บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ผูวิจัยไดทําการรวบรวมขอมูลตาง ๆ การตรวจเอกสาร และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
การศึกษาการเลี้ยงกุงกุลาดําซึ่งมีการศึกษาวิจัย ดังนี้
1. ทฤษฎีที่เกี่ยวของ
2. ลักษณะทั่วไปของกุงกุลาดํา
3. ปจจัยสําคัญที่มีผลตอการเลี้ยงอยางตอเนื่อง
4. รูปแบบการเลี้ยงกุงกุลาดํา
5. คุณสมบัติของน้ําที่มีความสําคัญในการเลี้ยงกุงกุลาดํา
6. ปญหาและอุปสรรคการเลี้ยงกุง
7. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ

1. ทฤษฎีที่เกี่ยวของ
ทฤษฎีที่กลาวถึงปจจัยที่สงผลตอการทํางานหรือการดําเนินกิจการอยางตอเนื่องหรือไม
ตอเนื่อง พอสรุปไดดังนี้
McGregor (1960) ไดเสนอแนวคิดทฤษฎี x และ ทฤษฎี y ที่เกี่ยวของกับการทํางาน
ของคน สรุปดังตอไปนี้
1) คนสวนใหญโดยสัญชาติญาณเกียจครานไมชอบการทํางาน จะหลีกเลี่ยงการ
ทํางาน หากไมไดรับผลตอบแทนที่เหมาะสม จึงตองมีการใชอํานาจบังคับ ควบคุม แนะนําหรือลง
โทษเพื่อใหงานสําเร็จตามวัตถุประสงค
2) คนสวนใหญชอบใหมีผูแนะนํา หรือชี้แนวทางในการทํางาน พยายามหลีกเลี่ยง
ความรับผิดชอบ มีความทะเยอทะยานนอย ตองการความปลอดภัยมาก
สรุปทฤษฎี y มีดังนี้ คนจะทุมเทแรงกายและแรงใจใหกับงานหรือไม ขึ้นอยูกับ
ลักษณะงาน การควบคุมจากบุคคลอื่น ไมใชวิธีเดียวที่จะทําใหคนทํางานจนบรรลุวัตถุประสงค ทุก
คนปรารถนาที่จะเปนตัวของตัวเอง และควบคุมตัวเองในการทํางาน การที่คนมีความผูกพันตอ
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วัตถุประสงคของงาน จะเปนแรงจูงใจอยางหนึ่งจะผลักดันใหเกิดสัมฤทธิ์ผลของงานตามวัตถุ
ประสงคที่เขามีสวนผูกพัน คนเราไมเพียงแตตองการมีความรับผิดชอบตอตนเองเทานั้น แตยัง
แสวงหาความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นอีกดวย คนสวนมากมีความสามารถคอนขางสูงในการจินตนาการ
ความคิดสรางสรรคในการแกปญหาในการทํางาน
สรุปตามทฤษฎี x แรงจูงใจในการทํางานคือ ผลตอบแทน หรือประโยชนที่จะไดรับ คน
จะไมชอบหรือหยุดทํางาน หากผลตอบแทนไมเปนที่พอใจไดเทาที่ควร แตตาม ทฤษฎี y การ
ทํางานของคนเกิดจากความตั้งใจ และเต็มใจที่จะทํางานนั้น ใหบรรลุตามจุดหมาย เพื่อสงผลให
เกิดประโยชนมากที่สุด
Herzberg (1975) ไดเสนอทฤษฎีองคประกอบคู (Herzberg 's Two Factor Theory)
กลาววามี 2 ปจจัยที่สงผลตอการทํางานอยางตอเนื่องหรือหยุดการทํางานของคน ปจจัยดังกลาว
คือ
ปจจัยจูงใจ ไดแก ความพอใจในความสําเร็จของการทํางาน ไดรับการยอมรับนับถือ
จากผูบังคับบัญชา ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ความพึงพอใจเกิดขึ้นจากการไดรับมอบหมายใหรับ
ผิดชอบงานใหมและมีอํานาจตัดสินใจ และความกาวหนาจากการทํางานการไดรับเลื่อนขั้นเลื่อน
ตําแหนงใหสูงขึ้น การมีโอกาสไดศึกษาเพื่อหาความรูเพิ่มเติม
ปจจัยค้ําจุน หมายถึง ปจจัยที่ค้ําจุนใหแรงจูงใจในการทํางานของบุคคลมีอยูตลอด
เวลา ถาไมมีหรือมีในลักษณะไมสอดคลองกับบุคคล สงผลใหบุคคลนั้นเกิดความไมชอบงานหรือ
หยุดการทํางานนั้นเปนปจจัยมาจากภายนอกตัวบุคคล ไดแก โอกาสที่ไดรับความกาวหนาใน
อนาคต ความสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชา และเพื่อนรวมงาน สถานะภาพของอาชีพ สภาพการ
ทํางาน ความเปนอยูสวนตัว ความมั่นคงในงาน เปนตน
ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2537:120) ไดกลาวถึงปจจัยทีสงผลตอการทํางานที่
คลายคลึงกับที่กลาวมาแลว พอสรุปไดดังนี้
สิ่งแวดลอมในการทํางาน เชน สถานที่ แสงสวาง ระเบียบกฎเกณฑของสถานที่ทํางาน
สีของหอง บรรยากาศ ในการทํางานผลตอบแทนจากการทํางาน ไดแก คาจาง คาแรง เงินเดือน
รวมทั้งฐานะทางครอบครัว รายจายของครอบครัวมีผลตอการทํางาน ฐานะทางสังคมไดแก
ตําแหนง และหนาที่การงานของแตละคนได ทัศนคติตองานไดแก ความรูสึกวางานนั้นเปนสิ่งมี
คุณคากอใหเกิดประโยชนแกตนและสังคม ความอิสระในการทํางาน สามารถใชความรูความ
สามารถไดเต็มที่โดยไมตองมีใครมาบังคับบัญชา เปนตน
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สรุป ผูวิจัยไดนําทฤษฎีและปจจัยที่เกี่ยวของกับการทํางานของคนที่กลาวมาเปน
แนวความคิดในการศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธของผูเลี้ยงกุงกุลาดําอยางตอเนื่อง และไมตอ
เนื่องของเกษตรกรในพื้นที่ศึกษาครั้งนี้

2. ลักษณะทั่วไปของกุงกุลาดํา
กุงกุลาดํา Giant Tiger Prawn ชื่อวิทยาศาสตรวา Penaeus monodon จัดเปนกุงที่
มีขนาดใหญเปนสัตวที่ไมมีกระดูกสันหลัง เปลือกหุมอยูภายนอกสีแดงคล้ํา ถาจับในทะเลลึกใหม
ๆ จะเห็นเปนสีแดงและมีวงแหวนสีขาวสลับดําในแตละปลองตลอดลําตัว หนวดจะมีสีเทา สีเขียว
หรือสีน้ําตาล สวนระยางคมักมีสีน้ําตาลสีของกุงมักจะเปลี่ยนแปลงไดตามสิ่งแวดลอม กุงกุลาดํา
สามารถอาศัยไดในน้ํากรอย และน้ําเค็มชอบอยูบริเวณน้ําเค็มมากกวา ชวงชีวิตของกุงในชวงวัย
รุนจะอาศัยหากินบริเวณชายฝง เปนเขตน้ํากรอย ที่มีความอุดมสมบูรณสูง มีการอพยพโยกยาย
ถิ่น เพื่อการสืบพันธุในทะเลลึกเขตที่พบกุงกุลาดํามากไดแก เขตมหาสมุทรอินเดีย จนถึงเขตตะวัน
ตกของมหาสมุทรแปซิฟค ซึ่งครอบคลุมอาณาเขตตั้งแตทางใตของทวีปอัฟริกาขึ้นมาถึงเขตกลุม
ประเทศกลุมอาหรับ
และคาบสมุทรอินเดียเรื่อยมาถึงกลุมเอเชียตะวันออกเฉียงใตคาบสมุทร
เกาหลี ญี่ปุน และทวีปออสเตรเลีย พมา ไทย มาเลเซีย กัมพูชา เวียดนาม จีน ใตหวัน ฮองกง
ฟลิปปนส ปาปวนิวกินี อินโดนีเซีย และสิงคโปร กุงกุลาดําสามารถเจริญเติบโตไดถึงขนาด 150 200 กรัม วงจรชีวิต 18 - 24 เดือน นํามาเลี้ยงไดในบอสามารถเจริญเติบโตไดถึง 35 กรัม ระยะ
เวลาในการเลี้ยงเพียง 3 - 4 เดือน มีความอดทนสูงสามารถปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลง
สภาพน้ําในบอ ที่มีชวงความเค็ม ประมาณ 25 - 30 พีพีที คาพีเอชหรือความเปนกรดเปนดาง
ประมาณ 7.5 - 8.5 ชอบหากินตามพื้นบอ กินอาหารจําพวกพืชและสัตว ทั้งที่ตายและมีชีวิตอยู
(ฝายวิชาการ บริษัทอีสเทริรนฟดมิลล, 2539 : 2 - 3)

3. ปจจัยสําคัญที่มีผลตอการเลี้ยงกุงอยางตอเนื่อง
นอกเหนือจากปจจัย ดานสังคม เศรษฐกิจ จิตวิทยา และการจัดการที่กําหนดใหเปน
ตัวแปรอิสระที่มีผลตอความตอเนื่องในการเลี้ยงกุงแลวยังมีปจจัยอื่นที่มีความสําคัญตอการเลี้ยง
กุงกุลาดํา คือ
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3.1 แหลงน้ํา บริเวณที่เหมาะสมในการเลี้ยงกุงตองอยูใกลแหลงน้ําอยางเพียงพอและมี
คุณภาพที่เหมาะสม ควรมีคาความเปนกรดเปนดางของน้ําที่เหมาะสมตอการเลี้ยงกุง มีคา
ประมาณ 7.5 - 8.5 และความเค็มที่เหมาะสมระหวาง 10 - 15 พีพีที แหลงน้ําที่ไมควรนํามาใช
ในฟารมไดแก แหลงน้ําจากบริเวณโรงงานอุตสาหกรรม แหลงน้ํารองรับน้ําจากบานเรือนและการ
เกษตร เพราะอาจมีสารเคมีบางชนิดเปนอันตรายตอกุง
3.2 สภาพดินและสถานที่ สถานที่เหมาะสมตอการเลี้ยงกุง ควรเปนพื้นที่ราบอยูสูงจาก
ระดับน้ําทะเลขึ้นสูงประมาณ 1 เมตร เพื่อความสะดวกในการระบายน้ําและการจับกุงขาย สภาพ
ดินรวนหรือดินเหนียวมีความเปนกรดเปนดางสูงกวา 5 เหมาะสมตอการเลี้ยงกุง บริเวณที่เปนดิน
ทรายอาจใชไดแตมักกอใหเกิดปญหา เชน การพังทลายของบอและการมีของเสียสะสมอยูระหวาง
เม็ดทรายมากเกินไป ดินทรายจะมีพวกสารอินทรียอยูในระดับต่ํา ทําใหการรักษาปริมาณแพลงก
ตอนในน้ําทําไดยาก
3.3 สาธารณูปโภคพื้นฐาน การติดตอหรือการคมนาคมไปยังฟารมไมวาจะเปนโดยทาง
ถนน หรือทางน้ําควรจะเปนไปไดสะดวกตลอดป สิ่งสําคัญคือ การเดินทางระหวางฟารมกับโรง
เพาะฟกลูกกุงไมควรเกิน 3 - 6 ชั่วโมง เพื่อวาการลําเลียงลูกกุงมายังฟารมจะไดไมเสียเวลานาน
เกินไป นอกจากในการขนสงกุงไปยังหองเย็นไมควรเสียเวลามากนัก ดังนั้นเวลาในการขนสงกุง
เพื่อการแปรรูปจึงไมควรนานเกิน 10 ชั่วโมง และปจจัยอื่น ๆ ที่ควรคํานึงถึง ไดแก แรงงาน
การคมนาคมขนสง การโทรคมนาคม ไฟฟา ความปลอดภัย (กลุมบัณฑิตอาสา, 2539 : 2-6)

4. รูปแบบการเลี้ยงกุงกุลาดํา
การเลี้ยงกุงกุลาดําในประเทศไทย มีมานานกวา 50 ปแลว รูปแบบการเลี้ยงกุงกุลาดํา
ที่สําคัญดังนี้
4.1 การเลี้ยงกุงกุลาดําแบบดั้งเดิมหรือการเลี้ยงกุงกุลาดําแบบธรรมชาติ
การเลี้ยงกุงแบบดั้งเดิมเปนรูปแบบของการเริ่มตนการเลี้ยงกุงกุลาดําในประเทศไทย
สวนใหญดัดแปลงมาจากนาขาวหรือนาเกลือ โดยยกคันนาใหสูงขึ้นเพื่อกักเก็บน้ํา มีประตูจับกุง
และประตูดันน้ํา โดยการสูบน้ําซึ่งมีลูกกุงธรรมชาติเขามากับน้ําแลวขังเลี้ยงใหเจริญเติบโต 1 - 2
เดือน โดยไมตองใหอาหารจึงเริ่มเปดนาจับกุง การเลี้ยงลักษณะนี้ใชพื้นที่มากตั้งแต 50 - 200 ไร
ขึ้นไป ใหผลผลิตคอนขางต่ําตั้งแต 40 - 60 กิโลกรัม/ไร/ป
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4.2 การเลี้ยงกุงกุลาดําแบบกึ่งพัฒนาหรือแบบกึ่งหนาแนน
มีรูปแบบการเลี้ยงกุงโดยนําพันธุลูกกุง จากโรงเพาะฟกมาปลอยเสริมกับการเลี้ยงแบบ
ธรรมชาติ แบงพื้นที่บางสวนขนาด 6 - 8 ไร จากแปลงเพาะเลี้ยงแบบธรรมชาติ มาใชเพาะเลี้ยง
กุงกุลาดําแตสามารถเก็บกักน้ําไดลึก 60 - 70 เซนติเมตร จากลานดิน มีการปลอยลูกกุงขนาด
1.5 เซนติเมตร ในอัตราสวนความหนาแนน 5 - 10 ตัว/ตารางเมตร หรือ 8,000 - 16,000 ตัว/ไร ให
อาหารเม็ดสําเร็จรูป วันละ 2 - 3 ครั้ง มีการควบคุมโรคและกําจัดศัตรูกงุ การกําจัดเลน ผลผลิตกุง ที่
ไดอยูร ะหวาง 150 - 250 กิโลกรัม/ไร/ตอการเลีย้ ง 1 ครัง้ (รุน )
4.3 การเลี้ยงกุงกุลาดําแบบพัฒนาหรือแบบหนาแนน
เปนการเลี้ยงกุงที่ใหผลผลิตสูง นิยมเลี้ยงตามบริเวณชายฝง บอเลี้ยงขนาด 3 - 5 ไร
ลักษณะของบอเลี้ยงคลายกับบอเลี้ยงปลาทั่วไประดับน้ําลึก ประมาณ 1.5 - 2.00 เมตร พันธุลูก
กุงที่นํามาเลี้ยงขนาด 1 - 1.5 เซนติเมตร อัตราการปลอยลูกกุง ประมาณ 15 - 30 ตัว/ตารางเมตร
หรือ 24,000 - 48,000 ตัว/ไร ใหอาหารเม็ดสําเร็จรูปคุณภาพสูงวันละ 2 - 3 ครั้ง จํานวน 5% ของ
น้ําหนักตัว มีการจัดการที่ดีในเรื่องการเปลี่ยนถายน้ํา การจํากัดศัตรูกุงการควบคุมโรค ใชเครื่องตี
น้ําเพื่อใหน้ําในบอเลี้ยงเกิดการหมุนเวียน และเพิ่มออกซิเจนระยะเวลาการเลี้ยงประมาณ 4 - 5
เดือน จึงสามารถจับกุงสงออกจําหนายได ผลผลิตอยูระหวาง 1,000 - 2,000 กิโลกรัม/ไร/ป (1 ป
เลี้ยงได 2 ครั้ง) (พรเลิศ จันทรรัชกูล , เจเอฟ เทอรบอล และชลอ ลิ้มสุวรรณ, 2537 : 4-8) การ
เลี้ยงกุงแบบพัฒนาสามารถแบงได 2 ระบบ คือ
4.3.1 ระบบเปด เปนระบบที่มีการเปลี่ยนถายน้ําเขาและออกปกติซึ่งไมเอื้อโอกาสตอการ
ปองกันมลภาวะจากภายนอก ไมเอื้ออํานวยตอการบําบัด ควบคุม และรักษาความสมดุลของ
สภาพแวดลอมภายในฟารม
4.3.2 ระบบปด หรือระบบรีไซเคิล เปนระบบที่ไมมีการเปลี่ยนระบายน้ําทิ้งตลอดเวลา
การเลี้ยงในแตละรุน เพียงแตใชน้ําที่เก็บไวและผานการบําบัดทางชีวภาพเติมแกบอเลี้ยงกุง เพื่อ
ทดแทนสวนที่ระเหย และรั่วซึมเทานั้น ปจจุบันเนื่องจากมีปญหาเรื่องโรคระบาดตาง ๆ ทวีความ
รุนแรงมากขึ้น ดังนั้นการเลี้ยงกุงแบบพัฒนาจากระบบเปดจึงไดพัฒนาไปสูระบบปด มีการใชน้ํา
หมุ น เวี ย น มี ร ะบบบําบั ด ทั้ ง ก อ นและหลั ง เลี้ ย ง และเน น ในเรื่ อ งการอนุ รั ก ษ สิ่ ง แวดล อ ม
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2543 : 8)
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สรุป รูปแบบการเลี้ยงกุงกุลาดําในพื้นที่ศึกษาสวนใหญเกษตรกรที่เลี้ยงกุงอยาง
ตอเนื่องมีรูปแบบการเลี้ยงกุงแบบพัฒนา และการเลี้ยงกุงแบบกึ่งพัฒนา สวนเกษตรกรที่เลิกเลี้ยง
กุงในอดีตมีการเลี้ยงกุงแบบกึ่งพัฒนา และระบบปด

5. ปญหาและอุปสรรคการเลี้ยงกุง
การเลี้ยงกุงกุลาดําใหประสบความสําเร็จอยางตอเนื่อง โดยไมตองหยุดการเลี้ยงกลาง
คัน ยังมีปจจัยอีกหลายประการที่เกี่ยวของ ไดสรุปไวดังนี้
อรุณี กฤตยาวัช (2532 : 9) ไดกลาวถึงการเพาะเลี้ยงกุงวา แมวาประเทศไทยมีปจจัย
ที่เอื้ออํานวยตอการเพาะเลี้ยงกุง แตยังมีปญหาและอุปสรรคตอการพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุง สรุป
ไดดังนี้
1) ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ปาชายเลนและแนวประการังชายฝงทะเล
ที่เปนแหลงขยายพันธุและที่อยูอาศัยของสัตวน้ําทะเลวัยออน ถูกทําลายโดยการบุกรุกหรือการทํา
ประมงที่ผิดกฎหมาย ทําใหจํานวนสัตวทะเลตามธรรมชาติมีแนวโนมลดลง
2) ภาวะมลพิษของน้ําในแหลงเลี้ยง เนื่องจากการดันน้ําเขาและการระบายน้ําเสียของ
ฟารมกุงไมมีการวางระบบระบายน้ําโดยสวน รวมทําใหเกิดการเนาเสียของน้ําหมุนเวียนอยูใน
แหลงเลี้ยง มีผลตอการเพาะเลี้ยงและผลผลิตกุง
3) ตนทุนการผลิตสูงเกินไป การผลิตกุงกุลาดําตองใชทุนสูง เนื่องจากราคาวัตถุดิบเชน
ปลาปน กากถั่วเหลือง และตนทุนดานพลังงานมีราคาสูงขึ้นนับเปนอุปสรรคที่สําคัญตอการลงทุน
4) การใชยาปฏิชีวนะที่ไมถูกวิธีของเกษตรกรผูเลี้ยง โดยจะทําใหเกิดสารตกคางในตัว
กุง และมีผลถึงการสงออก เพราะลูกคาจะเนนถึงความปลอดภัย ไมมีพิษตกคางในอาหารที่บริโภค
และคาดวาจะเปนปญหารุนแรงได ถาหากทุกฝายไมชวยแกไข
5) การขยายตัวของระบบสาธารณูปโภค เชน ถนน ระบบไฟฟาสามสาย ซึ่งเปนสิ่ง
จําเปนในการทําฟารมกุงตองใชเงินลงทุนสูง เกษตรกรรายยอยไมสามารถดําเนินการได ทําใหการ
เพิ่มผลผลิตอยูในระดับต่ํา
6) เกษตรกรขาดความรูในการเลี้ยงและการจัดการฟารม เกษตรกรขาดความรูเกี่ยวกับ
การรักษาคุณภาพของน้ํา ความเค็ม ความเปนกรดเปนดางของดิน และน้ํา อุณหภูมิของน้ํา
ปริมาณเชื้อโรคในน้ํา เปนตน
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7) การขาดแคลนพันธุกุง การเพาะเลี้ยงกุงกุลาดําตองอาศัยการจับพอแมพันธุจาก
ทะเลสงผลใหลดลง และอาจเกิดปญหาการขาดแคลนได
สรุป จะเห็นไดวาการเลี้ยงกุงกุลาดําใหไดอยางตอเนื่องและประสบความสําเร็จ มี
ปจจัยหลายดานเขามาเกี่ยวของ แตการศึกษาครั้งนี้เนนศึกษาอิทธิพลของปจจัยตาง ๆ มีราย
ละเอียดในขอ 7

6. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การตรวจเอกสารผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับปจจัยดานเศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยา และ
การจัดการที่มีความสัมพันธกับการเลี้ยงอยางตอเนื่องและการเลิกเลี้ยงกุงกุลาดําสรุปไดดังนี้
6.1 ปจจัยดานเศรษฐกิจ สังคม
ก. ระดับการศึกษา
แหลมไทย พูวณิชย (2536 : 550) ไดศึกษา การเลี้ยงกุงกุลาดําแบบพัฒนาในเขต
อําเภอปากพนัง พบวา เกษตรกรที่มีการศึกษาระดับสูงสามารถเลี้ยงกุงกุลาดําไดในระยะยาว มี
ความสามารถในการทํากําไรไดมากกวาเกษตรกรที่มีการศึกษาระดับต่ํา
ดาวรุง ใจจริง, สนใจ หะวานนท และสมศักดิ์ พิริยะโยธา (2539 : 5) พบวา ปจจัย
ทางดานการศึกษามีผลตอการมีสว นรวมของราษฎรในการจัดการปาชายเลนอยางยัง่ ยืน และมีการ
บุกรุกพื้นที่ปาชายเลนสงผลใหมีผูเลี้ยงกุงจํานวนมากขึ้น ตอมาเจาของกิจการบางรายตองเลิก
เลี้ยงกุงและปลอยทิ้งใหบอกุงราง
จะเห็นไดวา ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับการเลี้ยงกุง เกษตรกรที่มีการศึกษา
สูง ทําใหสามารถเลี้ยงกุงไดอยางตอเนื่อง จะมีความสนใจที่จะศึกษาหาความรูเกี่ยวกับการเลี้ยง
กุง นํามาพัฒนาปรับปรุงวิธีการจัดการจนประสบความสําเร็จในการเลี้ยงกุง
ข. การรับรูขาวสารขอมูล หมายถึง การรับรูขาวสารหรือความรูเกี่ยวกับการเลี้ยงกุง
กุลาดําจากแหลงตาง ๆ เชน เจาหนาที่ของรัฐ วิทยุ เพื่อนบาน เปนตน เปนที่นาสังเกตวางาน
วิจัยที่เกี่ยวของมีคอนขางจํากัดที่ตรวจสอบได มีดังนี้
วินัย เบ็ญหึม (2535 : 69) พบวา เกษตรกรไมใหความสําคัญตอการรับรูขาวสารที่
จะนํามาใชประโยชนในการเลี้ยงกุง แตเรียนรูโดยการศึกษาดวยตนเอง และปรึกษากันระหวาง
เพื่อนบานที่เลี้ยงกุง
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โสภณ หะวานนท, เดวิด คราก, และมงคล ไขมุก (2540 : 10) พบวา การสํารวจ
ความคิดเห็นของผูประกอบการเลี้ยงกุงมีความรูสึกวาเจาหนาที่ของรัฐ ไมไดชวยเหลือดานขาวสาร
ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ โรค และการอนุ บ าลลู ก กุ ง แต เ กษตรกรต อ งการความช ว ยเหลื อ จาก
เจาหนาที่ของรัฐมาก
สถาพร อิทธิพงษ (2536 : 9) พบวา บริษัทขายอาหารและเคมีภัณฑเกี่ยวกับการเลี้ยง
กุงเปนแหลงขอมูลขาวสารที่เกษตรกรไดรับ โดยการโฆษณาขายสินคาและหวังผลกําไร เกษตรกร
จึงตองการใหภาครัฐมีหนวยงานคอยใหความชวยหลือขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการเลี้ยงกุง
กลาวไดวา การไดรับรูขาวสารหรือความรูเกี่ยวกับการเลี้ยงกุง เกษตรกรตองการให
เจาหนาที่ของรัฐใหความชวยเหลือทางดานวิชาการ โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับโรคและการเลี้ยงกุง
ค. รายไดของครอบครัว
อรัญญา ฉัตรเดชา (2537 : 117) พบวา การเลี้ยงกุงกุลาดําในจังหวัดฉะเชิงเทรา
รายไดจากการเลี้ยงกุงกุลาดําเปนสิ่งจูงใจใหเกษตรกรหันมาประกอบอาชีพนี้ และดําเนินธุรกิจ
แบบสวนตัว ผลตอบแทนที่ไดรับเฉลี่ยไรละ 58,949.18 บาท ซึ่งแตกตางจากการเลี้ยงสุกร และ
การทําสวนผลไม ที่มีระยะเวลาในการคืนทุนชา และผลตอบแทนที่ไดรับนอยกวา
กนกพร บุญสง (2540 : 5) พบวา สาเหตุที่ทําใหเกษตรนอกโครงการเลี้ยงกุงกุลาดํา
แบบพัฒนาในเขตอาวคุงกระเบนหันมาเลี้ยงกุงกุลาดํา เพราะมีรายไดดีกวาอาชีพเดิม คือ ทํานา
ขาว และเกษตรกรประมาณ รอยละ 55 ไดกําไรจากการเลี้ยงกุงกุลาดํา
ประมุข แกวเนียม (2538 : 7) พบวา รายไดของครัวเรือนของผูที่ทํานากุงและนาขาว
มีความแตกตางกัน คือ ครัวเรือนที่ทํานากุงมีรายไดเฉลี่ย 122,575 บาท/ป/ไร สวนครัวเรือนทํา
นาขาวมีรายไดเฉลี่ย 25,761 บาท/ป/ไร สงผลใหเกษตรกรมีการประกอบอาชีพการทํานากุงเพิ่ม
ขึ้น
ชูชาติ ผลบัณฑิต (2540 : 221) พบวา กลุมผูประกอบการอาชีพเลี้ยงกุง รอยละ
82.4 เห็นดวยวาอาชีพเลี้ยงกุงทํารายไดดีกวาอาชีพอื่น ๆ เนื่องจากสังเกตไดวาเกษตรกรที่เลี้ยงกุง
มีความเปนอยูที่ดีขึ้น มีเครื่องอํานวยความสะดวกมากขึ้น และทําใหเศรษฐกิจของหมูบานดีขึ้น
เชน มีอาคารบานเรือน สิ่งกอสรางเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว มีสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้น มีบริษัทหางราน
ธนาคาร และบริษัทเงินทุนเขามาใหบริการ
กลาวไดวา รายไดจากการเลี้ยงกุงสงผลใหความเปนอยูของเกษตรกรดีขึ้น มีรายได
และคาตอบแทนสูง
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ง. สภาพการมีหนี้สิน
ธนากร อวนออน และคณะ (2536 : 7) พบวา ครัวเรือนที่เลี้ยงกุงมีภาวะการเปน
หนี้สูงกวาครัวเรือนที่ไมเลี้ยงกุง เนื่องจากการเลี้ยงกุงตองลงทุนสูงแหลงเงินทุนที่มีอัตราดอกเบี้ย
ต่ํามีนอย และการทํานากุงมักมีปญหากุงราคาตกต่ํา แตอาหารกุงมีราคาแพงขึ้น
รพีพรรณ สุวรรณณัฐโชติ และสมพร เฟองจันทร (2537 : 35) พบวา หลังจาก
เกษตรกรเปลี่ยนอาชีพทํานามาเลี้ยงกุง สภาพการมีหนี้สินเพิ่มสูงขึ้น เพราะเกษตรกรกูเงินจากเอก
ชนซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยสูง รอยละ 5 – 10 บาท/เดือน
ณาตยา ศรีจันทึก และสิริ ทุกขวินาศ (2536 :9) พบวา เกษตรกร รอยละ 91 ได
กูยืมเงินมาเปนคาใชจายในการเลี้ยงกุง จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ มีหนี้สินไม
สามารถชําระได หรือไมยอมชําระหนี้ถึง รอยละ 80 แสดงใหเห็นวาเกษตรกรยังขาดเงินทุนสําหรับ
การเลี้ยงกุง และยังมีกําไรนอยไมมีพอสําหรับการชําระหนี้สิน ถึงแมจะไดกําไรอยูบาง แตก็ไมมี
การวางแผนการใชจายที่ดี ทําใหตองกูยืมเงินมาเปนตนทุนการเลี้ยงกุงทุกรุน
ไชยรัตน ศิริปุณย (2537 : 76) พบวา ปจจัยที่มีความสัมพันธกับจํานวนผลผลิตกุง
กุลาดําคือ คาใชจายสําหรับอาหารกุง และสินเชื่อจากธนาคารเพื่อการเกษตรและ สหกรณ เนื่อง
จากฟารมที่ไดรับสินเชื่อจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ ในรูปของสินเชื่อตามรูปแบบปกติ
และสินเชื่อที่อยูภายใตโครงการพิเศษ ไดรับผลตอบแทนทางการเงินดีกวาฟารมที่ไมไดรับสินเชื่อ
จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
จะเห็นไดวา การเลี้ยงกุงตองใชเงินลงทุนสูง เกษตรกรจําเปนตองกูยืมเงิน เพื่อเปน
คาใชจายสําหรับการเลี้ยงกุง สงผลใหเกษตรกรมีภาวะการเปนหนี้สิน
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6.2 ปจจัยดานจิตวิทยา
ก. ทัศนคติที่มีตอการเลี้ยงกุงกุลาดํา
นอกจากปจจัยดานสังคม และเศรษฐกิจ จะมีความสัมพันธเกี่ยวกับการเลี้ยงกุง
กุลาดําดังที่กลาวมาแลวปจจัยดานจิตวิทยาก็มีความสําคัญเชนกัน ดังรายะเอียดตอไปนี้
กนกพร บุญสง (2540 : 8) พบวา เกษตรกรมีทัศนคติที่ดีตอการทํานากุง เพราะ
เกษตรกรตองการที่จะเลี้ยงกุงตอไป เนื่องจากการเลี้ยงกุงเปนอาชีพที่ใหผลตอบแทนสูง และไดลง
ทุนสรางบอและอุปกรณสําหรับการเลี้ยงกุงเปนจํานวนมาก
พิสิฐ ศุภรียพงศ และคณะ (2538 :2) พบวา การกําหนดเขตโครงการชลประทานน้ํา
เค็มในอําเภอไชยา อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎรธานี อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
เกษตรกรมีทัศนคติในทางบวกตอการเลี้ยงกุงกุลาดํา และแนวโนมการเปลี่ยนแปลงอาชีพทํานา
พืชสวน และประมงชายฝงมาทําการเพาะเลี้ยงกุงทะเลมากขึ้น
โสภณ หะวานนท, เดวิด คารด, และมงคล ไขมุก (2540 : 9) พบวา เกษตรกรที่
เลิกเลี้ยงกุง มีทัศนคติและความคิดเห็นในทางลบตอการเลี้ยงกุง เพราะเกษตรกรขาดความรูเกี่ยว
กับการจัดการ มีปญหาเรื่องโรคกุง และคิดวาการเลี้ยงกุงมีความเสี่ยงมากกวาการทําการเกษตร
อยางอื่น
สนใจ โลหะวานนท (2538 : 5) พบวา ราษฎร รอยละ 84.5 มีทัศนคติเห็นดวยกับ
การกําหนดเขตอนุรักษปาชายเลน เพราะวาปาชายเลนมีสภาพเสื่อมโทรม สวนใหญสาเหตุจาก
การบุกรุกเพื่อทํานากุง แหลงชุมชน การทําเหมืองแร เปนตน ประกอบกับการเลี้ยงกุงมีปญหากุง
ไมเจริญเติบโต และเปนโรคตาย สงผลใหเกษตรกรขาดทุนและตองเลิกเลี้ยงกุง
ผลงานวิจัยที่ไดกลาวมาทัศนคติที่มีตอการเลี้ยงกุงกุลาดํามีผลตอเกษตรกรที่เลี้ยง
และเลิกเลี้ยงกุง เนื่องจากเกษตรกรที่สามารถเลี้ยงกุงไดรับผลกําไร มีทัศนคติในทางบวก เกษตรกร
บางรายที่เลี้ยงกุงขาดทุนจนตองเลิกเลี้ยงกุง มีทัศนคติในทางลบ
6.3 ปจจัยดานการจัดการ
ปจจัยดานการจัดการ เชน รูปแบบการเลี้ยงกุง อัตราการปลอยลูกกุง การใหอาหาร การ
ใชเครื่องใหอากาศ มีความสําคัญตอการเลี้ยงกุงกุลาดํา รายละเอียดดังนี้
ก. รูปแบบการเลี้ยงกุง หมายถึง วิธีการเลี้ยงกุงกุลาดําของเกษตรกรที่เลี้ยงและที่เลิก
เลี้ยงกุงกุลาดํา
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ประจวบ ลีรักษาเกียรติ และสิริ ทุกขวินาศ (2539 : 63) พบวา การเลี้ยงกุง
กุลาดําเกือบทั้งหมดในจังหวัดจันทบุรี 11,627 บอ จํานวนพื้นที่ 106,452 ไร เปนการเลี้ยงกุง
แบบพัฒนา แตการขยายตัวของพื้นที่เลี้ยงกุงกุลาดําลดลง เพราะเกษตรกรบางรายขาดทุน เนื่อง
จากสภาพแวดลอมเสื่อมโทรม และเกิดปญหากุงเปนโรค
เปรมศักดิ์ วนัชสุนทร (2535 : 5) พบวา การเลี้ยงกุงกุลาดําในระบบน้ําหมุนเวียน
หรือระบบปด เปนวิธีการเลี้ยงกุงกุลาดําที่ไดผลดี และลดผลเสียดานมลพิษเพราะการใชระบบน้ํา
หมุนเวียนโดยนําน้ําที่ใชแลวมาผานขั้นตอนการบําบัด แลวนํากลับมาใชอีกเปนการลดความเสี่ยง
ตอการเกิดโรคของกุงที่เลี้ยง และลดปริมาณของสารอินทรียที่ถูกถายเทไปสูสิ่งแวดลอม
อภิศกั ดิ์ โพธิป์ น , ภรรณนพ ปณดิษฐโต และวสันต รัตนะ (2538 : 20) พบวา การ
เลี้ยงกุงระบบปดสามารถฟนฟูบอกุงราง และสามารถใชเลี้ยงกุงไดอีก เพราะวาวิธีการเลี้ยงกุงมี
การควบคุม และรักษาความสมดุลของสิ่งแวดลอมภายในฟารม โดยการปรับปรุงคุณภาพน้ําทิ้ง
กอนนํากลับมาใชเลี้ยงกุงใหม
สิริ ทุกขวินาศ และคณะ (2534:4) พบวา เกษตรกรบางรายในจังหวัดสมุทรสงคราม
ยังขาดความรูในการเพาะเลี้ยงกุงกุลาดําแบบพัฒนา เชน การจัดการระบบน้ํา สงผลใหพื้นบอเนา
เสียไดงายเปนสาเหตุการตายของกุง
ชลธิชา ไชยชนะ (2539 : 121) พบวา สมาชิกสหกรณนิคมสมุทรสาคร มีการเลี้ยงกุง
แบบกึ่งพัฒนามากที่สุด รองลงมาคือแบบพัฒนา สาเหตุที่ทําใหการเลี้ยงทั้งสองแบบขาดทุนคือ
การเปลี่ยนถายน้ําเขาไปในบอโดยไมมีการบําบัด สงผลใหกุงเปนโรคตายกอนกําหนดการจับ
จะเห็ น ได ว า รู ป แบบการเลี้ ย งกุ ง มี ผ ลต อ การเจริ ญ เติ บ โตและผลผลิ ต ของกุ ง
เกษตรกรบางรายปลอยกุงลงเลี้ยงอยางหนาแนน
มีการใชยาและสารเคมีอยางฟุมเฟอย เมื่อ
เลี้ยงกุงได 3 – 4 รุน บอก็เนาเสียทําใหตองเลิกเลี้ยงกุง ดังนั้นรูปแบบการเลี้ยงมีความสัมพันธกับ
การเลี้ยงอยางตอเนื่องและเลิกเลี้ยงกุง
ข. อัตราการปลอยลูกกุง
นอกจากเกษตรกรตองเลือกรูปแบบการเลี้ยงกุงกุลาดําที่เหมาะสม การเลือกอัตราการ
ปลอยลูกกุงลงเลี้ยงในบอ มีผลตอความสําเร็จในการเลี้ยงกุงเชนกัน รายละเอียดมีความสําคัญ
ดังนี้
คณิต ไชยาคํา, พุทธ สองแสงจินดา และดุสิต ตันวิไล (2535:26)พบวา กลุมเกษตรกร
รายยอยมีการปลอยลูกกุงลงเลี้ยงความหนาแนนสูงถึง 47–188 ตัว/ตารางเมตร ทําใหขีดความ
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สามารถในการถายน้ําจํากัดของเสียที่สะสมอยูในบอเพิ่มมากขึ้น สงผลใหคุณภาพน้ําในบอเสื่อม
ลง ระยะเวลาการเลี้ยงจึงสั้นผลผลิตที่ไดเปนกุงขนาดเล็ก เมื่อเปรียบเทียบกับเกษตรกรรวมกลุม
บริหารในรูปบริษัท มีการปลอยลูกกุงลงเลี้ยงในความหนาแนนที่นอยกวา 22–25 ตัว/ตารางเมตร
ทําใหคุณภาพน้ําดีเลี้ยงกุงไดนานกวา ผลผลิตที่ไดเปนกุงขนาดใหญ
สิริ ทุกขวินาศ และคณะ (2534 : 2) พบวา ในระหวาง พ.ศ 2532 - 2533 บริเวณ
จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรปราการ มีการเลี้ยงกุงกุลาดําแบบ
พัฒนากันมาก เกิดปญหากุงตายระหวางการเลี้ยง เนื่องจากการจัดการระบบน้ําไมถูกหลักวิชา
การ การปลอยลูกกุงหนาแนนมากเกินไป ทําใหเกิดการสะสมของเสีย
พุทธ สองแสงจินดา (2537 : 9) พบวา ความหนาแนนของลูกกุงที่ปลอยลงเลี้ยง
มากกวา 60 ตัว/ตารางเมตร สงผลใหคุณภาพน้ําเลี้ยงกุงต่ําลง เนื่องจากปริมาณอาหารที่ใชเลี้ยง
กุงของเสียและสิ่งขับถายสะสมอยูภายในบอ ทําใหกุงเจริญเติบโตชา หรือตาย เปนสาเหตุใหการ
เลี้ยงกุงขาดทุนและเกษตรกรอาจเลิกเลี้ยงกุง
สุธัญญา ทองรักษ (2536 : 1) พบวา เกษตรกรที่เลี้ยงกุงในอําเภอระโนดสวนใหญ
ปลอยลูกกุงลงเลี้ยงในอัตราที่หนาแนนเกิน 40 ตัว/ตารารงเมตร ไมมีการบําบัดน้ําเสียหรือพักน้ํา
กอนระบายลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ เพราะเกษตรกรขาดความรู ประสบการณและหวังเฉพาะผล
ตอบแทนทางเศรษฐกิจในระยะสั้นเทานั้น
โกเมน บุญเจือ (2542 : 123 – 124) พบวา ปจจัยที่มีผลตอความสัมพันธในการผลิต
กุงคือ อัตราการปลอยลูกกุงที่หนาแนนสูงกวา 40 ตัว/ตารางเมตร มีผลตอการเปลี่ยนคุณภาพดิน
และน้ําลดลง การปลอยลูกกุงความหนาแนนต่ํา 40 ตัว/ตารางเมตร ทําใหงายตอการควบคุมคุณ
ภาพดินและน้ํา อัตราการรอดของกุงสูงขึ้น
กลาวไดวา อัตราการปลอยลูกกุงในบอเลี้ยงมีความสําคัญตอคุณภาพน้ําและดินใน
บอเลี้ยงกุง ถาหากเกษตรกรใชอัตราการปลอยลูกกุงไมเหมาะสม จะสรางความเสียหายกับการ
เลี้ยง เชน กุงไมเจริญเติบโต น้ําเสีย โรคกุง และผลผลิตในการเลี้ยงลดลง การปลอยลูกกุงควร
ปลอยในอัตรา 20 ตัว/ตารางเมตร
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ค. อาหาร
อาหารเปนปจจัยทีม่ คี วามสําคัญตอการดํารงอยูข องฟารมกุง รายระเอียดมีดงั นี้
วินัย เบ็ญหึม (2535 : 49) พบวา อาหารหลักที่ใชเลี้ยงกุงคือ อาหารสําเร็จรูป
สวนอาหารสดจะบดใชเปนอาหารเสริม เชน ปลาเปด หอย ปลาหมึก เปนตน จํานวนการใหอาหาร
จะขึ้นอยูกับขนาดของกุง โดยวิธีการหวานใหกระจายทั่วบอ
ดวงใจ บุญฑริกรักษา (2536 : 73) พบวา เกษตรกรสวนใหญ ใชอาหารสําเร็จ
รูปเลี้ยงกุง เนื่องจากมีคุณคาทางอาหารเม็ดเล็กเหมาะสมกับขนาดของกุงละลายน้ําชา การให
อาหารสด เชน ปลาเปด และหอยตาง ๆ เพียงเล็กนอย เพราะอาหารสดเนาเสียไดงาย
อมรรัตน เสริมวัฒนากุล (2539 : 3) พบวา การตรวจสอบกุงกุลาดํามียาปฏิชีวนะ
ในกลามเนื้อของกุง สาเหตุเกิดจากการเติมยาปฏิชีวนะลงในอาหารโดยตรงในระหวางการผลิต
อาหารสําเร็จรูป สงผลกระทบตอความปลอดภัยของผูบริโภค และการสงออกของประเทศได
ชลธิชา ไชยชนะ (2539 : 118) พบวา การเลี้ยงกุงแบบกึ่งพัฒนา และแบบ
พัฒนาของเกษตรกรสมาชิกสหกรณนิคมสุมทรสาคร มีการใหอาหารกุงประเภทอาหารเม็ดและสด
โดยใหอาหารกุงในวัยที่กุงจะจับไปขายมากที่สุด
จากการศึกษา อาหารมีความสําคัญมีความสําคัญตอการเจริญเติบโตของกุง การ
ใหอาหารกุงขึ้นอยูกับรูปแบบการเลี้ยงกุง และขนาดกุงที่ตองการจับขาย อาหารที่เกษตรกรนิยมใช
กันมากที่สุดคือ อาหารเม็ด รองลงมาอาหารสด อาหารที่ใชเลี้ยงกุงจึงมีผลตอการเลี้ยง และผล
ผลิตกุง ดังนั้นอาหารมีความสัมพันธกับการเลี้ยงอยางตอเนื่องและเลิกเลี้ยงกุง
ง. การใชเครื่องใหอากาศ
การใชเครื่องใหอากาศในการเลี้ยงกุงกุลาดํามีความสําคัญตอการควบคุมคุณภาพ
น้ําในการเลี้ยงกุง รายละเอียดมีดังนี้
ประจวบ ลีรักษาเกียรติ, นิวัติ สุธีมีชัยกุล และยานยนต สราญรมณ (2534 : 174)
พบวา เกษตรกรที่เลี้ยงกุงแบบพัฒนาอยางไมถูกตองตามหลักวิชาการ ซึ่งติดตั้งเครื่องตีน้ํา หรือ
เครื่องใหอากาศไมเพียงพอ ทําใหบอกุงขาดสมดุลกนบอเกิดภาวะน้ําเนาเสีย และขาดออกซิเจน
สงผลกระทบโดยตรงตอตัวกุงที่มีนิสัยฝงตัวตามพื้นกนบอเปนสาเหตุใหกุงออนแอ มีโอกาสเกิดโรค
และตายไดงาย
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ยงยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร และคณะ (2532 : 9) พบวา ปริมาณการใชเครื่องให
อากาศไมพอ หรือระยะเวลาการใชงานในแตละวันนอยเกินไป ทําใหกุงขาดออกซิเจนและอัตรา
การรอดตายต่ําลง
ดวงใจ บุญฑริกรักษา (2536 : 75) พบวา เกษตรกรติดตั้งเครื่องตีน้ํา 2 เครื่อง/
บอ/ไร เพื่อเพิ่มออกซิเจนในน้ําใหมีปริมาณเพียงพอและปองกันการเกิดน้ําเสียในขณะที่เลี้ยงกุง
สรุปไดวา การใชเครื่องใหอากาศในการเลี้ยงกุงเปนการควบคุมและรักษาคุณภาพ
น้ําในบอเลี้ยงกุง การติดตั้งเครื่องใหอากาศ 1 - 2 เครื่อง/บอ /ไร เพื่อเพิ่มออกซิเจนในน้ําใหมีมาก
เพียงพอตอการดํารงชีวิตของกุง และการใชเครื่องใหอากาศมีความสําคัญตอการเจริญเติบโตและ
ผลผลิตกุง

7. ขอบเขตของการวิจัย
การทบทวนวรรณกรรมเปนการนําความรูในอดีตที่เคยศึกษาไวแลว และการตรวจสอบ
เอกสารที่มีความเกี่ยวของกับเรื่องที่ศึกษา เพื่อนํามาใชในการกําหนดตัวแปร กรอบทฤษฎีและแนว
ความคิด ระเบียบวิธีวิจัย การวิจัยไดสัมภาษณเกษตรกร 2 กลุมคือ เกษตรกรที่เลี้ยงกุงกุลาดํามา
แลวอยางนอย 1 ป ขณะสํารวจยังคงเลี้ยงตอไปอยางตอเนื่อง และเกษตรกรที่เลิกเลี้ยงกุงกุลาดํา
เปนอยางนอย 1 ป ที่ตําบลปากพนังฝงตะวันตก และตําบลแหลมตะลุมพุก (ดูภาพประกอบ 4
และ5 ในภาคผนวก ข) จะเห็นไดวาสามารถกําหนดตัวแปรอิสระเปน 3 กลุมไดแก
7.1 ปจจัยดานสังคมเศรษฐกิจ ประกอบดวย ระดับการศึกษา การรับรูขาวสารขอมูล
รายไดของครอบครัว สภาพการมีหนี้สิน
7.2 ปจจัยดานจิตวิทยา ทัศนคติที่มีตอกการเลี้ยงกุงกุลาดํา
7.3 ปจจัยดานการจัดการ รูปแบบการเลี้ยงกุง อัตราการปลอยกุง อาหาร การใช
เครื่องใหอากาศ
กลุมตัวแปรที่กลาวมาทั้งหมด 3 กลุม อาจเปนปจจัยที่มีความสัมพันธกับตัวแปร
ตาม คือ การเลี้ยงอยางตอเนื่องและเลิกเลี้ยงกุงกุลาดํา ดังภาพประกอบ 1
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ตัวแปรอิสระ
ปจจัยดานสังคม
เศรษฐกิจ
- ระดับการศึกษา
- การรับรูขาวสารขอมูล
- รายไดของครอบครัว
- สภาพการมีหนี้สิน
ปจจัยดานจิตวิทยา
- ทัศนคติที่มีตอการ
เลี้ยงกุงกุลาดํา
ปจจัยดานการจัดการ
- รูปแบบการเลี้ยงกุง
- อัตราการปลอยลูกกุง
- อาหาร
- การใชเครื่องใหอากาศ

ตัวแปรตาม
การเลี้ยงอยางตอเนื่องและ
การเลิกเลี้ยงกุงกุลาดํา

ภาพประกอบ 1 แบบจําลองในการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเลี้ยงอยางตอเนื่องและเลิกเลี้ยงกุงกุลาดํา
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8. สมมุติฐานการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดสมมุติฐานจากแนวคิด และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของที่
สําคัญมีสมมุติฐานในการวิจัยดังนี้
สมมุติฐานขอที่ 1 ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับการเลี้ยงและเลิกเลี้ยง
กุงกุลาดําของเกษตรกร
สมมุติฐานขอที่ 2 รายไดของครอบครัวมีความสัมพันธกับการเลี้ยงและเลิกเลี้ยง
กุงกุลาดําของเกษตรกร
สมมุติฐานขอที่ 3 สภาพการมีหนี้สินมีความสัมพันธกับการเลี้ยงและเลิกเลี้ยง
กุงกุลาดําของเกษตรกร
สมมุติฐานขอที่ 4 การรับรูขาวสารมีความสัมพันธกับการเลี้ยงและเลิกเลี้ยง
กุงกุลาดําของเกษตรกร
สมมุติฐานขอที่ 5 รูปแบบการเลี้ยงกุงมีความสัมพันธกับการเลี้ยงและเลิกเลี้ยง
กุงกุลาดําของเกษตรกร
สมมุติฐานขอที่ 6 อัตราการปลอยลูกกุงมีความสัมพันธกับการเลี้ยงและเลิกเลี้ยง
กุงกุลาดําของเกษตรกร
สมมุติฐานขอที่ 7 ชนิดอาหารใชเลี้ยงกุงมีความสัมพันธกับการเลี้ยงและเลิกเลี้ยงกุง
กุลาดําของเกษตรกร
สมมุติฐานขอที่ 8 การใชเครื่องใหอากาศมีความสัมพันธกับการเลี้ยงและเลิกเลี้ยง
กุงกุลาดําของเกษตรกร

