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บทคัดยอ  

 
 การศึกษาเรื่อง  กลยุทธการเพิ่มรายไดของกิจการเรือโชคสมุทร เปนการศึกษาโดยใช
วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ ในการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ีไดเก็บรวมรวมขอมูลแบง
ออกเปน 2 สวน คือ การศึกษาขอมูลทุติยภูมิ โดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และขอมูลที่
เกี่ยวของ รวมทั้งการศึกษาขอมูลปฐมภูมิ โดยการสัมภาษณบุคคลในครอบครัวเรือโชคสมุทรที่
ประกอบธุรกิจในการแปรรูปสัตวนํ้าทะเล และผูที่มีสวนไดเสียกับกิจการ  แลวจึงนําขอมูลทุติย
ภูมิและขอมูลปฐมภูมิมาประมวลผลรวมกัน  

วัตถุประสงคในการศึกษานี้   เพ่ือศึกษาแนวทางในการเพิ่มรายไดของกิจการและเปน
การกําหนดกลยุทธในการเพิ่มรายไดของกิจการ   และสามารถนําไปใชเปนแนวทางการ
เสริมสรางและพัฒนากิจการใหเกิดประโยชนตอธุรกิจ  โดยเปนแนวทางใหเจาของกิจการที่
เกี่ยวของใชเปนขอมูลในการเลือก   เพ่ือที่จะตัดสินใจแกไขปญหาและปรับปรุงสงเสริมกิจการ
ตอไปในอนาคต 

ในการศึกษานี้ไดวิเคราะหขอมูล (SWOT Analysis) รวมถึงการวิเคราะหหวงโซคุณคา 
(Value Chain) ของธุรกิจ  จากปญหาที่ทางธุรกิจตองเผชิญกับการขึ้นราคาน้ํามันทําใหการ
ออกไปหาวัตถุดิบหรือสัตวนํ้าทางทะเลมีคาใชจายสูงทําใหขาดสภาพคลองทางการเงินของธุรกิจ
ติดตอกันเปนเวลานาน       บางครั้งจึงตองหยุดออกหาสัตวนํ้าทางทะเลซึ่งทําใหขาดวัตถุดิบ 
เพ่ือนํามาใชในการแปรรูป   เพราะการขนสงเปนไปดวยความลําบากอยูไกลกับแหลงตลาด และ
การสัมภาษณบุคคลในครอบครัวพบวาจากความพึงพอใจในการจัดการแปรรูปอาหารทะเลมี
ความเห็นตรงกันวา การพัฒนาผลิตภัณฑเปนกลยุทธที่มีความเปนไปไดในระยะยาว     ถือเปน
การเพิ่มกําลังการผลิตใหกับธุรกิจของการแปรรูปสัตวนํ้าไดเพ่ิมมากขึ้น  ซ่ึงจะสงผลใหรายได
ของธุรกิจมีการเพิ่มขึ้นและมีความไดเปรียบทางการแขงขันในอนาคต  สวนการรวมคาและการ



      จ

เปนพันธมิตรในทางธุรกิจถือเปนกลยุทธที่สามารถปฏิบัติไดในระยะสั้น เน่ืองจากไดมีการเจรจา
และสามารถที่จะตกลงไดทันที การเปนพันธมิตรเพ่ือที่ตองการรวมทุนหรือเพ่ือตองการที่จะลด
สัดสวนในการลงทุน     ซ่ึงสงผลในการเพิ่มยอดขายและความสามารถในการแขงขันมากที่สุด  
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
องคกรและลกัษณะธุรกิจขององคกร 
 
 เรือโชคสมุทร   เริ่มดําเนินธุรกิจประมงตัง้แตป   2530   รูปแบบของกิจการเปนกิจการ
เจาของคนเดียว    จดทะเบียนเรือที่จังหวัดสมุทรสงคราม     และจับสัตวนํ้าบริเวณจังหวัดตรัง  
โดยรายไดหลักของกิจการ  คือ การขายสัตวนํ้า และทาํการประมงโดยใชเรือยนต  จํานวน 2 ลํา 
ที่มีขนาดยาว 16 เมตร  กวาง 3.70 เมตร    ลึก 1.50 เมตร  กําลังเครื่องจักร 134  แรงมา  
จํานวน 6 สูบ  ใชอวนลากแผนตะเขในการทําประมง 
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สภาพแวดลอมทางธุรกิจ  
  
 ธุรกิจประมงเปนอาชีพหน่ึงที่มีความสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งน้ีเพราะประเทศ
ไทยมีพ้ืนที่โดยรอบสวนใหญติดทะเล  และธุรกิจประมงของประเทศไทยปจจุบันไดกาวหนาเร็ว
กวาประเทศอื่น ๆ ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต   โดยรัฐบาลไดเล็งเห็นถึงสถานการณใน
ปจจุบันที่เกิดขึ้นกับธุรกิจประมง  จึงไดมีแนวทางในการกําหนดนโยบายพัฒนาธุรกิจประมงของ
ประเทศใหเปนระบบและมีเอกภาพที่จะเกื้อหนุนสามารถแกไขปญหาและเรงรัดพัฒนาใหธุรกิจ
ประมงเจริญและมีประโยชนตอประเทศมากขึ้น เพราะสินคาประเภทอาหารทะเลเปนสินคา
สงออกที่นํารายไดเขาสูประเทศมากขึ้น  จึงตองเปนการพัฒนาที่มีความสมดุลและเปนระบบ  
อยางไรก็ตามปญหาของธุรกิจประมงไดเพ่ิมมากขึ้นอันเน่ืองมาจากแสวงหาผลประโยชนเฉพาะ  
ทําใหขาดความระมัดระวังสงผลใหเกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ  ดังนั้นทุกฝาย
จึงตองรวมมืออนุรักษทรัพยากรและเรงรัดพัฒนาหาแหลงสัตวนํ้าทดแทน    เพ่ือใหธุรกิจประมง
ไดพัฒนาตอไปอยางม่ันคง รวมทั้งการใชทรัพยากรอยางคุมคาคือผลิตใหเพียงพอตอการบริโภค 
ภายในประเทศและเพื่อการสงออกสัตวนํ้าตอไป 

สัตวนํ้าเปนผลผลิตทางการเกษตรที่ทําใหธุรกิจประมงมีรายได   แตสัตวนํ้าเปนผลผลิต
ที่เนาเสียงาย   ทําใหตองมีการแปรสภาพสินคาเพื่อใหมีระยะเวลาในการเก็บรักษานานขึ้น   
และนํ้ามันมีราคาที่ไมคงที่ เพราะตองขึ้นกับราคาตลาดโลก  เน่ืองจากสภาวะทางเศรษฐกิจที่มี
การเปลี่ยนแปลงอยางตอเน่ือง    จึงสงผลใหธุรกิจประมงมีตนทุนการผลิตเพ่ิมขึ้น 
 

แผนภูมิที่ 1  ปริมาณการผลิตและการจําหนายในประเทศ 
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   ที่มา : ศูนยสารสนเทศอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
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จากแผนภูมิขางตน จะเห็นไดวาในป  พ.ศ. 2547 - 2548  มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น  
ในขณะที่มีการใชกําลังการผลิตเพ่ิมขึ้น  แมวาจะเกิดปญหาตาง ๆ  ที่สงตอการผลิต การบริโภค  
นอกจากนี้ยังมีปญหาการเพิ่มขึ้นของคาระวางเรือและคาขนสงอันเปนผลจากการเพิ่มขึ้นของ
ราคาน้ํามันในตลาดโลก  อยางไรก็ตามจากภาวะการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกและตลาด
ภายในประเทศที่ยังคงมีอัตราดอกเบี้ยในระดับต่ํา กลับสงผลตอการบริโภคและการลงทุนใน
อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น  เชน ปญหาการเพิ่มขึ้นของตนทุนคาขนสงอันเปนผลจากการเพิ่มขึ้นของ
ราคาน้ํามันในตลาดโลก  การเกิดอุทกภัย  รวมทั้งปญหาดานการเมืองและความมั่นคง 
 
ปญหาและลกัษณะปญหาที่เกิดข้ึนภายในองคกร   
 

ดวยสภาวะในปจจุบันที่มีการแขงขันและการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ซ่ึงปจจัยตาง ๆ 
ที่กอใหเกิดปญหาตอธุรกิจประมง ไดแก  ราคาน้ํามันที่มีแนวโนมสูงขึ้นและขาดแรงงานที่มี
ประสิทธิภาพ  อีกทั้งสินคาประเภทอาหารทะเลมีราคาสูงกวาอาหารประเภทอื่น  ผูบริโภคจึงซ้ือ
อาหารประเภทอื่นทดแทนอาหารทะเล  เพ่ือเปนการประหยัดคาใชจาย  เม่ือความตองการของ
ผูบริโภคลดลง  มีผลทําใหราคาสัตวนํ้าลดลงดวย  สงผลใหกจิการมีคาใชจายมากขึ้น  ตนทุน
เพ่ิมขึ้น  ทําใหรายไดลดลง  
  
 แผนภูมิที่ 2    แสดงงบกําไรขาดทุนของกิจการ 
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จากแผนภูมิที่ 2 จะเห็นไดวาในตั้งแตป 2547 – 2549 กิจการมียอดขายที่เพ่ิมขึ้นแต
กิจการกลับมีกําไรสุทธิที่ลดลง    ซ่ึงถือไดวาเปนปญหาที่สําคัญของกิจการและควรหาวิธีแกไข
หรือหาแนวทางการกําหนดกลยุทธเพ่ือที่จะแขงขันกับคูแขงในอนาคต ถาหากบริษัทไมเรงทํา
การแกไขปญหาอาจจะสงผลใหบริษัทสูญเสียสวนแบงทางการตลาดและสงผลขาดทุนในอนาคต
ได 
 
 แผนภูมิที่ 3  แสดงงบกําไรขาดทุนของสหกรณประมงแมกลอง 
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 คาใชจายดําเนินงาน

กําไรสุทธิ

 
 
 

 จากแผนภูมิที่ 3  จะเห็นไดวาในป 2546 – 2549   มียอดขายและตนทุนขายที่มีการ
เปลี่ยนแปลงตั้งแตป 2547  เปนตนมา  แตกําไรสุทธกิับมีจํานวนทีล่ดลง  สงผลใหมีนโยบายที่
จะสงเสริมใหมีกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือจะไดเปนประโยชนตอสมาชิกกับองคกร 
 
ความสําคัญและผลกระทบของปญหา 
   

ธุรกิจประมงเปนธุรกิจที่ใชเงินลงทุนที่สูงในการประกอบกิจการ      และรายไดหลกัของ
กิจการเกิดจากการขายสัตวนํ้าที่จับได  เน่ืองจากธุรกิจประมงมีนํ้ามันเปนปจจัยการผลิตทีส่ําคัญ
ทําใหธุรกิจตองรับภาระคาใชจายที่เพ่ิมขึน้   และผูบรโิภคลดความตองการสินคาประเภทอาหาร
ทะเลทําใหราคาสัตวนํ้าไมแนนอนสงผลตอรายไดกิจการ ทําใหผลการดําเนินงานของกิจการ
ลดลง    ขาดสภาพคลองและเงินทุนในการดําเนินงาน  
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วัตถุประสงคของการศึกษา 
  
 1.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการเพิ่มรายไดของกิจการ 
 2.  เพ่ือกําหนดกลยุทธในการเพิ่มรายไดของกิจการ  
 
นิยามศัพท  
 
 เรดาร (Radar) คือ อุปกรณในการตรวจหาทิศทางและระยะทางของวัตถุเปาหมาย โดย 
กระจายหรือสะทอนพลังงานวิทย ุ(Radio energy) ไปยงัวัตถเุปาหมายที่ตองการ 
 ซาวเดอร (Sounder) คือ อุปกรณในการบอกระดับความลึกของน้าํทะเล   และสามารถ
ขยายภาพดูปลาหนาดิน กลางน้ําและผวินํ้าได  
 โซนา (Sonar) คือ อุปกรณในการหาฝูงสัตวนํ้าในทะเล  สามารถแสดงภาพรอบใตพ้ืน
ทะเล   ระยะของภาพและความลึกของน้ํา   โดยทําการตัดเสียงรบกวนและเพิม่อัตราการรับและ
สงทั้งเสียงและภาพมากขึ้นทุกระยะทีใ่ชงาน   ใหจับเปาหมายอยางแมนยําและชัดเจนขึ้น 
 อวนลากแผนตะเข (Otter Board Trawl) คือ   ลักษณะอวนชนิดหนึ่งที่มีลักษณะเปน
รูปทรงกรวย  คําวา  แผนตะเขหมายถึง วัสดุที่เปนแผน ๆ  สําหรับถวงใหอวนจม   และทําให
ปากอวนขยายกวางขึ้น บริเวณปากอวนจะมีปกยื่นออกมาทั้ง  2 ขาง   ตอนปลายมีลักษณะเปน
ถุงบริเวณปลายปกอวนจะมีขนาดใหญแลวคอยๆ ลดขนาดตาอวนใหเล็กลงตามลําดับจนมีขนาด
ตาถี่ที่ปลายถุงอวน รอบปากอวนจนถึงปลายปกอวนรอยดวยเชือกคราวติดลูกกะสงตลอดคราว
อวนบน  และตะกั่วถวงตลอดคราวอวนลาง   ปลายปกอวนแตละขางตอดวยเชือกหูอวนหรือ 
เรียกวาสายซุงมายังแผนตะเข จากแผนตะเขผูกดวยเชือกลากมายังทายเรือหรือดานขางลําเรือ   
 
ระเบียบวิธีการศึกษาของปญหา  
  
 1.  การเก็บรวบรวมขอมูล เปนการรวบรวมขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ  ดังน้ี 
  1.1 ขอมูลปฐมภูมิ  (Primary Data)  เปนการเก็บรวบรวมขอมูล    จากการ
 สัมภาษณบุคคลที่เกีย่วของกับธุรกิจประมง ไดแก เจาของกิจการ ไตกง และคนงาน 
  1.2 ขอมูลทุตยิภูมิ (Secondary Data) เปนการเก็บรวบรวมขอมูลและคนควา
 จากงานวิจัย   วิทยานิพนธ  และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  ไดแก   การแปรรูปสินคา 
 ประมง 
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 2.  ศึกษาทฤษฎีตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
 3.  วิเคราะหขอมูลการแปรรูปสินคาประมง 
 4.  สรุปผลและเสนอแนวทางในการเพิ่มรายได 
 
ประโยชนทีค่าดวาจะไดรับ 
 

ผลจากการศึกษาในครั้งน้ี สามารถชวยกําหนดแนวทางในการเพิ่มรายไดใหแกกิจการ
และสามารถนําไปใชเปนแนวทางการเสริมสรางและพัฒนากิจการใหเกิดประโยชนตอธุรกิจ 
และเปนแนวทางใหเจาของกิจการใชเปนขอมูลในการเลือกตัดสินใจแกไขปญหาและปรับปรุง
สงเสริมกิจการตอไปในอนาคตอยางมีเปาหมายที่ชัดเจน  ดังน้ันผลที่จะไดรับมีดังตอไปน้ี 

ประโยชนระยะสั้น 
ทําใหทราบถึงกลยุทธธุรกิจการแปรรูปอาหารทะเลของชาวประมง เพ่ือเปนประโยชนใน

การสํารวจความตองการของตลาดในทองถิ่นตอไปในอนาคต  โดยทําการขยายธุรกิจใหเติบโต
ยิ่งขึ้นไปในระดับประเทศและการสงออกเพ่ือเพ่ิมศักยภาพใหของธุรกิจใหมากขึ้น 

ประโยชนระยะยาว 
ทําใหทราบถึงการพัฒนาผลิตภัณฑของธุรกิจ  โดยศึกษาเปนไปอยางมีขั้นตอนใน

รูปแบบตาง ๆ และการนําเทคโนโลยีเขามาชวยในการผลิตหรือการบรรจุหีบหอเพ่ือลดความ
เสียหายที่จะเกิดกับสินคาและเพื่อความสะอาดถูกหลักอนามัยตอไปอยางมีเปาหมายชัดเจน     



 
บทที่ 2 

แนวคิด  ทฤษฏี  องคความรูและบทความทีเ่ก่ียวของ 
 

 การศึกษาในครั้งน้ี  ผูศึกษาขอนําเสนอ   แนวคิด   ทฤษฎี  องคความรูและบทความ
ที่เกี่ยวของตามหัวขอดังตอไปน้ี 
          2.1  การวิเคราะหงบการเงิน (Framework For Financial Statement Analysis)  
 2.2  การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก (SWOT Analysis)    
 2.3  หวงโซคุณคา (Value Chain) 
 2.4  การจัดการทางการตลาด (Marketing Management)   

2.5  การจัดการดานการแปรรูป 
2.6  การแปรรูปสัตวนํ้า 
 

 2.1 การวิเคราะหงบการเงิน (Framework For Financial Statement 
Analysis)   (สมพงษ แกวเจริญไพศาล : 2545) 
 

การวิเคราะหงบการเงิน (Framework For Financial Statement Analysis) คือ 
กระบวนการคนหาขอเท็จจริงเกี่ยวกับผลการดําเนินงาน ฐานะการเงินหรือการเปลี่ยนแปลง
ฐานะการเงินของกิจการ โดยการนําเครื่องมือและเทคนิคไปแปรสภาพขอมูล แลวนําผลการ
วิเคราะหที่ไดจากการวิเคราะหไปใชประโยชนเพ่ือวางแผน ควบคุมและตัดสินใจประเมินผลใน
กิจกรรมหลักของธุรกิจดานตางๆ เครื่องมือที่ใช มีดังน้ี 

 
1. การวิเคราะหแนวตั้ง (Vertical Analysis) หรือการวิเคราะหแนวดิ่ง เปนการ

ยอสวนตัวเลขในงบการเงินตามแนวดิ่ง เปนการลดตัวเลขลงมาใหเปนอัตรารอยละ ซ่ึงจะทําให
เห็นเกี่ยวกับโครงสรางของงบการเงิน ถาใชขอมูลปเดียว ก็จะทําใหเห็นโครงสรางของการเงินป
น้ันๆ แตถาเปรียบเทียบหลายป จะทําใหทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในโครงสรางของงบนั้นๆ 
เปนการวิเคราะหดูสัดสวนหรือสวนประกอบของรายการในงบการเงิน เชน ดูโครงสรางในงบดุล
วา โครงสรางของสินทรัพยมีการลงทุนระยะสั้นและระยะยาวในอัตราสวนรอยละเทาใด เปน
รายการสินทรัพยประเภทใดบาง โครงสรางการจัดหาเงินทุน หรือโครงสรางทางการเงินเปน
อยางไร มีแหลงเงินทุนจากแตละแหลงดวยสัดสวนอยางไร 
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 การวิเคราะหแบบแนวตั้ง รายการแตละรายการในงบการเงินจะแสดงออกมาเปน
อัตราสวนรอยละหรือเปอรเซ็นตของตัวเลขที่เปนฐานอันเดียวกันในงบการเงินนั้นๆ ซ่ึงจะแสดง
ความสัมพันธระหวางรายการตางๆ แตละรายการกับยอดรวม กลาวคือ ใหทําการเปรียบเทียบ
สวนประกอบแตละตัวของงบการเงินกับสวนรวมโดยเทียบสวนรวมเทากับรอย และหาสวนอ่ืนๆ 
ตามสัดสวน ทําใหเห็นถึงโครงสรางของรายการ ดานนั้นๆ  
 

 การวิเคราะหแนวตั้ง ทําได 2 ลักษณะ ดังน้ี 
1.1 การวิเคราะหโครงสรางรายการทั้งหมด เปนการวิเคราะหขอมูลเปน

สวนรวม คือวิเคราะหทุกรายการในงบดุล งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด  ซ่ึงแสดง
ความสัมพันธรวมกันถาวิเคราะหทางดานสินทรัพยก็ใหยอดรวมสินทรัพยเทากับ 100% และ
คํานวณสินทรัพยแตละรายการเปนรอยละเทาใดของสินทรัพยรวม หรือถาวิเคราะหทางดาน
หน้ีสินและสวนของเจาหนี้ก็ใหยอดรวมของหน้ีสินและสวนของเจาของเทากับ 100% และ
คํานวณวารายการแตละรายการทางดาน    และสวนของเจาของเปนอัตรารอยละเทาใดของยอด
รวม หน้ีสินสวนของเจาของ ในขณะที่ถาวิเคราะหงบกําไรขาดทุนก็ใหยอดขายสุทธิเทากับ 
100% หรือใหยอดรายไดรวม (รายไดหลัก บวก รายไดอ่ืนๆ) เทากับ 100% แลวคํานวณวาแต
ละรายการในงบกําไรขาดทุนเทียบไดเปนกี่เปอรเซ็นตของขายสุทธิ หรือรายไดรวม 

1.2 การวิเคราะหโครงสรางเฉพาะประเภทรายการ เปนการวิเคราะหที่สนใจ
เฉพาะรายการเทานั้น โดยดูความสัมพันธของรายการที่เปนประเภทเดียวกัน เชน  การ
วิเคราะหโครงสรางสินทรัพยหมุนเวียน สินทรัพยไมหมุนเวียน เปนตน 

 
2. การวิเคราะหแนวนอน (Horizontal Analysis) เปนการเปรียบเทียบงบ

การเงินของงวดตางๆ ซ่ึงจะแสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของรายการในงบการเงิน โดยเปน
จํานวนเงินและอัตรารอยละ และการวิเคราะหวิธีน้ีเปนการวิเคราะหหาความสัมพันธของรายการ
ในงบการเงินตางงวดเวลา  หรืองบการเงินหลายงวด โดยดูการเปลี่ยนแปลงของรายการระหวาง
งวดหรือปการดําเนินงานวามีแนวโนมสูงขึ้นหรือลดลงอยางไรบาง ซ่ึงจะชี้ใหเห็นถึงอัตราการ
ขยายตัวหรือความเจริญเติบโตของกิจการในดานตางๆ เชน ขนาดของเงินทุน ยอดขาย รวมทั้ง
ผลตอบแทนของการดําเนินงาน เปนตน การวิเคราะหวิธีน้ี รายการในงบการเงินจะแสดงในรูป
รอยละเชนเดียวกันกับการวิเคราะหวิธีแนวตั้ง  หากมีการวิเคราะหขอมูลหลายปจะสามารถ
แสดงแนวโนมของรายการตางๆ ได และเรียกการวิเคราะหน้ีวา การวิเคราะหแนวโนม (Trend 
Analysis)  
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 การวิเคราะหแนวนอนแบงเปน 2 วิธี คือ 
2.1 อัตรารอยละของปฐานเคลื่อนที่เปนการวิเคราะหเปนรอยละของงวดกอน

เปนการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของขอมูลปตอปไมตอเน่ืองกัน กลาวคือ วิธีน้ีจะเปลี่ยนปฐาน
ทุกๆ ป จึงทําใหเห็นการเจริญเติบโตที่ชัดกวา เพราะลักษณะขอมูลอยูในเวลาใกลเคียงกัน การ
หาความสัมพันธจึงดีกวา การคํานวณหาอัตรารอยละที่เพ่ิมขึ้น หรือลดลงคํานวณไดดังน้ี 

 
  เม่ือวิเคราะหขอมูลปที่ 2 
  รอยละที่เปลี่ยน  =  ขอมูลปที่ 2 – ขอมูลปที่ 1  ×  100 
    ขอมูลปที่ 1 
 
  หากวิเคราะหขอมูลของปที่ 3 
  รอยละที่เปลี่ยน  =  ขอมูลปที่ 3 – ขอมูลปที่ 2  ×  100 
    ขอมูลปที่ 2 
 
 2.2 อัตรารอยละของฐานปคงที่ เปนการวิเคราะหของปฐานเพียงปเดียว เทียบ

ปดังกลาวใหเปนรอยแลวนําขอมูลปอ่ืนๆ ซ่ึงเปนรายการเดียวกันเทียบกับมาสูปฐานทุกปตลอด
ชวงเวลาที่ตองการวิเคราะห คํานวณไดดังน้ี 

 
  เม่ือวิเคราะหขอมูลปที่ 2 
  รอยละที่เปลี่ยน  =  ขอมูลปที่ 2 – ขอมูลปที่ 1  ×  100 
    ขอมูลปที่ 1 
 
      หากวิเคราะหขอมูลของปที่ 3 
  รอยละที่เปลี่ยน  =  ขอมูลปที่ 3 – ขอมูลปที่ 1  ×  100 
    ขอมูลปที่ 1 
 
 ในการวิเคราะห อาจเลือกใชวิธีใดวิธีหน่ึงมาคํานวณก็ได 
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 2.2  การวิเคราะหขอมูลสภาพแวดลอมภายในและภายนอก (SWOT Analysis)  
(สมยศ นาวีการ : 2548) 
 
 การวิเคราะหขอมูลสภาพแวดลอมภายในและภายนอก (SWOT Analysis)   SWOT 
เปนคํายอจาก  S  คือจุดแข็ง (Strengths) ของกิจการ  W คือจุดออน (Weaknesses) ของ
กิจการ O คือโอกาส (Opportunities)   และ T คืออุปสรรค (Threats)  จากสภาพแวดลอม
ภายนอก  การวิเคราะหขอมูลสภาพแวดลอมภายในและภายนอก เปนเครื่องมือการวิเคราะหที่
งายและตรงไปตรงมาชวยในการกําหนดทิศทางและกลยุทธของการพัฒนาองคกรหรือ
อุตสาหกรรม การวิเคราะหขอมูลสภาพแวดลอมภายในและภายนอก มีความหมายเปน 2 ระดับ 
คือในระดับแรกเปนการวิเคราะหหาวาอะไรคือ SWOT ขององคกรหรืออุตสาหกรรม และใน
ระดับที่สองเปนการนํา SWOT ที่ไดมากําหนดเปนทิศทางและกลยุทธของการพัฒนาองคกรหรือ
อุตสาหกรรมตอไป 
 จุดแข็ง (Strengths) หมายถึง ปจจัยภายในที่เกี่ยวของกับทรัพยากรและ
ความสามารถขององคกรหรืออุตสาหกรรมที่แสดงใหเห็นวาองคกรหรืออุตสาหกรรมมี
คุณลักษณะอะไรที่ไดเปรียบและทําอะไรไดดีกวาเม่ือเปรียบเทียบกับคุณลักษณะของคูแขงและ
ความตองการของตลาด เชน ทรัพยากรดานบุคลากรมีความสามารถ มีทักษะ ขยันขันแข็งใน
การทํางาน การมีทีมงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑมีความสามารถ มีเครื่องมืออุปกรณและ
เทคโนโลยีที่มีคุณภาพและทันสมัย มีความสามารถในการดําเนินการดานการตลาด องคกรมี
ความไดเปรียบทางดานตนทุนการผลิตและมีความพรอมทางดานการเงินซึ่งกอใหเกิดความ
ไดเปรียบดานเงินทุน การบริหารงานมีประสิทธิภาพ องคกรมีการคนควาวิจัยและพัฒนาที่ดี 
องคกรมีความนาเชื่อถือดีในสายตาของสาธารณชน  
 จุดออน  (Weaknesses) หมายถึง ปจจัยภายในที่ เกี่ยวของกับทรัพยากรและ
ความสามารถขององคกรหรืออุตสาหกรรมที่แสดงใหเห็นวาองคกรหรืออุตสาหกรรมมีลักษณะ
อะไรที่ดอยและทําอะไรไดไมดีเม่ือเปรียบเทียบกับคุณลักษณะของคูแขงและความตองการของ
ตลาด เชน ทรัพยากรดานบุคลากรไมมีประสิทธิภาพ ทีมงานในฝายตาง ๆ ไมเขมแข็งในการ
ปฏิบัติงาน บุคลากรขาดขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน มีการผลิตในสายผลิตภัณฑที่นอยเกินไป 
ความเชี่ยวชาญในดานการผลิตต่ํา หรือเทคโนโลยีการผลิตไมทันสมัย ผูบริหารและบุคลากรที่
รับผิดชอบขาดประสบการณในการตลาด 
 โอกาส (Opportunities) หมายถึง ปจจัยภายนอกขององคกรหรืออุตสาหกรรมที่
แสดงถึงโอกาสที่องคกรหรืออุตสาหกรรมจะสามารถดําเนินธุรกิจไดมากขึ้นและหรืองายขึ้น ซ่ึงอาจ
มาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมดานการแขงขัน (Competitive environment) 
สภาพแวดลอมดานสังคมและวัฒนธรรม (Socio-cultural environment) และสภาพแวดลอมดาน



 13

การเมืองและกฎหมาย (Political and legal environment) เชน การสนับสนุนจากรัฐในดานตาง 
ๆ โดยสนับสนุนสงเสริมการผลิตระดับอุตสาหกรรม การลดภาษีขาเขาวัตถุดิบ หรือ การตั้ง
กําแพงภาษีสําหรับผลิตภัณฑทดแทนหรือสินคาสําเร็จรูปที่เปนคูแขงขันจากตางประเทศ 
จํานวนประชากร อายุ เพศ การศึกษา รายไดกับอัตราการบริโภคผลิตภัณฑแตละประเภท  
 อุปสรรค (Threats) หมายถึง ปจจัยภายนอกขององคกรหรืออุตสาหกรรมที่แสดงถึง
อุปสรรคที่จะทําใหองคกรหรืออุตสาหกรรมสามารถดําเนินธุรกิจไดนอยลงและหรือยากขึ้น ซ่ึง
อาจมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมดานการแขงขัน (Competitive environment) 
สภาพแวดลอมดานสังคมและวัฒนธรรม (Socio-cultural environment) และสภาพแวดลอมดาน
การเมืองและกฎหมาย (Political and legal environment) เชน การขาดแคลนเชื้อเพลิง อัตรา
ดอกเบี้ยสูงขึ้น ภาวะเงินเฟอ หรือ การลดคาเงินบาท ทําใหเสียเปรียบในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศเปนผลใหตนทุนวัตถุดิบที ่ต องสั ่งซื ้อจากตางประเทศสูงขึ้น ภาวะ
เศรษฐกิจตกต่ํา  นโยบายของรัฐในการสนับสนุนการผลิตที่เปนคูแขงขัน นโยบายของรัฐในการ
ตั้งกําแพงภาษีวัตถุดิบ คูแขงขันมีการพัฒนาไปใชระบบงานที่ดี เชน ระบบการพัฒนาบุคลากร 
ระบบการสงเสริมการจัดจําหนาย คูแขงขันมีความเขมแข็งในการดําเนินการดานการตลาดมากขึ้น 
คูแขงขันมีความไดเปรียบดานเงินลงทุน 
  
 จุดแข็งและจุดออนเปนสิ่ งคูกันและเกี่ยวของกับปจจัยภายในขององคกรหรือ
อุตสาหกรรม สวนโอกาสและอุปสรรคก็เปนของคูกันและเกี่ยวของกับปจจัยภายนอกขององคกร 
ขั้นแรกของการทําการวิเคราะหขอมูลสภาพแวดลอมภายในและภายนอก คือการวิเคราะหหาวา
อะไรคือจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคขององคกรหรืออุตสาหกรรม ซ่ึงการวิเคราะหใหได 
SWOT ที่ดีน้ัน ผูวิเคราะหควรเปนคณะบุคคลเพื่อจะไดมีความเขาใจเปนอยางดีและไดมุมมองที่
ครบถวนเกี่ยวกับคุณลักษณะและสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกขององคกรหรือ
อุตสาหกรรม การวิเคราะหตองทําดวยความจริงใจ เปนกลาง ไมถอมตน ตองคิดในเชิง
เปรียบเทียบกับความตองการของตลาดและคูแขงดวยเพื่อใหได SWOT ที่เปนจริง 

ตัวอยางของการวิเคราะห ไดแก  

1. วิเคราะหและประเมินจากศักยภาพและทรัพยากรตาง ๆ ที่มีอยูในองคกร เพ่ือ
ประเมินใหทราบถึงจุดแข็งและจุดออนที่องคกรมีอยู ทําใหทราบถึงกําลังความสามารถ อันจะ
ชวยใหการดําเนินงานตาง ๆ หรือกิจกรรมตาง ๆ ดําเนินตอไปได อาทิ ประเมินดูวาองคกร
สามารถใชขอไดเปรียบหรือจุดแข็งของทรัพยากรที่องคกรมีอยู เชน เปนผลิตภัณฑยาที่มีคุณภาพ
ดีเปนที่ยอมรับของผูบริโภคหรือผูมีอํานาจในการตัดสินใจเลือกซื้อ เชน แพทย เภสัชกร หรือจุด
แข็งกรณีทีมงานฝายขายมีความสามารถสูงและมีความรวมมือในการทํางานประสานกันไดดี 
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หรือโรงงานฝายผลิตมีอุปกรณเปนเคร่ืองมือเครื่องจักรที่สามารถเพิ่มกําลังการผลิตไดอีกอยาง
ทันทวงทีเม่ือเกิดความจําเปน หรือความสามารถขององคกรในการสรางความไดเปรียบในดาน
การเงินและดานอ่ืนๆ เหนือคูแขงขัน ฯลฯ    ปจจัยตาง ๆ เหลานี้องคกรสามารถนํามาใชใหเกิด
ประโยชนและประสิทธิภาพอยางเต็มที่หรือสูงสุดไดอยางไร หรือองคกรมีจุดออนภายในอะไรบาง 
และจะแกไขหรือลดความเสียหายของธุรกิจหรือประสิทธิภาพงานขององคกรที่อาจเกิดจากจดุออน
เหลานั้นอยางไร เชน ผลิตภัณฑยังตองการการพัฒนาในดานตางๆ หรือราคาขายของผลิตภัณฑ
สูงกวาคูแขงขัน หรือไมมีการผลิตออกขายในขนาดบรรจุขนาดเล็กก็เพ่ิมจํานวนขนาดบรรจุใหเลือก
มากขึ้นเพ่ือสนองความตองการของผูบริโภครายยอย ฯลฯ  

2. วิเคราะหและประเมินจากสภาวะแวดลอมภายนอกที่เปลี่ยนแปลง อันทําใหเกิด
ปญหาอุปสรรคดานตาง ๆ อาทิ อุปสรรคในการมุงการผลิตเขาสูภาคอุตสาหกรรม การแขงขัน
ทั้งในดานผลิตภัณฑโดยตรงและผลิตภัณฑทดแทน การแขงขันดานราคา การนําผลิตภัณฑใหม
เขาสูตลาด หรืออุปสรรคดานเงินลงทุน เงินหมุนเวียน การเปลี่ยนแปลงทางตราสินคา 
ผลกระทบจากสิทธิบัตร ความเขมแข็งดานโฆษณาสงเสริมการจัดจําหนายจากคูแขงขัน การ
ปรับเปลี่ยนนโยบายของรัฐ ฯลฯ ซ่ึงปจจัยตาง ๆ เหลานี้ทําใหผูบริหารและผูรับผิดชอบองคกร
ตองตรวจสอบปจจัยทางดานตาง ๆ เชน ทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยีที่
เกี่ยวของ แลวนํามาทําการวิเคราะหประเมินใหเห็นโอกาสและขอจํากัดหรือความเสียหายที่จะ
เกิดขึ้นกับองคกร ตัวอยาง เชน ความกาวหนาทางเทคโนโลยี หากองคกรนํามาใชจะเปนการ
เพ่ิมโอกาสในการทําใหการผลิตยามีประสิทธิภาพสูงขึ้น เปนตน  

 
2.3  หวงโซคุณคา (Value Chain)  

 ตามแนวคิดของ Michael E. Porter เปนแนวคิดที่ชวยในการทําความเขาใจถึงบทบาท
ของแตละหนวยงานปฏิบัติตามวาจะมีสวนชวยเหลือใหองคกรธุรกิจกอกําเนิดคุณคาใหแกลูกคา
อยางไร โดยคุณคาที่บริษัทสรางขึ้นสามารถวัดไดโดยการพิจารณาวาผูบริโภคยินยอมที่จะ
จายเงินเพ่ือซ้ือสินคาหรือบริการของบริษัทมากนอยเพียงใด   
 แนวคิดนี้แบงกิจกรรมภายในองคกร เปน 2 กิจกรรม  คือ กิจกรรมหลัก (Primary 
Activities) และกิจกรรมสนับสนุน (Support Activities)   โดยกิจกรรมทุกประเภทมีสวนในการ
ชวยเพิ่มคุณคาใหกับสินคาหรือบริการของบริษัท  
 กิจกรรมหลัก 5 กิจกรรมเปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการผลิตหรือสรางสรรคสินคาหรือ
บริการ การตลาดและการขนสงสินคาหรือบริการไปยังผูบริโภค ประกอบดวย  

1. กิจกรรมพื้นฐาน (Primary activities) เปนกิจกรรมที่สรางประโยชนใหกับลักษณะ
ทางกายภาพของผลิตภัณฑ ยอดขาย และสงมอบไปยังผู ซ้ือและบริการภายหลังการขาย 
กิจกรรมเบื้องตนประกอบดวย 



 15

1.1 การนําวัตถุดิบและปจจัยการผลิตเขาสูกิจการ (Inbound logistics) เปนกิจกรรม
ในการรับ การเก็บรักษา และการจัดการปจจัยนําเขา ประกอบดวย หนาที่ในการจัดการเกี่ยวกับ
วัสดุ คลังสินคา ระบบควบคุมสินคาคงเหลือ กําหนดตารางการเคลื่อนยายและการรับคืนจาก
ผูขาย การปรับปรุงกิจกรรมเหลานี้ เปนผลตอการลดตนทุน และการเพิ่มขึ้นในผลผลิต
ประกอบดวย  

 1.1.1 การนําวัตถุดิบและปจจัยการผลิตเขาสูกิจการ 
 1.1.2 การปฏิบัติการ 

  1.1.3 การจัดสงสินคาสําเร็จรูป 
  1.1.4 การตลาดและการขาย 
  1.1.5 การใหบริการลูกคา 

1.2 การปฏิบัติการ (Operations) หรือการผลิต (Production) จะเกี่ยวของกับกิจกรรมที่
ตองการเปลี่ยนปจจัยการผลิตเปนผลิตภัณฑขั้นสุดทาย ประกอบดวยกิจกรรมตาง ๆ เชน 
เครื่องจักรกล การบรรจุภัณฑ สายการผลิต การรักษาอุปกรณ การทดสอบ การปรับปรุง
กิจกรรมเหลานี้จะนําไปสูผลิตภัณฑที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพดีขึ้น ซ่ึงมีการตอบสนองที่
รวดเร็วตอสภาพการณในงานของตลาด 

1.3 การจัดสงสินคาสําเร็จรูป (Outbound logistic) เปนการจัดสงสินคาสําเร็จรูปออก
ไปสูตลาดซึ่งเปนลูกคาของธุรกิจ งานที่เกี่ยวของ ประกอบดวย การคลังสินคา การจัดการวัสดุ
การกําหนดตาราง การขนสง และกระบวนการการปฏิบัติการตามคําสั่งซ้ือ การปรับปรุงกิจกรรม
เหลานี้มีผลกระทบตอประสิทธิภาพและระดับการใหบริการแกลูกคาที่ดีขึ้น 

1.4 การตลาดและการขยาย (Marketing and sales) กิจกรรมการตลาดและการขาย
ของธุรกิจจะเกี่ยวของกับปญหา 4 ประการ คือ สวนประสมผลิตภัณฑ (Product mix) ราคา 
(Price) การสงเสริมทางการตลาด (Promotion) และชองทางการจัดจําหนาย (Channel of 
distribution) โดยมุงที่สวนของตลาด ซ่ึงธุรกิจกําหนดเปาหมาย ตลอดจนความสลับซับซอนของ
การผลิตธุรกิจจะตองตัดสินใจในการผลิตหรือจัดจําหนายผลิตภัณฑใหทั่วถึงกับกลุมลูกคาขนาด
กลางและใหญ   ราคาซึ่งสามารถที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ มีคุณคา และเปนที่ยอมรับในสายตา
ของลูกคา ผลิตภัณฑหรือบริการที่ประสบความสําเร็จ ตองมีการสงเสริมอยางระมัดระวัง 
ตลอดจนการบรรจุภัณฑที่มีการวางแผนโฆษณา และการใชสื่อ ขอสุดทายมีปญหาที่สําคัญ
หลายประการในการพิจารณาวาผลิตภัณฑควรจัดจําหนายไปยังลูกคาที่เปนเปาหมายอยางไร 
ซ่ึงประกอบดวยการประเมินความสําคัญที่เกี่ยวของกับของผูจัดจําหนายเปรียบเทียบกับราคา
ขายโดยตรงใชหนวยงานขายและการพิจารณาทําเลที่ตั้งของชองทางการคาปลีก 
 1.5 บริการ (Service) ผูบริหารจะตองใหความสําคัญกับการใหบริการลูกคา ซ่ึงถือวา
เปนกิจกรรมสรางคุณคาที่สําคัญที่สุดของธุรกิจ การใหบริการลูกคาประกอบดวยกิจกรรมตาง ๆ 
เชน การติดตั้ง การซอมแซม การฝกอบรมลูกคา การนําเสนออะไหลและชิ้นสวน การปรับปรุง
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ผลิตภัณฑ การซอมแซมผลิตภัณฑ การใหคําแนะนําที่รวดเร็วสามารถตอบสนองจากคําติชม
ของลูกคาในขั้นแนะนําผลิตภัณฑตองการฝกอบรมลูกคาใหใชสินคาเปน ดังนั้นจึงเกิดความ
จําเปนในการใหคําบริการลูกคาที่เหนือกวา ซ่ึงถือวาเปนจุดแข็งของบริษัท 
 2. กิจกรรมสนับสนุน (Supporting activities) เปนกิจกรรมตาง ๆ ที่ใหการ
สนับสนุนกิจกรรมหลักประกอบดวยการบริหารทรัพยากรบุคคล การพัฒนาเทคโนโลยี การ
จัดหาวัตถุดิบและโครงสรางพื้นฐานกิจการ ประกอบดวย การจัดการทั่วไป การเงิน การบัญชี 
ระบบขอมูลกฎหมาย และความสัมพันธกับรัฐบาล นอกจากนี้การจัดหากิจกรรมเพื่อสนับสนุน
กิจกรรมพื้นฐานเพื่อใหเปนกิจกรรมที่สนับสนุนซึ่งกันและกันกับกิจกรรมพื้นฐาน ตัวอยาง ธุรกิจ
จะตองมีการจัดการทรัพยากรมนุษยที่มีประสิทธิผลโดยการสรรหา การคัดเลือก การใหรางวัล 
และการพัฒนาพนักงานตลอดจนมีการวิจัยและพัฒนา (R&D) เพ่ือคัดหากิจกรรมเทคโนโลยีที่
จําเปน 
 2.1 การบริหารทรัพยากรมนุษย (Human resource management) ประกอบดวย
กิจกรรมการสรรหา คัดเลือกฝกอบรม พัฒนาและกําหนดคาตอบแทนทุกระดับใหกับพนักงาน 
อิทธิพลของการบริหารทรัพยากรมนุษยมีในทุกกิจกรรมของเครือขายสรางคุณคา ตนทุนทั้งหมด
ของการบริหารทรัพยากรไมสามารถกําหนดเชิงปริมาณไดงาย ๆ เน่ืองจากมีปญหาสลับซับซอน
ซ่ึงถือวาเปนตนทุนหมุนเวียนเขาออกของพนักงานและกําหนดคาตอบแทนของบริหาร ตนทุน
หลายประการจะเกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากรมนุษยซ่ึงเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว 

2.2 การพัฒนาเทคโนโลยี (Technology development)  เทคโนโลยีเปนกิจกรรมสราง
คุณคาในองคกรซึ่งผลกระทบตอกิจกรรม การพัฒนาการผลิตและกระบวนการเพื่อใหเกิดคุณคา 
และจําหนายสินคาและบริการไปยังลูกคาการพัฒนาเทคโนโลยีนอกเหนือจากการทําวิจัยและ
พัฒนาแบบดั้งเดิมหรือกลาวอยางหน่ึงก็คือ การพัฒนาเทคโนโลยีน้ันทํานอกเหนือจากการ
ประยุกตใชเทคโนโลยี 

2.3 การจัดหาวัตถุดิบ (Procurement) คือ หนาที่ในการซื้อปจจัยการผลิตซ่ึงใชใน
เครือขายการสรางคุณคาใหกับธุรกิจประกอบดวย วัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลือง และปจจัยการผลิต
ดานอ่ืน ๆ ซ่ึงใชกระบวนการผลิต ตลอดจนอุปกรณ เครื่องจักร อาคาร 
 2.4 โครงสรางพื้นฐานของกิจการ (Firm infrastructure) ประกอบดวยกิจกรรมตาง ๆ 
เชน การเงิน การบัญชี กฎหมาย รัฐบาล ระบบขอมูล และการจัดการทั่วไปกิจกรรมเหลานี้
โดยทั่วไปใชการสนับสนุนเครือขายในการสรางคุณคาและเปนจุดเริ่มตนในทุกระดับภายใน
องคกร คาใชจายที่เกี่ยวของกับกิจกรรม โครงสรางพื้นฐานของกิจการจะถือเปนคาใชจาย
เบ็ดเตล็ด แตอยางไรก็ตามกิจกรรมเหลานั้นอาจเปนแหลงการสรางขอไดเปรียบทางการแขงขัน 
 ซ่ึงกิจกรรมหลักขางตนจะทํางานประสานงานกันไดดีจนกอใหเกิดคุณคาไดน้ัน จะตอง
อาศัยกิจกรรมสนับสนุนทั้ง 4 กิจกรรม  และนอกจากกิจกรรมสนับสนุนจะทําหนาที่สนับสนุน
กิจกรรมหลักแลว กิจกรรมสนับสนุนยังจะตองทําหนาที่สนับสนุนซึ่งกันและกันอีกดวย   และจะ
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เห็นไดวา  ระบบสารสนเทศจะเปนองคประกอบหนึ่งในหวงโซคุณคาในสวนของการพัฒนา
เทคโนโลยี ที่จะนํามาใชในการวางแผน การดําเนินงาน  การตัดสินใจ และการควบคุม โดย
จะตองทําหนาที่สนับสนุนเชื่อมตอกิจกรรมในทุกๆ องคประกอบของหวงโซคุณคา เปนการสราง
ความไดเปรียบในเชิงแขงขันขององคกรเปนอยางดี ดังรูปภาพขางนี้ 
 

แผนภาพที่ 3 หวงโซคุณคา (Value Chain) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่มา : เครือขายการสรางคุณคา กิจกรรมพื้นฐานและกิจกรรมสนับสนุน (Coulter. 2002:132) 
 

2.4  การจัดการทางการตลาด (Marketing Management)  (Kotler:2541) 
 การสรางแผนที่จะทําใหกิจการบรรลุวัตถุประสงคที่ตองการ    โดยเครื่องมือตางๆ  ทาง
การตลาดที่ใชสําหรับตัดสินใจ ไดแก   สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mixed)   เปนตัว
แปรทางการตลาดที่ควบคุมไดซ่ึงบริษัทใชรวมกันเพ่ือสนองความพึงพอใจแกกลุมเปาหมาย ซ่ึง
สามารถจําแนกเครื่องมือน้ีได 4 กลุมใหญ   ประกอบดวย  
  2.4.1 ผลิตภัณฑ (Product) คือ    สิ่งที่ธุรกิจนํามาเสนอขายโดยธุรกิจ       เพ่ือ
ตอบสนองความตองการของลูกคาใหพึงพอใจ    ผลิตภัณฑที่เสนอขาย  อาจจะมีตัวตนหรือไมมี
ตัวตนก็ได    ผลิตภัณฑจึงประกอบดวย  สินคา  บริการ  ความคิด  สถานที่   องคกรหรือบุคคล  
ผลิตภัณฑเหลานี้ตองมีอรรถประโยชน  (Utility)  มีมูลคา  (Value)  ในสายตาของลูกคาจึงจะมี

 
 
 
 
 

กําไร 

(MARGIN) 

 โครงสรางพื้นฐาน (Firm Infrastructure) 

การบริหารทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management) 

การพัฒนาเทคโนโลยี (Technology Development) 

การจัดหา  (Procurement) 

ขอมูล 
สนับสนุน 

(SUPPORT 
ACTIVTIES) 

การนําเขา
วัตถุดบิเขา
สูกิจการ 
(Inbound 
Logistics) 

การ
ปฏิบัติการ 

(Operations) 

การจัดสง
สินคา 

(Outbound 
Logistics) 

การตลาด  
(Marketing 
and Sales) 

การบริการ
หลังการขาย  
(After Sale 
Service) 

กิจกรรมพื้นฐาน 
(PRIMARY ACTIVTIES) 

กําไร
MARGIN 
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ผลทําใหผลิตภัณฑสามารถขายได การกําหนดกลยุทธดานผลิตภัณฑตองพยายามคํานึงถึง
ปจจัยตอไปน้ี   

(1)  ความแตกตางของผลิตภัณฑ (Product differentiation) และ 
(หรือ) ความแตกตางทางการแขงขัน (Competitive differentiation) ผลิตภัณฑที่มีความแตกตาง
หรือมีสินคาใหเลือกหลากหลายถือวาสนองความตองการของลูกคาไดมากยิ่งขึ้น 

(2)  พิจารณาจากองคประกอบ (คุณสมบัติ) ของผลิตภัณฑ   (Product 
component) เชน ประโยชนพ้ืนฐานรูปรางลักษณะ  คุณภาพ  การบรรจุภัณฑสินคา  ตราสินคา  
ฯลฯ     

(3)  การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ (Product positioning เปนการ
ออกแบบผลิตภัณฑของธุรกิจ   เพ่ือแสดงตําแหนงที่แตกตางและมีคุณคาในจิตใจของลูกคา
เปาหมาย  

(4)  การพัฒนาผลิตภัณฑ (Product development)  เพ่ือใหผลิตภัณฑ
มีลักษณะใหมและปรับปรุงใหดีขึ้น  (New and improved)  ซ่ึงตองคํานึงถึงความสามารถในการ
ตอบสนองความตองการของลูกคาใหดียิ่งขึ้น             

(5) กลยุทธเกี่ยวกับสวนประสมผลิตภัณฑ  (Product mixed)    และ
สายผลิตภัณฑ (Product line) สวนประสมผลิตภัณฑเปนกลุมรายการและผลิตภัณฑทั้งหมดที่
ผูขายแตละรายเสนอใหแกผูซ้ือ  สายผลิตภัณฑเปนกลุมของผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกัน  เพราะมี
หนาที่เดียวกัน   ขายใหแกกลุมผูบริโภคเดียวกัน   ทําการตลาดในชองทางเดียวกันหรือมีระดับ
ราคาที่ใกลเคียงกัน 
  2.4.2 ราคา  (Price) คือ  มูลคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน   ราคาผลิตภัณฑควรจะ
เทาเทียมกับมูลคาที่เปนที่รับรูหรือพึงพอใจ      มิฉะนั้นผูซ้ือจะหันไปซื้อผลิตภัณฑของผูแขงขัน
แทน  ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางมูลคา (Value) ผลิตภัณฑกับราคา (Price) ของผลิตภัณฑ
น้ัน  ถามูลคาสูงกวาราคาเขาก็จะตัดสินใจซื้อ  และราคายังคงเปนหนึ่งในสวนประกอบที่สามารถ
ยืดหยุนไดมากที่สุดของสวนประสมการตลาด    ซ่ึงเปลี่ยนแปลงไดรวดเร็วไมเหมือนกับลักษณะ
สินคา  และชองทางการคาอ่ืน  ๆ  ดังน้ันผูกําหนดดานราคาตองคํานึงถึง  

(1)  การยอมรับของลูกคาในมูลคาของผลิตภัณฑวาสูงกวาผลิตภัณฑน้ัน  ผูซ้ือ
โดยสวนมากมักจะพิจารณาโดยเปรียบเทียบระหวางคุณภาพ      หรือคุณคาของสินคากับราคา
กอนที่จะตัดสินใจซื้อ          

(2)  ตนทุนสินคาและคาใชจายเกี่ยวของ  
(3)  การแขงขันระหวางผูผลิตสินคา 
(4)  ปจจัยอ่ืน ๆ  เชน  ผลกระทบจากการเก็บรักษาสินคา  ผูซ้ือมักไมคํานึงถึง

ราคาเมื่อไมสามารถเก็บสินคาไวไดนาน 
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  2.4.3 ชองทางการจัดจําหนายและการกระจายสินคา (Place หรือ Distribution)  
คือ  โครงสรางของชองทางซึ่งประกอบดวยสถาบันและกิจกรรมใชเพ่ือเคลื่อนยายผลิตภัณฑและ 
บริการจากกิจการไปยังตลาด     และสามารถนําผลิตภัณฑออกสูตลาดเปาหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ  สวนกิจกรรมเปนกิจกรรมชวยในการกระจายตัวสินคา  ประกอบดวย   การขนสง    
การคลังสินคา  และการเก็บรักษาสินคาคงคลัง  การจัดจําหนายจึงประกอบดวย 2 สวนดังน้ี 
   1. ชองทางการจัดจําหนาย   (Channel of distribution)        หมายถึง  
เสนทางที่ผลิตภัณฑและกรรมสิทธิ์ที่ผลิตภัณฑถูกเปลี่ยนมือไปยังตลาด    ในระบบชองทางการ
จัดจําหนาย   จึงประกอบดวยผูผลิต คนกลาง ผูบริโภค หรือผูใชทางอุตสาหกรรม 
 
   2. การกระจายตัวสินคา (Physical distribution)   หมายถึง    กิจกรรม
ที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนยายตัวผลิตภัณฑจากผูผลิตไปยังผูบริโภค   หรือผูใชทางอุตสาหกรรม 
  2.4.4 การสงเสริมการตลาด (Promotion) คือ   การติดตอสื่อสารเกี่ยวกับขอมูล
ระหวางผูซ้ือกับผูขาย  เพ่ือสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ การติดตอสื่อสารอาจใชพนักงาน
ขายทําการขาย  (Personal selling)   และการติดตอสื่อสารโดยใชสื่อ  (Non- personal selling) 
เครื่องมือในการติดตอสื่อสารมีหลายประการ         ซ่ึงอาจเลือกใชหน่ึงหรือหลายเครื่องมือจาก
เครื่องมือตอไปน้ี 
   1.  การโฆษณา  (Advertising) เปนกิจกรรมในการเสนอขาวสาร
เกี่ยวกับองคกรและผลิตภัณฑบริการ     หรือความคิดที่ตองมีการจายเงินโดยผูอุปถัมภรายการ
กลยุทธในการโฆษณาจะเกี่ยวของกับ  

(1)  กลยุทธการสรางสรรคงานโฆษณา (Creative strategy)  
(2)  กลยุทธสื่อ (Media) 

   2.  การขายใชพนักงานขาย (Personal selling)   เปนกิจกรรมการแจง
ขาวสารและจูงใจตลาด  โดยใชบุคคล  งานในขอน้ีจะเกี่ยวของกับ  

(1)  กลยุทธการขายโดยใชพนักงานขาย  (Personal selling strategy)           
(2)  การจัดการหนวยงานขาย (Salesforce management) 
 

   3.  การสงเสริมการขาย (Sales promotion)   หมายถึง    กิจกรรมการ
สงเสริมที่นอกเหนือจากการโฆษณาการขายโดยใชพนักงานขาย   และการใหขาวและการ
ประชาสัมพันธ    ซ่ึงสามารถกระตุนความสนใจ  ทดลองใช   หรือการซื้อ  โดยลูกคาขั้นสุดทาย
หรือบุคคลอื่นในชองทางการสงเสริมการขายมี 3 รูปแบบ คือ  

(1)  การกระตุนผูบริโภค เรียกวา การสงเสริมการขายที่มุงสูบริโภค      
      (Consumer promotion)  
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(2) การกระตุนคนกลาง เรียกวา การสงเสริมการขายที่มุงสูคนกลาง    
     (Trade promotion)  

        (3) การกระตุนพนักงานขาย   เรียกวา การสงเสริมการขายที่มุงสูพนักงานขาย           
(Salesforce promotion) 

4.  การใหขาวและการประชาสัมพันธ (Publicity and public relation)      
การใหขาวเปนการเสนอความคิดเกี่ยวกับสินคาหรือบริการที่ไมตองการมีจายเงิน        สวนการ
ประชาสัมพันธ    หมายถึง     การพยายามที่มีการวางแผนโดยองคกรหนึ่งเพ่ือสรางทัศนคติที่ดี
ตอองคกรใหเกิดกับกลุมใดกลุมหน่ึง  การใหขาวเปนกิจกรรมหนึ่งของการประชาสัมพันธ 
   5.  การตลาดทางตรง  (Direct  marketing  or  direct  response 
marketing)   เปนการติดตอสื่อสารกับกลุมเปาหมายเพื่อใหเกิดการตอบสนอง (Response) 
โดยตรงหรือหมายถึง  วิธีการตาง ๆ   ที่นักการตลาดใชสงเสริมผลิตภัณฑโดยตรงกับผูซ้ือและ
ทําใหเกิดการตอบสนองในทันที  เครื่องมือน้ีประกอบดวย  

(1)  การขายทางโทรศัพท  
(2)  การขายโดยใชจดหมายตรง      
(3)  การขายโดยใชแคตตาล็อค    
(4)  การขายทางโทรทัศน  วิทยุ  หรือหนังสือพิมพ  ซ่ึงจูงใจใหลูกคามีกิจกรรม      

การตอบสนอง  เชน ใชคูปองแลกซื้อ 
 

2.5  การจัดการดานการแปรรูป  (เดชรัต  สุขกําเนิด : 2542) 
 การแปรรูปเปนกิจกรรมหน่ึงที่มีความสําคัญมากตอความอยูรอดและความสําเร็จของ
ธุรกิจหลายประเภท  ทั้งน้ีการแปรรูปคือ การเปลี่ยนคุณลักษณะของตัวสินคาใหตรงกับความ
ตองการของผูบริโภค  ทั้งคุณลักษณะภายนอกที่ทดสอบไดดวยประสาทสัมผัสทั้งหา  เชน  
ขนาด  รูปราง  สี  รสกลิ่น  เน้ือสัมผัส  และคุณลักษณะที่ซอนเรนภายใน เชน ความคงทน  
คุณคาสารอาหาร  การแปรรูปน้ันนอกจากจะทําใหผูบริโภคไดรับสินคาในลักษณะที่ตนเอง
ตองการแลว   การแปรรูปสวนใหญยังทําใหผลิตภัณฑที่ผานแปรรูปแลวสามารถเก็บรักษาได
นานขึ้น  และสามารถขนสงไดสะดวกขึ้น  เน่ืองจากมีขนาดและน้ําหนักลดลง  ดังน้ันการแปรรูป
จึงชวยเพ่ิมอรรถประโยชนทางดานเวลาและสถานที่ดวย  หากธุรกิจใดสามารถดําเนินการแปร
รูปไดตรงกับเปาหมายในการตอบสนองความตองการผูบริโภค   นําไปสูความอยูรอดและ
ความสําเร็จของธุรกิจ 
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 2.6 การแปรรูปสัตวนํ้า   (รศ.ดร.นงนุช  รักสกุลไทย) 
 สัตวนํ้าจากแหลงจับมีการนํามาใชประโยชนตาง ๆ ดังน้ี 

1. ใชบริโภค 
2. นํามาเก็บถนอมและแปรรูปเปนอาหารมนุษย   
3. นํามาแปรรูปเปนอาหารสัตว  และผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
จากวิธีการนํามาใชประโยชน  ทําใหแบงผลิตภัณฑสัตวนํ้าไดเปน  4  ประเภท  ไดแก 
-  ผลิตภัณฑอาหาร  เชน  สัตวน้ําที่บรรจุกระปอง  แชแข็ง เค็มแหง  หมักดอง 
-  ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  เชน  สีทาบานจากน้ํามันปลา 
-  ผลิตภัณฑเกษตรกรรม  เชน  ปุย  ปลาปน 
-  ผลิตภัณฑยาและอาหารเสริม  เชน  นํ้ามันปลา  นํ้ามันตับปลา 

 
ผลิตภัณฑสัตวที่ใชเปนอาหาร  แบงวิธีการแปรรูปเปน 3 ประเภท คือ 
1. การถนอม  ไดแก  การใสเกลือ ตากแหง รมควัน การใชนํ้าสมสายชู  การหมักดอง 
2. การแชแข็ง  
3. การบรรจุกระปอง 

 เน่ืองจากการแชแข็งและการบรรจุกระปองเปนผลิตภัณฑในระดับอุตสาหกรรม     ซ่ึง
ตองมีการควบคุมการผลิตโดยนักวิชาการผลิตภัณฑประมงหรือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ
อาหาร        ในที่น้ีจึงขอกลาวเฉพาะผลิตภัณฑที่ผานการถนอมซึ่งถือวาเปนผลิตภัณฑพ้ืนบาน
เทานั้น    ซ่ึงขอดีของการแปรรูปสัตวนํ้าแบบพื้นบานคือ    ตนทุนการผลิตต่ํา  เน่ืองจากไมตอง
ใชเครื่องมือหรืออุปกรณพิเศษที่ราคาแพง     ผลิตภัณฑสวนใหญสามารถเก็บไวนานพอสมควร
ที่อุณหภูมิหองและเปนผลิตภัณฑที่ไดรับความนิยมสูง  อยางไรก็ตามวิธีการในการถนอมอาหาร
ทุกวิธีน้ันมีจุดประสงคเพ่ือ 

 
1. ยืดอายุการเก็บรักษาใหนานขึ้น 
2. รักษาคุณคาทางโภชนาการ 
3. ใหความปลอดภัยในการบริโภค 
4. เพ่ิมมูลคาใหแกผลิตภัณฑ 
5. ทําใหเกิดความหลากหลายของผลิตภัณฑ 
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หลักการในการแปรรูปสัตวนํ้า  แบงเปน 2 หลักการ  ไดแก 
1. ลด-ยับยั้ง-ปองกัน   เปนการเก็บรักษาชั่วคราวระยะสั้น 
2. ลด-ทําลาย-ปองกัน  เปนการเก็บรักษาในระยะยาว 
ลด คือ การลดการเสื่อมคุณภาพจากปฎิกิริยาเคมีและจุลินทรีย  เชน  การลาง การตัด

แตง การลวด 
ยับยั้ง คือ การยับยั้งปฎิกิริยาของจุลินทรียและเคมี  ดวยการใสเกลือ ตากแหง รมควัน 

ลดอุณหภูมิ 
ทําลาย คือ การทําลายจุลินทรียหรือทําลายเอนไซมที่ทําใหเกิดการเสื่อมคุณภาพดวย

การใชความรอนสูง 
ปองกัน คือ การปองกันหลังจากการแปรรูปแลวไมใหเกิดการปนเปอนของจุลินทรีย  

หรือลดการสัมผัสกับออกซิเจนที่จะทําใหเกิดปฎิกิริยาการเติมออกซิเจนของไขมัน          ไดแก  
การบรรจุในภาชนะปดสนิท    เชน  กระปอง  ถุงพลาสติกชนิดปองกัน   ความชื้นและออกซิเจน  
ถุงอลูมิเนียมฟอยลหรือการบรรจุแบบสุญญากาศ 

 
 
ผลิตภัณฑสัตวนํ้าใสเกลือ 
 เกลือทําหนาที่ดึงนํ้าออกจากตัวปลา     และทําใหเกิดสภาวะที่ไมเหมาะสมกับการเจริญ
ของจุลินทรีย  วิธีการใสเกลือทําไดหลายวิธี  เชน 
 1.  การใสเกลือแบบแหง หมายถึง การใชเกลือเม็ดโรยสลับกับปลาเปนชั้น ๆ ในภาชนะ
ที่มีรูปใหนํ้าเกลือที่เกิดขึ้นไหลออกได 
 2.  การแชนํ้าเกลือ 
 3.  การใสเกลือแบบแหงในภาชนะที่เก็บกักน้ําเกลือที่เกิดขึ้นได 
  
 วิธีการใสเกลือแบบแหง       เหมาะสําหรับปลาไขมันต่ําเนื่องจากปลามีโอกาสสัมผัสกับ
อากาศตลอดเวลา   ถามีไขมันสูงทําใหมีกลิ่นเหม็นหืน   ดังน้ันปลาไขมันสูงควรใสเกลือแบบแช
ในน้ําเกลือมากกวา 
 
 ปจจัยที่มีผลตอระยะเวลาใสเกลือ 

1. ขนาดหรือความหนาของชิ้นปลา  ถาขนาดใหญหรือชิ้นหนาตองใชเวลานานกวา 
2. ปริมาณเกลือหรือความเขมขนของน้ําเกลือ  ถาความเขมขนสูงใชเวลาสั้นกวา 
3. ปริมาณไขมันในปลา  ปลาไขมันสูง  ไขมันมักเปนชั้นอยูใตผิวหนังและทําใหเกลือ

ซึมผานไดชาลง  ทําใหตองใชเวลาใสเกลือมากกวา 
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4. การขอดเกล็ดหรือการลอดหนังออกจะทําใหใชเวลาสั้นกวา 
5. ความสดของวัตถุดิบ  ปลาที่ไมสดโปรตีนเกิดการแปรสภาพ  ทําใหเกลือซึมผานได

เร็วขึ้น 
6. อุณหภูมิ  ที่อุณหภูมิสูงการซึมของเกลือจะเร็วกวาที่อุณหภูมิต่ํา 
ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพของผลิตภัณฑสัตวนํ้าใสเกลือ 
-  คุณภาพของวัตถุดิบ 
-  คุณภาพของเกลือ  ไดแก  ความบริสุทธิ์ของเกลือ  ความสะอาด  ปริมาณจุลินทรียใน
เกลือ  ขนาดของผลึกเกลือ 

 
ผลิตภัณฑสัตวนํ้าตากแหง 
 ผลิตภัณฑใสเกลือมักนํามาตากแหงดวย  เพ่ือลดความชื้นจนไมเหมาะสมกับการเจริญ
ของจุลินทรีย  นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑสัตวนํ้าที่นําไปตากแหง  โดยไมผานกระบวนการใด ๆ  
 การตากแหง  ทําได  2  แบบ  คือ 

1. ตากแหงโดยใชแสงแดด  ซ่ึงมีขอดีคือ   สิ้นเปลืองคาใชจายนอย      แตมีขอเสียคือ  
ควบคุมสภาวะการตาก  เชน  อุณหภูมิและความรอน  และสุขลักษณะการผลิตไดยากกวา 

2. ตากโดยใชเครื่องอบแหง   วิธีน้ีมีขอเสียคือ ตองเสียคาใชจายคือคาพลังงาน    แตมี  
ขอดีที่สามารถควบคุมสภาวะการตาก  และสุขลักษณะการผลิตได 

ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพของผลิตภัณฑตากแหง  ไดแก 
-  คุณภาพของวัตถุดิบ 
-  ปริมาณความชื้นและเกลือในผลิตภัณฑ 
-  สุขลักษณะการผลิต  ซ่ึงมีผลตอปริมาณจุลินทรียที่ปนเปอน 
-  บรรจุภัณฑและสภาวะการเก็บรักษา 
 

การถนอมอาหาร (บุหลัน พิทักษผล และทัสนี สรสุชาติ : กันยายน 2538) หมายถึง   
การเก็บรักษาสภาพอาหารใหคงเดิมมากที่สุด  สามารถรับประทานไดนาน  หรืออาจดัดแปลงให
มีสี  กลิ่น  รส  แตกตางไปจากเดิม   เพ่ือใหอาหารดูนารับประทาน    ในปจจุบันแตละ
ครอบครัวมักประสบปญหาเกี่ยวกับรายไดไมเพียงพอกับรายจาย จึงควรฝกใหสมาชิกใน
ครอบครัวรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชนและเห็นคุณคาความสําคัญของการถนอมอาหาร        
และในปจจุบันไดมีวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีเพ่ือแปรรูปวัตถุดิบจํานวนมากพรอม ๆ   กันเปน
ผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปหรือกึ่งสําเร็จรูป   หรือปรับปรุงกรรมวิธีการถนอมอาหารสมัยโบราณ
ใหไดผลิตภัณฑที่มีคุณภาพดีขึ้น   ทั้งในดานความสะอาด  สี  กลิ่น รส  เน้ือสัมผัส  และเพื่อยืด
อายุการเก็บอาหารนั้นใหไดนาน  
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เทคโนโลยีการถนอมผลิตผลการเกษตรตองอาศัยความรูทางวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน ไดแก 
เคมี   ฟสิกส  ชีววิทยา  คณิตศาสตร   และสถิติ   ประกอบดวยความรูพ้ืนฐานทางสังคมธุรกิจ
และการจัดการ  ควบคูกับความรูในการแปรรูปผลิตผลการเกษตร   ใหเปนผลิตภัณฑชนิดใหม 
หรือปรับปรุงของเดิมใหดียิ่งขึ้นทั้งในลักษณะที่มองเห็นหรือสัมผัสได   เชน  สี  กลิ่น   ความนุม 
ความเหนียว เปนตน  รวมทั้งสิ่งที่มองไมเห็น เชน คุณคาทางโภชนาการ  

การแปรรูปหรือการถนอมอาหาร โดยหลักแลว คือ   การทําลายหรือฆาเชื้อจุลินทรีย
ที่มีอยูหรืออาจเกิดขึ้นในอาหาร  และทําใหเกิดการเนาเสียใหหมดไป ปจจุบันผลิตผลการเกษตร
มีมากขึ้น    และประชากรมากขึ้นจึงไดมีการศึกษาคนควาและทดลองใชเทคโนโลยี   เพ่ือถนอม
ผลิตผลการเกษตรใหสามารถเก็บไวไดนาน เชน การใชความรอนจากไอน้ําเพื่อฆาเชื้อจุลินทรีย
ในการทําอาหารกระปอง     การใชรังสีแกมมาเพื่อยับยั้งหรือทําลายปฏิกิริยาของเอนไซมทําให
การเปลี่ยนแปลงทางเคมีชาลง       และยังเปนการทําลายการเจริญเติบโตของจุลินทรียอีกดวย  

 
คุณคาความสําคัญของการถนอมอาหาร  
1.ชวยยืดอายุของอาหารไวบริโภคไดนาน   เน่ืองจากการถนอมอาหารเปนการปองกัน

และยับยั้งการทํางานและการเขาทําลายของจุลินทรียบางชนิด  เชน  เชื้อรา  เชื้อแบคทีเรีย และ
ยีสต เปนตน ซ่ึงเปนตัวการที่ทําใหอาหารเกิดอาการเนาเสีย และเสื่อมคุณภาพ 

2. ชวยใหอาหารมีรสชาติ       เพราะการถนอมอาหารเปนการเปลี่ยนแปลงรสชาติของ
อาหารทางหนึ่ง เชน นําผักสด ๆ ที่มีมากและรับประทานบอย  ๆ  มาถนอมอาหารโดยการดอง 
ก็จะไดรสชาติที่แปลกใหมไปจากเดิม เปนตน 

3. เปนการประหยัดคาอาหารใหกับครอบครัว       เพราะการถนอมอาหารสามารถเก็บ
รักษาอาหารไวรับประทานไดนาน โดยไมทําใหอาหาร เนาเสีย 

4. เปนการเพิ่มรายไดใหกับครอบครัว   การถนอมอาหารนั้นนอกจากนํามารับประทาน
ในครอบครวัแลว ยังสามารถนํามาจําหนายเพื่อเปนการเสริมสรางรายไดใหแกครอบครัวอีกทาง
หน่ึง 
 

หลักการถนอมอาหารในการถนอมอาหารจะตองคํานึงหลักเกณฑตาง ๆ ดังน้ี            
1. รักษาคุณคาทางโภชนาการของอาหารไวใหมากที่สดุ 
2. คํานึงถึงหลักเศรษฐกิจ     โดยคํานึงวาอาหารที่จะนํามาถนอม     จะตองไดผลคุมคากับเวลา 
แรงงานและจํานวนเงินที่ลงทุนไป 
3. คํานึงถึงหลักความปลอดภัยสําหรับผูบริโภค  กลาวคือ  จะตองสะอาด  ปราศจากเชื้อโรคและ
สารเคมีที่เปนอันตรายตอผูบริโภค 
4. เลือกวิธีการถนอมอาหารใหเหมาะสมกับอาหารแตละประเภท 



 25

การเลือกใชภาชนะบรรจุอาหาร    การใชงานของภาชนะบรรจุหรือวิธีการบรรจุ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด    ในบางกรณีการใชภาชนะบรรจุหีบหอที่เหมาะสมจะชวยลด
เวลาที่ใชในการแปรรูปอาหารได 

หลักการเลือกภาชนะบรรจุอาหาร   
1. คุณสมบัติหรือความตองการของอาหารที่จะบรรจุ      อาหารบางชนิดตองการ

อากาศ  เชน อาหารสดบางชนิดตองการการระบายอากาศและน้ํา เชน  ผัก  ผลไมสดบางชนิด
ไมตองการสัมผัสกับแสงและอากาศ   เชน  นมสด   บางชนิดตองการเก็บรักษาไวในที่เย็นหรือ
ที่อุณหภูมิต่ํา เชน เน้ือสัตวตาง ๆ 

2. ความตองการของตลาด  เชน  ลักษณะการวางขาย อายุในการวางขายสินคา  
สินคาบางชนิดผูบริโภคชอบซื้อขนาดเล็กราคาถูก     ใชหรือรับประทานหมดในครั้งเดียว  เชน  
ขนมขายเด็กนักเรียน   เครื่องแกงตาง  ๆ  อาหารที่วางขายในซุปเปอรมารเก็ตน้ัน     ภาชนะ
บรรจุอาหารตองเหมาะสม และดึงดูดความสนใจของลูกคา 

3. ชนิดและรูปแบบของวัสดุและภาชนะบรรจุ ตองคํานึงถึงคุณสมบัติของวัสดุที่ใช
ทําภาชนะบรรจุ ขอดีและขอเสียตางๆ แหลงผลิต ตลอดจนราคา    
 

ลักษณะของภาชนะบรรจุอาหาร   
1.  สะอาดถูกสุขลักษณะ 
2.  ไมเปนพิษ 
3.  ไมเกิดปฏิกิริยาเคมี  กับอาหาร  หรือการปนเปอนแกอาหาร 
4.  ชวยรักษาและปองกันอาหารใหมีคุณภาพดี ตลอดอายุการเก็บรักษา 
5.  สงเสริมใหผลิตภัณฑอาหารดูดีขึ้น  ทําใหผูซ้ือเกิดความอยากซื้อ 
6.  ราคาพอสมควร 

ในที่น้ีจะกลาวถึงกรรมวิธีการถนอมอาหารที่ใชกันมากในปจจุบัน คือ  
-  การถนอมอาหารโดยใชความเย็น   
-  การถนอมอาหารโดยใชความรอน   
-  การถนอมอาหารโดยการทําใหแหง   
-  การถนอมอาหารโดยการหมักเกลือ    
-  การถนอมอาหารโดยใชสารเคมี 
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1. การใชความเย็น (Refrigeration and Freezing)     การใชความเย็นในการแปรรูปและการ
ถนอมอาหารมีความสําคัญตอการผลิตอาหาร      ทั้งในระดับครัวเรอืนและในระดบัอุตสาหกรรม
เปนอยางมาก                                    
 -  ความสําคญัของการถนอมและแปรรูปอาหารดวยความเย็น   การนําความเยน็มาเก็บ
ถนอมอาหาร ทําใหมีการพัฒนาการใชประโยชนจากวตัถุดิบทางการเกษตรไดกวางขวางยิ่งขึ้น 
โดยสามารถเก็บวตัถุดิบสําหรับการแปรรปูของโรงงานไดนานขึ้น รวมทั้งทําใหเกิดผลิตภัณฑ
สําเร็จรูปแชเย็นแชแข็งหลากหลายชนิด กอใหเกดิอุตสาหกรรมตอเน่ืองมากมาย การใชความ
เย็นถนอมอาหารมีความสําคัญดังน้ี                        

1.  ระดับครัวเรือน ทําใหเก็บรักษาเนื้อสัตวและผลิตภัณฑ และอาหารอื่น ๆ ไดนานขึ้น             
2.  ระดับอุตสาหกรรม กอใหเกิดการพัฒนาการใชประโยชนจากผลิตผลเกษตรไดมากขึ้น โดย                     
 -  ชวยรักษาคุณภาพของวัตถุดิบและชะลอการเสื่อมเสียระหวางรอการผลิต     และการ
เก็บวัตถุดิบไวผลิตไดนานขึ้น  รวมทั้งชวยปรับปรุงคุณภาพวัตถุดิบ   
 -  ชวยใหเกิดผลิตภัณฑพรอมปรุงหรือพรอมบริโภคมากมาย เชน ซาละเปา    เน้ือและ
ปลาบดทอดแชแข็ง   ชุดอาหารซึ่งประกอบดวยสวนผสมของผัก   เน้ือ    และเครื่องปรุงตาง ๆ 
เปนตน 

การบรรจุและการเก็บรักษา        ผลิตภัณฑที่ผานการแชแข็งแลวจะนํามาบรรจุลง
ถุงพลาสติก หรือกลอง แลวบรรจุลงกลองบรรจุสินคาสําหรับการขนสง แลวติดสายรัดกลองให
แนน กลองบรรจุสินคาจะตองมีความคงทนและเหมาะสมสําหรับการขนสง   เพ่ือปองกันสินคา
ภายในไมใหถูกกระทบกระเทือนระหวางการขนสง   ผลิตภัณฑที่ไดรับการบรรจุเรียบรอยแลว
จะเก็บเขาหองเย็นเพ่ือรอการจําหนาย     โดยที่อุณหภูมิของหองเย็นจะตองต่ํากวา -18 องศา
เซลเซียส   และความชื้นสัมพัทธประมาณรอยละ 70 ทั้งตองมีประตูหองปดสนิท 

-  การเก็บและการใชอาหารแชแข็ง     อุณหภูมิของตูแชแข็งมีผลตอระยะเวลาที่เก็บ
อาหาร    อุณหภูมิยิ่งต่ําก็ยิ่งชวยใหเก็บอาหารไดนานขึ้น   ในการแชแข็งควรใชอุณหภูมิต่ํากวา 
-18  ํซ (0  ํฟ)    ตูเย็นตามบานชนิดที่แยกประตูชองระหวางชองแชเย็นและชองแชแข็ง ปกติชอง
แชแข็งมีอุณหภูมิต่ํากวา -15  ํซ แตตูเย็นที่ชนิดที่ไมมีประตูของชองแชแข็งแยกตางหาก ชองแช
แข็งก็จะมีอุณหภูมิสูงกวานั้น จึงเก็บอาหารแชแข็งไมไดนานเทาที่ควร    

ขอควรปฏิบัติเก่ียวกับอาหารแชแข็งมีดังน้ี     
 1. เม่ือซ้ืออาหารแชแข็งมาควรรีบเก็บในชองน้ําแข็งอยางรวดเร็ว    อยาปลอยใหละลาย
เพราะน้ําในอาหารจะไหลออกมา อาหารจะเสียรสและคุณคาทางโภชนาการไปกับนํ้า 
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 2. วิธีละลายน้ําแข็งจากอาหาร (Thawing) กอนนําไปทําอาหารที่ดีที่สุด  ทําไดโดยหยิบ
อาหารออกจากชองนํ้าแข็งมาใสตูเย็นชั้นลาง  ถึงแมจะใชเวลานานก็ดีกวาละลายนอกตูเย็น
เพราะอุณหภูมิภายนอกตูสูงกวาจุลินทรียเจริญเติบโตรวดเร็ว   อาหารก็เนาเปอยเสียงายไมควร
ละลายโดยเทน้ําราดอาหารเพราะน้ําจะพาสารตาง ๆ ที่ใหรสชาติและคุณคาทางโภชนาการ
ออกไปดวย          
 3. การแชแข็งตามบาน     ควรกะปริมาณของอาหารสําหรับแชแข็งที่พอเหมาะจะใชแต
ละคราว   บรรจุภาชนะแยกเปนสวน ๆ   สวนที่ทําใหละลายแลวตองใชหมดในคราวเดียวกัน ไม
ควรนําอาหารมาละลายแลวแชแข็งอีกซ้ําแลวซํ้าเลา   ทําใหสูญเสียนํ้าและสารอาหารมากขึ้น 

2. การใชความรอน (Thermal processing)  การใชความรอนเปนวิธีการถนอมอาหารที่ดีอีก
วิธีหน่ึง เน่ืองจากความรอนสามารถทําลายจุลินทรียที่ทําใหอาหารเสื่อมคุณภาพหรือเปนพิษได 
รวมทั้งเพ่ือเปนการหยุดปฏิกิริยาของเอ็นไซมที่อาจทําใหอาหารเนื้อเสื่อมคุณภาพ  ตรงขามกับ
การใชความเย็นที่เพียงแตยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย      

3. การทําแหง (Dehydration)   เน้ือสัตวเปนแหลงอาหารที่ดีสําหรับจุลินทรีย   เน่ืองจากมีสาร 
อาหารครบถวนและมีนํ้าอยูในเนื้อเยื่ออยูในปริมาณสูง   ในเนื้อสัตวมีนํ้าเปนสวนประกอบอยูถึง
ประมาณรอยละ  70  จุลินทรียในเนื้อสัตวเจริญเติบโตไดและเอ็นไซมในเนื้อจะทํางานไดดีเม่ือมี
นํ้าเพียงพอ     ดังน้ันการลดความชื้นหรือการทําใหอาหารแหงก็จะชวยปองกันการเจริญเติบโต
ของจุลินทรียหรือชะลอการทํางานของเอ็นไซม  จะชวยใหเน้ือสัตวเก็บไดนานขึ้น    
 การทําแหงเปนการดึงเอาน้ําอิสระ (Free water) ในอาหาร ซ่ึงเปนน้ําที่จุลินทรีย
สามารถนําไปใชไดออกไป    สวนน้ําที่เหลือจากการทําแหงเปนนํ้าที่ถูกยึดไวกับองคประกอบ
ของอาหาร (Bound water)ซ่ึงเปนน้ําที่อยูในโครงสรางหรือในเซลลที่ประกอบเปนกลามเนื้อสัตว 
ซ่ึงจุลินทรีย ไมสามารถดึงออกมาใชประโยชนหรือเพ่ือการดํารงชีพได  การทําแหงสามารถทํา
ได 3 วิธี คือ 

3.1 การทําแหงดวยแสงแดด (Sun drying) เปนวิธีเกาแกที่ใชกันมาแตโบราณ โดยนํา
เน้ือสัตวมาหั่นเปนชิ้นบาง ๆ ลางดวยน้ําทะเล หรือลางดวยน้ําธรรมดาแลวคลุกเคลาเกลือ แลว
จึงนําไปตากใหแหงโดยใชแสงแดด วิธีการน้ีประหยัดพลังงานความรอน แตเน้ือตากแหงที่ไดมี
การปนเปอนของจุลินทรียสูง หากตากไมแหงพอ   เม่ือเก็บไวนานวันอาจเสียไดงาย  

3.2  การทําแหงดวยความรอน (Hot air drying)       วิธีการนี้เปนการนําวิธีการแรก
มาปรับปรุง      โดยใชอุปกรณเขาชวยเพ่ือทําใหผลิตภัณฑจํานวนมากแหงตามที่ตองการ    
และมีความชื้นสม่ําเสมอ   ผลิตภัณฑที่ตากแหงโดยวิธีน้ีสะอาด ลดการปนเปอนของจุลินทรียได
ดีกวาการตากแดด   การทําแหงในผลิตภัณฑเน้ือที่ตัดเปนชิ้นเล็ก  ๆ  หรือผลิตภัณฑเน้ือที่สุก
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แลวมักใชวิธีการทําใหแหงดวยความรอนโดยใชตูอบขนาดใหญที่มีลมรอนเปาผานทําใหนํ้า
ระเหยไปกับลมรอนโดยทางชองระบายลมภายในตูอบ ใชอุณหภูมิประมาณ 50 - 70  ํซ  

3.3  การทําแหงดวยความเย็น (Freeze drying)         หรือการแชแข็งแลวทําใหแหง
ในสูญญากาศ    เปนวิธีการทําใหเน้ือสัตวแหงโดยการระเหิด (Sublimation) นํ้าออกจากชิ้นเนื้อ
ในสภาวะที่เปนน้ําแข็งในสภาพสุญญากาศ   โดยการที่ชิ้นเนื้อจะถูกทําใหเย็นลงจนถึงจุดเยือก
แข็งโดยเร็ว   จนน้ําภายในชิ้นเนื้อกลายเปนน้ําแข็ง     นํ้าแข็งเหลานี้เม่ือไดรับความรอน
เพ่ิมขึ้นและควบคุมความดันของสุญญากาศใหเหมาะสมหรือควบคุมความดันใหเทากับหรือต่ํา
กวาความดัน ณ   จุดเปลี่ยนสภาวะของน้ํา (Triple point of water) นํ้าแข็งจะสามารถระเหิด
กลายเปนไอน้ําไดโดยไมตองเปลี่ยนสถานะเปนของเหลวกอน   ผลิตภัณฑแหงที่ไดจะมีลักษณะ
เปนรูพรุน   โปรง คงรูปรางเดิมไดดี      มีความชื้นต่ํากวารอยละ2.0 และสามารถดูดน้ํากลับคืน
สูสภาพเดิมไดงาย ดังน้ัน ควรเก็บรักษาผลิตภัณฑไวในภาชนะที่บรรจุในสภาพสุญญากาศ 
(Vacuum packaging) 

การเก็บอาหารแหง   อาหารแหงจะเก็บไดนานถาเก็บไวในภาชนะมิดชิดแตไมอับชื้น 
กอนเก็บก็ตองแนใจวาอาหารแหงแลว   และตองคอยหม่ันดู   ทั้งตองหม่ันเอาตากแดดเสมอ
เพ่ือมิใหเกิดราขึ้นได  การเก็บไวในที่เย็นจะชวยยืดอายุการเก็บใหยาวนานขึ้น   ในอุตสาหกรรม
การบรรจุหีบหออาหารแหงเปนเรื่องสําคัญมาก    ภาชนะบรรจุที่อากาศและน้ําเขาไมไดจะชวย
รักษาคุณภาพของอาหาร  อาหารที่บรรจุถุงพลาสติกก็เก็บไวไดชั่วคราวเทานั้น  เพราะแมลง
อาจกัดเจาะถุงเขาไปกินอาหารได   ถาเปนถุงพลาสติกซึ่งโปรงแสง  จะทําใหอาหารเสื่อม
คุณภาพไดอีกดวย 

4. การหมักเกลือ (Curing)  การทําเนื้อสัตวแชเกลือเร่ิมทํากันมาตั้งแตศตวรรษที่ 15 โดยอาจ
เปนการใชเกลือเพ่ือถนอมรักษาเนื้อสัตวโดยบังเอิญ    มีการนําดินประสิว   (Salt peter)   มา
ใชโดยยังไมรูวิธีการนําสารปนเปอนตาง ๆ  ออก   ตอมานักวิทยาศาสตรก็รูจักวิธีการทําดินประ
สิวใหบริสุทธิ์และทราบวามีผลตอสีของผลิตภัณฑ     เม่ือเร่ิมตนใชเกลือสวนมากไมมีการหมัก 
โดยมากเพียงทําเปนเนื้อเค็มและตากแหงเทานั้น    ตอมาในศตวรรษที่ 18 เร่ิมมีการนําเกลือมา
ใชหมักเนื้อขึ้น  การหมักจะตองควบคูไปกับการใชอุณหภูมิต่ําเพื่อใหไดรสชาติตามตองการ 
ผลิตภัณฑไมเปรี้ยวจนเกินไป   มีความสม่ําเสมอและลดการเนาเสีย การหมักเกลือบางครั้งก็จะ
ทําควบคูไปกับการรมควัน                   

5. การใชสารเคมี     การถนอมและการแปรรูปผลิตภัณฑตาง ๆ   จําเปนตองมีการใชสารเคมี
หลายชนิดเพื่อใหผลิตภัณฑมีลักษณะและรสชาติตามที่ตองการ และสามารถเก็บรักษาไวไดเปน
ระยะเวลานานพอควร   โดยไมเกิดการเหม็นหืนและการเนาเสียกอนนําไปบริโภค   สารเคมีที่ใช
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แบงออกเปน  2  ประเภทคือ  ประเภทแรกเปนสารเคมีที่เปนองคประกอบในการหมักเกลือ  ซ่ึง
เปนสารที่ชวยใหเกิดรสชาติและคุณลักษณะที่ตองการและบางชนิดก็ชวยยืดอายุในการเก็บได
ดวย สารเคมีอีกประเภทหนึ่งเปนสารเคมีที่มีวัตถุประสงคเพ่ือถนอมรักษาเนื้อสัตวเปนหลัก ซ่ึง
ไดแก กรดอินทรียและสารปฏิชีวนะ เปนตน 

-  สารเคมีที่ใชในการหมัก (Curing chemicals)  ไดแก        

1.  เกลือ เกลือที่ใชในการแปรรูปเน้ือสัตว อยูในรูปเกลือแกงหรือเกลือโซเดียมคลอไรด 
(NaCl)    ซ่ึงแตเดิมมนุษยใชเกลือเพ่ือเปนตัวปองกันการเนาเสียเน่ืองจากจุลินทรียของเนื้อสัตว
เม่ือหมักในสภาพหองธรรมดา  ดังน้ัน  การใชเกลือในการหมักเนื้อจึงใชที่ความเขมขนสูง     
โดยปกติตองใชมีเกลือในผลิตภัณฑอยางนอยรอยละ 6 ทําใหเน้ือมีรสชาติเค็มจัด   และลักษณะ
ของผลิตภัณฑแหง มีผิวหนาเหี่ยวยน มองดูไมนารับประทาน แตในปจจุบันความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีตาง ๆ   เขามามีบทบาทตอการถนอมรักษาเนื้อสัตวและผลิตภัณฑ  ทําใหสามารถ
เก็บรักษาไวไดที่อุณหภูมิต่ํา ดังน้ันปริมาณการใชเกลือจึงลดลงเพื่อใหรสชาติดีขึ้น ดังเชน
ปริมาณเกลือที่เปนที่ยอมรับกันในกลุมผูบริโภค สําหรับแฮมควรมีเกลืออยูประมาณรอยละ 3 
และเบคอนควรมีเกลืออยูประมาณรอยละ 2     

อน่ึง   เกลือที่ควรใชในการใชหมักเนื้อสัตว  ควรเปนเกลือที่สะอาดและผานการฆาเชื้อ
มาแลว   โลหะหนักเชน   ทองแดง  ถามีอยูในเกลือที่ใชหมักเนื้อจะมีผลเรงปฏิกิริยาการหืนของ
ไขมัน   นอกจากนี้เกลือที่เติมไอโอดีนไมเหมาะที่จะใชในการหมักเนื้อซ่ึงใชรวมกับไนเตรท 
เน่ืองจากไอโอดีนจะเปนตัวยับยั้งการเจริญของจุลินทรียที่ชวยเรงการเปลี่ยนสารไนเตรทใหเปน
ไนไตรทได เปนผลใหมีสารไนเตรทตกคางอยูในผลิตภัณฑมาก 

2.  นํ้าตาล นํ้าตาลหรือสารใหความหวานที่เติมลงในผลิตภัณฑ   มีวัตถุประสงคเพ่ือให
เกิดรสชาติในการถนอมรักษา   ผลิตภัณฑอาหารบางชนิด เชน ผลไมแชอ่ิม นํ้าตาลมีบทบาท
ตอการปองกันและยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย แตปริมาณน้ําตาลที่ใชในการหมักเนื้อต่ํา
จนบางครั้งอาจเปนสวนชวยทําใหจุลินทรียเจริญไดดี     และสามารถสรางสรรคใหกลิ่นรสแก
ผลิตภัณฑ          

 



 
บทที่ 3 

ผลการศึกษา 
   
 ในสวนนี้จะเปนสวนของการวิ เคราะหขอมูลจากการศึกษา เ พ่ือใหบรรลุตาม
วัตถุประสงคในการศึกษาคนควาดวยตนเอง โดยใชทฤษฏีและองคความรูตาง ๆ ในบทที่ 2 มา
ประยุกตใชในการวิเคราะหและหาแนวทางในการแกปญหาจากการศึกษาในครั้งน้ีไดทําการเก็บ
รวบรวมขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณจากการประชุมของบุคคลในครอบครัว เพ่ือใหทราบถึง
นโยบาย วัตถุประสงค และแนวทางการดําเนินงานตาง ๆ ของธุรกิจ  
วิธีการศึกษา 
 การเก็บรวบรวมขอมูล  ขอมูลที่ใชในการศึกษา มี 2 ประเภท คือ 

 1. ขอมูลปฐมภูมิไดจากแบบสัมภาษณที่ใชในการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของกับธุรกิจ
ประมงเปนจํานวน 43  ราย  เพ่ือทราบถึงปญหาขององคกรที่เกิดขึ้นของกิจการ รวมทั้งความ
คิดเห็น ขอเสนอแนะ และแนวทางการแกไขปรับปรุง 
 2.  ขอมูลทุติยภูมิ ไดจากงบการเงิน ตั้งแต ป 2546 - ป 2549 ทั้งของกิจการเรือโชค
สมุทรและสหกรณประมงแมกลอง โดยใชเครื่องมือในการวิเคราะห ไดแก การวิเคราะหงบ
การเงิน เพ่ือทราบถึงปญหาขององคกรที่มีผลกระทบตอกําไรของกิจการ และแนวทางการแกไข
ปรับปรุง  โดยการวิเคราะห SWOT Analysis หวงโซคุณคา (Value Chain ) การจัดการดาน
การแปรรูป  และการแปรรูปสัตวนํ้ามาประยุกตใชในองคกร  
 
 ผูศึกษาไดนําขอมูลทั้งหมดมาวิเคราะห ประมวลผล ดังน้ี 
 สวนที่ 1 : การศึกษาวิเคราะหงบการเงินและสรุปประเด็นของการสัมภาษณ          
 สวนที ่2 : แนวทางเลือกในการแกไขปญหาหรือกําหนดทางเลือกกลยุทธ  

สวนที ่3 : การตัดสินใจเลือกกลยุทธหรือแนวทางการแกปญหา  
 

สวนที่ 1 : การศึกษาวิเคราะหงบการเงนิและสรุปประเด็นของการสัมภาษณ           
การศึกษาและวิเคราะหงบการเงิน  

การวิเคราะหแนวตั้ง (Vertical Analysis)  การวิเคราะหแนวด่ิง  เปนการยอสวน
ตัวเลขในงบการเงินตามแนวด่ิง  เปนการลดตัวเลขลงมาใหเปนอัตรารอยละ  ซ่ึงจะทําใหเห็น
เกี่ยวกับโครงสรางของงบการเงิน  การวิเคราะหแบบเปรียบเทียบหลายป  จะทําใหทราบถึงการ
เปลี่ยนแปลงในโครงสรางของงบการเงินน้ัน ๆ เปนการวิเคราะหดูสัดสวนหรือสวนประกอบของ
รายการในงบการเงิน 
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ขอมูลงบการเงินของกิจการเรือโชคสมุทร 
 

ตารางที่ 1  งบดุลของกิจการเรือโชคสมุทร 
 

                   หนวย  : บาท   
งบดุล 

สินทรัพย : 2547 2548 2549 
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 2,125,000 2,785,540 3,545,750 
เรือ 10,000,000 10,000,000 10,000,000 
หัก  คาเส่ือมราคาสะสม - เรือ -999,996 -1,999,992 -2,999,988 
รวมสินทรัพยท้ังสิ้น 11,125,004 11,785,548 11,545,762 
สวนของเจาของ :    
ทุน 10,000,000 10,000,000 10,000,000 
กําไรสะสม 1,125,004 785,548 545,762 
รวมสวนของเจาของ 11,125,004 11,785,548 11,545,762 
 
 
 

                ตารางที่ 2  งบกําไรขาดทนุของกิจการเรือโชคสมุทร 
 

                หนวย  : บาท   
งบกําไรขาดทุน 

 2547 2548 2549 
รายไดจากการขาย 13,105,629.00 14,092,713.15 14,888,624.00 
หัก ตนทุนขาย   -12,151,685.45 -13,372,658.66 -14,266,300.20 
กําไรขั้นตน 953,943.55 720,054.49 622,323.80 
คาใชจายในการขาย :    
คาเชารถ 360,000.00 375,000 390,000.00 
เงินเดือน - เสมียน 24,000.00 26,000.00 30,000.00 
รวมคาใชจาย -384,000.00 -401,000.00 -420,000.00 
กําไร(ขาดทุน) 569,943.55 319,054.49 202,323.80 
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ตารางที่ 3  การวิเคราะหงบการเงินตามแนวตั้งในงบดุลของกิจการเรือโชคสมุทร 
 

        หนวย  : บาท   

รอยละ (%) ของการเปลี่ยนแปลง 
ตารางการวิเคราะหงบดุล 

2547 รอยละ 2548 รอยละ 2549 รอยละ 
สินทรัพย :       
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 2,125,000 19.10 2,785,540 23.64 3,545,750 33.63 
เรือ 10,000,000 89.89 10,000,000 84.85 10,000,000 94.82 
หัก  คาเส่ือมราคาสะสม - เรือ -999,996 -8.99 -1,999,992 -8.49 -2,999,988 -28.45 
รวมสินทรัพยท้ังสิ้น 11,125,004 100.00 11,785,548 100.00 11,545,762 100.00 
สวนของเจาของ :       
ทุน 10,000,000 89.89 10,000,000 93.33 10,000,000 95.27 
กําไรสะสม 1,125,004 10.11 785,548 6.67 545,762 4.73 
รวมสวนของเจาของ 11,125,004 100.00 11,785,548 100.00 11,545,762 100.00 

 
จากการวิเคราะหงบดุลในรายการของสินทรัพย  แสดงวากิจการมีเงินสดและเงินฝาก

ธนาคาร ในป  2547 คิดเปนอัตรารอยละ 19.10 ของสินทรัพยรวม  ในป 2548 คิดเปนอัตรา
รอยละ  23.64   ซ่ึงเพ่ิมขึ้น    และในป  2549   คิดเปนอัตรารอยละ 33.63  มีแนวโนมที่เพ่ิมขึ้น   
แตกําไรสะสมในป 2547 – 2549 มีมูลคาที่ลดลงตามลําดับ  
 
ตารางที่ 4  การวิเคราะหงบการเงินตามแนวตั้งในงบกําไรขาดทุนของกิจการเรือโชคสมุทร 
 

                หนวย  : บาท   

รอยละ (%) ของการเปลี่ยนแปลง ตารางการวิเคราะห 
งบกําไรขาดทุน 2547 รอยละ 2548 รอยละ 2549 รอยละ 

รายไดจากการขาย 13,105,629.00 100.00 14,092,713.15 100.00 14,888,624.00 100.00 
หัก ตนทุนขาย -12,151,685.45 -92.72 -13,372,658.66 -94.89 -14,266,300.20 -95.82 
กําไรขั้นตน 953,943.55 7.28 720,054.49 5.10 622,323.80 4.18 
หัก คาใชจายในการขาย :        
คาเชารถ 360,000.00 2.75 375,000 2.66 390,000.00 2.62 
เงินเดือน - เสมียน 24,000.00 0.18 26,000.00 0.19 30,000.00 0.20 

รวมคาใชจาย -384,000.00 2.93 -401,000.00 2.85 -420,000.00 2.82 
กําไร(ขาดทุน) 569,943.55 4.35 319,054.49 2.25 202,323.80 1.36 
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จากการวิเคราะหงบกําไรขาดทุน ในป  2547   ป 2548 และป 2549  จะแสดงใหเห็นวา
กิจการมีรายไดจากการขายมีมูลคาที่เพ่ิมขึ้น  และตนทุนขายมีมูลคาเพิ่มขึ้น  ทําใหกําไรขั้นตนมี
จํานวนลดลงตามลําดับ โดยคิดเปนอัตรารอยละ โดยในป 2547 คิดเปนอัตรารอยละ 7.28 ป 
2548 คิดเปนอัตรารอยละ 5.10 และป 2549  คิดเปนอัตรารอยละ 4.18  อาจเปนเพราะกิจการ
จะตองรับภาระกับตนทุนขาย (ไดแก คาน้ํามันเรือ , คาแรง, คาเชา)  มากขึ้น  เพราะคาน้ํามัน
เรือเปนจํานวนเงินที่ไมแนนอน อาจเกิดจากสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันที่เกิดขึ้น ทําใหราคา
นํ้ามันเรือไมคงที่  และรายไดจากการขายที่ไมคงที่ อาจเปนเพราะความตองการของผูบริโภค
สินคาทําใหราคาอาหารสัตวนํ้าไมแนนอนดวย   

 
การวิเคราะหแนวนอน (Horizontal Analysis) เปนการเปรียบเทียบงบการเงินของ

งวดตาง ๆ ซ่ึงจะแสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของรายการในงบการเงิน  โดยเปนจํานวนเงิน
และอัตรารอยละ  และการวิเคราะหวิธีน้ีเปนการวิเคราะหหาความสัมพันธของรายการในงบ
การเงินตางงวดเวลา  หรืองบการเงินหลายงวด  โดยดูการเปลี่ยนแปลงของรายการระหวางงวด
หรือปการดําเนินงานวามีแนวโนมสูงขึ้นหรือลดลงอยางไรบาง  ซ่ึงจะชี้ใหเห็นถึงอัตราการ
ขยายตัวหรือความเจริญเติบโตของกิจการในดานตาง ๆ การวิเคราะหวิธีน้ีรายการในงบการเงิน
จะแสดงในรูปรอยละเชนเดียวกันกับการวิเคราะหวิธีแนวตั้ง  หากมีการวิเคราะหแนวโนมหลาย
ปจะสามารถแสดงแนวโนมของรายการตาง ๆ และเรียกการวิเคราะหน้ีวา  การวิเคราะห
แนวโนม  (Trend Analysis) โดยเลือกการวิเคราะหแบบอัตรารอยละของปฐานเคลื่อนที่  เปน
การวิเคราะหเปนรอยละของงวดกอน  เปนการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของขอมูลปตอปไม
ตอเน่ืองกัน  กลาวคือ  วิธีน้ีจะเปลี่ยนปฐานทุก ๆ ป  จึงทําใหเห็นการเจริญเติบโตที่ชัดกวา  
เพราะลักษณะขอมูลอยูในเวลาใกลเคียงกัน  การหาความสัมพันธจึงดีกวาการคํานวณหาอัตรา
รอยละที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงคํานวณไดดังน้ี 

 
เม่ือวิเคราะหขอมูลปที่ 2  

รอยละที่เปลี่ยน   =  ขอมูลปที่ 2 – ขอมูลปที่ 1   x 100  
       ขอมูลปที่ 1  
หากวิเคราะหขอมูลของปที่ 3  

รอยละที่เปลี่ยน   =  ขอมูลปที่ 3 – ขอมูลปที่ 2   x 100  
      ขอมูลปที่ 2  
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จากการศึกษานี้ไดนําขอมูลงบการเงินจากสหกรณประมงแมกลอง  ซ่ึงเปนกิจการ
ประเภทเดียวกัน  มาวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของกับปญหาที่เกิดขึ้นและปจจัยจากสภาพแวดลอม
ในปจจุบันวา มีแนวโนมที่เกิดกับธุรกิจประมงไปในทศิทางที่ดีหรือลดลง เมื่อเทยีบกับกจิการเรือ
โชคสมุทร   ซ่ึงไดนําขอมูลดังกลาวมาประกอบในการตัดสินใจไดมากขึ้น  และขอมูลงบการเงิน
จะประกอบไดดวยดังน้ี 

 
ขอมูลงบการเงินของสหกรณประมงแมกลอง 

 
ตารางที่ 7   งบดุลของสหกรณประมงแมกลอง 

 
         หนวย : บาท 

งบดุล 
สินทรพัย   2546 2547 2548 2549 
สินทรัพยหมนุเวียน :     
เงินฝากธนาคาร   18,453,106.11 21,144,039.46 28,814,487.95 24,417,880.82 
เงินใหกูยมืระยะสั้น-สุทธ ิ - - 352,765.21 501,832.28 
ลูกหนี้ระยะสั้น-สุทธ ิ 5,209,847.00   18,273,599.00 3,345,109.60 3,676,815.34 
ดอกเบี้ยเงินใหกูคางรับ - - 1,112.35 1,196.67 
สินคาคงเหลือ    832,655.30 729,290.72 1,095,511.47 715,333.24 
วัสดุคงเหลือ 3,151,823.00 3,166,611.00 3,200,510.50 3,299,643.00 
สินทรัพยหมนุเวียนอืน่     221,443.10       222,837.86 441,709.40 838,873.86 
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 27,868,874.51  43,536,378.04 37,251,206.48 33,451,575.21 
เงินลงทุนระยะยาว     200,000.00      200,000.00 200,000.00 200,000.00 
ลูกหนี้ระยะยาว 13,444,925.00 1,298,875.00 - - 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ 80,724,874.57 78,613,002.26 80,513,537.74 82,360,240.37 
ที่ดินขายผอนรอตัดบัญชี  9,222,843.30 9,895,532.76 - - 
สินทรัพยอื่น 13,700.00 20,700.00 5,413,544.51 5,157,264.89 
รวมสินทรัพย 131,475,217.38 133,564,488.06 123,378,288.73 121,169,080.47 
หน้ีสินและทุนของสหกรณ     
หนี้สินหมุนเวียน :     
เจาหนี้คาที่ดิน 5,592,000.00 2,796,000.00 44,760.00 - 
เจาหนี้การคา      455,475.55      117,218.50 691,212.40 319,650.00 
เจาหนี้วัสดุสิ้นเปลือง 319,930.00       190,900.00 1,250,000.00 - 
สวนของหนี้สินระยะยาวทีถ่ึง
กําหนดชําระภายใน 1 ป 

 
1,250,000.00 

 
1,250,205.48 

 
240,150.14 

 
386,390.00 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น      420,170.44       452,522.79 369,775.77 1,062,117.86 
รวมหนี้สินหมุนเวียน 8,037,575.99 4,806,846.77 2,595,898.31 1,768,157.86 
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ตารางที่ 7   งบดุลของสหกรณประมงแมกลอง (ตอ) 
                        

         หนวย : บาท 
งบดุล 

 2546 2547 2548 2549 
หนี้สินระยะยาว    2,500,000.00 1,250,000.00 - - 
คาที่ดินขายผอนรอการตัดบัญชี 10,739,980.84 10,739,980.84 2,787,619,.35 553,460.03 
กําไรจากการขายที่ดินรอตัดบัญชี    6,984,920.06  6,984,920.06 - - 
สํารองบําเหน็จเจาหนาที่ 3,114,305.00 3,800,235.00 4,540,520.00 4,911,820.00 
หนี้สินอื่น        967,685.32 2,183,457.93 2,558,084.26 2,334,826.88 
รวมหนี้สิน 32,344,467.21  29,765,440.60 12,482,121.92 9,568,264.77 
ทุนของสหกรณ :     
ทุนเรอืนหุน (มูลคาหุนละ 10 บาท)    7,435,360.00 7,438,760.00 9,027,110.00 9,354,190.00 
หุนที่ชําระเตม็มูลคาแลว 66,620,237.35  68,218,645.10 72,864,349.84 87,159,497.74 
ทุนสํารอง 21,011,037.12 20,637,734.21 19,219,952.79 10,074,843.25 
ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบยีบและ
อื่น ๆ   

4,064,115.70   7,503,908.15 9,784,754.18 5,012,284.71 

กําไรสุทธิประจําป 99,130,750.17 103,799,047.46 110,896,166.81 111,600,815.70 
รวมทุนของสหกรณ 131,475,217.38 133,564,488.06 123,378,288.73 121,169,080.47 
ที่มา : สหกรณประมงแมกลอง 
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ตารางที่ 8 งบกําไรขาดทุนของสหกรณประมงแมกลอง 
 

         หนวย : บาท 
งบกําไรขาดทุน 

 2546 2547 2548 2549 
ขาย/บริการ 83,793,611.19 113,321,944.79 105,329,473.82 112,067,622.77 
หัก ตนทุนขาย -67,271,985.71 -91,396,150.36 -84,572,591.23 -91,757,894.97 
กําไรขั้นตน 16,521,625.48 21,925,794.43 20,756,882.59 20,309,727.80 
บวก รายไดเฉพาะธุรกิจ 2,046,024.50 2,743,753.11 2,863,287.81 2,783,101.46 
 18,567,649.98 24,669,547.54 23,620,170.40 23,092,829.26 
หัก คาใชจายเฉพาะธุรกิจ -12,072,105.64 -13,403,373.95 -16,106,611.04 -14,760,250.49 
กําไรเฉพาะธุรกิจ 6,495,544.34 11,266,173.59 7,513,559.36 8,332,578.77 
บวก รายไดอ่ืน 291,478.10 252,401.67 458,377.29 907,392.59 
รวม 6,787,022.44 11,518,575.26 7,971,936.65 9,239,971.36 
หัก คาใชจายดาํเนินงาน -3,584,730.84 -4,014,667.11 -4,601,206.38 -4,227,686.65 
กําไรในการดําเนินงานกอน
รายการพิเศษ 

3,202,291.60 7,503,908.15 3,370,730.27 5,012,284.71 

บวก กําไรจากการขาย
ที่ดินผอนชําระปปจจุบัน 

861,824.10 - 6,414,023.91 - 

กําไรสุทธิ 4,064,115.70 7,503,908.15 9,784,754.18 5,012,284.71 
ที่มา : สหกรณประมงแมกลอง 
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จากการวิเคราะหงบดุลในป 2546 – 2547  จะเห็นไดวาสหกรณมีเงินฝากธนาคารมี
มูลคาที่เพ่ิมขึน้จากป 2546  ในอัตรารอยละ 15.83  เน่ืองจากมียอดการจําหนายที่เพ่ิมขึ้นสงผล
ใหมีมูลคาเงินฝากธนาคารสงูขึ้น  สวนลกูหนี้ระยะสั้น-สุทธิ มีมูลคาที่เพ่ิมขึ้นอยางเห็นไดชัดเจน  
โดยคิดเปนอัตรารอยละ 3.96 ในป 2546 และ 13.68  ในป 2547 ซ่ึงเปนเพราะจํานวนสมาชิก
เพ่ิมขึ้นมีการกูยืมจากสหกรณในการนําเงินมาหมุนเวียนของกิจการได  และเจาหนี้การคามี
มูลคาที่ลดลงจากป 2546  แตมีหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนมีมูลคาที่เพ่ิมขึน้จากป 2546 ในอัตรารอยละ 
0.32 และ 0.34 ในป 2547   

สวนในป  2548 – 2549  จะเห็นไดวาเงินฝากธนาคารมีมูลคาลดลงจากป 2548  
เน่ืองจากมีมูลคาตนทุนขายและคาใชจายเพ่ิมขึ้น ทําใหเงินฝากธนาคารมีมูลคาลดลง  สวน
ลูกหนี้กูยืมระยะสั้น – สุทธิ ในป 2548 - 2549 มีมูลคาที่ลดลงจากป 2547 เพราะมีจํานวน
สมาชิกที่ทนตอคาใชจายที่มีภาระมากขึ้นไมได  ทําใหเลิกกิจการไป เพ่ือนํามูลคาที่ไดนําไป
ชําระหนี้ที่เกิดขึ้น  และเจาหนี้การคามีมูลคาลดลงจากป 2548  เพราะสหกรณมีรายไดที่เพ่ิมขึ้น 
โดยนําไปจายชําระหนี้ที่เกิดขึ้นกับสหกรณ  แตมีหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนที่มีมูลคาที่เพ่ิมขึ้นจากป  
2548  เปนจํานวนที่มากเปนหลายเทาตวั   โดยคิดเปนอัตรารอยละ 0.30  ในป 2548 และ 0.88 
ในป2549
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จากการวิเคราะหงบกําไรขาดทุน ในป 2546 – 2547 จะแสดงใหเห็นวาสหกรณประมง
แมกลองมีรายไดจากการขายมีมูลคาที่เพ่ิมขึ้น และมูลคาตนทุนขายและคาใชจายดําเนินงานมี
มูลคาที่เพ่ิมขึน้ แตกําไรสุทธิกลับมีจํานวนเพ่ิมขึ้น โดยคิดเปนรอยละ 4.85 และ 6.62  เน่ืองจาก
มีจํานวนสมาชิกในสหกรณเพ่ิมขึ้น ทําใหการจําหนายเพิ่มขึ้นจากปกอน เพราะชวงในป 2547  
ราคาตอหนวยมีมูลคาไมสูงมาก  ทําใหสมาชิกในสหกรณซ้ือเพ่ิมขึ้นจากปกอน และทําใหตนทุน
ขายมีมูลคาทีสู่งขึ้น คิดเปนอัตรารอยละ 80.28 และ 80.65 ตามลําดับ  และคาใชจายดําเนินงาน 
ในป  2546 ถึง ป 2547  มีมูลคาเพิ่มขึ้น  เพราะมีความดําเนินงานในการขยายงานทําใหเกดิ
คาใชจายสวนนี้เพ่ิมขึ้น  โดยคิดเปนอัตรารอยละ  3.82 ในป 2546 และ  6.62  ในป 2547 

 และงบกําไรขาดทุนในป  2548 – 2549  จะเห็นไดวารายไดจากการขายและตนทุนขาย
มีมูลคาเพิ่มขึน้จากปกอน แตกําไรสุทธกิลับมีมูลคาทีล่ดลง  เพราะราคาน้ํามันเพ่ิมขึ้น ทําให
สงผลตอการมูลคาน้ํามันลดลง แตที่เห็นไดจากงบวามีมูลคาเพิ่มขึน้ ไมไดเกี่ยวกับจํานวนหนวย
นํ้ามันที่ไดจําหนายใหแกสมาชิก  มูลคาที่ไดเห็นจากงบกําไรขาดทุนน้ัน  เปนเพราะราคาตอ
หนวยน้ํามันมีราคาที่สงูจึงทําใหมูลคาที่เห็นมีมูลคาที่สูงขึ้น   โดยคิดเปนอัตรารอยละ 80.29 ใน
ป 2548  และ 81.88  ในป 2549  สวนคาใชจายดําเนินงานมีมูลคาที่ลดลงจากป 2548  แต
ไมไดหมายความวาจะมีกําไรสุทธิเพ่ิมขึน้   เพราะสหกรณตองรับภาระกับตนทนุขายที่มีมูลคาที่
เพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ  โดยคิดเปนอัตรารอยละ 9.29 ในป 2548 และ 4.4.7 ในป 2549  เปนตน   
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ตารางที่ 11  การวิเคราะหงบการเงินตามแนวนอนในงบดุลของสหกรณประมงแมกลอง 
 

         หนวย : บาท 
รอยละ % ของการเปลี่ยนแปลง 

ตารางการวิเคราะหงบดุล 
2546 2547 จํานวนเงิน รอยละ 

สินทรัพย       
สินทรัพยหมุนเวียน :     
เงินฝากธนาคาร   18,453,106.11 21,144,039.46 2,690,933.35 14.58 
เงินใหกูยืมระยะส้ัน-สุทธิ - - - - 
ลูกหนี้ระยะส้ัน-สุทธิ 5,209,847.00   18,273,599.00 13,063,752.00 250.75 
ดอกเบี้ยเงินใหกูคางรับ - - - - 
สินคาคงเหลือ    832,655.30 729,290.72 (103,364.58) (12.41) 
วัสดุคงเหลือ 3,151,823.00 3,166,611.00 14,788.00 0.47 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น     221,443.10       222,837.86 1,394.76 0.63 
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 27,868,874.51  43,536,378.04 15,667,503.53 56.22 
เงินลงทุนระยะยาว     200,000.00      200,000.00 -  - 
ลูกหนี้ระยะยาว 13,444,925.00 1,298,875.00 (12,146,050.00) (90.34) 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ 80,724,874.57 78,613,002.26 (2,111,872.31) (2.62) 
ที่ดินขายผอนรอตัดบัญชี  9,222,843.30 9,895,532.76 672,689.46 7.29 
สินทรัพยอ่ืน 13,700.00 20,700.00 7,000.00 51.09 
รวมสินทรัพย 131,475,217.38 133,564,488.06 2,089,270.68 1.59 
หน้ีสินและทุนของสหกรณ     
หนี้สินหมุนเวียน :     
เจาหนี้คาที่ดิน 5,592,000.00 2,796,000.00 (2,796,000.00) (50.00) 
เจาหนี้การคา        455,475.55      117,218.50 (338,257.05) (74.26) 
เจาหนี้วัสดุส้ินเปลือง 319,930.00       190,900.00 (129,030.00) (40.33) 
สวนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนด
ชําระภายใน 1 ป 

 
1,250,000.00 

 
1,250,205.48 

 
205.48 

 
0.02 

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น         420,170.44       452,522.79 32,352.35 7.70 
รวมหนี้สินหมุนเวียน 8,037,575.99 4,806,846.77 (3,230,729.22) (40.20) 
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ตารางที่ 11  การวิเคราะหงบการเงินตามแนวนอนในงบดุลของสหกรณประมงแมกลอง (ตอ) 
 

         หนวย : บาท 
รอยละ % ของการเปลี่ยนแปลง 

ตารางการวิเคราะหงบดุล 
2546 2547 จํานวนเงิน รอยละ 

หนี้สินระยะยาว     2,500,000.00 1,250,000.00 (1,250,000.00) (50.00) 
คาที่ดินขายผอนรอการตัดบัญชี 10,739,980.84 10,739,980.84 - - 
กําไรจากการขายที่ดินรอตัดบัญชี     6,984,920.06  6,984,920.06 - - 
สํารองบําเหน็จเจาหนาที่ 3,114,305.00 3,800,235.00 685,930.00 22.03 
หนี้สินอื่น          967,685.32 2,183,457.93 1,215,772.61 125.64 
รวมหนี้สิน 32,344,467.21  29,765,440.60 (2,579,026.61) (7.97) 
ทุนของสหกรณ :     
ทุนเรือนหุน (มูลคาหุนละ 10 บาท)     
หุนที่ชําระเต็มมูลคาแลว     7,435,360.00 7,438,760.00 3,400.00 0.05 
ทุนสํารอง 66,620,237.35  68,218,645.10 1,598,407.75 2.40 
ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบและ
อ่ืน ๆ   

21,011,037.12 20,637,734.21 (373,302.91) (1.78) 

กําไรสุทธิประจําป 4,064,115.70   7,503,908.15 3,439,792.45 84.64 
รวมทุนของสหกรณ 99,130,750.17 103,799,047.46 4,668,297.29 4.71 
รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ 131,475,217.38 133,564,488.06 2,089,270.68 1.59 

 
 

จากการวิเคราะหงบดุล   ในสวนของสินทรัพย  ป 2547  เพ่ิมขึ้นจากป  2546  ในอัตรา
รอยละ 1.59 โดยมีเงินฝากธนาคารเพิ่มขึน้ถึงรอยละ 14.58  และลูกหนี้ระยะสั้น-สุทธิในป 2547 
ลดลงจากป 2546 เพราะลูกหนี้ของสหกรณมีกําลังพอกับการชําระหนีต้อสหกรณได  ซ่ึงสหกรณ 
ไมไดคิดดอกเบี้ยกับเงินกูทีส่มาชิกมากูยืม  สวนของหนี้สินป 2547 ลดลงจากป 2546 ถึงรอยละ 
7.97 สงผลใหสหกรณมีกําลังจะขยายงานหรือกิจกรรมไดมากขึ้น  และกําไรสทุธปิระจําปมีมูลคา 
เพ่ิมขึ้นถึง 84.64 ของป 2547
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     ตารางที่ 12  การวิเคราะหงบการเงินตามแนวนอนในงบดุลของสหกรณประมงแมกลอง 
 

         หนวย : บาท 
รอยละ % ของการเปลี่ยนแปลง 

ตารางการวิเคราะหงบดุล 
2547 2548 จํานวนเงิน รอยละ 

สินทรัพย       
สินทรัพยหมุนเวียน :     
เงินฝากธนาคาร   21,144,039.46 28,814,487.95 7,670,448.49 36.28 
เงินใหกูยืมระยะส้ัน-สุทธิ - 352,765.21 352,765.21 - 
ลูกหนี้ระยะส้ัน-สุทธิ   18,273,599.00 3,345,109.60 (14,928,489.40) (81.69) 
ดอกเบี้ยเงินใหกูคางรับ - 1,112.35 1,112.35 - 
สินคาคงเหลือ 729,290.72 1,095,511.47 366,220.75 50.22 
วัสดุคงเหลือ 3,166,611.00 3,200,510.50 33,899.50 1.07 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น       222,837.86 441,709.40 218,871.54 98.22 
รวมสินทรัพยหมุนเวียน  43,536,378.04 37,251,206.48 (6,285,171.56) (14.44) 
เงินลงทุนระยะยาว      200,000.00 200,000.00 - - 
ลูกหนี้ระยะยาว 1,298,875.00 - (1,298,875.00) (100.00) 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ 78,613,002.26 80,513,537.74 1,900,535.48 2.42 
ที่ดินขายผอนรอตัดบัญชี 9,895,532.76 - (9,895,532.76) (100.00) 
สินทรัพยอ่ืน 20,700.00 5,413,544.51 5,392,844.51 26,052.39 
รวมสินทรัพย 133,564,488.06 123,378,288.73 (10,186,199.33) (7.63) 
หน้ีสินและทุนของสหกรณ     
หนี้สินหมุนเวียน :     
เจาหนี้คาที่ดิน 2,796,000.00 44,760.00 (2,751,240.00) (98.40) 
เจาหนี้การคา      117,218.50 691,212.40 573,993.90 489.68 
เจาหนี้วัสดุส้ินเปลือง       190,900.00 1,250,000.00 1,059,100.00 554.79 
สวนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนด
ชําระภายใน 1 ป 

 
1,250,205.48 

 
240,150.14 

 
(1,010,055.34) 

 
(80.79) 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น        452,522.79 369,775.77 (82,747.02) (18.29) 
รวมหนี้สินหมุนเวียน 4,806,846.77 2,595,898.31 (2,210948.46) (46.00) 
 
 
. 
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ตารางที่ 12  การวิเคราะหงบการเงินตามแนวนอนในงบดุลของสหกรณประมงแมกลอง (ตอ) 
 

         หนวย : บาท 
รอยละ % ของการเปลี่ยนแปลง 

ตารางการวิเคราะหงบดุล 
2547 2548 จํานวนเงิน รอยละ 

หนี้สินระยะยาว 1,250,000.00 - (1,250,000.00) (100.00) 
คาที่ดินขายผอนรอการตัดบัญชี 10,739,980.84 2,787,619,.35 (7,952,361.49) (74.04) 
กําไรจากการขายที่ดินรอตัดบัญชี     6,984,920.06 - (6,984,920.06) (100.00) 
สํารองบําเหน็จเจาหนาที่ 3,800,235.00 4,540,520.00 740,285.00 19.48 
หนี้สินอื่น   2,183,457.93 2,558,084.26 374,626.33 17.16 
รวมหนี้สิน    29,765,440.60 12,482,121.92 (17,283,318.68) (58.07) 
ทุนของสหกรณ :     
ทุนเรือนหุน (มูลคาหุนละ 10 บาท)     
หุนที่ชําระเต็มมูลคาแลว 7,438,760.00 9,027,110.00 1,588,350.00 21.35 
ทุนสํารอง    68,218,645.10 72,864,349.84 4,645,704.74 6.81 
ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบและ
อ่ืน ๆ   

20,637,734.21 19,219,952.79 (1,417,781.42) (6.87) 

กําไรสุทธิประจําป     7,503,908.15 9,784,754.18 2,280,846.03 30.40 
รวมทุนของสหกรณ 103,799,047.46 110,896,166.81 7,097,119.35 6.84 
รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ 133,564,488.06 123,378,288.73 (10,186,199.33) (7.63) 
 
  

จากการวิเคราะหงบดุล ในสวนของสินทรัพยป 2548 ลดลงจากป 2547 ถึงรอยละ 7.63  
และสวนของหนี้สินและทุน ในป 2548 ลดลงจากป  2547 ถึงรอยละ 46 แตกําไรสุทธิกับเพ่ิมขึน้
ถึง  30.40
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      ตารางที่ 13 การวิเคราะหงบการเงินตามแนวนอนในงบดุลของสหกรณประมงแมกลอง 

 
         หนวย : บาท 

รอยละ % ของการเปลี่ยนแปลง 
ตารางการวิเคราะหงบดุล 

2548 2549 จํานวนเงิน รอยละ 
สินทรัพย       
สินทรัพยหมุนเวียน :     
เงินฝากธนาคาร   28,814,487.95 24,417,880.82 (4,396,607.13) (15.26) 
เงินใหกูยืมระยะส้ัน-สุทธิ 352,765.21 501,832.28 149,067.07 42.26 
ลูกหนี้ระยะส้ัน-สุทธิ 3,345,109.60 3,676,815.34 331,705.74 9.92 
ดอกเบี้ยเงินใหกูคางรับ 1,112.35 1,196.67 84.32 7.58 
สินคาคงเหลือ 1,095,511.47 715,333.24 (380,178.23) (34.70) 
วัสดุคงเหลือ 3,200,510.50 3,299,643.00 99,132.50 3.10 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 441,709.40 838,873.86 397,164.46 89.92 
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 37,251,206.48 33,451,575.21 (3,799,631.27) (10.20) 
เงินลงทุนระยะยาว 200,000.00 200,000.00 - - 
ลูกหนี้ระยะยาว - - - - 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ 80,513,537.74 82,360,240.37 1,846,702.63 2.29 
ที่ดินขายผอนรอตัดบัญชี - - - - 
สินทรัพยอ่ืน 5,413,544.51 5,157,264.89 (256,279.62) (4.73) 
รวมสินทรัพย 123,378,288.73 121,169,080.47 (2,209,208.26) (1.79) 
หน้ีสินและทุนของสหกรณ     
หนี้สินหมุนเวียน :     
เจาหนี้คาที่ดิน 44,760.00 - (44,760.00) (100.00) 
เจาหนี้การคา 691,212.40 319,650.00 (371,562.40) (53.76) 
เจาหนี้วัสดุส้ินเปลือง 1,250,000.00 - (1,250,000.00) (100.00) 
สวนของหนี้สินระยะยาวที่ถึง
กําหนดชําระภายใน 1 ป 

 
240,150.14 

 
386,390.00 

 
146,239.86 

 
60.90 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น  369,775.77 1,062,117.86 692,342.09 187.23 
รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,595,898.31 1,768,157.86 (827,740.45) (31.89) 
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ตารางที่ 13 การวิเคราะหงบการเงินตามแนวนอนในงบดุลของสหกรณประมงแมกลอง (ตอ) 
 

         หนวย : บาท 
รอยละ % ของการเปลี่ยนแปลง 

ตารางการวิเคราะหงบดุล 
2548 2549 จํานวนเงิน รอยละ 

หนี้สินระยะยาว - - - - 
คาที่ดินขายผอนรอการตัดบัญชี 2,787,619,.35 553,460.03 (2,234,159.32) (80.15) 
กําไรจากการขายที่ดินรอตัดบัญชี - - - - 
สํารองบําเหน็จเจาหนาที่ 4,540,520.00 4,911,820.00 371,300.00 8.18 
หนี้สินอื่น   2,558,084.26 2,334,826.88 (223,257.38) (8.73) 
รวมหนี้สิน 12,482,121.92 9,568,264.77 (2,913,857.15) (23.34) 
ทุนของสหกรณ :     
ทุนเรือนหุน (มูลคาหุนละ 10 บาท)     
หุนที่ชําระเต็มมูลคาแลว 9,027,110.00 9,354,190.00 327,080.00 3.62 
ทุนสํารอง 72,864,349.84 87,159,497.74 14,295,147.90 19.62 
ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบและ
อ่ืน ๆ   

 
19,219,952.79 

 
10,074,843.25 

 
(9,145,109.54) 

 
(47.58) 

กําไรสุทธิประจําป 9,784,754.18 5,012,284.71 (4,772,469.47) (48.77) 
รวมทุนของสหกรณ 110,896,166.81 111,600,815.70 704,648.89 0.64 
รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ 123,378,288.73 121,169,080.47 (2,209,208.26) (1.79) 
 
 
 จากการวิเคราะหงบดุล สวนของสินทรัพย ในป 2549 ลดลงจากป 2548 ถึงรอยละ 1.79  
และหนี้สินมีมูลคาลดลงถึงรอยละ 23.34 และทุนมีมูลคาเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 0.64 อาจเปนเพราะมี
ทุนสํารองในป 2549 เพ่ิมขึ้นจากป 2548 ถึงรอยละ 19.62 แตกําไรสุทธิกลบัมีมูลคาลดลงถึง
รอยละ 48.77 ของป 2549 
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ตารางที่ 14 การวิเคราะหงบการเงินตามแนวนอนในงบกําไรขาดทนุของสหกรณประมงแมกลอง 
 

         หนวย : บาท 
รอยละ % ของการเปลี่ยนแปลง ตารางการวิเคราะห 

งบกําไรขาดทุน 2546 2547 จํานวนเงิน รอยละ 
ขาย/บริการ 83,793,611.19 113,321,944.79 29,528,333.60 35.24 
หัก ตนทุนขาย/บริการ 67,271,985.71 91,396,150.36 24,124,164.65 35.86 
กําไรขั้นตน 16,521,625.48 21,925,794.43 5,404,168,.65 32.71 
บวก รายไดเฉพาะธุรกิจ 2,046,024.50 2,743,753.11 697,728.61 34.10 
 18,567,649.98 24,669,547.54 6,101,897.56 32.86 
หัก คาใชจายเฉพาะธุรกิจ 12,072,105.64 13,403,373.95 1,331,268.31 11.03 
กําไรเฉพาะธุรกิจ 6,495,544.34 11,266,173.59 4,770,629.25 73.44 
บวก รายไดอ่ืน 291,478.10 252,401.67 (39,076.43) (13.41) 
รวม 6,787,022.44 11,518,575.26 4,731,552.82 69.71 
หัก คาใชจายดาํเนินงาน 3,584,730.84 4,014,667.11 429,936.27 11.99 
กําไรในการดําเนินงานกอนรายการพิเศษ 3,202,291.60 7,503,908.15 4,301,616.55 134.33 
บวก กําไรจากการขายที่ดินผอนชําระป
ปจจุบัน 

861,824.10 - (861,824.10) (100.00) 

กําไรสุทธิ 4,064,115.70 7,503,908.15 3,439,792.45 84.64 
 
 

 
จากการวิเคราะหงบกําไรขาดทุน  ในสวนของรายไดจากการขายในป 2547เพ่ิมขึน้จาก

ป 2546 ถึงรอยละ 35.24  สวนตนทุนขายในป 2547 เพ่ิมขึ้นจากป 2546 ถึงรอยละ 35.86  และ
คาใชจายดําเนินงานในป 2547  เพ่ิมขึ้นจากป 2546  ถึงรอยละ 11.99  เน่ืองจากในชวงป 2547  
ยังไมประสบปญหาเกี่ยวกบัราคาน้ํามัน ทําใหสหกรณมีมูลคาที่เพ่ิมขึ้น   และสงผลตอกําไรสุทธ ิ
ในป 2547 เพ่ิมขึ้นจากป 2546  ถึงรอยละ 84.64
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ตารางที่ 15 การวิเคราะหงบการเงินตามแนวนอนในงบกําไรขาดทนุของสหกรณประมงแมกลอง 

 
         หนวย : บาท 

รอยละ % ของการเปลี่ยนแปลง ตารางการวิเคราะห 
งบกําไรขาดทุน 2547 2548 จํานวนเงิน รอยละ 

ขาย/บริการ 113,321,944.79 105,329,473.82 (7,992,470.97) (7.05) 
หัก ตนทุนขาย/บริการ 91,396,150.36 84,572,591.23 (6,823,559.13) (7.47) 
กําไรขั้นตน 21,925,794.43 20,756,882.59 (1,168,911.84) (5.33) 
บวก รายไดเฉพาะธุรกิจ 2,743,753.11 2,863,287.81 119,534.70 4.36 
 24,669,547.54 23,620,170.40 (1,049,377.14) (4.25) 
หัก คาใชจายเฉพาะธุรกิจ 13,403,373.95 16,106,611.04 2,703,237.09 20.17 
กําไรเฉพาะธุรกิจ 11,266,173.59 7,513,559.36 (3,752,614.23) (33.31) 
บวก รายไดอ่ืน 252,401.67 458,377.29 205,975.62 81.61 
รวม 11,518,575.26 7,971,936.65 (3,546,638.61) (30.79) 
หัก คาใชจายดาํเนินงาน 4,014,667.11 4,601,206.38 586,539.27 14.61 
กําไรในการดําเนินงานกอนรายการพิเศษ 7,503,908.15 3,370,730.27 (4,133,177.88) (55.08) 
บวก กําไรจากการขายที่ดินผอนชําระปปจจุบัน - 6,414,023.91 6,414023.91 - 
กําไรสุทธิ 7,503,908.15 9,784,754.18 2,280,846.03 30.40 

 
 

จากการวิเคราะหงบกําไรขาดทุน  ในสวนของรายไดจากการขายในป 2548  ลดลงจาก
ป 2547  ถึงรอยละ  7.05   และตนทุนขายก็ลดลงจากป 2547  ถึงรอยละ 7.47  แตคาใชจายใน
การดําเนินงานกลับมีมูลคาที่เพ่ิมขึ้นจากป  2547  ถึงรอยละ  14.61   แตสหกรณก็มีกําไรสุทธิที่
เพ่ิมขึ้นจากป 2547  ถึงรอยละ 30.40 
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ตารางที่ 16 การวิเคราะหงบการเงินตามแนวนอนในงบกําไรขาดทนุของสหกรณประมงแมกลอง 
 

         หนวย : บาท 
รอยละ % ของการเปลี่ยนแปลง ตารางการวิเคราะห 

งบกําไรขาดทุน 2548 2549 จํานวนเงิน รอยละ 
ขาย/บริการ 105,329,473.82 112,067,622.77 6,738,148.95 6.40 
หัก ตนทุนขาย/บริการ 84,572,591.23 91,757,894.97 7,185,303.74 8.50 
กําไรขั้นตน 20,756,882.59 20,309,727.80 (447,154.79) (2.15) 
บวก รายไดเฉพาะธุรกิจ 2,863,287.81 2,783,101.46 (80,186.35) (2.80) 
 23,620,170.40 23,092,829.26 (527,341.14) (2.23) 
หัก คาใชจายเฉพาะธุรกิจ 16,106,611.04 14,760,250.49 (1,346,360.55) (8.36) 
กําไรเฉพาะธุรกิจ 7,513,559.36 8,332,578.77 819,019.41 10.90 
บวก รายไดอ่ืน 458,377.29 907,392.59 449,015.30 97.96 
รวม 7,971,936.65 9,239,971.36 1,268,034.71 15.91 
หัก คาใชจายดาํเนินงาน 4,601,206.38 4,227,686.65 (373,519.73) (8.12) 
กําไรในการดําเนินงานกอนรายการพิเศษ 3,370,730.27 5,012,284.71 1,641,554.44 48.70 
บวก กําไรจากการขายที่ดินผอนชําระปปจจุบัน 6,414,023.91 - (6,414,023.91) (100.00) 
กําไรสุทธิ 9,784,754.18 5,012,284.71 (4,772,769.47) (48.77) 

 
 

จากการวิเคราะหงบกําไรขาดทุน  ในสวนของรายไดจากการขายในป 2549 มีมูลคา 
เพ่ิมขึ้นจากป 2548  ถึงรอยละ 6.40 เน่ืองจากราคาน้ํามันมีมูลคาที่สงูขึ้นจากปกอน ๆ  สงผลให
ยอดขายมีมูลคาเพิ่มขึ้น  แตถาเปนจํานวนหนวยที่ขายไดมีมูลคาลดลง สวนตนทนุขายมีมูลคาที่
เพ่ิมขึ้นจากป 2548 ถึงรอยละ 8.50 และคาใชจายดําเนินงานมีมูลคาลดลงถึงรอยละ 8.12  และ
สงผลใหกําไรสุทธใินป 2549 ลดลงจากป 2548  ถึงรอยละ 48.77 
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จากการวิเคราะหขอมูลงบการเงินของกิจการเรือโชคสมุทรและสหกรณประมงแมกลอง 
จะเห็นไดวาการวิเคราะหแนวตั้งของงบดุลมีแนวโนมในทิศทางเดียวกัน      ไดแกเงินสดและ
เงินฝากธนาคารที่มูลคาที่เพ่ิมขึ้นจากปกอน ๆ  แตกําไรสะสมกลับมีทิศทางตรงกันขาม 
 สวนการวเิคราะหแนวตั้งของงบกําไรขาดทุน  จะเห็นไดวายอดขายและตนทนุขายมี
มูลคาเพิ่มขึ้น จึงทําใหกําไรขั้นตนลดลง  และนอกจากนี้คาใชจายในการดําเนินงานสูงขึ้น สงผล
ใหกําไรสุทธลิดลง  
  การวิเคราะหแนวนอนของงบกําไรขาดทนุ จะเห็นไดวามียอดขายและตนทุนขายที่
เพ่ิมขึ้นทุก ๆ ป แตกําไรขั้นตนมีมูลคาทีล่ดลง  เปนเพราะมีคาใชจายในการดําเนินงานที่เพ่ิมขึ้น 
และสงผลตอกําไรสุทธลิดลงได  
 จากการวิเคราะหขอมูลจะพบวาขอมูลงบการเงิน ทั้งของกิจการเรือโชคสมุทรและ
สหกรณประมงแมกลองมีแนวโนมในทิศทางเดียวกัน โดยสภาพธุรกิจในปจจุบันยังไมไดรับการ
แกไขปญหาไดตรงจุด การดําเนินงานธุรกิจมีการดําเนินงานที่ลดลง ทําใหผูบริโภคที่จะตอง
รับภาระคาใชจายมากขึ้น สงผลใหการจําหนายสัตวนํ้ามีจํานวนลดลง  จากการศึกษาพบวา
สินคาประเภทสัตวนํ้ามีความตองการมากขึ้น แตราคาสัตวนํ้าที่ไมแนนอนสงผลตอรายไดของ
กิจการ  จึงจะตองนําสัตวนํ้าที่จับมาไดไปทําการแปรรูป เพ่ือเพ่ิมราคาสัตวนํ้าใหสูงขึ้นและให
สินคาประเภทสัตวนํ้ามีอายุการเกบ็ไดนานซึ่งเปนสิ่งที่ผูบริโภคตองการ  
  
 ดังน้ันผูศึกษาจึงไดสอบถามจากผูบริหารและบุคคลอ่ืน ๆ ที่มีสวนไดเสียในครอบครัว
เกี่ยวกับความพึงพอใจในผลการดําเนินงานในปจจุบันและในอนาคตวากิจการควรจะดําเนินการ
ตอไป  โดยมีแบบสอบถามตาม (ภาคผนวก ก)    
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ดังนั้นจากการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสัมภาษณ  และ
ความพึงพอใจในการจัดการแปรรูปของธุรกิจครอบครัวเรือโชคสมุทร ไดนําวิธีการศึกษาและ
รวบรวมขอมูลการศึกษา แนวคิด ทฤษฎี เอกสารที่เกี่ยวของเพ่ือใชเปนพ้ืนฐานและแนวทาง
การศึกษา  ซ่ึงผลการดําเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูลโดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
  
สวนที่ 1  ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคล จํานวน 43 คน ดังรายละเอียดใน ตารางที่ 17 
 
ตารางที่ 17   จํานวนและรอยละของขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสัมภาษณ 
 

ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
 

จํานวน 
(n = 43) 

รอยละ 

        เพศ   
               ชาย 26 60.50 
               หญิง 17 39.50 
                      รวม 43 100.00 
          อายุ           
               ต่ํากวา 25 ป 8 18.60 
               25 - 35 ป 6 14.00 
               36 - 45 ป 13 30.20 
               มากกวา 45 ป 16 37.20 
                    รวม 43 100.00 
          สถานภาพสมรส   
              สมรส 27 62.80 
              มาย/หยาราง 12 27.90 
              โสด 4 9.30 
                      รวม 43 100.00 
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ตารางที่ 17 (ตอ) 
   

ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
 

จํานวน 
(n = 43) 

รอยละ 

          ตําแหนง   
              เจาของกิจการ   6 14.00 
              ไตกง   7 16.30 
              คนงาน 30 69.80 
                      รวม 43 100.00 
            ระดับการศึกษา   
             ป.6  18 41.90 
             ม.3 13 30.20 
             ม.6   5 11.60 
             ปริญญาตรี   6 14.00 
             สูงกวาปริญญาตรี   1   2.30 
                      รวม 43 100.00 
           รายไดตอเดือน   
             ต่ํากวา 10,000       บาท / เดือน   7 16.30 
             10,000 - 15,000     บาท / เดือน 11 25.60 
             15,001 - 20,000     บาท / เดือน 10 23.30 
              20,001 - 25,000    บาท / เดือน   8 18.60 
              มากกวา 25,000     บาท / เดือน            7 16.30 
                      รวม 43 100.00 

 
 
จากตารางที่ 17 พบวา กลุมตัวอยางที่ใชในการสัมภาษณในการดําเนินธุรกิจของครอบครัว

เรือโชคสมุทรที่เปนกลุมตัวอยางจํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ100 สามารถอธิบายลักษณะสวนบุคคล
ไดดังน้ี 
 เพศ  เม่ือพิจารณาตาม เพศ  พบวา  เพศชายมีมากกวาเพศหญิง โดยเพศชายมีจํานวน 
26  คน  คิดเปนรอยละ 60.50  สวนเพศหญิงมีจํานวน 17 คน  คิดเปนรอยละ 39.50     

อายุ  เม่ือพิจารณาตามอายุ  พบวาสวนใหญมีอายุมากกวา 45 ปมีจํานวน  16  คน คิด
เปนรอยละ 37.20  รองลงมามีอายุ 36 - 45 ปมีจํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ  30.20  อายุต่ํา
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กวา 25  ปมีจํานวน 8 คน  คิดเปนรอยละ 18.60  และนอยที่สุดคืออายุ  25 - 35  ปมีจํานวน 6  
คน คิดเปนรอยละ 14.00  ตามลําดับ 

สถานภาพสมรส เม่ือพิจารณาตามสถานภาพสมรส พบวา  สวนใหญมีสถานภาพการ
สมรสจํานวน 27  คน คิดเปนรอยละ 62.80  รองลงมาคือมีสถานภาพ หมาย\หยารางมีจํานวน 
12 คน คิดเปนรอยละ 27.90   และมีสถานภาพโสดมีจํานวน 4  คน คิดเปนรอยละ 9.30  
ตามลําดับ 

ตําแหนง  เม่ือพิจารณาตามตําแหนง พบวา สวนใหญมีตําแหนงเปนคนงาน จํานวน 30 คน 
คิดเปนรอยละ 69.80 รองลงมาเปน ไตกง มีจํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 16.30 และนอยที่สุด
คือตําแหนง เจาของกิจการ มีจํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 14.00 ตามลําดับ 

ระดับการศึกษา  เม่ือพิจารณาตามระดับการศึกษา  พบวา สวนใหญมีการศึกษา
ระดับป.6 มีจํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 41.90 รองลงมาคือระดับ ม.3 มีจํานวน 13 คน คิดเปน
รอยละ 30.20 มีการศึกษาปริญญาตรีมีจํานวน 6  คน คิดเปนรอยละ 14.00  และมีการศึกษาสูง
กวาปริญญาตรีมีจํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 14.00 ตามลําดับ 
 รายไดตอเดือน  เม่ือพิจารณาตามรายไดตอเดือน พบวา สวนใหญมี มีรายไดตอเดือน
10,000 - 15,000  บาทมีจํานวน 11 คน  คิดเปนรอยละ 25.60   รองลงมามีรายไดตอเดือน
15,001 - 20,000  บาทมีจํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 23.30  และนอยที่สุดมีรายไดตอเดือน
ต่ํากวา 10,000 บาท และมากกวา 25,000 บาท มีจํานวน  7 คน คิดเปนรอยละ 16.30  
ตามลําดับ 
 
สวนที่ 2  จากการสัมภาษณเกี่ยวกับการจัดการแปรรูปไดขอสรุปดังตอไปน้ีคือ  
 

จากการสัมภาษณผูประกอบธุรกิจการแปรรูปอาหารทะเลบริเวณอําเภอเมือง  จังหวัด
สมุทรสงคราม  พบวาประมาณการตนทุนของวัตถุดิบหลักเทากับ 50%  สวนที่เหลือเปนตนทนุ
ของแรงงานประมาณ 45%  และอ่ืน ๆ คือ คาขนสง คาสาธารณูปโภค คาบรรจุภัณฑ ประมาณ 
5% 

ถาจะทําธุรกิจการแปรรูปอาหารประเภทสัตวนํ้า  กิจการจะมีคูแขงขันในการทําธุรกิจ
การแปรรูปอาหารจากสัตวนํ้าทะเลอยูจํานวน 8 โรงงานที่ทําการผลิตปลาเค็ม เหมือนกับของ
ครอบครัวเรือโชคสมุทร ซ่ึงจะเห็นไดวาคูแขงขันในธุรกิจน้ีนับวามีจํานวนไมนอยจึงทําใหตองมี
การแขงขันในการแยงชิงตลาดและลูกคาเปนอยางมาก   โดยกิจการจะตองหาความแตกตาง
จากเจาของธุรกิจการแปรรูปรายอ่ืน ๆ  โดยการขอ อย. จากกระทรวงสาธารณสุข  เพ่ือรองรับ
การแปรรูปที่ไดมาตรฐานและปลอดภัย  เพ่ือใหลูกคาม่ันใจกับผลิตภัณฑการแปรรูปที่ได
มาตรฐานจาก อย. 
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ในภาวะปจจุบันไดมีปจจัยที่สงผลตอการดําเนินธุรกิจเปนอยางมากคือ ภาวะของราคา
นํ้ามันที่มีราคาสูงขึ้น จึงเปนปญหาในการออกเรือหาปลาหรือวัตถุดิบที่จะนํามาใชในการผลิต
การแปรรูปจึงทําใหตนทุนในการผลิตปลาเค็ม มีตนทุนที่เพ่ิมมากขึ้นกวาเดิมที่ผานมา ดังน้ัน
เจาของกิจการจึงคิดที่จะศึกษาหาวิธีในการจัดการแปรรูปอาหารจากสัตว นํ้าทะเลใหมี
ความสามารถที่จะทําใหธุรกิจไดอยูรอดและมีรายไดเพ่ิมขึ้น โดยการกําหนดวิธีการในการ
กําหนดรูปแบบสินคาเปนการแนะนําการผลิตสินคาใหผูบริโภครับรูและมุงเนนคุณภาพสินคา
ผลิตดวยความสะอาดถูกหลักอนามัย หรือการใชกลยุทธดานคงที่เขามาเพื่อจะทําใหลูกคารูถึง
คุณภาพของสินคาความสะอาดถูกหลักอนามัย กอนที่จะทําการพัฒนาสินคาหรือทําผลิตภัณฑ
ตัวอ่ืนที่ไมใชปลาเค็ม อาจจะเปน ปลาหมึกตากแหง 

อยางไรก็ตามแนวโนมของการนําสัตวทะเลมาแปรรูปในอนาคตนั้นรัฐบาลไดมีนโยบาย
ในการชวยเหลือดานพลังงานในอุตสาหกรรมประมงของรัฐบาลดวยการใหชาวประมงหันมาใช
กาซ NGV ในการออกทําประมง ซ่ึงมีราคาถูกเพียงลิตรละประมาณ 8.50 บาท ปจจุบันยังไมมี
ความชัดเจนในการปลอยสินเชื่อของธนาคารพาณิชยที่จะมาเปลี่ยนแปลงเครื่องยนตของ
เรือประมง อีกทั้งการทดลองใชกาซ NGV จึงยังไมมีผลแนชัดในผลกระทบตอเครื่องยนตของ
เรือประมง ขณะที่การชวยเหลือชาวประมงในรูปนํ้ามันสําหรับชาวประมงชายฝงจะสามารถ
กระทําไดเพียงระยะสั้นๆ จากขอจํากัดของงบประมาณ ขณะที่การปรับเปลี่ยนเครื่องยนตมาใช
กาซ NGV ตองเสียคาใชจายในการติดตั้งอุปกรณสูง โดยเรือประมงขนาดเล็กและกลางอยูที่ลํา
ละประมาณ 200,000 – 300,000 บาท เรือขนาดใหญอยูที่ 17 – 35 ลานบาท ดังน้ันจะทําให
แนวโนมของการนําสัตวทะเลมาแปรรูปในอนาคตมีการลดตนทุนในการใชเรือในการจับสัตวนํ้า
มากขึ้นและสามารถออกจับสัตวนํ้าไดเปนเวลานานมากขึ้น จึงทําใหสามารถที่จะนําวัตถุดิบมา
ทําเปนสินคาเพื่อใหกับผูบริโภคมากขึ้น 
 
สวนที่ 3  ความพึงพอใจในการจัดการแปรรูปอาหารทะเล 
 

จากการสัมภาษณ พบวา เจาของกิจการ มีความพึงพอใจในเรื่อง วัตถุดิบในการแปรรูป 
เทคนิคการผลิต ราคาสินคา คุณภาพสินคา รูปแบบสินคา ตราสินคา มีการปรับปรงุสินคา แรงงาน
ที่ใชทําการผลิต การบรรจุหีบหอ ระบบในการจําหนายสินคา การหาแหลงเงินกูในการผลิต ระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐาน ความชวยเหลือจากรัฐบาล อยูในระดับปานกลาง อาจเนื่องมาจากเจาของ
กิจการเปนผูดูแลธุรกิจของเรือโชคสมุทรจึงทําใหเจาของกิจการนั้นพึงพอใจกับวัตถุดิบในการแปร
รูป เทคนิคการผลิต ราคาสินคา คุณภาพสินคา รูปแบบสินคา ตราสินคา มีการปรับปรุงสินคา 
แรงงานที่ใชทําการผลิต การบรรจุหีบหอ ระบบในการจําหนายสินคา การหาแหลงเงินกูในการ
ผลิต ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ความชวยเหลือจากรัฐบาล เพ่ือที่ใชในการแปรรูปอาหารของ



 58

สัตวทะเลจําพวกปลาเค็ม เพราะไมตองเพ่ิมการลงทุนอะไรมากไปกวาขณะนี้เน่ืองจากธุรกิจ
ปจจุบันมีรายไดลดลงจึงพึงพอใจกับการแปรรูปอาหารจากสัตวนํ้าทะเล 
  สวน ไตกง มีความพึงพอใจในเรื่อง วัตถุดิบในการแปรรูป อยูในระดับปานกลาง อาจ
เน่ืองมาจาก ไตกง จะตองเปนผูที่ออกเดินเรือในการจับสัตวนํ้าทะเลเพื่อที่จะนําเอาวัตถุดิบมาสง
ใหกับเจาของกิจการและเปนคนนําหาวัตถุดิบดวยตัวเองจึงมีความพึงพอใจในเรื่องน้ีปานกลาง 
สวนเรื่องที่เหลืออยูในระดับต่ํา น้ันอาจเน่ืองมาจากการเดินทางเปนเวลานานจากฝงออกสูทอง
ทะเลทําใหไมคอยจะทราบถึงขอมูลขาวสาร และการตลาด การแขงขันของธุรกิจ และขั้นตอนใน
การผลิตในการทําปลาเค็มมาก  ประกอบกับการจัดการการแปรรูปและการแขงขันกับคูแขงขัน จึง
ทํามีความพึงพอใจโดยสวนมากต่ํา 

คนงาน มีความพึงพอใจในเรื่อง สาธารณูปโภคพื้นฐาน อยูในระดับปานกลาง อาจ
เน่ืองมาจาก สาธารณูปโภคพื้นฐานตางที่ไดรับจากเจาของกิจการนั้นทําใหคนงานไดรับความ
สะดวกสบาย จึงมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง  สวนเรื่องที่เหลือโดยเฉพาะเรื่องแรงงานที่
ใชทําการผลิต อยูในระดับต่ํา  อาจเนื่องมาจาก คนงานในปจจุบันเกิดมีความวิตกกังวลถึงแรงงาน
จากตางดาวที่ผิดกฎหมายที่เขามาทํางานใหกับโรงงาน และมีการจางแรงงานที่ต่ํามาก กลัวที่จะ
ถูกเลิกจางจากเจาของกิจการ และคนงานไมมีความรูในเรื่องของการจัดการการแปรรูปของสัตวนํ้า
ทะเล และดานการตลาดและการแขงขันของธุรกิจจึงทําใหมีความพึงพอใจอยูในระดับต่ํา   

 
หวงโซคุณคา (Value Chain) 

จากการวิเคราะหจากการสัมภาษณกลุมครอบครัวที่เปนตัวอยาง พบวา Value Chain 
(หวงโซแหงคุณคา)    ของธุรกิจการแปรรูปอาหารทะเลสามารถแบงเปน 2 สวนใหญๆ คือ ใน
สวนของกิจกรรมพื้นฐาน และกิจกรรมในการสนับสนุน โดยมีจุดมุงหมายที่จะทําใหธุรกิจมีกําไร
สรางใหกับครอบครัวและผูรวมงาน      โดยที่ผลิตภัณฑจากอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป
ของธุรกิจดานนี้   สวนใหญเปนการผลิตแบบครบวงจรและมุงการสงขายในพื้นที่เปนหลักและ
พรอมกอใหเกิดธุรกิจตอเน่ืองอ่ืน ๆ เชน อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารทะเล  
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แผนภาพที่  4  ระบบลอจสิติกสและความเชื่อมโยงของการผลติตอสวนอื่นๆ ในระบบ 
 

 
 

 ที่มา : ระบบลอจิสติกสและความเชื่อมโยงของการผลิตตอสวนอ่ืนๆ ในระบบ  
(Michael Porter.1985 :1)  

 
ระบบโซอุปทานของธุรกิจการแปรรูปอาหารทะเลในจังหวัดสมุทรสงครามในปจจุบัน  
   ในโซอุปทานของธุรกิจการแปรรูปอาหารทะเลประกอบดวยสวนประกอบตางๆ ตั้งแต 
ตนน้ํา ถึงปลายน้ํา คือ สวนที่เปนเกษตรกรชาวประมงเปนผูจัดหาวัตถุดิบใหกับ โรงงานแปรรูป/ 
หองเย็น และสงตอทําการผลิตการแปรรูป  สงรานขายปลีกและสุดทายคือผูบริโภค โดยในสวน
ที่เปนผูจัดหาวัตถุดิบโรงงานในการผลิตการแปรรูป คือ เรือโชคสมุทร จะจับสัตวนํ้าบริเวณ
จังหวัดตรัง  ใหกับโรงงานแปรรูปอาหารทะเลของครอบครัว และจะเปนแหลงขายอาหารสัตว
ทะเลของรานขายอาหารและถาสัตวทะเลที่มีขนาดเล็กก็จะนํามาเพาะเลี้ยงที่ฟารมพอโตไดที่ก็จะ
จับขาย ตลาดกลางคือสวนที่เปนแหลงซ้ือและสงเขาโรงงานแปรรูป/หองเย็น คือสวนของโรงงาน
ที่แปรรูปเพ่ือการสงไปขายในแหลงที่ขายปลีกเชน รานคา  OTOP  ในซูเปอรมารเก็ต การ
เชื่อมโยงระหวางสวนตาง ๆ ในโซอุปทานธุรกิจการแปรรูปอาหารทะเล  โดยเริ่มจากสวนการ
ผลิตตางๆ ผานไปจนถึงผูบริโภค ในขณะที่การไหลของเงินจะไหลจากผูบริโภคผานสวนตางๆ 
ไปจนถึงผูผลิต จะเห็นวาผูบริโภคคือคนเดียวที่จายเงินใหแกโซอุปทาน การแลกเปลี่ยนขอมูล
ระหวางกัน เริ่มจากระหวางการสงผานขอมูลกันเกี่ยวกับความตองการของสัตวทะเล และราน
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ขายอาหาร มีการแลกเปลี่ยนขอมูลกันเกี่ยวกับปริมาณสัตวทะเลที่ใชในการผลิตวัตถุดิบจํานวน
อาหารที่ตองการ และคําแนะนําตาง ๆ เกี่ยวกับเทคนิคการแปรรูปหารทะเลและการแกปญหาที่
เกิดขึ้น เครื่องมือการประเมินจุดแข็งและจุดออน  คือ การวิเคราะหหวงโซแหงคุณคา (Value -
Chain) ในการจัดการกับกระบวนการภายในธุรกิจน้ัน องคการควรมองในภาพรวมให
ความสําคัญกับทุกขั้นตอนของกระบวนการภายในธุรกิจ คือ มองทุกสวนในหวงโซแหง
คุณคา (Value Chain)  ควรกําหนด Value Chain ในกระบวนการภายในใหสมบูรณ เพ่ือที่จะทาํ
ใหเกิดกระบวนการนวัตกรรมที่สอดคลองกับความตองการของลูกคาในปจจุบันและความ
ตองการของลกูคาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตตอไป   
 
กระบวนการหวงโซคุณคา (Value Chain) 

การจัดหาวัตถุดิบ (Procurement) การจัดหาวัตถุดิบของเรือโชคสมุทร มีแหลงผลิต
สินคาสําคัญอยู 2 แหง คือ ทองทะเลแถบจังหวัดตรัง และทําการขนสงมาทางรถยนตนํามาไวที่
หองเย็นในจังหวัดสมุทรสงคราม  ที่ใชในการผลิตสินคาจําพวกปลาเค็ม  และปลาหมึกตากแหง
เปนสวน ใหญมีวัตถุดิบหลัก คือ เกลือ กุง ปลาและปลาหมึกที่จับไดซ่ึงเปนวัตถุดิบที่จัดหาได
งายในทองทะเล   ดังนั้นครอบครัวโชคสมุทรจะใชวิธีการจัดหาโดยการออกเดินเรือเพ่ือที่จะหา
วัตถุดิบโดยออกจับหาปลาบริเวณนานน้ําประเทศไทย อยูในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม โดยเปน
วัตถุดิบภายในประเทศเปนหลัก  ซ่ึงปจจุบันธุรกิจของครอบครัวเรือโชคสมุทรนี้มี กําลังผลิต
โดยรวมประมาณ  2,000 ตัน/ป   

ดังน้ันจากเหตุผลดังกลาวจึงทําใหการผลิตอาหารทะเลในการแปรรูปโดยเฉพาะกุงและ 
ปลาและปลาหมึกมีความตองการของตลาดมากขึ้น แตในปจจุบันชาวประมงยังประสบปญหา
การผลิตในดานตนทุนการผลิตที่สูงขึ้น เน่ืองจากปจจัยการผลิตที่สําคัญ ไดแก ราคาน้ํามัน
เชื้อเพลิง มีราคาสูงขึ้น  ปญหาโรคระบาดและสงผลกระทบตอสภาวะแวดลอมและเกษตรกรอื่น
ที่เกี่ยวของ รวมทั้งมีการลักลอบนําเขาสัตวทะเลเพื่อแปรรูปเพ่ิมสูงขึ้น และการแปรรูปสวนใหญ
เปนการแปรรูปเบื้องตน แตในการที่จะผลิตใหผลผลิตที่ไดสูงขึ้นนั้นเปนเรื่องที่ยาก จึงทําใหกลับ
มีผลผลิตที่ลดลง เน่ืองจากเกิดปญหาความสลับซับซอนตั้งแตการเพาะเลี้ยง กระบวนการผลิต 
การซื้อขาย ราคาน้ํามันสูงขึ้น   แตละสวนขาดการประสานเชื่อมโยงและการแลกเปลี่ยนขอมูล
กันทั้งในแงขอมูลขาวสารทางธุรกิจ และการไหลของสินคาในสวนที่เชื่อมตอระหวางองคกรอยาง
มีประสิทธิภาพ  
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กระบวนการปฏิบัติงาน (Operation  process) 

            ธุรกิจเรือโชคสมุทร มีกระบวนการปฏิบัติงานดังแผนผังตอไปน้ีคือ  สินคาจะแบง
ออกเปนลักษณะของการใหบริการดวยการเลือกซื้อดวยตัวเอง และสินคาที่ตองมาสั่งซ้ือจาก
ความตองการผลิตภัณฑของลูกคา ซ่ึงขั้นตอนดังกลาวมีดังน้ีคือ 

 

 

 

 

 

                        
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 5 ข้ันตอนในการซื้อสินคาและสั่งซื้อผลิตภัณฑของกิจการเรือโชคสมุทร 

  บริการดวยตัวเอง 

กระบวนการผลิต 

ลูกคา 

เลือกซ้ือผลิตภัณฑ 

ส่ังซ้ือผลิตภัณฑตามความตองการ 

รับสินคา 

ชําระเงิน 

ไมใช 

ใช 
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จากแผนภาพอธิบายไดวา สินคาจะแบงออกเปนลักษณะของการใหบริการดวยการ
เลือกซื้อดวยตัวเอง และสินคาที่สั่งซ้ือจากความตองการของลูกคา โดยสินคาและผลิตภัณฑ
อาหารทะเลแปรรูปที่บริการดวยการเลือกดวยตัวเองลูกคาสามารถเลือกและมาชําระเงิน ณ จุด
ชําระเงินไดเลย  สวนสินคาที่ตองสั่งซ้ือจากความตองการของลูกคา เชน สินคาในรูปแบบอ่ืนๆ 
หรือชนิดของปลา เชน ปลาอินทรียเค็ม ปลากูเลาเค็ม ที่มีขนาดตัวใหญกวาในบรรจุผลิตภัณฑ
และตามความตองการของลูกคา โดยที่ลูกคาจะตองสั่งผลิตภัณฑอาหารทะเลแปรรูปและรายการ
สินคาที่ลูกคาสั่งจะผานกระบวนการผลิตและลูกคาสามารถที่จะรอรับสินคาพรอมชําระเงิน ณ จุด
ชําระเงินไดเลย    

การตลาดและการขาย (Marketing and sales) 
นโยบายการกําหนดราคา  
การตั้งราคาขายของผลิตภัณฑโดยคํานึงถึงหลายปจจัยอยางเชน :  ตนทุนของวตัถุดิบหลัก และ
ตนทุนในการผลิต ปจจุบันราคาขายปลาทูเค็มอยูที่กิโลกรัมละ 40 บาท โดยใชปลาทูเปนวัตถดิุบ 
ในการนํามาแปรรูป 

- ราคาขายผลติภัณฑของคูแขง     หรือเกณฑราคาขายโดยทั่วไปในตลาดการแปรรปู
อาหารทะเลของจังหวัดสมุทรสงคราม  

การจําหนายและชองทางการจําหนาย  

การจําหนายสินคาเปนรูปแบบการขายปลีกสินคาโดยจะจัดจําหนายผานรานคา OTOP 
สหกรณรานคาของหมูบานและรานคา ตลาดสดในจังหวัดสมุทรสงคราม 

ลักษณะของลูกคา   

พฤติกรรมการบริโภคของลกูคาเรือโชคสมุทร ลูกคาสวนใหญนิยมซื้อเพ่ือบริโภคเอง
และซื้อเปนของฝากกลับบาน สามารถเก็บไวไดนาน รับประทานไดทุกคน 

 
การวิจัยพัฒนา 

ธุรกิจเรือโชคสมุทรจะใชนโยบายในการพัฒนาผลิตภัณฑเพ่ือตองการที่จะปรับปรุงหีบ
หอที่ใชในการเก็บปลาเค็ม  โดยการสงเจาหนาที่และผูบริหารที่เกี่ยวของไปดูงานและงานแสดง
ผลิตภัณฑที่สําคัญในระหวางสินคา OTOP แตในปจจุบันธุรกิจเรือโชคสมุทร ไดเกิดปญหาการ
ขาดทุนจึงตองทําใหมีการชะลอตัวทางงานดานการวิจัยพัฒนา  
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             ดังน้ันในป 2550 จึงคิดที่จะทําการพัฒนาผลิตภัณฑเพ่ือดึงความสนใจจากลูกคา เปน
อีกภารกิจหน่ึงที่ธุรกิจเรือโชคสมุทรไดปรับเปลี่ยนรูปรางหนาตาของหีบหอบรรจุผลิตภัณฑใหดู
นารับประทานยิ่งขึ้น  และแสดงใหเห็นถึงความคิดสรางสรรคความสะอาดของสินคาใหดีทันสมัย
ยิ่งขึ้น  

การพัฒนาเทคโนโลย ี

ในปจจุบันธุรกิจของเรือโชคสมุทรมีการขาดทุนในดานการคา ดังนั้นจากการศึกษาและ
การสัมภาษณระดับผูบริหารจึงไดขอสรุปของการพัฒนาเทคโนโลยีในชวงนี้ยังคงที่จะชะลอตัว
กอนแตจะพัฒนาระบบสุขลักษณะใหเขาสูระบบคุณภาพสากลและถูกลักษณะอนามัยเม่ือธุรกิจ
คงที่แลวจะพัฒนาสินคาและบริการของธุรกิจเรือโชคสมุทร  โดยจะมุงเนนไปที่ลูกคาเปนหลัก 
เพ่ือใหไดสินคาและบริการที่ตรงความตองการของลูกคามากที่สุด  

- เนนการพัฒนาสินคาโดยการเพิ่มขนาดของปลาทูตามที่ตลาดนิยม 
- ปรับปรุงบรรจุภัณฑใหเหมาะสมกับสินคา 
- พยายามปรุงปรุงการผลิตใหไดมาตรฐานดานอาหาร เน่ืองจากผูบรโิภคอาหารมัก

คํานึง ถึงความปลอดภัย สะอาด และดานสาธารณสุข 
- บรรจุภัณฑปดผนึกอยางดี  และออกแบบใหสวยงาม ดูสะอาด  ฉลากสินคาจะตองมี

รายละเอียดชดัเจน เชื่อถือได มีวันผลิตและวันหมดอายุ  สถานที่ตั้งกิจการ 

ดังน้ันจะเห็นไดวาการพัฒนาเทคโนโลยตีางและการพัฒนาผลิตภัณฑก็เพ่ือที่จะพัฒนา
ธุรกิจกิจการใหเจริญเติบโตกาวหนาตอไปในอนาคตไดอยางมีเปาหมายชัดเจน 

ดังน้ันจึงสรุปไดวาการจัดการโซอุปทานเปนกลยุทธที่สําคัญที่จะชวยทําใหการไดมาซึ่ง
วัตถุดิบและสินคาใหเปนไปตามขอกําหนด จัดระบบบริหารการจัดการแปรรูปอาหารทะเลจาก
แหลงผลิตถึงโรงงานแปรรูปและหองเย็นใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเชื่อมโยงใหมีการซื้อขาย
ระหวางชาวประมงและโรงงานแปรรูปหรือหองเย็นโดยตรง หาแนวทางรวมที่จะสงเสริมระบบ
พันธมิตรทางธุรกิจขึ้นโดยเปดเผยขอมูล และราคาการซื้อขายที่ชัดเจนใหกับเกษตรกร 
เสริมสรางความไววางใจซึ่งกันและกันเพ่ือลดชองวางที่จะกอใหเกิดคนกลางเขามาแทรกแซง
ระหวางเกษตรกร  โรงงานแปรรูป/หองเย็น กอใหเกิดความรวมมือระหวางผูที่มีสวนรวมใน
อุตสาหกรรมนี้ทุกๆ ฝายและมุงเนนในมาตรฐานเดียวกัน เพ่ือสรางความแตกตางและมูลคาเพิ่ม
ในผลิตภัณฑจากอาหารทะเลระหวางธุรกิจของคูแขง  
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การวิเคราะหความสัมพนัธระหวางคูคาในโซอุปทานของธุรกิจการแปรรูปอาหารทะเล  
จากการเก็บรวบรวมขอมูลและการสัมภาษณเกษตรกรประมงในพื้นที่และคนในธุรกิจ

ของครอบครัว   โรงงานแปรรูป/หองเย็น และแพ/พอคาคนกลางที่รับสัตวทะเลไปทําการแปรรูป
ขายที่ตลาดกลางที่จังหวัดสมุทรสงคราม สามารถสรุปความเกี่ยวของเช่ือมโยงกันระหวางคูคา
ในโซอุปทานของธุรกิจการแปรรูปอาหารทะเล ไดดังน้ี  
 เกษตรกรชาวประมง และโรงงานแปรรูปอาหาร/หองเย็น  

เกษตรกรชาวประมงที่เปนเกษตรกรรายยอยมีเงินทุนในการจัดหาวัตถุดิบที่ไมมากนัก 
เชน การออกไปจับสัตวทะเล  จึงทําใหสงผลใหเกิดปญหาหนี้สินเนื่องจากตองหาเงินทุนมา
เพ่ือที่จะใชในการออกจับสัตวในทะเล  โดยที่ผูผลิตและโรงงานแปรรูป/หองเย็น เปนลูกคาเปนผู
ซ้ือสินคาแตจากการสัมภาษณพบวาการติดตอซ้ือขายปลากันโดยตรงนั้นยังมีปริมาณที่นอย 
โดยสวนมากจะติดตอซ้ือขายกันผานแพซึ่งเปนพอคาคนกลาง สาเหตุที่การติดตอซ้ือขายกัน
โดยตรงมีนอยสวนหนึ่ง เกิดจากโรงงานแปรรูปอาหารทะเล/หองเย็นไมม่ันใจในกําลังการผลิต
ของเกษตรกร และมีหลากหลายยากในการติดตอซ้ือขาย เกษตรกรชาวประมงไมมีขอมูล
ทางการการตลาดหรือขอมูลความตองการของการนําวัตถุดิบจากโรงงานไปแปรรูป/หองเย็น
โดยตรง  
  โรงงานแปรรูปอาหารทะเล/ หองเย็น และ แพ/พอคาคนกลาง 
   สวนใหญเม่ือชาวประมงจับสัตวทะเลไดมา จะมีพอคาคนกลางจะทําหนาที่รวบรวม
วัตถุดิบเพ่ือขายตอใหกับทางโรงงานทําใหบางครั้งการแขงขันทางดานธุรกิจมีการแขงขันกัน
มากเนื่องมาจากพอคาคนกลางไมตองเสียคาใชจายน้ํามัน แตเรือโชคสมุทรจะตองเสียคาใชจาย
น้ํามันจึงทําใหเสียเปรียบคูแขงขันในดานนี้ แตการแลกเปลี่ยนขอมูลกันในดานปริมาณความ
ตองการของตลาดยังมีไมมากนัก  

หนวยงานภาครัฐ และ องคประกอบตางๆ ภายในโซอุปทาน  
   หนวยงานภาครัฐควรที่จะมีมาตรการรองรับหรือการสรางแรงจูงใจและประชาสัมพันธให

เกษตรกรชาวประมงหรือผูทําการธุรกิจการแปรรูปอาหารทะเลเห็นความสําคัญของการทํา
มาตรฐานของอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารทะเลเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการผลิต
ปจจุบันการจําหนายสัตวนํ้าทะเลจะตองขออนุญาตกรมประมง คือ ขอใบสําหรับการเลี้ยงสัตว
ทะเลและใบ สําหรับการจับขายใหกับโรงงานแปรรูป/หองเย็นเพ่ือรองรับการตรวจสอบยอนกลับ 
(Traceability) การดําเนินการยังไมคอยสะดวกนักสําหรับเกษตรกรที่อยูในทําเลที่ไกล การ
ดําเนินงานของเจาหนาที่ยังใชระบบเขียนดวยมือ ยังไมมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช
อยางทั่วถึงสงผลใหเกิดความลาชา  การทํางานที่ซํ้าซอน  การใหคําแนะนําความรูทางดาน
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วิชาการจากทางภาครัฐยังมีไมทั่วถึงและเพียงพอ  เน่ืองจากจํานวนเจาหนาที่มีนอยเม่ือเทียบ
กับจํานวนเกษตรกร  

 
การวิเคราะหศักยภาพของโซอุปทานของธุรกิจอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร

ทะเลของครอบครัวเรือโชคสมุทร โดยใช SWOT Analysis    
            SWOT Analysis เปนเครื่องมือหน่ึงที่ชวยในการวิเคราะหสภาวะการแขงขันของ
อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารทะเลและประเมินศักยภาพของโซอุปทาน โดยทําการวิเคราะห
ถึงจุดแข็ง จุดออนภายในโซอุปทาน และสภาวะแวดลอมภายนอกโซอุปทานทั้งโอกาสและ
อุปสรรคภาย นอกรวมกัน จากการวิเคราะห SWOT Analysis จะทําใหผูที่เกี่ยวของทราบถึง
จุดออน จุดแข็ง อุปสรรค และโอกาสไดอยางชัดเจนโดยหลักการแลวสิ่งที่จะตองดําเนินการ
ตอไปคือการขจัดจุดออน และปองกันอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นไวลวงหนา รวมทั้งหาทางเสริมจุดแข็ง
หรือพยายามชวงชิงโอกาสทางธุรกิจ เพ่ือจะทําใหอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารทะเลของ
ครอบครัวโชคสมุทรสามารถครองความเปนหน่ึงไดอยางยั่งยืนตลอดไป  ซ่ึงแนวทางในการ
ดําเนินการนั้นจําเปนอยางยิ่งที่จะตองอาศัยความรวมมือกันอยางจริงจังของผูที่เกี่ยวของทุกฝาย
ในโซอุปทาน แนวทางที่เปนไปไดแนวทางหนึ่งก็คือ เกษตรกรชาวประมงควรจะมีการรวมตัวกันใน
การผลิตโดยที่ความรวมมือกันอาจอยูในรูปแบบของชมรม เพ่ือใหเกษตรกรชาวประมงสามารถสราง
อํานาจตอรองทางดานราคากับผูซ้ือ ซ่ึงความรวมมือกันหรือการรวมตัวกันอยางเขมแข็งจะ
กอใหเกิดประโยชนในดานตาง ๆ ดังนี้  

ดานการรวบรวมวัตถุดิบ ในการรวมกลุมกันของเกษตรกรชาวประมงจะกอใหเกิดการ
เพ่ิมอํานาจตอรองทางดานการจัดหาวัตถุดิบกับ Supplier ซ่ึงกอใหเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูลซ่ึง
กันและกันระหวาง Supplier และเกษตรกรชาวประมงทั้งดานขอมูลและวัตถุดิบ นอกจากนั้นการ
รวมกลุมกันจะสามารถสรางอํานาจตอรองในเรื่องการรับประกันสินคา และยังสามารถเตรียม
ความพรอมในการจัดหาวัตถุดิบ ใหทันตามความตองการของเกษตรกรชาวประมง ดวยปริมาณ
ที่เพียงพอกับความตองการที่แทจริงของเกษตรกร 

ดานการจัดการขอมูล การรวมกลุมกันอยางเขมแข็ง และมีการประชุมแลกเปลี่ยนขอมูล
รวมกันระหวางคูคาอยางเปนรูปธรรม จะชวยใหเกษตรกรไดรับทราบขอมูลที่กวางและเปนปจจุบัน
มากขึ้น  
 ดานการวางแผนการผลิต เม่ือเกษตรกรทราบขอมูลความตองการสัตวทะเลจากทาง
โรงงานแปรรูป/หองเย็น ก็สามารถนํามาวิเคราะหรวมกับความสามารถในการผลิตของตนเอง 
เพ่ือวางแผนการผลิตวาควรจะเริ่มผลิตเม่ือใด จํานวนและขนาดของสัตวทะเลใหญหรือเล็กเชน 
ปลาขนาด 1  ตัว 7 ขีด  กุงที่จะจับขายวาควรจะมีขนาดตัวละ 8 ขีด และตาม order ของลูกคา
เพ่ือใหตรงกับความตองการของผูบริโภค 
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 ดานการควบคุมคุณภาพ การรวมกลุมกันของเกษตรกรในครอบครัวและธุรกิจการ
แปรรูปอาหารทะเลจะชวยใหเกิดการพัฒนาการผลิตอยางเปนมาตรฐาน รวมทั้งมีการตรวจสอบ
คุณภาพจากตัวแทนกลุม  หรือจากตัวแทนของโรงงานแปรรูป/หองเย็นที่ทําสัญญาการซื้อขาย
ดวยอยางสม่ําเสมอสรางระบบการตรวจสอบยอนกลับ (Traceability) ทั้งภายในโซอุปทานและ
ภายในธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น    

ดังน้ันผูศึกษาจึงสรุปไดวากระบวนการธุรกิจของโซอุปทานของอุตสาหกรรมการแปรรูป
อาหารทะเลของเกษตรกรชาวประมงเรือโชคสมุทรนั้นเม่ือทําการวิเคราะหศักยภาพของโซ
อุปทานของธุรกิจโดยใช SWOT  Analysis พบวาการดําเนินธุรกิจยังขาดการแลกเปลี่ยนขอมูล
ภายในกลุมหรือเพ่ือวางแผนการผลิตรวมกันระหวางคูคา  โดยตางคนตางผลิตและอาศัย
ประสบการณความคุนเคยเปนตัวตัดสินใจในการขายผลผลิต โดยดูจากราคาของอาหารทะเลใน
ปจจุบันจากตลาดผูซ้ือเปนหลัก ผลผลิตที่ไดมีไมมากพอที่จะมีอํานาจตอรองในดานราคาได 
แนวทางการปรับปรุงโซอุปทานของอุตสาหกรรมการแปรรูปธุรกิจอาหารทะเลไดแนวทางหนึ่ง
คือการรวมกลุมของเกษตรกรชาวประมงเพื่อแลกเปลี่ยนความรูเพ่ือเกิดประโยชนรวมกันในดาน
การรวบรวมวัตถุดิบ ดานการจัดการขอมูล ดานการวางแผนการผลิตและดานการควบคุม
คุณภาพ นําไปสูการเพิ่มอํานาจตอรองในดานราคา ซ่ึงกอใหเกิดความเขมแข็งภายในธุรกิจอัน
นําไปสูความยั่งยืนโดยรวมของอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารทะเลตอไป 

 
 
 
 



 67

การวิเคราะห SWOT Analysis ของธุรกิจอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารทะเล 
วิเคราะหปจจัยภายใน 
จุดแข็ง 

1. ดานการสงมอบสินคาตรงตอเวลา เห็นไดจากการที่ลูกคาไมเคยมีการตีคืนสินคา หรือ
การรองเรียนจากผูบริโภค 

2. กิจการตั้งอยูใกลแหลงวัตถุดิบที่จําเปนในการผลิตการแปรรูป ทําใหมีตนทุนในการ
ขนสงดานวัตถุดิบที่ต่ํา รวมทั้งไมจําเปนตองสํารองวัตถุดิบไวมาก 

3. ที่ตั้งของกิจการอยูใกลแหลงชุมชน จึงสามารถกระจายสินคาไปยังแหลงตางๆ ได
สะดวก 

 
จุดออน 

1. ไมมีตราสินคาเปนของตัวเอง 
2. การหาแหลงเงินทุนลําบาก 
3. ปญหาขาดแคลนคนงาน เน่ืองจากความตองการแรงงานในจังหวัดสมุทรสงครามตาม

โรงงานในนคิมอุตสาหกรรมขนาดใหญเพ่ิมขึ้น 
4. ระบบการควบคุมการผลติยังไมไดมาตรฐาน ทําใหขาดประสิทธิภาพในการผลิต  
5. เกษตรกรชาวประมงยังมีประสบการณนอย ตองใชเวลาในการฝก เรียนรู อาจจะตอง

ใชเวลาในการเรียนรู และพัฒนาอยูตลอดเวลา เพ่ือใหทนัการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีทีเ่ปลี่ยนไปอยูตลอดเวลา 

 
วิเคราะหปจจัยภายนอก 
โอกาส 

1. นโยบายของภาครัฐ มีการใหการสนับสนุนการประกอบการของธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม ในดานตางๆ เชนการใหคําปรกึษาในการดําเนินธรุกิจ และการจัดหาแหลง
เงินทุน 

 
อุปสรรค 

1.   วัตถุดิบที่ใชในการผลิตประเภทสัตวนํ้า เริ่มมีการหาอยากขึ้น 
2. ราคาน้ํามันในตลาดสงผลกระทบโดยตรงตอการดําเนินธุรกิจไมสามารถที่จะออกเรือ

หาวัตถุดิบไดทุกวัน 
3. มีคูแขงในตลาดเพิ่มมากขึ้นทําใหมีการแขงขันกันสูง 
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4. เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว     ทําใหตองมีการปรับตัวใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลง ซ่ึงตองอาศัยเงินทุนพอสมควรในการผลิตและแปรรูปอาหาร 

 
การวิเคราะห SWOT Analysis ของกิจการเรือโชคสมุทร 
วิเคราะหปจจัยภายใน 
 
จุดแข็ง 

1. เจาของกิจการมีความรูดานการผลิตเปนอยางดี มีประสบการณกวา 15 ป ซ่ึงจะชวย 
    ใหมีการพัฒนาผลิตภัณฑใหมีคุณภาพมากขึ้น 
2. ที่ตั้งของกิจการอยูใกลแหลงชุมชน จึงสามารถกระจายสินคาไปยังแหลงตางๆ ได 
    สะดวก 
3. สินคาราคาถูก และสะอาด 

จุดออน 
1. มีเงินทุนจํากัด 
2. ขาดแคลนแรงงาน 
3. สถานที่ผลติสินคาอยูในเขตที่พักอาศัยของชุมชน ทําใหเกิดขอจํากัดในดานการขยาย 
   กําลังการผลิต 

 
วิเคราะหปจจัยภายนอก 
โอกาส 

1. ปลาทูเค็มเปนอาหารที่อยูคูกับคนไทยมานาน     และเปนอาหารที่ไดรับความนิยม   
    จากผูบริโภคมาโดยตลอด ทําใหสินคาสามารถขายไดอยางสม่ําเสมอ 
2. รัฐบาลมีนโยบายในการที่จะสงเสริมธรุกิจขนาดกลางขนาดเล็กอยางจริงจัง ทําให  
    เปนโอกาสในการขยายการผลิต 

อุปสรรค 
1. เกณฑในการซื้อของผูบริโภคเปลี่ยนแปลงไป  ผูซ้ือมีแนวโนมตองการซื้อสินคาและให   
    ความสนใจในการซื้อผลิตภัณฑอยางอ่ืนมากกวาปลาทูเค็ม 
2. มีคูแขงขันรายใหมเกิดขึน้ในตลาดคูแขงขันผลติสินคาปลาทูเค็ม    คูแข็งมีการพัฒนา  
    เทคโนโลยีที่ทันสมัยกวาและสามารถผลิตไดมากกวา 
3. เริ่มมีสวนแบงทางการตลาดเพิ่มมากขึ้น  
4. การเนนเฉพาะลูกคาในทองถิ่น ทําใหเสียกลุมเปาหมายที่เปนลูกคาทั่วไปที่มา  
   ทองเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงคราม  
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5. การแขงขันเริ่มรุนแรงขึ้น  โดยเฉพาะมีการตัดราคาสนิคา 
6. นํ้ามันซ่ึงเปนตนทุนการผลิตหลักเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง 
7. ปลาทูเค็มเปนสินคาที่ตองพ่ึงพาวัตถุดิบตามธรรมชาติเปนหลัก   ดังน้ันทําใหมีความ 
    เสี่ยงในเรื่องของผลผลิตขาดตลาด หรือความผันผวนของราคาวตัถุดิบ 

 
สวนที ่2 : แนวทางเลือกในการแกไขปญหาหรือกําหนดทางเลอืกกลยุทธ  
กลยุทธระดับองคการ (Corporate strategy) 
 กลยุทธการพัฒนาตลาด ( Market  development  strategy ) 

การแปรรูปสัตวทะเลเรือโชคสมุทร   พยายามที่จะไมใหยอดขายลดลงและถามีโอกาสที่
จะเพ่ิมยอดขายจากผลิตภัณฑไดควรจะใชวิธีการแสวงหาตลาดใหม ๆ เพ่ือหาประโยชนจาก
ตลาดเหลานี้ ปจจุบันผลิตภัณฑครอบครัวของเรือโชคสมุทร จะมุงไปสูกลุมประชากรที่มีความ
สนใจเกี่ยวกับสินคา OTOP และสหกรณรานคาตางๆ ภายในจังหวัดสมุทรสงคราม ดวยการใช
เครื่องมือการโฆษณาภายในทองถิ่น โดยใชสื่อโฆษณาทางวิทยุชุมชนหรือตามตลาดนัด  เพ่ือ
การสงเสริมการขาย  

 
การดําเนินการ 
 เริ่มดําเนินการไดทันที 
 
งบประมาณ 

งบประมาณทีต่องใชในการประมาณในการโฆษณา   15,000 บาท มีรายละเอียดดังน้ี 
1. ทําโบชัวรใชงบประมาณ                        2,500  บาท  
2. ลงหนังสือพิมพทองถิ่นโฆษณาใชงบประมาณ      7,500 บาท  
3. ออกรายการโฆษณาวทิยชุุมชนใชงบประมาณ     5,000 บาท  

 
ขอดี 
 1. การขยายฐานลูกคาทําใหมีลูกคาเพิ่มขึ้น 
 2. ทําใหยอดขายเพิ่มขึ้น 
 3. เพ่ิมโอกาสทางการตลาด 
 4. ชวยกําหนดแผนการตลาด 
 
ขอเสีย 

ตองใชเงินในการโฆษณา 
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กลยุทธการพัฒนาตัวสินคา ( Product  development  strategy )  
การที่จะรักษายอดขายจากผลิตภัณฑ  จากตลาดปจจุบันไมใหยอดขายลดลงไปมาก

กวาเดิม จึงตองพัฒนาสินคาใหมีความสะอาดถูกสุขลักษณะอนามัยและเปลี่ยนแปลงหอบรรจุ
ภัณฑเพ่ือกระตุนลูกคาใหเพ่ิมปริมาณการซื้อหรือการบริโภค โดยจะเนนคุณภาพและความ
สะอาดถูกหลักอนามัย  เพ่ือจะกระตุนผูบริโภคใหหันมาสนใจในตัวสินคาและกอใหเกิดกําไร 
 
การพัฒนาสินคา 
 การที่กิจการจะผลิตสินคาเพื่อจะดึงดูดผูบริโภคใหหันมาสนใจในตัวสินคาเพิ่มมากขึ้น
น้ัน  กิจการควรที่จะปรับปรุงดานลักษณะสุขอนามัยบริเวณที่ผลิตสินคาและตัวสินคาเพื่อความ
สะอาด  ความปลอดภัยของผูบริโภคในการบริโภคสินคา  และปรับปรุงบรรจุภัณฑใหมีความ
ทันสมัย 
 
งบประมาณ 
 งบประมาณที่ตองใชในการประมาณ  25,000 บาท มีรายละเอียดดังน้ี 

1.จัดหาเครื่องพนน้ําอุนแรงดันสูงแบบเคลื่อนได       ที่ใชทําความสะอาดจํานวน 1  
เครื่อง ราคาประมาณ  18,000 บาท เพ่ือจะนํามาพนลางบริเวณที่นําปลาทูมาลางและทําการตม
ดวยไอน้ําจะทาํใหบริเวณนัน้สะอาดและปราศจากแมลงวัน 

2. จัดหาถุงมือ  หมวก  รองเทา  และผาคุมกันเปอนใหพนักงาน   ใชงบประมาณ  
5,000 บาท เพ่ือความสะอาดของสินคา 

     3. สํารวจและสอบถามลูกคา ใชงบประมาณ 2,000 บาท 
 
ขอดี 
 1. จะทําใหลูกคาเพิ่มขึ้น 
 2. ทําใหยอดขายเพิ่มขึ้น 
 3. เพ่ิมโอกาสทางการตลาด 
 
ขอเสีย  

1. ตองใชงบประมาณจํานวนมากในการลงทุนซื้อเครื่องพนน้ําอุนแรงดันสูงแบบเคลื่อน
ได  และกวาจะทําใหลูกคามีความนาเชื่อถือในความสะอาดของสินคาไดจะตองใชเวลานาน  

2. ตองใชเวลานานกวาจะทําใหผูบริโภคพึงพอใจในสินคาได  
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กลยุทธการลดตนทุน 
 ปจจุบันธุรกิจการแปรรูปอาหารทะเลตองเผชิญกับปญหาดานภาระหนี้สินและดานภาวะ
นํ้ามันมีราคาเพิ่มสูงขึ้น  ทําใหธุรกิจขาดสภาพคลองในการที่จะขอกูเงินเพ่ือที่จะขอเงินลงทุน
เพ่ิม  เพ่ือเปนการรักษาสภาพคลองของธุรกิจจึงควรทําการลดตนทุน  ไมวาจะเปนคาใชจายที่
ไมจําเปนลง ซ่ึงจะสงผลใหธุรกิจไดเงินมาลงทุนเพ่ิมขึ้น  ดังน้ันกลยุทธการลดตนทุนลงจึงเปน
กลยุทธที่มีความสําคัญที่จะชวยใหธุรกิจเกิดความสามารถในการแขงขัน  และเกิดสภาพคลองใน
การทําธุรกิจ  
 
การดําเนินการ 

1. ลดจํานวนแรงงานบางสวนที่ไมจําเปนออก 
2. ลดคาใชจายตางๆ เชน คาน้ํา คาไฟ คาน้ํามัน เปนตน โดยการบริหารจัดการควบคุม

เขมงวดมากขึ้น และมีการควบคุมการเบิกจายคาใชจายที่ไมจําเปน 
 

งบประมาณ 
 ไมมี เน่ืองจากการลดตนทุนนั้นเปนวิธีที่ไมตองเสียคาใชจายใดๆ 
 
ขอดี 
 1. ลดคาใชจายในการผลิตและดําเนินงาน 
 2. ทําใหธุรกิจ มีเงินทุนหมุนเวียนเพ่ิมมากขึ้น 
 3.  ทําใหเกิดสภาพคลองในธุรกิจ 
 

กลยุทธการรวมการคา กับพันธมิตร (Strategic Ventures with Alliance) 
กลยุทธการรวมการคาโดยการหาพันธมิตรในการทําธุรกิจแบบเดียวกันโดยการเจรจา

กับธุรกิจแปรรูปรายอ่ืนที่อยูในเขตพ้ืนที่เดียวกันและรอบ ๆ ภายในจังหวัดใกลเคียงกัน อยางไร
ก็ดีแนวโนมในการเจรจานาจะเปนผลดี เน่ืองจากมีการตอบรับและใหการสนับสนุนจากธุรกิจ
แปรรูปเหมือนกันและสหกรณจัดวางสินคา OTOP ในจังหวัด  ทําใหมีชองทางที่เพ่ิมขึ้นในการ
สงสินคา  
 
การดําเนินการ 

1. รวมลงทุนกับผูที่ทําธุรกิจประมงรายอ่ืน ๆ  
2. จัดหาพันธมิตรในการขายสินคาใหครอบคลุมทุกอําเภอ 
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ผลที่คาดวาจะไดรับ 
1. ไดรับผลผลิตเพ่ิมขึ้น 
2. ใชตราสินคารวมกันในการทําการตลาด 
3. เพ่ิมประสิทธิภาพในการรองรับความตองการและสามารถเพิ่มสวนแบงทางการตลาด        

ไดในอนาคต 
 
ขอเสีย 

มีความขัดแยงในการเจรจาเรื่องผลประโยชน 
 

ดังนั้นผูศึกษาจึงสรุปไดวากลยุทธที่ใชกับธุรกิจเรือโชคสมุทร แบงไดเปน กลยุทธคงที่ 
โดยทําผลิตภัณฑใหดูสะอาดและถูกลักษณะ เพ่ือดึงดูดลูกคาและใชสื่อโฆษณาในชุมชนบริเวณ
น้ันและที่ตลาดนัดทางชุมชน ขอดี คือ มีลูกคาเพิ่มขึ้นและอาจสงผลใหยอดขายเพิ่มขึ้น    
หลังจากใชกลยุทธคงที่แลว  ธุรกิจเรือโชคสมุทรจะมีกําไรเพิ่มขึ้น การใชกลยุทธพัฒนาตลาด 
เปนการหาตลาดใหม เชน ตลาด OTOP , สหกรณรานคาในจังหวัดสมุทรสงคราม ขอดี คือ ได
ขยายฐานลูกคาและยอดขายเพิ่มขึ้นจากเดิม เม่ือธุรกิจไดใชกลยุทธการพัฒนาตลาดแลว จะเห็น
ไดวาธุรกิจเรือโชคสมุทรนั้น นอกจากจะดําเนินธุรกิจประมงแลวยังไดดําเนินธุรกิจในการแปรรูป
อาหารทะเล  โดยการนําปลาทูที่จับมาไดบางสวนไปแปรรูปเปนปลาทูเค็ม และปลาที่เหลือ
บางสวนจะทําการแปรรูปเปนอยางอ่ืน เพ่ือที่จะขยายและพัฒนาผลิตภัณฑ   สวนในดานกลยุทธ
การลดตนทุน  ธุรกิจเรือโชคสมุทรตองพบกับปญหาและภาระตนทุนที่เพ่ิมขึ้น ทําใหขาดสภาพ
คลองในการลงทุนเพ่ือเปนการรักษาสภาพคลองของธุรกิจจึงควรที่จะเลือกใชกลยุทธการลด
ตนทุน โดยทําการลดจํานวนแรงงานที่ไมจําเปนออกไปและการบริหารการจัดการธุรกิจให
ครอบคลุมและมีการจัดการกระบวนการผลิตใหประหยัดตองบประมาณ  ซ่ึงจะสงผลใหธุรกิจมี
ตนทุนการผลิตนอยลง  และยังมีเงินทุนหมุนเวียนเพ่ิมขึ้น   
 
การจัดการดานการแปรรูปสัตวนํ้า 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจประเภทหนึ่งที่มุงในการผลิตผลผลิตสตัวนํ้า โดยผลผลิตนั้น 
อาจจะไดมาจากการทําประมง และการเพาะเลี้ยงสตัวนํ้า โดยทั่วไปนั้น สวนใหญการจัดการ
ประมงจะมุงเนนไปที่การจับสัตวนํ้าจากแหลงธรรมชาติโดยเฉพาะอยางยิ่งจากการทําประมงทาง
ทะเล เน่ืองจากทะเลเปนแหลงอาหารหรือเปรียบเสมือนเปนครัวโลกที่ใหญที่สุดของโลก เม่ือ
ประชากรของโลกเพิ่มมากขึ้น การใชประโยชนจากทะเลโดยเฉพาะการจับสัตวนํ้าก็ยิ่งทวีความ
รุนแรงมากขึ้น การกอตัง้หนวยงานตางๆจึงเกิดขึ้นมากขึ้น ทั้งในระดับประเทศและระหวาง
ประเทศ รวมทั้งการจัดทําขอตกลงในการใชประโยชนตาง ๆ เพ่ือใหการใชประโยชนเปนไป
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อยางยั่งยืน ดังน้ันการจัดการประมงจึงมุงเนนในการทําอยางไรใหเกิดการพัฒนาอุตสาหกรรม
ประมงอยางยั่งยืนตลอดไป 

จากการศึกษาและวิเคราะหถึงหลักการจัดการแปรรูปสัตวนํ้าจะเห็นไดวาสัตวนํ้าเปน
อาหารที่มีคุณคาตอรางกาย  เปนอาหารโปรตีนที่มีคุณภาพดีรางกายสามารถยอยไดงาย  มี
กรดอมิโนที่จําเปนตอรางกายอยางครบถวน  ไขมันในสัตวนํ้าสวนใหญประกอบดวยไขมัน
อ่ิมตัว  ซ่ึงจะชวยลดปริมาณไขมันในเลือด  นอกจากนี้สัตวนํ้ายังเปนแหลงแรธาตุและไว
ตามิน  แรธาตุที่สําคัญ  อาทิ  แคลเซียม  ฟอสฟอรัส  และไวตามินเค  โดยทั่วไปแลวราคาของ
โปรตีนจากปลาจะต่ํากวาเนื้อสัตวชนิดอ่ืนๆ 
     ดังน้ันการแปรรูปสัตวนํ้าเปนการถนอมอาหารโดยกรรมวิธีตางๆ  ซ่ึงยังคงมีคุณลักษณะ
และคุณภาพที่ผูบริโภคตองการ  ทั้งน้ีเน่ืองจากสัตวนํ้าเนาเสียงายกวาเนื้อสัตวประเภท
อ่ืน  ฉะน้ันจึงควรเก็บรักษาสัตวนํ้าทันทีที่จับขึ้นมาไดเพ่ือใหสัตวนํ้ามีคุณภาพที่ดีจนกวาจะ
นําไปประกอบอาหารหรือแปรรูปเปนผลิตภัณฑตอไป  ผลิตภัณฑสัตวนํ้าที่ไดจะมีคุณภาพดี
หรือไมน้ันขึ้นอยูกับคุณภาพของสัตวนํ้าสดที่นํามาใชเปนวัตถุดิบ 
วัตถุประสงคของการแปรรูปสัตวนํ้าก็คือ 

1. เพ่ือใหมีอาหารสัตวนํ้าบริโภคตลอดป       
2. เพ่ือใหมีอาหารสัตวนํ้าบริโภคไดทุกภาคของประเทศ 
3. เพ่ือใหมีอาหารสัตวนํ้าบริโภคไดหลายชนดิ 
4. เพ่ือใหผูบริโภคมีโอกาสเลือกไดมากขึ้น 
5. เพ่ือเพ่ิมมูลคาของสัตวนํ้า 

 
 การแปรรูปสัตวนํ้าเปนการถนอมอาหารโดยกรรมวิธีตางๆ ซ่ึงยังคงมีคุณลักษณะและ
คุณภาพที่ผูบริโภคตองการ  ทั้งน้ีเน่ืองจากสัตวนํ้าเนาเสียงายกวาเนื้อสัตวประเภทอ่ืน  ฉะน้ันจึง
ควรเก็บรักษาสัตวนํ้าทันทีที่จับขึ้นมาเพื่อใหสัตวนํ้ามีคุณภาพที่ดีจนกวาจะนําไปประกอบอาหาร
หรือแปรรูปเปนผลิตภัณฑตอไป  ผลิตภัณฑสัตวนํ้าที่ไดจะมีคุณภาพดีหรือไมขึ้นอยูกับคุณภาพ
ของสัตวนํ้าสดที่นํามาใชเปนวัตถุดิบ 

การอบ/ตากแหงเปนกรรมวิธีในการถนอมอาหารทะเลชนิดหนึ่ง ซ่ึงทําใหสามารถเก็บ
รักษาอาหารทะเลไดเปนระยะเวลานานขึ้นและเปนที่นิยมบริโภคของคนไทยและประเทศใน
เอเชียโดยเฉพาะปลาเค็ม  อาหารทะเลที่ผลิตไดสวนใหญจะบริโภคภายในประเทศ  ปลา เปน
อาหารโปรตีนที่มีราคาถูกเม่ือเทียบกับเน้ือสัตวอ่ืนๆ  ถารูจักนํามาประกอบอาหารใหถูกวิธี  จะ
ไดหลายรูปแบบ หลายรสชาติแตกตางไป ตามชนิดและประเภทของปลาโดยขั้นตอนในการแปร
รูปอาหารสัตวนํ้าประเภท ปลา เพ่ือนํามาใชในการทําปลาเค็มจะมีขั้นตอนในการผลิตดังรูป 
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แผนภาพที่  6  ข้ันตอนการผลิตปลาทูเค็ม 

ทําความสะอาดดวยน้ํา 

ตมน้ําผสมเกลือ ดวยเครื่องตมไอน้ํา  ประมาณ 10 นาที 

ตากแดดประมาณ 1-2 วัน 

บรรจุถุงรอจําหนาย 

นําปลาไปตมน้ําผสมเกลือ  

ปลา 
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สวนที่ 3 : การตัดสินใจเลือกกลยุทธหรือแนวทางการแกปญหา  
 จากการตัดสินใจเลือกแนวทางการแกปญหามีเหตุผลในการตัดสินใจเลือกกลยุทธจาก
องคประกอบ ดังน้ี 

1. พิจารณาจากความเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณของธุรกิจ โดยพิจารณา
จากปจจัยภายนอก (External Environment) และปจจัยภายใน (Internal Environment) โดย
การวิเคราะห Value Chain, SWOT Analysis ที่มีความเกี่ยวของกับปญหาที่ทําการศึกษา 

2. มีการวิเคราะหแนวทางเลือกที่เหมาะสม  โดยกลยุทธที่เลือกนั้นจะทําใหธุรกิจการ
แปรรูปอาหารทะเล สามารถเพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขัน และเปนการรักษาฐานเดิมไว 
และพัฒนาตลาดเพื่อเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายเพิ่มขึ้น  เม่ือเปรียบเทียบกับคูแขงที่อยูอันดับ
ที่สูงกวา 

3. กลยุทธที่เลือกนั้นมีความเปนไปไดที่จะทําใหธุรกิจ สามารถลดตนทุนประหยัด
คาใชจายตางๆ ลง เม่ือทําไดก็จะสามารถหาชองทางการจัดจําหนายที่เพ่ิมขึ้นไดและมีรายได
เพ่ิมมากขึ้น 
 
 ดังน้ันจากผลการศึกษาจึงสามารถที่จะตัดสินใจเลือกกลยุทธไดดังน้ี 
การพัฒนาตลาด 
 การพัฒนาตลาดมีความเปนไปไดในระยะสั้น โดยการพัฒนาตลาดนั้นมีความเปนไปได
มาก จากการเพิ่มชองทางการจัดจําหนายในรานคาสหกรณ หรือในงานสินคา OTOP ของ
ทองถิ่นและระดับประเทศ  ซ่ึงจะสงผลใหรายไดของธุรกิจเพ่ิมขึ้น  และสามารถมีความไดเปรียบ
ทางการแขงขันในเรื่องของการผลิตสินคาออกมาขายไดมากขึ้น 
การพัฒนาผลิตภัณฑ 
 การพัฒนาผลิตภัณฑมีความเปนไปไดในระยะยาว     เน่ืองจากการที่จะนํานวัตกรรม
เขามาเพื่อเพ่ิมกําลังการผลิตใหกับธุรกิจของการผลิตการแปรูปอาหารสัตวทะเลไดเพ่ิมมากขึ้น 
ซ่ึงจะสงผลใหรายไดของธุรกิจมีการเพิ่มขึ้น  และมีความไดเปรียบทางการแขงขันในอนาคต 
การลดตนทุน 
 การลดตนทุน เปนกลยุทธที่สามารถนําไปปฏิบัติไดทันที ทําใหการแปรรูปของสัตวทะเล
มาเปนอาหารชวยใหธุรกิจ สามารถประหยัดคาใชจาย และยังมีเงินลงทุนเพ่ิมมากขึ้น สงผลใหมี
ความสามารถแขงขันกับคูแขงที่เขามาในตลาดแบบเดียวกันไดตอไป 
การรวมคาและการเปนพันธมิตร 
 การรวมคาและการเปนพันธมิตรในทางธุรกิจที่เหมือนกัน เปนกลยุทธที่สามารถปฏิบัติ
ไดในระยะสั้น เน่ืองจากไดมีการเจรจาและสามารถที่จะตกลงไดทันที การเปนพันธมิตรเพ่ือที่
ตองการรวมทุนหรือเพ่ือตองการที่จะลดสัดสวนในการลงทุน     ซ่ึงสงผลในการเพ่ิมยอดขาย
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และความสามารถในการแขงขันมากที่สุด แตทั้งน้ีก็ยังมีความเสี่ยงตอการเจรจารวมคาที่
เหมาะสมกับทั้ง 2 ฝายสูง 
 ดังน้ัน จากการสัมภาษณธุรกิจการแปรรูปของครอบครัวเรือโชคสมุทร พบวา กลยุทธที่
ผูศึกษาไดกําหนดขึ้นมานั้น จากความพึงพอใจในการจัดการแปรรูปอาหารทะเลมีความเห็น
ตรงกันวา ทั้ง 4 กลยุทธที่ไดกําหนดขึ้นมา ควรจะตองมีการทําไปพรอมๆ กัน แตสิ่งที่ควรที่
จะตองเรงทําที่สุดคือ โดยยึดกลยุทธคงที่ดวยการลดตนทุนการผลิตลงในสวนที่ไมจําเปน ซ่ึงใน
การใชกลยุทธการลดตนทุน     จะเปนประโยชนที่สุดสําหรับการจัดการแปรรูปอาหารทะเล  
และสามารถที่จะปฏิบัติไดจริง เน่ืองจากการลดตนทุนดานน้ํามันเชื้อเพลิงนั้นเปนไปไดยาก
เพราะวาเรือจะตองออกหาวัตถุดิบซ่ึงไดแก ปลา กุง เปนตน เพ่ือจะนํากลับมาใชในการแปรรูป 
แตเพ่ือใหสอดคลองกับกลยุทธการเพิ่มรายไดของกิจการเรือโชคสมุทร      ผูศึกษาจึงเลือกใช
กลยุทธในการคงที่และทําการการพัฒนาผลิตภัณฑอยางอ่ืนเพ่ิมนอกจากปลาเค็ม และกลยุทธ
การรวมคากับพันธมิตรควบคูกันไป  

 
 



 
บทที่ 4  

บทสรุป และขอเสนอแนะ  
 

 ในการศึกษาเรื่อง  กลยุทธการเพิ่มรายไดของกิจการเรือโชคสมุทร  ซ่ึงไดทําการศึกษา
โดยใชวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ ตามแนวทางของกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ โดยแบงวิธี
การศึกษาออกเปน 2 สวน คือ การศึกษาขอมูลทุติยภูมิ โดยทําการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี 
เอกสาร และขอมูลที่เกี่ยวของ รวมทั้งการศึกษาขอมูลปฐมภูมิ โดยการสัมภาษณกับครอบครัว
เรือโชคสมุทรที่ประกอบธุรกิจในการแปรรูปสัตวนํ้าทะเล และผูเกี่ยวของตางๆ จากนั้นจึงนํา
ขอมูลทุติยภูมิ และขอมูลปฐมภูมิมาประมวลผลรวมกัน โดยใชแนวทางกระบวนการจัดการ
เชิงกลยุทธ ดังสรุปผลการศึกษาตามที่ไดตั้งวัตถุประสงคไว ดังน้ี 
 

1.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการเพิ่มรายไดของกิจการ 
 2.  เพ่ือกําหนดกลยุทธในการเพิ่มรายไดของกิจการ  
 
 จากผลการศึกษาและการวิเคราะหขอมูล SWOT Analysis  รวมถึงการวิเคราะหหวงโซ
คุณคา (Value Chain) ของธุรกิจ ผูศึกษาไดนํามากําหนดเปนกลยุทธเพ่ิมรายไดและเพ่ิมขีด
ความสามารถของการผลิตสินคาเพื่อการแปรรูป 
 จากปญหาที่ทางธุรกิจ ที่ตองเผชิญกับการขึ้นราคาของน้ํามันทําใหการออกไปหา
วัตถุดิบหรือสัตวนํ้าทางทะเลจึงมีคาใชจายสูงทําใหขาดสภาพคลองทางการเงินของธุรกิจ
ติดตอกันเปนเวลานาน  บางครั้งจึงตองหยุดออกหาสัตวทะเลจึงทําใหขาดวัตถุดิบเพ่ือนํามาใช
ในการแปรรูปจึงลดลง  ประกอบกับสาเหตุมาจากการจับสัตวนํ้าทะเลเกินระดับความเหมาะสม
ตอการขยาย-พันธุ   ซ่ึงทําใหแหลงประมงทะเลเสื่อมโทรมลงประการหนึ่ง และจากผลการ
ประกาศเขตเศรษฐกิจจําเพาะ 200 ไมลทะเลของประเทศเพื่อนบานอีกประการหนึ่งที่ไดจํากัดให
เขตทําการประมงของไทยลดลง  

ดังนั้นแนวทางในการแกไขปญหาเพื่อที่จะเพิ่มรายไดก็คือกลยุทธที่ควรจะนํามาใชใน
อันดับแรกก็คือกลยุทธคงที่และการลดตนทุน   เปนกลยุทธที่สามารถนําไปปฏิบัติใชไดทันที  
ทําใหการแปรรูปของสัตวทะเลมาเปนอาหารชวยใหธุรกิจ สามารถเพิ่มรายไดโดยการออกจับ
สัตวทะเลตามปกติ   เพ่ือที่จะไมตองออกเดินเรือบอยครั้งเพ่ือที่จะลดปญหาคาใชจายดานน้ํามัน
เชื้อเพลิงลงและยังมีเงินลงทุนเพ่ิมมากขึ้น   สงผลใหมีความสามารถแขงขันกับคูแขงที่เขามาใน
ตลาดแบบเดียวกันไดตอไป  สวนกลยุทธที่เหลือสามารถดําเนินการไปพรอม ๆ กัน จุดเนนที่
ผูบริโภคตองการใหมีการปรับปรุงผลิตภัณฑคือความสะอาดและสุขอนามัยของอาหาร  ดังน้ัน



    78

เพ่ือใหสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดผูผลิตควรใชกลยุทธการพัฒนา
ผลิตภัณฑโดยการปรับปรุงผลิตภัณฑของตนจนมีเครื่องหมายรับรอง อย. ทั้งน้ีจําเปนอยางยิ่งที่
จะตองพัฒนาในดานเทคโนโลยีการผลิตและการเขาสูกระบวนการผลิตที่ดี ความตองการให
ผูผลิตปรับปรุงผลิตภัณฑใหมีคุณภาพดี และสะอาดปลอดภัย ซ่ึงเปนเสียงสะทอนจากผูบริโภค
ทุกๆ วัย   โดยเฉพาะจะเปนตลาดที่สําคัญในอนาคต ดังนั้นการปรับปรุงคุณภาพ ความสะอาด
ปลอดภัย จึงมีศักยภาพในการเพิ่มรายไดใหกับธุรกิจอยางแนนอน และใชกลยุทธตางๆ โดย
แบงเปนระยะไดดังน้ี 

ระยะสั้น 
กลยุทธการพัฒนาตลาด ธุรกิจการแปรรูปอาหารทะเลของชาวประมง จัดหาการสํารวจ

ความตองการของตลาดในทองถิ่นเพ่ือทําการขยายธุรกิจใหเติบโตยิ่งขึ้นไปในระดับประเทศและ
การสงออกที่เพ่ือเพ่ิมศักยภาพใหของธุรกิจใหมากขึ้น 

ระยะยาว 
กลยุทธพัฒนาผลิตภัณฑของธุรกิจโดยมีการศึกษาถึงขั้นตอนการผลิตในรูปแบบตาง

และการนําเทคโนโลยีเขามาชวยในการผลิตหรือการบรรจุหีบหอเพ่ือลดความเสียหายที่จะเกิด
กับสินคาและเพื่อความสะอาดถูกหลักอนามัย  ซ่ึงวิธีน้ีจะชวยใหสามารถลดการสูญเสียในการ
ผลิตไดเพ่ิมมากขึ้นจากเดิม  ทําใหสามารถผลิตสินคาไดมากขึ้น ในเวลาที่เทาเดิม   

 ขอจํากัดทางการศึกษา 
เน่ืองจากขอมูลบางประการที่ในรายงานการศึกษาคนควาดวยตนเองเปนขอมูลที่สําคัญ

ตอการดําเนินงานของธุรกิจจึงอาจมีขอมูลบางประการที่ไมสามารถเปดเผยไดครบถวนเพ่ือเปน
การปองกันขอมูลทางการดําเนินธุรกิจยกตัวอยางเชน ยอดผลกําไรสุทธิ  โครงการและ
งบประมาณดานการตลาด งบการเงินโดยละเอียด เปนตน ผูศึกษาจึงขอสงวนที่จะเปดเผยขอมูล
เฉพาะที่เปนประโยชนในการอางอิงและประกอบในการจัดทํารายงานการศึกษาคนควาดวย
ตนเองเทาที่จําเปนเทานั้น 
ขอเสนอแนะในการศึกษา 
 จากผลการศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธการเพิ่มรายไดของกิจการเรือโชคสมุทร  มี
ขอเสนอแนะเพื่อการศึกษาครั้งตอไปดังน้ี 

ผลกระทบนโยบายภาครัฐที่มีตออุตสาหกรรมประมงในชวงที่ผานมา ภาคการผลิตและ
การสงออกของไทยไดรับผลกระทบจากปจจัยดานลบที่เขามาอยางตอเน่ือง    และหลายปจจัยมี
ความผันผวนอยางรวดเร็วจากสถานการณดังกลาวประกอบกับการที่ปจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ในสวนของอุปสงคในประเทศ ทั้งการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนที่เร่ิมชะลอการขยายตัว
ลง  รวมถึงการใชจายภาครัฐในหลายโครงการที่อาจชะลอตัวจากปจจัยดานการเมืองในประเทศ   
จึงเปนที่นาหวั่นวิตกวา  หากภาคการสงออกซึ่งเปนความหวังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจมีอัน
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ตองชะลอตัวลง    ก็จะทําใหเศรษฐกิจของประเทศประสบปญหาได   จึงจําเปนอยางยิ่งที่ตอง
เรงหามาตรการชวยเหลือ โดยเฉพาะผลกระทบที่เกิดจากดานราคาน้ํามัน   สืบเน่ืองจากกรณีที่
ราคาน้ํามันเพ่ิมสูงขึ้นอยางตอเน่ืองสงผลกระทบตออุตสาหกรรมโดยเฉพาะอยางยิ่งอุตสาหกรรม
ประมงที่จําเปนตองใชนํ้ามันเปนตนทุน โดยเวลานี้เรือประมงทั้งขนาดใหญและขนาดเล็กที่มีได
หยุดกิจการไปมากกวา 50% แลว เน่ืองจากแบกรับ ภาระตนทุนที่สูงขึ้นไมไหว เพราะสัตวนํ้าที่
จับไดราคาไมสูงตามคาน้ํามัน  ซ่ึงทําใหสงผลกระทบถึงอุตสาหกรรมประมงและอุตสาหกรรม
ตอเน่ือง โดยในขณะนี้โรงงานผูผลิตอาหารทะเลบางแหง  จําเปนตองหันไปนําเขาวัตถุดิบจาก
ประเทศเพื่อนบานอยางจีน เวียดนาม และอินโดนีเซีย    ซ่ึงแมคุณภาพที่ไดจะไมดีเทากับ
วัตถุดิบที่ไดจากการจับโดยเรือประมงไทยแตก็ตองยอมรับเพราะไมมีทางเลือก  

ดังน้ันสรุปไดวาบทบาทของภาคเอกชนและภาครัฐบาลจึงมีสวนรับผิดชอบและมีอิทธพิล
ตอการตลาดและราคาสินคาของเกษตรชาวประมงอยูมาก แตยังมิไดมีการประสานงานกัน
เทาที่ควร  นอกจากนั้นยังเกิดการขัดแยงกันอยูเสมอมาและมาตรการของรัฐที่เขาไปแทรกแซง
ตลาดกอใหเกิดปญหาหลายประการที่ควรจะไดมีการทบทวนอยางจริงจัง  เชน  นโยบายที่มีการ
ชะลอราคาสินคาของเกษตรชาวประมงในประเทศมิใหเพ่ิมสูงขึ้นเพ่ือปกปองผูบริโภคภายในแต
ก็ไปขัดกับนโยบายที่จะตองการดึงราคาการผลิตผลการแปรรูปอาหารทะเลของเกษตรใหสูงขึ้น   
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แบบสัมภาษณ 
 
 กรุณาตอบคําถามดังตอไปน้ี 
1. โครงสรางของตนทุนในการผลิตการแปรรูปของทานคิดเปนสัดสวนอยางไร 

…………………………………………………………………………………………..……….
……………………………………………………………………………………………………...... 
…………………………………………………………………………………..………………....... 
 
2. ธุรกิจของทานไดรับการรับรองคุณภาพความปลอดภัยในการบริโภคหรือไม อยางไร 
 

…………………………………………………………………………………………..……….
……………………………………………………………………………………………………...... 
…………………………………………………………………………………..………………....... 
 
3. การเขามาของคูแขงรายใหมในธุรกิจเดียวกับทานเปนอยางไร 

…………………………………………………………………………………………..……….
……………………………………………………………………………………………………...... 
4. ปจจัยอะไรที่มีผลตอการดําเนินธุรกิจของทานบาง 

…………………………………………………………………………………………..……….
……………………………………………………………………………………………………...... 
…………………………………………………………………………………..………………....... 
 
5. ธุรกิจของทานใชวิธกีารใดในการกําหนดรูปแบบสินคา 

…………………………………………………………………………………………..……….
……………………………………………………………………………………………………...... 
…………………………………………………………………………………..………………....... 
 
6. ทานคิดวาแนวโนมของการนําสัตวทะเลมาแปรรูปในอนาคตจะเปนเชนไร 

…………………………………………………………………………………………..……….
……………………………………………………………………………………………………...... 
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7. ทานคิดวาบทบาทของรฐับาลมีสวนชวยเหลือในการดําเนินธุรกิจของทานมากนอยเพียงใด 
…………………………………………………………………………………………..……….

……………………………………………………………………………………………………...... 
…………………………………………………………………………………..………………....... 
 
10. ทานมีแนวคิดหรือกลยทุธอะไรทีท่ําใหธุรกิจประมงมีความไดเปรียบทางการแขงขันบาง 

…………………………………………………………………………………………..……….
……………………………………………………………………………………………………...... 
…………………………………………………………………………………..………………....... 
 
11. ทานคิดวาปจจัยใดมีความสําคัญตอความสําเร็จของธุรกิจทานมากนอยเพียงใด 

…………………………………………………………………………………………..……….
……………………………………………………………………………………………………...... 
…………………………………………………………………………………..………………....... 
 
12. ปจจุบันการแขงขันในภาคอุตสาหกรรมนี้มีขอดี  ขอเสียอยางไร 

…………………………………………………………………………………………..……….
……………………………………………………………………………………………………...... 
…………………………………………………………………………………..………………....... 
 
13. ทานมองแนวโนมธุรกจิประมงในอนาคตเปนอยางไร 

…………………………………………………………………………………………..……….
……………………………………………………………………………………………………...... 
…………………………………………………………………………………..………………....... 
 
14. ในอนาคตทานมีแผนทีจ่ะเพ่ิมชองทางจําหนายหรือไม  เพราะเหตุใด 

…………………………………………………………………………………………..……….
……………………………………………………………………………………………………...... 
…………………………………………………………………………………..………………....... 
  



ประวัติผูศึกษา 
 

 นางสาวศันสนีย  ศุภวรรณ  เกิดเม่ือวันที่ 23 เมษายน  พ.ศ. 2525 สําเร็จการศึกษา
ปริญญาตรี คณะบัญชี  สาขาวิชาบัญชีการเงิน จากมหาวิทยาลัยหอการคาไทย  เม่ือปการศึกษา 2547 
และศึกษาตอในระดับปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ในปการศึกษา 2548  
 
 
 
 


