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บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีเอกสาร และงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

การศึกษาความคิดเห็นของเกษตรกรผูเ้ล้ียงปลาต่อสหกรณ์เล้ียงปลาบา้นต ๊าเมืองพะเยา จ ากดั ผู ้
ศึกษาไดค้น้ควา้รวบรวม หนงัสือ เอกสาร แนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใช้เป็น
กรอบแนวคิดการศึกษา โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

2.1 แนวคิดเกีย่วกบัความคิดเห็น 

สวาท ชลพล (2535: 18 อา้งถึงใน ศราวุธ เตละวาณิชย ,์ 2551) กล่าวว่าความคิดเห็นเป็นการ
แสดงออกทางดา้นความรู้หรือความเช่ือท่ีน าไปสู่การพิจารณาตดัสินใจในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงโดยอาศยั
พื้นความรู้ประสบการณ์และสภาพแวดล้อมของบุคคลนั้นๆเป็นพื้นฐานในการแสดงออกเป็นการ
แสดงออกโดยไม่มีกฎเกณฑ์ตายตวัแต่จะข้ึนอยูก่บัการพิจารณาตดัสินใจส่ิงนั้นๆและลงความคิดเห็น
ออกมาตามที่แต่ละบุคคลได้คิดไว ้ดังนั้น ความคิดเห็นประกอบด้วยความรู้ประการหน่ึง และ
การแสดงออกอีกประการหน่ึง 

เวสารัส ไลศิริพนัธ์ุ (2554) กล่าวว่า ความคิดเห็น หมายถึง การแสดงออกของบุคคลทางดา้น
ความรู้สึก หรือความเช่ือต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ไม่จ  าเป็นตอ้งเหมือนหรือคลา้ยคลึงกนั ซ่ึงข้ึนอยูก่บัความรู้ 
ประสบการณ์ สภาพแวดลอ้ม และค่านิยมของแต่บุคคลต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง สามารถประเมินค่าได ้อาจ
เป็นไปในลกัษณะเห็นดว้ย หรือไม่เห็นดว้ยก็ได ้

จากแนวความคิดเก่ียวกบัความคิดเห็นขา้งตน้ สรุปไดค้วามวา่ ความคิดเห็นเป็นการแสดงออก
ทั้งในเชิงบวก และเชิงลบของบุคคลทางดา้นความรู้สึก หรือความเช่ือต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง โดยอาศยัพื้น
ความรู้ประสบการณ์สภาพแวดลอ้ม และค่านิยมของแต่บุคคลนั้น  
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2.2 แนวคิดเกีย่วกบัการตัดสินใจ 

กลัณพฒัน์ รัศมีเมฆินทร์ (2551: 15-17) กล่าวว่า “การตดัสินใจ” (Decision Making) หมายถึง 
กระบวนการในการเลือกทางเลือกใดทางเลือกหน่ึง จากหลายๆทางเลือกท่ีไดรั้บการพิจารณา วเิคราะห์ 
และประเมินเป็นอย่างดีแล้วว่าเป็นทางเลือกท่ีท าให้สามารถบรรลุวตัถุประสงค์ และเป้าหมายของ
องค์กรได้ นอกจากน้ี เสรี วงษ์มณฑา (2542) กล่าวว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจมีอยู่ด้วยกนั 2 
ประเภท คือ ปัจจยัภายใน (Internal factors) และปัจจยัภายนอก (External factors) 

2.2.1  ปัจจยัภายใน เรียกวาตวัก าหนดพื้นฐาน (Basic determinants) โดยมีปัจจยัต่างๆท่ีจะเขา้
มาเป็นตวัก าหนดพฤติกรรมการตดัสินใจของผูบ้ริโภค ดงัน้ี 

1) ความจ าเป็น (Needs) ความต้องการ (Wants) และความปรารถนา (Desire) 
สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 

1.1)  ความตอ้งการขั้นปฐมภูมิ หรือความตอ้งการทางชีวภาพ (Primary needs or 
Physiological needs) เป็นส่ิงท่ีตอ้งติดตวัมนุษยม์าตั้งแต่เกิดเป็นส่ิงท่ีสังคม
ไม่จ  าเป็นตอ้งสอนแต่เป็นลกัษณะทางชีวภาพของมนุษยท่ี์เกิดมาแล้วตอ้ง
หิวตอ้งกระหาย ตอ้งพกัผอ่น ตอ้งขบัถ่าย 

1.2)  ความตอ้งการขั้นทุติยภูมิหรือความตอ้งการทางสังคม (Secondary needs or 
social needs) หมายถึง ความตอ้งการท่ีเกิดจากการเรียนรู้ถึงการอยูร่่วมกนั
ในสังคม ได้แก่ ความตอ้งการความรัก ความตอ้งการความภูมิใจ ความ
ตอ้งการเพื่อน ความตอ้งการความปลอดภยั ความตอ้งการมีสุขภาพดี เป็น
ตน้  

2)  แรงจูงใจ (Motive) เป็นความตอ้งการท่ีเกิดข้ึนรุนแรง บงัคบัให้บุคคลตอ้งคน้หา
วิธีมาตอบสนองความพึงพอใจ อาจจะเป็นความไม่สบายทางร่างกายหรือจิตใจก็
ไดจ้นก่อให้เกิดความพยายามในการจะแกไ้ขปัญหาดงักล่าวนั้น โดยแรงจูงใจนั้น
มีพื้นฐานมาจากความจ าเป็น กล่าวคือถ้าไม่มีความจ าเป็น ก็จะไม่เกิดแรงจูงใจ 
และความจ าเป็นเม่ือเกิดเป็นความรุนแรงข้ึนในใจ ก็จะกลายเป็นตณัหาแห่งความ
ตอ้งการ แต่ถา้ความตอ้งการนั้นไม่รุนแรงพอก็จะไม่เกิดแรงจูงใจ  
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3)  บุคลิกภาพ (Personality) คือ ลกัษณะนิสัยโดยรวมของบุคคลท่ีพฒันาข้ึนมาใน
ระยะยาวซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดรูปแบบในการโตต้อบ หรือตอบสนอง 
(Reaction) ท่ีไม่เหมือนกนั 

4)  ทศันคติ (Attitude) คือ การประเมินความพอใจ หรือไม่พอใจ ความรู้สึกและท่าที
ท่ีคนเรามีต่อความคิดหรือส่ิงใดส่ิงหน่ึง ทศันคติเป็นส่ิงท่ีน ามาซ่ึงการปฏิบติัของ
ผูบ้ริโภค เช่น ผูบ้ริโภคมีทศันคติวา่การออกไปนอกบา้นนั้นน่าเบ่ือ ดงันั้นถา้มีใคร
มาชวนไปดูภาพยนตร์จึงมีโอกาสท่ีจะตอบปฏิเสธสูงมาก ในท านองกลบักนถา้
ผูบ้ริโภคคิดว่าการอยู่บ้านน่าเบ่ือ ถ้ามีเพื่อนมาชวนไปดูภาพยนตร์จะไปทันที 
เพราะมีความพร้อมท่ีจะกระท า 

5)  การรับรู้ (Perception) เป็นกระบวนการซ่ึงบุคคลเลือกจดัองคก์รและตีความขอ้มูล
เพื่อก าหนดภาพท่ีมีความหมาย  

6)  การเรียนรู้ (Learning) เป็นการเปล่ียนแปลงในพฤติกรรมของบุคคลซ่ึงเกิดจาก
ประสบการณ์ดงันั้น การเรียนรู้จึงเป็นประสบการณ์ท่ีบุคคลสะสมไว ้ 

2.2.2  ปัจจยัภายนอก (External factors) ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภค มีรายละเอียด 
ดงัน้ีคือ 

1)  สภาพเศรษฐกิจ เป็นส่ิงท่ีก าหนดอ านาจซ้ือของผูบ้ริโภค เช่น ในปัจจุบนัราคาใน
การท าศลัยกรรมเสริมความงามค่อนขา้งถูก ส่ิงน้ีคือปัจจยัท่ีจะเป็นตวัก าหนด
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคใน การตดัสินใจท าศลัยกรรมประการหน่ึง 

2) ครอบครัว หรือเพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน ท าให้เกิดการตอบสนองต่อความ
ตอ้งการ การตอบสนองความตอ้งการของร่างกายจะไดรั้บอิทธิพลจากสมาชิกของ
ครอบครัว หรือเพื่อนร่วมงาน คนใกลชิ้ด 

3)  สังคม (Social group) ลักษณะด้านสังคมประกอบด้วยรูปแบบการด ารงชีวิต 
ค่านิยมสังคม  

4)  วฒันธรรม (Culture) เป็นกลุ่มของค่านิยมพื้นฐาน การรับรู้ ความตอ้งการ และ
พฤติกรรม ซ่ึงเรียนรู้จากการเป็นสมาชิกของสังคมในครอบครัว วฒันธรรมจึงเป็น
รูปแบบหรือวถีิทางในการด าเนินชีวติ ท่ีคนส่วนใหญ่ในสังคมยอมรับ  
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5)  การติดต่อธุรกิจ (Business contacts) หมายถึง โอกาสท่ีผูบ้ริโภคจะได้พบเห็น
สินคา้นั้นๆ สินคา้ตวัใดท่ีผูบ้ริโภคไดรู้้จกั พบเห็นบ่อยๆมีความคุน้เคยซ่ึงจะท าให้
ผูบ้ริโภคเกิดความรู้สึกไวว้างใจและมีความยนิดีท่ีจะใชสิ้นคา้นั้น  

2.3 แนวคิดเกีย่วกบัสหกรณ์ประมง 

สหกรณ์ประมงเป็นสหกรณ์ท่ีจดัตั้งข้ึนในหมู่ชาวประมงเพื่อแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคในการ
ประกอบอาชีพ ซ่ึงชาวประมงแต่ละคน ไม่สามารถแก้ไขให้ลุล่วงไปได้ตามล าพงับุคคลเหล่าน้ีจึง
รวมตวักนัโดยยึดหลกัการช่วยตนเองและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั โดยสหกรณ์ประมงประเภทน ้ าจืด 
แห่งแรกช่ือวา่ "สหกรณ์ประมงพิษณุโลก จ ากดั" จดัตั้งในปี พ.ศ. 2492 ในทอ้งท่ีล าคลองกระบงัโป่ง
นก อ าเภอพรหมพิราม จงัหวดัพิษณุโลก มีสมาชิกแรกตั้งจ  านวน 54 คน สหกรณ์ไดด้ าเนินการจดัสรร
ท่ีท ากินให้สมาชิกช่วยเหลือสมาชิกในดา้นการจ าหน่าย การแปรรูปสัตวน์ ้ า ขออนุญาตสัมปทานให้
สมาชิกจบัสัตวน์ ้ าไดโ้ดยสะดวก แนะน าเทคนิคการจบัสัตวน์ ้ า และละเวน้การจบัสัตวน์ ้ าท่ียงัไม่ได้
ขนาดเพื่อสงวนพนัธ์ุสัตวน์ ้ า ส าหรับสหกรณ์ประมงประเภทน ้ าเค็มแห่งแรกช่ือว่า "สหกรณ์ประมง
กลาง จ ากดั" จดัตั้งเม่ือปี พ.ศ.2495 ด าเนินการเก่ียวกบัการจดัหาทุนจ าหน่ายสัตวน์ ้าและผลิตภณัฑ์แปร
รูป จดัหาวสัดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือประมง ซ่ึงปัญหาหลกัๆในการประกอบอาชีพของเกษตรกร
ชาวประมง คือ 

1. ขาดแคลนเงินทุน การประกอบอาชีพทางการประมงโดยเฉพาะอยา่งยิ่งการท าประมงทะเล
ตอ้งลงทุนสูง มีการเส่ียงต่อการลงทุนมากกวา่การประกอบอาชีพการเกษตรอ่ืนๆ ชาวประมงส่วนใหญ่
จะกูเ้งินจากนายทุนซ่ึงเป็นเจา้ของแพปลาในทอ้งถ่ินมาเป็นทุนด าเนินงาน โดยมีขอ้ผูกพนัท่ีจะตอ้ง
ขายสัตวน์ ้าหรือผลิตภณัฑส์ัตวน์ ้าให้เจา้ของแพปลานั้นๆ ซ่ึงเป็นท่ีแน่นอนวา่จะตอ้งถูกกดราคารับซ้ือ
เป็นอยา่งมาก  

2. ขาดเทคนิคในการเพาะเล้ียงสัตว ์ปัจจุบนัปริมาณความตอ้งการสัตวน์ ้าเพื่อบริโภคในประเทศ
และส่งจ าหน่ายต่างประเทศ มีมากข้ึนเป็นผลให้ปริมาณสัตวน์ ้ าท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติเพิ่มจ านวน
ไม่ทนักบัความตอ้งการ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีชาวประมงจะตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจในการเพาะเล้ียง
สัตวน์ ้า ทั้งน ้าจืดและน ้าเคม็ เพื่อใหมี้ผลผลิตเพิ่มข้ึน  

3. วสัดุอุปกรณ์การประมงมีราคาสูงมาก รวมทั้งน ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีใช้ในการออกเรือจบัปลามี
ราคาสูงดว้ย     
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4. ขาดความรู้ในด้านการจัดการ ชาวประมงส่วนใหญ่ขาดความรู้ในด้านการจัดการ การ
จ าหน่าย ตลอดจนการหาตลาด เป็นตน้                 

สหกรณ์ประมงถูกจดัตั้งข้ึนมาดว้ยวตัถุประสงค ์เพื่อใหค้วามช่วยเหลือแก่เกษตรกรชาวประมง 
โดยการรวบรวมสัตวน์ ้าหรือผลิตภณัฑส์ัตวน์ ้าจากสมาชิกมาจดัการขายหรือแปรรูปออกขายเพื่อให้ได้
ราคาดี จดัหาวสัดุส่ิงของ รวมทั้งบริการท่ีใชใ้นการประมง และส่ิงของจ าเป็นอ่ืนๆ ท่ีสมาชิกตอ้งการ
มาจ าหน่าย ให้เงินกูแ้ก่สมาชิก เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและธุรกิจเก่ียวกบัการประมง และให้การ
สงเคราะห์ตามควรแก่สมาชิกและครอบครัวท่ีประสบภยัพิบติัในการประกอบอาชีพ ผา่นการบริการ
ต่างๆจากสหกรณ์ ดงัน้ี 

1. การขาย หรือการรวบรวมผลผลิตให้แก่สมาชิก ท าให้มีอ านาจในการต่อรองมากข้ึน ผลผลิต
จะขายไดร้าคาสูงข้ึน 

2. การซ้ือ หรือการจดัหาวสัดุอุปกรณ์และส่ิงของจ าเป็นมาจ าหน่ายแก่สมาชิก โดยจะส ารวจ
ความต้องการของสมาชิกก่อนแล้วสหกรณ์จะเป็นผูจ้ดัหามาจ าหน่ายต่อไป ซ่ึงจะท าให้สหกรณ์
สามารถซ้ือวสัดุในราคาท่ีถูกกวา่ท่ีสมาชิกแต่ละคนจะซ้ือเอง 

3. ธุรกิจการธนกิจ 

3.1  การใหกู้เ้งิน สหกรณ์จะจดัหาเงินกูท่ี้มีอตัราดอกเบ้ียท่ีเป็นธรรมมาใหส้มาชิกกูไ้ป
ลงทุนท าการประมง โดยสหกรณ์จะพิจารณาจากแผนการด าเนินงาน หรือ
แผนการใชเ้งินกูข้องสมาชิกประกอบการใหเ้งินกู ้

3.2  การรับเงินฝาก เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกรู้จกัและเห็นคุณประโยชน์ของการ
ออมทรัพย ์และเพื่อให้เป็นการระดมทุนในสหกรณ์สหกรณ์จะรับฝากเงินจาก
สมาชิก 2 ประเภท คือ เงินฝากออมทรัพย ์และเงินฝากประจ า โดยสหกรณ์จ่าย
ดอกเบ้ียใหใ้นอตัราเดียวกบัธนาคารพาณิชย ์

4. การบริการ สหกรณ์ประมงท่ีมีทุนด าเนินงานมากอาจจดัใหมี้ธุรกิจการบริการแก่สมาชิก 

5. การส่งเสริมการประกอบอาชีพ สหกรณ์อาจจะจดัจา้งเจา้หน้าท่ีท่ีมีความช านาญด้านการ
ประมง หรืออาจขอความช่วยเหลือจากหน่วยราชการอ่ืนในการให้การศึกษา แนะน า ส่งเสริมให้
สมาชิกมีความรู้ความเขา้ใจ ในเร่ืองการประมงตามหลกัวชิาการแผนใหม่ ตลอดจนใหมี้ความรู้ในดา้น
การวางแผนการประกอบอาชีพการประมง ใหส้ามารถผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพและปริมาณตรงกบัความ
ตอ้งการของตลาดอีกดว้ย  
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6. การให้การศึกษาอบรม  สหกรณ์จะจัดให้มีการศึกษาอบรมแก่สมาชิก คณะกรรมการ
ด าเนินการ ผูจ้ดัการ ตลอดจนเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์อยูเ่สมอเพื่อจะช่วยให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายไดท้ราบถึง
สิทธิหน้าท่ีและความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลตามหลกัวิธีการสหกรณ์ ซ่ึงจะช่วยให้การด าเนิน
ธุรกิจของสหกรณ์ประสบผลส าเร็จได้ด้วยดีและถูกต้อง (ส านักนายทะเบียนและกฎหมาย กรม
ส่งเสริมสหกรณ์, 2555: ออนไลน์) 

2.4 แนวคิดเกีย่วกบัการเลีย้งปลานิล 

ปลานิล (Oreochromis nilotica) เป็นปลาน ้ าจืดชนิดหน่ึง ซ่ึงมีคุณค่าทางเศรษฐกิจนับตั้ งแต่
ปี 2508 เป็นตน้มา เป็นปลาท่ีเล้ียงง่าย เจริญเติบโตเร็ว และเป็นท่ีนิยมของผูบ้ริโภค เน้ือปลามีรสชาติ
ดี ปัจจุบนัเกษตรกรนิยมเล้ียงปลานิลกนัอยา่งกวา้งขวาง ซ่ึงการเพาะเล้ียงปลานิลของไทยส่วนใหญ่
เป็นการเล้ียงในบ่อดิน ส่วนท่ีเหลือนั้นเล้ียงในนาข้าวและร่องสวน (อนุภูมิลุ่มแม่น ้ าโขง, 2557: 
ออนไลน์) 

 

ภาพท่ี 1 ปลานิล 
ท่ีมา : สวนเกษตรผสมผสาน, 2557: ออนไลน์ 

รูปร่างของปลานิลคลา้ยกบัปลาหมอเทศ แต่ลกัษณะพิเศษของปลานิลมีดงัน้ี คือ ริมฝีปากบน
และล่างเสมอกนั ท่ีบริเวณแก้มมีเกล็ด 47 แถวตามล าตวัมีลายขวางจ านวน 9-10 แถบ นอกจากนั้น 
ลกัษณะทัว่ไปมีดงัน้ี ครีบหลงัมีเพียง 1 ครีบ ประกอบดว้ยกา้นครีบแข็งและกา้นครีบอ่อนเป็นจ านวน
มาก ครีบกน้ประกอบดว้ยครีบแข็งแลอ่อนเช่นกนั มีเกล็ดตามแนวเส้นขา้งตวั 33 เกล็ด ล าตวัมีสีเขียว
ปนน ้ าตาล ตรงกลางเกล็ดมีสีเขม้ ท่ีกระดูกแกม้มีจุดสีเขม้อยู่จุดหน่ึง บริเวณส่วนอ่อนของครีบหลงั 
ครีบกน้ และครีบหางนั้นจะมีจุดสีขาวและสีด าตดัขวางแลดูคลา้ยลายขา้วตอก 

2.4.1 การเพาะพนัธ์ุปลานิล การเพาะพนัธ์ุปลานิลใหไ้ดผ้ลดีและมีประสิทธิภาพ ตอ้งไดรั้บการ
เอาใจใส่และมีการปฏิบติัใน ด้านต่าง ๆ เช่น การเตรียมบ่อ การเล้ียงพ่อแม่พนัธ์ุ การ
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ตรวจสอบลูกปลา  และการอนุบาลลูกปลา  ส าหรับการเพาะปลานิลในบ่อดินมี
วธีิการ ดงัต่อไปน้ี 

1)  การเตรียมบ่อเพาะพันธ์ุ  บ่อดินท่ีใช้ เ ป็นบ่อเพาะปลานิลควรเป็นบ่อ รูป
ส่ี เหล่ียมผืนผ้า  มี เ น้ือท่ีตั้ งแต่ 50-1,600 ตารางเมตร สามารถเก็บกักน ้ าได้
ระดบัสูง 1 เมตร บ่อควรมีเชิงลาดตามความเหมาะสม เพื่อป้องกนัดินพงัทลาย และ
มี ชานบ่อกวา้ง 1-2 เมตรถา้เป็นบ่อเก่าก็ควรวิดน ้ าและสาดเลนข้ึน ตกแต่งภายใน
บ่อใหดิ้นแน่น ใส่โล่ต๊ินก าจดัศตัรูของปลาอตัราส่วนใชโ้ล่ต๊ินแหง้ 1 กก./ปริมาตร
ของน ้า 100 ลูกบาศกเ์มตรโรยปูนขาวใหท้ัว่บ่อ 1 กก./พื้นท่ีบ่อ 10 ตรม.ใส่ปุ๋ยคอก
แห้ง 300 กก./ไร่ตากบ่อทิ้งไวป้ระมาณ 2-3 วนัจึงเปิดหรือสูบน ้ าเข้าบ่อผ่านผา้
กรองหรือตะแกรงตาถ่ีให้มีระดบัสูงประมาณ 1 เมตรการใชบ้่อดินเพาะปลานิลจะ
มีประสิทธิภาพดีกวา่วิธีอ่ืน เพราะเป็นบ่อท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงธรรมชาติและการ
ผลิตลูกปลานิลจากบ่อดินจะไดผ้ลผลิตสูง ตน้ทุนต ่ากวา่วธีิอ่ืน 

2)  การคดัเลือกพ่อแม่พนัธ์ุ การคดัเลือกพ่อแม่ปลานิลจากการสังเกตจากลกัษณะ
ภายนอกของปลาท่ีสมบูรณ์ปราศจากเช้ือโรคและบาดแผลส าหรับพ่อแม่ปลาท่ี
พร้อมจะวางไข่นั้นสังเกตได้จากอวยัวะเพศถ้าเป็นปลาตวัเมีย จะมีสีชมพูแดง
เร่ือ ส่วนปลาตวัผูก้็สังเกตได ้จากสีของตวัปลาท่ีเขม้สดใสโดยเปรียบเทียบกบัปลา
นิล ตวัผูอ่ื้น ๆท่ีจบัข้ึนมาขนาดของปลาตวัผูแ้ละตวัเมียควรมีขนาดไล่เล่ียกนัคือมี
ความยาวตั้งแต่ 15-25 เซนติเมตรน ้าหนกัตั้งแต่ 150-200 กรัม 

3)  อตัราส่วนท่ีปล่อยพ่อแม่ปลาลงเพาะ ปริมาณพ่อแม่ปลาท่ีจะน าไปปล่อยในบ่อ
เพาะ 1 ตวั/4 ตารางเมตร หรือไร่ละ 400 ตวั ควรปล่อยในอตัราส่วนพ่อปลา 2 ตวั /
แม่ปลา 3 ตวั เน่ืองจากได้สังเกตจากพฤติกรรมในการผสมพนัธ์ุของปลาชนิด
น้ี ปลาตวัผูมี้สมรรถภาพท่ีจะผสมพนัธ์ุกบัปลาตวัเมียอ่ืน ๆ ไดอี้ก ดงันั้น การเพิ่ม
อตัราส่วนของปลาตวัเมียใหม้ากข้ึนคาดวา่จะไดลู้กปลานิลเพิ่มข้ึน 

4)  การให้อาหารและปุ๋ยในย่อเพาะพนัธ์ุ การเล้ียงปลานิลมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งให้
อาหารสมทบหรืออาหารผสมได้แ ก่  ปลายข้าว  สาหร่าย  ร าละ เ อียด  ใน
อตัราส่วน 1:2:3โดยให้อาหารดงักล่าวแก่พ่อแม่ปลานิลประมาณ 2% ของน ้ าหนกั
ตวัทั้งน้ีเพื่อให้ปลานิลใชเ้ป็นพลงังานซ่ึงตอ้งใชม้ากกวา่ในช่วงการผสมพนัธ์ุส่วน
ปุ๋ยคอกแห้งก็ต้องใส่ในอัตราส่วนประมาณ 100-200 กก./ไร่/เดือน ทั้ งน้ี เพื่อ
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เพิ่มพูนอาหารธรรมชาติในบ่อไดแ้ก่พืชน ้ าขนาดเล็ก ๆ ไรน ้ า และตวัอ่อน อนัจะ
เป็นประโยชน์ต่อลูกปลานิลวยัอ่อนท่ีหลังจากถุงอาหารยุบตัวลงและจะต้อง
ด ารงชีวิตอยู่ในบ่อเพาะดงักล่าวประมาณ 1 สัปดาห์ ก่อนท่ีจะยา้ยไปเล้ียงในบ่อ
อนุบาล ถา้ในบ่อขาดอาหารธรรมชาติ ดงักล่าว ผลผลิตลูกปลานิลจะไดน้อ้ยเพราะ
ขาดอาหารท่ีจ าเป็นเบ้ืองตน้ หลงัจากถุงอาหารไดยุ้บตวัลงใหม่ ๆ ก่อนท่ีลูกปลา
นิลจะสามารถกินอาหารสมทบอ่ืน ๆ ได ้อาหารสมทบ ท่ีหาไดง่้ายคือ ร าขา้ว ผสม
กบัปลาป่น กากถัว่ และวิตามิน นอกจากน้ี แหนเป็ด และสาหร่าย หลายชนิดก็
สามารถจะใชเ้ป็นอาหารเสริมแก่พอ่แม่ปลานิลไดเ้ป็นอยา่งดี 

2.4.2 ขั้นตอนการเล้ียงปลานิลในบ่อดิน 

1)  ก าจดัวชัพืชและพนัธ์ุไมน้ ้ าต่าง ๆ เช่น กก หญา้ ผกัตบชวาให้หมดโดยน ามากอง
สุมไวแ้ห้งแลว้น ามาใช้เป็นปุ๋ยหมกัในขณะท่ีปล่อยปลาลงเล้ียงถา้ในบ่อเก่ามีเลน
มากจ าเป็นต้องสาดเลนข้ึนโดยน าไปเสริมคัดดินท่ีช ารุดหรือใช้เป็นปุ๋ยแก่
พืช ผกั ผลไมพ้ร้อมทั้งตกแต่งเชิงลาดและอดัดินใหแ้น่นดว้ย 

2)  ก าจดัศตัรูของปลานิล ได้แก่ ปลาจ าพวกกินเน้ือ เช่น ปลาช่อน ปลาชะโด ปลา
หมอปลาดุกนอกจากน้ีก็มีสัตวจ์  าพวกกบ เขียด งู เป็นตน้โดยวิธีระบายน ้ าออกให้
เหลือน้อยท่ีสุดการก าจัดศัตรูของปลาอาจใช้โล่ต๊ินสด หรือแห้ง ประมาณ 1 
กิโลกรัม ปริมาณของน ้าในบ่อ 100 ลูกบาศกเ์มตร คือทุบหรือบดโล่ต๊ินใหล้ะเอียด
น าลงแช่น ้ าประมาณ 1-2 ป๊ีบขย  าโล่ต๊ินเพื่อให้น ้ าสีขาวออกมาหลายๆคร้ังจนหมด
น าไปสาดให้ทัว่บ่อศตัรูพวกปลาจะลอยหวัข้ึนมาภายหลงัโล่ต๊ินประมาณ 30 นาที
ใชส้วงิจบัข้ึนมาท่ีเหลือตายพื้นบ่อจะลอยในวนัรุ่งข้ึนส่วนศตัรูจ าพวกกบเขียดงูจะ
หนีออกจากบ่อไปและก่อนปล่อยปลาลงเล้ียงควรจะทิ้งระยะไวป้ระมาณ 7 วนั
เพื่อใหฤ้ทธ์ิของโล่ต๊ินสลายตวัไปหมดเสียก่อน 

3)  การใส่ปุ๋ย โดยปกติแลว้อุปนิสัยในการกินอาหารของปลานิลจะกินอาหารจ าพวก
แพลงกต์อนพืช และสัตว ์แหน สาหร่าย ฯลฯ ดงันั้น ในบ่อเล้ียงปลาควรให้อาหาร
ธรรมชาติดงักล่าวเกิดข้ึนอยู่เสมอ จึงจ าเป็นตอ้งใส่ปุ๋ยลงไปเพื่อละลายเป็นธาตุ
อาหาร ซ่ึงพืชน ้ าขนาดเล็กจ าเป็นใช้ในการปรุงอาหารและเจริญเติบโตโดย
กระบวนการสังเคราะห์แสง ซ่ึงเป็นโซ่อาหารอนัดบัต่อไป คือ แพลงก์ตอนสัตว ์
ได้แก่ ไร่น ้ า และตัวอ่อนของแมลง ปุ๋ยท่ีใช้ ได้แก่ มูลววั ควาย หมู เป็ด ไก่ 
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นอกจากปุ๋ยท่ีไดจ้ากมูลสัตวแ์ลว้ก็อาจใช้ปุ๋ยหมกัจ าพวกหญา้และฟางขา้วปุ๋ยสด
ต่าง ๆ ไดเ้ช่นเดียวกนั 

อตัราส่วนการใส่ปุ๋ยคอกในระยะแรก ควรใส่ประมาณ 250-300 กก./ไร่/
เดือน ส่วนในระยะหลงั ควรลดลงเพียงคร่ึงหน่ึง หรือสังเกตจากสีของน ้าในบ่อ ถา้
ย ัง มี สี เ ขียวอ่อนแสดงว่า มีอาหารธรรมชาติ  เพียงพอ  ถ้าน ้ าใ ส่ปราศจาก
อาหาร ธรรมชาติก็เพิ่มอตัราส่วนให้มากข้ึน และในกรณีท่ีหาปุ๋ยคอกไม่ไดก้็ อาจ
ใชปุ๋้ยวทิยาศาสตร์ สูตร 15 : 15 : 15 ใส่ประมาณ 5 กก./ไร่/เดือน ก็ได ้วธีิใส่ปุ๋ย ถา้
เป็นปุ๋ยคอกควรตาก บ่อให้แห้งเสียก่อนเพราะปุ๋ยสดจะท าให้น ้ ามีแก๊สจ าพวก
แอมโมเนียละลายอยูน่ ้ าหนกัมากเป็นอนัตรายต่อปลาการใส่ปุ๋ยคอกใชว้ธีิหวา่นลง
ไปในบ่อให้ละลายน ้ าทัว่ๆ บ่อ ส่วนปุ๋ยหมกัหรือปุ๋ยสดนั้นควรกองสุมไว ้ตามมุม
บ่อ 2-3 แห่ง โดยมีไมปั้กล้อมเป็นคอกรอบกองปุ๋ยเพื่อป้องกนัมิให้ส่วนท่ียงัไม่
สลายตวักระจดักระจาย 

4)  อตัราปล่อยปลาเล้ียงในบ่อดิน ข้ึนอยู่กบัคุณภาพน ้ า อาหาร และการจดัการเป็น
ส าคญัโดยทัว่ไป จะปล่อยลูกปลาขนาด 3-5 ซม. ลงเล้ียงในอตัรา 1-3 ตวั/ตาราง
เมตร หรือ 2,000 – 5,000 ตวั/ไร่ เมตร  

5)  การใหอ้าหาร การใส่ปุ๋ยเป็นการใหอ้าหารแก่ปลานิลท่ีส าคญัมากวธีิหน่ึง เพราะจะ
ไดอ้าหารธรรมชาติ ท่ีมีโปรตีนสูงและราคาถูก แต่เพื่อเป็นการเร่งใหป้ลาท่ีเล้ียง
เจริญเติบ โตข้ึนหรือถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ จึงควรให้อาหารจ าพวก คาร์โบไฮเด
รท เป็นอาหารสมทบดว้ย เช่น ร า ปลายขา้ว กากมะพร้าว มนัส าปะหลงั หัน่ตม้ ให้
สุก และเศษเหลือของอาหารท่ีมีโปรตีนสูง เช่น กากถัว่เหลืองจากโรงท าเตา้หู้ กาก
ถัว่ลิสง อาหารผสมซ่ึงมีปลาป่น ร าขา้ว ปลายขา้ว มีจ านวนโปรตีนประมาณ 20% 
เศษอาหารท่ีเหลือจากโรงครัวหรือภตัตาคาร อาหารประเภทพืชผกั เช่น แหนเป็น
สาหร่าย ผกัตบชวาสับใหล้ะเอียด เป็นตน้ อาหารสมทบเหล่าน้ีควรเลือกชนิดท่ีมี
ราคาถูกและหาไดส้ะดวกส่วนปริมาณท่ีใหก้็ไม่ควรเป็น 4% ของน ้าหนกัปลาท่ี
เล้ียง หรือจะใชว้ธีิสังเกตจากปลาท่ีข้ึนมากินอาหารจากจุดท่ีใหเ้ป็นประจ า คือ ถา้
ยงัมีปลานิลออกนัอยูม่ากเพื่อรอกินอาหารก็เพิ่มจ านวนอาหารมากข้ึนตามล าดบั
ทุก 1-2 สัปดาห์ ในการให้อาหารสมทบมีขอ้พึงควรระวงั คือ ถา้ปลากินไม่หมด 
อาหารจมพื้นบ่อ หรือละลายน ้ามากก็ท าใหเ้กิดน ้าเน่าเสียเป็นอนัตรายต่อปลาท่ี
เล้ียง และ/หรือตอ้งเพิ่มค่าใชจ่้ายในการสูบถ่าย เปล่ียนน ้าบ่อย ๆ 
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2.4.3 การเจริญเติบโตและผลผลิต 

ปลานิลเป็นปลาท่ีมีการเจริญเติบโตเร็ว เม่ือไดรั้บการเล้ียงดูอยา่งถูกตอ้งจะมีขนาด
เฉล่ีย 500 กรัม ในเวลา 1 ปี ผลผลิตไม่นอ้ยกวา่ 500 กก./ไร่/ปี ในกรณีท่ีเล้ียงในกระชงัท่ี
คุณภาพน ้าดีมีอาหารสมทบอยา่งสมบูรณ์ สามารถใหผ้ลผลิตไม่นอ้ยกวา่ 5 กิโลกรัม/ ลูกบาศก์
เมตร 

2.4.4 การจบัจ าหน่ายและการตลาด 

ระยะเวลาการจบัจ าหน่าย ไม่แน่นอนข้ึนอยูก่บัขนาดของปลานิลและความตอ้งการของ
ตลาด โดยทัว่ไปเป็นปลานิลท่ีปล่อยลงเล้ียงในบ่อรุ่นเดียวกนั ก็จะใช้เวลาประมาณ 1 ปี จึงจะ
จบัจ าหน่าย เพราะปลานิลท่ีไดจ้ะมีน ้ าหนกัประมาณ 2-3 ตวัต่อกิโลกรัม ซ่ึงเป็นขนาดท่ีตลาดท่ี
ตอ้งการส่วนปลานิล ท่ีปล่อยลงเล้ียงหลายรุ่นในบ่อเดียวกนั ระยะเวลาการจบัจ่ายจ าหน่ายก็
ข้ึนอยูก่บัราคาปลาและความตอ้ง การของผูซ้ื้อการจบัปลาท าได ้2 วธีิ ดงัน้ี 

1)  จบัปลาแบบไม่วดิบ่อแหง้ จะใชอ้วนตาห่างจบัปลา เพราะจะไดป้ลาท่ีมีขนาดใหญ่
ตามท่ีตอ้งการ การตีอวนจบัปลากระท าโดยผูจ้บัจ  าหน่ายและยืนเรียงแถวหน้า
กระดานโดยมีระยะห่างกนัประมาณ 4.50 เมตร โดยอยู่ทางดา้นหน่ึงของบ่อแลว้
ลากอวนไปยงัอีกดา้นหน่ึงของบ่อตามความยาวแลว้ยกอวนข้ึน หลกัจากนั้นก็น า
สวิงตกัปลาใส่เข่งเพื่อชัง่ขาย ท าเช่นน้ีเร่ือยไปจนไดป้ริมาณตามท่ีตอ้งการ ส่วน
ปลาเล็ก ก็คงปล่อยเล้ียง 

2)  จบัปลาแบบวิดบ่อแห้ง ก่อนท าการจบัปลาจะตอ้งสูบน ้าออกจากบ่อให้เหลือนอ้ย
แลว้จึงตีอวนจบัปลาเช่นเดียวกบัวธีิแรก จนกระทัง่ปลาเหลือจ านวนนอ้ยจึงสูบน ้ า
ออกจากบ่ออีกคร้ังหน่ึง และขณะเดียวกนัก็ตีน ้ าไล่ปลาให้ไปรวมกนัอยู่ในร่อง
บ่อ ร่องบ่อน้ีจะเป็นส่วนท่ีลึกอยู่ดา้นหน่ึงของบ่อเม่ือน าไปบ่อแห้ง ปลาก็จะมา
รวมกนัอยูท่ี่ร่องบ่อ และเกษตรกรผูเ้ล้ียงปลาก็จบัปลาข้ึนจ าหน่ายต่อไป การจบั
ปลาลกัษณะน้ีส่วนใหญ่จ าท าทุกปีในฤดูแลง้ เพื่อตากบ่อให้แห้งและเร่ิมตน้เล้ียง
ปลาในฤดูการผลิตต่อไป 
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จากแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งสามารถสร้างกรอบแนวคิดการศึกษาได้
ดงัน้ี 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 กรอบแนวคิดการศึกษา 

ความคิดเห็น 

 ขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัสหกรณ์ 

 ประโยชน์ของสหกรณ์ฯ 

 บริการและการใหบ้ริการของ
สหกรณ์ 

ข้อมูลพืน้ฐานส่วนบุคคล 

 อาย ุ
 เพศ 
 ระดบัการศึกษา 
 ประสบการณ์การเล้ียงปลา 
 จ านวนสมาชิกในครอบครัว 
 สถานภาพการเป็นสมาชิกสหกรณ์ 

 

ข้อมูลด้านเศรษฐกจิ และสังคม 

 พื้นท่ีการเล้ียงปลา 
 สภาพการถือครองท่ีดิน 
 จ านวนแรงงาน 
 อาชีพหลกั/อาชีพเสริม 
 รายไดจ้ากการผลิตปลาและ

นอกเหนือจากการผลิตปลา 
 สถานภาพทางการเงิน 
 ราคาผลผลิต 

ความตอ้งการเขา้ร่วมเป็น/ไม่เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ 
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2.5การทบทวนเอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

กิตติพงศ ์ค าคง (2553) พบวา่ เกษตรกรผูเ้ล้ียงปลานิลมีระดบัทศันคติในการเล้ียงปลานิลอยูใ่น
ระดบัสูงซ่ึงมีค่าเฉล่ียของระดบัทศันคติเท่ากบั 2.65 คะแนน (สูงสุดเท่ากบั 3 คะแนน) โดยมีทศันคติดี
ท่ีสุดคือวตัถุประสงค์ของการเล้ียงปลานิลคือเล้ียงไวเ้พื่อจ าหน่ายดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร
อิสระกบัตวัแปรตามพบวา่มีตวัแปรอิสระ 6 ตวัไดแ้ก่ประสบการณ์ในการเล้ียงปลาขนาดพื้นท่ีบ่อเล้ียง
ปลาจ านวนบ่อท่ีใช้เล้ียงปลารายได้ทั้งหมดของครัวเรือนภาวะหน้ีสินและการติดต่อกบัเจา้หน้าท่ี
ชมรมผูเ้ล้ียงปลามีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติกบัความส าเร็จในการเล้ียงปลา (รายไดสุ้ทธิ
จากการจ าหน่ายปลา/ปี) 

งามฉวี จนัทาเทพ (2552) พบว่า ปัจจยั ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการผิต
สับปะรดตามการเกษตรดีท่ีเหมาะสม  มี 5 ปัจจัย  คือ การได้รับข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร 
ประสบการณ์ในการผลิตสับปะรด ความรู้ในการผลิตสับปะรด ทศันคติในการผลิตสับปะรด และการ
ปฏิบติัในการผลิตสับปะรด ส่วนปัจจยัท่ีไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการผลิต
สับปะรดตามการเกษตรดีท่ีเหมาะสม มี 8 ปัจจยั คือ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา พื้นท่ีปลูกสับปะรด 
รายไดจ้ากการผลิตสับปะรด รายไดร้วมของครอบครัว แรงงานในครัวเรือนท่ีช่วยดา้นการเกษตร และ
แหล่งเงินทุนและสินเช่ือในการผลิตสับปะรด 

ปาริฉัตร ทบัทอง (2549) พบว่า ปัจจยัท่ีจูงใจให้เกษตรกรในอ าเภอโพธ์ิประทบัช้าง จงัหวดั
พิจิตร ตดัสินใจปลูกผกัปลอดภยัจากสารพิษ มี 9 ปัจจยั คือ วตัถุประสงคใ์นการปลูก ไดแ้ก่ ตอ้งการ
ลดกาใชส้ารพิษ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได ้และตอ้งการรักษาสภาพแวดลอ้มใหดี้ย ัง่ยนื การเปิดรับข่าวสาร 
ได้แก่ การพบปะพูดคุยกบัเจา้หน้าท่ีส่งเสริม การได้รับฟังข่าวสารจากวิทยุและโทรทศัน์ และการ
ได้รับการฝึกอบรม ความพร้อมด้านปัจจยัการผลิต ได้แก่ การมีท่ีดินในจ านวนท่ีเหมาะสม มีวสัดุ
อุปกรณ์อย่างเพียงพอ และมีแรงงานท่ีเพียงพอ การเป็นสมาชิกกลุ่ม เป็นปัจจยัเก่ียวกบัการพูดคุยกบั
เพื่อนเกษตรกรและสมาชิกกุ่ม เป็นการแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ การสนับสนุนจาก
เจา้หน้าท่ีส่งเสริม เช่น เจา้หน้าท่ีส่งเสริมอบรมแนะน าได้เป็นอย่างดี มีความรู้จริง ให้ก าลงัและให้
ความช่วยเหลือ ความเหมาะสมของเทคโนโลย ีไดแ้ก่ ความไม่ยุง่ยากของเทคโนโลย ีเขา้ใจง่าย ท างาน 
หาอุปกรณ์ไดไ้ม่ยาก สินเช่ือ ไดแ้ก่ แหล่งสินเช่ือ ดอกเบ้ีย ก าหนดการคืนเงินกู ้จ  านวนเงินกู ้การตลาด 
ได้แก่ มีตลาดท่ีแน่นอน เส้นทางคมนาคมสะดวก พ่อคา้มารับซ้ือท่ีสวน และสุดทา้ยราคาผลผลิต 
ไดแ้ก่ ราคาท่ีแน่นอน ไม่ข้ึนๆลงๆ และเป็นราคาท่ีน่าพอใจ 
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ถาวร สุภาวงค ์(2550) พบวา่ ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเขา้ร่วมกลุ่มผลิตกาแฟคัว่
บดของเกษตรกรผูป้ลูกกาแฟอาราบีกา้ ต าบลเทพเสด็จ อ าเภอดอยสะเก็ดจงัหวดัเชียงใหม่มี 10 ปัจจยั 
ไดแ้ก่ สมาชิกภายในครัวเรือน พื้นท่ีปลูกกาแฟของครอบครัว ผลผลิตกาแฟของครอบครัว รายไดจ้าก
การขายผลผลิตกาแฟทั้งหมด รายไดอ่ื้นๆ แรงงานท่ีใช้ในครัวเรือนแหล่งทุนและสินเช่ือ การไดรั้บ
ขอ้มูลข่าวสารเร่ืองกาแฟ ประสบการณ์ความรู้ในการแปรรูปกาแฟคัว่บด และประสบการณ์ความรู้
การเขา้รับการฝึกอบรมเร่ืองกาแฟ ส่วนปัจจยัท่ีไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเขา้ร่วมกลุ่มผลิต
กาแฟคัว่บดของเกษตรกรมี 3 ปัจจยัคือ เพศ อาย ุและระดบัการศึกษา 

รัศมี เสาร์ค า (2553) พบว่า เกษตรกรท่ีเล้ียงปลาทบัทิมแบบมีสัญญาผูกพนักบับริษทัเอกชนมี
ความพึงพอใจมากในดา้นกระบวนการบริการและอุปกรณ์ ดา้นสถานท่ีท่ีให้บริการในการท าสัญญา 
การให้ค  าแนะน า การรับซ้ือผลผลิต ดา้นสัญญาการเล้ียง ดา้นการให้ค  าแนะน าของพนกังานและดา้น
การส่งเสริมการเล้ียง เม่ือวดัความพึงพอใจของเกษตรกรในภาพรวม จ าแนกตามขอ้มูลทัว่ไปของ
เกษตรกร พบว่า มีความพึงพอใจในด้านกระบวนการบริการและอุปกรณ์มากท่ีสุด ปัญหาและ
ขอ้เสนอแนะ พบว่า เกษตรกรมีปัญหามากท่ีสุดในดา้นสัญญาการเล้ียง เก่ียวกบัราคาพนัธ์ุปลา ดา้น
การสนบัสนุนปัจจยัการผลิต เก่ียวกบัคุณภาพพนัธ์ุปลา ดา้นการส่งเสริมการเล้ียง เก่ียวกบัการดูแล
รักษาและการแนะน าดา้นวิชาการการเล้ียงปลา การป้องกนัโรค ดา้นการให้ค  าแนะน าของพนกังาน 
เก่ียวกบัการแนะน าดา้นวชิาการเล้ียงปลา การป้องกนัโรค 

 

 


