
 

การศึกษาปญหาและการกําหนดกลยุทธธรุกิจ รานขนมกระยาสารท  
เพื่อสรางศักยภาพในการแขงขันที่ยั่งยืน  

กรณีศึกษา รานกระยาสารทแมสมจิตร จังหวัดนครสวรรค 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

พจนีย  ผิวสอาด 
 
 
 
 
 
 
 
 

การศึกษาคนควาดวยตนเองเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรบรหิารธรุกิจมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาการประกอบการ 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
ปการศึกษา  2549 

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยหอการคาไทย 



หัวขอการศึกษาคนควาดวยตนเอง การศึกษาปญหาและการกําหนดกลยุทธธุรกิจ 

      รานขนมกระยาสารท เพ่ือสรางศักยภาพใน 
      การแขงขันท่ีย่ังยืน กรณีศึกษารานกระยา 
      สารทแมสมจิตร  จังหวดันครสวรรค 

ช่ือผูศึกษา     นางสาวพจนีย   ผิวสอาด 

ปริญญา     บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

สาขาวิชา      การประกอบการ 

อาจารยท่ีปรึกษา    อาจารย  อุทัย    รตันวิจิตตเวช 

ปการศึกษา      2549 

 
 บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยหอการคาไทยอนุมัติใหนับการศึกษาคนควาดวยตนเอง
เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการ 
 

    ..……….………………………………ผูอํานวยการหลักสูตร 
    (อาจารย ดร. พีรพงษ  ฟูศิร)ิ 
  

    ……..………….….……………………ผูอํานวยการสาขา 
             (อาจารย ดร. ผุสด ี พลสารมัย)           
 

คณะกรรมการสอบการศึกษาคนควาดวยตนเอง 
   

    …………………..…………………… ประธานกรรมการ 
    (อาจารย ดร. ประเสริฐ  ศิริเสรีวรรณ) 
 

    …………………………………………อาจารยท่ีปรึกษา 
    (อาจารย  อุทัย    รตันวิจิตตเวช)     
   

    …………………….…………………..กรรมการ 
    (อาจารย ดร.เอกชัย  อภิศักดิ์กุล)    



หัวขอการศึกษาคนควาดวยตนเอง การศึกษาปญหาและการกําหนดกลยุทธธุรกิจ 

      รานขนมกระยาสารท เพ่ือสรางศักยภาพใน 
      การแขงขันท่ีย่ังยืน กรณีศกึษารานกระยา 
      สารทแมสมจิตร จังหวดันครสวรรค 

ช่ือผูศึกษา     นางสาวพจนยี   ผิวสอาด 

ปริญญา     บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

สาขาวิชา      การประกอบการ 

อาจารยท่ีปรึกษา    อาจารย  อุทัย    รัตนวิจิตตเวช 

ปการศึกษา      2549 

 

บทคัดยอ 
 

ธุรกิจขนมกระยาสารท ของรานกระยาสารทแมสมจิตร ยังมีปญหาและส่ิงท่ีตองปรับปรุง
สําคัญในเรื่องของตัวบรรจุภัณฑ ท่ีมีลักษณะพื้นฐานไมแตกตางจากคูแขง   ถามีการออกแบบ
บรรจุภัณฑใหม จะทําใหผลิตภัณฑดูแตกตางจากคูแขง และหอหุมตัวสินคาใหมีสภาพและการ
จัดวางที่พอเหมาะ สําหรับกลุมผูบริโภคท่ีตองการบริโภคขนมขบเคี้ยวเหลานี้ในระหวางการ
เดินทาง เคล่ือนท่ีไปตามสถานท่ีตางๆ ไมใชน่ังบรโิภคอยูกับท่ีตามปกต ิ เน่ืองจากโลกปจจุบันมี
การเปล่ียนแปลงไป ทําใหพฤติกรรมในการเลือกซื้อสินคามีแนวโนมท่ีจะเปล่ียนแปลงไปดวย  
ทางรานกระยาสารทแมสมจิตรจึงมีการศกึษากลยุทธ  เพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขันท่ีย่ังยืน 
ซ่ึงเปนหัวขอท่ีผูประกอบการใหความสําคัญ และสนใจศึกษากันมาเปนระยะเวลานาน เน่ืองจาก
การบริโภคเปนตัวกําหนดการตัดสินใจเลือกผลิตสินคาหรือบริการของผูผลิต หรือผูประกอบการ
ในระบบเศรษฐกิจวาจะผลิตอะไร ในจํานวนเทาใด ซ่ึงปกติแลวผูผลิตหรือผูประกอบการ จะเลือก
ผลิตสินคาหรือบริการที่สอดคลองกับความตองการของผูบริโภค เพื่อใหสินคาหรือบริการที่ผลิต
ข้ึนมานั้นสามารถขายได ฉะนั้นการบริโภคจึงเปนตวัจักรสําคัญท่ีชวยทําใหกิจกรรมทางการ
ตลาดดําเนินไปอยางตอเนื่องครบวงจร จากกิจกรรมการผลิตซึ่งเปนกระบวนการที่กอใหเกิด
สินคาหรือบริการขึ้นมา ไปจนถึงการจําหนายจายแจกหรือการกระจายสินคาและบริการไปยัง
หนวยเศรษฐกิจตางๆท่ีอยูในระบบเศรษฐกิจ ท้ังนี้ ก็เพ่ือตอบสนองความตองการของแตละ
บุคคลในที่สุด โดยการศึกษานี้มีวัตถุประสงคดังนี ้
 
 



 

จ 

 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อสามารถวเิคราะหปญหาของธุรกิจและแนวทางแกไข  
2. เพื่อกําหนดกลยุทธในระดบัองคกรธุรกิจ เพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขัน สําหรับ

การพัฒนาธุรกิจ 
 

จากการศึกษาพบวา  แนวทางในการกําหนดกลยุทธโดยพิจารณาจากการวิเคราะห 
SWOT และขอดีขอเสียของแตละทางเลือก สรปุแนวทางการกําหนดกลยุทธในระดบัตางๆ เพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถทางการแขงขันของรานกระยาสารทแมสมจิตร  ไดดังนีค้ือ กลยุทธระดบั
องคกร (Corporate Strategy)  เนนกลยุทธการเติบโต Growth Strategy  การเติบโตของราน
ขนมบานปูจะเติบโตในอตุสาหกรรมเดิม โดยจะเติบโตในแนวระนาบ (Horizontal Integration) 
ขยายตัวธุรกิจดวยการเพ่ิมผลิตภัณฑใหมในตลาดเดิม  กลยทุธระดับธุรกิจ (Business 
Strategy)  สรุปไดวา ควรเนนกลยุทธการสรางความแตกตางของผลิตภัณฑ   (Differentiation 
Strategy)  เพ่ือสนองความตองการของลูกคาท่ีแตกตางจากคูแขงอ่ืนในระบบ มุงหวังลูกคาท่ี
คูแขงมองขาม กลยุทธระดับหนาท่ี (Functional Strategy) จะเนนไปท่ี “ฟงกชันการตลาด” 
โดยพิจารณาตามรูปแบบของสวนผสมทางการตลาด Marketing  Mix ดูกลยุทธของสวนประสม
ทางการตลาด 4 Ps ท่ีสามารถสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน สรุปวาจะเลือกกลยุทธสวน
ประสมการตลาดดานหีบหอของผลิตภัณฑ  ดานผลิตภัณฑ  ดานชองทางการจัดจําหนาย และ
ดานการสงเสริมการตลาด   จะสามารถตอบปญหาของธุรกิจ  และสรางความไดเปรียบในการ
แขงขันอยางย่ังยืน  
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บทที ่1 
บทนํา 

 

1.  ชื่อองคกร และลักษณะธุรกิจขององคกร 
 
1.1  ช่ือองคกร      
 
 กระยาสารทแมสมจิตร   ตัง้อยูท่ี บานเลขท่ี 131/3  หมู 4  ตําบลพยุหะ  อําเภอพยุหะ
คีร ี  จังหวัดนครสวรรค เริม่ดําเนินกิจการตั้งแตป  พ.ศ.  2543  ทําการผลิตและจําหนายขนม
กระยาสารท  ภายในตลาด ตําบลพยุหะ  อําเภอพยุหะคีรี  จังหวดันครสวรรค  รูปแบบของ
กิจการเปน ธุรกิจเจาของคนเดียว ทําการผลิตและจัดจําหนายขนมกระยาสารท  ในจังหวดั
นครสวรรค  และจังหวัดใกลเคียง     ตัง้แตการจัดการซื้อหาวัตถดุบิ  การนําวตัถุดิบมาเตรียม
เพ่ือทําการผลิตขนม และการจัดจําหนาย  

 
ภาพรวมขององคกร 

ลักษณะของธุรกิจเปนกิจการในครอบครัว  การบริหารงานจึงไมแบงแยกหนาท่ีชัดเจน  
ทําตามความถนัดของแตละบุคคล  มีคนทํางานอยูท้ังหมด 4 คน  เวลาในการทํางานจะไม
แนนอน แลวแตจํานวนการสั่งซื้อของลูกคาท่ีโทรเขามาสั่ง   ลักษณะของเวลาในการทํางานคือ
ชวงเชามืด ( ประมาณ 5.30 น ) จะทําการกวนขนมกระยาสารท  และจะทําเสร็จเปนขนมกระยา
สารทในตอนเชา จากนัน้รอใหขนมเย็น และแพ็คใสถุงเพ่ือนําสงใหลูกคาทุกวันตอนสาย  
หลังจากนั้นจะทําการเตรียมวัตถุดิบในการผลิตในวันตอไป  ตั้งแตการคั่วขาวเมา  คัว่ถัว่  คัว่งา  
และในตอนบายจะทําการเตรียมเคี่ยวกะทิกับน้ําตาลแบะแซ  เพ่ือใชในการกวนกระยาสารท 
ตอนเชามืด  กิจกรรมของการทําขนมจะเปนเชนนี้ทุก ๆ วัน  แตถาวันไหนท่ีลูกคาสั่งซื้อมาก ๆ 
ก็จะเตรียมไวหลาย ๆ กะทะ    

แรกเร่ิมของการทํากระยาสารทเปนการทําเพ่ือไปทําบุญในงานวันสารทไทย  “สารท
ไทย” ซ่ึงตรงกับวันแรม 15 ค่ําเดือน 10 ซ่ึงถือวาเปนวันสําคญัทางวัฒนธรรมอีกวันหนึ่ง     
โดยปรกติแลวจะทําขนมกระยาสารทเพียงปละครั้งเทานั้น  ทางรานเล็งเห็นวาความตองการของ
ขนมกระสารทในชวงวันสารทไทยในแตละปน้ันมีมาก  และผูจําหนายก็มีนอยราย  บางรายก็
ไมไดทําการผลิตเอง สวนใหญจะรับซื้อจากผูผลิตมาและจําหนายใหกับผูบริโภคอีกตอหน่ึง  ทาง
รานจึงทดลองทําขนมกระยาสารทเพื่อจําหนายในชวงวนัสารทไทยบาง  ซ่ึงไดรับผลตอบรบัเปน



 2

อยางดี   และเมื่อหมดชวงวันสารทไทย ทางรานไดผลิตและจําหนายเพ่ือทดลองตลาดดู
วาเวลาท่ีไมใชเทศกาลวันสารทไทย จะมีผูตองการซื้อมากนอยเพียงใดผลก็คือคนก็ยังซื้อไป
รับประทานทางรานจึงไดเริม่ทําการผลิตและจัดจําหนายตั้งแตน้ันเปนตนมา 
 จนกระท่ังป พ.ศ 2545 ทางรานไดเขารวมโครงการ หน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ ( One 
Tambon One Product )  โดยสงสินคาเขาคัดสรร การคัดสรรสดุยอดหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ
ไทย ( OTOP  Product Champion ) เปนแนวคดิของคณะกรรมการอํานวยการหนึ่งตําบล หน่ึง
ผลิตภัณฑ แหงชาต ิ ( กอ.นตผ )  ท่ีตองการสงเสริมและสนับสนุนใหผลิตภณัฑชุมชนไดมี
โอกาสพัฒนาคุณภาพ  มาตรฐานที่สามารถสงออกได  ในแนวทาง  การเชื่อมโยงมาตรฐาน
สินคาจากระดบัภูมิภาค  สูสากล ( Local Links Global Reaches ) เพ่ือตอบสนองนโยบายของ
รัฐบาลตามโครงการ  หน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ โดยไดมอบหมายใหคณะอนุกรรมการหนึ่ง
ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ  ระดบัภูมิภาค  ดาํเนินการคัดสรรสุดยอดหนึง่ตําบล  หน่ึงผลิตภัณฑไทย  
มาตั้งแต ป พ.ศ.  2546  และ ป พ.ศ.  2547  ซ่ึงการดําเนินงานที่ผานมาประสบความสําเร็จ
อยางดีย่ิง  กอใหเกิดรายไดในทองถิ่น  รวมท้ังเกิดการสรางสรรคผลิตภณัฑชุมชนอยาง
แพรหลาย  ดงันั้นในป  2549 กอ.นตผ  จึงไดมอบหมายใหคณะอนุกรรมการหนึ่งตําบล  หน่ึง
ผลิตภัณฑ ระดับภูมิภาค  ดําเนินการคดัสรรสดุยอดหนึ่งตําบล  หน่ึงผลิตภัณฑไทย ( OTOP  
Product  Champion ) โดยในป 2549  เนน “ คุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ ตองไดรบั
การรับรองมาตรฐานที่กําหนดเปนสําคัญ ”  (ท่ีมา :  คณะกรรมการอํานวยการ  หน่ึงตําบล  
หน่ึงผลิตภัณฑแหงชาติ .  2549. “แนวทางและหลักเกณฑการคัดสรรสดุยอดหนึ่งตําบล หน่ึง
ผลิตภัณฑไทย ป พ.ศ.  2549  (OTOP  PRODUCT  CHAMPION ) ”.  หนา 3.) 
 ป พ.ศ.  2546  ทางรานกระยาสารทแมสมจิตร ไดสงสินคาเขารวมคัดสรรในโครงการ  
ไดคดัสรรเปนสินคา  OTOP  2 ดาว  ระดับอําเภอ   และป  พ.ศ  2549  ขอเครื่องหมาย อย.  
จากกระทรวงสาธารณสุข  และสงสินคาเขารวมคัดสรรในโครงการ OTOP  ของป 2549  ได
ระดับอําเภอ  และระดับจังหวัด และขณะนี้รอผลการคัดสรรระดับประเทศ  ซ่ึงจะประกาศผลใน
เดือนธันวาคม  2549  น้ี   
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สินคาของกิจการ 
สินคาท่ีรานกระยาสารทแมสมจิตร  ผลิตและจัดจําหนาย มีเพียงชนิดเดียวคือ  ขนม

กระยาสารท  แตจะมีขนาดที่แตกตางกันไป    ดังรายละเอียดในตารางดานลาง               
 
ตารางที่ 1  ตารางแสดงรายละเอียดสินคาของรานขนมกระยาสารทแมสมจิตร 
 

ขนาดสินคา ราคา ( บาท ) รูปลักษณะสินคา 
แบบดั้งเดิม 
    ขนาดเล็ก บรรจุ 100 กรัม 

ขนาดกลาง  บรรจุ  250 กรัม 
ขนาดใหญ  บรรจุ  350  กรมั 

 
10 บาท 
20 บาท 
35  บาท 

 
 
แบบกลองกระดาษ บรรจุ 350 กรัม 

 
35  บาท 

 
 
แบบกลองใส  บรรจุ  200 กรัม  

 

 
20  บาท 

 
 

1.2 กลุมลูกคาหลัก  และสวนแบงตลาดขององคกร 
 

กลุมลูกคาท่ีรานขนมกระยาสารทแมสมจิตรจัดจําหนายสินคา จะอยูในเขตจังหวัด
นครสวรรค และจังหวัดใกลเคียง เชนจังหวัดอุทัยธานี  จังหวัดสิงหบุรี   ลักษณะการจําหนายจะ
เปนแบบรานขนมกระยาสารทแมสมจิตรขายใหกับรานขายของฝาก  ( Business to Business : 
B to B ) สวนใหญจะเปนลูกคาหลัก  มีการสั่งซื้อทุก ๆ อาทิตย  หรือทุก ๆ เดือน และการ
จําหนายแบบรานขนมกระยาสารทแมสมจิตรขายใหกับลูกคาผูบริโภค  ( Business to 
Customer : B to C ) สวนใหญเปนลูกคาท่ัวไป  จากการไปออกรานในงานแสดงสินคาท่ีทาง
จังหวัดจัดข้ึน  หรือทางโครงการ OTOP  ใหการสนับสนุน  ตวัอยางของลูกคาท่ัวไป  เชน 

1. ลูกคาท่ีมาซื้อท่ีรานเพ่ือเปนของฝากใหญาต ิ  
2. ลูกคาท่ีโทรมาสั่งเพื่อนําไปจําหนายตอในเขตจังหวัดอ่ืน ๆ  
3. ลูกคาจากการไปออกรานตามสถานที่จัดงานของจังหวัดท่ีใหการสนับสนุนสินคาโอทอป  
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ตารางที่ 2  แสดงรายละเอียดการสั่งซื้อของลูกคาหลัก รานขนมกระยาสารทแมสมจิตร ป 2549 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อรานคา 
ระยะเวลาท่ีส่ัง

สินคา 

จํานวน
คร้ังตอ
เดือน 

ยอดขาย
เฉลี่ยตอ
เดือน 

1 กวยเต๋ียวรานลุงต๋ี สั่งทุกวัน 30 15,000 

2 ตลาด ต.ทาน้ําออย อาทิตยละ  1  คร้ัง 4 1,320 

3 รานหนาโรงสีขาว จ.อุทัยธานี อาทิตยละ  1  คร้ัง 4 1,360 

4 กวยเต๋ียวเฮง เฮง อาทิตยละ  2  คร้ัง 8 4,000 

5 ไปรษณีย จ.นครสวรรค เดือนละ  1 คร้ัง 1 370 

6 ศาลาประชาคม จ.นครสวรรค เดือนละ  1 คร้ัง 1 370 

7 โรงพยาบาลแมและเด็ก จ.นครสวรรค เดือนละ  1 คร้ัง 1 540 

8 ศูนยโอทอป ( ศูนยทารถนครสวรรค ) เดือนละ  1 คร้ัง 1 610 

9 รานขนมเปยะศรีสงา (รานของฝาก อ.พยุหะคีรี ) เดือนละ  2 คร้ัง 2 2,500 

10 รานนองเปล ( รานของฝาก จ.สิงหบุรี ) เดือนละ  2 คร้ัง 2 10,400 

11 จุดจอดรถ 99 ต.ทาน้ําออย เดือนละ  3 คร้ัง 3 4,050 

12 รานครัวทิดเทือง เดือนละ  3 คร้ัง 3 2,550 

  ยอดขายรวมทั้งหมด 43,070.00 

ตารางที่ 3  แสดงรายละเอียดขนาดในการสั่งซื้อของลูกคาหลัก รานขนมกระยาสารทแมสมจิตร 

ขนาด100 g ขนาด200 g ขนาด350 g ลําดับ
ที่ 

ชื่อรานคา 
จํานวนที่ส่ัง จํานวนที่ส่ัง จํานวนท่ีสั่ง 

1 กวยเต๋ียวรานลุงต๋ี     600 

2 ตลาด ต.ทาน้ําออย 80 40   

3 รานหนาโรงสีขาว จ.อุทัยธานี   80   

4 กวยเต๋ียวเฮง เฮง 200   96 

5 ไปรษณีย จ.นครสวรรค 25 10   

6 ศาลาประชาคม จ.นครสวรรค 25 10   

7 โรงพยาบาลแมและเด็ก จ.นครสวรรค     20 

8 ศูนยโอทอป ( ศูนยทารถนครสวรรค )   20 10 

9 รานขนมเปยะศรีสงา (รานของฝาก อ.พยุหะคีรี )     100 

10 รานนองเปล ( รานของฝาก จ.สิงหบุรี )     400 

11 จุดจอดรถ 99 ต.ทาน้ําออย     150 

12 รานครัวทิดเทือง   150   
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ยอดขายของรานขนมกระยาสารทแมสมจิตร  ( ยอดขายคิดโดยเฉี่ยแบบประมาณการ )   
ป พ.ศ.  2544  ยอดขายเฉลี่ยวันละประมาณ  100 บาท  เฉล่ียยอดขายปละ  36,000 บาท 
ป พ.ศ.  2545  ยอดขายเฉลี่ยวันละประมาณ  300 บาท  เฉล่ียยอดขายปละ  108,000 บาท 
ป พ.ศ.  2546  ยอดขายเฉลี่ยวันละประมาณ  400 บาท  เฉล่ียยอดขายปละ  144,000 บาท 
ป พ.ศ.  2547  ยอดขายเฉลี่ยวันละประมาณ  500 บาท  เฉล่ียยอดขายปละ  180,000 บาท 
ป พ.ศ.  2548  ยอดขายเฉลี่ยวันละประมาณ  700 บาท  เฉล่ียยอดขายปละ  252,000 บาท 
และป พ.ศ 2549 ยอดขายเฉลี่ยวันละประมาณ 1,000 บาท (เดือนมกราคม ถึง เดอืน กันยายน) 

 
รูปท่ี 1 แสดงยอดขายของรานขนมกระยาสารทแมสมจิตร  ตั้งแตป พ.ศ. 2543 – 2548 

 
 
 
 
 
 
 

ยอดขายตั้งแตป พ.ศ. 2543 – 2548

14,400
36,000

108,000

144,000

180,000

252,000

0
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200,000
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2548

ยอดเงิน (บาท)

2548
เฉลี่ยวันละ 

700 บาท

2547
เฉลี่ยวันละ 

500 บาท

2546
เฉลี่ยวันละ 

400 บาท

2545
เฉลี่ยวันละ 

300 บาท

2544
เฉลี่ยวันละ 

100 บาท

2543
เฉลี่ยวันละ 

40 บาท

 

ยอดขายตั้งแตป  พ.ศ.  2543 - 2548 
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สวนแบงการตลาดขององคการ  ผูประกอบการที่ผลิตสินคาขนมกระยาสารท ในจังหวัด
นครสวรรคท้ังหมดมีประมาณ  9  ราย  รานขนมกระยาสารทแมสมจิตรจัดอยูในอันดับท่ี 2 ของ
ผูประกอบการทั้งหมด 

 

กระยาสารทแมสวิง
6%

กระยาสารทกลุมของดี
ตําบลตะครอ

5%

กลุมกระยาสารทบาน
เนินขี้เหล็ก

30%

กระยาสารทกลุม
สงเสริมพัฒนาอาชีพวัด

หลวงพอเดิม
5%

กระยาสารทแมปราณี
6%

กระยาสารทแมสมใจ
8%

กระยาสารทรานขนม
บานปู
20%

กระยาสารทครูดวง
10%

กระยาสารทแมกุหลาบ
10%

 
 

รูปท่ี 2 แสดงสวนแบงทางการตลาดของรานขนมกระยาสารทแมสมจิตร 
 

1.3 อุตสาหกรรมที่เก่ียวของขององคกร 
 

ผลิตภัณฑในตลาดขนมขบเคี้ยวนั้นสามารถแบงประเภท ไดใน 2 ลักษณะ ดังนี ้  
1.แบงตามลักษณะสินคา สามารถแบงไดเปน 9 ประเภท ดังนี ้

1.1 ขนมข้ึนรูป   ท่ีผลิตมาจากขาวเจา ขาวเหนียว  แปงสาลี  แปงขาวโพด  
เปนหลัก  ผานกรรมวิธีการอบ  หรือทอด  แลวปรงุรสดวยสวนผสมอื่น ๆ เพ่ือเพ่ิม
รสชาต ิ   

1.2 มันฝรั่งทอดกรอบ เปนสแน็กท่ีผลิตจากมันฝรั่งเปนหลัก  ท้ังท่ีผลิตจาก
หัวมันฝรั่งและแปงมันฝรั่ง  

1.3 ขาวอบกรอบขนมข้ึนรูป    
1.4 ขาวอบกรอบ    

กระยาสารทแมสมจิตร 
20% 
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1.5 ขาวเกรียบกุง  เปนสแน็กท่ีผลิตจากแปง  แลวปรงุรสตาง ๆ  
1.6 ถัว่  ประเภทตาง ๆ เปนแสน็กท่ีผลิตจากถัว่เปนหลัก  อาทิเชน  ถัว้ลิสง  

ถั่วลันเตา  เมล็ดมะมวงหิมพานต  เมล็ดอัลมอลด  แลวผานกรรมวธิีการอบ  หรอืทอด  
และปรุงรสดวยเกลือ    

1.7 ปลาเสน  ปลาแผนปรุงรสตาง ๆ      
1.8 ปลาหมึกปรุงรส    
1.9 ขาวโพดกรอบปรงุรส   เปนสแน็กท่ีผลิตจากขาวโพดคั่วสุก  นํามาปรุงรส

ดวยสวนผสมตาง ๆ อาทิเชน  เนย  คาราเมล  เปนตน    
2.แบงตามลักษณะกลุมลูกคาเปาหมาย 

2.1.กลุมเด็กเล็ก ลักษณะของสินคาประเภทสวนใหญบรรจุอยูในซอง มักจะมีการใส
สินคาพรีเม่ียมภายในซอง ราคาจําหนายอยูระหวาง 5-6 บาท ตอซอง มีชองทางการจัดจําหนาย
หลักอยู ในรานคายอยบริเวณสถานศึกษา และบริเวณท่ีพักอาศยั รวมถึงรานสะดวกซื้อ โดยมี
สวนแบงตลาดสูงถึง 40-60% (ท่ีมา : มารเก็ตเธียร เดอืนมกราคมพ.ศ. 2545 : 41) 

2.2.กลุมผูใหญหรือวัยรุน ลักษณะของขนมขบเคี้ยวในตลาดนี ้ ผูซ้ือจะเนนท่ี
ภาพพจนของย่ีหอ หรือ รสชาติของผลิตภัณฑ หรือท่ีเรียกวาตลาด แบรนดิ่ง (Branding) โดย
สวนใหญจะมีขนาดใหญ ราคาตั้งแต 10 บาท ข้ึนไป ถึงบางครั้งจะมีของแถมบาง แตจะเปน
ลักษณะของการแลกซื้อ ชองทางจําหนายสําคัญจะอยูในชองทางโมเดิรนเทรด โดยตลาดนี้มี
สัดสวนตลาดอยูประมาณ 40-50%  (ท่ีมา : มารเก็ตเธยีร เดือนมกราคมพ.ศ. 2545 : 41)  

 
ตารางที่ 4 ประเภทสินคา สัดสวนตลาด  และอัตราขยายตัว ป 2544 

 
ประเภท สวนแบงตลาด อัตราการขยายตัว 

Extruded 39.5 31.99 
Potato Chip   27.3 4.9 
Cuttle Fish   3.7 34.9 
Peanut   8.8 20.1 
Popcorn    1.3 7.3 
Fish Snack      10.5 9.41 
Prawn Cracker   8.9 8.50 
ที่มา : นิตยสารมารเก็ตเธียร ฉบับเดือนมีนาคม 2545 :  58 
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ตารางที่ 5   สัดสวนตลาดขนมขบเคี้ยว  ป  2546 
 

ประเภท ขนาดตลาด (%) มูลคาตลาด (ลานบาท) 
ขนมข้ึนรูป 32 2,223 
มันฝรั่งทอดกรอบ 31 2,113 
ขาวอบกรอบ 8 523 
ขาวเกรียบกุง  8 518 
ถั่วอบกรอบ 8 509 
ปลาเสน  7 498 
ปลาหมึก 5 320 
ขาวโพด  1 66 
มูลคารวม 100 6,769 

 ที่มา :  นิตยสารมารเก็ตเธียร เดือนธันวาคม พ.ศ. 2546  

 
ตารางที่ 6   สัดสวนตลาดขนมขบเคี้ยว  ป  2547 

 
ประเภท ขนาดตลาด (%) มูลคาตลาด (ลานบาท) 

ขนมข้ึนรูป 33 3,531 
มันฝรั่งทอดกรอบ 22 2,354 
ขาวอบกรอบ 7 749 
ขาวเกรียบกุง  7 749 
ถั่วอบกรอบ 8 856 
ปลาเสน  8 856 
ปลาหมึก 4 428 
ขาวโพด 1 107 
อ่ืน ๆ 10 1069 

ที่มา :  บริษัทเบอรล่ี ยุคเกอร ฟูดส จํากัด / ฐานเศรษฐกิจ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2548 
 
 
 
 
 
 
 



 9

ตารางที่ 7   สัดสวนตลาดขนมขบเคี้ยว  ป  2548 
  

ประเภท ขนาดตลาด (%) มูลคาตลาด (ลานบาท) 
ขนมข้ึนรูป 35 4,050 
มันฝรั่งทอดกรอบ 34 3,934 
ขาวอบกรอบ 10 1,157 
ขาวเกรียบกุง  10 1,157 
อ่ืน ๆ  11 1,273 

ที่มา : บริษัท เบอรล่ี ยุคเกอร ฟูดส จํากัด /  ฐานเศรษฐกิจ วันท่ี 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548  

 
ตารางที่ 8   มูลคาตลาดขนมขบเคี้ยว   
 

ป มูลคาตลาด (ลานบาท) 
2545 8,500 
2546 9,060 
2547 10,699 
2548 11,570 

 ที่มา : ป 2545-2546 จากมารเก็ตเธียร เดือนมีนาคม พ.ศ.2546 
                    ป 2547 บริษัทเบอรล่ี ยุคเกอร ฟูดส จํากัด/ฐานเศรษฐกิจ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2548 
                    ป 2548 ผูจัดการรายวัน วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2549 

 
ตลาดขนมขบเคี้ยวมีการขยายตัวโดยตอเนื่องตามจํานวนประชากร รวมทั้งกําลังซื้อท่ี

ปรับตัวสูงข้ึน จนปจจุบันตลาดขนมขบเคี้ยวมีมูลคาตลาดสูงถึงประมาณปละ 10,000 ลานบาท 
สําหรับในป 2547 น้ันเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจยังคงมีแนวโนมขยายตัวอยางตอเน่ืองทําใหคาด
วาตลาดขนมขบเคี้ยวจะมีการขยายตัวประมาณรอยละ 15 - 20 ซ่ึงใกลเคียงกับปท่ีผานมา 
อยางไรก็ตาม แมวาตลาดขนมขบเคี้ยวจะมีการขยายตัวอยางตอเนือ่งก็ตาม แตตลาดขนมขบ
เคี้ยวเองก็มีปญหาและอุปสรรคหลายประการไมวาจะเปน สภาพตลาดที่มีการแขงขันคอนขาง
รุนแรงท้ังในสวนของสินคาขนมขบเคี้ยวท่ีผลิตในประเทศ รวมทั้งสินคาขนมขบเค้ียวท่ีนําเขา
จากตางประเทศภายหลังจากท่ีไทยมีการทําขอตกลงการคาเสรีกับประเทศตาง ๆ ใน
ขณะเดียวกันขนมขบเคี้ยวยังตองมีการแขงขันกับสินคาทดแทนอ่ืนๆอาทิ อาหารประเภทฟาสต
ฟูดสและขนมท่ัวไป และที่นากังวลก็คือปจจุบันผูบริโภคขนมขบเค้ียวในกลุมเด็กและวัยรุนมี
คาใชจายทางดานบันเทิงตาง ๆ อาทิ การเลนตูเกมและเกมคอมพิวเตอรตามหางสรรพสินคา
ตางๆ รวมท้ังคาโทรศัพทมือถือ เปนตน สงผลใหเด็กและวัยรุนท่ัวไปมีเงินเหลือเพื่อกิจกรรม
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อ่ืนๆอาทิการซื้อขนมขบเคี้ยวลดนอยลง (ธนาคารไทยพานิชย. วนัท่ี 27 กุมภาพันธ 2547. 
“ขนมขบเคี้ยว : เรงขจัดอุปสรรค ... พิชิตตลาด  10,000 ลานบาท” . ปท่ี 10. ฉบับท่ี 1415. ) 

 

1.4 สภาพการแขงขันและคูแขงขันหลักขององคกร 
 

ในสภาวะตลาดของอุตสาหกรรมอาหาร ประเภทขนมทานเลน ของผูบริโภคในเมืองไทย  
มีอัตราการแขงขันสูง  ทําใหแตละรานคาพยายามที่จะสรางความแตกตาง  ในทุก ๆ ดาน ไมวา
จะเปน  ในดานตัวสินคา  รสชาต ิ แพ็คเก็จ  รูปแบบการขายสินคา  รูปแบบการใหบริการ ฯลฯ 
เพ่ือใหตรงตามความตองการของผูบริโภคใหไดมากท่ีสุด  และในยุคโลกาภิวัฒน   เทคโนโลยี
และวิวฒันาการตาง ๆ  มีการเปลี่ยนแปลงอยางไมหยุดย้ัง   สงผลใหทุกรานคาตองปรับกลยุทธ
ใหทันกับยุคและพฤติกรรมของผูบริโภคท่ีมีแนวโนมของการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว และ
ตอเนื่อง   ความเคลื่อนไหวประการหนึ่งในตลาดโลกในทุกวันนี้ คือ การท่ีผูประกอบการอาหาร
ขบเคี้ยว และของวาง บริโภคเลนๆ ตางใชความพยายามออกแบบหีบหอหรือบรรจุภัณฑสินคา
แนวใหม พรอมปรับแนวคิดทางการตลาดใหฉีกแนว แตกตางออกไปจากกิจกรรมประจําวัน เพ่ือ
หวังจะเขาใหถึงความตองการของลูกคา และเพ่ือสรางกําไรมหาศาลใหกับกิจการ( ผูจัดการราย
สัปดาห . 7 สิงหาคม 2549. ”อาหารขบเคี้ยวปรับบรรจุภัณฑกันยกใหญ” . หนังสือพิมพผูจัดการ
รายสัปดาห. ) 

ขนมกระยาสารทนั้นเปนขนมขบเคี้ยวจัดอยูในกลุมขนมขบเคี้ยวข้ึนรูป  เปนภูมิปญญา
ของคนไทยมาตั้งแตในอดตี  โดยปจจุบันมีผูประกอบการขนาดเล็ก  กลุมแมบานในตําบลตาง ๆ 
ใหความสนใจกับการผลิตและจัดจําหนาย  มีการพฒันาเปนกึ่งอุตสาหกรรม  มีการพฒันา
รสชาตใิหม ๆ ปรับปรุงแบบการบรรจุภัณฑท่ีแตกตางกันออกไป  และมีการใสสวนผสมเพื่อเพ่ิม
คุณคาทางโภชนาการ  เพ่ือใหสอดรับกับความตองการของผูบริโภค  ซ่ึงสามารถสรางรายได
ใหกับชุมชน ผูผลิต และผูจําหนายไดเปนอยางดี   

คูแขงขันหลักในตลาดของขนมกระยาสารทรานขนมกระยาสารทแมสมจิตร คือ  กระยา
สารทท่ีผลิตและจําหนายในจังหวัดนครสวรรค  ไดแก 

1. กระยาสารทแมสวิง  ตําบลหนองเบน อําเภอเมือง 
2. กระยาสารทแมกุหลาบ  ตําบลหนองเบน อําเภอเมือง 
3. กระยาสารทกลุมของดีตําบลตะครอ อําเภอไพศาลี 
4. กลุมกระยาสารทบานเนินข้ีเหล็ก  อําเภอหนองบัว 
5. กระยาสารทครูดวง  อําเภอตาคลี 
6. กระยาสารทกลุมสงเสริมพัฒนาอาชีพวดัหลวงพอเดิม อําเภอตาคลี 
7. กระยาสารทแมปราณี  กลุมแปรรูปกระยาสารทบานทากระดังงา  อําเภอเกาเล้ียว 
8. กระยาสารทแมสมใจ  อําเภอพยุหะคีรี 
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คูแขงขันทางออม คือขนมประเภทขบเค้ียวในตลาดโดยทั่วไป    และขนมท่ีผลิตจาก
ผูประกอบการสินคาโอทอป  เชน ผลิตภัณฑท่ีผลิตจากกลวย  ขนมเปย   ขนมโมจิ  ทองมวน  
ขนมไทย   ฯลฯ 

 

2.  ปญหาและสภาพความสําคัญของปญหา 
 

2.1  ปญหาและลักษณะปญหาที่เกิดขึ้นภายในองคกร 
 
ศูนยวิจัยกสิกรไทย รายงานวา ตลาดขนมขบเคีย้ว  ซ่ึงถือเปนอาหารสําเร็จรูป

ประเภทของกินเลนหรืออาหารวางหรือท่ีคนไทยเรียกวา “สแน็ก” น้ันเปนสินคาท่ีไดรับความ
นิยมจากคนไทยคอนขางสูง ในทุกโอกาสและสถานที่อาทิ การรบัประทานเลนเม่ืออยูกับบาน 
การรับประทานในชวงท่ีกําลังชมภาพยนต หรือในชวงเดินทางทองเท่ียว โดยมีกลุมเด็กและ
วัยรุนท่ีถือเปนกลุมเปาหมายหลักของสินคาประเภทนี้ มูลคาตลาดสินคาประเภทขนมขบเคี้ยว
น้ันมีมูลคาสูงถงึประมาณ 7,500 ลานบาทตอป อยางไรก็ตาม เนื่องจากขนมขบเคี้ยวสวนใหญ
เปนสินคาประเภทที่ผูบริโภคไมคอยยึดติดกับย่ีหอสินคา ทําใหมีผูประกอบการรายใหมๆท่ีสนใจ
สงสินคาเขามาในตลาดอยูตลอดเวลา สงผลใหตลาดขนมขบเคี้ยวของไทยมีการแขงขันกัน
คอนขางรุนแรง 

จากบทความขางตน  ตลาดขนมขบเคี้ยวของไทยมีการแขงขันกันคอนขางรุนแรง  
สงผลใหกิจการตองมีการพัฒนาตนเองเพื่อแขงขันกับคูแขงได   และเนื่องจากเปนกิจการใน
ครอบครัวมีพนักงานที่ทําการผลิตขนมจํานวน 4 คน  จึงทําใหไมมีแนวทางที่ชัดเจนในการ
ดําเนินงาน   ขาดระบบการบริหารจัดการภายในราน ดั้งนั้นจึงเกิดปญหากับทางรานคาหลาย
ดานมาก  ทางรานจึงสามารถสรุปประเดน็ปญหาไดดังนี้คือ 
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ประเด็นปญหา สภาพปญหา 

1.  การตลาด ยังไมมีการทําการตลาดอยางจริงจัง  ยังไมเปนท่ีรูจักของคนทั่วไป  
สถานที่จําหนายยังไมแพรหลายมากนัก 

2.   การบริหารจัดการ - เนื่องจากอยูในชวงการขยายตลาดสูผูบริโภค  กลุมลูกคาจะกระจาย
ไปหลายจังหวัด   จึงทําใหเกิดคาใชจายในการขนสงสูง 
- สินคาท่ีนําไปวางจําหนายในรานของฝาก  ถาระยะเวลาผานไป 1 
ถึง 2 อาทิตย  แลวคุณภาพสินคาจะไมเหมือนเดิม   
- เนื่องจากเปนกิจการภายในครอบครัว  กระบวนการผลิตสวนใหญ
ยังใชกําลังคน เปนสวนมาก  ทุกกระบวนการผลิตตองใชคนทุก
กระบวนการ  จํานวนพนักงานที่ใชในการผลิตยังไมเพียงพอกับความ
ตองการของลูกคาในบางชวงท่ีมีจํานวนสั่งซื้อมาก ๆ 

 
จากปญหาท่ีกลาวมาท้ัง 2 ขอน้ันทางรานเล็งเห็นวาปญหาที่สําคัญและควรเรงแกไขโดย

ดวนคือปญหาเรื่องการตลาด  ทางรานตองหันมาทําการตลาดอยางจริงจัง  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ทางการแขงขันท่ีย่ังยืน  และเพ่ือเพ่ิมสวนแบงทางการตลาด   

เมื่อโลกในปจจุบันมีการพัฒนาไปอยางรวดเรว็ จึงทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงในเรื่องของ
โครงสรางความตองการอาหารโลก ซ่ึงมีแนวโนมในเรือ่งตาง ๆ ดังนี้  คือ   

ประการแรก การตรวจสอบยอนกลับ เปนหนึ่งในแนวโนมท่ีจะมีผลกระทบกับ
อุตสาหกรรมอาหารมาก โดยปจจัยท่ีทําใหการตรวจสอบยอนกลับเปนแนวโนมท่ีผูบริโภค
ตองการคือ ความกลัวเก่ียวกับสุขภาพ ผูบริโภคมีคําถามเกี่ยวกับแหลงท่ีมาของอาหารที่เขา
รับประทาน  วามีองคประกอบอะไรบาง  ใครเปนผูผลิต  และปลอดภัยหรือไม ผูบริโภคมีความรู
มากข้ึน  ผูบริโภคมีการตดิตอสื่อสารเพิม่มากข้ึน  เรยีนรูท่ีจะบริโภคอาหารหลากหลายรูปแบบ 
ไมใชแคในภูมิภาคของตนเอง  แตขยายไปยังภูมิภาคอื่น ๆ  จึงทําใหเกิดนวตักรรมใหม ๆ 
รวมท้ังความตองการคุณภาพมากข้ึน  มีการใหขอมูล  ความรูกับผูบริโภคมากข้ึน  ผูบริโภคมี
ความตองการสิ่งอ่ืนท่ีมากกวาลักษณะภายนอกที่กระตุนความตองการ  มาตรฐานที่พัฒนาเพิม่
มากข้ึน  มีการควบคุมฉลากสินคามากขึ้นท้ังของผูผลิตและผูคาปลีก  มีความตองการใหระบุ
แหลงท่ีมาของสวนประกอบในอาหาร  รวมทั้งเปอรเซ็นตท่ีใช  ความโปรงใสตลอดท้ัง  Supply  
Chain  เพ่ิมข้ึน 

ประการที่สอง  ความสะดวกสบาย   เนื่องจากผูบริโภคมีความเรงรบีมากขึ้นจากสภาพ
ทางเศรษฐกิจและสังคม  แตยังคงตองการอาหารที่มีคุณภาพและนวัตกรรมใหม ๆ การ
เปล่ียนแปลงชีวติความเปนอยู  ตองการความรวดเรว็ การเปลี่ยนแปลงโครงสรางครอบครัวเปน
ครอบครัวขนาดเล็ก  จึงตองการสินคาท่ีมีการแบงขาย  การเพิ่มข้ึนของรานขายปลีกแบบ
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สะดวกซื้อ  ความตองการความสะดวกสบายในการซื้ออาหาร  เน่ืองจากยุคโลกาภิวัตร  
ผูบริโภคจึงตองการที่จะใกลกับอาหารมากขึ้น 

ประการที่สาม ยุคปจจุบันเปนยุคโลกาภิวัตร  จึงทําใหมีความเชื่อมโยงระหวางสวน
ตาง ๆ ของโลกมากขึ้น  ผูบริโภคมีความตองการที่จะไดอาหารที่เหมือนตนฉบับและเปนของแท
มากท่ีสุด  ความคาดหวังท่ีเพิ่มข้ึน ผูบริโภคมีการเดนิทางมากขึ้น มีความรูมากขึ้น  จึงมีความ
คาดหวังท่ีไดอาหารที่เหมือนตนฉบับของแตละทองถิ่นมากขึ้น  ผูผลิตและผูคาปลีก  พยายาม
วางขายสินคาท่ีเหมือนตนฉบับท่ีมีลักษณะเฉพาะของแตละทองถิ่น  การเปล่ียนแปลงของ
สถานที่จัดจําหนาย ผูคาปลีกรายใหญ ๆ เริ่มมีการวางจําหนายอาหารที่มีลักษณะเฉพาะของ
ทองถิ่นนั้น ๆ มากข้ึน  มีตลาดสําหรับเกษตรกรเกดิข้ึน  เพ่ือใหเกษตรกรนําสินคาทองถิ่นมาจัด
จําหนาย  ทําใหผูบริโภครับรูถึงตนฉบับของอาหารมากขึ้น  จริยธรรมกับอาหาร  ผูบริโภคจะ
เลือกรับประทานอาหารท่ีไมทําใหเขาผิดจริยธรรม  และรูสึกดีเมื่อรบัประทาน  จะเห็นไดวา
อาหารที่เปนเกษตรอินทรียมีอัตราการเตบิโตสูงมาก  ซ่ึงนอกจากความรูสึกปลอดภัยในการกิน
แลว  ผูบริโภคยังรูสึกดีท่ีไดมีสวนรวมในการรักษาสิ่งแวดลอมดวยเนื่องจากอาหารเหลานี้ไมมี
การใชสารเคมี 

และประการสุดทาย  สุขภาพ  อุตสาหกรรมอาหารจะถูกตรวจสอบจากสื่อ  ผูบริโภค  
และรัฐบาลมากขึ้น  คําถามที่เกิดข้ึนคืออาหารที่รับประทานคุมหรือไมกับเงินท่ีเสียไป ความกลัว
ของผูบริโภค  ความกลัวในเรื่องโรคอยาง ไขหวัดนก  ความกลัวในอาหารที่มีการดัดแปลง
พันธุกรรม   ปญหาโรคอวน  ปจจุบันพบวามีปริมาณประชากรท่ีมีนํ้าหนักตัวเกนิมาตราฐานมาก
ข้ึน 

 
2.2 ความสําคัญและผลกระทบของปญหาที่เกิดขึ้นกับองคกร 
 

ในสภาวะตลาดของอุตสาหกรรมอาหาร ประเภทขนม ท่ีมีอัตราการแขงขันสูง และอัตรา
การขยายตัวต่ําทําใหรานคาตองพยายามที่จะสรางความแตกตาง ในดานตวัสินคา และรูปแบบ
การขายสินคา ใหตรงความตองการของผูบริโภค จึงทําใหเกิดกิจกรรมใหมๆ เพ่ือดึงดดูความ
สนใจของผูบริโภค เชนการสงเสริมการขาย การนําเสนอสินคาตวัใหม หรือการปรับปรุงรูปแบบ
รานคา  

ความตองการของผูบริโภคในเมืองไทยในยุคโลกาภิวัฒน ตลาดและเทคโนโลยีมีการ
เปล่ียนแปลงอยางไมหยุดย้ัง  สงผลกระทบใหพฤติกรรมผูบริโภคมีแนวโนมท่ีเปล่ียนแปลงอยาง
รวดเรว็และตอเน่ือง  ผูบริโภคนั้นมีความตองการเพิ่มสูงข้ึนท้ังในดานคุณภาพสินคา  ความ
หลากหลายของสินคา และความแปลกใหมของสินคา อันเปนผลเนื่องมาจากการที่คนไทยมี
โอกาสที่ไดเดนิทางไปตางประเทศมากข้ึน การเดินทางไปศึกษายังตางประเทศ  ดั้งนั้นจาก
ขอความขางตนทําใหเกิดปญหากับธุรกิจรานขนมกระยาสารทแมสมจิตร   
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และในชวงปจจุบันนี้พฤติกรรมของผูบริโภคมีการเปล่ียนแปลงไปอยางมาก ซ่ึงช้ีใหเห็น
วา ผูคนในโลกนี้เริ่มแสวงหาอาหารที่สะดวก ใกลมือ สามารถพกตดิตัวไปไหนมาไหนไดโดยไม
เลอะเสื้อผา  และผูบริโภคกลุมอีกกลุมหนึ่งอยูคนละขั้ว เพราะใสใจกับสวนผสมและคุณคาทาง
โภชนาการของอาหารเปนอยางมาก    

อยางไรก็ตาม ขนมกระยาสารท ยังมีปญหาและสิ่งท่ีตองปรับปรุงสําคัญในเร่ืองของตัว
บรรจุภัณฑ ท่ีมีลักษณะพื้นฐานไมแตกตางจากคูแขง ทําใหมีปญหาเม่ือตองการบริโภค 
การออกแบบบรรจุภัณฑใหม จะทําใหผลิตภัณฑดูแตกตางจากคูแขง และหอหุมตัวสินคาใหมี
สภาพและการจัดวางท่ีพอเหมาะ สําหรับกลุมผูบริโภคที่ตองการบริโภคขนมขบเคี้ยวเหลานี้ใน
ระหวางการเดินทาง เคล่ือนท่ีไปตามสถานที่ตางๆ ไมใชน่ังบริโภคอยูกับท่ีตามปกต ิ พัฒนาการ
ของบรรจุภัณฑในวันนี้ ก็คือ การพัฒนาตัวสนิคาท่ีผูประกอบการเลือกมากที่สุด เพราะเปน
รูปลักษณภายนอกที่เห็นไดชัดวามีการเปล่ียนแปลง  

เนื่องจากโลกปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไป ทําใหพฤติกรรมในการเลือกซื้อสินคามี
แนวโนมท่ีจะเปล่ียนแปลงไปดวย  ทางรานขนมกระยาสารทแมสมจิตรจึงมีการศึกษากลยุทธ  
เพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขันท่ีย่ังยืน ซ่ึงเปนหวัขอท่ีผูประกอบการใหความสาํคัญ และสนใจ
ศึกษากันมาเปนระยะเวลานาน เนื่องจากการบริโภคเปนตัวกําหนดการตัดสินใจเลือกผลิตสินคา
หรือบริการของผูผลิต หรือผูประกอบการในระบบเศรษฐกิจวาจะผลิตอะไร ในจํานวนเทาใด ซ่ึง
ปกติแลวผูผลิตหรือผูประกอบการ จะเลือกผลิตสินคาหรือบริการที่สอดคลองกับความตองการ
ของผูบริโภค เพ่ือใหสินคาหรือบริการที่ผลิตข้ึนมานั้นสามารถขายได ฉะนั้นการบริโภคจึงเปน
ตัวจักรสําคัญท่ีชวยทําใหกิจกรรมทางการตลาดดําเนินไปอยางตอเนื่องครบวงจร จากกิจกรรม
การผลิตซึ่งเปนกระบวนการที่กอใหเกิดสนิคาหรือบริการขึ้นมา ไปจนถึงการจําหนายจายแจก
หรือการกระจายสินคาและบริการไปยังหนวยเศรษฐกิจตางๆที่อยูในระบบเศรษฐกจิ ท้ังนี้ ก็เพ่ือ
ตอบสนองความตองการของแตละบุคคลในที่สุด  

จากความสําคญัดังกลาวทําใหมีการศึกษากลยุทธ เพื่อสรางศักยภาพในการแขงขันท่ี
ย่ังยืน ซ่ึงนับเปนองคประกอบสําคัญในกาศึกษาเกี่ยวกบัระบบตลาด ทําใหเกิดการพัฒนาทฤษฎี
ทางการตลาดตาง ๆ  ดวย  ในขณะเดียวกันความรูเก่ียวกับวิธีการทีผู่บริโภคทําการตัดสินในซือ้
และวิธีการบรโิภคสินคา  มีอิทธิพลตอการกําหนดกลยุทธการตลาด ( Marketing Strategy ) 
ตลอดจนกิจกรรมทางการตลาดเพื่อส่ือสารกับกลุมเปาหมายทุกรูปแบบ  
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3.  วัตถุประสงคของการศึกษา 

 

1. เพื่อสามารถวเิคราะหปญหาของธุรกิจและแนวทางแกไข  
2. เพื่อกําหนดกลยุทธในระดบัองคกรธุรกิจ เพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขัน สําหรับ

การพัฒนาธุรกิจ 

 
4.  แนวทางการศึกษา 

 
1. การศึกษาขอมูลทุติยภูมิ 

โดยการศึกษาวิเคราะหสาเหตุของปญหา โดยใช หวงโซคุณคา ( Value – chain  
Analysis ) การวิเคราะหสภาพแวดลอมทางธรุกิจ ( SWOT Analysis ) TOWS Matrix  ศึกษา
ขอมูลจากแนวทางและหลักเกณฑการคัดสรรสดุยอดหนึ่งตําบล หน่ึงผลิตภัณฑไทย  ( OTOP ) 
ศึกษาทฤษฎีทางการตลาด  บทความ  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

2. การศึกษาขอมูลปฐมภูมิ 
โดยการสัมภาษณผูบริหารขององคกร  ศึกษาขอมูลจาก Website ท่ีเกี่ยวของของ

โครงการ OTOP  ทําการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคขนมกระยาสารท  สอบถามความคดิเหน็  
เปรียบเทียบกระยาสารท 2 กิจการ 
 

5.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 

ระยะสั้น 
1. สรางการรับรูในตราสินคาใหเปนท่ีรูจักกับผูบริโภคโดยท่ัวไป 
ระยะกลาง 
1.  สรางความพึงพอใจใหกับลูกคา  และความจงรักภักดีตอสินคา  
ระยะยาว 

 1.  เพ่ือเพิ่มศักยภาพทางการแขงขันท่ีย่ังยืน 
2.  เพ่ือเพิ่มสวนแบงทางการตลาด  

 



บทที่ 2 
แนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวของ 

 
  ในการศึกษาครั้งน้ี ไดศึกษาตามแนวคิดทฤษฎี การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ 
(Strategic Management) รวมทั้งศึกษาทฤษฎีกลยุทธทางการแขงขัน (Competitive Strategy) และ
กลยุทธในระดบัหนาที่งานดานการตลาด โดยนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห ตามกระบวนการศกึษา
เชิงกลยุทธตามแนวคิดดังตอไปน้ี   

1 แนวคิดทฤษฎีดานการจัดการเชิงกลยทุธ 
2 แนวคิดทฤษฎีดานการตลาดบริการ 

 

1 แนวคิดทฤษฎีดานการจัดการเชิงกลยุทธ 
 
การจัดการเชิงกลยุทธ 

การจัดการเชิงกลยุทธ  หรือ การวางแผนเชิงกลยุทธ ถือวาเปนกุญแจสําคัญของการดําเนิน
ธุรกิจ เปนการกําหนดแนวทาง  วิธีการเพื่อใหองคกรมีความไดเปรียบทางการแขงขัน และสมัฤทธิ์
ผลตามวตัถปุระสงค หรือ เปาหมายที่กําหนดไว ดวยการประเมิน ปรับเปลี่ยนศักยภาพของ
ทรัพยากรที่มีอยู ใหมีความสอดคลองกับสถานการณตางๆ ที่เกิดขึ้นอยางเหมาะสม โดยเฉพาะ 
“การพัฒนาทรัพยากรภายในขององคกร ใหมีศักยภาพตอการฉกฉวยโอกาสที่มีอยู เพ่ือใหเกิด
ประโยชน และไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจ”  

กระบวนการจดัการเชิงกลยทุธ  Strategic Management Process  ขั้นตอนสําคัญเร่ิมที่การ
ประเมินสถานการณ (Situation Analysis) ของธุรกิจและอุตสาหกรรม  การกําหนดทิศทางการ
ดําเนินงานขององคกร (Strategic Formulation)  การนําแผนกลยุทธไปสูการปฏิบัต ิ (Strategy 
Implementation) และสุดทายคือ การควบคุมและประเมินผลกลยทุธ (Evaluation and Control) 
โดยจะกลาวรายละเอียดพอสังเขปจากหนังสือ “MBA Handbook  คูมือสําหรับนักบริหาร และ
นักศึกษาปรญิญาโท” ที่รวบรวมและเรียบเรียงโดย สุวฒัน ศิรินิรันด และ ภาวนา สายชู ดังน้ี 
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1.  การประเมินสถานการณ (Situation Analysis)   
 

การประเมินสถานการณขององคกรธุรกิจ กระทําเพื่อใหรับรูวาสถานการณตางๆ ภายนอก
องคกร  ซ่ึงหมายถึง โอกาส และอุปสรรคใหคุณ  หรือใหโทษตอองคกรอยางไร  รวมถึงองคกรจะ
สามารถใชศักยภาพ และแกไขขอบกพรองที่มีอยูเพ่ือฉกฉวยโอกาสและหลีกเลี่ยง  /  บรรเทาปญหา
อุปสรรคไดอยางไร 

1.1  การประเมินสถานการณภายใน (จุดแข็ง – จุดออน)  การคนหาจุดแข็งและจุดออน
ภายในองคกร  มีประเด็นทีต่องพิจารณาจํานวนมาก  เชน  ฐานะทางการเงิน ความสามารถ
หลักประสิทธภิาพทางการบริหารจัดการ คุณภาพของบุคลากรในองคกร เปนตน และ
เพ่ือใหการประเมินมีความครบถวน   จึงควรพิจารณาในประเด็นที่สําคัญโดยใชเครื่องมือ
ตางๆ ดังน้ี 

1.1.1 ความสามารถหลักขององคกร (Core Competency) หมายถึง 
ความสามารถพิเศษที่องคกรมีอยู   และสามารถนํามาใชเพ่ือประโยชนในการ
แขงขันหรือสรางความไดเปรียบในการดําเนินธุรกิจ  

1.1.2  กุญแจที่จะทําใหธุรกิจประสบความสําเร็จ (Key Success Factor) 
หมายถึง ปจจัยหลักที่ธุรกิจตองมี เพ่ือสรางความสําเรจ็ใหแกธุรกิจ  

1.1.3  เจ็ดองคประกอบองคกร (7-s McKinsey)  ไดแก  Structure 
(โครงสรางองคกร) หมายถึง การจัดแบงหนวยงานตางๆ การจัดสรรทรัพยากร การ
วางตําแหนงของบุคลากร  ซ่ึงอาจเรียกวา การจัดผังองคกรก็ได Strategy (ยุทธวธิ)ี  
เรียกวา  หมายถึง การกําหนดรูปแบบการดําเนินงาน  เพ่ือสรางความไดเปรียบใน
การแขงขัน  System    (ระบบการทํางาน) หมายถึง ระบบการทํางานในดานตาง 
ๆ  ขององคกร Style (รูปแบบ) หมายถึง รูปแบบหรือลักษณะการบริหารงานของ
ผูบริหาร  Staff   (บุคลากร)  หมายถึง  ทักษะ   ความสามารถพฤติกรรมของ
บุคลากร Skills  (ทักษะ)  หมายถึง  ทักษะ   หรือความสามารถหลักขององคกร 
เพ่ือสรางความไดเปรียบในการแขงขัน  Shared  Value  (คานิยมรวมขององคกร)   
หมายถึง แนวคิดหรือเปาหมายรวมที่บุคลากรในองคกรยึดถือรวมกัน 
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หวงโซแหงคุณคา (Value Chain)  หมายถึง  กระบวนการทํางานในดานตางๆ ขององคกร  
เพ่ือสงมอบคุณคาของผลิตภัณฑ หรือบริการใหแกลูกคา  ซ่ึงแบงออกเปน 2 ลักษณะ กิจกรรมคือ 
กิจกรรมหลัก ไดแก  การนําเขา  และจัดเก็บวตัถุดิบ การผลิตสินคา การจัดสงและบริหารคลังสินคา  
การตลาด และการขายสินคา การใหบริการหลังการขาย กิจกรรมสนับสนุน ไดแก การจดัซื้อ การ
บริหารทรัพยากร  บุคคล   การพัฒนาเทคโนโลยีโครงสรางพื้นฐาน (สถานะทางการเงิน การบริหาร
สถานที่ในการประกอบธุรกจิ สิ่งอํานวยความสะดวก) 
 
 

      
 

ภาพที่ 3  แบบจําลองหวงโซแหงคุณคา 
 

1.2  การประเมินสถานการณภายนอก (โอกาส – อุปสรรค)  โอกาส และอุปสรรค 
เปนปจจัยที่เกดิจากสถานการณภายนอกซึ่งองคกรไมอาจที่จะหลีกเลีย่งได ไมสามารถที่จะ
กําหนดหรือควบคุมไมใหเกดิขึ้นมาได องคกรกระทําไดเพียงการฉกฉวยโอกาสที่เปน
ประโยชนและหลีกเลี่ยงหรือบรรเทาปญหาจากอุปสรรคเทานั้น ดังน้ันการประเมิน
สถานการณภายนอกจึงมีความสําคัญอยางมาก การลวงรูขาวสารตางๆ อยางรวดเร็ว ยอม
เปนประโยชนตอองคกรในการที่จะเตรียมความพรอมรับมือตอสถานการณใดๆ อยางไรก็
ตามสถานการณภายนอกมีปจจัยที่ตองคาํนึงถึงจํานวนมาก ซ่ึงอาจจะมีทั้งที่กระทบและไม
กระทบกบัองคกรยอมขึ้นอยูกับประเภทหรือลักษณะของธุรกิจ แตปจจัยที่ควรคํานึงถึง 
ไดแก 
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1.2.1  แรงกดดัน  5 ประการ (Five Forces Model)  หมายถึง แรงกดดัน
พ้ืนฐาน 5 ชนิด ที่จะสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ ไดแก แรงกดดันของ
ผูประกอบการรายใหม (ธุรกิจที่มีผูประกอบการรายใหมเกิดขึ้นไดงาย ยอมเปนภัย
ตอองคกร) แรงกดดันจากลูกคา (ธุรกิจที่ผลติสินคา/บริการ ที่ลูกคาสามารถเลอืก
ซ้ือจากผูขายรายใดก็ได อํานาจตอรองยอมเปนของลูกคา) แรงกดดันจากซัพ
พลายดเออร (ธุรกจิที่ผลติสินคา/บริการ ที่ไมสามารถเลือกผูจําหนายวัตถุดิบได 
อํานาจตอรองยอมเปนของซัพพลายดเออร) แรงกดดันจากสินคาทดแทน (ธุรกจิที่
ผลิตสินคา/บรกิารที่ลูกคาสามารถเลือกใชสินคา/บริการประเภทอื่นทดแทนได ยอม
ไดรับแรงกดดันจากสินคาทดแทนอื่นที่มีอยู) แรงกดดันจากสภาพการแขงขันของ
ธุรกิจประเภทเดียวกัน (ธุรกิจที่ผลิตสินคา/บริการเหมือนกัน มีกลุมลกูคาเปาหมาย
เดียวกัน ยอมมีการแขงขันสูง)  

1.2.2  คูแขงทางธุรกิจ  ถือวาเปนปจจัยที่สําคัญที่สุดที่องคกรตองใหความ
สนใจเปนพิเศษ การลวงรูถึงความเคลือ่นไหวของคูแขงเปนขอมูลสําคัญที่องคกร
ตองวิเคราะหเพ่ือกําหนดกลยุทธทีเ่หมาะสมไวในการรบัมือ ประเด็นสําคัญที่ใชใน
การประเมินคูแขงคือ เปาหมายในอนาคต กลยทุธปจจุบัน ความสามารถและฐาน
คติหรือสมมตฐิานที่คูแขงเชือ่ถือ 

1.2.3  สภาพแวดลอมอ่ืนๆ ไดแก ปจจัยที่อาจสงผลกระทบตอองคกร เชน 
สภาวะเศรษฐกิจ กฎ-ระเบียบ-กฎหมาย-ขอบังคับ ความกาวหนาทางเทคโนโลยี 
สภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคม กลุมพลังมวลชนตางๆ 

1.2.4  SWOT Analysis Model  เปนเครื่องมือพ้ืนฐานที่ใชสําหรับการ
วิเคราะห - ประเมินสถานการณดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน    ผลจากการวิเคราะห
จะถูกนําไปใชเปนฐานขอมูลในการกําหนดทิศทางการดาํเนินงานหรือวิสัยทัศน  
ตลอดจนกลยทุธในการดําเนินธุรกิจขององคกรตอไป ดังน้ันการวิเคราะห
สถานการณภายในหรือจุดแข็ง - จุดออนขององคกร จะตองวิเคราะหตามสภาพ
ความเปนจริงที่เปนอยู และตองประเมินสถานการณภายนอก หรือโอกาส-อุปสรรค
อยางถูกตอง แมนยําเทานั้น จึงจะไดขอมูลที่ถูกตองและสามารถนําไปใชประโยชน
ไดจริง 

หรือที่เรียกวา “ การวิเคราะห SWOT ( SWOT  Analysis ) ”  ไดแกการพิจารณาโอกาส ( 
Opportunity ) อุปสรรค ( Threat ) จุดแขง็ ( Strength ) และจุดออน ( Weakness ) ขององคการ 
ซ่ึงเปนการศึกษาปจจัยแวดลอมที่มีผลตอการดําเนินงานและอนาคตขององคการ  โดยปจจัยเหลานี้
จะมีอิทธิพลทัง้โดยทางตรงและทางออมตอธุรกิจ  ขณะเดียวกันธรุกิจก็จะมีอิทธิพลตอปจจัยตาง ๆ 
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เชนกัน  ซ่ึงเปนเรื่องที่ผูบรหิารจะตองศึกษาและทําความเขาใจอยางชัดแจง  เพ่ือใหสามารถกําหนด
แนวทางของธรุกิจอยางถูกตอง  โดยที่เราสามารถแบงการวิเคราะหสภาพแวดลอมออกเปน  2 
ระดับตอไปน้ี  
 

สภาพแวดลอมทั่วไป 
 

สังคม / วัฒนธรรม        เศรษฐกิจ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
การเมือง / กฎหมาย       เทคโนโลย ี
 

          การตางประเทศ 
 

ภาพที่ 4 สภาพแวดลอมทางธุรกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภาพแวดลอมในการดําเนินงาน 

ผูถือหุน 

รัฐบาล 

กลุมผลประโยชน 

ลูกคา 

เจาหนี ้
ชุมชน 

สมาคมการคา 

คูแขงขัน 

พนักงาน /  
สหภาพแรงงาน 

ผูขายวตัถุดิบ 

สภาพแวดลอมภายใน
องคการ 

- โครงสราง 
- วัฒนธรรม 
- ทรัพยากร 
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2.  การกําหนดทิศทางการดําเนินงานขององคกร (Strategic Formulation)   
 

ผูบริหารองคกรธุรกิจยอมมุงหวังที่จะนําพาธุรกิจของตนเองไปสูการเจริญเติบโต มีความ
ม่ันคงตอไปอยางไมหยุดยั้ง การชี้นําองคกรใหกาวไปขางหนาอยางถูกทิศทางเปนหนาที่ ที่สําคัญ
ของผูบริหารที่จะตองตัดสนิใจ โดยมีปจจัยที่เกี่ยวของคือ 

-  ฐานขอมูลที่ถูกตอง จากการประเมินสถานการณ 
-  การปรับทรัพยากรที่มีอยูภายในองคกร    ใหมีความสอดคลองกับสถานการณภายนอก

อยางลงตัว 
-  กําหนดเปาหมายที่เปนภาพความคาดหวงัในอนาคต ทีต่องการจะใหองคกรเปนไป

ตามนั้น หรือที่เรียกวา “วิสยัทัศน” ภายใตเง่ือนไขแหงโอกาสและความสามารถขององคกรที่มีอยู 
-  กําหนดวิธปีฏิบัติ / แนวทางการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม หรือ   “พันธกิจ”  ที่จะ

สนับสนุนใหวสิัยทัศนน้ันเกดิขึ้นไดจริง 
-  กําหนด “เปาหมาย” และ “ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ” เพ่ือวัดผลการดําเนินงานตามที่ระบุไว

ในพันธกิจ 
2.1  การกําหนดกลยุทธทางธุรกิจ  กลยุทธทางธุรกจิ คือ วิถีทางในทางปฏิบตัิที่

เกิดจากการปรับและจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู    ใหมีความสอดคลองกับสถานการณ
ภายนอกเพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจและสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายที่
วางไว กลยทุธทางธุรกิจสามารถแบงออกไดเปน 3 ระดับ คือ 

2.1.1  กลยุทธระดับองคกรหรือระดับบริษัท  กลยุทธระดับองคกรถือวา
เปนกลยุทธหลักที่เกิดจากการตัดสินใจของผูบริหาร     ภายใตเง่ือนไขของการ
วิเคราะหและประเมินสถานการณที่มีอยู โดยสามารถแบงตามลักษณะการปรับตัว
ขององคกรใหสอดคลองกับสถานการณภายนอกได ดังน้ี 

2.1.1.1  กลยุทธการเจริญเติบโต (Growth Strategy)    คือ กล
ยุทธที่องคกรสามารถปรับและจัดสรรทรพัยากรภายในที่มีอยู ใหสามารถ
ฉกฉวยโอกาสจากสถานการณภายนอกที่เอ้ืออํานวยไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

2.1.1.2  กลยุทธคงที ่(Stability Strategy)  คือ   กลยุทธที่องคกร
ไมสามารถปรับหรือจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูฉกฉวยโอกาสจากสถานการณ
ภายนอกได หรือสถานการณภายนอกไมมีปจจัยเอ้ือตอการเติบโตของ
องคกร 
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2.1.1.3  กลยุทธการตัดทอน (Retrenchment Strategy)  คือ กล
ยุทธที่องคกรถูกคุกคามจากสถานการณภายนอก และทรัพยากรที่มีอยูไม
มีศักยภาพเพียงพอที่จะรักษาสภาพความมั่นคงขององคกรได 

2.1.1.4  กลยุทธผสม (Mix Strategy)  คือ  กลยุทธที่องคกร
เลือกใชหลายแบบรวมกัน ดวยเหตุผลที่องคกรมีหนวยธุรกิจหลายหนวย  
หรือมีสินคา/บริการหลายชนิด ซ่ึงแตละหนวยธุรกิจมีศักยภาพในที่จะ
ตอบสนองตอสถานการณภายนอกตางกัน 

กลยุทธระดับองคกรยังสามารถแยกเปนกลยุทธยอยๆ ไดอีก จํานวนมาก    จึงทําใหการ
กําหนดหรือเลือกกลยุทธหลักที่เหมาะสม กับองคกรตองอาศัยการวิเคราะหและประเมินสถานการณ
อยางถูกตอง    และแมนยําของผูบริหารที่มีประสบการณและขอมูลขาวสารที่เชื่อถือได        
อยางไรก็ตาม     การกําหนดหรือเลือกกลยุทธหลักขององคกรใหเหมาะสมกับสถานการณอาจใช
เครื่องมือทางการบริหารจัดการ  เขามาชวยในการตัดสินใจได โดยเครื่องมือที่ไดรับความนิยม 
ไดแก   

SWOT EVALUATION Model เปนโมเดลสําหรับกําหนดกลยุทธหลักขององคกร ที่
ประกอบดวย แบบประเมินปจจัยภายใน (IEF) และแบบประเมินปจจัยภายนอก (EFE) นํามา
รวมกัน หรืออาจจะกลาวใหเขาใจงายขึน้ก็คือ การนําเอา SWOT EVALUATION Model มาทําการ
ประเมินโดยกําหนดระดับความสําคัญและระดับความสามารถในการตอบสนองขององคกรที่มีตอ แต
ละปจจัย ทั้งดานปจจัยภายใน (จุดแข็ง – จุดออน) และปจจัยภายนอก (โอกาส – อุปสรรค) จากนั้น
ก็พิจารณาระดับคะแนนถวงน้ําหนักรวมทั้ง 2 ดาน ก็จะสามารถทราบตําแหนงกลยุทธที่เหมาะสม
ขององคกร ดังน้ี 

S-O  (ปจจัยภายในเปนจุดแข็ง ปจจัยภายนอกเปนโอกาส):กลยุทธเติบโต 
S-T  (ปจจัยภายในเปนจุดแข็ง ปจจัยภายนอกเปนอุปสรรค):กลยทุธคงที ่ โดยพยายามนํา

จุดแข็งที่มีอยูบรรเทาหรือหลีกเลี่ยงปญหาจากอุปสรรค 
W-O  (ปจจัยภายในเปนจุดออน ปจจัยภายนอกเปนโอกาส):กลยุทธคงที่ โดยพยายาม

ปรับเปลี่ยนหรือแกปญหาจุดออนภายใน ใหมีศักยภาพเพียงพอที่จะฉกฉวยโอกาสในอนาคต 
W-T  (ปจจัยภายในเปนจุดออน ปจจัยภายนอกเปนอุปสรรค):กลยทุธตัดทอน 

2.1.2  กลยทุธระดับธุรกจิ หรือกลยุทธเพ่ือความไดเปรียบทางการแขงขัน  
กลยุทธระดับธุรกิจ คือกลยทุธที่องคกรนาํมาใชเพ่ือสรางความไดเปรียบและชัยชนะ
เหนือคูแขงขนัทางธุรกิจ กลยุทธระดับธรุกิจประกอบดวย 

2.1.2.1  กลยุทธตนทุนต่ําหรือการเปนผูนําดานตนทุน (Cost 
Leadership Strategy)  กลยุทธตนทุนต่ําคือกลยุทธที่องคกรตองการ
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เอาชนะ  หรือสรางความไดเปรียบเหนือคูแขงดวยราคาขายที่ต่ํากวา    แต
คุณภาพของสินคา/บริการยงัอยูในระดับทีแ่ขงขันกลยทุธน้ีจะเกิดขึ้นได 
ตองมีปจจัยที่เกี่ยวของ  คอื  มีการผลิตจํานวนมากพอที่จะทําใหเกดิความ
ประหยัด (Economy of Scale) ใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยในขบวนการผลิต 
ระบบการบรหิารจัดการและพลาธิการทีมี่ประสิทธิภาพ 

2.1.2.2  กลยทุธสรางความแตกตาง (Differentiate Strategy) คือ 
กลยุทธที่องคกรตองการเอาชนะหรือสรางความไดเปรียบเหนือคูแขงขัน
ดวยการสรางความแตกตางในตัวสินคา/บริการ     เพ่ือใหลูกคารับรูถึง
คุณคาของสินคา/บริการที่สงูกวาของคูแขง  ความแตกตางทีอ่งคกร
ตองการใหเกดิขึ้น  เชน  คุณภาพที่ดีกวา บริการทีร่วดเร็วและประทับใจ
กวา   มีความสวยงามกวา    มีความสะดวกสบายกวา เปนตน 

2.1.2.3  กลยุทธมุงลูกคาเฉพาะกลุม (Focus Strategy)  คือ กล
ยุทธที่องคกรมุงผลิตสินคา/บริการเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา
เฉพาะ กลุมการใชกลยทุธน้ีองคกรตองคนหากลุมลูกคาที่ความตองการยัง
ไมไดรับการตอบสนองจากผูผลิต/บริการรายใด ซ่ึงถือวาเปนชองวางทาง
การตลาดที่ไมมีคูแขงทางธุรกิจ 

การเลือกกลยทุธระดับธุรกจิ เพ่ือหวังใชเปนกลยุทธในการเอาชนะคูแขงเปนเรื่องที่มี
ความสําคัญมาก แตองคกรตองประเมิน ศักยภาพในของตนเองวามีความพรอมในดานใด รวมถึง
การคาดการณการตอบโตของคูแขงที่อาจจะเกิดขึ้น โดยทั่วไปแลวองคกรธุรกิจมักจะเลือกกลยุทธ
สรางความแตกตางเพื่อเอาชนะคูแขงเพราะหากสามารถสรางความแตกตางเหนือคูแขงไดอยาง
เดนชัดในสายตาของลูกคา  

2.1.3  กลยทุธระดับหนาที่คือ  การจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูในแตละหนวยงานของ
องคกรใหมุงพัฒนาและดําเนินงานตามแผนกลยุทธระดับธุรกิจขององคกรที่กําหนดไว โดย
มุงเนนไปที่ 6 หนวยงานหลัก  คือ ดานการตลาด การผลิต/บรกิาร การวิจัย-พัฒนา 
การเงิน-การบญัชี การจัดซื้อและการบริหารทรัพยากรบุคคล 
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3.  การนําแผนกลยุทธไปสูการปฏิบัต ิ(Strategy Implementation)   
 

คือ การถายทอดนโยบายแนวทางการดําเนินงาน เปาหมาย และแผนการปฏิบัติงานที่
สอดคลองกับกลยุทธที่องคกรกําหนดขึ้นไปสูหนวยงานตาง ๆ เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติไปในทศิทาง
เดียวกันทัว่ทัง้องคกร การกําหนดกลยุทธใหม ๆ ยอมสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นภายใน
องคกรอยางหลีกเลี่ยงไมได ดังน้ันเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปยางมีประสิทธิภาพ องคกรจึงควรมี
การเตรียมการใหเกิดความพรอมในดานตาง ๆ โดยเฉพาะการใหความสําคัญตอการเปลี่ยนแปลง
ของ 7 องคประกอบองคกร (7-S McKinsey) การนําแผนกลยุทธไปสูการปฏิบตัอิยางเปนรูปธรรม 
อาจเปนลักษณะของกิจกรรม/แผนปฏิบัติการสวนกลางที่จะตองมีการประกาศแตงตั้งคณะทํางาน
เฉพาะกิจใหเปนผูขับเคลื่อน ผลักดันจนประสบความสําเร็จรวมถงึกิจกรรม/แผนปฏิบัติการของแต
ละหนวยงานที่มีความสําคญัตามกระบวนการหวงโซแหงคุณคา (Value Chain) ซ่ึงจะถูกขับเคลื่อน
โดยผูบริหารและบุคลากรของหนวยงานนั้นๆ โดยมีการกําหนดดัชนีชี้วัดความสําเร็จ เปาหมายที่
ตองการและเงื่อนไขของระยะเวลา 

การนําแผนกลยุทธสูการปฏิบัติดวย Balanced Scorecard Model (BSC) เครื่องมือทางการ
บริหารจัดการที่ใชในการแปลงแผนกลยุทธไปสูการปฏบิัติที่ไดรับความนิยมสูงในหลาย ๆ องคกร 
บทบาทของ BSC มีหลายประการ เชน 

-  ใชในการแปลงแผนกลยทุธไปสูการปฏิบัต ิ
-  ใชในการประเมินผลองคกร 
-  ใชเปนเครื่องมือในการบริหาร ที่ชวยใหเกิดการพัฒนาอยางสมดุล 4 ดาน คือ ดาน

การเงิน ดานลูกคา ดานกระบวนการตาง ๆ ภายในองคกรและดานการเรียนรู – พัฒนา ของ
บุคลากร  
ในการใช BSC แปลงแผนกลยุทธสูการปฏิบัติมีขั้นตอนที่สําคัญดังน้ี 

-  สรางแผนที่ทางกลยุทธ (Strategy Map) ดวยการกําหนดวัตถุประสงคทีส่อดคลองกับ
แผนกลยุทธขององคกร ที่เปนเหตุและผลตอกันใหครบทั้ง 4 มุมมอง คือ มุมมองดานการเงิน ดาน
ลูกคา ดานกระบวนการภายใน ดานการเรียนรู และพัฒนา โดยวัตถปุระสงคทัง้หมดที่กําหนดขึ้น 
เม่ือนําไปปฏิบัติจะขับเคลือ่นใหองคกรบรรลุถึงเปาหมายที่วางไว  

-  คัดเลือกวัตถุประสงคที่มีความสําคัญที่ถูกกําหนดไวในแตละมุมมอง ซ่ึงเรียกวา 
วัตถุประสงคกลยุทธ มาจัดทําเปนกิจกรรมหรือแผนปฏิบัติการ โดยกําหนดดัชนีชี้วัดความสําเร็จ 
(KPI)  

-  ติดตามความกาวหนาของแผนปฏิบัตกิารและกิจกรรมตาง ๆ จากดัชนีชี้วัดความสําเร็จที่
กําหนดไว 
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4.  การควบคุมและประเมินผลกลยุทธ (Evaluation and Control)   
 

ขั้นตอนสุดทายของการบริหารเชิงกลยุทธ   คือ     การควบคุมและประเมินผลกลยุทธ เพ่ือ
ติดตามความกาวหนาและความสําเร็จของเปาหมายที่กําหนดไว การควบคุมและประเมินผลกลยุทธ
มีขั้นตอนตางๆ ดังน้ี 

4.1  กําหนดตัวชี้วัด หรือดัชนีชี้วัดทีส่ามารถสะทอนผลความสําเร็จได อยางเปนรูปธรรม 
4.2  กําหนดเกณฑมาตรฐานหรือเปาหมาย 
4.3  ทําการวดัผลที่เกิดจากการดําเนินงาน 
4.4  เปรียบเทียบผลกับเกณฑมาตรฐานหรือเปาหมาย 
4.5  ทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติการเพื่อใหผลการดาํเนินงานดีขึ้น 
องคกรสามารถประเมินผลความสําเร็จกบัมาตรฐานภายนอกหรือคูแขงขันทางธุรกิจได ดวย

การนําผลการดําเนินงานตามดัชนีชี้วัดที่กาํหนดขึ้น ไปเทียบเคยีงหรือ เปรียบเทียบ 
(Benchmarking) กับฐานขอมูลอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และที่มีขนาดของธุรกิจที่ใกลเคยีงกัน 
เพ่ือโอกาสในการพัฒนาและปรับปรุงองคกรใหมีความเขมแข็งยิ่งขึ้นตอไป 

นอกจากนี้ ทฤษฎีที่เกี่ยวของที่สําคัญอีกประการคือ กลยุทธและการไดเปรียบทางการ
แขงขัน ไดนําแนวคิดทฤษฎีมาจากหนังสือ “การจัดการเชิงกลยุทธและนโยบายธุรกิจ” เขียนโดย 
ผศ.ดร.พักตรผจง วัฒนสินธุ และ ดร.พสุ เดชะรินทร (บทที่ 9 กลยุทธและการไดเปรียบทางการ
แขงขัน หนา 242-266) มาประกอบการศึกษาดังน้ี 
 

กลยุทธ และการไดเปรียบทางการแขงขัน 
 

องคกรธุรกิจทีป่ระสบความสําเร็จตางพยายามอยางยิ่งในการสรางการไดเปรียบทางการ
แขงขันในระยะยาว (Sustainable Competitive Advantage) ซ่ึงนําไปสูผลตอบแทนที่สูงกวาปกต ิ
การไดเปรียบทางการแขงขนัเกิดขึ้นเม่ือ องคกรธุรกิจมีความเหนือกวาคูแขงขันในดานตางๆ โดยใช
กลยุทธดังน้ี 

1.  การใชกลยทุธเชิงรุกเพื่อใหไดมาซึ่งความไดเปรียบทางการแขงขัน (Offensive 
Strategies)  ในการสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน องคกรธุรกิจจะตองกาวไปขางหนาคูแขง
ขันตลอดเวลา   โดยองคกรธุรกจิสามารถอยูเหนือคูแขงขัน   การใชกลยทุธในเชิงรุกนั้นมีอยู   5 
ลักษณะดวยกนั 

1.1  การโจมตีจุดแข็งของคูแขงขัน (Attacking Competitor Strengths)  
1.2  การโจมตีจุดออนของคูแขงขัน (Attacking Competitor Weaknesses)   
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1.3 การมุงจุดที่คูแขงยังไมสนใจ (End-Run Offensives)  
1.4 การโจมตีแบบกองโจร (Guerrilla Offensives)   
1.5 การเปนรายแรกในการสรางความไดเปรียบ (Preemptive Strategies)   

2.  การใชกลยุทธเชิงรับเพ่ือปองกันความไดเปรียบในการแขงขัน (Defensive Strategies)  
การปองกันตนเองจากคูแขงขันมีหลายวธิี  วิธีการที่เปนที่นิยมไดแกการปองกันไมใหคูแขงขัน
สามารถใชกลยุทธเชิงรุกเพือ่การโจมตี  โดยมีแนวทางการดําเนินงาน ดังน้ี 

2.1 การขยายสายผลิตภัณฑของกิจการใหกวางขึ้น เพ่ือไมใหมีชองวางสําหรับคู
แขงขัน 

2.2 การแนะนําแบบของสินคาหรือผลิตภัณฑยี่หอใหมๆ  ที่มีลักษณะและ
ความสามารถทัดเทียม หรือดีกวาของคูแขงขัน 

2.3 การรักษาระดับราคาของสินคาใหต่ําโดยเฉพาะในรุนที่มีความใกลเคียงของคู
แขงขัน 

2.4 การจัดทําสัญญาระยะยาวกับผูจําหนายวัตถุดิบหรือชองทางการจําหนายเพื่อ
เปนการปองกันไมใหคูแขงเขามาใชแหลงวัตถุดิบ หรือชองทางการจําหนายนั้น 

2.5 การใหสวนลดกับชองทางการจาํหนายเพื่อปองกันไมใหไปใหบรกิารกับคูแขง 
2.6 การใหการอบรมโดยไมเสียคาใชจายกับผูซ้ือสินคา 
2.7 การพยายามปองกันไมใหผูบริโภคทดลองใชสินคาหรือบริการของคูแขงขัน   
2.8 การเพิ่มอายุและความครอบคลุมของการรับประกัน 
2.9 การจดทะเบียนลขิสิทธิ์ หรือเทคโนโลยีใหมๆ 
2.10 การปองกันความรูเกีย่วกับสินคา เทคโนโลยีในการผลิต และสวนตางๆ ที่มี

ความสําคัญ 
2.11 การซ้ือทรัพยากรทางธรรมชาตทิี่มีความจาํเปนกอนถึงความตองการจริงๆ 

เพ่ือเปนการปองกันคูแขงขัน 
3.  กลยุทธการแขงขันสําหรับผูตาม (Runner-Up Firms)  กลยุทธที่เหมาะสมในการเพิ่ม

สวนแบงตลาดมีสองประการไดแก (1) การเปนผูผลิตที่มีตนทุนที่ต่ําที่สุด และใชราคาทีต่่าํดึงดูด
ลูกคามาจากคูแขงที่มีตนทนุสูง    (2)  ใชกลยุทธในการสรางความแตกตางโดยเนนที่คุณภาพ
เทคโนโลยี ทีดี่กวา การบริการลูกคาที่ดีกวา  การเปนผูผลิตที่ตนทนุต่ําสําหรับองคกรที่เปนผูตามจะ
เกิดไดตอเม่ือผูนําในอุตสาหกรรมยังไมสามารถบรรลุการผลิตทีต่นทนุต่ําได  หรือถาเปนองคกร
ขนาดเล็กก็สามารถที่จะควบกิจการกับบริษัทขนาดเลก็ดวยกัน เพ่ือใหไดมาซึ่งสวนแบงตลาดที่
เพ่ิมขึ้น  อันนําไปสูการผลติที่เพ่ิมขึ้น และตนทุนทีต่่ําลง องคกรที่เปนผูตามสามารถที่จะเลือกใชกล
ยุทธดังตอไปนี้ 
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3.1  กลยุทธการมุงเนนหรือเจาะจงกับลูกคาหรือกลุมลูกคาทีบ่ริษัทผูนําไมใหความ
สนใจ  

3.2  กลยุทธการพัฒนาความสามารถในดานใดดานหน่ึงโดยเฉพาะ  เปนการสราง
ความสามารถในการแขงขัน โดยการสรางความแตกตางในสินคา  

กลยุทธการเนนที่คุณภาพของสินคา  
  

2   แนวคิดทฤษฎีดานการตลาด 
 

ขั้นตอนหลักในการตลาดตามเปาหมาย 
 
 ขั้นตอนที่ 1 การแบงสวนตลาด ( market segmentation ) เปนการแบงตลาด ๆ หน่ึง
ออกเปนกลุมผูซ้ือที่เล็กลงมาโดยแบงตามความตองการ  ตามลักษณะตลาด  หรือตามพฤติกรรม
ของคนที่มีความตองการผลิตภัณฑหรือสวนประสมการตลาดทีต่างกนัไป  โดยกิจการจะระบุ
แนวทางที่แตกตางในการแบงสวนและบรรยายโฉมหนาของสวนตลาดนั้น   
 ขั้นตอนที่ 2   การกําหนดลูกคาเปาหมายทางการตลาด ( market targeting ) เปนการ
ประเมินแตละสวนตลาดที่นาดึงดูดใจ  จากนั้นจะเลือกเพียงหนึ่งสวนตลาดหรือหลายสวนตลาดที่จะ
เขาไป   
 และขั้นตอนที ่ 3 การวางตาํแหนงทางการตลาด ( market positioning ) โดยการกําหนด
ตําแหนงทางการแขงขันสําหรับผลิตภัณฑและโดยการสรางสรรคหรือออกแบบรายละเอียดในสวน
ประสมการตลาด ซ่ึงจะไดกลาวตอไปในแตละขั้นตอนตอไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5 ขั้นตอนในการแบงสวนตลาด  การกําหนดตลาดเปาหมาย และการวางตําแหนงทางการ
ตลาด 
 
 

การแบงสวนตลาด 
1.ระบุเกณฑที่จะใชในการแบง
สวนตลาด 
2.การพัฒนาโฉมหนาของสวน
ตลาด 

การกําหนดตลาดเปาหมาย 
3.การพัฒนาดวยการประเมิน
ความนาสนใจของแตละสวนตลาด 
4.การเลือกสวนตลาดเปาหมาย 

การวางตําแหนงทางการตลาด 
5.การพัฒนาวางตําแหนงทางการตลาด
สําหรับตลาดเปาหมาย 
6.การพัฒนาสวนประสมการตลาดใน
แตละสวนตลาด 
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2.1  การแบงสวนตลาด  ( Market  segmentation ) 
 
 หลักเกณฑตาง ๆ ที่ควรคํานึงถึงในการแบงสวนตลาด  มีดังตอไปน้ี 
เรื่องของ  ระดับของการแบงสวนตลาด ( Levels of market segmentation ) ที่แตละกิจการอาจมี
ระดับของการแบงสวนตลาดที่แตกตางกนั  กิจการตาง ๆ อาจจะไมแบงสวนตลาด ( การตลาดรวม ) 
หรือกิจการอาจมีการแบงตลาดแบบสมบรูณ ( การตลาดจุลภาค )   หรือกิจการมีการแบงสวนตลาด
ที่อยูระหวางการตลาดรวมกบัการตลาดจุลภาค  คือ ( การตลาดแบบแบงสวน  หรือการตลาดกลุม
ยอย ) 

การตลาดรวม ( Mass marketing ) เปนการทําการผลติปริมาณมาก ๆ ( mass producing 
)  ทั่วทุกพื้นที่ ( mass distributing ) และอาศัยการสงเสริมการตลาดเพื่อสรางการติดตอสื่อสารให
ครอบคลุมทุกหนแหง ( mass promotion ) ดวยผลิตภัณฑใดผลิตภัณฑหน่ึงกับผูบริโภคทุกราย   

การตลาดแบบแบงสวน ( Segment marketing )  โดยแยกตลาดออกเปนสวน ตลาดแบบ
กวาง ๆ  ที่ทําใหไดตลาดมาหนึ่งตลาดจากนั้นจะปรับการปฎิบัติงานใหเหมาะสมกับความตองการ
ของสวนตลาดใดสวนตลาดหนึ่ง หรือเหมาะกันกับหลายสวนตลาดที่เลือกมา   การตลาดแบบแบง
สวนยอมจะสามารถเสนอผลประโยชนทีมี่ความหลากหลายใหกับผูซ้ือไดมากกวาการตลาดรวม  อีก
ทั้งกิจการเองก็สามารถทําการตลาด ซ่ึงมีประสิทธิภาพไดมากยิ่งขึ้นดวยการเลือกผลิตภัณฑ  
กําหนดราคา  ตัดสินใจดานชองทางการจัดจําหนาย  และการออกแบบโปรแกรมการติดตอสื่อสารที่
สอดคลองกับตลาดเปาหมาย โดยเนนผูบริโภคที่สามารถใหบริการไดดีที่สุดทั้งยังกอใหเกิดกําไร
สูงสุดนอกจากนี้กิจการจะตองคํานึงวาตลาดนั้น เปนตลาดที่มีประสิทธิภาพมากพอที่จะปรับเปลี่ยน
ผลิตภัณฑ  ราคา  ชองทางการจัดจําหนาย  และโปรแกรมทางการตลาดใหสอดคลองกับความ
ตองการของสวนตลาดที่ไดกําหนดไวอยางระมัดระวัง  บางทีกิจการอาจเผชิญกับคูแขงขันเพียงไมกี่
รายหากมีเพียงคูแขงขันไมกี่รายนั้นที่สนใจสวนตลาดนี้เชนกัน 
   การตลาดกลุมยอย ( Niche marketing ) โดยปกตสิวนตลาดควรมีขนาดใหญและระบถุึง
ลักษณะกลุมที่อยูาในตลาดนั้น   ตลาดกลุมยอยจะเนนที่กลุมยอย ๆ ที่อยูในสวนตลาด คําวา กลุม
ยอย ( niche ) คือกลุมที่ถูกระบุไวใหแคบลงไป  โดยปกติกลุมจะถูกระบขุึ้นมา ดวยการแบงสวน
ตลาดหนึ่งสวนใหเปนตลาดสวนยอย หรือระบุขึ้นมาดวยการกําหนดกลุม ตามลักษณะเฉพาะของ
กลุมที่แสวงหาผลประโยชนเดียวกัน   

การตลาดจุลภาค ( Micromarketing ) เปนการออกแบบหรือกําหนดผลิตภัณฑและ
โปรแกรมทางการตลาดใหเหมาะสมกับรสนิยมของบุคคลแตละคนในแตละแหลง  การตลาดจุลภาค  
จึงรวมความถงึ  ตลาดทองถิ่น ( local marketing ) และการตลาดรายบุคคล ( individual marketing 
) ดวย 



 

 

29 

เรื่องของการศึกษาเกณฑตาง ๆ ที่ใชในการแบงสวนตลาดซึ่งขึ้นอยูกับวาตลาดดังกลาวนั้น
เปนตลาดอะไร  ( ตลาดผูบริโภคหรือตลาดธุรกิจ )  ในที่น้ีจะเนนการแบงสวนตลาดผูบรโิภค ( 
Segmenting  consumer markets ) เน่ืองจากเปนตลาดใหญที่มีลักษณะเฉพาะ   ตวัแปรหลักที่
สามารถใชในการแบงสวนตลาดผูบริโภค  โดยแบงเปนตัวแปรหลัก ๆ ดังน้ี   

การแบงสวนตลาดดวยตวัแปรดานภูมิศาสตร ( Geographic segmentation )  
การแบงสวนตลาดตามตัวแปรดานประชากรศาสตร ( Demographic segmentation )  
การแบงสวนตลาดตามตัวแปรดานจิตนิสัย ( Psychographic segmentation ) 
การแบงสวนตลาดตามพฤติกรรมศาสตร ( Behavioral segmentation )  
เปนการแบงสวนตลาดธุรกจิ ( segmenting  business markets )  ตลาดผูบริโภคและตลาด

ธุรกิจอาจใชตวัแปรบางอยางที่เหมือนกันในการแบงสวนตลาดนั้น นักการตลาดอาศัยตัวแปร
บางอยางเพิ่มขึ้นมา  เปนตนวา ลักษณะของการดําเนินการ ( Operating characteristics ) วิธกีาร
จัดซื้อ ( purchasing approaches ) สถานการณในการซื้อ  ( situational factors ) และลักษณะสวน
บุคคล (personal characteristics ) ในการแบงสวนตลาดธุรกิจได  

เปนการแบงสวนตลาดระหวางประเทศ ( segmenting international markets )  อาศัย
เกณฑ ปจจัยดานภูมิศาสตร เศรษฐกิจ  การเมือง วัฒนธรรม  และปจจัยอ่ืน ๆ โดยตั้งอยูบน
สมมติฐานทีว่าในการแบงสวนตลาดควรจะประกอบไปดวยประเทศตาง ๆ ที่อยูรวมกันเปนกลุม ๆ 
ถึงอยางไรกิจการสวนใหญใชวิธทีี่แตกตางกันที่เรียกวา  การแบงสวนตลาดรวมกนัถึงจะอยูตางพื้นที ่
( intermarket segmentation )  

เปนพัฒนาการแบงสวนตลาดอยางมีประสิทธิภาพ ( Requirements for effective 
segmentation )   

สามารถวัดได ( Measurable ) 
สามารถเขาถงึได ( Accessible ) 
สามารถทํากําไรได ( Substantial ) 
สามารถสรางความแตกตางได ( Differentiable ) 
สามารถดําเนินการได ( Actionable ) 
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2.2  การกําหนดลูกคาเปาหมายทางการตลาด ( market targeting ) 
 
 การแบงสวนตลาดแสดงใหเห็นถึงโอกาสตาง ๆ ทีจ่ะเกิดขึ้นในสวนตลาดนั้นของกิจการ  
มาถึงตรงนี้สิ่งที่กิจการจะตองทําคือประเมินตลาดตาง ๆ แลวตัดสินใจวาจะใหตลาดเปาหมายมีเพียง
หน่ึงสวนตลาดหรือจะเลือกตลาดเปาหมายกี่สวนตลาด 
การประเมินสวนตลาด   
 ในการประเมนิสวนตลาดตาง ๆ กิจการจะตองพิจารณาที่ปจจัย 3 ประการคือ 

-  ขนาดและการเติบโตของสวนตลาด ( segment size and growth ) 
- ความนาสนใจในเชิงโครงสรางของสวนตลาด  ( segment structural 

attractiveness ) 
-  วัตถุประสงคและทรัพยากรของกิจการ ( company objectives and resources ) 

 นอกจากนี้กิจการจําเปนจะตองทดสอบความนาสนใจเชิงโครงสราง ของสวนตลาดที่มี
อิทธิพลตอการเปนสวนตลาดที่นาสนใจในระยะยาว  โดยพิจารณาถึงอุปสรรคที่เกิดจากปจจัย
ตอไปน้ี 

อุปสรรคดานการแขงขันในตลาด  กลาวคือ  หากสวนตลาดนั้นมีคูแขงขันมากมายและเปน
คูแขงขันที่มีความเขมแข็ง  อาจมีปญหาหากเลือกสวนตลาดนั้น 

อุปสรรคดานคูแขงขันรายใหมที่เขามา 
อุปสรรคจากการที่มีผลิตภัณฑแบบน้ันอยูมากมายหรือมีผลิตภัณฑที่สามารถใชแทนกัน ( 

substitute product ) ซ่ึงอาจจะตองกําหนดราคาที่แนนอนที่ทําใหไดกําไร  ณ ระดับหน่ึงซ่ึงเพียงพอ
ตอการเลี้ยงตนเองตอไปไดในสวนตลาดนั้นเทานั้น  

อุปสรรคดานอํานาจในการตอรองของผูซ้ือ  สําหรับผูซ้ือที่มีอํานาจ ( power of buyers ) จะ
สามารถสรางอํานาจในการตอรองเพ่ือใหไดราคาต่ําลงมาก  

อุปสรรคดานอํานาจตอรองของผูจัดหา ( powerful supplier ) ที่สามารถควบคมุราคาหรือ
ลดคุณภาพหรือลดปริมาณในการสั่งซ้ือสินคาหรือบริการได 
การเลือกสวนตลาดเปาหมาย 
 หลังจากที่ไดประเมินสวนตลาดตาง ๆ แลว กิจการจะตองตัดสนิใจดวยวาสวนตลาดไหน
บางที่จะเขาไปใหบริการ  ซ่ึงในที่น้ีถือเปนปญหาเรื่องของการเลือกตลาดเปาหมาย ( target market 
selection ) ในการเลือกตลาดเปาหมาย ( target market ) ประกอบดวย กลุมผูซ้ือที่มีความตองการ
หรือมีลักษณะบางอยางรวมกัน  ซ่ึงกิจการตัดสินใจวาจะเขาไปตอบสนองความตองการให  กิจการ
สามารถยอมรับในกลยทุธการครอบคลุมสวนตลาด ( market-coverage strategies ) แบบใดใน 3 
ทางเลือกตอไปน้ี   
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-  กลยุทธการครอบคลุมตลาดดวยการดําเนินการตลาดไมแตกตาง ( Undifferentiated Marketing )  
-  กลยุทธการครอบคลุมตลาดดวยการดําเนินการตลาดแตกตาง ( Differentiated marketing ) 
-  กลยุทธการครอบคลุมตลาดดวยการดําเนินการตลาดมุงเฉพาะสวน ( Concentrated marketing ) 
 ดังน้ันในการเลือกตลาดเปาหมายประเด็นที่มองน้ันไมไดอยูที่วาใคร ( who ) ถูกกําหนดให
เปนลูกคาเปาหมาย  แตจะมองวาลูกคาเปาหมายเปนอยางไร ( how ) และเหมาะสําหรับอะไร ( 
what ) มากกวา 
 

2.3  การวางตําแหนงทางการตลาด ( market positioning ) 
 

 การวางตําแหนงผลิตภัณฑ ( product ’ s position ) เปนแนวทางที่ผลิตภัณฑน้ันถูก
กําหนดขึ้นมาโดยผูบริโภคเองตามคุณสมบัติทีส่ําคัญ  เปนการจัดวางตําแหนงผลิตภัณฑในใจ
ผูบริโภคที่เกีย่วของกับความสามารถในตัวผลิตภัณฑน้ัน ในการวางตําแหนงจะเกี่ยวของกับการ
ปลูกฝงจิตใจผูบริโภคในประโยชนที่ผูบริโภคจะไดรับ ทั้งยังทําใหเห็นถึงความแตกตางจากตรา
ผลิตภัณฑน้ัน 
การเลือกกลยทุธการวางตําแหนง 
 งานในการวางตําแหนงประกอบดวย 3 ขัน้ตอน ดังน้ี 
การระบุสิ่งที่จะเปนความไดเปรียบทางการแขงขันเพ่ือที่จะใชในการสรางตําแหนงผลิตภัณฑที่
เหนือกวา  ในการหาจุดที่แตกตางนักการตลาดจําเปนตองคิดใหทะลปุรุโปรงในประสบการณ
ทั้งหมดของลูกคาที่มีตอสินคาหรือบริการ  การที่กิจการแหงหน่ึงเกิดการตื่นตัวขึ้นมามีการหาร
แนวทางที่จะสรางความแตกตางใหกับตวัเองซึ่งนับวาเปนจุดสําคัญที่จะใชในการติดตอกับลูกคา  
อะไรจะเปนแนวทางที่กิจการแหงหน่ึงจะสามารถเสนอความแตกตางใหตางไปจากคูแขงขันได  
กิจการหรือตลาดอาจเสนอความแตกตางไดดวยแนวทางตอไปน้ี  ผลิตภัณฑ ( product ) บริการ 
(services ) ชองทาง ( channels ) คนหรือบุคลากร ( people ) หรือภาพพจน (image ) 
การเลือกขอไดเปรียบทางการแขงขันที่เหมาะสมที่สุด 
การเลือกกลยทุธการวางตําแหนงทางการตลาดโดยภาพรวม   
 จากนั้นกิจการจะตองสรางการติดตอสื่อสารที่มีประสทิธิภาพและสงมอบตําแหนงทางการ
ตลาดที่ไดเลือกไวสูตลาดที่ไดแบงสวนตลาดมา 
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การเทียบเคียง – แขงดี ( Benchmarking ) 
 
       การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันโดยการทํา Benchmarking เปนกระบวนการของ
การเปรียบเทยีบระหวางผลผลิต บริการ และวธิีการปฏิบัติอยางเปนระบบขององคกรของตนกับ
องคกรคูแขงที่เหนือกวา   หรือ          อยูในระดับแนวหนา เพ่ือนําไปสูการปฏิบตัิงานที่ดีเลศิ 
 

ความหมาย  
       Benchmarking หรือที่เราเรียกวา การเทยีบเคียง การเทียบรอย การเปรียบเทียบ  หรือใน
ที่น้ีเรียกวา การเปรียบ เทียบความสามารถอยางเปนระบบ      Benchmarking  มาจากศัพทของนัก
สํารวจทางธรณีวิทยา ในเรือ่งการสํารวจพื้นที่ ตัวเทียบเคียงเปนเครื่องหมายที่ทําขึ้นบนหิน อาคาร
หรือผนัง และใชเปนจุดอางอิงในการวัดตําแหนงหรือความสูงของการสํารวจภูมิประเทศหรือ
กระแสน้ําขึ้นนํ้าลง แตในปจจุบัน ตวัเทียบเคียงกลายเปนจุดในการมองสําหรับทําการวัด และ
นํามาใชเปนมาตรฐานเพื่อเทียบกับสิ่งอ่ืนที่สามารถวัดได 
       ปจจุบัน Benchmarking ถือเปนกระบวนการวัดและเปรียบเทยีบผลิตภัณฑ บรกิารและวธิี
ปฏิบัติกบัองคกรที่ทําไดดีกวา เพ่ือนําผลของการเปรียบเทียบมาใชในการปรับปรงุองคกรของตนเอง
เพ่ือมุงสูความเปนเลศิ ซ่ึงจากความหมายนี้ สรุปไดวา การทํา Benchmarking ประกอบ ดวย 2 
สวนหลัก ไดแก   
การเปรียบเทยีบวัด (Benchmark) ซ่ึงในสวนนี้ตองมีการกําหนดตัววัด หรือที่เรียกวา Key 
Performance Indicators (KPIs) วาจะเปรียบเทยีบกบัใคร ในเรื่องใด 
การแลกเปลีย่นเรียนรูวธิีการปฏิบัตทิี่ดี/เปนเลิศ (Best Practices) จากผูที่ทําไดดีกวา โดยเปน
กระบวนการที่เกิดขึ้นหลังจากการเปรียบเทียบวัดใหรูถึงผูที่ทําไดดีกวา และเขาไปเรียนรูวธิีการ
ปฏิบัติซ่ึงทําใหประสบความสําเร็จ หรือมีคา Benchmark สูง เพ่ือนํามาปรับปรุงตนเอง 
Benchmarking คือวิธีการในการวัดและเปรียบเทยีบผลิตภัณฑ บริการ และวิธีการปฏิบัติกบัองคกร
ที่สามารถทําไดดีกวา เพ่ือนําผลการเปรีบยเทยีบมาใชในการปรบัปรุงองคกรของตนเพื่อมุงความ
เปนเลศิทางธรุกิจ และ Best Practices คือวิธกีารปฏิบัตทิี่ทําใหองคกรประสบความสําเร็จหรืออาจ
กลาวไดวาคือวิธีการทีท่ําใหองคกรสูความเปนเลศิ กลาวคือกระบวนการทํา Benchmarking นําไปสู
การคนพบผูทีเ่ปน Benchmark หรือผูปฏิบัติไดดีที่สุดวาเปนใคร และผูที่เปน Benchmark สามารถ
ตอบคําถามเราไดวา Best Practices หรือวิธีการปฏบิตัิที่ดีที่สุดที่นําไปสูความเปนเลิศนั้นเขาทําได
อยางไร ซ่ึงแสดงความสัมพันธไดดังน้ี 
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ภาพที่ 6 แสดงความสัมพันธของการทํา Benchmarking 

 
ลักษณะสําคญัของ Benchmarking                                       
Benchmarking เปนวิธีการสรางเปาหมายของวิธีการปฏิบัต ิ และพัฒนางานใหมีคุณภาพที่ดี โดย
ขึ้นอยูกับองคกรที่เลือกวธิีการปฏิบัติงานที่คิดวาดีที่สุดสําหรับธุรกิจหรืองานนั้น ซ่ึงเปนหนึ่งใน
เครื่องมือใหมสําหรับระบบงานที่ตองการคุณภาพ มีการคนควาและการพยายามเลียนแบบทีดี่ที่สุด 
โดยการจูงใจให     ทุกคนในองคกรมีสวนเกี่ยวของ มีการศึกษาเรื่องของตนเปรียบเทียบกับคูแขง 
ซ่ึงBenchmarking มีลักษณะที่สําคัญดังน้ี  
      1) การหาขอเท็จจริงดวยวธิีปฏบิัติงานที่มีระบบทีดี่ที่สุด  
      2) เปนวธิีการสรางเปาหมายของวิธปีฏิบัติและพัฒนางานใหมีคุณภาพที่ดี  
      3) เปนกระบวนการการเปรียบเทียบตัวของเราเองกับบริษทัที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมเดียวกันใน
ดานตาง ๆ  
      4) เปนเครื่องมือใหมสําหรับระบบงานที่ตองการคุณภาพ มีการคนควาและพยายามเลียนแบบที่
ดีที่สุด  
      5) กระบวนการเปรียบเทียบระหวางผลผลติ บริการ และวิธีการปฏิบัตขิองบริษัท เปรียบเทียบ
กับคูแขงทีเ่หนือเราที่สุด หรือเปนบริษัทที่อยูในแนวหนา  
ขอควรคํานึงถึงในการทํา Benchmarking 
       ประเด็นที่ตองทําความเขาใจใหถูกตองในการทํา Benchmarking คือ 
        1) การปรับปรุงตนเองดวยการเรียนรูจากผูอ่ืนไมใชการลอกเลียนแบบ เน่ืองจากแตละ
องคกรมีวัฒนธรรม วิสยัทัศน สภาพธุรกิจและปจจัยภายในองคกรที่แตกตางกัน ดังน้ัน 
Benchmarking จึงตองเปนการเรียนรูเพ่ือนํา Best  Practices (การปฏิบัติงานที่ดีเลิศ) ที่ไดไป
ประยุกตใชในองคกร  
        2) การแลกเปลี่ยนขอมูลในการทํา Benchmarking ตองทําอยางเปนระบบ ไดรับการยอมรับ
และเต็มใจจากองคกรตนแบบ ไมเปดเผยขอมูลหรือนําไปใชผิดวตัถปุระสงคทีต่ั้งไวในการทํา ซ่ึงใน
สวนนี้จะมีจรรยาบรรณ (Code of Conduct) เปนสวนกํากับเพ่ือใหการทํา Benchmarking ยั่งยืน
และเกิดประโยชนสูงสุด ดังน้ี         
หลักการดานกฎหมาย   : หลีกเลี่ยงการทําความผิด หรือใชวิธีการไมเหมาะสมในการไดมาซึ่งความ 
             ลับทางธุรกจิ 
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หลักการดานการแลกเปลีย่นขอมูล   :   เต็มใจในการแลกเปลีย่นและใหขอมูลที่เปนจริง 
หลักการดานความลบั  : รักษาขอมูลที่ไดรับเปนความลับ ไมเปดเผยชื่อและขอมูลกอนไดรับการยิน 
                               ยอมจากองคกรที่ใหขอมูล 
หลักการดานการใชขอมูล    : ใชขอมูลตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว 
หลักการดานการติดตอ  : ติดตอผานชองทาง/บุคคลทีก่ําหนด และไมเปดเผยชื่อบุคคลกอนไดรับ 
                                การยินยอม 
หลักการดานการเตรียมตวั   : เตรียมตวัใหพรอมในการแลกเปลีย่นขอมูล 
หลักการดานการทําใหสําเร็จ   : ปฏิบัตติามขอตกลงที่ทําไวใหลลุวงทันเวลา 
หลักการดานความเขาใจและการปฏบิัติ :ปฏิบัตติอผูทีท่ํา Benchmarking ตามที่เขาตองการ                               
        3) เปาหมายที่แทจริง (Ultimate Purpose) ของ Benchmarking คือการศึกษา Best 
Practices (การปฏิบัติงานที่ดีเลศิ) เพ่ือนํามาใชปรับปรงุตนเอง มิใชการมุงเนนเพียงการ
เปรียบเทียบวดัเทานั้น ซ่ึงเทียบกับสัดสวนระหวาง ตัววัดและ Best Practices เปน 10% - 20% : 
80% - 90%   
ประเภทและการทํา Benchmarking  
      ประเภทของการทํา Benchmarking  แบงได 2 ลักษณะ คือ แบงตามวัตถุประสงคหรือสิ่งที่
จะเอาไปทํา  Benchmarking และแบงตามผูที่เราทํา Benchmarking  
        การแบงประเภทตามวตัถุประสงคของการทําหรือสิ่งที่ทํา Benchmarking  แบงเปน 4 กลุม 
ไดแก 
        1) Strategy Benchmarking เปนการทํา Benchmarking เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการวางกล
ยุทธดานตาง ๆ ขององคกรที่ประสบความสําเร็จ   
        2) Process Benchmarking เปนการเปรียบเทียบกระบวนการทํางานขององคกรของตนกับ
องคกรอ่ืนโดยเนนการเรียนรู  Best  Practices (การปฏิบัติงานที่ดีเลิศ) เพ่ือนํามาใชปรับปรุงองคกร 
        3)  Product Benchmarking เปนการทํา Benchmarking ในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกัน แต
ไมใชคูแขงโดยตรง 
        4) Generic Benchmarking เปนการทํา Benchmarking กับองคกรใด ๆ ก็ไดที่มี Best  
Practices (การปฏิบัติงานที่ดีเลิศ)    ในกระบวนการที่เราตองการปรับปรุง ซ่ึงองคกรนั้นอาจมีธุรกิจ
ที่แตกตางจากเราอยางสิ้นเชิง การทําในลักษณะนี้กอใหเกิดความรูและมุมมองใหม กอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงและนวตักรรมใหม ๆ ไดดีที่สุด     
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       แนวทางการทํา Benchmarking สามารถแบงได 2 ประเภท คือ 
       1) Benchmarking แบบเดี่ยว โดยองคกรที่ตองการทํา Benchmarking เปนผูกําหนดหัวขอ
เรื่อง และดําเนินการตามกระบวนการ Benchmarking ซ่ึงองคกรที่ตองการทําเปนผูดําเนินการคน
เดียวทั้งหมดมีการแลกเปลีย่นขอมูลเฉพาะเราและคูเปรียบเทียบเทานั้น ไมมีการแลกเปลีย่นขอมูล
ระหวางคูเปรียบเทียบดวยกัน ขอดี คือ เราเลือกหัวขอทีต่องการ และควบคมุระยะเวลาได แตมี
ขอจํากัด คือ ใชเวลานานกวาแบบกลุมเน่ืองจากตองทาํเองทั้งหมด และบางครั้งมีความยากลาํบาก
ในการหาผูจะรวมทําดวย โดยเฉพาะกรณีองคกรเล็ก ๆ  
       2) Benchmarking แบบกลุม เปนการทําโดยรวมกลุมองคกรที่ตองการทํา Benchmarking 
ในเรื่องเดียวกนั โดยอาจมีหนวยงานกลาง เชน สถาบัน หรือที่ปรึกษา เปนตน เปนผูประสานงาน
เก็บขอมูลให ขอดีของการทําประเภทนี ้ คือ ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูทีห่ลากหลาย สราง
เครือขาย แตมีขอจํากัด คือ การกําหนดหัวขอเรื่องตองเปนมติรวมกันของกลุม จะไมสามารถสนอง
ความตองการของเราไดทั้งหมด  
กระบวนการของ Benchmarking  
       การรูจักองคกรชั้นนําตาง ๆ และคูแขง และการนําความ สามารถขององคกรชั้นนํามา
เปรียบเทียบกบัความสามารถขององคกรของตนเพื่อหาความสามารถที่แตกตาง ปฏิบตัิใหดีที่สุด
และใหไดรับสิง่ที่ดีกวา การปรับและผสมผสานสิ่งที่ดีเขาดวยกัน เพ่ือใหไดรับการจัดอันดับเปนผูนํา
การทํา Benchmarking แบงกระบวนการออกเปน 5 ระยะ  คือ  
       1) การวางแผน จะทํา Benchmarking อะไร เพราะทุกหนาที่ตองมีผลิตภัณฑหรือผลผลิต
ออกมา จะทํา Benchmarking กับใคร เพราะองคกรระดับผูนําของโลกไมวาจะอยู ณ ที่ใดจะถือเปนคู
เปรียบเทียบที่เหมาะสมทัง้สิ้นขอมูลที่ไดมา และที่เกบ็รวบรวมไดจากทุกแหลงจะถูกนํามาใช  
       2) การวิเคราะห เปรียบเทียบดูความตางกันของเรากับองคกรภายนอกเพื่อวิเคราะหแนว
ปฏิบัติที่ดีทีส่ดุ เปรียบเทียบ ขั้นลงมือปฏิบัติ โดยกําหนดวัตถุประสงค เปรียบเทียบกับขั้นปฏิบัติจริง
และพิจารณาวิธีปฏบิตัิเพ่ือใหถึงจุดหมาย การแขงขันไมหยุดนิ่งเพราะเปาหมายเพื่อปรับปรุงใหดี
ยิ่งขึ้น  
       3)  การรวมเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน มีการกําหนดกลุม เปาหมายและกลยทุธไวในขั้น
วางแผนและขัน้ลงมือปฏิบัต ิ ปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมอยูเสมอ รายงานความกาวหนาใหผูเกี่ยวของ
รับทราบและปฏิบัต ิ 
       4)  การลงมือปฏิบัต ิ ระบบการปฏบิตัิที่ชัดเจน พรอมความ กาวหนา ผูปฏิบัตติอง
รับผิดชอบในผลการปฏิบตังิานทันตอการเปลี่ยนแปลงโดยการกระทํา Benchmarking และปรับ
กระบวนการใหทันสมัยอยูเสมอ  
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        5) ขั้นเสร็จสมบูรณ  การเสร็จสมบูรณเกิดขึ้นเม่ือปฏิบัติที่ดีทีสุ่ด และไดนําไปใชปฏิบตัิใน
ทุกกระบวนการแลว Benchmarking กลายเปนมาตรฐานในการปฏบิัติงานและการปฏิบัติดีขึ้นจนถึง
ขั้นระดับผูนํา จะทํา Benchmarking อะไร ขั้นแรกดูที่กระบวนการผลิตผลิตภัณฑหรือผลผลิต วา
อะไรที่ควรจะทํา Benchmarking หลักการพื้นฐานคอื การพัฒนาสิ่งตาง ๆ ขององคการ รวมถึง
ผลผลติสําคัญที่ลกูคาคาดหวัง และสิ่งทีจ่ะตองทําใหสาํเร็จ จากนั้นมุงที่จะเจาะจงหรือเนนเฉพาะ
ผลผลติน้ัน ในการทํา Benchmarking น้ันควรที่จะมีการรวบรวมรายละเอียดทีจํ่าเปนสําหรับเรื่อง
คุณภาพ ตนทุน และการวเิคราะหที่เรงดวน การวิเคราะหถึงภาระหนาที่ที่สําคญั ๆ โดยวิเคราะหถึง
การตรวจวัดทัง้ในกระบวนการดําเนินการจนเกิดผลผลติ จะทํา Benchmarking กับใคร เปนการยาก
ที่จะหาองคกรที่เปนระดับผูนํามาทาํ Benchmarking แตการทําตองเร่ิมจากองคกรผูนําที่เปนคู
แขงขันกอนแลวจึง Benchmarking กับองคกรชั้นนําอ่ืน ๆ ที่มิใชคูแขงขัน โดยเปรียบเทยีบใน
กระบวนการผลิตที่แตกตางกัน ขณะเดียวกันคํานึงถงึผลที่วัดไดจากการปฏิบัติจริงวาแตกตางกับผล
ที่ตั้งเปาไวหรือไม  
ขอดีของการทํา Benchmarking  
       Benchmarking เปนเครื่องมือที่ใชในการปรับปรุงองคกรที่ไดรับความนิยมเปนอยางมากใน
ปจจุบัน เน่ืองจากทําใหมีการปรับปรุงองคกรอยางกาวกระโดดแตสําหรับประเทศไทย 
Benchmarking ยังคอนขางเปนเรื่องใหม เริ่มมีการนําเครื่อง มือน้ีมาใชในการปรบัปรุงองคกรอยาง
เปนระบบในชวง 2-3 ปที่ผานมา แตในตางประเทศมีการใชกันอยางแพรหลาย โดย เฉพาะอยางยิ่ง
ประเทศสหรัฐอเมริกา การทํา Benchmarking ไดรับการยอมรับและนํามาใชในมากขึ้น เน่ืองจาก 
 เพ่ือความยั่งยนืขององคกร : สภาพการแขงขันที่รุนแรงขึ้น การที่องคกรจะยั่งยืนจําเปนตอง
รักษาและยกระดับ ความสามารถของตนเองเพื่อใหแขงขันได จึงตองมีการเรียน รูและปรบัปรุง
ตนเองอยางตอเน่ืองโดยเครื่องมือหน่ึงที่นิยมใชคือ Benchmarking  
 เพ่ือการปรับปรุงอยางกาวกระโดด : ความเร็วในการปรับปรุงตนเองเปนเง่ือนไขสําคัญของ
ความไดเปรียบในการแขงขนั Benchmarking เปนเครื่องมือที่ชวยกระตุนนวัตกรรม (Innovation) 
ในองคกร ซ่ึงทําใหเกิดการเปลี่ยน แปลงในเชิงปรับปรงุในระยะเวลาอันสั้น เน่ืองจากเปนการเรยีนรู
วิธีปฏบิตัิที่ดีที่สุดจากภายนอกองคกร ทําใหสามารถกาวทันองคกรอ่ืน ๆ จึงเปนการปรับปรุงแบบ
กาวกระโดด 
 เพ่ือสนับสนุนรางวัลคุณภาพแหงชาติ รางวัลเปนแรงจูงใจใหเกิดการปรับปรุง ในชวงหลาย
ปที่ผานมาหลายประเทศ ริเริ่มใหมีรางวัลดานการจัดการเพื่อเปนแรงกระตุนใหเกิดการปรับปรุง
คุณภาพดานการจัดการ เชน Malcolm Baldrige National Quality Award ในประเทศสหรัฐอเมริกา 
Singapore Quality Award ในสิงคโปร และ Thailand Quality Award ของประเทศไทย  



บทที ่3 
ผลการศึกษา 

 
การศึกษาเรื่อง  “  การศึกษาปญหาและการกําหนดกลยุทธธุรกิจ รานขนมกระยาสารท 

เพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขันท่ีย่ังยืน กรณีศึกษา กระยาสารทแมสมจิตร ”  มีวัตถุประสงค 
เพ่ือวิเคราะหปญหาของธุรกิจและแนวทางแกไข  และกําหนดกลยุทธในระดับองคกรธุรกิจ เพ่ือ
สรางความไดเปรียบในการแขงขัน สําหรับการพัฒนาธรุกิจ  ของรานขนมกระยาสารทแมสมจิตร   

ในการศึกษาครั้งนี้ไดเก็บรวบรวมขอมูล ดวยวิธีการสัมภาษณผูบริหารของรานขนม
กระยาสารทแมสมจิตร  เกีย่วกับ ขอมูลของสินคา  กระบวนการการทํางาน  และการบริหาร
จัดการของรานขนมกระยาสารทแมสมจิตร  เพ่ือทราบนโยบาย  วตัถุประสงค  และกลยุทธทาง
การตลาดของรานขนมกระยาสารทแมสมจิตร  

นอกจากนี้ยังไดทําการคนควา  และเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณพนักงานขาย
สินคาของฝากในรานขายของฝาก  เก่ียวกับ ยอดขาย  ราคาขายสง  จํานวนการสั่งซื้อตอเดอืน  
เทียบกับคูแขงขันในตลาดเดียวกันตามแสดงไวในสวนขอมูลเก่ียวกับคูแขงขันหลัก  ในบทที่ 1   
รวมท้ังคนควาทฤษฎีซ่ึงแสดงไวในบทที่ 2  จากขอมูลดังกลาวผูศึกษาไดนํามาใชในการ
วิเคราะห  และหาแนวทางแกปญหาดังตอไปนี้     

ผลการศึกษาที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลนั้น  สามารถนํามาวเิคราะหโดยนาํเสนอ
เปนประเด็นสาํคัญตามวตัถปุระสงคของการศึกษาดังนี ้

1. เพื่อสามารถวเิคราะหปญหาของธุรกิจและแนวทางแกไข  
2. เพื่อกําหนดกลยุทธในระดบัองคกรธุรกิจ เพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขัน สําหรับ

การพัฒนาธุรกิจ 
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1.  การวิเคราะหขอมูล 
 
 ปญหาของรานขนมกระยาสารทแมสมจิตร  สามารถวิเคราะหจากเคร่ืองมือตาง ๆ ดังนี ้
 

1.  สวนประสมการตลาด ( Marketing  Mix )  
 
1.1  ผลิตภัณฑ ( product )   
 -  ความหลากหลายของตัวผลิตภัณฑ  ยังไมมีความหลากหลาย  เนื่องจากทางรานคามี
สินคาท่ีจัดจําหนายเพียงชนิดเดียวเทานั้น  จึงไมมีความหลากหลายของผลิตภัณฑ 
 -  คุณภาพของผลิตภัณฑ  ในดานของสูตรในการผลิตสินคาเปนสวนผสมท่ีกําหนดไว
อยางเปนมาตราฐานเรียบรอยแลว  
 -  การออกแบบผลิตภัณฑ  ยังไมมีการออกแบบผลิตภัณฑท่ีมีความทันสมัย เพราะทาง
รานไมมีฝายออกแบบ  วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ    

-  รูปแบบ  ยังไมเปนสากลมากนัก  ยังเปนสินคาพ้ืนบาน  เปนภูมิปญญาของชาวบาน
อยู 
 -  ตราผลิตภัณฑ  ยังไมเปนท่ีรูจักของลูกคามากนัก  รูปแบบท่ียังไมสากล   เปน
รูปแบบของชาวบานทองถิ่น 
 -  บรรจุภัณฑ  ยังไมมีการออกแบบตัวบรรจุภัณฑ ทําใหรูปแบบของบรรจุภัณฑยังไม
สวยงาม  เปนท่ีสะดุดตาของลูกคามากนัก  บรรจุภัณฑจะเปนแบบเรียบ ๆ  
 -  การบริการ  ใหบริการกับลูกคาโดยสงสินคาพรอมจัดเรียงสินคาใหลูกคา 
1.2  ราคา ( Price )   
 -  ราคาที่กําหนดไวในรายการ  เปนราคาใกลเคียงกับทองตลาด เมื่อเปรียบเทียบกับ
คูแขงแลว  ราคาที่รานขนมกระยาสารทแมสมจิตร ตั้งถอืวาเปนราคาที่ไมแพงเกินไป 
 -  สวนลด  สวนใหญจะใหกับรานคาสงท่ีซ้ือสินคาเปนจํานวนมาก 
 -  สวนท่ียอมใหลูกคา  ทางรานคาใหสนิคาเพ่ือทดลองชิมกับลูกคาประมาณ  500  กรัม  
ในลูกคาบางรายที่ตองการใหผูบริโภคของทางรานคาทดลองชิมขนม   
 -  ระยะเวลาชําระคืน   ทางรานคาไดจําหนายสินคาใหลูกคาโดยจะเก็บเงินคาสินคาใน
รอบท่ีผานมา  พรอมสงสินคารอบใหม  
 -  สินเชื่อ  สวนใหญทางรานขนมกระยาสารทแมสมจิตรจะจําหนายสินคาเปนเงินสด   
และบางสวนจะเปนลักษณะที่สินคารอบแรกที่สงใหลูกคา  ทางรานขนมกระยาสารทแมสมจิตร
จะยังไมเก็บคาสินคา   แตเม่ือมีการสั่งซื้อสินคาครั้งตอไป   ก็จะนําสินคาไปสงท่ีรานคาพรอม
เก็บเงินคาสินคาในรอบที่ผานมา 
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1.3  การจัดจําหนาย  ( Place ) 
 -  ชองทางการจัดจําหนาย  ถือวายังไมหลากหลายมากนัก  บางสถานที่ซ่ึงเหมาะกับ
การจําหนายสินคาของทางราน   แตทางรานยังไมมีการติดตอประสานงานไปยังรานคานั้น ๆ  
ถือวายังเปนโอกาสของทางรานขนมกระยาสารทแมสมจิตรอยู 
 -  ความครอบคลุมในการจัดจําหนาย  การจัดจําหนายสินคายังไมครอบคลุมท่ัวท้ัง
จังหวัด  และท่ัวจังหวัดใกลเคียงนัก  มีเฉพาะบางสวนเทาน้ัน   ถือวาทางรานยังไมสามารถ
ครอบคลุมการจัดจําหนายใหท่ัวถึงนัก 
 -  ความหลากหลายของสถานที่ในการจัดจําหนายสินคา  ถือวามีความหลากหลาย  
เนื่องจากมีจําหนายทั้งรานขายของฝาก  ซ่ึงจําหนายสินคาใหลูกคาท่ีเปนกลุมนักทองเท่ียว   
และสถานที่จําหนายที่เปนรานขายกวยเตี๋ยวช่ือดังในอําเภอพยุหะคีรี  ซ่ึงเปนการจัดจําหนาย
สินคาใหลูกคาท่ีอยูในจังหวัดนครสวรรค 
 -  ทําเลท่ีตั้ง  สถานที่ทําเลในการจัดจําหนายสินคาเปนรานขายสินคาของฝากซึ่งอยูติด
ถนนสายเอเชีย  ซ่ึงเปนเสนทางที่มีการคมนาคมสะดวกสบาย   แตละรานท่ีจําหนายสินคามีสิ่ง
อํานวยความสะดวกอื่น ๆ ใหลูกคาดวย   สวนใหญนักทองเท่ียวมักจะจอดรถเพือ่พักเครื่องยนต  
หรือรับประทานอาหาร  ถอืวาสถานที่ทําเลที่ตั้งมีความเหมาะสมอยางย่ิง 
 -  สินคาคงคลัง  ท่ีจําหนายในรานคาขายของฝาก  จะวางอยูบนชั้นวางประมาณ  3- 5 
วัน  บางรานวันตอวัน   ถอืวาสินคาคงคลังของรานจําหนายของฝากไมสูงมากนัก  เน่ืองจาก
เปนสินคาท่ีสดใหมจึงทําใหชวงเวลาที่อยูบนชั้นวางจึงส้ัน   
 -  การขนสง  การขนสงสินคาไปยังรานขายสินคาของฝาก  ยังเปนอุปสรรคของทาง
รานคาขนมกระยาสารทแมสมจิตรอยู  เน่ืองจากรานคากระจายอยูท่ัวไป  การสั่งซื้อของลูกคา
แตละรายไมตรงกัน  ทําใหตนทุนในการขนสงสินคาสูงมาก   
1.4  การสงเสริมการตลาด ( Promotion ) 

-  การโฆษณา  ทางรานคาไมมีการโฆษณาสินคา 
-  การขายโดยบคุคล  การขายสวนใหญเปนการขายจากรานขายของฝาก  ทางราน

ขนมกระยาสารทแมสมจิตรจะไมคอยไดขายตรงใหผูบริโภคมากนัก 
-  การสงเสริมการขาย  ทางรานไมมีการจัดรายการโปรโมชั่นเพ่ือสงเสิรมการขาย  จะมี

แตสวนลดใหกับลูกคาท่ีเปนรานคาขายของฝาก  และลูกคาท่ีซ้ือเพ่ือไปจําหนายตอเทานั้น 
-  การแจงขาวและการประชาสัมพันธ  ทางรานไมมีการแจงขาวหรือประชาสัมพันธใด 

ๆ ท้ังสิ้น 
-  การตลาดทางตรงและการตลาดออนไลน   การตลาดทางตรงจะมีการจัดจําหนาย

สินคาใหกับลูกคาท่ีเปนผูบริโภคท่ีมาซื้อสินคาท่ีรานคา   และการตลาดออนไลนทางรานยังไมมี
การทําการตลาดในชองทางนี้ 

 



 

 

40 

คูแขงขันทั้ง  8  รายนี้เมื่อพิจารณาจากการประมาณการยอดการจําหนายสินคาแลว  คูแขงขันหลัก ๆ จะมีอยู 2 รายคือ  กระยาสารทคูรดวง  
อําเภอตาคลี  และ  กลุมกระยาสารทบานเนินขี้เหล็ก  อําเภอหนองบัว 

กระยาสารทรานขนมกระยาสารทแมสมจิตร 
1. กลุมลูกคาเปาหมายไดแก 

1.1 กลุมลูกคาที่เปนรานขายกวยเตี๋ยว  ลูกคากลุมนี้สวนใหญจะอยูในเขต ตําบลพยุหะ อําเภอพยุหะคีร ี
กลุมลูกคาที่เปนรานของฝาก ลูกคากลุมนี้สวนใหญจะกระจายอยูทั้งในเขตจังหวดันครสวรรค  และจังหวัดใกลเคียง เชนจังหวัด
อุทัยธานี  จังหวัดสิงหบุรี  จังหวัดเชียงใหม 
1.2 กลุมลูกคาที่เปนรายยอย  ลูกคากลุมนี้สวนใหญจะอยูในเขตตําบลพยุหะ อําเภอพยุหะคีรี  จะซื้อสินคาในชวงเทศกาล  เพื่อ

เปนของฝากใหกับคนรูจัก เพื่อนที่ทํางาน หรือญาต ิ
2. ผลิตภัณฑ 

ลักษณะบรรจุภัณฑ 

 
   

น้ําหนัก 300 กรัม 100 กรัม 200 กรัม 350  กรัม 
ราคาขายปลีก ราคา 35 บาท ราคา 10 บาท ราคา 20 บาท ราคา 35 บาท 
ราคาขายสง ราคา 27 บาท ราคา 8 บาท ราคา 17 บาท ราคา 25 - 27 บาท 
 

3. ชองทางการจัดจําหนาย   :  เปนลักษณะการขายปลีก  และรานคาสงในรานขายสินคาของฝาก   ของที่ระลึก  รานขายของฝากตาม
เสนทางถนนสายเอเชียจากนครสวรรคถึงสิงหบุรี 

4. การสงเสริมทางการตลาด  :  มีการใหสวนลดกับรานคาสงที่สั่งซื้อสินคาเปนจํานวนมาก 
40 
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กระยาสารทครูดวง   
 ชื่อประธาน  นายดวงตา  ใยเทศ  ปที่กอตั้งกลุม  พ.ศ  2545  มีจํานวนสมาชิก  5 คน  จํานวนเงินทุน  10,000 บาท  สถานที่ติดตอ  

บานเลขที่  70 / 1  หมูที่ 4  ตําบล พรหมนิมิต    อําเภอ ตาคล ี    จังหวดั นครสวรรค  เบอรโทรศัพท  08 – 56269355   กําลังการผลิต 70 ชิ้นตอวัน   
มีมาตราฐานผลิตภัณฑ  อย.  60-2-01147-2-0001   

1. กลุมลูกคาเปาหมายไดแก  ลูกคาในอําเภอตาคลี  จังหวัดนครสวรรค 
2. ผลิตภัณฑ 

ลักษณะบรรจุภัณฑ 

 
น้ําหนัก 300  กรัม 

ราคาขายปลีก 35  บาท 
ราคาขายสง 27  บาท 

 
3. ชองทางการจัดจําหนาย  รานขายขนมในอําเภอตาคลี  และจังหวัดใกลเคียง 
4. การสงเสริมทางการตลาด   ใหสวนลดราคากับรานคาสง 
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กระยาสารทกลุมแมบานเนินขี้เหล็ก 
1. กลุมลูกคาเปาหมายไดแก  ลูกคาในอําเภอหนองบัว  จงัหวัดนครสวรรค  และจังหวัดใกลเคียง 
2. ผลิตภัณฑ 

ลักษณะบรรจุภัณฑ 

 

 
 
  

 

น้ําหนัก (Weight : g) 225 กรัม 480 กรัม 255 กรัม 

ขนาด (Size : cm) 
กวาง 17 เซนติเมตร  
ยาว 21 เซนตเิมตร  
สูง 5 เซนติเมตร 

กวาง 10 เซนติเมตร  
ยาว 10 เซนติเมตร  
สูง 17 เซนติเมตร 

กวาง 9 เซนตเิมตร  
ยาว 10 เซนตเิมตร  
สูง 14 เซนติเมตร 

ราคาขายปลีก ราคา 15 บาท ราคา 30 บาท ราคา 15 บาท 
ราคาขายสง ราคา 13 บาท ราคา 27 บาท ราคา 13 บาท 

3. ชองทางการจัดจําหนาย   รานขายของฝากในจังหวัดนครสวรรค  และจังหวัดใกลเคียง 
4. การสงเสริมทางการตลาด     การใหสวนลดกับลูกคาในรานคาสง                         

42 
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2.  การวิเคราะหหวงโซคุณคา  ( Value – chain Analysis ) 
 

 
 

กิจกรรมหลกั (Primary Activities) ไดแก  
- การนําวัตถดุิบเขา (Inbound  Logistics)  :  ทางรานไดมีการซือ้วัตถดุิบจากหลาย

แหลง  การซื้อวัตถุดิบบางอยางนั้นตอง เดินทางเขาจังหวัดนครสวรรค  ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 30 นาที  การเดินทางไปซื้อสินคาจะใชรถยนตเขาไปขนสินคาเขารานคาเอง  
รายละเอียดการนําวัตถดุิบเขารานตามรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 
วัตถุดิบ การนําวัตถดุบิเขา 

นํ้าตาลปบ   ไปซื้อจากรานคาสงมาเอง 

แบะแซ ไปซื้อจากรานคาสงมาเอง 

ถั่ว มีรถมาขายท่ีรานคา 

ขาวเมา มีรถมาขายท่ีรานคา 

ขาวตอก มีรถมาขายท่ีรานคา 

งา มีรถมาขายท่ีรานคา 
กะทิ รานขายกะทิมาสงใหท่ีราน 
ถุง ไปซื้อจากรานคาสงมาเอง 
สติ๊กเกอร มีรถของรานคามาสงท่ีราน 
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- การผลิต (Operations)  :  ทางรานผลิตสินคาทุกวนั  อยางนอยวันละ 1 – 2 กะทะ  
สินคาของทางรานจึงสดใหมทุกวัน  ซ่ึงการเตรียมวัตถุดิบในการผลิตสินคานั้นจะทําการเตรียม
วันละ 1 อยาง โดยการเตรียมวัตถุดิบนั้นจะมีแผนการเตรียมวัตถดุิบดงัตารางดานลางนี้  

 
วันจันทร วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร วันเสาร วันอาทิตย 
คั่วถัว่  คั่วถัว่  คั่วถัว่  คั่วถัว่ 

 คั่วงา  คั่วงา  คั่วงา  
 คั่วเขาเมา  คั่วเขาเมา  คั่วเขาเมา  
คัดขาวตอก คัดขาวตอก คัดขาวตอก คัดขาวตอก 

เคี่ยวกะทิ 
 

- ประเด็นเชิงกลยุทธดานการดําเนินงาน (Strategic  Operation Issues)  ทางรานจะให
ความสําคัญกับการผลิตสินคา  ใหไดในปริมาณที่ตองการ  ณ ระดบัปริมาณ  คุณภาพ  โดยการ
กวนกระยาสารทแตละกะทะจะมีการชั่งน้าํหนักของ สวนประสมของวัตถุดิบท่ีมีการกําหนดไว
เปนท่ีเรียบรอยแลว  จึงทําใหกระยาสารทแตละกะทะท่ีกวนออกมา  ไดรสชาติและความกรอบ  
หอม  อรอย  เหมือนกันทุกกะทะ   ระบบการผลิตสินคาของทางรานจะเปนระบบการผลิตแบบ
ครั้งตอครั้ง  ( Intermittent  System  หรือ  Job  Shops )   เปนระบบการผลิตท่ีทําการผลิต
สินคา  เปนรายการตามความตองการของลูกคา (Customer Made) หรือทําตามคําสั่ง ( Make 
to Order ) 

- การสงผลิตภัณฑออก (Outbound Logistics)  :  การสงสินคาใหกับลูกคา  ทางราน
ขนมกระยาสารทแมสมจิตรใชรถจักรยานยนต  ในการสงใหกับรานคาท่ีอยูในเขตตลาดอําเภอ
พยุหะคีรี  สวนการสงสินคาใหกบัลูกคาท่ีอยูในเขตจังหวัดใกลเคียงจะใชรถยนตในการสง
สินคาเขารานคา  เมื่อสินคาทําเสร็จเรียบรอยแลวก็สงเขารานคาเลย   
      - การตลาดและการขาย (Marketing & Sale )  :  การกระจายสินคานั้นทางรานยังไมมี
การกระจายสินคาไปหลายจังหวัดมากนกั  ยังถือวาประสิทธิภาพในการกระจายสินคามีนอย    
ดานสวนประสมทางการตลาด  (Marketing  Mixed  ) ตัวสินคา  ยังถือวาผลิตภัณฑ  ยังมี
รูปแบบไมเปนสากลมากนัก  เมื่อเปรียบเทียบกับคูแขงแลว  ทําใหผลิตภัณฑของรานมีจุดออน
เปนอยางมาก  ดานราคาที่จําหนายใหกับลูกคาเม่ือเทียบกับคูแขงถือวาราคามีความใกลเคยีง
กัน   สถานที่ในการจัดจําหนายทางรานจะมีการจําหนายในรานขายของฝาก และรานขาย
กวยเตี๋ยวท่ีเปนรานดัง ๆ ของอําเภอพยุหะคีรี ซ่ึงทางรานกวยเตีย๋วจะมีการจําหนายสินคาของ
ฝากประจําจังหวัดดวย  การจําหนายสินคาของทางรานจะจําหนายสินคาโดยท่ีลูกคาโทรศัพท
เขามาสั่งสินคา  และเม่ือทางรานคารบัคําส่ังซื้อเรียบรอยแลวก็จะทําการกวนกระยาสารท ทาง
รานคามีการจัดโปรโมชั่นใหกับ 
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ลูกคา  โดยการใหสวนลดกบัลูกคาท่ีมีการสั่งซื้อจํานวนมาก   
    - การใหบริการ (Services)  : ทางรานมีการใหบริการกับลูกคาคือการสงสินคา  พรอม
จัดเรียงสินคาใหกับลูกคา    
กิจกรรมสนับสนุน ( Supporting Activities ) ไดแก 
     - โครงสรางพ้ืนฐานของบริษัท (Firm Infrastructure)  :  เดิมการทําขนมกระยาสารท
ของรานขนมกระยาสารทแมสมจิตรเริ่มมาจากการทําการผลิตเพ่ือนําไปทําบุญในวันสารทไทย  
และตอมาไดทดลองทําเพ่ือจําหนายในชวงเทศกาลวนัสารทไทย  ปจจุบันทางรานขนมกระยา
สารทแมสมจิตรทําการผลิตและจัดจําหนายขนมกระยาสารทตลอดทั้งป  ทําการผลิตและ
จําหนายทุกวัน 
         - การจัดการทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management )  :  บุคลากรหรือ
ทรัพยากรมนุษยเปนหัวใจท่ีจะสรางความสําเร็จหรือลมเหลวของธุรกิจ  ดั้งนั้นทางรานคาจึงมี 
เปาหมายที่สําคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษยคือ  การพฒันาความสอดคลองและความ
เหมาะสมระหวางทรัพยากรบุคคลกับงานของธุรกิจ  โดยกลยุทธในการบริหารงานทรัพยากร
มนุษยท่ีทางรานใชคือ  การทํางานเปนทีม   ถึงแมรานคาจะมีพนักงานจํานวน  2  คนเทานั้น  
ซ่ึงพนักงานท้ัง 2 คนที่ทํางานในรานนั้นมีความชํานาญงานกิจกรรมทุกอยางที่เกี่ยวของกับการ
ผลิตและจําหนายขนมกระยาสารท  และท้ังสองคนสามารถทํางานแทนทีกันได  ถึงแมคนใดคน
หน่ึงจะไมอยูก็ตามทกุคนสามารถทําไดทุกหนาท่ี 
         - การพัฒนาเทคโนโลยี (Technology Development )  :  ทางรานคาไดมีการนํา
เคร่ืองจักรเขามาชวยในการเตรียมวัตถุดิบในการผลิตขนม  คือ  เครื่องค่ัว  ซึ่งเคร่ืองคั่วน้ีสามารถคั่ว
ถ่ัว  คั่วงา  โดยใชไฟฟา  และ ถานไม   สวนในการบรรจุภัณฑ  ขนมบรรจุใสถุงไดมีเคร่ืองซีน  เพ่ือ
ปดผนึกถุงพลาสติกซ่ึงชวยใหขนมที่บรรจุในถุงดูสวยงามนารับประทาน 
         - การจัดซื้อจัดหา ( Procurement )  :  ทางรานซ้ือวัตถุดิบในการผลิตขนมจากรานคาใน
จังหวัดนครสวรรค  ซ่ึงเปนรานคาสงสินคา  จากหลายสถานที่ดังรายละเอียดตอไปน้ี  
 

 
วัตถุดิบ 

 
แหลงท่ีซ้ือวัตถุดิบ 

 

นํ้าตาลปบ   ตลาดจังหวัดนครสวรรค 
แบะแซ ตลาดจังหวัดนครสวรรค 
ถั่ว มีพอคาจากจังหวัดกําแพงเพชรมาจาํหนายสินคาที่ราน 

ขาวเมา มีพอคาจากจังหวัดกําแพงเพชรมาจาํหนายสินคาที่ราน 

ขาวตอก มีพอคาจากจังหวัดกําแพงเพชรมาจาํหนายสินคาที่ราน 
งา มีพอคาจากจังหวัดกําแพงเพชรมาจาํหนายสินคาที่ราน 
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กะทิ ทําการสั่งซ้ือท่ีตลาดอําเภอพยุหะคีรี  เมื่อจะทาํการกวนกระยาสารท  
จะโทรสั่งกะทิ  และประมาณ 30 นาที  ทางรานกะทิจะสงกะทิมาที่
รานคาขนมกระยาสารทแมสมจิตร  รานจาํหนายกะทิที่ทําการสั่งซ้ือจะ
มี 2 ราน  ในแตละครั้งที่จะสัง่ซ้ือ จะสลับการสั่งซ้ือ 

วัตถุดิบ แหลงท่ีซ้ือวัตถุดิบ 

ถุง ตลาดจังหวัดนครสวรรค 
สติ๊กเกอร รานในจังหวัดนครสวรรค 

 
3.  การวิเคราะหการแบงสวนตลาด  กลุมเปาหมาย  ตําแหนงทางการตลาด     
( STP Analysis ) 
 การแบงสวนตลาด ( Segmentation )  ธุรกิจขนมกระยาสารท  รานขนมกระยา
สารทแมสมจิตร มีการจัดจําหนายสินคาอยูภายในตลาด  เขตของภาคเหนือและภาคกลางของ
ประเทศไทย  การแบงสวนตลาดของรานขนมกระยาสารทแมสมจิตร  จะมีการแบงสวนตลาดใน
จังหวัดนครสวรรค   และจังหวัดใกลเคียง  คือ  จังหวดัอุทัยธานี   ชัยนาท  สิงหบุรี   
 กลุมลูกคาเปาหมาย ( Target )  ธุรกจิขนมกระยาสารท รานขนมกระยาสารทแมสม
จิตร   มีการแบงกลุมลูกคาเปาหมาย โดยแบงเปนลูกคาภายในจังหวัดนครสวรรค  ประมาณ
รอยละ  30  และลูกคาท่ีเปนนักทองเท่ียวท่ีซ้ือสินคาของฝากใหเพ่ือนหรือคนรูจัก  ประมาณรอย
ละ 70  โดยแบงสวนตลาดดวยตัวแปรดานประชากรศาสตร  ( Demographic segmentation ) 
ซ่ึงใชตวัแปรดานรายได  เปนเกณฑในการแบงสวนตลาด  ปจจัยดานประชากรศาสตรเปนปจจัย
ท่ีนิยมใชมากท่ีสุดในการแบงสวนตลาดตามกลุมผูบริโภค  เน่ืองจากความจําเปน  ความ
ตองการ และอัตราการใชของผูบริโภค นับเปนเรื่องท่ีมีความแปรปรวนและเกี่ยวของอยาง
ใกลชิดกับตวัแปรดานประชากรศาสตร  นอกจากนี้อาจเพราะตวัแปรดานประชากรศาสตรงาย
ตอการวดัผลมากกวาตวัแปรประเภทอื่น ๆ  
 การวางตําแหนงทางการตลาด ( Market  Positioning ) ธุรกิจขนมกระยาสารท 
รานขนมกระยาสารทแมสมจิตร  มีการวางตําแหนงทางการตลาดโดยการสรางความแตกตาง
ดานผลิตภัณฑ ( Product Differentiation )   โดยมีการผลิตสินคาท่ีสดใหม  ทําการผลิตวันตอ
วัน   ผลิตสินคาตามความตองการของผูบริโภค  ไมมีสินคาท่ีคางสตอกไวนาน  สินคาจะหอม  
กรอบ  สดใหม  ท้ังนี้ยังมีการสรางความแตกตางดานบริการ ( Service Differentiation ) มีการ
จัดสงสินคาถงึรานคาพรอมจัดเรียงสินคาใหรานคา   
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ตารางที่ 9   แสดงการเปรยีบเทียบ  STP  ของคูแขงขันของรานขนมกระยาสารทแมสมจิตร 
 
 กระยาสารทแมสมจิตร กระยาสารทครูดวง กลุมบานเนินข้ีเหล็ก 
การแบงสวน  จังหวัดนครสวรรค  

อุทัยธานี 
ชัยนาท 
สิงหบุรี 

จังหวัดนครสวรรค 
ลพบรี 

จังหวัดนครสวรรค 
กําแพงเพชร 

กลุมลูกคา
เปาหมาย  

ในจังหวัดนครสวรรค  
30%  นักทองเท่ียว  
70%   

ในจังหวัดนครสวรรค  
50%  นักทองเที่ยว  
50%   

ในจังหวัดนครสวรรค  
60%  นักทองเที่ยว  
40%   

การวางตําแหนง
ทางการตลาด  

เปนสินคาผลิตวันตอวนั 
สินคาสดใหม สินคาระดับ
เกรด A 

เปนสินคาท่ีผลิตตาม
การสั่งซื้อสั่ง สินคา
ระดับเกรด A 

เปนสินคาท่ีผลิตเปน
จํานวนมาก สนิคา
ระดับเกรด B 

 
ตารางที่ 10   แสดงการเปรยีบเทียบ STP ของคูแขงขันท่ีเปนขนมขบเคี้ยว ท่ีไมใชกระยาสารท    

 
4P กระยาสารทแมสมจิตร S&P ขนมขบเคี้ยวอ่ืน ๆ 

Product สินคาไมมีความ
หลากหลาย มีแคเพียง 
SKU เดียว รปูแบบสินคา
ยังเปนสินคาพ้ืนบาน  ยัง
ไมเปนท่ีสากลนัก 

สินคามีหลากหลาย  
รูปแบบของบรรจุภัณฑมี
ความแตกตางจากสินคา
ประเภทอื่น ๆ รูปแบบ
ของบรรจุภัณฑเปนท่ี
นาสนใจ 

สินคามีหลายรสชาตใิห
เลือก บรรจุภัณฑมีสีสัน
สวยงาม 

Price  สินคาราคาถกู   ราคาคอนขางสูง  
เนื่องจากมีคาใชจายของ
บรรจุภัณฑมาเกี่ยวของ   

ราคาพอประมาณ   

Place ไมมีหนาราน  ขายสงให  
รานจําหนายของฝาก  
รานขายกวยเตี๋ยว และ
ลูกคาท่ัวไป   

มีสาขาอยูท่ัวประเทศ  
ตามหางสรรพสินคา  
และในซุปเปอรมารเก็ต
ตามเชลลจําหนายขนม
ขบเคี้ยว 

มีจําหนายทั่วประเทศ 
เชน หางสรรพสินคา 
ซุปเปอรมารเก็ต  ราน
มินิมารท  รานขายของ
ชํา  รานขายของฝาก  
ศูนยการคา ตลาดสด  
เซเวน ฯลฯ 
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4P กระยาสารทแมสมจิตร S&P ขนมขบเคี้ยวอ่ืน ๆ 
Promotion มีการใหสวนลดกับลูกคาท่ี

เปนรานขายสง 
มีการจัดรายการสงเสริม
การขายในแตละสัปดาห
โดย  ใหสวนลดในวนัพุธ   
สินคาจัดเปนแพ็ค  เปน
ชุด เพ่ือจัดรายการ
โปรโมช่ัน 

มีการจัดรายการรวมกับ
หางสรรพสินคา , จัด
รายการรวมกับการ
จําหนายเครื่องดื่ม  มี
รายการซื้อ แลวแถม 
เปนตน 

 
ตารางที่ 11   แสดงความคดิเห็นของลูกคาเม่ือเปรียบเทียบสินคาระหวางกระยาสารทแมสมจิตร
กับกระยาสารทมรดกโลก ซ่ึงเปนสินคา OTOP 5 ดาว จ.พระนครศรีอยุธยา    จากผูกรอก
แบบสอบถามจํานวน 28 คน  ใหความคดิเห็นเพิ่มเติมจํานวน 15 คน คิดเปน  54%  โดยแสดง
รายละเอียดดงัตารางตอไปนี้ 
 

 กระยาสารทแมสมจิตร กระยาสารทมรดกโลก 
1 รูปแบบของแพ็คเก็จนาจะดงึดูดใจมากกวา

น้ี 
 

2 หวาน มัน กําลังดี แตเหนียวไปหนอย  
ฉลากดูบาน ๆ  ดูเปนสนิคาพ้ืนบานดี   

รสหวานโดดเกินไป  ไมกลมกลอม  และมัน
นอยกวาแมสมจิตร แตกรอบกําลังดี ไม
เหนียวเกินไป ฉลากดเูปนสินคามาตราฐาน 

3 ผลิตภัณฑรสชาติดี ถาปรบัปรุง Package 
ใหนารับประทานจะดีข้ึน 

 

4 ควรมีหลายรสชาต ิ เชน ชาเขียว ชอคโก
แลต กาแฟ 

 

5 แตผมชอบออริจินอล มีรสและกลิ่นแรงกวา 
6  ชอบรสชาต ิมากกวา  ถาลดความหวานลง

นิดหนอยจะ Perfect มาก ๆ ขอยํ้าลดความ
หวานแคนิดเดียวพอนะจะ 

7 นาจะทําใหมีขนาดพอคํา เพ่ือจะได
รับประทานไดงาย เพราะถาเปนช้ินใหญ
เวลาทานจะตองบิออกทําใหมีเศษของขนม
ลวงเลอะเทอะ 
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 กระยาสารทแมสมจิตร กระยาสารทมรดกโลก 
8 ควรบอกสวนผสมทํามาจากอะไร ท้ัง

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  ภาพรวมรสชาติ
กําลังดีไมหวานมาก  เพราะถาหวานมาก
ไป  ใหมองถึงโคเลตเตอรรอล  ระดับ
นํ้าตาลจะสูง  หรือคนเปนโรคเบาหวานจะ
ทานไมได 

 

9 ความกรอบ ความหลากหลาย  ไมชอบถั่ว
ลิสง 

 

10 อยากใหมีสวนผสมท่ีใหรสชาต ิ 
หลากหลาย  เชน ผลไม  รสเปรี้ยว  หรือ
รสหวานจากผลไม 

 

11 แบบ น้ีอรอยกวา  
12 อยากใหกรอบกวาน้ี  ถั่วเหมือนคั่วไมสุก 
13 รสชาติกําลังดีอรอย  ใสถัว่นอยไปหนอย รสชาติหวานเกินไปหนอย 
14 รสชาตดิ ีอรอยดีแตไมคอยหอม ปรับปรุงเรื่องรสชาติหวานมากไปหนอย 
15 เพ่ิมความนุมอีกเล็กนอย   ลดความหวานลงหนอย 

 
จากความคิดเห็นขางตนสามารถสรุปไดดังนี้คือ   
กระยาสารทแมสมจิตร 
บรรจุภัณฑ :  มีการใหคําแนะนําวาควรมีการปรับปรุงบรรจุภัณฑใหมใหดึงดดูมากกวานี้  
เพราะรูปแบบบรรจุภัณฑยังดูเปนสินคาพืน้บาน  มีการบอกสวนผสมวาทํามาจากอะไรในฉลาก
ของบรรจุภัณฑดวยท้ังภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
รสชาต ิ :  รสชาติหวาน มัน  กําลังดี ตองลดความกรอบ  เพ่ิมความนุมอีกเล็กนอย เหนียว
เกินไป ควรเพิ่มสวนผสมที่เปนถั่วลิสงอีก อยากใหมีสวนผสมที่ใหรสชาติหลากหลาย เชน ผลไม  
รสเปรี้ยว  หรอืรสหวานจากผลไม  ควรมีหลายรสชาติ เชน ชาเขียว ชอคโกแลต กาแฟ 
กระยาสารทมรดกโลก 
บรรจุภัณฑ  :  ฉลากดูเปนสินคามาตราฐาน 
รสชาต ิ:  รสหวานโดดเกินไป  ไมกลมกลอม  และมันนอย แตกรอบกําลังดี ไมเหนียวเกินไป 
 
 
 
 



 

 

50 

Positioning  ของกระยาสารทแมสมจิตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
4.  การวิเคราะหสภาพแวดลอมทางธุรกิจ ( SWOT  Analysis ) 

 
             เปนการประเมินโดยกําหนดระดับความสําคัญ และระดับความสามารถในการ
ตอบสนองขององคกรท่ีมีตอแตละปจจัย ท้ังดานปจจัยภายใน (จุดแข็ง – จุดออน) และปจจัย
ภายนอก (โอกาส – อุปสรรค)  
จุดแข็ง 

1. บุคลากรมีความชํานาญในการผลิตขนมกระยาสารท 
2. การบริหารการเงินมีสภาพคลองตัวเปนอยางมาก 
3. กระบวนการผลิตบางขั้นตอนใชเครื่องจักรเขามาชวยในการผลิต  ทําใหประหยัดเวลาใน

การเตรียมสวนผสมของขนม 
4. ผูจําหนายวัตถุดิบนําวตัถดุบิมาสงถึงท่ีรานคา  จึงไมทําใหเสียคาใชจายในการรับสินคา

มากนัก  และไดราคาสินคาท่ีถูกกวาทองตลาด  ทําใหตนทุนในการผลิตลดลง 
5. สินคามีความสดใหม  กรอบ  เพราะทําทุก ๆ วัน  จะทําเม่ือมี Order เทานั้น 
6. เปนสินคาประเภทของฝาก   ขายไดทุกฤดูกาล  ราคาไมแพง 

จุดออน 
1. ยังไมมีการวิจัยและพัฒนาสินคาใหม ๆ ข้ึนมา   ขณะนี้ทางรานขายสินคาเพียงชนิด

เดียว 
2. ไมมีการทําการตลาดของสินคาในราน   สินคายังไมมีความแตกตางจากคูแขงขัน 

กระยาสารทแมสมจิตร 

กระยาสารทมรดกโลก 

รสชาต ิ

บรรจุภัณฑ 
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3. การขนสงสินคามีตนทุนสูง  เน่ืองจากรานคากระจายอยูหลายจังหวัด  และไมมกีารจัด
เสนทางการสงสินคาท่ีเปนเสนทางวิ่งประจํา  ไมมีการวางแผนการสงสินคา 

4. ยังไมมีการกระจายความเสี่ยง 
5. ถามีจํานวนการสั่งซื้อท่ีมาก ๆ เกิน ทางรานจะทําการผลิตไมทัน 

โอกาส 
1. การขยายตลาดไปทั่วประเทศ 
2. การขยาย  Product  Line  เพ่ิมมากข้ึน 
3. รัฐบาลใหการสนับสนุนเนื่องจากเขารวมในโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ  และขนม

กระยาสารทจัดวาอยูในอุตสาหกรรมประเภทอาหาร  โดยรัฐบาลสงเสริมใหมีกิจกรรม
และโครงการครัวไทยสูครัวโลก  ซ่ึงเปนหนึ่งในนโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐบาล 

4. จํานวนคูแขงท่ีทําการผลิตขนมกระยาสารทยังมีไมมากนัก 

อุปสรรค 
1. สินคาคือขนมกระยาสารท  ยังไมเปนท่ีนิยมรับประทานของลูกคาในกลุมวัยรุน  เปน

สินคาท่ีคนที่มีอายุมาก ๆ แลวจะชอบรับประทาน  เนือ่งจากสินคาท่ีผลิตข้ึนเพ่ือทําบุญ
ในประเพณวีนัสารท  ซ่ึงสวนใหญจะรูจกักันในกลุมของคนที่มีอายุมาก ๆ แลว  คนรุน
หลังจะไมคอยทราบและนิยมมากนัก 

2. เนื่องจากผูขายวัตถดุิบใหมีเพียงรายเดียวท่ีราคาถูกและจะมาสงสินคาเดือนละ 2 ครั้ง  
ถาผูขายวัตถดุิบไมมาสงวตัถดุิบให   จะตองมีการซื้อวัตถุดิบจากในตลาดทองถิ่นมาใช
กอน  ซ่ึงจะมีราคาสูงมาก 

3. อากาศมีผลตอการผลิตสินคา  คือสินคาท่ีผลิตในฤดหูนาว  อากาศคอนขางเย็น  การ
บรรจุสินคาแพ็คใสถุงตองทําโดยเรงดวน  บางครัง้บรรจุใสถุงไมทัน ถาไมใสถุงโดย
เรงดวน  จะทําใหขนมแข็งจับตัวกันเปนกอน  เม่ือเปดออกมารับประทานจะแยกออก
จากกันไมออก   

 

5.  การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 

 
5.1  ผูจัดหา ( Suppliers ) รานขนมกระยาสารทแมสมจิตร สั่งซื้อวัตถุดิบจากผูจัดหา

จากหลายที่  ซ่ึงมีท้ังไปซ้ือเองท่ีรานคาในอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค   และมีพอคามาสงท่ี
รานขนมกระยาสารทแมสมจิตร   วตัถดุิบท่ีทางรานซ้ือเองนั้นไมมีปญหาเรื่องของสินคาขาด
แคลน   เพราะทางรานทราบแหลงของการจําหนายสินคาเหลานี้ซ่ึงมีอยูหลายราน  แตท่ีอาจจะ
พบปญหาคือวัตถุดิบท่ีมีพอคามาสงท่ีรานคา  เพราะวัตถุดิบเหลานี้เปนวตัถุดิบสําคัญในการทํา
กระยาสารท  ซ่ึงพอคารายนี้มาจากจังหวัดกําแพงเพชร  ถาพอคารายนี้ไมมาสงตาม
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กําหนดเวลา  ก็จะทําใหวัตถุดิบขาดแคลนได  อาจตองสั่งซื้อจากรานคาในอําเภอพยุหะคีรี   ซ่ึง
มีราคาแพงกวา 

5.2  คนกลางทางการตลาด ( Marketing intermediaries )  รานขนมกระยาสารทแม
สมจิตรเปนกิจการท่ีจัดจําหนายสินคาประเภทของฝาก  จะมคีนกลางทางการตลาดคือ  ผูขาย
ตอ ( resellers ) เปนชองทางการจัดจําหนายสินคาไปยังผูบริโภคคนสุดทาย  ซ่ึงผูขายตอสวน
ใหญจะมีรานขายสินคาของตนเองทั้งหมด   และเปนลูกคาท่ีมีความรูจักกันดีกับรานขนมกระยา
สารทแมสมจิตร  จึงไมมีปญหาเร่ืองผูขายตอ  และรานจําหนายสินคาของผูขายตอก็เปนรานคา
ท่ีดําเนินกิจการมาเปนเวลานาน  ดังนั้นเรื่องของการเปนท่ียอมรับของผูบริโภคก็ไมมีปญหา 

5.3  ลูกคา ( Customer )  รานขนมกระยาสารทแมสมจิตรสามารถแบงไดเปน 2 
ประเภทคือ ตลาดผูบริโภค  ( consumer markets ) ผูท่ีซ้ือเปนสวนบุคคลและครัวเรือน  ซ่ึงจะ
ซ้ือสินคาไปเพื่อการบริโภค  และ  ตลาดผูขายตอ ( reseller markets ) เปนผูท่ีซ้ือสินคาเพ่ือ
นําไปขายใหไดกําไรตออีกชวงหนึ่ง 

5.4  คูแขง ( Competitions )  รานขนมกระยาสารทแมสมจิตรแขงขันกับคูแขงหลัก ๆ 
ในจังหวัดนครสวรรค 2 รายคือ กระยาสารทครูดวง   และ กระยาสารทกลุมแมบานเนินข้ีเหล็ก  
ซ่ึงมีบรรจุภัณฑท่ีหลากหลายและมีสีสรรสวยงาม   

5.5  สาธารณชน ( Publics ) รานขนมกระยาสารทแมสมจิตรจะมีสวนเกี่ยวของกับ
หนวยงานของรัฐบาล ( government public ) เน่ืองจากทางรานไดเขารวมโครงการสินคาหนึ่ง
ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ  ( One Product One Tambol ) ซ่ึงหนวยงานของพัฒนาชมุชนจังหวัด
นครสวรรคจะใหการชวยเหลือและสนับสนุนในเรื่องของการจัดจําหนายสินคาในงานแสดงสินคา
ตาง ๆ ท่ีจังหวัดจัดข้ึน 
 

6.  การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในองคการ 
6.1  ผูบริหารสูงสุด  ( Manager )  รานขนมกระยาสารทแมสมจิตรมีผูบริหารท่ีใหการ

สนับสนุนในการผลิตและจําหนายสินคา  มีความสัมพันธเปนอยางดีกับลูกคาทุกราย  และมี
ความสัมพันธกับหนวยงานราชการ  มีการติดตอประสานงานท่ีดีกับหนวยงานราชการ   มี
ความสามารถและความชํานาญในการผลิตและจําหนายสินคา 

6.2  การเงิน  ( Finance ) เน่ืองจากรานขนมกระยาสารทแมสมจิตรเปนกิจการขนาด
ยอม  การลงทุนในการผลิตสินคาไมสูงมากนัก   ดงันั้นจึงไมมีการกูยืมเงินจากสถาบันการเงิน   
การเงินสวนใหญจะมาจากการผลิตสินคาและจัดจําหนาย  เปนลักษณะการไดมาแลวใชไปใน
กิจการ  เงินสวนใหญมาจากการไดกําไรจากการจําหนายสินคา  การลงทุนในการซื้อเครื่องจักร
มาจากกําไรของกิจการ  และเครื่องจักรมีขนาดไมใหญมากนักราคาเครื่องจักรจึงใชเงินท่ีไดจาก
กําไรของกิจการได 
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6.3  การวิจัยและพัฒนา  ( Research and Development ) รานขนมกระยาสารทแม
สมจิตรยังไมมีสวนของฝายวิจัยและพัฒนา  จึงทําใหไมมีการออกแบบและการทําใหผลิตภัณฑ
เปนท่ีนาสนใจยิ่งนัก  ดังนั้นยังเปนโอกาสที่รานขนมกระยาสารทแมสมจิตรตองจัดการใหมีงาน
ของสวนการวจัิยและพัฒนาในอนาคตตอไป  เพ่ือสรางความไดเปรียบทางการแขงขันท่ีย่ังยืน 

6.4  การจัดซ้ือ  ผูท่ีทําการจัดซื้อวตัถดุิบยังไมมีการวางแผนการสั่งซื้อท่ีดีนัก  วัตถุดิบ
บางรายการมีการสั่งซื้อมากเกินไป ทําใหตนทุนไปจมอยูกับการสั่งซื้อวัตถดุิบรายการนั้นมาก
เกินไป บางรายการสั่งพอดีกับการใชงาน  และบางรายการสั่งซื้อไวในสตอคไมเพียงพอกับการ
ใชงาน  จึงตองไปซ้ือกับผูจัดหา ท่ีจําหนายสินคาราคาแพง  ทําใหตนทุนในการผลิตสินคาสูงข้ึน  
ถือวาการจัดซื้อยังไมมีการบริหารการจัดการที่ดีเทาท่ีควร 

6.5  การผลิต  ( Production ) รานขนมกระยาสารทแมสมจิตรทําการผลิตสินคาตาม
จํานวนการสั่งซื้อของลูกคา  จะทําการผลิตเม่ือมีการสั่งซื้อเทานั้น  จึงไมมีสตอคสินคาคงเหลือ
อยูท่ีรานคา    ซ่ึงถือวาเปนสินคาเกาคางสตอคทางรานจะไมมี  เพราะลูกคาสวนใหญชอบท่ีจะ
ไดสินคาสดใหมเทานั้น  ถาทําไวหลายวันลูกคาจะไมซ้ือไปจําหนายหรือรับประทาน  
กระบวนการผลิตของสินคามีท้ังใชแรงงานคน  และเครื่องจักรในการเตรียมวัตถดุิบ   การผลิต
แตละคร้ังจะมีสูตรการใสสวนผสมที่เปนมาตราฐานอยู  จึงทําใหปริมาณของวัตถุดิบ แตละครัง้
ในการผลิตเทากัน   แตจะมีสวนท่ีแตกตางกันอยูในเรื่องของสีสินคาท่ีอาจแตกตางกันบางใน
บางครั้ง  เนื่องจากวาการเตรียมวัตถุดิบโดยการคั่ววตัถุดิบบางคร้ังไมสามารถจะทําใหเทากันได
ทุกครั้ง  เพราะจะข้ึนอยูกับวัตถุดิบแตละรอบที่ไดรับมาจากผูจัดหา  เชนขาวเมาบางคร้ังมีขนาด
ใหญทําใหคั่วแลวไดสินคาท่ีมีความพองของขาวเมาท่ีสวยงามทําใหสินคานารับประทาน  แต
บางครั้งไดขาวเมาเม็ดเล็กทําใหคั่วออกมาแลวขาวเมาไมพองโตมากนัก  ทําใหสินคาออกมาดู
แตกตางกันออกไป 

6.6  การบัญช ี ( Accounting ) เน่ืองจากรานขนมกระยาสารทแมสมจิตร  เปนกิจการ
ในครอบครัว  ดังนั้นการบัญชีของรานขนมกระยาสารทแมสมจิตรจึงไมมีการลงบัญชีท่ีเต็ม
รูปแบบ   จะมีแตการลงบัญชีวาแตละวนัจําหนายสินคาไปเปนเงินก่ีบาท  และแตละวันส่ังซือ้
วัตถุดิบอะไรบางเปนเงินจํานวนเทาใด 
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7.  การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก ( External Factor Analysis Summary : 
EFAS ) 

 

โอกาส (Opportunities) 
- การขยายตลาดไปทั่วประเทศ 
- การขยาย Product Line เพ่ิมมากขึ้น 
- รฐับาลใหการสนับสนุนเนื่องจากเขารวมในโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ  และขนม

กระยาสารทจัดวาอยูในอุตสาหกรรมประเภทอาหาร  โดยรฐับาลสงเสริมใหมีกิจกรรมและ
โครงการครัวไทยสูครัวโลก  ซ่ึงเปนหนึ่งในนโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐบาล 

– จํานวนคูแขงท่ีทําการผลิตขนมกระยาสารทยังมีไมมากนัก 
อุปสรรค  (Threats) 
 - สินคาคือขนมกระยาสารท  ยังไมเปนท่ีนิยมรับประทานของลูกคาในกลุมวัยรุน  เปน
สินคาท่ีคนที่มีอายุมาก ๆ แลวจะชอบรับประทาน  เนื่องจากสนิคาท่ีผลิตข้ึนเพ่ือทําบุญใน
ประเพณีวนัสารท  ซ่ึงสวนใหญจะรูจักกันในกลุมของคนที่มีอายุมาก ๆ แลว  คนรุนหลังจะไม
คอยทราบและนิยมมากนัก 
          - เนือ่งจากผูขายวัตถดุิบใหมีเพียงรายเดียวท่ีราคาถูกและจะมาสงสินคาเดือนละ 2 ครั้ง  
ถา ผูขายวัตถุดิบไมมาสงวัตถุดิบให   จะตองมีการซื้อวัตถุดิบจากในตลาดทองถิ่นมาใชกอน  
ซ่ึง     จะมีราคาสูงมาก 

- อากาศมีผลตอการผลิตสนิคา  คือสินคาท่ีผลิตในฤดหูนาว  อากาศคอนขางเย็น  การ   
บรรจุสินคาแพ็คใสถุงตองทําโดยเรงดวน  บางครั้งบรรจุใสถุงไมทัน ถาไมใสถุงโดยเรงดวน  จะ
ทําใหขนมแข็งจับตัวกันเปนกอน  เมื่อเปดออกมารับประทานจะแยกออกจากกันไมออก   

 

8.  การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน  ( Internal Factor Analysis Summary : 
IFAS ) IFAS 

 
จุดแข็ง  (Strengths) 
  - บุคลากรมีความชํานาญในการผลิตขนม 
  - การบริหารการเงินมีสภาพคลองตัวเปนอยางมาก  
 - กระบวนการผลิตบางขั้นตอนใชเครื่องจักรเขามาชวยในการผลิต ทําใหประหยัดเวลา
ในการเตรียมสวนผสมของขนม 
 - ผูจําหนายวัตถุดิบมาสงวัตถุดิบถึงท่ีรานคา จึงไมทําใหเสียคาใชจายในการรับสินคา
มากนัก และไดราคาสินคาท่ีถูกกวาทองตลาด  ทําใหตนทุนในการผลิตลดลง 
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 - สินคามีความสดใหม  กรอบ เพราะทําทุก ๆ วัน  จะทําเมื่อมี Order เทานั้น  
 - เปนสินคาประเภทของฝาก  ขายไดทุกฤดูกาล  ราคาไมแพง   
จุดออน (Weaknesses) 
 – ยังไมมีการวิจัยและพัฒนาสินคาใหม ๆ ข้ึนมา  ขณะน้ีทางรานขายสินคาเพียงชนิด
เดียว 
 – การทําการตลาดของสินคาในรานมีนอย  สินคายังไมมีความแตกตางจากคูแขงขัน  
 – การขนสงสินคามีตนทุนสูง  เน่ืองจากรานคา กระจายอยูหลายจังหวัด  และไมมีการ
จัด        เสนทางการสงสินคาท่ีเปนเสนทางวิ่งประจํา   ไมมีการวางแผนการสงสินคา 
 – ยังไมมีการกระจายความเสี่ยง  
 – ถามีจํานวนการสั่งซื้อท่ีมาก ๆ เกินไปทางรานจะทําการผลิตไมทัน 
 

2.  แนวทางการแกไขปญหา 
 

หลังจากวิเคราะหปจจัยตางๆ แลวจะคัดเลือกปจจัยท่ีสําคัญในกลุมท่ีเปนโอกาส 
และ อุปสรรค นํามาจัดทําตาราง External Strategic Factor Analysis Summary : EFAS  และ
คัดเลือกปจจัยสําคัญในกลุมท่ีเปนจุดแข็ง – จุดออน นํามาจัดทําตาราง Internal Strategic 
Factor Analysis Summary : IFAS  สุดทายนําผลการใหนํ้าหนักในตารางทั้ง 2 มาจัดทํา ตาราง 
TOWS Matrix เพ่ือนําไปประเมินหาแนวทางเลือกกลยุทธตอไป  
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ตารางท่ี 12  External  Strategic  Factor Analysis  Summary  (EFAS) 

External  Strategic  Factor Weight Rating Weighted  
Score 

Comments 

โอกาส (Opportunities) 
O1  - การขายตลาดไปทั่วประเทศ 
O2 – การขยาย Product Line เพ่ิมมากข้ึน 
O3 - รัฐบาลใหการสนับสนับสนุนเปนหนึ่งใน

นโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐบาล 
O4 – จํานวนคูแขงที่ทําการผลิตขนมกระยาสารท 
       ยังมีไมมากนัก 

 
0.10 
0.25 
0.20 

 
0.05 

 

 
4.0 
5.0 
4.0 

 
2.5 

 

 
0.40 
1.25 
0.80 

 
0.125 

 

 
-ภาคธุรกิจขยายตัว 
-ขยายธุรกิจเชิงพาณิชยได
มากขึ้น 
- ใช OTOP กระตุน 
 
 

อุปสรรค  (Threats) 
T1  - ยังไมเปนที่นิยมของลูกคาในกลุมวัยรุน   
T2  - ผูขายวัตถุดิบไมมาสงวัตถุดิบให   จะตองมี 
      การซ้ือวัตถุดิบจากในตลาดทองถ่ินมาใชกอน   
      ซึ่งจะมีราคาสูงมาก 
T3  - อากาศมีผลตอการผลิตสินคา   

 
0.20 
0.10 

 
 

0.10 

 
3.5 
1.0 

 
 

1.0 

 
0.70 
0.10 

 
 

0.10 

 
- ความสามารถในการแขงขัน 
- กระทบตอการตนทุนการ
ผลิตสินคา 
 
- กระทบตอการลงทุน 

 Total  Score 1  3.475  

 
จากตาราง เม่ือนําปจจัยซึ่งเปนสภาพแวดลอมภายนอกในเรื่องของโอกาสและอุปสรรค

มาวิเคราะหแลว จะเห็นไดวา รานขนมกระยาสารทแมสมจิตรยังมีคะแนนที่ยังสามารถพัฒนา
ตอไปไดอีก  ในเร่ืองตอไปน้ีคือ   

1. การขยาย  Product  Line  เพ่ิมมากขึ้น  จากเดิมท่ีมีเพียงแคกระยาสารทสูตรดั้งเดิม
เพียงอยางเดียว  ทางรานสามารถพัฒนาสูตร  สวนผสมของกระยาสารทใหมีหลายสูตรเพิ่มมาก
ข้ึนได  ซ่ึงเรือ่งท่ีทําไดงาย  และเพ่ือเปนการขยายธุรกิจในเชิงพาณิชยไดมากขึ้นดวย  มีการ
วิจัยและพัฒนาสูตรขนมข้ึนมาใหม เพ่ือสรางความไดเปรียบเชิงการแขงขันในธุรกิจขนมกระยา
สารทตอไปในอนาคต 

2.  รัฐบาลใหการสนับสนุน  เนื่องจากรานคามีการเขารวมในโครงการ OTOP  ซ่ึงจาก
นโยบายของรัฐบาล ท่ีแถลงตอรัฐสภา และตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยคณะกรรมการอํานวยการหนึ่งตําบล หน่ึงผลิตภัณฑแหงชาต ิ พ.ศ. 2544  
การดําเนินงานตามโครงการหนึ่งตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ มีวตัถุประสงคเพ่ือ  สรางงาน สราง
รายได แกชุมชน  สรางความเขมแข็งแกชุมชน ใหสามารถคิดเอง ทําเอง ในการพัฒนาทองถิ่น 
สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น  สงเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  ซ่ึงทางรานขนมกระยาสารทแม
สมจิตรใชโครงการ OTOP  เพ่ือชวยกระตุน ใหลูกคารูจักสินคาของทางรานมากขึ้น 

3.  ยังไมเปนท่ีนิยมในหมูวัยรุน  เน่ืองจากมีสินคาทดแทนอ่ืน ๆ เปนจํานวนมากที่อยูใน
ความสนใจของวัยรุน  สินคาทดแทนสามารถเลือกซื้อไดงายกวา ทางรานอาจทําไดโดยมีการ
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วิจัยตลาดในกลุมของลูกคาท่ีเปนวัยรุนวาสินคาขนมกระยาสารทแบบใด  รสชาติ  สตูรไหนท่ี
วัยรุนชอบรับประทาน  โดยจัดใหมีฝายวิจัยและพัฒนาสินคา  ใหตรงตามความตองการของ
ลูกคาในกลุมของวัยรุนใหไดมากที่สุด  เพ่ือใหสินคามีจํานวนมาก  หลากหลายชนิด  สําหรับ
ลูกคาท่ีมีความแตกตางในเรื่องการเลือกซื้อสินคา และเพื่อสรางความแตกตางในกลุมคูแขงขัน
ในตลาดดวยกัน 

 

ตารางท่ี  13  Internal  Strategic  Factor Analysis  Summary  (IFAS) 

Internal  Strategic  Factor Weight Rating Weighted  
Score 

Comments 

จุดแข็ง  (Strengths) 
S1 – บุคลากรมีความชํานาญในการผลิตขนม 
S2  - การบริหารการเงินมีสภาพคลองตัวเปนอยางมาก  
S3  - ใชเคร่ืองจักรเขามาชวยในการผลิต  
S4 - ผูจําหนายวัตถุดิบมาสงวัตถุดิบถึงท่ีรานคา  
S5 - สินคามีความสดใหม  กรอบ  
S6 - เปนสินคาประเภทของฝาก  ขายไดทุกฤดูกาล   
       ราคาไมแพง   

 
0.10 
0.05 
0.02 
0.05 
0.15 
0.05 

 
4.00 
4.00 
2.00 
3.00 
5.00 
2.00 

 
0.40 
0.20 
0.04 
0.15 
0.75 
0.10 

 
- สินคาไดมาตราฐาน 
- มีสภาพคลอง 
-  ลดตนทุนการผลิต 
-  ตนทุนสินคาต่ํา 
- ความแตกตางจาก
คูแขง 
  

จุดออน (Weaknesses) 
W1 – ยังไมมีการวิจัยและพัฒนาสินคาใหม ๆ  
W2 – การทําการตลาดของสินคาในรานมีนอย   
W3 – การขนสงสินคามีตนทุนสูง   
W4 – ยังไมมีการกระจายความเสี่ยง  
W5 – ถามีจํานวนการส่ังซื้อที่มาก ๆ เกินไปทาง 
         รานจะทําการผลิตไมทัน  

 
0.18 
0.15 
0.15 
0.05 
0.05 

 
5.00 
4.00 
3.00 
1.00 
1.00 

 
0.90 
0.60 
0.45 
0.05 
0.05 

 
- ผลิตภัณฑไมโดนใจ 
- ขาดการสงเสริมตลาด 
- ใชทรัพยาการไมคุมคา 
-  มีสินคาชนิดเดียว  
- โอกาสสูญเสียลูกคา 

 Total  Score 1.00  3.69  

 
จากตาราง เมื่อนําปจจัยซึ่งเปนสภาพแวดลอมภายใน เรื่องของจุดแข็งและจุดออน มา

วิเคราะหแลว จะเห็นไดวา รานขนมกระยาสารทแมสมจิตรยังมีคะแนนที่ยังสามารถพัฒนาตอไป
ไดอีก  ซ่ึงทางรานจะพิจารณาพัฒนาในเรื่องตอไปนี้คอื   

1. บุคลากรมีความชํานาญในการผลิตขนม จากความชํานาญของพนักงานในรานขนม
กระยาสารทแมสมจิตร  จะสามารถทําการพัฒนาสินคาสูตรใหม ๆ ข้ึนมา  มีสินคาหลากหลาย  
โดยการใชความสามารถของพนักงานใหมีประสิทธิภาพสงูสุด  เพื่อแขงขันกับคูแขงขัน 

2. การบริหารการเงินมีสภาพคลองตัวเปนอยางมาก  เน่ืองจากรานขนมกระยาสารทแม
สมจิตร เปนกิจการที่ทําขนมกระยาสารทเพียงอยางเดียว  และกระบวนการทําขนมสวนใหญใช
คน  จึงไมมีคาใชจายในการลงทุนในเรื่องของเคร่ืองจักร  ซ่ึงเปนการลงทุนท่ีสูง  ทางรานจึงไมมี
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ปญหาในเรื่องของการบริหารดานการเงิน   และในเรื่องการซื้อวัตถดุิบสวนใหญทางรานจะชําระ
เงินเปนเครดติประมาณ 30 วัน  และการจําหนายสินคาใหลูกคาการรับชําระเงินจะเปนการ
จายเงินสด  ดงันั้นทางรานจึงไมมีปญหาดานการบริหารการเงิน 

3. สินคามีความสดใหม  กรอบ  ซ่ึงเปนจุดแข็งท่ีทางรานมี  การผลิตขนมกระยาสารท 
ทางรานจะทําการกวนขนมเมื่อมีลูกคาสั่งสินคาเขามาที่ราน  ทางรานจะทําการเตรียมวัตถดุบิ
เพ่ือทําการกวนขนมไววันตอวัน  จะไมทําท้ิงไวหลายวัน  และเมื่อทําขนมเสร็จเรียบรอยแลวก็จะ
เตรียมสงใหลูกคาท่ีสั่งซื้อสินคาเลย  ดังนั้นทางรานจึงไมมีสินคาคางสตอกไวท่ีราน  จะขายหมด
วันตอวัน  

4. ยังไมมีการวิจัยและพัฒนาสินคาใหม ๆ  ถือไดวาเปนจุดออนท่ีสําคัญท่ีทางรานตองมี
การพัฒนาในสวนนี้ข้ึนมา เนื่องจากทางรานมีสินคาเพียงชนิดเดียวทําใหขาดความสามารถใน
การแขงขันกับคูแขงรายอ่ืน ๆ  ทําใหขาดโอกาสในการขายสินคา  การสรางผลกําไรที่มากข้ึน
จากการจําหนายสินคาชนิดอื่น ๆ เพ่ิมข้ึนไปดวย 

5. การทําการตลาดของสินคาในรานมีนอย  ทางรานมีการทําการตลาดเพียงอยางเดียว
ในเรื่องของการสงเสริมทางการตลาด ( Promotion )  คือใหสวนลดกับลูกคาในรานคาสง  และ
ลูกคาสงบางรายทางรานคาจะใหสินคาเพ่ือใหทดลองชิม   แตสวนการตลาดอ่ืน ๆ อีก 3P  ทาง
รานยังไมมีการทําการตลาดเลย  ทําใหสินคาไมเปนท่ีรูจักกับคนทั่วไป  สินคายังเขาไปไมถึง
กลุมลูกคาเปาหมายของรานคามากนัก  ทําใหเสียโอกาสทางการตลาด  เน่ืองจากทางรานมี
สินคาเพียงชนิดเดียว  และทางรานไมมีการทํากิจกรรมทางการตลาด 

6. การขนสงสินคามีตนทุนสูง  เน่ืองจากลูกคาของทางรานมีกระจัดกระจายอยูท่ัวไป ไม
เปนกลุมกอน  ในเขตบริเวณเดยีวกันบางคร้ังมีการส่ังซื้อไมตรงกัน   ทําใหทางรานตองไปสง
หลายรอบในบริเวณเดียวกนั  และบางรานท่ีเปนรานคาท่ีอยูตางจังหวัดออกไป  เชนรานนอง
เปล ซ่ึงอยูจังหวัดสิงหบุรี  โดยมีระยะทางไกลมาก  และทางรานตองไปสงสินคาเองทําใหเสีย
คาใชจายตรงนี้สูงมาก 

 
 



 

 

59 

ตารางที่ 14  การวางแผนระยะเวลาในการดําเนินการดาํเนินกลยุทธกับปจจัยตาง ๆ 
Strategic Factor Analysis Summary  ( SFAS ) 

Duration 

Strategic  Factor 

W
ei

gh
t 

Ra
tin

g 

W
ei

gh
te

d 
 S

co
re

 

Sh
or

t 

IN
TE

RM
ED

IA
TE

 

Lo
ng

 Comments 

S1 – บุคลากรมีความชํานาญในการ
ผลิตขนม 

S2  - การบริหารการเงินมีสภาพ
คลองตัวเปนอยางมาก  

S5 - สินคามีความสดใหม  กรอบ  
W1 - ยังไมมีการวิจัยและพัฒนา 
      สินคาใหม ๆ  
W2 - ไมมีการทําการตลาดของสินคา 
       ในราน   
W3 - การขนสงสินคามีตนทุนสูง   
O2 - การขยาย Product Line เพ่ิม

มากขึ้น 
O3 - รัฐบาลใหการสนับสนุนเปนหนึ่ง

ในนโยบายการพัฒนาประเทศ
ของรัฐบาล 

T1  - ยังไมเปนที่นิยมของลูกคาใน 
      กลุมวัยรุน   

0.10 
 

0.05 
 

0.10 
0.10 

 
0.10 

 
0.10 
0.20 

 
0.20 

 
 

0.05 
 

4.0 
 

4.0 
 

5.0 
5.0 

 
4.0 

 
3.0 
5.0 

 
4.0 

 
 

3.5 

0.40 
 

0.20 
 

0.50 
0.50 

 
0.40 

 
0.30 
1.00 

 
0.80 

 
 

0.175 

X 
 

X 
 

X 
 
 

X 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
X 
 

 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 
  

 Total  Score 1.00  4.275     

 
จากตาราง  เม่ือนําขอมูล มาวิเคราะหแลวจะไดผลสรปุ 
 จากตาราง  EFAS หนา  55 และตาราง  IFAS  หนา  56  สามารถนําเอาปจจัย  
จํานวน 9  ประเด็นมาพัฒนาตอเปน  SFAS  โดยนําปจจัย S1 – บุคลากรมีความชํานาญในการ
ผลิตขนม  S2  - การบริหารการเงินมีสภาพคลองตัวเปนอยางมาก  S5 - สินคามีความสดใหม  
กรอบ   W2 - ไมมีการทําการตลาดของสินคาในราน  O3 - รัฐบาลใหการสนับสนุนเปนหนึ่งใน
นโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐบาล  จัดทําเปนแผนระยะส้ัน    นําปจจัย W3 - การขนสง
สินคามีตนทุนสูง  O2 - การขยาย Product Line เพ่ิมมากขึ้น จําทําเปนแผนระยะกลาง  และนาํ
ปจจัย  W1 - ยังไมมีการวิจัยและพัฒนาสินคาใหม ๆ T1  - ยังไมเปนท่ีนิยมของลูกคาในกลุม
วัยรุน  จัดทําเปนแผนระยะยาว 
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กลยุทธเพื่อการแขงขัน  
ตารางท่ี 15  TOWS Matrix : 

 จุดแข็ง Strengths (S) 
S1 - บุคลากรมีความชํานาญในการ

ผลิตขนม  
S2  - การบริหารการเงินมีสภาพ

คลองตัวเปนอยางมาก  
S3  - ใชเคร่ืองจักรเขามาชวยในการ

ผลิต  
S4 - ผูจําหนายวัตถุดิบมาสงวัตถุดิบ 
      ถึงท่ีรานคา  
S5 - สินคามีความสดใหม  กรอบ  
S6 - เปนสินคาประเภทของฝาก  ขาย 
      ไดทุก ฤดูกาล  ราคาไมแพง   

จุดออน Weaknesses (W) 
W1 - ยังไมมีการวิจัยและพัฒนาสินคา 
       ใหมๆ 
W2 - ไมมีการทําการตลาดของสินคา 
      ในราน  
W3 - การขนสงสินคามีตนทุนสูง   
W4 - ยังไมมีการกระจายความเสี่ยง  
W5 - ถามีจํานวนการสั่งซื้อท่ีมาก ๆ  
       เกินไปทาง รานจะทําการผลิต  
       ไมทัน 

โอกาส Opportunities (O) 
O1  - การขยายตลาดไปทั่วประเทศ 
O2 - การขยาย Product Line เพิ่ม

มากขึ้น 
O3 - รัฐบาลใหการสนับสนุน ซึ่งเปน

หนึ่งในนโยบายการพัฒนา
ประเทศของรัฐบาล 

O4 – จํานวนคูแขงที่ทําการผลิต 
       ขนมกระยาสารท ยังมีไมมาก   
       นัก 

SO Strategies 
1. ขยายผลิตภัณฑดานการขยาย 

Product Line เพ่ิมมากข้ึนโดยการ
สนับสนุนของภาครัฐบาล  ดาน
นโยบายที่สนับสนุนอาหารไทย  
ในโครงการครัวไทยสูครัวโลก 

2. ขยายการตลาดใหทั่วประเทศ โดย
เร่ิมจากภาคเหนือและภาคกลาง  
โดยใชความชํานาญของบุคลากร 

3. ใชเทคโนโลยีและเคร่ืองจักร ชวยใน
การผลิตสินคาใหไดจํานวนมาก 

WO Strategies 
4. จัดใหมีฝายวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ  เพ่ือเพ่ิมกําไรใหกับราน 
5. จัดระบบการขนสงสินคาใหลูกคาที่
อยูกระจายกันหลายแหลงใหมีเสนทาง
สงสินคาท่ีคุมกับตนทุน   
6. ทําการตลาดโดยผานทางรัฐบาล  
โดยใหรัฐบาลชวยสนับสนุน
ประชาสัมพันธและโฆษณาสินคา
ใหกับราน  

อุปสรรค Threats (T) 
T1  - ยังไมเปนท่ีนิยมรับประทาน 
      ของลูกคาในกลุมวัยรุน   
T2  - ผูขายวัตถุดิบไมมาสง 
      วัตถุดิบให   จะตองมีการซื้อ 
      วัตถุดิบจากในตลาดทองถ่ินมา 
      ใชกอน  ซึง่จะมีราคาสูงมาก 
T3  - อากาศมีผลตอการผลิตสินคา   

 

ST Strategies 
7. วางแผนการส่ังซื้อวัตถุดิบใหตรง

กับปริมาณในการใช  ไมใหขาด
หรือเหลือมากเกินไป 

 
 

 
 

WT Strategies 
8. วางแผนการตลาดใหมีทั้ง Push 
และ Pull เปนการชวยกระตุน 
 9. ทําการศึกษาวิจัยพฤติกรรม และ
ความตองการของลูกคาระดับรายยอย 
ท่ีเปนวัยรุนและวัยทํางาน 
10. ติดตามสถานการณทางเศรษฐกิจ 
และกลยุทธของคูแขงขันอ่ืนๆ อยาง
ใกลชิด 

จากผลการใหนํ้าหนักในตาราง SFAS  ซ่ึงไดผลคะแนน  4.275  น้ัน  เม่ือนํามาสราง

ตาราง   TOWS Matrix  คะแนน 4.275 จะตกอยูในชองของ  SO Strategies ซ่ึงเปนกลยุทธ

การเติบโต   

Internal 
Factors 
(IFAS) 

External 
Factors 
(EFAS) 
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SO Strategies 
1. ขยายผลิตภัณฑดานการขยาย Product Line เพิม่มากขึ้นโดยการสนับสนุนของภาครัฐบาล  
ดานนโยบายที่สนับสนุนอาหารไทย  ในโครงการครัวไทยสูครัวโลก 
2. ขยายการตลาดใหท่ัวประเทศ โดยเริ่มจากภาคเหนือและภาคกลาง  โดยใชความชํานาญของ
บุคลากร 
3. ใชเทคโนโลยีและเครื่องจักร ชวยในการผลิตสินคาใหไดจํานวนมาก 
 

3. การตัดสินใจเลือกแนวทางการแกไขปญหา 
 

แนวทางเลือกในการกําหนดกลยุทธ  จากการประมวลผลขอมูลทุติยภูมิและขอมูลปฐม
ภูมิ เม่ือนํามาวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกและภายในขององคกร และการวิเคราะหอ่ืนๆ 
เม่ือนํามากําหนดกลยุทธเพ่ือการแขงขัน แลว จึงนํามาประเมินหาแนวทางเลือกท่ีจะนํามา
กําหนดกลยุทธท้ังในระดับ Corporate ระดับ Business และระดับ Functional ของรานขนม
กระยาสารทแมสมจิตร ไดขอสรุปดังตารางและรายละเอียดตอไปนี ้

 
 
 
 
 
 
 

   

   

   

3.3 

1.7 

3.3 5.0 1.7 

Growth 4.275 
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ตารางท่ี 16 แนวทางเลือกในการกําหนดกลยุทธ 
 

ระดับของกลยุทธ ทางเลือกกลยุทธ ขอดี ขอเสีย กลยุทธท่ีเลือก 

ก. ระดับ Corporate 1. Growth Strategy - มีโอกาสอยูรอดภายใต
สภาวะการแขงขันสูง 
- สนับสนุนนโยบายของรัฐ 
- การขยาย Product Line 
สินคาไดหลากหลาย 

- ตองมีการเปลี่ยนแปลง
ในหลายๆ ดาน 

- ใชงบประมาณลงทุนใน
การเปลี่ยนแปลง 

Growth Strategy 

 2. Stable Strategy - ไมตองมีการลงทุนเพ่ิม 
ประหยัดคาใชจาย 
 

 

 -  การแขงขันในตลาดสูง 
เสี่ยงตอการสญูเสยีลูกคา 
 - อาจประสบกับภาวะ
ถดถอยจนไมสามารถ
แขงขันตามกลไกของตลาด
ได 

- 

 3. Retrench Strategy - ประหยัดคาใชจาย 
- นําทรัพยากรไปใชทางอ่ืน 
 

 - สวนทางกับกลไกทาง
ตลาดท่ีเติบโตและมีการ
แขงขัน 

- 

ข. ระดับ Business 1. Differentiation 
Strategy   

- ตอบสนองความตองการ
ของลูกคาท่ีคูแขงขนัมองขาม 

- มีคาใชจายสูงกวา 
 

เลือก
Differentiation 
Strategy.  

 2. Cost-Leadership S. - ทําใหลูกคาตัดสินใจงายใน
การซ้ือสินคา 
- กิจการมีตนทุนต่ํากวาคูแขง
รายอื่นในระบบ 

- ตนทุนบางผลิตภัณฑตอง
ยอมเสียเพ่ือผลความ
เกี่ยวเนื่องระยะยาวที่จะ
ไดมา 
- การแขงขันสงูในตลาดทํา
ใหตองเพิ่มตนทุนทาง
การตลาดสูงขึ้น 

 

ระดับของกลยุทธ ทางเลือกกลยุทธ ขอดี ขอเสีย กลยุทธท่ีเลือก 

ค. ระดับ Functional 
 

1. Marketing S. 
 

- มีผลิตภัณฑท่ีลูกคารายยอย
ตองการ 
- มีผลิตภัณฑครบวงจรสนอง
ความตองการลูกคาไดมาก
ขึ้น เกิด One stop shopping 
- ชองทางการกระจายสินคาท่ี
เขาถึงลูกคา สรางโอกาสให
ลูกคาซื้อสินคาไดมากขึ้น 
- สามารถขยายชองทางไดอีก 
- กระตุนใหลูกคาสนใจมาซ้ือ
สินคามากขึ้น 

-คูแขงสามารถออก
ผลิตภัณฑมาแขงขันได 
-มีเคร่ืองจักรชวยในการ
ผลิตแคบางสวน 
- สัดสวนกําไรท่ีไดนอยลง
เม่ือใชราคาท่ีต่ํากวา 
-  มีการใชทรัพยากรของ
องคกรมากขึ้นในการ  
- เขาถึงลูกคา ท้ังดาน
กําลังคน และงบประมาณ 
- ใชงบประมาณสูง และ
ใชไดในระยะสั้นๆ เทานั้น 

เลือก Marketing 
S. 

 2. HR  S - บุคลากรมีการพัฒนา 
- ลดปญหาเร่ืองกําลังการ
ผลิต 

- ใชเวลานานในการ
พัฒนา 
- อาจเสียคาใชจายมาก 
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ก. กลยุทธระดับองคกร (Corporate Strategy) 

จากการวิเคราะหขอมูล เมื่อนํามาสังเคราะห และประมวลผลแลว สรุปไดวาทิศทางของ
ผูบริหารในการกําหนดกลยุทธระดับองคกรของรานขนมกระยาสารทแมสมจิตรเนน กลยุทธการ
เติบโต Growth Strategy   
การดําเนินกลยุทธ 

การเติบโตของรานขนมกระยาสารทแมสมจิตรจะเติบโตในอตุสาหกรรมเดิม โดยจะ
เติบโตในแนวระนาบ (Horizontal Integration)  โดย 

1. ขยายตัวธรุกิจดวยการเพิ่มผลิตภัณฑใหม  เนื่องจากในตลาดเดิมยังมีความตองการ
และเติบโตไดอีก และรานขนมกระยาสารทแมสมจิตรมีความชําชาญในดานนี ้  โดย 
ตลาดเดิมคือ  

ตลาดขนมประเภทของฝาก   ท่ีทางรานยังไมไดทําการติดตอเพื่อจําหนายสินคา  โดย
จะเนนในรานคาประเภทของฝาก และปมน้ํามัน ตามเสนทางระหวางอําเภอพยุหะคีรีจนถึง 
จังหวัดสิงหบุรี  ท้ังขาไปและขากลับ   
ตลาดใหม คือ  

ตลาดที่เปนกลุมผูโดยสารรถทัวร โดยรวมมือกับบริษัทรถทัวรสมบัติทัวร  
กลุมผูโดยสารเครื่องบิน  โดยรวมมือกับสายการบินไทย  เอ้ืองหลวงทัวร 
กลุมลูกคาท่ีมีการจัดประชุมสัมนา  เปนการรับจัดของวางใหผูประชมุสัมนา โดยรวมมือ

กับโรงแรมพิมาย  จังหวดันครสวรรค   
2. รวมทั้งขยายตัวสินคา ( Product Line ) ใหมากข้ึน เพ่ือใหมีสินคาท่ีหลากหลายรองรับ

การแขงขัน โดย 
-  ผลิตขนมไทย  เนนใหเปนขนมเพื่อสุขภาพ เนนสวนผสมท่ีทํามาจากธัญพืช  เม่ือ

ทานแลวเปนประโยชนตอรางกาย  ใหคณุคา   
-  ผลิตขนมท่ีทํามาจากวัตถุดิบท่ีมีอยูแลวในการผลติกระยาสารท  เชน  ถัว่ลิสง นํามา

ทําเปน ถั่วกรอบแกว  ถั่วตดั   ขาวเมา ขาวตอก  นํามาปรุงแตงรสชาติ ทําเปน ซีเรียว  ผสมกับ
นม  ใหเด็ก ๆ รับประทานเปนอาหารเชา   
ซ่ึงมีขอดี และขอเสียดังนี้ 

ขอดี 
- มีโอกาสอยูรอดภายใตสภาวะการแขงขันสูง รานขนมกระยาสารทแมสมจิตรตองมีการ

ปรับตัวเพ่ือรองรับสภาวะแวดลอมท่ีเปล่ียนไปของโลก โดยตองมีการเติบโตอยางย่ังยืน และไม
เปนภาระของรัฐ   

- สนับสนุนโยบายของรัฐ เนื่องจากรานขนมกระยาสารทแมสมจิตรเขารวมในโครงการ
หน่ึงตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ซ่ึงเปนโครงการของรัฐบาล จึงไดรับการสนับสนุนและใหเปนเครื่องมือ
ท่ีชวยรัฐในการสงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  
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-  การขยาย Product Line สินคาไดหลากหลาย ตองมีการขยายธุรกิจเพ่ือเพ่ิมศัยภาพ
ทางการแขงขัน และเปนทางเลือกของลูกคาในการเลือกซื้อสินคา 

ขอเสีย 
- คูแขงสามารถออกผลิตภัณฑมาแขงขันได  เนื่องจากเปนสินคาท่ีสามารถลอกเลียนแบบ

ไดงาย  ไมมีนวัตกรรมและขั้นตอนท่ีซับซอน  คูแขงสามารถทําตามไดอยางงายดาย   
-  มีเครื่องจักรชวยในการผลิตแคบางสวนเทานั้น    ทุกข้ันตอนตองใชคน  เพราะวธิีการ

ในการทําขนมและไดขนมท่ีหอบกรอบอรอยน้ัน  ตองมีความพิถีพิถนัมาก  บางข้ันตอนใชเครื่อง
ไดแต  ขนมที่ไดจะไมหอมนารับประทาน  จึงทําใหตองใชคนในกระบวนการผลิตสินคาเปนสวน
ใหญ เพ่ือใหไดสินคาท่ีไดคณุภาพ 

- ตองมีการพัฒนาระบบใหเขมแข็งกวานี้   ระบบในการดําเนินกิจการของรานขนมกระยา
สารทแมสมจิตร ยังไมมีการวางไวอยางชัดเจน  ซ่ึงตองใชงบประมาณลงทุนในการเปลี่ยนแปลง 
การเปล่ียนแปลงองคกรในหลายๆ ดานใหสอดรบักันน้ัน ตองมีการเปลี่ยนท้ัง ภาพลักษณ 
อาคารสถานที่ กระบวนการทํางาน โครงสรางองคกร และการพัฒนาพนักงานใหมีความรู
ความสามารถ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใหดีย่ิงข้ึน ในการเปลี่ยนแปลงดังกลาวลวนใชเงิน
งบประมาณในการใชจาย แตเปนการลงทุนท่ีเห็นผลในระยะยาว 
 
ข. กลยุทธระดับธุรกิจ (Business Strategy)  

ในดานธุรกิจขนมกระยาสารท  รานขนมกระยาสารทแมสมจิตร เมือ่วิเคราะหตามหลัก
กระบวนการเชิงกลยุทธแลว และดูตามแนวทางเลือก สรุปไดวา ควรเนนกลยุทธการสรางความ
แตกตางของผลิตภัณฑ   

กลยุทธการสรางความแตกตางของผลิตภัณฑ (Differentiation Strategy)  เพ่ือสนอง
ความตองการของลูกคาท่ีแตกตางจากคูแขงอ่ืนในระบบ มุงหวังลูกคาท่ีคูแขงมองขาม ไดแก 
ลูกคาท่ีเปนนักเดินทางที่คูแขงอ่ืนเขาไมถึง เปนตน แตท้ังนี้รานขนมกระยาสารทแมสมจิตรตอง
มีการกําหนดแนวทางในการสรางความแตกตางของผลิตภัณฑดวย  
การดําเนินกลยุทธ 

- รวมมือกับศูนยสงเสริมอุตสาหกรรม  ภาค 2  จังหวัดพิจิตร  ในการใหความ
ชวยเหลือในการออกแบบบรรจุภัณฑท่ีมีรูปแบบสวยงามสะดดุตา  สะดวกสบายและกระทัดรัด  
เหมาะแกการซื้อเปนของฝาก  โดยทางศูนยจะมีคาใชจายใหกับกิจการเปนเงินจํานวน 8,000 
บาท เพ่ือพัฒนาบรรจุภัณฑให 

- รวมมือกับโครงการผลิตภัณฑชุมชน ( เดิมคือ OTOP ) ในการคัดสรรใหเปน
สินคาของโครงการตามหลักเกณฑการคัดสรรคผลติภัณฑชุมชน   

- นําเครื่องจักรมาชวยในการผลิตขนม  เชนการนําเครือ่งปนขนมรูปทรงตาง ๆ  
เครื่องแพ็คสินคาสูญญากาศ  เครื่องกวนขนม  เครื่องคั่ววัตถุดิบ เชนขาวเมา  ถัว่  งา เพ่ือลด
เวลาในการเตรียมวัตถดุิบในการทําขนม  และสรางความแตกตางของตัวสินคา  โดยการลงทุน
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เครื่องจักร  จะเปนการกูยืมเงินจาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ  ซ่ึงทางรานเปนสมาชกิ
อยู  โดยการรวมโครงการแปลงสินทรัพยใหเปนทุน  การกูยืมเงินนี้จะเปนการกูเงินท่ีมีดอกเบ้ีย
ราคาถูก 

- มีการพัฒนาสตูรของขนมรสชาติใหม ๆ เชนรสชอคโกเล็ต  รสผลไมรวม  รส
กาแฟ  รสชาเขียว  รสสาหราย ฯลฯ 
ซ่ึงสรุปขอดีและขอเสียไดดังนี้ 

ขอดี 
- ตอบสนองความตองการของลูกคาท่ีคูแขงขันมองขาม ท่ีมองขามเนื่องจากการผลิต

ขนมกระยาสารทของคูแขงสวนใหญยังผลิตขนมกระยาสารทแบบแผนซึ่งเปนรูปแบบดั้งเดิม  
ผลิตจําหนายแตภายในจังหวัด  ยังไมมีการกระจายไปขายนอกจังหวัด  รูปแบบบรรจุภัณฑยัง
ไมทันสมัย  ซ่ึงคูแขงยังไมสามารถเขาถึงลูกคาในระดับพรีเม่ียมได 

ขอเสีย 
- มีคาใชจายสูงกวาคูแขง  เน่ืองจากการสรางความแตกตางของผลิตภัณฑใหแตกตาง

จากคูแขง  ตองมีการลงทุนสูง  เพ่ือสรางผลิตภัณฑใหมีบรรจุภัณฑสวยทันสมัย มีการลงทุนวิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑใหม ๆ มีบรรจุภัฑณสวยงาม เพ่ือตอบสนองลูกคาระดับพรีเม่ียม  ถา
สามารถออกผลิตภัณฑมาแขงขันไดเม่ือเทคโนโลยีกาวหนากวาจะชวยประหยัดตนทุนของธุรกิจ 

 
ค. กลยุทธระดับหนาท่ี (Functional Strategy)  

เมื่อพิจารณาการวิเคราะหตามกระบวนการเชิงกลยุทธ และตารางแนวทางเลือกในการ
แกปญหาสรุปไดวา กลยุทธในระดับหนาท่ี เพื่อสรางความไดเปรียบทางดานการแขงขันนั้น จะ
เนนไปท่ี “ฟงกชันการตลาด” โดยพิจารณาตามรูปแบบของสวนผสมทางการตลาด Marketing  
Mix ดูกลยุทธของสวนประสมทางการตลาด 4 Ps ท่ีสามารถสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน 
สรุปวาจะเลือกกลยุทธสวนประสมการตลาดดานผลิตภณัฑ ดานชองทางการจัดจําหนาย และ
ดานการสงเสริมการตลาด รายละเอียดดงัน้ี  

1).  กลยุทธสรางความแตกตางดานผลิตภัณฑ  (Product Differentiation 
Strategy)  โดยสรางความแตกตางดานตัวผลิตภณัฑ  โดยจากเดิมคูแขงจะมีรูปแบบของ
ผลิตภัณฑแบบแผน  ดังนั้นเปนอีกโอกาสหนึ่งในการพัฒนาผลิตภัณฑใหมเพ่ือรองรับกับความ
ตองการของลูกคา และแนวทางคือนําลูกคาเขามามีสวนรวมในการออกผลิตภัณฑใหมๆ โดย
เลือกกลุมลูกคาท่ีเปนเปาหมายมาทําการสัมภาษณเพ่ือสรางผลิตภัณฑท่ีลูกคาตองการ  ซ่ึงจาก
การสัมภาษณกลุมลูกคาจํานวน  28  คน ในเรื่องของรูปแบบของขนมกระยาสารทที่ทาน
ตองการ ผลสรุปวาคนสวนใหญตองการรับประทานขนมกระยาสารทที่เปนชิ้นพอคํา  เม่ือ
รับประทานแลวไมทําใหมือเปอน  สะดวกในการรับประทาน โดยมีการดําเนินกลยุทธ 

- จัดทําสต๊ิกเกอรรูปแบบใหม  ดังรูปดานลางนี้ 
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แบบท่ี  1  :  สติ๊กเกอรวงกลมติดกลองใส  และตดิท่ีซองขนม 
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พิถีพิถัน  เลือกสรรความอรอย 

 

   ขนมกระยาสารท  
นํ้าหนักสุทธิ 100 g. 

 
นุม  กรอบ  อรอย 

 

 
ขนมกระยาสารท  
นํ้าหนักสุทธิ 100 g. 

 
ทะเบียนเลขที่ ค196439 

 
 

แบบท่ี 2:สําหรับพันรอบกลองกลมใส 
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- ทํากระยาสารทเปนชิ้นพอคํา  รูปทรงตาง ๆ เชน   

รูปดอกไมบรรจุกลองทรงกลม บรรจุ  10 ช้ิน 
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รูปช้ินกลม  บรรจุกลองมี 9 ช้ิน 
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รูปหัวใจ บรรจุ 2 – 3 ช้ิน 
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บรรจุในซองสี่เหล่ียมเปนแทง  แบงเปน 2 ช้ิน 
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 ฯลฯ  เพ่ือกลุมลูกคาท่ีเปนเด็กหรือวัยรุนท่ีชอบทานขนมรูปทรงตาง ๆ 
- ทํากระยาสารทเปนแทงยาว เพ่ือสะดวกในการรับประทาน  ไมเปอนมือเวลารับประทาน  

และจัดทําบรรจุภัณฑรูปแบบใหม  โดยมีตัวอยางลักษณะดังรูปดานลางนี้  
 ซ่ึงสรุปขอดีและขอเสียไดดังน้ี  

ขอดี 
- มีผลิตภัณฑท่ีลูกคารายยอยตองการ 
- มีผลิตภัณฑครบวงจรสนองความตองการลูกคาไดมากขึ้น เกิด One stop shopping 

ลูกคาจะไดไมตองไปซื้อสินคาของคูแขง 
ขอเสีย 

-  คูแขงสามารถออกผลิตภัณฑมาแขงขันได 
-  มีเครื่องจักรชวยในการผลิตแคบางสวน  สวนใหญใชแรงงานคน อาจทําใหการผลิต

สินคาไมทันตามความตองการของลูกคา 
          2).  กลยุทธราคาที่แตกตาง (Price Differentiation Strategy) รานขนมกระยา

สารทแมสมจิตรมีการตั้งราคาที่แตกตางจากคูแขงขัน  คือมีราคาสูงกวาผูแขงขัน  เน่ืองจากไดมี
การเพิ่มมูลคาใหกับตัวสนิคาโดยการจัดทําบรรจุภัณฑท่ีสะดวกสบายเหมาะแกการรับประทาน  
ไมเปอนมือเวลารับประทาน  เปนซองจับไดงาย  และมีขนาดเปนช้ินพอคําใหเลือกรับประทาน
อีก 
สรุปขอดีและขอเสียไดดังนี้ 

ขอดี 
- จําหนายสินคาในราคาที่สูง  ทําใหกิจการมีกําไรมากขึ้น 

ขอเสีย 
- เนื่องจากสินคาเม่ือดูลักษณะภายนอกจะเหมือนกัน  ลูกคาอาจมีการเปรียบเทียบ

ราคากับคูแขงได  
3).  กลยุทธชองทางท่ีแตกตาง (Place Differentiation Strategy) รานขนม

กระยาสารทแมสมจิตรมีชองทางการจัดจําหนายสินคาท่ีแตกตางจากคูแขงขันไดแก  รานของ
ฝาก จดุจอดรถ รานขายกวยเตี๋ยว  รานหนาโรงเรียน สถานศึกษาตาง ๆ  การออกแสดงงาน
สินคาตาง ๆ รวมทั้งการจําหนายสินคาในโครงการของภาครัฐบาล  เชน โครงการหนึ่งตําบล
หน่ึงผลิตภัณฑ (OTOP)  กระจายไปตามแหลงชุมชนตางๆ โดยใชโครงการของภาครัฐมาชวย
ในการจําหนายสินคา  โดยมีการดําเนินกลยุทธ 

- ในชองทางของผูโดยสารที่เดินทางโดยรถทัวร  :  เสริฟขณะเดินทาง 
- ในชองทางของผูโดยสารที่เดินทางโดยเครื่องบิน:  เสรฟิขณะเดินทาง 
- ในชองทางของผูโดยสารทีเดินทางโดยรถยนตสวนตวั  :  แวะซื้อท่ีรานของฝากหรือปม

นํ้ามัน 
- ออกงานแสดงสินคา ในโครงการของรัฐบาลที่สนับสนุนผูประกอบการ SME 
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- รับจัดของวางในงานประชุมสัมนา ตาง ๆ 
สรุปขอดีและขอเสียไดดังนี้ 

ขอดี 
- ชองทางใหบริการท่ีเขาถึงลูกคา สรางโอกาสใหลูกคาซ้ือสินคาไดมากขึ้น 
- สามารถขยายชองทางไดอีก เชน สงสินคามาจําหนายตามตัวจังหวัดใกลเคียง  และ

กรุงเทพมหานคร เพ่ืออํานวยความสะดวกใหลูกคา 
ขอเสีย 

- มีการใชทรัพยากรขององคกรมากขึ้นในการเขาถึงลูกคา ท้ังดานกําลังคน และ
งบประมาณ 

4).  กลยุทธดานการสงเสริมการตลาด (Promotion Strategy)  โดยมีการ
ดําเนินกลยุทธ 

เรียกวากลยุทธดึง (Pull)   ตองมีการสงเสริมการตลาดเพื่อกระตุนใหลูกคาสนใจมาซื้อ
สินคา มีการสือ่สารทางการตลาดใหลูกคารับรู สนใจ และตัดสนิใจมาซื้อสินคา  

- โดยการโฆษณาประชาสัมพันธทางรายการวิทยุทองถิ่น  วิทยุ อสมท เก่ียวกับสินคา
ของทางรานคา  ซ่ึงมีคาใชจายเดือนละ 5,000 บาท    

- การเขียนปายโฆษณาสินคา ในเสนทางที่จะเขา  อ. พยุหะคีรี  ท้ังจากจังหวัดชัยนาท  
และ ท่ีมาจากตัวเมืองนครสวรรค  คาใชจายในการเขียนปาย ๆ ละ ประมาณ 3,000 
บาท   

- ใหการสนับสนุนงานกิจกรรมของ อ. พยุหะคีรี  และ จ.นครสวรรค  เชน  งานเจาพอเจา
แมปากน้ําโพ  ในชวงเทศกาลตรุษจีน  งานประจําปของอําเภอพยุหะคีรี  งานแขงขัน
กีฬา  งานกิจกรรมท่ีทางอําเภอจัดข้ึน  ฯลฯ 
กลยุทธผลัก (Push) ทางรานตองทําการใหรางวัลหรือผลตอบแทน สําหรับพนักงานที่

สรางผลงานไดด ี  หรือพนักงานที่สรางยอดขายไดดีเปนท่ีชื่นชอบของลูกคา เพ่ือผลักดนัให
พนักงานมีความกระตือรือรน เอาใจใสในการทํางาน  

- พนักงานในราน  มีการใหรางวัลหรือผลตอบแทน  เมื่อมีพนักงานท่ีสรางผลงานไดด ี  
- ลูกคาท่ีเปนรานขายสง  มีการจัดอันดบัรานคาท่ีมียอดขายดีเย่ียม  มีการใหรางวัล

ของขวัญกับรานคาท่ีใหการสนับสนุนเปนอยางดี  โดยมีการจัดกิจกรรมไปทองเท่ียวใน
ภาคเหนือ  ปละ 1 ครั้ง  คาใชจายคนละ 5,000 บาท  คดัเลือกประมาณ 10 รานคาท่ีมี
ผลงานดีเย่ียม 

- จัดรายการโปรโมชั่นตามเทศกาลวันหยุดตาง ๆ  เชนชวงวันหยุดสงทายปเกาตอนรับป
ใหม   วันตรษุจีน   วันสงกรานต  วันสาํคัญทางพระพุทธศาสนา 

สรุปขอดีและขอเสียไดดังนี้ 
ขอดี 

- กระตุนใหลูกคาสนใจมาซื้อสินคามากข้ึน 
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- กระตุนใหพนักงานตื่นตวัในการทํางานมากข้ึน 
ขอเสีย 

- ใชงบประมาณสูง และใชไดในระยะสั้นๆ เทานั้น 



บทที่ 4 
บทสรุป และขอเสนอแนะ 

 
สรุปผลการศึกษา 

 
รายงานการศึกษาคนควาดวยตนเอง เรือ่ง “  การศึกษาปญหาและการกําหนด

กลยุทธธุรกิจ รานขนมกระยาสารท เพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขันท่ีย่ังยืน กรณีศึกษา ราน
ขนมกระยาสารทแมสมจิตร ”   ตามกรอบของกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ  จากการศึกษา
สามารถสรุปไดดังนี้ 

1.  การวิเคราะหสภาพแวดลอมท่ีเปนปจจัยภายในและภายนอก 
2.  แนวทางในการกําหนดกลยุทธของรานขนมกระยาสารทแมสมจิตร 
 

1. การวิเคราะหสภาพแวดลอมท่ีเปนปจจัยภายในและภายนอก 
 

จากการศึกษาสภาพแวดลอมในอุตสาหกรรม ท่ีเปนปจจัยภายในและภายนอกองคกร 
สรุปปจจัยท่ีสําคัญมาเปนโอกาส อุปสรรค จุดแข็ง และจุดออน ไดดังนี้  

โอกาส   
- การขยายตลาดไปทั่วประเทศ 
- การขยาย  Product  Line  เพ่ิมมากขึ้น 
- รัฐบาลใหการสนับสนุนเนื่องจากเขารวมในโครงการหนึ่งตําบลหนึ่ง

ผลิตภัณฑ  และขนมกระยาสารทจัดวาอยูในอุตสาหกรรมประเภทอาหาร  
โดยรัฐบาลสงเสริมใหมีกิจกรรมและโครงการครัวไทยสูครัวโลก  ซ่ึงเปน
หน่ึงในนโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐบาล 

- จํานวนคูแขงท่ีทําการผลิตขนมกระยาสารทยังมีไมมากนัก 
อุปสรรค 
- สินคาคือขนมกระยาสารท  ยังไมเปนท่ีนิยมรับประทานของลูกคาในกลุม

วัยรุน  เปนสนิคาท่ีคนที่มีอายุมาก ๆ แลวจะชอบรับประทาน  เน่ืองจาก
สินคาท่ีผลิตข้ึนเพ่ือทําบุญในประเพณีวันสารท  ซ่ึงสวนใหญจะรูจักกันใน
กลุมของคนที่มีอายุมาก ๆ แลว  คนรุนหลังจะไมคอยทราบและนิยมมาก
นัก 
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- เนื่องจากผูขายวัตถุดิบใหมีเพียงรายเดียวท่ีราคาถูกและจะมาสงสินคา
เดือนละ 2 ครั้ง  ถาผูขายวัตถุดิบไมมาสงวัตถดุิบให   จะตองมีการซื้อ
วัตถุดิบจากในตลาดทองถิ่นมาใชกอน  ซ่ึงจะมีราคาสูงมาก    

- อากาศมีผลตอการผลิตสินคา  คือสินคาท่ีผลิตในฤดูหนาว  อากาศคอนขาง
เย็น  การบรรจุสินคาแพ็คใสถุงตองทําโดยเรงดวน  บางครั้งบรรจุใสถุงไม
ทัน ถาไมใสถงุโดยเรงดวน  จะทําใหขนมแข็งจับตัวกันเปนกอน  เมื่อเปด
ออกมารับประทานจะแยกออกจากกันยาก   

จุดแข็ง 
- บุคลากรมีความชํานาญในการผลิตขนมกระยาสารท 
- การบริหารการเงินมีสภาพคลองตัวเปนอยางมาก 
- กระบวนการผลิตบางข้ันตอนใชเครื่องจักรเขามาชวยในการผลิต  ทําให

ประหยัดเวลาในการเตรียมสวนผสมของขนม 
- ผูจําหนายวัตถุดิบนําวตัถดุบิมาสงถึงท่ีรานคา  จึงไมทําใหเสียคาใชจายใน

การรับสินคามากนัก  และไดราคาสินคาท่ีถูกกวาทองตลาด  ทําใหตนทุน
ในการผลิตลดลง 

- สินคามีความสดใหม  กรอบ  เพราะทําทุก ๆ วัน  จะทําเม่ือมี Order 
เทานั้น 

- เปนสินคาประเภทของฝาก   ขายไดทุกฤดูกาล  ราคาไมแพง 
จุดออน  
- ยังไมมีการวิจัยและพัฒนาสินคาใหม ๆ ข้ึนมา   ขณะนี้ทางรานขายสินคา

เพียงชนิดเดียว 
- ไมมีการทําการตลาดของสินคาในราน   สินคายังไมมีความแตกตางจากคู

แขงขัน 
- การขนสงสินคามีตนทุนสูง  เนื่องจากรานคากระจายอยูหลายจังหวัด  และ

ไมมีการจัดเสนทางการสงสินคาท่ีเปนเสนทางวิ่งประจํา  ไมมีการวาง
แผนการสงสินคา 

- ยังไมมีการกระจายความเสี่ยง 
- ถามีจํานวนการสั่งซื้อท่ีมาก ๆ เกิน ทางรานจะทําการผลิตไมทัน 
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2. แนวทางในการกําหนดกลยุทธของรานขนมกระยาสารทแมสมจิตร 
 
แนวทางในการกําหนดกลยุทธโดยพิจารณาจากการวิเคราะห SWOT และขอดี

ขอเสียของแตละทางเลือก สรุปแนวทางการกําหนดกลยุทธในระดับตางๆ เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถทางการแขงขันของรานขนมกระยาสาทรแมสมจิตร ไดดังนี ้

กลยุทธระดบัองคกร (Corporate Strategy)  เนนกลยุทธการเติบโต Growth 
Strategy  การเติบโตของรานขนมกระยาสารทแมสมจิตรจะเติบโตในอุตสาหกรรมเดิม โดยจะ
เติบโตในแนวระนาบ (Horizontal Integration) ขยายตัวธุรกิจดวยการเพ่ิมผลิตภัณฑใหมใน
ตลาดเดิมคือ ตลาดขนมประเภทของฝาก เน่ืองจากในตลาดเดิมยังมีความตองการและเติบโตได
อีก และรานขนมกระยาสารทแมสมจิตรมีความชําชาญในดานนี้ รวมทั้งขยายตัวสินคา ( 
Product Line ) ใหมากข้ึน เพ่ือใหมีสินคาท่ีหลากหลายรองรับการแขงขัน 

กลยุทธระดบัธุรกิจ (Business Strategy)  ในดานธรุกิจขนมกระยาสารทของ
รานขนมกระยาสารทแมสมจิตร เม่ือวิเคราะหตามหลักกระบวนการเชิงกลยุทธแลว และดตูาม
แนวทางเลือก สรุปไดวา ควรเนนกลยุทธการสรางความแตกตางของผลิตภัณฑ  
(Differentiation Strategy)  เพื่อสนองความตองการของลูกคาท่ีแตกตางจากคูแขงอ่ืนในระบบ 
มุงหวังลูกคาท่ีคูแขงมองขาม ไดแก ลูกคาท่ีเปนนักเดินทางที่คูแขงอ่ืนเขาไมถึง เปนตน แตท้ังนี้
รานขนมกระยาสารทแมสมจิตรตองมีการกําหนดแนวทางในการสรางความแตกตางของ
ผลิตภัณฑดวย 

กลยุทธระดบัหนาท่ี (Functional Strategy) จะเนนไปท่ี “ฟงกชันการตลาด” 
โดยพิจารณาตามรูปแบบของสวนผสมทางการตลาด Marketing  Mix ดูกลยุทธของสวนประสม
ทางการตลาด 4 Ps ท่ีสามารถสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน สรุปวาจะเลือกกลยุทธสวน
ประสมการตลาดดานผลติภัณฑ ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด 
รายละเอียดดังนี้ 

กลยุทธสรางความแตกตางดานผลิตภัณฑ (Product Differentiation Strategy)  
สรางความแตกตางดานตัวผลิตภัณฑ  โดยจากเดิมคูแขงจะมีรูปแบบของผลิตภัณฑแบบแผน  
ดังนั้นเปนอีกโอกาสหนึ่งในการพัฒนาผลิตภัณฑใหมเพ่ือรองรับกับความตองการของลูกคา และ
แนวทางคือนําลูกคาเขามามีสวนรวมในการออกผลิตภัณฑใหมๆ โดยเลือกกลุมลูกคาท่ีเปน
เปาหมายมาทําการสัมภาษณเพ่ือสรางผลิตภัณฑท่ีลูกคาตองการ 

กลยุทธชองทางที่แตกตาง (Place Differentiation Strategy) รานขนมกระยา
สารทแมสมจิตรมีชองทางการจัดจําหนายสินคาท่ีแตกตางจากคูแขงขันไดแก  รานของฝาก จุด
จอดรถ รานขายกวยเตี๋ยว  รานหนาโรงเรียน สถานศกึษาตาง ๆ  การออกแสดงงานสินคาตาง 
ๆ รวมทั้งการจําหนายสินคาในโครงการของภาครัฐบาล  เชน โครงการหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ (OTOP)  กระจายไปตามแหลงชุมชนตางๆ โดยใชโครงการของภาครัฐมาชวยในการ
จําหนายสินคา 
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กลยุทธดานการสงเสริมการตลาด (Promotion Strategy)  ตองมีการสงเสริม
การตลาดเพื่อกระตุนใหลูกคาสนใจมาซื้อสินคา มีการสื่อสารทางการตลาดใหลูกคารับรู สนใจ 
และตัดสินใจมาซื้อสินคา เรียกวากลยุทธดึง (Pull) รวมทั้งทางรานตองทําการใหรางวัลหรือ
ผลตอบแทน สําหรับพนักงานที่สรางผลงานไดด ี  หรือพนักงานที่สรางยอดขายไดดีเปนท่ีช่ืน
ชอบของลูกคา เพ่ือผลักดนัใหพนักงานมีความกระตอืรือรน เอาใจใสในการทํางาน เรียกวากล
ยุทธผลัก (Push) 

 

ขอจํากัดในการศึกษา 
 
1. การรวบรวมขอมูลของธุรกิจขนมกระยาสารทรและอุตสาหกรรมอาหาร จาก

หนวยงานท่ีเก็บสถิติตางๆ เชน กระทรวงพานิชย หรือ พัฒนาชุมชนประจําจังหวัด ไมมี
หนวยงานใดไดรวมขอมูลของธุรกิจขนมกระยาสารทเขาไปในระบบ จึงตองนําขอมูลท่ีไดมาทํา
การรวบรวม และเปรียบเทียบเอง ตองใชเวลาอยางย่ิงในการประมวลผลขอมูล 

2.   การศกึษาครั้งนี ้  ไมสามารถนําขอมูลของคูแขง ในบางอยางมาใชใน
การศึกษาได เนื่องจากเปนขอมูลท่ียังไมเปดเผย  

3.  และสถานการณบานเมืองในปจจุบันอยูในระยะของการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล 
ซ่ึงมีการปรับเปล่ียนในดานตางๆ โครงการบางโครงการในรัฐบาลชุดท่ีผานมา อาจไมไดรับการ
สนับสนุนจากรัฐบาลชุดใหม  ทําใหขอมูลขององคกรไมน่ิง จึงใชขอมูล ณ สิ้นป 2549 เปนหลัก 

4. เนื่องจากขอบเขตการศึกษาในครั้งนี ้ เปนการศึกษาในธุรกิจอุตสาหกรรมที่มี
ขนาดเล็ก ซ่ึงไมมีขอมูลมาสนับสนุนมากนัก  ตองใชเวลาศึกษามากวานี้หากจะใหไดความ
ครบถวนสมบูรณของการวิเคราะหอุตสาหกรรม และวเิคราะหองคกร 

 
ขอเสนอแนะ 

 
                   จากผลการศึกษาในครั้งนี้สามารถนําแนวทางแกไขไปใชเปนกลยุทธเพ่ือสรางความ
ไดเปรียบทางการแขงขันของรานขนมกระยาสารทแมสมจิตร 
                
1.  การปฏิบัติตามกลยุทธ  องคกรตองมีการจัดสรรผูรับผิดชอบหรือเจาภาพในการนํากลยุทธ
แตละขอไปกอใหเกิดแผนการปฏิบัติงานใหได โดยการนํา Balance Score Card    มาเปนตัว
ขับเคล่ือนกลยุทธใหประสบความสําเร็จ   
 2.  การควบคุมประเมินผล   การกําหนดตวัชีว้ดัของรานขนมกระยาสารทแมสมจิตร  ซ่ึงเปน
ธุรกิจรานขนมที่เขารวมอยูในโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑของภาครัฐบาล  ดั้งนั้นตวัช้ีวดั
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ของรานขนมกระยาสารทแมสมจิตรจะใช หลักเกณฑการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบล หน่ึง
ผลิตภัณฑไทย ป พ.ศ. 2549 มาเปนตัวการควบคุมและประเมินผลการดําเนินงาน 
 



ภาคผนวก  ก 
หลักเกณฑการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบล หนึง่ผลิตภัณฑไทย ป พ.ศ  2549 

 
 การคัดสรรสดุยอดหนึ่งตําบล  หน่ึงผลิตภัณฑไทย  ป พ.ศ.  2549  ไดกําหนดใหมีการ
พิจารณาในการใหคาคะแนนผลิตภัณฑท่ีสงเขาคัดสรร ฯ  ในระดับประเทศ  โดยมี
คณะกรรมการดําเนินการคดัสรรสดุยอดหนึ่งตําบล  หน่ึงผลิตภณัฑไทย  ป พ.ศ.  2549  
ระดับประเทศ  ตามกลุมประเภทผลิตภัณฑ  เปนผูพิจารณาใหคาคะแนนผลติภัณฑตามกลุม
ประเภทผลิตภัณฑ  โดยมีองคประกอบและเกณฑการคัดสรร ฯ  ตามกลุมประเภทผลิตภัณฑ  
ดังนี ้
 องคประกอบ  เกณฑการคดัสรรฯ ประเภทอาหาร ประกอบดวย 3 สวน  ไดแก   
สวน ก หลักเกณฑการพิจารณาดานผลิตภัณฑและความเขมแข็งของชุมชน  ( 30 คะแนน ) 

1) ดานการผลิต 
2) ดานการพฒันาผลิตภัณฑ 
3) ดานความเขมแข็งของชุมชน 

 
สวน ข  หลักเกณฑการพิจารณาดานความเปนไปไดทางการตลาด ( 30 คะแนน ) 

1) ดานการตลาด 
2) ดานเรื่องราวของตํานานผลิตภัณฑ ( Story of Product ) 

 
สวน ค  หลักเกณฑการพิจารณาดานคุณภาพผลิตภัณฑ  ( 40  คะแนน ) 
 1)  การตรวจสอบ / วเิคราะหคุณภาพตามประเภทผลิตภัณฑ 
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สวน ก หลักเกณฑการพจิารณาดานผลิตภัณฑและความเขมแข็งของชุมชน จํานวน 30 
คะแนน  
ประเด็นที่ 1 ดานการผลติ        
1.1 แหลงท่ีมาของวัตถุดิบ  =  3  คะแนน       

-  ใชวตัถดุิบภายในประเทศนอยกวารอยละ 80    1  คะแนน 
-  ใชวตัถดุิบภายในประเทศรอยละ  80 ข้ึนไป    2  คะแนน 
-  ใชวตัถดุิบภายในประเทศทั้งหมด     3  คะแนน 

1.2 การขยายปจจัยการผลิต  =  3  คะแนน 
-  ไมมีการขยายปจจัยการผลิต      1  คะแนน 
-  มีการขยายปจจัยการผลิตนอยกวารอยละ 20    2  คะแนน 
-  มีการขยายปจจัยการผลิตมากกวารอยละ 20 ข้ึนไป   3  คะแนน 

1.3 การรักษาสิ่งแวดลอมในกระบวนการผลิต  =  3  คะแนน 
-  ไมมีการคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม    1  คะแนน 
-  การผลิตมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมแตมีการดําเนินการแกไข  2  คะแนน 
-  การผลิตไมมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม     3  คะแนน 

1.4 ศักยภาพการผลิตจํานวนมากเพื่อจําหนาย  =  3  คะแนน 
-  ไมสามารถผลิตซ้ําไดในปริมาณ และคุณภาพเดิม    1  คะแนน 
-  สามารถผลิตซ้ําไดในปริมาณและคุณภาพใกลเคียงของเดิม  2  คะแนน 
-  สามารถผลิตซ้ําไดในปริมาณและคุณภาพคงเดิม    3  คะแนน 

 
ประเด็นที่  2  ดานการพัฒนาผลิตภัณฑ 
2.1 การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑในรอบ 1 ปท่ีผานมา  =  3  คะแนน 

-  พัฒนาจากผูผลิตอ่ืนเล็กนอย      1  คะแนน 
-  พัฒนาจากแนวคิดของกลุม      2  คะแนน 
-  พัฒนาตามแนวคิดของกลุมและตามความตองการของลูกคา  3  คะแนน 

2.2 การพัฒนาบรรจุภัณฑ  =  3  คะแนน 
-  เปนแบบดั้งเดิมไมมีการพัฒนา      1  คะแนน 
-  มีการพัฒนาแตไมสมํ่าเสมอ      2  คะแนน 
-  มีการพัฒนาอยางตอเน่ืองและสม่ําเสมอ     3  คะแนน 

2.3 รูปแบบของบรรจุภัณฑ  =  3  คะแนน 
-  ไมมีบรรจุภัณฑหรือมีบรรจุภัณฑเบ้ืองตน  ธรรมดา   1 คะแนน
   เชน กระดาษ / ถุง / ขวด บรรจุแบบ 
-  มีบรรจุภัณฑเชน กลอง การบรรจุสามารถรักษาคุณภาพไดระยะหน่ึง 2  คะแนน 
    แตไมมีรายละเอียดท่ีตองระบุมาตรฐานบนบรรจุภัณฑ 



 87 

-  มีบรรจุภัณฑท่ีบงบอกเอกลักษณตอผลิตภัณฑ  และตามมาตราฐาน  3  คะแนน 
    สากลเชิงการคา 
 

ประเด็นที่  3  ดานความเขมแข็งของชุมชน 

3.1 ระยะเวลาในการจัดตั้งกลุม ( ตั้งแตเริ่มทําธุรกิจ )  =  3  คะแนน 
-  นอยกวา  3  ป        1  คะแนน 
-  3 – 5 ป        2  คะแนน 
-  5  ปข้ึนไป        3  คะแนน 

3.2 การมีสวนรวมกับชุมชน  ในประเด็นตอไปน้ี  =  3  คะแนน 
-  ปจจัยการผลิต ( แรงงาน / ทุน ) สวนหนึ่งมาจากชุมชน    
-  มีการจัดสรรผลกําไรบางสวนใหเปนประโยชนแกชุมชน    
-  ชุมชนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นตอการประกอบการ 

• มีสวนรวม 1 ประเด็น     1  คะแนน 

• มีสวนรวม 2  ประเด็น     2  คะแนน 

• มีสวนรวม 3  ประเด็น     3  คะแนน 

3.3 การจัดทําบัญชี  =  3  คะแนน 
-  ไมมีการจัดทําบัญชี  หรอืจัดทําเมื่อนึกได    1  คะแนน 
-  มีการจัดทําบัญชีอยางงาย ๆ ไมเปนระบบ    2  คะแนน 
-  มีการจัดทําบัญชีตามระบบบัญชี      3  คะแนน 
 

สวน ข  ดานความเปนไปไดทางการตลาด   จํานวน  30  คะแนน 
ประเด็นที่  1  ดานการตลาด 
4.1 แหลงจําหนายหลักของสินคา  =  5  คะแนน 

-  ตลาดภายในจังหวัด       1  คะแนน 
-  ตลาดระหวางจังหวัด       3  คะแนน 
-  ตลาดตางประเทศ       5  คะแนน 

4.2 รายไดในการจัดจําหนายสินคา  เทียบกับปท่ีผานมา  =  5  คะแนน 
-  เพ่ิมข้ึนไมเกินรอยบะ 25      1  คะแนน 
-  เพ่ิมข้ึนรอยละ 26 - 50       3  คะแนน 
-  เพ่ิมข้ึนรอยละ 51 ข้ึนไป      5  คะแนน 

4.3 ความตอเนื่องของตลาด  =  5  คะแนน 
-  มีเฉพาะลูกคาใหม       1  คะแนน 
-  มีลูกคาเกาแตไมมีการสั่งซื้ออยางสม่ําเสมอ    3  คะแนน 
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-  มีลูกคาเกาและลูกคาใหมและมีการสั่งซื้ออยางสมํ่าเสมอ   5  คะแนน 
4.4 ชองทางการจัดจําหนาย  =  5  คะแนน 

-  จําหนายเองในประเทศ       1  คะแนน 
-  จําหนายเองในประเทศและจําหนายผานตัวแทนในตางประเทศ  3  คะแนน 
-  จําหนายเองทั้งในประเทศและตางประเทศ    5  คะแนน 

 
ประเด็นที่  2  ดานเร่ืองราวหรือตํานานของผลิตภัณฑ 
5.1 เรื่องราวของตัวผลิตภัณฑ  =  5  คะแนน 

-  มีเรื่องราวเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑแตไมมีการบันทึก   1  คะแนน 
-  มีเรื่องราวเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ และมีการบันทึก    3  คะแนน 
-  มีเรื่องราว มีการบันทึก และมีการนําเสนอ    5  คะแนน 

  ( มีเอกสารหรือคําอธิบายประกอบตัวผลิตภัณฑ ) 
5.2 ภูมิปญญาทองถิ่น / เอกลักษณของทองถิ่น  =  5  คะแนน 

-  นํามาจากท่ีอ่ืนไมไดพัฒนาเพิ่มเติม     1  คะแนน 
-  นํามาจากท่ีอ่ืนและพัฒนาเพิ่มเติม     3  คะแนน 
-  เปนภูมิปญญาจากทองถิ่นดั้งเดิมและมีการพัฒนาสรางสรรค  5  คะแนน 

 
 สวน  ค  หลักเกณฑการพิจารณาดานคุณภาพผลติภัณฑ  จํานวน  40  คะแนน 
 โครงสรางหลักเกณฑการพิจารณาดานคณุภาพผลิตภัณฑในแตละชนิดประกอบดวย  2  
สวน 
 สวนท่ี  1 ตัวตัด  “ การตรวจสอบสารพิษตกคาง  หรือสิ่งปลอมปนถาพบจะไมพิจารณา
หลักเกณฑขออ่ืน ” 
 สวนท่ี  2  หลักเกณฑการคัดสรร  ( สวนใหญเปนหลักเกณฑเดิมท่ีใชในการคดัสรรฯ  ป  
2547 ) 
( กระยาสารทของรานขนมบานปู  จัดอยู ชนิดท่ี 3  ประเภทท่ี  1  ) 
 
ชนิดที่  3  อาหารแปรรูปกึง่สําเร็จรูป / สําเร็จรูป 
ประเภทที่  1  ขนม       100  คะแนน 
1.  ลักษณะปรากฎ ( ดานกายภาพ ) =  20  คะแนน 
 -  สะอาดปราศจากสิ่งแปลกปลอมที่ไมใชสวนประกอบ    20  คะแนน 
     และปราศจากตําหนิ 
 -  มีสิ่งสกปรกแปลกปลอม  เชน ช้ินสวนแมลงรอยกัดแทะของสัตว    0  คะแนน 
     เสนผม  ขนสัตว ฯลฯ  หรือตําหนิอ่ืนใดท่ีนารังเกียจ 
**  ( ถาพบสิ่งแปลกปลอมในขอน้ีจะไมไดรับการพิจารณาในหลักเกณฑขออ่ืน ๆ ) ** 
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2.  สี =  20  คะแนน 
-  สีสวย สมํ่าเสมอตามลักษณะผลิตภัณฑ       20  คะแนน 
-  สีสวย  พอใช          15  คะแนน 
-  สีไมสมํ่าเสมอ          10  คะแนน 
-  มีการใชสีสงัเคราะหในผลิตภัณฑท่ีหามใชสี        0   คะแนน 

3.  กล่ิน   =  20  คะแนน 
-  กล่ินหอมตามธรรมชาติของสวนประกอบ       20  คะแนน 
-  กล่ินหอม แตไมมีกล่ินของสวนประกอบ       15  คะแนน 
-  กล่ินผิดปกติ  เชน  กล่ินหืน  กล่ินไหม       10  คะแนน 
-  กล่ินนารังเกียจ            0   คะแนน 

4.  รสชาต ิ  =  20  คะแนน 
-  รสชาตดิีมาก          20  คะแนน 
-  รสชาตดิ ี          15  คะแนน 
-  รสชาติพอใช          10  คะแนน 
-  รสชาติผิดปกต ิ            0   คะแนน 

5.  ลักษณะเน้ือสัมผัส =  20  คะแนน   
-  ลักษณะเนือ้สัมผัสดีมาก         20  คะแนน 
-  ลักษณะเนือ้สัมผัสด ี         15  คะแนน 
-  ลักษณะเนือ้สัมผัสพอใช         10  คะแนน 
-  ลักษณะเนือ้สัมผัสไมดีเลย          0   คะแนน 

 
หมายเหตุ  หลักเกณฑพิจารณาดานคุณภาพผลิตภัณฑ  ซ่ึงรวมท้ังการตรวจพินิจและการ
ตรวจสอบทางประสาทสัมผัส  โดยตั้งเกณฑการประเมินเปนหมวด รวมคะแนนทั้งหมดเปน 100 
คะแนนและคาํนวณผลลัพธสุดทายเทากับ  40 คะแนน 
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ภาคผนวก  ข 
แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับ  ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรม 

การซื้อขนมกระยาสารท 
 
กรุณาทําเครื่องหมาย           หนาคําตอบที่ทานเลือกหรือกรอกขอความลงในชองวาง 
สวนที่ 1 ขอมูลสวนตัว 
1.  เพศ       

หญิง    ชาย 
2.  อายุ    

ไมเกิน 20 ป    21- 25 ป   26 – 30 ป 
 31 – 35 ป   36 – 40 ป    41  ปขึ้นไป 
3.  การศึกษา   

ต่ํากวาปริญญาตร ี  ปริญญาตรี   สูงกวาปริญญาตร ี
4.  อาชีพ  

นักเรียน / นักศึกษา  พนักงานบริษทัเอกชน  เจาของกิจการ 
ขาราชการรัฐวิสาหกิจ  วางงาน    อ่ืน ๆ                                        

5.  รายไดสวนตัว 
ไมเกิน 5,000 บาท  5,001-10,000 บาท  10,001 - 15,000 บาท 
15,001 - 20,000 บาท  20,001 - 25,000 บาท  25,001 บาท ขึ้นไป 

6.  จํานวนสมาชิกในครอบครัว  1 - 3 คน 4 - 6 คน มากกวา 6 คน 
7.  สถานภาพ  โสด  สมรส  อ่ืน ๆ ระบุ                    . 
 
สวนที่ 2.  พฤติกรรมในการเลือกซื้อขนมกระยาสารท 
1.  ทานซื้อหรือรับประทานกระยาสารทครั้งหลังสุดเม่ือไร 

1 - 7 วัน ภายใน 2  สัปดาห ภายใน 4  สัปดาห มากกวา 1 เดือน 
2.  คาใชจายเฉลี่ยตอการซือ้ 1 ครั้ง ในการซื้อขนมกระยาสารท 

ไมเกิน 50 บาท  51 - 100  บาท  101 - 150  บาท 150 บาทขึ้นไป 
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3.  ขนาดของบรรจุภัณฑกระยาสารททีท่านซื้อครั้งหลังสุด  ( ตอบไดมากกวา  1  ขอ ) 
1.  ถุงขนาดเล็ก 100 กรัม  2.  ถุงขนาดกลาง  250 กรัม 
3.  ถุงขนาดใหญ  350  กรัม  4.  กลองกระดาษ 
5.  อ่ืน ๆ _________________________ 

4.  ทานซื้อกระยาสารทครั้งหลังสุดเพื่อ ( ตอบไดมากกวา 1 ขอ ) 
รับประทานเอง    เปนของฝากใหคนในครอบครัว 
เปนของฝากใหคนนอกครอบครัว  อ่ืน ๆ ระบุ                                                 

5.  สถานที่ใดที่ทานซื้อขนมกระยาสารท  ( ตอบไดมากกวา 1 ขอ ) 
 ตลาดนัด      รานขายของใกลที่ทํางาน 
 รานขายของใกลบาน  หรือ รานขายของชําทั่วไป  ซุปเปอรมาเก็ต 
 รานขายของฝาก     รานคาในสถานีบริการน้ํามัน 
 รานขายตามแหลงทองเที่ยว    รานสะดวกซือ้ 
 อ่ืน ๆ  กรุณาระบ_ุ_________________ 
 
6. เปรียบเทียบความคิดเห็นของทานเม่ือทดลองชิมขนมกระยาสารทสองแบบ 
1 = นอยที่สุด   2 = นอย  3 = ปานกลาง  4 =  มาก  5 =  มากที่สุด 
 

กระยาสารททีท่านทดลอง
ชิม  A 

กระยาสารททีท่านทดลอง
ชิม B ระดับความพอใจในสินคา 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1.  รสชาต ิ              
        ความหวาน           
        ความมัน           
        ความกรอบ           
        ความหอม           
2.  แพ็คเก็จ             
        ชื่อตราสินคา โลโก           
        ฉลากบอกรายละเอียดสินคา           
        สีของบรรจุภัณฑ           
        ลักษณะวัสดุของบรรจุภัณฑ           
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กระยาสารททีท่านทดลอง
ชิม  A 

กระยาสารททีท่านทดลอง
ชิม B ระดับความพอใจในสินคา 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
3. ปริมาณของสวนผสมของขนม
กระยาสารท 

          

          ขาวเมา           
          ขาวตอก           
          งา           
          ถั่ว           
          เม็ดมะมวงหิมพานต           
          กาแฟ           
          ลูกเกด           
 
7.  ขอเสนอแนะในการปรับปรุงกระยาสารท 
            
            
            
            
            
            
             
 
ผูวิจัยขอขอบคุณทุกทานทีใ่หความรวมมือในการตอบคําถามเปนอยางดี 
 
หมายเหตุ 
แบบ A      แบบ B 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 



ประวัติผูศึกษา 
 

   นางสาวพจนีย   ผิวสอาด   เกิดเม่ือวนัท่ี  7  กรกฎาคม   2520  สําเร็จการศึกษา
ปริญญาตรวีิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร   จากมหาวิทยาลัยหอการคาไทย  
เม่ือปการศึกษา  2543    และศึกษาตอในระดับปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการ
ประกอบการ  บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยหอการคาไทย  ในปการศึกษา  2549   
  
 เขาทํางานที่  บริษัทกรุงเทพตอนกลาง  เอส . ด ี. โอ . จํากัด  ตั้งแตป  2544  จนถึง
ปจจุบัน 
  
 
 
 
 



 

การศึกษาปญหาและการกําหนดกลยุทธธรุกิจ รานขนมกระยาสารท  
เพื่อสรางศักยภาพในการแขงขันที่ยั่งยืน  

กรณีศึกษารานกระยาสารทแมสมจิตร จังหวัดนครสวรรค 
 

พจนีย   ผิวสอาด1 , อุทัย    รัตนวิจิตตเวช  2 

1 บัณฑิตวิทยาลัย  สาขาวิชาการประกอบการ ,  
คณะบริหารธรุกิจ , มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

โทรศัพท :  081 – 8335052  ,  E-mail  : photjanee_ps@yahoo.com 
2 บัณฑติวทิยาลัย  สาขาวิชาการตลาด ,   

คณะบริหารธรุกิจ , มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
ถนนวิภาวดีรังสิต  เขตดินแดง  กรุงเทพฯ  10325 

โทรศัพท  02 - 697-6109 ,  E-mail : Uthai_rat@utcc.ac.th  
 

บทคัดยอ 
ธุรกิจขนมกระยาสารท ของรานกระยาสารทแมสมจิตร ยังมีปญหาและสิ่งที่ตองปรับปรุง

สําคัญในเรื่องของตัวบรรจุภัณฑ ที่มีลักษณะพื้นฐานไมแตกตางจากคูแขง   ถามีการออกแบบบรรจุ
ภัณฑใหม จะทําใหผลติภัณฑดูแตกตางจากคูแขง และหอหุมตัวสินคาใหมีสภาพและการจัดวางที่
พอเหมาะ สําหรับกลุมผูบริโภคที่ตองการบริโภคขนมขบเคี้ยวเหลานีใ้นระหวางการเดินทาง 
เคลื่อนที่ไปตามสถานที่ตางๆ ไมใชน่ังบริโภคอยูกับที่ตามปกต ิ เน่ืองจากโลกปจจุบันมีการ
เปลี่ยนแปลงไป ทําใหพฤตกิรรมในการเลือกซื้อสินคามีแนวโนมที่จะเปลี่ยนแปลงไปดวย  ทางราน
กระยาสารทแมสมจิตรจึงมีการศึกษากลยุทธ  เพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขันที่ยั่งยืน  
 
คําสําคัญ  :  กระยาสารท  ,  ขนมขบเคี้ยว , การแขงขันที่ยั่งยืน  
 

1. บทนํา 
ในสภาวะตลาดของอุตสาหกรรมอาหาร ประเภทขนมทานเลน ของผูบริโภคในเมอืงไทย  มี

อัตราการแขงขันสูง  ทําใหแตละรานคาพยายามที่จะสรางความแตกตาง  ในทุก ๆ ดาน ไมวาจะ
เปน  ในดานตัวสินคา  รสชาติ  แพ็คเก็จ  รูปแบบการขายสินคา  รูปแบบการใหบริการ ฯลฯ เพ่ือให
ตรงตามความตองการของผูบริโภคใหไดมากที่สุด  และในยคุโลกาภิวัฒน   เทคโนโลยแีละ
วิวัฒนาการตาง ๆ  มีการเปลี่ยนแปลงอยางไมหยุดยั้ง   สงผลใหทุกรานคาตองปรับกลยุทธใหทัน



 

กับยุคและพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีแนวโนมของการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว และตอเน่ือง   
ความเคลื่อนไหวประการหนึ่งในตลาดโลกในทุกวันนี้ คือ การที่ผูประกอบการอาหารขบเคี้ยว และ
ของวาง บริโภคเลนๆ ตางใชความพยายามออกแบบหีบหอหรือบรรจุภัณฑสินคาแนวใหม พรอม
ปรับแนวคิดทางการตลาดใหฉีกแนว แตกตางออกไปจากกิจกรรมประจําวัน เพ่ือหวังจะเขาใหถึง
ความตองการของลูกคา และเพ่ือสรางกําไรมหาศาลใหกับกิจการ( ผูจัดการรายสัปดาห . 7 สิงหาคม 
2549. ”อาหารขบเคีย้วปรบับรรจุภัณฑกันยกใหญ” . หนังสือพิมพผูจัดการรายสัปดาห. ) 
 

2. ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เก่ียวของ 
ในการศึกษาครั้งน้ี ไดศึกษาตามแนวคดิทฤษฎี การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ (Strategic 

Management) รวมทั้งศึกษาทฤษฎีกลยทุธทางการแขงขัน (Competitive Strategy) และกลยุทธใน
ระดับหนาที่งานดานการตลาด โดยนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห ตามกระบวนการศึกษาเชิงกลยุทธ
ตามแนวคิดดงัตอไปน้ี   

1 แนวคิดทฤษฎีดานการจัดการเชิงกลยทุธ ซ่ึงไดแก การประเมินสถานการณ , การกําหนด
ทิศทางการดําเนินงานขององคกร , การนําแผนกลยุทธไปสูการปฎิบตั ิ , การควบคุมและประเมินผล
กลยุทธ , กลยุทธ และการไดเปรียบทางการแขงขัน   

2 แนวคิดทฤษฎีดานการตลาดบริการ 
ขั้นตอนที่ 1 การแบงสวนตลาด ( market segmentation ) เปนการแบงตลาด ๆ หน่ึง

ออกเปนกลุมผูซ้ือที่เล็กลงมาโดยแบงตามความตองการ  ตามลักษณะตลาด  หรือตามพฤติกรรม
ของคนที่มีความตองการผลิตภัณฑหรือสวนประสมการตลาดทีต่างกนัไป  โดยกิจการจะระบุ
แนวทางที่แตกตางในการแบงสวนและบรรยายโฉมหนาของสวนตลาดนั้น   
 ขั้นตอนที่ 2   การกําหนดลูกคาเปาหมายทางการตลาด ( market targeting ) เปนการ
ประเมินแตละสวนตลาดที่นาดึงดูดใจ  จากนั้นจะเลือกเพียงหนึ่งสวนตลาดหรือหลายสวนตลาดที่จะ
เขาไป   
 และขั้นตอนที ่ 3 การวางตาํแหนงทางการตลาด ( market positioning ) โดยการกําหนด
ตําแหนงทางการแขงขันสําหรับผลิตภัณฑและโดยการสรางสรรคหรือออกแบบรายละเอียดในสวน
ประสมการตลาด ซ่ึงจะไดกลาวตอไปในแตละขั้นตอนตอไปน้ี 
 

3. วิธีการศึกษา 
หลังจากวิเคราะหปจจัยตางๆ แลวจะคัดเลือกปจจัยที่สําคัญในกลุมที่เปนโอกาส 

และ อุปสรรค นํามาจัดทําตาราง External Strategic Factor Analysis Summary : EFAS  และ
คัดเลือกปจจัยสําคัญในกลุมที่เปนจุดแข็ง – จุดออน นํามาจัดทําตาราง Internal Strategic Factor 



 

Analysis Summary : IFAS  สุดทายนําผลการใหนํ้าหนักในตารางทั้ง 2 มาจัดทํา ตาราง TOWS 
Matrix เพ่ือนําไปประเมินหาแนวทางเลือกกลยุทธตอไป  
ตารางที่ 1  การวางแผนระยะเวลาในการดําเนินการดําเนินกลยุทธกบัปจจัยตาง ๆ  
Strategic Factor Analysis Summary  ( SFAS ) 
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S1 – บุคลากรมีความชํานาญในการผลิตขนม 
S2  - การบริหารการเงินมีสภาพคลองตัวเปนอยางมาก  
S5 - สินคามีความสดใหม  กรอบ  
W1 - ยังไมมีการวิจัยและพัฒนา 
      สินคาใหม ๆ  
W2 - ไมมีการทาํการตลาดของสินคา 
       ในราน   
W3 - การขนสงสินคามีตนทุนสูง   
O2 - การขยาย Product Line เพ่ิมมากขึ้น 
O3 - รัฐบาลใหการสนับสนุนเปนหนึ่งในนโยบายการพัฒนา

ประเทศของรัฐบาล 
T1  - ยังไมเปนที่นิยมของลูกคาใน 
      กลุมวัยรุน   
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 Total  Score 1.00  4.275    

 
จากตาราง  เม่ือนําขอมูล มาวิเคราะหแลวจะไดผลสรปุ 
 จากการวิเคราะห  EFAS และ  IFAS  สามารถนําเอาปจจัย  จํานวน 9  ประเด็นมาพัฒนา
ตอเปน  SFAS  โดยนําปจจัย S1 – บุคลากรมีความชํานาญในการผลิตขนม  S2  - การบริหาร
การเงินมีสภาพคลองตัวเปนอยางมาก  S5 - สินคามีความสดใหม  กรอบ   W2 - ไมมีการทํา
การตลาดของสินคาในราน  O3 - รัฐบาลใหการสนับสนนุเปนหนึ่งในนโยบายการพัฒนาประเทศของ
รัฐบาล  จัดทาํเปนแผนระยะสั้น    นําปจจัย W3 - การขนสงสินคามีตนทุนสูง  O2 - การ
ขยาย Product Line เพ่ิมมากขึ้น จําทําเปนแผนระยะกลาง  และนําปจจัย  W1 - ยังไมมีการวิจัยและ
พัฒนาสินคาใหม ๆ T1  - ยังไมเปนที่นิยมของลูกคาในกลุมวัยรุน  จัดทําเปนแผนระยะยาว 

 



 

ตารางที่ 2  TOWS Matrix : 

 จุดแข็ง Strengths (S) 
S1 - บุคลากรมีความชํานาญในการ

ผลิตขนม  
S2  - การบริหารการเงินมีสภาพ

คลองตัวเปนอยางมาก  
S3  - ใชเครื่องจักรเขามาชวยในการ

ผลิต  
S4 - ผูจําหนายวัตถุดิบมาสงวัตถุดิบ 
      ถึงที่รานคา  
S5 - สินคามีความสดใหม  กรอบ  
S6 - เปนสินคาประเภทของฝาก  ขาย 
      ไดทุก ฤดกูาล  ราคาไมแพง   

จุดออน Weaknesses (W) 
W1 - ยังไมมีการวิจัยและพัฒนาสินคา 
       ใหมๆ  
W2 - ไมมีการทาํการตลาดของสินคา 
      ในราน  
W3 - การขนสงสินคามีตนทุนสูง   
W4 - ยังไมมีการกระจายความเสี่ยง  
W5 - ถามีจํานวนการสั่งซื้อที่มาก ๆ  
       เกินไปทาง รานจะทําการผลิต  
       ไมทัน 

โอกาส Opportunities (O) 
O1  - การขยายตลาดไปทั่วประเทศ 
O2 - การขยาย Product Line เพ่ิม

มากขึ้น 
O3 - รัฐบาลใหการสนับสนุน ซึ่งเปน

หนึ่งในนโยบายการพัฒนา
ประเทศของรัฐบาล 

O4 – จํานวนคูแขงที่ทําการผลิต 
       ขนมกระยาสารท ยังมีไมมาก   
       นัก 

SO Strategies 
1. ขยายผลิตภัณฑดานการขยาย 

Product Line เพ่ิมมากขึ้นโดยการ
สนับสนุนของภาครัฐบาล  ดาน
นโยบายที่สนับสนุนอาหารไทย  
ในโครงการครัวไทยสูครัวโลก 

2. ขยายการตลาดใหทั่วประเทศ โดย
เริ่มจากภาคเหนือและภาคกลาง  
โดยใชความชํานาญของบุคลากร 

3. ใชเทคโนโลยีและเครื่องจักร ชวย
ในการผลิตสินคาใหไดจํานวนมาก 

WO Strategies 
4. จัดใหมีฝายวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ  เพ่ือเพ่ิมกําไรใหกับราน 
5. จัดระบบการขนสงสินคาใหลูกคาที่
อยูกระจายกันหลายแหลงใหมีเสนทาง
สงสินคาที่คุมกับตนทุน   
6. ทําการตลาดโดยผานทางรัฐบาล  
โดยใหรัฐบาลชวยสนับสนุน
ประชาสัมพันธและโฆษณาสินคา
ใหกับราน  

อุปสรรค Threats (T) 
T1  - ยังไมเปนที่นิยมรับประทาน 
      ของลูกคาในกลุมวัยรุน   
T2  - ผูขายวัตถุดิบไมมาสง 
      วัตถุดิบให   จะตองมีการซื้อ 
      วัตถุดิบจากในตลาดทองถ่ินมา 
      ใชกอน  ซึ่งจะมีราคาสูงมาก 
T3  - อากาศมีผลตอการผลิตสินคา   
 

ST Strategies 
7. วางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบใหตรง

กับปริมาณในการใช  ไมใหขาด
หรือเหลือมากเกินไป 

 
 

 
 

WT Strategies 
8. วางแผนการตลาดใหมีทั้ง Push 
และ Pull เปนการชวยกระตุน 
 9. ทําการศึกษาวิจัยพฤติกรรม และ
ความตองการของลูกคาระดับรายยอย 
ที่เปนวัยรุนและวัยทํางาน 
10. ติดตามสถานการณทางเศรษฐกิจ 
และกลยุทธของคูแขงขันอื่นๆ อยาง
ใกลชิด 

Internal 
Factors 
(IFAS) 

External 
Factors 
(EFAS) 



 

จากผลการใหนํ้าหนักในตาราง SFAS  ซ่ึงไดผลคะแนน  4.275  น้ัน  เม่ือนํามาสรางตาราง  
 TOWS Matrix  คะแนน 4.275 จะตกอยูในชองของ  SO Strategies ซ่ึงเปนกลยุทธการ
เติบโต   

 

4. บทสรุปและขอเสนอแนะ 
จากการวิเคราะหขอมูล  สามารถสรุปผลและแนวทางแกไขปญหาดังรายละเอียดดานลางนี้ 

แนวทางในการกําหนดกลยุทธโดยพิจารณาจากการวิเคราะห SWOT และขอดีขอเสียของ
แตละทางเลือก สรุปแนวทางการกําหนดกลยุทธในระดับตางๆ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการ
แขงขันของรานกระยาสารทแมสมจิตร  ไดดังน้ีคือ กลยุทธระดับองคกร (Corporate Strategy)  
เนนกลยุทธการเติบโต Growth Strategy  การเติบโตของรานขนมบานปูจะเตบิโตในอุตสาหกรรม
เดิม โดยจะเติบโตในแนวระนาบ (Horizontal Integration) ขยายตัวธุรกิจดวยการเพิ่มผลิตภัณฑ
ใหมในตลาดเดิม  กลยุทธระดับธุรกิจ (Business Strategy)  สรุปไดวา ควรเนนกลยุทธการสราง
ความแตกตางของผลิตภัณฑ   (Differentiation Strategy)  เพ่ือสนองความตองการของลูกคาที่
แตกตางจากคูแขงอ่ืนในระบบ มุงหวังลกูคาที่คูแขงมองขาม กลยุทธระดับหนาที่ (Functional 
Strategy) จะเนนไปที่ “ฟงกชันการตลาด” โดยพิจารณาตามรูปแบบของสวนผสมทางการตลาด 
Marketing  Mix ดูกลยุทธของสวนประสมทางการตลาด 4 Ps ที่สามารถสรางความไดเปรียบ
ทางการแขงขนั สรุปวาจะเลือกกลยทุธสวนประสมการตลาดดานหีบหอของผลิตภัณฑ  ดาน
ผลิตภัณฑ  ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด   จะสามารถตอบปญหา
ของธุรกิจ  และสรางความไดเปรียบในการแขงขันอยางยั่งยืน 
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