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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาสภาพทั่วไปของคุณลักษณะทั่วไปของผูซื้อ 

นกปรอดหัวโขนเคราแดงที่ผิดกฎหมายในพื้นที่เขตบางกะป และ 2) อทิธพิลของคุณลักษณะทั่วไป 

ของผูซื้อ พฤติกรรมนก การเขาถึงแหลงซื้อ ราคาเทียบนกถูกกฎหมายที่มีตอการซื้อนกปรอด 

หัวโขนเคราแดงที่ผิดกฎหมายของผูซื้อในพื้นที่เขตบางกะป ใชระเบียบวิธีการวิจัยทั้งเชิงปริมาณ 

และเชิงคุณภาพ การวจัิยเชิงปรมิาณใชแบบสอบถามเก็บขอมูลจากผูซื้อนกปรอดหัวโขนเคราแดง 

ที่ผิดกฎหมายในเขตพื้นที่บางกะปจํานวน 78 ราย จากการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง  

วิเคราะหขอมูลดวยเทคนิคการวิเคราะหเสนทาง การวิจัยเชิงคุณภาพใชทฤษฎีติดพื้นที่จาก 

การสัมภาษณเจาะลึก การสนทนากลุม บันทกึความจํา และการสังเกตแบบมโีครงสราง 

ผลการวจัิยพบวา 1) สภาพทั่วไปของคุณลักษณะทั่วไปของผูซื้อนกปรอดหัวโขนเคราแดง 

ที่ผิดกฎหมายในเขตพื้นที่บางกะปเกือบทั้งหมดเปนเพศชาย อายุระหวาง 41–60 ป มี 

การศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายไดตอเดือนเฉลี่ย 25,001–35,000 บาท มีประสบการณใน 

การเลี้ยงนก 6–10 ป เลี้ยงนกที่บานไว 6–10 ตัว โดยผูซื้อนกปรอดหัวโขนเคราแดงสวนใหญ 

คิดเห็นวาราคาของนกผิดกฎหมายตํ่ากวาเมื่อเทียบกับนกที่ถูกกฎหมาย เชนนี้ผูเลี้ยงนกปรอด 

หัวโขนเคราแดงที่อาศัยในพื้นที่เขตบางกะปจึงซื้อนกที่ผิดกฎหมายเปนประจํา และ 2) ตัวแปร 

คุณลักษณะทั่วไปของผูซื้อมีอทิธิพลทางออมและอิทธพิลรวมตอการซื้อนกปรอดหัวโขนเคราแดง 

ผิดกฎหมายมากที่สุด สวนราคาเทียบนกถูกกฎหมายมีอิทธิพลทางตรงมากที่สุดตอการซื้อ 

นกปรอดหัวโขนเคราแดงผิดกฎหมาย 

คําสาํคัญ: อิทธิพล นกปรอดหัวโขนเคราแดง ผูซื้อ ผดิกฎหมาย 
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Abstract 

The objectives of this research were to study 1) generality of buyer of illegal  

the red-whiskered bulbul in Bangkapi area and 2) The influence of generality of buyer, behavior’s  

bird, access to sources of purchase, price per legal bird involvement to buyer of illegal bird.  

This study were conducted by applying 2 research methodologies. Quantitative approach,  

questionnaire were used to collect data from 78 of buyer of Illegal by purposive sampling.  

The data analyzed using path analysis. To the qualitative approach, in-depth, focus group,  

memos, structured observation.  

The results indicated that 1) Almost buyer of illegal The red-whiskered bulbul had  

male, average age 41-60 years, bachelor degree, average income 25,001-35,000 baht  

per month, bird experience 6-10 years. Almost buyer think the price of illegal birds had lower  

than that of legal birds, so buy illegal birds regularly. 2) Generality of buyer had the most  

indirect and total to influence of buyer of illegal birds and price per legal birds had the most  

direct influence buyer of illegal birds 

Keywords: Influence, The red-whiskered bulbul, Buyer, Illegal 
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บทนํา 

นกปรอดหัวโขนเคราแดงเปนนกกลุมสัตวปาในบัญชีรายช่ือตามพระราชบัญญัติสงวน 

และคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 ผูใดมีไวในครอบครองตองไดรับอนุญาต ซึ่งผูขออนุญาตตองได 

นกปรอดหัวโขนเคราแดงมาโดยถูกตองตามกฎหมาย คือ ซื้อนกปรอดหัวโขนเคราแดงที่ไดจาก 

การเพาะพันธุจากผูมีใบอนุญาตใหคาสัตวปาคุมครองแลวนําหลักฐานหนังสือกํากับการจําหนาย 

มาขออนุญาตครอบครองนกตัวนั้น หรือเปนการครอบครองนกปรอดหัวโขนเคราแดงที ่

ผูครอบครองไดแจงการครอบครองไวถูกตองตามที่กฎหมายกําหนดใหแจง (ราชกิจจานุเบกษา,  

2551) สวนนกปรอดหัวโขนเคราแดงที่ผิดกฎหมายเปนนกที่ผูคนเลี้ยงไวโดยไมมีใบอนุญาต 

ครอบครองที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ สังเกตไดงายเพราะนกประเภทนี้สวนใหญจะไมมหีวงขาที่ 

ใชระบุตัวของสัตวปา ซึ่งบนหวงจะมีตัวอักษรบงบอกช่ือเจาของนก ช่ือฟารมนก หรือแหลงที่มา 

ของนก รวมถึงตัวเลขที่บงบอกประวัติของพอแมนกตัวนั้น (สํานักอนุรักษสัตวปา, 2554) โดย 

แหลงที่มาของนกที่ผิดกฎหมายไดจากการซื้อที่รานขายนกผิดกฎหมาย ซื้อขายแลกเปลี่ยนกับ 

เพื่อนในแวดวงนก ดักจับนกที่อยูตามธรรมชาติ หรือแมแตซื้อขายกันออนไลนตามเว็บไซตตาง ๆ  

ดวยเหตุหรอืวัตถุประสงคของผูซื้อที่ตางกัน 

เมื่อผูคนที่นิยมเลี้ยงนกชนิดนี้ตางซื้อนกปรอดหัวโขนเคราแดงตามแตวัตถุประสงค 

การเลี้ยงที่แตกตางกัน เชน เลี้ยงเปนงานอดเิรก เลี้ยงไวเปนสัตวนําโชค เลี้ยงเพื่อนํานกเขาประกวด 

แขงขัน เลี้ยงเพื่อจําหนายเชิงพาณิชย เลี้ยงเปนประเพณ ีเลี้ยงเพื่ออนุรักษสายพันธุนก หรอืแมแต 

เลี้ยงเพราะตามกระแสนิยม (กรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช, 2552) สงผลใหตลาดซื้อ 

ขายนกประเภทนี้เจริญเติบโตกระจายไปบริเวณกวางเริ่มจากภาคใตกระจายสูภาคกลาง  

ภาคตะวันออก และที่อื่น ๆ ในประเทศรวมถึงกรุงเทพมหานคร (สีฟา ละออง, 2554) โดยเฉพาะ

อยางยิ่งบริเวณถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปที่มีกลุมคนภาคใตไดเขาพักอาศัย

จํานวนมากตางนิยมเลี้ยงนกปรอดหัวโขนเคราแดงกันอยางแพรหลาย พบเห็นไดตามสนาม

ประกวดแขงขันนก บานพักอาศัย หองเชา โดยเฉพาะอยางยิ่งหอพักนักศึกษา โดยนกปรอด

หัวโขนเคราแดงที่พบเห็นในพื้นที่เขตบางกะปจํานวนมากกวาครึ่งเปนนกที่ผิดกฎหมาย 

ซึ่งมีที่มาจาก (1) รานขายนกที่ผิดกฎหมายที่เรียกนกประเภทนี้วา “นกปาหรือนกเถื่อน”  

(2) ซื้อขายจากเพื่อนในแวดวงที่เรียกวา “นกบาน” (3) ซื้อทางอินเทอรเน็ตจากบุคคลที่ประกาศ 

ขายนกผานเว็บไซตที่เกี่ยวกับนก ทั้งที่ผูเลี้ยงสวนใหญทราบดีวาการครอบครองนกประเภทนี้เปน 

การกระทําผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ.2535 โดยการซื้อนก 

ผิดกฎหมายสงผลตอความสมดุลของระบบนิเวศที่มีผลกระทบตอมนุษยและสังคมเปนอยางมาก  

เนื่องจากนกปรอดหัวโขนเคราแดงเปนกลุมนกที่ชวยในการแพรกระจายพันธุพืช จากที่นกกิน 
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ผลไมแลวถายมูลที่มีเมล็ดออก มายังสถานที่ตาง ๆ ซึ่งแพรกระจายบริเวณกวางภายใตตามที่ 

นกบนิ ทําใหพชืพันธุงอกงามไปตามที่ตาง ๆ ในระยะเวลาอันรวดเร็ว (ประภากร ธาราฉาย, 2560) 

ผูวิจัยประสงคศึกษาวาตัวแปรใดที่มีอทิธพิลตอการซื้อนกที่ผิดกฎหมายของผูซื้อในพื้นที ่

เขตบางกะป จึงทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ คัดเลือกประเด็นที่นาสนใจและมีความสําคัญ 

จึงใชตัวแปรอิสระเพื่อศึกษาจํานวน 4 ตัว ไดแก คุณลักษณะทั่วไปของผูซื้อ พฤติกรรมนก  

การเขาถึงแหลงซื้อ และราคาเทียบนกถูกกฎหมาย เพื่อศึกษาวาตัวแปรใดมีอิทธิพลทางตรง  

ทางออม และผลรวมตอการซื้อนกผิดกฎหมายของผูซื้อในพื้นที่เขตบางกะป และผลที่ไดในแตละ 

ตัวแปรมีความสัมพันธเชิงสาเหตุและผลกับการซื้อนกผิดกฎหมายของผูซื้อที่เปนตัวแปรตาม 

อยางไร เพื่อไดทราบลําดับความสําคัญของตัวแปรที่กอใหเกดิการซื้อนกที่ผิดกฎหมายของผูซื้อ 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. สภาพทั่วไปของคุณลักษณะทั่วไปของผูซื้อนกปรอดหัวโขนเคราแดงที่ผิดกฎหมาย 

ในพื้นทีบ่างกะป 

 2. อิทธิพลของตัวแปรคุณลักษณะทั่วไปของผูซื้อ พฤติกรรมนก การเขาถึงแหลงซื้อ  

ราคาเทยีบนกถูกกฎหมายที่มตีอการซื้อนกที่ผิดกฎหมายของผูซื้อในพื้นที่เขตบางกะป 
 

ขอบเขตของการวจัิย 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง  

 ประชากรเปาหมาย คือ ผูซื้อนกปรอดหัวโขนเคราแดงที่ผิดกฎหมายที่อาศัยในพื้นที่ 

เขตบางกะป 

 ตัวแปรที่ใชในการวจัิย  

 1. ตัวแปรอิสระ ไดแก คุณลักษณะทั่วไปของผูซื้อ พฤติกรรมนก การเขาถึงแหลงซื้อ 

และราคาเทยีบนกถูกกฎหมาย 

 2. ตัวแปรตาม ไดแก การซื้อนกที่ผิดกฎหมายของผูซื้อ 
 

วธิดีําเนินการวิจัย 

งานวจัิยใชแนวทางผสม (Mixed Method) ใชแนวทางเชิงปรมิาณ (Quantitative Approach) 

เปนตัวขับเคลื่อน และใชแนวทางเชิงคุณภาพ (Qualitative Approach) เสริมเพื่อใหไดขอคนพบที่มี

รายละเอยีดเชิงลกึตอบวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 2 

 เครื่องมอืการวิจัย 

เชิงคุณภาพ: จํานวนตัวอยางใชวิธีเจาะจงดวยการสุมตัวอยางเชิงทฤษฎี (Theoretical  

Sampling) เพื่อความเปนตัวแทนของประชากรเปาหมาย คัดเลือกจากผูซื้อนกปรอดหัวโขนเคราแดง 
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ที่ผิดกฎหมายในพื้นที่เขตบางกะป เก็บขอมูลไมกําหนดจํานวน มีลักษณะยืดหยุนปรับตาม 

เหมาะสม (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ, 2554) ยุติการสัมภาษณเจาะลึกเมื่อขอมูลอิ่มตัวเชิงทฤษฎี  

(Theoretical Saturation) (Fusch and Ness, 2015) กลาวคือ ขอมูลที่ไดไมมีประเด็นใดใหมกวา 

ขอมูลที่มอียูเดมิจงึไดยุตกิารเก็บขอมูลที่จํานวน 16 ราย 

เชิงปรมิาณ: ประชากรเปาหมายมีหนวยวิเคราะห (Units of Analysis) ระดับบุคคลไดแก  

ผูซื้อนกปรอดหัวโขนเคราแดงที่ผิดกฎหมายในพื้นที่เขตบางกะปจํานวน 78 ราย ใชการเลอืกกลุม 

ตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) (Palinkas, Horwitz, Green, Wisdom, Duan and Hoagwood,  

2015) หรือที่เรียกวาคัดเลือกตัวแทนแบบใชวิจารณญาณ (Judgment Sampling) (สํานักนโยบาย 

และวชิาการสถติ ิสํานักงานสถิติแหงชาต,ิ ม.ป.ป.) เปนการสุมตัวอยางทีไ่มอาศัยหลักความนาจะเปน  

(Nonprobability Sampling) แตใชเลือกกลุมตัวอยางโดยพิจารณาจากการตัดสินใจของผูวิจัย 

กลาวคอื ลักษณะกลุมที่เลอืกมคีวามสอดคลองและตรงตามวัตถุประสงคการวจัิย 

 การรวบรวมขอมูล 

เชิงคุณภาพ: ใชทฤษฎีติดพื้นที่ (Grounded Theory) จากสัมภาษณเจาะลึก (In-depth  

Interview) การสนทนากลุม (Focus Group) บันทึกความจํา (Memos) การสังเกตแบบมีโครงสราง  

(Structured Observation) ตั้งใจใชหลากหลายวิธีที่เรียกวาพหุวิธี (Triangulation) เพื่อยืนยันขอ 

คนพบวามีความถูกตอง ตรวจสอบความเชื่อถือไดของขอมูลที่ไดภายใตความหลากหลายวิธี 

โดยคํานึงถึงความสัมพันธกับวัตถุประสงคการวิจัยทั้งสองขอเปนสําคัญ (Creswell, 2014)  

รายละเอียดการเก็บขอมูลการสัมภาษณเจาะลึกประกอบดวยคําถามหลัก คําถามซักไซไลเรียง  

และคําถามติดตาม ปฏิบัติโดยปลอยตามสภาวะไมกําหนดลวงหนามากนัก ใชคําถามปลายเปด  

(Open Ended Questions) รวม 5 ขอ พรอมกับเตรียมจัดทําแบบจดบันทึกการสัมภาษณเพื่อชวย 

จัดระบบความคิดแตละประเด็นไวครบถวน สวนวิธีการสังเกตแบบมโีครงสรางไดออกแบบฟอรม 

เพื่อบันทึกวิธีที่ผูเลี้ยงซื้อนกปรอดหัวโขนเคราแดงที่ผิดกฎหมาย และวิธีบันทึกความจําไดปฏิบัติ 

ระหวางเก็บขอมูลอยูในรูปของการพรรณนาเรื่องราวใหรายละเอยีดตาง ๆ มากที่สุดเทาที่จะทําได  

เปนการจดบันทึกรายวันที่ออกภาคสนาม มีการระบุวันและเวลาการจดบันทึกในสนาม  

กลุมบุคคลที่เกี่ยวของ ช่ือบุคคลและสถานที่ที่สังเกต รวมถงึบุคคลที่เกี่ยวของในบรบิทที่ศกึษา 

เชิงปริมาณ: ใชการเก็บจากแบบสอบถาม (Questionnaire) สรางคําถามเปนขอความ 

เขาใจงายไมสลับซับซอน มกีารแบงคําถามเปนหมวดหมูตามตัวแปรที่ศกึษาเพื่อใหเกดิความสะดวก

แกผูตอบและครอบคลุมทุกประเด็นการศึกษา มีการทดสอบรายการขอคําถาม (Pretest)  

กับประชากรที่มีคุณสมบัติใกลเคียงประชากรเปาหมายกอนเขาสูสนามจริง (Caspar, 2016)  

แบบสอบถามผานการวัดความเชื่อมั่นของความคงตัว (Stability Reliability) ใชแบบสอบถาม 

ชุดเดียวกันกับผูเลี้ยงนกปรอดหัวโขนเคราแดงในระยะเวลาหางกันชวงหนึ่งหรือที่เรียกวา 
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วิธีการทดสอบซ้ํา (Test–retest Method) (Resch, Driscoll, McCaffrey, Brown, Ferrara and Macciocchi, 

2013) รวบรวมขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามเพื่อตอบวัตถุประสงคการวจัิยทัง้สองขอ 

 การวเิคราะหขอมูล 

เชิงคุณภาพ: ใชแนวทางการวิเคราะหเชิงอุปนัย (Inductive Analysis) ทําการใหรหัสเริ่ม 

จากเตรียมแฟมขอมูลดิบ ศึกษารายละเอียดเอกสารขอความใหเกิดความคุนเคยกับขอมูล  

แยกประเด็นเนื้อเรื่องเพื่อไดแบบแผนของความสัมพันธ (Patterns of Relationships) ผานกระบวนการ 

ทําซ้ํา (Iterative) หมุนวน (Cyclical) และเปรียบเทียบกรณีมีเชิงลบ (A Constant Comparative  

Negative Case) (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ, 2554; Bonnycastle, 2016) เมื่อขอมูลไดจัดเปนกลุม 

เรยีบรอย ใชโปรแกรมสําเร็จรูป ATLAS.ti วเิคราะหขอมูลเพื่อใชสนับสนุนในการตอบวัตถุประสงค 

การวจัิยขอที่ 2 (กรรณกิาร สุขเกษม และสุชาต ิประสทิธิรั์ฐสนิธุ, 2558) 

เชิงปริมาณ: ทําการวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) เพื่อกําหนดน้ําหนักปจจัยของ 

แตละรายการ โดยยืนยันความถูกตองตามหลักวิชาการวาไดวัดในสิ่งที่ตองการจากพิจารณา 

เรื่องความถูกตองในตัวสราง (Construct Validity) (Besnoy, Dantzler, Besnoy and Byrme, 2016)  

ความถูกตองในเนื้อหา (Content Validity) (Lafave, Tyminski, Riege, Hoy and Dexter, 2015)  

ความถูกตองดานจําแนก (Discriminant Validity) (Engellant, Holland and Piper, 2016) ความถูกตอง 

เกี่ยวกับมาตรฐาน (Criterion-related Validity) (Arthur, Day, McNelly and Edens, 2006) ความถูกตอง 

ผิวหนา (Face Validity) (Sato and Ikeda, 2015) วัดคาความสอดคลองภายใน (Internal Consistency  

Method) คาสัมประสทิธิ์ความเช่ือถือไดแตละรายการมาตรวัด หาคาครอนบัคอัลฟา (Cronbach’s  

Alpha) (ตารางที่ 2) และที่สําคัญคือการตรวจสอบสภาพขอมูลวามีการละเมิดขอสมมติหรือไม 

กอนนําขอมูลไปใชวิเคราะหสถิติ โดยพิจารณาตัวแปรอิสระตองไมสัมพันธสูง (Multicollinearity)  

การกระจายปกติตัวแปรเดียว (Univariate Normality) ความเหมือนกันของการผันแปร  

(Homoscedasticity) ความเปนเสนตรง (Linearity) การกระจายปกติหลายตัวแปร (Multivariate  

Normality) (สุชาต ิประสทิธิ์รัฐสนิธุ, 2558) หลังเสร็จสิ้นกระบวนการขางตนจึงเขาสูการวเิคราะห 

ขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows ใชสถิติพรรณนาโดยใชอัตราสวนรอยละ  

คาตํ่าสุด คาสูงสุด คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาความเบ และคาความโดง อธิบายสภาพ 

ทั่วไปของตัวแปรเพื่อตอบวัตถุประสงคการวจัิยขอ 1 สวนการวิเคราะหอิทธิพลตัวแปรอิสระทั้ง 4  

ที่มีตอการซื้อนกที่ผิดกฎหมายเพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัยขอ 2 ใชเทคนิคการวิเคราะห 

เสนทาง (Path Analysis) เพื่อพิสูจนวาตัวแปรอิสระใดที่อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออม  

และอิทธิพลผลรวมตอการซื้อนกปรอดหัวโขนเคราแดงที่ผิดกฎหมายของผูซื้อที่อาศัยในพื้นที ่

เขตบางกะป 
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ทั้งนี้การดําเนินการวิจัยที่เกี่ยวของกับมนุษยในทุกขั้นตอนไดยึดหลักจริยธรรมสากล 

ในการทําวิจัย (Belmont Report) ประกอบดวยหลักความเคารพในบุคคล หลักคุณประโยชน 

ไมกออันตราย และหลักความยุตธิรรม (Friesen, Kearns and Redman, 2017) อยางเครงครัด 
 

ผลการวจัิย 

ผลที่ไดเพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 1 พบวาผูซื้อนกปรอดหัวโขนเคราแดงที ่

ผิดกฎหมายเกือบทั้งหมดเปนเพศชาย (92.5) อายุระหวาง 41–60 ป (รอยละ 41.4) การศึกษา 

ปริญญาตรี (47.7) รายไดตอเดือนเฉลี่ย 25,001–35,000 บาท (35.3) มีประสบการณเลี้ยงนก  

6–10 ป (42.3) เลี้ยงนกที่บานไว 6–10 ตัว (45.6) ผูซื้อนกปรอดหัวโขนเคราแดงสวนใหญ 

คิดเห็นวาราคาของนกผิดกฎหมายตํ่ากวาเมื่อเทียบกับนกที่ถูกกฎหมาย (77.3) ซึ่งผูเลี้ยง 

นกปรอดหัวโขนเคราแดงที่อาศัยในพื้นที่เขตบางกะปซื้อนกที่ผิดกฎหมายเปนประจํา (59.0) ทั้งนี้ 

ผูซื้อนกปรอดหัวโขนเคราแดงที่ผิดกฎหมายคิดเห็นวาพฤติกรรมของนกปรอดหัวโขนเคราแดง 

ผิดกฎหมายที่แสดงออกโดดเดน คือ นกมีความตื่นตัวสูง (8.24) รองลงมาไดแก มีจิตใจนักสู  

และรองไพเราะเปนลําดับทาย (6.76) สวนชองทางในการเขาถึงแหลงซื้อนกของผูซื้อนกที่ 

ผิดกฎหมายสวนใหญซื้อผานรานขายนก (8.17) รองลงมา ไดแก ซื้อทางอนิเทอรเน็ต และซื้อจาก

บานเพื่อนเปนลําดับทาย (7.46) 
 

ตารางที่ 1 สถติพิรรณนาตัวแปรที่ใชศกึษา 

รายการที่ใชวดั 

 

คาตํ่าสดุ คาสงูสดุ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

คาความเบ คาความโดง 

พฤติกรรมนก       

รองไพเราะ 1 9 6.76 2.84 .34 .17 

มคีวามตื่นตัว 4 10 8.24 3.86 .09 .27 

มจีติใจนักสู 3 10 7.79 3.12 .51 -.16 

การเขาถงึแหลงซื้อ       

รานขาย 1 10 8.17 3.71 .79 .56 

บานเพื่อน 3 9 7.46 3.26 1.07 .88 

อินเทอรเน็ต 3 9 7.59 3.37 .56 .69 
 

การตอบวัตถุประสงคการวจัิยขอที่ 2 ที่ศกึษาอทิธพิลของตัวแปรอสิระทัง้ 4 ตัว กอนนํา 

ขอมูลเขาสูการวิเคราะหทางสถิติตองตรวจขอมูลกอนวามีการละเมิดขอสมมติที่กํากับเทคนิควิธ ี

หรือไม โดยตรวจสอบขอสมมติ (Assumptions) อยางนอย 4 ขอ ไดแก ความเหมือนกันของ 

การผันแปร (Homoscedasticity) การกระจายปกติตัวแปรเดียว (Univariate Normality) ความเปน 
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เสนตรง (Linearity) และตัวแปรอิสระไมสัมพันธสูง (Multicollinearity) (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ,  

2556) กอนนําไปใชวเิคราะหสถติริะดับกลางหรอืระดับสูง (ตารางที่ 2) และใชโปรแกรมสําเร็จรูป  

SPSS แปลงขอมูลเชิงคุณภาพที่เปนตัวแปรพยากรณใหเปนตัวแปรหุน (Dummy Variable) สําหรับ 

ใชเทคนคิวเิคราะหถดถอย 
 

ตารางที่ 2 คาความสัมพันธทวริะหวางตัวแปรและสถติพิรรณนาตัวแปรที่ใชศึกษา 

Variables NLEGALB GENERAL BEHAVIO SOURCE PRICEB 

NLEGALB 1.00 .51 .37 .62 .26 

GENERAL  1.00 .66 .31 .19 

BEHAVIO   1.00 .28 .34 

SOURCE    1.00 .47 

PRICEB     1.00 

Tolerance - .76 .84 .71 .78 

VIF - 1.37 1.28 1.44 1.31 

K-S Test .11 .07 .09 .07 .08 

Max 2 6 3 3 3 

x 1.49 4.14 1.71 1.93 2.13 

SD .78 1.96 .87 .79 .91 

Skewness .57 .89 -.37 .22 1.21 

Kurtosis .43 1.17 .67 -.19 .81 

หมายเหตุ: Min ทุกตัวแปร = 1, Kaiser–Meyer Olkin = .632, Sig. F = .000, F test = 1.437 
 

จากตารางที่ 2 พบวา ไมมีตัวแปรอิสระคูใดที่มีความสัมพันธกันสูงเกินกวา .75 ที่จะ 

กอใหเกิดปญหาละเมิดขอสมมติที่กํากับเทคนิควิธี เปนสิ่งบงช้ีเบื้องตนวาสามารถนําตัวแปร 

เหลานี้วเิคราะหขัน้ตอไปได ตัวแปรทัง้หมดมกีารกระจายปกต ิพจิารณาจากคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน คาความเบ คาความโดง และคาที่ไดจาก K–S test เมื่อทดสอบ Linearly ตรวจสอบ 

ความเปนเสนตรงพบวา ตัวแปรอิสระทุกตัวมีความสัมพันธเชิงเสนตรงกับการซื้อนกที่ผิดกฎหมาย  

(F test = 1.41 มีนัยสําคัญทางสถิติ) และคา KMO (Kaiser–Meyer-Olkin) ซึ่งเปนคาที่ ใชวัด 

ความเหมาะสมของขอมูลตัวอยางที่ไดจากการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory  

Factor Analysis: CFA) อยูเกณฑปกติกลาวคือ คา KMO มากกวา 0 และเขาใกลไปทาง 1 (Ryu, 2013)  

(คา KMO ที่ได = .632) จึงสรุปวาภาพรวมตัวแปรทั้งหมดที่ใชวิเคราะหไดวาอยูในเกณฑใชได  

ไมการละเมดิขอสมมติ 
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 การวิเคราะหเสนทางเพื่อหาอิทธิพลทางตรง ทางออม และผลรวมของตัวแปรอิสระทั้ง  

4 ที่มีตอการซื้อนกที่ผิดกฎหมายเพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 2 ปรากฏสมการโครงสราง  

5-8 และภาพที่ 1 ดังนี้ 

GENERAL =   ƒ (.727 BEHAVIO + .706 SOURCE + .791 PRICEB + .674 NLEGALB)...(5) 

R =  .611              R2 =  .407                F = 14.136                  Sig.F = .000 

BEHAVIO =   ƒ (.497 PRICEB + .734 SOURCE + .741 NLEGALB)………………………....(6) 

R =  .491              R2 =  .314                F = 12.861                  Sig.F = .000 

SOURCE =   ƒ (.817 PRICEB + .616 NLEGALB)………………………………………........…(7) 

R =  .564             R2 =  .437                F = 13.426                  Sig.F = .001 

PRICEB =   ƒ (.834 NLEGALB)…………………………………………………......................(8) 

R =  .517             R2 =  .324                F = 13.217                   Sig.F = .000 

 

                                           .791                                 .834 

                                                       .497 

                                                 .674 

                                              .706                             .741 

                             .727                                         .817         .616 

 

                                                            .734 
 

ภาพท่ี 1   แบบจําลองการวเิคราะหเสนทางความสัมพันธระหวางตัวแปรตาง ๆ (Path Diagram) โดยท่ี β 1 = .727,  

β 2 = .706, β 3 = .791, β 4 = .674, β 5 = .497, β 6 = .734, β 7 = .741, β 8 = .817, β 9 = .616 และ  

β 10 = .834 
 

ตารางที ่3 อทิธพิลทางตรง ทางออม และโดยรวมตวัแปรอสิระที่มตีอการซื้อนกที่ผดิกฎหมาย 

อิทธพิลของตัวแปร ความสัมพันธเชงิสาเหตุและผล 

ทางตรง ทางออม ผลรวม 

คุณลักษณะท่ัวไปของผูซื้อ (GENERAL) .674 1.421 2.095 

พฤติกรรมนก (BEHAVIO) .741 .826 1.607 

การเขาถงึแหลงซื้อ (SOURCE) .616 .681 1.297 

ราคาเทียบนกถูกกฎหมาย (PRICEB) .834 - .834 

หมายเหตุ: อิทธิพลทางออมของคุณลักษณะท่ัวไปของผูซื้อไดจาก (.727 x .734 x .616) + (.706 x .616) +  

(.791 x .834) = 1.421 และผลรวมไดจาก .674 + 1.421 = 2.095 อิทธิพลทางออมของพฤติกรรมนกได 

จาก (.734 x .616) + (.497 x .834) = .866 และผลรวมไดจาก .741 + .866 = 1.607 และอิทธิพลทางออม 

ของการเขาถงึแหลงซื้อไดจาก .817 x .834 = .681 และผลรวมไดจาก .616 + .681 = 1.297 

GENERA

 

 PRICEB 

BEHAVI

 
SOURC

 

NLEGALB 
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อภปิรายผลการวจัิย 

ขอคนพบเพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 1 ที่ศึกษาสภาพทั่วไปของคุณ ลักษณะ 

ทั่วไปของผูซื้อนกปรอดหัวโขนเคราแดงที่ผิดกฎหมายในเขตพื้นที่บางกะปสามารถสรุปความไดวา  

ผูซื้อนกปรอดหัวโขนเคราแดงที่ผิดกฎหมายในพื้นที่บางกะปเกือบทั้งหมดเปนเพศชาย อายุเฉลี่ย  

41–60 ป การศึกษาระดับปริญญาตรี รายไดตอเดือนเฉลี่ย 25,001–35,000 บาท ประสบการณ 

เลี้ยงนก 6–10 ป เลี้ยงนกที่บาน 6–10 ตัว ผูซื้อนกปรอดหัวโขนเคราแดงสวนใหญ คดิเห็นวาราคา 

ของนกผิดกฎหมายตํ่ากวาเมื่อเทียบกับนกที่ถูกกฎหมายเชนนี้จึงซื้อนกที่ผิดกฎหมายเปนประจํา  

ซึ่งการที่ผูเลี้ยงสวนใหญซื้อนกที่ผิดกฎหมายเปนประจําเปนการแสดงออกถึงพฤติกรรมที่ 

กระทําผิดซ้ําซากหรือกระทําความผิดบอยครั้งจนถือวาติดเปนนิสัย หากเปนกรณีที่ผูเลี้ยง 

ซื้อโดยรูวาเปนการประพฤติปฏิบัติที่ไมถูกตองตามกฎหมายก็จัดอยูในประเภทผูกระทําผิด 

ชนิดฝงรากลึก (Gottfredson, 1996) ผูเลี้ยงนกกลุมนี้ควรปรับปรุงพฤตกิรรมการซื้อโดยประพฤต ิ

ปฏิบัติใหถูกตองตามที่กฎหมายกําหนดกลาวคือ ผูเลี้ยงควรเลือกซื้อนกตามฟารมเพาะพันธุนก 

ที่ไดรับใบอนุญาตจากหนวยงานรัฐถึงเปนการครอบครองนกที่ถูกตองตามกฎหมายผาน 

การขึ้นทะเบยีน 

อยางไรก็ดีผูซื้อนกปรอดหัวโขนเคราแดงหรือนกปาสวนใหญคิดเห็นวาพฤติกรรมของ 

นกประเภทนี้ที่แสดงออกโดดเดนคอื มคีวามตื่นตัวสูง รองลงมาไดแก มจิีตใจนักสูและรองไพเราะ 

เปนลําดับทาย สอดคลองกับผลการศึกษาพฤติกรรมนกปาของนักการศึกษาไทยที่ระบุวานก 

ที่ไดมาจากปาจะมสีัญชาตญิาณการอยูในปาหากนิในที่กวาง เมื่อนํามาเลี้ยงที่จํากัดนกจะตื่นกลัว 

และพยายามบินหนีตลอดเวลาโดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อมีคนเขาใกล (ตื่นตัวสูง) โดยนกที่โตจากปา 

เกือบทุกตัวจะมีจิตใจที่สูเต็มรอย เพราะผานการตอสูกับภยันตรายมากมายในธรรมชาติเพื่อ 

รักษาชีวิต อีกทั้งนกปาที่ถูกดักจับจากธรรมชาติมักเปนนกหนุมที่รองเพลงไดไพเราะตามแต 

แหลงถิ่นอาศัย (สีฟา ละออง, 2554) เปนลักษณะที่โดดเดนที่นกเพาะจากฟารมหรือนกที่ 

ถูกกฎหมายไมมี จึงเปนที่มาประการหนึ่งของการซื้อนกที่ผิดกฎหมายของผูเลี้ยงนกปรอดหัวโขน 

เคราแดง 

สวนชองทางในการเขาถึงแหลงซื้อนกของผูซื้อนกปรอดหัวโขนเคราแดงที่ผิดกฎหมาย 

สวนใหญซื้อผานรานขายนก รองลงมาไดแก ซื้อทางอินเทอรเน็ต และซื้อจากบานเพื่อน 

เปนลําดับทาย โดยรานขายนกดังกลาวมทีั้งในเขตพื้นที่บางกะปที่มีจําหนาย 4 รานเปนอยางนอย  

รวมถึงบริเวณรอบ ๆ พื้นที่ที่ลักลอบเปดขายอีกหลายราน ซึ่งรานขายนกที่เปนแหลงซื้อขาย 

รายใหญของกรุงเทพอยูที่ตลาดสวนจตุจักร สวนการซื้อทางอินเทอรเน็ตจะปรากฏตามเว็บไซต 

ที่เกี่ยวกับนกปรอดหัวโขนเคราแดงหรอืตามเฟซบุกสวนตัวของผูลักลอบขายนกผิดกฎหมาย และ 
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การซื้อจากบานเพื่อนในที่นี้หมายรวมถึงบานเพื่อนของเพื่อน หรือบานเพื่อนของพรรคพวก 

ในแวดวงนกที่ผานการแนะนําจากผูอื่นที่ผูซื้ออาจไมรูจักมักคุนก็เปนได 

ผลการศึกษาเพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 2 ที่ศึกษาอิทธิพลของคุณ ลักษณะ 

ทั่วไปของผูซื้อ พฤติกรรมนก การเขาถึงแหลงซื้อ ราคาเทียบนกถูกกฎหมายที่มีตอการซื้อ 

นกที่ผิดกฎหมายของผูซื้อในพื้นที่เขตบางกะป สรุปความไดวา ราคาเทียบนกถูกกฎหมายมีอิทธิพล 

ทางตรงมากที่สุดตอการซื้อนกปรอดหัวโขนเคราแดงผิดกฎหมาย หรือกลาวอยางงายไดวา 

นกผิดกฎหมายซื้อขายในราคาไมแพง อทิธพิลรองลงมา ไดแก พฤตกิรรมนก คุณลักษณะทั่วไปของ 

ผูซื้อ และการเขาถึงแหลงซื้อเปนลําดับทาย อยางไรก็ดีคุณลักษณะทั่วไปของผูซื้อที่ประกอบดวย 

เพศ อายุ การศึกษา รายได ประสบการณเลี้ยงนก และจํานวนนกที่เลี้ยงมีอิทธิพลทางออมและ 

อทิธพิลโดยรวมตอการซื้อนกปรอดหัว โขนเคราแดงผิดกฎหมาย 

การที่ราคาขายนกที่ผิดกฎหมายหรือนกปามีอิทธิพลทางตรงสูงตอการที่ผูซื้อนกปรอด 

หัวโขนเคราแดงนิยมซื้อนกผิดกฎหมายเนื่องจากนกที่ผิดกฎหมายมีตนทุนของราคาตํ่ากวา 

นกที่ขึ้นทะเบยีนถูกตองตามกฎหมายหรือนกที่มตีนกําเนดิจากฟารมเพาะที่ตองผานกระบวนการเลี้ยง 

ดูจากมนุษย ใชตนทุนสูงกวา สงผลใหราคาคาตัวนกเกดิความแตกตางกันพอสมควร ผูเลี้ยงกลุม 

หนึ่งโดยเฉพาะกลุมที่มีรายไดนอยจึงนิยมซื้อนกผิดกฎหมาย สอดคลองกับขอมูลประชากร 

เปาหมายที่เกือบครึ่งหนึ่งมีรายไดตอเดือนไมถึง 25,000 บาท และสวนใหญนิยมซื้อนกปาเปนประจํา  

และการที่คุณลักษณะทั่วไปของผูซื้อที่ประกอบดวยเพศ อายุ การศึกษา รายได ประสบการณ 

การเลี้ยงนก และจํานวนที่เลี้ยงนกมีอิทธิพลทางออมและโดยรวมอยางมากตอการซื้อนกปรอด 

หัวโขนเคราแดงที่ผิดกฎหมายสามารถอธบิายแยกประเด็นได ดังนี้ 

อายุหรือวัยเปนองคประกอบหนึ่งที่ทําใหบุคคลแตกตางกัน บุคคลที่มีอายุตางกันจะมี 

ความรับผิดชอบ ความรอบรู ประสบการณ ความสนใจ ความคดิ วุฒภิาวะดานตาง ๆ แตกตางกัน  

เชนเดียวกับเรื่องการศึกษาที่มีอิทธิพลทําใหคนแตกตางกัน ผูที่ไดรับการศึกษาดีจะเปนคนม ี

คุณภาพ สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดานตาง ๆ ไปในทางที่ดขีึ้นกวาเดิม (จรญิาภรณ ชวยเรือง  

และชนิชา ปยชยันต, 2555) เชนนี้อายุและการศึกษาของบุคคลมีอิทธิพลที่สงผลตอการตัดสินใจ 

ที่จะซื้อหรอืไมซื้อนกที่ผิดกฎหมายกลาวคอื ผูเลี้ยงที่จะซื้อนกที่มวีัยวุฒแิละคุณวุฒสิูงจะตัดสินใจ 

ซื้อนกที่ผิดกฎหมายในระดับที่ตํ่ากวาผูเลี้ยงที่จะซื้อนกที่มีวัยวุฒิและคุณวุฒิระดับตํ่า สวนเรื่อง 

ของรายไดตอเดือนที่เปนตัวแปรประกอบของคุณลักษณะทั่วไปของผูซื้อที่มีอิทธิพลทั้งทางออม 

และผลรวมตอการซื้อนกปรอดหัวโขนเคราแดงที่ผิดกฎหมายของกลุมประชากรเปาหมาย พบวา  

ไมมีนัยสําคัญมากนัก เนื่องจากผูซื้อนกปรอดหัวโขนเคราแดงผิดกฎหมายทั้งที่มีรายไดตอเดือน 

ไมสูง (ไมเกิน 15,000 บาท) หรือมีรายไดตอเดือนสูง (มากกวา 35,000 บาท) นิยมซื้อนกที่ผิด 
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กฎหมายไมแตกตางกัน โดยกลุมตัวอยางใหเหตุผลที่สอดคลองกันวานกตัวละ 200–300 บาท  

ซื้อไปไมกระทบกับคาใชจายประจําเดอืนของตนหรอืครอบครัวมากนัก 

ประเด็นที่นาสนใจเรื่องประสบการณในการเลี้ยงและจํานวนที่เลี้ยงของผูซื้อนกปรอด 

หัว โขนที่ผิดกฎหมายที่ไดจากการสัมภาษณเจาะลึกและสนทนากลุมพบวา ผูซื้อนกผิดกฎหมาย 

ที่มปีระสบการณในการเลี้ยงมากกวา 6 ป และมนีกที่เลี้ยงในบานมากกวา 6 ตัว จะมคีวามตองการ 

ซื้อนกผิดกฎหมายมากกวาผูซื้อนกผิดกฎหมายที่มีประสบการณการเลี้ยงตํ่ากวา 6 ป และมี 

จํานวนนกที่เลี้ยงในบานพักอาศัย 1–5 ตัว เหตุเพราะนกผิดกฎหมายที่ซื้อสวนใหญจะเปนนกปา 

ที่ไมเช่ืองกับผูคน จะดิ้นมากขณะที่คนเขาใกลกรง ไมกลารอง ฝกฝนใหนกเช่ืองไดยาก จึงไมเปน 

ที่นิยมกับกลุมผูซื้อที่มีประสบการณในการเลี้ยงไมมากนัก ขณะที่เรื่องจํานวนนกที่เลี้ยงที่บาน 

มีผลตอการตัดสินใจซื้อนกผิดกฎหมายโดยผูซื้อหลายรายใหความเห็นตรงกันวาซื้อเพื่อเลี้ยงไว 

เปนทางเลือกโดยนกผิดกฎหมายที่ซื้อไมตองพิถีพิถันกับการเลี้ยงเฉกเชนนกที่เกิดจากฟารม 

เพาะพันธุ หากจะตองเลี้ยงนกเพิ่มอีกสักตัวสองตัวก็ไมมีปญหา อยางมากก็เพิ่มกลวยวันละลูก 

เทานัน้ และหากนกที่ซื้อตายก็ไมเสยีดายมากนักเพราะเปนนกปาที่ซื้อมาในราคาไมสูง 
 

ขอเสนอแนะการวิจัย 

 ขอเสนอแนะสําหรับการปฏบิัต ิ

 1. กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืชตองเพิ่มการโฆษณา ประชาสัมพันธ  

การจัดสัมมนา การฝกอบรม การเผยแพรความรูที่ทันสมัยเปนปจจุบันและมีความถูกตอง 

แกประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะอยางยิ่งเยาวชนที่มคีวามสนใจตอการเลี้ยงนกปรอดหัวโขนเคราแดง 

 2. เจาหนาที่กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ตํารวจ รวมถึงเจาหนาที่ 

ที่เกี่ยวของตองกวดขันและจับกุมแหลงซื้อขายนกที่ผิดกฎหมายอยางจรงิจังและปฏบิัตใิหสมํ่าเสมอ 

 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

1. ศึกษาการซื้อนกปรอดหัวโขนเคราแดงที่ผิดกฎหมายของผูซื้อที่อาศัยในพื้นที่อื่น 

ในกรุงเทพฯ เชน พื้นที่ศรีนครินทร พื้นที่มีนบุรี หรือพื้นที่บางชัน เปนตน จากนั้นอาจขยาย 

การศกึษาเชิงเปรยีบเทยีบใหครอบคลุมจังหวดัตาง ๆ ขยายเปนกระทั่งศกึษาในระดับภาค 

2. ศึกษาตัวแปรอิสระอื่นที่ไมปรากฏในงานวิจัยเพื่อทราบวามีอิทธิพลตอการซื้อนก 

ที่ผิดกฎหมายของผูซื้อหรอืไม อยางไร 

3. ศึกษาโดยมุงเนนการใชแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพเปนแนวทางหลักในการศึกษา 

เพื่อจะไดรายละเอยีดของประเด็นในเชิงกวางและลกึ 
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