดภยัเพิ่มข้ึน เพื่อประชาชนทัว่ไปจะไดมี้โอกาสบริโภค
ผกัปลอดภยัมากข้ึนในราคาท่ีถูกลง 

บญัชา (2543) ไดท้  าการทดลองโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ ทดสอบการใชย้เูรีย-กากน ้าตาล-แร่ธาตุ
อดัก้อน (Urea-Molasses-Mineral Block, UMMB) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตโค โดยใช้โค
ลูกผสมบราห์มนัพื้นเมือง เพศผู ้น ้ าหนกัเฉล่ีย 140 กิโลกรัม จ านวน 18 ตวั แบ่งโคออกเป็น 2 กลุ่มๆ 
ละ 9 ตวั โคกลุ่มท่ี 1 มีการเสริม UMMB ให้เลียกินโดยอิสระ ส่วนโคกลุ่มท่ี 2 ไม่มีการเสริม โคทั้ง 2 
กลุ่มได้รับอาหารหยาบอย่างเดียวกัน โดยเล้ียงด้วยฟางหญ้ารูซ่ี (หญ้ารูซ่ีแห้งหลังเก็บเก่ียวเมล็ด) 
ในช่วงฤดูแลง้ของปีแรก (ช่วงท่ี 1 ระหวา่งเดือน เมษายน-มิถุนายน 2537) เล้ียงดว้ยหญา้รูซ่ีสดในช่วง
ฤดูฝน (ช่วงท่ี 2 ระหว่างเดือน กรกฎาคม-ธนัวาคม 2537) และเล้ียงดว้ยฟางขา้วหมกัยเูรียเสริมดว้ยร า
ละเอียด 11 เปอร์เซ็นต์ของน ้ าหนกัตวัในช่วงแลง้ถดัมา (ช่วงท่ี 3 ระหวา่งเดือน มกราคม-พฤษภาคม 
2538) จากการทดลองนาน 413 วนั พบว่า การเสริม UMMB มีผลท าให้โคมีอตัราการเจริญเติบโต
ปริมาณอาหารท่ีกินไดร้วม ปริมาณโปรตีนท่ีไดรั้บ และประสิทธิภาพการเปล่ียนอาหารดีกว่าการไม่
เสริมอยา่งมีนยัส าคญั (p<0.05) โดยโคกลุ่มท่ี 1 และ 2 มีอตัราการเจริญเติบโตเฉล่ีย 337 และ 261 กรัม
ต่อวนัมีปริมาณอาหารท่ีกินได้รวมเฉล่ีย 2,466 และ 2,225 กิโลกรัมต่อตวั มีปริมาณโปรตีนท่ีไดรั้บ
เฉล่ีย 522 และ 401 กรัมต่อวนั และมีประสิทธิภาพการเปล่ียนอาหารเฉล่ีย 17.9 และ 21.3 ตามล าดบั
จากการทดลองเล้ียงโคด้วยอาหารหยาบท่ีมีคุณภาพต ่าถึงปานกลางนาน 413 วนั โดยมีการเสริม 
UMMB ให้โคเลียกินโดยอิสระตลอดการทดลอง สรุปได้ว่าโคกลุ่มท่ีเสริม UMMB มีอัตราการ
เจริญเติบโตปริมาณอาหารท่ีกินไดร้วม ปริมาณโปรตีนท่ีไดรั้บ และประสิทธิภาพการเปล่ียนอาหาร
ดีกวา่โคกลุ่มท่ีไม่เสริมอยา่งมีนยัส าคญั (p<0.05) 

เพ็ญศรี (2547) ไดท้  าการทดสอบ การเสริม Urea Molasses Multinutrient Block (UMMB) แก่
โครีดนม ในฟาร์มเกษตรกรของศูนยศึ์กษาการพฒันาห้วยทรายอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ อ าเภอ
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ชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี ระหวา่งเดือน มิถุนายน ถึง กนัยายน 2545 นั้นพบวา่เกษตรกรมีความพึงพอใจ
ในปริมาณน ้ านมและคุณภาพของน ้ านม รวมทั้ งสุขภาพของโคนมท่ีได้รับการเสริม UMMB แต่
เกษตรกรไม่ยอมรับน าไปปฏิบติัในฟาร์มของตนเองภายหลงัจากการส้ินสุดการทดสอบเน่ืองจาก
เกษตรกรไม่มีเวลาท า และเป็นการเพิ่มตน้ทุนแก่การเล้ียงโคนม จากการสาธิตและทดสอบการใชเ้สริม 
UMMB แก่โครีดนมของเกษตรกรใน ศูนยศึ์กษาการพฒันาห้วยทรายอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี นั้น เกษตรกรสามารถผลิต UMMB ดว้ยตนเองได ้ทศันคติของเกษตรกร
ต่อการเสริม UMMB นั้ น เกษตรกรมีความพึงพอใจในผลผลิตของน ้ านมและคุณภาพของน ้ านม 
รวมทั้งสุขภาพของโคนม อีกทั้งพบวา่เกษตรกรทั้งหมดไม่ไดมี้การผลิต UMMB ภายหลงัจากการน า
เทคโนโลยีน้ีเขา้ไปให้ เน่ืองจากเกษตรกรไม่มีเวลาท า อีกทั้งยงัมีความคิดวา่จะเป็นการเพิ่มตน้ทุนแก่
การเล้ียงโคนม 

สุพรรษา (2547) ได้ศึกษา การใช้ยูเรีย-กากน ้ าตาล-แร่ธาตุอัดก้อนเป็นอาหารเสริมโคเน้ือ 
(Effects of Urea-Molasses-Mineral Blocks as a Supplemented Feed for Beef Cattle) พบว่า UMMB 
เป็นอาหารเสริมท่ีมีความเหมาะสมในการเล้ียงโคเน้ือ ในภาวะท่ีอาหารหยาบหลกัมีคุณคาทางอาหาร
ไม่เพียงพอ โดยให้โคเลียกินอิสระตลอดการทดลอง สรุปได้ว่าโคกลุ่มท่ีเสริม UMMB มีอตัราการ
เจริญเติบโตปริมาณอาหารท่ีกินไดร้วมปริมาณโปรตีนท่ีได้รับและประสิทธิภาพการเปล่ียนอาหาร
ดีกวา่โคกลุ่มท่ีไม่เสริมอยา่งมีนยัส าคญั (p <0.05) 

สมคิด และสมเพชร (2528) ได้ศึกษา การท าอาหารแร่ธาตุชนิดก้อนส าหรับเล้ียงโค พบว่า 
ความคงทนของอาหารแร่ธาตุกอ้น จากการศึกษาทดลองน าเอาอาหารแร่ธาตุชนิดกอ้นแช่ในน ้ าเทียบ
กบัแร่ธาตุกอ้นของต่างประเทศบริษทัหน่ึง พบวา่ในระยะเวลา 6 ชัว่โมง แร่ธาตุกอ้นผสมเอง สามารถ
คงรูปอยูไ่ดใ้นขณะท่ีแร่ธาตุของบริษทัต่างประเทศนั้น ยุย่ ละลายไปในน ้ า แสดงถึงความคงทนทาน
ต่อสภาพภูมิอากาศในเมืองไทย (ของแร่ธาตุท่ีผลิตข้ึนมา) โดยเฉพาะการใช้ส าหรับโคในฤดูฝน 
ตน้ทุนการผลิตพบวา่การท าอาหารแร่ธาตุชนิดกอ้นผสมเองใชต้น้ทุนการผลิต 20.2 บาทต่อกอ้น และ
มีคุณค่าทางอาหารครบถว้น คลา้ยกบัท่ี Entel et al (1978) ไดแ้สดงไว ้แต่มีตน้ทุนการผลิตท่ีต ่ากวา่แร่
ธาตุกอ้นท่ีสั่งซ้ือเขา้มาจากต่างประเทศ ซ่ึงราคากอ้นละ 50-60 บาท ต่อแร่ธาตุก้อนหนกั 2 กิโลกรัม 
เท่ากนั อีกทั้งวสัดุทุกชนิดท่ีใชท้  าแร่ธาตุกอ้นในคร้ังน้ีหาซ้ือไดภ้ายในประเทศ 

อุดรและคณะ (2533) ไดศึ้กษา การเสริมแร่ธาตุแก่โคแทะเล็มในพื้นท่ีสภาพพรุ ในการศึกษา
คร้ังน้ี พบวา่ไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มโคท่ีไดรั้บการเสริมแร่ธาตุและไม่ไดรั้บการเสริมแร่ธาตุ
ทั้งระดบัความเขม้ขน้ของแร่ธาตุในเลือดและการเปล่ียนแปลงน ้ าหนัก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะโคได้รับ
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โภชนะอ่ืนๆ เช่น โปรตีน พลงังานในระดบัจ ากดั เฉพาะจากหญา้พื้นเมือง ปริมาณแร่ธาตุในอาหารมี
ความสมดุลกบัโภชนะท่ีได้รับแล้วแมว้่าโคกลุ่มท่ีได้รับแร่ธาตุเสริมจะได้รับแร่ธาตุสูงข้ึนแต่ก็ไม่
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้และอาจกล่าวได้ว่าโคทั้งสองกลุ่มน้ีอยู่ในสภาวะขาดทองแดงทั้งน้ี
เน่ืองจากทองแดงมีระดบัต ่าทั้งในดิน หญา้ และซีร่ัม ในขณะท่ีเหล็กในอาหารมีความเขม้ขน้ค่อนขา้ง
สูงมาก จึงอาจเกิดปฏิปักษ์ระหวา่งเหล็กกบัทองแดง แมว้่ากลุ่มท่ีไดรั้บแร่ธาตุเสริมจะไดรั้บทองแดง
เพิ่มข้ึน แต่มีปริมาณน้อยและไม่เพียงพอ การขาดทองแดงของโคท่ีศึกษาน้ี พบว่าท าให้ลกัษณะขน
หยาบแข็งและสีขนจางอยา่งไร่ก็ตาม การขาดแคลนทองแดงอาจเก่ียวขอ้งกบัระดบัแร่ธาตุอ่ืนๆอีกเช่น 
ระดบัก ามะถนัแลโมลิบดินัม่ เป็นท่ีน่าเสียดายว่าไม่มีผลการวิเคราะห์ระดบัก ามะถนัและโมลิบดินัม่
ในดิน หญา้ จึงอาจจะคาดคะเนปฏิปักษร์ะหวา่งทองแดง โมลิบดินัม่และก ามะถนัได ้ในการศึกษาคร้ัง
ต่อไปควรพิจารณาปรับปรุงสูตรอาหารแร่ธาตุท่ีใชเ้สริม ในกรณีน้ีอาจจะกล่าวไดว้า่ แมกนีเซียมและ
เหล็กอาจไม่มีความจ าเป็นในสูตรแร่ธาตุก ามะถนัจ าเป็นตอ้งพิจารณาระดบัก ามะถนัในอาหารให้แน่
ชดัอย่างไรก็ตามการเสริมแร่ธาตุในแก่โค ควรพิจารณาปัจจยัอ่ืนๆ เช่น ระดบัโภชนะท่ีโคไดรั้บ ใน
กรณีน้ีอาหารท่ีสัตวไ์ด้รับมีพลงังานและโปรตีนในขอบเขตจ ากดั การเสริมแร่ธาตุจะท าให้เกิดการ
สูญเสียโดยเปล่าประโยชน์ นอกจากน้ีควรท าการศึกษาผลการเสริมแร่ธาตุท่ีมีต่อโคในระดบัอายตุ่างๆ
การผสมติดและการอยู่รอดของลุกโค ความตา้นทานโรค รวมทั้งผลตอบแทนทางเศรษฐกิจในการ
เสริมแร่ธาตุแก่โคในสภาพน้ี 

วชัรีย ์(2533) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความรู้ ทศันคติ และการปฏิบติัตนของคนงานใน
โรงงานอุตสาหกรรมของจงัหวดัสงขลา เก่ียวกบัการใชเ้คร่ืองป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล : กรณีศึกษา
การใช้เคร่ืองป้องกันเสียง จากการวิเคราะห์พบว่าความสัมพนัธ์ระหว่าง ความรู้ ทศันคติ และการ
ปฏิบติัของคนงานกบัปัจจยัต่าง ๆ โดยใชส้ถิติที และค่าสถิติไค-สแควร์ พบวา่ ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์
กบัความรู้ ทศันคติ และการปฏิบติัตนของคนงานเก่ียวกบัการใช้เคร่ืองป้องกนัเสียง อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ ไดแ้ก่ รายไดจ้ากการท างาน รายไดข้องครอบครัว ศาสนา ระดบัการศึกษา และท่ีพกัอาศยั 

เอกภพ (2552) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความตอ้งการแปรรูปกาแฟของเกษตรกรบา้นแม่
หลอด ต าบลสบเปิง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการ
การแปรรูปกาแฟของเกษตรกรบา้นแม่หลอด พบวา่ มี 4 ปัจจยั ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการการ
แปรรูปกาแฟของเกษตรกรบา้นแม่หลอด คือ 1) จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 2) รายได ้3) พื้นท่ีทั้งหมด
ท่ีท าการเกษตร และ 4) ความรู้ความเขา้ใจดา้นการแปรรูป 
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วรรณภสัสรณ์ (2555) ไดศึ้กษา ความรู้ ทศันคติ และการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดีของผูเ้ล้ียงผึ้ง
ในจงัหวดัเชียงใหม่ ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีมีผลต่อความรู้ ทศันคติ และการ
ปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดีของผูเ้ล้ียงผึ้งในจงัหวดัเชียงใหม่ ไดแ้ก่ ประสบการณ์ในการเล้ียงผึ้ง ขนาด
ฟาร์ม และการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดีของผูเ้ล้ียงผึ้ง 

พรรณทิพย ์(2542) ไดศึ้กษา การศึกษาเปรียบเทียบองคค์วามรู้ ทศันคติและการปฏิบติัท่ีมีผลต่อ
ผลิตภาพการเล้ียงโคนมในจังหวดัเชียงใหม่  พบว่า ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับองค์ความรู้คือ
ประสบการณ์การเล้ียงโคนมและขนาดฟาร์ม ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัทศันคติ คือ ระดบัการศึกษา 
และการปรึกษาหารือเก่ียวกับการเล้ียงโคนม ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติ  คือ อาย ุ
ประสบการณ์ในการเล้ียงโคนม ขนาดฟาร์ม รายได้และการได้รับการฝึกอบรม ปัจจัย ท่ี มี
ความสัมพนัธ์กบัผลิตภาพการเล้ียงโคนม พบวา่ ตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กบัผลิตภาพ คือ การปฏิบติั
ในการเล้ียงโคนม 

ธีรวทิย ์(2547) ไดศึ้กษาเร่ือง ความรู้ ทศันคติ และการปฏิบติั ของเกษตรกรแบบโรงเรือนปิดใน
โครงการรับจ้างเล้ียงไก่เน้ือ ในจงัหวดัเชียงใหม่และล าพูน พบว่า ความรู้ในการเล้ียงไก่เน้ือแบบ
โรงเรือนปิดอยู่ในระดบัสูง มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 0.85 คะแนน จากคะแนนเต็ม 1.00 คะแนน และ
พบว่า ความรู้ในการเล้ียงไก่เน้ือแบบโรงเรือนปิดของเกษตรกร มีความสัมพนัธ์อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติกบัจ านวนคร้ังในการรับข่าสารเก่ียวกบัการเล้ียงไก่เน้ือ  

วชิระ (2541) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความรู้ ทศันคติ และการปฏิบติัในการป้องกนัก าจดั
หอยเชอร์ร่ีของเกษตรกรในจงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ ความรู้ในการป้องกนัก าจดัหอยเชอร่ีอยูใ่นระดบั
ต ่า และพบว่าความรู้ในการป้องกันก าจดัหอยเชอร์ร่ีของเกษตรกรมีความสัมพนัธ์ทางลบอย่างมี
นยัส าคญักบัรายไดอ่ื้นนอกจากการท านา ท่ีระดบั 0.05 

บรรชัย (2535) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความรู้ ความตระหนัก และพฤติกรรม
เก่ียวกบัปัญหาส่ิงแวดล้อมของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองขอนแก่น พบว่าเพศ ระดบัการศึกษา 
และอาชีพ เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความรู้เก่ียวกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้มของประชาชนในเขตเทศบาลเม
องขอนแก่น อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

เบญจมา (2544) ไดศึ้กษาเร่ือง ความรู้และปัจจยัท่ีมีผลต่อความรู้ในการสั่งจ่ายยาดา้นจุลชีพของ
เจา้หนา้ท่ีสถานีอนามยั จงัหวดัมุกดาหาร พบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อความรู้ในการสั่งจ่ายยาดา้น
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จุลชีพ คือ ปัจจยัดา้นเพศเพียงปัจจยัเดียว ส่วนปัจจยัการสืบคน้ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ท พบว่ามีผลต่อ
ความรู้ในการสั่งจ่ายยาดา้นจุลชีพ โดยผูท่ี้เคยสืบคน้ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ทจะมีความรู้ดีกวา่ผูท่ี้ไม่เคย 

เจษฎา (2554) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลความรู้และพฤติกรรมการใช้สารเคมีทางการเกษตร
ของเกษตรกร ต าบลแม่แฝกใหม่ อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ มี
ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ พบ 3 ตวัแปร ได้แก่ อายุ จ  านวนสมาชิกทีเป็นแรงงาน และขนาดพื้นท่ีท า
การเกษตร อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05  

ณัฐชา (2548) ได้ศึกษาเร่ือง ความรู้ความเข้าใจของผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตรในจงัหวดั
เชียงรายต่อตลาดสินคา้เกษตรล่วงหนา้แห่งประเทศไทย พบวา่ ความสัมพนัธ์ของขอ้มูลดา้นอายุ และ
ระยะเวลาในการปฏิบติังานในต าแหน่งผูบ้ริหารกบัความรู้ความเขา้ใจต่อตลาดสินคา้เกษตรล่วงหน้า 
ส่วนปัจจยัอ่ืนๆ ไม่มีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญั  

พระสถาพร (2551) ไดท้  าการศึกษา ความรู้ความเขา้ใจของพระสงฆต่์อการท าการเกษตรทฤษฏี
ใหม่ พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อความรู้ความเขา้ใจของพระสงฆเ์ก่ียวกบัเกษตรทฤษฎีใหม่อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ คือ อายจุริงของพระสงฆ ์และแหล่งข่าวสารทางโทรทศัน์ หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีมี
ความสอดคลอ้งกบัเกษตรทฤษฎีใหม่ ไดแ้ก่ ความขยนัหมัน่เพียร (วิริรัมภะ) และการประกอบตนให้
กลมกลืนกบัธรรมชาติ 

วิชิต (2535) ได้ท าการศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อความรู้ และการปฏิบติัด้านโคนมของเกษตรกร 
พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อความรู้ดา้นโคนม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ คือ ระดบัการศึกษา การเป็นสมาชิก
กลุ่ม และรายไดสุ้ทธิจากการเล้ียงโคนม 
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บทที ่3 

วธีิด ำเนินกำรศึกษำ 

1. ประชำกรกลุ่มตัวอย่ำง 

1.1 ประชำกรเป้ำหมำย 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาในคร้ังน้ี คือ เกษตรกรผูเ้ล้ียงโค ต าบลท่านา้ว จ านวน 397 ราย 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดก้  าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของ  
Taro Yamane (1967) ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 ดงัน้ี 

 n  =   
𝑁

1+𝑁𝑒2
 

โดยท่ี 

n = จ านวนประชากรเป้าหมาย 
N = จ านวนตวัอยา่ง 
e = ค่าความคลาดเคล่ือนท่ีผูว้จิยัยอมใหเ้กิดข้ึนได ้ในการศึกษาคร้ังน้ี 

ผูว้จิยัยอมใหเ้กิดความคลาดเคล่ือนในการสุ่มตวัอยา่งไดร้้อยละ 5 ซ่ึงจะไดจ้  านวนตวัอยา่งดงัน้ี 

n  =   
397

1+397(0.5)2
 

n  =   
397

1.9925
 

 
  = 200 ราย 
 

ดังนั้ นกลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ีมีจ  านวน 200 ราย ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 50 ของประชากร
ทั้งหมด 
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1.2 กลุ่มตัวอย่ำง  

โดยสุ่มจากแต่ละหมู่บา้น หมู่บา้นละ 20% ดงัต่อไปน้ี 

ตำรำงที ่3.1 จ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำงของแต่ละหมู่บ้ำน  

ล ำดับที ่ หมู่บ้ำน จ ำนวนเกษตรกรผู้เลีย้งโค 
จ ำนวนเกษตรกรผู้เลีย้งโค 
(กลุ่มตัวอย่ำง) 

1 กอก 71 35 

2 ท่านา้ว 62 32 

3 หวันา 45 23 

4 หนองรัง 73 37 

5 นาข่อย 54 27 

6 หนองแดง 36 18 

7 แช่พลาง 56 28 

รวม 397 200 

 
2. เคร่ืองมือกำรศึกษำ 

2.1 ลกัษณะเคร่ืองมือ 

เคร่ืองมือท่ีใชว้ิจยัในคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนตามแนววตัถุประสงคท่ี์ตั้ง
ไว ้โดยมีค าถามแบบปลายปิด และค าถามปลายเปิด โดยแบ่งแบบสอบถามถามออกเป็น 4 ตอน 
ดั้งน้ี 

ตอนท่ี 1. แบบสอบถามเก่ียวกับลักษณะส่วนบุคคล เศรษฐกิจและสังคมของ
เกษตรกร 

ตอนท่ี 2. แบบสอบถามเก่ียวกบัความตอ้งการของเกษตรกรในการผลิตอาหาร
เสริมอดักอ้นส าหรับโคเน้ือ 

ตอนท่ี 3. แบบสอบถามเก่ียวกบัความรู้และความเขา้ใจของเกษตรกรในการผลิต
อาหารเสริมอดักอ้นส าหรับโคเน้ือ 

ตอนท่ี 4. แบบสอบถามเก่ียวกบัปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะของเกษตรกร
เก่ียวกบัการผลิตอาหารเสริมอดักอ้นส าหรับโคเน้ือ 
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2.2 กำรสร้ำงเคร่ืองมือ  

ผูว้ิจยัท าการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และผลงานวิจยั 
เพื่อใชใ้นการสร้างกรอบแนวคิดและแบบสอบถามโดยน าแบบสอบถามท่ีไดไ้ปทดสอบ โดย
การน าแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จแลว้ไปปรึกษาต่อคณะกรรมการท่ีปรึกษา เพื่อหาความถูกตอ้ง 
เท่ียงตรงจากนั้นไดท้  าการแกไ้ขปรับปรุงเพื่อความถูกตอ้งสมบูรณ์ก่อนน าไปใชเ้ก็บขอ้มูล 

2.3 รำยละเอยีดของเคร่ืองมือ 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ตอนดงัน้ี 

ตอนท่ี 1. แบบสอบถามเก่ียวกับลักษณะส่วนบุคคล เศรษฐกิจและสังคมของ
เกษตรกร 

ตอนท่ี 2. แบบสอบถามเก่ียวกบัความตอ้งการของเกษตรกรในการผลิตอาหาร
เสริมอัดก้อนส าหรับโคเน้ือ ลักษณะค าถามในเร่ืองความต้องการของเกษตรกร 7 
ประเด็น ซ่ึงท าการวดัเป็น 3 ระดบั โดยประยกุตม์าจากแบบของ Likert (ธานินทร์, 2550) 
และใหค้ะแนน ดงัน้ี 

มีความตอ้งการมาก  ใหค้่าคะแนนเป็น 3 คะแนน 
มีความตอ้งการปานกลาง ใหค้่าคะแนนเป็น 2 คะแนน 
มีความตอ้งการนอ้ย  ใหค้่าคะแนนเป็น 1 คะแนน 

การแปลความหมายของวามตอ้งการของเกษตรกรในการผลิตอาหารเสริม
อดักอ้นส าหรับโคเน้ือ แบ่งช่วงคะแนนเฉล่ียแต่ละระดบัเพื่อใชเ้ป็นเกณฑ์ในการ
พิจารณาเปรียบเทียบกบัค่าคะแนนเฉล่ียท่ีค านวณได้ ซ่ึงสามารถค านวณความ
กวา้งของอนุภาคชั้นไดด้งัน้ี 

 
จากสูตร  =   

 
      =   
 
      =  0.66 

คะแนนสูงสุด - คะแนนต ่าสุด 

3 - 1 
   3 

  จ  านวนชั้น 
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ซ่ึงจะไดค้ะแนนเฉล่ียแต่ละระดบัห่างกนั 0.66 และก าหนดความหมายของ
ค่าคะแนนเฉล่ียแต่ละระดบั ดงัน้ี  

ค่าคะแนนเฉล่ีย   ความหมาย 
2.34 – 3.00   มีความตอ้งการมาก 
1.67 – 2.33   มีความตอ้งการปานกลาง 
1.00 – 1.66   มีความตอ้งการนอ้ย 

ตอนท่ี 3. แบบสอบถามเก่ียวกบัความรู้และความเขา้ใจของเกษตรกรในการผลิต
อาหารเสริมอัดก้อนส าหรับโคเน้ือ โดยแบ่งเกณฑ์ให้คะแนนในการวดัความรู้ของ
เกษตรกรไว ้2 ระดบั คือ รู้และไม่รู้ ดงัน้ี 

รู้ เท่ากบั 1  คะแนน  
ไมรู้่ เท่ากบั  0  คะแนน  

การแปลความหมายของความรู้และความเขา้ใจของเกษตรกรในการผลิต
อาหารเสริมอัดก้อนส าหรับโคเน้ือ การวิเคราะห์ค่าน ้ าหนักคะแนนเฉล่ีย หา
ค่าความถ่ีเป็นสัดส่วนร้อยละและหาค่าเฉล่ียถ่วงน ้ าหนัก ซ่ึงจะมีหลกัเกณฑ์ใน
การใหค้่าน ้าหนกัดงัต่อไปน้ี (ชูศรี, 2527 อา้งโดย พรรณวดี, 2537) 

แบ่งช่วงคะแนนเฉล่ียแต่ละระดับเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา
เปรียบเทียบกบัค่าคะแนนเฉล่ียท่ีค านวณได้ ซ่ึงสามารถค านวณความกวา้งของ
อนุภาคชั้นไดด้งัน้ี 

 
 จากสูตร  =   

 
      =   
 
      = 4  

ซ่ึงจะไดค้ะแนนเฉล่ียแต่ละระดบัห่างกนั 4 และก าหนดความหมายของค่า
คะแนนเฉล่ียแต่ละระดบั ดงัน้ี  

คะแนนสูงสุด - คะแนนต ่าสุด 

15 - 2 
    3 

  จ  านวนชั้น 
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 ค่าคะแนนเฉล่ีย  ความหมาย 
 12 – 15   มีความรู้และความเขา้ใจมาก 
 7 – 11   มีความรู้และความเขา้ใจปานกลาง 
 2 – 6   มีความรู้และความเขา้ใจนอ้ย 

ตอนท่ี 4. แบบสอบถามเก่ียวกบัปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะของเกษตรกร
เก่ียวกบัการผลิตอาหารเสริมอดักอ้นส าหรับโคเน้ือ 

2.4 กำรทดสอบแบบสอบถำม 

1) กำรทดสอบควำมถูกต้อง (Validity) 

การทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) โดยน าแบบสอบถามท่ีจัดท าข้ึนมาปรึกษา
คณะกรรมการท่ีปรึกษางานวจิยั เพื่อทดสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Validity) ทดสอบหา
ความเช่ือมัน่โดยน าไปเสนอคณะอาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อตรวจสอบและปรับปรุงแกไ้ขก่อนน าไปใชจ้ริง 

2) กำรทดสอบหำควำมน่ำเช่ือถือ (Reliability) 

น าแบบสอบถาม  ท่ีผา่นการตรวจสอบแกไ้ขตามค าแนะน าของคณะกรรมการท่ีปรึกษา ไป
ทดสอบกบัเกษตรกรต าบลนาปัง อ าเภอภูเพียง จงัหวดัน่าน จ านวน 20 ราย ซ่ึงเป็นพื้นท่ี ท่ีมีลกัษณะ
ใกลเ้คียงกบัสถานท่ี ท่ีวิจยั จากนั้นน าแบบสอบถามในตอนท่ี 2 ความตอ้งการของเกษตรกรในการ
ผลิตอาหารเสริมอดักอ้นส าหรับโคเน้ือ และตอนท่ี 3 ความรู้และความเขา้ใจของเกษตรกรในการผลิต
อาหารเสริมอดักอ้นส าหรับโคเน้ือ มาวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อหาค่า Reliability Coefficient ตามวิธีของ 
Cronbach (Cronbach Alpha Coefficient) โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปรากฏวา่แบบสัมภาษณ์ตอน
ท่ี 2 และตอนท่ี 3 มีค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟ่า (Cronbach’s alpha) เท่ากบั alpha .927 และ .951 ตามล าดบั 
(ภาคผนวก ข.) 

3. กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล แบ่งเป็น 2 ขั้นตอนดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1. การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยใช้วิธีน าแบบสอบถามไป
สัมภาษณ์กบัหวัหนา้ครัวเรือนหรือตวัแทนเกษตรกรผูเ้ล้ียงโค 
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ขั้นตอนท่ี 2. การเก็บรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการรวบรวมค้นควา้จาก
เอกสารงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งในการท าวจิยั  

4. กำรวเิครำะห์ข้อมูล 

 ข้อมูลท่ีรวบรวมได้ทั้ งหมดจะถูกน ามาตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสถิติ
ส าเร็จรูปเพื่อการวจิยัทางสังคมศาสตร์ โดยแยกการวเิคราะห์เป็นดงัน้ี 

1.  วเิคราะห์ขอ้มูลโดยท าการประมวลผลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ 
2.  ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล เศรษฐกิจและสังคม ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิง

พรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าต ่าสุด (Minimum) 
ค่าสูงสุด (Maximum) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อใชว้เิคราะห์คุณลกัษณะพื้นฐาน
ของกลุ่มตวัอยา่ง 

3.  วิเคราะห์ความตอ้งการของเกษตรกรในการผลิตอาหารเสริมอดักอ้นส าหรับโคเน้ือ ใชก้าร
วิเคราะห์ค่าน ้ าหนักคะแนนเฉล่ีย หาค่าความถ่ีเป็นสัดส่วนร้อยละและหาค่าเฉล่ียถ่วงน ้ าหนัก 
(Weighted Mean Score) ซ่ึงจะมีหลกัเกณฑ์ในการให้ค่าน ้ าหนักของเกษตรกร (ชูศรี, 2527 อา้งโดย 
พรรณวดี, 2537) 

4.  วิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม ผูศึ้กษาได้วิเคราะห์หา
ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ 4 ปัจจยั คือ 1) ปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคล ได้แก่ อายุ การศึกษา
ประสบการณ์การเล้ียงโค ประสบการณ์ฝึกอบรม 2) ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ รายไดข้องครัวเรือน 
จ านวนโคท่ีเล้ียง แรงงานในการเล้ียงโค 3) ปัจจยัดา้นสังคม ได้แก่ การไดรั้บข่าวสาร การติดต่อกบั
เจา้หน้าท่ี แหล่งความรู้เร่ืองการเสริมแร่ธาตุ และ 4) ปัจจยัด้านความตอ้งการ ความจ าเป็นในการใช้ 
การฝึกอบรม กบัตวัแปรตาม คือ ความรู้และความเขา้ใจของเกษตรกรในการผลิตอาหารเสริมอดักอ้น
ส าหรับโคเน้ือ โดยใชก้ารวเิคราะห์ค่าสถิติไค-สแควร์ (2) ในการทดสอบความสัมพนัธ์ 

5. สถำนทีด่ ำเนินกำรวจัิย 

ต าบลท่านา้ว อ าเภอภูเพียง จงัหวดัน่าน 

6. ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรวิจัย 

ใชร้ะยะเวลาในการด าเนินการวจิยัประมาณ 10 เดือน 
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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาวิจยัเร่ือง ความรู้และความเขา้ใจของเกษตรกรในการผลิตอาหารเสริมอดักอ้นส าหรับ
โคเน้ือในต าบลท่าน้าว อ าเภอภูเพียง จงัหวดัน่าน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล น าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชว้ธีิการบรรยายประกอบตาราง ตามล าดบัดงัน้ี 

1. ขอ้มูลลกัษณะพื้นฐานในดา้นเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร 
2. ขอ้มูลดา้นความตอ้งการของเกษตรกรในการผลิตอาหารเสริมอดักอ้นส าหรับโคเน้ือ 
3. ข้อมูลด้านความรู้และความเข้าใจของเกษตรกรในการผลิตอาหารเสริมอัดก้อน

ส าหรับโคเน้ือ 
4. ข้อมูลความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล เศรษฐกิจ สังคม และความตอ้งการ

เกษตรต่อความรู้และความเขา้ใจของเกษตรกรในการผลิตอาหารเสริมอดักอ้นส าหรับโคเน้ือ 
5. ขอ้มูลดา้นปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะของเกษตรกรเก่ียวกบัการผลิตอาหาร

เสริมอดักอ้นส าหรับโคเน้ือ 

1. ลกัษณะพืน้ฐานในด้านเศรษฐกจิและสังคมของเกษตรกร 

ลกัษณะพื้นฐานในดา้นเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรไดแ้ก่ เพศ อาย ุ ระดบัการศึกษาสูงสุด 
อาชีพหลกั ประสบการณ์การเล้ียงโคลกัษณะของการเล้ียงโค ประสบการณ์การฝึกอบรมเก่ียวกบัการ
เล้ียงโครายไดจ้ากอาชีพหลกัของครัวเรือน ก าไรจากการขายโคของครัวเรือน ตน้ทุนในการเล้ียงโค 
จ านวนโคท่ีเล้ียงแรงงานท่ีใช้ในการเล้ียงโค การรวมกลุ่มในการเล้ียงโค การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
เก่ียวกับเร่ืองการเล้ียงโค และอาหารเสริมอดัก้อน ความรู้จากหน่วยงานของรัฐหรือผูเ้ช่ียวชาญท่ี
เก่ียวขอ้ง แสดงผลดงัตาราง ดงัต่อไปน้ี 
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1.1 เพศ 

จากการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคเน้ือ พบวา่ ส่วนใหญ่ร้อยละ 93.5 เป็นเพศ
ชาย ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 6.5 เป็นเพศหญิง ดงัแสดงในตารางท่ี 4.1 

ตารางที ่4.1 เพศของเกษตรกรผู้เลีย้งโคเนือ้      n=200 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ชาย 187 93.5 
หญิง 13 6.5 

รวม 200 100.0 

1.2 อายุ 

จากการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัอายุ ของเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคเน้ือพบวา่ส่วนใหญ่ร้อยละ 42.0 
มีอายุระหว่าง 51-60 ปี รองลงมาร้อยละ 36.0 มีอายุระหว่าง 41-50 ปี ร้อยละ 12.0 จะมีอายุ
มากกว่า 61 ปี และมีน้อยกวา่ 40 ปี ร้อยละ 10.0 ตามล าดบั นอกจากน้ียงัพบว่าเกษตรกรมีอายุ
ต ่าสุด 18 ปี สูงสุด 50 ปี และกลุ่มตวัอยา่งมีอายเุฉล่ีย 50.72 ปี ดงัแสดงในตารางท่ี 4.2 

ตารางที ่4.2 อายุ ของเกษตรกรผู้เลีย้งโคเนือ้      n=200 

อายุ (ปี) จ านวน (คน) ร้อยละ 

อายนุอ้ยกวา่ 40 20 10.0 

อายตุั้งแต่ 41 ถึง 50 72 36.0 

อายตุั้งแต่ 51 ถึง 60 84 42.0 

อายมุากกวา่ 61 24 12.0 

รวม 200 100.0 

อายตุ  ่าสุด =  18 ปี           อายุเฉล่ีย = 50.72 ปี            
อายสูุงสุด = 80 ปี           มธัยฐาน = 52 ปี 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 9.639 
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1.3 ระดับการศึกษา 

ระดบัการศึกษาของเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคเน้ือ จากการศึกษาขอ้มูลพบวา่ ส่วนใหญ่ร้อยละ 
69.0 ส าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาปีท่ี  4 หรือเทียบเท่า รองลงมาร้อยละ 17.5 ส าเร็จ
การศึกษาระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 3 หรือเทียบเท่าร้อยละ 7.0 ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาปี
ท่ี 6 หรือเทียบเท่า ร้อยละ 4.0 ไม่ได้เรียนหนังสือ ส่วนร้อยละ 1.5 ส าเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าและส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีข้ึนไป
จะอยูท่ี่ร้อยละ 1.0 ตามล าดบั ดงัแสดงในตารางท่ี 4.3 

ตารางที ่4.3 ระดับการศึกษาของเกษตรกรผู้เลีย้งโคเนือ้     n=200 

ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 

ไม่ไดเ้รียนหนงัสือ 8 4.0 

ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 4 หรือเทียบเท่า 138 69.0 

ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 3 หรือเทียบเท่า 35 17.5 

ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า 14 7.0 

ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า 3 1.5 

ระดบัปริญญาตรีข้ึนไป 2 1.0 

รวม 200 100.0 

1.4 อาชีพหลกั 

จากการศึกษาข้อมูล พบว่าอาชีพหลักของผู ้เล้ียงโคเน้ือส่วนใหญ่ร้อยละ 81.0 ท า
เกษตรกรรมเป็นหลกั รองลงมา ร้อยละ 8.5 มีอาชีพจบัจา้ง ร้อยละ 5.5 ประกอบธุรกิจส่วนตวั/
เจา้ของกิจการ และ พนักงานบริษทัเอกชน, รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ และขา้ราชการบ านาญๆ 
คิดเป็นร้อยละ 2.5, 2.0, และ 0.5 ตามล าดบั ดงัแสดงในตารางท่ี 4.4 

ตารางที ่4.4 อาชีพหลกัของเกษตรกรผู้เลีย้งโคเนือ้      n=200 

อาชีพหลกั จ านวน (คน) ร้อยละ 

เกษตรกรรม 162 81.0 
รับจา้ง 17 8.5 

ประกอบธุรกิจส่วนตวั/เจา้ของกิจการ 11 5.5 
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ตารางที ่4.4 (ต่อ)         n=200 

อาชีพหลกั จ านวน (คน) ร้อยละ 

พนกังานบริษทัเอกชน 5 2.5 

รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ 4 2.0 
ขา้ราชการบ านาญๆ 1 0.5 

รวม 200 100.0 

1.5 ประสบการณ์การเลีย้งโค 

จากการศึกษาขอ้มูล พบวา่ประสบการณ์การเล้ียงโคเน้ือของเกษตรกร ส่วนใหญ่ร้อยละ 
36.5 มีประสบการณ์ประมาณ 3-6 ปี รองลงมา ร้อยละ 30.0 มีประสบการณ์ประมาณ 7-10 ปี 
ร้อยละ 26.0 มีประสบการณ์มากกวา่ 10 ปี และร้อยละ 6.5 ประมาณ 1-2 ปี ตามล าดบัดงัแสดง
ในตารางท่ี 4.5 

ตารางที ่4.5 ประสบการณ์การเลีย้งโคของเกษตรกรผู้เลีย้งโคเนือ้    n=200 

ประสบการณ์การเลีย้งโค (ปี) จ านวน (คน) ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ 1 2 1.0 

ประมาณ 1-3 13 6.5 

ประมาณ 3-6 73 36.5 

ประมาณ 7-10 60 30.0 
มากวา่ 10 52 26.0 

รวม 200 100.0 
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1.6 ลกัษณะของการเลีย้งโค 

จากการศึกษาขอ้มูล พบวา่ส่วนใหญ่ร้อยละ 59.0 ลกัษณะการเล้ียงโคเป็นแบบปล่อยใน
พื้นท่ีของตนเอง รองลงมา ร้อยละ 26.0 จะเล้ียงไวใ้นคอกละตดัหญ้าให้กิน และร้อยละ 15.0 
เป็นแบบปล่อยในทุ่งหญา้ตามธรรมชาติ ตามล าดบั ดงัแสดงในตารางตารางท่ี 4.6 

ตารางที ่4.6 ลกัษณะการเลีย้งโคของเกษตรกรผู้เลีย้งโคเนือ้     n=200 

ลกัษณะการเลีย้งโค จ านวน (คน) ร้อยละ 

ปล่อยในพื้นท่ีของตนเอง 118 59.0 

ปล่อยตามทุ่งหญา้ตามธรรมชาติ 30 15.0 

เล้ียงไวใ้นคอกและตดัหญา้ใหกิ้น 52 26.0 

รวม 200 100.0 

1.7 ประสบการณ์การฝึกอบรมเกี่ยวกบัการเลีย้งโค 

ประสบการณ์การฝึกอบรมเก่ียวกบัการเล้ียงโคของเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคเน้ือส่วนใหญ่ เคย
เข้ารับการฝึกอบรมเก่ียวกับการเล้ียงโคโดยร้อยละ 60.0 เข้ารับการฝึกอบรม 1-5 คร้ังต่อปี
รองลงมา ร้อยละ 9.5 เขา้ร่วมการฝึกอบรมทุกคร้ัง และร้อยละ 1.0 เขา้ร่วมการฝึกอบรม 5-10 
คร้ังต่อปี ส่วนเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคท่ีไม่เคยเขา้ร่วมการฝึกอบรมเลย คิดเป็นร้อยละ 29.5 ดงัแสดง
ในตารางท่ี 4.7 

ตารางที ่4.7 ประสบการณ์การฝึกอบรมเกีย่วกบัการเลีย้งโคของเกษตรกรผู้เลีย้งโคเนือ้  n=200 

ประสบการณ์การฝึกอบรมเกี่ยวกบัการเลีย้งโค จ านวน (คน) ร้อยละ 

ไม่เคย 59 29.5 
เคย     

 1-5 คร้ังต่อปี 120 60.0 

 5-10 คร้ังต่อปี 2 1.0 

เขา้ร่วมทุกคร้ัง 19 9.5 

รวมท่ีเคยเขา้ฝึกอบรม 141 70.5 

รวม 200 100.0 
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1.8 รายได้จากอาชีพหลกัของครัวเรือนต่อปี (ไม่รวมขายโค) 

จากการศึกษาขอ้มูลรายไดจ้ากอาชีพหลกัของเกษตรกร พบวา่ ส่วนใหญ่ร้อยละ 56.0 มี
รายได้ตั้งแต่ 5,001-10,000 บาทต่อปี รองลงมา ร้อยละ 15.5 มีรายได้ต ่ากว่า 5,000 บาทต่อปี 
ร้อยละ 12.0 มีรายไดต้ั้งแต่ 10,001-15,000 บาทต่อปี ร้อยละ 9.0 มีรายไดม้ากกว่า 20,000 บาท
ต่อปีและร้อยละ 7.5 มีรายไดต้ั้งแต่ 15,001-20,000 บาทต่อปี ตามล าดบั ดงัแสดงในตารางท่ี 4.8 

ตารางที ่4.8 รายได้จากอาชีพหลกัของครัวเรือนต่อปี     n=200 

รายได้จากอาชีพหลกัของครัวเรือนต่อปี (ไม่รวมขายโค) จ านวน (คน) ร้อยละ 

ต ่ากวา่ 5,000 บาท 31 15.5 

5,001-10,000 บาท 112 56.0 
10,001-15,000 บาท 24 12.0 

15,001-20,000 บาท 15 7.5 

มากกวา่ 20,000 บาท 18 9.0 

รวม 200 100.0 

1.9 ก าไรจากการขายโคของครัวเรือนต่อปี 

จากการศึกษาขอ้มูล พบวา่ ส่วนใหญ่ร้อยละ 53.5 มีรายไดต้ั้งแต่ 5,001-10,000 บาทต่อปี 
รองลงมา ร้อยละ 28.0 มีรายได้ต ่ ากว่า 5,000 บาทต่อปี ร้อยละ 9.0 มีรายได้ตั้ งแต่ 10,001-
15,000 บาทต่อปี ร้อยละ 5.0 มีรายไดต้ั้งแต่ 15,001-20,000 บาทต่อปี และร้อยละ 4.5 มีรายได้
มากกวา่ 20,000 บาทต่อปี ตามล าดบั ดงัแสดงในตารางท่ี 4.9 

ตารางที ่4.9 ก าไรจากการขายโคของครัวเรือนต่อปี      n=200 

ก าไรจากการขายโคของครัวเรือนต่อปี จ านวน (คน) ร้อยละ 

ต ่ากวา่ 5,000 บาท 56 28.0 

5,001-10,000 บาท 107 53.5 
10,001-15,000 บาท 18 9.0 

15,001-20,000 บาท 10 5.0 

มากกวา่ 20,000 บาท 9 4.5 

รวม 200 100.0 
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1.10 ต้นทุนในการเลีย้งโค 

ตน้ทุนในการเล้ียงโคของเกษตรกร พบวา่ เกษตรกรเกินคร่ึง คิดเป็นร้อยละ 59 มีตน้ทุน
ในการเล้ียงโค และเกษตรกร ร้อยละ 41 ไม่มีตน้ทุนในการเล้ียงโค นอกจากน้ีจากการศึกษายงั
พบวา่ เกษตรกรท่ีมีตน้ทุนในการเล้ียงโค ร้อยละ 35.5 จะมีตน้ทุนค่าอาหารเล้ียงสัตวน์้อยกว่า
หรือเท่ากับ 1,000 บาท และยงัพบว่าเกษตรกรท่ีมีต้นทุนค่าอาหารสัตว์ต ่าสุด คือ 500 บาท 
สูงสุด คือ 5,000 บาท และค่าอาหารสัตวเ์ฉล่ีย คือ 1,280.41 บาท  

ตน้ทุนค่าอาหารเสริมส าหรับสัตว ์เกษตรกรร้อยละ 30 มีตน้ทุนค่าอาหารเสริมส าหรับ
สัตวน์้อยกว่าหรือเท่ากบั 1,000 บาท นอกจากน้ียงัพบว่าค่าอาหารเสริมส าหรับสัตวต์  ่าสุด คือ 
300 บาท สูงสุด คือ 4,000 บาท และค่าอาหารเสริมส าหรับสัตวเ์ฉล่ีย คือ 980.60 บาท 

ตน้ทุนค่ายารักษาโรคของสัตวเ์กษตรกรร้อยละ 24 มีตน้ทุนค่าค่ายารักษาโรคของสัตว์
น้อยกว่าหรือเท่ากบั 500 บาท นอกจากน้ียงัพบว่าค่ายารักษาโรคของสัตวต์  ่าสุด คือ 200 บาท
สูงสุด คือ 2,000 บาท และค่ายารักษาโรคของสัตวเ์ฉล่ีย คือ 767.37 บาท 

ตน้ทุนค่าแรงงานเล้ียงสัตว ์เกษตรกรร้อยละ 1.5 มีต้นทุนค่าแรงงานเล้ียงสัตว  ์1,000-
1,500 บาท นอกจากน้ียงัพบวา่ค่าแรงงานเล้ียงสัตวต์  ่าสุด คือ 1,000 บาท สูงสุด คือ 6,000 บาท
และค่าแรงงานเล้ียงสัตวเ์ฉล่ีย คือ 2,250 บาท ดงัแสดงในตารางท่ี 4.10 

ตารางที ่4.10 ต้นทุนในการเลีย้งโค        n=200 

ต้นทุนในการเลีย้งโค จ านวน (คน) ร้อยละ 

ไม่มี 82 41 

มี 118 59 

รวม 200 100.0 

  ค่าอาหารสัตว ์ ≤ 1,000 71 35.5 

 
1,001-2,000 14 7.0 

 
≥ 2,001 12 6.0 

รวม 97 48.5 

ค่าอาหารสัตวต์  ่าสุด = 500 บาท        ค่าอาหารสัตวเ์ฉล่ีย = 1280.41 บาท     
ค่าอาหารสัตวสู์งสุด = 5,000 บาท    มธัยฐาน = 1,000    
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 835.992 
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ตารางที ่4.10 (ต่อ)         n=200 

  ค่าอาหารเสริมส าหรับสัตว ์ ≤ 1,000 62 30.0 

 
1,001-2,000 1 0.5 

 
≥ 2,001 6 3.0 

รวม 62 33.5 

ค่าอาหารเสริมส าหรับสัตวต์  ่าสุด = 300 บาท       ค่าอาหารเสริมส าหรับสัตวเ์ฉล่ีย = 980.60 บาท 
ค่าอาหารเสริมส าหรับสัตวสู์งสุด = 4,000 บาท    มธัยฐาน = 1,000 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 709.804 

  ค่ายารักษาโรคของสัตว ์ ≤ 500 48 24.0 

 
501-1,000 43 21.5 

 
≥ 1,001 4 2.0 

รวม 95 47.5 

ค่ายารักษาโรคของสัตวต์  ่าสุด = 200 บาท         ค่ายารักษาโรคของสัตวเ์ฉล่ีย = 767.37 บาท 
ค่ายารักษาโรคของสัตวสู์งสุด = 2,000 บาท      มธัยฐาน = 500     
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 316.040 

  ค่าแรงงานเล้ียงสัตว ์ 1,000-1,500 3 1.5 

 
1,501-2,000 2 1.0 

 
≥ 2,001 1 0.5 

รวม 6 3.0 

ค่าแรงงานเล้ียงสัตวต์  ่าสุด = 1,000 บาท      ค่าแรงงานเล้ียงสัตวเ์ฉล่ีย = 2,250 บาท 
ค่าแรงงานเล้ียงสัตวสู์งสุด = 6,000 บาท      มธัยฐาน = 1,750     
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 1,890.767 
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1.11 จ านวนโคทีเ่ลีย้ง 

จ านวนโคเน้ือท่ีเกษตรกรเล้ียงไวส่้วนใหญ่ร้อยละ 52.0 มีจ  านวนนอ้ยกวา่ 5 ตวั รองลงมา 
ร้อยละ 31.5 เล้ียงประมาณ 5-10 ตัว ร้อยละ 8.5 เล้ียงประมาณ 11-15 ตัว ร้อยละ 7.5 เล้ียง
ประมาณ 16-20 ตวั และ มากกวา่ 20 ตวั คิดเป็นร้อยละ 0.5 ตามล าดบั ดงัแสดงในตารางท่ี 4.11 

ตารางที ่4.11 จ านวนโคเนือ้ที่เลีย้งของเกษตรกรผู้เลีย้งโคเนือ้    n=200 

จ านวนโคทีเ่ลีย้ง จ านวน (คน) ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ 5 ตวั 104 52.0 

5-10 ตวั 63 31.5 

11-15 ตวั 17 8.5 

16-20 ตวั 15 7.5 

มากกวา่ 20 ตวั 1 0.5 

รวม 200 100.0 

1.12 แรงงานทีใ่ช้ในการเลีย้งโคของเกษตรกร (รวมตนเอง) 

จ านวนแรงงานท่ีเล้ียงโคเน้ือส่วนใหญ่ร้อยละ 56.5 ใช้จ  านวน 1 คนในการเล้ียงโค 
รองลงมา ร้อยละ 41.5 ใช้จ  านวน 2 คนในการเล้ียงโค ร้อยละ 1.5 ใช้จ  านวน 3 คนในการเล้ียง
โค และร้อยละ 0.5 ใชจ้  านวน 4 คนในการเล้ียงโค ตามล าดบั ดงัแสดงในตารางท่ี 4.12 

ตารางที ่4.12 แรงงานทีใ่ช้ในการเลีย้งโคของเกษตรกรผู้เลีย้งโคเนื้อ (รวมตนเอง)  n=200 

แรงงานทีใ่ช้ในการเลีย้งโค (รวมตนเอง) จ านวน (คน) ร้อยละ 

1 113 56.5 
2 83 41.5 

3 3 1.5 

4 1 0.5 

รวม 200 100.0 

จ านวนแรงงานต ่าสุด = 1 คน          จ  านวนแรงงานเฉล่ีย = 1.46 คน             
จ านวนแรงงานสูงสุด = 4 คน          มธัยฐาน = 1 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = .557 
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1.13 การรวมกลุ่มในการเลีย้งโค 

จากการศึกษาขอ้มูลการรวมกลุ่มในการเล้ียงโคของเกษตรกร พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 
50.0 เกษตรกรเขา้ร่วมกลุ่มเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคท่ีกลุ่มของหมู่บา้นตนเอง รองลงมา ร้อยละ 48.0 
เกษตรกรเล้ียงโคดว้ยตนเองและร้อยละ 2.0 เกษตรกรมีการรวมกลุ่มเฉพาะญาติหรือเพื่อนบา้น 
ตามล าดบั ดงัแสดงในตารางท่ี 4.13 

ตารางที ่4.13 การรวมกลุ่มในการเลีย้งโคของเกษตรกรผู้เลีย้งโคเนื้อ    n=200 

การรวมกลุ่มเลีย้งโค จ านวน (คน) ร้อยละ 

เล้ียงโคดว้ยตนเอง 96 48.0 

มีการรวมกลุ่มเฉพาะญาติหรือเพื่อนบา้น 4 2.0 
เขา้ร่วมกลุ่มเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคท่ีกลุ่มของหมู่บา้นท่านเอง 100 50.0 

รวม 200 100.0 

1.14 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกีย่วกับการเลีย้งโค 

จากการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร ซ่ึงเกษตรกรสามารถเลือกตอบได้
มากกวา่ 1 ขอ้พบวา่ส่วนใหญ่ร้อยละ 65.0 เกษตรกรจะไดรั้บขอ้มูลข่าวสารจากเจา้หนา้ท่ีของรัฐ
หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งรองลงมา รองลงมาร้อยละ 63.5 ไดจ้ากกลุ่มเกษตรกรผูเ้ล้ียงโค ร้อย
ละ 52.5 จากญาติหรือเพื่อนบา้น และ เกษตรกรไดรั้บขอ้มูลข่าวสารจาก การอบรม, เสียงตาม
สายในหมู่บา้น, โทรทศัน์, หนงัสือพิมพ์, วิทยุ, โปสเตอร์ คิดเป็นร้อยละ 34.0, 28.5, 3.5, 2.0, 
1.5, และ 0.5 ตามล าดบั ดงัแสดงในตารางท่ี 4.14 

ตารางที ่4.14 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของเกษตรกรผู้เลีย้งเกีย่วกบัการเลีย้งโค   n=200 

ข่าวสารการเลีย้งโค จ านวน (คน) ร้อยละ 

เจา้หนา้ท่ีของรัฐหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 130 65.0 

กลุ่มเกษตรกรผูเ้ล้ียงโค 127 63.5 

ญาติหรือเพื่อนบา้น 105 52.5 

การอบรม 68 34.0 
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ตารางที ่4.14 (ต่อ)         n=200 

ข่าวสารการเลีย้งโค จ านวน (คน) ร้อยละ 

เสียงตามสายในหมู่บา้น 57 28.5 

หนงัสือพิมพ ์ 4 2.0 

วทิย ุ 3 1.5 

โทรทศัน์ 7 3.5 

โปสเตอร์ 1 0.5 

1.15 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกีย่วกับอาหารเสริมอดัก้อน 

จากการศึกษาข้อมูลเก่ียวกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 62.5 
เกษตรกรจะไดรั้บขอ้มูลข่าวสารจากเจา้หนา้ท่ีของรัฐหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งรองลงมาร้อยละ 
62.0 ไดจ้ากกลุ่มเกษตรกรผูเ้ล้ียงโค ร้อยละ 43.0 จากญาติหรือเพื่อนบา้น และเกษตรกรไดรั้บ
ขอ้มูลข่าวสารจาก การอบรม, เสียงตามสายในหมู่บา้น, โทรทศัน์, วิทยุ, หนงัสือพิมพ,์ คิดเป็น
ร้อยละ 33.5, 13.5, 2.0, 1.0 และ 0.5 ตามล าดบั ดงัแสดงในตารางท่ี 4.15 

ตารางที ่4.15 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของเกษตรกรผู้เลีย้งเกีย่วกบัอาหารเสริมอดัก้อน  n=200 

ข่าวสารอาหารเสริมอดัก้อน จ านวน (คน) ร้อยละ 

เจา้หนา้ท่ีของรัฐหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 125 62.5 

กลุ่มเกษตรกรผูเ้ล้ียงโค 124 62.0 

ญาติหรือเพื่อนบา้น 86 43.0 

การอบรม 67 33.5 

เสียงตามสายในหมู่บา้น 27 13.5 

ไม่เคยไดรั้บข่าวสารใดๆเลย 8 4.0 

โทรทศัน์ 4 2.0 

วทิย ุ 2 1.0 

หนงัสือพิมพ ์ 1 0.5 

 



 

44 

1.16 การให้ความรู้เร่ืองอาหารเสริมอดัก้อน 

จากการศึกษาขอ้มูลของเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคเก่ียวกบัการให้ความรู้เร่ืองอาหารเสริมอดั
กอ้นของหน่วยงานของรัฐหรือผูเ้ช่ียวชาญท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น กรมปศุสัตว,์ สัตวแพทย ์พบวา่ร้อย
ละ 76.0 เคยรับการใหค้วามรู้จากหน่วยงานของรัฐหรือผูเ้ช่ียวชาญท่ีเก่ียวขอ้ง 1-5 คร้ังต่อปี และ 
ร้อยละ  1.0 เคยรับการให้ความรู้ 5-10 คร้ังต่อปี ส่วนเกษตรกรท่ีไม่ เคยได้รับความรู้จาก
หน่วยงานของรัฐหรือผูเ้ช่ียวชาญท่ีเก่ียวขอ้งเลย คิดเป็นร้อยละ 23.0 ดงัแสดงในตารางท่ี 4.16 

ตารางที ่4.16 การให้ความรู้เร่ืองอาหารเสริมอดัก้อนของหน่วยงานของรัฐหรือผู้เช่ียวชาญ 
           ทีเ่กีย่วข้อง         n=200 

การให้ความรู้เร่ืองของอาหารเสริมอดัก้อน จ านวน (คน) ร้อยละ 

ไม่เคย 46 23.0 

เคย     

1-5 คร้ังต่อปี 152 76.0 

5-10 คร้ังต่อปี 2 1.0 

รวมท่ีเคยเขา้ฝึกอบรม 154 77.0 

รวม 200 100.0 

1.17 ความเข้าใจในการให้ความรู้เร่ืองอาหารเสริมอดัก้อน 

จากการศึกษาขอ้มูลของเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคเก่ียวกบัความเขา้ใจในการให้ความรู้เร่ือง
อาหารเสริมอดักอ้นของหน่วยงานของรัฐหรือผูเ้ช่ียวชาญท่ีเก่ียวขอ้งพบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 
56.5  เกษตรกรผูเ้ล้ียงโคมีความเขา้ใจน้อย และ ร้อยละ 16.5 เกษตรกรผูเ้ล้ียงโคมีความเขา้ใจ
มาก  ส่วนเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคท่ีไม่เขา้ใจเลย คิดเป็นร้อยละ 27.0 ดงัแสดงในตารางท่ี 4.17 

ตารางที ่4.17 ความเข้าใจในการให้ความรู้เร่ืองอาหารเสริมอดัก้อน    n=200 

ความเข้าใจในการให้ความรู้เร่ืองของอาหารเสริมอดัก้อน จ านวน (คน) ร้อยละ 

ไม่เขา้ใจเลย 54 27.0 
เขา้ใจนอ้ย 113 56.5 
เขา้ใจมาก 33 16.5 

รวม 200 100.0 
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2. ความต้องการของเกษตรกรในการผลติอาหารเสริมอดัก้อนส าหรับโคเนือ้ 

ตารางที ่4.18 ระดับความต้องการของเกษตรกรในการผลิตอาหารเสริมอดัก้อนส าหรับโคเนือ้ 

ข้อ ประเด็น 

ระดับความต้องการ 

ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความหมาย 

1 ความสนใจท่ีจะผลิตอาหารเสริมอดักอ้นดว้ยตนเอง 1.56 .707 นอ้ย 
2 การฝึกอบรมเก่ียวกบัการผลิตอาหารเสริมอดักอ้น 1.47 .664 นอ้ย 

3 
ค าแนะน าจากผูท่ี้มีความรู้เก่ียวกบัอาหารเสริมอดั
กอ้น 

1.47 .664 นอ้ย 

4 
ความตอ้งการสูตรและวธีิการผลิตอาหารเสริมอดั
กอ้นท่ีถูกตอ้ง 

1.46 .632 นอ้ย 

5 
ความตอ้งการรับขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการผลิต
อาหารเสริมอดักอ้น 

1.42 .621 นอ้ย 

6 การใชอ้าหารเสริมอดักอ้นส าหรับโค 1.41 .635 นอ้ย 

7 
ความช่วยเหลือในเร่ืองของอาหารเสริมอดักอ้นจาก
หน่วยงานหรือผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองการผลิต 

1.40 .633 นอ้ย 

ความต้องการของเกษตรกรในการผลติอาหารเสริมอดัก้อน
ส าหรับโคเนือ้ 

1.46 .651 น้อย 

หมายเหตุ  ค่าเฉล่ีย 2.34 – 3.00 หมายถึง  มีความตอ้งการมาก 
ค่าเฉล่ีย 1.6 – 2.33 หมายถึง  มีความตอ้งการปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.66 หมายถึง  มีความตอ้งการนอ้ย 

การศึกษาความตอ้งการของเกษตรกรในการผลิตอาหารเสริมอดักอ้นส าหรับโคเน้ือจากตารางท่ี 
4.18 พบวา่ เกษตรกรมีระดบัความตอ้งการโดยรวม ท่ีระดบันอ้ย และเม่ือแยกเป็นประเด็นยอ่ย พบว่า 
เกษตรกรมีความตอ้งการในระดบันอ้ย ทุกประเด็น 

3. ข้อมูลด้านความรู้และความเข้าใจของเกษตรกรในการผลติอาหารเสริมอดัก้อนส าหรับโคเนือ้ 

ขอ้มูลดา้นความรู้และความเขา้ใจของเกษตรกรในการผลิตอาหารเสริมอดักอ้นส าหรับโคเน้ือ
เป็นค าถามเพื่อการทดสอบความรู้ของเกษตรกร มีค าถามทั้งหมด 15 ค  าถาม ผลการศึกษาดงัแสดงใน
ตารางท่ี 4.19 ดงัน้ี 
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ตารางที ่4.19 ระดับความรู้และความเข้าใจของเกษตรกรในการผลติอาหารเสริมอดัก้อนส าหรับโคเนือ้ 

ข้อ ประเด็นความรู้ 
จ านวนผู้ตอบ 

รู้ 
(ร้อยละ) 

ไม่รู้ 
(ร้อยละ) 

1 อาหารเสริมอดักอ้น คือแร่ธาตุและอาหารเสริมต่างๆท่ีอดัรวมกนั
เป็นกอ้นใชร่้วมกบัอาหารสัตว ์

172 
 (86.0) 

28 
 (14) 

2 อาหารเสริมอดักอ้นนอกจากจะใชส้ าหรับโคแลว้ยงัสามารถใช้
ส าหรับสัตวอ่ื์นได ้เช่น กระบือ แพะ แกะ 

168 
(84.0) 

32 
(16) 

3 อาหารเสริมอดักอ้นมีความจ าเป็นต่อร่างกายช่วยเพิ่มคุณค่าทาง
อาหารและชดเชยสารอาหารบางส่วนท่ีขาดในหญา้และฟางท่ีมี
คุณภาพต ่า 

170 
(85.0) 

30 
(15.0) 

4 ในการเล้ียงโคเน้ือหากโคไม่ไดรั้บแร่ธาตุท่ีเพียงพอจะท าใหส้ัตว์
ชะงกัการเจริญเติบโต และการใหผ้ลผลิตไม่สมบูรณ์ 

79 
(39.5) 

121 
(60.5) 

5 นอกจากอาหารเสริมอดักอ้นท่ีขายตามทอ้งตลาด เกษตรกรผูเ้ล้ียง
โคสามารถผลิตไดด้ว้ยตนเอง 

80 
(40.0) 

120 
(60.0) 

6 ตน้ทุนในการผลิตอาหารเสริมอดักอ้นท่ีผลิตดว้ยตนเอง จะมีตน้ทุน
ท่ีต ่ากวา่อาหารอดักอ้นท่ีขายตามทอ้งตลาด 

67 
(33.5) 

133 
(66.5) 

7 มีการวจิยัสูตรและวธีิการผลิตอาหารเสริมอดักอ้น 
50 

(25.0) 
150 

(75.0) 
8 สูตรอาหารเสริมอดักอ้นแบบผลิตดว้ยตนเองท่ีกองอาหารสัตว ์

กรมปศุสัตวไ์ดว้จิยั มีความเหมาะสม ปลอดภยั และประหยดั 
63 

(31.5) 
137 

(68.5) 
9 การผลิตอาหารเสริมอดักอ้นมีวธีิท าท่ีเขา้ใจง่าย และขั้นตอนการ

ผสมไม่ยุง่ยาก 
56 

(28.0) 
144 

(72.0) 
10 จ านวนและปริมาณของสูตรอาหารเสริมอดักอ้นสามารถเพิ่มหรือ

ลดไดต้ามตอ้งการ 
47 

(23.5) 
153 

(76.5) 
11 วตัถุดิบในการผลิตอาหารเสริมอดักอ้นสามารถหาไดใ้นทอ้งถ่ิน

เช่น ร าละเอียดใบกระถิน เป็นตน้ 
55 

(27.5) 
145 

(72.5) 
12 ขั้นตอนการผลิตท่ีไม่ถูกตอ้งจะท าใหอ้าหารเสริมอดักอ้นแขง็หรือ

น่ิมเกินไป จะมีผลท าใหส้ัตวจ์ะขบกินหรือแทะเค้ียวไดรั้บแร่ธาตุ
มากเกินปริมาณท่ีก าหนด 

44 
(22.0) 

156 
(78) 
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ตารางที ่4.19 (ต่อ) 

ข้อ ประเด็นความรู้ 
จ านวนผู้ตอบ 

รู้ 
(ร้อยละ) 

ไม่รู้ 
(ร้อยละ) 

13 รูปทรงของอาหารเสริมอดักอ้นสามารถท าไดห้ลากหลายรูปแบบ
ข้ึนอยูก่บัภาชนะท่ีใส่ในขั้นตอนการผลิต 

52 
(25) 

148 
(74.0) 

14 วธีิใชอ้าหารเสริมอดักอ้นท่ีถูกตอ้งคือ ควรให้เลียกินไม่เกิน 80 
กรัม/ตวั/วนัและสัตวค์วรไดรั้บอาหารหยาบอยา่งพอเพียงและมี
น ้าสะอาดกินตลอดเวลาดว้ย 

82 
(41) 

118 
(59) 

15 ปัจจุบนัในการเล้ียงโค อาหารเสริมอดักอ้นสามารถเสริมใหส้ัตว์
ไดทุ้กฤดูไม่เฉพาะเจาะจงแค่ฤดูแลง้ 

152 
(76) 

48 
(24) 

จากการศึกษาเม่ือพิจารณาความรู้เป็นรายขอ้ พบวา่ เกษตรกรมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการ
ผลิตอาหารเสริมอดักอ้นส าหรับโคเน้ือ ดงัแสดงในตารางท่ี 4.19 ดงัน้ี 

ในจ านวนค าถามทั้งหมดจ านวน 15 ขอ้ ข้อท่ีเกษตรกรตอบรู้ ร้อยละ 75 มี 4 ประเด็นได้แก่ 
อาหารเสริมอดักอ้น คือแร่ธาตุและอาหารเสริมต่างๆท่ีอดัรวมกนัเป็นกอ้นใชร่้วมกบัอาหารสัตว ์(ร้อย
ละ 86) อาหารเสริมอดักอ้นนอกจากจะใชส้ าหรับโคแลว้ยงัสามารถใชส้ าหรับสัตวอ่ื์นได ้เช่น กระบือ 
แพะ แกะ (ร้อยละ 84) อาหารเสริมอดัก้อนมีความจ าเป็นต่อร่างกายช่วยเพิ่มคุณค่าทางอาหารและ
ชดเชยสารอาหารบางส่วนท่ีขาดในหญา้และฟางท่ีมีคุณภาพต ่า (ร้อยละ 85) ปัจจุบนัในการเล้ียงโค 
อาหารเสริมอดักอ้นสามารถเสริมใหส้ัตวไ์ดทุ้กฤดูไม่เฉพาะเจาะจงแค่ฤดูแลง้ (ร้อยละ 76) 

ส่วนประเด็นเป็นค าถามท่ีเหลือ เป็นประเด็นค าถามท่ีเกษตรกรส่วนใหญ่ตอบรู้ ไม่ถึงร้อยละ 50 
ไดแ้ก่ ในการเล้ียงโคเน้ือหากโคไม่ไดรั้บแร่ธาตุท่ีเพียงพอจะท าให้สัตวช์ะงกัการเจริญเติบโต และการ
ให้ผลผลิตไม่สมบูรณ์ (ร้อยละ 39.5) นอกจากอาหารเสริมอดัก้อนท่ีขายตามทอ้งตลาด เกษตรกรผู ้
เล้ียงโคสามารถผลิตไดด้้วยตนเอง (ร้อยละ 40.0) ตน้ทุนในการผลิตอาหารเสริมอดักอ้นท่ีผลิตดว้ย
ตนเอง จะมีตน้ทุนท่ีต ่ากวา่อาหารอดักอ้นท่ีขายตามทอ้งตลาด (ร้อยละ 33.5) มีการวจิยัสูตรและวิธีการ
ผลิตอาหารเสริมอดักอ้น (ร้อยละ 25.0) สูตรอาหารเสริมอดักอ้นแบบผลิตดว้ยตนเองท่ีกองอาหารสัตว ์
กรมปศุสัตวไ์ดว้ิจยั มีความเหมาะสม ปลอดภยั และประหยดั (ร้อยละ 31.5) การผลิตอาหารเสริมอดั
ก้อนมีวิธีท าท่ีเขา้ใจง่าย และขั้นตอนการผสมไม่ยุ่งยาก (ร้อยละ 28) จ านวนและปริมาณของสูตร
อาหารเสริมอดักอ้นสามารถเพิ่มหรือลดไดต้ามตอ้งการ (ร้อยละ 23.5) วตัถุดิบในการผลิตอาหารเสริม



 

48 

อดักอ้นสามารถหาไดใ้นทอ้งถ่ินเช่น ร าละเอียดใบกระถิน เป็นตน้ (ร้อยละ 27.5) รูปทรงของอาหาร
เสริมอดักอ้นสามารถท าไดห้ลากหลายรูปแบบข้ึนอยูก่บัภาชนะท่ีใส่ในขั้นตอนการผลิต (ร้อยละ 26.0)
ขั้นตอนการผลิตท่ีไม่ถูกตอ้งจะท าให้อาหารเสริมอดักอ้นแข็งหรือน่ิมเกินไป จะมีผลท าให้สัตวจ์ะขบ
กินหรือแทะเค้ียวไดรั้บแร่ธาตุมากเกินปริมาณท่ีก าหนด (ร้อยละ 22.0) และวิธีใชอ้าหารเสริมอดักอ้น
ท่ีถูกตอ้งคือ ควรให้เลียกินไม่เกิน 80 กรัม/ตวั/วนัและสัตวค์วรไดรั้บอาหารหยาบอยา่งพอเพียงและมี
น ้าสะอาดกินตลอดเวลาดว้ย (ร้อยละ 41.0) 

ระดับความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัการผลติอาหารเสริมอดัก้อนส าหรับโคเนือ้ 

การศึกษาระดบัเกษตรกรมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการผลิตอาหารเสริมอดักอ้นส าหรับโค
เน้ือ โดยใช้แบบทดสอบซ่ึงประกอบดว้ยค าถามจ านวน 15 ขอ้ ในการวดัความรู้ของเกษตรกร และมี
เกณฑใ์นการวดัไว ้2 ระดบั คือ ตอบรู้และตอบไม่รู้ 

ตอบรู้  ได ้ 1 คะแนน 
ตอบไม่รู้  ได ้ 0 คะแนน 

 น าคะแนนรวม 15 ขอ้ ดงักล่าวมาพิจารณาจดัระดบัความรู้ตามช่วงคะแนนต่างๆ ดงัน้ี 

ช่วงคะแนน ระดับความรู้ของเกษตรกรฯ 
0 คะแนน  ไม่มีความรู้ (0 คะแนน) 
1-6 คะแนน (นอ้ยกวา่ร้อยละ 50)  ระดบัความรู้นอ้ย 
7-11 คะแนน (ร้อยละ 50-75)  ระดบัความรู้ปานกลาง 
12-15 คะแนน (มากกวา่ร้อยละ 75)  ระดบัความรู้มาก 

ตารางที่ 4.20 ระดับเกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัการผลติอาหารเสริมอดัก้อนส าหรับโคเนือ้ 

ระดับคะแนนความรู้ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ระดบัความรู้นอ้ย(นอ้ยกวา่ 6 คะแนน) 120 60.0 
ระดบัความรู้ปานกลาง (7-11 คะแนน) 39 19.5 
ระดบัความรู้มาก (12-15 คะแนน) 41 20.5 
คะแนนฯ ต ่าสุด = 0  คะแนน           คะแนนฯ เฉลี่ย = 6.685 คะแนน 
คะแนนฯ สูงสุด = 15 คะแนน          ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 4.482 

จากการศึกษาระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการผลิตอาหารเสริมอดักอ้นส าหรับโคเน้ือพบวา่
เกษตรกรร้อยละ 60.0 มีความรู้อยูใ่นระดบันอ้ย มีระดบัคะแนนอยูใ่นช่วงนอ้ยกวา่ 6 คะแนนรองลงมา
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ร้อยละ 20.5 มีความรู้อยูใ่นระดบัมาก มีระดบัคะแนนอยูใ่นช่วง 12-15 คะแนน เกษตรกรผูมี้ความรู้ใน
ระดบัปานกลาง ร้อยละ 19.5 ระดบัคะแนนอยู่ในช่วง 7-11 นอกจากน้ียงัพบว่าเกษตรกรมีคะแนน
ต ่าสุด 0 คะแนน สูงสุด 15 คะแนน คะแนนเฉล่ีย 6.685 คะแนน 

4. ข้อมูลความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล เศรษฐกจิ สังคม และความต้องการเกษตรต่อความรู้
และความเข้าใจของเกษตรกรในการผลติอาหารเสริมอดัก้อนส าหรับโคเนือ้ 

ผูว้จิยัไดว้ิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระ คือ ปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคล ไดแ้ก่อายุ
การศึกษาประสบการณ์การเล้ียงโคประสบการณ์ฝึกอบรมปัจจยัด้านเศรษฐกิจ ได้แก่รายได้ของ
ครัวเรือนจ านวนโคท่ีเล้ียงแรงงานปัจจยัดา้นสังคม ไดแ้ก่การรวมกลุ่ม การให้ความรู้จากภาครัฐ และ
ปัจจยัดา้นความตอ้งการกบัตวัแปรตาม คือ ความรู้และความเขา้ใจของเกษตรกรในการผลิตอาหาร
เสริมอดักอ้นส าหรับโคเน้ือโดยใชค้่าไค-สแควร์ในการทดสอบความสัมพนัธ์ ปรากฏผลดงัน้ี 

4.1 การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างเพศกบัความรู้และความเข้าใจของเกษตรกรในการผลิต
อาหารเสริมอดัก้อนส าหรับโคเนือ้ 

จากการหาความสัมพนัธ์ระหว่างเพศของเกษตรกรกบัความรู้และความเขา้ใจของเกษตรกรใน
การผลิตอาหารเสริมอดัก้อนส าหรับโคเน้ือโดยการทดสอบไค-สแควร์ พบว่า ค่า 2 = 14.102 และ 
Sig. = .001 แสดงว่า เพศและความรู้และความเข้าใจของเกษตรกรในการผลิตอาหารเสริมอดัก้อน
ส าหรับโคเน้ือ มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ดงัแสดงในตารางท่ี 4.21 

ตารางที ่4.21 ความสัมพนัธ์ระหว่างเพศกบัความรู้และความเข้าใจของเกษตรกรในการผลติอาหาร 
        เสริมอดัก้อนส าหรับโคเนือ้        n=200 

เพศ 
ระดับความรู้และความเข้าใจของเกษตรกรผู้เลีย้งโค 

รวม ความรู้น้อย 
(ร้อยละ) 

ความรู้ปานกลาง 
(ร้อยละ) 

ความรู้มาก 
(ร้อยละ) 

ชาย 
112 
(56.0) 

35 
(17.5) 

40 
(20.0) 

187 
(93.5) 

หญิง 
5 

(2.5) 
8 

(4.0) 
0 

(0.0) 
13 
(6.5) 

รวม 
117 

(58.5) 
43 

(21.5) 
40 

(20.0) 
200 

(100.0) 

2 ท่ีค  านวณได ้= 14.102  2 จากตาราง = 9.2103; df = 2 Sig. = .001 



 

50 

4.2 การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอายุกบัความรู้และความเข้าใจของเกษตรกรในการผลิต
อาหารเสริมอดัก้อนส าหรับโคเนือ้ 

จากการหาความสัมพนัธ์ระหว่างอายุของเกษตรกรกบัความรู้และความเขา้ใจของเกษตรกรใน
การผลิตอาหารเสริมอดัก้อนส าหรับโคเน้ือโดยการทดสอบไค-สแควร์ พบว่า ค่า 2 = 20.537 และ 
Sig. = .000 แสดงว่า อายุกับความรู้และความเข้าใจของเกษตรกรในการผลิตอาหารเสริมอดัก้อน
ส าหรับโคเน้ือ มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ดงัแสดงในตารางท่ี 4.22 

ตารางที ่4.22 ความสัมพนัธ์ระหว่างอายุกบัความรู้และความเข้าใจของเกษตรกรในการผลติอาหาร 
        เสริมอดัก้อนส าหรับโคเนือ้        n=200 

อายุ 

ระดับความรู้และความเข้าใจของเกษตรกรผู้เลีย้งโค 

รวม ความรู้น้อย 
(ร้อยละ) 

ความรู้ปานกลาง 
(ร้อยละ) 

ความรู้มาก 
(ร้อยละ) 

นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 50 ปี 
59 

(29.5) 
26 

(13.0) 
8 

(4.0) 
93 

(46.5) 

51 – 60 ปี 
40 

(20.0) 
14 
(7.0) 

28 
(14.0) 

82 
(41.0) 

มากกวา่หรือเท่ากบั 61 ปี 
18 
(9.0) 

3 
(1.5) 

4 
(2.0) 

25 
(12.5) 

รวม 
117 

(58.5) 
43 

(21.5) 
40 

(20.0) 
200 

(100.0) 

2 ท่ีค  านวณได ้= 20.537  2 จากตาราง = 13.2767; df = 4 Sig. = .000 
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4.3 การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างระดับการศึกษากบัความรู้และความเข้าใจของเกษตรกรใน
การผลติอาหารเสริมอดัก้อนส าหรับโคเนือ้ 

จากการหาความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัการศึกษาของเกษตรกรกบัความรู้และความเขา้ใจของ
เกษตรกรในการผลิตอาหารเสริมอดัก้อนส าหรับโคเน้ือโดยการทดสอบไค-สแควร์ พบว่า ค่า 2 = 
.795 และ Sig. = .939 แสดงว่า ระดบัการศึกษากบัความรู้และความเขา้ใจของเกษตรกรในการผลิต
อาหารเสริมอดักอ้นส าหรับโคเน้ือไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ดงัแสดง
ในตารางท่ี 4.23 

ตารางที ่4.23 ความสัมพนัธ์ระหว่างระดับการศึกษากบัความรู้และความเข้าใจของเกษตรกร 
         ในการผลติอาหารเสริมอดัก้อนส าหรับโคเนือ้     n=200 

ระดับการศึกษา 

ระดับความรู้และความเข้าใจของเกษตรกรผู้เลีย้งโค 

รวม ความรู้น้อย 
(ร้อยละ) 

ความรู้ปานกลาง 
(ร้อยละ) 

ความรู้มาก 
(ร้อยละ) 

ประถมหรือต ่ากวา่ 
88 

(44.0) 
30 

(15.0) 
28 

(14.0) 
146 
(73.0) 

มธัยมศึกษา 
26 

(13.0) 
12 
(6.0) 

11 
(5.5) 

49 
(24.5) 

ตั้งแต่ประกาศวชิาชีพชั้น
สูงข้ึนไป 

3 
(1.5) 

1 
(0.5) 

1 
(0.5) 

5 
(2.5) 

รวม 
117 

(58.5) 
43 

(21.5) 
40 

(20.0) 
200 

(100.0) 

2 ท่ีค  านวณได ้= .795  2 จากตาราง = 9.487; df = 4 Sig. = .939 
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4.4 การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างประสบการณ์การเลีย้งโคกบัความรู้และความเข้าใจของ
เกษตรกรในการผลติอาหารเสริมอดัก้อนส าหรับโคเนือ้ 

จากการหาความสัมพนัธ์ระหวา่งประสบการณ์การเล้ียงโคของเกษตรกรกบัความรู้และความ
เขา้ใจของเกษตรกรในการผลิตอาหารเสริมอดักอ้นส าหรับโคเน้ือโดยการทดสอบไค-สแควร์ พบว่า 
ค่า 2 = 16.090 และ Sig. = .003 แสดงว่า ประสบการณ์การเล้ียงโคกับความรู้และความเขา้ใจของ
เกษตรกรในการผลิตอาหารเสริมอดักอ้นส าหรับโคเน้ือ มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 ดงัแสดงในตารางท่ี 4.24 

ตารางที ่4.24 ความสัมพนัธ์ระหว่างประสบการณ์การเลีย้งโคกบัความรู้และความเข้าใจของเกษตรกร 
          ในการผลติอาหารเสริมอดัก้อนส าหรับโคเนือ้     n=200 

ประสบการณ์การเลีย้งโค 

ระดับความรู้และความเข้าใจของเกษตรกรผู้เลีย้งโค 

รวม ความรู้น้อย 
(ร้อยละ) 

ความรู้ปานกลาง 
(ร้อยละ) 

ความรู้มาก 
(ร้อยละ) 

นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 3 ปี 
10 
(5.0) 

4 
(2.0) 

1 
(0.5) 

15 
(7.5) 

4 – 10 ปี 
88 

(44.0) 
24 

(12.0) 
21 

(10.5) 
133 
(66.5) 

มากกวา่ 10 ปี 
19 
(9.5) 

15 
(7.5) 

18 
(9.0) 

52 
(26.0) 

รวม 
117 

(58.5) 
43 

(21.5) 
40 

(20.0) 
200 

(100.0) 

2 ท่ีค  านวณได ้= 16.090  2 จากตาราง = 13.2767; df = 4 Sig. = .003 
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4.5 การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างประสบการณ์การฝึกอบรมเกีย่วกบัการเลีย้งโคกบัความรู้
และความเข้าใจของเกษตรกรในการผลติอาหารเสริมอดัก้อนส าหรับโคเนือ้ 

จากการหาความสัมพนัธ์ระหวา่งประสบการณ์การฝึกอบรมเก่ียวกบัการเล้ียงโคของเกษตรกร
กบัความรู้และความเขา้ใจของเกษตรกรในการผลิตอาหารเสริมอดักอ้นส าหรับโคเน้ือโดยการทดสอบ
ไค-สแควร์ พบว่า ค่า 2 = 14.697 และ Sig. = .001 แสดงวา่ ประสบการณ์การฝึกอบรมเก่ียวกบัการ
เล้ียงโคกับความรู้และความเข้าใจของเกษตรกรในการผลิตอาหารเสริมอดัก้อนส าหรับโคเน้ือ มี
ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ดงัแสดงในตารางท่ี 4.25 

ตารางที ่4.25 ความสัมพนัธ์ระหว่างประสบการณ์การฝึกอบรมเกีย่วกบัการเลีย้งโคกบัความรู้และ 
        ความเข้าใจของเกษตรกรในการผลติอาหารเสริมอดัก้อนส าหรับโคเนือ้  n=200 

ประสบการณ์การ
ฝึกอบรมเกี่ยวกบัการ

เลีย้งโค 

ระดับความรู้และความเข้าใจของเกษตรกรผู้เลีย้งโค 

รวม ความรู้น้อย 
(ร้อยละ) 

ความรู้ปานกลาง 
(ร้อยละ) 

ความรู้มาก 
(ร้อยละ) 

เคย 
74 

(37.0) 
29 

(14.5) 
38 
(19) 

141 
(70.5) 

ไม่เคย 
43 

(21.5) 
14 
(7.0) 

2 
(1.0) 

59 
(29.5) 

รวม 
117 

(58.5) 
43 

(21.5) 
40 

(20.0) 
200 

(100.0) 

2 ท่ีค  านวณได ้= 14.697  2 จากตาราง = 9.2103; df = 2 Sig. = .001 
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4.6 การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างรายได้จากอาชีพหลกักบัความรู้และความเข้าใจของ
เกษตรกรในการผลติอาหารเสริมอดัก้อนส าหรับโคเนือ้ 

จากการหาความสัมพนัธ์ระหวา่งรายไดจ้ากอาชีพหลกักบัความรู้และความเขา้ใจของเกษตรกร
ในการผลิตอาหารเสริมอดักอ้นส าหรับโคเน้ือโดยการทดสอบไค-สแควร์ พบวา่ ค่า 2 = 24.217 และ 
Sig. = .000 แสดงวา่ รายไดจ้ากอาชีพหลกักบัความรู้และความเขา้ใจของเกษตรกรในการผลิตอาหาร
เสริมอดักอ้นส าหรับโคเน้ือ มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ดงัแสดงในตาราง
ท่ี 4.26 

ตารางที ่4.26 ความสัมพนัธ์ระหว่างรายได้จากอาชีพหลกักบัความรู้และความเข้าใจของเกษตรกร 
        ในการผลติอาหารเสริมอดัก้อนส าหรับโคเนือ้     n=200 

รายได้จากอาชีพหลกั 

ระดับความรู้และความเข้าใจของเกษตรกรผู้เลีย้งโค 

รวม ความรู้น้อย 
(ร้อยละ) 

ความรู้ปานกลาง 
(ร้อยละ) 

ความรู้มาก 
(ร้อยละ) 

นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 
10,000 บาท 

96 
(48.0) 

29 
(14.5) 

18 
(9.0) 

143 
(71.5) 

10,001 – 15,000 บาท 
6 

(3.0) 
6 

(3.0) 
12 
(6.0) 

24 
(12.0) 

มากกวา่ 15.000 บาท 
15 
(7.5) 

8 
(4.0) 

10 
(5.0) 

33 
(16.5) 

รวม 
117 

(58.5) 
43 

(21.5) 
40 

(20.0) 
200 

(100.0) 

2 ท่ีค  านวณได ้= 24.217  2 จากตาราง = 13.2767; df = 4 Sig. = .000 
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4.7 การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างจ านวนโคทีเ่ลีย้งกบัความรู้และความเข้าใจของเกษตรกร
ในการผลติอาหารเสริมอดัก้อนส าหรับโคเนือ้ 

จากการหาความสัมพนัธ์ระหวา่งจ านวนโคท่ีเล้ียงของเกษตรกรกบัความรู้และความเขา้ใจของ
เกษตรกรในการผลิตอาหารเสริมอดัก้อนส าหรับโคเน้ือโดยการทดสอบไค-สแควร์ พบว่า ค่า 2 = 
48.817 และ Sig. = .000 แสดงวา่ จ  านวนโคท่ีเล้ียงกบัความรู้และความเขา้ใจของเกษตรกรในการผลิต
อาหารเสริมอดักอ้นส าหรับโคเน้ือ มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ดงัแสดง
ในตารางท่ี 4.27 

ตารางที ่4.27 ความสัมพนัธ์ระหว่างจ านวนโคทีเ่ลีย้งกบัความรู้และความเข้าใจของเกษตรกร 
        ในการผลติอาหารเสริมอดัก้อนส าหรับโคเนือ้     n=200 

จ านวนโคทีเ่ลีย้ง 

ระดับความรู้และความเข้าใจของเกษตรกรผู้เลีย้งโค 

รวม ความรู้น้อย 
(ร้อยละ) 

ความรู้ปานกลาง 
(ร้อยละ) 

ความรู้มาก 
(ร้อยละ) 

นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 
5 ตวั 

82 
(41.0) 

11 
(5.5) 

11 
(5.5) 

104 
(52.0) 

6 – 10 ตวั 
35 

(17.5) 
25 

(12.5) 
20 

(10.0) 
80 

(40.0) 

มากกวา่ 10 ตวั 
0 

(0.0) 
7 

(3.5) 
9 

(4.7) 
16 
(8.0) 

รวม 
117 

(58.5) 
43 

(21.5) 
40 

(20.0) 
200 

(100.0) 

2 ท่ีค  านวณได ้= 48.817  2 จากตาราง = 13.2767; df = 4 Sig. = .000 
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4.8 การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างแรงงานทีใ่ช้ในการเลีย้งโคกบัความรู้และความเข้าใจของ
เกษตรกรในการผลติอาหารเสริมอดัก้อนส าหรับโคเนือ้ 

จากการหาความสัมพนัธ์ระหวา่งแรงงานท่ีใชใ้นการเล้ียงโคของเกษตรกรกบัความรู้และความ
เขา้ใจของเกษตรกรในการผลิตอาหารเสริมอดักอ้นส าหรับโคเน้ือโดยการทดสอบไค-สแควร์ พบว่า 
ค่า 2 = 8.521 และ Sig. = .074 แสดงว่า แรงงานท่ีใช้ในการเล้ียงโคกบัความรู้และความเขา้ใจของ
เกษตรกรในการผลิตอาหารเสริมอดักอ้นส าหรับโคเน้ือ มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 ดงัแสดงในตารางท่ี 4.28 

ตารางที ่4.28 ความสัมพนัธ์ระหว่างแรงงานทีใ่ช้ในการเลีย้งโคกบัความรู้และความเข้าใจของเกษตรกร 
        ในการผลติอาหารเสริมอดัก้อนส าหรับโคเนือ้     n=200 

แรงงานทีใ่ช้ในการ
เลีย้งโค 

ระดับความรู้และความเข้าใจของเกษตรกรผู้เลีย้งโค 

รวม ความรู้น้อย 
(ร้อยละ) 

ความรู้ปานกลาง 
(ร้อยละ) 

ความรู้มาก 
(ร้อยละ) 

1 คน 
75 

(37.5) 
21 

(10.5) 
17 
(8.5) 

113 
(56.5) 

2 คน 
41 

(20.5) 
21 

(10.5) 
21 

(10.5) 
83 
(4.5) 

3 คนข้ึนไป 
1 

(0.5) 
1 

(0.5) 
2 

(1.0) 
4 

(2.0) 

รวม 
117 

(58.5) 
43 

(21.5) 
40 

(20.0) 
200 

(100.0) 

2 ท่ีค  านวณได ้= 8.521  2 จากตาราง = 9.4877; df = 4 Sig. = .074 
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4.9 การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการรวมกลุ่มในการเลีย้งโคกบัความรู้และความเข้าใจของ
เกษตรกรในการผลติอาหารเสริมอดัก้อนส าหรับโคเนือ้ 

จากการหาความสัมพนัธ์ระหวา่งการรวมกลุ่มในการเล้ียงโคของเกษตรกรกบัความรู้และความ
เขา้ใจของเกษตรกรในการผลิตอาหารเสริมอดักอ้นส าหรับโคเน้ือโดยการทดสอบไค-สแควร์ พบว่า 
ค่า 2 = 16.350 และ Sig. = .003 แสดงว่า การรวมกลุ่มในการเล้ียงโคกบัความรู้และความเขา้ใจของ
เกษตรกรในการผลิตอาหารเสริมอดักอ้นส าหรับโคเน้ือ มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 ดงัแสดงในตารางท่ี 4.29 

ตารางที ่4.29 ความสัมพนัธ์ระหว่างการรวมกลุ่มในการเลีย้งโคกบัความรู้และความเข้าใจของ 
        เกษตรกรในการผลติอาหารเสริมอดัก้อนส าหรับโคเนือ้    n=200 

การรวมกลุ่มในการเลีย้งโค 

ระดับความรู้และความเข้าใจของเกษตรกรผู้เลีย้งโค 

รวม ความรู้น้อย 
(ร้อยละ) 

ความรู้ปานกลาง 
(ร้อยละ) 

ความรู้มาก 
(ร้อยละ) 

เล้ียงโคดว้ยตนเอง 
69 

(34.5) 
15 
(7.5) 

12 
(6.0) 

96 
(48.0) 

รวมกลุ่มเฉพาะเครือญาติ
หรือเพื่อนบา้น 

2 
(1.0) 

2 
(1.0) 

0 
(0.0) 

4 
(2.0) 

รวมกลุ่มผูเ้ล้ียงโคของ
หมู่บา้น 

46 
(23.0) 

26 
(13.0) 

28 
(14.0) 

100 
(50.0) 

รวม 
117 

(58.5) 
43 

(21.5) 
40 

(20.0) 
200 

(100.0) 

2 ท่ีค  านวณได ้= 16.350  2 จากตาราง = 13.2767; df = 4 Sig. = .003 
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4.10 การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการได้รับความรู้จากรัฐหรือผู้เช่ียวชาญกบัความรู้และ
ความเข้าใจของเกษตรกรในการผลติอาหารเสริมอดัก้อนส าหรับโคเนือ้ 

จากการหาความสัมพนัธ์ระหวา่งการไดรั้บความรู้จากรัฐหรือผูเ้ช่ียวชาญกบัความรู้และความ
เขา้ใจของเกษตรกรในการผลิตอาหารเสริมอดักอ้นส าหรับโคเน้ือโดยการทดสอบไค-สแควร์ พบว่า 
ค่า 2 = 9.745 และ Sig. = .008 แสดงว่า การไดรั้บความรู้จากรัฐหรือผูเ้ช่ียวชาญกบัความรู้และความ
เขา้ใจของเกษตรกรในการผลิตอาหารเสริมอดักอ้นส าหรับโคเน้ือ มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 ดงัแสดงในตารางท่ี 4.30 

ตารางที ่4.30 ความสัมพนัธ์ระหว่างการได้รับความรู้จากรัฐหรือผู้เช่ียวชาญกบัความรู้และความเข้าใจ 
        ของเกษตรกรในการผลติอาหารเสริมอดัก้อนส าหรับโคเนือ้   n=200 

การได้รับความรู้จาก
รัฐหรือผู้เช่ียวชาญ 

ระดับความรู้และความเข้าใจของเกษตรกรผู้เลีย้งโค 

รวม ความรู้น้อย 
(ร้อยละ) 

ความรู้ปานกลาง 
(ร้อยละ) 

ความรู้มาก 
(ร้อยละ) 

เคย 
83 

(41.5) 
33 

(16.5) 
38 

(19.0) 
154 
(77.0) 

ไม่เคย 
34 

(17.0) 
10 
(5.0) 

2 
(1.0) 

46 
(23.0) 

รวม 
117 

(58.5) 
43 

(21.5) 
40 

(20.0) 
200 

(100.0) 

2 ท่ีค  านวณได ้= 9.745  2 จากตาราง = 13.2767; df = 4 Sig. = .008 
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4.11 การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความต้องการในการผลติอาหารเสริมอดัก้อนส าหรับโค
เนือ้กบัความรู้และความเข้าใจของเกษตรกรในการผลติอาหารเสริมอดัก้อนส าหรับโคเนือ้ 

จากการหาความสัมพนัธ์ระหว่างความตอ้งการในการผลิตอาหารเสริมอดักอ้นส าหรับโคเน้ือ
กบัความรู้และความเขา้ใจของเกษตรกรในการผลิตอาหารเสริมอดักอ้นส าหรับโคเน้ือโดยการทดสอบ
ไค-สแควร์ พบวา่ ค่า 2 = 176.952 และ Sig. = .000 แสดงวา่ ความตอ้งการในการผลิตอาหารเสริมอดั
กอ้นส าหรับโคเน้ือกบัความรู้และความเขา้ใจของเกษตรกรในการผลิตอาหารเสริมอดักอ้นส าหรับโค
เน้ือ มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ดงัแสดงในตารางท่ี 4.31 

ตารางที ่4.31 ความสัมพนัธ์ระหว่างความต้องการในการผลติอาหารเสริมอดัก้อนกบัความรู้ 
        และความเข้าใจของเกษตรกรในการผลติอาหารเสริมอดัก้อนส าหรับโคเนือ้ n=200 

ความต้องการในการ
ผลติอาหารเสริมอดั
ก้อนส าหรับเนือ้ 

ระดับความรู้และความเข้าใจของเกษตรกรผู้เลีย้งโค 

รวม ความรู้น้อย 
(ร้อยละ) 

ความรู้ปานกลาง 
(ร้อยละ) 

ความรู้มาก 
(ร้อยละ) 

นอ้ย 
6 

(3.0) 
43 

(21.5) 
40 

(20.0) 
89 

(44.5) 

ปานกลาง 
111 
(55.5) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

111 
(55.5) 

รวม 
117 

(58.5) 
43 

(21.5) 
40 

(20.0) 
200 

(100.0) 

2 ท่ีค  านวณได ้= 176.952 2 จากตาราง = 9.2103; df = 2 Sig. = .000 

จากการศึกษาวิจยัปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความรู้และความเขา้ใจของเกษตรกรในการผลิต
อาหารเสริมอดักอ้นส าหรับโคเน้ือ รวมทั้งส้ิน 11 ปัจจยั ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ประสบการณ์
การเล้ียงโค ประสบการณ์การฝึกอบรมเก่ียวกบัการเล้ียงโค รายไดจ้ากอาชีพหลกั จ านวนโคท่ีเล้ียง 
จ านวนแรงงานท่ีใชใ้นการเล้ียงโค การรวมกลุ่มในการเล้ียงโค การไดรั้บความรู้จากหน่วยงานรัฐหรือ
ผูเ้ช่ียวชาญ และปัจจยัความตอ้งการในการผลิตอาหารเสริมอดักอ้นส าหรับโคเน้ือ 
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พบวา่ ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความรู้และความเขา้ใจของเกษตรกรในการผลิตอาหารเสริม
อัดก้อนส าหรับโคเน้ือของเกษตรกรในต าบลท่าน้าว อ าเภอภูเพียง จังหวดัน่านได้แก่ เพศ อาย ุ
การศึกษา ประสบการณ์การเล้ียงโค ประสบการณ์การฝึกอบรมเก่ียวกบัการเล้ียงโค รายไดจ้ากอาชีพ
หลกั จ านวนโคท่ีเล้ียง การรวมกลุ่มในการเล้ียงโค การไดรั้บความรู้จากหน่วยงานรัฐหรือผูเ้ช่ียวชาญ 
และปัจจยัความตอ้งการในการผลิตอาหารเสริมอดักอ้นส าหรับโคเน้ือ ดงัแสดงในตารางท่ี 4.32 

ตารางที ่4.32 สรุปปัจจัยทีม่ีความสัมพนัธ์ความรู้และความเข้าใจของเกษตรกรในการผลติ 
        อาหารเสริมอดัก้อนส าหรับโคเนือ้ 

ปัจจัยส่วนบุคคล เศรษฐกจิ สังคม
และความต้องการในการผลติอาหาร

เสริมอดัก้อนส าหรับโคเนือ้ 

ค่าความสัมพนัธ์ความรู้และความเข้าใจของเกษตรกรในการ
ผลติอาหารเสริมอดัก้อนส าหรับโคเนือ้ 

2 
ท่ีค  านวณได ้

df 
2 

จากตาราง 
Sig นัยส าคัญทีร่ะดับ 

1. เพศ 14.102 2 9.2103 .001 .01 
2. อาย ุ 20.537 4 13.2767 .000 .01 
3. ระดบัการศึกษา .795 4 9.4877 .939 ไม่มีความสัมพนัธ์ 
4. ประสบการณ์การเล้ียงโค 16.090 4 13.2767 .003 .01 
5. ประสบการณ์การฝึกอบรม 
    เก่ียวกบัการเล้ียงโค 

14.697 2 9.2103 .001 .01 

6. รายไดจ้ากอาชีพหลกั 24.217 4 13.2767 .000 .01 

7. จ  านวนโคท่ีเล้ียง 48.817 4 13.2767 .000 .01 

8. แรงงานท่ีใชใ้นการเล้ียงโค 8.521 4 9.4877 .074 ไม่มีความสัมพนัธ์ 

9. การรวมกลุ่มในการเล้ียงโค 16.350 4 13.2767 .003 .01 

10. การไดรั้บความรู้จากรัฐหรือ   
      ผูเ้ช่ียวชาญ 

9.745 2 9.2103 .008 .01 

11. ความตอ้งการในการผลิตอาหาร 
      เสริมอดักอ้นส าหรับโคเน้ือ 

176.952 2 9.2103 .000 .01 
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5. ข้อมูลด้านปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของเกษตรกรเกี่ยวกับการผลิตอาหารเสริมอัดก้อน
ส าหรับโคเนือ้ 

ดา้นปัญหาและอุปสรรค เป็นประเด็นค าถามปลายเปิด ให้เกษตรกรผูเ้ล้ียงโคเน้ือ ไดแ้สดงความ
คิดเห็น โดยผูศึ้กษาไดร้วบรวม และเรียบเรียงไวด้งัน้ี  

1) เกษตรกรยงัขาดแคลนทุนทรัพย์ในการจัดซ้ือจัดหาอุปกรณ์และวตัถุดิบในการ
ท าอาหารอดักอ้น ประกอบกบัยงัไม่มีประสบการณ์ในการท า ไม่มีอุปกรณ์ในการท าและไม่รู้
วธีิท่ีถูกตอ้งตามวิชาการแนะน าขาดแคลนอาหารท่ีจะท าไม่ไดเ้ล้ียงโคเน้ือท่ีเป็นโคขุน แต่เล้ียง
โคเน้ือท่ีให้ลูกเป็นระยะๆ เท่านั้น ทั้งน้ีพื้นท่ีท่ีใชใ้นการผลิตอาหารเสริมและจ านวนกลุ่มคนท่ี
สนใจยงัมีน้อย สถานท่ีผลิตและหน่วยงานหรือผูเ้ช่ียวชาญ ยงัไม่มีใครเขา้มาให้ค  าแนะน าแก่
เกษตรกรผูเ้ล้ียงโค 

2) ในดา้นของโครงสร้างท่ีตั้งของกลุ่มเกษตรกรผูเ้ล้ียงโค ยงัไม่พร้อม และการรวมกลุ่ม
ยงัไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร ท าให้เป็นอุปสรรคค่อนขา้งมาก ส่งผลต่อการกระจายข่าวสาร 
และการจดัหาวตัถุดิบ รวมทั้งการแลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกนัและกนัภายในกลุ่ม ซ่ึงเกษตรกรบาง
รายได้ให้ความเห็นว่าไม่มีเวลาในการจดัท าอาหารก้อน หรือแม้แต่หากมีการประชุมก็ไม่
สามารถเขา้ร่วมได ้ซ่ึงถือวา่เป็นปัญหาและอุปสรรคอยา่งมากในการส่งเสริม 

ดา้นขอ้เสนอแนะจากการสัมภาษณ์โดยให้เกษตรกรผูเ้ล้ียงโคเน้ือ ซ่ึงเป็นค าถามปลายเปิด โดย
ผูศึ้กษาไดร้วบรวม และเรียบเรียงไวด้งัน้ี  

1) เกษตรกรให้ขอ้เสนอแนะวา่ ควรหาแหล่งเงินทุนหรือเงินกูย้ืมให้เกษตรกรพร้อมทั้ง
จดัหาวิทยากรมาให้ความรู้เพิ่มเติมแก่เกษตรกรผูส้นใจ และจดัอบรมอย่างเป็นรูปแบบ และมี
การสาธิตท่ีถูกตอ้งทั้งน้ีเกษตรกรยงัมีความตอ้งการท่ีอยากจะไปศึกษาดูงานยงัพื้นท่ีหรือฟาร์ม
โคเน้ือท่ีท าอาหารอดักอ้น เพื่อกลบัมาส่งเสริมแก่เกษตรกรรายอ่ืนท่ีสนใจ  

2) เกษตรกรยงัตอ้งการความรู้ วิธีการ และเทคนิคในการท าอาหารอดักอ้น เพื่อช่วยลด
ตน้ทุนในการผลิต และลดตน้ทุนด้านอาหารเสริมแก่โคเน้ือ รวมทั้งการหาแหล่งซ้ือวตัถุดิบ 
และอุปกรณ์ท่ีราคาถูกและไดม้าตรฐานแก่เกษตรกรผูเ้ล้ียงโค 

3) ตอ้งการให้ทางราชการช่วยหาโครงการเก่ียวกบัโค-กระบือ เพื่อช่วยส่งเสริมและให้
ความรู้แก่เกษตรกรผูเ้ล้ียงโค รวมทั้งช่วยจดัหาพ่อพนัธ์ุโคมาให้กลุ่มผูเ้ล้ียงโคเพื่อง่ายต่อการ
ผสมพนัธ์ุ ทั้งน้ีเกษตรกรยงัอยากให้ทางภาครัฐและผูเ้ก่ียวขอ้งเขา้มาส่งเสริมการเล้ียงโคอยา่ง
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จริงจงัมากกวา่เดิม เช่น สนบัสนุนพนัธ์ุหญา้ส าหรับปลูกเป็นอาหารสัตว ์แจกอาหารเสริมตรวจ
สุขภาพของสัตวอ์ยา่งนอ้ยปีละ 1-2 คร้ังเป็นตน้ 

4) เกษตรกรตอ้งการท่ีจะรวมกลุ่มกนัเป็นกลุ่มผูเ้ล้ียงโคเน้ือ ให้เขม้แข็งกวา่น้ี แต่ยงัขาด
การสร้างผูน้ า และการไดรั้บความรู้ท่ีถูกตอ้งจากผูเ้ช่ียวชาญ นอกจากน้ียงัขาดขอ้มูลข่าวสาร
เก่ียวกบัโคเน้ือ หากมีการรวมกลุ่มกนัได ้จะส่งผลดีต่อการกระจายขอ้มูลข่าวสารภายในกลุ่ม 
รวมทั้งการแบ่งปันความรู้และเทคนิคของแต่ละคน  
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บทที ่5 

สรุปผลการศึกษา อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ  

การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาความรู้และความเขา้ใจของเกษตรกรในการผลิตอาหารเสริมอดั
กอ้นส าหรับโคเน้ือในต าบลท่าน้าว อ าเภอภูเพียง จงัหวดัน่านโดยมีวตัถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาถึง
ความรู้และความเข้าใจของเกษตรกรในการผลิตอาหารเสริมอัดก้อนส าหรับโคเน้ือ เพื่อศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคล ปัจจยัด้านเศรษฐกิจ ปัจจยัด้านสังคม และปัจจยัด้าน
ความตอ้งการกบัความรู้และความเขา้ใจการผลิตอาหารเสริมอดักอ้นส าหรับโคเน้ือของเกษตรกร และ
เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของเกษตรกรเก่ียวกบัการผลิตอาหารเสริมอดักอ้นส าหรับโคเน้ือ 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ เกษตรกรผูเ้ล้ียงโคในพื้นท่ี ต าบลท่าน้าว อ าเภอภูเพียง จงัหวดั
น่าน จ านวน 200 ราย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีใช้แบบสอบถาม ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม 
ไดท้  าการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปโดยใชค้่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าสูงสุด ค่าต ่าสุด ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ
ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าสถิติไค-สแควร์ เพื่อวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระกบั
ตวัแปรตาม โดยสามารถน าเสนอผลการศึกษาได ้4 ส่วน ดงัน้ี 

1. สรุปผลการศึกษา 
  2. การอภิปรายผลการศึกษา 
  3. ขอ้เสนอแนะจากผลการศึกษา 
  4. ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

1. สรุปผลการศึกษา 

1.1 ข้อมูลพืน้ฐานด้านลกัษณะส่วนบุคคล เศรษฐกจิ และสังคมของเกษตรกร 

เกษตรกรผูเ้ล้ียงโคเน้ือส่วนใหญ่ร้อยละ 93.5 เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 51-60 ปี 
ส าเร็จการศึกษาระดบัประถมศึกษาปีท่ี 4 หรือเทียบเท่า  
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อาชีพหลักของผู ้เล้ียงโคเน้ือจะท าเกษตรกรรมเป็นหลัก มีประสบการณ์การเล้ียงโคเน้ือ
ประมาณ 3-6 ปี เล้ียงแบบปล่อยในพื้นท่ีของตนเอง เกษตรกรผูเ้ล้ียงโคเน้ือเกินคร่ึง เคยเขา้รับ
การฝึกอบรมเก่ียวกบัการเล้ียงโค โดยเขา้รับการฝึกอบรม 1-5 คร้ังต่อปี รายไดจ้ากอาชีพหลกั
ของเกษตรกร มีรายไดต้ั้งแต่ 5,001-10,000 บาทต่อปี มีก าไรจากการขายโคของครัวเรือน อยู่
ในช่วง 5,001-10,000 บาทต่อปี ทั้งน้ีเกษตรกรร้อยละ 59 มีตน้ทุนในการเล้ียงโค โดยเกษตรกร
จะมีตน้ทุนค่าอาหารเล้ียงสัตวน์้อยกว่าหรือเท่ากบั 1,000 บาท ตน้ทุนค่าอาหารเสริมส าหรับ
สัตวน์้อยกว่าหรือเท่ากบั 1,000 บาท ตน้ทุนค่ายารักษาโรคของสัตวน์้อยกว่าหรือเท่ากบั 500 
บาท และตน้ทุนค่าแรงงานเล้ียง 1,000-1,500 บาท เกษตรกรเล้ียงไวโ้คเน้ือจ านวนน้อยกว่า 5 
ตวั เกษตรกรร้อยละ 56.5 มีจ  านวนแรงงาน 1 คนในการเล้ียงโค มีการเขา้ร่วมกลุ่มเกษตรกรผู ้
เล้ียงโคท่ีกลุ่มของหมู่บา้นตนเอง โดยท่ีเกษตรกรจะไดรั้บขอ้มูลข่าวสารจากเจา้หน้าท่ีของรัฐ
หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และจากกลุ่มเกษตรกรผูเ้ล้ียงโค ทั้งน้ีด้านการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร
เก่ียวกับอาหารเสริมอัดก้อน เกษตรกรจะได้รับข้อมูลข่าวสารจากเจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และเกษตรกรร้อยละ 76.0 เคยรับการให้ความรู้จากหน่วยงานของรัฐหรือ
ผูเ้ช่ียวชาญท่ีเก่ียวขอ้ง 1-5 คร้ังต่อปี ในส่วนของความเขา้ใจในการให้ความรู้เร่ืองอาหารเสริม
อดักอ้นของเกษตรกรผูเ้ล้ียงโค ส่วนใหญ่ร้อยละ 56.5 เกษตรกรผูเ้ล้ียงโคมีความเขา้ใจนอ้ย  

1.2 ความต้องการของเกษตรกรในการผลติอาหารเสริมอดัก้อนส าหรับโคเนือ้ 

เกษตรกรมีระดบัความตอ้งการในการผลิตอาหารเสริมอดักอ้นส าหรับโคเน้ือโดยรวม ท่ี
ระดับน้อย และเม่ือแยกเป็นประเด็นย่อย พบว่า เกษตรกรมีความต้องการในระดับน้อยทุก
ประเด็น 

1.3 ความรู้และความเข้าใจของเกษตรกรในการผลติอาหารเสริมอดัก้อนส าหรับโคเนือ้ 

จากการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมเกษตรกรมีความรู้ความเขา้ใจอยู่ในระดบัน้อย และ
เกษตรกรมีความรู้ความเขา้ใจในระดบัมาก 4 ประเด็นไดแ้ก่ อาหารเสริมอดักอ้น คือแร่ธาตุและ
อาหารเสริมต่างๆท่ีอดัรวมกนัเป็นกอ้นใชร่้วมกบัอาหารสัตว ์อาหารเสริมอดักอ้นนอกจากจะ
ใชส้ าหรับโคแลว้ยงัสามารถใชส้ าหรับสัตวอ่ื์นได ้เช่น กระบือ แพะ แกะ เป็นตน้ อาหารเสริม
อดักอ้นมีความจ าเป็นต่อร่างกายช่วยเพิ่มคุณค่าทางอาหารและชดเชยสารอาหารบางส่วนท่ีขาด
ในหญา้และฟางท่ีมีคุณภาพต ่า และปัจจุบนัในการเล้ียงโค อาหารเสริมอดักอ้นสามารถเสริมให้
สัตวไ์ดทุ้กฤดูไม่เฉพาะเจาะจงแค่ฤดูแลง้ 
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1.4 ข้อมูลความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล เศรษฐกจิ สังคม และความต้องการเกษตร
ต่อความรู้และความเข้าใจของเกษตรกรในการผลติอาหารเสริมอดัก้อนส าหรับโคเนือ้ 

จากการศึกษาวจิยัปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความรู้และความเขา้ใจของเกษตรกรในการ
ผลิตอาหารเสริมอดักอ้นส าหรับโคเน้ือ รวมทั้งส้ิน 11 ปัจจยั พบวา่ ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบั
ความรู้และความเข้าใจของเกษตรกรในการผลิตอาหารเสริมอัดก้อนส าหรับโคเน้ือของ
เกษตรกรในต าบลท่าน้าว อ าเภอภูเพียง จงัหวดัน่าน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 คือ 
เพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ์การเล้ียงโค ประสบการณ์การฝึกอบรมเก่ียวกบัการเล้ียงโค 
รายได้จากอาชีพหลัก จ านวนโคท่ีเล้ียง การรวมกลุ่มในการเล้ียงโค การได้รับความรู้จาก
หน่วยงานรัฐหรือผูเ้ช่ียวชาญ และปัจจยัความตอ้งการในการผลิตอาหารเสริมอดักอ้นส าหรับโค
เน้ือของเกษตรกร 

1.5 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของเกษตรกรเกี่ยวกับการผลิตอาหารเสริมอัดก้อน
ส าหรับโคเนือ้ 

1.5.1 เกษตรกรยงัขาดแคลนทุนทรัพย์ ในการจดัซ้ือจดัหาอุปกรณ์และวตัถุดิบในการ
ท าอาหารอดักอ้น  

1.5.2 ขาดประสบการณ์ในการท า และวิธีท่ีถูกต้องตามวิชาการแนะน า รวมทั้งขาด
แคลนวตัถุดิบท่ีจะน ามาท าอาหารเสริมอดักอ้น 

1.5.3 การรวมกลุ่มยงัไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร ท าให้เป็นอุปสรรคค่อนข้างมาก 
ส่งผลต่อการกระจ่ายข่าวสาร และการจดัหาวตัถุดิบ รวมทั้งการแลกเปล่ียนความรู้
ซ่ึงกนัและกนัภายในกลุ่ม  

1.5.4 เกษตรกรตอ้งการแหล่งเงินทุนหรือเงินกูย้มื  

1.5.5 ตอ้งการวิทยากรมาให้ความรู้เพิ่มเติมแก่เกษตรกรผูส้นใจ และจดัอบรมอยา่งเป็น
รูปแบบ และมีการสาธิตท่ีถูกตอ้ง และตอ้งการความรู้ วิธีการ รวมทั้งเทคนิคใน
การท าอาหารอดัก้อน เพื่อช่วยลดตน้ทุนในการผลิต และลดต้นทุนด้านอาหาร
เสริมแก่โคเน้ือ  
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2. อภิปรายผลการศึกษา 

จากการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความรู้และความเขา้ใจของเกษตรกรในการผลิต
อาหารเสริมอัดก้อนส าหรับโคเน้ือในต าบลท่าน้าว อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน การทดสอบ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม พบวา่ ตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งหรือมีความสัมพนัธ์อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติทางสถิติท่ีระดบั .01 มีจ  านวน 9 ตวัแปร คือ 1) เพศ 2) อายุ 3) ประสบการณ์การ
เล้ียงโค 4) ประสบการณ์การฝึกอบรมเก่ียวกบัการเล้ียงโค 5) รายได้จากอาชีพหลกั 6) จ  านวนโคท่ี
เล้ียง 7) การรวมกลุ่มในการเล้ียงโค 8) การได้รับความรู้จากหน่วยงานรัฐหรือผูเ้ช่ียวชาญ 9) ปัจจยั
ความตอ้งการในการผลิตอาหารเสริมอดักอ้นส าหรับโคเน้ือ 

จากผลการวจิยัพบวา่ เพศของเกษตรกร มีความสัมพนัธ์กบัความรู้และความเขา้ใจของเกษตรกร
ในการผลิตอาหารเสริมอดักอ้นส าหรับโคเน้ือในต าบลท่าน้าว เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ซ่ึง
เกษตรกรท่ีเป็นเพศชายสามารถส่ือสารรับความรู้จากเจา้เจา้หน้าท่ีไดเ้ป็นอย่างดี ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ี 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของบรรชยั (2535) ท่ีพบวา่ เพศเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความรู้เร่ืองสิงแวดลอ้ม
ของประชาชนอยา่งมีนยัส าคญั นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัเบญจมา (2544) ท่ีพบวา่ปัจจยัดา้นเพศมีผล
ต่อความรู้ในการสั่งจ่ายยาดา้นจุลชีพ  

จากผลการวิจยัพบวา่อายขุองเกษตรกร มีความสัมพนัธ์กบัความรู้และความเขา้ใจของเกษตรกร
ในการผลิตอาหารเสริมอดักอ้นส าหรับโคเน้ือในต าบลท่านา้ว ซ่ึงเกษตรกรท่ีมีอายุเพิ่มข้ึนจะมีความรู้
ความสามารถในการผลิตอาหารเสริมอดักอ้นเพิ่มสูงข้ึน ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ี สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
ณัฐชา (2548) ท่ีพบว่าอายุของผูต้อบแบบสอบถามกับความรู้ความเข้าใจต่อตลาดสินค้าเกษตร
ล่วงหนา้มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญั และเจษฎา (2554) ท่ีพบวา่ อายุมีความสัมพนัธ์กบัความรู้
การใชส้ารเคมีป้องกนัศตัรูพืชของเกษตรกรต าบลแม่แผกใหม่ รวมทั้งพระสถาพร (2551) ท่ีพบวา่ อายุ
จริงของพระสงฆมี์ความสัมพนัธ์กบัความรู้ความเขา้ใจต่อการท าเกษตรทฤษฏีใหม่อยา่งมีนยัส าคญั  

จากผลการวิจยัพบวา่ประสบการณ์การเล้ียงโค มีความสัมพนัธ์กบัความรู้และความเขา้ใจของ
เกษตรกรในการผลิตอาหารเสริมอดักอ้นส าหรับโคเน้ือในต าบลท่านา้ว ซ่ึงเกษตรกรท่ีมีประสบการณ์
ในการเล้ียงโคมากข้ึนก็จะมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัอาหารเสริมอดักอ้นเพิ่มสูงข้ึน ซ่ึงการศึกษาคร้ัง
น้ี  สอดคล้องกับณัฐชา (2548) ท่ีพบว่า ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในต าแหน่งผู ้บ ริหารมี
ความสัมพนัธ์กบัความรู้ความเขา้ใจต่อตลาดสินคา้เกษตรล่วงหนา้  
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ประสบการณ์การฝึกอบรมเก่ียวกบัการเล้ียงโค มีความสัมพนัธ์กบัความรู้และความเขา้ใจของ
เกษตรกรในการผลิตอาหารเสริมอดักอ้นส าหรับโคเน้ือในต าบลท่าน้าว ซ่ึงเกษตรกรท่ีเคยไดรั้บการ
อบรมจะมีความรู้ความเขา้ใจในการผลิตอาหารเสริมอดักอ้นเพิ่มสูงข้ึน ซ่ึงผลการศึกษาสอดคลอ้งกบั 
ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ี สอดคลอ้งกบัณัฐชา (2548) ท่ีพบวา่ระยะเวลาการปฏิบติังานหรือประสบการณ์ใน
ต าแหน่งของผูต้อบแบบสอบถามีความสัมพนัธ์กบัความรู้ความเขา้ใจท่ีมีต่อตลาดสินคา้การเกษตร
ล่วงหน้า ทั้งน้ียงัสอดคลอ้งกบัวรรณภสัสรณ์ (2555) ท่ีพบว่าปัจจยัท่ีผลตอ้ความรู้ของเกษตรกรท่ีดี
ของผูเ้ล้ียงผึ้ งในจงัหวดัเชียงใหม่ คือ ประสบการณ์ในการเล้ียงผึ้ ง และสอดคล้องกับพรรณทิพย ์ 
(2542) ท่ีพบวา่ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัองคค์วามรู้ คือ ประสบการณ์การเล้ียงโคนม 

รายได้จากอาชีพหลัก มีความสัมพนัธ์กับความรู้และความเข้าใจของเกษตรกรในการผลิต
อาหารเสริมอดักอ้นส าหรับโคเน้ือในต าบลท่าน้าว ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวิชิต (2535) ท่ีพบวา่ รายไดสุ้ทธิ
จากการเล้ียงโคนมเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อความรู้ดา้นโคนม และสอดคลอ้งกบัวชิระ พระภูจ านง ท่ีพบวา่ 
รายได้ด่ืนท่ีนอกเหนือจากการท านามีความสัมพนัธ์กบัความรู้ในการป้องกันก าจดัหอยเชอร่ีของ
เกษตรกรอย่างมีนัยส าคญั รวมทั้งยงัสอดคล้องกบัวีชรีย ์(2533) ท่ีพบว่า รายไดจ้ากการท างานและ
รายไดจ้ากครอบครัวมีความสัมพนัธ์กบัความรู้ ทศันคติ และการปฏิบติัตนของคนงานเก่ียวกบัการใช้
เคร่ืองป้องกนัเสียงอยา่งมีนยัส าคญั 

จ านวนโคท่ีเล้ียงมีความสัมพนัธ์กบัความรู้และความเขา้ใจของเกษตรกรในการผลิตอาหาร
เสริมอดักอ้นส าหรับโคเน้ือในต าบลท่าน้าว เกษตรกรท่ีมีจ านวนโคเน้ือท่ีเพิ่มมากข้ึนจะมีแนวโน้มท่ี
จะมีความรู้ความเขา้ใจในการผลิตอาหารเสริมอดักอ้นแก่โคเน้ือในระดบัท่ีสูงข้ึน 

จากผลการวจิยัพบวา่การรวมกลุ่มในการเล้ียงโคมีความสัมพนัธ์กบัความรู้และความเขา้ใจของ
เกษตรกรในการผลิตอาหารเสริมอดักอ้นส าหรับโคเน้ือในต าบลท่านา้ว ซ่ึงเกษตรกรท่ีมีการรวมกลุ่ม
กนัจะมีแนวโน้มท่ีจะมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการผลิตอาหารเสริมอดัก้อนในระดบัมาก ซ่ึงผล
การศึกษาสอดคลอ้งกบัวิชิต (2535) ท่ีพบวา่ปัจจยัการเป็นสมาชิกกลุ่มมีผลต่อความรู้ดา้นโคนม อยา่ง
มีนยัส าส าคญั 

จากผลการวิจยัพบว่าการได้รับความรู้จากหน่วยงานรัฐหรือผูเ้ช่ียวชาญ มีความสัมพนัธ์กับ
ความรู้และความเขา้ใจของเกษตรกรในการผลิตอาหารเสริมอดักอ้นส าหรับโคเน้ือในต าบลท่านา้ว ซ่ึง
เกษตรกรท่ีเคยไดรั้บความรู้จากหน่วยงานรัฐหรือผูเ้ช่ียวชาญจะมีความรู้ความเขา้ใจในการผลิตอาหาร
เสริมอดัก้อนเพิ่มสูงข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกบัพระสถาพร (2551) ท่ีพบว่า แหล่งข่าวสารต่าง ๆ มีผลต่อ
ความรู้ความเขา้ใจของพระสงฆเ์ก่ียวกบัเกษตรทฤษฎีใหม่อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และสอดคลอ้งกบั
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ธีรวิทย ์(2547) ความรู้ในการเล้ียงไก่เน้ือแบบโรงเรือนปิดมีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติกบั
จ าวนการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการเล้ียงไก่เน้ือ และยงัเป็นไปในทิศทางเดียวกบัเบญจมา (2544) 
ท่ีพบวา่การสืบคน้ขอ้มูลมีผลต่อคามรู้ในการสั่งจ่ายยาดา้นจุลชีพ โดยผูท่ี้เคยสืบคน้ขอ้มูลจะมีความรู้
ดีกวา่ผูไ้ม่เคยสืบคน้  

ปัจจยัความตอ้งการในการผลิตอาหารเสริมอดักอ้นส าหรับโคเน้ือมีความสัมพนัธ์กบัความรู้
และความเขา้ใจของเกษตรกรในการผลิตอาหารเสริมอดัก้อนส าหรับโคเน้ือในต าบลท่าน้าว ซ่ึงผล
การศึกษาสอดคล้องกบัเอกภพ (2552) ท่ีพบว่า ปัจจยัความรู้ความเขา้ใจในด้านการแปรรูปมีความ
เก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการแปรรูปกาแฟของชาวบา้นแม่หลอด  

3. ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 

จากการศึกษาในคร้ังน้ี ผูศึ้กษาขอเสนอแนะขอ้คิดเห็นบางประการ ต่อผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง และ
เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบการให้ความรู้ความเขา้ใจแก่เกษตรกรผูเ้ล้ียงโคในต าบลท่านา้ว เพื่อหาแนวทาง
ในการแกไ้ขปัญหาหรือค าแนะน าแก่เกษตรกร ซ่ึงผูศึ้กษาเห็นจะเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรไดไ้ม่มาก
ก็นอ้ย ดงัต่อไปน้ี 

3.1 จากการศึกษาพบว่าเกษตรกรมีความรู้โดยเฉล่ียอยู่ในช่วงระดบัน้อย - ระดับปานกลาง 
(6.685) ซ่ึงบ่งช้ีได้ว่าเกษตรกรยงัขาดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการผลิตอาหารเสริมอดั
ก้อนค่อนข้างมาก ทั้ งน้ีมีเกษตรกรบางรายไม่มีความรู้ความเข้าใจเลย (0 คะแนน) ซ่ึง
เจ้าหน้าท่ีหรือผูเ้ก่ียวข้องควรเข้ามาดูแล และให้ความรู้แก่เกษตรกรให้มากยิ่งข้ึน ทั้งน้ี
สามารถเพิ่มความรู้ให้แก่เกษตรโดยวิธีการ ดงัน้ี พาเกษตรกรหรือแกนน าไปศึกษาดูงาน
นอกสถานท่ี เพื่อน าความรู้มาเผยแพร่ต่อและต่อยอดภายในกลุ่ม หรือจดัท าการฝึกอบรม
เกษตรกรอยา่งต่อเน่ืองและท าการทบทวนความรู้อยูเ่สมอ เป็นตน้ 

3.2 ด้านปัจจัย จากการศึกษาด้านปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อความรู้และความเข้าใจของ
เกษตรกรในการผลิตอาหารเสริมอัดก้อนส าหรับโคเน้ือ ได้แก่  1) เพศ 2) อายุ  3) 
ประสบการณ์การเล้ียงโค 4) ประสบการณ์การฝึกอบรมเก่ียวกบัการเล้ียงโค 5) รายไดจ้าก
อาชีพหลัก 6) จ  านวนโคท่ีเล้ียง 7) การรวมกลุ่มในการเล้ียงโค 8) การได้รับความรู้จาก
หน่วยงานรัฐหรือผูเ้ช่ียวชาญ 9) ปัจจยัความตอ้งการในการผลิตอาหารเสริมอดักอ้นส าหรับ
โคเน้ือ ซ่ึงผูเ้ก่ียวขอ้งควรน าทั้ง 9 ปัจจยัน้ี น าไปวางแผนและก าหนดเป็นนโยบายเพื่อท า
การส่งเสริมการผลิตอาหารเสริมอดัก้อนแก่เกษตรในพื้นท่ี รวมทั้งจะเป็นการสร้างเสริม
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ความรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกรในการท าอาหารเสริมอัดก้อนให้เพิ่มมากข้ึน เพื่อให้
เกษตรกรสามารถเพิ่งพาตนเองไดอ้ยา่งแทจ้ริง  

3.3 ในด้านความต้องการผลิตอาหารเสริมอัดก้อน แม้ว่าในภาพรวมเกษตรกรจะมีความ
ตอ้งการในระดบันอ้ย แต่เม่ือท าการตรวจสอบยอ่ยลงไป กลบัพบว่าเกษตรกรจ านวน 111 
คน มีความตอ้งการผลิตอาหารเสริมอดักอ้นในระดบัปานกลาง ซ่ึงถือวา่เกษตรกรกลุ่มน้ียงั
มีความสนใจท่ีอยากท าการผลิตอาหารเสริมอดักอ้น เจา้หน้าท่ีควรให้ความส าคญัและเขา้
ไปส่งเสริมอยา่งจริงจงั เพื่อเป็นการกระตุน้ให้เกษตรกรเกิดการต่ืนตวั รวมทั้งท าการช้ีแนะ
ถึงขอ้ดีและประโยชน์ รวมทั้งให้ขอ้เสนอแนะแก่เกษตรกรในดา้นความคุม้ค่าต่อการผลิต
อาหารเสริมอดักอ้นวา่มีมากนอ้ยเพียงใด 

3.4 จากขอ้เสนอแนะของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรตอ้งการในหลาย ๆ ดา้น ไดแ้ก่ การสร้าง
กลุ่มเกษตรกรผูเ้ล้ียงโค-กระบือ ตอ้งการให้มีวิทยากรเขา้มาให้ความรู้เก่ียวกบัการเล้ียงโค-
กระบืออย่างจริงจัง ต้องการให้สนับสนุนเก่ียวกับวสัดุ อุปกรณ์ และสถานท่ีในการ
ท าอาหารเสริมอดักอ้น รวมทั้งการจดัหาพ่อพนัธ์ุ เพื่อให้ง่ายต่อการหาพ่อพนัธ์ุในการผสม
พนัธ์ุโค-กระบือในพื้นท่ี ทั้งน้ีเกษตรกรยงัตอ้งการให้สนบัสนุนการปลูกหญา้ท่ีเหมาะสม
ต่อการเป็นอาหารแก่โค-กระบือท่ีเล้ียง เพื่อลดตน้ทุนในการผลิต และยงัมีความตอ้งการให้
เจ้าหน้าท่ีเข้ามาดุแลตรวจสุขภาพโคอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้เกิดการพฒันาและเกิดการ
ส่งเสริมการเล้ียงโค-กระบือในพื้นท่ีอย่างจริงจงั และเพื่อให้เกษตรกรเกิดความมัน่ใจใน
อาชีพการเล้ียงโค-กระบือ 

4. ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคในต าบลท่านา้วเท่านั้น โดยการศึกษาได้
ก าหนดปัจจยับางประการท่ีมีผลต่อความรู้และความเขา้ใจของเกษตรกรในการผลิตอาหารเสริมอดั
ก้อนส าหรับโคเน้ือของเกษตรกรในต าบลท่าน้าวเพียงต าบลเดียวเท่านั้น ซ่ึงผูศึ้กษาขอเสนอแนะ
ส าหรับการวจิยัคร้ังต่อไป ดงัน้ี 

4.1 ควรมีการศึกษาในพื้นท่ีอ่ืน ๆ ท่ีมีเกษตรกรเล้ียงโคเน้ือ เพื่อให้ทราบขอ้มูลท่ีหลากหลาย
เก่ียวกับการเล้ียงโคเน้ือของเกษตรกรในพื้นท่ีนั้น ๆ รวมทั้งจะท าให้ทราบถึงปัจจยัท่ีมี
ความสัมพนัธ์กับความรู้และความเข้าใจของเกษตรกรในการผลิตอาหารเสริมอดัก้อน
ส าหรับโคเน้ือ และเพื่อน ามาเปรียบเทียบ ในด้านของผลการศึกษาว่ามีความแตกต่างกนั
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หรือไม่ รวมทั้งเพื่อสามารถน าไปประยุกตใ์ช้เป็นการจดัท าแผนหรือก าหนดเป็นนโยบาย
เพือ่ส่งเสริมเก่ียวกบัการผลิตอาหารเสริมอดักอ้นส าหรับโคเน้ือ 

4.2 ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในดา้นการผลิตและการตลาดอาหารเสริมอดักอ้นส าหรับโคเน้ือ 
เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนการผลิต ตน้ทุน ตลอดจนการจดัจ าหน่าย อนัจะน าไปสู่รูปแบบการ
ส่งเสริมและพฒันาการผลิตอาหารเสริมอดัก้อนส าหรับโคเน้ือแก่เกษตรกร รวมทั้งได้
ขอ้มูลท่ีตรงตามความเป็นจริง และสามารถน ามาพฒันาต่อยอดไดใ้นอนาคต 

4.3 ควรมีการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความตอ้งการของเกษตรในการผลิตอาหารเสริมอดั
กอ้นส าหรับโคเน้ือ เพื่อท าให้ทราบวา่มีปัจจยัใดบา้งท่ีส่งผลต่อความตอ้งการของเกษตรกร 
ท าให้เจา้หน้าท่ีสามารถน าขอ้มูลท่ีไดม้าจดัท าแผนเพื่อท าการส่งเสริมหรือให้ความรู้แก่
เกษตรกรไดต้รงจุด และเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรผูเ้ล้ียงโคเน้ือในพื้นท่ีท่ี
ท าการศึกษา 
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ภาคผนวก ก. แบบสอบถาม 

เร่ือง  ความรู้และความเข้าใจของเกษตรกรในการผลิตอาหารเสริมอัดก้อนส าหรับโคเนื้อ 
ในต าบลท่าน้าว อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่านโดย 

โดย นาย ชิตวนัเวยีงนาคนกัศึกษาปริญญาโท สาขาวชิาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร  
คณะเกษตรศาสตร์มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

ค าช้ีแจง 

1. แบบสอบถามน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้และความเขา้ใจของเกษตรกรในการผลิตอาหาร
เสริมอดักอ้นส าหรับโคเน้ือในต าบลท่านา้ว อ าเภอภูเพยีง จงัหวดัน่าน 

2. แบบสอบถามมี 4 ตอนดงัน้ี 

ตอนที่ 1. แบบสอบถามเก่ียวกบัลกัษณะส่วนบุคคล เศรษฐกิจและสงัคมของเกษตรกร 
ตอนที่ 2. แบบสอบถามเก่ียวกับความตอ้งการของเกษตรกรในการผลิตอาหารเสริมอัดก้อน

ส าหรับโคเน้ือ 
ตอนที่ 3. แบบสอบถามเก่ียวกบัความรู้และความเขา้ใจของเกษตรกรในการผลิตอาหารเสริมอดั

กอ้นส าหรับโคเน้ือ 
ตอนที่ 4. แบบสอบถามเก่ียวกบัปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะของเกษตรกรเก่ียวกบัการ

ผลิตอาหารเสริมอดักอ้นส าหรับโคเน้ือ 

3. โปรดตอบแบบสอบถามทุกขอ้ตามการรับรู้หรือจากประสบการณ์ของท่านที่ตรงกบัความเป็นจริง
เพือ่ประโยชน์ในการพฒันาคุณภาพการศึกษาและผูว้ิจยัขอรับรองว่าจะเก็บขอ้มูลส่วนตวัของท่านไว้
เป็นความลบัการเสนอผลการศึกษาจะเป็นภาพรวมจึงไม่มีผลกระทบใดๆต่อท่านผูว้จิยัหวงัเป็นอยา่ง
ยิง่วา่จะไดรั้บความกรุณาจากท่านดว้ยดีในการตอบแบบสอบถามและขอขอบคุณในความร่วมมืออนัดี
ยิง่มา ณ โอกาสน้ี 
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ตอนที่ 1 ลักษณะส่วนบุคคลและทางเศรษฐกิจและทางสังคม 

ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย / ลงใน (   ) หนา้ขอ้ความตามความเป็นจริง 

ลักษณะส่วนบุคคล 

1. เพศ   
(   ) ชาย    (   ) หญิง 

2.อาย ุ ............................................................................................................................ ปี 

3.ระดบัการศึกษาสูงสุด 

(   ) ไม่ไดเ้รียนหนงัสือ  
(   ) ส าเร็จการศึกษาระดบัประถมศึกษาปีที่ 4  หรือเทียบเท่า   
(   ) ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า  
(   ) ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาปีที่ 6  หรือเทียบเท่า   
(   ) ส าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.)หรือเทียบเท่า  
(   ) ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีขึ้นไป 

4. อาชีพหลกั 

(   ) เกษตรกรรม   (   ) รับจา้ง 
(   ) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  (   ) ประกอบธุรกิจส่วนตวั/เจา้ของกิจการ 
(   ) พนกังานบริษทัเอกชน  (   ) อ่ืนๆ ระบุ........................................................ 

5. ประสบการณ์การเล้ียงโค 
(   ) นอ้ยกวา่ 1 ปี   (   ) ประมาณ 1-2 ปี  
(   ) ประมาณ 3-6 ปี   (   ) ประมาณ 7-10 ปี  (   ) มากกวา่ 10 ปี 

6. ลกัษณะของการเล้ียงโค 

(   ) ปล่อยในพื้นที่ของตนเอง    
(   ) ปล่อยตามทุ่งหญา้ตามธรรมชาติ  
(   ) เล้ียงไวใ้นคอกและตดัหญา้ใหกิ้น 
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7. ประสบการณ์การฝึกอบรมเก่ียวกบัการเล้ียงโค 
 (   ) ไม่เคย 

 (   ) เคย  (   ) เขา้รับการฝึกอบรม 1-5 คร้ังต่อปี  

(   ) เขา้รับการฝึกอบรม 5-10 คร้ังต่อปี   

    (   ) เขา้รับการฝึกอบรมทุกคร้ังที่มีการฝึกอบรม 

ลักษณะเศรษฐกิจ 

1. รายไดจ้ากอาชีพหลกัของครัวเรือน/ปี (ไม่รวมขายโค) 
(   ) ต  ่ากวา่ 5,000 บาท  (   ) 5,001-10,000 บาท 
(   ) 10,001-15,000 บาท   (   ) 15,001-20,000 บาท 
(   ) มากกวา่ 20,000 บาท 

2. ก าไรจากการขายโคของครัวเรือน/ปี 
(   ) ต  ่ากวา่ 5,000 บาท  (   ) 5,001-10,000 บาท 
(   ) 10,001-15,000 บาท   (   ) 15,001-20,000 บาท 
(   ) มากกวา่ 20,000 บาท 

3. ตน้ทุนในการเล้ียงโค/ปี 
(   ) ไม่มี 
(   ) มี  (   ) ค่าอาหารสตัว ์.............................................................. บาท / ปี 

(   ) ค่าอาหารเสริมส าหรับสตัว ์.......................................... บาท / ปี 
(   ) ค่ายารักษาโรคของสตัว ์............................................... บาท / ปี 
(   ) ค่าแรงงานเล้ียงสตัว ์..................................................... บาท / ปี 

4. จ านวนโคที่เล้ียง 

(   ) นอ้ยกวา่ 5 ตวั    (   ) 5-10 ตวั 
(   ) 11-15 ตวั    (   ) 16-20 ตวั 
(   ) มากกวา่ 20 ตวั 

5. แรงงานที่ใชใ้นการเล้ียงโค (รวมตนเอง) จ  านวน............................................................ คน 
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ลักษณะด้านสังคม 

1. การรวมกลุ่มในการเล้ียงโค 
(   ) เล้ียงโคดว้ยตวัเอง  
(   ) มีการรวมกลุ่มเฉพาะญาติหรือเพือ่นบา้น 
(   ) เขา้ร่วมกลุ่มเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคที่กลุ่มของหมู่บา้นท่านเอง 

2. ท่านไดรั้บรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัเร่ืองการเล้ียงโค ตามช่องทางใดบา้ง 
(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

(   ) หนงัสือพมิพ ์   (   ) แผน่พบั   (   ) โปสเตอร์ 
(   ) อินเตอร์เน็ต   (   ) เสียงตามสายในหมู่บา้น (   ) วทิย ุ
(   ) จากญาติหรือเพือ่นบา้น   (   ) กลุ่มเกษตรกรผูเ้ล้ียงโค  (   ) โทรทศัน์  
(   ) จากการเขา้รับการอบรม  (   ) เจา้หนา้ที่ของรัฐหรือหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง 
(   ) อ่ืนๆ ระบุ..................................................................................................................... 

3. ท่านไดรั้บรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัอาหารเสริมอดักอ้น ตามช่องทางใดบา้ง 
(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

(   ) หนงัสือพมิพ ์  (   ) แผน่พบั (   ) โปสเตอร์ (   ) อินเตอร์เน็ต 
(   ) เสียงตามสายในหมู่บา้น (   ) วทิย ุ (   ) โทรทศัน์  
(   ) จากญาติหรือเพือ่นบา้น  (   ) กลุ่มเกษตรกรผูเ้ล้ียงโค 
(   ) จากการเขา้รับการอบรม (   ) เจา้หนา้ที่ของรัฐหรือหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง 
(   ) อ่ืนๆ ระบุ..................................................................................................................... 

4. หน่วยงานของรัฐหรือผูเ้ช่ียวชาญที่เก่ียวขอ้ง เช่น กรมปศุสตัว,์ สตัวแพทย ์เคยมีการให้
ความรู้เร่ืองของอาหารเสริมอดักอ้นในหมู่บา้นของท่าน 

(   )ไม่เคย 
(   ) เคย  (   ) 1-5 คร้ังต่อปี 

(   ) 5-10 คร้ังต่อปี 

5. ท่านคิดวา่ความรู้ที่ท่านไดรั้บจากหน่วยงานของรัฐหรือผูเ้ช่ียวชาญที่เก่ียวขอ้งในเร่ืองอาหาร
เสริมอดักอ้น มีความชดัเจนในเน้ือหาและท าให้ท่านมีความเขา้ใจมากนอ้ยเพยีงใด 

(   ) ไม่เขา้ใจเลย  (   ) เขา้ใจนอ้ย  (   ) เขา้ใจมาก  
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ตอนที่ 2 ความต้องการของเกษตรกรในการผลิตอาหารเสริมอัดก้อนส าหรับโคเนื้อ 

ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่องวา่งขวามือที่ตรงกบัระดบัความตอ้งการของท่านตามความ
เป็นจริง 

ข้อที่ 
ประเด็นความต้องการของเกษตรกรในการผลิต 

อาหารเสริมอัดก้อนส าหรับโคเนื้อ 

ระดับความต้องการ 

มาก ปานกลาง น้อย 

1 การใชอ้าหารเสริมอดักอ้นส าหรับโค 
   

2 ความสนใจที่จะผลิตอาหารเสริมอดักอ้นดว้ยตนเอง 
   

3 ค าแนะน าจากผูท้ี่มีความรู้เก่ียวกบัอาหารเสริมอดักอ้น 
   

4 ความตอ้งการรับขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการผลิตอาหารเสริมอดักอ้น 
   

5 ความตอ้งการสูตรและวธีิการผลิตอาหารเสริมอดักอ้นที่ถูกตอ้ง 
   

6 
ความช่วยเหลือในเร่ืองของอาหารเสริมอดักอ้นจากหน่วยงานหรือ
ผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองการผลิต    

7 การฝึกอบรมเก่ียวกบัการผลิตอาหารเสริมอดักอ้น 
   

 

 

 

 

 



 

82 

ตอนที่ 3 ความรู้และความเข้าใจของเกษตรกรในการผลิตอาหารเสริมอัดก้อนส าหรับโคเนื้อ  

ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่องวา่งขวามือที่ตรงกบัระดบัความรู้และความเขา้ใจของท่าน
ตามความเป็นจริง 

ข้อที่ 
ประเด็นความรู้และความเข้าใจของเกษตรกรในการผลิต 

อาหารเสริมอัดก้อนส าหรับโคเนื้อ 

ระดับความรู้
ความเข้าใจ 

รู้ ไม่รู้ 

1 
อาหารเสริมอดักอ้น คือแร่ธาตุและอาหารเสริมต่างๆที่อดัรวมกนัเป็นกอ้น
ใชร่้วมกบัอาหารสตัว ์   

2 
อาหารเสริมอดักอ้นนอกจากจะใชส้ าหรับโคแลว้ยงัสามารถใชส้ าหรับสตัว์
อ่ืนได ้เช่น กระบือ แพะ แกะ   

3 
อาหารเสริมอดักอ้นมีความจ าเป็นต่อร่างกายช่วยเพิม่คุณค่าทางอาหารและ
ชดเชยสารอาหารบางส่วนที่ขาดในหญา้และฟางที่มีคุณภาพต ่า   

4 
ในการเล้ียงโคเน้ือหากโคไม่ไดรั้บแร่ธาตุที่เพียงพอจะท าใหส้ตัวช์ะงกัการ
เจริญเติบโต และการใหผ้ลผลิตไม่สมบูรณ์   

5 
นอกจากอาหารเสริมอดักอ้นที่ขายตามทอ้งตลาด เกษตรกรผูเ้ล้ียงโค
สามารถผลิตไดด้ว้ยตนเอง   

6 
ตน้ทุนในการผลิตอาหารเสริมอดักอ้นที่ผลิตดว้ยตนเอง จะมีตน้ทุนที่ต  ่ากวา่
อาหารอดักอ้นที่ขายตามทอ้งตลาด   

7 มีการวจิยัสูตรและวธีิการผลิตอาหารเสริมอดักอ้น 
  

8 
สูตรอาหารเสริมอดักอ้นแบบผลิตดว้ยตนเองที่กองอาหารสตัว ์กรมปศุสตัว์
ไดว้จิยั มีความเหมาะสม ปลอดภยั และประหยดั   

9 
การผลิตอาหารเสริมอดักอ้นมีวธีิท าที่เขา้ใจง่าย และขั้นตอนการผสมไม่
ยุง่ยาก   

10 
จ านวนและปริมาณของสูตรอาหารเสริมอดักอ้นสามารถเพิม่หรือลดไดต้าม
ตอ้งการ   

11 
วตัถุดิบในการผลิตอาหารเสริมอดักอ้นสามารถหาไดใ้นทอ้งถ่ินเช่น ร า
ละเอียดใบกระถิน เป็นตน้   

12 
รูปทรงของอาหารเสริมอดักอ้นสามารถท าไดห้ลากหลายรูปแบบขึ้นอยูก่บั
ภาชนะที่ใส่ในขั้นตอนการผลิต   
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ตอนที่ 3 (ต่อ) 

ข้อที่ 
ประเด็นความรู้และความเข้าใจของเกษตรกรในการผลิต 

อาหารเสริมอัดก้อนส าหรับโคเนื้อ 

ระดับความรู้
ความเข้าใจ 

รู้ ไม่รู้ 

13 
ขั้นตอนการผลิตที่ไม่ถูกตอ้งจะท าใหอ้าหารเสริมอดักอ้นแขง็หรือน่ิมเกินไป 
จะมีผลท าใหส้ตัวจ์ะขบกินหรือแทะเคี้ยวไดรั้บแร่ธาตุมากเกินปริมาณที่
ก  าหนดส่วนล่างของฟอร์มส่วนล่างของฟอร์ม 

  

14 
วธีิใชอ้าหารเสริมอดักอ้นที่ถูกตอ้งคือ ควรใหเ้ลียกินไม่เกิน 80 กรัม/ตวั/วนัและ
สตัวค์วรไดรั้บอาหารหยาบอยา่งพอเพยีงและมีน ้ าสะอาดกินตลอดเวลาดว้ย   

15 
ปัจจุบนัในการเล้ียงโค อาหารเสริมอดักอ้นสามารถเสริมให้สตัวไ์ดทุ้กฤดูไม่
เฉพาะเจาะจงแค่ฤดูแลง้   
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ตอนที่ 4 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการผลิตอาหารเสริมอัดก้อนส าหรับโคเนื้อ 

 
ปัญหาและอปุสรรคของการผลิตอาหารเสริมอัด

ก้อนส าหรับโคเนื้อ 
 

ข้อเสนอแนะ 

1. ……………….……………………………… 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 

1. ……………….……………………………… 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 

2. ……………….……………………………… 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 

2. ……………….……………………………… 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 

3. ……………………………………………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
…………………………………………………. 

3. ………………………………………………. 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
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ภาคผนวก ข. การทดสอบความเช่ือถอื (Reliability) 

ผลการทดสอบความเช่ือถอื (Reliability) ของแบบสัมภาษณ์ตอนที่ 2 
(ความต้องการของเกษตรกรในการผลิตอาหารเสริมอัดก้อนส าหรับโคเนื้อ) 

Reliability Statistics  
Cronbach's Alpha N of Items N of Cases 
.927 7 20 

 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 
Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 

X1 9.15 12.766 .759 .917 
X2 9.00 12.316 .798 .913 
X3 9.20 12.274 .873 .906 
X4 9.25 12.934 .720 .921 
X5 9.20 13.747 .536 .938 
X6 9.20 12.589 .797 .914 
X7 9.20 11.642 .912 .901 
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ผลการทดสอบความเช่ือถอื (Reliability) ของแบบสัมภาษณ์ตอนที่ 3 
(ความรู้และความเข้าใจของเกษตรกรในการผลิตอาหารเสริมอัดก้อนส าหรับโคเนื้อ) 

Reliability Statistics  
Cronbach's Alpha N of Items N of Cases 
.951 15 20 

 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 
Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 

Y1 20.7500 30.618 .556 .952 
Y2 20.7500 29.776 .728 .948 
Y3 20.7000 31.063 .446 .954 
Y4 20.6000 30.358 .554 .952 
Y5 20.6500 29.503 .729 .948 
Y6 20.4500 29.524 .725 .948 
Y7 20.5500 28.576 .892 .944 
Y8 20.5500 28.787 .851 .945 
Y9 20.5000 28.684 .876 .945 
Y10 20.5000 29.105 .793 .946 
Y11 20.5500 29.103 .789 .947 
Y12 20.5500 29.313 .749 .947 
Y13 20.5000 28.895 .834 .945 
Y14 20.4500 29.313 .766 .947 
Y15 20.6500 29.713 .688 .949 
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ภาคผนวก ค. การผลิตก้อนแร่ธาตุตัวธรรมดาส าหรับเลีย้งโค 

ส่วนประกอบของก้อนแร่ธาตุ  

วัตถุดิบ จ านวน (กิโลกรัม) 

กากน ้ าตาล  40 

ยเูรีย  5 

แร่ธาตุผง  5 

ปูนซีเมนต ์  10 

ปูนขาว  4 

ร าละเอียด  36 

รวม  100 

แร่ธาตุผง 1 กิโลกรัมประกอบด้วย  

วัตถุดิบ จ านวน (กรัม) วัตถุดิบ จ านวน (กรัม) 

1. ไดแคลเซียมฟอสเฟต 334 8. คอปเปอร์ซลัเฟต 3.937 

2. แมกนีเซียมออกไซด ์ 66 9. แมงกานีสซลัเฟต 2.259 

3. โปตสัเซียมคลอไรด ์ 304.4 10. สังกะสีออกไซด ์ 0.996 

4. เกลือ 92 11. โปตสัเซียมไอโอไดด ์ 0.015 

5. ก ามะถนั 40 12. โซเดียมซีลีเนต 0.5 

6. เหล็กซลัเฟต 4.83 13. แคลเซียมคาร์บอเนต 151.054 

7. โคบอลทซ์ลัเฟต 0.009 
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ปูนซีเมนต์ 1 กิโลกรัม ประกอบด้วย  

วัตถุดิบ จ านวน วัตถุดิบ จ านวน  

1. แคลเซียมออกไซด ์ 630 กรัม 5. แมกนีเซียมออกไซด ์ 15 กรัม 

2. ซิลิกาออกไซด ์ 200 กรัม 6. ซลัไฟต ์ 20 กรัม 

3. อะลูมิเนียมออกไซด ์ 60 กรัม 7. โปตสัเซียมออกไซด+์โซเดียมออกไซด ์ 10 กรัม 

4. เหล็กออกไซด ์ 30 กรัม 8. อ่ืนๆ 35 กรัม 

วิธีการผลิตก้อนแร่ธาตุ 

1. เตรียมอุปกรณ์ และชัง่ส่วนผสม  

2. ใส่ยเูรีย เกลือ ลงในถงักวน เติมน ้ าเล็กนอ้ย กวนใหล้ะลาย 

 
ภาพที่ 1 การใส่ส่วนผสมลงในถงักวน 
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3. เติมกากน ้ าตาล กวนใหเ้ป็นเน้ือเดียวกนั  

 
ภาพที่ 2 การเติมกากน ้ าตาลลงไปผสม 

4. โรย ผงแร่ธาตุรวม, ผงไตรแคลเซียมฟอสเฟต กวนใหเ้ป็นเน้ือเดียวกนั อยา่ใหจ้บัตวัเป็นกอ้น 

 
ภาพที่ 3 การกวนส่วนผสม 

ข้ันตอนต่อไปนี้ให้ท าด้วยความรวดเร็วห้ามหยุด 

5. โรยผงซีเมนต ์โรยไปกวนไป อยา่ใหจ้บัเป็นกอ้น 
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6. โรยผงร าละเอียด โรยไป กวนไป จนเขา้กนัดี 

 
ภาพที่ 4 การนวดส่วนผสมดว้ยมือและจอบ 

7. เม่ือส่วนผสมเหนียวจนใชจ้อบกวนไม่ได ้ใหช่้วยกนัใชมื้อป้ัน นวด จนไม่มีลกัษณะเป็นผงร า
สีขาว ส่วนผสมที่ดีจะตอ้งเป็นเน้ือเดียวกนัสม ่าเสมอ 

8. รองแบบพมิพต่์าง ๆ ดว้ยแผน่พลาสติก  

 
ภาพที่ 5 ส่วนผสมที่อยูใ่นแบบพมิพ ์
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9. อดัส่วนผสมลงไปในแบบ ใหก้ดอดัใหแ้น่นจนเตม็ 

 
ภาพที ่6 การอดัส่วนผสมในแบบพมิพใ์หแ้น่น 

10. แกะออกจากแบบ แลว้แกะพลาสติกออก  

11. ผึ่งลมทิ้งไวส้กั 5-7 วนั 

ส่วนผสมที่ดีจะต้องสม ่าเสมอเป็นเนือ้เดียวกัน  

1. ร าไม่แทรกเขา้เป็นเน้ือเดียวกนั อยูเ่พยีงผวินอก 

 
ภาพที่ 7 ร าไม่แทรกเขา้เป็นเน้ือเดียวกนั อยูเ่พยีงผวินอก 
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2. ร าแทรกเขา้บางส่วน 

 
ภาพที่ 8 แทรกเขา้บางส่วน 

3. ร าขา้วแทรกอยา่งสม ่าเสมอตลอดทัว่ทั้งกอ้น  

 
ภาพที่ 9 ร าขา้วแทรกอยา่งสม ่าเสมอตลอดทัว่ทั้งกอ้น 
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