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Abstract
The purposes of this research were to study 1) generality of personal characteristic, knowledge of
birdmen, the management, readiness of birdmen and the develop of environment and 2) The influence of
generality of personal characteristic, knowledge of birdmen, the management, and readiness of birdmen
involvement to the develop of environment. This study were. quantitative approach, questionnaire were used to
collect data from 159 of the birdmen. The data was analyzed, using descriptive statistics and path analysis. The
results indicated that 1) almost birdmen had men, age 41-60 years old, graduated of bachelor degree, income
25,001 – 35,000 per month, stayed in single house, had birds 6-10, had experience 11-15 years, had the target for
contest. Almost birdmen had a good level of knowledge and manage, had a good level to readiness and
2) readiness of birdmen had the most direct and total influence of the develop of environment.
Keywords: The Develop of Environment, Red-whiskered Bulbul
บทคัดย่ อ
การวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) สภาพทัว่ ไปของตัวแปรคุณลักษณะพื้นฐานบุคคล ความรู ้ของผูเ้ ลี้ยง
การจัดการที่ อยู่นก ความพร้อมของผูเ้ ลี้ยง และการพัฒนาสภาพแวดล้อม และ 2) อิทธิ พลของความรู ้ของผูเ้ ลี้ยง
การจัดการที่ อยู่นก และความพร้อมของผูเ้ ลี้ ยง ที่ มีต่อการพัฒนาสภาพแวดล้อม เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณโดยใช้
แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากผูเ้ ลี้ยงนกปรอดหัวโขนเคราแดงจานวน 159 ราย วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติพรรณนา และ
เทคนิ คการวิเคราะห์เส้นทาง ผลการวิจยั พบว่า 1)ผูเ้ ลี้ยงนกปรอดหัวโขนเคราแดงเกือบทั้งหมดเป็ นเพศชาย อายุ
เฉลี่ย 41 – 60 ปี สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ประกอบอาชี พรับจ้าง รายได้ต่อเดือนเฉลี่ย 25,001 – 35,000 บาท
อาศัยและใช้บา้ นเดี่ยวเป็ นสถานที่เลี้ยงซึ่ งมีจานวนนกที่เลี้ยงเฉลี่ย 6 – 10 ตัว มีประสบการณ์เลี้ยงเฉลี่ย 11 – 15 ปี
มีเป้ าหมายในการเลี้ยงเพื่อประกวดแข่งขัน ในภาพรวมพบว่า ผูเ้ ลี้ยงส่ วนใหญ่มีความรู ้ระดับค่อนข้างดี สามารถ
จัดการที่อยู่อาศัยนก มีความพร้อมในระดับดี และคิ ดเห็นว่าสามารถพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ เอื้อต่อการดารงชี วิต
ของนกได้เป็ นผลสาเร็ จ 2) ความพร้อมของผูเ้ ลี้ยงมีอิทธิ พลทางตรงและอิทธิ พลรวมต่อการพัฒนาสภาพแวดล้อม
มากที่สุด
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บทนา
นกปรอดหัวโขนเคราแดงมี ชื่ อ ที่ ค นส่ วนมากในประเทศไทยคุ ้น เคยว่ า นกกรงหัว จุ ก หรื อนกหัว จุ ก
เนื่ องจากเป็ นชื่ อเรี ยกที่สื่อความหมายได้ง่ายต่อการเข้าใจ อันหมายถึงนกที่หวั มีจุกแล้วนามาเลี้ยงในกรง ที่มาของ
คาเรี ยกเกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้านทางภาคใต้ของประเทศ นกชนิดนี้มีชื่อเรี ยกหลายชื่อแตกต่างกันไปตามแต่ละภาค
เช่น ภาคใต้เรี ยกว่า นกกรงหัวจุกหรื อนกกรง ภาคเหนือเรี ยกว่า นกปริ๊ ดเหลวหรื อนกพิชหลิว ส่ วนภาคกลางเรี ยกว่า
นกปรอดหัวจุ ก หรื อนกปรอดหัว โขน (พิ ช ศาล พันธุ์ วฒ
ั นา, 2557 ) นกชนิ ด นี้ เ ป็ นนกตามบัญ ชี สัต ว์คุ ้มครอง
แต่สามารถครอบครองได้หากผ่านการอนุญาตจากหน่วยงานภาครัฐเป็ นนกประเภทหนึ่ งที่ผคู ้ นในสังคมไทยนิ ย ม
เลี้ยง บ้างเพื่อฟั งเสี ยงร้องที่ บา้ น บ้างเลี้ยงเพื่อประกวดแข่งขัน บ้างเลี้ยงเพื่อเพาะพันธุ์ในเชิ งธุ รกิ จหรื อเหตุอื่นใด
ลักษณะโดยทัว่ ไปของนกชนิดนี้เป็ นนกขนาดเล็กโตเต็มที่ประมาณ 20 – 22 เซนติเมตร มีปากเรี ยวแหลมปลายปาก
โค้งเล็กน้อย และมีขนสั้นแข็งบริ เวณโคนปากขน ที่ตวั มีสีดาอมน้ าตาล มีขนจุกที่หวั ตั้งตรงปลายจุกที่ติดกับลาคอมี
สี ดาสนิท ที่แก้มมีขนสี ขาวและมีจุดสี แดงที่ขา้ งตาทั้ง 2 ข้าง โคนหางล่างมีสีแดง เสี ยงร้องไพเราะ ส่ วนลักษณะนิ สัย
ที่โดดเด่นจะเป็ นนกที่ชอบส่ งเสี ยงร้อง และมีเสี ยงร้องที่ไพเราะเป็ นทานองสู งต่า สั้นยาว คล้ายทานองเพลง ได้รับ
ฉายาว่า The Nightingale of Persia นกปรอดหัวโขนเคราแดงมักอาศัยอยู่ตามสภาพแวดล้อมที่หลากหลายตั้งแต่
ยอดเขาสู ง ป่ า ที่ราบต่า ทุ่งหญ้า ชายป่ า แม้แต่เขตที่ใกล้กบั ชุมชนมนุษย์ นักการศึกษาต่างประเทศที่คลุกคลีศึกษา
เรื่ องนี้ กล่าวว่า นกชนิ ดนี้ มีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีมนุ ษย์อาศัยได้เป็ นอย่างดี จึ งพบ
เห็ น นกท ารั ง อยู่ ใ นพุ่ ม ไม้เ ล็ ก ๆ ต้น ไม้ พุ่ ม ไม้ ระแนงตามระเบี ย งของอาคารและสวนผลไม้ข องมนุ ษ ย์
(Linnebjerg, 2008) ต่างจากที่มนุษย์เป็ นผูเ้ ลี้ยงที่ส่วนใหญ่นกมักอาศัยอยูใ่ นสภาพเลี้ยงขังกรง
กรงที่เลี้ยงนกปรอดหัวโขนเคราแดงแบ่งได้ 4 ประเภท (1) กรงที่ใช้เลี้ยงประจาวัน (2) กรงสาหรับใส่ นก
นาไปประกวดแข่งขัน (3) กรงสาหรั บเลี้ ยงนกในช่ วงเวลาที่ นกผลัดขน (4) กรงพักนกหรื อกรงบิ น (สานักงาน
เทศบาลนครยะลา, 2556) โดยในงานนี้ เป็ นการศึ กษากรงตามข้อ 3 และข้อ 4 ที่ มีลกั ษณะพื้ นที่ กว้างพอให้นก
สามารถขยับปี กบินได้ในระดับหนึ่ง ซึ่ งโดยทัว่ ไปผูเ้ ลี้ยงจะจัดอุปกรณ์ที่จาเป็ นต่อการดารงชี วิตของนกไว้เรี ยบร้อย
ประกอบด้วยถ้วยสาหรับใส่ อาหารเม็ด หนอนนก และน้ า ตะขอเกี่ยวผลไม้หรื อถาดใส่ ภาชนะสาหรับใส่ น้ าให้นก
อาบ ส่ วนอุปกรณ์อื่นๆ อีกหลากหลายก็จดั ตามแต่ลกั ษณะการใช้งานหรื อความต้องการของผูเ้ ลี้ยงเช่น ต้นไม้ รังนก
เทียม แต่ท้ งั นี้ตอ้ งยอมรับว่าแม้ผเู ้ ลี้ยงได้จดั เตรี ยมอุปกรณ์ต่างๆ ให้แก่นก แต่ถึงอย่างไรการดารงชี วิตของนกปรอด
หัวโขนเคราแดงที่อาศัยในกรงแตกต่างอย่างสิ้ นเชิ งกับนกที่ อาศัยตามธรรมชาติ การจะเลี้ยงให้นกปรอดหัวโขนเครา
แดงมีชีวิตความเป็ นอยูท่ ี่ดีเฉกเช่นอาศัยตามธรรมชาติ ผูเ้ ลี้ยงจาต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่นกอาศัยให้ใกล้เคียงกับที่
นกอาศัยตามธรรมชาติซ่ ึ งต้องอาศัยปัจจัยหลากหลายประการ เช่น ความรู ้ ประสบการณ์ หรื อความพร้อมของผูเ้ ลี้ยง
และปั จจัยอื่ นๆ เพื่ อส่ งเสริ มให้การจัดสภาพแวดล้อมของนกมีลกั ษณะใกล้เคี ยงกับธรรมชาติ มากที่ สุด ในเรื่ อง
ทานองนี้ นกั การศึ กษาในประเทศหลายท่านกล่าวว่า กรงเพาะเลี้ยงต้องมีขนาดใหญ่เพียงพอเพื่อให้นกมี territory
ของตนเอง ทาให้นกเกิดความรู ้สึกปลอดภัย ขนาดของกรงที่เหมาะสมคือ 2 x 2 x 2 เมตร สภาพภายในกรงมีการ
ออกแบบแยกส่ วนการกินอาหารและภาชนะใส่ น้ าออกจากกัน เพื่อป้ องกันการปนเปื้ อนจากการถ่ายมูลนกลงไปใน
น้ าและภาชนะใส่ อาหาร ลวดตาข่ายควรมีขนาดเล็กเพื่อป้ องกันศัตรู ต่างๆ ที่อยู่ภายนอก (สี ฟ้า ละออง, 2552; พรชัย
วงศ์วาสนา, 2555; อารี พุ่มประไวทย์ และ ศราวุธ ทองเนื้อห้า, 2557)
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การศึกษาสภาพแวดล้อมที่เอื้อประโยชน์ต่อการดารงชี วิตของนกปรอดหัวโขนเคราแดงได้ประยุกต์ใช้ตวั
แปรต่ า งๆ ที่ อ ดี ต นักการศึ กษาในประเทศได้ใ ช้นามาเป็ นตัวแปรอิ ส ระเพื่ อศึ กษาจานวน 4 ตัว ประกอบด้ว ย
คุณลักษณะพื้นฐานบุคคล ความรู ้ของผูเ้ ลี้ยง การจัดการที่อยู่นก ความพร้อมของผูเ้ ลี้ยง เพื่อศึกษาสภาพทัว่ ไปและ
อิ ท ธิ พ ลของตัว แปรว่ า แต่ ล ะตัว แปรมี อิ ท ธิ พ ลทางตรง อิ ท ธิ พ ลทางอ้อ ม และอิ ท ธิ พ ลรวมต่ อ การพัฒ นา
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดารงชีวิตของนกปรอดหัวโขนเคราแดงในสภาพเลี้ยงขังกรงเช่นใด มุ่งหวังให้ได้ขอ้ มูล
ที่ถกู ต้อง ตรงกับสภาพความเป็ นจริ งในปัจจุบนั สามารถนาความรู ้ที่ได้จากการศึกษาไปใช้ประโยชน์เช่น นาความรู ้
ที่ได้ประยุกต์ใช้กบั การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้แก่นกปรอดหัวโขนของตนหรื อเผยแพร่ องค์ความรู ้ดา้ นนี้ ให้แก่
บุ คคลผูเ้ ลี้ ยงนก บุ คคลทั่วไป และนักการศึ กษานักวิ จยั ที่ ศึ กษา มุ่งหวังให้เกิ ดการพัฒ นาองค์ค วามรู ้ แก่ แวดวง
การศึกษาไทย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาสภาพทัว่ ไปของคุณลักษณะพื้นฐานบุคคล ความรู ้ของผูเ้ ลี้ยง การจัดการที่อยู่นก ความพร้อม
ของผูเ้ ลี้ยง และการพัฒนาสภาพแวดล้อม
2. เพื่ อศึ กษาอิ ทธิ พลของความรู ้ ของผูเ้ ลี้ ยง การจัดการที่ อยู่นก และความพร้ อมของผูเ้ ลี้ ยง ที่ มีต่อการ
พัฒนาสภาพแวดล้อม
กรอบแนวความคิด
จากการศึกษางานวิจยั ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับบริ บทสภาพแวดล้อมการเลี้ยงนก ผูว้ ิจยั
ได้ประยุกต์ขอ้ มูลวรรณกรรมต่างๆ ใช้กบั งานวิจยั ที่ แสดงรายละเอียดของตัวแปรที่ใช้ศึกษาทั้งสิ้ น 4 ตัวแปรหลัก
ประกอบด้วยตัวแปรตาม 1 ตัว คือ การพัฒนาสภาพแวดล้อม และตัวแปรอิสระ 3 ตัว ได้แก่ ความรู ้ของผูเ้ ลี้ยง การ
จัดที่อยูอ่ าศัยนก และความพร้อมของผูเ้ ลี้ยง
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ภาพที่ 1 การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดารงชีวิตของนกปรอดหัวโขนเคราแดงในสภาพเลี้ยงขังกรง
วิธีดาเนินการวิจยั
ขนาดของตัวอย่ างที่ใช้ ในการศึกษา
ประชากรเป้ าหมายมีหน่วยวิเคราะห์ (Units of Analysis) ระดับบุคคล ได้แก่ ผูเ้ ลี้ยงนกปรอดหัวโขนเคราแดง
159 ราย ใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) (Palinkas, Horwitz, Green, Wisdom, Duan, &
Hoagwood, 2015) หรื อเรี ยกว่าคัดเลือกตัวแทนแบบใช้วิจารณญาณ (Judgment Sampling) (สานักนโยบายและ
วิชาการสถิติ สานักงานสถิติแห่ งชาติ, ม.ป.ป.) เป็ นการสุ่ มตัวอย่างโดยไม่ใช้หลักความน่าจะเป็ น (Nonprobability
Sampling) แต่ใช้เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยพิจารณาจากการตัดสิ นใจของผูว้ ิจยั เอง กล่าวคือ ลักษณะของกลุ่มที่เลือกมี
ความสอดคล้องและตรงตามวัตถุประสงค์การวิจยั
การเก็บข้ อมูล
ใช้การเก็บจากแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยสร้างคาถามเป็ นข้อความเข้าใจง่ายไม่สลับซับซ้อน คาถาม
มีการแบ่งคาถามเป็ นหมวดหมู่ตามตัวแปรที่ศึกษาเพื่อให้เกิดความสะดวก ครอบคลุมทุกประเด็นของการศึกษาและ
ทดสอบรายการข้อคาถาม (Pretest) กับประชากรที่ มีคุณสมบัติใกล้เคี ยงประชากรเป้ าหมายก่อนเข้าสู่ สนามจริ ง
(Caspar, 2016) แบบสอบถามได้ผ่า นการวัด ความเชื่ อมัน่ ของความคงตัว (Stability Reliability) โดยใช้
แบบสอบถามชุ ดเดี ยวกันกับผูเ้ ลี้ ยงนกปรอดหัวโขนเคราแดงในระยะเวลาห่ างกันช่ วงหนึ่ งหรื อที่ เรี ยกว่าวิธีการ
ทดสอบซ้ า (Test – Retest Method) (Resch, Driscoll, McCaffrey, Brown, Ferrara, & Macciocchi, 2013)
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้อมูลที่ ได้จากประชากรเป้ าหมายทาการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) เพื่อกาหนดน้ าหนักปั จจัย
(Factor Loading) ของแต่ละรายการ โดยยืนยันความถูกต้องตามหลักวิชาการว่าได้วดั ในสิ่ งที่ ตอ้ งการจากการ
พิจารณาเรื่ องความถูกต้อง (Yong, & Pearce, 2013; Agarwal, Osiyevskyy, & Feldman, 2015) ได้แก่ ความถูกต้อง
ในตัวสร้าง (Construct Validity) (Besnoy, Dantzler, Besnoy, & Byrme, 2016; Ryu, 2013) ความถูกต้องในเนื้ อหา
(Content Validity) (Lafave, Tyminski, Riege, Hoy, & Dexter, 2015) ความถูกต้องด้านบรรจบ (Convergent
Validity) ความถูกต้องด้านการจาแนก (Discriminant Validity) (Engellant, Holland, & Piper, 2016) ความถูกต้อง
ที่เกี่ยวกับมาตรฐาน (Criterion-related Validity) (Arthur, Day, McNelly, & Edens, 2006) ความถูกต้องผิวหน้า
(Face Validity) (Sato, & Ikeda, 2015) และวัดค่าความสอดคล้องภายใน (Internal Consistency Method)
ค่าสัมประสิ ทธิ์ ความเชื่อถือได้แต่ละรายการมาตรวัด หาค่าครอนบัคอัลฟา (Cronbach’s Alpha) และที่สาคัญคือการ
ตรวจสอบสภาพข้อมูลว่ามีการละเมิดข้อสมมติหรื อไม่ก่อนนาข้อมูลไปใช้วิเคราะห์สถิติ โดยพิจารณาตัวแปรอิสระ
ต้องไม่สัมพันธ์สูง (Muticollinearity) การกระจายปกติ ตวั แปรเดี ยว (Univariate Normality) ความเป็ นเส้นตรง
(Linearity) ความเหมือนกันของการผันแปร (Homoscedasticity) และการกระจายปกติหลายตัวแปร (Multivariate
Normality) (สุ ชาติ ประสิ ทธิ์ รัฐสิ นธุ์, 2558) หลังเสร็ จสิ้ นกระบวนการข้างต้นจึ งเข้าสู่ การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้
โปรแกรมสาเร็ จรู ป เลือกใช้สถิติพรรณนาอธิ บายสภาพทัว่ ไปของตัวแปรต่างๆ เพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจยั ข้อ 1
โดยใช้ค่าต่ าสุ ด ค่าสู งสุ ด ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้ และค่าความโด่ง ส่ วนการวิเคราะห์อิทธิ พล
ตัวแปรอิสระทั้ง 3 ที่มีต่อการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดารงชี วิตของนกปรอดหัวโขนเคราแดงในสภาพ
เลี้ยงขังกรง เพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจยั ข้อ 2 ใช้เทคนิ คการวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) เพื่อพิสูจน์ว่าตัว
แปรอิ สระใดมี อิทธิ พลทางตรง อิ ทธิ พลทางอ้อม และอิ ทธิ พลผลรวมต่อการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ เอื้ อต่ อการ
ดารงชีวิตของนกปรอดหัวโขนเคราแดงในสภาพเลี้ยงขังกรง
ผลการวิจยั
ผลที่ได้เพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจยั ข้อที่ 1 ปรากฏในตารางที่ 1 และผลที่ได้เพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจยั ข้อที่ 2
ปรากฏในตารางที่ 3 รายละเอียดต่างๆ มีดงั นี้
ตารางที่ 1 สภาพทัว่ ไปของตัวแปรต่างๆ ที่ใช้ศึกษา (n=159)
รายการที่ใช้ วดั
เพศ
อายุ

อัตราส่ วนร้ อย
ชาย
ไม่เกิน 20 ปี
21 – 40 ปี
41 – 60 ปี
มากกว่า 60 ปี

92.0
13.9
36.4
38.4
11.3
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
รายการที่ใช้ วดั
ระดับการศึกษา

อาชีพ

รายได้ต่อเดือน

สถานที่ในการเลี้ยง

จานวนนกที่เลี้ยง

ประสบการณ์ในการเลี้ยง

เป้ าหมายการเลี้ยง

ความคาดหวังในการเลี้ยง

ต่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
นักเรี ยน / นักศึกษา
รับจ้างทัว่ ไป
ธุรกิจส่ วนตัว
เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
เจ้าหน้าที่ภาคเอกชน
ไม่เกิน 15,000 บาท
15,001 – 25,000 บาท
25,001 – 35,000 บาท
มากกว่า 35,000 บาท
บ้านเดี่ยว
ทาวน์โฮม ทาว์นเฮ้าส์
ตึกแถว
ห้องเช่า อพาร์ทเมนท์ คอนโด
1 – 5 ตัว
6 – 10 ตัว
มากกว่า 10 ตัว
1 – 5 ปี
6 – 10 ปี
11 – 15 ปี
มากกว่า 15 ปี ขึ้นไป
เพื่อความเพลิดเพลิน
เพื่อประกวดแข่งขัน
เพื่อทาธุรกิจ
ไม่มีเป้ าหมายใด
น้อย
ปานกลาง
มาก

อัตราส่ วนร้ อย
40.0
41.6
14.3
38.2
28.4
7.3
11.8
11.4
35.4
40.7
12.5
34.8
30.3
27.6
7.3
21.7
43.5
34.8
13.0
32.8
34.2
20.0
22.3
37.3
17.8
22.6
29.0
42.6
28.4
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
รายการที่ใช้ วดั
ความรู ้ของผูเ้ ลี้ยง
ความเข้าใจธรรมชาติของนก
การให้อาหารประจาวันแก่นก
การให้น้ าสะอาดแก่นก
การให้อาหารเม็ดวิตามินเหมาะสม
การให้หนอน จิ้งหรี ดที่เหมาะสม
การสังเกตได้ถึงอาการป่ วยนก
การรักษาเบื้องต้นกรณี เจ็บป่ วย
การจัดที่อยูอ่ าศัยนก
ขนาดของกรงเลี้ยงที่เหมาะสม
ปราศจากศัตรู ทางธรรมชาติ
อากาศถ่ายเทสะดวก
รับแสงแดดที่เพียงพอ
ระบบป้ องกันกรงนก
ความพร้อมของผูเ้ ลี้ยง
เวลา
งบประมาณ
บุคลากร
การจัดการ
การพัฒนาสภาพแวดล้อม
สาเร็ จ
ไม่สาเร็ จ

ค่ า
ตา่
สุ ด

ค่ า
สู ง
สุ ด

ค่ า
เฉลีย่

ค่ า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ค่ า
ความ
เบ้

ค่ า
ความ
โด่ ง

Alpha
if item
deleted

3
4
3
3
1
1
1

10
9
9
10
9
9
8

6.68
7.82
7.71
7.67
5.91
7.21
6.62

3.17
3.64
3.71
3.57
2.91
3.26
3.24

.61
.37
.51
.63
.74
.86
.55

.98
.48
.71
.57
1.08
.91
-.17

.814
.877
.891
.809
.798
.879
.844

3
4
3
1
3

10
9
10
10
10

8.21
7.89
8.07
8.12
7.46

4.06
3.64
3.91
4.11
3.42

.37
.61
.22
.39
.76

.29
.48
.31
-.41
.89

.791
.862
.827
.846
.821

1
1
2
1

5
5
4
5

4.12
3.91
3.23
3.47

2.13
2.89
2.41
2.67

.71
.64
.33
1.12

.88
.57
.19
.79

.897
.912
.881
.924

1
1

2
2

1.64
1.29

.87
.54

.77
1.34

-.34
1.21

.911
.907

จากตารางที่ 1 สภาพทัว่ ไปของตัวแปรที่ใช้ศึกษาพบว่าภาพรวมผูเ้ ลี้ยงปฏิ บตั ิได้ในระดับปานกลางค่อน
ข้างดี เรื่ องคุณลักษณะพื้นฐานบุคคล พบว่า เลี้ยงนกปรอดหัวโขนเคราแดงเกือบทั้งหมดเป็ นเพศชาย (ร้อยละ 92.0)
อายุเฉลี่ย 41 – 60 ปี (ร้อยละ 38.4) สาเร็ จการศึ กษาระดับปริ ญญาตรี (ร้อยละ 41.6) ประกอบอาชี พรับจ้างทัว่ ไป
(ร้อยละ 38.2) มีรายได้ต่อเดือนเฉลี่ย 25,001 – 35,000 บาท (ร้อยละ 40.7) ผูเ้ ลี้ยงส่ วนใหญ่ใช้บา้ นเดี่ยวเป็ นสถานที่
เลี้ยง (ร้อยละ 34.8) มีจานวนนกที่เลี้ยงเฉลี่ย 6 – 10 ตัว (ร้อยละ 43.5) มีประสบการณ์เลี้ยงเฉลี่ย 11 – 15 ปี (ร้อยละ
34.2) มีเป้ าหมายในการเลี้ยงเพื่อประกวดแข่งขัน (ร้อยละ 37.3) ซึ่ งคาดหวังกับการเลี้ยงในระดับปานกลาง (ร้อยละ
42.6) ในด้านความรู ้ของผูเ้ ลี้ยง พบว่า ผูเ้ ลี้ยงส่ วนใหญ่มีความรู ้ระดับค่อนข้างดี (5.91 – 7.82 จากคะแนนเต็ม 10)
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โดยมี ความรู ้ การให้อาหารประจาวันแก่ นกมากที่ สุ ด (7.82) รองลงมาได้แก่ การให้น้ าสะอาดแก่ นก การให้
อาหารเม็ด วิตามินที่เหมาะสม การสังเกตได้ถึงอาการป่ วยนก ความเข้าใจธรรมชาติของนก การรักษานกเบื้ องต้น
กรณี เจ็บป่ วย และความรู ้ในการให้หนอน จิ้งหรี ดที่เหมาะสมเป็ นลาดับท้าย (5.91) ส่ วนเรื่ องการจัดที่อยู่อาศัยนก
พบว่าผูเ้ ลี้ยงส่ วนใหญ่ปฏิบตั ิได้ในระดับดี (7.46 – 8.21) ซึ่ งเรื่ องที่ปฏิบตั ิได้ดีมากที่สุดคือ การจัดขนาดกรงเลี้ยงที่
เหมาะสม (8.21) ต่างกันอย่างสิ้ นเชิ งกับระบบป้ องกันนกที่ปฏิบตั ิไดเป็ นลาดับท้าย (7.46) ส่ วนในเรื่ องความพร้อม
ของผูเ้ ลี้ยงพบว่า ในภาพรวมผูเ้ ลี้ยงส่ วนใหญ่มีความพร้อมในระดับดี (3.23 – 4.12 จากคะแนนเต็ม 5) ซึ่ งเรื่ องที่ผู ้
เลี้ยงส่ วนใหญ่มีความพร้อมมากที่สุดคือ เวลา (4.21) รองลงมาได้แก่ งบประมาณ ระบบการจัดการ และลาดับท้าย
คือบุคลากร (3.23) และเรื่ องการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ เอื้อต่อการดารงชี วิตนกปรอดหัวโขนเคราแดงในสภาพ
เลี้ยงขังกรงพบว่า ผูเ้ ลี้ยงส่ วนใหญ่สามารถปฏิบตั ิได้เป็ นผลสาเร็ จ (1.64 จากคะแนนเต็ม 2)
ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ทวิระหว่างตัวแปรและสถิติพรรณนาตัวแปรทั้งหมดที่ใช้ศึกษา (n=159)
ตัวแปร
DELEVEN
GENERALP
KNOWP
MANAGEB
READYP
Tolerence
VIF
K-S Test
ค่าสูงสุ ด
ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ค่าความเบ้
ค่าความโด่ง

DELEVEN GENERALP
1.00
.54
1.00

.11
2
1.64
.87
.77
-.34

.84
1.27
.09
2
1.78
.81
1.84
1.72

KNOWP
.37
.49
1.00

MANAGEB
.36
.55
.31
1.00

.79
1.41
.10
10
6.89
3.21
.84
.77

.82
1.33
.11
10
7.71
3.62
.47
.79

READYP
.62
.51
.47
.44
1.00
.91
1.47
.08
5
3.67
1.93
-.11
.81

หมายเหตุ: Kaiser – Meyer Olkin = .584 ค่าต่าสุ ดทุกรายการ = 1

จากการตรวจสอบข้อมูลที่จะใช้วิเคราะห์ตามตารางที่ 2 พบว่าไม่มีตวั แปรอิสระคู่ใดที่มีความสัมพันธ์กนั
สูงเกินกว่า .75 ที่จะก่อให้เกิดปัญหาการละเมิดข้อสมมติที่กากับเทคนิ ควิธีเป็ นสิ่ งบ่งชี้ เบื้องต้นว่าสามารถนาตัวแปร
เหล่านี้ ไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้ นั ต่อไปได้ ตัวแปรทั้งหมดมีการกระจายปกติ โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้ ค่าความโด่ง และค่าที่ได้จาก K–S test เมื่อทดสอบ Linearly เพื่อตรวจสอบความ
เป็ นเส้นตรงพบว่าตัวแปรอิสระทุกตัวมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับการเปลี่ยนวิธีจบั เวลา (F test = 1.36 มีนยั สาคัญ
ทางสถิติ) อีกทั้งเมื่อพิจารณาค่า VIF (Variance Inflation Factor) และ Tolerance พบว่าไม่มีปัญหาความสัมพันธ์กนั
สู งรวมถึงมีความสัมพันธ์ในเชิ งบวก ประกอบกับค่า KMO (Kaiser – Meyer Olkin) ซึ่ งเป็ นค่าที่ ใช้วดั ความ
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เหมาะสมของข้อมูลตัวอย่างที่ได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA)
อยู่เกณฑ์ปกติกล่าวคือ ค่า KMO มากกว่า 0 และเข้าใกล้ไปทาง 1 (Yong & Pearce, 2013) (ค่า KMO ที่ได้ = .723)
จึงสรุ ปว่าภาพรวมตัวแปรทั้งหมดที่ใช้วิเคราะห์ได้วา่ อยูใ่ นเกณฑ์ใช้ได้ ไม่การละเมิดข้อสมมติ
การวิเคราะห์เส้นทางเพื่อหาอิทธิ พลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลทางตรง ทางอ้อม และผลรวมเพื่อตอบ
วัตถุประสงค์การวิจยั ข้อที่ 2 ใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป เป็ นเครื่ องมือช่วยวิเคราะห์ผลการหาอิทธิ พลของตัวแปรที่มีต่อ
การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดารงชีวิตนกปรอดหัวโหนเคราแดง ปรากฎในตารางที่3
ตารางที่ 3 อิทธิ พลทางตรง ทางอ้อม และผลรวมของตัวแปรที่มีต่อการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดารงชีวิต
ของนกปรอดหัวโขนเคราแดงในสภาพเลี้ยงขังกรง (n=159)
อิทธิพลของตัวแปร
ความรู ้ของผูเ้ ลี้ยง (KNOWP)
การจัดที่อยูอ่ าศัยนก (MANAGEB)
ความพร้อมของผูเ้ ลี้ยง (READYP)

ความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุและผลต่อการพัฒนสภาพแวดล้ อม
ทางตรง
ทางอ้ อม
ผลรวม
.417
.381
.798
.587
.587
.643
.332
.975

สรุ ปและอภิปรายผล
ข้ อเสนอแนะ
จากข้อค้นพบที่ ได้นาไปสู่ ขอ้ เสนอแนะเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ เอื้อต่อการดารงชี วิตของนกปรอดหัว
โขนเคราแดงในสภาพเลี้ยงขังกรง ตามตัวแปรองค์ประกอบความพร้อมของผูเ้ ลี้ยง (มีอิทธิ พลโดยตรงและอิทธิ พล
รวมมากต่อการพัฒนาสภาพแวดล้อม) คุณลักษณะพื้นฐานบุคคล ความรู ้ของผูเ้ ลี้ยง และการจัดการที่อยูน่ ก
1.ความพร้อมด้านเวลา: การรู ้จกั วางแผนและจัดสรรเวลาอย่างถูกต้องเหมาะสมเป็ นเรื่ องเกี่ ยวกับการ
บริ หารเวลาที่จะนาไปใช้ในการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการเลี้ยงนก การมีเวลาให้กบั การเลี้ยงช่วยให้ผเู ้ ลี้ยงได้มี
โอกาสสังเกตเห็นข้อบกพร่ องและนาข้อบกพร่ องไปปรับปรุ งแก้ไขให้เกิดการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ดีเหมาะสม
แก่นกได้
2. ความพร้อมด้านงบประมาณ: การปรับปรุ ง เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของกรงจาต้องใช้เงินในการซื้ อ
วัสดุอุปกรณ์ เช่นนี้ เงินหรื องบประมาณเป็ นปั จจัยหนึ่ งที่สาคัญที่ผเู ้ ลี้ยงนกควรจัดสรรการใช้ให้เกิดประโยชน์และ
คุม้ ค่าต่อการลงทุน และต้องรู ้จกั อดออมเพื่อให้มีใช้เมื่อถึงเวลาจาเป็ น
3.ความพร้อมด้านบุคลากร: บุคลากรหรื อคนเป็ นทรัพยากรทางการบริ หารที่สาคัญที่สุด บุคคลที่ มีความ
พร้อมมักปฏิบตั ิกิจได้ดีกว่าบุคคลที่ขาดความพร้อม การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดารงชี วิตของนกไม่อาจ
ขาดปัจจัยความพร้อมด้านบุคลากรได้
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4.ความพร้อมด้านการจัดการ: การจะบรรลุวตั ถุประสงค์ที่กาหนดได้จาต้องมีความพร้อมด้านการจัดการที่
ประกอบด้วยการวางแผน การจัดองค์การ การบังคับบัญชาสั่งการ การประสานงาน และการควบคุม ซึ่ งกระบวน
การจัดการเป็ นทั้งศาสตร์และศิลป์ ที่ตอ้ งรู ้จกั ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กบั การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้แก่นก
5.คุณลักษณะพื้นฐานบุคคล: ประสบการณ์ในการเลี้ยงนกเป็ นตัวแปรองค์ประกอบที่สาคัญประการหนึ่ ง
ดัง่ คากล่าวว่า ประสบการณ์สอนให้รู้และเป็ นครู ของทุกคน ความฉลาดนั้นคือผลของการสะสมประสบการณ์
6.ความรู ้ของผูเ้ ลี้ยง: ความเข้าใจธรรมชาติ นกเป็ นองค์ประกอบเบื้ องต้นของความรู ้ที่นาไปสู่ การพัฒนา
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดารงชี วิตของนกปรอดหัวโขนเคราแดงในสภาพเลี้ยงขังกรง ผูเ้ ลี้ยงจาต้องมีความรู ้เพื่อ
เข้าใจธรรมชาติของนกเช่น นกชนิดนี้รักความสะอาด จึงชอบเล่นน้ าเป็ นประจาในช่วงเวลาบ่าย เป็ นต้น
7.การจัด การที่ อยู่นก: ขนาดของกรงที่ ใ ช้ขงั นกควรมี ความเหมาะสมกับปริ มาณจานวนนกที่ อาศัย
ตลอดจนการจัดระบบการป้ องกันที่สามารถสร้างความปลอดภัยให้แก่นก
กิตติกรรมประกาศ
งานสาเร็ จด้วยดี ขอขอบคุณ ศ.ดร.สุ ชาติ ประสิ ทธิ์ รัฐสิ นธุ์ และ รศ.ดร.กรรณิ การ์ สุ ขเกษม ที่ มอบความรู ้ดา้ นวิจยั
ขอขอบคุ ณ พล.ต.อ.พรชัย พันธุ์วฒ
ั นา ที่ มอบปั จจัยสี่ ขอขอบคุ ณ พล.ต.ท.ปิ ยะ อุทาโย ที่ มอบเวลาให้ทาวิจัย
ขอบคุ ณครอบครั วที่ ให้กาลังใจ ขอบคุ ณผูเ้ ลี้ ยงนกปรอดหัวโขนที่ ให้ขอ้ มูล และขอขอบคุณวารสารวิจยั บัณฑิ ต
ศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ที่มอบพื้นที่ให้เผยแพร่ ขอ้ มูลสู่สาธารณะ
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