
 

บทท่ี 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

 การศึกษาเร่ือง การผลิตหนูขาวเพื่อการคาของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม (White Mouse 

Commercial Production by Farmers in Chiang Mai Province) สารถนํามาสรุปผลการวิจัย อภิปราย

ผล และมีขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้ 

 

สรุปผลการวิจัย 

1. วัตถุประสงคการวิจัย 

การศึกษาเร่ืองนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 

1) ศึกษาสภาพพ้ืนฐานท่ัวไปทางเศรษฐกิจ และสังคมของผูผลิตหนูขาวเพ่ือการคาในจังหวัด

เชียงใหม 

2) ศึกษาสภาพการผลิตหนูขาวเพื่อการคาของผูผลิตหนูขาว 

3) ศึกษาความพึงพอใจในการผลิตหนูขาวเพื่อการคาของผูผลิตหนูขาว 

4) ศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการผลิตหนูขาวเพื่อการคาของผูผลิตหนูขาว 
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2. วิธีดําเนินการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ

แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูลคือ แบบสัมภาษณ เคร่ือง

บันทึกเสียงและกลองถายรูปเพื่อใหไดขอมูลตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวและกลุมตัวอยางท่ีใชใน

การศึกษาในคร้ังนี้เปนผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาในจังหวัดเชียงใหม จํานวนท้ังส้ิน 4 ราย  

3. ผลการวิจัย 

ลักษณะพื้นฐานท่ัวไปของผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาในจังหวัดเชียงใหม 

 จากการศึกษาพบวา ผูผลิตหนูขาวผูใหสัมภาษณท้ังหมดเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 29-40 

ป ท้ังหมดมีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดเชียงใหม ซ่ึงสวนใหญจะอยูในเขตอําเภอเมือง ผูผลิตหนูขาว

ทั้งหมดจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีข้ึนไป แตไมไดจบการศึกษาในสาขาวิชาสัตวศาสตร หรือ

สาขาวิชาท่ีเกี่ยวของกับการผลิตหนูขาวเลย ผูผลิตหนูขาวเพ่ือการคาท้ังหมดมีสาเหตุและแรงจูงใจ

ในการผลิตหนูขาวเพ่ือการคาในลักษณะเดียวกันคือ เร่ิมตนจากการผลิตหนูขาวเพื่อเปนอาหารของ

สัตวเล้ียงของตน เนื่องจากหนูขาวมีราคาคอนขางแพง เม่ือเหลือจากการใชเปนอาหารของสัตวเล้ียง 

แลวจึงนําออกจําหนาย เม่ือสังเกตเห็นวาการจําหนายหนูขาวสามารถสรางผลกําไรท่ีดี ผูผลิตหนู

ขาวจึงเร่ิมทําการผลิตหนูขาวเพื่อการคาอยางจริงจัง โดยในคร้ังแรกผูผลิตหนูขาวท้ังหมด ไดซ้ือพอ

แมพันธุหนูขาวมาจากผูผลิตหนูขาวในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ในดานแหลงขอมูลขาวสารในการ

ผลิตหนูขาวน้ัน ผูผลิตหนูขาวเพ่ือการคาท้ังหมดมีแหลงขอมูลขาวสารท่ีเหมือนกันคือ จากการ

เรียนรูจากผูท่ีมีประสบการณในการเล้ียงหนูขาว จากเว็บไซดตางๆทางอินเตอรเน็ต การพูดคุย

ระหวางผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาท้ังในจังหวัดเชียงใหมและตางจังหวัด และการเรียนรูโดยการลอง

ผิดลองถูกของผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาเอง 
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การผลิตหนูขาวเพื่อการคาของผูผลิตหนูขาวในจังหวัดชียงใหม 

การเพาะขยายพันธุหนูขาว 

 ผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาท้ังหมดมีวิธีการเพาะขยายพันธุหนูขาวถูกตองตามหลักการคือ เร่ิม

จากการเตรียมพอแมพันธุหนูขาวท่ีมีอายุ และความสมบูรณท่ีเหมาะสม โดยสัดสวนพอแมพันธุหนู

ขาวท่ีใชในการเพาะขยายพันธุคือ พอพันธุ  1 ตัวตอแมพันธุ 3-4 ตัวตอ 1 กลองเพาะขยายพันธุ 

วิธีการผลิตหนูขาว 

 ผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาสวนใหญมีวิธีการผลิตหนูขาวดังตอไปนี้ 

 สถานท่ีเล้ียง (โรงเรือน) เปนสถานท่ีท่ีมีสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม มีอุณหภูมิท่ีไมสูง

จนเกินไป มีความช้ืนสัมพัทธในอากาศไมสูงหรือตํ่ามาก และมีการระบายอากาศท่ีดี มีผูผลิตหนู

ขาวเพียงรายเดียวท่ีมีวิธีการผลิตหนูขาวท่ีแตกตางออกไปคือ มีการควบคุมอุณหภูมิและความช้ืน

สัมพัทธในอากาศใหคงท่ีอยูเสมอ แตก็มีการระบายอากาศท่ีดี 

 ในดานกลองเล้ียงหนูขาวน้ันผูผลิตหนูขาวสวนใหญจะใชกลองเล้ียงแบบท่ีขายตาม

ทองตลาดท่ัวไป มีลักษณะเปนกลองทรงส่ีเหล่ียมผืนผา มีฝาเปนตะแกรงปดดานบน มีผูผลิตหนูขาว

รายเดียวท่ีประยุกตใชกะละมังมีตาขายลวดปดดานบน  

 ในเร่ืองการใหอาหารหนูขาวผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาท้ังหมดมีความถ่ีในการใหอาหารท่ี

เหมือนกันคือ ใหอาหารวันละ 1 คร้ัง แตจะแตกตางกันท่ีชนิดของอาหารที่ให ซ่ึงข้ึนอยูกับวิธีการ

ผลิตของผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาแตละราย  

 ในเร่ืองการใหน้ําหนูขาว ผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาท้ังหมดมีวิธีการ ใหน้ําโดยใชระบบขวด 

ท้ังนี้เพื่อสะดวกตอการจัดการ ซ่ึงความถ่ีในการใหน้ํา ข้ึนอยูกับปริมาณนํ้าท่ีเหลืออยูในขวด  

 และในดานวัสดุรองพื้น ผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาท้ังหมดใชข้ีเล่ือยเปนวัสดุในการรองพื้น 

โดยจะเปล่ียนวัสดุรองพื้นเฉล่ียประมาณ1-2 คร้ังตอสัปดาห ข้ึนอยูกับความช้ืนของวัสดุรองพื้น 
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ลักษณะสินคา (หนูขาว) ท่ีผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาจําหนาย 

 ผูผลิตหนูขาวเพ่ือการคาท้ังหมดจะแบงลักษณะและขนาดหนูขาวที่จําหนายตามมาตรฐาน

ท่ีฟารมผลิตหนูขาวกําหนดไว คือ แบงเปน 2 ลักษณะ ไดแก หนูขาวเปนและหนูขาวแชแข็ง และ

แบงตามขนาด 4 ขนาด ไดแก ขนาดหนูแดง (Pinky) ขนาดหนูคลาน (Fuzzy) ขนาดหนูวิ่ง (Sub 

Adult) และขนาดหนูปลด (Adult) 

การเก็บผลผลิตหนูขาว 

 ผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาสวนใหญจะใชเวลาในการเก็บผลผลิตหนูขาวใหไดทุกขนาดท่ีได

กลาวมาขางตน ประมาณ 2-3 สัปดาห แตมีผูผลิตเพียงรายเดียวท่ีเก็บผลผลิตตามเวลาการ

เจริญเติบโตของหนูขาวแตละขนาดตามมาตรฐานท่ีฟารมผลิตหนูขาวกําหนดไว คือ  ขนาดหนูแดง 

(Pinky) ประมาณ 3-5 วัน ขนาดหนูคลาน (Fuzzy) ประมาณ 6-10 วัน ขนาดหนูวิ่ง (Sub Adult) 

ประมาณ 3-4 สัปดาห และขนาดหนูปลด (Adult) ประมาณ 4-5 สัปดาห หรือหนูขาวท่ีใหผลผลิตตํ่า

กวาคอกละ 10 ตัวเพราะปกติแลวแมพันธุหนูขาวจะใหลูกไดประมาณคอกละ 10 ตัวข้ึนไป  

ราคาสินคา (หนูขาว) ท่ีผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาจําหนาย 

 ผูผลิตหนูขาวเพ่ือการคาจะกําหนดราคาหนูขาวท่ีจําหนายจากลักษณะหนูขาวเปนและหนู

ขาวแชแข็ง ขนาดของหนูขาว และลักษณะของบรรจุภัณฑคือ หนูขาวเปนท่ีไดรับการแปรรูปเปน

หนูขาวแชแข็งและมีการบรรจุภัณฑท่ีดี จะมีราคาท่ีสูงกวาหนูขาวเปนท่ีไมไดรับการแปรรูป 

รายไดจากการจําหนายสินคา (หนูขาว) ของผูผลิตหนูขาวเพื่อการคา 

 ผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาสวนใหญมีรายไดดีจากการจําหนายหนูขาวและไดรับผลกําไร

สามารถนํารายไดไปเล้ียงดูครอบครัวได อีกท้ังยังสามารถนํารายไดเหลานั้นมาเปนเงินทุนสํารองใน

การทําธุรกิจการผลิตหนูขาวเพื่อการคา และธุรกิจอ่ืนๆไดอีกดวย แตมีผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาเพียง

รายเดียวท่ีมีรายไดไมคอยดีจากการจําหนายหนูขาว โดยยังไมไดรับผลกําไรท่ีแทจริง เนื่องจาก

ผูผลิตหนูขาวเพื่อการคารายนี้ยังคงตองนํารายไดจากการจําหนายหนูขาวไปใชจายในทางอื่นๆท้ัง

คาใชจายในการประกอบธุรกิจอ่ืนๆ และคาใชจายในบานอีกดวย 
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ความตองการสินคา (หนูขาว) ของตลาดผูบริโภค 

 ตลาดผูบริโภคหนูขาวยังมีความตองการหนูขาวอยางตอเนื่อง การศึกษาในคร้ังนี้ยังไมพบ

ปญหาเร่ืองการขาดตลาด เนื่องจากผูผลิตหนูขาวเพื่อการคามีการวางแผนการผลิตท่ีดี และใน

อนาคตมีแนวโนมวา ตลาดผูบริโภคจะมีความตองการหนูขาวท่ีเพ่ิมมากข้ึนเร่ือยๆ เนื่องจากกลุมผู

เล้ียงสัตวจําพวกสัตวเล้ือยคลานมีการขยายตัวมากข้ึนอยางตอเนื่อง 

ดานการจัดการ (4M’s - คน ( Men), เงินทุน ( Money), วัสดุอุปกรณ ( Material), การจัดการ 

(Management)) 

 ผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาสวนใหญประกอบการการผลิตหนูขาวเพ่ือการคาเพียงดวยตนเอง 

โดยไมมีการจางแรงงานอ่ืน เนื่องจากเปนอาชีพท่ีสามารถทําไดงาย ไมยุงยาก และใชเวลาในการทํา

ไมมาก ในเร่ืองการลงทุน ผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาท้ังหมดมีการลงทุนดวยเงินทุนของตันเอง ไมมีผู

รวมลงทุน หรือไปกูยืมจากสถาบันทางการเงินใดๆ เนื่องจากเปนอาชีพท่ีมีการลงทุนไมสูง มี

คาใชจายไมมาก สวนในเร่ืองวัสดุอุปกรณท่ีผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาใชในการผลิตหนูขาวน้ัน สวน

ใหญซ้ือหาอุปกรณมาจากผูจําหนายในจังหวัดกรุงเทพมหานคร และอุปกรณเพียงบางอยางเทานั้นท่ี

ผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาสามารถประยุกตใชจากวัสดุเหลือใชได เพื่อเปนการประหยัดตนทุนในการ

ลงทุน เชน ขวดน้ําเล้ียงหนู เปนตนในดานการจัดทําบัญชีรายรับรายจายผูผลิตหนูขาวเพ่ือการคา

สวนใหญ มีการทําบัญชีรายรับรายจายอยางเปนระบบ ทําใหผูผลิตหนูขาวสามารถควบคุมคาใชจาย

ในการผลิตไดเปนอยางดี ในดานการจัดการผลิตหนูขาว ผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาท้ังหมดมีการ

วางแผนกําหนดปริมาณในการผลิตหนูขาวจากการประเมินสภาพตลาดในแตละชวงเวลา (ฤดูกาล) 

ใหเหมาะสมคือ จะผลิตหนูขาวในฤดูหนาวในปริมาณท่ีนอย และผลิตหนูขาวเตรียมไวในฤดูรอน

ในปริมาณท่ีมาก เพื่อไมใหหนูขาวขนาดตลาดหรือมีมากเกินความตองการของตลาดในดานการ

ควบคุมดูแล ผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาท้ังหมดมีการควบคุมดูแลการผลิตหนูขาวเพื่อการคาดวย

ตนเองเนื่องจากการผลิตหนูขาวเพื่อการคามีการจัดการท่ีงาย และในดานการประสานงาน ผูผลิตหนู

ขาวมีการติดตอประสานงานกับผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาท้ังดวยกัน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู และ

ขอมูลในการผลิตหนูขาว อีกทั้งยังมีการติดตอเพ่ือจําหนายหนูขาวแกภาครัฐอีกดวย 
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ความพึงพอใจในการผลิตหนูขาวของผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาในจังหวัดเชียงใหม 

 จากการศึกษาความพึงพอใจในการผลิตหนูขาวเพื่อการคาของผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาใน

จังหวัดเชียงใหม ท้ัง 5 ดาน พบวา 

ความพึงพอใจตอลักษณะและวิธีการผลิตหนูขาวของผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาใน

จังหวัดเชียงใหม 

 โดยรวมพบวา ผูผลิตหนูขาวเพื่อการคามีความพึงพอใจมากตอลักษณะและวิธีการผลิตหนู

ขาวเพื่อการคาเนื่องจากถึงแมวา ลักษณะและวิธีการที่ใชผลิตหนูขาวของผูผลิตหนูขาวแตละรายจะ

มีความแตกตางกัน แตก็ใหผลตอบแทนท่ีคุมคา ไดผลกําไรมาก และมีการจัดการท่ีทําไดงาย 

ความพึงพอใจตอลักษณะสินคา (หนูขาว) ท่ีผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาจําหนาย 

 โดยรวมพบวาผูผลิตหนูขาวเพื่อการคามีความพึงพอใจมากตอลักษณะหนูขาวท่ีจําหนาย 

เพราะหนูขาวท่ีผูผลิตจําหนายมีคุณภาพและขนาดตามท่ีผูบริโภคตองการ อีกท้ังผูบริโภคยังใหการ

ตอบรับท่ีตีตอหนูขาว แตในอนาคตผูผลิตหนูขาวยังตองการพัฒนาลักษณะหนูขาวตอไป 

ความพึงพอใจตอราคาสินคา (หนูขาว) ท่ีผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาจําหนาย 

 โดยรวมพบวาเกษตรกรมีความพึงพอใจมากตอราคาหนูขาวท่ีจําหนายเพราะเปนราคาท่ี

คุมคากับการลงทุน และมีกําไรสุทธิท่ีสามารถนําไปเล้ียงดูครอบครัว ใชจายอ่ืนๆ และตอยอดทํา

ธุรกิจอยางอ่ืนไดอีกดวย แตในอนาคตผูผลิตหนูขาวยังตองการใหหนูขาวมีราคาท่ีเพิ่มข้ึนอีก 

ความพึงพอใจตอรายไดจากการจําหนายสินคา (หนูขาว) ของผูผลิตหนูขาวเพื่อ

การคา 

 โดยรวมพบวาผูผลิตหนูขาวเพื่อการคามีความพึงพอใจมากตอรายไดจากการจําหนายสินคา 

(หนูขาว)เพราะรายไดจากการจําหนายหนูขาวท่ีเกษตรกรสวนใหญไดรับ สามารถเล้ียงตนเองและ

ครอบครัวไดอยางสุขสบาย และยังสามารถนํารายไดท่ีไดรับไปลงทุนตอไปไดอีกเร่ือยๆ 
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ความพึงพอใจตอความตองการสินคา (หนูขาว) ของตลาดผูบริโภค 

 โดยรวมพบวาผูผลิตหนูขาวเพ่ือการคามีความพึงพอใจมากตอความตองการหนูขาวของ

ตลาดผูบริโภค เพราะถึงแมวาในปจจุบันตลาดผูบริโภคยังมีความตองการอยางตอเนื่อง ทําใหหนู

ขาวท่ีผลิต สามารถจําหนายไดอยูเร่ือยๆกลาวคือ ตลาดผูบริโภคมีความตองการหนูขาวอยูเสมอ 

ถึงแมวาผูผลิตผลิตหนูขาวออกในปริมาณท่ีมาก ก็สามารถจําหนายไดหมด 

ทัศนคติตออาชีของผูผลิตหนูขาวเพื่อการคา 

 ท้ังหมดมีทัศนคติท่ีดีตออาชีพการผลิตหนูขาวเพ่ือการคา เพราะเปนอาชีพท่ีสรางความ

ภูมิใจได เนื่องจากอาชีพการผลิตหนูขาวเปนอาชีพท่ีสุจริต มีรายไดดี สามารถเล้ียงตนเองและ

ครอบครัวไดอยางสุขสบาย  

ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการผลิตหนูขาวเพื่อการคาของผูผลิตหนูขาวเพื่อ

การคาในจังหวัดเชียงใหม 

 ปญหา 

 จากการสัมภาษณแบบเจาะลึกถึงปญหาของผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาสามารถสรุปไดดังนี้ 

  1. โรค  

 โรคท่ีผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาท้ังหมดพบในการผลิตหนูขาวมีเพียงโรคเดียวคือ โรคเนื้อ

งอก (Cyst) ในหนูขาวตัวเมียท่ีมีอายุมาก และถูกใชในการเปนแมพันธุมาเปนเวลานาน 

2. ปญหาอ่ืนๆ 

ปญหาที่ผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาพบในการผลิตหนูขาวจะเกิดจากสภาพอากาศท่ีเปล่ียนแปลงอยาง

รวดเร็ว และแปรปรวน สงผลใหหนูขาวเกิดความเครียดจึงไมเขาผสมพันธุ ทําใหปริมาณผลผลิตลด

นอยลง 
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 วิธีการแกปญหาตางๆ 

 สามารถสรุปขอมูลท่ีผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาไดใหไว ดังนี้ 

1) ปลดหนูขาวท่ีเปนโรคมาเปนอาหารของสัตวเล้ียงของผูผลิตหนูขาวเอง 

2) ปญหาท่ีเกิดจากสภาพอากาศท่ีเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว และแปรปรวน ผูผลิตหนูขาวจะ

แกปญหาโดยการ เปดพัดลมเพ่ือชวยในการระบายอากาศ เพื่อใหอากาศถายเมไดสะดวก

ข้ึน 

อภิปรายผล 

 จากการศึกษาเร่ือง การผลิตหนูขาวเพื่อการคาของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม (White 

Mouse Commercial Production by Farmers in Chiang Mai Province)ผูวิจัยมีประเด็นสําคัญท่ีนํามา

อภิปรายไดดังนี้ 

 1. การผลิตหนูขาวเพื่อการคาของผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาในจังหวัดเชียงใหม 

 จากผลการศึกษาสภาพการผลิตหนูขาวเพื่อการคาของผูผลิตหนูขาวในจังหวัดเชียงใหม

พบวา ผูผลิตหนูขาวมีการจัดการการเล้ียงหนูขาวตามวิธีที่ถูกตอง คือเร่ิมจากการคัดเลือกพอแมพันธุ

ท่ีมีความสมบูรณและอายุท่ีเหมาะสม เพื่อใหผลผลิตหนูขาวท่ีไดมีคุณภาพและขนาดตามมาตรฐาน 

ผูผลิตหนูขาวมีการเตรียมความพรอมในดานตางๆ เพื่อใหพรอมกับการผลิตหนูขาวท่ีมีคุณภาพ โดย

เร่ืองการจัดเตรียมสถานท่ีใหมีความเหมาะสมท้ังอุณหภูมิ ความช้ืนสัมพัทธ และมีการระบายอากาศ

ท่ีดี เรื่องการเตรียมกลองเล้ียง การเตรียมขวดน้ํา และการจัดการวัสดุรองพ้ืน ผูผลิตหนูขาวก็มีการ

เตรียมส่ิงเหลานี้ใหมีความเหมาะสมกับการผลิตหนูขาวเพื่อใหไดหนูขาวท่ีมีคุณภาพท่ีดี มีขนาดท่ี

ไดมาตรฐาน และมีปริมาณท่ีมาก เพื่อตอบสนองกับความตองการของตลาดผูบริโภคท่ีมีอยูอยางไม

จํากัด อีกท้ังการผลิตหนูขาว เปนการประกอบการท่ีใชเวลาและเงินลงทุนท่ีนอย ทําใหการผลิตหนู

ขาวเปนอาชีพท่ีคุมคากับการลงแรงและการลงทุน สวนในเรื่องของราคาหนูขาวน้ันจากผล

การศึกษาพบวา หนูขาวท่ีผูผลิตหนูขาวจําหนายมีราคาท่ีสูงมาก และสูงข้ึนเร่ือยๆตามลักษณะและ

ขนาดของหนูขาว สงผลใหผูผลิตหนูขาวมีรายไดท่ีดีจากการจําหนายหนูขาว และมีผลกําไรสุทธิ ท่ี
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สามารถเล้ียงดูตนเองและครอบครัวไดอยางสุขสบาย อีกท้ังยังสามารถนํารายไดดังกลาวไปใชจาย

และตอยอดในการทําธุรกิจอ่ืนๆได  

 จากผลการศึกษาในเร่ืองการวางแผนการผลิตหนูขาวพบวา ผูผลิตหนูขาวมีการวางแผนการ

ผลิตอยางมีระบบ มีการวางแผนวาจะผลิตในชวงเวลาท่ีเหมาะสม คือผูผลิตจะผลิตหนูขาวจําหนาย

ในฤดูหนาวเปนจํานวนนอย เนื่องจากตลาดและผูบริโภคมีความตองการหนูขาวในปริมาณนอย 

และผูผลิตจะผลิตหนูขาวเพ่ือเตรียมไวจําหนายในฤดูรอนในปริมาณท่ีมาก เนื่องจากตลาดและ

ผูบริโภคมีความตองการหนูขาวในปริมาณมาก อีกท้ังผูผลิตหนูขาวมีการจัดทําบัญชีรายรับรายจายท่ี

มีระบบ ทําใหผูผลิตหนูขาวสามารถควบคุมการใชจาย และทําใหผูผลิตหนูขาวสามารถวางแผนทาง

การเงินในดานตางๆไดอยางเหมาะสมอีกดวย 

 จากท่ีกลาวมาจะเห็นไดวา การผลิตหนูขาวเพื่อการคาของผูผลิตในจังหวัดเชียงใหม เปน

การประกอบการเชิงพาณิชยท่ีสามารถทําไดงาย ลงทุนนอย และสามารถสรางรายไดและผลกําไร

ตอบแทนมากทําใหผูผลิตหนูขาวมีชีวิตความเปนอยูท่ีดี และสามารถตอยอดเพื่อทําธุรกิจอื่นๆได 

และผูวิจัยเห็นวา การผลิตหนูขาวเพื่อการคาเปนอาชีพท่ีนาสนใจ เหมาะสมที่จะนําไปสงเสริมให

เกษตรกรนําไปประกอบอาชีพการผลิตหนูขาวเชิงพาณิชย เพื่อสรางรายไดใหแกตนเองและ

ครอบครัวไดอีกดวย  

 2. ความเปนไปไดในการนําไปสงเสริมใหเกษตรกรผลิตหนูขาวเพื่อการคา 

 ผลจากการศึกษาพบวา หนูขาวเปนสัตวท่ีมีความสําคัญตอการทดลองตางๆ เนื่องจากการ

ทดลองหลายๆการทดลองไดนําหนูขาวไปใชเปนส่ิงทดลองเพื่อคนหาคําตอบของโจทยการวิจัย

ท่ีตั้งไว อีกทั้งหนูขาวยังมีความสําคัญกับกับการเล้ียงและการทําธุรกิจเกี่ยวกับสัตวประเภทสัตวผูลา

ขนาดเล็ก (เชน สัตวสะเทินน้ําสะเทินบกและสัตวเล้ือยคลาน เปนตน) เนื่องจากหนูขาวเปนอาหารท่ี

สําคัญกับสัตวเหลานี้ เม่ือกลุมผูเล้ียงสัตวเหลานี้มีการขยายตัวมากข้ึน ทําใหหนูขาวจึงมีความสําคัญ

มากข้ึนดวย 

 หนูขาว เปนสัตวท่ีสามารถขยายพันธุไดในปริมาณท่ีมากและสามารถขยายพันธุไดอยาง

รวดเร็ว ทําใหการผลิตหนูขาวเพื่อการคาเปนการประกอบการท่ีสรางรายไดแกผูประกอบการได



  68   
 

อยางมาก อีกท้ังหนูขาวยังสามารถนํามาแปรรูปเปนหนูขาวแชแข็ง เพื่อเพิ่มมูลคาของหนูขาวใน

สงออกขายท้ังในและตางประเทศ เนื่องจากในปจจุบันกลุมผูเล้ียงสัตวประเภทสัตวผูลาขนาดเล็ก มี

ความตองการที่จะใชหนูขาวแชแข็งในปริมาณท่ีมากข้ึน เพราะหนูขาวแชแข็งมีความสะอาดและ

ความปลอดภัยตอสัตวเล้ียงและตัวผูเล้ียงดวย  

 นอกจากนี้ยังพบวาในปจจุบันตลาดผูบริโภคหนูขาวท้ังในหองทดลองตางๆ และกลุมผู

เล้ียงสัตวประเภทสัตวผูลา มีความตองการหนูขาวในปริมาณท่ีมากข้ึนเร่ือยๆ แตปริมาณการผลิตก็

ยังมีอยูอยางจํากัด ทําใหหนูขาวท้ังท่ีเปนหนูขาวท่ีมีชีวิตและหนูขาวท่ีแปรรูปแลวมีราคาแพง  

 จากผลการศึกษาจะเห็นไดวา การผลิตหนูขาวเพื่อการคาเปนอาชีพท่ีนาสนใจ เหมาะแกการ

นําไปประกอบเปนอาชีพเสริม สรางรายไดเพิ่มเติมจากอาชีพหลัก เนื่องจากการผลิตหนูขาวเปนการ

ประกอบการท่ีงาย และใชเวลาในการทําไมมากอีกดวย  

 เม่ือพิจารณาถึงลักษณะพ้ืนฐานของผูผลิตหนูขาวในจังหวัดเชียงใหม จะเห็นไดวา ผูผลิต

หนูขาวเพื่อการคา ไมไดมีความรูในการผลิตหนูขาวท่ีไดรับจากการศึกษาในหองเรียน ความรูท่ี

ไดมาจากการศึกษาเรียนรูดวยตนเอง การสอบถามผูท่ีมีประสบการณในการผลิตหนูขาวเพ่ือการคา 

และจากการหาขอมูลทางอินเตอรเน็ตท้ังส้ิน และจะสังเกตไดอีกวา การประกอบอาชีพการผลิตหนู

ขาวเพื่อการคาของผูผลิตหนูขาวท่ีไดกลาวมา มีจุดเร่ิมตนจากการที่มีความชอบสวนตัวและจาก

ราคาหนูขาวท่ีมีราคาแพงทั้งส้ินดังนั้นการผลิตหนูขาวจึงไมจําเปนตองจบการศึกษาตรงกับ

สาขาวิชาท่ีเกี่ยวของ เพียงอาศัยความชอบ และความสนใจเปนสวนตัว การผลิตหนูขาวเพื่อการคา

จึงเปนอาชีพท่ีนาจะนําไปสงเสริมใหแกเกษตรกร เพื่อนําไปประกอบอาชีพตอไป 

 ในเร่ืองวิธีการเล้ียงหนูขาวและการจัดการนั้น เปนการเล้ียงที่ทําไดงาย ใชพื้นท่ีและ

คาใชจายไมมาก มีการจัดการท่ีไมยุงยาก แตใหผลตอบแทนท่ีคุมคา เห็นผลกําไรท่ีดี อีกท้ังยัง

สามารถนํารายไดจากการผลิตหนูขาวไปเล้ียงตนเองและครอบครัวได และยังสามารถนําไปตอยอด

ในการทําธุรกิจอ่ืนๆไดอีกดวย จะเห็นไดวาการผลิตหนูขาวเปนการประกอบการท่ีงาย แตให

ผลตอบแทนท่ีดี เหมาะแกการนําไปประกอบเปนอาชีพตอไป 
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 ในดานความพึงพอใจของผูผลิตหนูขาวเพื่อการคา จะเห็นไดวาผูผลิตหนูขาวเพื่อการคา

สวนใหญมีความพึงพอใจตอการผลิตหนูขาวมากในทุกๆดาน เนื่องจากเปนอาชีพท่ีสามารถทําได

งาย มีผลตอบแทนท่ีดี เห็นผลกําไร สามารถนํารายไดไปเล้ียงดูครอบครัวและนําไปตอยอดในการ

ทําธุรกิจอ่ืนๆได อีกท้ังในเร่ืองโรคและปญหาตางๆ ก็พบเพียงโรคเดียวคือโรคเน้ืองอกในหนูขาว

สูงอายุ ซ่ึงวิธีการแกไขก็เพียงปลดหนูขาวเหลานั้นมาเปนอาหารของสัตวเล้ียงของตน สวนในเร่ือง

ปญหาอ่ืนๆ คือปญหาท่ีเกิดจากสภาพอากาศท่ีแปรปรวน ซ่ึงวิธีการแกปญหาก็สามารถทําไดงาย 

โดยการเปดพัดลมเพ่ือระบายอากาศใหอากาศถายเทไดสะดวกเทานั้น 

 ในดานการตลาดพบวา ในปจจุบันความตองการหนูขาวของผูบริโภคยังมีอยางตอเนื่อง 

และมีแนวโนมวาจะสูงข้ึนเร่ือยๆ เนื่องจากตลาดผูเล้ียงสัตวผูลาขนาดเล็กมีการขยายตัวข้ึนเร่ือยๆ 

สงผลใหความตองการหนูขาวของผูบริโภคก็ขยายตัวมากข้ึนเร่ือยๆดวย 

 ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวา การผลิตหนูขาวเพื่อการคานั้น เปนอาชีพท่ีสามารถสงเสริมให

เกษตรกรทําได เนื่องจากเปนอาชีพท่ีทําไดงาย ไมจําเปนตองจบการศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ มีการ

จัดการในเร่ืองตางๆท่ีไมยุงยาก ใชเงินลงทุนไมมาก และสามารถสรางผลตอบแทนท่ีดีอีกดวย 

ประโยชนของการสงเสริมใหเกษตรกรผลิตหนูขาวเพื่อการคา 

 จากการศึกษาการผลิตหนูขาวเพ่ือการคา จะเห็นไดวาการสงเสริมใหเกษตรกรผลิตหนูขาว

เพื่อการคามีประโยชนดังน้ี 

1) ทําใหเกษตรกรมีรายไดเสริมจากรายไดหลัก 

2) เปนอาชีพท่ีสรางผลกําไรที่ดี สามารถเล้ียงดูครอบครัว และสามารถนําผลกําไรท่ี

ไดไปตอยอดทําธุรกิจอ่ืนๆได 

3) เปนการชวยใหหองทดลอง และกลุมผูเล้ียงสัตวผูลาขนาดเล็กมีหนูขาวไวใช

ประโยชนอยางเพียงพอ 
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ขอจํากัดและขอเสนอแนะ 

 1. ขอจํากัดการวิจัยคร้ังนี้มีขอจํากัด คือ 

1) ความลับทางดานการเงิน ภาษี และอ่ืนๆ ท่ีผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาไมสามารถบอก

ได 

2) หนังสือ และเอกสารทางวิชาการตางๆท่ีเกี่ยวกับหนูขาวมีอยูอยางจํากัด  

 2. ขอเสนอแนะจากการศึกษา 

 การศึกษาในคร้ังนี้ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้ 

1) ภาครัฐควรใหการสนับสนุนเร่ืองขอมูลในแหลงขอมูลตางๆ ท้ังในเร่ืองของความรูในการ

เล้ียงหนูขาว การปองกันและการแกไขปญหาตางๆ ในการเล้ียงหนูขาว การผลิตหนูขาวให

ไดคุณภาพตามท่ีตลาดตองการ รวมไปถึงการใหความรูในการบริหารจัดการการผลิตหนู

ขาวเพื่อการคาในดานตางๆดวย 

2) ภาครัฐควรสงเสริมตลาดสัตวผูลาขนาดเล็กใหขยายตัวมากข้ึน 

3) ภาครัฐควรหาชองทางหรือหาตลาดรองรับผลผลิตหนูขาวท่ีเกษตรกรผลิตเพื่อสรางความ

ม่ันใจในการผลิตหนูขาวเพื่อการคาแกเกษตรกร 

4) ในการสงเสริมใหมีการผลิตหนูขาวเพื่อการคาสามารถทําได โดยจะตองแนะนําใหผูผลิต

หนูขาวและเกษตรกรทราบถึงความตองการหนูขาวของตลาด และใหความรูเกี่ยวกับหนู

ขาวและการเพาะเล้ียงท่ีไดมาตรฐาน รวมท้ังการจัดหาตลาดท่ีมีความม่ันคงใหแกผูผลิตหนู

ขาวและเกษตรกร 

 3. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

 ในการวิจัยคร้ังตอไปควรมีการศึกษาในเร่ืองตอไปนี้ 

1) ศึกษาวิจัยการผลิตหนูขาวเพื่อการคาของผูผลิตหนูขาวในจังหวัดอ่ืนๆ  เพื่อนํามา

เปรียบเทียบขอมูลท่ีไดวามีความแตกตางกันหรือไม อยางไร 
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2) ศึกษาแนวทางการตลาดในการจําหนายหนูขาวในชองทางอ่ืนๆ เชน การผลิตหนูขาวเพื่อ

จําหนายใหแกหองทดลองตางๆ  เปนตน 

3) ศึกษารูปแบบการผลิตหนูขาวท่ีสรางผลกําไรแกผูผลิตหนูขาวท่ีคุมคาท่ีสุด เพื่อนําวิธี

ดังกลาวไปสงเสริมใหแกเกษตรกรรายอ่ืนๆตอไป 

 


