
บทที่ 4 

ผลการวเิคราะหขอมูล 

 

การวิจัยคร้ังน้ีเปนการศึกษาปจจัยที่มีผลตอระดับการใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงไกพื้นเมือง

ของเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม โดยรวบรวมขอมูลจากการ ตอบแบบสอบถาม ของเกษตรกรอําเภอ

แมแตง อําเภอสันปาตองและอําเภอสารภี จังหวัดเชยีงใหม จํานวน 389 คน ผูวิจัยไดแบงการ

วิเคราะหและแปลผลการวิเคราะหขอมูลออกเปน 5 ตอนดังน้ี 

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลดานปจจัยสวนบุคคล เศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร    

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหขอมูลดานความรูความเขาใจในการเลี้ยงไกพื้นเมืองของ 

   เกษตรกร 

ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหขอมูลดานการปฏิบัติและใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงไกพื้นเมือง 

 ของเกษตรกร 

ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะหขอมูลดานความสัมพันธของตัวแปรอิสระกับระดับการใช 

เทคโนโลยีในการเลี้ยงไกพื้นเมืองดวยคาทดสอบไคสแควร (Chi - square 
Test) 

ตอนท่ี 5 ผลการวิเคราะหขอมูลดานปญหาและขอเสนอแนะในการเลี้ยงไกพื้นเมืองของ 

   เกษตรกร 
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ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลดานปจจัยสวนบุคคล เศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร 

 

1.1 เพศของเกษตรกรผูเลี้ยงไกพื้นเมือง 

จากผลการวิเคราะหขอมูล พบวา เกษตรกรสวนใหญรอยละ 81.2 เปนเพศชาย และรอยละ 

18.8 เปนเพศหญิง (ตาราง 10) 

 

ตาราง 10 เพศของเกษตรกรผูเลี้ยงไกพื้นเมือง 

เพศ จํานวนเกษตรกร (คน) รอยละ 

ชาย 316    81.2 

หญิง   73    18.8 

รวม 389  100.0 

  

1.2 อายุของเกษตรกรผูเลี้ยงไกพื้นเมือง 

จากผลการวิเคราะหขอมูล  พบวา เกษตรกรสวนใหญรอยละ  40.9 มีกลุมอายุระหวาง  51  - 

60 ป รองลงมารอยละ 32.4 มีกลุมอายุระหวาง  41 - 50 ป รอยละ 17.0 มีกลุมอายุมากกวา 60 ปขึ้น

ไป และรอยละ 9.8 มีกลุมอายุนอยกวาหรือเทากับ 40 ป (ตาราง 11) 

 

ตาราง 11 อายุของเกษตรกรผูเลี้ยงไกพื้นเมือง 

อาย ุ(ป) จํานวนเกษตรกร (คน) รอยละ 

นอยกวาหรือเทากับ 40  38   9.8 

41 - 50 127 32.6 

51 - 60 158 40.6 

มากกวา  60   ขึ้นไป  66 17.0 

รวม 389                    100.0 

อายุตํ่าสุด   29       ป  

อายุสูงสุด   78     ป  

อายุเฉลี่ย   52.55     ป  

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน                8.95  
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1.3 ระดับการศึกษาของเกษตรกรผูเลี้ยงไกพื้นเมือง 

จากผลการวิเคราะห ขอมูล  พบวา เกษตรกรสวนใหญรอยละ  93.8 ไดรับการศึกษา  สวน

เกษตรกรทีเ่หลอือีกรอยละ 6.2 ไมไดรับการศึกษา  โดยเกษตรกรที่ไดรับการศึกษา สวนใหญรอยละ  

64.1 จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปที่ 4 รองลงมารอยละ 13.2 จบการศึกษาระดับประถมศึกษาป

ที่ 6 รอยละ 11.5 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปที่  6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  รอยละ 

8.8 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 และรอยละ  2.5 จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง (ตาราง 12) 

 

ตาราง 12 ระดับการศึกษาของเกษตรกรผูเลี้ยงไกพื้นเมือง 

ระดับการศึกษา จํานวนเกษตรกร

(คน) 

รอยละ 

ไมไดรับการศึกษา   24  6.2 

ไดรับการศึกษา 365 93.8 

              สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาปที่ 4 234 64.1 

              สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาปที่ 6 48 13.2 

              สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 32 8.8 

              สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 /     

              ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

42 11.5 

              สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร   

              วิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส) 

9 2.5 

รวม 389 100.00 

 

1.4 รายไดจากการเลี้ยงไกพื้นเมืองของครัวเรือนตอป  

จากผลการวิเคราะห ขอมูล พบวา เกษตรกรสวนใหญรอยละ  86.1 มีรายไดจากการเลี้ยงไก

พื้นเมืองของครัวเรือนทั้งหมดตอป  ที่เหลือ รอยละ 13.9  ไมมีรายไดจากการเลี้ยงไกพื้นเมือง  โดย

เกษตรกรทีม่รีาย ไดจากการเลี้ยง ไกพื้นเมือง สวนใหญรอยละ 41.2 มีรายไดอยูระหวาง 1 ,001 - 5,000 

บาทตอป รองลงมารอยละ  32.5 มีรายไดจากการเลี้ยงไกพื้นเมืองมากกวา ปละ 5,000 บาทขึ้นไป  และ

รอยละ 26.5 มีรายไดจากการเลี้ยงไกพื้นเมืองอยูระหวาง 1 - 1,000 บาทตอป (ตาราง 13) 
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ตาราง 13 รายไดจากการเลี้ยงไกพื้นเมืองของครัวเรือนตอป  

รายไดจากการเลี้ยงไกพื้นเมืองของ

ครัวเรือน (บาท/ป) 

จํานวนเกษตรกร 

(คน) 

รอยละ 

ไมมีรายไดจากการเลี้ยง  54 13.9 

มีรายไดจากการเลี้ยง 335 86.1 

              มีรายได  1 - 1,000 88 26.5 

              มีรายได  1,001 - 5,000 138 41.2 

              มีรายไดมากกวา 5000  109 32.5 

รวม 389              100.0 

รายไดจากการเลี้ยงไกพื้นเมืองตํ่าสุด                   0         บาท 

รายไดจากการเลี้ยงไกพื้นเมืองสูงสุด         60,000    บาท  

รายไดจากการเลี้ยงไกพื้นเมืองเฉลี่ย  4,481.36   บาท 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน                                 5775.75 

 

1.5 ขนาดพื้นท่ีในการใชเลี้ยงไกพื้นเมือง 

จากผลการวิเคราะหขอมูล พบวา เกษตรกรสวนใหญรอยละ 59.4 มีขนาดพื้นที่ในการใชเลี้ยง

ไกพื้นเมืองเทากับ 2 งาน รองลงมารอยละ 22.9 มีขนาดพื้นที่ในการใชเลี้ยงไกพื้นเมือง  นอยกวา  2 

งาน ที่เหลืออีกรอยละ 17.7 มีขนาดพื้นที่ในการใชเลี้ยงไกพื้นเมืองมากกวา 2 งานขึ้นไป (ตาราง 14)   

 

ตาราง 14 ขนาดพื้นที่ในการใชเลี้ยงไกพื้นเมือง 

ขนาดของพื้นที่ในการใชเลี้ยงไกพื้นเมือง (งาน) จํานวนเกษตรกร (คน) รอยละ 

                      นอยกวา 2 งาน   89 22.9 

                      เทากับ 2 งาน 231 59.4 

มากกวา 2 งานขึ้นไป   69 17.7 

รวม 389 100.0 

ขนาดของพื้นที่ในการเลี้ยงไกพื้นเมืองตํ่าสุด             50   ตารางเมตร 

ขนาดของพื้นที่ในการเลี้ยงไกพื้นเมืองสูงสุด   2    ไร  

ขนาดของพื้นที่ในการเลี้ยงไกพื้นเมืองเฉลี่ย     2    งาน  

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน        0.86  

 



 67 

1.6 ประสบการณในการเลี้ยงไกพื้นเมือง 

จากผลการวิเคราะห ขอมูล พบวา เกษตรกรสวนใหญรอยละ 47.6 มีประสบการณในการ

เลี้ยงไกพื้นเมือง ต้ังแต 11 - 29 ป รองลงมารอยละ 28.8 มีประสบการณในการเลี้ยงไกพื้นเมือง 

ต้ังแต 1 - 10 ป และรอยละ  23.7 มีประสบการณในการเลี้ยงไกพื้นเมือง  ต้ังแต 30 ปขึ้นไป        

(ตาราง 15) 

 

ตาราง 15 ประสบการณในการเลี้ยงไกพื้นเมือง 

ประสบการณในการเลี้ยงไกพื้นเมือง (ป) จํานวนเกษตรกร (คน) รอยละ 

1 - 10 112                 28.8 

 11 - 29 185                 47.6 

         30  ปขึ้นไป  92 23.7 

รวม 389               100.0 

ประสบการณ ในการเลี้ยงไกพื้นเมืองตํ่าสุด         1         ป   

ประสบการณในการเลี้ยงไกพื้นเมืองสูงสุด   50        ป      

ประสบการณ ในการเลี้ยงไกพื้นเมืองเฉลี่ย         19.75 ป 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน          8.05 

 

1.7 วัตถปุระสงคในการเลี้ยงไกพื้นเมือง 

  จากผลการวิเคราะห ขอมูล  พบวา  เกษตรกรรอยละ 88.4 มีวัตถุประสงคในการเลี้ยงไก

พื้นเมืองเพื่อบริโภคในครัวเรือน รอยละ 85.6 มีวัตถุประสงคในการเลี้ยงไกพื้นเมืองเพื่อจําหนาย 

และรอยละ 4.4 เลี้ยงไกพื้นเมืองโดยมี วัตถุประสงคอ่ืนๆไดแก เลี้ยงเพื่อเปน ไกพอพันธุและ ไกแม

พันธุและเลี้ยงเพื่ออนุรักษพันธุไกพื้นเมือง (ตาราง 16) 

 

ตาราง 16 วัตถุประสงคในการเลี้ยงไกพื้นเมือง 

วัตถุประสงคในการเลี้ยงไกพื้นเมือง จํานวนเกษตรกร (คน) รอยละ 

 บริโภคในครัวเรือน 344 88.4 

               จําหนาย 333 85.6 

               วัตถุประสงคอ่ืน  17   4.4 

หมายเหต ุ: เกษตรกรสามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ 
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1.8 จํานวนไกพื้นเมืองท้ังหมด 

จากผลการวิเคราะหขอมูล พบวา เกษตรกรสวนใหญรอยละ 56.3 มีจํานวนไกพื้นเมืองนอย

กวา 50 ตัวตอรอบการเลี้ยง  1 ป รองลงมารอยละ 31.4 มีจํานวนไกพื้นเมือง ต้ังแต 50 - 100 ตัวตอ

รอบการเลีย้ง 1 ป และรอยละ 12.3 มีจํานวนไกพื้นเมือง มากกวา 100 ตัวขึ้นไปตอรอบการเลี้ยง  1 ป 

(ตาราง 17) 

 

ตาราง 17 จํานวนไกพื้นเมืองทั้งหมด 

จํานวนไกพื้นเมืองทั้งหมด 

 (ตัวตอรอบการเลี้ยง 1ป) 

จํานวนเกษตรกร 

 (คน) 

รอยละ 

นอยกวา  50 219 56.3 

                   50 - 100 122 31.4 

มากกวา 100      48 12.3 

รวม 389 100.0 

จํานวนไกพื้นเมืองทั้งหมดตํ่าสุด     10       ตัว   

จํานวนไกพื้นเมืองทั้งหมดสูงสุด   800      ตัว 

จํานวนไกพื้นเมืองทั้งหมดเฉลี่ย      62      ตัว 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน     74.96 

 

1.9 จํานวนไกพอพันธุ 

จากผลการวิเคราะห ขอมูล พบวา  เกษตรกรสวนใหญรอยละ 95.9  มีไกพอพั นธุ  สวน

เกษตรกรที่เหลืออีกรอยละ 4.1  ไมมีไกพอพันธุ โดยเกษตรกรที่มี ไกพอพันธุสวนใหญรอยละ 56.3 

มจํีานวนไกพอพันธุ 1 - 2 ตัวตอรอบการเลี้ยง 1 ป รองลงมารอยละ 29.7 มจํีานวนไกพอพันธุ ต้ังแต  

3 - 9 ตัวตอรอบการเลี้ยง  1 ป และรอยละ  13.9 มีจํานวนไกพอพันธุ มากกวา 10 ตัวขึ้นไปตอรอบ

การเลี้ยง 1 ป (ตาราง 18) 
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ตาราง 18 จํานวนไกพอพันธุ 

จํานวนไกพอพันธุ 

(ตัวตอรอบการเลี้ยง 1ป) 

จํานวนเกษตรกร 

(คน) 

รอยละ 

ไมมไีกพอพันธุ   16  4.1 

มีไกพอพันธุ 373 95.9 

                  มีไกพอพันธุ  1 - 2  ตัว 210 56.3 

                  มีไกพอพันธุ  3 - 9  ตัว 111 29.8 

                  มีไกพอพันธุต้ังแต 10 ตัวขึ้นไป 52 13.9 

รวม 389 100.0 

หมายเหต ุ: เกษตรกรผูเลี้ยงไกพื้นเมืองจํานวน 16 คน ไมมีไกพอพันธุ เนื่องจากเกษตรกรมีการลด 

     ตนทุนการผลิต โดยการใชไกพอพันธุที่มีสายพันธุดีจากเพื่อนเกษตรกรในการผสมพันธุ  

     และเกษตรกรบางสวนไดรับสนับสนุนลูกไกพื้นเมืองจากหนวยงานดานปศุสัตว 

จํานวนไกพอพันธุตํ่าสุด       0           ตัว     

จํานวนไกพอพันธุสูงสุด               22          ตัว 

จํานวนไกพอพันธุเฉลี่ย                 4           ตัว 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    3.61 
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1.10 จํานวนไกแมพันธุ 

จากผลการวิเคราะห ขอมูล พบวา  เกษตรกรสวนใหญรอยละ 96.1 มีไกแมพันธุ สวน

เกษตรกรที่เหลืออีกรอยละ 3.9 ไมมีไกแมพันธุ โดยเกษตรกรที่มีไกแมพันธุสวนใหญรอยละ 45.9  

มีจํานวนไกแมพันธุ 1 - 4 ตัวตอรอบการเลี้ยง  1 ป รองลงมารอยละ 33.2 มีจํานวนไกแมพันธุ  5 - 10 

ตัวตอรอบการเลี้ยง 1 ป และรอยละ  20.9 มีจํานวนไกแมพันธุมากกวา  11 ตัวขึ้นไปตอรอบการเลี้ย ง 

1 ป (ตาราง 19) 

 

ตาราง 19 จํานวนไกแมพนัธุ 

จํานวนไกแมพนัธุ 

(ตัวตอรอบการเลี้ยง 1ป) 

จํานวนเกษตรกร   

(คน) 

รอยละ 

ไมมีไกแมพันธุ   15 96.1 

มีไกแมพันธุ 374  3.9 

               มีไกแมพันธุ 1 - 4 ตัว 172 45.9 

 มไีกแมพันธุ 5 - 10 ตัว 124 33.2 

               มีไกแมพันธุต้ังแต 11  ตัวขึ้นไป 78 20.9 

รวม 389               100.0 

หมายเหต ุ: เกษตรกรผูเลี้ยงไกพื้นเมือง 15 คนไมมีไกแมพันธุ เน่ืองจากขณะสํารวจขอมูลเกษตรกร 

    กลุมน้ี ไดรับการสนับสนุนลูกไกพื้นเมืองจากหนวยงานดานปศุสัตว  

จํานวนไกแมพันธุตํ่าสุด       0           ตัว 

จํานวนไกแมพันธุสูงสุด                  80   ตัว 

จํานวนไกแมพันธุเฉลี่ย 9           ตัว 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน                   10.61 
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1.11 การติดตอเจาหนาท่ีปศุสัตว 

จากผลการวิเคราะห ขอมูล พบวา เกษตรกรสวนใหญรอยละ 50.4 เคยติดตอกับเจาหนาที่

ปศุสัตว สวนเกษตรกรที่เหลืออีก รอยละ 49.6 ไมเคยติดตอกับเจาหนาที่ปศุสัตว โดยเกษตรกรที่มี

การติดตอกับเจาหนาที่ปศุสัตวสวนใหญรอยละ 78.6 มีจํานวนคร้ัง ในการติดตอ 1 - 4 คร้ังตอป 

รองลงมารอยละ 17.4  มีจํานวนคร้ัง ในการติดตอ  5 - 10 คร้ังตอป และรอยละ  4.0 มีจํานวนคร้ัง ใน

การติดตอต้ังแต 11 คร้ังตอป (ตาราง 20) 

 

ตาราง 20 การติดตอเจาหนาที่ปศุสัตว 

การติดตอเจาหนาที่ปศุสัตว จํานวนเกษตรกร (คน) รอยละ 

ไมเคย 193 49.6 

เคย 196 50.4 

              จํานวนการติดตอ 1 - 4    คร้ังตอป 154 78.6 

              จํานวนการติดตอ 5 - 10  คร้ังตอป 34 17.4 

              จํานวนการติดตอ ต้ังแต 11 คร้ังตอปขึ้นไป 8 4.0 

รวม 389 100.0 

การติดตอกับเจาหนาที่ปศุสัตวตํ่าสุด           0         คร้ังตอป   

การติดตอกับเจาหนาที่ปศุสัตวสูงสุด        15       คร้ังตอป 

การติดตอกับเจาหนาที่ปศุสัตวเฉลี่ย 1.72    คร้ังตอป 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   2.7 7 
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1.12 การเขารับการอบรมดานปศุสัตว  

จากผลการวิเคราะห ขอมูล พบวา เกษตรกรสวนใหญรอยละ 53.0 ไมเคยเขารับการอบรม

ดานปศุสัตว สวนเกษตรกรที่เหลืออีกรอยละ 47.0 เคยเขารับการอบรมดานปศุสัตว โดยเกษตรกรที่

เคยเขารับการอบรมดานปศุสัตว สวนใหญรอยละ 44.8 มีจํานวนคร้ังในการเขารับการอบรม  1 คร้ัง

ตอป รองลงมารอยละ 23.5 มีจํานวนคร้ังในการเขารับการอบรม 2 คร้ังตอป รอยละ 16.4 มจํีานวน

คร้ังในการเขารับการอบรม 3 คร้ังตอป และรอยละ  15.3 มีจํานวนคร้ังในการเขารับการอบรม            

4 คร้ังตอป (ตาราง 21) 

 

ตาราง 21 การเขารับการอบรมดานปศุสัตว  

การเขารับการอบรมดานปศุสัตว จํานวนเกษตรกร (คน) รอยละ 

ไมเคย 206 53.0 

เคย 183 47.0 

จํานวนการเขารับการอบรม 1 คร้ังตอป 82 44.8 

จํานวนการเขารับการอบรม 2 คร้ังตอป 43 23.5 

จํานวนการเขารับการอบรม 3 คร้ังตอป 30 16.4 

จํานวนการเขารับการอบรม 4 คร้ังตอป 28 15.3 

รวม 389 100.0 

การเขารับการอบรมดานปศุสัตวตํ่าสุด 0          คร้ังตอป   

การเขารับการอบรมดานปศุสัตวสูงสุด 4          คร้ังตอป  

การเขารับการอบรมดานปศุสัตวเฉลี่ย 0.95     คร้ังตอป  

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   1.26  
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1.13 การไดรับสนับสนุนดานปจจัยการผลิตจากเจาหนาท่ีปศุสัตว  

จากผลการวิเคราะห ขอมูล พบวา เกษตรกรสวนใหญรอยละ 58.6 เคยไดรับการสนับสนุน

ดานปจจัยการผลิตจากเจาหนาที่ปศุสัตว  สวน เกษตรกร เหลอือีก รอยละ  41.4 ไมเคยไดรับการ

สนับสนุนดานปจจัยการผลิตจากเจาหนาที่ปศุสัตว โดยเกษตรกรที่ไดรับการสนับสนุนดายปจจัย

การผลิตจากเจาหนาที่ปศุสัตวสวนใหญ รอยละ 82.0 ไดรับวัคซีน  รองลงมารอยละ 40.4 ไดรับ ไก

พอพันธุ ไกแมพันธุ ลูกไกพื้นเมือง รอยละ 33.8 ไดรับอาหาร ไก รอยละ 25.4  ไดรบัยารักษาโรค 

รอยละ 8.3 ไดรับการสนับปจจัยการผลิตดานอ่ืนๆ เชน ตาขาย มุงไนลอน อุปกรณใหนํ้าและอาหาร  

และรอยละ 1.3 ไดรับเงินทุน (ตาราง 22)   

 
ตาราง 22 การไดรับสนับสนุนดานปจจัยการผลิตจากเจาหนาที่ปศุสัตว   

การไดรับสนับสนุนดานปจจัย 

    การผลิตจากเจาหนาที่ปศุสัตว 

จํานวนเกษตรกร  

(คน) 

รอยละ 

ไมเคย 161 41.4 

เคย 228 58.6 

          ไกพอพันธุ ไกแมพันธุ ลูกไก 92 40.4 

           วัคซีน 187 82.0 

           อาหารไก 77 33.8 

           ยารักษาโรค 58 25.4 

           อ่ืนๆ 19 8.3 

           เงินทุน 3 1.3 

รวม 389 100.0 

หมายเหตุ: เกษตรกรสามารถระบุปจจัยการผลิตที่ไดรับการสนับสนุนมากกวา 1 อยาง 
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ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหขอมูลดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเลี้ยงไกพื้นเมืองของเกษตรกร 

 จากผลการวิเคราะห ขอมูล พบวา เกษตรกรสวนใหญรอยละ 47.8 มีความรูความเขาใจใน

การเลี้ยงไกพื้นเมืองในระดับปานกลาง รองลงมารอยละ 42.7 มีความรูความเขาใจในการเลี้ยงไก

พื้นเมืองในระดับสูง และเกษตรกรทีเ่หลอือีกรอยละ 9.5 มีความรูความเขาใจในการเลี้ยงในระดับตํ่า 

(ตาราง 23) 

 

ตาราง 23 ระดับความรูความเขาใจในการเลี้ยงไกพื้นเมืองของเกษตรกร 

ระดับความรูความเขาใจในการเลี้ยงไกพื้นเมือง จํานวนเกษตรกร (คน) รอยละ 

ตํ่า  37    9.5 

ปานกลาง 186  47.8 

สูง 166  42.7 

รวม 119 100.0 

ความรูความเขาใจในการเลี้ยงไกพื้นเมืองตํ่าสุด 11          คะแนน 

ความรูความเขาใจในการเลี้ยงไกพื้นเมืองสูงสุด 21          คะแนน 

ความรูความเขาใจในการเลี้ยงไกพื้นเมืองเฉลี่ย 18          คะแนน 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน                                   2.18 

 

 เมื่อพิจารณาความรูความเขาใจในการเลี้ยงไกพื้นเมืองของเกษตรกรโดยแยกเปนรายขอ 

ซึ่งในแบบสอบถามใชคําถามทั้งหมด  21 ขอ และเปนคําถามแบบเลือกตอบวาถูก หรือผิดทั้งหมด 

สามารถประเมินคําตอบของเกษตรกรได ดังนี้  

1. การเลี้ยงไกพื้นเมืองแบบปลอย ทําใหเสี่ยงตอการเกิดโรคระบาด  ผลการวิเคราะห ขอมูล

พบวา เกษตรกรสวนใหญรอยละ 94.1 ตอบถูก และรอยละ 5.9 ตอบผิด  

2. การเลี้ยงไกพื้นเมืองของเกษตรกรที่มีพื้นที่กวาง  เชน ไรนา สวน ควรปลอยใหหากนิเอง

เพื่อเปนการลดคาใชจายในเร่ืองอาหาร ผลการวิเคราะห ขอมูล พบวา  เกษตรกรสวนใหญรอยละ 

99.5 ตอบถูก และรอยละ 0.5 ตอบผิด 

3. เปลี่ยนน้ํากินและทําความสะอาดภาชนะใสนํ้ากินของไกทุกวันเพื่อปองกันโรคระบาด

ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา เกษตรกรสวนใหญรอยละ 99.5 ตอบถูก และรอยละ 0.5 ตอบผิด 

4. การจดบันทึกขอมูลทําการเลี้ยงไกพื้นเมือง ทําใหการเลี้ยงมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ผลการ

วิเคราะหขอมูล พบวา เกษตรกรสวนใหญรอยละ 97.4 ตอบถูก และรอยละ 2.6 ตอบผิด  



 75 

5. ควรแยกไกที่เปนโรคออกจากฝูง เมื่อไกแสดงอาการผิดปกติ ผลการวิเคราะห ขอมูล

พบวา เกษตรกรสวนใหญรอยละ 97.7 ตอบถูก และรอยละ 2.3 ตอบผิด  

6. การผสมพันธุมี 2 แบบ กวางๆ คือการผสมพันธุระหวางพอพันธุและแมพันธุที่ไมเปน

ญาติกัน และการผสมพันธุแบบเลือดชิด ผลการวิเคราะห ขอมูล พบวา เกษตรกรสวนใหญรอยละ 

79.2 ตอบถูก และรอยละ 20.8 ตอบผิด  

7. เมื่อมีไกพื้นเมืองตายโดยไมทราบสาเหตุ สามารถนําไกไปทําเปนอาหารได ผลการ

วิเคราะหขอมูล พบวา เกษตรกรสวนใหญรอยละ 88.4 ตอบถูก และรอยละ 11.6 ตอบผิด  

8. การเลี้ยงไกพื้นเมืองไมจําเปนตองถายพยาธิก็ได ผลการวิเคราะห ขอมูล พบวา เกษตรกร

สวนใหญรอยละ71.2  ตอบถูก และรอยละ 28.8 ตอบผิด  

9. วัคซีนที่เหลือจากการใช สามารถนําใชไดอีก  ไมควรทิ้ง  ผลการวิเคราะห ขอมูล พบวา

เกษตรกรสวนใหญรอยละ 69.4 ตอบถูก และรอยละ 30.6 ตอบผิด  

10. การจัดการและสุขาภิบาลที่ดีจะชวยปองกันโรคระบาดได ผลการวิเคราะห ขอมูล พบวา

เกษตรกรสวนใหญรอยละ 95.6 ตอบถูก และรอยละ 4.4 ตอบผิด  

11.  ในกรณีที่จะนําไกพื้นเมืองจากแหลงอ่ืนกอนที่จะเขารวมฝูงตองมีการกักกันไวใน

บริเวณอ่ืนกอนอยางนอย 7 วัน ผลการวิเคราะห ขอมูล พบวา เกษตรกรสวนใหญรอยละ 97.4 ตอบ

ถูก และรอยละ 2.6 ตอบผิด  

12. โรคระบาดในไกพื้นเมืองที่สําคัญ ไดแก โรคไขหวัดนก โรคนิวคาสเซลิ โรคฝดาษ โรค

อหิวาตและโรคหลอดลมอักเสบ ผลการวิเคราะห ขอมูล พบวา  เกษตรกรสวนใหญรอยละ  97.2   

ตอบถูก และรอยละ 2.8 ตอบผิด  

13. การรักษาพื้นคอกไมใหชื้นและแหงอยูเสมอ เปนการปองกันไมใหเกิดโรคระบาด     

ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา เกษตรกรสวนใหญรอยละ 95.6 ตอบถูก และรอยละ 4.4 ตอบผิด  

14. การใหแสงสวางไมเพียงพอ แมไกจะไขไดลดลง  ผลการวิเคราะห ขอมูล พบวา

เกษตรกรสวนใหญ รอยละ 90.0 ตอบถูก และรอยละ 10.0 ตอบผิด  

15. อาหารผสมที่ใหลูกไกในระยะ 0 - 6 สัปดาห ตองมีโปรตีน 14 % ในอาหารผสม ผลการ

วิเคราะหขอมูล พบวา เกษตรกรสวนใหญรอยละ 59.4 ตอบผิด และรอยละ 40.6 ตอบถูก  

16. ลูกไกอายุ 1-7 วัน ยังไมตองทําวัคซีน ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา เกษตรกรสวนใหญ

รอยละ 61.2 ตอบผิด และรอยละ 38.8 ตอบถกู  

17. ไมจําเปนตองใหอาหารเสริมและวิตามินแกไกพอพันธุแมพันธุ ผลการวิเคราะห ขอมูล 

พบวา เกษตรกรสวนใหญรอยละ 63.2 ตอบถูก และรอยละ 36.8 ตอบผิด  
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18. ตําแหนงการฉีดวัคซีนไดแก ฉีดเขากลามเน้ือ ฉีดเขาใตผิวหนัง หยอดตา หยอดจมูก 

และแทงปก ผลการวิเคราะห ขอมูล พบวา เกษตรกรสวนใหญรอยละ 94.9 ตอบถูก และรอยละ 5.1 

ตอบผิด  

19. การเปดตลาดกลางตามอําเภอหรือตําบลตางๆ เปนการสงเสริมและอนุรักษการเลี้ยงไก

พื้นเมืองวิธีหน่ึง ผลการวิเคราะห ขอมูล พบวา เกษตรกรสวนใหญรอยละ 94.3 ตอบถูก และรอยละ 

5.7 ตอบผิด  

20. การทําวัคซีนตองทําขณะไกอยูในสภาพสมบรูณแข็งแรงเทาน้ัน ผลการวิเคราะห ขอมูล 

พบวา เกษตรกรสวนใหญรอยละ 95.1 ตอบถูก และรอยละ 4.9 ตอบผิด  

21. ไมจําเปนตองบันทึกขอมูลประจําฟารมเพราะเปนการเสียเวลาและไมมีประโยชน ผล

การวิเคราะหขอมูล พบวา เกษตรกรสวนใหญรอยละ 67.9 ตอบถูก และรอยละ 32.1 ตอบผิด 

(ตาราง 24) 

 

ตาราง 24 ความรูความเขาใจในการเลี้ยงไกพื้นเมืองของเกษตรกร                                       n=389 

ขอคําถาม 

ตอบถกู ตอบผิด 

จํานวน

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

1. การเลี้ยงไกพื้นเมืองแบบปลอย ทําใหเสี่ยงตอการเกิดโรคระบาด 366 

(94.1) 

23 

(5.9) 

2. การเลี้ยงไกพื้นเมืองของเกษตรกรที่มีพื้นที่กวางเชน ไรนา สวน   

    ควรปลอยใหหากินเองเพื่อเปนการลดคาใชจายในเร่ืองอาหาร  

387 

(99.5) 

2 

(0.5) 

3. เปลี่ยนนํ้ากินและทําความสะอาดภาชนะใสนํ้ากินของไกทุกวัน    

    เพื่อปองกันโรคระบาด 

387 

(99.5) 

2 

(0.5) 

4. การจดบันทึกขอมูลทําการเลี้ยงไกพื้นเมืองทําใหการเลี้ยงมี  

    ประสิทธิภาพมากขึ้น 

379 

(97.4) 

10 

(2.6) 

5. ควรแยกไกที่เปนโรคออกจากฝูง  เมื่อไกแสดงอาการผิดปกติ 380 

(97.7) 

9 

(2.3) 

6. การผสมพันธุมี 2 แบบ กวางๆ คือการผสมพันธุระหวางพอพันธุ  

    และแมพันธุที่ไมเปนญาติกัน  และการผสมพันธุแบบเลือดชิด 

308 

(79.2) 

81 

(20.8) 

7. เมื่อมีไกพื้นเมืองตายโดยไมทราบสาเหตุ สามารถนําไกไปทําเปน 

    อาหารได 

344 

(88.4) 

45 

(11.6) 
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ตาราง 24 (ตอ)           n=389 

ขอคําถาม 

ตอบถกู ตอบผิด 

จํานวน

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

8. การเลี้ยงไกพื้นเมืองไมจําเปนตองถายพยาธิก็ได 277 

(71.2) 

112 

(28.8) 

9. วัคซีนที่เหลือจากการใช สามารถนําใชไดอีก ไมควรทิ้ง  270 

(69.4) 

119 

(30.6) 

10. การจัดการและสุขาภิบาลที่ดีจะชวยปองกันโรคระบาดได 372 

(95.6) 

17 

(4.4) 

11. ในกรณีที่จะนําไกพื้นเมืองจากแหลงอ่ืนกอนที่จะเขารวมฝูงตอง     

      มีการกักกันไวในบริเวณอ่ืนกอนอยางนอย 7 วัน 

379 

(97.4) 

10 

(2.6) 

12. โรคระบาดในไกพื้นเมืองที่สําคัญ ไดแก โรคไขหวัดนก  

      โรคนิวคาสเซิลโรคฝดาษ โรคอหิวาตและโรคหลอดลมอักเสบ 

378 

(97.2) 

11 

(2.8) 

13. การรักษาพื้นคอกไมใหชื้น และแหงอยูเสมอ เปนการปองกัน

ไมใหเกิดโรคระบาด 

372 

(95.6) 

17 

(4.4) 

14. การใหแสงสวางไมเพียงพอ แมไกจะไขไดลดลง 350 

(90.0) 

39 

(10.0) 

15. อาหารผสมที่ใหลูกไกในระยะ 0 - 6 สัปดาห ตองมีโปรตีน  

      14 % ในอาหารผสม 

158 

(40.6) 

231 

(59.4) 

16. ลูกไกอาย ุ1 - 7 วัน  ยังไมตองทําวัคซีน 151 

(38.8) 

238 

(61.2) 

17. ไมจําเปนตองใหอาหารเสริมและวิตามินแกไกพอพันธุแมพันธุ 246 

(63.2) 

143 

(36.8) 

18. ตําแหนงการฉีดวัคซีนไดแก ฉีดเขากลามเน้ือ ฉีดเขาใตผิวหนัง 

หยอดตา หยอดจมกูและแทงปก 

369 

(94.9) 

20 

(5.1) 

19. การเปดตลาดกลางตามอําเภอหรือตําบลตางๆ เปนการสงเสริม 

และอนุรักษการเลี้ยงไกพื้นเมืองวิธีหน่ึง 

367 

(94.3) 

22 

(5.7) 

20. การทําวัคซีนตองทําขณะไกอยูในสภาพสมบรูณแข็งแรงเทาน้ัน 370 

(95.1) 

19 

(4.9) 
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ตาราง 24 (ตอ)                                                                                n=389 

ขอคําถาม 

ตอบถกู ตอบผิด 

จํานวน

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

21. ไมจําเปนตองบันทึกขอมูลประจําฟารมเพราะเปนการเสียเวลา

และไมมีประโยชน 

264 

(67.9) 

125 

(32.1) 

หมายเหต ุ: คําถามเชิงบวกไดแก 1,2,3,4,5,6,10,11,12,13,14, 18,19,20  (หากเกษตรกรตอบถูกได 1 

      คะแนน หากเกษตรกรตอบผดิได 0 คะแนน) 

           คําถามเชิงลบ ไดแก 7,8,9,15,16,17,21 (หากเกษตรกรตอบถูกได 0 คะแนน หาก  

           เกษตรกรตอบผิดได 1 คะแนน) 

 

ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหขอมูลดานการปฏิบัติและการใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงไกพื้นเมืองของ 

เกษตรกร 

วิธีการวิเคราะหการปฏิบัติในการเลี้ยงไกพื้นเมืองของเกษตรกร ซึ่งในแบบสอบถามใช

คําถามทั้งหมด  15 ขอ และเปนคําถามแบบเลือกตอบ  4 ขอ เปนการใหคะแนนการปฏิบัติโดยผู วิจัย 

แบงชวงคะแนนออกเปน 4 ชวงคะแนน  

กําหนดระดับการปฏิบัติมาก    =  3  คะแนน   

กําหนดระดับการปฏิบัติปานกลาง   =  2   คะแนน   

กําหนดระดับการปฏิบัตินอย   =  1  คะแนน  

กําหนดระดับการไมปฏิบัติ   =  0  คะแนน  

ผูวิจัยนํามาจัดกลุมโดยมีอันตรภาคชั้น  

อันตรภาคชั้น (Class Interval)   =  พิสัย (Range)  

จํานวนชัน้  

=    คะแนนสงูสดุ - คะแนนตํ่าสดุ  

                     จํานวนชัน้  

แทนคา   =  3 - 0  

         4 

=    0.75 
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ดังน้ัน ในการจัดชวงคะแนนเฉลี่ยจึงสามารถจัดลําดับคะแนนและแปลความระดับ

การปฏิบัติไดดังน้ี  

ระดับคะแนน           ระดับการปฏิบัติ  

คะแนนเฉลีย่  2.28 - 3.03 หมายถึง   มาก  

คะแนนเฉลีย่  1.52 - 2.27 หมายถึง   ปานกลาง  

คะแนนเฉลีย่   0.76 - 1.51 หมายถึง   นอย  

คะแนนเฉลีย่   0      - 0.75        หมายถึง   ไมปฏิบัติ  

 

จากการวิเคราะหการปฏิบัติในการเลี้ยงไกพื้นเมืองของเกษตรกรสัมภาษณ พบวา เกษตรกร 

มีระดับคะแนนระดับการปฏิบัติในการเลี้ยงไกพื้นเมืองเฉลี่ย 1.74 ถือวา เกษตรกรมีการปฏิบัติใน

การเลี้ยงไกพื้นเมืองระดับปานกลาง โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1. เลี้ยงแบบปลอยหากินเองตามธรรมชาติ เกษตรกรมีการปฏิบัติในระดับมาก  

   (คาเฉลี่ย 2.37)   

2. เลี้ยงแบบมีการขังกรงเลาไกและสุมไก เกษตรกรมีการปฏิบัติในระดับปานกลาง 

   (คาเฉลี่ย 2.19)  

3. เลี้ยงไกแบบมีโรงเรือนถาวร เกษตรกรมีการปฏิบัติในระดับปานกลาง  (คาเฉลี่ย 1.57) 

4. ปลอยใหผสมพันธุเอง เกษตรกรมีการปฏิบัติในระดับมาก (คาเฉลี่ย 2.50) 

5. มีการคัดเลือกพอพันธุแมพันธุหรือมีการนําสายพันธุจากแหลงอ่ืนมาผสมเกษตรกรมีการ 

    ปฏิบัติในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 1.75) 

6. มีการบันทึกประวัติพอพันธุแมพันธุ เกษตรกรมีการปฏิบัติในระดับไมปฏิบัติ (คาเฉลี่ย 

0.52) 

7.  หากินเองตามธรรมชาติ หรือกินน้ําและเศษอาหารตามใตถุนบาน เกษตรกรมีการปฏิบัติ

ในระดับมาก (คาเฉลี่ย 2.39) 

8.  มีการใหอาหารเชา เย็นอยางสม่ําเสมอ เกษตรกรมีการปฏิบัติในระดับมาก  

(คาเฉลี่ย 2.40) 

9.  มีการใหอาหารเสริม วิตามินและมีการแยกรางน้ํา รางอาหารเปนสัดสวน เกษตรกรมี

การปฏิบัติในระดับนอย (คาเฉลี่ย 1.25) 

10. แยกกรงอนุบาลลูกไก เกษตรกรมีการปฏิบัติในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 1.75) 

11. มีกรง เลาไกแบบถาวรและไมถาวร  มีสุมไก เกษตรกรมีการปฏิบัติในระดับปานกลาง 

(คาเฉลี่ย 2.20) 



 80 

12. มีโรงเรือนถาวร มีกรง เลาไก สุมไก แยกพอพันธแมพันธุ เกษตรกรมีการปฏิบัติใน

ระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 1.79) 

13. มีการใชสมุนไพร แทนการใหวัคซีนและยารักษาโรค เกษตรกรมีการปฏิบัติในระดับ 

นอย (คาเฉลี่ย 0.97) 

14. มีการใหวัคซีนเฉพาะบางโรค เกษตรกรมีการปฏิบัติในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 1.80) 

15. มีการทําวัคซีนตามโปรแกรมและมีการจดบันทึกการทําวัคซีน เกษตรกรมีการปฏิบัติใน

ระดับไมปฏิบัติ (คาเฉลี่ย 0.57) (ตาราง 25) 

 

ตาราง 25 การปฏิบัติในการเลี้ยงไกพื้นเมืองของเกษตรกร 

 

ลักษณะการปฏิบัติ 

ระดับการปฏิบัติ 

คา 

เฉลี่ย 

แปล

ความ 

มาก ปานกลาง นอย ไมปฏิบัติ 

จํานวน

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

จํานวน

(รอยละ) 

จํานวน

(รอยละ) 

1. เลี้ยงแบบปลอยหากินเอง    

    ตามธรรมชาติ 

274 

(70.4) 

23 

(5.9) 

55 

(14.1) 

37 

(9.5) 

2.37 มาก 

2. เลี้ยงแบบมีการขังกรง     

    เลาไก และ สุมไก  

181 

(46.5) 

119 

(30.6) 

69 

(17.7) 

20 

(5.1) 

2.19 ปาน

กลาง 

3. เลี้ยงไกแบบมีโรงเรือน 

    ถาวร  

161 

(41.4) 

51 

(13.1) 

26 

(6.7) 

151 

(38.8) 

1.57 ปาน

กลาง 

4. ปลอยใหผสมพันธุเอง     299 

(76.9) 

27 

( 6.9) 

23 

(5.9) 

40 

(10.3) 

2.50 มาก 

5. มีการคัดเลือกพอพันธุแม

พันธุหรือมีการนําสาย

พันธุจากแหลงอ่ืนมาผสม 

160 

(41.1) 

41 

(10.5) 

117 

(30.1) 

71 

(18.3) 

1.75 ปาน

กลาง 

6. มีการบันทึกประวัติพอ

พันธุแมพันธุ  

25 

(6.4) 

17 

(4.4) 

95 

(24.4) 

252 

( 64.8) 

0.52 ไม

ปฏิบัติ 

7. หากินเองตามธรรมชาติ   

    หรือกนินํ้าและเศษ  

    อาหารตามใตถุนบาน   

231 

(59.4) 

99 

(25.4) 

37 

(9.5) 

22 

(5.7) 

2.39 มาก 
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ตาราง 25 (ตอ) 

หมายเหตุ : การแปลความในระดับไมปฏิบัติในการเลี้ยงไกพื้นเมืองของเกษตรกร จากการสํารวจ 

     ขอมูล พบวาเกษตรกรไดมีการปฏิบัติในระดับตางๆ แลวจึงนํามาคํานวณหาคาเฉลี่ย ซึ่ง  

     เปนการเปรียบเทียบกับระดับคะแนนการปฏิบัติของเกษตรกรเทาน้ัน   

ลักษณะการปฏิบัติ 

ระดับการปฏิบัติ 

คา 

เฉลี่ย 

แปล

ความ 

มาก ปานกลาง นอย ไมปฏิบัติ 

จํานวน

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

จํานวน

(รอยละ) 

จํานวน

(รอยละ) 

8. มีการใหอาหารเชา เย็น 

อยางสม่ําเสมอ  

261 

( 67.1) 

46 

(11.8) 

61 

( 15.7) 

21 

(5.4) 

2.40 มาก 

9. มีการใหอาหารเสริม 

วิตามินและมีการแยกราง

น้ํารางอาหารเปนสัดสวน 

96 

( 24.7) 

63 

( 16.2) 

72 

( 18.5) 

158 

(40.6) 

1.25 นอย 

10. แยกกรงอนุบาลลูกไก 155 

(39.8) 

66 

(17.0) 

86 

(22.1) 

82 

(21.1) 

1.75 ปาน

กลาง 

11. มีกรง เลาไกแบบถาวร   

      และไมถาวร  มีสุมไก 

178 

( 45.8) 

131 

(33.7) 

60 

(15.4 ) 

20 

(5.1) 

2.20 มาก 

12. มีโรงเรือนถาวร มีกรง    

      เลาไก  สุมไก  แยกพอ  

      พันธแมพันธุ  

143 

(36.8) 

96 

(24.7) 

77 

(19.8) 

73 

(18.8) 

1.79 ปาน

กลาง 

13. มีการใชสมุนไพร แทน  

      การใหวคัซนีและยา 

      รักษาโรค 

35 

( 9.0) 

116 

( 29.8) 

39 

(10.0) 

199 

(51.2) 

0.97 นอย 

14. มีการทําวัคซีนเฉพาะ  

     บางโรค 

141 

( 36.2) 

112 

( 28.8) 

54 

( 13.9) 

82 

( 21.1) 

1.80 ปาน

กลาง 

15. มีการทําวัคซีนตาม

โปรแกรมและมกีารจด  

     บันทึกการทําวัคซีน 

44 

( 11.3) 

24 

( 6.2) 

43 

(11.1) 

278 

( 71.5) 

0.57 ไม

ปฏิบัติ 

คาเฉลี่ยรวม     1.74 ปาน

กลาง 



 82 

วิธีการวิเคราะหคะแนนการใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงไกพื้นเมือง เกษตรกรสามารถ

เลือกตอบตามระดับการปฏิบัติของตน เพยีง 1 ระดับการปฏิบัติ  ซึ่งขอถามทั้งหมดมี 15 ขอ โดยนํา

คะแนนที่ไดจากขอคําถามระดับการใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงไกพื้นเมืองคูณกับคะแนนระดับ  

การปฏิบัติโดยเลือกตามขอคําถามทีละรายขอ แลวรวมเปนคะแนนการใชเทคโนโลยีในการเลี้ยง 

ไกพืน้เมอืงของเกษตรกร  

ซึ่งคะแนนสูงสุดและตํ่าสุด มาจากขอมูลที่เก็บไดจากแบบสอบถาม โดยมีคะแนนสูงสุด   

74 คะแนน คะแนนตํ่าสดุ 10 คะแนน และมจํีานวนชัน้ เทากบั 3 ตามระดับการใชเทคโนโลยี  ดังน้ัน

จึงสามารถจัดระดับคะแนน  และแปลความหมายจากการปฏิบัติของเกษตรกร  ซึ่งแบงไดเปน 3  

ระดับ โดยผูวิจัยนํามาจัดกลุมโดยมีอันตรภาคชั้น  

  อันตรภาคชั้น (Class Interval)   =  พิสัย (Range)  

จํานวนชัน้  

=    คะแนนสงูสดุ - คะแนนตํ่าสดุ  

            จํานวนชั้น   

แทนคา     =  74 - 10   

    3  

=    21.33         

ดังนั้น ในการจัดชวงคะแนนเฉลี่ยจึงสามารถจัดลําดับคะแนน และแปลความระดับการ

ปฏิบัติไดดังน้ี  

ระดับคะแนน         ระดับการใชเทคโนโลยี  

คะแนนเฉลีย่   10 - 31  หมายถึง   ตํ่า  

คะแนนเฉลีย่   32 - 53  หมายถึง   ปานกลาง   

คะแนนเฉลีย่   54 - 74  หมายถึง   สูง 

  

 จากการวิเคราะหคะแนนจากการใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงไกพื้นเมืองของเกษตรกร           

พบวา เกษตรกรสวนใหญรอยละ  44.0 มีการใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงไกพื้นเมืองระดับปานกลาง 

รองลงมามีเกษตรกรรอยละ 40.4 มีการใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงไกพื้นเมืองระดับสูงและรอยละ 

15.7 เกษตรกรมีการใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงไกพื้นเมืองระดับตํ่า (ตาราง 26) 
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ตาราง 26 ระดับการใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงไกพื้นเมือง 

ระดับการใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงไกพื้นเมือง จํานวนเกษตรกร (คน) รอยละ 

ตํ่า   61 15.7 

ปานกลาง 171 44.0 

สูง 157 40.4 

รวม 389 100.0 

คะแนนการปฏิบัติที่เกษตรกรไดตํ่าสุด 10  คะแนน  

คะแนนการปฏิบัติที่เกษตรกรไดสูงสุด 74 คะแนน   

คะแนนการปฏิบัติเฉลี่ยที่เกษตรกรได 47.63  คะแนน  

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   16.589  

 

ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะหขอมูลการหาความสัมพันธของตัวแปรอิสระกับการใชเทคโนโลยีในการ 

 เลี้ยงไกพื้นเมืองดวยคาทดสอบไคสแควร (Chi - square Test)  

4.1 ความสัมพันธระหวางอายุของเกษตรกรกับระดับการใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงไกพื้นเมือง 
เมื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางอายุของเกษตรกรกับระดับการใชเทคโนโลยีในการ

เลี้ยงไกพื้นเมืองโดยใชคา ทดสอบไคสแควร (Chi - square Test)  พบวา คาทดสอบไคสแควรที่

คาํนวณไดมีคาเทากับ 0.85 เมื่อเปรียบเทียบกับคาทดสอบ ไคสแควรในตารางมีคาเทากับ 5.99 โดย

ใชระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 แสดงวา คาทดสอบไคสแควรที่คํานวณไดมีคา

นอยคาทดสอบ ไคสแควร ในตาราง หมายถึง อายุของเกษตรกรไม มีความสัมพันธกับระดับการใช

เทคโนโลยีในการเลี้ยงไกพื้นเมืองของเกษตรกร  

 เมื่อพิจารณา จากจํานวนเกษตรกรและคารอยละในตาราง พบวา เกษตรกรที่มีอายุนอยกวา

หรือเทากับ 50 ป สวนใหญรอยละ 46.1 มีการใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงไกพื้นเมืองระดับปานกลาง  

รองลงมารอยละ 40.0 มีการใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงไกพื้นเมืองระดับ สูง ที่เหลืออีกรอยละ 13.9 มี

การใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงไกพื้นเมืองระดับ ตํ่า เมื่อเปรียบเทียบกับเกษตรกร ที่มีอายุต้ังแต 51 ป

ขึ้นไป พบวาเกษตรกรสวนใหญ รอยละ 42.4 มีการใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงไกพื้นเมืองระดับปาน

กลาง รองลงมารอยละ 40.6 มีการใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงไกพื้นเมืองระดับสูง ที่เหลืออีกรอยละ 

17.0 มีการใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงไกพื้นเมืองระดับ ตํ่า ซึ่งลักษณะการใชเทคโนโลยีในการเลี้ยง

ไกพื้นเมืองตามชวงอายุของเกษตรกร มีความคลายคลึงกัน (ตาราง 27) 
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ตาราง 27 ความสัมพันธระหวางอายุของเกษตรกรกับระดับการใชเทคโนโลยีการเลี้ยงไกพื้นเมือง 

χ2 คาํนวณ = 0.85      χ2
(2,0.05)

อายุของเกษตรกร 

 ตาราง = 5.99          ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (NS) 

 

 4.2 ความสัมพันธระหวางระดับการศึกษาของเกษตรกรกับระดับการใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงไก 

พื้นเมือง 

เมื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางระดับการศึกษาของเกษตรกรกับระดับการใช

เทคโนโลยีในการเลี้ยงไกพื้นเมืองโดยใชคา ทดสอบไคสแควร  (Chi - square Test)  พบวา คา

ทดสอบไคสแควรที่คํานวณไดมีคาเทากับ 2.95 เมื่อเปรียบเทียบกับคาทดสอบ ไคสแควรในตารางมี

คาเทากับ 5.99 โดยใชระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 แสดงวา คาทดสอบ      

ไคสแควรที่คํานวณไดมีคานอยคาทดสอบ ไคสแควรในตาราง  หมายถึง ระดับการศึกษาสูงสุดของ

เกษตรกรไมมีความสัมพันธกับระดับการใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงไกพื้นเมืองของเกษตรกร  

 เมื่อพิจารณา จากจํานวนเกษตรกรและคารอยละในตาราง พบวา เกษตรกรที่มี ระดับ

การศึกษาสูงสุด นอยกวาหรือเทากับระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 สวนใหญ รอยละ 43.0 มีการใช

เทคโนโลยีในการเลี้ยงไกพื้นเมืองระดับปานกลาง และระดับสูง ที่เหลืออีก รอยละ 1 4.0 มีการใช

เทคโนโลยีในการเลี้ยงไกพื้นเมืองระดับ ตํ่า เมื่อเปรียบเทียบกับเกษตรกร ที่มีระดับการศึกษาสูง กวา

ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 พบวา เกษตรกรสวนใหญ รอยละ 45.8 มีการใชเทคโนโลยีในการเลี้ยง

ไกพื้นเมืองระดับปานกลา ง รองลงมา รอยละ  35.1 มีการใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงไกพื้นเมือง

ระดับสูง ที่เหลืออีกรอยละ 19.1 มกีารใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงไกพื้นเมืองระดับตํ่า (ตาราง 28) 

 

 

 ระดับการใชเทคโนโลยี  

รวม 

จํานวนคน 

(รอยละ) 

ตํ่า 

จํานวนคน 

(รอยละ) 

ปานกลาง 

จํานวนคน 

(รอยละ) 

สูง 

จํานวนคน 

(รอยละ) 

นอยกวาหรือเทากับ 50 ป 23 76 66 165 

 (13.9) (46.1) (40.0) (100.0) 

     ต้ังแต 51 ปขึ้นไป 38 95 91 224 

 (17.0) (42.4) (40.6) (100.0) 

รวม 61 171 157 389 

 (15.7) (44.0) (40.4) (100.0) 
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ตาราง 28 ความสัมพันธระหวางระดับการศึกษาสูงสุดของเกษตรกรกับระดับการใชเทคโนโลยี 

                การเลี้ยงไกพื้นเมือง 

χ2 คาํนวณ =  2.95  χ2
(2,0.05)

 เมื่อพิจารณา จากจํานวนเกษตรกรและคารอยละในตาราง พบวา จํานวนเกษตรกร ที่มีรายได

จากการเลี้ยงไกพื้นเมืองของครัวเรือนนอยกวา 5,000 บาทตอป สวนใหญ รอยละ 45.2 มีการใช

เทคโนโลยีในการเลี้ยงไกพื้นเมืองระดับปานกลาง รองลงมารอยละ 33.7 มีการใชเทคโนโลยีในการ

เลี้ยงไกพื้นเมืองระดับสูง ที่เหลืออีกรอยละ 21.1 มีการใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงไกพื้นเมืองระดับ ตํ่า 

เมื่อเปรียบเทียบกับเกษตรกรที่มีรายไดจากการเลี้ยงไกพื้นเมืองของครัวเรือน มากกวา 5,000 บาทตอ

ป พบวา เกษตรกรสวนใหญ รอยละ 57.3 ใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงไกพื้นเมืองระดับ สูง รองลงมา

รอยละ 40.9 มีการใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงไกพื้นเมืองระดับ ปานกลางซึ่งมีเพียง เกษตรกรรอยล ะ 

 ตาราง = 5.99           ไม มีนัยสําคัญทางสถิติ (NS) 

 

4.3 ความสัมพันธระหวางรายไดจากการเลี้ยงไกพื้นเมืองของครัวเรือนกับระดับการใชเทคโนโลยีใน

การเลี้ยงไกพื้นเมือง 

เมื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางรายไดจากการเลี้ยงไกพื้นเมืองของครัวเรือนตอปกับ

ระดับการใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงไกพื้นเมืองโดยใชคา ทดสอบไคสแควร (Chi - square Test)  

พบวา คาทดสอบไคสแควรที่คํานวณไดมีคาเทากับ 29.99 เมื่อเปรียบเทียบกับคาทดสอบ ไคสแควร

ในตารางมีคาเทากับ 13.82 โดยใชระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.001 แสดงวา คา

ทดสอบไคสแควรที่คํานวณไดมากกวาคาทดสอบ ไคสแควรในตาราง หมายถึง รายไดจากการเลี้ยง

ไกพื้นเมืองของครัวเรือนตอปมีความสัมพันธกับระดับการใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงไกพื้นเมืองของ

เกษตรกรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001     

ระดับการศึกษาสูงสุด 

 ระดับการใชเทคโนโลยี  

รวม 

จํานวนคน 

(รอยละ) 

ตํ่า 

จํานวนคน 

(รอยละ) 

ปานกลาง 

จํานวนคน 

(รอยละ) 

สูง 

จํานวนคน 

(รอยละ) 

ตํ่ากวาหรือเทากับระดับ 36 111 111 258 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 (14.0) (43.0) (43.0) (100.0) 

สูงกวาระดับชั้นประถมศึกษา 25 60 45 131 

ปที่ 4 ขึ้นไป (19.1) (45.8) (35.1) (100.0) 

รวม 61 171 157 389 

 (15.7) (44.0) (40.4) (100.0) 
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1.8 เทาน้ันที่มีการใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงไกพื้นเมืองระดับตํ่า แสดงใหเห็นวา เกษตรกรที่มีรายได

จากการเลี้ยงไกพื้น เมอืงของครัวเรือนตอปมาก กวา  มีแนวโนมที่จะนําเทคโนโลยีในการเลี้ยงไก

พื้นเมืองระดับสูงไปใชมากกวาเกษตรกรที่มีรายไดจากการเลี้ยงไกพื้นเมืองของครัวเรือนตอปนอย  

ดังน้ัน รายไดจากการเลี้ยงไกพื้นของครัวเรือนตอป ที่แตกตางกันของเกษตรกรมีผลตอการใช

เทคโนโลยีในการเลี้ยงไกพื้นเมืองที่ตางกัน (ตาราง 29) 

 

ตาราง 29 ความสัมพันธระหวางรายไดจากการเลี้ยงไกพื้นเมืองของครัวเรือนตอปกับระดับการใช 

  เทคโนโลยีในการเลี้ยงไกพื้นเมือง 

รายไดจากการ

เลี้ยงไกพื้นเมือง

ของครัวเรือน 

(บาท/ป) 

ระดับการใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงไกพื้นเมือง 
รวม 

จํานวนคน 

(รอยละ) 

ตํ่า 

จํานวนคน 

(รอยละ) 

ปานกลาง 

จํานวนคน 

(รอยละ) 

สูง 

จํานวนคน 

(รอยละ) 

นอยกวา 5,000  59 126 94 142 

 (21.1) (45.2) (33.7) (100.0) 

มากกวา 5,000 2 45 63 137 

 (1.8) (40.9) (57.3) (100.0) 

รวม 61 171 157 389 

 (15.7) (44.0) (40.4) (100.0) 

χ2 คาํนวณ =  29.99      χ2
(2,0.001) ตาราง = 13.82          มีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.001 
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4.4 ความสัมพันธระหวางขนาดของพื้นท่ีในการใชเลี้ยงไกพื้นเมืองกับระดับการใชเทคโนโลยีในการ

เลี้ยงไกพื้นเมือง 

เมื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวาง ขนาดของพื้นที่ในการใชเลี้ยงไกพื้นเมือง กับระดับการ

ใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงไกพื้นเมืองโดยใชคา ทดสอบไคสแควร (Chi - square Test) พบวา คา

ทดสอบไคสแควรที่คํานวณไดมีคาเทากับ 0.52 เมื่อเปรียบเทียบกับคาทดสอบ ไคสแควรในตารางมี

คาเทากับ 5.99 โดยใชระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 แสดงวา คาทดสอบ      

ไคสแควร ที่คํานวณไดนอยกวาคาทดสอบ ไคสแควร ในตาราง หมายถึง ขนาดของพื้นที่ในการใช

เลี้ยงไกพื้นเมืองไมมีความสัมพันธกับระดับการใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงไกพื้นเมืองของเกษตรกร  

 เมื่อพิจารณา จากจํานวนเกษตรกรและคารอยละในตาราง พบวา เกษตรกร ที่มีขนาดของ

พื้นที่ในการใชเลี้ยงไกพื้นเมืองนอยกวา 2 งาน สวนใหญ รอยละ 43.8 มีการใชเทคโนโลยีในการ

เลี้ยงไกพื้นเมืองระดับปานกลาง  รองลงมา รอยละ 38.2 มีการใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงไกพื้นเมือง

ระดับ สูง ที่เหลืออีก รอยละ  18.0 มีการใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงไกพื้นเมืองระดับ ตํ่า เมื่อ

เปรียบเทียบเกษตรกร ที่มีขนาดของพื้นที่ในการใชเลี้ยงไกพื้นเมือง ต้ังแต 2 งานขึ้นไป พบวา

เกษตรกรสวนใหญ รอยละ 44.0 ใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงไกพื้นเมืองระดับ ปานกลางรองลงมา   

รอยละ 41.0 มีการใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงไกพื้นเมืองระดับ สูง ที่เหลืออีก รอยละ 15.0 มีการใช

เทคโนโลยใีนการเลีย้งไกพื้นเมืองระดับตํ่า (ตาราง 30) 

 

ตาราง 30 ความสัมพันธระหวางขนาดของพื้นที่ในการใชเลี้ยงไกพื้นเมืองกับระดับการใช 

   เทคโนโลยีในการเลี้ยงไกพื้นเมือง 

ขนาดของพื้นที่ในการใช

เลี้ยงไกพื้นเมือง 

 (งาน) 

ระดับการใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงไกพื้นเมือง 
รวม 

จํานวนคน 

(รอยละ) 

ตํ่า 

จํานวนคน 

(รอยละ) 

ปานกลาง 

จํานวนคน 

(รอยละ) 

สูง 

จํานวนคน 

(รอยละ) 

นอยกวา 2 งาน 16 39   34 89 

 (18.0) (43.8) (38.2) (100.0) 

ต้ังแต 2 งานขึ้นไป 45 132 123 224 

 (15.0) (44.0) (41.0) (100.0) 

รวม 61 171 157 389 

 (15.7) (44.0) (40.4) (100.0) 

 χ2 คาํนวณ = 0.52        χ2
(2,0.05) ตาราง =  5.99  ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (NS) 
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4.5 ความสัมพันธระหวางวัตถุประสงคในการเลี้ยงไกพื้นเมืองกับระดับการใชเทคโนโลยีในการเลี้ยง

ไกพื้นเมือง 

เมื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางวัตถุประสงคในการเลี้ยงไกพื้นเมืองกับระดับการใช

เทคโนโลยีในการเลี้ยงไกพื้นเมืองโดยใชคา ทดสอบไคสแควร  (Chi - square Test) พบวา คา

ทดสอบไคสแควรที่คํานวณไดมีคาเทากับ 73.97 เมื่อเปรียบเทียบกับคาทดสอบไคสแควรในตารางมี

คาเทากับ 13.82 โดยใชระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.001 แสดงวาคาทดสอบ   

ไคสแควรที่คํานวณไดมากกวาคาทดสอบไคสแควรในตาราง หมายถึง วัตถุประสงคในการเลี้ยงไก

พื้นเมืองมีความสัมพันธกับระดับการใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงไกพื้นเมืองของเกษตรกรอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001     

 เมื่อพิจารณา จากจํานวนเกษตรกรและคารอยละในตาราง พบวา เกษตรกรที่มีวัตถุประสงค

ในการเลี้ยงไกพื้นเมืองเพื่อบริโภคและวัตถุประสงคอ่ืนๆ สวนใหญรอยละ 53.6 มีการใชเทคโนโลยี

ในการเลี้ยงไกพื้นเมืองระดับตํ่า รองลงมารอยละ 33.9 มีการใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงไกพื้นเมือง

ระดับปานกลางและมีเพียงรอยละ 12.5 เทาน้ันที่มีการใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงไกพื้นเมืองระดับสูง 

เมื่อเปรียบเทียบกับเกษตรกรที่มีวัตถุประสงคในเลี้ยงไกพื้นเมืองเพื่อจําหนาย พบวา  เกษตรกร     

รอยละ 45.6 มีการใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงไกพื้นเมืองระดับปานกลางและรอยละ 45.0 มีการใช

เทคโนโลยีในการเลี้ยงไกพื้นเมืองระดับสูง  ซึ่งมีเพียงเกษตรกรรอยละ 9.3 เทาน้ันที่มี การใช

เทคโนโลยีในการเลี้ยงไกพื้นเมืองระดับ ตํ่า แสดงใหเห็นวา เกษตรกรที่มี วัตถุประสงคในการเลี้ยง

ไกพื้นเมืองเพื่อจําหนาย มีแนวโนมที่จะนําเทคโนโลยีในการเลี้ยงไกพื้นเมืองไปใชมากกวา

เกษตรกรที่มี การเลี้ยงเพื่อบริโภคและมีวัตถุ ประสงคอ่ืน ๆ  ดังน้ัน วัตถุ ประสงคในการเลี้ยงไก

พื้นเมืองของเกษตรกรที่แตกตางกันมีผลตอระดับการใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงไกพื้นเมืองที่ตางกัน 

(ตาราง 31) 
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ตาราง 31 ความสัมพันธระหวางวัตถุประสงคในการเลี้ยงไกพื้นเมืองกับระดับการใชเทคโนโลยีใน 

   การเลี้ยงไกพื้นเมือง 

วัตถุประสงคการเลี้ยง 

 ระดับการใชเทคโนโลยี  

รวม 

จํานวนคน 

(รอยละ) 

ตํ่า 

จํานวนคน 

(รอยละ) 

ปานกลาง 

จํานวนคน 

(รอยละ) 

สูง 

จํานวนคน 

(รอยละ) 

บริโภคและวัตถุประสงคอ่ืนๆ 30 19 7 56 

 (53.6) (33.9) (12.5) (100.0) 

เพื่อจําหนาย 31 152 150 333 

 (9.3) (45.6) (45.0) (100.0) 

รวม 61 171 157 389 

 (15.7) (44.0) (40.4) (100.0) 

χ2 คาํนวณ =  73.97         χ2
(2,0.05)

 เมื่อพิจารณา จากจํานวนเกษตรกรและคารอยละในตาราง พบวา จํานวนเกษตรกร ที่มี

ประสบการณในการเลี้ยงไกพื้นเมืองนอยกวา 20 ป สวนใหญรอยละ 47.2 มีการใชเทคโนโลยีใน

การเลี้ยงไกพื้นเมืองระดับปานกลา ง รองลงมา รอยละ 35.2 มีการใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงไก

พื้นเมืองระดับ สูง  ที่เหลืออีก รอยละ 17.6 มีการใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงไกพื้นเมืองระดับ ตํ่า เมื่อ

เปรียบเทียบกับเกษตรกรที่มีประสบการณในการเลี้ยงไกพื้นเมืองต้ังแต 20 ปขึ้นไป พบวา เกษตรกร

สวนใหญรอยละ 42.8 ใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงไกพื้นเมืองระดับปานกลาง รองลงมารอยละ 42.4 มี

 ตาราง = 13.82           มีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ 0.001 

 

4.6 ความสัมพันธระหวางประสบการณในการเลี้ยงไกพื้นเมืองกับระดับการใชเทคโนโลยีในการ

เลี้ยงไกพื้นเมือง 

เมื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวาง ประสบการณในการเลี้ยงไกพื้นเมือง  กับระดับการใช

เทคโนโลยีในการเลี้ยงไกพื้นเมืองโดยใชคา ทดสอบไคสแควร (Chi - square Test) พบวา คา

ทดสอบไคสแควรที่คํานวณไดมีคาเทากับ 2.08 เมื่อเปรียบเทียบกับคาทดสอบ ไคสแควรในตารางมี

คาเทากับ 5.99 โดยใชระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 แสดงวา คาทดสอบ      

ไคสแควรที่คํานวณไดนอยกวาคาทดสอบไคสแควรในตาราง หมายถึง ประสบการณในการเลี้ยงไก

พื้นเมืองไมมีความสัมพันธกับระดับการใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงไกพื้นเมืองของเกษตรกร  
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การใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงไกพื้นเมืองระดับ สูง ซึ่งมีจํานวนเกษตรกรที่ใกลเคียงกัน  ที่เหลืออีก

รอยละ 14.8 มีการใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงพื้นเมืองระดับตํ่า (ตาราง 32) 

ตาราง 32 ความสัมพันธระหวางประสบการณในการเลี้ยงไกพื้นเมืองกับระดับการใชเทคโนโลยีใน 

   การเลี้ยงไกพื้นเมือง 

ประสบการณในการ

เลี้ยงไกพื้นเมือง 
(ป) 

ระดับการใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงไกพื้นเมือง 
รวม 

จํานวนคน 

(รอยละ) 

ตํ่า 

จํานวนคน 

(รอยละ) 

ปานกลาง 

จํานวนคน 

(รอยละ) 

สูง 

จํานวนคน 

(รอยละ) 

นอยกวา 20 ป 22 59   44 125 

 (17.6) (47.2) (35.2) (100.0) 

ต้ังแต 20 ปขึ้นไป 39 112 113 264 

 (14.8) (42.4) (42.8) (100.0) 

รวม 61 171 157 389 

 (15.7) (44.0) (40.4) (100.0) 

χ2 คาํนวณ =  2.08     χ2
(2,0.05)

 เมื่อพิจารณา จากจํานวนเกษตรกรและคารอยละในตาราง พบวา จํานวนเกษตรกร ที่มี

จํานวนไกพื้นเมืองทั้งหมดนอยกวาหรือเทากับ 50 ตัว  สวนใหญรอยละ 53.7 มีการใชเทคโนโลยีใน

การเลี้ยงไกพื้นเมืองระดับ ปานกลาง  รองลงมารอยละ 33.9 มีการใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงไก

พื้นเมืองระดับ ตํ่า ที่เหลือ รอยละ 22.4 มีการใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงไกพื้นเมืองระดับสูง เมื่อ

เปรียบเทียบกับเกษตรกรที่มีจํานวนไกพื้นเมืองต้ังแต 51 ตัวขึ้นไป พบวา เกษตรกรสวนใหญรอยละ 

 ตาราง = 5.99      ไม มีนัยสําคัญทางสถิติ (NS) 

 

4.7 ความสัมพันธระหวางจํานวนไกพื้นเมืองท้ังหมดกับระดับการใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงไก

พื้นเมือง 

เมื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางจํานวนไกพื้นเมืองทั้งหมดกับระดับการใชเทคโนโลยี

ในการเลี้ยงไกพื้นเมืองโดยใชคา ทดสอบ ไคสแควร ( Chi - square Test) พบวา  คาทดสอบ       

ไคสแควร ที่คํานวณได มีคาเทากับ 107.59 เมื่อเปรียบเทียบกับคาทดสอบ ไคสแควร ในตารางมีคา

เทากับ 13.82 โดยใชระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.001 แสดงวา คาทดสอบ      

ไคสแควรที่คํานวณไดมากกวาคาทดสอบไคสแควรในตาราง หมายถึง จํานวนไกพื้นเมืองทั้งหมดมี

ความสัมพันธกับระดับการใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงไกพื้นเมืองของเกษตรกรอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ 0.001     
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74.6 มีการใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงไกพื้นเมืองระดับ สูง รองลงมารอยละ 25.4 มีการใชเทคโนโลยี

ในการเลี้ยงไกพื้นเมืองระดับ ปานกลาง ซึ่งไมมีเกษตรกรที่มีการ ใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงไก

พื้นเมืองระดับ ตํ่า แสดงใหเห็นวา เกษตรกรที่มี จํานวนไกพื้นเมืองทั้งหมดมากกวา  มีแนวโนมที่จะ

นําเทคโนโลยีในการเลี้ยงไกพื้นเมืองระดับสูงไปใชมากกวาเกษตรกรที่มีจํานวนไกพื้นเมืองทั้งหมด

นอย ดังน้ันจํานวนไกพื้นเมืองทั้งหมดของเกษตรกรที่แตกตางกันมีผลตอระดับการใชเทคโนโลยีใน

การเลี้ยงไกพื้นเมืองที่ตางกัน (ตาราง 33) 

 

ตาราง 33 ความสัมพันธระหวางจํานวนไกพื้นเมืองทั้งหมดกับระดับการใชเทคโนโลยีใน 

   การเลี้ยงไกพื้นเมือง 

จํานวนไกพื้นเมืองทั้งหมด 
(ตัว) 

ระดับการใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงไกพื้นเมือง 
รวม 

จํานวนคน 

(รอยละ) 

ตํ่า 

จํานวนคน 

(รอยละ) 

ปานกลาง 

จํานวนคน 

(รอยละ) 

สูง 

จํานวนคน 

(รอยละ) 

นอยกวาหรือเทากับ 50 ตัว 61 137   57 255 

 (23.9) (53.7) (22.4) (100.0) 

ต้ังแต 51 ตัวขึ้นไป 0 34 100 224 

 (0.0) (25.4) (74.6) (100.0) 

รวม 61 171 157 389 

 (15.7) (44.0) (40.4) (100.0) 

χ2 คาํนวณ =  107.59         χ2
(2,0.001)

 เมื่อพิจารณา จากจํานวนเกษตรกรและคารอยละในตาราง พบวา จํานวนเกษตรกร ที่มี

จํานวนไกพอพันธุนอยกวาหรือเทากับ 50 ตัว สวนใหญรอยละ 55.8 มีการใชเทคโนโลยีในการเลี้ยง

 ตาราง = 13.82           ไม มีนัยสําคัญทางสถิติ (NS) 

 

4.8 ความสัมพันธระหวางจํานวนไกพอพันธุกับระดับการใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงไกพื้นเมือง 

เมื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางจํานวนไกพอพันธุกับระดับการใชเทคโนโลยีในการ

เลี้ยงไกพื้นเมืองโดยใชคา ทดสอบไคสแควร (Chi - square Test) พบวา คาทดสอบไคสแควรที่

คาํนวณได มีคาเทากับ 84.39 เมื่อเปรียบเทียบกับคาทดสอบ ไคสแควร ในตารางมีคาเทากับ 13.82 

โดยใชระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.001 แสดงวา คาทดสอบ ไคสแควรที่คํานวณ

ไดมากกวาคาทดสอบไคสแควรในตาราง หมายถึง จํานวนไกพอพันธุ มีความสัมพันธกับระดับการ

ใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงไกพื้นเมืองของเกษตรกรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001     
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ไกพื้นเมืองระดับปานกลาง รองลงมารอยละ 23.0 มีการใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงไกพื้นเมืองระดับ

ตํ่า ที่เหลือ รอยละ 21.2 มีการใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงไกพื้นเมืองระดับสูง เมื่อเปรียบเทียบกับ

เกษตรกรที่มี จํานวนไกพอพันธุต้ังแต 3 ตัวขึ้นไป พบวา  เกษตรกรสวนใหญรอยละ 66.9 มีการใช

เทคโนโลยีในการเลี้ยงไกพื้นเมืองระดับ สูงและรอยละ 27.6 มีการใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงไก

พื้นเมืองระดับปานกลาง ซึ่งมีเกษตรกรเพียงรอยละ 5.5 เทาน้ันที่มีการใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงไก

พื้นเมืองระดับ ตํ่า แสดงใหเห็นวา เกษตรกรที่มี จํานวนไกพอพันธุมากกวา  มีแนวโนมที่จะนํา

เทคโนโลยีในการเลี้ยงไกพื้นเมือง ระดับสูง ไปใชมากกวาเกษตรกรที่มี จํานวนไกพอพันธุนอย 

ดังน้ัน จํานวนไกพอพันธุของเกษตรกรที่แตกตางกันมีผลตอระดับการใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงไก

พื้นเมืองที่ตางกัน (ตาราง 34) 

 

ตาราง 34 ความสัมพันธระหวางจํานวนไกพอพันธุกับระดับการใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงไก 

  พื้นเมือง 

จํานวนไกพอพันธุ 

(ตัว) 

ระดับการใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงไกพื้นเมือง 
รวม 

จํานวนคน 

(รอยละ) 

ตํ่า 

จํานวนคน 

(รอยละ) 

ปานกลาง 

จํานวนคน 

(รอยละ) 

สูง 

จํานวนคน 

(รอยละ) 

นอยกวาหรือเทากับ 2 ตัว 52 126   48 226 

 (23.0) (55.8) (21.2) (100.0) 

ต้ังแต 3 ตัวขึ้นไป 9 45 109 163 

 (5.5) (27.6) (66.9) (100.0) 

รวม 61 171 157 389 

 (15.7) (44.0) (40.4) (100.0) 

χ2 คาํนวณ =  84.39         χ2
(2,0.001) ตาราง = 13.82         ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (NS) 
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4.9 ความสัมพันธระหวางจํานวนไกแมพันธุ กับระดับการใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงไกพื้นเมือง 

เมื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางจํานวนไก แมพันธุกับระดับการใชเทคโนโลยีในการ

เลี้ยงไกพื้นเมืองโดยใชคา ทดสอบไคสแควร (Chi - square Test) พบวา คาทดสอบไคสแควรที่

คาํนวณไดมีคาเทากับ 131.29 เมื่อเปรียบเทียบกับคาทดสอบ ไคสแควร ในตารางมีคาเทากับ 13.82 

โดยใชระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.001 แสดงวา คาทดสอบ ไคสแควรที่คํานวณ

ไดมากกวาคาทดสอบไคสแควรในตาราง หมายถึง จํานวนไกแมพันธุมีความสัมพันธกับระดับการ

ใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงไกพื้นเมืองของเกษตรกรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001     

 เมื่อพิจารณา จากจํานวนเกษตรกรและคารอยละในตาราง พบวา จํานวนเกษตรกร ที่มี

จํานวนไกแมพันธุนอยกวาหรือเทากับ 9 ตัว สวนใหญรอยละ 55.8 มีการใชเทคโนโลยีในการเลี้ยง

ไกพื้นเมืองระดับปานกลาง รองลงมารอยละ 22.8 มีการใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงไกพื้นเมืองระดับ

ตํ่า ที่เหลือ รอยละ 21.3 มีการใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงไกพื้นเมืองระดับสูง เมื่อเปรียบเทียบกับ

เกษตรกรที่มี จํานวนไกแมพันธุต้ังแต 10 ตัวขึ้นไป พบวาเกษตรกร สวนใหญรอยละ 82.0 มีการใช

เทคโนโลยีในการเลี้ยงไกพื้นเมืองระดับสูง รองลงมารอยละ 18.0 มีการใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงไก

พื้นเมืองระดับ ปานกลาง ซึ่งไมมีเกษตรกรที่มีการ ใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงไกพื้นเมืองระดับ ตํ่า 

แสดงใหเห็นวา  เกษตรกรที่มี จํานวนไกแมพันธุมากกวา  มีแนวโนมที่จะนําเทคโนโลยีในการเลี้ยง

ไกพื้นเมือง ระดับสูง ไปใชมากกวาเกษตรกรที่มี จํานวนไกแมพันธุนอย ดังน้ัน จํานวนไก แมพันธุ

ของเกษตรกรที่แตกตางกันมีผลตอระดับการใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงไกพื้นเมืองที่ตางกัน 

(ตาราง 35) 
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ตาราง 35 ความสมัพนัธระหวางจํานวนไกแมพันธุกับระดับการใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงไก 

                พื้นเมือง 

จํานวนไกแมพนัธุ 

(ตัว) 

ระดับการใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงไกพื้นเมือง 
รวม 

จํานวนคน 

(รอยละ) 

ตํ่า 

จํานวนคน 

(รอยละ) 

ปานกลาง 

จํานวนคน 

(รอยละ) 

สูง 

จํานวนคน 

(รอยละ) 

นอยกวาหรือเทากับ 9 ตัว 61 149   57 267 

 (22.8) (55.8) (21.3) (100.0) 

ต้ังแต 10 ตัวขึ้นไป 0 22 100 122 

 (0.0) (18.0) (82.0) (100.0) 

รวม 61 171 157 389 

 (15.7) (44.0) (40.4) (100.0) 

χ2 คาํนวณ =  131.29       χ2
(2,0.001)

4.10 ความสัมพันธระหวางการติดตอเจาหนาท่ีปศุสัตวกับระดับการใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงไก

พื้นเมือง 

เมื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางการติดตอเจาหนาที่ปศุสัตวกับระดับการใชเทคโนโลยี

ในการเลี้ยงไกพื้นเมืองโดยใชคา ทดสอบ ไคสแควร  (Chi - square Test) พบวา คา ทดสอบ      

ไคสแควร ที่คํานวณได มีคาเทากับ  106.61 เมื่อเปรียบเทียบกับคาทดสอบ ไคสแควร ในตารางมีคา

เทากับ 13.82 โดยใชระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.001 แสดงวาคาทดสอบ       

ไคสแควรที่คํานวณไดมากกวาคาทดสอบ ไคสแควรในตาราง หมายถึง  การติดตอเจาหนาที่ปศุสัตว

มีความสัมพันธกับระดับการใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงไกพื้นเมืองของเกษตรกรอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.001     

 ตาราง = 13.82           มีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.001 

 

 เมื่อพิจารณาจํานวนเกษตรกรที่ไมเคยไปติดตอกับเจาหนาที่  พบวา  เกษตรกรสวนใหญ รอย

ละ 54.4 มีการใชเทคโนโลยี ในการเลี้ยงไกพื้นเมืองระดับปานกลาง  รองลงมารอยละ 29.0 มีการใช

เทคโนโลยีในการเลี้ยงไกพื้นเมืองระดับตํ่า โดยมี เกษตรกร เพยีงรอยละ  16.6 เทาน้ัน ที่มีการ ใช

เทคโนโลยีในการเลี้ยงไกพื้นเมืองระดับสูง เมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนเกษตรกรที่เคยไปติดตอกับ

เจาหนาที่ปศุสัตวพบวาเกษตรกรสวนใหญรอยละ 63.8 มีการใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงไกพื้นเมือง
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ระดับสูง  รองลงมา รอยละ 33.7 มีการใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงไกพื้นเมืองระดับปานกลาง  ซึ่งมี

เพียงเกษตรกรรอยละ 2.6 เทาน้ันที่มีการใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงไกพื้นเมืองระดับตํ่า แสดงใหเห็น

วา เกษตรกรที่เคยติดตอกับเจาหนาที่ปศุสัตวมีแนวโนมที่จะนําเทคโนโลยีในการเลี้ยงไกพื้นเมือง

ระดับสูงไปใชมากกวาเกษตรกรที่ไมเคยติดตอเจาหนาที่ปศุสัตว  ดังน้ันการติดตอเจาหนาที่ปศุสัตว

ของเกษตรกรที่แตกตางกัน มีผลตอระดับการใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงไกพื้นเมือง ที่ตางกัน  

(ตาราง 36) 

 

ตาราง 36 ความสัมพันธระหวางการติดตอเจาหนาที่ปศุสัตวกับระดับการใชเทคโนโลยีในการเลี้ยง 

 ไกพื้นเมือง 

การติดตอเจาหนาที่ปศุสัตว 

ระดับการใชเทคโนโลยี 

รวม 

จํานวนคน 

(รอยละ) 

ตํ่า 

จํานวนคน 

(รอยละ) 

ปานกลาง

จํานวนคน 

(รอยละ) 

สูง 

จํานวนคน 

(รอยละ) 

ไมเคย 56 105 32 193 

 (29.0) (54.4) (16.6) (100.0) 

เคย 5 66 125 196 

 (2.6) (33.7) (63.8) (100.0) 

รวม 61 171 157 389 

 (15.7) (44.0) (40.4) (100.0) 

χ2 คาํนวณ =  106.61        χ2
(2,0.001) ตาราง = 13.82             มีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.001 

 

4.11 ความสัมพันธระหวางการเขารับการอบรมดานปศุสัตวกับระดับการใชเทคโนโลยีในการเลี้ยง

ไกพื้นเมือง 

เมื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางการเขารับการอบรมดานปศุสัตวกับระดับการใช

เทคโนโลยีในการเลี้ยงไกพื้นเมือง  โดยใชคา ทดสอบไคสแควร (Chi - square Test) พบวาคา

ทดสอบไคสแควรที่คํานวณไดมีคาเทากับ 112.64 เมื่อเปรียบเทียบกับคาทดสอบไคสแควรในตาราง

มีคาเทากับ 13.82 โดยใชระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.001 แสดงวาคาทดสอบ

ไคสแควร ที่คํานวณไดมากกวาคาทดสอบ ไคสแควร ในตาราง หมายถึง  การเขารับการอบรมดาน    

ปศุสัตวมีความสัมพันธกับระดับการใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงไกพื้นเมืองของเกษตรกรอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001     
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เมื่อพิจารณา จากจํานวนเกษตรกรและคารอยละในตาราง พบวา จํานวนเกษตรกรที่ไมเคย

เขารับการอบรมดานปศุสัตว  สวนใหญ รอยละ  51.9 มีการใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงไกพื้นเมือง

ระดับปานกลาง  รองลงมารอยละ 29.6 มีการใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงไกพื้นเมืองระดับตํ่า ที่เหลือ

อีกรอยละ 18.4 มีการ ใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงไกพื้นเมืองระดับสูง เมื่อเปรียบเทียบกับจํานวน

เกษตรกรที่เคยเขารับการอบรมดานปศุสัตว  พบวาเกษตรกรสวนใหญรอยละ  65.0 มีการใช

เทคโนโลยีในการเลี้ยงไกพื้นเมืองระดับสูง และรอยละ 35.0 มีการใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงไก

พื้นเมืองระดับปานกลาง  ซึ่งไมมีเกษตรกรที่มีการ ใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงไกพื้นเมืองระดับ ตํ่า 

แสดงใหเห็นวา เกษตรกรที่เคยเขารับการอบรมดานปศุสัตวมีแนวโนมที่จะนําเทคโนโลยีการเลี้ยง

ไกพื้นเมืองระดับสูงไปใชมากกวาเกษตรกรที่ไมเคยเขารับการอบรมดานปศุสัตว  ดังน้ัน การเขารับ

การอบรมดานปศุสัตว ของเกษตรกรที่แตกตางกัน มีผลตอระดับการใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงไก

พื้นเมืองที่ตางกัน (ตาราง 37) 

 

ตาราง 37 ความสัมพันธระหวางการเขารับการอบรมดานปศุสัตวกับระดับการใชเทคโนโลยีในการ 

                 เลี้ยงไกพื้นเมือง 

การเขารับการ

อบรมดาน       

ปศุสัตว 

ระดับการใชเทคโนโลยี 

รวม 

จํานวนคน 

(รอยละ) 

ตํ่า 

จํานวนคน 

(รอยละ) 

ปานกลาง 

จํานวนคน 

(รอยละ) 

สูง 

จํานวนคน 

(รอยละ) 

ไมเคย 61 107 38 206 

 (29.6) (51.9) (18.4) (100.0) 

เคย 0 64 119 183 

 (0.0) (35.0) (65.0) (100.0) 

รวม 61 171 157 389 

 (15.7) (44.0) (40.4) (100.0) 

χ2 คาํนวณ =  112.64       χ2
(2,0.001)

 

 

 

 ตาราง = 13.82             มีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.001 
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4.12 ความสัมพันธระหวางการไดรับสนับสนุนดานปจจัยการผลิตกับระดับการใชเทคโนโลยีในการ

เลี้ยงไกพื้นเมือง 

เมื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางการเขารับการอบรมดานปศุสัตวกับระดับการใช

เทคโนโลยีในการเลี้ยงไกพื้นเมืองโดยใชคา ทดสอบไคสแควร  (Chi - square Test) พบวา คา

ทดสอบไคสแควรที่คํานวณไดมีคาเทากับ 102.19 เมื่อเปรียบเทียบกับคาทดสอบไคสแควรในตาราง

มีคาเทากับ 13.82 โดยใชระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.001 แสดงวาคาทดสอบ

ไคสแควร ที่คํานวณไดมากกวาคาทดสอบ ไคสแควร ในตาราง หมายถึง การไดรับสนับสนุนดาน

ปจจัยการผลิตมีความสัมพันธกับระดับการใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงไกพื้นเมืองของเกษตรกรอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001     

 เมื่อพิจารณา จากจํานวนเกษตรกรและคารอยละในตาราง พบวา จํานวนเกษตรกรที่ไมเคย

ไดรับสนับสนุนดานปจจัยการผลิต  สวนใหญ รอยละ 60.9 มีการใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงไก

พื้นเมืองระดับปานกลาง รองลงมารอยละ 28.0 มีการใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงไกพื้นเมืองระดับตํ่า 

ที่เหลือรอยละ 11.2 มีการใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงไกพื้นเมืองระดับสูง เมื่อเปรียบเทียบกับจํานวน

เกษตรกรที่เคยไดรับสนับสนุนดานปจจัยการผลิต  พบวาเกษตรกรสวนใหญรอยละ 61.0 มีการใช

เทคโนโลยีในการเลี้ยงไกพื้นเมืองระดับสูง รองมารอยละ 32.0 มีการใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงไก

พื้นเมืองระดับปานกลาง  ซึ่งมีเกษตรกรเพียงรอยละ 7.0 เทาน้ันที่มีการใช เทคโนโลยีในการเลี้ยงไก

พื้นเมืองระดับตํ่า  แสดงใหเห็นวา  เกษตรกรที่เคยไดรับสนับสนุนดานปจจัยการผลิตมีแนวโนมที่

จะนําเทคโนโลยีการเลี้ยงไกพื้นเมือง ระดับสูง ไปใชมากกวาเกษตรกรที่ไมไดรับสนับสนุนดาน

ปจจัยการผลิต ดังน้ัน การไดรับสนับสนุนดานปจจัยการผลิต ของเกษตรกรที่แตกตางกัน มีผลตอ

ระดับการใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงไกพื้นเมืองที่ตางกัน (ตาราง 38) 
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ตาราง 38 ความสัมพันธระหวางการไดรับสนับสนุนดานปจจัยการผลิตกับระดับการใชเทคโนโลยี  

  ในการเลี้ยงไกพื้นเมือง 

การไดรบั

สนับสนุนดาน

ปจจัยการผลิต 

ระดับการใชเทคโนโลยี 

รวม 

จํานวนคน 

(รอยละ) 

ตํ่า 

จํานวนคน 

(รอยละ) 

ปานกลาง 

จํานวนคน 

(รอยละ) 

สูง 

จํานวนคน 

(รอยละ) 

ไมเคย 45 98 18 161 

 (28.0) (60.9) (11.2) (100.0) 

เคย 16 73 139 228 

 (7.0) (32.0) (61.0) 100.0 

รวม 61 171 157 389 

 (15.7) (44.0) (40.4) (100.0) 

χ2 คาํนวณ =  102.19       χ2
(2,0.001)

 

4.13 ความสัมพันธระหวางความรูความเขาใจในการเลี้ยงไกพื้นเมืองกับระดับการใชเทคโนโลยีใน

การเลี้ยงไกพื้นเมือง 

เมื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางความรูความเขาใจในการเลี้ยงไกพื้นเมืองกับระดับการ

ใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงไกพื้นเมืองโดยใชคาไคสแควร (Chi - square Test) พบวา คาไคสแควร

ที่คํานวณได มีคาเทากับ  59.42 เมื่อเปรียบเทียบกับคา ไคสแควร ในตารางมีคาเทากับ 18.47 โดยใช

ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.001 แสดงวาคา ไคสแควร ที่คํานวณไดมากกวาคา

ไคสแควรในตาราง หมายถึง ความรูความเขาใจในการเลี้ยงไกพื้นเมืองมีความสัมพันธกับระดับการ

ใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงไกพื้นเมืองของเกษตรกรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.001     

 ตาราง = 13.82             มีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.001 

 เมื่อพิจารณา จากจํานวนเกษตรกรและคารอยละในตาราง พบวา จํานวนเกษตรกรที่มีความรู

ความเขาใจในการเลี้ยงไกพื้นเมืองนอย  รอยละ 40.5 มีการใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงไกพื้นเมือง

ระดับปานกลางและรอยละ 35.1 มีการใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงไกพื้นเมืองระดับสูง จํานวน

เกษตรกรที่มีความรูความเขาใจในการเลี้ยงไกพื้นเมืองปานกลางพบวา รอยละ 47.8 มีการใช

เทคโนโลยีในการเลี้ยงไกพื้นเมืองระดับปานกลางและรอยละ 26.3 มีการใชเทคโนโลยีในการเลี้ยง

ไกพื้นเมืองระดับตํ่า เมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนเกษตรกรที่ที่มีความรูความเขาใจในการเลี้ยงไก

พื้นเมืองสูงพบวา เกษตรกรสวนใหญรอยละ 57.8 มีการใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงไกพื้นเมือง

ระดับสูง และรอยละ  40.4 มีการใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงไกพื้นเมืองระดับปานกลางแสดงใหเห็น
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วา เกษตรกรที่มีความรูความเขาใจในการเลี้ยงไกพื้นเมืองสูงกวา  มแีนวโนมทีจ่ะนําเทคโนโลยี ใน

การเลี้ยงไกพื้นเมืองระดับสูงไปใชมากกวาเกษตรกรที่ที่มีความรูความเขาใจในการเลี้ยงไกพื้นเมือง

นอย ดังน้ัน ความรูความเขาใจในการเลี้ยงไกพื้นเมือง ของเกษตรกรที่แตกตางกัน มีผลตอระดับการ

ใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงไกพื้นเมืองที่ตางกัน (ตาราง 39) 

 

ตาราง 39 ความสัมพันธระหวางความรูความเขาใจกับระดับการใชเทคโนโลยีในการเลี้ยง 

  ไกพื้นเมือง 

ระดับความรู 

ระดับการใชเทคโนโลยี 
รวม 

จํานวนคน 

(รอยละ) 

ตํ่า 

จํานวนคน 

(รอยละ) 

ปานกลาง 

จํานวนคน 

(รอยละ) 

สูง 

จํานวนคน 

(รอยละ) 

นอย (11 - 14 คะแนน) 9 15 13 37 

 (24.3) (40.5) (35.1) (100.0) 

ปานกลาง (15 - 18 คะแนน) 49 89 48 186 

 (26.3) (47.8) (25.8) (100.0) 

สูง (19 - 20 คะแนน) 3 67 96 166 

 (1.8) (40.4) (57.8)  (100.0) 

รวม 61 171 157 389 

 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

χ2 คาํนวณ =  59.42          χ2
(4,0.001) ตาราง = 18.47           มีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.001 
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ตาราง 40 สรุปความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับระดับการใชเทคโนโลยีในการเลี้ยง      

                ไกพื้นเมือง 

     ตัวแปร χ2 χ 

คาํนวณ 

2
 ระดับนัยสําคัญ

ทางสถิติ ตาราง 
1. อาย ุ 0.85 5.99 NS 

2. ระดับการศึกษาสูงสุด 2.95 5.99 NS 

3. รายไดจากการเลี้ยงไกพื้นเมืองของ   

    ครัวเรือนท้ังหมดตอป 

29.99 13.82 0.001 

4. ขนาดของพื้นที่ในการใชเลี้ยงไกพื้นเมือง 0.52 5.99 NS 

5. วัตถุประสงคในการเลี้ยงไกพื้นเมือง 73.97 13.82 0.001 

6. ประสบการณการเลี้ยงไกพื้นเมือง 

    ต้ังแตเร่ิมเลี้ยงจนถึงป พ.ศ. 2553 

2.08 5.99 NS 

7. จํานวนไกพื้นเมืองท้ังหมดเฉลี่ย 

    ตอรอบการเลี้ยง 1 ป 

107.59 13.82 0.001 

8. จํานวนไกพอพันธุตอรอบการเลี้ยง 1 ป  84.39 13.82 0.001 

9. จํานวนไกแมพันธุตอรอบการเลี้ยง 1 ป 131.29 13.82 0.001 

10. การติดตอเจาหนาท่ีปศุสัตว 106.61 13.82 0.001 

11. การเขารับการอบรมดานปศุสัตว 112.64 13.82 0.001 

12. การไดรับการสนับสนุนดานปจจัย  

      การผลิตจากเจาหนาท่ีปศุสัตว 

102.19 13.82 0.001 

13. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเลี้ยง 

     ไกพื้นเมือง 

59.42 18.47 0.001 

 

 

 

 

 

 

 

 



 101 

ตอนท่ี 5 ผลการวิเคราะหขอมูลดานปญหาและขอเสนอแนะในการเลี้ยงไกพื้นเมือง  

 

5.1 ปญหาดานการเลี้ยงท่ัวไป 

จากผลการวิเคราะหขอมูล พบวา เกษตรกรสวนใหญรอยละ  70.4 ไมมีปญหาดานการเลี้ยง

ทั่วไป ที่เหลืออีกรอยละ 29.6 มีปญหาดานการเลี้ยงทั่วไป  โดยปญหาสวนใหญรอยละ 64.3 ไมมี

เงินทุนหมุนเวียนในการเลี้ยงไกพื้นเมือง รองลงมารอยละ 61.7 ปญหาจากกลิ่นและเสียงจากการ

เลี้ยงไก รบกวนเพื่อนบาน รอยละ 41.7 ตองเสียเงินจํานวนมากในการซื้อปจจัยการผลิต รอยละ 

24.3 ไมมีตลาดในการจําหนายไกพื้นเมือง รอยละ 23.4  ไมมีกําไรจากการเลี้ยงไกพื้นเมือง  และรอย

ละ 8.6 ปญหาอ่ืนๆไดแก ไมมีแหลงกูยืมเงินมาลงทุน และปญหาหน้ีสนิ (ตาราง 41) 

 

ตาราง 41 ปญหาดานการเลี้ยงทั่วไป 

หมายเหต ุ: เกษตรกรสามารถระบุปญหาไดมากกวา 1 ปญหา 

 

 

 

 

 

 

ปญหาดานการเลี้ยงทั่วไป จํานวนเกษตรกร (คน) รอยละ 

ไมมีปญหา 274 70.4 

มีปญหา 115 29.6 

หัวขอของปญหา จํานวนเกษตรกร (คน) รอยละ 

ไมมีเงินทุนหมุนเวียนในการเลี้ยงไกพื้นเมือง 74 64.3 

กลิ่นและเสียงจากการเลี้ยงไก รบกวนเพื่อนบาน 71 61.7 

ตองเสียเงินจํานวนมากในการซื้อปจจัยการผลิต 48 41.7 

ไมมีตลาดในการจําหนายไกพื้นเมือง 28 24.3 

ไมมีกําไรจากการเลี้ยงไกพื้นเมือง 27 23.4 

ปญหาลักษณะอ่ืน ๆ  10 8.6 

รวม 389 100.0 
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5.2 ปญหาดานพันธุและการปรับปรุงพันธุ 

จากผลการวิเคราะหขอมูล พบวา เกษตรกรสวนใหญรอยละ 71.5  ไมมีปญหาดานพันธุและ

การปรับปรุงพันธุ ที่เหลืออีกรอยละ 28.5 มีปญหาดานพันธุและการปรับปรุงพันธุ  โดยปญหาสวน

ใหญรอยละ 64.8  ลูกไกตัวเล็ก ไมแข็งแรง และรองลงมารอยละ 59.4 ไมมีพอพันธุและแมพันธุที่ดี 

(ตาราง 42) 

 

ตาราง 42 ปญหาดานพันธุและการปรับปรุงพันธุ 

ปญหาดานพันธุและการปรับปรุง

พันธุ 

จํานวนเกษตรกร (คน) รอยละ 

ไมมีปญหา 278 71.5 

มีปญหา 111 28.5 

หัวขอของปญหา  จํานวนเกษตรกร (คน) รอยละ 

ลูกไกตัวเล็ก ไมแข็งแรง                 72 64.8 

ไมมีพอพันธุ และแมพันธุที่ดี 66 59.4 

รวม 389 100.0 

หมายเหต ุ: เกษตรกรสามารถระบุปญหาไดมากกวา 1 ปญหา 

 

5.3 ปญหาดานอาหาร  

จากผลการวิเคราะหขอมูล พบวา เกษตรกรสวนใหญรอยละ 76.1  ไมมีปญหาดานอาหาร ที่

เหลอือีก รอยละ 23.9 มปีญหาดานอาหาร โดยปญหาสวนใหญรอยละ 58.0 ไมมีแหลงจําหนาย

อาหารและวิตามินเสริมในทองถิ่น รองลงมารอยละ  43.0 ไดแกปญหาไมมีความรูในการใหอาหาร

และวิตามินเสริม และปญหาลักษณะอ่ืนๆ ไดแก อาหารเสริมและวิตามินราคาแพง และรอยละ 39.8  

ไมมีแหลงอาหารในทองถิ่น เชน ขาว ขาวโพด ใบกระถิน กากถั่วเหลือง (ตาราง 43)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 103 

ตาราง 43 ปญหาดานอาหาร 

ปญหาดานอาหาร จํานวนเกษตรกร (คน) รอยละ 

ไมมีปญหา 296 76.1 

มีปญหา 93 23.9 

หัวขอของปญหา  จํานวนเกษตรกร (คน) รอยละ 

ไมมีแหลงจําหนายอาหารและวิตามนิเสริมใน

ทองถิ่น 

54 58.0 

ไมมีความรูในการใหอาหารและวิตามินเสริม 40 43.0 

ปญหาลักษณะอ่ืน ๆ 40 43.0 

ไมมีแหลงอาหารในทองถิ่น  37 39.8 

รวม 389 100.0 

หมายเหต ุ: เกษตรกรสามารถระบุปญหาไดมากกวา 1 ปญหา 

 

5.4 ปญหาดานโรงเรือน 

จากผลการวิเคราะหขอมูล พบวา เกษตรกรสวนใหญรอยละ 82.0 ไมมีปญหาดานโรงเรือน 

ที่เหลืออีก รอยละ18.0 มปีญหาดานโรงเรือน โดยปญหาสวนใหญรอยละ 70.0 ขาดเงินทุนในการ

สรางโรงเรือน เลาไก  รองลงมา รอยละ  68.6 มีพื้นที่เลี้ยงไกคับแคบ  และรอยละ 25.7 มีสภาพ

โรงเรือนไมมั่งคง ถาวร (ตาราง 44) 

 

ตาราง 44 ปญหาดานโรงเรือน 

ปญหาดานโรงเรือน จํานวนเกษตรกร (คน) รอยละ 

ไมมีปญหา 319 82.0 

มีปญหา 70 18.0 

หัวขอของปญหา  จํานวนเกษตรกร (คน) รอยละ 

ขาดเงินทุนในการสรางโรงเรือน เลาไก  49 70.0 

พื้นที่เลี้ยงไกคับแคบ   48 68.6 

สภาพโรงเรือนไมมั่งคง ถาวร 18 25.7 

รวม 389 100.0 

หมายเหต ุ: เกษตรกรสามารถระบุปญหาไดมากกวา 1 ปญหา 
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5.5 ปญหาดานโรคและการปองกัน 

จากการวิเคราะหขอมูล พบวา เกษตรกรสวนใหญรอยละ 66.3 ไมมีปญหาดานโรคและการ

ปองกัน ที่เหลืออีกรอยละ 33.7 มปีญหาดานโรคและการปองกนั โดยปญหาสวนใหญรอยละ 93.1 

มีโรคระบาด รองลงมารอยละ 34.4 มีอัตราการตายของไกพื้นเมืองสูง  (โดยเกษตรกรไมไดสงซาก

ไกใหหนวยงานดานปศสุตัวพสิจูน) รอยละ 19.1 ไมมีความรูในการทําวัคซีน และรอยละ 13.7  ไมมี

แหลงซือ้ยาและวัคซนี (ตาราง 45) 

 

ตาราง 45 ปญหาดานโรคและการปองกัน 

ปญหาดานโรคและการปองกัน จํานวนเกษตรกร (คน) รอยละ 

ไมมีปญหา 258 66.3 

มีปญหา 131 33.7 

หัวขอของปญหา  จํานวนเกษตรกร (คน) รอยละ 

มีโรคระบาด  122 93.1 

อัตราการตายของไกพื้นเมืองสูง 45 34.4 

ไมมีความรูในการทําวัคซีน 25 19.1 

ไมมีแหลงซื้อยาและวัคซีน 18 13.7 

รวม 389 100.0 

หมายเหต ุ: เกษตรกรสามารถระบุปญหาไดมากกวา 1 ปญหา 

 

5.6 ขอเสนอแนะ 

จากการวิเคราะหขอมูล พบวาเกษตรกรสวนใหญรอยละ 79.9 ไมมขีอเสนอแนะ ที่เหลืออีก

รอยละ 20.1 มขีอเสนอแนะ โดยผูวิจัยได แบงเปนประเด็นดังตอไปน้ี  

  1. ทางหนวยงานที่เกี่ยวของ ควรสงเสริมความรูในการเลี้ยงไกพื้นเมือง โดยมีการจัดอบรม 

ในเร่ืองความรูเกี่ยวกับการเลี้ยงไกพื้นเมือง จัดสาธิตวิธีการผลิตอาหารแบบลดตนทนุโดยการใช 

ทรัพยากรในทองถิ่นที่มีอยู  และใหความรูและสาธิตวิธีการใหวัคซีน 

  2. ทางหนวยงานที่เกี่ยวของควรมีการประชาสัมพันธขาวสารตางๆใหทั่วถึง เชน การเตือน 

เฝาระวังโรคระบาด การแจงใหเขารับการอบรม โดยเฉพาะในพื้นที่ที่หางไกล 

  3. ทางหนวยงานที่เกี่ยวของ ควรสนับสนุนดานปจจัยการผลิต เชน ใหกูยืมเงินในการสราง 

โรงเรือน เชาพื้นที่ในการเลี้ยงไก แจกไกพอพันธุ ไกแมพันธุ และลูกไกพื้นเมืองสายพันธุที่ดี อาหาร 

เสริมและวิตามินเสริม วัคซีน ยารักษาโรค และอุปกรณการเลี้ยงไกพื้นเมือง 
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  4. ทางหนวยงานที่เกี่ยวของควรจัดตลาดกลางในชุมชน เพื่อใหเกษตรกรสามารถซื้อขาย 

แลกเปลี่ยนไกพื้นเมืองไดอยางสะดวก มีการซื้อขายโดยตรงจากเกษตรกรดวยกนั ไมตองผานพอคา 

คนกลาง และสามารถกําหนดราคาไดอยางยุติธรรม (ตาราง 46) 

ตาราง 46 ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะ จํานวนเกษตรกร (คน) รอยละ 

ไมมี 311 79.9 

มี  78 20.1 

รวม 389 100.0 

หมายเหตุ : เกษตรกรสามารถระบุขอเสนอแนะไดมากกกวา 1 ขอ ซึ่งเปนคําถามลักษณะปลายเปด 


