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บทคัดยอ
การศึ ก ษาเจตคติ ก ารอนุ รั ก ษ ไ ก ช นนเรศวรของประชาชนทั่ ว ไปในเขตพื้ น ที่ จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก
มีวั ต ถุป ระสงค เพื่ อศึกษาการรับ รู เ รื่องไกช นนเรศวร รวมถึงทัศนคติและความคิดเห็นในการอนุรักษไกช น
นเรศวร โดยใชแบบสอบถามกับกลุมประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกจํานวน 406 ราย พบวา เปน
เพศชาย รอยละ 50.5 เพศหญิง รอยละ 49.5 มีอายุระหวาง 30-39 ป รอยละ 31.5 เปนพนักงานหรือ
ขาราชการหรือขาราชการเกษียณ รอยละ 38.7 มีการศึกษาอยูระดับปริญญาตรี รอยละ 44.1 รายไดเฉลี่ยตอ
เดือนอยูที่ 10,001-15,000 บาท รอยละ 24.4 และไมเปนผูเลี้ยงไกชน รอยละ 78.6 มีการรับรูมากอนวาไกชน
นเรศวรเปนสายพันธุไกพื้นถิ่น รอยละ 65.3 รับรูวาเปนสายพันธุไกเหลืองหางขาว รอยละ 68.2 มีความเขาใจ
วาปจจุบันไกชนนเรศวรใชสําหรับการประกวดไกสวยงาม รอยละ 59.9 มีความเขาใจในทางประวัติศาสตรวา
เปนไกที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงใชชน รอยละ 64.3 ไมเคยไดรับขอมูลขาวสารหรือเรื่องราวเกี่ยวกับไก
ชนนเรศวรทางสื่อประเภท หนังสือพิมพ วารสาร โทรทัศน วิทยุ อินเตอรเน็ต และนิทรรศการตางๆ รอยละ
57.1 51.7 42.9 58.6 35.7 และ 27.6 ตามลําดับ และเคยไดรับขอมูลผานสื่อดังกลาว รอยละ 42.9 48.2
57.1 41.3 64.3 และ 72.4 ตามลําดับ มีความคิดเห็นวา ไกชนนเรศวรมีความสําคัญตอประวัติศาสตรและ
วัฒนธรรมอยูในระดับมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.43±0.73) คุณคาตอการอนุรักษอยูในระดับมากที่สุด (คะแนน
เฉลี่ย 4.45±0.65) ควรมีการถายทอดความสําคัญและลักษณะของไกชนนเรศวรใหประชาชนทั่วไปไดทราบมาก
ขึ้นอยูในระดับมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.39±0.73) ควรมีการใชเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตใหแก
เกษตรกรอยูในระดับมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.29±0.82) ควรมีการรับรองสายพันธุดวยลักษณะทางกายภาพ
และพันธุกรรมอยูในระดับมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.34±0.78) ควรสงเสริมใหมีการประกวดไกสวยงามใหมาก
ขึ้นอยูในระดับมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.43±0.77) ควรมีการใชเทคโนโลยีดานพันธุวิศวะมาชวยในการพัฒนา
สายพันธุอยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.96±1.14) ควรพัฒนาสายพันธุใหเหมาะกับการแปรรูปและบริโภคอยู
ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.67±1.19) ควรสงเสริมใหมีการเปดสนามซอมหรือชนไกเพื่อพัฒนาสายพันธุอยู
ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.87±1.08) อุปสรรคในการพัฒนาสายพันธุคือเรื่องการพนันอยูในระดับมาก
(คะแนนเฉลี่ย 3.78±1.12) อุป สรรคในการพั ฒนาสายพัน ธุคือโรคและภัย ทางธรรมชาติ อยูในระดับ มาก
(คะแนนเฉลี่ย 3.89±0.99) อุ ปสรรคในการพัฒนาสายพั นธุคือการขาดการใช เทคโนโลยีอยูในระดั บมาก
(คะแนนเฉลี่ย 3.85±1.04) และหนาที่ในการอนุรักษเปนของประชาชนทุกคนอยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย
4.15±0.87)
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The Study Attitude Conservation to Naresuan Cock Fighting of People
in Phitsanulok Province Area 1/
Banthad Maliwan2/ Kanokporn Puangngengmark3/
ABSTRACT
The study Attitude and conservation of Naresuan cock fighting of people in
Phitsanulok Province area have objective to study attitude perception and opinion of
Naresuan cock fighting conservation by questionnaires (406 samples). The data of this study
was evaluated of average, percentage and standard deviation by statistical programs. Results
show that male (49.5%) and female (50.5%) are between 30-39 years old (31.5%), overnment
official and retired government official (38.7%) and bachelor degrees (44.1%), Average
income 10,001-15,000 baht/month (24.4%), Not cock fighting raising (78.6%), known that
Naresuan cock fighting is local animal (65.3%) and lounghangkhaw (59.9%) and that the king
naresuan fighting (64.3%). Never received news and another story from newspaper, magazine,
television, radio, internet and exhibition (57.1%, 51.7%, 42.9%, 58.6%, 35.7% and 27.6%
respectively) and ever received news (included 42.9%, 48.2%, 57.1%, 41.3%, 64.3% and
72.4% respectively). The opinions of the Naresuan Cock Fighting are most important level on
history and culture of Thailand (average point 4.43±0.73) and conservation value (average
point 4.45±0.65). Also agree important level on the importance and characteristics of the
Naresuan cock fighting should be passed on to the general public (average point 4.39±0.73),
using the technology to increase the production for breeder (average point 4.29±0.82), breed
certification with physical and genetic characteristics (average point 4.34±0.78) and
encouragement Naresuan cock fighting contest (average point 4.43±0.77). In addition, they
are agreement in important level on using the genetic engineering technology to help
developing the species (average point 3.96±1.14), breeding development for food processing
and consumption (average point 3.67±1.19) and Promoting the cockfighting field to develop
the breed (average point 3.87±1.08). The development barriers are important level on the
gambling (average point 3.78±1.12), the disease/natural disasters (average point 3.89±0.99)
and the lacking of technology (average point 3.85±1.04). And the opinion that everyone is
responsible to Naresuan cock fighting conservation is important level (average point
4.15±0.87).
Keyword: Naresuan Cock Fighting, Attitude, Conservation, Phitsanulok province
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บทที่ 1
หลักการและเหตุผล
1.1 ความสําคัญและที่มาของปญหาที่ทําการศึกษา
กรมปศุ สั ต ว มี น โยบายที่ จ ะอนุ รั ก ษ แ ละพั ฒ นาแหล ง พั น ธุ ก รรมสั ต ว โ ดยเฉพาะสั ต ว พ้ื น ถิ่ น
ซึ่งไกพื้นเมืองไทยเหลืองหางขาวไดเริ่มดําเนินการอนุรักษมาตั้งแตป พ.ศ. 2545 เพื่อพัฒนาไกใหเปนไกพันธุแท
ที่ มี ลั ก ษณะภายนอกสม่ํ า เสมอเป น เอกลั ก ษณ ป ระจํ าพั น ธุ ส ามารถใช จํา แนกพั น ธุ ไ ด ลั ก ษณะประจํ า พั น ธุ
(Breed characteristics) โดยไก ช นนเรศวรเปน ไกพั น ธุเหลือ งหางขาวที่มีลั กษณะพิ เศษ ทั้ งในด า น
ความสวยงาม และการใชเปนกีฬาแตสมัยโบราณ ซึ่งมีความสําคัญตอชีวิตคนไทยมาตั้งแตอดีต มีคุณคาทาง
จิตใจและทางวัฒนธรรมของคนไทยมาแตโบราณ โดยเฉพาะการไดถูกบันทึกในสวนหนึ่งของประวัติศาสตร
ของประเทศไทย แตในปจจุบันไดมีการรับวัฒนธรรมใหมๆจากภายนอก มีการแลกเปลี่ยนและพัฒนาในดาน
วิถีชีวิต ทําใหการใชชีวิตของคนไทยในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงเปนอยางมาก รวมถึงดานแนวคิดสวัสดิภาพสัตว
การพนัน และกฎหมายระเบียบขอบังคับตางๆ สายพั นธุไกชนิด นี้ไดเลือนรางไปจากวิถีชีวิตของประชาชน
คนไทยทั่ ว ไป แต ยั งเป น ที่ นิ ย มในการทํ า กิจ กรรมรวมกัน ของกลุมคน ดังนั้น การอนุรักษส ายพัน ธุไกช นิดนี้
นอกจากจะเปนการอนุรักษในเชิงพันธุกรรมศาสตรแลว ยังเปนการอนุรักษในเชิงภูมิปญญาและวัฒนธรรม
ของประเทศไทยอีกดวย
การศึ กษาแนวทางการอนุ รั ก ษ ไก ช นนเรศวร ในเขตพื้ น ที่ จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก ได ยึ ด หลั ก การรั บ ฟ ง
ความคิ ด เห็ น จากประชาชนแบบมี ส ว นร ว ม นอกจากจะนํ า ข อ มู ล ดั ง กล า วมาพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง สายพั น ธุ
ใหเหมาะสมกับสภาพวัฒนธรรมในปจจุบันแลว ยังเปนการเผยแพรองคความรูที่เกี่ยวของแกประชาชนในพื้นที่
จังหวัดพิษณุโลกใหตระหนักถึงความสําคัญ รูสึกรักและหวงแหนในสายพันธุและวัฒนธรรมนี้สืบตอไดในอนาคต
1.2 วัตถุประสงคในการศึกษา
1.2.1 เพื่อศึกษาการรับรูเรื่องไกชนนเรศวรของประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
1.2.2 เพื่อศึกษาทัศนคติของประชาชนในการอนุรักษไกชนนเรศวร
1.2.3 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในการอนุรักษไกชนนเรศวร
1.3 ความสําคัญ
1.3.1 ดานผลผลิต (Output) ทราบและรับรูขอมูลเรื่องไกชนนเรศวร ทัศนคติ และความคิดเห็นของ
ประชาชนในการอนุรักษไกชนนเรศวร ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
1.3.2 ดานผลลัพธ (Outcome) สามารถนําขอมูลไดมาประกอบการกําหนดแนวทางการอนุรักษ และ
สงเสริมการเลี้ยงไกชนนเรศวรใหเปนที่ยอมรับของประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
1.3.3 ดานผลกระทบ (Impact) ประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกมีความรักและหวงแหนไกชน
นเรศวรที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม

1.4 กรอบแนวคิด
ตัวแปรหลัก
- เพศ
- อาชีพหลัก
- การศึกษา
- รายได
- ครอบครัว
หลักการอนุรักษ
- การใชแบบยั่งยืน
- การฟนฟูสิ่งเสื่อมโทรม
- การสงวนของหายาก

ตัวแปรตาม
- การรับรู
- ทัศนคติตอการอนุรักษไก
ชนนเรศวร
- ความคิดเห็นในการอนุรักษ
ไกชนนเรศวร

1.5 ขอบเขตของการศึกษาวิจัย
เปนการศึกษาวิจัยทางสังคมศาสตร โดยศึกษาเจตคติการอนุรักษไกชนนเรศวรของประชาชนทั่วไปใน
เขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จํานวนผูสํารวจไมนอยกวา 400 ราย เพื่อทราบถึงการรับรูขาวสารเกี่ยวกับไกชน
นเรศวร ทั ศนคติ และความคิ ดเห็ น เกี่ ย วการอนุ รักษไกช นนเรศวรของประชาชนทั่ว ไปในเขตพื้ น ที่จั งหวั ด
พิษณุโลก
1.6 นิยามคําศัพทเฉพาะ
1) ไกชนนเรศวร
2) การอนุรักษ
3) ความยั่งยืน
4) ทัศนคติ
5) ความคิดเห็น
6) เจตคติ

: ไกพันธุเหลืองหางขาวที่มีลักษณะเฉพาะสําหรับเปนไกชน
: การรักษาใหคงเดิม
: ความคงทนของระบบและกระบวนการ
: สภาวะทางจิตใจ ซึ่งเปนผลจากประสบการณ ความรู ความคิด
จึงกอใหเกิดความรูสึกตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
: การแสดงออกของบุคคลตอเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
: ศักยภาพของบุคคลที่ที่มีแนวโนมแสดงออกทางพฤติกรรมเพื่อตอบสนอง
ตอสิ่งเรา
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บทที่ 2
ตรวจเอกสาร ความรูทางวิชาการ
หรือแนวคิดหรือหลักทฤษฎีที่ใชในการดําเนินการ
2.1 ลักษณะไกพื้นเมืองไทย
ไกพื้นเมือง (Native Chickens) มีถิ่นกําเนิดในแถบเอเชียวิวัฒนาการมาจากไกปาชนิดตางๆและ
ที่พบในไทยเปนไกปา 2 ชนิดคือตุมหูขาวและตุมหูแดง (นิสิต, 2555) จากลักษณะทางสัณฐานวิทยา ลักษณะ
พฤติกรรม ตลอดจนผลการศึกษาทางชีวเคมีและพันธุศาสตรเชื่อกั นวาไกปาสีแดง (Red Jungle Fowl)
เปนบรรพบุรุษหลักของไกพันธุตางๆในปจจุบัน (Domestic Fowl) ไกปาสีแดงมีลักษณะสําคัญ ไดแก ไกตัวผู
มีขนสีสันสวยงามขนยาวตั้งเรียงกันเปนสันสูง ตรงกลางมีขนหาง 14-16 เสน เสนกลางปลายแหลมและออนโคงลง
ขาเปนสีเทามีเดือยเปนอาวุธสวนไกตัวเมียมีขนาดเล็กกวา และสีขนไมฉูดฉาดสวยงามเทาตัวผูแขงไมมีเดือยสวน
ของหงอนและเหนียงมีขนาดเล็กกวาไกตัวผูมาก
สุชาติและคณะ (2558) รายงานวานักสัตววิทยาไดจําแนกชั้นทางวิทยาศาสตรออกไดดังนี้
Kingdom (อาณาจักร)
:
Animalia
Subkingdom (อาณาจักรยอย)
:
Metazoa
Phylum (ไฟลัม)
:
Chordata
Subphylum (ไฟลัมยอย)
:
Vertebrata
Class (ชั้น)
:
Aves
Order (อันดับ)
:
Galliforms
Family (วงศ)
:
Phasianidae
Genus (สกุล)
:
Gallus
Species (ชนิด)
:
gallus
ปรีชา (2556) ไดสรุปวาปจจุบันไกพื้นเมืองไทยไดถูกสรางเปนสัตวเอกลักษณประจําเมืองตางๆ
อันมีสาเหตุมาจากไกสายพันธุนั้น มีความสัมพันธกับทองถิ่นมายาวนานบางสายพันธุมาจากเรื่องเลาขานเปน
ความเชื่อที่สืบทอดกันมาหรือมีอางอิงในตําราโบราณพงศาวดารหรือตํานานที่ไดบันทึกเอาไว โดยไกเหลืองหาง
ขาว (ไกชนนเรศวร) มีลักษณะพิเศษ เชน พระเจาหาพระองค (จุดกระขาวที่หัวสนับปกขอขารวม 5 จุด)
สรอยสังวาลย (สรอยขางตัว) บัวคว่ํา บัวหงาย (ใตโคนหาง) ปกไชขาว ตา ปาก แขง เดือย นิ้ว เล็บ สีขาว
อมเหลือง (สีงาชาง) เปนไกเอกลักษณประจําจังหวัดพิษณุโลก เรียกวา “ไกชนนเรศวร” เพราะเปนไกที่
สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงนําไปชนชนะไกของพระมหาอุปราชาแหงพมาในสมัยกรุงศรีอยุธยา
ปรี ช าและชํ า นาญ (2562) ได ร ายงานความเป น มาและแหล ง กํ า เนิ ด ของไก เ หลื อ งหางขาว
(ไกชนนเรศวร) ไววาเปนไกพื้นเมืองไทยที่มีมาแตโบราณมีถิ่นกําเนิดแถบภาคเหนือของไทยบริเวณบานหัวแท
ตําบลบานกราง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เปนไกในประวัติศาสตรที่ครั้งหนึ่งสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
สมัยทรงพํานักอยูกรุงหงสาวดีประเทศพมา ไดทรงนําไกเหลืองหางขาวจากเมืองพิษณุโลก ซึ่งเปนเมืองที่ทรง
ประสูติและพระราชบิดาทรงครองเมืองนี้ ไปชนกับไกชนของพระมหาอุปราชา ไกเหลืองหางขาวถือเปนไกฉลาด
ปราดเปรียวครบเครื่องเรื่องเชิงจึงชนะไกของพมามาตลอดจนพระมหาอุปราชาทรงตรัสวา “ไกเชลยตัวนี้เกง
จริงหนอ” สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงตรัสตอบโตวา “ไกเชลยตัวนี้อยาวาแตจะตีอยางกีฬาในวังเหมือน
วันนี้เลย ตีพนันเอาบานเอาเมืองกันยังได” จากพระราชดํารัสจะเห็นวาไกเหลืองหางขาวเปนสุดยอดของไกชน
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จึงเปนที่เลื่องลือครั้งโบราณกาลวา “เหลืองหางขาวไกเจาเลี้ยง” สวนในพื้นที่ชนบทเรียกขานกันมานมนานวา
“เหลืองหางขาวกินเหลาเชื่อ” ไกเหลืองหางขาว ซึ่งถือเปนไกสกุลสูงตามความเชื่อของคนโบราณ และสืบทอด
มาจนถึงปจจุบัน
ไกเหลืองนเรศวรหรือเหลืองประภัสสร เปนไกเหลืองหางขาวที่มีลักษณะพิเศษหลายประการ จึงเชื่อ
กันวาเปนลักษณะของไกชนของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ดังนี้
1. ลักษณะพระเจาหาพระองคคือมีหยอมกระ (มีสีขาวแซม) 5 แหงที่หัว (บริเวณทายเสนียด)
หัวปกทั้งสองขาง และขอขาทั้งสองขาง โบราณถือวามีเทพรักษาถึง 5 พระองค จึงถือเปนไกสกุลสูง หรือ
“พระยาไก”
2. สรอยคอ สรอยหลังสรอยปกมีสีเหลืองทองอราม เรียกวา “เหลืองประภัสสร”
3. มีสรอยใตปก (ขางลําตัว) เรียก “สรอยสังวาลย” สีเดียวกับสรอยคอ และสรอยหลัง
4. มีขนใตโคนหางขลิบเหลือง เหนือทวารหนักประสานกันแหลมขึ้นไป ที่โคนหางคลายดอกบัว
เรียก “บัวคว่ํา-บัวหงาย”
5. กานขนสรอย และหางกะลวย มีสีขาวปลอด
6. ขนหูมีสามสี ไดแก สีเหลือง สีขาว และสีดํา
7. ฝาปดจมูกมีสีขาว
8. เกล็ดสําคัญซึ่งเปนเกล็ดพิฆาต เชน เสือซอนเล็บ เหน็บใน ไชบาดาล ผลาญศัตรู เปนตน

ภาพที่ 2.1 ตําแหนงตางๆสําหรับลักษณะไกชนนเรศวร
ที่มา : ซุมไกชน ว.ทองทิพย
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2.2 งานวิจัยอื่นๆที่เกี่ยวของ
วราภรณ (2550) ศึ กษาการใชเทคโนโลยีการเลี้ยงไกช นของเกษตรกรในจังหวัดสมุทรปราการ
ผลการศึ ก ษาพบว า เกษตรกรส ว นใหญ ที่ เ ลี้ ย งใช แ หล ง เงิ น ทุ น ของตนเอง เลี้ ย งเป น อาชี พ เสริ ม
โดยมีวัตถุประสงคในการเลี้ยงหลักเพื่อการขายพันธุและชน ใชพื้นที่ของตนเอง ขนาดพื้นที่ในการเลี้ยงไกชน
เฉลี่ยรายละ 161.53 ตารางเมตร จํานวนที่เลี้ยงเฉลี่ยรายละ 22.69 ตัว จํานวนที่ขึ้นทะเบียนรายละ 13.05 ตัว
รายไดจากการเลี้ยงไกชนในป 2550 เฉลี่ยรายละ 888,800 บาท รายจายจากการเลี้ยงไกชนในป 2550
เฉลี่ยรายละ 151,066.7 บาท มีจํานวนแรงงานในครัวเรือน 1 คน เกษตรกรสวนใหญมีปญหาและอุปสรรค
ในดานสายพันธุ ดานโรงเรือนและอุปกรณ ขาดการวางแผนที่ดี ขาดการสนับสนุนเรื่องอาหารไกชน วัคซีน
และอุปกรณในการปองกันโรค
ไวพจน (2546)
ได ศึ ก ษาเรื่ อ ง ป ญ หาการตลาดของผู เ ลี้ ย งไก ช นในจั ง หวั ด เพชรบุ รี พบว า
อายุของเกษตรกรผูเลี้ยงมีผลตอปญหาดานการตลาดอยางมีนัยสําคัญ (<0.01) โดยระดับการศึกษาไมมีผลตอ
ปญหาดานการตลาด ทั้งนี้ปจจัยหลักอยูที่ประสบการณการเลี้ยงไกพื้นเมืองของเกษตรกร มีผลตอปญหาดาน
การตลาด ดานผลิตภัณฑ และดานการสงเสริมการตลาด อยางมีนัยสําคัญ (<0.01) รวมถึงปจจัยดานเงินทุน
ในการผลิตไกชนมีผลตอปญหาดานการตลาดอยางมีนัยสําคัญ (<0.01) เชนกัน
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษ
คําวา “อนุรั กษ ” (conservation) มีความหมายวา การรักษาใหคงเดิม ซึ่ง นิวัติ (2537) ได ให
ความหมายสนับสนุนวา การรูจักใชทรัพยากรอยางชาญฉลาดใหเปนประโยชนตอมหาชนมากที่สุด และใชได
เป น เวลานานที่ สุ ด และต อ งกระจายการใช ป ระโยชน จ ากทรั พ ยากรโดยทั่ ว กั น ด ว ย และเกษม (2540)
ใหความหมายวา เปนการใชประโยชนอยางมีเหตุผลและมีการสรางสรรค ซึ่งการอนุรักษ ไดแก การใช การเก็บ
การรักษา การซอมแซม การฟ นฟู การปองกัน การสงวน และการแบงเขต ตอทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
เพื่อจะไดเอื้ออํานวยใหคุณภาพในการสนองความเปนอยูของมนุษยตลอดไป
วั น เพ็ ญ (อ า งในทิ พ วรรณ,2549) ได ใ ห ร ายละเอี ย ดวั ต ถุ ป ระสงค ข องการอนุ รั ก ษ แ ละ
การจัดการสิ่งแวดลอมไว 2 ประการ ดังนี้
1. เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของมนุษยชาติ (Improvement of quality of living for
mankind) หรือนักวิชาการบางทานใชคําวา เพื่อใหเกิดสวัสดิภาพทางสังคม (Human welfare) ในกรณีนี้
หมายถึงจุดมุงหมายของการจัดการสิ่งแวดลอมตองมีการพัฒนาหรือการคุมครองปองกันบริเวณที่อยูอาศัยของ
สิ่งแวดลอมทางกายภาพหรือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งมีชีวิต นั่นคือ ระบบนิเวศวิทยา หรือชีวาลัย เพื่อใหได
ผลผลิตสูงสุดที่จะนํามาปรับปรุงคุณภาพการดํารงชีวิตของมนุษยชาติ
2. เพื่ อรักษาสมดุ ลของธรรมชาติ (Balance of nature) เปนการมุงมั่นที่จะคงไวซึ่ง
ทรัพยากรธรรมชาติทั้งในดานปริมาณ และคุณภาพเพื่อใหมนุษยไดใชประโยชนสูงสุดไดตลอดไป
เกษม (2540) ไดสรุปหลักการอนุรักษไว ดังนี้
1. การใชแบบยั่งยืน (Sustainable use) หมายถึง การใชดวยเทคโนโลยีเหมาะสมใหผลผลิต
มาก มีของเสียหรือมลภาวะเกิดขึ้นนอย กอใหเกิดการฟนตัว มีศักยภาพในการใหผลผลิตแบบยั่งยืนตอเนื่อง
ตลอดไป ทรัพยากรทุกประเภททุกกลุมตองมีแผนการใชอยางยั่งยืน (Sustainable utilization) และตองมี
แผนการใชตามสมบัติเฉพาะตัวของทรัพยากร พรอมทั้งเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสม ปริมาณการเก็บเกี่ยวเพื่อ
การใช ชวงเวลาที่นํามาใช และการกําจัดหรือบําบัดของเสีย และมลพิษใหหมดไป หรือเหลือนอยจนไมมีพิษภัย
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2. การฟนฟู สิ่งเสื่อมโทรม (recovery) ทรัพยากรเมื่ อมี การใชย อมเกิด ความเสื่ อมโทรม
เนื่ องจากการใช อยา งไม เหมาะสม เก็บ เกี่ย วทรัพยากรนั้นมากเกิน ความสามารถในการปรับ ตัว ของระบบ
เก็บเกี่ยวบอยเกินไป ไมถูกตองตามกาลเวลา เกิดมลพิษ จําเปนตองมีการฟนฟูใหดีเสียกอนจนทรัพยากรนั้นตั้ง
ตัวได จึงสามารถนําไปใชในโอกาสตอไป ทั้งนี้การใชเวลาฟนฟูการบําบัด หรือการทดแทนอาจเปนปๆ
3. การสงวนของหายาก (Preservation) ทรัพยากรบางชนิดหรือประเภท หากใชมากเกินไป
หรือมีการแปลงสภาพเปนอยางอื่น ทําใหทรัพยากรบางชนิดหายาก ถาหากปลอยใหมีการใชเกิดขึ้นแลวอาจทํา
ใหเกิดการสูญพันธุได จําเปนตองสงวนหรือเก็บรักษาไว เพื่อเปนแมพันธุในการผลิตใหมากขึ้นจนแนใจวาไดผล
ผลิตปริมาณมากเพียงพอแลว ก็สามารถนํามาใชประโยชนได
หลั ก การอนุ รั ก ษ ทั้ ง 3 หลั ก มี ค วามสั ม พั น ธ ต อ กั น และกั น กล า วคื อ ต อ งใช ร ว มกั น ตั้ ง แต
การใชทรัพยากรตองพินิจพิเคราะหใหดีวา จะมีทรัพยากรใชตลอดไปหรือไม จําเปนตองฟนฟูหรือไม หรือถาใช
สิ่งใดมากเกินไป จําเปนตองสงวนหรือเก็บไว จะเห็นวาหลักการ 3 หลักการจะผสมผสานการเสมอ
2.4 ขั้นตอนการดําเนินการอนุรักษ
การปฏิบัติทําใหเกิดการอนุรักษประกอบดวยการดําเนินการเปนขั้นตอน ดังนี้
1. จํากัดการใชที่ไมจําเปน หรือมีแนวโนมที่จะเกิดการสูญเปลาขึ้น เพราะการตัดปญหาการใช
ทรัพยากรที่ไมจําเปนแลวเทากับเปนการประหยัดทรัพยากรที่มิใชตลอดไป
2. ดู แลรั กษาทรัพยากรที่ห ายากหรือมีอยูนอยใหอยูในสภาวะที่มากพอเสีย กอน จึงจะใช
ทรัพยากรนั้นๆ ได หรือถาทรัพยากรนั้นๆ กําลังสูญพันธุหรือหมดไปจากโลกนี้ จําเปนที่จะตองสงวนไวอยาให
สูญสลายไป
3. ผูใชทรัพยากรทั้งหลายควรตระหนักเสมอวา ทรัพยากรแตละชนิดมีความสัมพันธตอกัน
ยากที่จะแยกจากกันได ถามีการกระทําอยางหนึ่งอยางใดตอทรัพยากรชนิดหนึ่ง จะมีผลกระทบกระเทือนตอ
ทรัพยากรอีกชนิดหนึ่ง เปนปญหาลูกโซเสมอ ทั้งนี้มีผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจจะเปนทางตรงหรือทางออมก็ได
ดังนั้น การที่จะใชทรัพยากรชนิดใดชนิดหนึ่งตองพิจารณาผลกระทบที่เกิดตอทรัพยากรอื่นอยางรอบคอบ
4. เพิ่มผลผลิตของพื้นที่แตละแหง โดยเฉพาะอยางยิ่ งในปจจุบันที่มีประชากรเกิดขึ้นมาก
เพราะการเพิ่ มผลผลิ ตต อพื้น ที่ จ ะทํ า ใหเกิดความสมดุลตอธรรมชาติในดานอื่น มีอาหารเพีย งพอตอความ
ตองการของประชากร ปญหาทางสังคมทางดานอื่นๆ จะไมเกิดขึ้น
5. ต องพยายามอํา นวยใหส ภาวะต างๆ ดี ขึ้น ทั้งนี้ เพื่อใหมีพืชและสัตวเจริญ เติบโตตลอด
ชั่วกาลนาน โดยสิ่งเหลานี้จะมีผลตอการปองกันภัยทางธรรมชาติ ทั้งทางดานความแหงแลงและอุทกภัยรวมทั้ง
มลพิษสิ่งแวดลอมดานตางๆ
2.5 วิธีการอนุรักษ
ราตรี (2538) ไดกลาวถึงวิธีการอนุรักษสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติไว ดังนี้
1. การถนอมรั ก ษา (preservation) เป น การรั ก ษาทั้ ง ปริ มาณและคุ ณ ภาพก อให เ กิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด เชน การนําทรัพยากรมาใช
2. การบู ร ณะฟ น ฟู (restoration of renewal) เป น การช ว ยเหลื อ และจั ดการ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มที่ ไ ด รั บ ความเสี ย หาย ให มี ส ภาพเหมื อ นเดิ ม หรื อ เที ย บเท า ของเดิ ม
เชน กรณีปาไมที่โลงเตียนเปนหยอมๆก็นํากลาไมมาปลูกเสริม การทําน้ําโสโครกใหสะอาดขึ้น เปนตน
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3. ลดปริมาณของเสีย เปนหลักการของการอนุรักษที่ใชไดโดยตรงกับสิ่งที่ทําจากแรธาตุตางๆ
โดยการนําเอาทรัพยากรที่หมดสภาพมาดัดแปลง เชน เศษผักสดนํามาทําปุยหรือแกส การนํากระปองหรือหมอ
อลูมิเนียม พลาสติกมาผานขบวนการผลิตใหม เพื่อใหใชไดอีก
4. การเพิ่มประสิ ทธิภ าพการใชงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมบางประเภทที่มี
คุณสมบัติที่สามารถนํามาดัดแปลงโดยใชเทคโนโลยีเขาชวย สามารถใชประโยชนไดหลายอยาง เชน การสราง
เขื่อนเก็บน้ําสามารถผลิตกระแสไฟฟาได ชวยชลประทาน ลดปญหาความแหงแลงหรือน้ําทวมได ถาปลอยให
ไหลไปตามแมน้ําลําคลอง ในที่สุดก็จะไหลไปสูทะเลเปนการสูญเปลา การนําโลหะมาสรางเครื่องจักรกลที่
สามารถเปนเครื่องทุนแรงหรือทํางานแทนมนุษยได
5. การนําสิ่งอื่นมาใชทดแทน (substitution) ไดแก การประดิษฐวัสดุชนิดใหมขึ้นใชแทน
วั ต ถุ เ ดิ ม เช น ยางเที ย มใช แ ทนยางธรรมชาติ ใช สั ง กะสี แ ทนไม เป น ต น เพื่ อ หลี ก เลี่ ย งการทํ า ลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่มีอยูนอยหรือกําลังจะหมดไป
6. การคนหาสํารวจทรัพยากร (resource inventories and appraisal) เปนการสํารวจ
คนหาทรัพยากรที่มีอยูอยางมากมายมาใชเพิ่มเติมใหเกิดประโยชนแกมนุษย เชน การคนหาพลังงานจากลม
และแสงแดด เพื่อนํามาใชแทนน้ํามันเชื้อเพลิง
7. การประดิ ษ ฐ ข องเที ย มขึ้ น ใช เช น การผลิ ต ไหมเที ย ม เป น วิ ธี ห นึ่ ง ที่ ล ดการทํ า ลาย
ทรัพยากรธรรมชาติดวยความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตร
2.6 ทัศนคติ
ศิ พ ล (2549) กล า วว า ทั ศนคติ หมายถึ ง ความรูสึ กหรือ ทา ทีข องบุค คลที่มี ตอ บุค คล วั ตถุ สิ่ง ของ
หรือสถานการณตางๆ เปนไปในทํานองที่พึงพอใจหรือไมพึงพอใจ เห็นดวยหรือไมเห็นดวยก็ได
นพวรรณ และคณะ (2551) กลาววาทัศนคติ หมายถึง สภาวะทางจิตใจ ซึ่งเปนผลจากประสบการณ
ความรู ความคิ ด ความเชื่ อ และการเรี ย นรู อั น รวมเป น ภู มิ ห ลั ง ของแต ล ะบุ ค คลที่ แ ตกต า งกั น
จึงกอใหเกิดความรูสึกตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือสถานการณตางๆรอบขาง แตกตางกัน
โดยมีความรูสึก 2 ทิศทางคือ เห็นดวย คือทัศนคติที่ดี และไมเห็นดวย คือทัศนคติที่ไมดี
ประภา (2526) ไดกลาวถึงการวัดทัศนคติ ซึ่งวัดโดยวิธี (Summated หรือ Liker Method) โดยการ
สรางขอความ (Attitude Statements) ขึ้นมาหลายๆขอความใหครอบคลุมทั้งหัวขอที่จะศึกษา การตอบ
แบบสอบถามจะมีใหเลือก 5 ขอ คือ 1) เห็นดวยอยางยิ่ง 2) เห็นดวย 3) ไมแนใจ 4) ไมเห็นดวย 5) ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง โดยการให คะแนนนั้น ขึ้นอยูกับ ชนิดของข อความเป น Positive Statement หรือ Negative
Statement
2.7 ความคิดเห็น
จารุ ว รรณ (2550) ได ให ความหมายของความคิดเห็ น วา หมายถึง การแสดงออกของบุคคลดา น
ความเชื่อและความรูสึกเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะที่สื่อออกมาโดยการพูดหรือเขียน โดยขึ้นอยูกับ
พื้นความรูและประสบการณของตนที่จะเปนเครื่องชวยในการตัดสินใจ ซึ่งความคิดเห็นนั้นอาจถูกตอง หรือ
ไมถูกตองก็ตาม และเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไป
สงวนและคณะ (2522) แสดงแนวคิดเกี่ยวกับความคิดเห็นไววา ความคิดเห็น คือ การแสดงออกซึ่ง
วิจารณญาณที่มีตอเรื่องหนึ่งเรื่องใดโดยเฉพาะ ความคิดเห็นของบุคคลเปลี่ยนแปลงไดตามขอเท็จจริง (Fact)
และทั ศ นคติ (Attitude) ของบุ ค คล ในขณะที่ ทั ศ นคติ แ สดงความรู สึ ก ทั่ ว ๆไป เกี่ ย วกั บ สิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง
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ความคิดเห็นจะเปนการอธิบายเหตุผลที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งอาจสรุปความสัมพันธดังกลาวไดตาม
แผนภู มิวา ความคิดเห็น เกิดจากการแปลข อเท็จ จริงหรือสิ่งที่ไดพบเห็น มา แตการแปลขอเท็จจริงนั้ นยอม
แปรเปลี่ยนไปตามทัศนคติของบุคคล แสดงดังภาพที่ 2.2
ทัศนคติ
ความคิดเห็น

การแสดงเหตุผล

ขอเท็จจริง
ภาพที่ 2.2 ลักษณะของความคิดเห็น
ที่มา : สงวนและคณะ (2522)
จากภาพขางตนแสดงใหเห็นวา ความคิดเห็นจากการแปลขอเท็จจริงหรือสิ่งที่ไดพบเห็นมาแตลักษณะ
ของการแปลขอเท็จ จริ งนั้ น ๆ ยอมเป นไปตามทัศนคติของบุคคล และเมื่อคนนั้น ถูกถามวาทําไมจึงมีความ
คิดเห็นอยางนั้น เขาจะพยายามไปใชเหตุผลไปตามที่เขาคิด
2.8 เจตคติและการวัดเจตคติ
สุร างค (2537) ได ให ความหมายของเจตคติไววา เจตคติ คือ ศักยภาพในของบุคคลที่มีแนวโนม
แสดงออกทางพฤติกรรม สนองตอบสิ่งแวดลอมหรือสงเรา ซึ่งอาจเปนไปไดทั้งคน วัตถุสิ่งของหรือความคิด
อาจเปนไปในทางบวก ทิศทางลบ หรือเปนกลาง ถาบุคคลใดมีเจตคติในทางบวกตอสิ่งใด ก็จะมีพฤติกรรม
ที่จะเผชิญกับสิ่งนั้น ถามีเจตคติในทางลบก็จะหลีกเลี่ยง ซึ่งเจตคติเปนสิ่งที่เรียนรูและเปนการแสดงออกของ
คานิยมและความเชื่อของบุคคล
รวีวรรณ (2540) สรุปไววา เจตคติ คือ ความรูสึกนึกคิดของบุคคลที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ไมวาสิ่งนั้นจะ
เปนรูปธรรมหรือนามธรรม
ดังนั้น เจตคติจึง หมายถึง ความรูสึกนึกคิดและพฤติกรรมที่แสดงออกตอสิ่งเราทั้งในรูปของขอมูล
ขาวสารรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมรอบตัว โดยแสดงออกในทางบวกหรือทางลบก็ได ขึ้นอยูกับ
ประสบการณและความรูที่มี
รวีวรรณ (2533) ไดกลาววา ลักษณะของเจตคติเปนความรูสึกที่บงบอกลักษณะทางจิตใจ อารมณของ
บุ ค คล ซึ่ ง อาจเป น ลั ก ษณะที่ ไ ม แ สดงออกมาภายนอกบุ ค คลอื่ น เห็ น หรื อ เข า ใจได โ ดยมี ลั ก ษณะ
ที่สําคัญ ดังนี้
1. เจตคติเกิดจากการเรียนรูหรือประสบการณ ซึ่งมิไดเปนสิ่งที่ติดตัวมาแตกําเนิด เมื่อเกิด
การเรี ย นรู ย อมมีความรู สึ กและความคิดเห็น เกี่ย วกับสิ่งที่ไดเรีย นรูนั้น โดยบางครั้งอาจไดรับ เจตคติจ าก
การเลี ย นแบบหรื อ เอาอย า ง เจตคติ เ ป น สิ่ ง ที่ เ ปลี่ ย นแปลงได โดยอาจเปลี่ ย นแปลงเป น ตรงข า มก็ ไ ด
ถาสภาพแวดลอม สถานการณ เหตุการณเปลี่ยนแปลงไป การเปลี่ยนแปลงของเจตคติอาจจะเปลี่ยนแปลง
ความเขมขน (Intensity) หรือความมากนอย แตการที่จะเปลี่ยนเจตคติตอสิ่งใดนั้น บางครั้งตองใชเวลานาน
ดังนั้นการเปลี่ยนเจตคติจะเปนไปไดชาหรือเร็วนั้นขึ้นอยูกับปจจัยและเงื่อนไขหลายประการดวยกัน
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2. เจตคติเปนตัวกําหนดพฤติกรรมทั้งภายในและภายนอก เราสามารถทราบไดวาบุคคลใด
มีเจตคติในการยอมรับหรือไมยอมรับ โดยการสังเกตพฤติกรรมที่บุคคลนั้นแสดงออกดวยสีหนา ทาทางพอใจ
หรือไมพอใจ หรืออาจจะทํานายพฤติกรรมทั่วไป โดยการวิเคราะหจากเจตคติของแตละบุคคลก็ได
3. เจตคติเปนเรื่องเฉพาะตัว ความรูสึกของบุคคลอาจเหมือนกัน แตรูปแบบการแสดงออก
อาจแตกตางกันออกไป หรืออาจมีการแสดงออกที่เหมือนกันแตความรูสึกตางกันก็ได
4. เจตคติไมสามารถวัดไดโดยตรง แตสามารถสรางเครื่องมือวัดพฤติกรรมที่แสดงออกมา
เพื่อใชเปนแนวทางในการทํานายหรืออธิบายเจตคติได
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บทที่ 3
วิธีการหรือขั้นตอนการศึกษา
การศึกษาคนควาครั้งนี้ มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาการรับรูทัศนคติและความคิดเห็นของประชาชนในการ
อนุรักษไกชนนเรศวร โดยผูศึกษาไดแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบวิธีการศึกษาคนควา ซึ่งประกอบดวย
จํานวนกลุมตัวอยาง เครื่องมือที่ใชในการศึกษา การเก็บขอมูลรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูลดงนี้
3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
ผู ศึ ก ษาได ใ ช วิ ธี ก ารประมาณการเพื่ อ หากลุ ม ตั ว อย า งจากจํ า นวนประชากรจากทะเบี ย น
ตามขอมูลการสํารวจของสํานักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก ประจําป พ.ศ. 2561 ซึ่งมีจํานวนรวมทั้งสิ้น 865,368
ราย โดยใชสูตรคํานวณขนาดตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควาไมนอยกวาจํานวนที่ยอมรับได ตามสูตรของ
Yamane อางใน บุญธรรม (2546) ซึ่งเมื่อแทนคาสูตร จะไดจํานวนตัวอยาง (n) ที่ใชในการศึกษาจํานวน
ไมนอยกวา 399.56 หรือ 400 ราย
โดยมีสูตรคํานวณดังนี้

n

=

N
1 + N(e)2

โดยที่
n = ขนาดตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควา
N = จํานวนประชากรในจังหวัดพิษณุโลก
e = คาความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหเกิดขึ้น (5% = 0.05)
3.2 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
ชนิ ด ของเครื่ อ งมื อ การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ใ ช เ ครื่ อ งมื อ แบบสั ม ภาษณ (interview
schedule)
เป น เครื่ องมื อในการเก็ บ รวมรวมข อมู ล เพื่อตอบวัตถุป ระสงคของการศึกษา ใหไดขอมูล ถูกตองครบถว น
สาเหตุที่ใชแบบสัมภาษณเพราะวา ประชาชนทั่วไปมีทักษะในการอาน เขียน และใหความสนใจในการทํา
แบบสอบถามแตกตางกัน
การส ร า งเครื่ อ งมื อ ศึ ก ษาข อ มู ล ที่ เ กี่ ย ว ข อ งกั บ เรื่ อ งและวั ต ถุ ป ระสงค ข องการศึ ก ษา
จากเอกสารผลงานการวิจัย ผลงานวิชาการ บทความ ตลอดจนผูทรงคุณวุฒิ เพื่อเปนแนวทางในการกําหนด
ขอบเขตของการศึกษา และกรอบเนื้อหาของแบบสัมภาษณ
การจั ด ทํ า แบบสั ม ภาษณ แ ละการทดสอบเครื่ อ งมื อ (Pre-test) ในการจั ด ทํ า แบบสั ม ภาษณ
ที่ประกอบดวยคําถามและคําตอบที่ตองการ เพื่อตอบวัตถุประสงคของการศึกษาอยางครบถวนไดจากการ
ตรวจเอกสารต า งๆ หลั งจากนั้ น ได ทํ า การทดสอบเครื่ องมือ เพื่ อประเมิ น ความตรงของเนื้ อ หา โดยนํ า
แบบสัมภาษณที่สรางขึ้นไปทดสอบกับเกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 20 ราย เพื่อพิจารณา
ความยากงายของเนื้อหา ความเหมาะสมของคําถามและคําแนะนําเพิ่มเติมที่จะไดจากผูใหสัมภาษณ เพื่อ
ความสมบูรณของแบบสัมภาษณและขอมูลที่ตองการ เสร็จแลวทําการปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมในสวนที่ยังไม
สมบูรณ ทําการตรวจสอบเนื้อหาและโครงสรางใหมีความสมบูรณและมีความนาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น
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ลักษณะของเครื่องมือ การศึกษาในครั้งนี้ทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณ (interview
schedule) ที่มีลักษณะคําถามซึ่งกําหนดคําตอบไวลวงหนาใหเลือกตอบ (close ended questions) โดยแบง
เนื้อหาของการสัมภาษณออกเปน 3 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของประชาชน
สวนที่ 2 การรับรูเรื่องราวของไกชนนเรศวร
สวนที่ 3 ทัศนคติและความคิดเห็นตอการอนุรักษไกชนนเรศวร
คําถามเกี่ยวกับทัศนคติและความคิดเห็นตอการอนุรักษไกชนนเรศวร ไดประยุกตใชวิธีการวัดทัศนคติ
ตามแบบของลิเคิรท (Likert Scale) อางถึงใน สุชาติ (2532) โดยกําหนดเปนระดับ ดังนี้
มากที่สุด/คาดหวังมากที่สุด
กําหนดคาคะแนนเปน 5
มาก/คาดหวังมาก
กําหนดคาคะแนนเปน 4
ปานกลาง/คาดหวังปานกลาง
กําหนดคาคะแนนเปน 3
มากนอย/คาดหวังนอย
กําหนดคาคะแนนเปน 2
ไมมีปญหา/ไมคาดหวัง
กําหนดคาคะแนนเปน 1
3.3 การเก็บขอมูลและการรวบรวม
ดําเนินการโดยขอความรวมมือจากสํานักงานปศุสัตวอําเภอ รานคา และดําเนินการเก็บขอมูลเอง
จากประชาชนที่ ม าร ว มงานและกิ จ กรรมต า งๆ ภายในจั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก เก็ บ ข อ มู ล จากประชาชนทั่ ว ไป
ตามจํานวนเปาหมายที่กําหนดไว
3.4 การวิเคราะหและการรายงาน
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดทําการสํารวจความสมบูรณถูกตองของขอมูลที่ไดมาลงรหัสเชิงปริมาณ
โดยการใหคาเปนตัวเลขทําการวิเคราะหดวยโปรแกรมทางคอมพิวเตอรในการวิเคราะห เปนเครื่องมือชวยใน
การวิเคราะหขอมูลและใชสถิติ คาความถี่ คารอยละ คาสูงสุด คาต่ําสุด คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของแตละประเด็นมาเปรียบเทียบกับเกณฑการแปรความหมาย โดยใชคาคะแนนเฉลี่ยจัดระดับ เปนชวงในการ
เปรียบเทียบกับเกณฑการแปรความหมาย ตามแบบของอุทุมพร จามรมาน (อางถึงในประภัสสรและคณะ,
2544) โดยกําหนดดังนี้
คาเฉลี่ยระหวาง
4.21 - 5.00
มากที่สุด/คาดหวังมากที่สุด
คาเฉลี่ยระหวาง
3.41 - 4.20
มาก/คาดหวังมาก
คาเฉลี่ยระหวาง
2.61 - 3.40
ปานกลาง/คาดหวังปานกลาง
คาเฉลี่ยระหวาง
1.81– 2.60
นอย/คาดหวังนอย
คาเฉลี่ยระหวาง
1.00– 1.80
ไมมี/ไมคาดหวัง
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บทที่ 4
ผลและวิจารณผล
การศึ ก ษาเจตคติ ก ารอนุ รั ก ษ ไ ก ช นนเรศวรของประชาชนทั่ ว ไปในเขตพื้ น ที่ จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก
มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการรับรูเรื่องไกชนนเรศวรของประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก รวมถึง
ทัศนคติและความคิดเห็นในการอนุรักษไกชนนเรศวร โดยใชแบบสอบถามกับกลุมประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่
จังหวัดพิษณุโลกเปาหมายการสํารวจไมนอยกวา 399.56 ราย (400 ราย) ซึ่งไดดําเนินการเก็บตัวอยางได
ทั้งหมด 406 ตัวอยาง ดําเนินการสํารวจกลุมตัวอยางตามงานเทศกาลตางๆ เชน งานแผนดินสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช กาชาดพิษณุโลก ประจําป 2563 ระหวางวันที่ 8-19 มกราคม 2563 งานเกษตรนเรศวร ครั้ง
ที่ 17 ระหวางวันที่ 27 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2563 และงานเกษตรรุงเรืองแฟรและของดีจังหวัดพิษณุโลก
ประจําป 2563 ระหวางวันที่ 14-23 สิงหาคม 2563 เปนตน ซึ่งเก็บแบบสอบถามแบบกระดาษ และการสํารวจ
แบบฟอรมของ Google form โดยการสแกน QR-code หรือเขาทางลิงคของแบบฟอรม ซึ่งระบบจะคัดกรอง
เฉพาะประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก
ผลศึกษาพบวา เปนเพศชายรอยละ 50.5 และเพศหญิงรอยละ 49.5 มีอายุต่ํากวา 20 ป รอยละ 3.0
อายุระหวาง 20-29 ป รอยละ 19.2 อายุระหวาง 30-39 ป รอยละ 31.5 อายุระหวาง 40-49 ป รอยละ 22.9
อายุระหวาง 50-59 ป รอยละ 16.7 และอายุมากกวา 60 ป รอยละ 6.7 มีอาชีพหลักเกี่ยวการเกษตร รอยละ
14.5 ธุรกิจสวนตัว รอยละ 13.3 รับจางทั่วไป รอยละ 12.3 คาขาย รอยละ 5.7 ลูกจางบริษัท รอยละ 11.1
พนักงาน/ขาราชการของรั ฐรวมผู เกษีย ณอายุ ร าชการ รอยละ 38.7 และอื่น ๆ ได แก นักเรีย น นักศึกษา
ผูวางงาน รอยละ 4.4 มีการศึกษาระดับต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย รอยละ 15.5 ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย/ปวช. รอยละ 17.0 ระดับอนุปริญญา/ปวส. รอยละ 11.1 ระดับปริญญาตรี รอยละ 44.1 และสูงกวา
ระดับปริญญาตรี รอยละ 12.3 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนนอยกวา 10,000 บาท รอยละ 22.9 รายไดระหวาง
10,001-15,000 บาท รอยละ 24.4 รายไดระหวาง 15,001-20,000 บาท รอยละ 15.8 รายไดระหวาง
20,001-30,000 บาท รอยละ 16.7 รายไดระหวาง 30,001-40,000 บาท รอยละ 9.9 และรายไดมากกวา
40,000 บาท รอยละ 10.3 เปนผูที่ไมเลี้ยงไกชน รอยละ 78.6 และเลี้ยงไกชนรอยละ 21.4 โดยเลี้ยงนอยกวา
10 ตัว รอยละ 8.4 เลี้ยงไกชนจํานวน 11-20 ตัว รอยละ 4.9 และเลี้ยงมากกวา 20 ตัว รอยละ 8.1 ตามตารางที่
4.1
ตารางที่ 4.1 ขอมูลพื้นฐานของกลุมเปาหมายประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
1) เพศ
- ชาย
- หญิง

ปจจัยพื้นฐาน

(n=406)

จํานวน

รอยละ

205
201

50.5
49.5
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ตารางที่ 4.1 ( ตอ )

(n=406)
ปจจัยพื้นฐาน

2) อายุ
- ต่ํากวา 20 ป
- 20 - 29 ป
- 30 - 39 ป
- 40 - 49 ป
- 50 - 59 ป
- มากกวา 60 ป
3) อาชีพหลัก
- การเกษตร
- ธุรกิจสวนตัว
- รับจางทั่วไป
- คาขาย
- ลูกจางบริษัท
- พนักงาน/ขาราชการของรัฐ
- อื่นๆ นักเรียน นักศึกษา วางงาน
4) ระดับการศึกษา
- ต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย
- มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
- อนุปริญญา/ปวส.
- ปริญญาตรี
- สูงกวาปริญญาตรี
5) รายไดเฉลี่ยตอเดือน
- นอยกวา 10,000 บาท
- 10,001 – 15,000 บาท
- 15,001 – 20,000 บาท
- 20,001 – 30,000 บาท
- 30,001 – 40,000 บาท
- มากกวา 40,000 บาท
6) การเลี้ยงไกชน
- ไมเลี้ยง
- เลี้ยงนอยกวา 10 ตัว
- เลี้ยง 11-20 ตัว
- เลี้ยงมากกวา 20 ตัว

จํานวน

รอยละ

12
78
128
93
68
27

3.0
19.2
31.5
22.9
16.7
6.7

59
54
50
23
45
157
18

14.5
13.3
12.3
5.7
11.1
38.7
4.4

63
69
45
179
50

15.5
17.0
11.1
44.1
12.3

93
99
64
68
40
42

22.9
24.4
15.8
16.7
9.9
10.3

319
34
20
33

78.6
8.4
4.9
8.1
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การรับรูเรื่องราวเกี่ยวกับไกชนนเรศวรของประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ทราบมากอน
วามีการจัดสายพันธุของ “ไกชนนเรศวร” รอยละ 65.3 ไมทราบ รอยละ 34.7 ทราบวา ”ไกชนนเรศวร” มีสาย
พันธุหลักเปน “เหลืองหางขาว” รอยละ 68.2 ไมทราบวาเปนสายพันธุใดรอยละ 31.8 โดย ปรีชา (2556) ได
สรุปวาปจจุบันไกพ้ืนเมืองไทยไดถูกสรางเปนสัตวเอกลักษณประจําเมืองตางๆ อันมีสาเหตุมาจากไกสายพันธุ
นั้น มีความสัมพันธกับทองถิ่นมายาวนานบางสายพันธุมาจากเรื่องเลาขานเปนความเชื่อที่สืบทอดกันมา หรือมี
อางอิงในตําราโบราณพงศาวดารหรือตํานานที่ไดบันทึกเอาไว โดยไกเหลืองหางขาว (ไกชนนเรศวร) มีลักษณะ
พิเศษ เชน พระเจาหาพระองค (จุดกระขาวที่หัวสนับปกขอขารวม 5 จุด) สรอยสังวาลย (สรอยขางตัว) บัวคว่ํา
บัวหงาย (ใตโคนหาง) ปกไชขาว ตา ปาก แขง เดือย นิ้ว เล็บ สีขาวอมเหลือง (สีงาชาง) เปนไกเอกลักษณ
ประจําจังหวัดพิษณุโลก เรียกวา “ไกชนนเรศวร” ประชาชนทั่วไปในจังหวัดพิษณุโลกเขาใจวาในปจจุบันไกชน
นเรศวรใชในกิจกรรมประกวดไกสวยงามเปนหลัก รอยละ 59.9 ใชในกีฬาพื้นบานหรือชนไกเปนหลัก รอยละ
35.2 ใชเลี้ยงเพื่อบริโภคเปนหลัก รอยละ 3.0 และใชเปนสายพันธุหลักในการพัฒนาไกเนื้อ รอยละ 2.0 มีความ
เข า ใจในความเป น มาของไก ช นนเรศวรว า เป น ไก ที่ ส มเด็ จ พระนเรศวรมหาราชทรงใช ช น ร อยละ 64.3
เปนสัตวเลี้ยงที่โปรดปรานของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช รอยละ 20.2 เปนสายพันธุไกที่ถูกปรับปรุงพันธุใน
จังหวัดพิษณุโลก รอยละ 10.1 และเปนไกสวยงามที่พระราชทานใหสมเด็จพระนเรศวรมหาราช รอยละ 5.4
ทั้งนี้ ปรีชาและชํานาญ (2562) ไดรายงานความเปนมาและแหลงกําเนิดของไกเหลืองหางขาว (ไกชนนเรศวร)
ไววาเปนไกพื้นเมืองไทยที่มีมาแตโบราณมีถิ่นกําเนิดแถบภาคเหนือของไทยบริเวณบานหัวแท ตําบลบานกราง
อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เปนไกในประวัติศาสตรที่ครั้งหนึ่งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมัยทรงพํานักอยู
กรุงหงสาวดีประเทศพมา ไดทรงนําไกเหลืองหางขาวจากเมืองพิษณุโลก ขอมูลการรับรูเรื่องไกชนนเรศวรของ
ประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ตามตารางที่ 4.2
ตารางที่ 4.2 การรับรูเรื่องไกชนนเรศวรของประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

(n=406)

การรับรูเรื่องไกชนนเรศวร
จํานวน
รอยละ
7) ทานทราบมากอนหรือไมวามีการจัดสายพันธุไกพื้นถิ่น “ไกชนนเรศวร”
- ทราบ
265
65.3
- ไมทราบ
141
34.7
8) ไกชนนเรศวรเปนสายพันธุไกพื้นเมืองปจจุบันจากสายพันธุใด
- ไมทราบ
129
31.8
- ไกเหลืองหางขาว
277
68.2
9) ทานคิดวาในปจจุบัน ไกชนนเรศวร ใชในกิจกรรมใดเปนหลัก
- เปนสายพันธุหลักในการพัฒนาไกเนื้อ
8
2.0
- เปนกีฬาพื้นบานในการชนไก
143
35.2
- เปนไกสวยงามสําหรับประกวด
243
59.9
- เลี้ยงเพื่อบริโภค
12
3.0
10) ทานเขาใจในความเปนมาของไกชนนเรศวรวาอยางไร
- เปนไกที่สมเด็จพระนเรศวรฯ ทรงใชชน
261
64.3
- เปนไกสวยงามที่พระราชทานใหสมเด็จพระนเรศวร
22
5.4
- เปนสัตวเลี้ยงที่โปรดปรานของสมเด็จพระนเรศวรฯ
82
20.2
- เปนสายพันธุไกที่ถูกปรับปรุงพันธุในจังหวัดพิษณุโลก
41
10.1
14

การรับรูขาวสารหรือเรื่องราวเกี่ยวกับไกชนนเรศวรของประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
ผานสื่อประเภทตางๆ รายงานเปนรอยละความถี่แบงเปน 5 ระดับ ไดแก ไมเคย 1-2 ครั้ง 3-4 ครั้ง 5-6 ครั้ง
และทุกวัน มีการรับรูผานหนังสือพิมพ รอยละ 57.1 31.8 6.7 3.9 และ 0.5 ตามลําดับ ผานวารสาร
รอยละ 51.7 35.7 8.4 3.9 และ 0.2 ตามลําดับ ผานโทรทัศน รอยละ 42.9 34.2 13.8 7.4 และ 1.7
ตามลําดับ ผานวิทยุ รอยละ 58.6 27.8 8.6 3.9 และ 1.0 ตามลําดับ ผานอินเตอรเน็ต รอยละ 35.7 31.8
17.0 12.1 และ 3.4 ตามลําดับ และผานนิทรรศการในงานตางๆ รอยละ 27.6 49.5 12.8 9.6 และ 0.5
ตามลําดับ โดยประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกรับรูขาวสารหรือเรื่องราวเกี่ยวกับไกชนนเรศวรของ
ประชาชนทั่วไปในจังหวัดพิษณุโลกผานทางนิทรรศการในงานตางๆ และทางอินเตอรเน็ตเปนหลัก ตามตารางที่
4.3
ตารางที่ 4.3 รอยละความถี่ของการรับรูขาวสารหรือเรื่องราวเกี่ยวกับไกชนนเรศวรผานสื่อประเภทตางๆในรอบป
ของประชาชนทั่วไปในเขตพื้นทีจ่ ังหวัดพิษณุโลก
(n=406)
ประเภทสื่อ
หนังสือพิมพ
วารสาร
โทรทัศน
วิทยุ
อินเตอรเน็ต
นิทรรศการในงานตางๆ

ไมเคย
57.1
51.7
42.9
58.6
35.7
27.6

รอยละความถี่ของการรับรูขาวสาร
1-2 ครั้ง 3-4 ครั้ง 5-6 ครั้ง
31.8
6.7
3.9
35.7
8.4
3.9
34.2
13.8
7.4
27.8
8.6
3.9
31.8
17.0
12.1
49.5
12.8
9.6

ทุกวัน
0.5
0.2
1.7
1.0
3.4
0.5

ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการอนุรักษไกชนนเรศวรของประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
ตอประเด็นดานทัศนคติเกี่ยวกับการอนุรักษไกชนนเรศวร ดานความสําคัญของไกชนนเรศวรตอประวัติศาสตร
และวัฒนธรรมอยูในระดับมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.43±0.73) คุณคาตอการอนุรักษอยูในระดับมากที่สุด
(คะแนนเฉลี่ย 4.45±0.65) ควรมีการถายทอดความสําคัญและลักษณะของไกชนนเรศวรใหประชาชนทั่วไปได
ทราบมากขึ้นอยูในระดับมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.39±0.73) ควรมีการใชเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตใหแกเกษตรกรอยูในระดับมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.29±0.82) ควรมีการรับรองสายพันธุดวยลักษณะทาง
กายภาพและพันธุกรรมอยูในระดับมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.34±0.78) ควรสงเสริมใหใหมีการประกวดไก
สวยงามใหมากขึ้นอยูในระดับมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.43±0.77) ควรมีการใชเทคโนโลยีดานพันธุวิศวะมา
ชวยในการพัฒนาสายพันธุอยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.96±1.14) ควรพัฒนาสายพันธุใหเหมาะกับการ
แปรรูปและบริโภคอยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.67±1.19) ควรสงเสริมใหมีการเปดสนามซอมหรือชนไก
เพื่อพัฒนาสายพันธุอยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.87±1.08) อุปสรรคในการพัฒนาสายพันธุคือเรื่องการ
พนันอยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.78±1.12) อุปสรรคในการพัฒนาสายพันธุคือโรคและภัยทางธรรมชาติ
อยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.89±0.99) อุปสรรคในการพัฒนาสายพันธุคือการขาดการใชเทคโนโลยีอยูใน
ระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.85±1.04) และหนาที่ในการอนุรักษเปนของประชาชนทุกคนอยูในระดับมาก
(คะแนนเฉลี่ย 4.15±0.87) ตามตารางที่ 4.4
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ตารางที่ 4.4 ระดับความคิดเห็นตอทัศนคติเกี่ยวกับการอนุรักษไกชนนเรศวร

(n=406)

ระดับความคิดเห็น (รอยละของความถี่) คะแนน ความหมาย
1
2
3
4
5
เฉลี่ย
- ทานคิดวาพันธุไกชนนเรศวรมีความสําคัญตอประวัติศาสตรและวัฒนธรรมมากแคไหน
0.74 0.74 7.64 36.70 54.19 4.43±0.73 มากที่สุด
- ไกชนนเรศวรมีคุณคาตอการอนุรักษมากแคไหน
0.25 0.49 5.42 41.63 52.22 4.45±0.65 มากที่สุด
- ควรมีการถายทอดความสําคัญ และลักษณะของไกชนนเรศวรใหประชาชนทั่วไปใหทราบมากขึ้น
0.74 0.74 8.37 39.41 50.74 4.39±0.73 มากที่สุด
- ควรมีการใชเทคโนโลยีดานพันธุวิศวะมาชวยในการพัฒนาสายพันธุ
7.14 2.71 15.52 36.21 38.42 3.96±1.14
มาก
- ควรสงเสริมการใชเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตใหแกเกษตรกร
1.23 1.48 11.58 38.92 46.80 4.29±0.82 มากที่สุด
- ควรพัฒนาสายพันธุใหเหมาะสมกับการแปรรูปและบริโภค
7.39 7.39 25.62 29.80 29.80 3.67±1.19
มาก
- ควรมีการรับรองสายพันธุดวยลักษณะทางกายภาพและพันธุกรรม
0.74 1.48 9.61 39.66 48.52 4.34±0.78 มากที่สุด
- ควรสงเสริมใหมีการเปดสนามซอมหรือชนไกเพื่อพัฒนาสายพันธุ
4.19 4.93 24.88 31.28 34.73 3.87±1.08
มาก
- ควรสงเสริมใหมีการประกวดไกสวยงามใหมากขึ้น
0.99 0.99 8.62 33.25 56.16 4.43±0.77 มากที่สุด
- อุปสรรคในการพัฒนาสายพันธุคือเรื่องการพนัน
5.42 6.90 23.15 33.50 31.03 3.78±1.12
มาก
- อุปสรรคในการพัฒนาสายพันธุคือโรคและภัยทางธรรมชาติ
2.46 4.68 26.35 34.73 31.77 3.89±0.99
มาก
- อุปสรรคในการพัฒนาสายพันธุคือการขาดการใชเทคโนโลยี
1.72 10.10 22.17 33.50 32.51 3.85±1.04
มาก
- ทานหนาที่ในการอนุรักษเปนของประชาชนทุกคน
0.99 2.22 19.21 36.45 41.13 4.15±0.87
มาก
ประเด็นทัศนคติ

ทั้งนี้จะพบวาเจตคติของประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกที่มีตอไกชนนเรศวรเปนไปในเชิงบวก
ระดับมากที่สุด เนื่องจากทุกคนมีประสบการณเกี่ยวกับประวัติศาสตรจากบทเรียนในชั้นเรียน เปนไปตามที่
สุรางค (2537) ไดใหความหมายของเจตคติไววา เจตคติ คือ ศักยภาพในของบุคคลที่มีแนวโนมแสดงออกทาง
พฤติกรรม สนองตอบสิ่งแวดลอมหรือสงเรา ซึ่งอาจเปนไปไดทั้งคน วัตถุสิ่งของหรือความคิด อาจเปนไปใน
ทางบวก ทิศทางลบ หรือเปนกลาง ถาบุคคลใดมีเจตคติในทางบวกตอสิ่งใด ก็จะมีพฤติกรรมที่จะเผชิญกับสิ่ง
นั้น ถามีเจตคติในทางลบก็จะหลีกเลี่ยง ซึ่งเจตคติเปนสิ่งที่เรียนรูและเปนการแสดงออกของคานิยมและความ
เชื่อของบุคคล ในสวนของการใชเทคโนโลยีเขามาพัฒนา ทั้งในเรื่องของการใชเทคโนโลยีดานพันธุวิศวะเพื่อการ
พัฒนาสายพันธุ และเรื่องการพัฒนาสายพันธุใหเหมาะสมกับการแปรรูปและบริโภค อยูในระดับมาก แมวาจะ
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เปนวิธีการหนึ่งในการอนุรักษ ตามที่ ราตรี ( 2538 ) ไดกลาวถึงวิธีการอนุรักษสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติไว 7 ขอ
ประกอบดวย การถนอมรักษา การบูรณะฟนฟู ลดปริมาณของเสีย การเพิ่มประสิทธิภาพการใชงาน การนําสิ่งอื่น
มาใชทดแทน การสํารวจทรัพยากร และการประดิษฐของเทียมขึ้นมาใช แตอาจเปนเพราะทัศนคติของบุคคลที่
มี ตอวิ ธี การว า เป น การอนุ รั ก ษ ที่ไม เ ป น ไปตามธรรมชาติ และใหความเห็น ในระดับ มากจากการใชวิ ธีการ
ทางธรรมชาติ เชน การใชเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตใหแกเกษตรกร การรับรองสายพันธุดวยลักษณะ
ทางกายภาพและพันธุกรรม และการสงเสริมการประกวดไกสวยงามใหมากขึ้น
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บทที่ 5
บทสรุปและขอเสนอแนะ
การศึ ก ษาเจตคติ ก ารอนุ รั ก ษ ไ ก ช นนเรศวรของประชาชนทั่ ว ไปในเขตพื้ น ที่ จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก
มีวั ต ถุป ระสงค เพื่ อศึกษาการรับ รู เ รื่องไกช นนเรศวร รวมถึงทัศนคติและความคิดเห็นในการอนุรักษไกช น
นเรศวร ของประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เปนการศึกษาทางสังคมศาสตรโดยใชแบบสอบถาม
กับกลุมประชากรในจังหวัดพิษณุโลกจํานวน 406 ราย จากนั้นเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลดวย
โปรแกรมสําเร็จรูปหาคาเฉลี่ย รอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พรอมใชคาคะแนนเฉลี่ยจัดระดับเปนชวงในการ
เปรียบเทียบเกณฑการแปลความหมาย ดําเนินการศึกษาระหวางเดือนมกราคมถึงกันยายน 2563 สามารถ
สรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงคและมีขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้ ประชากรที่ศึกษาเปนเพศชายรอยละ 50.5
เพศหญิงรอยละ 49.5 มีอายุอยูระหวาง 30-39 ป รอยละ 31.5 เปนพนักงานหรือขาราชการหรือขาราชการ
เกษียณ รอยละ 38.7 มีการศึกษาอยูระดับปริญญาตรี รอยละ 44.1 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001-15,000
บาท ไมเปนผูเลี้ยงไกชน รอยละ 78.6 ทราบมากอนวามีการจัดใหไกชนนเรศวรเปนสายพันธุไกพื้นถิ่นรอยละ
65.3 ทราบวาไกชนนเรศวรเปนสายพันธุไกเหลืองหางขาว รอยละ 68.2 มีเขาใจวาปจจุบันไกชนนเรศวรใช
สําหรับการประกวดไกสวยงาม รอยละ 59.9 มีเขาใจทางประวัติศาสตรวาเปนไกที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ทรงใชชน รอยละ 64.3 ในรอบ 1 ป ไดรับขอมูลขาวสารหรือเรื่องราวเกี่ยวกับไกชนนเรศวรทางสื่อประเภท
การจั ด นิ ท รรศการในงานต า งๆ และทางอิ น เตอร เ น็ ต มี ค วามคิ ด เห็ น ว า ไก ช นนเรศวรมี ค วามสํ า คั ญ ต อ
ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมอยูในระดับมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.43±0.73) มีคุณคาตอการอนุรักษอยูใน
ระดับมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.45±0.65) ควรมีการถายทอดความสําคัญและลักษณะของไกชนนเรศวร
ใหประชาชนทั่วไปไดทราบมากขึ้นอยูในระดับมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.39±0.73) ควรมีการใชเทคโนโลยี
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตใหแกเกษตรกรอยูในระดับมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.29±0.82) ควรมีการรับรอง
สายพันธุดวยลักษณะทางกายภาพและพันธุกรรมอยูในระดับมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.34±0.78) ควรสงเสริม
ใหมีการประกวดไกสวยงามใหมากขึ้นอยูในระดับมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.43±0.77) ควรมีการใชเทคโนโลยี
ดานพันธุวิศวะมาชวยในการพัฒนาสายพันธุอยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.96±1.14) ควรพัฒนาสายพันธุ
ใหเหมาะกับการแปรรูปและบริโภคอยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.67±1.19) ควรสงเสริมใหมีการเปดสนาม
ซอมหรือชนไกเพื่อพัฒนาสายพันธุอยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.87±1.08) อุปสรรคในการพัฒนาสายพันธุ
คือเรื่องการพนันอยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.78±1.12) อุปสรรคในการพัฒนาสายพันธุคือโรคและภัยทาง
ธรรมชาติอยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.89±0.99) อุปสรรคในการพัฒนาสายพันธุคือการขาดการใช
เทคโนโลยีอยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.85±1.04) และหนาที่ในการอนุรักษเปนของประชาชนทุกคนอยูใน
ระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.15±0.87) จากการสํารวจขอคิดเห็นอื่นหรือขอเสนอแนะ พบวาเห็นควรใหมีการ
ส ง เสริ ม ไก พื้น เมื อ งให เ กษตรกร ส ง เสริ ม การประกวดให เ ป น วั ฒ นธรรมระดั บ จั งหวั ด พิ ษ ณุ โ ลก ให จั ด ตั้ ง
ศูนยเรียนรูเกี่ยวกับไกชนนเรศวร และการสงเสริมใหบรรจุในหลักสูตรการศึกษาของเยาวชน จากการศึกษา
สามารถนํ า แนวทางการอนุ รักษ ที่เ ปน ที่ ยอมรับ ของประชาชนทั่ว ไป ซึ่งจะสามารถกระตุน ใหประชาชนใน
เขตพื้ น ที่ จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลกเกิ ด ความรั ก และหวงแหนต อ ไก ช นนเรศวรที่ มี ค วามสํ า คั ญ ทางประวั ติ ศ าสตร
และวัฒนธรรม ดังจะเห็นไดจากประชาชนที่ใหขอมูลไมไดเลี้ยงไกชนเปนจํานวนมาก แตก็มีการรับรูเรื่องไกชน
นเรศวร ทําใหมีแรงจูงใจที่พัฒนาดานปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งการอนุรักษไกชนนเรศวรใหมีมูลคาทางจิตใจ
อยูกับชาวพิษณุโลกตลอดไป
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ขอเสนอแนะ
1. การถายทอดขอมูลขาวสารผานสื่อตางๆ
เนื่ องจากประชาชนส ว นใหญ มีการรับ ขอมู ล ขาวสารหรือ เรื่อ งราวเกี่ย วกับ ไกช นนเรศวร
คอนขางนอย หนวยงานรัฐจึงมีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารใหมากขึ้น เพื่อใหประชาชนจดจํา และมีความ
เขาใจ ทั้งในเรื่องประวัติศาสตรและแนวทางการอนุรักษที่ทําอยูในปจจุบัน โดยอาจมีการแบงกลุมการถายทอด
องคความรูนี้ เชน กลุ มเยาวชน กลุ มนั กทองเที่ย ว เนื่องจากเปนกลุมที่มีความตองการเรีย นรู คอนขางสูง
รวมถึงการพัฒนาใหสามารถอยูในบทเรียนของนักเรียน ซึ่งจะเปนการปลูกฝงการรับรูที่มีประสิทธิภาพ
2. การสงเสริมเทคโนโลยีการผลิตใหแกเกษตรกร
เนื่องจากการพัฒนาไกชนนเรศวรสวนใหญจบวาเปนเกษตรกรที่พอมีความรูและประสบการณ
พอสมควร ซึ่งในการปรับปรุงพันธุจะตองใชความรูในดานการปรับปรุงพันธุ และหรือประสบการณในการ
ปรับปรุงพันธุที่มาก จึงจะทําใหสามารถปรับปรุงพันธุไดอยางมีประสิทธิภาพ การสงเสริมในดานความรูและ
เทคโนโลยี จะทําใหสามารถเพิ่มความแมนยํา และลดระยะเวลาในการปรับปรุงพันธุ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. การสงเสริมการประกวดไกสวยงาม
ถึงแมวาแนวโนมในการอนุรักษไกชนนเรศวร จะมุงไปที่กลุมบุคคลมากกวาประชาชนทั่วไป
แตการจัดกิจกรรมการประกวดไกสวยงามจะเปนการสรางการรับรูขาวสารที่ดีอีกหนึ่งชอง เนื่องจากเปนวิธีที่
ผอนคลาย และไมเปนการเรียนรูเชิงวิชาการจนมากเกินไป จึงทําใหสามารถเขาถึงไดทุกเพศทุกวัย ซึ่งหาก
ประชาชนทั่ ว ไปมี ก ารรั บ รู บ อ ยๆ แม ว า จะไม มี ก ารเข า ร ว มกิ จ กรรมมากนั ก แต ก็ น า จะสามารถปลู ก ฝ ง
ความสําคัญในเชิงอัตลักษณใดเปนอยางดี
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