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จ  าหน่ายท่ีร้านขายยาส าหรับสัตว ์และดา้นส่งเสริมการตลาด คือ มีพนกังานขายไปน าเสนอสินคา้ถึง
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ABSTRACT 
 

  This independent study aimed to explore attitude of broider farmers in Songkla 
province towards herbal extracts for production efficiency improvement. Data were completely 
collected by the use of questionnaires distributed to 70 broider farmers (farm owners) in Songkla 
province. Data analysis was, then, conducted by the use of basic statistics, called, descriptive 
statistics, frequency, and mean. 

 The findings presented that the majority of respondents were male in the age of 41-50 
years old, married, and graduated in primary level of education. They earned average monthly 
income at the amount of 50,000-100,000 Baht. They owned 5,000-10,000 broiders and raised them 
in the housing with evaporation cooling system.  

 In the cognitive approach of the attitude study, the overall cognition on herbal extracts 
for production efficiency improvement of the majority was ranked at 57.1%. The fact that was 
correctly replied by the respondents the most was the herbal extracts having lower price than 
antibiotics.   

 In marketing mix approach, their opinions towards using herbal extracts for production 
efficiency improvement were ranked at the agree level in an overview. The top elements of each 
factor were shown hereafter. In product factor, the top element was the potential of herbal extracts 
in increasing production efficiency improvement. In price factor, the top element was the reasonable 
price comparing to its quality. In place factor, the top element was the availability of animal drug 
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stores. In promotion factor, the top element was the access of salesperson to introduce products at 
farms. 
 The study on behavior trend towards the use of herbal extracts for production 
efficiency improvement revealed that the respondents would recommend others to use the herbal 
extracts. 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 หลกักำรและเหตุผล 

ในบรรดาสัตวปี์กเศรษฐกิจ “ไก่เน้ือ” ถือไดว้า่เป็นสัตวท่ี์ไดรั้บความนิยมในการบริโภค
มากท่ีสุด โดยอตัราการบริโภคเน้ือไก่ของคนไทยในปี 2555 มีการบริโภคไก่เน้ือ 947,458 ตนั เพิ่มข้ึน
จากปี 2554 ร้อยละ 1.25 และคาดว่าในปี 2556 จะมีการบริโภคเพิ่มข้ึนเล็กน้อยประมาณร้อยละ 0.60 
(ศูนยข์อ้มูลธุรกิจ กรมเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ, 2556 :ออนไลน์) แนวโนม้ตลาดการผลิตไก่เน้ือของ
ไทยยงัคงปรับตวัเพิ่มข้ึน สอดรับกบัจ านวนประชากร และการส่งออกท่ีขยายตวัเพิ่มมากข้ึน โดยปี 
2556 ประเทศไทยผลิตไก่เน้ือได ้1,274.34ลา้นตวั โดยคาดวา่ปี 2557 ประเทศไทยจะผลิตไก่เน้ือได ้
1,440 ล้านตัว เพิ่มข้ึนประมาณร้อยละ 13  (ส านักงานเลขานุการกรมปศุสัตว์, 2557                 :
ออนไลน์)       
 จงัหวดัสงขลา เป็นหน่ึงในแหล่งผลิตไก่เน้ือท่ีส าคญัของทางภาคใต ้ซ่ึงจงัหวดัสงขลา
ประกอบไปด้วย 16 อ  าเภอ มีก าลงัการผลิตไก่เน้ือจ านวน 6,600,000 ตวัต่อปี   จากการเล้ียงระบบ
ฟาร์มท่ีไดรั้บรองมาตรฐานฟาร์มเล้ียงสัตว ์จากปศุสัตวจ์งัหวดัสงขลา จ านวน 72 ฟาร์ม แบ่งเป็นฟาร์ม
ระบบปิด จ านวน 58 ฟาร์ม และฟาร์มระบบเปิด จ านวน 14 ฟาร์ม โดยมีลกัษณะการเล้ียงไก่เน้ือของ
เกษตรกรส่วนใหญ่จะอยูใ่นรูปแบบประกนัราคากบับริษทั ไดแ้ก่  บริษทัเจริญโภคภณัฑ ์จ ากดั, บริษทั 
เบทาโกรภาคใต ้จ ากดั, บริษทั ลูกปลาฟาร์ม จ ากดั  บริษทั ฟาร์มหาดใหญ่ จ ากดั (ยงเสรีฟาร์ม)  ห้าง
หุ้นส่วนจ ากดั ปรีชาการเกษตร เป็นตน้ โดยในการผลิตไก่เน้ือของไทยนั้นมีการจดัการฟาร์มท่ีได้
มาตรฐานและมีระบบการผลิตท่ีปลอดภยั เป็นท่ียอมรับทั้งในไทยและต่างประเทศ(ส านกังานปศุสัตว์
เขต 9, 2555 :ออนไลน์) 

หลังจากประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปได้ประกาศห้ามใช้ยาปฏิชีวนะ เพื่อเร่งการ
เจริญเติบโตในสัตวทุ์กชนิด เน่ืองจากท าให้เกิดการตกคา้งในเน้ือสัตว ์รวมถึงการด้ือยาปฏิชีวนะใน
ผูบ้ริโภค กลุ่มเกษตรกรผูเ้ล้ียงสัตวท์ัว่โลกจึงมองหาทางเลือกอ่ืน ซ่ึงวิธีท่ีไดรั้บการยอมรับมากท่ีสุดก็
คือการใชส้ารจากธรรมชาติ ไดแ้ก่ พืชสมุนไพรและเคร่ืองเทศ  ส่วนประเทศไทยในปัจจุบนัการผลิต
ไก่เน้ือมีการลดใชย้าปฏิชีวนะอนัเน่ืองมาจากสาเหตุของการด้ือยาจึงไดมี้ความพยายามจ ากดัการใชย้า
ปฏิชีวนะอย่างต่อเน่ือง และเร่ิมสนับสนุนการใช้สมุนไพรเพื่อทดแทนยาปฏิชีวนะ ซ่ึงในจงัหวดั
สงขลามีการเร่ิมใช้สารสกดัจากพืชสมุนไพรตั้งแต่ปี 2556 และพบว่าสารภายในพืชสมุนไพรเป็น
ตวัก าหนดในการควบคุมและป้องกนัโรคจึงไดมี้การก าหนดการใช้สมุนไพรเพื่อให้ไดผ้ล เช่นใชใ้น
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ส่วนท่ีมีสารออกฤทธ์ิสูง ฤดูเก็บเก่ียว สถานท่ีปลูก และรวมไปถึงการเก็บรักษา   พืชสมุนไพรท่ีจะไม่
ท าใหส้ารส าคญัสลายไป ซ่ึงต่อมาจากความรู้และความเขา้ใจในดา้นสารส าคญัในพืชสมุนไพรท าให้มี
การใชส้ารสกดัจากพืชสมุนไพรมากข้ึน เน่ืองจากใชป้ริมาณไม่สูง และสามารถควบคุมสารส าคญัได้
ดีกวา่การใชพ้ืชสมุนไพรท่ีไม่มีความแน่นอนของสารส าคญั จนกระทัง่ปัจจุบนัน้ีมีนวตักรรมใหม่ท่ีมี
การน ามาใช้เพื่อกกัเก็บ และน าส่งสารสกดัจากสมุนไพร ท าให้สารออกฤทธ์ิของสารสกดัสมุนไพรดี 
ท างานได้มีประสิทธิภาพดีข้ึนไม่สูญสลายไปในระบบทางเดินอาหาร มีปริมาณท่ีแน่นอน และ
สามารถเขา้สู่อวยัวะเป้าหมายเพื่อการรักษาท่ีไดผ้ลดียิง่ข้ึน โดยขบวนการท่ีใชน้ าส่งสารสกดัสมุนไพร
ท่ีไดก้ล่าวถึงนั้นคือ เทคโนโลยีเอนแคปซูเลชัน่ (ประชานาถ ศรีธญัรัตน์, 2557) และสารสกดัจากพืช
สมุนไพรท่ีใช้เช่น สารสกดัจากอริกาโน, สารสกดัจากอบเชย สารสกดัจากพริก และสารสกดัจาก
ขมิ้นชัน เป็นต้น น ามาใช้ในไก่เน้ือ เพื่อลดอตัราการท้องเสีย เพิ่มอตัราการเจริญเติบโต และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิต  

ดงันั้นผูศึ้กษามีความสนใจในการศึกษาทศันคติของเกษตรกรผูเ้ล้ียงไก่เน้ือในจงัหวดั
สงขลา ท่ีมีต่อการใชส้ารสกดัจากพืชสมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต เพื่อน าผลการศึกษาท่ี
ไดไ้ปใชใ้นการวางแผนการตลาด เพื่อเขา้ถึงทศันคติของเกษตรกรผูเ้ล้ียงไก่เน้ือ และตอบสนองความ
ตอ้งการของเกษตรกรไดอ้ยา่งสูงสุด 
 
1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

เพื่อศึกษาทศันคติของเกษตรกรผูเ้ล้ียงไก่เน้ือในจงัหวดัสงขลา  ท่ีมีต่อการใช้สารสกดั
จากพืชสมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต 
 
1.3 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรศึกษำ 

1. ให้ทราบทศันคติของเกษตรกรผูเ้ล้ียงไก่เน้ือในจงัหวดัสงขลา  ท่ีมีต่อการใชส้ารสกดั
จากพืชสมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต 

2. สามารถน าขอ้มูลไปใช้ในการวางแผนการตลาดเพื่อตอบสนองความตอ้งการของ
เกษตรกรผูเ้ล้ียงไก่เน้ือไดอ้ยา่งเหมาะสม   
 
1.4 นิยำมค ำศัพท์ทีใ่ช้ในกำรศึกษำ 

ทัศนคติ (Attitude) หมายถึง ความรู้ความเขา้ใจ ความรู้สึกความคิดเห็น และพฤติกรรม
ของเกษตรกรผู ้เล้ียงไก่เน้ือในจังหวดัสงขลา ท่ีมีต่อการใช้สารสกัดจากพืชสมุนไพรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิต 
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เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เนื้อ หมายถึง ผูท่ี้ท  าการเล้ียงไก่สายพนัธ์ุเน้ือ (Broiler)ในจงัหวดั
สงขลา เพื่อการคา้ โดยเล้ียงในโรงเรือนท่ีไดม้าตรฐาน มีการจดัการฟาร์มท่ีเป็นระบบ ใชร้ะยะเวลาใน
การเล้ียงโดยเฉล่ีย 40-45 วนั  

สำรสกัดจำกพืชสมุนไพร หมายถึง การน าพืชสมุนไพรมาผ่านกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์เพื่อให้ไดส้ารออกฤทธ์ิท่ีชดัเจนและแน่นอน มีคุณสมบติัในการรักษาโรคต่างๆ และเป็น
ประโยชน์ใชใ้นการส่งเสริมสุขภาพของไก่เน้ือ 
 ประสิทธิภำพในกำรเลีย้งไก่เนื้อ หมายถึง การเล้ียงไก่เน้ือโดยมุ่งเน้นให้ไก่เน้ือมีอตัรา
การแลกเน้ือ (FCR) และอตัราการเจริญเติบโตโดยเฉล่ียต่อวนั (ADG) ท่ีเพิ่มข้ึน โดยการใช้สารเสริม
ชนิดต่างๆท่ีสามารถท าให้ขายไก่ไดเ้ร็วข้ึน น ้าหนกัไก่เพิ่มมากข้ึน ซ่ึงจะท าใหต้น้ทุนการเล้ียงไก่ลดลง 
มีผลก าไรเพิ่มข้ึน 
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บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฏ ีและทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 
 การศึกษาเร่ืองทศันคติของเกษตรกรผูเ้ล้ียงไก่เน้ือในจงัหวดัสงขลาท่ีมีต่อการใชส้ารสกดั
จากพืชสมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต มีแนวคิด ทฤษฏี และทบทวนวรรณกรรมท่ี
เก่ียวขอ้ง ดงัน้ีคือ 

 
2.1 แนวคิดและทฤษฏี 
 เน้ือหาในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดแ้บ่งแนวคิดและทฤษฎีดงัต่อไปน้ี 
 1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัทศันคติ 
 2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด 
 3. แนวคิดเก่ียวกบักระบวนการผลิตสารสกดัจากพืชสมุนไพร 
 4. ทบทวนวรรณกรรม  
 

1.  แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกับทศันคติ 
กุณฑลี เวชสาร (2551) ไดใ้ห้ความหมายของทศันคติว่าเป็นความคิดเห็นหรือความเช่ือ 

(Beliefs) ท่ีอยูภ่ายในความนึกคิดของมนุษย ์ซ่ึงเกิดข้ึนกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึง ท่ีพบเห็นหรือไดย้ินไดฟั้ง ไม่
วา่จะเป็นวตัถุส่ิงของท่ีจบัตอ้งได ้และจบัตอ้งไม่ได ้ 

พชัรา ตนัติประภา และคณะ (2555) ได้ให้ความหมายของทศันคติว่าเป็นผลรวมของ
ความเช่ือและการประเมินส่ิงใดส่ิงหน่ึงของบุคคล ซ่ึงน าไปสู่แนวโน้มท่ีจะกระท าในวิถีทางหน่ึงๆ 
ทัศนคติของบุคคลท่ีมีต่อบางส่ิงบางอย่าง เช่น ผลิตภัณฑ์ ส่ิงโฆษณา พนักงานขาย บริษัทหรือ
ความคิด ทศันคติเกิดจากการเรียนรู้จากประสบการณ์ทั้งทางตรงและทางออ้มและเป็นการเรียนรู้ท่ีมี
พื้นฐานมาจากความเช่ือท่ีสัมพนัธ์กนัหลายๆความเช่ือ ทศันคติจะแสดงใหเ้ห็นถึงทิศทางความรู้สึกต่อ
ส่ิงใดส่ิงหน่ึงวา่ดีหรือไม่ดี ชอบหรือไม่ชอบ พอใจหรือไม่พอใจ กล่าวอีกนยัหน่ึงคือ มีทั้งในแง่บวก
และในแง่ลบ และในแง่เป็นกลาง  

องคป์ระกอบของทศันคติของผูบ้ริโภคแบ่งออกเป็น 3 องคป์ระกอบ ดงัน้ีคือ 
1. องคป์ระกอบทางดา้นความรู้ความเขา้ใจ (Cognitive Component : Learn) หมายถึง

ความเช่ือหรือความรู้ท่ีผูบ้ริโภคมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงความเช่ือน้ีอาจเป็นความเช่ือท่ีถูกหรือผดิ หรือ
อาจเป็นความเช่ือในแง่บวกหรือแง่ลบก็ได ้
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2. องคป์ระกอบทางดา้นความรู้สึก (Affective Component : Feel) หมายถึงความรู้สึก
ของผูบ้ริโภคทั้งในแง่บวกแง่ลบ อนัแสดงถึงระดบัความชอบ หรือไม่ชอบของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อส่ิงหน่ึง
มากนอ้ยเพียงไร 
 3.  องค์ประกอบทางด้านพฤติกรรม (Behavioral Component : Do) หมายถึง การ
กระท าใดๆของผูบ้ริโภคอนัเกิดจากความเช่ือและความรู้สึกท่ีเกิดข้ึน พฤติกรรมหรือการกระท าอาจ
แสดงในรูปของการซ้ือหรือการหลีกเล่ียงการไม่ซ้ือผลิตภณัฑ์ การใชผ้ลิตภณัฑ์หรือแนะน าให้ผูอ่ื้น
ซ้ือ เป็นตน้ ความสัมพนัธ์ระหวา่ง 3 องคป์ระกอบของทศันคติ ในขั้นแรกนั้น เม่ือผูบ้ริโภคไดร้วบรวม
ขอ้มูลความรู้เก่ียวกบัลกัษณะต่างๆ ของผลิตภณัฑ์ก็จะท าให้เกิดการเรียนรู้ ความเขา้ใจและก่อตวัข้ึน
เป็นทศันคติอนัแสดงถึงความเช่ือต่อผลิตภณัฑแ์ละบริการ ในขั้นท่ี2 ผูบ้ริโภคจะประเมินความเช่ือ อนั
เก่ียวกบัคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์และบริการก็จะเกิดความรู้สึกชอบ และในขั้นตอนท่ี3 จากผลการ
ประเมินเป็นความชอบก็จะมีเหตุผลจูงใจท าให้เกิดพฤตกรรมหรือการกระท าการซ้ือหรือใชผ้ลิตภณัฑ์
ท่ีชอบหากไดรั้บความพอใจ จากการใชบ้ริการและผลิตภณัฑ์ดงักล่าว ก็จะใชเ้ป็นการเสริมแรงทางใน
บวก ใหแ้สดงพฤติกรรมซ ้ าๆต่อไป ใหเ้กิดความภคัดีต่อตรา (Brand Loyalty) ผกูพนัเป็นเวลายาวนาน 
 

2. แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด 
เป็นส่ิงกระตุ้นท่ีนักการตลาดสามารถควบคุม  และต้องจัดให้มีข้ึน  ประกอบด้วย 

ผลิตภัณฑ์  (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจัดจ าหน่าย  (Place) และการส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี (วทิวสั รุ่งเรืองผล, 2552: 95-96)  
 1. ผลิตภณัฑ์ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้
ค าว่าผลิตภณัฑ์ท่ีนกัการตลาดใช้ ไดร้วมถึงบริการ แนวความคิด บุคคล องค์กร และอ่ืนๆท่ีสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผูบ้ริโภคได้ โดยอาจเป็นส่ิงท่ีสามารถจบัต้องได้ และจบัต้องไม่ได ้
รวมทั้งองคป์ระกอบอ่ืนๆ ท่ีเป็นส่วนประกอบของการตอบสนองความตอ้งการ เช่น ตรายีห่้อ คุณภาพ 
การบริการหลงัการขาย และพนกังานขาย เป็นตน้  
 2. ราคา (price) หมายถึง มูลค่าของผลิตภณัฑ์ หรือบริการท่ีแสดงค่าออกมาในรูปของ
หน่วยเงิน หรือหน่วยการแลกเปล่ียนอ่ืนๆ โดยราคานั้นสามารถเปล่ียนแปลงตามปัจจยั เวลา และ
สถานท่ี ผลิตภณัฑ์หน่ึงอาจมีมูลค่าไม่เท่ากนัในแต่ละสถานท่ี เน่ืองจากราคาของผลิตภณัฑ์ปกติจะ
สะทอ้นตน้ทุนต่างๆของผลิตภณัฑไ์ว ้ 
 3. การจัดจ าหน่าย  (Place หรือ  Distribution) หมายถึง  การด าเนินการเค ล่ือนย้าย
ผลิตภณัฑ์เพื่อให้ผลิตภณัฑ์สามารถไปสู่ผูบ้ริโภคไดภ้ายใตเ้ง่ือนไขดา้นเวลา และสถานท่ี ท่ีเหมาะสม 
ผูบ้ริโภคสามารถหาซ้ือสินคา้นั้นไดโ้ดยสะดวก ซ่ึงช่องทางการจดัจ าหน่ายจะตอ้งมีความสอดคลอ้ง
กบัผลิตภณัฑ ์และราคาท่ีไดก้ าหนดข้ึน  
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 4. การส่งเสริมการตลาด  (Promotion) หมายถึง  กระบวนงานทางด้านการส่ือสาร
การตลาดระหวา่งผูซ้ื้อและผูข้าย และผูท่ี้เก่ียวขอ้งในกระบวนการซ้ือ เพื่อให้ขอ้มูล จูงใจ เก่ียวกบัตวั
ผลิตภณัฑ์และตรายี่ห้อ เพื่อเกิดอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงความเช่ือ ทศันคติ และพฤติกรรมของ
ลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย เคร่ืองมือการส่งเสริมการตลาดท่ีส าคญัมีดงัน้ี  
 4.1 การโฆษณา  (Advertising) เป็นการส่ือสารผ่านส่ือสาธารณะ  เพื่อให้ข้อมูล
ข่าวสาร จูงใจ หรือตอกย  ้าตรายี่ห้อผลิตภณัฑ์ โดยผูส่้งสารจะเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านการ
โฆษณา  
 4.2 กิจกรรมพิเศษทางการตลาด (Event Marketing) เป็นการจดักิจกรรมทางการตลาด
ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์พิเศษ อยูใ่นความสนใจของคนส่วนใหญ่ หรือกระตุน้ให้คนส่วนใหญ่ใน
พื้นท่ีหน่ึงเกิดความสนใจ เพื่อส่ือสารไปยงักลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างความสนใจในการส่ือสาร โดยใช้
เคร่ืองมือส่ือสารอ่ืนเขา้มาช่วย เช่น การโฆษณา การประชาสัมพนัธ์  
 4.3 การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) เป็นกิจกรรมทางการตลาดท่ีกระตุน้ให้
กลุ่มเป้าหมาย ท าการซ้ือผลิตภณัฑ์หรือบริการรวดเร็วข้ึน ซ้ือปริมาณท่ีมากข้ึน โดยมีการก าหนดช่วง
ระยะเวลาส้ินสุดของรายการไว ้ตวัอยา่งของการส่งเสริมการขาย ไดแ้ก่ การลดราคา ตวัอย่างแลกซ้ือ 
ของแถม เป็นตน้  
 4.4 การประชาสัมพนัธ์ (Public Relation : PR) เป็นเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดท่ี
มุ่งสร้างภาพพจน์  และทัศนคติท่ีดีขององค์กร  ผลิตภัณฑ์  และตรายี่ห้อต่อผูบ้ริโภคส่ือมวลชน 
สาธารณชน ผูถื้อหุ้น พนกังานในองคก์ร และกลุ่มมวลชนอ่ืน ๆ ซ่ึงไม่ไดเ้นน้การขายสินคา้เป็นหลกั 
โดยเช่ือกนัวา่ถา้ผูบ้ริโภคมีภาพพจน์ท่ีดีต่อตรายี่ห้อหรือองค์กรจะท าให้ผูบ้ริโภคมีแนวโน้มท่ีจะซ้ือ
สินคา้ และบริการภายใตต้รายีห่อ้หรือองคก์รนั้น  

4.5 การตลาดทางตรง  (Direct Marketing) เป็ นการติด ต่อ ส่ือสารท่ี ส่ื อไปย ัง
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะเป็นรายบุคคล ซ่ึงเป็นการส่ือสารสองทางโดยมีช่องทางท่ีกลุ่มเป้าหมาย สามารถ
ติดต่อส่ือสารกลบัมาไดโ้ดยตรงกบัผูส่้งสารกบักลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิดการตอบสนองโดยตรง หรือ
หมายถึงวิธีการต่างๆ  ท่ีนักการตลาดใช้ส่งเสริมผลิตภัณฑ์โดยตรงกับผู ้ซ้ือ และท าให้เกิดการ
ตอบสนองในทนัที ซ่ึงเคร่ืองมือส าคญัประกอบดว้ย การขายผ่านโทรศพัท์ การขายโดยใช้จดหมาย
ตรง การขายโดยใช้แคตตาล็อค และการขายทางโทรทศัน์ วิทยุ หรือหนงัสือพิมพ ์ซ่ึงจูงใจให้ลูกคา้มี
กิจกรรมการตอบสนอง 

 
  3. แนวคิดเกีย่วกบักระบวนการผลติสารสกดัจากพชืสมุนไพร  
 ประชานาถ ศรีธญัรัตน์ (2557) ไดก้ล่าวถึง กระบวนการผลิตสารสกดัจากพืชสมุนไพร มี
ขั้นตอนดงัต่อไปน้ีโดยเร่ิมจากการแยกสารออกฤทธ์ิจากพืชสมุนไพรโดยผ่านกระบวนการทางทาง
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เคมี ไดน้ ้ ามนัหอมระเหยซ่ึงจะประกอบดว้ยสารออกฤทธ์ิจ านวนมากท่ีเป็นประโยชน์ และเป็นโทษ 
ซ่ึงปกติสารสกดัจากพืชสมุนไพรจะไม่มีความคงตวัเม่ืออยู่ในสภาวะแวดลอ้มและโดนท าลายไดง่้าย 
จึงตอ้งมีการป้องกนัสารสกดัจากพืชสมุนไพรไม่ใหมี้การเส่ือมสลายดว้ยเทคโนโลยท่ีีเรียกวา่ เอนแคป
ซูเลชัน่ (encapsulation) เป็นกระบวนการท่ีสารหรือส่วนผสมของสารถูกเคลือบดว้ยสารชนิดอ่ืนโดยมี
เทคนิคในการท า 2 รูปแบบคือ ทางกายภาพและทางเคมี ดว้ยการใชส้ารเคลือบท่ีมีดว้ยกนัหลายชนิด 
เช่น กลุ่มคาร์โบไฮเดรต กลุ่มโปรตีน กลุ่มเวยโ์ปรตีน เพื่อท าใหส้ารออกฤทธ์ิคงทนต่อสภาพแวดลอ้ม
และมีประสิทธิภาพในการใช ้ซ่ึงสารสกดัจากพืชสมุนไพรสามารถน ามาใชใ้นไก่เน้ือไดห้ลายแบบคือ 
ใชเ้พื่อป้องกนัโรค ใชเ้พื่อรักษาโรค และใชเ้ป็นสารกระตุน้การเจริญเติบโต 
 
 4. แนวคิดเกีย่วกบัการเลีย้งไก่เนือ้    
 โกวิท ประวาลพฤกษ์ (2547) ไดก้ล่าวถึง การเล้ียงไก่เน้ือ หมายถึง การเล้ียงไก่พนัธ์ุ
เน้ือท่ีมีอายุประมาณ 40-45 วนั จึงน าไปบริโภคหรือจ าหน่ายได ้บางคร้ังเรียกวา่ ไก่รุ่นหรือไก่กระทง 
พนัธ์ุท่ีใชเ้ล้ียงส่วนมากเป็นพนัธ์ุลูกผสมท่ีเกิดจากลกัษณะเด่น คือ ใหเ้น้ือมาก เติบโตเร็ว และตา้นทาน
โรคไดดี้ โรงเรือนและการจดั การเล้ียงไก่เน้ือ นิยมเล้ียงโดยให้ไก่อยู่รวมกนัเป็นฝูงในโรงเรือนหรือ
คอก ซ่ึงจะมีขนาดใหญ่หรือเล็กข้ึนอยูก่บัจ  านวนไก่ท่ีเล้ียง ซ่ึงโรงเรือนมี 2 ระบบคือ โรงเรือนระบบ
ปิด และโรงเรือนระบบเปิด โดยรอบของโรงเรือนควรใช้ลวดตาข่ายเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก 
และมีผา้พลาสติกป้องกนัลมและฝนติดดา้นขา้งดว้ย พื้นโรงเรือนควรปูด้วยแกลบ เพื่อดูดซึมมูลไก่
หรือส่ิงโสโครก และควรเปล่ียนทุกคร้ังในการเล้ียงไก่แต่ละรุ่น นอกจากน้ีควรจดัหารางน ้า รางอาหาร
ให้ไก่กินอยา่งพอเพียง พร้อมกบัทรายหรือเปลือกหอยบดละเอียด เพื่อป้องกนัการจิกกนั อาหารไก่ท่ี
นิยมเล้ียง คือ อาหารผสมท่ีมีสูตรต่างกนั คือ อาหารลุกไก่ และไก่รุ่น ในระยะท่ีเป็นลูกไก่(อายแุรกเกิด
ถึง 15 วนั) อาหารท่ีให้จะมีโปรตีนประมาณ 20-22 เปอร์เซ็น อาหารไก่รุ่น(อายุตั้งแต่ 15 วนัข้ึนไป) 
อาหารท่ีให้จะมีโปรตีนประมาณ 16-18 เปอร์เซ็น การให้อาหารและน ้า ภาชนะท่ีใส่อาหารและน ้าควร
แขวนไวเ้พื่อป้องกนัการคุย้เข่ียของไก่ อาหารท่ีจะใหเ้ป็นอาหารผสมควรใหอ้าหารและน ้ าในแต่ละวนั
อยา่งพอเพียง   การป้องกนัโรค ในระยะท่ีไดลู้กไก่มาเล้ียง อาย 1-3 วนั ควรให้วคัซีนป้องกนัโรคนิว
คาสเซิล โดยการหยอดจมูก ซ่ึงป้องกนัการไอ จาม และน ้ ามูกท่ีมกัเกิดข้ึนกบัลูกไก่อยู่เสมอ รวมทั้ง
วคัซีนป้องกนัโรคฝีดาษไก่ท่ีเกิดจากยุงเป็นพาหะ กดัลูกไก่ เม่ือลูกไก่อายุ 12-21 วนั โดยการแทงปีก 
ไก่เน้ือมีอายกุารเล้ียงประมาณ 40-45 วนั จึงจ าหน่ายได ้
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2.2  ทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
 ปาริชาติ เกตุวรภัทรา (2545) ไดศึ้กษาเร่ือง ทศันคติของเกษตรกรจงัหวดัล าพนูต่อการใช้
อีเอ็มในการผลิตล าไย ประชาการท่ีใชใ้นการศึกษา คือ เกษตรกรท่ีใชอี้เอ็มในการผลิตล าไย ในอ าเภอ
เมือง และก่ิงอ าเภอเวยีงหนองล่อง จงัหวดัล าพนู จ านวน 213 คน รวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสัมภาษณ์ 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ
ความสัมพนัธ์ดว้ยค่าไคสแควร์ จากผลการศึกษาพบวา่ มีระดบัทศันคติท่ีเห็นดว้ยมากต่อการใช้อีเอ็ม
ในการผลิตล าไย แต่ปัญหาและอุปสรรค์ในการใช้อีเอ็มในการผลิตล าไย พบว่า เกษตรกรยงัขาด
ความรู้และความเขา้ใจในขั้นตอนการปฏิบติัเก่ียวกบัอีเอ็มท่ีถูกตอ้ง ดา้นความคิดเห็น คือ ขาดผูน้ าท่ี
จริงจงัท่ีจะส่งเสริมการใช้อีเอ็มแก่เกษตรกรสมาชิก หัวเช้ืออีเอ็มไม่มีคุณภาพ  และด้านแนวโน้ม
พฤติกรรม คือ ขาดการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวเก่ียวกบัการใช้ และผลท่ีจะไดรั้บจากการใช้อีเอ็ม และการ
เช่ือโฆษณาของบริษทัปุ๋ยและสารเคมี    
 ปริญญา อินต้น  (2551) ได้ศึกษาเร่ือง ทศันคติของเกษตรกรในอ าเภอพร้าว จงัหวดั
เชียงใหม่ ท่ีมีต่อการผลิตผกัและผลไมป้ลอดสารพิษเพื่ออุตสาหกรรมการแปรรูป โดยท าการสอบถาม
จากกลุ่มตัวอย่าง จ  านวน 327 คน ซ่ึงเป็นกลุ่มเกษตรกรท่ีท าการผลิตเกษตรระบบ “เกษตรดีท่ี
เหมาะสม” จีเอพี (GAP) จาก 3 ต าบล คือ ต าบลโหล่งขอด ต าบลน ้ าแพร่ และต าบลป่าใหม่ สถิติท่ีใช้
ในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ สถิติเชิงพรรณนา โดยน าเสนอเป็นตารางร้อยละ ความถ่ี และค่าเฉล่ีย จาก
ผลการศึกษาพบวา่ องคป์ระกอบดา้นความรู้ความเขา้ใจของเกษตรกรในการผลิตพืชระบบ “เกษตรดีท่ี
เหมาะสม” จีเอพี (GAP) ภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ซ่ึงมีความเขา้ใจเร่ือง หลกัการและเหตุผล
เทคโนโลยีในการผลิต ประโยชน์ในการท า จีเอพี (GAP) และยงัขาดความเขา้ใจเร่ืองการปฏิบติัและ
การใช้สารเคมีท่ีถูกตอ้ง ส าหรับองค์ประกอบด้านความคิดเห็นของเกษตรกรในการผลิตพืชระบบ 
“เกษตรดีท่ีเหมาะสม” จีเอพี (GAP) มีความเห็นดว้ยในระดบัมาก ในเร่ืองของผลผลิตมีคุณภาพเป็นท่ี
ตอ้งการของตลาด กระบวนการผลิตปลอดภยัต่อเกษตรกรและผูบ้ริโภค มีการใช้ทรัพยากรท่ีเกิด
ประโยชน์สูงสุด กระบวนการสามารถตรวจสอบยอ้นกลบัได้ ไม่เกิดมลพิษต่อส่ิงแวดล้อม ท าได้
สะดวกและง่ายต่อการปฏิบติั ท าให้ความเป็นอยูดี่ข้ึนทั้งทางดา้นการเงินและดา้นสุขภาพ มีประโยชน์
ต่อส่วนรวมทั้ งทางตรงและทางอ้อม และมีผลตอบแทนท่ีคุ้มค่าต่อการลงทุน และส าหรับ
องค์ประกอบด้านพฤติกรรมของเกษตรกรในการผลิตพืชระบบ “เกษตรดีท่ีเหมาะสม” จีเอพี 
(GAP)ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีความพร้อมในการท่ีจะปฏิบติัและเผยแพร่ความรู้ให้แก่เกษตรกรราย
อ่ืนๆต่อไป 

 ณรงค์ชัย จีระธวัชชัย  (2556) ไดศึ้กษาเร่ือง ทศันคติของเกษตรกรในจงัหวดัสุพรรณบุรี
ต่อการซ้ือปุ๋ยชีวภาพในการเพาะปลูกขา้ว ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลและ
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ใช ้วิธีการก าหนดแบบตามโควตาตามสัดส่วนพื้นท่ีเพาะปลูกขา้วและจ านวนครัวเรือนของเกษตรกรท่ี
ข้ึนทะเบียนเกษตรตัวอย่างเกษตรกรผูท่ี้เคยใช้หรือซ้ือผลิตภณัฑ์ปุ๋ยชีวภาพในการเพาะปลูกข้าว 
จงัหวดัสุพรรณบุรี  จ านวน 400 ตวัอย่างจากผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็น
เพศหญิงมี อายุอยูร่ะหวา่ง 25 – 34 ปี  มี สถานภาพโสด ไดรั้บการศึกษาอยู ่ในระดบัประถมศึกษา/ต ่า
กว่า ขนาดของพื้นท่ีท่ีท าการเพาะปลูกขา้วอยู่ระหว่าง 5-10 ไร่ รายได้เฉล่ียต่ออยู่ระหว่าง 10,001 -
20,000 บาท  ส าหรับการศึกษาทศันคติ ในดา้นความรู้ความเขา้ใจ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมี ความรู้
และความเขา้ใจถูกดา้นการใชปุ๋้ยชีวภาพ โดยรวมคิดเป็นร้อยละ 60.25 ซ่ึงขอ้ท่ี ผูต้อบแบบสอบถาม
ตอบถูกมากท่ีสุด คือ ปุ๋ยชีวภาพเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม คิดเป็นร้อยละ 97.50 ส าหรับดา้นความคิดเห็น
การใชปุ๋้ยชีวภาพของ ผูต้อบแบบสอบถามตามส่วนประสมทางการตลาด พบวา่ มีค่าเฉล่ียรวมอยูใ่น
ระดับเห็นด้วย โดยในแต่ละด้านมีค่าเฉล่ียสูงสุดดังต่อไปน้ี ด้านผลิตภณัฑ์  คือ ปุ๋ยชีวภาพมี ธาตุ 
อาหารครบถว้น ดา้นราคาของปุ๋ยชีวภาพ คือ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย
ของปุ๋ยชีวภาพ คือ มี ตวัแทนจ าหน่ายและร้านคา้บริการหลายแหล่งท าให้สะดว้ยในการซ้ือผลิตภณัฑ ์
และดา้นส่งเสริมการตลาดของปุ๋ยชีวภาพ คือ มีการจดัการให้ความรู้ อบรม สัมมนา และส าหรับดา้น
ด้านแนวโน้มพฤติกรรมของ ผูต้อบแบบสอบถามต่อปุ๋ยชีวภาพส่วนใหญ่จะแนะน าให้ผูอ่ื้นใช้ปุ๋ย
ชีวภาพ 
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บทที ่3 

ระเบียบวธีิการศึกษา 
 
 ในบทน้ีจะกล่าวถึงระเบียบวิธีการศึกษา ซ่ึงประกอบดว้ย ขอบเขตการศึกษา ขอบเขต
จ านวนประชากร ขนาดตวัอยา่งและวิธีการคดัเลือกตวัอยา่ง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา  การวิเคราะห์
ขอ้มูลและสถิติท่ีใช ้ระยะเวลาและสถานท่ีทีใชใ้นการศึกษา 
 
3.1 ขอบเขตการศึกษา 

ขอบเขตเนือ้หา 
 เน้ือหาในการศึกษาคร้ังน้ีมุ่งศึกษาทศันคติของเกษตรกรผูเ้ล้ียงไก่เน้ือในจงัหวดัสงขลา  
ท่ีมีต่อการใช้สารสกดัจากพืชสมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต โดยท าการศึกษาในด้าน
ความรู้และความเขา้ใจของเกษตรกรผูเ้ล้ียงไก่เน้ือท่ีมีต่อการใช้สารสกดัจากพืชสมุนไพร ศึกษาดา้น
ความคิดเห็นของเกษตรกรผูเ้ล้ียงไก่เน้ือท่ีมีต่อสารสกดัจากสมุนไพร ศึกษาแนวโน้มพฤติกรรมของ
เกษตรกรผูเ้ล้ียงไก่เน้ือท่ีมีต่อการใชส้ารสกดัจากพืชสมุนไพร และศึกษา ปัญหาของเกษตรกรผูเ้ล้ียง
ไก่เน้ือท่ีมีต่อการใชส้ารสกดัจากพืชสมุนไพร 
 
3.2 ขอบเขตประชากร 
 ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ เกษตรกรผูเ้ล้ียงไก่เน้ือ (เจ้าของฟาร์ม) ในจงัหวดั
สงขลา ซ่ึงมีจ านวนทั้งหมด 70 ราย (ขอ้มูลฟาร์มเล้ียงสัตว,์ 2554 : ออนไลน์) ในการศึกษาคร้ังน้ี เป็น
การศึกษาจากประชากรทั้งหมด 
 
3.3 วธีิการศึกษา 
   ข้อมูลและแหล่งข้อมูล 
 แหล่งขอ้มูลหลกัของการศึกษาน้ี คือ ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บรวบรวมขอ้มูล
จากการส ารวจโดยใชแ้บบสอบถาม โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากฟาร์มเกษตรกรผูเ้ล้ียงไก่เน้ือในจงัหวดั
สงขลา จ านวน70 ราย 
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3.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลขอ้มูลปฐมภูมิ คือ แบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็น 3 
ส่วนคือ 
 ส่วนท่ี 1   ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัเกษตรกรผูเ้ล้ียงไก่เน้ือ ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ 
การศึกษาขั้นสูงสุด รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน จ านวนไก่ท่ีเล้ียงในฟาร์ม และรูปแบบของโรงเรือนในการ
เล้ียงไก่เน้ือ เป็นตน้ 
 ส่วนท่ี 2   ขอ้มูลเก่ียวกบัทศันคติของเกษตรกรผูเ้ล้ียงไก่เน้ือท่ีมีต่อการใชส้ารสกดัจาก
พืชสมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต 

1) ขอ้มูลเก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจต่อการใชส้ารสกดัจากพืชสมุนไพรเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต     
                 2) ขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นท่ีมีต่อการใชส้ารสกดัจากพืชสมุนไพรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิต 

  3) ขอ้มูลเก่ียวกบัแนวโนม้พฤติกรรมการใชส้ารสกดัจากพืชสมุนไพรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิต 
  ส่วนท่ี 3   ขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาและขอ้เสนอแนะ 
 
3.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากแบบสอบถาม จะน ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
(Descriptive Statistics) ประกอบดว้ย ค่าความถ่ี(Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ใน
การวดัความรู้ความเขา้ใจของเกษตรกรผูเ้ล้ียงไก่เน้ือในจงัหวดัสงขลา ท่ีมีต่อการใชส้ารสกดัจากพืช
สมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ไดก้ าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนของความรู้ความเขา้ใจดงัน้ี 

เกณฑ์การให้คะแนนของความรู้ความเข้าใจ 
 ค าตอบ   คะแนน 
 ทราบ   1 
 ไม่ทราบ   0 
 ผูศึ้กษารวมคะแนนความรู้ความเข้าใจในแต่ละขอ้ แล้วสรุปเป็นคะแนนรวม และน า
คะแนนรวมนั้นไปเทียบเป็นร้อยละเพื่อใชเ้ป็นเกณฑแ์บ่งระดบัความรู้ความเขา้ใจโดยเกณฑ์แบ่งระดบั
ความรู้ความเขา้ใจออกเป็น5 ระดบัดงัน้ี (Zikmund, 2543 อา้งในมลัลิกา ธรรมจริยาวฒัน์   จารุวรินทร์  
โอสถานุเคราะห์ และมรกต พรพิบูลย,์ 2550) 
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เกณฑ์การให้คะแนนของความรู้ความเข้าใจ  
  แปลผลคะแนน  คิดเป็นร้อยละ 
  มีความเขา้ใจมากท่ีสุด  80.01 – 100.00 
  มีความเขา้ใจมาก  60.01 – 80.00 
  มีความเขา้ใจปานกลาง  40.01 – 60.00 
  มีความเขา้ใจนอ้ย  20.01 – 40.00 
  มีความเขา้ใจนอ้ยท่ีสุด  0.00 – 20.00 
 การวดัระดบัความคิดเห็นของเกษตรกรผูเ้ล้ียงไก่เน้ือในจงัหวดัสงขลา ท่ีมีต่อการใชส้าร
สกดัจากพืชสมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ให้คะแนนแต่ละในระดบัความคิดเห็นของ
ผูต้อบแบบสอบถามแบ่งเป็น 5 ระดบั คือ เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง เห็นดว้ย เฉยๆ ไม่เห็นดว้ย และไม่เห็นดว้ย
เป็นอย่างยิ่ง ซ่ึงไดก้ าหนดหลกัเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละระดบั ตามมาตรวดัแบบลิเคิร์ท (Likert 
Scale) (ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2548 : 149) ต่อไปน้ี  
 เห็นดว้ยอยา่งยิง่  เกณฑก์ารใหค้ะแนนเท่ากบั 5 
 เห็นดว้ย   เกณฑก์ารใหค้ะแนนเท่ากบั 4 
 เฉยๆ   เกณฑก์ารใหค้ะแนนเท่ากบั 3 
 ไม่เห็นดว้ย   เกณฑก์ารใหค้ะแนนเท่ากบั 2 
 ไม่เห็นดว้ยเป็นอยา่งยิง่  เกณฑก์ารใหค้ะแนนเท่ากบั 1 
 ส าหรับเกณฑ์ในการแปลความหมาย ได้ก าหนดไวโ้ดยใช้มาตรวดัตวัแปรท่ีต้องการ
วิเคราะห์ มาแบ่งเป็นช่วงเท่าๆกนั ตั้งแต่ 1 – 5 คะแนน โดยให้คะแนนหรือน ้ าหนกัจากเห็นดว้ยอย่าง
ยิ่งไปหาไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง เป็น 5 ถึง 1 ตามล าดับ ซ่ึงเป็นมาตราส่วนของ  (Likert Scale)           
(ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2548 : 149) ซ่ึงมีความกวา้งของอีนตรภาคชั้นสามารถค านวนไดจ้ากสูตร
ดงัน้ี 
 

ความกวา้งของอนัตรภาคชั้น =  ขอ้มูลท่ีมีค่าสูงสุด – ขอ้มูลท่ีมีค่าต ่าสุด 
จ านวนชั้น 

 =               5 – 1 = 0.80   
   5 
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แสดงเกณฑก์ารแปลความหมายของคะแนนเฉล่ียในแบบสอบถาม ดงัต่อไปน้ี 
  ค่าเฉล่ียระหวา่ง 4.21 – 5.00 หมายถึง เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
  ค่าเฉล่ียระหวา่ง 3.41 – 4.20 หมายถึง เห็นดว้ย 
  ค่าเฉล่ียระหวา่ง 2.61 – 3.40 หมายถึง เฉยๆ 
  ค่าเฉล่ียระหวา่ง 1.81 – 2.60 หมายถึง ไม่เห็นดว้ย 
  ค่าเฉล่ียระหวา่ง 1.00 – 1.80 หมายถึง ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
 
3.6 ระยะเวลาในการศึกษา 
 ระยะเวลาท าการศึกษาตั้งแต่เดือนธนัวาคม 2557 ถึงเดือนมีนาคม 2558 และท าการเก็บ
ขอ้มูลในช่วง กุมภาพนัธ์ 2558 
 
3.7 สถานทีใ่นการด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
 ในการศึกษาคร้ังน้ี  ใช้สถาน ท่ีในการด าเนินการเก็บแบบสอบถามจากผู ้ตอบ
แบบสอบถามฟาร์มเกษตรกรผูเ้ล้ียงไก่ในจงัหวดัสงขลา และศูนยก์ารศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
จงัหวดัสมุทรสาคร 
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บทที ่4 

ผลการศึกษา 
 
 ในการศึกษาเร่ือง ทศันคติของเกษตรกรผูเ้ล้ียงไก่เน้ือในจงัหวดัสงขลา ท่ีมีต่อการใชส้าร
สกดัจากพืชสมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ไดด้ าเนินการวิเคราะห์รวมทั้งน าเสนอผลการ
วิเคราะห์ขอ้มูล ในลกัษณะค าอธิบายประกอบตาราง และแบ่งการวิเคราะห์ขอ้มูลออก เป็น 3 ส่วน 
ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1   ข้อมูลทัว่ไปเก่ียวกบัเกษตรกรผูเ้ล้ียงไก่เน้ือ ประกอบด้วย เพศ อายุ รายได ้
ระดบัการศึกษา รูปแบบของโรงเรือน จ านวนไก่ท่ีเล้ียงในฟาร์ม เป็นตน้ (ตารางท่ี 4.1 – 4.7) 
 ส่วนท่ี 2   ขอ้มูลเก่ียวกบัทศันคติของเกษตรกรผูเ้ล้ียงไก่เน้ือท่ีมีต่อการใช้สารสกดัจาก
พืชสมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต 
 ส่วนท่ี 2.1   ขอ้มูลเก่ียวกบัด้านความรู้ความเขา้ใจท่ีมีต่อการใช้สารสกดัจาก
พืชสมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต (ตารางท่ี 4.8)   
  ส่วนท่ี 2.2   ขอ้มูลเก่ียวกบัด้านความคิดเห็นท่ีมีต่อการใช้สารสกัดจากพืช
สมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต (ตารางท่ี 4.9 – 4.12) 
 ส่วนท่ี 2.3 ขอ้มูลเก่ียวกบัดา้นแนวโน้มพฤติกรรมท่ีมีต่อการใช้สารสกดัจาก
พืชสมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต (4.13 – 4.26) 
 ส่วนท่ี 2.4 ข้อมูลเก่ียวกับด้านความคิดเห็นท่ีมีต่อการใช้สารสกัดจากพืช
สมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต จ าแนกตามจ านวนไก่เน้ือท่ีเล้ียงอยูใ่นฟาร์ม 
 (ตารางท่ี 4.27 – 4.30) 

ส่วนท่ี 2.5 ข้อมูลเก่ียวกับด้านความคิดเห็นท่ีมีต่อการใช้สารสกัดจากพืช
สมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต จ าแนกตามรูปแบบของโรงเรือนในการเล้ียงไก่เน้ือ 
(ตารางท่ี 4.31 – 4.34) 
 ส่วนท่ี 3   ขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาและขอ้เสนอแนะ 
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4.1 ส่วนที ่1   ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัผู้เลีย้งไก่เนือ้ 
 
ตารางที ่4.1 แสดงจ านวนร้อยละของผูเ้ล้ียงไก่เน้ือ จ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 41 58.6 
หญิง 29 41.4 

รวม 70 100.0 
*หมายเหตุ ขอ้มูลประชากรจ านวน 70 ราย จากจ านวนทั้งหมด 72 ราย เน่ืองจากอีก 2 ราย ไม่มีความสะดวกท่ีจะให้ขอ้มูล 
  

 จากตารางท่ี 4.1 พบว่า ผูเ้ล้ียงไก่เน้ือ เป็นเพศชาย มีจ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 58.6 
เป็นเพศหญิงมีจ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 41.4 
 
ตารางที ่4.2 แสดงจ านวนร้อยละของผูเ้ล้ียงไก่เน้ือ จ าแนกตามอาย ุ
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
21 – 30 ปี 15 21.4 
31 – 40 ปี 8 11.4 
41 – 50 ปี 24 34.3 
50 ปีข้ึนไป 23 32.9 

รวม 70 100.0 
 
 จากตารางท่ี 4.2 พบว่า ผูเ้ล้ียงไก่เน้ือ ส่วนใหญ่ มีอายุ 41 – 50 ปี มีจ  านวน    24 คน       
คิดเป็นร้อยละ 34.3 รองลงมา อาย ุ50 ปีข้ึนไป มีจ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 32.9   อายุ 21 – 30 ปี มี
จ  านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 21.4 และอาย3ุ1 – 40 ปี มีจ  านวน 8 คน คิดเป็น  ร้อยละ 11.4 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.3 แสดงจ านวนร้อยละของผูเ้ล้ียงไก่เน้ือ จ าแนกตามสถานภาพ 
 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
โสด 21 30.0 
สมรส 46 65.7 
หมา้ย หรือ หยา่ 3 4.3 
รวม 70 100.0 

 
 จากตารางท่ี 4.3 พบว่า ผูเ้ล้ียงไก่เน้ือ ส่วนใหญ่มีสถานภาพ สมรส มีจ านวน 46 คน      
คิดเป็นร้อยละ 65.7 รองลงมา โสด มีจ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0 และหมา้ย หรือ หยา่ มีจ  านวน 
3 คน คิดเป็นร้อยละ 4.3 
 
ตารางที ่4.4 แสดงจ านวนร้อยละของผูเ้ล้ียงไก่เน้ือ จ าแนกตามการศึกษาขั้นสูงสุด 
 

การศึกษาข้ันสูงสุด จ านวน ร้อยละ 
ประถมศึกษา  38 54.3 
มธัยมศึกษาตอนตน้ 2 2.9 
มธัยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. 2 2.9 
อนุปริญญา  หรือ ปวส. 2 2.9 
ปริญญาตรี 26 37.1 

รวม 70 100.0 
 
 จากตารางท่ี 4.4 พบว่า ผูเ้ล้ียงไก่เน้ือ ส่วนใหญ่มีการศึกษาขั้นสูงสุด ประถมศึกษา             
มีจ  านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 54.3 รองลงมา คือ ปริญญาตรี มีจ านวน 26 คน  คิดเป็นร้อยละ 37.1 
และมธัยมศึกษาตอนตน้ มธัยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. อนุปริญญา  หรือ ปวส. มีจ านวน 2 คน
เท่าๆกนั คิดเป็นร้อยละ 2.9 
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ตารางที ่4.5 แสดงจ านวนร้อยละของผูเ้ล้ียงไก่เน้ือ จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
  

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 50,000 บาท 24 34.3 
50,000 – 100,000 บาท 33 47.1 
100,001 – 150,000 บาท 13 18.6 

รวม 70 100.0 
 
 จากตารางท่ี 4.5 พบว่า ผูเ้ล้ียงไก่เน้ือ ส่วนใหญ่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน และ 50,000 – 
100,000 บาท มีจ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 47.1 รองลงมา ต ่ากว่า 50,000 บาท มีจ านวน 24 คน     
คิดเป็นร้อยละ 34.3 และ 100,001 – 150,000 บาท มีจ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 18.6  
 
ตารางที ่4.6 แสดงจ านวนร้อยละของผูเ้ล้ียงไก่เน้ือ จ าแนกตามจ านวนไก่เน้ือท่ีเล้ียงอยูใ่นฟาร์ม 
 

จ านวนไก่เนือ้ที่เลีย้ง 
อยู่ในฟาร์ม 

จ านวน ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ 5,000 ตวั 7 10.0 
5,000 – 10,000 ตวั 34 48.6 
10,001 – 15,000 ตวั 27 38.6 
มากกวา่ 25,000 ตวั 2 2.9 

รวม 70 100.0 
 
 จากตารางท่ี 4.6 พบว่า ผูเ้ล้ียงไก่เน้ือ ส่วนใหญ่มีจ านวนไก่เน้ือ 5,000 – 10,000 ตวั มี
จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 48.6 รองลงมา คือ 10,001 – 15,000 ตวั มีจ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 
38.6 น้อยกว่า 5,000 ตวั มีจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 และมากกวา่ 25,000 ตวั มีจ านวน 2 คน 
คิดเป็นร้อยละ 2.9 
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ตารางที ่4.7 แสดงจ านวนร้อยละของผูเ้ล้ียงไก่เน้ือ จ าแนกตามรูปแบบของโรงเรือนในการเล้ียงไก่เน้ือ 
 
รูปแบบของโรงเรือนในการเลีย้งไก่เนือ้ จ านวน ร้อยละ 

โรงเรือนระบบปิด 56 80.0 
โรงเรือนระบบเปิด 14 20.0 

รวม 70 100.0 
 
 จากตารางท่ี 4.6 พบวา่ ผูเ้ล้ียงไก่เน้ือ ส่วนใหญ่มีรูปแบบของโรงเรือนในการเล้ียงไก่เน้ือ 
โรงเรือนระบบปิด มีจ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 80.0 และโรงเรือนระบบเปิด มีจ านวน 14 คน      
คิดเป็นร้อยละ 20.0 
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4.2 ส่วนที่ 2   ข้อมูลเกีย่วกบัทัศนคติของเกษตรกรผู้เลีย้งไก่เนื้อทีม่ีต่อการใช้สารสกดัจากพชืสมุนไพร
เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการผลติ 

4.2.1 ส่วนที่ 2.1   ข้อมูลเกี่ยวกับด้านความรู้ความเข้าใจที่มีต่อการใช้สารสกัดจากพืช
สมุนไพรเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการผลติ 

 
ตารางที่ 4.8 แสดงจ านวนและร้อยละของผูเ้ล้ียงไก่เน้ือ จ าแนกตามความรู้ความเขา้ใจท่ีมีต่อการใชส้าร
สกดัจากพืชสมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต 
 

ความรู้ความเข้าใจ 
ทราบ 

 
(ร้อยละ) 

ไม่ทราบ 
 
(ร้อยละ) 

รวม 
 

(ร้อยละ) 

ล าดบั
ที ่

แหล่งท่ีมาของสารสกดัจากพืชสมุนไพรมีการพฒันาจาก 
พืชสมุนไพร 

58 
(82.9) 

12 
(17.10) 

70 
(100.0) 

3 

พืชสมุนไพรกบัสารสกดัจากพืชสมุนไพรมีผลการใชท่ี้
แตกต่างกนั 

27 
(38.6) 

43 
(61.4) 

70 
(100.0) 

11 

การใชส้ารสกดัจากพืชสมุนไพรสามารถป้องกนัและ
รักษาโรคทอ้งเสีย 

60 
(85.7) 

10 
(14.3) 

70 
(100.0) 

2 

สารสกดัจากพืชสมุนไพรไม่มีสารตกคา้ง 
48 

(68.6) 
22 

(31.4) 
70 

(100.0) 
5 

การใชส้ารสกดัจากพืชสมุนไพรไม่มีระยะหยดุยาก่อนส่ง 
โรงฆ่าสตัว ์

27 
(38.6) 

43 
(61.4) 

70 
(100.0) 

11 

การใชส้ารสกดัจากพืชสมุนไพรสามารถกระตุน้การ
เจริญเติบโต 

46 
(65.7) 

24 
(34.3) 

70 
(100.0) 

7 

สารสกดัจากพืชสมุนไพรตอ้งไดรั้บใบอนุญาตจากกรม
ปศุสตัว ์

19 
(27.1) 

51 
(72.9) 

70 
(100.0) 

14 

การใชส้ารสกดัจากพืชสมุนไพรสามารถเสริมภูมิคุม้กนั 
44 

(62.9) 
26 

(37.1) 
70 

(100.0) 
8 

สารสกดัจากพืชสมุนไพรไม่มีผลท าใหด้ื้อยา 
47 

(67.1) 
23 

(32.9) 
70 

(100.0) 
6 

สารสกดัจากพืชสมุนไพรราคาถูกกวา่ยาปฏิชีวนะ 
63 

(90.0) 
7 

(10.0) 
70 

(100.0) 
1 

สารสกดัจากพืชสมุนไพรสามารถหาซ้ือไดจ้ากร้าน 
ตวัแทนจ าหน่าย 

44 
(62.9) 

26 
(37.1) 

70 
(100.0) 

8 
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ตารางที่ 4.8 (ต่อ) แสดงจ านวนและร้อยละของผูเ้ล้ียงไก่เน้ือ จ าแนกตามความรู้ความเขา้ใจท่ีมีต่อการ
ใชส้ารสกดัจากพืชสมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต 
 

ความรู้ความเข้าใจ(ต่อ) 
ทราบ 

 
(ร้อยละ) 

ไม่ทราบ 
 

(ร้อยละ) 

รวม 
 

(ร้อยละ) 

ล าดบั
ที ่

สารสกดัจากพืชสมุนไพรสามารถซ้ือจากร้านขายยา
ส าหรับสตัว ์

51 
(72.9) 

19 
(27.1) 

70 
(100.0) 

4 

สารสกดัจากพืชสมุนไพรมีการโฆษณา ณ จุดขาย 28 
(40.0) 

42 
(60.0) 

70 
(100.0) 

10 

สารสกดัจากพืชสมุนไพรมีการโฆษณาในวารสารสาส์น
ไก่และสุกร 

26 
(37.1) 

44 
(62.9) 

70 
(100.0) 

12 

สารสกดัจากพืชสมุนไพรมีการประชาสมัพนัธ์ขอ้มูล
ผลิตภณัฑใ์นงานอบรมสมัมนาทางวชิาการ 

22 
(31.4) 

48 
(68.6%) 

70 
(100.0) 

13 

สารสกดัจากพืชสมุนไพรมีการใหพ้นกังานแนะน า
ผลิตภณัฑ ์

37 
(52.9) 

33 
(47.1) 

70 
(100.0) 

9 

ค่าเฉลีย่รวม 
40 

(57.1) 
30 

(42.9) 
70 

(100.0) 
 

 
 จากตารางท่ี 4.8 พบว่า ผูเ้ล้ียงไก่เน้ือ ส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจต่อการใช้สารสกดั
จากพืชสมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตโดยภาพรวม มีจ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 57.1 
 ระดบัความรู้ความเขา้ใจต่อการใชส้ารสกดัจากพืชสมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ผลิตท่ีทราบมากท่ีสุด คือ สารสกดัจากพืชสมุนไพรราคาถูกกว่ายาปฏิชีวนะ มีจ านวน 63คน คิดเป็น
ร้อยละ 90.0 รองลงมาคือ การใช้สารสกดัจากพืชสมุนไพรสามารถป้องกนัและรักษาโรคทอ้งเสีย มี
จ  านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 85.7 และแหล่งท่ีมาของสารสกดัจากพืชสมุนไพรมีการพฒันาจากพืช
สมุนไพร มีจ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 82.9 
 ระดบัความรู้ความเขา้ใจต่อการใชส้ารสกดัจากพืชสมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ผลิต ท่ี ไม่ ท ราบมาก ท่ี สุ ด  คื อ  ส ารสกัดจากพื ชส มุนไพรต้องได้ รับ ใบอนุญ าตจากกรม                         
ปศุสัตว์ มีจ  านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 72.9 รองลงมาคือ สารสกัดจากพืชสมุนไพรมีการ
ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลผลิตภณัฑ์ในงานอบรมสัมมนาทางวชิาการ มีจ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 68.6 
และสารสกดัจากพืชสมุนไพรมีการโฆษณาในวารสารสาส์นไก่และสุกรมีจ านวน 56 คน คิดเป็น   
ร้อยละ 62.9 
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4.2.2 ส่วนที ่2.2  ข้อมูลเกีย่วกบัด้านความคิดเห็นทีม่ีต่อการใช้สารสกดัจากพชืสมุนไพรเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการผลติ  
 
ตารางที ่4.9 แสดงจ านวนและร้อยละของผูเ้ล้ียงไก่เน้ือ จ าแนกตามความคิดเห็นท่ีมีต่อการใชส้ารสกดัจากพืชสมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ดา้น
ผลิตภณัฑ์ 

 
ความคดิเห็นด้านผลติภณัฑ์ 

ระดบัความคดิเห็น (70ราย)  
ค่า 
เฉลีย่ 

 
ล าดบั
ที ่

 
แปลผล เห็นด้วยอย่างยิง่ 

(5) 
เห็นด้วย 
(4) 

เฉยๆ 
(3) 

ไม่เห็นด้วย 
(2) 

ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ 
(1) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
สารสกัดจากพืชสมุนไพรได้
มาตรฐานสากล 

16 22.9 41 58.6 7 10.0 0 0.0 6 8.6 3.87 3 เห็นดว้ย 

สารสกัดจากพืชสมุนไพร มี
ความห ลากหลายตรงกับ
ความตอ้งการ 

14 20.0 24 34.3 18 25.7 7 10.0 7 10.0 3.44 6 เห็นดว้ย 

มี รูปแบบให้ เลือก ทั้ งแบบ
ผสมอาหาร และละลายน ้ าได ้

12 17.1 38 54.3 14 20.0 2 2.9 4 5.7 3.74 5 เห็นดว้ย 

สารสกัดจากพืชสมุนไพรจะ
ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ผลิต 

16 22.9 54 77.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4.23 1 
เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

สารสกัดจากพืชสมุนไพรมี
เพียงพอไม่ขาดตลาด 

9 12.9 24 34.3 
19 

27.1 11 15.7 7 10.0 3.24 7 เฉยๆ 

21 
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ตารางที ่4.9  (ต่อ) แสดงจ านวนและร้อยละของผูเ้ล้ียงไก่เน้ือ จ าแนกตามความคิดเห็นท่ีมีต่อการใชส้ารสกดัจากพืชสมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต 
ดา้นผลิตภณัฑ์ 
  

 
ความคดิเห็นด้านผลติภณัฑ์ 

(ต่อ) 

ระดบัความคดิเห็น (70ราย)   
ค่า 
เฉลีย่ 

 
ล าดบั
ที ่

 
แปลผล เห็นด้วยอย่างยิง่ 

(5) 
เห็นด้วย 
(4) 

เฉยๆ 
(3) 

ไม่เห็นด้วย 
(2) 

ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ 
(1) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
สารสกดัจากพืชสมุนไพร 
ช่ ว ย ล ด ปั ญ ห าใน ร ะบ บ
ทางเดินอาหารในไก่เน้ือ 

16 22.9 51 72.9 3 4.3 0 0.0 0 0.0 4.18 2 เห็นดว้ย 

มีการวิจยัและพฒันาสารสกดั
จากพืชสมุนไพร 

23 32.9 22 31.4 14 20.0 11 15.7 0 0.0 3.81 4 เห็นดว้ย 

ค่าเฉลีย่รวม 3.79  เห็นด้วย 
 
 
 
 

22 
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 จากตารางท่ี 4.9 พบว่า ผูเ้ล้ียงไก่เน้ือ ส่วนใหญ่ มีระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อการใช้สาร
สกดัจากพืชสมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ดา้นผลิตภณัฑ์ ภาพรวมอยูใ่นระดบั เห็นดว้ย 
ค่าเฉล่ีย 3.79 
 โดยความคิดเห็นท่ีมีต่อการใช้สารสกดัจากพืชสมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ผลิตต่อปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑ์มากท่ีสุด คือ สารสกดัจากพืชสมุนไพรจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใน
การผลิต ค่าเฉล่ีย 4.23 รองลงมา คือ สารสกดัจากพืชสมุนไพรช่วยลดปัญหาในระบบทางเดินอาหาร
ในไก่เน้ือ ค่าเฉล่ีย 4.18 และสารสกดัจากพืชสมุนไพรไดม้าตรฐานสากล ค่าเฉล่ีย 3.87 
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  ตารางที ่4.10 แสดงจ านวนและร้อยละของผูเ้ล้ียงไก่เน้ือ จ าแนกตามความคิดเห็นท่ีมีต่อการใชส้ารสกดัจากพืชสมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ดา้น     
  ราคา 
 

 
ความคดิเห็นด้านราคา 

 

ระดบัความคดิเห็น (70ราย)  
ค่า 
เฉลีย่ 

 
ล าดบั
ที ่

 
แปลผล เห็นด้วยอย่างยิง่ 

(5) 
เห็นด้วย 
(4) 

เฉยๆ 
(3) 

ไม่เห็นด้วย 
(2) 

ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ 
(1) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ 13 18.6 48 68.6 9 12.9 0 0.0 0 0.0 4.06 1 เห็นดว้ย 
ราคาถูก 15 21.4 42 60.0 13 18.6 0 0.0 0 0.0 4.03 2 เห็นดว้ย 

ค่าเฉลีย่รวม 4.05  เห็นด้วย 
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 จากตารางท่ี 4.10 พบวา่ ผูเ้ล้ียงไก่เน้ือ ส่วนใหญ่ มีระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อการใช้สาร
สกัดจากพืชสมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ด้านราคา ภาพรวมอยู่ในระดับ เห็นด้วย 
ค่าเฉล่ีย 4.05 
 โดยความคิดเห็นท่ีมีต่อการใช้สารสกดัจากพืชสมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ผลิตต่อปัจจยัยอ่ยดา้นราคามากท่ีสุด คือ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ ค่าเฉล่ีย 4.06 รองลงมา  คือ ราคา
ถูก ค่าเฉล่ีย 4.03 
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  ตารางที ่4.11 แสดงจ านวนและร้อยละของผูเ้ล้ียงไก่เน้ือ จ าแนกตามความคิดเห็นท่ีมีต่อการใชส้ารสกดัจากพืชสมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ดา้น   
  ช่องทางการจดัจ าหน่าย  
 

 
ความคดิเห็นด้าน 

ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
 

ระดบัความคดิเห็น (70ราย) 
 
ค่า 
เฉลีย่ 

 
ล าดบั
ที ่

 
แปลผล 

เห็นด้วยอย่างยิง่ 
(5) 

เห็นด้วย 
(4) 

เฉยๆ 
(3) 

ไม่เห็นด้วย 
(2) 

ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ 
(1) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
มีจ าหน่ายท่ีร้านขาย 
ยาส าหรับสตัว ์

14 20.0 44 62.9 5 7.1 7 10.0 0 0.0 3.93 1 เห็นดว้ย 

สามารถหาซ้ือผลิตภณัฑไ์ดง่้าย 6 8.6 43 61.4 10 14.3 4 5.7 7 10.0 3.53 2 เห็นดว้ย 
ค่าเฉลีย่รวม           3.73  เห็นด้วย 
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 จากตารางท่ี 4.11 พบวา่ ผูเ้ล้ียงไก่เน้ือ ส่วนใหญ่ มีระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อการใช้สาร
สกดัจากพืชสมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ภาพรวมอยู่ใน
ระดบั เห็นดว้ย ค่าเฉล่ีย 3.73 
 โดยความคิดเห็นท่ีมีต่อการใช้สารสกดัจากพืชสมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ผลิตต่อปัจจยัยอ่ยดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมากท่ีสุด คือ มีจ  าหน่ายท่ีร้านขายยาส าหรับสัตว ์ค่าเฉล่ีย 
3.93 รองลงมา คือ สามารถหาซ้ือผลิตภณัฑไ์ดง่้าย ค่าเฉล่ีย 3.53 
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ตารางที่ 4.12 แสดงจ านวนและร้อยละของผูเ้ล้ียงไก่เน้ือ จ าแนกตามความคิดเห็นท่ีมีต่อการใชส้ารสกดัจากพืชสมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ดา้น
การส่งเสริมการตลาด 
 

 
ความคดิเห็นด้าน 

การส่งเสริมการตลาด 
 

ระดบัความคดิเห็น (70ราย)  
ค่า 
เฉลีย่ 

 
ล าดบั
ที ่

 
แปลผล เห็นด้วยอย่างยิง่ 

(5) 
เห็นด้วย 
(4) 

เฉยๆ 
(3) 

ไม่เห็นด้วย 
(2) 

ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ 
(1) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
มีการโฆษณาประชาสมัพนัธ์
คุณภาพของสารสกดัจากพืช
สมุนไพร ณ จุดขาย 

3 4.3 33 47.1 23 32.9 4 5.7 7 10.0 3.30 2 เฉยๆ 

มีกิจกรรมการจดัแสดงสินคา้ 3 4.3 33 47.1 23 32.9 2 2.9 9 12.9 3.27 4 เฉยๆ 
มีเวบ็ไซดแ์นะน าขอ้มูล
ผลิตภณัฑส์ารสกดัจากพืช
สมุนไพร 

5 7.1 30 42.9 24 34.3 2 2.9 9 12.9 3.29 3 เฉยๆ 

สามารถปรึกษาและแนะน าการ
ใชผ้ลิตภณัฑไ์ดเ้ม่ือเกิดปัญหา 

3 4.3 33 47.1 23 32.9 2 2.9 9 12.9 3.27 4 เฉยๆ 
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ตารางที่ 4.12 (ต่อ) แสดงจ านวนและร้อยละของผูเ้ล้ียงไก่เน้ือ จ าแนกตามความคิดเห็นท่ีมีต่อการใชส้ารสกดัจากพืชสมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
 

 
ความคดิเห็นด้าน 

การส่งเสริมการตลาด 
(ต่อ) 

ระดบัความคดิเห็น (70ราย)  
ค่า 
เฉลีย่ 

 
ล าดบั
ที ่

 
แปลผล เห็นด้วยอย่างยิง่ 

(5) 
เห็นด้วย 
(4) 

เฉยๆ 
(3) 

ไม่เห็นด้วย 
(2) 

ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ 
(1) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
มีพนกังานขายไปน าเสนอสินคา้
ถึงฟาร์ม 

8 11.4 31 44.3 27 34.3 7 10.0 0 0.0 3.47 1 เห็นดว้ย 

มีกิจกรรมอบรมสมัมนาทาง
วชิาการ 

9 12.9 19 27.1 28 40.0 7 10.0 7 10.0 3.23 5 เฉยๆ 

มีกิจกรรมการน าบรรจุภณัฑเ์พ่ือ
ใชเ้ป็นส่วนลดเงินสด 

8 11.4 19 27.1 27 38.6 5 7.1 11 15.7 3.11 6 เฉยๆ 

มีกิจกรรมสะสมยอดซ้ือเพ่ือ
แลกของแถม 

6 8.6 19 27.1 29 41.4 5 7.1 11 15.7 3.06 7 เฉยๆ 

ค่าเฉลีย่รวม 3.25  เฉยๆ 
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 จากตารางท่ี 4.12 พบวา่ ผูเ้ล้ียงไก่เน้ือ ส่วนใหญ่ มีระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อการใช้สาร
สกดัจากพืชสมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ดา้นการส่งเสริมการขาย ภาพรวมอยูใ่นระดบั 
เฉยๆ ค่าเฉล่ีย 3.25 
 โดยความคิดเห็นท่ีมีต่อการใช้สารสกดัจากพืชสมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ผลิตต่อปัจจยัย่อยด้านการส่งเสริมการขายมากท่ีสุด คือ มีพนักงานขายไปน าเสนอสินคา้ถึงฟาร์ม 
ค่าเฉล่ีย 4.05 รองลงมา คือ มีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์คุณภาพของสารสกดัจากพืชสมุนไพร ณ จุด
ขาย ค่าเฉล่ีย 3.30 และมีเวบ็ไซดแ์นะน าขอ้มูลผลิตภณัฑส์ารสกดัจากพืชสมุนไพร ค่าเฉล่ีย 3.29  
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4.2.3 ส่วนที่ 2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อการใช้สารสกัดจากพืช
สมุนไพรเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการผลติ 
 
ตารางที่ 4.13 แสดงจ านวนและร้อยละของผูเ้ล้ียงไก่เน้ือ จ าแนกตามเหตุผลการตดัสินใจซ้ือสารสกดั
จากพืชสมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต 
 

เหตุผลการตัดสินใจซ้ือสารสกดัจากพชืสมุนไพรเพือ่
เพิม่ประสิทธิภาพในการผลติ 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ ล าดับที ่

คุณภาพ 35 50.0 1 
ราคา 8 11.4 3 
ความน่าเช่ือถือของบริษทัผูผ้ลิต 0 0.0  
ทดลองใชแ้ลว้ไดผ้ลดี 27 38.6 2 
โปรโมชัน่ส่งเสริมการขาย 0 0.0  
การแนะน าจากพนกังานขาย 0 0.0  

รวม 70 100.0  
 
 จากตารางท่ี  4 .13  พบว่า  ผู ้ เล้ี ย งไ ก่ เน้ื อ  ส่ วน ให ญ่ มี เห ตุผลการตัด สิน ใจ ซ้ื อ                    
สารสกดัจากพืชสมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตดว้ยจากพืชสมุนไพรมากท่ีสุด คือ คุณภาพ 
มีจ านวน 35 คนร้อยละ 50.0 รองลงมา คือ ทดลองใชแ้ลว้ไดผ้ลดี มีจ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 38.6 
และราคา มีจ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 11.4 
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ตารางที ่4.14 แสดงจ านวนและร้อยละของผูเ้ล้ียงไก่เน้ือ จ าแนกตามผูมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจในการ
เลือกซ้ือสารสกดัจากพืชสมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต 
 

ผู้มีอทิธิพลต่อการตัดสินใจในการเลอืกซ้ือสารสกดัจาก
พชืสมุนไพรเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการผลติ 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ ล าดับที ่

ตนเอง 24 34.3 2 
ครอบครัว 0 0.0  
สัตวบาล/สัตวแพทย ์ 38 54.3 1 
เพื่อน 4 5.7 3 
พนกังานขาย 4 5.7 3 

รวม 70 100.0  
 
 จากตารางท่ี 4.14 พบว่า ผูเ้ล้ียงไก่เน้ือ ส่วนใหญ่มีผูมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจในการ
เลือกซ้ือสารสกดัจากพืชสมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตมากท่ีสุด คือ สัตวบาล/สัตวแพทย ์
มีจ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 54.3 รองลงมา คือ ตนเอง มีจ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 34.3  และ
เพื่อน หรือพนกังานขาย มีจ านวน 4 คนเท่าๆกนั คิดเป็นร้อยละ 5.7 
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ตารางที่ 4.15 แสดงจ านวนและร้อยละของผูเ้ล้ียงไก่เน้ือ จ าแนกตามโอกาสในการใชส้ารสกดัจากพืช
สมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต 
 

โอกาสในการใช้สารสกดัจากพชืสมุนไพรเพือ่เพิม่
ประสิทธิภาพในการผลติ 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ ล าดับที ่

ใชรั้กษาเม่ือสัตวป่์วย 32 45.7 1 
ใชเ้พื่อป้องกนัการเกิดโรค 14 20.0 3 
ใชเ้พื่อเร่งการเจริญเติบโต 24 34.3 2 

รวม 70 100.0  
  
 จากตารางท่ี 4.15 พบว่า ผูเ้ล้ียงไก่เน้ือ ส่วนใหญ่มีโอกาสในการใช้สารสกัดจากพืช
สมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตมากท่ีสุด คือ ใชรั้กษาเม่ือสัตวป่์วย มีจ านวน 32 คน คิดเป็น
ร้อยละ 45.7 รองลงมา คือ ใชเ้พื่อเร่งการเจริญเติบโต มีจ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 34.3 และใชเ้พื่อ
ป่องการการเกิดโรค มีจ านวน 14 คน   คิดเป็นร้อยละ 20.0 
 
ตารางที่ 4.16  แสดงจ านวนและร้อยละของผูเ้ล้ียงไก่เน้ือ จ าแนกตามสถานท่ีซ้ือสารสกดัจากพืช
สมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต 
 

สถานทีซ้ื่อสารสกดัจากพชืสมุนไพรเพือ่เพิม่
ประสิทธิภาพในการผลติ 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ ล าดับที ่

ร้านขายยาส าหรับสัตวท์ัว่ไป 47 67.1 1 
จากพนกังานขายของบริษทัจ าหน่าย 23 32.9 2 

รวม 70 100.0  
 
 จากตารางท่ี 4.16 พบวา่ ผูเ้ล้ียงไก่เน้ือ ส่วนใหญ่มีสถานท่ีซ้ือสารสกดัจากพืชสมุนไพร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต มากท่ีสุด คือ ร้านขายยาส าหรับสัตวท์ัว่ไป มีจ านวน 47 คน คิดเป็น
ร้อยละ 67.1 รองลงมา คือ จากพนกังานขายของบริษทัจ าหน่าย มีจ  านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 32.9 
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ตารางที่ 4.17  แสดงจ านวนและร้อยละของผูเ้ล้ียงไก่เน้ือ จ าแนกตามแหล่งผลิตท่ีเลือกซ้ือสารสกดัจาก
พืชสมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต 
 

แหล่งผลติทีเ่ลอืกซ้ือสารสกดัจากพชืสมุนไพรเพือ่เพิม่
ประสิทธิภาพในการผลติ 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ ล าดับที ่

ผลิตจากบริษทัภายในประเทศ 67 95.7 1 
น าเขา้จากต่างประเทศ 3 4.3 2 

รวม 70 100.0  
 
 จากตารางท่ี 4.17 พบว่า ผูเ้ล้ียงไก่เน้ือ ส่วนใหญ่มีแหล่งผลิตท่ีเลือกซ้ือสารสกดัจากพืช
สมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต มากท่ีสุด คือ ผลิตจากบริษทัภายในประเทศ มีจ านวน 67 
คน คิดเป็น ร้อยละ 95.7 รองลงมา คือ น าเขา้จากต่างประเทศ มีจ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 4.3 
 
ตารางที่ 4.18  แสดงจ านวนและร้อยละของผูเ้ล้ียงไก่เน้ือ จ าแนกตามพฤติกรรมหลงัการใช้สารสกดั
จากพืชสมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต 

 
พฤติกรรมหลงัการใช้สารสกัดจากพชืสมุนไพรเพือ่เพิม่

ประสิทธิภาพในการผลติ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ ล าดับที ่

จะไม่ใชส้ารสกดัจากพืชสมุนไพร 3 4.3 3 
ใชส้ารสกดัจากพืชสมุนไพรร่วมกนักบัยาปฏิชีวนะ 58 82.9 1 
ใชส้ารสกดัจากพืชสมุนไพรทั้งหมด 9 12.9 2 

รวม 70 100.0  
 
 จากตารางท่ี 4.18 พบวา่ ผูเ้ล้ียงไก่เน้ือ ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมหลงัการใชส้ารสกดัจากพืช
สมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต มากท่ีสุด คือ ใช้สารสกดัจากพืชสมุนไพรร่วมกนักบัยา
ปฏิชีวนะ มีจ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 82.9 รองลงมา คือ ใช้สารสกดัจากพืชสมุนไพรทั้งหมด มี
จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 12.9 และจะไม่ใช้สารสกัดจากพืชสมุนไพร มีจ านวน 3 คน คิดเป็น    
ร้อยละ 4.3 
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ตารางที ่4.19 แสดงจ านวนและร้อยละของผูเ้ล้ียงไก่เน้ือ จ าแนกตามการแนะน าบุคคลอ่ืน  
 

การแนะน าบุคคลอืน่ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ ล าดับที ่

แนะน า 67 95.7 1 
ไม่แนะน า 3 4.3 2 

รวม 70 100.0  
  
 จากตารางท่ี 4.19 พบว่า ผูเ้ล้ียงไก่เน้ือ ส่วนใหญ่มีการแนะน าบุคคลอ่ืนมากท่ีสุด มี
จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 95.7 รองลงมา คือ ไม่แนะน า มีจ  านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 4.3  
 
ตารางที่ 4.20 แสดงจ านวนและร้อยละของผูเ้ล้ียงไก่เน้ือ  จ  าแนกตามแนวโนม้ท่ีจะใชส้ารสกดัจากพืช
สมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต จากเวบ็ไซดท่ี์แนะน าขอ้มูลของผลิตภณัฑ ์
 

แนวโน้มทีจ่ะใช้ สารสกดัจากพชืสมุนไพรเพือ่เพิม่
ประสิทธิภาพในการผลติจากเวบ็ไซด์ทีแ่นะน าข้อมูล

ของผลติภัณฑ์ 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ ล าดับที ่

มีแนวโนม้ท่ีจะใช ้ 56 80.0 1 
ไม่มีแนวโนม้ท่ีจะใช ้ 14 20.0 2 

รวม 70 100.0  
  
 จากตารางท่ี 4.20 พบว่า ผูเ้ล้ียงไก่เน้ือ ส่วนใหญ่มีแนวโน้มท่ีจะใช้ สารสกัดจากพืช
สมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต จากเวบ็ไซด์ท่ีแนะน าขอ้มูลของผลิตภณัฑ์มากท่ีสุด คือ มี
แนวโนม้ท่ีจะใช ้มีจ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 80.0 รองลงมา คือ ไม่มีแนวโนม้ท่ีจะใช ้มีจ  านวน 14 
คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 
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ตารางที่ 4.21  แสดงจ านวนและร้อยละของผูเ้ล้ียงไก่เน้ือ จ าแนกตามแนวโนม้ท่ีจะใชส้ารสกดัจากพืช
สมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต เม่ือมีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์คุณภาพของสารสกดัจาก
พืชสมุนไพร ณ จุดขาย 
 

แนวโน้มทีจ่ะใช้สารสกดัจากพชืสมุนไพรเพือ่เพิม่
ประสิทธิภาพในการผลติเมื่อมีการโฆษณา

ประชาสัมพนัธ์คุณภาพของสารสกดัจากพชืสมุนไพร 
ณ จุดขาย 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ ล าดับที ่

มีแนวโนม้ท่ีจะใช ้  61 87.1 1 
ไม่มีแนวโนม้ท่ีจะใช ้ 9 12.9 2 

รวม 70 100.0  

 
 จากตารางท่ี 4.21 พบว่า ผูเ้ล้ียงไก่เน้ือ ส่วนใหญ่มีแนวโน้มท่ีจะใช้สารสกัดจากพืช
สมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต เม่ือมีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์คุณภาพของสารสกดัจาก
พืชสมุนไพร ณ จุดขาย มากท่ีสุด มีจ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 87.1 และไม่มีแนวโน้มท่ีจะใช้ มี
จ  านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 12.9 
 
ตารางที่ 4.22  แสดงจ านวนและร้อยละของผูเ้ล้ียงไก่เน้ือ จ าแนกตามระดบัราคาท่ีมีผลต่อการซ้ือสาร
สกดัจากพืชสมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต 
 

ระดับราคาทีม่ีผลต่อการซ้ือสารสกดัจากพชืสมุนไพร
เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการผลติ 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ ล าดับที ่

ราคาเท่ายาปฏิชีวนะ 11 15.7 2 
ราคาถูกกวา่ยาปฏิชีวนะ 57 81.4 1 
ราคาสูงกวา่ยาปฏิชีวนะ 2 2.9 3 

รวม 70 100.0  
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 จากตารางท่ี 4.22  พบวา่ ผูเ้ล้ียงไก่เน้ือ ส่วนใหญ่มีระดบัราคาท่ีมีผลต่อการซ้ือสารสกดั
จากพืชสมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต มากท่ีสุด คือ ราคาถูกกวา่ยาปฏิชีวนะมีจ านวน 57 
คน คิดเป็นร้อยละ 81.4 รองลงมา คือ ราคาเท่ายาปฏิชีวนะมีจ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 15.7 และ
ราคาสูงกวา่ยาปฏิชีวนะ มีจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.9 
 
ตารางที่ 4.23  แสดงจ านวนและร้อยละของผูเ้ล้ียงไก่เน้ือ จ าแนกตามแนวโนม้ท่ีจะใชส้ารสกดัจากพืช
สมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต เม่ือมีกิจกรรมส่วนลด หรือ ของแถม 
 

แนวโน้มทีจ่ะใช้สารสกดัจากพชืสมุนไพร 
เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการผลติเมื่อมีกจิกรรม 

ส่วนลด หรือ ของแถม 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ ล าดับที ่

มีแนวโนม้ท่ีจะใช ้  46 65.7 1 
ไม่มีแนวโนม้ท่ีจะใช ้ 24 34.3 2 

รวม 70 100.0  

 
 จากตารางท่ี 4.23 พบว่า ผูเ้ล้ียงไก่เน้ือ ส่วนใหญ่มีแนวโน้มท่ีจะใช้สารสกัดจากพืช
สมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต เม่ือมีกิจกรรมส่วยลด หรือ ของแถมมากท่ีสุด คือ มี
แนวโน้มท่ีจะใช้ มีจ  านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 65.7 และไม่มีแนวโน้มท่ีจะใช้ มีจ  านวน 24 คน       
คิดเป็นร้อยละ 34.3 
 
ตารางที่ 4.24 แสดงจ านวนและร้อยละของผูเ้ล้ียงไก่เน้ือ จ าแนกตามแนวโน้มท่ีจะใชส้ารสกดัจากพืช
สมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต เม่ือมีกิจกรรมการจดัแสดงสินคา้ 
  

แนวโน้มทีจ่ะใช้สารสกดัจากพชืสมุนไพรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิตเมื่อมีกจิกรรม 

การจัดแสดงสินค้า 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ ล าดับที ่

มีแนวโนม้ท่ีจะใช ้  58 82.9 1 
ไม่มีแนวโนม้ท่ีจะใช ้ 12 17.1 2 

รวม 70 100.0  
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 จากตารางท่ี 4.24 พบว่า ผูเ้ล้ียงไก่เน้ือ ส่วนใหญ่มีแนวโน้มท่ีจะใช้สารสกัดจากพืช
สมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต เม่ือมีกิจกรรมการจดัแสดงสินคา้มากท่ีสุด คือ มีแนวโน้ม
ท่ีจะใช ้มีจ  านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 82.9 และไม่มีแนวโนม้ท่ีจะใช ้มีจ  านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 
17.1 
 
ตารางที่ 4.25 แสดงจ านวนและร้อยละของผูเ้ล้ียงไก่เน้ือ จ าแนกตามแนวโน้มท่ีจะใชส้ารสกดัจากพืช
สมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต เม่ือมีนักวิชาการเป็นท่ีปรึกษา แนะน าการใช้ผลิตภณัฑ ์
และมีกิจกรรมอบรมทางวชิาการ 
  

แนวโน้มทีจ่ะใช้สารสกดัจากพชืสมุนไพร 
เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการผลติเมื่อมีนักวชิาการ 

เป็นที่ปรึกษา แนะน าการใช้ผลติภัณฑ์ และ 
มีกจิกรรมอบรมทางวชิาการ 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ ล าดับที ่

มีแนวโนม้ท่ีจะใช ้  70.0 100.0 1 
ไม่มีแนวโนม้ท่ีจะใช ้ 0 0.0  

รวม 70 100.0  
  
 จากตารางท่ี 4.25 พบว่า ผูเ้ล้ียงไก่เน้ือ ส่วนใหญ่มีแนวโน้มท่ีจะใช้สารสกัดจากพืช
สมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต เม่ือมีนักวิชาการเป็นท่ีปรึกษาแนะน าการใช้ผลิตภณัฑ ์
และมีกิจกรรมอบรมทางวิชาการมากท่ีสุด คือ มีแนวโน้มท่ีจะใช้ มีจ  านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 
100.0 
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ตารางที่ 4.26 แสดงจ านวนและร้อยละของผูเ้ล้ียงไก่เน้ือ จ าแนกตามแนวโน้มท่ีจะใชส้ารสกดัจากพืช
สมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต เม่ือมีพนกังานขายน าเสนอผลิตภณัฑถึ์งฟาร์ม 
  

แนวโน้มทีจ่ะใช้สารสกดัจากพชืสมุนไพร 
เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการผลติเมื่อมีพนักงานขาย

น าเสนอผลติภัณฑ์ถึงฟาร์ม 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ ล าดับที ่

มีแนวโนม้ท่ีจะใช ้   70 100.0 1 
ไม่มีแนวโนม้ท่ีจะใช ้ 0 0.0  

รวม 70 100.0  
  
 จากตารางท่ี 4.26 พบว่า ผูเ้ล้ียงไก่เน้ือ ส่วนใหญ่มีแนวโน้มท่ีจะใช้ สารสกัดจากพืช
สมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต เม่ือมีพนกังานขายน าเสนอ ผลิตภณัฑ์ถึงฟาร์มมากท่ีสุด คือ 
มีแนวโนม้ท่ีจะใช ้มีจ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 100.0 
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4.2.4  ส่วนที ่2.4 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านความคิดเห็นทีม่ีต่อการใช้สารสกัดจากพืชสมุนไพร
เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการผลติ จ าแนกตามจ านวนไก่เนือ้ทีเ่ลีย้งอยู่ในฟาร์ม 
 
ตารางที ่4.27 แสดงจ านวนและร้อยละของผูเ้ล้ียงไก่เน้ือ ดา้นความคิดเห็นท่ีมีต่อการใชส้ารสกดัจากพืช
สมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ดา้นผลิตภณัฑ ์จ าแนกตามจ านวนไก่เน้ือท่ีเล้ียงอยูใ่นฟาร์ม  

 

ความคดิเห็นทีม่ต่ีอการใช้สารสกดัจากพชื 
สมุนไพรเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการผลติ 

ด้านผลติภณัฑ์ 

จ านวนไก่เนือ้ทีเ่ลีย้งอยู่ในฟาร์ม 

ไม่เกนิ 10,000 ตวั 
(N=41) 

มากกว่า 10,000 ตวั 
(N=29) 

ค่าเฉลีย่ 
ระดบัความคดิเห็น 

(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
ระดบัความคดิเห็น 

(แปลผล) 

สารสกดัจากพืชสมุนไพรไดม้าตรฐานสากล 
3.49 

(เห็นดว้ย) 
4.41 

(เห็นดว้ยอยา่งยิง่) 
สารสกดัจากพืชสมุนไพร มีความหลากหลายตรง
กบัความตอ้งการ 

3.24 
(เฉยๆ) 

3.72 
(เห็นดว้ย) 

มีรูปแบบใหเ้ลือก ทั้งแบบผสมอาหาร และละลาย
น ้ าได ้

3.78 
(เห็นดว้ย) 

3.69 
(เห็นดว้ย) 

สารสกดัจากพืชสมุนไพรจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการผลิต 

4.07 
(เห็นดว้ย) 

4.44 
(เห็นดว้ยอยา่งยิง่) 

สารสกดัจากพืชสมุนไพรมีเพียงพอไม่ขาดตลาด 
3.29 
(เฉยๆ) 

3.17 
(เฉยๆ) 

สารสกดัจากพืชสมุนไพรช่วยลดปัญหา 
ในระบบทางเดินอาหารในไก่เน้ือ 

4.05 
(เห็นดว้ย) 

4.38 
(เห็นดว้ยอยา่งยิง่) 

มีการวจิยัและพฒันาสารสกดัจากพืชสมุนไพร 
3.76 

(เห็นดว้ย) 
3.90 

(เห็นดว้ย) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.67 

(เห็นด้วย) 
4.10 

(เห็นด้วย) 

 
 จากตารางท่ี4.27 พบวา่ ผูเ้ล้ียงไก่เน้ือ ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นท่ีมีต่อการใช้สารสกดัจาก
พืชสมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ดา้นผลิตภณัฑค์่าเฉล่ียรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 
 ผูเ้ล้ียงไก่เน้ือ ท่ีมีจ  านวนไก่เน้ือท่ีเล้ียงอยูใ่นฟาร์มไม่เกิน 10,000 ตวั   มีค่าเฉล่ียของความ
คิดเห็นท่ีมีต่อการใชส้ารสกดัจากพืชสมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตดา้นผลิตภณัฑ์ ค่าเฉล่ีย
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รวม 3.67 (เห็นดว้ย) เม่ือพิจารณาปัจจยัยอ่ยพบวา่ ความคิดเห็นท่ีมีต่อการใชส้ารสกดัจากพืชสมุนไพร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ดา้นผลิตภณัฑ์ระดบัมากท่ีสุด คือ เร่ือง สารสกดัจากพืชสมุนไพรจะ
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ค่าเฉล่ีย 4.07 (เห็นด้วย) รองลงมา คือ เร่ือง สารสกัดจากพืช
สมุนไพรช่วยลดปัญหาในระบบทางเดินอาหารในไก่เน้ือ ค่าเฉล่ีย4.05 (เห็นดว้ย) 
 ผู ้ เ ล้ี ย ง ไ ก่ เน้ื อ  ท่ี มี จ  าน วน ไ ก่ เน้ื อ ท่ี เ ล้ี ย งอ ยู่ ใ น ฟ า ร์ ม ม าก ก ว่ า  1 0 ,0 0 0  ตั ว                                  
มีค่าเฉล่ียของความคิดเห็นท่ีมีต่อการใชส้ารสกดัจากพืชสมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตดา้น
ผลิตภณัฑ์ ค่าเฉล่ียรวม 4.10 (เห็นดว้ย) เม่ือพิจารณาปัจจยัย่อยพบว่า ความคิดเห็นท่ีมีต่อการใช้สาร
สกดัจากพืชสมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ดา้นผลิตภณัฑ์ระดบัมากท่ีสุด  คือ  เร่ือง สาร
สกดัจากพืชสมุนไพรจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ค่าเฉล่ีย 4.44  (เห็นดว้ยอย่างยิ่ง) รองลงมา 
คือ เร่ือง สารสกดัจากพืชสมุนไพรไดม้าตรฐานสากล ค่าเฉล่ีย4.41   (เห็นดว้ย) 
 
ตารางที่4.28 แสดงจ านวนและร้อยละของผูเ้ล้ียงไก่เน้ือ ดา้นความคิดเห็นท่ีมีต่อการใชส้ารสกดัจากพืช
สมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ดา้นราคา จ าแนกตามจ านวนไก่เน้ือท่ีเล้ียงอยูใ่นฟาร์ม 
 

ความคดิเห็นทีม่ต่ีอการใช้สารสกดัจากพชื 
สมุนไพรเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการผลติ 

ด้านราคา 

จ านวนไก่เนือ้ทีเ่ลีย้งอยู่ในฟาร์ม 

ไม่เกนิ 10,000 ตวั 
(N=41) 

มากกว่า 10,000 ตวั 
(N=29) 

ค่าเฉลีย่ 
ระดบัความคดิเห็น 

(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
ระดบัความคดิเห็น 

(แปลผล) 

ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ 
3.78 

(เห็นดว้ย) 
4.45 

(เห็นดว้ยอยา่งยิง่) 

ราคาถูก 
3.77 

(เห็นดว้ย) 
4.34 

(เห็นดว้ยอยา่งยิง่) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.78 

(เห็นด้วย) 
4.40 

(เห็นด้วยอย่างยิง่) 

 
 จากตารางท่ี4.28 พบวา่ ผูเ้ล้ียงไก่เน้ือ ท่ีมีจ  านวนไก่เน้ือท่ีเล้ียงอยูใ่นฟาร์ม  ไม่เกิน 10,000 
ตวั มีความคิดเห็นท่ีมีต่อการใช้สารสกัดจากพืชสมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ด้าน
ผลิตภณัฑ์ค่าเฉล่ียรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย และพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีจ านวนไก่เน้ือท่ีเล้ียงอยู่
ในฟาร์มมากกว่า 10,000 ตัว มีความคิดเห็นท่ีมีต่อการใช้สารสกัดจากพืชสมุนไพรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิต ดา้นผลิตภณัฑค์่าเฉล่ียรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยเป็นอยา่งยิง่ 
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 ผูเ้ล้ียงไก่เน้ือ ท่ีมีจ  านวนไก่เน้ือท่ีเล้ียงอยูใ่นฟาร์มไม่เกิน 10,000 ตวั มีค่าเฉล่ียของความ
คิดเห็นท่ีมีต่อการใชส้ารสกดัจากพืชสมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตดา้นราคา ค่าเฉล่ียรวม 
3.78 (เห็นดว้ย) เม่ือพิจารณาปัจจยัยอ่ยพบวา่ ความคิดเห็นท่ีมีต่อการใชส้ารสกดัจากพืชสมุนไพรเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ดา้นราคาระดบัมากท่ีสุด  คือ  ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ ค่าเฉล่ีย 3.78 
(เห็นดว้ย) รองลงมา คือ ราคาถูก ค่าเฉล่ีย 3.77 (เห็นดว้ย) 
 ผูเ้ล้ียงไก่เน้ือ ท่ีมีจ  านวนไก่เน้ือท่ีเล้ียงอยูใ่นฟาร์มมากกวา่ 10,000 ตวั  มีค่าเฉล่ียของความ
คิดเห็นท่ีมีต่อการใชส้ารสกดัจากพืชสมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตดา้นราคา ค่าเฉล่ียรวม 
4.40 (เห็นด้วยอย่างยิ่ง) เม่ือพิจารณาปัจจยัย่อยพบว่า ความคิดเห็นท่ีมีต่อการใช้สารสกัดจากพืช
สมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ดา้นราคาระดบัมากท่ีสุด  คือ  ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ 
ค่าเฉล่ีย 4.45 (เห็นดว้ยอยา่งยิง่) รองลงมา คือ ราคาถูก ค่าเฉล่ีย 4.34  (เห็นดว้ยอยา่งยิง่) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 43 

ตารางที่4.29 แสดงจ านวนและร้อยละของผูเ้ล้ียงไก่เน้ือ ดา้นความคิดเห็นท่ีมีต่อการใชส้ารสกดัจากพืช
สมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย จ าแนกตามจ านวนไก่เน้ือท่ี
เล้ียงอยูใ่นฟาร์ม 
 

ความคดิเห็นทีม่ต่ีอการใช้สารสกดัจากพชื 
สมุนไพรเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการผลติ 

ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 

จ านวนไก่เนือ้ทีเ่ลีย้งอยู่ในฟาร์ม 

ไม่เกนิ 10,000 ตวั 
(N=41) 

มากกว่า 10,000 ตวั 
(N=29) 

ค่าเฉลีย่ 
ระดบัความคดิเห็น 

(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
ระดบัความคดิเห็น 

(แปลผล) 
มีจ าหน่ายท่ีร้านขาย 
ยาส าหรับสตัว ์

3.66 
(เห็นดว้ย) 

4.31 
(เห็นดว้ยอยา่งยิง่) 

สามารถหาซ้ือผลิตภณัฑไ์ดง่้าย 
3.54 

(เห็นดว้ย) 
3.51 

(เห็นดว้ย) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.60 

(เห็นดว้ย) 
3.81 

(เห็นดว้ย) 

  
 จากตารางท่ี4.29 พบวา่ ผูเ้ล้ียงไก่เน้ือ ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นท่ีมีต่อการใช้สารสกดัจาก
พืชสมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย   ค่าเฉล่ียรวมอยู่ในระดบั
เห็นดว้ย 
 ผูเ้ล้ียงไก่เน้ือ ท่ีมีจ  านวนไก่เน้ือท่ีเล้ียงอยูใ่นฟาร์มไม่เกิน 10,000 ตวั   มีค่าเฉล่ียของความ
คิดเห็นท่ีมีต่อการใช้สารสกดัจากพืชสมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย ค่าเฉล่ียรวม 3.60 (เห็นดว้ย) เม่ือพิจารณาปัจจยัยอ่ยพบวา่ ความคิดเห็นท่ีมีต่อการใชส้ารสกดั
จากพืชสมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายระดบัมากท่ีสุด   คือ  
เร่ือง มีจ  าหน่ายท่ีร้านขายยาส าหรับสัตวค์่าเฉล่ีย 3.66 (เห็นด้วย) รองลงมา คือ เร่ือง สามารถหาซ้ือ
ผลิตภณัฑไ์ดง่้าย ค่าเฉล่ีย3.54 (เห็นดว้ย) 
 ผูเ้ล้ียงไก่เน้ือ ท่ีมีจ  านวนไก่เน้ือท่ีเล้ียงอยูใ่นฟาร์มมากกวา่ 10,000 ตวั  มีค่าเฉล่ียของความ
คิดเห็นท่ีมีต่อการใช้สารสกดัจากพืชสมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย ค่าเฉล่ียรวม 3.81 (เห็นดว้ย) เม่ือพิจารณาปัจจยัยอ่ยพบวา่ ความคิดเห็นท่ีมีต่อการใชส้ารสกดั
จากพืชสมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายระดบัมากท่ีสุด   คือ  
เร่ือง มีจ  าหน่ายท่ีร้านขายยาส าหรับสัตวค์่าเฉล่ีย 4.31 (เห็นด้วย) รองลงมา คือ เร่ือง สามารถหาซ้ือ
ผลิตภณัฑไ์ดง่้าย ค่าเฉล่ีย3.51 (เห็นดว้ย) 
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ตารางที ่4.30 แสดงจ านวนและร้อยละของผูเ้ล้ียงไก่เน้ือ ดา้นความคิดเห็นท่ีมีต่อการใชส้ารสกดัจากพืช
สมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ดา้นการส่งเสริมการตลาด จ าแนกตามจ านวนไก่เน้ือท่ีเล้ียง
อยูใ่นฟาร์ม 
 

ความคดิเห็นทีม่ต่ีอการใช้สารสกดัจากพชื 
สมุนไพรเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการผลติ 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 

จ านวนไก่เนือ้ทีเ่ลีย้งอยู่ในฟาร์ม 

ไม่เกนิ 10,000 ตวั 
(N=41) 

มากกว่า 10,000 ตวั 
(N=29) 

ค่าเฉลีย่ 
ระดบัความคดิเห็น 

(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
ระดบัความคดิเห็น 

(แปลผล) 
มีการโฆษณาประชาสมัพนัธ์คุณภาพของสารสกดั
จากพืชสมุนไพร ณ จุดขาย 

3.36 
(เฉยๆ) 

3.20 
(เฉยๆ) 

มีกิจกรรมการจดัแสดงสินคา้ 
3.20 
(เฉยๆ) 

3.38 
(เฉยๆ) 

มีเวบ็ไซดแ์นะน าขอ้มูลผลิตภณัฑส์ารสกดัจากพืช
สมุนไพร 

3.29 
(เฉยๆ) 

3.28 
(เฉยๆ) 

สามารถปรึกษาและแนะน าการใชผ้ลิตภณัฑไ์ดเ้ม่ือ
เกิดปัญหา 

3.17 
(เฉยๆ) 

3.42 
(เห็นดว้ย) 

มีพนกังานขายไปน าเสนอสินคา้ถึงฟาร์ม 
3.41 

(เห็นดว้ย) 
3.55 

(เห็นดว้ย) 

มีกิจกรรมอบรมสมัมนาทางวชิาการ 
3.24 
(เฉยๆ) 

3.21 
(เฉยๆ) 

มีกิจกรรมการน าบรรจุภณัฑเ์พ่ือใชเ้ป็นส่วนลดเงิน
สด 

2.95 
(เฉยๆ) 

3.34 
(เฉยๆ) 

มีกิจกรรมสะสมยอดซ้ือเพ่ือแลกของแถม 
2.95 
(เฉยๆ) 

3.21 
(เฉยๆ) 

ค่าเฉลีย่รวม 
2.84 
(เฉยๆ) 

3.73 
(เห็นดว้ย) 

 
 จากตารางท่ี4.30 พบวา่ ผูเ้ล้ียงไก่เน้ือ ท่ีมีจ  านวนไก่เน้ือท่ีเล้ียงอยูใ่นฟาร์ม ไม่เกิน 10,000 
ตวั มีความคิดเห็นท่ีมีต่อการใช้สารสกดัจากพืชสมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ค่าเฉล่ียรวมอยู่ในระดบัเฉยๆ และพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีจ านวนไก่เน้ือท่ี
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เล้ียงอยู่ในฟาร์มมากกว่า 10,000 ตวั มีความคิดเห็นท่ีมีต่อการใช้สารสกดัจากพืชสมุนไพรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิต ดา้นการส่งเสริมการตลาด ค่าเฉล่ียรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 
 ผูเ้ล้ียงไก่เน้ือ ท่ีมีจ  านวนไก่เน้ือท่ีเล้ียงอยูใ่นฟาร์มไม่เกิน 10,000 ตวั  มีค่าเฉล่ียของความ
คิดเห็นท่ีมีต่อการใช้สารสกัดจากพืชสมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตด้านการส่งเสริม
การตลาด ค่าเฉล่ียรวม 2.84 (เห็นดว้ย) เม่ือพิจารณาปัจจยัยอ่ยพบวา่ ความคิดเห็นท่ีมีต่อการใชส้ารสกดั
จากพืชสมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ดา้นการส่งเสริมการตลาด ระดบัมากท่ีสุด  คือ  มี
พนักงานขายไปน าเสนอสินค้าถึงฟาร์ม  ค่าเฉล่ีย 3.41 (เห็นด้วย) รองลงมา คือ มีการโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์คุณภาพของสารสกดัจากพืชสมุนไพร ณ จุดขาย  ค่าเฉล่ีย 3.36 (เห็นดว้ย) 
 ผูเ้ล้ียงไก่เน้ือ ท่ีมีจ  านวนไก่เน้ือท่ีเล้ียงอยูใ่นฟาร์มมากกวา่ 10,000 ตวั มีค่าเฉล่ียของความ
คิดเห็นท่ีมีต่อการใช้สารสกัดจากพืชสมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตด้านการส่งเสริม
การตลาด ค่าเฉล่ียรวม 3.73 (เห็นดว้ย) เม่ือพิจารณาปัจจยัยอ่ยพบวา่ ความคิดเห็นท่ีมีต่อการใชส้ารสกดั
จากพืชสมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ดา้นการส่งเสริมการตลาด ระดบัมากท่ีสุด  คือ  มี
พนักงานขายไปน าเสนอสินคา้ถึงฟาร์ม  ค่าเฉล่ีย 3.55 (เห็นด้วย) รองลงมา คือ สามารถปรึกษาและ
แนะน าการใชผ้ลิตภณัฑไ์ดเ้ม่ือเกิดปัญหา ค่าเฉล่ีย 3.42 (เห็นดว้ย) 
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4.2.5 ส่วนที่ 2.5 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านความคิดเห็นที่มีต่อการใช้สารสกัดจากพืชสมุนไพร
เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการผลติ จ าแนกตามรูปแบบของโรงเรือนในการเลีย้งไก่เนือ้ 
 
ตารางที ่4.31 แสดงจ านวนและร้อยละของผูเ้ล้ียงไก่เน้ือ ดา้นความคิดเห็นท่ีมีต่อการใชส้ารสกดัจากพืช
สมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ดา้นผลิตภณัฑ์ จ  าแนกตามรูปแบบของโรงเรือนในการ
เล้ียงไก่เน้ือ 

 

ความคดิเห็นทีม่ต่ีอการใช้สารสกดัจากพชื 
สมุนไพรเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการผลติ 

ด้านผลติภณัฑ์ 

รูปแบบของโรงเรือนในการเลีย้งไก่เนือ้ 

โรงเรือนระบบปิด 
(N=56) 

โรงเรือนระบบเปิด 
(N=14) 

ค่าเฉลีย่ 
ระดบัความคดิเห็น 

(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
ระดบัความคดิเห็น 

(แปลผล) 

สารสกดัจากพืชสมุนไพรไดม้าตรฐานสากล 
4.05 

(เห็นดว้ย) 
3.14 

(เห็นดว้ยอยา่งยิง่) 
สารสกดัจากพืชสมุนไพร มีความหลากหลายตรงกบั
ความตอ้งการ 

3.52 
(เฉยๆ) 

3.15 
(เห็นดว้ย) 

มีรูปแบบใหเ้ลือก ทั้งแบบผสมอาหาร และละลายน ้ าได ้
3.73 

(เห็นดว้ย) 
3.78 

(เห็นดว้ย) 
สารสกดัจากพืชสมุนไพรจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การผลิต 

4.27 
(เห็นดว้ยอยา่งยิง่) 

4.07 
(เห็นดว้ย) 

สารสกดัจากพืชสมุนไพรมีเพียงพอไม่ขาดตลาด 
3.27 
(เฉยๆ) 

3.14 
(เฉยๆ) 

สารสกดัจากพืชสมุนไพรช่วยลดปัญหา 
ในระบบทางเดินอาหารในไก่เน้ือ 

4.20 
(เห็นดว้ย) 

4.14 
(เห็นดว้ย) 

มีการวจิยัและพฒันาสารสกดัจากพืชสมุนไพร 
3.82 

(เห็นดว้ย) 
3.79 

(เห็นดว้ย) 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.30 

(เห็นดว้ย) 
3.60 

(เห็นดว้ย) 

 
 จากตารางท่ี4.31 พบวา่ ผูเ้ล้ียงไก่เน้ือ ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นท่ีมีต่อการใช้สารสกดัจาก
พืชสมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ดา้นผลิตภณัฑค์่าเฉล่ียรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 
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 ผูเ้ล้ียงไก่เน้ือ ท่ีมีรูปแบบของโรงเรือนในการเล้ียงไก่เน้ือโรงเรือนระบบปิดมีค่าเฉล่ียของ
ความคิดเห็นท่ีมีต่อการใช้สารสกดัจากพืชสมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตดา้นผลิตภณัฑ ์
ค่าเฉล่ียรวม 4.30 (เห็นดว้ย) เม่ือพิจารณาปัจจยัย่อยพบวา่ ความคิดเห็นท่ีมีต่อการใช้สารสกดัจากพืช
สมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ดา้นผลิตภณัฑ์ระดบัมากท่ีสุด   คือ  เร่ือง สารสกดัจากพืช
สมุนไพรจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ค่าเฉล่ีย 4.27   (เห็นดว้ยอยา่งยิง่) รองลงมา คือ เร่ือง สาร
สกดัจากพืชสมุนไพรช่วยลดปัญหาในระบบทางเดินอาหารในไก่เน้ือ ค่าเฉล่ีย4.20 (เห็นดว้ย) 

 ผูเ้ล้ียงไก่เน้ือ ท่ีมีรูปแบบของโรงเรือนในการเล้ียงไก่เน้ือโรงเรือนระบบเปิดมีค่าเฉล่ีย
ของความคิดเห็นท่ีมีต่อการใช้สารสกัดจากพืชสมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตด้าน
ผลิตภณัฑ์ ค่าเฉล่ียรวม 3.60 (เห็นดว้ย) เม่ือพิจารณาปัจจยัย่อยพบว่า ความคิดเห็นท่ีมีต่อการใช้สาร
สกดัจากพืชสมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ดา้นผลิตภณัฑ์ระดบัมากท่ีสุด  คือ  เร่ือง สาร
สกัดจากพืชสมุนไพรช่วยลดปัญหาในระบบทางเดินอาหารในไก่เน้ือ ค่าเฉล่ีย 4.14  (เห็นด้วย) 
รองลงมา คือ เร่ืองสารสกดัจากพืชสมุนไพรจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ค่าเฉล่ีย4.07 (เห็น
ดว้ย) 

 
ตารางที่4.32 แสดงจ านวนและร้อยละของผูเ้ล้ียงไก่เน้ือ ดา้นความคิดเห็นท่ีมีต่อการใชส้ารสกดัจากพืช
สมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ดา้นราคา จ าแนกตามรูปแบบของโรงเรือนในการเล้ียงไก่
เน้ือ 
 

ความคดิเห็นทีม่ต่ีอการใช้สารสกดัจากพชื 
สมุนไพรเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการผลติ 

ด้านราคา 

รูปแบบของโรงเรือนในการเลีย้งไก่เนือ้ 

โรงเรือนระบบปิด 
(N=56) 

โรงเรือนระบบเปิด 
(N=14) 

ค่าเฉลีย่ 
ระดบัความคดิเห็น 

(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
ระดบัความคดิเห็น 

(แปลผล) 

ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ 
4.13 

(เห็นดว้ย) 
3.79 

(เห็นดว้ย) 

ราคาถูก 
4.09 

(เห็นดว้ย) 
3.79 

(เห็นดว้ย) 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.11 

(เห็นดว้ย) 
3.79 

(เห็นดว้ย) 
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 จากตารางท่ี4.32 พบวา่ ผูเ้ล้ียงไก่เน้ือ ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นท่ีมีต่อการใช้สารสกดัจาก
พืชสมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ดา้นราคา ค่าเฉล่ียรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 
 ผูเ้ล้ียงไก่เน้ือ ท่ีมีรูปแบบของโรงเรือนในการเล้ียงไก่เน้ือโรงเรือนระบบปิดมีค่าเฉล่ียของ
ความคิดเห็นท่ีมีต่อการใชส้ารสกดัจากพืชสมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตดา้นราคา ค่าเฉล่ีย
รวม 4.11 (เห็นดว้ย) เม่ือพิจารณาปัจจยัยอ่ยพบวา่ ความคิดเห็นท่ีมีต่อการใชส้ารสกดัจากพืชสมุนไพร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ด้านราคา ระดบัมากท่ีสุด  คือ  เร่ือง ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 
ค่าเฉล่ีย 4.13 (เห็นดว้ย) รองลงมา คือ เร่ือง ราคาถูก ค่าเฉล่ีย4.09 (เห็นดว้ย)  
 ผูเ้ล้ียงไก่เน้ือ ท่ีมีรูปแบบของโรงเรือนในการเล้ียงไก่เน้ือโรงเรือนระบบเปิดมีค่าเฉล่ีย
ของความคิดเห็นท่ีมีต่อการใช้สารสกดัจากพืชสมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตด้านราคา 
ค่าเฉล่ียรวม 3.79 (เห็นดว้ย) เม่ือพิจารณาปัจจยัย่อยพบวา่ ความคิดเห็นท่ีมีต่อการใช้สารสกดัจากพืช
สมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ด้านราคา ระดบัมากท่ีสุด  คือ  เร่ือง ราคาเหมาะสมกับ
คุณภาพ และเร่ืองราคาถูก ค่าเฉล่ีย 3.79 (เห็นดว้ย) 

 
ตารางที่4.33 แสดงจ านวนและร้อยละของผูเ้ล้ียงไก่เน้ือ ดา้นความคิดเห็นท่ีมีต่อการใชส้ารสกดัจากพืช
สมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย จ าแนกตามรูปแบบของ
โรงเรือนในการเล้ียงไก่เน้ือ 
 

ความคดิเห็นทีม่ต่ีอการใช้สารสกดัจากพชื 
สมุนไพรเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการผลติ 

ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 

รูปแบบของโรงเรือนในการเลีย้งไก่เนือ้ 

โรงเรือนระบบปิด 
(N=56) 

โรงเรือนระบบเปิด 
(N=14) 

ค่าเฉลีย่ 
ระดบัความคดิเห็น 

(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
ระดบัความคดิเห็น 

(แปลผล) 
มีจ าหน่ายท่ีร้านขาย 
ยาส าหรับสตัว ์

3.95 
(เห็นดว้ย) 

3.55 
(เห็นดว้ย) 

สามารถหาซ้ือผลิตภณัฑไ์ดง่้าย 
3.86 

(เห็นดว้ย) 
3.43 

(เห็นดว้ย) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.91 

(เห็นดว้ย) 
3.49 

 (เห็นดว้ย) 
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 จากตารางท่ี4.33 พบวา่ ผูเ้ล้ียงไก่เน้ือ ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นท่ีมีต่อการใช้สารสกดัจาก
พืชสมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  ค่าเฉล่ียรวมอยูใ่นระดบั
เห็นดว้ย 
 ผูเ้ล้ียงไก่เน้ือ ท่ีมีรูปแบบของโรงเรือนในการเล้ียงไก่เน้ือโรงเรือนระบบปิดมีค่าเฉล่ียของ
ความคิดเห็นท่ีมีต่อการใชส้ารสกดัจากพืชสมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย ค่าเฉล่ียรวม 3.91 (เห็นดว้ย) เม่ือพิจารณาปัจจยัยอ่ยพบว่า ความคิดเห็นท่ีมีต่อการใช้สาร
สกดัจากพืชสมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ระดบัมากท่ีสุด  
คือ  เร่ือง มีจ  าหน่ายท่ีร้านขายยาส าหรับสัตว ์ค่าเฉล่ีย 3.95 (เห็นดว้ย) รองลงมา คือ เร่ือง สามารถหาซ้ือ
ผลิตภณัฑไ์ดง่้าย ค่าเฉล่ีย3.86 (เห็นดว้ย)  
 ผูเ้ล้ียงไก่เน้ือ ท่ีมีรูปแบบของโรงเรือนในการเล้ียงไก่เน้ือโรงเรือนระบบเปิดมีค่าเฉล่ีย
ของความคิดเห็นท่ีมีต่อการใชส้ารสกดัจากพืชสมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่าย ค่าเฉล่ียรวม 3.49 (เห็นดว้ย) เม่ือพิจารณาปัจจยัย่อยพบว่า ความคิดเห็นท่ีมีต่อการใช้
สารสกดัจากพืชสมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ระดบัมาก
ท่ีสุด  คือ  เร่ือง มีจ  าหน่ายท่ีร้านขายยาส าหรับสัตว ์ค่าเฉล่ีย 3.55 (เห็นดว้ย) รองลงมา คือ เร่ือง สามารถ
หาซ้ือผลิตภณัฑไ์ดง่้าย ค่าเฉล่ีย3.43 (เห็นดว้ย)  
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ตารางที ่4.34 แสดงจ านวนและร้อยละของผูเ้ล้ียงไก่เน้ือ ดา้นความคิดเห็นท่ีมีต่อการใชส้ารสกดัจากพืช
สมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ดา้นการส่งเสริมการตลาด จ าแนกตามรูปแบบของโรงเรือน
ในการเล้ียงไก่เน้ือ 
 

ความคดิเห็นทีม่ต่ีอการใช้สารสกดัจากพชื 
สมุนไพรเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการผลติ 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 

รูปแบบของโรงเรือนในการเลีย้งไก่เนือ้ 

โรงเรือนระบบปิด 
(N=56) 

โรงเรือนระบบเปิด 
(N=14) 

ค่าเฉลีย่ 
ระดบัความคดิเห็น 

(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
ระดบัความคดิเห็น 

(แปลผล) 
มีการโฆษณาประชาสมัพนัธ์คุณภาพของสารสกดั
จากพืชสมุนไพร ณ จุดขาย 

3.23 
(เฉยๆ) 

3.57 
(เห็นดว้ย) 

มีกิจกรรมการจดัแสดงสินคา้ 
3.27 
(เฉยๆ) 

3.29 
(เฉยๆ) 

มีเวบ็ไซดแ์นะน าขอ้มูลผลิตภณัฑส์ารสกดัจากพืช
สมุนไพร 

3.21 
(เฉยๆ) 

3.57 
(เห็นดว้ย) 

สามารถปรึกษาและแนะน าการใชผ้ลิตภณัฑไ์ดเ้ม่ือ
เกิดปัญหา 

3.23 
(เฉยๆ) 

3.43 
(เห็นดว้ย) 

มีพนกังานขายไปน าเสนอสินคา้ถึงฟาร์ม 
3.43 

(เห็นดว้ย) 
3.64 

(เห็นดว้ย) 

มีกิจกรรมอบรมสมัมนาทางวชิาการ 
3.21 
(เฉยๆ) 

3.29 
(เฉยๆ) 

มีกิจกรรมการน าบรรจุภณัฑเ์พ่ือใชเ้ป็นส่วนลดเงิน
สด 

3.16 
(เฉยๆ) 

2.93 
(เฉยๆ) 

มีกิจกรรมสะสมยอดซ้ือเพ่ือแลกของแถม 
3.09 
(เฉยๆ) 

2.93 
(เฉยๆ) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.35 
(เฉยๆ) 

 3.33
  

(เฉยๆ) 

 
 จากตารางท่ี4.34 พบวา่ ผูเ้ล้ียงไก่เน้ือ ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นท่ีมีต่อการใชส้ารสกดัจาก
พืชสมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ด้านการส่งเสริมการตลาด   ค่าเฉล่ียรวมอยู่ในระดบั
เฉยๆ 
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 ผูเ้ล้ียงไก่เน้ือ ท่ีมีรูปแบบของโรงเรือนในการเล้ียงไก่เน้ือโรงเรือนระบบปิดมีค่าเฉล่ียของ
ความคิดเห็นท่ีมีต่อการใชส้ารสกดัจากพืชสมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตดา้นการส่งเสริม
การตลาด ค่าเฉล่ียรวม 3.35 (เฉยๆ) เม่ือพิจารณาปัจจยัย่อยพบว่า ความคิดเห็นท่ีมีต่อการใช้สารสกดั
จากพืชสมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ด้านการส่งเสริมการตลาด  ระดบัมากท่ีสุด  คือ  
เร่ือง มีพนกังานขายไปน าเสนอสินคา้ถึงฟาร์ม  ค่าเฉล่ีย 3.43 (เห็นดว้ย) รองลงมา คือ เร่ือง มีกิจกรรม
การจดัแสดงสินคา้ ค่าเฉล่ีย 3.27 (เฉยๆ) 

 ผูเ้ล้ียงไก่เน้ือ ท่ีมีรูปแบบของโรงเรือนในการเล้ียงไก่เน้ือโรงเรือนระบบเปิดมีค่าเฉล่ีย
ของความคิดเห็นท่ีมีต่อการใช้สารสกัดจากพืชสมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ค่าเฉล่ียรวม 3.33 (เฉยๆ) เม่ือพิจารณาปัจจยัยอ่ยพบวา่ ความคิดเห็นท่ีมีต่อการใชส้าร
สกดัจากพืชสมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ดา้นการส่งเสริมการตลาด ระดบัมากท่ีสุด  คือ  
เร่ือง มีพนกังานขายไปน าเสนอสินคา้ถึงฟาร์ม ค่าเฉล่ีย 3.64 (เห็นดว้ย) รองลงมา คือ เร่ือง มีเวบ็ไซด์
แนะน าขอ้มูลผลิตภณัฑส์ารสกดัจากพืชสมุนไพร ค่าเฉล่ีย 3.57   (เห็นดว้ย) 

 
4.3  ส่วนที ่3  ข้อมูลเกีย่วกบัปัญหาและข้อเสนอแนะ 
 ผูเ้ล้ียงไก่เน้ือ มีจ านวน 2 คนไดใ้หข้อ้มูลเก่ียวกบัปัญหาและขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 
 1. ควรให้ทางภาครัฐ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ร่วมมือกบัทางภาคเอกชน จดัเจา้หนา้ท่ี
ลงพื้นท่ีเพื่ออบรมเก่ียวกบัการใช้สารสกดัจากพืชสมุนไพร เพื่อท่ีจะท าให้เกษตรกรมีความรู้ความ
เขา้ใจใน วิธีการใช้ ประโยชน์ ขอ้ดีและขอ้เสียของสารสกดัจากพืชสมุนไพรในแต่ละชนิด ท าให้
เกษตรกรสามารถเลือกใชส้ารสกดัจากพืชสมุนไพรไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสมกบัความตอ้งการ 
 2. ควรมีการรณรงค ์และมีการสนบัสนุนการใชส้ารสกดัจากพืชสมุนไพรจากทางภาครัฐ 
และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
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บทที ่5 

สรุปผลการศึกษา อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 การศึกษาเร่ืองทศันคติของเกษตรกรผูเ้ล้ียงไก่เน้ือในจงัหวดัสงขลาท่ีมีต่อการใชส้ารสกดั
จากพืชสมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาทศันคติของเกษตรกรผู ้
เล้ียงไก่เน้ือในจงัหวดัสงขลาท่ีมีต่อการใชส้ารสกดัจากพืชสมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต 
ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ เกษตรกรผูเ้ล้ียงไก่เน้ือ (เจา้ของฟาร์ม) ในจงัหวดัสงขลา ซ่ึงมีจ านวน
ทั้งหมด 70 ราย ซ่ึงผลการศึกษาสามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 ส่วนที่ 1   ข้อมูลทัว่ไปเกี่ยวกับเกษตรกรผู้เลีย้งไก่เนือ้  ผูเ้ล้ียงไก่เน้ือ เป็นเพศชาย คิดเป็น
ร้อยละ 58.6 มีอาย ุ41 – 50 ปี คิดเป็น ร้อยละ 34.3 มีสถานภาพ สมรส คิดเป็นร้อยละ 65.7 มีการศึกษา
ขั้นสูงสุด ประถมศึกษา คิดเป็น ร้อยละ 54.3 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 50,000 – 100,000 บาท คิดเป็น  
ร้อยละ 47.1 มีจ  านวนไก่เน้ือ 5,000 – 10,000 ตวั คิดเป็นร้อยละ 48.6 มีรูปแบบของโรงเรือนในการ
เล้ียงไก่เน้ือเป็นโรงเรือนระบบปิด ร้อยละ 80.0 
 
 ส่วนที่ 2   ข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติของเกษตรกรผู้เลีย้งไก่เนื้อที่มีต่อการใช้สารสกัดจาก
พชืสมุนไพรเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการผลติ 
 ส่วนที ่2.1   ข้อมูลเกีย่วกบัด้านความรู้ความเข้าใจต่อการใช้สารสกัดจากพชืสมุนไพรเพื่อ
เพิม่ประสิทธิภาพในการผลติ 
 ผูเ้ล้ียงไก่เน้ือ ส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจต่อการใช้สารสกดัจากพืชสมุนไพรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิตโดยภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 57.1  โดยเร่ืองท่ีผูต้อบแบบสอบถามตอบได้
ถูกตอ้งมากท่ีสุด คือ สารสกดัจากพืชสมุนไพรราคาถูกกวา่ยาปฏิชีวนะ คิดเป็นร้อยละ 90.0 และเร่ืองท่ี
ตอบได้ไม่ถูกต้องมากท่ีสุด คือ สารสกัดจากพืชสมุนไพรต้องได้รับใบอนุญาตจากกรมปศุสัตว ์       
คิดเป็นร้อยละ 72.9 
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 ส่วนที่ 2.2  ข้อมูลเกี่ยวกับด้านความคิดเห็นที่มีต่อการใช้สารสกัดจากพืชสมุนไพรเพื่อ
เพิม่ประสิทธิภาพในการผลติ 
 ความคิดเห็นดา้นผลิตภณัฑ์ พบวา่ ความคิดเห็นท่ีมีต่อการใช้สารสกดัจากพืชสมุนไพร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียรวม 3.79 (เห็นดว้ย) อยู่ในล าดบัท่ี 2 เม่ือ
พิจารณาปัจจยัยอ่ยพบวา่ เร่ืองท่ีผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยในระดบัมากท่ีสุด คือ สารสกดัจากพืช
สมุนไพรจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ค่าเฉล่ีย 4.23 (เห็นดว้ยเป็นอยา่งยิ่ง) และเร่ืองท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามเห็นดว้ยในระดบัน้อยท่ีสุด คือ สารสกดัจากพืชสมุนไพรมีเพียงพอไม่ขาดตลาด 3.24 
(เฉยๆ) 
 ความคิดเห็นดา้นราคา พบว่า ความคิดเห็นท่ีมีต่อการใช้สารสกดัจากพืชสมุนไพรเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตดา้นราคา มีค่าเฉล่ียรวม 4.05 (เห็นด้วย) อยู่ในล าดบัท่ี 1 เม่ือพิจารณา
ปัจจยัยอ่ยพบวา่ เร่ืองท่ีผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยในระดบัมากท่ีสุด คือ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ 
ค่าเฉล่ีย 4.06 (เห็นด้วย) และเร่ืองท่ีผูต้อบแบบสอบถามเห็นด้วยในระดับน้อยท่ีสุด  คือ ราคาถูก 
ค่าเฉล่ีย 4.03 (เห็นดว้ย) 
 ความคิดเห็นดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย พบวา่ ความคิดเห็นท่ีมีต่อการใชส้ารสกดัจาก
พืชสมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียรวม 3.73 (เห็น
ดว้ย) อยู่ในล าดบัท่ี 3 เม่ือพิจารณาปัจจยัยอ่ยพบว่า เร่ืองท่ีผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยในระดบัมาก
ท่ีสุด คือ มีจ  าหน่ายท่ีร้านขายยาส าหรับสัตว ์ค่าเฉล่ีย 3.39 (เห็นดว้ย) และเร่ืองท่ีผูต้อบแบบสอบถาม
เห็นดว้ยในระดบันอ้ยท่ีสุด คือ สามารถหาซ้ือผลิตภณัฑไ์ดง่้าย ค่าเฉล่ีย   3.53 (เห็นดว้ย) 
 ความคิดเห็นดา้นการส่งเสริมการตลาด พบวา่ ความคิดเห็นท่ีมีต่อการใชส้ารสกดัจากพืช
สมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ด้านการส่งเสริมการขาย ภาพรวมอยู่ในระดบั ค่าเฉล่ีย 
3.25 (เฉยๆ) เม่ือพิจารณาปัจจยัยอ่ยพบวา่ เร่ืองท่ีผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยในระดบัมากท่ีสุด คือ มี
พนกังานขายไปน าเสนอสินคา้ถึงฟาร์ม ค่าเฉล่ีย 4.05 (เห็นดว้ย) และเร่ืองท่ีผูต้อบแบบสอบถามเห็น
ดว้ยในระดบันอ้ยท่ีสุด คือ มีกิจกรรมสะสมยอดซ้ือเพื่อแลกของแถม ค่าเฉล่ีย 3.06 (เฉยๆ) 
 
 ส่วนที ่2.3  ข้อมูลเกีย่วกบัด้านแนวโน้มพฤติกรรมทีม่ีต่อการใช้สารสกดัจากพชืสมุนไพร
เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการผลติ 
 ผูเ้ล้ียงไก่เน้ือ มีเหตุผลตัดสินใจซ้ือสารสกัดจากพืชสมุนไพรมากท่ีสุด คือ คุณภาพ       
คิดเป็นร้อยละ 50.0 และมีเหตุผลตดัสินใจซ้ือสารสกดัจากพืชสมุนไพรดว้ยนอ้ยท่ีสุด คือ ราคา คิดเป็น
ร้อยละ 11.4 มีผูมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจในการเลือกซ้ือสารสกดัจากพืชสมุนไพรมากท่ีสุด คือ สัตว
บาล/สัตวแพทย ์คิดเป็นร้อยละ 54.3  และมีผูมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจในการเลือกซ้ือสารสกดัจากพืช
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สมุนไพรนอ้ยท่ีสุด คือ เพื่อนและพนกังานขาย คิดเป็นร้อยละ 5.7 มีโอกาสในการใช้สารสกดัจากพืช
สมุนไพรมากท่ีสุด คือ ใชรั้กษาเม่ือสัตวป่์วย คิดเป็นร้อยละ 54.7 และมีโอกาสในการใช้สารสกดัจาก
พืชสมุนไพรน้อยท่ีสุด คือ ใช้เพื่อป้องกนัการเกิดโรค คิดเป็นร้อยละ 20.0 มีสถานท่ีซ้ือสารสกดัจาก
พืชสมุนไพรมากท่ีสุด คือ ร้านขายยาส าหรับสัตวท์ัว่ไป คิดเป็นร้อยละ 67.1 และจากพนกังานขายของ
บริษทัจ าหน่าย คิดเป็นร้อยละ 32.9 มีแหล่งผลิตท่ีเลือกซ้ือสารสกดัจากพืชสมุนไพรมากท่ีสุด คือ ผลิต
จากบริษัทภายในประเทศ คิดเป็นร้อยละ 95.7 และน าเข้าจากต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 4.3 มี
พฤติกรรมหลงัการใชส้ารสกดัจากพืชสมุนไพรมากท่ีสุด คือ ใชส้ารสกดัจากพืชสมุนไพรร่วมกนักบั
ยาปฏิชีวนะ คิดเป็นร้อยละ 82.9 มีพฤติกรรมหลงัการใชส้ารสกดัจากพืชสมุนไพรนอ้ยท่ีสุด คือ จะไม่
ใช้สารสกดัจากพืชสมุนไพร คิดเป็นร้อยละ 4.3 มีการแนะน าบุคคลอ่ืน คิดเป็นร้อยละ 95.7 และไม่
แนะน า คิดเป็นร้อยละ 4.3 มีแนวโน้มท่ีจะใช้สารสกดัจากพืชสมุนไพรจากเวบ็ไซด์ท่ีแนะน าขอ้มูล
ของผลิตภณัฑ์ คิดเป็นร้อยละ 80.0 และไม่มีแนวโน้มท่ีจะใช ้คิดเป็นร้อยละ 20.0 มีแนวโน้มท่ีจะใช้
สารสกดัจากพืชสมุนไพรเม่ือมีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์คุณภาพของสารสกดัจากพืชสมุนไพร ณ 
จุดขาย คิดเป็นร้อยละ 87.1 และไม่มีแนวโน้มท่ีจะใช้ คิดเป็นร้อยละ 12.9 มีระดบัราคาท่ีมีผลต่อการ
ซ้ือสารสกดัจากพืชสมุนไพรมากท่ีสุด คือ ราคาถูกกวา่ยาปฏิชีวนะ คิดเป็นร้อยละ 81.4 มีระดบัราคาท่ี
มีผลต่อการซ้ือสารสกดัจากพืชสมุนไพรน้อยท่ีสุด คือ ราคาสูงกว่ายาปฏิชีวนะ คิดเป็นร้อยละ 2.9 มี
แนวโน้มท่ีจะใช้สารสกัดจากพืชสมุนไพรเม่ือมีกิจกรรมส่วนลด หรือ ของแถมมากท่ีสุด คือ มี
แนวโนม้ท่ีจะใช ้คิดเป็นร้อยละ 65.7 และไม่มีแนวโนม้ท่ีจะใช ้คิดเป็นร้อยละ 34.3 มีแนวโนม้ท่ีจะใช้
สารสกดัจากพืชสมุนไพเม่ือมีกิจกรรมการจดัแสดงสินคา้มากท่ีสุด คือ มีแนวโนม้ท่ีจะใช ้คิดเป็นร้อย
ละ 82.9 และไม่มีแนวโนม้ท่ีจะใช ้คิดเป็นร้อยละ 17.1 มีแนวโนม้ท่ีจะใชส้ารสกดัจากพืชสมุนไพรเม่ือ
มีนักวิชาการเป็นท่ีปรึกษาแนะน าการใช้ผลิตภณัฑ์ และมีกิจกรรมอบรมทางวิชาการมากท่ีสุด คือ มี
แนวโนม้ท่ีจะใช ้คิดเป็นร้อยละ 100.0 มีแนวโนม้ท่ีจะใชส้ารสกดัจากพืชสมุนไพรเม่ือมีพนกังานขาย
น าเสนอผลิตภณัฑถึ์งฟาร์มมากท่ีสุด คือ มีแนวโนม้ท่ีจะใช ้คิดเป็นร้อยละ 100.0 
 
 จากการศึกษาเร่ืองทศันคติของเกษตรกรผูเ้ล้ียงไก่เน้ือในจงัหวดัสงขลา ท่ีมีต่อการใชส้าร
สกดัจากพืชสมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต มีขอ้มูลเก่ียวกบัดา้นความคิดเห็นท่ีมีต่อการใช้
สารสกดัจากพืชสมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต จ าแนกตามจ านวนไก่เน้ือท่ีเล้ียงอยู่ใน
ฟาร์ม และรูปแบบของโรงเรือนในการเล้ียงไก่เน้ือ สามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 
 ส่วนที่  2 .4 ด้ านความคิด เห็นที่มี ต่อการใช้สารสกัดจากพืชสมุนไพรเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการผลติ จ าแนกตามจ านวนไก่เนือ้ทีเ่ลีย้งอยู่ในฟาร์ม 
 ผู ้ เ ล้ี ย ง ไ ก่ เน้ื อ  ท่ี มี จ  าน วน ไ ก่ เ น้ื อ ท่ี เ ล้ี ย ง อ ยู่ ใ น ฟ า ร์ ม ไ ม่ เกิ น  1 0 ,0 0 0  ตั ว                                
มีค่าเฉล่ียของความคิดเห็นท่ีมีต่อการใช้สารสกดัจากพืชสมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
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ดา้นผลิตภณัฑ์ ค่าเฉล่ียรวม 3.67 (เห็นดว้ย) ความคิดเห็นท่ีมีต่อการใช้สารสกดัจากพืชสมุนไพรเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ดา้นผลิตภณัฑ์ระดบัมากท่ีสุด คือ  เร่ือง สารสกดัจากพืชสมุนไพรจะ
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ค่าเฉล่ีย 4.07 (เห็นด้วย) ด้านราคา ค่าเฉล่ียรวม 3.78 (เห็นด้วย) 
ความคิดเห็นท่ีมีต่อการใชส้ารสกดัจากพืชสมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ดา้นราคาระดบั
มากท่ีสุด  คือ  ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ค่าเฉล่ีย 3.78 (เห็นด้วย) ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ค่าเฉล่ียรวม 3.60 (เห็นดว้ย) ความคิดเห็นท่ีมีต่อการใชส้ารสกดัจากพืชสมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการผลิต ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายระดบัมากท่ีสุด คือ เร่ืองมีจ าหน่ายท่ีร้านขายยาส าหรับสัตว์
ค่าเฉล่ีย 3.66 (เห็นดว้ย) และดา้นการส่งเสริมการตลาด ค่าเฉล่ียรวม 2.84  (เห็นดว้ย) ความคิดเห็นท่ีมี
ต่อการใชส้ารสกดัจากพืชสมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ดา้นการส่งเสริมการตลาด ระดบั
มากท่ีสุด คือ มีพนกังานขายไปน าเสนอสินคา้ถึงฟาร์ม ค่าเฉล่ีย 3.41 (เห็นดว้ย) 
 ผูเ้ล้ียงไก่เน้ือ ท่ีมีจ  านวนไก่เน้ือท่ีเล้ียงอยู่ในฟาร์มมากกว่า 10,000 ตวั    มีค่าเฉล่ียของ
ความคิดเห็นท่ีมีต่อการใช้สารสกดัจากพืชสมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตดา้นผลิตภณัฑ ์
ค่าเฉล่ียรวม 4.10 (เห็นดว้ย) ความคิดเห็นท่ีมีต่อการใชส้ารสกดัจากพืชสมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการผลิต ดา้นผลิตภณัฑ์ระดบัมากท่ีสุด คือ เร่ือง สารสกดัจากพืชสมุนไพรจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการผลิต ค่าเฉล่ีย 4.44 (เห็นด้วยอย่างยิ่ง) ด้านราคา ค่าเฉล่ียรวม 4.40    (เห็นด้วยอย่างยิ่ง) ความ
คิดเห็นท่ีมีต่อการใช้สารสกดัจากพืชสมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ดา้นราคาระดบัมาก
ท่ีสุด คือ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ ค่าเฉล่ีย 4.45 (เห็นด้วยอย่างยิ่ง)  ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ค่าเฉล่ียรวม 3.81 (เห็นดว้ย) ความคิดเห็นท่ีมีต่อการใชส้ารสกดัจากพืชสมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการผลิต ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายระดบัมากท่ีสุด คือ   เร่ือง มีจ  าหน่ายท่ีร้านขายยาส าหรับสัตว์
ค่าเฉล่ีย 4.31 (เห็นดว้ย) ดา้นการส่งเสริมการตลาด ค่าเฉล่ียรวม 3.73 (เห็นดว้ย) ความคิดเห็นท่ีมีต่อ
การใช้สารสกดัจากพืชสมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ดา้นการส่งเสริมการตลาด ระดบั
มากท่ีสุด คือ มีพนกังานขายไปน าเสนอสินคา้ถึงฟาร์ม ค่าเฉล่ีย 3.55 (เห็นดว้ย) 
  
 ส่วนที่  2 .5 ด้ านความคิด เห็นที่มี ต่อการใช้สารสกัดจากพืชสมุนไพรเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการผลติ จ าแนกตามรูปแบบของโรงเรือนในการเลีย้งไก่เนือ้ 
 ผูเ้ล้ียงไก่เน้ือ ท่ีมีรูปแบบของโรงเรือนในการเล้ียงไก่เน้ือโรงเรือนระบบปิดมีค่าเฉล่ียของ
ความคิดเห็นท่ีมีต่อการใช้สารสกดัจากพืชสมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตดา้นผลิตภณัฑ ์
ค่าเฉล่ียรวม 4.30 ความคิดเห็นท่ีมีต่อการใชส้ารสกดัจากพืชสมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต 
ดา้นผลิตภณัฑ์ระดบัมากท่ีสุด คือ  เร่ือง สารสกดัจากพืชสมุนไพรจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต 
ค่าเฉล่ีย 4.27 (เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง) ดา้นราคา ค่าเฉล่ียรวม 4.11 (เห็นดว้ย) ความคิดเห็นท่ีมีต่อการใชส้าร
สกัดจากพืชสมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ด้านราคา ระดับมากท่ีสุด คือ เร่ืองราคา



 

56 

เหมาะสมกบัคุณภาพ ค่าเฉล่ีย 4.13 (เห็นดว้ย) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ค่าเฉล่ียรวม 3.91 (เห็นดว้ย) 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ระดบัมากท่ีสุดคือ เร่ืองมีจ าหน่ายท่ีร้านขายยาส าหรับสัตว ์ค่าเฉล่ีย 3.95 
(เห็นดว้ย) และดา้นการส่งเสริมการตลาด ค่าเฉล่ียรวม 3.35 (เฉยๆ) ความคิดเห็นท่ีมีต่อการใชส้ารสกดั
จากพืชสมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต       ด้านการส่งเสริมการตลาดระดบัมากท่ีสุดคือ  
เร่ืองมีพนกังานขายไปน าเสนอสินคา้ถึงฟาร์ม ค่าเฉล่ีย 3.43 (เห็นดว้ย) 
 ผูเ้ล้ียงไก่เน้ือ ท่ีมีรูปแบบของโรงเรือนในการเล้ียงไก่เน้ือโรงเรือนระบบเปิดมีค่าเฉล่ีย
ของความคิดเห็นท่ีมีต่อการใช้สารสกัดจากพืชสมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตด้าน
ผลิตภณัฑ์ ค่าเฉล่ียรวม 3.60 (เห็นดว้ย) ความคิดเห็นท่ีมีต่อการใช้สารสกดัจากพืชสมุนไพรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิต ด้านผลิตภณัฑ์ระดบัมากท่ีสุดคือ  เร่ืองสารสกดัจากพืชสมุนไพรช่วยลด
ปัญหาในระบบทางเดินอาหารในไก่เน้ือ ค่าเฉล่ีย 4.14 (เห็นด้วย) ด้านราคา ค่าเฉล่ียรวม 3.79 (เห็น
ดว้ย) ความคิดเห็นท่ีมีต่อการใชส้ารสกดัจากพืชสมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ดา้นราคา 
ระดบัมากท่ีสุดคือ  เร่ืองราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ และเร่ืองราคาถูก ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ค่าเฉล่ียรวม 3.49 (เห็นด้วย) พบว่า ความคิดเห็นท่ีมีต่อการใช้สารสกัดจากพืชสมุนไพรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิต ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ระดบัมากท่ีสุดคือ  เร่ืองมีจ าหน่ายท่ีร้านขายยา
ส าหรับสัตว ์ค่าเฉล่ีย 3.55 (เห็นดว้ย) และดา้นการส่งเสริมการตลาด ค่าเฉล่ียรวม 3.33 (เฉยๆ) ความ
คิดเห็นท่ีมีต่อการใช้สารสกดัจากพืชสมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต  ด้านการส่งเสริม
การตลาด ระดบัมากท่ีสุดคือ เร่ืองมีพนกังานขายไปน าเสนอสินคา้ถึงฟาร์ม ค่าเฉล่ีย 3.64 (เห็นดว้ย) 
 
 ส่วนที ่3   ข้อมูลเกีย่วกบัปัญหาและข้อเสนอแนะ 
 ผูเ้ล้ียงไก่เน้ือ มีจ านวน 2 คน ไดใ้หข้อ้มูลเก่ียวกบัปัญหาและขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 
 1. ควรให้ทางภาครัฐ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ร่วมมือกบัทางภาคเอกชน จดัเจา้หนา้ท่ี
ลงพื้นท่ีเพื่ออบรมเก่ียวกบัการใช้สารสกดัจากพืชสมุนไพร เพื่อท่ีจะท าให้เกษตรกรมีความรู้ความ
เข้าใจ วิธีการใช้ ประโยชน์ ข้อดีและข้อเสียของสารสกัดจากพืชสมุนไพรในแต่ละชนิด ท าให้
เกษตรกรสามารถเลือกใชส้ารสกดัจากพืชสมุนไพรไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสมกบัความตอ้งการ 
 2. ควรมีการรณรงค ์และมีการสนบัสนุนการใชส้ารสกดัจากพืชสมุนไพรจากทางภาครัฐ 
และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  
 
5.2 อภิปรายผลการศึกษา 
 การศึกษาเร่ืองทศันคติของเกษตรกรผูเ้ล้ียงไก่เน้ือในจงัหวดัสงขลา  ท่ีมีต่อการใช้สาร
สกดัจากพืชสมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต อภิปรายผลการศึกษาตามทฤษฏีองคป์ระกอบ
ของทัศนคติ 3 องค์ประกอบ อันได้แก่  องค์ประกอบทางด้านความรู้ความเข้าใจ  (Cognitive 
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Component : Learn) อ งค์ ป ระ ก อบ ท างด้ าน ค ว าม รู้ สึ ก  (Affective Component : Feel)  แ ล ะ
องคป์ระกอบทางดา้นพฤติกรรม (Behavioral Component : Do) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 องค์ประกอบทางด้านความรู้ความเข้าใจ (Cognitive Component : Learn) หมายถึง 
หมายถึงความเช่ือหรือความรู้ท่ีผูบ้ริโภคมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงความเช่ือน้ีอาจเป็นความเช่ือท่ีถูกหรือ
ผิด หรืออาจเป็นความเช่ือในแง่บวกหรือแง่ลบก็ได้ จากการศึกษาพบว่า ผูเ้ล้ียงไก่เน้ือส่วนใหญ่ มี
ความรู้ความเขา้ใจต่อการใชส้ารสกดัจากพืชสมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตโดยภาพรวม
ในระดบัปานกลางคิดเป็นร้อยละ 57.1 เม่ือพิจารณาปัจจยัยอ่ยพบวา่ ระดบัความรู้ความเขา้ใจต่อการใช้
สารสกดัจากพืชสมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตในเร่ืองของสารสกดัจากพืชสมุนไพรไม่มี
สารตกคา้ง มีจ านวน 48คน คิดเป็นร้อยละ 68.6 สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ปริญญา อินตน้ (2551) 
ได้ศึกษาเร่ือง ทศันคติของเกษตรกรในอ าเภอพร้าว จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีมีต่อการผลิตผกัและผลไม้
ปลอดสารพิษเพื่ออุตสาหกรรมการแปรรูป พบว่า องค์ประกอบดา้นความรู้ความเขา้ใจของเกษตรกร
ในการผลิตพืชระบบ “เกษตรดีท่ีเหมาะสม” จีเอพี (GAP) ภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ซ่ึงมีความ
เขา้ใจเร่ือง หลกัการและเหตุผลเทคโนโลยีในการผลิต ประโยชน์ในการท า จีเอพี (GAP) สอดคลอ้ง
กบัผลการศึกษาของ ณรงค์ชัย จีระธวชัชัย  (2556) ได้ศึกษาเร่ือง ทศันคติของเกษตรกรในจงัหวดั
สุพรรณบุรีต่อการซ้ือปุ๋ยชีวภาพในการเพาะปลูกขา้ว พบวา่     ผูต้อบแบบสอบถามมี ความรู้และความ
เขา้ใจถูกดา้นการใช้ปุ๋ยชีวภาพในระดบัปานกลาง ซ่ึงขอ้ท่ี ผูต้อบแบบสอบถามตอบถูกมากท่ีสุด  คือ 
ปุ๋ยชีวภาพเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม แต่ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ปาริชาติ เกตุวรภทัรา (2545) 
ไดศึ้กษาเร่ือง ทศันคติของเกษตรกรจงัหวดัล าพูนต่อการใชอี้เอ็มในการผลิตล าไย พบวา่ เกษตรกรยงั
ขาดความรู้และความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติเก่ียวกับอีเอ็มท่ีถูกตอ้ง สาเหตุท่ีผลการศึกษาไม่
สอดคลอ้งเน่ืองจาก เร่ืองท่ีผูศึ้กษาน ามาท าการทบทวนวรรณกรรมมีขอบเขตประชากรและพื้นท่ีใน
การศึกษาท่ีแตกต่างกนั ส่งผลให้ระดบัความรู้ความเขา้ใจท่ีของประชากรหรือกลุ่มตวัอยา่งแตกต่างกนั
ดว้ยเช่นกนั 
 
 องค์ประกอบด้านความคิดเห็น (Affective Component : Feel) หมายถึงความรู้สึกของ
ผูบ้ริโภคทั้งในแง่บวกแง่ลบ อนัแสดงถึงระดบัความชอบ หรือไม่ชอบของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อส่ิงหน่ึงมาก
น้อยเพียงไร จากการศึกษาพบว่า  ความคิดเห็นดา้นผลิตภณัฑ์ พบวา่ ความคิดเห็นท่ีมีต่อการใช้สาร
สกดัจากพืชสมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียรวม 3.79 (เห็นดว้ย) 
เม่ือพิจารณาปัจจยัย่อยพบว่า เร่ืองท่ีผูเ้ล้ียงไก่เน้ือ เห็นด้วยในระดบัมากท่ีสุด คือ สารสกัดจากพืช
สมุนไพรจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต มีค่าเฉล่ียรวม4.23 (เห็นดว้ยเป็นอย่างยิ่ง)  ดา้นราคา 
พบวา่ ความคิดเห็นท่ีมีต่อการใชส้ารสกดัจากพืชสมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตดา้นราคา 
มีค่าเฉล่ียรวม 4.05 (เห็นด้วย) เม่ือพิจารณาปัจจยัย่อยพบว่า เร่ืองท่ีผูต้อบแบบสอบถามเห็นด้วยใน
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ระดบัมากท่ีสุด คือ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ ค่าเฉล่ีย 4.06 (เห็นดว้ย)  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
พบว่า ความคิดเห็นท่ีมีต่อการใช้สารสกัดจากพืชสมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตด้าน
ช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียรวม 3.73 (เห็นด้วย) เม่ือพิจารณาปัจจยัย่อยพบว่า เร่ืองท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามเห็นดว้ยในระดบัมากท่ีสุด คือ มีจ  าหน่ายท่ีร้านขายยาส าหรับสัตว ์ค่าเฉล่ีย 3.39 (เห็น
ดว้ย) และดา้นการส่งเสริมการตลาด พบว่า ความคิดเห็นท่ีมีต่อการใชส้ารสกดัจากพืชสมุนไพรเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ดา้นการส่งเสริมการขาย ภาพรวมอยูใ่นระดบั ค่าเฉล่ีย 3.25 (เฉยๆ) เม่ือ
พิจารณาปัจจยัยอ่ยพบวา่ เร่ืองท่ีผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยในระดบัมากท่ีสุด คือ มีพนกังานขายไป
น าเสนอสินคา้ถึงฟาร์ม ค่าเฉล่ีย 4.05 (เห็นด้วย) ซ่ึงสอดคล้องกบัผลการศึกษาของ ปริญญา อินตน้ 
(2551) ไดศึ้กษาเร่ือง ทศันคติของเกษตรกรในอ าเภอพร้าว จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีมีต่อการผลิตผกัและ
ผลไมป้ลอดสารพิษเพื่ออุตสาหกรรมการแปรรูป พบวา่ องคป์ระกอบดา้นความคิดเห็นของเกษตรกร
ในการผลิตพืชระบบ “เกษตรดีท่ีเหมาะสม” จีเอพี (GAP) มีความเห็นดว้ยในระดบัมาก ในเร่ืองของ
ผลผลิตมีคุณภาพเป็นท่ีตอ้งการของตลาด กระบวนการผลิตปลอดภยัต่อเกษตรกรและผูบ้ริโภค มีการ
ใช้ทรัพยากรท่ีเกิดประโยชน์สูงสุด กระบวนการสามารถตรวจสอบยอ้นกลบัได้ ไม่เกิดมลพิษต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม ท าไดส้ะดวกและง่ายต่อการปฏิบติั ท าให้ความเป็นอยูดี่ข้ึนทั้งทางดา้นการเงินและดา้น
สุขภาพ มีประโยชน์ต่อส่วนรวมทั้งทางตรงและทางออ้ม และมีผลตอบแทนท่ีคุม้ค่าต่อการลงทุน และ
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ณรงค์ชยั จีระธวชัชยั  (2556) ไดศึ้กษาเร่ือง ทศันคติของเกษตรกรใน
จงัหวดัสุพรรณบุรีต่อการซ้ือปุ๋ยชีวภาพในการเพาะปลูกขา้ว พบวา่ ดา้นความคิดเห็นการใชปุ๋้ยชีวภาพ
ของ ผูต้อบแบบสอบถามตามส่วนประสมทางการตลาด พบวา่ มีค่าเฉล่ียรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย โดย
ในแต่ละด้านมีค่าเฉล่ียสูงสุดดงัต่อไปน้ี ด้านผลิตภณัฑ์  คือ ปุ๋ยชีวภาพมี ธาตุ อาหารครบถ้วน ด้าน
ราคาของปุ๋ยชีวภาพ คือ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายของปุ๋ยชีวภาพ คือ มี 
ตวัแทนจ าหน่ายและร้านคา้บริการหลายแหล่งท าให้สะด้วยในการซ้ือผลิตภณัฑ์ และด้านส่งเสริม
การตลาดของปุ๋ยชีวภาพ คือ มีการจดัการให้ความรู้ อบรม สัมมนา แต่ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษา
ของปาริชาติ เกตุวรภทัรา (2545) ไดศึ้กษาเร่ือง ทศันคติของเกษตรกรจงัหวดัล าพูนต่อการใชอี้เอ็มใน
การผลิตล าไย พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าขาดผูน้ าท่ีจริงจงัท่ีจะส่งเสริมการใช้
อีเอ็มแก่เกษตรกรสมาชิก หัวเช้ืออีเอ็มไม่มีคุณภาพ สาเหตุท่ีผลการศึกษาไม่สอดคล้องเน่ืองจาก 
นโยบายการส่งเสริม การผลักดัน รวมถึงการสนับสนุนในแต่ละพื้นท่ีท่ีแตกต่างกัน อีกทั้ งหาก
ประชากรหรือกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษามีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับน้อยเก่ียวกับเร่ืองท่ี
ท าการศึกษา ซ่ึงอาจจะส่งผลต่อความคิดเห็นท่ีมีต่อเร่ืองท่ีท าการศึกษาในเชิงลบหรืออยูใ่นระดบันอ้ย 

อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ท าง ด้ าน พ ฤติ ก ร รม  (Behavioral Component : Do) ห ม าย ถึ ง                               
การกระท าใดๆของผูบ้ริโภคอนัเกิดจากความเช่ือและความรู้สึกท่ีเกิดข้ึน พฤติกรรมหรือการกระท า
อาจแสดงในรูปของการซ้ือหรือการหลีกเล่ียงการไม่ซ้ือผลิตภณัฑ์ การใช้ผลิตภณัฑ์หรือแนะน าให้
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ผูอ่ื้นซ้ือ เป็นตน้ ความสัมพนัธ์ระหว่าง 3 องค์ประกอบของทศันคติ ในขั้นแรกนั้น เม่ือผูบ้ริโภคได้
รวบรวมขอ้มูลความรู้เก่ียวกบัลกัษณะต่างๆ ของผลิตภณัฑ์ก็จะท าใหเ้กิดการเรียนรู้ ความเขา้ใจและก่อ
ตวัข้ึนเป็นทศันคติอนัแสดงถึงความเช่ือต่อผลิตภณัฑ์และบริการ ในขั้นท่ี2 ผูบ้ริโภคจะประเมินความ
เช่ือ อนัเก่ียวกบัคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์และบริการก็จะเกิดความรู้สึกชอบ และในขั้นตอนท่ี3 จากผล
การประเมินเป็นความชอบก็จะมีเหตุผลจูงใจท าให้เกิดพฤติกรรมหรือการกระท าการซ้ือหรือใช้
ผลิตภณัฑ์ท่ีชอบหากได้รับความพอใจ จากการใช้บริการและผลิตภณัฑ์ดังกล่าว ก็จะใช้เป็นการ
เสริมแรงในทางบวก ให้แสดงพฤติกรรมซ ้ าๆต่อไป ให้เกิดความภคัดีต่อตรา (Brand Loyalty) ผูกพนั
เป็นเวลายาวนาน จากการศึกษาพบว่า ผูเ้ล้ียงไก่เน้ือ มีเหตุผลตดัสินใจซ้ือสารสกดัจากพืชสมุนไพร
ดว้ยจากพืชสมุนไพรมากท่ีสุด คือ คุณภาพ คิดเป็นร้อยละ 50.0 มีโอกาสในการใชส้มุนไพรมากท่ีสุด 
คือ ใช้รักษาเม่ือสัตวป่์วย คิดเป็นร้อยละ 54.7 มีแหล่งผลิตท่ีเลือกซ้ือสารสกดัจากพืชสมุนไพรมาก
ท่ีสุด คือ ผลิตจากบริษทัภายในประเทศ คิดเป็นร้อยละ 95.7 มีพฤติกรรมหลงัการใชส้ารสกดัจากพืช
สมุนไพรมากท่ีสุด คือ ใช้สารสกดัจากพืชสมุนไพรร่วมกนักบัยาปฏิชีวนะ   มีการแนะน าบุคคลอ่ืน 
คิดเป็นร้อยละ 95.7 สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ปริญญา อินตน้  (2551) ไดศึ้กษาเร่ือง ทศันคติของ
เกษตรกรในอ าเภอพร้าว จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีมีต่อการผลิตผกัและผลไมป้ลอดสารพิษเพื่ออุตสาหกรรม
การแปรรูป พบว่า องค์ประกอบด้านพฤติกรรมของเกษตรกรในการผลิตพืชระบบ “เกษตรดีท่ี
เหมาะสม” จีเอพี (GAP)ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีความพร้อมในการท่ีจะปฏิบติัและเผยแพร่ความรู้
ให้แก่เกษตรกรรายอ่ืนๆต่อไป และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ณรงคช์ยั จีระธวชัชยั  (2556) ได้
ศึกษาเร่ือง ทัศนคติของเกษตรกรในจงัหวดัสุพรรณบุรีต่อการซ้ือปุ๋ยชีวภาพในการเพาะปลูกข้าว 
พบวา่ ส าหรับดา้นดา้นแนวโนม้พฤติกรรมของ ผูต้อบแบบสอบถามต่อปุ๋ยชีวภาพส่วนใหญ่จะแนะน า
ให้ผูอ่ื้นใชปุ๋้ยชีวภาพ แต่ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของปาริชาติ เกตุวรภทัรา (2545) ไดศึ้กษาเร่ือง 
ทศันคติของเกษตรกรจงัหวดัล าพูนต่อการใช้อีเอ็มในการผลิตล าไย พบว่า ดา้นแนวโน้มพฤติกรรม 
คือ ขาดการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวเก่ียวกบัการใช้  และผลท่ีจะไดรั้บจากการใชอี้เอ็ม และการเช่ือโฆษณา
ของบริษทัปุ๋ยและสารเคมี สาเหตุท่ีผลการศึกษาไม่สอดคล้องเน่ืองจาก ขาดการเผยแพร่ขอ้มูลข่าว
เก่ียวกบัการใช้ และผลท่ีจะได้รับจากการใช้อีเอ็ม ส่งผลท าให้ประชากรหรือกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ใน
การศึกษาไม่ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ท่ีจะใช ้จึงไม่สามารถระบุไดว้า่กลุ่มตวัอยา่งหรือ
ประชากรท่ีไดท้  าการศึกษานั้นมีความรู้ความเขา้ใจมากนอ้ยเพียงใด มีความคิดเห็นเป็นอยา่งไร จึงเป็น
สาเหตุท่ีไม่สามารถน าไปสู่ผลของการท่ีจะตอบสนองในเร่ืองของพฤติกรรมหรือแนวโนม้พฤติกรรม
ท่ีจะเลือกซ้ือ ใช ้หรือรับบริการเก่ียวกบัเร่ืองท่ีไดท้  าการศึกษา 
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5.3 ข้อค้นพบ  
 การศึกษาเร่ืองทศันคติของเกษตรกรผูเ้ล้ียงไก่เน้ือในจงัหวดัสงขลา ท่ีมีต่อการใช้สาร
สกดัจากพืชสมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต มีขอ้คน้พบดงัน้ี 
 1. เกษตรผูเ้ล้ียงไก่เน้ือในจงัหวดัสงขลา มี 2 กลุ่มหลกัๆ อนัไดแ้ก่กลุ่มท่ีเล้ียงไก่เน้ือไม่
เกิน 10,000 ตวั และกลุ่มท่ีเล้ียงไก่เน้ือมากกวา่ 10,000 ตวั 
 2. กลุ่มท่ีเล้ียงไก่เน้ือไม่เกิน 10,000 ตวั ทั้ งเพศชายและหญิง ท่ีมีอายุ 40 ปีข้ึนไปท่ีมี
รูปแบบโรงเรือนในการเล้ียงไก่เน้ือทั้งระบบปิดและเปิด มีความคิดเห็นท่ีมีต่อการใชส้ารสกดัจากพืช
สมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต คือ สารสกดัจากพืชสมุนไพรเป็นผลิตภณัฑท่ี์เป็นสารสกดั
จากพืชสมุนไพรจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต สามารถท่ีจะลดปัญหาในระบบทางเดินอาหาร
ในไก่เน้ือ โดยราคาเหมาะสมกบัคุณภาพท่ีมีการจดัจ าหน่ายท่ีร้านขายยาส าหรับสัตว ์และเห็นดว้ยกบั
การท่ีมีพนกังานขายไปน าเสนอสินคา้ถึงฟาร์ม และมีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์คุณภาพของสารสกดั
จากพืชสมุนไพร ณ จุดขาย 
 3. กลุ่มท่ีเล้ียงไก่เน้ือมากกว่า 10,000 ตวั ทั้งเพศชายและหญิง ท่ีมีอายุ 40 ปี ข้ึนไป ท่ีมี
รูปแบบโรงเรือนในการเล้ียงไก่เน้ือทั้งระบบปิดและเปิด มีความคิดเห็นท่ีมีต่อการใชส้ารสกดัจากพืช
สมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต คือ สารสกดัจากพืชสมุนไพรเป็นผลิตภณัฑท่ี์เป็นสารสกดั
จากพืชสมุนไพรจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต สามารถท่ีจะลดปัญหาในระบบทางเดินอาหาร
ในไก่เน้ือ โดยราคาเหมาะสมกบัคุณภาพท่ีมีการจดัจ าหน่ายท่ีร้านขายยาส าหรับสัตว ์และเห็นดว้ยกบั
การท่ีมีพนกังานขายไปน าเสนอสินคา้ถึงฟาร์ม และสามารถปรึกษาและแนะน าการใช้ผลิตภณัฑ์ได้
เม่ือเกิดปัญหา 
 4. ทั้งสองกลุ่มท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสารสกดั
จากพืชสมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตอยูใ่นระดบัปานกลาง และมีแนวโน้มท่ีจะใช้สาร
สกดัจากพืชสมุนไพร 
 
5.4 ข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาเร่ืองทศันคติของเกษตรกรผูเ้ล้ียงไก่เน้ือในจงัหวดัสงขลา ท่ีมีต่อการใช้สาร
สกดัจากพืชสมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต มีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
 1. ผูป้ระกอบการหรือนกัการตลาดควรท าการสร้างตราสินคา้ (Branding)ของผลิตภณัฑ์
สารสกดัจากพืชสมุนไพรให้เป็นผลิตภณัฑ์ประเภทสะดวกซ้ือ(Convenience Product)เป็นผลิตภณัฑ์
พื้ นฐาน(Staples Product)ท่ี เกษตรกรผู ้เล้ียงไก่ เน้ือจ าเป็นต้องใช้ในการเล้ียงไก่ เน้ือในฟาร์ม 
นอกจากนั้นควรจะมีการฉลาก (Labeling) โดยมีรูปภาพและขอ้ความท่ีส่ือถึงการใช้สารสกดัจากพืช
สมุนไพรสามารถท่ีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต 
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 2 . ผู ้ป ระกอบก ารห รือนักก ารตล าดควรท าก ารใช้ก ลยุท ธ์ ราค าตาม ระดับ                           
(Price – quality Pricing Strategy) โดยกิจการจะตอ้งท าการเปรียบเทียบระดบัคุณภาพและราคาของ
ผลิตภณัฑ์ของกิจการให้มีความสอดคลอ้งกบัประโยชน์ท่ีเกษตรกรผูเ้ล้ียงไก่เน้ือจะไดรั้บกบัราคาท่ี
เกษตรกรผูเ้ล้ียงไก่เน้ือจะตอ้งจ่ายให้สอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกนั เพื่อน าไปสู่การสร้างความพึง
พอใจให้แก่เกษตรกรผูเ้ล้ียงไก่เน้ือ (Satisfaction) นอกจากนั้นสามารถท าให้เกษตรกรผูเ้ล้ียงไก่เน้ือมี
ความยินดี (Delight) และเกิดการซ้ือซ ้ า (Repurchases)ในผลิตภณัฑ์สารสกดัจากพืชสมุนไพรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิตในคร้ังต่อไป   
 3. ผูป้ระกอบการหรือนักการตลาดควรท าการกระจายตวั (Distribution)ผลิตภณัฑ์สาร
สกดัจากพืชสมุนไพรผา่นร้านขายยาส าหรับสัตว ์ซ่ึงเป็นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีสามารถเขา้ถึง หรือ
เกษตรกรผูเ้ล้ียงไก่เน้ือสามารถท่ีจะเขา้ถึงผลิตภณัฑด์งักล่าวไดอ้ยา่งสะดวก 
 4. ผูป้ระกอบการหรือนกัการตลาดควรให้ขอ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองสารสกดัจากพืชสมุนไพร
ต้องได้รับอนุญาตจากกรมปศุสัตว์ เร่ืองมีการโฆษณาในวารสารสาสน์ไก่และสุกร เร่ืองมีการ
ประชาสัมพนัธ์ ขอ้มูลผลิตภณัฑ์ในงานอบรมสัมมนาทางวิชาการ  และมีการโฆษณา ณ จุดขาย โดย
การพนกังานขาย (Personal Selling) เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจให้แก่กลุ่มเป้าหมายในเร่ืองดงักล่าว
เพื่อท่ีจะท าให้เกษตรกรมีความรู้ความเขา้ใจเพิ่มมากข้ึน และควรมีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์คุณภาพ
ของสารสกดัจากพืชสมุนไพร ณ จุดขาย (Point of Purchase) ใหแ้ก่กลุ่มเป้าหมายดว้ยเช่นเดียวกนั  
 5. ผู ้ประกอบการหรือนักการตลาดควรใช้พนักงานขาย (Personal Selling) ท่ีจบ
การศึกษาทางดา้นสัตวบาลหรือสัตวแพทย ์ท าการแนะน าการขายโดยมุ่งเนน้ท่ีจะน าเสนอในเร่ืองของ 
ประสิทธิภาพของสารสกดัจากพืชสมุนไพรวา่จะสามารถท่ีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และ
สามารถป้องกนัรวมถึงรักษาโรคทอ้งเสียไดจ้ริง โดยขอ้มูลทีจะท าการน าเสนอให้แก่เกษตรกรผูเ้ล้ียง
ไก่เน้ือ จะเป็นเอกสารทางวิชาการและผลการทดลองเพื่อใช้ในการอา้งอิงการน าเสนอการขาย  และ
แนะน าใหเ้กษตรกรทดลองใชผ้ลิตภณัฑ ์เพื่อท่ีจะท าใหเ้กษตรกรไดรู้้ผลการใชว้า่มีประสิทธิภาพ และ
สามารถท่ีจะน าไปสู่การเพิ่มโอกาสในด้านของแนวโน้มและพฤติกรรมท่ีจะใช้สารสกัดจากพืช
สมุนไพรของเกษตรกรผู ้เล้ียงไก่เน้ือมากยิ่งข้ึน อีกทั้ งควรมีกิจกรรมอบรมสัมมนาทางวิชาการ 
(Academic Seminars) เพื่อให้เกษตรกรผูเ้ล้ียงไก่เน้ือได้มีพื้นท่ีการรวมตวัเพื่อพูดคุยและแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ในการใชส้ารสกดัจากพืชสมุนไพร 
 6 . ผู ้ป ระกอบก ารห รือนั ก ก ารตล าดควรใช้พ นั ก งาน ข าย  (Personal Selling)                      
ท่ีจบการศึกษาทางดา้นสัตวบาลหรือสัตวแพทย์เพื่อความน่าเช่ือถือ น าเสนอผลิตภณัฑ์ถึงเกษตรกรท่ี
ฟาร์มโดยตรง อนัเน่ืองจากความรู้ความสามารถของพนกังานมีความเก่ียวเน่ืองโดยตรง มีการใช้ใน
เร่ืองของความรู้พื้นฐานในการน าเสนอผลิตภณัฑ์สารสกดัจากพืชสมุนไพรให้แก่เกษตรกร และควร
จดัจ าหน่ายหรือกระจายผลิตภณัฑ์ผ่านร้านขายยาส าหรับสัตวท์ัว่ไปเพื่อสะดวกต่อกลุ่มเป้าหมายท่ี
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ต้อ งก ารใช้ ส ารส กัด จ ากพื ช ส มุ น ไพ ร  นอก จ ากนั้ น จ ะ มี ใน ส่ วน ขอ ง ลู ก ค้ าสั ม พัน ธ์                              
(Customer Service) หรือสายด่วนส าหรับลูกคา้เพื่อเป็นช่องทางท่ีจะสามารถปรึกษาและแนะน าการใช้
ผลิตภณัฑไ์ดเ้ม่ือเกิดปัญหาหรือตอ้งการแกไ้ขปัญหาหนา้ฟาร์ม 
 7. ผูป้ระกอบการหรือนกัการตลาด ควรท าการประชาสัมพนัธ์ (Public Relation)  มีการ
โฆ ษณ า ณ  จุ ด ข าย  (Point of Purchase)  โฆ ษณ าผ่ าน ส่ื อ ออน ไล น์ ห รือสั งค ม ออน ไล น์                  
(Social network or Digital Marketing) โดยท าการน าเสนอในเร่ืองของควรน าสารสกัดจากพืช
สมุนไพรจากแหล่งผลิตภายในประเทศมาจดัจ าหน่ายให้แก่เกษตรกรผูเ้ล้ียงไก่เน้ือ และท าการแนะน า
เกษตรกรให้ใช้สารสกดัจากพืชสมุนไพรร่วมกบัยาปฏิชีวนะ พร้อมบอกถึงประสิทธิภาพหรือผลการ
ทดลองหลงัจากการใชร่้วมกนัเพื่อสร้างความมัน่ใจใหแ้ก่เกษตรกรผูเ้ล้ียงไก่เน้ือไดเ้พิ่มข้ึน 
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ภาคผนวก ก  แบบสอบถาม 
 
 
แบบสอบถาม 

เร่ือง ทศันคติของเกษตรกรผู้เลีย้งไก่เนือ้ในจังหวดัสงขลาทีม่ีต่อการใช้สารสกดัจากพชืสมุนไพรเพือ่
เพิม่ประสิทธิภาพในการผลติ 

ค าช้ีแจง กรุณาใส่เคร่ืองหมาย (/) หนา้ค าตอบท่ีท่านเลือก 
ส่วนที ่ 1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. ท่านรู้จักสารสกดัจากพชืสมุนไพรหรือไม่ 
 1. (    ) รู้จกั        2. (     ) ไม่รู้จกั  
 (หากท่านไม่รู้จกัสารสกดัจากพืชสมุนไพร ไม่ตอ้งตอบขอ้ต่อไป ขอบคุณส าหรับการตอบ
แบบสอบถามคร้ังน้ี) 
2. เพศ 

1. (    ) ชาย        2. (     ) หญิง 
3. อายุ 

1. (    ) 21-30        2. (    ) 31-40  
 3. (    ) 41-50        4. (    ) 51ปีข้ึนไป 
4. สถานภาพ 
 1. (    ) โสด          2. (    ) สมรส  
 3. (    ) หมา้ย/หยา่ 

แบบสอบถามน้ีจดัท าข้ึนเพื่อเป็นส่วนหน่ึงในการศึกษาวิชาการคน้ควา้อิสระ (Independent Study) 
ของนกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตร Young Executive MBA รุ่นท่ี 2  ศูนยก์ารศึกษาจงัหวดัสมุทรสาคร
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โดยมีวตัถุประสงค์ในการเก็บขอ้มูลเพื่อศึกษาทศันคติของเกษตรกรผูเ้ล้ียงไก่
เน้ือในจงัหวดัสงขลาท่ีมีต่อการใชส้ารสกดัจากพืชสมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ผูศึ้กษา
ขอขอบพระคุณทุกท่านในการเสียสละเวลาตอบค าถามน้ีจนครบทุกข้อเพื่อความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถาม 

ภานุพงศ์   ทองค า 
 

แบบสอบถามเลขที.่........................ 
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5. การศึกษาข้ันสูงสุด 
1. (    ) ประถมศึกษา       2. (    ) มธัยมศึกษาตอนตน้

 3. (    ) มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.    4. (    ) อนุปริญญา/ปวส. 
 5. (    ) ปริญญาตรี      6. (    ) ปริญาโทหรือสูงกวา่ 
6.รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

1. (    ) ต ่ากวา่ 50,000 บาท    2. (    ) 50,000- 100,000 บาท
 3. (    ) 100,001-150,000 บาท    4. (    ) 150,001- 200,000 บาท
 5. (    ) 200,001- 250,000 บาท    6. (    ) สูงกวา่ 250,000 บาท 
7. จ านวนไก่เนือ้ที่เลีย้งอยู่ในฟาร์ม 
 1. (    ) นอ้ยกวา่ 5,000 ตวั     2. (    )  5,000- 10,000 ตวั 
 3. (    )  10,001- 15,000 ตวั    4. (    ) 15,001- 20,000 ตวั
 5. (    ) 20,001- 25,000 ตวั    6. (    )  มากกวา่ 25,000 ตวั 
8. รูปแบบของโรงเรือนในการเลีย้งไก่เนือ้  
 1. (    )  โรงเรือนระบบปิด    2. (    ) โรงเรือนระบบเปิด 
 
ส่วนที ่2 ข้อมูลเกีย่วกบั ทศันคติของเกษตรกรผู้เลีย้งไก่เนื้อในจังหวดัสงขลา  ทีม่ีต่อการใช้สารสกดั
จากพชืสมุนไพรเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการผลติ   
ส่วนที ่2.1) ข้อมูลเกีย่วกบัความรู้ความเข้าใจทีม่ีต่อการใช้สารสกดัจากพชืสมุนไพร  
ค าช้ีแจง กรุณาใส่เคร่ืองหมาย (/) หนา้ค าตอบท่ีตรงกบั ความรู้ความเขา้ใจ ของท่าน  

รายการเกีย่วกบัความรู้ความเข้าใจทีม่ีต่อการใช้สารสกดัจากพชืสมุนไพร 
ความรู้ความเข้าใจ 

ทราบ ไม่ทราบ 

1 
แหล่งท่ีมาของสารสกดัจากพืชสมุนไพรมีการพฒันามาจากพืช
สมุนไพร     

2 พืชสมุนไพร กบั สารสกดัจากพืชสมุนไพรมีผลการใชท่ี้แตกต่างกนั     

3 
การใชส้ารสกดัจากพืชสมุนไพรสามารถป้องกนัและรักษาโรค
ทอ้งเสีย   

4 สารสกดัจากพืชสมุนไพรไม่มีสารตกคา้ง   

5 การใชส้ารสกดัจากพืชสมุนไพรไม่มีระยะหยุดยาก่อนส่งโรงฆ่าสัตว ์     

6 การใชส้ารสกดัจากพืชสมุนไพรสามารถกระตุน้การเจริญเติบโต      
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รายการเกีย่วกบัความรู้ความเข้าใจทีม่ีต่อการใช้สารสกดัจากพชืสมุนไพร 
ความรู้ความเข้าใจ 

ทราบ ไม่ทราบ 

7 สารสกดัจากพืชสมุนไพรตอ้งไดรั้บใบอนุญาตจากกรมปศุสัตว ์     

8 การใชส้ารสกดัจากพืชสมุนไพรสามารถเสริมภูมิคุม้กนั   

9 สารสกดัจากพืชสมุนไพรไม่มีผลท าใหด้ื้อยา   

10 สารสกดัจากพืชสมุนไพร ราคาท่ีถูกกวา่ยาปฏิชีวนะ    

11 สารสกดัจากพืชสมุนไพร สามารถซ้ือไดจ้ากร้านตวัแทนจดัจ าหน่าย   

12 สารสกดัจากพืชสมุนไพร สามารถซ้ือจากร้านขายยาส าหรับสัตว ์   

13 สารสกดัจากพืชสมุนไพรมีการโฆษณา ณ จุดขาย   

14 สารสกดัจากพืชสมุนไพร มีการโฆษณาในวารสารสาส์นไก่และสุกร   

15 
สารสกดัจากพืชสมุนไพร มีการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลผลิตภณัฑใ์น
งานอบรมสัมมนาทางวชิาการ   

16 สารสกดัจากพืชสมุนไพร มีการใหพ้นกังานแนะน าผลิตภณัฑ ์   

 
2.2) ข้อมูลเกีย่วกบัความคิดเห็นทีม่ีต่อการใช้สารสกดัจากพชืสมุนไพร  
ค าช้ีแจง กรุณาใส่เคร่ืองหมาย (/) หนา้ค าตอบท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

รายการความคิดเห็นทีม่ีต่อการใช้สาร
สกดัจากพชืสมุนไพร 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 
( 5 ) 

เห็นด้วย  
 

( 4 ) 

เฉยๆ 
 

( 3 ) 

ไม่เห็น
ด้วย 
 (2 ) 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิง่ 
( 1 ) 

ปัจจัยด้าน ผลติภัณฑ์ (Product) 

1 
สารสกดัจากพืชสมุนไพร                
ไดม้าตรฐานสากล 

     

2 
สารสกดัจากพืชสมุนไพร มี
ความหลากหลายตรงกบัความ
ตอ้งการ 

     

3 
มีรูปแบบใหเ้ลือก ทั้งแบบผสม
อาหาร และละลายน ้า 
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รายการความคิดเห็นทีม่ีต่อการใช้สาร
สกดัจากพชืสมุนไพร 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 
( 5 ) 

เห็นด้วย  
 

( 4 ) 

เฉยๆ 
 

( 3 ) 

ไม่เห็น
ด้วย 
 (2 ) 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิง่ 
( 1 ) 

4 
สารสกดัจากพืชสมุนไพรจะ
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ผลิต 

     

5 
สารสกดัจากพืชสมุนไพรมี
เพียงพอไม่ขาดตลาด 

     

6 
สารสกดัจากพืชสมุนไพรเป็น
ผลิตภณัฑท่ี์ช่วยลดปัญหาใน
ระบบทางเดินอาหารในไก่เน้ือ  

     

7 
มีการวจิยัและพฒันาสารสกดั
จากพืชสมุนไพรใหมี้คุณภาพ
มากข้ึน 

     

ปัจจัย ด้านราคา (Price) 

8 ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ      

9 ราคาถูก      

ปัจจัยด้าน ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place or Distribution) 

10 
มีจ  าหน่ายท่ีร้านขายยาส าหรับ
สัตว ์      

11 สามารถหาซ้ือผลิตภณัฑไ์ดง่้าย      

ปัจจัยด้าน การส่งเสริมการตลาด (Promotion or Communication) 

12 
มีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์
คุณภาพของสารสกดัจากพืช
สมุนไพร ณ จุดขาย 

     

13 มีกิจกรรมการจดัแสดงสินคา้      

14 
มีเวบ็ไซตแ์นะน าขอ้มูล
ผลิตภณัฑส์ารสกดัจากพืช

     



 

69 

รายการความคิดเห็นทีม่ีต่อการใช้สาร
สกดัจากพชืสมุนไพร 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 
( 5 ) 

เห็นด้วย  
 

( 4 ) 

เฉยๆ 
 

( 3 ) 

ไม่เห็น
ด้วย 
 (2 ) 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิง่ 
( 1 ) 

สมุนไพร 

15 
สามารถปรึกษาปัญหาและ
แนะน าการใชผ้ลิตภณัฑไ์ดเ้ม่ือ
เกิดปัญหา 

     

16 
มีพนกังานขายไปน าเสนอสินคา้
ถึงฟาร์ม  

     

17 
มีกิจกรรมอบรมสัมมนาทาง
วชิาการ 

     

 
18 

 
มีกิจกรรมการน าบรรจุภณัฑเ์พื่อ
ใชเ้ป็นส่วนลดเงินสด 

     

19 
มีกิจกรรมสะสมยอดซ้ือเพื่อแลก
ของแถม 

     

 
ส่วนที ่2.3) ข้อมูลเกีย่วกบัแนวโน้มพฤติกรรมการใช้สารสกดัจากพชืสมุนไพร 
1. ท่านตัดสินใจซ้ือสารสกดัจากพชืสมุนไพรด้วยเหตุผลใดมากทีสุ่ด  

1. (    ) คุณภาพ               2. (    ) ราคา                    
3. (    ) ความน่าเช่ือถือของบริษทัผูผ้ลิต    4. (    ) ทดลองใชแ้ลว้ไดผ้ลดี               
5. (    ) โปรโมชัน่ส่งเสริมการขาย     6. (    ) การแนะน าจากพนกังาน
ขาย 

2. ผู้ใดมีอทิธิพลต่อการตัดสินใจในการเลอืกซ้ือสารสกดัจากพชืสมุนไพรของท่านมากทีสุ่ด  
1. (    ) ตนเอง          2. (    ) ครอบครัว 

 3. (    ) สัตวบาล/สัตวแพทย ์      4. (    ) เพื่อน  
 5. (    ) พนกังานขาย 
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3. ท่านใช้สารสกดัจากพชืสมุนไพรในโอกาสใดมากทีสุ่ด  
1. (    ) ใชรั้กษาเม่ือสัตวป่์วย             2. (    ) ใชเ้พื่อป้องกนัการเกิดโรค

 3. (    ) ใชเ้พื่อเร่งการเจริญเติบโต    
 

4. ท่านซ้ือสารสกดัจากพชืสมุนไพรจากทีใ่ดมากทีสุ่ด  
1. (    ) ร้านขายยาส าหรับสัตวท์ัว่ไป      
2. (    ) จากพนกังานขายของบริษทัจ าหน่าย 
 

5. ท่านจะเลอืกซ้ือสารสกดัจากพชืสมุนไพรจากแหล่งผลิตทีไ่หนมากทีสุ่ด  
1. (    ) ผลิตจากบริษทัภายในประเทศ       2. (    ) น าเขา้จากต่างประเทศ

     
6.หากท่านได้ทดลองใช้สารสกดัจากพชืสมุนไพรแล้ว ท่านมีพฤติกรรมหลงัการใช้อย่างไร  
 1. (    ) จะไม่ใชส้ารสกดัจากพืชสมุนไพร      
 2. (    ) ใชส้ารสกดัจากพืชสมุนไพรร่วมกบัยาปฏิชีวนะ    
 3. (    ) ใชส้ารสกดัจากพืชสมุนไพรทั้งหมด    
7.ท่านจะแนะน าบุคคลอืน่ให้ใช้สารสกดัจากพชืสมุนไพรหรือไม่  

1. (    ) แนะน า                       2. (    ) ไม่แนะน า 
8.  ท่านมีแนวโน้มทีจ่ะใช้สารสกดัจากพชืสมุนไพรหรือไม่ เมื่อมีเวบ็ไซด์ทีแ่นะน าข้อมูลของ
ผลติภัณฑ์สารสกดัจากพชืสมุนไพร 

1. (    ) มีแนวโนม้ท่ีจะใช ้                     2. (    ) ไม่มีแนวโนม้ท่ีจะใช ้
9. ท่านมีแนวโน้มทีจ่ะใช้สารสกดัจากพชืสมุนไพรหรือไม่ เมื่อมีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์คุณภาพ
ของสารสกดัสมุนไพร ณ จุดขาย 

1. (    ) มีแนวโนม้ท่ีจะใช ้                     2. (    ) ไม่มีแนวโนม้ท่ีจะใช ้
10. ระดับราคาใดทีม่ีผลต่อการซ้ือสารสกดัจากพชืสมุนไพร 
  1. (    ) ราคาเท่ากบัยาปฏิชีวนะ                2. (    )ราคาถูกกวา่ยาปฏิชีวนะ 
 3. (    ) ราคาท่ีสูงกวา่ยาปฏิชีวนะ   
11.  ท่านมีแนวโน้มทีจ่ะใช้สารสกดัจากพชืสมุนไพรหรือไม่ เมื่อมีกจิกรรมส่วนลด และส่วนแถม 
 1. (    ) มีแนวโนม้ท่ีจะใช ้          2. (    ) ไม่มีแนวโนม้ท่ีจะใช ้
12. ท่านมีแนวโน้มทีจ่ะใช้สารสกดัจากพชืสมุนไพรหรือไม่ เมื่อมีกจิกรรมการจัดแสดงสินค้า 

1. (    ) มีแนวโนม้ท่ีจะใช ้          2. (    ) ไม่มีแนวโนม้ท่ีจะใช ้
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13. ท่านมีแนวโน้มทีจ่ะใช้สารสกดัจากพชืสมุนไพรหรือไม่ หากมีนักวชิาการเป็นที่ปรึกษาและแนะน า
การใช้ผลติภัณฑ์ และมีกจิกรรมอบรมทางวชิาการ 

1. (    ) มีแนวโนม้ท่ีจะใช ้          2. (    ) ไม่มีแนวโนม้ท่ีจะใช ้
14. ท่านมีแนวโน้มทีจ่ะใช้สารสกดัจากพชืสมุนไพรหรือไม่ เมื่อมีพนักงานขายน าเสนอผลติภัณฑ์ถึง
ฟาร์ม 

1. (    ) มีแนวโนม้ท่ีจะใช ้          2. (    ) ไม่มีแนวโนม้ท่ีจะใช ้
ส่วนที ่3 ปัญหาและข้อเสนอแนะอืน่ๆ 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….. 
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ภาคผนวก ข. 
เฉลยค าตอบด้านความรู้ความเข้าใจ 

 

รายการเกีย่วกบัความรู้ความเข้าใจทีม่ีต่อการใช้สารสกดัจากพชื
สมุนไพร 

ความรู้ความเข้าใจ 

ทราบ ไม่ทราบ 

1 
แหล่งท่ีมาของสารสกดัจากพืชสมุนไพรมีการพฒันามาจากพืช
สมุนไพร /   

2 
พืชสมุนไพร กบั สารสกดัจากพืชสมุนไพรมีผลการใชท่ี้แตกต่าง
กนั /   

3 
การใชส้ารสกดัจากพืชสมุนไพรสามารถป้องกนัและรักษาโรค
ทอ้งเสีย /  

4 สารสกดัจากพืชสมุนไพรไม่มีสารตกคา้ง /  

5 การใชส้ารสกดัจากพืชสมุนไพรไม่มีระยะหยุดยาก่อนส่งโรงฆ่าสัตว ์ /   

6 การใชส้ารสกดัจากพืชสมุนไพรสามารถกระตุน้การเจริญเติบโต   /  

7 สารสกดัจากพืชสมุนไพรตอ้งไดรั้บใบอนุญาตจากกรมปศุสัตว ์ /   

8 การใชส้ารสกดัจากพืชสมุนไพรสามารถเสริมภูมิคุม้กนั /  

9 สารสกดัจากพืชสมุนไพรไม่มีผลท าใหด้ื้อยา /  

10 สารสกดัจากพืชสมุนไพร ราคาท่ีถูกกวา่ยาปฏิชีวนะ  /  

11 
สารสกดัจากพืชสมุนไพร สามารถซ้ือไดจ้ากร้านตวัแทนจดั
จ าหน่าย /  

12 สารสกดัจากพืชสมุนไพร สามารถซ้ือจากร้านขายยาส าหรับสัตว ์ /  

13 สารสกดัจากพืชสมุนไพรมีการโฆษณา ณ จุดขาย /  

14 
สารสกดัจากพืชสมุนไพร มีการโฆษณาในวารสารสาส์นไก่และ
สุกร /  

15 
สารสกดัจากพืชสมุนไพร มีการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลผลิตภณัฑใ์น
งานอบรมสัมมนาทางวชิาการ /  

16 สารสกดัจากพืชสมุนไพร มีการใหพ้นกังานแนะน าผลิตภณัฑ ์ /  
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ประวตัผู้ิเขยีน 

 
ช่ือ – นามสกุล  นายภานุพงศ ์ ทองค า 
 
วนั เดือน ปี เกดิ  17 ธนัวาคม 2524 
 
ประวตัิการศึกษา  ระดบัปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตร์ บางพระ  

สาขาวทิยาศาสตร์สุขภาพสัตว ์ 
สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล ปีการศึกษา 2543 - 2546   

 
ประวตัิการท างาน 2547 – 2548 บริษทั มลัติ ฟาร์ม่า บิสซิเนส จ ากดั  

2548 – 2554 บริษทั มลัติ อะโกร บิสซิเนส จ ากดั  
2554 – ปัจจุบนั บริษทั มลัติ อะโกร ฟาร์ม่า จ  ากดั 

 

 


