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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั งนี มี วตั ถุ ประสงค์เพือศึกษาและการจัดการรู ปแบบขนส่ งของอุตสาหกรรมอาหารทะเล
แปรรู ปในพืนทีจังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย การวิจยั ครังนี ใช้วิธีการวิจยั เชิ งปริ มาณ โดยกลุ่มตัวอย่างที
เป็ นผูบ้ ริ หารโรงงานอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรู ปในพืนทีจังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย ทังหมด 14
จังหวัด รวมจํานวนทังสิ น 191 คน ผูว้ ิจยั นํามากําหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเคร็ จซี และมอร์ แกน
(Krejcie & Morgan) จํานวน 127 คน เครื องมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติทีใช้ใน
การวิเคราะห์ ขอ้ มูลเบืองต้น ได้แก่ ความถี ร้ อยละ ค่าเฉลี ยส่ วนเบี ยงเบนมาตรฐานและสถิ ติทีใช้ในการ
วิเคราะห์ทดสอบสมมติฐานได้แก่ การวิเคราะห์ถดถอยแบบหลายขันตอน
ผลการวิจยั พบว่า การพัฒนารู ปแบบขนส่ งของอุ ตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรู ปในพืนที จังหวัด
ภาคใต้ของประเทศไทย คือ (1) การจัดการรู ปแบบการขนส่ งทีเหมาะสมของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปร
รู ปในภาพรวม พบว่า การพัฒนารู ปแบบการขนส่ งของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรู ปในภาพรวม อยูใ่ น
ระดับมาก ( Χ = 3.53, S.D.= 0.45) (2) รู ปแบบการขนส่ งของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรู ป ในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก ( Χ =3.53, S.D. = 0.48 ) และผลการวิเคราะห์ตวั แปรปั จจัยการจัดการรู แบบขนส่ งกับการ
พัฒนารู ป แบบขนส่ ง ของอุ ตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรู ป ในพื นที จัง หวัดภาคใต้ข องประเทศไทยใน
ภาพรวม พบว่า การจัดการการรู ปแบบขนส่ งกับการจัดการรู ปแบบขนส่ งของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปร
รู ปในพืนทีจังหวัดภาคใต้ของประเทศไทยในภาพรวม ในด้านการตรวจสอบและประเมินผล ด้านคุ ณภาพ
บุคลากร ด้านเวลาในการขนส่ งสิ นค้าและด้านผูน้ าํ องค์กรมี ความสัมพันธ์เชิ งบวกกับการจัดการรู ปแบบ
ขนส่ งของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรู ป ในพืนทีจังหวัดภาคใต้ของประเทศไทยในภาพรวมอย่างมีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที 0.05 ส่ วนผลการวิเคราะห์ตวั แปรรู ปแบบขนส่ งของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรู ป
กับการพัฒนารู ปแบบขนส่ งที เหมาะสมของอุ ตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรู ปในพืนทีจังหวัดภาคใต้ของ
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ประเทศไทย ในภาพรวมพบว่า รู ปแบบขนส่ งของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรู ปกับการจัดการรู ปแบบ
ขนส่ งของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรู ปในพืนทีจังหวัดภาคใต้ของประเทศไทยในภาพรวม ในด้านการ
ขนส่ งทางนํา ด้านการขนส่ งทางรถยนต์ และด้านการขนส่ งทางรถไฟมีความสัมพันธ์เชิ งบวกกับการจัดการ
รู ปแบบขนส่ งของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรู ปในพืนทีจังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย ในภาพรวมอย่าง
มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที 0.05
คําสํ าคัญ
การพัฒนา, รู ปแบบการขนส่ ง, อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรู ป
Abstract
The objectives of this research are: 1) to study on management of transportation model of
processed seafood industry in the southern provinces of Thailand. This research was conducted in a form
of quantitative research with a sample group that was 191 executives of processed seafood factories in 14
southern provinces of Thailand. The researcher classified 127 samples of the sample group for conducting
this research by using the Table of Krejcie & Morgan. Tool used in data collection was questionnaire and
statistics used in basic data analysis were frequency, percentage, mean, and Standard Deviation. Statistics
used in hypothesis testing were Multiple Regression Analysis.
The results showed that :
The results of study on transportation model management of processed seafood industry in
the southern provinces of Thailand showed that: (1) For overall picture of appropriate transportation
model management of processed seafood industry, it was found that the overall picture of transportation
model management of processed seafood industry was in high level (X = 3.53, S.D. = 0.45). When
considering on each aspect, it was found that the mean of the operation of organizational leader,
expenditure, technology, personnel quality, and performance evaluation was in high level while the mean
of the operation of transportation’s duration, rules and regulations was in moderate level; (2) The overall
picture of appropriate transportation model management of processed seafood industry was in high level
(X = 3.53, S.D. = 0.48). When considering on each aspect, it was found that the mean of the operation of
water transportation and land transportation was in high level. For the mean of the operation of rail
transportation and air transportation was in moderate level; and The results of hypothesis testing showed
that : from analyzing on variables of transportation model management and transportation model
management of processed seafood industry in the southern provinces of Thailand, in overall, it was found
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that transportation model management and transportation model management of processed seafood
industry in the southern provinces of Thailand on performance evaluation, personnel quality,
transportation’s duration, and organizational leader had the positive relationship with the overall picture of
transportation model management of processed seafood industry in the southern provinces of Thailand
with statistical significance of 0.05 ; and When considering the overall picture of variables of
transportation model of processed seafood industry and transportation model management of processed
seafood industry in the southern provinces of Thailand, it was found that the overall picture of
transportation model management of processed seafood industry in the southern provinces of Thailand on
water transportation, land transportation, and rail transportation had the positive relationship with the
overall picture of transportation model management of processed seafood industry in the southern
provinces of Thailand with statistical significance of 0.05.
Keywords
Development , Transport Framework, Seafood Industry
บทนํา
ประเทศไทยการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพือใช้เป็ นกรอบในการกําหนดทิศทาง
และยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศ ตังแต่ พ.ศ. 2504 โดยมุ่งเน้นทางด้านเศรษฐกิ จ สังคม การลงทุน ใน
สิ งก่ อสร้ า งขันพื นฐาน ในรู ป แบบของระบบการคมนาคมและการขนส่ ง ระบบเขื อนชลประทานและ
พลังงาน สาธารณูปโภค ขยายการผลิตสาขาเกษตร ปรับปรุ งโครงสร้างอุตสาหกรรมการผลิตเพือการส่ งออก
กระจายรายได้และการมีงานทําในภูมิภาค รวมทังเร่ งบูรณะปรับปรุ งการบริ หารทรัพยากรหลักของประเทศ
และการนําเอาทรั พยากรของประเทศ มาใช้โดยกํา หนดแผนงานและโครงการให้มี ผลในการปฏิ บ ตั ิ ท งั
ภาครัฐและเอกชน ซึ งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที 11 เป็ นแผนทีมีการปรับปรุ งโครงสร้าง
เศรษฐกิจสู่ การพัฒนาทีมีคุณภาพและยังยืน โดยสร้างความเข้มแข็งให้ผปู ้ ระกอบการรัฐวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม ผลักดันให้มีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ดว้ ย มี
การพัฒ นาอุ ต สาหกรรมที มุ่ ง การปรั บ โครงสร้ า งอุ ต สาหกรรม ให้ มี คุ ณ ภาพและยังยื น โดยกํา หนด
ยุทธศาสตร์ ก ารสร้ า งความเชื อมโยงกับประเทศในภูมิ ภาค เพื อความมันคงทางเศรษฐกิ จและสัง คม ให้
ความสําคัญกับการพัฒนาความเชื อมโยงด้านการขนส่ งและระบบโลจิสติกส์ ภายใต้กรอบความร่ วมมือใน
อนุ ภาคต่ า งๆ มุ่ ง พัฒนาบริ ก ารขนส่ ง และโลจิ ส ติ ก ส์ ที มี ป ระสิ ท ธิ ภาพและได้มาตรฐานสากล ปรั บปรุ ง
กฎระเบียบการขนส่ งคนและสิ นค้าทีเกี ยวข้องพัฒนาบุคลากรในธุ รกิ จการขนส่ งและโลจิสติกส์ เชื อมโยง
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การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวพืนทีชายแดนและเขตเศรษฐกิจชายแดนตลอดนจนเชื อมโยงระบบการผลิตกับ
พื นที ตอนใต้ข องประเทศ (สํ า นัก งานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ (สศช.)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที 11 (พ.ศ. 2555-2559), 2555 : บทนํา)
ในการพัฒนาระบบการขนส่ งและโลจิสติกส์ ในประเทศเป็ นการจัดทํานโยบายและยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาระบบการขนส่ งและระบบโลจิสติกส์ ขึน เพือเพิมประสิ ทธิ ภาพการพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่ ง ขัน เพื อให้ บ รรลุ เ ป้ าหมายในการเป็ นศู นย์ก ลางการขนส่ ง และโลจิ ส ติ ก ส์ ข องภู มิ ภ าค (สํา นัก งาน
คณะกรรมการพัฒ นาขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขัน ของประเทศ, 2547) และรู ป แบบการขนส่ ง เป็ น
เครื องมืออย่างหนึ งทีย่อโลกให้เล็กลง ซึ งได้ปฏิเสธกฎของธรรมชาติทีว่าด้วยระยะทางและเวลาไปจากเดิ ม
นับตังแต่โบราณกาลที มนุ ษย์ออกเดิ นทางเพือการล่ าสัตว์มาเป็ นอาหาร การเดิ นทางไปมาหาสู่ กนั มี การ
อพยพย้ายถินฐาน มนุษย์ก็ได้เริ มต้นจากการนําสัตว์มาเป็ นพาหนะเพือการเดินทางและขนส่ งสิ งของสัมภาระ
ต่างๆ ตราบเท่าทีมนุษย์ยงั คิดค้นวิวฒั นาการ รู ปแบบของยานพาหนะก็จะยังคงพัฒนาต่อไป เพือให้ ก้าวผ่าน
ข้อจํากัดต่างๆ อันได้แก่ ถนนหนทางทีทุ รกันการ ผืนนํากว้างใหญ่หรื อท้องทะเล แม้แต่ทอ้ งฟ้ าหรื อห้วง
อวกาศล้วนเป็ นบทพิสูจน์ว่ามนุ ษย์ส ามารถที จะสร้ างสิ งประดิ ษฐ์ทีเรี ย กว่า “ยานพาหนะ” ขึ นมาท้าทาย
ธรรมชาติได้ทุกเมือ และหากจะแบ่งกลุ่มยานพาหนะตามลักษณะ การใช้งานก็น่าจะแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม
ใหญ่ๆ กล่าวคือ ยานพาหนะเพือการขนส่ งบุคคลและยานพาหนะเพือการขนส่ งสิ งของหรื อสิ นค้า
การขนส่ งจึ งมิ ใช่ เรื องของการพัฒนายานพาหนะหรื อการแข่งขันทางด้านยนต์กรรมเทคโนโลยี
เท่านัน แต่ยงั ต้องคํานึ งถึ งระบบกระบวนการทีเรี ยกว่าการขนส่ งหรื อกระบวนการบริ หารจัดการ ด้านการ
ขนส่ ง อย่ า งเป็ นระบบ อาทิ เ ช่ น ในแง่ ข องการขนส่ ง บุ ค คลก็ จ ํา เป็ นต้อ งมี ร ะบบขนส่ ง มวลชนที มี
ประสิ ทธิ ภาพ ในแง่ของการขนส่ งสิ นค้าก็ยิงต้องใช้วิธีการทางโลจิสติกส์ เข้ามาบูรณาการอย่างเป็ นระบบ
ในการขนส่ งสิ นค้าในยุคเริ มแรกของการขนส่ งเพือการค้าขายก็อาจจะเป็ นการขนส่ งโดยใช้เป็ นยานพาหนะ
เทียมเกวียน ชักลากสิ งของ หรื อล้อเลือน โดยอาศัยแรงงานจากสัตว์ เช่น ช้าง ม้า ลา ล่อ อูฐ กวาง หรื อแม้แต่
สุ นขั เป็ นต้น หลังจากนันก็พฒั นาไปสู่ ระบบรางเพือให้ขนส่ งสิ นค้าได้จาํ นวนมากเท่าทีจะมากได้และก้าว
เข้าสู่ ยุค ของการเดิ นทางข้ามมหาสมุ ทร การขนส่ ง สิ นค้าทางเรื อจึ งเป็ นที ยอมรั บ อย่างแพร่ หลายและได้
ก่อกําเนิ ดกฎกติกาว่าด้วยการขนส่ งสิ นค้าทางทะเล (ทางนํา) ขึนและเป็ นแม่บทของระบบการขนส่ งสิ นค้า
สมัยใหม่ ซึ งเป็ นช่ วงก่ อนทีโลกจะพัฒนาอุตสาหกรรมทางการบิ นไปสู่ เชิ งพาณิ ชย์ มี การสร้ างเครื องบิ น
ขนส่ งขนาดใหญ่ เพือการลําเลียงสิ นค้า โดยเฉพาะทีเรี ยกว่า เครื องบินบรรทุกสิ นค้า (Air Freighter) และการ
ขนส่ งสิ นค้าก็ยงั คงปรั บเปลี ยนรู ปแบบวิธีการไปอย่างต่อเนื องจากนวัตกรรมใหม่ๆ อันเป็ นผลผลิ ตทาง
เทคโนโลยีทีก้าวลําไปอย่างไม่หยุดยัง อันได้แก่ การขนส่ งนํามันและก๊าซทางระบบท่อส่ งหรื อท่อลําเลียง ซึ ง
ไม่ตอ้ งใช้ยานพาหนะแต่อย่างใดและล่าสุ ดก็คือ การอัพโหลดและดาวน์โหลดผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตด้วย
เครื องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือหรื ออืนๆ ซึ งได้ขา้ มผ่านข้อจํากัดของรู ปแบบและยานพาหนะไปแล้ว ใน
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การกําหนดรู ปแบบของการขนส่ งไว้เพือเป็ นบรรทัดฐานเดียวกันได้ ดังนี คือ การขนส่ งทางนํา หรื อทางเรื อ
การขนส่ งทางอากาศ การขนส่ งทางรถยนต์ หรื อทางรถบรรทุก การขนส่ งทางรถไฟหรื อระบบราง และการ
ขนส่ งทางระบบท่อ คุณลักษณะของรู ปแบบการขนส่ งแต่ละรู ปแบบ ซึ งมีคุณลักษณะของข้อดี และข้อเสี ย
ของแต่ละรู ปแบบการขนส่ งแตกต่างกัน ดังนี 1)การขนส่ งทางนํารวมถึงการขนส่ งทางแม่นาและทางทะเล
ํ
โดยทัวไปการขนส่ งทางนําจะใช้เรื อสิ นค้าทีมีขนาดใหญ่ ขนส่ งสิ นค้าได้ทีละมากๆ โดยเฉพาะการขนส่ งทาง
ทะเล ซึ งการขนส่ ง ทางนําต้องอาศัยโครงสร้างพืนฐานทีสําคัญคือท่าเรื อ ข้อดี คือต้นทุนต่อหน่ วยตํา 2)การ
ขนส่ งทางรถยนต์ การขนส่ งในเกื อบทุ กกรณี จะต้องอาศัยการขนส่ งทางรถยนต์ เพราะเป็ นการขนส่ งที
สามารถจะเข้าถึงต้นทางและปลายทางได้ ข้อดีคือ ไม่ตอ้ งมีการขนถ่ายซํา ให้บริ การได้อย่างรวดเร็ ว เพราะ
ค่อนข้างเดิ นทางได้เร็ วและไม่ตอ้ งมีการขนถ่ายซํา สามารถรักษาต้นทุนบรรจุภณ
ั ฑ์ให้ตาได้
ํ เพราะระวาง
สิ นค้าไม่จาํ เป็ นต้องทนแรงกระแทกสู ง 3)การขนส่ งทางรถไฟ โครงสร้างพืนฐานทีสําคัญในการขนส่ งทาง
รถไฟ คือ รางรถไฟและสถานี ขนส่ งสิ นค้า โดยรางรถไฟเป็ นโครงสร้างทีกําหนดเส้นทางตายตัว ดังนัน จึง
ต้องมีปริ มาณ การใช้ทีสู งจึงเกิ ดความคุ ม้ ค่าในการสร้ างเส้นทางหนึ งๆ ขึนมาข้อดี คือ ต้นทุนค่อนข้างตํา
สามารถขนส่ งได้ทีละมากๆ ในบางประเทศรถไฟมีขบวนยาวเป็ นกิโลเมตรและสามารถตังตูข้ นส่ งได้ สอง
ชัน 4)การขนส่ งทางอากาศ โครงสร้างพืนฐานทีสําคัญของการขนส่ งทางอากาศคือ ท่าอากาศยาน และเนื องจาก
ข้อจํากัดของขนาดอากาศยาน การขนส่ งในรู ปแบบนี จึงมักจํากัดอยู่ในรู ปแบบของหี บห่ อข้อดี คือ รวดเร็ ว
สู ง และมีเวลาทีชัดเจนสามารถรักษาต้นทุ นบรรจุภณ
ั ฑ์ให้ตาได้
ํ เพราะระวางสิ นค้าไม่จาํ เป็ นต้องทนแรง
กระแทกสู ง และ5)การขนส่ งทางท่อ การส่ งทางท่อต้องอาศัยโครงสร้างพืนฐานคือ ท่อขนส่ ง ซึ งโดยทัวไป
จะใช้ขนส่ งผลิตภัณฑ์นามั
ํ นและก๊าซข้อดีคือ ต้นทุนในการขนส่ งตําไม่ตอ้ งมีบรรจุภณั ฑ์
สําหรับอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรู ปของไทย ประเทศไทยจัดเป็ นประเทศทีประสบความสําเร็ จ
ในด้านการพัฒนาการประมงจนสามารถติดอันดับหนึ งในสิ บของโลกทีมีผลผลิ ตสู งและยังติดอันดับต้นๆ
ของผูส้ ่ งออกสิ นค้าประมงมาตังแต่ปี 2535 โดยผลผลิ ตมวลรวมในสาขาประมงมีมูลค่า 98.9 พันล้านบาท
คิดเป็ น 11.87 เปอร์ เซ็ นต์ ของผลผลิ ตมวลรวมของภาคเกษตร หรื อร้ อยละ 1.27 ของผลผลิ ตมวลรวมของ
ประเทศ กิจกรรมประมงเกียวข้องกับคนไทยจํานวนมากในหลายกิจกรรม โดยเฉพาะในบริ เวณพืนทีชายฝัง
หรื อบริ เวณใกล้เคียง นับเป็ นหมู่บา้ นได้มากกว่า 2,000 หมู่บา้ น มีครัวเรื อนทีทําประมงทะเลตามข้อมูลของ
สํามะโนประมงทะเล ปี 2543 จํานวน 55,981 ครัวเรื อน และมีตลาดแรงงานรองรับถึง 826,657 คน โดยอยู่
ในภาคของประมงทะเล 161,670 คน เป็ นผูเ้ พาะเลียงสัตว์นาชายฝั
ํ
ง 77,870 คน อยูใ่ นอุตสาหกรรมต่อเนื องที
เกี ยวข้องกับการประมง 183,100 คน ที เหลื ออยู่ในภาคของผูเ้ พาะเลี ยงสัตว์นาจื
ํ ด พืนทีทําการประมงใน
อาณาเขตประเทศไทย 6 แห่ง ได้แก่ อ่าวไทยฝังตะวันออก อ่าวไทยตอนใน อ่าวไทยฝังตะวันตกตอนบน อ่าว
ไทยฝั งตะวันตกตอนล่ าง อ่าวไทยตอนกลาง และฝั งทะเลอันดามัน รวมทังการทําประมงนอกน่ านนําใน
ประเทศเพือนบ้านและการทําประมงในทะเลหลวงด้วย ผลผลิตการประมงส่ วนหนึ งได้นาํ มาใช้บริ โภคเป็ น
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อาหารโปรตีนทีสําคัญสําหรับคนในประเทศ ซึ งปริ มาณการบริ โภคสัตว์นาในรอบ
ํ
10 ปี ทีผ่านมา อยูร่ ะหว่าง
25 - 30 กิโลกรัมต่อคนต่อปี ผลผลิตอีกส่ วนถูกส่ งออกขายสู่ ตลาดโลกนําเงินตราเข้าสู่ ประเทศ
สําหรับอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรู ปของไทย นับว่าเป็ นอุตสาหกรรมทีไทยมีศกั ยภาพมากทีสุ ด
อุตสาหกรรมหนึ ง เมือเปรี ยบเทียบกับประเทศต่างๆ ในอาเซี ยน จะพบว่า อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรู ป
ของไทย มี ก ารพัฒนาองค์ค วามรู ้ กระบวนการผลิ ต การรั ก ษาคุ ณ ภาพ มาตรฐานด้า นอาหารและความ
ปลอดภัยได้ดีทีสุ ดในอาเซี ยนซึ งทัวโลกให้การยอมรับ เนืองจากจุดเริ มต้นของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปร
รู ปของไทย เริ มมาจากการเป็ นประเทศคู่คา้ ของสหรัฐอเมริ กา ญีปุ่ น และสหภาพยุโรป ซึ งประเทศเหล่านี
เป็ นประเทศทีใส่ ใจในคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารและมาตรฐานสิ นค้าทีสู ง ทําให้ไทยได้รับการ
พัฒนาคุ ณภาพและความปลอดภัยของสิ นค้าและได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู ้ เพือให้ได้มาตรฐานตามที
ประเทศคู่คา้ เหล่านันกําหนด จึงทําให้อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรู ปของไทยในปั จจุบนั เป็ นสิ นค้าทีได้
มาตรฐานในระดับสากล แต่อย่างไรก็ตาม ปั จจัยหลักในการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรู ป คือ
วัตถุดิบและแรงงาน วัตถุดิบทีใช้ตอ้ งอาศัยทรัพยากรจากธรรมชาติ ซึ งในปั จจุบนั สัตว์นามี
ํ จาํ นวนลดลงทํา
ให้วตั ถุ ดิบในการผลิ ตขาดแคลน อี กทังจํานวนแรงงานในประเทศในอุตสาหกรรมนี มี จาํ นวนลดลง และ
อัตราค่าจ้างแรงงานของไทยเพิมสู งขึน ทําให้อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรู ปเริ มมีการขยายการผลิตไปยัง
ประเทศสมาชิกอาเซี ยนเพือแก้ไชปั ญหาด้านวัตถุดิบและแรงงานทีเกิดขึน อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรู ป
ของไทย เป็ นอุตสาหกรรมทีเกียวข้องกับการทําประมง เนื องจากวัตถุดิบมาจากการจับสัตว์นาตามธรรมชาติ
ํ
และการเพาะเลียงสัตว์นาํ ซึ งจากข้อมูล กรมประมง พบว่า พืนทีทีมีศกั ยภาพและเหมาะสมแก่การทําประมง
คือ พืนทีภาคใต้ โดยในปี 2555 พบว่า ปริ มาณสัตว์นาของไทย
ํ
ร้อยละ 61.7 เป็ นสัตว์นาจากภาคใต้
ํ
และภาค
อืนๆ ร้อยละ 38.3
จากเหตุ ผลดังกล่าวจึงทําให้ผูว้ ิจยั มี ความสนใจศึกษาถึ งการพัฒนารู ปแบบขนส่ งของอุตสาหกรรม
อาหารทะเลแปรรู ปในพืนทีจังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย เพือศึกษาและการจัดการรู ปแบบขนส่ งของ
อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรู ปในพืนทีอย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู งเพือให้เกิดความมันใจในระบบการขนส่ งที
ได้มาตรฐานตามระบบสากล
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
การวิจยั ครั งนี มี วตั ถุ ประสงค์เพือศึกษาและการจัดการรู ปแบบขนส่ งของอุตสาหกรรมอาหารทะเล
แปรรู ปในพืนทีจังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย
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ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตประชากร
ประชากรทีใช้ในการวิจยั ครังนีจากผูบ้ ริ หารโรงงานอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรู ปในพืนที
จังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย ทังหมด 14 จังหวัด จํานวน 191 คน
2. ขอบเขตตัวแปร
2.1) ตัวแปรต้น ประกอบด้วย การจัดการรู ปแบบขนส่ ง ได้แก่ ผูน้ าํ องค์กร ด้านค่าใช้จ่าย ด้าน
ระยะเวลา ด้านกฎระเบียบ ด้านเทคโนโลยี ด้านปริ มาณและคุณภาพบุคลากร และ ด้านการควบคุมและการ
ติดตามสิ นค้า
2.2) ตัวแปรตาม ประกอบด้วย การพัฒนารู ปแบบขนส่ งทีเหมาะสมของอุตสาหกรรมอาหารทะเล
แปรรู ปในพืนทีจังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย ได้แก่ ด้านความสุ ขของผูป้ ระกอบการ ด้านความพึงพอใจ
ในการบริ การ ด้านคุณภาพการขนส่ ง และ ด้านการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ
3. ขอบเขตเวลา
ผูว้ จิ ยั ใช้ระยะเวลาศึกษาตังแต่เดือนพฤษภาคม 2556 - ธันวาคม 2558
การทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาวิจยั ครังนี ผูว้ ิจยั ศึกษาข้อมูลเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี นโยบายเกี ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร
ทะเลแปรรู ป นโยบายการจัด การรู ป แบบอาหารทะเลแปรรู ป กระทรวงอุ ตสาหกรรม การจัดการ
อุ ตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรู ป การจัดการรู ป แบบการขนส่ ง รู ป แบบการจัดการที เหมาะสม การ
ประเมินผล ความพึงพอใจ บริ บทพืนทีอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรู ปในจังหวัดภาคใต้และงานวิจยั ที
เกี ยวข้องกับ การจัดการรู ปแบบขนส่ งของอุ ตสาหกรรมอาหารทะเลแปรู ป เพือนํามาประยุกต์ใ ช้ในการ
กําหนดกรอบแนวคิดทีใช้ในการวิจยั ได้ ดังนี
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ตัวแปรต้ น
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

การจัดการรู ปแบบขนส่ง
ด้านผูน้ าํ องค์กร
ด้านค่าใช้จ่าย
ด้านระยะเวลา
ด้านกฎระเบียบ
ด้านเทคโนโลยี
ด้านปริ มาณและคุณภาพบุคลากร
ด้านการควบคุมและติดตามสิ นค้า

รู ปแบบขนส่ง
ของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรู ป
1) การขนส่งทางเรื อหรื อทางนํา
2) การขนส่งทางรถยนต์
3) การขนส่งทางรถไฟหรื อทางราง
4) การขนส่งทางอากาศ

ตัวแปรตาม
การพัฒนารู ปแบบขนส่งของ
อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรู ปใน
พืนทีจังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย
1) ด้านความสุขของผูป้ ระกอบ
2) ด้านความพึงพอใจในการบริ การ
3) ด้านคุณภาพการขนส่ง
4) ด้านการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ

ภาพที% 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจยั ในเรื องการพัฒนารู ปแบบขนส่ งของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรู ปในพืนทีจังหวัดภาคใต้
ของประเทศไทย เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ ซึ งผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการวิจยั ตามขันตอนดังต่อไปนี
1. ระเบียบวิธีวจิ ยั
การวิจยั ครังนี ผูว้ ิจยั ศึกษาโดยใช้การวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) วิธีการค้นหา
ความรู ้และความจริ งเน้นข้อมูลเชิ งตัวเลขซึ งใช้วิธีการทางสถิติช่วยในการวิเคราะห์และประมวลข้อสรุ ปให้
เกิ ดความคลาดเคลื อนน้อยที สุ ดและนํางานที ได้จากการวิจยั มาเป็ นแนวทางในการจัดรู ปแบบขนส่ งของ
อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรู ปในพืนทีจังหวัดภาคใต้ของประเทศไทยว่ารู ปแบบใดเหมาะสมมากทีสุ ด
2. ขันตอนการวิจยั
2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
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2.1.1 ประชากร ผูว้ ิจยั ได้เลื อกใช้ประชากรจากผูบ้ ริ หารโรงงานอุตสาหกรรมอาหารทะเล
แปรรู ปในพืนทีจังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย ทังหมด 14 จังหวัด รวมจํานวน 191 คน
2.1.2 กลุ่ ม ตัวอย่าง ผูว้ ิจยั เลื อกสุ่ ม ตัวอย่า งประชากรจากผูบ้ ริ หารโรงงานอุ ตสาหกรรม
อาหารทะเลแปรรู ปในพืนทีจังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย ทังหมด 14 จังหวัด รวมจํานวน ทังสิ น 191 คน
ผูว้ ิจยั นํามากําหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเคร็ จซี และมอร์ แกน (Krejcie& Morgan) ได้กลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 127 คน
2.2 ตัวแปรทีใช้ในการวิจยั
2.2.1 ตัว แปรต้น ประกอบด้ว ย การจัด การรู ป แบบขนส่ ง และรู ป แบบขนส่ ง ของ
อุ ตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรู ป คื อ 1) การจัดการรู ป แบบขนส่ ง ได้แ ก่ (1) ด้า นผูน้ ํา องค์ก ร (2) ด้า น
ค่าใช้จ่าย (3) ด้านระยะเวลา (4) ด้านกฎระเบียบ (5) ด้านเทคโนโลยี (6) ด้านปริ มาณและคุณภาพบุคลากร
และ (7) ด้านการควบคุ มและติ ดตามสิ นค้า และ 2) รู ปแบบขนส่ งของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรู ป
ได้แก่ (1) การขนส่ งทางเรื อหรื อทางนํา (2) การขนส่ งทางรถยนต์ (3) การขนส่ งทางรถไฟหรื อทางราง
(4) การขนส่ งทางอากาศ และ (5) การขนส่ งทางท่อ
2.2.3 ตัวแปรตาม ประกอบด้วย การพัฒนารู ปแบบขนส่ งของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปร
รู ปในพืนทีจังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย ได้แก่ 1) ด้านความสุ ขของผูป้ ระกอบการ 2)ด้านความพึงพอใจ
ในการบริ การ 3) ด้านคุณภาพการขนส่ ง และ 4) ด้านการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ
3. เครื องมือทีใช้ในการวิจยั
การวิจยั ครังนี ผูว้ ิจยั ได้ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื องมื อในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ งผูว้ ิจยั ได้
ศึกษาข้อมูลเอกสาร แนวคิดทฤษฎี และงานวิจยั ทีเกี ยวข้อง ประเด็นของคําถามเป็ นแบบปลายปิ ด ลักษณะ
ของคํา ถามที ให้เลื อ กตอบตามความเป็ นจริ ง ที ผูต้ อบเห็ นว่า ใกล้เคี ย งกับ ข้อเท็จจริ ง มากที สุ ด และแบบ
ปลายเปิ ด ลักษณะของคําถามเป็ นคําถามทีให้ผตู ้ อบแสดงความคิดเห็นเสนอแนะเรื องทีเกียวข้อง
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจยั ครังนี ผูว้ ิจยั ได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยทําหนังสื อจากมหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
ธนบุ รี ถึ ง ผูบ้ ริ ห ารโรงงานอุ ต สาหกรรมอาหารทะเลแปรรู ป ในพื นที จัง หวัด ภาคใต้ข องประเทศไทย
เพือขอความร่ วมมือในการเก็บข้อมูล โดยแจกแบบสอบถามกับประชากรกลุ่มตัวอย่างจํานวน 127 คน
5. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลครังนี ผูว้ ิจยั ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ คือ 1) สถิติเชิงพรรณนาได้ ทํา
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเบืองต้นเกียวกับแบบสอบถาม สถิติทีใช้ คือ การวิเคราะห์การจัดการขนส่ ง สถิติทีใช้คือ
ค่าเฉลีย (Mean : Χ ) และค่าส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) 2) สถิติเชิ งอนุ มาน ใช้
สําหรับการวิเคราะห์การจัดการรู ปแบบขนของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรู ปในพืนทีจังหวัดภาคใต้ของ
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ประเทศไทย ผูว้ ิจยั ใช้สถิ ติทดสอบสมมติฐานการวิเคราะห์ของการพัฒนารู ปแบบขนส่ งของอุตสาหกรรม
อาหารทะเลแปรรู ปในพืนทีจังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย โดยใช้สถิติการวิเคราะห์การถดถอยแบบหลาย
ขันตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)
ผลการวิจัย
การวิจยั เรื องการพัฒนารู ปแบบขนส่ งของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรู ปในพืนทีจังหวัดภาคใต้ของ
ประเทศไทย โดยภาพรวมผูว้ จิ ยั สรุ ปได้ดงั นี
ผลการพัฒนารู ป แบบขนส่ ง ของอุ ตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรู ป ในพืนที จัง หวัดภาคใต้ข อง
ประเทศไทย พบว่า 1) การจัดการรู ปแบบการขนส่ งของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรู ปในภาพรวม พบว่า
การพัฒนารู ปแบบการขนส่ งของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรู ปในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( Χ = 3.53,
S.D.= 0.45) และ 2) รู ปแบบการขนส่ งทีเหมาะสมของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรู ป ในภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมาก ( Χ =3.53, S.D. = 0.48 ) 3)ผลการวิเคราะห์ตวั แปรปั จจัยการจัดการรู แบบขนส่ งกับการพัฒนา
รู ปแบบขนส่ งของอุ ตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรู ปในพืนที จังหวัดภาคใต้ของประเทศไทยในภาพรวม
พบว่า การจัดการการรู ปแบบขนส่ งกับการจัดการรู ปแบบขนส่ งของอุ ตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรู ปใน
พืนทีจังหวัดภาคใต้ของประเทศไทยในภาพรวม ในด้านการตรวจสอบและประเมินผล ด้านคุณภาพบุคลากร
ด้านเวลาในการขนส่ ง สิ นค้าและด้านผูน้ าํ องค์กรมี ค วามสัม พันธ์ เชิ งบวกกับ การจัดการรู ป แบบขนส่ ง ที
เหมาะสมของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรู ป ในพืนทีจังหวัดภาคใต้ของประเทศไทยในภาพรวมอย่างมี
ระดับนัยสําคัญทางสถิติที 0.05 และ4)ผลการวิเคราะห์ตวั แปรรู ปแบบขนส่ งของอุตสาหกรรมอาหารทะเล
แปรรู ปกับการพัฒนารู ปแบบขนส่ งของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรู ปในพืนทีจังหวัดภาคใต้ของประเทศ
ไทย ในภาพรวมพบว่า รู ปแบบขนส่ งของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรู ปกับการจัดการรู ปแบบขนส่ งของ
อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรู ปในพืนทีจังหวัดภาคใต้ของประเทศไทยในภาพรวม ในด้านการขนส่ งทาง
นํา ด้านการขนส่ งทางรถยนต์ และด้านการขนส่ งทางรถไฟมีความสัมพันธ์เชิ งบวกกับการจัดการรู ปแบบ
ขนส่ งของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรู ปในพืนทีจังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย ในภาพรวมอย่างมีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที 0.05
ผูว้ จิ ยั ได้สรุ ปและเสนอการพัฒนารู ปแบบขนส่ งของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรู ปในพืนทีจังหวัด
ภาคใต้ของประเทศไทยทีเหมาะสมดังปรากฏในแผนภาพที 2
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Problem

Input

การจัดการการรูปแบบ
ศึกษาสภาพป+ญหา
การจัดการรูปแบบ

การตรวจสอบและประเมินผล
คุณภาพบุคลากร
เวลาในการขนสงสินคา
ผูนําองค/กร
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Process

รูปแบบขนสงของอุตสาหกรรม
อาหารทะเลแปรรูป
การขนสงทางน้ํา
การขนสงทางรถยนต/
การขนสงทางรถไฟ

Outcome
ความสุขของ
ผูประกอบการ

การจัดการรูปแบบขนสง
ของอุตสาหกรรมอาหารทะเล
แปรรูปในพืน้ ที่จังหวัดภาคใต
ของประเทศไทย
คุณภาพการขนสง

การประเมินระบบ

ความพึงพอใจ
ในการบริการ

การเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ

สามารถอธิ บายการรู ปแบบขนส่ งของอุ ตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรู ปในพืนทีจังหวัดภาคใต้ของ
ประเทศไทยทีเหมาะสมได้ตามลําดับขันตอนดังนี
ขันตอนที1 ศึกษาสภาพปั ญหา (Problem) จําเป็ นต้องมีการวิเคราะห์ปัญหาการจัดการรู ปแบบขนส่ ง
ต่างๆ ในแต่ละรู ปแบบมีขอ้ ดีและข้อด้อยทีแตกต่างกัน การตัดสิ นใจเลือกใช้รูปแบบการขนส่ งใดขึนอยูก่ บั
หลายปั จจัย เป็ นต้นว่า อัตราค่าระวาง ความรี บด่วน การเข้าถึงบริ การให้มีประสิ ทธิ ภาพสู ง
ขันตอนที 2 ปั จจัยนําเข้า (Input) ปั จจัยหนึ งในการสร้ างอรรถประโยชน์ ในการขนส่ งในด้านการ
ตรวจสอบและประเมินผลด้านคุณภาพบุคลากรด้านเวลาในการขนส่ งสิ นค้า เพือให้เกิดการจัดรู ปแบบขนส่ ง
ในการเคลือนย้ายสิ นค้าจากสถานทีหนึงไปยังอีกสถานทีหนึงให้มีประสิ ทธิ ภาพ
ขันตอนที 3 กระบวนการ (Process) กระบวนการในการจัดการรู ปแบบขนส่ งของอุ ตสาหกรรม
อาหารทะเลแปรรู ปในพืนทีจังหวัดภาคใต้ของประเทศไทยต้องประกอบไปด้วย 1) การขนส่ งทางนํา 2) การ
ขนส่ งทางรถยนต์และ 3) การขนส่ งทางรถไฟและสนับสนุ นให้งานของกิ จกรรมหลักดําเนิ นไปได้สะดวก
ได้แก่ การจัดการด้านโกดัง การยกขน การบรรจุหีบห่ อ การจัดซื อจัดหา การจัดตารางผลิตภัณฑ์ การจัดการ
ในระบบของการขนส่ ง คือไปให้ถึงทีหมายอย่างถูกต้อง รวดเร็ ว ทันเวลา
ขันตอนที 4 การประเมิน (Evaluation) จําเป็ นต้องทบทวนกระบวนการขันตอนที 1 ถึง ขันตอนที 3
เพือนํามาสู่ ขนศึ
ั กษาถึงความเป็ นไปได้และความเหมาะสม โดยการประเมินการผลการจัดการรู ปแบบขนส่ ง
ให้ดีทีสุ ด
ขันตอนสุ ด ท้า ยนํา เสนอการจัด การรู ป แบบขนส่ ง ของอุ ตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรู ป ในพืนที
จังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย ในด้านความสุ ขของผูป้ ระกอบการ ด้านความพึงพอใจในการบริ การ ด้าน
คุ ณภาพการขนส่ ง และด้านการเจริ ญเติ บโตทางเศรษฐกิ จ ภายหลังจากที ได้มีการประเมิ นระบบรู ปแบบ
ขนส่ งทีเหมาะสม
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อภิปรายผลการวิจัย
การวิจยั ในครังนี ผูว้ ิจยั ได้อภิปรายผลการวิจยั เรื องการพัฒนารู ปแบบขนส่ งของอุตสาหกรรมอาหาร
ทะเลแปรรู ปในพืนทีจังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย ในประเด็นดังต่อไปนี
1) การพัฒนารู ป แบบขนส่ ง ของอุ ตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรู ป ในพืนที จัง หวัดภาคใต้ข อง
ประเทศไทย พบว่า การจัดการรู ปแบบการขนส่ งของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรู ป ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ทังนีอาจเป็ นเพราะว่า รัฐบาลมีการจัดการรู ปแบบการขนส่ งของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรู ป
ได้เป็ นอย่างดี โดยมีการดําเนินการในด้านต่างๆ ทีอย่างเหมาะสมซึ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของกาญจน์วจี
ธนโชติรุ่งสาทิ ส (2557) ได้ทาํ การศึกษาประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของโลจิสติกส์ ขนส่ งข้าวไทยใน
เส้นทางขนส่ งจากจังหวัดนครสวรรค์-ส่ งออกต่างประเทศ พบว่า โลจิสติกส์ ขนส่ งทางนํามีการขนส่ งอยูใ่ น
ระดับปานกลาง และโลจิสติกส์ ขนส่ งทางถนนมีการขนส่ งอยูใ่ นระดับมาก ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
ของโลจิสติกส์ ขนส่ งข้าวไทยในต้นทุนการขนส่ งอยู่ในระดับมาก เวลาในการขนส่ งอยู่ในระดับมาก และ
ความน่าเชื อถือในการขนส่ งอยูใ่ นระดับมาก และสอดคล้องกับผลการวิจยั ของวนิ ดา ศักดี (2550) ได้ศึกษา
เรื องการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมฮาลาลของประเทศไทย : กรณี ศึกษาอาหารทะเล
แปรรู ป ผลการศึกษา พบว่า ประเทศไทยเป็ นประเทศทีมีศกั ยภาพในการผลิตและส่ งออกอาหารทะเลแปรรู ป
รายสําคัญของโลกและอาหารทะเลแปรรู ปเป็ นสิ นค้าทีมีมูลค่าการส่ งออกสู งสุ ดในกลุ่มสิ นค้าอุตสาหกรรม
การเกษตร ส่ วนรู ปแบบการขนส่ งทีเหมาะสมของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรู ป ในภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มาก ทังนี อาจเป็ นเพราะว่า รู ปแบบการขนส่ งทีเหมาะสมของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรู ปในภาพรวม
รัฐบาลได้มีการดําเนินการการขนส่ งทางนํากับการขนส่ งทางรถยนต์ โดยมีการส่ งเสริ มให้มีการปฏิบตั ิอย่าง
มีประสิ ทธิ ภาพ ซึ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของทิฆมั พร ทองประสาร (2556) ได้ทาํ การศึกษาปั จจัยทีมีผล
ต่อการเลือกรู ปแบบการขนส่ งของผูใ้ ช้บริ การขนส่ งสิ นค้า กรณี ศึกษาบริ ษทั ABC Frieght ผลการวิจยั พบว่า
กลุ่มตัวอย่างทีทําการตอบแบบสอบถามเลือกใช้บริ การขนส่ งทางทะเลมากกว่าการขนส่ งทางอากาศ และผล
ทีได้จากแบบจําลอง คือ เมือราคาของการขนส่ งทางทะเลเพิมขึน ทางผูข้ นส่ งจะทําการเปลียนแปลงรู ปแบบ
การขนส่ งในด้านของเวลาหากเวลาในการขนส่ งทางทะเลเพิมขึน ผูข้ นส่ งจะทําการเปลียนแปลงรู ปแบบการ
ขนส่ งและเมือมีการเปลี ยนแปลงความถี ในการขนส่ งทางทะเล ผูข้ นส่ งจะเปลี ยนอุ ปสงค์ลง รู ปแบบการ
ขนส่ ง ซึ งผลที ได้จากแบบจําลองดังกล่ าวสามารถนําไปใช้ในการออกแบบตัวชี วัดการดําเนิ นงานของผู ้
ให้บริ การขนส่ งได้ในอนาคต
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ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเพือการนําผลการวิจยั ไปใช้งาน
1) รั ฐ ควรการกํา หนดนโยบายการพัฒ นาของรั ฐ ทังระดับ ประเทศและระดับ พื นที โดยให้
ความสําคัญการจัดการรู ปแบบขนส่ งของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรู ปในพืนที
2) รั ฐต้องปฏิ รูปกฎหมายให้ทนั สมัยในการจัดการรู ปแบบขนส่ งของอุตสาหกรรมอาหารทะเล
แปรรู ปในพืนทีจังหวัดภาคใต้ของประเทศไทยให้เหมาะสมตลอดเวลา
2. ข้อเสนอแนะเพือวิจยั ครังต่อไป
1) จากการวิจยั นีควรมีการวิจยั เกียวกับการจัดการรู ปแบบขนส่ งเฉพาะด้านนันๆ
2) ควรมีการวิจยั เปรี ยบเทียบการจัดการรู ปแบบขนส่ งของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรู ปในพืนที
จังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย
3) ควรมีการวิจยั ในการจัดการรู ปแบบขนส่ งของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรู ปในพืนทีจังหวัด
ภาคใต้ของประเทศไทยของพืนทีอืนๆ ต่อไป
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