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บทคัดยอ 
 

การศึกษาเจตคติการอนุรักษไกชนนเรศวรของประชาชนท่ัวไปในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดพิษณุโลก  
มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการรับรูเรื่องไกชนนเรศวร รวมถึงทัศนคติและความคิดเห็นในการอนุรักษไกชน
นเรศวร โดยใชแบบสอบถามกับกลุมประชาชนท่ัวไปในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดพิษณุโลกจํานวน 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
เดือนอยูท่ี 10,001-15,000 บาท รอยละ 24.4 และไมเปนผูเลี้ยงไกชน รอยละ 78.6 มีการรับรูมากอนวาไกชน
นเรศวรเปนสายพันธุไกพ้ืนถ่ิน รอยละ 65.3 รับรูวาเปนสายพันธุไกเหลืองหางขาว รอยละ 68.2 มีความเขาใจ
วาปจจุบันไกชนนเรศวรใชสําหรับการประกวดไกสวยงาม รอยละ 59.9 มีความเขาใจในทางประวัติศาสตรวา
เปนไกท่ีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงใชชน รอยละ 64.3 ไมเคยไดรับขอมูลขาวสารหรือเรื่องราวเก่ียวกับไก
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
วัฒนธรรมอยูในระดับมากท่ีสุด (คะแนนเฉลี่ย 4.43±0.73) คุณคาตอการอนุรักษอยูในระดับมากท่ีสุด (คะแนน
เฉลี่ย 4.45±0.65) ควรมีการถายทอดความสําคัญและลักษณะของไกชนนเรศวรใหประชาชนท่ัวไปไดทราบมาก
ข้ึนอยูในระดับมากท่ีสุด (คะแนนเฉลี่ย 4.39±0.73) ควรมีการใชเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตใหแก
เกษตรกรอยูในระดับมากท่ีสุด (คะแนนเฉลี่ย 4.29±0.82) ควรมีการรับรองสายพันธุดวยลักษณะทางกายภาพ
และพันธุกรรมอยูในระดับมากท่ีสุด (คะแนนเฉลี่ย 4.34±0.78) ควรสงเสริมใหมีการประกวดไกสวยงามใหมาก
ข้ึนอยูในระดับมากท่ีสุด (คะแนนเฉลี่ย 4.43±0.77) ควรมีการใชเทคโนโลยีดานพันธุวิศวะมาชวยในการพัฒนา
สายพันธุอยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.96±1.14) ควรพัฒนาสายพันธุใหเหมาะกับการแปรรูปและบริโภคอยู
ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.67±1.19) ควรสงเสริมใหมีการเปดสนามซอมหรือชนไกเพ่ือพัฒนาสายพันธุอยู
ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.87±1.08) อุปสรรคในการพัฒนาสายพันธุคือเรื่องการพนันอยูในระดับมาก 
(คะแนนเฉลี่ย 3.78±1.12) อุปสรรคในการพัฒนาสายพันธุคือโรคและภัยทางธรรมชาติอยูในระดับมาก 
(คะแนนเฉลี่ย 3.89±0.99) อุปสรรคในการพัฒนาสายพันธุคือการขาดการใชเทคโนโลยีอยูในระดับมาก 
(คะแนนเฉลี่ย 3.85±1.04) และหนาท่ีในการอนุรักษเปนของประชาชนทุกคนอยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 
4.15±0.87) 
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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). 
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บทที่ 1 
หลักการและเหตุผล 

 

1.1 ความสําคัญและท่ีมาของปญหาท่ีทําการศึกษา 

 กรมปศุสัตว มีนโยบายท่ีจะอนุรักษและพัฒนาแหลงพันธุกรรมสัตว โดยเฉพาะสัตว พ้ืน ถ่ิน   
ซ่ึงไกพ้ืนเมืองไทยเหลืองหางขาวไดเริ่มดําเนินการอนุรักษมาตั้งแตป พ.ศ. 2545   เพ่ือพัฒนาไกใหเปนไกพันธุแท  
ท่ีมีลักษณะภายนอกสมํ่าเสมอเปนเอกลักษณประจําพันธุสามารถใชจําแนกพันธุไดลักษณะประจําพันธุ  
(Breed characteristics) โดยไกชนนเรศวรเปนไกพันธุเหลืองหางขาวท่ีมีลักษณะพิเศษ ท้ังในดาน 
ความสวยงาม และการใชเปนกีฬาแตสมัยโบราณ ซ่ึงมีความสําคัญตอชีวิตคนไทยมาตั้งแตอดีต มีคุณคาทาง
จิตใจและทางวัฒนธรรมของคนไทยมาแตโบราณ โดยเฉพาะการไดถูกบันทึกในสวนหนึ่งของประวัติศาสตร 
ของประเทศไทย แตในปจจุบันไดมีการรับวัฒนธรรมใหมๆจากภายนอก มีการแลกเปลี่ยนและพัฒนาในดาน 
วิถีชีวิต ทําใหการใชชีวิตของคนไทยในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงเปนอยางมาก รวมถึงดานแนวคิดสวัสดิภาพสัตว 
การพนัน และกฎหมายระเบียบขอบังคับตางๆ สายพันธุไกชนิดนี้ไดเลือนรางไปจากวิถีชีวิตของประชาชน 
คนไทยท่ัวไป แตยังเปนท่ีนิยมในการทํากิจกรรมรวมกันของกลุมคน ดังนั้นการอนุรักษสายพันธุไกชนิดนี้ 
นอกจากจะเปนการอนุรักษในเชิงพันธุกรรมศาสตรแลว ยังเปนการอนุรักษในเชิงภูมิปญญาและวัฒนธรรม 
ของประเทศไทยอีกดวย 
 การศึกษาแนวทางการอนุรักษไกชนนเรศวร ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดพิษณุโลก ไดยึดหลักการรับฟง 
ความคิดเห็นจากประชาชนแบบมีสวนรวม นอกจากจะนําขอมูลดังกลาวมาพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ 
ใหเหมาะสมกับสภาพวัฒนธรรมในปจจุบันแลว ยังเปนการเผยแพรองคความรูท่ีเก่ียวของแกประชาชนในพ้ืนท่ี
จังหวัดพิษณุโลกใหตระหนักถึงความสําคัญ รูสึกรักและหวงแหนในสายพันธุและวัฒนธรรมนี้สืบตอไดในอนาคต 

1.2 วัตถุประสงคในการศึกษา 

1.2.1 เพ่ือศึกษาการรับรูเรื่องไกชนนเรศวรของประชาชนท่ัวไปในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดพิษณุโลก 
1.2.2 เพ่ือศึกษาทัศนคติของประชาชนในการอนุรักษไกชนนเรศวร 
1.2.3 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในการอนุรักษไกชนนเรศวร 

1.3 ความสําคัญ 

1.3.1 ดานผลผลิต (Output) ทราบและรับรูขอมูลเรื่องไกชนนเรศวร ทัศนคติ และความคิดเห็นของ
ประชาชนในการอนุรักษไกชนนเรศวร ของประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดพิษณุโลก  

1.3.2 ดานผลลัพธ (Outcome) สามารถนําขอมูลไดมาประกอบการกําหนดแนวทางการอนุรักษ และ
สงเสริมการเลี้ยงไกชนนเรศวรใหเปนท่ียอมรับของประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดพิษณุโลก 

1.3.3 ดานผลกระทบ (Impact) ประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดพิษณุโลกมีความรักและหวงแหนไกชน
นเรศวรท่ีมีความสําคัญทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม 
 
 
 
 



1.4 กรอบแนวคิด 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

1.5 ขอบเขตของการศึกษาวิจัย 

 เปนการศึกษาวิจัยทางสังคมศาสตร โดยศึกษาเจตคติการอนุรักษไกชนนเรศวรของประชาชนท่ัวไปใน
เขตพ้ืนท่ีจังหวัดพิษณุโลก จํานวนผูสํารวจไมนอยกวา 400 ราย เพ่ือทราบถึงการรับรูขาวสารเก่ียวกับไกชน
นเรศวร ทัศนคติและความคิดเห็นเก่ียวการอนุรักษไกชนนเรศวรของประชาชนท่ัวไปในเขตพ้ืนท่ีจังหวัด
พิษณุโลก 

1.6 นิยามคําศัพทเฉพาะ 

 1) ไกชนนเรศวร  : ไกพันธุเหลืองหางขาวท่ีมีลักษณะเฉพาะสําหรับเปนไกชน 
 2) การอนุรักษ  : การรักษาใหคงเดิม 

3) ความยั่งยืน  : ความคงทนของระบบและกระบวนการ 
4) ทัศนคต ิ                 : สภาวะทางจิตใจ ซ่ึงเปนผลจากประสบการณ ความรู ความคิด  

จึงกอใหเกิดความรูสึกตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
 5) ความคิดเห็น   : การแสดงออกของบุคคลตอเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

6) เจตคติ                    : ศักยภาพของบุคคลท่ีท่ีมีแนวโนมแสดงออกทางพฤติกรรมเพ่ือตอบสนอง 
ตอสิ่งเรา 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวแปรหลัก 
- เพศ 
- อาชีพหลัก 
- การศึกษา 
- รายได 
- ครอบครัว 

ตัวแปรตาม 
- การรับรู 
- ทัศนคติตอการอนุรักษไก
ชนนเรศวร 
- ความคิดเห็นในการอนุรักษ
ไกชนนเรศวร 
 
 
 

หลักการอนุรักษ 
- การใชแบบยั่งยืน 
- การฟนฟูสิ่งเสื่อมโทรม 
- การสงวนของหายาก 
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บทที่ 2 
ตรวจเอกสาร ความรูทางวิชาการ 

หรือแนวคิดหรือหลักทฤษฎีที่ใชในการดําเนินการ 

2.1 ลักษณะไกพ้ืนเมืองไทย 

ไกพ้ืนเมือง (Native Chickens) มีถ่ินกําเนิดในแถบเอเชียวิวัฒนาการมาจากไกปาชนิดตางๆและ 
ท่ีพบในไทยเปนไกปา 2 ชนิดคือตุมหูขาวและตุมหูแดง (นิสิต, 2555) จากลักษณะทางสัณฐานวิทยา ลักษณะ
พฤติกรรม ตลอดจนผลการศึกษาทางชีวเคมีและพันธุศาสตรเชื่อกันวาไกปาสีแดง (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) ไดสรุปวาปจจุบันไกพ้ืนเมืองไทยไดถูกสรางเปนสัตวเอกลักษณประจําเมืองตางๆ  
อันมีสาเหตุมาจากไกสายพันธุนั้น มีความสัมพันธกับทองถ่ินมายาวนานบางสายพันธุมาจากเรื่องเลาขานเปน
ความเชื่อท่ีสืบทอดกันมาหรือมีอางอิงในตําราโบราณพงศาวดารหรือตํานานท่ีไดบันทึกเอาไว โดยไกเหลืองหาง
ขาว (ไกชนนเรศวร) มีลักษณะพิเศษ เชน พระเจาหาพระองค (จุดกระขาวท่ีหัวสนับปกขอขารวม 5 จุด)  
สรอยสังวาลย (สรอยขางตัว) บัวคว่ํา บัวหงาย (ใตโคนหาง) ปกไชขาว ตา ปาก แขง เดือย นิ้ว เล็บ สีขาว 
อมเหลือง (สีงาชาง) เปนไกเอกลักษณประจําจังหวัดพิษณุโลก เรียกวา “ไกชนนเรศวร” เพราะเปนไกท่ี 
สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงนําไปชนชนะไกของพระมหาอุปราชาแหงพมาในสมัยกรุงศรีอยุธยา 

ปรีชาและชํานาญ (2562) ไดรายงานความเปนมาและแหลงกําเนิดของไกเหลืองหางขาว  
(ไกชนนเรศวร) ไววาเปนไกพ้ืนเมืองไทยท่ีมีมาแตโบราณมีถ่ินกําเนิดแถบภาคเหนือของไทยบริเวณบานหัวแท 
ตําบลบานกราง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เปนไกในประวัติศาสตรท่ีครั้งหนึ่งสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
สมัยทรงพํานักอยูกรุงหงสาวดีประเทศพมา ไดทรงนําไกเหลืองหางขาวจากเมืองพิษณุโลก ซ่ึงเปนเมืองท่ีทรง
ประสูติและพระราชบิดาทรงครองเมืองนี้ ไปชนกับไกชนของพระมหาอุปราชา ไกเหลืองหางขาวถือเปนไกฉลาด
ปราดเปรียวครบเครื่องเรื่องเชิงจึงชนะไกของพมามาตลอดจนพระมหาอุปราชาทรงตรัสวา “ไกเชลยตัวนี้เกง
จริงหนอ” สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงตรัสตอบโตวา “ไกเชลยตัวนี้อยาวาแตจะตีอยางกีฬาในวังเหมือน
วันนี้เลย ตีพนันเอาบานเอาเมืองกันยังได” จากพระราชดํารัสจะเห็นวาไกเหลืองหางขาวเปนสุดยอดของไกชน
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จึงเปนท่ีเลื่องลือครั้งโบราณกาลวา “เหลืองหางขาวไกเจาเลี้ยง” สวนในพ้ืนท่ีชนบทเรียกขานกันมานมนานวา 
“เหลืองหางขาวกินเหลาเชื่อ” ไกเหลืองหางขาว ซ่ึงถือเปนไกสกุลสูงตามความเชื่อของคนโบราณ และสืบทอด
มาจนถึงปจจุบัน 

ไกเหลืองนเรศวรหรือเหลืองประภัสสร เปนไกเหลืองหางขาวท่ีมีลักษณะพิเศษหลายประการ จึงเชื่อ
กันวาเปนลักษณะของไกชนของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ดังนี้ 

1. ลักษณะพระเจาหาพระองคคือมีหยอมกระ (มีสีขาวแซม) 5 แหงท่ีหัว (บริเวณทายเสนียด) 
หัวปกท้ังสองขาง และขอขาท้ังสองขาง โบราณถือวามีเทพรักษาถึง 5 พระองค จึงถือเปนไกสกุลสูง หรือ  
“พระยาไก” 

2. สรอยคอ สรอยหลังสรอยปกมีสีเหลืองทองอราม เรียกวา “เหลืองประภัสสร” 
3. มีสรอยใตปก (ขางลําตัว) เรียก “สรอยสังวาลย” สีเดียวกับสรอยคอ และสรอยหลัง 
4. มีขนใตโคนหางขลิบเหลือง เหนือทวารหนักประสานกันแหลมข้ึนไป ท่ีโคนหางคลายดอกบัว 

เรียก “บัวคว่ํา-บัวหงาย” 
5. กานขนสรอย และหางกะลวย มีสีขาวปลอด 
6. ขนหูมีสามสี ไดแก สีเหลือง สีขาว และสีดํา 
7. ฝาปดจมูกมีสีขาว 
8. เกล็ดสําคัญซ่ึงเปนเกล็ดพิฆาต เชน เสือซอนเล็บ เหน็บใน ไชบาดาล ผลาญศัตรู เปนตน 
 

 

ภาพท่ี 2.1 ตําแหนงตางๆสําหรับลักษณะไกชนนเรศวร 
ท่ีมา : ซุมไกชน ว.ทองทิพย 
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2.2 งานวิจัยอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของ 

วราภรณ (2550) ศึกษาการใชเทคโนโลยีการเลี้ยงไกชนของเกษตรกรในจังหวัดสมุทรปราการ  
ผลการศึกษาพบว า เกษตรกรสวนใหญ ท่ี เลี้ ยง ใช แหล ง เ งินทุนของตนเอง  เลี้ ย ง เปนอาชีพ เสริม  
โดยมีวัตถุประสงคในการเลี้ยงหลักเพ่ือการขายพันธุและชน ใชพ้ืนท่ีของตนเอง ขนาดพ้ืนท่ีในการเลี้ยงไกชน
เฉลี่ยรายละ 161.53 ตารางเมตร จํานวนท่ีเลี้ยงเฉลี่ยรายละ 22.69 ตัว จํานวนท่ีข้ึนทะเบียนรายละ 13.05 ตัว 
รายไดจากการเลี้ยงไกชนในป 2550 เฉลี่ยรายละ 888,800 บาท รายจายจากการเลี้ยงไกชนในป 2550  
เฉลี่ยรายละ 151,066.7 บาท มีจํานวนแรงงานในครัวเรือน 1 คน เกษตรกรสวนใหญมีปญหาและอุปสรรค  
ในดานสายพันธุ ดานโรงเรือนและอุปกรณ ขาดการวางแผนท่ีดี ขาดการสนับสนุนเรื่องอาหารไกชน วัคซีน  
และอุปกรณในการปองกันโรค 

ไวพจน (2546) ไดศึกษาเรื่อง ปญหาการตลาดของผู เลี้ยงไกชนในจังหวัดเพชรบุรี พบวา  
อายุของเกษตรกรผูเลี้ยงมีผลตอปญหาดานการตลาดอยางมีนัยสําคัญ (<0.01) โดยระดับการศึกษาไมมีผลตอ
ปญหาดานการตลาด ท้ังนี้ปจจัยหลักอยูท่ีประสบการณการเลี้ยงไกพ้ืนเมืองของเกษตรกร มีผลตอปญหาดาน
การตลาด ดานผลิตภัณฑ และดานการสงเสริมการตลาด อยางมีนัยสําคัญ (<0.01) รวมถึงปจจัยดานเงินทุน 
ในการผลิตไกชนมีผลตอปญหาดานการตลาดอยางมีนัยสําคัญ (<0.01) เชนกัน 

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษ 

คําวา “อนุรักษ” (conservation) มีความหมายวา การรักษาใหคงเดิม ซ่ึง นิวัติ (2537) ไดให
ความหมายสนับสนุนวา การรูจักใชทรัพยากรอยางชาญฉลาดใหเปนประโยชนตอมหาชนมากท่ีสุด และใชได
เปนเวลานานท่ีสุด และตองกระจายการใชประโยชนจากทรัพยากรโดยท่ัวกันดวย และเกษม (2540)  
ใหความหมายวา เปนการใชประโยชนอยางมีเหตุผลและมีการสรางสรรค ซ่ึงการอนุรักษ ไดแก การใช การเก็บ 
การรักษา การซอมแซม การฟนฟู การปองกัน การสงวน และการแบงเขต ตอทรัพยากรและสิ่งแวดลอม  
เพ่ือจะไดเอ้ืออํานวยใหคุณภาพในการสนองความเปนอยูของมนุษยตลอดไป 

วัน เ พ็ญ (อ า ง ใน ทิพวรรณ ,2549)  ได ให ร ายละ เ อียดวั ต ถุประสงค ของการอนุ รั กษ และ 
การจัดการสิ่งแวดลอมไว 2 ประการ ดังนี้ 

1. เพ่ือปรับปรุงคุณภาพชีวิตของมนุษยชาติ (Improvement of quality of living for 
mankind) หรือนักวิชาการบางทานใชคําวา เพ่ือใหเกิดสวัสดิภาพทางสังคม (Human welfare) ในกรณีนี้
หมายถึงจุดมุงหมายของการจัดการสิ่งแวดลอมตองมีการพัฒนาหรือการคุมครองปองกันบริเวณท่ีอยูอาศัยของ
สิ่งแวดลอมทางกายภาพหรือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งมีชีวิต นั่นคือ ระบบนิเวศวิทยา หรือชีวาลัย เพ่ือใหได
ผลผลิตสูงสุดท่ีจะนํามาปรับปรุงคุณภาพการดํารงชีวิตของมนุษยชาติ 

2. เพ่ือรักษาสมดุลของธรรมชาติ (Balance of nature) เปนการมุงม่ันท่ีจะคงไวซ่ึง
ทรัพยากรธรรมชาติท้ังในดานปริมาณ และคุณภาพเพ่ือใหมนุษยไดใชประโยชนสูงสุดไดตลอดไป 

เกษม (2540) ไดสรุปหลักการอนุรักษไว ดังนี้ 
1. การใชแบบยั่งยืน (Sustainable use) หมายถึง การใชดวยเทคโนโลยีเหมาะสมใหผลผลิต

มาก มีของเสียหรือมลภาวะเกิดข้ึนนอย กอใหเกิดการฟนตัว มีศักยภาพในการใหผลผลิตแบบยั่งยืนตอเนื่อง
ตลอดไป ทรัพยากรทุกประเภททุกกลุมตองมีแผนการใชอยางยั่งยืน (Sustainable utilization) และตองมี
แผนการใชตามสมบัติเฉพาะตัวของทรัพยากร พรอมท้ังเลือกเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ปริมาณการเก็บเก่ียวเพ่ือ
การใช ชวงเวลาท่ีนํามาใช และการกําจัดหรือบําบัดของเสีย และมลพิษใหหมดไป หรือเหลือนอยจนไมมีพิษภัย 
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2. การฟนฟูสิ่งเสื่อมโทรม (recovery) ทรัพยากรเม่ือมีการใชยอมเกิดความเสื่อมโทรม
เนื่องจากการใชอยางไมเหมาะสม เก็บเก่ียวทรัพยากรนั้นมากเกินความสามารถในการปรับตัวของระบบ 
เก็บเก่ียวบอยเกินไป ไมถูกตองตามกาลเวลา เกิดมลพิษ จําเปนตองมีการฟนฟูใหดีเสียกอนจนทรัพยากรนั้นตั้ง
ตัวได จึงสามารถนําไปใชในโอกาสตอไป ท้ังนี้การใชเวลาฟนฟูการบําบัด หรือการทดแทนอาจเปนปๆ 

3. การสงวนของหายาก (Preservation) ทรัพยากรบางชนิดหรือประเภท หากใชมากเกินไป
หรือมีการแปลงสภาพเปนอยางอ่ืน ทําใหทรัพยากรบางชนิดหายาก ถาหากปลอยใหมีการใชเกิดข้ึนแลวอาจทํา
ใหเกิดการสูญพันธุได จําเปนตองสงวนหรือเก็บรักษาไว เพ่ือเปนแมพันธุในการผลิตใหมากข้ึนจนแนใจวาไดผล
ผลิตปริมาณมากเพียงพอแลว ก็สามารถนํามาใชประโยชนได  
 หลักการอนุรักษ ท้ัง  3 หลัก มีความสัมพันธตอกันและกัน กลาวคือ ตองใชรวมกันตั้ งแต  
การใชทรัพยากรตองพินิจพิเคราะหใหดีวา จะมีทรัพยากรใชตลอดไปหรือไม จําเปนตองฟนฟูหรือไม หรือถาใช
สิ่งใดมากเกินไป จําเปนตองสงวนหรือเก็บไว จะเห็นวาหลักการ 3 หลักการจะผสมผสานการเสมอ 

2.4 ข้ันตอนการดําเนินการอนุรักษ 

การปฏิบัติทําใหเกิดการอนุรักษประกอบดวยการดําเนินการเปนข้ันตอน ดังนี้ 
1. จํากัดการใชท่ีไมจําเปน หรือมีแนวโนมท่ีจะเกิดการสูญเปลาข้ึน เพราะการตัดปญหาการใช

ทรัพยากรท่ีไมจําเปนแลวเทากับเปนการประหยัดทรัพยากรท่ีมิใชตลอดไป 
2. ดูแลรักษาทรัพยากรท่ีหายากหรือมีอยูนอยใหอยูในสภาวะท่ีมากพอเสียกอน จึงจะใช

ทรัพยากรนั้นๆ ได หรือถาทรัพยากรนั้นๆ กําลังสูญพันธุหรือหมดไปจากโลกนี้ จําเปนท่ีจะตองสงวนไวอยาให
สูญสลายไป 

3. ผูใชทรัพยากรท้ังหลายควรตระหนักเสมอวา ทรัพยากรแตละชนิดมีความสัมพันธตอกัน
ยากท่ีจะแยกจากกันได ถามีการกระทําอยางหนึ่งอยางใดตอทรัพยากรชนิดหนึ่ง จะมีผลกระทบกระเทือนตอ
ทรัพยากรอีกชนิดหนึ่ง เปนปญหาลูกโซเสมอ ท้ังนี้มีผลกระทบท่ีเกิดข้ึนอาจจะเปนทางตรงหรือทางออมก็ได 
ดังนั้น การท่ีจะใชทรัพยากรชนิดใดชนิดหนึ่งตองพิจารณาผลกระทบท่ีเกิดตอทรัพยากรอ่ืนอยางรอบคอบ 

4. เพ่ิมผลผลิตของพ้ืนท่ีแตละแหง โดยเฉพาะอยางยิ่งในปจจุบันท่ีมีประชากรเกิดข้ึนมาก 
เพราะการเพ่ิมผลผลิตตอพ้ืนท่ีจะทําใหเกิดความสมดุลตอธรรมชาติในดานอ่ืน มีอาหารเพียงพอตอความ
ตองการของประชากร ปญหาทางสังคมทางดานอ่ืนๆ จะไมเกิดข้ึน 

5. ตองพยายามอํานวยใหสภาวะตางๆ ดีข้ึน ท้ังนี้เพ่ือใหมีพืชและสัตวเจริญเติบโตตลอด 
ชั่วกาลนาน โดยสิ่งเหลานี้จะมีผลตอการปองกันภัยทางธรรมชาติ ท้ังทางดานความแหงแลงและอุทกภัยรวมท้ัง
มลพิษสิ่งแวดลอมดานตางๆ 

2.5 วิธีการอนุรักษ 

ราตรี (2538) ไดกลาวถึงวิธีการอนุรักษสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติไว ดังนี้ 
1. การถนอมรักษา (preservation) เปนการรักษาท้ังปริมาณและคุณภาพกอใหเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด เชน การนําทรัพยากรมาใช 
2. การบูรณะฟนฟู (restoration of renewal) เปนการชวยเหลือและจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีไดรับความเสียหาย ใหมีสภาพเหมือนเดิมหรือเทียบเทาของเดิม  
เชน กรณีปาไมท่ีโลงเตียนเปนหยอมๆก็นํากลาไมมาปลูกเสริม การทําน้ําโสโครกใหสะอาดข้ึน เปนตน 
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3. ลดปริมาณของเสีย เปนหลักการของการอนุรักษท่ีใชไดโดยตรงกับสิ่งท่ีทําจากแรธาตุตางๆ 
โดยการนําเอาทรัพยากรท่ีหมดสภาพมาดัดแปลง เชน เศษผักสดนํามาทําปุยหรือแกส การนํากระปองหรือหมอ
อลูมิเนียม พลาสติกมาผานขบวนการผลิตใหม เพ่ือใหใชไดอีก 

4. การเพ่ิมประสิทธิภาพการใชงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมบางประเภทท่ีมี
คุณสมบัติท่ีสามารถนํามาดัดแปลงโดยใชเทคโนโลยีเขาชวย สามารถใชประโยชนไดหลายอยาง เชน การสราง
เข่ือนเก็บน้ําสามารถผลิตกระแสไฟฟาได ชวยชลประทาน ลดปญหาความแหงแลงหรือน้ําทวมได ถาปลอยให
ไหลไปตามแมน้ําลําคลอง ในท่ีสุดก็จะไหลไปสูทะเลเปนการสูญเปลา การนําโลหะมาสรางเครื่องจักรกลท่ี
สามารถเปนเครื่องทุนแรงหรือทํางานแทนมนุษยได 

5. การนําสิ่งอ่ืนมาใชทดแทน (substitution) ไดแก การประดิษฐวัสดุชนิดใหมข้ึนใชแทน 
วัตถุเดิม เชน ยางเทียมใชแทนยางธรรมชาติ  ใชสังกะสีแทนไม  เปนตน เพ่ือหลีกเลี่ยงการทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีมีอยูนอยหรือกําลังจะหมดไป 

6. การคนหาสํารวจทรัพยากร (resource inventories and appraisal) เปนการสํารวจ
คนหาทรัพยากรท่ีมีอยูอยางมากมายมาใชเพ่ิมเติมใหเกิดประโยชนแกมนุษย เชน การคนหาพลังงานจากลม
และแสงแดด เพ่ือนํามาใชแทนน้ํามันเชื้อเพลิง 

7. การประดิษฐของเทียมข้ึนใช เชน การผลิตไหมเทียม เปนวิธีหนึ่งท่ีลดการทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติดวยความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตร 

2.6 ทัศนคต ิ

ศิพล (2549) กลาววาทัศนคติ หมายถึง ความรูสึกหรือทาทีของบุคคลท่ีมีตอบุคคล วัตถุสิ่งของ  
หรือสถานการณตางๆ เปนไปในทํานองท่ีพึงพอใจหรือไมพึงพอใจ เห็นดวยหรือไมเห็นดวยก็ได 

นพวรรณ และคณะ (2551) กลาววาทัศนคติ หมายถึง สภาวะทางจิตใจ ซ่ึงเปนผลจากประสบการณ 
ความรู  ความคิด  ความเชื่ อ  และการ เรี ยนรู อันรวมเปนภู มิหลั งของแตละบุคคล ท่ีแตกต า ง กัน  
จึงกอใหเกิดความรูสึกตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือสถานการณตางๆรอบขาง แตกตางกัน  
โดยมีความรูสึก 2 ทิศทางคือ เห็นดวย คือทัศนคติท่ีดี และไมเห็นดวย คือทัศนคติท่ีไมดี 

ประภา (2526) ไดกลาวถึงการวัดทัศนคติ ซ่ึงวัดโดยวิธี (Summated หรือ Liker Method) โดยการ
สรางขอความ (Attitude Statements) ข้ึนมาหลายๆขอความใหครอบคลุมท้ังหัวขอท่ีจะศึกษา การตอบ
แบบสอบถามจะมีใหเลอืก 5 ขอ คือ 1) เห็นดวยอยางยิ่ง 2) เห็นดวย 3) ไมแนใจ 4) ไมเห็นดวย 5) ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง โดยการใหคะแนนนั้น ข้ึนอยูกับชนิดของขอความเปน Positive Statement หรือ Negative 
Statement 

2.7 ความคิดเห็น 

จารุวรรณ (2550) ไดใหความหมายของความคิดเห็นวา หมายถึง การแสดงออกของบุคคลดาน 
ความเชื่อและความรูสึกเก่ียวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะท่ีสื่อออกมาโดยการพูดหรือเขียน โดยข้ึนอยูกับ 
พ้ืนความรูและประสบการณของตนท่ีจะเปนเครื่องชวยในการตัดสินใจ ซ่ึงความคิดเห็นนั้นอาจถูกตอง หรือ 
ไมถูกตองก็ตาม และเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนไป 

สงวนและคณะ (2522) แสดงแนวคิดเก่ียวกับความคิดเห็นไววา ความคิดเห็น คือ การแสดงออกซ่ึง
วิจารณญาณท่ีมีตอเรื่องหนึ่งเรื่องใดโดยเฉพาะ ความคิดเห็นของบุคคลเปลี่ยนแปลงไดตามขอเท็จจริง (Fact) 
และทัศนคติ (Attitude) ของบุคคล ในขณะท่ีทัศนคติแสดงความรูสึกท่ัวๆไป เก่ียวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  
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ความคิดเห็นจะเปนการอธิบายเหตุผลท่ีมีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะ ซ่ึงอาจสรุปความสัมพันธดังกลาวไดตาม
แผนภูมิวา ความคิดเห็นเกิดจากการแปลขอเท็จจริงหรือสิ่งท่ีไดพบเห็นมา แตการแปลขอเท็จจริงนั้นยอม
แปรเปลี่ยนไปตามทัศนคติของบุคคล แสดงดังภาพท่ี 2.2 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.2 ลักษณะของความคิดเห็น 
ท่ีมา : สงวนและคณะ (2522) 

จากภาพขางตนแสดงใหเห็นวา ความคิดเห็นจากการแปลขอเท็จจริงหรือสิ่งท่ีไดพบเห็นมาแตลักษณะ
ของการแปลขอเท็จจริงนั้นๆ ยอมเปนไปตามทัศนคติของบุคคล และเม่ือคนนั้นถูกถามวาทําไมจึงมีความ
คิดเห็นอยางนั้น เขาจะพยายามไปใชเหตุผลไปตามท่ีเขาคิด 

2.8 เจตคติและการวัดเจตคติ 

สุรางค (2537) ไดใหความหมายของเจตคติไววา เจตคติ คือ ศักยภาพในของบุคคลท่ีมีแนวโนม
แสดงออกทางพฤติกรรม สนองตอบสิ่งแวดลอมหรือสงเรา ซ่ึงอาจเปนไปไดท้ังคน วัตถุสิ่งของหรือความคิด 
อาจเปนไปในทางบวก ทิศทางลบ หรือเปนกลาง ถาบุคคลใดมีเจตคติในทางบวกตอสิ่งใด ก็จะมีพฤติกรรม 
ท่ีจะเผชิญกับสิ่งนั้น ถามีเจตคติในทางลบก็จะหลีกเลี่ยง ซ่ึงเจตคติเปนสิ่งท่ีเรียนรูและเปนการแสดงออกของ
คานิยมและความเชื่อของบุคคล 

รวีวรรณ (2540) สรุปไววา เจตคติ คือ ความรูสึกนึกคิดของบุคคลท่ีมีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ไมวาสิ่งนั้นจะ
เปนรูปธรรมหรอืนามธรรม 

ดังนั้น เจตคติจึง หมายถึง ความรูสึกนึกคิดและพฤติกรรมท่ีแสดงออกตอสิ่งเราท้ังในรูปของขอมูล
ขาวสารรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมรอบตัว โดยแสดงออกในทางบวกหรือทางลบก็ได ข้ึนอยูกับ
ประสบการณและความรูท่ีมี 

รววีรรณ (2533) ไดกลาววา ลักษณะของเจตคติเปนความรูสึกท่ีบงบอกลักษณะทางจิตใจ อารมณของ
บุคคล ซ่ึงอาจเปนลักษณะท่ีไม แสดงออกมาภายนอกบุคคล อ่ืน เห็นหรือเข า ใจได โดยมีลักษณะ 
ท่ีสําคัญ ดังนี้ 

1. เจตคติเกิดจากการเรียนรูหรือประสบการณ ซ่ึงมิไดเปนสิ่งท่ีติดตัวมาแตกําเนิด เม่ือเกิด 
การเรียนรู ยอมมีความรูสึกและความคิดเห็นเก่ียวกับสิ่งท่ีไดเรียนรูนั้น โดยบางครั้งอาจไดรับเจตคติจาก 
การเลียนแบบหรือเอาอยาง เจตคติเปนสิ่งท่ีเปลี่ยนแปลงได โดยอาจเปลี่ยนแปลงเปนตรงขามก็ได  
ถาสภาพแวดลอม สถานการณ เหตุการณเปลี่ยนแปลงไป การเปลี่ยนแปลงของเจตคติอาจจะเปลี่ยนแปลง
ความเขมขน (Intensity) หรือความมากนอย แตการท่ีจะเปลี่ยนเจตคติตอสิ่งใดนั้น บางครั้งตองใชเวลานาน 
ดังนั้นการเปลี่ยนเจตคติจะเปนไปไดชาหรือเร็วนั้นข้ึนอยูกับปจจัยและเง่ือนไขหลายประการดวยกัน 

ทัศนคติ 

ความคิดเห็น 

ขอเท็จจริง 

การแสดงเหตุผล 
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2. เจตคติเปนตัวกําหนดพฤติกรรมท้ังภายในและภายนอก เราสามารถทราบไดวาบุคคลใด 
มีเจตคติในการยอมรับหรือไมยอมรับ โดยการสังเกตพฤติกรรมท่ีบุคคลนั้นแสดงออกดวยสีหนา ทาทางพอใจ
หรือไมพอใจ หรืออาจจะทํานายพฤติกรรมท่ัวไป โดยการวิเคราะหจากเจตคติของแตละบุคคลก็ได 

3. เจตคติเปนเรื่องเฉพาะตัว ความรูสึกของบุคคลอาจเหมือนกัน แตรูปแบบการแสดงออก
อาจแตกตางกันออกไป หรืออาจมีการแสดงออกท่ีเหมือนกันแตความรูสึกตางกันก็ได 

4. เจตคติไมสามารถวัดไดโดยตรง แตสามารถสรางเครื่องมือวัดพฤติกรรมท่ีแสดงออกมา  
เพ่ือใชเปนแนวทางในการทํานายหรืออธิบายเจตคติได 
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บทที่ 3 
วิธีการหรือข้ันตอนการศึกษา 

 
การศึกษาคนควาครั้งนี้ มีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาการรับรูทัศนคติและความคิดเห็นของประชาชนในการ

อนุรักษไกชนนเรศวร โดยผูศึกษาไดแสดงรายละเอียดเก่ียวกับระเบียบวิธีการศึกษาคนควา  ซ่ึงประกอบดวย 
จํานวนกลุมตัวอยาง เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา การเก็บขอมูลรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูลดงนี้ 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ผู ศึกษาได ใชวิ ธีการประมาณการเ พ่ือหากลุมตัวอยางจากจํานวนประชากรจากทะเบียน 
ตามขอมูลการสํารวจของสํานักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก ประจาํป พ.ศ. 2561 ซ่ึงมีจํานวนรวมท้ังสิ้น 865,368 
ราย โดยใชสูตรคํานวณขนาดตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคนควาไมนอยกวาจํานวนท่ียอมรับได ตามสูตรของ 
Yamane อางใน บุญธรรม (2546) ซ่ึงเม่ือแทนคาสูตร จะไดจํานวนตัวอยาง (n) ท่ีใชในการศึกษาจํานวน 
ไมนอยกวา 399.56 หรือ 400 ราย  
 

โดยมีสูตรคํานวณดังนี้                         n =     N   
                                                 1 + N(e)2 

 
โดยท่ี 
n = ขนาดตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคนควา 
N = จํานวนประชากรในจังหวัดพิษณุโลก 
e = คาความคลาดเคลื่อนท่ียอมใหเกิดข้ึน (5% = 0.05) 

3.2 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 

ชนิดของเครื่องมือ การศึกษาครั้ งนี้ ใช เครื่องมือแบบสัมภาษณ ( interview schedule)  
เปนเครื่องมือในการเก็บรวมรวมขอมูล เพ่ือตอบวัตถุประสงคของการศึกษา ใหไดขอมูลถูกตองครบถวน  
สาเหตุท่ีใชแบบสัมภาษณเพราะวา ประชาชนท่ัวไปมีทักษะในการอาน เขียน และใหความสนใจในการทํา
แบบสอบถามแตกตางกัน 

การสร า ง เครื่ อ ง มื อ  ศึ กษาข อ มู ล ท่ี เ ก่ี ยวข อ ง กับ เ รื่ อ ง และวั ต ถุประสงค ของการ ศึกษา  
จากเอกสารผลงานการวิจัย ผลงานวิชาการ บทความ ตลอดจนผูทรงคุณวุฒิ เพ่ือเปนแนวทางในการกําหนด
ขอบเขตของการศึกษา และกรอบเนื้อหาของแบบสัมภาษณ 
 การจัดทําแบบสัมภาษณและการทดสอบเครื่องมือ (Pre-test) ในการจัดทําแบบสัมภาษณ 
ท่ีประกอบดวยคําถามและคําตอบท่ีตองการ  เพ่ือตอบวัตถุประสงคของการศึกษาอยางครบถวนไดจากการ
ตรวจเอกสารตางๆ หลังจากนั้น ไดทําการทดสอบเครื่องมือ เพ่ือประเมินความตรงของเนื้อหา  โดยนํา 
แบบสัมภาษณท่ีสรางข้ึนไปทดสอบกับเกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อท่ีไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 20 ราย เพ่ือพิจารณา
ความยากงายของเนื้อหา  ความเหมาะสมของคําถามและคําแนะนําเพ่ิมเติมท่ีจะไดจากผูใหสัมภาษณ  เพ่ือ
ความสมบูรณของแบบสัมภาษณและขอมูลท่ีตองการ  เสร็จแลวทําการปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติมในสวนท่ียังไม
สมบูรณ  ทําการตรวจสอบเนื้อหาและโครงสรางใหมีความสมบูรณและมีความนาเชื่อถือมากยิ่งข้ึน 
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 ลักษณะของเครื่องมือ  การศึกษาในครั้งนี้ทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณ (interview 
schedule) ท่ีมีลักษณะคําถามซ่ึงกําหนดคําตอบไวลวงหนาใหเลือกตอบ (close ended questions) โดยแบง
เนื้อหาของการสัมภาษณออกเปน 3 สวน ดังนี้ 

 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของประชาชน 
 สวนท่ี 2 การรับรูเรื่องราวของไกชนนเรศวร 
 สวนท่ี 3 ทัศนคติและความคิดเห็นตอการอนุรักษไกชนนเรศวร 

 คําถามเก่ียวกับทัศนคติและความคิดเห็นตอการอนุรักษไกชนนเรศวร ไดประยุกตใชวิธีการวัดทัศนคติ
ตามแบบของลิเคิรท (Likert Scale) อางถึงใน สุชาติ (2532) โดยกําหนดเปนระดับ ดังนี้ 
   มากท่ีสุด/คาดหวังมากท่ีสุด  กําหนดคาคะแนนเปน  5 
   มาก/คาดหวังมาก   กําหนดคาคะแนนเปน  4 
   ปานกลาง/คาดหวังปานกลาง  กําหนดคาคะแนนเปน  3 
   มากนอย/คาดหวังนอย   กําหนดคาคะแนนเปน  2 
   ไมมีปญหา/ไมคาดหวัง   กําหนดคาคะแนนเปน  1 

3.3 การเก็บขอมูลและการรวบรวม  

ดําเนินการโดยขอความรวมมือจากสํานักงานปศุสัตวอําเภอ รานคา และดําเนินการเก็บขอมูลเอง 
จากประชาชนท่ีมารวมงานและกิจกรรมตางๆ ภายในจังหวัดพิษณุโลก เก็บขอมูลจากประชาชนท่ัวไป 
ตามจํานวนเปาหมายท่ีกําหนดไว 

3.4 การวิเคราะหและการรายงาน 

ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดทําการสํารวจความสมบูรณถูกตองของขอมูลท่ีไดมาลงรหัสเชิงปริมาณ  
โดยการใหคาเปนตัวเลขทําการวิเคราะหดวยโปรแกรมทางคอมพิวเตอรในการวิเคราะห เปนเครื่องมือชวยใน
การวิเคราะหขอมูลและใชสถิติ คาความถ่ี คารอยละ คาสูงสุด คาต่ําสุด คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ของแตละประเด็นมาเปรียบเทียบกับเกณฑการแปรความหมาย โดยใชคาคะแนนเฉลี่ยจัดระดับ เปนชวงในการ
เปรียบเทียบกับเกณฑการแปรความหมาย ตามแบบของอุทุมพร จามรมาน (อางถึงในประภัสสรและคณะ,  
2544) โดยกําหนดดังนี้ 

คาเฉลี่ยระหวาง   4.21 - 5.00   มากท่ีสุด/คาดหวังมากท่ีสุด 
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 

 
 การศึกษาเจตคติการอนุรักษไกชนนเรศวรของประชาชนท่ัวไปในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดพิษณุโลก  
มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการรับรูเรื่องไกชนนเรศวรของประชาชนท่ัวไปในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดพิษณุโลก รวมถึง
ทัศนคติและความคิดเห็นในการอนุรักษไกชนนเรศวร โดยใชแบบสอบถามกับกลุมประชาชนท่ัวไปในเขตพ้ืนท่ี
จังหวัดพิษณุโลกเปาหมายการสํารวจไมนอยกวา 399.56 ราย (400 ราย) ซ่ึงไดดําเนินการเก็บตัวอยางได
ท้ังหมด 406 ตัวอยาง ดําเนินการสํารวจกลุมตัวอยางตามงานเทศกาลตางๆ เชน งานแผนดินสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช กาชาดพิษณุโลก ประจําป 2563 ระหวางวันท่ี 8-19 มกราคม 2563 งานเกษตรนเรศวร ครั้ง
ท่ี 17 ระหวางวันท่ี 27 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2563 และงานเกษตรรุงเรืองแฟรและของดีจังหวัดพิษณุโลก
ประจําป 2563 ระหวางวันท่ี 14-23 สิงหาคม 2563 เปนตน ซ่ึงเก็บแบบสอบถามแบบกระดาษ และการสํารวจ
แบบฟอรมของ Google form โดยการสแกน QR-code หรือเขาทางลิงคของแบบฟอรม ซ่ึงระบบจะคัดกรอง
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 มีอาชีพหลักเก่ียวการเกษตร รอยละ 
14.5 ธุรกิจสวนตัว รอยละ 13.3 รับจางท่ัวไป รอยละ 12.3 คาขาย รอยละ 5.7 ลูกจางบริษัท รอยละ 11.1 
พนักงาน/ขาราชการของรัฐรวมผูเกษียณอายุราชการ รอยละ 38.7 และอ่ืนๆ ไดแกนักเรียน 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 เปนผูท่ีไมเลี้ยงไกชน 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 ตามตารางท่ี 
4.1 

ตารางท่ี 4.1 ขอมูลพ้ืนฐานของกลุมเปาหมายประชาชนท่ัวไปในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดพิษณุโลก              (n=406) 

ปจจัยพ้ืนฐาน จํานวน รอยละ 
1) เพศ   
     - ชาย 205 50.5 
     - หญิง 201 49.5 
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ตารางท่ี 4.1   ( ตอ )                                                                                               (n=406) 

ปจจัยพ้ืนฐาน จํานวน รอยละ 
2) อายุ   
     - ต่ํากวา 20 ป 12 3.0 
     - 20 - 29 ป 78 19.2 
     - 30 - 39 ป 128 31.5 
     - 40 - 49 ป 93 22.9 
     - 50 - 59 ป 68 16.7 
     - มากกวา 60 ป 27 6.7 
3) อาชีพหลัก   
     - การเกษตร 59 14.5 
     - ธุรกิจสวนตัว 54 13.3 
     - รับจางท่ัวไป 50 12.3 
     - คาขาย 23 5.7 
     - ลูกจางบริษัท 45 11.1 
     - พนักงาน/ขาราชการของรัฐ 157 38.7 
     - อ่ืนๆ นักเรียน นักศึกษา วางงาน 18 4.4 
4) ระดับการศึกษา   
     - ต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย 63 15.5 
     - มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 69 17.0 
     - อนุปริญญา/ปวส. 45 11.1 
     - ปริญญาตร ี 179 44.1 
     - สูงกวาปริญญาตรี 50 12.3 
5) รายไดเฉล่ียตอเดือน   
     - นอยกวา 10,000 บาท 93 22.9 
     - 10,001 – 15,000 บาท 99 24.4 
     - 15,001 – 20,000 บาท 64 15.8 
     - 20,001 – 30,000 บาท 68 16.7 
     - 30,001 – 40,000 บาท 40 9.9 
     - มากกวา 40,000 บาท 42 10.3 
6) การเล้ียงไกชน   
     - ไมเลี้ยง 319 78.6 
     - เลี้ยงนอยกวา 10 ตัว 34 8.4 
     - เลี้ยง 11-20 ตัว 20 4.9 
     - เลี้ยงมากกวา 20 ตัว 33 8.1 
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 การรับรูเรื่องราวเก่ียวกับไกชนนเรศวรของประชาชนท่ัวไปในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดพิษณุโลก 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 มีความสัมพันธกับทองถ่ินมายาวนานบางสายพันธุมาจากเรื่องเลาขานเปนความเชื่อท่ีสืบทอดกันมา หรือมี
อางอิงในตําราโบราณพงศาวดารหรือตํานานท่ีไดบันทึกเอาไว โดยไกเหลืองหางขาว (ไกชนนเรศวร) มีลักษณะ
พิเศษ เชน พระเจาหาพระองค (จุดกระขาวท่ีหัวสนับปกขอขารวม 5 จุด) สรอยสังวาลย (สรอยขางตัว) บัวคว่ํา 
บัวหงาย (ใตโคนหาง) ปกไชขาว ตา ปาก แขง เดือย นิ้ว เล็บ สีขาวอมเหลือง (สีงาชาง) เปนไกเอกลักษณ
ประจําจังหวัดพิษณุโลก เรียกวา “ไกชนนเรศวร” ประชาชนท่ัวไปในจังหวัดพิษณุโลกเขาใจวาในปจจุบันไกชน
นเรศวรใชในกิจกรรมประกวดไกสวยงามเปนหลัก รอยละ 59.9 ใชในกีฬาพ้ืนบานหรือชนไกเปนหลัก รอยละ 
35.2 ใชเลี้ยงเพ่ือบริโภคเปนหลัก รอยละ 3.0 และใชเปนสายพันธุหลักในการพัฒนาไกเนื้อ รอยละ 2.0 มีความ
เขาใจในความเปนมาของไกชนนเรศวรวา เปนไกท่ีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงใชชน รอยละ 64.3  
เปนสัตวเลี้ยงท่ีโปรดปรานของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช รอยละ 20.2 เปนสายพันธุไกท่ีถูกปรับปรุงพันธุใน
จังหวัดพิษณุโลก รอยละ 10.1 และเปนไกสวยงามท่ีพระราชทานใหสมเด็จพระนเรศวรมหาราช รอยละ 5.4 
ท้ังนี้ ปรีชาและชํานาญ (2562) ไดรายงานความเปนมาและแหลงกําเนิดของไกเหลืองหางขาว (ไกชนนเรศวร) 
ไววาเปนไกพ้ืนเมืองไทยท่ีมีมาแตโบราณมีถ่ินกําเนิดแถบภาคเหนือของไทยบริเวณบานหัวแท ตําบลบานกราง 
อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เปนไกในประวัติศาสตรท่ีครั้งหนึ่งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมัยทรงพํานักอยู
กรุงหงสาวดีประเทศพมา ไดทรงนําไกเหลืองหางขาวจากเมืองพิษณุโลก ขอมูลการรับรูเรื่องไกชนนเรศวรของ
ประชาชนท่ัวไปในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดพิษณุโลก ตามตารางท่ี 4.2 

ตารางท่ี 4.2 การรับรูเรื่องไกชนนเรศวรของประชาชนท่ัวไปในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดพิษณุโลก                (n=406) 

การรับรูเรื่องไกชนนเรศวร จํานวน รอยละ 
7) ทานทราบมากอนหรือไมวามีการจัดสายพันธุไกพ้ืนถิ่น “ไกชนนเรศวร” 
       - ทราบ 265 65.3 
       - ไมทราบ 141 34.7 
8) ไกชนนเรศวรเปนสายพันธุไกพ้ืนเมืองปจจุบันจากสายพันธุใด 
       - ไมทราบ 129 31.8 
       - ไกเหลืองหางขาว 277 68.2 
9) ทานคิดวาในปจจุบัน ไกชนนเรศวร ใชในกิจกรรมใดเปนหลัก 
       - เปนสายพันธุหลักในการพัฒนาไกเนื้อ 8 2.0 
       - เปนกีฬาพ้ืนบานในการชนไก 143 35.2 
       - เปนไกสวยงามสําหรับประกวด 243 59.9 
       - เลี้ยงเพ่ือบริโภค 12 3.0 
10) ทานเขาใจในความเปนมาของไกชนนเรศวรวาอยางไร 
       - เปนไกท่ีสมเด็จพระนเรศวรฯ ทรงใชชน 261 64.3 
       - เปนไกสวยงามท่ีพระราชทานใหสมเด็จพระนเรศวร 22 5.4 
       - เปนสัตวเลี้ยงท่ีโปรดปรานของสมเด็จพระนเรศวรฯ 82 20.2 
       - เปนสายพันธุไกท่ีถูกปรับปรุงพันธุในจังหวัดพิษณุโลก 41 10.1 
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 การรับรูขาวสารหรือเรื่องราวเก่ียวกับไกชนนเรศวรของประชาชนท่ัวไปในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดพิษณุโลก 
ผานสื่อประเภทตางๆ รายงานเปนรอยละความถ่ีแบงเปน 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 โดยประชาชนท่ัวไปในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดพิษณุโลกรับรูขาวสารหรือเรื่องราวเก่ียวกับไกชนนเรศวรของ
ประชาชนท่ัวไปในจังหวัดพิษณุโลกผานทางนิทรรศการในงานตางๆ และทางอินเตอรเน็ตเปนหลัก ตามตารางท่ี 
4.3 

ตารางท่ี 4.3 รอยละความถ่ีของการรับรูขาวสารหรือเรื่องราวเก่ียวกับไกชนนเรศวรผานสื่อประเภทตางๆในรอบป 
ของประชาชนท่ัวไปในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดพิษณุโลก                                                      (n=406) 

ประเภทส่ือ 
รอยละความถี่ของการรับรูขาวสาร 

ไมเคย 1-2 ครั้ง 3-4 ครั้ง 5-6 ครั้ง ทุกวัน 

หนังสือพิมพ 57.1 31.8 6.7 3.9 0.5 

วารสาร 51.7 35.7 8.4 3.9 0.2 

โทรทัศน 42.9 34.2 13.8 7.4 1.7 

วิทย ุ 58.6 27.8 8.6 3.9 1.0 

อินเตอรเน็ต 35.7 31.8 17.0 12.1 3.4 

นิทรรศการในงานตางๆ 27.6 49.5 12.8 9.6 0.5 

 
 ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการอนุรักษไกชนนเรศวรของประชาชนท่ัวไปในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดพิษณุโลก
ตอประเด็นดานทัศนคติเก่ียวกับการอนุรักษไกชนนเรศวร ดานความสําคัญของไกชนนเรศวรตอประวัติศาสตร
และวัฒนธรรมอยูในระดับมากท่ีสุด (คะแนนเฉลี่ย 4.43±0.73) คุณคาตอการอนุรักษอยูในระดับมากท่ีสุด 
(คะแนนเฉลี่ย 4.45±0.65) ควรมีการถายทอดความสําคัญและลักษณะของไกชนนเรศวรใหประชาชนท่ัวไปได
ทราบมากข้ึนอยูในระดับมากท่ีสุด (คะแนนเฉลี่ย 4.39±0.73) ควรมีการใชเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตใหแกเกษตรกรอยูในระดับมากท่ีสุด (คะแนนเฉลี่ย 4.29±0.82) ควรมีการรับรองสายพันธุดวยลักษณะทาง
กายภาพและพันธุกรรมอยูในระดับมากท่ีสุด (คะแนนเฉลี่ย 4.34±0.78) ควรสงเสริมใหใหมีการประกวดไก
สวยงามใหมากข้ึนอยูในระดับมากท่ีสุด (คะแนนเฉลี่ย 4.43±0.77) ควรมีการใชเทคโนโลยีดานพันธุวิศวะมา
ชวยในการพัฒนาสายพันธุอยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.96±1.14) ควรพัฒนาสายพันธุใหเหมาะกับการ
แปรรูปและบริโภคอยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.67±1.19) ควรสงเสริมใหมีการเปดสนามซอมหรือชนไก
เพ่ือพัฒนาสายพันธุอยูในระดับมาก (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) และหนาท่ีในการอนุรักษเปนของประชาชนทุกคนอยูในระดับมาก 
(คะแนนเฉลี่ย 4.15±0.87) ตามตารางท่ี 4.4 
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ตารางท่ี 4.4 ระดับความคิดเห็นตอทัศนคตเิก่ียวกับการอนุรักษไกชนนเรศวร                            (n=406) 

ประเด็นทัศนคต ิ
ระดับความคิดเห็น (รอยละของความถี่) คะแนน

เฉล่ีย 
ความหมาย 

1 2 3 4 5 
- ทานคิดวาพันธุไกชนนเรศวรมีความสําคัญตอประวัติศาสตรและวัฒนธรรมมากแคไหน 
 0.74 0.74 7.64 36.70 54.19 4.43±0.73 มากท่ีสุด 
- ไกชนนเรศวรมีคุณคาตอการอนุรักษมากแคไหน 
 0.25 0.49 5.42 41.63 52.22 4.45±0.65 มากท่ีสุด 
- ควรมีการถายทอดความสําคัญ และลักษณะของไกชนนเรศวรใหประชาชนท่ัวไปใหทราบมากข้ึน 
 0.74 0.74 8.37 39.41 50.74 4.39±0.73 มากท่ีสุด 
- ควรมีการใชเทคโนโลยีดานพันธุวิศวะมาชวยในการพัฒนาสายพันธุ 
 7.14 2.71 15.52 36.21 38.42 3.96±1.14 มาก 
- ควรสงเสริมการใชเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตใหแกเกษตรกร 
 1.23 1.48 11.58 38.92 46.80 4.29±0.82 มากท่ีสุด 
- 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 มากท่ีสุด 
- ควรสงเสริมใหมีการเปดสนามซอมหรือชนไกเพ่ือพัฒนาสายพันธุ 
 4.19 4.93 24.88 31.28 34.73 3.87±1.08 มาก 
- ควรสงเสริมใหมีการประกวดไกสวยงามใหมากข้ึน 
 0.99 0.99 8.62 33.25 56.16 4.43±0.77 มากท่ีสุด 
- อุปสรรคในการพัฒนาสายพันธุคือเรื่องการพนัน 
 5.42 6.90 23.15 33.50 31.03 3.78±1.12 มาก 
- อุปสรรคในการพัฒนาสายพันธุคือโรคและภัยทางธรรมชาต ิ
 2.46 4.68 26.35 34.73 31.77 3.89±0.99 มาก 
- อุปสรรคในการพัฒนาสายพันธุคือการขาดการใชเทคโนโลย ี
 1.72 10.10 22.17 33.50 32.51 3.85±1.04 มาก 
- ทานหนาท่ีในการอนุรักษเปนของประชาชนทุกคน 
 0.99 2.22 19.21 36.45 41.13 4.15±0.87 มาก 
 
 ท้ังนี้จะพบวาเจตคติของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดพิษณุโลกท่ีมีตอไกชนนเรศวรเปนไปในเชิงบวก
ระดับมากท่ีสุด เนื่องจากทุกคนมีประสบการณเก่ียวกับประวัติศาสตรจากบทเรียนในชั้นเรียน เปนไปตามท่ี 
สุรางค (2537) ไดใหความหมายของเจตคติไววา เจตคติ คือ ศักยภาพในของบุคคลท่ีมีแนวโนมแสดงออกทาง
พฤติกรรม สนองตอบสิ่งแวดลอมหรือสงเรา ซ่ึงอาจเปนไปไดท้ังคน วัตถุสิ่งของหรือความคิด อาจเปนไปใน
ทางบวก ทิศทางลบ หรือเปนกลาง ถาบุคคลใดมีเจตคติในทางบวกตอสิ่งใด ก็จะมีพฤติกรรมท่ีจะเผชิญกับสิ่ง
นั้น ถามีเจตคติในทางลบก็จะหลีกเลี่ยง ซ่ึงเจตคติเปนสิ่งท่ีเรียนรูและเปนการแสดงออกของคานิยมและความ
เชื่อของบุคคล ในสวนของการใชเทคโนโลยีเขามาพัฒนา ท้ังในเรื่องของการใชเทคโนโลยีดานพันธุวิศวะเพ่ือการ
พัฒนาสายพันธุ และเรื่องการพัฒนาสายพันธุใหเหมาะสมกับการแปรรูปและบริโภค อยูในระดับมาก แมวาจะ
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เปนวิธีการหนึ่งในการอนุรักษ ตามท่ี ราตรี ( 2538 ) ไดกลาวถึงวิธีการอนุรักษสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติไว 7 ขอ 
ประกอบดวย การถนอมรักษา การบูรณะฟนฟู ลดปริมาณของเสีย การเพ่ิมประสิทธิภาพการใชงาน การนําสิ่งอ่ืน
มาใชทดแทน การสํารวจทรัพยากร และการประดิษฐของเทียมข้ึนมาใช แตอาจเปนเพราะทัศนคติของบุคคลท่ี
มีตอวิธีการวาเปนการอนุรักษท่ีไมเปนไปตามธรรมชาติ และใหความเห็นในระดับมากจากการใชวิธีการ 
ทางธรรมชาติ เชน การใชเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตใหแกเกษตรกร การรับรองสายพันธุดวยลักษณะ
ทางกายภาพและพันธุกรรม และการสงเสริมการประกวดไกสวยงามใหมากข้ึน 
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บทที่ 5 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 
การศึกษาเจตคติการอนุรักษไกชนนเรศวรของประชาชนท่ัวไปในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดพิษณุโลก  

มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการรับรูเรื่องไกชนนเรศวร รวมถึงทัศนคติและความคิดเห็นในการอนุรักษไกชน
นเรศวร ของประชาชนท่ัวไปในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดพิษณุโลก เปนการศึกษาทางสังคมศาสตรโดยใชแบบสอบถาม
กับกลุมประชากรในจังหวัดพิษณุโลกจํานวน 406 ราย จากนั้นเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลดวย
โปรแกรมสําเร็จรูปหาคาเฉลี่ย รอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พรอมใชคาคะแนนเฉลี่ยจัดระดับเปนชวงในการ
เปรียบเทียบเกณฑการแปลความหมาย ดําเนินการศึกษาระหวางเดือนมกราคมถึงกันยายน 2563 สามารถ
สรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงคและมีขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้ ประชากรท่ีศึกษาเปนเพศชายรอยละ 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 ทราบมากอนวามีการจัดใหไกชนนเรศวรเปนสายพันธุไกพ้ืนถ่ินรอยละ 
65.3 ทราบวาไกชนนเรศวรเปนสายพันธุไกเหลืองหางขาว รอยละ 68.2 มีเขาใจวาปจจุบันไกชนนเรศวรใช
สําหรับการประกวดไกสวยงาม รอยละ 59.9 มีเขาใจทางประวัติศาสตรวาเปนไกท่ีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ทรงใชชน รอยละ 64.3 ในรอบ 1 ป ไดรับขอมูลขาวสารหรือเรื่องราวเก่ียวกับไกชนนเรศวรทางสื่อประเภท 
การจัดนิทรรศการในงานตางๆ และทางอินเตอรเน็ต มีความคิดเห็นวาไกชนนเรศวรมีความสําคัญตอ
ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมอยูในระดับมากท่ีสุด (คะแนนเฉลี่ย 4.43±0.73) มีคุณคาตอการอนุรักษอยูใน
ระดับมากท่ีสุด (คะแนนเฉลี่ย 4.45±0.65) ควรมีการถายทอดความสําคัญและลักษณะของไกชนนเรศวร 
ใหประชาชนท่ัวไปไดทราบมากข้ึนอยูในระดับมากท่ีสุด (คะแนนเฉลี่ย 4.39±0.73) ควรมีการใชเทคโนโลย ี
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตใหแกเกษตรกรอยูในระดับมากท่ีสุด (คะแนนเฉลี่ย 4.29±0.82) ควรมีการรับรอง
สายพันธุดวยลักษณะทางกายภาพและพันธุกรรมอยูในระดับมากท่ีสุด (คะแนนเฉลี่ย 4.34±0.78) ควรสงเสริม
ใหมีการประกวดไกสวยงามใหมากข้ึนอยูในระดับมากท่ีสุด (คะแนนเฉลี่ย 4.43±0.77) ควรมีการใชเทคโนโลย ี
ดานพันธุวิศวะมาชวยในการพัฒนาสายพันธุอยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.96±1.14) ควรพัฒนาสายพันธุ 
ใหเหมาะกับการแปรรูปและบริโภคอยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.67±1.19) ควรสงเสริมใหมีการเปดสนาม
ซอมหรือชนไกเพ่ือพัฒนาสายพันธุอยูในระดับมาก (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) และหนาท่ีในการอนุรักษเปนของประชาชนทุกคนอยูใน
ระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.15±0.87) จากการสํารวจขอคิดเห็นอ่ืนหรือขอเสนอแนะ พบวาเห็นควรใหมีการ
สงเสริมไกพ้ืนเมืองใหเกษตรกร สงเสริมการประกวดใหเปนวัฒนธรรมระดับจังหวัดพิษณุโลก ใหจัดตั้ง 
ศูนยเรียนรูเก่ียวกับไกชนนเรศวร และการสงเสริมใหบรรจุในหลักสูตรการศึกษาของเยาวชน จากการศึกษา
สามารถนําแนวทางการอนุรักษท่ีเปนท่ียอมรับของประชาชนท่ัวไป ซ่ึงจะสามารถกระตุนใหประชาชนใน 
เขตพ้ืนท่ีจังหวัดพิษณุโลกเกิดความรักและหวงแหนตอไกชนนเรศวรท่ีมีความสําคัญทางประวัติศาสตร 
และวัฒนธรรม ดังจะเห็นไดจากประชาชนท่ีใหขอมูลไมไดเลี้ยงไกชนเปนจํานวนมาก แตก็มีการรับรูเรื่องไกชน
นเรศวร ทําใหมีแรงจูงใจท่ีพัฒนาดานปริมาณและคุณภาพ รวมท้ังการอนุรักษไกชนนเรศวรใหมีมูลคาทางจิตใจ
อยูกับชาวพิษณุโลกตลอดไป  
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ขอเสนอแนะ 

1. การถายทอดขอมูลขาวสารผานสื่อตางๆ  
  เนื่องจากประชาชนสวนใหญมีการรับขอมูลขาวสารหรือเรื่องราวเก่ียวกับไกชนนเรศวร
คอนขางนอย หนวยงานรัฐจึงมีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารใหมากข้ึน เพ่ือใหประชาชนจดจํา และมีความ
เขาใจ ท้ังในเรื่องประวัติศาสตรและแนวทางการอนุรักษท่ีทําอยูในปจจุบัน โดยอาจมีการแบงกลุมการถายทอด
องคความรูนี้  เชน กลุมเยาวชน กลุมนักทองเท่ียว เนื่องจากเปนกลุมท่ีมีความตองการเรียนรูคอนขางสูง 
รวมถึงการพัฒนาใหสามารถอยูในบทเรียนของนักเรียน ซ่ึงจะเปนการปลูกฝงการรับรูท่ีมีประสิทธิภาพ 

2. การสงเสริมเทคโนโลยีการผลิตใหแกเกษตรกร 
  เนื่องจากการพัฒนาไกชนนเรศวรสวนใหญจบวาเปนเกษตรกรท่ีพอมีความรูและประสบการณ
พอสมควร ซ่ึงในการปรับปรุงพันธุจะตองใชความรูในดานการปรับปรุงพันธุ และหรือประสบการณในการ
ปรับปรุงพันธุท่ีมาก จึงจะทําใหสามารถปรับปรุงพันธุไดอยางมีประสิทธิภาพ การสงเสริมในดานความรูและ
เทคโนโลยี จะทําใหสามารถเพ่ิมความแมนยํา และลดระยะเวลาในการปรับปรุงพันธุ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. การสงเสริมการประกวดไกสวยงาม 
  ถึงแมวาแนวโนมในการอนุรักษไกชนนเรศวร จะมุงไปท่ีกลุมบุคคลมากกวาประชาชนท่ัวไป 
แตการจัดกิจกรรมการประกวดไกสวยงามจะเปนการสรางการรับรูขาวสารท่ีดีอีกหนึ่งชอง เนื่องจากเปนวิธีท่ี
ผอนคลาย และไมเปนการเรียนรูเชิงวิชาการจนมากเกินไป จึงทําใหสามารถเขาถึงไดทุกเพศทุกวัย ซ่ึงหาก
ประชาชนท่ัวไปมีการรับรูบอยๆ แมวาจะไมมีการเขารวมกิจกรรมมากนัก แตก็นาจะสามารถปลูกฝง
ความสําคัญในเชิงอัตลักษณใดเปนอยางดี 
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การพัฒนาระบบโคนม.  กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ.  (เอกสารเย็บเลม). 
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