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Wantana  Kurithong. (2011):  The Measurment of Technical Efficiency White Shrimp  

Litopenaeus vanamei. Master’s Project, M.Econ (Managerial Economics).  
Bangkok : Graduate School, Srinakharinwirot University .  Project Advisor  : Assoc  
Prof.DR. Ravipan Sareephol. 
 
The Purpose of this research is Efficiency of White Shrimp Litopenaeus vanamei. 

The sample for this research is 72 farms in Nakornchaisri District, Nakhonpathom between 
January 2010 to August 2010 . Data were analyzed by Percentage,Mean and Standard 
Deviation. Hypthese were tested by Multiple Regression and Correlation Analysis .This 
research is analyze Cobb-Douglas production function and  efficiency of  each production 
factor in the White Shrimp Litopenaeus vanamei farming. 

The research results are as follows : 
The production function shwed that the quantity of White Shrimp Litopenaeus 

vanamei fry, food, Fuel cost , labor , E.M. Drug-supplementary food and land were 
statistically to the production at the accepted significant level and coefiiicient of 
determination was 74.20 percent. The combined elasticity was 1.142 which implied 
increasing returns to scale. The economic efficiency test for seven variables revealed the 
farmers were not in the optimum conditions. 

It was suggested that the White Shrimp Litopenaeus vanamei farm should increase 
the quantity the  the quantity of White Shrimp Litopenaeus vanamei fry ,food,and land but 
they should decrese the quantity of Fuel cost, Drug-supplementary and labor  to add more 
profit. 

 
 
 
 



 

ประกาศคณูุปการ 
  

สารนิพนธฉ์บบันี้ส าเรจ็ลุล่วงดว้ยด ี เนื่องจากความกรุณา และความช่วยเหลอื เป็นอยา่งยิง่
จากผูช้่วยศาสตรจารยร์วพิรรณ  สาลผีล เป็นอาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ ์ทีไ่ดเ้สยีสละเวลาอนีมคี่า
เพื่อใหค้ าแนะน า และขอ้เสนอแนะทีด่ใีนการปรบัปรงุแกไ้ขขอ้บกพรอ่งต่าง ๆ อนัเป็นประโยชน์ใน
การท าสารนิพนธค์รัง้นี้  จงึขอขอบพระคุณเป็นอย่างสงูไว ้ณ โอกาสน้ี 

ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ อาจารยไ์มตร ีอภพิฒันะมนตร ี และอาจารยป์ระพาฬ เพื่องฟู
สกุล กรรมการควบคุมสารนิพนธแ์ละช่วยตรวจสอบแบบสอบถามพรอ้มทัง้ใหข้อ้เสนอแนะต่าง ๆ 
เพื่อปรบัปรงุแกไ้ขขอ้บกพร่องของงานวจิยัในครัง้นี้ 

ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณคณาจารยท์ุกท่านในภาควชิาเศรษฐศาสตรก์ารจดัการ คณะ
สงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครทิรวโิรฒ และคณาจารยใ์นโครงการฯทีไ่ดก้รณุาประสทิธิป์ระสาท
ความรูท้ีเ่ป็นประโยชน์อย่างยิง่ต่อผูว้จิยัตลอดระยะเวลาของการศกึษา ตลอดจนประสบการณ์ทีด่แีก่
วจิยั พรอ้มใหค้วามเมตตา ช่วยเหลอืดว้ยด ี

ขอขอบพระคุณ เกษตรกรใน อ าเภอนครชยัศร ีจงัหวดันครปฐม ทีพ่ยายามตอบแบบสอบ
ทุกท่าน ทีก่รณุาใหค้วามรว่มมอืและเตม็ใจตอบค าถาม จนท าใหส้ าเรจ็ลุล่วง 

ขอขอบพระคุณ ทีท่ างานทีส่ละเวลาใหไ้ปศกึษาเล่าเรยีน 
ขอขอบคุณเพื่อน ๆ   ทุกท่านทีใ่หท้ัง้มติรภาพ ความช่วยเหลอื ก าลงัใจ และความทรงจ าที่

ดต่ีาง ๆ ตลอดมา 
คุณค่าและประโยชน์ของสารนิพนธฉ์บบัน้ี ผูว้จิยัขอมอบเป็นเครือ่งบูชาพระคุณอนัประเสรฐิ

ยิง่ใหญ่ของบดิาผูล้่วงลบัไปแลว้ในระหว่างศกึษา  มารดาผู้เป็นทีร่กั ดว้ยความเมตตาตลอดมา และ
พีช่ายและพีส่าวทีส่ละเวลาใหค้ าปรกึษางานวจิยัพรอ้มก าลงัทรพัยใ์หแ้ก่น้องสาวคนนี้  สุดทา้ย
ขอขอบคุณเดก็หญงิวชริาภรณ์  ทองสะอาด ลกูสาวผูน่้ารกัทีเ่ป็นก าลงัใจใหแ้ม ่ไดท้ าสารนิพนธค์รัง้
นี้เสรจ็สิน้ 
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บทท่ี  1 
บทน ำ 

 
ภมิูหลงั 
 ประเทศไทยถอืว่าเป็นประเทศทีม่คีวามอุดมสมบูรณ์ทางดา้นทรพัยากรน ้าประเทศหนึ่ง 
ซึง่ประเทศไทยตัง้อยูใ่นเขตรอ้นชืน้และมแีหล่งน ้าทีเ่หมาะสมต่อการเจรญิเตบิโตของสตัวน์ ้าหลาย
ชนิด  จงึท าใหอ้าชพีท าการประมงเพื่อน าสตัวน์ ้าทีจ่บัไดม้าบรโิภคและการคา้เป็นทีน่ิยมอยา่ง
แพรห่ลาย แต่ปจัจุบนัการจบัสตัวน์ ้าจากแหล่งน ้าธรรมชาตกิ าลงัประสบปญัหาความเสื่อมโทรม
ของทรพัยากรเนื่องจากมกีารจบัสตัวน์ ้าจากแหล่งธรรมชาตใินปรมิาณมากเกนิกว่าความสามารถ
ในการทดแทนของสตัวน์ ้าตามธรรมชาตทิ าใหป้รมิาณการจบัสตัวน์ ้าจากแหล่งน ้าธรรมชาต ิ มี
แนวโน้มลดลงเรือ่ย ๆ  นอกจากนี้ประชากรมจี านวนเพิม่ขึน้ส่งผลใหค้วามตอ้งการอาหารเพิม่ขึน้  
เพราะฉะนัน้การเพาะเลีย้งสตัวน์ ้าจงึเป็นทางออกในการเพิม่ผลผลติชดเชยการจบัจากแหล่ง
ธรรมชาต ิ สตัวน์ ้าจงึมคีวามส าคญัทีจ่ะเป็นแหล่งหนึ่งของอาหารโปรตนี  ปจัจุบนัการเพาะเลีย้ง
กุง้ซึง่เป็นสตัวน์ ้าถอืว่าเป็นแหล่งอาหารทีส่ าคญัพรอ้มทัง้เป็นการสรา้งรายไดเ้ขา้ประเทศจากการ
ส่งออกดว้ย 
 การเพาะเลีย้งกุง้  ถอืไดว้่าเป็นสนิคา้ทีน่ ารายไดเ้ขา้ประเทศอยา่งมหาศาล  จะเหน็ได้
ภาวะเศรษฐกจิการประมงไทยปี 2550 ว่ามแีนวโน้มเพิม่ขึน้อยา่งต่อเนื่อง  โดยในส่วนของ
ภาวะการผลติผลติภณัฑม์วลรวมของประเทศ(GDP) สาขาประมง  มมีลูค่ารวมทัง้สิน้ 29,380 
ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากช่วงเดยีวกนัของปีทีผ่่านมา  รอ้ยละ 2.01 ขณะทีก่ารส่งออกมทีัง้สิน้ 
447,797.08 ตนั  คดิเป็นมลูค่ารวม 47,409.79 ลา้นบาท  เพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.64 ทัง้นี้  มลูค่าการ
ส่งออกทีเ่พิม่ขึน้เป็นผลมาจากการส่งออกกุง้และผลติภณัฑท์ีม่สีงูถงึ 68,613 ตนั  หรอืคดิเป็น
มลูค่า 16,447 ลา้นบาท แยกเป็นกุง้สดแช่เยน็แช่แขง็ 37,748 ตนั  และกุง้แปรรปู 30,393 ตนั  
เพราะฉะนัน้การส่งออกกุง้ไทยถอืว่า  มสี่วนท าใหผ้ลติภณัฑม์วลรวมของประเทศ (GDP) สาขา
ประมงดขีึน้(ฝา่ยวชิาการบรษิทัไทยยเูน่ียน ฟีดมลิล ์จ ากดั.2551 : ออนไลน์) 
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ตาราง  1  มลูค่าและปรมิาณสนิคา้ออก ปี 2545-2551 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 

สนิคา้ 2551 2550 2549 2548 2547 2546 2545 

สนิคา้ประมง 87,120.83 85,229.43 84,686.70 78,880.89 72,348.63 73,806.07 71,598.28 

กุง้สดและแช่แขง็ 43,009.64 42,839.47 42,818.91 37,727.78 32,519.93 35,921.21 34,405.85 

ปรมิาณ :เมตรกิตนั 198,205.72 197,206.21 178,237.18 157,985.42 122,501.82 118,921.42 99,223.47 

            
 
ตาราง  2  มลูค่าและปรมิาณสนิคา้ออก ปี พ.ศ.  2551 
 
ล าดบัที ่ สนิคา้ (หน่วย : ลา้นบาท) ปรมิาณ : เมตรกิตนั 

1    กุง้สดและแช่แขง็  43,009.64 198,205.72 
2    กุง้แหง้  95.40 296.45 
3    ปลาสดและแช่แขง็  23,420.22 408,117.14 
4    ปลาแหง้ ปลาเคม็  2,286.12 64,473.79 
5    ปลาหมกึแหง้  203.55 411.90 
6    ปลาหมกึสดและแช่แขง็  12,531.90 77,982.16 
7    สนิคา้ประมงเบด็เตลด็  5,574.22  

 
 
ทีม่า : กรมศุลกากร. ประมวลผลโดยธนาคารแห่งประเทศไทย. (2551) ออนไลน์. 
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 จากตารางที ่ 1  สนิคา้ประมงมอีตัราการเพิม่ขึน้ของการส่งออกอยา่งต่อเนื่องและจะให้
ปี 2545 เป็นปีฐานมมีลูค่า 71,598.28  ลา้นบาท   ปี 2546 มมีลูค่าเพิม่ขึน้ 2,207.79 ลา้นบาท  ปี 
2547 มมีลูค่าเพิม่ขึน้ 750.35  ลา้นบาทจากปีฐานแต่มลูค่าการส่งออกลดลงจากปี 2547  ซึง่
ต่อมาปี 2548  มมีลูค่าส่งออกเพิม่ขึน้ 7,282.61 ลา้นบาทซึง่นอกจากจะเพิม่จากปีฐานแลว้ยงั
เพิม่ขึน้อย่างมากเมือ่เทยีบกบัปี 2547 และในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา  คอืปี 2549 เพิม่ขึน้ 13,088.42 
ลา้นบาท  ปี 2550  เพิม่ขึน้ 13,631.15 ลา้นบาท  และในปี  2551 เพิม่ขึน้ 15,522.55 บาท จะ
เหน็ไดว้่าสนิคา้ประมงเป็นสนิคา้ทีม่กีารส่งออกและน าเงนิเขา้ประเทศอยา่งมหาศาลซึง่ถอืไดว้่า 
สนิคา้ประมงมสี่วนช่วยในเศรษฐกจิของประเทศอยา่งมาก  ซึง่กุง้สดและแช่แขง็มอีตัราการส่งออก
เพิม่ขึน้ซึง่เราจะพจิารณาจากปี 2545 เป็นปีฐาน ปรมิาณ 99,223.47 เมตรกิตนั  มลูค่าการ
ส่งออก 34,405.85 ลา้นบาท ตัง้แต่ปี 2546-2548  ในปี 2546  มมีลูค่าการส่งออกมากกว่าปีฐาน 
1,515.36  ลา้นบาท ปรมิาณการส่งออกเพิม่ขึน้ 19,697.95 เมตรกิตนั  ต่อมาในปี 2547 มลูค่า
การส่งออกลดลง 1,885.92 ลา้นบาท  ปรมิาณการส่งออกเพิม่ขึน้ 23,278.35  เมตรกิตนั ซึง่มลูค่า
การส่งออกไดร้บัน้อยกว่าปรมิาณการส่งออก และในปี 2548 มลูค่าการส่งออกเพิม่ขึน้ 3,321.93
ลา้นบาท ปรมิาณการส่งออกเพิม่ขึน้ 58,761.95 เมตรกิตนั  ตัง้แต่ปี 2549-2551  ในปี 2549 มี
มลูค่าการส่งออกมากกว่าปีฐาน 8,413.06 ลา้นบาท  ปรมิาณการส่งออกเพิม่ขึน้ 79,013.71
เมตรกิตนั ต่อมาในปี 2550 มลูค่าการส่งออกเพิม่ขึน้ 8,433.62ลา้นบาท  ปรมิาณการส่งออก
เพิม่ขึน้ 97,982.74เมตรกิตนั และในปี 2551 มลูค่าการส่งออกเพิม่ขึน้ 8,603.79ลา้นบาท  
ปรมิาณการส่งออกเพิม่ขึน้ 98,982.25 เมตรกิตนั  ซึง่การส่งออกกุง้ถอืว่าเป็นสนิคา้การส่งออกที่
น ารายไดเ้ขา้ประเทศเพิม่ขึน้โดยตลอดและถอืว่าเป็นสนิคา้ประมงส่งออกทีส่ าคญั 
 จากตารางที ่ 2  จะพบว่าสนิคา้ประมงมคีวามส าคญัอย่างมากเพราะมมีลูค่าการส่งออก 
87,121.09  ลา้นบาท  และสนิคา้ทีม่มีลูค่าการส่งออกมากทีสุ่ดคอื  กุง้สดและแช่แขง็มมีลูค่าการ
ส่งออก 43,009.64 ลา้นบาทและมปีรมิาณการส่งออกถงึ 198,205.72 เมตรกิตนั  ท าใหม้สีดัส่วน
การส่งออกถงึ 49.36%  รองลงมาปลาสดและปลาแช่แขง็มมีลูค่าการส่งออก 23,420.22ลา้นบาท
และมปีรมิาณการส่งออกถงึ 408,117.14เมตรกิตนั มสีดัส่วนการส่งออก 26.88% ล าดบัที ่3  
ปลาหมกึสดและแช่แขง็มมีลูค่าการส่งออก12,531.9ลา้นบาทและมปีรมิาณการส่งออกถงึ 
77,982.16 เมตรกิตนั มสีดัส่วนการส่งออก 14.38%  พบว่ากุง้สดและแช่แขง็มมีลูค่าการส่งออก
มากกว่าปลาสดและปลาแช่แขง็แต่มปีรมิาณการส่งออกกว่าน้อย  ซึง่แสดงว่ากุง้สดและแช่แขง็
ราคาดกีว่าสนิคา้อื่น และเป็นส่วนช่วยใหส้นิคา้ประมงเป็นสนิคา้ส่งออกทีม่คีวามส าคญัต่อ 
ผลติภณัฑม์วลรวมของประเทศ (GDP) 
 ประเทศไทยไดน้ ากุง้ขาวเขา้มาเลีย้งในระหว่างปี 2540-2541  ซึง่มเีอกชนไดน้ ากุ้งขาว 
P.Vanamei  จากประเทศไต้หวนัมาทดลองเลี้ยงในจงัหวดัภาคใต้และภาคตะวนัออก   มทีัง้
ได้ผลดเีพาะเลี้ยงด้วยอาหารกุ้งกุลาด าที่มโีปรตนีสูงและล้มเหลวเพราะติดโรคตวัแดงดวงขาว  
และเมื่อประเทศไทยประสบกบัปญัหาทางการตลาด  กรมประมงจงึได้อนุญาตให้เอกชนน าเข้า
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พ่อ-แม่พนัธุ์กุ้งขาวเข้ามาเพาะเลี้ยง  โดยอนุญาตเป็นเวลา 1 ปี  โดยเริม่ตัง้แต่เดือนมนีาคม  
2545 จนถงึสิน้เดอืนกุมภาพนัธุ ์ 2546  หลงัจากทีป่ระเทศไทยเริม่มกีารส่งเสรมิการเลีย้งกุ้งขาว
แวนนาไมมากขึน้ ซึง่จะเหน็ไดจ้ากสดัส่วนรอ้ยละการเลีย้งกุ้งดงักล่าวใน 3 ปีทีผ่่านมา(ตารางที ่3 
) หลงัจากทีป่ระเทศไทยอนุญาตใิหน้ าเขา้พ่อ-แม่พนัธ์กุ้งขาวแวนนาไม ในปี 2545 ต่อมาในปี 
2546 มผีลผลติ รอ้ยละ 49 ของผลผลติรวม ขณะทีก่ารเลีย้งกุ้งกุลาด าอยู่ทีร่อ้ยละ 51 ของผลผลติ
รวม ซึง่สูงกว่าการเลีย้งกุ้งขาวเพยีง รอ้ยละ 2 และในปี 2547 มกีารเลีย้งกุ้งขาวอย่างกวา้งขวาง
ท าให้สดัส่วนผลผลติกุ้งกุลาด าต่อกุ้งขาวลดลงอย่างเหน็ไดช้ดั คอื รอ้ยละ 20 ต่อ 80 ส่วนในปี 
2548 คาดว่า สดัส่วนผลผลติกุ้งกุลาด าต่อกุ้งขาวเหลอืเพยีงรอ้ยละ 5-10 และ รอ้ยละ 95-90 
ล าดบั ซึง่จะแสดงใหเ้หน็ว่าการเลีย้งกุ้งขาวไดร้บัความนิยมอย่างมากในกลุ่มผู้เลีย้ง  ซึ่งต่อมากุ้ง
ขาวแวนนาไมเป็นที่นิยมเลี้ยงกนัอย่างแพร่หลายในหมู่ผู้เลี้ยงกุ้งเพาะเลี้ยงง่ายโตไว  ผู้เลี้ยงกุ้ง
ขาวเพิม่ขึน้เพราะเป็นทีต่อ้งการของตลาดทัง้ในและนอกประเทศยิง่ท าใหเ้กษตรกรในประเทศไทย
ใหค้วามสนใจในการเลีย้งกุ้งขาวมากกว่ากุ้งกุลาด า ผูเ้ลีย้งเริม่หนัมาสนใจการเลีย้งกุ้งขาวซึง่เป็น
กุ้งที่มคีวามส าคญัเชงิเศรษฐกิจ  โดยเฉพาะอย่างยิง่ทางแถบประเทศลาตินอเมรกิา  อเมรกิา  
อาฟรกิา  และบางประเทศในทวปีเอเซยี   
 
ตาราง  3  สดัส่วนการเลีย้งกุง้กุลาด าและกุง้ขาวของไทย ปี 2546 – 2548 
 

ปี กุง้กุลาด า กุง้ขาว ผลผลติรวม 
 (รอ้ยละ) (รอ้ยละ) (รอ้ยละ) 

2546 
2547 
2548   
 

51 
20 
5-10 

49 
80 
90-95 

350,000 
360,000 
360,000 

 
 หมายถงึ : ประมาณการ 
 ทีม่า : วารสารขา่วกุง้ (2548) ออนไลน์. 
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ตาราง  4  การวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบการผลติตน้ทุนและผลตอบแทนการเลีย้งกุง้กุลาด ากบักุง้ขาว 
 

รายการตน้ทุนและผลตอบแทน ชนิดและขนาดของกุง้ทีเ่ลีย้ง 
กุง้กุลาด า 60 

ตวั/กก. 
กุง้ขาว 60  
ตวั/กก. 

1. ค่าเช่าทีด่นิ 
2. ค่าปรบัปรุงบ่อ 
3. ค่าน ้าเคม็ + เกลอื 
4. ค่าพนัธุล์กูกุง้ 
5. ค่าอาหารกุง้ 
6. ค่าเคมเีวชภณัฑ ์
7. อุปกรณ์และซ่อมบ ารุง 
8. แรงงาน + บรหิารการจดัการ 
9. พลงังาน (น ้ามนั + ไฟฟ้า) 
10. สาธารณูปโภค 
11. เบด็เตลด็ 
12. ดอกเบีย้ 
รวมรายจ่าย 
ปรมิาณผลผลติ 
ราคาจ าหน่าย 
รายรบั 
ก าไร(ขาดทุน) 
ตน้ทุน 
 

(บาท) 
(บาท) 
(บาท) 
(บาท) 
(บาท) 
(บาท) 
(บาท) 
(บาท) 
(บาท) 
(บาท) 
(บาท) 
(บาท) 
(บาท) 
(บาท) 
(บาท) 
(บาท) 
(บาท) 
(บาท/ก.ก.) 

4,000 
4,000 
12,000 
24,000 
153,600 
32,000 
48,000 
38,400 
44,800 
4,000 
30,000 
19,700 
413,700 
3,200 
145 
464,000 
50,300 
130 

4,000 
4,000 
15,000 
60,000 
200,000 
26,665 
53,330 
53,330 
53,330 
4,000 
30,000 
26,000 
546,000 
6,000 
115 
690,000 
114,000 
91 

 
 ทีม่า : สวสัดสีตัวน์ ้าไทย (2547) ออนไลน์. 
 
 การวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบการผลติตน้ทุนและผลตอบแทนการเลีย้งกุง้กุลาด ากบักุง้ขาว
ของพืน้ทีภ่าคกลาง ในขนาดบ่อ 4 ไร ่ พบว่ากุง้ขาวจะมตีน้ทุนทีต่ ่ากว่ากุ้งกุลาด า  โดยกุง้กุลาด า
จะมตีน้ทุน 130 บาทต่อกโิลกรมั  แต่กุง้ขาวจะมตี้นทุน 91 บาทต่อกโิลกรมั  และกุง้ขาวยงั
สามารถใหผ้ลติทีม่ากกว่ากุ้งกุง้กุลาด า  โดยกุง้ขาวมปีรมิาณผลผลติเท่ากบั 6,000 กโิลกรมั แต่
กุง้กุลาด ามปีรมิาณผลผลติเพยีง 3,200  กโิลกรมั ซึง่ท าใหก้ารเลีย้งกุ้งขาวใหผ้ลตอบแทนที่
มากกว่ากุง้กุลาด า  แมว้่าราคาจะต ่ากว่ากุง้กุลาด าเพยีงเลก็น้อยจงึท าใหร้ะยะคนืทุนเรว็กว่ากุง้
กุลาด า 
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ตาราง  5  กุง้ทะเลเพาะเลีย้ง: เนื้อทีเ่พาะเลีย้ง ผลผลติ ผลผลติต่อไร ่รายภาค ปี 2551 
 

ภาค/จงัหวดั 
เนื้อทีเ่พาะเลีย้ง (ไร)่ ผลผลติ (ตนั) ผลผลติ/ไร/่ปี (กก.) 

รวม กุง้กุลาด า กุง้ขาว รวม กุง้กุลาด า กุง้ขาว กุง้กุลาด า กุง้ขาว 

รวมทัง้ประเทศ    214,899          4,621     210,278     499,973          4,497     495,476             973          2,356  

ภาคกลาง    106,237          2,349     103,888     213,348          2,045     211,303             871          2,034  

ภาคใต ้    108,662          2,272     106,390     286,625          2,452     284,173          1,079          2,671  

นครนายก         4,491             318          4,173          5,243             227          5,016             713          1,202  

ปราจนีบุร ี         4,190                54          4,136          3,849                36          3,813             665             922  

สมทุรปราการ         1,260                51          1,209          1,004                31             973             604             805  

สมทุรสาคร         5,232                71          5,161          8,440                59          8,381             832          1,624  

นครปฐม         4,940                57          4,883          8,708                46          8,662             809          1,774  

ราชบุร ี         7,788                 -            7,788        10,949                 -          10,949                 -            1,406  

สมทุรสงคราม            825                45             780          1,276                44          1,232             987          1,579  
เพชรบุร ี
 

        4,508 
  

              31 
  

        4,477 
  

        9,023 
  

              28 
  

        8,995 
  

           900  
 

        2,009  
 

 
ทีม่า : ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2551)  ออนไลน์



 7 

จากตารางที ่ 5  พบว่า  เนื้อทีเ่พาะเลีย้งรวมทัง้ประเทศแสดงใหเ้หน็ว่าเกษตรกรนิยม
เลี้ยงกุ้งขาวมากกว่ากุ้งกุลาด าถงึ 205,657 ไร่ กุ้งขาวพืน้ทีก่ารเลีย้งทัง้หมดซึ่งคดิเป็น 97.84% 
ของสดัส่วนเน้ือทีเ่พาะเลีย้งทัง้หมด แมแ้ต่ในระดบัภาคกเ็ช่นกนัไม่ว่าจะเป็นภาคกลางหรอืภาคใต้
เกษตรกรกน็ิยมเลีย้งกุง้ขาวมากกว่ากุ้งกุลาด า เช่น ภาคกลางนิยมเลีย้งกุ้งขาวมากกว่ากุ้งกุลาด า 
101,539ไร่ คดิเป็น 97.79% ของสดัส่วนเนื้อที่เพาะเลี้ยงในภาคกลางทัง้หมด  และภาคใต้นิยม
เลีย้งกุง้ขาวมากกว่ากุง้กุลาด า 104,118ไร่ คดิเป็น 97.91% ของสดัส่วนเนื้อทีเ่พาะเลีย้งในภาคใต้
ทัง้หมด เมื่อมาพจิารณาผลผลติต่อไร่รวมทัง้ประเทศจะพบว่ากุ้งขาวใหผ้ลผลติต่อไร่มากกว่ากุ้ง
กุลาด าถงึ 1,383 กโิลกรมั หากเราพจิารณาเป็นรายภาคจะพบว่าภาคกลางกุ้งขาวใหผ้ลผลติต่อไร่
มากกว่ากุ้งกุลาด า1,163 กโิลกรมั  และภาคใต้กุ้งขาวให้ผลผลติต่อไร่มากกว่ากุ้งกุลาด า 1 ,592 
กโิลกรมั เนื่องจากอตัราผลผลติต่อไร่ของการเลีย้งกุ้งขาวมากกว่ากุ้งกุลาด า เกษตรกรย่อมหนัมา
สนใจในการเลี้ยงกุ้งขาวเพิม่มากขึน้ และจากตาราง จะเหน็ว่าจงัหวดันครปฐมเป็นจงัหวดัหนึ่งที่
นิยมเลี้ยงกุ้งขาวมากกว่ากุ้งกุลาด าถึง 4,826ไร่ คดิเป็น 98.85% ของสดัส่วนเนื้อที่เพาะเลี้ยง
ทัง้หมด  และผลผลติต่อไร ่1,774  กโิลกรมัอนัดบัรองจากจงัหวดัเพชรบุรเีท่านัน้ 

จากตารางที ่ 6  จะพบว่าจงัหวดันครปฐม เกษตรกรใหค้วามส าคญัในการเลีย้งกุ้งขาว
อยู่ในอนัดบัสามคอืมพีื้นที่การเลีย้งกุ้งขาว 19,806 ไร่ ซึง่ปรมิาณการจบักุ้งขาว 21,011.93 ตนั 
และมูลค่าของรายได้ที่เลี้ยงกุ้งขาวสูงเป็นอนัดบัแรกที่มูลค่า 1 ,680,954,320.00 บาท คดิเป็น 
85.91% ของมูลค่ารายได้จากการเพาะเลี้ยงสตัว์น ้าทัง้หมด ซึ่งแสดงว่าจงัหวดันครปฐมเป็น
จงัหวดัหนึ่งทีใ่หค้วามส าคญัต่อการเลีย้งกุ้งขาวแวนนาไม  อนัเนื่องมาจากผลตอบแทนทีไ่ดอ้ยู่ใน
ระดบัราคาสงู เป็นทีต่อ้งการของเกษตรกรผูเ้ลีย้ง 
 
ตาราง 6 รายงานเปรยีบเทยีบ  ปี พ.ศ. 2550    
 

 
พนัธุส์ตัวน์ ้าเศรษฐกจิ 

 
ปรมิาณการจบั 

(ตนั) 

 
มลูค่า 
(บาท) 

 
พืน้ทีท่ าการ
ประมง(ไร่) 

ตน้ทุนการผลติ/
หน่วย 

(บาทต่อไร่) 
1 กุง้ขาว  
2 กุง้กา้มกราม  
3 ปลากนิพชื 
4 ปลากนิเนื้อ  
5 จระเข ้ 
6 กุง้อื่น ๆ    

21,011.93 
386.51 
5,359.20 
263.70 
251.87 
826.62 

1,680,954,320.0 
38,650,720.00 
80,388,000.00 
7,119,900.00 
50,373,000.00 
99,194,760.00 

19,806.00 
64,599.00 
50,005.00 
3,031.00 
59.00 

12,063.00 

80.00 
100.00 
16.00 
26.00 

1,600.00 
110.00 

รวม 28,099.82 1,956,680,700.0 149,563.00  

 
ที่มา : สนง.ประมงจงัหวดั,ส านักงานประมงจงัหวดันครปฐม  2550 (ออนไลน์)
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แต่ในปจัจบุนัราคาวตัถุดบิทัว่โลกเพิม่สงูขึน้ จะส่งผลใหร้าคาอาหารสตัวแ์พงขึน้ไม่น้อย
กว่ารอ้ยละ 20  ส่งผลใหเ้กดิวกิฤตราคากุ้งขาวตกต ่า  ซึง่เราสามารถจ าแนกปจัจยัทีท่ าใหกุ้้งขาว
แวนนาไม (Litopenaeus vanamei) ตกต ่าอย่างต่อเน่ือง  ซึ่งมปีจัจยัที่เกี่ยวขอ้งกบัสาเหตุ  2  
ประการ  คอืปจัจยัภายในประเทศ ไดแ้ก่ ปรมิาณผลผลติกุ้งขาวจากฟารม์ที่มากเกนิระดบัสมดุล
ของตลาด  ปญัหาราคาน ้ามนัแพง ส่งผลใหต้้นทุนในการผลติกุ้งเพิม่ขึน้ ท าใหร้าคากุ้งที่โรงงาน
รบัซื้อในราคาปกตไิม่คุม้ต่อต้นทุนที่เกษตรกรต้องเพิม่เขา้ไป อกีทัง้ต้นทุนในการแปรรูปกส็ูงขึน้
เช่นกนั ท าใหห้อ้งเยน็ไม่สามารถปรบัราคารบัซือ้กุ้งไหม้ากขึน้ตามต้นทุนของเกษตรกรทีเ่พิม่ขึน้
ได ้ ปญัหาค่าเงนิบาทแขง็ตวั ส่งผลใหร้าคาวตัถุดบิทีใ่ชใ้นการผลติกุง้ มรีาคาสงูขึน้ ส่งผลโดยตรง
ถงึเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ปญัหาค่าเงนิบาทไม่เสถยีร ส่งผลให้ผู้ส่งออกไม่สามารถท าสญัญาตกลง
การซื้อขายกบัผู้น าเข้าในต่างประเทศได้ และปจัจยัภายนอกประเทศ(ต่างประเทศ)  การขาด
ศกัยภาพในการต่อรองของภาคผู้ส่งออก,จากกรณีทีเ่อกวาดอร ์ ตกลงเจรจาไม่ต้องเสยีภาษีกบั
อเมรกิา(Non-Zeroing) ได้ ซึ่งส่งผลให้ลูกค้าที่จะซื้อกุ้งจากไทยแล้วต้องมกีารบวกค่าภาษีเอด ี
และค่าความเสี่ยงต่างๆ ประเทศอเมรกิารจงึไปซื้อกุ้งจากเอกวาดอร์ซึ่งไม่มภีาระภาษี (ฝ่าย
วชิาการบรษิทัไทยยเูนี่ยน ฟีดมลิล ์จ ากดั 2551.  ออนไลน์) 
 ถงึแมป้ระเทศไทยจะเป็นผูส้่งออกกุ้งขาวเป็นอนัดบัสองของโลกรองมาจากประเทศจนี
แต่ด้วยต้นทุนที่เพิม่มากขึน้และสภาพการส่งออกกุ้งขาวไปต่างประเทศขาดขาดศกัยภาพในการ
ต่อรอง ดงันัน้จากสาเหตุทีก่ล่าวมาขา้งต้น  จะเหน็ไดว้่าการเลีย้งกุ้งขาวแวนนาไมในประเทศไทย
ในสภาวะปจัจุบนัมกีารเปลีย่นแปลงทางดา้นราคาและต้นทุนการผลติอย่างมาก ซึ่งจากต้นทุนใน
การเลีย้งกุง้ต่างๆ เช่น อาหารกุ้ง พลงังาน รวมถงึปจัจยัการผลติต่างๆ และค่าขนส่ง ทีเ่พิม่ขึน้ซึง่
ท าให้เกษตรกรสนใจเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมด้วยธรรมชาตเิพิม่ขึ้นโดยใช้ประโยชน์ของจุลนิทรยี ์
EMซึง่เป็นเทคนิคทางชวีภาพ รวบรวมเฉพาะกลุ่มจุลนิทรยี ์หมวดสรา้งสรรค์ทีม่อียู่ในธรรมชาติ
มาใช้ประโยชน์ ช่วยปรบัปรุงสภาพความสมดุลของสิง่มชีวีติและสิง่แวดล้อมให้ดขีึ้น จุลนิทรยี์
หมวดสรา้งสรรคท์ีม่ใีน EM ไดแ้ก่ กลุ่มจลุนิทรยีส์งัเคราะหแ์สง แลกโตบาซลิสั  เพนนิซเีลีย่ม ไตร
โคเดอมา ฟูซาเรยีม สเตรปโตไมซสิ  อโซโตแบคเตอ ไรโซเบยีม ยสีต์  รา  ฯลฯ การเลีย้งกุ้งขาว
โดยใช ้EM ในการผสมอาหารกุง้ และสาดลงในบ่อเลีย้งกุง้ ท าใหล้ดปญัหาเรื่องน ้าเสยี ลดปรมิาณ
การตนี ้า ช่วยประหยดัต้นทุน และกุ้งเจรญิเตบิโตด ี ท าใหก้ารด าเนินการศกึษาวเิคราะหเ์กี่ยวกบั
การผลติในระดบัไร่นาเพื่อให้ทราบว่าเกษตรกรมคี่าใช้จ่ายผลตอบแทนและประสทิธภิาพการใช้
ปจัจยัการผลติในการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมโดยเทคนิคทางชวีภาพ  ถือว่าเป็นเรื่องส าคญัและ
จ าเป็นอย่างมากเพราะการวเิคราะห์ถงึค่าใช้จ่ายผลตอบแทนและประสทิธภิาพการใช้ปจัจยัการ
ผลติในการเลีย้งกุง้ขาวแวนนาไมโดยเทคนิคชวีภาพ  เป็นแนวทางใหม่ใหเ้กษตรกรผูเ้ลีย้งกุ้งขาว
แวนนาไมได้อย่างถูกต้องว่าเกษตรกรควรใช้ปจัจยัการผลิตและปจัจยัที่มอียู่ในการผลิตเป็น
จ านวนเท่าใดจึงจะได้ก าไรสูงสุด ซีงผลของการศึกษาจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนและ
ปรบัปรงุการผลติของเกษตรกรผูเ้ลีย้งกุง้ขาวแวนนาไมโดยตรง 
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ควำมมุ่งหมำยของกำรวิจยั 
 ในการวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัตัง้ความมุง่หมายไวด้งันี้ 
 1.  เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัการผลติการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมโดยใช้
เทคนิคทางชวีภาพ กบัปรมิาณผลผลติในอ าเภอนครชยัศร ี จงัหวดันครปฐม 
 2.  เพื่อศกึษาผลตอบแทนต่อขนาดของปจัจยัการผลติการเลีย้งกุ้งขาวแวนนาไมโดยใช้
เทคนิคทางชวีภาพ ในอ าเภอนครชยัศร ี จงัหวดันครปฐม 
 3.  เพื่อวเิคราะหป์ระสทิธภิาพทางเทคนิคและประสทิธภิาพทางเศรษฐกจิของการเลีย้ง
กุง้ขาวแวนนาไมโดยใชเ้ทคนิคทางชวีภาพในอ าเภอนครชยัศร ี จงัหวดันครปฐม 
 
ควำมส ำคญัของกำรวิจยั 
 การศกึษาในครัง้น้ีจะท าใหท้ราบถงึ ประสทิธภิาพของการใช้ปจัจยัการผลติแต่ละชนิด
ในการผลติกุง้ขาวแวนนาไม  ผลไดจ้ากการศกึษาจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนการผลติเพื่อให้
ไดร้บัผลตอบแทนจากการใชป้จัจยัทีม่ปีระสทิธภิาพ  อกีทัง้จะเป็นประโยชน์ต่อการลงทุนส าหรบัผู้
ทีส่นใจจะท าการผลติกุง้ขาวแวนนาไมต่อไปได ้
 
ขอบเขตของกำรวิจยั 
 ขอบเขตของเน้ือหำ  
 1.  การศกึษาปจัจยัที่มผีลต่อการให้เกดิประสทิธภิาพเชงิเทคนิคและประสทิธภิาพเชงิ
เศรษฐกิจ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูม ิ(Primary Data) ด้วยวธิกีารส ารวจด้วยตวัอย่าง 
(Sample Survey) 
 2.  การศึกษาปจัจยัการผลิตของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมจากกลุ่มตัวอย่าง
ทัง้หมด  
 ประชำกรท่ีใช้ในกำรวิจยั 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม ( Litopenaeus 
vanamei)โดยใชเ้ทคนิคทางชวีภาพในอ าเภอนครชยัศร ี จงัหวดันครปฐม 
 กลุ่มตวัอย่ำงท่ีใช้ในกำรวิจยั 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจยั คือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus 
vanamei)โดยใช้เทคนิคทางชวีภาพ ในอ าเภอนครชยัศร ี จงัหวดันครปฐม โดยวิเคราะห์จาก
ขอ้มลูผลผลติปี  2553  และจะเกบ็ตวัอยา่งระหว่าง  12-16  กนัยายน  พ.ศ.2553 จากเกษตรกรที่
เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vanamei)โดยใช้เทคนิคทางชวีภาพ ในอ าเภอนครชยัศร ี
จงัหวดันครปฐม ซึง่เป็นช่วงเวลาการผลติตัง้แต่มกราคม 2553 ถงึ  สงิหาคม 2553 โดยเลอืก
ตวัอยา่งโดยใชพ้ืน้ที ่(Area Sampling) 
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ตวัแปรท่ีศึกษำ 
1.  ตวัแปรอสิระ  แบ่งเป็นดงันี้ 

1.1  จ านวนลกูกุง้ขาวแวนนาไม (ตวัต่อไร)่ 
1.2  แรงงาน (วนังานต่อไร)่ 
1.3  พลงังานน ้ามนัดเีซล (ลติรต่อไร)่ 
1.4  อาหารกุง้ (กโิลกรมัต่อไร่) 
1.5  ยาและอาหารเสรมิ (กโิลกรมัต่อไร่) 
1.6  จลุนิทรยี ์(EM) (ลติรต่อไร)่ 
1.7  ขนาดพืน้ทีดิ่นในการเล้ียงกุง้ขาวแวนนาไม (ไร่)    

 
2.  ตวัแปรตาม ไดแ้ก่  ปรมิาณกุง้ขาวทีจ่บัได ้(กโิลกรมัต่อไร่) 

 
นิยำมศพัทเ์ฉพำะ 
 1.  ประสิทธิภำพเชิงเทคนิค  หมายถงึ  การพจิารณาประสทิธภิาพจากค่าผลผลติเพิม่ 
(Marginal Product : MP) ของการปจัจยัการผลติแต่ละชนิด ซึง่ค่าผลผลติเพิม่ของการใชป้จัจยั
การผลติ คอื ถ้าเพิม่ปจัจยัการผลติชนิดนัน้ขึน้ 1 หน่วยแลว้  ผลผลติจะเพิม่ขึน้เป็นจ านวนเท่าไร
โดยก าหนดใหป้จัจยัการผลติชนิดอื่น ๆ คงที่ ณ ค่าเฉลีย่เลขคณิตหรอืมชัฌมิเลขคณิต ซึง่ปจัจยั
การผลติกุ้งขาว คอื จ านวนลูกกุ้งขาวแวนนาไม แรงงาน พลงังานน ้ามนัดเีซล  อาหารกุ้ง ยาและ
อาหารเสรมิ จลุนิทรยี ์(EM) ขนาดพืน้ทีดิ่นในการเล้ียงกุง้ขาวแวนนาไม นอกนัน้ใหเ้ป็นปจัจยัคงที ่
 2.  ประสิทธิภำพเชิงเศรษฐกิจ  หมายถึง  การใช้ปจัจยัการผลตินัน้ ๆ จนรายได้ที่
ไดร้บัเพิม่ขึน้จากการใชป้จัจยัการผลติชนิดนัน้เพิม่ขึน้อกี 1 หน่วย เท่ากบัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการ
ใชป้จัจยัการผลติชนิดนัน้เพิม่ขึน้อกี 1 หน่วย เพราะฉะนัน้การใชป้จัจยัการผลติใหม้ปีระสทิธภิาพ
ทางเศรษฐกจิสูงสุดหรอืได้ก าไรสูงสุด คอื การใช้ปจัจยัการผลติจนกระทัง่มลูค่าของผลผลติเพิม่ 
(Value of Marginal Product: VMP) เท่ากบัราคาปจัจยัการผลติชนิดนัน้ ซึง่ถ้าสดัส่วนมลูค่าของ
ผลผลติเพิม่ต่อราคาปจัจยัการผลติเท่ากบั 1 ( ii Px/VMPx = 1) การใชป้จัจยัการผลติ X i  ถงึระดบั
การใช้ปจัจยัทีเ่หมาะสมนัน่คอื ในด้านประสทิธภิาพทางเศรษฐกจิไดร้บัก าไรสูงสุดแลว้ ซึ่งปจัจยั
การผลติกุ้งขาว คอื จ านวนลูกกุ้งขาวแวนนาไม แรงงาน พลงังานน ้ามนัดเีซล  อาหารกุ้ง ยาและ
อาหารเสรมิ จุลินทรยี์ (EM) พร้อมขนาดพื้นที่ดินในการเล้ียงกุ้งขาวแวนนาไม นอกนัน้ให้เป็น
ปจัจยัคงที ่
 3.  ผลตอบแทนต่อขนำดกำรผลิต  หมายถงึ  ผลรวมของค่าความยดืหยุ่นของปจัจยั
การผลติทัง้หมดคอื จ านวนลูกกุ้งขาวแวนนาไม แรงงาน พลังงานน ้ามนัดเีซล  อาหารกุ้ง ยาและ
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อาหารเสรมิ  จุลนิทรยี ์(EM) พรอ้มทัง้ขนาดพืน้ที่ดินในการเล้ียงกุง้ขาวแวนนาไม เท่ากบั 1 ซึ่ง
ระยะผลตอบแทนต่อขนาดการผลติคงที ่(Constant Returns to Scale) 
 4.  ควำมยืดหยุ่นกำรผลิต  คอื  ค่าสมัประสทิธิข์องปจัจยัการผลติแต่ละชนิด  คอื เมื่อ
ค านึงถึงปจัจัยการผลิตชนิดนัน้ ๆ ค่าความยืดหยุ่นการผลิตน้ีจะแสดงให้เห็นว่าเมื่อมีการ
เปลีย่นแปลงไปจ านวนเท่าไหร่ ซึง่ปจัจยัการผลติกุ้งขาว คอื จ านวนลูกกุ้งขาวแวนนาไม แรงงาน 
พลงังานน ้ามนัดเีซล อาหารกุ้ง จุลนิทรยี ์(EM) พรอ้มขนาดพืน้ที่ดินในการเล้ียงกุง้ขาวแวนนาไม 
นอกนัน้ใหเ้ป็นปจัจยัคงที ่ณ. ค่าเฉลีย่เลขคณติหรอืมชัฌมิเลขคณติ 
 5.  กุ้งขำวแวนนำไม (Litopenaeus vanamei)  หมายถงึ  สายพนัธุกุ์้งทะเลในกลุ่ม
กุ้งขาวแปซฟิิก กุ้งขาวแวนนาไม หรอื ลโิทพเีนียสแวนนาไม ถูกคน้พบโดย Boome ในปี ค.ศ. 
1931 มชีื่อทางวทิยาศาสตรว์่า Litopenaeus vanamei ชื่อสามญัที ่F.A.O. รบัรองและใชเ้รยีกกนั
ทัว่โลกคอื Whiteleg shrimp กุ้งขาวทีท่ าการเพาะเลี้ยงกนัอยู่ใน ปจัจุบนัน้ีสามารถแบ่งออกได้
เป็น 2 กลุ่ม ตามสภาพภูมศิาสตรข์องโลก ไดแ้ก่ กุ้งขาวตะวนัตก ไดแ้ก่ กุ้งขาวลโิทพเีนียแวนนา
ไม กุง้สนี ้าเงนิ กุง้ขาวตะวนัออก ไดแ้ก่ กุง้แชบ๊วย กุง้ขาวจนี กุง้ขาวอนิเดยี 
 6.  ขนำดของกุ้งขำวแวนนำไมหรือไซส์ของกุ้งขำวแวนนำไม  หมายถงึ  จ านวน
กุง้ขาวชัง่  1  กโิลกรมัไดจ้ านวนกีต่วั 

ก าหนดขนาดของกุง้ขาวแวนนาไมหรอืไซสข์องกุ้งขาวแวนนาไม  หมายถงึ  จ านวนกุ้ง
ขาวชัง่  1  กโิลกรมั ไดจ้ านวน 60 ตวั  ในช่วงเวลาการผลติตัง้แต่มกราคม 2553 ถงึ  สงิหาคม 
2553 

7.  ปริมำณจ ำนวนกุ้งขำวแวนนำไม (Litopenaeus vanamei)  หมายถงึ  ปรมิาณ
จ านวนกุ้งขาวทีจ่บัไดใ้นช่วงเวลาการผลติตัง้แต่มกราคม 2553 ถงึ  สงิหาคม 2553 (หน่วยเป็น
กโิลกรมั)   
 8.  รำคำขำยกุ้งขำวแวนนำไม (Litopenaeus vanamei)  หมายถงึ  ราคาขายของ
กุง้ขาวแวนนาไมในช่วงเวลาการผลติตัง้แต่มกราคม 2553 ถงึ  สงิหาคม 2553 (หน่วยเป็นบาทต่อ
กโิลกรมั)   
 9.  จ ำนวนลูกกุ้งขำวแวนนำไม  (Litopenaeus vanamei)  หมายถงึ  จ านวนลูกกุ้ง
ขาวทีป่ล่อยส าหรบัการผลติในช่วงเวลาการผลติตัง้แต่มกราคม 2553 ถงึ  สงิหาคม 2553 (หน่วย
เป็นตวั)   
 10. รำคำลูกกุ้งขำวแวนนำไม  (Litopenaeus vanamei)  หมายถงึ  ราคาลูกกุ้งขาว
ทีป่ล่อยส าหรบัการผลติในช่วงเวลาการผลติตัง้แต่มกราคม 2553 ถงึ  สงิหาคม 2553 (หน่วยเป็น
บาทต่อตวั)   
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 11.  แรงงำน  หมายถงึ  วนัแรงงานทีเ่กษตรกรผูผ้ลติแต่ละรายใชจ้รงิในการเลีย้งกุ้ง
ขาวแวนนาไม ในช่วงเวลาการผลติตัง้แต่มกราคม 2553 ถงึ  สงิหาคม 2553 (หน่วยเป็นวนั
ท างานต่อไร)่  
 12.  รำคำแรงงำน  หมายถงึ  ราคาแรงงานทีเ่กษตรกรผูผ้ลติแต่ละรายใชจ้รงิในการ
เลีย้งกุ้งขาวแวนนาไม ช่วงเวลาการผลติตัง้แต่มกราคม 2553 ถงึ  สงิหาคม 2553 (หน่วยเป็น
บาทต่อคน)  
ค่าแรงงานประจ า/ค่าแรงงานครวัเรอืน =  จ านวนวนังานใชก้ารเลีย้งกุง้X อตัราค่าจา้งต่อวนังาน 
ค่าแรงงานชัว่คราว        =  จ านวนวนังานทีใ่ชใ้นการจบักุ้ง X   อตัราค่าจา้งต่อวนังาน 
เวลาการท างานตัง้แต่  9.00 – 21.00 น.  แต่ระหว่างวนัจะมเีวลาพกัผ่อนเป็น 2 ช่วง               
ช่วงละ 2 ชัว่โมง คอื ช่วงที ่1 เวลา 12.00-14.00 น.  และ ช่วงที ่2 เวลา 17.00-19.00 น. 
 13.  พลงังำนเช้ือเพลิง  หมายถงึ  น ้ามนัดเีซล ทีเ่กษตรกรผูผ้ลติแต่ละรายใชจ้รงิใน
การเลีย้งกุ้งขาวแวนนาไม ในช่วงเวลาการผลติตัง้แต่มกราคม 2553 ถงึ  สงิหาคม 2553 (หน่วย
เป็นลติร)    
 14.  รำคำพลงังำนเช้ือเพลิง  หมายถงึ  ราคาน ้ามนัดเีซลทีเ่กษตรกรผูผ้ลติแต่ละราย
ใชจ้รงิในการเลีย้งกุง้ขาวแวนนาไม ในช่วงเวลาการผลติตัง้แต่มกราคม 2553 ถงึ  สงิหาคม 2553 
(หน่วยเป็นบาท) 

15.  อำหำรกุ้ง  หมายถงึ  อาหารกุ้งทีเ่กษตรกรผูผ้ลติแต่ละรายใชจ้รงิในการเลีย้งกุ้ง
ขาวแวนนาไม ในช่วงเวลาการผลติตัง้แต่มกราคม 2553 ถงึ  สงิหาคม 2553 (หน่วยเป็นกโิลกรมั)  

16.  รำคำอำหำรกุ้ง  หมายถงึ  ราคาอาหารกุ้ง ทีเ่กษตรกรผูผ้ลติแต่ละรายใชจ้รงิใน
การเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมในช่วงเวลาการผลติตัง้แต่มกราคม 2553 ถงึ  สงิหาคม 2553 (หน่วย
เป็นบาทต่อกโิลกรมั) 

17.  จุลินทรีย ์(EM)  หมายถงึ  จุลนิทรยี ์(EM) ที่เกษตรกรผู้ผลติแต่ละรายใชจ้รงิใน
การเลีย้งกุ้งขาวแวนนาไม ในช่วงเวลาการผลติตัง้แต่มกราคม 2553 ถงึ  สงิหาคม  2553 (หน่วย
เป็นลติร)  

18.  รำคำจลิุนทรีย ์(EM)  หมายถงึ  จุลนิทรยี ์(EM) ที่เกษตรกรผู้ผลติแต่ละรายใช้
จรงิในการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม ในช่วงเวลาการผลติตัง้แต่มกราคม 2553 ถงึ  สงิหาคม 2553 
(หน่วยเป็นบาท) 

19.  ยำและอำหำรเสริม  หมายถงึ  ยาและอาหารเสรมิ ทีเ่กษตรกรผูผ้ลติแต่ละรายใช้
จรงิในการเลีย้งกุ้งขาวแวนนาไม ในช่วงเวลาการผลติตัง้แต่มกราคม 2553 ถงึ  สงิหาคม  2553 
(หน่วยเป็นกโิลกรมั) 

20.  รำคำยำและอำหำรเสริม  หมายถงึ  ราคายาและอาหารเสรมิ ทีเ่กษตรกรผูผ้ลติ
แต่ละรายใช้จรงิในการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม ในช่วงเวลาการผลิตตัง้แต่มกราคม 2553 ถึง  
สงิหาคม 2553 (หน่วยเป็นบาท) 



 13 

21.  ทีด่ินในการเลีย้งกุ้งขาวแวนนาไม (ไร่ต่อบ่อ)  หมายถึง  จ  านวนท่ีดินท่ีเกษตรกรผูผ้ลิต
แต่ละรายใชจ้ริงในการเล้ียงกุง้ขาวแวนนาไม ในช่วงเวลาการผลติตัง้แต่มกราคม 2553 ถงึสงิหาคม 
2553 

ท่ีดินในการเล้ียงกุง้ขาวแวนนาไม  (ไร่ต่อบ่อ)  คือ  จ  านวนท่ีดิน  1  บ่อในการเล้ียงใช้
ท่ีดินก่ีไร่ 

22.  รำคำค่ำเช่ำทีด่ินในการเลีย้งกุ้งขาวแวนนาไม (ไร่ต่อบ่อ)  หมายถึง  ราคาค่าเช่าท่ีดิน
ท่ีเกษตรกรผูผ้ลิตแต่ละรายใชจ้ริงในการเล้ียงกุง้ขาวแวนนาไม ในช่วงเวลาการผลติตัง้แต่มกราคม 
2553 ถงึ  สงิหาคม 2553 (หน่วยเป็นบาท) 

23.  จลิุนทรีย ์(E.M.)  หมายถงึ  Effective Micro-organisms คอื กลุ่มจุลนิทรยีท์ีม่ ี
โดยใชเ้ทคนิคทางชวีภาพ รวบรวมเฉพาะกลุ่มจุลนิทรยี ์หมวดสรา้งสรรคท์ีม่อียู่ในธรรมชาตมิาใช้
ประโยชน์ ช่วยปรบัปรุงสภาพความสมดุลของสิง่มชีวีติและสิง่แวดล้อมให้ดขีึ้น จุลนิทรยี์หมวด
สรา้งสรรค์ที่มใีน EM ได้แก่ กลุ่มจุลนิทรยีส์งัเคราะหแ์สง แลกโตบาซลิสั  เพนนิซเีลี่ยม ไตรโค
เดอมา ฟูซาเรยีม สเตรปโตไมซสิ  อโซโตแบคเตอ ไรโซเบยีม ยสีต ์ รา  ฯลฯ 

24.  ฟำรม์เล้ียงกุ้งขำวแวนนำไม  (Litopenaeus vanamei)  หมายถงึ  หน่วย
เศรษฐกจิทีด่ าเนินการเลีย้งกุง้ขาวแวนนาไม 

25.  ค่ำเฉล่ียเลขคณิตหรือมชัฌิมเลขคณิตค่ำเฉล่ียเลขคณิต(Arithmetic Mean , 
Average )ถอืเป็นค่าทีม่คีวามส าคญัมากในวชิาสถติ ิเพราะค่าเฉลีย่เลขคณิตค่ากลางหรอืตวัแทน
ของขอ้มลูทีด่ทีีสุ่ด 

26.  ระยะเวลำในการเลีย้งกุ้งขาวแวนนาไม 1 บ่อใชเ้วลาในเล้ียงประมาณ1 – 4 เดอืน 
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กรอบแนวควำมคิดในกำรวิจยั 
1.  กรอบแนวคดิในการวจิยัเพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัการผลติการเลีย้งกุง้

ขาวแวนนาไมโดยใชเ้ทคนิคทางชวีภาพ กบัปรมิาณผลผลติในอ าเภอนครชยัศร ี จงัหวดันครปฐม 
ม ีแสดงดงัภาพประกอบ 1       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  กรอบแนวคดิในการวจิยัผลตอบแทนต่อขนาดของปจัจยัการผลติการเลีย้งกุง้ขาว
แวนนาไมโดยใชเ้ทคนิคทางชวีภาพ ในอ าเภอนครชยัศร ี จงัหวดันครปฐมม ีแสดงดงั
ภาพประกอบ 2       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
1. จ านวนลกูกุง้ขาวแวนนาไม (ตวัต่อไร)่) 
2. แรงงาน (วนังานต่อไร่) 
3. พลงังานน ้ามนัดเีซล (ลติรต่อไร)่ 
4. อาหารกุง้ (กโิลกรมัต่อไร่) 
5. ยาและอาหารเสรมิ (กโิลกรมัต่อไร่) 
6. จลุนิทรยี ์(E.M.) (ลติรต่อไร)่ 
7. ท่ีดินในการเล้ียงกุง้ขาวแวนนาไม(ไร่ต่อบ่อ) 
 
 

ตวัแปรอิสระ 

ปรมิาณกุง้ขาวทีจ่บัได ้
(กโิลกรมัต่อไร่) 

 

ตวัแปรตำม 

ผลรวมของค่าความยดืหยุน่ของปจัจยัการผลติทัง้หมด 
คอื 
1. จ านวนลกูกุง้ขาวแวนนาไม (ตวัต่อไร)่) 
2. แรงงาน (วนังานต่อไร่) 
3. พลงังานน ้ามนัดเีซล (ลติรต่อไร)่ 
4. อาหารกุง้ (กโิลกรมัต่อไร่) 
5. ยาและอาหารเสรมิ (กโิลกรมัต่อไร)่ 
6. จลุนิทรยี ์(E.M.) (ลติรต่อไร)่ 
7. ท่ีดินในการเล้ียงกุง้ขาวแวนนาไม(ไร่ต่อบ่อ) 
 

ตวัแปรอิสระ 

ผลตอบแทนต่อขนาด
การผลติ 
เท่ากบั  1 

ตวัแปรตำม 
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3.  กรอบแนวคดิในการวจิยัวเิคราะหป์ระสทิธภิาพทางเทคนิคของการเลีย้งกุ้งขาวแวน
นาไม (Litopenaeus vanamei) โดยใชเ้ทคนิคทางชวีภาพ  ในอ าเภอนครชยัศร ี จงัหวดันครปฐม
ม ีแสดงดงัภาพประกอบ 3        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

4.  กรอบแนวคดิในการวจิยัวเิคราะหป์ระสทิธภิาพทางเศรษฐกจิของการเลีย้งกุ้งขาว
แวนนาไม (Litopenaeus vanamei)  โดยใชเ้ทคนิคทางชวีภาพ ในอ าเภอนครชยัศร ี จงัหวดั
นครปฐมม ีแสดงดงัภาพประกอบ 4    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ถา้เพิม่ปจัจยัการผลติชนิดนัน้ขึน้ 1 หน่วยแลว้ผลผลติ
เพิม่ (Marginal Product : MP) ของการปจัจยัการ
ผลติทัง้หมด คอื 
1. จ านวนลกูกุง้ขาวแวนนาไม (ตวัต่อไร)่) 
2. แรงงาน (วนังานต่อไร่) 
3. พลงังานน ้ามนัดเีซล (ลติรต่อไร)่ 
4. อาหารกุง้ (กโิลกรมัต่อไร่) 
5. ยาและอาหารเสรมิ (กโิลกรมัต่อไร่) 
6. จลุนิทรยี ์(E.M.) (ลติรต่อไร)่ 
7. ท่ีดินในการเล้ียงกุง้ขาวแวนนาไม(ไร่ต่อบ่อ) 

ตวัแปรอิสระ 

ปรมิาณผลผลติจะลดลงหรอื
เพิม่เป็นจ านวนเท่าไหร่  
โดยก าหนดใหป้จัจยัการ
ผลติชนิดอื่น ๆ คงที ่

ตวัแปรตำม 

1. จ านวนลกูกุง้ขาวแวนนาไม (ตวัต่อไร)่) 
2. แรงงาน (วนังานต่อไร่) 
3. พลงังานน ้ามนัดเีซล (ลติรต่อไร)่ 
4. อาหารกุง้ (กโิลกรมัต่อไร่) 
5. ยาและอาหารเสรมิ (กโิลกรมัต่อไร)่ 
6. จลุนิทรยี ์(E.M.) (ลติรต่อไร)่ 
7. ท่ีดินในการเล้ียงกุง้ขาวแวนนาไม(ไร่ต่อบ่อ) 
 
 

ตวัแปรอิสระ 

ตน้ทุนเพิม่ , ผลผลติเพิม่ขึน้ 
และสดัส่วนของมลูค่าของ

ผลผลติเพิม่ต่อราคาปจัจยัการ
ผลติ 

ซึง่เท่ากบั 1 

ตวัแปรตำม 
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สมมติุฐำนในกำรวิจยั 
1.  สมมุติฐานความสัมพันธ์ระหว่างปจัจัยการผลิตการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม

(Litopenaeus vanamei)โดยใช้เทคนิคทางชวีภาพ กับปรมิาณการผลติในอ าเภอนครชยัศร ี 
จงัหวดันครปฐม  เมือ่ปจัจยัการผลติคอืจ านวนลกูกุง้ขาวแวนนาไม ปรมิาณอาหาร พลงังานน ้ามนั
ดเีซล  แรงงาน ยาและอาหารเสรมิ จุลนิทรยี ์(E.M.) พรอ้มขนาดพืน้ที่ดนิในการเลีย้ง ถ้ามกีาร
เปลีย่นแปลงการใชป้จัจยัการผลติชนิดใดชนิดหน่ึงไป 1 หน่วย และใหป้จัจยัอื่น ๆ คงทีจ่ะท าให้
ผลผลติเปลีย่นแปลงในทศิทางเดยีวกนั 

2.  สมมตุฐิานความยดืหยุน่ของผลผลติระหว่างปจัจยัการผลติการเลีย้งกุง้ขาวแวนนา
ไม(Litopenaeus vanamei)โดยใชเ้ทคนิคทางชวีภาพ 
  2.1  ถา้เกษตรกรเพิม่จ านวนลกูกุง้ขาวรอ้ยละ 1  ผลผลติกุง้ขาวจะเพิม่ขึน้ใน
ทศิทางบวก โดยก าหนดใหป้จัจยัอื่น ๆ คงที ่
  2.2  ถา้เกษตรกรเพิม่การใชป้จัจยัแรงงานรอ้ยละ 1  ผลผลติกุง้ขาวจะ
เพิม่ขึน้ในทศิทางบวก โดยก าหนดใหป้จัจยัอื่น ๆ คงที ่
  2.3  ถา้เกษตรกรเพิม่การใชป้จัจยัพลงังานน ้ามนัดเีซลรอ้ยละ 1  ผลผลติกุง้
ขาวจะเพิม่ขึน้ในทศิทางบวก โดยก าหนดใหป้จัจยัอื่น ๆ คงที ่
  2.4  ถา้เกษตรกรเพิม่การใชป้จัจยัปรมิาณอาหารกุง้รอ้ยละ 1  ผลผลติกุง้
ขาวจะเพิม่ขึน้ในทศิทางบวก โดยก าหนดใหป้จัจยัอื่น ๆ คงที ่
  2.5  ถา้เกษตรกรเพิม่การใชป้จัจยัยาและอาหารเสรมิรอ้ยละ 1  ผลผลติกุง้
ขาวจะเพิม่ขึน้ในทศิทางบวก โดยก าหนดใหป้จัจยัอื่น ๆ คงที ่
  2.6  ถา้เกษตรกรเพิม่การใชป้จัจยัปรมิาณจลุนิทรยี ์(E.M.) รอ้ยละ 1  
ผลผลติกุง้ขาวจะเพิม่ขึน้ในทศิทางบวก โดยก าหนดใหป้จัจยัอื่น ๆ คงที ่
  2.7  ถา้เกษตรกรเพิม่การใชป้จัจยัทีด่นิไร ่รอ้ยละ 1  ผลผลติกุง้ขาวจะ
เพิม่ขึน้ในทศิทางบวก โดยก าหนดใหป้จัจยัอื่น ๆ คงที ่

3.  ผลตอบแทนต่อขนาดของปจัจยัการผลติ 
ผลรวมของค่าความยดืหยุ่นของปจัจยัการผลติทัง้หมดคอื จ านวนลูกกุ้งขาวแวนนาไม 

แรงงาน พลงังานน ้ามนัดเีซล อาหารกุง้ ยาและอาหารเสรมิ จุลนิทรยี ์(E.M.) พรอ้มขนาดพืน้ท่ีดิน
ในการเล้ียงกุง้ขาวแวนนาไมมคี่าเท่ากบั 1 ซึง่ระยะผลตอบแทนต่อขนาดการผลติคงที ่(Constant 
Returns to Scale) 

4.  สมมตุฐิานประสทิธภิาพเชงิเทคนิคของการเลีย้งกุง้ขาว 
ผลผลติเพิม่ (Marginal Product : MP) ของการปจัจยัการผลติคอืจ านวนลูกกุ้งขาวแวน

นาไม แรงงาน พลงังานน ้ามนัดเีซล  อาหารกุ้ง ยาและอาหารเสรมิ จุลนิทรยี ์ (E.M.) พรอ้มขนาด
พืน้ท่ีดินในการเล้ียงกุง้ขาวแวนนาไม ถ้ามกีารเปลีย่นแปลงการใชป้จัจยัการผลติทัง้ 7 ชนิด จะท า
ใหผ้ลผลติเปลีย่นแปลงในทศิทางเดยีวกนั 
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5.  สมมตุฐิานประสทิธภิาพเชงิเศรษฐกจิของการเลีย้งกุ้งขาว  
  5.1  ถ้าเกษตรกรเพิม่จ านวนลูกกุ้งขาว 1 ตวัต่อไร่ ท าใหต้้นทุนเพิม่และให้
ผลผลติเพิม่ขึน้ (กโิลกรมัต่อไร่) ณ ระดบัราคาผลผลติทีจ่ าหน่ายคงที ่(บาทต่อกโิลกรมั) ส่งผลให้
สดัส่วนของมูลค่าของผลผลติเพิม่ต่อราคาปจัจยัการผลติ ซึ่งเท่ากบั 1 แสดงว่าการใช้ปจัจยั
จ านวนลกูกุง้ขาวเฉลีย่ต่อไรอ่ยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสม 
  5.2  ถ้าเกษตรกรเพิม่การใชป้จัจยัแรงงาน 1 วนังานต่อไร่ ท าใหต้้นทุนเพิม่
และให้ผลผลติเพิม่ขึ้น (กโิลกรมัต่อไร่) ณ ระดบัราคาผลผลติที่จ าหน่ายคงที่ (บาทต่อกโิลกรมั) 
ส่งผลให้สดัส่วนของมูลค่าของผลผลติเพิม่ต่อราคาปจัจยัการผลติ ซึ่งเท่ากบั 1 แสดงว่าการใช้
ปจัจยัแรงงาน อยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสม 

  5.3  ถ้าเกษตรกรเพิม่การใชป้จัจยัพลงังานน ้ามนัดเีซล 1 ลติรต่อไร่ ท าให้
ต้นทุนเพิม่และใหผ้ลผลติเพิม่ขึน้ (กโิลกรมัต่อไร่) ณ ระดบัราคาผลผลติทีจ่ าหน่ายคงที ่(บาทต่อ
กโิลกรมั) ส่งผลใหส้ดัส่วนของมลูค่าของผลผลติเพิม่ต่อราคาปจัจยัการผลติ ซึง่เท่ากบั 1 แสดงว่า
การใชป้จัจยัพลงังานน ้ามนัดเีซล อยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสม 

  5.4  ถ้าเกษตรกรเพิม่การใชป้จัจยัปรมิาณอาหารกุ้ง 1 กโิลกรมัต่อไร่ ท าให้
ต้นทุนเพิม่และใหผ้ลผลติเพิม่ขึน้ (กโิลกรมัต่อไร่) ณ ระดบัราคาผลผลติทีจ่ าหน่ายคงที ่(บาทต่อ
กโิลกรมั) ส่งผลใหส้ดัส่วนของมลูค่าของผลผลติเพิม่ต่อราคาปจัจยัการผลติ ซึง่เท่ากบั 1 แสดงว่า
การใชป้จัจยัปรมิาณอาหารกุง้ อยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสม 

  5.5  ถ้าเกษตรกรเพิม่การใชป้จัจยัยาและอาหารเสรมิ1 กโิลกรมัต่อไร่ ท าให้
ต้นทุนเพิม่และให้ผลผลติเพิม่ขึน้ (ลติรต่อไร่) ณ ระดบัราคาผลผลติที่จ าหน่ายคงที่ (บาทต่อ
กโิลกรมั) ส่งผลใหส้ดัส่วนของมลูค่าของผลผลติเพิม่ต่อราคาปจัจยัการผลติ ซึง่เท่ากบั 1 แสดงว่า
การใชป้จัจยัยาและอาหารเสรมิอยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสม 

  5.6  ถ้าเกษตรกรเพิม่การใชป้จัจยัปรมิาณ จุลนิทรยี ์(E.M.) 1 ลติรต่อไร่ ท า
ให้ต้นทุนเพิม่และให้ผลผลติเพิม่ขึน้ (ลติรต่อไร่) ณ ระดบัราคาผลผลติที่จ าหน่ายคงที ่(บาทต่อ
ลติร) ส่งผลใหส้ดัส่วนของมลูค่าของผลผลติเพิม่ต่อราคาปจัจยัการผลติ ซึง่เท่ากบั 1 แสดงว่าการ
ใชป้จัจยัจลุนิทรยี ์(E.M.) อยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสม 

  5.7  ถ้าเกษตรกรเพิม่การใชป้จัจยัขนาดพืน้ทีด่นิไร่ ท าใหต้้นทุนเพิม่และให้
ผลผลติเพิม่ขึน้ (บ่อต่อไร่) ณ ระดบัราคาผลผลติทีจ่ าหน่ายคงที ่(บาทต่อไร่) ส่งผลใหส้ดัส่วนของ
มลูค่าของผลผลติเพิม่ต่อราคาปจัจยัการผลติ ซึง่เท่ากบั 1 แสดงว่าการใชป้จัจยัทีด่นิ อยู่ในระดบัที่
เหมาะสม 
 



บทท่ี 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

ในการวิจัยคร้ังน้ี  ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ  และไดนําเสนอตาม
หัวขอตอไปน้ี

     1.    ทฤษฎีการผลิต (Production)
     2.    การวิเคราะหประสิทธิภาพการใชปจจัยการผลิต    
     3.    ลักษณะของกุงขาวแวนนาไม
      4.    งานวิจัยท่ีเก่ียวของ

1.  ทฤษฎีการผลิต (Production)
การผลิต (Production) หมายถึงกระบวนการของการเปล่ียนปจจัยการผลิต (Input) ที่

ใสในกระบวนการผลิตออกมาเปนผลผลิต (Output) โดยปจจัยการผลิตในท่ีน้ี ไดแก  ท่ีดินและ
ทรัพยากรธรรมชาติ  แรงงาน  ทุน  และผูประกอบการแลว  ยังรวมถึงสินคาทุกชนิดท่ีใชอยูใน
กระบวนการผลิตดวย  สวนผลผลิตก็จะหมายถึงสินคาและบริการทุกชนิดท่ีไดจากกระบวนการ
ผลิตน้ัน ๆ  (นราทิพย ชุติวงศ. 2548 :183)

เกษตรกรพยายามจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดเพ่ือการผลิตไดอยางมี
ประสิทธิภาพดีท่ีสุด  ซ่ึงเปนการแกปญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ (basic economic problems) 
และเปนการแกปญหาการผลิตจัดเปน Normative Economics คือ เปนการเสนอแนะการใชปจจัย
การผลิตทางการเกษตรอันไดแก  ท่ีดิน แรงงาน  ทุน  และการจัดการอยางมีประสิทธิภาพภายใต
ปรากฎการณทางเศรษฐกิจตาง ๆ โดยมีวัตถุประสงคท่ีจะใหไดกําไรสูงสุด (ศรัณย  วรรธนัจฉริ
ยา.2540  : 2)

ซ่ึงปญหาท่ีจะพบในการผลิตมีอยู  3  ประการ  คือ
1.  ปญหาจะผลิตอะไร  (What to produce) เปนการแสดงถึงความสัมพันธระหวาง

ผลิตผลกับผลิตผล (Product – Product Relationship) เพ่ือใหทราบวาควรจะผลิตผลอะไร 
รวมกันเทาไรจึงจะทําใหมีรายไดมากท่ีสุด       

2.  ปญหาจะผลิตอยางไร (How to produce) เปนการแสดงถึงความสัมพันธระหวาง
ปจจัยกับปจจัย (Factor-Factor Relationship) เพ่ือใหทราบวาควรจะใชปจจัยตาง ๆ รวมกัน
อยางไรจึงจะผลิตผลิตผลใหเสียตนทุนตํ่าสุด

3.  ปญหาจะผลิตเทาไร  (How much to produce) เปนการแสดงถึงความสัมพันธ
ระหวางปจจัยกับผลิตผล (Factor-Product Relationship) ซ่ึงผูผลิตจําเปนจะตองทราบวา ควรจะ
ใชปจจัยเทาไร เพ่ือจะใหไดผลผลิตตามท่ีตองการและเพ่ือท่ีจะใหไดกําไรสูงสุด        
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การแกปญหาตาง ๆ เหลาน้ีสามารถทําได  โดยใชทฎษฏีเศรษฐศาสตรการผลิต  ซ่ึง
เนนหนักในการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือใชในการผลิตทางการเกษตร  ทรัพยากรหรือปจจัยท่ีใชใน
การผลิตตาง ๆ  ไดแก  ท่ีดิน  จํานวนเมล็ดพันธุ  ปริมาณการใชปุย  แรงงานคน เปนตน  ดังน้ัน
ในการศึกษาจึงจําเปนท่ีจะตองทราบถึงความสัมพันธระหวางปจจัยตาง ๆ กับผลผลิต  
ขบวนการผลิตทางการเกษตรคอนขางจะยุงยากและเปล่ียนแปลงไปตามสภาพทองถ่ิน  
นอกจากน้ีเทคนิคการผลิตยังเปนตัวกําหนดความแตกตางของผลผลิตของการใชปจจัยการผลิต
ในจํานวนเทา ๆ กัน ท่ีจริงแลวไมมีผลิตผลใดท่ีผลิตข้ึนมาไดจากปจจัยชนิดเดียวกัน  อยางไรก็
ตามผลของการใชปจจัยชนิดหน่ึง ๆ อาจประเมินออกมาได  โดยการกําหนดใหปจจัยอ่ืน ๆ คงท่ี
อยูระดับหน่ึง  แตใหปจจัยท่ีกําลังพิจารณาน้ันเปล่ียนแปลงไปความสัมพันธดังกลาวเรียกวา  
ฟงกชันการผลิต (Production Function) คือความสัมพันธระหวางจํานวนหนวยของบริการจาก
ปจจัยการผลิตท่ีใชและผลผลิตท่ีไดรับ  การแสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ 
(Independent Variables) :ซ่ึงก็คือปจจัยการผลิตกับตัวผันแปรตาม (Dependent Variable) ซึ่งก็
คือ  ผลผลิตหรืออีกนัยหน่ึง  เปนการแสดงถึงอัตราท่ีปจจัยการผลิตตาง ๆ ถูกเปล่ียนไปเปน
ผลผลิต  ในการแสดงฟงกช่ันการผลิตสามารถแสดงไดหลายแบบ  เชน  ในรูปตาราง  กราฟ 
คําอธิบายหรือในรูปสมการทางคณิตศาสตรแตท่ีนิยมกันมากคือสมการทางคณิตศาสตร (ศรัณย  
วรรธนัจฉริยา.2540 :5)

Y = ƒ(X1,X2 ,…..,Xu / Z1,Z2 ,……..,Zu)
โดยที่

Y =        ตัวแปรตามหรือจํานวนผลผลิตท่ีไดรับจากการใชปจจัยการผลิตใน
ระดับตาง ๆ
X1,X2 ,…..,Xu =        ตัวแปรอิสระหรือปริมาณของปจจัยการผลิตผันแปรตาง ๆ ท่ีใชใน
การผลิตผลผลิต
Z1,Z2 ,……,Zu =         ตัวแปรอิสระท่ีถูกกําหนดใหคงท่ี  หรือปริมาณของปจจัยการผลิต
คงท่ีชนิดตาง ๆ ท่ีใชในการผลิต

จากรูปฟงกชันการผลิตน้ันอาจจะมีลักษณะความสัมพันธไดหลายลักษณะ  แตอยางไร
ก็ตามการจะกําหนดความสัมพันธของรูปฟงกชันการผลิต  จะตองถูกกําหนดภายใตขอสมมติฐาน
ของกฏการลดนอยถอยลง (Law of Diminishing Return) หรือ กฏผลไดจากการใชปจจัยการผลิต
ในสัดสวนท่ีแปรเปล่ียนไป (Law of Variable Proportions)    ซ่ึงประกอบดวยองคประกอบ 3 
อยาง คือ (วันรักษ ม่ิงมณีนาคิน.2551, :119-122)

1.  ปจจัยคงท่ี (Fixed Factors) หมายถึง ปจจัยการผลิตใดๆ ท่ีไมมีการแปรเปล่ียน
ปริมาณตามหลักการเปล่ียนแปลงของปริมาณผลผลิตในชวงเวลาในการผลิตระยะส้ัน

2.  ปจจัยการผลิตแปรผัน (Variable Factors) หมายถึง ปจจัยการผลิตใดๆ ท่ีสามารถ
เปล่ียนแปลงปริมาณตามปริมาณผลผลิต กลาวคือ หากมีการผลิตในปริมาณมาก จะใชปจจัยการ
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ผลิตแปรผันในปริมาณมาก ในทางตรงขาม หากมีการผลิตนอย จะใชปริมาณปจจัยการผลิตแปร
ผันนอย   

3.  ผลผลิต (Production) ข้ึนอยูกับปจจัยผันแปรและปจจัยคงท่ี
ลักษณะและความสัมพันธของผลผลิตขอสมมติฐานของกฏการลดนอยถอยลง (Law of 

Diminishing Return) 
1.  ผลผลิตรวม (Total Product ,TP)  หมายถึง  จํานวนผลผลิตท้ังหมด (Y) ที่เรา

ผลิตไดเม่ือไดใสปจจัยผันแปร (X) เขาไปในปจจัยคงท่ีท่ีกําหนดให
2.  ผลผลิตเฉล่ีย (Average Product , AP)  หมายถึง  จํานวนผลผลิตท้ังหมดท่ี

ผลิตไดคิดเฉล่ียตอปจจัยผันแปรหน่ึงหนวย
3.  ผลผลิตสวนเพ่ิม (Marginal Product , MP)  หมายถึง  จํานวนผลผลิตท่ีเพ่ิมข้ึน

เม่ือมีการเพ่ิมปจจัยผันแปรเขาไปอีกหน่ึงหนวย

ความสัมพันธระหวางผลผลิตเฉล่ียและผลผลิตสวนเพ่ิม
1.  ผลผลิตเฉล่ียจะสูงข้ึน ๆ  ตราบเทาท่ีผลผลิตสวนเพ่ิมมีคามากกวาผลผลิตเฉล่ีย
2.  ผลผลิตเฉล่ียจะเร่ิมลดลงเม่ือผลผลิตสวนเพ่ิมมีคานอยกวาผลผลิตเฉล่ีย
3.  ผลผลิตเฉล่ียจะมีคาสูงสุดเม่ือผลผลิตเฉล่ียมีคาเทากับผลผลิตสวนเพ่ิม  
กฏการลดนอยถอยลง  (Law of Diminishing Return) กลาววา “เม่ือใชปจจัยผันแปร

หน่ึงอยางเพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ ในขณะท่ีปจจัยอ่ืนคงท่ีผลผลิตท้ังหมดจะเพ่ิมข้ึนถึงจุดๆหน่ึงแลว
ผลผลิตท้ังหมดท่ีเพ่ิมข้ึนน้ันจะลดลง” จากกฎดังกลาวน้ีจะแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวาง
ปจจัยการผลิตท่ีไดรับเปน 3 ระยะดวยกัน

ระยะที่  1  ผลผลิตท้ังหมดเพ่ิมข้ึน  และเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว  ผลผลิตเฉล่ียเพ่ิมข้ึน
จนถึงระดับสูงสุด  สวนผลผลิตเพ่ิมก็เพ่ิมอยางรวดเร็ว  และเพ่ิมข้ึนในอัตราท่ีสูงกวาผลผลิตเฉล่ีย
เม่ือเพ่ิมไปถึงจุดสูงสุดแลวมันจะลดลงมาเทากับผลผลิตเฉล่ียสูงสุดพอดี  ระยะน้ีเรียกวา  
Increasing Returns

ระยะที่  2  ผลผลิตท้ังหมดจะเพ่ิมข้ึนในอัตราท่ีชาลง  และเพ่ิมไปจนถึงจุดสูงสุดโดยท่ี
ผลผลิตเฉล่ียและผลผลิตเพ่ิมจะลดลงเร่ือยๆ  และผลผลิตเพ่ิมจะลดลงในอัตราท่ีเร็วกวาผลิตผล
เฉล่ียระยะน้ีเรียกวา  Diminishing Returns

ระยะที่  3  ผลผลิตท้ังหมดจะลดลงเร่ือยๆ ผลผลิตเฉล่ียจะลดลงเร่ือยๆ เชนกัน  สวน
ผลผลิตเพ่ิมจะลดลงจากศุนยกลายเปนติดลบ  ระยะน้ีเรียกวา Decreasing Returns

จากระยะตาง ๆ ท้ัง 3 ระยะ  ระยะท่ี 2 เปนระยะท่ีเหมาะสมแกการผลิตเพราะจะทําให
ไดกําไรสูงสุด  ดังน้ันจึงเรียกระยะน้ีวาเปนระยะท่ีมีเหตุผลในการผลิต (Rational Stages) สวน
ระยะที่ 1 และระยะท่ี 3 เปนระยะท่ีไมสามารถใหกําไรสูงสุดไดเลยจึงเรียกท้ัง 2 ระยะน้ีวาเปน
ระยะท่ีไมมีเหตุผลในการผลิต (Irrational Stages)
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ฟงกช่ันการผลิตท่ีใชวิเคราะห
การวิเคราะหฟงกช่ันการผลิตเพ่ือใหทราบถึงความสัมพันธทางดานกายภาพระหวาง

ปจจัยการผลิตกับผลผลิตท่ีเกิดข้ึนในขบวนการผลิตประเด็นท่ีตองพิจารณา คือ(ยงยุทธ  แฉลม
วงษ 2539 :45-68)

1. ตัวแปรหรือปจจัยการผลิตอะไรบางท่ีสามารถอธิบายความผันแปรของผลผลิต
2. ความสัมพันธระหวางปจจัยการผลิตกับผลผลิตเปนแบบใด

ฟงกช่ันการผลิตท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี  มีการนําตัวแปรตาง ๆ เขามาใชในการศึกษา  ดังน้ี
1. ตัวแปรตาม ในท่ีน้ี คือ Y 
2. ตัวแปรอิสระ  คือ X
รูปแบบของฟงกช่ันการผลิตมีอยูหลายรูปแบบ มีท้ังแบบท่ีแสดงลักษณะความสัมพันธ

ในรูปเสนตรง (Linear Function) และลักษณะความสัมพันธท่ีไมเปนเสนตรง(Non Linear 
Function) เชนสมการแบบ Quadratic Function , Cubic Function , Spellman Function , 
Translog Function และ Cobb-Douglas Function เปนตน สําหรับชนิดของฟงกช่ันการผลิตท่ีใช
ในการศึกษา  จะใชฟงกช่ันการผลิตแบบคอบบ-ดักลาส Cobb-Douglas Function เปนตน  
สําหรับชนิดของฟงกช่ันการผลิตท่ีใชในการศึกษา จะใชฟงกช่ันการผลิตแบบคอบบ-ดักลาส 
Cobb-Douglas product Function ซ่ึงจะมีรูปแบบสมการเปนดังน้ี

b
a

bb x.........................xAxY 21

21
ซ่ึงสามารถเขียนในรูปลอกริซึมธรรมชาติ (Natural Logarithm) ดังนี้

aa xlnb.......xlnbxlnbAlnYln  2211

กําหนดให Y = ผลผลิต
A = คาคงที่

1111 x..,.........x,x,x = ปจจัยการผลิตผันแปรชนิดตาง ๆ
nb..,.........b,b,b 321 = คาสัมประสิทธการผลิตของปจจัย  nx,x,x,x 321 ตามลําดับ

สมการการผลิตแบบคอบบ-ดักลาส (Cobb-Douglas) มีคุณสมบัติพิเศษไดเปรียบกวา
สมการการผลิตแบบอ่ืนเหมาะสมกับงานวิจัยน้ี  ดังน้ี

1. คาสัมประสิทธการผลิตท่ีคํานวณไดจากสมการ จะแสดงถึงคาความยึดหยุนการ
ผลิตของปจจัยซ่ึงสามารถนําไปใชในการวิเคราะหไดโดยตรง และเปนประโยชนตอแนวความคิดท่ี
จะปรับปรุงการผลิตใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน เพราะคาความยึดหยุนของการผลิตน้ีจะชวยใหทราบ
ถึงประสิทธิภาพของการใชปจจัยการผลิตชนิดน้ัน ๆ ดวย

2.  ลักษณะเสนความสัมพันธระหวางปจจัยกับผลผลิต (Production surface) ของ
สมการการผลิตแบบคอบบ-ดักลาส (Cobb-Douglas) ถูกกําหนดโดยขอมูลซ่ึงอาจเปนแบบใดแบบ
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หนึ่งไดแก ผลตอบแทนตอขนาดเพ่ิมข้ึน ลดลง หรือเทากับหน่ึงผิดกับสมการการแบบ Linear 
Function หรือ Quadratic Function ซ่ึงลักษณะเสนการผลิตถูกกําหนดไวแนนอนแลว

3.  คาความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (Standard error) ตาง ๆ จะมีคาลดลง  เน่ืองจาก
การเปล่ียนขอมูลใหอยูในรูปของ logarithrm กอนทําการคํานวณ  ซ่ึงเปนการลดขนาดของขอมูล  
ดังน้ันจึงทําใหคาความคลาดเคล่ือน (error) ตาง ๆ ของขอมูลท่ีนํามาคํานวณลดลงดวย

4.  ผลรวมของคาสัมประสิทธ์ิของปจจัยผันแปรอิสระหรือผลรวมของคาความยืดหยุน
การผลิตของปจจัยการผลิตท้ังหมดจะแสดงใหเห็นถึงผลตอบแทนตอขนาดการผลิต (Returns to 
scale) ของปจจัยการผลิตตาง ๆ แยกพิจารณา ไดดังน้ี

1.  ถาผลรวมของคาสัมประสิทธ์ิ  หรือ  คาความยืดหยุนของปจจัยตาง ๆ มีคา
มากกวา 1 nb...........bb(  21 > 1)  แสดงวา  การผลิตอยูในระยะผลตอบแทนตอขนาดการ
ผลิตเพ่ิมข้ึน (Increasing Returns to Scale) หมายความวา การเพ่ิมปจจัยผันแปรแตละชนิดเขา
ไปรอยละ 1 จะทําใหผลผลิตท่ีไดรับจากการเพ่ิมปจจัยมีคามากกวารอยละ 1

2.  ถาผลรวมของคาสัมประสิทธ์ิ หรือ คาความยืดหยุนของปจจัยตาง ๆ มีคา
เทากับ 1 nb...........bb(  21 = 1) แสดงวา การผลิตอยูในระยะผลตอบแทนตอขนาดการผลิต
คงที่ (Constant Returns to Scale) หมายความวา การเพ่ิมปจจัยผันแปรแตละชนิดเขาไปรอยละ 
1 จะทําใหผลผลิตท่ีไดรับจากการเพ่ิมปจจัยมีคาเทากับรอยละ 1 

3.  ถาผลรวมของคาสัมประสิทธ์ิ หรือ คาความยืดหยุนของปจจัยตาง ๆ มีคานอย
กวา 1 nb...........bb(  21 < 1) แสดงวา การผลิตอยูในระยะผลตอบแทนตอขนาดการผลิต
ลดลง (Decreasing Returns to Scale) หมายความวา การเพ่ิมปจจัยผันแปรแตละชนิดเขาไป
รอยละ 1 จะทําใหผลผลิตท่ีไดรับจากการเพ่ิมปจจัยมีคานอยกวารอยละ 1 

5.  สมการการผลิตแบบคอบบ-ดักลาส  (Cobb-Douglas) ไมรวมเอาเทอมของ
ผลกระทบรวม (Interaction term) ไวในฟงกช่ันการผลิต  ทําใหสูญเสียองศาแหงความอิสระ 
(degree  of freedom) เพียง 1 ตัว เม่ือเพ่ิมตัวแปรอิสระเขาไปดวย  และหากเพ่ิมตัวแปรอิสระ
เพียง 1 ตัว แลวจะทําใหองศาแหงความอิสระลดลงมากกวา 1 ตัว

6.  ขอสมมติท่ีสําคัญในสมการการผลิตแบบคอบบ-ดักลาส  (Cobb-Douglas) มาใช  
คือ ตลาดผลผลิตและตลาดปจจัยการผลิตอยูในสภาวะท่ีมีการแขงขันอยางสมบูรณ

ขอจํากัดของสมการการผลิตแบบคอบบ-ดักลาส  (Cobb-Douglas) มีดังตอไปน้ี
1.  เน่ืองจากรูปแบบของสมการอยูในรูปของผลคูณ  จึงทําใหขอมูลผันแปรมีคาเทากับ

ศูนยไมได  ในขณะท่ีความเปนจริงแลวพบวา มีปจจัยผันแปรในบางตัวอยางมีคาเทากับศูนย
2.  ไมสามารถท่ีจะคํานวณจุดสูงสุดของผลผลิตจากการใชปจจัยการผลิตแตละชนิดได  

เน่ืองจากคุณสมบัติทางคณิตศาสตรของสมการเอง
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3.  เน่ืองจากฟงกช่ันการผลิตเร่ิมตนจากจุด origin ทําใหไมสามารถท่ีจะศึกษา
ความสัมพันธระหวางผลผลิตกับปจจัยคงท่ีได

เง่ือนไขการกําหนดจํานวนการใชปจจัยการผลิตของผูผลิต
นโยบายในตลาดปจจัยการผลิต  ผูผลิตมีจุดมุงหมายเดียวกับในตลาดสินคา  คือ กําไร

รวมสูงสุด  ดังน้ันผูผลิตควรจะใชปจจัยการผลิตจํานวนเทาใดจึงจะกอใหเกิดกําไรรวมสูงสุด ซ่ึง
ตองพิจารณาจาก ตนทุนท้ังหมดและรายรับท้ังหมด  หรือพิจารณาจากตนทุนหนวยสุดทายและ
รายรับหนวยสุดทาย         (นราทิพย ชุติวงศ. 2548 :398-410)
การพิจารณาจากตนทุนท้ังหมดและรายรับท้ังหมดจากการใชปจจัยการผลิต (Total 
Concept) 

ผูผลิตไดมีการใชปจจัยการผลิตจํานวนตาง ๆ กัน  กอใหเกิดรายรับและรายจายแก
ผูผลิต รายรับท้ังหมดท่ีผูผลิตไดรับจากการใชปจจัยการผลิต (Total revenue product ,TRP)  ใน
กรณีท่ีเปนสินคาเปนตลาดแขงสมบูรณ ผูผลิตจะสามารถขายสินคาทุก ๆ หนวยไดในราคาท่ีคงท่ี 
รายรับท้ังหมดท่ีผูผลิตไดรับจากการใชปจจัยการผลิตจํานวนตาง ๆ กัน จึงมีคาเทากับจํานวน
ผลผลิตท้ังหมดท่ีปจจัยการผลิตสามารถผลิตไดคูณดวยราคาสินคาท่ีคงท่ี

TRP = TP  x  P
สําหรับตนทุนท้ังหมดจากการใชปจจัยการผลิตจํานวนตาง ๆ กัน (Total resource 

cost,TRC)   จํานวนการใชปจจัยการผลิตคูณดวยราคาปจจัยการผลิตท่ีคงท่ี

TRC = L  x  W
การพิจารณาจากตนทุนหนวยสุดทายและรายรับหนวยสุดทายจากการใชปจจัยการ

ผลิต (Marginal Concept) 
รายรับจากปจจัยการผลิตหนวยสุดทาย (Marginal revenue product ,MRP) คือ

รายรับท่ีเพ่ิมข้ึน เม่ือผูผลิตใชปจจัยการผลิตเพ่ิมข้ึนหน่ึงหนวย คือ รายรับจากปจจัยการผลิต
หนวยสุดทายท่ีผูผลิตใชอยูในขณะน้ัน ๆ 

MRPN = TRPN -   TRPN-1

หรือ    MRP = dTRPN / dL
หรือ    MRP = MP  x   MR
เม่ือตลาดสินคาเปนตลาดแขงขันสมบูรณ  ราคาสินคาจะคงท่ีและมีคาเทากับ MR   ซึ่ง

เทากับ  MP  x MR จึงมีคาเทากับ  MP x P  ดวย  คา MP คูณดวย P  มูลคาของผลผลิตหนวย
สุดทาย ( Value of Marginal Product : VMP )

MRP = MP  x   P     = VMP
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2.  การวิเคราะหประสิทธิภาพการใชปจจัยการผลิต    
ประสิทธิภาพการผลิต  หมายถึง  การผลิตสินคาในปริมาณท่ีกําหนดไดดวยตนทุนการ

ผลิตท่ีตํ่าสุด  หรือการผลิตสินคาดวยตนทุนท่ีกําหนดใหแตไดปริมาณการผลิตท่ีสูงท่ีสุด (Farrell 
1957) ซ่ึงการวัดประสิทธิภาพของการใชปจจัยการผลิต สามารถแยกพิจารณาไดออกเปน 2 สวน  
คือ  การวิเคราะหประสิทธิภาพทางเทคนิค  (Technical Efficiency) และการวิเคราะห
ประสิทธิภาพเศรษฐกิจ (Economic Efficiency)  (ศรัณย  วรรธนัจฉริยา.2540 :10-35)

1.1  การวิเคราะหประสิทธิภาพทางเทคนิค (Technical Efficiency) เปนการ
วิเคราะหผลิตภาพการใชผันแปรตางๆ ซ่ึงพิจารณาไดจากผลิตภาพเพ่ิม (Marginal Physical 
Product) หรือ MPP หมายถึง การเปล่ียนแปลงของผลิตผลอันเน่ืองจากการใชปจจัยผันแปรชนิด
หน่ึงเพ่ิมข้ึน 1 หนวย โดยกําหนดใหปจจัยอ่ืน ๆ คงท่ี การเปล่ียนแปลงของปจจัยผันแปรดังกลาว
อาจทําใหผลผลิตเพ่ิมข้ึนหรือลดลง เพ่ือใหเปนแนวทางในการตัดสินใจใชทรัพยากรผลิตแตละ
ชนิด และในการคํานวณผลิตภาพเพ่ิม (MPP) วิธีการคํานวณผลิตภาพแสดงไดดังน้ี

สมมติใหมีปจจัยการผลิต 2 ชนิด  คือ X1 , X 2

จากสมการ Y = bn
n

bb X............XAX 2
2

1
1

คาผลผลิตเพ่ิม (Marginal Physical Product) ของปจจัยการผลิตน้ัน ก็คือ การหา
อนุพันธบางสวน (Partial Derivative) ของสมการกะประมาณ เม่ือคํานึงปจจัยน้ัน ๆ ดังน้ี

1X/Y  = bn
n

bb X............XXAb 2
2

11
11


1X/Y  = 1MPPx

2X/Y  = 2MPPx

nX/Y  = nMPPx

คาผลผลิตเพ่ิมน้ี  แสดงใหเห็นวา  เม่ือมีการใชปจจัยชนิดหน่ึงเปล่ียนแปลงไป 1 
หนวย โดยใหปจจัยอ่ืน ๆ คงท่ีแลว ผลผลิตจะเปล่ียนแปลงไปอยางไร

คาผลผลิตเพ่ิม (Marginal Physical Product) ของปจจัย X1  การหาอนุพันธบางสวน 
(Partial Derivative) ของสมการกะประมาณ เม่ือคํานึงปจจัย X1  เทานั้น

X/Y  = bn
n

bb X..............XAXb 2
2

11
11


= 1
2

2
11

11 XX..............XAXb bn
n

bb 

=
1

1

X
Yb

= MPP 1X
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2   ประสิทธิภาพเศรษฐกิจ (Economic Efficiency) เปนประสิทธิภาพของปจจัย
การผลิตท่ีเกิดข้ึน เม่ือมีการใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดแตละชนิดในจํานวนเทาใดจึงจะไดกําไร
สูงสุด น่ันคือ ประสิทธิภาพในแงเศรษฐกิจน้ันจะตองพิจารณาตนทุนในการผลิต และราคาผลผลิต
ท่ีไดรับตามทฤษฎีการผลิต การใชปจจัยการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด จะตองใชปจจัยชนิด
น้ันจนกระท่ังมูลคาของผลผลิตเพ่ิม (Value of Marginal Product: VMP) เทากับราคาปจจัยการ
ผลิตชนิดน้ัน ซ่ึงอาจเขียนรูปสมการไดดังน้ี

iMPPx = Py/Px i

   iMPPx * Py = Px i

แต   iVMPx = Py*MPPx i

ฉะนั้น    ii Px/VMPx = 1
กําหนดให

iMPPx = ผลผลิตเพ่ิมของการใชปจจัยชนิดท่ี i
iVMPx = มูลคาผลผลิตเพ่ิมจากการใชปจจัยชนิดท่ี i

Px i = ราคาของปจจัยการผลิตชนิดท่ี i
Py = ราคาของผลผลิต

จากเง่ือนไขระดับการใชปจจัยท่ีใหกําไรสูงสุดขางตน
ถา ii PxVMPx    หรือ  1ii Px/VMPx   แสดงวา  การใชปจจัยการผลิต X i นอย

กวาระดับการใชปจจัยท่ีไดกําไรสูงสุด ดังน้ันควรเพ่ิมการใชปจจัยการผลิตชนิดน้ันไปใน
กระบวนการผลิต

ถา ii PxVMPx    หรือ  1ii Px/VMPx   แสดงวา  การใชปจจัยการผลิต X i ถึง
ระดับการใชปจจัยท่ีเหมาะสมน่ันคือ ในดานประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจไดรับกําไรสูงสุดแลว

ถา ii PxVMPx    หรือ  1ii Px/VMPx   แสดงวา  การใชปจจัยการผลิต X i

มากกวาระดับการใชปจจัยท่ีไดกําไรสูงสุด ดังน้ันควรลดการใชปจจัยการผลิตชนิดน้ันไปใน
กระบวนการผลิต

3.  ลักษณะของกุงขาวแวนนาไม                         
กุงขาว ลิโทพีเนียส แวนนาไม เปนสายพันธุกุงทะเลในกลุมกุงขาวแปซิฟก กุงขาวแวน

นาไม หรือ ลิโทพีเนียสแวนนาไม ถูกคนพบโดย Boome ในป ค.ศ. 1931 มีช่ือทางวิทยาศาสตร
วา Litopenaeusvanamei ช่ือสามัญท่ี F.A.O. รับรองและใชเรียกกันท่ัวโลกคือ Whiteleg shrimp 
กุงขาวท่ีทําการเพาะเล้ียงกันอยูใน ปจจุบันน้ีสามารถแบงออกไดเปน 2 กลุม ตามสภาพ



26

ภูมิศาสตรของโลก ไดแก กุงขาวตะวันตก ไดแก กุงขาวลิโทพีเนีย แวนนาไม กุงสีนํ้าเงิน กุงขาว
ตะวันออก ไดแก กุงแชบวย กุงขาวจีนกุงขาวอินเดีย

ประเทศไทยเร่ิมนํากุงขาวมาเล้ียงในป 2541ซ่ึงเปนชวงแรกของการทดลองเล้ียงจึงไม
คอยไดรับความสนใจเทาท่ีควรประกอบกับการจัดหาพันธุกุงขณะน้ันมีความยากลําบากและมี
ราคาแพง ปจจุบันการเล้ียงกุงกุลาดําประสบปญหา โรคระบาด ขาดแคลนพอแมพันธุกุงคุณภาพ
ดี และ ปญหาท่ีสําคัญคือ กุงกุลาดําแคระแกรนเล้ียงไมโต แตราคาลูกกุงกลับปรับตัวสูงข้ึน ผูเล้ียง
กุงจึงหันมาเล้ียงกุงขาวกันมากข้ึน 

ลักษณะท่ัวไปของกุงขาวแวนนาไม
ลําตัวสีขาวมีจํานวนปลอง 6 ปลอง หนาอกใหญเคล่ือนไหวเร็ว กรีมีลักษณะตรงไม

งอนไมยาวเลยแผงใตปาก กรีบนมี 7 - 9 หยัก กรีลาง 1 - 2 หยัก สัดสวนความยาวของกรีมีความ
เปน 0.8 เทาของความยาวเปลือกหัว ขาวายนํ้าสีขาว หนวดสีแดง 2 เสน เปลือกลําตัวสีขาวชมพู
ถึงแดง แพนหางสีแดง

กุงขาว ลิโทพีเนียส แวนนาไม ลําตัวมี 7 ปลอง มีสีขาว หนาอกใหญ การเคล่ือนไหว
เร็วสวนหัวมี 1 ปลอง มีกรีอยูในระดับความยาวประมาณ 0.8 เทาของความยาวเปลือก หัวสันกรี
สูงปลายกรีแคบ สวนของกรีมีลักษณะเปนสามเหล่ียมมีสีแดงอมนํ้าตาล กรีดานบนมี 8 ฟน กรี
ดานลางมี 2 ฟน เปลือกหัวมีสีขาวอมชมพูถึงแดง ขาเดินมีสีขาวเปนลักษณะท่ีขาวายนํ้า 5 คู มีสี
ขาวขางในและหลาย ๆ ท่ีมีสีแดง สวนหางมี 1 ปลอง ปลายหางมีสีแดงเข็ม แพนหางมี 4 ใบ และ 
1 กรีหางขนาดกุงตัวโตท่ีสมบูรณเต็มท่ีของกุงสายพันธุน้ีจะมีขนาดเล็กกวากุงกุลาดํา โดยความ
ยาวจากกรีหัวถึงปลายกรีหางเทากับ 230 มิลลิเมตร ความยาวจากโคนหัวถึงปลายกรีหัว 65 
มิลลิเมตร เสนรอบวงหัว 94 มิลลิเมตร เสนรอบวงตัว 98 มิลลิเมตร แพนหางยาว 35 มิลลิเมตร 
นํ้าหนักตัวเฉล่ียเทากับ 120 กรัม
พฤติกรรมการดํารงชีวิตของกุงขาว แวนนาไม 

กุงขาวแวนนาไมเปนกุงท่ีมีความสามารถในการปรับตัวสูงจึงสามารถอาศัยอยูใน
สภาพแวดลอมท่ีมีการเปล่ียนแปลงในชวงกวาง เชน ความเค็ม กุงขาวแวนนาไมสามารถ
เจริญเติบโตไดดีในนํ้าท่ีมีระดับความเค็มต้ังแต 0 - 35 ppt. แตไมควรตํ่ากวา 3 ppt. ตลอด
ระยะเวลาการเล้ียง กุงขาวมีการเจริญเติบโตท่ีเร็วเม่ือเปรียบเทียบกับกุงกุลาดํา และมีการลอก
คราบบอยๆ กุงขาวจึงตองการแรธาตุสูงโดยเฉพาะ แมกนีเซียม และแคลเซียม ซ่ึงมีความสัมพันธ
โดยตรงกับความกระดางและคาอัลคาไลนิต้ีของนํ้า กุงขาวแวนนาไมมีความสามารถในการ
เคล่ือนท่ีไดเร็วและวายนํ้าอยูตลอดเวลาจึงตองการออกซิเจนในการดํารงชีวิตสูงกวากุงกุลาดํา
ระบบการใหอากาศในการเล้ียงกุงขาวจึงตองเพียงพอ กุงขาวแมวาจะวายนํ้าเปนฝูงแตไมใชสัตว
สังคมจึงมีนิสัยกาวราวและทํารายกุงตัวอ่ืน กุงขาวมีความสามารถในการกินอาหารไดหลายชนิด 
ตั้งแตอาหารเม็ดสําเร็จรูป ซากแพลงกตอนพืชและสัตว แตอาหารท่ีสําคัญท่ีสุดคืออาหารท่ีมี
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ปริมาณโปรตีน วิตามินและแรธาตุอยางครบถวนไมใชซากแพลงกตอนหรือข้ีแดด หากเราพบกุง
กินข้ีแดดหรือซากแพลงกตอนเต็มลําไสน้ันแสดงวาเราใหอาหารแกกุงไมเพียงพอ การจัดการการ
เล้ียงกุงขาวแวนนาไม 
สรุปพฤติกรรมการดํารงชีวิตของกุงขาว

กุงขาวแวนนาไมเปนกุงท่ีมีความสามารถในการปรับตัวสูงจึงสามารถอาศัยอยูใน
สภาพแวดลอมท่ีมีการเปล่ียนแปลงในชวงกวาง เชน ความเค็ม กุงขาวสามารถเจริญโตไดดีในนํ้า
ท่ีมีระดับความเค็มต้ังแต 0-35 ppt. แตไมควรตํ่ากวา 3 ppt. กุงขาวแวนนาไมมีการเจริญเติบโตท่ี
เร็วเม่ือเปรียบเทียบกับกุงกุลาดํา และมีการลอกคราบบอย กุงขาวจึงตองการแรธาตุสูง 
โดยเฉพาะแมกนีเซียมและแคลเซียม ซ่ึงมีความสัมพันธโดยตรงกับความกระดางและคาอัลคาไล
นิตี้ของน้ํา กุงขาวแวนนาไมมีความสามารถในการเคล่ือนท่ีไดเร็วและวายนํ้าอยูตลอดเวลา จึง
ตองการออกซิเจนในการดํารงชีวิตสูงกวากุงกุลาดํา ระบบการใหอากาศในการเล้ียงกุงขาวจึงตอง
เพียงพอ กุงขาวแวนนาไมมีความสามารถในการกินอาหารไดหลายชนิด ต้ังแตอาหารเม็ด
สําเร็จรูป ซากแพลงกตอนพืชและสัตว แตอาหารท่ีสําคัญท่ีสุดคืออาหารท่ีมีปริมาณโปรตีน 
วิตามิน และแรธาตุ อยางครบถวน
การเตรียมบอ

การเตรียมบอในการเล้ียงกุงขาวไมแตกตางจากการเล้ียงกุลาดํามากนัก แตส่ิงท่ีควร
เนนเปนพิเศษคือแรธาตุและการใชวัสดุปูน ควรเนน กลุมโดโลไมท เปนหลัก โดยใช 100 กก. / ไร 
เน่ืองจากจะชวยใหคาอัลคาไลนิต้ีของนํ้าเพ่ิมข้ึนไดมากเพราะ เม่ือโดโลไมทแตกตัวแลวจะให ไบ
คารบอเนตแกนํ้ามากข้ึนและขณะเดียวกันน้ันแมกนีเซียมอิสระท่ีแตกตัวออกมาจะชวยใหคา อัล
คาไลทของนํ้า คงท่ีสมํ่าเสมอ นอกจากธาตุแมกนีเซียมอิสระจะชวยใหการลอกคราบและการสราง
เปลือกของกุงขาวดําเนินไปอยางเปนปกติ บอเล้ียงท่ีผานการกุงมาหลายคร็อปแลวตองมีการปรับ
สมดุลแรธาตุของดินกอนการเล้ียงในคร้ังตอไป
การเตรียมบอเพาะเล้ียงกุงขาว (บอดิน)

การเตรียมบอในการเล้ียงกุงขาวควรปรับคาระดับความเปนกรด-ดางของดิน (soil pH) 
ใหอยูท่ีคาเทากับ 7 โดยใชปูนเผา (CaO) ท่ีมีสวนผสมของแม็กนีเซียมออกไซด (MgO) รอยละ 
25-30 ซ่ึงปริมาณการใชก็ข้ึนอยูกับสภาพดินในแตละพ้ืนท่ี โดยปกติแลวจะใชประมาณ 10-20 
กิโลกรัมตอไรตอการเล้ียง 1 คร้ัง แลวนํานํ้าเขาบอเล้ียงประมาณ 10 เซนติเมตร แลวใชคราด
เหล็กคราดดินท่ีพ้ืนบอ โดยใชรถไถนาและหวานปูนไปพรอมๆ กัน ใหปูนเผาท่ีละลายนํ้าซึมไป
ตามรองพ้ืนของคราดท่ีความลึกประมาณ 15-20 เซนติเมตร คราดกลับไปกลับมาหลายคร้ัง
เพ่ือใหนํ้าปูนเผาไดฆาเช้ือโรคท่ีพ้ืนบอ จากน้ันหวานปูนเผาตามขอบบอ ท้ิงไวประมาณ 1-2 วัน 
กอนท่ีจะนํานํ้าเขาบอ บอจะตองฆาเช้ือกอน โดยนําเขาจากบอพักนํ้าซ่ึงจะตองมีพ้ืนท่ีในการเก็บ
กักนํ้าประมาณรอยละ 30 ของพ้ืนท่ีเล้ียงและควรหลีกเล่ียงการใชสารเคมีใดๆ ในบอเล้ียงกุงขาว
แวนนาไม เน่ืองจากกุงสายพันธุน้ีเปนกุงท่ีไดมาจากธรรมชาติ เปนกุงท่ีไมมีความตานทานตอ
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สารเคมี ทําใหกุงสายพันธุน้ีแพสารเคมี และตายลงทันที การเล้ียงกุงขาวแวนนาไมจึงเปนการ
เล้ียงแบบปลอดภัยจากสารเคมีท่ีอาจเปนพิษและตกคาง

การจัดการเร่ืองนํ้ากอนการเล้ียงและระหวางการเล้ียงการฆาเช้ือ / เตรียมนํ้ากอน
ปลอยกุง หลังจากเติมนํ้าเขาบอเล้ียงกุงแลวปลอยใหนํ้าตกตะกอน นํ้าชวงน้ีจะใสและโปรง 
สารเคมีท่ีเหมาะสมในการฆาเช้ือกอนการเล้ียงกุงท่ีตองเนนก็คือ ไอโอดีน เพราะไอโอดีนมี
ความสามารถฆาเช้ือไดหลายชนิด ไมตกคางในส่ิงแวดลอม นอกจากน้ัน ไอโอดีน จะไมฆา
แพลงกตอนท้ังพืชและสัตว จะทําใหสามารถเตรียมสีนํ้าไดงายและเร็วข้ึนเน่ืองจากไอโอดีนไมฆา
หัวเช้ือแพลงคตอนในนํ้า การฆาเช้ือ / ระหวางการเล้ียง เม่ือเล้ียงกุงผานไประยะหน่ึงเราจะพบวา
นํ้าเร่ิมขนและสีเขมมากข้ึนซ่ึงการเล้ียงกุงขาวนํ้าตองมีสีเขมเพ่ือปองกันการตกใจของกุงท่ีวายนํ้า
อยูตลอด นํ้าในบอเล้ียงก็ขุนข้ึนเพราะกุงขาวคุยหาอาหาร การฆาเช้ือในข้ันน้ี การใชไอโอดีนไม
เหมาะอีกตอไปแลวเน่ืองจากไอโอดีนจะทําปฏิกิริยากับตะกอนและออกฤทธ์ิไมดี การฆาเช้ือ
ในชวงน้ีจึงควรใช สารกลุม กลูตารอลดีไฮด จะเหมาะสมมากกวา เพราะกลูตารอลดีไฮด ไมดร็อป
แพลงกตอนหรือสีนํ้าและไมทําปฏิกิริยากับตะกอนสารอินทรียในบอเล้ียงกุง จึงสามารถออกฤทธ์ิ
ฆาเช้ือไดเต็มท่ี 
คุณภาพนํ้าระหวางการเล้ียง

พีเอช ในรอบวัน 7.5 - 8.5 ชวงเชา 06.00 น.ควรอยูระหวาง 7.5 - 7.8 ชวงบาย 15.00 
น. ควรอยูระหวาง 8.3 - 8.5 อัลคาไลท 80 - 120ppm. แตควรรักษาระดับ อัลคาไลทใหอยูใน
ระดับ 120 - 150 ppm. เน่ืองจากกุงขาวแวนนาไมเจริญเติบโตเร็วและลอกคราบถ่ี คาอัลคาไลท
น้ันเราสามารถเพ่ิมคาอัลคาไลทไดโดยการเติมวัสดุปูน หรือ แรธาตุท่ีมี แมกนีเซียมเปน
องคประกอบหลัก เน่ืองจากกุงขาวตองการ ธาตุแมกนีเซียมสูง และตองการมากกวากุงกุลาดํา 
ระดับความเค็มของนํ้าสําหรับกุงขาวแวนนาไม กุงขาวสามารถเจริญเติบโตไดในความเค็มต้ังแต 
0- 35 ppt  .กรณีท่ีเล้ียงในพ้ืนท่ีการเล้ียงความเค็มตํ่าถึงแมวากุงขาวแวนนาไมจะเจริญไดในนํ้าจืด
ความเค็มเทากับ0 ppt. ก็ตาม การเลี้ยงกุงขาวเพ่ือใหไดผลดีในพ้ืนท่ีความเค็มตํ่าน้ันควรปรับ
ความเค็มใหอยูท่ี 3 ppt. เม่ือกุงอายุ 30 วัน และรักษาระดับความเค็มให อยูท่ี 3 ppt. ตลอดไป
จนถึงจับขาย ความโปรงแสงของนํ้า เน่ืองจากกุงขาวเปนกุงท่ีวายนํ้าอยูตลอดเวลาท่ีบริเวณระดับ
ความลึกกลางนํ้า นํ้าในบอเล้ียงกุงขาวควรมีความโปรงแสงอยูระหวาง 20 - 30 เซนติเมตร ความ
เขมของสีนํ้าระดับน้ีสามารถชวยปองกันการตกใจของกุงไดและชวยลดความเครียดของกุงได
ระดับหน่ึง 
สรุปคุณภาพนํ้าระหวางการเล้ียง

1.  พีเอชในรอบวัน 7.5-8.5 ชวงเชา 06.00 น. ควรอยูระหวาง 7.5-7.8 ชวงบายต้ังแต
เวลา 15.00 น. ควรอยูระหวาง 8.3-8.5

2.  อัลคาไบท ควรอยูระหวาง 80-120 ppm.  แตควรรักษาระดับอัลคาไลทใหอยูใน
ระดับ 120-150 ppm. เน่ืองจากกุงขาวแวนนาไมเจริญเติบโตเร็วและลอกคราบถ่ี คาอัลคาไลทน้ัน
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เราสามารถเพ่ิมคาอัลคาไลทไดโดยการเติมวัสดุปูน หรือแรธาตุท่ีมีแมกนีเซียมเปนองคประกอบ
หลัก เน่ืองจากกุงขาวตองการธาตุแมกนีเซียมสูง

3.  ระดับความเค็มของนํ้า สําหรับกุงขาวแวนนาไม กุงขาวสามารถเจริญเติบโตไดใน
ความเค็มต้ังแต 0-35 ppt. กรณีท่ีเล้ียงในพ้ืนท่ีการเล้ียงท่ีมีความเค็มตํ่าถึงแมวากุงขาวแวนนาไม
จะเจริญเติบโตไดในนํ้าจืดความเค็มเทากับ 0 ppt. ก็ตาม การเล้ียงกุงขาวเพ่ือใหไดผลดีในพ้ืนท่ี
ความเค็มตํ่าน้ันควรปรับความเค็มใหอยูท่ี 3  ppt. ตลอดไปจนถึงจับขาย

4.  ความโปรงแสงของนํ้า เน่ืองจากกุงขาวเปนกุงท่ีวายนํ้าอยูตลอดเวลาท่ีบริเวณ
ระดับความลึกกลางนํ้า นํ้าในบอเล้ียงกุงขาวควรมีความโปรงแสงอยูระหวาง 20-30 เซนติเมตร 
ความเขมของสีนํ้าระดับน้ีสามารถชวยปองกันการตกใจของกุงได และชวยลดความเครียดของกุง
ไดระดับหน่ึงการเตรียมนํ้ากอนการเล้ียงและระหวางการเล้ียงกุงขาว

การฆาเช้ือ/เตรียมนํ้ากอนปลอยลูกกุง หลังจากเติมนํ้าเขาบอเล้ียงกุงแลวปลอยใหนํ้า
ตกตะกอน นํ้าชวงน้ีจะใสและโปรง สารเคมีท่ีเหมาะสมในการฆาเช้ือกอนการเล้ียงกุงตองเนนก็คือ 
ไอโอดีน เพราะไอโอดีนมีความสามารถฆาเช้ือไดหลายชนิด ไมตกคางในส่ิงแวดลอม นอกจากน้ัน
ไอโดดีนจะไมฆาแพลงกตอนท้ังพ้ืนและสัตว จะทําใหสามารถเตรียมสีนํ้าไดงายและเร็วข้ึน 
เน่ืองจากไอโอดีนไมฆาหัวเช้ือแพลงกตอนในนํ้า โดยคุณภาพของนํ้าท่ีเตรียมไวกอนการเล้ียงควร
มีคาตางๆ ดังน้ี คือ อุณหภูมิ 28-32องศาเซลเซียส ระดับออกซิเจนละลายนํ้า 5-8 มิลลิกรัมตอ
ลิตร คาความเปนกรดและดาง 7.8-8.8 คาความเค็ม 10-12 พีพีที คาอัลคาไลน 100-180 
มิลลิกรัมตอลิตร

การฆาเช้ือ/ระหวางการเล้ียง เม่ือเล้ียงกุงผานไประยะหน่ึงจะพบวานํ้าเร่ิมขนและสีเขม
มากข้ึนซ่ึงการเล้ียงกุงขาวนํ้าตองมีสีเขมเพ่ือปองกันการตกใจของกุงท่ีวายนํ้าอยูตลอด นํ้าในบอ
เล้ียงก็ขุนเพราะกุงขาวคุยหาอาหาร การฆาเช้ือในข้ันน้ี การใชไอโอดีนไมเหมาะอีกตอไป 
เน่ืองจากไอโอดีนจะทําปฎิกิริยากับตะกอนและออกฤทธ์ิไมดี การฆาเช้ือในชวงน้ีจึงควรใชสาร
กลุม กลูตารอลดีไฮด จะเหมาะสมในบอเล้ียงกุงจึงสามารถออกฤทธ์ิฆาเช้ือไดเต็มท่ี
อัตราการปลอย 

อัตราการปลอยลูกกุงลงในบอเล้ียงข้ึนอยูกับความพรอมในการจัดการของเกษตรกรผู
เล้ียงแตละคน รวมท้ังสภาพแวดลอมในพ้ืนท่ีทําการเล้ียงดวย นอกจากน้ียังสัมพันธกับขนาดของ
กุงท่ีไดหลังจากส้ินสุดการเล้ียงดวย กลาวคือ ถาปลอยลูกกุงหนาแนนมากก็จะไดกุงขนาดเล็ก ย่ิง
ปลอยบางย่ิงไดกุงขนาดใหญ โดยท่ัวไปแลวการปลอยลูกกุงขาวแวนนาไมลงเล้ียงควรจะปลอยใน
อัตราการปลอยกุงขาวแวนนาไมลงเล้ียงควรปลอยในอัตรา 80,000 ตัวตอไร จะเหมาะสมท่ีสุด ซ่ึง
จะทําใหการจัดการการเล้ียงดานตางๆ งายข้ึน ไมวาจะเปนการจัดการดานคุณภาพนํ้า อาหาร 
ระบบการเติมอากาศแกนํ้า ซ่ึงการเติมอากาศแกนํ้าน้ันเปนเร่ืองท่ีสําคัญมาก เน่ืองจากกุงขาวเปน
กุงท่ีมีการเคล่ือนท่ีวายนํ้าอยูตลอดเวลา ดังน้ันอัตราการใชออกซิเจนจึงมากตามไปดวย หากขาด
ออกซิเจนกุงจะลอยข้ึนผิวนํ้า ช็อคกลามเน้ือขาวแลวตาย
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การอนุบาลลูกกุงขาว
การอนุบาลโดยท่ัวไปจะเนนอนุบาลในถังใหญ 30-40 ตัน ประมาณของนํ้าเฉล่ียในถัง

อยูท่ี 20-35 ตัน ความหนาแนนของการปลอยควรจะอยูระหวาง 150-200 ตัวตอนํ้า 1 ลิตรหรือ 
150,000-200,000 ตัวตอนํ้า 1 ตัน ซ่ึงจะทําการอนุบาลประมาณ 7-15 วัน กอนท่ีจะปลอยลงบอ
เล้ียง
การจัดการการใหอาหาร 

การใหอาหารกุงขาวหลักการเบ้ืองตนคงไมตางจากกุงกุลาดํามากนัก  มีเพียงรายระ
เอียดปลีกยอยเทาน้ันท่ีแตกตางไป เน่ืองจากกุงขาวเจริญเติบโตเร็ว การใหอาหารกุงเล็กในคร้ัง
แรกควรจะเร่ิมตนท่ี อาหาร 1 กก. / กุง100,000 ตัว หลังจากน้ันจะเร่ิมปรับเพ่ิม ข้ึนวันละ 500 
กรัม / วัน / กุง 100,000 ตัว กุงขาวเปนกุงท่ีตกใจงาย ดังน้ันการวางยอสามารถวางยอไดต้ังแต
วันแรกท่ีปลอยกุงเพ่ือใหกุงคุนเคยกับรูปรางของยอ หรืออาจจะเร่ิมวางยอเม่ือปลอยกุงไปแลว 15 
วัน กุงขาวจะเร่ิมเขายอและสามารถตรวจเช็คยอเพ่ือการปรับปริมาณอาหารท่ีใหกุงในแตละม้ือได 
(ศูนยขอมูลกุงไทย. 2550)การใหอาหาร

ในชวงวันท่ี 1 ถึงวันที่ 40 ควรใหอาหารท่ีมีโปรตีนสูงรอยละ 40 ซ่ึงสามารถใชอาหาร
ของกุงกุลาดําได และอาจจะใชอาหารท่ีมีโปรตีนตํ่ารอยละ 30 แตมีกรดอะมิโนท่ีจําเปนครบถวนก็
ได สวนในชวงวันท่ี 41 จนถึงวันท่ีจับขาย ควรใหอาหารท่ีมีโปรตีนตํ่าลงมาประมาณรอยละ 30-35 
ซ่ึงสามารถใชอาหารของกุงกามกรามได โดยจํานวนม้ือควรจํากัดอยูท่ี 3 ม้ือ คือ อาจจะเปนเวลา 
08.00 น. 16.00 น. 22.00 น. ท้ังน้ีแลวแตความสะดวก ม้ือเท่ียงควรงด และควรใชตารางอาหาร
เปนหลัก ประกอบกับการเช็คจากยอ เม่ือตองการตรวจสอบสภาพการใหอาหาร สามารถตรวจวัด
ไดจากคาแอมโมเนีย ควรทําการวัดคาน้ีอยางนอย 2 คร้ังตอสัปดาห หากคาแอมโมเนียเพ่ิมแสดง
วาอาจจะมีอาหารเหลือ เน่ืองจากใหอาหารมากเกินไป ดังน้ันตองลดปริมาณอาหารในสัปดาห
ตอไป ลงม้ือละ 0.50-1.00 กิโลกรัม และหากคาแอมโมเนียลดลงใหรักษาระดับการใหอาหารใน
ปริมาณน้ีไวกอนหลังจากน้ันจึงคอย ๆ ปรับการใหอาหารเพ่ิมข้ึน สวนการเติมหรือถายนํ้าใน
ระหวางการเล้ียงควรมีการเติมนํ้าหรือถายนํ้าทุกๆ 10 วัน โดยระดับจะตองเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ 
จนกระท่ังถึงระดับ 1.5 เมตร เม่ือกุงอายุได 60 วัน ซ่ึงทุกคร้ังท่ีเติมหรือถายนํ้าควรเติมปูน
แมกนีเซียมออกไซด (Mgo) ทุกคร้ังในอัตรา 10 กิโลกรัมตอไร และควรหวานในเวลากลางคืน 
จากบริเวณกลางบอจนรอบ จะทําใหกุงกินอาหารไดดีข้ึนทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนถายนํ้าและเพ่ิมปูน
แมกนีเซียมออกไซด (Mgo) เม่ือครบกําหนด 30 วันควรทําการสุมตัวอยางดวยแหไนลอนขนาด
ตาถี่ 2 เซนติเมตร เพ่ือตรวจสอบนํ้าหนักของกุงและเปรียบเทียบกับตารางอาหาร หากพบวากุง
แตกไซสมาก แสดงวาอาหารท่ีใหไมเพียงพอตองเพ่ิมปริมาณการใหอาหารโดยทันที
สภาพโดยท่ัวไปในการเล้ียงกุงขาวของเกษตรกร 
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ลักษณะท่ัวไปในการเล้ียงกุงขาวของเกษตรกรผูเล้ียงกุงจะพิจารณาดังตอไปน้ี คือ 
รูปแบบวิธีการเล้ียง การเตรียมบอ การจัดหาแหลงพันธุกุงขาว อัตราการปลอยลูกกุง รวมท้ังการ
เพ่ิมอากาศในบอเล้ียง
รูปแบบวิธีการเล้ียง แบงออกเปน 2 วิธี ดังน้ี

1.  การเล้ียงกุงขาวแบบวิธีการปลอยลูกกุงลงบออนุบาล ซ่ึงการอนุบาลลูกกุงกอน
ปลอยลงเล้ียงน้ันมีความจําเปนเน่ืองจากลูกกุงท่ีมาจากโรงเพาะฟกยังมีขนาดเล็ก ไมมี
ความคุนเคยกับสภาพแวดลอมในธรรมชาติ เพ่ือใหลูกกุงมีความแข็งแรงและสามารถปรับตัวเขา
กับสภาพแวดลอมใหมได เหมาะท่ีจะปลอยลงเล้ียงในบอ การอนุบายลูกกุงสามารถทําไดท้ังในบอ
คอนกรีต ถังไม บอดินซ่ึงในพ้ืนท่ีท่ีทําการสํารวจจะมีการอนุบาลลูกกุงในบอเล้ียงกุงขาว โดยใชมุง
ไนลอนลอมรอบเปนบริเวณเพ่ือการปลอยลูกกุงลงอนุบาล และการอนุบาลลูกกุงเกษตรกรจะทํา
การอนุบาลประมาณ 7-10 วัน

2.  การเล้ียงกุงขาวแบบวิธีการปลอยลูกกุงลงบอเล้ียง วิธีการเล้ียงแบบน้ีเม่ือเกษตรกร
ซ้ือลูกกุงมาจากโรงเพาะฟกแลว เกษตรกรจะปลอยลูกกุงลงในบอเล้ียงโดยนําถุงบรรจุลูกกุงไป
ลอยนํ้าในบอเพ่ือปรับอุณหภูมิประมาณ 30 นาที จากน้ันก็แกะปากถุงปลอยไดเลย ซ่ึงบอเล้ียง
ควรจะผานการเตรียมเพ่ือรองรับลูกกุงโดยการปรับระดับความเค็มของนํ้าใหอยูในระดับท่ี
เหมาะสม 
การเตรียมบอกอนการปลอยกุงขาว
แหลงพันธุกุงขาว

แหลงท่ีมาของพันธุกุงขาวท้ังหมดมาจากโรงเพาะฟกของเอกชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา
และชลบุรี เน่ืองจากกุงขาวเปนกุงชนิดใหมท่ีเร่ิมมีการเพาะเล้ียงอยางแพรหลายเม่ือไมนานมาน้ี 
เกษตรกรผูเล้ียงกุงยังไมสามารถเพาะลูกกุงไดเอง เน่ืองจากยังไมมีประสบการณในการเล้ียงกุง
ขาวเทาท่ีควร  และหนวยงานของรัฐเองก็ยังไมมีงานวิจัยและขอมูลเก่ียวกับกุงชนิดน้ีเพียงพอท่ีจะ
นํามาเพาะพันธุลูกกุงเพ่ือสนับสนุนใหเกษตรกรทําการเล้ียงได
การใหอาหารกุง

อาหารท่ีใชเล้ียงกุงขาวน้ันยังไมมีอาหารสําเร็จสําหรับกุงขาวโดยตรงเกษตรกรผูเล้ียง
กุงจะใชอาหารเหมือนกับกุงกุลาดําในชวงแรก เน่ืองจากใหโปรตีนสูง แตในชวงหลังจะใหอาหาร
กุงกามกรามแทน หรือไมก็ผสมกับอาหารกุงกุลาดํา เพราะอาหารกุงกามกรามจะมีราคาถูกกวากุง
กุลาดํา แตอาหารกุงกามกรามจะยุยงาย ทําใหนํ้าเสียไดงาย นอกจากน้ี ในระหวางการเล้ียง
เกษตรกรผูเล้ียงกุงบางรายจะมีการใชจุลินทรียทุกๆ 15 วัน ไปตลอดจนจับ เพ่ือใหจุลินทรียลงไป
ชวยบําบัดของเสียท่ีพ้ืนบอใหดีข้ึน สวนอัตราการใชก็ข้ึนอยูกับสภาพของบอ

หลังจากปลอยลูกกุงแลวในชวงแรกเกษตรกรผูเล้ียงกุงจะใหอาหารแกลูกกุงในม้ือเชา
ม้ือเดียว ซ่ึงการใหอาหารกุงเล็กในคร้ังแรกควรจะเร่ิมตนท่ี อาหาร 1 กิโลกรัมตอกุง 100,000 ตัว 
โดยหลังจากประมาณ 10 วันแลว จะตองปรับมาใหอาหารเปนวันละ 2 ม้ือ และหลังจาก 1 เดือน
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ข้ึนไปแลวก็จะปรับการใหอาหารเปนวันละ 3 ม้ือ และโดยปกติแลวในชวงท่ีกุงลอกคราบจะตองมี
การปรับลดอาหารทันที ซ่ึงสวนใหญกุงขาวจะลอกคราบในเวลากลางคืน หลังจากลอกคราบเสร็จ
กุงก็จะกินอาหารในอัตราปกติ และกุงขาวเปนกุงท่ีตกใจงาย ดังน้ันการวางยอสามารถวางยอได
ต้ังแตวันแรกท่ีปลอยกุงเพ่ือใหกุงคุนเคยกับรูปรางของยอ หรืออาจจะเร่ิมวางยอเม่ือปลอยกุงไป
แลว 15 วัน กุงขาวจะเร่ิมเขายอและสามารถตรวจเช็คยอเพ่ือการปรับปริมาณอาหารท่ีใหกุงในแต
ละมื้อได
การเพ่ิมอากาศในบอเล้ียง

ในชวงท่ีกุงขาวยังเล็ก ๆ กุงขาวจะใชออกซิเจนนอยกวา แตพอกุงขาวมีอายุ 2 เดือน
ข้ึนไปแลว กุงขาวจะเร่ิมตองการออกซิเจนมาก ดังน้ันเกษตรกรผูเล้ียงกุงจึงตองเปดกังหันตีนํ้าไว
ตลอด 24 ช่ัวโมง โดยในชวงถามีแสงแดดก็จะตีนํ้าเคลาเบาๆ ใหนํ้าในบอหมุนเวียนตลอดเวลา 
และจะเรงกังหันตีนํ้าเต็มท่ีต้ังแต 18.00 น. ไปจนถึง 09.00 น. ซึ่งในชวงใหอาหารก็จะไมหยุดตีนํ้า 
และเกษตรกรจะวางกังหันตีนํ้าไวทุกมุมของบอ มุมละ 1 เคร่ือง
สภาพปญหาในการเล้ียงกุงขาวท่ีพบโดยท่ัวไป

เน่ืองจากกุงขาวแวนนาไม (Peneaus Vannamei) เปนกุงท่ีไมเคยมีการเล้ียงใน
ประเทศไทยมากอน ปญหาเก่ียวกับกุงขาวจึงเปนปญหาท่ีตองศึกษาท้ังระบบ ซ่ึงในข้ันแรกรัฐบาล
ตองมีนโยบายท่ีชัดเจนวาจะสนับสนุนการเล้ียงกุงขาวในประเทศไทยหรือไม โดยตองพิจารณา
ท้ังาขอดีขอเสีย เพ่ือไมใหเกิดผลเสียหายในภายหลัง ซ่ึงปญหาหลักๆ มีดังน้ี

1.  ปญหาดานพอแมพันธุ
1.1  ขาดแคลนพอแมพันธุท่ีมีคุณภาพ ตองลักลอบนําเขาจากตางประเทศ
1.2  พอแมพันธุท่ีลักลอบนําเขามามีสายพันธุไมดี และอาจนําโรคชนิดใหมท่ีไม

มีในประเทศไทยเขามา เชน Taura Syndrome Virus (TSV) 
1.3  เกษตรกรไมมีความม่ันใจในการผลิตและพัฒนาสายพันธุกุงขาวเอง หวัง

เพียงการผลิตกุงโตสําหรับการจําหนาย
1.4 การนําเขาพอแมพันธุกุงขาวมักเปนลูกผสมไมใชสายพันธุแท ทําใหไมมี

ตัวอยางท่ีจะนํามาใชในการวิจัยเพ่ือปรับปรุงพันธุ
2.  ดานการเล้ียง

2.1  เกษตรกรยังขาดขอมูลการเล้ียงกุงขาวท่ีเพียงพอ
2.2  ยังไมมีระบบการเล้ียงท่ีใหผลดีชัดเจนเพ่ือเปนแบบอยางแกเกษตรกร
2.3  มีปญหาเร่ืองโรค เชน โรคเคระแกร็น (IHHNV) โรคทอรา (Taura 

Syndrome Virus) 
3.  ดานการเพาะลูกกุง
3.1  ผูเพาะฟกลูกกุงยังขาดความรูเร่ืองกุงขาวเน่ืองจากเปนกุงตางประเทศ
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3.2  ลูกพันธุกุงขาวขาดแคลนจึงทําใหมีการลักลอบนําเขา ซ่ึงเส่ียงตอการนํา
โรคใหมๆ  เขามา และมีการปลอมปนลูกกุงโดยใชลูกกุงแชบวย โอคัก เพ่ือจําหนาย
โรคกุงขาวแวนนาไมท่ีพบไดบอยคร้ัง

1.  โรคกลามเน้ือเปนตะคริว (Cremped Muscle Syndrome, CMS)
สาเหตุของการเกิดโรคกลามเน้ือเปนตะคริวยังไมทราบแนนอน แตมิขอสังเกตท่ีมัก

จุพบไดเสมอและมักจะพบวาจะเกิดการเกร็งของกลามเน้ือ อาจเน่ืองมาจากอาหารคุณภาพตํ่า 
คุณภาพนํ้าตํ่าการเปล่ียนแปลงอยางกระทันหันของส่ิงแวคลอม และมักเกิดกับกุงขาวอายุ  60-90 
วัน

อาการของโรค กุงจะแสดงอาการตัวเกร็ง กลามเน้ือหนาอกและทองหดตัว ตัวงอ
เกร็งแข็ง และตายในท่ีสุด

การปองกันตองควบคุมระดับความเค็มของนํ้า อุณหภูมิของนํ้า ไมใหเปล่ียนแปลง
อยางกรุทันหันและสูตรอาหารตองไดมาตรฐานและคงท่ี

2.  Infection Hypodermal and Hematopoietic Necrosis (IHHNV)
อาการของโรคในกุงขาวจะเกิดโรคแบบเร้ือรัง โดยจะทําใหเกิดภาวะ Runt 

Deformity Syndrome (RDS) ซ่ึงในกุงระยะ jovenile จะพบลักษณะกรีโคงงอหรือมีรูปรางผิดปกติ 
หนวดคดหรือยน ผิวลําตัวขรุขระ และผิวมีรูปรางผิดปกติ ซ่ึงกุงกุลาดําสามารถติดโรคน้ีไดโดยไม
แสดงอาการ

3.  White Spot Syndrome Baculovirus Complex (WSBV)
อาการของโรคกุงจะกินอาหารลดลงอยางรวดเร็ว มีสภาพออนแอ เปลือกหลวมและ

ท่ีเปลือกจะมีจุดขาวขนาด 0.5-2.0  มิลลิเมตร ซ่ึงจะพบอยูดานในของ carapace จุดขาวเกิดจาก
การสะสมแคลเซียมท่ีผิดปกติของเปลือกช้ัน  epidermis ในบางคร้ังจะพบวากุงปวยดวยโรค 
WSBV จะมีสีลําตัวเปนสีชมพูจนถึงนํ้าตาลแดงเน่ืองจากกลุมเม็คสีของเปลือกแพรกระจายออกไป
และพบจุดขาวเพียงเล็กนอย

อัตราการตายอัตราการตายคอนขางสูง โดยอาจถึงรอยละ 100 ภายใน 3-10 วัน 
ต้ังแตแสดงอาการ

4.  Taura Syndrome Virus (TSV)
อาการของโรคมักจะพบในกุงขาวชวง Postlarvae ที่ 14-40 โดยกุงโตจะไดรับ

ผลกระทบมากกวา โดยเฉพาะถากุงเหลาน้ีไมเคยไดรับเช้ือไวรัสเลย จนกระท่ังเขาชวง large 
juveniles หรือ asults ซ่ึงอาการของโรคจะมี 2 ระยะ คือ ระยะรุนแรงและระยะฟนตัว

1.  ระยะรุนแรง ในกุงปวยจะมีการกระจายของเม็คสีแดงตามลําตัว ทําใหกุงมีสี
แดงซีดท่ัวท้ังตัว และทําใหสวนหางของกุงมีสีแดงเขม และกุงสวนใหญท่ีติดเช้ือจะตายขณะกําลัง
ลอกคราบ นอกจากน้ียังพบกุงมีอาการเปลือกน่ิมและลําไสวางเปลา
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2. ระยะเรื้อรง/ระยะฟนตัว  จะพบกุงจํานวนเล็กนอยถึงปานกลาง แสดงอาการ
มีจุดสีดําหลายๆ จุดตามลําตัว ซ่ึงเปนชนิดท่ีแสดงถึงมีการติดเช้ือท่ีเปลือก กุงหลาน้ีอาจจะมี
เปลือกน่ิมหรือไมน่ิมก็ได หรือบางคร้ังอาจจะพบกระจายตัวของเม็ดสีแดงตามเปลือก โดยท่ีกุง
ยังคงมีพฤติกรรมและการกินอาหารท่ีปกติ

อัตราการตายอัตราการตายสูงถึงรอยละ 80-90  แตสําหรับในกุงท่ีโตถึงขนาดท่ีจับ
ขายไดจะมีอัตราการรอดรอยละ 60

การเล้ียงกุงขาวแวนนาไมโดยเทคนิคชีวภาพ
เน่ืองจากปจจุบันการเล้ียงกุงขาวแวนนาไมดวยสารเคมีทําใหธุรกิจการสงออกกุงทะเล

ของไทย ตองประสบปญหาสารปฏิชีวนะตกคางในเน้ือกุงทะเล สารปฏิชีวนะตกคางน้ันไดแกสาร
ในกลุมคลอแรมฟนิคอลและไนโตรฟูแรนซ่ึงกลุมประเทศในสหภาพยุโรปหามใชกับสัตวเล้ียงเพ่ือ
การบริโภคอยางเด็ดขาด ซ่ึงทําใหเกษตรกรหันมาเล้ียงดวยการใชกลุมจุลินทรียหรือท่ีเรียกวา
E.M. ยอมาจากคําวา Effective Micro-organisms หมายถึง กลุมจุลินทรียท่ีมีประสิทธิภาพคิดคน
พบโดย ศาสตราจารย ดร.เทรโอะ ฮิงะ (TEROU HIGA) แหงมหาวิทยาลัยริวกิว เมืองโอกินาวา 
ประเทศญ่ีปุน โดยใชเทคนิคทางชีวภาพ รวบรวมเฉพาะกลุมจุลินทรีย หมวดสรางสรรคท่ีมีอยูใน
ธรรมชาติมาใชประโยชน ชวยปรับปรุงสภาพความสมดุลของส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอมใหดีข้ึน จุลิ
นทรียหมวดสรางสรรคท่ีมีใน EM ไดแก กลุมจุลินทรียสังเคราะหแสง แลกโตบาซิลัส  เพนนิซี
เล่ียม ไตรโคเดอมา ฟูซาเรียม สเตรปโตไมซิส  อโซโตแบคเตอ ไรโซเบียม ยีสต  รา  ฯลฯ

จุลินทรียใน EM สวนใหญเปนจุลินทรียท่ีไมตองการอากาศ และมีพลัง “แอนติออกซิ
เดช่ัน” ซ่ึงเปนพลังสรางสรรคของชีวิต ปองกันมิใหมีการทําลายชีวภาพท่ีสําคัญของ เซลลได
ปองกันฤทธ์ิของสารพิษไดหลายชนิด รักษาสภาพธรรมชาติของเซลล ไดมิใหเส่ือมสภาพรักษา
สุขภาพของคนและสัตว มิใหเปนโรคหรือเจ็บปวยไดงาย
ลักษณะโดยท่ัวไปของ EM

เปนของเหลวสีนํ้าตาลกล่ินหอมอมเปร้ียวอมหวาน (เกิดจากการทํางานของกลุมจุลินท
รียตาง ๆ ใน E.M.) เปนกลุมจุลินทรียท่ีมีชีวิต ไมสามารถใชรวมกับสารเคมีหรือ ยาปฏิชีวนะและ
ยาฆาเช้ือตาง ๆ ได ไมเปนอันตรายตอส่ิงมีชีวิต เชน คน สัตว พืช และแมลงท่ีเปนประโยชน ชวย
ปรับสภาพความสมดุลของส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอม เปนกลุมจุลินทรีย ท่ีทุกคนสามารถนําไปเพาะ
ขยายเพ่ือชวยแกปญหาตาง ๆ ไดดวยตนเอง 
ลักษณะการผลิต

เพาะขยายจากจุลินทรียท่ีมีประโยชนมากกวา 80 ชนิด จากกลุมจุลินทรียสังเคราะห
แสงกลุมจุลินทรียผลิตกรดแลคติค กลุมจุลินทรียตรึงไนโตรเจน กลุมจุลินทรียแอคทีโนมัยซีทส 
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กลุมจุลินทรียยีสต ซ่ึงเปนจุลินทรียท่ีไดจากธรรมชาตินํามาเพาะเล้ียงและขยายใหจุลินทรีย
ขยายตัวดวยปริมาณท่ีสมดุลกันดวยเทคโนโลยีพิเศษ โดยใชอาหารจากธรรมชาติ เชน โปรตีน รํา
ขาว และสารประกอบอ่ืน ๆ ท่ีไมเปนอันตรายตอส่ิงมีชีวิต
ประโยชนของจุลินทรียโดยท่ัวไป 

1.  ดานการเกษตร
1.1  ชวยปรับสภาพความเปนกรด-ดางในดินและนํ้า 
1.2  ชวยแกปญหาจากแมลงศัตรูพืชและโรคระบาดตาง ๆ 
1.3  ชวยปรับสภาพดินใหรวนซุย อุมนํ้าและอากาศผานไดดี 
1.4  ชวยยอยสลายอินทรียวัตถุ เพ่ือใหเปนปุย (อาหาร) แกอาหารพืชดูดซึมไปเปน

อาหารไดดี ไมตองใชพลังงานมากเหมือนการใหปุยวิทยาศาสตร 
1.5  ชวยสรางฮอรโมนพืช พืชใหผลผลิตสูงและคุณภาพดีข้ึน 
1.6  ชวยใหผลผลิตคงทน สามารถเก็บรักษาไวไดนาน มีประโยชนตอการขนสงไกล ๆ 

เชน สงออกตางประเทศ 
1.7  ชวยกําจัดกล่ินเหม็นจากฟารมปศุสัตว ไกและสุกร ไดภายในเวลา 24 ชม. 
1.8  ชวยกําจัดนํ้าเสียจากฟารมไดภายใน 1 – 2 สัปดาห 
1.9  ชวยกําจัดแมลงวัน โดยการตัดวงจรชีวิตของหนอนแมลงวันไมใหเขาดักแดเกิด

เปนตัวแมลงวัน 
1.10  ชวยปองกันอหิวาหและโรคระบาดตาง ๆ ในสัตวแทนยาปฏิชีวนะและอ่ืน ๆ ได 
1.11ชวยเสริมสุขภาพสัตวเล้ียง ใหสัตวแข็งแรงมีความตานทานโรคสูง ใหผลผลิตสูง

อัตราการตายตํ่า 
2.  ดานการประมง 

2.1  ชวยควบคุมคุณภาพในบอเล้ียงสัตวนํ้าได 
2.2  ชวยแกปญหาโรคพยาธิในนํ้าเปนอันตรายตอกุง ปลา กบ หรือสัตวนํ้าท่ีเล้ียงได 
2.3  ชวยรักษาโรคแผลตาง ๆ ในปลา กบ จระเข ฯลฯ ได 
2.4  ชวยลดปริมาณข้ีเลนในบอ และทําใหเลนไมเนาเหม็น สามารถนําไปผสมปุยหมัก

ใชพืชตางๆ ไดอยางดี 
3.  ดานส่ิงแวดลอม 

3.1  ชวยปรับสภาพเศษอาหารจากครัวเรือน ใหกลายเปนปุยท่ีมีประโยชนตอพืชผักได 
3.2  ชวยปรับสภาพนํ้าเสียจากอาคารบานเรือน โรงงาน โรงแรมหรือแหลงนํ้าเสีย 
3.3  ชวยดับกล่ินเหม็นจากกองขยะท่ีหมักหมมมานานได 

การเก็บรักษาจุลินทรีย
สามารถเก็บรักษาไวไดนาน อยางนอย 6 เดือน ในอุณหภูมิหองปกติ ไมเกิน 46 – 50 

องศาเซลเซียส ตองปดฝาใหสนิท อยาใหอากาศเขาและอยาเก็บไวในตูเย็น ทุกคร้ังท่ีแบงไปใช
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ตองรีบปดฝาใหสนิท การนํา E.M. ไปขยายตอควรใชภาชนะท่ีสะอาดและใชใหหมดภายในเวลาท่ี
เหมาะสม

วิธีการเล้ียงกุงขาวแวนนาไมโดยเทคนิคชีวภาพ
ถามีบอกุงทั้งหมด 3 บอ ท่ีเหลือจะปลอยปลากินพืช เชน ปลานิล ปลาย่ีสก บอกุง

ขนาด 3 ไร 2 บอ จะลงกุงประมาณ 150,000-250,000 ตัว บอขนาด 2 ไร ลงกุง 190,000 ตัว 
ตามท่ีอบรมจะตองใชโบกาฉิในการเตรียมบอ เม่ือกอนใชโบกาฉิ แตทุกวันน้ีจะใชข้ีไกสดๆ เพราะ
ไมมีเวลาและหาวัตถุดิบยาก จะใชข้ีไกใสกระสอบแชนํ้าไว ใหนํ้าซึมเขากระสอบจนบวม แลวลาก
ไปตามเคร่ืองตีนํ้าใหตีใหท่ัวบอ หลังจาก 1 วัน ก็จะใส EM ขยาย ประมาณ 200 ลิตร ตอ 1 บอ 
เพ่ือฆาเช้ือโรคและปรับสภาพนํ้า จากน้ันก็วัดคาพีเอช ((pH) ถาในชวงเชาไมควรตํ่ากวา 7.5 
ในชวงบายไมควรเกิน 8.5 คาอัลคาไลน ประมาณ 100-120 มก./ลิตร เล้ียงกุงท่ีนํ้าศูนยเลย (น้ํา
จืด คาความเค็ม 0 พีพีที) เพราะเคาจะปรับความเค็มลูกกุงขาวมาท่ี 2 พีพีที กุงจะอยูได กอนจะ
ลงกุง ตองนํากุงมาลองนํ้ากอน จะเอานํ้าในบอใสกะละมัง แลวเอากุงท่ีเตรียมไวมาแชในนํ้า ท่ัวไป
เคาจะลองแค 3 ชม. แตผมจะใหลอง 1 คืน ถากุงอยูไมไดกุงจะลอยอยูท่ีผิวนํ้า ถานํ้าเปนกรดหรือ
ดางมากกุงจะดีดข้ึนติดกะละมัง ซักพักก็จะตาย”
ขนาดกุง

ขนาดกุงท่ีจะลงจะเปนขนาด พี 15 ถาโตมากกวาน้ี แลวมาขายใหเราจะไมคอยดี 
เพราะอาจจะเปนกุงท่ีตรวจแลวไมผาน ขายไมไดแลวเอามาขายหรือเปนกุงท่ีไมดีไมมีผลงาน 
อาหาร

อาหารจะคลุกดวย  EM ขยายกอน ท้ิงไวใหอ่ิมตัว แลวจึงสาดใหกิน หลังจากลงกุงใน
ระยะแรกกุง 3 วัน จะใหอาหาร 1 คร้ัง ในชวงเย็น ม้ือเชาจะยังไมเล้ียง เพราะชวงเชากุงจะกลัว
แสง ปลอยใหมๆ  จะจมหายไปเลย ใหมๆ  กุงจะกินแพลงกตอนในบอ การจะเพ่ิมปริมาณอาหาร
และความถ่ีของการใหอาหารจะดูจากการเช็คยอ และการสุมดูนํ้าหนักกุง เชน ถาเช็คยอภายใน 3 
ช่ัวโมง กุงกินอาหารหมด หมดเร็วก็ตองเพ่ิมอาหาร ถาเหลือก็ตองลดลง ถาเราใหไปโดยไมเช็ค 
อาหารก็ละลายท้ิงหมด ก็ขาดทุนตามมา
การตีนํ้า

ตีนํ้าเม่ือกุงมีอายุประมาณคร่ึงไปแลวในการตีใหมๆ  จะเร่ิมตีประมาณตี 2 ตี 3 จนถึง 6 
โมงเชา เม่ือกุงเร่ิมโต หนาแนนข้ึนก็เร่ิมตีเร็วข้ึนประมาณ 2-3 ทุมก็ตองเร่ิมตีนํ้า กุงเล็กยังไม
ตองการอากาศมาก พอกุงเร่ิมโตข้ึนก็ตองเพ่ิมเวลา
การรักษาสภาพนํ้า

การเล้ียง ถาสังเกตไดวานํ้าเร่ิมหนืด เปนฟองหรือยางเหนียว หรือมีคาพีเอชสูงเกิน
กําหนด ก็จะสาด EM ขยาย ประมาณ 100  ลิตร/ไร เพ่ือชวยปรับสภาพนํ้าเราตองเรียนรูเร่ืองนํ้า 
อยางนํ้าถามีแพลงกตอนแดง แพลงกตอนเขียว ถาเขียวไมเปนไร ถาพีเอชได แตนํ้าแดงจะทําให
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กุงไมโต ตองใชโบกาฉิหรือ EM ขยายชว.กุงหนารอนจะไมดี หนารอนแดดจะแรง แสงจะแทงลง
นํ้า บนดอนกุงจะไมกินอาหาร มันจะกินท่ีลึก การเช็คยอจะทําไดยาก ยอใกลบาน 2 ชั่วโมง 
อาหารก็หมด แตยอลึกอาหารเหลือ 6-7 ชอน บางทีจะลดจะเพ่ิมอาหารทําไมถูก บางทีตองถาย
ยอ สวนหนาฝนกุงจะกินอาหารบนดอน มันจะไมกินท่ีลึก เพราะท่ีลึกอากาศจะปด หนาฝนกุงติดดี
โตเร็ว เพราะอากาศมันเย็น แตตองระวังเร่ืองนํ้าเปล่ียน เพราะมีนํ้าฝนมาเติม กุงอยูไมได ถาฝน
ตกได 3  ช่ัวโมง คาพีเอชจะลดลง เม่ือพีเอชลด กุงจะเร่ิมลอย ก็จะเติมโดโลไมทปรับคานํ้า
ผลผลิตท่ีได

บอกุงกําลังจับกุงบอขนาด 2 ไร พอดี บอน้ีปลอยกุงประมาณ 190,000 ตัว จับได
น้ําหนัก  1,200 – 1,700 กก. 
สรุปปจจัยการเล้ียงกุงขาวแวนนาไมโดยเทคนิคชีวภาพ

1. ที่ดิน
2. ปูนขาวโดโลไมทปรับปรุงบอเพ่ือปรับพีเอช
3. ปูนเผา (CaO) ท่ีมีสวนผสมของแม็กนีเซียมออกไซด (MgO)
4. นํ้าเค็ม + เกลือ
5. พันธุลูกกุง
6. อาหารกุง
7. จุลินทรียใน EM
8. เคมีเวชภัณฑ เชน ยา อาหารเสริม ฯลฯ
9. อุปกรณและซอมบํารุง เชน เคร่ืองปนนํ้า ใบพัด เฟอง เกียรตีนํ้า
10. แรงงาน
11. พลังงานเช้ือเพลิง เชน นํ้ามัน,ไฟฟา,แกส ฯลฯ
12. สาธารณูปโภค
13. เบ็ดเตล็ด เชน ยอ ผาเขียว แหไนลอน เชือกไนลอน ฯลฯ
14. บริหารการจัดการ

4.  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ
กนิษฐ  สุทธิศักด์ิ (2543: 71-116)  ไดทําการศึกษา  การวิเคราะหอุปสงคปจจัยการ

ผลิตในการเล้ียงกุงกุลาดําแบบพัฒนา : กรณีศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช  ปการผลิต 2541 
วัตถุประสงคในการศึกษาคร้ังน้ี  เพ่ือวิเคราะหถึงปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงอุปสงค
ปจจัยการผลิตในการเพาะเล้ียงกุงกุลาดําพัฒนา ในพ้ืนท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช  จํานวนศึกษา 
80 ตัวอยาง ฟารมขนาดเล็กระหวาง 1-5ไร ขนาดกลางระหวาง 6-10ไร และขนาดใหญ 10 ไรขึ้น
ไป มาวิเคราะหสมการการผลิตเพ่ือนําไปสูการวิเคราะหอุปสงคปจจัยการผลิตแตละชนิด โดยใช
สมการถดถอยหลายตัวแปร ผลของการศึกษา  สมการการผลิตแบบคอบบ-ดักลาส(Cobb-
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Douglas Production Function) พบวา  การเปล่ียนแปลงผลผลิตกุงกุลาดําสามารถอธิบายดวย
จํานวนอาหารกุง แรงงาน  จํานวนลูกกุง จํานวนยาและสารเคมี  พ้ืนท่ีเล้ียงและการจัดการดิน
ตะกอนเลนและระบบนํ้า ประมาณรอยละ 60.45 ณ ระดับความเช่ือม่ัน 99 โดยปจจัยการผลิตท่ีมี
นัยสําคัญตอผลผลิตไดแก อาหารกุง แรงงาน  ยาและสารเคมี  และพ้ืนท่ีเล้ียง  เม่ือพิจารณา
ผลตอบแทนตอขนาดการผลิต (Return to Scale) ซ่ึงผลตอบแทนตอขนาดการผลิตเพ่ิมข้ึน 
(Increasing Return to Scale)  โดยมีผลรวมคาความยืดหยุนของปจจัยการผลิตท้ังหมดเทากับ
1.226 สวนระดับการใชปจจัยการผลิตแตละชนิดเพ่ือใหไดรับกําไรสูงสุดผูผลิตควรเพ่ิมการใช
อาหารกุง แรงงาน  ยาและสารเคมี  แตละพ้ืนท่ีเล้ียง  แตไมควรเพ่ิมจํานวนลูกกุงท่ีปลอยเล้ียง  
สวนการวิเคราะหอุปสงคปจจัยแตละชนิด  นอกจากจะข้ึนอยูกับราคาปจจัยการผลิตแลวยังข้ึนอยู
กับปจจัยอ่ืน ๆ ดวย และคาความยืดหยุนอุปสงคปจจัยการผลิตตอราคาปจจัยการผลิตแตละชนิด
มีคาตํ่า  แสดงใหเห็นวาแมวาราคาปจจัยการผลิตตาง ๆ จะมีการเปล่ียนแปลงไปมากนอยเพียงใด  
แตความตองการปจจัยการผลิตในการเล้ียงกุงก็ยังคงไมมีการเปล่ียนแปลงไปมาก

พรรณี  สมบุญ(2549: 73-98)  ไดทําการศึกษา  การวิเคราะหประสิทธิภาพเชิงเทคนิค
ของการผลิตออย กรณีศึกษา อ.กุมภวาป จ.อุดรธานีและอ.จักราช จ.นครราชสีมา  วัตถุประสงค
ในการศึกษาคร้ังน้ี เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพเชิงเทคนิคของการผลิตออย  จํานวนศึกษา 169  
ตัวอยางแบงเปนอ.กุมภวาป จ.อุดรธานี จํานวน 65 ราย และอ.จักราช จ.นครราชสีมา  จํานวน 
104 ราย ณ ระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95 ปจจัยท่ีใชทดสอบ คือ ท่ีดิน ปุยเคมี ยาปราบวัชพืช
และศัตรูพืช แรงงาน  และคาจางเคร่ืองจักร ผลการศึกษา ปุยเคมี ยาปราบวัชพืชและศัตรูพืช และ
คาจางเคร่ืองจักร ผลตอบแทนตอขนาดการผลิตอัตราคงท่ี (Constant  Return to Scale)  แต
ท่ีดินและแรงงานผลตอบแทนตอขนาดการผลิตอัตราเพ่ิมข้ึน (Increasing Return to Scale)   
สวนผลการศึกษาความดอยประสิทธิภาพการผลิต มีตัวแปรดังน้ี ระดับการศึกษาและ
ประสบการณการผลิตเพ่ิมข้ึนความดอยประสิทธิภาพลดลง สงผลใหประสิทธิภาพการผลิตเพ่ิมข้ึน 
สัดสวนจํานวนวันงานของแรงงานครัวเรือนตอแรงงานท้ังหมดเพ่ิมข้ึนสงผลใหประสิทธิภาพใน
การผลิตลดลง  สัดสวนปริมาณออยไฟไหมตอปริมาณออยเขาหีบ สัดสวนของพ้ืนท่ีปลูกออยตอ
ตอพ้ืนท่ีปลูกออยท้ังหมด และการประกอบอาชีพของครัวเรือน ไมมีนัยสําคัญทางสถิติในการ
อธิบายความดอยประสิทธิภาพและระดับประสิทธิภาพเฉล่ียในการผลิตออยของเกษตรกรในอ.กุม
ภวาป จ.อุดรธานีและอ.จักราช จ.นครราชสีมา  อยูท่ีรอยละ 88.34

เพ็ญแข  แสงภัทรเนตร (2548: 62-94)  ไดทําการศึกษา  การวิเคราะหเศรษฐกิจการ
ผลิตกุงกามกรามในจังหวัดราชบุรี ปการผลิต 2546/2547  วัตถุประสงคในการศึกษาคร้ังน้ี เพ่ือ
ศึกษาสภาพท่ัวไป ตนทุนและผลตอบแทน ฟงกช่ันการผลิตและผลตอบแทนตอขนาดรวมถึงการ
วิเคราะหประสิทธิภาพทางเทคนิคและประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจของการเล้ียงกุงกามกราม  
จํานวนศึกษา 51 ตัวอยาง ฟารมขนาดเล็กระหวาง 5-15 ไรและฟารมขนาดใหญระหวาง 16-31 
ไร ผลของการศึกษาแบงออกเปน 4 สวน สวนท่ี 1 ตนทุนและผลตอบแทนของการเล้ียงกุง
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กามกราม ซ่ึงเปรียบเทียบผลตอบแทนและจุดคุมทุนของท้ังสองขนาดฟารมพบวามีกําไรจากการ
ผลิตกุงกามกรามเพราะมีรายไดเฉล่ียเหนือตนทุนเงินสดท้ังหมด แตฟารมขนาดใหญมีรายได
เฉล่ียและกําไรสูงกวาเพราะการจางแรงงานในการจับกุงจางแบบเหมาจายไมไดคิดคาแรงงานตาม
ขนาดของฟารมสงผลใหตนทุนท่ีเปนเงินสดท้ังหมดตํ่ากวาฟารมขนาดเล็ก  สวนท่ี 2  วิเคราะห
สมการการผลิตระหวางผลผลิตกุงกามกรามกับปจจัยตาง ๆ ใชสมการแบบคอบบ-ดักลาส(Cobb-
Douglas Production Function) มีคาสัมประสิทธ์ิแหงการกําหนด (Coefficient of determination 
: 2R ) เทากับรอยละ 69.15 ตัวแปรอิสระไดแก จํานวนลูกกุงกามกราม ทุนเงินสดคาไฟฟาและคา
นํ้ามันเช้ือเพลิง จํานวนแรงงานและขนาดของฟารม มีผลใหปริมาณผลผลิตกุงกามกราม
เปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน ระดับความเช่ือม่ันรอยละ 99 95 และ90 สวนปจจัยปริมาณ
อาหารไมมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนผลรวมของคาความยืดหยุนของปจจัยการผลิตทุกชนิด
ใกลเคียง 1 ทั้ง 2 ฟารม สวนท่ี 3 การวัดประสิทธิภาพทางกายภาพของการใชปจจัยการผลิต 
ผลผลิตเพ่ิมของปจจัยการผลิตกุงกามกรามของฟารมขนาดเล็กและขนาดใหญท้ัง 4 ชนิดมีคาเปน
บวก ความสําคัญของปจจัยดังกลาวมีดังน้ี จํานวนแรงงานปริมาณอาหาร จํานวนลูกกุงกามกราม 
สวนที่ 4 การวัดประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจของการใชปจจัยในการผลิตกุงกามกราม ปรากฎวา
ฟารมขนาดเล็ก มีการใชปจจัยจํานวนลูกกุงกามกรามและจํานวนแรงงาน มีผลผลิตเพ่ิมสูงกวา
ตนทุนเพ่ิม สวนการใชทุนเงินสดคาไฟฟาและคานํ้ามันเช้ือเพลิงและปจจัยปริมาณอาหารพบวา
ผลผลิตเพ่ิมตํ่ากวาตนทุนเพ่ิม และฟารมขนาดใหญมีการใชปจจัยจํานวนลูกกุงกามกราม แรงงาน 
และทุนเงินสดคาไฟฟาและคานํ้ามันเช้ือเพลิงท้ัง 3 ชนิดมีผลผลิตเพ่ิมสูงกวาตนทุนเพ่ิม  สวนการ
ใชปจจัยปริมาณอาหารพบวาผลผลิตเพ่ิมตํ่ากวาตนทุนเพ่ิม

ฉลอง  แตงต้ัง  (2542: 52-86)  ไดทําการศึกษา การวิเคราะหทางเศรษฐกิจของการ
ผลิตกุงกุลาดําในจังหวัดสุราษฎรธานี ฤดูการผลิต 2541/42 วัตถุประสงคในการศึกษาคร้ังน้ี เพ่ือ
ศึกษาสภาพท่ัวไป  ตนทุนและผลตอบแทน ฟงกช่ันการผลิตและผลตอบแทนตอขนาดการผลิต
รวมท้ังประสิทธิภาพของการใชปจจัยการผลิตของการเล้ียงกุงกุลาดํา จํานวนศึกษา 60 ตัวอยาง
ผลการศึกษา แบงออกเปน 3 สวน สวนท่ี  1  ใชฟงกช่ันการผลิตแบบคอบบ-ดักลาส(Cobb-
Douglas Production Function)  พบวา  ปจจัยการผลิต  คือ จํานวนลูกกุงกุลาดํา คาอาหารและ
อุปกรณการเล้ียงกุงกุลาดํา  รอยละ 70.29 แบงออกสองรูปแบบการเล้ียง  รูปแบบท่ี 1 การเล้ียง
แบบก่ึงพัฒนา จํานวนลูกกุงกุลาดํา  คายาและสารเคมี และคาไฟฟาและนํ้ามันเช้ือเพลิง รอยละ 
52.53 คาความยืดหยุนของผลผลิตตอจํานวนลูกกุงกุลาดํา  คายาและสารเคมี และคาไฟฟาและ
นํ้ามันเช้ือเพลิง มีคาเทากับ 0.56 , 0.12 และ1.45 ตามลําดับ ผลตอบแทนตอขนาดการผลิต 
(Return to Scale) เทากับ 2.2432 ซ่ึงผลตอบแทนตอขนาดการผลิตเพ่ิมข้ึน (Increasing Return 
to Scale)  รูปแบบท่ี 2 การเล้ียงแบบพัฒนา จํานวนลูกกุงกุลาดํา  คาอาหาร คายาและสารเคมี 
คาอุปกรณ คาไฟฟาและนํ้ามันเช้ือเพลิง แรงงาน การเกิดโรคระบาด รอยละ 68.77 คาความ
ยืดหยุนของผลผลิตตอจํานวนลูกกุงกุลาดํา  คาอาหาร คายาและสารเคมี คาอุปกรณ คาไฟฟา
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และนํ้ามันเช้ือเพลิง แรงงาน มีคาเทากับ 0.64 , 0.34 , -0.07 , 0.09 , 0.09  และ 0.13 ตามลําดับ
ผลตอบแทนตอขนาดการผลิต (Return to Scale) เทากับ 1.08 ซ่ึงผลตอบแทนตอขนาดการผลิต
คงที่ (Constant Return to Scale)  สวนที่ 2 การวัดประสิทธิภาพทางเทคนิคของการใชปจจัยการ
ผลิต การเล้ียงแบบก่ึงพัฒนา ประสิทธิภาพของคาไฟฟาและนํ้ามันเช้ือเพลิงสูงกวาประสิทธิภาพ
ของคายาและสารเคมีสําหรับการเล้ียงกุงกุลาดํา และประสิทธิภาพของจํานวนลูกกุงกุลาดํา 
ตามลําดับ สวนการเล้ียงแบบพัฒนา ประสิทธิภาพของแรงงานสูงกวาประสิทธิภาพของคา
อุปกรณ คาอาหาร คาไฟฟาและนํ้ามันเช้ือเพลิง จํานวนลูกกุงกุลาดําและประสิทธิภาพของคายา
และสารเคมีสําหรับการเล้ียงกุงกุลาดํา  ตามลําดับ  สวนท่ี  3  การวัดประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ
ของการใชปจจัยในการผลิต  การเล้ียงแบบก่ึงพัฒนา พบวา การใชปจจัยการผลิต  ไดแก จํานวน
ลูกกุงกุลาดํา  คายาและสารเคมี และคาไฟฟาและนํ้ามันเช้ือเพลิงกับตนทุนเพ่ิมตํ่ากวาระดับการ
ใชปจจัยการผลิตท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจควรเพ่ิมปจจัยการผลิต  และสวน
การเล้ียงแบบพัฒนา พบวา การใชปจจัยการผลิต  ไดแก จํานวนลูกกุงกุลาดํา  คาอาหาร คา
อุปกรณ คาไฟฟาและนํ้ามันเช้ือเพลิงและแรงงานกับตนทุนเพ่ิมตํ่ากวาระดับการใชปจจัยการผลิต
ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจควรเพ่ิมปจจัยการผลิต  สวนคายาและสารเคมีตนทุน
เพ่ิมสูงกวาระดับการใชปจจัยการผลิตควรลดปจจัยการผลิต  สวนท่ี 4  ตนทุนและผลตอบแทน 
ซ่ึงการเล้ียงกุงกุลาดําแบบพัฒนามีตนทุนการเล้ียงสูงกวาแบบก่ึงพัฒนาโดยเฉล่ียประมาณ 2.97 
เทาและการเล้ียงกุงกุลาดําแบบพัฒนาจะใหผลผลิตเฉล่ียตอไรสูงกวาแบบก่ึงพัฒนาโดยเฉล่ีย
ประมาณ 3.01 เทา

ประเสริฐ  ภราดรพานิชกุล (2544 : 73-98)  ไดทําการศึกษา การวิเคราะห
ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจของฟารมกุงกุลาดําในจังหวัดจันทบุรีและนครศรีธรรมราช ป 2541 : 
วิธีการฟงกช่ันกําไร วัตถุประสงคในการศึกษาคร้ังน้ี เพ่ือศึกษาถึงสภาพท่ัวไปและเปรียบเทียบ
โครงสรางตนทุนและผลตอบแทนจากการเพาะเล้ียงกุงกุลาดําพรอมท้ังวิเคราะหประสิทธิภาพทาง
เศรษฐกิจ โดยใชฟงกช่ันกําไรแบบคอบบ-ดักลาส(Cobb-Douglas Profit Function) โดยการหา
คาประมาณสัมประสิทธ์ิความยืดหยุนของอุปสงคปจจัยและอุปทานผลผลิต  จํานวนศึกษา 105 
ตัวอยาง ฟารมขนาดเล็กไมถึง 8 ไรและฟารมขนาดใหญ 8 ไรข้ึนไป ผลของการศึกษาแบง
ออกเปน 4 สวน สวนที่ 1 วิเคราะหตนทุนและผลตอบแทน แบงเปน 2 กรณี กรณีท่ี 1 ตนทุนและ
ผลตอบแทนโดยเฉล่ียตอฟารม กรณีท่ี 2 ตนทุนและผลตอบแทนโดยเฉล่ียตอไร สรุปท้ัง 2 กรณี 
ตนทุนฟารมขนาดใหญตนทุนสูงกวาฟารมขนาดเล็กโดยท่ีตนทุนแปรสูงกวาตนทุนคงท่ีคือ
คาอาหารกุงและคาลูกกุง ผลผลิตฟารมขนาดใหญตนทุนสูงกวาฟารมขนาดเล็ก รวมท้ังรายได 
รายรับและกําไรของฟารมขนาดใหญมากกวาฟารมขนาดเล็ก สวนท่ี 2 ผลการวิเคราะหสมการ
กําไรและสวนแบงปจจัยผันแปรใชวิธี generalized least square หรือ Zellner’s seemingly 
unrelated regression ระดับความเช่ือม่ันรอยละ 99 ยกเวนเพียงคาสัมประสิทธ์ิของตัวแปร
ประสบการณมีเคร่ืองหมายตรงขามกับทฤษฎี ผลการทดสอบไดผลดังน้ี มีความแตกตางกัน
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ระหวาง ขนาดพ้ืนท่ีบอเล้ียง ท่ีต้ังฟารม ขนาดของฟารมท้ังในจังหวัดจันทบุรีและนครศรีธรรมราช 
ฟารมกุงกุลาดํามีกําไรสูงสุด เน่ืองจากมีมูลคาผลผลิตเทากับราคาปจจัยการผลิต และผลตอบแทน
ตอขนาดคงท่ี ซ่ึงแสดงถึง ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจของฟารมกุงกุลาดํา  สวนท่ี 3 เปรียบเทียบ
ผลการศึกษาท่ีไดจากสมการการผลิตกุงกุลาดําโดยทางตรงใชวิธีกําลังสองนอยท่ีสุด (Ordinary 
Least-squares OLS) ระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95ผลของการศึกษาผลตอบแทนตอขนาด
มากกวา 1 คือ 1.0482 ซ่ึงมีความเอนเอียง(Bias) และทางออมความยืดหยุนของสมการการผลิต  
ผลของการศึกษาผลตอบแทนตอขนาดคงท่ี คือ 1 ซ่ึงไมมีความเอนเอียง(Bias) ตรงกับเง่ือนไข
กําไรสูงสุด  สวนท่ี 4  ผลการประมาณคาความยืดหยุนของอุปสงคปจจัยการผลิตและอุปทาน
ผลผลิต ผลของการศึกษา อุปทานผลผลิตกุงกุลาดํา 0.307 อุปสงคปจจัยลูกกุง -1.088 อุปสงค
ปจจัยอาหาร -1.174 และอุปสงคปจจัยแรงงาน -1.044 โดยทีปจจัยอ่ืนคงท่ี

ศิโรตน  วารุณประภา (2547: 58-71) ไดทําการศึกษา การวิเคราะหเศรษฐกิจการผลิต
กุงกามกราม ในจังหวัดสุพรรณบุรี ปการผลิต2544/45  วัตถุประสงคในการศึกษาคร้ังน้ี เพ่ือ
ศึกษาสภาพท่ัวไป ตนทุนและผลตอบแทน ฟงกช่ันการผลิตและประสิทธิภาพของการใชปจจัยการ
ผลิต  จํานวนศึกษา 50 ตัวอยาง ผลของการศึกษาแบงออกเปน 4 สวน สวนที่ 1 การใชปจจัยการ
ผลิตในการผลิตกุงกามกรามโดยใชสมการแบบคอบบ-ดักลาส(Cobb-Douglas Production 
Function) มีคาสัมประสิทธ์ิแหงการกําหนด (Coefficient of determination : 2R ) เทากับรอยละ 
96.84  ตัวแปรอิสระไดแก จํานวนลูกกุงกามกราม คาอาหาร คานํ้ามันเช้ือเพลิง จํานวนแรงงาน
และขนาดพ้ืนท่ีสําหรับเล้ียงกุงกามกรามผลใหปริมาณผลผลิตกุงกามกรามปล่ียนแปลงไปใน
ทิศทางเดียวกัน ผลรวมของคาความยืดหยุนของปจจัยการผลิตทุกชนิดเทากับ 1.1298  สวนที่ 2  
การวัดประสิทธิภาพทางเทคนิคของการใชปจจัยการผลิต ผลผลิตเพ่ิมของใชปจจัยแรงงาน 
คาอาหาร คานํ้ามันเช้ือเพลิงและขนาดพ้ืนท่ีสําหรับเล้ียงกุงกามกรามท้ัง 4 ชนิดมีคาเปนบวก  
สวนที่ 3 การวัดประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจของการใชปจจัยในการผลิตกุงกามกรามใชปจจัย
คาอาหาร คานํ้ามันเช้ือเพลิงและขนาดพ้ืนท่ีสําหรับเล้ียงกุงกามกรามท้ัง 3 ชนิด มีผลผลิตเพ่ิมสูง
กวาตนทุนเพ่ิม สวนปจจัยแรงงานผลผลิตเพ่ิมตํ่ากวาตนทุนเพ่ิม  สวนท่ี 4 วิเคราะหตนทุนและผล
ตอบเทนจากการผลิตกุงกามกราม  ตนทุนรวมท้ังหมดเฉล่ีย 57,522.76 บาทตอไร รายไดเฉล่ีย
เทากับ 2,007.59 บาทตอไร ตนทุนการผลิต 159.44 กิโลกรัมตอไร และในการผลิตกุงกามกราม 
1 กิโลกรัม จะไดกําไรเทากับ 5.56 บาทตอกิโลกรัม

เศรษฐศาสตร  ไชยแสง(2551: 47-59) ไดทําการศึกษา การวิเคราะหประสิทธิภาพ
ทางการผลิต : กรณีขาวอินทรียแบบมีพันธะสัญญา ในจังหวัดอุบลราชธานี วัตถุประสงคใน
การศึกษาคร้ังน้ี เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพเชิงเทคนิคของการขาวอินทรียแบบมีพันธะสัญญา ใน
จังหวัดอุบลราชธานี       จํานวนศึกษา 35  ตัวอยาง ณ ระดับความเช่ือม่ันรอยละ 90 ปจจัยที่ใช
ทดสอบ คือ ท่ีดิน ปุยธรรมชาติ เมล็ดพันธ  แรงงาน  และนํ้ามันเช้ือเพลิง  ผลการศึกษา ท่ีดิน ปุย
ธรรมชาติ เมล็ดพันธ  แรงงาน  และนํ้ามันเช้ือเพลิง ผลตอบแทนตอขนาดการผลิตอัตราเพ่ิมข้ึน 
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(Increasing Return to Scale)     แตเม่ือรวมคาสัมประสิทธ์ิของปจจัยการผลิตทุกตัวมีคาเทากับ 
98% ผลตอบแทนตอขนาดการผลิตอัตราลดลง (Decreasing Return to Scale)   สวนผล
การศึกษาความดอยประสิทธิภาพการผลิต มีตัวแปรดังน้ี ระดับการศึกษาและประสบการณการ
ผลิตเพ่ิมข้ึนความดอยประสิทธิภาพลดลง สงผลใหประสิทธิภาพการผลิตเพ่ิมข้ึน และอายุหัวหนา
ครัวเรือนมากข้ึน ความดอยประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน สงผลใหประสิทธิภาพการผลิตลดลง  ระดับ
ประสิทธิภาพเฉล่ียในการผลิตขาวอินทรียแบบมีพันธะสัญญา ในจังหวัดอุบลราชธานีอยูท่ีรอยละ 
90.20

วิธาร  ชุมมะ (2542: 51-120)  ไดทําการศึกษา  การวิเคราะหทางเศรษฐกิจการเล้ียง
กุงกุลาดําแบบพัฒนาโดยระบบปดและระบบเปดในประเทศไทย ปการผลิต 2539/40  
วัตถุประสงคในการศึกษาคร้ังน้ีเพ่ือศึกษาสภาพท่ัวไป  ตนทุนและผลตอบแทน รวมท้ังประมาณ
สมการการผลิตและประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจของการเล้ียงกุงกุลาดําแบบพัฒนาโดยระบบปด
และระบบเปด จํานวนศึกษา 167ตัวอยาง ฟารมขนาดเล็กระหวาง 1-5ไร ขนาดกลางระหวาง 6-
20ไร และขนาดใหญ 20 ไรข้ึนไป ผลของการศึกษา ตนทุนและผลตอบแทน พบวาเกษตรกรท่ี
เล้ียงระบบปด เฉล่ียท้ังประเทศของฟารมขนาดใหญจะไดกําไรสูงสุด เน่ืองจากไดรับผลผลิตและ
ราคาท่ีสูงกวา  สวนเกษตรกรท่ีเล้ียงระบบเปดเฉล่ียท้ังประเทศของฟารมขนาดเล็กจะไดกําไร
สูงสุด เพราะมีการปลอยกุงหนาแนนและมีการดูแลเอาใจใสอยางท่ัวถึง  ทําใหไดรับผลผลิตท่ีสูง
กวา  สําหรับการวิเคราะหสมการการผลิตกุงกุลาดํา โดยใชสมการแบบคอบบ-ดักลาส(Cobb-
Douglas Production Function) ) มีคาสัมประสิทธ์ิแหงการกําหนด (Coefficient of 
determination : 2R ) เทากับรอยละ 36.20 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลไดแก จํานวนลูกกุง จํานวนลูกกุง
ของภาคใตฝงตะวันออก จํานวนลูกกุงของฟารมขนาดกลางและขนาดใหญ ปริมาณอาหารกุง 
ปริมาณอาหารกุงของภาคตะวันออก   คาใชจายอ่ืน ๆ ของภาคใตฝงตะวันตกและตะวันออก 
พรอมท้ังภาคตะวันออก ผลใหปริมาณผลผลิตกุงเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน ระดับความ
เช่ือม่ันรอยละ 99  สวนการวัดประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจของการใชปจจัยในการผลิตกุงกุลาดํา
คือ จํานวนลูกกุง  ปริมาณอาหารกุง  คาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีต้ังฟารมและขนาดของฟารม ใหปจจัยอ่ืน
คงท่ี พบวา  เกษตรกรควรเพ่ิมจํานวนลูกกุง ควรลดปริมาณการใชอาหารกุงในทองท่ีภาคกลาง 
ใตฝงตะวันออกและใตฝงตะวันตก ในขณะท่ีควรเพ่ิมการใชปริมาณอาหารกุงในทองท่ีภาค
ตะวันออก  ควรลดคาใชจายปจจัยตาง ๆ ในทองท่ีภาคกลางและใตฝงตะวันออก ในขณะท่ีควร
เพ่ิมคาใชจายในทองท่ีภาคตะวันออกและใตฝงตะวันตก

สุดารัตน  เลิศยินดี (2551: 49-76) ไดทําการศึกษา การวิเคราะหประสิทธิภาพทาง
เศรษฐกิจการผลิตกุงขาวในอําเภอสองพ่ีนองจังหวัดสุพรรณบุรี  วัตถุประสงคในการศึกษาคร้ังน้ี
เพ่ือศึกษาสภาพท่ัวไป ตนทุนและผลตอบแทนรวมท้ังหาฟงกช่ันการผลิตและประสิทธิภาพของ
การใชปจจัยการผลิตแตละชนิดในการผลิตกุงขาว จํานวนศึกษา 25 ตัวอยาง ฟารมขนาดเล็กไม
ถึง 9 ไรและฟารมขนาดใหญ 9 ไรข้ึนไป ผลของการศึกษา แบงออกเปน 4 สวน สวนที่ 1 ตนทุน
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และผลตอบแทนของการเล้ียงกุงขาว ซ่ึงเปรียบเทียบผลตอบแทนและจุดคุมทุนของท้ังสองขนาด
ฟารมพบวามีกําไรจากการผลิตกุงขาวเพราะมีรายไดเฉล่ียเหนือตนทุนเงินสดท้ังหมด แตฟารม
ขนาดใหญมีรายไดเฉล่ียและกําไรสูงกวาเพราะตนทุนท่ีเปนเงินสดท้ังตํ่ากวาฟารมขนาดเล็ก  สวน
ที่ 2  วิเคราะหสมการการผลิตระหวางผลผลิตกุงขาวกับปจจัยตาง ๆ ใชสมการการผลิตแบบ
คอบบ-ดักลาส(Cobb-Douglas Production Function) มีคาสัมประสิทธ์ิแหงการกําหนด 
(Coefficient of determination : 2R ) เทากับรอยละ 94.53 ตัวแปรอิสระไดแก จํานวนลูกกุงขาว 
ปริมาณอาหาร คานํ้ามันเช้ือเพลิง จํานวนแรงงานและขนาดของพ้ืนท่ีการเล้ียงกุงขาวมีผลให
ปริมาณผลผลิตกุงขาวเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน สวนผลรวมของคาความยืดหยุนของ
ปจจัยการผลิตทุกชนิดเทากับ 1.0972  ระดับความเช่ือม่ันรอยละ 99 สวนที่ 3 การวัด
ประสิทธิภาพทางเทคนิคของการใชปจจัยการผลิต ผลผลิตเพ่ิมของปจจัยการผลิตกุงขาวของ
ฟารมขนาดเล็กและขนาดใหญท้ัง 4 ชนิดมีคาเปนบวก ปจจัยดังกลาวมีดังน้ี จํานวนลูกกุงขาว 
ปริมาณอาหาร คานํ้ามันเช้ือเพลิง และจํานวนแรงงาน  สวนท่ี 4 การวัดประสิทธิภาพทาง
เศรษฐกิจของการใชปจจัยในการผลิตกุงขาว ปรากฎวาฟารมขนาดเล็ก มีการใชปจจัยจํานวนลูก
กุงขาว คานํ้ามันเช้ือเพลิงและจํานวนแรงงานมีผลผลิตเพ่ิมสูงกวาตนทุนเพ่ิม สวนการใชปจจัย
ปริมาณอาหารพบวาผลผลิตเพ่ิมตํ่ากวาตนทุนเพ่ิม และฟารมขนาดใหญมีการใชปจจัยจํานวนลูก
กุงขาว ปริมาณอาหาร คานํ้ามันเช้ือเพลิง และจํานวนแรงงานมีผลผลิตเพ่ิมสูงกวาตนทุนเพ่ิม  

อติเทพ  ชัชวาลย(2548: 67-95)  ไดทําการศึกษา  การวิเคราะหประสิทธิภาพการผลิต
ของเกษตรกรผูผลิตออยในจังหวัดสุพรรณบุรี ปการเพาะปลูก 2547/2548  วัตถุประสงคใน
การศึกษาคร้ังน้ี เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพเชิงเทคนิคของการผลิตออย  จํานวนศึกษา 90  ตัวอยาง
แบงเปนออยตอ 1 จํานวน 57 ราย และออยตอ 2 จํานวน 55 ราย ตนทุนท้ังหมดในการผลิตออย
ปลูกพบวามีรายไดสูงท่ีสุดแตเม่ือพิจารณาถึงกําไรพบวา ออยปลูกขาดทุน 26.40 บาทตอไรแต
ออยตอ 1 ออยตอ 2 มีกําไรตอไร 1,891.38 และ1,359.15 บาท ตามลําดับ ณ ระดับความเช่ือม่ัน
รอยละ 99 ปจจัยท่ีใชทดสอบ แรงงาน ปุยเคมี สารเคมีกําจัดวัชพืชและนํ้า ผลการศึกษา แรงงาน 
ปุยเคมี สารเคมีกําจัดวัชพืชและนํ้า ผลตอบแทนตอขนาดการผลิตอัตราเพ่ิมข้ึน (Increasing 
Return to Scale) แตรวมคาสัมประสิทธ์ิของปจจัยการผลิตทุกตัวเทากับ 96.41 ผลตอบแทนตอ
ขนาดการผลิตอัตราลดลง (Decreasing Return to Scale)   สวนผลการศึกษาความดอย
ประสิทธิภาพการผลิต มีตัวแปรดังน้ี ระดับการศึกษาและประสบการณการผลิตเพ่ิมข้ึนความดอย
ประสิทธิภาพลดลง สงผลใหประสิทธิภาพการผลิตเพ่ิมข้ึน และระดับประสิทธิภาพเฉล่ียในการ
วิเคราะหประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรผูผลิตออยในจังหวัดสุพรรณบุรี ปการเพาะปลูก 
2547/2548   อยูท่ีรอยละ 88.89ณ ระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95



ตาราง 7  สรุปผลการศึกษา

ช่ือและเร่ืองวิจัย วิธีการศึกษา
1.  กลุมท่ีใชการศึกษาทางประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร   
     1.1  เพ็ญแข  แสงภัทรเนตร (2548)
เรื่อง  การวิเคราะหเศรษฐกิจการผลิตกุงกามกรามในจังหวัดราชบุรี ปการผลิต 
2546/254

     1.2  ฉลอง  แตงต้ัง  (2542)  
เรื่อง  การวิเคราะหทางเศรษฐกิจของการผลิตกุงกุลาดําในจังหวัดสุราษฎรธานี       
ฤดูการผลิต 2541/42 

1.3 ศิโรตน  วารุณประภา (2547)
เรื่อง  การวิเคราะหเศรษฐกิจการผลิตกุงกามกราม ในจังหวัดสุพรรณบุรี ปการ
ผลิต2544/45

1.1 สมการแบบคอบบ-ดักลาส(Cobb-Douglas Production Function)
การประมาณคาสัมประสิทธ์ิแบบ Ordinary Least Square(OLS) 
ผลตอบแทนตอขนาดการผลิต (Return to Scale) 
 ผลผลิตเพ่ิม (Value of Marginal Product: VMP) เทากับราคาปจจัยการ
ผลิตผลิตภาพเพ่ิม (Marginal Physical Product) หรือ MPP
1.2  สมการแบบคอบบ-ดักลาส(Cobb-Douglas Production Function)
การประมาณคาสัมประสิทธ์ิแบบ Ordinary Least Square(OLS) 
ผลตอบแทนตอขนาดการผลิต (Return to Scale)ผลผลิตเพิ่ม (Value of 
Marginal Product: VMP) เทากับราคาปจจัยการผลิตผลิตภาพเพ่ิม 
(Marginal Physical Product) หรือ MPP)
1.3  สมการแบบคอบบ-ดักลาส(Cobb-Douglas Production Function)
การประมาณคาสัมประสิทธ์ิแบบ Ordinary Least Square(OLS) 
ผลตอบแทนตอขนาดการผลิต (Return to Scale)
ผลผลิตเพิ่ม (Value of Marginal Product: VMP) เทากับราคาปจจัยการ
ผลิต
ผลิตภาพเพ่ิม (Marginal Physical Product) หรือ MPP)
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ตาราง 7 สรุปผลการศึกษา (ตอ)

ช่ือและเร่ืองวิจัย วิธีการศึกษา
1.  กลุมท่ีใชการศึกษาทางประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร   

1.4      วิธาร  ชุมมะ (2542)
เรื่อง  การวิเคราะหทางเศรษฐกิจการเล้ียงกุงกุลาดําแบบพัฒนาโดยระบบ
ปดและระบบเปดในประเทศไทย ปการผลิต 2539/40

      1.5  สุดารัตน  เลิศยินดี (2551)
เรื่อง  การวิเคราะหประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจการผลิตกุงขาวในอําเภอสอง
พ่ีนองจังหวัดสุพรรณบุรี  
     

     1.6  ประเสริฐ  ภราดรพานิชกุล (2544)
เร่ือง  การวิเคราะหประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจของฟารมกุงกุลาดําใน
จังหวัดจันทบุรีและนครศรีธรรมราช ป 2541 : วิธีการฟงกช่ันกําไร

1.4 สมการแบบคอบบ-ดักลาส(Cobb-Douglas Production Function)
การประมาณคาสัมประสิทธ์ิแบบ Ordinary Least Square(OLS) 
ผลตอบแทนตอขนาดการผลิต (Return to Scale)
ผลผลิตเพิ่ม (Value of Marginal Product: VMP) เทากับราคาปจจัยการ
ผลิตผลิตภาพเพ่ิม (Marginal Physical Product) หรือ MPP)
1.5 สมการแบบคอบบ-ดักลาส(Cobb-Douglas Production Function)
การประมาณคาสัมประสิทธ์ิแบบ Ordinary Least Square(OLS) 
ผลตอบแทนตอขนาดการผลิต (Return to Scale)
ผลผลิตเพิ่ม (Value of Marginal Product: VMP) เทากับราคาปจจัยการ
ผลิตผลิตภาพเพ่ิม (Marginal Physical Product) หรือ MPP)
1.6  ฟงกช่ันกําไรแบบคอบบ-ดักลาส(Cobb-Douglas Profit Function)
มการกําไรและสวนแบงปจจัยผันแปรใชวิธี generalized least square 
หรือ Zellner’s seemingly unrelated regressionสมการการผลิตกุงกุลาดํา
โดยทางตรงใชวิธีกําลังสองนอยท่ีสุด (Ordinary Least-squares OLS)
ความยืดหยุนของอุปสงคปจจัยการผลิตและอุปทานผลผลิต
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ตาราง 7 สรุปผลการศึกษา (ตอ)

ช่ือและเร่ืองวิจัย วิธีการศึกษา
2.  กลุมท่ีใชการศึกษาทางประสิทธิภาพทางเทคนิค  
     2.1  พรรณี  สมบุญ(2549)
เร่ือง  การวิเคราะหประสิทธิภาพเชิงเทคนิคของการผลิตออย 
กรณีศึกษา อ.กุมภวาป จ.อุดรธานีและอ.จักราช จ.นครราชสีมา  

     2.2  เศรษฐศาสตร  ไชยแสง(2551)
เรื่อง  การวิเคราะหประสิทธิภาพทางการผลิต : กรณีขาวอินทรียแบบมี
พันธะสัญญา ในจังหวัดอุบลราชธานี

     2.3  อติเทพ  ชัชวาลย(2548)
เรื่อง  การวิเคราะหประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรผูผลิตออยในจังหวัด
สุพรรณบุรี ปการเพาะปลูก 2547/2548

2.1  สมการแบบคอบบ-ดักลาส(Cobb-Douglas Production Function)
การประมาณคาสัมประสิทธ์ิแบบ Maximum-Likelihood Estimation และ
เปนการประมาณคาแบบหลายช้ัน (Simultaneous Equation)
ผลตอบแทนตอขนาดการผลิต (Return to Scale)
2.2  สมการแบบคอบบ-ดักลาส(Cobb-Douglas Production Function)
การประมาณคาสัมประสิทธ์ิแบบ Maximum-Likelihood Estimation และ
เปนการประมาณคาแบบหลายช้ัน (Simultaneous Equation)
ผลตอบแทนตอขนาดการผลิต (Return to Scale)
2.3  สมการแบบคอบบ-ดักลาส(Cobb-Douglas Production Function)
การประมาณคาสัมประสิทธ์ิแบบ Maximum-Likelihood Estimation และ
เปนการประมาณคาแบบหลายช้ัน (Simultaneous Equation)
ผลตอบแทนตอขนาดการผลิต (Return to Scale)



บทท่ี 3
วิธีการดําเนินการวิจัย

ในการศึกษาคร้ังน้ีเปนการศึกษา ผูวิจัยจะดําเนินการศึกษาคนควาตามข้ันตอนดังตอไปน้ี
1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง
2.  เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
3.  การเก็บรวบรวมขอมูล
4.  การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
5.  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
6.  การแจกแจงฟงกช่ันการผลิตของกุงขาวแวนนาไมโดยเทคนิคชีวภาพ

1.  การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากร ในการศึกษาคร้ังน้ีจะทําการศึกษาเฉพาะเกษตรกรท่ีเล้ียงกุงขาวแวนนาไมโดย

ใชเทคนิคทางชีวภาพ อําเภอนครชัยศรี จ.นครปฐม ซึ่งเปนชวงเวลาการผลิตตั้งแตมกราคม 2553 
ถึง  สิงหาคม 2553 โดยเลือกตัวอยางโดยใชพ้ืนท่ี (Area Sampling) จํานวน  132 ราย

กลุมตัวอยาง ในการศึกษาครั้งนี้  ไดกําหนดใหเกษตรกรที่เลี้ยงกุงขาวแวนนาไมโดยใช
เทคนิคทางชีวภาพ อําเภอนครชัยศรี จ.นครปฐม ไดมาจากการสุมโดยใชสูตรของ ยามาเน 
(Yamane) ซึ่งไดมาจากการสุมโดยใชสูตรของ ยามาเน (Yamane) การกําหนดกลุมตัวอยางโดย
ใชสูตร ยามาเน (Yamane)  (1973 : 888 อางถึงในผองศรี วาณิชยศุภวงศ, 2545 : 100) 

n = 21 Ne
N


เมื่อ n แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง
N แทน ขนาดของประชากร
E แทน ความคลาดเคล่ือนของการสุมท่ียอมรับได (Sampling 

Error)  ในท่ีน้ีกําหนดใหไมเกิน .08 
การคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของ ยามาเน (Yamane) ไดดังน้ี

N = 132

= 2)08(.1321
132



= 71.55
ไดจํานวนกลุมตัวอยาง  จํานวน    72 ราย
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2.  เคร่ืองท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่จะใชในการรวบรวมขอมูลครั้งนี้  ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสาร  ตําราและ

ผลงานวิจัย  ที่เกี่ยวของกับการศึกษาอัตราผลตอบแทนของการเลี้ยงกุงขาวแวนนาไม  เพื่อนํามา
เปนขอมูลในการสรางแบบสอบถาม  โดนมีรายละเอียดแบงเปน 2 ตอน คือ 

ตอนที่ 1  แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจของการเพาะเลี้ยงกุงขาวแวน
นาไม ไดแก เพศ อายุ การศึกษา ประสบการณการเลี้ยง ลักษณะพื้นที่การเลี้ยง การถือครอง
ท่ีดินและการอนุบาล

ตอนที่ 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะการเพาะเลี้ยงกุงขาว ตนทุนและรายได ไดแก
ทรัพยสิน แหลงเงินทุน  คาแรงงาน คาตนทุนทั้งตนทุนคงที่และตนทุนผันแปร
ข้ันตอนในการสรางเคร่ืองมือ
ผูวิจัยจะไดดําเนินการสรางเคร่ืองมือตามลําดับ  ดังน้ี 

1.  ศึกษาความมุงหมายของการศึกษาเพื่อทราบแนวทางและขอบเขตในการออกแบบ
สอบถาม

2.  ศึกษาขอมูลจากหนังสือ เอกสาร แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อเปน
แนวทางในการสรางแบบสอบถามและมาตราวัดความคิดเห็น

3.  สอบถามเพื่อรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจและการทําการเพาะเลี้ยงกุง
ขาวแวนนาไม เพ่ือใชเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม

4.  ศึกษารูปแบบและวิธีการเขียนแบบสอบถามจากเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่
เก่ียวกับการสรางแบบสอบถาม

5.  นําขอมูลพ้ืนฐาน 1-3 ท่ีไดมาสรางแบบสอบถาม
6.  นําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแกไขแลวนั้นเสนอตอผูเชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถาม 

ซึ่งประกอบดวย อาจารยประพาฬ เฟองฟูสกุล อาจารยประจําสํานักวิชาเศรษฐศาสตรและ
นโยบายสาธารณะ และนายสําเริง  กรุยทอง เจาหนาที่วิจัยกุงขาวแวนนาไม เพื่อปรับปรุงแกไข
และเพิ่มเติมใหถูกตองและเหมาะสมกอนนําไปใช

7.  นําแบบสอบถามฉบับสมบูรณไปใชในการเก็บขอมูลจริง

3.   การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการวิจัยคร้ังน้ีมีขอมูลท่ีสําคัญอยู 2 ประเภท  คือ                      
1.  ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 

เปนขอมูลที่ไดจากการใชแบบสอบถามจากเกษตรกรผูเลี้ยงกุงขาวแวนนาไม ที่จ.
นครปฐม โดยผูวิจัยเปนผูขอความรวมมือกับกลุมผูเล้ียงกุงขาวแวนนาไมในการแจกแบบสอบถาม 
ผูวิจัยไดแนะนําตัวและชี้แจงวัตุประสงคในการทําวิจัยครั้งนี้ พรอมทั้งอธิบายวิธีการตอบ
แบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยางไดเขาใจกอนลงมือตอบแบบสอบถาม เม่ือไดรับแบบสอบถามคืน
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ผูวิจัยดําเนินการตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของแบบสอบถามที่ไดรับคืนมา เพื่อนํามาใชใน
การวิเคราะหขอมูลตอไป ระยะเวลาในการเก็บขอมูลตั้งแตจะเก็บตัวอยางระหวาง  12-16  กันยายน  พ.ศ.
2553 โดยเก็บตัวอยางทั้งสิ้นจํานวน 72  ตัวอยาง

2.  ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ไดแก เอกสารแผนพับ ตํารา ขอมูลทาง
อินเตอรเน็ต หนังสือนิตยสารและงานวิจัยทางการประมง

4.  การจัดกระทําขอมูล
การจัดกระทําขอมูลในงานวิจัย มีข้ันตอนดังน้ี
1.  นําแบบสอบถามท่ีเปนขอมูลปฐมภูมิมาตรวจสอบความสมบูรณและตรวจสอบขอมูล

วาถูกตองและครบถวนหรือไมพรอมทั้งจากนั้นนําไปลงรหัสตามที่กําหนดไว
2.  การประมวลผลขอมูลดวยคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for 

Windows (Statistical Package for the Social Science for Windows) ทําการประมวลผลและ
วิเคราะหขอมูลตามสมมติฐานที่ตั ้งไว โดยใชสถิติพื้นฐาน ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และคา
เบ่ียงเบนมาตราฐาน คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตราฐาน คาแปรปรวน และคาสัดสวน สวนสถิติที่ใช
ในการตรวจสอบสมมติฐาน ไดแก การวิเคราะหการถดถอยสําหรับตัวแปรอิสระหลายตัวแปรซึ่ง
เปนการถดถอยเชิงซอน (Regression Analysis) 

5.  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย
การศึกษาครั้งนี้ไดใชสถิติดังตอไปนี้

1.  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน ไดแก
1.1  คาสัดสวน (Proportion) หรือคารอยละ (Percentage) คือ คาที่แสดงใหทราบวา

เมื่อคิดเปนรอยละ  จะมีคาคาต่ํากวาคานั้นอยูเทาใด เทากับเปนการแบงจํานวนทั้งหมดออกเปน 
100 สวน แตละสวนใน 100 เรียกวาเปอรเซ็นไทล  สวนมากนิยมเสนอในรูปของเปอรเซนตโดย
การนําผลหารขางตนคูณดวย 100 ดังนี้ (กัลยา วานิชยบัญชา. 2546: 37-38)
สูตรในการคํานวณ

N
FP 100



กําหนดใหP แทน แตละสวนใน 100 เรียกวาเปอรเซ็นไทรอยละหรือเปอรเซ็นต
F แทน จํานวนท่ีตองการเปล่ียนแปลงเปนรอยละ
N แทน จํานวนกลุมตัวอยางท้ังหมด
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1.2   คามัชฌิมเลขคณิตคาเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) หรือคาเฉลี่ย (Mean) คือ
คาที่ไดจากการนําผลรวมของขอมูลทั้งหมดหารดวยจํานวนขอมูลทั้งหมด เพื่อตองการทราบ
คาเฉล่ียของตัวแปรตนและตัวแปรตาม คํานวณจากสูตร (ชูศรี วงศรัตนะ. 2546: 34-37)
สูตรในการคํานวณ

X = 1

k

i i
i

f X

N



กําหนดให X  แทน คาตัวกลางเลขคณิต หรือคาเฉล่ีย
iX แทน คาของคะแนนในแตละชั้น

if แทน ความถ่ีของคะแนนแตละคา
N แทน จํานวนขอมูลท้ังหมด
k แทน จํานวนคาของคะแนน

1.3  คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เปนการหาการกระจายของ
ขอมูลของตัวแปรตนและตัวแปรตาม (ชูศรี วงศรัตนะ. 2546: 64-65)
สูตรในการคํานวณ

N
XX

N
XX

DS i   





222 )()(
.

กําหนดให . .S D แทน คาเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนกลุมตัวอยาง
          (Standard Deviation)

X  แทน คะแนนแตละตัวในกลุมตัวอยาง (Sample Size)
n  แทน จํานวนขอมูลท้ังหมดของกลุมตัวอยาง

2X แทน ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง (Summation of 2X )
2( )X แทน ผลรวมของคะแนนท้ังหมดยกกําลังสอง

1.4   คาแปรปรวน (Variance )  เปนการกระจายตัวเลขโดยที่ยังไมการเอากําลังสอง
ออก (นราศรี  ไววนิชกุลและชูศักด์ิ . 2541: 40)
สูตรในการคํานวณ

N
XX

Variance  


2
2 )(



กําหนดให 2 แทน ความแปรปรวน
 2X แทน ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง
 2)(X แทน ผลรวมของคะแนนท้ังหมดยกกําลังสอง
N แทน จํานวนกลุมตัวอยางท้ังหมด
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2.  สถิติท่ีใชในการหาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม ไดแก ทดสอบความเชื่อมั่นของกลุมคํา
ถามของตัวแปรที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยใชสูตรหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา ( -Coefficient) 
ของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) (พวงรัตน ทวีรัตน. 2538: 125)
สูตรในการคํานวณ

2

21
1

i

t

SN
N S

 
      



เม่ือ  แทน คาความเช่ือถือได
N แทน จํานวนขอในแบบสอบถาม

2
iS แทน คะแนนความแปรปรวนแตละขอ
2
tS แทน คะแนนความแปรปรวนท้ังฉบับ

3. สมการและสถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน 
 3.1  สมการความถดถอยเชิงซอน

ถามีตัวแปรอิสระ k ตัว  kX........,X,X,X 321  ที่มีความสัมพันธกับตัวแปร Y โดยที่
ความสัมพันธอยูในรูปเชิงเสน  จะไดสมการความถดถอยเชิงซอน  ซึ่งแสดงความสัมพันธระหวาง 
Y และ kX........,X,X,X 321  ดังนี้  (กัลยา วานิชยบัญชา. 2546: 292)

eX..................XXXY kk  3322111

โดยที่
0 = สวนตัดแกน  Y  

เม่ือกําหนดให  0321  kX........XXX

ki
,.......,,,  321

 เปนสัมประสิทธิ์ความถดถอยเชิงสวน (Partial Regression Coefficient)
โดยที่

คา  i   เปนคาที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตาม Y เมื่อตัวแปรอิสระ iX  
เปล่ียนไป 1 หนวย  โดยท่ีตัวแปรอิสระ X ตัวอื่น ๆ มีคาคงที่

3.2  สถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน
การทดสอบสมการความถดถอยเชิงซอนโดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนจําแนก

แบบทางเดียว(กัลยา วานิชยบัญชา. 2546: 302-311)
จากสมการความถดถอยเชิงซอน

eX..................XXXY kk  3322111

คาแปรปรวนของ Y = คาแปรปรวนท่ีเกิดจากอิทธิพลของ kX........,X,X,X 321  + คา
แปรปรวนอยางสุม
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SST = SSR + SSE
โดยที่ SST (Sum Square of Total) คือ คาแปรปรวนท้ังหมดของ Y

SST = 



n

i
i )yY(

1

2

SSR (Sum Square of Regression)  คือ   คาแปรปรวนของ Y เน่ืองจากอิทธิพลของ kX,..,X1

SSE (Sum Square of Error)  คือ  คาแปรปรวนของ Y เน่ืองจากอิทธิพลของอ่ืน ๆ หรือ  คา
แปรปรวนอยางสุม

ตาราง การวิเคราะหความแปรปรวนของการวิเคราะหความถดถอยเชิงซอน

แหลงแปรปรวน
(SV)

คงคา
อิสระ
(DF)

ผลบวกกําลัง
สอง
(SS)

ผลบวกกําลังสองเฉล่ีย
(MS)

F

ความถดถอย
(Regression)
ความคลาดเคล่ือน
(Error)

k

n-k-1

SSR

SSE

k
SSRMSR 

)kn(
SSEMSE

1
 MSE

MSR

ผลรวม(Total) n-1 SST

โดยที่ SSE = 2
22

1
11 )]Xb........XbXba(Y[ kk

n

i
i 



จากตารางการวิเคราะหความแปรปรวนจะใชในการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับ
ความสัมพันธระหวาง Y และ  kX........,X,X,X 321  
โดยตั้งสมมุติฐานไวดังนี้

0.........: 3210  kH 

:1H มี i  อยางนอย 1 คาท่ี   0 ; i = 1,2,…….,k

สถิติทดสอบ F =  
MSE
MSR

เขตปฎิเสธ จะปฎิเสธสมมติฐาน 0H  เมื่อถา  1;1, knkFF หรือ ถา Sig ของสถิต
ทดสอบ F
ผลของการทดสอบสมมติฐานอาจจะเปน
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ก. ยอมรับสมมติฐาน 0.........: 3210  kH   ซ่ึงสรุปไดวา Y ไมมี
ความสัมพันธกับ X 

ทั้ง k ตัว  kX........,X,X,X 321  ในรูปเชิงเสน
ข. ปฎิเสธสมมติฐาน 0H  หรือ ยอมรับสมมติฐาน 1H  ซ่ึงสรุปไดวามี iX  อยางนอย 1 ตัว 

ที่มี
ความสัมพันธกับ Y ในรูปเชิงเสน

ในกรณีท่ีเกิด ข. คือ ปฎิเสธสมมติฐาน 0H ถา  1;1, knkFF หรือ ถา Sig ของสถิต
ทดสอบ F  แสดงวามีตัวแปรอิสระ i อยางนอย 1 ตัว หรือตัวแปรอิสระ i ท้ังหมด ไมเทากับ
ศูนย หรือมี iX  ตัวใดท่ีมีความสัมพันธกับ Y ดังน้ันจะทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติทดสอบ t 
ตั้งสมมุติฐานไวดังนี้

0:0 iH 

:1H i    0  ; i = 1,2,…….,k

สถิติทดสอบ t =  
ib

i

S
b 0   

เขตปฎิเสธ จะปฎิเสธสมมติฐาน 0H  เมื่อถา 
1;21 


kn

tt  หรือ  
1;21 


kn

tt   
หรือกลาววาจะปฎิเสธสมมติฐาน 0H  ถา  

1;21 


kn
tt   หรือ ถา  Sig ของสถิตทดสอบ t

ผลของการทดสอบสมมติฐานอาจจะเปน
ก. ยอมรับสมมติฐาน 0:0 iH   ซ่ึงสรุปไดวา i =0   ; i = 1,2,…….,k  
ข. ปฎิเสธสมมติฐาน 0H  หรือ ยอมรับสมมติฐาน 1H  ซ่ึงสรุปไดวามี i    0 ; i 

= 1,2,…….,k

 3.3  สัมประสิทธ์ิการตัดสินใจเชิงซอน (Multiple Coefficient of Determination: R 2 or r 2 )
สัมประสิทธิ์การตัดสินใจเชิงซอน หมายถึง สัดสวนหรือเปอรเซ็นตที่ตัวแปรอิสระ 

 kX........,X,X,X 321   สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของ Y ได
R 2 or r 2 =

ทั้งหมดความผันแปร
X,....,X,ของXจากอิทธิพลของYเนื่องความผันแปร k21

R 2 or r 2 =
SST
SSR

หรือ R 2 or r 2 =
SST

SSE
SST

)SSESST( 


 1

โดยที่ 20 R , 12 r
ถาคา R 2 or r 2   ที่ใกล 1 หมายถึง   kX........,X,X,X 321   มีความสัมพันธกับ Y  มาก
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ถาคา R 2 or r 2   ที่ใกล 0 หมายถึง   kX........,X,X,X 321   มีความสัมพันธกับ Y  นอย
ดังนั้นเมื่อเพิ่มตัวแปรอิสระเขาสมการความถดถอยจะทําใหคา R 2 or r 2  มากขึ้นทั้งที่

ตัวแปรอิสระ X ที่เพิ่มอาจจะไมมีความสัมพันธกับ Y เลยก็ได จึงมีการปรับคา R 2 or r 2  ให
ถูกตองข้ึน เรียกวา Adjusted R 2 or r 2   

โดยที่
)n/(SST

)kn/(SSER a 1
112






หรือ )R(
)kn(

)n(Ra 1
1

11 22 





3.4  สัมประสิทธิ์สหสัมพันธเชิงซอน (Multiple Coefficient of Correlation)
คาของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเชิงซอน ไดจากการถอดรากที่สองของสัมประสิทธิ์การ

ตัดสินใจเชิงซอน  
สัมประสิทธิ์การตัดสินใจเชิงซอน =   R = k....YR 12

2   โดยที่ 10  R
โดยที่ สั ม ป ร ะ สิ ท ธิ์ ส ห สั ม พั น ธ เ ชิ ง ซ อ น   แ ส ด ง ถึ ง   ค ว า ม สั ม พั น ธ ร ะ ห ว า ง  Y 
กับ kX........,X,X,X 321

ดังนั้น
1.  R  มีคาเขาใกล  0 แสดงวา  Yมีความสัมพันธกับ kX........,X,X,X 321 นอยมาก
2.  R  มีคาเทากับ  0 แสดงวา  Yไมมีความสัมพันธกับ kX........,X,X,X 321 เลย
3.  R  มีคาเขาใกล  1 แสดงวา  Yมีความสัมพันธกับ kX........,X,X,X 321 มาก

3.5  สถิติทดสอบ Durbin-Watson
การทดสอบความอิสระกันของความคาคลาดเคลื่อนเมื่อใชการทดสอบของ Durbin-

Watson เปนการทดสอบความสัมพันธของ te และ 1te   โดยที่ t เปนชวงเวลา

สถิติทดสอบ Durbin-Watson  = d   =  


 

n

t

n

tt

e

ee

1

2

2

2
1 )(

โดยที่ 40  d   และมีคุณสมบัติดังนี้
1.  ถาคาคลาดเคล่ือน  ( te ) เปนอิสระกัน  คา d จะมีคาใกล  2
2.  ถา  d  <  2  จะแสดงถงึความสัมพันธของคาความเคล่ือนในทางบวกและ ถา d    0 
ความสัมพันธจะมาก
3.  ถา  d  >  2  จะแสดงถึงความสัมพันธของคาความเคล่ือนในทางลบและ ถา d    4 
ความสัมพันธจะมาก
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การสรุปถึงความเปนอิสระกันของคาคลาดเคล่ือนในทางลบ  จะทําโดยนําสถิติทดสอบ 
Durbin-Watson  และ d เทียบกับคาท่ีไดจากตารางของ Durbin-Watson  และ ud และ Ld   ซึ่ง
ข้ึนอยูกับขนาดตัวอยาง (n) จํานวนตัวแปรอิสระ (k) และระดับนัยสําคัญ )(  ถาเปนการทดสอบ

แบบ  2  ขางจะใช )
2

(  แตถาทดสอบแบบขางเดียวจะใช )(  การแจกแจงของ Durbin-

Watson  ซึ่งเปน 5 ชวง  ดังนี้
1. นอยกวา Ld   ในเขต  Auto Correlation
2.อยูระหวาง Ld   และ  ud

3.อยูระหวาง ud   และ  ud4   ในเขต No Auto Correlation
4.อยูระหวาง ud4 และ  Ld4

5.มากกวา  Ld4 ในเขต  Auto Correlation

จากรูป สรุปไดวา
1.ถาสถิติทดสอบ d อยูในชวงที่  1 หรือ 5 แสดงวาคาความคลาดเคลื่อน e จะมี

ความสัมพันธกัน
2.ถาสถิติทดสอบ d อยูในชวงที่  2 หรือ 4 แสดงวายังไมสามารถสรุปไดวาคาความ

คลาดเคล่ือน e จะมีความสัมพันธกันหรือไม
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3.ถาสถิติทดสอบ d อยูในชวงที่  3 แสดงวาคาความคลาดเคล่ือน e จะไมมีความสัมพันธ
กัน

ตั้งสมมุติฐานไวดังนี้
:0H   คาคลาดเคล่ือน  ( te )  และ ( jte  )  เปนอิสระกัน

:1H คาคลาดเคล่ือน  ( te )  และ ( jte  )  มีความสัมพันธกัน (AutoCorrelation)

สถิติทดสอบ d  
เขตปฎิเสธ จะปฎิเสธสมมติฐาน 0H  เม่ือถา 

2
,L

dd  หรือ  
2

,
)4( L

dd     

ผลของการทดสอบสมมติฐานอาจจะเปน
ก. ยอมรับสมมติฐาน :0H   คาคลาดเคล่ือน  ( te )  และ ( jte  ) สรุปวา เปนอิสระกัน

ข. ปฎิเสธสมมติฐาน 0H  หรือ ยอมรับสมมติฐาน 1H  ซ่ึงสรุปไดวามีความสัมพันธกัน
(AutoCorrelation) 

6.  การแจกแจงฟงกช่ันการผลิตของกุงขาวแวนนาไมโดยเทคนิคชีวภาพ
จากการที่เราศึกษาปจจัยการผลิตในงานวิจัยที่เกี่ยวของและสรุปปจจัยการเลี้ยงกุงขาว

แวนนาไมโดยเทคนิคชีวภาพในบทที่ 2 จะเห็นวา ปจจัยที่สําคัญในการผลิตและควรนํามาเปน
ปจจัยท่ีศึกษาคือ ลูกกุงขาวแวนนาไม ปริมาณอาหารกุง จํานวนแรงงาน พลังงานน้ํามันดีเซล  ยา
และอาหารเสริม จุลินทรีย (E.M.) และขนาดพ้ืนท่ีดินในการเล้ียง

การประมาณคาสัมประสิทธิ์ของสมการการผลิตโดยใชวิธีกําลังสองนอยที่สุด (Ordinary 
Least Square OLS)

 การกําหนดฟงกชั่นการผลิตกุงขาวแวนนาไมแบบ สมการการผลิตแบบคอบบ-ดักลาส
(Cobb-Douglas Production Function) ที่ใชในการศึกษาครั้งนี้

สมการ Y = Ubbbbbbb eXXXXXXAX 7
7

6
6

5
5

4
4

3
3

2
2

1
1

และใหเปนสมการเสนตรงในรูป Natural Logarithm  จะไดดังนี้
UXXXXXXXAY iiiiiii  7766554433221111 lnlnlnlnlnlnlnlnln 

โดยที่ 
Y I คือ  ปริมาณกุงขาวแวนนาไมท่ีจับได  (กิโลกรัมตอไร)

            X1 คือ  จํานวนลูกกุงขาวแวนนาไม   (ตัวตอไร)
           X 2 คือ  แรงงานคน   (วันงานตอไร)
          X 3 คือ  พลังงานนํ้ามันดีเซล (ลิตรตอไร)
           X 4 คือ  อาหารกุง   (กิโลกรัมตอไร)

X 5 คือ  ยาและอาหารเสริม (กิโลกรัมตอไร)
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          X 6 คือ   จุลินทรีย (E.M.) (ลิตรตอไร)
 X 7 คือ   ขนาดพ้ืนท่ีดินในการเล้ียงกุงขาวแวนนาไม (ไร)  
ค า 654321 ,,,,,   คือคาสัมประสิทธิ์ ของ 7654321 ,,,,,, XXXXXXX  

ตามลําดับ  
คาดวาคาท่ีไดจะมีคาเปนบวก
คาสัมประสิทธ์ิ  คือ ความยืดหยุนของผลผลิตมีผลตอปจจัยการผลิต
ผลรวมของคาสัมประสิทธิ์ (ความยืดหยุนของตัวแปรอิสระ) มีผลตอขนาดการผลิตสงผล

ใหตัดสินใจขยายขนาดการผลิตและการปรับสัดสวนการใชปจจัยการผลิตที่มีประสิทธิภาพที่สุด

สมการผลผลิตเพ่ิม (
iXMPP )  ของปจจัยการผลิตแตละชนิด

ผลผลิตจากการใชปจจัยการผลิตหรือมูลคาผลผลิตเพิ่ม (
iXMPP )   ในรูปของสมการ

การผลิตแบบสมการแบบคอบบ-ดักลาส (Cobb-Douglas Production Function)  โดยใชวิธีกําลัง
สองนอยที่สุด(Ordinary Least Square OLS)
ทําไดดังนี้

สมการ Y = bn
n

bb X............XAX 2
2

1
1

คาผลผลิตเพิ่ม (Marginal Physical Product) ของปจจัยการผลิตนั้น ก็คือ การหา
อนุพันธบางสวน (Partial Derivative) ของสมการกะประมาณ เมื่อคํานึงปจจัยนั้น ๆ ดังนี้

1X/Y  = bn
n

bb X............XXAb 2
2

1
11  = 1MPPx

nX/Y  = 12
2

1
11

bn
n

bb X............XXAb  = nMPPx

นั่นคือ
i

i

X
)Y(b

MPPx 1

โดย ib =  คาสัมประสิทธิ์
Y =  ผลผลิตที่ไดจากการคํานวณ  โดยใชปจจัย iX คงที่ ณ คามัชฌิมเลขคณิต

คาเฉล่ียเลขคณิต หรือคาเฉล่ีย
i =  1,2,3,……,n
X =  คามัชฌิมเลขคณิตคาเฉล่ียเลขคณิต หรือคาเฉล่ีย ของปจจัยการผลิต

โดยที่
Y I คือ  ปริมาณกุงขาวแวนนาไมท่ีจับได  (กิโลกรัมตอไร)

            X1 คือ  จํานวนลูกกุงขาวแวนนาไม   (ตัวตอไร)
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           X 2 คือ  แรงงานคน   (วันงานตอไร)
          X 3 คือ  พนักงานนํ้ามันดีเซล (ลิตรตอไร)
          X 4 คือ  อาหารกุง   (กิโลกรัมตอไร)

X 5 คือ  ยาและอาหารเสริม (กิโลกรัมตอไร)
          X 6 คือ   จุลินทรีย (E.M.) (ลิตรตอไร)
 X 7 คือ   ขนาดพ้ืนท่ีดินในการเล้ียงกุงขาวแวนนาไม (ไร) 

ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ (Economic Efficiency) ของการใชปจจัยการผลิต
การประมาณคาสัมประสิทธิ์ของสมการการผลิตโดยใชวิธีกําลังสองนอยที่สุด (Ordinary 

Least Square OLS)
ระดับการใชปจจัยการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  จะเปนระดับท่ีมูลคาผลผลิตเพ่ิม 

((Value of Marginal Physical Product: VMP) ของการใชปจจัยชนิดน้ันมีคาเทากับตนทุนเพ่ิม
หรือราคาปจจัยการผลิตชนิดน้ัน (Px i ) ซ่ึงมูลคาผลผลิตเพ่ิมจากการใชปจจัยการผลิตเพ่ิม 
(VMP xi ) ทําไดดังนี้

            VMP    =    Px
                                   หรือ MPx   * Py    =    Py
หา MPx จากฟงกช่ันการผลิต
จาก                                              MPx    =    dy / dx
หรือ
            iMPPx = Py/Px i

               iMPPx * Py = Px i

     iVMPx = iPx
     iVMPx = PyMPPx i 

โดยที่      P y คือ ราคาผลผลิตกุงขาว  (บาทตอกิโลกรัม)
1MPPx คือ  มูลคาผลผลิตเพิ่มจํานวนลูกกุงขาวแวนนาไม  (ตัวตอไร)
2MPPx คือ  มูลคาผลผลิตเพิ่มแรงงานคนทั้งหมด   (วันตอไร)
3MPPx คือ  มูลคาผลผลิตเพิ่มพลังงานนํ้ามันดีฌซล  (ลิตรตอไร)
4MPPx คือ  มูลคาผลผลิตเพิ่มอาหารกุง  (กิโลกรัมตอไร)
5MPPx คือ  มูลคาผลผลิตเพิ่มยาและอาหารเสริม  (กิโลกรัมตอไร)
6MPPx คือ  มูลคาผลผลิตเพิ่มจุลินทรีย (E.M.) (ลิตรตอไร)
7MPPx คือ  มูลคาผลผลิตขนาดพ้ืนท่ีดินในการเล้ียงกุงขาวแวนนาไม (ไรตอบอ)



บทท่ี 4
ผลการดําเนินการวิจัย

การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลและการแปรผลการวิเคราะหขอมูลของการวิจัย เร่ือง  
ประสิทธิภาพของการเลี้ยงกุงขาวแวนนาไม  อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ป 2553  ผูวิจัยจะดําเนิน
การศึกษาข้ันตอนดังตอไปน้ี

1.  การวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานของเกษตรกรผูเล้ียงกุงขาวแวนนาไม
2.  การวิเคราะหสมมุติฐานของเกษตรกรผูเลี้ยงกุงขาวแวนนาไม

1.  การวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานของเกษตรกรผูเล้ียงกุงขาวแวนนาไม
เพศ 

จากการสัมภาษณกลุมตัวอยางเกษตรกรที่เลี ้ยงกุงขาวในจังหวัดนครปฐมทั้งหมด
จํานวน 72 รายซึ่งพบวา เพศชาย จํานวน 52 ราย  คิดเปนรอยละ 72.22 และเพศหญิง จํานวน 
20 ราย คิดเปนรอยละ 27.78 

ตาราง  8    เพศ

ลําดับท่ี เพศ จํานวน รอยละ
1 ชาย 52 72.22
2 หญิง 20 27.78

Total 72 100.00

อายุ
จากการสัมภาษณกลุมตัวอยางเกษตรกรที่เลี ้ยงกุงขาวในจังหวัดนครปฐมทั้งหมด

จํานวน 72 รายซึ่งพบวา  อายุ 31-40 ป มีจํานวนเลี้ยงมากที่สุด คือ 29 ราย  คิดเปนรอยละ 
40.28 รองลงมาอายุ 41-50 ป จํานวน 16  ราย  คิดเปนรอยละ 22.22  รองลําดับสุดทาย นอย
กวา 30 ป  จํานวน 15 ราย คิดเปนรอยละ 20.83  และลําดับสุดทาย อายุมากกวา 50  ขึ้นไป 
จํานวน 12 ราย  คิดเปนรอยละ 16.67  ตามลําดับ
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ตาราง  9  อายุ

ลําดับท่ี อายุ จํานวน รอยละ
1 นอยกวา30 15 20.83
2
3
4

อายุ 31-40
อายุ 41-50
อายุมากกวา 50  ขึ้นไป

29
16
12

40.28
22.22
16.67

Total 72 100.00

ระดับการศึกษา
จากการสัมภาษณกลุมตัวอยางเกษตรกรท่ีเล้ียงกุงขาวในจังหวัดนครปฐมท้ังหมด

จํานวน 72 รายซ่ึงพบวา  ระดับการศึกษาของเกษตรกร ตัวอยางผูเล้ียงกุงขาวไดรับการศึกษา
มากท่ีสุดคือ ปวส.และปริญญาตรีจํานวน 21 ราย คิดเปนรอยละ 29.17  รองลงมามัธยมศึกษา
ตอนปลายและปวช.จํานวน 19  ราย  คิดเปนรอยละ 26.39  ลําดับตอมามัธยมศึกษาตอนตน 
จํานวน 15 ราย  คิดเปนรอยละ 20.83  ลําดับรองสุดทายประถมศึกษา จํานวน 11 ราย  คิดเปน
รอยละ 15.28  และลําดับสุดทาย สูงกวาปริญญาตรี จํานวน 6 ราย คิดเปนรอยละ 8.33 
ตามลําดับ

ตาราง  10  ระดับการศึกษา

ลําดับท่ี ระดับการศึกษา จํานวน รอยละ
1 ประถมศึกษา 11 15.28
2
3
4
5

มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลายและปวช.
ปวส.และปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี

15
19
21
6

20.83
26.39
29.17
8.33

Total 72 100.00

ประสบการณในการเล้ียงกุงขาว
จากการสัมภาษณกลุมตัวอยางเกษตรกรท่ีเล้ียงกุงขาวในจังหวัดนครปฐมทั้งหมดจํานวน 

72 รายซึ่งพบวา ประสบการณ1-2ป  จํานวนเลี้ยงมากที่สุด คือ 24 ราย  คิดเปนรอยละ 33.33   
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รองลงมาประสบการณนอยกวา 1 ป จํานวน 19 ราย คิดเปนรอยละ 23.39 รองลําดับสุดทาย
ประสบการณมากกวา 4 ป จํานวน 17 ราย  คิดเปนรอยละ 23.61 และสุดทายประสบการณ 3-4ป   
จํานวน 12 ราย  คิดเปนรอยละ 16.67  ตามลําดับ

ตาราง  11   ประสบการณในการเล้ียงกุงขาว

ลําดับท่ี ประสบการณ จํานวน รอยละ
1 ประสบการณนอยกวา 1 ป 19 26.39
2
3
4

ประสบการณ1-2ป
ประสบการณ 3-4ป
ประสบการณมากกวา 4 ป

24
12
17

33.33
16.67
23.61

Total 72 100.00

ท่ีดินกอนเปล่ียนเปนเล้ียงกุงขาว
จากการสัมภาษณกลุมตัวอยางเกษตรกรท่ีเล้ียงกุงขาวในจังหวัดนครปฐมท้ังหมด

จํานวน 72 รายซ่ึงพบวา  ท่ีดินกอนเปล่ียนเปนเล้ียงกุงขาว ตัวอยางเล้ียงกุงกุลาดํา มากท่ีสุดคือ 
จํานวน 25 ราย คิดเปนรอยละ 34.72  รองลงล้ียงกุงกุงกราม จํานวน 19  ราย  คิดเปนรอยละ 
26.39  ลําดับตอมาทํานา จํานวน 14 ราย  คิดเปนรอยละ 19.44  ลําดับรองสุดทายทําสวน 
จํานวน 10 ราย  คิดเปนรอยละ 13.89  และลําดับสุดทายวางเปลาจํานวน 4 ราย คิดเปนรอยละ 
5.56 ตามลําดับ

ตาราง  12  ทีดิ่นกอนเปล่ียนเปนเล้ียงกุงขาว

ลําดับท่ี ระดับการศึกษา จํานวน รอยละ
1 เล้ียงกุงกุลาดํา 25 34.72
2
3
4
5

เล้ียงกุงกุงกราม
ทํานา
ทําสวน
วางเปลา

19
14
10
4

26.39
19.44
13.89
5.56

Total 72 100.00
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การถือครองท่ีดินในการเล้ียงกุงขาว
จากการสัมภาษณกลุมตัวอยางเกษตรกรที่เลี ้ยงกุงขาวในจังหวัดนครปฐมทั้งหมด

จํานวน 72 รายซ่ึงพบวา  เจาของท่ีกินบางสวน/เชาบางสวนมากท่ีสุด คือ 32 ราย  คิดเปนรอยละ 
44.44  รองลงมา  เจาของท่ีดินจํานวน 26 ราย  คิดเปนรอยละ 36.11 และลําดับสุดทาย เชาที่ดิน
ทั้งหมด จํานวน 14 ราย  คิดเปนรอยละ 19.44 ตามลําดับ

ตาราง  13   การถือครองท่ีดิน

ลําดับท่ี การถือครองท่ีดิน จํานวน รอยละ
1 เจาของท่ีดิน 26 36.11
2
3

เจาของท่ีกินบางสวน/เชาบางสวน
เชาท่ีดินท้ังหมด

32
14

44.44
19.44

Total 72 100.00

อนุบาล
จากการสัมภาษณกลุมตัวอยางเกษตรกรที่เลี ้ยงกุงขาวในจังหวัดนครปฐมทั้งหมด

จํานวน 72 รายซ่ึงพบวา อนุบาล จํานวน 57 ราย  คิดเปนรอยละ 79.17 และไมอนุบาล  จํานวน 
15ราย  คิดเปนรอยละ 20.83 ตามลําดับ

ตาราง  14    อนุบาล

ลําดับท่ี อนุบาล จํานวน รอยละ
1 อนุบาล 57 79.17
2 ไมอนุบาล 15 20.83

Total 72 100.00
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2.  การวิเคราะหสมมุติฐานของเกษตรกรผูเล้ียงกุงขาวแวนนาไม

ตาราง  15   ปจจัยการผลิต และราคาปจจัยการผลิต

ลําดับท่ี ปจจัยการผลิต และราคาปจจัยการผลิต คามัชฌิมเลขคณิตคาเฉล่ียเลขคณิต 
(Arithmetic Mean) 

1 จํานวนลูกกุง 153,055.556
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ราคาจํานวนลูกกุง
แรงงาน
ราคาแรงงาน
พลังงานนํ้ามันดีเซล
ราคาพลังงานนํ้ามันดีเซล
อาหารกุง
ราคาอาหารกุง
ยาและอาหารเสริม
ราคายาและอาหารเสริม
จุลลินทรีย
ราคาจุลลินทรีย
พ้ืนท่ีดิน
ราคาคาเชาพ้ืนท่ีดิน
ปริมาณกุงขาว
ราคาปริมาณกุงขาว

0.0946
88.194
247.917
329.167
28.805

1,425.514
25.722
169.653
54.562
459.153
84.861
13.938

2,415.917
1,307.639
123.472

การวิเคราะหสมการการผลิต
ในการวิเคราะหฟงกช่ันการผลิตกุงขาวแวนนาไม อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ป 2553  

เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางผลผลิตกับปจจัยการผลิตตาง ๆ จากการสํารวจเกษตรกรผูเล้ียง
72 ราย เม่ือวิเคราะหสมการการผลิตคอบบ-ดักลาส(Cobb-Douglass)  โดยใชปจจัยการผลิต
ดังตอไปน้ี จํานวนลูกกุง ปริมาณอาหาร จํานวนแรงงาน พลังงานนํ้ามันดีเซล  ยาและอาหารเสริม 
จุลลินทรีย และขนาดพ้ืนท่ีดินในการเล้ียง ปรากฏวาได 
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ตาราง  16   ตาราง ANOVAa

Model
ผลบวกกําลังสอง
Sum of Squares

คาอิสระ
(df)

ผลบวกกําลังสอง
เฉล่ีย
Mean Square F Sig.

ความถดถอย
(Regression)

2215962.642 7 316566.0917 26.2324 .000b

ความคลาด
เคล่ือน 
(Residual)

772335.969 64 12067.7495

ผลรวม (Total) 2988298.611 71

จากตารางการวิเคราะหความแปรปรวนจะใชในการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับ
ความสัมพันธระหวาง Y และ  kX........,X,X,X 321  
โดยตั้งสมมุติฐานไวดังนี้

0.........: 3210  kH 

:1H มี i  อยางนอย 1 คาท่ี    0  ; i = 1,2,…….,k

สถิติทดสอบ F =  
MSE
MSR =26.2324

เขตปฎิเสธ จะปฎิเสธสมมติฐาน 0H  เมื่อถา   1;1, knkFF  หรือ ถา Sig ของสถิต
ทดสอบ F
แสดงวา ถา Sig ของสถิตทดสอบ F   คือ  ถา Sig F = 05.0000.0 b  

ณ ระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95  หรือ ระดับนัยสําคัญ 0.05               
ผลของการทดสอบสมมติฐานเปน

ปฎิเสธสมมติฐาน 0H  หรือ ยอมรับสมมติฐาน 1H  ซ่ึงสรุปไดวามี iX  อยางนอย 1 
ตัว ที่มีความสัมพันธกับ Y ในรูปเชิงเสน

ดังน้ันสรุปวา จะมีตัวแปรจํานวนลูกกุง หรือ ปริมาณอาหารกุง หรือ จํานวน
แรงงาน หรือพลังงานนํ้ามันดีเซล  หรือยาและอาหารเสริม หรือจุลลินทรีย หรือขนาดพ้ืนที่ดิน 
อยางนอย 1 ตัวท่ีมีความสัมพันธกับปริมาณกุง

ในกรณีท่ีเกิดการ ปฎิเสธสมมติฐาน 0H ถา   1;1, knkFF  หรือ ถา Sig ของสถิติ
ทดสอบ F  แสดงวามีตัวแปรอิสระ i อยางนอย 1 ตัว หรือตัวแปรอิสระ i ท้ังหมด ไมเทากับ
ศูนย หรือมี iX  ตัวใดท่ีมีความสัมพันธกับ Y ดังน้ันจะทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติทดสอบ t 
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ตารางที่ 17 Coefficients’

ลําดับท่ี Model B t Sig.
1 (Constant) 2.903 1.900 0.00187
2
3
4
5
6
7
8

จํานวนลูกกุง
แรงงาน

พลังงานนํ้ามันดีเซล
ปริมาณอาหารกุง
ยาและอาหารเสริม

จุลลินทรีย
พ้ืนท่ีดิน

0.110
0.127
0.058
0.236
0.056
0.301
0.254

5.746
4.723
2.769
1.069
2.206
1.063
0.670

0.00000
0.00001
0.00730
0.00620
0.00002
0.00176
0.00450

สมมติฐานโดยใชสถิติทดสอบ t
สมมุติฐานที่  1 คาคงที่  (Constant) ไวดังนี้

0:0 iH    หรือ  :0H  คาคงท่ีและปริมาณกุงขาวไมมีความสัมพันธกัน
:1H i    0 หรือ  :1H คาคงท่ีและปริมาณกุงขาวมีความสัมพันธกัน

สถิติทดสอบ t =  
ib

i

S
b 0   =1.900

เขตปฎิเสธ จะปฎิเสธสมมติฐาน 0H  เมื่อถา  
1;21 


kn

tt   หรือ  
1;21 


kn

tt    
หรือกลาววาจะปฎิเสธสมมติฐาน 0H  ถา  

1;21 


kn
tt   หรือ ถา  Sig ของสถิตทดสอบ t

แสดงวา ถา Sig ของสถิตทดสอบ t   คือ  ถา Sig t = 0.00187<0.05 
ณ ระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95  หรือ ระดับนัยสําคัญ 0.05               

ผลของการทดสอบสมมติฐาน
ปฎิเสธสมมติฐาน 0H  หรือ ยอมรับสมมติฐาน 1H  ซ่ึงสรุปไดวามี i    0  

ดังน้ันสรุปวา คาคงท่ีมีความสัมพันธกับปริมาณกุงขาวท่ีใชในรูปเชิงเสน 

สมมุติฐานที่  2  จํานวนลูกกุงขาวแวนนาไม )( 1 ไวดังนี้
0: 10 H   หรือ  :0H จํานวนลูกกุงขาวและปริมาณกุงขาวไมมีความสัมพันธกัน

:1H 1    0  หรือ  :1H จํานวนลูกกุงขาวและปริมาณกุงขาวมีความสัมพันธกัน

สถิติทดสอบ t =  
ib

i

S
b 0   =  5.746
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เขตปฎิเสธ จะปฎิเสธสมมติฐาน 0H  เมื่อถา  
1;21 


kn

tt   หรือ  
1;21 


kn

tt    
หรือกลาววาจะปฎิเสธสมมติฐาน 0H  ถา  

1;21 


kn
tt   หรือ ถา  Sig ของสถิตทดสอบ t

แสดงวา ถา Sig ของสถิตทดสอบ t   คือ  ถา Sig t = 0.00000<0.05 
ณ ระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95  หรือ ระดับนัยสําคัญ 0.05               

ผลของการทดสอบสมมติฐานอาจจะเปน
ปฎิเสธสมมติฐาน 0H  หรือ ยอมรับสมมติฐาน 1H  ซ่ึงสรุปไดวามี i    0

; i = 1,2,…….,k  
ดังน้ันสรุปวา  จํานวนลูกกุงขาวแวนนาไมมีความสัมพันธกับปริมาณกุงขาวท่ีใชในรูปเชิงเสน

สมมุติฐานที่  3  แรงงาน )( 2 ไวดังนี้
0: 20 H หรือ   :0H  แรงงาน และปริมาณกุงขาวไมมีความสัมพันธกัน

:1H 2    0หรือ :1H แรงงาน และปริมาณกุงขาวมีความสัมพันธกัน

สถิติทดสอบ t =  
ib

i

S
b 0   =  4.723

เขตปฎิเสธ จะปฎิเสธสมมติฐาน 0H  เมื่อถา  
1;21 


kn

tt   หรือ  
1;21 


kn

tt    
หรือกลาววาจะปฎิเสธสมมติฐาน 0H  ถา  

1;21 


kn
tt   หรือ ถา  Sig ของสถิตทดสอบ t

แสดงวา ถา Sig ของสถิตทดสอบ t   คือ  ถา Sig t = 0.00001<0.05 
ณ ระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95  หรือ ระดับนัยสําคัญ 0.05               

ผลของการทดสอบสมมติฐานอาจจะเปน
ปฎิเสธสมมติฐาน 0H  หรือ ยอมรับสมมติฐาน 1H  ซ่ึงสรุปไดวามี i    0

; i = 1,2,…….,k  
ดังน้ันสรุปวา แรงงานมีความสัมพันธกับปริมาณกุงขาวท่ีใชในรูปเชิงเสน 

สมมุติฐานที่   4  พลังงานน้ํามันดีเซล )( 3 ไวดังนี้
0: 30 H   หรือ  :0H  พลังงานนํ้ามันดีเซล และปริมาณกุงขาวไมมีความสัมพันธกัน

:1H 3    0  หรือ  :1H พลังงานนํ้ามันดีเซล และปริมาณกุงขาวมีความสัมพันธกัน

สถิติทดสอบ t =  
ib

i

S
b 0   =  2.769

เขตปฎิเสธ จะปฎิเสธสมมติฐาน 0H  เมื่อถา  
1;21 


kn

tt   หรือ  
1;21 


kn

tt    
หรือกลาววาจะปฎิเสธสมมติฐาน 0H  ถา  

1;21 


kn
tt   หรือ ถา  Sig ของสถิตทดสอบ t

แสดงวา ถา Sig ของสถิตทดสอบ t   คือ  ถา Sig t = 0.00730<0.05 
ณ ระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95  หรือ ระดับนัยสําคัญ 0.05               
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ผลของการทดสอบสมมติฐานอาจจะเปน
ปฎิเสธสมมติฐาน 0H  หรือ ยอมรับสมมติฐาน 1H  ซ่ึงสรุปไดวามี i    0

; i = 1,2,…….,k  
ดังน้ันสรุปวา พลังงานนํ้ามันดีเซลมีความสัมพันธกับปริมาณกุงขาวท่ีใชในรูปเชิงเสน 

สมมุติฐานที่   5  อาหารกุง )( 4 ไวดังนี้
0: 40 H  หรือ   :0H  อาหารกุง และปริมาณกุงขาวไมมีความสัมพันธกัน

:1H 4    0 หรือ   :1H  อาหารกุง และปริมาณกุงขาวมีความสัมพันธกัน

สถิติทดสอบ t =  
ib

i

S
b 0   =  1.069

เขตปฎิเสธ จะปฎิเสธสมมติฐาน 0H  เมื่อถา  
1;21 


kn

tt   หรือ  
1;21 


kn

tt    
หรือกลาววาจะปฎิเสธสมมติฐาน 0H  ถา  

1;21 


kn
tt   หรือ ถา  Sig ของสถิตทดสอบ t

แสดงวา ถา Sig ของสถิตทดสอบ t   คือ  ถา Sig t = 0.00620<0.05 
ณ ระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95  หรือ ระดับนัยสําคัญ 0.05               

ผลของการทดสอบสมมติฐานอาจจะเปน
ปฎิเสธสมมติฐาน 0H  หรือ ยอมรับสมมติฐาน 1H  ซ่ึงสรุปไดวามี i    0

; i = 1,2,…….,k  
ดังน้ันสรุปวา อาหารกุง มีความสัมพันธกับปริมาณกุงขาวท่ีใชในรูปเชิงเสน 

สมมุติฐานที่   6  ยาและอาหารเสริม )( 5 ไวดังนี้
0: 50 H  หรือ   :0H  ยาและอาหารเสริม และปริมาณกุงขาวไมมีความสัมพันธกัน

:1H 5    0  หรือ   :1H  ยาและอาหารเสริม และปริมาณกุงขาวมีความสัมพันธกัน

สถิติทดสอบ t =  
ib

i

S
b 0   =  2.206

เขตปฎิเสธ จะปฎิเสธสมมติฐาน 0H  เมื่อถา  
1;21 


kn

tt   หรือ  
1;21 


kn

tt    
หรือกลาววาจะปฎิเสธสมมติฐาน 0H  ถา  

1;21 


kn
tt   หรือ ถา  Sig ของสถิตทดสอบ t

แสดงวา ถา Sig ของสถิตทดสอบ t   คือ  ถา Sig t = 0.00002<0.05 
ณ ระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95  หรือ ระดับนัยสําคัญ 0.05               

ผลของการทดสอบสมมติฐานอาจจะเปน
ปฎิเสธสมมติฐาน 0H  หรือ ยอมรับสมมติฐาน 1H  ซ่ึงสรุปไดวามี i    0

; i = 1,2,…….,k  
ดังน้ันสรุปวา ยาและอาหารเสริมมีความสัมพันธกับปริมาณกุงขาวท่ีใชในรูปเชิงเสน
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สมมุติฐานท่ี   7  จุลินทรีย (E.M.)  )( 6 ไวดังนี้
0: 60 H  หรือ   :0H  จุลินทรีย (E.M.)   และปริมาณกุงขาวไมมีความสัมพันธกัน

:1H 6   0  หรือ   :1H  จุลินทรีย (E.M.)  และปริมาณกุงขาวมีความสัมพันธกัน

สถิติทดสอบ t =  
ib

i

S
b 0   =  1.063

เขตปฎิเสธ จะปฎิเสธสมมติฐาน 0H  เมื่อถา  
1;21 


kn

tt   หรือ  
1;21 


kn

tt    
หรือกลาววาจะปฎิเสธสมมติฐาน 0H  ถา  

1;21 


kn
tt   หรือ ถา  Sig ของสถิตทดสอบ t

แสดงวา ถา Sig ของสถิตทดสอบ t   คือ  ถา Sig t = 0.00176<0.05 
ณ ระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95  หรือ ระดับนัยสําคัญ 0.05

ผลของการทดสอบสมมติฐานอาจจะเปน
ปฎิเสธสมมติฐาน 0H  หรือ ยอมรับสมมติฐาน 1H  ซ่ึงสรุปไดวามี i    0

; i = 1,2,…….,k  
ดังน้ันสรุปวา จุลินทรีย (E.M.)  มีความสัมพันธกับปริมาณกุงขาวท่ีใชในรูปเชิงเสน 

สมมุติฐานที่   8  ขนาดพ้ืนท่ีดินในการเล้ียงกุงขาวแวนนาไม )( 7 ไวดังนี้
0: 70 H หรือ   :0H  ขนาดพ้ืนท่ีดินและปริมาณกุงขาวไมมีความสัมพันธกัน

:1H 7    0 หรือ   :1H  ขนาดพ้ืนท่ีดินและปริมาณกุงขาวมีความสัมพันธกัน

สถิติทดสอบ t =  
ib

i

S
b 0   =  0.670

เขตปฎิเสธ จะปฎิเสธสมมติฐาน 0H  เมื่อถา  
1;21 


kn

tt   หรือ  
1;21 


kn

tt    
หรือกลาววาจะปฎิเสธสมมติฐาน 0H  ถา  

1;21 


kn
tt   หรือ ถา  Sig ของสถิตทดสอบ t

แสดงวา ถา Sig ของสถิตทดสอบ t   คือ  ถา Sig t = 0.00450<0.05 
ณ ระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95  หรือ ระดับนัยสําคัญ 0.05

ผลของการทดสอบสมมติฐานอาจจะเปน
ปฎิเสธสมมติฐาน 0H  หรือ ยอมรับสมมติฐาน 1H  ซ่ึงสรุปไดวามี i    0

; i = 1,2,…….,k  
ดังน้ันสรุปวา  ขนาดพ้ืนท่ีดินในการเล้ียงกุงขาวแวนนาไม มีความสัมพันธกับปริมาณกุงขาวท่ีใช
ในรูปเชิงเสน 
สรุปสมการการผลิตในรูป natural logarithms ดังนี้ 
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ปจจัยท่ีสําคัญในการผลิตและควรนํามาเปนปจจัยท่ีศึกษาคือ ลูกกุงขาวแวนนาไม 
แรงงาน พลังงานนํ้ามันดีเซล ปริมาณอาหารกุง ยาและอาหารเสริม จุลินทรีย (E.M.) และขนาด
พ้ืนท่ีดินในการเล้ียง

การกําหนดฟงกชั่นการผลิตกุงขาวแวนนาไมแบบ สมการการผลิตแบบคอบบ-ดักลาส
(Cobb-Douglas Production Function) ที่ใชในการศึกษาครั้งนี้

สมการ Y = 903.2254.0
7

301.0
6

056.0
5

236.0
4

058.0
3

127.0
2

110.0
1

eXXXXXXAX

ตารางที่ 18 Model Summary

Change Statistics

R Square
Adjusted R 

Square

R 
Square 
Change

F 
Change df1 df2

Sig. F 
Change Durbin-Watson

0.742 0.722 0.742 26.2324 7 64 .000 1.935

ปจจัยที่ศึกษาคือ ลูกกุงขาวแวนนาไม แรงงาน พลังงานน้ํามันดีเซล ปริมาณอาหารกุง 
ยาและอาหารเสริม จุลินทรีย (E.M.) และขนาดพ้ืนท่ีดินในการเล้ียง สงผลใหเกิด สัมประสิทธิ์การ
ตัดสินใจเชิงซอน (Multiple Coefficient of Determination: R 2 or r 2 ) มีคาเทากับ 0.742  แสดง
วา ปจจัยการผลิตคือ ลูกกุงขาวแวนนาไม แรงงาน พลังงานนํ้ามันดีเซล ปริมาณอาหารกุง ยาและ
อาหารเสริม จุลินทรีย (E.M.) และขนาดพ้ืนที่ดินในการเลี้ยง สามารถรวมกันอธิบายการ
เปลี่ยนแปลงของผลผลิตกุงขาวไดรอยละ 74.20  สวนที่เหลือรอยละ 25.80 เปนผลที่เกิดจาก
ปจจัยอ่ืนท่ีไมไดอยูสมการน้ี  เน่ืองจากเพ่ิมตัวแปรอิสระเขาสมการความถดถอยจะทําใหคา R 2 or 
r 2  มากขึ้นทั้งที่ตัวแปรอิสระ X ที่เพิ่มอาจจะไมมีความสัมพันธกับ Y เลยก็ได จึงมีการปรับคา 
R 2 or r 2  ใหถูกตองขึ้น เรียกวา Adjusted R 2 or r 2   ซึ่งสามารถรวมกันอธิบายการเปลี่ยนแปลง
ของผลผลิตกุงขาวไดรอยละ 72.20  สวนท่ีเหลือรอยละ 27.80 เปนผลที่เกิดจากปจจัยอื่นที่ไมได
อยูสมการนี้  และ สัมประสิทธิ์การตัดสินใจเชิงซอน (Multiple Coefficient of Determination: R 
or r ) มีคาเทากับ 0.861แสดงวา ปจจัยการผลิตคือ ลูกกุงขาวแวนนาไม แรงงาน พลังงานน้ํามัน
ดีเซล ปริมาณอาหารกุง ยาและอาหารเสริม จุลินทรีย (E.M.) และขนาดพื้นที่ดินในการเลี้ยง 
สามารถรวมกันอธิบายการเปลี่ยนแปลงของผลผลิตกุงขาวได 0.861 ซึ่งคา R  มีคาเขาใกล  1 
หมายถึง มีความสัมพันธกับผลผลิตกุงขาวมาก
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สถิติทดสอบ Durbin-Watson
ตั้งสมมุติฐานไวดังนี้

:0H   คาคลาดเคล่ือน  ( te )  และ ( jte  )  เปนอิสระกัน

:1H คาคลาดเคล่ือน  ( te )  และ ( jte  )  มีความสัมพันธกั(AutoCorrelation)

สถิติทดสอบ 1.935  
เขตปฎิเสธ จะปฎิเสธสมมติฐาน 0H  เม่ือถา  

2
,L

dd   หรือ  
2

,
)4( L

dd     

แสดงวา จะยอมรับ  :0H    ถา  1.65  >  d=1.935<2.065
ณ ระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95  หรือ ระดับนัยสําคัญ 0.05

ผลของการทดสอบสมมติฐานเปน ยอมรับสมมติฐาน :0H   คาคลาดเคล่ือน  ( te )  และ ( jte  ) 

สรุปวา เปนอิสระกัน
ความยืดหยุนของผลผลิต

ในรูปแบบสมการคอบบ-ดักลาส(Cobb-Douglass)   คาสัมประสิทธ์ิของปจจัยการผลิตแต
ละชนิด  คือ คาความยืดหยุนการผลิต  เม่ือคํานึงถึงปจจัยการผลิตชนิดน้ัน ๆ คาความยืดหยุน
การผลิตน้ีจะแสดงใหเห็นวาเม่ือมีการเปล่ียนแปลงไปจํานวนเทาไหร  เม่ือกําหนดใหปจจัยการ
ผลิตอ่ืน ๆ คงท่ี คามัชฌิมเลขคณิตคาเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic Mean)จากตารางที ่ 14  สรุปวา  

1.  ถาเกษตรกรเพ่ิมจํานวนลูกกุงขาวรอยละ 1  ผลผลิตกุงขาวจะเพ่ิมข้ึน 0.110 ในทิศ
ทางบวก โดยกําหนดใหปจจัยอ่ืน ๆ คงท่ี

2.  ถาเกษตรกรเพ่ิมการใชปจจัยแรงงานรอยละ 1  ผลผลิตกุงขาวจะเพ่ิมข้ึน 0.127  ใน
ทิศทางบวก  โดยกําหนดใหปจจัยอ่ืน ๆ คงท่ี

3.  ถาเกษตรกรเพ่ิมการใชปจจัยพลังงานนํ้ามันดีเซลรอยละ 1  ผลผลิตกุงขาวจะเพ่ิมข้ึน 
0.058 ในทิศทางบวก โดยกําหนดใหปจจัยอ่ืน ๆ คงท่ี

4.  ถาเกษตรกรเพ่ิมการใชปจจัยปริมาณอาหารกุงรอยละ 1  ผลผลิตกุงขาวจะเพ่ิมข้ึน 
0.236 ในทิศทางบวก โดยกําหนดใหปจจัยอ่ืน ๆ คงท่ี

5.  ถาเกษตรกรเพ่ิมการใชปจจัยยาและอาหารเสริมรอยละ 1  ผลผลิตกุงขาวจะเพ่ิมข้ึน 
0.056 ในทิศทางบวก โดยกําหนดใหปจจัยอ่ืน ๆ คงท่ี

6.  ถาเกษตรกรเพ่ิมการใชปจจัยปริมาณจุลินทรีย (E.M.) รอยละ 1  ผลผลิตกุงขาวจะ
เพ่ิมข้ึน 0.301ในทิศทางบวก โดยกําหนดใหปจจัยอ่ืน ๆ คงท่ี

7.  ถาเกษตรกรเพ่ิมการใชปจจัยท่ีดินไร รอยละ 1  ผลผลิตกุงขาวจะเพ่ิมข้ึน 0.254  ใน
ทิศทางบวก โดยกําหนดใหปจจัยอ่ืน ๆ คงท่ี

8.  ถาเกษตรกรไมมีการใชปจจัยการผลิตใดเลย รอยละ 1  ผลผลิตกุงขาวจะลดลง 2.903  
ในทิศทางลบโดยกําหนดใหปจจัยอ่ืน ๆ คงท่ี
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ผลตอบแทนตอขนาดการผลิต
เม่ือพิจารณาผลรวมของคาความยืดหยุนของปจจัยท่ีศึกษาคือ ลูกกุงขาวแวนนาไม 

แรงงาน พลังงานนํ้ามันดีเซล ปริมาณอาหารกุง ยาและอาหารเสริม จุลินทรีย (E.M.) และขนาด
พ้ืนท่ีดินในการเล้ียงแลวปรากฏวามีเทากับ 1.142 แสดงวาลักษณะการผลิตกุงขาวอยูในระยะ
ผลตอบแทนตอขนาดเพ่ิมข้ึน(Increasing Return to Scale)  คือ ถาเพ่ิมปจจัยการผลิตท้ังหมดข้ึน
รอยละ 1 พรอมกันแลวจะมีผลทําใหผลผลิตเพ่ิมข้ึนมากกวารอยละ 1 จากการทดสอบผลรวมของ
คาสัมประสิทธ์ิ ของปจจัยการผลิตท้ังหมด เทากับ 1.142  จะมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ
ความนาเช่ือม่ันรอยละ 95
ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพการใชปจจัยการผลิต

จากทฤษฎีเศรษฐศาสตรการผลิต การวัดประสิทธิภาพปจจัยการผลิตสามารถพิจารณา
ได 2 สวน คือ ประสิทธิภาพทางเทคนิค และประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ เพ่ือใหทราบวาผูเล้ียงกุง
ขาวในทองท่ีท่ีทําการศึกษามีการใชปจจัยการผลิตในระดับท่ีเหมาะสมและใหกําไรสูงสุดหรือไม
ประสิทธิภาพทางเทคนิคการผลิตกุงขาว

การพิจารราประสิทธิภาพทางเทคนิคการผลิตกุงขาวจะพิจารณาจากประสิทธิภาพการ
ใชปจจัยการผลิตซ่ึงแสดงออกในรูปของอัตราสวนระหวางปจจัยการผลิตและผลผลิต น่ันคือเปน
การพิจารณาประสิทธิภาพจากคาผลผลิตเพ่ิม(Marginal Product: MP) ของปจจัยการผลิตแตละ
ชนิด ซ่ึงคาผลผลิตเพ่ิมของการใชปจจัยการผลิตจะช้ีใหเห็นวาถาเพ่ิมปจจัยการผลิตชนิดน้ันข้ึน 1 
หนวยแลว ผลผลิตจะเพ่ิมข้ึนเปนจํานวนเทาไหร  โดยกําหนดใหปจจัยการผลิตชนิดอ่ืน ๆ คงท่ี  
คามัชฌิมเลขคณิตคาเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic Mean) จากผลการคํานวณผลผลิตเพ่ิมของ
ปจจัยการผลิตกุงขาว ปรากกฎวาลูกกุงขาวแวนนาไม แรงงาน พลังงานนํ้ามันดีเซล ปริมาณ
อาหารกุง ยาและอาหารเสริม จุลินทรีย (E.M.) และขนาดพ้ืนท่ีดินในการเล้ียง 
การคํานวณหาผลผลิตกุงขาวเฉล่ียกิโลกรัมตอไร  โดยใชปจจัยคงท่ี ณ คามัชฌิมเลขคณิต
คาเฉล่ียเลขคณิต

คํานวณหาผลผลิตกุงขาวเฉล่ียกิโลกรัมตอไร ของเกษตรกร จากสมการการผลิตของ
เกษตรกรตัวอยาง

สรุปสมการการผลิตในรูป natural logarithms ดังนี้ 
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โดยที่
Y I คือ  ปริมาณกุงขาวแวนนาไมท่ีจับได  (กิโลกรัมตอไร)

            X1 คือ  จํานวนลูกกุงขาวแวนนาไม   (153,055.556ตัวตอไร)
           X 2 คือ  แรงงานคน   (88.194วันงานตอไร)
          X 3 คือ  พนักงานนํ้ามันดีเซล (329.167ลิตรตอไร)
           X 4 คือ  อาหารกุง   (1,425.514กิโลกรัมตอไร)

X 5 คือ  ยาและอาหารเสริม (169.653กิโลกรัมตอไร)
          X 6 คือ   จุลินทรีย (E.M.) (459.153ลิตรตอไร)
 X 7 คือ   ขนาดพ้ืนท่ีดินในการเล้ียงกุงขาวแวนนาไม (13.938ไร)           

  สมการผลผลิตเพ่ิม (
iXMPP )  ของปจจัยการผลิตแตละชนิด

ผลผลิตจากการใชปจจัยการผลิตหรือมูลคาผลผลิตเพิ่ม (
iXMPP )   ในรูปของสมการ

การผลิตแบบสมการแบบคอบบ-ดักลาส (Cobb-Douglas Production Function)  โดยใชวิธีกําลัง
สองนอยที่สุด(Ordinary Least Square OLS) ทําไดดังนี้

สมการ Y = bn
n

bb X............XAX 2
2

1
1

คาผลผลิตเพิ่ม (Marginal Physical Product) ของปจจัยการผลิตนั้น ก็คือ การหา
อนุพันธบางสวน (Partial Derivative) ของสมการกะประมาณ เมื่อคํานึงปจจัยนั้น ๆ ดังนี้

1X/Y  = bn
n

bb X............XXAb 2
2

1
11  = 1MPPx

nX/Y  = 12
2

1
11

bn
n

bb X............XXAb  = nMPPx

นั่นคือ
i

i

X
)Y(bMPPx 1

โดย ib = คาสัมประสิทธิ์
Y = ผลผลิตที่ไดจากการคํานวณ  โดยใชปจจัย iX คงที่ ณ 

คามัชฌิมเลขคณิตคาเฉล่ียเลขคณิต หรือคาเฉล่ีย
i = 1,2,3,……,n
X = คามัชฌิมเลขคณิตคาเฉลี่ยเลขคณิต หรือคาเฉลี่ย ของ

ปจจัยการผลิต
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โดยที่
Y I คือ  ปริมาณกุงขาวแวนนาไมท่ีจับได  (กิโลกรัมตอไร)

            X1 คือ  จํานวนลูกกุงขาวแวนนาไม   (ตัวตอไร)
                       X 2 คือ  แรงงานคน   (วันงานตอไร)
                      X 3 คือ  พนักงานนํ้ามันดีเซล (ลิตรตอไร)
           X 4 คือ  อาหารกุง   (กิโลกรัมตอไร)

X 5 คือ  ยาและอาหารเสริม (กิโลกรัมตอไร)
          X 6 คือ   จุลินทรีย (E.M.) (ลิตรตอไร)
 X 7 คือ   ขนาดพ้ืนท่ีดินในการเล้ียงกุงขาวแวนนาไม (ไร)           

ผลผลิตเพ่ิมจากการใชปจจัยการผลิตของเกษตรกร

0009.0
56.055,153

)64.307,1(0110.0
1 MPPx

8830.1
194.88

)64.307,1(127.0
2 MPPx

2304.0
167.329

)64.307,1(058.0
3 MPPx

2165.0
514.425,1

)64.307,1(236.0
4 MPPx

4316.0
653.169

)64.307,1(056.0
5 MPPx

8572.0
153.459

)64.307,1(301.0
6 MPPx

8307.23
938.13

)64.307,1(201.0
7 MPPx

จากการศึกษาปรากกฎวาลูกกุงขาวแวนนาไม แรงงาน พลังงานนํ้ามันดีเซล ปริมาณ
อาหารกุง ยาและอาหารเสริม จุลินทรีย (E.M.) และขนาดพ้ืนท่ีดินในการเล้ียง และมีคาผลผลิต
เพ่ิมเทากับ 0.0009, 1.8830, 0.2304, 0.2165, 0.4316, 0.8572  และ 23.8307ตามลําดับ จาก
ตารางที ่13 จะพบวา เม่ือเกษตรกรผูเล้ียงกุงขาวเพ่ิมจํานวนลูกกุงเพ่ิมข้ึนอีก 1 ตัวตอไร จะทําให
ผลผลิตเพ่ิมข้ึน 0.0009 กิโลกรัมตอไร  เม่ือเกษตรกรผูเล้ียงกุงขาวเพ่ิมจํานวนแรงงานเพ่ิมข้ึนอีก
1 วันตอไร จะทําใหผลผลิตเพ่ิมข้ึน 1.8830 กิโลกรัมตอไร  เมื่อเกษตรกรผูเล้ียงกุงขาวเพ่ิมจํานวน
พลังงานนํ้ามันดีเซลเพ่ิมข้ึนอีก 1 ลิตรตอไร จะทําใหผลผลิตเพ่ิมข้ึน 0.2304 กิโลกรัมตอไร  เมื่อ
เกษตรกรผูเล้ียงกุงขาวเพ่ิมปริมาณอาหารเพ่ิมข้ึนอีก 1 กิโลกรัมตอไร จะทําใหผลผลิตเพ่ิมข้ึน 
0.2165 กิโลกรัมตอไร  เม่ือเกษตรกรผูเล้ียงกุงขาวเพ่ิมปริมาณยาและอาหารเสริมเพ่ิมข้ึนอีก 1 
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กิโลกรัมตอไร จะทําใหผลผลิตเพ่ิมข้ึน 0.4316 กิโลกรัมตอไร เม่ือเกษตรกรผูเล้ียงกุงขาวเพ่ิม
เพ่ิมข้ึนอีก 1 กิโลกรัมตอไร จะทําใหผลผลิตเพ่ิมข้ึน 0.8572 กิโลกรัมตอไร    และสุดทาย เม่ือ
เกษตรกรผูเล้ียงกุงขาวเพ่ิมท่ีดินเพ่ิมข้ึนอีก 1 ไร จะทําใหผลผลิตเพ่ิมข้ึน 23.8307 กิโลกรัมตอไร  

ตารางที่ 19  คาความยืดหยุนการผลิต  มัชฌิมเรขาคณิต  ผลผลิตเพ่ิมของปจจัยการผลิตกุงขาว

ชนิดของปจจัย คาความยืดหยุน
คามัชฌิมเลขคณิต
คาเฉล่ียเลขคณิต 

(Arithmetic Mean)
ผลผลิตท่ีเพ่ิมเฉล่ีย

จํานวนลูกกุง 0.110 153,055.556 0.0009 
แรงงาน

พลังงานนํ้ามันดีเซล
อาหารกุง

ยาและอาหารเสริม
จุลลินทรีย
พ้ืนท่ีดิน

0.127
0.058
0.236
0.056
0.301
0.254

88.194
329.167

1,425.514
169.653
459.153
13.938

1.8830 
0.2304 
0.2165
0.4316
0.8572
23.8307

ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจการผลิตกุงขาว
การศึกษาถึงประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจของการใชปจจัยในการผลิตกุงขาวเปนการ

พิจารณาวา ผูเล้ียงกุงขาวไดใชปจจัยการผลิตแตละชนิดไปในการผลิตเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ
ทางเศรษฐกิจของการผลิตและราคาของผลผลิตท่ีไดรับ คือ การใชปจจัยการผลิตน้ัน ๆ จนรายได
ท่ีไดรับเพ่ิมข้ึนจากการใชปจจัยการผลิตชนิดน้ันเพ่ิมข้ึนอีก 1 หนวย เทากับคาใชจายท่ีจะเกิดข้ึน
จากการใชปจจัยการผลิตชนิดน้ันเพ่ิมข้ึนอีก 1 หนวย เทากับคาใชจายท่ีจะเกิดข้ึนจากการใช
ปจจัยการผลิตชนิดน้ันเพ่ิมข้ึนอีก 1 หนวย เทากับคาใชจายท่ีจะเกิดข้ึนจากการใชปจจัยการผลิต
ชนิดน้ันเพ่ิมข้ึนอีก 1 หนวย เทากับคาใชจายท่ีจะเกิดข้ึนจากการใชปจจัยการผลิตชนิดน้ันเพ่ิมข้ึน
อีก 1 หนวย ปละภายใตสมมุติฐานท่ีวา ท้ังตลาดปจจัยการผลิตและตลาดผลผลิตเปนตลาด
แขงขันสมบูรณแลว การใชปจจัยการผลิตใหมีประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจสูงสุดหรือกําไรสูงสุด 
คือ ตองใชปจจัยการผลิตชนิดนน้ัน ซ่ึงถาสัดสวนของมูลคาของผลผลิตเพ่ิมตอราคาปจจัยการผลิต
( )/ ii PxVMP นอยกวา 1 แสดงวาการใชปจจัยการผลิต iX น้ัน มากกกวาระดับการใชปจจัยท่ีทํา
ใหกําไรสูงสุด  ดังน้ันจึงควรลดการใชปจจัยการผลิตน้ัน แตสัดสวนของมูลคาของผลผลิตเพ่ิมตอ
ราคาปจจัยการผลิต( )/ ii PxVMP มากกวา 1 แสดงวาการใชปจจัยการผลิต iX  นอยกวาระดับการ
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ใชปจจัยท่ีทําใหกําไรสูงสุด ดังน้ันจึงควรเพ่ิมการใชปจจัยการผลิตน้ัน
คํานวณประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจของการใชปจจัยการผลิต

ในการคํานวณหาระดับการใชปจจัยการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด จะเปนระดับท่ี
มูลคาผลผลิตเพ่ิม ( Value of marginal Physical Product : VMP )  ของการใชปจจัยชนิดน้ันมี
คาเทากับตนทุนเพ่ิมหรือราคาของปจจัยการผลิตชนิดน้ัน (Px  ซ่ึงมูลคาผลผลิตเพ่ิมจากการใช
ปจจัยการผลิตเพ่ิม(VMPx  คํานวณไดจากสูตร

VMPx = Px 
VMPx = Px 
VMPx = (MPPx  x   Py

โดยที่ Py = ราคาผลผลิตท่ีเกษตรกรจําหนายได
มูลคาผลผลติเพ่ิมจากการใชปจจัยการผลิตเพ่ิมของเกษตรกรตัวอยาง
เม่ือราคาผลผลิตกุงขาว (Py)  ของ 123.472  บาทตอกิโลกรัม
VMPx = 0.0009 x  123.472 =  0.1160
VMPx =         1.8830 x  123.472 =         232.4990
VMPx = 0.2304 x  123.472 = 28.4491
VMPx = 0.2165 x  123.472 = 26.7299
VMPx =            0.4316 x  123.472 =           53.2946
VMPx = 0.8572 x 123.472 =          105.8438 
VMPx = 23.8307 x 123.472 =        2,942.423
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ตาราง  20 ราคาปจจัยการผลิตสัดสวนมูลคาผลผลเพ่ิมกับราคาปจจัยการผลิต ในการผลิตกุงขาว 

ชนิดของปจจัย X1 X 2 X 3 X 4 X 5  X 6 X 7

ผลผลิตเพิ่ม 

มูลคาเพิ่มของ
ผลผลิต

ราคาปจจัยการ
ผลิต

สัดสวนของมูลคา
ของผลผลิตเพิ่ม
ตอราคาปจจัยการ
ผลิต  

ปจจัยการผลิตที่
ควรใช

ระดับการใชปจจัย
การผลิตที่
เหมาะสม

0.0009 

0.1160

0.0946

1.2267

เพิ่มขึ้น

187,740.468

1.8830 

232.499

247.917

0.9378

ลดลง

82.709

0.2304 

28.4491

28.805

0.9876

ลดลง

325.100

0.2165

26.7299

25.722

1.0391

เพิ่มขึ้น

1,481.37

0.4316

53.2946

54.562

0.9714

ลดลง

164.809

0.8572

105.8438 

84.861

1.2472

เพิ่มขึ้น

572.683  

23.8307

2,942.423

2,415.917

1.2179

เพิ่มขึ้น

16.975

โดยที่
Y I คือ  ปริมาณกุงขาวแวนนาไมท่ีจับได  (กิโลกรัมตอไร)

            X1 คือ  จํานวนลูกกุงขาวแวนนาไม   (ตัวตอไร)
                       X 2 คือ  แรงงานคน   (วันงานตอไร)
                       X 3 คือ  พนักงานนํ้ามันดีเซล (ลิตรตอไร)
                       X 4 คือ  อาหารกุง   (กิโลกรัมตอไร)

X 5 คือ  ยาและอาหารเสริม (กิโลกรัมตอไร)
          X 6 คือ   จุลินทรีย (E.M.) (ลิตรตอไร)
 X 7 คือ   ขนาดพ้ืนท่ีดินในการเล้ียงกุงขาวแวนนาไม (ไร)           
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จากการศึกษาเม่ือกําหนดใหปจจัยการผลิตอ่ืน ๆ คงท่ี คามัชฌิมเลขคณิตคาเฉล่ียเลข
คณิต (Arithmetic Mean)จากตารางที ่ 14 จะเห็นไดวา  ลูกกุงขาวแวนนาไม สัดสวนของมูลคา
ของผลผลิตเพ่ิมตอราคาปจจัยการผลิต คือ  1.2267  แรงงานสัดสวนของมูลคาของผลผลิตเพ่ิม
ตอราคาปจจัยการผลิต คือ  0.9378 พลังงานนํ้ามันดีเซล สัดสวนของมูลคาของผลผลิตเพ่ิมตอ
ราคาปจจัยการผลิต  คือ  0.9876 ปริมาณอาหารกุงสัดสวนของมูลคาของผลผลิตเพ่ิมตอราคา
ปจจัยการผลิต คือ  1.0391 ยาและอาหารเสริมสัดสวนของมูลคาของผลผลิตเพ่ิมตอราคาปจจัย
การผลิต  คือ  0.9714 จุลินทรีย (E.M.)สัดสวนของมูลคาของผลผลิตเพ่ิมตอราคาปจจัยการผลิต 
คือ 1.2472  และขนาดพ้ืนท่ีดินในการเล้ียงสัดสวนของมูลคาของผลผลิตเพ่ิมตอราคาปจจัยการ
ผลิต คือ  1.2179

จะเห็นไดวา ลูกกุงขาวแวนนาไม ปริมาณอาหารกุง จุลินทรีย (E.M.) และพ้ืนที่ดิน 
สัดสวนของมูลคาของผลผลิตเพ่ิมตอราคาปจจัยการผลิต มากกวา 1 คือ ถา ii PxVMPx    หรือ  

1ii Px/VMPx   แสดงวา  การใชปจจัยการผลิต X i นอยกวาระดับการใชปจจัยที่ไดกําไรสูงสุด 
ดังนั้นควรเพิ่มการใชปจจัยการผลิตชนิดนั้นไปในกระบวนการผลิต ซึ่งจากปจจัยดังกลาวมี
ผลตอสัดสวนของมูลคาของผลผลิตเพ่ิมตอราคาปจจัยการผลิตในสัดสวนท่ีเพ่ิมข้ึน และอันดับมาก
ที่สุดคือ  ถาเพิ่มการใชปจจัยที่ดิน 1.0000 ไรซึ่งมีคาเชา 2,415.917  บาทตอไรเปนตนทุนเพิ่ม  
จะทําใหผลผลิตเพิ่มขึ้น 23.8307 กิโลกรัมตอไร  ซึ่งราคาผลผลิตที่จําหนายได 123.472 บาทตอ
กิโลกรัม  มูลคาเพิ่มของผลผลิตจึงเทากับ 2,942.423 ดังนั้นสัดสวนของมูลคาของผลผลิตเพิ่มตอ
ราคาปจจัยการผลิต คือ 1.2179มากกวา 1  แสดงวา การใชปจจัยปริมาณที่ดินเฉลี่ย 13.938 ไร
ตํ่ากวาระดับท่ีเหมาะสม  ซึ่งจากการคํานวณระดับการใชปริมาณที่ดิน เหมาะสมมีคา 16.975ไร  
รองลงมาถาเพิ่มการใชจุลินทรีย (E.M.)  1.0000 ลิตรตอไรซึ่งราคาจุลินทรีย (E.M.)   84.861 
บาทตอไรเปนตนทุนเพิ่ม  จะทําใหผลผลิตเพิ่มขึ้น 0.8572 กิโลกรัมตอไร  ซึ่งราคาผลผลิตที่
จําหนายได 123.472 บาทตอกิโลกรัม  มูลคาเพิ่มของผลผลิตจึงเทากับ 105.8438  ดังนั้นสัดสวน
ของมูลคาของผลผลิตเพ่ิมตอราคาปจจัยการผลิต คือ 1.2472  มากกวา 1 แสดงวาการใชปจจัยจุลิ
นทรีย (E.M.)   เฉลี่ยตอไรสูงกวาระดับที่เหมาะสม  ซึ่งจากการคํานวณระดับการใชจุลินทรีย 
(E.M.)   เหมาะสมมีคา 572.683  ลิตรตอไร รองลงมาถาเพิ่มจํานวนลูกกุงขาว 1 ตัวตอไร ซ่ึงมีคา 
0.0946 บาทตอตัวเปนตนทุนเพิ่ม  จะทําใหผลผลิตเพิ่มขึ้น 0.0009 กิโลกรัมตอไร  ซึ่งราคา
ผลผลิตที่จําหนายได 123.472  บาท ตอกิโลกรัม  มูลคาเพิ่มของผลผลิตจึงเทากับ 0.1160 ดังนั้น
สัดสวนของมูลคาของผลผลิตเพ่ิมตอราคาปจจัยการผลิต คือ 1.2267 ซึ่งมากกวา 1 แสดงวา การ
ใชปจจัยจํานวนลูกกุงขาวเฉล่ียตอไรตํ่ากวาระดับท่ีเหมาะสม  ซึ่งจากการคํานวณระดับการใชลูก
กุงขาวท่ีเหมาะสมมีคา 187,740.468 ตัวตอไร และสุดทายคือถาเพิ่มการใชปจจัยปริมาณอาหาร
1.0000 กิโลกรัมตอไรซึ่งมีคา 25.722 บาทตอไรเปนตนทุนเพิ่ม  จะทําใหผลผลิตเพิ่มขึ้น 0.2165 
กิโลกรัมตอไร  ซึ่งราคาผลผลิตที่จําหนายได 123.472 บาทตอกิโลกรัม  มูลคาเพิ่มของผลผลิตจึง
เทากับ 26.7299 ดังนั้นสัดสวนของมูลคาของผลผลิตเพิ่มตอราคาปจจัยการผลิต คือ 1.0391 ซึ่ง
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มากกวา 1 แสดงวา การใชปจจัยปริมาณอาหาร เฉลี่ยตอไรต่ํากวาระดับที่เหมาะสม  ซึ่งจากการ
คํานวณระดับการใชปริมาณอาหาร ท่ีเหมาะสมมีคา 1,481.370 กิโลกรัมตอไร

เมื่อวิเคราะหเฉพาะประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจการผลิตกุงขาวของเกษตรกร  พบวา 
เกษตรกรควรลดการใชปจจัยจํานวนจํานวนแรงงาน พลังงานน้ํามันดีเซล  และ ปจจัยยาและ
อาหารเสริม เนื่องจากปจจัยดังกลาวมีผลตอสัดสวนของมูลคาของผลผลิตเพิ่มตอราคาปจจัยการ
ผลิตลดลง คือถา ii PxVMPx    หรือ  1ii Px/VMPx   แสดงวา  การใชปจจัยการผลิต X i

มากกวาระดับการใชปจจัยที่ไดกําไรสูงสุด ดังนั้นควรลดการใชปจจัยการผลิตชนิดนั้นไปใน
กระบวนการผลิต  ถาเพิ่มจํานวนแรงงาน 1 วันงานตอไร ซึ่งมีคา 247.917 บาท ตอวันงานเปน
ตนทุนเพิ่ม  จะทําใหผลผลิตเพิ่มขึ้น1.8830 กิโลกรัมตอไร ซึ่งราคาผลผลิตที่จําหนายได 123.472 
บาท ตอกิโลกรัม มูลคาเพิ่มของผลผลิตจึงเทากับ 232.4990 ดังนั้นสัดสวนของมูลคาของผลผลิต
เพ่ิมตอราคาปจจัยการผลิต คือ 0.9378 ซ่ึงนอยกวา 1 แสดงวาการใชปจจัยปริมาณเฉลี่ยตอไรสูง
กวาระดับท่ีเหมาะสม  ซึ่งจากการคํานวณระดับการใชจํานวนแรงงานที่เหมาะสมมีคา 82.709วัน
งานตอไร  ตอจากนั้นคือ ถาเพิ่มการใชปจจัยคาน้ํามันเชื้อเพลิง 1.0000 ลิตรตอไรซึ่งมีคา 
28.4491 บาทตอไรเปนตนทุนเพิ่ม  จะทําใหผลผลิตเพิ่มขึ้น 0.2304 กิโลกรัมตอไร  ซึ่งราคา
ผลผลิตที่จําหนายได 123.472 บาทตอกิโลกรัม  มูลคาเพิ่มของผลผลิตจึงเทากับ 28.4491 ดังนั้น
สัดสวนของมูลคาของผลผลิตเพ่ิมตอราคาปจจัยการผลิต คือ 0.9876 ซึ่งนอยกวา 1 แสดงวาการ
ใชปจจัยปริมาณเฉลี่ยตอไรสูงกวาระดับที่เหมาะสม ซึ่งจากการคํานวณระดับการใชน้ําเชื้อเพลิงที่
เหมาะสมมีคา 325.100 ลิตรตอไรและลําดับสุดทายรองลงมาถาเพิ่มการใชปจจัยปริมาณยาและ
อาหารเสริม 1.0000 กิโลกรัมตอไรซึ่งมีคา 53.2946 บาทตอไรเปนตนทุนเพิ่ม  จะทําใหผลผลิต
เพ่ิมข้ึน 0.4316 กิโลกรัมตอไร  ซึ่งราคาผลผลิตที่จําหนายได 123.472 บาทตอกิโลกรัม  
มูลคาเพิ่มของผลผลิตจึงเทากับ 53.2946 ดังนั้นสัดสวนของมูลคาของผลผลิตเพิ่มตอราคาปจจัย
การผลิต คือ 0.9714 ซึ่งนอยกวา 1 แสดงวาการใชปจจัยปริมาณเฉลี่ยตอไรสูงกวาระดับที่
เหมาะสม แสดงวาการใชปจจัยปริมาณยาและอาหารเสริมตอไรสูงกวาระดับที่เหมาะสม  ซึ่งจาก
การคํานวณระดับการใชปริมาณยาและอาหารเสริม เหมาะสมมีคา 164.809 กิโลกรัมตอไร



บทท่ี 5
สรุปผล อภิปราย และขอเสนอแนะ

จากการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษา  เรื่อง  ประสิทธิภาพของการเลี้ยงกุงขาวแวนนาไม  
อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ป 2553  ผู วิจัยจะดําเนินสรุปผลโดยมีรายละเอียด ตามข้ันตอน
ดังตอไปนี้

1. สังเขปความมุงหมาย ประโยชนและขอบเขตในการวิจัย
2. สรุปผลการศึกษา
3. อภิปรายผล
4. ขอเสนอแนะ

1.  สังเขปความมุงหมาย ประโยชนและขอบเขตในการวิจัย
ความมุงหมายของการวิจัย

1.  เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยการผลิตการเล้ียงกุงขาวแวนนาไมโดยใช
เทคนิคทางชีวภาพ กับปริมาณผลผลิตในอําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

2.  เพ่ือศึกษาผลตอบแทนตอขนาดของปจจัยการผลิตการเล้ียงกุงขาวแวนนาไมโดยใช
เทคนิคทางชีวภาพ ในอําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

3.  เพ่ือวิเคราะหประสิทธิภาพทางเทคนิคและประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจของการเล้ียง
กุงขาวแวนนาไมโดยใชเทคนิคทางชีวภาพในอําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

ประโยชนของการวิจัย
การศึกษาประสิทธิภาพของการเลี้ยงกุงขาวแวนนาไม  อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ป 

2553 โดยใชวิธีการกําหนดฟงกชั่นการผลิตกุงขาวแวนนาไมแบบ สมการการผลิตแบบคอบบ-
ดักลาส(Cobb-Douglas Production Function) เพื่อใหทราบถึง ประสิทธิภาพของการใชปจจัย
การผลิตแตละชนิดในการผลิตกุงขาวแวนนาไม  ผลไดจากการศึกษาจะเปนประโยชนในการวาง
แผนการผลิตเพื่อใหไดรับผลตอบแทนจากการใชปจจัยที่มีประสิทธิภาพ  อีกทั้งจะเปนประโยชน
ตอการลงทุนสําหรับผูที่สนใจจะทําการผลิตกุงขาวแวนนาไมตอไปได
ขอบเขตในการวิจัย

1.  การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการใหเกิดประสิทธิภาพเชิงเทคนิคและประสิทธิภาพเชิง
เศรษฐกิจ โดยเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ดวยวิธีการสํารวจดวยตัวอยาง 
(Sample Survey)
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2.  การศึกษาปจจัยการผลิตของเกษตรกรผูเลี้ยงกุงขาวแวนนาไมจากกลุมตัวอยาง
ทั้งหมด 

2.  สรุปผลการศึกษา
สรุปผลการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานของเกษตรกรผูเล้ียงกุงขาวแวนนาไม

การวิเคราะหทางเศรษฐกิจของการผลิตของกุงขาวในจังหวัด  โดยศึกษาเกษตรกร
ตัวอยาง ซ่ึงศึกษาวิเคราะหประสิทธิภาพของการใชปจจัยการผลิตแตละชนิดในการผลิตกุงขาว
ของเกษตรกร  จํานวน 72 ราย

ผลการศึกษาพบถึงสภาพท่ัวไปของเกษตรกรผูเล้ียงกุงขาว พบวา เกษตรกรท่ีเล้ียงกุง
ขาว  สวนใหญมีอายุอยูระหวาง 31-40 ป คือ 29 ราย  คิดเปนรอยละ 40.28 และลําดับสุดทาย 
อายุมากกวา 50  ขึ้นไป จํานวน 12 ราย  คิดเปนรอยละ 16.67   ระดับการศึกษาสวนใหญระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายและปวส มีจํานวน 21 ราย คิดเปนรอยละ 29.17 และลําดับสุดทาย สูง
กวาปริญญาตรี จํานวน 6 ราย คิดเปนรอยละ 8.33 สวนใหญประสบการณในการเล้ียงกุงขาว
ระหวาง 1-2 ป  คือ 24 ราย  คิดเปนรอยละ 33.33 และสุดทายประสบการณ 3-4ป   จํานวน 12 
ราย  คิดเปนรอยละ 16.67    ท่ีดินกอนเปล่ียนเปนเล้ียงกุงขาวสวนใหญเล้ียงกุงกุลาดําจํานวน 25 
ราย คิดเปนรอยละ 34.72ลําดับสุดทายวางเปลาจํานวน 4 ราย คิดเปนรอยละ 5.56 สวนใหญการ
ถือครองท่ีดินในการเล้ียงกุงขาวพบวา  เจาของท่ีกินบางสวน/เชาบางสวนมากท่ีสุด คือ 32 ราย  
คิดเปนรอยละ 44.44   และลําดับสุดทาย เชาท่ีดินท้ังหมด จํานวน 14 ราย  คิดเปนรอยละ 19.44 
การอนุบาลสวนใหญอนุบาล จํานวน 57 ราย  คิดเปนรอยละ 79.17

ผลผลิตกุงขาวเฉล่ียตอไรของเกษตรกรเทากับ  1,307.639 กิโลกรัม  เม่ือราคาผลผลิต
กุงขาวของเกษตรกรเทากับ 123.472 บาทตอกิโลกรัม  

สรุปผลการศึกษาสมมุติฐานของเกษตรกรผูเล้ียงกุงขาวแวนนาไม
สําหรับสมการดังกลาวมีคา F-Value ที่คํานวณไดมีคากับ 26.2324 ซึ่งทดสอบผานใน

ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ชวงความเชื่อมั่นรอยละ 95 แสดงวาสมการที่ไดจากการศึกษาสามารถ
ใชอธิบายความสัมพันธระหวางผลผลิตกุงขาวและปจจัยการผลิตไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ชวงระดับเชื่อมั่นรอยละ 95   สําหรับการวิเคราะหสมการการผลิตกุงขาวที่ไดศึกษาแสดง
ความสัมพันธระหวางผลผลิตกุงขาวกับปจจัยตาง ๆ โดยใชสมการการผลิตแบบคอบบ-ดักลาส
(Cobb-Douglass)  สงผลใหเกิด สัมประสิทธิ์การตัดสินใจเชิงซอน (Multiple Coefficient of 
Determination: R 2 or r 2 ) มีคาเทากับ 0.742  แสดงวา ปจจัยการผลิตคือ ลูกกุงขาวแวนนาไม 
แรงงาน พลังงานน้ํามันดีเซล ปริมาณอาหารกุง ยาและอาหารเสริม จุลินทรีย (E.M.) และขนาด
พ้ืนท่ีดินในการเล้ียง สามารถรวมกันอธิบายการเปลี่ยนแปลงของผลผลิตกุงขาวไดรอยละ 74.20  
สวนที่เหลือรอยละ 25.80 เปนผลที่เกิดจากปจจัยอื่นที่ไมไดอยูสมการนี้  เนื่องจากเพิ่มตัวแปร
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อิสระเขาสมการความถดถอยจะทําใหคา R 2 or r 2  มากขึ้นทั้งที่ตัวแปรอิสระ X ที่เพิ่มอาจจะไมมี
ความสัมพันธกับ Y เลยก็ได จึงมีการปรับคา R 2 or r 2  ใหถูกตองขึ้น เรียกวา Adjusted R 2 or r 2   
ซึ่งสามารถรวมกันอธิบายการเปลี่ยนแปลงของผลผลิตกุงขาวไดรอยละ 72.20  สวนที่เหลือรอย
ละ 27.80 เปนผลที่เกิดจากปจจัยอื่นที่ไมไดอยูสมการนี้  และ สัมประสิทธิ์การตัดสินใจเชิงซอน 
(Multiple Coefficient of Determination: R or r ) มีคาเทากับ 0.861แสดงวา ปจจัยการผลิตคือ 
ลูกกุงขาวแวนนาไม แรงงาน พลังงานนํ้ามันดีเซล ปริมาณอาหารกุง ยาและอาหารเสริม จุลินทรีย 
(E.M.) และขนาดพ้ืนท่ีดินในการเล้ียง สามารถรวมกันอธิบายการเปลี่ยนแปลงของผลผลิตกุงขาว
ได 0.861หรือรอยละ 86.10 ซึ่งคา R  มีคาเขาใกล  1 หมายถึง มีความสัมพันธกับผลผลิตกุงขาว
มาก
สรุปผลทดสอบสมมุติฐานประสิทธิภาพเชิงเศรษฐกิจของการเล้ียงกุงขาว

1.  สมมุติฐานความสัมพันธระหวางปจจัยการผลิตการเลี้ยงกุงขาวแวนนาไม
(Litopenaeus vanamei)โดยใชเทคนิคทางชีวภาพ กับปริมาณการผลิตในอําเภอนครชัยศรี  
จังหวัดนครปฐมเมื่อปจจัยการผลิตคือจํานวนลูกกุงขาวแวนนาไม ปริมาณอาหาร พลังงานน้ํามัน
ดีเซล  แรงงาน ยาและอาหารเสริม จุลินทรีย (E.M.) พรอมขนาดพื้นที่ดินในการเลี้ยง ถามีการ
เปลี่ยนแปลงการใชปจจัยการผลิตชนิดใดชนิดหนึ่งไป 1 หนวย และใหปจจัยอื่น ๆ คงที่จะทําให
ผลผลิตเปล่ียนแปลงในทิศทางเดียวกัน

2.  สมมุติฐานความยืดหยุนของผลผลิตระหวางปจจัยการผลิตการเล้ียงกุงขาวแวนนา
ไม(Litopenaeus vanamei)โดยใชเทคนิคทางชีวภาพจะเห็นไดวา  จุลินทรีย (E.M.) มีคาความ
ยืดหยุนในการผลิตมากท่ีสุด คือ  0.301 รองลงมาขนาดพ้ืนท่ีดินในการเล้ียงคาความยืดหยุนใน
การผลิต คือ  0.254  ลําดับตอมาปริมาณอาหารกุงคาความยืดหยุนในการผลิต คือ  0.236 ลําดับ
ตอมาแรงงานคาความยืดหยุนในการผลิต คือ  0.127 ลําดับตอมาลูกกุงขาวแวนนาไม คาความ
ยืดหยุนในการผลิต คือ  0.110 รองลําดับสุดทาย พลังงานนํ้ามันดีเซล คาความยืดหยุนในการ
ผลิต คือ  0.058 และลําดับสุดทายสยาและอาหารเสริมคาความยืดหยุนในการผลิต คือ  0.056 

3.  สมมุติฐานผลตอบแทนตอขนาดของปจจัยการผลิตผลรวมของคาความยืดหยุนของ
ปจจัยการผลิตทั้งหมดคือ จํานวนลูกกุงขาวแวนนาไม แรงงาน พลังงานน้ํามันดีเซล อาหารกุง ยา
และอาหารเสริม จุลินทรีย (E.M.) พรอมขนาดพื้นที่ดินในการเลี้ยงกุงขาวแวนนาไมมีคาเทากับ 1 
ซึ่ง ปรากฏวามีเทากับ 1.142 แสดงวาลักษณะการผลิตกุงขาวอยูในระยะผลตอบแทนตอขนาด
เพ่ิมข้ึน(Increasing Return to Scale)  ) คือ ถาเพิ่มปจจัยการผลิตทั้งหมดขึ้นรอยละ 1 พรอมกัน
แลวจะมีผลทําใหผลผลิตเพ่ิมข้ึนมากกวารอยละ 1

4.  สมมุติฐานประสิทธิภาพเชิงเทคนิคของการเลี้ยงกุงขาวผลผลิตเพิ่ม (Marginal 
Product : MP) ของการปจจัยการผลิตคือจํานวนลูกกุงขาวแวนนาไม แรงงาน พลังงานน้ํามัน
ดีเซล  อาหารกุง ยาและอาหารเสริม จุลินทรีย (E.M.) พรอมขนาดพ้ืนท่ีดินในการเล้ียงกุงขาวแวน
นาไม ถามีการเปลี่ยนแปลงการใชปจจัยการผลิตทั้ง 7 ชนิด จากการศึกษาปรากกฎวาลูกกุงขาว
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แวนนาไม แรงงาน พลังงานน้ํามันดีเซล ปริมาณอาหารกุง ยาและอาหารเสริม จุลินทรีย (E.M.) 
และขนาดพื้นที่ดินในการเลี้ยง และมีคาผลผลิตเพิ่มเทากับ 0.0009, 1.8830, 0.2304, 0.2165, 
0.4316, 0.8572  และ 23.8307ตามลําดับ  จะทําใหผลผลิตเปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกัน ซึ่งผล
ท่ีไดจะเปนแนวทางในการตัดสินใจของผูเล้ียงกุงขาวท่ีจะปรับปรุงการผลิตใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน  
จากการศึกษาในสวนน้ีสรุปไดวา  ถามีการเปลี่ยนแปลงการใชปจจัยการผลิตทั้ง 7ชนิด   ซ่ึงปจจัย
สําคัญที่ควรใหความสนใจในการเพิ่มปริมาณการใชเนื่องจากทําใหผลผลิตกุงขาวเปลี่ยนแปลงใน
ปริมาณมากที่สุด ไดแก ที่ดิน รองลงมา คือ แรงงาน และจุลินทรีย (E.M.)  และลําดับสุดทายคือ
ลูกกุงขาวแวนนาไม จะเห็นไดวา ผลผลิตเพิ่มของปจจัยการผลิต จะทําใหผลผลิตแปลงไปใน
ทิศทางเดียวกัน

5.  สมมุติฐานประสิทธิภาพเชิงเศรษฐกิจของการเลี้ยงกุงขาวจะเห็นไดวา ลูกกุงขาว
แวนนาไม ปริมาณอาหารกุง จุลินทรีย (E.M.) และพ้ืนท่ีดิน สัดสวนของมูลคาของผลผลิตเพิ่มตอ
ราคาปจจัยการผลิตเทากับ 1.2267 , 1.0391, 1.2472และ1.2179ตามลําดับ ซึ่ง  มากกวา 1 คือ 
ถา ii PxVMPx    หรือ  1ii Px/VMPx   แสดงวา  การใชปจจัยการผลิต X i นอยกวาระดับ
การใชปจจัยที่ไดกําไรสูงสุด ดังนั้นควรเพิ่มการใชปจจัยการผลิตชนิดนั้นไปในกระบวนการผลิต
จากปจจัยดังกลาวมีผลตอสัดสวนของมูลคาของผลผลิตเพิ่มตอราคาปจจัยการผลิตในสัดสวนที่
เพิ่มขึ้นและพบวา เกษตรกรควรลดการใชปจจัยจํานวนจํานวนแรงงาน พลังงานน้ํามันดีเซล  และ 
ปจจัยยาและอาหารเสริม เนื่องจากปจจัยดังกลาวมีผลตอสัดสวนของมูลคาของผลผลิตเพิ่มตอ
ราคาปจจัยการผลิตลดลงเทากับ 0.9378, 0.9876 และ0.9714 ตามลําดับ คือถา ii PxVMPx    
หรือ  1ii Px/VMPx   แสดงวา  การใชปจจัยการผลิต X i มากกวาระดับการใชปจจัยที่ไดกําไร
สูงสุด ดังนั้นควรลดการใชปจจัยการผลิตชนิดนั้นไปในกระบวนการผลิต  

3.  อภิปรายผล
เม่ือพิจารณาผลตอบแทนตอขนาดการผลิต (Return to Scale) ซ่ึงผลตอบแทนตอ

ขนาดการผลิตเพ่ิมข้ึน (Increasing Return to Scale)  และจากการวิเคราะหประสิทธิภาพเชิง
เทคนิคของการเล้ียงกุงขาวผลผลิตเพ่ิม (Marginal Product : MP) ของการปจจัยการผลิตคือ
จํานวนลูกกุงขาวแวนนาไม แรงงาน พลังงานนํ้ามันดีเซล  อาหารกุง ยาและอาหารเสริม จุลินทรีย 
(E.M.) พรอมขนาดพ้ืนท่ีดินในการเล้ียงกุงขาวแวนนาไม มีประสิทธิภาพเหมือนกับกนิษฐ  สุทธิ
ศักด์ิ (2543: 71-116)  ไดทําการศึกษา  การวิเคราะหอุปสงคปจจัยการผลิตในการเล้ียงกุงกุลาดํา
แบบพัฒนา : กรณีศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช  ปการผลิต 2541, พรรณี  สมบุญ(2549: 73-
98)  ไดทําการศึกษา  การวิเคราะหประสิทธิภาพเชิงเทคนิคของการผลิตออย กรณีศึกษา อ.กุม
ภวาป จ.อุดรธานีและอ.จักราช จ.นครราชสีมา และฉลอง  แตงต้ัง  (2542: 52-86)  ได
ทําการศึกษา การวิเคราะหทางเศรษฐกิจของการผลิตกุงกุลาดําในจังหวัดสุราษฎรธานี ฤดูการ
ผลิต 2541/42  สวนประสิทธิภาพเชิงเศรษฐกิจของการเล้ียงกุงขาวจะเห็นไดวา ลูกกุงขาวแวนนา



82

ไม ปริมาณอาหารกุง จุลินทรีย (E.M.) และพ้ืนท่ีดินดังน้ันควรเพ่ิมการใชปจจัยการผลิตชนิดน้ัน
และควรลดการใชปจจัยจํานวนจํานวนแรงงาน พลังงานนํ้ามันดีเซล  และ ปจจัยยาและอาหาร
เสริม คลายกับสุดารัตน  เลิศยินดี (2551: 49-76) ไดทําการศึกษา การวิเคราะหประสิทธิภาพทาง
เศรษฐกิจการผลิตกุงขาวในอําเภอสองพ่ีนองจังหวัดสุพรรณบุรี

4.  ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาคร้ังน้ีเปนการศึกษา  เร่ือง  ประสิทธิภาพของการเล้ียงกุงขาวแวนนาไม  

อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ป 2553  ผูวิจัยทําการศึกษามีขอเสนอแนะดังน้ี
ขอเสนอแนะท่ัวไป
1.  เม่ือพิจารณาคาความยืดหยุนของปจจัยการผลิตทุกชนิดแลว  ปรากฏวา  จุลินทรีย 

(E.M.) มีคาความยืดหยุนสูงท่ีสุดในการผลิตคือ 0.301 หมายความวา เม่ือมีการเพ่ิมจุลินทรีย 
(E.M.) รอยละ 1 ผลผลิตกุงขาวจะเพ่ิมรอยละ 0.301 และจํานวนท่ีดินมีคาความยืดหยุนรองลงมา
ในการผลิตคือ 0.254 หมายความวา เม่ือมีการเพ่ิมจํานวนท่ีดินรอยละ 1 ผลผลิตกุงขาวจะเพ่ิม
รอยละ 0.254 โดยกําหนดใหปจจัยอ่ืน ๆ คงที่ ดังน้ันการเพ่ิมหรือการลดจํานวนลูกกุงจะสงผลทํา
ใหผลผลิตกุงขาวเปล่ียนแปลงในปริมาณมากท่ีสุด

2.  เม่ือพิจารณาผลตอบแทนตอขนาดการผลิต (Return to Scale) ซ่ึงผลตอบแทนตอ
ขนาดการผลิตเพ่ิมข้ึน (Increasing Return to Scale) แสดงวาปจจัยการผลิตคือจํานวนลูกกุงขาว
แวนนาไม แรงงาน พลังงานนํ้ามันดีเซล  อาหารกุง ยาและอาหารเสริม จุลินทรีย (E.M.) พรอม
ขนาดพ้ืนท่ีดินในการเล้ียงกุงขาวแวนนาไม ถามีการเปล่ียนแปลงการใชปจจัยการผลิตท้ัง 7 ชนิด
สงผลใหเกิดผลผลิตเพ่ิมข้ึนแสดงวายังควรใชปจจัยการผลิตเหลาน้ีในการผลิต

3.  จากการพิจารณาประสิทธิทางเทคนิคการผลิตกุงขาวจากการปจจัยการผลิตคือ
จํานวนลูกกุงขาวแวนนาไม แรงงาน พลังงานนํ้ามันดีเซล  อาหารกุง ยาและอาหารเสริม จุลินทรีย 
(E.M.) พรอมขนาดพ้ืนท่ีดินในการเล้ียงกุงขาวแวนนาไม ปรากฏวา  ถามีการเปล่ียนแปลงการใช
ปจจัยการผลิตท้ัง 7ชนิด   ซ่ึงปจจัยสําคัญท่ีควรใหความสนใจในการเพ่ิมปริมาณการใชเน่ืองจาก
ทําใหผลผลิตกุงขาวเปล่ียนแปลงในปริมาณมากท่ีสุด ไดแก ท่ีดิน รองลงมา คือ แรงงาน และจุลิ
นทรีย (E.M.)  และลําดับสุดทายคือลูกกุงขาวแวนนาไม

4.  จากการพิจารณาการวัดประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจของการใชปจจัยในการผลิตกุง
ขาวเปนการพิจารณาวา ผูเล้ียงกุงขาวไดใชปจจัยการผลิตแตละชนิดไปเปรียบเทียบกับตนทุน
เพ่ิมของปจจัยน้ัน ๆ  ปรากฏวาเกษตรกรมีการเกษตรกรควรเพ่ิมการใชปจจัยลูกกุงขาวแวนนาไม 
ปริมาณอาหารกุง จุลินทรีย (E.M.) และพ้ืนท่ีดินข้ึน เน่ืองจากปจจัยดังกลาวมีผลตอสัดสวนของ
มูลคาของผลผลิตเพ่ิมตอราคาปจจัยการผลิตในสัดสวนท่ีเพ่ิมข้ึน  จึงควรเพ่ิมปริมาณการใชปจจัย
ทั้ง 4 ชนิด สวนการใชปจจัยจํานวนแรงงาน พลังงานนํ้ามันดีเซล  และ ปจจัยยาและอาหารเสริม 
พบวา มูลคาผลผลิตเพ่ิมตํ่ากวาตนทุนเพ่ิม  จึงควรลดปริมาณการใชปจจัยท้ัง 3 ชนิดลง
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5.  จากผลการศึกษายอมเปนประโยชนแกเกษตรกรและเกษตรกรรายใหมในการนําไป
ประกอบการตัดสินใจในการเล้ียงใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึนและชวยสามารถนํามาวิเคราหในการ
ตัดสินใจลงทุน

ขอเสนอแนะสําหรับผูท่ีจะศึกษาคร้ังตอไป
1.  การศึกษาในคร้ังน้ีศึกษาความสัมพันธระหวางผลผลิตและปจจัยการผลิตท่ีสําคัญจาก

สมการการผลิต เพ่ือเปนประโยชนสําหรับเกษตรกรในการใชปจจัยการผลิตใหไดกําไรสูงสุด  
ดังน้ันในการศึกษาคร้ังตอไป  ควรจะทําการศึกษาการตลาด  อุปสงคและอุปทานของกุงขาว เพ่ือ
เปนขอมูลใหหนวยงานท่ีเก่ียวของในการวางแผนสงเสริมการผลิตใหแกผูเล้ียงกุงขาวตอไป

2.  ควรศึกษาถึงตนทุนและผลตอบแทนเพ่ือใหเห็นการลงทุนของเกษตรกร
3.  ควรศึกษาถึงผลกระทบทางส่ิงแวดลอมจากการเล้ียงกุงขาว  กอใหเกิดตนทุนทาง

สังคม
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แบบสอบถาม เพื่อประกอบการท าสารนิพนธ์ 

เรื่อง 
การวเิคราะหป์ระสทิธภิาพของการเลีย้งกุง้แวนนาไม ในจงัหวดันครปฐม 

 
 
 

วนัที.่............................................ 
ขอ้มลูทัว่ไปเกีย่วกบัการเลีย้งกุง้ขาว 
1.  เพศ   ชาย     หญงิ 
2.  อายุ (ปี) 
   น้อยกว่า 30    31-40    41-50    อายุ
มากกว่า 50 ขึน้ไป 
3.  ระดบัการศกึษา 
     ประถมศกึษา  

    มธัยมศกึษาตอนตน้ 
     มธัยมศกึษาตอนปลายและปวช. 

 มธัยมศกึษาตอนปลายและปวส 
 ปวส.และปรญิญาตร ี
 สงูกว่าปรญิญาตร ี

4.  ประสบการณ์  การเลีย้ง (ปี) 
   ประสบการณ์น้อยกว่า 1 ปี   

  ประสบการณ์1-2ปี 
  ประสบการณ์ 3-4ปี 
  ประสบการณ์มากกว่า 4 ปี 

ลกัษณะพืน้ทีแ่ละการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ 
1.  ทีด่นิก่อนเปลีย่นเป็นเลีย้งกุง้ขาว 
   เลีย้งกุง้กุลาด า   ท านา   ท าสวน  
   เลีย้งกุง้กุง้กราม   ว่างเปล่า 
2.  การถอืครองทีด่นิ 
   เป็นเจา้ของทีด่นิ..............................ไร่  

 เป็นเจา้ของทีก่นิบางสว่น.................ไร่  
เช่าบางสว่น..........................................ไร่ 

 ค่าเช่า........................................บาท/ไร่/ปี  
 เช่าทีด่นิทัง้หมด................................ไร่  
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ค่าเช่า........................................บาท/ไร่/ปี 
 
 
 
3. การอนุบาล 
  อนุบาล      ไม่อนุบาล 
4.  อตัราการปล่อยลกูกุง้ขาว...................................................ตวั/ไร่  ราคาลกูกุง้ขาว........................บาท 
การจดัการเกีย่วกบับ่อเลีย้ง 

จ านวนทีด่นิทีใ่ชใ้นการเลีย้งกุง้ขาว...................................................ไร่ 
ระยะเวลาในการเลีย้งกุง้ขาว 
ระยะเวลาในการเลีย้งกุง้ขาวถงึจบัขาย......................เดอืน/รอบ พกับ่อ..................................เดอืน  
จ านวนครัง้ทีเ่ลีย้ง.............................ครัง้ต่อปี เดอืนทีเ่ริม่ตน้เลีย้งรอบแรก................................... 
รอบสอง....................................................... รอบสาม................................................................ 
 

ตน้ทุนทีใ่ชใ้นการเลีย้งกุง้ขาว 
ค่าใชจ้่ายในการใหอ้าหารในการเลีย้งกุง้ขาว 
สตูรอาหารเดอืนที ่1 ....................................................................................................................... 
ราคาต่อกระสอบ....................บาท น ้าหนกั .............กกใ/กระสอบ จ านวน .................กระสอบ/เดอืน 
สตูรอาหารเดอืนที ่2 ....................................................................................................................... 
ราคาต่อกระสอบ....................บาท น ้าหนกั .............กกใ/กระสอบ จ านวน .................กระสอบ/เดอืน 
สตูรอาหารเดอืนที ่3 ....................................................................................................................... 
ราคาต่อกระสอบ....................บาท น ้าหนกั .............กกใ/กระสอบ จ านวน .................กระสอบ/เดอืน 
ค่าใชจ้่ายในการใหจุ้ลทรลียใ์นการเลีย้งกุง้ขาว 
สตูรจุลทรลียเ์ดอืนที ่1 ....................................................................................................................... 
ราคา....................บาท น ้าหนกั .............ลติร จ านวน .................ลติร./เดอืน 
สตูรจุลทรลียน์เดอืนที ่2 ....................................................................................................................... 
ราคา....................บาท น ้าหนกั .............ลติร. จ านวน .................ลติร./เดอืน 
สตูรจุลทรลียเ์ดอืนที ่3 ....................................................................................................................... 
ราคา....................บาท น ้าหนกั .............ลติร. จ านวน .................ลติร./เดอืน 
ค่าใชจ้่ายในการใหย้าและวติามนิในการเลีย้งกุง้ขาว 
สตูรยาและวติามนิเดอืนที ่1 ....................................................................................................................... 
ราคา....................บาท น ้าหนกั .............กก. จ านวน .................กก./เดอืน 
สตูรยาและวติามนิเดอืนที ่2 ....................................................................................................................... 
ราคา....................บาท น ้าหนกั .............กก. จ านวน .................กก./เดอืน 
สตูรยาและวติามนิเดอืนที ่3 ....................................................................................................................... 
ราคา....................บาท น ้าหนกั .............กก. จ านวน .................กก./เดอืน 
 
 



 90 

 
ปรมิาณและความถีใ่นการใหอ้าหาร 
ปรมิาณอาหาร เดอืนที ่1 เดอืนที ่2 เดอืนที ่3 รวม 

มือ้/วนั     
มือ้/กก.     
รอบละ     
ยาและอาหารเสรมิ     
ค่าอาหารทีใ่ชเ้ลีย้งกุง้ขาวต่อพืน้ทีโ่ดยเฉลีย่............................................................................กก./ไร่  
ค่ายาและอาหารเสรมิทีใ่ชเ้ลีย้งกุง้ขาวต่อพืน้ทีโ่ดยเฉลีย่........................................................................กก./ไร่  
ตน้ทุนผนัแปร 
1.  ค่าแรงงานในการด าเนินการ 
แรงงานครวัเรอืน..................คน ค่าจา้ง.......................บาท/เดอืน รวม..........................บาท/เดอืน 
จ านวนแรงงานประจ า...........คน ค่าจา้ง.......................บาท/เดอืน รวม..........................บาท/เดอืน 
ค่าแรงงาน 

รายการ 
แรงงานประจ า แรงงานชัว่คราว ค่าจา้ง (บาท) 

จ านวน
(คน) 

ช.ม./วนั จ านวน
(คน) 

ช.ม./วนั ต่อวนั ต่อเดอืน 

การผสมอาหารและการให้
อาหาร 

      

การดแูลและการจดัการ       
การรกัษา โรค(ปนูขาว/เกลอื)       
การระบายน ้า       
การจบั/คดักุง้       
รวม       
ค่าใชจ้่ายในพลงังานเชือ้เพลงิในการเลีย้งกุง้ขาว 
ค่าใชจ้่ายเดอืนที ่1 จ านวน...........................................................................................................บาท 
ราคาต่อลติร....................บาท  
ค่าใชจ้่ายเดอืนที ่2 จ านวน...........................................................................................................บาท 
ราคาต่อลติร....................บาท  
ค่าใชจ้่ายเดอืนที ่3 จ านวน...........................................................................................................บาท 
ราคาต่อลติร....................บาท  
ค่าพลงังานเชือ้เพลงิทีใ่ชเ้ลีย้งกุง้ขาวต่อพืน้ทีโ่ดยเฉลีย่..........................................................................กก./ไร่  
ผลตอบแทน 
ผลผลติกุง้ขาวทัง้หมด........................................กโิลกรมัต่อบ่อ  ขนาดบ่อ.....................................ไร่ 
จ านวนบ่อทัง้หมด..............................................บ่อ จ านวนครัง้ทีจ่บัต่อบ่อ.................................ครัง้ 
รวมผลผลติทัง้สิน้ ...............................................................................................................กโิลกรมั 
รวมผลตอบแทนทัง้สิน้ .............................................................(บาท/ไร่) หรอื (บาท/บ่อ)  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวติัย่อผู้ท ำสำรนิพนธ ์
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ประวติัย่อผู้ท ำสำรนิพนธ ์
 

ชื่อ   ชื่อสกุล     นางสาวรรธณา   กรยุทอง 
วนั เดอืน ปีเกดิ     15  ธนัวาคม  2523 
สถานทีเ่กดิ     โรงพยาบาลนครปฐม 
สถานทีอ่ยู่ปจัจบุนั    323/6 หมู่ที ่8 ถนนประชาอุทศิ 4 
      แขวงราษฎรบ์ูรณะ  เขตราษฎรบ์ูรณะ 
      กรงุเทพฯ  10140 
ต าแหน่งหน้าทีง่านปจัจบุนั   เจา้หน้าทีบ่รกิารลกูคา้ 
ประวตักิารศกึษา    

พ.ศ.  2546    กศบ. วชิาสาขาคณติศาสตร ์ 
     จากมหาวทิยาลยัศรนีครทิรวโิรฒ 
พ.ศ.  2554    ศม. วชิาสาขาเศรษฐศาสตรก์ารจดัการ 
     จากมหาวทิยาลยัศรนีครทิรวโิรฒ 
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