
Giant Freshwater Prawn Business Management in Thoeng District Chiang Rai Province

THE JOURNAL Of ACCOUNTING REVIEW CHIANG RAI RAJABHAT UNIVERSITY : JAR CRRU 59Volume 1 Number 2 (July - December 2016)

การจัดการธุรกิจกุ้งก้ามกราม อ�าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
Giant Freshwater Prawn Business Management in 

Thoeng District Chiang Rai Province

ดร.ณภัทร ทิพย์ศรี* ธนีนุช เร็วการ** กรปภา จันทาพูน***

บทคัดย่อ

 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือศึกษาการจัดการธุรกิจกุ ้งก้ามกราม  

อ�าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก

เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกราม อ�าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย จ�านวน 50 ราย สถิติที่ใช้ใน 

การวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 ผลการศึกษา พบว่า การจัดการธุรกิจกุ้งก้ามกราม อ�าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การจัดการธุรกิจกุ้งก้ามกราม

อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยส่วนใหญ่ คือ ด้านการจัดการผลิต รองลงมา ได้แก่ การจัดการ

การเงิน/บัญชี การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และการจัดการตลาด ตามล�าดับ ในส่วนของผล

การเปรียบเทียบการจัดการธุรกิจกุ้งก้ามกราม ในอ�าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย จ�าแนกตาม

พื้นที่เลี้ยงกุ้งก้ามกราม และระยะเวลาในการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม พบว่า ธุรกิจกุ้งก้ามกรามที่

มีพื้นที่เลี้ยงกุ้งก้ามกราม จ�านวน 10 ไร่ หรือต�่ากว่า มีการจัดการธุรกิจกุ้งก้ามกรามมากกว่า

ธุรกิจที่มีพื้นท่ีขนาดมากกว่า 11-20 ไร่ 21-30 ไร่ และ มากกว่า 31-40 ไร่ ส�าหรับธุรกิจกุ้ง

ก้ามกรามที่มีระยะเวลาในการด�าเนินธุรกิจมามากกว่า 10 ปี มีการจัดการธุรกิจมากกว่า 

ธุรกิจที่มีระยะเวลา 5 ปีหรือต�่ากว่า และ 6-10 ปี

ค�าส�าคัญ : การจัดการธุรกิจ กุ้งก้ามกราม 
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Abstract

 The main purpose of this research was to study the giant freshwater 

prawn business management in Thoeng district, Chiang Rai province. The 

questionnaire was employed to gather data form 50 giant freshwater prawn 

farmer in Thoeng district, Chiang Rai province. The statistics used for 

analyzing data were percentage, mean and standard deviation. 

 The finding revealed that the giant freshwater prawn business  

management in Thoeng district, Chiang Rai province as a whole at a high 

level. When consider each aspect was production management that followed 

by financial/accounting management, human resource management and 

marketing management respectively. In part of the comparison of the giant 

freshwater prawn business management classify by farming area and business 

duration, it revealed that 10 rais or less than the farming area had business 

management more than 11-12 rais, 21-30 rais and more than 31-40 rais. For 

the business duration more than 10 had business management more than 

5 years and 6-10 years.
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บทน�า

 

 กุง้ก้ามกรามเป็นกุ้งน�า้จดื เป็นสตัว์น�า้ทีม่คีวามส�าคญัทางเศรษฐกจิของประเทศไทย

และเป็นที่นิยมในการบริโภคและมีความต้องการในตลาดสูงมาก ซึ่งในปัจจุบันมีการเพาะ

เลี้ยงกุ้งชนิดนี้อย่างแพร่หลาย ตลอดจนสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยง เนื่องจากมีราคา

สูง การเลี้ยงกุ้งเพื่อจ�าหน่ายนั้น จะใช้เวลาในการเลี้ยง ประมาณ 6 เดือน จึงเร่ิมจับกุ้งท่ีได้

ขนาดมาจ�าหน่าย หลังจากนั้นทุกช่วงเวลาประมาณ 1 เดือน จึงท�าการจับกุ้งไปจนถึงเดือน

ที่ 12 โดยจะทยอยขายไปเรื่อย ๆ  จนกว่าจะสิ้นสุดการด�าเนินงานในแต่ละรอบการผลิต ซึ่ง

อาจจะใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงนานประมาณ 8-10 เดือน และมีรายได้ 8-12 คร้ังในแต่ละ
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รอบ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความต้องการของตลาด (สันธิวัฒน์ พิทักษ์ผล และจิราพร ค�ามูล, 2550)

 จังหวัดเชียงรายเป็นอีกหนึ่งจังหวัดในภาคเหนือ โดยเฉพาะอ�าเภอเทิง จังหวัด

เชียงราย ให้ความส�าคัญกับการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม เนื่องจากเป็นพื้นที่เหมาะสมและสามารถ

หาพันธุ์กุ้งได้ง่าย โดยเริ่มมีเกษตรบุกเบิกในการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม ตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2538 และ

ประสบความส�าเร็จเป็นอย่างมากจึงได้มีการขยายพื้นที่เลี้ยงกุ้งก้ามกรามมากขึ้นเรื่อย ๆ  จน

ในปัจจุบัน พบว่ามีจ�านวนฟาร์มเลี้ยงกุ้งก้ามกราม อยู่ประมาณ 50 ฟาร์ม คิดเป็นพื้นที่

ประมาณ 1,500 ไร่ และจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกโดยใช้น�้าจากแม่น�้าลาวในการเล้ียง โดยมี

ราคาขายส่งกุ้งขนาด 30-35 ตัว/กิโลกรัม กิโลกรัมละ 200 บาท ขายปลีกกิโลกรัมละ 250 

บาท ส่วนกุ้งขนาดใหญ่ต้ังแต่ 16 ตัว/กิโลกรัมลงมา มีราคาขายส่งกิโลกรัมละ 300 บาท 

ราคาขายปลีกกิโลกรัมละ 350 บาท (ส�านักงานประมงจังหวัดเชียงราย, 2559) ทั้งนี้ จึง

กล่าวได้ว่า กุ้งก้ามกรามเป็นสัตว์น�้าทางเศรษฐกิจที่ส�าคัญของจังหวัดเชียงราย ที่สร้างอาชีพ

สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างยิ่ง ทางเกษตรกรหรือผู้เลี้ยงกุ้งจึงให้ความส�าคัญกับการ

จัดการธุรกิจกุ้งก้ามกรามเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อันน�าไปสู่ความเติบโตและความ

ยั่งยืนของธุรกิจกุ้งก้ามกรามต่อไป

 การจัดการธุรกิจ (Business Management) เป็นกระบวนการที่เกี่ยวกับการ

ประสานงาน การด�าเนินงานของธุรกิจให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุตามเป้า

หมายที่ก�าหนดไว้ เนื่องจากการจัดการธุรกิจเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ การจัดการตลาด 

การจัดการการเงิน การจัดการการผลิต และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (พนิดา พานิชกุล, 

2554) อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้ว่า ธุรกิจกุ้งก้ามกรามเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่จ�าเป็นต้องมี

กระบวนการจัดการธุรกิจท่ีเหมาะสมและเกิดประสิทฺธิภาพเพ่ือให้องค์การประสบผลส�าเร็จ 

โดยที่องค์การนั้นสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างคุ้มค่าและผลผลิตเป็นไปตามท่ีก�าหนด

ไว้ ตลอดจนมรีายได้ทีด่ ีอนัท�าให้คณุภาพชวีติทีด่ข้ึีนและท�าให้ผลการด�าเนนิงานเตบิโตต่อไป

 จากเหตุผลข้างต้น ผู้วิจัยจึงท�าการศึกษาวิจัยเร่ือง การจัดการธุรกิจกุ้งก้ามกราม 

อ�าเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย เพือ่ตอบค�าถามการวจิยัว่า การจดัการธุรกิจกุง้ก้ามกราม อ�าเภอ

เทิง จังหวัดเชียงราย อยู่ในระดับใด เป็นอย่างไร ผลที่ได้จากการวิจัย น�าไปเป็นแนวทางใน

การพัฒนาการจัดการธุรกิจกุ้งก้ามกราม อ�าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ให้เกิดประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล บรรลุตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ ตลอดจนน�าไปสู่ความเติบโตของธุรกิจ

และมีศักยภาพทางการแข่งขันในตลาดต่อไป



การจัดการธุรกิจกุ้งก้ามกราม อ�าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

62 วารสารบัญชีปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)

วัตถุประสงค์การวิจัย

 1. เพื่อศึกษาการจัดการธุรกิจก้ามก้ามกราม อ�าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

 2. เพื่อศึกษาการจัดการธุรกิจกุ้งก้ามกราม อ�าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย จ�าแนก

ตามพื้นที่เลี้ยงกุ้งก้ามกราม และระยะเวลาในการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม

แนวคิดท่ีเก่ียวข้องกับการวิจัย

 การศึกษาครั้งน้ี ใช้แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจ (Business Management) 

เป็นแนวทางในการศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 การจัดการ (Management) เป็นกระบวนการในการน�าทรัพยากรทางการบริหาร

มาใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การที่ก�าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลซึ่งกระบวนการการจัดการ ประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์การ การ

ชี้น�า และการควบคุม (พนิดา พานิชกุล, 2554) ทั้งนี้ การจัดการธุรกิจในองค์การ สามารถ

จัดการได้หลายรูปแบบ ได้แก่

 1. การจัดการตลาด (Marketing Management) เป็นกิจกรรมการเคลื่อนย้าย

สินค้าหรือบริการจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค ได้แก่ กิจกรรมการทางการซื้อขาย การจัดเก็บ

รักษา การบรรจุหีบห่อ การส่งเสริมการจัดจ�าหน่าย เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือสร้าง

ความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้อย่างสูงสุด ซึ่งเคร่ืองมือทางการตลาดที่ก�าหนดขึ้น เพื่อตอบ

สนองความต้องการของกลุ่มตลาดเป้าหมาย มีดังนี้

  1.1 ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สินค้าหรือบริการที่น�าเสนอต่อผู้บริโภค

เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและสร้างความพึงพอใจ กล่าวคือ เป็นการก�าหนด

ลักษณะ รูปแบบบรรจุภัณฑ์และคุณภาพของสินค้าให้ตรงตามความต้องการลูกค้าได้มาก

ที่สุด

  1.2 ราคา (Price) หมายถึง การก�าหนดราคาสินค้าให้เหมาะสมกับสินค้าหรือ

บริการ โดยปกติการก�าหนดราคาสินค้าจะค�านึงถึงสภาวการณ์แข่งขันของธุรกิจท่ีมีอิทธิพล

ต่อการก�าหนดราคาสินค้าที่แตกต่างกัน ได้แก่ การก�าหนดราคาที่มีการแข่งขันกันสูง ตลาด

กึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด ตลาดที่มีผู้ขายน้อยราย และตลาดผูกขาด เป็นต้น
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  1.3 การจัดจ�าหน่าย (Place) หมายถึง กิจกรรมการเคลื่อนย้ายสินค้าหรือ

บริการจากธุรกิจไปยังกลุ่มผู้บริโภคโดยผ่านช่องทางการจัดจ�าหน่าย ได้แก่ การจ�าหน่าย

ผ่านพ่อค้าคนกลาง ตัวแทนคนกลาง หรือขายโดยตรงแก่ผู้บริโภค เป็นต้น

  1.4 การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง วิธีการสื่อสารที่องค์การน�า

มาใช้ระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือชักจูงหรือโน้มน้าวให้เกิดการซื้อสินค้า

หรือบริการ ซึ่งเครื่องมือในการส่งเสริมการตลาด เช่น การขายโดยบุคคล การโฆษณา  

การส่งเสริมการขาย และการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

 2. การจัดการทรพัยากรมนษุย์ (Human Resource Management) เป็นกจิกรรม

ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ กิจกรรมด้านการวางแผน การสรรหา การคัดเลือก 

การบรรจ ุการฝึกอบรม การประเมนิผลการปฏบิตังิาน และการจ่ายค่าตอบแทนแก่พนกังาน 

เป็นต้น ดังนี้

  2.1 การวางแผนทรัพยากรมนษุย์ เป็นกระบวนการวิเคราะห์องค์ประกอบของ

งาน ลักษณะของบุคลากรที่จ�าเป็นในแต่ละงานและความต้องการด้านบุคลากรเพื่อให้

สอดคล้องกับเป้าหมายของกิจการ

  2.2 การสรรหาบุคลากร เป็นการเสาะแสวงหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงกับ

ค�าบรรยายและต�าแหน่งของงาน เพื่อให้ได้จ�านวนคนที่มาสมัครมากพอส�าหรับการคัดเลือก

คนที่มีความสามารถและเหมาะสมกับงาน

  2.3 การคัดเลือกบุคลากร เป็นการเลือกสรรบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ 

ทักษะ บุคลิกภาพที่เหมาะสมกับต�าแหน่งงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์การ

  2.4 การพัฒนาบุคลากร เป็นกิจกรรมการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ความสามารถ

แก่ผู้ปฏิบัติงานเพิ่มข้ึนในระหว่างการปฏิบัติงานในองค์กร

  2.5 การให้ผลตอบแทน เป็นกิจกรรมการจ่ายค่าจ้างหรือเงินเดือน ตลอดจน

สิ่งจูงใจ และผลประโยชน์พิเศษอื่นที่จ่ายให้กับบุคลากร เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่บุคลากร

ในองค์การ

  2.6 การประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือน�าไปสู่

การปรับปรุงการปฏบิัติงานของบุคลากรตลอดจนน�าไปใช้ในการพิจารณาความดีความชอบ

ของบุคลากร



การจัดการธุรกิจกุ้งก้ามกราม อ�าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

64 วารสารบัญชีปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)

 3. การจัดการเงินและบัญชี เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาเงินทุน การเก็บ

รักษา การจัดสรรเงินทุน ตลอดจนเป็นการรวบรวม วิเคราะห์ จัดประเภทและสรุปข้อมูล

รายการต่าง ๆ  ให้อยู่ในรูปของตัวเลข โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน�าข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ส�าหรับ

การวางแผนและควบคุมการด�าเนินงานด้านต่าง ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สูงสุด

 4. การจัดการผลิต เป็นกิจกรรมที่ท�าให้เกิดสินค้าหรือบริการ ตั้งแต่การวางแผน

ท�าเลที่ต้ัง การวางผังโรงงาน การออกแบบสินค้าและบริการ การก�าหนดตารางเวลาการ

ผลิตและการตรวจสอบสินค้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าที่มีคุณภาพ และมี

ต้นทุนการผลิตที่เหมาะสม โดยการจัดการผลิตต้องอาศัยหลักการ ดังนี้

  4.1 การวางแผนการผลิต หมายถึง กระบวนการในการวางแผนเก่ียวกับการ

จัดสรรทรัพยากรในการผลิตให้ตรงตามเป้าหมายที่ต้องการ

  4.2 การด�าเนนิการผลติ เป็นการก�าหนดรายละเอียดเก่ียวกับปรมิาณและเวลา

ที่ใช้ในการผลิตส�าหรับช่วงระยะเวลาในการผลิต

  4.3 การควบคุมคุณภาพสินค้าหรือบริการ เป็นกระบวนการที่ท�าให้สินค้าหรือ

บริการที่ผลิตข้ึนมีความเหมาะสมต่อการใช้งานให้ตรงตามเป้าหมายที่ต้องการ

 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาการจัดการธุรกิจกุ้งก้ามกราม ซึ่งกุ้งก้ามกรามเป็น

กุ้งน�้าจืดที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ ที่สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร ตลอด

จนไปสู่คุณภาพชีวิตท่ีดี ดังนั้น จึงเป็นส่ิงส�าคัญที่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจ�าเป็นต้องให้ความ

ส�าคัญกับการจัดการธุรกิจเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด�าเนินธุรกิจ เพื่อ

น�าไปสู่ศักยภาพทางการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

วิธีการด�าเนินการวิจัย

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกราม อ�าเภอเทิง จังหวัด

เชียงราย จ�านวนทั้งสิ้น 50 ราย (ส�านักงานประมงจังหวัดเชียงราย, 2559)

 เครื่องมือที่มือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบสอบถาม (Question-

naire) ซึ่งผู้วิจัยได้ท�าการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยท�าการทดลองใช้ (Try-Out) 

กับกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจกุ้งก้ามกราม จ�านวน 25 ราย จากนั้นวิเคราะห์หาค่าความเช่ือ
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มัน่ของแบบสอบถาม (Reliability Test) ด้วยการหาค่าสมัประสทิธ์ิอลัฟ่า (Alfa Coefficient 

: α) ของครอนบัช (Cronbach) ได้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา เท่ากับ 0.87 ดังนั้น แบบสอบถาม

การวิจัยครั้งนี้จึงมีความน่าเชื่อม่ันและน�าไปใช้ในการเก็บข้อมูลจริงได้

 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย

 ผลการศึกษาเรื่อง การจัดการธุรกิจกุ้งก้ามกราม อ�าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

สามารถน�าเสนอผลการศึกษา ดังนี้

 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกราม อ�าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย พบ

ว่า ผู้ประกอบการกุ้งก้ามกราม อ�าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็น

ร้อยละ 56.00 อายุระหว่าง 35-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 40.00 สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อย

ละ 36.00 มีระดับการศึกษาต�่ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 84.00 ส่วนใหญ่มีรายได้

เฉลี่ยต่อเดือน ระหว่าง 100,000-150,000 คิดเป็นร้อยละ 48.00

 ข้อมูลท่ัวไปของธุรกิจกุ้งก้ามกราม อ�าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย พบว่า ส่วนใหญ่

ธุรกจิเป็นรปูแบบกจิการเจ้าของคนเดยีว คดิเป็นร้อยละ 100.00 ราคาจ�าหน่ายกุง้ก้ามกราม

อยู่ระหว่าง 251-300 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 48.00 พ้ืนที่เล้ียงกุ้งก้ามกรามต่อไร่

อยู่ระหว่าง 11-20 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 36.00 ลักษณะการขายกุ้งก้ามกรามขายส่งโดยส่วน

ใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 100.00 การด�าเนินธุรกิจมากกว่า 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 40.00 

 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจกุ้งก้ามกราม อ�าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

แสดงดังตารางที่ 1 ดังนี้



การจัดการธุรกิจกุ้งก้ามกราม อ�าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

66 วารสารบัญชีปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)

ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการจัดการธุรกิจกุ้งก้ามกราม 

อ�าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

 จากตารางที่ 1 พบว่า การจัดการธุรกิจกุ้งก้ามกราม อ�าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.26 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าการ

จัดการธุรกิจกุ้งก้ามกรามอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยส่วนใหญ่ คือ ด้านการจัดการผลิต มี

คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 รองลงมา ได้แก่ การจัดการการเงิน/บัญชี มีคะแนนเฉล่ีย เท่ากับ 

4.34 ถัดมาคือ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.18 และ การจัดการ

ตลาด มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.10 ตามล�าดับ

ตารางท่ี 2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการจัดการธุรกิจกุ้งก้ามกราม 

อ�าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย จ�าแนกตามพื้นที่เลี้ยงกุ้งก้ามกราม
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ผลการวิจัย 

 ผลการศึกษาเรื่อง การจัดการธุรกิจกุ้งก้ามกราม อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย สามารถ
น าเสนอผลการศึกษา ดังนี้ 
 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกราม อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย พบว่า 
ผู้ประกอบการกุ้งก้ามกราม อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 
56.00 อายุระหว่าง 35-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 40.00 สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 36.00  
มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 84.00 ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ระหว่าง 100,000-150,000 คิดเป็นร้อยละ 48.00 

ข้อมูลทั่วไปของธุรกิจกุ้งก้ามกราม อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย พบว่า ส่วนใหญ่ธุรกิจ
เป็นรูปแบบกิจการเจ้าของคนเดียว คิดเป็นร้อยละ 100.00 ราคาจ าหน่ายกุ้งก้ามกรามอยู่
ระหว่าง 251-300 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 48.00 พื้นที่เลี้ยงกุ้งก้ามกรามต่อไร่อยู่
ระหว่าง 11-20 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 36.00 ลักษณะการขายกุ้งก้ามกรามขายส่งโดยส่วนใหญ่  
คิดเป็นร้อยละ 100.00 การด าเนินธุรกิจมากกว่า 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 40.00  

ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจกุ้งก้ามกราม อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 
แสดงดังตารางที่ 1 ดังนี ้
 

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการจัดการธุรกิจกุ้งก้ามกราม  
อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

การจัดการธุรกิจ µ  ระดับการจัดการ
ธุรกิจ 

การจัดการการทรัพยากรมนุษย์ 4.18 0.48 มาก 
การจัดการการผลิต 4.43 0.29 มาก 
การจัดการการตลาด 4.10 0.58 มาก 
การจัดการการเงิน/บัญช ี 4.34 0.37 มาก 

รวม 4.26 0.43 มาก 
 

จากตารางที่ 1 พบว่า การจัดการธุรกิจกุ้งก้ามกราม อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.26 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าการ
จัดการธุรกิจกุ้งก้ามกรามอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยส่วนใหญ่ คือ ด้านการจัดการผลิต  
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มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 รองลงมา ได้แก่ การจัดการการเงิน/บัญชี มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 
4.34 ถัดมาคือ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.18 และ การจัดการตลาด 
มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.10 ตามล าดับ 

ตารางท่ี 2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการจัดการธุรกิจกุ้งก้ามกราม  
อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย จ าแนกตามพื้นที่เลี้ยงกุ้งก้ามกราม 

 

การจัดการธุรกิจ 
10 ไร่ หรือ   

ต่ ากว่า 11-20 ไร่ 21-30 ไร่ 31—40 ไร่ 

        
การจัดการการทรัพยากรมนุษย์ 4.36 0.52 4.30 0.54 4.24 0.79 3.94 0.73 
การจัดการการผลิต 4.48 0.60 4.50 0.60 4.30 0.50 4.50 0.60 
การจัดการการตลาด 4.43 0.71 4.32 0.65 4.40 0.73 4.45 0.58 
การจัดการการเงิน/บัญชี 4.50 0.91 4.33 0.72 3.75 0.84 4.16 0.84 

รวม 4.44 0.69 4.36 0.63 4.33 0.72 4.26 0.54 
 
จากตารางที่ 2 พบว่า ธุรกิจที่มีพื้นที่เลี้ยงกุ้งก้ามกรามที่มีพื้นที่ 10 ไร่ หรือต่ ากว่า 

(=4.44) มีการจัดการธุรกิจมากกว่าธุรกิจที่มีพื้นที่เลี้ยงกุ้งก้ามกราม 11-20 ไร่ (=4.36), 
21-30 ไร่ (=4.33) และ 31-40 ไร่ (=4.26)  
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 จากตารางที่ 2 พบว่า ธุรกิจท่ีมีพื้นที่เล้ียงกุ้งก้ามกรามที่มีพ้ืนที่ 10 ไร่ หรือต�่ากว่า 

(µ =4.44) มกีารจดัการธรุกจิมากกว่าธรุกจิทีม่พีืน้ทีเ่ลีย้งกุ้งก้ามกราม 11-20 ไร่ (µ =4.36), 

21-30 ไร่ (µ =4.33) และ 31-40 ไร่ (µ =4.26)

ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการจัดการธุรกิจกุ้งก้ามกราม 

อ�าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย จ�าแนกตามระยะเวลาเลี้ยงกุ้งก้ามกราม

 จากตารางที่ 3 พบว่า ธุรกิจที่มีระยะเวลาเลี้ยงกุ้งก้ามกราม มากกว่า 10 ปี  

(µ =4.34) มีการจัดการธุรกิจมากกว่าธุรกิจที่มีระยะเวลาเลี้ยงกุ้งก้ามกราม 5 ปี หรือต�่า

กว่า (µ =4.01) และ 6-10 ปี (µ =4.02)

 อภิปรายผลการศึกษา 

 จากการศึกษาการจัดการธุรกิจกุ้งก้ามกราม อ�าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย พบว่า 

เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามมีการจัดการธุรกิจโดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณา

เป็นรายด้าน พบว่า การจัดการธุรกิจกุ้งก้ามกรามอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยส่วนใหญ่ คือ 

ด้านการจัดการผลิต รองลงมา ได้แก่ การจัดการการเงิน/บัญชี, การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

และการจัดการตลาด ตามล�าดับ ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่าการจัดการผลิตเป็นปัจจัยส�าคัญที่

เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งต้องให้ความส�าคัญเพ่ือให้ผลผลิตออกมาได้คุณภาพ มีมาตรฐาน มีขนาด

ของกุ้งที่เหมาะสม ได้กุ้งที่มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ เพื่อน�าไปสู่ราคาที่ดี ดังนั้น ธุรกิจต้อง

ให้ความส�าคัญกับประสิทธิภาพทางการผลิต ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ พนิดา พานิชกุล 

9 

ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการจัดการธุรกิจกุ้งก้ามกราม  
อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย จ าแนกตามระยะเวลาเลี้ยงกุ้งก้ามกราม 

 

การจัดการธุรกิจ 5 ปีหรือต่ ากว่า 6-10 ปี มากกว่า 10 ปี 
      

การจัดการการทรัพยากรมนุษย ์ 3.67 0.65 3.78 0.56 4.43 0.58 
การจัดการการผลิต 4.46 0.53 4.33 0.63 4.43 0.61 
การจัดการการตลาด 3.88 0.61 4.10 0.74 4.21 0.72 
การจัดการการเงิน/บัญชี 4.04 0.75 3.85 0.95 4.28 0.77 

รวม 4.01 0.64 4.02 0.72 4.34 0.67 
 

จากตารางที่  3 พบว่า ธุรกิจที่มีระยะเวลาเลี้ยงกุ้งก้ามกราม มากกว่า 10 ปี 
(=4.34) มีการจัดการธุรกิจมากกว่าธุรกิจที่มีระยะเวลาเลี้ยงกุ้งก้ามกราม 5 ปี หรือต่ ากว่า 
(=4.01) และ 6-10 ปี (=4.02) 

อภิปรายผลการศึกษา  

จากการศึกษาการจัดการธุรกิจกุ้งก้ามกราม อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย พบว่า 
เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามมีการจัดการธุรกิจโดยรวมอยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า การจัดการธุรกิจกุ้งก้ามกรามอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยส่วนใหญ่ คือ ด้าน
การจัดการผลิต รองลงมา ได้แก่ การจัดการการเงิน/บัญชี, การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และ
การจัดการตลาด ตามล าดับ ท้ังนี้ อาจเป็นเพราะว่าการจัดการผลิตเป็นปัจจัยส าคัญที่เกษตรกร
ผู้เลี้ยงกุ้งต้องให้ความส าคัญเพื่อให้ผลผลิตออกมาได้คุณภาพ มีมาตรฐาน มีขนาดของกุ้ง 
ที่เหมาะสม ได้กุ้งที่มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ เพื่อน าไปสู่ราคาที่ดี ดังนั้น ธุรกิจต้องให้
ความส าคัญกับประสิทธิภาพทางการผลิต ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ พนิดา  พานิชกุล 
(2554) กล่าวว่า กระบวนการผลิตเป็นกระบวนการในการวางแผนการด าเนินการและการ
ควบคุมระบบการผลิตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อได้สินค้าที่มีคุณภาพออกสู่ตลาด และ
น าไปสู่ราคาที่เหมาะสมตลอดจนมีรายได้ที่ดีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน การศึกษาครั้ง
นี้ยังพบว่า การจัดการเงิน/บัญชี เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีความส าคัญส าหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง
ก้ามกราม เนื่องจากการเลี้ยงกุ้งจะต้องมีทุนในการบริหารจัดการ จัดท างบประมาณการผลิต
เพื่อควบคุมการผลิตให้เหมาะสม มีการวางแผนการเงินให้เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ



การจัดการธุรกิจกุ้งก้ามกราม อ�าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

68 วารสารบัญชีปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)

(2554) กล่าวว่า กระบวนการผลิตเป็นกระบวนการในการวางแผนการด�าเนินการและการ

ควบคุมระบบการผลิตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อได้สินค้าที่มีคุณภาพออกสู่ตลาด 

และน�าไปสู่ราคาท่ีเหมาะสมตลอดจนมีรายได้ที่ดีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน การ

ศึกษาครั้งนี้ยังพบว่า การจัดการเงิน/บัญชี เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีความส�าคัญส�าหรับ

เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกราม เน่ืองจากการเลี้ยงกุ้งจะต้องมีทุนในการบริหารจัดการ จัดท�า

งบประมาณการผลิตเพื่อควบคุมการผลิตให้เหมาะสม มีการวางแผนการเงินให้เกิด

ประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ กุลสิรี โคว้สุวรรณ์ (2552) กล่าวว่า การจัดการ

การเงิน เป็นการจัดหาทุน การเก็บรักษาและการจัดสรรเงินทุนเพ่ือให้การด�าเนินธุรกิจเป็น

ไปอย่างราบรื่นและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกิจการ ดังน้ันการจัดการเงินเป็นส่ิงส�าคัญ

ส�าหรับการด�าเนินงานของธุรกิจโดยวางแผนการเงินให้เกิดประสิทธิภาพอันจะท�าให้ธุรกิจ

มีเงินทุนในการบริหารจัดการได้อย่างคล่องตัวและบรรลุวัตถุประสงค์ของธุรกิจ นอกจาก

นั้น การจัดการธุรกิจกุ้งก้ามกรามต้องให้ความส�าคัญกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้วย 

เนื่องจากการเลี้ยงกุ้งต้องอาศัยพนักงานที่มีทักษะและความสามารถในการเล้ียงกุ้ง ในการ

จัดการธุรกิจกุ้งต้องมีการก�าหนดโครงสร้างและแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบในการท�างานให้

กับพนักงานอย่างชัดเจนเพ่ือให้การด�าเนินงานภายในธุรกิจเป็นไปอย่างคล่องตัว เช่นเดียว

กับ จรัสศรี เพ็ชรคง (2552) กล่าวว่า ผู้ประกอบการควรตระหนักถึงความพยายาม ความ

สามารถ และความเป็นหนึ่งอันเดียวกันเพื่อสร้างความสามัคคีกลมเกลียวกันเพื่อสร้างความ

พึงพอใจให้กับพนักงานและมุ่งมั่นการผลิตกุ้งอย่างเต็มความสามารถ และขณะเดียวกันการ

สรรหาคนเข้ามาท�างานต้องมุง่สรรหาบคุคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถเก่ียวกับงานทีเ่ก่ียวข้อง

เพือ่ให้การด�าเนนิธรุกจิบรรลตุามวัตถปุระสงค์ นอกจากนัน้ ผลการศึกษาครัง้นี้ยงัพบว่าการ

จดัการตลาด เป็นปัจจยัส�าคญัของธรุกิจกุง้ก้ามกราม เนือ่งจากการจดัการตลาดเป็นกจิกรรม

ท่ีเกี่ยวกับการน�าเสนอสินค้าแก่ผู้บริโภคได้อย่างถูกต้องตามความต้องการและได้รับความ

พึงพอใจสูงสุด ต้ังแต่การเพาะเล้ียงกุ้งที่มีคุณภาพแข็งแรง ขนาดที่เหมาะสม ก�าหนดราคา

ตามท้องตลาดและยุติธรรม มีการจัดจ�าหน่ายกุ้งแก่ลูกค้าทั้งทางตรงและทางอ้อม ตลอด

จนการสร้างสื่อหรือช่องทางการติดต่อสื่อสารเพื่อกระตุ้นหรือจูงใจผู้ซื้อกุ้ง ทั้งนี้จึงกล่าวได้

ว่า การจัดการตลาดเป็นเคร่ืองมือส�าคัญตั้งแต่การวางแผนการตลาด การจัดการสินค้า การ

ก�าหนดราคา การจัดจ�าหน่าย และการส่งเสริมการตลาดเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของ

ลูกค้าได้อย่างสูงสุด บรรลุตามเป้าหมายของธุรกิจ
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ที่ก�าหนดไว้ได้อย่างถูกต้อง (กุลสิรี โคว้สุวรรณ์, 2552)

 อย่างไรก็ตาม การศึกษาครั้งนี้ ยังได้ศึกษาการเปรียบเทียบการจัดการธุรกิจกุ้ง

ก้ามกราม ในอ�าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย จ�าแนกตามพื้นที่เลี้ยงกุ้งก้ามกราม และระยะเวลา

ในการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม พบว่า ธุรกิจกุ้งก้ามกรามที่มีพื้นที่เล้ียงกุ้งก้ามกราม จ�านวน  

10 ไร่ หรือต�่ากว่า มีการจัดการธุรกิจกุ้งก้ามกรามมากกว่าธุรกิจที่มีพ้ืนที่ขนาดมากกว่า 

11-20 ไร่, 21-30 ไร่ และ มากกว่า 31-40 ไร่ ทั้งนี้ อาจเน่ืองมากจากการที่ธุรกิจมีพ้ืนที่

การเลี้ยงกุ้ง จ�านวน 10 ไร่ หรือต�่ากว่า มีการจัดการธุรกิจกุ้งก้ามกรามมากกว่าอ่ืน ๆ นั่น

มาจากเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่มีพื้นที่ไม่มากนัก ต่างให้ความสนใจ และใส่ใจในธุรกิจเลี้ยงกุ้ง

ก้ามกรามได้อย่างทั่วถึง เพื่อท�าให้กุ้งซึ่งเป็นผลผลิตผลิตออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพตรง

ตามความต้องการของตลาด ส�าหรับผลการเปรียบเทียบด้านระยะเวลาในการเลี้ยงกุ้ง พบ

ว่า ธุรกิจกุ้งก้ามกรามที่มีระยะเวลาในการด�าเนินธุรกิจมามากกว่า 10 ปีมีการจัดการธุรกิจ

มากกว่าธุรกิจที่มีระยะเวลา 5 ปีหรือต�่ากว่า และ 6-10 ปี เนื่องจากเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีระยะ

เวลาในการด�าเนินธุรกิจค่อนข้างระยะยาวนาน มีประสบการณ์ในการเพาะเลี้ยงกุ้ง มีเครือ

ข่ายทางธุรกิจหลายราย จึงมีการจัดการธุรกิจที่มากกว่าและให้ความส�าคัญกับการจัดการ

ธุรกจิทีเ่กดิประสทิธิภาพอย่างสงูสดุอนัน�าไปสู่ศกัยภาพทางการแข่งขนัในตลาดกุ้งก้ามกราม

ต่อไปตลอดจนสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง

สรุปผลผลการวิจัยและข้อเสนอแนะการวิจัย

 การวิจัยเรื่อง การจัดการธุรกิจกุ้งก้ามกราม อ�าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย พบว่า 

เกษตรกรผู้เล้ียงกุ้งมีการจัดการธุรกิจกุ้งก้ามกราม อ�าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โดยรวมอยู่

ในระดบัมาก และเมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า การจดัการธุรกจิกุ้งก้ามกรามอยูใ่นระดบั

มากทุกด้าน โดยส่วนใหญ่ คือ ด้านการจัดการผลิต รองลงมา ได้แก่ การจัดการการเงิน/

บัญชี, การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และการจัดการตลาด ตามล�าดับ ในส่วนของผลการ

เปรียบเทียบการจัดการธุรกิจกุ้งก้ามกราม ในอ�าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย จ�าแนกตามพ้ืนท่ี

เลี้ยงกุ้งก้ามกราม และระยะเวลาในการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม พบว่า ธุรกิจกุ้งก้ามกรามที่มีพื้นที่

เลี้ยงกุ้งก้ามกราม จ�านวน 10 ไร่ หรือต�่ากว่า มีการจัดการธุรกิจกุ้งก้ามกรามมากกว่าธุรกิจ

ที่มีพ้ืนที่ขนาดมากกว่า 11-20 ไร่, 21-30 ไร่ และ มากกว่า 31-40 ไร่ ส�าหรับธุรกิจกุ้ง



การจัดการธุรกิจกุ้งก้ามกราม อ�าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

70 วารสารบัญชีปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)

ก้ามกรามทีม่รีะยะเวลาในการด�าเนนิธรุกจิมามากกว่า 10 ปี มกีารจดัการธุรกจิมากว่า ธุรกิจ

ที่มีระยะเวลา 5 ปีหรือต�่ากว่า และ 6-10 ปี อย่างไรก็ตาม ผลการวิจัยคร้ังนี้ สามารถน�าไป

ใช้เป็นแนวทางให้กับเกษตรกรหรือผู้เกี่ยวข้องกับการเล้ียงกุ้งก้ามกรามในการปรับปรุง 

พัฒนาการจัดการธุรกิจให้เกิดความเติบโตและมีมีศักยภาพทางการแข่งขันของตลาดกุ้งต่อ

ไป และนอกจากนั้น ผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า การจัดการธุรกิจกุ้งก้ามด้านการจัดการการ

ตลาดมีระดับการจัดการต�่าสุด ดังนั้นธุรกิจควรให้ความส�าคัญเกี่ยวกับการจัดการการตลาด

ทัง้การพฒันาผลติภณัฑ์ทีไ่ด้มาตรฐาน การก�าหนดราคา ทีเ่หมาะสม ช่องทางการจดัจ�าหน่าย

เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงได้ง่าย ตลอดจนมีการจัดกิจกรรมทางการตลาด เช่น การโฆษณา

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกุ้งก้ามกรามให้เป็นที่รู้จักและตัดสินใจซ้ือ ส�าหรับผลการวิจัยครั้ง

ต่อไป ควรท�าการศึกษาเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคของการจัดการธุรกิจฟาร์มกุ้งก้ามกราม 

เพ่ือน�าผลท่ีได้ไปเป็นแนวทางในการสร้างความเติบโตของธุรกิจ และควรท�าการศึกษาเกี่ยว

กับแนวทางการพัฒนาการจัดการธุรกิจกุ้งก้ามกรามเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งข้ึนและมี

ศักยภาพทางการแข่งขันของตลาดกุ้งต่อไปสู่สากล
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