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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค คือ เพื่อศึกษาถึงซัพพลายเชนตลอดทุกกระบวนการของธุรกิจปลา
ทะเลตั้ ง แต ก าระบวนการซื้ อ วั ต ถุ ดิ บ กระบวนการคั ด แยก กระบวนการกระจายสิ น คา และ
กระบวนการแปรรูปสินคา ตลอดจนวิเคราะหปญหา และอุปสรรคตางๆ ที่มีผลตอการเพิ่มกําไร
ของบริษัทโดยประยุกตหลักการของโลจิสติกสและทางการเงิน เพื่อนําผลที่ไดจากการคํานวนนี้
ไปใชในการตัดสินใจเลือกทางเลือก เพื่อใชในการเพิ่มประสิทธิภาพการทํากําไรใหสูงขึ้น ซึ่ง
นอกเหนือจากการคํานึงถึงเรื่องการเพิ่มกําไรใหกับบริษัทแลวการสรางความพึงพอใจใหกับ
ลูกคาแลวการรักษาคุณภาพของสินคาก็เปนเรื่องที่ตองใหความสําคัญเชนกัน ซึ่งกระบวนการโล
จิสติกสนี้จะมีบทบาทที่สําคัญที่ชวยในการวิเคราะหถึงกิจกรรมแตละกิจกรรมบนหวงโซนี้ ซึ่ง
การศึกษาครั้งนี้ไดทําการวิเคราะหขอมูลในรูปแบบเชิงพรรณา (Descriptive Method) การ
วิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative Method)
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาระบบโซอุปทานของธุรกิจปลาทะเล
2. เพื่อศึกษาวิธีการสรางความไดเปรียบเชิงกลยุทธในการแขงขันในธุรกิจปลาทะเล เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการทํากําไร

บทนํา

บริ ษั ท กรณี ศึ ก ษา ก อ ตั้ง เมื่อ ต นเดื อ น ตุล าคม 2532 โดยเริ่ม ดําเนินกิ จการเป น
ลัก ษณะกิ จการภายในครอบครัว โดยที่ตัว บริษัทตั้งอยูที่ อํา เภอบานแหลม จังหวัด เพชรบุรี
ธุรกิจหลัก ก็ คือ เป นตั ว แทนจํ าหนายผลิต ภัณฑอ าหารทะเลสด จากตลาดทะเลไทย จังหวัด
สมุทรสาคร โดยผลิตภัณฑหลักก็คือปลาทะเลชนิดตางๆ ตอมาในป พ.ศ 2535 บริษัทเริ่มขยาย
กําลังการผลิตไปยังสินคามูลคาเพิ่ม จนทําใหกําลังการผลิตในปจจุบันเพิ่มขึ้นเปน 1,500 ตันตอ
ป นโยบายของบริษัท คือ มุงมั่นตอบสนอง ความพึงพอใจของลูกคาดวยผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ
ปลอดภัย และพัฒนาอยางตอเนื่อง
ลักษณะการประกอบธุรกิจเปนการประกอบกิจการคาสงปลาทะเลภายในประเทศ
เปนหลัก มีการทําการซื้อขายของทะเลกันที่ตลาดทะเลไทย จังหวัดสมุทรสาครตลาดนี้เปนตลาด
คาสงอาหารทะเลที่ใหญที่สุดในประเทศไทย โดยที่ลักษณะของผลิตภัณฑมีอยู 2 ประเภท คือ
สินคาพื้นฐาน (Primary Product) คือ สินคาที่เรานําวัตถุดิบที่ทําการซื้อมา มาผาน
กระบวนการแปรรูปอยางงายๆโดยการลาง ทําความสะอาด ตกแตง หรือ แชแข็ง และบรรจุ
กลอง
- ปลาฤษี
- ปลาทูเค็ม
- ปลาเข็ม
- ปลากั่ง
- ปลาแปนฤษี
- ปลากระเบนชิ้น
- ปลาจวด
- ปลากระเบนตัว
- ปลาเห็ดโคน
- ปลาสละ
- ปลาเกา
- ปลากด
- ปลาสําลี
- ปลาทองแทง
- ปลาริวกิว
- ปลาใบไม
- ปลาหมู
- กุงทราย
สินคามูลคาเพิ่ม ( Value Added Product) เปนสินคาที่นําสินคาพื้นฐานในขอ 1 มา
ผานกระบวนการหรือขั้นตอนแปรรูป เพื่อใหได ผลิตภัณฑ ที่มีมูลคาเพิ่มจากเดิม
- ปลาฉลาม
- ปลาตุกกา
- ปลากระเบนจิ๋ว
- ปลาทูเค็ม
- ปลาอินทรีย
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- ปลากด
- ปลาสละ
บริษัทกรณีศึกษาประกอบกิจการคาสงปลาทะเลภายในประเทศเปนหลัก มีการทําการ
ซื้อขายของทะเลกันที่ตลาดทะเลไทย จังหวัดสมุทรสาครตลาดนี้เปนตลาดคาสงอาหารทะเลที่
ใหญ ที่ สุ ด ในประเทศไทย โดยที่ ลั ก ษณะของผลิ ต ภั ณ ฑ มี อ ยู 2 ประเภท คื อ สิ น ค า พื้ น ฐาน
(Primary Product) คือ สินคาที่เรานําวัตถุดิบที่ทําการซื้อมา มาผานกระบวนการแปรรูปอยาง
งายๆโดยการลาง ทําความสะอาด ตกแตง หรือ แชแข็ง และบรรจุกลอง และ สินคามูลคาเพิ่ม (
Value Added Product) เปนสินคาที่นําสินคาพื้นฐานในขอ 1 มาผานกระบวนการหรือขั้นตอน
แปรรูป เพื่อใหได ผลิตภัณฑ ที่มีมูลคาเพิ่มจากเดิม สําหรับโครงสรางขององคกรของธุรกิจการ
ซื้อขายอาหารทะเลที่ตลาดทะเลไทยนัน้ นั้น สามารถอธิบายไดดังภาพคือ

แผนภาพ แสดงระบบโซอุปทานของ อุตสาหกรรมปลาทะเล
จากภาพจะเห็นไดวา บริษัทกรณีศึกษาอยูในซัพพลายเชนลําดับที่ 4 โดยทําการซื้อ
ขายอาหารทะเลกับเจาของแพปลาโดยตรง โดยตลาดที่ ทําการซื้อ ขายกันก็คือที่ต ลาดทะเล
จังหวัดสมุทรสาคร เนื่องจากที่ตลาดทะเลไทยแหงนี้เปนแหลงคาสงอาหารทะเลที่ใหญที่สุดใน
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ประเทศไทย และหลังจากนั้นก็จะทําการจําหนายไปยังลูกคาที่สําคัญตางๆ เชนโรงงาน บริษัท
และรานคาสง รานคาปลีกทั่วไป
Strengths (จุดแข็ง)
- ประเทศไทยเปนประเทศที่สามารถจับปลาทะเลไดเปนจํานวนมากในแตละป
เนื่ อ งจากความได เ ปรี ยบทางด า นภูมิป ระเทศที่อ ยูใ กลทั้ง มหาสมุ ทรอิน เดีย และมหาสมุท ร
แปซิฟก
- พนักงานมีศักยภาพและความชํานาญเกี่ยวกับอาหารทะเลเปนเวลานาน
- ราคาถูกกวาคูแขง
- ความหลากหลายของประเภทของสินคาที่มีใหลูกคาเลือก ทําใหสามารถผลิต
สินคามูลคาเพิ่มไดหลากหลาย
Weaknesses (จุดออน)
- การประกอบธุรกิจเปนแบบอุตสาหกรรมภายในครอบครัว จึงทําใหกําลังการ
ผลิตถูกจํากัดดวยแรงงานคน
- กลุมลูกคายังเปนกลุมลูกคากลุมเดิมอยู ขาดการสรางฐานลูกคาใหม
- ไมมีการนําระบบเทคโนโลยีตางๆเขามาใช ทุกขั้นตอนการทํางานเปนการทํา
จากแรงงานคนทั้งสิ้น
Opportunities (โอกาส)
- นโยบายของภาครัฐ ใหการสนับสนุนการประกอบการของธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร
ทะเลขนาดกลางและขนาดยอม เชน มีนโยบายจําหนายน้ํามันราคาถูก เพื่อจูงใจใหหันมาประกอบ
อาชีพนี้เพิ่มมากขึ้น
- ศุลกากรแกสินคาประมงของไทย สงผลใหอัตราภาษีนําเขาลดลง
- โรคระบาดที่เกิดขึ้นในหลายภูมิภาคทั่วโลก รวมทั้ง กระแสหวงใยในสุขภาพ ทํา
ใหผูบริโภคหันมา รับประทานอาหารทะเลมากขึ้น
- ผลิตภัณฑนมจากจีนถูกตรวจพบสารเมลามีนปนเปอนเมื่อ ปกอน ทําใหหลาย
ประเทศหันมานําเขาอาหาร จากไทยมากขึ้นในปจจุบัน รวมถึงปลาทะเลดวย
Threats (อุปสรรค)
- ปญหาวัตถุดิบ เนื่องจากปลาทะเลเปนวัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติซึ่งปริมาณซัพ
พลายนั้นขึ้นอยูกับฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ และทรัพยากรทางทะเลเปนสําคัญ ทําใหบางครั้ง
เราไมสามารถกําหนดปริมาณซัพพลายที่แนนอนได
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- ปญ หาทางดานมาตรฐานคุณ ภาพของสินค าที่ ต องมี มาตรฐานในทุก ขั้ นตอน
เนื่องจากวาเปนสินคาที่เกี่ยวกับอาหาร
ปญหา และลักษณะปญหาที่เกิดขึ้นในองคกร
Machine

Product
สินคาขาดความหลากหลาย

ขาดการนําเทคโนโลยีมาใช
ขาดการสงเสริมดานทางดานเทคโนโลยี

เงินลงทุนสูง
ขาดการพัฒนาเพิ่มมูลคาสินคา
ประสิทธิภาพ

วัตถุดิบไมเพียงพอ

ในการทํากําไร

ขาดการพัฒนา ปรับปรุง

่

คุณภาพสินคาไมไดตามตองการ
ขาดการวางแผนที่ดี

วัตถุดิบไมไดคุณภาพ

Material

Method

แผนผังสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram)
จากแผนผังสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) สามารถวิเคราะห
รายละเอียดไดดังนี้
จากการศึกษาขอมูลพบวาสาเหตุที่ทําใหประสิทธิภาพในการทํากําไรลดลงคือ
1) วัตถุดิบ (Material) เนื่องมาจากวัตถุดิบที่นํามาใชนั้น เปนปลาทะเลที่เรารับซื้อ
มาจากเรือที่ออกทะเล ไมไดสั่งซื้อจากชาวประมงที่ทําการเพาะเลี้ยงเอง ทําใหวัตถุดิบของเรา
นั้นตองขึ้นอยูกับธรรมชาติ และฤดูกาลเปนหลัก การที่จะควบคุมปริมาณและคุณภาพของสินคา
ใหเปนไปตามความตองการนั้นเปนไปไดคอนขางยาก แตกตางจากการสั่งซื้อจากปลาที่ทําการ
เพาะเลี้ยง
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2) กระบวนการ (Method) เนื่องจากธุรกิจที่ทําการศึกษานั้นเปนบริษัทขนาดเล็ก ที่
ดําเนินธุรกิจมาตั้งแตสมัยรุนบรรพบุรุษแลวทําการดําเนินธุรกิจสืบทอดกันมา ดังนั้นหลักการ
ทํางานหรือหลักการที่ใชบริหารงานจึงเปนในลักษณะของการทํางานแบบครอบครัวมากกวา
ธุรกิจ
3) สินคา (Product) ลักษณะของสินคาหลักที่บริษัทกรณีศึกษาผลิตนั้นก็คือการสง
ขายปลาทะเลสดใหกับโรงงานแปรรูปอาหารทะเลตางๆ โดยลักษณะของธุรกิจนั้นจะเนนการทํา
ธุ รกิ จซื้อ ขายเฉพาะปลาทะเลเทานั้ น ไม ไ ด ทําการซื้ อ ขายอาหารทะเลประเภทอื่ น ขาดการ
พัฒนาสินคาใหมีมูลคาเพิ่มมากขึ้น
4) เครื่องจักร (Machine) ปจจุบันการทํางานในขั้นตอนตางๆยังใชแรงงานคนอยู
เนื่องจากติดปญหาในเรื่องของการขาดการศึกษาถึงเทคโนโลยีที่มีในปจจุบันเพื่อนํามาพัฒนาใน
ธุรกิจ และเงินที่ใชในการลงทุนก็คอนขางสูง
1) สินคา
เนื่องจากปลาทะเลจัดเปนสินคาตามฤดูกาลและปริมาณของสินคาที่ไดนั้นขึ้นอยูกับ
ธรรมชาติเปนหลัก ปลาบางชนิดไมสามารถซื้อขายไดทั้งป จะมีเพียงเฉพาะบางฤดูเทานั้น ซึ่ง
ตรงขามกับความตองการของลูกคาที่มีอยูอยางตอเนื่องตลอดทั้งป ทําใหความสามารถในการ
ซัพพลายสินคามีไมเพียงพอตอความตองการของลูกคา ซึ่งโดยเฉลี่ยปลาที่มีความตองการจาก
ลูกคามากที่สุดคือ ปลากระเบน 35% รองลงมาคือ ปลาชลั้ง 25% ปลาฤษี 25% อื่น 15% เปน
ตน โดยที่กลุมลูกคาหลักคือ โรงงานแปรรูปอาหารทะเล ซึ่งความตองการสินคาของกลุมลูกคา
โรงงานแปรรูปในแตละวันนั้นนั้นมีปริมาณมากและตอเนื่อง คิดเปนคาเฉลี่ยประมาณ 3,382
กิโลกรัมตอวัน แตกําลังการซัพพลายของบริษัทสามารถที่จะจัดสงอยูไดที่เฉลี่ย 2387 กิโลกรัม
ตอวัน คิดเปนคาเฉลี่ยที่สูญเสียโอกาสในการทํากําไรเปน 10% ตอป

แผนภาพ แสดงการเปรียบเทียบปริมาณ Demand และ Supply
ของบริษัทกรณีศึกษา ในชวงเดือน ม.ค – ธ.ค พ.ศ 2552
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ที่มา: ขอมูลบริษัทกรณีศึกษา ป พ.ศ. 2552
2) สงมอบสินคาไมทันตามกําหนด
โดยปกตินั้นลูกคาที่เปนประเภทโรงงานมีระเบียบขอบังคับคือตองสงสินคาใหถึง
หนาโรงงานกอนเวลาเที่ยงของแตละวัน เพื่อ ที่สินคาจะไดคงความสดและสามารถเขาสูการ
เตรียมเขากระบวนการผลิตในชวงบายของแตละวันได จากการสํารวจขอมูลจะเห็นไดวาธุรกิจ
คาสงปลาทะเลนั้นมีการสงมอบสินคาใหกับลูกคาลาชาดังแผนภาพดานลาง ซึ่งกระบวนการ
ขั้ นตอนของโซ อุ ปทานค า ส ง ปลาทะเลนั้น กอ นที่จ ะทํา การสง มอบใหกั บลูก คา ไดนั้ นมีห ลาย
กระบวนการที่เปนสาเหตุที่ทําใหเกิดความลาชา บริษัทตองใชแรงงานคนในการขนถายวัตถุดิบ
จากทาเรือใหญ เพื่อมาเก็บไวยังสถานที่ที่ใชสําหรับคัดแยกปลา เพื่อเตรียมกระจายและสงมอบ
ใหกับลูกคา ซึ่งผลจากความลาชาเปนเวลานานทางบริษัทจําเปนตองนําสินคาไปฝากไวที่หอง
เย็นของบริษัทเอกชน ที่จังหวัด สมุทรสาครกอน เพราะเนื่องจากหองเย็นของบริษัทมีพื้นที่ไม
เพียงพอตอการเก็บสินคาในจํานวนหลายๆตัน โดยที่การคิดคาบริการในการฝากสินคานั้นจะคิด
เปนกิโลกรัม โดยอยูที่ 1.50 บาทตอหนึ่งกิโลกรัม ตอหนึ่งวัน ซึ่งโดย คิดเปนจํานวนเงิน 4,500
บาท ดังนั้นจึงมีความจําเปนที่จะตองมีการเพิ่มประสิทธิภาพของแตละกระบวนการเพื่อที่จะลด
เวลาของแตละกระบวนการลง เพื่อที่จะไดสงมอบสินคาไดตามกําหนดเวลา และสามารถที่จะ
เพิ่มผลตอบแทนไดมากขึ้นดวย

คิดเปนคาเฉลี่ย

10%

แผนภาพ ขอมูลการสงมอบสินคาลาชาในชวงเดือน ก.ค – ก.ย 2552 หนวยเปนกิโลกรัม
ที่มา: ขอมูลบริษัทกรณีศึกษา ป พ.ศ. 2552
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ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการศึกษาคนควาอิสระ ผูศึกษาไดศึกษาแนวความคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
เพื่อนํามาเปนแนวทางในการอธิบายและศึกษาในครั้งนี้ นั่นคือ การบริหารจัดการโลจิสติกสและ
หวงโซอุปทาน การวิเคราะหตนทุนโลจิสติกส การวิเคราะหจุดคุมทุน
ระเบียบวิธีการศึกษาและผลการศึกษา
การศึกษาคนควาอิสระครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อมุงเนนการศึกษาปญหาการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการทํากําไรใหกับธุรกิจคาสงปลาทะเล โดยเปนการศึกษาภาพรวมและ
ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) และขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เบื้องตนของธุรกิจและ
บริษัท ซึ่งไดแกขอมูลของสินคา ผลิตภัณฑ ประเภทของสินคา ลักษณะของตลาดและชองทาง
การจัดจําหนาย รวมถึงศักยภาพในการขยายกิจการในรูปแบบตางๆ เพื่อเพิ่มผลกําไรใหมากขึ้น
กลุมตัวอยางและวิธีการคัดเลือกตัวอยางคือ ปลาทะเลสดจํานวน 3 ชนิดโดยใชวิธีการ
เลือกตัวอยางแบบไมใชความนาจะเปน (Non-Probability Sampling) โดยวิธีการสุมตัวอยางโดย
มีจุดประสงค (Purposive Sampling) โดยผูศึกษาไดพิจารณาแลววาผลิตภัณฑทั้งหมดใน
การศึกษาครั้งนี้มีความเหมาะสมสามารถใหคําตอบที่ครบถวนและมีความนาเชื่อถือ
บทสรุปและขอเสนอแนะ
ปจจุบันปลาทะเลไดรับความนิยมจากผูบริโภคเปนอยางมาก เนื่องจากกระแสการดูแล
รักษาเรื่องสุขภาพกําลังเปนที่นิยม โดยที่ประเทศไทยมีอัตราเฉลี่ยการสงออกปลาทะเล เพิ่มขึ้น
2-3 เทาทุกป คิดเปนมูลคาทั้งสิ้นกวา 1800 ลานบาทตอป และปจจุบันเปนที่ตองการของ
ประเทศผูนําเขาอาหารที่สําคัญทั่วโลก
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค คือ เพื่อศึกษาถึงซัพพลายเชนตลอดทุกกระบวนการของ
ธุรกิจปลาทะเลตั้งแตการะบวนการซื้อวัตถุดิบ กระบวนการคัดแยก กระบวนการกระจายสินคา
และกระบวนการแปรรูปสินคา ตลอดจนวิเคราะหปญหา และอุปสรรคตางๆ ที่มีผลตอการเพิ่ม
กําไรของบริษัทโดยประยุกตหลักการของโลจิสติกสและทางการเงิน เพื่อ นําผลที่ไดจากการ
คํานวนนี้ไปใชในการตัด สินใจเลือกทางเลือก เพื่อใชในการเพิ่มประสิทธิภาพการทํากําไรให
สูงขึ้น ซึ่งนอกเหนือจากการคํานึงถึงเรื่องการเพิ่มกําไรใหกับบริษัทแลวการสรางความพึงพอใจ
ให กั บ ลู ก ค า แล ว การรั ก ษาคุ ณ ภาพของสิ น ค า ก็ เ ป น เรื่ อ งที่ ต อ งให ค วามสํ า คั ญ เช น กั น ซึ่ ง
กระบวนการโลจิสติกสนี้จะมีบทบาทที่สําคัญที่ชวยในการวิเคราะหถึงกิจกรรมแตละกิจกรรมบน
ห ว งโซ นี้ ซึ่ ง การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ไ ด ทํ า การวิ เ คราะห ข อ มู ล ในรู ป แบบเชิ ง พรรณา (Descriptive
Method) การวิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative Method)
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ผลการวิจัยพบวาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํากําไรใหกับองคกรสามารถทํา
ได 2 แนวทาง ไดแก 1 การลงทุนสรางหองเย็นเพิ่มแทนการวงจางในการจัดเก็บ ซึ่งจากผล
การศึกษาการวิเคราะหเงินลงทุน และคาใชจายในการดําเนินงานพบวาการลงทุนสรางหองเย็น
เพิ่มสามารถประหยัดคาใชจายได 3,534 บาทตอวัน และมีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 3 ป และ 2
การพัฒนาผลิตภัณฑในรูปแบบใหมเพื่อเพิ่มมูลคาใหกับสินคาแทนการจําหนายในรูปของปลา
ทะเลสดเพียงอยางเดียว เนื่องจากผลการศึกษาในเบื้องตนพบวาประสิทธิภาพในการทํากําไร
ปจจุบันขององคกร ขึ้นอยูกับปริมาณปลาทะเลสดที่ไดมาในแตละวัน ซึ่งพบวาปริมาณดังกลาว
ไมมีการเติบโต และไมเพียงพอกับยอดความตองการ ดังนั้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํา
กํ าไรให กั บองค ก รจึ ง ต อ งเน น การเพิ่ม มูล ค าให แ กสิ นคา ที่จํา หนา ย โดยปลาทะเลสดชนิด ที่
คัดเลือกมาเพื่อนําไปพัฒนาไดแกปลาตุกกา ปลาชลั้งและปลากระเบน ผูวิจัยไดทําการศึกษา
และวิเคราะหเงินลงทุนรวมทั้งตนทุนผันแปรของสินคาที่จะผลิตแตละชนิด เพื่อคํานวญหากําไรที่
องคกรจะไดรับเพิ่มขึ้น จากผลการวิเคราะหที่ไดพบวาการพัฒนาผลิตภัณฑใหมจากปลาตุกกา
และปลาชลั้งสามารถสรางกําไรใหกับองคกรไดเพิ่มขึ้น จึงคุมคาตอการลงทุน เนื่องจากปลาตุก
กาสามารถเพิ่ มกํ าไรให กั บ บริ ษั ท ได 1,440,000 บาทต อ ป และปลาชลั้ งสามารถเพิ่ม ได
1,560,000 บาทตอป ในขณะที่ปลากระเบนแปรรูปสามารถเพิ่มกําไรใหกับองคกรไดเพียง
156,000 บาทตอป ซึ่งเปนยอดที่ไมสูงนักเมื่อเทียบกับความเสี่ยงที่เกิดจากการจําหนายสินคา
แปรรูปแทนการจําหนายในรูปปลากระเบนสดที่มียอดความตองการสูงตลอดป
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