
   

บทท่ี5 
สรุปผลการวิจัย การอภิปราย และขอเสนอแนะ 

 
สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยเร่ือง “ทัศนคติตอการเล้ียงปลาเพื่อยังชีพของเกษตรกรในหมูบานรอบบริเวณศูนย
ศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร อันเนื่องมาจากพระราชดําริ” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา ทัศนคติตอ
การเล้ียงปลาเพื่อยังชีพของเกษตรกร และเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวาง ลักษณะสวนบุคล ปจจัย
ทางเศรษฐกิจและสังคม ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเล้ียงปลา การดําเนินงานในการเล้ียงปลา 
รวมท้ังปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการเล้ียงปลาเพื่อยังชีพของเกษตรกร  
 กลุมตัวอยางท่ีนํามาศึกษาในคร้ังนี้คือ เกษตรกรผูเล้ียงปลาเพื่อยังชีพในหมูบานรอบบริเวณ
ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 162 ราย เคร่ืองมือท่ีใชใน
การวิจัยคร้ังนี้โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 5 สวน คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะสวนบุคคล  
แบบสอบถามเกี่ยวกับ ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเล้ียงปลา  แบบสอบถามเก่ียวกับการ
ดําเนินงานเกี่ยวกับการเล้ียงปลา  แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติตอการเล้ียงปลาเพื่อการยังชีพของ
เกษตรกรในหมูบานรอบบริเวณศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องจากพระราชดําริ  
แบบสอบถามเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการเล้ียงปลา ของเกษตรกรทําการวิเคราะหสถิติ
เชิงพรรณนาเพื่ออธิบายลักษณะของตัวแปรตางๆ จะใชคารอยละ คาความถ่ี คาเฉล่ีย คาสูงสุด คา
ตํ่าสุด และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหหาความสัมพันธของตัวแปรอิสระ คือ เพศ กับตัว
แปรตาม คือ ทัศนคติตอการเล้ียงปลาเพ่ือการยังชีพของเกษตรกร ทดสอบโดยสถิติ ไคสแคว (Chi-

square) และหาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับทัศนคติตอการเล้ียงปลาเพื่อยังชีพของ
เกษตรกรใชคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation ) 
  

1.ลักษณะสวนบุคคล ปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม                                             
เกษตรกรผูเล้ียงปลา รอยละ 59.3 เปนเพศชาย รอยละ 40.7 เปนเพศหญิง   
เกษตรกรผูเล้ียงปลา รอยละ 37.0 มีอายุระหวาง 41-50 ป อายุเฉล่ีย 48.73 ป 
เกษตรกรผูเล้ียงปลา รอยละ 84.6 มีสถานภาพสมรส 
จํานวนสมาชิกในครัวเรือนของเกษตรกรผูเล้ียงปลา รอยละ 65.4 มีจํานวนสมาชิกใน 3-4 

คนจํานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉล่ีย 3.93 คน 
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แรงในครัวเรือนท่ีเปนแรงงานในภาคเกษตรของเกษตรกรผูเล้ียงปลา รอยละ 62.3 มีจํานวน
แรงาน 2 คน จํานวนแรงานในครัวเรือนเฉล่ีย 2.09 คน 

ระดับการศึกษาของเกษตรกรผูเล้ียงปลา รอยละ 54.3 จบการศึกษาประถมศึกษาปท่ี 4 หรือ
เทียบเทา  

ประสบการณในการเล้ียงปลาของเกษตรกรผูเล้ียงปลา รอยละ 70.4  มีประสบการณในการ
เล้ียงปลา 1-2 ป ประสบการณในการเล้ียงปลาเฉล่ีย  2.34 ป 

รายไดของเกษตรกรผูเล้ียงปลา รอยละ 80.9 มีรายไดระหวาง  30,000-74,250 บาท/ป 
รายไดของเกษตรกรเฉล่ีย 59,941.36 บาท/ป 

พื้นท่ีถือครองของเกษตรกรผูเล้ียงปลา รอยละ 49.8 มีพื้นท่ีถือครองอยูระหวาง 1-5 ไร 
พื้นท่ีถือครองเฉล่ีย 4.35 ไร 

การไดรับขาวสารจากวารสารเกี่ยวกับการเล้ียงปลาของเกษตรกร รอยละ 98.1 ไดรับ
ขาวสารจากเจาหนาท่ีศูนย 

การติดตอกับเจาหนาท่ีของเกษตรกรผูเล้ียงปลา รอยละ 69.1 ติดตอกับเจาหนาท่ี 1-2 คร้ัง/ป 
ติดตอกับเจาหนาท่ีเฉล่ีย 2.15 คร้ัง/ป 
 

2.ความรูความเขาใจเก่ียวกับการเลี้ยงปลา   
จาการศึกษา พบวา เกษตรกรสวนใหญ รอยละ 54.3 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเล้ียง

ปลาระดับดี และเกษตรกร รอยละ 45.7 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเล้ียงปลาระดับพอใช 
  สําหรับขอความท่ีเกษตรกรตอบถูกมากท่ีสุด มี 2 ขอความคือ 
ขอความท่ี 14 “ปลาท่ีมีบาดแผลตามลําตัวควรแยกไปเล้ียงไวตางหาก” เกษตรกรผูเล้ียงปลา              

ตอบถูกมีจํานวน 151 คน คิดเปนรอยละ 93.2 
ขอความท่ี 15 “สถานที่เล้ียงปลาที่เหมาะสมควรอยูใกลบาน มีน้ําตลอดปอยูหางไกลจาก

โรงงานอุตสาหกรรม” เกษตรกรผูเล้ียงปลาตอบถูกมีจํานวน 151 คน คิดเปน
รอยละ 93.2 

ขอความท่ีเกษตรกรตอบถูกนอยท่ีสุด มี 1 ขอความคือ 
ขอความที่ 3 “การใหอาหารปลาในแตละคร้ังควรใหปลากินจนอิ่ม” เกษตรกรผูเล้ียงปลา

สวนใหญ ตอบถูกมีจํานวน 77 คน คิดเปนรอยละ 47.5 
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3. การดําเนินงานเก่ียวกับการเลี้ยงปลา   
 จํานวนปลาท่ีเล้ียงของเกษตรกรผูเล้ียงปลา รอย 29.6 เล้ียงปลานอยกวา 200 ตัว จํานวนปลา
ท่ีเล้ียงเฉล่ีย 564.81 ตัว 
 เกษตรกรผูเล้ียงปลา รอยละ 73.5 เล้ียงปลาดุกรองลงมารอยละ 19.1 เล้ียงปลานิล และรอย
ละ 16.7 เล้ียงปลากดหลวง 
 เกษตรกรผูเล้ียงปลา รอยละ46.9 เล้ียงปลาในบอซีเมนต รองลงมารอยละ 32.7 เล้ียงปลาใน
บอซีเมนต รอยละ 17.3 เล้ียงปลาในกระชัง และรอยละ 3.1เล้ียงปลาในบอพลาสติก 
 ขนาดของสถานที่เล้ียงปลาของเกษตรกร รอยละ 84.6 มีขนาดของสถานท่ีเล้ียงปลา นอย
กวา 50 ตารางเมตร  
 การใหอาหารปลาของเกษตรกรผูเล้ียงปลารอยละ 71.6 ใหอาหารปลา 2 คร้ัง/วัน 
 การทําความสะอาดสถานท่ีเล้ียงปลาของเกษตรกรผูเล้ียงปลา รอยละ 61.1 ทําความสะอาด
สถานท่ีเล้ียงปลา 1-2 คร้ัง/เดือน 
 การทําการปองกันและรักษาโรคของเกษตรกรผูเล้ียงปลา รอยละ 82.1 ไมไดทําการปองกัน
และรักษาโรค 
 การทําการคัดแยกขนาดของปลาของเกษตรกรผูเล้ียงปลา รอยละ 75.3  ไมไดทําการคัด
แยกขนาดของปลา 
 ระดับการปฏิบัติของวิธีการเล้ียงของเกษตรกรผูเล้ียงปลา รอยละ 72.2 มีการปฏิบัติของ
วิธีการเล้ียงอยูในระดับปฏิบัติมาก รองลงมารอยละ 22.8 มีการปฏิบัติของวิธีการเล้ียงอยูในระดับ
ปฏิบัตินอย 
 

4.ทัศนคติตอการเล้ียงปลาเพือ่ยังชพีของเกษตรกร 
 จากการศึกษาพบวาทัศนคติตอการเล้ียงปลาเพื่อยังชีพของเกษตรกรในหมูบานรอบบริเวณ
ศูนย ศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องจากพระราชดําริ มีคะแนนเฉล่ียรวม 2.78 แสดงใหเห็น
วาเกษตรกรมีระดับทัศนคติอยูในระดับเห็นดวย สําหรับขอความท่ีเกษตรกรเห็นดวยมากท่ีสุด คือ
ขอความที่ 1 “การสงเสริมการเล้ียงปลาเพื่อยังชีพมีสวนชวยใหคุณภาพชีวิตโดยท่ัวไปของทานใน
ปจจุบันดีข้ึน” โดยมีคะแนนเฉล่ีย 2.93 และขอความท่ีเกษตรกรตอบเห็นดวย มีคะแนนนอยท่ีสุดคือ 
ขอความท่ี 18 “ปญหาจากการดําเนินการเล้ียงปลาท่ีเกิดข้ึนสวนใหญแลวทางเจาหนาท่ีศูนยฯ 
สามารถลงมาแกไขไดทันทวงที” โดยมีคะแนนเฉล่ีย 2.46 
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5.ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะของเกษตรกรผูเล้ียงปลา 
 ปญหา อุปสรรค  

1.เกษตรกรมีน้ําไมเพียงพอสําหลับการเล้ียงปลาในชวงฤดูแลง  
2.เกษตรกรที่เล้ียงปลาในกระชังมีปญหาในฤดูฝนกระชังจะชํารุดเสียหายเนื่องจากน้ําปาไหล
แรง 
3.เจาหนาท่ีใหการดูแลและใหความรูกับเกษตรกรในพ้ืนท่ีนอยเกินไปและติดตอไดยาก 

 4.ปญหาเร่ืองการเกิดโรคในชวงฤดูหนาวและทําใหปลาตาย 
  ขอเสนอแนะ 
 1.ใหทางหนวยงานท่ีรับผิดชอบเขาชวยแกไขปญหาเร่ืองน้ําทีใชในการเล้ียงปลา 
 2.ใหสนับสนุนโครงสรางกระชังท่ีเข็งแรงและทนตอกระแสน้ําได 
 3.ใหเจาหนาท่ีชวยติดตามดูแลเกษตรกรผูเล้ียงปลาใหมากข้ึน 
 4.ใหชวยสนับสนุนยารักษาโรคปลาและหาแนวทางแกไขปญหาเร่ืองโรคปลา 
อภิปรายผล 
 จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม
พบวา ตัวแปรท่ีมีความสัมพันธกับทัศนคติตอการเล้ียงปลาเพ่ือยังชีพของเกษตรกรอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ มีจํานวน 6 ตัวแปร คือ เพศ อายุ ประสบการณในการเล้ียงปลา จํานวนปลาท่ีเล้ียง ขนาด
ของสถานท่ีเล้ียง วิธีการเล้ียง ซ่ึงตัวแปรเหลานั้นสามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี้ 

1.เพศของเกษตรกร จากการวิจัยพบวา เพศ มีความสัมพันธ กับทัศนคติตอการเล้ียงปลาเพื่อ
ยังชีพของเกษตรกร กลาวคือเกษตรกรเพศชายมีทัศนคติท่ีเห็นดวยตอการเล้ียงปลาเพื่อยังชีพ
มากกวาเพศหญิง เนื่องจากเกษตรกรผูเขามาฝกอบรมเพศหญิงไมกลาท่ีจะแสดงออกจึงไมกลาท่ีจะ
สอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเล้ียงปลากับวิทยากร ทําใหเกษตรกรเพศหญิงไดรับ
ความรูเกี่ยวกับการเล้ียงปลานอยกวาเพศชาย ดังนั้นในการฝกอบรมควรใหความรูเกี่ยวกับการเล้ียง
ปลาแกเกษตรกรเพศหญิงใหมากยิ่งข้ึนเพื่อใหเกษตรกรเพศหญิงมีทัศนคติท่ีเห็นดวยกับการเล้ียง
ปลาเพื่อยังชีพมากยิ่งข้ึน 

2.อายุของเกษตรกร จากการวิจัยพบวา อายุ มีความสัมพันธกับทัศนคติตอการเล้ียงปลาเพื่อ
ยังชีพของเกษตรกร หมายความวาเกษตรกรท่ีมีอายุมากจะมีทัศนคติท่ีเห็นดวยมากกวาเกษตรกรท่ี
อายุนอย การท่ีเกษตรกรท่ีมีอายุมากมีระดับทัศนคติเห็นดวยตอการเล้ียงปลาเพื่อยังชีพ อาจเปน
เพราะเกษตรกรท่ีมีอายุมากอยูในวัยท่ีมีความเปนผูนําของครอบครัว เปนวัยท่ีตองทํามาหากิน เม่ือ
ไดเขารับการฝกอบรมเกี่ยวกับการเล้ียงปลาเพื่อยังชีพแลวไดนําความรูท่ีไดรับกลับไปประยุกตใช
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ในการดํารงชีวิต ดูแลครอบครัว ตองหาวิธีลดรายจาย และหารายไดเสริมในครัวเรือน ดังนั้น อายุ
ของเกษตรกรจึงมีความสัมพันธกับทัศนคติตอการเล้ียงปลาเพื่อยังชีพ 

3.ประสบการณในการเล้ียงปลาของเกษตรกร จากการวิจัยพบวา ประสบการณการในการ
เล้ียงปลาของเกษตรกรมีความสัมพันธกับทัศนคติตอการเล้ียงปลาเพื่อยังชีพ แสดงวาเกษตรกรท่ีมี
ประสบการณการในการเล้ียงปลามากมีระดับทัศนคติเห็นดวยมากกวาเกษตรที่มีประสบการณนอย 
ซ่ึงสอดคลองกับ ปาริชาติ (2545) ท่ีศึกษาทัศนคติของเกษตรกรจังหวัดลําพูนตอการใชอีเอ็มในการ
ผลิตลําไย พบวาประสบการณในการฝกอบรมเกี่ยวกับการใชอีเอ็มกับทัศนคติตอการใชอีเอ็มในการ
ผลิตลําไยของเกษตรจังหวัดลําพูนมีความสัมพันธกัน ทําใหเกษตรกรมีทัศนคติท่ีดีตอการใชอีเอ็ม
ในการผลิตลําไย 

4.จํานวนปลาที่เล้ียงของเกษตรกร จากการวิจัยพบวาจํานวนปลาท่ีเล้ียงของเกษตรมี
ความสัมพันธกับทัศนคติตอการเล้ียงปลาเพื่อยังชีพของเกษตรกร หมายความวาเกษตรกรท่ีเล้ียงปลา
จํานวนมากมีทัศนคติท่ีเห็นดวยมากกวาเกษตรกรท่ีเล้ียงปลาจํานวนนอย ท้ังนี้เนื่องจากเกษตรกรที่
เล้ียงปลาจํานวนมากมีศักยภาพในดานตางๆเชน เงินทุน และพ้ืนท่ีใชเล้ียงปลา มากกวาเกษตรกรที่
เล้ียงปลาจํานวนนอยจึงทําใหเกษตรกรที่เล้ียงปลาจํานวนมากมีทัศนคติเห็นดวย จะเห็นไดวาเกษตร
ท่ีมีจํานวนปลามากจะเปนเกษตรกรที่มีขนาดของสถานท่ีเล้ียงขนาดใหญและสวนใหญเกษตรกรท่ีมี
จํานวนปลาท่ีเล้ียงมากจะเล้ียงปลาในบอดินจึงทําใหเล้ียงปลาไดจํานวนมากกวา 

5.ขนาดของสถานท่ีเล้ียงปลาของเกษตรกร จากการวิจัยพบวาขนาดของสถานท่ีเล้ียงปลา
ของเกษตรกรมีความสัมพันธกับทัศนคติตอการเล้ียงปลาเพื่อยังชีพของเกษตรกรแสดงวาเกษตรกร
ท่ีมีสถานท่ีเล้ียงมากจะมีทัศนคติท่ี เห็นดวยตอการเล้ียงปลาเพ่ือยังชีพมากกวาเกษตรกรท่ีมีขนาด
ของสถานท่ีเล้ียงปลานอยเนื่องจากเกษตรกรท่ี มีขนาดของสถานท่ีเล้ียงปลามากสามารถท่ีจะเลี้ยง
ปลาไดจํานวนมากและเล้ียงปลาในปริมาณท่ีไมหนาแนนจนเกินไปจึงทําใหมีทัศนคติท่ีเห็นดวยตอ
การเล้ียงปลาเพื่อยังชีพ 

6.วิธีการเล้ียงปลาของเกษตรกร  จากการวิจัยพบวาวิ ธีการเล้ียงปลาของเกษตรกรมี
ความสัมพันธเชิงลบกับทัศนคติตอการเลี้ยงปลาเพื่อยังชีพของเกษตรกร แสดงใหเห็นวาเกษตรกรที่
ใชวิธีการเล้ียงปลาตามท่ีไดรับการฝกอบรมเพียงบางวิธี จะมีทัศนคติท่ีเห็นดวยตอการเล้ียงปลาเพื่อ
การยังชีพของเกษตรกรมากกวาเกษตรกรท่ีใชวิธีการเล้ียงปลาท่ีถูกตองทุกวิธีตามที่ไดรับการ
ฝกอบรม เนื่องมาจากเกษตรกรท่ีปฏิบัติงานตามคําแนะนําเพียงบางสวนจะมีภาระงานนอยกวา
เกษตรกร ท่ีปฏิบัติตามคําแนะนําครบทุกวิธี ท้ังนี้เพราะเกษตรกรมีอาชีพหลักท่ีตองทําอยูแลว การ
เล้ียงปลาจึงเปนการเพิ่มภาระงานจากงานประจํา ดังนั้นวิธีการเล้ียงปลาของเกษตรกร จึงมี
ความสัมพันธกับทัศนคติตอการเล้ียงปลาเพื่อยังชีพ 
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ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 1.ในการฝกอบรมควรใหความรูแกเกษตรกรในเร่ืองวิธีการใหอาหารปลา เนื่องจาก
เกษตรกรผูเล้ียงปลายังขาดความรูความเขาใจในเร่ืองของการใหอาหารปลา เพื่อใหเกษตรกรเล้ียง
ปลาไดถูกตองตามหลักวิชาการและเปนการชวยใหเกษตรกรมีความรูในการเล้ียงปลาเพิ่มมากยิ่งข้ึน
  

2.ในการฝกอบรมควรใหความรูแกเกษตรกรในเร่ืองคุณภาพของน้ําท่ีใชในการเล้ียงปลา 
เนื่องจากเกษตรกรผูเล้ียงปลายังขาดความรูเกี่ยวกับคุณภาพน้ําท่ีใชในการเล้ียงปลา เนื่องจากปลาท่ี
เกษตรกรเล้ียงตองอาศัยอยูในน้ําท่ีมีคุณภาพดีและสะอาด และควรแนะนําเกษตรกรในเร่ืองการดูแล
เปล่ียนถายน้ําท่ีสะอาดใหแกปลาเพื่อใหปลาของเกษตรกรท่ีเล้ียงไวเจริญเติบโตดี มีคุณภาพและชวย
ลดปญหาการเกิดโรคกับปลาท่ีเล้ียงของเกษตรกร 
 3.ในการฝกอบรมเกษตรกรคร้ังตอไปควรมีการใหความรูเกี่ยวกับการเล้ียงปลาแกเกษตรกร
ท่ีเปนเพศหญิงมากยิ่งข้ึนเพื่อท่ีจะใหเกษตรกรที่เปนเพศหญิงมีความรูท่ีจะนําไปปฏิบัติในการเล้ียง
ปลาใหมากขึ้น และควรเนนการใหความรู เกี่ยวกับการเล้ียงปลาแกเกษตรกรที่ มีอายุนอย 
เนื่องมาจากเกษตรกรท่ีมีอายุนอยยังขาดความรูและประสบการณในการเล้ียงปลาจึงทําใหมีทัศนคติ
ท่ีเห็นดวย นอยกวาเกษตรกรที่มีอายุมาก  

4.การเขาไปชวยแกไขปญหาเกี่ยวกับการเล้ียงปลาใหกับเกษตรกร เจาหนาท่ีควรเขาไปชวย
แกปญหาของเกษตรกรท่ีเกิดข้ึนใหทันเวลา เนื่องจากเกษตรกรประสบปญหาเกี่ยวกับการเล้ียงปลา
เชนปลาเปนโรค เนื่องจากเกษตรกรขาดความรูเกี่ยวกับการรักษาโรคปลา  
 5.จากผลการวิจัยพบวาเกษตรกรท่ีมีประสบการณในการเล้ียงปลามากจะมีทัศนคติเห็นดวย
ตอการเล้ียงปลาเพ่ือยังชีพของเกษตรกรมากกวาเกษตรกรท่ีมีประสบการณในการเล้ียงปลานอย 
ดังนั้นเจาหนาที่ ท่ีเขาไปติดตามผลการดําเนินงานของเกษตรกรควรเขาไปใหคําแนะนําและความรู
เกี่ยวกับการเล้ียงปลาแกเกษตรกรท่ีมีประสบการณในการเล้ียงปลานอยใหมากข้ึนและบอยคร้ังข้ึน
เพื่อใหเกษตรกรเล้ียงปลาไดอยางถูกตองตามหลักวิชาการทําใหปลาท่ีเล้ียงของเกษตรกร
เจริญเติบโตดีและมีคุณภาพ เพื่อเปนการชวยใหเกษตรกรประสบความสําเร็จในการเล้ียงปลาเพื่อยัง
ชีพ 
  6.จาการผลการวิจัยพบวาจํานวนปลาท่ีเล้ียงของเกษตรกรมีความสัมพันธกับทัศนคติตอการ
เล้ียงปลาเพื่อยังชีพของเกษตรกร แสดงใหเห็นวาเกษตรกรท่ีมีจํานวนปลาท่ีเล้ียงมากจะมีทัศนคติท่ี
เห็นดวยมากกวาเกษตรกรท่ีมีจํานวนปลาท่ีเล้ียงนอย ดังนั้นทางศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร
อันเนื่องจากพระราชดําริ ควรสนับสนุนพันธุปลาใหกับเกษตรกรใหมากข้ึนและปรับปรุงวิธีการ
เล้ียงปลาโดยใหเกษตรกรสามารถที่จะเล้ียงปลาไดจํานวนมากในสถานท่ีเล้ียงท่ีจํากัดและพัฒนา
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คุณภาพของผลผลิตของปลาท่ีเกษตรกรเล้ียง เพื่อใหเกษตรกรมีจํานวนปลาท่ีเล้ียงไวบริโภคใน
ครัวเรือนอยางเพียงพอ 
  7.จาการผลการวิจัยพบวาขนาดของสถานท่ีเล้ียงปลาของเกษตรกรมีความสัมพันธในเชิง
บวกกับทัศนคติตอการเล้ียงปลาเพื่อยังชีพของเกษตรกร แสดงใหเห็นวาเกษตรกรท่ีมีขนาดของ
สถานท่ีเล้ียงปลาใหญจะมีทัศนคติท่ีเห็นดวยมากกวาเกษตรกรท่ีมีขนาดของสถานท่ีเล้ียงปลาเล็ก 
ดังนั้นทางศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องจากพระราชดําริ ควรมีการปรับปรุงวิธีการเล้ียง
ปลาใหสามารถท่ีจะเลี้ยงปลาในสถานท่ี ท่ีมีขนาดเล็กแตสามารถท่ีจะเล้ียงปลาไดอยางหนาแนน
เพื่อเปนการใชพื้นท่ีใหเกิดประโยชนสูงสุด เนื่องจากเกษตรกรสวนใหญท่ีเขารวมโครงการสงเสริม
การเล้ียงปลาเพื่อยังชีพมีพื้นท่ีท่ีใชในการเล้ียงปลาขนาดเล็ก 
 8.จากการศึกษาพบวาวิธีการเล้ียงปลาของเกษตรกรมีความสัมพันธทางลบกับทัศนคติตอ
การเล้ียงปลาเพื่อยังชีพของเกษตรกร  นั่นคือเกษตรกรท่ีปฏิบัติตามวิธีการเล้ียงปลาท่ีถูกตองเพียง
บางสวนจะมีทัศนคติท่ีเห็นดวยตอการเล้ียงปลาเพ่ือยังชีพของเกษตรกรมากกวาเกษตรกรท่ีปฏิบัติ
ปฏิบัติตามวิธีการเล้ียงปลาท่ีถูกตองครบทุกวิธี แสดงใหเห็นวาเกษตรกรท่ีเลือกใชวิธีการเล้ียงปลา
เพียงบางอยางไมคอยเห็นความสําคัญในเร่ืองวิธีการเล้ียงปลาเพราะคิดวาบางเร่ืองไมคอยสําคัญจึง
ไมปฏิบัติงาน ดังนั้นในการฝกอบรม วิทยากรควรชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของเร่ืองวิธีการเล้ียงท่ี
ถูกตองต้ังแต การใหอาหารปลา การทําความสะอาดสถานท่ีเล้ียงปลา การปองกันและรักษาโรค 
และการคัดแยกขนาดของปลา เพื่อใหเกษตรกรไดรับความรูเกี่ยวกับการเล้ียงปลาใหมากข้ึนและนํา
ความรูท่ีไดรับ ไปใชในการเล้ียงปลาในพ้ืนท่ีของตนเองอยางถูกตองและเหมาะสม  

9.จากการศึกษาพบวาทัศนคติตอการเล้ียงปลาเพื่อยังชีพของเกษตรกรอยูในระดับเห็นดวย ใน
หลายประเด็น ไดแก 1 “การสงเสริมการเล้ียงปลาเพื่อยังชีพมีสวนชวยใหคุณภาพชีวิตโดยท่ัวไป
ของทานในปจจุบันดีข้ึน” 2 “ผลผลิตจากการเล้ียงปลาสามารถนําไปบริโภคอยางเพียงพอใน
ครัวเรือนของทาน” 3 “ผลผลิตจากการเล้ียงปลาสามารถเก็บไวบริโภคไดเปนเวลานาน” 4 “ผลผลิต
จากการเล้ียงปลาสามารถชวยเพิ่มรายไดใหกับครอบครัวของทาน” และ 5 “การเล้ียงปลาเพื่อยังชีพ
เปนการชวยประหยัดคาใชจายในครอบครัวของทาน” แสดงวาการเล้ียงปลาเพื่อยังชีพมีสวนชวยให
คุณภาพชีวิตโดยท่ัวไปของเกษตรดีข้ึน ผลผลิตจากการเล้ียงปลาของเกษตรกรสามารถท่ีจะนําไป
บริโภคไดอยางเพียงพอในครัวเรือนของเกษตรกร และเก็บไวบริโภคไดนานเนื่องจากเกษตรกร
สามารถคัดปลาท่ีมีขนาดใหญมาบริโภคกอนและเล้ียงปลาท่ีมีขนาดเล็กตอไป นอกจากนี้ผลผลิตจา
การเล้ียงปลายังสามารถชวยเพิ่มรายไดใหกับเกษตรกร เนื่องจากเกษตรกรบางรายมีผลผลิตปลา
เหลือจากการบริโภคสามารถนําไปขายทําใหเกิดรายไดแกครอบครัวของเกษตรกร ท่ีสําคัญคือการ
เล้ียงปลาเพื่อยังชีพเปนการชวยประหยัดคาใชจายในครอบครัวเนื่องจากเกษตรกรไมตองเสีย
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คาใชจายในการไปซ้ืออาหารประเภทโปรตีนมาบริโภคในครอบครัว ดังนั้นการเล้ียงปลาเพ่ือยังชีพ
จึงมีสวนชวยใหชีวิตความเปนอยูของเกษตรกรดีข้ึน และในการสงเสริมการเล้ียงปลาใหกับ
เกษตรกรควรมีการพัฒนาทางดานการเล้ียงปลาใหมีคุณภาพของผลผลิตปลาใหสูงข้ึน คือเล้ียงปลา
ใหมีขนาดใหญข้ึน และมีอัตราการรอดตายสูงและไมเปนโรคเพ่ือเปนการเพิ่มผลผลิตใหสูงข้ึน 

 
ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเร่ือง ทัศนคติตอการเล้ียงปลาเพื่อยังชีพของเกษตรกรในหมูบาน

รอบบริเวณศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ผูวิจัยขอเสนอแนะการ
วิจัยคร้ังตอไปดังนี้ 

1.ควรมีการศึกษาถึงปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จในการเล้ียงปลาเพ่ือยังชีพของเกษตรกรใน
หมูบานรอบบริเวณศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.ควรมีการศึกษาถึงผลการดําเนินงานของเกษตรกรท่ีเล้ียงปลาเพ่ือยังชีพในหมูบานรอบ
บริเวณศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

3.ควรมีการศึกษาถึงความยั่งยืนในการสงเสริมการเล้ียงปลาเพื่อยังชีพของเกษตรกร 


