รายงานประเมินผลโครงการฝึกอบรมเกษตรกรระดับ Outcome
หลักสูตร การเพาะเลี้ยงปลาหมอไทย
ประจาปีงบประมาณ 2559
1.ความเป็นมา
ปลาหมอเป็นปลาน้้าจืดพื้นบ้านของไทย ที่มีความส้าคัญทางเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่ง ปลาหมอไทยมีชื่อ
สามัญว่า Climbing Perch และชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Anabas testudineus ที่ประชาชนทุกระดับชนชั้นของ
สังคมไทยนิยมบริโภคกันอย่างแพร่หลาย เพราะสามารถประกอบอาหารได้หลายชนิดทั้งแกง ต้ม ย่าง หรือแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อีกทั้งปลาหมอจัดเป็นปลาที่มีศักยภาพทั้งด้านการการผลิตและการตลาดเพื่อการส่งออก
ปัจจุบันกรมประมงได้ มีการวิจัย พัฒนา และปรับปรุงพันธุ์ปลาหมอมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๔๖ เป็นต้นมา
จนปัจจุบัน สามารถพัฒนาปลาหมอที่ให้ผลผลิตสูงกว่าปลาหมอสายพันธุ์เดิม คือ ปลาหมอสายพันธุ์ชุมพร ๑
ซึ่งเป็นปลาหมอจากจังหวัดชุมพรที่เจริญเติบโตได้ดีกว่าพันธุ์ปลาหมอจากจังหวัดอื่ นๆ สามารถเลี้ยงให้มีคุณสมบัติ
ตัวโตได้ถึง ๔ – ๕ ตัวต่อกิโลกรัม เลี้ยงง่ายในบ่อดินขนาดเล็ก เนื้อนุ่มอร่อย ตลาดมีความต้องการสูง และสามารถ
สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดี กรมประมง โดยส่วนถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง กองพัฒนาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง ได้จัดท้าโครงการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร การเพาะเลี้ยงปลาหมอไทย ขึ้น
ระหว่างวันที่ 6 – 8 มกราคม ๒๕๕9 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
กองพั ฒนาและถ่ ายทอดเทคโนโลยี การประมง โดยส่ วนถ่ ายทอดเทคโนโลยี การประมง ได้ ด้ าเนิ นการ
ประเมินผลระดับผลลัพธ์การจัดการฝึกอบรม เพื่อน้าผลการประเมินมาพิจารณา ก้าหนดเป็นแนวทางในการปรับปรุง
หลักสูตรการฝึกอบรม เพื่อให้เกษตรกรและเจ้าหน้าที่กรมประมงที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ได้มีความรู้ ความเข้าใจ และ
ทักษะทางด้านการเพาะเลี้ยงปลาหมอ ซึ่งสามารถน้าไปส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงปลา
หมอของเกษตรกรในพื้นที่ให้ประสบผลส้าเร็จต่อไป
2.วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร การเพาะเลี้ยงปลาหมอไทย ในด้านพฤติกรรม
น้าไปใช้ปฏิบัติ
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ผ่านการอบรมและเจ้าหน้าที่กรมประมงในการประเมินผลการฝึกอบรม
ด้านพฤติกรรมน้าไปใช้ปฏิบัติ
3. เพื่อให้น้าความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ และเพิ่มผลผลิต
ปลาหมอไทยที่มีคุณภาพ
4. เพื่อต้องการทราบความคุ้มค่า และและประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับจากโครงการฯ ทั้งที่สามารถค้านวณ
เป็นตัวเงินได้ และไม่สามารถค้านวณเป็นตัวเงินได้
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3.ประโยชน์ที่ได้จากการประเมิน
เพื่อน้ามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร และพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart farmer ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของกรมประมง ท้าให้ทราบถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความคุ้มค่าและประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับ
จากโครงการฯ
4.ขอบเขตในการประเมินผล
ด้านประชากร
ก้าหนดกลุ่มเป้าหมาย คือ เกษตรกรผู้ที่มีความสนใจการเพาะเลี้ยงปลาหมอ ในพื้นที่ ๕ จังหวัด ได้แก่
เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ล้าปาง และล้าพูน
ด้านเนื้อหา
๑. ประเมิน พฤติกรรมการน้า ไปใช้ในการปฏิบั ติงานของเกษตรกร
2. เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ผ่านการอบรมและเจ้าหน้าที่กรมประมงในการประเมินผลด้าน
พฤติกรรมการน้าไปปฏิบัติ
3. ประเมินความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ และเพิ่มผลผลิต
ปลาหมอไทยที่มีคุณภาพ
4. ประเมินความคุ้มค่า และประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับจากโครงการฯ ทั้งที่สามารถค้านวณเป็นตัวเงินได้
และไม่สามารถค้านวณเป็นตัวเงินได้
ด้านเวลา
ระยะเวลาประเมินโครงการหลังจากจัดอบรมเสร็จสิ้นแล้ว 3 เดือน ขึ้นไป และสิ้นสุดหลังจากเก็บข้อมูล
เสร็จสิ้น 1 เดือน
5.เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
1. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้แบบสอบถามชนิดตอบด้วยตนเอง ประกอบด้วย ค้าถามประเภท
ก้ าหนดค่ าคะแนนในการตอบ และค้ าถามปลายเปิ ด เพื่ อวั ดผลการปฏิ บั ติ งานของผู้ ผ่ านการฝึ กอบรมหลั กสู ตร
การเพาะเลี้ยงปลาหมอไทย แบบสอบถามถูกใช้ในการเก็บข้อมูลหลังจากการเข้ารับการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้วประมาณ
3 เดือน โดยมี ผู้ ตอบแบบสอบถามจ้ านวน 2 กลุ่ ม ประกอบด้ วย ผู้ เข้ารั บการฝึ กอบรม จ้ านวน 49 ชุ ด และ
เจ้าหน้าที่กรมประมง จ้านวน 49 ชุด และเลือกแบบสอบถามที่สมบูรณ์ที่สุดเพื่อท้าการวิเคราะห์จ้านวนทั้งสิ้น 49
ราย จากนั้นน้าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส้าเร็จรูป
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิต ใช้แบบสอบถามต้นทุนผลผลิตการแปร
รูปสัตว์น้า จ้านวน 10 ชุด
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6.การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล แบบพรรณนา เพื่ อ อธิ บ ายลั ก ษณะเพศ และอายุ ใช้ ก ารวิ เ คราะห์ ห าค่ า ความถี่
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และน้าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย
2. วิเคราะห์ข้อมูล พฤติก รรมการน้า ไปใช้ใ นการปฏิบัติข องเกษตรกร ใช้การวิเคราะห์หาค่าความถี่
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และน้าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย
3. เปรียบเทียบผลการประเมินของผู้เข้ารับการอบรมกับ เจ้าหน้าที่กรมประมงด้านพฤติกรรมการน้าไปใช้
โดยใช้โปรแกรมส้าเร็จรูป ทดสอบค่าเฉลี่ยของข้อมูล 2 กลุ่ม แบบน็อนพาราเมตริก กรณี 2 กลุ่มเป็นอิสระต่อกัน
และน้าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย
4. วิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเรื่อง การน้าความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ และเพิ่ม
ผลผลิตปลาหมอไทยที่มีคุณภาพ ประโยชน์ที่ได้จากการน้าพฤติกรรมไปใช้ในการประกอบอาชีพ โดยการวิเคราะห์
ค้าถามประเภทก้าหนดค่าคะแนนในการตอบ และค้าถามปลายเปิด แล้วเรียงล้าดับความถี่ (Frequency) ค่าร้อย
ละ (Percentage) และน้าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย
5. วิเคราะห์ความคุ้มค่า และประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับจากโครงการฯ ทั้งที่สามารถค้านวณเป็นตัวเงินได้
และไม่สามารถค้านวณเป็นตัวเงินได้ โดยการวิเคราะห์ค้าถามประเภทก้าหนดค่าคะแนนในการตอบ และค้าถาม
ปลายเปิ ด แล้ว เรี ย งล้ าดับ ความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และน้าเสนอในรูปตารางประกอบ
การบรรยาย
7.การกาหนดค่าเกณฑ์และเกณฑ์การวัดระดับตัวแปร
1. เกณฑ์การวัดระดับพฤติกรรม
ก้าหนดเกณฑ์การให้คะแนนระดับพฤติกรรมที่ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงเป็น 4 ระดับ คือ 1, 2, 3 และ 4
ตามล้าดับดังนี้
1
หมายถึง
เหมือนเดิม/ไม่เปลี่ยนแปลง
2
หมายถึง
ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงน้อย (<50%)
3
หมายถึง
ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงปานกลาง (=50%)
4
หมายถึง
ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงมาก (>50%)
2. เกณฑ์การวัดระดับความคิดเห็น
2.1 การก้าหนดเกณฑ์คะแนนความรู้ในเรื่องที่เข้ารับการฝึกอบรม แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด
ค่อนข้างน้อย ปานกลาง ค่อนข้างมาก และมากที่สุด เป็นคะแนน 1,2,3,4 และ 5 ตามล้าดับ ดังนี้
1
2
3
4
5

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีความรู้น้อยที่สุด
มีความรู้ค่อนข้างน้อย
มีความรู้ปานกลาง
มีความรู้ค่อนข้างมาก
มีความรู้มากที่สุด

(0 - 20 %)
(21 - 40%)
(41 - 60%)
(61 - 80 %)
(81 - 100 %)
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2.2 การก้าหนดเกณฑ์คะแนนประโยชน์ที่ได้จากการน้าพฤติกรรมไปใช้ในการปฏิบัติ เป็น 5 ระดับ คือ
มากที่สุด ค่อนข้างมาก ปานกลาง ค่อนข้างน้อย และน้อยที่สุด เป็นคะแนน 1,2,3,4 และ 5 ตามล้าดับ ดังนี้
1
หมายถึง
มีประโยชน์มากที่สุด
(81 - 100 %)
2
หมายถึง
มีประโยชน์ค่อนข้างมาก (61 - 80 %)
3
หมายถึง
มีประโยชน์ปานกลาง
(41 - 60 %)
4
หมายถึง
มีประโยชน์ค่อนข้างน้อย (21 - 40 %)
5
หมายถึง
มีประโยชน์น้อยที่สุด
(0 - 20 %)
2.3 การก้าหนดเกณฑ์คะแนนประสิทธิภาพในการน้าพฤติกรรมไปใช้ในการปฏิบัติงานเป็น 3 ระดับ เป็น
คะแนน 1, 2 และ 3 ตามล้าดับ ดังนี้
1
หมายถึง
เพิ่มขึ้น
2
หมายถึง
เท่าเดิม
3
หมายถึง
ลดลง
8.นิยามศัพท์
การวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิตทางเศรษฐศาสตร์
การประเมินความคุ้มค่า หมายถึง การประเมินการด้าเนินภารกิจของภาครัฐเพื่อให้ได้ผลผลิต ผลลัพธ์
ตามวัตถุประสงค์ที่ก้าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลประโยชน์ที่สมดุลกับทรัพยากรที่ใช้ ทั้งนี้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
สามารถค้านวณเป็นตัวเงินได้ และไม่สามารถค้านวณเป็นเงินได้
ประสิทธิภาพ หมายถึง การประเมินความเหมาะสมสอดคล้องของการใช้ทรัพยากรและกระบวนการ
ท้างาน เพื่อให้ได้มาซึ่งผลผลิตตามวัตถุประสงค์ โดยพิจารณาจากผลผลิตเทียบกับต้นทุนทั้งหมด
ประสิทธิผล หมายถึง การประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายของการปฏิบัติภารกิจว่ามีความ
สอดคล้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และผลที่คาดว่าจะได้รับที่ก้าหนดไว้
โครงสร้างต้นทุน และผลตอบแทน การเพาะเลี้ยงปลาหมอไทย
1. ต้นทุนคงที่ (fixed cost) หมายถึง ต้นทุนที่ไม่แปรผันกับปริมาณการผลิต ต้นทุนคงที่อาจเกิดขึ้นแม้ไม่
มีผลผลิตอะไรเลย ในที่นี้หมายถึง ค่าเสื่อมเครื่องมือและอุปกรณ์ ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนคงที่ เป็นต้น
2. ต้นทุนผันแปร (variable cost) หมายถึง ต้นทุนที่แปรผันกับปริมาณการผลิต เช่น ค่าวัตถุดิบ และ
ค่าใช้จ่ายในการผลิต เป็นต้น
3. ต้นทุนทั้งหมด คือ ต้นทุนคงที่ บวก ต้นทุนผันแปร
4. ต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วย คือ ต้นทุนทั้งหมด หาร ปริมาณผลผลิตต่อหน่วย
5. รายได้ทั้งหมด คือ ปริมาณผลผลิตต่อหน่วย คูณ ราคาขาย (บาท/หน่วย)
6. ก้าไรจากการด้าเนินการ คือ รายได้ทั้งหมด ลบ ต้นทุนผันแปร
7. ก้าไรสุทธิ คือ รายได้ทั้งหมด ลบ ต้นทุนทั้งหมด
8. ก้าไรสุทธิเฉลี่ยต่อหน่วย คือ ก้าไรสุทธิ หาร ปริมาณผลผลิตต่อหน่วย
9. อัตราผลตอบแทนต่อต้นทุนทั้งหมด คือ ก้าไรสุทธิ คูณ 100 หาร ต้นทุนทั้งหมด (%)

5

การคานวณระยะเวลาคืนทุน
ต้นทุนคงที่ส้าหรับการลงทุนครั้งแรก = มูลค่าปัจจุบันของก้าไรที่ได้ในแต่ละปีจนถึงระยะเวลาคืนทุน
ก้าไรต่อปี = ยอดขายต่อปี ลบ ต้นทุนแปรผันต่อปี
9.ผลการประเมิน
1. ด้านข้อมูลทั่วไป
ผลการประเมิน พบว่า ผูผ้ ่านการฝึกอบรมหลักสูตร การเพาะเลี้ยงปลาหมอไทย จ้านวน 49 คน เป็นเพศชาย
33 คน (ร้อยละ 67.35) และเป็นเพศหญิง 16 คน (ร้อยละ 32.65) ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 51 ปีขึ้นไป
จ้านวน 25 คน (ร้อยละ 51.02) ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป
เพศ
หญิง
ชาย
อายุ
ช่วงอายุ 20 – 30 ปี
ช่วงอายุ 31 – 40 ปี
ช่วงอายุ 41 – 50 ปี
ช่วงอายุ 51 ปีขึ้นไป

จ้านวน

N=49
ร้อยละ

33
16

67.35
32.65

2
6
16
25

4.08
12.24
32.65
51.02

2. ประเมินพฤติกรรมที่นาไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ผลการประเมิน พบว่า ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถน้าพฤติกรรมไปใช้ในการปฏิบัติ จ้านวน 8 พฤติกรรม
พฤติกรรมที่น้าไปใช้ปฏิบัติมากที่สุด คือ สามารถเลี้ยงและดูแลปลาหมอไทย จ้านวน 25 คน (ร้อยละ 51.02)
รองลงมา คือ สามารถอนุบาลปลาหมอไทย จ้านวน 23 คน (ร้อยละ 46.94) ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่
2 และแผนภูมิที่ 1
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ตารางที่ 2 จานวนและร้อยละผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถนาพฤติกรรมไปใช้
N=49
จานวนและร้อยละ
ลาดับ
พฤติกรรม
เหมือนเดิม/ไม่เปลี่ยน ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง
33
16
1 สามารถปรับปรุงพันธุ์ปลาหมอไทย
67.35
32.65
29
20
2 สามารถจัดการพ่อแม่พันธุ์ปลาหมอไทย
59.18
40.82
29
20
3 สามารถเพาะพันธุ์ปลาหมอไทย
59.18
40.85
26
23
4 สามารถอนุบาลปลาหมอไทย
53.06
46.94
24
25
5 สามารถเลี้ยงและดูแลปลาหมอไทย
48.98
51.02
29
20
6 สามารถสร้างตลาดปลาหมอไทย
59.18
40.82
29
20
สามารถสร้างแนวทางเพาะเลี้ยงปลาหมอไทย
7
59.18
40.82
ให้ประสบผลส้าเร็จ
28
21
สามารถสร้างวิธีการเพาะเลี้ยงปลาหมอไทยให้
8
57.14
42.86
ประสบผลส้าเร็จ
28
21
ภาพรวม
57.16
42.84

แผนภูมิที่ 1 แสดงพฤติกรรมที่นาไปใช้ในการปฏิบัติงานของผู้ผ่านการฝึกอบรม
35

33
29

30

29
26
23

25
20

29

20

20

พฤติกรรม 2

พฤติกรรม 3

29

28

24 25
20

20

21

พฤติกรรม 6

พฤติกรรม 7

พฤติกรรม 8

16

15
10
5
0
พฤติกรรม 1

พฤติกรรม 4

พฤติกรรม 5

เหมือนเดิม/ไม่เปลี่ยนแปลง (คน)

ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง (คน)
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ผลการประเมิน พบว่า ระดับ พฤติ กรรมของผู้ ผ่ านการฝึ กอบรมสามารถน้า พฤติกรรมไปปรั บปรุง /
เปลี่ยนแปลง อยู่ในระดับมาก (ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง >50% ) จ้านวน 8 พฤติกรรม คือ 1) สามารถปรับปรุง
พันธุ์ปลาหมอไทย 2) สามารถจัดการพ่อแม่พันธุ์ปลาหมอไทย 3) สามารถเพาะพันธุ์ปลาหมอไทย 4) สามารถ
อนุบาลปลาหมอไทย 5) สามารถเลี้ยงและดูแลปลาหมอไทย 6) สามารถสร้างตลาดปลาหมอไทย 7) สามารถ
สร้างแนวทางเพาะเลี้ยงปลาหมอไทยให้ประสบผลส้าเร็จ และ 8) สามารถสร้างวิธีการเพาะเลี้ยงปลาหมอไทยให้
ประสบผลส้าเร็จ ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 3
ตารางที่ 3 จานวนและร้อยละระดับพฤติกรรมที่นาไปปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง
จานวนและร้อยละระดับพฤติกรรม
เหมือนเดิม
ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม
น้อย
ปานกลาง
มาก
/ไม่เปลี่ยน
1.สามารถปรับปรุงพันธุ์ปลาหมอไทย
2.สามารถจัดการพ่อแม่พันธุ์ปลาหมอ
ไทย
3.สามารถเพาะพันธุ์ปลาหมอไทย
4.สามารถอนุบาลปลาหมอไทย
5.สามารถเลี้ยงและดูแลปลาหมอไทย
6.สามารถสร้างตลาดปลาหมอไทย
7.สามารถสร้างแนวทางเพาะเลี้ยงปลา
หมอไทยให้ประสบผลสาเร็จ
8.สามารถสร้างวิธีการเพาะเลี้ยงปลา
หมอไทยให้ประสบผลสาเร็จ
ภาพรวม

33
67.35
29
59.18
29
59.18
26
53.06
24
48.98
29
59.18
29
59.18
28
57.14
28
47.16

<50%

=50%

2
4.08
2
4.08
3
6.12
5
10.20
4
8.16
2
4.08

7
14.29
4
8.16
6
12.24
4
8.16
6
12.24
9
18.37
7
14.29
6
12.24
8
16.32

2
4.08
4
8.16

N=49
ระดับพฤติกรรม

>50%

7
ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง
14.29
=>50% มาก
14
ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง
28.57
>50% มาก
11
ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง
22.45
>50% มาก
14
ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง
28.57
>50% มาก
15
ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง
30.61
>50% มาก
9
ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง
18.37
=>50% มาก
13
ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง
26.53
>50% มาก
13
ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง
26.53
>50% มาก
9
ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง
18.36
>50% มาก

3. เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ผ่านการอบรมและเจ้าหน้าที่กรมประมงในการประเมินผลการ
ฝึกอบรมด้านพฤติกรรมการนาไปปฏิบัติ
จากพฤติกรรมที่น้ าไปใช้ในการปฏิบัติงานดังกล่ าวข้างต้น ผู้ ประเมินได้น้าข้อมูล มาเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นระหว่างผู้ผ่านการอบรมและเจ้าหน้าที่กรมประมงในการประเมินผลด้านพฤติกรรมการน้าไปปฏิบัติ
โดยใช้โปรแกรมส้าเร็จรูป ทดสอบค่าเฉลี่ยของข้อมูล 2 กลุ่ม แบบน็อนพาราเมตริก กรณี 2 กลุ่มเป็นอิสระต่อกัน
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พบว่า ความคิดเห็นระหว่างผู้ผ่านการอบรมและเจ้าหน้าที่กรมประมงมีค่า Asymp.Sig.(2-tailed) คือ 1.00 มีค่า
มากกว่า ที่ระดับความส้าคัญ 0.05 ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นระหว่างผู้ผ่านการอบรมและเจ้าหน้าที่กรมประมงในการประเมินผล
ด้านพฤติกรรมการนาไปปฏิบัติ
N=49
พฤติกรรมที่นาไปใช้ในการปฏิบัติงาน
Test Statistics
ภาพรวม
1
2
3
4
5
6
7
8
Kolmogorov-Smimov Z 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Asymp.Sig.(2-taled)
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
จากตารางข้างบนสรุปผลได้ว่า การประเมินผลพฤติกรรมที่น้าไปใช้ในการปฏิบัติงานของผู้ผ่านการอบรม
และเจ้าหน้าที่กรมประมง มีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ แสดงว่า ความคิดเห็นระหว่างผู้ผ่านการอบรม
และเจ้าหน้าที่กรมประมงในการประเมินผลด้านพฤติกรรมการน้าไปปฏิบัติ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
4. วิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเรื่อง ความรู้หลังการฝึกอบรมระดับผลลัพธ์ ประโยชน์ที่ได้จากการนา
พฤติกรรมไปใช้ต่อตนเอง และประสิทธิภาพที่ได้จากการนาพฤติกรรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ผลการประเมินความรู้หลังเข้ารับการฝึกอบรมระดับผลลัพธ์จากแบบสอบถาม พบว่า ผู้ผ่านการฝึกอบรมมี
ความรู้หลังเข้ารับการฝึกอบรมอยู่ในระดับค่อนข้างมาก (61 - 80 %) จ้านวน 26 คน (ร้อยละ 53.06) และ
ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถน้าพฤติกรรมที่น้าไปใช้ประโยชน์ต่อตนเอง อยู่ในระดับมีประโยชน์มากที่สุด (80-100%)
จ้านวน 25 คน (ร้อยละ 51.02) ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 5
ตารางที่ 5 จานวนและร้อยละระดับความคิดเห็นในเรื่องความรู้หลังเข้ารับการฝึกอบรมระดับผลลัพธ์ และ
ประโยชน์ที่ได้จากการนาพฤติกรรมไปใช้ต่อตนเอง
N=49
จานวนคน/ร้อยละ
ข้อมูล
ระดับ
น้อยที่สุด ค่อนข้าง ปานกลาง ค่อนข้าง มากที่สุด ค่าเฉลี่ย S.D.
น้อย

ความรู้หลังเข้ารับการ
ฝึกอบรมระดับผลลัพธ์
ประโยชน์ที่ได้จากการน้า
พฤติกรรมไปใช้ต่อตนเอง

-

1
2.04

-

-

มาก

12
24.49
9
18.37

26
53.06
15
30.61

10
20.41
25
51.02

4
1

ค่อนข้างมาก
(61 – 80%)
มากที่สุด
0.20 (80 - 100%)

0.73

จากแบบสอบถาม พบว่า ประสิทธิภาพที่ได้จากการน้าพฤติกรรมไปใช้ในการปฏิบัติ สามารถสร้างรายได้
จากการผลิตปลาหมอไทย จ้ านวน 27 คน (ร้อยละ 55.10) โดยส่ ว นใหญ่ต้นทุนการการผลิตปลาหมอไทย
จ้านวนครั้งในการผลิต ผลผลิตต่อครั้ง รายได้ผลิตภัณฑ์ต่อหน่วย และรายได้ครัวเรือนต่อปี อยู่ในระดับเท่าเดิม
ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 6
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ตารางที่ 6 จานวนและร้อยละระดับความคิดเห็นประสิทธิภาพที่ได้จากการนาพฤติกรรมไปใช้
N=49
จานวนคน/ร้อยละ
ระดับ
ข้อมูล
ค่าเฉลี่ย
S.D.
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น เท่าเดิม
ลดลง
1
18
12
ต้นทุนการผลิต
2
0.55
เท่าเดิม
3.23
58.06 38.71
7
16
8
จ้านวนครั้งในการผลิต
2
0.71
เท่าเดิม
22.58 51.61 25.81
10
14
7
ผลผลิตต่อครั้ง
2
0.75
เท่าเดิม
32.26 45.16 22.58
11
12
8
รายได้ผลิตภัณฑ์ต่อหน่วย
2
0.79
เท่าเดิม
35.48 38.71 25.81
13
12
6
รายได้ครัวเรือนต่อปี
2
0.76
เท่าเดิม
41.94 38.71 12.20
9
15
7
ภาพรวม
2
0.61
เท่าเดิม
29.03 48.39 22.58
5. วิเคราะห์ความคุ้มค่า และประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับจากโครงการฯทั้งที่สามารถคานวณเป็นตัวเงิน
ได้ และไม่สามารถคานวณเป็นตัวเงินได้
ผลการประเมิน พบว่า ต้นทุนการฝึกอบรม หลักสูตร การเพาะเลี้ยงปลาหมอไทย กลุ่มเป้าหมาย จ้านวน 47 คน
ใช้เงินงบประมาณทั้งสิ้น 371,948.80 บาท เฉลี่ยคนละ 7,590.79 บาท ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 7
ตารางที่ 7 ต้นทุนการฝึกอบรม หลักสูตร การเพาะเลี้ยงปลาหมอไทย
N=49
รายการ
งบประมาณที่ใช้ (บาท)
1.ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่
6,240.00
2.ค่าที่พักเจ้าหน้าที่ + วิทยากร + ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
119,250.00
3.ค่ายานพาหนะเจ้าหน้าที่
3,020.00
4.ค่าน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
4,420.00
5.ค่าธรรมเนียมผ่านทาง
6.ค่าสมนาคุณวิทยากร
14,400.00
7.ค่ายานพาหนะวิทยากร
2,125.00
8.ค่าโดยสารเครื่องบินวิทยากร
5,668.00
9.ค่าอาหาร
102,300.00
10.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
20,450.00
11.ค่ากระเป๋าผ้าใส่เอกสาร
10,500.00
12.ค่าของสมนาคุณในการดูงาน
1,500.00
13.ค่าวัสดุในการจัดฝึกอบรม
2,075.80
14.ค่ายานพาหนะเกษตรกร (โอนเงิน)
80,000.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
371,948.80
ต้นทุนฝึกอบรมเฉลี่ยคนละ
7,590.79
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5.1 วิเคราะห์ต้นทุน รายได้ และผลกาไรการเพาะเลี้ยงปลาหมอไทยของเกษตรกร
จากการวิเคราะห์ต้นทุน รายได้ และผลก้าไร การเพาะเลี้ยงปลาหมอไทยของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรมี
รายได้สามารถค้านวณเป็นตัวเงินได้ ในภาพรวม มีต้นทุนเฉลี่ยต่อปีทั้งสิ้น 193,120.90 บาท รายได้ทั้งหมด
332,088.89 บาท มีก้าไรสุทธิ 138,967.99 บาท และมีผลตอบแทนจากการลงทุน ROI (Return on
Invesment) ร้อยละ 71.96 เมื่อคิดก้าไรเฉลี่ยต่อคน 2,836.08 บาท และมีอัตราผลตอบแทนต่อต้นทุนทั้งหมด
ร้อยละ 1.47 ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 8
ตารางที่ 8 ต้นทุน รายได้ และผลกาไร การเพาะเลี้ยงปลาหมอไทย
เกษตรกร

ต้นทุน

เกษตรกร จ.พะเยา
เกษตรกร จ.เชียงใหม่ 1
เกษตรกร จ.เชียงใหม่ 2
เกษตรกร จ.เชียงใหม่ 3
เกษตรกร จ.เชียงใหม่ 4
เกษตรกร จ.เชียงใหม่ 5
เกษตรกร จ.เชียงใหม่
เกษตรกร จ.เชียงราย 1
เกษตรกร จ.เชียงราย 2
เกษตรกร จ.เชียงราย 3
เกษตรกร จ.เชียงราย
ภาพรวม
เฉลี่ยคนละ
กาไรเฉลี่ยคนละ

66,525.25
141,268.29
76,832.36
193,663.06
60,821.70
615,074.05
1,087,659.46
95,484.00
319,011.61
169,407.80
583,761.02
1,738,088.12
193,120.90

N = 49
อัตราผลตอบแทน
รายได้
กาไร
ต่อต้นทุนทั้งหมด
(ร้อยละ)
80,000.00
13,474.75
20.26
200,000.00
58,731.71
41.57
28,800.00
-48,032.36
-62.52
390,000.00
196,336.94
101.38
90,000.00
29,178.30
47.97
500,000.00
-115,074.05
-18.71
1,208,800.00 121,140.54
11.14
100,000.00
4,516.00
4.73
800,000.00
480,988.39
150.77
800,000.00
630,592.20
372.23
1,700,000.00 1,116,238.98
191.22
2,988,800.00 1,250,711.88
71.96
332,088.89
138,967.99
71.96
2,836.08
1.47

จากผลการประเมินต้นทุน รายได้ และผลก้าไร การเพาะเลี้ยงปลาหมอไทยของเกษตรกร พบว่า ต้นทุน
เท่ากัน หรือ ต่้ากว่าราคาขาย ในการประเมินทางเศรษฐศาสตร์สรุปได้ว่า โครงการมีความคุ้มค่าต่อการลงทุน
และสามารถน้าก้าไรที่ได้จากการขายไปประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์การลงทุนได้
ตารางที่ 9 ต้นทุนทั้งหมดการเพาะเลี้ยงปลาหมอไทยของเกษตรกร
เกษตรกร
ต้นทุนคงที่
ต้นทุนผันแปร
เกษตรกรพะเยา
23,505.00
43,020.25
เกษตรกรเชียงใหม่
766,775.75
320,882.71
เกษตรเชียงราย
292,855.00
291,048.41
ภาพรวม
1,083,135.75
654,952.37
เฉลีย่ คนละ
120,348.42
72,772.49

หน่วย:บาท/ปี
ต้นทุนทั้งหมด
66,525.25
1,087,659.46
583,903.41
1,738,088.12
193,120.90

11

การคานวณระยะเวลาคืนทุน
ต้นทุนคงที่ส้าหรับการลงทุนครั้งแรก = มูลค่าปัจจุบันของก้าไรที่ได้ในแต่ละปีจนถึงระยะเวลาคืนทุน
ก้าไรต่อปี = ยอดขายต่อปี ลบ ต้นทุนแปรผันต่อปี (332,088.89 - 72,772.49 = 259,316.40)
มูลค่าปัจจุบันของก้าไรที่ได้ในปีที่ 1 = (ก้าไรต่อปี หาร อัตราผลตอบแทนต่อต้นทุนทั้งหมด)
(259,316.40/71.96) = 3,603.62 บาท
มูลค่าปัจจุบันของก้าไรที่ได้ในปีที่ 2 = (ก้าไรต่อปี หาร อัตราผลตอบแทนต่อต้นทุนทั้งหมด) คูณ 2
(259,316.40/71.96)*2 = 7,207.24 บาท
มูลค่าปัจจุบันของก้าไรที่ได้ในปีที่ 3 = (ก้าไรต่อปี หาร อัตราผลตอบแทนต่อต้นทุนทั้งหมด) คูณ 3
(259,316.40/71.96)*3 = 10,810.86 บาท
จากการค้านวณต้นทุน รายได้ และผลก้าไร การเพาะเลี้ยงปลาหมอไทยของเกษตรกร พบว่า ภายใน
ระยะเวลา 3 ปี สามารถคืนทุนได้ 10,810.56 บาท สรุปได้ว่า โครงการมีความคุ้มค่าต่อการลงทุน
5.2 วิเคราะห์โครงสร้างต้นทุน และผลตอบแทนการเพาะเลี้ยงปลาหมอไทย
ผลการประเมิน พบว่า โครงสร้างต้นทุน และผลตอบแทน การเพาะเลี้ยงปลาหมอไทยของเกษตรกร จ. พะเยา
มีต้นทุนทั้งหมดต่อปี จ้านวน 66,525.25 บาท ประกอบด้วย ต้นทุนคงที่ จ้านวน 23,505.00 บาท (ร้อยละ
35.33) และค่าเสี ยโอกาสเงินลงทุนคงที่ 53.06 ต้นทุนผันแปร จ้านวน 43,020.25 บาท (ร้อยละ 64.67)
โดยแบ่งออกเป็น ต้นทุนวัตถุดิบ ร้อยละ 61.78 ค่าใช้จ่ายในการผลิต ร้อยละ 2.89 และค่าเสียโอกาสเงินลงทุนผันแปร
320.25 โดยมีต้นทุนเฉลี่ยต่อกิโลกรัม 83.16 บาท ปริมาณผลผลิตต่อปี 800 กิโลกรัม ราคาขายอยู่ที่ 100 บาท/กิโลกรัม
รายได้ทั้งหมด 80,000 บาท/ปี มีก้าไรสุทธิ 13,474.75 บาท/ปี เมื่อคิดก้าไรสุทธิเฉลี่ยต่อกิโลกรัม อยู่ที่ 16.84 บาท
และมีอัตราผลตอบแทนต่อต้นทุนทั้งหมดร้อยละ 20.26 ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 10
ตารางที่ 10 โครงสร้างต้นทุน และผลตอบแทน การเพาะเลี้ยงปลาหมอไทยของเกษตรกร จ.พะเยา หน่วย:บาท/ปี
รายการ
เงินสด
ไม่เป็นเงินสด
รวม
ร้อยละ
1.ต้นทุนคงที่
16,430.00 7,075.00 23,505.00 35.33
ค่าสร้างโรงเรือน
1,250.00
ค่าเสื่อมโรงเรือน
250.00
ค่าขุดบ่อ หรือค่าทาบ่อ
2,550.00
ค่าเสื่อม
510.00
ค่าเสื่อมเครื่องมือและอุปกรณ์
460.00
460.00
8.64
ค่าเสื่อมเครื่องมือและอุปกรณ์
12,630.00 6,315.00 18,945.00 28.48
ค่าเครื่องสูบน้า
5,000.00
2,500.00
ค่าถังอ๊อกซิเจน
5,000.00
2,500.00
ค่าผ้าอวนฟ้า
800.00
400.00
ค่าตาชั่ง
250.00
125.00
ค่าถังน้า
300.00
150.00
ค่าใส่ปลา
80.00
40.00
ค่ากระชัง ขนาด 4*5 เมตร
700.00
350.00
ค่ากระชัง ขนาด 3*3 เมตร
500.00
250.00
ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนคงที่ 
53.06
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(ต่อ)ตารางที่ 10 โครงสร้างต้นทุน และผลตอบแทน การเพาะเลี้ยงปลาหมอไทยของเกษตรกร จ.พะเยา หน่วย:บาท/ปี
รายการ
เงินสด
ไม่เป็นเงินสด
รวม
ร้อยละ
2.ต้นทุนผันแปร
42,700.00
320.25
43,020.25 64.67
ต้นทุนวัตถุดิบ
41,100.00
41,100.00 61.78
ค่าปูนขาว
120.00
ค่าEM
60.00
ค่าเกลือ
100.00
ค่าอาหารไฮเกรด
420.00
ค่าอาหารลูกกบเม็ดเล็ก
800.00
ค่าอาหารปลาดุกเล็ก เบอร์ 011
5,200.00
ค่าอาหารปลาดุกเล็ก เบอร์ 012
20,000.00
ค่าอาหารปลาดุกกลาง เบอร์ 015
14,400.00
ค่าใช้จ่ายในการผลิต
1,600.00
320.25
1,920.25
2.89
ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
200.00
ค่าน้ามันหล่อลื่น
50.00
ค่าแรงงาน
ค่าไฟฟ้าและน้าประปา
50.00
ค่าพาหนะ/ค่าขนส่ง
500.00
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
800.00
320.25
ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนผันแปร 
3.ต้นทุนทั้งหมด
59,130.00 7,395.25 66,525.25 100.00
ต้นทุนเฉลี่ยต่อกิโลกรัม
83.16
ปริมาณผลผลิตต่อปี (กิโลกรัม)
800
ราคาขาย (บาท/กิโลกรัม)
100.00
รายได้ทั้งหมด (บาท/ปี)
80,000.00
กาไรจากการดาเนินการ (บาท/ปี)
36,979.75
กาไรสุทธิ (บาท/ปี)
13,474.75
กาไรสุทธิเฉลี่ยต่อกิโลกรัม (บาท/กิโลกรัม)
16.84
อัตราผลตอบแทนต่อต้นทุนทั้งหมด (ร้อยละ)
20.26
หมายเหตุ  คือ อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 0.75 ต่อปี 2559
โครงสร้างต้นทุน และผลตอบแทน การเพาะเลี้ยงปลาหมอไทยของเกษตรกร จ. เชียงใหม่ 1 มีต้นทุนทั้งหมดต่อปี
จ้านวน 141,268.29 บาท ประกอบด้วย ต้นทุนคงที่ จ้านวน 117,990.00 บาท (ร้อยละ 83.52) และค่าเสีย
โอกาสเงินลงทุนคงที่ 186.68 ต้นทุนผันแปร จ้านวน 23,278.29 บาท (ร้อยละ 16.48) โดยแบ่งออกเป็น ต้นทุน
วัตถุดิบ ร้อยละ 16.18 ค่าใช้จ่ายในการผลิต ร้อยละ 0.30 และค่าเสียโอกาสเงินลงทุนผันแปร 173.29 โดยมีต้นทุน
เฉลี่ยต่อกิโลกรัม 70.63 บาท ปริมาณผลผลิตต่อปี 2,000 กิโลกรัม ราคาขายอยู่ที่ 100 บาท/กิโลกรัม รายได้
ทั้งหมด 200,000 บาท/ปี มีก้าไรสุทธิ 58,731.71 บาท/ปี เมื่อคิดก้าไรสุทธิเฉลี่ยต่อกิโลกรัม อยู่ที่ 29.37 บาท
และมีอัตราผลตอบแทนต่อต้นทุนทั้งหมดร้อยละ 41.57 ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 11
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ตารางที่ 11 โครงสร้างต้นทุน และผลตอบแทน การเพาะเลี้ยงปลาหมอไทยของเกษตรกร จ.เชียงใหม่ 1 หน่วย:บาท/ปี
รายการ
เงินสด
ไม่เป็นเงินสด
รวม
ร้อยละ
1.ต้นทุนคงที่
93,100.00 24,890.00 117,990.00 83.52
ค่าสร้างโรงเรือน
ค่าเสื่อมโรงเรือน
ค่าขุดบ่อ หรือค่าทาบ่อ
60,000.00
ค่าเสื่อม
12,000.00
ค่าเสื่อมเครื่องมือและอุปกรณ์
33,100.00 12,890.00 45,990.00 32.56
ค่าเครื่องสูบน้า
12,200.00 2,440.00
ค่าอวน
10,000.00 5,000.00
ค่าถังน้า
8,100.00
4,050.00
ค่ากระชัง ขนาด 2*2 เมตร
600.00
300.00
ค่ากระชัง ขนาด 4*4 เมตร
2,200.00
1,100.00
ค่ากระชัง ขนาด 3*3 เมตร
3,000.00
1,500.00
186.68
ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนคงที่ 
2.ต้นทุนผันแปร
23,105.00
173.29
23,278.29 16.48
ต้นทุนวัตถุดิบ
22,855.00
22,855.00 16.18
ค่าปูนขาว
300.00
ค่าEM
480.00
ค่าวิตามินรวม
300.00
ค่าคลอรีน
320.00
ค่าอาหารไฮเกรด 9961
540.00
ค่าอาหารกุ้ง
515.00
ค่าอาหารปลาดุกเล็ก เบอร์ 011
450.00
ค่าอาหารปลาดุกเล็ก เบอร์ 012
4,950.00
ค่าโครงไก่บด
600.00
ค่าอาหารปลาดุกกลาง เบอร์ 015
14,400.00
ค่าใช้จ่ายในการผลิต
250.00
173.29
423.29
0.30
ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
250.00
ค่าน้ามันหล่อลื่น
ค่าแรงงาน
ค่าไฟฟ้าและน้าประปา
ค่าพาหนะ/ค่าขนส่ง
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนผันแปร 
173.29
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(ต่อ)ตารางที่ 11 โครงสร้างต้นทุน และผลตอบแทน การเพาะเลี้ยงปลาหมอไทยของเกษตรกร จ.เชียงใหม่ 1 หน่วย:บาท/ปี
รายการ
เงินสด
ไม่เป็นเงินสด
รวม
ร้อยละ
3.ต้นทุนทั้งหมด
116,205.00 25,063.29 141,268.29 100.00
ต้นทุนเฉลี่ยต่อกิโลกรัม
70.63
ปริมาณผลผลิตต่อปี (กิโลกรัม)
2,000
ราคาขาย (บาท/กิโลกรัม)
100.00
รายได้ทั้งหมด (บาท/ปี)
200,000.00
กาไรจากการดาเนินการ (บาท/ปี)
176,721.71
กาไรสุทธิ (บาท/ปี)
58,731.71
กาไรสุทธิเฉลี่ยต่อกิโลกรัม (บาท/กิโลกรัม)
29.37
อัตราผลตอบแทนต่อต้นทุนทั้งหมด (ร้อยละ)
41.57
หมายเหตุ  คือ อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 0.75 ต่อปี 2559
โครงสร้างต้นทุน และผลตอบแทน การเพาะเลี้ยงปลาหมอไทยของเกษตรกร จ. เชียงใหม่ 2 มีต้นทุนทั้งหมด
ต่อปี จ้านวน 75,832.36 บาท ประกอบด้วย ต้นทุนคงที่ จ้านวน 48,405.75 บาท (ร้อยละ 63.00) และ
ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนคงที่ 105.75 ต้นทุนผันแปร จ้านวน 28,426.61 บาท (ร้อยละ 37.00) โดยแบ่งออกเป็น
ต้น ทุน วัตถุดิบ ร้ อยละ 15.33 ค่าใช้จ่ายในการผลิ ต ร้อยละ 21.67 และค่าเสี ยโอกาสเงินลงทุนผั นแปร
211.61 โดยมีต้นทุนเฉลี่ยต่อกิโลกรัม 320.13 บาท ปริมาณผลผลิตต่อปี 240 กิโลกรัม ราคาขายอยู่ที่ 120
บาท/กิโลกรัม รายได้ทั้งหมด 28,800 บาท/ปี มีก้าไรสุทธิ -48,032.36 บาท/ปี เมื่อคิดก้าไรสุทธิเฉลี่ยต่อ
กิโลกรัม อยู่ที่ - 200.13 บาท และมีอัตราผลตอบแทนต่อต้นทุนทั้งหมดร้อยละ -62.52 ดังรายละเอียดปรากฏ
ตามตารางที่ 12
ตารางที่ 12 โครงสร้างต้นทุน และผลตอบแทน การเพาะเลี้ยงปลาหมอไทยของเกษตรกร จ.เชียงใหม่ 2 หน่วย:บาท/ปี
รายการ
เงินสด
ไม่เป็นเงินสด
รวม
ร้อยละ
1.ต้นทุนคงที่
34,200.00 14,205.75 48,405.75 63.00
ค่าขุดบ่อ หรือค่าทาบ่อ
10,000.00
ค่าเสื่อม
2,000.00
ค่าเสื่อมเครื่องมือและอุปกรณ์
24,200.00 12,205.75 36,405.75 47.38
ค่าท่อเหล็ก
12,800.00 6,400.00
ค่าถังน้า
3,600.00
1,800.00
ค่ากระชัง ขนาด 6*2.5 เมตร
7,800.00
3,900.00
ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนคงที่ 
105.75

15

(ต่อ)ตารางที่ 12 โครงสร้างต้นทุน และผลตอบแทน การเพาะเลี้ยงปลาหมอไทยของเกษตรกร จ.เชียงใหม่ 2 หน่วย:บาท/ปี
รายการ
เงินสด
ไม่เป็นเงินสด
รวม
ร้อยละ
2.ต้นทุนผันแปร
28,215.00
211.61
28,426.61 37.00
ต้นทุนวัตถุดิบ
11,775.00
11,775.00 15.33
ค่าเกลือ
7,500.00
ค่าวิตามิน
200.00
ค่ายาถ่ายพยาธิ
160.00
ค่าอาหารไฮเกรด
510.00
ค่าอาหารเบทาโกร เม็ดเล็ก
1,425.00
ค่าอาหารเบทาโกร เม็ดกลาง
1,980.00
ค่าใช้จ่ายในการผลิต
16,440.00
211.61
16,651.61 21.67
ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
300.00
ค่าน้ามันหล่อลื่น
240.00
ค่าแรงงาน
300.00
ค่าไฟฟ้าและน้าประปา
14,600.00
ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
1,000.00
ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนผันแปร 
211.61
3.ต้นทุนทั้งหมด
62,415.00 14,417.36 76,832.36 100.00
ต้นทุนเฉลี่ยต่อกิโลกรัม
320.13
ปริมาณผลผลิตต่อปี (กิโลกรัม)
240
ราคาขาย (บาท/กิโลกรัม)
120.00
รายได้ทั้งหมด (บาท/ปี)
28,800.00
กาไรจากการดาเนินการ (บาท/ปี)
373.39
กาไรสุทธิ (บาท/ปี)
-48,032.36
กาไรสุทธิเฉลี่ยต่อกิโลกรัม (บาท/กิโลกรัม)
-200.13
อัตราผลตอบแทนต่อต้นทุนทั้งหมด (ร้อยละ)
-62.52
หมายเหตุ  คือ อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 0.75 ต่อปี 2559
โครงสร้างต้นทุน และผลตอบแทน การเพาะเลี้ยงปลาหมอไทยของเกษตรกร จ. เชียงใหม่ 3 มีต้นทุนทั้งหมด
ต่อปี จ้านวน 193,663.06 บาท ประกอบด้วย ต้นทุนคงที่ จ้านวน 152,280.00 บาท (ร้อยละ 78.63)
และ ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนคงที่ 78.63 ต้นทุนผันแปร จ้านวน 41,383.06 บาท (ร้อยละ 21.37) โดยแบ่ง
ออกเป็นต้นทุนวัตถุดิบ ร้อยละ 13.31 ค่าใช้จ่ายในการผลิต ร้อยละ 8.06 และค่าเสียโอกาสเงินลงทุนผันแปร
308.06 โดยมีต้นทุนเฉลี่ยต่อกิโลกรัม 59.59 บาท ปริมาณผลผลิตต่อปี 3,250 กิโลกรัม ราคาขายอยู่ที่ 120
บาท/กิโลกรัม รายได้ทั้งหมด 390,000 บาท/ปี มีก้าไรสุทธิ 196,336.94 บาท/ปี เมื่อคิดก้าไรสุทธิเ ฉลี่ยต่อ
กิโลกรัม อยู่ที่ 60.41 บาท และมีอัตราผลตอบแทนต่อต้นทุนทั้งหมดร้อยละ 101.38 ดังรายละเอียดปรากฏ
ตามตารางที่ 13
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ตารางที่ 13 โครงสร้างต้นทุน และผลตอบแทน การเพาะเลี้ยงปลาหมอไทยของเกษตรกร จ.เชียงใหม่ 3 หน่วย:บาท/ปี
รายการ
เงินสด
ไม่เป็นเงินสด
รวม
ร้อยละ
1.ต้นทุนคงที่
119,600.00 32,680.00 152,280.00 78.63
ค่าเช่าที่ดิน
45,000.00
ค่าเสื่อมที่ดิน
2,250.00
ค่าขุดบ่อ หรือค่าทาบ่อ
7,700.00
ค่าเสื่อม
1,540.00
ค่าเสื่อมเครื่องมือและอุปกรณ์
66,900.00 28,890.00 95,790.00 49.46
ค่าเครื่องสูบน้า
14,000.00 2,440.00
ค่าท่อสูบน้า
19,600.00 9,800.00
ค่าอวนใหญ่
17,000.00 8,500.00
ค่าอวนเล็ก
3,500.00
1,750.00
ค่าถังน้า
12,800.00 6,400.00
ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนคงที่ 
245.10
2.ต้นทุนผันแปร
41,075.00
308.06
41,383.06 21.37
ต้นทุนวัตถุดิบ
25,775.00
25,775.00 13.31
ค่าไข่แดง
1,100.00
ค่าปลาป่น
900.00
ค่าราละเอียด
750.00
ค่าอาหารลูกกบ
1,200.00
ค่าอาหารปลาดุกเล็ก
21,825.00
ค่าใช้จ่ายในการผลิต
15,300.00
308.06
15,608.06 8.06
ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
500.00
ค่าแรงงาน
10,000.00
ค่าไฟฟ้าและน้าประปา
4,800.00
308.06
ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนผันแปร 
3.ต้นทุนทั้งหมด
160,675.00 32,988.06 193,663.06 100.00
ต้นทุนเฉลี่ยต่อกิโลกรัม
59.59
ปริมาณผลผลิตต่อปี (กิโลกรัม)
3,250
ราคาขาย (บาท/กิโลกรัม)
120.00
รายได้ทั้งหมด (บาท/ปี)
390,000.00
กาไรจากการดาเนินการ (บาท/ปี)
348,616.94
กาไรสุทธิ (บาท/ปี)
196,336.94
กาไรสุทธิเฉลี่ยต่อกิโลกรัม (บาท/กิโลกรัม)
60.41
อัตราผลตอบแทนต่อต้นทุนทั้งหมด (ร้อยละ)
101.38
หมายเหตุ  คือ อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 0.75 ต่อปี 2559
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โครงสร้างต้นทุน และผลตอบแทน การเพาะเลี้ยงปลาหมอไทยของเกษตรกร จ. เชียงใหม่ 4 มีต้นทุนทั้งหมด
ต่อปี จ้านวน 60,821.70 บาท ประกอบด้วย ต้นทุนคงที่ จ้านวน 39,100.00 บาท (ร้อยละ 64.29) และ
ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนคงที่ 113.25 ต้นทุนผันแปร จ้านวน 21,721.70 บาท (ร้อยละ 35.71) โดยแบ่งออกเป็น
ต้ น ทุ น วั ต ถุ ดิ บ ร้ อ ยละ 35.04 ค่ า ใช้ จ่ า ยในการผลิ ต ร้ อ ยละ 0.68 และค่ า เสี ย โอกาสเงิ น ลงทุ น ผั น แปร
161.70 โดยมีต้นทุนเฉลี่ยต่อกิโลกรัม 60.82 บาท ปริมาณผลผลิตต่อปี 1,000 กิโลกรัม ราคาขายอยู่ที่ 90
บาท/กิโ ลกรัม รายได้ทั้งหมด 90,000 บาท/ปี มีก้าไรสุ ทธิ 29,178.30 บาท/ปี เมื่อคิดก้าไรสุ ทธิเฉลี่ ยต่อ
กิโลกรัม อยู่ที่ 29.18 บาท และมีอัตราผลตอบแทนต่อต้นทุนทั้งหมดร้อยละ 47.97 ดังรายละเอียดปรากฏตาม
ตารางที่ 14
ตารางที่ 14 โครงสร้างต้นทุน และผลตอบแทน การเพาะเลี้ยงปลาหมอไทยของเกษตรกร จ.เชียงใหม่ 4 หน่วย:บาท/ปี
รายการ
เงินสด
ไม่เป็นเงินสด
รวม
ร้อยละ
1.ต้นทุนคงที่
24,000.00 15,100.00 39,100.00 64.29
ค่าเช่าที่ดิน
1,500.00
ค่าเสื่อมที่ดิน
300.00
ค่าเสื่อมเครื่องมือและอุปกรณ์
22,500.00 14,800.00 37,300.00 61.33
ค่าเครื่องสูบน้า
3,000.00
1,500.00
ค่าท่อสูบน้า
2,000.00
1,000.00
ค่าอวน
10,000.00 5,000.00
ค่าตาชั่ง
1,500.00
750.00
ค่าถังน้า
1,000.00
4,050.00
ค่าพลาสติกปูบ่อ
3,000.00
1,500.00
ค่าน้าพลาสติก
2,000.00
1,000.00
113.25
ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนคงที่ 
2.ต้นทุนผันแปร
21,560.00
161.70
21,721.70 35.71
ต้นทุนวัตถุดิบ
21,310.00
21,310.00 35.04
ค่าปูนขาว
350.00
ค่าปุ๋ยคอก
160.00
ค่าอาหารปลาดุกเล็ก
10,800.00
ค่าอาหารปลาดุกกลาง
10,000.00
ค่าใช้จ่ายในการผลิต
250.00
161.70
411.70
0.68
ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
250.00
ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนผันแปร 
161.70
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(ต่อ)ตารางที่ 11 โครงสร้างต้นทุน และผลตอบแทน การเพาะเลี้ยงปลาหมอไทยของเกษตรกร จ.เชียงใหม่ 4 หน่วย:บาท/ปี
รายการ
เงินสด
ไม่เป็นเงินสด
รวม
ร้อยละ
3.ต้นทุนทั้งหมด
45,560.00 15,261.70 60,821.70 100.00
ต้นทุนเฉลี่ยต่อกิโลกรัม
60.82
ปริมาณผลผลิตต่อปี (กิโลกรัม)
1,000
ราคาขาย (บาท/กิโลกรัม)
90.00
รายได้ทั้งหมด (บาท/ปี)
90,000.00
กาไรจากการดาเนินการ (บาท/ปี)
68,278.30
กาไรสุทธิ (บาท/ปี)
29,178.30
กาไรสุทธิเฉลี่ยต่อกิโลกรัม (บาท/กิโลกรัม)
29.18
อัตราผลตอบแทนต่อต้นทุนทั้งหมด (ร้อยละ)
47.97
หมายเหตุ  คือ อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 0.75 ต่อปี 2559
โครงสร้างต้นทุน และผลตอบแทน การเพาะเลี้ยงปลาหมอไทยของเกษตรกร จ. เชียงใหม่ 5 มีต้นทุนทั้งหมด
ต่อปี จ้านวน 615,074.05 บาท ประกอบด้วย ต้นทุนคงที่ จ้านวน 409,000.00 บาท (ร้อยละ 66.50)
และ ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนคงที่ 570.00 ต้นทุนผันแปร จ้านวน 206,074.05 บาท (ร้อยละ 33.50) โดยแบ่ง
ออกเป็นต้นทุนวัตถุดิบ ร้อยละ 8.01 ค่าใช้จ่ายในการผลิต ร้อยละ 25.49 และค่าเสียโอกาสเงินลงทุนผันแปร
1,534.05 โดยมีต้นทุนเฉลี่ยต่อกิโลกรัม 123.01 บาท ปริมาณผลผลิตต่อปี 5,000 กิโลกรัม ราคาขายอยู่ที่
100 บาท/กิโลกรัม รายได้ทั้งหมด 500,000 บาท/ปี มีก้าไรสุทธิ -115,074.05 บาท/ปี เมื่อคิดก้าไรสุทธิ
เฉลี่ยต่อกิโลกรัม อยู่ที่ -23.01 บาท และมีอัตราผลตอบแทนต่อต้นทุนทั้งหมดร้อยละ -18.71 ดังรายละเอียด
ปรากฏตามตารางที่ 15
ตารางที่ 15 โครงสร้างต้นทุน และผลตอบแทน การเพาะเลี้ยงปลาหมอไทยของเกษตรกร จ.เชียงใหม่ 5 หน่วย:บาท/ปี
รายการ
เงินสด
ไม่เป็นเงินสด
รวม
ร้อยละ
1.ต้นทุนคงที่
333,000.00 76,000.00 409,000.00 66.50
ค่าขุดบ่อ หรือค่าทาบ่อ
300,000.00
ค่าเสื่อม
60,000.00
ค่าเสื่อมเครื่องมือและอุปกรณ์
33,000.00 16,000.00 49,000.00 7.97
ค่าเครื่องสูบน้า
2,000.00
1,000.00
ค่าท่อสูบน้า
1,000.00
ค่ากระชัง
30,000.00 15,000.00
ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนคงที่ 
570.00
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(ต่อ)ตารางที่ 15 โครงสร้างต้นทุน และผลตอบแทน การเพาะเลี้ยงปลาหมอไทยของเกษตรกร จ.เชียงใหม่ 5 หน่วย:บาท/ปี
รายการ
เงินสด
ไม่เป็นเงินสด
รวม
ร้อยละ
2.ต้นทุนผันแปร
204,540.00 1,534.05 206,074.05 33.50
ต้นทุนวัตถุดิบ
49,290.00
49,290.00
8.01
ค่าวิตามิน
70.00
ค่ายาปฏิชีวะนะ
100.00
ค่าอาหารลูกกบ
390.00
ค่าอาหารกบเล็ก
630.00
ค่าอาหารปลาดุกเล็ก
2,500.00
ค่าอาหารปลาดุกกลาง
45,600.00
ค่าใช้จ่ายในการผลิต
155,250.00 1,534.05 156,784.05 25.49
ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
250.00
ค่าน้ามันหล่อลื่น
ค่าแรงงาน
15,000.00
ค่าไฟฟ้าและน้าประปา
ค่าพาหนะ/ค่าขนส่ง
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
140,000.00
ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนผันแปร 
1,534.05
3.ต้นทุนทั้งหมด
537,540.00 77,534.05 615,074.05 100.00
ต้นทุนเฉลี่ยต่อกิโลกรัม
123.01
ปริมาณผลผลิตต่อปี (กิโลกรัม)
5,000
ราคาขาย (บาท/กิโลกรัม)
100.00
รายได้ทั้งหมด (บาท/ปี)
500,000.00
กาไรจากการดาเนินการ (บาท/ปี)
293,925.95
กาไรสุทธิ (บาท/ปี)
-115,074.05
กาไรสุทธิเฉลี่ยต่อกิโลกรัม (บาท/กิโลกรัม)
-23.01
อัตราผลตอบแทนต่อต้นทุนทั้งหมด (ร้อยละ)
-18.71
หมายเหตุ  คือ อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 0.75 ต่อปี 2559
โครงสร้างต้นทุน และผลตอบแทน การเพาะเลี้ยงปลาหมอไทยของเกษตรกร จ. เชียงราย 1 มีต้นทุนทั้งหมด
ต่อปี จ้านวน 95,484.00 บาท ประกอบด้วย ต้นทุนคงที่ จ้านวน 47,930.00 บาท (ร้อยละ 50.20) และ
ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนคงที่ 119.33 ต้นทุนผันแปร จ้านวน 47,554.00 บาท (ร้อยละ 49.80) โดยแบ่งออกเป็น
ต้น ทุ น วั ตถุดิ บ ร้ อยละ 43.25 ค่าใช้จ่ ายในการผลิ ต ร้อ ยละ 6.55 และค่า เสี ย โอกาสเงิ นลงทุน ผั น แปร
354.00 โดยมีต้นทุนเฉลี่ยต่อกิโลกรัม 95.48 บาท ปริมาณผลผลิตต่อปี 1,000 กิโลกรัม ราคาขายอยู่ที่ 100
บาท/กิโลกรัม รายได้ทั้งหมด 100,000 บาท/ปี มีก้าไรสุทธิ 4,516.00 บาท/ปี เมื่อคิดก้าไรสุ ทธิเฉลี่ ยต่อ
กิโลกรัม อยู่ที่ 4.52 บาท และมีอัตราผลตอบแทนต่อต้นทุนทั้งหมดร้อยละ 4.73 ดังรายละเอียดปรากฏตาม
ตารางที่ 16
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ตารางที่ 16 โครงสร้างต้นทุน และผลตอบแทนการเพาะเลี้ยงปลาหมอไทยของเกษตรกร จ.เชียงราย 1
หน่วย:บาท/ปี
รายการ
เงินสด
ไม่เป็นเงินสด
รวม
ร้อยละ
1.ต้นทุนคงที่
32,020.00 15,910.00 47,930.00 50.27
ค่าขุดบ่อ หรือค่าทาบ่อ
ค่าเสื่อม
ค่าเสื่อมเครื่องมือและอุปกรณ์
32,020.00 15,910.00 47,930.00 50.27
ค่าเครื่องสูบน้า
23,000.00 11,500.00
ค่าเครื่องปั๊มลม
2,000.00
1,000.00
ค่าอุปกรณ์ให้อาหาร
1,000.00
500.00
ค่าเช่าอวน
200.00
ค่ายอ
120.00
60.00
ค่าถังน้า
2,700.00
1,350.00
ค่าถังเปล
1,400.00
700.00
ค่ามุ้งเขียว
800.00
400.00
ค่ากระชัง ขนาด 3*3 เมตร
800.00
400.00
ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนคงที่ 
119.33
2.ต้นทุนผันแปร
47,200.00
211.61
47,411.61 49.73
ต้นทุนวัตถุดิบ
41,300.00
41,300.00 43.32
ค่าปูนขาว
ค่าเกลือ
300.00
ค่าอาหารไฮเกรด
2,600.00
ค่าอาหารปลาดุกเล็ก
21,600.00
ค่าอาหารปลาดุกกลาง
16,800.00
ค่าใช้จ่ายในการผลิต
5,900.00
211.61
6,111.61
6.41
ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
1,500.00
ค่าแรงงาน
1,500.00
ค่าขนส่ง
2,000.00
ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
900.00
211.61
ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนผันแปร 
3.ต้นทุนทั้งหมด
79,220.00 16,121.61 95,341.61 100.00
ต้นทุนเฉลี่ยต่อกิโลกรัม
95.34
ปริมาณผลผลิตต่อปี (กิโลกรัม)
1,000
ราคาขาย (บาท/กิโลกรัม)
100.00
รายได้ทั้งหมด (บาท/ปี)
100,000.00
กาไรจากการดาเนินการ (บาท/ปี)
52,588.39
กาไรสุทธิ (บาท/ปี)
4,658.39
กาไรสุทธิเฉลี่ยต่อกิโลกรัม (บาท/กิโลกรัม)
4.66
อัตราผลตอบแทนต่อต้นทุนทั้งหมด (ร้อยละ)
4.89
หมายเหตุ  คือ อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 0.75 ต่อปี 2559
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โครงสร้างต้นทุน และผลตอบแทน การเพาะเลี้ยงปลาหมอไทยของเกษตรกร จ. เชียงราย 2 มีต้นทุนทั้งหมด
ต่อปี จ้านวน 319,011.61 บาท ประกอบด้วย ต้นทุนคงที่ จ้านวน 135,000.00 บาท (ร้อยละ 42.32)
และ ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนคงที่ 232.50 ต้นทุนผันแปร จ้านวน 184,011.61 บาท (ร้อยละ 57.68) โดยแบ่ง
ออกเป็นต้นทุนวัตถุดิบ ร้อยละ 44.14 ค่าใช้จ่ายในการผลิต ร้อยละ 13.55 และค่าเสียโอกาสเงินลงทุนผันแปร
211.61 โดยมีต้นทุนเฉลี่ยต่อกิโลกรัม 39.88 บาท ปริมาณผลผลิตต่อปี 8,000 กิโลกรัม ราคาขายอยู่ที่ 100
บาท/กิโลกรัม รายได้ทั้งหมด 800,000 บาท/ปี มีก้าไรสุทธิ 480,988.39 บาท/ปี เมื่อคิดก้าไรสุทธิเฉลี่ยต่อ
กิโลกรัม อยู่ที่ 60.12 บาท และมีอัตราผลตอบแทนต่อต้นทุนทั้งหมดร้อยละ 150.77 ดังรายละเอียดปรากฏ
ตามตารางที่ 17
ตารางที่ 17 โครงสร้างต้นทุน และผลตอบแทน การเพาะเลี้ยงปลาหมอไทยของเกษตรกร จ.เชียงราย 2 หน่วย:บาท/ปี
รายการ
เงินสด
ไม่เป็นเงินสด
รวม
ร้อยละ
1.ต้นทุนคงที่
104,000.00 31,000.00 135,000.00 42.32
ค่าขุดบ่อ หรือค่าทาบ่อ
70,000.00
ค่าเสื่อม
14,000.00
ค่าเสื่อมเครื่องมือและอุปกรณ์
34,000.00 17,000.00 51,000.00
15.99
ค่าเครื่องสูบน้า
16,000.00 8,000.00
ค่าเครื่องบดอาหาร
9,000.00
4,500.00
ค่าอุปกรณ์ให้อาหาร
180.00
90.00
ค่าโพงพาง
1,200.00
600.00
ค่าท่อน้า
1,700.00
850.00
ค่าถังน้า
1,200.00
600.00
ค่ามุ้งฟ้า
4,000.00
2,000.00
ค่ากระชัง ขนาด 4*4 เมตร
720.00
360.00
ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนคงที่ 
232.50
2.ต้นทุนผันแปร
183,800.00
211.61
184,011.61 57.68
ต้นทุนวัตถุดิบ
140,800.00
140,800.00 44.14
ค่าปูนขาว
1,200.00
ค่าเกลือ
4,400.00
ค่าอาหารไฮเกรด
12,500.00
ค่าอาหารกบเล็ก
7,200.00
ค่าอาหารปลาดุกเล็ก
68,500.00
ค่าอาหารปลาดุกกลาง
47,000.00
ค่าใช้จ่ายในการผลิต
43,000.00
211.61
43,211.61 13.55
ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
2,000.00
ค่าแรงงาน
8,000.00
ค่าไฟฟ้าและน้าประปา
3,000.00
ค่าขนส่ง
3,000.00
ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
27,000.00
ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนผันแปร 
211.61
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(ต่อ)ตารางที่ 15 โครงสร้างต้นทุน และผลตอบแทน การเพาะเลี้ยงปลาหมอไทยของเกษตรกร จ.เชียงราย 2 หน่วย:บาท/ปี
รายการ
เงินสด
ไม่เป็นเงินสด
รวม
ร้อยละ
3.ต้นทุนทั้งหมด
287,800.00 31,211.61 319,011.61 100.00
ต้นทุนเฉลี่ยต่อกิโลกรัม
39.88
ปริมาณผลผลิตต่อปี (กิโลกรัม)
8,000
ราคาขาย (บาท/กิโลกรัม)
100.00
รายได้ทั้งหมด (บาท/ปี)
800,000.00
กาไรจากการดาเนินการ (บาท/ปี)
615,988.39
กาไรสุทธิ (บาท/ปี)
480,988.39
กาไรสุทธิเฉลี่ยต่อกิโลกรัม (บาท/กิโลกรัม)
60.12
อัตราผลตอบแทนต่อต้นทุนทั้งหมด (ร้อยละ)
150.77
หมายเหตุ  คือ อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 0.75 ต่อปี 2559
โครงสร้างต้นทุน และผลตอบแทน การเพาะเลี้ยงปลาหมอไทยของเกษตรกร จ. เชียงราย 3 มีต้นทุนทั้งหมดต่อปี
จ้านวน 169,407.80 บาท ประกอบด้วย ต้นทุนคงที่ จ้านวน 109,925.00 บาท (ร้อยละ 64.89) และ ค่าเสียโอกาส
เงินลงทุนคงที่ 197.81 ต้นทุนผันแปร จ้านวน 59,482.80 บาท (ร้อยละ 35.11) โดยแบ่งออกเป็นต้นทุนวัตถุดิบ
ร้อยละ 11.24 ค่าใช้จ่ายในการผลิต ร้อยละ 23.87 และค่าเสียโอกาสเงินลงทุนผันแปร 442.80 โดยมีต้นทุน
เฉลี่ยต่อกิโลกรัม 21.18 บาท ปริมาณผลผลิตต่อปี 8,000 กิโลกรัม ราคาขายอยู่ที่ 100 บาท/กิโลกรัม รายได้
ทั้งหมด 800,000 บาท/ปี มีก้าไรสุทธิ 630,592.20 บาท/ปี เมื่อคิดก้าไรสุทธิเฉลี่ยต่อกิโลกรัม อยู่ที่ 78.82
บาท และมีอัตราผลตอบแทนต่อต้นทุนทั้งหมดร้อยละ 372.23 ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 17
ตารางที่ 17 โครงสร้างต้นทุน และผลตอบแทน การเพาะเลี้ยงปลาหมอไทยของเกษตรกร จ.เชียงราย 3 หน่วย:บาท/ปี
รายการ
เงินสด
ไม่เป็นเงินสด
รวม
ร้อยละ
1.ต้นทุนคงที่
83,550.00 26,375.00 109,925.00 64.89
ค่าสร้างโรงเรือน
10,000.00
ค่าเสื่อมโรงเรือน
2,000.00
ค่าภาษีที่ดิน
800.00
ค่าขุดบ่อ หรือค่าทาบ่อ
5,000.00
ค่าเสื่อม
1,000.00
ค่าเสื่อมเครื่องมือและอุปกรณ์
67,750.00 23,375.00 91,125.00
53.79
ค่าเครื่องสูบน้า
30,000.00 15,000.00
ค่าอุปกรณ์ให้อาหาร
500.00
250.00
ค่าอวน
3,000.00
1,500.00
ค่าถังอ๊อกซิเจน
5,000.00
2,500.00
ค่าปั้มอ๊อกซิเจน
3,000.00
1,500.00
ค่าสายอ๊อกซิเจน
150.00
75.00
ค่าท่ออ๊อกซิเจน
400.00
200.00
ค่าถังน้า
1,100.00
550.00
ค่ากระชัง ขนาด 2*2 เมตร
600.00
300.00
ค่ากระชัง ขนาด 3*3 เมตร
24,000.00 1,500.00
197.81
ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนคงที่ 

23

(ต่อ)ตารางที่ 17 โครงสร้างต้นทุน และผลตอบแทน การเพาะเลี้ยงปลาหมอไทยของเกษตรกร จ.เชียงราย 3 หน่วย:บาท/ปี
รายการ
เงินสด
ไม่เป็นเงินสด
รวม
ร้อยละ
2.ต้นทุนผันแปร
59,040.00
442.80
59,482.80 35.11
ต้นทุนวัตถุดิบ
19,040.00
19,040.00 11.24
ค่าปูนขาว
480.00
ค่าปุ๋ยคอก
11,200.00
ค่าวิตามิน
900.00
ค่าเกลือ
700.00
ค่าปลาป่น
320.00
ค่าอาหารกบทอง
5,440.00
ค่าใช้จ่ายในการผลิต
40,000.00
442.80
40,442.80 23.87
ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
4,800.00
ค่าน้ามันหล่อลื่น
400.00
ค่าแรงงาน
14,000.00
ค่าไฟฟ้าและน้าประปา
4,800.00
ค่าพาหนะ/ค่าขนส่ง
16,000.00
ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนผันแปร 
442.80
3.ต้นทุนทั้งหมด
142,590.00 26,817.80 169,407.80 100.00
ต้นทุนเฉลี่ยต่อกิโลกรัม
21.18
ปริมาณผลผลิตต่อปี (กิโลกรัม)
8,000
ราคาขาย (บาท/กิโลกรัม)
100.00
รายได้ทั้งหมด (บาท/ปี)
800,000.00
กาไรจากการดาเนินการ (บาท/ปี)
740,517.20
กาไรสุทธิ (บาท/ปี)
630,592.20
กาไรสุทธิเฉลี่ยต่อกิโลกรัม (บาท/กิโลกรัม)
78.82
อัตราผลตอบแทนต่อต้นทุนทั้งหมด (ร้อยละ)
372.23
หมายเหตุ  คือ อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 0.75 ต่อปี 2559
จากการประเมิน โครงสร้างต้นทุน และผลตอบแทน พบว่า ต้นทุนคงที่ ค่าใช้จ่ายในการผลิต ส่วนใหญ่
ทรัพย์สินที่ได้มาจากมรดก เช่น ที่ดินที่ใช้ขุดบ่อ และโรงเรือน ค่าแรงงานเป็นแรงงานในครัวเรือน ท้าให้ลดต้นทุน
ในการผลิตลงได้ ส่วนต้นทุนวัตถุดิบ มีการลงทุนสูงเนื่องจากส่วนใหญ่ใช้อาหารสูตรส้าเร็จ ซึ่งมีราคาสูง แต่ฟาร์มที่
ใช้ อาหารผลิ ตเอง เช่ น การเพาะไรแดง การหมั กปุ๋ ยคอก ฯลฯ ก็ ท้ าให้ ต้ นทุ นลดลง ส่ งผลให้ ได้ ก้ าไรมากขึ้ น
นอกจากนี้ยั งมีเรื่ องการจัดการฟาร์ม ที่แตกต่างกัน ก็ส่งผลให้ ได้ผลตอบแทนที่แตกต่างกันด้วย จากการประเมิน
ผู้ประเมินพบว่า ปัญหาเรื่องลูกพันธ์ปลาหมอ มีผลในการเพาะเลี้ยงปลาหมอด้ วยเช่นกัน เพราะถ้าได้ลูกพันธ์ที่ดีเป็น
เพศเมี ย แยะ ผลผลิ ตที่ ออกสู่ ตลาดจะขายได้ ในราคาสู งเป็ นที่ ต้ องการของตลาด ส่ งผลให้ เกษตรกรได้ อั ตรา
ผลตอบแทนสูง
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10.ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ผลการประเมิน พบว่า
ปัญหาอุปสรรค
จ้านวน ร้อยละ
1.ปั จ จุ บั น มี ปลาหมอไทยแปลงเพศ 3
6.12
ขายให้กับผู้บริโภคและเกษตรกร ซึ่งท้า
ให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์
ปลาหมอไทยเมื่อซื้อไปบริโภค แล้วปลา
ไม่มีไข่ ท้าให้ผู้บริโภคผิดหวัง
2.เกิดภัยแล้ง ในโอกาสข้างหน้า ถ้าไม่มี 2
4.08
ปัญหาเรื่องแหล่งน้้าก็จะเพาะพันธุ์ปลา
หมอไทย และปรับปรุงให้เกิดประโยชน์
ต่อครอบครัว และชุมชนต่อไป

N=49
ข้อเสนอแนะ
จ้านวน ร้อยละ
1. ควรให้ความรู้แบบชัดเจน 1
2.04
เรื่องปลาหมอแปลง
2. อยากให้ ประมงช่วยเพาะ 1
2.04
พันธ์ลูกปลาที่เป็นพันธ์แท้
3. ควรประเมิ น เกษตรกร
อย่างต่อเนื่อง อย่างนี้
4. ประมงควรมีการสนับสนุน
วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ์ ใ น ก า ร
เ พ า ะ เ ลี้ ย ง ใ ห้ กั บ ก ลุ่ ม
ผู้ ผ ลิ ต ป ล า ห ม อ ห รื อ
สนั บ สนุ น ความรู้ ทั ก ษะ
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการผลิต

1

2.04

2

4.08

11. วิจารณ์ผล
จากผลการประเมิน พบว่า พฤติกรรมที่ปลูกฝังไว้ในการฝึกอบรมถูกผู้ผ่านการฝึกอบรมน้าไปใช้ในการ
ปฏิ บั ติ ทุ ก เรื่ อ ง และมี ร ะดั บ ของพฤติ ก รรมการน้ า ไปปฏิ บั ติ ข องผู้ ผ่ า นการอบรมส่ ว นใหญ่ อ ยู่ ใ นระดั บ มาก
(ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง > 50% ) นอกจากนั้นยัง พบว่า ความคิดเห็นของ ผู้ผ่านการอบรมและเจ้าหน้าที่กรม
ประมง ด้านพฤติกรรมที่น้าไปใช้ในการปฏิบัติ มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ แสดงว่า ผู้ผ่านการ
ฝึกอบรมได้มีการน้ าพฤติกรรมต่าง ๆ ไปใช้ในการปฏิบัติได้จริง ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับความคิดเห็นของ
เจ้าหน้าที่กรมประมงและยังพบว่า ความคิดเห็นในประเด็นประสิทธิภาพที่ได้จากการน้าพฤติกรรมไปใช้ในการ
ปฏิบัติ สามารถสร้างรายได้จากการเพาะเลี้ยงปลาหมอไทย จ้านวน 27 คน (ร้อยละ 55.10) อย่างไรก็ตาม
ผู้ประเมินมีความเห็นว่าโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเพาะเลี้ยงปลาหมอไทย ประสบผลส้าเร็จตามวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ทั้งในระดับผลผลิต และผลลัพธ์ ส่วนในเรื่องการประเมินผลความคุ้มค่าของหลักสูตร พบว่า ต้นทุนต่้ากว่า
ราคาขาย ในการประเมินทางเศรษฐศาสตร์ สรุปได้ว่า โครงการมีความคุ้มค่าต่อการลงทุน และสามารถน้าก้าไรที่
ได้จากการขายไปประเมินความคุ้ มค่าทางเศรษฐศาสตร์การลงทุน สรุปภายในระยะเวลา 3 ปี สามารถคืนทุนได้
โครงการนี้สมประโยชน์ของโครงการฯ คุ้มค่าในการด้าเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรนี้ ต่อไป

25

12. สรุปผลการประเมิน
1. ผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร การเพาะเลี้ยงปลาหมอไทย น้าพฤติกรรมไปใช้ในการปฏิบัติในทุกเรื่อง
โดยน้าพฤติกรรมไปปฏิบัติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
1.1 สามารถปรับปรุงพันธุ์ปลาหมอไทย
1.2 สามารถจัดการพ่อแม่พันธุ์ปลาหมอไทย
1.3 สามารถเพาะพันธุ์ปลาหมอไทย
1.4 สามารถอนุบาลปลาหมอไทย
1.5 สามารถเลี้ยงและดูแลปลาหมอไทย
1.6 สามารถสร้างตลาดปลาหมอไทย
1.7 สามารถสร้างแนวทางเพาะเลี้ยงปลาหมอไทยให้ประสบผลส้าเร็จ
1.8 สามารถสร้างวิธีการเพาะเลี้ยงปลาหมอไทยให้ประสบผลส้าเร็จ
2. ระดับพฤติกรรมการน้าไปปฏิบัติ ของผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร การเพาะเลี้ยงปลาหมอไทย ส่วนใหญ่
อยู่ในระดับมาก (ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง > 50% )
3. ผลการเปรียบเทีย บความคิดเห็นของ ผู้ผ่ านการอบรมและเจ้าหน้าที่กรมประมง ด้านพฤติกรรมที่
น้าไปใช้ในการปฏิบัติ พบว่า แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญ ทางสถิติ แสดงว่า ผู้ผ่านการฝึกอบรมได้มีการน้า
พฤติกรรมต่าง ๆ ไปใช้ในการปฏิบัติได้จริง ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่กรมประมง
4. ประสิทธิภาพที่ได้จากการน้าพฤติกรรมไปใช้ในการปฏิบัติ ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถสร้างรายได้จาก
จากการเพาะเลี้ยงปลาหมอไทย จ้านวน 27 คน (ร้อยละ 55.10) สามารถเพิ่มผลผลิต และมูลค่าปลาหมอไทย
และสามารถน้าพฤติกรรมที่น้าไปใช้ประโยชน์ต่อตนเอง อยู่ในระดับมีประโยชน์มากที่สุด (80 - 100 %)
5. ผลการประเมินความคุ้มค่าของโครงการฯ พบว่า ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถสร้างรายได้จากเพาะเลี้ยง
ปลาหมอไทย โดยมีโครงสร้างต้นทุน ผลผลิต ในภาพรวมมีต้นทุนทั้งหมดเฉลี่ยต่อปี จ้านวน 193,120.90 บาท
ประกอบด้วย ต้นทุนคงที่เฉลี่ยต่อปี จ้านวน 120,348.42 บาท (ร้อยละ 62.32) และต้นทุนผันแปรเฉลี่ยต่อปี
จ้านวน 72,772.49 บาท (ร้อยละ 37.68) รายได้ทั้งหมดเฉลี่ยต่อปี จ้านวน 332,088.89 บาท และมีก้าไร
ทั้งหมดเฉลี่ยต่อปี จ้านวน 138,967.99 บาท โดยมีอัตราผลตอบแทนต่อต้นทุนทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 71.96
เกษตรกรมีก้าไรเฉลี่ยต่อปีคนละ 2,836.08 บาท อัตราผลตอบแทนต่อคน คิดเป็นร้อยละ 1.47 จากการค้านวณ
ต้นทุ น รายได้ และผลก้าไร การเพาะเลี้ ยงปลาหมอไทย พบว่ า ต้ นทุนต่้ากว่ าราคาขาย ในการประเมินทาง
เศรษฐศาสตร์ พบว่า ภายในระยะเวลา 3 ปี สามารถคืนทุน สรุปได้ว่า โครงการมีความคุ้มค่าต่อการลงทุน
อนึ่งผู้ป ระเมินหวังว่าผลการประเมินครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ ที่น้าไปใช้ศึกษาบ้างไม่มากก็น้อย
ผู้ประเมินขอขอบคุณผู้ที่ให้ความช่วยเหลือในการท้าประเมิน และหากมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้ประเมินขออภัย
ไว้ ณ ที่นี้ด้วย

