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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา (1) สภาพสังคมและเศรษฐกิจ (2) สภาพการเลี้ยงและปัญหา
อุปสรรค (3) การจัดการฟาร์ม (4)การจัดการความรู้ จากกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง 171 คน                 
(จากทั้งหมด 233 คน) แบ่งเป็นฟาร์มที่มีผลก าไรสูง 9 ฟาร์ม และฟาร์มที่มีผลก าไรต่ า 162 ฟาร์ม 
เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุเฉลี่ย 47.55 ปี จบการศึกษา 
ในระดับประถมศึกษา มีประสบการณ์ในการเลี้ยงกุ้งเฉลี่ย 10.36 ปี เลี้ยงกุ้งขาวเป็นอาชีพหลัก ขนาดบ่อ
เฉลี่ย 4.34 ไร่ ซึ่งไม่แตกต่างกันทางสถิติ  (P0.05) สภาพพ้ืนที่การเลี้ยงรวมถึงปัจจัยการผลิตที่ใช้                  
ไม่แตกต่างกัน เกษตรกรส่วนใหญ่เลี้ยงกุ้ง 3 รอบต่อปี ในน้ าความเค็ม 0-20 ส่วนในพัน เลี้ยงแบบเปลี่ยน
ถ่ายน้ าน้อย มีการพักน้ า ตากบ่อและลอกเลนเป็นบางครั้ง ซื้อลูกกุ้งและอาหารผ่านตัวแทนจ าหน่าย               
โรคระบาดจากไวรัสเป็นปัญหาที่พบมากที่สุด ฟาร์มที่มีผลก าไรสูงมีระดับการปฏิบัติที่ดี  (GAP) ที่เข้มข้น
กว่าฟาร์มที่มีผลก าไรต่ า (P≤0.05) และมีการจัดการฟาร์มแบบพัฒนา โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการ
ความรู้ คือ ปริมาณผลผลิต อัตราปล่อยและผลตอบแทน 

ค าส าคัญ : กุ้งขาว ฟาร์มกุ้ง การจัดการความรู้ 
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Abstract 

The aims of study were to investigate (1) the socio-economic conditions; (2) 
farming conditions and related problems; (3) farm management(4) knowledge 
management of white shrimp(Litopenaeus vannamei) production. A hundred and seventy-
one representative shrimp farmers (from 233 registered farmers) were randomly selected. 
The sample population consisted of 9 high-profit farms and162low-profit farms. Data were 
collected using questionnaires. The results showed that the majority of farmers were male; 
mean age 47.55; with primary level education and 10.36years experience in shrimp farm 
operation. Shrimp farming was their primary occupation. The average pond size was not 
significantly different(P0.05). The farm conditions and sources of input were not 
different. Most farms produced 3 batches of shrimp a year and used water with salinity 
0-20 parts per thousand. Most farms used a system of infrequent water circulation. They 
used holding ponds and sedimentation ponds and cleaned and dried occasionally. 
Farmers bought post-larva shrimp and pelleted feed from dealers. Viral diseases were 
the most common problem. For farm management, high-profit farms were more 
significantly intensive than low-profit farms to engage in GAP (P≤0.05).There are three 
main factors that affect knowledge management which include Income, yield  and 
shrimp density. 

Keywords : White Shrimp, Shrimp Farm, Knowledge Management 
 

บทน า 

ปัจจุบันการผลิตเพื่อการส่งออกในภาค
ประมงของ ไทยมี ก าร เ ติ บ โ ตขึ้ น อย่ า ง ร วด เ ร็ ว                  
อันเนื่องมาจากความต้องการของตลาดต่างประเทศ               
ดังจะเห็นได้จากข้อมูลผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ 
(GDP ของภาคประมงในปี 2554 มีมูลค่า 110 ,598 
ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 1.05 ของรายได้ประชาชาติ 
(GDP) หรือร้อยละ 7.86 ส าหรับในช่วง 3 ไตรมาสแรก                  
ปี 2555 รายได้ประชาชาติของภาคประมงมีมูลค่า 
74,796 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจากปี 2554 ในช่วง
เวลาเดียวกัน (-2.0%) ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการ
เ กิ ด ปั ญ ห า โ ร ค ร ะ บ า ด ใ น พื้ น ที่ เ ลี้ ย ง กุ้ ง ท ะ เ ล                    
ในภาคตะวันออกและรุกลามสู่พื้นที่การเลี้ยงในภาคใต้ 
โดยในปี 2554 ไทยมีเนื้อที่การเลี้ยงกุ้งทะเล 362,645 ไร่ 
มีผลผลิตกุ้งทะเล 611,437 ตัน (ณาตยา,2555) คิดเป็น
มูลค่า 81,610.1 ล้านบาท ผลผลิตกุ้งทะเลชนิดของไทย 

คือ กุ้งขาวแวนาไมข้อมูลเกี่ยวกับผู้เลี้ยงกุ้งของจังหวัด
เพชรบุรี (ส านักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี , 2557) 
พบว่ามีการขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงกุ้งขาแวนาไมจ านวน 
559 ราย จ านวนฟาร์ม 559 ฟาร์ม พื้นที่ 7,934.75 ไร่             
ในจ านวนนี้แบ่งเป็นการเลี้ยงแบบพัฒนา จ านวน 427 
ฟาร์ม พื้นที่  4,713 ไร่ และการเลี้ยงแบบกึ่งพัฒนา
จ านวน 133 ฟาร์ม พื้นที่ 2 ,954.75 ไร่ เมื่อจ าแนก    
ตามที่ตั้งพบว่ามีการเลี้ยงกุ้งขาวแวนาไมใน 5 อ าเภอ 
ของจังหวัดเพชรบุรี ได้แก่ อ.เขาย้อย อ.ชะอ า อ.ท่ายาง 
อ.บ้านแหลมและ อ.เมือง ส่วน อ.บ้านลาด และ          
อ.หนองหญ้าปล้อง ไม่มีการเลี้ยง โดยมีจ านวน
เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาวแวนาไมใน อ.เมือง ส่วนใหญ่ 
เป็นรูปแบบการเลี้ยงแบบพัฒนา ส่วนการเลี้ยงแบบกึ่ง
พัฒนาจะพบได้ใน อ.บ้านแหลมและ อ.เขาย้อย 
ปัจจุบันแม้จะมีวิกฤตเรื่องโรคตายด่วนในกุ้งท าให้ผล
ผลิต           กุ้งลดลงแต่เกษตรกรเพชรบุรียงัสามารถผลิต
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กุ้งป้อนเข้าสู่ตลาดได้อย่างต่อเนื่องโดยนับตั้งแต่ปี 2554 
เป็นต้นมาเกิดโรคตายด่วนระบาดในพื้นที่การเลี้ยงกุ้ง
ของไทย            ท าให้ เกษตรกรผู้ เลี้ยงกุ้ งและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง          ได้รวมตัวกันเพื่อแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น การจัดการความรู้เป็นกระบวนการหนึ่งที่
ถูกน ามาใช้เพื่อการแก้ไขปัญหา รวมทั้งเป็นเครื่องมือใน
การวางแผนด้ านการพัฒนาฟาร์ม เลี้ ยงกุ้ ง ให้ ได้
มาตรฐานเพื่อผลิตกุ้งทะเลให้มีคุณภาพ ดังนั้น การหา
ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการความรู้ด้านท าฟาร์มกุ้งทะเล
เพื่อการส่งออกจึงเป็นการวิจัยที่ศึกษาปัจจัยในสร้าง
ความรู้ใหม่ในการประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและ
แก้ ไขปัญหาบางประการของ เกษตรกร  ดั งนั้ น 
คณะผู้วิจัยจึงศึกษาข้อมูลสภาพการเลี้ยงและการ
จัดการฟาร์มกุ้งทะเลตามแนวปฏิบัติ ที่ดีในการจัดการ
ฟาร์มของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในจังหวัดเพชรบุรี โดยเป็น
การรวบรวมข้อมูลของเกษตรกร              ผู้เลี้ยงกุ้งที่
ยังสามารถผลิตกุ้งป้อนสู่ท้องตลาดได้              ใน
ภาวะที่มีการระบาดของโรคกุ้ง และปัจจัยที่มีผล             
ต่อการจัดการความรู้ของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย             
เพื่อเป็นแนวทางการด าเนินการจัดการความรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในพื้นที่อื่นๆที่มีความต้องการในการ
จัดการความรู้ฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลต่อไป 

วิธีการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้มีการด าเนินการดังนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
คือ เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ งขาวในจังหวัดเพชรบุรีที่ขึ้น
ทะเบียนฟาร์มเลี้ยงกุ้ งตามระบบมาตรฐาน GAP        
กับกรมประมงการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างใช้
ส ูต ร ข อ ง  Yamane ไ ด ้ก ลุ ่ม ต ัว อ ย ่า ง  233 ค น                  
จากประชากร 559 คนใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ 

2.  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามในการ
เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมของเกษตรกร ในจังหวัดเพชรบุรี
แบ่งออกเป็น 4 ตอนคือ (1) สภาพสังคมและเศรษฐกิจ 
(2) สภาพการเลีย้งและปัญหาอุปสรรค (3) การจัดการฟาร์ม 
(4) ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ท าการตรวจสอบความถูกต้อง
และคุณภาพของเครื่องมือโดยให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน                
5 คน มีค่าความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 0.90 และ

แบบสัมภาษณ์แบบมี โครงสร้ า ง เกี่ ย วกับสภาพ                 
การจัดการความรู้ 

3. การเก็บรวมรวมข้อมูล ผู้วิจัยเก็บข้อมูลทั้งปฐมภูมิ
และทุติยภูมิ ดังรายละเอียดดังนี้ 

3.1ข้อมูลปฐมภูมิ รวบรวมข้อมูลโดยการ
สอบถามและสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 233 
ฟาร์มซึ่งประกอบการเลี้ยงกุ้งในฟาร์มที่เป็นฟาร์มแบบ
ดั้งเดิม 54 ฟาร์ม แบบกึ่งพัฒนา 169 ฟาร์ม และฟาร์ม
แบบพัฒนา 10 ฟาร์ม ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม 
2557 

3.2 ข้อมูลทุติยภูมิ รวบรวมข้อมูล จากเอกสาร 
เว็บไซต์วารสาร บทความวิทยานิพนธ์ และงานวิจัย            
ที่เกี่ยวของจากหน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐและเอกชน
ที่ได้เก็บรวบรวมไว้และจาก เป็นต้น 

4. การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย 

4.1 สถิติเชิงพรรณนา อธิบายข้อมูลสภาพ
ทั่วไปของเกษตรกร การจัดการเลี้ยง ตลอดจนปัญหา
และอุปสรรคในการเลี้ยงกุ้งขาว ใช้สถิติ ได้แก่ ความถี่ 
ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 4.2 การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยข้อมูล 
2 ประชากรที่เป็นอิสระต่อกัน( Independent two 
samplesT-test) สภาพการเลี้ยงกุ้งขาว ต้นทุนและ
ผลตอบแทน ด้วย ที่ระดับความเช่ือมั่น 95 และ 99 
เปอร์เซ็นต์ ด้วยโปรแกรมค านวณ Microsoft Excel 
2010 

 4.3 การศึกษาปัจจัยในผลิตระหว่างฟาร์ม             
ที่มีผลตอบแทนต่ าและฟาร์มที่มีผลตอบแทนสู ง              
ต่อรูปแบบการจัดการความรู้  การวิเคราะห์ทางสถิติ 
โดยใช้การทดสอบความเป็นอิสระด้วย Chi – Square 
test ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ในกรณีที่การจัดการเลี้ยง
เป็นอิสระต่อรูปแบบการจัดการความรู้ ให้น ามา
วิเคราะห์หาความแตกต่างระหว่างฟาร์มต่อโดยใช้
Crosstabulation ส าหรับรูปแบบการด าเนินงาน
ภายในฟาร์ม จัดให้อยู่ในรูปแบบการเลี้ยงกุ้งในระบบ
การจัดการสุขอนามัยฟาร์มที่ดี (Good Aquaculture 
Practice : GAP) ของกรมประมง ประกอบด้วย 8 ส่วน
คือ สถานที่ตั้งฟาร์ม การออกแบบฟาร์มการใช้น้ า              
การจัดการพ่อแม่พันธุ์และลูกพันธุ์การจัดการอาหาร
การจัดการด้านสุขภาพกุ้งการผลิตสินค้าที่มีความ
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ปลอดภัย(ต่อตนเองและผู้บริโภค) และการมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

ผลการวิจัยและวิจารณ์ 

ผลการศึกษาข้อมูลฟาร์มกุ้งขาวแวนาไม              
ในจังหวัดเพชรบุรี ได้สรุปไว้ ในตารางที่  1 โดยมี
สาระส าคัญดังต่อไปนี้ เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
179 คน(76.82%)  เพศหญิง 54 คน (23.18%) อายุ
เฉลี่ย 47.55 ปี จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา               
มีประสบการณ์ในการเลี้ยงกุ้งเฉลี่ย 10.36 ปี เลี้ยงกุ้ง
ขาวเป็นอาชีพหลัก ขนาดบ่อเฉลี่ย 4.34 ไร่ ซึ่งไม่
แตกต่างกัน สภาพพื้นที่การเลี้ยงรวมถึงปัจจัยการผลิต 
ที่ใช้ไม่แตกต่างกันเกษตรกรส่วนใหญ่ด าเนินการเลี้ยงกุ้ง
ในระบบบ่อขนาดเล็ก ขนาด 1-5 ไร่ และมีผลผลิตเฉลี่ย  
533.32 กิโลกรัมต่อไร่ โดยมีค่าไม่แตกตา่งกัน (P>0.05) 
เมื่อท าการเปรียบเทียบระหว่างฟาร์มที่มีผลก าไรสูงและ
ผลก าไรต่ า ส่วนใหญ่มีจ านวนแรงงานภายฟาร์ม 2 คน
เป็นคนในครอบครัวและจะมีการจ้างเมื่อจับผลผลิต 
ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการเลี้ยงส่วนใหญ่คือโรค
และศัตรูกุ้ง โดยโรคที่พบมี 3 โรค ได้แก่ โรคตายด่วน

และโรคตัวแดงพบการระบาดมากที่สุด ร้อยละ 85.80 
รองลงมาได้แก่ โรคขี้ขาว พบร้อยละ 8.60 และโรคหัวเหลือง 
ร้อยละ 5.60 

ผ ล ต อ บ แ ท น จ า ก ก า ร เ ลี้ ย ง กุ้ ง เ ฉ ลี่ ย 
1,216,286.06 บาทต่อบ่อต่อปี (ค่าเฉลี่ยผลตอบแทน
จากการค านวณ 1,634,673 บาทต่อปี) ฟาร์มของ
เกษตรกรส่วนใหญ่ได้รับการรับรองฟาร์มมาตรฐาน 
GAP แล้วร้อยละ 85.40 วิธีการจับผลผลิต เกษตรกร
นิยมจ้างรถจับกุ้งร้อยละ 76.00 โดยน าไปขายเอง             
ที่ตลาด 76.40 ตลาดที่เกษตรกรไปขายผลผลิตกุ้ง 
ได้แก่ ตลาดทะเลไทย ตลาดกุ้งมหาชัย ตลาดในจังหวัด
เพชรบุรี เป็นต้น ข้อมูลในด้านวิธีการเลี้ยงและเทคนิค
การผลิต อัตราปล่อยลูกกุ้งที่เกษตรกรนิยมปล่อยเฉลี่ย 
106,529.56 ตัวต่อไร่ สอดคล้องกับงานวิจัยของ             
นิติ และคณะ (2552) ที่ระบุว่าเกษตรกรมีการปล่อยกุ้ง       
ที่อัตราสูงกว่าที่กรมประมงแนะน าและนิยมปล่อยตั้งแต่ 
P 12-20 และเลี้ยงที่ความเค็ม 0-20 ส่วนในพันอัตรา
ปล่อยของฟาร์มแบบพัฒนาจะสูงกว่าฟาร์มแบบกึ่ง
พัฒนาอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P≤0.01) 

 

ตารางที่ 1 ข้อมูลฟาร์มกุ้งขาวแวนาไมของเกษตรกรจังหวัดเพชรบรุี 

ข้อมูลการเลี้ยง 
กุ้งขาวแวนาไม 

ฟาร์มที่มีผลก าไรต่ า ฟาร์มที่มีผลก าไรสูง P-value 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ขนาดบ่อเฉลี่ย(ไร่) 4.05 3.30 4.57 3.71 0.24ns 

ก าไร(บาท/ไร่) 79,658.54 38,087.67 106,938.76 86,410.90 0.02* 

รายได้รวม(บาท/บ่อ/ปี) 1,175,384.62 1,020,422.63 1,257,187.50 1,258,587.91 0.3ns 

อัตราปล่อย(ตัว/ไร่) 95,561.12 11,326.57 366,667.00 91,968.77 0.00** 

ผลผลติ(กก./ไร่). 483.63 246.58 583.01 305.72 0.05ns 

ไซส์กุ้งที่จับ(ตัว/กก.) 73.27 17.77 67.66 23.59 0.46ns 

หมายเหต ุ**  ค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง (P≤0.01) 
                  *  ค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนยัส าคัญ (P≤0.05),  
                              ns  ค่าเฉลีย่ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P0.05) 
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ส่ วนวิ ธี การปฏิบั ติ ในการจั ดการฟาร์ ม              
ตามมาตรฐาน GAP ของฟาร์มที่มีผลก าไรต่ า จากการ
วิเคราะห์ในตารางที่ 2 ได้แก่ เทคนิคในการเตรียมน้ า
ก่ อ น เ ริ่ ม เ ลี้ ย ง กุ้ ง ที่ เ ก ษต ร ก ร นิ ย ม ป ฏิ บั ติ  คื อ                       
การหมุนเวียนน้ าในบ่อ/ตีน้ า/การให้อากาศ ร้อยละ
98.77 รองลงมาเป็นการใช้ยาปฏิชีวนะที่ได้รับอนุญาต
ในการรักษาโรคร้อยละ 95.68 ในขณะที่ฟาร์มที่มีผล
ก าไรสูงส่วนใหญ่เน้นการใช้วิธีทางกายภาพและชีววิธี
มากกว่าการใช้สารเคมีหรือยาปฏิชีวนะ ส่วนวิธีการ
แก้ไขหรือวิธีการที่เกษตรกรจะปฏิบัติเมื่อพบกุ้งมีอาการ
ผิดปกติ กุ้งป่วย เกษตรกรนิยมใช้จุลินทรีย์หรืออีเอ็ม 
หรือใช้ยาปฏิชีวนะที่ได้รับอนุญาตจากกรมประมง              
โดยเกษตรกรมีการบอกต่อกันถึงวิธีการการแก้ไข                
และป้องกันโรค ใช้วิธีการโทรศัพท์เพื่อปรึกษาพูดคุย
เมื่อมีปัญหาในการเลี้ยง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย               
ของ Kassam et al., (2011) ระบุว่าเกษตรกรจะมี
ความเช่ือมั่นและให้การยอมรับต่อเกษตรกรต้นแบบ    
ที่มีประสบการณ์ในการเลี้ยงสูงและมีความสามารถ             
ในการเลี้ยงกุ้งได้ผลผลิตดีพิริยะ และคณะ (2553) 
ร า ย ง า น ว่ า ก า ร เ ลี้ ย ง กุ้ ง ข า ว แ ว น า ไ ม ใน พื้ น ที่                       
ภาคตะวันออกและภาคใต้ มีปั จจัยความส า เร็ จ
เหมือนกันคือเกษตรกรมีความรู้  ประสบการณ์และ
ฟาร์มได้มาตรฐานโดยปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จ             
ของเกษตรกรในการเลี้ยงคือ ขนาดทุน 

การวางแผนของฟาร์มแบบกึ่งพัฒนาที่ใช้
พื้นที่น้อยจะค านึงถึงฤดูกาลและปริมาณน้ าที่จะน าเข้า
ร ะบบ เลี้ ย ง เป็ นหลั ก  ปกติ จ ะปล่ อยกุ้ งที่ อั ต ร า                  
ความหนาแน่น 100,000 ตัวต่อไร่ แต่หากเข้าฤดูกาล               
ที่สภาพอากาศแปรปรวนปลายฝนต้นหนาว ก็จะท าการ
ลดความเสี่ยงในการเลี้ยงลงโดยปล่อยกุ้งให้บางลงอยู่ที่ 
75,000-85,000 ตัวต่อไร่ เกษตรกรผู้เลี้ยงในเพชรบุรี
ส่วนใหญ่ใช้เ งินทุนส่วนตัวในการด าเนินกิจกรรม              
การผลิต แต่ก็มีร้อยละ 49.60 ใช้เงินทุนจากการกู้ยืม
เงินในระบบ ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน สหกรณ์ออมทรัพย์ ฯลฯ เหตุผล
ของการกู้เ งินมาลงทุนในการเลี้ยงกุ้งมีจ านวนน้อย
เพราะว่าระบบการผลิตกุ้งในจังหวัดเพชรบุรีมีลักษณะ
การให้สินเช่ือในรูปแบบที่เป็นปัจจัยการผลิตจากผู้ค้า
ปัจจัยการผลิตต่าง ๆ ซึ่งตัวแทนจ าหน่ายปัจจัยการผลิตนี้ 
เกษตรกรจะเรียกว่า “เอเย่นต์” เอเย่นต์กลายมาเป็น

หนึ่งในผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกลุ่มผู้ผลิตกุ้งและกลุ่ม
การตลาด เนื่องมาจากว่าเอเย่นต์ผู้ค้าปัจจัยการผลิต
บางรายให้สินเช่ือแก่เกษตรกรในการสนับสนุนปัจจัย
หลักในการเลี้ยง ได้แก่ ลูกพันธุ์กุ้ง อาหาร สารเคมี ยา
และชีวภัณฑ์ อุปกรณ์การเลี้ยง อุปกรณ์การให้อากาศ
และท าบ่อรถขายน้ าเค็มเข้มข้น ตลอดจนการเช่ือมโยง 
สู่ส่วนอ่ืน ๆ ในห่วงโซ่การผลิต ผู้รับจ้างในงานเก็บเกี่ยว
ผลผลิต ผู้รับจ้างจับกุ้ง ผู้คัดกุ้ง ผู้ขนกุ้งไปขายที่ตลาด 
ผู้ รับจ้ างขุดบ่อแต่ งบ่อและออกแบบบ่อ จึ ง เป็น
ความสัมพันธ์อย่ าง เหนียวแน่นระหว่างเอเย่นต์              
กับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง เอเย่นต์ยังท าหน้าที่ในส่วนการ
ส่ง เสริมการ เลี้ ยง  รับให้ค าปรึกษา แลกเปลี่ ยน
ประสบการณ์การเลี้ยง จากข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึก
พบว่าสาเหตุหนึ่ งที่ท า ให้ยั ง ไม่ เกิดการรวมกลุ่ ม             
ของเกษตรกรผู้เลี้ยงในจังหวัดเพชรบุรีนั้นเพราะว่า         
ยั ง ไม่มี เกษตรกรที่มี ลักษณะผู้น ามาเป็นแกนน า              
กลุ่ม เกษตรกรส่วนใหญ่ยังต้องพึ่งพาเอเย่นต์ทั้งในด้าน
เงินทุน เทคโนโลยี วิชาการในการเลี้ยงกุ้ง รวมไปถึง
แรงงานที่ จะจ้ างมาด า เนินการในขั้นตอนอื่น  ๆ                        
ที่นอกเหนือจากการเลี้ยง 

 การจัดการเลี้ยงกุ้งขาวแวนาไมต้องอาศัย              
การสังเกต ติดตามและเอาใส่ในดูแลกุ้ง โดย วรรธณา 
(2554) พบว่า  ประสิทธิภาพในการเลี้ยงกุ้ งอยู่ที่                
การควบคุมของเสียภายในบ่อเลี้ยงไม่ให้อยู่ระดับที่มาก
จนเกินไป ในขณะที่การบริหารจัดการแรงงานภายในฟาร์ม
ให้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพก็เป็นเรื่องจ าเป็น 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิไลรัตน์ (2552) ที่พบว่า
ผู้บริหารหรือผู้จัดการฟาร์มที่น าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการฟาร์มกุ้งจะช่วยให้
ประสบความส าเร็จ ส านักงานวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร 
(2554) ได้แนะน าแนวทางการเลี้ยงกุ้งแบบลดต้นทุน
โดยการใช้จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์มาช่วยควบคุมการเกิดโรค
จากเช้ือแบคทีเรียที่ไม่ต้องการและก าจัดของเสีย             
โดยการใช้กากน้ าตาลร่วมกับการลดการใช้สารเคมี            
และยาปฎิชีวนะ เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในจังหวัดเพชรบุรี 
นิยมใช้จุลินทรีย์ในการก าจัดของเสียและบ าบัดบ่อเลี้ยง
ให้มีความสมดุล รวมทั้งลดความเสี่ยงในการเลี้ยง              
ในบางฤดูกาลเช่นช่วงฤดูหนาว โดยการลดความ
หนาแน่นของกุ้งที่เลี้ยงภายในบ่อ การปล่อยกุ้งบาง ๆ 
ในอัตราความหนาแน่นต่ ากว่าการเลี้ยงในภาวะปกติ 
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ตารางที่ 2  การจัดการเลีย้งกุ้งขาวแวนาไมของเกษตรกรจังหวัดเพชรบุรี 
 

การจัดการเลีย้ง ฟาร์มที่มีผลก าไรต่ า ฟาร์มที่มีผลก าไรสูง 
ปฏิบัต ิ ไม่ได้ปฏิบตั ิ ปฏิบัต ิ ไม่ได้ปฏิบตั ิ

ความถี ่ ร้อยละ ความถี ่ ร้อยละ ความถี ่ ร้อยละ ความถี ่ ร้อยละ 
1. มีการควบคุมโรคและศัตร ู 145 89.51 17 10.49 9 100 0 0.00 
2. มีระบบการบ าบัดน้ า 155 95.68 7 4.32 9 100 0 0.00 
3. มีการบ าบัดด้วยจุลินทรีย ์ 137 84.57 25 15.43 9 100 0 0.00 
4. มีการตีน้ าหรือการให้อากาศ  
   ภายในบ่อ 

160 98.77 2 1.23 9 100 0 0.00 

5. มีการรวมเลน ดดูเลน ฉดีเลน 137 84.57 25 15.43 9 100 0 0.00 
6. มีการใช้ยาปฏิชีวนะท่ีไดร้ับ 
   อนุญาตในการรักษาโรค 

155 95.68 7 4.32 7 77.78 2 22.22 

7. มีการใช้สารเคมีที่ได้รับ 
   อนุญาต 

162 100 0 0.00 9 100 0 0.00 

8. มีการใช้อาหารที่ไดม้าตรฐาน 
   และจดปรมิาณการใช้ 

162 100 0 0.00 9 100 0 0.00 

 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการจัดการความรู้ 

จากผลการวิ เคราะห์ตารางที่  3 พบว่ า
เกษตรกรยอมรับว่าปริมาณผลผลิต อัตราปล่อย                
และรายได้/ผลตอบแทนจากการประกอบการมีผล               
ต่อการจัดการความรู้ของเกษตรกร โดยลักษณะการ
จัดการความรู้ ของกลุ่ ม เกษตรกรที่มีผลก าไรสู ง 
เกษตรกรในกลุ่มนี้มีการบันทึกองค์ความรู้ด้วยวิธีการ             
ที่ หลากหลายซึ่ งมี ความสัมพันธ์ กันกับผลก า ไ ร                   
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P≤ 0.05) จากการสอบถาม
เพิ่มเติมพบว่ามีการบันทึกประสบการณ์การเลี้ยง               
การเรียนรู้ในอาชีพด้วยการลองผิดลองถูกด้วยตัวเอง
เป็นส่วนใหญ่ประกอบกับการได้รับการถ่ายทอด
ประสบการณ์ด้านอาชีพจากบุคคลที่รู้จักและการอบรม
การเข้าร่วมประชุมสัมมนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้             
แบบพบปะพูดคุยกันโดยเฉพาะเมื่อพบปัญหาในการเลี้ยง
จึงก่อเกิดเครือข่ายอย่างไม่ เป็นทางการของกลุ่ม             
ผู้เลี้ยงกุ้งขึ้นดังนั้น เกษตรกรในฟาร์มที่มีผลก าไรสูง
นับเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพในการจัดการความรู้ เนื่องจาก
มีพฤติกรรมในการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมในการ
จัดการความรู้ที่ดี 

เนื่องจากรูปแบบการจัดการความรู้เกี่ยวข้อง
กับนวัตกรรมและพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ไม่ใช่
เรื่องที่ เกิดขึ้นโดยธรรมชาติแต่เป็นสิ่ งที่ได้รับการ
สนับสนุนให้เกิดขึ้น จึงสอดคล้องกับงานวิจัยของGirard 

and Hubert (1999) ศึกษารูปแบบการจัดการความรู้
สนามหญ้าส าหรับเลี้ยงแกะด้วยระบบที่ปรึกษาและ
ผู้เช่ียวชาญ (The Knowledge of Experts to 
characterise strategic Patterns of farmS : KEOPS) 
โมเดลประกอบด้วย ที่ปรึกษา และหัวหน้ากลุ่มเกษตรกร 
แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน โดยเป็น
การบูรณาการความรู้จากแหล่งต่าง ๆ มากกว่าการใช้
เครื่องมือ              ทางคอมพิวเตอร์ แล้วจึงน ามาสู่
การตัดสินใจเพื่อท ากิจกรรมในแปลงหญ้าซึ่งเกิดขึ้น
ภายใต้ฐานความรู้เกิดจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
สร้างความรู้และ             ในกระบวนการแก้ไขปัญหา
โดยใช้ความรู้แบบ                  สหวิทยาการ ส่วน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่มีความซับซ้อนและสื่อความรู้
ต่างๆจะช่วยเป็นเครื่องมือในการสื่อสารระหว่างนักวิจัย 
ผู้ เ ช่ียวชาญและเกษตรกร คณะผู้วิจัยจึ งเสนอแนว
ทางการวิจัยในอนาคตเพื่อการจัดการความรู้ภายใน
ฟาร์มกุ้งทะเลควรจะพัฒนาเครื่องมือที่สามารถน าเอา
ความรู้และมุมมองที่แตกต่างของเกษตรกรและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียมารวบรวมและจัดการให้อยู่ในรูปที่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้และสามารถแลกเปลี่ยนได้ 
ถ่ายทอดได้ โดยการรวบรวมสถานการณ์การผลิต 
ปัญหาและอุปสรรคที่พบ รวมทั้งวิธีการแก้ไขปัญหาที่
จ าเป็นจะต้องท า เพื่อสร้างศักยภาพของเกษตรกรใน
การท าการเกษตรยุคใหม่ภายใต้ข้อกีดกันทางการค้า
และสภาพแวดล้อมท่ีมีความผันแปร 
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ตารางที่ 3  ปัจจัยที่มีผลต่อการจดัการความรู้ของเกษตรกรฟาร์มกุง้ 
 

ปัจจัย ฟาร์มที่มีผลก าไรต่ า ฟาร์มที่มีผลก าไรสูง 
ความถี ่ ร้อยละ ความถี ่ ร้อยละ 

1. ปริมาณผลผลิต        

- ไม่ระบุ 2 1.23 0 0.00 

- ขาดทุน 2 1.23 0 0.00 

- ต่ ากว่า 500 กิโลกรัม/ไร่ 1 0.62 0 0.00 

- 501-1,000 กิโลกรัม/ไร่ 58 35.80 1 11.11 

- 1,001-1,500 กิโลกรัม/ไร่ 12 7.41 7 77.78 

- 1,501-2,000 กิโลกรัม/ไร่ 87 53.70 0 0.00 

2. อัตราปล่อย 

- ไม่ระบุ 

 

2 

 

1.23 

 

0 

 

0.00 

- <100,000ตัว/ไร่ 30 18.52 3 33.33 

- 100,001-250,000ตัว/ไร่ 1 0.62 2 22.22 

250,001-500,000ตัว/ไร่ 2 1.23 0 44.44 

- มากกว่า 500,001ตัว/ไร่ 2 1.23 4 44.44 

3. รายได้/ผลตอบแทนจากการประกอบการ     

- ไม่ระบุ 3 1.85 0 0.00 

- ต่ ากว่า 2,500,000 บาท/ไร่/ปี 6 3.70 2 22.22 

- 2,500,001-5,000,000 บาท/ไร่/ปี 134 82.72 0 0.00 

- 5,000,001-7,500,000 บาท/ไร่/ปี 19 11.73 5 55.56 

- ตั้งแต่ 7,500,001บาท/ไร่/ปี ข้ึนไป 0 0.00 2 22.22 

4. การจดบันทึกประสบการณ์     

- ใช้การจดจ า 100 61.73 4 44.44 

- จดบันทึกลงสมุด 61 37.65 3 33.33 

- บันทึกลงคอมพิวเตอร์ 0 0.00 2 22.22 

- บันทึกออนไลน์ โปรแกรมส าเร็จรูป 1 0.62 0 0.00 
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สรุปผลการวิจัย 

สภาพสังคมและเศรษฐกิจ การจัดการฟาร์ม
และการจัดการความรู้ของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาวแวนาไม
ในจังหวัดเพชรบุรีผลปรากฏว่าฟาร์มที่มีผลก าไรสูง             
ซึ่งด าเนินการจัดการในรูปแบบฟาร์มพัฒนาจะมีระดับ
การปฏิบัติที่ดี (GAP) ที่เข้มข้นกว่าฟาร์มที่มีผลก าไรต่ า 
(P≥0.05) และทั้งนี้ฟาร์มที่มีก าไรสูงและฟาร์มที่มีก าไร
ต่ ามีสภาพพื้นที่การเลี้ยงรวมถึงปัจจัยการผลิตที่ใช้                
ไม่แตกต่างกัน โดยมีปัจจัยหลัก 3 ปัจจัย ได้แก่ ปริมาณ
ผลผลิต อัตราปล่อยและรายได้/ผลตอบแทนจากการ
ประกอบการเป็นปัจจัยมีผลต่อการจัดการความรู้              
ของเกษตรกร ลักษณะการจัดการความรู้ของกลุ่ม
เกษตรกรที่มีผลก าไรสูงจะมีการบันทึกองค์ความรู้               
ด้วยวิธีการที่หลากหลายซึ่ งมีความสัมพันธ์กันกับ               
ผลก าไรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) ดังนั้น 
เ กษตรกร ในฟาร์ มที่ มี ผ ลก า ไ ร สู ง นั บ เป็ นกลุ่ ม                     
ที่มีศักยภาพในการจัดการความรู้ เนื่องจากมีพฤติกรรม
ในการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมในการจัดการความรู้            
ที่ดี มีความพร้อมต่อการพัฒนาให้เกิดเป็นกลุ่มเกษตร
ต้นแบบต่อไป 
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