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ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
 

ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ไดแนวคิดการพัฒนาโดย
ดําเนินการตามหลักความสอดคลองกับแนวพระราชดําริ เพื่อแสวงหารูปแบบการพัฒนาพื้นท่ีใน
บริเวณตนน้ําลําธารภาคเหนือ เพื่อกอใหเกิดประโยชนทางเศรษฐกิจ ดวยการพัฒนาปาไมในพื้นท่ี
ตนน้ําลําธารใหสมบูรณเปนตนทางโดย ปลายทางเปนการศึกษาดานประมงและระหวางทางมุงเนน
การใหบริการแบบเบ็ดเสร็จท่ีจุดเดียว(  one stop service ) ท้ังดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อ
สนับสนุนงานศึกษา ทดลอง วิจัย และพัฒนา พรอมท้ังดําเนินงานขยายผลการพัฒนาสูหมูบานรอบ
บริเวณศูนยฯ และโครงการบริการการพัฒนา ในระดับพื้นท่ี สนองความตองการของประชาชนใน
รูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง โดยการสาธิต ฝกอบรมถายทอดความรู และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับ
ภูมิสังคม เพื่อราษฎรจะไดนําไปเปนตนแบบ และเปนแนวทางในการประกอบอาชีพท่ีเหมาะสม 
เพื่อความเปนอยูและคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ดังพระราชดําริท่ีวา “ศูนยศึกษาการพัฒนา เปนศูนยท่ี
รวบรวมกําลังท้ังหมดของเจาหนาท่ีทุกกรมกองทั้งในดานเกษตร หรือในดานสังคม ท้ังในดานการ
สงเสริมการศึกษามาอยูดวยกัน ก็หมายความวาประชาชนซ่ึงจะตองการทั้งหลายก็สามารถท่ีจะมาดู 
สวนเจาหนาท่ีก็จะใหความอนุเคราะหแกประชาชนก็มาอยูพรอมกันในท่ีเดียวกัน ซ่ึงเปนสองดานก็
หมายความวา สังคมปลายทาง คือ ประชาชนจะไดรับประโยชน”  

ฝายศึกษาและพัฒนาการประมงซ่ึงเปนหนวยงานหนึ่งท่ีรับผิดชอบศึกษาทดลองและพัฒนา
ดานการประมงของศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ไดดําเนินการ
ศึกษาทดลองและพัฒนาการเล้ียงปลาน้ําจืดในรูปแบบตาง ๆ ในพื้นท่ีศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮอง
ไคร อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  ไดรูปแบบท่ีเหมาะสมที่จะนําไปขยายผลแหงความสําเร็จสู
เกษตรกรท่ีอาศัยอยูบริเวณรอบศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ การ
ฝกอบรม เปนวิธีการหนึ่งท่ีจะถายทอดเทคโนโลยี วิธีการ วิทยาการ สูเกษตรกรตามรูปแบบเพื่อ
นําไปประยุกตใชใหสอดคลองกับพื้นท่ีของเกษตรกร นํามาซ่ึงความสําเร็จในการเล้ียงปลาเพ่ือยัง
ชีพ เพื่อใหเกษตรกรมีอาหารโปรตีนสูง ราคาถูก ไวบริโภคในครัวเรือน และยังเปนแหลงท่ีมาของ
รายไดเสริมใหกับครอบครัวตอไป ฝายศึกษาและพัฒนาการประมง ไดมีการใหความรูทางวิชาการ
ฝกอบรมเกี่ยวกับการเล้ียงปลาเพื่อยังชีพใหกับ เกษตรกรผูสนใจท่ีอาศัยอยูในพื้นท่ีหมูบานรอบศูนย



 2

ท้ัง 18 หมูบานซ่ึงไดแก หมูท่ี 1-10 ตําบลแมโปง หมูท่ี 1,2,5 ตําบลแมฮอยเงิน หมูท่ี 1 ตําบลเชิงดอย 
หมูท่ี 2 ตําบลปาปอง อําเภอดอยสะเก็ด และหมูท่ี 4,6,7 ตําบลหวยแกว กิ่งอําเภอแมออน จังหวัด
เชียงใหม ดังนั้นผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะทราบถึงทัศนคติตอการเล้ียงปลาเพื่อยังชีพของเกษตรกรใน
หมูบานรอบบริเวณศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ วามีทัศนคติตอ
การเล้ียงปลาเพื่อยังชีพอยางไรบาง เพื่อท่ีจะไดนําขอมูลท่ีไดจากการวิจัยในคร้ังนี้ไปใชในการ
ปรับปรุงงานสงเสริมการเล้ียงปลาเพื่อยังชีพในพื้นท่ีหมูบานรอบบริเวณศูนยศึกษาการพัฒนาหวย
ฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และพ้ืนท่ีอ่ืนๆตอไป เพื่อเปนการสงเสริมใหเกษตรกรสามารถ
เล้ียงปลาเพื่อยังชีพตอไปในอนาคตได 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษา ทัศนคติตอการเล้ียงปลาเพื่อยังชีพของเกษตรกรในหมูบานรอบบริเวณศูนย
ศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวาง ลักษณะสวนบุคคล ปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม การ
ดําเนินงานในการเล้ียงปลา กับทัศนคติตอการเล้ียงปลาเพื่อยังชีพของเกษตรกรในหมูบานรอบ
บริเวณศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

3. เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคในการเล้ียงปลาเพื่อยังชีพของเกษตรกร 
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

ผลจากการศึกษาในคร้ังนี้ จะทําใหทราบวาเกษตรกรที่ไดรับการสงเสริมการเล้ียงปลา มี
ความรู มีทัศนคติตอการเล้ียงปลาอยางไรบาง ขอมูลท่ีไดสามารถนําไปเปนแนวทางสําหรับ ฝาย
ศึกษาและพัฒนาการประมงในการสงเสริมใหความรู ความเขาใจ แกเกษตรกรในการเล้ียงปลาอยาง
ถูกตองและเหมาะสม เพื่อเปนการเพิ่มรายได ลดรายจาย และชีวิตความเปนอยูท่ีดีข้ึน 
 
สมมติฐานการวิจัย 

ลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สมาชิกในครัวเรือน แรงงานภาคเกษตร ประสบการณ
ในการเล้ียงปลา และปจจัยทางดานเศรษฐกิจและสังคมไดแก รายไดของเกษตรกรตอป ขนาดพ้ืนท่ี
ถือครอง การไดรับขาวสาร การติดตอกับเจาหนาท่ี ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเล้ียงปลา การ
ดําเนินงานในการเล้ียงปลา ไดแก จํานวนปลาท่ีเล้ียง ขนาดของสถานที่เล้ียง และวิธีการเล้ียง มี
ความสัมพันธกับทัศนคติตอการเล้ียงปลาเพื่อยังชีพของเกษตรกร 
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ขอบเขตในการวิจัย 
 
 ขอบเขตดานสถานท่ี 

การวิจัยในคร้ังนี้ดําเนินการวิจัยท่ีหมูบานรอบบริเวณศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 18 หมูบานซ่ึงไดแก หมูท่ี 1-10 ตําบลแมโปง หมูท่ี 1,2,5 ตําบลแม
ฮอยเงิน หมูท่ี 1 ตําบลเชิงดอย หมูท่ี 2 ตําบลปาปอง อําเภอดอยสะเก็ด และหมูท่ี 4,6,7 ตําบลหวย
แกว กิ่งอําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม 

 
ขอบเขตดานประชากร  

 ประชากรตัวอยางท่ีใชในการศึกษาวิจัยคือ เกษตรกรในหมูบานรอบบริเวณศูนยศึกษาการ
พัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริท่ีเขารวมโครงการเล้ียงปลาเพ่ือยังชีพใน
ปงบประมาณ 2549 จํานวน 18 หมูบาน เกษตรกรที่เขารวมโครงการเล้ียงปลาเพื่อยังชีพจํานวน 271 
ราย  ขนาดของกลุมตัวอยาง ใชสูตรในการคํานวณเนื่องจากรูจํานวนประชากรที่แนนอน ตาม
แนวคิดของYamane (1973:735) ตามระดับความเช่ือม่ันท่ี 95% (บุญธรรม, 2540) 

สูตร n =       N               
                          1+Ne2 

n  = ขนาดของกลุมตัวอยาง  
N = จํานวนประชากรท่ีทําการศึกษา 
e  = ความคลาดเคล่ือนของกลุมตัวอยาง (0.05) 
 

แทนคาในสูตรไดดังนี้ n  =     271 
             1+ (271) (0.05)2 
       = 162 
 ไดกลุมตัวอยางท่ีจะทําการศึกษาคร้ังนี้จํานวน 162 ราย  
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กรอบแนวคิดและประเด็นการเก็บขอมูลในการวิจัย 
 

จากการศึกษาแนวทาง ทฤษฎี และผลงานการวิจัยท่ีเกี่ยวของเพื่อนํามาเปนแนวทางในการ
วิจัยสามารถนํามาสรางกรอบแนวคิดและประเด็นการเก็บขอมูลในการวิจัยซ่ึงมีลักษณะดังนี้ 

 
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)   ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 
ลักษณะสวนบุคคล 

- เพศ 
- อายุ 
- สมาชิกในครัวเรือน 
- แรงงานภาคเกษตร 
- ประสบการณในการเล้ียงปลา 

ปจจัยทางเศรษฐกิจและทางสังคม                              ทัศนคติตอการเล้ียงปลา 
- รายไดของเกษตรกรตอป                 เพื่อยังชีพของเกษตรกร 
- ขนาดพื้นท่ีถือครอง                              
- การไดรับขาวสาร     
- การติดตอกับเจาหนาท่ี                       
- ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเล้ียงปลา     

การดําเนินงานในการเลี้ยงปลา 
- จํานวนปลาท่ีเล้ียง 
- ขนาดของสถานท่ีเล้ียง 
- วิธีการเล้ียง 
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นิยามศัพท 
 ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  หมายถึง โครงการตาม
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวท่ีไดใหไวเม่ือ วันท่ี 11 ธันวาคม 2525 โดยมี
พระราชดําริวา “ใหศูนยศึกษาการพัฒนาทําหนาท่ีเปนเสมือนพิพิธภัณฑธรรมชาติท่ีมีชีวิต หรืออีก
นัยหนึ่งเปนสรุปผลของการพัฒนา ท่ีประชาชนเขาไปเรียนรูและปฏิบัติได” โดยมีเปาหมายในการ
พัฒนา คือ มุงศึกษาและทดสอบ เพื่อหารูปแบบการพัฒนาท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ีบริเวณตนน้ําลําธาร
ของภาคเหนือ ท้ังดานการรักษาและพัฒนาปาไม และการอนุรักษดินและน้ํา และการเกษตรกรรม
ตางๆ สาธิตและเผยแพรผลการศึกษาแกสวนราชการและราษฎรในภูมิภาค ศูนยศึกษาการพัฒนา
หวยฮองไคร มีพื้นท่ีโครงการประมาณ 8,500 ไร อยูในเขตปาสงวนแหงชาติขุนแมกวง ในบริเวณ
พื้นท่ีตนน้ําหวยฮองไคร อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงดําเนินการตั้งแตป 2526 จนถึง
ปจจุบัน 

หมูบานรอบบริเวณศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ หมายถึง
หมูบานเปาหมายท่ีทําการศึกษาและมีเกษตรกรเขารวมโครงการเล้ียงปลาเพื่อยังชีพ จํานวน 18 
หมูบานซ่ึงไดแก หมูท่ี 1-10 ตําบลแมโปง หมูท่ี 1,2,5 ตําบลแมฮอยเงิน หมูท่ี 1 ตําบลเชิงดอย หมูท่ี 
2 ตําบลปาปอง อําเภอดอยสะเก็ด และหมูท่ี 4,6,7  ตําบลหวยแกว กิ่งอําเภอแมออน จังหวัด
เชียงใหม 
  ทัศนคติตอการเล้ียงปลาเพื่อยังชีพของเกษตรกร หมายถึง ความรูสึกนึกคิดในองคประกอบ
ของความรู  และการกระทําของเกษตรกรท่ีมีตอการเล้ียงปลาเพื่อยังชีพ 

การเลี้ยงปลาเพื่อยังชีพ หมายถึงโครงการสงเสริมการเล้ียงปลาเพื่อยังชีพท่ีฝายศึกษาและ
พัฒนาการประมง จัดทําข้ึนเพื่อใหเกษตรกรมีอาหารโปรตีนสูง ราคาถูก ไวบริโภคในครัวเรือน 
และถาเหลือจากบริโภคในครัวเรือน ก็สามารถนําไปขายเพื่อเปนแหลงท่ีมาของรายไดเสริมใหกับ
ครอบครัว 

เกษตรกร  หมายถึง เกษตรกรที่อาศัยอยูในหมูบานรอบบริเวณศูนยศึกษาการพัฒนาหวย
ฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม  ท่ีเขารวมโครงการเลี้ยง
ปลาเพื่อยังชีพ 

แรงงานภาคเกษตร หมายถึง จํานวนสมาชิกในครอบครัวของเกษตรกร ท่ีสามารถทํางาน
ในดานการเกษตรได 
 ความรูในการเล้ียงปลา หมายถึง มีความรูในดานปจจัยตาง ๆ ในการเล้ียงปลา 
 ขนาดของสถานท่ีเล้ียงปลา หมายถึง ขนาดของพ้ืนท่ีบเล้ียงปลาท่ีเกษตรกรใชในการเล้ียง
ปลา มีหนวยเปนตารางเมตร 


