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บทคัดย่อ 

 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการขยายตวัของการเล้ียงแพะใน
พื้นท่ีจงัหวดับุรีรัมย ์ ด าเนินการทดลองระหว่างเดือนกรกฎาคม 2561-กุมภาพนัธ์ 2562 จากการ
สัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 100 ราย ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชาย ร้อยละ 65.00 อายุเฉล่ีย 43.00 ปี การศึกษาสูงสุดร้อยละ 44.00 ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้-ตอน
ปลาย อาชีพท่ีท ารายไดสู้งสุดให้แก่เกษตรกร ร้อยละ 58.00  คือท านา เคยเขา้รับการอบรมการเล้ียง
แพะกบัส านกังานปศุสัตวจ์งัหวดับุรีรัมย ์ร้อยละ 88.00 โดยเขา้รับการอบรมอย่างน้อย 2 คร้ัง/ราย 
รูปแบบการเล้ียงแพะร้อยละ 55.00 เป็นสมาชิกกลุ่ม แพะท่ีเล้ียงส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 8 - 49 ตวั มี
พื้นท่ีในการเล้ียงแพะ 2.44 ไร่ ลกัษณะการเล้ียงแบบขงัคอกสลบัปล่อยในแปลงหญา้ ใชพ้่อพนัธ์ุใน
การผสมพนัธ์ุร้อยละ 100  มีรายไดจ้ากการเล้ียงแพะ 22,911.76 บาท/ปี ราคาแพะเฉล่ีย 107.21 บาท/
กิโลกรัม จ าหน่ายพอ่พนัธ์ุราคาเฉล่ีย 15,000 บาท/ตวั แม่พนัธ์ุราคา 5,500 บาท/ตวั การจ าหน่ายแพะ
ร้อยละ 70 จะจ าหน่ายผ่านกลุ่มหรือสหกรณ์ เกษตรกรมีประสบการณ์ในการเล้ียงแพะ 2.42 ปี 
ส าหรับปัจจยัท่ีส่งผลต่อการขยายตวัของการเล้ียงแพะ เกษตรกรมีความคิดเห็นวา่ กลุ่มควรมีผูน้ าท่ีดี 
มีการบูรณาการและการส่งเสริมอาชีพการเล้ียงแพะอย่างต่อเน่ืองของกรมปศุสัตว ์ราคาจูงใจ มี
นโยบายส่งเสริมชีพการเล้ียงแพะของรัฐบาลอย่างต่อเน่ือง และมีตลาดรองรับชดัเจน นอกจากน้ี
เกษตรกรยงัตอ้งการให้กลุ่มมีความเขม้แขง็ มีปัจจยัพื้นฐานและสภาพทัว่ไปท่ีเหมาะสมต่อการเล้ียง
แพะ เช่น มีความหลากหลายของพืชอาหารสัตวใ์นพื้นท่ี สภาพอากาศ และภูมิประเทศ  มีแพะพนัธ์ุ
ดี มีระบบขนส่งท่ีสะดวก และมีเจ้าหน้าท่ีปศุสัตว์ในพื้นท่ีให้การส่งเสริมอาชีพเล้ียงแพะอย่าง
ต่อเน่ือง  
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Abstract 
 

 The objectives of this study were to examine the factors effecting on raising goat 
expansion in Buriram province, Thailand. The 100 farmers were interviewed and performed 
experimental research from July 2018 to February 2019. The results founded that the majority of 
farmers who gave information were males with 65.00% and 43.00  years old. They educated 
between junior to senior high school. The highest income of them was planting rice. These 
farmers of 88.00% used to attend a training how to raising goat by Buriram Provincial Livestock 
Office at least 2 times per case. The majority model of their keeping goat was community with 
55.00%. The pastures for raising were 2.44 Rai per family. They kept their animals with indoor 
and grazing in the pastures. The most of their animals were mated with the bulls of the respective 

breed by natural mating. The income from goats were 22,911.76 Baht per year. Moreover, they 
sold the bull 15,000.00 Baht per head, and sold female breeder 5,500.00 Baht per head. They had 
experiences in raising goats with the average 2.42 years. In terms of factors affecting on raising 
goat expansion, the farmers had opinion that their community wanted to be good chief, had 
integration and promoted continuously raising goat by Department of Livestock Development 
(DLD), goat with persuaded price, the royal government promoted goat production and supported 
clearly marketing. Furthermore, the farmers wanted to be strong community, had basic element 
for goat production such as: diversity resource of forage crops in areas, in climate and in 
landscape, good goat breeders, had conveniently logistic, and officers of DLD in areas promoted 
raising goat continuously.    
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บทที ่1 

บทน า 

ความส าคัญและทีม่าของปัญหาที่ท าการศึกษา 

 แพะเน้ือในประเทศไทยมีการเล้ียงมากในภาคใตแ้ละภาคกลางของประเทศ การเล้ียงแพะมี
ปริมาณเพิ่มข้ึนทุกปีโดยในช่วงปี 2556-2560 มีการขยายการเล้ียงแพะเน้ือจาก 420,354 ตวั เป็น 
625,390 ตวั หรือเพิ่มข้ึนในอตัราร้อยละ 9.75 ต่อปี จงัหวดัท่ีมีการเล้ียงแพะเน้ือมากท่ีสุดคือ จงัหวดั
ยะลา รองลงมาได้แก่จงัหวดัสงขลา จงัหวดันราธิวาส และจงัหวดัสตูล ตามล าดับ จากรายงาน
การศึกษาการตลาดแพะเน้ือของส านักวิจยัเศรษฐกิจการเกษตร พบว่า ในช่วงปี 2549-2554 มีการ
ขยายการเล้ียงแพะในอตัราร้อยละ 2.72 ต่อปี แต่เน้ือแพะยงัไม่เป็นท่ีนิยมของผูบ้ริโภคโดยทัว่ไปใน
ประเทศ นอกจากผูท่ี้นบัถือศาสนาอิสลาม สภาพการเล้ียงแพะส่วนใหญ่ เกษตรกรจึงเล้ียงเป็นอาชีพ
เสริมหรืออาชีพรอง แต่การเล้ียงแพะเน้ือสามารถพฒันาเป็นอาชีพหลกัท่ีมีความมัน่คงได ้เน่ืองจาก
รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการเล้ียงแพะและพฒันาทั้งดา้นการผลิตและการตลาด รวมทั้งมีนโยบาย
ส่งเสริมการผลิตและการส่งออกอาหารฮาลาล ซ่ึงจะท าให้แพะเน้ือเป็นท่ีตอ้งการของตลาดมากข้ึน 
(ส านกังานวจิยัเศรษฐกิจการเกษตร, 2557) และกรมปศุสัตวก์  าหนดยทุธศาสตร์แพะ พ.ศ.2555-2559 
โดยมีวสิัยทศัน์ คือ “พฒันาอาชีพการเล้ียงแพะใหย้ ัง่ยืน มีผลผลิตท่ีมีคุณภาพเพียงพอต่อการบริโภค
และพฒันาสู่อุตสาหกรรมฮาลาล เพื่อการส่งออก” 
 จากสถิติกรมปศุสัตว ์พบวา่ การเพิ่มข้ึนของแพะเน้ือในพื้นท่ีจงัหวดับุรีรัมยใ์นระยะเวลา    
5 ปี (พ.ศ. 2556-2560) เกษตรกรผูเ้ล้ียงแพะเน้ือเพิ่มข้ึนจาก 28 ราย เป็น 199 ราย หรือเพิ่มข้ึนใน
อตัราร้อยละ 122.14 ต่อปี และประชากรแพะเน้ือเพิ่มข้ึนจาก 756 ตวั เป็น 2,952 ตวั คิดเป็นร้อยละ 
290.47 หรือเพิ่มข้ึนในอตัราร้อยละ 58.09 ต่อปี ในปี 2559 จงัหวดับุรีรัมย ์มีเครือข่ายเกษตรกรผู ้
เล้ียงแพะ-แกะจงัหวดับุรีรัมย ์1 เครือข่าย มีสมาชิก 132 ราย พฒันาสู่ชมรมผูเ้ล้ียงแพะ-แกะจงัหวดั
บุรีรัมย ์โดยมีสมาชิกสมทบจากจงัหวดันครราชสีมา ศรีสะเกษ สุรินทร์ อ านาจเจริญ ร้อยเอ็ด และ
มหาสารคาม ท าให้มีสมาชิกเป็น 147 ราย ปัจจุบนั (ปี 2561) ชมรมผูเ้ล้ียงแพะ-แกะจงัหวดับุรีรัมย ์
จดทะเบียนเป็นสหกรณ์ผู ้เล้ียงแพะ-แกะ จังหวดับุรีรัมย์ 2017 จ  ากัด เลขทะเบียนสหกรณ์ท่ี 
3100000525604 สมาชิกแรกตั้ง 69 คน ส านกังานตั้งอยูท่ี่ 119 หมู่ท่ี 3 ต าบลห้วยราช อ าเภอหว้ยราช 
จงัหวดับุรีรัมย ์
 แมว้า่เน้ือแพะยงัไม่นิยมบริโภคมากนกัในพื้นท่ีจงัหวดับุรีรัมยแ์ละในภาคอีสาน แต่มีการ
ขยายการเล้ียงแพะเน้ือเพิ่มข้ึนในอตัราท่ีสูงแบบกา้วกระโดด ดงันั้นนกัวิจยัจึงสนใจศึกษาปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการขยายตวัของการเล้ียงแพะในพื้นท่ีจงัหวดับุรีรัมย ์ตลอดจนสภาพการเล้ียง วถีิตลาด ปัญหา
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อุปสรรคในการประกอบอาชีพ เพื่อน าขอ้มูลดงักล่าวมา วิเคราะห์ ก าหนดแนวทางการส่งเสริมการ
เพิ่มศกัยภาพการเล้ียงแพะเน้ือในพื้นท่ีจงัหวดับุรีรัมย ์ต่อไป  

กรอบแนวคิดการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

 1. เพื่อศึกษาขอ้มูลพื้นฐานดา้นสังคม เศรษฐกิจบางประการของเกษตรกรผูเ้ล้ียงแพะเน้ือ 
 2. เพื่อศึกษาสภาพการเล้ียง วิถีการตลาดแพะเน้ือ และปัญหาอุปสรรคในการประกอบ
อาชีพ 
 3. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการขยายตวัของการเล้ียงแพะในพื้นท่ีจงัหวดับุรีรัมย ์

ขอบเขตของการศึกษา 

 ขอบเขตด้านประชากร 
 ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการขยายตวัของการเล้ียงแพะของเกษตรกรในพื้นท่ีจงัหวดับุรีรัมย ์
จ  านวน 132 ราย ท าการสุ่มตวัอยา่งตามแบบของ Yamane (1973) ไดจ้  านวนตวัอยา่ง 100 ราย   
  

 

ตัวแปรต้น 
- ขอ้มูลทัว่ไปของ
เกษตรกร 
- สภาพการเล้ียง
แพะ การตลาด 
ปัญหาอุปสรรค  
 

ตัวแปรตาม 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการขยายตวัของการเล้ียงแพะ 
- ปัจจยัดา้นความเขม้แขง็กลุ่ม 
- ปัจจยัดา้นการส่งเสริมและพฒันาการเล้ียง
แพะในพื้นท่ี 
- ปัจจยัดา้นความมัน่คงย ัง่ยนืของอาชีพการ
เล้ียงแพะ 
 

แนวทางการ
ส่งเสริมฯ 
- กลยทุธ ์
- โครงการ
ส่งเสริมต่างๆ 
 

ผลลพัธ์ 

- เกษตรกรมีรายไดเ้พิ่มข้ึน 

- การเล้ียงแพะเป็นอาชีพท่ีย ัง่ยนื 

- จงัหวดับุรีรัมยเ์ป็นฐานการผลิตแพะท่ีมี

ประสิทธิภาพ 
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ขอบเขตด้านเน้ือหา 
 การศึกษาสภาพการเล้ียงแพะของเกษตรกร ตามหลกัการคู่มือการเล้ียงแพะ กรมปศุสัตว ์
ไดแ้ก่ ดา้นพนัธ์ุแพะ อาหารและการให้อาหาร การจดัการเล้ียงดู การจดัการสุขาภิบาล การป้องกนั
และรักษาโรค และการจดัการตลาด เป็นตน้ 
 การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการขยายตัวของการเล้ียงแพะในพื้นท่ีจงัหวดับุรีรัมย ์โดยใช้
วธีิการจดัการความรู้ จากงานวชิาการ งานวจิยั แรงจูงใจ และความพึงพอใจท่ีเก่ียวขอ้ง 
 ขอบเขตด้านพืน้ที ่
 เกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งผูเ้ล้ียงแพะในพื้นท่ี 13 อ าเภอของจงัหวดับุรีรัมย ์
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บทที ่2 

แนวคดิและทฤษฎ ี

การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการขยายตวัของการเล้ียงแพะในพื้นท่ีจงัหวดับุรีรัมย ์ไดศึ้กษา
เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการจดักรอบของเน้ือหาดงัต่อไปน้ี 

1. การเล้ียงแพะ 
2. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  

การเลีย้งแพะ 

 การเล้ียงแพะในประเทศไทย ส่วนใหญ่ยงัเล้ียงปล่อยให้หากินเองตามธรรมชาติ ลกัษณะ
การเล้ียงของเกษตรกรยงัขาดการใช้หลกัวิชาการ เพราะมกัจะเขา้ใจว่า แพะสามารถหากินไดเ้ก่ง 
ถึงกบัมีค ากล่าววา่ แพะเป็นสัตวล์า้งโลก กินทุกอยา่งท่ีขวางหนา้ หรือเปรียบแพะเป็นเทศบาลเก็บ
ขยะขา้งถนน เน่ืองจากเห็นแพะเท่ียวหากินเศษพืชผกั เปลือกผลไม ้กระดาษ หรือแมถุ้งพลาสติกท่ี
ทิ้งอยู่ในตลาดสด ซ่ึงความจริงแลว้ แพะเป็นสัตวเ์ลือกกิน ถา้มีพืชอาหารให้เลือก มนัจะเลือกกิน
ส่วนใบและยอดอ่อน แต่จะไม่กินส่วนกา้นหรือล าตน้ ดงันั้นหากผูเ้ล้ียงไม่เอาใจใส่ในการเล้ียงให้
ถูกตอ้ง ผลตอบแทนท่ีไดจ้ากแพะจะนอ้ยลงเป็นเงาตามตวั เช่น สุขภาพทัว่ไปไม่สมบูรณ์ ให้ลูกตวั
เดียว แทนท่ีจะเกิดลูกแฝด อตัราการตายของลูกระยะก่อนหยา่นมสูง (กรมปศุสัตว,์ 2554) 
 เกษตรกรผูเ้ล้ียงแพะเน้ือทุกขนาดฟาร์มมีอายุเฉล่ีย 44 ปี ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 1-7 และนบัถือศาสนาพุทธใกลเ้คียงศาสนาอิสลาม ทุกขนาดฟาร์มมีประสบการณ์
ประกอบอาชีพมาก่อนเฉล่ีย 3.69  ปี ส่วนใหญ่เล้ียงแพะเน้ือเป็นอาชีพเสริม ยกเวน้ฟาร์มขนาดใหญ่
เท่านั้นเล้ียงเป็นอาชีพหลกั และฟาร์มส่วนใหญ่ใช้แรงงานในครอบครัวในการเล้ียงแพะเน้ือ ทุก
ขนาดฟาร์มเล้ียงแพะเน้ือ เฉล่ีย 33.48 ตวั มีพอ่พนัธ์ุ 1.36 ตวั แม่พนัธ์ุ 19.58 ตวั สัดส่วนระหวา่ง พ่อ
พนัธ์ุ : แม่พนัธ์ุ 1:14 ตวั  ฟาร์มขนาดเล็กเล้ียงแพะเน้ือเฉล่ีย 21 ตวั มีพ่อพนัธ์ุ 1.31 ตวั แม่พนัธ์ุ 10.26 
ตวั เท่านั้น สัดส่วนระหวา่งพ่อพนัธ์ุ : แม่พนัธ์ุ 1:9 ตวั ฟาร์มขนาดกลางเล้ียงแพะเน้ือเฉล่ีย 65.80 ตวั 
พ่อพนัธ์ุ 1.84 ตวั แม่พนัธ์ุ 32.44 ตวั สัดส่วนระหว่างพ่อพนัธ์ุ : แม่พนัธ์ุ 1:18 ตวั ฟาร์มขนาดใหญ่
เล้ียงแพะเน้ือเฉล่ีย 161.93 ตวั มีพ่อพนัธ์ุ 2.07 ตวั แม่พนัธ์ุ 58.40 ตวั สัดส่วนระหว่างพ่อพนัธ์ุ : แม่
พนัธ์ุ 1:28 ตวั เกษตรกรนิยมเล้ียงแพะเน้ือลูกผสมโดยวิธีเล้ียงแบบขงัสลบัปล่อย มีวตัถุประสงคเ์พื่อ
การจ าหน่าย โดยจ าหน่ายตลาดภายในจงัหวดัเป็นหลกั ส่วนฟาร์มขนาดกลางนั้นจ าหน่ายทั้งตลาด
ภายในจงัหวดัและต่างจงัหวดั แต่ฟาร์มขนาดใหญ่ พบวา่จ าหน่ายตลาดต่างจงัหวดัมากกวา่ การซ้ือ
ขายแพะเน้ือส่วนใหญ่ใช้วิธีการชั่งน ้ าหนัก  และจ าหน่ายผ่านพ่อค้าคนกลาง คือผูร้วบรวมใน
ทอ้งถ่ินมีเฉพาะฟาร์มขนาดกลางเท่านั้นท่ีจ  าหน่ายให้กบัผูร้วบรวมทอ้งถ่ินโดยตรง และยงัจ าหน่าย
ให้กบัผูร้วบรวมทอ้งถ่ินและพ่อคา้ทอ้งถ่ินดว้ย ปัญหาอุปสรรคการประกอบอาชีพการเล้ียงแพะเน้ือ 
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พบว่าเกษตรกรมีปัญหามากท่ีสุด ดา้นการตลาด จ าหน่ายผลผลิตและราคาท่ีไม่แน่นอน เน่ืองจาก
สภาวะตลาดข้ึนอยูก่บัอุปสงคอุ์ปทานของผูบ้ริโภค  รองลงมา คือ ปัญหาดา้นสุขภาพสัตว ์โรคและ
พยาธิ นอกจากน้ียงัมีปัญหาด้านขาดแคลนพ่อแม่พนัธ์ุท่ีดีเพื่อใช้ในการปรับปรุงพนัธ์ุ ตลอดจน
ปัญหาขาดแคลนอาหารหยาบในฤดูแลง้ และปัญหาด้านประสิทธิภาพการผลิต ขาดความรู้ดา้นการ
เล้ียงดู การจดัการ การป้องกนัและรักษาโรค (จนัทนา  บุญศิริ และ วาณี  ศิลประสาทเอก, 2548)  

ผูเ้ล้ียงแพะเน้ือและแพะนม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย นบัถือศาสนาอิสลาม มีการจดัการการ
เล้ียง แพะคลา้ยกนัทั้งจ  านวนแรงงานท่ีใชเ้ล้ียง พื้นท่ีเล้ียง ประสบการณ์การเล้ียง และมีวตัถุประสงค ์
การเล้ียงเพื่อจ าหน่ายผลผลิตเป็นหลัก ส่วนการวิเคราะห์ศักยภาพบนฐานแนวคิดต้นทุนและ
ผลตอบแทน พบวา่ ตน้ทุนการเล้ียงแพะประกอบดว้ยตน้ทุนผนัแปรและตน้ทุนคงท่ี โดยตน้ทุนผนั
แปรมีมูลค่าค่อนข้างสูง ค่าพันธ์ุแพะท่ีเกษตรกรซ้ือมามีสัดส่วนของต้นทุนสูงท่ีสุด ในส่วน
ผลตอบแทนเฉล่ียท่ีไดม้าจากการจ าหน่ายแพะมีชีวิตเป็นสัดส่วนส าคญัท่ีสุด และปริมาณผลผลิตท่ี
จุดคุม้ทุน โดยค านวณจากราคาขายของแพะหน่ึงตวัเฉล่ีย 7,000 บาท คือเกษตรกรควรจะเล้ียงแพะ
ให้ได้น ้ าหนักอยู่ท่ี 17.1 กิโลกรัมต่อตวั จึงจะคุม้ทุน โดยจ าหน่ายท่ีราคา 152.7 บาทต่อกิโลกรัม  
และผลการพฒันากลยุทธ์ทางการตลาดของผลิตภณัฑ์แพะเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ พบวา่กล
ยทุธ์ทางการตลาดของผลิตภณัฑ์แพะเน้ือ เนน้การมีผลิตภณัฑ์ท่ีหลากหลายรูปแบบ ทั้งในรูปแพะมี
ชีวติ เน้ือแพะแปรรูป อาหารส าเร็จรูปจากแพะ อาหารหมกัจากแพะ และแพะกระป๋อง และกลยุทธ์
การก าหนดราคาท่ี เหมาะสม กลยทุธ์การเพิ่มช่องทางการจดัจ าหน่าย และกลยทุธ์การสร้างเครือข่าย 
ทั้ งในระดับชุมชน ระดับจังหวดั ระดับประเทศ และขยายกวา้งข้ึนเป็นระดับสากล ในส่วน
ผลิตภณัฑ์แพะนม มีผลผลิตหลายรูปแบบ ทั้งในรูปนมแพะพร้อมด่ืมพาสเจอร์ไรซ์ เคร่ืองส าอาง
จากนมแพะ โยเกิร์ต และไอศกรีมนมแพะ ท าให้มีกลยุทธ์ ทางการตลาดแตกต่างกนั แต่ควรเนน้กล
ยุทธ์การสร้างผลิตภัณฑ์พร้อมด่ืมในรูปนมแพะบรรจุขวดมีหลายรสชาติ กลยุทธ์การส่ือสาร
ประชาสัมพนัธ์เพื่อสร้างความรู้สึกหรือความเช่ือท่ีดีในผลิตภณัฑ์ต่างๆ ของนมแพะ มีการโฆษณา
ใหเ้ห็นประโยชน์จากนมแพะ อีกทั้งแปรรูปนมแพะในรูปแบบอ่ืนๆ เช่น เนยแขง็ และชีส เป็นตน้   

ส่วนผลการหาแนวทางพฒันาการตลาดและศกัยภาพการแข่งขนัของผูเ้ล้ียงแพะในจงัหวดั
สงขลา จากสภาพแวดลอ้มการผลิตแพะโดยการ SWOT Analysis พบวา่ทั้งแพะเน้ือและแพะนมใน
จงัหวดัสงขลา มีจุดแข็งและโอกาส คือมีพื้นท่ีการเล้ียงท่ีเพียงพอ ผูผ้ลิตก็สนใจท่ีจะเล้ียงแพะ และ
เจา้หนา้ท่ีของรัฐก็พร้อมท่ีจะสนบัสนุน อีกทั้งผูบ้ริโภคหลกัซ่ึงเป็นชาวไทยมุสลิมและนกัท่องเท่ียว
มีความนิยมบริโภคแพะเป็นจ านวนมาก แมมี้จุดอ่อนและอุปสรรคบา้ง เช่น เกษตรกรยงัขาดการ
วางแผนดา้นการผลิต การแปรรูป และการตลาดท่ีดี อีกทั้งการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ยงัมีนอ้ย ควร
มีกลยุทธ์การพฒันาการตลาดผลิตภณัฑ์จากแพะเน้ือ คือ กลยุทธ์การสร้างเครือข่ายให้กวา้งขวาง
และเขม้แขง็ โดยอาศยัความร่วมมือกนัของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัแพะ เพื่อช่วยเหลือและแลกเปล่ียนขอ้มูล
กนับนพื้นฐานความพอเพียง ท าใหท้ราบข่าวสารความเคล่ือนไหวของผลิตภณัฑ์แพะเน้ือตลอดห่วง
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โซ่อุปทาน เพื่อตอบสนองอุปสงค์ของผูบ้ริโภคในฤดูกาลท่ีแตกต่างกนั  อีกทั้งควรมีกลยุทธ์การ
ขยายช่องทางการตลาดของแพะเน้ือให้มีหลากหลายระดบั มีตวัแทนเพิ่มข้ึน ทั้งตลาดระดบัทอ้งถ่ิน 
ตลาดระดบัจงัหวดั ตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ ส่วนกลยุทธ์การพฒันาการตลาด
ผลิตภณัฑ์ จากแพะนม ควรเน้นการส่ือสารประชาสัมพนัธ์ การจดัท าแผนการตลาดทั้งระยะสั้ น 
ระยะปานกลาง และ ระยะยาวท่ีชัดเจน รวมถึงควรส่งเสริมการแปรรูปผลิตภณัฑ์จากนมแพะ           
มีโรงงานผลิตนมแพะจ าหน่ายทั้งปลีกและส่ง ทั้งในและต่างประเทศอย่างเหมาะสมกบัก าลงัการ
ผลิตของเกษตรกรในพื้นท่ีของจงัหวดัสงขลา โดยอาศยัการวางแผนร่วมกนัระหวา่งหน่วยงานต่างๆ 
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน (ชูตา  แกว้ละเอียด, 2558) 

ลกัษณะโครงสร้างตลาดแพะเน้ือมีชีวิต เป็นลกัษณะตลาดผูข้ายมากราย และผูซ้ื้อมากราย        
วถีิการตลาดแพะเน้ือ พบวา่ วิถีการตลาดแพะเน้ือเร่ิมจากเกษตรกรท่ีตอ้งการจะขายแพะเน้ือ โดยจะ
ขายแพะเน้ือมีชีวิตให้เกษตรกรดว้ยกนัเอง เพื่อไปขยายพนัธ์ุหรือขุนต่อ ขายให้กบัผูบ้ริโภคโดยตรง 
และขายให้พ่อคา้ขายปลีกเน้ือแพะช าแหละ นอกจากนั้นก็จะขายให้กบัพ่อคา้รวบรวมทอ้งถ่ิน โดย
พ่อคา้จะมารับซ้ือจากเกษตรกรในหมู่บา้น หลงัจากนั้นพ่อคา้รวบรวมแพะเน้ือมีชีวิตก็จะขายแพะ
เน้ือมีชีวติต่อใหก้บัผูบ้ริโภค เกษตรกร และพ่อคา้ขายปลีกเน้ือแพะช าแหละต่อไป โดยส่วนใหญ่จะ
ขายเน้ือแพะช าแหละให้กับร้านอาหาร ภัตตาคาร/โรงแรม ส่วนเหล่ือมการตลาดและต้นทุน
การตลาดของพ่อคา้ ในระดบัต่างๆ ในตลาดแพะเน้ือ พบว่า ส่วนเหล่ือมการตลาดแพะเน้ือมีชีวิต
จนกระทัง่ขายปลีกเป็นเน้ือแพะช าแหละเท่ากับ 106.32 บาทต่อกิโลกรัม โดยสามารถแยกเป็น
ตน้ทุนการตลาดทั้งหมด 89.51 บาทต่อกิโลกรัม และก าไรทั้งหมดของพ่อคา้คนกลาง เท่ากบั 16.81 
บาทต่อกิโลกรัม เม่ือพิจารณาถึงตน้ทุนการตลาด พอ่คา้ขายปลีกเน้ือแพะช าแหละมีตน้ทุนการตลาด
มากท่ีสุดเท่ากับ 84.40 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนใหญ่อยู่ในรูปของมูลค่าสูญเสียน ้ าหนักในการฆ่า 
43.93 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนพ่อคา้รวบรวมแพะเน้ือมีชีวิตมีตน้ทุนการตลาดเท่ากบั 5.11 บาทต่อ
กิโลกรัม โดยส่วนใหญ่ เป็นค่าขนส่ง 2.46 บาทต่อกิโลกรัม ปัจจยัท่ีมีผลต่อส่วนเหล่ือมการตลาด 
คือ ราคาแพะเน้ือ ปริมาณแพะเน้ือ และค่าใชจ่้ายการตลาด ส่วนประสิทธิภาพการตลาดมีค่าเท่ากบั 
261.54 ซ่ึงมีค่าสูง แสดงวา่ตลาดแพะเน้ือ มีประสิทธิภาพ (ส านกัวจิยัเศรษฐกิจการเกษตร, 2557) 

แนวโน้มการบริโภคเน้ือแพะและแกะ ผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอย่างนิยมบริโภคเน้ือแพะ ร้อยละ 
63.33 รองลงมาบริโภคทั้ งเน้ือแพะและแกะ ร้อยละ 34.39 และบริโภคเน้ือแกะเพียงอย่างเดียว     
ร้อยละ 2.28 ส่วนใหญ่นิยมซ้ือเน้ือแพะและแกะแบบเป็นตวัมีชีวิต เพศผู  ้พนัธ์ุพื้นเมือง อายุ 2-3 ปี   
มีน ้ าหนักเฉล่ีย  20-25.9 กิโลกรัมต่อตวั โดยซ้ือจากฟาร์มในทอ้งถ่ิน ช าแหละโดยคนไทยมุสลิม 
วตัถุประสงค์เพื่อใชป้ระกอบพิธีกรรมทางศาสนาเป็นหลกั ความถ่ีในการบริโภคเน้ือแพะ 2-3 คร้ัง
ต่อปี และเน้ือแกะ 1 คร้ังต่อปี ปัจจยัการตลาดดา้นสถานท่ีจ าหน่าย และราคามีผลต่อพฤติกรรมการ
บริโภคเน้ือแพะและแกะ ส่วนปัจจยัด้านอายุ อาชีพหลกั รายได้ต่อครัวเรือน และการรับรู้ขอ้มูล
ข่าวสาร มีอิทธิพลต่อปริมาณการบริโภคเน้ือแกะอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ท่ี α = 0.05 ส าหรับ
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แนวโน้มการบริโภคเน้ือแพะและแกะเพิ่มข้ึน 1.52 และ 2.03 เท่า ตามล าดับ ส าหรับปัญหา 
อุปสรรคในการบริโภคเน้ือแพะและแกะ ไดแ้ก่ แหล่งจ าหน่ายมีน้อย ราคาสูง และผลิตภณัฑ์ไม่มี
ความหลากหลาย ดงันั้นภาครัฐบาลควรส่งเสริมให้เกษตรกรเล้ียงแพะและแกะเชิงพาณิชย์ เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีเพิ่มข้ึน (ปริญญา เฉิดโฉม และคณะ, 2558) 

งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง  

 ปริญญา  เฉิดโฉม และ คณะ (2561 : Online) กล่าวว่า เกษตรกรมีประสบการณ์การเล้ียง
แพะเน้ือเฉล่ีย 6 ปี การด าเนินธุรกิจเป็นแบบครัวเรือนทั้งหมด ส่วนใหญ่มีความรู้ดา้นการจดัการการ
ผลิตแพะเน้ือจากการศึกษาดว้ยตนเอง ในรอบการผลิตท่ีผา่นมา (ปี 2554) มีพ่อพนัธ์ุเฉล่ีย 2 ตวั อาย ุ
3 ปี น ้ าหนกั 48 กิโลกรัมต่อตวั ส่วนใหญ่เป็นพ่อพนัธ์ุบอร์ ซ่ึงซ้ือจากฟาร์มในทอ้งถ่ิน ราคา 10,526 
บาทต่อตวั มีอายกุารใชง้าน 3 ปี และมีแม่พนัธ์ุเฉล่ีย 27 ตวั อาย ุ4 ปี น ้าหนกั 38 กิโลกรัมต่อตวั ส่วน
ใหญ่เป็นแพะลูกผสม ซ้ือจากฟาร์มในต่างจงัหวดั ราคา 6,265 บาทต่อตวั มีอายุการใชง้าน 6 ปี โดย
เฉล่ียใน 1 รอบ การผลิตแม่แพะร้อยละ 82 จะตั้งทอ้งและร้อยละ 59.16 มีโอกาสไดลู้กแฝด ในรอบ
การผลิตแม่แพะให้ลูกทั้งส้ิน 29 ตวั และมีอตัราการรอดเฉล่ียร้อยละ 85.92 ปริมาณผลผลิตแพะ  
ร้อยละ 69 เพื่อการจ าหน่าย รองลงมาใชท้ดฝูง และคืนโครงการ รูปแบบการเล้ียงส่วนใหญ่เป็นแบบ
ขงัสลบัปล่อย โรงเรือนเป็นแบบยกพื้นขนาด 68 ตารางเมตรต่อโรงเรือน มีจ านวนเฉล่ีย 1.33 หลงั 
ค่าใช้จ่ายปลูกสร้าง 102,050 บาทต่อหลงั เกษตรกรส่วนใหญ่ท าความสะอาดอุปกรณ์ให้น ้ าและ
อาหารทุกวนั ให้อาหารหยาบ (หญา้ ทางปาล์ม วชัพืช) เป็นหลกั เกษตรกรเกือบทั้งหมดได้ให้ยา
รักษาโรคแก่แพะ โดยเฉพาะยาถ่ายพยาธิ ส่วนมูลแพะใช้ใส่พืชผลทางการเกษตร และบรรจุ
กระสอบจ าหน่าย ในสัดส่วนใกล้เคียงกัน เกษตรกรทั้งหมดจ าหน่ายแพะแบบเป็นตวัมีชีวิตให้
ผูบ้ริโภคทัว่ไปท่ีมาติดต่อซ้ือหน้าฟาร์ม ซ้ือขายดว้ยเงินสดทั้งหมด ราคาจ าหน่ายแพะเพื่อท าพนัธ์ุ 
6,453 บาทต่อตวั และแพะเพื่อบริโภคราคา 4,154 บาทต่อตวั ซ่ึงระดบัราคาดงักล่าวเกษตรกรส่วน
ใหญ่พอใจ  

ส าหรับความตอ้งการเน้ือแพะของผูป้ระกอบการแปรรูปเน้ือแพะ พบว่าผูป้ระกอบการ 
ตอ้งการใชเ้น้ือแพะ 39 กิโลกรัมต่อสัปดาห์ ส่วนใหญ่นิยมซ้ือเน้ือแพะช าแหละจากฟาร์มในทอ้งถ่ิน
เดือนละ 5 คร้ัง ปริมาณเฉล่ีย 113 กิโลกรัมต่อเดือน และตอ้งช าแหละโดยคนไทยมุสลิมเท่านั้ น 
ราคา 217 บาทต่อกิโลกรัม ซ่ึงผูป้ระกอบการส่วนใหญ่เห็นวา่ราคาสูงเกินไป โดยราคาท่ีเหมาะสม 
175 บาทต่อกิโลกรัม นอกจากน้ีผูป้ระกอบการบางส่วน (ร้อยละ 41) เลือกซ้ือแพะแบบเป็นตวัมีชีวิต 
ส่วนใหญ่เป็นเพศผู ้ไม่มีต าหนิ น ้ าหนกั 29 กิโลกรัมต่อตวั จากฟาร์มในทอ้งถ่ินเฉล่ีย 5 คร้ังต่อเดือน 
ปริมาณ 596 กิโลกรัมต่อเดือน ราคาเฉล่ีย 180 บาทต่อกิโลกรัม ซ่ึงผูป้ระกอบการส่วนใหญ่พอใจใน
ระดบัราคาดงักล่าว 
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               ส าหรับผูบ้ริโภคเน้ือแพะ ส่วนใหญ่ยงัคงบริโภคเน้ือแพะอย่างแน่นอนในอนาคต โดยมี
แนวโนม้การบริโภคเน้ือแพะในปริมาณเท่ากบัปัจจุบนั ส าหรับผลิตภณัฑ์ท่ีนิยมซ้ือมาบริโภคมาก
ท่ีสุดคือ อาหารพร้อมรับประทาน รองลงมาคือ แพะเป็นตวัมีชีวิต และอาหารพร้อมปรุง ตามล าดบั 
โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อน ามาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอิสลามเป็นหลกั ส่วนพฤติกรรมการ
บริโภคพบวา่ 1) อาหารพร้อมรับประทานท่ีผูบ้ริโภคนิยมบริโภคมากท่ีสุด คือแกงแพะ มีความถ่ีใน
การบริโภคเฉล่ีย 5 คร้ังต่อปี ราคาเฉล่ีย 73 บาทต่อถว้ย 2) แพะเป็นตวัมีชีวติ มีความถ่ีในการบริโภค
เฉล่ีย 3 คร้ังต่อปี นิยมซ้ือแพะท่ีมีน ้ าหนักเฉล่ีย 19 กิโลกรัมต่อตวั ราคาเฉล่ีย 3,350 บาทต่อตวั ซ่ึง
ผูบ้ริโภคเห็นวา่ราคาเหมาะสมแลว้ 
               จากสภาพการผลิตและการตลาดแพะเน้ือ ตลอดจนความต้องการเน้ือแพะของ
ผูป้ระกอบการและผูบ้ริโภคทัว่ไป น ามาสู่การวิเคราะห์ตน้ทุนผลตอบแทนและความเป็นไปไดใ้น
การลงทุนเล้ียงแพะเชิงพาณิชย ์พบวา่ตน้ทุนการผลิตแพะในพื้นท่ีภาคใตต้อนบนเฉล่ีย 5,438 บาท
ต่อตวั ต ่ากวา่ตน้ทุนเฉล่ียของภาคใตต้อนล่าง 5,719.81 บาทต่อตวั แต่กลบัมีรายไดเ้ฉล่ีย 9,219 บาท
ต่อตวั สูงกวา่ในพื้นท่ีภาคใตต้อนบนท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย 7,899 บาทต่อตวั ส่งผลให้เกษตรกรในภาคใต้
ตอนล่างมีก าไรสุทธิเฉล่ีย 3,500 บาทต่อตวั สูงกวา่ก าไรสุทธิเฉล่ียของภาคใตต้อนบน 2,461 บาท
ต่อตวั เม่ือพิจารณาความเป็นไปไดข้องโครงการเล้ียงแพะเชิงพาณิชยใ์นพื้นท่ีภาคใตต้อนบนและ
ตอนล่าง พบวา่มี ค่า NPV มีค่ามากกวา่ 0 BCR มีค่ามากกวา่ 1 และ IRR มีค่ามากกวา่ ร้อยละ 7 นั้น
คือโครงการเล้ียงแพะเชิงพาณิชยท์ั้งสองพื้นท่ีมีความเป็นไปไดใ้นการผลิต หรือคุม้ค่าในการลงทุน 
               ปัญหาและอุปสรรคในการผลิตแพะเชิงพาณิชย ์พบวา่เกษตรกรร้อยละ 78 ประสบปัญหา
ดา้นการผลิต โดยเฉพาะปัญหาดา้นโรคสัตว ์(โรคทอ้งเสียและพยาธิ) และดา้นอาหารสัตว ์(อาหาร
ขนัมีราคาสูงและขาดแคลนอาหารหยาบ) ในสัดส่วนร้อยละ 42เท่ากนั รองลงมาคือ ดา้นพนัธ์ุสัตว ์
(ราคาสูงและขาดแคลน) ด้านส่ิงแวดลอ้ม (ขาดแคลนเงินทุนด าเนินการ) และร้อยละ 17 ประสบ
ปัญหาดา้นการตลาด (ราคาแพะไม่แน่นอนและขาดขอ้มูลข่าวสารการตลาด)  
 การเล้ียงแพะเน้ือของเกษตรกรรายยอ่ยเพื่อเป็นอาชีพเสริม ส่วนใหญ่เกษตรกรมกัเร่ิมเล้ียง
ฟาร์มขนาดเล็ก (พ่อพนัธ์ุ เฉล่ีย 1 ตวั แม่พนัธ์ุเฉล่ีย 20 ตวั อายุการใช้งาน 5 ปี) ตน้ทุนรวมทั้งส้ิน 
(TC) เท่ากับ 688,005บาท ต้นทุนคงท่ี (TFC) เท่ากับ 322,400 บาท ตน้ทุนผนัแปร (TVC) เท่ากับ 
365,605 บาทและตน้ทุนเฉล่ีย 3,887  บาทต่อตวั ส่วนใหญ่จ าหน่ายแพะเพศเมียเพื่อท าพนัธ์ุในราคา 
5,500 บาทต่อตวั และแพะเพศผูส้ าหรับบริโภค (แพะมีชีวิต)ในราคา 3,500 บาทต่อตวั เฉล่ียก าไร
สุทธิ 1,262  บาทต่อตวั  การวิเคราะห์ความเป็นไปไดท้างการเงิน พบวา่มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) 
เท่ากบั 84,363 บาท อตัราผลตอบแทนภายในของฟาร์ม ( IRR ) เท่ากบั 22 % และมีระยะคืนทุน
โครงการเล้ียงแพะเน้ือ (PB)  เท่ากบั 3 ปี 9 เดือน ตามล าดบั ดงันั้นจึงมีความเป็นไปไดใ้นการลงทุน
เล้ียงแพะเน้ือ ส าหรับวิถีทางตลาดแพะเน้ือจากสัดส่วน 100 % พบวา่ส่งออกไปยงั สปป.ลาว 50 % 
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เวียดนาม 40 % และภายในประเทศ 10 % โดยผ่านผูร้วบรวมในทอ้งถ่ินและส่งต่อไปยงัพ่อคา้คน
กลางในประเทศและต่างประเทศ (ชาญชยั วงษาเสน, 2560)  
  ศนัสนีย ์ กระจ่างโฉม และ คณะ (2558) กล่าววา่ ทศันคติของทายาทเกษตรกรเห็นวา่ เป็น
อาชีพท่ีมีความส าคญัต่อชุมชนและประเทศชาติ สอดคลอ้งกบับริบทและสภาพแวดลอ้มของชุมชน 
ท าให้มีอาหารไวบ้ริโภคในครัวเรือน และควรสืบทอดอาชีพต่อจากบรรพบุรุษ ส่วนแรงจูงใจในการ
สานต่ออาชีพเกษตรนั้น ทายาทเกษตรกรให้ความส าคญัต่อแรงจูงใจดา้นความส าเร็จในชีวิตมาก
ท่ีสุด แรงจูงใจดา้นการยอมรับหรือความผูกพนั แรงจูงใจดา้นสุขภาพร่างกาย แรงจูงใจดา้นความ
มัน่คงปลอดภยั และ แรงจูงใจดา้นการไดรั้บการยกยอ่งนบัถือ การมีความรู้ความสามารถ ตามล าดบั 
ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการสานต่ออาชีพเกษตรของทายาทเกษตรกร ได้แก่               
1) ระยะเวลาในการท าการเกษตรของครอบครัว 2) การได้รับขอ้มูลข่าวสารด้านการเกษตรจาก
แหล่งต่าง ๆ และ 3) ทศันคติต่อการประกอบอาชีพเกษตรของทายาทเกษตรกร ขอ้เสนอแนะจาก
การ วิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ ควรสร้างแรงจูงใจให้ทายาทเกษตรกรหันมาสนใจอาชีพเกษตร โดยเน้นการ
ให้ความรู้ด้านการบริหาร จดัการการเกษตร เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารดา้นการเกษตรใหม่ๆ เพื่อให้
เกษตรกรสามารถตดัสินใจไดถู้กตอ้ง นอกจากน้ีควรส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรในรูปแบบต่างๆ 
เพื่อสร้างอ านาจต่อรองราคาสินคา้เกษตร รวมถึงหาตลาดในการรองรับผลผลิต เพื่อเป็นการสร้าง
ความมัน่คงใหก้บัครอบครัวเกษตรกร 
 บุศริน  คุม้เมือง และ วิโรจน์  เจษฎาลกัษณ์ (2556) กล่าววา่ แรงจูงใจในการปฏิบติังาน การ
รับรู้บรรยากาศขององคก์ร คุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์าม ปรัชญาองคก์ร และความเป็นเลิศในการ
ให้บริการอยูใ่นระดบัมาก ส่วนแรงจูงใจในการปฏิบติังานมี อิทธิพลทางบวกต่อคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค์ คือ การสร้างคุณค่าทางจิตใจ การส่งเสริมและพฒันา ศกัยภาพบุคลากร  ส่วนการรับรู้
บรรยากาศองค์กรมีอิทธิพลทางบวกต่อคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ คือ ด้านรูปแบบการบริหาร           
ด้านความสัมพันธ์ภายในองค์กร ด้านความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการท างาน และ 
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามปรัชญาองคก์รมีอิทธิพลทางบวกต่อความเป็นเลิศในการให้บริการ 
ผลการวิจยั จะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรในด้านการวางแผนก าหนดนโยบายเพื่อพฒันาด้าน การ
สร้างแรงจูงใจในการท างาน สร้างบรรยากาศท่ีดีขององค์กร ซ่ึงจะท าให้พนักงานท างานอย่างมี 
ประสิทธิภาพและน าไปสู่การบริการท่ีมีความเป็นเลิศต่อไป  
 น ้ าทิพย ์บุตรทศ และ วรรณภา  ลือกิตินนัท์ ( 2558) กล่าววา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกอาชีพพริตตี เอ็มซี คือความสามารถ และ แรงจูงใจในการประกอบอาชีพ คือความตอ้งการขั้น
พื้นฐาน ส่วนความกา้วหนา้ในอาชีพพริตตี เอม็ซี ใหค้วาม ส าคญักบัการพฒันาศกัยภาพมากกวา่การ
วางแผนอาชีพ ส่วนเร่ืองการตัดสินใจและแรงจูงใจในการประกอบอาชีพพริตตี เอ็มซี มี
ความสัมพนัธ์ กบัความก้าวหน้าในอาชีพพริตตี เอ็มซีในทางบวก ในส่วนผลการวิจยัเชิงคุณภาพ 
พบวา่ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัตดัสินใจประกอบอาชีพพริตตี เอ็มซี เน่ืองจากความชอบและความสนใจเป็น
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การส่วนตวั และผูป้ระกอบอาชีพมีความสามารถดา้นการพูดและการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้า โดย
แรงจูงใจในการท างานท่ีส าคญั คือ ค่าตอบแทนค่อนขา้งสูงมาก แต่ใชร้ะยะเวลาในการท างานสั้น 
ส าหรับแนวโน้มการ ประกอบอาชีพในอนาคต ผูใ้ห้ข้อมูลหลักต้องการเป็นเจ้าของกิจการเปิด
บริษทั รับจดักิจกรรมต่างๆ 
 นรินทร์ สมบูรณ์สาร (2554) กล่าวว่า ปัจจุบันการเป็นเกษตรกรรายย่อยในสังคม
เกษตรกรรมไม่ว่าจะประกอบอาชีพท า การเกษตรในแขนงใด ทั้งดา้นปลูกพืช เล้ียงสัตว ์หรือท า
ประมง โอกาสจะแข่งขนัเพื่อการต่อสู้ใหมี้อ านาจการต่อรองมกัจะมีนอ้ย เน่ืองจากตอ้งต่อสู้ทุกอยา่ง
ดว้ยตนเองไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในการ ประกอบอาชีพ การวิ่งหาตลาดเพื่อจ าหน่ายผลผลิต เม่ือ
ผลผลิตพร้อมจะเก็บเก่ียว หรือการเล้ียงสัตว์ เม่ือสัตวค์รบอายุท่ีต้องจ าหน่าย ปัญหาหลักท่ีพบ
ประจ าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั กรมส่งเสริมการเกษตร จึงเห็นความส าคญัท่ีจะกระตุน้ให้เกษตรกร
รายย่อยท่ีประกอบอาชีพประเภทเดียวกัน มารวมตวักันในรูปแบบกลุ่ม ซ่ึงประโยชน์ของการ
รวมกลุ่ม เป็นการช่วยเพิ่มสมาชิกช่วยกนัเป็นคู่คิด คู่ปรึกษา ช่วยกนัแนะน า เตือนกนั หรือจะเพิ่ม
ก าลงัอ านาจการต่อรองได ้แต่การมารวมเป็นกลุ่มก็ใช่ว่าจะเป็นยาวิเศษแกปั้ญหาให้กบัเกษตรกร
สมาชิกไดทุ้กคน และครบทุกประเด็นปัญหา ท่ีเกษตรกรในกลุ่มทุกคนตอ้งการ เน่ืองจากกลุ่มเป็น
แค่การรวมตวัของ สมาชิกเกษตรกรท่ีเป็นรูปธรรมอย่างหน่ึง เพียงแต่ว่าสมาชิกภายในกลุ่มตอ้ง
เรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัมีการก าหนดกฎ ขอ้ตกลงระหว่างสมาชิกภายในกลุ่มเดียวกนั ท าอะไรก็ตอ้ง
เคารพกติกาของกลุ่ม หรือ เครือข่ายท่ีก าหนดข้ึนมา และสมาชิกภายในกลุ่มเดียวกนั ควรมีความ
ซ่ือสัตยท์ั้งต่อตนเองและต่อ สมาชิกภายในกลุ่มเดียวกนั นอกจากเกษตรกรท่ีอาสาเป็นหวัหนา้กลุ่ม 
ตลอดจนทีมบริหารของกลุ่ม เช่นรองประธานกลุ่ม เลขานุการของกลุ่ม เหรัญญิกของกลุ่ม และ
กรรมการกลุ่ม ตอ้งฝึกคิดให้มีมุมมอง คิดอะไรให้ครอบคลุม ไม่ใช่คิดแต่ผลประโยชน์เฉพาะของ
ตนเอง ขาดการเสียสละ หรือจิตอาสาท่ีจะท าประโยชน์ให้กลุ่ม นอกจากน้ีช่วงเร่ิมจดัตั้งใหม่ควร
ได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด และตอ้งได้รับค าปรึกษาจากเจา้หน้าท่ีส่งเสริมการเกษตร ตั้ งแต่ช่วง
เร่ิมตน้จดัตั้งกลุ่ม ตลอดจนเจา้หนา้ท่ีฯ ควรเขา้ไปเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรเป็นประจ าทุก 15 วนั หรือทุก 
30 วนั ซ่ึงในการพูดคุยในการเยี่ยม เยียนระหวา่งเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร และกลุ่มเกษตรกรจะ
ไดรั้บรู้ขอ้มูลซ่ึงกนัและกนั รวมถึงเม่ือ สมาชิกกลุ่มเกษตรกรท่ีจดัตั้งข้ึนมีปัญหาเฉพาะหน้าอะไร 
เกษตรกรสมาชิกจะได้รับค าปรึกษาจาก เจา้หน้าท่ีส่งเสริมการเกษตร แมว้่าบางค าถามหรือบาง
ปัญหาของเกษตรกร เจา้หนา้ท่ีอาจจะไม่สามารถใหค้  าแนะน าไดเ้องโดยตรงเกษตรกรก็สามารถช่วย
ประสานงานเจา้หนา้ท่ี หรือผูรู้้อ่ืนใน หมู่บา้น ในต าบล มาช่วยให้ค  าปรึกษาได ้ปัญหาของเกษตรกร
จะไดถู้กแกปั้ญหาไดลุ้ล่วงทนัเหตุการณ์ เกษตรกรสมาชิกภายในกลุ่มจะเกิดความศรัทธาและเห็น
ประโยชน์ของการรวมกลุ่ม 
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บทที ่3 

วธิีการศึกษาวจิัย 

ประชากร (Population) และกลุ่มตัวอย่าง (Sample) 

ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการขยายตัวของการเล้ียงแพะในพื้นท่ีจงัหวดับุรีรัมย์ เกษตรกร

เป้าหมาย จ านวน 132 ราย สุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% เพื่อใช้

เป็นกลุ่มตัวอย่างตามวิธีการของ Yamane (1973) ได้จ  านวนตัวอย่าง 99.24 ราย ใช้ตัวอย่างใน

การศึกษาคร้ังน้ี 100 ราย ในพื้นท่ี 13 อ าเภอ โดยเทียบสัดส่วนจากนั้นใช้วิธีสุ่มตวัอย่างแบบง่าย     

ดงัตารางท่ี 1  

ตารางที ่1 กลุ่มตวัอยา่งท่ีเก็บขอ้มูล 

อ าเภอ เกษตรกร(ราย) กลุ่มตัวอย่าง(ราย) 
1. เมืองบุรีรัมย ์ 3 2 
2. คูเมือง 20 15 
3. นางรอง 6 5 
4. หนองก่ี                                                                  
5. ละหานทราย                                                            
6. ประโคนชยั 
7. บา้นกรวด 
8. พุทไธสง 
9. สตึก 
10. พลบัพลาชยั 
11. หว้ยราช 
12. แคนดง 
13. โนนสุวรรณ 

6 
7 
7 
6 
7 
37 
7 
13 
6 
7 

5 
5 
5 
5 
5 

28 
5 

10 
5 
5 

 132 100 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล  

1. การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัสร้างแบบสัมภาษณ์ เพื่อเป็นเคร่ืองมือส าหรับใช้ในการเก็บ
ขอ้มูล โดยศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยั จากหนังสือ เอกสาร ผลงานการวิจยัและงานวิจยัท่ี
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เก่ียวข้อง โดยพิจารณาจากวตัถุประสงค์การวิจยั เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสัมภาษณ์         
ซ่ึงประกอบด้วยค าถามท่ีให้เลือกตอบตามวตัถุประสงค์ และเสนอให้ผูมี้คุณวุฒิตรวจสอบแกไ้ข
เน้ือหาสาระของแบบสัมภาษณ์ หลงัจากนั้นน าไปทดสอบกบักลุ่มเกษตรกรท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง 
จ านวน 20 ราย เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งและเท่ียงตรงของแบบสัมภาษณ์ น าผลท่ีไดม้าปรับปรุง
แกไ้ขใหถู้กตอ้งและเหมาะสม แลว้จึงน าไปเก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีจะศึกษา  

2. องคป์ระกอบของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ประกอบดว้ย 
ตอนท่ี 1 ขอ้มูลพื้นฐานทัว่ไปของเกษตรกร 

  ตอนท่ี 2 ขอ้มูลสภาพการเล้ียง วถีิตลาดแพะเน้ือ และปัญหาอุปสรรค 
  ตอนท่ี 3 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการขยายตวัของการเล้ียงแพะ 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล   

การเก็บรวบรวมขอ้มูลในคร้ังน้ี  ผูศึ้กษาวจิยัไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์

กลุ่มเกษตรกรตวัอย่างโดยตรง ตามประเด็นแบบสัมภาษณ์ มีเจ้าหน้าท่ีปศุสัตว์ในแต่ละอ าเภอ     

ช่วยในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยผูว้จิยัไดท้  าการช้ีแจงการใชแ้บบสัมภาษณ์ก่อน 

การวเิคราะห์ข้อมูลและแปลผลข้อมูล 

 1. สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) และค่าเฉล่ีย (Mean) ในโปรแกรมส าเร็จรูป 
 2. การวดัระดบัความคิดเห็น ตามวิธีแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ประยุกต์
ตามแบบของลิเคิร์ท  (Likert Scale) อ้างใน  สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ (2546) ซ่ึงมีเกณฑ์การให้
คะแนน แบ่งเป็น 4 ระดบั 
  ระดบัความคิดเห็น ไม่มีผลกระทบ  มีค่าคะแนนเท่ากบั 1 
  ระดบัความคิดเห็น นอ้ย   มีค่าคะแนนเท่ากบั 2 
  ระดบัความคิดเห็น ปานกลาง  มีค่าคะแนนเท่ากบั 3 
  ระดบัความคิดเห็น มาก   มีค่าคะแนนเท่ากบั 4 
 วเิคราะห์ขอ้มูลค่าเฉล่ียแต่ละประเด็น เปรียบเทียบกบัเกณฑก์ารแปลความหมาย ดงัน้ี 
  คะแนนเฉล่ีย 1.00-1.75 ระดบัความคิดเห็น ไม่มีผลกระทบ 
  คะแนนเฉล่ีย 1.76-2.50            ระดบัความคิดเห็น นอ้ย 
  คะแนนเฉล่ีย 2.51-3.25            ระดบัความคิดเห็น ปานกลาง 
  คะแนนเฉล่ีย 3.26-4.00            ระดบัความคิดเห็น มาก 
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 3. การวดัระดบัความคิดเห็น ตามวิธีแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ประยุกต์
ตามแบบของลิเคิร์ท  (Likert Scale) อ้างใน  สุชาติ  ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ  (2546) ซ่ึงมีเกณฑ์การให้
คะแนน แบ่งเป็น 5 ระดบั 
  ระดบัความคิดเห็น นอ้ยท่ีสุด มีค่าคะแนนเท่ากบั 1 
  ระดบัความคิดเห็น นอ้ย  มีค่าคะแนนเท่ากบั 2 
  ระดบัความคิดเห็น ปานกลาง มีค่าคะแนนเท่ากบั 3 
  ระดบัความคิดเห็น มาก  มีค่าคะแนนเท่ากบั 4 
  ระดบัความคิดเห็น มากท่ีสุด มีค่าคะแนนเท่ากบั 5 
 วเิคราะห์ขอ้มูลค่าเฉล่ีแต่ละประเด็น เปรียบเทียบกบัเกณฑก์ารแปลความหมาย ดงัน้ี 
  คะแนนเฉล่ีย 1.00-1.80 ระดบัความคิดเห็น นอ้ยท่ีสุด 
  คะแนนเฉล่ีย 1.81-2.60 ระดบัความคิดเห็น นอ้ย 
  คะแนนเฉล่ีย 2.61-3.40 ระดบัความคิดเห็น ปานกลาง 
  คะแนนเฉล่ีย 3.41-4.20 ระดบัความคิดเห็น มาก 
  คะแนนเฉล่ีย 4.21-5.00 ระดบัความคิดเห็น มากท่ีสุด 

แผนการด าเนินงาน 

1) วางแผนจดัท าโครงการ จดัเตรียมวสัดุทดลอง กรกฎาคม 2561 - สิงหาคม 2561  
2) ด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอ้มูล  กนัยายน 2561 – พฤศจิกายน 2561 
3) วเิคราะห์ขอ้มูลและแปรผล    ธนัวาคม 2561  
4) จดัท ารายงานและสรุปผล    มกราคม 2562 

สถานทีด่ าเนินการ 

 ในกลุ่มตวัอยา่งเกษตรกรผูเ้ล้ียงแพะในพื้นท่ี 13 อ าเภอ ของจงัหวดับุรีรัมย ์
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บทที ่4 

ผลและวจิารณ์ผล 

ผลการศึกษา 

ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการขยายตวัของการเล้ียงแพะในพื้นท่ีจงัหวดับุรีรัมย ์เกษตรกร
เป้าหมาย จ านวน 132 ราย กลุ่มตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ี 100 ราย ในพื้นท่ี 13 อ าเภอ โดยแบบ
สัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของเกษตรกร 
 จากตารางท่ี 2 พบว่า เกษตรกรผูใ้ห้สัมภาษณ์ ร้อยละ 65 เป็นเพศชาย และร้อยละ 35 เป็น
เพศหญิง อายุเฉล่ีย 43 ปี จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา  คิดเป็นร้อยละ 44 รองลงมา จบ
การศึกษาในระดับประถมศึกษา, อาชีวะศึกษา  และปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 35, 15 และ 6
ตามล าดบั จ านวนสมาชิกในครัวเรือนเฉล่ีย 3.79 คน จ านวนแรงงานท่ีใชใ้นการเล้ียงแพะเฉล่ีย 2.12 
คน โดย ร้อยละ 97 เป็นแรงงานในครัวเรือน ส่วนร้อยละ 3 เป็นแรงงานในครัวเรือนและแรงงาน
จา้ง อาชีพหลกัปลูกพืชควบคู่กบัการเล้ียงสัตว ์คิดเป็นร้อยละ 71 รองลงมา คือ ปลูกพืชอยา่งเดียว, 
คา้ขาย และอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 22.86, 2.86 และ 2.86 ตามล าดบั อาชีพท่ีท ารายไดสู้งสุด คือ อาชีพ
ท านา คิดเป็นร้อยละ 58 รองลงมา เล้ียงสัตว,์ ท าไร่ และสวนยาง ร้อยละ 19, 13 และ 10 ตามล าดบั มี
พื้นท่ีถือครองเฉล่ีย 13.53 ไร่ ใช้ส าหรับเล้ียงแพะเฉล่ีย 2.44 ไร่ รายได้จากการเล้ียงแพะเฉล่ีย 
22,911.76 บาท/ปี 
 
ตารางที ่2 จ านวนและร้อยละขอ้มูลทัว่ไปของเกษตรกร                                                          

                                                                                                                                             n = 100 
รายการ จ านวน (n) ร้อยละ (%) 

เพศ    
1. ชาย 65 65.00 
2. หญิง 35 35.00 

อายุเฉลีย่   43     ปี   
ระดับการศึกษาสูงสุด    

1. ประถมศึกษา (ป.1-ป.6) 35 35.00 
2. มธัยมศึกษา (ม.1-ม.6) 44 44.00 
3. อาชีวศึกษา (ปวช., ปวส.) 15 15.00 
4. ปริญญาตรี 6 6.00 
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ตารางที ่2 (ต่อ) 
                    n=100 

รายการ จ านวน (n) ร้อยละ (%) 

อาชีพหลกั   
1. ปลูกพืช เล้ียงสัตว ์ 71 71.00 
2. ปลูกพืช 23 23.00 
3. เล้ียงสัตว ์ 0 0 
4. คา้ขาย 3 3.00 
5. อ่ืนๆ 3 3.00 

อาชีพทีท่ ารายได้สูงสุด   
1. เล้ียงสัตว ์ 19 19.00 
2. ท านา 58 58.00 
3. ท าไร่ 13 13.00 
4. สวนยาง 10 10.00 

แรงงานในการเลีย้งแพะ   
1. แรงงานในครัวเรือน 97 97.00 
2. แรงงานในครัวเรือนและแรงงานจา้ง 3 3.00 

 
ตอนที ่2 สภาพการเล้ียง วถีิตลาดแพะเน้ือ และปัญหาอุปสรรค 

 จากตารางท่ี 3 พบว่า รูปแบบการเล้ียงแพะ ร้อยละ 55 เล้ียงแบบเป็นกลุ่ม รองลงมา เป็น
สมาชิกสหกรณ์ และเป็นเกษตรกรรายเด่ียว คิดเป็นร้อยละ 25 และ 20 ตามล าดบั  ความคิดริเร่ิมใน
การประกอบอาชีพเล้ียงแพะ พบว่า ร้อยละ 55 มีความสนใจในอาชีพเล้ียงแพะ รองลงมา จากการ
ชกัชวน/เชิญชวน/ประชาสัมพนัธ์ และเป็นอาชีพสืบทอดของครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 42 และ 3 
ตามล าดับ ประสบการณ์ในการเล้ียงแพะของเกษตรกรเฉล่ีย 2.42 ปี เกษตรกรเคยได้รับการ
ฝึกอบรมเร่ืองแพะจากหน่วยงานภาครัฐ ร้อยละ 88 และไม่เคยผา่นการอบรม ร้อยละ 12 ฟาร์มแพะ
ของเกษตรกรเคยได้รับการตรวจรับรองฟาร์มปลอดโรค คิดเป็นร้อยละ 53 อีกร้อยละ 47 ไม่เคย
ได้รับการตรวจ เกษตรกรเคยเขา้ร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพการเล้ียงแพะจากส านักงานปศุสัตว์
จงัหวดับุรีรัมย ์งบประมาณพฒันาจงัหวดั ปี 2558-2560 เฉล่ีย 2.03 คร้ังต่อราย จ านวนแพะท่ีเล้ียง  
8-49 ตวั คิดเป็นร้อยละ 62 รองลงมาคือ เล้ียงแพะนอ้ยกว่า 8 ตวั และ 50-100 ตวั ร้อยละ 32 และ 6 
ตามล าดบั ซ่ึงสามารถจดัขนาดฟาร์มได ้ดงัน้ี 
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 1. ฟาร์มแพะขนาด < 8 ตวั 
  พอ่พนัธ์ุ  0.4 ตวั 
  แม่พนัธ์ุ  5.2 ตวั 
  อ่ืนๆ  0.9 ตวั 
 2. ฟาร์มแพะขนาด 8-49 ตวั 
  พอ่พนัธ์ุ  1.48 ตวั 
  แม่พนัธ์ุ  17.10 ตวั 
  อ่ืนๆ  4.33 ตวั 
 3. ฟาร์มแพะขนาด  50-100 ตวั 
  พอ่พนัธ์ุ  1.50 ตวั 
  แม่พนัธ์ุ  30.00 ตวั 
  อ่ืนๆ  27.50 ตวั 
 พนัธ์ุแพะส่วนใหญ่ในฟาร์มเกษตรกร พบว่า ร้อยละ 31 เป็นพนัธ์ุลูกผสมบอร์ (Boer) x  
แองโกลนูเบียน (Anglo Nubian) รองลงมาคือ พันธ์ุลูกผสมแองโกลนูเบียน (Anglo Nubian) x 
พื้นเมือง (Native), พนัธ์ุพื้นเมือง (Native), ลูกผสมบอร์ (Boer) x พื้นเมือง (Native), ลูกผสมบอร์ 
(Boer) x ซาแนน (Saanen), พนัธ์ุแองโกลนูเบียน (Anglo Nubian) และพนัธ์ุบอร์ (Boer) คิดเป็นร้อย
ละ 27, 18, 13, 4, 4 และ 2 ตามล าดบั วิธีการเล้ียง พบว่า เล้ียงแบบขงัคอกสลบัปล่อยในแปลงหญา้ 
ร้อยละ 73 และเล้ียงแบบขงัคอก ร้อยละ 27 มีการปลูกหญา้ ร้อยละ 94 ไม่มีการปลูกหญา้ ร้อยละ 6 
ในส่วนท่ีมีการปลูกหญา้พบวา่ ร้อยละ 65 ปลูกหญา้เนเปียร์ปากช่อง 1 รองลงมาคือ หญา้รูซ่ี และ
กินนีสีม่วง ร้อยละ 29 และ 6 ตามล าดับ อาหารท่ีใช้เล้ียงแพะ พบว่า ใช้อาหารหยาบ(สด แห้ง)     
ร้อยละ 100 ใช้อาหารหยาบ (สด แห้ง) ร่วมกบัอาหารขน้ ร้อยละ 15 ใช้อาหารหยาบ (สด แห้ง) 
ร่วมกับหญ้าหมกั ร้อยละ 6 และใช้ทั้ งอาหารหยาบ (สด แห้ง) ร่วมกับอาหารข้นและหญ้าหมกั     
ร้อยละ 24 มีโรงเรือนท่ีมัน่คงแข็งแรง มีรางให้น ้ า-อาหารแก่แพะ คิดเป็น ร้อยละ 94 และยงัไม่มี
โรงเรือนท่ีเหมาะสมต่อการเล้ียงแพะ คิดเป็น ร้อยละ 6 นอกจากน้ียงัพบวา่ ร้อยละ 88.24 โรงเรือน
หรือคอกยกพื้นสูงง่ายต่อการท าความสะอาดและการระบายของเสีย 

 เกษตรกรมีการเสริมแร่ธาตุและท าวคัซีนให้แก่แพะ ร้อยละ 94 อีกร้อยละ 6ไม่เคยเสริม   
แร่ธาตุและท าวคัซีน การท าวคัซีน พบว่า ร้อยละ 91 ท าวคัซีน 2 คร้ัง/ปี และร้อยละ 3 ท าวคัซีน         
1 คร้ัง/ปี การถ่ายพยาธิ พบว่า มีการถ่ายพยาธิให้แพะ 4 คร้ัง/ปี และ 2 คร้ัง/ปี ร้อยละ 35 เท่ากัน 
รองลงมาคือ ถ่ายพยาธิ 1 คร้ัง/ปี, 3 คร้ัง/ปี และมากกว่า 4 คร้ัง/ปี ร้อยละ 18, 9 และ 3 ตามล าดบั   
ร้อยละ 97 ใหย้าบ ารุงแก่แพะ และร้อยละ 3 ไม่เคยใหย้าบ ารุง  
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การผสมพนัธ์ุ พบว่า ใช้พ่อพนัธ์ุในการผสม ร้อยละ 100 วตัถุประสงค์ในการเล้ียงแพะ 
พบว่า ร้อยละ 70 เล้ียงเพื่อจ าหน่ายพนัธ์ุและขุน รองลงมา คือ เล้ียงเพื่อจ าหน่ายขุนอย่างเดียว และ
จ าหน่ายพนัธ์ุอยา่งเดียว ร้อยละ 24  และ 6 ตามล าดบั แหล่งจ าหน่ายแพะ พบวา่  ร้อยละ 65 จ าหน่าย
ภายในจงัหวดั รองลงมาคือ น าไปจ าหน่ายต่างจงัหวดัและต่างประเทศ ร้อยละ 28 และ 7 ตามล าดบั 
ราคาจ าหน่ายแพะขุนเฉล่ีย 107.21 บาท/กิโลกรัม เหมารายตวัเพศผูเ้พื่อใชเ้ป็นพ่อพนัธ์ุ ฉล่ีย 15,000 
บาท/ตวั เหมารายตวัเพศเมียเพื่อใชเ้ป็นแม่พนัธ์ุ เฉล่ีย 5,500 บาท/ตวั ลกัษณะการจ าหน่าย  ผา่นกลุ่ม
สหกรณ์ ร้อยละ 72 ผา่นพอ่คา้คนกลาง ร้อยละ 17 และ ขายตรงไม่ผา่นพอ่คา้คนกลาง ร้อยละ 11 
 
ตารางที ่3 จ  านวนและร้อยละของสภาพการเล้ียง วถีิตลาดแพเ้น้ือ                                                

    n =100                                     
รายการ จ านวน (n) ร้อยละ (%) 

รูปแบบการเลีย้งแพะ   
1. เกษตรกรรายเด่ียว 20 20.00 
2. สมาชิกกลุ่มผูเ้ล้ียงแพะ 55 55.00 
3. สมาชิกชมรมผูเ้ล้ียงแพะ 0 0.00 
4. สมาชิกสหกรณ์ผูเ้ล้ียงแพะ 25 25.00 

ความคิดริเร่ิมในการประกอบอาชีพเลีย้งแพะ   
1. เป็นอาชีพสืบทอดจากครอบครัว 3 3.00 
2. มีความสนใจ 55 55.00 
3. การชกัชวน/เชิญชวน/ประชาสัมพนัธ์ 42 42.00 

ประสบการณ์ในการเลีย้งแพะเฉลีย่ 2.42 ปี 100 100 
การฝึกอบรมเร่ืองแพะจากหน่วยงานภาครัฐ   

1. ไม่เคย     12 12.00 
2. เคย 88 88.00 

เกษตรกรได้รับการตรวจรับรองฟาร์มปลอดโรค    
1. ใช่ 53 53.00 
2. ไม่ใช่ 47 47.00 

จ านวนแพะเน้ือที่เลีย้ง   
1. ขนาดฟาร์ม          < 8     ตวั 32 32.00 

พอ่พนัธ์ุเฉล่ีย     0.40     ตวั   
แม่พนัธ์ุเฉล่ีย     5.20     ตวั   
อ่ืนๆ เฉล่ีย         0.90     ตวั   
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ตารางที ่3 (ต่อ)              
n=100             

รายการ จ านวน (n) ร้อยละ (%) 
2. ขนาดฟาร์ม          8 - 49   ตวั 62 62.00 

พอ่พนัธ์ุเฉล่ีย       1.48     ตวั   
แม่พนัธ์ุเฉล่ีย     17.10     ตวั   
อ่ืนๆ เฉล่ีย           4.33     ตวั   

3. ขนาดฟาร์ม       50 - 100  ตวั  6 6.00 
พอ่พนัธ์ุเฉล่ีย      1.50     ตวั   
แม่พนัธ์ุเฉล่ีย    30.00     ตวั   
อ่ืนๆ เฉล่ีย        27.50     ตวั   

พนัธ์ุแพะทีม่ีในฟาร์มส่วนใหญ่   
1. พนัธ์ุพื้นเมือง (Native) 18 18.00 
2. พนัธ์ุบอร์ (Boer) 2 2.00 
3. พนัธ์ุแองโกลนูเบียน (Anglo Nubian) 4 4.00 
4. ลูกผสมบอร์ (Boer) x แองโกลนูเบียน (Anglo Nubian) 31 31.00 
5. ลูกผสมบอร์ (Boer) x พื้นเมือง (Native) 13 13.00 
6. ลูกผสมแองโกลนูเบียน (Anglo Nubian) x พ้ืนเมือง (Native) 27 27.00 
7. ลูกผสมบอร์ (Boer) x ซาแนน (Saanen) 4 4.00 

วธีิการเลีย้ง   
1. เล้ียงแบบขงัคอก 27 27.00 
2. เล้ียงแบบขงัคอกสลบัปล่อยในแปลงหญา้ 73 73.00 

เกษตรกรมีแปลงพืชอาหารสัตว์ส าหรับเลีย้งแพะ   
1. ไม่มี 6 6.00 
2. มี 94 94.00 

พนัธ์ุพืชอาหารสัตว์ทีป่ลูก   
1. หญา้รูซ่ี 29 29.00 
2. หญา้กินนีสีม่วง 6 6.00 
3. หญา้เนเปียร์ปากช่อง 1 65 65.00 

อาหารทีใ่ช้เลีย้งแพะภายในฟาร์ม   
1. อาหารหยาบ (สด แหง้)  100 100.00 
2. อาหารขน้อยา่งเดียว 0 0.00 
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ตารางที ่3 (ต่อ)            
n=100                                     

รายการ จ านวน (n) ร้อยละ (%) 
3. หญา้หมกัอยา่งเดียว 0 0.00 
4. อาหารหยาบ (สด แหง้) และอาหารขน้ 15 15.00 
5. อาหารหยาบ (สด แหง้) และหญา้หมกั 6 6.00 
6. อาหารหยาบ (สด แหง้), อาหารขน้ และหญา้หมกั 24 24.00 

เกษตรกรมีโรงเรือน หรือ คอกส าหรับเลีย้งแพะ   
1. ไม่มีโรงเรือน ท่ีถูกตอ้งเหมาะสม 6 6.00 
2. มีโรงเรือนท่ีถูกตอ้งเหมาะสม มัน่คงแขง็แรง 94 94.00 

ลกัษณะภายในโรงเรือน   
1. โรงเรือนหรือคอกยกพื้นสูงง่ายต่อการท าความสะอาด 88 88.00 
2. พื้นคอกมีความเหมาะสมง่ายต่อการระบายของเสีย 88 88.00 
3. มีรางน ้ า/รางอาหารเพียงพอ มีท่ีแบ่งกั้นป้องกนัการแยง่อาหาร 94 94.00 

แหล่งน า้ทีใ่ช้เลีย้งแพะ   
1. แหล่งน ้าธรรมชาติ อาทิ หว้ย หนองน ้า คลอง บึง บ่อน ้า 15 15.00 
2. น ้าฝนท่ีกกัเก็บไว ้ 18 18.00 
3. น ้าประปา 68 68.00 

เกษตรกรเสริมแร่ธาตุให้แก่แพะ   
1. มี 94 94.00 
2. ไม่มี 6 6.00 

เกษตรกรท าวคัซีนป้องกนัโรคให้แก่แพะ   
1. ไม่เคยท า 6 6.00 
2. ท า 94 94.00 

จ านวนคร้ังในการท าวคัซีนแพะ/ปี   
1. จ านวน 1 คร้ัง/ปี 3 3.00 
2. จ านวน 2 คร้ัง/ปี 91 91.00 
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ตารางที ่3 (ต่อ)  
n=100                                               

รายการ จ านวน (n) ร้อยละ (%) 

เกษตรกรเคยให้ยาบ ารุงแก่แพะ   
1. เคย 97 97.00 
2. ไม่เคย 3 3.00 

วธีิการผสมพนัธ์ุแพะ   
1. ใชพ้อ่พนัธ์ุ 100 100.00 

วตัถุประสงค์ในการเลีย้งแพะของเกษตรกร   
1. เล้ียงเพื่อจ าหน่ายพนัธ์ุ 6 6.00 
2. เล้ียงเพื่อจ าหน่ายขนุ 24 24.00 
3. เล้ียงเพื่อจ าหน่ายทั้งพนัธ์ุและขนุ 70 70.00 

แหล่งจ าหน่ายแพะของเกษตรกร   
1. จ าหน่ายภายในจงัหวดั 65 65.00 
2. จ าหน่ายต่างจงัหวดั 28 28.00 
3. จ าหน่ายต่างประเทศ (สปป.ลาว) 7 7.00 

ลกัษณะการจ าหน่าย   
1. จ าหน่ายผา่นพอ่คา้คนกลาง 17 17.00 
2. จ าหน่ายตรงไม่ผา่นพอ่คา้คนกลาง 11 11.00 
3. จ าหน่ายรูปแบบกลุ่ม/ชมรม/สหกรณ์ 72 72.00 
 
ผลการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค ดงัในตารางท่ี 4 พบว่า เกษตรกรมีความคิดเห็นในระดบั

ปานกลาง ประเด็นพนัธ์ุแพะเน้ือมีราคาแพง, ราคาอาหารข้นแพง, แหล่งหญ้าธรรมชาติมีจ ากดั, 
ปัญหาด้านเงินทุน และขาดแคลนความรู้ในการจดัการฟาร์ม โดยมีค่าเฉล่ีย (mean) เท่ากบั 2.79, 
2.71, 2.88, 2.88 และ 2.65 ตามล าดบั มีความคิดเห็นวา่เป็นปัญหาอุปสรรคในระดบันอ้ย ในประเด็น 
พนัธ์ุและขนาดแพะท่ีตอ้งการซ้ือมีจ ากดั, ขนาดพื้นท่ีฟาร์มมีจ ากดัไม่เหมาะสมกบัจ านวนแพะ, ไม่มี
พื้นท่ีปลูกสร้างแปลงหญ้า, ขาดแคลนแรงงาน, ประสบปัญหาโรคระบาด, ไม่มีตลาดท่ีแน่นอน
รองรับ และไม่มีเจา้หนา้ท่ีส่วนราชการมาดูแล โดยมีค่าเฉล่ีย (mean) เท่ากบั 2.49, 1.88, 2.21, 1.76, 
1.97, 1.82 และ 1.91 ตามล าดบั ในส่วนท่ีเกษตรกรเห็นวา่ไม่มีผลกระทบต่อการประกอบอาชีพเล้ียง
แพะของเกษตรกร คือ ประเด็น สภาพพื้นท่ีฟาร์มและโรงเรือนมีน ้ าท่วมขงั และผสมเทียมติดยาก    
มีค่าเฉล่ีย (mean) เท่ากบั 1.68 และ 1.71 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4 ค่าเฉล่ีย และระดบัความคิดเห็นของเกษตรกรต่อปัญหาอุปสรรคในการประกอบอาชีพ  
                 การเล้ียงแพะ 

n=100 

ประเด็นปัญหา/อุปสรรค 
ระดบัความคิดเห็นของเกษตรกรต่อปัญหาอุปสรรค 

มาก ปานกลาง นอ้ย ไม่มี เฉล่ีย ระดบั 
1. พนัธ์ุแพะเน้ือมีราคาแพง                                                                                                         15 59 18 9 2.79 ปานกลาง 
2. พนัธ์ุและขนาดแพะท่ีตอ้ง 
    การซ้ือมีจ ากดั 

 
23 

 
31 

 
17 

 
29 

 
2.49 

 
นอ้ย 

3. พื้นท่ีฟาร์มและโรงเรือนมี  
    น ้าท่วมขงั 

 
3 

 
18 

 
24 

 
56 

 
1.68 

 
ไม่มีผลกระทบ 

4. ขนาดพื้นท่ีฟาร์มมีจ ากดัไม่ 
    เหมาะสมกบัจ านวนแพะ 

 
6 

 
26 

 
18 

 
50 

 
1.88 

 
นอ้ย 

5. ราคาอาหารขน้แพง 26 35 21 18 2.71 ปานกลาง 
6. แหล่งหญา้ธรรมชาติมีจ ากดั 29 47 6 18 2.88 ปานกลาง 
7. ไม่มีพื้นท่ีในการปลูกสร้าง 
    แปลงหญา้ 

 
18 

 
21 

 
26 

 
35 

 
2.21 

 
นอ้ย 

8. ผสมเทียมติดยาก 9 12 21 59 1.71 ไม่มีผลกระทบ 
9. ขาดแคลนแรงงาน 15 6 21 59 1.76 นอ้ย 
10. ปัญหาดา้นเงินทุน 36 24 30 9 2.88 ปานกลาง 
11. ขาดแคลนความรู้ในการ 
      จดัการฟาร์ม 

 
18 

 
38 

 
35 

 
9 

 
2.65 

 
ปานกลาง 

12. ประสบปัญหาโรคระบาด 15 18 18 50 1.97 นอ้ย 
13. ไม่มีตลาดรองรับ 9 21 15 56 1.82 นอ้ย 
14. ไม่มีเจา้หนา้ท่ีดูแล 9 29 6 56 1.91 นอ้ย 
 
 

 ตอนที ่3 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการขยายตวัของการเล้ียงแพะ 
 3.1 ปัจจัยด้านความเข้มแข็งกลุ่ม 
       จากการวิเคราะห์กลุ่มเกษตรกรตวัอย่าง (n=100) ดงัในตารางท่ี 5 พบว่า เกษตรกรมี
ความคิดเห็นต่อคณะกรรมการกลุ่มในระดบัมาก ทั้ง 5 ประเด็น ดงัน้ี ความน่าเช่ือถือและไวว้างใจ
ในการท างาน, การสร้างบรรยากาศความอบอุ่นคุน้เคยและความสัมพนัธ์ท่ีดีภายในกลุ่ม, การ
ใช้อ  านาจการตดัสินใจในการท างาน, มีความรู้ความสามารถในการบริหารจดัการ และการ
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แบ่งงานให้สมาชิกช่วยท า โดยมีค่าเฉล่ีย (mean) เท่ากับ 3.85, 3.99, 3.76,3.91 และ 3.88 
ตามล าดบั และมีระดบัความคิดเห็นโดยรวมต่อคณะกรรมการกลุ่ม ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 
(mean) เท่ากบั 3.88  
 
ตารางที ่5 ค่าเฉล่ีย และระดบัความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการท างานของคณะกรรมการกลุ่ม        

n=100 

ปัจจยัดา้นคณะกรรมการกลุ่ม 
ระดบัความคิดเห็นของเกษตรกร 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

เฉล่ีย ระดบั 

1. ความน่าเช่ือถือและไวว้างใจ  
    ในการท างาน 

 
21 

 
47 

 
29 

 
3 

 
0 

 
3.85 

 
มาก 

2. การสร้างบรรยากาศอบอุ่น 
    คุน้เคยและความสัมพนัธ์ท่ีดี  
    ภายในกลุ่ม 

 
 
29 

 
 
50 

 
 
12 

 
 
9 

 
 
0 

 
 

3.99 

 
 

มาก 
3. การใชอ้ านาจการตดัสินใจ 
    ในการท างาน 

 
29 

 
32 

 
24 

 
15 

 
0 

 
3.76 

 
มาก 

4. มีความรู้ความสามารถใน 
    การบริหารจดัการ 

 
26 

 
41 

 
29 

 
3 

 
0 

 
3.91 

 
มาก 

5. การแบ่งงานใหส้มาชิกช่วยท า 24 45 24 6 0 3.88 มาก 
ค่าเฉลีย่โดยรวม 3.88 มาก 

 
 จากตารางท่ี 6 แสดงระดบัความคิดเห็นของเกษตรกรต่อลกัษณะการเป็นผูน้ า พบวา่ ระดบั
มากท่ีสุด ในประเด็นมีความยุติธรรม โดยมีค่าเฉล่ีย (mean) เท่ากบั 4.24 และระดบัมาก ในประเด็น 
มีมนุษยสัมพนัธ์ (พูดคุยติดต่อส่ือสารและประสานงาน), มีความรู้ความสามารถในการบริหาร
จดัการและมีทกัษะในการประกอบอาชีพดา้นการเล้ียงสัตว,์ มีความรับผิดชอบและมีความจริงใจ,   
มีความเสียสละและอดทน, มีอุดมการณ์และซ่ือสัตยสุ์จริต, มีเหตุผล รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
และ มีความคิดสร้างสรรค ์โดยมีค่าเฉล่ีย (mean) เท่ากบั 4.20, 3.88, 4.18, 4.02, 4.08, 4.18 และ 4.03 
ตามล าดบั และมีระดบัความคิดเห็นโดยรวมต่อลกัษณะการเป็นผูน้ า ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 
(mean) เท่ากบั 4.10 
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ตารางที ่6  ค่าเฉล่ีย และระดบัความคิดเห็นของเกษตรกรต่อลกัษณะการเป็นผูน้ า                             
                    n=100  

ปัจจยัดา้นลกัษณะการเป็นผูน้ า 
ระดบัความคิดเห็นของเกษตรกร 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

เฉล่ีย ระดบั 

1. มีมนุษยสัมพนัธ์ (พูดคุยติดต่อ 
    ส่ือสารและประสานงาน) 

 
41 

 
44 

 
9 

 
6 

 
0 

 
4.20 

 
มาก 

2. มีความรู้ความสามารถในการ 
    บริหารจดัการและมีทกัษะใน 
    การประกอบอาชีพดา้นการ 
    เล้ียงสัตว ์

 
 
 
24 

 
 
 
44 

 
 
 
29 

 
 
 
3 

 
 
 
0 

 
 
 

3.88 

 
 
 
มาก 

3. มีความรับผดิชอบและมีความ 
    จริงใจ 

 
38 

 
47 

 
9 

 
6 

 
0 

 
4.18 

 
มาก 

4. มีความเสียสละและอดทน 35 44 9 12 0 4.02 มาก 
5. มีอุดมการณ์และซ่ือสัตย์
สุจริต 

35 38 26 0 0 4.08 มาก 

6. มีเหตุผลรับฟังความคิดเห็น  
    ของผูอ่ื้น 

 
44 

 
32 

 
21 

 
3 

 
0 

 
4.18 

 
มาก 

7. มีความคิดสร้างสรรค ์ 41 35 9 15 0 4.03 มาก 
8. มีความยติุธรรม 44 38 15 3 0 4.24 มากท่ีสุด 

ค่าเฉลีย่โดยรวม 4.10 มาก 
 

 นอกจากน้ียงัพบวา่ คณะกรรมการหรือผูน้ ากลุ่ม ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดกลุ่ม ร่วมกนั ร้อยละ 
100 ในประเด็นบริหารเงินทุน และปันผลก าไรดว้ยความยุติธรรม, เขา้ร่วมประชุมกลุ่มสม ่าเสมอ, 
เขา้ร่วมกิจกรรมของกลุ่ม, ช่วยเหลือสมาชิกในกลุ่มและปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบักลุ่ม ดงัแสดง
ในตารางท่ี 7 
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ตารางที ่7 จ  านวน ร้อยละ ในการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดร่วมกนัของคระกรรมการหรือผูน้ ากลุ่ม      

n=100 

ขอ้ก าหนดร่วมกนั 
ปฏิบติั ไม่ปฏิบติั 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. บริหารเงินทุนและปันผล      
    ก าไรดว้ยความยติุธรรม 

 
100 

 
100.00 

 
0 

 
0.00 

2. เขา้ร่วมประชุมกลุ่ม  
    สม ่าเสมอ 

 
100 

 
100.00 

 
0 

 
0.00 

3. เขา้ร่วมกิจกรรมของกลุ่ม 100 100.00 0 0.00 
4. ช่วยเหลือสมาชิกในกลุ่ม 100 100.00 0 0.00 

5. ปฏิบติัตามระเบียบ        
    ขอ้บงัคบัของกลุ่ม 

 
100 

 
100.00 

 
0 

 
0.00 

  

 3.2 ปัจจัยด้านการส่งเสริมและพฒันาการเลีย้งแพะในพืน้ที่ 
 ระดบัความคิดเห็นของเกษตรกร ต่อการสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพการเล้ียงแพะของ
เจ้าหน้าท่ีปศุสัตว์ พบว่า  อยู่ในระดับมาก ในประเด็นการอบรมให้ความรู้ทางวิชาการ, การ
สนบัสนุนปัจจยัการผลิต, การเยี่ยมเยียนให้ค  าแนะน าเกษตรกร, การสนบัสนุนเอกสารความรู้ดา้น
วิชาการ, การบูรณาการกบัหน่วยงานอ่ืนในการส่งเสริมอาชีพ และ การประสานงานดา้นเครือข่าย
และการตลาด โดยมีค่าเฉล่ีย (mean) เท่ากบั 3.97, 3.41, 3.41, 3.44, 3.47 และ 3.41 ตามล าดบั และ 
ระดบัความคิดเห็นปานกลาง ในประเด็น การจดัทศันะศึกษาดูงาน ค่าเฉล่ีย (mean) เท่ากบั 3.18 และ
มีระดบัความคิดเห็นโดยรวมต่อการส่งเสริมสนบัสนุนอาชีพการเล้ียงแพะของเจา้หนา้ท่ีปศุสัตว ์ใน
ระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย (mean) เท่ากบั 3.47 ดงัแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 8 
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ตารางที ่8  ค่าเฉล่ีย และระดบัความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการส่งเสริมสนบัสนุนอาชีพการเล้ียง
     แพะในพื้นท่ี 

n=100                                                            

การส่งเสริมสนบัสนุนอาชีพการ
เล้ียงแพะของเจา้หนา้ท่ีปศุสัตว ์

ระดบัความคิดเห็นของเกษตรกร 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

เฉล่ีย ระดบั 

1. การฝึกอบรมใหค้วามรู้ทาง 
    วชิาการ 

 
32 

 
44 

 
18 

 
0 

 
6 

 
3.97 

 
มาก 

2. การสนบัสนุนดา้นปัจจยัการ  
    ผลิต 

 
2 

 
32 

 
26 

 
9 

 
12 

 
3.41 

 
มาก 

3. การเยีย่มเยยีนใหค้  าแนะน า   
    เกษตรกร 

 
26 

 
24 

 
29 

 
6 

 
15 

 
3.41 

 
มาก 

4. การสนบัสนุนเอกสารความรู้ 
    ดา้นวชิาการ 

 
18 

 
44 

 
18 

 
6 

 
15 

 
3.44 

 
มาก 

5. การจดัทศันะศึกษา ดูงาน 21 26 24 9 21 3.18 ปานกลาง 
6. การบูรณาการหน่วยงานอ่ืน  
   ในการส่งเสริมอาชีพ 

 
21 

 
35 

 
26 

 
6 

 
12 

 
3.47 

 
มาก 

7. การประสานงานดา้นเครือข่าย 
    และการตลาด 

 
26 

 
26 

 
24 

 
9 

 
15 

 
3.41 

 
มาก 

ค่าเฉลีย่โดยรวม 4.47 มาก 

 3.3 ปัจจัยด้านความมั่นคงยัง่ยืนของอาชีพการเลีย้งแพะ 
 ระดบัความคิดเห็นของเกษตรกร ต่อปัจจยัพื้นฐานและสภาพทัว่ไปมีความเหมาะสมต่อการ
เล้ียงแพะ พบว่า มีความคิดเห็นในระดับมาก ในประเด็น เป็นอาชีพตกทอดของครอบครัว,             
ภูมิประเทศเหมาะสม, สภาพอากาศเหมาะสม, มีความหลากหลายของพืชอาหารสัตว ์และพนัธ์ุแพะ
มีความเหมาะสมกบัพื้นท่ี โดยมีค่าเฉล่ีย (mean) เท่ากบั 3.53, 3.62, 3.65, 3.82 และ 3.62 ตามล าดบั 
ระดบัความคิดเป็นปานกลาง ในประเด็น ระบบขนส่ง (Logistic) ค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.21 และระดบั
ความคิดเห็นโดยรวมต่อปัจจยัพื้นฐานและสภาพทัว่ไปมีความเหมาะสมต่อการเล้ียงแพะ ในระดบั 
มาก โดยมีค่าเฉล่ีย (mean) เท่ากบั 3.58 ดงัตารางท่ี 9 
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ตารางที ่9 ค่าเฉล่ีย และระดบัความคิดเห็นของเกษตรกรต่อปัจจยัพื้นฐานและสภาพทัว่ไป 
n=100                                                                                                                                                                                                                                                                      

ปัจจยัพื้นฐานและสภาพทัว่ไป
ต่อการเล้ียงแพะ 

ระดบัความคิดเห็นของเกษตรกร 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

เฉล่ีย ระดบั 

1. อาชีพตกทอดของครอบครัว 9 50 32 3 6 3.53 มาก 
2. ภูมิประเทศเหมาะสม 12 38 50 0 0 3.62 มาก 
3. สภาพอากาศเหมาะสม 18 32 47 3 0 3.65 มาก 
4. ความหลากหลายของพืช 
    อาหารสัตว ์

 
24 

 
35 

 
41 

 
0 

 
0 

 
3.82 

มาก 

5. ระบบขนส่ง (Logistic) 6 26 53 12 3 3.21 ปานกลาง 
6. พนัธ์ุแพะเหมาะสมกบัพื้นท่ี 29 21 35 12 3 3.62 มาก 

ค่าเฉลีย่โดยรวม 3.58 มาก 

 

 ส่วนส่ิงจูงใจในการประกอบอาชีพเล้ียงแพะ เกษตรกรมีความคิดเห็นในระดบั มากท่ีสุด  
ในประเด็นการบูรณาการและการส่งเสริมอาชีพการเล้ียงแพะของกรมปศุสัตว ์โดยมีค่าเฉล่ีย (mean) 
เท่ากบั 4.92 และระดบัความคิดเห็นมาก ในประเด็น ตน้ทุนต ่า, ราคาขายน่าสนใจ, มีตลาดรองรับ, มี
การรวมกลุ่มเกษตรกร และมีนโยบายส่งเสริมของรัฐบาล โดยมีค่าเฉล่ีย  (mean) เท่ากบั 3.74, 3.91, 
3.85, 3.85 และ 3.91 ตามล าดบั และระดบัความคิดเห็นโดยรวมต่อส่ิงจูงใจในการประกอบอาชีพ
เล้ียงแพะ ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย (mean) เท่ากบั 3.93 ดงัแสดงในตารางท่ี 10 
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ตารางที ่10 ค่าเฉล่ีย และระดบัความคิดเห็นของเกษตรกรต่อส่ิงจูงใจในการประกอบอาชีพเล้ียงแพะ 
                                                                                                                                                  n=100                                                                                                                                                                            

ส่ิงจูงใจต่อการประกอบอาชีพ
เล้ียงแพะ 

ระดบัความคิดเห็นของเกษตรกร 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

เฉล่ีย ระดบั 

1. ตน้ทุนต ่า 29 18 50 3 0 3.74 มาก 
2. ราคาขายน่าสนใจ 32 41 15 0 3 3.91 มาก 
3. มีตลาดรองรับ 32 41 12 9 6 3.85 มาก 
4. การรวมกลุ่มเกษตรกร 26 47 12 15 0 3.85 มาก 
5. การบูรณาการและการ 
    ส่งเสริมอาชีพการเล้ียงของ  
    กรมปศุสัตว ์

 
 
47 

 
 
35 

 
 
18 

 
 
0 

 
 
0 

 
 

4.29 

 
 
มากท่ีสุด 

6. นโยบายส่งเสริมของรัฐบาล 50 18 12 15 6 3.91 มาก 
ค่าเฉลีย่โดยรวม 3.93 มาก 

 

วจิารณ์ผลการศึกษา 

 การศึกษาสภาพขอ้มูลทัว่ไปของเกษตรกรผูต้อบแบบสัมภาษณ์ พบวา่ ร้อยละ 65 เป็นเพศชาย      
มีอายุเฉล่ีย 43 ปี สมาชิกในครัวเรือนเฉล่ีย 3.79 คน จ านวนแรงงานท่ีใชใ้นการเล้ียงแพะเฉล่ีย 2.12 
คน ร้อยละ 97 เป็นแรงงานในครัวเรือน อาชีพหลกัปลูกพืชควบคู่กบัการเล้ียงสัตว ์ร้อยละ 71 อาชีพ
ท่ีท ารายไดสู้งสุด คือท านา ร้อยละ 58 มีพื้นท่ีถือครองเฉล่ีย 13.53 ไร่ ใชส้ าหรับเล้ียงแพะเฉล่ีย 2.44 
ไร่ รายได้จากการเล้ียงแพะเฉล่ีย 22,911.76 บาท/ปี ประสบการณ์ในการเล้ียงแพะเฉล่ีย 2.42 ปี
สอดคลอ้งกบั จนัทนา  บุญศิริ และ วาณี ศิลประสาทเอก (2548) ศึกษาสภาพการล้ียงและวิธีการ
ตลาดแพะเน้ือในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ พบวา่เกษตรกรผูเ้ล้ียงแพะเน้ือทุกขนาดฟาร์มมีอายุเฉล่ีย 
44 ปี ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-7 มีประสบการณ์ประกอบอาชีพมาก่อน
เฉล่ีย 3.69  ปี ส่วนใหญ่เล้ียงแพะเน้ือเป็นอาชีพเสริม ยกเวน้ฟาร์มขนาดใหญ่เท่านั้นเล้ียงเป็นอาชีพ
หลกั และฟาร์มส่วนใหญ่ใชแ้รงงานในครอบครัว  

รูปแบบการเล้ียงแพะ ร้อยละ 55 เล้ียงแบบเป็นกลุ่ม ความคิดริเร่ิมในการประกอบอาชีพ
เล้ียงแพะ พบว่าร้อยละ 55 มีความสนใจในอาชีพเล้ียงแพะ เคยได้รับการฝึกอบรมเร่ืองแพะจาก
หน่วยงานภาครัฐ ร้อยละ88 เคยเขา้ร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพการเล้ียงแพะจากส านกังานปศุสัตว์
จงัหวดับุรีรัมย ์งบประมาณพฒันาจงัหวดั ปี 2558-2560 ผ่านการฝึกอบรม จ านวน 2 คร้ังต่อคน 
ขนาดฟาร์มแพะท่ีเล้ียงมากท่ีสุด คือ ระหวา่ง 8-49 ตวั วตัถุประสงคแ์ละประโยชน์ในการเล้ียงแพะ
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พบว่า ร้อยละ 70 เล้ียงเพื่อจ าหน่ายพนัธ์ุและขุน แหล่งจ าหน่ายแพะ พบว่า ร้อยละ 65 จ าหน่าย
ภายในจงัหวดั รองลงมาคือ น าไปจ าหน่ายต่างจงัหวดั และต่างประเทศ (สปป.ลาว) คิดเป็นร้อยละ 
28 และ 7 ตามล าดบั ราคาท่ีจ าหน่ายแพะขุนเฉล่ีย 107.21 บาท/กิโลกรัม เหมารายตวัเพศผูเ้พื่อใช้
เป็นพ่อพนัธ์ุ ราคาเฉล่ีย 15,000 บาท/ตวั เหมารายตวัเพศเมียเพื่อใช้เป็นแม่พนัธ์ุ ราคาเฉล่ีย 5,500 
บาท/ตวั ลกัษณะการจ าหน่ายโดยส่วนใหญ่ จ าหน่ายผา่นกลุ่มหรือสหกรณ์ ร้อยละ 72  สอดคลอ้ง
กับ ชูตา  แก้วละเอียด (2558) รายงานการวิจยัเร่ืองการพฒันาการตลาดแพะเพื่อเพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจของเกษตรกรผูเ้ล้ียงแพะในจงัหวดัสงขลา พบวา่ ทั้งแพะเน้ือและแพะนมในจงัหวดัสงขลา 
มีจุดแขง็และโอกาส คือมีพื้นท่ีการเล้ียงท่ีเพียงพอ ผูผ้ลิตก็สนใจท่ีจะเล้ียงแพะ และเจา้หนา้ท่ีของรัฐ
ก็พร้อมท่ีจะสนับสนุน อีกทั้งผูบ้ริโภคหลักซ่ึงเป็นชาวไทยมุสลิมและนักท่องเท่ียวมีความนิยม
บริโภคแพะเป็นจ านวนมาก แมมี้จุดอ่อนและอุปสรรคบา้ง เช่น เกษตรกรยงัขาดการวางแผนดา้น
การผลิต การแปรรูป และการตลาดท่ีดี อีกทั้งการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ยงัมีนอ้ย ควรมีกลยุทธ์การ
พฒันาการตลาดผลิตภณัฑ์จากแพะเน้ือ คือ กลยุทธ์การสร้างเครือข่ายให้กวา้งขวางและเขม้แข็ง ผล
การสัมภาษณ์ความคิดเห็นของเกษตรกร ต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อการขยายตวัของการเล้ียงแพะ ในพื้นท่ี
จงัหวดับุรีรัมย ์ซ่ึงสามารถจดัล าดบัความส าคญัได ้ดงัน้ี 

1. ผูน้ ามีคุณสมบัติท่ีดีเหมาะสม  กล่าวคือ มีความยุติธรรม มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี มีความ
รับผิดชอบและมีความจริงใจ มีเหตุผลรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น มีอุดมการณ์และซ่ือสัตยสุ์จริต มี
ความคิดสร้างสรรค์ มีความเสียสละอดทน และมีความรู้ความสามารถในการบริหารจดัการและมี
ทกัษะในการประกอบอาชีพดา้นการเล้ียงสัตว ์

2. ส่ิงจูงใจต่อการประกอบอาชีพเล้ียงแพะ เช่น การบูรณาการและการส่งเสริมอาชีพการ
เล้ียงแพะของกรมปศุสัตว ์ราคาจูงใจ นโยบายส่งเสริมของรัฐบาล มีตลาดรองรับ มีการรวมกลุ่ม
อาชีพ และตน้ทุนการผลิตต ่า 

3. การท างานของคณะกรรมการกลุ่ม กล่าวคือ คณะกรรมการกลุ่มควรสร้างบรรยากาศและ
ความสัมพนัธ์ท่ีดีภายในกลุ่ม มีความสามารถในการบริหารจดัการ มีการแบ่งหนา้ท่ีท่ีชดัเจน มีความ
น่าเช่ือถือ และใชอ้ านาจในการตดัสินใจอยา่งถูกตอ้ง 

4. ปัจจยัพื้นฐานและสภาพทัว่ไปท่ีเหมาะสมต่อการเล้ียงแพะ กล่าวคือ มีความหลากหลาย
ของพืชอาหารสัตวใ์นพื้นท่ี สภาพอากาศเหมาะสมในการเล้ียงแพะ ภูมิประเทศเหมาะสม พนัธ์ุแพะ
เหมาะสมกบัพื้นท่ี เป็นอาชีพตกทอดจากครอบครัว และมีระบบขนส่ง (Logistic) ท่ีสะดวก 

5. การส่งเสริมอาชีพเล้ียงแพะของเจา้หนา้ท่ีปศุสัตวใ์นพื้นท่ี กล่าวคือ มีการจดัฝึกอบรมให้
ความรู้ทางวิชาการ มีการบูรณาการกับหน่วยงานอ่ืนในพื้นท่ีเพื่อส่งเสริมอาชีพการเล้ียงแพะ 
สนบัสนุนเอกสารความรู้ดา้นวชิาการ สนบัสนุนปัจจยัการผลิต มีการติดตามเยีย่มเยียนใหค้  าแนะน า
แก่เกษตรกร เป็นผูป้ระสานงานเครือข่ายและตลาดใหแ้ก่เกษตรกร และมีการจดัทศันะศึกษาดูงาน 
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บทที ่5 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการศึกษา 

 ข้อมูลทัว่ไปของเกษตรกร 
 การศึกษาสภาพขอ้มูลทัว่ไปของเกษตรกรผูต้อบแบบสัมภาษณ์ ร้อยละ 65 เป็นเพศชาย มีอายุ
เฉล่ีย 43 ปี จบการศึกษาสูงสุดในระดบัมธัยมศึกษา (ม.1-ม.6) ร้อยละ 44 สมาชิกในครัวเรือนเฉล่ีย 
3.79 คน จ านวนแรงงานท่ีใช้ในการเล้ียงแพะเฉล่ีย 2.12 คน ร้อยละ 97 เป็นแรงงานในครัวเรือน 
อาชีพหลกัปลูกพืชควบคู่กบัการเล้ียงสัตว ์ร้อยละ 71 อาชีพท่ีท ารายไดสู้งสุด คือท านา ร้อยละ 58 มี
พื้นท่ีถือครองเฉล่ีย 13.53 ไร่ ใช้ส าหรับเล้ียงแพะเฉล่ีย 2.44 ไร่ รายได้จากการเล้ียงแพะเฉล่ีย 
22,911.76 บาท/ปี  

สภาพการเลีย้ง วถิีตลาดแพะเน้ือ และปัญหาอุปสรรค 
รูปแบบการเล้ียงแพะ ร้อยละ 55 เล้ียงแบบเป็นกลุ่ม ความคิดริเร่ิมในการประกอบอาชีพ

เล้ียงแพะ พบวา่ร้อยละ 55 มีความสนใจในอาชีพเล้ียงแพะ ประสบการณ์ในการเล้ียงแพะเฉล่ีย 2.42 
ปี เคยได้รับการฝึกอบรมเร่ืองแพะจากหน่วยงานภาครัฐ ร้อยละ88 ฟาร์มแพะของเคยได้รับการ
ตรวจรับรองฟาร์มปลอดโรค คิดเป็นร้อยละ 53 เคยเขา้ร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพการเล้ียงแพะจาก
ส านกังานปศุ-สัตวจ์งัหวดับุรีรัมย ์งบประมาณพฒันาจงัหวดั ปี 2558-2560 เฉล่ีย 2.03 โครงการต่อ
คน ขนาดฟาร์มแพะท่ีเล้ียงมากท่ีสุด คือ ระหวา่ง 8-49 ตวั คิดเป็นร้อยละ 62  
 พนัธ์ุแพะส่วนใหญ่ท่ีเล้ียงมากท่ีสุดในพื้นท่ีจงัหวดับุรีรัมย ์คือ เป็นพนัธ์ุลูกผสมระหว่าง
บอร์ (Boer) x แองโกลนูเบียน (Anglo Nubian) คิดเป็นร้อยละ 31 วิธีการเล้ียงโดยส่วนใหญ่ ร้อยละ 
73 เล้ียงแบบขงัคอกสลบัปล่อยในแปลงหญา้ โดยส่วนใหญ่ ร้อยละ 94 มีการปลูกหญา้ส าหรับเล้ียง
แพะ และพบว่ามีการปลูกมากท่ีสุดคือหญา้เนเปียร์ปากช่อง 1  ร้อยละ 65 อาหารท่ีใช้เล้ียงแพะใช้
อาหารหยาบ (สด แห้ง) ให้แพะกิน ร้อยละ 100 ใช้ร่วมกบัอาหารขน้ ร้อยละ 15, ใช้อาหารหยาบ 
(สด แหง้) ร่วมกบัหญา้หมกั ร้อยละ 6 และใชท้ั้งอาหารหยาบ (สด แหง้) ร่วมกบัอาหารขน้ และหญา้
หมกั ร้อยละ 24 ส่วนใหญ่ร้อยละ 94 มีโรงเรือนเล้ียงแพะท่ีมัน่คงแข็งแรง มีรางให้น ้ า อาหารท่ี
เพียงพอเหมาะสม  ร้อยละ 88.24 โรงเรือนหรือคอกยกพื้นสูงง่ายต่อการท าความสะอาด และการ
ระบายของเสีย 

 ร้อยละ 94  มีการเสริมแร่ธาตุและท าวคัซีนให้แก่แพะ การท าวคัซีนส่วนใหญ่ ร้อยละ 91 
ท าวคัซีน 2 คร้ัง/ปี ถ่ายพยาธิให้แพะ 4 คร้ัง/ปี และ 2 คร้ัง/ปี คิดเป็นสัดส่วนเท่ากนัคือ ร้อยละ 35 
นอกจากน้ียงัพบวา่ ร้อยละ 97 ใหย้าบ ารุงแก่แพะสม ่าเสมอ 
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การผสมพนัธ์ุใชพ้่อพนัธ์ุในการผสม ร้อยละ 100 วตัถุประสงคแ์ละประโยชน์ในการเล้ียง
แพะพบวา่ ร้อยละ 70 เล้ียงเพื่อจ าหน่ายพนัธ์ุและขุน แหล่งจ าหน่ายแพะ พบวา่ ร้อยละ 65 จ าหน่าย
ภายในจงัหวดั รองลงมาคือ น าไปจ าหน่ายต่างจงัหวดั และต่างประเทศ (สปป.ลาว) คิดเป็นร้อยละ 
28 และ 7 ตามล าดบั ราคาท่ีจ าหน่ายแพะขุนเฉล่ีย 107.21 บาท/กิโลกรัม เหมารายตวัเพศผูเ้พื่อใช้
เป็นพ่อพนัธ์ุ ราคาเฉล่ีย 15,000 บาท/ตวั เหมารายตวัเพศเมียเพื่อใช้เป็นแม่พนัธ์ุ ราคาเฉล่ีย 5,500 
บาท/ตวั ลกัษณะการจ าหน่ายโดยส่วนใหญ่ จ าหน่ายผา่นกลุ่มหรือสหกรณ์ ร้อยละ 72  

ด้านปัญหาอุปสรรคในการประกอบอาชีพการเล้ียงแพะเน้ือ พบว่า ไม่มีประเด็นปัญหา
อุปสรรคต่อเกษตรกรในระดบัท่ีมาก มีเพียงประเด็นพนัธ์ุแพะเน้ือมีราคาแพง, ราคาอาหารขน้แพง, 
แหล่งหญา้ธรรมชาติมีจ ากดั, ปัญหาดา้นเงินทุน และขาดแคลนความรู้ในการจดัการฟาร์ม ซ่ึงเป็น
ปัญหาในดบัปานกลางเท่านั้น และในประเด็นพนัธ์ุและขนาดแพะท่ีตอ้งการซ้ือมีจ ากดั, ขนาดพื้นท่ี
ฟาร์มมีจ ากดัไม่เหมาะสมกบัจ านวนแพะ, ไม่มีพื้นท่ีในการปลูกสร้างแปลงหญา้, ขาดแคลนแรงงาน
, ประสบปัญหาโรคระบาด, ไม่มีตลาดท่ีแน่นอนรองรับ และไม่มีเจา้หนา้ท่ีส่วนราชการมาดูแล เป็น
ปัญหาและอุปสรรคกบัเกษตรกรเล็กนอ้ย 

 ปัจจัยทีม่ีผลต่อการขยายตัวของการเลีย้งแพะในพืน้ทีจั่งหวดับุรีรัมย์ 
ผลการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของเกษตรกร ต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อการขยายตวัของการเล้ียง

แพะ ในพื้นท่ีจงัหวดับุรีรัมย ์ซ่ึงสามารถจดัล าดบัความส าคญัได ้ดงัน้ี 
1. ผูน้ ามีคุณสมบัติท่ีดีเหมาะสม  กล่าวคือ มีความยุติธรรม มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี มีความ

รับผิดชอบและมีความจริงใจ มีเหตุผลรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น มีอุดมการณ์และซ่ือสัตยสุ์จริต มี
ความคิดสร้างสรรค์ มีความเสียสละอดทน และมีความรู้ความสามารถในการบริหารจดัการและมี
ทกัษะในการประกอบอาชีพดา้นการเล้ียงสัตว ์

2. ส่ิงจูงใจต่อการประกอบอาชีพเล้ียงแพะ เช่น การบูรณาการและการส่งเสริมอาชีพการ
เล้ียงแพะของกรมปศุสัตว ์ราคาจูงใจ นโยบายส่งเสริมของรัฐบาล มีตลาดรองรับ มีการรวมกลุ่ม
อาชีพ และตน้ทุนการผลิตต ่า 

3. การท างานของคณะกรรมการกลุ่ม กล่าวคือ คณะกรรมการกลุ่มควรสร้างบรรยากาศและ
ความสัมพนัธ์ท่ีดีภายในกลุ่ม มีความสามารถในการบริหารจดัการ มีการแบ่งหนา้ท่ีท่ีชดัเจน มีความ
น่าเช่ือถือ และใชอ้ านาจในการตดัสินใจอยา่งถูกตอ้ง 

4. ปัจจยัพื้นฐานและสภาพทัว่ไปท่ีเหมาะสมต่อการเล้ียงแพะ กล่าวคือ มีความหลากหลาย
ของพืชอาหารสัตวใ์นพื้นท่ี สภาพอากาศเหมาะสมในการเล้ียงแพะ ภูมิประเทศเหมาะสม พนัธ์ุแพะ
เหมาะสมกบัพื้นท่ี เป็นอาชีพตกทอดจากครอบครัว และมีระบบขนส่ง (Logistic) ท่ีสะดวก 

5. การส่งเสริมสนบัสนุนอาชีพเล้ียงแพะของเจา้หน้าท่ีปศุสัตวใ์นพื้นท่ี กล่าวคือ มีการจดั
ฝึกอบรมใหค้วามรู้ทางวชิาการ มีการบูรณาการกบัหน่วยงานอ่ืนในพื้นท่ีเพื่อส่งเสริมอาชีพการเล้ียง
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แพะ สนับสนุนเอกสารความรู้ด้านวิชาการ สนับสนุนปัจจยัการผลิต มีการติดตามเยี่ยมเยียนให้
ค  าแนะน าแก่เกษตรกร เป็นผูป้ระสานงานเครือและตลาดใหแ้ก่เกษตรกร มีการจดัทศันะศึกษาดูงาน  

ข้อเสนอแนะ 

1.)  หน่วยงานภาครัฐเช่น พฒันาชุมชน สหกรณ์จงัหวดั ปศุสัตวจ์งัหวดั สถาบนัการเงิน 
องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน ควรสนบัสนุนและผลกัดนัใหเ้กิดการรวมกลุ่มของเกษตรกรผูเ้ล้ียงแพะ
อย่างครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการผลิต การแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์ จนกระทัง่การจ าหน่ายทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ  

2.) หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งควรประชาสัมพนัธ์ใหค้วามรู้ทางโภชนาการเก่ียวกบัเน้ือแพะ 
ตลอดจนวิธีการปรุงอาหารจากเน้ือแพะให้แก่ผูบ้ริโภคให้มากข้ึน เพื่อส่งเสริมให้ผูบ้ริโภคมีความรู้ 
ความเขา้ใจเก่ียวกบัเน้ือแพะท่ีถูกตอ้ง และหนัมาบริโภคเน้ือแพะ เพิ่มข้ึน  

3.) เกษตรกรผูผ้ลิตแพะรายยอ่ยจ าเป็นตอ้งรวมกลุ่มเพื่อการจดัหาปัจจยัการผลิต และจ าหน่าย
ผลผลิตร่วมกนั ตลอดจนแลกเปล่ียนประสบการณ์การเล้ียงแพะ  

4.) การขยายตลาดผูบ้ริโภคเน้ือแพะและแกะ ควรมีความหลากหลายทั้ งเมนู และการใช้
ช้ินส่วนต่างๆ ของแพะ ในการโฆษณาและท าการตลาด เช่น เมนูผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพ เน้นกลุ่ม
ผูสู้งอายุ เมนูคุณค่าทางจิตใจ แบบมีสไตล์ เก๋ไก๋ เน้น ชิม ช้อป แชะ เน้นกลุ่มวยัรุ่นวยัท างาน และ 
Premium Menu ในโรงแรมหรือหา้งสรรพสินคา้ เนน้ผูบ้ริโภคระดบับน มีก าลงัการซ้ือสูง เป็นตน้ 
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ผูศึ้กษาขอขอบพระคุณคณะกรรมการพิจารณาผลงานวชิาการดา้นผลิตสัตว ์ของส านกังาน    
ปศุสัตว์เขต 3 ทุกท่าน ปศุสัตว์จังหวดับุรีรัมย์ (น .สพ.อภิชาติ สุวรรณชัยรบ) ท่ีได้ให้ความ
อนุเคราะห์ ให้แนวคิด ค าแนะน า และขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ในการท าการศึกษา รวมทั้ง
เจา้หน้าท่ีส านักงานปศุสัตวอ์  าเภอ ปศุสัตวอ์  าเภอ ท่ีได้ให้การสนับสนุนการศึกษาในคร้ังน้ีเสร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี และท่ีส าคญัเกษตรกรผูต้อบแบบสอบถามทุกท่าน ท่ีได้ให้ข้อมูลต่างๆ อนัเป็น
ประโยชน์ ส่ิงทั้งหลายเหล่าน้ีน ามาซ่ึงเอกสารวชิาการ เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการขยายตวัของการเล้ียง
แพะในพื้นท่ีจงัหวดับุรีรัมย ์สามารถเผยแพร่ใหแ้ก่ผูส้นใจทัว่ไปไดน้ าไปใชป้ระโยชน์ ต่อไป  
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แบบสัมภาษณ์เพ่ือการศึกษา 
เร่ือง ปัจจัยทีม่ีผลต่อการขยายตัวของการเลีย้งแพะในพืน้ทีจั่งหวดับุรีรัมย์ 

-------------------- 
ช่ือ-สกุล......................................บา้นเลขท่ี................หมู่ท่ี..........ต  าบล...................................... 
อ าเภอ........................................จงัหวดั..................................โทร.............................................. 
แบบสัมภาษณ์ประกอบด้วย 2 ตอน 
ตอนที1่ แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลทัว่ไปของเกษตรกร 
ตอนที ่2 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกบัสภาพการเลีย้ง วถิีตลาดแพะเน้ือ และปัญหาอุปสรรค 
ตอนที ่3 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกบัปัจจัยทีม่ีผลต่อการขยายตัวของการเลีย้งแพะ 

 

ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของเกษตรกร 
 

1. เพศ   1. ชาย   2. หญิง 
2. อาย.ุ............................ปี 
3. การศึกษาสูงสุด 

 ประถมศึกษา (ป.1-ป.6)   
 มธัยมศึกษา (ม.1-ม.6)   
 อาชีวะศึกษา (ปวช.,ปวส.) 
 อ่ืน ๆ (ระบุ)......................................... 

4. จ านวนสมาชิกในครัวเรือนทั้งหมด.............คน จ านวนแรงงานท่ีใชใ้นการเล้ียงแพะ........คน  
5. อาชีพหลกั  ปลูกพืช,เล้ียงสัตว ์

 ปลูกพืช 
 เล้ียงสัตว ์
 คา้ขาย 
 อ่ืน ๆ (ระบุ).............................................. 

6. อาชีพท่ีท ารายไดสู้งสุด.......................................................... 
7. พื้นท่ีถือครอง..................ไร่ 
8. พื้นท่ีในการเล้ียงแพะ..............ไร่ 
9. รายไดจ้ากการประกอบอาชีพการเล้ียงแพะเน้ือในรอบปีท่ีผา่นมา..................................................บาท 
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10. แรงงานในการเล้ียงแพะ 

 แรงงานในครัวเรือน 
 แรงงานในครัวเรือนและแรงงานจา้ง 
 แรงงานจา้ง 
 

ตอนที ่2 สภาพการเลีย้ง วถิีตลาดแพะเน้ือ และปัญหาอุปสรรค 
 

1. รูปแบบการเล้ียงแพะ 
 เกษตรกรรายเด่ียว 
 สมาชิกกลุ่มผูเ้ล้ียงแพะ 
 สมาชิกชมรมผูเ้ล้ียงแพะ 
 สมาชิกสหกรณ์ผูเ้ล้ียงแพะ     

2. ความคิดริเร่ิมในการประกอบอาชีพเล้ียงแพะ 
 เป็นอาชีพสืบทอดของครอบครัว 
 มีความสนใจ 
 การชกัชวน/เชิญชวน/ประชาสัมพนัธ์ 
 อ่ืนๆ (ระบุ).................................................... 

3. ประสบการณ์ในการเล้ียงแพะ..........................ปี  
4. ท่านเคยรับการฝึกอบรมเร่ืองแพะจากหน่วยงานภาครัฐหรือไม่  

 ไม่เคย 
 เคย 

5. ฟาร์มท่านไดรั้บการตรวจรับรองฟาร์มปลอดโรค……........ หรืออยา่งนอ้ยส่งเลือดตรวจเพื่อ……...... 
 ใช่ 
 ไม่ใช่ 

6. ท่านเคยเขา้ร่วมโครงการ ดงัต่อไปน้ี (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 โครงการส่งเสริมการเล้ียงแพะ-แกะเชิงพาณิชยจ์งัหวดับุรีรัมย ์ประจ าปีงบประมาณ 

  2558 (โครงการตามมาตรการส าคญัเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนใน 
  การเสริมสร้างความเขม้แขง็อยา่งย ัง่ยนื)   
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 โครงการส่งเสริมการผลิตสินคา้เกษตรปลอดภยั กิจกรรม ส่งเสริมการผลิตสินคา้เกษตร 

  ปลอดภยัดา้นปศุสัตว ์กิจกรรมยอ่ย ส่งเสริมการเล้ียงแพะเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคม  
  เศรษฐกิจอาเซียน(AEC) ประจ าปีงบประมาณ 2559 (งบประมาณรายจ่ายจงัหวดับุรีรัมย)์  

 โครงการส่งเสริมการเล้ียงแพะ-แกะเพื่อตอบสนองตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  (AEC) ประจ าปีงบประมาณ 2560 (งบประมาณรายจ่ายจงัหวดับุรีรัมย)์ 

 โครงการส่งเสริมการผลิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมหลกั ส่งเสริมการ 
  เล้ียงแพะ-แกะเพื่อตอบสนองตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ประจ าปี 
  งบประมาณ 2561 (งบประมาณรายจ่ายจงัหวดับุรีรัมย)์ 

 โครงการ (ตามแผนปฏิบติัราชการประจ าปีของกลุ่มจงัหวดัฯ)พฒันาการเกษตรและ 
  อาหารปลอดภยั กลุ่มนครชยับุรินทร์ กิจกรรมหลกั ส่งเสริมและพฒันาการเล้ียงสัตว ์
  เศรษฐกิจ กิจกรรมยอ่ยส่งเสริมอาชีพการเล้ียงแพะเน้ือรองรับการเขา้สู่ประชาคม 
  เศรษฐกิจอาเซียน  ประจ าปีงบประมาณ 2561 

 โครงการปรับเปล่ียนพื้นท่ีท านาไม่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการเล้ียงแพะ ภายใตม้าตรการ 
  ช่วยเหลือเกษตรกร ปีการผลิต 2559/60 ดา้นการผลิต 

 ไม่เคยเข้าร่วมโครงการดังกล่าวข้างต้น 
7. จ านวนแพะเน้ือท่ีเล้ียงปัจจุบนั 

 < 8 ตวั แม่พนัธ์ุ................ตวั พอ่พนัธ์ุ.................ตวั อ่ืนๆ............ตวั  
 8-49 ตวั แม่พนัธ์ุ................ตวั พอ่พนัธ์ุ.................ตวั อ่ืนๆ..............ตวั  
 50-100 ตวั แม่พนัธ์ุ................ตวั พอ่พนัธ์ุ.................ตวั อ่ืนๆ..............ตวั  
 100 ตวั ข้ึนไป แม่พนัธ์ุ................ตวั พอ่พนัธ์ุ.................ตวั อ่ืนๆ..............ตวั 

8. พนัธ์ุแพะท่ีมีในฟาร์ม (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 พนัธ์ุพื้นเมือง            พนัธ์ุบอร์ (Boer)  พนัธ์ุแองโกลนูเบียน (Anglo Nubian) 
 ลูกผสมบอร์ x แองโกลนูเบียน                ลูกผสมบอร์ x พื้นเมือง   
 ลูกผสมแองโกลนูเบียน x พื้นเมือง                      ลูกผสมบอร์ x ซาแนน (saanen)  
 อ่ืนๆ(ระบุ)........... 

9. วธีิการเล้ียง 
 เล้ียงแบบขงัคอก  
 เล้ียงแบบขงัคอกสลบัปล่อยในแปลงหญา้  
 เล้ียงแบบปล่อยไล่ตอ้น  
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10. ท่านมีแปลงพืชอาหารสัตวส์ าหรับแพะเน้ือ 

 ไม่มี 
  มี พนัธ์ุพืชอาหารสัตวท่ี์ปลูก (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ค าตอบ) 
 หญา้รูซ่ี...........................ไร่...........งาน              ถัว่ฮามาตา้..............ไร่..............งาน 
 หญา้กินนีสีม่วง...............ไร่...........งาน             ถัว่สไตโล...............ไร่...............งาน 
 หญา้ขน...........................ไร่...........งาน             ถัว่อะตาตมั.............ไร่..............งาน 
 หญา้เนเปียร์ปากช่อง1..........ไร่......งาน             กระถิน....................ไร่..............งาน 
  หญา้อ่ืนๆ ระบุ.............ไร่..............งาน             ถัว่อ่ืนๆ ระบุ...........ไร่..............งาน 

11. อาหารท่ีใชภ้ายในฟาร์มของท่าน (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 อาหารหยาบ 
 อาหารขน้ 
 หญา้หมกั 
 อ่ืนๆ (ระบุ)................................. 

12. ท่านมีโรงเรือนหรือคอกส าหรับเล้ียงแพะเน้ือหรือไม่ 
 ไม่มี 
 มี สภาพและลกัษณะของคอกหรือโรงเรือน (ตอบไดม้ากวา่ 1 ขอ้) 

  โรงเรือนหรือคอกมีหลงัคากนัแดดฝน                   
   โรงเรือนหรือคอกยกพื้นสูงง่ายต่อการท าความสะอาดเก็บกวาดมูลแพะ 
   พื้นคอกท าเป็นไมร้ะแนงความห่าง 1.3-15 ซม. ตามความเหมาะสมกบัขนาดแพะ และง่าย  
         ต่อการ ระบายของเสีย (มูล/ปัสสาวะ) 
 มีรางน ้า/รางอาหารเพียงพอ มีท่ีแบ่งกั้นป้องกนัการแยง่อาหาร 

13. ท่านมีน ้าสะอาดเพียงพอต่อการเล้ียงแพะเน้ือของท่านหรือไม่ 
 ไม่เพียงพอ 
 เพียงพอ แหล่งน ้าท่ีน ามาเล้ียง 
  แหล่งน ้าธรรมชาติ อาทิ หว้ย หนองน ้า คลอง บึง บ่อน ้า            

  น ้าฝนท่ีกกัเก็บไว ้
 น ้าประปา 
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14. ท่านมีการเสริมแร่ธาตุแก่แพะเน้ือในคอกหรือไม่ 
  มี 
              ไม่มี 
15. ท่านมีการท าวคัซีนป้องกนัโรค แก่แพะเน้ือของท่านหรือไม่ 

 ไม่มี 
 มี จ านวนคร้ัง/ปี 
 1 คร้ัง/ปี 
  2 คร้ัง/ปี 
   อ่ืนๆ ระบุ............................... 

16. ท่านมีการถ่ายพยาธิ แก่แพะเน้ือของท่านหรือไม่ 
 ไม่มี 
 มี จ  านวนคร้ัง/ปี 
 1 คร้ัง/ปี 
 2 คร้ัง/ปี 
 3 คร้ัง/ปี 
 4 คร้ัง/ปี 
 >4 คร้ัง/ปี 

17. ท่านเคยใหย้าบ ารุง แก่แพะเน้ือของท่านหรือไม่ 
  เคย 
  ไม่เคย 
18. ท่านใชว้ธีิการผสมพนัธ์ุแม่พนัธ์ุแพะอยา่งไร 

 ใชพ้อ่พนัธ์ุ 
 ผสมทียม 
 ใชท้ั้งพอ่พนัธ์ุและผสมทียม 

19. การใชป้ระโยชน์ (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 เล้ียงเพื่อจ าหน่าย (โปรดระบุ) 
 จ  าหน่ายพนัธ์ุ  จ  าหน่ายขนุ   จ  าหน่ายทั้งพนัธ์ุทั้งขนุ 
 เล้ียงเพื่อประกอบพิธีทางศาสนา 
 เล้ียงเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
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20. แหล่งจ าหน่าย (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

 จ  าหน่ายภายในจงัหวดั 
 จ  าหน่ายต่างจงัหวดั 
 จ  าหน่ายต่างประเทศ 

21. วธีิจ  าหน่าย (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 ชัง่น ้าหนกั ราคาเฉล่ีย..................บาท/กิโลกรัม 
 เหมาเป็นรายตวั  
 แพะเพศผู ้ราคาเฉล่ีย...............บาท/ตวั   
 แพะเพศเมีย ราคาเฉล่ีย...........บาท/ตวั 

22. ลกัษณะการจ าหน่าย (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 จ  าหน่ายผา่นพอ่คา้คนกลาง 
 จ  าหน่ายตรงไม่ผา่นพอ่คา้คนกลาง 
 จ  าหน่ายรูปแบบกลุ่ม/ชมรม/สหกรณ์  

23. ปัญหาอุปสรรคในการประกอบอาชีพการเล้ียงแพะเน้ือ  
     สภาพปัญหาและอุปสรรค มาก=4 ปานกลาง=3 นอ้ย=2 ไม่มี=1 

1. พนัธ์ุแพะเน้ือมีราคาแพง     
2. พนัธ์ุและขนาดแพะท่ีตอ้งการซ้ือมีจ ากดั     
3. สภาพพ้ืนท่ีฟาร์มและโรงเรือนมีน ้าท่วมขงั ช้ือ     
4. ขนาดพ้ืนท่ีฟาร์มมีจ ากดัไม่เหมาะสมกบัจ านวนแพะ     
5. ราคาอาหารขน้แพง     
6. แหล่งหญา้ธรรมชาติมีจ ากดั     
7. ไม่มีพ้ืนท่ีในการปลูกสร้างแปลงหญา้     
8. ผสมเทียมติดยาก     
9. ขาดแคลนแรงงาน     
10. ปัญหาดา้นเงินทุน     
11. ขาดแคลนความรู้ในการจดัการฟาร์ม     
12. ประสบปัญหาโรคระบาด     
13. ไม่มีตลาดท่ีแน่นอนรองรับ     
14. ไม่มีเจา้หนา้ท่ีส่วนราชการมาดูแล     
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15. อ่ืน ๆ ระบุ...............................     
 
24. ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ  

...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 

 

ตอนที ่3  ปัจจัยทีม่ีผลต่อการขยายตัวของการเลีย้งแพะ 
 

โปรดท าเคร่ืองหมาย  ในช่องท่ีตรงกบัระดบัความคิดเห็นของท่าน 
   3.1 ปัจจัยด้านความเข้มแข็งของกลุ่ม 
1) ท่านมีความคิดเห็นต่อการท างานของคณะกรรมการกลุ่ม ในเร่ืองต่อไปน้ีในระดบัใด 

ความคิดเห็นของสมาชิกท่ีมีต่อ
คณะกรรมการกลุ่ม 

ระดบัความคิดเห็น 
มาก
ท่ีสุด=5 

 
มาก=4 

ปาน
กลาง=3 

 
นอ้ย=2 

นอ้ย
ท่ีสุด = 1 

1. ความน่าเช่ือถือและไวว้างใจในการ 
    ท างาน 

     

2. การสร้างบรรยากาศความอบอุ่นคุน้เคย 
    และความสัมพนัธ์ท่ีดีภายในกลุ่ม 

     

3. การใชอ้ านาจการตดัสินใจในการ 
    ท างาน  

     

4. มีความรู้ความสามารถในการบริหาร 
    จดัการ 

     

5. การแบ่งงานใหส้มาชิกช่วยท า      
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2) ท่านคิดวา่ผูน้ า (คณะกรรมการกลุ่ม) ในกลุ่มของท่านมีคุณลกัษณะดงัต่อไปน้ีในระดบัใด 

        ลกัษณะการเป็นผูน้ า 
ระดบัความคิดเห็น 

มาก 
ท่ีสุด=5 

 
มาก=4 

ปาน
กลาง=3 

 
นอ้ย=2 

นอ้ย 
ท่ีสุด=1 

1. มีมนุษยสัมพนัธ์ (พูดคุยติดต่อส่ือสาร 
    และประสานงาน) 

     

2. มีความรู้ความสามารถในการบริหาร 
    จดัการ และมีทกัษะในการประกอบ 
    อาชีพดา้นการเล้ียงสัตว ์

     

3. มีความรับผดิชอบและมีความจริงใจ      
4. มีความเสียสละและอดทน      
5. มีอุดมการณ์และซ่ือสัตยสุ์จริต      
6. มีเหตุผล รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น      
7. มีความคิดสร้างสรรค ์      
8. มีความยติุธรรม       
 

3) คณะกรรมการหรือผูน้ ากลุ่มปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัในเร่ืองต่าง ๆ ดงัน้ีหรือไม่ 
ระเบียบข้อบังคับกลุ่ม ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

1. บริหารเงินทุน และปันผลก าไรดว้ยความยติุธรรม   
2. เขา้ร่วมประชุมกลุ่ม    
3. เขา้ร่วมกิจกรรมของกลุ่ม    
4. ช่วยเหลือสมาชิกในกลุ่ม   
5. ปฏิบติัตามระเบียบ ขอ้บงัคบัของกลุ่ม   
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3.2 ปัจจัยด้านการส่งเสริมและพฒันาการเลีย้งแพะในพืน้ที่ 
1) ท่านคิดวา่เจา้หนา้ท่ีปศุสัตวใ์หก้ารส่งเสริมสนบัสนุนอาชีพการเล้ียงแพะในพื้นท่ีมากนอ้ย 
    เพียงใด 

การส่งเสริมและพฒันาอาชีพการเล้ียงแพะ
ของเจา้หนา้ท่ีปศุสัตว ์

ระดบัความคิดเห็น 
มาก 
ท่ีสุด=5 

 
มาก=4 

ปาน
กลาง=3 

 
นอ้ย=2 

นอ้ย 
ท่ีสุด=1 

1. การฝึกอบรมใหค้วามรู้ทางวชิาการ      
2. การสนบัสนุนดา้นปัจจยัการผลิต      
3. การเยีย่มเยยีนเกษตรกร       
4. การสนบัสนุนเอกสารความรู้ดา้นวชิาการ      
5. การจดัทศันะศึกษา ดูงาน      
6. การประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืน       
7. การประสานงานดา้นเครือข่ายและ 
    การตลาด 

     

 
3.3 ปัจจัยด้านความมั่นคงยัง่ยืนของอาชีพการเลีย้งแพะ 

1) ท่านคิดวา่ปัจจยัพื้นฐานและสภาพทัว่ไปมีความเหมาะสมต่อการเล้ียงแพะมากนอ้ยเพียงใด 

ปัจจยัพื้นฐาน 
ระดบัความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด=5 

 
มาก=4 

ปาน
กลาง=3 

 
นอ้ย=2 

นอ้ย 
ท่ีสุด=1 

1. มรดกตกทอดของครอบครัว      
2. ภูมิประเทศ      
3. สภาพอากาศ      
4. ความหลากหลายของพืชอาหารสัตว ์      
5. ระบบขนส่ง(Logistic)      
6. พนัธ์ุแพะ      
 
 



45 
 

 
2) ท่านคิดวา่ส่ิงเหล่าน้ีสร้างความจูงใจต่อการประกอบอาชีพเล้ียงแพะมากนอ้ยเพียงใด 

ส่ิงจูงใจต่อการเล้ียงแพะ 
ระดบัความคิดเห็น 

มาก 
ท่ีสุด=5 

 
มาก=4 

ปาน
กลาง=3 

 
นอ้ย=2 

นอ้ย 
ท่ีสุด=1 

1. ตน้ทุน      
2. ราคาขาย      
3. ตลาด       
4. การรวมกลุ่มเกษตรกร      
5. การบูรณาการและการส่งเสริมอาชีพการ 
    เล้ียงแพะของกรมปศุสัตว ์

     

6. นโยบายส่งเสริมของรัฐบาล       
  

3.3 ปัจจัยอ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
..............................................................................................................…………………………

…………………………………………………………….……………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 


