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บทคัดยอ 
 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค  1) เพื่อศึกษา ปจจัยที่มีผลตอระดับการใชเทคโนโลยีในการ

เลี้ยงไกพื้นเมือง  2) เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะของเกษตรกรผูเลี้ยงไกพื้นเมือง  จังหวัด

เชียงใหม 

กลุมตัวอยางที่ใชศึกษาคร้ังน้ี คือ เกษตรกรผูเลี้ยงไกพื้นเมือง จังหวัดเชยีงใหม จํานวน 389 

ราย เก็บรวบรวมขอมูลดวยการสัมภาษณ โดยใชแบบสอบถาม สถิติที่ใชไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย 

คาตํ่าสุด คาสูงสุด สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมุติฐานโดยใชการวิเคราะหคาทดสอบ

ไคสแควร (Chi - square Test)  

ผลการศึกษา พบวา เกษตรกรสวนใหญมีการใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงไกพื้นเมืองในระดับ

ปานกลาง ปจจัยที่มีผลตอระดับการใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงไกพื้นเมืองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่

ระดับ 0.001 ไดแก รายไดจากการเลี้ยง  วัตถุประสงคในการเลี้ยง  จํานวนไกทัง้หมด จํานวน ไกพอ

พันธุ จํานวน ไกแมพันธุ การติดตอเจาหนาที่ปศุสัตว การเขารับการอบรมดานปศุสัตว การไดรับ

สนับสนุนดานปจจัยการผลิตและความรูความเขาใจการเลี้ยงไกพื้นเมือง  



 จ 

ปญหาของเกษตรกรเกี่ยวกับการเลี้ยงไกพื้นเมืองที่สําคัญ ไดแก มีโรคระบาดในไกพื้นเมือง  

เกษตรกรไมมีเงินทุนหมุนเวียนในการเลี้ยง ลูกไกตัวเล็ก ไมแข็งแรง ไมมีแหลงจําหนายอาหารและ

วิตามินเสริมในทองถิ่นของเกษตรกร และขาดเงินทุนในการสรางโรงเรือน   

ขอเสนอแนะของเกษตรกรผูเลี้ยงไกพื้นเมืองคือ  ควรมีการสงเสริมความรู ในการผลิต

อาหาร การใหวัคซีนและความรูเกี่ยวกับการเลี้ยงไกพื้นเมือง ขอใหสนับสนุนปจจัยการผลิตเชน พอ

พันธุ แมพันธุ ลูกไกพื้นเมือง วัคซีน และยารักษาโรค มีการประชาสัมพันธขาวสา รเกี่ยวกับไก

พื้นเมืองอยางทั่วถึง รวมทั้งมีการจัดต้ังตลาดกลางเพื่อการซื้อขายไกพื้นเมืองในชุมชน  
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Abstract 

 

The objectives of this study were to find out: 1) Factors affecting the level of technology 

application in native chicken raising of farmers 2) Problem and recommendations of native 

chicken raising farmers, Chiang Mai province. 

The samples of this study were 389 native chicken farmers, Chiang Mai province. Data 

were collected by interview with questionnaire. The statistics were used for data analysis included 

percentage, mean, minimum, maximum and standard deviation. Hypothesis testing by using  

Chi - square Test. 

The results founded that most farmers were used technology application of native 

chickens at medium level. Factors affecting the level of technology application in native chicken 

are statistically significant (P < 0.001) of income from native chickens, purpose of the raising, 

total number of native chickens, number of native chicken breeders, contact to officers, attending 

in the livestock training, input support and knowledge of native chickens.  
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The problem of raising native chickens were disease, lack of revolving capital, small 

chicken and unhealthy, no local sources of feed and vitamin supplements, lack of capital for 

housing construction. 

The farmer suggested that the government and relevant agencies should promote 

knowledge in feed production, vaccination and native chicken farming, supporting production 

materials, promoted to news coverage about native chicken and should establish a market in the 

community. 

 


