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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับความสำาเร็จของผู้ประกอบการในการประกอบธุรกิจ
อาหารทะเลแปรรูปพื้นบ้านในอำาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส และ 2) เพื่อศึกษาปัจจัยพื้นฐานของความสำาเร็จใน
การประกอบธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปพื้นบ้านในอำาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้ง
นี้คือผู้ประกอบการธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปพื้นบ้านในเขตอำาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยคัดเลือกเฉพาะ
พื้นที่ที่มีการผลิตอาหารทะเลแปรรูปพื้นบ้านได้แก่ ผู้ผลิตใน 4 ตำาบล คือ ตำาบลบางนาค ตำาบลโคกเคียน
ตำาบลกะลุวอ และตำาบลกะลุวอเหนือ จำานวน 123 ราย โดยการเปิดตารางของเครจซี่และมอร์แกน ใช้การสุ่ม
กลุ่มตัวอย่างแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม “ปัจจัยแห่งความสำาเร็จในการประกอบธุรกิจ
อาหารทะเลแปรรูปพื้นบ้านของผู้ประกอบการในอำาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส” ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.96
วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 41-45 ปี สำาเร็จการศึกษาระดับ
ชั้นประถมศึกษา มีรายได้สุทธิระหว่าง 10,000-20,000 บาท ประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจอาหารทะเล
แปรรูปพื้นบ้านอยู่ระหว่าง 6-10 ปี ระดับความสำาเร็จในการประกอบธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปพื้นบ้านของ
ผู้ประกอบการธุรกิจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ปัจจัยพื้นฐานแห่งความสำาเร็จในการประกอบธุรกิจอาหารทะเล
แปรรูปพื้นบ้านด้านแรงงานส่วนใหญ่เห็นว่า จำานวนแรงงานที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง 6-10 คน ต่อหนึ่งรายธุรกิจ
และใช้แรงงานภายในครอบครัว ด้านเงินทุนที่ใช้ในระยะเริ่มต้นของการประกอบธุรกิจ จำานวน 30,001-40,000
บาท โดยแหล่งเงินทุนที่ใช้เป็นเงินทุนสะสมภายในครอบครัวซึ่งใช้ระยะเวลาของการคืนทุนระหว่าง 1-3 ปี
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ด้านวัตถุดบิ ทีใ่ ช้ในการผลิตต้องแสวงหาด้วยตนเองจากภายในท้องถิน่ และผูป้ ระกอบการธุรกิจประดิษฐ์คดิ ค้น
เครื่องมืออุปกรณ์ขึ้นใช้เองในกิจการ
คำาสำาคัญ : ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ การประกอบธุรกิจ อาหารทะเลแปรรูปพื้นบ้าน ผู้ประกอบการ

Abstract
The objectives of this research were 1) to study the successful level of entrepreneurs
of local seafood transformation in Muang district, Narathiwat province 2) to study the basic
successful factors of local entrepreneurs for seafood transformation. This research is very beneficial to the related sectors for planning a better business. The samples were 123 randomly
selected from those entrepreneurs who only produced local sea seafood transformation from
4 sub district, in Bangnak, Kokkhian, Kaluwar and Kaluwar Noi by using Krejcie and Morgan
table. The instruments of the study were used questionnaires. The data was analyzed by using the frequency percentage average standard deviation and found the reliability was at 0.96
The study found that the personal data of 123 samples were female majority aging between 41-45 years old. Their education was primary level and their work experiences are from
6-10 years with net income of 10,000-20,000 bath per month. Generally, the level of their success was in a high level and the first was the clients’ satisfaction of production marketing that
is success in the increasing of benefit. For their success of acceptance was only one aspect at
moderate level. The basic factor of their success of local seafood transformation found that they
were based on their family workforce operating between 6-10 persons. The basic capitals used
were between 30,001-40,000 baths from their saving account and the fund will get back after 1-3
years. The products and the equipments were used from local and modern resources.
Keywords : Achievement Factors, Doing Business, Local Seafood Transformation, Entrepreneurs
บทนำา

การประกอบธุรกิจในปัจจุบนั โดยเฉพาะภาคการผลิตสินค้า การซือ้ ขายแลกเปลีย่ น และการให้บริการ
เป็นเรือ่ งทีม่ คี วามสำาคัญ บุคคลหรือกลุม่ บุคคลจึงได้รวมตัวกันเพือ่ ประกอบกิจกรรมต่างๆในเชิงธุรกิจเพิม่ มากขึน้
เพือ่ ให้สามารถตอบสนองความต้องการและสามารถสร้างความพึงพอใจให้กบั ผูบ้ ริโภคได้มากทีส่ ดุ ทัง้ นี้ ผูป้ ระกอบ
การธุรกิจที่สามารถดำาเนินงานตอบสนองความต้องการของลูกค้าจึงจะประสบความสำาเร็จ ในทางตรงกันข้าม
ถ้าผู้ประกอบการธุรกิจรายใดที่ไม่สามารถดำาเนินงานให้ตรงกับความต้องการหรือความพึงพอใจของผู้บริโภค
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จะเผชิญความยุ่งยากและประสบความสำาเร็จได้ยาก จึงอาจกล่าวได้ว่าการดำาเนินงานทางธุรกิจผู้ประกอบการ
ธุรกิจย่อมต้องการความสำาเร็จแม้ว่าจะมีความซับซ้อนและยุ่งยากมากขึ้นตามลำาดับก็ตาม
ในการศึกษาความหมายของคำาว่า “ผูป้ ระกอบการธุรกิจหรือการประกอบการธุรกิจ” กับคำาว่า “ผูก้ อ่ ตัง้
หรือเจ้าของ” เป็นคำาที่แตกต่างกันแต่มีความหมายในลักษณะเดียวกันคือ ความต้องการความสำาเร็จ ความ
เจริญก้าวหน้าหรือบางทีก็อาจพบกับความล้มเหลวของธุรกิจก็ได้ การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจจึงกล่าวได้ว่า
เป็นอาชีพที่เปิดกว้างไม่ว่าบุคคลนั้นจะมี เพศ อายุ หรืออยู่ในอาชีพใดก็สามารถเข้ามาลงทุนเพื่อประกอบการ
ธุรกิจได้ แต่ต้องมีความสามารถในการจัดการและพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ผู้ประกอบการธุรกิจอาจใช้เทคนิค
ใหม่ๆที่ถูกคิดค้นและดัดแปลงให้เหมาะสมกับธุรกิจของตน มีความเข้าใจและปรับตัวให้เข้ากับสิง่ แวดล้อม และ
ความต้องการของผูบ้ ริโภค ตลอดจนมีทกั ษะและความสามารถในการทำาธุรกิจด้วย (ศิวพร มัณฑุกานนท์, 2552)
จังหวัดนราธิวาสเป็นอีกจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ติดทะเล ส่งผลให้ประชาชนส่วนหนึ่ง
ให้ความสำาคัญกับการประกอบอาชีพด้านการประมงเพื่อนำามาบริโภคภายในครอบครัวและสามารถจำาหน่ายเป็น
อาหารสดให้กบั ประชาชนทัว่ ไป สัตว์ทะเลบางประเภทถูกนำาไปแปรรูปเป็นอาหารพืน้ บ้านเพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ ในรูป
แบบของ ข้าวเกรียบปลา ปลาเค็ม ปลากะตักตากแห้ง ปลาหมึกแห้ง และน้ำาบูดู เป็นต้น จากอดีตที่ผ่านมาการ
แปรรูปอาหารทะเลพื้นบ้านได้ทำาการผลิตเพื่อใช้บริโภคภายในครัวเรือนเท่านั้น ปัจจุบันผลิตภัณฑ์เหล่านั้นได้
กลายมาเป็นการประกอบธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปพื้นบ้านที่สร้างรายได้และความพึงพอใจจนได้รับความนิยม
จากผู้บริโภคมากขึ้นตามลำาดับ
ปัจจุบันพบว่าการประกอบธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปพื้นบ้านในอำาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดย
เฉพาะที่ตำาบลบางนาค ตำาบลโคกเคียน ตำาบลกะลุวอ และตำาบลกะลุวอเหนือ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประชาชนส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพการประมงเป็นอาชีพหลัก มีผู้ประกอบการธุรกิจจำานวนหนึ่งสนใจที่จะประกอบธุรกิจอาหารทะเล
แปรรูปพื้นบ้าน ส่งผลให้มีทั้งผู้ประกอบการธุรกิจรายใหม่และรายเก่าซึ่งต่างแข่งขันในการดำาเนินกิจกรรมทาง
ธุรกิจ ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้สอบถามผู้ประกอบการธุรกิจพบว่า ผู้ประกอบการธุรกิจบางกลุ่มเป็นผู้จัดจำาหน่ายเพียง
อย่างเดียว บางกลุ่มไม่ได้เป็นเจ้าของวัตถุดิบแต่ได้สั่งซื้อวัตถุดิบจากแหล่งผลิตต่างๆ นำามาผลิตเป็นอาหาร
ทะเลแปรรูปในบรรจุภัณฑ์รูปแบบต่างๆเพื่อจัดจำาหน่ายให้กับผู้บริโภค และบางกลุ่มเป็นทั้งเจ้าของวัตถุดิบ
เป็นผู้ผลิตและจัดจำาหน่ายเอง ดังนั้นการที่ผู้ประกอบการธุรกิจแต่ละรายได้ใช้วิธีการในการประกอบธุรกิจที่
แตกต่างกันออกไปแต่ทุกรายย่อมต้องการความสำาเร็จในการประกอบธุรกิจ โดยผู้วิจัยซึ่งอาศัยอยู่ในจังหวัด
นราธิวาสได้เห็นถึงความสำาคัญจึงสนใจทีจ่ ะศึกษาวิจยั “ปัจจัยแห่งความสำาเร็จในการประกอบธุรกิจอาหารทะเล
แปรรูปพื้นบ้านของผู้ประกอบการในอำาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส” ผลจากการวิจัยครั้งนี้จะเป็นประโยชน์
สำาหรับผู้ประกอบการธุรกิจ รวมถึงหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการประกอบการธุรกิจในท้องถิ่นโดยสามารถนำา
ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยไปใช้ในการวางแผนและการบริหารจัดการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปได้ อีกทั้ง นักวิจัยรุ่น
ใหม่ที่ให้ความสนใจศึกษาผลงานวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องสามารถนำาไปใช้เป็นข้อมูลเพื่อการวิจัยเชิงลึกได้
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความสำาเร็จของผู้ประกอบการในการประกอบธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปพื้นบ้านใน
อำาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
2. เพื่อศึกษาปัจจัยพื้นฐานของความสำาเร็จในการประกอบธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปพื้นบ้านในอำาเภอ
เมือง จังหวัดนราธิวาส
ระเบียบวิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ดำาเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปพื้นบ้านในอำาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส จำานวน
180 ราย กำาหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie and Morgan อ้างใน บุญธรรม
จิตอนันต์, 2546) ได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยจำานวน 123 ราย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้มีเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. แบบสอบถามลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้
จากการประกอบธุรกิจและประสบการณ์
2. แบบสอบถามปัจจัยพืน้ ฐานในการประกอบธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปพืน้ บ้านของผูป้ ระกอบการธุรกิจ
ประกอบด้วย ปัจจัยด้านแรงงาน ด้านเงินลงทุน ด้านวัตถุดิบ ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์
3. แบบสอบถามสภาพความเป็นจริงเกี่ยวกับความสำาเร็จในการประกอบธุรกิจอาหารทะเลแปรรูป
พื้นบ้านของผู้ประกอบการธุรกิจ
การสร้างเครื่องมือในการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถาม “ปัจจัยพื้นฐานในการประกอบธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปพื้นบ้านของ
ผู้ประกอบการในอำาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส” ผ่านความเห็นชอบจากที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้ทรงคุณวุฒิ
ได้ตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (Content Validity) นำาไปหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ทั้งฉบับโดยใช้
สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) (Cronbach, 1970) ได้ค่าความเชื่อ
มั่นเท่ากับ 0.96
การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยผู้วิจัยกับผู้ช่วยวิจัยได้ดำาเนินการแจกแบบสอบถามให้กับผู้ประกอบการ
ธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปพื้นบ้าน และจัดเก็บแบบสอบถามกลับคืนด้วยตนเอง
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การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้ใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลและใช้สถิติเชิงพรรณนาวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะ
ส่วนบุคคล และปัจจัยพื้นฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการธุรกิจ ได้แก่ ค่าความถี่ และค่าร้อยละ
สำาหรับการวิเคราะห์ระดับความสำาเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจใช้การหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้กรอบแนวคิดการวิจัยดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ผลการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยแห่งความสำาเร็จในการประกอบธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปพื้นบ้านของ
ผู้ประกอบการในอำาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส” มีผลการวิจัยตามลำาดับดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของผู้ประกอบการธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปพื้นบ้านมีจำานวน เพศหญิง
มากกว่าเพศชาย โดยมีเพศหญิงจำานวน 75 ราย คิดเป็นร้อยละ 61.0 และเพศชายมีจำานวน 48 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 39.0 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 41-45 ปี มีจำานวน 34 ราย คิดเป็นร้อยละ 27.6 รองลงมาคือ 36-40 ปี มี
จำานวน 24 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.5 และน้อยที่สุดคืออายุ 51 ปีขึ้นไป มีจำานวน 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.6
ด้านการศึกษาส่วนใหญ่สำาเร็จการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษา มีจำานวน 44 ราย คิดเป็น ร้อยละ 35.8 รอง
ลงมาคือ ระดับปริญญาตรี มีจำานวน 29 ราย คิดเป็นร้อยละ 23.6 และน้อยที่สุดคือ ระดับอนุปริญญาหรือเทียบ
เท่า มีจำานวน 21 ราย คิดเป็นร้อยละ 17.1 ด้านรายได้สุทธิจากการจำาหน่ายสินค้า ต่อเดือนพบว่าส่วนใหญ่
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มีรายได้ระหว่าง 10,000-20,000 บาท มีจำานวน 43 ราย คิดเป็นร้อยละ 35.0 รองลงมามีรายได้ 20,001-30,000
บาท มีจำานวน 34 ราย คิดเป็นร้อยละ 27.6 และน้อยที่สุดมีรายได้ 30,001 บาทขึ้นไป มีจำานวน 13 ราย คิด
เป็นร้อยละ 10.6 ทั้งนี้ ประสบการณ์ในการดำาเนินธุรกิจของผู้ประกอบการธุรกิจส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 6-10 ปี
มากที่สุด มีจำานวน 37 ราย คิดเป็นร้อยละ 30.1 รองลงมามีประสบการณ์ในการดำาเนินธุรกิจต่ำากว่า 6 ปี มี
จำานวน 29 ราย คิดเป็นร้อยละ 23.6 และมีประสบการณ์ในการดำาเนินธุรกิจ 26 ปีขึ้นไป มีจำานวนน้อยที่สุดคือ
4 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.3 ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จำานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำาแนกตามลักษณะส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคล
เพศ
อายุ

ชาย
หญิง

ต่ำากว่า 31 ปี
31- 35 ปี
36- 40 ปี
41- 45 ปี
46- 50 ปี
51 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
ปริญญาตรี
ไม่ตอบคำาถาม
รายได้สุทธิจากการจำาหน่ายสินค้าต่อเดือน
ต่ำากว่า 10,000 บาท
10,000 - 20,000 บาท
20,001 - 30,000 บาท
30,001 บาทขึ้นไป
ไม่ตอบคำาถาม

จำานวน

ร้อยละ

48
75

39.0
61.0

18
20
24
34
14
13

14.6
16.3
19.5
27.6
11.4
10.6

44
28
21
29
1

35.8
22.8
17.1
23.6
0.8

31
43
34
13
2

25.2
35.0
27.6
10.6
1.6
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ตารางที่ 1 (ต่อ) จำานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำาแนกตามลักษณะส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคล
ประสบการณ์ของผู้ประกอบธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปพื้นบ้าน
ต่ำากว่า 6 ปี
6 - 10 ปี
11 - 15 ปี
16 - 20 ปี
21 - 25 ปี
26 ปีขึ้นไป

จำานวน

ร้อยละ

29
37
20
21
12
4

23.6
30.1
16.3
17.1
9.8
3.3

2. ระดับความสำาเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปพื้นบ้าน ผลการวิจัยพบว่าในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ( = 3.53, S.D. = 0.59) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ประสบความสำาเร็จระดับมากใน 4 ด้าน
ได้แก่ ความสำาเร็จในด้านความพึงพอใจของลูกค้าซึ่งเป็นความสำาเร็จ เป็นลำาดับแรก ( = 3.67, S.D. = 0.67)
รองลงมาเป็นความสำาเร็จด้านการผลิตและการพัฒนาสินค้า ( = 3.65, S.D. = 0.64) ด้านความสามารถ
ทำาการตลาดและการจำาหน่ายสินค้า ( = 3.59, S.D. = 0.66) และด้านการมีผลกำาไรเพิ่มขึ้น ( = 3.56, S.D.
= 0.66) ตามลำาดับ ทั้งนี้ มีเพียงด้านการได้รับการยอมรับเท่านั้นที่พบว่า เป็นความสำาเร็จของผู้ประกอบการ
ธุรกิจที่อยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.20, S.D. = 0.79) ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความสำาเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจในการประกอบ
ธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปพื้นบ้านในแต่ละด้านและในภาพรวม
ความสำาเร็จของผู้ประกอบการ
1. ผู้ประกอบการธุรกิจมีผลกำาไรเพิ่มขึ้น
2. ผู้ประกอบการธุรกิจมีการผลิตและการพัฒนาสินค้า
3. ผู้ประกอบการธุรกิจสามารถทำาการตลาดและการจำาหน่ายสินค้า
4. ผู้ประกอบการธุรกิจได้รับการยอมรับ
5. ความพึงพอใจของลูกค้า
รวม

3.56
3.65
3.59
3.20
3.67
3.53

S.D.

ระดับความสำาเร็จ

0.66
0.64
0.66
0.79
0.67
0.59

มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
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3. ปัจจัยพื้นฐานของความสำาเร็จในการประกอบธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปพื้นบ้าน ประกอบด้วย ปัจจัย
ด้านแรงงาน ด้านเงินลงทุน ด้านวัตถุดิบ ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ ผลการวิจัยดังแสดงในตารางที่ 3
3.1 ด้านแรงงาน พบว่า จำานวนแรงงานที่เหมาะสมที่สุดในการประกอบการธุรกิจอาหารทะเล
แปรรูปพื้นบ้านส่วนใหญ่อยู่ในระหว่าง 6-10 คน คิดเป็นร้อยละ 39.8 สำาหรับแรงงานที่ใช้ในการประกอบการ
ธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปพื้นบ้านส่วนใหญ่เป็นแรงงานภายในครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 66.7
3.2 ด้านเงินลงทุน พบว่า จำานวนเงินทุนที่ใช้ลงทุนระยะเริ่มต้นของการประกอบธุรกิจส่วน
ใหญ่อยู่ในระหว่าง 30,001-40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.8 แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจอาหารทะเล
แปรรูปพื้นบ้านส่วนใหญ่เป็นเงินทุนสะสมภายในครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 69.1 สำาหรับระยะเวลาในการคืนทุน
อยู่ในระยะเวลา 1-3 ปี คิดเป็นร้อยละ 49.6
3.3 ด้านวัตถุดิบในการผลิต พบว่า ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนใหญ่แสวงหาวัตถุดิบหลักใน
การผลิตอาหารทะเลแปรรูปพื้นบ้านด้วยตนเองภายในท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 54.5
3.4 ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ พบว่า เครื่องมือและอุปกรณ์ที่นำามาใช้ในการประกอบธุรกิจ
อาหารทะเลแปรรูปพื้นบ้านส่วนใหญ่ผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นใช้เอง คิดเป็นร้อยละ 61.0
ตารางที่ 3 ปัจจัยพื้นฐานของความสำาเร็จในการประกอบธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปพื้นบ้าน
ปัจจัยพื้นฐานของความสำาเร็จในการประกอบธุรกิจ
ด้านแรงงาน
จำานวนแรงงานที่เหมาะสมที่สุดต่อความสำาเร็จในการประกอบธุรกิจอาหาร
ทะเลแปรรูปพื้นบ้าน
1 - 5 คน
6 - 10 คน
11 - 15 คน
16 - 20 คน
21 คนขึ้นไป
แหล่งแรงงานที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
แรงงานในครอบครัว
แรงงานในท้องถิ่น
แรงงานจากต่างท้องถิ่น

จำานวน

ร้อยละ

32
49
29
9
4

26.0
39.8
23.6
7.3
3.3

82
76
24

66.7
61.8
19.5
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ตารางที่ 3 (ต่อ) ปัจจัยพื้นฐานของความสำาเร็จในการประกอบธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปพื้นบ้าน
ปัจจัยพื้นฐานของความสำาเร็จในการประกอบธุรกิจ
ด้านเงินทุน
จำานวนเงินทุนที่ใช้ลงทุนในระยะเริ่มต้นของการประกอบธุรกิจ
ต่ำากว่า 10,000 บาท
10,001 - 20,000 บาท
20,001 - 30,000 บาท
30,001 - 40,000 บาท
40,001 - 50,000 บาท
50,001 บาทขึ้นไป
แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปพื้นบ้าน
เงินทุนสะสมภายในครอบครัว
กู้ยืมเงินนอกระบบ
สถาบันการเงิน
การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ
การสนับสนุนจากหน่วยงานภาคเอกชน
ระดมทุนมาจากสมาชิกกลุ่ม
ระยะเวลาของการคืนทุน
1 – 3 ปี
4 – 6 ปี
7 – 9 ปี
10 ปีขึ้นไป
ไม่ตอบคำาถาม
ด้านวัตถุดิบในการผลิต
แหล่งวัตถุดิบหลักในการผลิตอาหารทะเลแปรรูปพื้นบ้าน
แสวงหาด้วยตนเองจากภายในท้องถิ่น
แสวงหาด้วยตนเองจากจังหวัดใกล้เคียง
สั่งซื้อวัตถุดิบจากผู้ค้าหลายๆรายในพื้นที่
สั่งซื้อวัตถุดิบจากผู้ค้าหลายๆรายในจังหวัดใกล้เคียง
สั่งซื้อจากสมาชิกกลุ่มต่างๆ

จำานวน

ร้อยละ

23
27
27
28
8
10

18.7
22.0
22.0
22.8
6.5
8.1

85
44
23
14
3
14

69.1
35.8
18.7
11.4
2.4
11.4

61
47
12
2
1

49.6
38.2
9.8
1.6
0.8

67
23
53
42
7

54.5
18.7
43.1
34.1
5.7
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ตารางที่ 3 (ต่อ) ปัจจัยพื้นฐานของความสำาเร็จในการประกอบธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปพื้นบ้าน
ปัจจัยพื้นฐานของความสำาเร็จในการประกอบธุรกิจ
ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์
ลักษณะของเครื่องมือ
เครื่องมือและอุปกรณ์พื้นบ้านแบบง่ายๆ
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นเองโดยผู้ประกอบการ
ไม่ตอบคำาถาม

จำานวน

ร้อยละ

47
75
1

38.2
61.0
0.8

อภิปรายผล
จากผลการวิจัยพบประเด็นที่น่าสนใจและสามารถนำามาอภิปรายผลได้ดังนี้
1. ความสำาเร็จในการประกอบธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปพื้นบ้านของผู้ประกอบการธุรกิจพบว่าสามารถ
สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้ในระดับมาก ทั้งนี้ เนื่องจากอาหารทะเลแปรรูปพื้นบ้านเป็นสินค้าประจำา
จังหวัดที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนในท้องถิ่น สินค้ามีการพัฒนาได้ตรงกับความต้องการ สามารถหาซื้อ
ได้ง่าย และมีความหลากหลายของสินค้าให้เลือกซื้อ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ
(2546) ได้กล่าวว่า ในการบริหารการตลาด ผู้บริหารต้องมีความเข้าใจถึงความต้องการของผู้บริโภค และมุ่ง
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคด้วยเครื่องมือส่วนผสมการตลาด ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สิ่งที่
เสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อสนองความต้องการของลูกค้าให้พึงพอใจผลิตภัณฑ์ที่เสนอขาย ราคา หมายถึง คุณค่า
ผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ราคาเป็นต้นทุนของลูกค้า ผู้บริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่าผลิตภัณฑ์กับราคา
ผลิตภัณฑ์นั้น หากคุณค่าสูงกว่าราคา ลูกค้าก็ตัดสินใจซื้อสินค้า การส่งเสริมการตลาด เป็นการติดต่อสื่อสาร
เกี่ยวกับข้อมูลระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ เพื่อสร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ เครื่องมือในการติดต่อสื่อสารมี
หลายประการซึ่งอาจเลือกใช้หนึ่งหรือหลายเครื่องมือ ต้องใช้หลักการเลือกใช้เครื่องมือแบบประสมประสานกัน
โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกค้า ผลิตภัณฑ์ คู่แข่งขัน โดยบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกันได้ การจัดจำาหน่าย
หมายถึง โครงสร้างของช่องทางประกอบด้วยสถาบันและกิจกรรมใช้เพื่อเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์และบริการจาก
องค์การไปยังตลาด และสอดคล้องกับแนวคิดของวิชัย โถสุวรรณจินดา (2547) ที่ว่า ธุรกิจขนาดย่อมจะมี
โอกาสประสบความสำาเร็จได้โดยอาศัยปัจจัยด้านความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับลูกค้า ผู้เป็นเจ้าของธุรกิจขนาด
ย่อมสามารถสร้างความใกล้ชิดกับลูกค้า ได้รู้จักความต้องการของลูกค้า ทำาให้สามารถสร้างความพอใจในการ
บริการลูกค้าได้อย่างถูกต้องซึ่งนำาไปสู่การใช้บริการซ้ำา คุณภาพของสินค้า ธุรกิจขนาดย่อมจะมีโอกาสพัฒนา
คุณภาพของสินค้าได้ตามความพอใจของลูกค้าแบบเฉพาะเจาะจง จึงสามารถรักษาลูกค้า เพิ่มยอดขาย กำาไร
และลดความสิ้นเปลืองของการใช้ทรัพยากรได้ อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของอมรรัตน์ ศรีแก้ว (2552) ที่
ได้ศึกษาเรื่อง การประกอบการทางธุรกิจ : กรณีศึกษา บริษัท นครชัยขนส่ง จำากัด ผลการศึกษาพบว่า
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กลุม่ ลูกค้าส่วนใหญ่มกี ารใช้บริการกับบริษทั มานานกว่า 2 ปี โดยยังมีความต้องการทีจ่ ะใช้บริการในครัง้ ต่อๆไป
มากถึงร้อยละ 99.5 และลูกค้าส่วนใหญ่มคี วามพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก ทัง้ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านราคา
ด้านการจัดจำาหน่าย ด้านพนักงานและการให้บริการ
2. ปัจจัยพื้นฐานในการประกอบธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปพื้นบ้านที่มีผลต่อความสำาเร็จของผู้ประกอบ
การธุรกิจ ประกอบด้วย จำานวนแรงงานที่เหมาะสม และส่วนใหญ่เป็นแรงงานภายในครอบครัว เงินลงทุนเป็น
เงินสะสมภายในครอบครัว ระยะเวลาของการคืนทุนใช้เวลาระยะสั้นภายในเวลา 1-3 ปี วัตถุดิบหลักในการ
ผลิตอาหารทะเลแปรรูปพื้นบ้านมาจากการแสวงหาด้วยตนเองภายในท้องถิ่นโดยใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่
ประดิษฐ์คดิ ค้นขึน้ เองโดยผูป้ ระกอบการธุรกิจ ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดของโกศล มารมย์และเบญจพร ลัทธิเดช
(2547) ที่ว่า ปัจจัยพื้นฐานในการประกอบธุรกิจทุกประเภท สิ่งสำาคัญที่สุดคือ ปัจจัยในการดำาเนินธุรกิจ ได้แก่
ทุน คือปัจจัยที่มีความสำาคัญและจำาเป็นยิ่งในการประกอบธุรกิจให้ดำาเนินได้อย่างราบรื่น เพื่อให้เกิดผลกำาไรแก่
ผู้ประกอบธุรกิจมากที่สุด ที่ดิน คือ สถานที่ซึ่งใช้ในการประกอบธุรกิจ ซึ่งอาจเป็นที่ดินของตนเองหรือการเช่า
ในการเลือกทำาเลที่ตั้งต้องดูองค์ประกอบหลายประการ ในกรณีเป็นธุรกิจด้านการผลิต สถานประกอบการควร
อยู่ใกล้กับแหล่งวัตถุดิบ มีการขนส่งที่สะดวก เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิต หรือธุรกิจด้านการบริการ ทำาเล
ที่ตั้งของสถานประกอบการควรเป็นสถานที่ที่ผู้รับบริการสามารถติดต่อและมีการคมนาคมได้สะดวก แรงงาน
เป็นปัจจัยหลักที่ทำาให้การผลิตเกิดขึ้น เพราะการดำาเนินธุรกิจในด้านการผลิต การบริการและการจำาหน่าย
จำาเป็นต้องใช้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน ซึ่งแรงงานที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
แบ่งออกเป็นหลายระดับ เช่น แรงงานฝีมือ แรงงานกึ่งฝีมือ แรงงานไร้ฝีมือ ช่างเทคนิค วิศวกร นักบัญชี
นักกฎหมาย พนักงานขาย เป็นต้น และผู้ประกอบการธุรกิจ คือ ผู้ที่มีหน้าที่นำาปัจจัยทั้ง 3 ชนิดดังกล่าวข้างต้น
มาบริหารงาน ตามกระบวนการและวิธกี ารต่างๆ เช่น การวางแผนการผลิต การสัง่ การ การประเมินผล ฯลฯ วิธีการ
ดังกล่าวเรียกว่า “การประกอบการ” ส่วนกิจการของธุรกิจจะได้กำาไรหรือขาดทุนนั้นอยู่ที่ผู้ประกอบการธุรกิจ
เป็นสำาคัญ และสอดคล้องกับงานวิจัยของดวงพร อ่อนหวาน (2545) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสำาเร็จของ
ธุรกิจชุมชนในเขตภาคเหนือ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านแรงงานในชุมชนไม่มีปัญหาการ ขาดแคลนแรงงาน
หรือคุณภาพฝีมือของแรงงาน ปัจจัยด้านปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับภายนอกได้รับ การสนับสนุนส่งเสริมให้ความช่วย
เหลืออย่างต่อเนื่อง ปัจจัยด้านเงินทุน ได้รับความช่วยเหลือเป็น เงินทุนหมุนเวียนตั้งแต่เงินทุนให้เปล่า วัสดุ
อุปกรณ์ใช้ในการผลิต เงินกู้ไม่มีดอกเบี้ย หรือเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำา และสอดคล้องกับแนวคิดของสมคิด บางโม
(2545) ได้กล่าวว่า ปัจจัยพื้นฐานของการประกอบกิจการต่างๆ จำาเป็นต้องมีทรัพยากรอันเป็นปัจจัยพื้นฐาน
การจัดการซึ่งมีอยู่ 4 ประการได้แก่ คนเป็นผู้ปฏิบัติกิจกรรมขององค์การนั้นๆ เงิน ใช้สำาหรับเป็นค่าจ้าง ซือ้
วัสดุสง่ิ ของต่างๆ วัสดุสง่ิ ของ คือวัสดุอปุ กรณ์เครือ่ งใช้ตา่ งๆ รวมทัง้ อาคารสถานทีด่ ว้ ย การจัดการ คือความรู้
เกีย่ วกับการจัดการ ซึง่ ปัจจัยพืน้ ฐานในการประกอบกิจการทัง้ 4 ประการนีเ้ ป็นสิง่ จำาเป็นสำาหรับการจัดการเพราะ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดการขึน้ อยูก่ บั ความสมบูรณ์ คุณภาพของปัจจัยดังกล่าว และสอดคล้อง
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กับแนวคิดของอนิวชั แก้วจำานงค์และคณะ (2553) ทีก่ ล่าวว่า ปัจจัยสำาคัญมีสว่ นเกีย่ วข้องและมีอทิ ธิพลต่อความ
สำาเร็จในการจัดการธุรกิจรวมทั้งเป็นมูลเหตุพื้นฐานที่ผู้บริหารทุกคนต้องให้ความสนใจ คือ คนหรือแรงงาน
เป็นกำาลังหลักสำาคัญในการดำาเนินงานขององค์การ โดยบุคคลที่รวมตัวกันเมื่อตกลงใจทำางานร่วมกันย่อม
ต้องเดินไปในทิศทางเดียวกัน ถ้าองค์การใดให้ความสนใจและสามารถจัดการกิจกรรมเกี่ยวกับคนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ องค์การนั้นมีแนวโน้มบรรลุผล ส่วนเงินทุน มีความสำาคัญในการดำาเนินงานโดยเฉพาะในช่วง
แรกของการดำาเนินงานโดยองค์การขนาดเล็กอาจใช้เงินทุนของผู้ประกอบการธุรกิจเองหรือกู้ยืมจากแหล่งเงิน
ทุนภายนอก องค์การขนาดกลางและขนาดใหญ่จำาเป็นต้องใช้เงินลงทุนจำานวนมากกว่าองค์การขนาดเล็กซึ่ง
ผู้บริหารต้องคำานึงถึงแหล่งเงินทุนและการสำารองเงินทุนให้พอเพียงต่อการดำาเนินงานโดยสามารถนำาเงินทุนมา
ใช้ได้อย่างทันท่วงที องค์การที่สามารถจัดการเงินทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพแสดงว่า องค์การนั้นประสบผล
สำาเร็จในการดำาเนินงานอย่างแท้จริง เครื่องจักรเป็นเครื่องมือในการแปรสภาพวัตถุดิบให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์
ที่ต้องการซึ่งอาจจัดหาโดยการจัดซื้อหรือเช่าซื้อ และการประดิษฐ์คิดค้นขึ้นเองโดยผู้ประกอบการธุรกิจ การใช้
เครื่องจักรที่มีคุณภาพและทันสมัย จะเอื้ออำานวยการทำางานและนำาพาองค์การไปสู่ผลสำาเร็จได้ ส่วนองค์การที่
สามารถจัดหาบุคคลที่เหมาะสมและสามารถใช้เครื่องจักรได้เป็นอย่างดีมีผลต่อความสำาเร็จในการดำาเนินงาน
ส่วนวัสดุอุปกรณ์จะเป็นปัจจัยสนับสนุนช่วยเอื้ออำานวยและก่อให้เกิดความสะดวกในการทำางาน วัสดุอุปกรณ์
ยังหมายรวมถึงวัตถุดิบที่จำาเป็นต้องใช้ในกระบวนการผลิตและอุปกรณ์ที่เอื้อประโยชน์ในกระบวนการผลิต
โดยองค์การต้องจัดหาและสำารองไว้ให้เพียงพอต่อความต้องการในการดำาเนินงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต
อีกทั้งยังสอดคล้องกับแนวคิดของอรรถวุธ เอ่าเจริญ (2548) ที่ว่า ในการประกอบธุรกิจทุกประเภท ไม่ว่าจะ
เป็นธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ จำาเป็นต้องอาศัยปัจจัยพื้นฐานสำาคัญที่เกี่ยวข้องทั้งการผลิต
การจัดจำาหน่าย และการให้บริการ เพราะในการบริหารธุรกิจทุกประเภทจำาเป็นต้องอาศัยปัจจัยพื้นฐานอัน
ประกอบด้วยกำาลังคน เงินทุน วัตถุดิบ เครื่องจักร การตลาดและการจัดการเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้กับองค์การ
สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยสามารถนำามาสรุปผลได้ดังนี้
ผู้ประกอบการธุรกิจมีจำานวนเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 41-45 ปี สำาเร็จการ
ศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา มีรายได้สุทธิจากการจำาหน่ายสินค้าต่อเดือนระหว่าง 10,000-20,000 บาท โดยผู้
ประกอบการธุรกิจส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจอยู่ระหว่าง 6-10 ปี ระดับความสำาเร็จของผู้
ประกอบการธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปพื้นบ้านในภาพรวมประสบความสำาเร็จในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย
ด้านประสบความสำาเร็จในระดับมาก 4 ด้าน ลำาดับแรกคือ ความสำาเร็จด้านความพึงพอใจของลูกค้า รองลงมา
ความสำาเร็จด้านการผลิตและการพัฒนาสินค้า ด้านสามารถทำาการตลาดและการจำาหน่ายสินค้า และด้านการมี
ผลกำาไรเพิ่มขึ้น ตามลำาดับ มีเพียงด้านผู้ประกอบการธุรกิจได้รับการยอมรับเท่านั้นที่ประสบความสำาเร็จใน
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ระดับปานกลาง สำาหรับปัจจัยพืน้ ฐานในการประกอบธุรกิจทีม่ ผี ลต่อความสำาเร็จของผูป้ ระกอบการธุรกิจทางด้าน
แรงงานที่เกี่ยวข้องกับจำานวนแรงงานที่เหมาะสมอยู่ในระหว่าง 6-10 คน และใช้แรงงานภายในครอบครัวเป็น
หลัก ด้านเงินลงทุนเริ่มต้นในการดำาเนินกิจการอยู่ระหว่าง 30,001-40,000 บาท โดยเป็นเงินทุนสะสมภายใน
ครอบครัว ระยะเวลาของการคืนทุนประมาณ 1-3 ปี ด้านวัตถุดิบหลัก ที่ใช้ในการผลิตมาจากการแสวงหาด้วย
ตนเองภายในท้องถิ่น ส่วนด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้เป็นการประดิษฐ์คิดค้นขึ้นใช้เองเป็นหลัก
ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยที่ได้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
1. ผูป้ ระกอบการธุรกิจรวมถึงหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องต้องร่วมกันสร้างการยอมรับในสินค้าเพราะจะทำาให้
ขายสินค้าได้มากขึ้นส่งผลให้ผู้ประกอบการธุรกิจประสบความสำาเร็จในการประกอบธุรกิจ
2. แม้ว่าโดยภาพรวมการประกอบธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปพื้นบ้านประสบความสำาเร็จ แต่หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องควรเร่งดำาเนินการวางแผนเพื่อให้ความช่วยเหลือธุรกิจ เช่นในเรื่องเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำาให้กับผู้ประกอบ
การธุรกิจในการเริ่มต้นกิจการหรือพัฒนาสินค้าให้ได้รับการยอมรับมากขึ้น
ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป
ปัจจัยที่นำามาศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปพื้นบ้าน
ดังนัน้ ในการศึกษาครัง้ ต่อไปควรศึกษากลุม่ ผูป้ ระกอบการธุรกิจสินค้าอืน่ ๆ เช่น กลุม่ ผูป้ ระกอบการธุรกิจผ้าบาติก
ผ้าคลุมศีรษะสตรีชาวมุสลิม เรือกอและ และใบไม้สีทอง อีกทั้งควรทำาการศึกษาเรื่อง ความร่วมมือระหว่างผู้
ประกอบการธุรกิจกับหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชนในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการธุรกิจประสบ
ความสำาเร็จจากการประกอบธุรกิจในอำาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
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