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บทคดัยอ่ 

 

 การศึกษาเรื่อง การจัดการฟาร์มกุ้งขาวของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งใน  ต าบลบางตา

เถร  อ าเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการฟาร์มกุ้งใน ต าบล

บางตาเถร อ าเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี  โดยได้น าหัวข้อ     การวางแผน     การจัดการ

องค์กร     การจัดสรรและบริหาร    การอ านวยการ   การควบคุม  โดยได้จ าแนกข้อมลูทั่วไป

ของผู้ประกอบการเล้ียงกุ้ง โดยจ าแนก ประสบการณ์การเล้ียงกุ้ง  ขนาดของบ่อ    แหล่งเงินทุน

ในการประกอบการ ตัวอย่างในการวิจัยนี้ คือ เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งกลุ่มตัวอย่างที่ตอบ

แบบสอบถาม จ านวน  245 คน/ฟาร์ม เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบ  สอบถาม

ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์หาค่าความถี่ ค่าร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย( �̅�) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD)  

ผลวิจัยพบว่า 

1.มีเกษตรกรผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 245 คน/ฟาร์ม แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป 

จ าแนกเป็นร้อยละ ดังน้ี ประสบการณ์การเล้ียงกุ้ง  1-2 ปี จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3   

ประสบการณ์การเล้ียงกุ้ง  3-4ปี จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 11.8 ประสบการณ์การเลี้ยงกุ้ง  

5-6ปี จ านวน 37 คนคิดเป็นร้อยละ 15.1 ประสบการณ์การเล้ียงกุ้ง  7-8 ปี จ านวน 48 คน คิด

เป็นร้อยละ 19.6 ประสบการณ์การเล้ียงกุ้ง  9-10 ปี จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 22.9 

ประสบการณ์การเล้ียงกุ้ง  11ปีขึ้นไป  จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 27.3 ในส่วนพื้นที่เล้ียงกุ้ง 

1-5 ไร่ จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 10.3 พื้นที่ 6-10 ไร่ จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 33.9  

พื้นที่ 11-20 ไร่ จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 34.3  พื้นที่ 21-30ไร่ จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อย

ละ4.9คน พื้นที่ 41 ไร่ขึ้นไป จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 และ ในส่วนของแหล่งเงินทุน 

พบว่าผู้ใช้เงินทุนส่วนตัว จ านวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 84.9   และผู้ที่ใช้เงินทุนส่วนตัว + 

กู้ยืม จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 15.1 

2. ด้านความคิดเห็นมีเกษตรกรตอบแบบสอบถาม 245 คน/ฟาร์ม ผลวิจัยพบว่า ด้านการ

จัดสรรและบริหารบุคลลากรมีระดับความคิดเห็น มาก ด้านการจัดการองค์กรมีระดับความคิดเห็น 

มากที่สุดที่สุด   ด้านการอ านวยการมีระดับความคิดเห็นมากที่สุด   ด้านการควบคุมมีระดับความ

คิดเห็น  มาก และ ด้านการวางแผนงาน ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ ปานกลาง  ตามล าดับ 

 

ABSTRACT 

 Subject education Management of white shrimp farms of shrimp farmers in 

Bang Ta Then Sub-district, Song Phi Nong District The objective of this study was to 

study shrimp farm management in Bang Ta Tha Subdistrict, Song Phi Nong District. 

Suphanburi By introducing the topic Organizational management planning Allocation 

and management and control management were classified by specifying general 
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information of shrimp farming operators by classifying shrimp farming experience, 

pond size, funding sources for the operation. The sample in this research was 245 

shrimp farmers who responded to the questionnaire / farm. The tools used for data 

collection were questionnaires, analyzes using computer software packages, 

frequency, percentage, mean (X ̅), standard deviation (SD). 

The research found that 

1. A total of 245 farmers were surveyed / farm. General information questionnaire. 

The percentages are as follows: 1-2 years of shrimp farming experience, 8 

persons, equivalent to 3.3%, experience in shrimp farming 3-4 years, 29 

persons, or 11.8%  Shrimp farming experience 5-6 years, 37 people, 

representing 15.1 percent, 7-8 years shrimp farming experience, 48 people or 

19.6 percent, shrimp farming experience 9-10 years, 56 people or 22.9 percent. 

Shrimp farming for 11 years or more, 67 people, representing 27.3 percent  In 

the shrimp farming area, 1-5 rai, 26 people, 10.3 percent, 6-10 rai, 83 people, 

33.9 percent, 11-20 rai, 84 people, 34.3 percent, 21-30 rai 12 The number of 

people accounted for 4.9 percent of the area of 41 rai or more, 11 people, 

accounting for 4.5 percent and in the part of the funding source. It found 208 

users of personal funds, 84.9 percent, and 37 people using personal funds + 

borrowing, accounting for 15.1 percent. 

2. In terms of opinions, there were 245 farmers responding to the questionnaire / 

farm. The research found that the allocation and service level had the highest 

level of opinion. Organizational management had the highest level of opinion, 

control was high, and planning. Opinion levels were at medium level, 

respectively. 
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บทน า 

การเล้ียงกุ้งของไทยในช่วงเริ่มต้นเป็นการท านากุ้งแบบธรรมชาติโดยการสูบน้ าทะเล

เข้าสู่บ่อขนาดใหญ่ประมาณ 50-100 ไร่ กกัเก็บไว้ประมาณ 20 – 30 วัน แล้วเก็บเกี่ยวผลผลิต

โดยใช้ถุงอวนกั้นในขณะที่ปล่อยน้ าออก ผลผลิตที่ได้มีทั้งกุ้ง ปลา และสัตว์อื่นๆ ได้ผลผลิต

ประมาณ 40 – 50กิโลกรัมต่อไร่ จึงมีการส่งเสริมให้เกษตรที่ท านากุ้งธรรมชาติ น าลูกกุง้ที่ได้จาก

การเพาะฟักไปปล่อยเสริม ท าให้ผลผลิตของนากุ้งธรรมชาติเพิ่มเป็น 200 กิโลกรัมต่อไร่ จากนั้น

การเล้ียงกุ้งได้เริ่มพัฒนาจากนาธรรมชาติมาสู่ระบบการเล้ียงแบบพัฒนาโดยใช้บ่อขนาดเล็กลง

เหลอืขนาด 4 – 6 ไร่ ใช้พันธ์ุกุ้งจากโรงฟักเพียงอย่างเดียวและมีการให้อาหารและมีการ

ขยายตัวอย่างรวดเร็วในเชิงพาณิชย์ของภาคใต้(ที่มา : ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การ

มหาชน),2560) 

 การเล้ียงกุ้งขาวให้ประสบความส าเร็จได้นั้นต้องมีปัจจัยหลายอย่างเช่น ลูกพันธ์ุต้อง

แข็งแรง  และปลอดโรค อาหารมีคุณภาพดี สภาพพื้นที่เลี้ยงต้องเหมาะสม ที่ส าคัญเกษตรกร

จะต้องมีการจัดการฟาร์มที่เหมาะสมและดูแลเอาใจใส่ตลอดทุกขั้นตอนในการเล้ียง ปัญหาการ

เล้ียงกุ้งที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่ง คือ การเกษตรผู้เลี้ยงยังขาดแนวทางการเล้ียง และการจัดการ

ฟาร์มที่เหมาะสมท าให้ประสบภาวะขาดทุนอยู่เป็นประจ าการเล้ียงกุ้งขาวให้ประสบความส าเร็จ

นั้น เกษตรผู้เลี้ยงจะต้องมีความรู้ความช านาญ และประสบการณ์ในการเล้ียง บวกกับต้องมีการ

ดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีจึงจะสามารถท าให้ผู้เล้ียงสามารถเล้ียงกุ้งได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

เกิดความยั่งยืน (ที่มา : ชะลอ ลิ้มสุวรรณ , 2557) 

 การจัดการเป็นปัจจัยส าคัญที่น าไปสู่ความส าเร็จของการประกอบธุรกิจการประกอบ

ธุรกิจฟาร์มสัตว์น้ าและแนวทางในการไปสู่ความส าเร็จของธุรกิจในปัจจุบันผู้จัดการฟาร์มต้อง

ใช้ทักษะและความยุ่งยากมากย่ิงขึ้นทั้งนี้เนื่องจากการพัฒนาการผลิตที่ใช้เครื่องทุ่นแรงมากขึ้น

มีการปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตอย่างต่อเนื่อง การขยายอัตราการลงทุนต่อหน่วยแรงงานการ

เพิ่มจ านวนการขอสินเชื่อเพื่อขยายขนาดของฟาร์ม การใช้เทคนิคการตลาดใหม่ๆ ซึง่ทั้งหมดนี้

ท าให้มีการเส่ียงในการประกอบธุรกิจเพิ่มขึ้น (ที่มา : ศิวรัช มกี่ า , 2557)  (Harold D.Koontz ,1972) 

ได้คิดหลักการไว้ 5 หลักการที่เรียกกันว่า POSDC ได้แก่  การวางแผน การจัดการองค์กร  การ

จัดสรรและบริหารบุคลากร    การอ านวยการ  การควบคุม ซึ่งเป็นแนวคิดที่เป็นวิธีการบริหาร

ที่ดีแนวคิดหน่ึงซึ่งการจัดการฟาร์มกุ้งสามารถน ามาใช้ในการด าเนินธุรกิจเพื่อให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจได้เป็นอย่างดี   

 ดังน้ันผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาการจัดการฟาร์มกุ้ง เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการให้กับ

เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาวและเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจส าหรับผู้ที่สนใจลงทุนเลี้ยงกุ้งขาว

ต่อไป 

   

วัตถุประสงค์การวิจัย 

  เพื่อศกึษาการจัดการฟาร์มกุ้งใน ต าบลบางตาเถร อ าเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 

ขอบเขตของการวิจัย 

  ขอบเขตดา้นเนือ้หา 
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 มุ่งศึกษาการจัดการฟาร์มกุ้งขาวของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งใน ต าบลบางตาเถร อ าเภอสอง

พี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี  

 ตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยส่วนบุคคลของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในแต่ละฟาร์ม 

 1.ประสบการณ์การเล้ียงกุ้ง 

 2.ขนาดของพื้นที่ในการเล้ียง 

 3.แหล่งเงินทุน 

 ตัวแปรตาม คือ การจัดการฟาร์มกุ้ง 

 1.การวางแผน 

 2.การจัดการองค์กร 

 3.การจัดสรรและบริหารบุคลากร 

 4.การอ านวยการ 

 5.การควบคุม 

ขอบเขตดา้นประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ เกษตรกรผู้เลีย้งกุ้งใน ต าบลบางตาเถร อ าเภอสองพี่น้อง 

จังหวัดสุพรรณบุรี 

ขอบเขตดา้นระยะเวลา 

การวิจัยครั้งนี้จะท าการวิจัย ต้ังแต่เดือน ธันวาคม 2563 – กุมภาพันธ์ 2564 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจส าหรับผู้ที่สนใจลงทุนเลี้ยงกุ้งขาว 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

กรอบแนวคิดในการวิจัยเรื่องนี้ การจัดการฟาร์มกุ้งขาวของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งใน    

ต าบลบางตาเถร  อ าเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัย

ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย รายละเอียดดังนี้ 

 

 
 

ตัวแปรอิสระ                                             ตัวแปรตาม 
       ปัจจัยส่วนบุคคล                                                      การจัดการฟาร์มกุ้ง 

1.ประสบการณ์การเล้ียงกุ้ง                                               1.การวางแผน 

2.ขนาดของพื้นที่ในการเล้ียง                                            2.การจัดการองค์กร 

3.แหล่งเงินทุน                                                                 3.การจัดสรรและ 

                                                                                          บริหารบุคลากร 

                                                                                      4.การอ านวยการ 

                                                                                        5.การควบคุม 
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แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

 พิมลจรรย์ นามวัตน์ (2540)  ไดก้ล่าวไว้ว่า การจัดการ หมายถึง กระบวนการ กิจกกรม

หรือการศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในอันที่จะเชื่อมั่นได้ว่า กิจกรรมต่าง ๆด าเนินไปใน

แนวทางที่จะบรรลุส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้โดยเฉพาะอย่างย่ิงหน้าที่ในอันที่จะ

สร้างและรักษาไว้ซึ่งสภาวะที่จะเอื้ออ านวยต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ด้วยความพยามร่วม

ของกลุ่มบุคคล  

สมคิด บางโม(2542)  ได้กล่าวไว้ว่า การจัดการ หมายถึง ศิลปะในการใช้คน เงิน 

วัสดุอุปกรณ์ขององค์การและนอกองค์การเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 ศิริพร พงศ์ศรีโรจน์(2543) การจัดการหรือการบริหาร หมายถึงศิลปะในการ

ด าเนินงานร่วมกันของคณะบุคคล ซึ่งเป็นกลุ่มผู้บริหารขององค์การ ในส่วนที่เกี่ยวกับการ

วางแผน การจัดองค์การ การจัดคนเข้าท างานการส่ังสอนและการควบคุมกิจกรรม ให้

ด าเนินไปตามนโยบายจนบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การที่วางไว้อย่างประหยัดและมี

ประสิทธิภาพที่สุด  

 สร้อยตระกูล อรรถมานะ (2545) ได้กล่าวไว้ว่า กระบวนการจัดการ หมายถึง 

กระบวนการด าเนินงานจะต้องเป็นไปตามขั้นตอนตามล าดับ เป็นการตัดสินใจล่วงหน้าว่า

จะท าอะไร ที่ไหน เมื่อใด โดยใคร นอกจากจะเป็นการลดความไม่แน่นอนแล้ว ยังท าให้

สมาชิกในองค์กรมีความ มั่นใจในการท างานท าให้การท างานมีประสิทธิผล การจัดล าดับ

การท างานที่ดีไม่ควรมีลักษณะตายตัว ต้องยืดหยุ่น ไดต้ามสถานการณ์อาจมีการปรับปรุง

แก้ไข หรือปรับเปลี่ยนล าดับการท างานได้เสมอ ส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิผล

มากขึ้นด้วย 

 สุรัสวดี ราชกุลชัย (2543) กล่าวไว้ว่า “การบริหาร” (Administration) และ“การ 

จัดการ” (Management) มีความหมายแตกต่างกันเล็กน้อย โดยการบริหารจะสนใจและ

สัมพันธ์กับ การก าหนดนโยบายไปลงมือปฏิบัติ นักวิชาการบางท่านให้ความเห็นว่าการ

บริหารใช้ในภาครัฐ ส่วน การจัดการใช้ในภาคเอกชน อย่างไรก็ดี ในต าราหรือหนังสือ

ส่วนใหญ่ทั้ง 2 ค านี้มีความหมายไม่ แตกต่างกัน สามารถใช้แทนกันได้และเป็นที่ยอมรับ

โดยทั่วไป 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2545) กล่าวไว้ว่า ความหมายของค าว่า “การบริหาร 

จัดการ” และ “การจัดการ” ได้ดังน้ี การบริหาร (Administration) จะใช้ในการบริหาร

ระดับสูงโดย เน้นที่การก าหนดนโยบายที่ส าคัญและการก าหนดแผนของผู้บริหารระดับสูง 

เป็นค านิยมใช้ในการ บริหารรัฐกิจ (Public Administration) หรือใช้ในหน่วยงาน

ราชการ และค าว่า “ผู้บริหาร” 8 (Administrator) จะหมายถึง ผู้บริหารที่ท างานอยู่ใน

องค์กรของรัฐ หรือองค์กรที่ไม่มุ่งหวังก าไร ส่วนการจัดการ (Management) จะเน้นการ

ปฏิบัติการให้เป็นไปตามนโยบาย (แผนที่วางไว้) ซึ่งนิยม ใช้ในการจัดการธุรกิจ 

(Business management) ส่วนค าว่า “ผู้จัดการ” (Manager) จะหมายถึง บุคคลในองค์กร

ซึ่งท าหน้าที่รับผิดชอบต่อกิจกรรมในการบริหารทรัพยากรและกิจการงานอื่น ๆ เพื่อให้

บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ขององค์กร 
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งานวิจยัทีเ่กีย่วขอ้ง   

รัชฎาภรร์ บุญฤทธ์ิ .(2554). ได้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยการผลิตที่มีผลต่อประสิทธิภาพ

การผลิตกุ้งขาวการจัดการฟาร์ม ต้นทุนและผลตอบแทน ของเกษตรกรในอ าเภอระโนด 

จังหวัดสงขลา โดยศึกษา การวิจัยเรือ่งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1. สภาพพื้นฐานทาง

สังคมและเศรษฐกิจ 2. สภาพการเล้ียงและปัญหาอุปสรรค 3. การจัดการฟาร์ม  4.ต้นทุน

และผลตอบแทนการผลิตและ 5. ปัจจัยการผลิตที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการผลิตกุ้งขาว

(Litopenaeus   vannamei)ของเกษตรกรในอ าเภอระโนด จังหวัดสงขลาคัดเลือกตัวอย่าง

โดยใช้เกณฑ์ร้อยละ15 ของประชากรจ านวน 388 รายได้กลุม่ตวัอย่าง60 รายแบ่งเป็น

ฟาร์มขนาดเล็ก 47 รายและฟาร์มขนาดใหญ่13  ราย  ด้วยวิธีสุ่มตวัอย่างแบบง่ายโดยการ

จับสลากเครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลได้แก้ความถี่  

ค่าเฉลี่ยร้อยละส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานt-testและสมการถดถอยพหุคูณ ผลการส ารวจพบว่า

เกษตรกรส่วนใหญเ่ป็นเพศชายอายเฉลี่ย48 ปีจบการศึกษาในระดับประถมศึกษามี

ประสบการณ์ในการเล้ียงกุ้งขาวเฉล่ีย12 ปีเล้ียงกุ้งขาวเป็นอาชีพหลกัการด าเนินธุรกิจเป็น

ธุรกิจครอบครัวลงทุนด้วยทนของตนเองเป็นหลกัเป็นเจ้าของที่ดนิและเล่ียงเองส าหรบ

ฟาร์มขนาดเล็ก ขณะที่มีการจ้างงานเป็นเจ้าของทีด่ินและเช่าส าหรับฟาร์มขนาดใหญ่

ขนาดบ่อเฉลี่ยไม่แตกตางกันเหตุผลทีเ่ปลีย่นมาเล้ียงกุ้งขาวเนื่องจากเห็นว่ากุ้งขาวมี

ผลผลติดีกว่ากุ้งชนิดอื่นสภาพของพื้นทีก่ารเล้ียงกุ้งรวมถึงปัจจัยการผลิตทีใ่ช้ในการผลิต

กุ้งขาวไม่แตกต่างกันเกษตรกรส่วนใหญเ่ล้ียงกุ้ง 2 รอบ/ปีและใช้น้ าความเค็มสูงกว่า20 

ส่วนในพื้นฟาร์มขนาดใหญ่ใช้น้ าจากทะเลส่วนฟาร์มขนาดเล็กใช้น้ าจากคลองซอยเล้ียง

แบบเปลีย่นถ่ายน้ าน้อยมีบ่อพักนาและบ่อกักเลนตากบ่อและลอกเลนเป็นบางครั้งมีการใช้

วัสดุเป็นแร่ธาตุและเวชภณัฑ์ทกุฟาร์มซื้อลกูกุ้งจากโรงเพาะฟักของเอกชนซื้ออาหารผา่น

ตัวแทนจ าหน่ายโรคระบาดจากไวรัสเป็นปัญหาที่พบมากที่สุด ในการจัดการฟาร์ม การ

วางแผนด้านการวิเคราะห์สภาพแวดลอมและด้านการก าหนดทิศทางการจัดองค์การการ

ชี้น าการด าเนินการในภาพรวมและการด า เนินการด้านสุขอนามัยฟาร์ม พบว่า ฟาร์ม

ขนาดใหญ่มีระดบัการปฏิบัติที่สูงกวา่ฟาร์มขนาดเล็กและมีรายได้สุทธิที่สูงกวา่(P≤0.01) 

แต่ไม่ส่งผลต่อต้นทุน ผลตอบแทนเหนือต้นทุนที่เป็นเงินสด และก าไรโดยปัจจัยการผลิตที่

ส่งผลต่อประสิทธิภาพการผลิตของการเล้ียงกุ้งขาวคือ ขนาดของทุน 

 พัชรินทร์ เพชรช่วยและคณะ .(2558) .ได้ศึกษาเรื่องคุณลักษณะของ

ผู้ประกอบการที่มีผลต่อความส าเร็จในการบริหารงานของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด

ย่อม โดยศึกษา การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ประกอบการที่

ด าเนินธุรกิจประเภทผลิตและบริการที่เป็นลูกค้าของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ภาคกลาง เขต 9 จ านวน 316 คน โดยการสุ่มแบบอาศัย

ความน่าจะเป็น (Probability Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 

แบบสอบถามและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน
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มาตรฐานและใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ใน

การทดสอบสมมติฐาน ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะของผู้ประกอบการคือ ด้านความคิด

ริเร่ิมสร้างสรรค์ ด้านการกล้าตัดสินใจและด้านการสร้างนวัตกรรมส่งผลต่อความส าเร็จ

ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ส าหรับกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจคือ ด้านกลยุทธ์

ต้นทุน ด้านกลยุทธ์ความแตกต่างและด้านกลยุทธ์มุ่งเฉพาะกลุ่มส่งผลต่อความส าเร็จของ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผลการศึกษาจะเป็นแนวทางส าหรับธุรกิจเพิ่อใช้ในการ

ก าหนดแนวทางการพัฒนาปรับปรุง คุณลักษณะของผู้ประการและกลยุทธ์ในการด าเนิน

ธุรกิจน าไปสู่ความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจต่อไปในอนาคต 

 ศิวรัช มีก่ า.(2555) ได้ศึกษาเรื่องการบริหารฟาร์มเล้ียงกุ้งขาวของ

เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในจังหวัดนครปฐมโดยศึกษาการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษา

ระดับการบริหารจัดการฟาร์มเล้ียงกุ้งของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในจังหวัดนครปฐม และ 2.

เปรียบเทียบการบริหารจัดการฟาร์มเล้ียงกุ้งของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในจังหวัดนครปฐม 

จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งคุณภาพในจังหวัด

นครปฐม จ านวน 260 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูล

ใช้การหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบที การวิเคราะห์

ความแปรปรวนทางเดียวผลการวิจัยพบว่า 1. เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในจังหวัดนครปฐมมีการ

บริหารจัดการฟาร์มเล้ียงกุ้งในภาพรวม อยู่ในระดับมาก 2.ผลการเปรียบเทียบการบริหาร

จัดการฟาร์มเล้ียงกุ้งของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ในจังหวัดนครปฐม จ าแนกตามปัจจัยส่วน

บุคคล พบว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในจังหวัดนครปฐมที่มีเงินทุน ขนาดของฟาร์ม ระยะเวลา

ในการด าเนินธุรกิจและประเภทของเกษตรกรต่างกันมีการบริหารจัดการฟาร์มเล้ียงกุ้งใน

ภาพรวมไม่แตกต่างกัน  

                           อารดา  เทพณรงค์.( 2559). ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยส่งผลส าเร็จต่อการ

ลงทุนเลียงกุ้งก้ามกราม อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี โดยศึกษา ความต้องการกุ้ง

ก้ามกรามในตลาดของผู้บริโภคมีขึ้นอย่างต่อเน่ือง แต่ในขณะเดียวกันเกษตรกรผู้ผลิตกุ้ง

ก้ามกรามกลับมีปริมาณลดลง เน่ืองจากต้นทุนที่สูงขึ้นซึ่งส่งผลกระทบต่อผลก าไรที่น้อยลง

ของเกษตรกร ดังน้ันงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาในธุรกิจเล้ียงกุ้งก้ามกราม 

ศึกษาห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมกุ้งก้ามกราม และวิเคราะห์หาแนวทางที่สามารถช่วย

เพิ่มมูลค่าจากการลงทุนเลี้ยงกุ้งก้ามกรามผูว้ิจัยได้ด าเนินการวิจัย โดยเก็บรวบรวมข้อมูล

ผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึกจากเกษตรกรผู้เล้ียงกุ้งก้ามกรามในอ าเภอบางปลาม้า จังหวัด

สุพรรณบุรี จ านวน 10 คน และผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมกุ้งก้ามกราม 2 

คน จากนั้นจึงน าข้อมูลมาวิเคราะห์ถึงห่วงโซ่คุณค่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการแข่งขันใน

อุตสาหกรรม และสภาพการณ์ทางธุรกิจเพื่อน ามาสรุปเป็นแนวทางในการสร้างมูลค่าเพิ่ม

ให้กับการลงทุนโดยจากการศึกษาพบว่า ธุรกิจการเล้ียงกุ้งก้ามกรามซึ่งเป็นธุรกิจต้นน้ าใน

ระบบอุตสาหกรรมเป็นส่วนที่มีอ านาจในการต่อรองต่ าที่สุด ซึ่งส่งผลให้มูลค่าผลตอบแทน

ที่ได้รับในการด าเนินธุรกิจมีผลก าไรที่น้อยตามไปด้วย และผลประโยชน์ส่วนใหญ่จะตก

เป็นของพ่อค้าคนกลาง/แพกุ้ง ดังน้ันจากการวิเคราะห์สภาพการณ์ต่าง ๆ เกษตรกรผู้เลี้ยง

กุ้งก้ามกรามสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจได้จากการใช้จุดแข็งที่มีในการแข่งขัน

ทางธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างย่ิงด้านการรับรองมาตรฐาน GAP ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการเพิ่ม

มูลค่าผลผลิตและสร้างมาตรฐานในการส่งออกให้กับผลผลิตกุ้งก้ามกรามของเกษตรกร

ไทยได้ ขณะเดียวกันเทคโนโลยีการส่ือสารที่ดีที่สามารถช่วยให้การกระจายข้อมูลเป็นไป

ได้อย่างราบรื่นและทั่วถึงจะท าให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามสามารถเข้าถึงและเข้าใจ

ผู้บริโภคได้ดีมากขึ้น 
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วิธดี าเนนิการวจิยั 
 การศึกษา เรื่อง การจัดการฟาร์มกุ้งขาวของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งใน  ต าบลบางตาเถร  

อ าเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และ

วิธีการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

             กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยท าการค านวณกาลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ ที่ระดับ

ความเชื่อมั่น 95 % ที่ก าหนดความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างเท่ากับ 5 % 

(Yamane,1973)จากฟาร์มทั้งหมด 634 ฟาร์ม ใช้สูตรค านวณแล้วได้จ านวนตัวอย่างจากการ

ค านวณ 245 ฟาร์ม  

            ดังน้ันผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Nonprobability 

Sampling) ซึ่งผู้วิจัยจะเลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินตามขั้นตอน

ดังต่อไปนี้ 

 1.ผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลด้วยตนเองกับกลุ่มตัวอย่าง 

 2.ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลและน ามาตรวจสอบความสมบูรณ์ของค าตอบในแบบสอบถาม

เพื่อน าไปจัดท าและเตรียมส าหรับการวิเคราะห์ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยท าการประมวลผลวิเคราะห์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง

คอมพิวเตอร์ (SPSS Version 25.0) 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งสถิติที่ใช้ในการ

วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 

 1.ค้าร้อยละ ส าหรับการวอเคราะห์เพื่อการบรรยายปัจจัยส่วนบุคคล  

 2.ค่าเฉลี่ย( 𝑋 )̅̅ ̅̅ ̅ ส าหรับการวิเคราะห์เปรียบเทียบการจัดการฟาร์มกุ้ง 

 3.ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ส าหรับการวิเคราะห์ระดับการจัดการฟาร์มกุ้ง 

ผลการวเิคราะหข์อ้มลู 
  

การศึกษาเรื่อง การจัดการฟาร์มกุ้งขาวของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งใน  ต าบลบางตาเถร  

อ าเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 245 คน/ฟารม์  จ าแนก

เป็น ประสบการณ์การเล้ียงกุ้ง เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในพื้นที่ ต าบลบางตาเถร  อ าเภอสองพี่น้อง 

จังหวัดสุพรรณบุรี จะมีประสบการณ์การเล้ียงกุ้ง 11 ปีขึ้นไป จ านวน 67 คน/ฟาร์ม คิดเป็นร้อย

ละ 27.3    , 9-10 ปี จ านวน 56 คน/ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 22.9 , 7-8 ปี จ านวน 48 คน/ฟาร์ม 

คิดเป็นร้อยละ 19.6, 5-6 ปี จ านวน 37 คน/ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ  15.1 , 3-4 ปี จ านวน 29 คน/

ฟาร์ม และ 1-2 ปี จ านวน 8คน/ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 3.3   ตามล าดับ ขนาดของพื้นที่เลีย้งกุ้ง 

เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในพื้นที่ ต าบลบางตาเถร  อ าเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีจะมี ขนาดของ
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พื้นที่เลียง 11-20 ไร่ จ านวน 84 คน/ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ  34.3 ,  6-10 ไร่ จ านวน 83 คน/

ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 33.9 , 21-30 ไร่ จ านวน 29 คน/ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 11.8 , 1-5 ไร่ 

จ านวน 26 คน/ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ  10.6 , 31-40 ไร่ จ านวน 12 คน/ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 4.5 

และ 41 ไร่ ขึ้นไปจ านวน  11 คน/ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 4.5 ตามล าดับ  และ แหล่งเงินทุน ของผู้

เล้ียงกุ้ง เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในพื้นที่ ต าบลบางตาเถร  อ าเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี  

เงินทุนส่วนตัว จ านวน  208 คน/ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 84.9 และ เงินทุนส่วนตัว + กู้ยืม จ านวน 

37 คน/ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 15.1 ตามล าดับ  

  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนที่ 2 ระดับความคิดเห็นของเกษตรกร มี 5 ด้าน โดยผู้วิจัยจะ

ท าการวิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี่ย (𝑋) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD)  พบว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  �̅� = 4.13 )  เมื่อพจิารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่อยู่ในระดับมาก

ที่สุด คือ ด้านการจัดสรรและบริหารบุคคลากร ด้านการจัดการองค์กร ด้านการอ านวยการ และ 

ด้านการควบคุม (�̅� = 4.68 , �̅� = 4.53 , �̅� = 4.52 , �̅� =4.20 ) ตามล าดับ และด้านที่อยู่ในระดับ

ปานกลาง คือ ด้านการวางแผน  (  �̅� = 2.72 ) 

 สรุปผลการวจิยั   
            การศึกษาเรื่อง การจัดการฟาร์มกุง้ขาวของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งใน  ต าบลบางตา

เถร  อ าเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการฟาร์มกุ้งใน ต าบล

บางตาเถร อ าเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี  โดยได้น าหัวข้อ     การวางแผน     การจัดการ

องค์กร     การจัดสรรและบริหาร    การอ านวยการ   การควบคุม  โดยได้จ าแนกข้อมลูทั่วไป

ของผู้ประกอบการเล้ียงกุ้ง โดยจ าแนก ประสบการณ์การเล้ียงกุ้ง  ขนาดของบ่อ    แหล่งเงินทุน

ในการประกอบการ ตัวอย่างในการวิจัยนี้ คือ เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งกลุ่มตัวอย่างที่ตอบ

แบบสอบถาม จ านวน  245 คน/ฟาร์ม เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบ  สอบถาม

ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์หาค่าความถี่ ค่าร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย( �̅�) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD)  

 

ผลวิจัยพบว่า 

1.มีเกษตรกรผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 245 คน/ฟาร์ม แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป 

จ าแนกเป็นร้อยละ ดังน้ี ประสบการณ์การเล้ียงกุ้ง  1-2 ปี จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3   

ประสบการณ์การเล้ียงกุ้ง  3-4ปี จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 11.8 ประสบการณ์การเลี้ยงกุ้ง  

5-6ปี จ านวน 37 คนคิดเป็นร้อยละ 15.1 ประสบการณ์การเล้ียงกุ้ง  7-8 ปี จ านวน 48 คน คิด

เป็นร้อยละ 19.6 ประสบการณ์การเล้ียงกุ้ง  9-10 ปี จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 22.9 

ประสบการณ์การเล้ียงกุ้ง  11ปีขึ้นไป  จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 27.3 ในส่วนพื้นที่เล้ียงกุ้ง 

1-5 ไร่ จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 10.3 พื้นที่ 6-10 ไร่ จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 33.9  

พื้นที่ 11-20 ไร่ จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 34.3  พื้นที่ 21-30ไร่ จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อย

ละ4.9คน พื้นที่ 41 ไร่ขึ้นไป จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 และ ในส่วนของแหล่งเงินทุน 

พบว่าผู้ใช้เงินทุนส่วนตัว จ านวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 84.9   และผู้ที่ใช้เงินทุนส่วนตัว + 

กู้ยืม จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 15.1 
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2. ด้านความคิดเห็นมีเกษตรกรตอบแบบสอบถาม 245 คน/ฟาร์ม ผลวิจัยพบว่า ด้านการ

จัดสรรและบริหารบุคลลากรมีระดับความคิดเห็น มาก ด้านการจัดการองค์กรมีระดับความคิดเห็น 

มากที่สุดที่สุด   ด้านการอ านวยการมีระดับความคิดเห็นมากที่สุด   ด้านการควบคุมมีระดับความ

คิดเห็น  มาก และ ด้านการวางแผนงาน ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ ปานกลาง  ตามล าดับ 

ปัจจัยสว่นบคุคล 

มีเกษตรกรผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 245 คน/ฟาร์ม แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป จ าแนก

เป็นร้อยละ ดังน้ี ประสบการณ์การเล้ียงกุ้ง  1-2 ปี จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3   

ประสบการณ์การเล้ียงกุ้ง  3-4ปี จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 11.8 ประสบการณ์การเลี้ยงกุ้ง  

5-6ปี จ านวน 37 คนคิดเป็นร้อยละ 15.1 ประสบการณ์การเล้ียงกุ้ง  7-8 ปี จ านวน 48 คน คิด

เป็นร้อยละ 19.6 ประสบการณ์การเล้ียงกุ้ง  9-10 ปี จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 22.9 

ประสบการณ์การเล้ียงกุ้ง  11ปีขึ้นไป  จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 27.3 ในส่วนพื้นที่เล้ียงกุ้ง 

1-5 ไร่ จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 10.3 พื้นที่ 6-10 ไร่ จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 33.9  

พื้นที่ 11-20 ไร่ จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 34.3  พื้นที่ 21-30ไร่ จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อย

ละ4.9คน พื้นที่ 41 ไร่ขึ้นไป จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 และ ในส่วนของแหล่งเงินทุน 

พบว่าผู้ใช้เงินทุนส่วนตัว จ านวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 84.9   และผู้ที่ใช้เงินทุนส่วนตัว + 

กู้ยืม จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 15.1 

ความคดิเหน็ของเกษตรกรผูเ้ลีย้งกุง้ใน  ต าบลบางตาเถร  อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสพุรรณบรุี 

ด้านความคิดเห็นมีเกษตรกรตอบแบบสอบถาม 245 คน/ฟาร์ม ผลวิจัยพบว่า ด้านการ

จัดสรรและบริหารบุคลลากรมีระดับความคิดเห็น มาก ด้านการจัดการองค์กรมีระดับความคิดเห็น 

มากที่สุดที่สุด   ด้านการอ านวยการมีระดับความคิดเห็นมากที่สุด   ด้านการควบคุมมีระดับความ

คิดเห็น  มาก และ ด้านการวางแผนงาน ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ ปานกลาง  ตามล าดับ 

 

 

อภิปรายผล   

ด้านการวางแผน  

               ความคิดเห็นของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งใน  ต าบลบางตาเถร  อ าเภอสองพี่น้อง โดยรวม

อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีความต้องการอยู่ในระดับมากที่สุด 

คือ ท่านมีความเตรียมพร้อมในการเล้ียงกุ้งคอบต่อไปทันทีหลังจับกุ้งเสร็จภายใน 15 วัน และ 

ท่านมีความพร้อมในการเล้ียงกุ้งคอบต่อไปทันทีหลังจับกุ้งเสร็จภายใน 1 เดือน ตามล าดับ ส่วน

ข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย คือ ท่านมีความเตรียมพร้อมในการเล้ียงกุ้งคอบต่อไปทันที

หลังจับกุ้งเสร็จภายใน 2  และ ส่วนข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด คือ  ท่านมีความ

เตรียมพร้อมในการเล้ียงกุ้งคอบต่อไปทันทีหลังจับกุ้งเสร็จภายใน 3 เดือน และ ท่านมีความ

เตรียมพร้อมในการเล้ียงกุ้งคอบต่อไปทันทีหลังจับกุ้งเสร็จภายใน 4 เดือน ตามล าดับ สอดคล้อง

กับงานวิจัยรัชฎาภรณ ์บญุฤทธิ ์(2554) ได้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการผลิต

กุ้งขาวการจัดการฟารม์ ต้นทุนและการตอบแทนการผลิต ซึ่งได้มีการศึกษาเน้ือหาเพือ่น ามา

ปรับปรุงในด้านการวางแผน 

ด้านการจัดการองค์กร 

            โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีความต้องการอยู่ใน

ระดับมากที่สุด คือ ท่านสามารถจัดการงานและคนในทีมได้เป็นอย่าดี   ท่านมีการแบ่งหน้าที่กัน

อย่างชัดเจนภายในทีม    ท่านมีการประสานงานภายในทีมได้เป็นอย่างดี    ท่านมีการจัดการ
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ดูแลบ่อกุ้งได้เป็นอย่าง ตามล าดับ  ส่วนข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  คือ  ท่านสามารถ

ประเมินคนในทีมให้พอดีกับงาน   ท่านสามารถจัดสรรงานให้คนในทีมได้โดยไม่ซ้ า ตามล าดับ 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชรนนิทร ์เพชรชว่ย และคณะ (2558) ได้ท าการศึกษาเรื่อง

คุณลักษณะของผู้กระกอบการที่ที่มีผลต่อความส าเร็จในการบริหารงานของผู้ประกอบการ

วิสาหกิจกิจขนาดกลางและขยาดย่อม เป็นการศึกษาการจัดการในองค์กรที่ดีวัตถุประสงค์ไปใน

ทิศทางเดียวกัน 

ด้านการจัดสรรและบริหารบุคลากร  

            โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีความต้องการอยู่

ในระดับมากที่สุด   คือ ท่านมีความรู้เกี่ยวกับความผิดปกติของกุ้งขณะที่เล้ียงเป็นอย่างดี   

ท่านมีความรู้เกี่ยวกับการเล้ียงกุ้งเป็นอย่างดี     คนในทีมของท่านมีความรู้เกี่ยวกับความ

ผิดปกติของกุ้งขณะที่เล้ียงเป็นอย่างดี    คนในทีมของท่านมีความรู้เกี่ยวกับการเล้ียงกุ้งเป็น

อย่างดี    ท่านมีความรู้เกี่ยวกับโรคของกุ้งเป็นอย่างดี    คนในทีมของท่านมีความรู้เกี่ยวกับ

โรคของกุ้งเป็นอย่าง ตามล าดับซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อารดา เทพณนงค ์ (2559)  

วิจัยเรื่อง ปัจจัยส่งผลส าเร็จต่อการลงทุนเลี้ยงกุ้งก้ามกราม อ าเภอบางปลาม้า จังหวัด

สุพรรณบุรี ซึ่งใช้เนื้อหานี้ในการศึกษาการท างานของแต่ละเจ้าของว่ามีวิธีการจัดการธุรกิจ

ของตนอย่างไร  

ด้านการอ านวยการ 

 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีความต้องการอยู่ใน

ระดับมากที่สุด คือดี     ทา่นสามารถส่ือสารการท างานให้คนในทีมได้รับรู้และไปในทิศทาง

เดียวกันได้เป็นอย่างดี     ท่านสามารถท างานร่วมกับทีมของท่านได้เป็นอย่าง ท่านมี

ความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี        ท่านสามมารถดูแลกิจการได้

เป็นอย่างดี   การเล้ียงกุ้งเป็นไปตามเป้าหมายที่ท่านวางไว้   ตามล าดับ     และข้อที่มีความ

คิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ  ท่านมีเครือ่งมือส าหรับการเล้ียงกุ้งเพียงพอ ซึ่งไม่สอดคล้องกับ

งานวิจัยของ ศวิรชั มกี่ า (2555) ได้วิจัยเรื่อง การบริหารจัดการฟาร์มเล้ียงกุ้งของเกษตรกรผู้

เล้ียงกุ้งในจังหวัดนครปฐม  เน่ืองจากรูปแบบการวิเคราะห์ที่แตกกันจึงท าให้จุดประสงค์

ต่างกัน วิจัยการบริหารจัดการฟาร์มเลี้ยงกุ้งของเกษตรกรผู้เล้ียงกุ้งในจังหวัดนครปฐม ใช้

การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานไม่ได้หาด้านความคิดเห็นฉะน้ันเนื้อหา

ในหัวข้อการอ านวยการ จึงให้ความหมายที่แตกต่างกัน 

ด้านการควบคุม  

 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีความต้องการอยู่ในระดับ

มาก ที่สุด คือ ท่านพึงพอใจกับรูปแบบการเล้ียงของท่าน     ท่านสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายขณะ

เล้ียงกุ้งได้เป็นอย่างดี    การจัดการฟาร์มกุง้เป็นไปตามเป้าหมายที่ท่านวางแผนไว้  ตามล าดับ  

ส่วนข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  คือ ท่านได้ก าไรจากการเล้ียงกุ้งตามที่ตั้งเป้าหมายไว้    

การเล้ียงกุ้งเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด     ท่านพึงพอใจกับขนาดไซส์กุ้งที่ท่านเลี้ยง   

ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภัทรภรณ ์ ทรพัยห์นนุ  

(2561)   วิจัยเรื่อง ปัจจัยสางผลส าเร็จต่อการลงทันเลี้ยงกุ้งขาว  กรณีศึกษา อ าเภอสวี จังหวัด

ชุมพร มีการวิเคราะห์การวิจัยที่คล้ายคลึงกันจงท าให้ค่าความคิดเห็นอยู่ในระดับที่ มาก เท่ากัน 

ขอ้เสนอแนะจากผลการวจิยั   

 

1.ดา้นการวางแผน พบว่า โดยภาพรวมความคิดเห็นของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งอยู่ในระดับปาน

กลาง 
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 ส่ิงที่ต้องปรับปรุง คือ ท่านมีการเตรียมพร้อมในการเล้ียงกุ้งขาวต่อไปทันทีหลังจับกุ้ง

เสร็จ 15 วัน  คือ เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งควรมีวิธีการวางแผนงานให้กระชับมากขึ้นในการเล้ียงกุ้ง

ขาวรอบต่อไปโดยท าการศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ หรือ หาที่ปรึกษาในการเล้ียงกุ้งให้ได้เร็วขึ้น

หลังจับกุ้งเสร็จเพื่อผลประโยชน์ในการสร้างรายได้ให้เร็วขึ้น 

 ส่ิงที่ต้องปรับปรุง คือ ท่านมีการเตรียมพร้อมในการเล้ียงกุ้งขาวต่อไปทันทีหลังจับกุ้ง

เสร็จ 1 เดือน คือ  เกษตรกรควรหาวิธีกาจัดการในการเล้ียงกุ้งรอบต่อไปให้ได้เร็วขึ้นเนื่องจาก

จับกุ้ง 1 ครั้ง ต้องมีการพักบ่อเพื่อบ าบัดสารพิษในดินเน่ืองจากเกาจรกรมีการพักบ่อนาน

จนเกินไปจะท าให้เสียรายได้เกษตรกรต้องมีการหาวิธีท าให้พักบ่อให้เร็วขึ้นและเล้ียงกุ้งได้ไว

ขึ้น เช่น การฉีดเลนท าความสะอาดบ่อ การไถพรวนดินในบ่อเพื่อพลิกหน้าดินและบ าบัดสารพิษ 

และการหาที่ปรึกษาในการเล้ียงกุ้งเพื่อให้ธุรกิจมีการพัฒนาและเติบโตขึ้น 

2.การจดัการองคก์ร โดยภาพรวมความคิดเห็นของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งอยู่ในระดับมากที่สุด 

 ส่ิงที่ต้องปรับปรุง คือ ท่านสามารถจัดการงานและคนในทีมได้เป็นอย่างดี คือ เกษตรกร

ผู้ว่าจ้างควรจัดการงานให้ลงตัวกับคนในทีมให้ได้มากที่สุดและควรมีการน าคนในทีมไปอบรม

ในด้านการท างาน ในด้านการรักองค์กร และทัศนคติในการท างาน  เพื่อเสริมสร้างกระตุ้นความ

คิดให้คนในทีมท างานให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 

 ส่ิงที่ต้องปรับปรุง  คือ  ท่านมีการแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนภายในทีม คือ เกษตรกรผู้ว่า

จ้างควรมีตารางวางแผนงานในแต่ละสัปดาห์ให้ชัดเจนว่าใครท าตรงส่วนไหนรวมถึงตาราง

วันหยุดเพราะงานฟาร์มกุ้งทุกทุกวันนั้นฉะนั้นผู้ว่าจ้างควรมีวันหยุดให้กับพนักงานอย่างชัดเจน  

3.การจดัสรรและบรหิารบคุลากร โดยภาพรวมความคิดเห็นของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งอยู่ในระดับ

มากที่สุด 

 ส่ิงที่ต้องปรับปรุง คือ ท่านมีความรู้เกี่ยวกับความผิดปกติของกุ้งขณะที่เล้ียงเป็นอย่างดี 

คือ เกษตรกรควรเข้าอบรมต่างๆจากกรมประมงในการเล้ียงสัตว์น้ า และควรศึกษาเกี่ยวกับโรค

ต่างๆของกุ้งไว้เป็นอย่างดีเพื่อที่จะสามารถน าไปใช้ในการจัดการฟาร์ม 

 ส่ิงที่ต้องปรับปรุง คือ ท่านมีความรู้เกี่ยวกับการเล้ียงกุ้งเป็นอย่างดี คือ เกษตรกรควร

ได้รับการอบรมเกี่ยวกับการเล้ียงกุ้งที่ถูกต้องและเล้ียงให้มีคุณภาพและได้ก าไร และควรมีการ

จัดการดูงานของฟาร์มอื่นๆเพื่อเป็นแนวกรณีศึกษาและปรับปรุงให้กับฟาร์มตนเอง 

4.การอ านวยการ โดยภาพรวมความคิดเห็นของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งอยู่ในระดับมากที่สุด 

 ส่ิงที่ต้องปรับปรุง คือ ท่านสามารถส่ือสารการท างานให้คนในทีมได้รับรู้และไปใน

ทิศทางเดียวกันได้เป็นอย่างดี  คือ เกษตรกรควรควรต้องมีการชี้แจ้งงานในทุกๆเช้าเพื่อให้ได้มี

การพูดคุยกันก่อนเริ่มงาน และควรมีการจัดอบรมเกี่ยวกับการส่ือสารระหว่างหัวหน้างานกับ

ลูกน้องเพื่อให้ได้ใช้การส่ือสารที่ถูกต้องและชัดเจน 

 ส่ิงที่ต้องปรับปรุง คือ ท่านสามารถท างานร่วมกับทีมของท่านได้เป็นอย่างดี คือ เกษตรกร

ควรจัดการอบรมการท างานเป็นทีมให้กับพนักงานเพื่อให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 

5.การควบคมุ โดยภาพรวมความคิดเห็นของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งอยู่ในระดับมาก 

 ส่ิงที่ต้องปรับปรุง คือ ท่านพึงพอใจกับรูปแบบการเล้ียงของท่าน คือ เกษตรต้องดูขนาด

ไซส์กุ้งว่ามาราคาสูงหรือต่ าและได้คุ้มกับการลงทุนหรือไม่ ฉะนั้น เกษตรกรจึงต้องดูแลรูปแบบ

การเล้ียงให้ดีและต้องศึกษาการเล้ียงจากฟาร์มอื่นๆหรือผู้ที่มาแนะแนวอบรมการเล้ียงกุ้งที่ดี

เพื่อให้ได้ผลก าไร 
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 ส่ิงที่ต้องปรับปรุง คือ ท่านสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายขณะเล้ียงกุ้งได้เป็นอย่างดี คือ 

เกษตรกรควรมีบัญชีค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนและจ ากัดงบในแต่ละเดือนให้ชัดเจนเพื่อเป็นกร

ประหยัดต้นทุนและมีก าไรที่เพิ่มขึ้น 

บรรณานกุรม 
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                ลงทุนเลียงกุ้งก้ามกราม อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 
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