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บทที 5
สรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
ในการวิจยั เรื อง “การศึกษาธุ รกิ จการเลี ยงไก่ชนในอําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี” ผูว้ ิจยั
ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรเป้ าหมาย สุ่ มแบบสะดวก (Convenience Sampling) เพือให้ได้
กลุ่มเป้ าหมายครบ จํานวน 60 คน หลังจากนันนํามาสรุ ป อภิปรายผลและมีขอ้ เสนอแนะ
วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
ในการวิจยั ครังนี ผูว้ จิ ยั มีวตั ถุประสงค์ในการวิจยั ดังนี
1. เพือศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของผูเ้ ลียงไก่ชนในอําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
2. เพือศึกษาสภาพการเลียงไก่ชนในอําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
3. เพือศึกษาปั ญหา การแก้ปัญหาและข้อเสนอแนะของธุ รกิจการเลี ยงไก่ชน ในอําเภอเมือง
จังหวัดจันทบุรี
การกําหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
การกําหนดประชากร
ประชากรทีใช้ในการวิจยั ครังนี ได้แก่ ประชากรกลุ่มผูเ้ ลียงไก่ชน ในอําเภอเมือง จังหวัด
จันทบุรี
การเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั ครังนี ได้แก่ กลุ่มผูเ้ ลียงไก่ชน ในอําเภอเมือง จังหวัดตราด โดยมี
เป้ าหมายจํานวน 60 กลุ่มตัวอย่าง วิธีการเลื อกตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) เกี ยวกับ
สภาวะเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มผูเ้ ลียงไก่ชน มีรายละเอียดดังนี
1. การวิจยั เชิ งสํารวจ (Survey Research) มี เป้ าหมายจํานวน 60 กลุ่ มตัวอย่างทีอยูใ่ น
เขตพืนทีอําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ณ สนามชนไก่จนั ทบุรี
2. การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกรายบุคคล (Individual Depth Interview) เกียวกับสภาพการเลียง
และความรู ้ในการเลียงไก่ชน จํานวน 10 คน
3. การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เป็ นการสัมภาษณ์และสนทนากันแบบ
เจาะประเด็นด้วยการเชิ ญผูร้ ่ วมสนทนามารวมเป็ นกลุ่ม กลุ่มละประมาณ 5 คน เปิ ดโอกาสให้
ผูเ้ ข้าร่ วมสนทนาแลกเปลียนทัศนะกันอย่างกว้างขวางในประเด็นต่างๆทีเราต้องการแล้วพยายามหา
ข้อสรุ ป

76
วิธีดําเนินการวิจัย
การสร้ างเครืองมือทีใช้ ในการวิจัย
เครื องมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็ นแบบสัมภาษณ์ ทีผูว้ ิจยั สร้ างขึนเอง และทํา
การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง เรื อง ธุ รกิ จการเลี ยงไก่ ชนในอําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ซึ งมี
ส่ วนประกอบดังนี
1. แบบวิจยั เชิ งสํารวจ ในส่ วนที 1 เกี ยวกับลักษณะพืนฐานทางเศรษฐกิ จ และสังคม
ของผูเ้ ลียงไก่ชน
2. แบบสัมภาษณ์เจาะลึกในส่ วนที 2 เกียวกับสภาพการเลียง และความรู ้ในการเลียงไก่ชน
3. การสนทนากลุ่มย่อย (Focus group Discussion) ผูเ้ กียวข้องทีมีความสัมพันธ์ในเชิ งสังคม
จํานวน 5 คน เกียวกับ ปั ญหา การแก้ปัญหา และข้อเสนอแนะในธุ รกิจการเลียงไก่ชน (ส่ วนที 3 ปั ญหา
การแก้ปัญหา และข้อเสนอแนะในการทําธุ รกิจเลียงไก่ชน)
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ศึกษาข้อมูลจากเอกสารทีเกียวข้อง (Documentary Research) โดยการเก็บข้อมูลจากตํารา
เอกสาร วิทยานิ พนธ์ งานวิจยั จากแหล่งทังในประเทศและนอกประเทศทีเกี ยวข้อง เพือทีจะเข้าใจ
เรื องราวได้ลึกซึ งยิงขึน
2. การเก็บข้อมูลภาคสนาม (Fieldwork Research) เป็ นการเก็บข้อมูลเชิ งคุณภาพโดยการเก็บ
ข้อมูลเชิ งคุ ณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลเพือความละเอียดและความสมบูรณ์
ของงานวิจยั มากขึน ได้แก่
ขั/นตอนในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ผูว้ ิจยั จัดทําหนังสื อขออนุ ญาตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เพือขอความร่ วมมือ
กับนายบ่อนสนามไก่ชนเจ้าของพืนที
2. นําแบบสัมภาษณ์ แบบเจาะลึ ก (In Depth Interview) เป็ นการซักถามพูดคุ ยกันระหว่าง
ผูส้ ัมภาษณ์และผูใ้ ห้สัมภาษณ์ เป็ นการถามเจาะลึกล้วงคําตอบอย่างละเอียดถีทีสร้างขึนไปเก็บรวบรวม
ข้อมูลภาคสนาม ผูว้ ิจยั ได้นาํ แบบสัมภาษณ์เชิ งลึก (In Depth Interview) ให้ผเู ้ ชี ยวชาญทําการตรวจสอบ
ความตรง (Validity) เนื อหา ซึ งดูความสอดคล้องของประเด็นดัชนี ความสอดคล้อง ระหว่างข้อคําถาม
และวัตถุประสงค์ (Item Congruence Index) หรื อ IOC เกณฑ์ประเมินจากผูเ้ ชี ยวชาญ 3 ระดับ คือ 1
หมายถึง สอดคล้อง 0 หมายถึง ไม่แน่ใจ -1 หมายถึง ไม่สอดคล้องจากผูเ้ ชียวชาญจํานวน 5 ท่าน
3. หลังจากแก้ไขเสร็ จนําไปให้ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบความถูกต้องอีกครัง
4. เมือแก้ไขให้เหมาะสมแล้วจึงนําไปใช้สาํ หรับสัมภาษณ์เชิงลึก (In Depth Interview)
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้อมูลทีได้ทาํ การรวบรวมและตรวจสอบความเรี ยบร้ อย จะนํามาทําการวิเคราะห์ มีขนตอน
ั
การดําเนินการดังนี
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1. ลักษณะพืนฐานทางเศรษฐกิจและสังคมบางประการของผูเ้ ลียงไก่ชน สภาพการเลียง
ไก่ชน ปั ญหาและข้อเสนอแนะ ของผูเ้ ลียงไก่ชน วิเคราะห์โดยใช้ค่าความถี (Frequencies) ค่าร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี ยเขคณิ ต (Arithmetic Mean) ค่าสู งสุ ด (Maximum) และค่าตําสุ ด (Minimum)
โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป
2. เพือศึกษาสภาพการเลียง วิธีการจัดการธุ รกิจการเลียงไก่ชนในด้านการผลิต และการตลาด
ของผูเ้ ลียงไก่ชนในอําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
2.1 วิเคราะห์เนือหา และสรุ ปพรรณนา
2.2 วิเคราะห์จากการสังเกต
3. ปั ญหาและข้อเสนอแนะของธุ รกิจการเลียงไก่ชน อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ใช้วิธีการ
สนทนากลุ่มจํานวน 5 คน ผูว้ จิ ยั เป็ นผูด้ าํ เนินการสรุ ปภายในประเด็นดังกล่าว
สรุ ปผลการวิจัย
ส่ วนที 1 ลักษณะพืน/ ฐานทางเศรษฐกิจ และสั งคมของผู้เลีย/ งไก่ ชน
กลุ่มผูเ้ ลียงไก่ชนส่ วนใหญ่มีวตั ถุประสงค์จะเลียงไว้ชนในบ่อน เป็ นเพศชาย อายุปัจจุบนั
ของผูเ้ ลียงไก่ชน มีอายุ 36 - 45 ปี มีระดับการศึกษาชันประถมศึกษาปี ที 4 สถานภาพส่ วนใหญ่สมรส
อาชี พหลักของกลุ่ มผูเ้ ลี ยงไก่ ชน ได้แก่ กรี ดยางพารา ช่ างก่ อสร้ าง ทําร้ านหมูย่างเกาหลี ช่ างไม้
ขายก๋ วยเตีlยว ขายข้าวต้มโต้รุ่ง ข้าราชการบํานาญ ฯลฯ จํานวนสมาชิ กในครัวเรื อน 4 - 6 คน การจ้างงาน
ส่ วนใหญ่เป็ นการจ้างแบบไม่ประจํา การจ้างแรงงานประจําในการเลียงไก่ชนมีประสบการณ์ในการ
เลียงไก่ชน 2 - 4 ปี และส่ วนใหญ่จะไม่เคยขายไก่ทีเลียง
ส่ วนที 2 สภาพการเลีย/ ง และความรู้ ในการเลีย/ งไก่ ชน
ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นรายบุคคล นอกเหนื อจากการสัมภาษณ์ในตอนที 1 โดยวิธี
การสุ่ มแบบสะดวก จนกว่าจะได้ขอ้ มูลทีซํากัน แล้วจึงนํามาวิเคราะห์เนื อหา (Content Analysis)
จากการสัมภาษณ์ พบว่า ผูเ้ ลียงไก่ชนมีจาํ นวนน้อยเท่านันทีผ่านการอบรม
วิธีการให้ อาหารไก่ ชน
1. ไก่เล็ก 1 – 3 เดื อน พบว่า ผูเ้ ลี ยงลูกไก่ชนอายุ 1 เดือน นิ ยมอาหารสําเร็ จรู ปไก่เล็ก
เพราะจะเป็ นอาหารทีย่อยง่ายเม็ดละเอียด
2. ไก่เล็ก 4 – 6 เดื อน พบว่า ผูเ้ ลี ยงไก่ชนใช้อาหารหมูนม อาจเพราะต้องการปรั บ
โครงสร้างของลูกไก่ให้กระดูกโตแข็งแรง
3. ไก่ชนรุ่ น 7 – 9 เดือน พบว่า ผูเ้ ลียงไก่ชน ใช้ขา้ วเปลือก วันละ 2 ครัง มีอาหารเสริ ม
และยาบํารุ ง อาจเพราะช่ วงนี ไก่ ชนต้องการบํารุ งสมุ นไพรเพือจะนําสารอาหารไปสะสมในตับ
ใช้ในการชน
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4. ไก่ชน 10 เดื อน ขึนไป เลี ยงด้วยข้าวเปลือก ใช้ยาสมุนไพรบํารุ งเช้าเย็น ช่ วงนี อาจต้อง
ระวังการให้อาหารไก่ชนเนืองจากไก่จะอ้วนง่าย
สถานทีจําหน่ายไก่ชน พบว่า ผูเ้ ลียงไก่ชนใช้วธิ ี การจําหน่าย 4 แบบ
1. ไปปลําซ้อมตามซุ ม้ ทีมีการนัดซ้อม ถ้าไก่มีแววดี ตีเก่ง ก็จะมีคนทาบทามซื อกันทีนัน
สนนราคาก็อยูท่ ีผูข้ ายพอใจจะขาย
2. ขายทีซุ ้มของตนเอง จากคนในท้องถิน หรื อต่างจังหวัดมาซื อ ซุ ้มแบบนี จะต้องพอมี
ชือเสี ยงและมีมาตรฐานอยู่ เพราะนักเล่นไก่จะมาตามเหล่าไก่ชน
3. ในสื อออนไลน์ทีการซื อขาย แล้วติดต่อกันถ้าสนใจ โอนเงินและส่ งไก่ชนทางรถทัวร์
โดยบวกค่าขนส่ งด้วยหรื อรวมไปในราคาไก่ชนแล้ว
4. ในนิตยสารไก่ชนต่างๆ ทีมีประกาศโฆษณาขาย มีทงภาพสี
ั
ขาวดํา
5. ช่องทางการชําระเงินในปั จจุบนั มี 2 ลักษณะ คือ โอนเงิ นเข้าบัญชี และ จ่ายเป็ นสด
เมือเมือมีซือถึงแหล่งจําหน่าย
6. รู ้จากคนในสังคมไก่ชนด้วยกันทีมีการแลกเปลี ยนข่าวสารกัน จากหนังสื อนิ ตยสาร
และอินเตอร์ เน็ต
ส่ วนที 3 ปัญหา วิธีการแก้ ปัญหา และข้ อเสนอแนะในการทําธุรกิจเลีย/ งไก่ ชน
1. การตัดสิ นใจเลี ยงมาจากส่ วนหนึ งบิ ดา คนในครอบครั ว หรื อคนใกล้ชิด เลียงแล้ว
เห็ นลี ลา เกิ ดความชอบในตัวไก่ ชน ปั ญหามุ มมองจากสังคมมักมองว่า การเลี ยงไก่ ชนส่ วนใหญ่
เลียงเป็ นงานรองไม่ใช่งานหลัก
2. ปั ญหาสุ นัขกัดไก่ วิธีแก้ควรล้อมตาข่ายบริ เวณรอบๆ ส่ วนปั ญหาการลักเล็กขโมย
ไก่ชนจะเกิดกับไก่เก่งทีมีค่าตัวแพงๆ เจ้าของต้องระวัง เก็บไว้ในทีแน่นหนา
3. การเกิ ดโรคระบาด ป้ องกันด้วยทําวัคซี นไก่เล็กไก่ใหญ่ ตามโปรแกรมตามกําหนด
ให้ครบทุกวัคซี น
4. การดู แลเอาใจใส่ ไก่ ชนถื อเป็ นเรื องสําคัญ ผูเ้ ลี ยงต้องหมันเช็คดู ทุกวันว่ามีไก่ ป่วย
ตาเจ็บ เป็ นหน่อ เป็ นปรวด อมพะนํา เห็บเสี ยน บาดเจ็บ ขีขาวขีเขียวฯลฯ แล้วทําการรักษาอย่างทันที
5. ด้านภูมิปัญญาเราสามารถนําวัสดุ รอบตัวเรามาเป็ นทีให้อาหาร ให้นากั
ํ นคอกสมุนไพร
รอบๆ บ้าน เพือลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานได้
อภิปรายผล
กลุ่มผูเ้ ลี ยงไก่ชนส่ วนใหญ่มีวตั ถุ ประสงค์จะเลียงไว้ชนในบ่อน รองลงมาคือ เพาะขาย
เป็ นชาย และ บางกลุ่มทังเพาะขายและ เลียงไว้ชนในบ่อน คล้ายคลึงกับงานของ เฉลิมชัย มหาชน
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(2545 : 10) ได้วจิ ยั เรื อง สายพันธุ์ไก่และการชนไก่ในขังหวัดนครปฐม พบว่า จังหวัดนครปฐมได้เลียง
ไก่ชนอยู่ 2 ระดับ คือ การเลียงในระกับชาวบ้าน และการเลียงในระดับฟาร์ มไก่ชน มีทงเลี
ั ยงไว้ดูเล่น
เลี ยงเพือการประกวด และเลียงเพือเป็ นไก่ชนในสนามชนไก่ การเลี ยงไก่ชนในจังหวัดยังคงรักษาไว้
ซึ งภูมิปัญญาทีสื บทอดกันมาจนส่ งผลให้ไก่ชนไทยสามารถรักษาสายพันธุ์มาได้จนทุกวันนี
วิธีการให้อาหารไก่ชนของผูเ้ ลียง พบว่า 1) ไก่เล็ก 1 – 3 เดือน พบว่า ผูเ้ ลียงลูกไก่ชนอายุ
1 เดือน นิยมอาหารสําเร็ จรู ปไก่เล็ก เพราะจะเป็ นอาหารทีย่อยง่ายเม็ดละเอียด 2) ไก่เล็ก 4 – 6 เดือน
พบว่า ผูเ้ ลี ยงไก่ชนใช้อาหารหมูนม อาจเพราะต้องการปรับโครงสร้ างของลูกไก่ให้กระดูกโตแข็งแรง
3) ไก่ชนรุ่ น 7 – 9 เดือน พบว่า ผูเ้ ลียงไก่ชน ใช้ขา้ วเปลือก วันละ 2 ครัง มีอาหารเสริ มและยาบํารุ ง
อาจเพราะช่ วงนี ไก่ ชนต้องการบํารุ งสมุ นไพรเพือจะนําสารอาหารไปสะสมในตับใช้ในการชน
4) ไก่ชน 10 เดือน ขึนไป เลียงด้วยข้าวเปลือก ใช้ยาสมุนไพรบํารุ งเช้าเย็น ช่วงนี อาจต้องระวังการให้
อาหารไก่ชนเนื องจากไก่จะอ้วนง่าย สอดคล้องกับ วิเศษ อัครวิทยากุล (2543 : ม.ป.ป.) กล่าวว่า
การให้อาหารต้องเพียงพอเหมาะสมกับไก่แต่ละขนาดอายุ โดยแบ่งเป็ นอาหารสําหรับลูกไก่ อาหาร
สําหรับไก่รุ่น อาหารสําหรับไก่ชนทีโตแล้ว
สถานทีจําหน่ายไก่ชน พบว่า ผูเ้ ลียงไก่ชนใช้วธิ ี การจําหน่าย 4 แบบ
1. ไปปลําซ้อมตามซุ ม้ ทีมีการนัดซ้อม ถ้าไก่มีแววดี ตีเก่ง ก็จะมีคนทาบทามซื อกันทีนัน
สนนราคาก็อยูท่ ีผูข้ ายพอใจจะขาย
2. ขายทีซุ ม้ จากคนในท้องถิน หรื อต่างจังหวัดมาซื อ ซุ ้มแบบนี จะต้องพอมีชือเสี ยงและมี
มาตรฐานอยู่ เพราะนักเล่นไก่จะมาตามเหล่าไก่ชน
3. ในสื อออนไลน์ทีมีการซื อขาย มีคลิป (Clip) ให้ดู แล้วติดต่อกันถ้าสนใจ โอนเงินและส่ ง
ไก่ชนทางรถทัวร์ โดยบวกค่าขนส่ งด้วยหรื อรวมไปในราคาไก่ชนแล้ว
4. ในนิตยสารไก่ชนต่างๆ ทีมีประกาศโฆษณาขาย มีทงภาพสี
ั
ขาวดํา
สอดคล้องกับงานของ อภิรัฐ ปั จจุทา (2546 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการเลียงไก่ชน อําเภอพล
จังหวัดขอนแก่น จากเกษตรกรทัง 3 กลุ่ม สรุ ปได้วา่ เกษตรกรขนาดใหญ่ นิ ยมเลือกซื อจากเหล่ากอ
ลักษณะของไก่ชน และความน่ าเชื อถื อของผูเ้ ลี ยง เกษตรกรทัง 3 กลุ่ม นิ ยมจําหน่ายไก่ชนทีฟาร์ ม
เลี ยงมากทีสุ ด ผูข้ ายสามารถกําหนดราคาได้มากกว่าผูซ้ ื อ การชําระเงิ นนิ ยมเป็ นเงิ นสด ด้านการตลาด
เกษตรกรทัง 3 กลุ่ มนิ ยมขายในฟาร์ มของตนเองมากที สุ ด เกษตรกรขนาดเล็ก จะใช้ทุนส่ วนตัว
ในการเลียงไก่ชน ร้อยละ 100
จากการสนทนากลุ่มโดยผูว้ จิ ยั ดําเนินการสรุ ปประเด็น ได้วา่
1. การตัดสิ นใจเลี ยงมาจากส่ วนหนึ งบิ ดา คนในครอบครั ว หรื อคนใกล้ชิด เลียงแล้ว
เห็นลีลา เกิดความชอบในตัวไก่ชน การเลียงไก่ชนส่ วนใหญ่เลียงเป็ นงานรองไม่ใช่งานหลัก
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2. ปั ญหาสุ นขั กัดไก่ วิธีแก้ควรล้อมตาข่ายบริ เวณรอบๆ ส่ วนปั ญหาการลักขโมยไก่ชน
จะเกิดกับไก่เก่งทีมีค่าตัวแพงๆ เจ้าของต้องระวัง เก็บไว้ในทีแน่นหนา
3. การเกิ ดโรคระบาด ป้ องกันด้วยทําวัคซี นไก่เล็กไก่ใหญ่ ตามโปรแกรมตามกําหนด
ให้ครบทุกวัคซี น
4. การดู แลเอาใจใส่ ไก่ ชนถื อเป็ นเรื องสําคัญ ผูเ้ ลี ยงต้องหมันเช็คดู ทุกวันว่ามีไก่ ป่วย
ตาเจ็บ เป็ นหน่อ เป็ นปรวด อมพะนํา เห็บเสี ยน บาดเจ็บ ขีขาวขีเขียวฯลฯ แล้วทําการรักษาอย่างทันที
5. ด้านภูมิปั ญญาเราสามารถนําวัสดุ รอบตัวเรามาใช้เป็ นที ให้อาหาร ให้นาํ กันคอก
สมุนไพรรอบๆ บ้าน เพือลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานได้
สอดคล้องกับงานของภัทรพงษ์ เกริ กสกุล ทําการศึกษา “ระบบการเลียงไก่ชน : กรณี ศึกษา
บ้านหว้า และบ้านเหล่าโพนทอง ตําบลบ้านหว้า อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น” พบว่า ผูเ้ ลี ยงไก่
ส่ วนใหญ่ใกล้ชิดกับบิดาทีเลี ยงไก่ชน จึงมีความชอบในลี ลาของไก่ชน เป็ นปั จจัยทีสําคัญในการ
ตัดสิ นใจเลียงไก่ชน
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในงานวิจัย
1. การสํารวจกลุ่มเป้ าหมาย ค่อนข้างหายากทางหน่วยราชการควรสํารวจขึนจัดทําทะเบียน
ผูเ้ ลียงไก่ทุกปี
2. ส่ งเสริ มการเลียงไก่ชนให้เป็ นอาชี พหลักมีตลาดรองรับซื อไก่ชนทังตลาดนอกประเทศ
และในต่างประเทศ เนื องจากปั จจุบนั นี สังคมมองว่า อาชี พเลียงไก่ชนไม่ใช่ อาชี พหลัก มุมมองว่า
เป็ นงานอดิเรก เพือความเพลิดเพลิน
3. เนืองจากภาครัฐมีนโยบายจํานําข้าวเปลือก ราคาเกวียนละ 14,000-15,000 บาท ทําให้
ผูเ้ ลียงไก่ชนเดือดร้อน เพราะข้าวเปลือกมีราคาแพงขึนเรื อยๆ
4. ผูเ้ ลียงไก่ชนไม่ค่อยทําวัคซี นเนื องจากเข้าใจผิดว่าการทําวัคซี น ทําให้ไก่ชนอ่อนแอลง
ทางปศุสัตว์ควรออกพืนทีเพือทําวัคซี นต่อไป
5. ผูเ้ ลียงไก่ควรมีความซื อสัตย์อนั นีสําคัญมาก ไม่ควรหลอกส่ งไก่ไม่ดีไปขายให้กบั ผูซ้ ื อ
ราคาควรตามฝี เท้าของไก่ และความเก่งของไก่
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั/งต่ อไป
1. ควรเพิมการทําวิจยั เรื อง ต้นทุนและผลตอบแทนจากการเลียงไก่ขนในฟาร์ มขนาดต่างๆ
2. ควรทําวิจยั เรื อง ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการพัฒนาการเลียงไก่ชนในภาคต่างๆ
3. วิจยั สายพันธุ์ไก่ชน และการชนไก่ ในจังหวัดต่างๆ

81
4. วิจยั มุมมองเรื องการควบคุ มบ่อนไก่ชนในประเทศไทยกับผลกระทบต่อการทําลาย
สายพันธุ์ไก่ไทย
5. วิจยั เรื อง การศึกษาการเลียงไก่ชนในหลักสู ตรชันประถมศึกษา
6. วิจยั เรื อง การอนุรักษ์ และพัฒนาสายพันธุ์ไก่ชนของไทย

