
 ซ 

สารบัญ 
 

 หนา 

กิตติกรรมประกาศ ค 
บทคัดยอภาษาไทย ง 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ ฉ 
สารบัญตาราง ญ 
บทท่ี 1 บทนํา 1 
 หลักการและเหตุผล 1 
 วัตถุประสงค 2 
 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 3 
 นิยามศัพท 3 
   
บทท่ี 2 ทฤษฎี แนวคิดและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 4 
 แนวคิดและทฤษฎี 4 
 ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 13 
   
บทท่ี 3 ระเบียบและวธีิการศึกษา 15 
 ขอบเขตการศึกษา 15 
 ขอมูลและแหลงขอมูล 17 
 การรวบรวมขอมูล 17 
 การวิเคราะหขอมูล 17 
 ระยะเวลาในการดําเนินการศึกษา 17 
   
บทท่ี 4 ผลการศึกษา 18 
 สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสัมภาษณและธุรกจิ 19 
 สวนท่ี 2  ขอมูลเกี่ยวกับระบบการตลาดและโครงสรางตลาดปลาล้ินหมา 20  
 สวนท่ี 3  ขอมูลเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคท่ีมีตอระบบการตลาดปลา   

               ล้ินหมาในจังหวดัสมุทรสาคร  30 

 



 ฌ 

สารบัญ (ตอ) 
   

   หนา 
บทท่ี 5 สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะ 32 
 สรุปผลการศึกษา 32 
 อภิปรายผล 38 
 ขอคนพบ 41 
 ขอเสนอแนะ 42 
  

บรรณานุกรม 44 

ภาคผนวก 45 
 ภาคผนวก  ก  แบบสัมภาษณ 46 
 ภาคผนวก ข  ขอสรุปจากการสัมภาษณ 61 
   
ประวัติผูเขียน 101 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ญ 

สารบัญตาราง 
 
ตาราง  หนา 

1 แสดงจํานวนของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามประเภทพอคา 62 
2 แสดงจํานวนของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามแหลงรับซ้ือปลาล้ินหมา 62 
3 แสดงจํานวนของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามผูท่ีซ้ือปลาล้ินหมา 63 
4 แสดงจํานวนของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพนอกเหนือจากการคา

ปลาล้ินหมา 63 
5 แสดงจํานวนของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระยะเวลาดําเนินกิจการคา

ปลาล้ินหมา 64 
6 แสดงจํานวนของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการมีเรือประมงเปนของ 

ตนเอง ในกรณีเปนธุรกิจแพปลา 64 
7 แสดงจํานวนของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการมีทาเทียบเรือเปนของ

ตนเอง ในกรณีเปนธุรกิจแพปลา 65 
8 แสดงจํานวนของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามชนิดของปลาล้ินหมาท่ีรับ

ซ้ือและจําหนาย 65 
9 แสดงจํานวนของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามแหลงรับซ้ือปลาล้ินหมา 66 
10 แสดงจํานวนของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการมีผูจําหนายปลาล้ินหมา

ใหเปนเจาประจํา 67 
11 แสดงจํานวนของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามวิธีการรับซ้ือปลาล้ินหมา       68 
12 แสดงจํานวนของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามวิธีการจําหนายปลาล้ินหมา    68 
13 แสดงจํานวนของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามลักษณะของปลาล้ินหมา ท่ี

จําหนาย 70 
14 แสดงจํานวนของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานท่ีจําหนายปลา

ล้ินหมา 71 
15 แสดงจํานวนของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการมีผูรับซ้ือปลาล้ินหมา

เปนเจาประจํา 72 
16 แสดงจํานวนของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามวิธีการจําหนายปลาล้ินหมา 73 
17 แสดงจํานวนของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามผูกําหนดราคาในการรับซ้ือ

ปลาล้ินหมา 74 



 ฎ 

สารบัญตาราง (ตอ) 
 
ตาราง  หนา 

18 แสดงจํานวนของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามผูกําหนดราคาในการ
จําหนายปลาล้ินหมา 75 

19 แสดงจํานวนของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามกลยุทธท่ีทําใหจําหนายปลา
ล้ินหมาไดกําไรสูงท่ีสุด 76 

20 แสดงจํานวนของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามกลยุทธท่ีทําใหจําหนายปลา
ล้ินหมาไดปริมาณมากท่ีสุด 77 

21 แสดงจํานวนของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามกลยุทธการแขงขันท่ีทําให
ไดลูกคามากท่ีสุด 78 

22 แสดงจํานวนของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามวิธีการเพิ่มมูลคาของ ปลา
ล้ินหมา 79 

23 แสดงจํานวนของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามจํานวนปลาล้ินหมาในกรณี
มีบริการจัดสงปลาล้ินหมา 80 

24 แสดงจํานวนของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการพิจารณาคุณภาพของ
ปลาล้ินหมาท่ีรับซ้ือ 81 

25 แสดงจํานวนของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการคิดผลตอบแทนใหกับ
เรือประมง ในกรณีเปนธุรกิจแพปลา 82 

26 แสดงจํานวนของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการไดรับผลตอบแทนจาก
การจําหนายปลาล้ินหมา 82 

27 แสดงจํานวนของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการจายผลตอบแทน จาก
การรับซ้ือปลาล้ินหมา 83 

28 ปริมาณการซ้ือปลาล้ินหมาแชน้ําแข็งในจังหวัดสมุทรสาคร ของ แพปลา  
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2551 84 

29 ปริมาณการซ้ือปลาล้ินหมาแชแข็งในจังหวัดสมุทรสาคร ของ แพปลา  เดือน
มีนาคม พ.ศ. 2551 84 

30 ปริมาณการซ้ือปลาล้ินหมาแชน้ําแข็งในจังหวัดสมุทรสาครของพอคาสงมือท่ี
1 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2551 85 



 ฏ 

สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง  หนา 
31 ปริมาณการซ้ือปลาล้ินหมาแชแข็งในจังหวัดสมุทรสาคร ของพอคาสงมือท่ี 1 

เดือนมีนาคม พ.ศ. 2551 85 
32 ปริมาณการซ้ือปลาล้ินหมาแชน้ําแข็งในจังหวัดสมุทรสาคร ของพอคาสงมือท่ี 

2 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2551 86 
33 ปริมาณการซ้ือปลาล้ินหมาแชแข็งในจังหวัดสมุทรสาคร ของพอคาสงมือท่ี 2 

เดือนมีนาคม พ.ศ. 2551 86 
34 ปริมาณการซ้ือปลาล้ินหมาแชน้ําแข็งในจงัหวัดสมุทรสาคร ของพอคาปลีก 

เดือนมีนาคม พ.ศ. 2551 87 
35 ตนทุนการตลาด ปลาล้ินหมาแชน้ําแข็งและปลาล้ินหมาแชแข็งของพอคาสง

มือท่ี 1  ในจังหวัดสมุทรสาคร จําแนกตามสวนประกอบของตนทุนการตลาด 
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2551 88 

36 ตนทุนการตลาดปลาล้ินหมาแชน้ําแข็งและปลาล้ินหมาแชแข็งของพอคาสง
มือท่ี 2 ในจังหวัดสมุทรสาคร จําแนกตามสวนประกอบของตนทุนการตลาด 
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2551 90 

37 ตนทุนการตลาดปลาล้ินหมาแชน้ําแข็งของพอคาปลีก ในจังหวัดสมุทรสาคร 
จําแนกตามสวนประกอบของตนทุนการตลาด เดือนมีนาคม พ.ศ. 2551 92 

38 ปริมาณและมูลคาการซ้ือ-ขายปลาล้ินหมาแชน้ําแข็งของแพปลา เดือน 
มีนาคม พ.ศ. 2551 94 

39 ปริมาณและมูลคาการซ้ือ-ขายปลาล้ินหมาแชแข็งของแพปลา  เดือน มีนาคม 
พ.ศ. 2551 94 

40 ปริมาณและมูลคาการซ้ือ-ขายปลาล้ินหมาแชน้ําแข็งของพอคาสงมือท่ี 1 เดือน
มีนาคม พ.ศ. 2551  94 

41 ปริมาณและมูลคาการซ้ือ-ขายปลาล้ินหมาแชแข็งของพอคาสงมือท่ี 1 เดือน
มีนาคม พ.ศ. 2551 95 

42 ปริมาณและมูลคาการซ้ือ-ขายปลาล้ินหมาแชน้ําแข็งของพอคาสงมือท่ี 2   
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2551 95 



 ฐ 

สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง  หนา 
43 ปริมาณและมูลคาการซ้ือ-ขายปลาล้ินหมาแชแข็งของพอคาสงมือท่ี 2 เดือน

มีนาคม พ.ศ. 2551 95 
44 ปริมาณและมูลคาการซ้ือ-ขายปลาล้ินหมาแชน้ําแข็งของ พอคาปลีก  เดือน 

มีนาคม พ.ศ. 2551 96 
45 แสดงตนทุนการตลาดของพอคาปลาล้ินหมาในจังหวัดสมุทรสาคร จําแนก  

ตามสวนประกอบของตนทุนการตลาด เดือนมีนาคม ป พ.ศ. 2551 96 
46 แสดงลักษณะการซ้ือขายปลาล้ินหมาดวยเงินสด-เงินเช่ือของพอคาปลาล้ิน

หมาในจังหวัดสมุทรสาคร จําแนกตามชนิดของปลาล้ินหมาและประเภท 
พอคา เดือนมีนาคม พ.ศ.2551 97 

47 แสดงจํานวนของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามปญหาและอุปสรรคดาน
การตลาดท่ีมีตอระบบการตลาดปลาล้ินหมา 98 

48 แสดงจํานวนของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามปญหาและอุปสรรคดาน
ราคาท่ีมีตอระบบการตลาดปลาล้ินหมา 99 

49 แสดงจํานวนของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามปญหาและอุปสรรค ดาน
การขนสง ท่ีมีตอระบบการตลาดปลาล้ินหมา 100 

 


