แนวทางสรางการรับรูไกประดูหางดําเชียงใหม 1 ในกลุม ผูบริโภค
อํานวย เลี้ยวธารากุล 1 ชาตรี ประทุม 1 และ ศิริพนั ธ โมราถบ 2
บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อหาแนวทางสรางการรับรูไกประดูหางดําเชียงใหม 1 ในกลุม
ผูบริโภค โดยใชปายที่มีรายละเอียดขอมูลเกี่ยวกับไกประดูหางดําฯ ติดไวที่หนาราน และถุงพลาสติกบรรจุ
ไกที่มีการระบุชื่อพันธุไก ทําการศึกษาโดยการสัมภาษณผูเชือดไก, ผูขายไกสด และผูบริโภคไก ในตลาด
ชุมชนเขตจังหวัดเชียงใหม และลําพูน โดยแบงเปนกอนการใหปาย และถุงพลาสติก โดยทําการสัมภาษณ
ผูชําแหละไก 10 ราย, ผูขายไกสด 10 ราย, ผูบริโภค 203 ราย และหลังการใหปา ย และถุงพลาสติก ทํา
การสัมภาษณผูบริโภค 344 ราย ผลการศึกษาพบวา พันธุไกที่ผูชาํ แหละตองการมากที่สุด คือ ไกประดู
หางดําเชียงใหม 1 รองลงไปเปนพันธุลกู ผสมประดูฯ, พื้นเมือง, ลูกผสมพื้นเมืองฯ, และไกโตง ตามลําดับ
โดยน้าํ หนักตัวไกมีชีวิตที่ตองการอยูในชวง 0.9 - 1.2 กิโลกรัม สวนพันธุไกทผี่ ูขายไกสดตองการมาก
ที่สุด คือไกประดูหางดําเชียงใหม 1 รองลงไปเปนพันธุพื้นเมือง, ลูกผสมประดูฯ, และไกโตง ตามลําดับ
น้ําหนักไกสดที่ตองการอยูในชวง 0.8 – 1.0 กิโลกรัม สําหรับพันธุไ กที่ผูบริโภคตองการมากที่สดุ คือไก
พื้นเมือง รองลงไปคือ ไกลูกผสมพืน้ เมือง, ไกโตง และไกเนื้อตามลําดับ โดยนิยมนําไกไปทําเปนอาหาร
พื้นเมืองของภาคเหนือ คือ ตมยําไก (ยําจิน้ ไก), ไกนึ่ง, แกงไก, แกงออม สําหรับชิน้ สวนของไกพนื้ เมืองที่ผู
ซื้อนิยมรับประทานมากที่สดุ คือ สะโพก รองลงไปไดแก อก, นอง และ เครื่องในตามลําดับ
ความเห็นของผูชําแหละไกตอ การรับรูไกประดูหางดําของผูบริโภค
กอนการใหปายและ
ถุงพลาสติก พบวา รูจักปานกลาง (รอยละ 50.0), ไมรูจกั (รอยละ 30.0) สําหรับผูขายไกสดเห็นวา ไมรูจัก
(รอยละ 60.0), รูจักนอย (รอยละ 30.0) และเมื่อสอบถามผูบริโภคกอนการใหปาย และถุงพลาสติก
พบวารูจักไกประดูหางดํา เพียงรอยละ 3.5 แตเมื่อ 3 เดือนหลังการใหปาย และถุงพลาสติกพบวาการรูจัก
ไกประดูหางดําเชียงใหม 1 เพิ่มขึ้นเปน รอยละ 54.1
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Guidance for Customers Perception of Pradu Hangdum Chiangmai 1 Chicken
Amnuay Leotaragul 1 Chatri Prathum 1 and Siripun Morathop 2
Abstract
This study aimed to investigate guidance for customers perception of Pradu Hangdum
Chiangmai 1 chicken, by using information sign for retail store and packaging of fresh chicken.
Data used in the study were obtained by interviewing chicken butcher, fresh chicken seller and
chicken customers at local markets of Chiangmai and Lumphun provinces. The study sample
before using information sign at retail store and plastic bag of fresh chicken consisted of 10
chicken butchers, 10 fresh chicken sellers and 203 chicken customers. And after using
information sign of retail store and packaging of fresh chicken consisted of 344 chicken
customers. The results showed that the most preferred breed of chicken of chicken butcher
was Pradu Hangdum Chiangmai 1 chicken, followed in order by crossbred Pradu Hangdu,
native, crossbred native and Thong chicken, respectively. And range of body weight of live
chicken were 0.9 – 1.2 kilogram. The most preferred breed of chicken of chicken seller was
Pradu Hangdum Chiangmai 1 chicken, followed in order by native, crossbred Pradu Hangdu
and Thong chicken, respectively. And range of body weight of fresh chicken were 0.8 – 1.0
kilogram. For the most preferred breed of chicken of chicken customer was native, followed in
order by crossbred native, Thong and broiler chicken, respectively. Native chicken was made
the northern native food as Tom Yum, steaming and Kaeng, respectively. Thigh meat of native
chicken was the most preferred organ and followed by breast meat, leg meat and internal
organ, respectively.
Before using information sign at retail store and plastic bag of fresh chicken, the opinion
of chicken butcher for customers perception of Pradu Hangdum chicken were medium (50.0
%), unknown (30.0%). For the opinion of chicken seller were unknown (60.0%), low (30.0). And
customer perception of Pradu Hangdum chicken was 3.5 %. After 3 months of using
information sign of retail store and packaging of fresh chicken, chicken customer perception of
Pradu Hangdum chicken was increasing to 54.1 %.
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