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บทคดัย่อ 

 
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาความส าเร็จของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง อ าเภอก าแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม  2) เปรียบเทียบความส าเร็จในการเลี้ยงกุ้งของเกษตรกร อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม  
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 3) ศึกษาแนวทางการส่งเสริมความส าเร็จในการด าเนินงานของเกษตรกร อ าเภอ
ก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง จ านวน 313 คน ได้มาโดย
การสุ่มแบบ แบ่งชั้นตามสัดส่วนและผู้ให้สัมภาษณ์ 10 คน ได้มาด้วยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ ใช้ใน
การวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์สร้างโดยผู้วิจัย วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การทดสอบรายคู่ 
และการวิเคราะห์เนื้อหา 
  ผลการวิจัยพบว่า 

1. ความส าเร็จในการด าเนินงานของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม ใน
ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับดังนี้ ด้านการเงิน ด้านกระบวนการภายใน  ด้านการเรียนรู้
และพัฒนา และล าดับสุดท้ายคือด้านลูกค้า  

2. เกษตรกรที่มีเพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการเลี้ยงกุ้งต่า งกัน มีความคิดเห็นต่อ
ความส าเร็จในการด าเนินงานไม่แตกต่างกัน ส่วนเกษตรกรที่มีอายุและท าเลที่ตั้งต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อ
ความส าเร็จในการด าเนินงานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. ความส าเร็จในการด าเนินงานของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง  ด้านการเงิน เกษตรกรควรจัดท าบัญชีต้นทุน
และรายการที่ใช้จ่ายระหว่างการเลี้ยง เช่น มีการจดบันทึกตั้งแต่การเริ่มเตรียมบ่อ ค่าพันธุ์กุ้ง ค่าอาหาร  ค่า
คนงาน  ค่าน้ ามัน จนถึงการจับกุ้ง แบ่งแยกรายรับ รายจ่าย ให้ละเอียดชัดเจนว่าต้องมีค่าใช้จ่ายในทางใดบ้าง  
ด้านลูกค้า เกษตรกรควรศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมในเรื่องของคุณค่าทางอาหารที่มีประโยชน์ การถ่ายเทน้ า  ใน
บ่อเลี้ยงเพ่ือช่วยเพ่ิมออกซิเจน การเติมแร่ธาตุในบ่อเลี้ยงกุ้ง ด้านกระบวนการภายใน เกษตรกรควรมีการ
ติดต่อกับหน่วยงานราชการให้มากขึ้น อาจจะในด้านการขอค าแนะน าในการเลี้ยงกุ้ง เพ่ือข้อมูลที่เป็นประโยชน์
แก่การเลี้ยงกุ้ง หรือม ี
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การติดต่อกับหน่วยงานเอกชน ที่เข้ามาให้ความรู้ในเรื่องอาหารกุ้ง เรื่องวิตามินบ ารุงกุ้ง  ด้านการเรียนรู้และ
พัฒนา เกษตรกรควรศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมจากเกษตรกรด้วยกัน หรือเข้าฟังการอบรมเกี่ยวกับการเลี้ยงกุ้ง                    
ตามหน่วยงานต่างๆ ที่เข้ามาให้ความรู้ 
 

ค าส าคัญ :  ความส าเร็จ  เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง 
 

ABSTRACT 
 
 The purpose of this research are 1) To Study the success of the shrimp farmers  
Kamphaeng Saen Nakhon Pathom.  2) Compare success of the shrimp farmers  Kamphaeng 
Saen Nakhon Pathom by classified according to personal factors.  3) To Study guidelines the 
success of the implementation of the shrimp farmers Kamphaeng Saen  Nakhon Pathom.  
The sample group of 313 shrimp farmers by stratified random sampling and 10 interviewes 
were selected by purposive sampling. The research instrument are questionnaire and 
interview. Statistic in this research used the frequency, percentage, mean, standard 
deviation, t-test and one-way analysis of variance and content analysis. 
 The research result finds  that : 

1) The success of the shrimp farmers  Kamphaeng Saen Nakhon Pathom, the overall 
and each aspect were at the high level. The highest level was Financial, internal process, 
Learning and Development And the last is the customer. 

2) Farmers who have sex, education level and experience to differ,their are opinions 
on the success of the implementation is no different. And farmers who have age and 
locations to differ,there are opinions on the success of the operation is different. A 
statistically significant at the .05  

3) The success of the implementation of shrimp farmers, farmers should prepare 
financial accounts and transaction costs between the Shrimp farming. Such as note from the 
pond preparation. shrimp purchase, food, workers, the oil  until the catch shrimp. To clearly 
separate the income that must be spent in any way. The customers, farmers should learn 
more about the nutrients that are beneficial. The transfer of pond water to increase oxygen. 
The addition of minerals in the pond. The Internal process, farmers should have more 
contact with government agencies. May be of guidance in shrimp to information that is 
useful to the shrimp or have contact with the private sector, who came to the knowledge of 
the shrimp. Learning and development farmers should learn from farmers together or attend 
a workshop on the shrimp. 
 
Keywords : success, the shrimp farmers. 
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1. บทน า 
 ประเทศไทยถืออาชีพการเกษตรกรรมเป็นอาชีพหนึ่งที่ใช้ท ากินตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ แม้ปัจจุบัน
สภาพแวดล้อม สภาพเศรษฐกิจและสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร อาชีพเกษตรกรรมยังคงมีความส าคัญต่อ
ประเทศโดยเฉพาะการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าซึ่งถือว่าเป็นอาชีพท่ีผลิตอาหารเลี้ยงประชากรทั้งประเทศ  มีหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ที่มนุษย์รู้จักเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเกิดขึ้นภายหลังจากที่มนุษย์รู้จักการเพาะปลูกซึ่งมีมาไม่น้อย
กว่า 8,000 ปี หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าส่วนใหญ่มาจากทวีปเอเชีย อียิปต์โบราณและยุโรป
ตอนกลาง (โชคชัย เหลืองธุรวปราณีต, 2548) ปัจจุบันประชากรทั้งในและต่างประเทศส่วนใหญ่หันมาบริโภค
สัตว์น้ าแทนการบริโภคเนื้อสัตว์บกมากขึ้น จึงท าให้ความต้องการของตลาดจ าพวกกุ้งและปลาเป็นที่ต้องการ
ของตลาด อีกท้ังยังมีการพัฒนาและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านพื้นที่การเพาะเลี้ยงและการเพ่ิมผลผลิต  
 ปัจจุบันการเลี้ยงกุ้งนิยมเลี้ยงเกือบทุกภูมิภาคของประเทศโดยเฉพาะพ้ืนที่ในส่วนของภาคกลางจะเป็น
แหล่งในการเลี้ยงกุ้งรวมถึงเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกกุ้งอีกด้วย เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์และมี
แหล่งน้ าที่มีความเหมาะสม รวมถึงสภาพอากาศที่สามารถถ่ายเทได้สะดวก จังหวัดที่มีการเพาะเลี้ยง รวมถึง
การเลี้ยงกุ้งมากท่ีสุดคือจังหวัดสุพรรณบุรี นครปฐม และราชบุรี โดยพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม อ าเภอก าแพงแสน 
ฝั่งตะวันออกส่วนใหญ่เป็นที่ลุ่ม  มีล าคลองสาธารณะหลายสาย  ซึ่งเป็นล าคลองย่อยมาจากแม่น้ าท่าจีน 
เชื่อมต่อจากทางอ าเภอบางเลน ท าให้มีน้ าในการท าการเกษตรตลอดทั้งปี  บางปีน้ าท่วมแต่ไม่เป็นปัญหา
ส าหรับชาวบ้านที่ท าการเกษตรในพื้นที่เนื่องจากน้ าท่วมไม่นานและไม่ได้ท่วมทุกๆ ปี  การท าประมงน้ าจืดจึงมี
มากในพ้ืนที่นี้   
 จากการศึกษาข้อมูลการเลี้ยงกุ้ง พบว่า การประกอบอาชีพเลี้ยงกุ้งถือเป็นอาชีพหนึ่งที่สามารถท ารายได้
ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเป็นอย่างมากและในปัจจุบันการเลี้ยงกุ้งได้ขยายพ้ืนที่ออกไปเป็นจ านวนมาก ซึ่งใน
อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐมนั้น มีเกษตรกรที่ประกอบอาชีพด้านการประมงที่หลากหลาย แต่ที่มี
จ านวนมากที่สุดก็คือการเลี้ยงกุ้งถึง 1,643 ราย และมีพ้ืนที่เลี้ยง 27,950 ไร่ (ส านักงานประมงจังหวัดนครปฐม
, 2556) โดยประชากรทุกครัวเรือนในเขตอ าเภอก าแพงแสน ท าอาชีพเลี้ยงกุ้งมากโดยเฉพาะต าบลสระสี่มุม 
ต าบลห้วยม่วง ต าบลสระพัฒนา  จะเห็นได้ว่าการประกอบอาชีพเลี้ยงกุ้งท าให้มีรายได้ที่ดี จึงสนใจว่าการ
ประกอบอาชีพเลี้ยงกุ้งที่สามารถสร้างรายได้ให้กับผู้เลี้ยง แต่ในทางปฏิบัติพบว่า ขาดการวางแผนจัดการใน
หลายๆ ด้าน จึงท าให้           ไม่สามารถประกอบอาชีพอย่างต่อเนื่องจนประสบความส าเร็จได้ เพราะฉะนั้น
เพ่ือให้เกิดการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้น าแนวคิดในการประเมินผลการปฏิบั ติงานด้วยดัชนีวัดผล
ความส าเร็จแบบสมดุลของ Kaplan and Norton (1996, 75) ที่ได้เสนอไว้ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการเงิน ด้าน
ลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน และด้านการเรียนรู้และพัฒนา ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงเป้าหมายและใช้วัดผลการ
ด าเนินงานในส่วนที่ส าคัญต่อกลยุทธ์ (วรรณรัตน์  วัฒนานิมิตกูล, 2555)   
 ดังนั้นจึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจว่าการประกอบอาชีพเลี้ยงกุ้งเป็นอาชีพที่สร้างรายได้อย่างมากให้กับผู้
ประกอบอาชีพเลี้ยงกุ้งบางคนและผู้ประกอบอาชีพเลี้ยงกุ้งที่ประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพนั้นมี
กระบวนการด าเนินงานด าเนินงานอย่างไร และมีแนวทางอย่างไรบ้างเพ่ือท าให้ประสบความส าเร็จ ผู้วิจัยจึง
สนใจที่จะศึกษาความส าเร็จในการด าเนินงานของเกษตรกรผู้เลี้ยง อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม และ
อาจจะได้น าแนวทางความส าเร็จไปประยุกต์ใช้ ในการประกอบอาชีพให้มีประสิทธิภาพ และประสบ
ความส าเร็จในโอกาสต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาความส าเร็จของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม  
2. เพ่ือเปรียบเทียบความส าเร็จในการเลี้ยงกุ้งของเกษตรกร อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม  

จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
3. เพ่ือศึกษาแนวทางการส่งเสริมความส าเร็จในการด าเนินงานของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง อ าเภอ

ก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม   
 
สมมติฐานการวิจัย 

เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในอ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันจะมีระดับ
ความส าเร็จในการด าเนินงานแตกต่างกัน 
 
2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การศึกษาความส าเร็จในการด าเนินงานของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
ผู้วิจัยได้ท าการรวบรวมศึกษาทฤษฎีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยดัชนีวัดผลความส าเร็จแบบสมดุล  
(Kaplan amd Norton, 1996) รวมกับแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องของ Olve , Roy and Wetter  (1999) ณัฐ
พล ชวลิตชีวิน และปราโมทย์ ศุภปัญญา (2546) นภดล  ร่มโพธิ์ (2553)  พสุ เดชะรินทร์ และคณะ (2548) 
วัฒนา พัฒนพงศ์ (2547) ศรีเพ็ญ  ทรัพย์มนชัย (2541) อลงกรณ์ มีสุทธา และสมิต สัชฌุกร  (2548) โดย
น าเอาทฤษฎีดังกล่าวมาเป็นกรอบแนวคิด การวิจัยในครั้งนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 
แผนภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการท าวิจัย 
 
 

                       ตัวแปรอิสระ              ตัวแปรตาม 

       ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. ประสบการณ์ในการเลี้ยงกุ้ง 
5.ท าเลที่ตั้ง 
 

ความส าเร็จในการด าเนินงาน 
ของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง 

1. ด้านการเงิน 
2. ด้านลูกค้า 
3. ด้านกระบวนการภายใน 
4. การเรียนรู้และการพัฒนา 
 

แนวทางการส่งเสริมความส าเร็จในการด าเนินงานของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง 
อ าเภอก าแพงแสน  จังหวัดนครปฐม 
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3.วิธีด าเนินการวิจัย 
 3.1 ประชากรและตัวอย่าง 
 3.1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งของอ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
ครอบคลุมพ้ืนที่ 15 ต าบล  จ านวน 1,643 ราย (กรมประมงอ าเภอก าแพงแสน, 2556) 
 3.1.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่  เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งของอ าเภอก าแพงแสน จังหวัด
นครปฐม ครอบคลุมพ้ืนที่ 15 ต าบล ซึ่งก าหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้ตารางส าเร็จรูปของ Kreicie  and 
Morgan  (1970 อ้างถึงใน สุวิมล  ติรกานันท์, 2553 : 179 ) ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดที่ใช้ในการวิจัย จ านวน 
313 ราย  และผู้ให้ข้อมูลหลักเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในอ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม สุ่มแบบเจาะจง  
จากเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง จ านวน 10 ราย 
 
ตารางที ่1  จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามต าบล 

ขนาดอ าเภอก าแพงแสน ประชากร กลุม่ตวัอยา่ง 
ต าบลสระสี่มุม 470 90 
ต าบลห้วยม่วง  437 83 
ต าบลสระพัฒนา 387 74 
ต าบลดอนข่อย  287 55 
ต าบลห้วยขวาง 26 5 
ต าบลวังน้ าเขียว 9 2 
ต าบลก าแพงแสน 8 2 
ต าบลกระตีบ 7 1 
ต าบลทุ่งลูกนก 3 1 
ต าบลทุ่งกระพังโหม 2 0 
ต าบลทุ่งขวาง 2 0 
ต าบลห้วยหมอนทอง 2 0 
ต าบลทุ่งบัว 1 0 
ต าบลรางพิกุล 1 0 
ต าบลหนองกระทุ่ม 1 0 

รวม 1,643 313 
 

 3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามแนวคิด และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ชุดที่ 1  แบบสอบถาม  ในการวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถาม (questionnaire) ซึ่งประกอบด้วยค าถาม

ปลายปิด (close-ended questions) และค าถามปลายเปิด (open-ended questions) เป็นเครื่องมือ
ส าหรับการเก็บข้อมูลโดยลักษณะของแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที 1  สอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของเกษตรกร ซึ่งได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ประสบการณ์ในการเลี้ยงกุ้ง ท าเลที่ตั้ง เป็นต้น มีลักษณะเป็นแบบสอบถาม ตรวจสอบรายการ 
(checklist) 
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ตอนที่ 2  สอบถามเกี่ยวกับความส าเร็จของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง อ าเภอก าแพงแสน จังหวัด
นครปฐม มีลักษณะค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า(rating scale)  5 ระดับ(Rating Scale) ตามแบบ
ของลิเคอร์ท (Likert, 1961: 123) 

ตอนที่ 3  สอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความส าเร็จของ
เกษตรกร ผู้เลี้ยงกุ้ง มีลักษณะค าถามแบบแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความส าเร็จของ
เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง   

ชุดที่ 2  เป็นแบบสัมภาษณ์  เป็นแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง อ าเภอ
ก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม  เป็นแบบสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้าง (structure interview)  มีลักษณะเป็น
แบบปลายเปิด(open-ended)  จ านวน 10 คน ได้แก่  เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ประสบความส าเร็จในการเลี้ยง
กุ้ง ซึ่งมีประเด็นในการสัมภาษณ์ ดังนี้ 
 1. ความส าเร็จในการด าเนินงานของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม ใน
ด้านการเงินท่านมีวิธีการจัดท าบัญชีและมีการตรวจสอบบัญชีอยู่เสมออย่างไร 
 2. ความส าเร็จของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม ในด้านลูกค้าท่านมี
วิธีการท าให้กุ้งมีน้ าหนักตามความต้องการของตนเองได้อย่างไรบ้าง 
 3. ความส าเร็จของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม ในด้านกระบวนการ
ภายใน ท่านมีการประสานงานกับหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ เพราะเหตุใด 
 4. ความส าเร็จของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม ในด้านการเรียนรู้
และพัฒนา ท่านได้รับความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงกุ้งจากเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานต่าง ๆ หรือไม่ เพราะเหตุ
ใด 
 
 3.3 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ 

การศึกษาครั้งนีผู้้วิจัยได้สร้างและพัฒนาเครื่องมือซึ่งเป็นแบบสอบถาม ดังนี้ 
 3.3.1. ศึกษาแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องรวมทั้งหลักเกณฑ์การสร้างเครื่องมือ   
 3.3.2. วิเคราะห์ตัวแปรและก าหนดดัชนีชี้วัดให้ครอบคลุมตัวแปรที่ศึกษา 
 3.3.3. สร้างแบบสอบถามตามดัชนีชี้วัดให้ครอบคลุมตัวแปรที่ศึกษาภายใต้ความค าแนะน าของ
อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย 
 3.3.4. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
เนื ้อหา  เพ่ือพิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์ โดยเลือกข้อมูลที่มีค่าดัชนีความ
สอดคล้องท่ีมีค่ามากกว่า 0.50 ขึ้นไป ซึ่งค่าดัชนีที่ได้เท่ากับ 0.67 และ 1.00   
 3.3.5. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 30 คน  น าแบบสอบถามมาหาความเชื่อมั่น(reliability) โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach, 1970: 161) ได้ค่าความเชื่อมั่นของความส าเร็จในการด าเนินงานของเกษตรกร
ผู้เลี้ยงกุ้ง อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม  ทั้ง 4 ด้าน  ประกอบไปด้วย ด้านการเงิน = 0.89 ด้านลูกค้า = 
0.89 ด้านกระบวนการภายใน = 0.89 และด้านการเรียนรู้และพัฒนา = 0.88  
 
 3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
   ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการประมวลผลโดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ 
ดังนี้ 
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 3.4.1. ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้การหาค่าความถี่ ( frequency) และร้อยละ 
(percentage)  
 3.4.2. การวิเคราะห์ระดับความส าเร็จในการเลี้ยงกุ้งของเกษตรกร ใช้การหาค่าเฉลี่ย  ( X ) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จ าแนกระดับความส าเร็จในการเลี้ยงกุ้ง  
 3.4.3.  การเปรียบเทียบความส าเร็จในการเลี้ยงกุ้งของเกษตรกร จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล โดยใช้
สถิติการทดสอบหาค่าความแตกต่างระหว่างตัวแปรที่จ าแนกเป็น 2 กลุ่มใช้การทดสอบที ( t-test Independent 
Sample) ส่วนตัวแปรที่มี 3 กลุ่มขึ้นไปใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว(one-way analysis of 
variance)  และวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีของ Least Significant Different (LSD) 
 3.4.4.  การวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาแนวทางการส่งเสริมการลี้ยงกุ้งของเกษตรกร อ าเภอ
ก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
 
4. ผลการวจิยั 
 ผลการวิจัยเรื่อง ความส าเร็จในการด าเนินงานของเกษตรกร อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
สามารถสรุปผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ได้ดังนี้   กลุ่มตัวอย่างของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 313 คน 
พบว่า โดยส่วนมากเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 64.86  มีอายุ 23 – 40 ปี  คิดเป็นร้อยละ 31.31  มีระดับ
การศึกษา ต่ ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 75.40  มีประสบการณ์ในการเลี้ยงกุ้ง 1 – 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 
42.81 และมีท าเลที่ตั้งอยู่ที่ต าบลสระสี่มุม คิดเป็นร้อยละ 28.75 
 
 ผลการวิจัยความส าเร็จในการด าเนินงานของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม  
 
ตารางที ่2   ระดับของความส าเร็จในการด าเนินงานของเกษตรกร ผู้เลี้ยงกุ้ง อ าเภอก าแพงแสน  

     จังหวัดนครปฐม 
ความส าเรจ็ในการด าเนนิงานของเกษตรกรผูเ้ลีย้งกุง้ x  S.D. ระดบั ล าดับ 

ด้านการเงิน 3.70 0.60 มาก 1 
ด้านลูกค้า 3.49 0.61 มาก 4 
ด้านกระบวนการภายใน 3.66 0.64 มาก 2 
ด้านการเรียนรู้และพัฒนา 3.54 0.66 มาก 3 

รวม 3.60 0.63 มาก  
  
 ระดับความส าเร็จในการเลี้ยงกุ้งของเกษตรกร อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม ตามความคิดเห็น
ของเกษตรกร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ( X = 3.60, S.D. = 0.63) โดยเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง อ าเภอ
ก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม มีความส าเร็จในการด าเนินงาน ด้านการเงินมากที่สุด ( X = 3.70, S.D. = 0.60) 
รองลงมาคือด้านกระบวนการภายใน ( X = 3.66, S.D. = 0.64) ด้านการเรียนรู้และพัฒนา ( X = 3.54, S.D. = 
0.66) และด้านลูกค้า ( X = 3.49, S.D. = 0.61)  ตามล าดับ 
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ตารางที่ 3  ผลการเปรียบเทียบความส าเร็จในการด าเนินงานของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง อ าเภอก าแพงแสน  
    จังหวัดนครปฐม จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

เพศ อาย ุ ระดบัการศกึษา ประสบการณ ์ ท าเลที่ตัง้ 
t sig F sig F sig F sig F sig 

-0.17 0.72 13.02** 0.00 1.86 0.45 1.19 0.57 22.66** 0.00 
  
 ผลการวิจัยพบความแตกต่างจากความคิดเห็นความส าเร็จในการด าเนินงานของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง 
อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม จ าแนกตามอายุ และท าเลที่ตั้งของผู้ตอบแบบสอบถามอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิต ิ
 
 ผลการศึกษาความคิดเห็นของเกษตรกร อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม ต่อการส่งเสริมการ        
เลี้ยงกุ้งของเกษตรกร จ าแนกตามด้านของความส าเร็จ พบว่า 

1) ความส าเร็จของเกษตรกร ด้านการเงิน พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์เสนอความคิดเห็นว่า ควรมีการ
จัดท าบัญชีรายรับรายจ่ายถือเป็นส่วนส าคัญในการท าให้กิจการอยู่รอด  โดยมีวิธีการจัดท าบัญชีลงบัญชีต้นทุน
และรายการที่ใช้จ่ายระหว่างการเลี้ยง เช่น มีการจดบันทึกตั้งแต่การเริ่มเตรียมบ่อ ค่าพันธุ์กุ้ง ค่าอาหาร ค่า
คนงาน          ค่าน้ ามัน จนถึงการจับกุ้ง แบ่งแยกรายรับ รายจ่าย ให้ชัดเจนและมีการตรวจสอบบัญชี เมื่อ
ครบระยะเวลาในการเลี้ยงก็จะสรุปบัญชีว่ามีก าไรเท่าไหร่ในรอบระยะเวลาในการเลี้ยง 

2) ความส าเร็จของเกษตรกร ด้านลูกค้า พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์เสนอความคิดเห็นว่า ควรหา
วิธีการท าให้กุ้งมีน้ าหนักตามความต้องการ โดยเน้นการปฏิบัติ เช่น ถ่ายน้ า ใส่ แร่ธาตุ หาพันธุ์กุ้งที่มีคุณภาพ 
และการบ ารุง ให้อาหารที่มีส่วนผสมของโปรตีนช่วยให้กุ้งมีน้ าหนักเพ่ิมขึ้น การเข้าฟังอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้
จากภาครัฐหรือค าแนะน าจากเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งรายอ่ืนๆ แล้วน ามาปรับใช้ในบ่อตนเอง นอกจากนี้การดูแล
เอาใจใส่ การกระตอืรือร้นในการปฏิบัติงานก็เป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้ได้กุ้งมีน้ าหนักตามความต้องการได้ 

3) ความส าเร็จของเกษตรกร ด้านกระบวนการภายใน พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์เสนอความคิดเห็น
ว่า  ควรที่จะท าให้กิจการประสบความส าเร็จมากขึ้น โดยต้องอาศัยการมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและมีการติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐมากขึ้น เพ่ือขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจากกรมประมงและตลาดกลาง
มหาชัย ในการขายและเช็คราคากุ้ง หรือมีการติดต่อพูดคุยกับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งรายอ่ืน ๆ  

4) ความส าเร็จของเกษตรกร ด้านการเรียนรู้และพัฒนา พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์เสนอความคิดเห็น
ว่า ควรมีการติดต่อจากหลายหน่วยงาน ท าให้มีการเก็บเกี่ยวความรู้จากแหล่งต่าง ๆ  มาปรับไม่ว่าจะเป็น
การติดต่อกับหน่ายงานภาครัฐหรือเอกชน เช่น ในหน่วยงานของเอกชน ได้แก่  ผู้ผลิตยา แร่ธาตุ อาหาร 
อาหารเสริม ที่มาให้ความรู้  ในหน่วยงานของรัฐบาล ได้แก่ การเข้ามาช่วยในด้านการวัดค่าน้ าในบ่อกุ้ง มี
ค าแนะน าค่าน้ าที่เหมาะสม ในการเลี้ยงกุ้งที่ดี นอกจากนี้การได้ติดต่อ ปรึกษา พูดคุยกันระหว่างเกษตรกรผู้ที่
เลี้ยงกุ้งด้วยกันถึงปัญหา วิธีการเลี้ยงและการป้องกันแก้ไขก็ท าให้เราน ามาปรับใช้ในการเลี้ยงกุ้งที่ดีข้ึน 
 
5. สรุป อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ 
 5.1 สรุปและอภปิรายผล 
 การวิจัยเรื่อง ความส าเร็จในการด าเนินงานของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง อ าเภอก าแพงแสน จังหวัด
นครปฐม ผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยดัชนีวัดผลความส าเร็จแบบสมดุล  (Kaplan 
& Norton, 1996)  ซึ่งได้ศึกษาในด้านต่าง ๆ สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ ดังนี้ 



 
 

 30 Journal of Management Science  Nakhon Pathom Rajabhat University Vol.4 No.2 July - December 2017 

 

5.1.1 ความส าเร็จในการด าเนินงานของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม พบว่า 
ด้านการเงินที่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งผู้เลี้ยงกุ้งเลือกสูงที่สุด คือ มีการวางแผนการประมาณการใช้เงินลงทุนก่อน
ล่วงหน้า ด้านลูกค้าที่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งผู้เลี้ยงกุ้งเลือกสูงที่สุด คือ สามารถรักษาความสดของกุ้งให้อยู่ได้นาน               
ด้านกระบวนการภายในที่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งผู้เลี้ยงกุ้งเลือกสูงที่สุด คือ มีความกระตือรือร้นและความพร้อมใน
การปฏิบัติงาน ด้านการเรียนรู้และการพัฒนาที่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งผู้เลี้ยงกุ้งเลือกสูงที่สุด คือ มีความมุ่งมั่นที่จะ
พัฒนาการเลี้ยงกุ้งจากการเรียนรู้งาน ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้ตั้งข้อสังเกตว่า ความส าเร็จของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง อ าเภอ
ก าแพงแสน จังหวัดนครปฐมส่วนใหญ่  มีผลมาจากการปฏิบัติงานของเกษตรกร ซึ่งเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจะ
ส าเร็จได้ด้วยการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับการวางแผนในการปฏิบัติงาน ความ
กระตือรือร้น ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน และการมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  สมคิด 
ความเพียร (2548)  ได้ท าการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ ใน
อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของเกษตรกร ได้แก่ ระดับการศึกษาการพบปะ
กับเจ้าหน้าที่ประมงภาครัฐ ประสบการณ์การเลี้ยงปลา ความรู้ความเข้าใจในการเลี้ ยงปลา แรงงานใน
ครัวเรือนที่ช่วยเลี้ยงปลา ต้นทุนการเลี้ยงปลา การจ าหน่ายปลา การพบปะแลกเปลี่ยนกับเจ้าหน้าที่ชมรม 
ขนาดพ้ืนที่ของบ่อปลา จ านวนบ่อปลา หนี้สิ้นการพบปะแลกเปลี่ยนกับเพ่ือนเกษตรกร การเข้าร่วมอบรมการ
เลี้ยงปลา เพศ อายุ สถานภาพสมรส ตลอดจนการสนับสนุนด้านการผลิตและการตลาดของชมรม/กลุ่ม ส่วน
ปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสถิติต่อความส าเร็จของเกษตรกร ได้แก่ ระดับการศึกษาส่วน
ปัจจัยทางบสังคมได้แก่ การพบปะแลกเปลี่ยนกับเจ้าหน้าที่ประมงภาครัฐ 

5.1.2 ผลการเปรียบเทียบความส าเร็จในการเลี้ยงกุ้งของเกษตรกร อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่มีเพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการเลี้ยง
กุ้งต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อความส าเร็จในการเลี้ยงกุ้ง โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ส่วนเกษตรกร
ผู้เลี้ยงกุ้งด้านอายุ และท าเลที่ตั้งต่างกัน มีความคิดเห็นต่อความส าเร็จในการเลี้ยงกุ้ง โดยภาพรวม แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่มีอายุต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อความส าเร็จของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม  ในภาพรวมแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  แต่เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 สองด้าน คือด้านกระบวนการภายในและด้านการเรียนรู้และพัฒนา ส่วนอีกสองด้าน คือด้าน
การเงินและด้านลูกค้า พบว่าไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้ การที่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งมีความคิดเห็นต่อด้านต่าง  ๆ ของ
ความส าเร็จในการเลี้ยงกุ้งแตกต่างกันหรือไม่แตกต่างกันนั้น ย่อมเกิดจากปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จที่เหมือน
หรือแตกต่างกันของแต่ละคนบุคคล  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมร คุณดิลกชนะกุล (2551) ได้ท าการวิจัย
เรื่อง แนวทางในการเลี้ยงกุ้งกุลาด าที่ประสบความส าเร็จของเกษตรกร พบว่า แนวทางการเลี้ยงกุ้งกุลาด าที่
ประสบความส าเร็จมีการปฏิบัติและด าเนินการเลี้ยงสอดคล้องตามหลักวิชาการ มีเกณฑ์ในการก าหนดที่จะ
แสวงหาข้อมูลของการเลี้ยงที่ประสบความส าเร็จ การสังเกตฟาร์มของเกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งประสบความส าเร็จ 
และการเก็บข้อมูลเกี่ยวข้องกับอุณหภูมิของน้ าในบ่อเลี้ยงกุ้ง  

5.1.3 การศึกษาแนวทางการส่งเสริมของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งอ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม จ าแนก
ตามด้านของความส าเร็จ พบว่า ด้านการเงิน ผู้ให้สัมภาษณ์เสนอความคิดเห็นว่า ควรมีการปรับปรุงในด้านการ
ท าบัญชีอย่างละเอียด เพ่ือรับรู้ถึงใช้จ่ายอะไรบ้างในกิจการ  ด้านลูกค้า ผู้ให้สัมภาษณ์เสนอความคิดเห็นว่า 
ควรที่จะให้มีการบ ารุงด้วยวิตามินที่มีคุณภาพและอาหารที่มีโปรตีนสูงซึ่งจะท าให้กุ้งมีน้ าหนักตามความ
ต้องการได้  ด้านกระบวนการภายใน ผู้ให้สัมภาษณ์เสนอความคิดเห็นว่า ควรมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีการติดต่อ
กับหน่วยงานหรือเกษตรกรรายอ่ืน ๆ บ้าง ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา ผู้ให้สัมภาษณ์เสนอความคิดเห็นว่า 
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เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งควรเข้าฟังการอบรมจากหน่วยงานของภาครัฐบาล หรือหน่วยงานเอกชนต่าง ๆ ที่มาให้
ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับการ เลี้ยงกุ้ง ผลการศึกษาความคิดเห็นของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง อ าเภอก าแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม ต่อความส าเร็จในการเลี้ยงกุ้ง สอดคล้องกับดัชนีวัดผลความส าเร็จแบบสมดุลของ Kaplan 
and Norton (1996 : 75-85)  ได้กล่าวว่า ดัชนีวัดผลความส าเร็จแบบสมดุล (BSC) เป็นมากกว่ากลวิธีหรือ
ระบบการวัดผลเชิงปฏิบัติงาน แต่ถือว่าเป็นระบบการบริหารเชิงกลยุทธ์อย่างหนึ่ง ซึ่งสามารถบริหารกลยุทธ์
ขององค์การในระยะยาว โดยมุ่งเน้นการวัดผล 

 
5.2 ข้อเสนอแนะเพื่อน าไปใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
5.2.1  ความส าเร็จของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ด้านการเงิน มีผลต่อความส าเร็จของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง

มากที่สุด โดยเกษตรกรจะมีการวางแผนการประมาณการใช้เงินลงทุนก่อนล่วงหน้าเป็น  อันดับแรก ดังนั้น 
เกษตรกรควรมีการลงบันทึกในการใช้จ่ายเงินอย่างละเอียดเพ่ือไว้ตรวจสอบรายจ่ายที่เกิดขึ้นและผลก าไรของ
แต่ละบ่อที่ลงทุนไป 

5.2.2  ความส าเร็จของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ด้านกระบวนการภายใน มีผลต่อความส าเร็จของ
เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในอันดับที่สอง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการปฏิบัติงานโดยปกติของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งมีผลใน
ความส าเร็จ  ดังนั้น เกษตรกรควรมีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการน าความรู้ที่ได้จากหน่วยงานมาใช้ 
หรือความรู้จากเกษตรกรรายอ่ืน ๆ มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 

5.2.3  ความส าเร็จของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ด้านการเรียนรู้และพัฒนา มีผลต่อความส าเร็จของ
เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในอันดับที่สาม โดยเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจะพิจารณาจากความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการเลี้ยงกุ้ง
จากการเรียนรู้งานมากท่ีสุด ดังนั้น การส่งเสริมให้เกษตรกรมีการพัฒนาการเลี้ยงกุ้งให้ประสบความส าเร็จมาก
ที่สุด คือการให้ความรู้แก่เกษตรกรในหลาย ๆ ด้าน  เช่น ความรู้ในเรื่องของอาหาร การให้วิตามินเสริม  การ
สังเกต แร่ธาตุ  การปรับระดับน้ าที่เหมาะสมในการใช้เลี้ยงกุ้ง  เป็นต้น 

5.2.4  ความส าเร็จของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ด้านลูกค้า มีผลต่อความส าเร็จของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งต่ า
ที่สุด ดังนั้น เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งควรให้ความส าคัญกับคุณภาพของกุ้งเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือให้เป็นที่ต้องการของ
ผู้บริโภค ซึ่งเกษตรกรต้องใส่ใจในทุกขั้นตอนของการเลี้ยงกุ้ง ตั้งแต่การคัดเลือกพันธุ์กุ้งที่ดี การให้อาหารที่มี
คุณภาพ การเพ่ิมออกซิเจนในน้ า เป็นต้น 

 
 5.3.  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

5.3.1 งานวิจัยครั้งนี้ ศึกษากลุ่มตัวอย่างเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
เท่านั้น ดังนั้น หากมีการท าวิจัยครั้งต่อไป จึงควรใช้กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งในอ าเภออ่ืน  ๆ  หรือ
จังหวัดอ่ืน ๆ เพ่ือเปรียบเทียบผลของการวิจัยแต่ละอ าเภอ หรือจังหวัด แล้วน ามาปรับปรุงการเลี้ยงกุ้งเพ่ือให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

5.3.2 ครั้งนี้เป็นการศึกษาความส าเร็จของเกษตรกร ดังนั้น อาจจะศึกษาปัจจัยด้าน อ่ืนๆ ที่
นอกเหนือจากความส าเร็จเพ่ิมขึ้น เช่น ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเลี้ยงกุ้ง  ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของ
การเลี้ยงกุ้ง เป็นต้น เพ่ือให้เป็นประโยชน์ต่อผลการวิจัยมากยิ่งข้ึน 
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