
 
บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมลู 
 

การวิจัยเร่ือง ทัศนคติตอการเล้ียงปลาเพื่อยังชีพของเกษตรกรในหมูบานรอบบริเวณศูนย
ศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ซ่ึงผูวิจัยไดแสดงผลการวิเคราะหขอมูลใน
รูปแบบของตารางประกอบการอธิบายแบงออกเปน 4 ตอนดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับลักษณะสวนบุคคล ปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม 
ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเล้ียงปลา และการ
ดําเนินงานเกี่ยวกับการเล้ียงปลา 
ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับทัศนคติตอการเล้ียงปลาเพื่อยังชีพของเกษตรกรใน
หมูบานรอบบริเวณศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องจากพระราชดําริ 
ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม  
 

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับลักษณะสวนบุคคล ปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม 
1.1 ลักษณะท่ัวไปของเกษตรกร 

จากการศึกษาพบวา เกษตรกรผูเล้ียงปลาเพื่อยังชีพสวนใหญรอยละ 59.3  เปนเพศชาย รอย
ละ 40.7 เปนเพศหญิง 

 เกษตรกรผูเล้ียงปลาเพื่อยังชีพ รอยละ 37.0 มีอายุอยูระหวาง 41-50 ป รองลงมารอยละ 
33.3 มีอายุระหวาง 51-60 ป รอยละ 11.7 มีอายุอยูระหวาง 30-40 ป รอยละ 11.7 มีอายุ มากกวา 60 
ป รอยละ 6.2 มีอายุนอยกวา 30 ป โดยมีอายุตํ่าสุด 21 ป อายุสูงสุด 74 ป อายุเฉล่ีย 48.73 ป และ
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 9.78 

เกษตรกรผูเล้ียงปลาเพื่อยังชีพ รอยละ 84.6 มีสถานภาพสมรส รองลงมารอยละ 8.0 มี
สถานภาพโสด รอยละ 6.2 มีสถานภาพเปนหมาย และรอยละ 1.2 มีสถานภาพเปนหยาราง 

จํานวนสมาชิกในครัวเรือนของเกษตรกรผูเล้ียงปลาเพื่อยังชีพ รอยละ 65.4 มีจํานวน
สมาชิกในครัวเรือน 3-4 คน รองลงมารอยละ 24.7 มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือน 5-6 คน รอยละ 7.4 
มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือน 1-2 คน รอยละ 2.5 มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือน 7-8 คนจํานวน
สมาชิกในครัวเรือนตํ่าสุด 1คน จํานวนสมาชิกในครัวเรือนสูงสุด 8 คน จํานวนสมาชิกในครัวเรือน
เฉล่ีย 3.93 คน สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.14 
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จํานวนแรงในครัวเรือนท่ีเปนแรงงานในภาคเกษตรของเกษตรกรผูเล้ียงปลาเพื่อยังชีพ
พบวาสวนใหญ รอยละ 79.0 มีจํานวนแรงาน 1-2 คน รองลงมารอยละ 29.0 มีจํานวนแรงาน 3-4 คน 
จํานวนแรงงานในครัวเรือนตํ่าสุด 1 คน จํานวนแรงงานในครัวเรือนสูงสุด 4 คน จํานวนแรงานใน
ครัวเรือนเฉล่ีย 2.09 คน สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.72 

เกษตรกรผูเล้ียงปลาเพื่อยังชีพสวนใหญ รอยละ 54.3 จบการศึกษาประถมศึกษาปท่ี 4 หรือ
เทียบเทา รองลงมารอยละ 19.1 จบการศึกษาประถมศึกษาปท่ี 6 หรือเทียบเทา รอยละ 11.1 จบ
การศึกษามัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือเทียบเทา รอยละ 10.5 จบการศึกษามัธยมศึกษาปท่ี 3 หรือเทียบเทา  
รอยละ 3.1 จบการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเทา และรอยละ 1.9 จบการศึกษาอ่ืนๆ ดังแสดงใน
ตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 ลักษณะท่ัวไปของเกษตรกร 

ลักษณะท่ัวไปของเกษตรกร จํานวน (คน) รอยละ 
เพศ   

ชาย 96 59.3 
หญิง 66 40.7 

   
อายุ (ป)   

นอยกวา30 10 6.2 
30-40 19 11.7 
41-50 60 37.0 
51-60 54 33.3 

มากกวา60 19 11.7 
   

อายุตํ่าสุด 21 ป                                                           อายุเฉล่ีย 48.73 ป 
อายุสูงสุด 74 ป                                                           สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 9.78 

   
สถานภาพ   

โสด 13 8.0 
สมรส 137 84.6 
มาย 10 6.2 
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ตารางท่ี 1 (ตอ) 

 

ลักษณะท่ัวไปของเกษตรกร จํานวน (คน) รอยละ 
สถานภาพ   

หยาราง 2 1.2 
   
สมาชิกในครัวเรือน(คน)   

1-2 12 7.4 
3-4 106 65.4 
5-6 40 24.7 
7-8 4 2.5 

   
จํานวนสมาชิกในครัวเรือนตํ่าสุด 1คน  จํานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉล่ีย 3.93 คน 

             จํานวนสมาชิกในครัวเรือนสูงสุด 8 คน      สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.14 
 
แรงงานในครัวเรือน(คน)   
                        1-2 128 79.0 
                        3-4  34 21.0 

   
จํานวนแรงงานในครัวเรือนตํ่าสุด 1คน  จํานวนแรงานในครัวเรือนเฉล่ีย 2.09 คน 
จํานวนแรงงานในครัวเรือนสูงสุด 4 คน  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.72 
   

ระดับการศึกษา   

       ประถมศึกษาปท่ี 4 หรือเทียบเทา                  88 54.3 

       ประถมศึกษาปท่ี 6 หรือเทียบเทา                  31 19.1 

       มัธยมศึกษาปท่ี 3 หรือเทียบเทา                  17 10.5 

       มัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือเทียบเทา                  18 11.1 

       ปริญญาตรี หรือเทียบเทา                    5   3.1 

       อ่ืนๆ                    3   1.9 
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1.2 ประสบการณในการเล้ียงปลาของเกษตรกร 
จากการศึกษาประสบการณในการเล้ียงปลาสวนใหญพบวาเกษตรกร รอยละ 70.4 มี

ประสบการณในการเล้ียงปลา 1-2 ป รอยละ 19.1 มีประสบการณในการเล้ียงปลา 3-4 ป รอยละ 6.2 
มีประสบการณในการเล้ียงปลา 5-6 ป รอยละ 4.3 มีประสบการณในการเล้ียงปลา มากกวา6ป 
(ตารางท่ี2) 
ตารางท่ี 2 ประสบการณการเล้ียงปลาของเกษตรกร 

ประสบการณการเล้ียงปลา (ป) จํานวน (คน) รอยละ 
1-2 114 70.4 
3-4 31 19.1 
5-6 10 6.2 

มากกวา 6 7 4.3 
รวม 162 100 

 
ประสบการณในการเล้ียงปลาต่ําสุด      1 ป  ประสบการณในการเล้ียงปลาเฉล่ีย  2.34 ป 
ประสบการณในการเล้ียงปลาสูงสุด    10 ป สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  1.85 
 
1.3 รายไดของเกษตรกร 

จากการศึกษารายไดของเกษตรกร พบวา เกษตรกรสวนใหญรอยละ 43.2 มีรายไดระหวาง  
30,000-50,000 บาท/ป รองลงมารอยละ 66.4 มีรายไดระหวาง 50,001-70,000 บาท/ป รอยละ 12.3 มี
รายไดระหวาง 70,001-90,000 บาท/ป รอยละ 8.0 มีรายได มากกวา 90,000 บาท/ป (ตารางท่ี 3) 
ตารางท่ี 3 รายไดของเกษตรกร 

 รายไดของเกษตรกร (บาท/ป) จํานวน (คน) รอยละ 
30,000-50,000 70 43.2 
50,001-70,000 59 36.4 
70,001-90,000 20 12.3 
มากกวา 90,000 13    8.0 

รวม 162 100 
 
รายไดของเกษตรกรต่ําสุด     30,000 บาท/ป รายไดของเกษตรกรเฉล่ีย 59,941.36 บาท/ป 
รายไดของเกษตรกรสูงสุด   180,000 บาท/ป สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 21,952.56  
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1.4 พื้นท่ีถือครองของเกษตรกร 
จากการศึกษาพื้นท่ีถือครองของเกษตรกร พบวา เกษตรกรสวนใหญรอยละ 49.8 มีพื้นท่ีถือ

ครองอยูระหวาง 1-5 ไร รองลงมารอยละ 27.8 มีพื้นท่ีถือครอง นอยกวา 1 ไร รอยละ 14.2 มีพื้นท่ี
ถือครองอยูระหวาง 6-10 ไร  รอยละ 4.3 มีพื้นท่ีถือครองอยูระหวาง 11-15 ไร รอยละ 4.3 มีพื้นท่ีถือ
ครองมากกวา 15 ไร  (ตารางท่ี 4) 

 
ตารางท่ี 4 พื้นท่ีถือครองของเกษตรกร 

 พื้นท่ีถือครอง  จํานวน (คน) รอยละ 
นอยกวา 1 ไร 45 27.8 

1-5 ไร 80 49.4 
6-10 ไร 23 14.2 
11-15 ไร 7 4.3 

มากกวา 15 ไร 7 4.3 
รวม 162 100 

 
พื้นท่ีถือครองตํ่าสุด 0.25 ไร   
พื้นท่ีถือครองสูงสุด 26.0 ไร 
พื้นท่ีถือครองเฉล่ีย 4.35 ไร   
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 4.53 
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1.5 การไดรับขอมูลขาวสารเก่ียงกับการเลี้ยงปลาของเกษตรกร 
จากการศึกษาการไดรับขอมูลเกี่ยงกับการเล้ียงปลาของเกษตรกร พบวา เกษตรกรสวนใหญ

รอยละ 98.1 ไดรับขาวสารจากเจาหนาท่ีศูนย รองลงมารอยละ 88.9 ไดรับขาวสารจากเพื่อนบาน 
รอยละ 79.6 ไดรับขาวสารจากโทรทัศน รอยละ 50.6 ไดรับขาวสารจากวิทยุ รอยละ16.0 ไดรับ
ขาวสารจากวารสาร รอยละ 11.7 ไดรับขาวสารจาก หนังสือพิมพ รอยละ 6.8 ไดรับขาวสารจาก
แหลงอ่ืนๆ (ตารางท่ี 5) 

 
ตารางท่ี 5 การไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับการเลี้ยงปลาของเกษตรกร 

แหลงขอมูลขาสาร  ไมเคยไดรับ 
(รอยละ) 

เคยไดรับ 
(รอยละ) 

วิทย ุ 80 
(49.4) 

82 
(50.6) 

โทรทัศน 33 
(20.4) 

129 
(79.6) 

หนังสือพิมพ 143 
(88.3) 

19 
(11.7) 

วารสาร 136 
(84.0) 

26 
(16.0) 

เพื่อนบาน 18 
(11.1) 

144 
(88.9) 

เจาหนาท่ีศูนย 3 
(1.9) 

159 
(98.1) 

แหลงอ่ืนๆ 151 
(93.2) 

11 
(6.8) 

 
ไดรับขาวสารจากแหลงตางๆ ตํ่าสุด   1     แหลง   
ไดรับขาวสารจากแหลงตางๆ สูงสุด   6    แหลง   
ไดรับขาวสารจากแหลงตางๆเฉล่ีย   3.51  แหลง 
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  1.12 
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1.6 การติดตอกับเจาหนาท่ีของเกษตรกร 
จากการศึกษาการติดตอกับเจาหนาท่ีของเกษตรกรสวนใหญพบวา รอยละ 69.1 ติดตอกับ

เจาหนาท่ี 1-2 คร้ัง/ป รองลงมารอยละ 29.0 ติดตอกับเจาหนาท่ี 3-4 คร้ัง/ป รอยละ 1.9 ติดตอกับ
เจาหนาท่ี มากกวา 4 คร้ัง/ป  (ตารางท่ี 6) 

 
ตารางท่ี 6 การติดตอกับเจาหนาท่ีของเกษตรกร 

ติดตอกับเจาหนาท่ี (คร้ัง/ป) จํานวน (คน) รอยละ 
1-2 112 69.1 
3-4 47 29.0 

มากกวา4 3 1.9 
รวม 162 100 

 
ติดตอกับเจาหนาท่ีตํ่าสุด 1 คร้ัง/ป  ติดตอกับเจาหนาท่ีเฉล่ีย 2.15 คร้ัง/ป 
ติดตอกับเจาหนาท่ีสูงสุด 7 คร้ัง/ป  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.998  
 
1.7 การเล้ียงปลาเพื่อยังชพี 
 การเล้ียงปลาเพื่อยังชีพ หมายถึง การเล้ียงปลาเพื่อใหเกษตรกรมีอาหารประเภทโปรตีนสูง
ไวบริโภคในครัวเรือนของเกษตรกรอยางเพียงพอ และเปนการประหยัดคาใชจายภายในครัวเรือน
ของเกษตรกรเนื่องจากเกษตรกรไมตองเสียคาใชจายในการไปซ้ืออาหารประเภทโปรตีนมาบริโภค
ในครอบครัว และผลผลิตสามารถท่ีจะเก็บไวบริโภคไดเปนเวลานานเน่ืองจากเกษตรกรสามารถคัด
ปลาท่ีมีขนาดใหญมาบริโภคกอนและเล้ียงปลาท่ีมีขนาดเล็กตอไป และถาเหลือจากการบริโภค
ภายในครัวเรือนของเกษตรกรก็สามารถท่ีจะนําไปขายเพื่อเปนรายไดเสริมใหกับครอบครัวของ
เกษตรกรตอไป 
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ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับความรูความเขาใจเก่ียวกับการเลี้ยงปลาและ การดําเนินงาน
เก่ียวกับการเลี้ยงปลา 
2.1 ความรูความเขาใจเก่ียวกับการเลี้ยงปลา  

ขอมูลเกี่ยวกับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเล้ียงปลา เปนการวัดความรูความเขาใจของ
เกษตรกรกลุมตัวอยาง โดยมีเกณฑการใหคะแนน คือ ตอบถูกได1 คะแนน และตอบผิดได 0 
คะแนน ในแตละขอ หลังจากนั้นจะทําการรวมคะแนนของเกษตรกรแตละรายเพื่อหาคาเฉล่ีย แลว
นําคะแนนเฉล่ียท่ีไดนั้นเปนจุดกึ่งกลางในการแบงเปนระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเล้ียง
ปลาเพื่อยังชีพเปน 2 ระดับ คือมีความรูความเขาใจในระดับพอใช คือมีคะแนนนอยกวาคะแนน
เฉล่ีย15.89 คะแนน และมีความรูความเขาใจในระดับดี คือมีคะแนนมากกวาคะแนนเฉล่ีย 15.89 
คะแนน 

 
ตารางท่ี 7 ความรูความเขาใจเก่ียวกับการเลี้ยงปลา              N=162 

 คําตอบ 
เนื้อหาความ           ถูก           ผิด 

 จํานวน(รอยละ) จํานวน(รอยละ) 
 1. ปลานิลจัดอยูในกลุมปลากินเนื้อ     147   (90.7)    45   (9.3) 
2. ปลาดุกจัดอยูในกลุมปลากินพืช     134   (82.7)     28   (17.3) 
3. การใหอาหารปลาในแตละคร้ังควรใหปลากินจนอ่ิม      77    (47.5)    85   (52.5) 
4.บอซีเมนตท่ีสรางใหมตองนําตนกลวยไปแชไวเพื่อลด             
ความเปนกรด 

    133   (82.1)    29   (17.9) 

5. น้ําท่ีใชเล้ียงปลาท่ีมีสีเขียวสามารถใชเล้ียงปลาไดด ี    105   (64.8)    57   (35.2) 
6. การใสปูนขาวลงในบอเล้ียงปลาเปนการชวยปรับสภาพ 
น้ําใหเปนกลาง 

   135   (83.3)    27   (16.7) 

7. ควรใหอาหารปลาวันละ 2 ม้ือ ในปริมาณ 3-5 %ของ 
น้ําหนกัตัว 

   129   (79.6)    33   (20.4) 

8. ปลาโผลหัวข้ึนมาฮุบอากาศบนผิวน้ําแสดงวาปลาขาด 
อากาศหายใจ 

   115   (71.0)    47   (29.0) 

9. ปลาหายใจดวยปอด    126   (77.8)    36   (22.2) 
10. งดใหอาหารปลา 1 วัน กอนขนยายปลา    138   (85.2)    24   (14.8) 
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ตารางท่ี 7 ความรูความเขาใจเก่ียวกับการเลี้ยงปลา (ตอ) 

 คําตอบ 
เนื้อหาความ            ถูก            ผิด 

 จํานวน(รอยละ) จํานวน(รอยละ)
11. ในชวงฤดหูนาวปลาจะกินอาหารมากข้ึน ควรเพิ่มปริมาณ
อาหารในการใหในแตละม้ือ 

   108   (66.7)    54   (33.3) 

12. ในการนําปลาไปปลอยควรนําถุงไปแชในน้ําเปนเวลา 
 15-20 นาที 

   149   (92.0)    13   (8.0) 

13. ระดับน้ําท่ีใชในการเล้ียงปลาควรมีความลึก 1.5 - 2 เมตร    140   (86.4)    22   (13.6) 
14. ปลาท่ีมีบาดแผลตามลําตัวควรแยกไปเล้ียงไวตางหาก    151   (93.2)    11   (6.8) 
15. สถานท่ีเล้ียงปลาท่ีเหมาะสมควรอยูใกลบาน มีน้ําตลอดป 
 อยูหางไกลจากโรงงานอุตสาหกรรม 

   151   (93.2)    11   (6.8) 

16. สาเหตุของการเกิดโรคปลาเกิดจากการเล้ียงปลาหนา 
แนนเกินไปแลวทําใหปลาเกิดการติดเช้ือโรคไดงาย 

   134   (82.7)    28   (17.3) 

17. น้ําท่ีมีอุณหภูมิสูงจะชวยเรงปฏิกิริยาการเนาเปอยของ 
อาหารทําใหปริมาณออกซิเจนในนํ้าเพิ่งสูงข้ึน 

    85    (52.5)    77   (47.5) 

18. การใหอาหารปลาตองหวานกระจายใหท่ัวบอไมควร 
ใหจดุใดจุดหนึ่ง 

   128   (79.0)    34   (21.0) 

19. การตรวจสอบสีของน้ํา โดยจุมฝามือระดับขอศอก  
ถาเห็นฝามือลาง ๆ แสดงวาน้ํามีคุณภาพด ี

   143   (88.3)    19   (11.7) 

20. การใสปุยคอกและปุยวทิยาศาสตรลงในน้ํา เปนการ 
ชวยสรางอาหารธรรมชาติใหแกปลา 

   114   (88.9)    18   (11.1) 

หมายเหตุ  ขอท่ีตอบถูกมี 15 ขอไดแก ขอ 3,4,5,6,7,8,10,12,13,14,15,16,18,19 และ 20 
ขอท่ีตอบผิดมี 5 ขอไดแก ขอ 1,2,9,11 และ 17 

จากตารางท่ี 7 พบวา เกษตรกรผูเล้ียงปลามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเล้ียงปลามาก
ท่ีสุดในขอความท่ี 14 “ปลาท่ีมีบาดแผลตามลําตัวควรแยกไปเล้ียงไวตางหาก” และขอความท่ี 15 
“สถานท่ีเล้ียงปลาท่ีเหมาะสมควรอยูใกลบาน มีน้ําตลอดปอยูหางไกลจากโรงงานอุตสาหกรรม” 
เกษตรกรผูเล้ียงปลาสวนใหญ ตอบถูกมีจํานวน 151 คน คิดเปนรอยละ 93.2 รองลงมาขอความท่ี12 
“ในการนําปลาไปปลอยควรนําถุงไปแชในน้ําเปนเวลา 15-20 นาทีเกษตรกรผูเล้ียงปลาสวนใหญ 
ตอบถูกมีจํานวน 149 คน คิดเปนรอยละ 92.0 ขอความท่ีเกษตรกรมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ
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เล้ียงปลา นอยท่ีสุดคือขอความท่ี 3 “การใหอาหารปลาในแตละคร้ังควรใหปลากินจนอ่ิม” 
เกษตรกรผูเล้ียงปลาสวนใหญ ตอบถูกมีจํานวน 77 คน คิดเปนรอยละ 47.5 และสามารถนําประเด็น
หัวขอตางๆ เรียงตามลําดับมากไปหานอย ดังนี้ 
1. “ปลาท่ีมีบาดแผลตามลําตัวควรแยกไปเล้ียงไวตางหาก” “สถานท่ีเล้ียงปลาท่ีเหมาะสมควรอยู
ใกลบาน มีน้ําตลอดปอยูหางไกลจากโรงงานอุตสาหกรรม” เกษตรกรผูเล้ียงปลาสวนใหญ ตอบถูก
มีจํานวน 151 คน คิดเปนรอยละ 93.2 
2. “ในการนําปลาไปปลอยควรนําถุงไปแชในน้ําเปนเวลา 15-20 นาทีเกษตรกรผูเล้ียงปลาสวนใหญ 
ตอบถูกมีจํานวน 149 คน คิดเปนรอยละ 92.0 
3. “ปลานิลจัดอยูในกลุมปลากินเนื้อ” เกษตรกรผูเล้ียงปลาสวนใหญ ตอบถูกมีจํานวน 147 คน คิด
เปนรอยละ 90.7 
4. “การใสปุยคอกและปุยวิทยาศาสตรลงในนํ้า เปนการชวยสรางอาหารธรรมชาติใหแกปลา”
เกษตรกรผูเล้ียงปลาสวนใหญ ตอบถูกมีจํานวน 114 คน คิดเปนรอยละ 88.9 
5. “การตรวจสอบสีของน้ํา โดยจุมฝามือระดับขอศอกถาเห็นฝามือลาง ๆ แสดงวาน้ํามีคุณภาพดี” 
เกษตรกรผูเล้ียงปลาสวนใหญ ตอบถูกมีจํานวน 143 คน คิดเปนรอยละ 88.3 
6. “ระดับน้ําท่ีใชในการเล้ียงปลาควรมีความลึก 1.5 - 2 เมตร” เกษตรกรผูเล้ียงปลาสวนใหญ ตอบ
ถูกมีจํานวน 140 คน คิดเปนรอยละ 86.4 
7. “งดใหอาหารปลา 1 วัน กอนขนยายปลา” เกษตรกรผูเล้ียงปลาสวนใหญ ตอบถูกมีจํานวน 138 
คน คิดเปนรอยละ 85.2 
8. “การใสปูนขาวลงในบอเล้ียงปลาเปนการชวยปรับสภาพน้ําใหเปนกลาง” เกษตรกรผูเล้ียงปลา
สวนใหญ ตอบถูกมีจํานวน 138 คน คิดเปนรอยละ 83.3 
9. “ปลาดุกจัดอยูในกลุมปลากินพืช” “สาเหตุของการเกิดโรคปลาเกิดจากการเล้ียงปลาหนาแนน
เกินไปแลวทําใหปลาเกิดการติดเช้ือโรคไดงาย” เกษตรกรผูเล้ียงปลาสวนใหญ ตอบถูกมีจํานวน 
134 คน คิดเปนรอยละ 82.7 
10. “บอซีเมนตท่ีสรางใหมตองนําตนกลวยไปแชไวเพื่อลดความเปนกรด” เกษตรกรผูเล้ียงปลา
สวนใหญ ตอบถูกมีจํานวน 133 คน คิดเปนรอยละ 82.1 
11. “ควรใหอาหารปลาวันละ 2 ม้ือ ในปริมาณ 3-5 %ของน้ําหนักตัว” เกษตรกรผูเล้ียงปลาสวน
ใหญ ตอบถูกมีจํานวน 129   คน คิดเปนรอยละ 79.6 
12. “การใหอาหารปลาตองหวานกระจายใหท่ัวบอไมควรใหจุดใดจุดหนึ่ง” เกษตรกรผูเล้ียงปลา
สวนใหญ ตอบถูกมีจํานวน 128 คน คิดเปนรอยละ 79.0 
13. “ปลาหายใจดวยปอด” เกษตรกรผูเล้ียงปลาสวนใหญ ตอบถูกมีจํานวน 126 คน คิดเปนรอยละ 77.8 
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14. “ปลาโผลหัวข้ึนมาฮุบอากาศบนผิวน้ําแสดงวาปลาขาดอากาศหายใจ” เกษตรกรผูเล้ียงปลาสวน
ใหญ ตอบถูกมีจํานวน 115 คน คิดเปนรอยละ 71 
15. “ในชวงฤดูหนาวปลาจะกินอาหารมากข้ึน ควรเพิ่มปริมาณอาหารในการใหในแตละม้ือ” 
เกษตรกรผูเล้ียงปลาสวนใหญ ตอบถูกมีจํานวน 108 คน คิดเปนรอยละ 66.7  
16. “น้ําท่ีใชเล้ียงปลาท่ีมีสีเขียวสามารถใชเล้ียงปลาไดดี” เกษตรกรผูเล้ียงปลาสวนใหญ ตอบถูกมี
จํานวน 105 คน คิดเปนรอยละ 64.8 
17. “น้ําท่ีมีอุณหภูมิสูงจะชวยเรงปฏิกิริยาการเนาเปอยของอาหารทําใหปริมาณออกซิเจนในน้ําเพิ่ม
สูงข้ึน” เกษตรกรผูเล้ียงปลาสวนใหญ ตอบถูกมีจํานวน 82 คน คิดเปนรอยละ 52.5 
18. “การใหอาหารปลาในแตละคร้ังควรใหปลากินจนอ่ิม” เกษตรกรผูเล้ียงปลาสวนใหญ ตอบถูกมี
จํานวน 77 คน คิดเปนรอยละ 47.5 
 เม่ือนําผลคะแนนรวมในคําถามเกี่ยวกับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเล้ียงปลา แตละ
คําตอบพบวา คะแนนท่ีเกษตรกร ทําไดสูงสุด 20 คะแนน จํานวน 2 ราย และตํ่าสุด 12 คะแนน 
จํานวน 4 ราย เม่ือนําคะแนนท้ังหมดมาหาคาคะแนนเฉล่ียพบวา มีคาคะแนนเฉล่ียเทากับ 15.89 
คะแนน สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.63 ซ่ึงเม่ือนําคาคะแนนเฉล่ีย 15.89 เปนเกณฑมาตรฐานในการ
แบงระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเล้ียงปลาพบวา เกษตรกรสวนใหญจํานวน 88 คน คิดเปน
รอยละ 54.3 มีคะแนนความรูความเขาใจมากกวาคะแนนเฉล่ีย (15.89 คะแนน)  และเกษตรกรท่ี
เหลืออีก 74 คน คิดเปนรอยละ 45.7 มีคะแนนความรูความเขาใจนอยกวาคะแนนเฉลี่ย (15.89 
คะแนน) (ตารางท่ี 8) 
 
ตารางท่ี 8 จํานวนและรอยละของเกษตรกรท่ีมีระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับการเลี้ยงปลา 

ระดับความรูความเขาใจ จํานวน (คน) รอยละ 
คะแนนความรูมากกวาคาเฉลี่ย (15.89) 88 54.3 
คะแนนความรูนอยกวาคาเฉล่ีย (15.89) 74 45.7 

รวม 162 100 
 

ในการศึกษาเพื่อแปลระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเล้ียงปลาของเกษตรกรผูวิจัยได
กําหนดใหคะแนนความรูมากกวาคาเฉล่ีย (15.89) เปนความรูระดับดี และคะแนนความรูตํ่ากวา
คาเฉล่ีย (15.89) เปนความรูระดับพอใช ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรสวนใหญ รอยละ 54.3 มี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเล้ียงปลาระดับดี และเกษตรกร รอยละ 45.7 มีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการเล้ียงปลาระดับพอใช 
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2.2 การดําเนินงานเก่ียวกับการเลี้ยงปลา 
2.2.1 จํานวนปลาท่ีเล้ียงของเกษตรกร 
 จากการศึกษาพบวาจํานวนปลาท่ีเล้ียงของเกษตรกร สวนใหญพบวา รอย 29.6 

เล้ียงปลา นอยกวา 200 ตัว รองลงมา รอยละ 27.8 45 เล้ียงปลาอยูระหวาง 200-400 ตัว รอยละ 24.7 
เล้ียงปลาอยูระหวาง 401-600 ตัว และรอยละ17.9 เล้ียงปลามากกวา 600 ตัว(ตารางท่ี 9) 
 
ตารางท่ี 9 จํานวนปลาท่ีเล้ียงของเกษตรกร 

จํานวนปลาท่ีเล้ียง (ตัว) จํานวน (คน) รอยละ 
นอยกวา200 48 29.6 

200-400 40 24.7 
401-600 45 27.8 

มากกวา600 29 17.9 
รวม 162 100 

 
จํานวนปลาท่ีเล้ียง ตํ่าสุด 50 ตัว   จํานวนปลาท่ีเล้ียงเฉล่ีย 564.81 ตัว 
จํานวนปลาท่ีเล้ียง สูงสุด 5,000  ตัว  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 690.61 
 

2.2.2 ชนิดของปลาท่ีเล้ียงของเกษตรกร 
 จากการศึกษาพบวาชนิดของปลาท่ีเล้ียงของเกษตรกร สวนใหญพบวา รอยละ 

73.5 เล้ียงปลาดุก รองลงมารอยละ 19.1 เล้ียงปลานิล และรอยละ 16.7 เล้ียงปลากดหลวง (ตารางท่ี 
10) 

 
ตารางท่ี 10 ชนิดของปลาท่ีเล้ียงของเกษตรกร 

ชนิดปลาท่ีเล้ียง  จํานวน (คน) รอยละ 
ปลานิล 31 19.1 
ปลาดุก 119 73.5 

ปลากดหลวง 27 16.7 
รวม 167 109.3 

 
หมายเหตุ เกษตรกรเล้ียงปลาไดมากกวา 1 ชนิด 
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2.2.3 สถานท่ีเล้ียงปลาของเกษตรกร 
 จากการศึกษาพบวา สถานท่ีเล้ียงปลาของเกษตรกร สวนใหญ รอยละ46.9 เล้ียง

ปลาในบอซีเมนต รองลงมา รอยละ 32.7 เล้ียงปลาในบอซีเมนต รอยละ 17.3 เล้ียงปลาในกระชัง 
และรอยละ 3.1 เล้ียงปลาในบอพลาสติก (ตารางท่ี11) 

 
ตารางท่ี 11  สถานท่ีเล้ียงปลาของเกษตรกร 

สถานท่ีเล้ียงปลา จํานวน (คน) รอยละ 
บอดิน  53 32.7 
กระชัง 28 17.3 

บอซีเมนต 76 46.9 
บอพลาสติก 5 3.1 

รวม 162 100 
 

2.2.4 ขนาดของสถานท่ีเล้ียงปลาของเกษตรกร 
 จากการศึกษาพบวา ขนาดของสถานท่ีเล้ียงปลาของเกษตรกร สวนใหญ รอยละ 

84.6 มีขนาดของสถานที่เล้ียงปลา นอยกวา 50 ตารางเมตร รองลงมารอยละ 10.5 มีขนาดของ
สถานท่ีเล้ียงปลา อยูระหวาง 50-500 ตารางเมตร และรอยละ 4.9 มีขนาดของสถานท่ีเล้ียงปลา 
มากกวา 500 ตารางเมตร (ตารางท่ี12) 

 
ตารางท่ี 12 ขนาดของสถานท่ีเล้ียงปลาของเกษตรกร 

 ขนาดของสถานท่ีเล้ียงปลา 
(ตารางเมตร) 

จํานวน (คน) รอยละ 

นอยกวา 50 137 84.6 
50-500 17 10.5 

มากกวา 500 8 4.9 
รวม 162 100 

 
ขนาดของสถานท่ีเล้ียงปลาตํ่าสุด  2  ตารางเมตร   ขนาดของสถานท่ีเล้ียงปลาเฉล่ีย 97.3 ตารางเมตร 
ขนาดของสถานท่ีเล้ียงปลาสูงสุด  1,600  ตารางเมตร  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 299.32 
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2.2.5  การใหอาหารปลาของเกษตรกร 
 จากการศึกษาพบวา เกษตรกรสวนใหญ รอยละ 71.6 ใหอาหารปลา 2 คร้ัง/วัน 

รองลงมารอยละ 26.5 ใหอาหารปลา 1 คร้ัง/วัน และรอยละ 1.9 ใหอาหารปลา 3 คร้ัง/วัน         
(ตารางท่ี13) 

 
ตารางท่ี 13 การใหอาหารปลาของเกษตรกร 

การใหอาหารปลา (คร้ัง/วัน) จํานวน (คน) รอยละ 
1 43 26.5 
2 166 71.6 
3 3 1.9 

รวม 162 100 
 
การใหอาหารปลาตํ่าสุด 1 คร้ัง/วัน  การใหอาหารปลาเฉล่ีย 1.75 คร้ัง/วัน 
การใหอาหารปลาสูงสุด 3 คร้ัง/วัน สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 299.32 
 

2.2.6  การทําความสะอาดสถานท่ีเล้ียงปลาของเกษตรกร 
 จากการศึกษาพบวา การทําความสะอาดสถานท่ีเล้ียงปลาของเกษตรกรสวนใหญ 

รอยละ 61.1 ทําความสะอาดสถานท่ีเล้ียงปลา 1-2  คร้ัง/เดือน รองลงมา รอยละ 27.1 ทําความ
สะอาดสถานท่ีเล้ียงปลา 2-3 คร้ัง/เดือน รอยละ 27. 1 ไมไดทําความสะอาดสถานท่ีเล้ียงปลา และ
รอยละ 9.9 ทําความสะอาดสถานท่ีเล้ียงปลา 3-4 คร้ัง/เดือน (ตารางท่ี 14) 

 
ตารางท่ี 14 การทําความสะอาดสถานท่ีเล้ียงปลาของเกษตรกร 

ทําความสะอาดสถานท่ีเล้ียงปลา 
(คร้ัง/เดือน) 

จํานวน (คน) รอยละ 

ไมทํา 44 27.1 
1-2 99 61.1 
3-4 19 11.8 
รวม 162 100 
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ทําความสะอาดสถานท่ีเล้ียงตํ่าสุด 0 คร้ัง/เดือน    ทําความสะอาดสถานท่ีเล้ียงเฉล่ีย 1.33  คร้ัง/เดือน 
ทําความสะอาดสถานท่ีเล้ียงสูงสุด 4 คร้ัง/เดือน    สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.03 

2.2.6  การปองกันและรักษาโรคของเกษตรกร 
จากการศึกษาพบวา ในชวงการเล้ียงปลาทําการปองกันและรักษาโรค ของ

เกษตรกรสวนใหญ รอยละ 82.1 ไมไดทําการปองกันและรักษาโรค รองลงมา รอยละ 16.1 ทําการ
ปองกันและรักษาโรค 1-2 คร้ัง และรอยละ 1.8 ทําการปองกันและรักษาโรค 3-4 คร้ัง (ตารางท่ี 15) 

 
ตารางท่ี 15 การปองกันและรักษาโรคของเกษตรกร 

การปองกันและรักษาโรค (คร้ัง) จํานวน (คน) รอยละ 
ไมทํา 133 82.1 
1-2 26 16.1 
3-4 3 1.8 
รวม 162 100 

 
ทําการปองกันและรักษาโรค ตํ่าสุด 0 คร้ัง  ทําการปองกันและรักษาโรค เฉล่ีย 0.25 คร้ัง  
ทําการปองกันและรักษาโรค สูงสุด 4 คร้ัง  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.634 
 

2.2.7 การคัดแยกขนาดของปลาของเกษตรกร 
จากการศึกษาพบวา ในชวงการเล้ียงปลาการทําการคัดแยกขนาดของปลา ของ

เกษตรกรสวนใหญ รอยละ 75.3  ไมไดทําการคัดแยกขนาดของปลา รองลงมารอยละ 13.0 ทําการ
คัดแยกขนาดของปลา จํานวน 2 คร้ัง รอยละ 9.3 ทําการคัดแยกขนาดของปลา จํานวน 1 คร้ัง และ
รอยละ 2.5 ทําการคัดแยกขนาดของปลา 3 คร้ัง การคัดแยกขนาดของปลาตามหลักวิชาการ
จําเปนตองทําการคัดแยกขนาดของปลาท่ีเล้ียงเพื่อแยกขนาดของปลาท่ีมีขนาดใหญและขาดเล็กออก
จากกัน เพราะปลาบางชนิดมีนิสัยกินกันเองคือปลาท่ีมีขนาดใหญจะกินปลาท่ีมีขนาดเล็กกวา ดังนั้น
เกษตรกรที่เล้ียงปลาควรทําการคัดแยกขนาดของปลาในระหวางการเล้ียงปลา (ตารางท่ี 16) 
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ตารางท่ี 16 คดัแยกขนาดของปลาของเกษตรกร 

คัดแยกขนาดของปลา (คร้ัง) จํานวน (คน) รอยละ 
ไมทํา 122 75.3 

1 15 9.3 
2 21 13.0 
3 4 2.5 

รวม 162 100 
คัดแยกขนาดของปลาตํ่าสุด 0 คร้ัง  คัดแยกขนาดของปลาเฉล่ีย 0.42 คร้ัง 
คัดแยกขนาดของปลาสูงสุด 3 คร้ัง สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.809 
 

2.2.8 ระดับการปฏิบัติของวิธีการเล้ียงของเกษตรกร 
ระดับการปฏิบัติของวิธีการเล้ียง คือการใหคะแนนในแตละหัวขอของวิธีการเล้ียง 

ถาเกษตรกรปฏิบัติในหัวขอใดก็จะให 1 คะแนนและถาไมปฏิบัติในหัวขอใดก็จะให 0 คะแนน นํา
คะแนนท่ีไดมาปรับเปนระดับการปฏิบัติเปน 2 ระดับคือ ปฏิบัติมากคือผูท่ีมีคะแนนอยูระหวาง 3-4 
คะแนน และปฏิบัตินอย คือผูท่ีมีคะแนนอยูระหวาง1-2 คะแนน 

จากการศึกษาพบวา ในชวงการเล้ียงปลาระดับการปฏิบัติของวิธีการเล้ียง ของ
เกษตรกรสวนใหญ รอยละ 72.2 มีการปฏิบัติของวิธีการเล้ียงอยูในระดับปฏิบัติมาก รองลงมารอย
ละ 22.8 มีการปฏิบัติของวิธีการเล้ียงอยูในระดับปฏิบัตินอย (ตารางท่ี 17) 

 
ตารางท่ี 17 ระดับการปฏิบัตขิองวิธีการเล้ียงของเกษตรกร 

ระดับการปฏิบัติของวิธีการเล้ียง จํานวน (คน) รอยละ 
ปฏิบัติมาก 177 72.2 
ปฏิบัตินอย 45 22.8 

รวม 162 100 
 
ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับทัศนคติตอการเล้ียงปลาเพื่อยังชีพของเกษตรกรในหมูบาน
รอบบริเวณศูนย   ศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องจากพระราชดําริ 
 การศึกษาทัศนคติตอการเลี้ยงปลาเพื่อการยังชีพของเกษตรกรในหมูบานรอบบริเวณศูนย   
ศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องจากพระราชดําริ โดยใหเกษตรกร ระบุทัศนคติในดานตางๆ 
โดยต้ังเกณฑการวัดไว 3 ระดับ ดังนี้  
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 เห็นดวย   ให  3 คะแนน 
 ไมแนใจ  ให  2 คะแนน 
 ไมเห็นดวย  ให  1 คะแนน 

จากน้ันนําคะแนนแตละขอความมาคํานวณหาคาเฉล่ียแบบถวงน้ําหนัก (Weight Mean 

Score)    เปรียบเทียบกับเกณฑตางๆ ดังนี้    
ชวงคะแนนระดับทัศนคติ    =     คะแนนมาก – คะแนนนอย  

                               จํานวนช้ัน 
             =       3 – 1  .    

                       3         
 ชวงคะแนนเฉล่ีย   ระดับความคิดเห็นตอการเล้ียงปลาเพื่อการยังชีพ 
        2.34-3.00     มีทัศนคติเห็นดวยตอการเล้ียงปลาเพื่อการยังชีพ 
        1.67-2.33     มีทัศนคติไมแนใจตอการเล้ียงปลาเพื่อการยังชีพ 
        1.00-1.66     มีทัศนคติไมเห็นดวยตอการเล้ียงปลาเพื่อการยังชีพ 
 
 พบวา ทัศนคติตอการเล้ียงปลาเพื่อการยังชีพของเกษตรกรในหมูบานรอบบริเวณศูนย   
ศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องจากพระราชดําริ มีคะแนนเฉล่ียรวม 2.78 และเร่ืองท่ี
เกษตรกรผูเล้ียงปลาเห็นดวยมากที่สุดคือ ขอความท่ี 1 “การสงเสริมการเล้ียงปลาเพ่ือยังชีพมีสวน
ชวยใหคุณภาพชีวิตโดยท่ัวไปของทานในปจจุบันดีข้ึน” โดยมีคะแนนเฉล่ีย 2.93 รองลงมาคือ
ขอความท่ี 2 “ผลผลิตจากการเล้ียงปลาสามารถนําไปบริโภคอยางเพียงพอในครัวเรือนของทาน” 
โดยมีคะแนนเฉล่ีย 2.91 และขอความท่ี 5 “การเล้ียงปลาเพื่อยังชีพเปนการชวยประหยัดคาใชจายใน
ครอบครัวของทาน” โดยมีคะแนนเฉล่ีย 2.88 และทัศนคติตอการเล้ียงปลาเพื่อการยังชีพของ
เกษตรกรในหมูบานรอบบริเวณศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องจากพระราชดําริ ท่ีมี
ระดับคะแนนเฉลี่ยเห็นดวยนอยท่ีสุดคือขอความท่ี 18 “ปญหาจากการดําเนินการเล้ียงปลาท่ีเกิดข้ึน
สวนใหญแลวทางเจาหนาท่ีศูนยฯ สามารถลงมาแกไขไดทันทวงที” โดยมีคะแนนเฉล่ีย 2.46 
(ตารางท่ี 18) 
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ตารางท่ี 18 ทัศนคติตอการเล้ียงปลาเพื่อยังชีพของเกษตรกร              

 เห็นดวย ไมแน ใจ  ไมเห็น   คา สวนเบี่ยง  แปลผล 
ทัศนคต ิ      ดวย เฉล่ีย    เบน  

 (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)  มาตรฐาน  
1.การสงเสริมการเล้ียงปลาเพื่อยังชีพมีสวน 
ชวยใหคุณภาพชีวิตโดยท่ัวไปของทานใน 
ปจจุบันดีข้ึน 

   151 
 (93.2) 

    10 
 (6.2) 

      1 
   (0.6) 

  2.93 
 

    0.28 เห็นดวย 

2. ผลผลิตจากการเล้ียงปลาสามารถนําไป
บริโภคอยางเพียงพอในครัวเรือนของทาน 

   148 
(91.4) 

     14 
   (8.6) 

     - 
    (0) 

2.91    0.28 เห็นดวย 

3. ผลผลิตจากการเล้ียงปลาสามารถเก็บไว 
บริโภคไดเปนเวลานาน 

   143 
(88.3) 

     16 
   (9.8) 

     3 
  (1.9) 

2.86    0.39 เห็นดวย 

4. ผลผลิตจากการเล้ียงปลาสามารถชวยเพิม่
รายไดใหกับครอบครัวของทาน 

   138 
(85.2) 

     24 
  (14.8) 

     - 
   (0) 

2.85    0.35 เห็นดวย 

5. การเล้ียงปลาเพื่อยังชีพเปนการชวยประ 
หยัดคาใชจายในครอบครัวของทาน 

   143 
(88.3) 

     19 
  (11.7) 

     - 
   (0) 

2.88    0.32 เห็นดวย 

6. ทานพอใจกบัการสงเสริมการเล้ียงปลา 
เพื่อยังชีพท่ีทางศูนยฯ ไดดําเนินการอยู 

   140 
(86.5) 

     20 
  (12.3) 

     2 
  (1.2) 

2.85    0.39 เห็นดวย 

7. การเล้ียงปลาเพื่อยังชีพชวยใหทานมีประ 
สบการณในการเล้ียงปลาเพิ่มมากข้ึนจากเดิม 

   134 
(82.7) 

     27 
  (16.7) 

     1 
  (0.6) 

2.82     0.40 เห็นดวย 

8. ปลาท่ีทานนําไปเล้ียงเปนปลาท่ีเล้ียงงาย  
และโตเร็ว 

   110 
(67.9) 

     47 
  (29.0) 

     5 
  (3.1) 

2.65     0.54 เห็นดวย 

9. ทานมีความพอใจกับคําแนะนําและความ 
รูจากเจาหนาท่ี ท่ีมาสงเสริมการเล้ียงปลา 
เพื่อยังชีพดังกลาว 

   133 
(82.1) 

     25 
  (15.4) 

     4 
  (2.5) 

2.80     0.46 เห็นดวย 

10. ในการที่ทานเขารวมงานสงเสริมการ 
เล้ียงปลาเพื่อยงัชีพดังกลาวทําใหทานมีความ
สบายใจข้ึนเพราะไดประกอบอาชีพสุจริต 

   135 
(83.4) 

     26 
  (16.0) 

     4 
  (0.6) 

2.83     0.39 เห็นดวย 

11. ทานมีความพอใจท่ีไดเล้ียงปลา ท่ีทาง 
ศูนย ฯ สงเสริมใหเล้ียง 

   127 
(78.4) 

     33 
  (20.4) 

     2 
  (1.2) 

2.77     0.45 เห็นดวย 
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ตารางท่ี 18 ทัศนคตติอการเล้ียงปลาเพื่อการยังชีพของเกษตรกร (ตอ) 

 เห็นดวย  ไมแนใจ  ไมเห็น   คา สวนเบี่ยง  แปลผล 
ทัศนคต ิ      ดวย เฉล่ีย      เบน  

 (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)  มาตรฐาน  
12. ทานคิดวาการท่ีทานมารวมกับงานสง 
เสริมดังกลาวทําใหทานมีงานทําเพิ่มข้ึน 

   90 
(55.5) 

     68 
  (42.0) 

     4 
  (2.5) 

2.53     0.54 เห็นดวย 

13. ถาทานประสบความสําเร็จในการเล้ียง 
ปลาทานจะนําความรูไปเผยแพรใหกับ 
เกษตรกรรายอื่นๆ 

   140 
  (86.4) 

     21 
  (13.0) 

     1 
  (0.6) 

2.86     0.36 เห็นดวย 

14. ถาในอนาคตน้ันทางศูนยฯ ไดจัดใหมี 
การสงเสริมการเล้ียงปลาอีกทานจะเขารวม
อยางแนนอน 

   139 
  (85.8) 

     22 
  (13.6) 

     1 
  (0.6) 

2.85      0.37 เห็นดวย 

15. ทานคิดวาทางศูนยฯ นั้นมีเจาหนาท่ีเพยีง
พอท่ีจะใหแนะนําในการปฏิบัติงานของทาน 

   112 
  (69.1) 

     44 
  (27.2) 

     6 
  (3.7) 

2.65     0.55 เห็นดวย 

16. ทานคิดวาสภาพพ้ืนท่ีบริเวณนี้   นั้น
เหมาะสมกับงานสงเสริมการเล้ียงปลาของ 
ทางศูนยฯ 

   118 
  (72.8) 

     43 
  (26.6) 

     1 
  (0.6) 

2.72     0.46 เห็นดวย 

17. ถาทานมีปญหาในการดําเนินงานเล้ียง 
ปลาทานอยากจะปรึกษากับเจาหนาท่ีของ 
ทางศูนยฯ เพื่อใหแกปญหาของทาน 

   139 
  (85.8) 

     21 
  (13.0) 

     2 
  (1.2) 

2.85     0.39 เห็นดวย 

18. ปญหาจากการดําเนนิการเล้ียงปลาท่ีเกิด 
ข้ึน สวนใหญแลวทางเจาหนาท่ีศูนยฯ  
สามารถลงมาแกไขไดทันทวงที 

    78 
  (48.1) 

     81 
  (50.0) 

     3 
  (1.9) 

2.46     0.53 เห็นดวย 

19. ทานคิดวาการไปติดตองานกับทางศูนยฯ 
ทําใหตัวทานไดรับคําแนะนําท่ีดีกลับมา 

   126 
  (77.8) 

     35 
  (21.6) 

     1 
  (0.6) 

2.77     0.43 เห็นดวย 

20. ทานคิดวาจากงานสงเสริมท่ีทางศูนยฯ 
 จัดใหนั้นมีสวนอยางมากในการพัฒนาชุม 
ชนของทาน 

   138 
  (85.2) 

     23 
  (14.2) 

     1 
  (0.6) 

2.85     0.37 เห็นดวย 

ทัศนคติตอการเล้ียงปลาเพื่อการยังชีพของ
เกษตรกร 

   2.78  เห็นดวย 
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ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามทัศนคติ
ตอการเล้ียงปลาเพื่อยังชีพของเกษตรกรในหมูบานรอบบริเวณศูนย ศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร
อัน  
 4.1 การวิเคราะหหาความสัมพันธของตัวแปรอิสระ คือ เพศ กับตัวแปรตาม คือ ทัศนคติตอ
การเล้ียงปลาเพื่อการยังชีพของเกษตรกร ทดสอบโดยสถิติ ไคสแคว (Chi-square)  
 จากการศึกษา พบวา ความสัมพันธระหวาง เพศ กับ ทัศนคติตอการเล้ียงปลาเพื่อยังชีพของ
เกษตรกร เม่ือวิเคราะหความสัมพันธแลวปรากฏวาผลของคาไคสแคว ท่ีคํานวณไดเทากับ 4.284 มี
คา P-value (Significance =  คาความนาจะเปนท่ีปฏิเสธ Ho) เทากับ .038 ซ่ึงนอยกวาคาระดับ
ความเช่ือม่ัน 0.05  แสดงวาปฏิเสธ Ho หมายถึง เพศ มีความสัมพันธ กับ ทัศนคติตอการเล้ียงปลา
เพื่อยังชีพของเกษตรกร นั่นคือเพศมีผลตอทัศนคติตอการเล้ียงปลาเพื่อยังชีพของเกษตรกร 
 
ตารางท่ี 19 ความสัมพันธระหวางเพศของเกษตร กับ ทัศนคติตอการเลี้ยงปลาเพ่ือยังชีพของ             

เกษตรกร 
 ทัศนคติตอการเล้ียงปลาเพื่อการยังชพีของเกษตรกร 

เพศ          เห็นดวย          ไมแนใจ      ไมเห็นดวย 
 3.34-3.00 คะแนน 1.67-2.33 คะแนน 1.00-1.66 คะแนน 

รวม 

90 6 0 96 
ชาย 

(55.6) (3.7) (0.0) (59.3) 
66 0 0 66 

หญิง 
(40.7) (0.0) (0.0) (40.7) 
156 6 0 162 

รวม 
(96.3) (3.7) (0.0) (100.0) 

 
χ² (คํานวณ)   =   4.284  คา  P-value (Significance)  = .038* 
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4.2 การวิเคราะหหาความสัมพันธของตัวแปรอิสระ 12 ตัว คือ อายุ สมาชิกในครัวเรือน 
แรงงานในภาคเกษตร ประสบการณในการเล้ียงปลา  รายไดของเกษตรกร ขนาดพ้ืนท่ีถือครอง การ
ไดรับขาวสาร การติดตอกับเจาหนาท่ี ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเล้ียงปลา  จํานวนปลาท่ีเล้ียง 
ขนาดของสถานที่เล้ียง และวิธีการเล้ียง กับตัวแปรตาม คือ ทัศนคติตอการเล้ียงปลาเพื่อการยังชีพ
ของเกษตรกร ไดทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิจัยทางสังคมศาสตร คือ  
Statistical Package for Social Science , SPSS/PC  โดยใชคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของ   
เพียรสัน Pearson’s Product Moment  Correlation  ดังแสดงในตารางท่ี 20 
ตาราง 20 ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม 

ตัวแปร คาสัมประสิทธสหสัมพันธ  คานัยสําคัญ 
      อายุ 0.151        0.027* 
      สมาชิกในครัวเรือน 0.099        0.104 
      แรงงานในภาคเกษตร -0.020        0.403 
      ประสบการณในการเล้ียงปลา   0.173        0.014* 
      รายไดของเกษตรกร -0.025        0.376 
      ขนาดพื้นท่ีถือครอง -0.042        0.297 
      การไดรับขาวสาร 0.050        0.266 
      การติดตอกับเจาหนาท่ี 0.079        0.160 
      ความรูความเขาใจเกี่ยวกบัการเล้ียงปลา   0.038        0.314 
      จํานวนปลาท่ีเล้ียง 0.132        0.047* 
      ขนาดของสถานท่ีเล้ียง 0.147        0.031* 
      วิธีการเล้ียง -0.170        0.015* 
 
  * มีนัยสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 
1.ความสัมพันธระหวางอายกัุบทัศนคติตอการเล้ียงปลาเพื่อยังชีพของเกษตรกร 
จากการศึกษาพบวาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของอายุกับทัศนคติตอการเล้ียงปลาเพ่ือยังชีพ

ของเกษตรกรเทากับ 0.151 แสดงใหเห็นวา อายุของเกษตรกรมีความสัมพันธกับทัศนคติตอการ
เล้ียงปลาเพื่อการยังชีพของเกษตรกร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน 0.05 นั่นคือ อายุ
ของเกษตรกรมากจะมีทัศนคติท่ีเห็นดวยมากกวาเกษตรกรท่ีมีอายุนอย 
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2.ความสัมพันธระหวางจํานวนสมาชิกในครัวเรือนกับทัศนคติตอการเล้ียงปลาเพื่อยังชีพของ
เกษตรกร 

จากการศึกษาพบวาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของจํานวนสมาชิกในครัวเรือนกับทัศนคติตอ
การเล้ียงปลาเพื่อการยังชีพของเกษตรกรเทากับ 0.099 แสดงใหเห็นวาจํานวนสมาชิกในครัวเรือน
ของเกษตรกรไมมีความสัมพันธกับทัศนคติตอการเล้ียงปลาเพื่อยังชีพของเกษตรกร นั่นคือ จํานวน
สมาชิกในครัวเรือนของเกษตรกรจะมากหรือนอยไมมีผลตอทัศนคติตอการเล้ียงปลาเพื่อยังชีพของ
เกษตรกร 

3.ความสัมพันธระหวางจํานวนแรงงานในภาคเกษตรกับทัศนคติตอการเล้ียงปลาเพื่อยังชพี
ของเกษตรกร 

จากการศึกษาพบวาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของทัศนคติตอการเล้ียงปลาเพื่อยังชีพของ
เกษตรกรเทากับ -0.020 แสดงใหเห็นวาจํานวนแรงงานในภาคเกษตรของเกษตรกรไมมี
ความสัมพันธกับทัศนคติตอการเล้ียงปลาเพื่อการยังชีพของเกษตรกร นั่นคือจํานวนแรงงานในภาค
เกษตรของเกษตรกรจะมากหรือนอยไมมีผลตอทัศนคติตอการเล้ียงปลาเพื่อยังชีพของเกษตรกร 

4.ความสัมพันธระหวางประสบการณในการเล้ียงปลากับทัศนคติตอการเล้ียงปลาเพื่อยังชพี
ของเกษตรกร 

จากการศึกษาพบวาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของทัศนคติตอการเล้ียงปลาเพื่อยังชีพของ
เกษตรกรเทากับ 0.173 แสดงใหเห็นวาประสบการณในการเล้ียงปลาของเกษตรกรมีความสัมพันธ
กับทัศนคติตอการเล้ียงปลาเพื่อยังชีพของเกษตรกร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับระดับความ
เช่ือม่ัน 0.05 นั่นคือประสบการณในการเล้ียงปลาของเกษตรกรมากจะมีทัศนคติเห็นดวยตอการเล้ียง
ปลาเพื่อยังชีพของเกษตรกรมากกวาเกษตรกรท่ีมีประสบการณในการเล้ียงปลานอย 
  5.ความสัมพันธระหวางรายไดของเกษตรกรกับทัศนคติตอการเล้ียงปลาเพื่อยังชีพของ
เกษตรกร 

จากการศึกษาพบวาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของทัศนคติตอการเล้ียงปลาเพื่อยังชีพของ
เกษตรกรเทากับ -0.025 แสดงใหเห็นวารายไดของเกษตรกรไมมีความสัมพันธกับทัศนคติตอการ
เล้ียงปลาเพื่อการยังชีพของเกษตรกร นั่นคือรายไดของเกษตรกรไมมีผลตอทัศนคติตอการเล้ียงปลา
เพื่อยังชีพของเกษตรกร 

6.ความสัมพันธระหวางขนาดพ้ืนท่ีถือครองกับทัศนคตติอการเล้ียงปลาเพื่อยังชีพของ
เกษตรกร 

จากการศึกษาพบวาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของขนาดพ้ืนท่ีถือครองกับทัศนคติตอการ
เล้ียงปลาเพื่อยังชีพของเกษตรกรเทากับ -0.042 แสดงใหเห็นวาขนาดพ้ืนท่ีถือครองของเกษตรกรไม
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มีความสัมพันธกับทัศนคติตอการเล้ียงปลาเพื่อยังชีพของเกษตรกร นั่นคือขนาดพ้ืนท่ีถือครองของ
เกษตรกรไมมีผลตอทัศนคติตอการเล้ียงปลาเพื่อยังชีพของเกษตรกร 

7.ความสัมพันธระหวางการไดรับขาวสารกับทัศนคติตอการเล้ียงปลาเพือ่ยังชพีของ
เกษตรกร 

จากการศึกษาพบวาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของการไดรับขาวสารกับทัศนคติตอการเล้ียง
ปลาเพื่อยังชีพของเกษตรกรเทากับ 0.050 แสดงใหเห็นวาการไดรับขาวสารของเกษตรกรไมมี
ความสัมพันธกับทัศนคติตอการเล้ียงปลาเพื่อยังชีพของเกษตรกร นั่นคือการไดรับขาวสารของ
เกษตรกรมากหรือนอยไมมีผลตอทัศนคติตอการเล้ียงปลาเพื่อยังชีพของเกษตรกร 

8.ความสัมพันธระหวางการติดตอกับเจาหนาท่ีกับทัศนคติตอการเล้ียงปลาเพื่อยังชีพของ
เกษตรกร 

จากการศึกษาพบวาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของการติดตอกับเจาหนาท่ีกับทัศนคติตอการ
เล้ียงปลาเพื่อยังชีพของเกษตรกรเทากับ 0.079 แสดงใหเห็นวาการติดตอกับเจาหนาท่ีของเกษตรกร
ไมมีความสัมพันธกับทัศนคติตอการเล้ียงปลาเพื่อการยังชีพของเกษตรกร นั่นคือการติดตอกับ
เจาหนาท่ีของเกษตรกรไมมีผลตอทัศนคติตอการเล้ียงปลาเพื่อการยังชีพของเกษตรกร 

9.ความสัมพันธระหวางความรูความเขาใจเก่ียวกับการเลี้ยงปลากับทัศนคติตอการเล้ียงปลา
เพื่อยังชีพของเกษตรกร 

จากการศึกษาพบวาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเล้ียงปลา
กับทัศนคติตอการเล้ียงปลาเพ่ือยังชีพของเกษตรกรเทากับ 0.038 แสดงใหเห็นวาความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการเล้ียงปลาของเกษตรกรไมมีความสัมพันธกับทัศนคติตอการเล้ียงปลาเพ่ือยังชีพของ
เกษตรกร นั่นคือความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเล้ียงปลาของเกษตรกรมากหรือนอยไมมีผลตอ
ทัศนคติตอการเล้ียงปลาเพื่อยังชีพของเกษตรกร 

10.ความสัมพนัธระหวางจํานวนปลาท่ีเล้ียงกับทัศนคตติอการเล้ียงปลาเพื่อยังชีพของ
เกษตรกร 

จากการศึกษาพบวาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของจํานวนปลาท่ีเล้ียงกับทัศนคติตอการเล้ียง
ปลาเพื่อยังชีพของเกษตรกรเทากับ 0.132 แสดงใหเห็นวาจํานวนปลาท่ีเล้ียงของเกษตรกรมี
ความสัมพันธกับทัศนคติตอการเล้ียงปลาเพื่อยังชีพของเกษตรกร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีท่ี
ระดับระดับความเช่ือม่ัน 0.05 นั่นคือ เกษตรกรที่เล้ียงปลาจํานวนมากจะมีทัศนคติท่ีเห็นดวยตอการ
เล้ียงปลาเพื่อยังชีพของเกษตรกรมากกวาเกษตรกรท่ีเล้ียงปลาจํานวนนอย 

 



 56

11.ความสัมพันธระหวางขนาดของสถานท่ีเล้ียงกับทัศนคติตอการเลี้ยงปลาเพื่อยังชีพของ
เกษตรกร 

จากการศึกษาพบวาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของขนาดของสถานท่ีเล้ียงกับทัศนคติตอการ
เล้ียงปลาเพื่อยังชีพของเกษตรกรเทากับ 0.147 แสดงใหเห็นวาขนาดของสถานท่ีเล้ียงของเกษตรกร
มีความสัมพันธกับทัศนคติตอการเล้ียงปลาเพื่อยังชีพของเกษตรกร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดบั
ความเช่ือม่ัน 0.05 นั่นคือเกษตรกรที่มีขนาดของสถานท่ีเล้ียงมากจะมีทัศนคติท่ีเห็นดวยตอการเล้ียง
ปลาเพื่อยังชีพของเกษตรกรมากกวาเกษตรกรท่ีมีขนาดของสถานท่ีเล้ียงนอย 

12.ความสัมพนัธระหวางวิธีการเล้ียงกับทัศนคตติอการเล้ียงปลาเพื่อยงัชีพของเกษตรกร 
จากการศึกษาพบวาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของวิธีการเล้ียงกับทัศนคติตอการเล้ียงปลา

เพื่อยังชีพของเกษตรกรเทากับ -0.170 แสดงใหเห็นวาวิธีการเล้ียงของเกษตรกรมีความสัมพันธทาง
ลบกับทัศนคติตอการเล้ียงปลาเพื่อยังชีพของเกษตรกร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีท่ีระดับระดับ
ความเช่ือม่ัน 0.05 นั่นคือวิธีการเล้ียงของเกษตรกรท่ีปฏิบัตินอยจะมีทัศนคติท่ีเห็นดวยตอการเล้ียง
ปลาเพื่อยังชีพของเกษตรกรมากกวาเกษตรกรท่ีปฏิบัติมาก 

 
ตาราง 21 สรุปความสัมพนัธของตัวแปรท่ีมีนัยสําคัญและไมมีนัยสําคญัท่ีระดับ 0.05  

ตัวแปร ไมมีนัยสําคัญ(NS) มีนัยสําคัญ(S) 
- เพศ     ⁄   
- อาย ุ  ⁄ 
- สมาชิกในครัวเรือน ⁄       
- แรงงานในภาคเกษตร ⁄       
- ประสบการณในการเล้ียงปลา    ⁄ 
- รายไดของเกษตรกร ⁄       
- ขนาดพืน้ท่ีถือครอง ⁄       
- การไดรับขาวสาร ⁄       
- การติดตอกบัเจาหนาท่ี ⁄       
- ความรูความเขาใจเกีย่วกับการเล้ียงปลา   ⁄       
- จํานวนปลาที่เล้ียง  ⁄ 
- ขนาดของสถานท่ีเล้ียง  ⁄ 
- วิธีการเล้ียง  ⁄ 
 


