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ภาคผนวก ก 

การทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่า t-test 

1.ตน้ทุนเฉล่ีย (Cost) ขนาดเล็ก (S) และขนาดกลาง (M) 

 
 

Independent Samples Test 

  

Levene's Test 
for Equality 
of Variances 

t-test for Equality of Means 

  

 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

  
F Sig. t df 

Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference Lower Upper 

cost Equal 
variances 
assumed 

.408 .525 -.656 66 .514 -5937.647 9049.085 -24004.729 12129.435 

Equal 
variances not 
assumed 

  
-.727 33.436 .472 -5937.647 8162.057 -22535.251 10659.957 

 

 

 

Group Statistics 

 size N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

cost S 51 134750.760 33719.632 4721.693 

M 17 140397.230 27450.347 6657.687 
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2.ตน้ทุนเฉล่ีย (Cost) ฟาร์มขนาดเล็ก (S) และขนาดใหญ่ (L) 

 
 

Independent Samples Test 

  

Levene's Test 
for Equality 
of Variances 

t-test for Equality of Means 

  

 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

  
F Sig. t df 

Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference Lower Upper 

cost Equal 
variances 
assumed 

.362 .550 -1.287 53 .204 -22998.500 17870.395 -58841.973 12844.973 

Equal 
variances not 
assumed 

  
-1.012 3.276 .380 -22998.500 22721.970 -91977.443 45980.443 

 

 

 

 

 

Group Statistics 

 size N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

cost S 51 134750.760 33719.632 4721.693 

L 4 156512.500 44451.930 22225.965 
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3.ตน้ทุนเฉล่ีย (Cost) ขนาดกลาง (M) และขนาดใหญ่ (L) 

 
 

Independent Samples Test 

  

Levene's Test 
for Equality 
of Variances 

t-test for Equality of Means 

  

 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

  
F Sig. t df 

Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference Lower Upper 

cost Equal 
variances 
assumed 

1.065 .315 -.998 19 .331 -17060.853 17097.190 -52845.684 18723.978 

Equal 
variances not 
assumed 

  
-.735 3.557 .508 -17060.853 23201.688 -84768.609 50646.904 

 

 

 

 

 

Group Statistics 

 size N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

cost M 17 140397.230 27450.346 6657.687 

L 4 156512.500 44451.930 22225.965 
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4.ก าไรสุทธิ (Netpro) ขนาดเล็ก (S) และขนาดกลาง (M) 

Group Statistics 

 size N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

netpro S 51 30336.220 44008.094 6162.366 

M 17 23497.210 35770.675 8675.663 

 

 

 

 

Independent Samples Test 

  Levene's Test 
for Equality 
of Variances t-test for Equality of Means 

  

  

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

  
F Sig. t df 

Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference Lower Upper 

Net 

pro 

Equal variances 
assumed 

2.078 .154 .667 66 .507 7880.258 11806.938 -15693.053 31453.570 

Equal variances 
not assumed   

.741 33.490 .464 7880.258 10641.517 -13758.045 29518.561 
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5.ก าไรสุทธิ (Netpro) ขนาดเล็ก (S) และขนาดใหญ่ (L) 

Group Statistics 

 size N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

netpro S 51 30336.220 44008.094 6162.366 

L 4 16671.750 46462.853 23231.427 

 

 

 

 

Independent Samples Test 

  Levene's Test 
for Equality 
of Variances t-test for Equality of Means 

  

  

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

  
F Sig. t df 

Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference Lower Upper 

Net 

pro 

Equal variances 
assumed 

.004 .951 .675 53 .503 15462.914 22924.703 -30518.218 61444.046 

Equal variances 
not assumed   

.643 3.436 .560 15462.914 24034.848 -55818.450 86744.278 
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6.ก าไรสุทธิ (Netpro) ขนาดกลาง (M) และขนาดใหญ่ (L) 

Group Statistics 

 size N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

netpro M 17 23497.210 35770.675 8675.663 

L 4 16671.750 46462.853 23231.427 

 

 

Independent Samples Test 

  Levene's Test 
for Equality 
of Variances t-test for Equality of Means 

  

  

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

  
F Sig. t df 

Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference Lower Upper 

Net 

pro 

Equal variances 
assumed 

.699 .414 .362 19 .721 7582.656 20929.079 -36222.410 51387.721 

Equal variances 
not assumed   

.306 3.881 .775 7582.656 24798.514 -62109.970 77275.281 
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ภาคผนวก ข 

ตาราง Correlation Matrix   
Descriptive Statistics 

All results based on nonmissing observations. 

==============================================================================

= 

Variable     Mean       Std.Dev.     Minimum      Maximum        Cases Missing 

==============================================================================

= 

------------------------------------------------------------------------------ 

All observations in current sample 

------------------------------------------------------------------------------ 

Y       |  .777778      .418657      .000000      1.00000           72       0 

MALE    |  .763889      .427672      .000000      1.00000           72       0 

EXP     |  5.93056      3.05502      2.00000      20.0000           72       0 

LAB     |  1.95833      .680462      1.00000      4.00000           72       0 

VIS     |  30.4306      3.35600      23.0000      36.0000           72       0 

LAND    |  .708333      .457719      .000000      1.00000           72       0 

LOAN    |  115111.      205792.      .000000      .120000E+07       72       0 

TUT     |  .833333E-01  .278325      .000000      1.00000           72       0 

NUMB    |  .750000      .436051      .000000      1.00000           72       0 

KNO     |  13.1250      3.73011      5.00000      23.0000           72       0 

 

Correlation Matrix for Listed Variables 

 

              Y     MALE      EXP      LAB      VIS     LAND     LOAN      TUT 

     Y  1.00000  -.13985   .17497  -.13184   .47004   .02450   .00454   .04029 

  MALE  -.13985  1.00000   .09507  -.08268  -.10481   .07495   .19554  -.06902 

   EXP   .17497   .09507  1.00000  -.11659   .21177  -.29671   .07831   .25537 

   LAB  -.13184  -.08268  -.11659  1.00000   .02030  -.17523   .23700   .31606 

   VIS   .47004  -.10481   .21177   .02030  1.00000  -.05463  -.05299   .14199 

  LAND   .02450   .07495  -.29671  -.17523  -.05463  1.00000  -.23067  -.35931 

  LOAN   .00454   .19554   .07831   .23700  -.05299  -.23067  1.00000   .37115 

   TUT   .04029  -.06902   .25537   .31606   .14199  -.35931   .37115  1.00000 

 

              Y     MALE      EXP      LAB      VIS     LAND     LOAN      TUT 

  NUMB   .07715   .13217   .09251   .15427   .10346   .05293  -.06953   .05803 

   KNO   .08117   .01876   .16145  -.10335   .11153  -.15158   .05653  -.01017 

 

          NUMB       KNO 

  NUMB  1.00000  -.18834 

   KNO  -.18834  1.00000 
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ภาคผนวก ค 

ผลการค านวณ marginal effect แบบจ าลองโลจิต 
 

+---------------------------------------------+ 

| Binary Logit Model for Binary Choice        | 

| Maximum Likelihood Estimates                | 

| Model estimated: Jul 03, 2014 at 11:49:51PM.| 

| Dependent variable                    Y     | 

| Weighting variable                 None     | 

| Number of observations               72     | 

| Iterations completed                  7     | 

| Log likelihood function       -25.70386     | 

| Number of parameters                 10     | 

| Info. Criterion: AIC =           .99177     | 

|   Finite Sample: AIC =          1.04187     | 

| Info. Criterion: BIC =          1.30798     | 

| Info. Criterion:HQIC =          1.11766     | 

| Restricted log likelihood     -38.13885     | 

| McFadden Pseudo R-squared      .3260451     | 

| Chi squared                    24.86997     | 

| Degrees of freedom                    9     | 

| Prob[ChiSqd > value] =         .3118438E-02 | 

| Hosmer-Lemeshow chi-squared =  19.49737     | 

| P-value=  .00022 with deg.fr. =       3     | 

+---------------------------------------------+ 

+--------+--------------+----------------+--------+--------+----------+ 

|Variable| Coefficient  | Standard Error |b/St.Er.|P[|Z|>z]| Mean of X| 

+--------+--------------+----------------+--------+--------+----------+ 

---------+Characteristics in numerator of Prob[Y = 1] 

 Constant|   -12.6132427      4.52250423    -2.789   .0053 

 MALE    |   -1.49298744      1.10742249    -1.348   .1776    .76388889 

 EXP     |     .31058965       .19481262     1.594   .1109   5.93055556 

 LAB     |    -.95914527       .61949945    -1.548   .1216   1.95833333 

 VIS     |     .46524493       .13985074     3.327   .0009   30.4305556 

 LAND    |     .65091830       .88905258      .732   .4641    .70833333 

 LOAN    |    .364798D-05    .230783D-05     1.581   .1139   115111.111 

 TUT     |   -1.08795633      1.55691736     -.699   .4847    .08333333 

 NUMB    |     .35794555       .85309790      .420   .6748    .75000000 

 KNO     |     .05344531       .10691292      .500   .6171   13.1250000 
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+--------------------------------------------------------------------+ 

| Information Statistics for Discrete Choice Model.                  | 

|                            M=Model MC=Constants Only   M0=No Model | 

| Criterion F (log L)      -25.70386         -38.13885     -49.90660 | 

| LR Statistic vs. MC       24.86997            .00000        .00000 | 

| Degrees of Freedom         9.00000            .00000        .00000 | 

| Prob. Value for LR          .00312            .00000        .00000 | 

| Entropy for probs.        25.70386          38.13885      49.90660 | 

| Normalized Entropy          .51504            .76420       1.00000 | 

| Entropy Ratio Stat.       48.40547          23.53550        .00000 | 

| Bayes Info Criterion       1.24858           1.59400       1.92088 | 

| BIC(no model) - BIC         .67230            .32688        .00000 | 

| Pseudo R-squared            .32605            .00000        .00000 | 

| Pct. Correct Pred.        83.33333            .00000      50.00000 | 

| Means:       y=0    y=1    y=2    y=3    y=4    y=5     y=6   y>=7 | 

| Outcome     .2222  .7778  .0000  .0000  .0000  .0000  .0000  .0000 | 

| Pred.Pr     .2222  .7778  .0000  .0000  .0000  .0000  .0000  .0000 | 

| Notes: Entropy computed as Sum(i)Sum(j)Pfit(i,j)*logPfit(i,j).     | 

|        Normalized entropy is computed against M0.                  | 

|        Entropy ratio statistic is computed against M0.             | 

|        BIC = 2*criterion - log(N)*degrees of freedom.              | 

|        If the model has only constants or if it has no constants,  | 

|        the statistics reported here are not useable.               | 

+--------------------------------------------------------------------+ 

 

+-------------------------------------------+ 

| Partial derivatives of probabilities with | 

| respect to the vector of characteristics. | 

| They are computed at the means of the Xs. | 

| Observations used are All Obs.            | 

+-------------------------------------------+ 

+--------+--------------+----------------+--------+--------+----------+ 

|Variable| Coefficient  | Standard Error |b/St.Er.|P[|Z|>z]|Elasticity| 

+--------+--------------+----------------+--------+--------+----------+ 

---------+Marginal effect for variable in probability 

 Constant|   -1.19945482       .45399674    -2.642   .0082 

---------+Marginal effect for dummy variable is P|1 - P|0. 

 MALE    |    -.10820651       .06456435    -1.676   .0937   -.09250180 

 EXP     |     .02953549       .01638517     1.803   .0715    .19602259 

 LAB     |    -.09120981       .06053838    -1.507   .1319   -.19989170 

 VIS     |     .04424241       .01453742     3.043   .0023   1.50666012 

---------+Marginal effect for dummy variable is P|1 - P|0. 

 LAND    |     .06918651       .10474839      .661   .5089    .05484357 

 LOAN    |    .346904D-06    .209867D-06     1.653   .0983    .04468822 

---------+Marginal effect for dummy variable is P|1 - P|0. 

 TUT     |    -.14595895       .26371334     -.553   .5799   -.01361182 

---------+Marginal effect for dummy variable is P|1 - P|0. 

 NUMB    |     .03656988       .09429621      .388   .6981    .03069385 

 KNO     |     .00508237       .01017080      .500   .6173    .07465049 
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+---------------------+ 

| Marginal Effects for| 

+----------+----------+ 

| Variable | All Obs. | 

+----------+----------+ 

| ONE      | -1.19945 | 

| MALE     |  -.10821 | 

| EXP      |   .02954 | 

| LAB      |  -.09121 | 

| VIS      |   .04424 | 

| LAND     |   .06919 | 

| LOAN     |   .00000 | 

| TUT      |  -.14596 | 

| NUMB     |   .03657 | 

| KNO      |   .00508 | 

+----------+----------+ 

+----------------------------------------+ 

| Fit Measures for Binomial Choice Model | 

| Logit    model for variable Y          | 

+----------------------------------------+ 

| Proportions P0= .222222   P1= .777778  | 

| N =      72 N0=      16   N1=      56  | 

| LogL=      -25.704 LogL0=     -38.139  | 

| Estrella = 1-(L/L0)^(-2L0/n) = .34166  | 

+----------------------------------------+ 

|     Efron |  McFadden  |  Ben./Lerman  | 

|    .38959 |    .32605  |       .78164  | 

|    Cramer | Veall/Zim. |     Rsqrd_ML  | 

|    .36831 |    .49907  |       .29207  | 

+----------------------------------------+ 

| Information  Akaike I.C. Schwarz I.C.  | 

| Criteria         .99177       1.30798  | 

+----------------------------------------+ 

+---------------------------------------------------------+ 

|Predictions for Binary Choice Model.  Predicted value is | 

|1 when probability is greater than  .500000, 0 otherwise.| 

|Note, column or row total percentages may not sum to     | 

|100% because of rounding. Percentages are of full sample.| 

+------+---------------------------------+----------------+ 

|Actual|         Predicted Value         |                | 

|Value |       0                1        | Total Actual   | 

+------+----------------+----------------+----------------+ 

|  0   |      8 ( 11.1%)|      8 ( 11.1%)|     16 ( 22.2%)| 

|  1   |      4 (  5.6%)|     52 ( 72.2%)|     56 ( 77.8%)| 

+------+----------------+----------------+----------------+ 

|Total |     12 ( 16.7%)|     60 ( 83.3%)|     72 (100.0%)| 

+------+----------------+----------------+----------------+ 
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======================================================================= 

Analysis of Binary Choice Model Predictions Based on Threshold =  .5000 

----------------------------------------------------------------------- 

Prediction Success 

----------------------------------------------------------------------- 

Sensitivity = actual 1s correctly predicted                     92.857% 

Specificity = actual 0s correctly predicted                     50.000% 

Positive predictive value = predicted 1s that were actual 1s    86.667% 

Negative predictive value = predicted 0s that were actual 0s    66.667% 

Correct prediction = actual 1s and 0s correctly predicted       83.333% 

----------------------------------------------------------------------- 

Prediction Failure 

----------------------------------------------------------------------- 

False pos. for true neg. = actual 0s predicted as 1s            50.000% 

False neg. for true pos. = actual 1s predicted as 0s             7.143% 

False pos. for predicted pos. = predicted 1s actual 0s          13.333% 

False neg. for predicted neg. = predicted 0s actual 1s          33.333% 

False predictions = actual 1s and 0s incorrectly predicted      16.667% 

======================================================================= 
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ภาคผนวก ง 
แบบสอบถามเลขที.่.................... 

วนัทีสั่มภาษณ์...........เดือน...................... พ.ศ. 2556 
 

แบบสอบถามใช้ในการศึกษาวจัิย 
เร่ือง ปัจจัยทีม่ีผลต่อความส าเร็จของสมาชิกสหกรณ์ผู้เลีย้งปลานิลแปลงเพศในอ าเภอเมือง   

จังหวดัพะเยา 
แบบสอบถามน้ี จดัท าข้ึนเพื่อน าขอ้มูลไปประกอบการท าวิจยั เพื่อท าการคน้ควา้แบบอิสระ

ของนักศึกษาระดับปริญญาโท  สาขาวิชาธุรกิจเกษตร ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและส่งเสริม
เผยแพร่การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โดยรายละเอียดขอ้มูลต่างๆ จะถูกเก็บ
เป็นความลบัและจะน าเสนอแต่ภาพรวมเท่านั้น ผูจ้ดัท าขอขอบพระคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านท่ี
กรุณาใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถามคร้ังน้ี  

นางสาวสุพาพร  ใจทน 
ผูว้จิยั 

 
ช่ือ – สกุล  ผู้ให้สัมภาษณ์..................................................................เบอร์โทร........................................ 
บ้านเลขที ่........... หมู่บ้าน .......................ต าบล .................. อ าเภอ .................... จังหวดั...................... 

1.  เพศ     ชาย.     หญิง..................                      
2.  อาย ุ  ……………..ปี (อายเุตม็) 
3.  ระดบัการศึกษา ……………..ปี (จ านวนปีท่ีศึกษา)  
4.  ท่านมีประสบการณ์ระยะเวลาตั้งแต่เร่ิมประกอบอาชีพเล้ียงปลานิลแปลงเพศ.  .......................  ปี 
5.  จ านวนสมาชิกในครัวเรือนท่ีเป็นแรงงานท่ีช่วยเล้ียงปลานิลแปลงเพศ.  ....................... คน 
 ชาย...................คน หญิง...................คน 
6.  แรงงานจา้ง ……………..คน  

-  จา้งส าหรับ  (กิจกรรม) …………………จ านวน…….คน  ค่าจา้ง……………..บาท/ คน. / วนั 
-  จา้งส าหรับ  (กิจกรรม) …………………จ านวน…….คน  ค่าจา้ง……………..บาท/ คน. / วนั 
-  จา้งส าหรับ  (กิจกรรม) …………………จ านวน…….คน  ค่าจา้ง……………..บาท/ คน. / วนั 
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7. ท่ีดินท่ีใชส้ าหรับการเล้ียงปลานิลแปลงเพศมีทั้งหมด............ไร่  มีจ  านวนบ่อเล้ียงทั้งหมด...........บ่อ  
โดยแบ่งเป็น เป็นเจา้ของเอง จ านวน……………….บ่อ 
  เป็นบ่อท่ีเช่า จ านวน……………….บ่อ 
8.ขนาดของบ่อท่ีใชใ้นการเล้ียงปลานิลแปลงเพศ  
บ่อเล้ียงขนาด……………………………………………………………………………….………... 
…………………………………………………………………………………………………………
บ่ออนุบาลขนาด…….……………………………………………………………………….………... 
………………………………………………………………………………………………………… 
9. จ านวนรอบการผลิตต่อปี สามารถท าการผลิตไดท้ั้งหมด…………………………รอบ/ปี  

 รอบท่ี 1 
จ านวน…..บ่อ 

รอบท่ี 2 
จ านวน…..บ่อ 

ช่วงเวลาการเล้ียง 
 

เดือน………………… 
ถึง 

เดือน………………… 

เดือน………………… 
ถึง 

เดือน………………… 
ช่วงเวลาการจบัปลา 
 

เดือน…………………... เดือน…………………... 

พื้นท่ีการเล้ียง (ไร่/บ่อ)   
ผลผลิต/ไร่ หรือผลผลิต/บ่อ 
(กิโลกรัม) 

  

10.ท่านมีช่วงท่ีพกัการเล้ียงเพื่อพกับ่อหรือไม่  
  ไม่พกั (กรณีไม่พกัขา้มไปตอบขอ้ 11)   
  พกั. โดยพกับ่อคร้ังละ…….…………(วนั,เดือน)  ในช่วง……….………….………..…  

    พกับ่อทั้งหมดพร้อมกนั    
  แบ่งพกัเป็นบ่อ ๆ โดยมีการจดัการ คือ………………………………………… 

11. กรณีไม่พกับ่อ   
เหตุผลท่ีไม่พกับ่อ คือ.................................................................................................................... 
และมีผลต่อการเล้ียงหรือไม่/อยา่งไร   

  ไม่มี    
  มี คือ…………………………………………...................................................... 
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12.ตน้ทุนในการเล้ียงปลานิลแปลงเพศ เฉล่ียต่อไร่ต่อรอบการผลิต 
วตัถุดิบท่ีใชใ้นการเล้ียงปลานิลแปลงเพศ (ตน้ทุนผนัแปร) 

รายการ แหล่งทีม่าก จ านวนทีใ่ช้ 
(ระบุ) 

ราคา/หน่วย 
ค่าใช้จ่าย
ทั้งหมด 
(บาท) 

รูปแบบของ
การซื้อ ข 

1. พนัธ์ุปลา 
  1.1 จิตรลดา 1 
  1.2 จิตรลดา 3 
  1.3 จิตรลดา 4 
  1.4 แดงปทุมธานี 1 
  1.5อ่ืน ๆ ระบุ 
  ……………………... 

 
................... 
................... 
................... 
................... 
................... 
................... 

 
................... 
................... 
................... 
................... 
................... 
................... 

 
................... 
................... 
................... 
................... 
................... 
................... 

 
................... 
................... 
................... 
................... 
................... 
................... 

 
................... 
................... 
................... 
................... 
................... 
................... 

2. ค่าอาหาร   
  2.1 ................................ 
  2.2 ................................. 
  2.3 ................................. 
  2.4 ................................. 

 
................... 
................... 
................... 
................... 

 
................... 
................... 
................... 
................... 

 
................... 
................... 
................... 
................... 

 
................... 
................... 
................... 
................... 

 
................... 
................... 
................... 
................... 

3. ยาปฏิชีวนะและสารเคมี  
  3.1……………………. 
  3.2 ……………………. 
  3.3 ……………………. 
  3.4…………………….. 
  3.5 ……………………. 

 
................... 
................... 
................... 
................... 
................... 

 
................... 
................... 
................... 
................... 
................... 

 
................... 
................... 
................... 
................... 
................... 

 
................... 
................... 
................... 
................... 
................... 

 
................... 
................... 
................... 
................... 
................... 

4. น ้ามนัเช้ือเพลิงและไฟฟ้า ................... ................... ................... ................... ................... 
5.ค่าปูนขาว ................... ................... ................... ................... ................... 
6.ปุ๋ยคอก ................... ................... ................... ................... ................... 
7. อ่ืน ๆ  (ระบุ) 
  ...……………………. 
  ………………………. 

 
................... 
................... 

 
................... 
................... 

 
................... 
................... 

 
................... 
................... 

 
................... 
................... 

รวมทั้งหมด      
หมายเหตุ : ก) แหล่งท่ีซ้ือ ไดแ้ก่ 1.เพาะพนัธ์ุเอง 2. บริษทั 3. ร้านคา้ 4.หน่วยงานราชการ 5. อ่ืน ๆ (ระบุ) .................. 
 ข) รูปแบบการซ้ือ ไดแ้ก่ 1. ซ้ือสด 2. ซ้ือเช่ือ 3. อ่ืน ๆ (ระบุ) ........................ 
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13. เคร่ืองจกัร และอุปกรณ์การผลิต  (ตน้ทุนคงท่ี) 

รายการ 
จ านวน 
(ระบุ
หน่วย) 

ราคา/
หน่วย 
(บาท) 

อายุการ
ใช้งาน 
(ปี) 

ปีที่
ได้มา 

แหล่งทีม่า 
 

ค่าซ่อมแซม
ต่อปี 

(บาท/ปี) 
1. เคร่ืองสูบน ้า       
2. อวน..............       
3. สวงิ.........................       
4. อ่ืน ๆ ระบุ
.............................. 
.............................. 
.............................. 

      

 
ค่าใชจ่้ายในการเตรียมบ่อ  ค่าขดุบ่อ………………………..บาท   
รุ่นการขุดบ่อ ท่ี 1 ..............จ  านวน……….บ่อ ขนาด…………….. ค่าใชจ่้าย ........... .... บาท/ปี  
รุ่นการขุดบ่อ ท่ี 2 ..............จ  านวน……….บ่อ ขนาด…………….. ค่าใชจ่้าย ........... .... บาท/ปี  
รุ่นการขุดบ่อ ท่ี 3 ..............จ  านวน……….บ่อ ขนาด…………….. ค่าใชจ่้าย ........... .... บาท/ปี  
รุ่นการขุดบ่อ ท่ี 4 ..............จ  านวน……….บ่อ ขนาด…………….. ค่าใชจ่้าย ........... .... บาท/ปี  
รุ่นการขุดบ่อ ท่ี 5 ..............จ  านวน……….บ่อ ขนาด…………….. ค่าใชจ่้าย ........... .... บาท/ปี  
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ โปรดระบุ 
................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
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14.ลกัษณะการจ าหน่ายปลาของเกษตรกรสมาชิก  (ปีปัจจุบนั) 
ลกัษณะการจ าหน่าย รอบ…………………… รอบ…………………… 

กรณแีบ่งตามขนาด   
เบอร์ 1   

ราคา  (บาท/กก.)   
จ านวนท่ีขายได ้ (กก.)   
การจ าหน่าย   
     -ขายเอง  (%)   
     -พอ่คา้คนกลาง  (%)   

เบอร์ 2   
ราคา  (บาท/กก.)   
จ านวนท่ีขายได ้ (กก.)   
การจ าหน่าย   
     -ขายเอง  (%)   
     -พอ่คา้คนกลาง  (%)   

เบอร์ 3   
ราคา  (บาท/กก.)   
จ านวนท่ีขายได ้ (กก.)   
การจ าหน่าย   
     -ขายเอง  (%)   
     -พอ่คา้คนกลาง  (%)   

เบอร์ 4   
ราคา  (บาท/กก.)   
จ านวนท่ีขายได ้ (กก.)   
การจ าหน่าย   
     -ขายเอง  (%)   
     -พอ่คา้คนกลาง  (%)   

กรณขีายเหมายกบ่อ   
จ านวนบ่อขายแบบเหมายกบ่อ (บ่อ)   
ราคาขาย (บาท)   

หมายเหตุ :ขนาดน ้าหนกัปลา  มีทั้งหมด 4 ขนาด คือ 
เบอร์ 1  น ้าหนกัขนาด 0.7 – 1 กก. ต่อตวั เบอร์ 2 น ้าหนกัขนาด 0.5  – 0.7 กก. ต่อตวั  
เบอร์ 3 น ้าหนกัขนาด 0.3 – 0.5 กก. ต่อตวั   เบอร์ 4 หนกัขนาด 0.3 กก. ลงมา ต่อตวั 
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15.การจบัปลาโดยเฉล่ีย 1 บ่อ มีปลาขนาดและจ านวนเท่าใด 

ขนาดและจ านวน 
ขนาดบ่อ/ไร่ 
............... 

ขนาดบ่อ/ไร่ 
............... 

รอบ…………………    
เบอร์ 1 (กก.)   
เบอร์ 2 (กก.)   
เบอร์ 3 (กก.)   
เบอร์ 4 (กก.)   

รอบ…………………    
เบอร์ 1 (กก.)   
เบอร์ 2 (กก.)   
เบอร์ 3 (กก.)   
เบอร์ 4 (กก.)   

หมายเหตุ :ขนาดน ้ าหนกัปลา มีทั้งหมด 4 ขนาด คือ 
เบอร์ 1 น ้าหนกัขนาด 0.7 – 1 กก. ต่อตวั เบอร์ 2 น ้าหนกัขนาด 0.5  – 0.7 กก. ต่อตวั  
เบอร์ 3 น ้ าหนกัขนาด 0.3 – 0.5 กก. ต่อตวั   เบอร์ 4 น ้าหนกัขนาด 0.3 กก. ลงมา ต่อตวั 

 
16. ในกรณีราคาขายมีการเปล่ียนแปลงข้ึนลง ท่านไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าว
หรือไม่  

  ไม่ไดรั้บผลกระทบ (ขา้มไปท าขอ้ 18) 
  ไดรั้บผลกระทบ   

17. กรณีท่ีท่านไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงราคาข้ึนลง ท่านมีวธีิการแกไ้ขปัญหาและวธีิ
รับมือกบัปัญหาดงักล่าวอยา่งไร อธิบาย 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
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18. ราคาท่ีขายไดโ้ดยมากเป็นการก าหนดราคาขายโดยใคร (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
  โดยผูเ้ล้ียง ในกรณี  ขายตามขนาด  ขายคละขนาด  ขายเหมายกบ่อ  
  โดยผูซ้ื้อ ในกรณี  ขายตามขนาด  ขายคละขนาด  ขายเหมายกบ่อ  
  โดยร่วมกนั ในกรณี  ขายตามขนาด  ขายคละขนาด  ขายเหมายกบ่อ 

19.วธีิการเล้ียงปลานิลแปลงเพศของท่าน   
  จา้งเล้ียง    เล้ียงเอง  (ขา้มไปท าขอ้ 21) 

20. กรณีมีการจา้งเล้ียง  มีวธีิการจา้งเล้ียงอยา่งไร ระบุ 
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
21.ท่านมีการอนุบาลลูกปลานิลแปลงเพศหรือไม่  

 มี      ไม่มี (ขา้มไปท าขอ้ 24)      
 22.ท่านมีบ่อท่ีใชใ้นการอนุบาลลูกปลานิลแปลงเพศรวมทั้งหมด…………..บ่อ  รวม…..…..….ไร่ 
23.ท่านมีกระบวนการ/วธีิการอนุบาลลูกปลานิลอยา่งไร อธิบาย 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

โดยมีสถานท่ี/แหล่งท่ีอนุบาลลูกปลาแบบใด 
  บ่อดิน      นาขา้วใชเ้ป็นบ่ออนุบาล   
  บ่อซีเมนต ์     กระชงัในล่อนตาถ่ี     
  อ่ืนๆระบุ...................................................................................   

24. การจดัหาพนัธ์ุปลานิลแปลงเพศของท่าน   จดัหาเอง (ขา้มไปท าขอ้ 25) 
  ใหต้วัแทนจดัหา  (ขา้มไปท าขอ้ 26) 

25.  กรณีมีการจดัหาเอง จดัหามาจากท่ีไหนบา้ง ระบุ 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
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26. กรณีใหต้วัแทนจดัหา   
-  ตวัแทน  คือจดัหามาจากท่ีไหนบา้ง ระบุ…………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………  
            -  มีการจดัหาให ้ อยา่งไร  อธิบาย   …………………………………………………...………. 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
            -  มีการคิดค่าใชจ่้าย  อยา่งไร  อธิบาย   ………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
27. การจดบนัทึกขอ้มูลการเล้ียงปลานิลแปลงเพศของท่าน ต่อรอบการผลิต 
    มีการจดบนัทึก    ไม่มีการจดบนัทึก (ขา้มไปท าขอ้ 28)  
28. กรณีมีการจดบนัทึก ท่านจดบนัทึกอะไรบา้ง ระบุ 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
29.จ านวนพนัธ์ุปลานิลแปลงเพศท่ีปล่อยโดยเฉล่ีย…………………………ตวั/ไร่   
30. ภาวะหน้ีสินของครัวเรือน 
   ไม่มี    มี  จ  านวน……………………………..บาท. 
31.ภาวะหน้ีสินจากการเล้ียงปลานิลแปลงเพศ 

  ไม่มีหน้ีสิน    มีหน้ีสินจากการกูย้มืเงินในระบบ 
       ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
       ธนาคารพาณิชย ์    
         สหกรณ์การเกษตร   
       กองทุนหมู่บา้น.     
       สหกรณ์ผูเ้ล้ียงปลา   

  อ่ืนๆ (ระบุ) ………………………………………… 
      มีหน้ีสินจากการกูย้มืเงินนอกระบบ 
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32. การขาดทุนจากการเล้ียงปลานิลแปลงเพศ  
ไม่เคยประสบปัญหาการขาดทุน  
เคยประสบปัญหาการขาดทุนโดยเฉล่ีย.........................บาท/รอบ สาเหตุเกิดจาก 
(  ) 1.ขาดทุนเน่ืองจากราคาปลาท่ีเปล่ียนแปลง  
(  ) 2.ขาดทุนเน่ืองจากผลกระทบจากภยัธรรมชาติ โปรดระบุ……………………………… 

 (  ) 3.โรคเขา้ท าลาย     
(  ) 4.อ่ืน ๆ โปรดระบุ ............................................... 

33.ความรู้ความเขา้ใจของเกษตรกรเร่ืองการเล้ียงปลานิลแปลงเพศ 
กรุณาใส่เคร่ืองหมาย ( / ) ในช่องวา่งตามความเขา้ใจของท่านในแต่ละหวัขอ้ (ตอบทุกขอ้) 
ข้อที ่ ความรู้ความเข้าใจเร่ืองการเลีย้ง ถูก ผดิ 

1 ปลานิลเป็นปลาท่ีกินเน้ือเท่านั้น   
2 นิสยัของปลานิลชอบอยูร่วมกนัเป็นฝงูตามแม่น ้ า   
3 ขั้นตอนแรกในการเตรียมบ่อตอ้งมีการตากบ่อเพ่ือฆ่าเช้ือโรคและศตัรูปลา   
4 การจดัหาพนัธ์ุปลามาเล้ียงควรเป็นลูกพนัธ์ุปลาท่ีมีขนาดความยาวตั้งแต่ 3-5 ซม. 

และควรจะใหมี้ขนาดตวัไล่เล่ียกนั 
  

5 อตัราการปล่อยลูกปลาขนาด 3-5 เซนติเมตร ใชอ้ตัรา 8,000 ตวัข้ึนไปต่อไร่   
6 ช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการปล่อยลูกปลาลงเล้ียง คือ ช่วงเยน็   
7 ปลานิลเป็นปลาท่ีกินอาหารกลางๆน ้ า   
8 ก่อนใหอ้าหารควรใหส้ญัญาณ เช่นการท าใหน้ ้ ากระเพ่ือม   
9 การใหอ้าหารปลาต าแหน่งท่ีใหค้วรเปล่ียนไปเร่ือย ๆ    
10 การใส่ปุ๋ยพืชสดในบ่อเล้ียงปลาควรใส่ปริมาณคร้ังละ 50-100 กิโลกรัมต่อไร่ต่อ

เดือน 
  

11 ปริมาณการใหอ้าหารสมทบแก่ปลาท่ีเหมาะสม ไม่ควรเกิน 6% ของน ้ าหนกัปลา   
12 ระดบัความลึกของน ้ าในบ่อเล้ียงปลา คือ ลึกตั้งแต่ 1 เมตร ถึง 1.5 เมตร   
13 ปลาจะกินอาหารมากข้ึนและตอ้งการพลงังานสูงในฤดูหนาว   
14 หากน ้ ามีสีเขียวจดัจนเกินไปแสดงวา่มีการใส่ปุ๋ยปริมาณนอ้ยเกินไป   
15 การเล้ียงท่ีหนาแน่นท าใหเ้กิดโรคปลา   
16 การใหอ้าหารท่ีไม่เหมาะสมไม่ใช่สาเหตุท่ีท าใหเ้กิดโรคในปลา   
17 หากน ้ าเป็นกรดมากปลาจะไม่อยากกินอาหาร ความตา้นทานโรคต ่า     
18 หากน ้ าเป็นด่างมากปลาจะตาย   
19 ปุ๋ยท่ีใส่ในบ่อปลามีได ้2 ประเภท คือปุ๋ยคอก และ.ปุ๋ยพืชสด    
20 ก่อนท่ีจะมีการจบัปลา 2 วนั ตอ้งมีการงดอาหารปลา   
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34.โปรดท าเคร่ืองหมาย ( / ) หนา้หน่วยงานการรับทราบขอ้มูลการล้ียงปลานิลแปลงเพศและกรอก
ขอ้มูลวธีิการรับทราบขอ้มูลการเล้ียงปลานิลแปลงเพศ 

หน่วยงาน วธีิการรับทราบข้อมูลการเลีย้งปลานิล 

ความรู้ทีไ่ด้รับถูกน าไปประยุกต์ใช้ในการเลีย้ง
ปลานิลแปลงเพศของท่านมากน้อยเพยีงใด 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

กรมประมง 1.อบรมจ านวน…….คร้ัง/ปี 
เร่ือง…………………………………… 
เร่ือง……………………………………… 
เร่ือง……………………………………… 

     

2.ศึกษาดูงาน………..คร้ัง/ปี 
สถานท่ี………………………………… 
สถานท่ี………………………………… 
สถานท่ี………………………………… 

     

3.เอกสาร  
ระบุ……………………………………… 
………………………………………… 

     

4.เจา้หนา้ท่ีใหค้วามรู้ 
เร่ือง……………………………………… 
เร่ือง……………………………………… 
เร่ือง……………………………………… 

     

5.อ่ืน ๆ ระบุ…………………………………      
กรมส่งเสริม
สหกรณ์ 

1.อบรมจ านวน…….คร้ัง/ปี 
เร่ือง……………………………………… 
เร่ือง……………………………………… 
เร่ือง……………………………………… 

     

 2.ศึกษาดูงาน………..คร้ัง/ปี 
สถานท่ี………………………………… 
สถานท่ี………………………………… 
สถานท่ี………………………………… 

     

3.เอกสาร  
ระบุ……………………………………… 
………………………………………… 
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หน่วยงาน วธีิการรับทราบข้อมูลการเลีย้งปลานิล 

ความรู้ทีไ่ด้รับถูกน าไปประยุกต์ใช้ในการเลีย้ง
ปลานิลแปลงเพศของท่านมากน้อยเพยีงใด 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

4.เจา้หนา้ท่ีใหค้วามรู้ 
เร่ือง……………………………………… 
เร่ือง……………………………………… 
เร่ือง……………………………………… 

     

5.อ่ืน ๆ ระบุ…………………………………      
เพื่อน
เกษตรกรท่ีเล้ียง
ปลานิลแปลง
เพศ 

ไดรั้บความรู้จากเพื่อน โดยวธีิ………… 
เร่ือง……………………………………… 
………………………………………… 
เร่ือง……………………………………… 
………………………………………… 

     

 
มหาวทิยาลยั
พะเยา 

1.อบรมจ านวน…….คร้ัง/ปี 
เร่ือง……………………………………… 
เร่ือง……………………………………… 
เร่ือง……………………………………… 

     

 2.ศึกษาดูงาน………..คร้ัง/ปี 
สถานท่ี………………………………… 
สถานท่ี………………………………… 
สถานท่ี………………………………… 

     

 3.เอกสาร  
ระบุ……………………………………… 

     

 4.เจา้หนา้ท่ีใหค้วามรู้ 
เร่ือง……………………………………… 
เร่ือง……………………………………… 
เร่ือง……………………………………… 

     

 5.อ่ืน ๆ ระบุ…………………………………      
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35.ความรู้ทางธุรกิจ 
ค าแนะน า  ใหท้่านแสดงความคิดเห็นให้ตรงกบัความเป็นจริงของทศันะในการเล้ียงปลานิลของท่าน 
     ใหท้่านเขียนเคร่ืองหมาย  ( / )  ในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

ข้อ ความรู้ทางธุรกจิของท่าน 
มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

1 ในการเล้ียงปลาจะค านึงถึงน ้ าหนกัปลาใหไ้ดม้ากท่ีสุด      
2 ในการเล้ียงปลาจะค านึงถึงก าไรมากกวา่น ้ าหนกัปลา      
3 การเลือกช่วงเวลาปล่อยปลาตอ้งคิดถึงราคาในวนัท่ีจะขาย      
4 ก่อนจะลงทุนขดุบ่อเล้ียงปลาท่านคิดถึงความตอ้งการของตลาด

เป็นเหตผุลอนัดบัแรก 
     

5 การเล้ียงปลานิลตอ้งค านึงถึงราคาอาหารปลาเสมอ      
6 ถา้ตลาดตอ้งการปลานิลขนาดใด  ท่านก็จะพยายามผลิตเฉพาะ

ขนาดนั้นใหม้ากท่ีสุด 
     

36. แนวคิดเชิงธุรกิจในการเล้ียงปลานิล  
ค าแนะน า ใหท้่านแสดงความคิดเห็นให้ตรงกบัความเป็นจริงของวสิัยทศัน์ในการเล้ียงปลานิลของ
ท่าน ใหท้่านเขียนเคร่ืองหมาย  ( / )  ในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

ข้อ ความต้องการ 
มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

1 ใหมี้ผลตอบแทนในการเล้ียงมากข้ึน เป็นฟาร์มท่ีใหก้ าไรสูงสุดไม่วา่
จะตอ้งมีการเล้ียงและการจดัการอยา่งไร 

     

2 เป็นฟาร์มท่ีมีการผลิตปลานิลท่ีมีคุณภาพ  และปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค
เป็นส่ิงส าคญัท่ีสุด 

     

3 เป็นฟาร์มท่ีมีการบริหารจดัการตน้ทุนท่ีต ่าท่ีสุด      
4 เป็นฟาร์มทนัสมยัท่ีมีการใชเ้ทคโนโลยผีสมผสานเพื่อบริหารจดัการ

ฟาร์ม 
     

5 ขยายพ้ืนท่ีในการเล้ียงปลานิลใหเ้พ่ิมข้ึน  หากปลามีราคาสูงข้ึนเร่ือย 
ๆ เป็นฟาร์มท่ีมีการเติมโตเป็นฟาร์มใหญ่ และเป็นแหล่งดูงาน 

     

6 สามารถผลิตอาหารปลาเพื่อใชใ้นฟาร์มเอง      
7 มุ่งการเป็นผูน้ าทางดา้นประมงอยา่งย ัง่ยนืในจงัหวดั เพ่ือความกินดีมี

สุขภายในชุมชน 
     

8 เป็นฟาร์มท่ีมีการเติบโตอยา่งค่อยเป็นค่อยไปและมีความยัง่ยนื      
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37. สหกรณ์ผูเ้ล้ียงปลานิลแปลงเพศในอ าเภอเมือง จงัหวดัพะเยา ไดมี้การสนบัสนุนดา้นการผลิต
ใหก้บัสมาชิกในดา้นใดบา้ง 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
38. สหกรณ์ผูเ้ล้ียงปลานิลแปลงเพศในอ าเภอเมือง จงัหวดัพะเยา ไดมี้การสนบัสนุนดา้นการตลาด
ใหก้บัสมาชิกในดา้นใดบา้ง 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
39. ปัญหา  อุปสรรค และขอ้เสนอแนะของสมาชิกสหกรณ์ผูเ้ล้ียงปลานิลแปลงเพศในอ าเภอเมือง  
จงัหวดัพะเยา 

ปัญหาและอปุสรรค ระดบัความรุนแรงของปัญหา 
ใหร้ะบุขอ้เสนอแนะของ
ท่านเองเพ่ือแกไ้ขปัญหา

ดงักล่าวดว้ย 
 มาก ปานกลาง นอ้ย ไม่มี  

1.ขาดแคลนเงินทุน      

2.พนัธ์ุปลาไม่มีคุณภาพ      

3.อาหารไม่มีคุณภาพ      

4.โรคและศตัรูปลา      

5.ผลผลิตท่ีเล้ียงไม่ดี      

6.การลกัขโมยปลาในบ่อ      

7.ขาดแคลนแหล่งน ้ าในการเล้ียงปลา      

8.ขาดแคลนพ้ืนท่ีในการขยายบ่อเล้ียงปลา      

9.การรับข่าวสารใหม่ ๆ เก่ียวกบัการเล้ียงปลา      

10.เจา้หนา้ท่ีประมงในพ้ืนท่ีมีจ านวนนอ้ย      

11.ปัญหาอ่ืน ๆ (ระบุ)      

 
ขอ้เสนอแนะ……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
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ประวตัผู้ิเขยีน 

 

ช่ือ – สกุล     นางสาวสุพาพร  ใจทน 

วนั เดือน ปีเกดิ   8 กรกฎาคม 2525 

ประวตัิการศึกษา   ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต  

    คณะวทิยาการจดัการ สาขาการบญัชี 

    มหาวทิยาลยัราชภฎัเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2548 

 


