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บทคัดยอ
งานวิจัยเรื่องการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานในการเลี้ยงกุงกามแดง โดยมีวัตถุประสงค (1) เพื่อ
ศึกษาการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานในการเลี้ยงกุงกามแดงในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ (2) เพื่อศึกษาปจจัยที่
มีความสัมพันธตอการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานการเลี้ยงกุงกามแดงในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ(3)เพือ่ ศึกษา
ปญหาและอุปสรรคในการจัดการโลจิสติก สและโซอุปทานในการเลี้ยงกุง กามแดงของเกษตรกรในจังหวัด
กาฬสินธุกลุมตัวอยาง ไดแก เกษตรกรผูเพาะเลี้ยงกุงกามแดงเชิงพาณิชย ในจังหวัดกาฬสินธุ จํานวน 270 คน
เครื่อ งมื อที่ ใช ในการเก็บ ขอ มูล คื อแบบสอบถามวิเ คราะหข อมู ล ด วยโปรแกรมสํ าเร็จ รูป SPSS FOR
WINDOWS หาคา สถิติพื้ นฐาน ดวยคาความถี่ ร อยละ คาเฉลี่ย และสว นเบี่ย งเบนมาตรฐานโดยใชวิ ธี
ประมวลผลทางสถิติเชิงพรรณนา สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห จะทดสอบดวยการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Product – Moment Correlation Coefficients)
ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย อายุระหวาง 30 - 40 ป สถานภาพสมรส/อยู
ดวยกัน การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระยะเวลากอตั้งกิจการมากกวา 2 ป ทุนดําเนินกิจการระหวาง
50,000 – 100,000 บาท ประเภทกิจการเจาของคนเดียว และมีรายไดตอเดือนระหวาง 50,000 – 100,000 บาท
ผลการศึ ก ษาปจ จั ยที่มี ความสัม พันธ ตอการจั ดการโลจิส ติ ก สแ ละโซอุป ทานในภาพรวม พบว า
เกษตรกรผูเพาะเลี้ยงกุง กามแดงเชิงพาณิชยในจังหวัดกาฬสินธุมีความเห็นตอการจัดการโลจิสติก สและโซ
อุปทานในการเลี้ยงกุงกามแดงในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( ̅ = 4.05, S.D. =0.22) เมื่อ
พิจารณารายดานพบวาดานการจัดการผลผลิตกุงกามแดง มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด อยูในระดับมาก ( ̅ = 4.13, S.D.
=0.33) รองลงมาไดแก ดานการจัดหาวัตถุดิบมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( ̅ = 3.88,S.D. =0.29) ดานการ
จัดการฟารมกุงกามแดง มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( ̅ = 3.49,S.D. =0.22) ดานการสงผลผลิตกุงกามแดงมี
คาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง ( ̅ = 3.39,S.D. =0.24) ดานการจัดการขอมูลมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง
( ̅ = 3.27,S.D. =0.17) และดานการจัดการตลาดกุงกามแดง มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด อยูในระดับปานกลาง ( ̅ =
3.02,S.D. =0.24) ตามลําดับ
ผลการศึกษาการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานการเลี้ยงกุงกามแดงในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก ( ̅ = 4.05 S.D. = 0.22) และเมื่อพิจารณารายขอพบวา กลุมตัวอยางมีความเห็นวา
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ราคากุงกามแดงของกิจการมีราคาไมเกินกวาราคากลางที่กําหนดมีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมากที่สุด ( ̅ =
4.51S.D. = 0.80) รองลงมาคือ มีความรวดเร็วในการจัดสงกุงกามแดง อยูในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.49S.D. =
0.64) และกิจการนําอุปกรณและเครื่องมือที่ทันสมัยมาใชในการเคลื่อนยายและจัดเก็บกุงกามแดงมีคาเฉลี่ย
นอยที่สุด อยูในระดับปานกลาง ( ̅ = 2.61 S.D. = 0.83)
ผลการวิเคราะหเพื่อทดสอบสมมติฐาน พบวา กลุมเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงกุงกามแดงเชิงพาณิชยใน
จังหวัดกาฬสินธุที่มีเพศประเภทกิจการและรายไดของกิจการ (ตอเดือน)ตางกัน มีความความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การจัดการโลจิส ติก สและโซอุป ทานในการเลี้ยงกุง กามแดงในพื้นที่จั ง หวัดกาฬสินธุแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนกลุมเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงกุงกามแดงเชิ งพาณิชยในจังหวัดกาฬสินธุที่มี
อายุสถานภาพสมรสระดับการศึกษาระยะเวลากอตั้งกิจการ และทุนดําเนินกิจการตางกัน มีความความคิดเห็น
เกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานในการเลี้ยงกุงกามแดงในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุไมแตกตางกัน อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการวิเคราะหเพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยเปรียบเทียบปจจัยที่มีความสัมพันธตอการจัดการโลจิ
สติกสและโซอุปทานในการเลี้ยงกุงกามแดงในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุพบวา ดานการจัดการฟารมกุงกามแดง
ดานการจัดการขอมูลดานการจัดหาวัตถุดิบมีความสัมพันธกับการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานในการเลี้ยง
กุงกามแดงในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุในทิศทางเดียวกัน อยูในระดับต่ํามาก และดานการจัดการผลผลิตกุงก าม
แดง ดานการจัดการตลาดกุงกามแดง ดานการสงผลผลิตกุงกามแดงความสัมพันธกับการจัดการโลจิสติกสและ
โซอุปทานในการเลี้ยงกุงกามแดงในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุในทิศทางเดียวกัน อยูในระดับมากที่สุด
ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งนี้คือ เกษตรกรควรสรางรายไดเสริมใหกับฟารมและกระตุนความ
ตองการทางการตลาด ควรมีหนวยงานที่จัดทําฐานขอมูล มีการพิจารณาการเลือกซื้อพันธุกุงกามแดงเริ่มหา
แหลงรองรับซื้อกุงกามแดงในพื้นที่ เนนการติดตอกับลูกคาสม่ําเสมอ และควรมีการประเมินผลจากการสงผล
ผลิตกุงกามแดง
คําสําคัญ: การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน กุงกามแดง การเลี้ยงกุงกามแดง
Abstract
The research on logistics and supply chain management for redclaw crayfish farming
was aimed to (1) study logistics and supply chain management for redclaw crayfish farming
in Kalasin Province; (2) study the factors relating to logistics and supply chain management
for redclaw crayfish farming in Kalasin Province; and (3) study issues as well as obstacles of
logistics and supply chain management for redclaw crayfish farming in Kalasin Province. The
samples were 270 agriculturists of commercial redclaw crayfish in Kalasin Province.
Questionnaires were used as the instruments for data collection. SPSS for windows was
brought for data analysis, i.e., frequency, percentage, mean, and SD; based on descriptive
statistics. Regarding statistics for the analysis, Pearson product – moment correlation
coefficients was relied on.
The findings indicated that most of the samples were male, age between 30 – 40
years, married/lived together, and with education at high school level. They had conducted
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the business for over 2 years with the capital of 50,000 – 100,000 baht, executed by a single
owner and with monthly income around 50,000 – 100,000 baht.
On to the overall findings of the factors relating to logistics and supply chain
management, it was found that the agriculturists of commercial redclaw crayfish in Kalasin
Province viewed logistics and supply chain management for redclaw crayfish farming in
Kalasin Province at a high level ( ̅ = 4.05, S.D. = 0.22). When considering in each individual
aspect, redclaw crayfish product management was found at the highest level ( ̅ = 4.13, S.D.
= 0.33), followed by material supply at a high level ( ̅ = 3.88,S.D. = 0.29). Redclaw crayfish
farm management was also at a high level ( ̅ = 3.49,S.D. = 0.22). Redclaw crayfish product
delivery was at a moderate level ( ̅ = 3.39,S.D. = 0.24), along with data management ( ̅ =
3.27,S.D. = 0.17), and redclaw crayfish market management at the lowest level despite its
moderate mean ( ̅ = 3.02,S.D. = 0.24), respectively.
The overall findings of logistics and supply chain management for redclaw crayfish
farming in Kalasin Provincewere at a high level ( ̅ = 4.05 S.D. = 0.22). When considering in
each individual aspect, the samples viewed the price of redclaw crayfish not over the
determined medium price and with at the highest level ( ̅ = 4.51 S.D. = 0.80), followed by
the delivery speed of redclaw crayfish at the highest level, too ( ̅ = 4.49 S.D. = 0.64). The
lowest level with a moderate mean ( ̅ = 2.61 S.D. = 0.83) belonged to modern equipment
and devices business for redclaw crayfish relocation and storage.
Concerning the hypothesis test, the agriculturists of commercial redclaw crayfish in
Kalasin Province with different genders, business types, and monthly incomes had different
views towards logistics and supply chain management for redclaw crayfish farming in Kalasin
Province with the statistical significance of 0.05. The agriculturists of commercial redclaw
crayfish in Kalasin Province with different ages, marital status, education levels, business
founding periods, and capitals did not have different views on logistics and supply chain
management for redclaw crayfish farming in Kalasin Province; with the statistical significance
of 0.05.
According to the findings of the analysis for hypothesis test when comparing the
factors relating to logistics and supply chain management for redclaw crayfish farming in
Kalasin Province, it revealed that redclaw crayfish farm management, data management, and
finding materials related to logistics and supply chain management for redclaw crayfish
farming in Kalasin Province in the same direction at a very low level. In the aspects of
redclaw crayfish product management, redclaw crayfish market management, and redclaw
crayfish product delivery related to logistics and supply chain management for redclaw
crayfish farming in Kalasin Province in the same direction at the highest level.
With respect to the suggestions from the research, the agriculturists should create
extra incomes to the farms and motivate market demands. There should be agencies in
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charge of database arrangement. The consideration of selecting redclaw crayfish breeds,
local sources to purchase redclaw crayfish breeds, the emphasize on consistent contact with
customers, and the evaluation of redclaw crayfish product delivery should also be taken
into account simultaneously.
Keywords: Logistics and supply chain management, redclaw crayfish, redclaw crayfish farming
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การเลี้ยงกุงกามแดง กําลังไดรับความสนใจในฐานะสัตวเศรษฐกิจตัวใหมที่นาลงทุนอยางมาก เพราะ
เปนกุงที่เ ลี้ยงงายสามารถกินอาหารไดห ลากหลายชนิด มีความอดทน ปรับ ตัวเกง และมีโ รคนอย ทําให
เกษตรกรไมยุงยากในการดูแล สามารถเลี้ยงทั้งในนาขาว บอดิน หรือบอปูนซีเมนต และยังมีราคาคอนขางสูง
ซึ่งผูที่นํากุงสายพันธุนี้มาเผยแพรในประเทศไทยเปนพระองคแรก คือ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงดําริไดให โครงการหลวงดอยอินทนนท เปนผูศึกษาทดลองเลี้ยง
ผลผลิตรุนแรกที่ผลิตไดถูกใชประกอบอาหารในการถวายเลี้ยงแกพระราชอาคันตุกะในวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.
2549 ในงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร รัชการที่ 9 และไดทดลองเลี้ยงกุงกามแดงในนาขาวของเกษตรกรที่บานแมกลางหลวง ดอยอินทนนท
จนนํามาสูการเลี้ยง และขยายพันธุกุงกามแดงเปนเพื่อจําหนายเชิงการคาไดตั้งแตเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2550
เปนตนมา ปจจุบันมีการเพาะเลี้ยงกันอยางแพรหลาย เนื่องจากเปนกุงที่มีเนื้อและรสชาติคลายกับกุงล็ อบ
สเตอร อีกทั้งยังเปนสายพันธุที่ทนตอ สภาพภูมิอากาศ เลี้ยงงาย และเจริญเติบโตไดดี ขนาดโตเต็มวัย 8.5 12 นิ้ว ลําตัวสีฟาอมเขียว เพศผูจะมีสีแดงตรงปลายกามดานนอก จึงเปนที่มาของชื่อ “กุงกามแดง”
ประเทศไทยมีผูประกอบกิจการเพาะเลี้ยงกุงกามแดงหรือกุงเครยฟชกระจายอยู เกือบทุกจังหวัดทั่ว
ประเทศ ซึ่งคณะกรรมการประมงประจําจังหวัดไดประกาศกําหนดใหเปนเขตเพาะเลี้ยงสัตวน้ําควบคุม (กุง กาม
แดงหรือกุงเครยฟชProcambarusclarkiiหรือ Cherax spp.) ไปแลว 66 จังหวัด สวน จังหวัดที่ยังไมประกาศ
พื้นที่อนุญาต ไดแก สุพรรณบุรี เพชรบุรี สมุทรสาคร บึงกาฬ มุกดาหาร รอยเอ็ด อุทัยธานี ภู เก็ต พังงา และ
ตรัง โดยมีผูแจงประกอบกิจการเพาะเลี้ยงกุงกามแดงหรือกุงเครยฟชทั้งหมด จํานวน 76,017 ราย และมี
จํานวนกุงกามแดงหรือกุงเครยฟชในครอบครองประมาณ 26 ลานตัว (กรมประมง:2560)
จากการที่จังหวัดกาฬสินธุถือเปนแหลงเลี้ยงกุงกามกรามที่ใหญที่สุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(ไทยรัฐออนไลน, 2560 : ออนไลน) เกษตรกรในจังหวัดมีความเชี่ยวชาญในการเลี้ยงกุงเพราะเปนอาชีพเดิมอยู
กอนแลว ประกอบกับกุงกามแดงมีราคาสูงกวากุงกามกราม มีความทนทานมากกวา จังหวัดกาฬสินธุจึงเปนอีก
พื้นที่หนึ่งที่กลุมเกษตรกรสนใจหันมาเพาะเลี้ยงกุงกามแดงเชิงพาณิชย เพื่อเพิ่มไดรายใหกับครอบครัว
จึงไดส นใจที่จะศึกษากระบวนการจัดการโลจิสติกสและโซอุป ทานในการเลี้ยงกุงกามแดงจัง หวัด
กาฬสินธุ และศึกษาปญหาและอุปสรรคในกระบวนการจัดการโลจิสติกสหวงโซอุปทานการเลี้ยงกุงกมแดงใน
จังหวัดกาฬสินธุ ผูวิจัยจึงนําเอาหลักวิชาการทางดานกระบวนการจัดการโลจิสติกสและการจัดการหวงโซ
อุปทานมาประยุกตใชกับการเพาะเลี้ยงกุงกามแดง เพื่อใหไดมาซึ่งแนวทางในการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
ของเกษตรกร โดยสามารถนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนในการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานในการเลี้ยง
กุงกามแดงตอไป
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วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานในการเลี้ยงกุงกามแดงในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ
2. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธตอการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานในการเลี้ยงกุงกามแดงใน
พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ
3. เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคในการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานการเลี้ยงกุงกามแดงในพื้นที่
จังหวัดกาฬสินธุ
ขอบเขตของการศึกษาวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยางไดแก กลุมเกษตรกรผูเลี้ยงกุงกามแดงเพื่อเชิงพาณิชย จํานวน 270 คน
ใชการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง
2. ตัวแปรที่ใชในการวิจัย
ตัวแปรตน ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระยะเวลากอตั้งกิจการ ทุนดําเนิน
กิจการ ประเภทกิจการ และรายไดของกิจการ (ตอเดือน)ปจจัยที่มีความสัมพันธตอการจัดการโลจิสติกสและโซ
อุปทานในการเลี้ยงกุงกามแดง ไดแก การจัดการฟารมกุงกามแดง การจัดการขอมูล การนําเขาวัตถุดิบ การ
จัดการผลผลิตกุงกามแดง การจัดการตลาดกุงกามแดงและการสงผลผลิตกุงกามแดง
ตัวแปรตาม ไดแก การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานในการเลี้ยงกุง กามแดงในพื้นที่จงั หวัด
กาฬสินธุ ไดแก การเลือกซื้อพันธกงุ กามแดง การเลือกซื้ออาหารกุง กามแดง การเลี้ยงกุง กามแดง การเก็บจับ
กุงกามแดง การจําหนายกุงกามแดง การขนสงกุงกามแดง
3. พื้นที่ในการเก็บขอมูล คือ จังหวัดกาฬสินธุ
4. ระยะเวลาในการทําวิจัย ระหวางเดือน เดือนพฤศจิกายน 2560 – เดือนกุมภาพันธ 2561
สมมติฐานการวิจัย
1. ปจจัยสวนบุคคล
1.1 เพศ มีผลตอการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานการเลี้ยงกุงกามแดงในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ
1.2 อายุ มีผลตอการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานการเลี้ยงกุงกามแดงในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ
1.3 สถานภาพสมรส มีผ ลตอการจัดการโลจิส ติก สและโซอุป ทานการเลี้ยงกุง กามแดงในพื้นที่
จังหวัดกาฬสินธุ
1.4 ระดับ การศึกษา มีผ ลตอการจัดการโลจิส ติก สและโซอุป ทานการเลี้ยงกุ งกามแดงในพื้นที่
จังหวัดกาฬสินธุ
1.5 ระยะเวลากอตั้งกิจการ มีผลตอการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานการเลี้ยงกุงกามแดงใน
พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ
1.6 ทุนดําเนินกิจการ มีผลตอการจัดการโลจิสติก สและโซอุปทานการเลี้ยงกุงกามแดงในพื้นที่
จังหวัดกาฬสินธุ
1.7 ประเภทกิจ การ มีผ ลตอการจัดการโลจิส ติก สและโซอุป ทานการเลี้ยงกุงกามแดงในพื้นที่
จังหวัดกาฬสินธุ
1.8 รายไดของกิจการ (ตอเดือน) มีผลตอการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานการเลี้ยงกุงกามแดง
ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ
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2. ปจจัยดานการจัดการฟารมกุงกามแดง การจัดการขอมูล การจัดหาวัตถุดิบการจัดการผลผลิต
กุงกามแดงการจัดการตลาดกุงกามแดงและดานการสงผลผลิตกุงกามแดงมีความสัมพันธตอการจัดการ
โลจิสติกสและโซอุปทานในการเลี้ยงกุงกามแดงในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ
วิธีดําเนินการวิจัย
การดําเนินการวิจัยครั้งนี้ใชวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีวัตถุประสงค เพื่อ
ศึกษาการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานในการเลี้ยงกุงกามแดง ศึกษาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการตนทุนโลจิสติกส และเปนขอมูลในการประกอบการวางแผนดานการจัดการตนทุนโลจิสติกสซึ่ง
ผูวิจัยมีขั้นตอนในการดําเนินการดังนี้
1. ทําการศึก ษาคนควาทบทวนวรรณกรรมจากเอกสาร หนัง สือ วารสาร และงานวิจัยตางๆ ที่
เกี่ยวของกับเรื่องที่ทําวิจัยและปรึกษาอาจารยที่ปรึกษา
2. กําหนดกรอบแนวคิดและขอบเขตของเนื้อหาโดยพิจารณาถึงปญหาและวัตถุประสงคของการวิจัย
3. นําแนวความคิดตางๆที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรมมาสรางแบบสอบถามใหครอบคลุมเนื้อหาที่
ตองการศึกษา
4. นําแบบสอบถามที่จัดทําขึ้นใหผูเชี่ยวชาญทําการตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมตามเนื้อหาและ
ครอบคลุมกับวัตถุประสงคของงานวิจัย
5. เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง
6. วิเคราะหขอมูลที่ได
7. สรุปผลการศึกษา
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ทราบถึงการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานการเลี้ยงกุงกามแดงในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ
2. ทราบถึงปจจัยที่มีความสัมพันธตอการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานที่เกิดขึ้นในการเลี้ยงกุงกาม
แดงในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ
3. ทราบถึงปญหาและอุปสรรคในการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานการเลี้ยงกุงกามแดงในพื้นที่
จังหวัดกาฬสินธุ
4. สามารถประยุกตใชแนวคิดการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานกับการพัฒนาการจัดการโลจิสติกส
และโซอุปทานการเลี้ยงกุงกามแดงในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ
สรุปผลการวิจัย
สมมติฐานการวิจัย
ปจจัยดานบุคคล
สมมติฐานที่ 1 กลุมเกษตรกรที่มีเพศตางกัน มีความความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกสและโซ
อุปทานในการเลี้ยงกุงกามแดงในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุแตกตางกัน
สมมติฐานที่ 2 กลุมเกษตรกรที่มีอายุตางกัน มีความความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกสและโซ
อุปทานในการเลี้ยงกุงกามแดงในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุไมแตกตางกัน
สมมติฐานที่ 3 กลุมเกษตรกรที่มีสถานภาพสมรสตางกัน มีความความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการโลจิ
สติกสและโซอุปทานในการเลี้ยงกุงกามแดงในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุไมแตกตางกัน
~ 170 ~

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 “GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2018”

สมมติฐานที่ 4 กลุมเกษตรกรที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการโลจิ
สติกสและโซอุปทานในการเลี้ยงกุงกามแดงในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุไมแตกตางกัน
สมมติฐานที่ 5 กลุม เกษตรกรที่มีระยะเวลากอตั้งกิจการตางกัน มีความความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
จัดการโลจิสติกสและโซอุปทานในการเลี้ยงกุงกามแดงในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุไมแตกตางกัน
สมมติฐานที่ 6 กลุมเกษตรกรที่มีทุนดําเนินกิจการตางกัน มีความความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการโลจิ
สติกสและโซอุปทานในการเลี้ยงกุงกามแดงในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุไมแตกตางกัน
สมมติฐานที่ 7 กลุมเกษตรกรที่มีประเภทกิจการ ตางกัน มีความความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการโลจิ
สติกสและโซอุปทานในการเลี้ยงกุงกามแดงในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุแตกตางกัน
สมมติฐานที่ 8 กลุมเกษตรกรที่มีรายไดของกิจการ (ตอเดือน) ตางกัน มีความความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานในการเลี้ยงกุงกามแดงในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุแตกตางกัน
ปจจัยที่มีความสัมพันธตอการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน
ในการเลี้ยงกุงกามแดงในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ
เกษตรกรผูเพาะเลี้ยงกุงกามแดงเชิงพาณิชยในจังหวัดกาฬสินธุมีความเห็น เฉลี่ยอยูในระดับมาก ( ̅ =
4.05, S.D. = 0.22) เมื่อพิจารณารายดานพบวาดานการจัดการผลผลิตกุงกามแดง มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด และดาน
การจัดการตลาดกุงกามแดง มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด
การจัดการฟารมกุงกามแดง พบวากลุมตัวอยางมีระดับความคิดเห็น โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( ̅
= 3.49 S.D. = 0.22) และเมื่อพิจารณารายขอพบวา กิจการสามารถใชปจ จัยการผลิตในฟารมใหเ กิด
ประสิทธิภาพสูงสุด มีคาเฉลี่ยสูงสุด และกิจการมีการเพิ่มธุรกิจอื่นภายในฟารมที่มีขนาดเทาเดิมใหมากขึ้น มี
คาเฉลี่ยนอยที่สุด
การจัดการดานขอมูล พบวากลุมตัวอยางมีระดับความคิดเห็น โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง
( ̅ = 3.27S.D. = 0.17) และเมื่อพิจารณารายขอพบวา กิจการสามารถตอบสนองความตองการของลูกคา
และสงผานขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพมีคาเฉลี่ยสูงสุด และกิจการมีหนวยงานกลางที่รับผิดชอบดานการ
จัดทําฐานขอมูล มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด
ดานการจัดหาวัตถุดับ พบวา กลุมตัวอยางมีระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( ̅ =
4.13 S.D. = 0.33) และเมื่อพิจารณารายขอพบวา การตัดสินในเลือกซื้อพันธุกุงกามแดงโดยอิงราคาของพันธุ
กุงกามแดงเปนหลัก มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมากที่สุด และมีกระบวนการในการตัดสินใจเลือกซื้อพันธุกุง
กามแดง มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด
ดานการจัดการผลผลิตกุงกามแดง พบวาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( ̅ = 4.13 S.D. = 0.33)
และเมื่อพิจ ารณารายขอพบว า กิจ การมีก ารเลือกใชภาชนะและอุป กรณ สําหรับ การจับ กุง กามแดงที่ไ ม
กอใหเกิดผลเสียตอคุณภาพกุงกามแดง รวมทั้งการปนเปอนที่เปนอันตราย มีคาเฉลี่ย สูงสุด อยูในระดับมาก
ที่สุด และในพื้นที่ประกอบกิจการของทานมีแหลงรองรับที่จะรับซื้อกุงกามแดงกระจายอยูในแหลงผลิตกุงกาม
แดง มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด
ดานการจัดการตลาดกุงกามแดง พบวาโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( ̅ = 3.02 S.D. =
0.24) และเมื่อพิจารณารายขอพบวา กิจการเชื่อมั่นในการนําเสนอสินคาใหมตอตลาดที่สามารถตอบสนองและ
ตรงกับความตองการของลูกคาเฉพาะกลุมไดดี มีคาเฉลี่ยสูงสุด และกิจการมุงเนนการติดตอลูกคาเฉพาะกลุม
อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอเพื่อสรางคุณคาใหกับลูกคา มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด
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ดานการสงผลผลิตกุงกามแดง พบวาโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( ̅ = 3.39 S.D. = 0.24)
และเมื่อพิจารณารายขอพบวา กิจการสามารถสงกุงกามแดงใหกับลูกคาไดทันตามกําหนดเวลาและมีปริมาณ
ครบตามการสั่งซื้อทุก ครั้ง มีคาเฉลี่ยสูงสุด และกิจการมีการประเมินผลการทํางานจากการส ง ผลผลิต มี
คาเฉลี่ยนอยที่สุด
ความคิดเห็นเกี่ย วกับการจัดการโลจิส ติกสแ ละโซอุปทานการเลี้ย งกุงกา มแดงในพื้นที่จังหวัด
กาฬสินธุ
กลุมตัวอยางมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานการเลี้ยงกุงกามแดงใน
พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( ̅ = 4.05 S.D. = 0.22) และเมื่อพิจารณารายขอพบวา
กลุมตัวอยางมีความเห็นวาราคากุงกามแดงของกิจการมีราคาไมเกินกวาราคากลางที่กําหนดมีคาเฉลี่ยสูงสุ ด
และกิจการนําอุปกรณและเครื่องมือที่ทันสมัยมาใชในการเคลื่อนยายและจัดเก็บกุงกามแดงมีคาเฉลี่ยนอยทีส่ ดุ
อภิปรายผลการวิจัย
ปจจัยสวนบุคคล
1) ดา นเพศ พบว า กลุม ตัว อยา งส วนใหญ เ ปน เพศชาย จํานวน 155 คน คิด เปน รอ ยละ 57.4
สอดคลองกับ การศึกษาของ เอกลักษณ กูเกียรติวงศ (2554) เรื่องปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพดานการ
จัดการโลจิสติกสของอุตสาหกรรมน้ํามันพืช พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ
69.0
2) ดานอายุ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุร ะหวาง 30 – 40 ป จํานวน 112 คิดเปนรอยละ
41.5 สอดคลองกับ การศึก ษาของ วราภรณ ศรีสุข (2551) ศึกษาการจัดการโลจิส ติกสของอุตสาหกรรม
เฟอรนิเจอรในประเทศไทย พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุระหวาง 31 - 40 ป จํานวน 75 คน คิด
เปนรอยละ 44.20
3) ดานสถานภาพสมรส พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีสถานภาพสมรส/อยูดวยกัน จํานวน 223 คน
คิดเปนรอยละ 82.6
4) ดา นระดับการศึกษา พบวา กลุม ตัวอยา งสวนใหญมีก ารศึ ก ษาระดับ มัธยมศึก ษาตอนปลาย
จํานวน 142 คน คิดเปนรอยละ 52.6ไมสอดคลองกับการศึกษาของ เอกลักษณ กูเกียรติวงศ (2554) เรื่อง
ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพดานการจัดการโลจิสติกสของอุตสาหกรรมน้ํามันพืช พบวา ผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญมีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 115 คน คิดเปนรอยละ 40.5
5) ดานระยะเวลากอตั้งกิจการ พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีระยะเวลากอตั้งกิจการมากกวา 2 ป
จํานวน 138 คน คิดเปนรอยละ 51.1ใกลเคียงกับการศึกษาของ แสงจันทร ศรีประเสริฐ (2551) ศึกษาเรื่อง
การเพิ่ม ขีดความสามารถในการแข ง ขันของผลิตภัณฑ ชุม ชนและทองถิ่น OTOP ประเภทผา ดวยการ
ประยุกตใชก ลยุทธการจัดการโลจิสติก สและหวงโซอุป ทานในจัง หวัดมหาสารคาม พบวา ผูป ระกอบการ
ผลิตภัณฑ OTOP สวนใหญมีการจัดตั้งและดําเนินธุรกิจอยูในชวง 1 – 5 ป
6) ดานทุนดําเนินกิจการ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีทุนดําเนินกิจการตั้งแต 50,000 – 100,000
บาท จํานวน 126 คน คิดเปนรอยละ 46.7 สอดคลองกับการศึกษาของ บวรวิทย โรจนสุวรรณ (2552) ศึกษา
การจัดการโซอุปทานในอุตสาหกรรมกุง : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมกุงในธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม พบวา
ทุนดําเนินการกิจการอยูระหวาง 50,000 – 150,000 บาท
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7) ดานประเภทกิจการ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญประกอบกิจการเจาของคนเดียว จํานวน 198
คน คิดเปนรอยละ 73.3 สอดคลองกับการศึกษาของ พชรรรเศรษฐยานนท (2554) ศึกษาเรื่องการจัดการโลจิ
สติ ก ส ที่ ส ง ผลประกอบการของร า นดอกไม ใ นเขตกรุ ง เทพมหานคร พบว า กิ จ การร า นดอกไม ใ นเขต
กรุงเทพมหานครสวนใหญเปนรูปแบบกิจการเจาของคนเดียว
8) ดานรายไดของกิจการ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญกิจการมีรายได (ตอเดือน) ระหวาง 50,000 –
100,000 บาท จํานวน 199 คน คิดเปนรอยละ 73.7 สอดคลองกับการศึกษาของ ธนาณัติ กลาหาญ และคณะ
(2559) ศึกษาการวิเคราะหตนทุนขนสงของการเลี้ยงกุงขาวในจังหวัดนครปฐม พบวา สวนใหญรายไดของ
กิจการตอเดือนอยูระหวาง 50,000 – 100,000 บาท
การวิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีความสัมพันธตอการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน
1) ดา นการจัดการฟารม กุงก า มแดง พบว า กิจ การสามารถใช ปจ จั ยการผลิ ตในฟารม ให เ กิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด สอดคลองกับ วรรณธณา กรุยทอง (2554) ศึกษาประสิทธิภาพของการเลี้ยงกุงแวนนาไม
พบวา ปจจัยการผลิตกุงแวนนาไม คือ ลูกกุงแวนนาไม แรงงาน พลังงานน้ํามันดีเซล ปริมาณอาหารกุง ยาและ
อาการเสริม จุลินทรีย (E.M.) และขนาดของพื้นที่ดินในการเลี้ยง สามารถรวมกันอธิบายการเปลี่ยนแปลงของ
ผลผลิตกุงขาวไดรอยละ 74.20 ซึ่งจะเห็นไดวา ถาหากมีการเปลี่ยนแปลงการใชปจจัยการผลิตชนิดใดชนิดหนึ่ง
ไป 1 หนวย และใหปจจัยอื่นๆ คงที่จะทําใหผลิตเปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น ในการเลี้ยงกุงกามแดง
หากกิจการใชปจจัยการผลิตในฟารมโดยไมมีการเปลี่ยนแปลงการใชปจจัยการผลิตชนิดใดชนิดหนึ่ง การเลี้ยง
กุงกามแดงก็จะมีประสิทธิภาพเปนอยางยิ่ง
2) ดานการจัดการขอมูล พบวา กิจการสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาและสงผานขอมูล
ไดอ ยา งมี ป ระสิ ท ธิภ าพ สอดคล องกั บ แนวคิด ของพิ สิท ธิ์ พิพั ฒ น โ ภคากุ ล (2558) ที่ว าการตอบสนอง
(Responsiveness) เปนการแจงขอมูลลูกคาใหลูกคาทราบ ทําใหลูกคารูสึกวาไมถูกทอดทิ้ง ไมสนใจ และ
ลูกคาไมรูสึกวาแจงอะไรไปแลวบริษัทเงียบหายไป นอกจากนี้ยังสอดคลองกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน
(2546) ที่กลาวถึงการตลาดทางตรง (Direct Marketing) และการตลาดเชื่อมตรง (Online Marketing) เปน
การติดตอสื่อสารกับกลุมเปาหมายเพื่อใหเกิดการตอบสนอง (Response) โดยตรงหรือหมายถึงวิธีการตางๆ ที่
นักการตลาดใชสงเสริมผลิตภัณฑโดยตรงกับผูซื้อและทําใหเกิดการตอบสนองทันที ซึ่งสามารถจูงใจใหลูกคามี
กิจกรรมการตอบสนองได
3) ดานการจัดหาวัตถุดิบพบวา การตัดสินใจเลือกซื้อพันธุกุงกามแดงโดยอิงราคาของพันธุกุงกามแดง
เป น หลั ก สอดคล อ งกั บ เบญจวรรณ สระยอดทอง (2558) ศึ ก ษาป จ จั ย ที่ ส ง ผลต อ การซื้ อ ลู ก กุ ง ของ
ผูประกอบการฟารมเลี้ยงกุง ในจังหวัดนครปฐมพบวา จากประสบการณของผูประกอบกิจการสนใจศึกษา
ขอมูล เพิ่ม เติม เกี่ยวกับ กุง กอนการตัดสินใจซื้อ โดยสามารถเปรียบเทียบราคากุงแตล ะสายพันธุกอนการ
ตัดสินใจเสมอ ซึ่งในการตัดสินใจเลือกซื้อพันธุกุงกามแดงผูประกอบกิจการจึงตองคนหาขอมูลลูกกุงกามแดง
จากแหลงที่นาเชื่อถือกอนการตัดสินใจซื้อ โดยประเมินและเปรียบเทียบกับลูกกุงจากแหลงจําหนายที่แข็งแรง
และมีการรอดตายสูงกอนการตัดสินใจซื้อทุกครั้ง นอกจากนี้ยังสามารถประเมินและเปรียบเทียบราคาพันธุกุง
กามแดงโดยอิงราคาตามทองตลาดเปนหลัก เพื่อนําไปสูการตัดสินใจซื้อที่จะไดพันธุกุงในราคาที่ตนทุนต่ําแตมี
คุณภาพที่สูง
4) ดานการจัดการผลผลิตกุงกามแดงกิจการมีการเลือกใชภาชนะและอุปกรณสําหรับการจับกุงกาม
แดงที่ไมกอใหเกิดผลเสียตอคุณภาพกุงกามแดง รวมทั้งการปนเปอนที่เปนอันตราย สอดคลองกับ เบญจวรรณ
สระยอดทอง (2558) ศึกษาปจจัยที่สงผลตอการซื้อลูกกุงของผูประกอบการฟารมเลี้ยงกุง ในจังหวัดนครปฐม
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พบวา ดา นผลิตภัณฑ มีร ะดับ ความสําคัญ ของผูป ระกอบการ โดยบรรจุ ภัณฑที่นํามาใชกับ ลูก กุง มีความ
เหมาะสมและปลอดภัย ดังนั้นในการจัดการผลผลิตกุงกามแดงภาชนะที่ใชบรรจุกุงตองสามารถรับน้ําหนักของ
น้ําและกุงไดตลอดการเคลื่อนยายและมีความปลอดภัยตอกุงที่เคลือ่ นยาย ไมมีการรั่วไหลของน้ํา และสามารถ
ตรวจสอบสภาพของกุงระหวางการเคลื่อนยายไดสะดวก อยางไรก็ตาม ภาชนะ อุปกรณและวิธีการจับกุงกาม
แดงจะตองไมกอใหเกิดผลเสียตอคุณภาพของกุงและคุณภาพในการเก็บรักษา รวมทั้งการปนเปอนที่มีผลตอ
ความปลอดภัยในการบริโภค ภาชนะใสกุงตองไมสัมผัสพื้นดินโดยตรงนอกจากนี้ ภาชนะ และอุปกรณทุกชนิด
ที่ใชหลังการจับ ตองสะอาด ทําจากวัสดุที่ทนทานตอการกัดกรอน อยูในสภาพดีสามารถใชปฏิบัติงานได เมื่ อ
เสร็จสิ้นการทํางานทุกครั้ง ตองลางทําความสะอาดอุปกรณที่ใชทันทีและควรรักษาใหสะอาด เพื่ อไมใหเปน
แหลงสะสมของจุลินทรีย
5) ดา นการจัดการตลาดกุงกา มแดง พบวา กิจการเชื่อมั่นในการนําเสนอสินคาใหมตอตลาดที่
สามารถตอบสนองและตรงกับความตองการของลูกคาเฉพาะกลุมไดดี สอดคลองกับแนวคิดของ Michael E.
Poterโดย มณีรัตน สุวรรณวารี (2555) ไดอธิบายถึงความรุนแรงของสภาวะการแขงขันระหวางองคกรธุรกิจที่
อยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน (Rivalry-Among Existing Competitors) สภาวะการแขงขันระหวางองคกรธุรกิจ
จะมีความรุนแรงมากขึ้นเมื่อองคกรใดองคกรหนึ่งในอุตสาหกรรมสามารถสรางชองทางในการสรางผลกําไร
ใหกับ องคก รที่มากขึ้นได หรือถูก กระทําจากองคก รอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เชน การลดราคา การ
แนะนําสินคาใหมเขาสูตลาด การเพิ่มบริการหลังการขายใหกับลูกคา หรือการตอสูดานอื่นๆ ทางการตลาด
เปนตน แตในอุตสาหกรรมมีสภาวะการแขงขันที่ไมรุนแรงก็มีโอกาสที่องคกรธุรกิจจะขึ้นราคาสินคาและบริการ
เพื่อใหองคกรไดกําไรที่มากขึ้นก็มีมากเชนกัน ดังนั้น การจัดการตลาดกุงกามแดงจึงตองมีกระบวนการจัดการ
โดยเนนคนหาและตอบสนองความตองการของลูกคาที่เลือกดวยขอเสนอของเจาของกิจการที่บรรลุความพึง
พอใจทั้งฝายลูกคาและฝายผูขาย
6) ดา นการสงผลผลิต กุง กา มแดงพบว า กิจ การสามารถสง กุง ก ามแดงใหกั บ ลูก คา ได ทัน ตาม
กําหนดเวลาและมีปริมาณครบตามการสั่งซื้อทุกครั้ง สอดคลองกับเบญจวรรณ สระยอดทอง (2558) ศึกษา
ปจจัยที่สงผลตอการซื้อลูก กุงของผูประกอบการฟารมเลี้ยงกุง ในจัง หวัดนครปฐม พบวาดานชองทางการ
จําหนาย ผูประกอบการมีความรวดเร็วในคําสั่งซื้อและสงมอบตรงเวลา นอกจากนี้ยังมีการหาซื้อพันธุกุงไดทั้ง
ดวยตนเอง ผานคนกลาง ทางออนไลน เชน เฟซบุค เว็บไซต หรือผานคนกลาง เปนตน
การวิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานการเลี้ยงกุงกามแดงในพื้นที่
จังหวัดกาฬสินธุ
การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานการเลี้ยงกุงกามแดงในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ พบวา ราคากุงกาม
แดงของกิจการมีราคาไมเกินกวาราคากลางที่กําหนดสอดคลองกับ ชมรมผูเลี้ยงกุงกามแดงและเครยฟชอิน
เตอรเนชั่นแนล ซึ่งสรางขึ้นเพื่อเปนศูนยกลางในการซื้อขายกุงกามแดงและเครยฟช ตั้งแตลงเดินถึงพอแมพันธุ
รวมไปถึงการเลี้ยงเพื่อเปนกุงเนื้อ กุงสวยงาม ดวยราคาปจจุบันทางชมรมฯ ก็ไดกําหนดราคากลางขึ้นเพื่อ
ควบคุมราคาซื้อขายกุงกามแดง และเครยฟช เพื่อไมใหมีการตัดราคากันเองของกลุมสมาชิกภายในชมรมฯ
นอกจากนี้ การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานการเลี้ยงกุงกามแดงในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ ยังตองมี
ความรวดเร็วในการจัดสง กุง กามแดงสอดคลองกับ แนวคิดของ โกศล ดีศีล ธรรม (2548)ที่วาปจ จัยและ
แรงผลัก ดันที่สง ผลกระทบตอการแขง ขันนั้น เพื่อตอบสนองต อแรงดัง กลาวสามารถพัฒ นาใหเ กิด ความ
ไดเปรียบทางการแขงขันไดจากกลยุทธการสรางความแตกตาง (Differentiation Strategy) เพื่อการนําสินคา
และบริการออกสูตลาดและตอบสนองความตองการใหผูบริโภคไดอยางรวดเร็ว และกลยุทธผูนําตนทุน (Cost
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Leadership Strategy) ดวยการนําเสนอสินคาและบริการที่มีตนทุนต่ํากวาคูแขงดวยการมุงปรับปรุงและ
ควบคุมตนทุน
ขอเสนอแนะ
เกษตรกรควรสรางรายไดเสริมใหกับฟารมและกระตุนความตองการทางการตลาด ควรมีหนวยงานที่
จัดทําฐานขอมูล มีการพิจารณาการเลือกซื้อพันธุกุงกามแดงเริ่มหาแหลงรองรับซื้อกุงกามแดงในพื้นที่ เนนการ
ติดตอกับลูกคาสม่ําเสมอ และควรมีการประเมินผลจากการสงผลผลิตกุงกามแดง
ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
1) งานวิจัยนี้เลือกศึกษาเฉพาะกลุมเกษตรกรผูเลี้ยงกุงกามแดงเปนสําคัญ โดยเพื่อใหรายละเอียดของ
ขอมูลในแตละกลุมกิจการมีความชัดเจนมายิ่งขึ้น ผูวิจัยเห็นวาควรมีการศึกษาการดําเนินงานในกลุมกลางน้ํา
และปลายน้ําเพิ่มเติม เพื่อใหเ ขาใจกลไกการทํางาน และระบบความสัมพันธในอุตสาหกรรมกุงกามแดงได
ละเอียดมากขึ้น
2) ควรมีการศึกษาวิเคราะหขอไดเปรียบ-เสียเปรียบ หรือจุดออน-จุดแข็งของกิจการในแตละกลุม
เพิ่มเติม เพื่อเปนแนวทางในการเรียนรูและวางแผนการเขาสูกิจการสําหรับผูที่ตองการลงทุนทํากิจการในสวน
อื่นๆ ของกิจการกุงกามแดง
3) ควรศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพ เพื่อคนหาความจริงจากการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานในการ
เลี้ยงกุงกามแดง และสภาพแวดลอมที่มีอยูตามความเปนจริง เปนการวิเคราะหความสัมพันธของเหตุการณกับ
สภาพแวดลอม เพื่อใหเกิดความเขาใจอยางถองแท (Insight) ละเอียดและลึกซึ้งมากขึ้น
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