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บทคัดยอ 

 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึง ทัศนคติตอการเล้ียงปลาเพ่ือยังชีพของเกษตรกร

ในหมูบานรอบบริเวณศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริและ
ความสัมพันธระหวาง ลักษณะสวนบุคคล ปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม ความรูความเขาใจเกีย่วกบั
การเล้ียงปลา การดําเนินงานในการเล้ียงปลา กับ ทัศนคติตอการเล้ียงปลาเพื่อยังชีพ รวมท้ังปญหา 
อุปสรรค และขอเสนอแนะในการเล้ียงปลาเพื่อยังชีพของเกษตรกร  

กลุมตัวอยางท่ีนํามาศึกษาในคร้ังนี้คือ เกษตรกรผูเล้ียงปลาเพื่อยังชีพในหมูบานรอบบริเวณ
ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 162 ราย เก็บรวบรวมขอมูล
โดยการสัมภาษณโดยใชแบบสอบถาม ทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนาเพื่ออธิบาย
ลักษณะของตัวแปรตางๆ ไดแก คารอยละ คาความถ่ี คาเฉล่ีย คาสูงสุด คาตํ่าสุด สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และหาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับทัศนคติตอการเล้ียงปลาเพ่ือยังชีพของ
เกษตรกรโดยใชสถิติ ไคสแคว (Chi-square) และคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน 
(Pearson’s Product Moment Correlation)  
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 จากการศึกษาพบวา เกษตรกรผูเล้ียงปลาเพื่อยังชีพ สวนใหญเปนเพศชาย อายุเฉล่ีย 48.7 ป 
มีสถานภาพสมรส  มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉล่ีย 3.9 คน มีจํานวนแรงงานในครัวเรือนท่ีเปน
แรงงานในภาคเกษตรเฉล่ีย 2.0 คน จบการศึกษาประถมศึกษาปท่ี 4 หรือเทียบเทา มีประสบการณ
ในการเล้ียงปลาเฉล่ีย  2.3  ป รายไดของเกษตรกรเฉล่ีย 59, 941.36 บาท/ป มีพื้นท่ีถือครองเฉล่ีย 4.3 
ไร การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการเล้ียงปลาของเกษตรกร รอยละ 98.1 ไดรับขาวสารจาก
เจาหนาท่ีศูนย มีการติดตอกบัเจาหนาท่ีเฉล่ีย 2.1 คร้ัง/ป เกษตรกรสวนใหญ รอยละ 54.3 มีความรู
ความเขาใจเกีย่วกับการเล้ียงปลาระดับดี  

เกษตรกรสวนใหญ มีทัศนคติตอการเล้ียงปลาเพื่อยังชีพในระดับเห็นดวยและจากการ
ทดสอบสมมติฐาน พบวา เพศ  อายุ  ประสบการณในการเล้ียงปลา  จํานวนปลาที่เล้ียง  ขนาดของ
สถานท่ีเล้ียงปลา และวิธีการเล้ียงปลา มีความสัมพันธ กับ ทัศนคติตอการเล้ียงปลาเพื่อยังชีพ อยางมี
นัยสําคัญท่ีระดับความเช่ือม่ัน 0.05  
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Abstract 

 

The study was aimed at investigating the attitudes towards subsistent fish 

culture of farmers in the surrounding villages of Huai Hong Khrai Royal 

Development Study Center. It was also aimed at investigating the correlation between 

personal, economical and social factors, knowledge and practice of fish farming and 

the attitudes towards subsistent fish culture, problems and obstacles as well as 

suggestions. 

A number of 162 samples were farmers who conducted the subsistent fish 

farming practice in villages around Huay Hong Krai Royal Development Study 

Center.  Data was collected by both structural interview and questionnaire. The data 

derived was then analyzed and descriptively presented in terms of percentages, 

frequencies, means, max-min values and standard deviations. The application of Chi-

square and Pearson’s Product Moment Correlation were used to analyze the 

relationships between the dependent variables and the attitudes towards subsistent fish 

culture. 
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The results of research showed that most of the fish farmers were male with an 

average age of 48.7 .The average family member was 3.9 persons. The average 

number of agricultural labor of each family was 2 persons. As for educational 

background, they finished primary school or equivalent. They had fish farming 

experience of 2.3 years and earned 59,941.36 baht per annum. They possessed the 

land plot of 4.3 rais. As for receiving the information regarding the fish farming 

practice, 98.1% of them were informed by the officers of the center. They contacted 

the officers 2.1 times per annum in average. The average number of 54.3% of fish 

farmers had the knowledge of fish farming at a fair level.  

Most of the fish farmers showed their attitudes towards subsistent fish farming 

practice at agreeable level. The hypothesis testing showed that sex, age, fish farming 

experience, the number of farm fish, sizes of fish farm, and fish farming techniques 

were related significantly to the attitudes of fish farmers on their subsistent fish 

farming practice. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

  


