
 

บทที่  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 
 การศึกษาคร้ังนี้ เปนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R&D) โดยใชวิธีการ

เชิงปริมาณ (Quantitative Research และวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Designs) วัตถุประสงค 
การวิจัยมี 3 ขอ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาบริบทการเล้ียงไกพื้นเมืองของเกษตรกรหมู 11 บานหวยสําโรงใต 
ตําบลเขาหินซอน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 2) เพื่อทดลองการเล้ียงไกพื้นเมืองโดยใช
อาหารเสริมพืชสมุนไพร 3) เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรูผลการทดลองการเล้ียงไกพื้นเมืองใหกับเกษตรกร 

ข้ันตอนการวิจัยแบงออกเปน 3 ข้ันตอน คือข้ันตอนท่ี 1 การศึกษาบริบทการเลี้ยงไกพื้นเมืองของ
เกษตรกร ข้ันตอนท่ี  2 การทดลองการเล้ียงไกพื้นเมืองโดยใชอาหารเสริมพืชสมุนไพร ข้ันตอนท่ี 3 
การแลกเปลี่ยนเรียนรูผลการทดลองเลี้ยงไกพื้นเมืองเปนไกชนโดยใชอาหารเสริมพืชสมุนไพร  
โดยมีรายละเอียดวิธีการในการศึกษา ดังนี้ 
 3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 3.2  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจยัและข้ันตอนการสรางเคร่ืองมือ 
 3.3  วิธีการดําเนินการวิจัย 
 3.4  การเก็บรวบรวมขอมูล 

 3.5  การวิเคราะหขอมูล 
  

3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 
               3.1.1  ในการศึกษาบริบทสภาพการเล้ียงไกพื้นเมอืงของเกษตรกรหมู 11 บานหวยสําโรงใต 
ตําบลเขาหินซอน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 53 ราย    
  3.1.2  การศึกษาทดลองการเล้ียงไกโดยใชอาหารเสริมพืชสมุนไพร  
            ประชากรในการศึกษา คือไกพื้นเมืองลูกผสมสามสาย  เพศผู อาย ุ12 สัปดาห จาํนวน 30 ตวั 
ซ่ึงไดคัดเลือกแบบเจาะจง จากไกของเกษตรกรที่ลงช่ือสมัครใจเขารวมการพัฒนาจํานวน 15 ราย 
โดยสุมมาจํานวนรายละ 2 ตัว รวมเปนไกจํานวน 30 ตัว โดยมีน้ําหนักตัวอยูที่ 800 กรัมตอตัว 
แสดงรายละเอียด (ภาคผนวก ง) 
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 3.1.3  การขยายผลการทดลองการเล้ียงไกพื้นเมืองเปนไกชน และเพื่อใหมีการแลกเปล่ียน
เรียนรูระหวางเกษตรกรในการใชอาหารเสริมพืชสมุนไพรในการลดคาใชจายและเสริมประสิทธิภาพ

ในการเล้ียงไกพื้นเมืองเปนไกชน ผูเขารวมโครงการเปนเกษตรกรที่เปนเจาของไก ท่ีนาํมาให
เพื่อทดลองเล้ียงรวมทั้งหมด 15 ราย 
 

3.2  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยและขั้นตอนการสรางเครื่องมือ 

 
 3.2.1  เคร่ืองมือและการสรางเคร่ืองมือในขั้นตอนศึกษาบริบทและวิธีการเล้ียงไกพืน้เมือง 
                      1)  เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับบริบทการเล้ียง
ไกพื้นเมืองของเกษตรกร หมู 11 บานหวยสําโรงใต ตําบลเขาหินซอน อําเภอพนมสารคาม จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนเพื่อใหสอดคลองกับงานวิจัยคร้ังนี้ แบบสอบถามมีลักษณะเปน 3 สวน 
ดังนี้ 
  สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบสอบถามปลายปด 
และแบบสอบถามปลายเปด จํานวน 10 ขอ 
 สวนท่ี 2 แบบสอบถามท่ีใชในการศึกษาสภาพการเล้ียงและวิธีการเล้ียงไกพืน้เมือง
มีลักษณะเปนแบบสอบถามปลายปด และแบบสอบถามปลายเปด จํานวน 25 ขอ  

 สวนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการคัดเลือกสายพันธุไกพื้นเมือง มีลักษณะเปน
แบบสอบถามปลายปด และแบบสอบถามปลายเปด จํานวน 12 ขอ 
  2)  ข้ันตอนการสรางเคร่ืองมือ เกี่ยวกับบริบทการเล้ียงไกพื้นเมือง ดังนี้ 
 (1)  ศึกษาจากหนังสือ ตํารา เอกสาร วารสารและงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวกับ
การเล้ียงไกพื้นเมือง 
 (2)  ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถาม โดยคํานึงถึงวัตถุประสงคการวจิยัใหครอบคลุม
เนื้อหาท่ีตองการและความสะดวกในการจัดทําขอมูลเกี่ยวกับการตอบแบบสอบถาม 
                          (3)  นําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนเสนอใหแกผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ทาน (ดังรายช่ือ
ปรากฏตามภาคผนวก ก) ตรวจสอบความถูกตอง มีความนาเช่ือถือได (Reliability) และความเท่ียงตรง
ตามเนื้อหา (Validity) ความเหมาะสมของภาษาท่ีใชในขอคําถาม 
                            (4)  เม่ือสรางแบบสอบถามท่ีเปนเคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาเรียบรอยแลวผูวิจัย
ไดนําแบบสอบถามไปทดสอบ (Pre-test) กับเกษตรกรผูเลี้ยงไกพื้นเมืองที่ไมใชกลุมเกษตรกร
บานหวยสําโรงใต จํานวน 20 ราย 
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  (5) ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ และนําไปให
คณะกรรมการที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง นําไปใชกับกลุมตัวอยางเกษตรกรผูเลี้ยง
ไกพื้นเมือง บานหวยสําโรงใต ตําบลเขาหินซอน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 
53 ราย 

  3.2.2  เคร่ืองมือท่ีใชในการทดลองการเล้ียงไกพื้นเมืองโดยใชอาหารเสริมพืชสมุนไพร  
         1)  ในการทดลองการเล้ียงไกพื้นเมืองโดยใชอาหารเสริมพืชสมุนไพร 2 ชนิด คือ 

สูตรขาวเปลือก 1 กิโลกรัม ผสมบอระเพ็ดที่ระดับ 1 เปอรเซ็นต  สูตรขาวเปลือก 1 กิโลกรัม ผสม
ฟาทะลายโจรที่ระดับ 1 เปอรเซ็นต (เชนเดียวกับผลงานของกุศล คําเพราะ และวรรณพร คําเพราะ, 
2537; อางถึงใน จิโรจ ศศิปรียจันทร และคนอ่ืนๆ, 2550, หนา 13) ท่ีใชผงฟาทะลายโจรที่ระดับ 0.5 
และ 1 เปอรเซ็นต ผสมลงในอาหารแลวนําไปเลี้ยงไกเนื้อมีผลทําใหสมรรถภาพการเจริญเติบโต
ของไกดีเทาเทียมกับการใชยาปฏิชีวนะในระดับเพื่อเรงการเจริญเติบโต ซ่ึงในการทดลองผูวิจัยไดพัฒนา 
เคร่ืองมือเปน 2 สวน คือ 
                สวนท่ี 1 แบบบันทึกผลการทดลอง ขอมูลที่ตองการศึกษา ไดแก ดานน้ําหนักตัว
ท่ีเพิ่มปริมาณอาหารท่ีกินตอวัน อัตราการแลกเนื้อ อัตราการเพ่ิมน้ําหนักตัว ตนทุนคาอาหารตอการเพิ่ม
น้ําหนักตัว 1 กิโลกรัม (ดานน้ําหนักไก และขนาดรอบอก โดยการใชสายวัด) 
  สวนท่ี 2 แบบบันทึกผลการสังเกตการเปล่ียนแปลงของไก โดยการถายรูป
เปรียบเทียบกอนและหลังการทดลองขอมูลท่ีศึกษา ไดแก สวนใบหนา สวนลําตัว สวนปก สวนสีขน 
สวนหาง สวนขา 
  2)  ข้ันตอนการสรางเคร่ืองมือในการศึกษาทดลองการเล้ียงไกพื้นเมืองโดยใช
อาหารเสริมพืชสมุนไพร ดังนี้  
  ศึกษาการออกแบบตารางท่ีใชบันทึกผลการทดลองดานน้ําหนักตัวท่ีเพ่ิมปริมาณ
อาหารที่กินตอวัน อัตราการเพ่ิมน้ําหนักตัว ตนทุนคาอาหารตอการเพิ่มน้ําหนักตัว 1 กิโลกรัม 
โดยใหรูปแบบตารางเหมาะสมกับการบันทึกขอมูล งายตอการอานผล งายตอการจดบันทึก 
โดยผูวิจัยออกแบบตารางการบันทึกขอมูล ดังนี้ 
                           (1)  แบบบันทึกขอมูลเปนตารางท่ีประกอบดวยรายละเอียด (ภาคผนวก ง) 
เปนตารางท่ีใชบันทึกขอมูลดานน้ําหนักตัวท่ีเพิ่มของไกท่ีทดลองเสริมพืชสมุนไพรและบันทึกน้าํหนกัตัว

ของไกทุกสัปดาหเปนเวลา 16 สัปดาห 
                           (2)  แบบบันทึกขอมูลดานปริมาณอาหารที่กินตอวันเปนเวลา 16 สัปดาห 
เปนตารางท่ีประกอบดวยรายละเอียด (ภาคผนวก ง) 
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 (3)  แบบบันทึกขอมูลดานอัตราการเพิ่มน้าํหนักตัว เปนเวลา 16 สัปดาห 
เปนตารางท่ีประกอบดวยรายละเอียด (ภาคผนวก ง) 
                                (4)  แบบบันทึกขอมูลดานตนทุนคาอาหารตอการเพิ่มน้ําหนักตัว 1 กิโลกรัม 
บันทึกผลหลังการทดลอง 16 สัปดาหเปนตารางท่ีประกอบดวยรายละเอยีด (ภาคผนวก ง) 
 3)  แบบบันทึกผลการสังเกตการณเปล่ียนแปลงลักษณะภายนอกของไกที่ทดลอง
เสริมพืชสมุนไพร โดยรายละเอียดของการสรางเคร่ืองมือประกอบดวย 
 (1)  กําหนดรายการท่ีตองการบันทึกลักษณะภายนอกของไกท่ีทดลอง ไดแก 
ใบหนา ลําตัว สวนปก สวนสีขน สวนหาง สวนหงอน สวนขา 
 (2)  กําหนดระยะเวลาของการบันทึกผลในแตละชวง โดยในการวิจัยคร้ังนี้
เปนการบันทึกคุณลักษณะ ใบหนา ลําตัว สวนปก สวนสีขน สวนหาง สวนหงอน สวนขา ทุกสัปดาห 
โดยการสุมไกตัวท่ีตองการมาถายรูปสวนท่ีกําหนดไว 
 (3)  บันทึกภาพท่ีตองการสังเกตของไกตัวท่ีตองการบันทึกสัปดาหแรก กอนทดลอง
และหลังสัปดาหท่ี 16 หลังการทดลองเล้ียงส้ินสุดลง 
 (4)  กําหนดรูปแบบตารางที่ตองการบันทึกผลการสังเกตลักษณะภายนอก 
โดยมีรายละเอียดของตาราง (ภาคผนวก ง) 

 3.2.3  เคร่ืองมือท่ีใชในการแลกเปล่ียนเรียนรูผลการทดลองเพื่อสงเสริมการเลี้ยงไกพื้นเมอืง
เปนไกชนโดยใชอาหารเสริมพืชสมุนไพร   

         1)  เคร่ืองมือในการแลกเปล่ียนเรียนรู แบงเคร่ืองมือเปน 3 ชนิด คือ  
 (1)  แบบสอบถามความรูท่ีเกี่ยวกับการเล้ียงไกพื้นเมืองเปนไกชนโดยใชอาหาร

เสริมพืชสมุนไพร มีลักษณะเปนแบบสอบถามปลายปด และแบบสอบถามปลายเปด จํานวน 10 ขอ  
 (2)  โครงการแลกเปล่ียนเรียนรูรายงานผลการทดลองการเลี้ยงไกพื้นเมือง
เปนไกชนโดยใชอาหารเสริมพืชสมุนไพร  

       (3)  การจัดทําแบบประเมินผลการแลกเปล่ียนเรียนรู กอน-หลัง และแบบประเมินผล
ความพึงพอใจจากการแลกเปล่ียนเรียนรู 
                         2)  ข้ันตอนการสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการแลกเปล่ียนเรียนรูผลการทดลองเพ่ือสงเสริม

การเล้ียงไกพื้นเมืองเปนไกชนโดยใชอาหารเสริมพืชสมุนไพร    
 ในการสรางแบบสอบถามความรูเกี่ยวกับการเล้ียงไกพื้นเมืองเปนไกชนโดยใช

อาหารเสริมพืชสมุนไพร ดังนี้ 
 (1)  ศึกษาวิธีสรางแบบสอบถาม จากเอกสาร และงานวิจัยตางๆ เกี่ยวกับความรู
การเล้ียงไกพื้นเมืองโดยใชอาหารเสริมพืชสมุนไพร 
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                                (2)  กําหนดประเด็นและขอคําถามในการสรางแบบสอบถามเพ่ือใหสอดคลองกบั
วัตถุประสงค ครอบคลุมเนื้อหาและความสะดวกในการจดัทําขอมูลการตอบแบบสอบถาม 
 (3)  นําเอกสารท่ีสรางข้ึนไปปรึกษาผูเช่ียวชาญและนํามาปรับปรุงตามคําแนะนํา 
 (4)  นําไปทดลองใชและปรับปรุงกอนนําไปใชจริงกับกลุมเปาหมาย 
 ในการจัดทําโครงการเพ่ือรายงานผลการทดลองการเล้ียงไกพื้นเมืองเปนไกชน

โดยใชอาหารเสริมพืชสมุนไพร ดังนี้ 
 (1)  ผูวิจัยเขียนโครงการเพ่ือรายงานผลการทดลองใหกับเกษตรกรและวางแผน 
การดําเนินโครงการ  
 (2)  นําโครงการแลกเปล่ียนเรียนรูไปปรึกษาผูเช่ียวชาญและนาํมาปรับปรุง
ตามคําแนะนํา 
 (3)  วิเคราะหเนื้อหาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู วิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ระยะ 
เวลา และสถานที่วิธีการนําเสนอเนื้อหารายละเอียดในการดําเนินโครงการไปสูการปฏิบัติการ
ในการจัดทําแบบประเมินผล กอน-หลัง การแลกเปล่ียนเรียนรูและการประเมินความพึงพอใจ ดังนี้ 
 1)  ออกแบบประเมินผลการแลกเปล่ียนเรียนรูโดยใชแบบประเมิน
เปนมาตราสวนประเมินคา 5 รายการ 
 2)  กําหนดประเด็นการประเมิน 
 3)  ใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม และความเปนได 
 4)  นําไปทดลองใชและปรับปรุงกอนนําไปใชจริงกับกลุมเปาหมาย 

 
3.3  วิธีดําเนินการวิจัย 

 
  การศึกษาการเลี้ยงไกพื้นเมืองเปนไกชนโดยใชอาหารเสริมพืชสมุนไพร มีขั้นตอน

การดําเนินการวิจัย แบงออกเปน 3 ข้ันตอน ดังนี้ 
  ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาบริบทการเล้ียงไกพื้นเมือง ของเกษตรกรหมู 11 บานหวยสําโรงใต 

ตําบลเขาหินซอน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เปนการเก็บขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative   
Research) ผูวิจัยใชแบบสอบถาม แบบปลายเปดและปลายปด แบงออกเปน 3 สวน ดังนี้ สวนท่ี 1 
ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 10 ขอ สวนท่ี 2 ขอมูลท่ีใชในการศึกษาสภาพการเล้ียง
และวิธีการเล้ียงไกพื้นเมือง จํานวน 25 ขอ สวนท่ี 3 ขอมูลเกี่ยวกับการคัดเลือกสายพันธุไกพื้นเมือง 
จํานวน 12 ขอ แบบสอบถามเปนเก็บขอมูลดานบริบทการเลี้ยงไกพื้นเมืองของเกษตรกร จํานวน 
53 ราย 

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ิทร
์



 
59 

 ข้ันตอนท่ี 2 วิธีการดําเนินการวิจัยในการทดลองอาหารเสริมพืชสมุนไพร เทคนิค วธีิการ
และการดแูล ผูวิจัย มีวิธีการทดลอง มีรายละเอียดดังนี ้

  1)  วัสดุอุปกรณท่ีใชในการทดลอง 
 (1)  โรงเรือนท่ีใชเล้ียงไกแบบหนาจั่วมีขนาดกวาง 3X4 เมตร สูงประมาณ 
2-2.5 เมตร สําหรับไก 30 ตัว มุงดวยกระเบ้ืองหรือสังกะสี ทําฝาดวยตาขาย มีประตูปดเปด กรุดวยตาขาย
หรือมุงลวด มีอากาศถายเทไดดี กันฝนได บริเวณพ้ืนมีการรองพ้ืนดวยใบตะไครหอมเพื่อปองกันไร
ใหกับไกมีเนื้อท่ีพอเหมาะใหไกเดินและนอนได มีการฉีดพนยาปองกันการติดเช้ือเดือนละ 1 คร้ัง 
 (2)  สุมไก ขนาดท่ีเหมาะสมสูง 120 เซนติเมตร มีเสนผาศูนยกลาง 90-100 
เซนติเมตร ทําดวยไมไผเกล้ียงไมมีเส้ียน ไมมีสวนใดคมหรือแหลมเพราะอาจเปนอันตรายตอไก 
จะตองเปนสุมท่ีมีความแข็งแรงและทนทาน 
 (3)  ไกพื้นเมืองพันธุเหลืองหางขาว อายุ 3  เดือน เพศผู  
 (4)  รางอาหาร และท่ีใหน้ํา 
 (5)  ขาวเปลือกผสมฟาทะลายโจรแหงบดละเอียด 
 (6)  ขาวเปลือกผสมบอระเพด็แหงบดละเอียด 
 (7)  สมุดบันทึก 
 (8)  เคร่ืองช่ังน้ําหนกั 
 (9)  กลองถายรูป 
  2)  การวางแผนการทดลอง 
                   การคัดเลือกไก 
  (1)  การทดลองครั้งนี้ใชไกพื้นเมืองพันธุลูกผสมสามสาย เพศผู อายุ 
12 สัปดาหจํานวน 100 ตัว เปนประชากรไดมาจากเกษตรกรที่ลงชื่อสมัครใจเขารวมโครงการ
ในการศึกษาวิจัย  
                        (2)  การคัดไกสุมอยางงายโดยวิธีจับฉลาก ใหไดไก 30 ตวัเปนกลุมตัวอยาง 
ท่ีมีลักษณะเดนตรงตามสายพันธุ ซึ่งประกอบดวย รูปรางที่มีความแข็งแรง สมบูรณ ไมพิการ 
มีน้ําหนักตัวเทากัน 800 กรัม/ตัว  

           (3)   ใชแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ (Completely Randomized Design : 
CRD) แบงออกเปน 3 ส่ิงทดลองๆ ละ 10 ซํ้า  ๆละ 3 ตัว โดยใหอาหารเสริมพืชสมุนไพร แบงออกไดดังนี้ 

 กลุมท่ี 1 ขาวเปลือก (ไมเสริมสมุนไพร) 
 กลุมท่ี 2 ขาวเปลือก 1 กิโลกรัม ผสมบอระเพ็ดในระดับ 1% 
 กลุมท่ี 3 ขาวเปลือก 1 กิโลกรัม ผสมฟาทะลายโจรในระดับ 1% 
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ตาราง 5  แสดงกลุมตัวอยางไกพื้นเมือง จํานวน 30 ตัว 
 

T         R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 
T1 T1R1 T1R2 T1R3 T1R4 T1R5 T1R6 T1R7 T1R8 T1R9 T1R10 
T2 T2R1 T2R2 T2R3 T2R4 T2R5 T2R6 T2R7 T2R8 T2R9 T2R10 
T3 T3R1 T3R2 T3R3 T3R4 T3R5 T3R6 T3R7 T3R8 T3R9 T3R10 

 
  4)  การเตรียมอาหารผสมสมุนไพร 

  (1)  ขาวเปลือกจะตองมีการทําความสะอาดโดยการลางและคัดเมล็ดท่ีสมบูรณ 
ตากใหแหง 
                    (2)  บอระเพ็ดจะตองทําความสะอาดและใชวิธีการหั่นใหเปนช้ินเล็กๆ นําไป
ตากใหแหง และทําการบดใหละเอียด นําบอระเพ็ดผสมกับขาวเปลือกของสูตรอาหาร 
                    (3)  ฟาทะลายโจรจะตองทําความสะอาดและใชสวนตางๆ ที่อยูเหนือพื้นดิน 
เชนลําตน ใบ ดอก นําไปหั่น แลวตากใหแหง บดใหละเอียด นําสมุนไพรฟาทะลายโจรผสมกับ
ขาวเปลือกของสูตรอาหาร 

   5)  ข้ันตอนการทดลอง 
                  (1)  นําไกท่ีทดลองขังสุมๆ ละ 1 ตัวโดยแตละสุมมีการใหอาหารผสมสมุนไพร
ในตอนเชา (9.00 น.) และเย็น (15.00 น) ปริมาณอาหารโดยชั่งทุกครั้งๆ ละ 100 กรัมตอตัว 
(ไกจะตองมีการฝกออกกําลังกาย เชน การวิ่งสุม การออกแดดโดยการปลอยใหไกเดินภายในสุม
หรือเดินภาย ในโรงเรือน ตอนเชาและเย็นกอนใหอาหาร) 
                   (2)  มีน้ําสะอาดใหกินตลอดเวลา / คร้ังละ400 มล.  
    (3)  ช่ังน้ําหนกัอาหารท่ีเหลือทุกวัน 
                    (4)  ช่ังน้ําหนกัตัวไกท่ีทดลองๆ ทุกสัปดาห เปนเวลา 16 สัปดาห         

   6)  การบันทึกขอมูล 
                    (1)  บันทึกน้ําหนักสัตวกอนการทดลองและทุกสัปดาหระหวางการทดลอง 
                    (2)  บันทึกอาหารสัตวท่ีกินเหลือในแตละวัน 
 (3)  สังเกตรูปรางของไกท่ีทดลองและจดบันทึกการเปล่ียนแปลงโดยการบรรยาย 

 7)  สถานท่ีดําเนินการการทดลองการเล้ียงไกพื้นเมืองเปนไกชนโดยใชอาหารเสริม
พืชสมุนไพร ใชการคัดเลือกพื้นท่ีในหมู 11 โดยมีพื้นท่ีในการทดลอง ประมาณ 1 ไร ณ บานเลขท่ี 
248/3 หมู 11 บานหวยสําโรงใต ตําบลเขาหินซอน อําเภอเมืองพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา  
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  8)  เวลาดําเนินการใชระยะเวลาศึกษาทดลองการเลี้ยงไกพื้นเมืองเปนไกชน
ดวยอาหารเสริมผสมพืชสมุนไพร จํานวน 16 สัปดาห ตั้งแต 23 กันยายน 2551-18 มกราคม 2552 

  9)  ขอมูลที่ตองการศึกษา 
                   (1)  น้ําหนักตวัเพิ่ม 
                              (Body weight gain, BWG) = น้ําหนกัตัวสุดทาย- น้ําหนักตัวเร่ิมตน 
 

      (2)  ปริมาณอาหารท่ีกินตอวนั 
        (Feed intake per day, FID)  = ปริมาณอาหารท่ีให – ปริมาณอาหารท่ีเหลือ 
 

      (3)  อัตราการแลกเนื้อ 
                         (Feed conversion ratio, FCR) = ปริมาณอาหารท่ีกิน (กรัม) 
             น้ําหนกัตวัท่ีเพิ่มข้ึน(กรัม) 
   

  (4)  อัตราการเพิ่มน้ําหนกัตวั 
                  (Average daily grain, ADG) = น้ําหนักตัวท่ีเพิ่มข้ึน (กรัม) 
              ระยะเวลาที่ใชเล้ียง (วนั) 
   

    (5)  ตนทุนคาอาหารตอการเพิ่มน้ําหนกัตวั 1 กิโลกรัม 
        (Feed cost per kilogram gain, FCG) = อัตราแลกเนื้อ x ราคาอาหาร 
                         กิโลกรัม 

 
 ข้ันตอนท่ี 3 การแลกเปล่ียนเรียนรูผลการทดลองเพ่ือสงเสริมการเล้ียงไกพื้นเมืองโดยใช 

อาหารเสริมพืชสมุนไพร ประกอบดวยรายละเอียดดังนี้ แบบสอบถามความรูที่เกี่ยวกับการเลี้ยง
ไกพื้นเมืองเปนไกชนโดยใชอาหารเสริมพืชสมุนไพร มีลักษณะเปนแบบสอบถามปลายปดและ
แบบสอบถามปลายเปด จํานวน 10 ขอ การจัดทําโครงการแลกเปล่ียนเรียนรูผลการทดลองการเล้ียง
ไกพื้นเมืองเปนไกชนโดยใชอาหารเสริมพืชสมุนไพร มีรายละเอียดของโครงการ (ภาคผนวก จ) 
การจัดทําแบบประเมินผลการแลกเปลี่ยนเรียนรูกอน-หลังและการประเมินผลความพึงพอใจ
ในการแลกเปล่ียนเรียนรู 
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3.4  การเก็บรวบรวมขอมูล 

 
  3.4.1  การเก็บรวบรวมขอมูล ขั้นตอนที่ 1 เปนการเก็บขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research) ดานการศึกษาบริบทการเล้ียงไกพื้นเมือง ของเกษตรกรหมู 11 บานหวยสําโรงใต ตําบล
เขาหินซอน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลจะกระทําโดยตัวผูวิจัยเอง 
โดยกอนทําการเก็บขอมูลจริง ผูวิจัยไดทําการทดลองแบบสอบถาม การสัมภาษณและเทคนิคตางๆ
ในการตอบคําถามกอนดําเนินการจริงผูวิจัยทําการแจกแบบสอบถามเก็บแบบสอบถามกลับคืนมา

ภายในวันเดียวกัน เริ่มเก็บขอมูลตั้งแตเดือน พฤษภาคม 2551-กรกฎาคม 2551 จํานวน 53 ราย
เพื่อตองการทราบสภาพการเล้ียงไกพื้นเมือง บานหวยสําโรงใต ตําบลเขาหินซอน อําเภอพนมสารคาม 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

  3.4.2  การเก็บรวบรวมขอมูลข้ันตอนท่ี 2 โดยตัวผูวิจัยเอง เปนการเก็บรวบรวมขอมูล 
จากการทดลองการเลี้ยงไกพื้นเมืองโดยใชอาหารเสริมพืชสมุนไพร 3 ชนิด เปนเวลา 16 สัปดาห 
ตั้งแตเดือน 23 กันยายน 2551 ถึง 18 มกราคม 2552 วิธีการเก็บขอมูล ดังนี้ การจดบันทึกน้ําหนักตัวเพิ่ม,
ปริมาณอาหารท่ีกินตอวัน, อัตราแลกเนื้อ, อัตราการเพ่ิมน้ําหนักตัว, ตนทุนคาอาหารตอการเพิ่มน้ําหนกัตวั 
(รายละเอียดตารางภาคผนวก ง) การจดบันทึกผลการทดลองดานน้ําหนักตัว (กรัม) โดยการช่ังน้ําหนัก 
ขนาดรอบ-อกไก (เซนติเมตร) โดยใชสายวัดทุกสัปดาห แบบบันทึกผลการสังเกตการณ เปล่ียนแปลง
คุณลักษณะของไก ประกอบดวย สวนใบหนา สวนลําตัว สวนปก สวนสีขน สวนหาง สวนหงอน 
และสวนขาโดยการถายรูปเปรียบเทียบกอน-หลังการทดลอง ใชการวิเคราะห บรรยาย 

 3.4.3  การเก็บขอมูลข้ันตอนท่ี 3 โดยตัวผูวิจัยเอง เปนการเก็บขอมูลการแลกเปล่ียนเรียนรู
ผลการทดลองเพื่อสงเสริมการเลี้ยงไกพื้นเมืองเปนไกชนโดยใชอาหารเสริมพืชสมุนไพรวิธีการ

เก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวยรายละเอียดดังนี้ จากแบบสอบถามความรูเกี่ยวกับการเล้ียงไกพื้นเมือง
เปนไกชนโดยใชอาหารเสริมพืชสมุนไพร การจัดทําโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูผลการทดลอง
การเล้ียงไกพื้นเมืองโดยใชอาหารเสริมพืชสมุนไพร มีรายละเอียดของโครงการ (ภาคผนวก จ)
การจัดทําแบบประเมินผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู กอน-หลัง และการประเมินผลความพึงพอใจ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู จํานวน 15 ราย ในวันที่ 1 มีนาคม 2552 เวลา 8.30 น.–16.00 น. ณ สถานท่ี
ท่ีทําการทดลอง 248/3 หมู 11 บานหวยสําโรงใต ตําบลเขาหินซอน อําเภอพนมสารคาม จังหวัด
ฉะเชิงเทรา  
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3.5  การวิเคราะหขอมูล 

 
 ในการวิเคราะหขอมูลเพ่ือการพัฒนาการเล้ียงไกพื้นเมืองเปนไกชนโดยใชอาหารเสริม

พืชสมุนไพร เกษตรกร หมู 11 บานหวยสําโรงใต ตําบลเขาหินซอน อําเภอพนมสารคาม จังหวัด
ฉะเชิงเทรา มีแนวทางการวิเคราะหดังนี้  
 3.5.1  วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถามในการศึกษาบริบทการเลี้ยง และ
แนวทางการพัฒนาของกลุมเกษตรกรผูเล้ียงไกพื้นเมือง ผูวิจัยนําผลท่ีไดจากการแจกแบบสอบถาม 
ทําการประมวลผล โดยหาคารอยละ คาเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานตรวจสอบความสมบูรณ 
ถูกตองของชุดขอมูลโดยใชชุดโปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อวิเคราะหผลทางสถิติ 

 3.5.2  วิเคราะหขอมูลการทดลองวิจัยอาหารเสริมพืชสมุนไพร 3 สูตร สูตรขาวเปลือก  
สูตรขาวเปลือกผสมบอระเพ็ด สูตรขาวเปลือกผสมฟาทะลายโจร ประกอบดวย ดานขอมูลปริมาณ
อาหารที่กิน น้ําหนักตัวเพิ่ม ปริมาณอาหารที่กินตอวัน อัตราการแลกเน้ือ อัตราการเพ่ิมน้ําหนักตัว 
ตนทุนคาอาหารตอการเพ่ิมน้ําหนักตัว 1 กิโลกรัม ท่ีไดจากการทดลองนํามาวิเคราะหความแปรปรวน 
(Analysis of variances, ANOVA) ตามแผนการทดลอง CRD  
                      1)  ดานน้ําหนักไก (กรัม) โดยการช่ัง ขนาดรอบอกไก (เซนติเมตร) โดยการใชสายวัด 
ทําการบันทึกผล 
                       2)  ดานการเปล่ียนแปลงดานตางๆ กอนและหลังการทดลอง โดยการสังเกต วิเคราะห
ผลเชิงบรรยาย 

 3.5.3  วิเคราะหผลการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากการทดลองการศึกษาการเลี้ยงไกพื้นเมือง
เปนไกชนโดยใชอาหารเสริมพืชสมุนไพรใหกับเกษตรกรโดยการทดสอบความรูเดิม สรางองคความรู 
เนนการสาธิตและศึกษาจากสภาพจริง  

          1)  แบบประเมินความรูการศึกษาการพัฒนาเล้ียงไกพื้นเมืองเปนไกชนโดยใช 
อาหารเสริมพืชสมุนไพร โดยเปนแบบประมาณคา 5 ระดับ มีเกณฑการใหคะแนน ดงันี้ 

มากท่ีสุด  เทากับ   5 
   มาก   เทากับ  4 
   ปานกลาง  เทากับ  3 
   นอย   เทากับ  2 
   นอยท่ีสุด  เทากับ  1 
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  เกณฑในการแปลความหมายของคะแนนเฉล่ียของระดบัความรู 5 ระดับ ดังนี ้
  ระดับความรู   คะแนนเฉล่ีย  ( X ) 
                             มากท่ีสุด            4.51-5.00 
                             มาก             3.51-4.50 
    ปานกลาง                      3.50-2.51 
                              นอย             1.51-2.50 
                 นอยท่ีสุด            1.00-1.50 

 
2)  แบบประเมินความพึงพอใจจากการแลกเปล่ียนเรียนรู ซ่ึงผูวิจัยไดปรับปรุงจาก  

ศิริวรรณ เสรีรัตน และคนอ่ืนๆ (2545, หนา 342; อางถึงใน สมทรง สุขุมมะสวัสดิ์, 2549, หนา 79) 
โดยเปนแบบประมาณคา 5 ระดับ ดังนี้ 
   มากท่ีสุด  เทากับ   5 
   มาก   เทากับ  4 
   ปานกลาง  เทากับ  3 
   นอย   เทากับ  2 
   นอยท่ีสุด  เทากับ  1 
   

   เกณฑในการแปลความหมายของคะแนนเฉล่ียของระดับความพึงพอใจโดยใช
การอิงเกณฑมาตรฐานของ เบสท (Best, 1963, p. 204; อางถึงใน สมทรง สุขุมมะสวัสดิ์, 2549, 
หนา 80) 5 ระดับ คือ 

ระดับความพึงพอใจ  คะแนนเฉล่ีย ( X ) 
     มากท่ีสุด        4.51-5.00 
     มาก        3.51-4.50 
     ปานกลาง       2.51-3.50 
     นอย        1.51-2.50 

            นอยท่ีสุด       1.00-1.50 
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สรุป ขั้นตอนการทําวิจัย 
 
         
 

 
  
 
 
 

 
 
 
 
    
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 3 ข้ันตอนการทําวจิัย 

การทบทวนเอกสาร,แนวคิดทฤษฎี 
ขอมูลทุติยภูมิ 

งานวิจยัท่ีเกีย่วของ 
              วิเคราะหเนื้อหา 

จัดทําแบบสอบถาม 
เก็บขอมูล 

                   วิเคราะหขอมูล 
จากประชากรและกลุมตัวอยาง 

การศึกษาทดลองการเล้ียงไกพื้นเมืองเปนไกชนโดยใชอาหารเสริมพืชสมุนไพร 3 สูตร 
 1. สูตรขาวเปลือก  

               2. สูตรขาวเปลือกผสมบอระเพ็ด  
              3. สูตรขาวเปลือกผสมฟาทะลายโจร 

สรุปผลการทดลอง 

1) ลักษณะท่ีปรากฏคุณลักษณะของไก  
     สวนใบหนา สวนหงอน สวนลําตัว  
      สวนสีขน สวนปก สวนหาง สวนขา  
2) น้ําหนักไก, ขนาดรอบอกไก 

แนวทางการสงเสริม 

การเล้ียงไกพืน้เมืองโดยใช 

อาหารเสริมพืชสมุนไพร 

               การแลกเปล่ียนเรียนรูผลการใชสมุนไพรในการเล้ียงไกพืน้เมืองเปนไกชน 

ปฏิบัติการเล้ียงไกพื้นเมืองเปนไกชนโดยใชอาหารเสริมพืชสมุนไพรของเกษตรกร 

     การศึกษาบริบทและสภาพการเล้ียงไกพื้นเมืองของเกษตรกรบานหวยสําโรงใต 
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