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บทที ่4 

กระบวนการเลีย้งปลานิลของสมาชิกสหกรณ์ผู้เลีย้งปลานิลแปลงเพศ 

การน าเสนอบทน้ีเป็นการรายงานผลการศึกษากระบวนการเล้ียงปลานิลของสมาชิกสหกรณ์ผู ้
เล้ียงปลานิลแปลงเพศ กลุ่มตวัอย่างไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถามประกอบการ
สัมภาษณ์สมาชิกสหกรณ์ผูเ้ล้ียงปลานิลบา้นต ๊าเมืองพะเยา จ ากดั ผลการศึกษาสามารถแบ่งออกเป็น  
3 ส่วน ดงัน้ี 

4.1 ลกัษณะทางสังคมและเศรษฐกิจของสมาชิกสหกรณ์ผูเ้ล้ียงปลานิลแปลงเพศ 
4.2 การเล้ียงปลาของสมาชิกสหกรณ์ผูเ้ล้ียงปลานิลแปลงเพศ 
4.3 การวเิคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทนการเล้ียงปลานิลแปลงเพศ 
4.4 ปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะของสมาชิกสหกรณ์ผูเ้ล้ียงปลานิลแปลงเพศ 

ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

4.1 ลกัษณะทางสังคมและเศรษฐกจิของสมาชิกสหกรณ์ผู้เลีย้งปลานิลแปลงเพศ 

ส าหรับสมาชิกสหกรณ์ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ีไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลจากรายช่ือ
สมาชิกสหกรณ์ท่ีลงทะเบียนไวก้บัส านกังานประมงจงัหวดัพะเยาในปี 2553  

 ผลจากการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัลกัษณะทางสังคมและเศรษฐกิจของสมาชิกสหกรณ์
ผูเ้ล้ียงปลานิลแปลงเพศของสหกรณ์ผูเ้ล้ียงปลานิลบา้นต ๊าเมืองพะเยา จ ากดั ได้แก่ เพศ อายุ ระดบั
การศึกษา ประสบการณ์การเล้ียงปลา แรงงานในครัวเรือนท่ีใช้เล้ียงปลา ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
(ตารางท่ี 4.1) 

สมาชิกสหกรณ์ท่ีเล้ียงปลานิลแปลงเพศส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 76.4 และเป็น
หญิง ร้อยละ 23.6 โดยสมาชิกสหกรณ์ท่ีเล้ียงปลานิลทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ ส่วน
ใหญ่เป็นเพศชายทั้งหมดอาจเป็นเพราะทางดา้นความเป็นผูน้ าของครอบครัว การด าเนินงานในการ
เล้ียง แรงงาน และการเดินทางในกิจกรรมต่างๆ ง่ายกวา่เพศหญิง  
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สมาชิกสหกรณ์ท่ีเล้ียงปลามีอายุระหว่าง 51-60 ปี ร้อยละ 48.6 รองลงมามีอายุระหว่าง  
41 – 50 ปี ร้อยละ 33.4 มากกว่า 60 ปี ร้อยละ 11.2 และมีอายุต  ่ากว่า 40 ปี ร้อยละ 7 อายุเฉล่ียของ
สมาชิกสหกรณ์ 52.28 ปี สังเกตไดว้่าสมาชิกสหกรณ์มีอายุเฉล่ียค่อนขา้งสูง อาจแสดงให้เห็นวา่การ
เล้ียงปลานิลนั้นอายุไม่ไดเ้ป็นอุปสรรคส าหรับการเล้ียงปลานิล เน่ืองมาจากการเล้ียงปลานิลใช้เวลา
วา่งจากการท านาและงานอ่ืนๆ มาดูแลได ้ไม่ใชแ้รงมากและใชเ้วลานอ้ย 

สมาชิกสหกรณ์ท่ีเล้ียงปลาส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาระหวา่ง 4-6 ปี ร้อยละ 70.8 รองลงมามี
ระดบัการศึกษาระหว่าง 10-12 ปี ร้อยละ 13.9 ระดบัการศึกษาระหว่าง 13-15 ปี และระดบัการศึกษา 
16 ปีข้ึน ร้อยละ 5.6 ระดบัการศึกษาระหว่าง 7-9 ปี ร้อยละ 4.2 แสดงให้เห็นว่าสมาชิกสหกรณ์ส่วน
ใหญ่จะรู้หนงัสือ แต่ในภาพรวมของสหกรณ์ระดบัการศึกษาอยูใ่นเกณฑ์ต ่า อาจเน่ืองมาจากสมาชิก
สหกรณ์ส่วนใหญ่มีอายุเฉล่ียค่อนขา้งสูง ประกอบกบัสมาชิกสหกรณ์ในสมยัก่อนการศึกษายงัไม่
ทัว่ถึงและไม่มีโอกาสไดรั้บการศึกษาสูงๆ เหมือนในปัจจุบนั  

ดา้นประสบการณ์ในการเล้ียงปลาของ พบว่า สมาชิกสหกรณ์ส่วนใหญ่มีประสบการณ์การ
เล้ียงปลาน้อยกว่า 5 ปี ร้อยละ 56.9 รองลงมามีประสบการณ์การเล้ียงปลา 6 – 10 ปี ร้อยละ 38.8 
ประสบการณ์การเล้ียงปลา 11 – 15 ปี ร้อยละ 2.8 ประสบการณ์การเล้ียงปลามากกวา่ 15 ปี ร้อยละ 1.4 
สมาชิกสหกรณ์มีประสบการณ์การเล้ียงปลาเฉล่ีย 5.93 ปี แสดงให้เห็นวา่สมาชิกสหกรณ์ส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์การเล้ียงค่อนขา้งนอ้ย และเพิ่งเร่ิมเล้ียง เน่ืองจากเห็นเพื่อนสมาชิกท่ีเล้ียงมานานประสบ
ความส าเร็จ 

ดา้นแรงงานในครัวเรือนท่ีใช้เล้ียงปลาส่วนใหญ่มีแรงงาน 2 คน ร้อยละ 66.7 รองลงมาคือมี
แรงงาน 1 คน ร้อยละ 20.8 แรงงาน 3 คน ร้อยละ 8.3 แรงงาน 4 คน ร้อยละ 4.2 อาจเป็นไปได้ว่า 
สมาชิกในครัวเรือนเป็นหลกัส าคญัของครอบครัวในการเล้ียงปลา หมายถึง หวัหนา้ครอบครัว หรือผูท่ี้
ตอ้งสืบทอดอาชีพของครอบครัว ดงันั้นแรงงานท่ีใชเ้ล้ียงปลาจึงมีเพียง 1 – 2 คนเท่านั้น 
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ตารางที ่4.1 ลกัษณะทางสังคมและเศรษฐกจิของสมาชิกสหกรณ์ 
ลกัษณะทางสังคมและเศรษฐกิจ จ านวน  ร้อยละ 
เพศ   
     ชาย 55 76.4 
     หญิง 17 23.6 
อาย ุ(เฉล่ีย 52.28 ปี)   
     ต  ่ากวา่ 40 ปี 5 7.0 
     41-50 ปี 24 33.4 
     51-60 ปี 35 48.6 
     มากกวา่ 60   8 11.2 
ระดบัการศึกษา   
     4- 6 ปี 51 70.8 
     7 - 9 ปี 3 4.2 
     10 -12 ปี 10 13.9 
     13 – 15 ปี  4 5.6 
     16 ปีข้ึนไป 4 5.6 
ประสบการณ์การเล้ียงปลา (เฉล่ีย 5.93 ปี)  
     นอ้ยกวา่ 5 ปี 41 56.9 
     6 - 10 ปี 28 38.8 
     11 -15 ปี 2 2.8 
     มากกวา่ 15   1 1.4 
แรงงานในท่ีใชเ้ล้ียงปลา   
     1 คน 15 20.8 
     2 คน 48 66.7 
     3 คน 6 8.3 
     4 คน 3 4.2 
ท่ีมา: จากการส ารวจ, 2556 
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4.2 การเลีย้งปลาของสมาชิกสหกรณ์ผู้เลีย้งปลานิลแปลงเพศ 

ในส่วนน้ีจะเป็นการรายงานกระบวนการเล้ียงปลาของสมาชิกสหกรณ์ ซ่ึงไดแ้ก่ จ  านวนบ่อท่ี
ใช้เล้ียงปลา รวมถึงขนาดการเล้ียง การอนุบาลปลานิล ขนาดท่ีใช้ในการอนุบาล ระยะเวลาในการ
อนุบาล การจดัหาพนัธ์ุ การจดบนัทึกขอ้มูลของสมาชิกสหกรณ์และรายการ ความหนาแน่นในการ
ปล่อยปลาของสมาชิกสหกรณ์ รวมถึงความรู้เชิงพาณิชย์และแนวคิดเชิงธุรกิจในการเล้ียงปลา  
(ตารางท่ี 4.2)  

จ านวนบ่อเลีย้งและขนาดการเลีย้ง 

สมาชิกสหกรณ์ส่วนใหญ่มีบ่อท่ีใชใ้นการเล้ียงปลา 1 - 2 บ่อ คิดเป็นร้อยละ 73.6 รองลงมามี
บ่อท่ีใชใ้นการเล้ียงปลา 3 – 5 บ่อ คิดเป็นร้อยละ 22.3 สมาชิกสหกรณ์มีจ านวนบ่อเล้ียงปลาเฉล่ีย 2.15 
บ่อ ในดา้นขนาดการเล้ียงปลา ส่วนใหญ่สมาชิกสหกรณ์มีขนาดการเล้ียงปลาไม่เกิน 5 ไร่ คิดเป็นร้อย
ละ 70.83 รองลงมามีขนาดการเล้ียงปลา 5 - 10 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 23.61 และมีขนาดการเล้ียงปลา
ตั้งแต่ 10 ไร่ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 5.56 

การอนุบาลลูกปลานิล 

ส่วนใหญ่มีการอนุบาลลูกปลานิล คิดเป็นร้อยละ 59.7 และมีสมาชิกท่ีไม่ไดอ้นุบาล คิดเป็น
ร้อยละ 40.3 โดยลูกปลาท่ีน ามาอนุบาลมีขนาด 2-3 เซนติเมตร ส่วนใหญ่สมาชิกสหกรณ์มีขนาดท่ีใช้
ในการอนุบาลลูกปลานิล 0.25 – 1.0 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 79.07 รองลงมามีพื้นท่ี 1.1 – 2.0 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 13.95 โดยสมาชิกท่ีมีการอนุบาลปลานิลส่วนใหญ่จะใช้เวลาในการอนุบาล 2 เดือน คิดเป็น
ร้อยละ 72.09 รองลงมาใชเ้วลาในการอนุบาลปลานิล 1 เดือน แหล่งในการอนุบาลปลานิล ร้อยละ 100 
เป็นการอนุบาลในบ่อดิน วิธีการอนุบาลปลานิลของสมาชิกสหกรณ์จะคล้ายคลึงกนั ตั้งแต่พนัธ์ุลูก
ปลา แหล่งท่ีมาของพนัธ์ุปลา และขั้นตอนการอนุบาล คือ หลงัจากท่ีสมาชิกไดลู้กพนัธ์ุปลานิลมาแลว้
จะท าการเลือกปล่อยลูกปลา คือช่วงเชา้หรือช่วงเยน็ โดยข้ึนอยูก่บัเวลาท่ีตวัแทนน ามาส่งแต่โดยปกติ
จะส่งให้สมาชิกในช่วงเชา้ ซ่ึงบ่ออนุบาลไดมี้การจดัเตรียมไวแ้ลว้ ในช่วงอาทิตยแ์รกของการอนุบาล 
สมาชิกจะให้ลูกปลาหากินอาหารเองตามธรรมชาติ หลงัจากนั้น 1 อาทิตย ์จะเร่ิมให้อาหารปลาเล็ก
โดยการให้อาหารลูกปลานิล จะให้ในตอนเช้าและบ่าย ในตอนเช้า มีการเล้ียงปลาในบ่ออนุบาล
หลงัจากอนุบาลปลาเรียบร้อยแลว้และจะท าการเตรียมบ่อเพื่อใชอ้นุบาลในรุ่นถดัไป 
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วธีิการเลีย้งปลานิล  

ในดา้นการเล้ียงปลาสมาชิกสหกรณ์จะเล้ียงปลาเอง ร้อยละ 91.7 และจา้งเล้ียง คิดเป็นร้อยละ 
8.3 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแรงงานในครัวเรือนท่ีอาศยัแรงงานในครัวเรือนท่ีส่วนใหญ่ใชจ้  านวน 1-2 คนใน
การเล้ียง ดว้ยท าเลท่ีตั้งท่ีเป็นพื้นดินท่ีราบเป็นส่วนใหญ่ สลบักบัมีความลาดชนัเพียงเล็กน้อยและอยู่
ใกลก้บัแหล่งแม่น ้ า ล าธารไหลผ่านสมาชิกสหกรณ์จึงนิยมเล้ียงปลา เน่ืองจากสะดวกในการเปล่ียน
ถ่ายน ้ า จากการสัมภาษณ์สมาชิกสหกรณ์ดา้นการเล้ียง พบว่า สมาชิกสหกรณ์ขนาดเล็ก ขนาดกลาง
และขนาดใหญ่มีลกัษณะการเล้ียงคลา้ยคลึงกนั คือ ลกัษณะบ่อเล้ียงสมาชิกสหกรณ์จะท าการขดุบ่อดิน 
โดยจะมีขนาดตั้งแต่ 0.25 ไร่ต่อบ่อ จนถึงขนาด 8 ไร่ต่อบ่อ มีความลึก 1-1.5 เมตร และมีทางเดินตรง
กลางเพื่อสะดวกต่อการใหอ้าหารและน ารถเขา้จบัปลา บริเวณรอบบ่อไม่มีการปลูกตน้ไมเ้น่ืองจากจะ
บงัทิศทางลม และมีการวางท่อน ้ าแต่ละบ่อ โดยใชต้าข่ายไนลอนปิดท่อน ้ าไว ้เพื่อป้องกนัศตัรูปลา มี
การก าจดัวชัพืชและก าจดัศตัรูของปลานิล ไดแ้ก่ กบ งู เขียด ปลาช่อน เป็นตน้ ก าจดัศตัรูปลาดว้ยใช้
วิธีการตากบ่อ การตากบ่อของสมาชิกสหกรณ์อยู่ระหว่าง 7 – 60 วนั โดยใช้ปูนขาวโรยให้ทัว่บ่อ 
อตัรา 20 กิโลกรัมต่อบ่อ ซ่ึงมีเพียงไม่ก่ีรายเท่านั้น แต่สมาชิกสหกรณ์ส่วนใหญ่จะนิยมโรยปูนขาว
ร้อนมากกวา่ปูนขาว เน่ืองจากสามารถก าจดัศตัรูปลาไดดี้กว่า และท าการตากบ่อน้อยกว่า แต่ปูนขาว
ร้อนจะมีราคาแพงกวา่ประมาณ 3 เท่า โดยใชอ้ตัรา 40 – 200 กิโลกรัมต่อบ่อ การใส่ปุ๋ยคอก มีสมาชิก
สหกรณ์ส่วนนอ้ยท่ีใส่ปุ๋ยคอก และใส่ในระยะแรกเท่านั้นประมาณ 20 – 100 กก./ ไร่ เท่านั้น อตัราการ
ปล่อยปลาของสมาชิกสหกรณ์ อยูร่ะหวา่ง 2,000 – 6,000 ตวั / ไร่ การให้อาหารจะให้ 2 ช่วง คือ ช่วง
เชา้และช่วงบ่าย หากอยูใ่นช่วงฤดูร้อน จะให้อาหารปลา ช่วงเชา้เวลาประมาณ 9 โมงเชา้ และช่วงบ่าย 
เวลา ประมาณบ่าย 3 โมง แต่หากอยู่ในช่วงฤดูหนาว จะให้อาหารปลา ช่วงเชา้เวลาประมาณ 11 โมง
เชา้ และช่วงบ่าย เวลา ประมาณบ่าย 3 โมง โดยเฉล่ีย 50 กิโลกรัมหรือ 1 กระสอบต่อวนัต่อไร่ การให้
อาหารจะให้ท่ีเดิมเป็นจุดๆ ให้สัญญาณโดยการกระเพื่อมน ้ าก่อน ระยะเวลาท่ีใช้ในการเล้ียงปลา
ประมาณ 4 – 8 เดือน โดยข้ึนอยูก่บัขนาดบ่อ การให้อาหาร ฤดูกาล (จากการส ารวจ) สมาชิกสหกรณ์
จะเร่งให้อาหารปลาในช่วงก่อนจบัปลาประมาณ 1 เดือน เพื่อให้ไดน้ ้ าหนกัปลาตามขนาดท่ีตอ้งการ 
ในอตัรา 50 -100 กิโลกรัมต่อวนัต่อไร่  
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การจัดหาพนัธ์ุปลานิล 

สมาชิกสหกรณ์ส่วนใหญ่ให้ตวัแทนจดัหาพนัธ์ุปลานิลมากถึงร้อยละ 73.6 และจดัหาเอง ร้อย
ละ 26.4 โดยท่ีตวัแทนในการจดัหาพนัธ์ุปลานิลของสมาชิกสหกรณ์ คือ สหกรณ์เล้ียงปลาบา้นต ๊าเมือง
พะเยา จ ากดั สมาชิกสหกรณ์ให้สหกรณ์จดัหาให้ จ  านวน 43 ราย คิดเป็นร้อยละ 44.8 รองลงมาคือ
บริษทั ในดา้นของพนัธ์ุปลาท่ีสมาชิกสหกรณ์ใช้เล้ียง พบว่า สมาชิกสหกรณ์ไม่ทราบพนัธ์ุปลาท่ีใช้
เล้ียงวา่เป็นปลาพนัธ์ุอะไร ทราบเพียงแต่บริษทัท่ีจดัหาพนัธ์ุปลา สมาชิกสหกรณ์จึงเรียกตามช่ือบริษทั
เป็นช่ือพนัธ์ุปลา 

 การจดบันทกึข้อมูล 

ในการจดบนัทึกข้อมูลของสมาชิกสหกรณ์มีการจดบันทึกข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 75 และ
สมาชิกสหกรณ์ท่ีไม่จดบนัทึก คิดเป็นร้อยละ 25 ส าหรับสมาชิกสหกรณ์ท่ีจดบนัทึกขอ้มูล มีการจด
บนัทึกจ านวนอาหารปลามากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 69.44 รองลงมาคือ การจดบนัทึกจ านวนลูกปลาท่ี
ปล่อย อ่ืนๆ ไดแ้ก่ ยาปฏิชีวนะ ระยะเวลาท่ีเล้ียง และจ านวนหน้ีสิน คิดเป็นร้อยละ 62.50 และร้อยละ 
43.06 ตามล าดับ โดยท่ีสมาชิก 1 ราย มีการจดบันทึกรายการต่าง ๆ มากกว่า 1 รายการ แต่ยงัไม่
ครอบคลุมทุกรายการ  

 ความหนาแน่นในการปล่อยปลา 

ในการปล่อยปลาลงในบ่อเล้ียง สมาชิกสหกรณ์ส่วนใหญ่ใชค้วามหนาแน่นในการปล่อยปลา
ลงเล้ียงในบ่อในอตัรา 5,001 – 6,000 ตวัต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 51.8 รองลงมามีความหนาแน่นในการ
ปล่อยปลาลงเล้ียงในบ่อในช่วง 4,001 – 5,000 ตวัต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 28.0 จ านวนปลาท่ีปล่อยเฉล่ีย
ของสมาชิกสหกรณ์เท่ากบั 4,429.17 ตวั อตัราความหนาแน่นท่ีเหมาะสม คือ อตัรา 1-3 ตวัต่อตาราง
เมตร หรืออตัรา 2,000 – 5,000 ตวัต่อไร่ (กรมประมง, 2554: 25) แสดงให้เห็นวา่สมาชิกสหกรณ์ส่วน
ใหญ่มีอตัราความหนาแน่นในการปล่อยปลาสูงกวา่ท่ีการส่งเสริมของกรมประมงก าหนดไว ้ 
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ตารางที ่4.2 การเลีย้งปลาของสมาชิกสหกรณ์ 

 จ านวน (ราย) ร้อยละ 
จ านวนบ่อเล้ียง (บ่อ) (เฉล่ีย 2.15 บ่อ  
     1 - 2 บ่อ 53 73.6 
     3 – 5 บ่อ 16 22.3 
     6 – 7  บ่อ 3 4.2 
ขนาดการเล้ียงปลา (ไร่)   
     ไม่เกิน 5 ไร่ 51 70.83 
     5 - 10 ไร่ 17 23.61 
     10 ไร่ข้ึนไป 4 5.56 
การอนุบาล   
     ไม่มี 29 40.3 
     มี 43 59.7 
ขนาดท่ีใชใ้นการอนุบาล (ไร่)   
     0.25 – 1.0 ไร่ 34 79.07 
     1.1 – 2.0 ไร่ 6 13.95 
     2.1 – 3.0 ไร่ 1 2.33 
     3.1 – 4.0 ไร่ 1 2.33 
     มากกวา่ 4.0 ไร่  1 2.33 
ระยะเวลาในการอนุบาล (เดือน)   
     1 เดือน 8 18.61 
     1.5 เดือน 4 9.30 
     2 เดือน 31 72.09 
วธีิการเล้ียง   
     เล้ียงเอง 66 91.7 
     จา้งเล้ียง 6 8.3 
การจดัหาพนัธ์ุ   
     ตวัแทนจดัหา 53 73.6 
     จดัหาเอง 19 26.4 
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ตารางที ่4.2 (ต่อ) 

 จ านวน (ราย) ร้อยละ 
การจดบนัทึกขอ้มูล   
     ไม่จดบนัทึก 18 25.0 
     จดบนัทึก 54 75.0 
รายการจดบนัทึกขอ้มูล    
     จ  านวนอาหารปลา 50 69.44 
     จ  านวนลูกปลาท่ีปล่อย 45 62.50 
     ค่าพนัธ์ุปลา 13 18.06 
     วนัท่ีปล่อยปลา 8 11.11 
     วนัท่ีจบัปลา 6 8.33 
     ก าไร 20 27.78 
     อ่ืนๆ 31 43.06 
ความหนาแน่น  (เฉล่ีย 4,429.17 ตวั/ไร่)  
     นอ้ยกวา่ 2,000 ตวัต่อไร่ 1 1.4 
     2,001 – 4,000 ตวัต่อไร่ 4 5.6 
     4,001 – 5,000 ตวัต่อไร่ 20 28.0 
     5,001 – 6,000 ตวัต่อไร่ 37 51.8 
     มากกวา่  6,001 ตวัต่อไร่ 10 14.0 
หมายเหต:ุ การจดบนัทึกขอ้มูลของสมาชิก มีการจดบนัทึกมากกวา่ 1 รายการ 
ท่ีมา: จากการส ารวจ, 2556 
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 การจ าหน่ายปลา 

 ในการจ าหน่ายปลาของสมาชิกสหกรณ์ (ตารางท่ี 4.3) จะนิยมจ าหน่ายยกบ่อแบบคละ
ขนาด ดา้นราคาการจ าหน่าย ของสมาชิกสหกรณ์อยู่ระหว่าง 52.46 - 56.74 บาทต่อกิโลกรัม ร้อยละ 
47.6 รองลงมาอยู่ระหว่าง 48.17 – 52.45 บาทต่อกิโลกรัม ร้อยละ 33.60 แสดงให้เห็นได้ว่าช่วง
ระยะเวลาในการจบัปลาเป็นตวัก าหนดราคาการจ าหน่ายปลา สอดคลอ้งกบัตน้ทุนการเล้ียงปลาและ
ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนัท่ีมีค่าครองชีพท่ีสูงข้ึน จึงท าใหร้าคาการจ าหน่ายปลาปรับตวัสูงตาม  

 สมาชิกสหกรณ์ส่วนใหญ่มีการจ าหน่ายปลาให้กบัพ่อคา้คนกลาง ร้อยละ 95.8 และขาย
เองเพียงร้อยละ 4.2 โดยสหกรณ์จะท าหน้าท่ีประสานงานให้พ่อค้าคนกลางมารับซ้ือถึงหน้าบ่อ 
สมาชิกสหกรณ์นิยมขายยกบ่อแบบคละขนาดให้กบัพ่อคา้ เน่ืองจากสหกรณ์สามารถจดัหาปลานิลให้
ไดต้ลอดทั้งปี ท าให้ลดความเส่ียงเร่ืองสินคา้ขาดตลาดให้กบัพ่อ คา้แม่คา้ได้และมีพ่อคา้แม่คา้ปลีก
เพียงส่วนนอ้ยท่ีซ้ือปลาหนา้บ่อเพื่อไปจ าหน่ายและเป็นการซ้ือขายในปริมาณไม่มาก โดยการจ าหน่าย
สมาชิกจะตอ้งแจง้ใหส้หกรณ์มาจบัปลาอยา่งนอ้ย 3 วนั ก่อนจะจบัปลาเพื่อรับคิว (ตารางท่ี 4.3) 

ตารางที ่4.3 การจ าหน่ายปลา (บาทต่อกโิลกรัม) 

 จ านวน (ราย) ร้อยละ 
ราคาการจ าหน่ายปลา   

     35.30 – 39.58 บาทต่อกิโลกรัม 1 1.4 
     39.59 – 43.87 บาทต่อกิโลกรัม 3 4.2 
     43.88 – 48.16 บาทต่อกิโลกรัม 10 14.0 
     48.17 – 52.45 บาทต่อกิโลกรัม 24 33.6 
     52.46 – 56.74 บาทต่อกิโลกรัม 34 47.6 

การจ าหน่ายปลา    
           พอ่คา้คนกลาง 69 95.8 
           ขายเอง 3 4.2 

รวม 72 100.0 
ท่ีมา: จากการส ารวจ, 2556 
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หนีสิ้นและแหล่งเงินทุน 

 สมาชิกสหกรณ์ผูเ้ล้ียงปลาส่วนใหญ่มีหน้ีสินภายในครัวเรือน ร้อยละ 75 และไม่มีหน้ีสิน 
 ร้อยละ 25 โดยท่ีสมาชิกร้อยละ 75 มีหน้ีสินอยู่ระหว่าง 1-240,000 บาท ร้อยละ 89.6 รองลงมามี
หน้ีสินอยู่ระหว่าง 200,001 – 480,000 บาท ร้อยละ 5.6 มีหน้ีสินอยู่ระหว่าง 480,001 – 720,000 บาท 
ร้อยละ 2.8 เช่นเดียวกบัสมาชิกท่ีมีหน้ีสินอยู่ระหว่าง 960,001 -1,200,000 บาท หน้ีสินดงักล่าวเป็น
หน้ีสินภายในครัวเรือนแต่ในน้ีหน้ีสินดงักล่าวยงัรวมถึงหน้ีสินท่ีใชส้ าหรับการเล้ียงปลาดว้ย 

 แหล่งเงินทุนของสมาชิกสหกรณ์มาจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
(ธกส.) มากท่ีสุดร้อยละ 46 รองลงมาไดแ้ก่ สหกรณ์ผูเ้ล้ียงปลา ร้อยละ 26 กองทุนหมู่บา้น ร้อยละ 20 
สหกรณ์การเกษตร ร้อยละ 4 หน้ีนอกระบบ ร้อยละ 2 และอ่ืนๆ คือ ยมืจากญาติพี่นอ้ง ร้อยละ 2 

ตารางที ่4.4 เงินกู้เพือ่การลงทุนและแหล่งเงินทุนของสมาชิกสหกรณ์ 
 จ านวน (ราย) ร้อยละ 

เงินกูเ้พ่ือการลงทุน (บาท)   

     หน้ีสิน 54 75 

     ไม่มีหน้ีสิน 18 25 

จ านวนเงินกู ้(บาท)   
     1 -240,000 บาท 64 89.6 
     240,001-480,000บาท 4 5.6 
     480,001-720,000 บาท 2 2.8 
     720,001-960,000 บาท - - 
     960,001 -1,200,000 บาท 2 2.8 

แหล่งเงินทุน    
     ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.) 39 46.0 
     ธนาคารพาณิชย ์ - - 
     สหกรณ์การเกษตร 3 4.0 
     กองทุนหมู่บา้น 17 20.0 
     สหกรณ์ผูเ้ล้ียงปลา 22 26.0 
     หน้ีนอกระบบ 2 2.0 
     อ่ืนๆ 2 2.0 

รวม 85 100.0 

หมายเหตุ : สมาชิกสหกรณ์ตอบค าถามแหล่งเงินกู ้ไดม้ากกวา่ 1 แหล่ง  
ท่ีมา: จากการส ารวจ, 2556 
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ความรู้ทางธุรกจิ 
การศึกษาความรู้ทางธุรกิจในการเล้ียงปลาของสมาชิกสหกรณ์ท่ีมีผลต่อความส าเร็จ พบว่า 

สมาชิกสหกรณ์ให้ความส าคญัระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด ไดแ้ก่ การเล้ียงปลาตอ้งค านึงถึงราคาอาหาร
ปลาเสมอ ค่าเฉล่ียสูงสุด 4.53 และถา้ตลาดตอ้งการปลาขนาดเท่าใด ก็จะพยายามผลิตเฉพาะขนาดนั้น
ให้มากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.50 ส่วนความรู้ทางธุรกิจท่ีสมาชิกสหกรณ์ให้ความส าคญัระดบัเห็นดว้ยมาก 
ไดแ้ก่ การเล้ียงปลาจะค านึงถึงก าไรมากกวา่น ้ าหนกัปลา ค่าเฉล่ีย 4.43 รองลงมาไดแ้ก่ ก่อนลงทุนขุด
บ่อท่านค านึงถึงความตอ้งการของตลาดเป็นเหตุผลอนัดบัแรก ค่าเฉล่ีย 4.38 การเลือกช่วงเวลาปล่อย
ปลาตอ้งค านึงถึงราคาในวนัท่ีจะขาย ค่าเฉล่ีย 4.15 ตามล าดบั และความรู้ทางธุรกิจท่ีสมาชิกสหกรณ์
ให้ความส าคญัระดบัเห็นดว้ยนอ้ย ไดแ้ก่ การเล้ียงปลาจะค านึงถึงน ้ าหนกัปลาให้ไดม้ากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 
1.63 ซ่ึงเป็นความรู้ทางธุรกิจในเชิงลบ ท่ีว่าสมาชิกสหกรณ์จะท าการเล้ียงปลาโดยไม่ได้ค  านึงถึง
ตน้ทุนและวธีิการผลิต 

ดา้นความรู้ทางธุรกิจท่ีมีต่อความส าเร็จในการเล้ียงปลาของสมาชิกสหกรณ์ เฉล่ียรวมอยูใ่น
ระดบัเห็นดว้ยมาก ค่าเฉล่ีย 3.94 (ตารางท่ี 4.5) แสดงให้เห็นถึงแนวโนม้ความรู้เชิงพาณิชยใ์นการเล้ียง
ปลาของสมาชิกสหกรณ์ในความรู้ต่างๆ ท่ีจะส่งผลต่อความส าเร็จของสมาชิกสหกรณ์ 
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ตารางที ่4.5 ความรู้ทางธุรกจิในการเลีย้งปลานิล 

ความรู้ทางธุรกจิในการ

เลีย้งปลา 

ระดบัความรู้ 

รวม ค่าเฉลีย่ ความหมาย มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

1.การ เล้ี ยงจะค านึ งถึ ง
น ้ าหนักปลาให้ได้มาก
ท่ีสุด* 

28 
(38.9) 

43 
(59.7) 

1 
(1.4) 

- 
 

- 72 
(100) 

1.63 นอ้ย 

2.ก า ร เ ล้ี ย ง ป ล า จ ะ
ค านึ งถึงก าไรมากกว่า
น ้ าหนกัปลา 

35 
(48.6) 

33 
(45.8) 

4 
(5.6) 

- - 72 
(100) 

4.43 มาก 

3.ก าร เลื อ ก ช่ ว ง เว ล า
ปล่อยปลาตอ้งคิดถึงราคา
ในวนัท่ีจะขาย 

23 
(31.9) 

37 
(51.4) 

12 
(16.7) 

- - 72 
(100) 

4.15 มาก 

4.ก่อนลงทุนขุดบ่อท่าน
คิดถึงความต้องการของ
ตลาดเป็นเหตุผลอันดับ
แรก 

36 
(50.0) 

27 
(37.5) 

9 
(12.5) 

- - 72 
(100) 

4.38 มาก 

5.ก า ร เ ล้ี ย ง ป ล าต้ อ ง
ค านึงถึงราคาอาหารปลา
เสมอ 

39 
(54.2) 

32 
(44.4) 

1 
(1.4) 

- - 72 
(100) 

4.53 มากท่ีสุด 

6.ถ้าตลาดต้องการปลา
ขนาดเท่าใด ก็จะพยายาม
ผลิตเฉพาะขนาดนั้ นให้
มากท่ีสุด 

38 
(52.8) 

32 
(44.4) 

2 
(2.8) 

- - 72 
(100) 

4.50 มากท่ีสุด 

ค่าเฉล่ีย 3.94 มาก 
หมายเหตุ: *ส าหรับขอ้ท่ี 1 แสดงค าถามในเชิงลบ โดยให้ระดบัความส าคญัดงัน้ี 

มากท่ีสุด  = 1      มาก = 2      ปานกลาง = 3      นอ้ย = 4      นอ้ยท่ีสุด = 5 
                  ตวัเลขในวงเล็บ หมายถึง ร้อยละ 

ท่ีมา: จากการส ารวจ, 2556 
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แนวคิดเชิงธุรกจิในการเลีย้งปลานิล 

การศึกษาแนวคิดเชิงธุรกิจในการเล้ียงปลานิลของสมาชิกสหกรณ์ท่ีมีผลต่อความส าเร็จ โดย
แบ่งระดบัความส าคญัเป็น 5 ระดบั พบวา่ แนวคิดเชิงธุรกิจในการเล้ียงปลาท่ีมีผลต่อความส าเร็จของ
สมาชิกสหกรณ์ระดบัความเห็นดว้ยมากท่ีสุด วา่เป็นฟาร์มท่ีมีการเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไปและมี
ความย ัง่ยืน ค่าเฉล่ีย 4.60 แนวคิดเชิงธุรกิจในการเล้ียงปลาท่ีมีผลต่อความส าเร็จของสมาชิกสหกรณ์
ระดบัความเห็นดว้ยมาก วา่เป็นฟาร์มท่ีมีการผลิตปลานิลท่ีมีคุณภาพและปลอดภยัต่อผูบ้ริโภคเป็นส่ิง
ส าคญัท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.38 เป็นฟาร์มท่ีมีการบริหารจดัการตน้ทุนท่ีต ่าท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.35 ขยายพื้นท่ีใน
การเล้ียงปลานิลให้เพิ่มข้ึนหากปลามีราคาสูงข้ึนเร่ือยๆ เป็นฟาร์มท่ีมีการเติบโตเป็นฟาร์มใหญ่ และ
เป็นแหล่งดูงาน ค่าเฉล่ีย 4.22 มุ่งการเป็นผูน้ าทางดา้นประมงอยา่งย ัง่ยนืในจงัหวดั เพื่อความกินดีมีสุข
ภายในชุมชน ค่าเฉล่ีย 3.85 เป็นฟาร์มทนัสมยัท่ีมีการใช้เทคโนโลยผีสมผสานเพื่อบริหารจดัการฟาร์ม 
ค่าเฉล่ีย 3.83 และสามารถผลิตอาหารปลาเพื่อใช้ในฟาร์มเองค่าเฉล่ีย 3.56 แนวคิดเชิงธุรกิจในการ
เล้ียงปลาของสมาชิกสหกรณ์เห็นดว้ยระดบันอ้ย คือ ใหมี้ผลตอบแทนในการเล้ียงมากข้ึน เป็นฟาร์มท่ี
ให้ก าไรสูงสุดไม่ว่าจะตอ้งมีการเล้ียงและการจดัการอย่างไรค่าเฉล่ีย 1.65 เน่ืองจากเป็นแนวคิดเชิง
ธุรกิจการเล้ียงปลาในเชิงลบ โดยไม่ไดค้  านึงถึงการเล้ียงเป็นส าคญั 

แนวคิดเชิงธุรกิจในการเล้ียงปลาท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการเล้ียงปลาของสมาชิกสหกรณ์
เฉล่ียรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก ค่าเฉล่ีย 3.63 (ตารางท่ี 4.6) แสดงถึง แนวคิดเชิงธุรกิจในการเล้ียง
ปลาของสมาชิกสหกรณ์ท่ีดีท่ีจะส่งผลต่อความส าเร็จในการเล้ียง 
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ตารางที ่4.6 แนวคิดเชิงธุรกจิในการเลีย้งปลานิล 

แนวคิดเชิงธุรกจิในการเลีย้งปลา 

ระดบัแนวคิดเชิงธุรกจิ 

รวม ค่าเฉลีย่ 
ความ 

หมาย 
มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ท่ีสุด 

1.ให้มีผลตอบแทนในการเล้ียง

มาก ข้ึน  เป็ นฟ าร์ม ท่ี ให้ ก าไร

สูงสุดไม่ว่าจะตอ้งมีการเล้ียงและ

การจดัการอยา่งไร* 

30 

(41.7) 

37 

(51.4) 

5 

(6.9) 

- 

 

- 72 

(100) 

1.65 นอ้ย 

2.เป็นฟาร์มท่ีมีการผลิตปลานิลท่ี

มี คุณ ภ าพ  แล ะป ลอดภั ย ต่ อ

ผูบ้ริโภคเป็นส่ิงส าคญัท่ีสุด 

30 

(41.7) 

39 

(54.2) 

3 

(4.2) 

- 

 

- 72 

(100) 

4.38 มาก 

3.เป็นฟาร์มท่ีมีการบริหารจดัการ

ตน้ทุนที่ต  ่าท่ีสุด 

31 

(43.1) 

35 

(48.6) 

6 

(8.3) 

- - 72 

(100) 

4.35 มาก 

4.เป็นฟาร์มทันสมัยท่ี มีการใช้

เทคโนโลยีผสมผสานเพื่อบริหาร

จดัการฟาร์ม 

16 

(22.2) 

32 

(44.4) 

20 

(27.8) 

4 

(5.6) 

- 72 

(100) 

3.83 มาก 

5.ขยายพ้ืนท่ีในการเล้ียงปลานิล

ให้เพ่ิมข้ึนหากปลามีราคาสูงข้ึน

เร่ือยๆ และเป็นแหล่งดูงาน 

30 

(41.7) 

31 

(43.1) 

8 

(11.1) 

3 

(4.2) 

- 72 

(100) 

4.22 มาก 

6.สามารถผลิตอาหารปลาเพื่อใช้

ในฟาร์มเอง 

13 

(18.1) 

26 

(36.1) 

22 

(30.6) 

10 

(13.9) 

1 

(1.4) 

72 

(100) 

3.56 มาก 

7.มุ่งการเป็นผูน้ าทางดา้นประมง

อยา่งยัง่ยนืในจงัหวดั 

18 

(25.0) 

31 

(43.1) 

19 

(26.4) 

2 

(2.8) 

2 

(2.8) 

72 

(100) 

3.85 มาก 

8.เป็นฟาร์มท่ีมีการเติบโตอย่าง

ค่อยเป็นค่อยไปและมีความยัง่ยนื 

45 

(62.5) 

25 

(34.7) 

2 

(2.8) 

- - 72 

(100) 

4.60 มากท่ีสุด 

ค่าเฉล่ีย 3.81 มาก 
หมายเหตุ: *ส าหรับขอ้ท่ี 1 แสดงค าถามในเชิงลบ โดยให้ระดบัความส าคญัดงัน้ี 

มากท่ีสุด  = 1      มาก = 2      ปานกลาง = 3      นอ้ย = 4      นอ้ยท่ีสุด = 5 
                  ตวัเลขในวงเล็บ หมายถึง ร้อยละ 

ท่ีมา: จากการส ารวจ, 2556 

 



 

38 

ความรู้และการอบรบแลกเปลีย่นประสบการณ์ในการเลีย้งปลานิล 

สมาชิกสหกรณ์ส่วนใหญ่ไดแ้ลกเปล่ียนประสบการณ์และการฝึกอบรมกบัหน่วยงานราชการ
ในรอบ 1 ปี ท่ีผา่นมากบัหน่วยงานต่างๆ ไดแ้ก่ กรมประมง กรมส่งเสริมสหกรณ์ มหาวทิยาลยัพะเยา 
และเพื่อนเกษตรกรในเร่ืองการเล้ียงปลา โรคปลาและน ้ ามากท่ีสุดคือ 10 – 14 คร้ังต่อปี ร้อยละ 58.8 
รองลงมา ได้รับการอบรมและแลกเปล่ียนประสบการณ์  15 – 19 คร้ังต่อปี ร้อยละ 22.4 ได้รับการ
อบรมและแลกเปล่ียนประสบการณ์ 5 – 9 คร้ังต่อปี ร้อยละ 11.2 และไดรั้บการอบรมและแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ 20 – 24 คร้ังต่อปี ร้อยละ 8.4 ตามล าดบั (ตารางท่ี 4.7) 

ตารางที ่4.7 ความรู้และการอบรบแลกเปลีย่นประสบการณ์ในการเลีย้งปลานิล (คร้ังต่อปี) 
การแลกเปล่ียนประสบการณ์ จ านวน (ราย) ร้อยละ 
       5 – 9 คร้ังต่อปี 8 11.2 
     10 – 14 คร้ังต่อปี 42 58.8 
     15 – 19 คร้ังต่อปี 16 22.4 
     20 – 24 คร้ังต่อปี 6 8.4 

รวม 72 100.0 
ท่ีมา: จากการส ารวจ, 2556 

การศึกษาการน าความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเล้ียงปลานิลของสมาชิกสหกรณ์โดย
แบ่งระดบัความส าคญัเป็น 5 ระดบั ตามหน่วยงาน พบวา่ การน าความรู้ท่ีไดรั้บไปประยุกตใ์ชใ้นการ
เล้ียงปลานิลของสมาชิกสหกรณ์ระดับมาก ได้แก่ การอบรมจากมหาวิทยาลัยพะเยา ร้อยละ 4.15 
รองลงมา ไดแ้ก่ การอบรมจากกรมประมง ร้อยละ 3.72 การศึกษาดูงานจากกรมประมง ร้อยละ 3.62 
ตามล าดบั ความรู้ท่ีไดรั้บไปประยุกตใ์ชใ้นการเล้ียงปลานิลของสหกรณ์ระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ เพื่อน
สมาชิก ร้อยละ 3.37 รองลงมา ไดแ้ก่ การศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลยัพะเยา ร้อยละ 3.35 การศึกษาดู
งานจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร้อยละ 3.25 และการอบรมจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร้อยละ 3.13 
ตามล าดบั 

ความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเล้ียงปลาของสมาชิกสหกรณ์อยู่ในระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 
3.51 (ตารางท่ี 4.8) แสดงถึง สมาชิกสหกรณ์สามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไปประยุกตใ์ชใ้นการเล้ียงปลา
ไดม้าก ส่งผลต่อผลผลิตในการเล้ียงและความส าเร็จในการเล้ียงของสมาชิกสหกรณ์ 
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ตารางที ่4.8 ความรู้ทีไ่ด้รับถูกน าไปประยุกต์ใช้ในการเลีย้งปลา 

หน่วยงาน 

ความรู้ทีไ่ด้รับถูกน าไปประยุกต์ในการ 

เลีย้งปลาของท่านมากน้อยเพยีงใด 
รวม ค่าเฉลีย่ 

ความหมา

ย มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

1.กรมประมง 
   - อบรม 

 
15 

(20.8) 

 
26 

(36.1) 

 
27 

(37.5) 

 
4 

(5.6) 

 
- 

 
72 

(100) 

 
3.72 

 
มาก 

   - ศึกษาดูงาน 
 

11 
(22.0) 

18 
(36.0) 

13 
(26.0) 

7 
(14.0) 

1 
(2.0) 

50 
(100) 

3.62 มาก 

2.กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
   - อบรม 

 
1 

(1.6) 

 
15 

(23.4) 

 
40 

(62.5) 

 
7 

(10.9) 

 
1 

(1.6) 

 
64 

(100) 

 
3.13 

 
ปานกลาง 

   - ศึกษาดูงาน 
 

1 
(6.3) 

2 
(12.5) 

13 
(81.2) 

- 
 

- 16 
(100) 

3.25 ปานกลาง 

3.เพื่อนเกษตรกร 
 

- 
 

35 
(51.4) 

24 
(35.3) 

8 
(11.8) 

1 
(1.5) 

68 
(100) 

3.37 ปานกลาง 

4.มหาวทิยาลยัพะเยา 
   - อบรม 

 
27 

(41.5) 

 
24 

(36.7) 

 
11 

(16.9) 

 
3 

(4.6) 

 
- 

 
65 

(100) 

 
4.15 

 
มาก 

   - ศึกษาดูงาน 
 

2 
(10.0) 

7 
(35.0) 

7 
(35.0) 

4 
(20.0) 

- 20 
(100) 

3.35 ปานกลาง 

ค่าเฉล่ีย 3.51 มาก 
ท่ีมา: จากการส ารวจ, 2556 
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ความรู้ความเข้าใจของสมาชิกสหกรณ์เร่ืองการเลีย้งปลานิลแปลงเพศ  
ในดา้นความรู้ความเขา้ใจของสมาชิกสหกรณ์เร่ืองการเล้ียงปลา เม่ือใช้ขอ้ค าถามท่ีเก่ียวกบั

แนวทางปฏิบติัท่ีถูกตอ้งตลอดจนลกัษณะพฤติกรรมของปลานิล โดยขอ้ค าถามทั้งหมดมีคะแนนเต็ม 
20 คะแนน พบว่า คร่ึงหน่ึงของสมาชิกสหกรณ์ ร้อยละ 50 มีความรู้ความเขา้ใจในการเล้ียงปลาอยู่
ในช่วง 13-14 คะแนน ส่วนร้อยละ 36.1 มีความรู้ความเขา้ใจอยู่ในช่วง 15-16 คะแนน ร้อยละ 8.4 มี
ความรู้ความเขา้ใจอยู่ในช่วง 11-12 คะแนน และมีเพียงร้อยละ 5.6 เท่านั้นท่ีมีคะแนนความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัปลานิลอยูใ่นช่วง 17-18 คะแนน (ตารางท่ี 4.9) 

ตารางที ่4.9 ความรู้ความเข้าใจของสมาชิกสหกรณ์เร่ืองการเลีย้งปลานิลแปลงเพศ (คะแนน) 
ความรู้ความเขา้ใจเร่ืองการเล้ียงปลา  จ านวน (ราย) ร้อยละ 
     11 – 12 คะแนน 6 8.4 
     13 – 14 คะแนน 36 50.0 
     15 – 16 คะแนน 26 36.1 
     17 – 18 คะแนน 4 5.6 

รวม 72 100.00 
ท่ีมา: จากการส ารวจ, 2556 

 หากพิจารณาด้านความรู้ความเข้าใจของสมาชิกสหกรณ์เร่ืองการเล้ียงปลานิลแปลงเพศ 

(ตารางท่ี 4.10) ในแต่ละขอ้ค าถาม จ านวน 20 ขอ้ ซ่ึงใช้ค  าถามแบบถูกผิด พบว่า สมาชิกสหกรณ์มี

ความรู้ความเขา้ใจในการเล้ียงปลามากท่ีสุด คือ ขั้นตอนแรกในการเตรียมบ่อตอ้งมีการตากบ่อเพื่อฆ่า

เช้ือโรคและศตัรูปลาและระดบัความลึกของน ้ าในบ่อเล้ียงปลา คือ ลึกตั้งแต่ 1 เมตร ถึง 1.5 เมตร ร้อย

ละ 100.0 รองลงมา ไดแ้ก่ ก่อนท่ีจะมีการจบัปลา 2 วนั ตอ้งมีการงดอาหารปลา ร้อยละ 99 การจดัหา

พนัธ์ุปลามาเล้ียงควรเป็นลูกพนัธ์ุปลาท่ีมีขนาดความยาวตั้งแต่ 3-5 ซม. และควรจะให้มีขนาดตวั

ไล่เล่ีย ร้อยละ 97 ปลานิลเป็นปลาท่ีกินเน้ือเท่านั้น ร้อยละ 96 หากน ้ าเป็นด่างมากปลาจะตาย ร้อยละ 

94 นิสัยของปลานิลชอบอยูร่วมกนัเป็นฝงูตามแม่น ้ าและก่อนให้อาหารควรให้สัญญาณ เช่นการท าให้

น ้ ากระเพื่อม ร้อยละ 93 หากน ้ าเป็นกรดมากปลาจะไม่อยากกินอาหาร ความตา้นทานโรคต ่า ร้อยละ 

92 อตัราการปล่อยลูกปลาขนาด 3-5 เซนติเมตร ใช้อตัรา 8,000 ตวัข้ึนไปต่อไร่ หากน ้ ามีสีเขียวจดั

จนเกินไปแสดงว่ามีการใส่ปุ๋ยปริมาณน้อยเกินไปและการเล้ียงท่ีหนาแน่นท าให้เกิดโรคปลา ร้อยละ 

82 ปลาจะกินอาหารมากข้ึนและต้องการพลังงานสูงในฤดูหนาว ร้อยละ 75 การให้อาหารปลา
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ต าแหน่งท่ีให้ควรเปล่ียนไปเร่ือย ๆ ร้อยละ 49 ปลานิลเป็นปลาท่ีกินอาหารกลางๆน ้ า ร้อยละ 42 การ

ใส่ปุ๋ยพืชสดในบ่อเล้ียงปลาควรใส่ปริมาณคร้ังละ 50-100 กิโลกรัมต่อไร่ต่อเดือนและการให้อาหารท่ี

ไม่เหมาะสมไม่ใช่สาเหตุท่ีท าให้เกิดโรคในปลา ร้อยละ 36 ช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการปล่อยลูกปลา

ลงเล้ียง คือ ช่วงเยน็ ร้อยละ 32 ปริมาณการให้อาหารสมทบแก่ปลาท่ีเหมาะสม ไม่ควรเกิน 6% ของ

น ้ าหนักปลา ร้อยละ 28 ปุ๋ยท่ีใส่ในบ่อปลามีได้ 2 ประเภท คือปุ๋ยคอก และปุ๋ยพืชสด ร้อยละ 13 

ตามล าดบั  

ตารางที ่4.10 ข้อค าถามเกีย่วกบัความรู้ความเข้าใจของสมาชิกสหกรณ์  
ความรู้ความเข้าใจเร่ืองการเลีย้ง ถูก ผดิ รวม ร้อยละ 

1.ปลานิลเป็นปลาท่ีกินเน้ือเท่านั้น 69 

(95.8) 

3 

(4.2) 

72 

(100) 

96.0 

2.นิสัยของปลานิลชอบอยูร่วมกนัเป็นฝงูตามแม่น ้า 67 

(93.1) 

5 

(6.9) 

72 

(100) 

93.0 

3.ขั้นตอนแรกในการเตรียมบ่อตอ้งมีการตากบ่อเพ่ือฆ่าเช้ือโรคและ

ศตัรูปลา 

72 

(100) 

- 72 

(100) 

100.00 

4.การจดัหาพนัธ์ุปลามาเล้ียงควรเป็นลูกพนัธ์ุปลาท่ีมีขนาดความยาว

ตั้งแต่ 3-5 ซม. และควรจะใหมี้ขนาดตวัไล่เล่ียกนั 

70 

(97.2) 

2 

(2.8) 

72 

(100) 

97.0 

5.อตัราการปล่อยลูกปลาขนาด 3-5 เซนติเมตร ใชอ้ตัรา 8,000 ตวัข้ึน

ไปต่อไร่ 

59 

(81.9) 

13 

(18.1) 

72 

(100) 

82.0 

6.ช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการปล่อยลูกปลาลงเล้ียง คือ ช่วงเยน็ 23 

(31.9) 

49 

(68.1) 

72 

(100) 

32.0 

7.ปลานิลเป็นปลาท่ีกินอาหารกลางๆน ้า 30 

(41.7) 

42 

(58.3) 

72 

(100) 

42.0 

8.ก่อนใหอ้าหารควรใหสั้ญญาณ เช่นการท าใหน้ ้ ากระเพ่ือม 67 

(93.1) 

5 

(6.9) 

72 

(100) 

93.0 

9.การใหอ้าหารปลาต าแหน่งท่ีใหค้วรเปล่ียนไปเร่ือย ๆ  35 

(48.6) 

37 

(51.4) 

72 

(100) 

49.0 
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ตารางที ่4.10 (ต่อ) 
ความรู้ความเข้าใจเร่ืองการเลีย้ง ถูก ผดิ รวม ร้อยละ 

10.การใส่ปุ๋ยพืชสดในบ่อเล้ียงปลาควรใส่ปริมาณคร้ังละ 50-100 

กิโลกรัมต่อไร่ต่อเดือน 

26 

(36.1) 

46 

(63.9) 

72 

(100) 

36.0 

11.ปริมาณการใหอ้าหารสมทบแก่ปลาท่ีเหมาะสม ไม่ควรเกิน 6% 

ของน ้าหนกัปลา 

20 

(27.8) 

52 

(72.2) 

72 

(100) 

28.0 

12.ระดบัความลึกของน ้าในบ่อเล้ียงปลา คือ ลึกตั้งแต่ 1 เมตร ถึง 1.5 

เมตร 

72 

(100) 

- 72 

(100) 

100.00 

13.ปลาจะกินอาหารมากข้ึนและตอ้งการพลงังานสูงในฤดูหนาวท่ีมี
อุณหภูมิ 

54 

(75.0) 

18 

(25.0) 

72 

(100) 

75.0 

14.หากน ้ามีสีเขียวจดัจนเกินไปแสดงวา่มีการใส่ปุ๋ยปริมาณนอ้ย
เกินไป 

59 

(81.9) 

13 

(18.1) 

72 

(100) 

82.0 

15.การเล้ียงท่ีหนาแน่นท าใหเ้กิดโรคปลา 59 

(81.9) 

13 

(18.1) 

72 

(100) 

82.0 

16.การใหอ้าหารท่ีไม่เหมาะสมไม่ใช่สาเหตุท่ีท  าใหเ้กิดโรคในปลา 26 

(36.1) 

46 

(63.9) 

72 

(100) 

36.0 

17.หากน ้าเป็นกรดมากปลาจะไม่อยากกินอาหาร ความตา้นทานโรค

ต ่า   

66 

(91.7) 

6 

(8.3) 

72 

(100) 

92.0 

18.หากน ้าเป็นด่างมากปลาจะตาย 68 

(94.4) 

4 

(5.6) 

72 

(100) 

94.0 

19.ปุ๋ยท่ีใส่ในบ่อปลามีได ้2 ประเภท คือปุ๋ยคอก และ.ปุ๋ยพืชสด  9 

(12.5) 

63 

(87.5) 

72 

(100) 

13.0 

20.ก่อนท่ีจะมีการจบัปลา 2 วนั ตอ้งมีการงดอาหารปลา 71 

(98.6) 

1 

(1.4) 

72 

(100) 

99.0 

ท่ีมา: จากการส ารวจ, 2556 
       ตวัเลขในวงเล็บ หมายถึง ร้อยละ 
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4.3 ต้นทุนและผลตอบแทนในการเลีย้งปลา 

 ในการวเิคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทนในการเล้ียงปลา ไดแ้บ่งสมาชิกสหกรณ์ท่ีมีขนาดการ
เล้ียงปลาเป็น 3 ขนาด คือ สมาชิกสหกรณ์ท่ีมีขนาดการเล้ียงปลา 3 ขนาด คือ ขนาดการเล้ียงปลาไม่
เกิน 5 ไร่ จ  านวน 51 ราย ขนาดการเล้ียงปลาเกิน 5 ไร่ แต่ไม่เกิน 10 ไร่ จ  านวน 17 ราย และขนาดการ
เล้ียงปลาเกิน 10 ไร่ข้ึนไป จ านวน 4 ราย ในท่ีน้ีจะใชค้  าวา่ ขนาดเล็ก แทนขนาดการเล้ียงปลาไม่เกิน 5 
ไร่ ขนาดกลาง แทนขนาดการเล้ียงปลาเกิน 5 ไร่ แต่ไม่เกิน 10 ไร่ และขนาดใหญ่แทนขนาดการเล้ียง
ปลาเกิน 10 ไร่ข้ึนไป โดยเปรียบเทียบการลงทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนของสมาชิกสหกรณ์
ในภาพรวมต่อไร่ต่อปี แยกตามขนาดในการเล้ียง 

ตารางที ่4.11 จ านวนฟาร์มทีม่ีก าไรและขาดทุนโดยจ าแนกตามขนาดฟาร์ม 
ขนาดการเล้ียง ก าไร (ราย) ร้อยละ ขาดทุน (ราย) ร้อยละ รวม ร้อยละ 
     ขนาดเล็ก 40 78.43 11 21.57 51 100 
     ขนาดกลาง 14 82.35 3 17.65 17 100 
     ขนาดใหญ่ 2 50.00 2 50.00 4 100 

รวม 56 77.78 16 22.22 72 100 
ท่ีมา: จากการส ารวจ, 2556 

4.3.1 ต้นทุนในการเลีย้งปลานิล จ าแนกตามขนาดฟาร์ม 

การลงทุนของสมาชิกสหกรณ์พิจารณาจากต้นทุนคงท่ี ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการขุดบ่อ  
เคร่ืองจกัรกลการเกษตร โรงเรือนและการวางท่อ ในดา้นการขุดบ่อ คิดจากการลงทุนขุดบ่อทั้งหมด
แต่เน่ืองจากท่ีดิน ไม่มีค่าเส่ือมราคา เพื่อค านวณตน้ทุนขุดบ่อ จึงคิดค่าเส่ือมตามวิธีเส้นตรง มีอายุการ
ใช้งาน 20 ปี เท่ากบัอาคาร ส่วนประกอบอ่ืนๆ ได้แก่ เคร่ืองจกัรกลการเกษตร โรงเรือน ท่อ คิดค่า
เส่ือมตามวิธีเส้นตรง มีอายุการใชง้าน 10 ปี และตน้ทุนผนัแปร คือ ตน้ทุนท่ีสมาชิกสหกรณ์ลงทุนใน
การผลิต ไดแ้ก่ ค่าพนัธ์ุปลา อาหาร ยาปฏิชีวนะ น ้ ามนัเช้ือเพลิงและไฟฟ้า ค่าปูนขาวและปูนขาวร้อน 
ค่าแรงงาน ค่าปุ๋ย และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ รายละเอียดดงัต่อไปน้ี (ตารางท่ี 4.12) 
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ต้นทุนของสมาชิกสหกรณ์ทีม่ีฟาร์มขนาดเลก็  

ส าหรับการลงทุนของสมาชิกสหกรณ์ท่ีมีฟาร์มขนาดเล็กทั้ง 51 ราย พบวา่ มีตน้ทุนการผลิต 
เฉล่ียต่อไร่ เท่ากบั 134,750.76 บาท ประกอบดว้ยตน้ทุนคงท่ี ร้อยละ 3.57 และตน้ทุนผนัแปร ร้อยละ 
96.43 (ตารางท่ี 4.12) 

ด้านต้นทุนคงท่ี มีค่าใช้จ่ายต่อไร่ต่อปี เท่ากับ 4,814.41 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.57 พบว่า 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการขุดบ่อสูงท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ เคร่ืองจกัรกลการเกษตร ประกอบดว้ย เคร่ืองสูบ
น ้าและท่อสูบน ้ า ขณะท่ีค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ประกอบดว้ย โรงเรือนและการวางท่อมีตน้ทุนคงท่ีต ่าท่ีสุด คิด
เป็นร้อยละ 1.82 ร้อยละ 1.36 และร้อยละ 0.39 ตามล าดบั การขดุบ่อซ่ึงมีค่าใชจ่้ายสูงสุด เน่ืองจากการ
ขุดบ่อเป็นการลงทุนระยะยาวและมีอายุการใช้งาน 20 ปี ประกอบกบัค่าจา้งขุดบ่อมีการจา้งขุดท่ีแพง 
จึงท าใหค้่าใชจ่้ายสูงตาม 

ดา้นตน้ทุนผนัแปร มีค่าใชจ่้ายต่อไร่ต่อปี เท่ากบั 129,936.35 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.43 พบวา่ 
ค่าอาหารส าหรับปลากลางของฟาร์มขนาดเล็กมีค่าใชจ่้ายสูงท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 87.45 ของตน้ทุนผนั
แปรทั้งหมด เน่ืองจากอาหารส าหรับปลากลางของฟาร์มขนาดเล็กจะใช้เล้ียงปลาตั้งแต่ปล่อยปลาลง
ในบ่อเล้ียงกระทัง่จบัขาย ซ่ึงอาหารส าหรับปลากลางมีราคาค่อนขา้งแพง ท าให้สมาชิกมีค่าใชจ่้ายสูง
และสมาชิกสหกรณ์จะใชอ้าหารในการเล้ียงปลาไม่นิยมใชข้ี้หมูหรือข้ีไก่เล้ียงและไม่นิยมเล้ียงหมูหรือ
ไก่บนบ่อปลา เพราะปลาจะมีกล่ินและระบบน ้ าเสีย ค่าใช้จ่ายผนัแปรรองลงมา ไดแ้ก่ ค่าพนัธ์ุปลา 
ร้อยละ 3.37 ค่าแรงงานในกิจกรรมจบัปลา ร้อยละ 2.32 น ้ ามนัเช้ือเพลิงและไฟฟ้า ร้อยละ 1.62 ค่าปูน
ขาวและปูนร้อน ร้อยละ 0.59 ค่าอาหารปลาเล็ก ร้อยละ 0.49 และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ได้แก่ ค่าซ่อมแซม
เคร่ืองจกัรกลและค่าปุ๋ยคอก ร้อยละ 0.27 ตามล าดบั พนัธ์ุปลาท่ีสมาชิกสหกรณ์ท่ีมีฟาร์มขนาดเล็กใช้
เล้ียงจะนิยมให้สหกรณ์ฯ เป็นผูจ้ดัหามาให้ เพราะมีราคาถูกกวา่การจดัหาเอง รวมถึงการจดัหาเองใน
บางคร้ังตอ้งไปรับดว้ยตนเองท าให้มีค่าใช้จ่ายมากกว่า แต่หากให้สหกรณ์ฯ จดัหาให้และจะบริการ
จดัส่งให้ถึงหน้าฟาร์มของสมาชิก ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัแรงงานในกิจกรรมจา้งจบัปลา โดยปกติจะใช้
แรงงานในการจบัปลา 5 - 6 คน ค่าแรงงานเฉล่ียเท่ากบั 230 บาทต่อคนต่อวนั ซ่ึงการจบัปลาจะจบั
เฉพาะช่วงเช้ามืดถึงสายๆ เท่านั้น ใช้เวลาในการจบัปลาจนกระทัง่พ่อคา้มารับประมาณ 2-3 ชัว่โมง 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัน ้ ามนัเช้ือเพลิงและไฟฟ้า ส่วนใหญ่จะใชช่้วงก่อนจะจบัปลามากท่ีสุด โดยจะใช้ใน
การสูบน ้ าออกจากบ่อก่อนการจบัปลา แต่ในบางรายจะใช้วิธีการโดยวิธีปล่อยน ้ าจากท่ีสูงไปหาท่ีต ่า 
โดยไม่ตอ้งใชไ้ฟฟ้าในการสูบน ้ า ส่วนค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัค่าปูนขาวและปูนร้อน ค่าอาหารส าหรับปลา
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เล็ก และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ค่าซ่อมแซมเคร่ืองจกัรกลและค่าปุ๋ยคอก มีค่าใชจ่้ายเพียงเล็กนอ้ยและใช้
ในช่วงแรกๆ ของการเล้ียงปลาเท่านั้น 

โดยภาพรวมของต้นทุนการผลิตของสมาชิกสหกรณ์ท่ีมีฟาร์มขนาดเล็ก เฉล่ียต่อไร่ต่อปี
เท่ากบั 134,750.76 บาท และเม่ือคิดตน้ทุนการผลิตเฉล่ียต่อกิโลกรัม เท่ากบั 41.51 บาท ตน้ทุนท่ีสูง
ท่ีสุดใน 3 ล าดบัแรก เป็นตน้ทุนผนัแปรทั้งหมด ไดแ้ก่ ค่าอาหารส าหรับปลากลางของฟาร์มขนาดเล็ก 
คิดเป็นร้อยละ 87.45 ของต้นทุนการผลิตทั้ งหมด รองลงมาได้แก่ ค่าพนัธ์ุปลา ร้อยละ 3.37 และ
แรงงานในกิจกรรมจา้งจบัปลา ร้อยละ 2.32 ตามล าดบั ส่วนตน้ทุนคงท่ีรวมมีเพียงร้อยละ 3.57 เท่านั้น
เม่ือเทียบกบัตน้ทุนการผลิตทั้งหมด โดยท่ีตน้ทุนการผลิตส่วนใหญ่เน้นหนักท่ีตน้ทุนผนัแปรเป็น
ส าคญั 

ต้นทุนของสมาชิกสหกรณ์ทีม่ีฟาร์มขนาดกลาง  

 ส าหรับการลงทุนของสมาชิกสหกรณ์ท่ีมีฟาร์มขนาดกลาง ซ่ึงมีสมาชิก จ านวน 17 ราย พบวา่ 
มีตน้ทุนการผลิตเฉล่ีย เท่ากบั 140,397.23 บาท ประกอบดว้ยตน้ทุนคงท่ี ร้อยละ 6.07 และตน้ทุนผนั
แปร ร้อยละ 93.93 ตน้ทุนการผลิตส่วนใหญ่เป็นตน้ทุนผนัแปร ซ่ึงไดแ้ก่ ค่าอาหารส าหรับปลากลาง
ของฟาร์มขนาดกลาง ท่ีมีค่าใช้จ่ายสูงถึง 120,773.53 บาทต่อไร่ต่อรอบ หรือร้อยละ 86.02 รองลงมา
ไดแ้ก่ ค่าขดุบ่อ 6,267.65 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.46 (ตารางท่ี 4.12) 

 ดา้นตน้ทุนคงท่ี มีค่าใช้จ่ายต่อไร่ต่อปี เท่ากบั 8,521.18 บาท หรือร้อยละ 6.07 ประกอบดว้ย 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการขุดบ่อ โดยมีตน้ทุนคงท่ีสูงท่ีสุด เท่ากบั 6,267.65 บาท รองลงมาไดแ้ก่ ค่าใชจ่้าย
เก่ียวกบัเคร่ืองจกัรกลการเกษตร 1,612.94 บาท และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ได้แก่ โรงเรือนและการวางท่อ 
640.59 บาท  

 ดา้นตน้ทุนผนัแปร มีค่าใช้จ่ายต่อไร่ต่อปี เท่ากบั 131,876.05 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 93.93 
นอกจากค่าอาหารส าหรับปลากลางของฟาร์มขนาดกลางจะมีค่าใชจ่้ายในตน้ทุนการผลิตสูงสุดแลว้ยงั
มีค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ได้แก่ ค่าพนัธ์ุปลา 3,552.35 บาท ค่าแรงงานส าหรับกิจกรรมจา้งจบัปลา 3,464.71 
บาท ค่าปูนขาวและปูนร้อน 1,116.76 บาท ค่ายาปฏิชีวนะและสารเคมี 984.59 บาท ค่าน ้ ามนัเช้ือเพลิง
และไฟฟ้า 788.82 บาท ค่าอาหารส าหรับปลาเล็ก 715.88 บาท และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ค่าซ่อมแซม
เคร่ืองจกัรกล 429.41 บาท ตามล าดบั 
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 ในตน้ทุนค่าเช่าบ่อของสมาชิกสหกรณ์ท่ีมีฟาร์มขนาดกลาง มีจ านวน 3 ราย ท่ีมีการเช่าบ่อ
เล้ียงปลาเพิ่มเติมจากบ่อของตวัเอง โดยมีค่าเช่าบ่อเฉล่ีย 6,066.67 บาทต่อไร่ต่อปี ซ่ึงไม่ได้น ามาคิด
ค านวณในตารางตน้ทุนและผลตอบแทน เน่ืองจากมีสมาชิกสหกรณ์ส่วนน้อยเท่านั้นท่ีมีการเช่าบ่อ
และค่าใชจ่้ายดงักล่าวค่อนขา้งสูงหากน ามาคิดค านวณจะท าให้ผลการคิดตน้ทุนและผลตอบแทนของ
สมาชิกสหกรณ์ท่ีมีฟาร์มขนาดกลางคลาดเคล่ือนค่อนขา้งมาก 

 โดยภาพรวมของตน้ทุนการผลิตของสมาชิกท่ีมีฟาร์มขนาดกลางเฉล่ียเท่ากบั 140,397.23 
บาทต่อไร่ต่อปี เม่ือคิดตน้ทุนการผลิตเฉล่ียต่อกิโลกรัม เท่ากบั 44.01 บาท ซ่ึงเป็นตน้ทุนท่ีเฉล่ียจาก
ปลาทั้ง 4 เบอร์ คือ ปลาเบอร์ 1 เบอร์ 2 เบอร์ 3 และเบอร์ 4 โดยตน้ทุนค่าอาหารปลา เป็นตน้ทุนท่ีมาก
ท่ีสุด ร้อยละ 86.02 

ต้นทุนของสมาชิกสหกรณ์ทีม่ีฟาร์มขนาดใหญ่  

 ส าหรับการลงทุนของสมาชิกสหกรณ์ท่ีมีฟาร์มขนาดใหญ่ ซ่ึงมีสมาชิก จ านวน 4 ราย พบว่า 
ตน้ทุนการผลิตส่วนใหญ่เป็นตน้ทุนผนัแปร คิดเป็นร้อยละ 87.60 ของตน้ทุนการผลิตทั้งหมดและเป็น
ตน้ทุนคงท่ี คิดเป็นร้อยละ 12.40 (ตารางท่ี 4.12) 

 ดา้นตน้ทุนคงท่ี มีค่าใชจ่้ายต่อไร่ต่อปี 19,412.50 บาท พบวา่ มีค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการขุดบ่อสูง
ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 5.10 ส่วนค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ไดแ้ก่ โรงเรือนและการวางท่อ มีค่าใช้จ่ายใกลเ้คียงกบั
การขุดบ่อ คือ ร้อยละ 4.98 แสดงให้เห็นว่าในฟาร์มขนาดใหญ่ การขุดบ่อท่ีมากข้ึนท าให้ค่าใช้จ่าย
เก่ียวกบัการขุดบ่อสูงตามไปดว้ยเช่นเดียวกบัโรงเรือนและการวางท่อ เน่ืองจากสมาชิกมีบ่อมากข้ึน 
ท าให้สมาชิกตอ้งสร้างโรงเรือนเพื่อใชส้ าหรับเก็บอาหารปลา และใช้ส าหรับเป็นท่ีพกัอาศยัชัว่คราว
ในการเล้ียงปลา โดยเฉพาะในช่วงใกลจ้บัปลาเพื่อป้องกนัการขโมยปลา ส่งผลให้มีค่าใชจ่้ายในส่วน
ของโรงเรือนสูง ส่วนค่าใช้จ่ายค่าเคร่ืองจกัรกลการเกษตร เคร่ืองสูบน ้ าและท่อสูบน ้ า คิดเป็นร้อยละ 
2.32 ซ่ึงมีค่าใชจ่้ายไม่สูงมากนกั 

 ดา้นตน้ทุนผนัแปร มีค่าใชจ่้ายต่อไร่ต่อปี 137,100.00 บาท พบวา่ ค่าอาหารส าหรับปลากลาง
ของฟาร์มขนาดใหญ่มีค่าใชจ่้ายสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 78.25 อาหารส าหรับปลากลางของฟาร์มขนาด
ใหญ่ท่ีใช้เล้ียงปลา จะใช้เล้ียงตั้งแต่น าปลาลงปล่อยในบ่อเล้ียงจนกระทัง่จบัปลา และเน่ืองจากราคา
อาหารในปัจจุบนัมีราคาค่อนขา้งแพง ท าให้ค่าใช้จ่ายสูงอย่างเห็นได้ชดั ส่วนตน้ทุนผนัแปรอ่ืนๆ มี
ค่าใชจ่้ายไม่สูงมากนกั ส่วนใหญ่จะมีค่าใชจ่้ายท่ีไม่แตกต่างกนัมากนกั โดย ค่าพนัธ์ุปลา คิดเป็นร้อย
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ละ 2.65 ค่าน ้ ามนัเช้ือเพลิงและไฟฟ้า ร้อยละ 2.39 ค่าแรงงานในกิจกรรมจ้างจบัปลา ร้อยละ 2.03 
เช่นเดียวกบั ค่าอาหารส าหรับปลาเล็ก ค่ายาปฏิชีวนะและสารเคมี ค่าปูนขาวและปูนร้อนและค่าใชจ่้าย
อ่ืนๆ ไดแ้ก่ ค่าซ่อมแซมเคร่ืองจกัรกลและค่าปุ๋ยคอก ท่ีมีค่าใชจ่้ายใกลเ้คียงกนั ตามล าดบั 

 ส าหรับค่าเช่าบ่อของสมาชิกสหกรณ์ท่ีมีฟาร์มขนาดใหญ่ เฉล่ีย 8,000.00 บาทต่อไร่ต่อปี แต่
ไม่ไดน้ ามาคิดค านวณในตารางตน้ทุนและผลตอบแทน เน่ืองจาก มีเพียง 2 รายเท่านั้นท่ีมีการเช่าบ่อ
เพิ่มเติม ซ่ึงหากพิจารณาถึงสมาชิกสหกรณ์ท่ีมีการเช่าบ่อเพิ่มข้ึนหากน ามาคิดค านวณในตน้ทุนและ
ผลตอบแทนจะส่งผลให้ตน้ทุนการผลิตสูงข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดัและไม่สอดคลอ้งกบัตน้ทุนการผลิตท่ี
แทจ้ริงของสมาชิกสหกรณ์ 

 ในฟาร์มท่ีมีขนาดใหญ่ ใช้ต้นทุนในการผลิตเฉล่ีย คิดเป็นเงิน 156,512.50 บาทต่อไร่ต่อปี 
หรือคิดเป็นเงิน 78,256.25 บาทต่อไร่ต่อรอบ ตน้ทุนการผลิตส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายส าหรับอาหาร
ปลากลางของฟาร์มขนาดใหญ่ มากท่ีสุด ร้อยละ 78.29 รองลงมา ไดแ้ก่ ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัการขุดบ่อ 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัโรงเรือนและการวางท่อ ตามล าดบั  

 จากการศึกษาเปรียบเทียบดา้นตน้ทุนการผลิตของสมาชิกสหกรณ์ทั้ง 3 ขนาด คือสมาชิกท่ีมี
ฟาร์มขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ สัดส่วนด้านตน้ทุนการผลิต พบว่า ตน้ทุนการผลิตของ
สมาชิกสหกรณ์ท่ีมีฟาร์มขนาดเล็กมีตน้ทุนการผลิตต ่าท่ีสุด ทั้งในส่วนของตน้ทุนคงท่ีและตน้ทุนผนั
แปร ค่าใช้จ่ายในการลงทุนหรือตน้ทุนคงท่ีของสมาชิกสหกรณ์ทั้ง 3 ขนาด เน้นหนักในการลงทุน
เก่ียวกบั ค่าอาหารส าหรับปลากลาง ค่าพนัธ์ุปลา และค่าแรงงานในกิจกรรมจบัปลาเป็นหลกั ขนาด
การเล้ียงท่ีใหญ่ข้ึน ส่งผลให้ค่าอาหารส าหรับปลากลางเพิ่มข้ึน ในขณะท่ีการน าปลาลงเล้ียงจะใชพ้นัธ์ุ
ปลานิลปริมาณมาก ในฟาร์มขนาดเล็กมากกวา่ฟาร์มขนาดกลางและขนาดใหญ่ รวมถึงค่าแรงงานจา้ง
ในกิจกรรมจบัปลา ซ่ึงมีค่าใช้จ่ายไม่แตกต่างกนัมากนัก ในด้านตน้ทุนคงท่ีเน้นหนักในการลงทุน
เก่ียวกบัการขุดบ่อ โรงเรือน การวางท่อ เคร่ืองสูบน ้ าและท่อสูบน ้ า ตามล าดบั การขุดบ่อในฟาร์ม
ขนาดใหญ่มีค่าใชจ่้ายสูงกวา่ฟาร์มขนาดกลางและฟาร์มขนาดเล็กค่อนขา้งมาก เช่นเดียวกบัการสร้าง
โรงเรือนท่ีส่วนใหญ่มีการสร้างในฟาร์มขนาดใหญ่มากท่ีสุด ส่วนฟาร์มขนาดกลางและขนาดเล็กมี
ค่าใชจ่้ายเพียงเล็กนอ้ยเท่านั้น สมาชิกไม่นิยมน าอาหารปลาไวใ้นฟาร์ม เน่ืองจากมีพื้นท่ีในการเล้ียงไม่
มาก สามารถเก็บอาหารปลาไวท่ี้บ้านและน าอาหารปลาใส่หลังรถไปให้ปลาได้ จึงไม่นิยมสร้าง
โรงเรือน ในการใช้เคร่ืองสูบน ้ าและท่อสูบน ้ าในฟาร์มขนาดกลางและฟาร์มขนาดเล็ก มีค่าใชจ่้ายไม่
แตกต่างกนัมากนัก แต่ในฟาร์มขนาดใหญ่มีค่าใช้จ่ายในส่วนน้ีมากกว่าถึง 2 เท่าของฟาร์มทั้งสอง
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ขนาด แสดงให้เห็นว่า ในฟาร์มขนาดใหญ่ ซ่ึงมีขนาดการเล้ียงท่ีมากกว่า มีการลงทุนในค่าใช้จ่าย
เก่ียวกบัเคร่ืองสูบน ้าและท่อสูบน ้าค่อนขา้งสูง เพื่อใหเ้พียงพอกบัปริมาณพื้นท่ีของบ่อท่ีใชเ้ล้ียง 

 ในด้านตน้ทุนการผลิตเฉล่ียต่อกิโลกรัม พบว่า ฟาร์มขนาดใหญ่มีต้นทุนการผลิตสูงท่ีสุด 
เท่ากบั 45.86 บาท ใกลเ้คียงกบัฟาร์มขนาดกลางท่ีมีตน้ทุนการผลิต เท่ากบั 44.01 บาท มีส่วนต่างเพียง 
1.85 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนฟาร์มขนาดเล็กมีตน้ทุนการผลิต เท่ากับ 41.51 บาท และมีส่วนต่างกับ
ฟาร์มขนาดใหญ่มากถึง 4.35 บาทต่อกิโลกรัม และมีส่วนต่างจากฟาร์มขนาดกลางเท่ากบั 2.50 บาท
ต่อกิโลกรัม เน่ืองจากฟาร์มขนาดกลางและฟาร์มขนาดใหญ่มีการลงทุนมากกว่า โดยเฉพาะฟาร์ม
ขนาดใหญ่ท่ีมีการลงทุนในระยะยาวมากกวา่และมีค่าใชจ่้ายสูงกวา่ฟาร์มขนาดเล็กอยา่งเห็นไดช้ดั 

4.3.2 ผลตอบแทนในการเลีย้งปลานิล จ าแนกตามขนาดฟาร์ม 

 ความส าเร็จของสมาชิกสหกรณ์ผูเ้ล้ียงปลานิลในงานน้ี ประเมินจากผลตอบแทนสุทธิ 2 รอบ
การผลิต ในหวัขอ้น้ีจึงเก็บผลการวเิคราะห์ผลตอบแทนสุทธิ โดยจ าแนกเป็น 3 ขนาด คือ ฟาร์มขนาด
เล็ก ฟาร์มขนาดกลางและฟาร์มขนาดใหญ่ และช้ีสาเหตุของการไดก้ าไรหรือขาดทุนในแต่ละขนาด 
ดงัน้ี 

ตารางที ่4.12 ต้นทุนและผลตอบแทนของฟาร์มขนาดเลก็ 
ตน้ทุนรวม ก าไรสุทธิเฉล่ียต่อปี ก าไร (ราย) ขาดทุน (ราย) 
134,750.76 30,336.22 40 11 

ผลตอบแทนของสมาชิกสหกรณ์ทีม่ีฟาร์มขนาดเลก็ 

 ในดา้นผลตอบแทนจากการเล้ียงปลาของสมาชิกสหกรณ์ท่ีมีฟาร์มขนาดเล็ก จ  านวน 51 ราย 
จากตารางท่ี 4.11 ตารางท่ี 4.12 และตารางท่ี 4.15 พบวา่ สมาชิกทั้ง 51 ราย มีก าไร 40 ราย และขาดทุน 
11 ราย พบวา่ สมาชิกมีรายไดจ้ากการขายปลาเฉล่ีย 165,086.98 บาทต่อไร่ต่อปี หรือ 82,542.49 บาท
ต่อรอบ ราคาปลาเฉล่ียต่อกิโลกรัม 50.86 บาท ก าไรสุทธิเฉล่ียต่อกิโลกรัม เท่ากบั 9.35 บาท หากมอง
ก าไรสุทธิในรอบ 1 ปี พบว่า สมาชิกท่ีประสบความส าเร็จโดยมีก าไรสุทธิเท่ากับ 30,336.22 บาท 
(15,168.11 บาทต่อไร่ต่อรอบการผลิต) เน่ืองจากสมาชิกสหกรณ์มีตน้ทุนการผลิตท่ีต ่าสุด เม่ือเทียบกบั
ฟาร์มขนาดอ่ืนๆ ประกอบกบัฟาร์มมีปริมาณผลผลิตสูง คือ 3,245.91 กิโลกรัมต่อปี จึงท าให้มีก าไร
สุทธิสูงสุด โดยใช้ระยะเวลาในการเล้ียงต่อรอบ 5.34 เดือน ในขณะท่ีราคาปลาเฉล่ียของฟาร์มขนาด
เล็ก เท่ากบั 50.86 บาทต่อกิโลกรัม เม่ือน าผลผลิตเทียบกบัขนาดปลา พบว่า มีปลาเบอร์ 1 มากท่ีสุด 
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ร้อยละ 75.80 รองลงมาได้แก่ เบอร์ 3 ร้อยละ 11.91 เบอร์ 2 ร้อยละ 9.54 และเบอร์ 4 ร้อยละ 2.75 
ตามล าดบั แสดงให้เห็นว่า ฟาร์มขนาดเล็ก ผลิตปลาเบอร์ 1 ไดม้ากกว่าปลาเบอร์อ่ืนๆ และราคาปลา
เฉล่ียค่อนขา้งสูง คือ 50.86 บาทต่อกิโลกรัม รวมทั้งผลผลิตเฉล่ียของฟาร์มขนาดเล็กท่ีสูง คือ 3,245.91 
กิโลกรัมต่อปี ซ่ึงท าให้ฟาร์มขนาดเล็กมีรายไดจ้ากการขายปลาสูงตาม ดงันั้น สมาชิกควรผลิตให้ได้
ปลาเบอร์ 1 (ขนาดตั้งแต่ 0.7-1.0 กิโลกรัมต่อตวัข้ึนไป) ให้ได้ปริมาณมากท่ีสุด และไม่ควรมีขนาด
ปลาท่ีแตกต่างกนัมากเกินไป 

 ดา้นของผลผลิตในฟาร์มขนาดเล็ก สมาชิกสหกรณ์สามารถผลิตผลผลิตต่อไร่ต่อปีไดเ้ท่ากบั 
3,245.91 กิโลกรัม หรือ 1,622.96 กิโลกรัมต่อรอบ และมีผลผลิตเป็นอนัดับ 2 รองจากฟาร์มขนาด
ใหญ่ท่ีมีผลผลิต เท่ากบั 3,413.17 กิโลกรัม รวมทั้งในฟาร์มขนาดเล็กยงัมีตน้ทุนการผลิตเฉล่ียต่อไร่ท่ี
ต ่า แสดงใหเ้ห็นถึงประสิทธิภาพในการเล้ียงของสมาชิกไดเ้ป็นอยา่งดี 

ส าหรับสมาชิกสหกรณ์ท่ีไม่ประสบความส าเร็จ จ  านวน 11 ราย นั้น จากการส ารวจและการ
วเิคราะห์ดา้นเงินกูเ้พื่อการลงทุน ดา้นตน้ทุนการเล้ียงปลา ดา้นราคาการจ าหน่ายและดา้นผลผลิตของ
สมาชิกสหกรณ์ พบวา่ สมาชิกมีเงินกูเ้พื่อการลงทุนสูงสุด 500,000.00 บาท เพียง 1 ราย และไม่ได้กู้
เพื่อการลงทุน 1 ราย ส่วนใหญ่สมาชิกมีเงินกูเ้พื่อการลงทุนอยูร่ะหวา่ง 100,000.00 – 200,000.00 บาท 
จ านวน 6 ราย และมีเงินกู้เพื่อการลงทุนต ่ ากว่า 100,000.00 บาท จ านวน 3 ราย ค่าเฉล่ีย เท่ากับ 
135,818.20 บาท โดยเป็นเงินกูจ้ากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) มากท่ีสุด
รองลงมาเป็นเงินกูจ้ากสหกรณ์ผูเ้ล้ียงปลา ส่วนตน้ทุนการเล้ียงปลาของสมาชิกสหกรณ์ จากตารางท่ี 
4.4 มีค่าเฉล่ียต่อไร่ เท่ากบั 134,750.76 บาท พบวา่ สมาชิก จ านวน 11 ราย มีตน้ทุนการเล้ียงท่ีสูงกว่า
ตน้ทุนเฉล่ีย จ านวน 6 ราย และต ่ากว่าตน้ทุนเฉล่ีย 5 ราย โดยเป็นตน้ทุนค่าอาหารส าหรับปลากลาง
ของฟาร์มขนาดเล็กมากท่ีสุด ราคาการจ าหน่ายปลาต่อกิโลกรัม มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 50.86 บาท พบว่า 
สมาชิกสหกรณ์มีราคาการจ าหน่ายปลาท่ีสูงกว่าราคาการจ าหน่ายเฉล่ีย จ านวน 10 ราย และมีเพียง
หน่ึงรายเท่านั้ นท่ีมีราคาต ่ากว่าราคาการจ าหน่ายเฉล่ีย เน่ืองจากผลิตปลาเบอร์ 3 และเบอร์ 4 ได้
มากกว่าปลาเบอร์ 1 ท่ีมีราคาแตกต่างกนัอย่างมาก ท าให้ราคาปลาเฉล่ียของสมาชิกต ่ากว่าราคาปลา
เฉล่ียของสมาชิกทั้งหมด ซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกบัผลผลิตซ่ึงสมาชิกมีผลผลิตต ่ากวา่ผลผลิตเฉล่ีย 
3,245.91 กิโลกรัม จ านวน 8 ราย และสูงกวา่ผลผลิตเฉล่ีย จ านวน 3 รายเท่านั้น ซ่ึงเป็นอีกสาเหตุหน่ึง
ท่ีท าใหส้มาชิกไม่ประสบความส าเร็จในการเล้ียงปลา 
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ตารางที ่4.13 ต้นทุนและผลตอบแทนของฟาร์มขนาดกลาง 
ตน้ทุนรวม ก าไรสุทธิเฉล่ียต่อปี ก าไร (ราย) ขาดทุน (ราย) 
140,397.23 23,497.21 14 3 

ผลตอบแทนของสมาชิกสหกรณ์ทีม่ีฟาร์มขนาดกลาง 

ในด้านผลตอบแทนจากการเล้ียงปลาของสมาชิกสหกรณ์ท่ีมีฟาร์มขนาดกลาง จากตารางท่ี 
4.11 ตารางท่ี 4.13 และตารางท่ี 4.15 พบวา่ สมาชิกทั้ง 17 ราย มีก าไร 14 ราย ขาดทุน 3 ราย หากมอง
ในดา้นก าไรสุทธิ พบวา่ สมาชิกท่ีประสบความส าเร็จโดยมีก าไรสุทธิเฉล่ียเท่ากบั 23,497.21 บาทต่อ
ไร่ต่อปี (11,748.60 บาทต่อรอบการผลิต) มีก าไรสุทธิต่อกิโลกรัม เท่ากบั 7.36 บาทต่อกิโลกรัม แม้
ราคาปลาเฉล่ียจะมีราคาสูง แต่ในด้านของต้นทุนการผลิตก็สูงเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะค่าใช้จ่าย
เก่ียวกบัการขุดบ่อ ซ่ึงเป็นตน้ทุนคงท่ี ในขณะท่ีอาหารส าหรับปลากลางมีค่าใชจ่้ายใกลเ้คียงกนัในทุก
ขนาดการเล้ียง ทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ ในดา้นปริมาณการผลิตของฟาร์มขนาดกลาง 
พบว่า มีปริมาณการผลิตไม่ดีเท่าท่ีควร หากเทียบกบัการใช้พื้นท่ีและตน้ทุนในการผลิต คือ สามารถ
ผลิตไดผ้ลผลิตต่อไร่ต่อปี เท่ากบั 3,190.47 กิโลกรัม ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัปัจจยัการผลิตท่ีใชไ้ป แมจ้ะ
ใชร้ะยะเวลาในการเล้ียงเฉล่ียต ่าท่ีสุดจากการเล้ียงทั้ง 3 ขนาด คือ ใชร้ะยะเวลาในการเล้ียง 5.12 เดือน 
ก็ตาม เม่ือน าผลผลิตเทียบกบัขนาดปลา พบวา่ มีปลาเบอร์ 1 มากท่ีสุด ร้อยละ 71.34 รองลงมาไดแ้ก่ 
เบอร์ 3 ร้อยละ 13.05 เบอร์ 2 ร้อยละ 12.82 และเบอร์ 4 ร้อยละ 2.80 ตามล าดบั ซ่ึงสามารถผลิตปลา
เบอร์ 1 ได้มากท่ีสุด แต่ยงัน้อยกว่าฟาร์มขนาดเล็ก ท่ีสามารถผลิตปลาเบอร์ 1 ได้ ร้อยละ 75.80 ใน
ดา้นของรายไดจ้ากการขายปลาของฟาร์มขนาดกลางมีรายได้เฉล่ีย 163,894.44 บาทต่อไร่ต่อปี หรือ 
81,947.22 บาทต่อรอบ แสดงใหเ้ห็นวา่ สมาชิกสหกรณ์ยงัมีการเล้ียงท่ีไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควรเม่ือ
เทียบกบัฟาร์มขนาดเล็ก ทั้งในส่วนผลผลิตของฟาร์มและขนาดปลา ซ่ึงสมาชิกสหกรณ์ควรผลิตปลา
ให้ไดป้ริมาณใกลเ้คียงหรือสูงกว่าฟาร์มขนาดเล็กและควรผลิตให้ไดข้นาดท่ีตลาดตอ้งการ คือ ปลา
เบอร์ 1 (ขนาด 0.7 – 1.0 กิโลกรัมต่อตวั) ให้มากท่ีสุดและมีขนาดไล่เล่ียกนัทั้งบ่อ ทั้งน้ีตอ้งค านึงถึง
การผลิตเพื่อใหเ้กิดความปลอดภยัต่อผูบ้ริโภคเป็นส าคญั 

 ดา้นของผลผลิตในฟาร์มขนาดกลาง พบวา่ มีปริมาณผลผลิตต่อไร่ต่อปีน้อยกวา่ฟาร์มขนาด

ใหญ่ ท่ีมีปริมาณผลผลิต เท่ากับ 3,413.17 กิโลกรัมต่อปี และฟาร์มขนาดเล็ก เท่ากับ 3,245.91 

กิโลกรัมต่อปี ตามล าดบั แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการเล้ียงของสมาชิกยงัไม่มีประสิทธิภาพ

เท่าท่ีควรเม่ือเทียบกบัฟาร์มขนาดเล็กและฟาร์มขนาดใหญ่  
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ส าหรับสมาชิกสหกรณ์ท่ีไม่ประสบความส าเร็จ จ  านวน 3 ราย นั้น จากการส ารวจและการ
วเิคราะห์ดา้นเงินกูเ้พื่อการลงทุน ดา้นตน้ทุนการเล้ียงปลา ดา้นราคาการจ าหน่ายและดา้นผลผลิตของ
สมาชิกสหกรณ์ พบว่า สมาชิกมีเงินกูเ้พื่อการลงทุน 70,000.00 บาท เพียง 1 ราย เท่านั้นและไม่ได้กู้
เพื่อการลงทุน 2 ราย โดยใช้เงินส่วนตวัในการลงทุนเล้ียงปลา ซ่ึงสมาชิกใช้แหล่งเงินกูจ้ากธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) และสหกรณ์ผูเ้ล้ียงปลา ส่วนตน้ทุนการเล้ียงปลาของ
สมาชิกสหกรณ์ จากตารางท่ี 4.4 มีค่าเฉล่ียต่อไร่ เท่ากบั 140,397.23 บาท พบว่า สมาชิกทั้ง 3 ราย มี
ตน้ทุนการเล้ียงท่ีสูงกวา่ตน้ทุนเฉล่ีย ส่วนใหญ่เป็นตน้ทุนค่าอาหารส าหรับปลากลางของฟาร์มขนาด
กลางท่ีมีการให้อาหารมากกว่าสมาชิกคนอ่ืนๆ การขุดบ่อ เน่ืองจากฟาร์มขนาดกลางมีพื้นท่ีในการ
เล้ียงตั้งแต่ 5 ไร่ข้ึนไป แต่ไม่เกิน 10 ไร่ ท าให้เกิดค่าใชจ่้ายในการขุดบ่อค่อนขา้งสูง ราคาการจ าหน่าย
ปลาต่อกิโลกรัม มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 51.37 บาท พบวา่ สมาชิกสหกรณ์มีราคาการจ าหน่ายปลาท่ีสูงกว่า
ราคาการจ าหน่ายเฉล่ีย จ านวน 1 ราย และมี  2รายท่ีมีการจ าหน่ายต ่ากว่าราคาการจ าหน่ายเฉล่ีย 
เน่ืองจากมีผลผลิตปลาเบอร์ 3 และเบอร์ 4 มาก และมีราคาแตกต่างจากเบอร์ 1 อยา่งมาก ท าให้ราคา
ปลาเฉล่ียของสมาชิกต ่ากวา่ราคาปลาเฉล่ียของสมาชิกทั้งหมด ในดา้นผลผลิต สมาชิกมีผลผลิตต ่ากวา่
ผลผลิตเฉล่ีย 3,190.47 กิโลกรัม จ านวน 2 ราย และสูงกวา่ผลผลิตเฉล่ียเพียงหน่ึงรายเท่านั้น 

ตารางที ่4.14 ต้นทุนและผลตอบแทนของฟาร์มขนาดใหญ่ 
ตน้ทุนรวม ก าไรสุทธิเฉล่ียต่อปี ก าไร (ราย) ขาดทุน (ราย) 
156,512.50 16,671.75 2 2 

ผลตอบแทนของสมาชิกสหกรณ์ทีม่ีฟาร์มขนาดใหญ่ 

ในดา้นผลตอบแทนจากการเล้ียงปลาของสมาชิกสหกรณ์ท่ีมีฟาร์มขนาดใหญ่ พบวา่ สมาชิก
ทั้ ง 4 ราย มีก าไร 2 ราย ขาดทุน 2 ราย จากตารางท่ี 4.11 ตารางท่ี 4.14 และตารางท่ี 4.15 สมาชิก
สหกรณ์ฟาร์มขนาดใหญ่มีรายไดจ้ากการขายปลาเฉล่ีย 173,184.25 บาทต่อไร่ต่อปี (86,592.13 บาทต่อ
รอบการผลิต) หากมองในดา้นก าไรสุทธิเฉล่ีย เท่ากบั 16,671.75 บาทต่อไร่ต่อปี เม่ือคิดเป็นก าไรสุทธิ
ต่อกิโลกรัม เท่ากบั 4.88 บาท เน่ืองจากฟาร์มขนาดใหญ่มีการลงทุนในระยะยาวท่ีสูง ท าใหต้น้ทุนการ
ผลิตสูงตามไปดว้ย ในส่วนของตน้ทุนตวัอ่ืนๆรวมถึงตน้ทุนผนัแปรมีค่าใช้จ่ายใกลเ้คียงกนัทั้งขนาด
เล็กและขนาดกลาง ในด้านปริมาณการผลิตของฟาร์ม พบว่า ปริมาณผลผลิตเฉล่ียต่อปี เท่ากับ 
3,413.17 กิโลกรัม เม่ือน าผลผลิตเทียบกบัขนาดปลา พบวา่ มีเบอร์ 1 มากท่ีสุด ร้อยละ 75.96 รองลงมา
ไดแ้ก่ เบอร์ 3 ร้อยละ 14.56 เบอร์ 2 ร้อยละ 4.07 และเบอร์ 4 ร้อยละ 5.42 ตามล าดบั ระยะเวลาในการ
เล้ียงเฉล่ีย 5.38 เดือนต่อรอบ แมฟ้าร์มขนาดใหญ่จะใช้เวลาในการเล้ียงมากกว่าฟาร์มขนาดเล็กและ
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ขนาดกลางเพียงเล็กนอ้ย แต่ปริมาณผลผลิตท่ีไดรั้บมีความแตกต่างกนัอยา่งเห็นไดช้ดั ซ่ึงหากสมาชิก
ท่ีมีฟาร์มขนาดใหญ่สามารถควบคุมตน้ทุนการผลิตให้ต ่าลงไดส่้งผลให้มีผลตอบแทนสูงข้ึน โดยมี
ก าไรสุทธิ 4.88 บาทต่อกิโลกรัม ซ่ึงฟาร์มขนาดเล็กท่ีมีก าไรสุทธิ 9.35 บาทต่อกิโลกรัม หรือฟาร์ม
ขนาดใหญ่มีก าไรสุทธิน้อยกว่าฟาร์มขนาดเล็ก 4.47 บาทต่อกิโลกรัม ฟาร์มขนาดกลางมีก าไรสุทธิ 
7.36 บาทต่อกิโลกรัม หรือฟาร์มขนาดใหญ่มีก าไรสุทธิน้อยกว่าฟาร์มขนาดกลาง 2.48 บาทต่อ
กิโลกรัม หากมองในด้านก าไรสุทธิ สมาชิกสหกรณ์ยงัมีการเล้ียงท่ีไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควรเม่ือ
เทียบกบัฟาร์มขนาดเล็กและขนาดกลาง เน่ืองจากส่วนหน่ึงยงัข้ึนอยูก่บั ปริมาณผลผลิต ราคาปลาและ
ต้นทุนการผลิตเป็นส าคญั ด้านของผลผลิตในฟาร์มขนาดใหญ่ พบว่า สมาชิกสหกรณ์มีปริมาณ
ผลผลิตต่อไร่ต่อปีดีกว่าฟาร์มขนาดเล็กและฟาร์มขนาดกลาง แสดงให้ เห็นถึง การเล้ียงท่ี มี
ประสิทธิภาพดีกวา่  

ส าหรับสมาชิกสหกรณ์ท่ีไม่ประสบความส าเร็จ จ  านวน 2 ราย นั้น จากการส ารวจและการ
วิเคราะห์เงินกูเ้พื่อการลงทุน ตน้ทุนการเล้ียงปลา ราคาการจ าหน่ายและผลผลิตของสมาชิกสหกรณ์ 
พบวา่ สมาชิกมีเงินกูเ้พื่อการลงทุน 250,000.00 บาท 1 ราย และไม่ไดกู้เ้พื่อการลงทุน 1 ราย สมาชิกใช้
แหล่งเงินกูจ้ากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) และกูจ้ากสหกรณ์ผูเ้ล้ียงปลา 
ส่วนตน้ทุนการเล้ียงปลาของสมาชิกสหกรณ์ จากตารางท่ี 4.4 มีค่าเฉล่ียต่อไร่ เท่ากบั 156,512.50 บาท 
พบว่า มีสมาชิก 1 ราย ท่ีมีตน้ทุนการเล้ียงท่ีสูงกว่าตน้ทุนเฉล่ีย และอีก 1 ราย ท่ีมีตน้ทุนการเล้ียงต ่า
กวา่ตน้ทุนเฉล่ีย ส่วนใหญ่เป็นตน้ทุนระยะยาว ไดแ้ก่ โรงเรือน และตน้ทุนระยะสั้น ไดแ้ก่ ค่าอาหาร
ส าหรับปลากลาง นอกจากน้ีสมาชิกยงัมีการสตอ๊กอาหารส าหรับปลากลางไวม้ากเกินไป ท าใหต้อ้งท า
การสร้างโรงเรือนเพื่อเก็บสต๊อกอาหารไว ้จึงท าให้เกิดค่าใชจ่้ายในการเล้ียงเพิ่มข้ึน ราคาการจ าหน่าย
ปลาต่อกิโลกรัม มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 50.74 บาท พบวา่ สมาชิกสหกรณ์มีราคาการจ าหน่ายปลาท่ีสูงกว่า
ราคาการจ าหน่ายเฉล่ีย 1 ราย และมีการจ าหน่ายต ่ากวา่ราคาการจ าหน่ายเฉล่ีย 1 ราย เน่ืองจากมีผลผลิต
ท่ีต ่ากว่าผลผลิตเฉล่ียค่อนขา้งมากและมีการจ าหน่ายผลผลิตปลาเบอร์ 2 ซ่ึงส่วนใหญ่สมาชิกจะไม่
นิยมจ าหน่ายปลาเบอร์ 2 เพราะราคาจะแตกต่างจากปลาเบอร์ 1 มาก แต่จะจ าหน่ายปลาเบอร์ 2 รวม
กบัปลาเบอร์ 1 และคิดราคาเฉล่ียของทั้ง 2 เบอร์รวมกนัซ่ึงจะมีราคาท่ีสูงกวา่แยกขายเฉพาะแต่ปลา
เบอร์ 2 ท าให้ราคาปลาเฉล่ียของสมาชิกต ่ากว่าราคาปลาเฉล่ียของสมาชิกทั้งหมด ในด้านผลผลิต 
สมาชิกมีผลผลิตต ่ากวา่ผลผลิตเฉล่ีย 3,190.47 กิโลกรัม จ านวน 1 ราย และสูงกวา่ผลผลิตเฉล่ีย 1 ราย 
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จากการศึกษาเปรียบเทียบดา้นผลตอบแทนจากการลงทุนของสมาชิกสหกรณ์ทั้ง 3 ขนาด คือ 
สมาชิกท่ีมีฟาร์มขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ สัดส่วนดา้นผลผลิต พบวา่ ฟาร์มขนาดใหญ่มี
ผลผลิตเฉล่ียต่อปีสูงสุด รองลงมาไดแ้ก่ ฟาร์มขนาดเล็กและฟาร์มขนาดกลาง ตามล าดบั เช่นเดียวกบั
รายไดเ้ฉล่ียจากการจ าหน่ายปลาต่อไร่ต่อปีของสมาชิกสหกรณ์ พบวา่ ฟาร์มขนาดใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อปีสูงสุด รองลงมาไดแ้ก่ ฟาร์มขนาดเล็กและฟาร์มขนาดกลาง ซ่ึงเป็นไปตามทิศทางเดียวกนักบั
ดา้นผลผลิต แต่เม่ือเปรียบเทียบสัดส่วนจากก าไรสุทธิ พบว่า สมาชิกสหกรณ์ท่ีมีฟาร์มขนาดเล็กมี
ผลตอบแทนจากการลงทุนสูงท่ีสุดมากกว่าสมาชิกท่ีมีฟาร์มขนาดกลาง 6,839.01 บาทต่อปี และมี
ผลตอบแทนสูงกวา่สมาชิกท่ีมีฟาร์มขนาดใหญ่ 13,664.47 บาทต่อปี ดงันั้น เม่ือวเิคราะห์ผลตอบแทน
จากการลงทุนทั้งหมดจากก าไรสุทธิเฉล่ียต่อปีและผลตอบแทนจากการลงทุนทั้งหมดจากก าไรสุทธิ
เฉล่ียต่อกิโลกรัม จะเห็นว่า ฟาร์มขนาดเล็ก (ขนาดการเล้ียงปลาไม่เกิน 5 ไร่) ให้ผลตอบแทนดีกว่า 
ฟาร์มขนาดกลาง (ขนาดการเล้ียงปลาเกิน 5 ไร่ แต่ไม่เกิน 10 ไร่) และ ฟาร์มขนาดใหญ่ (ขนาดการ
เล้ียงปลาเกิน 10 ไร่ข้ึนไป) ตามล าดบั ซ่ึงการเล้ียงของสมาชิกสหกรณ์ทั้ง 3 ขนาด มีโอกาสและมีความ
เส่ียงท่ีจะก าไรหรือขาดทุนได้เช่นเดียวกนั ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัการบริหารจดัการฟาร์ม การเล้ียง การให้
อาหาร รวมทั้งการบริหารจดัการสตอ๊กสินคา้ การสร้างโรงเรือน เป็นส าคญั 
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ตารางที ่4.15 ต้นทุนและผลตอบแทน จ าแนกตามขนาดการเลีย้ง 

รายการ 
ขนาดเลก็ ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 

บาท/ไร่/ปี ร้อยละ บาท/ไร่/ปี ร้อยละ บาท/ไร่/ปี ร้อยละ 

ต้นทุนคงท่ี 
    

  
ขดุบ่อ 2,452.75  1.82 6,267.65  4.46  7,987.50 5.10 
เคร่ืองจกัรกลการเกษตร 1,835.39  1.36 1,612.94  1.15  3,625.00  2.32 
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 526.27  0.39  640.59  0.46  7,800.00  4.98 

รวมต้นทุนคงท่ี 4,814.41 3.57 8,521.18 6.07 19,412.50 12.40 
ต้นทุนผันแปร     

   
  

ค่าพนัธ์ุปลา 4,535.80          3.37  3,552.35           2.53  4,142.50  2.65 
ค่าอาหารปลาเลก็       661.96          0.49         715.88          0.51         440.00  0.28 
ค่าอาหารปลากลาง 117,846.27   87.45  120,773.53  86.02  122,470.00  78.25 
ยาปฏิชีวนะและสารเคม ี 423.14          0.31  984.59           0.70  860.00  0.55 
น ้ามนัเช้ือเพลิงและไฟฟ้า 2,178.20          1.62  788.82           0.56  3,735.00 2.39 
ค่าปูนขาวและปูนร้อน 794.90          0.59 1,166.76           0.83  902.50  0.58 
แรงงาน 3,126.08          2.32  3,464.71           2.47  3,175.00  2.03 
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 370.00          0.27  429.41           0.31  1,375.00  0.88 

รวมต้นทุนผันแปร 129,936.35 96.43 131,876.05 93.93 137,100.00 87.60 
ต้นทุนการผลติเฉลีย่/ไร่ 134,750.76 100.00 140,397.23 100.00 156,512.50 100.00 
ตน้ทุนการผลิตเฉล่ีย/กิโลกรัม 41.51 44.01 45.86 
ผลผลิตเฉล่ีย/ปี 3,245.91 3,190.47 3,413.17 
ราคาปลาเฉล่ีย/กิโลกรัม 50.86 51.37 50.74 
การเล้ียงเฉล่ียต่อรอบ (เดือน) 5.34 5.12 5.38 
ก าไรสุทธิเฉลีย่/กโิลกรัม 9.35 7.36 4.88 
ก าไรสุทธิเฉลีย่/ปี 30,336.22 23,497.21 16,671.75 

หมายเหตุ   1. พื้นท่ีการเล้ียงปลา แบ่งเป็น 3 ขนาด ดงัน้ี ฟาร์มขนาดเลก็ หมายถึง พื้นท่ีในการเล้ียงปลาไม่เกิน 5 ไร่ ฟาร์มขนาดกลาง หมายถึง 
    พื้นท่ีในการเล้ียงปลาเกิน 5 ไร่ แต่ไม่เกิน 10 ไร่ และฟาร์มขนาดใหญ่ หมายถึง พื้นท่ีในการเล้ียงปลาเกิน 10 ไร่ ข้ึนไป 

2. คิดค่าเส่ือมราคาโดยใชว้ิธีเสน้ตรง อายุการใชง้านของสระเล้ียงปลา 20 ปี,โรงเรือน ท่อ อายุการใชง้าน 10 ปี เคร่ืองจกัรกล 
    การเกษตร อายุการใชง้าน 10 ปี 
3.ค่าเช่าบ่อ ซ่ึงมีจ านวน 7 ราย ไม่น ามาคิดในตารางตน้ทุน โดยมีรายละเอียดแยกตามขนาดพื้นท่ี ดงัน้ี ขนาดเลก็จ านวน 2  
   ราย เฉล่ียรายละ 7,500 บาทต่อไร่ต่อปี ขนาดกลางจ านวน 3 ราย เฉล่ียรายละ 6,066.67 บาทต่อไร่ต่อปี และขนาดใหญ่ 
   จ านวน 2 ราย เฉล่ียรายละ 8,000 บาทต่อไร่ต่อปี 
4. ขนาดน ้าหนกัปลามีทั้งหมด 4 ขนาด คือ เบอร์ 1 หมายถึง น ้าหนกัขนาด 0.7 – 1 กก. ต่อตวั 
    เบอร์ 2 หมายถึง น ้าหนกัขนาด 0.5 – 0.7 กก. ต่อตวั เบอร์ 3 หมายถึง น ้าหนกัขนาด 0.3 – 0.5 กก. ต่อตวั  
    เบอร์ 4 หมายถึง น ้าหนกัขนาด 0.3 กก. ลงมา ต่อตวั 
5. อาหารปลาเลก็ คือ อาหารท่ีใชอ้นุบาลลูกปลาอายุ 1- 2 เดือน, อาหารปลากลาง คือ อาหารท่ีใชเ้ล้ียงปลานิลอายุ 4 เดือนข้ึนไป 

ท่ีมา: จากการส ารวจ, 2556 
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4.3.3 การทดสอบความแตกต่างของต้นทุนและผลตอบแทนของขนาดฟาร์ม 

เพื่อทดสอบความแตกต่างของตน้ทุนและผลตอบแทนการเล้ียงปลาของสมาชิกสหกรณ์เพื่อ 
หาความแตกต่างของค่าเฉล่ียของตน้ทุนและก าไรสุทธิแต่ละขนาดว่าแตกต่างกันหรือไม่ โดยการ
ทดสอบสมมติฐานใช้ค่า t-test แลว้ตรวจสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ดว้ยวิธีผลต่าง
อยา่งมีนยัส าคญันอ้ยท่ีสุด โดยใชร้ะดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.10 ในกรณีน้ีกลุ่มตวัอยา่งมีจ านวน
ต่างกนัและสองกลุ่มเป็นอิสระจากกนั  

 ต้นทุนเฉลีย่การเลีย้งปลา  

การทดสอบตน้ทุนเฉล่ียการเล้ียงปลา (ตารางท่ี 4.13) ในฟาร์มขนาดเล็ก (S) และขนาดกลาง  
(M) โดยใชค้่าสถิติ T-test ในการทดสอบสมมติฐาน (t = -0.656 , sig = 0.514) จากการทดสอบตน้ทุน
เฉล่ียต่อไร่ต่อปีของสมาชิกสหกรณ์ท่ีมีฟาร์มขนาดเล็ก (S) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 134750.760 ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 33719.632 และสมาชิกสหกรณ์ท่ีมีฟาร์มขนาดกลาง (M) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 140397.230 ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 27450.347 เม่ือทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของตน้ทุนต่อไร่ต่อปี พบวา่ 
ตน้ทุนการเล้ียงปลาของสมาชิกสหกรณ์ท่ีมีฟาร์มขนาดเล็กและฟาร์มขนาดกลางไม่มีความแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.10  

การทดสอบตน้ทุนเฉล่ียต่อไร่ต่อปี ในฟาร์มขนาดเล็ก (S) และขนาดใหญ่ (L) โดยใชค้่าสถิติ  
T-test ในการทดสอบสมมติฐาน (t = -1.287 , sig = 0.204) จากการทดสอบตน้ทุนเฉล่ียต่อไร่ต่อปีของ
สมาชิกสหกรณ์ท่ีมีฟาร์มขนาดเล็ก (S) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 134750.760 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 33719.632 
และสมาชิกสหกรณ์ท่ีมีฟาร์มขนาดใหญ่ (L) มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 156512.500 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
44451.930 เม่ือทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของตน้ทุนต่อไร่ต่อปี พบวา่ ตน้ทุนของสมาชิก
สหกรณ์ท่ีมีฟาร์มขนาดเล็กและฟาร์มขนาดใหญ่ไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.10  
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การทดสอบตน้ทุนเฉล่ียต่อไร่ต่อปี ในฟาร์มขนาดกลาง (M) และขนาดใหญ่ (L) โดยใช ้
ค่าสถิติ T-test ในการทดสอบสมมติฐาน (t = -0.998 , sig = 0.331) จากการทดสอบตน้ทุนเฉล่ียต่อไร่
ต่อปีของสมาชิกสหกรณ์ท่ีมีฟาร์มขนาดกลาง (M) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 140397.230 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
27450.347 และสมาชิกสหกรณ์ท่ีมีฟาร์มขนาดใหญ่ (L) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 156512.500 ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 44451.930 เม่ือทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของตน้ทุนต่อไร่ต่อปี พบวา่ ตน้ทุน
ของสมาชิกสหกรณ์ท่ีมีฟาร์มขนาดกลางและฟาร์มขนาดใหญ่ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.10  

ตารางที ่4.16 ต้นทุนเฉลีย่การเลีย้งปลา ฟาร์มขนาดเลก็ (S) ขนาดกลาง (M) และขนาดใหญ่ (L) 
ขนาดการเล้ียง จ านวน ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
ค่า t Sig 

ขนาดเล็ก (S) 51 134750.760 33719.632 
-0.656 0.514 

ขนาดกลาง (M) 17 140397.230 27450.347 
ขนาดเล็ก (S) 51 134750.760 33719.632 

-1.287 0.204 
ขนาดใหญ่ (L) 4 156512.500 44451.930 
ขนาดกลาง (M) 17 140397.230 27450.347 

-0.998 0.331 
ขนาดใหญ่ (L) 4 156512.500 44451.930 
ท่ีมา: จากการค านวณ 

ก าไรสุทธิการขายปลา 

การทดสอบก าไรสุทธิการขายปลาต่อไร่ต่อปี (ตารางท่ี 4.14) ในขนาดขนาดเล็ก (S) และ 
ขนาดกลาง (M) โดยใช้ค่าสถิติ T-test ในการทดสอบสมมติฐาน (t = 0.667 , sig = 0.507) จากการ
ทดสอบก าไรสุทธิเฉล่ียต่อไร่ต่อปีของสมาชิกสหกรณ์ท่ีมีฟาร์มขนาดเล็ก (S) มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
30336.220 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 44008.094 และสมาชิกสหกรณ์ขนาดกลางท่ีมีฟาร์มขนาดกลาง (M) 
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 23497.210 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 35770.675 เม่ือทดสอบความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉล่ียของก าไรสุทธิต่อไร่ต่อปี พบวา่ ก าไรสุทธิการขายปลาของสมาชิกสหกรณ์ท่ีมีฟาร์มขนาดเล็ก
และฟาร์มขนาดกลางไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.10  
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การทดสอบก าไรสุทธิการขายปลาต่อไร่ต่อปี ในพื้นท่ีการเล้ียงขนาดเล็ก (S) และขนาดใหญ่  
(L) โดยใช้ค่าสถิติ T-test ในการทดสอบสมมติฐาน (t = 0.675 , sig = 0.503) จากการทดสอบก าไร
สุทธิเฉล่ียต่อไร่ต่อปีของสมาชิกสหกรณ์ท่ีมีฟาร์มขนาดเล็ก (S) มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 30336.220 ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 44008.094 และสมาชิกสหกรณ์ ท่ีมีฟาร์มขนาดใหญ่ (L) มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
16671.750 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 46462.853 เม่ือทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของก าไรสุทธิ
ต่อไร่ต่อปี พบวา่ ก าไรสุทธิการขายปลาของสมาชิกสหกรณ์พื้นท่ีการเล้ียงขนาดเล็กและฟาร์มขนาด
ใหญ่ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.10  

การทดสอบก าไรสุทธิการขายปลาต่อไร่ต่อปี ในฟาร์มขนาดกลาง (M) และขนาดใหญ่ (L)  
โดยใช้ค่าสถิติ T-test ในการทดสอบสมมติฐาน (t = 0.362 , sig = 0.721) จากการทดสอบก าไรสุทธิ
เฉล่ียต่อไร่ต่อปีของสมาชิกสหกรณ์ท่ีมีฟาร์มขนาดกลาง (M) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 23497.210 ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 35770.675  และสมาชิกสหกรณ์ท่ีมีฟาร์มขนาดใหญ่ (L) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 16671.750 ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 46462.853 เม่ือทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของก าไรสุทธิต่อไร่ต่อปี 
พบวา่ ก าไรสุทธิการขายปลาของสมาชิกสหกรณ์ท่ีมีฟาร์มขนาดกลางและฟาร์มขนาดใหญ่ไม่มีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.10 
 จากการทดสอบความแตกต่างของตน้ทุนเฉล่ียและก าไรสุทธิจากการเล้ียงปลาทั้ง 3 ขนาด 
จ าแนกตามขนาดการเล้ียง คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ จะเห็นไดว้่า ทุกขนาดของการ
เล้ียงไม่มีความแตกต่างกนัทั้งในเร่ืองของตน้ทุนและก าไร 

 ตารางที ่4.17 ก าไรสุทธิการเลีย้งปลา ขนาดเลก็ (S) และขนาดกลาง (M) และขนาดใหญ่ (L) 
ขนาดการเล้ียง จ านวน ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
ค่า t Sig 

ขนาดเล็ก (S) 51 30336.220 44008.094 
0.667 0.507 

ขนาดกลาง (M) 17 23497.210 35770.675 
ขนาดเล็ก (S) 51 30336.220 44008.094 

0.675 0.503 
ขนาดใหญ่ (L) 4 16671.750 46462.853 
ขนาดกลาง (M) 17 23497.210 35770.675 

0.362 0.721 
ขนาดใหญ่ (L) 4 16671.750 46462.853 
ท่ีมา: จากการค านวณ 
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4.4 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของสมาชิกสหกรณ์ผู้เลีย้งปลานิลแปลงเพศ 

การศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการเล้ียงปลาของสมาชิกสหกรณ์ ในทศันะของสมาชิก
สหกรณ์เก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคในการเล้ียงปลายงัมีปัญหาในระดบัมาก ทั้งการผลิตและการเงิน 
(ตารางท่ี 4.15) ปัญหาและอุปสรรคตามระดบัความรุนแรงของปัญหา พบวา่ มีปัญหาและอุปสรรคอยู่
ในระดบัมาก ไดแ้ก่ โรคและศตัรูปลา ค่าเฉล่ีย 3.25 ขาดแคลนเงินทุน ค่าเฉล่ีย 3.10 ขาดแคลนพื้นท่ีใน
การขยายบ่อเล้ียงปลา ค่าเฉล่ีย 3.03 ผลผลิตท่ีเล้ียงไม่ดี ค่าเฉล่ีย 2.85 ขาดแคลนแหล่งน ้ าในการเล้ียง
ปลา ค่าเฉล่ีย 2.81 พนัธ์ุปลาไม่มีคุณภาพ ค่าเฉล่ีย 2.64 การรับข่าวสารใหม่ๆ เก่ียวกบัการเล้ียงปลา 
ค่าเฉล่ีย 2.61 อาหารไม่มีคุณภาพ ค่าเฉล่ีย 2.58 เจา้หน้าท่ีประมงในพื้นท่ีมีจ  านวนน้อย ค่าเฉล่ีย 2.54 
ปัญหาและอุปสรรคในการเล้ียงอยูใ่นระดบันอ้ย 2 ปัญหา ไดแ้ก่ ปัญหาอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ราคาการจ าหน่าย 
อาหารปลามีราคาแพง ยาปฏิชีวนะ อาหาร การจดัหาปัจจยัการผลิตของสหกรณ์ ค่าเฉล่ีย 1.50 และ
ปัญหาการลกัขโมยปลาในบ่อ ค่าเฉล่ีย 1.24 ตามล าดบั 

ดงันั้น ในทศันะของสมาชิกสหกรณ์เก่ียวกบัปัญหาท่ีมีความรุนแรงระดบัมาก ได้แก่ เร่ือง 
โรคและศตัรูปลา ศตัรูปลาได้แก่ ปลิงใสและเห็บระฆัง ท่ีท าความเสียหายให้แก่สมาชิกสหกรณ์ 
ปัญหาการขาดแคลนเงินทุนในการเล้ียงปลาท่ีตอ้งใชเ้งินลงทุนสูง และในบางคร้ังตอ้งกูย้ืมจากแหล่ง
เงินทุนภายนอกเพื่อใช้ในการด าเนินงาน ปัญหาขาดแคลนพื้นท่ีในการขยายบ่อเล้ียงปลา เน่ืองจาก
พื้นท่ีเล้ียงปลาของสมาชิกสหกรณ์ส่วนใหญ่มีพื้นท่ีติดกนัไม่สามารถขยายพื้นท่ีไดป้ระกอบกบัพื้นท่ี
บริเวณรอบๆ มีราคาแพง และไม่อยูใ่กลแ้หล่งน ้าจึงไม่ไดรั้บความสนใจ ปัญหาดา้นผลผลิตท่ีเล้ียงไม่ดี 
โดยจะมีในบางฤดู เช่น ฤดูร้อน ท่ีมีปัญหาปลาขาดออกซิเจน ท าให้ปลาตาย สร้างความเสียหายอย่าง
มาก ปัญหาการขาดแคลนแหล่งน ้ าในการเล้ียงปลา ปัญหาพนัธ์ุปลาไม่มีคุณภาพ ซ่ึงสมาชิกสหกรณ์
ไม่สามารถตรวจสอบคุณภาพของพนัธ์ุปลาไดว้า่ตรงกบัท่ีสั่งซ้ือหรือไม่ การรับข่าวสารใหม่ๆ เก่ียวกบั
การเล้ียงปลา ยงัมีเพียงหน่วยงานของรัฐเท่านั้นท่ีเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลข่าวสาร สมาชิกสหกรณ์ยงัขาดการ
รับรู้ข่าวสารจากแหล่งอ่ืนๆ ปัญหาอาหารไม่มีคุณภาพ อาจเน่ืองจากสมาชิกสหกรณ์มีความรู้ในการให้
อาหารท่ีผิด จึงส่งผลในเชิงลบกบัคุณภาพของอาหาร ปัญหาเจา้หน้าท่ีประมงในพื้นท่ีมีจ  านวนน้อย 
เน่ืองจากสมาชิกสหกรณ์มีจ านวนมาก ท าให้เจา้หน้าท่ีประมงไม่สามารถเขา้ดูแลไดท้ัว่ถึงไดใ้นเวลา
เดียวกนั ส าหรับปัญหาการลกัขโมยปลาในบ่อและปัญหาอ่ืนๆ ไดแ้ก่ การตลาด โดยมีปัญหาในระดบั
เล็กน้อยเท่านั้ น พบว่าการลักขโมยปลามีน้อยมาก เน่ืองจากสมาชิกช่วยเหลือเก้ือกูลกัน ในด้าน
การตลาด สมาชิกมีตลาดรองรับท่ีแน่นอน โดยสหกรณ์ท าหนา้ท่ีประสานงานและติดต่อกบัพ่อคา้ให้
มารับซ้ือถึงหนา้บ่อจึงไม่มีปัญหาดงักล่าว  
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ตารางที ่4.18 ระดับความรุนแรงของปัญหาและอุปสรรคในการเลีย้งปลาของสมาชิกสหกรณ์ 

ปัญหาและอุปสรรคในการ

เลีย้งปลา 

ระดบัปัญหาของสมาชิกสหกรณ์ 

รวม 
ค่า 

เฉลีย่ 
ความหมาย มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

1.ขาดแคลนเงินทุน 19 
(26.4) 

44 
(61.1) 

6 
(8.3) 

3 
(4.2) 

72 
(100) 

3.10 มาก 

2.พนัธ์ุปลาไม่มีคุณภาพ 3 
(4.2) 

43 
(59.7) 

23 
(31.9) 

3 
(4.2) 

72 
(100) 

2.64 มาก 

3.อาหารไม่มีคุณภาพ - 
 

46 
(63.9) 

22 
(30.6) 

4 
(5.6) 

72 
(100) 

2.58 มาก 

4.โรคและศตัรูปลา 26 
(36.1) 

39 
(54.2) 

6 
(18.3) 

1 
(1.4) 

72 
(100) 

3.25 มาก 

5.ผลผลิตท่ีเล้ียงไม่ดี 7 
(9.7) 

51 
(70.8) 

10 
(13.9) 

4 
(5.6) 

72 
(100) 

2.85 มาก 

6.การลกัขโมยปลาในบ่อ - 
 

4 
(5.6) 

9 
(12.5) 

59 
(81.9) 

72 
(100) 

1.24 นอ้ย 

7.ขาดแคลนแหล่งน ้ าในการ
เล้ียงปลา 

14 
(19.4) 

34 
(47.2) 

20 
(27.8) 

4 
(5.6) 

72 
(100) 

2.81 มาก 

8.ขาดแคลน พ้ืน ท่ี ในการ
ขยายบ่อเล้ียงปลา 

19 
(26.4) 

38 
(52.8) 

13 
(18.1) 

2 
(2.8) 

72 
(100) 

3.03 มาก 

9.ก าร รั บ ข่ า วส าร ให ม่ ๆ 
เก่ียวกบัการเล้ียงปลา 

1 
(1.4) 

42 
(58.3) 

29 
(40.3) 

- 72 
(100) 

2.61 มาก 

10.เจา้หน้าท่ีประมงในพ้ืนท่ี
มีจ านวนนอ้ย 

2 
(2.8) 

36 
(50.0) 

33 
(45.8) 

1 
(1.4) 

72 
(100) 

2.54 มาก 

11.ปัญหาอ่ืนๆ 1 
(1.4) 

13 
(18.1) 

7 
(9.7) 

51 
(70.8) 

72 
(100) 

1.50 นอ้ย 

ค่าเฉล่ีย 2.56 มาก 
หมายเหตุ: ตวัเลขในวงเล็บ หมายถึง ร้อยละ 

ท่ีมา: จากการส ารวจ, 2556 
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ส าหรับขอ้เสนอแนะจากการสัมภาษณ์สมาชิกสหกรณ์ผูเ้ล้ียงปลานิลแปลงเพศเก่ียวกบัปัญหา
และอุปสรรคในการเล้ียงปลา สมาชิกมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี  

ดา้นการผลิต สมาชิกสหกรณ์เสนอแนะวา่ควรจะมีการสร้างอ่างเก็บน ้า และสร้างบ่อบ าบดัน ้ า
เสีย การจดัการน ้ าท่ีปล่อยในแต่ละฟาร์ม หน่วยงานราชการควรมีการตรวจสอบคุณภาพน ้ าอย่าง
สม ่าเสมอ ควรมีการศึกษาดูงานฟาร์มท่ีประสบความส าเร็จในด้านการเพาะพนัธ์ุปลา ด้านการเล้ียง
ปลาในบ่อ  

ดา้นการเงิน สมาชิกสหกรณ์เสนอแนะหน่วยงานราชการในการสนบัสนุนให้สหกรณ์เขา้ถึง
แหล่งเงินทุนใหม้ากข้ึน และหามาตรการให้ความช่วยเหลือและป้องกนั กรณีท่ีปลาตายยกบ่อ ส าหรับ
สหกรณ์ควรมีการก าหนดราคาปลาเพื่อต่อรองกบัพ่อคา้คนกลาง และควรปรับข้ึนราคาปลา เน่ืองจาก
ราคาปลาคงท่ีเกินไป  

ดา้นการตลาด สมาชิกสหกรณ์เสนอแนะให้จงัหวดัควรมีการประชาสัมพนัธ์ และผลกัดนั
ช่ือเสียงปลานิลของสหกรณ์ผูเ้ล้ียงปลาใหเ้ป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน 
 


