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บทคดัย่อ 

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความคิดเห็นของเกษตรกรผูเ้ห็นเล้ียงปลาต่อสหกรณ์เล้ียง
ปลาบา้นต ๊าเมืองพะเยา จ ากดั ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ เกษตรกรผูเ้ล้ียงปลานิลเชิงพาณิชย์
ของอ าเภอเมือง อ าเภอดอกค าใต ้และอ าเภอภูกามยาว จงัหวดัพะเยา จ านวน 192 ราย เก็บรวบรวมขอ้มูล
โดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และวิเคราะห์
ความสัมพนัธ์ของขอ้มูลโดยใชก้ารทดสอบแบบไคสแควร์ 

ผลการศึกษาพบวา่ เกษตรกรผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุอยูใ่นช่วง 41-60 
ปี สถานภาพสมรส จบการศึกษาระดบัประถมศึกษา มีประสบการณ์การเล้ียงปลาประมาณ 3-4 ปี มี
สมาชิกในครอบครัวนอ้ยกวา่ 3 คน เกษตรกรส่วนใหญ่รู้จกัสหกรณ์ โดยรู้จกัมาประมาณ 4 ปี หรือโดย
เฉล่ียแลว้รู้จกัประมาณ 3.66 ปี เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นสมาชิกสหกรณ์ และไม่ไดเ้ป็นสมาชิกสหกรณ์
อ่ืน ส่วนเกษตรกรท่ีไม่เป็นสมาชิกสหกรณ์ส่วนใหญ่ไม่มีความต้องการท่ีจะเป็นสมาชิกสหกรณ์ 
เกษตรกรส่วนใหญ่มีพื้นท่ีการเล้ียงปลาประมาณ 3-5 ไร่ (1 ไร่ = 1,600 ตารางเมตร) โดยท่ีดินนั้นเป็น
ท่ีดินของตนเองทั้งหมด ดา้นเงินทุนในการเล้ียงปลา เกษตรกรส่วนใหญ่ใชเ้งินทุนของตนเอง ร่วมกบั
มีการกูเ้งินจากสถาบนัการเงินอ่ืนๆ อีกดว้ย เช่น ธนาคารเพื่อการเกษตร (ธกส.) ในส่วนของเกษตรกร
ท่ีเป็นสมาชิกสหกรณ์จะใช้การกูเ้งินในลกัษณะสินเช่ือปัจจยัการผลิตมาจากสหกรณ์การกูเ้งินจะกู้
มากกวา่ 80,000 บาทต่อหน่ึงรอบการเล้ียงปลา ในการเล้ียงปลามีแรงงานในครัวเรือนน้อยกว่า 3 คน 
โดยอาชีพการเล้ียงปลาน้ีเกษตรกรท าเป็นอาชีพเสริมจากการท าเกษตรกรรมอ่ืนๆ เช่น ท านา ท าสวน
ผลไม ้เป็นตน้ มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนประมาณ 15,001-20,000 บาท รูปแบบการขายปลา เกษตรกรส่วน
ใหญ่ขายปลาใหพ้อ่คา้คนกลางโดยผา่นนายหนา้ซ้ือปลา แต่เกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกสหกรณ์จะขายปลา
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ให้พ่อคา้คนกลางผ่านสหกรณ์ มีลกัษณะการขายปลา ขายแบบคดัขนาด เบอร์ 1 จะจ าหน่าย ราคา
ประมาณ 55-59 บาท/กิโลกรัม เบอร์ 2 จ าหน่ายราคาประมาณ 50-52 บาท/กิโลกรัมเบอร์ 3 จ าหน่าย
ราคาประมาณ 35-39 บาท/กิโลกรัม และเบอร์ 4 จ าหน่ายราคาประมาณ 24-27 บาท/กิโลกรัม 

ผลการศึกษาความคิดเห็นของเกษตรกรต่อสหกรณ์เล้ียงปลาบา้นต ๊าเมืองพะเยา จ ากดั แบ่งความ
คิดเห็นออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านภาพลกัษณ์ของสหกรณ์ ด้านการรายได้และผลตอบแทน ด้านการ
บริการของสหกรณ์ และดา้นการส่งเสริมความรู้และอาชีพ สรุปไดว้่า ดา้นการส่งเสริมความรู้และ
อาชีพมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่ (ค่าเฉล่ีย 4.22) โดยเกษตรกรเห็นวา่การอบรม ทศันะ
ศึกษา ดูงานเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร และสหกรณ์สามารถจดัการอบรมไดอ้ย่างเหมาะสม และมี
ความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ยในดา้นภาพลกัษณ์ของสหกรณ์ (ค่าเฉล่ีย 3.71) และดา้นการบริการของ
สหกรณ์ (ค่าเฉล่ีย 3.42) เกษตรกรพอใจท่ีตั้ง ความน่าเช่ือถือของสหกรณ์ และประโยชน์จากสหกรณ์  
เกษตรกรเห็นดว้ยวา่การบริการของสหกรณ์มีความเหมาะสม และเกษตรกรมีความคิดเห็นระดบัเฉยๆ
ในดา้นรายไดแ้ละผลตอบแทน (ค่าเฉล่ีย 3.38) เพราะรายไดแ้ละผลตอบแทนระหวา่งการเป็นสมาชิก
สหกรณ์และไม่เป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่มีความแตกต่างกนัมากนกั 

ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระและความคิดเห็นของเกษตรกร พบวา่ ตวัแปร
ท่ีมีผลต่อการแสดงความคิดเห็นของเกษตรกร คือ ระดบัการศึกษามีความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นดา้น
การบริการของสหกรณ์ ประสบการณ์การเล้ียงปลามีความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นดา้นภาพลกัษณ์
ของสหกรณ์ และดา้นรายไดแ้ละผลตอบแทน สภาพการถือครองท่ีดินมีความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็น
ดา้นภาพลกัษณ์ของสหกรณ์ สถานภาพการเป็นสมาชิกสหกรณ์มีความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นด้าน
ภาพลกัษณ์ของสหกรณ์ และดา้นรายไดแ้ละผลตอบแทน และสถานภาพการเป็นสมาชิกสหกรณ์อ่ืนมี
ความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นดา้นภาพลกัษณ์ของสหกรณ์ และดา้นรายไดแ้ละผลตอบแทน  
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ABSTRACT 

This research aims at exploring and studying opinions of fish-feeding farmers on Liang Pla Ban 
Tam Mueang Phayao Cooperative Limited. The population of this research was 192 commercially 
fish-feeding farmers in Muang District, Dok Kham Tai District and Phu Kam Yao District of Phayao 
Province. Raw data were collected via questionnaires and analyzed by using statistical methods.  The 
data showed frequency distribution, percentage, mean with standard deviation. Chi-Square test was 
used for analysis the relationship between treatment means among factors.    

 The result showed that the majority fish-feeding farmers were male with the range of age from 
41-60 years old and had 3-4 years of fish-feeding experiences. Most of them were married and had 3 
member of family.  The population had education level at elementary school and recognized the 
cooperative for about 4 years or exactly 3.66 years. Most of the population are members of Liang Pla 
Ban Tam Mueang Phayao Cooperative Limited, and are not the member of the other cooperatives. 
Most of the population who are not the members of Liang Pla Ban Tam Mueang Phayao Cooperative 
Limited showed their opinion that do not want to be the cooperative members. Most of fish-feeding 
farmers have their own area for feeding fish about 3-5 Rai. (1 Rai = 1600 square metres), have 
invested by their own money and loan some money from the financial institutions (ie. Bank for 
Agriculture and Agricultural Co-operative, BAAC). The population may request loan for production 
factor from the cooperative. The amount of loan was about 80,000 Baht per each feeding cycle. Each 
fish-feeding farmer who work as part time activity from their principal agriculture (ie. rice farming, 
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fruit gardening), had less than 3 household workers and earned their income about 15001-20000 Baht 
per month. Non-member farmer sold their fish to the middleman via broker and the cooperative’s 
members sold their fish to the middleman via the cooperative. The price of fish is classified by size 
of the fish (labled by number). The No.1 (the biggest) is 55-59 Baht/kg, No.2 is 50-52 Baht/kg, No.3 
is 35-39 Baht/Kg and No.4 is 24-27 Baht/Kg. 

 The results of this research classified the opinion of fish-feeding farmers on Liang Pla Ban 
Tam Mueang Phayao Cooperative Limited into 4 aspects as following images of cooperatives, 
incomes and returns, services of cooperatives and learning & occupation support. In conclusion, the 
learning & occupation support of cooperative are in the most appropriate level (average 4.22), the 
farmers agreed that the training programs provided the benefit to the farmers and cooperatives can 
provide the training programs. The high appropriate level of opinions were the images of cooperative 
(average 3.71) and services of cooperatives (average point 3.42), the farmers favor the location and 
dependability of cooperative. The farmers satisfied the incomes & returns (average 3.38) in moderate 
appropriate level.  

 The results of studying the relationship between independent variables and opinions of farmers 
found that the independent variables appears to affect opinions of farmers as following graduation 
level had the relation with service of cooperatives. Fish-feeding experience had the relation with the 
images of cooperatives and incomes & returns. Land ownership had the relation with the images of 
cooperatives. Membership status of cooperative had the relation with the opinions on the images of 
cooperatives, incomes & returns and learning & occupation support. And membership status of other 
cooperatives had the relation with the opinions on the images of cooperatives, incomes and returns.
  
 


