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บทคดัย่อ 
 

การศึกษาคน้ควา้อิสระเร่ือง การลดความเสียหายจากกระบวนการขนส่งสินคา้ปลาทะเลแช่
แข็ง กรณีศึกษา ห้องเยน็ ส.ทรัพยส์มุทร สาขา บุรีรัมย ์มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาแนวทางการลด
ความเสียหายจากการขนส่งปลาทะเลแช่แขง็ จากการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยแผนผงักา้งปลา พบสาเหตุ
ส าคัญของความเสียหายซ่ึงเกิดขึ้นระหว่างการขนส่งที่ไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิที่เป็นปัจจยั
ส าคญัต่อคุณภาพสินคา้ จากระยะเวลาในการศึกษารวบรวมขอ้มูลในระยะเวลา 6 เดือน พบมูลค่า
ความเสียหายเป็นมูลค่า 171,650 บาท ดงันั้นผูว้จิยัจึงศึกษาหาแนวทางเพือ่แกไ้ขปัญหาดงักล่าว 

ผลการวเิคราะห์หาแนวทางผูว้ิจยัจึงเปรียบเทียบ 2 วิธีคือ การเสริมผนงักนัความร้อนและการ
ติดตั้งแอร์ ซ่ึงทั้ง 2 วิธี ช่วยลดความเสียหายของสินคา้ได้ 100% แต่การเสริมผนังกันความร้อนมี
ตน้ทุนที่ต  ่ากว่า ท  าให้มีระยะเวลาในการคืนทุนที่เร็วกว่าอยูท่ี่ 3 เดือน 24 ซ่ึงคุม้ค่าในการลงทุน ซ่ึง
ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางจะคืนทุนอยู่ที่ 24-36 เดือน ดังนั้ นการลงทุนในการปรับปรุงรถ
ขนส่งคร้ังน้ีถือว่ามีประสิทธิภาพในการคืนทุนที่ดีมากเพราะสามารถคืนทุนไดภ้ายในระยะเวลา
เพยีงแค่ 3 เดือน 24 วนั 
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ABSTRACT 
 

This independent study is dealing with decreasing damage frozen marine fish product from 
the process of transportation.  We use case study of s. subsamut frozen burirum branch.  The 
objective is to study of Waste Reduction in decreasing damage frozen marine fish product from 
the process of transportation.  From the fishbone diagram, it shows the damage which happened 
during delivery process due to temperature uncontrollable.  This effected directly to the product 
quality.   During six months study found the waste cost is 171,650 baht.  So the researcher tries 
this solution. 

The result of this analysis, after applying 2 alternatives to reduce the wastes.  First, we 
apply heat resistant material in the container.  Secondly, we install more air conditioners.  The 
results from the both alternatives are not different. They can reduce the waste for 100% , but the 
resistant material is cheaper than installing air conditioners. Payback period of applying resistant 
material takes only 3 month and 24 days while small and medium size business take around 24 to 
36 months. Then, this investment for improving the vehicle containers is worth effectively for it 
takes shorter time to get pay back cost within 3 month and 24 days.  


