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บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ SWOT ระบุคุณสมบัติลักษณะ (จุดแข็งและจุดอ่อน) ของ
กลไกขององค์กรเศรษฐกิจการประมงในจังหวัดชายแดนใต้ ศึกษาการปรับปรุงกลไกขององค์กรและเศรษฐกิจการ
ประมงในจังหวัดชายแดนใต้ด้านเศรษฐกิจให้มีความสมบูรณ์แบบ
วิ ธี ก ารศึ ก ษาใช้ แ บบสอบถาม ความคิ ด เห็ น สถานประกอบการเกี่ ย วกั บ การทํ า งานร่ ว มกั น ที่ จ ะมี
ผลประโยชน์ ในการเข้ า ร่ว มโครงการคลั ส เตอร์ โดยใช้ก ลุ่ มตั วอย่ างสถานประกอบการประมงขนาดย่ อ มที่
ประกอบด้วยเรือประมง แพปลา และอุตสาหกรรมการแปรรูป ของจังหวัดชายแดนใต้ 50 ราย รายการเก็ บ
ข้อมูลเดือนกรกฎาคม ปี 2561- กรกฎาคม ปี 2562
การประเมินค่าโดยผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรมการประมง 10 ราย และเก็บข้อมูลการผลิตประจําวัน บัญชี
รายรับรายจ่ายจํานวน36รายของจังหวัดชายแดนใต้การวิเคราะห์ทางการเงินดําเนินการตามหลักเกณฑ์เพื่อการ
วิเคราะห์สภาพทางการเงินของสถานประกอบการกิจการประมงรวมทั้งทบทวนวิเคราะห์ผลงานของนักวิชาการ
ต่างประเทศเกี่ยวกับการพัฒนาและการทํางานของกลไกองค์กรเศรษฐกิจ ใช้วิธีการตรรกะเชิงนามธรรม และ
ระเบียบวิธีการทํางานที่สําคัญในปัญหาการทํางานและการพัฒนาองค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบของกลไก
องค์กรเศรษฐกิจ ในขั้นตอนนี้ใช้วรรณกรรมทางวิชาการ เอกสารการเข้าร่วมการประชุมของกิจกรรมเจ้าภาพ
เศรษฐกิจของอุตสาหกรรมการประมงชายแดนใต้ จดหมายบันทึกและการเข้าร่วมสังเกตปัญหาในสถานการณ์
ปัจจุบัน
ผลการศึกษา พบว่า กลไกขององค์กรเศรษฐกิจการประมงของจังหวัดชายแดนใต้มีข้อบกพร่องทุกระดับ
เนื่องจาก ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจของประสิทธิผลของกลไกองค์กรเศรษฐกิจไม่สอดคล้องกับค่าปกติที่ยอมรับได้
บ่งชี้ถึงการล้มละลายทางการเงินของสถานประกอบการโดยมีการขาดดุลเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินกิจกรรม
ทางธุรกิจการพึ่งพาทางการเงินจากแหล่งเงินทุนภายนอกและการไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันได้อย่าง
มั่นคง อีกทั้งไม่สามารถขยายปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้นและรับรองความเป็นอิสระด้านวัตถุดิบสําหรับอาหาร
ทะเลแปรรูปของภูมิภาคสําหรับการเติบโตที่มีประสิทธิภาพของอุตสาหกรรม การปรับปรุงกลไกองค์กรเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมการประมงชายแดนใต้ค้นพบว่ามีการกระทําร่วมกันระหว่างการกํากับโดยรัฐและการกํากับ โดย
ตนเองในตลาดของเจ้าภาพเศรษฐกิจด้วยการใช้คันเร่งและการกระตุ้นต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจผ่านกฎหมาย
เครื่องมือและวิธีการใหม่ด้านเศรษฐกิจ บทบาทของการกํากับโดยรัฐจึงถือเป็นเสมือนองค์ประกอบคุณภาพของ
กลไกองค์กรเศรษฐกิจการประมงที่แก้ปัญหาข้อบกพร่องการทํางานของกลไกองค์กรเศรษฐกิจที่ส่งอิทธิพลอย่าง
มากต่อขอบเขตการจัดการกิจการประมงไม่ว่าจะเป็นด้านกฎหมาย ทรัพยากรการเงินสินเชื่อเครดิต ทรัพยากร
การประกันภัย การกํากับราคา งบประมาณและอื่นๆ ประกันกระบวนการผลิตซ้ําของสังคมให้มีความต่อเนื่อง
และความสัมพันธ์ทางสังคมของเจ้าภาพเศรษฐกิจทุกระดับ
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Abstract
1.1 This article was aimed to analyze the strengths, weaknesses, opportunities and
threats analysis (SWOT) and identify strengths and weaknesses in the mechanisms of the
fisheries economic organization in the southern border provinces, and to examine how
organizational mechanism and the fisheries economy in the southern border provinces has been
improved completely
1.2 Methodologically, the questionnaires were used, enquiring the establishments’
opinion about cooperation that will gain benefits from the participation in the cluster project,
The sample included small scaled fishery establishments; consisting of fishing boats, fish rafts,
and processing fishery industries in the southern border provinces 140 fishery operators. Data
collection was conducted during july 2018 – July 2019
1.3 Estimated by ten fishery industry experts. Daily production data were collected,
including 36 revenue accounts from the southern border provinces. Financial analysis was
performed under the criteria for financial analysis implemented by the fishery establishments
and international research literature review regarding the development and performance of
organizational economic mechanism, using the logical abstraction methods and working methods
with respect to work problems and the development of individual components of organizational
mechanism and economic mechanism, using in the academic literature was adopted, host
economy’s meeting documents of the southern border fishery industry, records and observatory
participation in current problems.
1.4 The results demonstrated that the fishery economic organization mechanism in the
southern border provinces was defective at all levels due to the economic efficiency indicators
for the economic organization mechanism were found inconsistent with the acceptable values,
indicating the financial bankruptcy of the establishments; deficient working capital in business
activities, financial dependency from external fund sources, a default of complying with
obligations stably, failure to expand the productivity, and the guaranteeing of the independence
of the raw materials for local processed seafood for industrial growth performance. In addition,
regarding the improvement of economic mechanism in the southern border fishery industry, the
interaction between government regulation and self-regulation in the host economy market was
found; that is, it introduces the acceleration and stimulation to business environment through
legislation, innovative economical tools and methods, a regulatory role by the government was
perceived as an component for quality fishery economic organization mechanism to solve the
deficiency in the economic organization mechanism, which might have a great influence on the
scope of fishery management in term of legal, financial resources, loans, credits, resources,

วารสารวิชาการ สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค
112

insurance, pricing, budgets , and guaranteeing the continuity of the reproduction process, and
ensuring of social relations of the host economy at all levels.
Keywords: Organizational-economic mechanism; Financial Stability Coefficient; Economic
Accelerator; fisheries industry in the southern border provinces

บทนํา
สถานการณ์สงครามการค้าที่ตึงเครียด ค่าเงินบาทที่แข็งตัวและการนําเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศที่มี
ราคาถูกกว่าไม่สามารถประกันการผลิตซ้ําให้เกิดการขยายตัวของภาคการผลิตการประมงในวันนี้ได้ เพื่อแก้
ปัญหาการขยายการเติบโตของภาคการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพทางการเงินและเศรษฐกิจแก่สถานประกอบการ
จําเป็นต้องสร้างเงื่อนไขที่ทําให้เกิดการประกันความมั่นใจในการลงทุนต้องมีกลไกองค์กรเศรษฐกิจที่เหมาะสม
ของการพัฒ นาที่ สามารถผลิ ต ซ้ํ าทางสั ง คมได้ อย่ างต่ อเนื่ องของอุ ตสาหกรรมในภู มิภ าคจั ง หวั ด ชายแดนใต้
ความหมายของกลไกถูก ตีค วามโดยนักวิชาการในฐานะระบบที่ กําหนดลําดับของกิจกรรมประเภทใด ๆ ใน
ความสัมพันธ์กับเศรษฐกิจ ถือได้ว่าเป็นระบบที่กําหนดการทํางานของเจ้าภาพเศรษฐกิจ พื้นฐานแนวคิด ของ
กลไกทางเศรษฐกิ จเป็ นคาติก อรี่ ทางเศรษฐศาสตร์ ที่มี ค วามซั บซ้ อนในการจั ดองค์ ประกอบและเนื้อหาตาม
ความคิ ด ของ Gritsenko (1997:7-8)กลไกทางเศรษฐกิจคื อการรวมกั นของวิ ธีก ารพึ่ง พาอาศั ย ซึ่ ง กัน และกั น
(เศรษฐกิจ องค์กร กฎหมาย สังคม) ที่มีผลต่อการผลิตการจัดจําหน่าย การแบ่งปัน การแลกเปลี่ยนและการ
บริโภคสินค้าและการบริการเป็นขอบเขตสําหรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ...........................
จากตรงนี้เห็นได้ว่ามีความคล้ายคลึงกันของแนวคิดของเศรษฐกิจและการจัดการ แต่หากใช้พื้นฐานของ
องค์ความรู้จะเห็นได้ว่าการจัดการนั้นเกิดขึ้นมาจากมีเจ้าภาพในการจัดการให้มีเหตุผลต่อวัตถุที่เป็นกระบวนการ
อย่างต่อเนื่องและมีเป้าหมายอย่างชัดเจนที่รักษาหรือสกัดยับยั้งลดแรงกระแทกจากเงื่อนไขภายในและภายนอก
เพื่อให้การกระทําสามารถควบคุมต่อวัตถุได้ ดังนั้นการจัดการจึงให้ความหมายเป็นกระบวนการของการยอมรับ
การตัดสินใจทางเศรษฐกิจ รวมถึงหน้าที่ขององค์กรการผลิตและการตัดสินใจ (การวางแผน) และหน้าที่ ก าร
ตัดสินใจ (วิธีการของการกระตุ้น) และแรงจูงใจทางสังคม การจัดการถือว่าเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งจากเครื่องมือ
หลัก การจัดการกลไกเศรษฐกิจกับกลไกทางเศรษฐกิจจึงมีความต่างกัน การจัดการกลไกทางเศรษฐกิจเป็นแค่
ส่วนหนึ่งของกลไกเศรษฐกิจโดยเชื่อมโยงเชิงโครงสร้างของกลไกทางเศรษฐกิจ ครอบคลุมถึงคันเร่งเศรษฐกิ จ
โดยอาศัยให้รัฐทําหน้าที่ส่ งอิ ทธิพลต่อสถานประกอบการ กลุ่มแรงงานและคนงาน การจัดการกลไกองค์ ก ร
เศรษฐกิจในมุมมองของนักวิชาการปัจจุบันได้ตีความเป็นผลรวมของความสัมพันธ์ร่วมกันของคันเร่งเศรษฐกิ จ
และวิ ธี ก ารที่ ส่ ง ผลต่ อการผลิ ต การแลกเปลี่ ย นการกระจายและการบริ โ ภคผลผลิ ต Mazloev (2005:40)
ดังนั้นกลไกขององค์กรเศรษฐกิจในการจัดการจึงเป็นพื้นฐานของกลไกทางเศรษฐกิจ
กลไกองค์กรเศรษฐกิจครอบคลุมกลไกทางเศรษฐกิจที่หลากหลายองค์ประกอบที่เชื่อมโยงถึงกันสิบสอง
อย่างของกลไกองค์กรและเศรษฐกิจ“ ระบบการวางแผน, การคํานวณเชิงพาณิชย์, รูปแบบขององค์กรการผลิต
และแรงงาน, การกําหนดราคา, ระบบภาษี, การเงินและการให้กู้ยืม, ระบบแรงจูงใจ, ความสัมพันธ์กับซัพพลาย
เออร์และผู้บริโภค สิทธิและความรับผิดชอบของเขาทัศนคติของการผลิตและบุคลากรการจัดการต่อวิธีการผลิต
และผลลัพธ์สุดท้าย”Semin (2000:37)สิ่งที่น่าสนใจเป็นพิเศษคือการบ่งชี้เป้าหมายของกลไกองค์กรเศรษฐกิ จ
ขอบเขตของกลไกองค์ ก รเศรษฐกิ จ คือชุ ดของเครื่ องมื อการผลิ ต และแรงงานที่ มีอยู่ มี อิทธิพลอย่ างมากต่ อ
กระบวนการสร้างโครงสร้างองค์กรเครื่องมือการผลิตและทรัพยากรแรงงาน ยิ่งกว่านั้นตําแหน่งที่สําคัญตรงนี้เป็น
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ทรัพยากรแรงงาน เนื่องจากหากขาดการมีส่วนร่วมของทรัพยากรแรงงานในเครื่องมือการผลิต ไม่สามารถมี
อิทธิพลต่อกระบวนการผลิตซ้ําและทําให้กลไกนี้ทํางานสมบูรณ์แบบได้ ในขณะที่แรงงานพึ่งพาเครื่องมือการผลิต
เท่านั้น ดังนั้นโครงสร้างองค์กรของสถานประกอบการทําหน้าที่เป็นเนื้อหนึ่งเดียวกันของเครื่องมือการผลิตและ
แรงงาน การก่อตัวของโครงสร้างและการประสานงานของเครื่ องมือการผลิตและแรงงานนั้นประกันด้วยการ
ผสมผสานระหว่างมาตรการขององค์กรและเศรษฐกิจ รูปแบบและวิธีการจัดการที่ใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในช่วง
ระยะเวลาหนึ่ง Mukhametgaliev (2000:14) หากเราพิจารณาการจัดการกลไกองค์กรเศรษฐกิจเป็นระบบคือมี
คันเร่ง มาตรการและวิธีการที่มีอิทธิพลต่อการผลิตและกิจกรรมทางการเงินของเจ้าภาพเศรษฐกิจที่ปรับให้เข้ากับ
สภาพการทํางานของเจ้าภาพเศรษฐกิจ การพิจารณากลไกองค์กรเศรษฐกิจสําหรับการทํางานขององค์กรปกติ
มี สองระดั บ เศรษฐกิ จมหภาคและจุ ล ภาค องค์ป ระกอบทางเศรษฐกิ จมหภาคเกิ ดขึ้ น ภายใต้ อิท ธิพ ลของรั ฐ
และกําหนดเงื่อนไขทางเศรษฐกิจที่เป็นขอบเขต กลไกองค์กรเศรษฐกิจ ของการพัฒนาการประมงเข้าใจว่าเป็น
ปฏิ สัม พัน ธ์ ข องความสั ม พั นธ์ข องภาคการผลิ ต ที่ ขึ้ นอยู่ กับ อํา นาจทางเศรษฐกิ จ การบริ หารและรูป แบบที่มี
ประสิทธิภาพขององค์ก รของการผลิตทางสัง คม หน้าที่หลักของกลไกองค์กรเศรษฐกิ จคื อการจั ดการรวมถึ ง
การสร้างเงื่อนไขทางเศรษฐกิจให้คล่องตัวเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ประกันความสามารถในการแข่งขันของ
ผลิตภัณฑ์ เพิ่มผลประโยชน์แก่คนงานและกลุ่มในตัวบ่งชี้เศรษฐกิจที่สูง ประสิทธิภาพของสถานประกอบการ
รับรองคุณภาพการเปลี่ยนแปลงของวัสดุและฐานทางเทคนิคซึ่งเป็นความจําเป็นที่ต้องปรับปรุงการจัดการกลไก
องค์กรและเศรษฐกิ จการประมงในภูมิภาคหากต้ องการให้กระบวนการผลิตซ้ําทางสังคมดําเนินการได้ อย่า ง
ต่อเนื่องและสร้างหลักประกันที่มั่นใจแก่ผู้ผลิตและผู้ใช้แรงงาน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อวิเคราะห์SWOT ระบุคุณสมบัติลักษณะ (จุดแข็งและจุดอ่อน) ของกลไกขององค์กรเศรษฐกิจการ
ประมงในจังหวัดชายแดนใต้
2. ศึกษาการปรับปรุงกลไกขององค์กรและเศรษฐกิจการประมงในจังหวัดชายแดนใต้ด้านเศรษฐกิจให้มี
ความสมบูรณ์แบบ
............................

วิธีดําเนินการวิจัย
วิธีการศึกษาใช้แบบสอบถามวิสาหกิจขนาดย่อมอุตสาหกรรมการประมงของจังหวัดชายแดนใต้จํานวน
50ราย การประเมินค่าโดยผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรมการประมง10รายในการจัดทํา SWOT วิเคราะห์กลไกองค์กร
เศรษฐกิจการประมงปัจจัยโอกาสและอุปสรรคที่ทําให้ไม่สามารถทํางานได้อย่างคล่องตัวพื้นฐานระเบียบวิธีของ
การศึกษาคือการทบทวนวิเคราะห์ผลงานของนักวิชาการต่างประเทศเกี่ยวกับการพัฒนาและการทํางานของ
กลไกองค์กรเศรษฐกิจและระเบียบ ใช้วิธีการตรรกะเชิงนามธรรม การพัฒนาองค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบ
ของกลไกองค์กรเศรษฐกิจและขอบเขตการจัดการในแต่ละระดับที่มีความสัมพันธ์กัน ศึกษาผ่านเอกสารการของ
หน่วยงานกลุ่มธุรกิจและสมาคมธุรกิจอย่างสมาคมประมงจังหวัดสหกรณ์การประมง ของจังหวัดชายแดนใต้
เกี่ยวกับบทบาทหน้ าที่และสิทธิในการจัดตั้ง และเอกสารการเข้า ร่ วมแก้ ประชุมแก้ปัญ หาการประมงร่ วมกั บ
ภาครั ฐ การพั ฒ นาตั ว แบบอุ ต สาหกรรมการประมงจั ง หวั ด ชายแดนใต้ ใ นขั้ น ตอนนี้ ใ ช้ ตั ว แบบการพั ฒ นา
อุตสาหกรรมการประมงของ ชินสัคค สุวรรณอัจฉริย และคณะ (2562:79) การเสนอตัวแบบมีสามระดับในส่วน
ของระดั บเจ้ าภาพเศรษฐกิ จ (ส่ วนกลางส่ วนภู มิ ภาคและสถานประกอบการ) และขอบเขตของการจั ด การ
แนวทางกระบวนการในการก่อตัวของกลไกองค์กรเศรษฐกิจโครงสร้างของการจัดตั้งกลไกองค์กร เศรษฐกิ จ
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สําหรับการทํางานร่วมกันของกิจการประมงโดยค้นหาจุดปัญหาและผลประโยชน์ของธุรกิจการประมงรายย่อย
การประเมินผลลัพธ์ของตัวชี้วัดการทํางานกลไกองค์กรเศรษฐกิจการประมงใช้ข้อมูลวิสาหกิจการประมง ตั้งแต่ปี
พ.ศ.2558-ไตรมาสที่2ปี 2562โดยใช้วิธีการสอบถามและเอกสารทางการเงินของวิสาหกิจขนาดย่อมและการ
เก็บข้อมูลการผลิ ตประจํ าวั นจํานวน36รายของจัง หวัดชายแดนใต้ก ารวิ เคราะห์ ทางการเงินดํา เนิน การตาม
หลักเกณฑ์วิธีการสําหรับการวิเคราะห์สภาพทางการเงินของสถานประกอบการกิจการประมง Mnatsakanyan,
Korneva (2015:25)

สรุปผลการวิจัย
1. เพื่อวิเคราะห์SWOT ระบุลักษณะ ของ กลไกขององค์กรและเศรษฐกิจการประมงในจังหวัดชายแดนใต้
ตารางที่1.การวิเคราะห์ SWOT ระบุคุณลักษณะของกลไกขององค์กรเศรษฐกิจการประมงในจัง หวัด
ชายแดนใต้
พลัง

ความอ่อนแอ

1 การสนับสนุนโดยรัฐในการแปรรูปแนว
ลึกเพื่อทดแทนการนําเข้าและแก้ไขปัญหา
ราคาสินค้า
2 ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และการเข้าถึงพื้นที่ที่
มีพื้นที่สํารองขนาดใหญ่ทรัพยากรสัตว์น้ํา
3 ความสามารถการแข่งขันผลิตภัณฑ์
4.ทรัพยากรทางวิชาการที่มีศักยภาพสูงเพื่อ
การพัฒนา
5. ความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นของผู้นําและ
ประชากรจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อมตลาดเพื่อประกันให้ความ
อยู่รอดและการพัฒนาอุตสาหกรรมการ
ประมงที่เชื่อมโยงของจังหวัดชายแดนใต้
6.บุคลากรที่ผ่านการรับรองด้วย
ประสบการณ์หลายปีในประมง
7.การเติบโตทั่วโลกอย่างยั่งยืนและอุปสงค์
ในประเทศสําหรับผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําความ
เป็นไปได้ของการเพิ่มราคา

1 การกระจายการผลิตเชิงพื้นที่การแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา
ระดับต่ํา
2.การใช้งบประมาณที่ไม่มีประสิทธิภาพและขาดการกําหนดกล
ยุทธ์จุดเติบโตของภาคการประมง ค่าเสื่อมราคาและความล้าหลัง
และด้อยพัฒนาของโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงโครงสร้างพื้นฐาน
ทางการเงินและไม่สามารถแก้ปัญหาขนาดใหญ่และรวดเร็วได้
สําหรับการระดมทุนอุปกรณ์ใหม่ของกองเรือ
3 .การพึ่งพาสูงกับธรรมชาติ สภาพภูมิอากาศ
4 .ขาดแคลนแรงงานและการเสื่อมสภาพของวัฒนธรรมทาง
เทคโนโลยีของการประมงเกี่ยวข้องกับการยับยั้งกระบวนการเทค
โนโลยี่การผลิตที่เข้มข้นและการไหลออกของแรงงานที่มีทักษะใน
โครงสร้างอุตสาหกรรมเนื่องจากขาดแรงจูงใจในการทํางานอย่าง
มีประสิทธิภาพ
5 ค่าเสื่อมราคาของวัสดุและฐานทางเทคโนโลยี่
6.ขาดวิธีการอย่างเป็นระบบเพื่อแก้ปัญหาอุตสาหกรรมที่สําคัญ
และความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนโดยการพัฒนาของ
แต่ละบุคคลมักจะเป็นโครงการที่ไม่มีการจัดลําดับความสําคัญ
ความพยายามในการกระจายซ้ํา ของทรัพยากร
7.การระดมทุนทางวิชาการที่อ่อนแอสําหรับการวิจัยทรัพยากร
สัตว์น้ําและเทคโนโลยีการแข่งขัน สินทรัพย์ถาวรของกองทัพเรือ
และเทคโนโลยี่ที่มีความสามารถในการแข่งขันกองทุนเรือพื้นฐาน
และโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการประมง
8.การพัฒนาที่อ่อนแอของเครือข่ายการตลาด
9.ขาดความสมเหตุสมผลขององค์กรของการประกันภัยที่จะ
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พิจารณาจากความสามารถในการชดเชยผลกระทบด้านลบของ
ปัจจัยภายนอกและภายในของความเสี่ยงโดยรวมที่มีต่อการ
เปลี่ยนแปลงการพัฒนาเศรษฐกิจของกิจการประมง ปัจจัย
ภายนอกหลักรวมถึงความไม่แน่นอนของวัตถุดิบ, การขาด
ข้อบังคับทางกฎหมาย,ความตกต่ําของที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ความ
ผันผวนของกําลังซื้อของผู้บริโภค ปัจจัยภายในคือขาดทรัพยากร
ศักยภาพการผลิตที่อ่อนแอศักยภาพการลงทุนสัดส่วนของการ
ขาดทุนสูง
โอกาส

การคุกคาม

1.เพิ่มการสนับสนุนจากรัฐบาลโดยการเพิ่ม
ระยะเวลาวันทําประมงตามปริมาณสัตว์น้ํา
ที่เพิ่มขึ้นหรือใช้ระบบโควต้าของแรงงาน
หมู่คณะ(สหกรณ์)
2 กองทุนประมงเพื่อความยั่งยืนเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทําประมง
3.การกรอกข้อมูลLock bookข้อมูล
แรงงานประมง คนเดินเรือต่างๆระบบการ
ติดตามเรือและเรือขนถ่ายสัตว์หรือเรือเก็บ
รักษาสัตว์น้ําเท่าที่จําเป็นและควบคุมได้
4.นโยบายการทดแทนการนําเข้าควรมี
ความชัดเจนมีมาตรฐานเดียวกันและมุ่งไปสู่
การพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน
ของคลัสเตอร์อุตสาหกรรมการประมง
5.การสร้างรูปแบบการบูรณาการความ
ร่วมมือกันระหว่างสถานประกอบภายใต้
บริษัทการจัดการตามกลยุทธ์การพัฒนา
คลัสเตอร์
6. การพัฒนาโดยการใช้แพลตฟอร์มรับรอง
คุณภาพสินค้าแบบอีเลคโทรนิกส์
7.การสร้างแบรนด์และโปรโมชั่นผลิตภัณฑ์
ปลาในประเทศและตลาดโลก
8.การนํากลยุทธ์การแบ่งแยกแรงงานและ
การเพิ่มประสิทธิภาพของการแบ่งแยก
แรงงานบนพื้นฐานของความมั่นคงทางการ
เงินอุตสาหกรรมการประมงที่เชื่อมโยงกัน

1ภาครัฐไม่ให้การสนับสนุนกิจกรรมการจ้างแรงงานประมงโดย
สถานประกอบการทําให้ไม่สามารถประกันการใช้แรงงานการ
ผลิตได้ตามเวลาและกฎหมายไม่ได้สอดคล้องกับวิถีการผลิตของ
ชาวประมง
2 ความต้องการผลิตภัณฑ์ลดลงโดยไม่มีความเคร่งครัดในการ
ตรวจสินค้านําเข้าจากต่างประเทศถึงความปลอดภัย การใช้
แรงงานที่ถูกกฏหมายและขาดการย้อนสอบแหล่งที่มาของ
วัตถุดิบ
3 การผูกขาดการซื้อน้อยรายและราคาทรัพยากรขาดการ
แสวงหาทางเลือกแก่ผู้ผลิตรายย่อย
4 เพิ่มภาระต้นทุนธุรกรรมในการดําเนินกิจกรรมการประมงโดย
มุ่งเน้นการจับผิดทางเอกสาร
5.การลดความสามารถในการแข่งขันประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ
และการดึงดูดลงทุนอุตสาหกรรมการประมงเนื่องจากทางเทคนิค
และเทคโนโลยีล้าหลังสินทรัพย์ถาวรของอุตสาหกรรมราคา
เพิ่มขึ้น ราคาเชื้อเพลิงและน้ํามันหล่อลื่นและทรัพยากร
ประเภทอื่นๆ
6.การเติบโตของการขาดแคลนแนวทางนวัตกรรมต่อการ
แก้ปัญหาการพัฒนาอุตสาหกรรมการประมง
7.การเปลี่ยนสภาพแวดล้อมการลงทุนส่งผลต่อนโยบายการ
เข้าถึงเครดิตทางการเงิน
8 .การเกิดขึ้นของคู่แข่งที่แข็งแกร่งในตลาดภายในประเทศ
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ตารางที่ 2 ค่าสัมประสิทธิ์ความมั่นคงทางการเงินของผู้ประกอบการประมง
ตัวชี้วัด

ผลทางปฎิบัติ
2561

สัมประสิทธิ์กําไร(กําไร
ของสถานประกอบการ)

2562

เกณฑ์ที่
ยอมรับได้

คุณลักษณะ
ตัวชี้วัดสะท้อนให้เห็นถึงระดับของ
ประสิทธิภาพของสถานประกอบการและ
ประเมินผลกําไรของสถานประกอบการหาก
มีผลลัพธ์ที่ดีก็ใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ

-0.16

-0.18

>0.2

สัมประสิทธิ์การประกัน
ทรัพยากรของตนเอง

-0.04

-0.04

>0.1

ตัวบ่งชี้ที่น้อยกว่าค่าปกติเป็นสัญญาณของ
การล้มละลาย

สัมประสิทธิ์สภาพคล่อง

0.28

0.26

>2

1.1 ความสามารถของ บริษัท ในการชําระ
หนี้สินหมุนเวียน (ระยะสั้น) ด้วยค่าใช้จ่าย
ของสินทรัพย์หมุนเวียนเท่านั้น เป็นตัวบ่งชี้
สภาพคล่องต่อการจัดการของสถาน
ประกอบการและและความสนใจหน่วยงาน
ภายนอกสําหรับการลงทุน

สัมประสิทธิ์ความเข้มข้น
ของการหมุนเวียนของ
เงินทุน

0.69

0.53

>2.5

ตัวบ่งชี้ที่บ่งบอกรายได้จากการจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์ต่อเงินทุนบาทถ้าค่าน้อยกว่าค่า
ปกติเป็นสัญญาณความอ่อนแอของการ
หมุนเวียนเงินทุน

สัมประสิทธิ์การจัดการ
-0.05
(ประสิทธิภาพการจัดการ
ของสถานประกอบการ)

-0.08

>0.9

เป็นอัตราส่วนรายได้จากการขายต่อหนี้สิน
หมุนเวียนของสถานประกอบการแสดงถึง
การใช้ทรัพยากรที่เหมาะสม

ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจของประสิทธิผลของกลไกองค์กรเศรษฐกิจสามารถใช้เป็นค่าสัมประสิทธิ์ที่แสดงในตารางที่
2 ซึ่งไม่สอดคล้องกับค่าปกติที่ยอมรับได้ ความจริงข้อนี้บ่งชี้ถึงการล้มละลายทางการเงินของเจ้าภาพเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคจังหวัดชายแดนใต้โดยมีการขาดดุล เงิ นทุน หมุนเวียนในการดํ าเนิ นกิ จกรรมทางธุ รกิ จการพึ่ ง พาทาง
การเงินจากแหล่งเงินทุนภายนอก 2.การปรับปรุงกลไกขององค์กรเศรษฐกิจในจังหวัดชายแดนใต้ด้านเศรษฐกิจ
ให้มีความสมบูรณ์แบบโดยรั ฐกลไกองค์ กรเศรษฐกิ จสําหรับการจัด การคลัสเตอร์ อุตสาหกรรมการประมงใน
จังหวัดชายแดนใต้มีเป้าหมายเพื่อการจัดการเชื่อมโยงระหว่างโครงสร้างและหน้าที่การจัดการที่ทําให้การจัดการ
มีประสิทธิภาพของคลัสเตอร์อุตสาหกรรมการประมงทั้งหมดโดยรวม
ตารางที่3การปรับปรุงกลไกการจัดการองค์กรและเศรษฐกิจให้สมบูรณ์แบบด้านเศรษฐกิจ
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แนวทาง

มาตรการ

เครดิตสินเชื่อ

สร้างการประกันให้เข้าถึงผลิตภัณฑ์เครดิตอย่างเท่าเทียมกันสําหรับสถานประกอบการทุก
หมวดหมู่ของผู้ผลิตการประมง ภายใต้การรับประกันของรัฐ พัฒนาระบบหลักประกัน
สําหรับสินเชื่อระยะสั้น เป้าหมายการปล่อยสินเชื่อภายใต้การค้ําประกันสถานะของการ
ก่อสร้างการฟื้นฟูและซ่อมแซมเรือ สถานประกอบการสําหรับการแปรรูปรวมทั้งการก่อตัว
ของเงินทุนหมุนเวียนในเงื่อนไขของการผลิตตามฤดูกาล

การจัดเก็บภาษี การขยายระบบสิทธิประโยชน์ทางภาษีโดยการให้ลดหย่อนภาษีสําหรับสถานประกอบการที่
อ่อนแอทางเศรษฐกิจในช่วงเวลาของการบรรลุความมั่นคงทางการเงินแนะนําพิเศษ ระบบ
ภาษี สําหรับสถานประกอบการเข้าสู่กระบวนการนวัตกรรมและกิจกรรมการลงทุน
การสนับสนุน
ด้าน
งบประมาณ

หน่วยงานระดับภูมิภาคจังหวัดชายแดนใต้สามารถแจกจ่ายเงินทุนบางส่วนที่ได้รับจาก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สําหรับการสนับสนุนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
หากเกิดจากความต้องการของคลัสเตอร์อุตสาหกรรมการประมงและได้รับการจัดตั้งได้
ยืนยันแล้วจากภาครัฐส่วนกลาง เงินอุดหนุนจากรัฐจะถูกใช้เป็นหลักในการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานซึ่งสมาชิกคลัสเตอร์ทั้งหมดจะใช้ ทรัพยากรทางการเงินที่รัฐจัดสรรเพื่อสนับสนุน
โครงการที่เฉพาะเจาะจงที่ถูกระบุจากคณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์

การกํากับราคา พัฒนาการระบบประกันรายได้สําหรับการขยายผลิตซ้ําโดยปรับเปลี่ยนกฎหมายการจ่าย
ค่าแรงตามระยะเวลาหรือการจัดตั้งรูปแบบใหม่ของการร่วมมือกันอย่างสหกรณ์หรือการ
แบ่งแยกแรงงานในคลัสเตอร์อุตสาหกรรม นอกจากนั้นการก่อตัวแนวคิดทางเลือกของราคา
ภายใต้การสนับสนุนการแปรรูปแนวลึกของรัฐเพื่อเพิ่มมูลค่าการผลิต(การลงทุนร่วมกันกับ
ภาครัฐ)ภายใต้การใช้มาตรฐานสุขอนามัย ความปลอดภัยของสินค้าและการผลิตปราศจาก
การใช้แรงงานผิดกฏหมายจากสินค้าต่างประเทศ
กลไกองค์กร
เศรษฐกิจใน
การใช้
ทรัพยากรสัตว์
น้ํา

1.กรอบการกํากับดูแล กําหนดเงื่อนไขสําหรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (พรบ "เกี่ยวกับการ
ประมง"โปรแกรมของรัฐและการกระทําเชิงบรรทัดฐานอื่น ๆ จรรยาบรรณสําหรับการ
ประมงที่รับผิดชอบ)
2. เครื่องมือทางเศรษฐกิจ -วิธีการทางอ้อมที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการจัดการ (ภาษี
การลงทุน การชําระค่าเช่า ราคา กําไร การให้สินเชื่อการอุดหนุน)
3. เครื่องมือการจัดการองค์กร - เครื่องมือที่มีผลกระทบโดยตรงต่อการยอมรับการตัดสินใจ
ด้านการจัดการ (โครงสร้างองค์กรของอุตสาหกรรมการประมง)

การประกันภัย

การกระตุ้นการประกันผ่านการสนับสนุนอย่างแข็งขันในหมู่หัวหน้าหน่วยงานธุรกิจโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อแนะนําการประกันโดยรัฐในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยภายใต้สถานการณ์ การ
ผลิตทางการประมงผลิตภัณฑ์ (ภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ การล่มหรือสูญเสียเรือประมงและ
อื่นๆ ) การพัฒนาระบบการประเมินความเสียหาย
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การอุดหนุน

อุดหนุนการชําระค่าเช่า สําหรับการชดเชยค่าใช้จ่ายสําหรับการชําระเงินงวดแรก (ล่วงหน้า)
ภายใต้สัญญาเช่าอุดหนุนสําหรับการชําระคืนดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อเพื่อการลงทุน
โควตาการลงทุน เงินอุดหนุนสําหรับการซื้อการก่อสร้างและความทันสมัย

ข้อบกพร่องที่ระบุของกลไกองค์กรเศรษฐกิจควรได้รับการกํากับใหม่ทุกระดับโดยการแนะนําองค์ประกอบใหม่
และการปรับเปลี่ยนที่มีความสําคัญ รวมถึง กฎระเบียบของรัฐด้านการกําหนดราคา การเพิ่มประสิทธิภาพของ
การจัดสรรงบประมาณการลดภาระภาษี การเพิ่มความพร้อมของเครดิต ทรัพยากร การประยุกต์ใช้งานวิจัยที่
สร้างผลความสําเร็จของวิชาการในการผลิต การเพิ่มแรงดึงดูดของแรงงานในการประมง

อภิปรายผล
1. วิเคราะห์SWOT ระบุคุณลักษณะของกลไกขององค์กรเศรษฐกิจการประมงในจังหวัดชายแดนใต้จาก
การศึกษาพบว่ากลไกขององค์กรเศรษฐกิจการประมงของจังหวัดชายแดนใต้มีข้อบกพร่องทุกระดับเนื่องจาก
ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจของประสิทธิผลของกลไกองค์กรเศรษฐกิจไม่สอดคล้องกับค่าปกติที่ยอมรับได้บ่งชี้ถึงการ
ล้มละลายทางการเงินของสถานประกอบการในภูมิภาคจังหวัดชายแดนใต้โดยมีการขาดดุลเงินทุนหมุนเวียนใน
การดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจการพึ่งพาทางการเงินจากแหล่งเงินทุนภายนอกและการไม่สามารถปฏิบัติตามภาระ
ผูกพันได้อย่างมั่นคง กลไกขององค์กรเศรษฐกิจไม่ได้สร้างข้อกําหนดเบื้องต้นสําหรับการขยายปริมาณการผลิตที่
เพิ่ ม ขึ้ น และรั บ รองความเป็ น อิ ส ระด้ า นวั ต ถุ ดิ บ สํ า หรั บ อาหารทะเลแปรรู ป ของภู มิ ภ าค แม้ จ ะมี ม าตรการ
ดําเนินการ แต่ก็ไม่มีเงื่อนไขสําหรับการใช้ศักยภาพทรัพยากรที่มีอยู่ในการประมงอย่างมีประสิทธิภาพและการ
พัฒนากลไกการปฏิสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของเจ้าภาพเศรษฐกิจการวิจัยพบว่ากลไกขององค์กรเศรษฐกิ จ การ
ประมงของจังหวัดชายแดนใต้เป็นส่วนหนึ่งของกลไกการจัดการ ลักษณะของกลไกองค์กรเศรษฐกิจที่มีอิทธิพล
อย่างมากต่อการพัฒนาเศรษฐกิจการประมงสอดคล้องกับงานของ Borodin (2012:8)ที่ระบุว่ากลไกขององค์กร
เศรษฐกิจของอุตสาหกรรมการประมงนอกจากเป็นส่วนหลักของการจัดการเศรษฐกิจแล้วยังมีความสัมพันธ์ใน
องค์ประกอบที่ขึ้นต่อกันอย่างมากของการทํางานด้านประสิทธิภาพของเจ้าภาพทุกระดับที่เกี่ยวข้อง
2. การปรับปรุงกลไกขององค์กรเศรษฐกิจในจังหวัดชายแดนใต้ด้านเศรษฐกิจให้มีความสมบูรณ์แบบโดย
รัฐจากการศึกษาพบว่าการกํากับใหม่ทุกระดับโดยการแนะนําองค์ประกอบใหม่และการปรับปรุงกลไกองค์ก ร
เศรษฐกิจการประมงในจังหวัดชายแดนใต้อย่าง กฎระเบียบของรัฐด้านการกําหนดราคา การเพิ่มประสิทธิภาพ
ของการจัดสรรงบประมาณการลดภาระภาษี การเพิ่มความพร้อมของเครดิต ทรัพยากร การประยุกต์ใช้งานวิจัย
ที่สร้างผลความสําเร็จของวิชาการในการผลิต การเพิ่มแรงดึงดูดของแรงงานในการประมง มีเป้าหมายเพื่อการ
จั ด การเชื่ อ มโยงระหว่ า งโครงสร้ า งและหน้ า ที่ ก ารจั ด การที่ ทํ า ให้ ก ารจั ด การมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของคลั ส เตอร์
อุตสาหกรรมการประมงทั้งหมดโดยขั้นตอนนี้กลุ่มเป้าหมายจะเป็นหน่วยงานของรัฐและภูมิภาค (สภาพแวดล้อม
มหภาคของคลัสเตอร์อุตสาหกรรม) ที่เกิดจากการกระทําของกระบวนการตลาด ขอบเขตดังกล่าวเป็นวิสาหกิจ
อุตสาหกรรมการประมงซึ่งปัจจุบันมีระดับการปฎิสัมพันธ์ต่อกันและกันสอดคล้องกับผลการศึกษาของPopova ,
Korobeynikov, Korobeinikova, Batmanov(2016 :304) การกํากับโดยรัฐในองค์ประกอบของกลไกองค์ ก ร
เศรษฐกิจของภาคการผลิตมีการกระทําร่วมกันระหว่างการกํากับโดยรัฐและการกํากับโดยตนเองในตลาดของ
เจ้าภาพเศรษฐกิ จด้ วยการใช้คั นเร่ งทางเศรษฐกิ จและการกระตุ้นต่อสภาพแวดล้ อมทางธุ รกิ จผ่านกฎหมาย
เครื่องมือและวิธีการใหม่ด้านเศรษฐกิจ
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช้
(1) ข้อเสนอแนะเชิ งนโยบายต้ องอยู่บ นพื้น ฐานการตัดสิ นใจเปลี่ยนนโยบายการประมงของจั ง หวัด
ชายแดนใต้จากกรมประมงด้วยการปรับเปลี่ยนกลไกองค์กรเศรษฐกิจใหม่ การใช้คันเร่งเศรษฐกิจและการกระตุ้น
ต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจผ่านกฎหมาย เครื่องมือและวิธีการใหม่ด้านเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นด้านกฎหมาย
ทรัพยากรการเงิ นสิน เชื่อเครดิต ทรัพยากร การประกันภัย การกํากับราคา งบประมาณและอื่น ๆ แก่สถาน
ประกอบการประมงผ่ า นโครงสร้ า งองค์ ก รการจั ด การคลั ส เตอร์ อุต สาหกรรมการประมงชายแดนใต้ เ พื่ อ
สามารถประกันให้เจ้าภาพเศรษฐกิจมีหน้าที่การทํางานในแต่ละระดับ (มหภาค ภูมิภาค จุลภาค) ของการผลิตซ้ํา
ของสังคมมีความคล่องตัวได้เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพการทํางานของภาคการผลิตจําเป็นต้องรวมการกํากับ
ของภาครัฐและเจ้าภาพเศรษฐกิจในการทํางานในตลาดโดยตนเอง
(2) ข้อเสนอแนะเชิงปฎิบัติกรมประมงจากส่วนกลางตัวแทนกรมประมงในจังหวัดชายแดนใต้และสถาน
ประกอบการในโครงสร้างองค์กรการจัดการคลัสเตอร์โดยต้องมีการกระจายหน้าที่อย่างชัดเจนกับการรวมศูนย์
และการกระจายหน้าที่ที่เหมาะสม การกําหนดสิทธิหน้าที่ภาระผูกพันและความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่รัฐและ
การเพิ่มบทบาทของกระบวนการอัตโนมัติและการแจกแจงข้อมูลคําถามหลักที่ต้องแก้ไขคือการประสานกั น
การตกลงและการควบคุมปริมาณการจับสัตว์น้ําและเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับการดําเนินกิ จกรรมเพื่อลดความ
ยุ่งยากความผิดด้านเอกสาร
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป........
การปรับปรุงกลไกองค์กรเศรษฐกิจการประมงในอนาคตควรที่จะศึกษาวิจัยการพัฒนาโครงสร้างองค์กร
กับจํานวนองค์ประกอบสําหรับการปฎิบัติหน้าที่ที่เหมาะสม กระบวนการที่แตกต่างกันของหน้าที่การจั ด การ
ความสัมพันธ์ขององค์กรที่เหมาะสมระหว่างหน่วยงานของโครงสร้าง

วารสารวิชาการ สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค
120

..บรรณานุกรม
ชินสัคค สุวรรณอัจฉริย ,กลาโสม ละเต๊ะ นิตยา สุวรรณมณี(2561) รายงานการพัฒนาวิธีการประกันการก่อตัว
ของคลัสเตอร์ภูมิภาคอุตสาหกรรมประมงกรณีจังหวัดชายแดนภาคใต้.มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขต
สงขลา:สถาบันวิจัยและพัฒนา
Borodin D.V.(2012) Improvement of the enterprises of the fishing industry. Moscow
Gritsenko G. (1997) Improving the organizational and economic mechanism of managing.
Economics of agricultural and processing enterprises, 7:7-8
Mazloev V. (2005) Mechanisms of institutional transformations of agro industrial associations.
Economics of agricultural and processing enterprises, 7 :37-40.
Mnatsakanyan A.,and Korneva O. (2015) Financial management of coastal fish processing
enterprises under crisis. Financial Analytics:Science and Experience,33:18-28
Mukhametgaliev F. ( 2 0 0 0 ) The economic mechanism of the functioning of units of
agricultural enterprises. Kazan: Publishing House of the State Agricultural Academy.
Popova L.,
Korobeynikov D., Korobeinikova O., and Batmanova V. (2016) Organizational and economic
mechanism of vegetable growing open ground. Economics: Yesterday, Today and
Tomorrow.7:301-314
Semin A. (2000) The economic mechanism of managing as the basis for the effective work
of agricultural producers. Economics of agriculture of Russia, 3: 37-40.

