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Demand and operation of coconut milk business Location Samutprakan Province 

นางสาวสกาวเดือน แสงสว่าง 

1.บทคดัย่อ 

วตัถุประสงคข์องการวจิยัเป็นการศกึษา 1)ความตอ้งการของตลาด 2)ยอดขาย 3)การด าเนินงานของธุรกจิและ 4)

การจดัการเชงิกลยุทธ ์และผูป้ระกอบการหรอืศกึษาขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินงานของธุรกจิ 

 ผลการวจิยั 1)ตลาดมคีวามตอ้งการดา้นผลติภณัฑ(์Product)ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่ตอ้งการกะทสิ าเรจ็รปูมากกวา่ 

เนื่องจากกะทสิ าเรจ็รปูหาซือ้ไดง้า่ยและสะดวกต่อการใชง้านและแพคเกจทีม่คีวามสวยงามสามารถดงึดดูใจในการตดัสนิใจ

ซือ้กะทขิองผูบ้รโิภค ดา้นราคา(Price)ราคาทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจซือ้คอืราคาระดบักลาง ชอ่งทางการจ าหน่าย

(Place)ผูบ้รโิภคนิยมซือ้กะททิีต่ลาดสด และนิยมซือ้ทางหน้ารา้นมากกวา่ทางออนไลน์ ดา้นส่งเสรมิทางการตลาด

(Promotion) การสง่เสรมิการตลาดทีจ่งูใจผูบ้รโิภคมากทีสุ่ดคอืการลดราคาสนิคา้ในชว่งเทศกาล การรวีวิสนิคา้ส่งผลต่อการ

ตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภค   2)ยอดขาย จากการเกบ็ขอ้มลูและการวเิคราะหย์อดขาย ยอดขายโดยประมาณจะอยูท่ีเ่ดอืนละ 

1,215,000 บาทในธุรกจิกะทแิบบครบวงจร 3) การด าเนินงานทางธุรกจิดา้นพฤตกิรรมองคก์ร ไดแ้ก่ เจา้ของกจิการ ฝ่าย

บญัช/ีการเงนิ ฝ่ายการขาย/การตลาด และพนกังานประจ าหน้าทีต่่างๆทีเ่จา้ของกจิการไดม้อบหมายให ้ดา้นการลงทุนไดแ้ก่

เงนิลงทุนในการเริม่กจิการประมาณ 4,785,000 บาท มจีุดคุม้ทุนอยูท่ี ่5 เดอืน 25 วนั 4)การจดัการเชงิกลยุทธ ์กจิการจะใช้

กลยุทธร์าคาถูกเพือ่ดงึดดูลูกคา้และเพือ่แขง่ขนักบัคูแ่ขง่เจา้เดมิทีป่ระกอบธุรกจิมานาน 

ความส าคญั : ความตอ้งการด าเนินงาน 

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.บทน า 

มะพรา้วเป็นพชืยนืตน้ชนิดหนึ่งอยูใ่นตระกลูปาลม์ เป็นพชืส าคญัทางเศรษฐกจิของประเทศไทยเนื่องจากคนไทย

ใชเ้นื้อมะพรา้วบรโิภคเป็นทัง้อาหารคาวและหวาน ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตรใหข้อ้มลูส าหรบัผลผลติมะพรา้ว ปี 2561 

มปีระมาณ 860,160 ตนั เพิม่ขึน้จากปี 2560 ทีม่จี านวน 832,895 ตนั เนื่องจากแหล่งปลูกมะพรา้วทีส่ าคญั คอื จงัหวดั

ประจวบครีขีนัธ ์เริม่ฟ้ืนตวัจากการระบาดของศตัรพูชื มะพรา้วสามารถปลกูไดเ้กอืบทุกจงัหวดัในประเทศไทย แต่ทีน่ิยม

ปลกูกนัมากคอื ภาคใตแ้ละภาคตะวนัออกซึง่บรเิวณดงักล่าวมสีภาพดนิทีเ่หมาะสมแก่การปลูกมะพรา้ว อกีทัง้ฝนยงั

กระจายตลอดทัง้ปี ท าใหม้ะพรา้วสามารถเจรญิเตบิโตไดด้ ีมะพรา้วยงัใหป้ระโยชน์มากไดทุ้กส่วนในล าตน้ ล าตน้สามารถ

ดดัแปลงเป็นฟอนิเจอรป์ระดบัในบา้นได ้กา้นมะพรา้วหรอืแกนใบ สามารถน ามาผลติงานหตัถกรรมไดห้ลายอยา่ง เชน่ ไม้

กวาด ทีร่องจาน เป็นตน้ กาบมะพรา้วหรอืเปลอืกมะพรา้วมคีวามแขง็แรงทนต่อน ้าทะเล น ามาท าเชอืก พรม กระสอบ 

แปรงชนิดต่างๆ เป็นตน้ กะลามะพรา้ว ใชผ้ลติภณัฑ ์ภาชนะ เครือ่งประดบั เป็นตน้ สว่นมะพรา้วแก่ยงัสามารถน ามาท า

กะทสิ าหรบัท าอาหารไดท้ัง้ของคาวและของหวาน  

ต าราอาหารไทยเล่มแรก คอื แมค่รวัหวัป่าก ์ซึง่เขยีนโดย ท่านผูห้ญงิเปลีย่น ภาสกรวงศ ์เกดิขึน้ในสมยัรชักาลที ่

5 มกีารพมิพต์ าราอาหารออกเผยแพร ่รวมถงึต าราขนมไทยดว้ย จงึนบัว่าวฒันธรรมไทยมกีารบนัทกึเป็นลายลกัษณ์อกัษร

ครัง้แรกในหนงัสอืเล่มนี้มรีายการส ารบัของหวานส าหรบัเลีย้งพระ ไดแ้ก่ ทองหยบิ ขนมหมอ้แกง ฝอยทอง ขนมหนัตรา 

ขนมถว้ยฟู ขนมลมืกลนื ขา้วเหนียวแกว้ วุน้ผลมะปราง ท าใหข้นมไทยเป็นทีรู่จ้กักนัอยา่งแพร่หลาย อกีทัง้ตลาดยงัมกีาร

ขายขนมไทยเพิม่มากขึน้ ทัง้แบบขายอยูก่บัที ่หาบเร ่แบกกระบุง และมกีารปรบัปรุงการบรรจุหบีหอ่ไปตามยคุสมยัอกีดว้ย 

ขนมไทยต่างๆลว้นใหค้วามหมายแตกต่างกนัไป เชน่ ขนมชัน้ หมายถงึ ความเจรญิกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงาน 

ความเลื่อนชัน้ เลื่อนต าแหน่ง ขนมทองเอก หมายถงึ ความเป็นหนึ่ง ขนมทองหยบิ ทองหยอด หมายถงึ ความร ่ารวย 

ทรพัยส์นิเงนิทอง  เป็นตน้ จงึเป็นทีน่ิยมท ากนัในชว่งวาระส าคญั เชน่ งานบุญ งานเลีย้งพระ งานมงคลต่างๆ หรอืมแีขก

ส าคญัเท่านัน้ เนื่องจากขนมบางชนิดใชเ้วลานานพอสมควรและมคีวามละเอยีดอ่อนปาณีตในการท าแต่ละครัง้ ซึง่มขี ัน้ตอน

ในการท ามากกวา่ในปัจจุบนั ขนมไทย เป็นทีน่ิยมมากในชาวต่างชาต ิเนื่องจากขนมไทยเป็นเอกลกัษณ์และสามารถบ่งบอก

ถงึวฒันธรรมอนัดงีามของประเทศสยามไดด้ ี 



 ในอดตีการท ากะทติอ้งใชเ้วลานานพอสมควรเนื่องจากตอ้งใชก้ระต่ายขดูมะพรา้วซึง่เป็นเครือ่งมอืส าคญัในการท า

กะทสิด และใชม้อืในการคัน้มะพรา้วเพือ่ใหไ้ดน้ ้ากะทอิอกมาท าแกงหรอืขนม ปัจจุบนัววิฒันาการมากขึน้ท าใหม้เีครือ่งจกัร

ส าหรบัการท ากะทสิดใหเ้ป็นเรื่องงา่ยโดยทีท่ีผู่บ้รโิภคไมต่อ้งเสยีแรงคัน้กะทอิกีต่อไป อกีทัง้ยงัมกีะทกิล่องทีต่อบสนองความ

ตอ้งการของผูบ้รโิภคไดอ้ยา่งด ีและยงัเป็นผลติภณัฑส์่งออกทีน่ ารายไดเ้ขา้ประเทศไดอ้กีมากมาย โดยทีป่ระเทศไทยมสี่วน

แบ่งถงึรอ้ยละ 85 ของโลก  

จงัหวดัสมทุรปราการมจี านวนประชากรอาศยัอยูเ่ป็นจ านวน 1,326,608 คน เนื่องจากมทีัง้คนทอ้งถิน่และจาก

ต่างจงัหวดัทีน่ิยมมาหางานท ารวมไปถงึประชากรต่างดา้ว ท าใหก้ารอุปโภคและบรโิภคเพิม่มากขึน้ นัน้หมายความวา่เมือ่มี

การบรโิภคมากขึน้ท าใหอ้าชพีทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิอาหารนัน้เฟ่ืองฟูตามไปดว้ย  

กะทถิอืเป็นส่วนประกอบส าคญัของการท าขนมไทยและอาหารไทย เชน่ แกงเขยีวหวาน แกงกะท ิเป็นตน้ ดงันัน้ 

กะททิีน่ ามาท าอาหาร หรอื ขนม จ าเป็นตอ้งมสีารอาหารครบถว้น สดและสะอาด เมือ่น ามาปรุงกบัอาหารหรอืขนมหวานท า

ใหไ้ดร้สชาตทิีอ่รอ่ยและไมเ่พีย้นไปจากตน้ต ารบั กะทเิป็นผลติภณัฑท์ีไ่มส่ามารถเกบ็ไดน้าน ดงันัน้ ตามทอ้งตลาดจงึมกีาร

ใส่สารกนับูดลงไปเพือ่ยดืระยะเวลาของกะทใิหส้ามารถอยูไ่ดน้านมากขึน้ สารกนับดู หากไดร้บัในปรมิาณทีม่ากเกนิก าหนด 

จะมผีลท าใหท้อ้งเสยี คลื่นไส ้อาเจยีน วงิเวยีนศรีษะ ในบางรายทีม่อีาการรุนแรงจะท าใหเ้มด็เลอืดแดงหมดสภาพในการ

ออกวเิจนไปเลีย้งเซลลต์่างๆของรา่งกาย จะเกดิอาการตวัเขยีวหายใจไมอ่อกและอาจถงึตายได ้อกีทัง้ยงัสามารถก่อใหเ้กดิ

เป็นมะเรง็อกีดว้ย 

จากการศกึษาเบือ้งตน้ ลกัษณะเด่นของกะทสิด คอื มคีวามมนั สด และใหม ่เนื่องจากคัน้หรอืบบีสดๆจากมะพรา้ว

ขดู ท าใหไ้ดร้บัสารอาหารครบถว้นสามารถหาซือ้ไดง้า่ยตามทอ้งตลาด อกีแบบคอืกะทสิ าเรจ็รปู ทีม่แีพคเกจทีส่วยงาม มี

อายกุารเกบ็รกัษาไดน้านสามารถหาซือ้ไดง้า่ยตามรา้นสะดวกซือ้ หา้งสรรพสนิคา้ทัว่ไป จะเหน็ไดว้า่กะทสิดและกะทิ

ส าเรจ็รปูมขีอ้ดแีละขอ้เสยีทีแ่ตกต่างกนัออกไป ดงันัน้เพือ่เป็นประโยชน์ต่อผูบ้รโิภคและผูผ้ลติในจงัหวดัสมทุรปราการ รวม

ไปถงึผูท้ีส่นใจจะลงทุนในธุรกจิประเภทนี้ ไดใ้ชเ้ป็นแนวทางในการประกอบตดัสนิใจ วางแผนธุรกจิ กลยุทธท์างการตลาด 

เพือ่ใหไ้ดป้ระสทิธภิาพและประสทิธผิลสงูทีสุ่ด จงึเป็นเหตุทีม่าในการศกึษาความตอ้งการในการซือ้กะทใินตลาดสด จงัหวดั

สมทุรปราการ เพือ่ตอ้งการทราบว่าผูบ้รโิภคมลีกัษณะสว่นบุคคล และเศรษฐกจิอยา่งไร มพีฤตกิรรามการเลอืกซือ้กะทแิบบ

ไหน และมปัีจจยัทางการตลาดดา้นใดบา้งทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้กะทสิดและกะทสิ าเรจ็รปู 

3.วตัถปุระสงค ์

 1.เพือ่ศกึษาความตอ้งการและพฤตกิรรมของตลาด 

 2.เพือ่ศกึษายอดขายและแนวโน้มยอดขาย 5 ปี 

 3.เพือ่ศกึษาการด าเนินงานของธุรกจิ 

 4.เพือ่ศกึษาการวางแผนการจดัการเชงิกลยทุธข์องธุรกจิเป็นระยะเวลา 5 ปี 



4.ขอบเขตการวิจยั 

เพือ่ใหก้ารศกึษาวจิยัอยูภ่ายในขอบเขต ตามวตัถุประสงคใ์นการวจิยัทีไ่ดก้ าหนดไวข้า้งตน้จงึไดก้ าหนดขอบเขตงานวจิยัไว้

ดงันี้ 

 1.ขอบเขตดา้นพืน้ทีแ่ละประชากร ศกึษาจากผูบ้รโิภคกะทสิดและกะทส าเรจ็รปูบรเิวณตลาดสดในจงัหวดั

สมทุรปราการ โดยสุม่ตวัอยา่งตลาดสดขนาดใหญ่ในจงัหวดัสมุทรปราการ 5 ตลาด ไดแ้ก่ ตลาดคา้ส่งส าโรง ตลาดปากน ้า 

ตลาดบางพล ีตลาดเทพารกัษ์ และตลาดบางปู 

 2.ขอบเขตดา้นเนื้อหา ศกึษาถงึลกัษณะส่วนบุคคล และเศรษฐกจิ พฤตกิรรมการเลอืกซือ้กะท ิและปัจจยัทางการ

ตลาดในการตดัสนิใจในการเลอืกซือ้กะทขิองผูบ้รโิภค 

 3.ขอบเขตดา้นระยะเวลาและการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

ผูว้จิยัเริม่ท าการศกึษาและรวบรวมขอ้มลูตัง้แต่เดอืนเมษายน พ.ศ.2562 จากนัน้ไดอ้อกแบบสอบถามเพือ่เกบ็รวบรวมขอ้มลู

ตวัอยา่งผูบ้รโิภคในเดอืนพฤษภาคม พ.ศ.2562 

5.วิธีการด าเนินการวิจยั 

การวจิยัครัง้นี้เป็นแบบเชงิปรมิาณและเชงิพรรณนาโดยท าการส ารวจจากตวัอยา่งของผูท้ีอ่าศยัอยูใ่นตลาดสดเขต

จงัหวดัสมทุรปราการ โดยมวีธิกีารด าเนินการศกึษาดงันี้ 

การเกบ็ตวัอยา่งจากกลุ่มเป้าหมาย 

1.ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั 

ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ คอื ผูบ้รโิภคกะทสิดในตลาดสดเขตจงัหวดัสมทุรปราการ ไดแ้ก่ ตลาดคา้ส่ง

ส าโรง ตลาดปากน ้า ตลาดบางพล ีตลาดเทพารกัษ์ และตลาดบางปู เป็นจ านวนกลุ่มตวัอยา่งทัง้หมด 200 คน 

2.สถานทีท่ีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

 ตลาดคา้ส่งส าโรง ตลาดปากน ้า ตลาดบางพล ีตลาดเทพารกัษ์ และตลาดบางปู จงัหวดัสมุทรปราการ 

3.เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 

 ในการศกึษาครัง้นี้ใชแ้บบสอบถามเป็นเครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ซึง่ลกัษณะค าตอบมทีัง้แบบปลายปิด

และปลายเปิด โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 สว่น ดงันี้ 



 ส่วนที ่1 ลกัษณะสว่นบุคคลและเศรษฐกจิสว่นบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา รายไดเ้ฉลีย่ต่อ

เดอืน และอาชพีปัจจุบนั 

 ส่วนที ่2 ขอ้มลูในส่วนของการตดัสนิใจในการซื้อกะทขิองผูบ้รโิภค โดยใชปั้จจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ 

ปัจจยัดา้นผลติภณัฑ ์ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่ายและปัจจยัดา้นการสง่เสรมิการตลาด 

 ส่วนที ่3 ปัญหาและขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ 

4.วธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

 รวบรวมขอ้มลูจากแบบสอบถามทีส่รา้งขึน้ โดยน าแบบสอบถามไปแจกใหก้บัผูซ้ือ้กะทสิดและกะทสิ าเรจ็รปูใน

ตลาดสดในจงัหวดัสมทุรปราการ ทัง้ 5 แหง่ ไดแ้ก่ ตลาดคา้ส่งส าโรง ตลาดปากน ้า ตลาดบางพล ีตลาดเทพารกัษ์ และ

ตลาดบางป ูแหง่ละ 40 ตวัอยา่ง รวมทัง้สิน้ 200 ตวัอยา่ง เมือ่ด าเนินเกบ็ขอ้มลูไดค้รบตามจ านวนแลว้จงึน าไปวเิคราะหท์าง

สถติติ่อไป 

5.วธิกีารด าเนินงานวจิยั 

 ขอ้มลูทีร่วบรวมมาไดน้ัน้จะน ามาวเิคราะหด์ว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอรส์ าเรจ็รปู เพือ่ทดสอบหาความตอ้งการของ

ผูบ้รโิภค มขีัน้ตอนดงันี้ 

 1.ขอ้มลูประชากรศาสตร ์วเิคราะหโ์ดยการแจกแจงความถี ่คา่รอ้ยละ คา่เฉลีย่ และคา่เบีย่งเบนมาตรฐาน 

 2.ขอ้มลูการตดัสนิใจซือ้กะท ิโดยใชปั้จจยัส่วนประสมทางการตลาด วเิคราะหโ์ดยการแจกแจงความถี ่คา่รอ้ยละ 

คา่เฉลีย่ และคา่เบีย่งเบนมาตรฐาน 

 3.วเิคราะหร์ะหวา่งประชากรศาสตรแ์ละขอ้มลูการตดัสนิใจซือ้กะโดยใชปั้จจยัส่วนประสมทางการตลาดทีแ่ตกต่าง

กนัมผีลต่อการตดัสนิใจซือ้กะทอิยา่งไร 

การเกบ็ขอ้มลูเกีย่วกบัธุรกจิทีท่ าวจิยั 

การเกบ็ขอ้มลูเกีย่วกบัการวจิยั มรีายละเอยีดในการเกบ็ขอ้มลูทีม่าและสถานทีใ่นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู วธิกีาร

เกบ็รวบรวมขอ้มลูและวเิคราะหข์อ้มลู ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 

1.ทีม่าและสถานทีเ่กบ็ขอ้มลู 

เนื่องจากผูท้ าวจิยัมคีวามตอ้งการทีจ่ะทราบถงึกระบวนการขัน้ตอนในการท ากะทสิดและกะทสิ าเรจ็รปู รวมไปถงึ

วธิกีารเริม่ตน้ธุรกจิกะทสิดและกะทสิ าเรจ็รปู โดยเลอืกใชว้ธิกีารสมัภาษณ์ การรบัชมวดีโิอ และการอ่านบทความจาก

เวบ็ไซต ์เพือ่หาขอ้มลูจากแหล่งขอ้มมลูทัง้ 3 ดงัต่อไปนี้ 



 1.นางจนัทรเ์พญ็ ค าแพง  

เป็นแมค่า้จ าหน่ายกะทแิละพรกิแกงในตลาดคา้ส่งส าโรง ไดด้ าเนินกจิการมาประมาณ 2-3 ปี มกีารจ าหน่ายกะทสิด

ประมาณวนัละ 200-300 กโิลกรมั ขายไดท้ัง้แบบขดูธรรมดา แบบเป็นลูกและแบบกะทคิัน้น ้า ราคากะทไิมม่รีาคาทีแ่น่นอน 

เนื่องจากมพรา้วทีเ่ป็นวตัถุดบิส าคญัในการท ากะทมิกีารขึน้ลงอยูต่ลอดเวลา หากกะทสิดมรีาคาสงูมากลกูคา้บางรายกจ็ะ

หนัมาใชก้ะทกิล่องแทนในชว่งระยะทีร่าคามะพรา้วแพง ผูว้จิยัเหน็วา่เป็นธุรกจิทีน่่าสนใจหากเจา้ของกจิการควบคุมวตัถุดบิ

ตัง้แต่ตน้น ้ายนัปลายน ้า เชน่การมสีวนมะพรา้วเป็นของตนเอง จะท าใหไ้ดเ้ปรยีบคูแ่ขง่ในเรือ่งของราคาทีถู่กกวา่โดยที่

ลูกคา้ไมต่อ้งหนัไปใชก้ะทสิ าเรจ็รปู  

2.จาก www.youtube.com  

โดยเพจ facebook beyondtech ออกแบบและผลติเครือ่งพาสเจอรไ์รซแ์บบครบวงจร ไดใ้หส้มัภาษณ์ คุณเต ้เจา้ของ

ผลติภณัฑก์ะท ิcocomom by แมศ่รเีรอืน ไวใ้นเรือ่งของการยดือายกุะทสิ าหรบัท าขนมครกในรา้นแมศ่รเีรอืน พบว่าการ

ขยายสาขาของกจิการท าใหเ้กดิปัญหาในเรือ่งของกะททิีไ่มส่ามารถเกบ็ไวไ้ดน้านและตอ้งท าแบบวนัต่อวนัทุกวนั การท า

กะทพิาสเจอรไ์รซจ์งึถอืเป็นทางเลอืกของกจิการแหง่เนื่องจากตอบโจทยไ์ดม้ากทีสุ่ดและคุณภาพเหมอืนเดมิ ซึง่ตรงกบั

ความตอ้งการของผูว้จิยัทีต่อ้งการใหก้ะทมิคีวามสดและคุณภาพเท่าเดมิ แต่สามารถเกบ็ไวไ้ดน้านมากกวา่กะทสิดตาม

ทอ้งตลาดทัว่ไปทีเ่กบ็ไดเ้พยีง 3-4 ชัว่โมงตามสภาพอากาศ 

 3.จาก www.posttoday.com  

โดยบทความจากโพสตท์เูดยใ์นหวัขอ้ แปรรปูเกษตรบุกโลก จากพอ่คา้ขายมะพรา้วสู่อาณาจกัรกะทสิ าเรจ็รปู ไดก้ล่าวถงึ

จุดเริม่ตน้ของเจา้ของกะทสิ าเรจ็รปูรายหนึ่งอนัดบัตน้ๆของประเทสไทยทีเ่ริม่สรา้งธุรกจิดว้ยตวัเอง จนสบืทอดมายงัปัจจุบนั

และท ารายไดไ้ดม้ากมายทัง้ตลาดในประเทศและต่างประเทศ ผูว้จิยัเหน็วา่การต่อยอดธุรกจิมคีวามส าคญัมาก รวมไปถงึ

ความคดิสรา้งสรรคส์ามารถสรา้งสรรคผ์ลงานไดอ้อกมาอยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

6.สรปุผล วิจารณ์และข้อเสนอแนะ 

จากการศกึษาเรือ่ง ความตอ้งการและด าเนินงานธุรกจิกะทสิดและกะทพิาสเจอรไ์รส ์ความส าคญัของการวจิยัคอื

ศกึษาความตอ้งการของกลุ่มผูบ้รโิภคเป้าหมายในการตดัสนิเลอืกซือ้กะทโิดยใชปั้จจยัส่วนประสมทางการตลาดและศกึษา

รายละเอยีดในการด าเนินธุรกจิกะท ิโดยมวีตัถุประสงคใ์นการศกึษาดงันี้ 

1.เพือ่ศกึษาความตอ้งการและพฤตกิรรมของตลาด 

 2.เพือ่ศกึษายอดขายและแนวโน้มยอดขาย 5 ปี 

 3.เพือ่ศกึษาการด าเนินงานของธุรกจิ 

http://www.youtube.com/
http://www.posttoday.com/


 4.เพือ่ศกึษาการวางแผนการจดัการเชงิกลยทุธข์องธุรกจิเป็นระยะเวลา 5 ปี 

โดยการวจิยัครัง้นี้มกีารทบทวนวรรณกรรมในทีม่เีนื้อหาในการจดัการด าเนินงานเกีย่วกบัธุรกจิกะท ิ5 ดา้น ดงันี้ 

ดา้นการจดัการและพฤตกิรรมองคก์ร ดา้นการจดัการการตลาด ดา้นการจดัการการเงนิ ดา้นการจดัการการด าเนินงาน และ

ดา้นการจดัการเชงิกลยุทธใ์นอุตสาหกรรม 

การวจิยัครัง้นี้ไดเ้กบ็ตวัอยา่งจากกลุ่มลกูคา้เป้าหมายจากตลาด 5 แหง่ภายในจงัหวดัสมทุรปราการ จ านวน 200 

คน โดยแบ่งเป็นแหง่ละ 40 คน โดยแบ่งเป็น 2 สว่น สว่นที ่1 คอื ขอ้มลูสว่นประชากรศาสตรแ์ละส่วนที ่2 คอื ขอ้มลูการ

ตดัสนิใจซือ้กะทโิดยใชปั้จจยัส่วนประสมทางการตลาด ผูว้จิยัท าการเกบ็แบบขอ้มลูโดยการแจกแบบสอบถามใหก้บักลุ่ม

ผูบ้รโิภคเพือ่ใหเ้ลอืกขอ้มลูทีต่รงตามความตอ้งการของผูบ้รโิภคมากทีสุ่ด ผูว้จิยัใชเ้วลาในการเกบ็แบบสอบถาม 1 เดอืน 

จากนัน้น าขอ้มลูมาวเิคราะหด์ว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอรส์ าเรจ็รปูเพือ่หาความตอ้งการของผูบ้รโิภคโดยวธิแีจกแจงความถี ่

คา่รอ้ยละ คา่เฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน  

นอกจากนี้ผูว้จิยัยงัมกีารเกบ็ขอ้มลูเกีย่วกบัการด าเนินการธุรกจิกะอกี 3 แหล่งดว้ยกนัคอื 

1.การสมัภาษณ์ นางจนัทรเ์พญ็ ค าแพง แมค่า้ขายกะทสิดในตลาดคา้ส่งส าโรง จงัหวดัสมทุรปราการ  

2.จากการรบัชมวดิโีอออนไลน์ของคุณเต ้เจา้ของผลติภณัฑก์ะท ิcocomom by แมศ่รเีรอืน จากเพจ facebook beyondtech 

ออกแบบและผลติเครือ่งพาสเจอรไ์รสแ์บบครบวงจร 

3.การศกึษาขอ้มลูบนอนิเตอรเ์น็ตจาก www.posttoday.com ซึง่เป็นเวบ็ไซตข์องบทความออนไลน์เล่าถงึประวตัแิละ

ววิฒันาการของกะทสิ าเรจ็รปูยีห่อ้นึง 

1.สรุปผลการศกึษา 

การสรุปผลการศกึษาเรือ่ง ความตอ้งการและการด าเนินงานของธุรกจิกะทสิดและกะทพิาสเจอรไ์รส ์จงัหวดั

สมทุรปราการ สามารถสรุปผลไดด้งันี้ 

1.1 สรุปผลการศกึษาความตอ้งการและพฤตกิรรมของตลาด 

 1.ขอ้มลูการตดัสนิใจซือ้กะทโิดยใชปั้จจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นสนิคา้(Product) ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่นิยม

บรโิภคกะทสิ าเรจ็รปูมากทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ37  ปัจจยัทีผู่บ้รโิภคตดัสนิใจซือ้กะทมิากทีสุ่ดคอืความสดของกะท ิคดิเป็นรอ้ย

ละ 41.5 แพคเกจทีส่วยงามมผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภค คดิเป็นรอ้ยละ 60  ความคาดหวงัทีผู่บ้รโิภคตอ้งการจาการ

ซือ้กะท ิคอื ความสดของกะท ิคดิเป็นรอ้ยละ 28 และบรรจุภณัฑท์ีผู่บ้รโิภคตอ้งการมากทีสุ่ดคอืแบบขวด PET คดิเป็นรอ้ย

ละ 34.5 

http://www.posttoday.com/


 2.ขอ้มลูการตดัสนิใจซือ้กะทโิดยใชปั้จจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา(Price) การตดิราคาบนบรรจุภณัฑม์ี

ผลต่อการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภคเพราะใชใ้นการพจิารณาเปรยีบเทยีบ คดิเป็นรอ้ยละ 53 ราคาซือ้ระดบักลางมผีลต่อการ

ตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภค เนื่องจากผูบ้รโิภคซือ้มาบรโิภคในจ านวนไมเ่ยอะ คดิเป็นรอ้ยละ 71.5  

 3.ขอ้มลูการตดัสนิใจซือ้กะทโิดยใชปั้จจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการจดัจ าหน่าย (Place) ชอ่งทางที่

ผูบ้รโิภคสามารถตดัสนิใจซือ้กะทไิดง้า่ยทีสุ่ด คอื หน้ารา้น คดิเป็นรอ้ยละ 88.5 สถานทีท่ีผู่บ้รโิภคตดัสนิใจซือ้กะทมิากทีสุ่ด 

คอื ตลาดสด คดิเป็นรอ้ยละ 53 และชอ่งทางการรบัขา่วสารจากผูบ้รโิภคมากทีสุ่ด คอื ทางออนไลน์ คดิเป็นรอ้ยละ 64.5  

 4.ขอ้มลูการตดัสนิใจซือ้กะทโิดยใชปั้จจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสรมิทางการตลาด (Promotion) 

โปรโมชัน่ทีผู่บ้รโิภคใหค้วามสนใจมากทีสุ่ด คอื ลดราคาสนิคา้หรอืจดัโปรโมชัน่ชว่งเทศกาลส าคญั คดิเป็นรอ้ยละ 56.5 และ

การรวีวิสนิคา้มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภคเพราะแสดงถงึความน่าเชื่อถอื คดิเป็นรอ้ยละ 67 

1.2 สรุปผลการศกึษายอดขายและแนวโน้มยอดขาย 5 ปี 

 จากเวบ็ไซตโ์พสทเูดยไ์ดใ้หข้อ้มลูปี พ.ศ. 2560-2561 เกีย่วกบัผลผลติของมะพรา้วในประเทศไทยอยูท่ี ่8 แสนตนั

และน าเขา้มาอกี 5 แสนตนั รวมเป็น 13 แสนตนั โดยรอ้ยละ 60 น าไปท ามะพรา้วกะท ิคดิเป็น 7.8 แสนตนั แต่กจิการซือ้

มะพรา้วเดอืนละ 50 ตนั คดิเป็นเพยีงปีละ 600 ตนัเท่านัน้ โดยชว่งแรกของการด าเนินจะมกีารสรา้งโรงงานในส่วนต่างๆอยู่

ทีป่ระมาณ 4,850,000 บาท คา่ตน้ทุนวตัถุดบิและสนิคา้ในปีแรก ประมาณ 378900 บาท และคา่ใชจ้่ายในส่วนอื่นๆอกีรวม

คา่ใชจ้่ายในการด าเนินงานปีแรกอยูท่ี ่5228900 บาท 

 ส าหรบัรายไดร้ะหวา่งด าเนินงานปีแรกประมาณ 14,580,000 บาท โดยมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 1,215,000 บาท มา

จากการจ าหน่ายกะทสิด กะทพิาสเจอรไ์รสแ์ละมะพรา้วทีก่ะเทาะกะลาเรยีบรอ้ยแลว้ โดยกะทสิดจ าหน่ายเป็นกโิลกรมัละ 50 

บาท 1 เดอืนขายไดป้ระมาณ 9000 กโิลกรมั คดิเป็นเงนิ 450,000 บาท กะทพิาสเจอรไ์รสจ์ าหน่ายกโิลกรมัละ 55 บาท 1 

เดอืนขายไดป้ระมาณ 3,000 กโิลกรมั คดิเป็นเงนิ 165000 บาท และมะพรา้วลูกบรรจุเป็นถุงถุงละ 25 กโิลกรมั วนัละ 40 

ถุง คดิเป็น 1200 กโิลกรมั 1 เดอืนจ าหน่ายได ้30,000 กโิลกรมั กโิลกรมัละ 20 บาท คดิเป็นเงนิ 600,000 บาท ถอืวา่เป็น

ส่วนแบ่งทางการตลาดทีน้่อยมากๆ 

 การด าเนินธุรกจิกะท ิจากการศกึษาความตอ้งการของผูบ้รโิภคในประเทศไทยมคีวามตอ้งการกะทเิกนิรอ้ยละ 50 

ของมะพรา้วทัง้หมดและพบวา่ความตอ้งการจะเพิม่ขึน้อกีประมาณ 10% จงึน ามาท าการประเมนิยอดขายทีเ่พิม่ขึน้ในอตัรา 

10% ในปีถดัไปเพือ่ท าการวางแผนและเตรยีมพรอ้ม เมือ่น ามาค านวณหาจุดคุม้ทุนของการด าเนินงาน 5 ปี พบว่าจุดคุม้ทุน

อยูท่ี ่5.84% หรอื 5 เดอืน 25 วนั 

1.3 สรุปผลการศกึษาการด าเนินงานของธุรกจิ 

 ส่วนของการด าเนินงานของแผนธุรกจิแบ่งออกเป็น 2 สว่น คอื  



1.ในสว่นของหน้ารา้นจ าหน่ายกะทเิป็นมรดกทีไ่ดร้บัมาจากครอบครวัตัง้อยูท่ีต่ลาดคา้ส่งส าโรง จ านวน 2 ลอ็ก 
ครอบครวัไดท้ าการเซง้ไวต้ัง้แต่ ปี 2561 แต่จ าเป็นตอ้งจ่ายคา่เชา่ใหต้ลาดตามจอ้ก าหนด หน้ารา้นเปิดท าการทุกวนัไมเ่วน้
วนัหยดุเสารอ์าทติยแ์ละวนัหยุดราชการ เปิดเวลา 23.00 น.-09.00 น. เป็นเวลา 10 ชม. หยดุประจ าปี ปีละ 2 ครัง้ คอืชว่งปี
ใหมแ่ละชว่งสงกรานต ์เนื่องมากจากโรงงานอุตสาหกรรม โรงเรยีน และผูบ้รโิภคกลบัต่างจงัหวดัท าใหก้ารบรโิภคลดลงและ
เพือ่พนกังานไดก้ลบับา้นต่างจงัหวดัหรอืกลบัต่างประเทศเพือ่ไปเยีย่มเยอืนครอบครวั  หากรา้นกะทสิดเป็นทีรู่จ้กัและมฐีาน
ลูกคา้ทีเ่พิม่มากขึน้จะมกีารน าสนิคา้อยา่งอื่นเขา้มาขายเสรมิ เชน่ พรกิแกงต่างๆ กะปิ น ้าตาลทราย น ้าตาลป๊ีป  ผลติภณัฑ์
ส าหรบัท าขนม รวมไปถงึถุงรอ้น ถุงหิว้ขนาดต่างๆเพือ่จ าหน่ายแก่ลกูคา้และพ่อคา้แมค่า้ทีข่ายในตลาด 

2.ในสว่นของโรงงาน แบ่งออกเป็น 2 สว่นอยา่งชดัเจนเพือ่ใหใ้ชพ้ืน้ทีใ่หเ้กดิประโยชน์และมปีระสทิธภิาพมากทีสุ่ด 
คอืส่วนโรงงานของกะทพิาสเจอรไ์รสแ์ละส่วนของโรงเกบ็มะพรา้วทีย่งัไมไ่ดป้อกเปลอืกกากมะพรา้ว  

2.1 สว่นของโรงงานกะทพิาสเจอรไ์รส ์จ าเป็นตอ้งแยกออกมาจากหน้ารา้นทีต่ลาดสด เนื่องจากกะทพิาสเจอรไ์รส์
จ าเป็นตอ้งอยูใ่นทีท่ีส่ะอาด ถูกตอ้งตามมาตรฐาน ถูกตอ้งตามหลกัอนามยัของทางกระทรวงสาธารณสขุและหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง เพือ่ความปลอดภยัของผูบ้รโิภค อกีทัง้กะทพิาสเจอรไ์รส์ยงัมกีระบวนการและขัน้ตอนในการผลติทีซ่บัซอ้นและใช้
เครือ่งจกัรจ านวนมากกวา่กะทสิด เชน่ เครือ่งขดูมะพรา้ว เครือ่งคัน้มะพรา้ว เครือ่งพาสเจอรไ์รส ์และเครือ่งบรรจุ ดงันัน้
หน้ารา้นกะทจิงึไมส่ามารถด าเนินการ 

2.2 ส่วนของโรงเกบ็มะพรา้ว มะพรา้วทีย่งัไมไ่ดท้ าการปอกเปลอกและกะเทาะกะลาจะถูกเกบ็ไวใ้นโรงเกบ็มะพรา้ว การ
ด าเนินงานในส่วนนี้จะท าในชว่งเวลากลางวนั เนื่องจากมเีสยีงดงัและไมใ่หเ้ป็นการรบกวนผูท้ีอ่าศยัอยูบ่รเิวณโดยรอบ ใน
ส่วนนี้จะมเีครือ่งจกัรอยู ่2 อยา่งดว้ยกนัคอื เครือ่งปอกเปลอืกกากมะพรา้วและเครือ่งกะเทาะกะลา มะพรา้วที่กะเทาะกะลา
เสรจ็จะถูกส่งไปยงั 2 แหล่งคอื หน้ารา้นกะทแิละโรงงานพาสเจอรไ์รส์ 

 เวลาท าการจะแตกต่างจากรา้นกะทสิดทีข่ายในเวลากลางคนื คอื เปิดเวลา 13.00 น.-23.00 น. เป็นเวลา 10 ชม. แต่วนัท า
การเหมอืนกนัรา้นกะทสิด คอื เปิดท าการทุกวนัไมเ่วน้วนัหยดุเสารอ์าทติยแ์ละวนัหยดุราชการ หยดุประจ าปี ปีละ 2 ครัง้ 
คอืชว่งปีใหมแ่ละชว่งสงกรานต์ 

1.4 สรุปผลการศกึษาการวางแผนการจดัการเชงิกลยุทธข์องธุรกจิเป็นระยะเวลา 5 ปี 

 ในระยะปีแรก เนื่องจากการแขง่ขนัของธุรกจิกะทใินตลาดต่างๆเป็นการแขง่ขนัทีส่งู และไมส่ามารถแขง่ขนัเรื่อง

ราคาไดใ้นระยะแรกแต่กค็วบคุมราคาโดยยดึคูแ่ขง่เป็นหลกั ไมใ่หโ้ดดไปจากคูแ่ขง่มาก แต่จะใชก้ลยุทธด์า้นคุณภาพและ

การบรกิารทีด่ ีคุณภาพทีด่คีอืใชม้ะพรา้วทีม่คีวามแก่ สะอาด และสดมาท ากะทใิหแ้ก่ลกูคา้ มะพรา้วทีม่คีุณสมบตัแิบบนี้

เหมาะส าหรบัท ากะทมิากเนื่องจากกะททิีไ่ดจ้ะมคีวามมนั สด ใหมแ่ละหอมมากกวา่ใชม้ะพรา้วทีก่ะเทาะไวค้า้งคนื เนื่องจาก

มโีรงงานส าหรบัเกบ็มะพรา้วเป็นของตนเองจงึท าใหส้ามารถควบคุมเรือ่งคุณภาพของมะพรา้วได ้การบรกิารทีด่คีอืหน้ารา้น

มกีารจดัส่งกะทใิหก้บัผูบ้รโิภคถงึรถ และกะทพิาสเจอรไ์รสม์รีถส าหรบัขนส่งทีต่ดิตัง้เป็นแชเ่ยน็เพือ่ใหผู้บ้รโิภคไดก้ะททิีส่ด 

ใหม ่สง่ตรงจากโรงงานไมเ่น่าเสยีระหวา่งทางจากความรอ้นหรอืจากปัจจยัต่างๆ 

 กลยุทธท์ีจ่ะใชใ้นปีที ่2- 3 คอืกลยุทธด์า้นราคา คอื เมือ่ผูด้ าเนินธุรกจิมโีรงงานส าหรบัเกบ็มะพรา้วและมฐีานลูกคา้

ในระดบันึงแลว้ คาดวา่น่าจะมกีาร Stock มะพรา้วเพิม่มากขึน้กวา่เดมิและจะมกีารซือ้มะพรา้วเกบ็ไวจ้ านวนมากเมือ่ราคา



มะพรา้วลดเพือ่เป็นการลดตน้ทุนของกะทใิหธุ้รกจิสามารถแขง่ขนัดา้นราคากบัผูค้า้รายอื่นได ้ธุรกจิจะมกีารขยายกจิการ

เพิม่ขึน้อกีอยา่งคอืการขายสง่มะพรา้วลกูทีป่อกเปลอืกกากมะพรา้วแลว้ใหก้บัพ่อคา้แมค่า้ขายกะทติามตลาดอกีดว้ย ดงันัน้

ในปีที ่2-3 ธุรกจิจะมกีารด าเนินงาน 3 อยา่งคอื กะทสิด กะทพิาสเจอรไ์รสแ์ละมะพรา้ว  

 ปีที ่5 กลยุทธท์ีจ่ะใชค้อืกลยุทธด์า้นความเชือ่มัน่ ความพงึพอใจและความจงรกัภกัดตี่อแบรนดส์นิคา้ กจิการควร

ใหค้วามส าคญัแก่ลกูคา้และสิง่แวดลอ้ม โดยการมสี่วนร่วมในการรบัผดิชอบต่อสงัคม มสี่วนชว่ยในการพฒันาชุมชนเพือ่ให้

ประชากรทีอ่าศยัอยูบ่รเิวณนัน้ไดม้อีาชพีเลีย้งครอบครวัและมคีวามสมัพนัธท์ีด่ตี่อคูค่า้และคูแ่ขง่ จะท าใหผู้บ้รโิภคจดจ าและ

ยนิดทีีจ่ะบรโิภคสนิคา้ของเราต่อไปในระยะยาว 

2.วจิารณ์ 

ผูว้จิยัจะท าการวจิารณ์การศกึษาเรือ่ง ความตอ้งการและด าเนินธุรกจิกะท ิโดยมรีายละเอยีดดา้นต่างๆดงันี้ 

2.1 ดา้นความตอ้งการและพฤตกิรรมของตลาด 

2.1.1 ผลการตดัสนิใจในการซื้อกะทโิดยอาศยัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นสนิคา้(Product) 

-ผูบ้รโิภคนิยมซือ้กะทสิ าเรจ็รปูมากทีสุ่ด เนื่องจากสามารถหาซือ้ไดง้า่ย สามารถเกบ็ไวไ้ดน้านไมเ่หมอืนกบักะทิ

สดทีต่อ้งใชเ้วลาในการผลติและเกบ็ไวไ้ดไ้มน่านเท่ากะทสิ าเรจ็รปู 

-ผูบ้รโิภคทีน่ิยมซือ้กะทสิดมากกวา่กะทสิ าเรจ็รปู เนื่องจากกะทสิดมคีวามสดมากกวา่กะทสิ าเรจ็รปู เมือ่น ามา

ประกอบอาหารหรอืท าขนมหวานจะใหร้สชาตทิีอ่รอ่ยกวา่ หอมกวา่และสสีนัสวยงามกวา่กะทสิ าเรจ็รปู 

-ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญักบัแพคเกจ เนื่องจากแพคเกจทีส่วยงามท าใหส้ามารถดงึดูดการตดัสนิใจซือ้ไดง้า่ย 

-ผูบ้รโิภคใหค้วามคาดหวงักบัการซือ้กะทคิอืความสดของกะท ิเนื่องจากบางรา้นทีข่ายกะทจิะมกีารสัง่มะพรา้วต่อ

วนัหากมะพรา้วเหลอืจะถูกเกบ็และน ามาขายต่อในวนัต่อมา จงึท าใหผู้บ้โิภครายแรกๆทีม่าซือ้ตอนเปิดรา้นไดก้ะททิีค่ ัน้จาก

มะพรา้วเก่าหรอืคา้งคนืของเมื่อวาน 

-บรรจุภณัฑท์ีผู่บ้รโิภคตอ้งการมากทีสุ่ดคอืแบบขวด PET เนื่องจากขวด PET ป้องกนัรงัส ีUV ทีท่ าใหก้ะทิ

สามารถเกบ็ไดน้านมากขึน้ อกีทัง้กะทแิบบขวดยงัสามารถใชง้า่ยไดง้า่ยและหากใชไ้มห่มดยงัสามารถเกบ็ไวใ้ชใ้รครัง้ต่อไป

ไดอ้กี 

2.1.2 ผลการตดัสนิใจในการซื้อกะทโิดยอาศยัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา(Price) 

 -การตดิราคาบนบรรจุภณัฑม์ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภค เนื่องจากมกีารเปรยีบเทยีบราคากบัสนิคา้ใน

ประเภทเดยีวกนัเพือ่หาสนิคา้ทีด่มีคีุณภาพและราคาถูก 



-ระดบัราคาทีผู่บ้รโิภคพงึพอใจคอืระดบักลาง เนื่องจากบางรายซือ้มาประกอบอาหารไมเ่ยอะ และตอ้งการกะททิีม่ ี

คุณภาพดดีงันัน้พ่อคา้แมค่า้บางรายจงึยอมทีจ่ะจ่ายในระดบัราคาทีก่ลางๆแต่ไดส้นิคา้ทีม่คีุณภาพด ี 

2.1.3 ผลการตดัสนิใจในการซื้อกะทโิดยอาศยัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการจดัจ าหน่าย(Place)  

 -หน้ารา้นเป็นชอ่งทางทีผู่บ้รโิภคตดัสนิใจซือ้กะทมิากทีสุ่ด เนื่องจากกะทสิดตอ้งท าแบบทนัทเีมือ่ไดร้บัค าสัง่ซื้อ 

เมือ่มหีน้ารา้นผูบ้รโิภคจงึเกดิความมัน่ใจต่อคุณภาพของกะทแิละมะพรา้วทีใ่ชใ้นการคัน้กะทวิา่ไดต้ามปรมิาณทีต่นเองสัง่ 

 -สถานทีท่ีผู่บ้รโิภคตดัสนิใจซือ้กะทมิากทีสุ่ดคอืตลาด เนื่องจากตลาดเป็นการขายสนิคา้ทีส่ด ใหมทุ่กวนัเพราะเป็น

แหล่งการซือ้ขายจงึท าใหเ้กดิการคา้ง Stock ของมะพรา้วไดน้้อย ดงันัน้ผูบ้รโิภคทีต่อ้งการซื้อสนิคา้ทีต่ลาดสดมคีวาม

คาดหวงัว่าจะไดก้ะทีม่คีวามสด ใหมแ่ละราคาทีพ่อรบัไดก้ลบับา้นไป 

 -ชอ่งทางในการรบัขา่วสารในการโฆษณาสนิคา้ทีผู่บ้รโิภคมคีวามสนใจมากทีสุ่ดคอืชอ่งทางออนไลน์ เนื่องจากใน

สมยัทีเ่ทคโนโลยเีขา้มามบีทบาทในการด าเนินชวีติประจ าวนัของผูบ้รโิภคมาก ไมว่า่จะเป็นการตดิต่อสือ่สารผ่านทาง Line 

Facebook ดงันัน้การสือ่สารผา่นโลกออนไลน์จะไดร้บัการใหค้วามสนใจมากทีสุ่ดเพราะงา่ยต่อการเขา้ถงึและสามารถเขา้ถงึ

ไดทุ้กทีทุ่กเวลาทีม่อีนิเตอรเ์น็ต 

2.1.4 ผลการตดัสนิใจในการซื้อกะทโิดยอาศยัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการสง่เสรมิทางการตลาด(Promotion) 

 -ผูบ้รโิภคใหค้วามชืน่ชอบและพึง่พอใจในการสง่เสรมิทางการตลาดในรปูแบบการลดราคาสนิคา้ในช่วงเทศกาล

ส าคญัมากทีสุ่ด เนื่องจากการลดราคาทีถู่กลงกวา่เดมิจากราคาขายทีถู่กอยูแ่ลว้ท าใหผู้บ้รโิภคมคีวามพึง่พอใจกบัราคาและ

สนิคา้ทีไ่ดร้บั หากเป็นพอ่คา้แมค่า้ทีป่ระกอบธุรกจิเกีย่วกบัอาหารหรอืขนมหวานถา้มกีารลดราคาเกดิขึน้จะท าใหเ้ขามกี าไร

จากการประกอบอาชพีในส่วนนี้เพิม่มากขึน้เช่นกนั 

 -ผูบ้รโิภคเหน็ว่าการรวีวิสนิคา้มผีลต่อความน่าเชือ่ถอืของสนิคา้และกจิการ เนื่องจากหากกจิการทีพ่ึง่เปิดใหมต่อ้ง

ท าใหผู้บ้รโิภคมคีวามเชือ่ถอืในตวัสนิคา้วา่สนิคา้ทีผุ่บ้รโิภคไดร้บัจะมคีวามปลอดภยัและไดม้าตรฐานตรงตามหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้ง  

2.2 ดา้นยอดขายและแนวโน้มยอดขาย 5 ปี 

 จากการศกึษาและสรุปวางแผนยอดขายและแนวโน้มยอดขาย 5 ปี มคีวามเสีย่งเรือ่งการลงทุน โดยชว่งแรกของ

การด าเนินจะมกีารสรา้งโรงงานในสว่นต่างๆอยูท่ีป่ระมาณ 4,850,000 บาท คา่ตน้ทุนวตัถุดบิและสนิคา้ในปีแรก ประมาณ 

378900 บาท และคา่ใชจ้่ายในส่วนอื่นๆอกีรวมคา่ใชจ้่ายในการด าเนินงานปีแรกอยูท่ี ่5,228,900 บาท ซึง่การลงทุนเดอืน

แรกจะลงทุนในส่วนของทีด่นิเป็นจ านวนมากและมะพรา้วประมาณ 50000 กโิลกรมัหรอื 50 ตนั อาจท าใหม้คีา่ใชจ้่ายที่สงู

มากในชว่งเดอืนแรก ผูด้ าเนินงานสามารถแกไ้ขไดโ้ดยชว่ง 1-3 เดอืนแรก ยงัไมต่อ้งจา้งคนงานในสว่นโรงงานมากมาย 

แบ่งงานกนัใหส้มดุลเพื่อใหค้นงาน 1 คนสามารถท าไดห้ลายหน้าทีเ่พือ่ประหยดัคา่ใชจ้่ายในชว่งแรก โดยเจา้ของและ



ครอบครวัชว่ยกนัท าหน้าทีต่่างๆในโรงงานเพือ่เป็นการเรยีนรูง้านไปดว้ย ทัง้นี้เพือ่ส ารองเงนิใหม้สีภาพคล่องในชว่งแรกที่

ยงัไมค่อ่ยมรีายได ้

 ส่วนในเรื่องของผูบ้รโิภค เจา้ของกจิการควรใหค้วามส าคญักบักลุ่มผูบ้รโิภคเพื่อใหผู้บ้รโิภคเกดิความพงึพอใจและ

กลบัมาซือ้ซ ้าจนกลายเป็นลุกคา้ประจ าในทีสุ่ดและควรหาลุกคา้รายใหม่ๆเพือ่ใหก้จิการมรีายไดเ้พิม่มากขึน้ และท าการ

วเิคราะหเ์กบ็ขอ้มลูเกีย่วกบัลกูคา้ทุกไตรมาส เพื่อวางแผนและเตรยีมพรอ้มส าหรบัลกูคา้ประจ าและลกูคา้ขาจร 

2.3 ดา้นการด าเนินงานของธุรกจิ 

จากการศกึษาความตอ้งการและด าเนินธุรกจิกะท ิผูว้จิารณ์จะท าการด าเนินงานของธุรกจิ โดยสามารถแบ่งออกได้

เป็น 2 สว่นดงันี้ 

1.สว่นของหน้ารา้น จากการลงทุนในส่วนของหน้ารา้นเนื่องจากเป็นมรดกทีไ่ดจ้ากทางครอบครวัท าใหไ้มม่คีา่เชา่หรอืตน้ทุน

ในการเซง้รา้น แต่จะมคีา่เชา่และคา่ท าความสะอาดตลาดในราคาวนัละ 130 บาท ถงึแมห้น้ารา้นจะมคีา่ใชจ้่ายไมม่าก ผูว้จิยั

มคีวามเหน็ในเรือ่งความเสีย่งทีต่อ้งตระหนกัในการจ าหน่ายกะทสิด เนื่องจากมะพรา้วมคีวามผนัผวนของราคา ดงันัน้กะทิ

สดจงึมรีาคาทีไ่มแ่น่นอน หากบางชว่งกะทสิดมรีาคาสงูกวา่กะทสิ าเรจ็รปู ผูบ้รโิภคจะหนัไปใชก้ะทสิ าเรจ็รปูมากขึน้

เนื่องจากมรีาคาทีถู่กกวา่ โดยปัจจยัเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อรายไดใ้หม้คีวามคาดเคลื่อนหรอืไมเ่ป็นไปตามทีว่างแผนไว ้

ดงันัน้ผูท้ีจ่ะด าเนธุรกจิกะทจิ าเป็นตอ้งวางแผนเผือ่เกดิกรณีฉุกเฉินเหล่านี้ และควรรกัษาสภาพคล่องทางการเงนิใหม้สีภาพ

คล่องอยู่เสมอเพือ่แกไ้ขปัญหาเหล่านี้ใหผ้า่นไปไดด้ว้ยด ี

2.สว่นของโรงงาน จากการลงทุนในสว่นของโรงงานมคีา่ใชจ้่ายสงูมากในการเริม่ตน้ธุรกจิ เนื่องจากมกีารซือ้ทีด่นิเพื่อท า

โรงงานและดรงเกบ็มะพรา้วทีจ่ าเป็นตอ้งใชพ้ืน้ทีอ่ยา่งกวา้งขวาง อยา่งทีก่ล่าวมามะพรา้วมรีาคาทีข่ ึน้ลงไมแ่น่นอน ดงันัน้

การทีม่ะพรา้วขึน้จะท าใหโ้รงงานมผีลกระทบมาก คอื โรงงานจะ Stock สนิคา้ไดน้้อยลงแต่มคีา่ใชจ้่ายเท่าเดมิ นัน้

หมายความวา่กจิการจะไดก้ าไรน้อยลง และมะพรา้วทีไ่ดม้ามคีวามเสยีหายกเ็ป็นปัจจยัทีท่ าใหก้จิการขาดทุนในสว่นตรงนี้

ไป หากรายไดไ้มเ่พยีงพอต่อรายจ่ายจะท าใหก้จิการขาดสภาพคล่องทางการเงนิ ดงันัน้ผูท้ีจ่ะด าเนินงานกะทคิวรมเีงนิทุน

ส ารองเผือ่กรณีฉุกเฉินและหาทางเพิม่รายไดใ้นส่วนอื่นๆเขา้มาในกจิการเพือ่ใหก้จิการมกี าไรเพิม่มากขึน้กวา่เดมิ 

2.4 ดา้นการวางแผนการจดัการเชงิกลยุทธ ์เป็นระยะเวลา 5 ปี 

 จากการสรุปการศกึษาความตอ้งการและการด าเนินธุรกจิกะท ิการจดัการเชงิกลยุทธ ์ผูว้จิยัเหน็วา่การด าเนินกล

ยทุธใ์นระยะเวลา 5 ปี ตอ้งมกีารรวบรวมขอ้มลูและรายละเอยีดต่างๆ เกีย่วกบั ยอดขาย ผลผลติ คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิจรงิ และ

ความพงึพอใจของลูกคา้ทัง้ในเรื่องของสนิคา้และการบรกิาร รวมไปถงึการประเมนิส่งเสรมิการตลาดว่ากจิกรรมใดไดร้บัผล

ตอบรบัดทีีสุ่ดเพือ่น ามาวางแผนและปรบัปรุงกลยุทธใ์หด้กีวา่เดมิ 

3.ขอ้เสนอแนะ 



3.1 ขอ้เสนอแนะจากผลการศกึษาวจิยั 

จากการศกึษาความตอ้งการและด าเนินงานธุรกจิกะท ิท าใหท้ราบถงึความตอ้งการของผูบ้รโิภคในการตดัสนิใจ

เลอืกซือ้กะทแิละรายละเอยีดของการด าเนินงานของธุรกจิกะท ิโดยผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะดงันี้ 

1.ความตอ้งการและพฤตกิรรมของตลาด ผูบ้รโิภคสามารถเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมไดต้ลอดเวลา หากมสีนิคา้ใหม่

ทีด่กีวา่และเอือ้อ านวยความสะดวกใหแ้ก่เขเ่หล่านัน้ได ้เชน่ การมรีา้นใหม่ๆ ที่ราคาถูกกวา่และคุณภาพเท่ากนั การบรกิารที่

ดกีวา่โดยส่งถงึหน้าบา้น หรอืการใหเ้ครดติทีน่านกวา่ ท าใหผู้บ้รโิภคมกี าไรทีม่ากขึน้และมกีารหมนุเวยีนเงนิทุนไดด้ขีึน้

เชน่กนั ดงันัน้กจิการควรพฒันาผลติภณัฑใ์หด้ขีึน้อยูเ่สมอ ปรบัปรุงผลติภณัฑใ์หท้นัสมยัและเขา้กบัสถานการณ์ปัจจุบนั

ดว้ย รวมไปถงึการใหม้กีารบรกิารทีด่เีพื่อความพงึพอใจของลูกคา้ 

2.ดา้นยอดขายและแนวโน้ม เนื่องจากมะพรา้วเป็นวตัถุดบิทีใ่ชใ้นการผลติกะทแิละปัจจุบนัเทรนดก์ารรกัสุขภาพ

มาแรง ท าใหผู้บ้รโิภคนิยมใหค้วามสนใจเกีย่วกบัการบรโิภคมากขึน้ ดงันัน้กะทจิงึควรมจีุดเด่นคอืการไมใ่ส่สารกนับดูเพือ่

ความปลอดภยัของผูบ้รโิภค หากเป็นกะทสิดแนะน าใหใ้ส่น ้าแขง็เขา้ไปนอกถุงกะทเิพื่อใหถุ้งกะทมิคีวามเยน็ตลอดการ

เดนิทางเพือ่ใหผู้บ้รโิภคไดก้ะททิีส่ด สะอาดและปลอดสารกนับูดเพือ่สุขภาพทีด่ใีนระยะยาว 

3.การด าเนินงานของธุรกจิ การด าเนินงานในต่างจงัหวดัจะใชเ้งนิลงทุนทีต่ ่ากวา่การลงทุนในเขตกรุงเทพและ

ปรมิณฑล การซือ้ทีด่นิส าหรบัท าโรงงานหากไมเ่น้นในเรือ่งของการเดนิทาง การซือ้ทีด่นิในเขตนอกเมอืงจะช่วยใหผู้ท้ี่

ด าเนินการลงทุนน้อยลง รวมไปถงึเครือ่งจกัร เครือ่งจกัรอาจจะใชเ้ครือ่งจกัรมอืสองสภาพดใีนชว่งระยะแรกเพื่อลดตน้ทุนใน

เรือ่งของเครือ่งจกัรไดอ้กีดว้ย 

4.ดา้นการวางแผนการจดัการเชงิกลยุทธ ์การด าเนินงานกะท ิสามารถท าไดง้า่ยและสามารถท าไดท้นัท ีดงันัน้ผูท้ี่

ด าเนินงานจะมคีูแ่ขง่เกดิขึน้ไดต้ลอดเวลา ดงันัน้จงึควรมกีารวางแผนและสรา้งกลยุทธใ์หม่ๆ เพือ่ดงึดดูลูกคา้ใหส้นใจใน

ผลติภณัฑแ์ละรกัษาลกูคา้เก่าใหเ้กดิความพงึพอใจไมห่นัไปใชบ้รกิารเจา้อื่น 

3.2 ขอ้เสนอแนะในการท าวจิยัครัง้ต่อไป 

การศกึษาในครัง้ต่อไปควรศกึษาในดา้นอื่นๆเพิม่เตมิ ดงัต่อไปนี้ 

1.การท าแบบสอบถามควรท าใหค้รอบคลุมและละเอยีด ภาษาทีใ่ชค้วรเขา้ใจงา่ยและอกัษรใหญ่ชดัเจนเพือ่ใหผู้ท้ี่

ท าแบบสอบถามทีม่อีายเุยอะสามารถท าไดส้ะดวก 

2.ควรศกึษาในเรือ่งของผูค้า้ส่งมะพรา้วดว้ย เนื่องจากเทคนิคในการท ากะทแิละคา้ส่งมะพรา้วไมเ่หมอืนกนั 

 

 



7.กิตติกรรมประกาศ 

การคน้ควา้อสิระเล่มนี้ส าเรจ็ไดด้ว้ยบุคคลหลายฝ่าย ผูศ้กึษาจงึเขยีนกติตกิรรมประกาศเพือ่แสดงค าขอบคุณทุก

ท่านดว้ยความจรงิใจ ในล าดบัแรกผูศ้กึษาตอ้งขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อแสน  แสงสวา่ง ผูท้ีค่อยสนบัสนุนทุนการศกึษา

ใหแ้ก่ผูศ้กึษาและคอยผกัดนัใหค้น้ควา้หาความรูใ้นทุกๆดา้น 

ขอกราบขอบพระคุณอาจารยพ์รมนสั สริธิรงัศร ีอาจารยท์ีป่รกึษาและรองศาสตราจารยส์มจติร  ลว้นเจรญิ 

ประธานโครงการบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติส าหรบั CEOs และ CMOs ในความกรุณาทีส่ละเวลาใหค้ าปรกึษาและแกไ้ข

ขอ้ผดิพลาด เพื่อเป็นแนวทางในการจดัท าแผนการของธุรกจิ จนงานวจิยัออกมาส าเรจ็แบบลุล่วงไปไดด้ว้ยด ี

ขอบคุณกลุ่มประชากรและผูป้ระกอบการจงัหวดัสมทุรปรากราทีส่ละเวลาและใหค้วามรว่มมอืในการท า

แบบสอบถามและเกบ็ขอ้มลูในการวจิยั ไดแ้ก่ นางจนัทรเ์พญ็  ค าแพง 

สุดทา้ยนี้ผูว้จิยัหวงัเป็นอยา่งยิง่ว่าการศกึษาคน้ควา้ฉบบันี้จะเป็นประโยชน์ 
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