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องค์ประกอบในการจัดทาโครงการวิจัย
1. คณะผู้วิจัย
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2. คาสาคัญ (keyword)
คาสาคัญ (TH) สถานภาพ ไก่ต่อไก่ตั้ง จังหวัดพิษณุโลก
คาสาคัญ (EN) Situation, Kai To-Kai Tang, Phitsanulok Province
3. ความสาคัญและที่มาของปัญหาที่ทาการวิจัย
ปัจจุบันประเทศไทยมีการเลี้ยงไก่พื้นเมือง จานวน 93,714,829 ตัว จากเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง
จานวน 2,632,133 ครัวเรือน (กรมปศุสัตว์, 2562) ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามพันธุ์ไก่
พื้นเมืองที่เลี้ยงมีหลายสายพันธุ์ เช่น ไก่พันธุ์ประดู่หางดา ไก่พันธุ์เหลืองหางขาว ไก่พันธุ์แดง ไก่พันธุ์ชี และไก่ตอ่ ไก่ตั้ง เป็นต้น ซึ่งลักษณะพันธุ์แท้หรืออุดมทัศนีย์ (Standard perfection) ในปัจจุบันนั้นหายากและส่วนใหญ่
เป็นลูกผสมสายพันธุ์ต่างๆ อย่างไรก็ตามการหาพันธุ์แท้ของไก่พื้นเมืองสายพันธุ์หรือพันธุ์ต่างๆ เป็นเรื่องยากขึ้น
เรื่อยๆ เพราะเกษตรกรของไทยที่เลี้ยงไก่พื้นเมืองทั่วไปในชนบท จะเลี้ยงและผสมพันธุ์ไก่ปล่อยตามธรรมชาติ
โดยไม่สนใจจะแยกพันธุ์หรือสายพันธุ์ หรือแม้แต่ผู้เลี้ยงไก่ชนจะสนใจเฉพาะ ไก่ที่ชนเก่ง ไม่ค่อยสนใจเรื่องสีขน
หรือลักษณะภายนอกต่างๆ ยิ่งในปัจจุบันผู้เลี้ยงไก่ชนนิยมเอาไก่พม่าและเวียดนามมาผสมกับไก่พื้นเมืองไทย
เพื่อประโยชน์ในการชน ยิ่งทาให้สายพันธุ์หรือพันธุ์ของไก่พื้นเมืองไทยค่อยๆ หายไป นอกจากนี้แล้วไก่พื้นเมือง
ยังมีจุดอ่อนอีกหลายประการ โดยเฉพาะในด้านการคัดเลือกพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์ไก่พื้นเมือง ยังขาดการ
พั ฒ นา และปั ญ หาเรื่ องโรคระบาดในไก่ พื้ น เมื อ ง โดยไม่ มี วิธีก ารป้ องกั น การควบคุ ม โรคกั น อย่างถูก ต้ อ ง
เท่าที่ควร และเมื่อปี พ.ศ. 2548-2551 จังหวัดพิษณุโลกเป็นพื้นที่ที่พบการระบาดของโรคไข้หวัดนก ทาให้
ประชากรของไก่พื้นเมืองลดลงอย่างมาก (Duangjinda et al., 2012) ทาให้เกษตรกรในชุมชนในพื้นที่ดังกล่าว
ได้รับ ผลกระทบในด้านต่างๆ เป็ น วงกว้าง ซึ่งส่งผลทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งลั กษณะเชิงปริมาณและ
คุณภาพ (Quantitative and Qualitative Characteristics) ตลอดจนลักษณะพื้นฐานทางพันธุกรรมต่างๆ
อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีความหลากหลายทางชีวภาพเพิ่มมากขึ้น จังหวัด
พิษณุโลก เป็นจังหวัดหนึ่งที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปว่า เป็นถิ่นกาเนิดไก่พื้นเมือง โดยเฉพาะไก่พันธุ์เหลือง
หางขาว หรือไก่ชนนเรศวร เป็นสัตว์ปีกอัตลักษณ์ประจาเมืองพิษณุโลก สร้างชื่อเสียงให้จังหวัด เป็นสินค้า
เกษตรที่สร้างอาชีพและรายได้ให้ ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยในปี พ.ศ. 2562 มีประชากรไก่พื้นเมือง
จานวน 2,327,237 ตัว (สานักงานปศุสัตว์ พิษณุโลก, 2562) และมีการจัดตั้งเป็นสมาคมและชมรมผู้เลี้ยงไก่
พื้นเมือง และชมรมอนุรักษ์และพัฒนาไก่ชนนเรศวร เป็นต้น ซึ่งสมาคมและชมรมดังกล่าวได้เข้ามีบทบาทที่จะ
ช่วยกันในการคัดเลือกและอนุรักษ์พันธุ์ไก่พื้นเมืองของจังหวัดพิษณุโลกให้คงอยู่ไว้อย่างยั่งยืนต่อไป จากที่กล่าว
มานี้ จั งหวัดพิ ษณุ โลกจึ งเป็ นแหล่งผลิตไก่พื้นเมืองที่มีรูปร่างสวยงาม พันธุกรรมดี มีความสวยงามตรงตาม

โครงการวิจัย
(ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2562)

มาตรฐานสากล มีเอกลักษณ์เฉพาะ และควรค่าต่อการศึกษาภูมิปัญญาเหล่านี้เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาให้เป็น
มรดกและภูมิปัญญาของชาติต่อไป
อย่างไรก็ตาม จากหลายงานวิจัย ในช่วงที่ผ่านมา (ปุณ เรศวร์ และคณะ 2559; มาริษา และคณะ,
2559; สุทิวานนท์ และคณะ, 2561; สุภ าวดี และคณะ, 2559; เจนต์ และคณะ, 2561; สิ รินยา และคณะ,
2651) มีรายงานเกี่ยวกับสถานภาพ วิถีชีวิต และภูมิปัญญาของการเลี้ยงไก่พื้นเมือง เช่น ไก่พื้นเมืองทั่วไป และ
ไก่เหลืองหางขาว เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม การศึกษาถึงสถานภาพในการเลี้ยงไก่ต่อ -ไก่ตั้งของเกษตรกรใน
จังหวัดพิษณุโลก ยังไม่พบการรายงานที่เป็นหลักฐานอย่างชัดเจน ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์
เพื่อ ศึกษาสถานภาพของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ต่อ -ไก่ตั้งในจังหวัดพิษณุโลก เพื่อที่จะช่วยนาไปวางแผนการผลิต
และส่งเสริมการเลี้ยงให้กับเกษตรกร และผู้ที่เกี่ยวข้องให้สามารถเลี้ยงไก่ต่อ-ไก่ตั้งได้อย่างเหมาะสม สามารถ
นาไปพัฒนาพันธุ์เพื่อเป็นอาชีพในท้องถิ่นและเลี้ยงตนเองได้ต่อไปในอนาคต
4. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
เพื่อศึกษาสถานภาพของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ต่อไก่ตั้งในจังหวัดพิษณุโลก
5. วิธีการดาเนินการวิจัย
ดาเนินการสารวจโดยใช้แบบสอบถาม สัมภาษณ์ ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาสถานภาพของเกษตรกรผู้
เลี้ยงไก่ต่อไก่ตั้งในจังหวัดพิษณุโลกโดย ทาการสัมภาษณ์ประชากรที่นาไก่ ต่อ-ไก่ตั้งเข้าประกวด ในจังหวัด
พิษณุโลก ซึ่งการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจากประชากร โดยใช้การคัดเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive
sampling) สอบถามเฉพาะประชากรที่น าไก่ต่อ-ไก่ตั้งเข้าประกวด ในจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งไก่ต่อ-ไก่ตั้งของ
เกษตรกรที่นาเข้าประกวดต้องเป็นไก่ที่เป็นของเกษตรกร โดยใช้แบบสอบถาม 1 ชุดต่อ ประชากร 1 ตัวอย่าง
และไม่สอบถามซ้าในกรณีที่ประชากรนั้นนาไก่ต่อ-ไก่ตั้งเข้าประกวดในที่อื่น โดยแบบสัมภาษณ์บางข้อสามารถ
ตอบได้มากกว่า 1 คาตอบ
การสร้างและวิธีการตรวจคุณภาพเครื่องมือวิจัย สาหรับเครื่องมือวิจัยที่เป็นแบบสารวจ มีลักษณะ
คาถามปลายปิ ด (Closed-end question) และค าถามปลายเปิ ด (Open-end question) ที่ ส ร้างขึ้น จาก
เอกสารงานวิจัยและผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการศึกษาให้ครอบคลุมเนื้อหา
รวมทั้งนาเอาข้อคิดเห็น และข้ อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องมาปรับปรุงแก้ไขอย่างครบถ้วน หลังจากนั้นได้ทาการ
ตรวจคุณภาพหรือทดสอบเครื่องมือวิจัย เพื่อประเมินความตรงของเนื้อหา โดยนาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไป
ทดสอบกับประชาชนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อพิจารณาความยากง่ายเนื้อหา ความเหมาะสมของคาถามและ
ความสมบู รณ์ ของแบบส ารวจ และข้อมูล ที่ต้องการ เสร็จแล้ วทาการปรับปรุงแก้ไขเพิ่ มเติมในส่วนที่ยังไม่
สมบูรณ์เพิ่มเติม
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการใช้แบบสอบถาม โดยนักวิจัย
และนักศึกษา ซึ่งได้มีการประชุมชี้แจงและฝึกหัดในการใช้แบบสารวจแล้ว
ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล และประมวลผล โดยการนาแบบสารวจที่ได้ทั้งหมดมาตรวจสอบความ
สมบูรณ์และความถูกต้อง ทาการจัดหมวดหมู่ลงรหัสข้อมูล นาข้อมูลที่ลงรหัสแล้วไปวิเคราะห์ และประมวลผล
ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์เป็นการใช้สถิติแบบพรรณนา (Descriptive statistical analysis) ได้แก่ ค่า
ร้ อ ยละ (Percentage) ค่ าเฉลี่ ย (Mean) ค่ าต่ าสุ ด (Minimum) ค่ าสู งสุ ด (Maximum) และส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)
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6. ขอบเขตของโครงการวิจัย
- ขอบเขตในด้ านประชากร ได้แก่ เกษตรกรที่ ทาการเลี้ ยงไก่ต่อ-ไก่ตั้ง ในในเขตพื้ น ที่อาเภอเมือ ง
จังหวัดพิษณุโลก
- ขอบเขตด้านสถานที่ที่ทาการศึกษา ได้แก่ เขตพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ข้อมูลที่ได้จากงานวิจัยในครั้งนี้ อาจเป็นแนวทางที่จะนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ดังต่อไปนี้
- ด้านวิชาการ ทาให้ทราบถึงข้อมูลสถานภาพ วิถีชีวิต และภูมิปัญญาของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ต่อ-ไก่ตั้ง
ในจังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้ยังสามารถนาความรู้ที่ได้มาบูรณการสาหรับการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ หลักการผลิตสัตว์ การผลิตสัตว์ปีก และโครงการปัญหาพิเศษของนักศึกษาที่จะทาให้นักศึกษาได้เรียนรู้
และปฏิบัติจริง สาหรับการออกพื้นที่ในการวิจัย
- ด้านนโยบาย เมื่อทราบถึงข้อมูลจากด้านวิชาการดังกล่าว สามารถนามากาหนดแนวทางในการ
วางแผนการศึกษาสถานภาพ วิถีชีวิต และภูมิปัญญาของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ต่อ -ไก่ตั้งในจังหวัดพิษณุโลกได้
อย่างเหมาะสม และถูกต้อง
- ด้านเศรษฐกิจ/พาณิ ชย์ นาความรู้ด้านวิชากาที่ได้จากการวิจัยไปพัฒ นาการผลิต ไก่ต่อ-ไก่ตั้งให้ มี
ความเป็นเอกลักษณ์ของสายพันธุ์นั้นๆ หรือการคงความเป็นเอกลักษณ์ของสายพันธุ์ไว้ พัฒนาการจัดการ
ประกวดไก่ต่อ-ไก่ตั้งให้มีคุณภาพ ซึ่งนาไปสู่เชิงพาณิชย์ม ากขึ้น มีการซื้อขายพันธุ์ ไก่ต่อ-ไก่ตั้งมากขึ้น ซึ่งไก่
ต่อ-ไก่ตั้งเป็นไก่พื้นเมืองที่มีความนิยมเป็นอย่างมากในหมู่ของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก หรือ ชุมชน
ในหลายๆ พื้นที่ของประเทศในอนาคต
- ด้านสังคมและชุมชน ช่วยส่งเสริมการเลี้ยงไก่ต่อ-ไก่ตั้งหรือไก่พื้นเมืองให้มากขึ้น เห็นประโยชน์และ
ความสาคัญของไก่ต่อ-ไก่ตั้งต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ต่อ-ไก่ตั้ง สร้างความเข้มแข็งในอาชีพเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ต่อไก่ตั้ง
การนาไปใช้ประโยชน์ในด้าน
ด้านสังคมและชุมชน
ผู้ที่นาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
ผู้ใช้
เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ต่อ-ไก่ตั้ง
นักศึกษา

การนาไปใช้
ช่วยส่งเสริมการเลี้ยงไก่ต่อ-ไก่ตั้งหรือไก่พื้นเมืองให้มากขึ้น เห็น
ประโยชน์และความสาคัญของไก่ต่อ-ไก่ตั้งต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่
ต่อ-ไก่ตั้ง สร้างความเข้มแข็งในอาชีพเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ต่อ-ไก่ตั้ง
ได้มาบูรณการสาหรับการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ หลักการผลิตสัตว์ การผลิตสัตว์ปีก และโครงการปัญหา
พิเศษของนักศึกษาที่จะทาให้นักศึกษาได้เรียนรู้ และปฏิบัติจริง
สาหรับการออกพื้นที่ในการวิจัย

8. สถานที่ดาเนินการวิจัย
ฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ต่อไก่ตั้งในจังหวัดพิษณุโลก

โครงการวิจัย
(ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2562)

ในประเทศ/ต่างประเทศ
ในประเทศ

ชื่อประเทศ/จังหวัด
ประเทศไทย/จังหวัดพิษณุโลก

ชื่อสถานที่
ฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ต่อไก่ตั้ง
ในจังหวัดพิษณุโลก

9. แผนการดาเนินงานวิจัย (ปีที่เริ่มต้น – สิ้นสุด)
กิจกรรม
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ประชุมเพื่อกาหนดแนวทางการดาเนินงานวิจัย ×
ศึกษาข้อมูลจากเอกสารต่างๆ ที่ได้ค้นคว้ามา
×
สารวจสถานภาพของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ต่อ -ไก่
× × × × ×
ตั้งภายในอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล
× × ×
สรุปผลที่ได้จากการสารวจ
× ×
10. แสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณปีที่เสนอขอ
ประเภทงบประมาณ
รายละเอียด
งบบุคลากร
งบดาเนินการ : ค่าตอบแทน
งบดาเนินการ : ค่าใช้สอย
งบดาเนินการ : ค่าวัสุด
- ค่าจัดทารายงาน หรือ วัสดุสานักงาน
ได้แก่ กระดาษ A4
- ค่าจ้างพิมพ์งาน ได้แก่ แบบสอบถาม ที่
ใช้ในการออกพื้นที่สารวจ
- ค่าวัสดุเชื้อเพลิง ได้แก่ การออกพื้นที่ใน
อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
งบลงทุน : ครุภัณฑ์
รวม

งบประมาณ (บาท)

1,000
1,000
3,000

5,000

11. ผลสาเร็จ
ปีที่ดาเนินการ
2563

ผลสาเร็จที่คาดว่าจะได้รับ
การวิ จั ย ระยะแรก ได้ อ งค์ ค วามรู้ ที่ เ ป็ น ข้ อ มู ล ศึ ก ษา
สถานภาพของเกษตรกรผู้ เ ลี้ ย งไก่ ต่ อ ไก่ ตั้ ง ในจั ง หวั ด
พิษณุโลกทีถ่ ูกต้องและเหมาะสม
- ผลผลิตที่ได้ คือ องค์ความรู้ที่เป็นข้อมูล ศึกษาสถานภาพ
ของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ต่อไก่ตั้งในจังหวัดพิษณุโลกที่ถูกต้อง
และเหมาะสมผลสาเร็จของ

ประเภท
งานวิจัยระยะนี้เป็น
ผลสาเร็จเบื้องต้น
(ผลสาเร็จเบื้องต้น)

โครงการวิจัย
(ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2562)

12. ลงลายมือชื่อ หัวหน้าโครงการวิจัย พร้อมวัน เดือน ปี
............................................................................. ลงนามที่ปรึกษาโครงการวิจัย
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาวดี แหยมคง)
วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2563

