
บทท่ี 5 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะ 

 
การศึกษาการวิเคราะหระบบการตลาดและโครงสรางตลาดปลาล้ินหมาในจังหวัด

สมุทรสาคร สามารถสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล นําเสนอขอคนพบ และขอเสนอแนะ ในการ
วิเคราะหระบบการตลาดและโครงสรางตลาดปลาล้ินหมาในจังหวัดสมุทรสาคร 

 
สรุปผลการศึกษา 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสัมภาษณและธุรกิจ 

จากการศึกษาสภาพท่ัวไปของพอคาปลาล้ินหมา โดยพิจารณาตามลักษณะของ
ปลาล้ินหมาท่ีซ้ือ-ขาย ดังนี้ 

ปลาล้ินหมาแชน้ําแข็ง มีจํานวนตัวอยางพอคาท่ีเกี่ยวของอยู 4 ระดับ ไดแก แพ
ปลา พอคาสงมือท่ี 1 พอคาสงมือท่ี 2  และพอคาปลีก ซ่ึงมีประสบการณในการดําเนินกิจการคาปลา
ล้ินหมามากกวา 5 ป 

ปลาล้ินหมาแชแข็ง มีจํานวนตัวอยางพอคาท่ีเกี่ยวของอยู 3 ระดับ ไดแก แพปลา 
พอคาสงมือท่ี 1 มี และพอคาสงมือท่ี 2 ซ่ึงมีประสบการณในการดําเนินกิจการคาปลาล้ินหมา
มากกวา 5 ป 

 
สวนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับระบบการตลาดและโครงสรางตลาดปลาล้ินหมา   
โครงสรางตลาด 

การศึกษาโครงสรางตลาดของปลาล้ินหมา พิจารณาจากความแตกตางของกลยุทธ
ท่ีผูคาปลาล้ินหมาใช การกระจุกตัวของผูขายและขนาดของธุรกิจ (สัดสวนความเขมขนของผูขาย) 
และอุปสรรคในการเขาสูตลาดของพอคาแตละประเภท 

ความแตกตางในกลยุทธท่ีผูคาปลาล้ินหมาใช 
โดยพิจารณาจากลักษณะของปลาล้ินหมาท่ีจําหนาย คือ ตัวปลา เนือ้ปลาแลเปน

ช้ินและเนื้อปลาบด และความแตกตางของปลาล้ินหมาในความรูสึกของผูซ้ือ ซ่ึงเกิดจากตัวสินคา
ไดแก ขนาดของปลาและคุณภาพความสดเปนสําคัญ  นอกจากนีย้งัมีบริการซ้ือสินคาดวยเงินเช่ือ
และบริการจัดสงใหกับลูกคา
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การกระจุกตัวของผูขาย และขนาดของธุรกิจ 
การพิจารณาสัดสวนความเขมขนของผูขายสามารถพิจารณาไดจาก ปริมาณจาก

ยอดขายปลาล้ินหมา ของพอคารายใหญแตละระดับ ดังนี้ 
ปลาล้ินหมาแชน้ําแข็ง 
แพปลา มีท้ังหมด 55 ราย มีลักษณะตลาดแบบกึ่งแขงขันกึ่งผูกขาดดานผูขาย 

ตลาดประเภทนี้จะมีผูขายในตลาดเปนจํานวนมาก การเขาออกจากตลาดเปนไปไดงาย 
พอคาสงมือท่ี 1 มีท้ังหมด 8 ราย มีลักษณะตลาดแบบกึ่งแขงขันกึ่งผูกขาดดาน

ผูขาย ตลาดประเภทน้ีจะมีผูขายในตลาดเปนจํานวนมาก ลักษณะสินคามีความแตกตางกันบางแต
สามารถใชทดแทนกันไดอยางใกลเคียง ผูขายอาจจะควบคุมราคาสินคาของตนไดบาง การเขาออก
จากตลาดเปนไปไดงาย 

พอคาสงมือท่ี 2 มีลักษณะตลาดแบบกึ่งแขงขันกึ่งผูกขาดดานผูขาย ตลาดประเภท
นี้จะมีผูขายในตลาดเปนจํานวนมาก การเขาออกจากตลาดเปนไปไดงาย 

พอคาปลีก มีลักษณะตลาดแขงขันสมบูรณ ตลาดประเภทน้ีจะมีผูขายหรือคู
แขงขันมากรายจนไมมีผูใดสามารถผูกขาดสินคาในตลาดได ซ่ึงผูขายแตละรายมีสวนครองตลาด
นอยมาก ผูซ้ือและผูขายแตละรายไมสามารถควบคุมอุปสงคและอุปทานของตลาดตลอดจนราคา
ของสินคาและบริการได  ผูซ้ือจะเลือกซ้ือสินคาจากผูขายคนใดก็ได ผูซ้ือทุกคนสามารถติดตอซ้ือ
สินคาไดสะดวกโดยปราศจากการกีดกันใดๆ นอกจากนี้การเขาออกจากตลาดเปนไปอยางเสรี  

ปลาล้ินหมาแชแข็ง 
 แพปลา มีท้ังหมด 5 ราย มีลักษณะตลาดแบบผูขายนอยราย ผูขายมีสวนครอง

ตลาดสูง การเขามาของผูซ้ือและผูขายรายใหมในตลาดเปนไปไดยาก เพราะตองใชเงินทุน
หมุนเวียนในกิจการสูง       

พอคาสงมือท่ี 1 มีลักษณะตลาดแบบผูขายนอยราย ผูขายมีสวนครองตลาดสูง การ
เขามาของผูซ้ือและผูขายรายใหมในตลาดเปนไปไดยาก เพราะตองใชเงินทุนหมุนเวียนในกิจการสูง 
ความแตกตางกันทางดานทัศนะ และความสัมพันธท่ีดีตอกันระหวางผูซ้ือและผูขาย 

พอคาสงมือท่ี 2 มีลักษณะตลาดแบบกึ่งแขงขันกึ่งผูกขาดดานผูขาย ตลาดประเภท
นี้จะมีผูขายในตลาดเปนจํานวนมาก ลักษณะสินคามีความแตกตางกันบางแตสามารถใชทดแทนกัน
ไดอยางใกลเคียง การเขาออกจากตลาดเปนไปไดงาย 

พอคาปลีก พอคาปลีกท่ีจําหนายปลาล้ินหมาแชแข็งแบงออกเปน 2 กลุม กลุมแรก
เปนพอคาปลีกท่ีซ้ือปลาล้ินหมาแชแข็งจากพอคาสงมือท่ี1 โดยตรง กลุมท่ีสองเปนพอคาปลีกท่ีซ้ือ
สินคาจากพอคาสงมือท่ี2 ตลาดระดับพอคาปลีก มีลักษณะตลาดแขงสมบูรณ ตลาดประเภทน้ีจะมี
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ผูขายหรือคูแขงขันมากรายจนไมมีผูใดสามารถผูกขาดสินคาในตลาดได ซ่ึงผูขายแตละรายมีสวน
ครองตลาดนอยมาก ผูซ้ือและผูขายแตละรายไมสามารถควบคุมอุปสงคและอุปทานของตลาด
ตลอดจนราคาของสินคาและบริการได  ผูซ้ือจะเลือกซ้ือสินคาจากผูขายคนใดก็ได ผูซ้ือทุกคน
สามารถติดตอซ้ือสินคาไดสะดวกโดยปราศจากการกีดกันใดๆ นอกจากน้ีการเขาออกจากตลาด
เปนไปอยางเสรี 

 อุปสรรคในการเขาสูตลาดของพอคาแตละประเภท 
อุปสรรคในการเขาสูตลาดของพอคาแตละประเภท แสดงถึงความยากงายในการ

เขาสูตลาดของพอคารายใหมท่ีจะเขาไปทําการคาในแตละระดับพอคาในตลาดปลาล้ินหมา ซ่ึงมี
รายละเอียดดังนี้ 

 1. สถานท่ีในการประกอบธุรกิจ 
  พอคารายใหมท่ีจะเขามาดําเนินธุรกิจในตลาดโดยเฉพาะอยางยิ่งในระดับพอคา

สงมือท่ี 1 และพอคาสงมือท่ี 2 ซ่ึงจะตองมีสถานท่ีท่ีเหมาะสมแกการแปรรูปในปริมาณมาก 
 2. ความรอบรูในการดําเนินธุรกิจ 
 พอคารายใหมท่ีจะเขามาดําเนินธุรกิจในตลาดจะตองมีความรอบรูเกี่ยวกับการคา

ในดานตางๆเปนอยางดี ท้ังในเร่ืองลักษณะของตัวสินคา ฤดูกาล และเทศกาลตางๆในรอบป เพื่อ
ตอบสนองความตองการของลูกคา 

 3. ภาระผูกพันดานหนี้สิน 
 การซ้ือขายปลาลิ้นหมาของพอคาปลาล้ินหมาโดยเฉพาะแพปลา พอคาสงมือท่ี1 

และพอคาสงมือท่ี2 สวนมากจะคาขายกันเปนเงินเช่ือ ทําใหเกิดภาระผูกพันดานหนี้สิน คูคา
จําเปนตองทําการคารวมกันตลอดไปในลักษณะท่ีเปนเจาประจํา ฉะนั้นจากอุปสรรคขอนี้จึงเปนการ
ยากสําหรับพอคารายใหมท่ีจะเขาสูตลาด โดยเฉพาะพอคาสงมือท่ี1 และพอคาสงมือท่ี2 ซ่ึงตองใช
เงินทุนหมุนเวียนเปนจํานวนมาก กลาวคือ ในการจัดซ้ือสินคาเพื่อจําหนายนั้นจะตองใชเงินสด 
เพราะการซ้ือสินคาเปนเงินเช่ือไดนั้น ตองมีการคากันมานานจนเกิดความไววางใจกัน  ฉะนั้นพอคา
รายใหมท่ีจะเขาสูตลาดไดนั้นจะตองมีเงินทุนหมุนเวียนเปนจํานวนมาก 

 การรวมตัวในแนวดิ่ง 
ในกรณีท่ีพอคาแตละระดับสามารถดําเนินธุรกิจใหครบวงจรต้ังแตเปนผูรวบรวม

จนกระท่ังแปรรูปเปนอาหารพรอมรับประทานจะเปนการลดตนทุนในการผลิต เพิ่มอํานาจในการ
ผูกขาดใหกับตนเอง และเปนการกีดกันผูผลิตรายใหมท่ีจะเขามาแขงขัน 
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พฤติกรรมตลาด 
การศึกษาพฤติกรรมตลาดของพอคาในตลาดปลาล้ินหมา ไดพิจารณาถึงนโยบาย

การกําหนดราคา นโยบายสินคา และนโยบายการกําจัดคูแขงขันกับหนวยธุรกิจอ่ืนดังนี้ 
พฤติกรรมเก่ียวกับการตั้งราคา 

 ปลาล้ินหมาแตละชนิดท่ีทําการซ้ือขายในตลาดจะแตกตางกันตามขนาดของปลา 
ซ่ึงในการกําหนดราคาขาย พอคาจะกําหนดโดยพิจารณาจาก การขายหักจากตนทุนขายและมีกําไร
เปนท่ีนาพอใจ  

 กรณีปลาล้ินหมาแชน้ําแข็งและแชแข็ง  ปรากฏวา  พอคาในระดับตางๆตั้งแตแพ
ปลา  พอคาสงมือท่ี1 พอคาสงมือท่ี2  จนถึงพอคาปลีก  ราคาสินคาถูกกําหนดโดยผูขาย และหลังจาก
กําหนดราคาโดยผูขายแลวจะมีการตอรองราคาจนเปนท่ีพอใจของท้ังผูซ้ือและผูขาย  

  กลยุทธผลิตภัณฑ 
 จากการศึกษาไมพบวา พอคาแตละรายท่ีทําการคาปลาล้ินหมาประเภทตางๆจะมี

กลยุทธผลิตภัณฑดวยวิธีตางๆ 
 กลยุทธในการทําใหไดกําไรสูงท่ีสุด 
 แพปลาใชกลยุทธการเปนผูนําดานคุณภาพและราคา พอคาสงมือท่ี 1ใชกลยุทธ

การเปนผูนําดานราคามากท่ีสุด พอคาสงมือท่ี 2 ใชกลยุทธการเปนผูนําดานตนทุนและคุณภาพ และ
พอคาปลีกใชกลยุทธการเปนผูนําดานคุณภาพ 

 กลยุทธในการทําใหไดปริมาณมากท่ีสุด 
 แพปลาใชกลยุทธการเปนผูนําดานคุณภาพและราคา พอคาสงมือท่ี 1ใชกลยุทธ

การเปนผูนําดานราคามากท่ีสุด พอคาสงมือท่ี 2 ใชกลยุทธการเปนผูนําดานราคาและคุณภาพ และ
พอคาปลีกใชกลยุทธการเปนผูนําดานคุณภาพ 

 กลยุทธในการทําใหไดลูกคามากท่ีสุด 
 แพปลาใชกลยุทธการเปนผูนําดานคุณภาพและราคา พอคาสงมือท่ี 1ใชกลยุทธ

การเปนผูนําดานราคา คุณภาพและความแตกตาง พอคาสงมือท่ี 2 ใชกลยุทธการเปนผูนําดาน
คุณภาพและราคา และพอคาปลีกใชกลยุทธการเปนผูนําดานคุณภาพ 
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นโยบายกําไร การวิจัยและพัฒนา  
 แพปลาท่ีคาปลาล้ินหมาแชน้ําแข็งจะมีการคัดขนาดปลาบรรจุลงในตะกรา

พลาสติก(ประมาณตะกราละ 40 กิโลกรัม)  สวนกรณีแพปลาแชแข็งปลามีลักษณะเปนกอนท่ีนํามา
จัดเรียงซอนกันในกลองแมแบบโดยจะตองมีพลาสติกหอหุม เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ
จําหนาย  นอกจากนี้ พอคาสงมือท่ี 1 และพอคาสงมือท่ี 2 ท่ีคาปลาท้ัง 2 ประเภทนี้จะใหบริการใน
ดานการแปรรูปสินคาตามความตองการของลูกคาซ่ึงพรอมท่ีจะนําไปประกอบอาหารได  

การสงเสริมการขาย 
 พอคาสงมือท่ี1และพอคาสงมือท่ี2 จะมีบริการจัดสงปลาล้ินหมาใหกับลูกคา 
 การรวมตัวของหนวยธุรกิจ  
 โดยพอคาแตละระดับต้ังแตแพปลา พอคาสงมือท่ี 1 พอคาสงมือท่ี 2 และพอคา

ปลีก จะตองมีความสัมพันธท่ีดีตอกันระหวางผูซ้ือและผูขาย เพื่อดําเนินธุรกิจไดอยางราบร่ืน  
 

ผลการดําเนินงานทางการตลาด 
 การศึกษาผลการดําเนินงานทางการตลาดปลาล้ินหมา โดยใชวิธีการวิเคราะหสวน

เหล่ือมการตลาด ซ่ึงพิจารณาองคประกอบท้ังทางดานตนทุนการผลิตและผลตอบแทนหรือกําไร
ของพอคา 

ประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากร และคุณภาพของสินคา 
พิจารณาคุณภาพปลาล้ินหมาท่ีรับซ้ือ โดยดูจากความสดและขนาด   
การจางงาน 
แพปลาสวนใหญคิดผลตอบแทนใหกับเรือประมง โดยคิดผลตอบแทนตามจํานวน

ผลผลิตท่ีจับได 
พอคาสงมือท่ี 1 และพอคาสงมือท่ี 2 คิดผลตอบแทนใหกับพนักงานโดยคิดตาม

ผลงานท่ีทําไดในแตละวนั และคิดผลตอบแทนใหเปนรายเดือน 
อัตราผลกําไร  
การไดรับผลตอบแทนจากการจําหนายปลาล้ินหมา และการจายผลตอบแทนจาก

การรับซ้ือปลาล้ินหมา พบวา แพปลา พอคาสงมือท่ี1 และพอคาสงมือท่ี 2 สวนใหญจะซ้ือขายปลา
ล้ินหมาในรูปแบบเงินเช่ือ สวนพอคาปลีกจะจายผลตอบแทนจากการรับซ้ือปลาล้ินหมาในรูปแบบ
เงินสด  
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อัตราผลกําไรและความมีประสิทธิภาพในการผลิต 
   

 ปลาล้ินหมาแชน้ําแข็ง 
 พอคาสงมือท่ี 1 มีสวนเหล่ือมการตลาดโดยเฉล่ียกิโลกรัมละ 37.07 บาท(จาก

ตารางภาคผนวกข ท่ี 40)  โดยเปนสวนของตนทุนการตลาดกิโลกรัมละ 5.43 บาท(จากตาราง
ภาคผนวกข ท่ี 45)  และกําไรกิโลกรัมละ 31.64 บาท ซ่ึงมีความนาจูงใจในการเขาสูตลาดสําหรับ
คูแขงรายใหมมากท่ีสุด 

 ปลาล้ินหมาแชแข็ง 
 เปนธุรกิจท่ีคูแขงรายใหมเขามาสูตลาดไดยาก เพราะตองใชเงินทุนหมุนเวียนใน

กิจการสูง และตองมีความรอบรูในดานตางๆเปนอยางดี 
 ความกาวหนาทางเทคโนโลยี 
 เนื่องจากเปนธุรกิจข้ันพื้นฐานและเปนกิจการในครัวเรือน จึงยังไมมีการนําระบบ

เทคโนโลยีมาใชในการดําเนินการมากนัก 
 ความเสมอภาค 
 เนื่องจากเปนธุรกิจข้ันพื้นฐานและเปนกิจการในครัวเรือน จึงมีความเสมอภาคใน

การดําเนินการและการจางงานโดยจะประเมินผลงานจากงานท่ีทําไดในแตละวันเปนรายบุคคล 
 
สวนท่ี3 ขอมูลเก่ียวกับปญหาและอุปสรรค ท่ีมีตอระบบการตลาดปลาล้ินหมาในจังหวัดสมุทรสาคร 

จากการศึกษาพบวา ในระบบการตลาดปลาล้ินหมาในจังหวัดสมุทรสาคร ประสบ
ปญหาในดานตางๆ ดังนี ้

1.1 ปญหาราคาน้ํามันแพง ซ่ึงกอใหเกิดปญหาอีกหลายๆ ดาน คือ ทําใหจํานวน
ปลาล้ินหมาในระบบตลาดมีจํานวนนอยลง ราคามีแนวโนมสูงข้ึน 

1.2 ปญหาราคาท่ีสูงมากเปนเฉพาะชวง ราคาปลาล้ินหมาข้ึนอยูกับฤดูกาลที่สําคัญ 
เชน ฤดูฝน, ชวงตอสัญญากับประเทศอินโดนีเซีย, ชวงปดอาวมี 2 ชวง คือ ชวงเดือนกุมภาพันธ ถึง
เดือนเมษายน และชวงเดือนมิถุนายนถึง เดือนสิงหาคม   ปดอาวต้ังแตจังหวัดประจวบคีรีขันธ ถึง 
จังหวัดสุราษฎรธานี หรือในชวงเทศกาลตางๆ เชน ปใหม สงกรานต ตรุษจีน สารทจีน ตลาดจะมี
ความตองการปลาล้ินหมาปริมาณมากข้ึนกวาชวงเวลาอื่นๆในรอบป 

1.3 ปญหาแรงงานตางดาวผิดกฎหมายโดนจับ เนื่องจากจังหวัดสมุทรสาครเปน
เมืองอุตสาหกรรม และในธุรกิจคาปลาล้ินหมาเองตองใชแรงงานจํานวนมากในระบบ ท้ังในสวน
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ของพนักงานแลปลา และพนักงานขน แตแรงงานสวนใหญเปนแรงงานตางดาวท่ีผิดกฎหมายจึงถูก
รบกวนจากเจาหนาท่ีในการกระทําการปราบปรามและสงแรงงานกลับประเทศ   
 
อภิปรายผล 

 การศึกษาคนควาแบบอิสระเร่ืองการวิเคราะหระบบตลาดและโครงสรางตลาดปลา
ล้ินหมาในจังหวัดสมุทรสาครโดยใชแนวคิดโครงสรางตลาด พฤติกรรมตลาด และผลการ
ดําเนินงานทางการตลาด สามารถอภิปรายผลการศึกษาไดดังนี้ 

ในระบบตลาดและโครงสรางตลาดปลาล้ินหมามีผูคาท่ีเกี่ยวของคือ แพปลา พอคา
สงมือท่ี1 พอคาสงมือท่ี2 และพอคาปลีกซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของนพดล โพธ์ิถิรเลิศ (2544) 
ท่ีศึกษาการวิเคราะหระบบตลาดปลานิลในอําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ท่ีผลการศึกษาการคาขาย
ปลานิลแชน้ําแข็งมีผูคาท่ีเกี่ยวของ คือ ผูรวบรวมจากภาคกลาง พอคาสงมือท่ี1 พอคาสงมือที่ 2 และ
พอคาปลีก 
ระบบการตลาดและโครงสรางตลาดปลาล้ินหมา   
โครงสรางตลาด 

ความแตกตางในกลยุทธท่ีผูคาปลาล้ินหมาใช 
ประเภทปลาล้ินหมาท่ีรับซ้ือและจําหนายแบงเปน 2 ประเภท คือ ปลาล้ินหมาแช

น้ําแข็ง และปลาล้ินหมาแชแข็งซ่ึงไมสอดคลองกับผลการศึกษาของ นพดล โพธ์ิถิรเลิศ (2544) ท่ี
ศึกษาการวิเคราะหระบบตลาดปลานิลในอําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ท่ีผลการศึกษาพบวาปลานิล
ในอําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ท่ีรับซ้ือและจําหนายแบงออกเปน 3 ประเภทคือ ปลานิลแชน้ําแข็ง 
ปลานิลเล้ียงและปลานิลธรรมชาติ 

ลักษณะของปลาล้ินหมาท่ีจําหนาย คือ แพปลาจําหนายปลาล้ินหมาในลักษณะ
ของตัวปลา พอคาสงมือท่ี 1จําหนายปลาล้ินหมาในลักษณะของเนื้อปลาแลเปนช้ินและเนื้อปลาบด 
พอคาสงมือท่ี 2 จําหนายปลาล้ินหมาในลักษณะของการแปรรูปเปนลูกช้ินและอ่ืนๆ และพอคาปลีก
จําหนายปลาล้ินหมาในลักษณะของตัวปลาซ่ึงไมสอดคลองกับผลการศึกษาของ นพดล โพธ์ิถิรเลิศ 
(2544) ท่ีศึกษาการวิเคราะหระบบตลาดปลานิลในอําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ท่ีผลการศึกษา
พบวาพอคาปลีกปลานิลทุกประเภทจะเนนการจําหนายปลานิลดานการแปรรูป  

ความแตกตางของปลาล้ินหมาเนื่องจากการใหบริการของผูคา ซ่ึงพิจารณาจากการ
ซ้ือขายของผูคาปลาล้ินหมาแตละประเภท ซ่ึงมีท้ังการซ้ือขายแบบท่ีเปนเงินสด และเงินเช่ือ  

การใหบริการดานการซ้ือขายสินคาในลักษณะเงินเช่ือทําใหเกิดลูกคาเจาประจํา 
ซ่ึงแสดงถึงความแตกตางของสินคาในดานความพึงพอใจของผูซ้ือซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษา
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ของ นพดล โพธ์ิถิรเลิศ (2544) ท่ีศึกษาการวิเคราะหระบบตลาดปลานิลในอําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแกน ท่ีผลการศึกษาพบวาพอคาสงมือท่ี 1และพอคาสงมือท่ี 2 จะเนนการใหบริการซ้ือขาย
สินคาแกลูกคาในลักษณะเงินเช่ือทําใหเกิดความผูกพันธกันในระหวางผูซ้ือและผูขายทําใหเกิด
ลูกคาเจาประจํา 

การกระจุกตัวของผูขาย และขนาดของธุรกิจ 
ตลาดระดับผูประกอบธุรกิจแพปลา ตลาดระดับพอคาสงมือท่ี 1 และตลาดระดับ

พอคาสงมือท่ี 2 มีลักษณะตลาดแบบกึ่งแขงขันกึ่งผูกขาดดานผูขาย ตลาดประเภทน้ีจะมีผูขายใน
ตลาดเปนจํานวนมาก การเขาออกจากตลาดเปนไปไดงาย ซ่ึงไมสอดคลองกับผลการศึกษาของ
นพดล โพธ์ิถิรเลิศ (2544) ท่ีศึกษาการวิเคราะหระบบตลาดปลานิลในอําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 
ท่ีผลการศึกษาพบวาลักษณะตลาดของพอคาปลานิลแตละระดับ มีลักษณะตลาดแบบผูขายนอยราย  

 อุปสรรคในการเขาสูตลาดของพอคาแตละประเภท 
 1. สถานท่ีในการประกอบธุรกิจ 
 จากการศึกษาพบวา สถานท่ีในการประกอบธุรกิจเปนอุปสรรคประการหน่ึง

สําหรับพอคารายใหมท่ีจะเขาไปประกอบธุรกิจในตลาด โดยเฉพาะอยางยิ่งในระดับพอคาสงมือท่ี 1 
และพอคาสงมือท่ี 2 ซ่ึงจะตองมีสถานท่ีท่ีเหมาะสมแกการแปรรูปในปริมาณมาก ในทํานอง
เดียวกันพอคาปลีกรายใหมท่ีจะเขามาประกอบธุรกิจอาจจะมีอุปสรรคในดานนี้นอยกวาเม่ือ
เปรียบเทียบกับพอคาสงมือท่ี 1 และพอคาสงมือท่ี 2 รายใหม 

2. ความรอบรูในการดําเนินธุรกิจ 
 พอคารายใหมท่ีจะเขามาดําเนินธุรกิจในตลาดจะตองมีความรอบรูเกี่ยวกับการคา

ในดานตางๆเปนอยางดี ท้ังในเรื่องลักษณะของตัวสินคา เนื่องจากปลาล้ินหมา เปนสินคาท่ีเนาเสีย
ไดงาย นอกจากนี้การคาขายปลาล้ินหมายังข้ึนอยูกับฤดูกาลท่ีสําคัญ หรือในชวงเทศกาลตางๆ  
ตลาดจะมีความตองการปลาล้ินหมาปริมาณมากข้ึนกวาชวงเวลาอ่ืนๆในรอบป ดังนั้นพอคาปลา
ล้ินหมาจะตองเตรียมคิดแผนท่ีจะตอบสนองตอพฤติกรรมดังกลาวเอาไวลวงหนา รวมท้ังพอคาตอง
มีความรอบรูในการหาแหลงซ้ือสินคาในเวลาและราคาท่ีเหมาะสม ตลอดจนมีความสามารถในการ
จัดการดานหนี้สินอีกดวย มิฉะนั้นแลวพอคาอาจจะตองประสบกับปญหาหนี้สูญได โดยเฉพาะ
อยางยิ่งพอคาสงมือท่ี1 และพอคาสงมือท่ี2 สวนใหญจะมีวิธีการชําระเงินดวยระบบเงินเช่ือ ดังนั้น
พอคาจําเปนตองมีความรอบรูในการรวบรวมขอมูลขาวสารตางๆ จากลูกคาของพอคาแตละราย 
จากลักษณะนี้การเขาสูตลาดของพอคาปลาล้ินหมาจึงมีอุปสรรคท่ีทําใหพอคารายใหมมีขอเสีย
เปรียบพอคารายเดิม 
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 3. ภาระผูกพันดานหนี้สิน 
 จะเห็นไดวาจากวิธีการชําระเงินในการซ้ือขายปลาล้ินหมาของพอคาปลาล้ินหมา

โดยเฉพาะแพปลา พอคาสงมือท่ี1 และพอคาสงมือท่ี2 สวนมากจะคาขายกันเปนเงินเช่ือ ทําใหเกิด
ภาระผูกพันดานหนี้สิน คูคาจําเปนตองทําการคารวมกันตลอดไปในลักษณะท่ีเปนเจาประจําเพราะ
ถาหากวาพอคารายใดรายหนึ่งท้ังท่ีเปนผูซ้ือและผูขาย ตองการเปลี่ยนคูคาไปทําการคากับคูคาราย
ใหมแลว ถาเปนผูซ้ือก็ตองชําระหนี้สินท่ีมีอยูกับผูขายรายเดิม แตถาเปนผูขายถาตองการเลิกทํา
การคากับผูซ้ือ ก็อาจตองยอมสูญลูกหนี้ท่ีมีอยูไป ฉะนั้นจากอุปสรรคขอนี้จึงเปนการยากสําหรับ
พอคารายใหมท่ีจะเขาสูตลาด  ซ่ึงตองใชเงินทุนหมุนเวียนเปนจํานวนมาก กลาวคือ ในการจัดซ้ือ
สินคาเพื่อจําหนายนั้นจะตองใชเงินสด เพราะการซ้ือสินคาเปนเงินเช่ือไดนั้น ตองมีการคากันมา
นานจนเกิดความไววางใจกัน แตในขณะเดียวกันการขายสินคาจําเปนตองใหลูกคาซ้ือเปนเงินเช่ือ
เพื่อท่ีจะดึงดูดลูกคา ฉะนั้นพอคารายใหมท่ีจะเขาสูตลาดไดนั้นจะตองมีเงินทุนหมุนเวียนเปน
จํานวนมากซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของนพดล โพธ์ิถิรเลิศ (2544) ท่ีศึกษาการวิเคราะหระบบ
ตลาดปลานิลในอําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ท่ีผลการศึกษาพบวา อุปสรรคในการเขาสูตลาดของ
พอคาแตละประเภทจะประสบกับอุปสรรค ในสถานท่ีในการประกอบธุรกิจ ความรอบรูในการ
ดําเนินธุรกิจ ภาระผูกพันดานหนี้สิน 
 
พฤติกรรมตลาด 

พฤติกรรมเก่ียวกับการตั้งราคา 
 กรณีปลาล้ินหมาแชน้ําแข็งและแชแข็ง ปรากฏวา พอคาในระดับตางๆตั้งแตแพ

ปลา พอคาสงมือท่ี1 พอคาสงมือท่ี2 จนถึงพอคาปลีก ราคาสินคาถูกกําหนดโดยผูขาย (ผูขายเปนผู
กําหนดราคา) และการตอรองราคาจนเปนท่ีพอใจของท้ังผูซ้ือและผูขายซ่ึงสอดคลองกับผล
การศึกษาของนพดล โพธ์ิถิรเลิศ (2544) ท่ีศึกษาการวิเคราะหระบบตลาดปลานิลในอําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแกน สวนการกําหนดราคาขายน้ันผูขายเหลานี้เปนผูกําหนดและตอรองราคาจนเปนท่ี
พอใจของท้ังผูซ้ือและผูขายเชนกัน  

   
ผลการดําเนินงานทางการตลาด 

ประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากร และคุณภาพของสินคา 
การพิจารณาคุณภาพปลาล้ินหมาท่ีรับซ้ือ พบวา แพปลา พอคาสงมือท่ี  1 พอคาสง

มือท่ี 2 และพอคาปลีก สวนใหญ พิจารณาคุณภาพของปลาล้ินหมาท่ีรับซ้ือ โดยดูจากความสดและ
ขนาด ของปลาท่ีไมมีชีวิตซ่ึงไมสอดคลองกับผลการศึกษาของนพดล โพธ์ิถิรเลิศ (2544) ท่ีศึกษา
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การวิเคราะหระบบตลาดปลานิลในอําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ท่ีผลการศึกษาพบวา พิจารณา
คุณภาพของปลาล้ินหมาท่ีรับซ้ือโดยดูจากความสดและขนาด ของปลาท่ีมีชีวิต 

อัตราผลกําไรและความมีประสิทธิภาพในการผลิต 
  สวนเหล่ือมการตลาดของพอคาแตละประเภท 
 สวนเหล่ือมการตลาดของพอคาปลาล้ินหมาแชน้ําแข็ง (จากตารางภาคผนวกข ท่ี 

44) ปรากฏวา พอคาปลีก มีสวนเหล่ือมการตลาดนอยท่ีสุดโดยเฉล่ียกิโลกรัมละ 20.00 บาท ซ่ึง
ประกอบดวยตนทุนการตลาดกิโลกรัมละ 4.82 บาท(จากตารางภาคผนวกข ท่ี 45) และกําไร
กิโลกรัมละ 15.18 บาท สวนพอคาสงมือท่ี 1 มีสวนเหล่ือมการตลาดโดยเฉล่ียกิโลกรัมละ 37.07 
บาท (จากตารางภาคผนวกข ท่ี 40)โดยเปนสวนของตนทุนการตลาดกิโลกรัมละ 5.43 บาท(จาก
ตารางภาคผนวกข ท่ี 45) และกําไรกิโลกรัมละ 31.64 บาทและพอคาสงมือท่ี 2 ไมสามารถคิดสวน
เหล่ือมการตลาดไดเนื่องจากมีเพียงขอมูลการซ้ือเพียงอยางเดียว(สวนขอมูลการขายไมสามารถ
นํามาคิดไดเพราะสินคาตองผานกระบวนการแปรรูปเปนลูกช้ิน)   

สวนประกอบของตนทุนการตลาดท่ีสําคัญ ในการคาปลาล้ินหมาแชน้ําแข็งของ
พอคาสงมือท่ี 1 และพอคาสงมือท่ี 2 ไดแก คาแรงงาน ซ่ึงสวนใหญจะเกิดจากคาจางพนักงานแล
ปลา และคาจางแรงงาน รองลงมาคือคาขนสง ซ่ึงสวนใหญเกิดจากคาน้ํามัน ในสวนของพอคาปลีก 
ตนทุนการตลาดท่ีสําคัญในการคาปลาล้ินหมาแชน้ําแข็ง ไดแก คาโสหุย ซ่ึงสวนใหญเกิดจากคา
น้ําแข็ง เนื่องจากพอคาตองพยายามรักษาคุณภาพของปลาใหสดอยูเสมอโดยการใชน้ําแข็งแชไวซ่ึง
สอดคลองกับผลการศึกษาของนพดล โพธ์ิถิรเลิศ (2544) ท่ีศึกษาการวิเคราะหระบบตลาดปลานิล
ในอําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน  
 
ขอคนพบ    

จากการศึกษาระบบการตลาดและโครงสรางตลาดปลาล้ินหมาในจังหวัด
สมุทรสาคร มีขอคนพบดังนี้ 

โครงสรางตลาด 
1.ปลาล้ินหมาแชน้ําแข็ง จะมีลักษณะการเขาออกจากตลาดเปนไปไดงาย การเขา

มาทําธุรกิจของพอคาต้ังแตแพปลา พอคาสง จะตองมีเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจคอนขางสูงใน
ระยะแรกเพราะการซ้ือสินคาในระบบเงินเช่ือจะตองใชเวลาและความไววางใจ 

 2.ปลาล้ินหมาแชแข็ง จะมีลักษณะการเขาออกจากตลาดเปนไปไดยาก การเขามา
ทําธุรกิจของพอคาต้ังแตแพปลา พอคาสง จะตองมีเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจสูงมาก ลักษณะการซ้ือ
ขายตองซ้ือขายแบบเหมาและเปนลูกคาประจํากัน 
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 3.พอคาสงมือท่ี 1และพอคาสงมือท่ี 2 ตองมีสถานท่ีท่ีเหมาะสมแกการแปรรูปใน
ปริมาณมาก 

 พฤติกรรมตลาด 
การกําหนดราคาสินคาจะถูกกําหนดโดยผูขายและจะตอรองราคากันจนเปนท่ี

พอใจท้ังผูซ้ือและผูขาย 
 ผลการดําเนินงานทางการตลาด 
 1. การไดรับผลตอบแทนจากการจําหนาย และการจายผลตอบแทนจากการรับซ้ือ

ในตลาดปลาจะซ้ือขายกันในระบบเงินเช่ือ 
2. ปลาล้ินหมาแชน้ําแข็ง พอคาสงมือท่ี 1 จะมีกําไรตอกิโลกรัมมากท่ีสุด คือ 31.64 

กิโลกรัม เหมาะกับการเขาสูตลาดสําหรับพอคารายใหม 
ปญหาและอุปสรรคท่ีมีตอระบบการตลาดปลาล้ินหมา  
1. ราคาสินคาจะมีการเปล่ียนแปลงทุกวันข้ึนอยูกับ ราคาน้ํามัน ฤดูกาลและ 

เทศกาลสําคัญตางๆ 
2.  แรงงานตางดาวผิดกฎหมายโดนจับ เนื่องจากจังหวัดสมุทรสาครเปนเมือง

อุตสาหกรรม และในธุรกิจคาปลาล้ินหมาเองตองใชแรงงานจํานวนมากในระบบ ท้ังในสวนของ
พนักงานแลปลา และพนักงานขน แตแรงงานสวนใหญเปนแรงงานตางดาวท่ีผิดกฎหมาย จึงถูก
รบกวนจากเจาหนาท่ีในการกระทําการปราบปรามและสงแรงงานกลับประเทศ     
 
ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะสําหรับแพปลา พอคาสง และพอคาปลีกที่ไดจากการคนพบจาก
การศึกษาคร้ังนี้ 

1. พอคาสงมือท่ี1และพอคาสงมือท่ี2สวนใหญจะมีวิธีการชําระเงินโดยระบบเงิน
เช่ือดังนั้นพอคาจําเปนตองมีความรอบรูในการรวบรวมขอมูลขาวสารตางๆจากลูกคาของพอคาแต
ละราย 

2. ผูประกอบการควรตองชวยเหลือกันโดยการซ้ือขายตามราคา และชวยกัน
ควบคุมคาใชจายใหมากข้ึน และพอคาปลาล้ินหมาจะตองเตรียมคิดแผนท่ีจะตอบสนองตอ
พฤติกรรมตลาดจะมีความตองการปลาล้ินหมาท่ีมีปริมาณมากข้ึนในชวงเทศกาลตาง ๆ สามารถ
คาดคะเนปริมาณสินคาท่ีตนเองคาในแตละวันไดอยางถูกตอง คือ ไมมีสินคาเหลือมากเกินไป 
เพราะจะตองเสียคาใชจายในการเก็บรักษามากข้ึน หรือจัดหาสินคานอยเกินไปจนไมเพียงพอตอ
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ความตองการของลูกคา ซ่ึงอาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกตนเองและลูกคาได รวมท้ังพอคาตองมี
ความรอบรูในการหาแหลงซ้ือสินคาในเวลาและราคาท่ีเหมาะสม  

3. ผูประกอบการควรตองวางแผนเดินทาง และควบคุมคาใชจายเพื่อลดตนทุนคา
ขนสงลง รวมท้ังสวนงานภาครัฐ ควรหาทางปดชองวางตาง ๆ ไมใหเจาหนาท่ี สามารถเอ้ือ
ประโยชนตาง ๆ ในการขนสงได เพราะเปนตนทุนของผูประกอบการ 

4. ผูประกอบการควรตองรับผิดชอบโดยการทําบัตรตางดาวใหลูกจางของตน 
 

ขอเสนอแนะสําหรับรัฐบาลท่ีไดจากการคนพบจากการศึกษาคร้ังนี้ 
1. รัฐบาลควรจะตองหามาตรการเขามาชวยเหลือไมวาจะเปนการตรึงราคานํ้ามัน

ไว  หรือการใชพลังงานอ่ืนทดแทน เชนการเพิ่มจุดใหบริการน้ํามันมวงสําหรับเรือประมงชายฝง 
และนํ้ามันเขียวสําหรับกลุมเรือประมงน้ําลึก และในสวนของผูประกอบการเอง ก็ควรจะใชพลังงาน
น้ํามันอยางประหยัดท่ีสุด เนื่องจากปญหาราคาน้ํามันแพง กอใหเกิดปญหาอีกหลายๆ ดาน   

2. รัฐบาล ควรเปดโอกาสใหผูประกอบการสามารถทําบัตรตางดาวใหลูกจางของ
ตนตลอดเวลา (ปจจุบัน เปดโอกาสใหทําปละ 2 คร้ัง) เพื่อแกไขแรงงานตางดาวโดนจับ เพราะใน
ธุรกิจคาปลาล้ินหมาเองตองใชแรงงานจํานวนมากในระบบ ท้ังในสวนของพนักงานแลปลา และ
พนักงานขน แตแรงงานสวนใหญเปนแรงงานตางดาวท่ีผิดกฎหมาย จึงถูกรบกวนจากเจาหนาท่ีใน
การกระทําการปราบปรามและสงแรงงานกลับประเทศ 
 
ในการศึกษาคร้ังตอไป 

เพื่อใหการศึกษาระบบการตลาดปลาล้ินหมาสมบูรณยิ่งข้ึน ผูศึกษาขอเสนอแนะ
ใหทําการศึกษาโดยขยายขอบเขตของกลุมตัวอยางไปยังจังหวัดอ่ืนๆ เพื่อจะไดเปนขอมูลท่ีมีความ
ครอบคลุมมากยิ่งข้ึน และใชในการเปรียบเทียบวางแผนทางการตลาดเก่ียวกับระบบการคาปลา
ล้ินหมาท่ีชัดเจนข้ึน 

 
 
 
 
 

 


