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บทคัดย่อ
การค้นคว้าอิสระนี้ มีวตั ถุประสงค์ คือ (1) เพื่อศึกษาการดาเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั NOF (2)
เพื่อศึกษาปั ญหาด้านกระบวนการผลิ ตกุง้ ของบริ ษทั NOF และ (3) เพื่อหาแนวทางในการพัฒนา
ธุ รกิ จการผลิ ตกุง้ ด้านกระบวนการผลิ ตของบริ ษทั NOF ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูบ้ ริ หาร
หัวหน้าฝ่ าย/แผนก และเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ของบริ ษทั NOF โดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็ นเครื่ องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผลการศึกษาพบว่า ลูกค้าของบริ ษทั เป็ นโรงงานแปรรู ปที่ส่งยุโรปกับอเมริ กา ผลิตภัณฑ์
หลักคือ กุง้ ขาวแปรรู ปและผลิ ตภัณฑ์ส่วนเกิ น สร้างความให้มนั่ ใจได้ให้กบั ลูกค้า ติดต่อกับลูกค้า
โดยตรง ใช้วิธีการสร้างเครื อข่ายเป็ นแบบปากต่อปาก การสร้างคุณค่าของบริ ษทั ฯ โดยการแปรรู ป
ผลิ ตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเหนื อคู่แข่ง มี การมุ่ง เน้นในเรื่ องของวัตถุ ดิบที่ มี คุณภาพ ปั ญหาเกี่ ยวกับ
ขั้นตอนการผลิตกุง้ และคุ ณภาพกระบวนการผลิ ตพบว่า บริ ษทั NOF มีปัญหาหลักคือ ปั ญหาด้าน
วัตถุดิบ และปั ญหารองจะเป็ นในเรื่ องการขาดแคลนแรงงาน บริ ษทั ฯ มีจุดแข็งคือ ซื้ อกุง้ ตั้งแต่ฟาร์ ม
เลี้ยงโดยตรง ทาการผลิตและจาหน่ายเอง ทาให้ควบคุมคุณภาพได้เต็มที่ สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ได้
หลากหลาย มีพนักงานซึ่ งมีความชานาญเป็ นจานวนมาก มีฐานลูกค้าและลูกค้าซื้ อซ้ าเป็ นจานวน
มาก จุดอ่อน ได้แก่ ปริ มาณวัตถุดิบที่ขาดแคลน และขาดแคลนแรงงานในบางช่วงเวลา โอกาส คือ
กุง้ ราคาแพงขึ้นทาให้เกษตรก็เริ่ มกลับมาเลี้ยงกุง้ มากขึ้น และประเทศไทยมีศกั ยภาพในการเลี้ยงกุง้
สู งกว่าต่างประเทศ และอุ ปสรรค คื อ มาตรการกี ดกันทางการค้าจากอเมริ กา และ EU ทาให้เรา
สิ นค้าไปได้ยากขึ้น และมีการเข้มงวดเรื่ องแรงงานมากขึ้น
ผลการศึก ษาแนวทางการพัฒนาธุ รกิ จการผลิ ตกุ้ง กรณี ศึ ก ษา บริ ษ ทั NOF จากัด พบว่า
บริ ษทั ควรพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย โดยเน้นคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้มีความสะอาด
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และปลอดภัย พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ ยวชาญในการผลิตในทุกขั้นตอน พัฒนารู ปแบบการผลิต
กุง้ จากฟาร์ มให้ได้มาตรฐาน เพื่อลดความเสี่ ยงในการขาดแคลนวัตถุดิบ และเสริ มสร้างแรงจูงใจใน
การทางานของพนักงานเพื่อให้พนักงานมีความจงรักภัคดีกบั บริ ษทั
คาสาคัญ: แนวทางการพัฒนาธุ รกิจ/กุง้ แปรรู ป/ธุ รกิจการผลิตกุง้
ABSTRACT
The objectives of this independent study are as followed: (1) To study operational approach
of NOF Company (2) To study the problems that occur in the production process, and (3) To find
the way to develop the operational approach of NOF and production process. The data was
collected from general manager, head of human resource department, production supervisor,
purchasing manager, and head of delivery.
The results showed that the majority product of NOF is peeled Vannamei. The majority
customer is food processing plant for exporting in Europe and America. NOF Company uses word
of mouth for marketing and connects with the customer directly. The company focuses on raw
material. NOF uses only fresh and inspection control shrimp.
The results showed that NOF has two main production process problems. First problem
is lack of raw material for some seasons. Second problem is lack of labor for sometimes.
The result showed that the strengths of NOF are as followed: (1) The company can control
the quality of shrimp from the farm until the final production process. (2) The company has good
skilled labor to produce the product that customer satisfied. (3) The company has a lot of loyal
customers. The weaknesses of NOF are lack of raw material and labor for sometimes. The
opportunities are Thailand has good potentiality for shrimp production and the marine shrimp
farming is increasing. The threats of NOF are trade barriers of Europe and America.
Keywords: Guideline Business Development/Shrimp Production/Shrimp Produce Business
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บทนา
ประเทศไทยเป็ นประเทศที่ มี ระบบเศรษฐกิ จแบบเปิ ด ท าให้มีก ารพึ่ง พิงรายได้จากการ
ส่ งออกค่อนข้างสู ง จากข้อได้เปรี ยบทางภูมิศาสตร์ ที่มีความเหมาะสมในการผลิ ตสิ นค้าทางการ
เกษตรทั้งในสาขาพืช ปศุสัตว์และประมง ทาให้สินค้าอาหารเป็ นสิ นค้าส่ งออกที่สาคัญของประเทศ
ซึ่งต้องอาศัยวัตถุดิบจากภาคการเกษตรเป็ นหลัก ในแต่ละปี มีสัตว์น้ าที่ได้มาจากการทาประมงและ
เพาะเลี้ ยงจานวนมาก แสดงให้เห็ นว่าไทยมี ศกั ยภาพในด้านวัตถุ ดิบ ประกอบกับผูป้ ระกอบการ
ด้านประมงมีประสบการณ์และความชานาญในการผลิตที่ยาวนาน รวมถึงแรงงานในประเทศที่มี
เพียงพอ ทาให้อุตสาหกรรมอาหารทะเลไทยสามารถผลิตสิ นค้าประมงได้ในปริ มาณมากและมี
มูล ค่ า สู ง สุ ดในบรรดาสิ นค้า อาหารส่ งออกทั้ง หมดมาโดยตลอดและอุ ตสาหกรรมอาหารทะเล
ส่ งออกยังสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจากการแปรรู ปอาหารทะเล รวมถึงก่อให้เกิดการจ้าง
งานจานวนมากสู่ การกระจายรายได้และนาความเจริ ญสู่ ภูมิภาค ทั้งนี้ อุตสาหกรรมที่เป็ นผลิตภัณฑ์
กุง้ เป็ นอุตสาหกรรมส่ งออกที่สาคัญ สามารถสร้างรายได้ให้กบั ประเทศปี ละไม่ต่ากว่า 70,000 ล้าน
บาท โดย 85% ของผลผลิตกุง้ ทั้งหมดถูกส่ งไปจาหน่ายต่างประเทศ ส่ วนใหญ่จะเป็ นการส่ งออกกุง้
สดแช่ เย็นและแช่ เข็ง โดยประเทศไทยเป็ นประเทศส่ งออกผลิตภัณฑ์กุง้ เป็ นอันดับต้น ๆ ของโลก
(ไทยฟาร์มโซน, 2558)
อย่างไรก็ตาม อุ ตสาหกรรมกุ้งถู กวิจารณ์ ว่าเป็ นกิ จกรรมที่ มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
โดยเฉพาะประเด็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติหลากหลายประเภทเป็ นปัจจัยการผลิต ในส่ วนของกุง้
ขาว Vannamei ซึ่ งกลายเป็ นชนิดกุง้ ที่มีการเพาะเลี้ยงมากที่สุดในประเทศไทย สถานแปรรู ปสัตว์น้ า
เบื้องต้น บริ ษทั NOF ตั้งอยูท่ ี่อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดยนากุง้ ขาวพันธุ์ Vannamei สดที่มี
เปลื อกมาผ่านกระบวนการผลิ ตจนกลายเป็ นสิ นค้าที่ มีมาตรฐานในระดับที่ลูกค้าต้องการและส่ ง
มอบสิ นค้าไปยังกลุ่มลูกค้าซึ่ งเป็ นโรงงานแปรรู ปอาหารทะเลแช่แข็งเพื่อการส่ งออก โดยปกติสถาน
แปรรู ปสัตว์น้ าเบื้องต้นบริ ษทั NOF สามารถรับซื้ อวัตถุดิบได้ต้ งั แต่ 5 ตันต่อวัน เพื่อมาแปรสภาพ
เป็ นสิ น ค้า ในลัก ษณะต่ า ง ๆ ที่ ลู ก ค้า ต้อ งการ เช่ น กุ้ ง เด็ ด หั ว (Headless)โดยมี ก ารผ่ า เปลื อ ก
(Headless Shell On Easy Peeled) หรื อ ไม่มีการผ่าเปลือกออก (Headless Shell On) กุง้ เนื้ อไว้หาง
(Peeled Tail On) แบบเต็มตัว (Round) แบบเต็มตัวชักไส้ (Round and Deveined) แบบผีเสื้ อ (Spirit
or Cutlet) แบบผ่าหลัง (Western Style) และแบบ PTO กุง้ เนื้ อไม่ไว้หาง (Peeled Tail Off) แบบเต็ม
ตัว (Peeled) แบบ PUD (Peeled Undeveined) แบบผีเสื้ อ แบบผ่าหลังและแบบ PND นอกจากนี้
ส่ วนที่เป็ นเปลือกหรื อเศษชิ้นส่ วนกุง้ ที่เหลือจากกระบวนการผลิต ทางบริ ษทั NOF ไม่ได้ทิ้งไปโดย
เปล่าประโยชน์ แต่ขายให้เกษตรกรเพื่อนาไปแปลงสภาพเป็ นปุ๋ ยและอาหารสัตว์ต่อไป
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ปั จจุ บนั ด้วยสภาวะเศรษฐกิ จที่ มีการเปลี่ ยนแปลงตลอดเวลาได้ส่งผลกระทบไปยังภาค
ธุ รกิ จต่าง ๆ ทั้งระบบ ตั้งแต่ผผู ้ ลิ ตจนไปถึ งผูบ้ ริ โภค แต่ละกระบวนการจะเหมือนมีห่วงโซ่ เชื่ อม
ติดกันเป็ นเครื อข่าย การเกิดผลกระทบในช่วงใดช่วงหนึ่ งอาจจะทาให้ส่งผลกระทบต่อกันทั้งระบบ
เป็ นเหตุให้ภาคธุ รกิ จต่าง ๆ ได้เริ่ มค้นหาระบบแนวคิดต่าง ๆ ที่จะมาช่ วยลดผลกระทบที่เกิ ดขึ้ น
เพื่อให้กิจการของตนเองดาเนิ นกิจการได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาแนวทางการพัฒนาธุ รกิจการผลิตกุง้ กรณี ศึกษา บริ ษทั NOF จากัด ให้สามารถพัฒนาธุ รกิจให้
สามารถแข่งขันได้ และสามารถพัฒนาให้ธุรกิ จมีการเติบโตและสามารถอยูร่ อดในตลาดได้ต่อไป
ในอนาคต
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาการดาเนินธุ รกิจของบริ ษทั NOF
2. เพื่อศึกษาปัญหาด้านกระบวนการผลิตกุง้ ของบริ ษทั NOF
3. เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาธุ รกิจการผลิตกุง้ ด้านกระบวนการผลิตของบริ ษทั NOF
วิธีการดาเนินงานวิจัย
1. ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ มีจานวน 5 คน ซึ่ งแบ่งออกเป็ นผูบ้ ริ หารและหัวหน้า
ฝ่ ายต่าง ๆ ได้แก่ ผูจ้ ดั การทัว่ ไป หัวหน้าฝ่ ายบุคคล หัวหน้าฝ่ ายผลิต หัวหน้าฝ่ ายจัดซื้ อ และหัวหน้า
จัดส่ งสิ นค้า
2. วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
2.1 การศึกษาเอกสาร (Document Research) โดยมุ่งศึกษาข้อมูลจากงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
บทความทางวิชาการ เพื่อทบทวน แนวความคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อนามาอ้างอิง
ทาให้ผลการศึกษาครั้งนี้มีความน่าเชื่อถือ (Reliability) และความเที่ยงตรง (Validity)
2.2 การสัมภาษณ์เชิ งลึก (In-Depth Interview) ใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่ งมีโครงสร้าง
(Semi-Structured Interview) และทาการแก้ไขตามที่ ได้รับคาแนะนาจากผูม้ ีประสบการณ์และ
อาจารย์ที่ปรึ กษาก่อนนาไปเก็บข้อมูล โดยเน้นการสนทนาแบบเรี ยบง่ายและกาหนดกรอบคาถามที่
ชัดเจน ทั้งนี้ผสู ้ ัมภาษณ์อาจปรับเปลี่ยนคาถามตามแต่สถานการณ์เพื่อให้ได้ขอ้ มูลตามวัตถุประสงค์
3. เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษาครั้ งนี้ ใช้ แ บบสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก (In-Depth Interview)
สัมภาษณ์ผบู ้ ริ หาร และหัวหน้าฝ่ ายต่างๆ โดยมีข้ นั ตอนการทาแบบสัมภาษณ์ ดังนี้
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3.1 ศึกษาแนวคิดทฤษฏี และงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้อง เพื่อกาหนดวัตถุ ประสงค์และกรอบ
แนวคิดของคุณภาพการผลิต โดยศึกษาค้นคว้าจาก ตารา เอกสารทางวิชาการ ตลอดจนงานวิจยั ต่าง ๆ
รวมทั้งค้นคว้าข้อมูลสื่ ออิเล็กทรอนิกส์หรื อข้อมูลจากสื่ อออนไลน์
3.2 นาแบบสัมภาษณ์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเข้ารับความเห็ นชอบจากอาจารย์ที่ปรึ กษา
และตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) จากผูม้ ีประสบการณ์ของบริ ษทั NOF
3.3 ปรับปรุ งแก้ไขแบบสัมภาษณ์ ตามคาแนะนาของผูม้ ีประสบการณ์ และทบทวนทา
ความเข้าใจในแบบสัมภาษณ์อีกครั้ง
3.4 สัมภาษณ์ผใู ้ ห้ขอ้ มูลคนสาคัญที่กาหนดไว้ในการศึกษาครั้งนี้ โดยใช้แบบสัมภาษณ์
ที่ผา่ นการตรวจสอบคุณภาพ สามารถกาหนดประเด็นการขอสัมภาษณ์ได้ดงั นี้
1. ข้อมูลทัว่ ไปของผูใ้ ห้สัมภาษณ์ ตาแหน่งและประสบการณ์การทางานของบริ ษทั
NOF
2. ขั้นตอนกระบวนการผลิตสถานแปรรู ปของบริ ษทั NOF
3. ปั ญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับขั้นตอนการผลิตกุง้ และคุ ณภาพกระบวนการ
ผลิตของบริ ษทั NOF
4. แนวทางการพัฒนาธุ รกิจการผลิตกุง้ ของบริ ษทั NOF
4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
4.1การตรวจสอบความน่ า เชื่ อถื อของข้อมูล (Creditability) ใช้วิธีตรวจสอบบันทึ ก
สัมภาษณ์ใช้การถอดเทปแบบคาต่อคาและประโยคต่อประโยค (Transcribed Verbatim) วิเคราะห์
เนื้ อหาและทาความเข้าใจกับทุกคาสนทนา เพื่อค้นหาความหมายที่แท้จริ ง หากเกิดความไม่ชดั เจน
ของเนื้ อหา ผูศ้ ึ กษาได้นากลับไปถาม ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ เพื่อช่ วยยืนยันข้อมูลอี ก ครั้ ง ทั้งนี้ เพื่อความ
ชัดเจนในทุก ๆ ประเด็น
4.2ในการสัมภาษณ์เชิงลึกใช้การสังเกตร่ วมด้วย เพื่อการวิเคราะห์เนื้ อหาได้ถูกต้องและ
แม่นยายิง่ ขึ้น
4.3ตรวจสอบความไว้วางใจได้ของข้อมูล (Dependability) เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมู ลและยืนยันถึ งความตรงกันของเนื้ อหาที่ ได้กบั วัตถุ ประสงค์ โดยเข้ารั บคาแนะนาจาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญและอาจารย์ที่ปรึ กษาตลอดกระบวนการศึกษา
4.4การนาข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง (Transferability) ในการศึกษาครั้งนี้ ได้อธิ บายถึ ง
ลัก ษณะของผูใ้ ห้ข ้อ มู ล รวมถึ ง วิธี ก ารคัดเลื อกของผูใ้ ห้ข ้อมู ล อย่า งชัดเจน ซึ่ งเป็ นรายละเอี ย ด
เกี่ ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบในขั้นตอนต่าง ๆ และเป็ นข้อมูลที่แท้จริ ง ทั้งนี้ เพื่อสร้างความ
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น่าเชื่ อถือของการศึกษาครั้งนี้ โดยการนาผลการศึกษานี้ ไปใช้ในการอ้างอิงในบริ บทที่เหมือนและ
ใกล้เคียง หรื อนาไปประยุกต์ใช้เป็ นแนวทางสาหรับนาไปอ้างอิงในการศึกษาต่อไปได้
ผลการศึกษา
การศึ กษาครั้ งนี้ เป็ นการศึ กษา “แนวทางการพัฒนาธุ รกิ จการผลิ ตกุ้ง กรณี ศึ กษา บริ ษ ทั
NOF” ผูว้ จิ ยั ขอนาเสนอสรุ ปผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
1. การดาเนินธุรกิจของบริษัท NOF
บริ ษทั เอ็นวัน ฟู้ ส์ ด จากัด ทาดาเนิ นการแปรรู ปกุง้ ขาวพันธุ์ Vannamei สามารถรับซื้ อ
วัตถุ ดิบได้ต้ งั แต่ 5 ตันต่อวัน เพื่อมาแปรสภาพเป็ นสิ นค้าในลักษณะต่างๆที่ลูกค้าต้องการ เช่น กุง้
เด็ดหัว (Headless)โดยมีการผ่าเปลือก (Headless Shell On Easy Peeled) หรื อ ไม่มีการผ่าเปลือก
ออก (Headless Shell On) กุง้ เนื้ อไว้หาง (Peeled Tail On) แบบเต็มตัว (Round) แบบเต็มตัวชักไส้
(Round And Deveined) แบบผีเสื้ อ (Spirit Or Cutlet) แบบผ่าหลัง (Western Style) และแบบ PTO
และกุง้ เนื้ อไม่ไว้หาง (Peeled Tail Off) แบบเต็มตัว (Peeled) แบบ PUD (Peeled Undeveined) แบบ
ผีเสื้ อ แบบผ่า หลัง และแบบ PND นอกจากนี้ ส่ ว นที่ เ ป็ นเปลื อกหรื อเศษชิ้ นส่ วนกุ้ง ที่ เหลื อ จาก
กระบวนการผลิต ทางบริ ษทั NOF ไม่ได้ทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์ แต่ขายให้เกษตรกรเพื่อนาไป
แปลงสภาพเป็ นปุ๋ ยและอาหารสัตว์ต่อไป
โดยมีความเชื่อมโยงของห่วงโซ่อุปทาน ดังนี้คือ
1) ระดับต้นน้ า วัตถุดิบที่นามาใช้ในการผลิต คือ กุง้ ขาวเป็ นหลัก โดยฝ่ ายจัดซื้ อจะทาการ
ไปซื้ อ วัต ถุ ดิ บ จากตลาดทะเลไทยตลาดประมาณ 80% และจากฟาร์ ม กุ้ง หรื อ บ่ อ เลี้ ยงกุ้ง ของ
เกษตรกรประมาณ 20%
2) ระดับกลางน้ า ขั้นตอนการรวบรวมและการแปรรู ผลผลิต ในขั้นตอนการรวบรวมและ
การแปรู ปผลิตภัณฑ์โดยเริ่ มตั้งแต่การรับวัตถุดิบจนถึงกระบวนการขนส่ งให้ลูกค้าที่ได้มาตรฐาน
3) ระดับปลายน้ า ขั้นตอนการกระจายสิ นค้าและการตลาด กลุ่มลูกค้าแบ่งลูกค้าออกเป็ น 2
กลุ่ม กลุ่มลูกค้าที่ส่งยุโรปกับอเมริ กา ประมาณ 80% และกลุ่มลูกค้าที่ทาขายภายในประเทศกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน ประมาณ 20% ดังแสดงในภาพที่ 1
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ปัจจัยสนับสนุน
เงินทุน, เทคโนโลยี,ฐานข้อมูล,กฎหมาย,ระบบขนส่ง ฯลฯ

ระดับต้ นนา้

ระดับกลางนา้

ฟาร์มกุง้
บ่อเลี้ยงกุง้ ของ
เกษตรกร
ผูค้ า้ รายย่อยตลาด
ทะเลไทย

ระดับปลายนา้

ลูกค้ายุโรปและ
อเมริ กา
กระบวนการผลิตและ
แปรรู ป
ลูกค้าในประเทศ
และประเทศเพื่อน
บ้าน

ภาพที่ 1 ความเชื่อมโยงของผูท้ ี่เกี่ยวข้องและผลผลิตในห่ วงโซ่อุปทาน
สาหรับการบริ หารจัดการของบริ ษทั NOF มีดงั นี้
1. ด้านการจัดการ บริ ษทั มีการกาหนดโครงสร้างการบริ หารงานและและหน้าที่รับผิดชอบ
ของแต่ละตาแหน่ง มีการแบ่งโครงสร้างออกเป็ น 4 ฝ่ าย คือ ฝ่ ายจัดซื้ อวัตถุดิบ ฝ่ ายควบคุมคุณภาพ
และการผลิต ฝ่ ายจัดส่ งสิ นค้า และฝ่ ายบุบคล
2. ด้านการผลิต กระบวนการผลิตทางบริ ษทั ฯ มีการวางแผนการผลิตโดยมีการวางแผน
ล่วงหน้า ทาการผลิตตามคาสั่งซื้ อที่ได้รับจากลูกค้า ลูกค้าจะเปิ ดคาสั่งซื้ อ เปิ ดราคาให้บริ ษทั ทราบ
ล่วงหน้า เพื่อนาไปซื้ อสิ นค้ามาผลิต ในด้านแรงงานนั้น แรงงานส่ วนใหญ่ร้อยละ 90 จะเป็ นเป็ นชาว
พม่า และเป็ นคนไทยประมาณร้ อยละ 10 พนักงานจะมีการตรวจสอบและดูแลความพร้อมของ
เครื่ อ งจัก รและอุ ป กรณ์ ก่ อนท างานทุ ก วัน ด้า นสถานที่ มี ก ารควบคุ ม ระบบความปลอดภัย ของ
โรงงานอย่างสม่ าเสมอโดยใช้หลักเกณฑ์ของระบบโรงงานของกระทรวงอุตสาหกรรม และต้อง
ผ่านมาตรฐานของกรมประมง ทุก 6 เดือน ส่ วนด้านสิ่ งแวดล้อม (การกาจัดของเสี ย) บริ ษทั มีระบบ
การกาจัดของเสี ย มีบ่อบาบัด ซึ่ งมีเจ้าหน้าที่ทางฝ่ ายรัฐบาลมาสุ่ มตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ
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3. ด้านการตลาด ในการวางแผนการตลาดนั้น บริ ษทั NOF มีการวางแผนการตลาดดังนี้
3.1 ด้านผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯ มีรูปแบบที่หลากหลาย และมี
3.2 ด้านราคา มีการกาหนดราคาจาหน่ายค่อนข้างแน่นอน เนื่ องจากมีการทาสัญญาผูกพัน
ซื้ อขายผลผลิตกับโรงงานแปรรู ปอาหารทะเลแช่แข็งเพื่อการส่ งออก
3.3 ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย บริ ษทั ฯ มี ช่องทางการตลาดหลายช่ องทาง เช่ น ตลาด
ต่างประเทศ ยุโรปและอเมริ กา กาลังมองช่ องทางส่ งออกไปยังประเทศจีน ส่ วนตลาดในประเทศ
ก าลัง ขยายลู ก ค้า ที่ เ ป็ นโรงงาน โดยจัด โครงการ 1 ล้ง 1 โรงงาน และส่ ง ให้ แ ม่ ค ้า ที่ ฟ รี ส ขาย
ภายในประเทศ และประเทศเพื่อนบ้าน
3.4 ด้านการส่ งเสริ มการตลาด บริ ษทั ฯ มีการเข้าร่ วมกิจกรรมแสดงผลงานทางการเกษตร
การจัด บู ท ในงานแสดงสิ น ค้า ต่ า ง ๆ การสร้ า งความให้ม ั่นใจได้ใ ห้ ก ับ ลู ก ค้า โดยบริ ษ ทั ฯ ผ่า น
มาตรฐานของกรมประมง มีวิเคราะห์ความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อให้มีการซื้ อซ้ า และการติดต่อกับ
ลูกค้าโดยตรง
4. ด้านการเงิน บริ ษทั ฯ มีการบริ หารจัดการทางการเงินโดยมีการบริ หารปั จจัยเสี่ ยงอาจจะ
เกิ ดขึ้นในความเสี่ ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ ยงจากการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราดอกเบี้ย และความเสี่ ยงในการชาระเงินของลูกค้า
บริ ษทั NOF มีลกั ษณะการดาเนินการ ดังนี้
1. กลุ่มลูกค้า: Customer Segments (CS) จากผลการศึกษาพบว่า ลูกค้าของบริ ษทั แบ่ง
ออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มลูกค้าโรงงานแปรรู ปที่ส่งยุโรปกับอเมริ กา ประมาณ 80% และกลุ่มลูกค้าที่
ทาขายภายในประเทศกับประเทศเพื่อนบ้าน ประมาณ 20% โดยภายในประเทศจะเป็ นแม่คา้ ที่ซ้ื อไป
เพื่อฟรี สจาหน่ายอีกทอดหนึ่ง
2. คุณค่าสิ นค้าหรื อบริ การ: Value Proposition (VP) จากผลการศึกษาพบว่า บริ ษทั NOF มี
ผลิตภัณฑ์หลักที่บริ ษทั ทาการผลิต คือ กุง้ ขาวแปรรู ป
3. ความสัมพันธ์กบั ลูกค้า: Customer Relationships (CR) จากผลการศึกษาพบว่า บริ ษทั
NOF การสร้างความให้มนั่ ใจได้ให้กบั ลูกค้าโดยบริ ษทั ฯ ผ่านมาตรฐานของกรมประมง มีวิเคราะห์
ความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อให้มีการซื้ อซ้ า และการติดต่อกับลูกค้าโดยตรง
4. ช่องทางการเข้าถึง: Channels (CH) บริ ษทั NOF มีช่องทางในการติดต่อลูกค้า โดยการ
ติดต่อกับลูกค้าโดยตรง และเมื่อลูกค้ามีความไว้เนื้ อเชื่ อใจแล้วจะมีการบอกต่อไปยังลูกค้าคนอื่นๆ
ต่อไป
5. รายได้หลัก: Revenue Streams (RS) รายได้หลักของบริ ษทั NOF คือ การจาหน่ายกุง้ ขาว
แปรรู ป และผลิตภัณฑ์ส่วนเกิน
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6. พันธมิตร: Key Partnerships (KP) บริ ษทั ใช้วิธีการสร้างเครื อข่ายเป็ นแบบปากต่อปาก
สาหรั บตลาดต่างประเทศทางบริ ษทั ฯ กาลังมองช่ องทางส่ งออกไปยังประเทศจี น ส่ วนตลาดใน
ประเทศกาลังขยายลูกค้าที่เป็ นโรงงาน โดยจัดโครงการ 1 ล้ง 1 โรงงาน และส่ งให้แม่คา้ ที่ฟรี สขาย
ภายในประเทศ
7. กิจกรรมหลัก: Key Activities (KA) บริ ษทั กิจกรรมที่สาคัญที่สุดในการสร้างคุณค่าของ
บริ ษทั ฯ คือ การแปรรู ปผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเหนื อคู่แข่ง มีการฝึ กอบรมของนักงานในองค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง ตลอดจนมีการออกบูธแสดงสิ นค้า เพื่อให้สินค้าเป็ นที่รู้จกั มากขึ้น
8. ทรัพยากรหลัก: Key Resources (KR) บริ ษทั ฯ มีการมุ่งเน้นในเรื่ องของวัตถุ ดิบที่มี
คุณภาพ มีการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้ใบรับรองคุณภาพด้านอาหาร และมุ่งเน้นกระบวนการ
ผลิตที่มีคุณภาพสะอาดปลอดภัย
9. โครงสร้างต้นทุน: Cost Structure (CS) บริ ษทั ฯ มีตน้ ทุนหลัก ๆ คือ ค่าซื้ อวัตถุ ดิบ
ค่าแรงงาน ค่าใช้จ่ายในการดูแลสต็อก ค่าใช้จ่ายในการขาย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

KP (Key
Partnerships)
หาหุ น้ ส่ วนที่
เป็ นพันธมิตร
ทางธุ รกิจ
(โครงการ 1 ล้ง
1 โรงงาน)

KA (Key Activities)
1. แปรรู ปสิ นค้าที่มีคุณภาพ
เหนื อคู่แข่ง
2. มีการฝึ กอบรมของ
พนักงานในองค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง
3. การออกบูธแสดงสิ นค้า

KR (Key Resources)
1. วัตถุดิบที่มีคุณภาพ
2. การพัฒนาให้ได้
ใบรับรองคุณภาพด้าน
อาหาร

VP (Value CR (Customer
Propositio Relationships)
1. ผ่านมาตรฐาน
n)
ของกรมประมง
การผลิตที่
ได้คุณภาพ 2. วิเคราะห์
ความพึงพอใจ
มาตรฐาน
ของลูกค้า
ทางด้านกุง้
3. พัฒนา
แปรรู ป
บุคลากรด้าน
การขาย
4. ระบบขายตรง
CH (Channels)
1. การติดต่อลูกค้า
โดยตรง
2. การบอกต่อปาก
ต่อปาก

CS
(Customer
Segments)
โรงงานแปร
รู ปอาหาร
แม่คา้ ที่ฟรี
สขาย
ภายในประเ
ทศ
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3. กระบวนการผลิตที่มี
คุณภาพสะอาดปลอดภัย
CS (Cost Structure)
1. ค่าซื้ อวัตถุดิบ 2. ค่าแรงงาน 3. ค่าใช้จ่ายใน
การดูแลสต็อก 4. ค่าใช้จ่ายในการขาย 5.
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

RS (Revenue Streams)
1. จาหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรู ป
2. ผลิตภัณฑ์ส่วนเกิน

ภาพที่ 2 Business Model Canvas ของบริ ษทั NOF
2.ปัญหาเกีย่ วกับขั้นตอนการผลิตกุ้งและคุณภาพกระบวนการผลิตของบริษัท NOF
ปั ญหาหลัก พบว่า บริ ษทั ฯ มีปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบมากที่สุด เนื่ องจากในปั จจุบนั กุง้
เลี้ ยงช่ วงที่ผ่านมาเกษตรกรที่เลี้ ยงประสบปั ญหาทั้งในเรื่ องราคา และโรคกุง้ จึงหยุดเลี้ ยงกันมาก
ประกอบกับการที่ประเทศไทยต้องดาเนินการปรับปรุ งกฎหมาย กฎระเบียบ และการจัดการด้านการ
ประมงของไทยให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของสหภาพยุโรป ที่ (EC) No.1005/2008 ว่าด้วยการ
จัดตั้งระบบของประชาคมยุโรปเพื่อป้ องกัน ยับยั้ง และขจัดการทาประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการ
รายงาน และไร้ การควบคุ ม ส่ งผลให้เรื อประมงไทยไม่ส ามารถออกทาการประมงได้ ส่ งผลให้
วัตถุดิบขาดแคลน รองลงมาคือ ปั ญหาเรื่ องวัตถุดิบไม่ได้ขนาดตามที่ตอ้ งการ เนื่ องจากเกษตรกรผู ้
เลี้ยงกุง้ ประสบปั ญหาเรื่ องโรค ทาให้บางครั้งต้องรี บจาหน่าย วิธีการแก้ไขปั ญหาคือ เราต้องรับคา
สั่งซื้ อให้นอ้ ยลง และพยายามหาตลาดที่สามารถขายได้ในราคาที่สูงขึ้น
ปั ญ หารอง พบว่า บริ ษ ัท ในเรื่ อ งของปั ญหาขาดแคลนแรงงาน เนื่ อ งจากแรงงานของ
โรงงานส่ วนใหญ่เป็ นแรงแรงพม่า ซึ่ งในปั จจุบนั เศรษฐกิจพม่าดีข้ ึนทาให้แรงงานส่ วนหนึ่ งเดินทาง
กลับประเทศ และจากการที่ รัฐบาลไม่เปิ ดให้ต่อบัตรทาให้มีแรงงานน้อยลง เกิ ดการแย่งแรงงาน
และในบางครั้ งก็ มี ปัญหาในเรื่ องของการสื่ อสาร ส่ วนปั ญหาอี กประการหนึ่ ง คื อ กระบวนการ
ทางานและควบคุ มคุ ณภาพ หากมีสิ่งแปลกปลอมที่ จะเข้ามา ความล่ าช้าที่จะเกิ ดขึ้น การควบคุ ม
บางครั้งมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาโดยที่แบบเราตรวจสอบแต่วา่ ยังไม่ได้พบ ณ ขนาดนั้น
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วัตถุดบิ ไม่ ได้ ขนาดทีต่ ้ องการ

ขาดแคลนแรงงาน

กระดูกสันหลัง

ปัญหาใน
กระบวนการผลิต

สาเหตุหลัก
วัตถุดบิ ไม่ เพียงพอ

ภาพที่ 3

สาเหตุรอง

กระบวนการทางานและควบคุมคุณภาพ
(สิ่งปลอมปน)

ปั ญ หาและอุ ป สรรคในการด าเนิ น งานเกี่ ย วกับ ขั้น ตอนการผลิ ต กุ้ง และคุ ณ ภาพ
กระบวนการผลิต

3. สภาพแวดล้ อมภายในและภายนอกของการผลิตกุ้งของบริษัท NOF
จากผลการศึกษา จุ ดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคต่าง ๆ ในการดาเนิ นการผลิ ตของ
บริ ษทั NOF สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ตารางที่ 1 สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของการผลิตกุง้ ของบริ ษทั NOF
สภาพแวดล้อมภายใน
จุดแข็ง (Strength: S)
จุดอ่ อน (Weakness: W)
บริ ษ ัท ซื้ อ กุ้ง ตั้ง แต่ ฟ าร์ ม เลี้ ย งโดยตรง ท าการ ปริ ม าณวัต ถุ ดิ บ ที่ ข าดแคลนในบางช่ ว งเวลา
ผลิ ตและจาหน่ ายเอง ทาให้ควบคุ มคุ ณภาพได้ และขาดแคลนแรงงานในบางช่วงเวลาทาให้ไม่
เต็มที่ สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย มี สามารถผลิตได้ทนั ตามที่ลูกค้าต้องการ
พนักงานซึ่ งมีความชานาญเป็ นจานวนมาก มี
ฐานลูกค้าและลูกค้าซื้ อซ้ าเป็ นจานวนมาก
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สภาพแวดล้อมภายนอก
โอกาส (Opportunity: O)
อุปสรรค (Threat: T)
กุง้ ราคาแพงขึ้นทาให้เกษตรก็เริ่ มกลับมาเลี้ยงกุง้ มี มาตรการกี ดกันทางการค้า จากอเมริ ก า และ
มากขึ้น และประเทศไทยมีศกั ยภาพในการเลี้ยง EU ท าให้ เ ราสิ น ค้า ไปได้ ย ากขึ้ น และมี ก าร
กุ้ง สู ง กว่า ต่ า งประเทศ เนื่ องจากประเทศไทย เข้มงวดเรื่ องแรงงานมากขึ้น
เลี้ยงกุง้ ได้ดีที่สุดในโลก

4. แนวทางการพัฒนาธุรกิจของบริษัท NOF
4.1 กลยุทธ์เชิงรุ ก: ผูน้ าด้านผลิตภัณฑ์กงุ้ แช่แข็ง
1. พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย โดยเน้นคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้มีความ
สะอาดและปลอดภัย
2. พัฒนารู ปแบบการเลี้ยงกุง้ แบบอินทรี ย ์ (Organic Aquaculture)
3. พัฒนาบุคลากรในด้านการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
4.2 กลยุทธ์เชิงแก้ไข: สร้างพันธมิตรในการผลิตวัตถุดิบและเสริ มสร้างแรงจูงใจแรงงาน
1. ส่ งเสริ มดาเนินการเพราะเลี้ยงกุง้ แบบอินทรี ย ์ (Organic Aquaculture)
2. ส่ งเสริ มคุณภาพชีวติ ของแรงงาน
4.3 กลยุทธ์เชิงป้ องกัน: เสริ มสร้างความเข้าใจและให้ความสาคัญกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ดุง้ แช่แข็ง
1. ส่ งเสริ มความรู ้ ความเข้าใจแก่ ผูผ้ ลิ ตวัตถุ ดิบ ทั้งภาคประมงและฟาร์ มเลี้ ยงกุ้งให้
ตระหนักถึงมาตรฐานอาหารทะเลแปรรู ป
2. ส่ ง เสริ ม และบู รณาการด้า นมาตรฐานอุ ตสาหกรรมอาหารทะเลแช่ แข็ง ระหว่า ง
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน และพัฒนากฎระเบียบที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
กับทุกฝ่ าย
4.4 กลยุทธ์เชิงรับ: การบริ หารการเปลี่ยนแปลงเพื่อเตรี ยมรับมือกับการกีดกันทางการค้า
ที่ไม่ใช่ภาษี
1. ส่ งเสริ มการวิจยั และพัฒนามาตรฐานประมงและอุตสาหกรรมอาหารแช่งแข็ง เพื่อ
เตรี ยมความพร้อมต่อการเปลี่ยนของมาตรการกีดกันทางการค้า
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2. ส่ งเสริ มการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อให้บุคลากร
เกิ ดการตื่ นตัว พร้ อมรั บ การเปลี่ ย นแปลงที่ อาจเกิ ดขึ้ น ในอนาคต และการพัฒนาบุ ค ลากรอย่า ง
ต่อเนื่อง
5. ผลการวิเคราะห์ ตามทฤษฎี BCG Matrix
พบว่า บริ ษทั อยูใ่ นตาแหน่ง Question Marks คือธุ รกิจที่มีส่วนแบ่งการตลาดที่นอ้ ยทั้ง ๆ ที่
ตลาดกาลัง มี การเติ บโตอย่างต่ อเนื่ อง ซึ่ ง สิ่ ง หนึ่ ง ที่ ธุ รกิ จในตาแหน่ ง นี้ ตอ้ งการเป็ นอย่า งมากคื อ
ทรัพยากรอย่างเงิน เพื่อนาไปลงทุนเพื่อช่วงชิงส่ วนแบ่งการตลาดจากเจ้าอื่น ๆ
6. สรุ ปแนวทางการพัฒนาธุรกิจของบริษัท NOF มีดงั นี้
1. พัฒนาผลิ ตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย โดยเน้นคุ ณภาพของผลิ ตภัณฑ์ให้มีความ
สะอาดและปลอดภัย โดยการส่ งเสริ มการวิจยั และพัฒนามาตรฐานผลิ ตภัณฑ์ ตั้งแต่กระกวนการ
ได้มาซึ่ งวัตถุ ดิบ กระบวนการผลิต และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่ อง เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิ ตภัณฑ์ และ
ต่อยอดในเชิงพาณิ ชย์และการแข่งขัน
2. พัฒนาบุ ค ลากรให้มี ค วามเชี่ ย วชาญในการผลิ ตในทุ ก ขั้นตอน โดยการพัฒนา
บุคลากรตลอดห่ วงโซ่ อุปทานให้ตระหนักถึงการพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรมกุง้ แช่แข็ง พัฒนา
บุคลากรในด้านการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ
3. พัฒนารู ปแบบการผลิ ตกุง้ จากฟาร์ มให้ได้มาตรฐาน เพื่อลดความเสี่ ยงในการขาด
แคลนวัตถุดิบ ตลอดจนสร้างพันธมิตรในการผลิตวัตถุดิบ โดยส่ งเสริ มดาเนิ นการเพราะเลี้ ยงกุง้
แบบอินทรี ย ์ (Organic Aquaculture) การจัดทาทะเบียนผูส้ ่ งวัตถุ ดิบที่น่าเชื่ อถือ (Reliable Vendor
List) เพื่อให้ได้วตั ถุดิบที่มีคุณภาพ
4. เสริ มสร้างแรงจูงใจในการทางานของพนักงานเพื่อให้พนักงานมีความจงรักภัคดีกบั
บริ ษทั
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พัฒนาผลิตภัณฑ์
(คุณภาพ/ความหลากหลาย)

พัฒนารู ปแบบการเลี้ยง
(สร้างพันธมิตร)

แนวทางการพัฒนาธุ รกิจ
การผลิตกุง้

พัฒนาบุคลากร

เสริ มสร้างแรงจูงใจ
พนักงาน

ภาพที่ 4 แนวทางการพัฒนาธุ รกิจของบริ ษทั NOF
อภิปรายผล
การศึกษาแนวทางการพัฒนาธุ รกิ จการผลิ ตกุ้ง กรณี ศึกษา บริ ษทั NOF ผูศ้ ึกษาสามารถ
อภิปรายผลได้ดงั นี้
จากผลการศึกษาพบว่า บริ ษทั NOF การสร้างความให้มนั่ ใจได้ให้กบั ลูกค้าโดยบริ ษทั ฯ
ผ่านมาตรฐานของกรมประมง มีวเิ คราะห์ความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อให้มีการซื้ อซ้ า และการติดต่อ
กับลูกค้าโดยตรง มีช่องทางในการติดต่อลูกค้า โดยการติดต่อกับลูกค้าโดยตรง และเมื่ อลูกค้ามี
ความไว้เนื้อเชื่อใจแล้วจะมีการบอกต่อไปยังลูกค้าคนอื่น ๆ ต่อไป มีการมุ่งเน้นในเรื่ องของวัตถุดิบ
ที่ มี คุณ ภาพ มี ก ารพัฒนาคุ ณภาพผลิ ต ภัณ ฑ์ใ ห้ไ ด้ใ บรั บ รองคุ ณ ภาพด้า นอาหาร และมุ่ ง เน้น
กระบวนการผลิตที่มีคุณภาพสะอาดปลอดภัย ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ อรทัย อิสระมาลัย
(2553) ศึกษากลยุทธ์ในการพัฒนาธุ รกิจแปรรู ปเม็ดมะม่วงหิ มพานต์ กรณี ศึกษาบริ ษทั แปรรู ปเม็ด
มะม่วงหิ มะพานต์ จังหวัดภูเก็ต พบว่า 1. ปั จจัยสาคัญที่ส่งผลต่อการดารงอยูข่ องธุ รกิจแปรรู ปเม็ด
มะม่วงหิ มพานต์ ประกอบด้วย (1) ปั จจัยด้านคุณภาพสิ นค้า กล่าวคือ ในด้านสิ นค้า จะมีคุณภาพใน
เรื่ องความสด ความใหม่ ที่ผา่ นการคัดสรรมาอย่างดี เริ่ มตั้งแต่กระบวนการเพาะปลูกพืช กระบวน
แปรรู ป กระบวนบรรจุภณั ฑ์ จนถึงมือลูกค้า สิ นค้ายังคงความมีคุณภาพ และในด้านของการรับรอง
คุณภาพ คุณภาพของโรงงาน เป็ นโรงงานที่ผา่ นการรับรองมาตรฐานด้านการผลิต นอกจากนี้ ได้มี
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การรับรองมาตรฐานจากองค์การอาหารและยา (อย.) จากระทรวงสาธารณสุ ข (2) ปั จจัยด้านการ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า กล่าวคือ บริ ษทั มีการดาเนินงานโดยเน้นความต้องการของลูกค้า
เป็ นหลัก ทั้งในเรื่ องการปรับปรุ งสิ นค้า รสชาติ การจัดระดับเกรดสิ นค้าการบรรจุภณ
ั ฑ์ การบริ การ
ฯลฯ 3) กลยุทธ์การตลาด กลยุทธ์ดงั กล่าวมาข้างต้น ทาให้สินค้าและผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั แปรรู ป
เม็ดมะม่วงหิ มพานต์ สามารถดารงอยูไ่ ด้จนถึงทุกวันนี้ และสอดคล้องกับผลการศึกษาของจิตติมา
กันตนามัล ลกุ ล และอัฉ รา โพธิ์ ดี (2558) ท าการศึ ก ษาแนวทางการพัฒนากลยุทธ์ ก ารผลิ ตและ
การตลาดของธุ รกิ จไข่ไก่ในประเทศไทย ที่พบว่า กลยุทธ์การผลิตและการตลาดที่สาคัญ อาทิ การ
ปรับปรุ งระบบการผลิตให้ได้มาตรฐานการจัดทาระบบเตือนภัยการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ไข่ไก่
ให้ได้มาตรฐานจัดตั้งกองทุนพัฒนาธุ รกิจไข่ไก่
จากผลการศึ กษาปั ญหาเกี่ ย วกับ ขั้นตอนการผลิ ตกุ้ง และคุ ณภาพกระบวนการผลิ ตของ
บริ ษทั NOFพบว่า บริ ษทั NOF มีปัญหาหลัก คือ ปั ญหาด้านวัตถุดิบ เนื่ องจากในปั จจุบ ันกุง้ เลี้ ยง
ช่วงที่ผา่ นมาเกษตรกรที่เลี้ยงแล้วไปไม่รอดก็เลิกเลี้ยงกันมาก ทาให้วตั ถุดิบขาดแคลนในช่วงที่ผา่ น
มา และปั ญหาเรื่ องวัตถุ ดิบไม่ ไ ด้ข นาดตามที่ ต้องการ วิธี ก ารแก้ไขปั ญหาคื อ เราต้องรั บ Order
น้อยลง และพยายามหาตลาดที่สามารถขายได้ในราคาที่สูงขึ้น ส่ วนปั ญหารองจะเป็ นในเรื่ องการ
ขาดแคลนแรงงาน และปัญหารองอีกประการหนึ่งคือ กระบวนการทางานและควบคุมคุณภาพ หาก
มีสิ่งแปลกปลอมที่จะเข้ามา ความล่าช้าที่จะเกิ ดขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษาของโสรดา เฮง
ประเสริ ฐ (2547) ศึกษาเรื่ องการบริ หารปั จจัยการผลิตในอุตสาหกรรมกุง้ แช่เยือกแข็ง ในอาเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสาคร พบว่า ปั ญหาด้านวัตถุ ดิบ พบว่า ส่ วนใหญ่มีปัญหาเป็ นในเรื่ องวัตถุ ดิบหาซื้ อ
ยากขึ้นและราคาวัตถุดิบสู งขึ้นเพราะเกษตรกรลดการเพาะเลี้ยงลง คิดเป็ นร้อยละ 62.00 ปั ญหาด้าน
แรงงาน พบว่า ส่ วนใหญ่ มีปัญหาเรื่ องแรงงานเป็ นกะ คิดเป็ นร้อยละ 62.00

16

ข้ อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาธุ รกิ จการผลิ ตกุง้ กรณี ศึกษา บริ ษทั NOF ผูศ้ ึกษามี
ข้อเสนอแนะบางประการดังนี้
1. เพื่อแก้ปัญหาในการขาดแคลนวัตถุดิบ ดังนั้นทางบริ ษทั ฯ ควรมีการสร้างเครื อข่ายหรื อ
พันธมิตรทางธุ รกิ จในการผลิ ตวัตถุ ดิบหรื ออาจจะเป็ นการร่ วมทุนในการการผลิ ตกุง้ เพื่อเป็ นการ
สร้างความมัน่ คงในการดาเนิ นธุ รกิจและสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดในช่วงเวลาที่
ขาดแคลนผลผลิตได้มากยิง่ ขึ้น
2. เพื่อแก้ไขปั ญหาในเรื่ องการกีดกันทางการค้าในประเทศที่มีส่งออกผลิตภัณฑ์ ควรมีการ
ขยายตลาดให้มีช่องทางการจัดจาหน่ายให้มากยิง่ ขึ้น เพื่อเป็ นการลดความเสี่ ยงในการดาเนินธุ รกิจ
3. ในด้านแรงงาน ควรมีการสร้ างขวัญและกาลังใจให้กบั พนักงาน เพื่อเป็ นการจูงใจให้
พนักงานมี ความเชื่ อมัน่ และจงรั กภัคดี กบั องค์กร เพื่อเป็ นการแก้ไขปั ญหาในด้านการขาดแคลน
แรงงาน
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