ความต้องการและดาเนิ นการธุรกิ จกะทิ ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ
Demand and operation of coconut milk business Location Samutprakan Province
นางสาวสกาวเดือน แสงสว่าง
1.บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของการวิจยั เป็ นการศึกษา 1)ความต้องการของตลาด 2)ยอดขาย 3)การดาเนินงานของธุรกิจและ 4)
การจัดการเชิงกลยุทธ์ และผูป้ ระกอบการหรือศึกษาข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับการดาเนินงานของธุรกิจ
ผลการวิจยั 1)ตลาดมีความต้องการด้านผลิตภัณฑ์(Product)ผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่ตอ้ งการกะทิสาเร็จรูปมากกว่า
เนื่องจากกะทิสาเร็จรูปหาซือ้ ได้งา่ ยและสะดวกต่อการใช้งานและแพคเกจทีม่ คี วามสวยงามสามารถดึงดูดใจในการตัดสินใจ
ซือ้ กะทิของผูบ้ ริโภค ด้านราคา(Price)ราคาทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ คือราคาระดับกลาง ช่องทางการจาหน่าย
(Place)ผูบ้ ริโภคนิยมซือ้ กะทิทต่ี ลาดสด และนิยมซือ้ ทางหน้าร้านมากกว่าทางออนไลน์ ด้านส่งเสริมทางการตลาด
(Promotion) การส่งเสริมการตลาดทีจ่ งู ใจผูบ้ ริโภคมากทีส่ ุดคือการลดราคาสินค้าในช่วงเทศกาล การรีววิ สินค้าส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซือ้ ของผูบ้ ริโภค 2)ยอดขาย จากการเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ยอดขาย ยอดขายโดยประมาณจะอยูท่ เ่ี ดือนละ
1,215,000 บาทในธุรกิจกะทิแบบครบวงจร 3) การดาเนินงานทางธุรกิจด้านพฤติกรรมองค์กร ได้แก่ เจ้าของกิจการ ฝ่ าย
บัญชี/การเงิน ฝ่ ายการขาย/การตลาด และพนักงานประจาหน้าทีต่ ่างๆทีเ่ จ้าของกิจการได้มอบหมายให้ ด้านการลงทุนได้แก่
เงินลงทุนในการเริม่ กิจการประมาณ 4,785,000 บาท มีจุดคุม้ ทุนอยูท่ ่ี 5 เดือน 25 วัน 4)การจัดการเชิงกลยุทธ์ กิจการจะใช้
กลยุทธ์ราคาถูกเพือ่ ดึงดูดลูกค้าและเพือ่ แข่งขันกับคูแ่ ข่งเจ้าเดิมทีป่ ระกอบธุรกิจมานาน
ความสาคัญ : ความต้องการดาเนินงาน

Abstract
The purpose of the research is to study 1) Market demand 2) Sales 3) Business operations and 4)
Strategic management And entrepreneurs or study information related to business operations
Research results 1) The market has a demand for products. Most consumers prefer more ready-made
coconut milk. Because the coconut milk is ready to buy easily and is convenient to use and the package is
beautiful and can attract the consumers to buy the coconut milk. Price (Price) The price that affects the purchase
decision is the middle price. Distribution channels: Consumers prefer to buy coconut milk at the fresh market.
And prefer to buy at the store rather than online Marketing promotion (Promotion) The marketing promotion that
motivates most consumers is the reduction of product prices during the festival. Product reviews affect consumer
buying decisions
2) Sales from data collection and sales analysis Estimated sales will be at 1,215,000 baht per month in a fully
integrated coconut milk business. 3) Business operations for corporate behavior, including business owners

Financial Accountant Sales / Marketing Department And staff of various duties assigned by the business owner
The investment is about 4,785,000 baht. The break-even point is 5 months and 25 days.
4) Strategic management The company will use cheap strategies to attract customers and to compete with the
same competitors that have been in business for a long time.
Keyword : Demand and operation

2.บทนา
มะพร้าวเป็ นพืชยืนต้นชนิดหนึ่งอยูใ่ นตระกูลปาล์ม เป็ นพืชสาคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเนื่องจากคนไทย
ใช้เนื้อมะพร้าวบริโภคเป็ นทัง้ อาหารคาวและหวาน สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรให้ขอ้ มูลสาหรับผลผลิตมะพร้าว ปี 2561
มีประมาณ 860,160 ตัน เพิม่ ขึน้ จากปี 2560 ทีม่ จี านวน 832,895 ตัน เนื่องจากแหล่งปลูกมะพร้าวทีส่ าคัญ คือ จังหวัด
ประจวบคีรขี นั ธ์ เริม่ ฟื้ นตัวจากการระบาดของศัตรูพชื มะพร้าวสามารถปลูกได้เกือบทุกจังหวัดในประเทศไทย แต่ทน่ี ิยม
ปลูกกันมากคือ ภาคใต้และภาคตะวันออกซึง่ บริเวณดังกล่าวมีสภาพดินทีเ่ หมาะสมแก่การปลูกมะพร้าว อีกทัง้ ฝนยัง
กระจายตลอดทัง้ ปี ทาให้มะพร้าวสามารถเจริญเติบโตได้ดี มะพร้าวยังให้ประโยชน์มากได้ทุกส่วนในลาต้น ลาต้นสามารถ
ดัดแปลงเป็ นฟอนิเจอร์ประดับในบ้านได้ ก้านมะพร้าวหรือแกนใบ สามารถนามาผลิตงานหัตถกรรมได้หลายอย่าง เช่น ไม้
กวาด ทีร่ องจาน เป็ นต้น กาบมะพร้าวหรือเปลือกมะพร้าวมีความแข็งแรงทนต่อน้าทะเล นามาทาเชือก พรม กระสอบ
แปรงชนิดต่างๆ เป็ นต้น กะลามะพร้าว ใช้ผลิตภัณฑ์ ภาชนะ เครือ่ งประดับ เป็ นต้น ส่วนมะพร้าวแก่ยงั สามารถนามาทา
กะทิสาหรับทาอาหารได้ทงั ้ ของคาวและของหวาน
ตาราอาหารไทยเล่มแรก คือ แม่ครัวหัวป่ าก์ ซึง่ เขียนโดย ท่านผูห้ ญิงเปลีย่ น ภาสกรวงศ์ เกิดขึน้ ในสมัยรัชกาลที่
5 มีการพิมพ์ตาราอาหารออกเผยแพร่ รวมถึงตาราขนมไทยด้วย จึงนับว่าวัฒนธรรมไทยมีการบันทึกเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ครัง้ แรกในหนังสือเล่มนี้มรี ายการสารับของหวานสาหรับเลีย้ งพระ ได้แก่ ทองหยิบ ขนมหม้อแกง ฝอยทอง ขนมหันตรา
ขนมถ้วยฟู ขนมลืมกลืน ข้าวเหนียวแก้ว วุน้ ผลมะปราง ทาให้ขนมไทยเป็ นทีร่ จู้ กั กันอย่างแพร่หลาย อีกทัง้ ตลาดยังมีการ
ขายขนมไทยเพิม่ มากขึน้ ทัง้ แบบขายอยูก่ บั ที่ หาบเร่ แบกกระบุง และมีการปรับปรุงการบรรจุหบี ห่อไปตามยุคสมัยอีกด้วย
ขนมไทยต่างๆล้วนให้ความหมายแตกต่างกันไป เช่น ขนมชัน้ หมายถึง ความเจริญก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงาน
ความเลื่อนชัน้ เลื่อนตาแหน่ง ขนมทองเอก หมายถึง ความเป็ นหนึ่ง ขนมทองหยิบ ทองหยอด หมายถึง ความร่ารวย
ทรัพย์สนิ เงินทอง เป็ นต้น จึงเป็ นทีน่ ิยมทากันในช่วงวาระสาคัญ เช่น งานบุญ งานเลีย้ งพระ งานมงคลต่างๆ หรือมีแขก
สาคัญเท่านัน้ เนื่องจากขนมบางชนิดใช้เวลานานพอสมควรและมีความละเอียดอ่อนปาณีตในการทาแต่ละครัง้ ซึง่ มีขนั ้ ตอน
ในการทามากกว่าในปั จจุบนั ขนมไทย เป็ นทีน่ ิยมมากในชาวต่างชาติ เนื่องจากขนมไทยเป็ นเอกลักษณ์และสามารถบ่งบอก
ถึงวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศสยามได้ดี

ในอดีตการทากะทิตอ้ งใช้เวลานานพอสมควรเนื่องจากต้องใช้กระต่ายขูดมะพร้าวซึง่ เป็ นเครือ่ งมือสาคัญในการทา
กะทิสด และใช้มอื ในการคัน้ มะพร้าวเพือ่ ให้ได้น้ากะทิออกมาทาแกงหรือขนม ปั จจุบนั วิวฒ
ั นาการมากขึน้ ทาให้มเี ครือ่ งจักร
สาหรับการทากะทิสดให้เป็ นเรื่องง่ายโดยทีท่ ผ่ี ูบ้ ริโภคไม่ตอ้ งเสียแรงคัน้ กะทิอกี ต่อไป อีกทัง้ ยังมีกะทิกล่องทีต่ อบสนองความ
ต้องการของผูบ้ ริโภคได้อย่างดี และยังเป็ นผลิตภัณฑ์ส่งออกทีน่ ารายได้เข้าประเทศได้อกี มากมาย โดยทีป่ ระเทศไทยมีส่วน
แบ่งถึงร้อยละ 85 ของโลก
จังหวัดสมุทรปราการมีจานวนประชากรอาศัยอยูเ่ ป็ นจานวน 1,326,608 คน เนื่องจากมีทงั ้ คนท้องถิน่ และจาก
ต่างจังหวัดทีน่ ิยมมาหางานทารวมไปถึงประชากรต่างด้าว ทาให้การอุปโภคและบริโภคเพิม่ มากขึน้ นัน้ หมายความว่าเมือ่ มี
การบริโภคมากขึน้ ทาให้อาชีพทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจอาหารนัน้ เฟื่ องฟูตามไปด้วย
กะทิถอื เป็ นส่วนประกอบสาคัญของการทาขนมไทยและอาหารไทย เช่น แกงเขียวหวาน แกงกะทิ เป็ นต้น ดังนัน้
กะทิทน่ี ามาทาอาหาร หรือ ขนม จาเป็ นต้องมีสารอาหารครบถ้วน สดและสะอาด เมือ่ นามาปรุงกับอาหารหรือขนมหวานทา
ให้ได้รสชาติทอ่ี ร่อยและไม่เพีย้ นไปจากต้นตารับ กะทิเป็ นผลิตภัณฑ์ทไ่ี ม่สามารถเก็บได้นาน ดังนัน้ ตามท้องตลาดจึงมีการ
ใส่สารกันบูดลงไปเพือ่ ยืดระยะเวลาของกะทิให้สามารถอยูไ่ ด้นานมากขึน้ สารกันบูด หากได้รบั ในปริมาณทีม่ ากเกินกาหนด
จะมีผลทาให้ทอ้ งเสีย คลื่นไส้ อาเจียน วิงเวียนศีรษะ ในบางรายทีม่ อี าการรุนแรงจะทาให้เม็ดเลือดแดงหมดสภาพในการ
ออกวิเจนไปเลีย้ งเซลล์ต่างๆของร่างกาย จะเกิดอาการตัวเขียวหายใจไม่ออกและอาจถึงตายได้ อีกทัง้ ยังสามารถก่อให้เกิด
เป็ นมะเร็งอีกด้วย
จากการศึกษาเบือ้ งต้น ลักษณะเด่นของกะทิสด คือ มีความมัน สด และใหม่ เนื่องจากคัน้ หรือบีบสดๆจากมะพร้าว
ขูด ทาให้ได้รบั สารอาหารครบถ้วนสามารถหาซือ้ ได้งา่ ยตามท้องตลาด อีกแบบคือกะทิสาเร็จรูป ทีม่ แี พคเกจทีส่ วยงาม มี
อายุการเก็บรักษาได้นานสามารถหาซือ้ ได้งา่ ยตามร้านสะดวกซือ้ ห้างสรรพสินค้าทัวไป
่ จะเห็นได้วา่ กะทิสดและกะทิ
สาเร็จรูปมีขอ้ ดีและข้อเสียทีแ่ ตกต่างกันออกไป ดังนัน้ เพือ่ เป็ นประโยชน์ต่อผูบ้ ริโภคและผูผ้ ลิตในจังหวัดสมุทรปราการ รวม
ไปถึงผูท้ ส่ี นใจจะลงทุนในธุรกิจประเภทนี้ ได้ใช้เป็ นแนวทางในการประกอบตัดสินใจ วางแผนธุรกิจ กลยุทธ์ทางการตลาด
เพือ่ ให้ได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงทีส่ ุด จึงเป็ นเหตุทม่ี าในการศึกษาความต้องการในการซือ้ กะทิในตลาดสด จังหวัด
สมุทรปราการ เพือ่ ต้องการทราบว่าผูบ้ ริโภคมีลกั ษณะส่วนบุคคล และเศรษฐกิจอย่างไร มีพฤติกรรามการเลือกซือ้ กะทิแบบ
ไหน และมีปัจจัยทางการตลาดด้านใดบ้างทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจซือ้ กะทิสดและกะทิสาเร็จรูป
3.วัตถุประสงค์
1.เพือ่ ศึกษาความต้องการและพฤติกรรมของตลาด
2.เพือ่ ศึกษายอดขายและแนวโน้มยอดขาย 5 ปี
3.เพือ่ ศึกษาการดาเนินงานของธุรกิจ
4.เพือ่ ศึกษาการวางแผนการจัดการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจเป็ นระยะเวลา 5 ปี

4.ขอบเขตการวิ จยั
เพือ่ ให้การศึกษาวิจยั อยูภ่ ายในขอบเขต ตามวัตถุประสงค์ในการวิจยั ทีไ่ ด้กาหนดไว้ขา้ งต้นจึงได้กาหนดขอบเขตงานวิจยั ไว้
ดังนี้
1.ขอบเขตด้านพืน้ ทีแ่ ละประชากร ศึกษาจากผูบ้ ริโภคกะทิสดและกะทสาเร็จรูปบริเวณตลาดสดในจังหวัด
สมุทรปราการ โดยสุม่ ตัวอย่างตลาดสดขนาดใหญ่ในจังหวัดสมุทรปราการ 5 ตลาด ได้แก่ ตลาดค้าส่งสาโรง ตลาดปากน้า
ตลาดบางพลี ตลาดเทพารักษ์ และตลาดบางปู
2.ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาถึงลักษณะส่วนบุคคล และเศรษฐกิจ พฤติกรรมการเลือกซือ้ กะทิ และปั จจัยทางการ
ตลาดในการตัดสินใจในการเลือกซือ้ กะทิของผูบ้ ริโภค
3.ขอบเขตด้านระยะเวลาและการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั เริม่ ทาการศึกษาและรวบรวมข้อมูลตัง้ แต่เดือนเมษายน พ.ศ.2562 จากนัน้ ได้ออกแบบสอบถามเพือ่ เก็บรวบรวมข้อมูล
ตัวอย่างผูบ้ ริโภคในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562
5.วิ ธีการดาเนิ นการวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นแบบเชิงปริมาณและเชิงพรรณนาโดยทาการสารวจจากตัวอย่างของผูท้ อ่ี าศัยอยูใ่ นตลาดสดเขต
จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีวธิ กี ารดาเนินการศึกษาดังนี้
การเก็บตัวอย่างจากกลุ่มเป้ าหมาย
1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั
ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ คือ ผูบ้ ริโภคกะทิสดในตลาดสดเขตจังหวัดสมุทรปราการ ได้แก่ ตลาดค้าส่ง
สาโรง ตลาดปากน้า ตลาดบางพลี ตลาดเทพารักษ์ และตลาดบางปู เป็ นจานวนกลุ่มตัวอย่างทัง้ หมด 200 คน
2.สถานทีท่ ใ่ี ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ตลาดค้าส่งสาโรง ตลาดปากน้า ตลาดบางพลี ตลาดเทพารักษ์ และตลาดบางปู จังหวัดสมุทรปราการ
3.เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
ในการศึกษาครัง้ นี้ใช้แบบสอบถามเป็ นเครือ่ งมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึง่ ลักษณะคาตอบมีทงั ้ แบบปลายปิ ด
และปลายเปิ ด โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 3 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 ลักษณะส่วนบุคคลและเศรษฐกิจส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลีย่ ต่อ
เดือน และอาชีพปั จจุบนั
ส่วนที่ 2 ข้อมูลในส่วนของการตัดสินใจในการซื้อกะทิของผูบ้ ริโภค โดยใช้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่
ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้านราคา ปั จจัยด้านการจัดจาหน่ายและปั จจัยด้านการส่งเสริมการตลาด
ส่วนที่ 3 ปั ญหาและข้อเสนอแนะเพิม่ เติม
4.วิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูล
รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามทีส่ ร้างขึน้ โดยนาแบบสอบถามไปแจกให้กบั ผูซ้ อ้ื กะทิสดและกะทิสาเร็จรูปใน
ตลาดสดในจังหวัดสมุทรปราการ ทัง้ 5 แห่ง ได้แก่ ตลาดค้าส่งสาโรง ตลาดปากน้า ตลาดบางพลี ตลาดเทพารักษ์ และ
ตลาดบางปู แห่งละ 40 ตัวอย่าง รวมทัง้ สิน้ 200 ตัวอย่าง เมือ่ ดาเนินเก็บข้อมูลได้ครบตามจานวนแล้วจึงนาไปวิเคราะห์ทาง
สถิตติ ่อไป
5.วิธกี ารดาเนินงานวิจยั
ข้อมูลทีร่ วบรวมมาได้นนั ้ จะนามาวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป เพือ่ ทดสอบหาความต้องการของ
ผูบ้ ริโภค มีขนั ้ ตอนดังนี้
1.ข้อมูลประชากรศาสตร์ วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน
2.ข้อมูลการตัดสินใจซือ้ กะทิ โดยใช้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน
3.วิเคราะห์ระหว่างประชากรศาสตร์และข้อมูลการตัดสินใจซือ้ กะโดยใช้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีแ่ ตกต่าง
กันมีผลต่อการตัดสินใจซือ้ กะทิอย่างไร
การเก็บข้อมูลเกีย่ วกับธุรกิจทีท่ าวิจยั
การเก็บข้อมูลเกีย่ วกับการวิจยั มีรายละเอียดในการเก็บข้อมูลทีม่ าและสถานทีใ่ นการเก็บรวบรวมข้อมูล วิธกี าร
เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูล ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
1.ทีม่ าและสถานทีเ่ ก็บข้อมูล
เนื่องจากผูท้ าวิจยั มีความต้องการทีจ่ ะทราบถึงกระบวนการขัน้ ตอนในการทากะทิสดและกะทิสาเร็จรูป รวมไปถึง
วิธกี ารเริม่ ต้นธุรกิจกะทิสดและกะทิสาเร็จรูป โดยเลือกใช้วธิ กี ารสัมภาษณ์ การรับชมวีดโิ อ และการอ่านบทความจาก
เว็บไซต์ เพือ่ หาข้อมูลจากแหล่งข้อมมูลทัง้ 3 ดังต่อไปนี้

1.นางจันทร์เพ็ญ คาแพง
เป็ นแม่คา้ จาหน่ายกะทิและพริกแกงในตลาดค้าส่งสาโรง ได้ดาเนินกิจการมาประมาณ 2-3 ปี มีการจาหน่ายกะทิสด
ประมาณวันละ 200-300 กิโลกรัม ขายได้ทงั ้ แบบขูดธรรมดา แบบเป็ นลูกและแบบกะทิคนั ้ น้า ราคากะทิไม่มรี าคาทีแ่ น่ นอน
เนื่องจากมพร้าวทีเ่ ป็ นวัตถุดบิ สาคัญในการทากะทิมกี ารขึน้ ลงอยูต่ ลอดเวลา หากกะทิสดมีราคาสูงมากลูกค้าบางรายก็จะ
หันมาใช้กะทิกล่องแทนในช่วงระยะทีร่ าคามะพร้าวแพง ผูว้ จิ ยั เห็นว่าเป็ นธุรกิจทีน่ ่าสนใจหากเจ้าของกิจการควบคุมวัตถุดบิ
ตัง้ แต่ตน้ น้ายันปลายน้า เช่นการมีสวนมะพร้าวเป็ นของตนเอง จะทาให้ได้เปรียบคูแ่ ข่งในเรือ่ งของราคาทีถ่ ูกกว่าโดยที่
ลูกค้าไม่ตอ้ งหันไปใช้กะทิสาเร็จรูป
2.จาก www.youtube.com
โดยเพจ facebook beyondtech ออกแบบและผลิตเครือ่ งพาสเจอร์ไรซ์แบบครบวงจร ได้ให้สมั ภาษณ์ คุณเต้ เจ้าของ
ผลิตภัณฑ์กะทิ cocomom by แม่ศรีเรือน ไว้ในเรือ่ งของการยืดอายุกะทิสาหรับทาขนมครกในร้านแม่ศรีเรือน พบว่าการ
ขยายสาขาของกิจการทาให้เกิดปั ญหาในเรือ่ งของกะทิทไ่ี ม่สามารถเก็บไว้ได้นานและต้องทาแบบวันต่อวันทุกวัน การทา
กะทิพาสเจอร์ไรซ์จงึ ถือเป็ นทางเลือกของกิจการแห่งเนื่องจากตอบโจทย์ได้มากทีส่ ุดและคุณภาพเหมือนเดิม ซึง่ ตรงกับ
ความต้องการของผูว้ จิ ยั ทีต่ อ้ งการให้กะทิมคี วามสดและคุณภาพเท่าเดิม แต่สามารถเก็บไว้ได้นานมากกว่ากะทิสดตาม
ท้องตลาดทัวไปที
่ เ่ ก็บได้เพียง 3-4 ชัวโมงตามสภาพอากาศ
่
3.จาก www.posttoday.com
โดยบทความจากโพสต์ทเู ดย์ในหัวข้อ แปรรูปเกษตรบุกโลก จากพ่อค้าขายมะพร้าวสู่อาณาจักรกะทิสาเร็จรูป ได้กล่าวถึง
จุดเริม่ ต้นของเจ้าของกะทิสาเร็จรูปรายหนึ่งอันดับต้นๆของประเทสไทยทีเ่ ริม่ สร้างธุรกิจด้วยตัวเอง จนสืบทอดมายังปั จจุบนั
และทารายได้ได้มากมายทัง้ ตลาดในประเทศและต่างประเทศ ผูว้ จิ ยั เห็นว่าการต่อยอดธุรกิจมีความสาคัญมาก รวมไปถึง
ความคิดสร้างสรรค์สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ออกมาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6.สรุปผล วิ จารณ์และข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาเรือ่ ง ความต้องการและดาเนินงานธุรกิจกะทิสดและกะทิพาสเจอร์ไรส์ ความสาคัญของการวิจยั คือ
ศึกษาความต้องการของกลุ่มผูบ้ ริโภคเป้ าหมายในการตัดสินเลือกซือ้ กะทิโดยใช้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและศึกษา
รายละเอียดในการดาเนินธุรกิจกะทิ โดยมีวตั ถุประสงค์ในการศึกษาดังนี้
1.เพือ่ ศึกษาความต้องการและพฤติกรรมของตลาด
2.เพือ่ ศึกษายอดขายและแนวโน้มยอดขาย 5 ปี
3.เพือ่ ศึกษาการดาเนินงานของธุรกิจ

4.เพือ่ ศึกษาการวางแผนการจัดการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจเป็ นระยะเวลา 5 ปี
โดยการวิจยั ครัง้ นี้มกี ารทบทวนวรรณกรรมในทีม่ เี นื้อหาในการจัดการดาเนินงานเกีย่ วกับธุรกิจกะทิ 5 ด้าน ดังนี้
ด้านการจัดการและพฤติกรรมองค์กร ด้านการจัดการการตลาด ด้านการจัดการการเงิน ด้านการจัดการการดาเนินงาน และ
ด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ในอุตสาหกรรม
การวิจยั ครัง้ นี้ได้เก็บตัวอย่างจากกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายจากตลาด 5 แห่งภายในจังหวัดสมุทรปราการ จานวน 200
คน โดยแบ่งเป็ นแห่งละ 40 คน โดยแบ่งเป็ น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 คือ ข้อมูลส่วนประชากรศาสตร์และส่วนที่ 2 คือ ข้อมูลการ
ตัดสินใจซือ้ กะทิโดยใช้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ผูว้ จิ ยั ทาการเก็บแบบข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามให้กบั กลุ่ม
ผูบ้ ริโภคเพือ่ ให้เลือกข้อมูลทีต่ รงตามความต้องการของผูบ้ ริโภคมากทีส่ ุด ผูว้ จิ ยั ใช้เวลาในการเก็บแบบสอบถาม 1 เดือน
จากนัน้ นาข้อมูลมาวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปเพือ่ หาความต้องการของผูบ้ ริโภคโดยวิธแี จกแจงความถี่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
นอกจากนี้ผวู้ จิ ยั ยังมีการเก็บข้อมูลเกีย่ วกับการดาเนินการธุรกิจกะอีก 3 แหล่งด้วยกันคือ
1.การสัมภาษณ์ นางจันทร์เพ็ญ คาแพง แม่คา้ ขายกะทิสดในตลาดค้าส่งสาโรง จังหวัดสมุทรปราการ
2.จากการรับชมวิดโี อออนไลน์ของคุณเต้ เจ้าของผลิตภัณฑ์กะทิ cocomom by แม่ศรีเรือน จากเพจ facebook beyondtech
ออกแบบและผลิตเครือ่ งพาสเจอร์ไรส์แบบครบวงจร
3.การศึกษาข้อมูลบนอินเตอร์เน็ตจาก www.posttoday.com ซึง่ เป็ นเว็บไซต์ของบทความออนไลน์เล่าถึงประวัตแิ ละ
วิวฒ
ั นาการของกะทิสาเร็จรูปยีห่ อ้ นึง
1.สรุปผลการศึกษา
การสรุปผลการศึกษาเรือ่ ง ความต้องการและการดาเนินงานของธุรกิจกะทิสดและกะทิพาสเจอร์ไรส์ จังหวัด
สมุทรปราการ สามารถสรุปผลได้ดงั นี้
1.1 สรุปผลการศึกษาความต้องการและพฤติกรรมของตลาด
1.ข้อมูลการตัดสินใจซือ้ กะทิโดยใช้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านสินค้า(Product) ผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่นิยม
บริโภคกะทิสาเร็จรูปมากทีส่ ุด คิดเป็ นร้อยละ37 ปั จจัยทีผ่ บู้ ริโภคตัดสินใจซือ้ กะทิมากทีส่ ุดคือความสดของกะทิ คิดเป็ นร้อย
ละ 41.5 แพคเกจทีส่ วยงามมีผลต่อการตัดสินใจซือ้ ของผูบ้ ริโภค คิดเป็ นร้อยละ 60 ความคาดหวังทีผ่ บู้ ริโภคต้องการจาการ
ซือ้ กะทิ คือ ความสดของกะทิ คิดเป็ นร้อยละ 28 และบรรจุภณ
ั ฑ์ทผ่ี บู้ ริโภคต้องการมากทีส่ ุดคือแบบขวด PET คิดเป็ นร้อย
ละ 34.5

2.ข้อมูลการตัดสินใจซือ้ กะทิโดยใช้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา(Price) การติดราคาบนบรรจุภณ
ั ฑ์ม ี
ผลต่อการตัดสินใจซือ้ ของผูบ้ ริโภคเพราะใช้ในการพิจารณาเปรียบเทียบ คิดเป็ นร้อยละ 53 ราคาซือ้ ระดับกลางมีผลต่อการ
ตัดสินใจซือ้ ของผูบ้ ริโภค เนื่องจากผูบ้ ริโภคซือ้ มาบริโภคในจานวนไม่เยอะ คิดเป็ นร้อยละ 71.5
3.ข้อมูลการตัดสินใจซือ้ กะทิโดยใช้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการจัดจาหน่าย (Place) ช่องทางที่
ผูบ้ ริโภคสามารถตัดสินใจซือ้ กะทิได้งา่ ยทีส่ ุด คือ หน้าร้าน คิดเป็ นร้อยละ 88.5 สถานทีท่ ผ่ี บู้ ริโภคตัดสินใจซือ้ กะทิมากทีส่ ุด
คือ ตลาดสด คิดเป็ นร้อยละ 53 และช่องทางการรับข่าวสารจากผูบ้ ริโภคมากทีส่ ุด คือ ทางออนไลน์ คิดเป็ นร้อยละ 64.5
4.ข้อมูลการตัดสินใจซือ้ กะทิโดยใช้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมทางการตลาด (Promotion)
โปรโมชันที
่ ผ่ บู้ ริโภคให้ความสนใจมากทีส่ ุด คือ ลดราคาสินค้าหรือจัดโปรโมชันช่
่ วงเทศกาลสาคัญ คิดเป็ นร้อยละ 56.5 และ
การรีววิ สินค้ามีผลต่อการตัดสินใจซือ้ ของผูบ้ ริโภคเพราะแสดงถึงความน่าเชื่อถือ คิดเป็ นร้อยละ 67
1.2 สรุปผลการศึกษายอดขายและแนวโน้มยอดขาย 5 ปี
จากเว็บไซต์โพสทูเดย์ได้ให้ขอ้ มูลปี พ.ศ. 2560-2561 เกีย่ วกับผลผลิตของมะพร้าวในประเทศไทยอยูท่ ่ี 8 แสนตัน
และนาเข้ามาอีก 5 แสนตัน รวมเป็ น 13 แสนตัน โดยร้อยละ 60 นาไปทามะพร้าวกะทิ คิดเป็ น 7.8 แสนตัน แต่กจิ การซือ้
มะพร้าวเดือนละ 50 ตัน คิดเป็ นเพียงปี ละ 600 ตันเท่านัน้ โดยช่วงแรกของการดาเนินจะมีการสร้างโรงงานในส่วนต่างๆอยู่
ทีป่ ระมาณ 4,850,000 บาท ค่าต้นทุนวัตถุดบิ และสินค้าในปี แรก ประมาณ 378900 บาท และค่าใช้จ่ายในส่วนอื่นๆอีกรวม
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานปี แรกอยูท่ ่ี 5228900 บาท
สาหรับรายได้ระหว่างดาเนินงานปี แรกประมาณ 14,580,000 บาท โดยมีรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน 1,215,000 บาท มา
จากการจาหน่ายกะทิสด กะทิพาสเจอร์ไรส์และมะพร้าวทีก่ ะเทาะกะลาเรียบร้อยแล้ว โดยกะทิสดจาหน่ายเป็ นกิโลกรัมละ 50
บาท 1 เดือนขายได้ประมาณ 9000 กิโลกรัม คิดเป็ นเงิน 450,000 บาท กะทิพาสเจอร์ไรส์จาหน่ายกิโลกรัมละ 55 บาท 1
เดือนขายได้ประมาณ 3,000 กิโลกรัม คิดเป็ นเงิน 165000 บาท และมะพร้าวลูกบรรจุเป็ นถุงถุงละ 25 กิโลกรัม วันละ 40
ถุง คิดเป็ น 1200 กิโลกรัม 1 เดือนจาหน่ายได้ 30,000 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 20 บาท คิดเป็ นเงิน 600,000 บาท ถือว่าเป็ น
ส่วนแบ่งทางการตลาดทีน่ ้อยมากๆ
การดาเนินธุรกิจกะทิ จากการศึกษาความต้องการของผูบ้ ริโภคในประเทศไทยมีความต้องการกะทิเกินร้อยละ 50
ของมะพร้าวทัง้ หมดและพบว่าความต้องการจะเพิม่ ขึน้ อีกประมาณ 10% จึงนามาทาการประเมินยอดขายทีเ่ พิม่ ขึน้ ในอัตรา
10% ในปี ถดั ไปเพือ่ ทาการวางแผนและเตรียมพร้อม เมือ่ นามาคานวณหาจุดคุม้ ทุนของการดาเนินงาน 5 ปี พบว่าจุดคุม้ ทุน
อยูท่ ่ี 5.84% หรือ 5 เดือน 25 วัน
1.3 สรุปผลการศึกษาการดาเนินงานของธุรกิจ
ส่วนของการดาเนินงานของแผนธุรกิจแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ

1.ในส่วนของหน้าร้านจาหน่ายกะทิเป็ นมรดกทีไ่ ด้รบั มาจากครอบครัวตัง้ อยูท่ ต่ี ลาดค้าส่งสาโรง จานวน 2 ล็อก
ครอบครัวได้ทาการเซ้งไว้ตงั ้ แต่ ปี 2561 แต่จาเป็ นต้องจ่ายค่าเช่าให้ตลาดตามจ้อกาหนด หน้าร้านเปิ ดทาการทุกวันไม่เว้น
วันหยุดเสาร์อาทิตย์และวันหยุดราชการ เปิ ดเวลา 23.00 น.-09.00 น. เป็ นเวลา 10 ชม. หยุดประจาปี ปี ละ 2 ครัง้ คือช่วงปี
ใหม่และช่วงสงกรานต์ เนื่องมากจากโรงงานอุตสาหกรรม โรงเรียน และผูบ้ ริโภคกลับต่างจังหวัดทาให้การบริโภคลดลงและ
เพือ่ พนักงานได้กลับบ้านต่างจังหวัดหรือกลับต่างประเทศเพือ่ ไปเยีย่ มเยือนครอบครัว หากร้านกะทิสดเป็ นทีร่ จู้ กั และมีฐาน
ลูกค้าทีเ่ พิม่ มากขึน้ จะมีการนาสินค้าอย่างอื่นเข้ามาขายเสริม เช่น พริกแกงต่างๆ กะปิ น้าตาลทราย น้าตาลปี๊ ป ผลิตภัณฑ์
สาหรับทาขนม รวมไปถึงถุงร้อน ถุงหิว้ ขนาดต่างๆเพือ่ จาหน่ายแก่ลกู ค้าและพ่อค้าแม่คา้ ทีข่ ายในตลาด
2.ในส่วนของโรงงาน แบ่งออกเป็ น 2 ส่วนอย่างชัดเจนเพือ่ ให้ใช้พน้ื ทีใ่ ห้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพมากทีส่ ุด
คือส่วนโรงงานของกะทิพาสเจอร์ไรส์และส่วนของโรงเก็บมะพร้าวทีย่ งั ไม่ได้ปอกเปลือกกากมะพร้าว
2.1 ส่วนของโรงงานกะทิพาสเจอร์ไรส์ จาเป็ นต้องแยกออกมาจากหน้าร้านทีต่ ลาดสด เนื่องจากกะทิพาสเจอร์ไรส์
จาเป็ นต้องอยูใ่ นทีท่ ส่ี ะอาด ถูกต้องตามมาตรฐาน ถูกต้องตามหลักอนามัยของทางกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง เพือ่ ความปลอดภัยของผูบ้ ริโภค อีกทัง้ กะทิพาสเจอร์ไรส์ยงั มีกระบวนการและขัน้ ตอนในการผลิตทีซ่ บั ซ้อนและใช้
เครือ่ งจักรจานวนมากกว่ากะทิสด เช่น เครือ่ งขูดมะพร้าว เครือ่ งคัน้ มะพร้าว เครือ่ งพาสเจอร์ไรส์ และเครือ่ งบรรจุ ดังนัน้
หน้าร้านกะทิจงึ ไม่สามารถดาเนินการ
2.2 ส่วนของโรงเก็บมะพร้าว มะพร้าวทีย่ งั ไม่ได้ทาการปอกเปลอกและกะเทาะกะลาจะถูกเก็บไว้ในโรงเก็บมะพร้าว การ
ดาเนินงานในส่วนนี้จะทาในช่วงเวลากลางวัน เนื่องจากมีเสียงดังและไม่ให้เป็ นการรบกวนผูท้ อ่ี าศัยอยูบ่ ริเวณโดยรอบ ใน
ส่วนนี้จะมีเครือ่ งจักรอยู่ 2 อย่างด้วยกันคือ เครือ่ งปอกเปลือกกากมะพร้าวและเครือ่ งกะเทาะกะลา มะพร้าวที่กะเทาะกะลา
เสร็จจะถูกส่งไปยัง 2 แหล่งคือ หน้าร้านกะทิและโรงงานพาสเจอร์ไรส์
เวลาทาการจะแตกต่างจากร้านกะทิสดทีข่ ายในเวลากลางคืน คือ เปิ ดเวลา 13.00 น.-23.00 น. เป็ นเวลา 10 ชม. แต่วนั ทา
การเหมือนกันร้านกะทิสด คือ เปิ ดทาการทุกวันไม่เว้นวันหยุดเสาร์อาทิตย์และวันหยุดราชการ หยุดประจาปี ปี ละ 2 ครัง้
คือช่วงปี ใหม่และช่วงสงกรานต์
1.4 สรุปผลการศึกษาการวางแผนการจัดการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจเป็ นระยะเวลา 5 ปี
ในระยะปี แรก เนื่องจากการแข่งขันของธุรกิจกะทิในตลาดต่างๆเป็ นการแข่งขันทีส่ งู และไม่สามารถแข่งขันเรื่อง
ราคาได้ในระยะแรกแต่กค็ วบคุมราคาโดยยึดคูแ่ ข่งเป็ นหลัก ไม่ให้โดดไปจากคูแ่ ข่งมาก แต่จะใช้กลยุทธ์ดา้ นคุณภาพและ
การบริการทีด่ ี คุณภาพทีด่ คี อื ใช้มะพร้าวทีม่ คี วามแก่ สะอาด และสดมาทากะทิให้แก่ลกู ค้า มะพร้าวทีม่ คี ุณสมบัตแิ บบนี้
เหมาะสาหรับทากะทิมากเนื่องจากกะทิทไ่ี ด้จะมีความมัน สด ใหม่และหอมมากกว่าใช้มะพร้าวทีก่ ะเทาะไว้คา้ งคืน เนื่องจาก
มีโรงงานสาหรับเก็บมะพร้าวเป็ นของตนเองจึงทาให้สามารถควบคุมเรือ่ งคุณภาพของมะพร้าวได้ การบริการทีด่ คี อื หน้าร้าน
มีการจัดส่งกะทิให้กบั ผูบ้ ริโภคถึงรถ และกะทิพาสเจอร์ไรส์มรี ถสาหรับขนส่งทีต่ ดิ ตัง้ เป็ นแช่เย็นเพือ่ ให้ผบู้ ริโภคได้กะทิทส่ี ด
ใหม่ ส่งตรงจากโรงงานไม่เน่าเสียระหว่างทางจากความร้อนหรือจากปั จจัยต่างๆ
กลยุทธ์ทจ่ี ะใช้ในปี ท่ี 2- 3 คือกลยุทธ์ดา้ นราคา คือ เมือ่ ผูด้ าเนินธุรกิจมีโรงงานสาหรับเก็บมะพร้าวและมีฐานลูกค้า
ในระดับนึงแล้ว คาดว่าน่าจะมีการ Stock มะพร้าวเพิม่ มากขึน้ กว่าเดิมและจะมีการซือ้ มะพร้าวเก็บไว้จานวนมากเมือ่ ราคา

มะพร้าวลดเพือ่ เป็ นการลดต้นทุนของกะทิให้ธุรกิจสามารถแข่งขันด้านราคากับผูค้ า้ รายอื่นได้ ธุรกิจจะมีการขยายกิจการ
เพิม่ ขึน้ อีกอย่างคือการขายส่งมะพร้าวลูกทีป่ อกเปลือกกากมะพร้าวแล้วให้กบั พ่อค้าแม่คา้ ขายกะทิตามตลาดอีกด้วย ดังนัน้
ในปี ท่ี 2-3 ธุรกิจจะมีการดาเนินงาน 3 อย่างคือ กะทิสด กะทิพาสเจอร์ไรส์และมะพร้าว
ปี ท่ี 5 กลยุทธ์ทจ่ี ะใช้คอื กลยุทธ์ดา้ นความเชือ่ มัน่ ความพึงพอใจและความจงรักภักดีต่อแบรนด์สนิ ค้า กิจการควร
ให้ความสาคัญแก่ลกู ค้าและสิง่ แวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม มีส่วนช่วยในการพัฒนาชุมชนเพือ่ ให้
ประชากรทีอ่ าศัยอยูบ่ ริเวณนัน้ ได้มอี าชีพเลีย้ งครอบครัวและมีความสัมพันธ์ทด่ี ตี ่อคูค่ า้ และคูแ่ ข่ง จะทาให้ผบู้ ริโภคจดจาและ
ยินดีทจ่ี ะบริโภคสินค้าของเราต่อไปในระยะยาว
2.วิจารณ์
ผูว้ จิ ยั จะทาการวิจารณ์การศึกษาเรือ่ ง ความต้องการและดาเนินธุรกิจกะทิ โดยมีรายละเอียดด้านต่างๆดังนี้
2.1 ด้านความต้องการและพฤติกรรมของตลาด
2.1.1 ผลการตัดสินใจในการซื้อกะทิโดยอาศัยปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านสินค้า(Product)
-ผูบ้ ริโภคนิยมซือ้ กะทิสาเร็จรูปมากทีส่ ุด เนื่องจากสามารถหาซือ้ ได้งา่ ย สามารถเก็บไว้ได้นานไม่เหมือนกับกะทิ
สดทีต่ อ้ งใช้เวลาในการผลิตและเก็บไว้ได้ไม่นานเท่ากะทิสาเร็จรูป
-ผูบ้ ริโภคทีน่ ิยมซือ้ กะทิสดมากกว่ากะทิสาเร็จรูป เนื่องจากกะทิสดมีความสดมากกว่ากะทิสาเร็จรูป เมือ่ นามา
ประกอบอาหารหรือทาขนมหวานจะให้รสชาติทอ่ี ร่อยกว่า หอมกว่าและสีสนั สวยงามกว่ากะทิสาเร็จรูป
-ผูบ้ ริโภคให้ความสาคัญกับแพคเกจ เนื่องจากแพคเกจทีส่ วยงามทาให้สามารถดึงดูดการตัดสินใจซือ้ ได้งา่ ย
-ผูบ้ ริโภคให้ความคาดหวังกับการซือ้ กะทิคอื ความสดของกะทิ เนื่องจากบางร้านทีข่ ายกะทิจะมีการสังมะพร้
่
าวต่อ
วันหากมะพร้าวเหลือจะถูกเก็บและนามาขายต่อในวันต่อมา จึงทาให้ผบู้ โิ ภครายแรกๆทีม่ าซือ้ ตอนเปิ ดร้านได้กะทิทค่ี นั ้ จาก
มะพร้าวเก่าหรือค้างคืนของเมื่อวาน
-บรรจุภณ
ั ฑ์ทผ่ี บู้ ริโภคต้องการมากทีส่ ุดคือแบบขวด PET เนื่องจากขวด PET ป้ องกันรังสี UV ทีท่ าให้กะทิ
สามารถเก็บได้นานมากขึน้ อีกทัง้ กะทิแบบขวดยังสามารถใช้งา่ ยได้งา่ ยและหากใช้ไม่หมดยังสามารถเก็บไว้ใช้ใรครัง้ ต่อไป
ได้อกี
2.1.2 ผลการตัดสินใจในการซื้อกะทิโดยอาศัยปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา(Price)
-การติดราคาบนบรรจุภณ
ั ฑ์มผี ลต่อการตัดสินใจซือ้ ของผูบ้ ริโภค เนื่องจากมีการเปรียบเทียบราคากับสินค้าใน
ประเภทเดียวกันเพือ่ หาสินค้าทีด่ มี คี ุณภาพและราคาถูก

-ระดับราคาทีผ่ บู้ ริโภคพึงพอใจคือระดับกลาง เนื่องจากบางรายซือ้ มาประกอบอาหารไม่เยอะ และต้องการกะทิทม่ี ี
คุณภาพดีดงั นัน้ พ่อค้าแม่คา้ บางรายจึงยอมทีจ่ ะจ่ายในระดับราคาทีก่ ลางๆแต่ได้สนิ ค้าทีม่ คี ุณภาพดี
2.1.3 ผลการตัดสินใจในการซื้อกะทิโดยอาศัยปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการจัดจาหน่าย(Place)
-หน้าร้านเป็ นช่องทางทีผ่ บู้ ริโภคตัดสินใจซือ้ กะทิมากทีส่ ุด เนื่องจากกะทิสดต้องทาแบบทันทีเมือ่ ได้รบั คาสังซื
่ ้อ
เมือ่ มีหน้าร้านผูบ้ ริโภคจึงเกิดความมันใจต่
่ อคุณภาพของกะทิและมะพร้าวทีใ่ ช้ในการคัน้ กะทิวา่ ได้ตามปริมาณทีต่ นเองสัง่
-สถานทีท่ ผ่ี บู้ ริโภคตัดสินใจซือ้ กะทิมากทีส่ ุดคือตลาด เนื่องจากตลาดเป็ นการขายสินค้าทีส่ ด ใหม่ทุกวันเพราะเป็ น
แหล่งการซือ้ ขายจึงทาให้เกิดการค้าง Stock ของมะพร้าวได้น้อย ดังนัน้ ผูบ้ ริโภคทีต่ อ้ งการซื้อสินค้าทีต่ ลาดสดมีความ
คาดหวังว่าจะได้กะทีม่ คี วามสด ใหม่และราคาทีพ่ อรับได้กลับบ้านไป
-ช่องทางในการรับข่าวสารในการโฆษณาสินค้าทีผ่ บู้ ริโภคมีความสนใจมากทีส่ ุดคือช่องทางออนไลน์ เนื่องจากใน
สมัยทีเ่ ทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการดาเนินชีวติ ประจาวันของผูบ้ ริโภคมาก ไม่วา่ จะเป็ นการติดต่อสือ่ สารผ่านทาง Line
Facebook ดังนัน้ การสือ่ สารผ่านโลกออนไลน์จะได้รบั การให้ความสนใจมากทีส่ ุดเพราะง่ายต่อการเข้าถึงและสามารถเข้าถึง
ได้ทุกทีท่ ุกเวลาทีม่ อี นิ เตอร์เน็ต
2.1.4 ผลการตัดสินใจในการซื้อกะทิโดยอาศัยปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมทางการตลาด(Promotion)
-ผูบ้ ริโภคให้ความชืน่ ชอบและพึง่ พอใจในการส่งเสริมทางการตลาดในรูปแบบการลดราคาสินค้าในช่วงเทศกาล
สาคัญมากทีส่ ุด เนื่องจากการลดราคาทีถ่ ูกลงกว่าเดิมจากราคาขายทีถ่ ูกอยูแ่ ล้วทาให้ผบู้ ริโภคมีความพึง่ พอใจกับราคาและ
สินค้าทีไ่ ด้รบั หากเป็ นพ่อค้าแม่คา้ ทีป่ ระกอบธุรกิจเกีย่ วกับอาหารหรือขนมหวานถ้ามีการลดราคาเกิดขึน้ จะทาให้เขามีกาไร
จากการประกอบอาชีพในส่วนนี้เพิม่ มากขึน้ เช่นกัน
-ผูบ้ ริโภคเห็นว่าการรีววิ สินค้ามีผลต่อความน่าเชือ่ ถือของสินค้าและกิจการ เนื่องจากหากกิจการทีพ่ ง่ึ เปิ ดใหม่ตอ้ ง
ทาให้ผบู้ ริโภคมีความเชือ่ ถือในตัวสินค้าว่าสินค้าทีผ่ บุ้ ริโภคได้รบั จะมีความปลอดภัยและได้มาตรฐานตรงตามหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง
2.2 ด้านยอดขายและแนวโน้มยอดขาย 5 ปี
จากการศึกษาและสรุปวางแผนยอดขายและแนวโน้มยอดขาย 5 ปี มีความเสีย่ งเรือ่ งการลงทุน โดยช่วงแรกของ
การดาเนินจะมีการสร้างโรงงานในส่วนต่างๆอยูท่ ป่ี ระมาณ 4,850,000 บาท ค่าต้นทุนวัตถุดบิ และสินค้าในปี แรก ประมาณ
378900 บาท และค่าใช้จ่ายในส่วนอื่นๆอีกรวมค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานปี แรกอยูท่ ่ี 5,228,900 บาท ซึง่ การลงทุนเดือน
แรกจะลงทุนในส่วนของทีด่ นิ เป็ นจานวนมากและมะพร้าวประมาณ 50000 กิโลกรัมหรือ 50 ตัน อาจทาให้มคี า่ ใช้จ่ายที่สงู
มากในช่วงเดือนแรก ผูด้ าเนินงานสามารถแก้ไขได้โดยช่วง 1-3 เดือนแรก ยังไม่ตอ้ งจ้างคนงานในส่วนโรงงานมากมาย
แบ่งงานกันให้สมดุลเพื่อให้คนงาน 1 คนสามารถทาได้หลายหน้าทีเ่ พือ่ ประหยัดค่าใช้จ่ายในช่วงแรก โดยเจ้าของและ

ครอบครัวช่วยกันทาหน้าทีต่ ่างๆในโรงงานเพือ่ เป็ นการเรียนรูง้ านไปด้วย ทัง้ นี้เพือ่ สารองเงินให้มสี ภาพคล่องในช่วงแรกที่
ยังไม่คอ่ ยมีรายได้
ส่วนในเรื่องของผูบ้ ริโภค เจ้าของกิจการควรให้ความสาคัญกับกลุ่มผูบ้ ริโภคเพื่อให้ผบู้ ริโภคเกิดความพึงพอใจและ
กลับมาซือ้ ซ้าจนกลายเป็ นลุกค้าประจาในทีส่ ุดและควรหาลุกค้ารายใหม่ๆเพือ่ ให้กจิ การมีรายได้เพิม่ มากขึน้ และทาการ
วิเคราะห์เก็บข้อมูลเกีย่ วกับลูกค้าทุกไตรมาส เพื่อวางแผนและเตรียมพร้อมสาหรับลูกค้าประจาและลูกค้าขาจร
2.3 ด้านการดาเนินงานของธุรกิจ
จากการศึกษาความต้องการและดาเนินธุรกิจกะทิ ผูว้ จิ ารณ์จะทาการดาเนินงานของธุรกิจ โดยสามารถแบ่งออกได้
เป็ น 2 ส่วนดังนี้
1.ส่วนของหน้าร้าน จากการลงทุนในส่วนของหน้าร้านเนื่องจากเป็ นมรดกทีไ่ ด้จากทางครอบครัวทาให้ไม่มคี า่ เช่าหรือต้นทุน
ในการเซ้งร้าน แต่จะมีคา่ เช่าและค่าทาความสะอาดตลาดในราคาวันละ 130 บาท ถึงแม้หน้าร้านจะมีคา่ ใช้จ่ายไม่มาก ผูว้ จิ ยั
มีความเห็นในเรือ่ งความเสีย่ งทีต่ อ้ งตระหนักในการจาหน่ายกะทิสด เนื่องจากมะพร้าวมีความผันผวนของราคา ดังนัน้ กะทิ
สดจึงมีราคาทีไ่ ม่แน่นอน หากบางช่วงกะทิสดมีราคาสูงกว่ากะทิสาเร็จรูป ผูบ้ ริโภคจะหันไปใช้กะทิสาเร็จรูปมากขึน้
เนื่องจากมีราคาทีถ่ ูกกว่า โดยปั จจัยเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อรายได้ให้มคี วามคาดเคลื่อนหรือไม่เป็ นไปตามทีว่ างแผนไว้
ดังนัน้ ผูท้ จ่ี ะดาเนธุรกิจกะทิจาเป็ นต้องวางแผนเผือ่ เกิดกรณีฉุกเฉินเหล่านี้ และควรรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้มสี ภาพ
คล่องอยู่เสมอเพือ่ แก้ไขปั ญหาเหล่านี้ให้ผา่ นไปได้ดว้ ยดี
2.ส่วนของโรงงาน จากการลงทุนในส่วนของโรงงานมีคา่ ใช้จ่ายสูงมากในการเริม่ ต้นธุรกิจ เนื่องจากมีการซือ้ ทีด่ นิ เพื่อทา
โรงงานและดรงเก็บมะพร้าวทีจ่ าเป็ นต้องใช้พน้ื ทีอ่ ย่างกว้างขวาง อย่างทีก่ ล่าวมามะพร้าวมีราคาทีข่ น้ึ ลงไม่แน่นอน ดังนัน้
การทีม่ ะพร้าวขึน้ จะทาให้โรงงานมีผลกระทบมาก คือ โรงงานจะ Stock สินค้าได้น้อยลงแต่มคี า่ ใช้จ่ายเท่าเดิม นัน้
หมายความว่ากิจการจะได้กาไรน้อยลง และมะพร้าวทีไ่ ด้มามีความเสียหายก็เป็ นปั จจัยทีท่ าให้กจิ การขาดทุนในส่วนตรงนี้
ไป หากรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายจะทาให้กจิ การขาดสภาพคล่องทางการเงิน ดังนัน้ ผูท้ จ่ี ะดาเนินงานกะทิควรมีเงินทุน
สารองเผือ่ กรณีฉุกเฉินและหาทางเพิม่ รายได้ในส่วนอื่นๆเข้ามาในกิจการเพือ่ ให้กจิ การมีกาไรเพิม่ มากขึน้ กว่าเดิม
2.4 ด้านการวางแผนการจัดการเชิงกลยุทธ์ เป็ นระยะเวลา 5 ปี
จากการสรุปการศึกษาความต้องการและการดาเนินธุรกิจกะทิ การจัดการเชิงกลยุทธ์ ผูว้ จิ ยั เห็นว่าการดาเนินกล
ยุทธ์ในระยะเวลา 5 ปี ต้องมีการรวบรวมข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ เกีย่ วกับ ยอดขาย ผลผลิต ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดจริง และ
ความพึงพอใจของลูกค้าทัง้ ในเรื่องของสินค้าและการบริการ รวมไปถึงการประเมินส่งเสริมการตลาดว่ากิจกรรมใดได้รบั ผล
ตอบรับดีทส่ี ุดเพือ่ นามาวางแผนและปรับปรุงกลยุทธ์ให้ดกี ว่าเดิม
3.ข้อเสนอแนะ

3.1 ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาวิจยั
จากการศึกษาความต้องการและดาเนินงานธุรกิจกะทิ ทาให้ทราบถึงความต้องการของผูบ้ ริโภคในการตัดสินใจ
เลือกซือ้ กะทิและรายละเอียดของการดาเนินงานของธุรกิจกะทิ โดยผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
1.ความต้องการและพฤติกรรมของตลาด ผูบ้ ริโภคสามารถเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมได้ตลอดเวลา หากมีสนิ ค้าใหม่
ทีด่ กี ว่าและเอือ้ อานวยความสะดวกให้แก่เข่เหล่านัน้ ได้ เช่น การมีรา้ นใหม่ๆที่ราคาถูกกว่าและคุณภาพเท่ากัน การบริการที่
ดีกว่าโดยส่งถึงหน้าบ้าน หรือการให้เครดิตทีน่ านกว่า ทาให้ผบู้ ริโภคมีกาไรทีม่ ากขึน้ และมีการหมุนเวียนเงินทุนได้ดขี น้ึ
เช่นกัน ดังนัน้ กิจการควรพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดขี น้ึ อยูเ่ สมอ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ทนั สมัยและเข้ากับสถานการณ์ ปัจจุบนั
ด้วย รวมไปถึงการให้มกี ารบริการทีด่ เี พื่อความพึงพอใจของลูกค้า
2.ด้านยอดขายและแนวโน้ม เนื่องจากมะพร้าวเป็ นวัตถุดบิ ทีใ่ ช้ในการผลิตกะทิและปั จจุบนั เทรนด์การรักสุขภาพ
มาแรง ทาให้ผบู้ ริโภคนิยมให้ความสนใจเกีย่ วกับการบริโภคมากขึน้ ดังนัน้ กะทิจงึ ควรมีจุดเด่นคือการไม่ใส่สารกันบูดเพือ่
ความปลอดภัยของผูบ้ ริโภค หากเป็ นกะทิสดแนะนาให้ใส่น้าแข็งเข้าไปนอกถุงกะทิเพื่อให้ถุงกะทิมคี วามเย็นตลอดการ
เดินทางเพือ่ ให้ผบู้ ริโภคได้กะทิทส่ี ด สะอาดและปลอดสารกันบูดเพือ่ สุขภาพทีด่ ใี นระยะยาว
3.การดาเนินงานของธุรกิจ การดาเนินงานในต่างจังหวัดจะใช้เงินลงทุนทีต่ ่ากว่าการลงทุนในเขตกรุงเทพและ
ปริมณฑล การซือ้ ทีด่ นิ สาหรับทาโรงงานหากไม่เน้นในเรือ่ งของการเดินทาง การซือ้ ทีด่ นิ ในเขตนอกเมืองจะช่วยให้ผทู้ ่ี
ดาเนินการลงทุนน้อยลง รวมไปถึงเครือ่ งจักร เครือ่ งจักรอาจจะใช้เครือ่ งจักรมือสองสภาพดีในช่วงระยะแรกเพื่อลดต้นทุนใน
เรือ่ งของเครือ่ งจักรได้อกี ด้วย
4.ด้านการวางแผนการจัดการเชิงกลยุทธ์ การดาเนินงานกะทิ สามารถทาได้งา่ ยและสามารถทาได้ทนั ที ดังนัน้ ผูท้ ่ี
ดาเนินงานจะมีคแู่ ข่งเกิดขึน้ ได้ตลอดเวลา ดังนัน้ จึงควรมีการวางแผนและสร้างกลยุทธ์ใหม่ๆเพือ่ ดึงดูดลูกค้าให้สนใจใน
ผลิตภัณฑ์และรักษาลูกค้าเก่าให้เกิดความพึงพอใจไม่หนั ไปใช้บริการเจ้าอื่น
3.2 ข้อเสนอแนะในการทาวิจยั ครัง้ ต่อไป
การศึกษาในครัง้ ต่อไปควรศึกษาในด้านอื่นๆเพิม่ เติม ดังต่อไปนี้
1.การทาแบบสอบถามควรทาให้ครอบคลุมและละเอียด ภาษาทีใ่ ช้ควรเข้าใจง่ายและอักษรใหญ่ชดั เจนเพือ่ ให้ผทู้ ่ี
ทาแบบสอบถามทีม่ อี ายุเยอะสามารถทาได้สะดวก
2.ควรศึกษาในเรือ่ งของผูค้ า้ ส่งมะพร้าวด้วย เนื่องจากเทคนิคในการทากะทิและค้าส่งมะพร้าวไม่เหมือนกัน

7.กิ ตติ กรรมประกาศ
การค้นคว้าอิสระเล่มนี้สาเร็จได้ดว้ ยบุคคลหลายฝ่ าย ผูศ้ กึ ษาจึงเขียนกิตติกรรมประกาศเพือ่ แสดงคาขอบคุณทุก
ท่านด้วยความจริงใจ ในลาดับแรกผูศ้ กึ ษาต้องขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อแสน แสงสว่าง ผูท้ ค่ี อยสนับสนุนทุนการศึกษา
ให้แก่ผศู้ กึ ษาและคอยผักดันให้คน้ คว้าหาความรูใ้ นทุกๆด้าน
ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์พรมนัส สิรธิ รังศรี อาจารย์ทป่ี รึกษาและรองศาสตราจารย์สมจิตร ล้วนเจริญ
ประธานโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาหรับ CEOs และ CMOs ในความกรุณาทีส่ ละเวลาให้คาปรึกษาและแก้ไข
ข้อผิดพลาด เพื่อเป็ นแนวทางในการจัดทาแผนการของธุรกิจ จนงานวิจยั ออกมาสาเร็จแบบลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
ขอบคุณกลุ่มประชากรและผูป้ ระกอบการจังหวัดสมุทรปรากราทีส่ ละเวลาและให้ความร่วมมือในการทา
แบบสอบถามและเก็บข้อมูลในการวิจยั ได้แก่ นางจันทร์เพ็ญ คาแพง
สุดท้ายนี้ผวู้ จิ ยั หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าการศึกษาค้นคว้าฉบับนี้จะเป็ นประโยชน์
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