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บทที ่6 
 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 

6.1 สรุปผลการศึกษา  

การศึกษาคร้ังน้ีได้ศึกษาถึง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จของสมาชิกสหกรณ์ผูเ้ล้ียงปลานิล
แปลงเพศในอ าเภอเมือง จงัหวดัพะเยา วตัถุประสงคเ์พื่อทราบกระบวนการเล้ียงปลานิลของสมาชิก
สหกรณ์ผูเ้ล้ียงปลานิลแปลงเพศในอ าเภอเมือง จงัหวดัพะเยา และเพื่อทราบปัจจยัการผลิต ปัจจยัทาง
เศรษฐกิจและปัจจยัทางสังคมท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความส าเร็จของสมาชิกสหกรณ์ผูเ้ล้ียงปลานิลแปลง
เพศ เพื่อใช้ในการวางแผนส่งเสริมการเล้ียงปลานิลและวางแผนนโยบาย กลุ่มประชากรท่ีใช้ในการ
วจิยั คือ สมาชิกสหกรณ์ผูเ้ล้ียงปลาบา้นต ๊าเมืองพะเยา จ ากดั ในอ าเภอเมือง จงัหวดัพะเยา ท่ีลงทะเบียน
ไวก้บัส านกังานประมงจงัหวดัพะเยา ปี 2553 จ านวน 87 ราย แต่เน่ืองจากขณะท่ีท าการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล มีสมาชิกสหกรณ์เลิกเล้ียงปลาไปแลว้ 7 ราย ใหเ้ช่าบ่อ 5 ราย และเล้ียงปลาอ่ืนแทน 3 ราย ส่งผล
ใหมี้สมาชิกสหกรณ์ท่ีสามารถท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลไดมี้จ านวน ทั้งส้ิน 72 ราย การเก็บขอ้มูล โดย
เก็บขอ้มูลจากการผลิตสุดทา้ยของแต่ละราย โดยเก็บขอ้มูลรวม 4 รอบการผลิต แต่เน่ืองจากสมาชิก
สหกรณ์ไม่สามารถให้ขอ้มูลยอ้นหลงัท่ีเกิน 1 ปีได ้จึงเก็บรวบรวมขอ้มูลได ้2 รอบการผลิต ใชว้ิธีการ
เก็บโดยใช้แบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์  แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อหาปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ความส าเร็จของสมาชิกสหกรณ์ โดยใช้แบบจ าลองโลจิต โดยเทคนิควิธีการวิเคราะห์การประมาณ
ภาวะความน่าจะเป็นสูงสุด (maximum likelihood estimates: MLE) และค านวณ marginal effect  
ความส าเร็จวดัจาก ก าไรสุทธิเฉล่ียต่อไร่ต่อปี จากการขายปลานิลของสมาชิกสหกรณ์ ในระยะเวลา
การเล้ียง 2 รอบการผลิต ทั้งน้ี สมาชิกท่ีถือว่าประสบความส าเร็จตอ้งมีก าไรสุทธิเฉล่ียต่อไร่ต่อปี 
พบวา่ มีสมาชิกสหกรณ์ท่ีประสบความส าเร็จ จ านวน 56 ราย คิดเป็นร้อยละ 77.78 และสมาชิกท่ีไม่
ประสบความส าเร็จ จ านวน 16 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.22 ซ่ึงผลการศึกษาสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

6.1.1 ลกัษณะทางสังคมและเศรษฐกจิของสมาชิกสหกรณ์ผู้เลีย้งปลานิลแปลงเพศ 
ผลการศึกษา พบว่า สมาชิกสหกรณ์ท่ีเล้ียงปลานิลส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุอยู่ในช่วง  

51-60 ปี รองลงมามีอายุระหว่าง 41-50 ปี ระดบัการศึกษา 4-6 รองลงมา มีระดบัการศึกษาระหว่าง  
10 – 12 ปี มีประสบการณ์การเล้ียงปลานอ้ยกวา่ 5 ปี ส่วนใหญ่ใชแ้รงงานท่ีในการเล้ียงปลา 2 คน 
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6.1.2 การเลีย้งปลาของสมาชิกสหกรณ์ผู้เลีย้งปลานิลแปลงเพศ 

จ านวนบ่อเลีย้งและขนาดการเลีย้ง ส่วนใหญ่มีบ่อท่ีใช้ในการเล้ียงปลา 1 - 2 บ่อ รองลงมามี
บ่อท่ีใชใ้นการเล้ียงปลา 3 – 5 บ่อ จ านวนบ่อเล้ียงปลาเฉล่ีย 2.15 บ่อ ดา้นขนาดการเล้ียงปลา ส่วนใหญ่
มีขนาดการเล้ี ยงปลาไม่ เกิน  5 ไร่  (ขนาด เล็ก ) รองลงมามีขน าดการเล้ี ยงปลา 5 - 10 ไ ร่  
(ขนาดกลาง) และมีขนาดการเล้ียงปลาตั้งแต่ 10 ไร่ข้ึนไป (ขนาดใหญ่) ตามล าดบั 

การอนุบาลลูกปลานิล ส่วนใหญ่มีการอนุบาลลูกปลานิล ลูกปลาท่ีน ามาอนุบาลมีขนาด  
2-3 เซนติเมตร ขนาดการอนุบาลลูกปลานิล 0.25 – 1.0 ไร่ รองลงมามีพื้นท่ี 1.1 – 2.0 ไร่ ใช้เวลาใน
การอนุบาล 2 เดือน โดยใช้บ่อดิน วิธีการอนุบาลปลานิลคลา้ยคลึงกนั ตั้งแต่พนัธ์ุลูกปลา แหล่งท่ีมา
ของพนัธ์ุปลา และขั้นตอนการอนุบาล  

วธีิการเลีย้งปลานิล มีลกัษณะการเล้ียงคลา้ยคลึงกนั คือ ลกัษณะบ่อเล้ียงของสมาชิกสหกรณ์ 
จะท าการขุดบ่อดิน โดยจะมีขนาดตั้งแต่ 0.25 ไร่ต่อบ่อ จนถึงขนาด 8 ไร่ต่อบ่อ มีความลึก 1-1.5 เมตร 
และมีทางเดินตรงกลางเพื่อสะดวกต่อการให้อาหารและน ารถเขา้จบัปลา บริเวณรอบบ่อไม่มีการปลูก
ต้นไม้เน่ืองจากจะบงัทิศทางลม มีการวางท่อน ้ าแต่ละบ่อ โดยใช้ตาข่ายไนลอนปิดท่อน ้ าไว ้เพื่อ
ป้องกนัศตัรูปลา มีการก าจดัวชัพืชและก าจดัศตัรูของปลานิล ไดแ้ก่ กบ งู เขียด ปลาช่อน ท าการก าจดั
ศตัรูปลาโดยการตากบ่อ 7 – 60 วนั โดยจะนิยมโรยปูนขาวร้อนมากกว่าปูนขาว เน่ืองจากสามารถ
ก าจดัศตัรูปลาได้ดีกว่า อตัราการปล่อยปลา อยู่ระหว่าง 2,000 – 6,000 ตวั/ไร่ การให้อาหารจะให ้ 
2 ช่วง คือ ช่วงเช้าและช่วงบ่าย เฉล่ีย 50 กิโลกรัมหรือ 1 กระสอบต่อวนัต่อไร่ การให้อาหารจะให้ ท่ี
เดิมเป็นจุดๆ ให้สัญญาณโดยการกระเพื่อมน ้ าก่อน ระยะเวลาท่ีใชเ้ล้ียงปลาประมาณ 4 – 8 เดือน และ
จะเร่งให้อาหารปลาในช่วงก่อนจบัปลาประมาณ 1 เดือน เพื่อให้ไดน้ ้ าหนกัปลาตามขนาดท่ีตอ้งการ 
ในอตัรา 50 -100 กิโลกรัมหรือ 1 – 2 กระสอบต่อวนัต่อไร่  

 การจัดหาพันธ์ุปลานิล ร้อยละ 73.6 จะให้ตวัแทนจดัหาพนัธ์ุปลานิล โดยท่ีตวัแทนในการ
จดัหาพนัธ์ุปลานิล คือ สหกรณ์เล้ียงปลาบา้นต ๊าเมืองพะเยา จ ากดั และบริษทั แยกเป็นสหกรณ์ฯ จดัหา
พนัธ์ุปลานิล ร้อยละ 44.8 ดา้นพนัธ์ุปลาท่ีใชเ้ล้ียง พบวา่ สมาชิกสหกรณ์ไม่ทราบพนัธ์ุปลาท่ีใชเ้ล้ียงวา่
เป็นปลาพนัธ์ุอะไร ทราบเพียงแต่บริษทัท่ีจดัหาพนัธ์ุปลา สมาชิกสหกรณ์จึงเรียกตามช่ือบริษทัเป็นช่ือ
พนัธ์ุปลา 
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 การจดบันทึกข้อมูล สมาชิกสหกรณ์มีการจดบนัทึกขอ้มูล ร้อยละ 75 การจดบนัทึกขอ้มูลมาก
ท่ีสุด ไดแ้ก่ จ  านวนอาหารปลาร้อยละ 69.44 รองลงมาคือ จ านวนลูกปลาท่ีปล่อยและอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ยา
ปฏิชีวนะ ระยะเวลาท่ีเล้ียง และจ านวนหน้ีสิน ร้อยละ 62.50 และร้อยละ 43.06 ตามล าดบั  

 ความหนาแน่นในการปล่อยปลา สมาชิกสหกรณ์ใช้ความหนาแน่นในการปล่อยปลาลงเล้ียง
ในบ่อในอตัรา 5,001 – 6,000 ตวัต่อไร่ ร้อยละ 51.8 รองลงมา 4,001 – 5,000 ตวัต่อไร่ ร้อยละ 28.0 
อตัราการปล่อยเฉล่ียเท่ากับ 4,429.17 ตวั ซ่ึงมีอตัราความหนาแน่นในการปล่อยปลาสูงกว่าท่ีการ
ส่งเสริมของกรมประมงก าหนดไว ้คือ อตัราความหนาแน่นท่ีเหมาะสม คือ อตัรา 1-3 ตวัต่อตาราง
เมตร หรืออตัรา 2,000 – 5,000 ตวัต่อไร่ (กรมประมง,2554:25)  

การจ าหน่ายปลา ในการจ าหน่ายปลาของสมาชิกสหกรณ์ จะนิยมจ าหน่ายยกบ่อแบบคละ
ขนาด ดา้นราคาการจ าหน่าย ของสมาชิกสหกรณ์อยูร่ะหวา่ง 52.46 - 56.74 บาทต่อกิโลกรัม รองลงมา
อยูร่ะหวา่ง 48.17 – 52.45 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนใหญ่มีการจ าหน่ายปลาให้กบัพ่อคา้คนกลาง ร้อยละ 
95.8 และขายเองเพียงร้อยละ 4.2 โดยสหกรณ์จะท าหน้าท่ีประสานงานให้พ่อคา้คนกลางมารับซ้ือถึง
หน้าบ่อ เน่ืองจากสหกรณ์สามารถจดัหาปลานิลให้ไดต้ลอดทั้งปี ท าให้ลดความเส่ียงเร่ืองสินคา้ขาด
ตลาดใหก้บัพอ่ คา้แม่คา้ได ้

เงินกู้ เพื่อการลงทุน พบว่า สมาชิกสหกรณ์ ร้อยละ 75 มีหน้ีสินภายในครัวเรือน โดยมีหมี
หน้ีสินระหวา่ง 1-240,000 บาท รองลงมามีหน้ีสิน 200,001 – 480,000 บาท แหล่งเงินกูม้าจากธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) มากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ สหกรณ์ผูเ้ล้ียงปลา กองทุน
หมู่บา้น สหกรณ์การเกษตร หน้ีนอกระบบและอ่ืนๆ ตามล าดบั 

ความรู้ทางธุรกิจ พบว่า ความรู้เชิงพาณิชยท่ี์มีต่อความส าเร็จของสมาชิกสหกรณ์เฉล่ียโดย
รวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 3.94 โดยท่ีความรู้ทางธุรกิจเห็นด้วยมากท่ีสุด ว่าการเล้ียงปลาต้อง
ค านึงถึงราคาอาหารปลาเสมอ มีค่าเฉล่ียสูงสุด 4.53 รองลงมาว่าคือเห็นด้วยมากท่ีสุด ว่าถ้าตลาด
ตอ้งการปลาขนาดเท่าใด ก็จะพยายามผลิตเฉพาะขนาดนั้นใหม้ากท่ีสุด  

แนวคิดเชิงธุรกิจในการเลี้ยงปลานิล พบว่า แนวคิดเชิงธุรกิจในการเล้ียงปลานิลท่ีมีต่อ
ความส าเร็จในการเล้ียงปลาของสมาชิกสหกรณ์เฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 3.63 โดย
แนวคิดเชิงธุรกิจในการเล้ียงปลาท่ีสมาชิกสหกรณ์เห็นดว้ยมากท่ีสุด คือ เป็นฟาร์มท่ีมีการเติบโตอยา่ง
ค่อยเป็นค่อยไปและมีความย ัง่ยนื มีค่าเฉล่ียสูงสุด 4.60  
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ความรู้และการอบรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์  พบว่า สมาชิกสหกรณ์ ส่วนใหญ่ได้
แลกเปล่ียนประสบการณ์และการฝึกอบรมกบัหน่วยงานราชการในรอบ 1 ปี ท่ีผ่านมากบัหน่วยงาน
ต่างๆ ไดแ้ก่ กรมประมง กรมส่งเสริมสหกรณ์ มหาวทิยาลยัพะเยา และเพื่อนเกษตรกรในเร่ืองการเล้ียง
ปลา โรคปลาและน ้ ามากท่ีสุด คือ 10 – 14 คร้ังต่อปี รองลงมา ได้รับการอบรมและแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ 15 – 19 คร้ังต่อ ได้รับการอบรมและแลกเปล่ียนประสบการณ์ 5 – 9 คร้ังต่อปี และ
ไดรั้บการอบรมและแลกเปล่ียนประสบการณ์ 20 – 24 คร้ังต่อปี ตามล าดบั 

หากพิจารณาดา้นความรู้ความเขา้ใจของสมาชิกสหกรณ์เร่ืองการเล้ียงปลานิลแปลงเพศในแต่
ละข้อ พบว่า สมาชิกสหกรณ์มีความรู้ความเข้าใจในการเล้ียงปลามากท่ีสุด ร้อยละ 100.0 ได้แก่ 
ขั้นตอนแรกในการเตรียมบ่อ และระดบัความลึกของน ้ าในบ่อเล้ียงปลา หมายความวา่ สมาชิกสหกรณ์
ทั้ง 72 ราย มีความรู้ในการเตรียมบ่อและระดบัความลึกของน ้าท่ีใชใ้นการเล้ียงปลาเป็นอยา่งดี 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ พบว่า ใน
ทศันะของสมาชิกสหกรณ์เก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคในการเล้ียงปลายงัมีปัญหาในระดบัมาก ทั้งการ
ผลิตและการเงิน โดยปัญหาและอุปสรรคในการเล้ียงของสมาชิกสหกรณ์มีปัญหาอยู่ในระดบัมาก 
ไดแ้ก่ โรคและศตัรูปลา ขาดแคลนเงินทุน ขาดแคลนแหล่งน ้ าในการเล้ียงปลา ผลผลิตท่ีเล้ียงไม่ดี ขาด
แคลนแหล่งน ้ าในการเล้ียงปลา พนัธ์ุปลาไม่มีคุณภาพ การรับข่าวสารใหม่ๆ เก่ียวกบัการเล้ียงปลา 
อาหารไม่มีคุณภาพ เจา้หนา้ท่ีประมงในพื้นท่ีมีจ  านวนนอ้ย ตามล าดบั  

นอกจากน้ีสมาชิกสหกรณ์ยงัให้ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคในการเล้ียงปลา 
ดา้นการผลิต ควรจะมีการสร้างอ่างเก็บน ้ า และสร้างบ่อบ าบดัน ้ าเสีย การจดัการน ้ าท่ีปล่อยในแต่ละ
ฟาร์ม หน่วยงานราชการควรมีการตรวจสอบคุณภาพน ้ าอยา่งสม ่าเสมอ ควรมีการศึกษาดูงานฟาร์มท่ี
ประสบความส าเร็จในด้านการเพาะพนัธ์ุปลา ด้านการเล้ียงปลาในบ่อ ในด้านการเงิน ควรให้การ
สนบัสนุนให้สหกรณ์เขา้ถึงแหล่งเงินทุนให้มากข้ึน และหามาตรการให้ความช่วยเหลือและป้องกนั 
กรณีท่ีปลาตายยกบ่อ และมีการก าหนดราคาปลาเพื่อต่อรองกบัพ่อคา้คนกลาง และปรับข้ึนราคาปลา 
เน่ืองจากราคาปลาคงท่ีนานเกินไป ดา้นการตลาด จงัหวดัควรมีการผลกัดนัช่ือเสียงของสหกรณ์ผูเ้ล้ียง
ปลาใหเ้ป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน 
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6.1.3 การวเิคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการเลีย้งปลานิลแปลงเพศ 

ต้นทุนและผลตอบแทนในการเลีย้งปลา โดยแบ่งตามพื้นท่ีในการเล้ียงปลาแยกเป็น 3 ขนาด 
คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ในท่ีน้ีจะใช้ค  าว่า ขนาดเล็ก แทนพื้นท่ีในการเล้ียงปลาไม่
เกิน 5 ไร่ ขนาดกลาง แทนพื้นท่ีในการเล้ียงปลาเกิน 5 ไร่ แต่ไม่เกิน 10 ไร่ และขนาดใหญ่ แทนพื้นท่ี
ในการเล้ียงปลาเกิน 10 ไร่ข้ึนไป โดยเปรียบเทียบการลงทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนของ
สมาชิกสหกรณ์ในภาพรวมต่อไร่ต่อปี แยกตามขนาดพื้นท่ีในการเล้ียง ดงัน้ี 

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 ในท่ีน้ีจะใช้ค  าว่า ขนาดเล็ก แทนขนาดการเล้ียงปลาไม่เกิน  
5 ไร่ ขนาดกลาง แทนขนาดการเล้ียงปลาเกิน 5 ไร่ แต่ไม่เกิน 10 ไร่ และขนาดใหญ่ แทนขนาดการ
เล้ียงปลาเกิน 10 ไร่ข้ึนไป โดยเปรียบเทียบการลงทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนของสมาชิก
สหกรณ์ในภาพรวมโดยค านวณเป็นต่อไร่ต่อปี แยกตามขนาดในการเล้ียง 

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 และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ราคาการจ าหน่ายปลาคิดจากราคาปลาเฉล่ีย จ านวน 2 รอบ 
การผลิต  

ต้นทุนของสมาชิกสหกรณ์ทีม่ีฟาร์มขนาดเลก็  

ส าหรับการลงทุนของสมาชิกสหกรณ์ท่ีมีฟาร์มขนาดเล็กทั้ง 51 ราย พบวา่ มีตน้ทุนการผลิต 
เฉล่ียต่อไร่ เท่ากบั 134,750.76 บาท และคิดเป็นตน้ทุนการผลิตเฉล่ียต่อกิโลกรัม เท่ากบั 41.51 บาท
ประกอบดว้ยตน้ทุนคงท่ี ร้อยละ 3.57 และตน้ทุนผนัแปร ร้อยละ 96.43  
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ด้านตน้ทุนคงท่ี พบว่า ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัการขุดบ่อสูงท่ีสุด รองลงมาได้แก่ เคร่ืองจกัรกล
การเกษตร ขณะท่ีค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ มีตน้ทุนคงท่ีต ่าท่ีสุด การขุดบ่อซ่ึงมีค่าใชจ่้ายสูงสุด เน่ืองจากการขุด
บ่อเป็นการลงทุนระยะยาวและมีอายุการใชง้าน 20 ปี ประกอบกบัค่าจา้งขุดบ่อมีการจา้งขุดท่ีแพง จึง
ท าใหค้่าใชจ่้ายสูงตาม 

ดา้นตน้ทุนผนัแปร พบวา่ ค่าอาหารส าหรับปลากลางของฟาร์มขนาดเล็กมีค่าใชจ่้ายสูงท่ีสุด 
เน่ืองจากอาหารส าหรับปลากลางของฟาร์มขนาดเล็กจะใช้เล้ียงปลาตั้งแต่ปล่อยปลาลงในบ่อเล้ียง
กระทัง่จบัขาย สมาชิกสหกรณ์จะใชอ้าหารในการเล้ียงปลาไม่นิยมใช้ข้ีหมูหรือข้ีไก่เล้ียงและไม่นิยม
เล้ียงหมูหรือไก่บนบ่อปลา เพราะปลาจะมีกล่ินและระบบน ้าเสีย ค่าใชจ่้ายผนัแปรรองลงมา ไดแ้ก่ ค่า
พนัธ์ุปลา ค่าแรงงานในกิจกรรมจบัปลา น ้ ามนัเช้ือเพลิงและไฟฟ้า ค่าปูนขาวและปูนร้อน ค่าอาหาร
ส าหรับปลาเล็ก ค่าซ่อมแซมเคร่ืองจกัรกลและค่าปุ๋ยคอก ตามล าดบั  

โดยภาพรวมของตน้ทุนการผลิตของสมาชิกสหกรณ์ท่ีมีฟาร์มขนาดเล็ก ตน้ทุนท่ีสูงท่ีสุดใน  
3 ล าดับแรก เป็นต้นทุนผนัแปรทั้ งหมด ได้แก่ ค่าอาหารส าหรับปลากลางของฟาร์มขนาดเล็ก 
รองลงมาไดแ้ก่ ค่าพนัธ์ุปลา และแรงงานในกิจกรรมจา้งจบัปลา ตามล าดบั ส่วนตน้ทุนคงท่ีรวมมีเพียง
ร้อยละ 3.57 เท่านั้นเม่ือเทียบกบัตน้ทุนการผลิตทั้งหมด โดยท่ีตน้ทุนการผลิตส่วนใหญ่เน้นหนักท่ี
ตน้ทุนผนัแปรเป็นส าคญั 

ต้นทุนของสมาชิกสหกรณ์ทีม่ีฟาร์มขนาดกลาง  

 ส าหรับการลงทุนของสมาชิกสหกรณ์ท่ีมีฟาร์มขนาดกลาง ซ่ึงมีสมาชิก จ านวน 17 ราย พบวา่ 
มีตน้ทุนการผลิตเฉล่ีย เท่ากบั 140,397.23 บาท เม่ือคิดตน้ทุนการผลิตเฉล่ียต่อกิโลกรัม เท่ากบั 44.01 
บาท ประกอบดว้ยตน้ทุนคงท่ี ร้อยละ 6.07 และตน้ทุนผนัแปร ร้อยละ 93.93 ตน้ทุนการผลิตทั้งหมด
ส่วนใหญ่เป็นตน้ทุนผนัแปร ซ่ึงได้แก่ ค่าอาหารส าหรับปลากลางของฟาร์มขนาดกลาง รองลงมา
ไดแ้ก่ ค่าขดุบ่อ ซ่ึงเป็นตน้ทุนคงท่ี  

 ดา้นตน้ทุนคงท่ี มีค่าใช้จ่ายต่อไร่ต่อปี เท่ากบั 8,521.18 บาท ประกอบดว้ย ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบั
การขดุบ่อ โดยมีตน้ทุนคงท่ีสูงท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัเคร่ืองจกัรกล และ โรงเรือนและ
การวางท่อ ตามล าดบั  
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ดา้นตน้ทุนผนัแปร มีค่าใชจ่้ายต่อไร่ต่อปี เท่ากบั 131,876.05 บาท ค่าอาหารส าหรับปลากลาง
ของฟาร์มขนาดกลางมีค่าใช้จ่ายในตน้ทุนการผลิตสูงสุด รองลงมา ได้แก่ ค่าพนัธ์ุปลา ค่าแรงงาน
ส าหรับกิจกรรมจา้งจบัปลา ค่าปูนขาวและปูนร้อน ค่ายาปฏิชีวนะและสารเคมี ค่าน ้ ามนัเช้ือเพลิงและ
ไฟฟ้า ค่าอาหารปลาเล็ก และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ค่าซ่อมแซมเคร่ืองจกัรกล ตามล าดบั 

 ในตน้ทุนค่าเช่าบ่อของสมาชิกสหกรณ์ท่ีมีฟาร์มขนาดกลาง มีจ านวน 3 ราย ท่ีมีการเช่าบ่อ
เล้ียงปลาเพิ่มเติมจากบ่อของตวัเอง โดยมีค่าเช่าบ่อเฉล่ีย 6,066.67 บาทต่อไร่ต่อปี ซ่ึงไม่ได้น ามาคิด
ค านวณในตารางต้นทุนและผลตอบแทน หากน ามาคิดค านวณจะท าให้ผลการคิดต้นทุนและ
ผลตอบแทนของสมาชิกสหกรณ์ท่ีมีฟาร์มขนาดกลางคลาดเคล่ือนค่อนขา้งมาก 

ต้นทุนของสมาชิกสหกรณ์ทีม่ีฟาร์มขนาดใหญ่  

 ส าหรับการลงทุนของสมาชิกสหกรณ์ท่ีมีฟาร์มขนาดใหญ่ ซ่ึงมีสมาชิก จ านวน 4 ราย พบว่า 
ตน้ทุนการผลิตส่วนใหญ่เป็นต้นทุนผนัแปร คิดเป็นร้อยละ 87.60 และต้นทุนคงท่ี คิดเป็นร้อยละ 
12.40 ของตน้ทุนการผลิตทั้งหมด 

 ดา้นตน้ทุนคงท่ี มีค่าใชจ่้ายต่อไร่ต่อปี 19,412.50 บาท พบวา่ มีค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการขุดบ่อสูง
ท่ีสุด ส่วนค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ได้แก่ โรงเรือนและการวางท่อ มีค่าใช้จ่ายใกล้เคียงกับการขุดบ่อ ส่วน
ค่าใชจ่้ายค่าเคร่ืองจกัรกลการเกษตร เคร่ืองสูบน ้าและท่อสูบ มีค่าใชจ่้ายไม่สูงมากนกั 

 ดา้นตน้ทุนผนัแปร มีค่าใชจ่้ายต่อไร่ต่อปี 137,100.00 บาท พบวา่ ค่าอาหารส าหรับปลากลาง
ของฟาร์มขนาดใหญ่มีค่าใช้จ่ายสูงสุด ซ่ึงใช้เล้ียงตั้งแต่น าปลาลงปล่อยในบ่อเล้ียงจนกระทัง่จบัปลา 
และเน่ืองจากราคาอาหารในปัจจุบนัมีราคาค่อนขา้งแพง ท าใหค้่าใชจ่้ายสูงอยา่งเห็นไดช้ดั ส่วนตน้ทุน
ผนัแปรอ่ืนๆ มีค่าใชจ่้ายไม่สูงมากนกั ส่วนใหญ่จะมีค่าใชจ่้ายท่ีไม่แตกต่างกนัมากนกั  

 ส าหรับค่าเช่าบ่อของสมาชิกสหกรณ์ท่ีมีฟาร์มขนาดใหญ่ เฉล่ีย 8,000.00 บาทต่อไร่ต่อปี แต่
ไม่ไดน้ ามาคิดค านวณในตารางตน้ทุนและผลตอบแทน เน่ืองจาก มีเพียง 2 รายเท่านั้นท่ีมีการเช่าบ่อ
เพิ่มเติม หากน ามาคิดค านวณในตน้ทุนและผลตอบแทนจะส่งผลใหต้น้ทุนการผลิตสูงข้ึนอยา่งเห็นได้
ชดัและไม่สอดคลอ้งกบัตน้ทุนการผลิตท่ีแทจ้ริงของสมาชิกสหกรณ์ 

  



 

74 

ในฟาร์มขนาดใหญ่ ใช้ตน้ทุนในการผลิตเฉล่ีย คิดเป็นเงิน 156,512.50 บาทต่อไร่ต่อปี หรือ
คิดเป็นเงิน 78,256.25 บาทต่อไร่ต่อรอบ ตน้ทุนการผลิตส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาหารปลา
กลางของฟาร์มขนาดใหญ่ มากท่ีสุด รองลงมา ไดแ้ก่ ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัการขุดบ่อ ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบั
โรงเรือนและการวางท่อ ตามล าดบั  

 ผลจากการศึกษาเปรียบเทียบดา้นตน้ทุนการผลิตของสมาชิกสหกรณ์ทั้ง 3 ขนาด สัดส่วนดา้น
ตน้ทุนการผลิต พบวา่ ตน้ทุนการผลิตของสมาชิกสหกรณ์ท่ีมีฟาร์มขนาดเล็กมีตน้ทุนการผลิตต ่าท่ีสุด 
ทั้ งในส่วนของต้นทุนคงท่ีและต้นทุนผนัแปร ค่าใช้จ่ายในการลงทุนหรือตน้ทุนคงท่ีของสมาชิก
สหกรณ์ทั้ง 3 ขนาด เน้นหนักในการลงทุนเก่ียวกบั ค่าอาหารส าหรับปลากลางของแต่ละขนาดการ
เล้ียง ค่าพนัธ์ุปลา และค่าแรงงานในกิจกรรมจบัปลาเป็นหลกั ในด้านตน้ทุนคงท่ีเน้นหนักในการ
ลงทุนเก่ียวกบัการขุดบ่อ โรงเรือน การวางท่อ เคร่ืองสูบน ้ าและท่อสูบน ้ า ตามล าดบั การขุดบ่อใน
ฟาร์มขนาดใหญ่มีค่าใชจ่้ายสูงกวา่ฟาร์มขนาดกลางและฟาร์มขนาดเล็กค่อนขา้งมาก เช่นเดียวกบัการ
สร้างโรงเรือนท่ีส่วนใหญ่มีการสร้างในฟาร์มขนาดใหญ่มากท่ีสุด สมาชิกไม่นิยมน าอาหารปลาไวใ้น
ฟาร์ม จึงไม่นิยมสร้างโรงเรือน ในการใช้เคร่ืองสูบน ้ าและท่อสูบน ้ าในฟาร์มขนาดกลางและฟาร์ม
ขนาดเล็ก มีค่าใชจ่้ายไม่แตกต่างกนัมากนกั แต่ในฟาร์มขนาดใหญ่มีค่าใชจ่้ายในส่วนน้ีมากกวา่ถึง 2 
เท่าของฟาร์มทั้งสองขนาด แสดงให้เห็นวา่ ในฟาร์มขนาดใหญ่ ซ่ึงมีขนาดการเล้ียงท่ีมากกว่า มีการ
ลงทุนในค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัเคร่ืองสูบน ้ าและท่อสูบน ้ าค่อนขา้งสูง เพื่อให้เพียงพอกบัปริมาณพื้นท่ีของ
บ่อท่ีใชเ้ล้ียง 

 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 
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ผลตอบแทนในการเลีย้งปลาของสมาชิกสหกรณ์ จ าแนกตามขนาดการเลีย้ง 

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

ผลตอบแทนของสมาชิกสหกรณ์ทีม่ีฟาร์มขนาดเลก็ 

 ในดา้นผลตอบแทนจากการเล้ียงปลาของสมาชิกสหกรณ์ท่ีมีฟาร์มขนาดเล็ก จ  านวน 51 ราย 
พบว่า สมาชิกทั้ง 51 ราย มีก าไร 40 ราย และขาดทุน 11 ราย สมาชิกมีรายได้จากการขายปลาเฉล่ีย 
165,086.98 บาทต่อไร่ต่อปี หรือ 82,542.49 บาทต่อรอบ ราคาปลาเฉล่ียต่อกิโลกรัม เท่ากบั 50.86 บาท 
ก าไรสุทธิเฉล่ียต่อกิโลกรัม เท่ากบั 9.35 บาท มีก าไรสุทธิเท่ากบั 30,336.22 บาท หรือ 15,168.11 บาท
ต่อไร่ต่อรอบ โดยใชร้ะยะเวลาในการเล้ียงต่อรอบ 5.34 เดือน  

ส าหรับสมาชิกสหกรณ์ท่ีไม่ประสบความส าเร็จ จากการส ารวจและการวิเคราะห์ดา้นเงินกู้
เพื่อการลงทุน ดา้นตน้ทุนการเล้ียงปลา ด้านราคาการจ าหน่ายและด้านผลผลิตของสมาชิกสหกรณ์ 
พบว่า สมาชิกมีเงินกู้เพื่อการลงทุนสูงสุด 500,000.00 บาท และมีเงินกู้เพื่อการลงทุนต ่ ากว่า 
100,000.00 บาท ค่าเฉล่ีย เท่ากับ 135,818.20 บาท โดยเป็นเงินกู้จากธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธกส.) มากท่ีสุดรองลงมาเป็นเงินกูจ้ากสหกรณ์ผูเ้ล้ียงปลา ส่วนตน้ทุนการเล้ียง
ปลา พบว่า สมาชิก จ านวน 11 ราย มีตน้ทุนการเล้ียงท่ีสูงกว่าตน้ทุนเฉล่ีย จ านวน 6 ราย และต ่ากว่า
ตน้ทุนเฉล่ีย 5 ราย ราคาการจ าหน่ายปลาต่อกิโลกรัม พบวา่ มีราคาการจ าหน่ายปลาท่ีสูงกวา่ราคาการ
จ าหน่ายเฉล่ีย และมีเพียงหน่ึงรายเท่านั้นท่ีมีราคาต ่ากวา่ราคาการจ าหน่าย 

ผลตอบแทนของสมาชิกสหกรณ์ทีม่ีฟาร์มขนาดกลาง 

ในดา้นผลตอบแทนจากการเล้ียงปลาของสมาชิกสหกรณ์ท่ีมีฟาร์มขนาดกลาง จ านวน 17 ราย 
พบวา่ สมาชิกทั้ง 17 ราย มีก าไร 14 ราย ขาดทุน 3 ราย มีรายไดจ้ากการขายปลาเฉล่ีย 163,894.44 บาท
ต่อไร่ต่อปี หรือ 81,947.22 บาทต่อมีก าไรสุทธิเฉล่ียเท่ากบั 23,497.21 บาทต่อไร่ต่อปี หรือ 11,748.60 
บาทต่อรอบ มีก าไรสุทธิต่อกิโลกรัม เท่ากบั 7.36 บาทต่อกิโลกรัม ในดา้นปริมาณการผลิตของฟาร์ม
ขนาดกลาง พบวา่ มีปริมาณผลผลิตต่อไร่ต่อปีน้อยกว่าฟาร์มขนาดใหญ่ และฟาร์มขนาดเล็ก โดยใช้
ระยะเวลาในการเล้ียง 5.12 เดือน เม่ือน าผลผลิตเทียบกบัขนาดปลา พบว่า มีปลาเบอร์ 1 มากท่ีสุด 
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รองลงมาไดแ้ก่ เบอร์ 3 เบอร์ 2 และเบอร์ 4 ตามล าดบั แสดงให้เห็นวา่ สมาชิกสหกรณ์ยงัมีการเล้ียงท่ี
ไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควรเม่ือเทียบกบัฟาร์มขนาดเล็ก ทั้งในส่วนผลผลิตของฟาร์มและขนาดปลา 

ส าหรับสมาชิกสหกรณ์ท่ีไม่ประสบความส าเร็จ จากการส ารวจและการวิเคราะห์ดา้นเงินกู้
เพื่อการลงทุน ดา้นตน้ทุนการเล้ียงปลา ด้านราคาการจ าหน่ายและด้านผลผลิตของสมาชิกสหกรณ์ 
พบวา่ สมาชิกมีเงินกูเ้พื่อการลงทุน เพียง 1 ราย เท่านั้นและ 2 ราย ไม่ไดกู้เ้พื่อการลงทุน ดา้นตน้ทุน
การเล้ียงปลาของสมาชิกสหกรณ์ พบวา่ สมาชิกทั้ง 3 ราย มีตน้ทุนการเล้ียงท่ีสูงกวา่ตน้ทุนเฉล่ีย ส่วน
ใหญ่เป็นต้นทุนค่าอาหารส าหรับปลากลาง การขุดบ่อ ราคาการจ าหน่ายปลาต่อกิโลกรัม พบว่า 
สมาชิกสหกรณ์มีราคาการจ าหน่ายปลาท่ีสูงกวา่ราคาการจ าหน่ายเฉล่ีย จ านวน 1 ราย และมี 2 รายท่ีมี
การจ าหน่ายต ่ากวา่ราคาการจ าหน่ายเฉล่ีย เน่ืองจากมีผลผลิตปลาเบอร์ 3 และเบอร์ 4 มาก ท าให้ราคา
ปลาเฉล่ียของสมาชิกต ่ากวา่ราคาปลาเฉล่ียของสมาชิกทั้งหมด ในดา้นผลผลิต สมาชิกมีผลผลิตต ่ากวา่
ผลผลิตเฉล่ีย 3,190.47 กิโลกรัม จ านวน 2 ราย และสูงกวา่ผลผลิตเฉล่ียเพียงหน่ึงรายเท่านั้น 

ผลตอบแทนของสมาชิกสหกรณ์ทีม่ีฟาร์มขนาดใหญ่ 

ในดา้นผลตอบแทนจากการเล้ียงปลาของสมาชิกสหกรณ์ท่ีมีฟาร์มขนาดใหญ่ จ านวน 4 ราย 
พบวา่ สมาชิกทั้ง 4 ราย มีก าไร 2 ราย ขาดทุน 2 ราย มีรายไดจ้ากการขายปลาเฉล่ีย 173,184.25 บาทต่อ
ไร่ต่อปี หรือ 86,592.13 บาทต่อรอบ มีก าไรสุทธิเฉล่ีย เท่ากบั 16,671.75 บาทต่อไร่ต่อปี เม่ือคิดเป็น
ก าไรสุทธิต่อกิโลกรัม เท่ากบั 4.88 บาท เน่ืองจากฟาร์มขนาดใหญ่มีการลงทุนในระยะยาวท่ีสูง ท าให้
ตน้ทุนการผลิตสูงตามไปดว้ย ในส่วนของตน้ทุนตวัอ่ืนๆรวมถึงตน้ทุนผนัแปรมีค่าใชจ่้ายใกลเ้คียงกนั
ทั้งขนาดเล็กและขนาดกลาง ในด้านปริมาณการผลิตของฟาร์ม พบว่า ปริมาณผลผลิตเฉล่ียต่อปี 
เท่ากบั 3,413.17 กิโลกรัม เม่ือน าผลผลิตเทียบกบัขนาดปลา พบวา่ มีเบอร์ 1 มากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ 
เบอร์ 3 เบอร์ 2 และเบอร์ 4 ตามล าดบั ระยะเวลาในการเล้ียงเฉล่ีย 5.38 เดือนต่อรอบ แมฟ้าร์มขนาด
ใหญ่จะใชเ้วลาในการเล้ียงมากกวา่ฟาร์มขนาดเล็กและขนาดกลางเพียงเล็กนอ้ย แต่ปริมาณผลผลิตท่ี
ไดรั้บมีความแตกต่างกนัอย่างเห็นไดช้ดั ซ่ึงหากสมาชิกท่ีมีฟาร์มขนาดใหญ่สามารถควบคุมตน้ทุน
การผลิตให้ต ่าลงไดจ้ะส่งผลให้มีก าไรสุทธิมากข้ึน โดยเฉพาะการลงทุนระยะยาว ท่ีควรมีระบบการ
บริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ และตน้ทุนผนัแปร ได้แก่ ค่าอาหารปลากลาง ควรศึกษาวิธีการให้
อาหารท่ีเหมาะสม รู้จกัสังเกตพฤติกรรมการกินอาหาร จะสามารถลดตน้ทุนการผลิตไดเ้ป็นอยา่งดี  
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ส าหรับสมาชิกสหกรณ์ท่ีไม่ประสบความส าเร็จ จากการส ารวจและการวเิคราะห์เงินกูเ้พื่อการ
ลงทุน ตน้ทุนการเล้ียงปลา ราคาการจ าหน่ายและผลผลิตของสมาชิกสหกรณ์ พบวา่ สมาชิกมีเงินกูเ้พื่อ
การลงทุน 250,000.00 บาท 1 ราย และไม่ได้กู้เพื่อการลงทุน 1 ราย ส่วนต้นทุนการเล้ียงปลาของ
สมาชิก พบว่า มีสมาชิก 1 ราย ท่ีมีตน้ทุนการเล้ียงท่ีสูงกว่าตน้ทุนเฉล่ีย และอีก 1 ราย ท่ีมีตน้ทุนการ
เล้ียงต ่ากว่าตน้ทุนเฉล่ีย ส่วนใหญ่เป็นตน้ทุนระยะยาว ได้แก่ โรงเรือน และตน้ทุนระยะสั้ น ได้แก่ 
ค่าอาหารส าหรับปลากลาง นอกจากน้ีสมาชิกยงัมีการสต๊อกอาหารส าหรับปลากลางไวม้ากเกินไป ท า
ให้ตอ้งท าการสร้างโรงเรือนเพื่อเก็บสต๊อกอาหารไว ้จึงท าให้เกิดค่าใช้จ่ายในการเล้ียงเพิ่มข้ึน ราคา
การจ าหน่ายปลาต่อกิโลกรัม มีค่าเฉล่ีย พบว่า มีราคาการจ าหน่ายปลาท่ีสูงกว่าและต ่ากว่าราคาการ
จ าหน่ายเฉล่ียอยา่งละ 1 ราย เน่ืองจากมีผลผลิตท่ีต ่ากวา่ผลผลิตเฉล่ียค่อนขา้งมากประกอบกบัมีการ
จ าหน่ายผลผลิตปลาเบอร์ 2 ซ่ึงส่วนใหญ่จะไม่นิยมจ าหน่ายปลาเบอร์ 2 เพราะราคาแตกต่างจากปลา
เบอร์ 1 อย่างเห็นได้ ส่วนด้านผลผลิต พบว่าผลผลิตยงัมีปริมาณท่ีสูงกว่าและต ่ากว่าผลผลิตเฉล่ีย 
สมาชิกไม่สามารถควบคุมปริมาณการผลิตและไม่ไดว้างแผนการการผลิต 

จากการศึกษาเปรียบเทียบด้านผลตอบแทนจากการลงทุนของสมาชิกสหกรณ์ทั้ง 3 ขนาด 
พบว่า ฟาร์มขนาดใหญ่มีผลผลิตเฉล่ียต่อปีสูงสุด เช่นเดียวกบัรายไดเ้ฉล่ียจากการจ าหน่ายปลาต่อไร่
ต่อปีของสมาชิกสหกรณ์ พบวา่ ฟาร์มขนาดใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อปีสูงสุด แต่เม่ือเปรียบเทียบสัดส่วน
จากก าไรสุทธิ พบวา่ สมาชิกสหกรณ์ท่ีมีฟาร์มขนาดเล็กมีผลตอบแทนจากการลงทุนสูงท่ีสุดมากกวา่ 
เม่ือวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุนทั้งหมดจากก าไรสุทธิเฉล่ียต่อปีและผลตอบแทนจากการ
ลงทุนทั้งหมดจากก าไรสุทธิเฉล่ียต่อกิโลกรัม จะเห็นวา่ ฟาร์มขนาดเล็ก (ขนาดการเล้ียงปลาไม่เกิน 5 
ไร่) ใหผ้ลตอบแทนดีกวา่ ฟาร์มขนาดกลาง (ขนาดการเล้ียงปลาเกิน 5 ไร่ แต่ไม่เกิน 10 ไร่) และ ฟาร์ม
ขนาดใหญ่ (ขนาดการเล้ียงปลาเกิน 10 ไร่ข้ึนไป) ตามล าดบั ซ่ึงฟาร์มทั้ง 3 ขนาด มีโอกาสและมีความ
เส่ียงท่ีจะก าไรหรือขาดทุนได้เช่นเดียวกนั ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัการบริหารจดัการฟาร์ม การเล้ียง การให้
อาหาร รวมทั้งการบริหารจดัการสตอ๊กสินคา้ การสร้างโรงเรือน เป็นส าคญั 

จากการทดสอบความแตกต่างของต้นทุนเฉล่ียและก าไรสุทธิจากการเล้ียงปลา โดยการ
ทดสอบสมมติฐานใช้ค่า t-test ทั้ง 3 ขนาด แบ่งตามขนาด คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ 
จะเห็นไดว้า่ ทุกขนาดของการเล้ียงไม่มีความแตกต่างกนัทั้งในเร่ืองของตน้ทุนและก าไร 
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6.1.4 การวเิคราะห์ปัจจัยทีม่ีผลต่อความส าเร็จของสมาชิกสหกรณ์ผู้เลีย้งปลานิล 

การศึกษาวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จของสมาชิกสหกรณ์ผูเ้ล้ียงปลานิล โดยใช้
แบบจ าลองโลจิต ซ่ึงในการวิจยัน้ีใช้โปรแกรม Limdep vertion 9.0 ในการวิเคราะห์ความน่าจะเป็น
ของปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จของสมาชิกสหกรณ์  ผลการค านวณค่า marginal effect อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ  และมีค่าความถูกต้องในการพยากรณ์  อธิบายได้ว่าตัวแปรอิสระท่ีมีผลต่อ
ความส าเร็จของสมาชิกสหกรณ์ผูเ้ล้ียงปลานิล อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติประกอบด้วย 4 ปัจจยั โดย
เรียงล าดบัความส าคญัของผลกระทบท่ีเกิดข้ึน ดงัน้ี  

แนวคิดเชิงธุรกิจในการเล้ียงปลา เป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อความส าเร็จของสมาชิกสหกรณ์ 
ผูเ้ล้ียงปลานิล อธิบายไดว้า่ เม่ือสมาชิกมีแนวคิดเชิงธุรกิจท่ีดีเก่ียวกบัการเล้ียงปลา โอกาสท่ีสมาชิกจะ
ประสบความส าเร็จในการเล้ียงเพิ่มข้ึนร้อยละ 4.4 ดงันั้น สมาชิกตอ้งมีแนวคิดเชิงธุรกิจท่ีดีต่อการเล้ียง
ปลา เช่น การผลิตตอ้งค านึงถึงคุณภาพและความปลอดภยัต่อผูบ้ริโภคเป็นส าคญั มีการบริหารจดัการ
ตน้ทุนท่ีดี มีการน าเทคโนโลยีผสมผสานเพื่อบริหารจดัการฟาร์ม การมุ่งเน้นดา้นความย ัง่ยืนในการ
ประกอบอาชีพและการเป็นผูน้ ้ าในการเล้ียงปลา เพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ในการเล้ียงของ
สมาชิกและของสหกรณ์ได้ชัดเจนข้ึน ประสบการณ์ในการเล้ียงปลา เป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อ
ความส าเร็จของสมาชิกสหกรณ์ผูเ้ล้ียงปลานิล อธิบายไดว้า่ หากสมาชิกสหกรณ์มีประสบการณ์ในการ
เล้ียงปลามากข้ึน โอกาสท่ีจะประสบความส าเร็จในการเล้ียงเพิ่มข้ึนร้อยละ 3.0 ดงันั้น สมาชิกตอ้งสั่ง
สมประสบการณ์ในการเล้ียง รวมถึงตอ้งเขา้รับการอบรมและแลกเปล่ียนประสบการณ์ในดา้นต่างๆ 
จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง บุคคลภายนอกและเพื่อนสมาชิก เพื่อน ามาปรับปรุงและน าความรู้ท่ีไดรั้บมา
ประยกุตใ์ชใ้นการเล้ียงของตวัเอง เพศ เป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อความส าเร็จของสมาชิกสหกรณ์ผู ้
เล้ียงปลานิล อธิบายไดว้า่ หากผูเ้ล้ียงเป็นเพศชายมีโอกาสท่ีจะประสบความส าเร็จในการเล้ียงนอ้ยกวา่
ผูเ้ล้ียงปลาเพศหญิง ร้อยละ 10.8 ในความเป็นจริงในการเล้ียงของสมาชิกส่วนใหญ่เป็นชาย โดยมี
สมาชิกเพศหญิงช่วยในการเล้ียงแล้ว การท่ีเจา้ของฟาร์มหรือผูเ้ล้ียงหลกัเป็นหญิงมีโอกาสประสบ
ความส าเร็จได้มากกว่าเพราะเกษตรกรหญิงมีความละเอียดรอบคอบ คอยสังเกต และคอยบนัทึก
รายละเอียดมากกวา่ เงินกูเ้พื่อการลงทุน เป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อความส าเร็จของสมาชิกสหกรณ์ผู ้
เล้ียงปลานิล อธิบายได้ว่า หากสมาชิกสหกรณ์มีเงินกู้เพื่อการลงทุนท่ีใช้ในการเล้ียงปลาเพิ่มข้ึน 
โอกาสท่ีจะประสบความส าเร็จในการเล้ียงเพิ่มข้ึนร้อยละ 9.8 หากสมาชิกมีเงินกูเ้พื่อการลงทุนในการ
เล้ียงปลาเพิ่มข้ึน นั่นหมายถึง มีการเพิ่มการลงทุนหรือมีการขยายการลงทุนเพิ่มข้ึน จึงส่งผลให้มี
โอกาสประสบความส าเร็จมากข้ึน โดยเฉพาะค่าอาหารปลากลาง ซ่ึงมีตน้ทุนสูงท่ีสุด สมาชิกตอ้งท า
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การกูย้ืมเงินจากแหล่งเงินทุนภายนอกเป็นส าคญั ดงันั้น สมาชิก ควรจดัหาแหล่งเงินทุนท่ีมีดอกเบ้ียต ่า 
เช่น สหกรณ์ ซ่ึงได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการ ท าให้มีดอกเบ้ียเงินกู้ท่ีต  ่า นอกจากน้ี
สมาชิกควรรวมตัวกันในการจัดหาปัจจัยการผลิต ได้แก่  อาหารปลา โดยให้สหกรณ์ เป็นผู ้
ประสานงานเพื่อต่อรองกบับริษทัจ าหน่ายอาหาร เพื่อใหบ้ริษทัขยายระยะเวลาการช าระหน้ีใหน้านข้ึน 

ส าหรับการพยากรณ์ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จของสมาชิกสหกรณ์ พบวา่แบบจ าลองโลจิต 
ท่ีสร้างข้ึนสามารถพยากรณ์ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จของสมาชิกสหกรณ์ ถูกตอ้งคิดเป็นร้อยละ 
83.33  

6.2 ข้อเสนอแนะ  

 6.2.1 ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 

จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จของสมาชิกสหกรณ์ผูเ้ล้ียงปลานิลแปลงเพศ ใน
อ าเภอเมือง จงัหวดัพะเยา ผลการศึกษาท าให้ทราบถึงกระบวนการเล้ียงปลาของสมาชิกสหกรณ์ และ
ทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จของสมาชิกสหกรณ์ ซ่ึงการเล้ียงปลาทุกขนาดมีโอกาสส าเร็จเม่ือมี
การจดัการฟาร์มท่ีดี ตลอดจนการจดัการดา้นการผลิต ดา้นเงินและดา้นการตลาดให้มีประสิทธิภาพ 
โดยจะเห็นไดว้่าสมาชิกสหกรณ์ทุกขนาดมีผลตอบแทนจากการลงทุน แต่อยา่งไรก็ตามยงัมีสมาชิก
สหกรณ์ท่ียงัไม่ประสบความส าเร็จรวมอยูด่ว้ย และเพื่อเป็นแนวทางการในการวางแผนส่งเสริมการ
เล้ียงปลาเชิงพาณิชย ์แนวทางในการส่งเสริมสหกรณ์ แนวทางในการวางแผนนโยบาย และแนวทาง
ด าเนินการป้องกนัปัญหาท่ีอาจจะส่งผลกระทบต่อสมาชิกสหกรณ์ ดงัต่อไปน้ี 

 1. สมาชิกสหกรณ์ตอ้งมีแนวคิดเชิงธุรกิจท่ีดีในการเล้ียงปลา คือตอ้งค านึงถึงคุณภาพและ
ความปลอดภยัของผูบ้ริโภคเป็นหลกั ซ่ึงการเล้ียงปลาตอ้งอาศยัประสบการณ์ในการเล้ียงควบคู่ไปดว้ย 
โดยสหกรณ์ฯและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรจดัท าโครงการการปลูกจิตส านึกท่ีดีในการผลิตเพื่อใหเ้กิด
ความย ัง่ยนื 

2. สมาชิกสหกรณ์รวมถึงแรงงานท่ีใชใ้นการเล้ียงปลาทั้งเพศชายและเพศหญิง ควรเขา้รับการ
อบรมจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและหาโอกาสศึกษาดูงานเก่ียวกบัการจดัการฟาร์ม กระบวนการเล้ียง 
จากเกษตรกรท่ีประสบความส าเร็จ เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มความรู้แล้วน าความรู้ท่ีได้มา
ประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งถูกวธีิ 
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3. ดา้นปัญหาและอุปสรรค พบวา่ สมาชิกสหกรณ์มีปัญหาดา้นโรคและศตัรูปลามากท่ีสุด ซ่ึง
เป็นปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัปริมาณผลผลิตโดยตรง ดงันั้น หน่วยงานรัฐตลอดจนนกัวิชาการท่ีเก่ียวขอ้ง
ควรให้การศึกษา ใหค้วามรู้และอบรมเชิงปฏิบติัการในการจดัการดา้นโรคและศตัรูปลา ทั้งการจดัการ
ดว้ยวธีิธรรมชาติและการใชส้ารเคมี และยาปฏิชีวนะอยา่งถูกตอ้ง เป็นตน้  

4. สหกรณ์ฯ และหน่วยงานภาครัฐ ควรลดอตัราดอกเบ้ียเงินกูห้รือหาแนวทางการลดตน้ทุน
ให้สมาชิกสหกรณ์ เน่ืองจากการศึกษาพบว่า สมาชิกสหกรณ์มีเงินกูเ้พื่อการลงทุนค่อนขา้งสูง ท าให้
สมาชิกสหกรณ์ต้องมีค่าใช้จ่ายเก่ียวกับดอกเบ้ียเงินกู้เพิ่มเข้ามาจากการเล้ียงปลาปกติ และเพื่อ
ช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ให้เขา้ถึงแหล่งเงินทุนให้มากข้ึน โดยการสนับสนุนในด้านการผลิตของ
สมาชิกสหกรณ์ ไดแ้ก่ การลดตน้ทุนอาหารส าเร็จรูปโดยสหกรณ์ต่อรองราคากบัผูข้ายรายใหญ่ หรือ
ลดตน้ทุนอาหารดว้ยวธีิธรรมชาติดว้ยการเล้ียงแบบผสมผสาน 

5. ดา้นการบริหารจดัการฟาร์มแต่ละขนาด ควรมีการบริหารจดัการฟาร์มให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ดงัน้ี ฟาร์มขนาดเล็ก ควรบริหารจดัการดา้นการเล้ียง การลดตน้ทุนค่าอาหารส าหรับปลากลาง 
ค่าน ้ ามนัเช้ือเพลิง ให้มีประสิทธิภาพข้ึน ฟาร์มขนาดกลาง ควรเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตรวมทั้งการ
ลดตน้ทุนในการเล้ียงทั้งตน้ทุนการขุดบ่อและตน้ทุนส าหรับอาหารปลา ฟาร์มขนาดใหญ่ ควรบริหาร
จดัการฟาร์มท่ีดี โดยเฉพาะการสร้างโรงเรือนและการจดัเก็บสตอ๊กสินคา้ท่ีมากเกินไป การจดัการดา้น
การเล้ียงรวมถึงควบคุมและลดค่าอาหารส าหรับปลา  

6. สหกรณ์ฯ และหน่วยงานภาครัฐ ควรมีการจดัฝึกอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกสหกรณ์ใน 
ดา้นต่างๆ เช่น การจดัท าบญัชี การบนัทึกรายรับ-รายจ่าย การบริหารจดัการดา้นแรงงาน การบริหาร
จัดการการผลิต โดยใช้เทคโนโลยีผสมผสาน สามารถลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น การจดัโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการในการบริหารจดัการการผลิตในเชิงพาณิชย์
เป็นตน้ 
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 6.2.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในอนาคต 

การท าวิจยัคร้ังน้ี เป็นการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จของสมาชิกสหกรณ์ผูเ้ล้ียงปลานิล
แปลงเพศ ซ่ึงท าให้ทราบปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จ ตลอดจนจ านวนสมาชิกสหกรณ์ท่ีประสบ
ความส าเร็จและไม่ประสบความส าเร็จ รวมทั้งสาเหตุท่ีท าให้สมาชิกไม่ประสบความส าเร็จในการ
เล้ียงปลานิล ดงันั้น การเล้ียงปลาเพื่อให้ประสบความส าเร็จมากยิ่งข้ึน ในการศึกษาคร้ังถดัไปควร
ศึกษาประเด็นศึกษาท่ีน่าสนใจ ดงัน้ี 

1. ควรศึกษาประสิทธิภาพในการเล้ียงปลานิลแปลงเพศของสมาชิกสหกรณ์ผูเ้ล้ียงปลานิล
แปลงเพศ ในอ าเภอเมือง จงัหวดัพะเยา 

2. ควรศึกษาการลงทุนในการเล้ียงปลานิลแปลงเพศและการเล้ียงปลาชนิดอ่ืนๆ เพื่อเป็น
ทางเลือกใหผู้ท่ี้สนใจจะประกอบอาชีพเล้ียงปลาตดัสินใจ 

3. ควรศึกษาการเปรียบเทียบตน้ทุนและผลตอบแทนของการเล้ียงปลานิลในบ่อดินและการ
เล้ียงปลานิลในกระชงั เพื่อใหผู้ท่ี้สนใจใชเ้ป็นขอ้มูลในการตดัสินใจ 


