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บทคัดย่อ 

  
วัตถุประสงค์ของการวิจัยเป็นการศึกษา 1) ความต๎องการของตลาด 2) ยอดขาย 3) การด าเนินการของธุรกิจ และ 
4) การจัดการเชิงกลยุทธ ์การเก็บข๎อมูลจากกลุํมเป้าหมายของธุรกิจ และผู๎ประกอบการหรือศึกษาข๎อมูลที่เก่ียวข๎อง
กับการด าเนินงานของธุรกิจ   

ผลการวิจัย  
ความต๎องการของตลาดทางผู๎วิจัยได๎แบํงกลุํมตลาดเป้าหมายแบํงออกเป็น  2 กลุํม คือ กลุํมวัยท างานใน

บริษัทเอกชนและภาครัฐบาล กลุํมผู๎บริโภคที่อยูํรํวมกันเป็นครัวเรือนเป็นตลาดที่มีแนวโน๎มอัตราการเติบโตสูงอยําง
ตํอเนื่องในอนาคต  การประมาณยอดขาย บริษัทได๎ประมาณการยอดขาย ปี 2562 ที่ 8 ล๎านบาท ในการด าเนินการ
ของธุรกิจ แหลํงวัตถุดิบ จะน าเข๎ามาจากตํางประเทศและในประเทศด๎วย การรับซื้อวัตถุดิบจากเกษตรกร  ด๎านการ
จัดการเชิงกลยุทธ์ กลยุทธ์ตลาดสินค๎าออนไลน์ พื่อเข๎าถึงผู๎บริโภค ผํานทาง Website,facebook,Instargram เป็นต๎น  
กลยุทธ์การสร๎างความแตกตํางโดยเน๎นการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให๎แตกตํางและใสํรายละเอียดตัวสินค๎า  การเก็บข๎อมูล
จากกลุํมเป้าหมายของธุรกิจ  ผู๎วิจัยได๎ท าการส ารวจแบบสอบถามออนไลน์ในหัวข๎อความต๎องการและการด าเนินงาน
ธุรกิจ ผลิตผลไม๎อบแห๎ง ได๎ เก็บตัวอยํางทั้งหมดจ านวน 200 ตัวอยําง แบํงเป็ น เพศชายร๎อยละ 37.5  และเพศหญิง
ร๎อยละ 62.5พฤติกรรมการซื้อสินค๎าผลไม๎อบแห๎ง สถานที่ที่ทํานนิยมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สินค๎าผลไม๎อบแห๎ง  บํอยที่สุด 
คือ ร๎านสะดวกชื้อ ความถี่ในการซื้อสินค๎าผลไม๎อบแห๎ง โดยเฉลี่ย 1เดือน คือ 1-3 คร้ังตํอเดือนประเภทของผลิตภัณฑ์
สินค๎าผลไม๎อบแห๎งที่นิยมซื้อ  5 อันดับแรก คือ 1.เม็ดมะมํวงหิมพานต์และทุเรียนอบแห๎ง  2.เม็ดมะมํวงหิมพานต์  3.
มะมํวงอบแห๎งและสตอเบอร่ีอบแห๎ง  4.ขนุนอบแห๎ง   5.กล๎วย สิ่งที่ลูกค๎าค านึงถึงมากที่สุดในการเลือกซื้อสินค๎าผลไม๎
อบแห๎งคือ  อันดับแรก คือ สินค๎าแสดงข๎อมูลวันที่ผลิ ตหมดอายุอยํางชัดเจน  ,อันดับที่2 คือ สินค๎ามี  อ.ย รับรอง



 

 
 

คุณภาพ ,อันดับที่ 3 คือ สินค๎าแสดงข๎อมูลรายละเอียด  คุณประโยชน์  หรือคุณคําทางโภชนาการอยํางชัดเจน ลูกค๎า
ชอบวิธีการสํงเสริมการตลาดของทางบริษัทเรา คือ ต๎องการให๎บริษัทแจกตัวอยํางผลิตภัณฑ์ ให๎ทดลอง 

สิ่งที่ บริษัท สยาม กรีน ฟู๊ด กรุ๏ป  จ ากัด   ต๎องเรํงด าเนินการเพื่อการด าเนินงานของธุรกิจเป็นไปได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูลสุดตํอองค์กรคือ การสร๎างตราสินค๎าให๎เป็นที่รู๎จักอยํางแพรํหลาย การท าตราสินค๎า
ให๎เป็นที่รู๎จัก  การขยายชํองทางการจัดจ าหนํายให๎ครอบคลุม กลุํมลูกค๎าเป้าหมาย  สามารถพบเห็นได๎งํายหาซื้อได๎
สะดวกอยูํในแหลํงที่กลุํมเป้าหมายอยูํจึงจะท าให๎ผลิตภัณฑ์ประสบความส าเร็จด๎านยอดขาย 
ค าส าคัญ : ความต้องการด าเนินงาน,ผลิตผลไม้อบแห้ง,มะพร้าวอบแห้ง, ขนุนอบแห้ง, และเม็ดมะม่วงหิมพานต์
อบแห้ง 
 

ABSTRACT 
The research purpose and to study 1) demand of the market, 2) Sale, 3) business 

operation and 4) strategic management by collecting data from target customers and 
entrepreneurs or executive as well as the information related to business operations  
Results show that  

Market demand The researcher divided the target market into 2 groups: working group in 
private companies and government sectors. Consumer groups that coexist as households are 
markets that have a high growth rate in the future. Sales estimation The company has estimated 
sales in 2019 at 8 million baht in the business operations. Raw material sources are imported from 
abroad and in the country by purchasing raw materials from farmers. Strategic management Online 
product marketing strategy To reach consumers through Website, facebook, Instargram etc. 
Strategies to create differences by emphasizing the design of different packages and adding 
product details Data collection from the target group of business The researcher conducted an 
online survey on the topic of business needs and operations. Dried fruit production has collected 
200 samples, divided into males, 37.5 percent and females. 62.5 Buying behavior of dried fruit 
products The most popular place to buy dried fruit products is convenience stores. The frequency 
of buying dried fruit products on average 1 month is 1-3 times per month. The types of dried fruit 
products that are popularly purchased in the top 5 are 1. Cashew nuts and dried durian. 2. Cashew 
nuts 3. Dried mangoes and dried strawberries 4. Dried jackfruit 5. Bananas The most considerate 
thing for customers to buy dried fruit products is the first is the product showing the production 
date information clearly expired. , No. 2 is the product that has quality certification, rank 3 is the 
product clearly shows the details, benefits or nutritional value. Customers like the marketing 
promotion method of the company. We want the company to give samples of products to try. 

The things that Siam Green Food Group Co., Ltd. must expedite in order to operate the 
business efficiently and achieve the most benefits to the organization is Branding is widely known. 



 

 
 

To make the brand known Expanding distribution channels to cover target customers Can be easily 
seen, easily purchased, located in the target area, thus making the product successful in sales 
Keywords: operation requirements, dried fruit production, dried coconut, dried jackfruit, and 
dried cashew nuts 

 
บทน า 

การแปรรูปสินค๎าเกษตรมีความส าคัญมากข้ึนเป็นล าดับ จากในอดีตที่ผู๎ประกอบการต๎องการบรรเทาปัญหา  
ราคาตกต่ าและผลผลิตเนําเสียในชํวงฤดูกาลเก็บเกี่ยวที่ผลผลิตออกสูํตลาดจ านวนมาก มาสูํการสร๎างมูลคําเพิ่ม  และ
ความแตกตํางให๎กับผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ความต๎องการบริโภคที่หลากหลายมากข้ึน นอกจากนี้ยังตอบสนอง  
พฤติกรรมการบริ โภคสมัยใหมํที่ต๎องการผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปมาชํวยอ านวยความสะดวกในการรับประทาน  และ
รองรับวิถีชีวิตอันเรํงรีบของสังคมเมืองที่ขยายตัวตํอเนื่องตามการพัฒนาประเทศ ดังนั้น จากสถานการณ์ข๎างต๎น ที่คาด
วําจะยังคงด าเนินตํอไปจึงเป็นโอกาสให๎ผู๎ประกอบการผลิตสินค๎าเกษตรโดยเฉพาะSMEs หันมาให๎ความส าคัญ และหา
แนวทางแปรรูปผลิตภัณฑ์มากข้ึน เพื่อเพิ่มพูนรายได๎และสามารถเข๎าไปแขํงขันในตลาดได๎ สินค๎าเกษตรที่ถูกน ามาแปร
รูปมากที่สุด คือ ข๎าวและผลไม๎ สะท๎อนผํานจ านวนสถานประกอบการแปรรูปข๎าวและผลไม๎ที่มีสัดสํวนมากกวําร๎อยละ 
42.51 ของสถานประกอบการผลิตอาหาร ปัจจัยหนุนส าคัญสํวนหนึ่งมาจากผลผลิตจ านวนมากของทั้งสองสินค๎าผนวก
กับพฤติกรรมการบริโภคของคนไทยที่รับประทานข๎าวเป็นอาหารหลักและตามด๎วยผลไม๎เป็นของหวานหรือของวําง
ระหวํางวัน  นอกจากนี้ ความก๎าวหน๎าของเทคโนโลยีผลิตอาหารและไลฟ์สไตล์ของผู๎บริโภคยุคใหมํที่ มีข๎อจ ากัดของ
เวลายิ่งสํงเสริมให๎ผู๎ประกอบการสร๎างสรรค์ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข๎าวและผลไม๎ที่เป็นมากกวําอาหารจานหลักบนโต๏ะ
อาหาร เพื่อตอบสนองความต๎องการด๎านความสะดวกสบายและความรวดเร็วให๎แกํผู๎บริโภคความต๎องการบริโภค
สินค๎าเกษตรแปรรูปที่คาดวําจะเพิ่มมากขึ้นนั้น  มาจากแรงสนับสนุนของผู๎บริโภคยุคใหมํที่การด าเนินชีวิตคํอนข๎าง
วุํนวายและเหลือเวลาในแตํละวันส าหรับการประกอบอาหารคํอนข๎างน๎อย จึงมีความต๎องการผลิตภัณฑ์ที่จะเข๎ามาชํวย
อ านวยความสะดวกในการใช๎ชีวิต รวมไปถึงความนิยมในการดูแลสุขภาพที่ก าลังแพรํหลายและการเข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุ
ของไทยก็นําจะเป็นอีกปัจจัยหนุนหนึ่งที่ชํวยผลักดันให๎ผลิตภัณฑ์ข๎าวแปรรูปจากสินค๎าเกษตรไมํวําจะเป็นข๎าวหรือ
ผลไม๎มีการเติบโตตามไปด๎วย นอกจากนี้ ยังมีความชื่นชอบในรสชาติผลไม๎เมืองร๎อนของชาวตํางชาติที่มาชํวยหนุนให๎
ไทยสามารถสํงออกผลิตภัณฑ์ผลไม๎แปรรูปในล า ดับต๎นๆ ของโลกได๎ไมํวําจะเป็นสับปะรดกระป๋องที่สามารถสํงออก
เป็นอันดับ 1 ของโลกและผลไม๎อบแห๎งสํงออกเป็นอันดับ  3 ของโลกสถานการณ์ดังกลําวยํอมเป็นโอกาสทางธุรกิจที่
ส าคัญตํอผู๎ประกอบการแปรรูปสินค๎าเกษตรของไทย  โดยเฉพาะอยํางยิ่งผู๎ประกอบการ  SMEs ซึ่งเป็นผู๎ประกอบกา ร
สํวนใหญํในอุตสาหกรรม ผู๎วิจัยมองวํา กระแสความต๎องการผลิตภัณฑ์สินค๎าเกษตรแปรรูปของผู๎บริโภค ความชื่นชอบ
ในรสชาติผลไม๎ของไทย และการสนับสนุนของรัฐบาลผํานโครงการตํางๆ  จะเป็นแรงกระตุ๎นให๎ผู๎ประกอบการไทยเรํง
พัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนให๎มีคุณภาพและตอบโจทย์ความต๎องการของผู๎บริโภคในอนาคตตํอไป 
 ดังนั้นผู๎วิจัยึงได๎มีความสนใจที่จะท าการศึกษาความต๎องการและการด าเนินงานธุรกิจ ผลิตผลไม๎อบแห๎ง  

(มะพร๎าว, ขนุน, และเม็ดมะมํวงหิมพานต์)  ชื่อแบรนด์ ดี ละ เชียร์  เพื่อศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดที่ใช๎ปัจจุบันเพื่อ

น ามาปรับเข๎ากับธุรกิจของผู๎วิจัยที่ท าธุรกิจด๎านการผลิตผลไม๎อบแห๎ง 

 



 

 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยคร้ังนี้มีรูปแบบเป็น การวิจัยเชิงปริมาณ ( Quantitative research) เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย คือ 

แบบสอบถาม (Questionnaire) ปลายปิดและปลายเปิด เพื่อสอบถามข๎อมูลตํางๆที่เก่ียวกับหัวข๎อวิจัยเร่ือง  ความ
ต๎องการและการด าเนินงานธุรกิจ ผลิตผลไม๎อบแห๎ง  (มะพร๎าว , ขนุน, และเม็ดมะมํวงหิมพานต์ )  ชื่อแบรนด์ ดี ละ 
เชียร์  กรณีศึกษา บริษัท สยาม กรีน ฟู๊ด กรุ๏ป ผู๎วิจัยได๎ก าหนด การเลือกตัวอยําง  คือ กลุํมตัวอยํางในสื่อสังคม
ออนไลน์ และผู๎บริโภคและผู๎รับเหมาที่สนใจ เลือกซื้อสินค๎า ผลไม๎อบแห๎งชื้อ ประชากรกลุํมตัวอยํางจะน ามาศึกษา
ทั้งหมดคือ 200 คน 
เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล (Tools for data collection) 

เครื่องมือการวิจัย 
ใช๎แบบสอบถาม เพื่อศึกษาความต๎องการและการด าเนินงานธุรกิจ การผลิตผลไม๎อบแห๎ง  และความต๎องการ

ของผู๎บริโภคในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค๎าผลไม๎อบแห๎ง  โดยแบํงเป็น 2 ตอนดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ศึกษาแผนธุรกิจของ บริษัท สยาม กรีน ฟู๊ด กรุ๏ ป  จ ากัด ตลอดจนกลยุทธ์ทางการตลาดที่ใช๎
ปัจจุบันเพื่อน ามาปรับเข๎ากับธุรกิจของผู๎วิจัยที่ท าธุรกิจด๎านผลไม๎อบแห๎ง 
 ตอนที่ 2 .ใช๎แบบสอบถามเพื่อท าการศึกษา ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดที่มีผลตํอความต๎องการของ
ธุรกิจการผลิตผลไม๎อบแห๎งตํอการตัดสินใจเลือกซื้อสินค๎าผลไม๎อบแห๎ง 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู๎วิจัยได๎น าเครื่องมือ คือ แบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข๎อมูล โดยวางแผนและปฏิบัติดังตํอไปนี้  

1.น าแบบสอบถาม ที่สมบูรณ์แล๎ว ซึ่งผํานความเห็นชอบจากผู๎เชี่ยวชาญแล๎วไปใช๎กับกลุํมตัวอยํางในสื่อสังคม
ออนไลน์ และผู๎บริโภคที่สนใจในการเลือกซื้อสินค๎าผลไม๎อบแห๎ง 

 2.ด าเนินการแจกแบบสอบถามโดยขอความรํวมมือ จากลุํมตัวอยํางประชากรที่สุํมเลือกมาจ านวน 200 คน  
3.เก็บรวบรวมแบบสอบถาม แล๎วตรวจสอบความถูกต๎องและความสมบูรณ์ของข๎อความที่กลุํมตัวอยํางได๎

กรอกรายละเอียดลงในแบบสอบถาม 
4.น าข๎อมูลจากแบบสอบถามมาประมวลผลและวิเคราะห์ข๎อมูลด๎วย สรุปผลเป็นคําเฉลี่ย และอัตราร๎อยละ  

ใช๎การพรรณนาเพื่ออธิบายข๎อมูลที่ได๎จากการส ารวจ 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ใช๎หลักการวิเคราะห์ด๎วยสถิติเชิงพรรณนา  (Descriptive Analysis)  จะเน๎นการบรรยายคุณสมบัติของกลุํม

ตัวอยํางหรือประชากรที่เก็บรวบรวมข๎อมูลมาได๎ และการวิเคราะห์ข๎อมูลจะต๎องสามารถตอบค าถาม หรือประเด็น
ปัญหาที่สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ในการวิจัยซึ่งได๎แกํ 

1.  ปัยจัยพื้นฐานสํวนบุคคล  ใช๎สถิติร๎อยละ (Percentage) และกราฟแผนภูมิ 
  2.  ข๎อมูลพฤติกรรมการซื้อสินค๎าผลไม๎อบแห๎ง ใช๎สถิติร๎อยละ (Percentage)และกราฟแผนภูมิ 
 3.  แบบสอบถามความต๎องการและการด าเนินงานธุรกิจ ผลิตผลไม๎อบแห๎ง ตํอการตัดสินใจเลือกซื้อสินค๎า

ผลไม๎อบแห๎ง ใช๎สถิติร๎อยละ (Percentage) และกราฟแผนภูมิ 



 

 
 

 
ผลการวิจัย 

การศึกษาวิจัย เร่ือง “ความต๎องการและการด าเนินงานของธุรกิจ ผลิตผลไม๎อบแห๎ง  (มะพร๎าว, ขนุน, และ
เม็ดมะมํวงหิมพานต)์  ชื่อแบรนด์ ดี ละ เชียร์  กรณีศึกษา:บริษัท สยาม กรีน ฟู๊ด กรุ๏ป  จ ากัด” โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อ 
 1.เพื่อศึกษาความต๎องการและการด าเนินงานธุรกิจ การผลิตผลไม๎อบแห๎ง และความต๎องการของ
ผู๎บริโภคในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค๎าผลไม๎อบแห๎ง 
 2.เพื่อศึกษาปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดที่มีผลตํอ ความต๎องการของ ธุรกิจการผลิตผลไม๎อบแห๎ง ตํอ
การตัดสินใจเลือกซื้อสินค๎าผลไม๎อบแห๎ง 
 3.เพื่อศึกษาแผนธุรกิจของบริษัท สยาม กรีน ฟู๊ด กรุ๏ป  จ ากัดตลอดจนกลยุทธ์ทางการตลาดที่ใช๎
ปัจจุบันเพื่อน ามาปรับเข๎ากับธุรกิจของผู๎วิจัยที่ท าธุรกิจด๎านผลไม๎อบแห๎ง 

ผลการวิจัยจากการส ารวจโดยใช๎แบบสอบถามความต๎องการและการด าเนินงานของธุรกิจ ผลิตผลไม๎อบแห๎ง  
ได๎สรุปผลการวิจัยดังตํอไปนี้ 

ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1.รายละเอียดของผู๎ตอบแบบสอบถามด๎านเพศ พบวํามีผู๎ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 200 คน แบํงเป็น เพศ

ชายร๎อยละ 37.5  และเพศหญิงร๎อยละ 62.5 
2.รายละเอียดของผู๎ตอบแบบสอบถามด๎านอายุ พบวํามีผู๎ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 200 คน อายุที่มากที่สุด

ในการตอบแบบสอบถามคือ 35 ปี ขึ้นไป ร๎อยละ 48.5 
3.รายละเอียดของผู๎ตอบแบบสอบถามด๎านระดับการศึกษาสูงสุด พบวํามีผู๎ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 200 

คน ระดับการศึกษาสูงสุดที่มากที่สุดในการตอบแบบสอบถามคือ ปริญญาตรี ร๎อยละ 64.0 
4.รายละเอียดของผู๎ตอบแบบสอบถามด๎านระดับการศึกษาสูงสุด พบวํามีผู๎ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 200 

คน อาชีพที่มากที่สุดในการตอบแบบสอบถามคือ พนักงานบริษัทเอกชน ร๎อยละ 78.5 
5.รายละเอียดของผู๎ตอบแบบสอบถามด๎านด๎าน รายได๎   พบวํามีผู๎ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 200 คน ด๎าน

รายได๎ ที่มากที่สุดในการตอบแบบสอบถามคือ 30,000 บาทขึ้นไป ร๎อยละ 72.5 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมการซื้อสินค้าผลไม้อบแห้ง 
1.ลูกค๎าเคยซื้อผลิตภัณฑ์สินค๎าผลไม๎อบแห๎งหรือไมํ คือ เคยชื้อ ที่ร๎อยละ100 
2.สถานที่ที่ทํานนิยมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สินค๎าผลไม๎อบแห๎ง บํอยที่สุด คือ ร๎านสะดวกชื้อ 
3.ความถี่ในการซื้อสินค๎าผลไม๎อบแห๎ง โดยเฉลี่ย 1เดือน คือ 1-3 คร้ังตํอเดือน 
4.ปกติลูกค๎าใช๎คําใช๎จํายโดยเฉลี่ยในการซื้อสินค๎าผลไม๎อบแห๎ง ตํอ 1 คร้ังคือ 100-499 บาท 
5.ปกติประเภทของผลิตภัณฑ์สินค๎าผลไม๎อบแห๎งที่นิยมซื้อ  5 อันดับแรก คือ 1.เม็ดมะมํวงหิมพานต์และ

ทุเรียนอบแห๎ง  2.เม็ดมะมํวงหิมพานต์ 3.มะมํวงอบแห๎งและสตอเบอร่ีอบแห๎ง 4.ขนุนอบแห๎ง  5.กล๎วย 
6.ข๎อมูลวิธีการในการช าระคําสินค๎าแตํละคร้ังที่ทํานใช๎บํอยที่สุด คือ เงินสด 
 



 

 
 

ส่วนที่ 3 :  แบบสอบถามความต้องการและการด าเนินงานธุรกิจ ผลิตผลไม้อบแห้ง ต่อการตัดสินใจ
เลือกซื้อสินค้าผลไม้อบแห้ง 

1.สิ่งที่ทํานค านึ งถึงมากที่สุดในการเลือกซื้อสินค๎าผลไม๎อบแห๎งคือ  อันดับแรก คือ สินค๎าแสดงข๎อมูลวันที่
ผลิตหมดอายุอยํางชัดเจน ,อันดับที่2 คือ สินค๎ามี  อ.ย รับรองคุณภาพ  ,อันดับที่ 3 คือ สินค๎าแสดงข๎อมูลรายละเอียด  
คุณประโยชน์ หรือคุณคําทางโภชนาการอยํางชัดเจน 

2.สิ่งที่ทํานเลือกในการรับประทานผลไม๎อบแห๎ง ด๎วยสาเหตุใดมากที่สุด คือทํานเลือกทานผลไม๎อบแห๎งแทน
ขนมหรือขนมหวาน 

3.ทํานชอบวิธีการสํงเสริมการตลาดของทางบริษัทเราอยํางไร  มากที่สุด  คือ แจกตัวอยํางผลิตภัณฑ์  ให๎
ทดลอง 

4.ถ๎าทํานจะแนะน าสินค๎าผลไม๎อบแห๎งของทางบริษัทเรา  ทํานจะประชาสัมพันธ์ทางชํองทางใดที่ทํานลูกค๎า
สะดวกที่สุด  คือ อันดับที่ 1  Facebook  ,อันดับที่ 2 Line@ , อันดับที่ 3 Instagram 

5.ในการตัดสินใจเลือกชื้อสินค๎าผลไม๎ผํานทางชํองทางออนไลน์ตํางๆเชํน  Line@, Facebook, หรือสั่งชื้อ
ผํานทางหน๎าเว็บไซด์บริษัท  ทํานค านึงถึงสิ่งใดมากที่สุด คือ สามารถสั่งซื้อได๎งําย สะดวก และประหยัดเวลา 

6.สิ่งที่ทางลูกค๎าอยํางให๎ทางบริษัทปรับปรุงมากที่สุด คือ การจัดโปรโมชั่น 
7..ถ๎าบริษัทรับสมัครตัวแทนจ าหนํายทํานสนใจที่จะมาลงทุนกับทางบริษัทหรือไมํ คือ สนใจลงทุน 
8..แนวโน๎มในการบอกตํอผู๎อื่นในการชื้อสินค๎าผลไม๎อบแห๎งของทางบริษัทเรา คือ บอกตํอแนํนอน 
10.ข๎อมูลแสดงข๎อคิดเห็น  หรือข๎อเสนอแนะตํอการตัดสินใจสินค๎าผลไม๎อบแห๎งของทํานลูกค๎า  คือ 1.ผลไม๎

อบแห๎ง ขอให๎งดสํวนผสมน้ าตาล  2.ราคาไมํแพง  สั่งได๎งําย  รสชาติดี   
สรุปและวิจารณ์ผล 

สิ่งที่ บริษัท สยาม กรีน ฟู๊ด กรุ๏ป  จ ากัด   ต๎องเรํงด าเนินการเพื่อการด าเนินงานของธุรกิจเป็นไปได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูลสุดตํอองค์กรคือ 

1.การสร๎างตราสินค๎าให๎เป็นที่รู๎จักอยํางแพรํหลาย การท าตราสินค๎าให๎เป็นที่รู๎จัก  มีความส าคัญอยํางมากตํอ
การเติบโตและความยั่งยืนของบริษัทธุรกิจจะต๎องสร๎างชื่อเสียงให๎กับตราสินค๎า ก าหนดภาพลักษณ์และบุคลิกของตรา
สินค๎า ซึ่งจะท าให๎ผลิตภัณฑ์มีจุดยืนอยํางชัดเจนแตกตํางจากคํูแขํงขัน ตราสินค๎าและผลิตภัณฑ์จึงอยูํในการจดจ าของ
ผู๎บริโภค 

2.การขยายชํองทางการจัดจ าหนํายให๎ครอบคลุมกลุํมลูกค๎าเป้าหมาย  ชํองทางการจัดจ าหนํายจึงต๎องกว๎าง
ขว๎างและมากเพียงพอ  สามารถพบเห็นได๎งํายหาซื้อได๎สะดวกอยูํในแหลํงที่กลุํมเป้าหมายอยูํจึงจะท าให๎ผลิตภัณฑ์
ประสบความส าเร็จด๎านยอดขาย 
ข้อเสนอแนะ (Implications) 

ความได๎เปรียบด๎านความอุดมสมบูรณ์ของสินค๎าเกษตรของไทยและความเชี่ยวชาญของผู๎ประกอบการแปร
รูปให๎เป็นผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ประกอบกับโอกาสทางธุรกิจที่เกิดข้ึนตามที่กลําวมาข๎างต๎น  ผู๎วิจัยได๎ท าการ
วิเคราะห์กลยุทธ์การด าเนินธุรกิจเพื่อสร๎างความสามารถในการแขํงขันในแกํผู๎ประกอบการ ดังนี้ 

1. การบริหารจัดการด๎านวัตถุดิบ  โดยเกษตรกรและผู๎ประกอบการรายยํอยอาจรวมตัวกันเป็นเครือขํายเพื่อ
บริหารจัดการสินค๎าเกษตรอยํางบูรณาการทั้งระบบ  ตั้งแตํการเพาะปลูก การจัดเก็บ  และการขนสํงสูํโรงงานแปรรูป
หากผู๎ประกอบการสามารถจัดเก็บข๎อมูลการบริหารจัดการวัตถุดิบตั้งแตํต๎น น้ าจนถึงปลาย น้ าได๎ ก็จะเป็นผลดีตํอ



 

 
 

ผู๎ประกอบการในการรับรองตนเองวํากระบวนการผลิตของตนสามารถสอบทานและมีความปลอดภัยซึ่งสอดรับกับ
พฤติกรรมการเลือกสรรผลิต ภัณฑ์อาหารแปรรูปของคนรุํนใหมํที่ต๎องการทราบแหลํงที่มาและขั้นตอนการผลิต  
นอกจากนี้ ยังเป็นไปตามมาตรฐานการสํงออกไปยังตํางประเทศด๎วย 

2.การน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปอาหารและเพิ่มมูลคําสินค๎า  จากการที่
ผู๎บริโภคมีความต๎องการผลิตภัณฑ์แปรรูปเพิ่มมากข้ึน อยํางไรก็ดี ผู๎บริโภคเหลํานั้นก็มีความ 
ตระหนักถึงประโยชน์ของอาหารที่จะเลือกรับประทาน  ท าให๎แนวโน๎มของผลิตภัณฑ์แปรรูปจะเป็นไปในลักษณะของ
การคงรสชาติและคุณคําทางสารอาหารของสินค๎าเกษตรให๎ใกล๎เคียงกับวัตถุดิบดั้งเดิมมากที่สุด  ดังนั้น ผู๎ประกอบการ
ตั้งแตํผู๎ผลิตสินค๎าเกษตรและแปรรูปนําจะต๎องมองหานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมกับศักยภาพของ
ตนเองและตอบโจทย์ความต๎องการข๎างต๎นมาปรับใช๎ในกระบวนการผลิตนอกจากนี้  ผู๎ประกอบการอาจเลือกใช๎บรรจุ
ภัณฑ์ที่ชํวยรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์  นอกจากชํวยเก็บรั กษาอาหารแล๎ว  ยังตอบโจทย์ความสะดวกสบายด๎วยการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ให๎สามารถรับประทานงํายขึ้นหรือพกพาสะดวกตอบสนองผู๎บริโภคที่ต๎องการความรวดเร็วหรือ
ปรับขนาดให๎เล็กลงเพื่อตอบสนองผู๎บริโภคที่รับประทานคนเดียวหรือต๎องการควบคุมปริมาณอาหาร  เป็นต๎น รวมไป
ถึงบรรจุภัณฑ์ที่ใสํใจสิ่งแวดล๎อมที่สามารถยํอยสลายได๎เองหรือผู๎บริโภคสามารถรับประทานได๎ 

3. การมุํงเน๎นท าการตลาดให๎สอดล๎อกับพฤติกรรมของผู๎บริโภคความนิยมในการรับประทานผลิตภัณฑ์แปร
รูปจากสินค๎าเกษตรของคนไทย  นําจะเป็นไปในรูปแบบกึ่ง ส าเร็จรูปและพร๎อมทาน  โดยมีกลุํมเป้าหมายเป็นผู๎บ ริโภค
สังคมเมืองที่ต๎องการผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปมาเพิ่มคุณภาพชีวิต ดังนั้น ผู๎ประกอบการแปรรูป  SMEs ควรสร๎างความ
แตกตํางให๎แกํผลิตภัณฑ์ของตนเพื่อแขํงขันกับผู๎ประกอบการรายใหญํที่เป็นเจ๎าตลาด  ประกอบกับแสวงหาชํองทางใน
การจ าหนํายที่เข๎าถึงผู๎บริโภคกลุํมนี้ ไมํวําจะเป็นร๎านสะดวกซื้อใกล๎ที่อยูํอาศัยซูเปอร์มาร์เก็ตละแวกที่ ท างานหรือห๎าง
ค๎าปลีกที่เป็นทางผํานระหวํางทางกลับบ๎าน ตลอดจนชํองทางออนไลน์ที่นับวันจะเข๎ามามีบทบาทในการจับจํายใช๎สอย
ของผู๎คนมากข้ึน  นอกจากจะชํวยลดเวลาในการเดินทางไปซื้อหาที่ร๎านค๎าของผู๎บริโภคแล๎ว  ยังเป็นการอ านวยความ
สะดวกด๎วยบริการจัดสํงสินค๎าถึงมือผู๎บริโภค  นอกจากนี้  การเข๎ารํวมโครงการประกวดสินค๎าของหนํวยงานรัฐและ
เอกชนรวมไปถึงงานแสดงสินค๎าก็เป็นอีกชํองทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ให๎ผู๎บริโภคร๎ูจักและเป็นการเปิดโอกาสใน
การน าสินค๎าเข๎าไปจ าหนํายในร๎านสะดวกซื้อและห๎างค๎าปลีกขนาดใหญํได๎ 
กิตติกรรมประกาศ 

สารนิพนธ์ เร่ือง “ความต๎องการและการด าเนินงานธุรกิจ  ผลิตผลไม๎อบแห๎ง   (มะพร๎าว , ขนุน, และเม็ด
มะมํวงหิมพานต์ )  ชื่อแบรนด์ ดี ละ เชียร์กรณีศึกษา :บริษัท สยาม กรีน ฟู๊ด กรุ๏ ป  จ ากัด  ” ส าเร็จได๎ด๎วยดี ตาม
วัตถุประสงค์และการวิจัยที่ได๎ตั้งไว๎ โดยได๎รับความกรุณาอยํ างสูงจากทําน         รองศาสตราจารย์  สมจิตร  ล๎วน
จ าเริญ  ที่ได๎เสียสละเวลา และประสบการณ์อันมีคํา ในการให๎ความรู๎ ค าปรึกษา ข๎อคิดเห็น และแนวทางในการ
ด าเนินการวิจัย จนสํงผลให๎สารนิพนธ์ฉบับนี้ เสร็จสมบูรณ์ ผู๎วิจัยขอขอบคุณเป็นอยํางสูงไว๎ ณ โอกาสนี้ 

 ท๎ายนี้ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ได๎ให๎แนวคิดในการบริหารจัดการเวลา และขอขอบคุณเจ๎าหน๎าที่
ประจ าโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ส าหรับ CEOs และ CMOs รวมถึงผู๎เก่ียวข๎องทุกทําน ในความ
อนุเคราะห์ ข๎อมูล เสียสละเวลา และอ านวยความสะดวกในการด าเนินงานวิจัย รวมถึงขอบคุณเพื่ อน ๆ ผู๎มีสํวนรํวม
ในความส าเร็จทุกทําน ที่ได๎ให๎ความชํวยเหลือ ในการท าสารนิพนธ์ฉบับนี้ให๎ส าเร็จอยํางสมบูรณ์ 
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