
บทท่ี 2 
ทฤษฎี แนวคิด และวรรณกรรมที่เกีย่วของ 

  
การคนควาแบบอิสระเร่ืองการวิเคราะหระบบการตลาดและโครงสรางตลาดปลา

ล้ินหมาในจังหวัดสมุทรสาคร มีทฤษฎีและแนวคิดตางๆท่ีเกี่ยวของ ซ่ึงประกอบไปดวย 
   

แนวคิดดานระบบการตลาด(Marketing System) 
นพดล โพธ์ิถิรเลิศ (2544 :16) ไดกลาวถึงแนวคิดของ Purcell ซ่ึงใหความหมาย

ของ ระบบการตลาด (Marketing System) หมายถึง กิจกรรมทางการตลาดตางๆ ท่ีมีอยูและมี
ความสัมพันธกันหรือเกี่ยวของกันอยางไร มีใครทํากิจกรรมน้ันซ่ึงจะทําใหทราบระบบการตั้งราคา 
การแขงขัน การผูกขาด มีโสหุยการตลาดมากนอยเพียงใด เปนตน ขบวนการตลาดสินคาเกษตร
สามารถแบงเปนขบวนการยอยๆ ไดดังนี้ 

1.   การรวบรวมผลผลิตหรือวัตถุดิบท่ีไรนา (Concentration) โดยองคกรทองถ่ิน
แลวสงไปยังศูนยรวมของการขายสงใกลผูแปรรูปและผูบริโภค 

2.  กิจกรรมตางๆท่ีทําใหผลิตผลพรอมสําหรับผูบริโภคจะบริโภคไดตลอดป 
(Equalization) เพราะผลิตผลบางอยางผลิตไดตามฤดูกาล แตผูบริโภคตองการตลอดป ฉะนั้นผูผลิต 
ผูขายสง และผูขายปลีก จะตองเก็บรักษาสินคาเพื่อใหพรอมสําหรับความตองการของผูบริโภค 

3.   การจําแนกแจกจายสินคาท่ีรวบรวมเปนหนวยใหญไปยังผูบริโภคตางๆ 
(Dispersion) สินคาจะเดินทางไปตามวิถีการตลาด ผานผูคาสง ผูคาปลีก จนถึงมือผูบริโภค 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 1 แสดง ระบบการตลาดอยางงาย 

 (นพดล โพธ์ิถิรเลิศ, 2544: 10, อางอิงจาก Purcell, 1979)  

 

องคกรตลาด 
หรือธุรกิจ 

 

ตลาดหรือ 
ผูบริโภค 

สินคาและบริการ 

การทํากิจกรรมทางการตลาด 
ขอมูลการตลาด 

การตอบสนองตอการขาย 
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องคกรตลาดหรือธุรกิจ ทําหนาท่ีเปนผูรวบรวมปจจัยการผลิตนํามาผลิตสินคาและ
บริการออกจําหนายใหแกผูบริโภค 

 ตลาดหรือผูบริโภค ทําหนาท่ีเปนผูบริโภคโดยการซ้ือสินคาและบริการจาก 
องคกรตลาดหรือธุรกิจ 

จากรูประบบการตลาดอยางงาย แสดงการหมุนเวียนของสินคาและบริการ และ
การตอบสนองตอการขาย 
 
แนวคิดดานโครงสรางตลาด(Market Structure) 

สันติ กันตพงษ ( 2544  : 34) ไดกลาวถึงแนวคิดของ Caves ซ่ึงใหความหมายของ 
การวิเคราะหระบบตลาดสินคาชนิดใดชนิดหนึ่งนั้น มีการวิเคราะหหลายวิธีดวยกันแตวิธีท่ีเปนท่ี
นิยมกันมาก คือ การวิเคราะหโครงสรางการตลาด ซ่ึงเปนการศึกษาถึงโครงสรางตลาด (Market 
Structure) พฤติกรรมตลาด (Market Conduct) ตลอดจนผลการดําเนินงานทางการตลาด (Market 
Performance) โดยท่ีโครงสรางตลาดจะเปนเครื่องช้ีใหเห็นพฤติกรรมตลาดของผูประกอบธุรกิจใน
ตลาดนั้นๆ อันแสดงใหเห็นถึงระบบการตลาดวามีประสิทธิภาพเพียงใด  

โครงสรางตลาด แบงออกเปน 7 ประเภท 
1.ตลาดแขงขันสมบูรณ (Pure Competition) ตลาดประเภทน้ีจะมีผูขายหรือคู

แขงขันมากรายจนไมมีผูใดสามารถผูกขาดสินคาในตลาดได ซ่ึงผูขายแตละรายมีสวนครองตลาด
นอยมากหรือมีผูซ้ือมากรายจนไมสามารถกอใหเกิดการรวมกันกดดันราคารับซ้ือสินคาได ผูซ้ือและ
ผูขายแตละรายไมสามารถควบคุมอุปสงคและอุปทานของตลาดตลอดจนราคาของสินคาและ
บริการได ลักษณะสินคาท่ีซ้ือขายจะตองเหมือนกัน (Homogeneity) ผูซ้ือจะเลือกซ้ือสินคาจากผูขาย
คนใดก็ได นอกจากนี้ยังตองการการติดตอท่ีสะดวก (Perfect Mobility) ผูซ้ือทุกคนสามารถติดตอ
ซ้ือสินคาไดสะดวกโดยปราศจากการกีดกันใดๆ และเคล่ือนยายสินคาทําไดอยางรวดเร็วตลอดจนมี
ความรอบรูถึงภาวะตลาดเปนอยางดีท้ังผูซ้ือและผูขายในตลาด (Perfect Knowledge) นอกจากนี้การ
เขาออกจากตลาดเปนไปอยางเสรี 

2. ตลาดกึ่งแขงขันกึ่งผูกขาดดานผูขาย (Monopolistic Competition) ตลาดประเภท
นี้จะมีผูขายในตลาดเปนจํานวนมาก ลักษณะสินคามีความแตกตางกันบางแตสามารถใชทดแทนกัน
ไดอยางใกลเคียง  ผูขายอาจจะควบคุมราคาสินคาของตนไดบางหากผูบริโภคมีความภักดีในตรา
สินคา (Brand Loyalty) ไมมีการรวมตัวกันระหวางผูขาย การเขาออกจากตลาดเปนไปไดงาย 
  3. ตลาดกึ่งแขงขันกึ่งผูกขาดดานผูซ้ือ (Monopsonistic Competition) ตลาด
ประเภทนี้จะมีผูซ้ือเปนจํานวนมาก ลักษณะสินคามีความแตกตางกันบางแตสามารถใชทดแทนกัน
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ไดอยางใกลเคียง ตามความรูสึกของผูซ้ือ  ซ่ึงผูซ้ือมีสิทธิเลือกซ้ือสินคาไดตามความพอใจ  ไมมีการ
รวมตัวกันระหวางผูซ้ือ  การเขาออกจากตลาดเปนไปไดงาย 

4. ตลาดผูขายนอยราย (Oligopolistic Competition) ตลาดประเภทนี้จะมีผูขายใน
ตลาดนอยมากอาจจะมีเพียง 2-3 รายเทานั้น แตเปนผูขายท่ีมีสวนครองตลาดสูง ซ่ึงการเปล่ียนแปลง
นโยบายดานราคา การผลิต และการขายของผูขายรายใดรายหนึ่งจะสงผลกระทบตอผูขายรายอ่ืนๆ 
ในตลาด ผลิตภัณฑอาจจะคลายหรือแตกตางกันก็ได ถึงแมผลิตภัณฑจะเหมือนกันก็ตาม แตก็จะ
แตกตางกันในดานความรูสึกของผูซ้ือ และการเขามาของผูผลิตรายใหมในตลาดเปนไปไดยาก 

5. ตลาดผูซ้ือนอยราย (Oligopsonistic Competition) ตลาดประเภทนี้จะมีผูซ้ือใน
ตลาดนอยมากอาจจะมีเพียง 2-3 รายเทานั้น   ซ่ึงการเปล่ียนแปลงนโยบายดานราคา และการซ้ือของ
ผูซ้ือรายใดรายหนึ่งจะสงผลกระทบตอผูซ้ือรายอ่ืนๆ ในตลาด และการเขามาของผูซ้ือรายใหมใน
ตลาดเปนไปไดยาก 
  6. ตลาดผูขายผูกขาด (Monopoly) การผูกขาดจะเกิดข้ึนไดโดยท่ีมีผูขายรายใหญ
อยูเพียงรายเดียวในตลาด ซ่ึงจะเปนผูควบคุมจํานวนการขายท้ังหมดในตลาด จึงสามารถวาง
นโยบายในเร่ืองราคาและจํานวนอยางไรก็ได โดยไมจําเปนตองคํานึงถึงปฏิกิริยาของคูแขงขัน สวน
ใหญจะเปนรัฐวิสาหกิจหรือการผูกขาดโดยการไดรับสัมปทาน ซ่ึงจริงๆแลวเอกชนก็สามารถมีการ
ผูกขาดไดเชนกัน แตเปนการผูกขาดในระยะส้ัน แตก็มี 
ขอจํากัดในเร่ืองของสินคาท่ีสามารถใชทดแทนกันได เพราะหากผูขายรายใดคากําไรเกินควร ผูซ้ือก็
จะเปล่ียนไปซ้ือสินคาท่ีสามารถใชทดแทนกันไดแทน 

7. ตลาดผูซ้ือผูกขาด (Monopsony) การผูกขาดจะเกิดข้ึนไดโดยท่ีมีผูซ้ือรายใหญ
อยูเพียงรายเดียวในตลาด ซ่ึงจะเปนผูควบคุมจํานวนการซ้ือท้ังหมดในตลาด จึงสามารถวางนโยบาย
ในเร่ืองราคาและจํานวนอยางไรก็ได โดยไมจําเปนตองคํานึงถึงปฏิกิริยาของคูแขงขัน หากผูซ้ือราย
ใดกดราคาเกินควร ผูขายก็จะเปล่ียนไปขายสินคาใหกับผูซ้ือรายยอยแทน 
   โครงสรางตลาดเปนการศึกษาถึงลักษณะการจัดองคกรของตลาดสินคาหนึ่ง ซ่ึง
ลักษณะดังกลาวจะกําหนดความสัมพันธระหวางผูซ้ือกับผูขาย ผูซ้ือกับผูซ้ือ ตลอดจนความสัมพันธ
ระหวางผูขายเดิมท่ีมีตอผูขายรายใหมเขามาสูตลาด โดยพิจารณาสวนประกอบท่ีสําคัญๆ ไดแก 

1. ความเขมขนของผูขาย (Seller concentration) ตัวใชช้ีวัดคือ สัดสวนความ
เขมขนของผูขาย (Seller concentration ratio) โดยพิจารณาสัดสวนของการเขาครอบครองการตลาด
ซ่ึงอาจพิจารณาไดจากยอดขาย มูลคาของสินคาและบริการที่ขายซ่ึงจะช้ีใหเห็นถึงลักษณะ
โครงสรางของระบบการตลาด  
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2. ความแตกตางของสินคา (Product differentiation) การพิจารณาความแตกตาง
ของสินคา หมายถึง ความแตกตางของสินคาท่ีหนวยธุรกิจเสนอขายซ่ึงเปนความแตกตางในดาน
ความรูสึกของผูซ้ือ ซ่ึงมองเห็นวา สินคาของหนวยธุรกิจแตละรายมีความแตกตางกัน เชน คุณภาพ
การบริการ การบรรจุหีบหอ สีสัน การสงเสริมการขาย ตลอดจนการวางขายในสถานท่ีท่ีตางกัน 
เปนตน ซ่ึงความแตกตางในตัวสินคาของผูขายแตละรายจะมีผลกระทบถึงการกําหนดวิธีปฏิบัติและ
ระดับการผูกขาดของผูขายแตละรายในตลาด การทําใหสินคามีความแตกตางจึงเปนกลยุทธ
การตลาดท่ีสําคัญประการหนึ่งของผูผลิต 

 3. อุปสรรคในการเขาสูตลาด (Barriers to entry) ความยากงายท่ีหนวยธุรกิจใหม
จะเขาสูตลาด (รวมถึงการออกไปจากหนวยธุรกิจรายเกา) อุปสรรคในการเขาสูตลาดประกอบดวย
สภาพทางเศรษฐกิจของธุรกิจ ในขณะท่ีความเขมขนของหนวยธุรกิจสะทอนใหเห็นจํานวนคูแขงท่ี
แทจริงในตลาด เง่ือนไขการเขาสูตลาดก็จะบอกใหทราบถึงศักยภาพของคูแขง ตลาดท่ีมีคูแขงขัน
ผูขายจะไมสามารถที่จะกําหนดราคาท่ีกอใหเกิดกําไรสวนเกิน (Excess profit) ได ซ่ึงชวยปองกัน
ไมใหคูแขงขันเกิดข้ึนใหม เพราะกําไรสวนเกินจูงใจใหพอคารายใหมสามารถเขาสูตลาด สวนใน
ตลาดผูกขาดผูขายสามารถกําหนดราคาสินคาเพื่อใหธุรกิจไดรับกําไรสูงสุดในระยะส้ัน เนื่องจากผู
ผูกขาดสามารถปองกันไมใหคูแขงขันเขาสูตลาดไดอยางสมบูรณ ผูคารายใหมเขาสูตลาดไดยาก 
ดังนั้นการวัดความยาก 
งายหรืออุปสรรคในการเขาสูตลาด อาจพิจารณาไดจากระดับราคาท่ีผูขายสามารถกําหนดข้ึนได 
โดยไมดึงดูดใหผูขายรายอ่ืนเขามาแขงขันในตลาดได 

อุปสรรคในการเขาสูตลาดของผูคารายใหม แบงออกเปน 3 กรณ ี                                           
  1. อุปสรรคในการเขาสูตลาดเน่ืองจากขนาดธุรกิจ (Scale economy barriers to 
entry) เกิดจากการท่ีหนวยธุรกิจไมสามารถทําการผลิต ณ  ระดับตนทุนตํ่า ซ่ึงจะทําใหเขา
ครอบครองตลาดสวนใหญไดยากยิ่งข้ึน 

    2. อุปสรรคในการเขาสูตลาดเน่ืองจากตนทุนท่ีแทจริง (Absolute cost    barriers to 
entry) เกิดจากการท่ีผูขายรายใหมมีตนทุนการผลิตสูงกวาผูขายรายเดิมทุกระดับการผลิต ทําให
ตนทุนในการผลิตของผูขายรายใหมสูง และไมสามารถเขามาแขงขันกับผูขายรายเดิม อีกท้ังไม
สามารถทํากําไรได อันเกิดมาจากตนทุนท่ีแทจริงท่ีสูงกวา 
  3. อุปสรรคในการเขาสูตลาดเน่ืองจากความแตกตางกันในทัศนะของผู ซ้ือ
กอใหเกิดอุปสรรคในการเขาสูตลาด เนื่องจากวาผูซ้ือรูจักสินคาของผูขายรายเดิมเปนอยางดีอยูแลว 
ทําใหผูขายรายเดิมเสียตนทุนในการขายเพียงเพื่อรักษาสวนแบงการตลาด แตผูขายรายใหมตองเสีย
ตนทุนในการขายท่ีสูงกวา เพราะนอกจากจะเสียตนทุนในการเขาไปแขงขันเพื่อเขาครอบครองสวน
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แบงการตลาดแลว ยังตองเสียตนทุนเพื่อใหผูซ้ือรูจักสินคาอีกดวย จึงทําใหตนทุนของผูขายรายใหม
สูงกวาผูขายรายเดิมทุกระดับของการผลิต 

 
แนวคิดดานวิถีการตลาด  

นพดล โพธ์ิถิรเลิศ(2544 :42)ไดกลาวถึงแนวคิดของ Lancaster & Massingharm 
เปนการศึกษาถึงทางเดินของผลิตผลที่เคล่ือนท่ีจากผูผลิตหรือเกษตรกร ไปยังผูซ้ือหรือผูบริโภคคน
สุดทาย เราอาจแบงวิถีการตลาดไดดังนี้ 

1. วิถีการตลาดท่ีผูขายสง ผูขายปลีก จะซ้ือผลิตผลหรือสินคาโดยผานนายหนาซ่ึง
เปนเสมือนตัวแทนของเกษตรกร (Centralized Channel) โดยมากสินคาจะถูกนําไปรวมยังตลาด
กลางใหญๆ 2-3 แหง แลวจึงขายตอไปยังผูขายสง ผูขายปลีก โดยผานนายหนา วิธีนี้เปนการซ้ือโดย
ผานคนกลาง หรือผูรวบรวมสินคา หรือวัตถุดิบทางการเกษตร 
  2. วิถีการตลาดท่ีผูแปรรูปหรือผูขายสง ซ้ือผลิตผลโดยตรงจากผูผลิตหรือ 
เกษตรกรหรือแหลงขายในแหลงผลิต (Decentralized Channel) กรณีเกษตรกรทําหนาท่ีเปนผู ขาย
สินคาเอง วิธีนี้เปนการซ้ือตรงจากผูผลิตหรือเกษตรกร  

 
แนวคิดดานพฤติกรรมตลาด (Market Conduct) 

สันติ กันตพงษ (2544 : 43 )ไดกลาวถึงแนวคิดของ  Caves  ซ่ึงใหความหมายของ
พฤติกรรมตลาด(Market Conduct) วาหมายถึง 
  1. นโยบายการกําหนดราคา (Pricing policies) ภายใตตลาดแขงขันสมบูรณตลาด
เปนผูกําหนดราคา ภายใตตลาดผูกขาด ผูผูกขาดเปนผูกําหนดราคาตามระดับกําไรที่ตองการ สวน
ภายใตตลาดผูขายนอยราย ผูขายแตละรายกําหนดราคาของตนเองและ 
จะปรับราคาเพื่อสนองตอบตอการเปล่ียนแปลงราคาของคูแขงขัน ในกรณีท่ีสินคาไมมีความ
แตกตางกัน การปรับราคาของผูคาแตละรายจะเปนไปอยางรวดเร็วและทันทีทันใด  
มิฉะนั้นสวนแบงตลาดของตนจะเปล่ียนแปลงอยางมาก บางคร้ังผูขายในตลาดผูขายนอยรายก็
รวมมือกันในการกําหนดราคาสินคาในตลาดดังนี้ 
 1.1 การตกลงกันระหวางผูขาย (Agreement among sellers) เปนการ รวมมือกัน
ในการกําหนดราคาสินคาโดยตกลงกันอยางมีแบบแผน รวมท้ังครอบคลุมไปถึงคาใชจายและ
อาจจะรวมถึงวิธีการปฏิบัติในการขาย คุณภาพของสินคา การแบงสวนตลาดของผูขายแตละราย 
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  1.2 ผูนําในการกําหนดราคา (Price leadership) เปนรูปแบบของการรวมมือกัน
อยางไมมีแบบแผน ราคากําหนดโดย “ผูนํา” ซ่ึงปกติเปนผูขายท่ีมีธุรกิจใหญท่ีสุด ผูขายรายอ่ืนๆ มี
ฐานะเปน “ผูตาม” ซ่ึงยอมรับราคานั้นหรืออาจเปล่ียนแปลงเล็กนอย 
   1.3 การรวมมือแบบเงียบ (Tacit collusion) ผูขายบางรายสามารถทราบถึงการ
ตอบสนองของผูขายรายอ่ืนโดยปราศจากการเปดเผยอยางชัดเจน เชน ในกรณีท่ีสินคามีความ
แตกตางกัน ผูนําในการกําหนดราคา จะตองกําหนดราคาเปนแบบเดียวกันท้ังหมด ผูขายแตละราย
จะทราบไดวาคูแขงขันคิดคํานวณราคาของตนไดอยางไร และจะปรับราคานั้นใหสอดคลองกับ
ตนทุนและเง่ือนไขทางอุปสงค จากขอมูลเหลานี้ ผูขายก็สามารถกําหนดราคาท่ีใกลเคียงกัน และ
กําหนดราคาสินคาในระดับท่ีมีกําไรสวนเกินโดยไมตองรวมกลุมกันชัดเจน 
  2. นโยบายดานสินคา (Product policies) ในตลาดผูขายนอยราย รูปแบบการ
กําหนดราคาเปนเพียงสวนหนึ่งของพฤติกรรมตลาด ตราบใดท่ีสินคามีความแตกตางกัน ผูขายตอง
คํานึงถึงคุณภาพของสินคาควบคูไปกับคาใชจายในการขายดวย และผูขายไมเพียงแตจะคิดวาตนเอง
จะไดรับกําไรเพิ่มข้ึนจากการลดราคาสินคาลงหรือไมเทานั้น แตจะตองพิจารณาวาถาสินคาของ
ผูขายมีคุณภาพดีข้ึน หรือมีการโฆษณามากข้ึน มีการใหบริการพิเศษเพิ่มข้ึนแลว จะทําใหผูขาย
ไดรับกําไรมากข้ึนหรือไม การตัดสินใจของผูขายในแตละวิธีจะมีผลตอคูแขงขันในตลาดสําหรับ
สินคาท่ีไมมีความแตกตางกัน ผูขายจะเสียคาใชจายดานการโฆษณานอยมาก เพียงเพื่อสราง
ภาพพจนท่ีดีแกสาธารณชน ผูซ้ือก็จะเลือกซ้ือสินคาท่ีมีราคาตํ่าสุด ดังนั้น การโฆษณาก็จะมีผลนอย
มาก แตสินคาท่ีมีความแตกตางกันทําใหผูขายมีกําไรใชจายในการขาย รวมท้ังการโฆษณาเพ่ือท่ีจะ
แขงขันกับผูขายรายอ่ืน โดยท่ัวไปนโยบายดานสินคาทําใหผูขายดําเนินกลยุทธในการขายสินคาได
มากกวานโยบายดานราคา ซ่ึงมีเพียงการขึ้นหรือลดราคาสินคาเทานั้น แตนโยบายสินคาจะ 
ครอบคลุมไปถึงการทําใหสินคามีความแตกตางกันท้ังในแงคุณภาพ ลักษณะของสินคา การโฆษณา
และกลยุทธอ่ืนๆ ท่ีมีคูแขงขัน เชน การปรับปรุงดานบริการ การรับประกันสินคา ซ่ึงผูขายสามารถ
รวมกลยุทธตางๆ เหลานี้เขาดวยกันได นอกจากน้ีนโยบายดานสินคายังชวยใหผูขายแตละราย
หลีกเล่ียงการแขงขันดานราคาได 
  3. การกําจัดคูแขงขัน (Coercive conduct) พฤติกรรมของผูขายในการกําหนดราคา
และคุณภาพของสินคาไดรับอิทธิพลมาจากโครงสรางตลาด แตจะไมทําใหโครงสรางตลาด
เปล่ียนแปลง แตพฤติกรรมบางอยางทําใหโครงสรางตลาดตองเปล่ียนแปลง เชน การท่ีผูขาย
ตองการเพิ่มสวนแบงตลาดโดยทําใหคูแขงขันออนแอลงหรือกําจัดคูแขงขันออกจากตลาดไป 
เรียกวา “พฤติกรรมการกําจัดคูแขงขัน” ซ่ึงทําได 2 วิธี คือ ทําใหคูแขงขันออนแอลงหรือกําจัดคู
แขงขันออกจากตลาด และทําใหอุปสรรคในการเขาสูตลาดของผูขายรายใหมมากข้ึนท้ัง 2 วิธีจะทํา
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ใหมีการผูกขาดมากข้ึน และผูขายท่ียังคงอยูในตลาดไดรับกําไรสวนเกิน แตการกําจัดคูแขงขันจะ
เกิดข้ึนไดตอเม่ือผูขายรายนั้นมีสวนแบงตลาดท่ีมากพอ ฉะนั้น พฤติกรรมเชนนี้มักจะเกิดข้ึนใน
ตลาดผูขายนอยรายเทานั้น  
  4. การตัดราคา (Predatory price-cutting) ผูขายท่ีจะใชวิธีการนี้ไดจะตองมีฐานะ
ทางการเงินท่ีม่ันคงพอท่ีจะทําใหคูแขงขันออนแอลงหรือกําจัดคูแขงขันออกจากตลาดไป เพราะการ
ขายตัดราคาบางคร้ังตองยอมขาดทุนระยะหนึ่ง โดยการลดราคาใหตํ่ากวาทุนหรือบางคร้ังการตัด
ราคาอาจเกิดข้ึนเนื่องจากการไดเปรียบทางดานตนทุนท่ีตํ่ากวา การตัดราคาของผูขายนี้เปนการ
ปองกันการแยงสวนแบงตลาดของผูขายรายใหม อันจะสงผลทําใหผูคารายเดิมตองเสียสวนแบง
ตลาดท่ีจะเปนกําไรของตนเอง การที่ผูขายรายเดิมยอมขาดทุนเพื่อทําใหสินคาของตนสามารถขาย
ไดดีกวา ถาผูขายรายใหมจะเขาสูตลาด ตองลดตนทุนการผลิตใหตํ่ากวาและขายในราคาที่ตํ่ากวา
รายเดิม 

 
แนวคิดดานผลการดําเนินงานทางการตลาด (Market Performance) 

นพดล โพธ์ิถิรเลิศ (2544 :28 ) ไดกลาวถึงแนวคิดของ Caves ซ่ึงใหความหมาย
ของ ผลการดําเนินงานทางการตลาด (Market Performance)วาเปนการประเมินผลทางเศรษฐกิจอัน
เนื่องมาจากพฤติกรรมของผูขายในตลาด ท่ีจะทําใหบรรลุเปาหมายทางเศรษฐกิจท่ีวางไว ซ่ึง
โดยท่ัวไปเปาหมายทางเศรษฐกิจท่ีสังคมนั้นตองการไดแก 
  1.  การมีประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ โดยการนําเอาปจจัยการผลิตท่ีมีอยูอยางจํากัด
มาใชใหเกิดรายไดท่ีแทจริงมากท่ีสุด 
  2.  การมีความกาวหนาทางเศรษฐกิจ คือ การนําทรัพยากรท่ีมีอยูมาใช โดยท่ี
คุณภาพและชนิดของสินคาตองเพ่ิมข้ึน มีการปรับปรุงเทคนิคการผลิตใหมๆเพิ่มข้ึน 
  3.  มีการจางงานเต็มท่ี 
  4.  มีความเสมอภาคดานเศรษฐกิจและดานการกระจายผลผลิตท่ีแทจริง 

การศึกษาถึงผลการดําเนินงานของตลาดในคร้ังนี้ เปนการพิจารณาภาพรวม ซ่ึง
พิจารณาจากประสิทธิภาพของตลาด เพื่อท่ีจะสะทอนใหเห็นถึงแนวปฏิบัติของตลาดปลาล้ินหมา 
โดยใชการวิเคราะหสวนเหล่ือมการตลาด (Analysis of the gross marketing margins) ดัง
รายละเอียดตอไปนี้ 
  การวิเคราะหสวนเหล่ือมการตลาด 
  สวนเหล่ือมการตลาด (Marketing margin) หมายถึง ความแตกตางระหวางราคาท่ี
ผูบริโภคจายกับราคาท่ีผูผลิตไดรับ ซ่ึงเกิดข้ึนเนื่องจากกิจกรรมตางๆ ท่ีผูคาประเภทตางๆ ทําไป 
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เพื่อใหสินคาอยูในรูปราง ลักษณะ สถานท่ี และในเวลาท่ีผูบริโภคตองการ และคาใชจายท่ีเกิดข้ึน
จากการดําเนินกิจกรรมเหลานี้เรียกวา “ตนทุนการตลาด” นอกจากนี้ผูคายอมตองการกําไร และ
ผลตอบแทนจากการลงทุน เพื่อใหกิจการดําเนินตอไปได จึงบวกกําไรเขาไปกับตนทุนดวย สวน
เหล่ือมการตลาดประกอบดวย 2 สวนดวยกัน คือ ตนทุนการตลาด และกําไรของผูคา 

 
แบบจําลองท่ีใช คือ 

  RP   = FP  +  (OC  +  TC  +  CM) 
  RP – FP    = OC  +  TC  +CM      
  โดยท่ี 
  Retail Price (RP) = ราคาขายปลีก 
  Fair Price (FP)  = ราคาสินคา(ตนทุนซ้ือ)  

Overhead Cost (OC)       = ตนทุนในการดําเนินการตลาดท้ังหมด (โสหุย) 
เชน คาอุปกรณตางๆ ในการคา ไดแก คาภาชนะ
บรรจุ  ค าน้ํ าแ ข็ง  ค าตาชั่ ง  ค า เช าสถาน ท่ี 
คาแรงงาน และคาสูญเสียน้ําหนัก เปนตน 

  Transportation Cost(TC) = คาขนสง 
  Contribution Margin(CM)= คาตอบแทนหรือผลกําไรที่ผูคาคนกลางไดรับ  
  RP – FP   = สวนเหล่ือมการตลาด 
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รูปท่ี 2 แสดง ความสัมพันธของโครงสราง พฤติกรรมและผลการดําเนนิงานของตลาด 
(Carlton, Perloff. 1994. Modern Industrial Organization. 2nd ed. USA: Harper Collins 
College Publisher.)  
 

-   การกระจุกตัวของผูขาย 
-  ขนาดของธุรกิจ 
-  อุปสรรคในการเขามาแขงขัน 
-  การรวมตัวในแนวด่ิง 
-  ความแตกตางของสินคาท่ีผลิต 

-   พฤติกรรมเก่ียวกับการต้ังราคา 
-  กลยุทธผลิตภัณฑ 
-  การสงเสริมการขาย 
-  นโยบายกําไร 
-  การวิจัยและพัฒนา 
-  การรวมตัวของหนวยธุรกิจ 
 

-   อัตราผลกําไร 
-  ประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากร 
-  ความมีประสิทธภิาพในการผลิต 
-  ความกาวหนาทางเทคโนโลย ี
-  การจางงาน 
-  ความเสมอภาค 
-  คุณภาพของสินคา 
 

โครงสรางตลาด (Structure) 

พฤติกรรมตลาด (Conduct) 

ผลการดําเนินงาน (Performance) 



 13 

ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 
 จํานงค มีแกว และคณะ (2531) ศึกษาขอมูลธุรกิจการประมงทะเลของอําเภอปาก

พนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  พบวาการซ้ือขายสัตวน้ําของแพปลามี 2 วิธี คือ 
1. ซ้ือโดยตรง แพปลาจะมีชาวประมงท่ีเปนลูกคาขาประจําจะตองนําสัตวน้ํามา

เทียบท่ีทาเรือของแพปลาเองหรือทาเรือของเอกชนรายอ่ืน แตตองขายสัตวน้ําใหแกแพปลาท่ีเปนขา
ประจํา 
                     2.  ซ้ือจากเรือประมงท่ีเปนลูกคาจรดยชาวประมงจะโทรศัพทมาเสนอขายใหกับ
แพปลา 

นิมิต นนทพันธาวาทย (2537) ไดศึกษาการตลาดสินคาสัตวน้ําของไทยในป 2537 
พบวาการจําหนายสินคาสัตวน้ําของชาวประมงจะมีแพปลา ผูรวบรวม สหกรณชาวประมง หรือ
กลุมเกษตรกรทําการประมง เปนคนกลางในการจําหนายสินคาให โดยท่ีนายหนาหรือแพปลาจะ
ไดรับสวนแบงการขายจากชาวประมง (หรือผูรวบรวม) ในอัตรารอยละ 5-6 ของมูลคาสัตวน้ํา สวน
ทาเทียบเรือท่ีชาวประมงนําสัตวน้ํามาข้ึน แบงออกเปน 3 ประเภท  

1. สะพานปลากรุงเทพจําหนายสินคาในรูปของการประมูล โดยมีแพปลาหรือ
พอคาคนกลางทําหนาท่ีในการประมูลซ่ึงแพปลามีอิทธิตอชาวประมงดานเงินทุนโดยไมเสีย
ดอกเบ้ียแตตองนําสัตวน้ํามาใหแพปลาจัดจําหนายให 

2. สะพานปลาหรือทาเทียบเรือประมงในสังกัดองคการสะพานปลาในสวน
ภูมิภาคและทาเทียบเรือของกลุมหรือสมาคมประมง วิธีการจําหนายไมไดใชวิธีการประมูล แตใช
การตอรองราคากันระหวางผูซ้ือและผูขาย  

3. ทาเทียบเรือของเอกชนเปนการซ้ือขายโดยตรงระหวางชาวประมงกับพอคาผู
รวบรวมไมมีการขายผานแพปลา ลักษณะการขายเปนแบบขาประจํามีความผูกพันดานหนี้สิน 
  นพดล โพธ์ิถิรเลิศ (2544) ไดศึกษาการวิเคราะหระบบการตลาดปลานิล ในอําเภอ
เมือง จังหวัดขอนแกนในป 2544 พบวาปลานิลในอําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน แบงออกเปน 3 
ประเภทดวยกัน คือ ปลานิลแชน้ําแข็ง ปลานิลเล้ียง และปลานิลธรรมชาติ 
  ในการคาปลานิลแชน้ําแข็งมีผูคาท่ีเกี่ยวของคือ ผูรวบรวม พอคาสงมือท่ี 1 พอคา
สงมือท่ี 2 และพอคาปลีก 
  การศึกษาเพื่อทราบถึงโครงสรางตลาด พฤติกรรมตลาด วิถีการตลาด ตนทุนตางๆ 
ในการดําเนินการทางการตลาด และผลการดําเนินงานการตลาดของปลานิลในอําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแกน โดยพิจารณาโครงสรางตลาดจากสัดสวนความเขมขนของผูขาย ความแตกตางของสินคา 
และอุปสรรคในการเขาสูตลาดของผูคารายใหม ศึกษาพฤติกรรมของพอคาในดานนโยบายการ



 14 

กําหนดราคาปลานิล ตลอดจนการกําจัดคูแขง นอกจากนี้ใชการวิเคราะหหาสวนเหล่ือมการตลาด 
โดยพิจารณาองคประกอบของตนทุนและกําไรของพอคา เพื่อวัดผลการดําเนินงานของตลาด 
  การศึกษาโครงสรางตลาดปลานิลแตละประเภทของผูคาพิจารณาจากสัดสวน
ความเขมขนของผูขายในแตละระดับของผูขายปลานิลแตละประเภทพบวา มีลักษณะตลาดแบบ
ผูขายนอยราย นอกจากนั้น ผูคาปลานิลประเภทตางๆยังทําใหเกิดความแตกตางของสินคาในดาน
ของการใหบริการดานตางๆ พอคาสงมือท่ี 1 และพอคาสงมือท่ี 2 ท่ีคาปลานิลแชน้ําแข็งจะเนนการ
ใหบริการขายสินคาในระบบเงินเช่ือมีลักษณะการคาแบบเปนเจาประจํากัน สวนพอคาปลีกปลานิล
จะเนนการใหบริการดานการแปรรูปโดยพิจารณาความสดของปลานิลในรูปแบบของปลาท่ีมีชีวิต 
และพิจารณาอุปสรรคในการเขาสูตลาดของพอคารายใหมในดานสถานท่ีประกอบธุรกิจ ความรอบ
รูในการดําเนินธุรกิจตลอดจนภาระผูกพันดานหนี้สิน 
  พฤติกรรมของผูคาปลานิลในตลาดพบวาผูคาทุกระดับมีอํานาจในการกําหนด
ราคาขายมากกวาราคาซื้อ สวนนโยบายผลผลิตผูคาเนนในดานการทําใหสินคาของตนมีความ
แตกตางจากผูขายรายอ่ืนในทัศนะของผูซ้ือเชน จัดหาสินคาใหตรงตามความตองการของผูซ้ือและ
ขายสินคาดวยระบบเงินเช่ือ 
  การวัดผลการดําเนินงานโดยพิจารณาองคประกอบของตนทุนและกําไรของพอคา 
เพื่อวัดผลการดําเนินงานของตลาด 
  


