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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับประสิทธิผลการน�ำ
นโยบายความมัน่ คงทางอาหารด้านปศุสตั ว์ของไทยไปปฏิบตั ิ 2) ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิผลการน�ำนโยบาย
ความมัง่ คงทางอาหารด้านปศุสตั ว์ของไทยไปปฏิบตั ิ 3) ปัญหา อุปสรรค แนวทางในการบริหารจัดการนโยบาย
ความมั่นคงทางอาหารด้านปศุสัตว์ของไทยไปปฏิบัติ กลุ่มตัวอย่างการวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ กลุ่มเจ้าหน้าที่
กรมปศุสัตว์ในพื้นที่ส่วนกลาง จ�ำนวนทั้งสิ้น 289 ตัวอย่าง เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และสถิติวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ความถี,่ ร้อยละ, ค่าเฉลีย่ , ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และการถดถอยพหุคณ
ู เชิงเส้นตรงแบบเป็น
ขั้นตอน กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญของการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ ผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญกรมปศุสัตว์ จ�ำนวน
20 คน เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เจาะลึกและการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจยั พบว่า 1) ประสิทธิผลการน�ำนโยบายความมัน่ คงทางอาหารด้านปศุสตั ว์ของไทยไปปฏิบตั ิ
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการน�ำนโยบายความมั่งคงทางอาหารด้าน
ปศุสัตว์ของไทยไปปฏิบัติ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จ�ำนวน 3 ตัวแปร ได้แก่ ปัจจัยด้าน
สมรรถนะของหน่วยงาน ปัจจัยด้านความร่วมมือ และปัจจัยด้านอ�ำนาจและความสัมพันธ์กับองค์กรอื่น โดย
มีสมการถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน Ẑ = 0.37(Z1)+0.70(Z3)+0.69(Z4) 3) ปัญหา อุปสรรค แนวทางใน
การบริหารจัดการนโยบายความมัน่ คงทางอาหารด้านปศุสตั ว์ของไทยไปปฏิบตั ิ ประกอบไปด้วย การส่งเสริม
และสนับสนุนกิจกรรมด้านปศุสัตว์ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาคเอกชนและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ให้ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำของเจ้าหน้าที่ การปรึกษาหารือ
ร่วมกันเพื่อแก้ไขความขัดแย้งระหว่างหน่วยงาน มีการท�ำความเข้าใจรูปแบบของการสื่อสารระหว่างกัน
การมุง่ ส่งเสริมให้เกิดปฏิสมั พันธ์เชิงบวกระหว่างหน่วยงาน การบริหารจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
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การกระจายอ�ำนาจในการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน และการจัดท�ำข้อมูลสารสนเทศด้านความมั่นคงทาง
อาหารอย่างมีประสิทธิภาพ
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Abstract
The objectives of this mixed method research were to study 1) the level of effectiveness
of food security on livestock policy in Thailand 2) factors affecting the effectiveness of food
security on livestock policy in Thailand 3) the problems, obstacles and guidelines in the
management of food security on livestock policy implementation in Thailand. Sample group
of quantitative research was the Department of Livestock officials in the central area.
A total of 289 samples were dosed. The data were collected by questionnaire. Statistics in
data analyzing were frequency, percentage, mean, standard deviation and multiple linear
regression analysis, stepwise method. Informants for the qualitative research were 20
consisting of high ranking executive at management from the Livestock Department. Data
were collected through the in-depth interviews. Content analyzing method was
implemented.
The research findings were: 1) The overall effectiveness of food security on livestock
policy in Thailand was found to be in a high level. 2) The overall effect of the factors that
affected the effectiveness of food security policy in Thailand was at the statistically significant
level of 0.01. There were 3 variables, namely agency performance factor, cooperation factor,
power factor and relationship with other organizations factor. The standardized regression
equation could be written as: Ẑ = 0.37(Z1) +0.70(Z3) +0.69(Z4). 3) the problems, obstacles
and guidelines in management of food security on livestock policy implementation in
Thailand were projects to promote and support livestock activities, continuously received
cooperation from the private sector and cooperated with relevant state enterprises. Farmers
continue to follow the instructions of the staff. Use joint consultations to resolve conflicts
between departments. There is an understanding of the forms of communication between
each other, aiming to foster positive interactions between departments. The efficient
budget management decentralization of operational decision-making and the preparation
of information on food security effectively.
Keywords : Food Security, Livestock, Policy Implementation
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บทน�ำ
ความมั่นคงทางอาหารถือว่ามีความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของประเทศ โดยเฉพาะใน
สภาวะที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม หรือสิ่งแวดล้อม และ
เป็นประเด็นทีถ่ กู กล่าวถึงมากขึน้ ในเวทีโลก เนือ่ งจากประชาชนต้องเผชิญสภาวะอาหารทีแ่ พงมากขึน้
และขาดแคลนอาหาร องค์กรอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ ได้คาดการณ์ไว้วา่ วิกฤตอาหาร
ทีเ่ กิดขึน้ ได้สง่ ผลกระทบโดยรวมต่อประชาชน (กรมปศุสตั ว์, 2563) ความมัน่ คงทางอาหารนัน้ หมายถึง
การทีป่ ระชาชนสามารถเข้าถึงอาหารหรือมีฐานะทางเศรษฐกิจทีจ่ ะเข้าถึงอาหารได้ตลอดเวลาโดยอาหาร
ดังกล่าวมีคุณค่าทางโภชนาการ ปลอดภัย และมีปริมาณที่เพียงพอในการตอบสนองความต้องการ
ด้านโภชนาการและความนิยมในการบริโภค เพื่อการด�ำเนินชีวิตที่มีสุขภาพที่แข็งแรง (คณะกรรมการ
อาหารแห่งชาติ, 2556)
จากวิกฤตอาหารในปี พ.ศ. 2551 และแนวโน้มภาวะอาหารที่แพงมากขึ้น องค์กรอาหารและ
การเกษตรแห่งสหประชาชาติ ได้มีการคาดการณ์ไว้ว่า วิกฤตอาหารที่เกิดขึ้นได้ส่งผลกระทบโดยรวม
ต่อประชาชน ท�ำให้สัดส่วนคนจนเพิ่มมากขึ้น การหดตัวของภาคเกษตรกรรมมีการเปลี่ยนแปลงการ
ใช้ที่ดิน อันเนื่องมาจากการขยายตัวของเมืองโดยการน�ำที่ดินที่เคยใช้ในการเพาะปลูกพืช เปลี่ยนไป
ท�ำเป็นเชือ้ เพลิงแทนการใช้นำ�้ มัน การเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมการบริโภคของคนในสังคม การเก็งก�ำไร
ในตลาดสินค้า การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่มีผลกระทบต่อปริมาณผลผลิต อย่างไรก็ตาม
ประเด็นปัญหาที่แท้จริงมีความซับซ้อนมากกว่าการพิจารณาแค่เพียงตัวเลขการผลิตอาหารที่สะท้อน
เพียงความสามารถในการผลิตอาหาร แม้ว่าการผลิตอาหารจะผลิตได้ในปริมาณที่สูงขึ้นมากกว่าที่เคย
ผลิตมาในอดีต แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อการบริโภค ในปี พ.ศ. 2560 องค์การอาหารและเกษตร
แห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations: FAO) จัดการ
ประชุม The Second Ministerial Meeting on International Food Prices ณ ส�ำนักงานใหญ่
กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี ได้ข้อสรุปว่า ระดับราคาอาหารของโลกได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นสาเหตุ
ส�ำคัญที่ท�ำให้เกิดความไม่สมดุลของอาหารกับความต้องการอาหารของโลกที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการเข้าถึงอาหารของประชาชนในประเทศที่มีก�ำลังซื้อน้อย อันน�ำไปสู่ปัญหาความอดอยาก
(องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ, 2560) แต่อย่างไรก็ตามความมั่นคงทางอาหารเป็น
ประเด็นที่มีความเกี่ยวข้องและครอบคลุมทั้งด้านสิ่งแวดล้อม การผลิตอาหาร การเข้าถึงอาหาร
ตลอดจนการด�ำเนินงานด้านนโยบายภาครัฐ ในปัจจุบันเศรษฐกิจไทยมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ
ที่ 25 ของโลก ด้วยขนาดผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศที่ 365.65 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ
โดยเป็นสัดส่วนของภาคเกษตรกรรมถึงร้อยละ 8.4 มีมลู ค่าสูงถึง 3.07 หมืน่ ล้านบาท ภาคการเกษตร
จึงถือได้ว่ามีความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย
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แนวคิดที่เกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหารที่เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ และประทศผู้บริจาค
ทั้งหลายคือ “จัดอาหารให้เพียงพอและเหมาะสมส�ำหรับทุกคน มีประเทศผู้บริจาคจะส่งอาหารส่วน
เกินของตนเองไปให้ประเทศที่ขาดแคลน ต่อมาแนวคิดนี้ได้เปลี่ยนไปเป็น “อาหารเพื่อการพัฒนา”
การบริจาคอาหารส่วนเกินตามแนวคิดเดิมนั้น อาจเป็นอุปสรรคขัดขวางไม่ให้ประเทศที่ขาดแคลนเกิด
การพัฒนาที่จะท�ำการผลิตให้เพียงพอในประเทศตนเอง ในปี พ.ศ. 2504 มีการจัดตั้งโครงการอาหาร
โลก เพือ่ ท�ำหน้าทีด่ แู ลและช่วยเหลือประเทศทีข่ าดแคลนอาหารอย่างเป็นระบบ และในปี พ.ศ. 2560
การประชุมสุดยอดอาหารโลกได้ก�ำหนดค�ำนิยามของความมั่นคงทางอาหารที่ครอบคลุมทุกระดับ คือ
ตั้งแต่ระดับบุคคล ครัวเรือน ประเทศ ภูมิภาค และระดับโลก และทุกมิติ คือ การเข้าถึงทั้งปริมาณ
คุณภาพของอาหาร และรสนิยมของผูบ้ ริโภค ความมัน่ คงทางอาหาร ตามความหมายขององค์การอาหาร
และเกษตรแห่งสหประชาชาติ จึงหมายถึง สถานการณ์ที่ทุกคนในทุกเวลาสามารถเข้าถึงอาหารได้ทั้ง
ด้านกายภาพ สังคม เศรษฐกิจ อย่างเพียงพอ ปลอดภัย มีคุณค่าทางโภชนาการ และตรงกับรสนิยม
ของตนเอง เพื่อการมีสุขภาพที่ดี (จอมขวัญ ชุมชาติ, 2558)
ประเทศไทยได้มีการให้ความหมายของความมั่นคงทางอาหารไว้ในพระราชบัญญัติคณะ
กรรมการอาหารแห่งชาติ พ.ศ. 2556 ไว้ดังนี้ ความมั่นคงทางอาหาร หมายความว่า การเข้าถึงอาหาร
ทีม่ อี ย่างเพียงพอส�ำหรับการบริโภคของประชาชนในประเทศ อาหารมีความปลอดภัยและมีคณ
ุ ค่าทาง
โภชนาการ เหมาะสมตามความต้องการตามวัยเพือ่ การมีสขุ ภาวะทีด่ ี รวมทัง้ มีระบบการผลิตทีเ่ กือ้ หนุน
รักษาสมดุลของระบบนิเวศวิทยาและความคงอยู่ของฐานทรัพยากรอาหารทางธรรมชาติของประเทศ
ทั้งในภาวะปกติหรือเกิดภัยพิบัติ สาธารณภัย หรือการก่อการร้ายอันเกี่ยวเนื่องจากอาหาร จะเห็นว่า
ความหมายของความมั่นคงทางอาหารภายใต้ พระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ พ.ศ.
2556 มีความสอดคล้องกับความหมายขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ โดยเพิม่ เติม
ให้ครอบคลุมถึงระบบการผลิตที่สมดุลและความคงอยู่ของทรัพยากรอาหาร จากที่กล่าวมาข้างต้น
ความมัน่ คงทางอาหารจึงมีความส�ำคัญไม่นอ้ ยไปกว่าความมัน่ คงในด้านอืน่ ๆ ในขณะทีป่ ระเทศไทยก�ำลัง
เผชิญกับปัจจัยหลายด้านที่อาจจะส่งผลให้เกิดปัญหาความไม่มั่นคงในด้านการผลิตสินค้าเกษตรและ
อาหาร ซึง่ บางปัจจัยไม่สามารถควบคุมหรือคาดการณ์ได้ และมีผลกระทบในระยะยาวต่อประเทศไทย
การศึกษาเรือ่ งความมัน่ คงทางอาหารทีผ่ า่ นมาให้ความส�ำคัญไปทีป่ จั จัยภายนอกประเทศ และการศึกษา
ปัจจัยภายในองค์กรของหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบด้านความมัน่ คงทางอาหารยังมีการศึกษาอย่างจ�ำกัด จึง
มีความจ�ำเป็นที่จะต้องศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการน�ำนโยบายความมั่นคงทางอาหารด้าน
ปศุสัตว์ของไทยไปปฏิบัติ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการนโยบายความมั่นคงทางอาหารด้าน
ปศุสัตว์ของไทยไปปฏิบัติให้ประสบความส�ำเร็จต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ปฏิบัติ

1. เพื่อศึกษาระดับประสิทธิผลการน�ำนโยบายความมั่นคงทางอาหารด้านปศุสัตว์ของไทยไป

2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการน�ำนโยบายความมั่งคงทางอาหารด้านปศุสัตว์
ของไทยไปปฏิบัติ
3. เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค แนวทางในการบริหารจัดการนโยบายความมั่นคงทางอาหาร
ด้านปศุสัตว์ของไทยไปปฏิบัติ

สมมติฐานของการวิจัย
ปัจจัยด้านสมรรถนะของหน่วยงาน ปัจจัยด้านการควบคุมความส�ำเร็จของนโยบาย ปัจจัย
ด้านความร่วมมือ และปัจจัยด้านอ�ำนาจและความสัมพันธ์กับองค์กรอื่น ส่งผลต่อประสิทธิผลการน�ำ
นโยบายความมั่นคงทางอาหารด้านปศุสัตว์ของไทยไปปฏิบัติ

ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านตัวแปร: การวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้มงุ่ ศึกษาถึงปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิผลการน�ำ
นโยบายความมั่นคงทางอาหารด้านปศุสัตว์ของไทยไปปฏิบัติ ดังนี้
1.1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการน�ำนโยบายความมั่นคงทางอาหารด้านปศุสัตว์ของ
ไทยไปปฏิบัติ ประกอบด้วยตัวแปร ดังนี้ 1) ปัจจัยด้านสมรรถนะของหน่วยงาน 2) ปัจจัยด้านการ
ควบคุมความส�ำเร็จของนโยบาย 3) ปัจจัยด้านความร่วมมือ และ 4) ปัจจัยด้านอ�ำนาจและความ
สัมพันธ์กับองค์กรอื่น
1.2 ประสิทธิผลการน�ำนโยบายความมั่นคงทางอาหารด้านปศุสัตว์ของไทยไปปฏิบัติ
ประกอบด้วยตัวแปร ดังนี้ 1) ปัจจัยด้านความพอเพียง 2) ปัจจัยด้านการเข้าถึงอาหาร 3) ปัจจัยด้าน
การใช้ประโยชน์จากอาหาร และ 4) ปัจจัยด้านการมีเสถียรภาพด้านอาหาร
2. ขอบเขตด้านประชากร: การวิจยั เชิงปริมาณ ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ กลุม่ เจ้าหน้าที่
กรมปศุสัตว์ในพื้นที่ส่วนกลาง จ�ำนวน 1,039 คน ในการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มเป้าหมายผู้ให้ข้อมูล
ส�ำคัญที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญของกรมปศุสัตว์ จ�ำนวน 20 คน
3. ขอบเขตด้านพื้นที่: พื้นที่ในการวิจัยครั้งนี้คือ กรมปศุสัตว์ ในพื้นที่ส่วนกลางเท่านั้น
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้สรุปกรอบแนวคิดในการวิจยั เพือ่ แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
อิสระกับตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระสังเคราะห์มาจาก ตัวแบบเชิงบูรณาการที่มีต่อการน�ำนโยบายไป
ปฏิบัติที่ประสบความส�ำเร็จของ วรเดช จันทรศร (2551) ส่วนตัวแปรตามน�ำแนวคิดเรื่องระดับราคา
อาหารของโลกทีเ่ พิม่ ขีน้ อย่างต่อเนือ่ งมาจาก องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (2560) ดังนี้

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัยเชิงปริมาณ

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดในการวิจัยเชิงคุณภาพ

วิธีด�ำเนินการวิจัย
การวิจัยขั้นตอนที่ 1 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการ
น�ำนโยบายความมั่งคงทางอาหารด้านปศุสัตว์ของไทยไปปฏิบัติ
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรในการศึกษา ได้แก่ กลุ่มเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ใน
พืน้ ทีส่ ว่ นกลาง จ�ำนวน 1,039 คน (กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสตั ว์, ตุลาคม 2563) ก�ำหนดขนาดกลุม่
ตัวอย่าง ด้วยสูตรของยามาเน่ (Yamane, 1973) ได้กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 289 ตัวอย่าง จากนั้นใช้วิธี
การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิแบบเป็นสัดส่วนเป็นเกณฑ์ในการแบ่ง จนครบตามจ�ำนวนที่ก�ำหนดไว้
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2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating
Scale) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือโดยค่าความ
สอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence: IOC) ได้ค่า IOC ตั้งแต่ 0.80-1.00 ขึ้นไปทุก
ข้อและทดสอบความเชือ่ มัน่ ของแบบสอบถามจากพนักงานระดับปฏิบตั กิ ารและผูช้ ำ� นาญการองค์การ
อาหารและยา จ�ำนวน 30 คน โดยใช้สัมประสิทธิ์อัลฟา ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.94 และ
มากกว่า 0.20 ขึ้นไปในทุกรายข้อ (Cronbach, 1970)
3. การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ และร้อยละ และสถิติการวัดการ
กระจายได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่
การถดถอยพหุคณ
ู เชิงเส้นตรงแบบเป็นขัน้ ตอน (Stepwise Multiple Linear Regression Analysis)
ที่นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
การวิจยั ขัน้ ตอนที่ 2 เป็นการวิจยั เชิงคุณภาพ เพือ่ ศึกษาปัญหา อุปสรรคในการบริหารจัดการ
นโยบายความมั่นคงทางอาหารด้านปศุสัตว์ของไทยไปปฏิบัติ
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ ประกอบด้วย ผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญของกรมปศุสัตว์ จ�ำนวน 20
คน ใช้การเลือกแบบเจาะจง
1. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึง่ โครงสร้าง โดยใช้วธิ กี ารสัมภาษณ์เชิงลึก
(In-depth Interview)
2. การวิเคราะห์ข้อมูล โดยท�ำการถอดเทปข้อสนเทศจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญและท�ำการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

สรุปผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้สามารถสรุปผลการวิจัยได้ตามล�ำดับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้
1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการน�ำนโยบายความมั่นคงทางอาหารด้านปศุสัตว์ของ
ไทยไปปฏิบัติ
1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม สามารถสรุปได้ว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการระดับช�ำนาญการ คิดเป็นร้อยละ 25.95 ส่วนใหญ่มีอายุงาน
16-20 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.83 ส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 64.36
ส่วนใหญ่มีระดับเงินเดือนมากกว่า 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.94

196

◆ ประสิทธิผลการน�ำนโยบายความมั่นคงทางอาหารด้านปศุสัตว์ของไทยไปปฏิบัติ ◆

1.2 ผลการวิเคราะห์ระดับประสิทธิผลการน�ำนโยบายความมั่นคงทางอาหารด้านปศุสัตว์
ของไทยไปปฏิบัติ โดยรวมและรายด้าน สามารถสรุปได้ว่า ระดับประสิทธิผลการน�ำนโยบายความ
มั่นคงทางอาหารด้านปศุสัตว์ของไทยไปปฏิบัติ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57
เมื่อจ�ำแนกเป็นรายด้านพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากจ�ำนวน 3 ด้าน และมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
ปานกลางจ�ำนวน 1 ด้าน โดยสามารถเรียงล�ำดับด้านที่มีค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านความ
ร่วมมือ โดยมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.69 รองลงมาได้แก่ ด้านสมรรถนะของหน่วยงาน โดยมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ
3.66 ด้านอ�ำนาจและความสัมพันธ์กับองค์กรอื่น โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55 และสุดท้ายได้แก่
ด้านการควบคุมความส�ำเร็จของนโยบาย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.37
1.3 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการน�ำนโยบายความมั่นคงทางอาหาร
ด้านปศุสัตว์ของไทยไปปฏิบัติ โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณเชิงเส้นตรงแบบเป็นขั้นตอน
(Stepwise Multiple Linear Regression Analysis) เพือ่ หาตัวแปรพยากรณ์มอี ทิ ธิพลต่อประสิทธิผล
การน�ำนโยบายความมั่นคงทางอาหารด้านปศุสัตว์ของไทยไปปฏิบัติ โดยรวม จากปัจจัยที่มีผลจ�ำนวน
4 ตัวแปร สามารถสรุปได้ดังนี้
1.3.1 ผลการทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นและเงื่อนไขของการใช้สถิติการวิเคราะห์
การถดถอยพหุคณ
ู เชิงเส้นตรง พบว่า การแจกแจงของกลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นแบบปกติ
(Normal Distribution) และตัวแปรอิสระทั้ง 4 ตัวแปรกับตัวแปรตามที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มีความ
สัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่างกัน โดยตัวแปรอิสระทั้ง 4 ตัวแปรมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับตัวแปรตาม
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกตัวแปร แต่ไม่พบว่ามีตัวแปรอิสระคู่ใดที่มีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระด้วยกันเองเท่ากับหรือมากกว่า 0.85 ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขและ
ข้อตกลงเบื้องต้นในการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณเชิงเส้นตรง
1.3.2 ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิผลการน�ำนโยบายความมัน่ คงทางอาหารด้านปศุสตั ว์
ของไทยไปปฏิบัติ โดยรวมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีจ�ำนวน 3 ตัวแปร ได้แก่ ปัจจัย
ด้านสมรรถนะของหน่วยงาน (X1) ปัจจัยด้านความร่วมมือ (X3) และปัจจัยด้านอ�ำนาจและความ
สัมพันธ์กับองค์กรอื่น (X4) โดยปัจจัยทั้ง 3 ปัจจัยสามารถร่วมพยากรณ์ประสิทธิผลการน�ำนโยบาย
ความมั่นคงทางอาหารด้านปศุสัตว์ของไทยไปปฏิบัติ โดยรวมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์กับประสิทธิผลการน�ำนโยบายความมั่นคงทางอาหารด้านปศุสัตว์ของ
ไทยไปปฏิบัติ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (R = 0.49) ซึ่งสามารถพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงของ
ประสิทธิผลการน�ำนโยบายความมั่นคงทางอาหารด้านปศุสัตว์ของไทยไปปฏิบัติโดยรวมได้อย่างถูก
ต้องร้อยละ 28 (R2 = 0.28) โดยเรียงล�ำดับจากตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการผันแปรในตัวแปรตามใน
แบบคะแนนมาตรฐานมากที่สุดไปหาน้อย ดังนี้ปัจจัยด้านความร่วมมือ (X3 Beta = 0.70) ปัจจัย
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ด้านอ�ำนาจและความสัมพันธ์กบั องค์กรอืน่ (X4 Beta = 0.69) และปัจจัยด้านสมรรถนะของหน่วยงาน
(X1 Beta = 0.37)
ทั้งนี้ สามารถสร้างสมการถดถอยเชิงเส้นตรงในรูปคะแนนดิบ และคะแนนมาตรฐานได้ดังนี้
Ŷ = 2.53 + (.36 X1) + (.61 X3) + (.64 X4) และ Ẑ = .37 (Z1) + .70 (Z3) + .69 (Z4)
เมื่อ Ŷ และ Ẑ = ประสิทธิผลการน�ำนโยบายความมั่นคงทางอาหารด้านปศุสัตว์ของไทยไปปฏิบัติ
โดยรวมในรูปคะแนนดิบ (Unstandardized) และคะแนนมาตรฐาน (Standardized) ตามล�ำดับ
2. ปัญหา อุปสรรค แนวทางในการบริหารจัดการนโยบายความมั่นคงทางอาหารด้านปศุสัตว์
ของไทยไปปฏิบัติ
2.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ สามารถสรุปได้ว่า ผู้ให้ข้อมูล
ส่วนใหญ่เป็นผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 70 รองลงมาได้แก่ อธิบดีและรองอธิบดี
กรมปศุสัตว์ จ�ำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 25 และล�ำดับสุดท้ายได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 1 คน
คิดเป็นร้อยละ 5
2.2 ผลการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคในการบริหารจัดการนโยบายความมั่นคงทางอาหาร
ด้านปศุสัตว์ของไทยไปปฏิบัติ สามารถสรุปผลการวิจัยได้ว่า ปัญหา อุปสรรคในการบริหารจัดการ
นโยบายความมั่นคงทางอาหารด้านปศุสัตว์ของไทยไปปฏิบัติ เช่น ปัญหาการก�ำหนดนโยบาย ปัญหา
การก�ำหนดงบประมาณ ปัญหาการมอบหมายงาน ปัญหาการบูรณาการการท�ำงานร่วมกัน ปัญหา
ปนเปื้อนของเชื้อโรคในสุกรจากการใช้ยาปฏิชีวนะ ปัญหาปนเปื้อนจากโรงฆ่าสัตว์ เป็นต้น
2.3 ผลการวิเคราะห์แนวทางในการบริหารจัดการนโยบายความมั่นคงทางอาหารด้าน
ปศุสัตว์ของไทยไปปฏิบัติ สามารถสรุปผลการวิจัยได้ว่า แนวทางในการบริหารจัดการนโยบายความ
มั่นคงทางอาหารด้านปศุสัตว์ของไทยไปปฏิบัติ ประกอบด้วยประเด็นในการพัฒนาดังนี้
2.3.1 ด้านความร่วมมือ ประกอบด้วยความร่วมมือทั้งในองค์กรและนอกองค์กรที่
เกิดจากการร่วมท�ำโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ความร่วมมือในองค์กร เช่น การบริหารจัดการสร้าง
ความชัดเจนในเนื้องานที่ท�ำ  รู้จักใช้วิธีจูงใจในเชิงบวกกับผู้ปฏิบัติงาน มีการให้รางวัล ชมเชย หรือ
ยกย่อง ความร่วมมือนอกองค์กร เช่น การจัดท�ำโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านปศุสัตว์
การพัฒนาสุขภาพสัตว์และอาหารสัตว์ ส่งเสริมท�ำการเกษตรและเลีย้ งสัตว์ในโรงเรียน ส่งเสริมความรู้
ในการใช้ยาปฏิชวี นะในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อป้องกันปัญหาปนเปื้อนของเชือ้ โรคในสุกร การก�ำหนด
มาตรฐานความปลอดภัยเพื่อเป็นแนวทางในการฏิบัติอย่างถูกวิธี เป็นต้น
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2.3.2 ด้านอ�ำนาจและความสัมพันธ์กับองค์กรอื่น ประกอบด้วย การท�ำงานที่ต้อง
อาศัยการพึง่ พาซึง่ กันและกัน การท�ำงานร่วมกันแบบบูรณาการ เช่น การปรึกษาหารือร่วมกันเพือ่ แก้ไข
ความขัดแย้งระหว่างหน่วยงาน การท�ำความเข้าใจรูปแบบของการสือ่ สารระหว่างกัน การมุง่ ส่งเสริมให้
เกิดปฏิสมั พันธ์เชิงบวกระหว่างหน่วยงาน การบูรณาการการท�ำงานร่วมกันของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง การ
มุ่งส่งเสริมด้านความสุขภาพและความปลอดภัยในทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นน�้ำจนถึงปลายน�้ำเพื่อป้องกัน
ปัญหาปนเปื้อนจากโรงฆ่าสัตว์
2.3.3 ด้านสมรรถนะของหน่วยงาน ประกอบไปด้วย ปัจจัยด้านบุคคลากร ปัจจัย
ด้านเงินทุน ปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์ ปัจจัยด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับนโยบาย เช่น การบริหารจัดการ
งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ การกระจายอ�ำนาจในการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน การจัดท�ำข้อมูล
สารสนเทศด้านความมัน่ คงทางอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ การมีจำ� นวนโครงการหรือกิจกรรมทีร่ องรับ
ความต้องการของเกษตรกรอย่างเพียงพอ การสรรหาบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาท�ำงาน
กรมปศุสตั ว์ควรมีความพร้อมในทุก ๆ ด้านเพือ่ เพิม่ ความรู้ ความเข้าใจทีด่ ี และถูกต้องให้แก่เกษตรกร
เพื่อน�ำไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การจัดการฟาร์มให้ได้มาตรฐาน

อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจยั ดังกล่าว สามารถน�ำไปสูอ่ ภิปรายผลจ�ำแนกตามตัวแปรทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิผล
การน�ำนโยบายความมั่นคงทางอาหารด้านปศุสัตว์ของไทยไปปฏิบัติได้ดังนี้
1. จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านความร่วมมือ (X3 Beta =0.70) เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่
อประสิทธิผลการน�ำนโยบายความมั่นคงทางอาหารด้านปศุสัตว์ของไทยไปปฏิบัติ โดยรวมอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เป็นเพราะ การน�ำ
นโยบายไปปฏิบัติจะประสบความส�ำเร็จได้ ผู้บริหารในหน่วยงานต้องใช้ภาวะผู้น�ำที่เหมาะสม รู้จักใช้
วิธีจูงใจในเชิงบวกกับผู้ปฏิบัตงิ าน เนื่องจากการให้ความร่วมมือของคนในองค์กรหรือนอกองค์กรล้วน
มีความส�ำคัญและมีส่วนร่วมในการผลักดันให้นโยบายขององค์กรประสบความส�ำเร็จ เช่น ควรมีการ
จัดท�ำโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านปศุสตั ว์ได้รบั ความร่วมมือจากหน่วยงานภาคเอกชน
และจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทีเ่ กีย่ วข้องอย่างต่อเนือ่ ง การให้คำ� แนะน�ำ ให้ความรูเ้ กษตรกรผูเ้ ลีย้ งสัตว์
ให้ปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำของเจ้าหน้าทีอ่ ย่างต่อเนือ่ งเพือ่ คุณภาพผลผลิตทีด่ ี การให้ความรูก้ บั เกษตรกร
ในการใช้ยาปฏิชวี นะในปริมาณทีเ่ หมาะสมเพือ่ ป้องกันปัญหาปนเปือ้ นของเชือ้ โรคในสุกร โดยก�ำหนด
มาตรฐานความปลอดภัยเพื่อเป็นแนวทางในการฏิบัติอย่างถูกวิธี การสร้างความร่วมมือที่ดีเป็นปัจจัย
ส�ำคัญที่ส่งผลให้เกิดความส�ำเร็จในการด�ำเนินนโยบายต่าง ๆ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ปุณณดา
มาสวัสดิ์, ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์, อิสริยา นิติทัณฑ์, ประภาศ บุญญะศิริ (2559) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง
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ปัจจัยที่มีผลต่อความมั่นคงด้านอาหารของครัวเรือนเกษตรไทย โดยพบว่า ครัวเรือนเกษตรที่ได้รับ
ช่วยเหลือจากโครงการช่วยเหลือทางการเกษตรมีโอกาสทีจ่ ะตกเป็นครัวเรือนมีความมัน่ คงด้านอาหาร
เพิ่มขึ้น เนื่องจากการได้รับการช่วยเหลือจากโครงการช่วยเหลือทางการเกษตรเป็นการเพิ่มศักยภาพ
การผลิตและรายได้ของครัวเรือนเกษตร เป็นการเสริมสร้างให้มีความมั่นคงด้านอาหารเพิ่มขึ้นส่งผล
ให้ครัวเรือนเกษตรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
2. จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านอ�ำนาจและความสัมพันธ์กับองค์กรอื่น (X4 Beta =0.69)
เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการน�ำนโยบายความมั่นคงทางอาหารด้านปศุสัตว์ของไทยไปปฏิบัติ
โดยรวมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เป็น
เพราะการน�ำนโยบายไปปฏิบัติที่มีหน่วยงานอื่น ๆ เกี่ยวข้องในการน�ำนโยบายไปปฏิบัติด้วยเช่นกัน
การปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเป็นการปฏิสัมพันธ์ภายใต้สภาพแวดล้อมทางการเมือง เน้นการเผชิญหน้า
แสวงหาการสนับสนุนการเจรจาต่อรองในการจัดสรรทรัพยากร หรือผลประโยน์ระหว่างหน่วยงาน หรือ
องค์กร การท�ำงานร่วมกันจะต้องพึง่ พาอาศัยซึง่ กันและกันแบบบูรณาการจะท�ำให้การขับเคลือ่ นงานตาม
นโยบายประสบผลส�ำเร็จได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อแก้ไขความ
ขัดแย้งระหว่างหน่วยงาน มีการท�ำความเข้าใจรูปแบบของการสือ่ สารระหว่างกัน การมุง่ ส่งเสริมให้เกิด
ปฏิสมั พันธ์เชิงบวกระหว่างหน่วยงาน การมีความสัมพันธ์ทดี่ ที งั้ ภายในองค์กรและภายนอกองค์กรเป็น
ปัจจัยส�ำคัญทีส่ ง่ เสิรมให้การท�ำงานเป็นไปด้วยความราบรืน่ ประสบความส�ำเร็จตามเป้าหมายทีก่ ำ� หนด
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อเกษตรกรช่วยให้การท�ำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและสร้างความเข้าใจอันดี เช่น
การให้ความรูเ้ รือ่ งสุขภาพและความปลอดภัยทุกขัน้ ตอนตัง้ แต่ตน้ น�ำ้ จนถึงปลายน�ำ้ เพือ่ ป้องกันปัญหา
ปนเปื้อนจากโรงฆ่าสัตว์ โดยการก�ำหนดมาตรฐานความปลอดภัยและตรวจสอบอย่างต่อเนื่องว่า
เกษตรกรปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำได้อย่างถูกต้องหรือไม่ หากมีความสัมพันธ์ทดี่ ตี อ่ กันเกษตรกรจะให้ความ
ร่วมมือและก่อให้เกิดประสิทธิผลในการปฏิบตั ิ น�ำไปสูน่ โยบายความมัน่ คงด้านปศุสตั ว์ตอ่ ไป สอดคล้อง
กับผลงานวิจัยของ จารีย์ พรหมณะ, ชุลีวรรณ ปราณีธรรม, ภรณ์พักตรา ศักดิ์ดา และจุฑารัตน์
เหล่าพราหมณ์ (2561) ได้ศกึ ษาวิจยั เรือ่ ง พฤติกรรมการจัดการความมัน่ คงทางอาหารของนักศึกษาตาม
แนวพระราชด�ำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดย
พบว่า การปฏิบตั ติ นตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมีความสัมพันธ์เชิงบวกมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การจัดการความมั่นคงทางอาหาร
3. จากการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านสมรรถนะของหน่วยงาน (X1 Beta = 0.37) เป็นปัจจัยที่ส่ง
ผลต่อประสิทธิผลการน�ำนโยบายความมั่นคงทางอาหารด้านปศุสัตว์ของไทยไปปฏิบัติ โดยรวมอย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เป็นเพราะ
หน่วยงานที่น�ำนโยบายไปปฏิบัติมีความสามารถในการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
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หน่วยงานมากน้อยเพียงใด ปัจจัยด้านสมรรถนะของหน่วยงานถือว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานของการบริหาร
งาน ซึ่งประกอบไปด้วย ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านเงินทุน ปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์ ปัจจัยด้าน
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วนมีความสัมพันธ์กัน หากขาดปัจจัยใดปัจจัยหนึ่ง
ไปย่อมท�ำให้การขับเคลือ่ นนโยบายหรือโครงการไม่ประสบความส�ำเร็จได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ สมรรถนะ
ของหน่วยงานส่วนกลางนั้นควรมีความสามารถในการจัดท�ำข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และน�ำผลการ
วิเคราะห์มาใช้ด�ำเนินการจัดสรรทรัพยากรให้มีความเหมาะสม รวมทั้งการหาแนวทางด�ำเนินงานเพื่อ
กระจายงานไปยังส่วนภูมภิ าค และการก�ำกับดูแลติดตามนโยบายทีม่ ปี ระสิทธิภาพ การบริหารจัดการงบ
ประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ การกระจายอ�ำนาจในการตัดสินใจในการปฏิบตั งิ าน และการจัดท�ำข้อมูล
สารสนเทศด้านความมัน่ คงทางอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ กรมปศุสตั ว์ควรมีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน
เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจที่ดี และถูกต้องให้แก่เกษตรกร เพื่อน�ำไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิต การจัดการฟาร์มให้ได้มาตรฐาน การจัดการที่ดีจะท�ำให้สัตว์เจริญเติบโตได้ดี ไม่ป่วย ไม่ต้องใช้ยา
จะช่วยลดต้นทุนการผลิตลงได้ การผลิตต้องมีมาตรฐาน การน�ำสัตว์เข้าฟาร์มต้องมีการตรวจสอบว่ามา
จากแหล่งทีด่ ี มีความน่าเชือ่ ถือ กรมปศุสตั ว์ควรให้การรับรองมาตรฐานฟาร์มเพือ่ ให้เป็นทีย่ อมรับของ
ตลาดในด้านคุณภาพและความปลอดภัย ซึ่งจะส่งผลให้หน่วยงานเกิดประสิทธิผลได้ สอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ นพมาศ เรืองสงคราม และคณะ (2546) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จ
ของการน�ำนโยบายการจัดระเบียบสังคมด้านการจราจรในเขตจังหวัดนครสวรรค์ไปปฏิบัติ โดยพบว่า
ปัจจัยด้านภาวะผู้น�ำ  ปัจจัยด้านความชัดเจนของวัตถุประสงค์และปัจจัยด้านสมรรถนะขององค์กร
ส่งผลต่อการน�ำนโยบายไปปฏิบัติ

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจยั กรมปศุสตั ว์ควรให้ความส�ำคัญกับปัจจัยด้านการร่วมมือ เช่น
การจัดท�ำการความร่วมมือจากหน่วยงานภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง การจัดท�ำโครงการมาตรฐานความ
ปลอดภัย การก�ำหนดมาตรฐานความปลอดภัย ตรวจสอบ และให้การรับรองมาตรฐานฟาร์มทีด่ ำ� เนินการ
ได้ตามมาตรฐานที่ก�ำหนดโดยการออกใบรับรองมาตรฐาน ปัจจัยด้านอ�ำนาจและความสัมพันธ์กับ
องค์อื่น เช่น การปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อแก้ไขความขัดแย้งระหว่างหน่วยงาน การให้ความรู้แก่
เกษตรกรเรือ่ งการใช้ยาปฏิชวี นะในปริมาณทีเ่ หมาะสม เพือ่ ป้องกันปัญหาปนเปือ้ นของเชือ้ โรคในสุกร
โดยน�ำนโยบาย 5 ส ได้แก่ 1) สะสาง 2) สะดวก 3) สะอาด 4) สุขลักษณะ และ 5) ปลอดภัย มา
ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต เพื่อคุณภาพและความปลอดภัย ปัจจัยด้านสมรรถนะของ
หน่วยงาน เช่น การบริหารจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเพิม่ ความรูก้ บั เจ้าหน้าทีก่ รม
ปศุสัตว์ เพื่อส่งต่อความรู้ที่ถูกต้องให้แก่เกษตรกร ก�ำหนดและแนะน�ำขั้นตอนการตรวจสอบการน�ำ
สัตว์เข้าสู่ฟาร์ม การดูแลสัตว์ขณะที่อยู่ในฟาร์ม การส่งสัตว์จากฟาร์มไปยังโรงฆ่าสัตว์ ตลอดจน
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วะชุม ปิยากร หวังมหาพร ◆

การส่งจากโรงฆ่าสัตว์ไปสูผ่ บู้ ริโภค ทุกขัน้ ตอนตัง้ แต่ตน้ น�ำ้ จนถึงปลายน�ำ้ จะต้องด�ำเนินการตามมาตรฐาน
ความปลอดภัยเพื่อป้องกันปัญหาปนเปื้อนจากโรงฆ่าสัตว์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการวิจยั โดยน�ำสมการถดถอยเชิงเส้นตรงไปทดสอบการบริหารจัดการนโยบาย
ความมั่นคงทางอาหารด้านปศุสัตว์ของไทยไปปฏิบัติ ไปใช้ในการด�ำเนินงาน
2.2 ควรมีการศึกษาวิจยั ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิผลการน�ำนโยบายความมัน่ คงทางอาหาร
ด้านปศุสตั ว์ของไทยไปปฏิบตั ิ ปัญหา อุปสรรคในการบริหารจัดการนโยบายความมัน่ คงทางอาหารด้าน
ปศุสัตว์ของไทยไปปฏิบัติ ตลอดจนแนวทางในการบริหารจัดการนโยบายความมั่นคงทางอาหารด้าน
ปศุสตว์ของไทยไปปฏิบัติ ในมุมมองของข้าราชการกรมปศุสัตว์ระดับภูมิภาค เพื่อยืนยันผลการวิจัย
อีกครั้ง
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