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บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ

การวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาปญหาและความตองการดานการผลิตและการตลาดของ
เกษตรกรผูเล้ียงไกไขในจังหวัดฉะเชิงเทรา  โดยผูวิจัยตองการทราบวาเกษตรกรผูเล้ียงไกไขใน
จังหวัดฉะเชิงเทรา  ดําเนินการเลี้ยงไกไขอยางไร  ประสบกับปญหาอะไร  และเกษตรกรเหลานั้น
ตองการสิ่งใดเพื่อชวยแกไขปญหาที่พวกเกษตรกรกําลังประสบอยู  รวมทั้งขนาดของฟารมไกจะมี
อิทธิพลตอระดับของปญหา  และความตองการของเกษตรกรผูเล้ียงไกไขหรือไม  สําหรับการวิจัย
คร้ังนี้มีวัตถุประสงค ระเบียบวิธีวิจัย และผลการวิจัย สรุปไดดังนี้

5.1 วัตถุประสงคของการวิจัย

5.1.1  ลักษณะสวนบุคคล และลักษณะการดําเนินการเลี้ยงไกไขของเกษตรกรผูเล้ียง
ไกไขในจังหวัดฉะเชิงเทรา

5.1.2 ปญหาและความตองการดานการผลิตและการตลาดของเกษตรกรผูเล้ียงไกไขใน
จังหวัดฉะเชิงเทรา

5.1.3 เปรียบเทียบปญหาและความตองการดานการผลิตและการตลาดของเกษตรกรผู
เล้ียงไกไขในจังหวัดฉะเชิงเทรา  ที่มีขนาดฟารมตางกัน

5.2 ระเบียบวิธีวิจัย

 5.2.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง
                   ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ เกษตรกรผูเล้ียงไกไขในจังหวัดฉะเชิงเทรา  ซ่ึงประกอบ
อาชีพเล้ียงไกไขเพื่อการคา ในป พ.ศ. 2545 จํานวน 207 คน  กลุมตัวอยางไดจากการสุมตัวอยางเปน           
สัดสวนตามกลุม (proportional random sampling) จํานวน 128 คน
         5.2.2   การเก็บรวบรวมขอมูล
                    การวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือ  ดําเนินการ
เก็บรวบรวมขอมูลเปนเวลา 5 เดือนในชวงระยะเวลาตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2545  ถึงเดือนมีนาคม 
2546
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        5.2.3   เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
      สําหรับเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นตามวัตถุ
ประสงคของการวิจัยและความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอน

บาชไดคาแอลฟา = 0.88
      5.2.4   การวิเคราะหขอมูล
                 ใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเพื่อการกาววิจัยทางสังคมศาสตร (SPSS/PC+)  หาคารอยละ 
คาเฉลี่ย  พิสัย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และทดสอบความแตกตางโดยหาคา F

5.3 ผลการวิจัย

           5.3.1  ลักษณะสวนบุคคลและลักษณะการดําเนินการเลี้ยงไกไข
        เกษตรกรผูเล้ียงไกไขในจังหวัดฉะเชิงเทรา สวนใหญเปนเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 52 ป จบ

การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีประสบการณในการเลี้ยงไกไขโดยเฉล่ีย 25 ป มีพื้นที่ในการ
เล้ียงไกไขเฉลี่ยคนละ 28 ไร โดยเกษตรกรสวนใหญมีที่ดินเปนของตนเอง เล้ียงไกไขโดยเฉลี่ย 
59,098 ตัว เล้ียงไกไขบนกรงตับและใชอาหารสําเร็จรูปในการเลี้ยงไกไข สําหรับเงินทุนที่ใชในการ
เล้ียงไกไขนั้น เกษตรกรรอยละ 95.30 ใชเงินทุนของตนเองบางสวน และกูจากแหลงเงินกูดวย โดยมี
ผลขาดทุนเฉลี่ย 182,757 บาทตอป เกษตรกรผูเล้ียงไกไขไดติดตอกับเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร
หรือเจาหนาที่จากกรมปศุสัตว และไดเขารวมประชุม ฝกอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรูในการเลี้ยงไกไข
โดยเฉลี่ย 8 คร้ังตอป และเกษตรกรสวนใหญไมไดเขารวมเปนสมาชิกของชมรมผูเล้ียงไกไขใน
จังหวัดฉะเชิงเทรา

5.3.2  ระดับของปญหาดานการผลิตและการตลาดของเกษตรกรผูเล้ียงไกไข
    จากผลการวิจัยพบวา เกษตรกรผูเล้ียงไกไขมีปญหาดานการผลิตและการตลาดอยูใน

ระดับมาก โดยเกษตรกรมีปญหาเกี่ยวกับเงินทุนอยูในระดับปานกลาง เกษตรกรมีปญหาเกี่ยวกับเงิน
ทุนหมุนเวียน คาอาหาร คาพันธุไก  คาแรงงาน เงินทุนที่จะขยายฟารม และเงินทุนในการดําเนิน   
กิจการ

       ปญหาดานพื้นที่ของฟารมไกไขนั้นเกษตรกรมีปญหาอยูในระดับนอย  สวนใหญจะ
เปนปญหาขนาดของพื้นที่เล้ียงไกไขนอยเกินไป สวนปญหาดานโรงเรือนเลี้ยงไกไขนั้นเกษตรกรมี
ปญหาในระดับนอย โดยเกษตรกรมีปญหาเรื่องการวางผังโรงเรือนที่ถูกหลักวิชาการ ขนาดของโรง
เรือนที่เหมาะสมและลักษณะของโรงเรือนที่ถูกวิชาการ
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     สําหรับปญหาดานอุปกรณการเลี้ยงไกไข เกษตรกรมีปญหาในระดับมาก เกษตรกรเห็น
วาอุปกรณมีราคาสูงเกินไป สวนปญหาพันธุไกไขนั้น เกษตรกรมีปญหาในระดับมาก เชนกัน โดย
เกษตรกรเห็นวา พันธุไกไขมีราคาสูง ไมมีคุณภาพตรงตามสายพันธุใหผลผลิตต่ําและจัดหาพันธุไก
ไขมาเลี้ยงยากเพราะตองสั่งซื้อจากบริษัทลวงหนา ประมาณ 5-6 เดือนจึงจะไดพันธุไกไข  มาเลี้ยง
    ทางดานอาหารไกไข เกษตรกรมีปญหาในระดับมาก เพราะอาหารไกไขมีราคาสูงขึ้นลง
ไมคงที่และคุณภาพของอาหารก็ต่ํากวามาตรฐานที่กําหนด สวนปญหาดานยาและเวชภัณฑไกไขนั้น
พบวา เกษตรกรมีปญหาในระดับมาก สวนใหญเปนปญหาเกี่ยวกับราคาของยาและเวชภัณฑมีราคา
สูง คุณภาพของยาที่ใชรักษาหรือปองกันโรคไมคอยมีประสิทธิภาพมากนักและเกษตรกรเองขาด
ความรูในการใชยาและเวชภัณฑ

    ปญหาเกี่ยวกับแรงงาน เกษตรกรมีปญหาในระดับนอย สวนใหญจะเปนปญหาคาจางแรง
งานสูงและปญหาแรงงานขาดความรูและความชํานาญในการเลี้ยงไกไข สวนปญหาเกี่ยวกับการจัด
การและสุขาภิบาลเกษตรกรมีปญหาในดับปานกลาง เปนปญหาเกี่ยวกับโปรแกรมและวิธีการทํา
วัคซีน การปองกันและควบคุมโรคติดตอ การวินิจฉัยไกที่เปนโรค การปองกันและกําจัดศัตรูไกไข 
เชน แมลงวัน นก หนู การเก็บกวาดมูลไกไขและปญหาขาดความรูในการใหอาหารไก เชน สูตร
อาหารและอัตราที่ให

   สําหรับปญหาเกี่ยวกับราคาไขไกนั้น เกษตรกรมีปญหาในระดับมากที่สุดเปนปญหาเกี่ยว
กับความเหมาะสมของราคาไขไก  ขาดเสถียรภาพ สวนใหญราคาไขไกจะลงมากกวาขึ้น นอกจากนี้
เกษตรกรยังมีปญหาราคาไขไกขึ้น-ลงบอย การกําหนดราคาของลงไขและการแทรกแซงราคาของลง
ไขจากตางจังหวัด ทางดานปญหาตลาดไขไก เกษตรกรมีปญหาระดับมาก  เนื่องจากชวงที่ผูวิจัยเก็บ
ขอมูลนั้นเปนชวงที่ราคาไขไกตกต่ําที่สุด เทาที่ผานมาตลาดมีความตองการไขไกเทาเดิม แตมีปญหา
การแทรกแซงตลาดของนายทุนรายใหญ (ซีพี) นําไขไกที่ผลิตไดมาขายตัดราคา เกษตรกรจึงมี
ปญหาดานตลาดไขไกมากที่สุด

5.3.3  ระดับของความตองการดานการผลิตและการตลาดของเกษตรกรผูเล้ียงไกไข
                        เกษตรกรผูเล้ียงไกไขมีความตองการทั้งดานการผลิตและการตลาดอยูในระดับมาก 
โดยเกษตรกรมีความตองการเกี่ยวกับเงินทุนอยูในระดับมาก เกษตรกรสวนใหญตองการเงินทุน
หมุนเวียน เงินทุนที่จะขยายฟารม แหลงเงินกูที่มีอัตราดอกเบี้ยที่เปนธรรมและการสนับสนุนเงินทุน
ของรัฐบาลโดยใหกูในระยะยาวแตดอกเบี้ยต่ํา สวนความตองการดานพื้นที่ฟารมไกไขนั้น เกษตรกร
มีความตองการในระดับปานกลาง โดยเกษตรกรตองการที่จะขยายพื้นที่ฟารม การคมนาคมและ
สาธารณูปโภคที่ดีกวาปจจุบัน
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ทางดานความตองการโรงเรือนเลี้ยงไกไข เกษตรกรมีความตองการในระดับปานกลาง  
สวนใหญตองการคําแนะนําทางวิชาการเกี่ยวกับการวางผังโรงเรือน การใชวัสดุโรงเรือนที่เหมาะสม  
และการจัดจํานวนไกไขใหเหมาะสมตอพ้ืนที่และกรงตับ สวนความตองการอุปกรณการเลี้ยงไกไข  
เกษตรกรมีความตองการในระดับมากที่สุด โดยเกษตรกรตองการใหอุปกรณมีราคาที่เหมาะสม   
สามารถจัดซื้ออุปกรณไดงายกวาปจจุบันและมีอุปกรณใหเลือกใชหลายชนิด

ความตองการดายพันธุไกไข  เกษตรกรมีความตองการในระดับมาก   เกษตรสวนใหญเห็น
วาพันธุไกไขมีราคาแพง  จึงตองการใหมีราคาที่เหมาะสมกวาปจจุบันและมีคุณภาพตรงตามสาย
พันธุ สามารถจัดซื้อพันธุไกไขไดงาย  มีพันธุไกใหเลือกซ้ือหลายพันธุ และเกษตรตองการใหรัฐบาล
แนะนําพันธุไกไขลูกผสมที่ใหผลผลิตสูง รวมทั้งสนับสนุนใหมีหนวยงานในการผลิตสายพันธุไก
ไขมากกวาที่จะใหบริษัทดําเนินการเชนในปจจุบัน  สวนทางดานอาหารไกไขเพื่ออาหารไกไขจะได
มีราคาที่เหมาะสมกวาปจจุบันอาหารไกไขควรมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่กําหนด  นอกจากนี้
เกษตรกรยังตองการใหมีการแขงขันกันมาก ๆ  ในตลาดอาหารไกไข  และสามารถจัดซื้ออาหารได
งายกวาปจจุบัน

สําหรับความตองการดานยาและเวชภัณฑไกไขนั้น เกษตรมีความตองการในระดับมาก โดย
เกษตรกรตองการให มีราคาที่เหมาะสม มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานและเกษตรกรตองการคําแนะนํา
ทางวิชาการ จากเจาหนาที่ในการเลือกใชยาและเวชภัณฑ สวนความตองการ เกี่ยวกับแรงงาน เกษตร
ก็มีความตองการในระดับนอย  เกษตรกรสวนใหญตองการแรงงานที่มีความรู ความชํานาญและมี
ความรับผิดชอบสูง  และเกษตรกรเห็นวาควรใชแรงงานภายในครอบครัวมากกวาที่จะใชแรงงาน
จางเพื่อเปนการลดตนทุนการผลิต

ทางดานความตองการเกี่ยวกับการจัดการและสุขาภิบาล  เกษตรกรมีความตองการอยูใน
ระดับมาก  โดยเกษตรสวนใหญตองการคําแนะนําทางวิชาการในการจัดการฟารมไกไข  โปรแกรม
และวิธีการทําวัคซีน  การปองกันและควบคุมโรคติดตอ  การใหแสงสวาง  การใหอาหารไกไข  การ
ปองกันและกําจัดศัตรูไกไข  การคัดทิ้งไกที่ใหผลผลิตต่ําออกจากฝูง  การทําความสะอาดโรงเรือน
และการตรวจเยี่ยมของเจาหนาที่จากกรมปศุสัตวหรือสัตวแพทยจากบริษัทผูผลิตอาหารสัตว

สําหรับความตองการเกี่ยวกับราคาไขไก เกษตรกรมีความตองการในระดับมากที่สุด โดย
เกษตรกรตองการใหมีการรวมกลุมกันเพื่อจะไดมีสวนรวมในการกําหนดราคาไขไก  นอกจากนี้   
รัฐบาลควรเปนผูควบคุมกําหนดและประกันราคาไขช้ันต่ํา  ใหราคาไขไกมีความสม่ําเสมอตลอดทั้ง
ปและรัฐบาลควรแทรกแซงราคาเมื่อเกิดภาวะไขลนตลาด  สวนความตองการเกี่ยวกับตลาดไขไกนั้น  
เกษตรกรมีความตองการในระดับมากที่สุดเชนกัน โดยตองการใหรัฐบาลจัดหาตลาดที่แนนอนให
แกเกษตรกร  รวมทั้งสงเสริมอุตสาหกรรมที่ใชไขไก  เปนวัตถุดิบใหมากขึ้นและควรจะมีตลาดภาย
ในทองถ่ินรองรับไขไกไดทุกฤดูกาล
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5.3.4 ความแตกตางของระดับปญหาดานการผลิตและการตลาดของเกษตรกรผูเล้ียงไก
ไขท่ีทําฟารมขนาดตาง ๆ

ผลการวิจัยพบวา  ปญหาดานการผลิตไดแก  เงินทุน  พื้นที่ของฟารมไกไขโรงเรือนเลี้ยงไก
ไข  อุปกรณการเลี้ยงไกไข  พันธไกไข  อาหารไกไข  ยาและเวชภัณฑไกไข  แรงงาน  และการจัด
การและสุขาภิบาล  มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับขนาดฟารมไกไข  สวนปญหา
ดานการตลาดไดแก  ราคาไขไก  และตลาดไขไก   ก็มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับ
ขนาดของฟารมไกไขเชนกัน

5.3.5 ความแตกตางของระดับความตองการดานการผลิตและการตลาดของเกษตรกรผู
เล้ียงไกไขท่ีทําฟารมขนาดตาง ๆ

มีความตองการดานการผลิตเพียง 5 ตัวแปรเทานั้นที่มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติกับขนาดของฟารมไกไข ไดแก ความตองการดานพื้นที่ของฟารม โรงเรือนเลี้ยงไกไข  อุปกรณ
การเลี้ยงไกไข แรงงาน  และการจัดการและสุขาภิบาล  สวนความตองการดานเงินทุน  พันธุไกไข  
อาหารไกไข  สําหรับความตองการดานการตลาด ไดแก  ราคาไขไก   ผลการวิจัยพบวาไมมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับขนาดของฟารมไกไขเลย

5.4  การอภิปรายผล

จากผลการวิจัยเกี่ยวกับปญหาและความตองการของเกษตรกรผูเล้ียงไกไขสามารถอภิปราย

ผลการวิจัยและขอเสนอแนะเกี่ยวกับปญหาและความตองการดานการผลิตและการตลาด  ดังนี้

5.4.1  ปญหาดานการผลิต
                        การที่เกษตรกรผูเล้ียงไกไขประสบปญหาดานการผลิตเกี่ยวกับการขาดแคลนเงินทุน 
ในการดําเนินกิจการเพราะในการเลี้ยงไกไขตองลงทุนสูงทั้งคาพันธไก  คาโรงเรือนและคาอุปกรณ
ตาง ๆ จึงสอดคลองกับกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร ( 2543 : 33 )    ที่ไดกลาวถึงสภาพ
ปญหาของการเลี้ยงไกไขวาเกษตรกรผูเล้ียงไกไขในปจจุบันจะประสบปญหาในดานเงินลงทุนเปน

จํานวนมาก  ทําใหตองไปหาแหลงเล้ียงที่อยูไกลชุมชนออกไป  ซ่ึงก็จะประสบปญหาดานการ
คมนาคมขนสง และสาธารณูปโภคตามมาอีก  นอกจากนี้เกษตรกรผูเล้ียงไกไขยังตองประสบปญหา
ปจจัยการผลิตที่มีราคาแพง  ทั้งคาอุปกรณการเลี้ยงตาง ๆ ยาและเวชภัณฑ  พันธไกและอาหารไกไข  
โดยเฉพาะอยางยิ่ง  อาหารไกไขซ่ึงนับวาเปนตนทุนการผลิตที่สําคัญที่สุดเพราะรอยละ  65  ของตน
ทุนการผลิตทั้งหมดจะเปนคาอาหาร  เกษตรกรจะมีกําไรหรือขาดทุนจึงขึ้นอยูกับราคาและคุณภาพ
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ของอาหาร (กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร, 2543: 33)  สําหรับอาหารไกไขที่เกษตรกรใช
อยูมี 2 ประเภทคือ  อาหารที่ผสมเองโดยซื้อวัตถุดิบทั้งหมดมาผสม  หรืออาจจะใชหัวอาหารจาก
บริษัทมาผสมกับสวนผสมประเภทใหพลังงาน  เชน  รําละเอียด  ขาวโพด เปนตน  ประเภทที่ 2 
เกษตรกรจะซื้ออาหารสําเร็จรูปจากบริษัทสําเร็จจากบริษัท ซ่ึงอาหารสําเร็จรูปของบางบริษัทจะมี
อาหารที่เฉพาะเจาะจงใชในฟารม  ผลิตขึ้นมาสําหรับใชภายในฟารมของบริษัท แตจะผลิตออกมาใน
ปริมาณมากเพื่อจําหนายใหแกเกษตรกรดวย ซ่ึงอาหารประเภทนี้จะมีราคาถูกเนื่องจากบริษัทไมตอง
เสียภาษี แตบริษัทเจาะจงจําหนายใหเฉพาะฟารมขนาดใหญเทานั้น  สวนฟารมขนาดเล็ก และขาด
กลางก็ตองซื้ออาหารสําเร็จรูปที่วางขายตามทองตลาดโดยทั่วไปซึ่งมีราคาแพงกวามาก ความได
เปรียบเสียเปรียบของฟารม ขนาดเล็ก กลาง และใหญ  จึงมีอยูทั่วไปในอุตสาหกรรมการเลี้ยงไกไข
ของจังหวัดฉะเชิงเทรา

อีกปญหาหนึ่งที่แสดงใหเห็นอยางชัดเจนถึงความเหลื่อมลํ้าระหวางฟารมขนาดตาง ๆ คือ  
ปญหาดานพันธไกไข  เกษตรกรตองสั่งจองพันธไกลวงหนาประมาณ 5-6 เดือนและเกษตรบางราย
โดยเฉพาะฟารมขนาดเล็กและขนาดกลาง มักจะตองวางเงินมัดจําคาพันธไกประมาณ 10-20 %  ของ
ราคาพันธุไกที่ส่ังซื้อ นอกจากนี้ฟารม ขนาดเล็กและขนาดกลางยังตองซื้อพันธุไกในราคาที่ประกาศ  
ณ หนาราน  สวนฟารมขนาดใหญมักจะไดรับสวนลดราคาพันธุไก  ในขณะที่ฟารมขนาดเล็กไมได
รับสวนลด ตองสั่งซื้อพันธุไกบางบริษัทมักมีปญหาดานโรคที่ติดมากับไกและบริษัทไมสามารถแก
ปญหาโรคที่ติดมา     กับตัวไกได  ไกจึงใหผลผลิตต่ํากวามาตรฐานของสายพันธุ รวมทั้งเกษตรกรยัง
ตองประสบกับปญหาราคาไกที่สูงขึ้นในชวงระยะ 1-2 ป  ที่ผานมา  ( 2544 – 2545 ) โดยราคาได
ปรับตัวจากตัวละ  75 บาท  เปน 82 บาท/ ตัว  หรือราคาลูกไกที่ปรับตัวจากตัวละ 13 บาท เปน 17 
บาท ในปจจุบัน (มาโนช  ชูทับทิม, 2545)  ซ่ึงผูที่ไดรับประโยชนมากที่สุดคือบริษัทผูผลิตอาหาร
สัตวและพันธุไกนั้นเอง  เกษตรกรตองตกอยูในวังวงของบริษัทใหญที่มีธุรกิจครบวงจร  ซ่ึง สุวิทย  
เฑียรทอง  ( 2530 : 168)  ไดกลาววา   อุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตวของประเทศไทยเปนของนายทุนผู
เล้ียงสัตวรายใหญหรือบริษัทใหญ ๆ ทั้งสิ้น ผูเล้ียงรายยอยกําลังจะถูกกลืนเพราะไมอาจตอสูแขงขัน
กับผูผลิตรายใหญได  เนื่องจากบริษัทใหญ  ตลอดจนมีการจัดการดานการตลาดที่มีประสิทธิภาพ ดัง
นั้นบริษัทใหญ ๆ เหลานี้จึงเปนผูกําหนดชะตากรรมของเกษตรกรรายยอยอยางเด็ดขาด

5.4.2  ปญหาดานการตลาด
                        เกษตรกรผูเล้ียงไกไข  มักจะประสบกับปญหาดานราคาไขที่ขาดเสถียรภาพปรับตัว
สูงขึ้นและลดลง มีความผันผวนและเกิดขึ้นรวดเร็วจนเกษตรกรบางรายที่มีทุนนอยตองเลิกกิจการ
ไป  สาเหตุสําคัญมาจากปริมาณไขไกออกสูตลาดขาดความสม่ําเสมอ ขึ้นอยูกับฤดูกาล ปริมาณไขที่
ออกสูตลาดและการเกิดขึ้นของฟารมไกไข (สมาคมสงเสริมการเลี้ยงไกแหงประเทศไทย, 2543:25)  
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นอกจากนี้  คุณมาโนช  ชูทับทิม (2545)  ยังไดกลาวอีกวาการเลี้ยงไกไขในจังหวัดฉะเชิงเทรา  จะ
เปนวัฎจักรหมุนเวียน มีการเกิดขึ้นของฟารมใหมในชวงราคาไขสูงและจะเลิกกิจการไปเมื่อราคาไข
ตกต่ํา  เปนวัฎจักรหมุนเวียนไปเชนนี้  ทุก ๆ ป  จึงทําใหปริมาณไกไขที่ออกสูตลาดนอย  สวนตลาด
รองรับไขนั้นมีจํากัด  จึงขาดความยืดหยุนในการตอบสนองตอปริมาณไขไกที่มีมากจนทําใหไขไก
เกินความตองการในบางฤด ู  (สมาคมสงเสริมการเลี้ยงไกแหงประเทศไทย, 2543 : 18)  นอกจากนี้
เกษตรกรผูเล้ียงไกไขก็ไมไดมีการรวมกลุมเปนชมรมหรือ  สหกรณ  อยูในลักษณะตางคนตางขาย  
เกษตรกรจึงไมมีอํานาจตอรองกับพอคาคนกลางหรือลังไขได

5.4.3  ความตองการดานการผลิต
                        เกษตรกรผูเล้ียงไกไขสวนใหญ ตองการที่จะเพิ่มจํานวนไกไขที่เล้ียงแตขาดเงินทุน   
เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยสูงทําใหเกษตรกรตดัสินใจในการกูยืมเพราะการลงทุนเลี้ยงไกไขตองใชเงิน

จํานวนมาก  ประมาณ  200  บาท  ตอ 1 ตัวโดยเฉลี่ย  ดังนั้นเกษตรกรจึงคอนขางจะมีความเห็นตรง
กันหากรัฐบาลใหการสนับสนุนเงินทุนโดยมีอัตราดอกเบี้ยต่ํา  และมีระยะเวลาปลอดหนี้พอสมควร  
เกษตรกรคงมีโอกาสในการขยายปริมาณการเลี้ยงที่เพิ่มมากขึ้นได ทางดานปจจัยการผลิตตาง ๆ เชน 
โรงเรือน  อุปกรณการเลี้ยงไกไข  ยาและเวชภัณฑ  พันธุไกและอาหารไก  เกษตรกรตองการใหส่ิง
เหลานี้มีราคาที่เหมาะสม  ยุติธรรมเพราะในปจจุบันรานคาผูแทนจําหนายหรือบริษัท   จําหนาย
ปจจัยการผลิตแกเกษตรกรในราคาที่แพงตนเกินไป จึงทําใหตนทุนการผลิตของเกษตรกรสูงขึ้นตาม
ไปดวย   ซ่ึงในสวนของราคาเหลานี้รัฐบาลนาจะมีมาตรการกําหนดราคาของปจจัยการผลิตตาง ๆ ที่
สําคัญ ไมควรปลอยใหอยูในความควบคุมของบริษัทแตเพียงผูเดียว เพราะบริษัทเอาเปรียบเกษตรกร
มากเกินไป  ซ่ึง  สุวิทย  เฑียรทอง  (2530 : 169 )  ไดกลาววารัฐบาลไมมีนโยบายการตลาด  คือ  ขาด
เสถียรภาพในดานราคาไข  พันธุไก  อาหารสัตวและยารักษาโรคตาง ๆ

5.4.4  ความตองการดานการตลาด
       เกษตรกรตองการใหราคาไขไกมีความคงที่  สม่ําเสมอตลอดทั้งป  ไมควรขึ้นลงตาม

สภาวะดินฟาอากาศ  ฤดูกาล  และปริมาณไขที่ออกสูตลาด  เกษตรกรควรจะมีสวนรวมในการ
กําหนดราคาไข  แทนที่จะถูกกําหนดราคาไขจากลงไขหรือพอคาคนกลาง ซ่ึงสอดคลองกับกอง
นโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร  (2543 : 35)  ที่ไดกลาววา  โครงสรางของตลาดไขไกมีความซ้ํา
ซอนการกําหนดราคามักจะเปนอํานาจของพอคาคนกลาง ซ่ึงกําหนดราคาโดยใชอุปสงคและอุปทาน
ในขณะนั้นเปนเกณฑ  การกําหนดราคาจึงไมไดคํานึงถึงตนทุนการผลิตของเกษตรกร ดังนั้น
เกษตรกรผูเล้ียงไกไขควรที่จะมีการรวมตัวกันเปนชมรม, สมาคมหรือสหกรณผูเล้ียงไกไขกันให
มากขึ้นเพื่อสรางอํานาจในการตอรองทั้งดานการผลิตและการตลาดไขไก  และเพื่อความสะดวกใน
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การขอความชวยเหลือและการบริการจากหนวยงานของรัฐ ดังที่กลุมผูเล้ียงไกไขใน จังหวัด
ฉะเชิงเทรา  ไดรวมตัวกันตั้งชมรมผูเล้ียงไกไขฉะเชิงเทราหรือสหกรณไขไกแปดริ้ว และไดรวมตัว
กันอยางเหนียวแนนโดยสามารถตอรองกับบริษัท  ลงไข  และรัฐบาลไดอยางมีประสิทธิภาพในทุก
ปญหา

5.5  ขอเสนอแนะ

    5.5.1  ขอเสนอแนะที่ไดจากผลการวิจัย
จากผลการวิจัยปญหาและความตองการของเกษตรกรผูเล้ียงไกไข ผูวิจัยมีขอเสนอแนะใน

เชิงปฏิบัติใหเกษตรกรผูเล้ียงไกไข  และหนวยงานของรัฐบาล  นําไปปฏิบัติดังนี้
              1) เกษตรกรผูเล้ียงไกไขในจังหวัดฉะเชิงเทราควรจะมีการรวมตัวกันเปนชมรม สมาคม
หรือ สหกรณผูเล้ียงไกไขกันใหมากขึ้น เพื่อสรางอํานาจในการตอรองทั้งดานการผลิตและการตลาด
แทนที่จะถูกกําหนดราคาของปจจัยการผลิตและราคาไขไกจากพอคาคนกลางหรือลังไขอยางเชน

ปจจุบัน และรัฐบาลควรสนับสนุนหรือจัดตั้งโครงการใหเกษตรกรผูเล้ียงไกไขรวมตัวกันเพื่อตั้ง 
สหกรณทําธุรกิจครบวงจรทั้งการผลิตอาหารสัตว จําหนายอุปกรณการเลี้ยง ยาและเวชภัณฑและทํา
หนาที่ลงไขโดยรวบรวมไขจากสมาชิกเพื่อจําหนายตอไป สวนผลกําไรที่ไดรับจากการทําธุรกิจก็จัด
สรรปนสวนใหแกสมาชิกตามจํานวนหุนที่เกษตรกรถือ

2) เนื่องจากอาหารสัตวเปนตนทุนการผลิตที่สําคัญที่สุด  ดังนั้นจึงควรมีการสนับสนุนให
ตนทุนการผลิตอาหารสัตวลดลงดวย

2.1 หนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบดานการเลี้ยงสัตวและการสงเสริมการเกษตร  ควร
จัดวางนโยบายและแผนงานรวมกันในการกําหนดพื้นที่เพาะปลูกพืชอาหารสัตวเชน ขาวโพด       
ถ่ัวเหลือง  กระถิน  งา ฯลฯ  ใหเพียงพอกับปริมาณความตองการภายในประเทศ

2.2 ควรยกเลิกมาตรการเรียกเก็บคาธรรมเนียมพิเศษนําเขาวัตถุดิบอาหารสัตวซ่ึงใน
ปจจุบันมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียม ทั้งนี้เพราะรัฐบาลเกรงจะกระทบกระเทือนกับวัตถุดิบภายใน
ประเทศ  ซ่ึงรัฐบาลควรมีมาตรการอื่น  เชน  การแทรกแซงตลาดหรือปรับกลไกของตนทุนการผลิต
พืชชนิดอื่น ๆ ใหลดต่ําลง

2.3 ควรมีการควบคุมราคาและคุณภาพมาตรฐานของอาหารสัตวสําเร็จรูปอยาง
เครงครัด

2.4 ควรมีการวิจัยดานการใชวัตถุดิบอาหารไกไขชนิดอื่นที่สามารถนํามาทดแทนวัตถุ
ดิบบางชนิดที่มีราคาแพงได



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

77

3) กรมปศุสัตว  ในฐานะที่มีหนาที่ดูแลและรับผิดชอบดานการเลี้ยงสัตว  ควรจะมีการ
ปรับปรุงในดานตาง ๆ ดังนี้

3.1 ควรมีการวิจัยหรือ  ปรับปรุงพันธไกไขใหสามารถผลิตไกพันธุระดับ ปู ยา และ
พอแมพันธุไกไขไดภายในประเทศ แทนที่จะตองนําเขาจากตางประเทศ ซ่ึงมีราคาสูงมากในปจจุบัน

3.2  ควรปรับปรุงวัคซีน และยารักษาโรคใหมีประสิทธิภาพ และมีใหเลือกใช   หลาย
ชนิด

3.3 ควรคนควาเทคโนโลยีในการจัดการฟารมสัตวปก ใหเกษตรกรสามารถพัฒนามา
ใชไดในราคาที่ต่ํากวาการนําเขาจากตางประเทศ เชน โรงเรือนระบบปด เครื่องคัดไข เปนตน
                 4) รัฐบาลควรสงเสริมใหมีอุตสาหกรรมแปรรูปไขไกใหเปนผลิตภัณฑสําเร็จรูปมากขึ้น
เพื่อเก็บรักษาไวไดนานหรือสงออกตางประเทศ อันจะทําใหเกษตรกรสามารถขยายปริมาณการเลี้ยง
ใหมากขึ้นไดโดยไมตองกังวลปญหาดานการตลาดอีกตอไป

5.5.2  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป
                        1) การวิจัยคร้ังนี้ไดทําการศึกษาเฉพาะตัวแปรขนาดของฟารมไกไขวามีความแตก
ตางกับระดับของปญหาและความตองการของเกษตรกรผูเล้ียงไกไขเทานั้น ผูที่จะศึกษาตอควรทํา
การวิจัยอยางละเอียดมากขึ้น เชน ประสบการณในการเลี้ยงไกไข ระดับการศึกษาของเกษตรกร และ
ขนาดพื้นที่ของฟารมไกไข ซ่ึงการวิจัยครั้งตอไปควรจะมีการศึกษาตัวแปรตางๆ เหลานี้ดวยเพื่อให
ทราบความแตกตางของตัวแปรหลายๆ อยางที่เกี่ยวของ
  2) การวิจัยคร้ังตอไป ควรที่จะขยายสถานที่การวิจัยใหครอบคลุมหลายจังหวัดโดย
เฉพาะจังหวัดที่มีเกษตรกรผูเล้ียงไกไขมาก เชน จังหวัดชลบุรี อยุธยา สระบุรี และเชียงใหมเปนตน 
เพราะเกษตรกรสามารถซื้อปจจัยการผลิตไดในราคาต่ํากวาเกษตรกรในจังหวัดฉะเชิงเทราเนื่องจาก

อยูใกลแหลงผลิต อีกทั้งสามารถกําหนดราคาตลาด ซ่ึงมีผลตอเนื่องถึงตลาดไขทั่วประเทศได การ
วิจัยใหครอบคลุมหลายจังหวัดทําใหทราบถึงปญหาที่แทจริงของเกษตรกรผูเล้ียงไกไขสวนใหญของ

ประเทศ อันจะทําใหรัฐบาลหรือผูที่เกี่ยวของสามารถกําหนดนโยบายและวางแผนใหสอดคลองกับ
ความตองการของเกษตรกรไดตรงเปาหมาย

3) ตนทุนการผลิตเปนปจจัยที่มีผลกระทบตอเกษตรกรผูเล้ียงไกไขมาก  เพราะราคา
วัตถุดิบของอาหารสัตวผันแปรไมคงที่ เนื่องมาจากหลายสาเหตุ ซ่ึงตนทนุการผลิตของเกษตรกรจะ
มีผลตอเนื่องถึงการตลาดไขไกดวย ดังนั้นควรจะมีการศึกษาหาแนวทางในการแกไขปญหาดานการ
ผลิตและการตลาดของเกษตรกรผูเล้ียงไกไขดวย



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

78


