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บทที� 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 ในการวิจยัเรื�อง “การศึกษาธุรกิจการเลี� ยงไก่ชนในอาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี” ผูว้ิจยั 
ไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลจากประชากรเป้าหมาย สุ่มแบบสะดวก (Convenience Sampling) เพื�อให้ได้
กลุ่มเป้าหมายครบ จาํนวน 60 คน หลงัจากนั�นนาํมาสรุป อภิปรายผลและมีขอ้เสนอแนะ 
 
วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

 ในการวจิยัครั� งนี�  ผูว้จิยัมีวตัถุประสงคใ์นการวจิยั ดงันี�  
 1. เพื�อศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของผูเ้ลี�ยงไก่ชนในอาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี  
 2. เพื�อศึกษาสภาพการเลี�ยงไก่ชนในอาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี 
 3. เพื�อศึกษาปัญหา การแกปั้ญหาและขอ้เสนอแนะของธุรกิจการเลี� ยงไก่ชน ในอาํเภอเมือง 
จงัหวดัจนัทบุรี 
 
การกาํหนดประชากรและการเลอืกกลุ่มตัวอย่าง 

 การกาํหนดประชากร 

 ประชากรที�ใชใ้นการวิจยัครั� งนี�  ไดแ้ก่ ประชากรกลุ่มผูเ้ลี� ยงไก่ชน ในอาํเภอเมือง จงัหวดั
จนัทบุรี 
 การเลอืกกลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นการวจิยัครั� งนี�  ไดแ้ก่ กลุ่มผูเ้ลี� ยงไก่ชน ในอาํเภอเมือง จงัหวดัตราด โดยมี
เป้าหมายจาํนวน 60 กลุ่มตวัอย่าง วิธีการเลือกตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) เกี�ยวกบั
สภาวะเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มผูเ้ลี�ยงไก่ชน มีรายละเอียดดงันี�  
 1. การวิจยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) มีเป้าหมายจาํนวน 60 กลุ่มตวัอย่างที�อยูใ่น 
เขตพื�นที�อาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี ณ สนามชนไก่จนัทบุรี 
 2. การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกรายบุคคล (Individual Depth Interview) เกี�ยวกบัสภาพการเลี�ยง 
และความรู้ในการเลี�ยงไก่ชน จาํนวน 10 คน 
 3. การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เป็นการสัมภาษณ์และสนทนากนัแบบ
เจาะประเด็นดว้ยการเชิญผูร่้วมสนทนามารวมเป็นกลุ่ม กลุ่มละประมาณ 5 คน เปิดโอกาสให้
ผูเ้ขา้ร่วมสนทนาแลกเปลี�ยนทศันะกนัอยา่งกวา้งขวางในประเด็นต่างๆที�เราตอ้งการแลว้พยายามหา
ขอ้สรุป 
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วธีิดําเนินการวจัิย 
 การสร้างเครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 
 เครื�องมือที�ใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล เป็นแบบสัมภาษณ์ที�ผูว้ิจยัสร้างขึ�นเอง และทาํ
การเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง เรื�อง ธุรกิจการเลี� ยงไก่ชนในอาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี ซึ� งมี
ส่วนประกอบดงันี�  
 1. แบบวิจยัเชิงสาํรวจ ในส่วนที� 1 เกี�ยวกบัลกัษณะพื�นฐานทางเศรษฐกิจ และสังคม 
ของผูเ้ลี�ยงไก่ชน 
 2. แบบสัมภาษณ์เจาะลึกในส่วนที� 2 เกี�ยวกบัสภาพการเลี�ยง และความรู้ในการเลี�ยงไก่ชน 
 3. การสนทนากลุ่มยอ่ย (Focus group Discussion) ผูเ้กี�ยวขอ้งทีมีความสัมพนัธ์ในเชิงสังคม
จาํนวน 5 คน เกี�ยวกบั ปัญหา การแกปั้ญหา และขอ้เสนอแนะในธุรกิจการเลี�ยงไก่ชน (ส่วนที� 3 ปัญหา 
การแกปั้ญหา และขอ้เสนอแนะในการทาํธุรกิจเลี�ยงไก่ชน) 
 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 1. ศึกษาขอ้มูลจากเอกสารที�เกี�ยวขอ้ง (Documentary Research) โดยการเก็บขอ้มูลจากตาํรา 
เอกสาร วิทยานิพนธ์ งานวิจยัจากแหล่งทั�งในประเทศและนอกประเทศที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อที�จะเขา้ใจ
เรื�องราวไดลึ้กซึ� งยิ�งขึ�น 
 2. การเก็บขอ้มูลภาคสนาม (Fieldwork Research) เป็นการเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพโดยการเก็บ
ขอ้มูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชว้ิธีการเก็บขอ้มูลเพื�อความละเอียดและความสมบูรณ์
ของงานวจิยัมากขึ�น ไดแ้ก่ 
 ขั/นตอนในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 1. ผูว้ิจยัจดัทาํหนงัสือขออนุญาตจากมหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี เพื�อขอความร่วมมือ
กบันายบ่อนสนามไก่ชนเจา้ของพื�นที� 
 2. นาํแบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In Depth Interview) เป็นการซักถามพูดคุยกนัระหว่าง 
ผูส้ัมภาษณ์และผูใ้ห้สัมภาษณ์ เป็นการถามเจาะลึกลว้งคาํตอบอยา่งละเอียดถี�ที�สร้างขึ�นไปเก็บรวบรวม
ขอ้มูลภาคสนาม ผูว้ิจยัไดน้าํแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In Depth Interview) ให้ผูเ้ชี�ยวชาญทาํการตรวจสอบ
ความตรง (Validity) เนื�อหา ซึ� งดูความสอดคล้องของประเด็นดชันีความสอดคล้อง ระหว่างขอ้คาํถาม
และวตัถุประสงค ์(Item Congruence Index) หรือ IOC เกณฑ์ประเมินจากผูเ้ชี�ยวชาญ  3 ระดบั คือ 1  

หมายถึง  สอดคลอ้ง 0 หมายถึง ไม่แน่ใจ  -1 หมายถึง ไม่สอดคลอ้งจากผูเ้ชี�ยวชาญจาํนวน 5 ท่าน 
 3. หลงัจากแกไ้ขเสร็จนาํไปใหที้�ปรึกษาวทิยานิพนธ์ ตรวจสอบความถูกตอ้งอีกครั� ง 
 4. เมื�อแกไ้ขใหเ้หมาะสมแลว้จึงนาํไปใชส้าํหรับสัมภาษณ์เชิงลึก (In Depth Interview) 
 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ขอ้มูลที�ไดท้าํการรวบรวมและตรวจสอบความเรียบร้อย จะนาํมาทาํการวิเคราะห์ มีขั�นตอน
การดาํเนินการดงันี�  



77 

 1. ลกัษณะพื�นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมบางประการของผูเ้ลี� ยงไก่ชน สภาพการเลี�ยง
ไก่ชน ปัญหาและขอ้เสนอแนะ ของผูเ้ลี�ยงไก่ชน วเิคราะห์โดยใชค้่าความถี� (Frequencies) ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี�ยเขคณิต (Arithmetic Mean) ค่าสูงสุด (Maximum) และค่าตํ�าสุด (Minimum) 
โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป  
 2. เพื�อศึกษาสภาพการเลี�ยง วธีิการจดัการธุรกิจการเลี�ยงไก่ชนในดา้นการผลิต และการตลาด
ของผูเ้ลี�ยงไก่ชนในอาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี 
  2.1 วเิคราะห์เนื�อหา และสรุปพรรณนา 
  2.2 วเิคราะห์จากการสังเกต 
 3. ปัญหาและขอ้เสนอแนะของธุรกิจการเลี�ยงไก่ชน อาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี ใชว้ิธีการ
สนทนากลุ่มจาํนวน 5 คน ผูว้จิยัเป็นผูด้าํเนินการสรุปภายในประเด็นดงักล่าว 
 
สรุปผลการวจัิย  
 ส่วนที� 1 ลกัษณะพื/นฐานทางเศรษฐกจิ และสังคมของผู้เลี/ยงไก่ชน 
 กลุ่มผูเ้ลี�ยงไก่ชนส่วนใหญ่มีวตัถุประสงคจ์ะเลี�ยงไวช้นในบ่อน เป็นเพศชาย อายุปัจจุบนั
ของผูเ้ลี� ยงไก่ชน มีอายุ 36 - 45 ปี มีระดบัการศึกษาชั�นประถมศึกษาปีที� 4 สถานภาพส่วนใหญ่สมรส 
อาชีพหลกัของกลุ่มผูเ้ลี� ยงไก่ชน ได้แก่ กรีดยางพารา ช่างก่อสร้าง ทาํร้านหมูย่างเกาหลี ช่างไม ้ 
ขายก๋วยเตีlยว ขายขา้วตม้โตรุ่้ง ขา้ราชการบาํนาญ ฯลฯ จาํนวนสมาชิกในครัวเรือน 4 - 6  คน การจา้งงาน
ส่วนใหญ่เป็นการจา้งแบบไม่ประจาํ การจา้งแรงงานประจาํในการเลี�ยงไก่ชนมีประสบการณ์ในการ
เลี�ยงไก่ชน 2 - 4 ปี และส่วนใหญ่จะไม่เคยขายไก่ที�เลี�ยง 
 ส่วนที� 2 สภาพการเลี/ยง และความรู้ในการเลี/ยงไก่ชน 
 ทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นรายบุคคล นอกเหนือจากการสัมภาษณ์ในตอนที� 1 โดยวิธี 
การสุ่มแบบสะดวก จนกว่าจะไดข้อ้มูลที�ซํ� ากนั แลว้จึงนาํมาวิเคราะห์เนื�อหา (Content Analysis) 
จากการสัมภาษณ์ พบวา่ ผูเ้ลี�ยงไก่ชนมีจาํนวนนอ้ยเท่านั�นที�ผา่นการอบรม  
 วธีิการให้อาหารไก่ชน 
 1. ไก่เล็ก 1 – 3 เดือน พบวา่ ผูเ้ลี� ยงลูกไก่ชนอายุ 1 เดือน นิยมอาหารสําเร็จรูปไก่เล็ก 
เพราะจะเป็นอาหารที�ยอ่ยง่ายเมด็ละเอียด 
 2. ไก่เล็ก 4 – 6 เดือน พบว่า ผูเ้ลี� ยงไก่ชนใช้อาหารหมูนม อาจเพราะตอ้งการปรับ
โครงสร้างของลูกไก่ใหก้ระดูกโตแขง็แรง 
 3. ไก่ชนรุ่น 7 – 9 เดือน พบวา่ ผูเ้ลี� ยงไก่ชน ใชข้า้วเปลือก วนัละ 2 ครั� ง มีอาหารเสริม 
และยาบาํรุง อาจเพราะช่วงนี� ไก่ชนตอ้งการบาํรุงสมุนไพรเพื�อจะนาํสารอาหารไปสะสมในตบั  
ใชใ้นการชน 
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 4. ไก่ชน 10 เดือน ขึ�นไป เลี� ยงดว้ยขา้วเปลือก ใชย้าสมุนไพรบาํรุงเช้าเยน็ ช่วงนี�อาจตอ้ง
ระวงัการใหอ้าหารไก่ชนเนื�องจากไก่จะอว้นง่าย 
 สถานที�จาํหน่ายไก่ชน พบวา่ ผูเ้ลี�ยงไก่ชนใชว้ธีิการจาํหน่าย 4 แบบ 
 1. ไปปลํ�าซอ้มตามซุม้ที�มีการนดัซอ้ม ถา้ไก่มีแววดี ตีเก่ง ก็จะมีคนทาบทามซื�อกนัที�นั�น
สนนราคาก็อยูที่�ผูข้ายพอใจจะขาย 
 2. ขายที�ซุ้มของตนเอง จากคนในทอ้งถิ�น หรือต่างจงัหวดัมาซื�อ ซุ้มแบบนี�จะตอ้งพอมี
ชื�อเสียงและมีมาตรฐานอยู ่เพราะนกัเล่นไก่จะมาตามเหล่าไก่ชน 
 3. ในสื�อออนไลน์ที�การซื�อขาย แลว้ติดต่อกนัถา้สนใจ โอนเงินและส่งไก่ชนทางรถทวัร์ 
โดยบวกค่าขนส่งดว้ยหรือรวมไปในราคาไก่ชนแลว้ 
 4. ในนิตยสารไก่ชนต่างๆ ที�มีประกาศโฆษณาขาย มีทั�งภาพสีขาวดาํ 
 5. ช่องทางการชาํระเงินในปัจจุบนัมี 2 ลกัษณะ คือ โอนเงินเขา้บญัชี และ จ่ายเป็นสด
เมื�อเมื�อมีซื�อถึงแหล่งจาํหน่าย 
 6. รู้จากคนในสังคมไก่ชนดว้ยกนัที�มีการแลกเปลี�ยนข่าวสารกนั จากหนงัสือนิตยสาร 
และอินเตอร์เน็ต 
 ส่วนที� 3 ปัญหา วธีิการแก้ปัญหา และข้อเสนอแนะในการทาํธุรกจิเลี/ยงไก่ชน 

 1. การตดัสินใจเลี� ยงมาจากส่วนหนึ� งบิดา คนในครอบครัว หรือคนใกลชิ้ด เลี� ยงแล้ว
เห็นลีลา เกิดความชอบในตวัไก่ชน ปัญหามุมมองจากสังคมมกัมองว่า การเลี� ยงไก่ชนส่วนใหญ่
เลี�ยงเป็นงานรองไม่ใช่งานหลกั 
 2. ปัญหาสุนัขกดัไก่ วิธีแกค้วรลอ้มตาข่ายบริเวณรอบๆ ส่วนปัญหาการลกัเล็กขโมย 
ไก่ชนจะเกิดกบัไก่เก่งที�มีค่าตวัแพงๆ เจา้ของตอ้งระวงั เก็บไวใ้นที�แน่นหนา 
 3. การเกิดโรคระบาด ป้องกนัดว้ยทาํวคัซีนไก่เล็กไก่ใหญ่ ตามโปรแกรมตามกาํหนด 
ใหค้รบทุกวคัซีน 
 4. การดูแลเอาใจใส่ไก่ชนถือเป็นเรื� องสําคญั ผูเ้ลี� ยงตอ้งหมั�นเช็คดูทุกวนัว่ามีไก่ป่วย  
ตาเจบ็ เป็นหน่อ เป็นปรวด อมพะนาํ เห็บเสี� ยน บาดเจบ็ ขี�ขาวขี� เขียวฯลฯ แลว้ทาํการรักษาอยา่งทนัที 
 5. ดา้นภูมิปัญญาเราสามารถนาํวสัดุรอบตวัเรามาเป็นที�ให้อาหาร ให้นํ� ากั�นคอกสมุนไพร 
รอบๆ บา้น เพื�อลดตน้ทุนค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานได ้ 

 
อภิปรายผล  

 กลุ่มผูเ้ลี� ยงไก่ชนส่วนใหญ่มีวตัถุประสงค์จะเลี� ยงไวช้นในบ่อน รองลงมาคือ เพาะขาย
เป็นชาย และ บางกลุ่มทั�งเพาะขายและ เลี� ยงไวช้นในบ่อน คลา้ยคลึงกบังานของ เฉลิมชยั   มหาชน 
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(2545 : 10) ไดว้จิยัเรื�อง สายพนัธ์ุไก่และการชนไก่ในขงัหวดันครปฐม พบวา่ จงัหวดันครปฐมไดเ้ลี� ยง
ไก่ชนอยู ่2 ระดบั คือ การเลี�ยงในระกบัชาวบา้น และการเลี�ยงในระดบัฟาร์มไก่ชน มีทั�งเลี� ยงไวดู้เล่น 
เลี� ยงเพื�อการประกวด และเลี�ยงเพื�อเป็นไก่ชนในสนามชนไก่ การเลี� ยงไก่ชนในจงัหวดัยงัคงรักษาไว้
ซึ� งภูมิปัญญาที�สืบทอดกนัมาจนส่งผลใหไ้ก่ชนไทยสามารถรักษาสายพนัธ์ุมาไดจ้นทุกวนันี�  
 วธีิการใหอ้าหารไก่ชนของผูเ้ลี� ยง พบวา่ 1) ไก่เล็ก 1 – 3 เดือน พบวา่ ผูเ้ลี� ยงลูกไก่ชนอาย ุ
1 เดือน นิยมอาหารสาํเร็จรูปไก่เล็ก เพราะจะเป็นอาหารที�ยอ่ยง่ายเม็ดละเอียด 2) ไก่เล็ก 4 – 6 เดือน 
พบว่า ผูเ้ลี� ยงไก่ชนใช้อาหารหมูนม อาจเพราะตอ้งการปรับโครงสร้างของลูกไก่ให้กระดูกโตแข็งแรง  
3) ไก่ชนรุ่น 7 – 9 เดือน พบวา่ ผูเ้ลี� ยงไก่ชน ใชข้า้วเปลือก วนัละ 2 ครั� ง มีอาหารเสริมและยาบาํรุง 
อาจเพราะช่วงนี� ไก่ชนตอ้งการบาํรุงสมุนไพรเพื�อจะนาํสารอาหารไปสะสมในตบัใช้ในการชน  
4) ไก่ชน 10 เดือน ขึ�นไป เลี� ยงดว้ยขา้วเปลือก ใชย้าสมุนไพรบาํรุงเชา้เยน็ ช่วงนี�อาจตอ้งระวงัการให้
อาหารไก่ชนเนื�องจากไก่จะอว้นง่าย สอดคลอ้งกบั วิเศษ  อคัรวิทยากุล (2543 : ม.ป.ป.)  กล่าวว่า 
การใหอ้าหารตอ้งเพียงพอเหมาะสมกบัไก่แต่ละขนาดอายุ โดยแบ่งเป็นอาหารสําหรับลูกไก่ อาหาร
สาํหรับไก่รุ่น อาหารสาํหรับไก่ชนที�โตแลว้   
 สถานที�จาํหน่ายไก่ชน พบวา่ ผูเ้ลี�ยงไก่ชนใชว้ธีิการจาํหน่าย 4 แบบ 
 1. ไปปลํ�าซอ้มตามซุม้ที�มีการนดัซอ้ม ถา้ไก่มีแววดี ตีเก่ง ก็จะมีคนทาบทามซื�อกนัที�นั�น
สนนราคาก็อยูที่�ผูข้ายพอใจจะขาย 
 2. ขายที�ซุม้ จากคนในทอ้งถิ�น หรือต่างจงัหวดัมาซื�อ ซุ้มแบบนี�จะตอ้งพอมีชื�อเสียงและมี
มาตรฐานอยู ่เพราะนกัเล่นไก่จะมาตามเหล่าไก่ชน 
 3. ในสื�อออนไลน์ที�มีการซื�อขาย มีคลิป (Clip) ให้ดู แลว้ติดต่อกนัถา้สนใจ โอนเงินและส่ง
ไก่ชนทางรถทวัร์ โดยบวกค่าขนส่งดว้ยหรือรวมไปในราคาไก่ชนแลว้ 
 4. ในนิตยสารไก่ชนต่างๆ ที�มีประกาศโฆษณาขาย มีทั�งภาพสีขาวดาํ 
 สอดคลอ้งกบังานของ อภิรัฐ  ปัจจุทา (2546 : บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาการเลี�ยงไก่ชน อาํเภอพล 
จงัหวดัขอนแก่น จากเกษตรกรทั�ง 3 กลุ่ม สรุปไดว้า่ เกษตรกรขนาดใหญ่ นิยมเลือกซื�อจากเหล่ากอ 
ลกัษณะของไก่ชน และความน่าเชื�อถือของผูเ้ลี� ยง เกษตรกรทั�ง 3 กลุ่ม นิยมจาํหน่ายไก่ชนที�ฟาร์ม
เลี� ยงมากที�สุด ผูข้ายสามารถกาํหนดราคาไดม้ากกว่าผูซื้�อ การชาํระเงินนิยมเป็นเงินสด ดา้นการตลาด 
เกษตรกรทั�ง 3 กลุ่มนิยมขายในฟาร์มของตนเองมากที�สุด เกษตรกรขนาดเล็กจะใช้ทุนส่วนตวั 
ในการเลี�ยงไก่ชน ร้อยละ 100 
 จากการสนทนากลุ่มโดยผูว้จิยัดาํเนินการสรุปประเด็น ไดว้า่ 
 1. การตดัสินใจเลี� ยงมาจากส่วนหนึ� งบิดา คนในครอบครัว หรือคนใกลชิ้ด เลี� ยงแล้ว
เห็นลีลา เกิดความชอบในตวัไก่ชน การเลี�ยงไก่ชนส่วนใหญ่เลี�ยงเป็นงานรองไม่ใช่งานหลกั 
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 2. ปัญหาสุนขักดัไก่ วิธีแกค้วรลอ้มตาข่ายบริเวณรอบๆ ส่วนปัญหาการลกัขโมยไก่ชน
จะเกิดกบัไก่เก่งที�มีค่าตวัแพงๆ เจา้ของตอ้งระวงั เก็บไวใ้นที�แน่นหนา 
 3. การเกิดโรคระบาด ป้องกนัดว้ยทาํวคัซีนไก่เล็กไก่ใหญ่ ตามโปรแกรมตามกาํหนด 
ใหค้รบทุกวคัซีน 
 4. การดูแลเอาใจใส่ไก่ชนถือเป็นเรื� องสําคญั ผูเ้ลี� ยงตอ้งหมั�นเช็คดูทุกวนัว่ามีไก่ป่วย  
ตาเจบ็ เป็นหน่อ เป็นปรวด อมพะนาํ เห็บเสี� ยน บาดเจบ็ ขี�ขาวขี� เขียวฯลฯ แลว้ทาํการรักษาอยา่งทนัที 
 5. ด้านภูมิปัญญาเราสามารถนาํวสัดุรอบตวัเรามาใช้เป็นที�ให้อาหาร ให้นํ� า กั�นคอก 
สมุนไพรรอบๆ บา้น เพื�อลดตน้ทุนค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานได ้ 
 สอดคลอ้งกบังานของภทัรพงษ ์เกริกสกุล ทาํการศึกษา “ระบบการเลี�ยงไก่ชน : กรณีศึกษา 
บา้นหวา้ และบา้นเหล่าโพนทอง ตาํบลบา้นหวา้ อาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น” พบว่า ผูเ้ลี� ยงไก่
ส่วนใหญ่ใกลชิ้ดกบับิดาที�เลี� ยงไก่ชน จึงมีความชอบในลีลาของไก่ชน เป็นปัจจยัที�สําคญัในการ
ตดัสินใจเลี�ยงไก่ชน 
 
ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะในงานวจัิย 

 1. การสํารวจกลุ่มเป้าหมาย ค่อนขา้งหายากทางหน่วยราชการควรสํารวจขึ�นจดัทาํทะเบียน
ผูเ้ลี�ยงไก่ทุกปี 
 2. ส่งเสริมการเลี�ยงไก่ชนให้เป็นอาชีพหลกัมีตลาดรองรับซื�อไก่ชนทั�งตลาดนอกประเทศ
และในต่างประเทศ เนื�องจากปัจจุบนันี� สังคมมองว่า อาชีพเลี�ยงไก่ชนไม่ใช่อาชีพหลกั มุมมองว่า
เป็นงานอดิเรก เพื�อความเพลิดเพลิน 
 3. เนื�องจากภาครัฐมีนโยบายจาํนาํขา้วเปลือก ราคาเกวยีนละ 14,000-15,000 บาท ทาํให้
ผูเ้ลี�ยงไก่ชนเดือดร้อน เพราะขา้วเปลือกมีราคาแพงขึ�นเรื�อยๆ  
 4. ผูเ้ลี� ยงไก่ชนไม่ค่อยทาํวคัซีนเนื�องจากเขา้ใจผิดวา่การทาํวคัซีน ทาํให้ไก่ชนอ่อนแอลง 
ทางปศุสัตวค์วรออกพื�นที�เพื�อทาํวคัซีนต่อไป 
 5. ผูเ้ลี�ยงไก่ควรมีความซื�อสัตยอ์นันี�สําคญัมาก ไม่ควรหลอกส่งไก่ไม่ดีไปขายให้กบัผูซื้�อ 
ราคาควรตามฝีเทา้ของไก่ และความเก่งของไก่  
 ข้อเสนอแนะในการวจัิยครั/งต่อไป 

 1. ควรเพิ�มการทาํวิจยัเรื�อง ตน้ทุนและผลตอบแทนจากการเลี�ยงไก่ขนในฟาร์มขนาดต่างๆ 
 2. ควรทาํวจิยัเรื�อง ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการพฒันาการเลี�ยงไก่ชนในภาคต่างๆ 
 3. วจิยัสายพนัธ์ุไก่ชน และการชนไก่ ในจงัหวดัต่างๆ 
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 4. วิจยัมุมมองเรื�องการควบคุมบ่อนไก่ชนในประเทศไทยกบัผลกระทบต่อการทาํลาย
สายพนัธ์ุไก่ไทย 
 5. วจิยัเรื�อง การศึกษาการเลี�ยงไก่ชนในหลกัสูตรชั�นประถมศึกษา  
 6. วจิยัเรื�อง การอนุรักษ ์และพฒันาสายพนัธ์ุไก่ชนของไทย  




