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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาสภาพทั่วไปของผูเพาะพันธุนกปรอดหัวโขน

เพื่อประกวดแขงขันในพื้นที่กรุงเทพกลุมศรนีครนิทร และ 2) ศกึษาอทิธิพลของความเช่ือ ความเปนไปได 

และการคาดคะเนที่มีตอความคาดหวังของผูเลี้ยงนกปรอดหัวโขนเพื่อประกวดแขงขันในพื้นที่

กรุงเทพกลุมศรนีครนิทร ใชระเบยีบวธิกีารวจัิยทัง้เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณ

ใชแบบสอบถามเก็บขอมูลจากผูเพาะพันธุนกปรอดหัวโขนเพื่อประกวดแขงขัน จํานวน 109 ราย 

จากตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง วิเคราะหขอมูลดวยเทคนิคการวิเคราะหถดถอยพหุแบบเชิงชั้น 

สวนการวจัิยเชิงคุณภาพเก็บขอมูลดวยการสัมภาษณเจาะลึกรวมทั้งใชการสังเกตพฤติกรรมของ

ผูเพาะพันธุนกปรอดหัวโขนเพื่อประกวดแขงขันในพื้นที่กรุงเทพกลุมศรนีครนิทร 

 ผลการวิจัยพบวา 1) สภาพทั่วไปของผูเพาะพันธุนกปรอดหัวโขนเพื่อการประกวด

แขงขันในพื้นที่กรุงเทพกลุมศรีนครินทร พบวา สวนใหญเปนเพศชาย อายุเฉลี่ย 42 ป ประกอบ

ธุรกิจสวนตัว มีรายไดเฉลี่ย 15,001–20,000 บาท มีจํานวนนกในครอบครองเฉลี่ย 9 ตัว 

มปีระสบการณเพาะพันธุนกเฉลี่ย 6 ป ไดนกที่เกดิจากการเพาะพันธุเฉลี่ย 6 ตัวตอป ซึ่งการเพาะพันธุ 

นกปรอดหัวโขนมีปญหาระดับปานกลาง แตก็พอใจในผลการเพาะพันธุ ผูเลี้ยงสวนมากจะเก็บ 

นกเพศผูจนถึงอายุเฉลี่ย 7 ป ไวเพื่อทําการประกวดแขงขันเทานั้น สวนนกที่ไมใชประกวดแขงขัน

มักนําไปใหหรอืขายแกผูเลี้ยงอื่น 2) ความเช่ือและความคาดคะเนมีอิทธิพลตอความคาดหวังของ

ผูเพาะพันธุนกปรอดหัวโขนเพื่อประกวดแขงขันรอยละ 20 ขอคนพบช้ีชัดวาผูเพาะพันธุนกปรอดหัวโขน 

เพื่อประกวดแขงขันสามารถมคีวามคาดหวังได แตไมควรคาดหวังสูงมากจนเกนิพอด ี

 คําสําคัญ: นกปรอดหัวโขน ความคาดหวัง การประกวดแขงขัน 
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Abstract 

 The objective of this research was to study 1) generality of the breeding birds in 

Bangkok’s Srinakarin 2) The influence of the believe, probability and the predictions involvement on 

the breeding birds in Bangkok’s Srinakarin. This study was conducted by applying 2 research 

methodologies, both quantitative & qualitative. Quantitative approach, Questionnaire were 

used to collect data from 109 of the breeding birds in Bangkok’s Srinakarin by purposive 

sampling. The data was analyzed, using hierarchical regression analysis. To the qualitative 

approach, in-depth interview was conducted with the breeding birds in Bangkok’s Srinakarin 

and used to observe behavior during competition of red-whiskered bulbul by researcher. 

 The results indicated that 1) The general of the breeding Red-Whiskered Bulbul 

birds for contest in the Srinakarin Bangkok areas had male, average age 42 years, personal 

business, The average income 15,001–20,000 per month, owner 9 birds, had the 

experience for breeding 6 years, bird breeding had caused the average 6 per year. 

Breeding of red-whiskered bulbul a moderate, but with the result of breeding. Most male 

birds feed to keep up to seven years, the average age of the contest. And birds that 

frequent this contest. 2) The believe and predictions had influence 20 percent for the 

expectations of the breeding red-whiskered bulbul birds. The study reflected that the 

breeding birds in Bangkok’s Srinakarin should be expected but do not expect much more 

than just high. 

 Keywords: Red-Whiskered Bulbul, Expectance, The Contest 
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บทนํา 

 นกปรอดหัวโขน (Red-Whiskered Bulbul 

Birds) มีชื่อเรียกทางวิทยาศาสตรวา Pycnonotus 

jocosus หรือที่คนทั่วไปเรียกวา นกกรงหัวจุก         

นกหัวจุก นกปร๊ิดเหลว หรือนกพิชหลิว เปนสัตวปา 

คุมครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครอง

สัตวปา การเพาะขยายพันธุ การคา การครอบครอง

นกชนิดน้ีผูเลี้ยงตองขอใบอนุญาตจากกรมอุทยาน

แหงชาติสัตวปาและพันธุพืช (ราชกิจจานุเบกษา, 

2557) ซึ่งหนวยงานราชการไดสงเสริมโดยออก

กฎกระทรวงกําหนดชนิดของสัตวปาคุมครองให

เปนสัตวปาท่ีเพาะพันธุได พ.ศ.2546 โดยนกปรอด

หัวโขนอยูในลําดับท่ี 27 ของสัตวปาคุมครองท่ี

เพาะพันธุได (ราชกิจจานุเบกษา, 2546) ทําให

ปจจุบันผูเลี้ยงนกปรอดหัวโขนสามารถเพาะพันธุนก 

และนํานกปรอดหัวโขนท่ีเกิดจากกรงเพาะพันธุไป

ประกวดแขงขันตามสนามท่ีจัดการแขงขันตาง ๆ ได 

การเพาะพันธุนกปรอดหัวโขนเพื่อนําไป

ประกวดแขงขันนัน้ ลูกนกหรือนกวัยออนท่ีเกิดจาก

การเพาะของผูเพาะเลี้ยงมีความเหมาะสมในการฝกหัดรอง 

เพื่อนําไปประกวดแขงขัน (Zai, Ansari, Akhter, & Rakha, 

2014) โดยลูกนกจะเร่ิมจดจําเสียงรอง (Memory 

Acquis i t ion) ของนกปรอดหัวโขนตัวเต็มวัยเปน

ขั้นตอนแรกในการเรียนรู ขั้นตอมาลูกนกจะฝกสง

เสียงรองท่ีจดจําหรือลอกเลียนแบบเสียงนกปรอด

หัวโขนตัวเต็มวัย และขั้นสุดทาย ลูกนกวัยออน

สามารถผลิตเสียงรองหลายรูปแบบโดยการสราง

จากรูปแบบสํานวนหลากหลายจากการรับรู และ

ในอนาคตลูกนกท่ีเกิดจากการเพาะพันธุจะพัฒนา

ทํานอง (Phrase) ของเสียงรองใหเปนเสียงเฉพาะตัว 

(Xing, Alstrom, Yang, & Lei, 2013) ซึ่งลูกนกเพศผู 

จะพัฒนาเสียงและสํานวนการรองดีกวาลูกนก

ปรอดหัวโขนเพศเมียท่ีรองไดเพียงพยางคสั้น ๆ 

(Kamtaeja, Sitasuwan, Chomdej, Jatisatienr, & Mennill, 

2012) และหากลูกนกเพศผูท่ีเกดิจากการเพาะพันธุ

สามารถพัฒนาเสยีงรองตรงกับความตองการของตลาด 

ผูเลี้ยงจะสามารถสรางรายไดอันงดงามใหแก      

ผูเพาะพันธุนกปรอดหัวโขน นอกเหนอืจากท่ีผูเลี้ยง

นํานกปรอดหัวโขนเขารวมประกวดแขงขัน 

 การแขงขันนกปรอดหัวโขนมีจัดขึ้นมาก

ตามความนิยมชมชอบของผูเลี้ยงแพรหลายไปท่ัว

ท้ังในกรุง เทพมหานครและพื้น ท่ีตางจั งหวัด 

โดยเฉพาะในสวนพื้นท่ีกรุงเทพกลุมศรีนครินทร   

มีสนามจัดการประกวดแขงขันในพื้นท่ีสะพานสูง 

มนีบุรี คลองสามวา หนองจอก ลาดกระบัง ประเวศ 

สวนหลวง และคันนายาว (ศูนยขอมูลกรุงเทพมหานคร, 

2556) มี ท้ังผูนิยมเลี้ยงนกปรอดหัวโขนและ        

ผูเพาะพันธุนกปรอดหัวโขนจํานวนมาก ผูเลี้ยงนก

ปรอดหัวโขนเหลานี้มีบางสวนเลี้ยงเพื่อขายและ

บางสวนเลี้ยงไวเพือ่นํานกปรอดหัวโขนเขาประกวด

แขงขัน ซึ่งไมอาจปฏิเสธไดวา ผูเลี้ยงท่ีเพาะพันธุ

นกปรอดหัวโขนเพื่อประกวดแขงขันตางคาดหวังวา

เมื่อนกท่ีเกดิจากเพาะพันธุเติบโตถงึวัยท่ีสามารถนําเขา

ประกวดแขงขันได จะแสดงความสามารถในการรอง 

ทําหนาท่ีไดดีระหวางเวลาการประกวดแขงขัน

จนถึงขั้นสามารถควาถวยรางวัลหรือเงินรางวัล

ใหกบัผูเลี้ยงได แตท้ังน้ีในความเปนจริงตองยอมรับวา 

การทําหนาท่ีดังกลาวของนกปรอดหัวโขนท่ีเกิดจาก

การเพาะพันธุเปนไดแคเฉพาะนกบางตัวเทานั้น    

ผูเพาะพันธุหลายรายจําตองผิดหวังตอความ

คาดหวังของตน เนื่องจากการท่ีนกปรอดหัวโขน 

จะสามารถทําผลงานในสนามประกวดแขงขันตาม

ความคาดหวังของผูเลี้ยงน้ัน เกี่ยวของกับหลาย

ปจจัย ท้ังตัวนกปรอดหัวโขนและผูเลี้ยงนก ปจจัยท่ี

เกี่ยวของกับตัวนก เชน อุปนิสัย สุขภาพ อายุ หรือ

สายพันธุของนกปรอดหัวโขน สวนปจจัยท่ีเกี่ยวของ

กับผูเลี้ยงเพาะพันธุนกปรอดหัวโขน เชน การให

อาหารบํารุง หรือการพานกไปซอมท่ีสนามแขงขัน 

เปนตน 
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 มุมมองเร่ืองความคาดหวัง (Expectancy) 

ของนักการศึกษาตางใหแนวคิดและทฤษฎี ไว

หลากหลาย เชน พาราสุรามาน (Parasuraman) 

ระบุความคาดหวังเปนทัศนคตเิกี่ยวกับความปรารถนา 

ในบริการท่ีเกิดขึ้น (Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 

1985) ขณะที่นักการศึกษาสาขาอื่น กลาววา 

ความคาดหวังซึ่งมผีลตอการตัดสินใจเลือกกระทํา

พฤติกรรมใดนั้น มี 2 ชนิด คือ ความคาดหวังเกี่ยวกับ 

ผลของการกระทําและความคาดหวังเกี่ยวกับ

ความสามารถ (Lunenburg, 2011) ขณะท่ีนักการศึกษา 

ตางประเทศรุนใหมเสนอทฤษฎีความคาดหวังไววา 

บุคคลมีความตองการท่ีจะคาดหวังในสิ่ ง ท่ีตน

ปรารถนาในอนาคตโดยเช่ือม่ันวา สามารถปฏิบัติ

ตามท่ีคาดหวังจนบรรลุผลสําเร็จได (Buck, & Maguire, 

2015) หรือแมแตอธิบายวาความคาดหวังเปน

พฤตกิรรมสวนบุคคล ความตองการเหตุผลในการท่ีจะ

กระทํากิจกรรมใด ๆ เพื่อใหผลตอบแทนตามท่ีตน

ตองการ หรือความคาดหวังเกิดจากคุณคาของ  

สิ่งท่ีลอใจ เชน รางวัล เงิน สิ่งของตอบแทนท่ีจะไดรับ 

ถ า สิ่ ง ข อ ง เ ห ล า นั้ น มี คุ ณค าประกอบกั บมี

ความสามารถหรือมีความหวังท่ีจะเปนไดก็จะเกิด

ความสนใจท่ีจะกระทําทันที  และบริบทแห ง

ความหมายท่ีกระชับของความคาดหวังเปนการประเมนิ 

ความเปนไปไดของบุคคลวา การกระทําอยางใด

อยางหน่ึงมทีางท่ีจะนําไปสูผลท่ีคาดหวัง (Dykstra, 

2015) 

มุมมองเร่ืองความเช่ือ (Believing) เปน

การแสดงถึงวิถีทางในการมองสิ่งตาง ๆ ท่ีมีลักษณะ  

2 ดาน คอื ถูกและผดิ หรือใชและไมใช (Risen, 2016) 

สวนความเปนไปได  (Possibility) ความหมาย

เกี่ยวของกับความนาจะเปน ความคาดหมาย หรือ

การคาดการณ (Sun, Li, & Zhao, 2016) และเร่ือง

ความคาดคะเน (Predictions) เปนเรื่องเกี่ยวกับ     

การประมาณคาท่ีใกลเคียงกับสิ่งท่ีตองการวัด 

(Schnell, 2013) ซึ่งเร่ืองความเชื่อ ความเปนไปได 

และความคาดคะเนเปนเร่ืองเกี่ยวกับพฤติกรรม

การนึกคดิของแตละบุคคลท่ียอมมีความแตกตางกัน 

ตามแตปจจัยท่ีผานเขามาเปนสวนหนึ่งในชีวิต 

ประจําวันของบุคคลผูนัน้ ผูวจิัยในฐานะเปนหน่ึงใน

ผูเพาะพันธุนกปรอดหัวโขนมีความสนใจศึกษา

ความคาดหวังของผูเพาะพันธุนกปรอดหัวโขนเพื่อ

ใชประกวดแขงขันโดยประยุกตใชแนวคิดและ

ทฤษฎีขางตนเปนแนวทางการศึกษาคร้ังนี้ 
 

วัตถุประสงคของการวจัิย 

 1. ศึกษาสภาพทั่วไปของผู เลี ้ยงนก

ปรอดหัวโขนเพื่อประกวดแขงขันในพื้นท่ีกรุงเทพ

กลุมศรีนครินทร 

 2. ศึ ก ษ า อิ ท ธิ พ ล ข อ ง ค ว า ม เ ชื่ อ  

ความเปนไปได และการคาดคะเนเกี่ยวกับผล 

การประกวดแขงขันท่ีมีตอความคาดหวังของ 

ผูเลี้ยงนกปรอดหัวโขนเพื่อประกวดแขงขันในพื้นท่ี

กรุงเทพกลุมศรีนครินทร 
 

ขอบเขตของการวจัิย 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรของการวิจัยเชิงคุณภาพ 

คัดเลือกแบบเจาะจงจากผูเพาะพันธุนกปรอดหัวโขน 

เพื่อการประกวดแขงขัน ท้ังนี้ เบ้ืองตนจํานวน  

กลุมตัวอยางท่ีใชเก็บขอมูลไมไดกําหนดจํานวน

แนนอน มี ลักษณะยืดหยุ นป รับเปลี่ ยนตาม    

ความเหมาะสม ยุติการสัมภาษณเจาะลึกเมื่อ

ขอมูลเกดิการอ่ิมตัวเชิงทฤษฎ ี(สุชาต ิประสทิธ์ิรัฐสินธุ, 

2555) กลาวคือ ขอมูลท่ีไดไมมีประเด็นใดใหมกวา

ขอมูลท่ีมอียูเดมิ จงึยุติท่ีจํานวน 11 ราย 

 ประชากรของการวิจัยเชิงปริมาณ ไดแก 

ผูเพาะพันธุนกปรอดหัวโขนเพื่อประกวดแขงขัน

เฉพาะพื้นท่ีกรุงเทพกลุมศรีนครินทร ซึ่งในการวิจัย

คร้ังนี้เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางท่ีไดมาจากการสุม

อยางงาย (Random Sampling) จํานวน 109 คน 
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จากตารางสําเร็จรูปเครซี่และมอรแกน (Krejcie, & 

Morgan, 1970) 

 ตัวแปรที่ใชในการวจัิย 

 1. ตั ว แปรอิ ส ร ะ  คื อ  ค ว า ม เ ชื่ อ   

ความเปนไปไดและความคาดคะเนเกี่ ยวกับ 

ผลการประกวดแขงขันของผู เพาะพันธุนกปรอด

หัวโขนเพื่อประกวดแขงขัน 

 2. ตัวแปรตาม คือ ความคาดหวัง 

ของผูเพาะพันธุนกปรอดหัวโขนเพื่อประกวดแขงขัน 
 

วธิดีําเนินการวจัิย 

 เครื่องมือการวจัิย 

ผูวิจัยใชแนวทางการวิจัยแบบผสมวิธี 

(Mixed method) ท้ังเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 

โดยแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพเปนเร่ืองเกี่ยวกับ

จิตวิสัยหรือความรูสึก เปนแนวทางท่ีชวยใหได

ความถูกตองดานรายละเอียดการพรรณนาและ 

ทําใหเขาใจไดอยางลึกซึ้งและชัดเจนในประเด็นท่ี

ทําการศึกษา (สุชาต ิประสทิธ์ิรัฐสนิธุ, 2554) 

เคร่ืองมือการวิจัยเชิงคุณภาพใชวิ ธี

สัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) และ

การสังเกตแบบมีโครงสราง (Structured Observation) 

สวนเคร่ืองมือการวิจัยเชิงปริมาณใชแบบสอบถาม 

(Questionnaire) 

 การรวบรวมขอมูล 

 การรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพไดจาก

การสัมภาษณแบบเจาะลึก จํานวน 11 ราย และ

การสังเกตแบบมีโครงสรางกับผูเพาะพันธุนก

ปรอดหัวโขนเพื่อประกวดแขงขันในพื้นท่ีกรุงเทพ

กลุมศรีนครินทรจากการลงพื้นท่ีในสนามประกวด

แ ข ง ขั น น ก ป ร อ ด หั ว โ ข น ใ น พื้ น ที่ ก รุ ง เ ท พ  

กลุมศรีนครินทร จํานวน 6 สนาม โดยมีการวางแผน

งานอยางเปนระบบ กําหนดแบบฟอรมท่ีใชบันทึก

รวบรวมขอมูลไวลวงหนาตรงตามวัตถุประสงค 

การวิจัย สามารถทดสอบควบคุมความเที่ยงและ

ความเช่ือถอืได ซึ่งทดสอบเชิงทฤษฎผีานกระบวนการ 

เชิงวเิคราะหดวยความรอบคอบ (Careful Analytical 

Procedure) จนเปนท่ีนาไววางใจ (Trustworthiness) 

 การรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ ใช

แบบสอบถามแบบมาตรวัดประกอบดวยตัวแปร

อิสระจํานวน 3 ตัวและตัวแปรตามจํานวน 1 ตัว 

รายการขอคําถามในแบบสอบถามเปนขอความท่ี

เขาใจงายไมสลับซับซอนใหผูตอบเกิดขอสงสัย มี

การแบงคําถามเปนหมวดหมูตามตัวแปรท่ีศึกษา

โดยตัวแปรอิสระมีรายการขอคําถามตัวแปรละ 4 ขอ 

สวนตัวแปรตามมีรายการขอคําถามท้ังสิ้น 7 ขอ 

เพื่อใหเกิดความสะดวกครอบคลุมทุกประเด็นของ

การศึกษา มกีารทดสอบความเท่ียงและความเช่ือถือได

ของตัวแปรท่ีเปนมาตรวัดและตรวจสอบขอมูลเบ้ืองตน

วาละเมิดขอสมมติหรือไมกอนจะนําไปใชวิเคราะห

สถติิจริง (สุชาติ ประสทิธ์ิรัฐสนิธุ, 2555) 

การสรางแบบสอบถามเพื่อใช เปน

เคร่ืองมือไดนําแนวคิด ทฤษฎีและผลงานของ 

นักการศึกษาท่ีมีบทบาทสําคัญในบริบทท่ีเกี่ยวกับ 

ความคาดหวังมาประยุกตสรางมาตรวัด โดยทํา 

ความเขาใจในธรรมชาติ (Ontology) คุณสมบัติสิ่งท่ี

ตองการจะวัด ทบทวนวรรณกรรมองคความรู

เกี่ยวกับขอบเขตของเนื้อหาครอบคลุมถึงการให 

คํานิยามของทุกรายการมาตรวัด กอนทําการยืนยัน 

คว าม ถู ก ต อ ง ตา มห ลัก วิ ช า กา ร เ ชิ ง ทฤ ษฎ ี

(Nomological Validity) วาไดวัดสิ่งท่ีตองการจะวัด 

(Demo & Paschoal, 2016) จากท่ีพจิารณาความถกูตอง 

อยางนอย 6 ประการ (สุชาติ ประสทิธ์ิรัฐสินธุ, 2558) 

ดังน้ี 

  1. ค ว า ม ถู ก ต อ ง ใ น ตั ว ส ร า ง  

(Construct Validity) พิจารณาความสัมพันธของ

มาตรวัดกับสมมติฐานของทฤษฎีเกี่ยวกับแนวคิดท่ี

ใช ในงานวิจัยซึ่ งตองมี ทิศทางท่ีเปนไปตามท่ี

คาดหวัง เลือกใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS เปน

เค รื่อ งมือทดส อบอง คป ระ กอบ เ ชิง ยืน ยัน 
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(Confirmatory Factor Analysis: CFA) ไดคา 

ความเท่ียงตรงเชิงโครงสรางท่ีคาน้ําหนักองคประกอบ

ต้ังแต 0.4 ขึ้นไป (Besnoy, Dantzler, Besnoy, & 

Byrme, 2016; Ryu, 2013) 

  2. ความถูกตองในเนื้อหา (Content 

Validity) พิจารณาความครอบคลุมมาตรวัดใน

เร่ืองท่ีเปนเนื้อหาของสิ่งท่ีตองการวัดท่ีไดจาก

ทบทวนวรรณกรรม และการใหคํานิยามปฏิบัติการ 

(Operational Definition) วามีปรากฏในงานหรือไม 

(Lafave, Tyminski, Riege, Hoy, & Dexter, 2015) 

ซึ่งไดปฏบัิติตามแบบสากล 

  3. ค ว า ม ถู ก ต อ ง ด า น บ ร ร จ บ  

(Convergent Validity) ใชวิธีการหาคา Pearson 

Correlation Coefficients พิจารณาคาสัมประสิทธ์ิ

ความสัมพันธ ระหวางตัวแปรท่ีมีลักษณะเชิงเสนตรง 

(Engellant, Holland, & Piper, 2016) ซึ่งแสดงผล

การบรรจบท่ีระดับปานกลางปรากฏในตารางท่ี 4 

  4. ความถูกตองดานการจําแนก 

(Discriminant Validity) พิจารณาจากคาเบี่ยงเบน

มาตรฐานในแตละรายการขอคําถามของทุกมาตรวัด 

(Engellant, Holland, & Piper, 2016) ภาพรวมของงาน 

อยูในระดับปานกลาง กลาวคอื คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน

ทุกรายการมีคาหางจากศูนยพอสมควรแสดงถึง 

ขอคําถามมอํีานาจการจาํแนก 

5. ความถูกตองท่ีเกี่ยวกับมาตรฐาน 

(Criterion-related Validity) ใชการพิจารณาความสัมพันธ

ระหวางมาตรวัดกับสิ่งท่ีใชเปนมาตรฐาน (Arthur, 

Day, McNelly, & Edens, 2006) ซึ่งงานวิจัยนี้มีผล

ท่ีตองการวัดสอดคลองกับสิ่งท่ีคาดหวังไว 

6. ความถูกตองผิวหนา (Face 

Validity) พิจารณาความถูกตองวามีเนื้อหาสาระ

ถูกตอง ตรงกับสิ่งท่ีตองการวัดมากนอยแคไหน 

และความสัมพันธระหวางรายการท่ีใชวัดกับช่ือ

มาตรวัด (Sato, & Ikeda, 2015) ซึ่งในงานมี

ความถูกตองผวิหนาคอนขางสูง 

 

 การวเิคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลท่ีไดทําการใหรหัส 

เชิงอุปนัย (Inductive) เร่ิมจากการเตรียมแฟมขอมูลดิบ

และศึกษารายละเอียดเอกสารใหเกิดความคุนเคย

กับขอมูลและแยกประเด็นเนื้อเร่ืองตาง ๆ เพื่อได

ขอคนพบ หรือแบบแผนทางความคิดที่ผาน 

กระบวนการทําซ้ํา (Iterative) การหมุนวน (Cyclical) 

และการเปรียบเทียบในกรณีมีเชิงลบ (A Constant 

Comparative Negative Case) (Creswell, 2014) 

 ข อ มูลสภาพ ท่ัว ไปห รือคุณสมบัติ 

กลุมตัวอยางทําการวิเคราะหดวยสถิติตัวแปร 

ตัวเดียว ตัวแปรท่ีวัดเชิงคุณภาพเสนออัตราสวน

รอยละ ตัวแปรท่ีวัดเชิงปริมาณเสนอคาเฉลี่ย 

คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาตํ่าสุด คาสูงสุด คาความเบ 

และคาความโดง เพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัย  

ขอท่ี 1 สวนการวเิคราะหขอมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค 

การวิจัยขอท่ี 2 เนนการใชขอมูลและวิเคราะหทาง

สถิติเพื่อพิสูจนความถูกตองของขอคนพบและ

ขอสรุปท่ีไดทําการศึกษาใชเทคนิคการวิเคราะห

จากโปรแกรมสําเร็จรูปวิเคราะหโดยเลือกใชสถิติ

พรรณนาเพื่อสรุปคุณสมบัติของหนวยวิเคราะห   

ที่ใชในงาน ชี้ใหเห็นลักษณะของตัวแปรและ

พิจารณาความสัมพันธทวิ (Correlation Matrix) ท่ี

เปนธรรมเนียมปฏิบัติ (Convention) และใชเทคนิค

การวเิคราะหถดถอยพหุเชิงช้ัน (Hierarchical Regression 

Analysis) เพื่อหาอิทธิพลความเช่ือ ความเปนไปได 

และความคาดคะเนของผู เพาะพันธุนกปรอด

หัวโขนเพื่อประกวดแขงขันท่ีมีตอความคาดหวัง

ของผู เพาะพันธุนกปรอดหัวโขนเพื่อประกวด

แขงขัน ซึ่งรายละเอียดปรากฏในตารางท่ี 5 โดย

ขอมูลท่ีนําไปใชกับเทคนิคการวิเคราะหถดถอยพหุ

เชิงช้ันตัวแปรตามตองเปนตัวแปรเชิงปริมาณ    

วัดระดับชวงหาง (Interval Scale) หรือระดับ

อัตราสวน (Ratio Scale) ขณะท่ีตัวแปรอิสระท่ีมีผล
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ตอตัวแปรตามเปนตัวแปรเชิงคุณภาพเทาน้ัน

กลาวคือ มีการวัดระดับกลุม (Nominal Scale) 

ซึ่งถาหากกําหนดตัวแปรผันรวมในการวิเคราะหตองมี

การวัดเชิงปริมาณ (สุชาติ ประสทิธ์ิรัฐสนิธุ, 2556) 
 

ตารางท่ี 1  สภาพท่ัวไปของผู เพาะพันธุนกปรอด

หัวโขนเพื่อประกวดแขงขันในพื้นท่ีกรุงเทพ

กลุมศรีนครินทร                  (n=109) 

คุณสมบัต ิ รอยละ 

เพศ 

ชาย 

หญงิ 

92.1 

7.9 

สถานภาพ 

โสด 44.7 

สมรส 47.2 

หยา/หมาย 8.1 

จํานวนบุตร 

ไมม ี 38.3 

1–3 คน 57.2 

มากกวา 3 คน 4.5 

ระดับการศึกษา 

มัธยม 22.4 

อนุปริญญา 30.3 

ปริญญาตรี 38.7 

ปริญญาโท 8.6 

อาชีพ 

รับราชการ 9.4 

เอกชน 36.3 

ธุรกจิสวนตัว 41.7 

อื่น ๆ 12.6 

รายได 

   ไมเกนิ 10,000 บาท                        7.7 

   10,001 – 15,000 บาท                   24.4 

   15,001 – 20,000 บาท                  48.4 

   มากกวา 20,000 บาท                   19.5 

 

ตารางท่ี 1 (ตอ) 

คุณสมบัต ิ รอยละ 

นกในครอบครองในการเพาะพันธุ 

ไทย  60.3 

พมา 2.4 

เวยีดนาม 14.3 

อินโดนีเซยี 20.6 

จนี 2.4 

การเพาะพันธุ นกตางสายพันธุ 

นกปรอดหัวเขมา 7.3 

นกปรอดหนานวล 67.4 

นกดอกแตง 22.9 

อื่น ๆ 2.4 

ปญหาในการเพาะพันธุนกปรอดหัวโขน 

ไมม ี 11.7 

นอย 28.2 

ปานกลาง 53.5 

มาก 6.6 

ผลการเพาะพันธุนกปรอดหัวโขน 

ไมพอใจ 24.3 

คอนขางพอใจ 

พอใจ 

27.1 

36.9 

นกเพศเมยีท่ีเพาะพันธุได  

   เลี้ยงไวทําสายพันธุ 40.7 

ใหหรือขายแกผูเลี้ยงอื่น 48.1 

ปลอยคนืสูธรรมชาติ 11.2 

นกเพศผูท่ีเกดิจากการเพาะพันธุ.ใชประกวด 

ใชบางบางคร้ัง 7.3 

ใชคอนขางบอย 34.3 

ใชบอย 41.4 

ใชประจํา 17.0 

หากไมใชนกท่ีเพาะพันธุประกวดแขงขัน 

เลี้ยงไวทําสายพันธุ 32.6 

ใหหรือขายแกผูเลี้ยงอื่น 60.1 
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ตารางท่ี 1 (ตอ) 

คุณสมบัต ิ รอยละ 

ปลอยคนืสูธรรมชาติ 7.3 

ความสําเร็จในการประกวดแขงขัน 

ไมม ี 2.4 

ไมมาก 44.3 

คอนขางมาก 40.3 

มาก 13.0 

 

นกท่ีเหมาะแกการประกวดแขงขัน 

นกเลอืด 100 73.7 

นกลูกผสม 26.3 

ความคาดหวังในการเขาประกวดแขงขัน 

   ตํ่า 7.7 

ปานกลาง 46.7 

สูง 45.6 

 

ตารางท่ี 2 สภาพท่ัวไปของผูเพาะพันธุนกปรอดหัวโขน                 (n=109) 

รายการที่ใชวดั 
คา 

ตํ่าสดุ 

คา 

สูงสดุ 

คา 

เฉลี่ย 

สวน

เบี่ยงเบนฯ 

คา 

ความเบ 

คา 

ความโดง 

อายุผูเพาะพันธุนกฯ 17.07 64.12 42.22 13.46 1.29 -.99 

จํานวนนกปรอดหัวโขนท่ีเลี้ยง 2.42 26.00 8.81 4.43 .78 .41 

จํานวนนกท่ีเพาะพันธุ 1.87 8.43 6.11 3.89 -.44 -.68 

ประสบการณในการเลี้ยงนก 3.47 45.8 26.81 13.71 -1.38 -1.16 

ประสบการณการเพาะพันธุนก 1.48 13.47 6.38 3.89 -.92 -.44 

ประสบการณแขงขันประกวด 2.37 16.61 11.21 8.29 .02 -.87 

อายุนกท่ีใชประกวดแขงขัน 1.44 8.56 6.69 5.41 .71 .92 

 จากตารางท่ี 1 และ 2 พบวา ผูเพาะพันธุ

นกปรอดหัวโขนเพื่อประกวดแขงขันสวนใหญเปน

เพศชาย อายุเฉลี่ย 42 ป สมรสแลวมีบุตร 1–3 คน 

การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบธุรกิจสวนตัว 

มีรายไดเฉลี่ย 15,001 –20,000 บาท มีประสบการณ 

ในการเลี้ยงนกปรอดหัวโขนเฉลี่ย 27 ป มีนก 

ในครอบครองจํานวนเฉลี่ย 9 ตัว สวนการเพาะพันธุ 

นกปรอดหัวโขน พบวา ผูเลี้ยงนกปรอดหัวโขนมี

ประสบการณเพาะพันธุนกเฉลี่ย 6 ป ไดนกท่ีเกิด

จากการเพาะพันธุเฉลี่ย 6 ตัวตอป เปนการเพาะพันธุ

นกปรอดหัวโขนสายพันธุไทยเลือด 100 แตหาก

เปนการเพาะนกตางสายพันธุนิยมผสมกับนกปรอด 

หนานวล ซึ่งการเพาะพันธุนกปรอดหัวโขนมีปญหา

ระดับปานกลาง แตก็พอใจในผลการเพาะพันธุ 

ผูเลี้ยงสวนมากจะเก็บนกตัวผูจนถึงอายุเฉลี่ย 7 ป

ไวทําการประกวดแขงขัน และใชนกท่ีเก็บนี้ประกวด 

แขงขันบอย สวนนกท่ีไมใชประกวดแขงขันมักนําไปให

หรือขายแกผูเลี้ยงอื่น รวมถึงนกท่ีเกิดจากการเพาะพันธุ

ท่ีเปนเพศเมีย อยางไรก็ด ีผูเพาะพันธุนกปรอดหัวโขน

มีความสําเร็จไมมากกับการนํานกท่ีเพาะพันธุท่ีมี

สายเลือด 100 เขาประกวดแขงขัน ท่ีอยูบน 

ความคาดหวังของผูเลี้ยงระดับปานกลางกับการชนะ

หรือไดรางวัลจากประกวดแขงขันนกปรอดหัวโขน 

 การวิ เคราะห เพื่ อตอบวัตถุประสงค 

การวิจัยขอท่ี 2 หลังพิจารณาขอมูลกลุมตัวอยาง

จึงทําการใหน้ําหนักรายการท่ีใชในการวัดของ    

แตละองคประกอบตัวแปรดวยการวิเคราะหปจจัย

เชิงยนืยัน (Confirmatory Factor Analysis, CFA) และวัด

ความสอดคลองภายใน (Internal Consistency Method) 

คาสัมประสิทธ์ิความเช่ือถือไดของแตละรายการ



วารสารจันทรเกษมสาร ปีที่ 23 ฉบับที่ 44 มกราคม - มิถุนายน 2560

Journal of Chandrakasemsarn Vol. 23 No. 44 January - June, 2017วารสารจันทรเกษมสาร ปที่ 23 ฉบับที่ 44 มกราคม – มถิุนายน 2560 

Journal of Chandrakasemsarn Vol. 23 No. 44 January – June, 2017 

25 

มาตร วัด โดย ใ ช ก า รหาค าครอนบั ค อั ล ฟา  (Cronbach’s Alpha) (สุชาติ ประสทิธ์ิรัฐสนิธุ, 2556) 
 

ตารางท่ี 3 คานํ้าหนักรายการและความเชื่อถอืไดของรายการท่ีใชวัดของตัวแปรอิสระ 

รายการที่ใชวดั คาน้าํหนักรายการ คาความเชื่อถอืได 

ความเช่ือ           เห็นตามกับการตัดสนิของกรรมการ .811 .789 

                       ไววางใจในกรรมการชุดท่ีตัดสนิ .902 .823 

                       ยอมรับการตัดสนิใจของกรรมการ .766 .724 

                       คลอยตามคําตัดสนิกรรมการอยูเสมอ .711 .679 

ความเปนไปได    โอกาสประสบผลสําเร็จมมีาก .825 .801 

                       การแขงขันนาจะเปนตามท่ีต้ังใจ .799 .812 

                       คาดการณผลแขงขันเรียบรอย .721 .737 

                       คดิวาอาจไดสมปรารถนา .691 .614 

ความคาดคะเน   เดาวาวันน้ีนกรองไดมาตรฐาน .798 .777 

                      การสันนษิฐานมักถูกมากกวาผดิ  .754 .712 

                      คาดหมายวานกไดเขาชิงชนะเลศิ .816 .812 

                      การแขงขันนาจะเปนตามท่ีต้ังใจไว .901 .847 
  

 จากตารางท่ี 3 พบวา คานํ้าหนักรายการ 

และความเช่ือถือไดทุกรายการท่ีใชวัดของตัวแปร

ความเชื่อ ความเปนไปได และความคาดคะเน

อยู ในเกณฑปกติ สามารถนําไปใชวิ เคราะหได

กลาวคือ เมื่อใชเทคนิคการวิเคราะหปจจัยเชิงสํารวจ 

(Exploratory Factor Analysis) และปจจัยยืนยัน 

(Confirmatory Factor Analysis) มาใชสรางคะแนน

มาตรวัด พบวา คาน้ําหนักปจจัยทุกตัวมีคามากกวา .40 

อีกท้ังไดทดสอบความเชื่อถือได (Reliability) ของ

รายการขอความในแตละองคประกอบ พบวา  

มีความสอดคลองภายใน (Internal Consistency) 

อยูในระดับเกณฑคอนขางด ี

ขอมูลเชิงปริมาณท่ีนําไปวิเคราะหกับ

สถติิหลายตัวแปรหรือสถติิในระดับกลาง ระดับสูง  

 

 

 

ตองทําการตรวจสอบกอนวามกีารละเมดิขอสมมติ

ท่ีกํากับแตละ เทคนิควิ ธีห รือไม  หากละเลย 

ในขั้นตอนนี้ ผลการวิเคราะหท่ีไดมาจะไมถูกตอง 

ใชงานไมได ผูวิจัยไดพิจารณาสภาพของขอมูล

กลาวคือ การตรวจสอบการละเมิดขอสมมติ 

(Assumptions) 5 ขอ ไดแก การกระจายปกติ 

ตัวแปรเดียว (Univariate Normality Distribution) 

ความเปนเสนตรง (L inear ity) ตัวแปรอิสระ 

ไมสัมพันธสูง (Multicollinearity) ความเหมือนกัน

ของการผันแปร (Homoscedasticity) การกระจายปกติ

หลายตัวแปร (Multivariate Normality Distribution)  

(สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ, 2555) โดยไดตรวจสอบ

การละเมิดขอสมมติทั้ง 5 ขอกอนนําขอมูลไปใช

วเิคราะหปรากฏในตารางท่ี 4 
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ตารางท่ี 4 คาความสัมพันธทวริะหวางตัวแปรและสถติิพรรณนาตัวแปรท่ีใชศึกษา                          (n=109) 

ตัวแปร ความคาดหวงั ความเชื่อ ความเปนไปได ความคาดคะเน 

ความคาดหวัง 1.00 .39 .51 .71 

ความเช่ือ  1.00 .29 .52 

ความเปนไปได   1.00 .44 

ความคาดคะเน    1.00 

Tolerance - .72 .87 .81 

VIF - 1.34 1.29 1.38 

K-S Test .07 .08 .07 .11 

คาตํ่าสุด 2 1 2 2 

คาสูงสุด 10 5 5 5 

คาเฉลีย่ 7.34 3.21 3.49 3.37 

คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 3.59 2.21 1.89 1.77 

คาความเบ .79 .45 .04 .79 

คาความโดง .41 .22 .19 .77 

หมายเหต:ุ Kaiser – Meyer Olkin = .584 
 

 จากตารางท่ี 4 ผูวิจัยตรวจสอบตัวแปร

ท้ังหมดท่ีใชศึกษา พบวา มกีารกระจายปกตพิิจารณา

จากคาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความเบ ความโดง 

และคาท่ีไดจาก K–S Test พบวา ตัวแปรอิสระ

ทุกตัวมกีารกระจายปกติและเมื่อทดสอบความเปน

เสนตรง พบวา ตัวแปรอิสระทุกตัวมีความสัมพันธ

เชิงเสนตรงกับความคาดหวัง (F-test = 1.704)    

มนัียสําคัญทางสถติิ และเมื่อพจิารณา จากคา VIF 

และ Tolerance พบวา ไมมีปญหาความสัมพันธกันสูง 

เนื่องจาก คา VIF มีคาไมเกิน 10 สวนคา Tolerance 

เขาใกล 1 รวมถงึคาความสัมพันธทวิของทุกตัวแปร

ไมเกิน .75 และคา KMO อยูเกณฑปกติ สรุปวา 

ภาพรวมของตัวแปรท่ีจะใชวิเคราะหอยูในเกณฑใชได 

ไมเปนการละเมดิขอสมมติแตประการใด 
 

ผลการวจัิย 

 ในสวนผลการศึกษาแยกขอคนพบเปน 

2 ขอเพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัยขอ 1 และ 2 

ขอคนพบเพื่อตอบวัตถุประสงคขอ 1 ท่ีศึกษา 

สภาพท่ัวไป พบวา ผูเพาะพันธุนกปรอดหัวโขนเพื่อ

ประกวดแขงขันสวนใหญเปนเพศชาย อายุเฉลี่ย 

42 ป สมรสแลวมีบุตร 1–3 คน มีการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ประกอบธุรกิจสวนตัวมีรายไดเฉลี่ย 

15,001-20,000 บาท มีประสบการณการเลี้ยงนก

ปรอดหัวโขนเฉลี่ย 27 ป  มีนกในครอบครอง

จํานวนเฉลี่ย 9 ตัว สวนการเพาะพันธุนกปรอด

หัว โ ข น  พ บ วา  ผู  เ ลี ้ย ง น ก ป ร อ ด หัว โ ข น มี

ประสบการณเพาะพันธุนกเฉลี่ย 6 ป ไดนกท่ีเกิด

จ า ก ก า ร เ พ า ะ พ ัน ธุ   จํ า น ว น  6 ต ัว ต อ ป  

เปนการเพาะพันธุนกปรอดหัวโขนสายพันธุ 

ไทยเลือด 100 แตหากเปนการเพาะพันธุนกตาง

ส า ย พั น ธุ จ ะ ผ ส ม กั บ น ก ป ร อ ด ห น า น ว ล 

การเพาะพันธุนกปรอดหัวโขนมีปญหาระดับ 

ปานกลาง แตก็พอใจในผลการเพาะพันธุ ผูเลี้ยง

สวนมากจะเก็บนกเพศผูจนถึงอายุเฉลี่ย 7 ป ไวทํา

การประกวดแขงขัน สวนนกท่ีไมใชประกวดแขงขัน

แขงมักนําไปใหหรือขายแกผูเลี้ยงอื่นรวมถึงนก 

ท่ีเกิดจากเพาะพันธุ ท่ีเปนเพศเมีย อยางไรก็ดี 
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ผูเพาะพันธุนกปรอดหัวโขนมีความสําเร็จไมมากนัก 

กับการนํานกท่ีเกดิจากการเพาะพันธุท่ีมสีายเลอืด 100 

เขาประกวดแขงขันท่ีอยูความคาดหวังในระดับ 

ปานกลางกับการชนะหรือไดรางวัลจากการประกวด 

แขงขันนกปรอดหัวโขน 

ขอคนพบตอบวัตถุประสงคการวิจัย  

ขอท่ี 2 ท่ีศึกษาอิทธิพลของตัวแปรตาง ๆ ท่ีมีตอ  

ความคาดหวังของผู เพาะพันธุนกปรอดหัวโขน

สามารถเขียนแบบจําลองการวิเคราะหถดถอย 

เชิงช้ันได ดังน้ี 

 EXPECPER  =  b0 + b1 ACCOMMIT + b2   
      TRUSTCOM + b3 ACCEPCOM + b4            

          CONFOCOM….............................(1) 

 EXPECPER = b5  + b6 ACCOMMIT + 

b7   

     TRUSTCOM + b8 ACCEPCOM +  

     b9 CONFOCOM + b10 SUCCESSH 

     + b11 PROBABLY + b12 FORECAST   

                    + b13 MAYBEREA...................…..(2) 

 EXPECPER  =  b14 + b15 ACCOMMIT + b16   
    TRUSTCOM + b17 ACCEPCOM +  

    b18 CONFOCOM + b19 SUCCESSH 

    + b20 PROBABLY + b21 FORECAST 

    + b22 MAYBEREA + b23 GUESSSIN 

    + b24 ASSUTRUE + b25 EXPECTWI 

                 + b26ASINTEND….................(3) 

ในท่ีน้ี EXPECPER = ความคาดหวังของ     

ผูเพาะพันธุนกปรอดหัวโขน ACCOMMIT = การเห็น

ตามคําตัดสนิกรรมการ TRUSTCOM = การไววางใจ

ใหกรรมการตัดสิน ACCEPCOM = การยอมรับ 

การตัดสินกรรมการ CONFOCOM = การคลอยตาม 

คําตัดสิน SUCCESSH = โอกาสประสบความสําเร็จ 

มีสูง PROBABLY = ความนาเปนไปตามที่ตั้งใจ 

FORECAST =  การคาดการณ ไ ว เ รี ยบรอย 

MAYBEREA = ไมแนอาจสมปรารถนา GUESSSIN = 

เดาวารองมาตรฐาน ASSUTRUE = การสันนิษฐาน 

มักถูกตอง EXPECTWI = คาดหมายวานกเขา 

ชิงชนะเลศิ และ ASINTEND = เปนไปตามท่ีต้ังใจไว 

 ขอคนพบตอบวัตถุประสงคขอ 2 ท่ีศึกษา

อิทธิพลของตัวแปรตาง ๆ ท่ีมีตอความคาดหวัง

ของผู เพาะพันธุนกปรอดหัวโขนมีรายละเอียด

ปรากฏในตารางท่ี  4 กลาวคือ ในช้ันแรกตาม

แบบจําลอง 1 พบวา ตัวแปรการออกเสียงสามารถ

อธิบายการผันแปรไดเพยีงรอยละ 13 โดยการเห็นตาม 

กับการตัดสนิของกรรมการมคีวามสัมพันธเชิงบวก

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับตัวแปรตาม และเมื่อ

นําตัวแปรความเปนไปไดเขาวิเคราะหในชวงช้ัน 2         

ตามแบบจําลอง 2 พบวา อํานาจการอธิบาย

เพิ่มขึ้นเล็กนอย รอยละ 17 แตตัวแปรการเห็นตาม

กับการตัดสินของกรรมการเพียงตัวแปรเดียวท่ีมี

ความสัมพันธเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับ

การคาดหวังในชวงช้ัน 3 ตามแบบจําลอง 3 ไดเพิ่ม

ตัวแปรความคาดคะเนรวมพจิารณา พบวา อํานาจ

การอธิบายตัวแปรอิสระท้ังหมดเพิ่มขึ้นเปน     

รอยละ 20 โดยตัวแปรการเห็นตามกับการตัดสิน

ของกรรมการ การสันนษิฐานมักถูก และการคาดหมาย 

วานกไดเขาชิงมคีวามสัมพันธเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติกับความคาดหวังของผูเพาะพันธุนกปรอด

หัวโขนเพื่อประกวดแขงขัน สวนตัวแปรอื่นไมมี

ความสัมพันธอยางมนัียสําคญั 
 

ตารางท่ี 5 การวิเคราะหถดถอยเชิงช้ันปจจัยท่ีมี

ผลตอความคาดหวังของผูเพาะพันธุ 

นกปรอดหัวโขนเพื่อแขงขัน  

 

ตัวแปรอิสระ 

แบบ 

จําลอง  

1 

แบบ 

จําลอง  

2 

แบบ 

จําลอง 

3 

ความเช่ือ 

  ACCOMMIT 

 

7.01 

(2.42) 

 

6.74 

(2.13) 

 

5.89 

(2.01) 
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ตารางท่ี 5 การวิเคราะหถดถอยเชิงช้ันปจจัยท่ีมี

ผลตอความคาดหวังของผูเพาะพันธุ 

นกปรอดหัวโขนเพื่อแขงขัน (ตอ) 

 

ตัวแปรอิสระ 

แบบ 

จําลอง  

1 

แบบ 

จําลอง  

2 

แบบ 

จําลอง 

3 

  TRUSTCOM -4.59 

(-2.13) 

-4.81 

(-2.37) 

-3.85 

(-1.68) 

  ACCEPCOM -5.21 

(-2.62) 

-4.98 

(-2.41) 

-2.11 

(-1.01) 

  CONFOCOM -4.25   

(-2.01) 

-4.39 

(-2.23) 

-4.17 

(-1.96) 

ความเปนไปได    

     SUCCESSH - -.52 

(-.24) 

-2.95 

(-1.12) 

     PROBABLY - -3.11  

(1.44) 

-2.76 

(-1.08) 

GUESSSIN - -2.11  

(-1.02) 

-.64 

(-.27) 

MAYBEREA - -2.28 

(-1.18) 

-1.95 

(-.64) 

ความคาดคะเน    

ASSUTRUE - - 5.42 

(3.11) 

EXPECTWI - - 2.95 

(2.34) 

ASINTEND - - 3.54 

(1.81) 

คาคงท่ี 64.25 

(31.03 

72.11 

(28.76) 

54.23 

(9.66) 

R2 .13 .17 .20 

SEE 22.51 21.85 21.14 

F 6.18 4.25 7.11 

Sig. F .00 .00 .00 

หมายเหต:ุ ในวงเลบ็คอืคา t 
 

อภปิรายผลการวจัิย 

 ผลวิเคราะหแสดงใหเห็นวา ตัวแปร  

ความ เ ช่ื อด า น ก า ร เ ห็ น ต า ม ก ร ร ม ก า ร กั บ 

การตัดสนิใจของกรรมการสงผลตอความคาดหวัง  

ของผูเพาะพันธุนกปรอดหัวโขนเพื่อประกวดแขงขัน

ในระดับหนึ่ง และเมื่อเพิ่มตัวแปรความคาดคะเน  

ดานการสันนิษฐานมักถูก และการคาดหมายวา  

นกได เข า ชิ ง เขารวมวิ เคราะหสามารถอธิบาย 

การผันแปรความคาดหวัง (ตัวแปรตาม) ไดสูงขึ้น 

เปนเพราะการสันนิษฐานและการคาดหมายของ  

ผูเพาะพันธุนกปรอดหัวโขนเพื่อประกวดแขงขัน  

ในลักษณะมองโลกในแงดีหรือเปนคุณ สงผลตอ

ความคาดเดาของผูเพาะพันธุนกปรอดหัวโขน   

เพื่อประกวดแขงขันไดเพิ่มอีกระดับหน่ึง อยางไรก็ด ี

อิทธิพลของตัวแปรดานการเห็นตามกับการตัดสิน

กรรมการ การสันนิษฐานมักถูก และการคาดหมาย 

วานกไดเขาชิงท่ีมีตอความคาดเดาของผูเพาะพันธุ

นกปรอดหัวโขนเพื่อประกวดแขงขันมีแตไมมาก  

ถงึขัน้สรางความเปลี่ยนแปลงได เนื่องจากสามารถ

อธิบายการผันแปรไดเพยีง รอยละ 20 เทาน้ัน 

สรุปจากการวิ เคราะห อิทธิพลของ

ปจจัยท่ีมีผลตอความคาดเดาของผู เพาะพันธุ 

นกปรอดหัวโขนเพื่อประกวดแขงขันดวยเทคนิค

วิเคราะหถดถอยเชิงช้ัน พบวา การเห็นตามกับ 

การตัดสินของกรรมการ การสันนิษฐานมักถูก 

และการคาดหมายวานกไดเขาชิงมี อิทธิพลตอ   

ความคาดเดาของผู เพาะพันธุนกปรอดหัวโขน   

เพื่อประกวดแขงขันอยางมีนัยสําคัญทางสถติ ิ
 

ขอเสนอแนะการวจัิย 

 ขอเสนอแนะสําหรับการปฏบิัติ 

 1. ผูเพาะพันธุนกปรอดหัวโขนตองเชื่อม่ัน

คําตัดสินและเห็นคลอยตามในคําตัดสินของ

กรรมการในระหวางการประกวดแขงขันนกปรอด

หัวโขน 
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 2. ผูเพาะพันธุนกปรอดหัวโขนตองมี

ทัศนคติใ น เ ชิงบ วกตอกา รสันนิษ ฐ านแล ะ 

การคาดหมายของตนเอง ในระหวางที่นกปรอด

หัวโขนเขารวมการประกวดแขงขัน 

 3. ผู เพาะพันธุนกปรอดหัวโขนเพื่อ

ประกวดแขงขันควรเปนผูมองโลกในแงดีและ     

ไมควรคาดหวังผลการประกวดแขงขันมาก       

จนเกินไป โดยคําวามองโลกในแงดี ในท่ีน้ีเปน   

การคาดหวังถงึผลลัพธท่ีดใีนอนาคต คนท่ีมองโลก

ในแงดีชีวิตจะมีความสุข ด่ังท่ีผูรูกลาวไววา ทุกสิ่ง

ทุกอยางในโลกนี้มันถูกอยูแลว มีแตความเห็นของ

เราเทานั้นท่ีผิด ใครทําความเขาใจคํากลาวนี้      

ไดอยางลึกซึ้ง คนนั้นจะไมทุกข และเขาจะไม

หว่ันไหวในความผันแปรของชีวิต สิ่งใดเกิดขึ้นมา

เขาจะอุทานอยูเสมอวา “มันเปนเชนน้ันเอง” 

 

 ขอเสนอแนะสําหรับการวจัิยคร้ังตอไป 

 1. ศึกษาตัวแปรอิสระอื่นท่ีไมปรากฏใน

งานวิจัย เชน ความมุงม่ันของผู เลี้ยงนกปรอด 

หัวโขน ความเปนธรรมของกรรมการผูตัดสิน หรือ

ความพรอมท้ังในสวนผูเลี้ยงนกปรอดหัวโขนและ

นกปรอดหัวโขน เปนตน 

 2. ศึ ก ษ า เ ป รี ย บ เ ที ย บ ร ะ ห ว า ง  

ความคาดหวังของผู เพาะพันธุนกปรอดหัวโขน  

เพื่อประกวดแขงขันกับความคาดหวังของผูเลี้ยง 

นกปรอดหัวโขนเพื่อประกวดแขงขัน 

 3. ศึกษาความคาดหวังของผูเพาะพันธุ

นกปรอดหัวโขนเพื่อประกวดแขงขันในพื้น ท่ี

กรุงเทพกลุมอื่น เชน กลุมบูรพา กลุมเจาพระยา 

กลุมกรุงธนใต และกลุมรัตนโกสนิทร เปนตน 
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