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 ส่งผลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจของผูบ้รโิภคใน 
 การเลอืกซื(อผลไมก้ระป๋องระหว่าง UFC                   
 และMALEE 
ชื�อผูศึ้กษา นายวชัรพงศ ์ธเนศวณชิย ์

ปริญญา บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ 

สาขาวิชา การตลาด 

อาจารยที์�ปรึกษา  อาจารยเ์ยาวลกัษณ์  จติตว์โรดม 

ปีการศึกษา :;;; 
 

บทคดัย่อ 

 
        การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง เรื�อง กลยุทธท์างธุรกจิและกลยุทธท์างการตลาดที�ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการตดัสนิใจของผู้บรโิภคในการเลอืกซื(อผลไมก้ระป๋องระหว่าง UFCและMALEE“
กรณีศกึษา บรษิัท มาลสีามพราน จํากดั(มหาชน)และบรษิัทอาหารสากลจํา กดั(มหาชน)” นี( 
วตัถุประสงค์เพื�อศกึษาปญัหาและวเิคราะห์หาสาเหตุในเรื�องปญัหาส่วนแบ่งตลาดของ Malee 
ลดลงและเพื�อกําหนดกลยุทธท์างธุรกจิและกลยุทธท์างการตลาด เพื�อเพิ�มความสามารถในการ
แข่งขนั   โดยทําการแจกสอบถามทั (งหมด 204 ชุด โดยใช้วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบการสุ่มแบบ
ตามสะดวก (Convenience Sampling) คอืการเลอืกตวัอย่างที�ไม่มกีารยดึหลกัการใด ๆ 
เพียงแต่เลือกหน่วยตัวอย่าง ตามความสะดวก ซึ�งเป็นการสอบถาม ตามสถานที�ต่าง ๆ ที�
สะดวก ที�คาดหมายว่าจะพบกลุ่มเป้าหมายจํานวนมากได้ โดยจะสอบถามจนได้ตวัอย่างครบ
ตามจํานวนที�กําหนด แหล่งที�สองคอื ข้อมูลทุตยิภูม ิ(Secondary Source) โดยทําการเก็บ
รวบรวมขอ้มลูจากบทความสมัภาษณ์ที�ผูบ้รหิารเคยใหส้มัภาษณ์กบัสื�อมวลชนในอดตี บทความ 
ข่าวสาร เอกสารเผยแพร่ รวมไปถงึงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้งกบัผลติภณัฑผ์ลไมก้ระป๋อง เพื�อนํามา
วเิคราะหเ์ป็นกระบวนการจดัการเชงิกลยุทธ์ต่อไป การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรื�อง กลยุทธ์
ธุรกิจและกลยุทธ์การตลาดที�ส่งผลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซื(อของผู้บรโิภค ในธุรกิจผลไม้
กระป๋องกรณีศึกษา: บรษิัท มาลสีามพราน จํากดั(มหาชน)และ บรษิัท อาหารสากล จํากดั 
(มหาชน)พบว่าสาเหตุที�ทําใหส้่วนแบ่งตลาดตลาดของผลไมก้ระป๋อง Malee ลดลง คอื ผลไม้
กระป๋อง Malee ประสบปญัหาดา้นวตัถุดบิขาดแคลนและปญัหาทางการเงนิทําใหไ้ม่สามารถซื(อ
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วตัถุดบิจากต่างประเทศได ้ทําใหผู้บ้รโิภคหนัไปใชผ้ลติภณัฑผ์ลไมก้ระป๋อง UFC ที�อยู่ในระดบั
เดยีวกนัและสามารถทดแทนกนัได้เนื�องจากสนิค้าไม่มคีวามแตกต่างกนัมาก ทําให้ส่วนแบ่ง
ตลาด UFC มกีารเตบิโตขึ(น และผลไมก้ระป๋อง UFC มกีารทําการส่งเสรมิการตลาดอย่าง
ต่อเนื�องเพื�อสรา้ง Branding ทั (งการประชาสมัพนัธ ์จดัEVENT และทํา CSR ส่วนผลไมก้ระป๋อง 
Malee ได้หยุดทําการส่งเสรมิการตลาดตั (งแต่ปี2552-2554 เพื�อปรบัโครงสรา้งทางการเงนิให้
เป็นผลกําไรอกีครั (ง แต่เนื�องจาก Malee เป็น Brand แขง็แกร่งจงึยงัเป็นผูนํ้าตลาดอนัดบั 1 อยู ่
แต่ถ้าหาก Malee ไม่ทําการส่งเสรมิการตลาดต่อไปกจ็ะทําใหผู้บ้รโิภคลมืเลอืนและหนัไปจดจาํ
ผลติภณัฑ์ Brand อื�นแทน   โดยกลยุทธ์ที�ดทีี�สุดในกลยุทธ์ระดบัองค์กร คอื กลยุทธ์เติบโต 
(Growth Strategy) โดยการเพิ�มส่วนแบ่งตลาดของผลติภณัฑเ์ดมิในตลาดเดมิดว้ยวธิกีารทาง
การตลาด (Market Penetration) เพื�อสรา้งความสามารถทางการแข่งขนั ทั (งตวัผลติภณัฑแ์ละ
กจิกรรมส่งเสรมิการขาย โดยจะทําใหเ้กดิโอกาสในการขยายธุรกจิดว้ยการทํานวตักรรมใหม่ๆ
อีกด้วย กลยุทธ์ที�ดีที�สุดในระดบัธุรกิจ คือ กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง (Differentiation 
Strategy) โดยเป็นการสร้างคุณค่าใหม่ๆให้ผลติภณัฑ ์เกดิความโดดเด่นเหนือคู่แข่ง กลยุทธ์
ระดบัหน้าที� (Function Strategy) การใชก้ลยทุธส์่วนผสมทางการตลาด(Marketing Mix) โดยให้
นํ(าหนักกบัการพฒันากิจกรรมส่งเสรมิการตลาด (Promotion) กบักลยุทธ์ด้านการวจิยัและ
พฒันาผลติภณัฑ ์เพื�อเข้าถึงความต้องการของผู้บรโิภคในปจัจุบนั เนื�องจากผู้บรโิภคมคีวาม
สนใจในเรื�องการดแูลสุขภาพ 
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กิตติกรรมประกาศ 

 
        การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเรื�องนี�สําเร็จได้ด้วยดีด้วยความกรุณาจาก อาจารย ์      
เยาวลกัษณ์ จติต์วโรดม ซึ�งเป็นอาจารย์ที�ปรกึษา ที�ให้ความกรุณาแนะนํา ตรวจตราแก้ไข
เนื�อหา ตลอดจนใหก้ําลงัใจในการทําการศกึษาคน้คว้าดว้ยตนเอง รวมทั �ง อาจารย ์ดร.พรีพงษ์   
ฟูศริแิละ อาจารย ์ดร.ประเสรฐิ  ศริเิสรวีรรณ ที�กรุณารบัเป็นประธานกรรมการและกรรมการใน
การสอบรายงานการคน้ควา้นี�และท่านอาจารยเ์ยาวลกัษณ์  จติต์วโรดม คอยใหค้วามช่วยเหลอื
และคําแนะนําทุกอย่างด้วยดเีสมอมา ดงันั �นท่านผู้ศกึษาขอขอบพระคุณท่านต่างๆเหล่านี�เป็น
อยา่งสงู 
          ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ ครอบครวั ที�เป็นกําลงัใจให้การสนับสนุน และ
ขอบคุณเพื�อนๆ รวมถงึพี�ๆน้องๆ ในชั �นเรยีนทุกคนที�ไดใ้ห้กําลงัใจเสมอมาตลอดระยะเวลาใน
การทาํการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองเรื�องนี� และขอขอบคุณบุคลากรบรษิทั มาลสีามพราน จาํกดั
(มหาชน) ที�ไดใ้หค้วามช่วยเหลอืในขอ้มลูต่างๆเป็นอยา่งด ี
        สุดท้ายนี�ทางผู้ศึกษาหวังเป็นอย่างยิ�งว่า การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเรื�องนี�จะเป็น
ประโยชน์สาํหรบัท่านที�สนใจเพื�อนําไปใชใ้นการประกอบความรูใ้นอนาคต 
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บทที� � 
บทนํา 

 
1.1 องคก์รและลกัษณะธรุกิจขององคก์ร   
 ชื�อองคก์ร: บรษิทั มาลสีามพราน จาํกดั (มหาชน) 
 
 ภาพรวมขององคก์ร 

 กจิการของบรษิทัฯ เริ�มจากอุตสาหกรรมในครอบครวัเมื�อประมาณปี 2507 และไดจ้ด

ทะเบยีนก่อตั /งบรษิทั โรงงานมาลสีามพราน จาํกดั เมื�อวนัที� 2 กุมภาพนัธ ์  2521  ดว้ยทุนจด

ทะเบยีน 10 ลา้นบาท  เพื�อดาํเนินธุรกจิเป็นผูผ้ลติและจาํหน่ายทั /งอาหารกระป๋องและผลไม้

กระป๋อง  ต่อมากจิการไดเ้จรญิเตบิโตขึ/น  จงึไดท้ําการขยายกําลงัการผลติโดยสรา้งโรงงานขึ/น

บนพื/นที� 30 ไร ่ ที�อําเภอสามพราน  จงัหวดันครปฐมเมื�อปี 2524 และบรษิทัฯ นําหุน้เขา้จด

ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เมื�อวนัที� 13 มนีาคม 2535  ต่อมาเมื�อเดอืน

เมษายน 2538  ไดม้กีารเปลี�ยนแปลงกลุ่มผูถ้อืหุน้โดยบรษิทั เอบโิก ้ โฮลดิ/งส ์ จาํกดั (มหาชน)  

ไดเ้ขา้ซื/อหุน้จากผูถ้อืหุน้เดมิจาํนวน 10,000,000 หุน้  คดิเป็นรอ้ยละ 40  ของทุนจดทะเบยีน 

250 ลา้นบาท  บรษิทัฯ ไดเ้ปลี�ยนชื�อเป็น บรษิทั  มาลสีามพราน จาํกดั (มหาชน) เมื�อวนัที� 15 

พฤษภาคม 2541  และไดม้กีารเพิ�มทุนเมื�อวนัที� 9 ธนัวาคม 2541  เพื�อรองรบัธุรกจิที�ขยายตวั

อยา่งต่อเนื�อง  จากเดมิทุนจดทะเบยีนจาํนวน 500 ลา้นบาท เป็น 999.99 ลา้นบาท  เป็นทุน

ชาํระแลว้จาํนวน 700 ลา้นบาท และไดส้รา้งโรงงานแห่งที�สอง  ตั /งอยูท่ี� อ. บา้นแพง จ.นครพนม 

เพื�อผลติและส่งออกขา้วโพดหวานบรรจกุระป๋องในปี GHIJ ซึ�งต่อมาไดแ้ยกโรงงานแห่งที�สองนี/

ไปเป็นบรษิทัใหมช่ื�อ บรษิทั อะกรซิอล จาํกดั เมื�อปี GHHK    

ปจัจบุนั บรษิทั มาลสีามพราน จาํกดั (มหาชน) เป็นบรษิทัชั /นนําในกลุ่มผูผ้ลติอาหาร

และเครื�องดื�ม โดยมสีนิคา้หลกั คอื ผลไมก้ระป๋อง นํ/าผลไม ้และนํ/าผกัผลไมภ้ายใต้เครื�องหมาย

การคา้ "มาล"ี ซึ�งเป็นที�เชื�อถอืและรูจ้กัอยา่งกวา้งขวางทั /งในประเทศและต่างประเทศ   
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โครงสร้างองคก์ร 
 

  

  

 

         ภาพที� 1:  แสดงโครงสรา้งองคก์ร 

 ที�มา: บรษิทั มาลสีามพราน จาํกดั(มหาชน)/ขอ้มลูตลาดหลกัทรพัย ์
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รายชื�อกรรมการ 

รายชื�อกรรมการ ตาํแหน่ง 
นายฉตัรชยั บุญรตัน์ ประธานกรรมการ 
นายฉตัรชยั บุญรตัน์ ประธานเจา้หน้าที�บรหิาร 
นางจนิตนา บุญรตัน์ กรรมการ 
นายกติต ิวไิลวรางกูร กรรมการ 
นายพชิยั จริาธวิฒัน์ กรรมการ 
นายกอบชยั จริาธวิฒัน์ กรรมการ 
นายเขมทตั สุคนธสงิห ์ กรรมการอสิระ 
นายมต ิตั /งพานิช กรรมการอสิระ 
นายณรงคช์ยั อคัรเศรณี กรรมการอสิระ 
นายณรงคช์ยั อคัรเศรณี ประธานกรรมการตรวจสอบ 
นายเขมทตั สุคนธสงิห ์ กรรมการตรวจสอบ 

นายมต ิตั /งพานิช 
กรรมการตรวจสอบ 
 

 
 วิสยัทศัน์ 
  บริษัทมาลีสามพราน จาํกดั (มหาชน) คอืผู้นําการตลาดนํ/าผลไม ้ผลไมก้ระป๋องและ
เครื�องดื�มธญัพชื ที�มคีวามเชี�ยวชาญในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการคดัสรรวตัถุดบิ การผลติ 
การแปรรปูผลไมแ้ละการจดัจําหน่ายทั /งในและต่างประเทศ โดยมเีป้าหมายสรา้งความพงึพอใจ
สงูสุดใหแ้ก่ลกูคา้ทุกระดบั ดั �งวสิยัทศัน์ที�ตั /งไว ้คอื  

 
“บริษทัในใจคู่ค้าและผูบ้ริโภคในธรุกิจอาหารแปรรปูระดบัสากล”  

 

          บรษิทั มาลเีอ็นเตอรไ์พรส์ จาํกดั เป็นบรษิทัในเครอื โดยเป็นผูดู้แลด้านการตลาดของ

สินค้าที�จําหน่ายในประเทศทั /งหมด โดยมีทั /งการจดัจําหน่ายเองและจําหน่ายผ่านตัวแทน

จาํหน่ายทั �วประเทศ 
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ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

 

บริษัท มาลีสามพราน จาํกดั (มหาชน)  เป็นผู้ผลติผลไม้กระป๋อง  นํ/าผลไม้และ

เครื�องดื�ม  จาํหน่ายทั /งตลาดในประเทศและต่างประเทศ โดยมสีดัส่วนของธุรกจิส่งออกประมาณ

รอ้ยละ 20 และธุรกจิขายภายในประเทศประมาณรอ้ยละ 80 ซึ�งสามารถจาํแนกธุรกจิหลกั 

ออกเป็น 2 ธุรกจิหลกัคอื 

  • ธรุกิจแปรรปูผลไม้  เช่น  ผลไมฤ้ดกูาลบรรจกุระป๋อง (เงาะ ลิ/นจี� ลาํไย สบัปะรด 

มะมว่ง เป็นตน้)  สบัปะรดและผลไมร้วมบรรจกุระป๋อง นํ/าสบัปะรดเขม้ขน้ ขา้วโพดหวานบรรจุ

กระป๋อง 

                   • ธรุกิจเครื�องดื�ม  เช่น  นํ/าผลไม ้ นํ/าผกัผลไม ้  บรรจุในกล่องยเูอชทแีละพาส

เจอร์ไรส์  ชา กาแฟและนํ/าดื�มบรรจุในกระป๋อง กล่อง และขวดพลาสติก PET ภายใต้

เครื�องหมายการคา้  “มาล ี ”และเครื�องหมายการคา้ลูกคา้ ตลอดจนเป็นตวัแทนจาํหน่ายนมสด 

ยเูอชทแีละพาสเจอรไ์รสภ์ายใตเ้ครื�องหมายการคา้ ฟารม์โชคชยั  

 

ตารางที� 1 โครงสร้างรายได้ของบริษทัมาลีสามพราน จาํกดั( มหาชน )ตั 8งแต่ปี 2552-2554 

ประเภทผลิตภณัฑ ์
 

พ.ศ.>??@ พ.ศ.>??A พ.ศ.  >??> 
ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ 

ผลไมก้ระป๋อง 862 23.5 781 27.5 851 27.4 
 เครื�องดื�มบรรจุกระป๋อง กล่องและขวดพลาสตกิ 
PET     

2,789 75.9 2,026 71.3 2208 71.1 

นํ/าสบัปะรดเขม้ขน้ 25 0.7 34 1.2 47 1.5 

รวม 3676 100 2842 100 3160 100 

ที�มา : บรษิทั มาลสีามพราน จาํกดั(มหาชน)/ขอ้มลูตลาดหลกัทรพัย ์

        สภาพการดาํเนินงาน 

        จากการทําการตลาดที�ตรงกลุ่มเป้าหมายและการพฒันาสนิค้าอย่างต่อเนื�องของ บรษิทั 
มาลเีอน็เตอรไ์พรส ์จาํกดั ส่ง ผลใหผ้ลติภณัฑต์รา “มาล”ี อยู่ในใจผูบ้รโิภคมานานกว่า 40 ปี 
เป็นที�รูจ้กัอย่างแพร่หลาย มยีอดขายและส่วนแบ่ง การตลาดใน ตลาดนํ/าผลไมเ้พิ�มมากขึ/นกว่า 
10% และเป็นผูนํ้าตลาดผลไมก้ระป๋องระดบัพรเีมี�ยมในประเทศไทยมาโดยตลอด มภีาพลกัษณ์
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ที�ดี ทั /งในการคดัสรรผลิตภัณฑ์ที�มคีุณภาพสูงสู่ผู้บรโิภค จนได้รบัรางวลั Superbrands 
Thailand 2009 จากสถาบนั Superbrands UK ซึ�งเป็นการโหวตจากผูเ้ชยีวชาญจากทั �วประเทศ 
หรอื รางวลั Trusted Brand แบรนดท์ี�น่าเชื�อถอื (โกลด)์ ประจาํปี 2553 ในหมวด ผลติภณัฑ์
บรรจุกล่องพรอ้มดื�ม จากนิตยสาร Reader’s Digest ซึ�งไดร้บัรางวลัถงึ 8 ปี ตดิต่อกนั เป็น
รางวลัที�ไดท้าํการสาํรวจจาก ผูอ่้านนิตยสาร Reader’s Digest เกี�ยวกบัความนิยมในการบรโิภค
สนิคา้ และมาลยีงัไดร้บัการจดัอนัดบัจากนิตยสาร Asia Top 1000 Brands ใหอ้ยู่ในอนัดบัที� 
305 ใน Thailand Market ในหมวด Fruit Juice  

        บรษิทั มาลสีามพราน จาํกดั (มหาชน) เป็นองคก์รที�มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม ห่วงใย
และตระหนักถึงความสําคัญ ของ สิ�งแวดล้อมด้วยการปรบัปรุงระบบบําบัดนํ/าเสียให้มี
ประสทิธภิาพ จนไดร้บัรางวลัโรงงานดเีด่นดา้นสิ�งแวดลอ้มประจาํปี 2537, 2538 และ 2540 จาก
การประกวดโรงงานของอุตสาหกรรม      จงัหวดันครปฐม และรางวลัโรงงานพทิกัษ์สิ�งแวดลอ้ม
ทางนํ/า ดเีด่นประจําปี 2537 จากคณะกรรมการโครงการอุตสาหกรรมพทิกัษ์สิ�งแวดลอ้ม และ
ไดร้บัรางวลั Social Responsibility Mark ที�กระทรวง พาณิชยม์อบใหแ้ก่บรษิทัที�รบัผดิชอบต่อ
สงัคมและส่งแวดลอ้ม เมื�อวนัที� 15 พฤษภาคม 2552 กว่า 40 ปีที�ผ่านมา บรษิทั มาลสีามพราน 
จํากดั (มหาชน) ได้มุ่งมั �นคดิค้น พฒันากระบวนการผลติและเทคโนโลยใีนด้านต่าง ๆ ให้
ทนัสมยั ทดัเทยีมนานาประเทศอย่างต่อ เนื�อง นอกจากนี/ทางบรษิทัยงัมุ่งพฒันาคุณภาพสนิคา้
มาตรฐานของกระบวนการผลติ และการบรรจุภณัฑข์องตวัเองอย่างไม่หยุดยั /ง เพื�อใหส้นิคา้ที�
ผลติออกมามคีุณภาพตามหลกัมาตรฐานสากล โดยการพฒันา ดงักล่าวคํานึงถึงหลกัความ
ปลอดภยัและสุขอนามยั ของผู้บรโิภคเป็นสําคญั จนบรษิทัได้รบัการรบัรอง ระบบมาตรฐาน 
เป็นที�ยอมรบัอย่างกว้างขวางทั /งองค์กรภายในประเทศและองค์กร ระดบันานาชาติมากมาย 
อาท ิHACCP, GMP, Kosher, Q Mark, IFS เป็นตน้     

        กลุ่มลกูค้าหลกั ส่วนแบ่งการตลาดและSTP  

กลุ่มลูกคา้หลกัของผลไมก้ระป๋องMaleeคอื กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย อายุระหว่าง 22-35 ปี
เป็นกลุ่มลกูคา้ที�สนใจดแูลสุขภาพและตอ้งการรบัประทานอาหารหวานและต้องการความสะดวก
ในการรบัประทาน 

 
        ส่วนแบ่งการตลาด 
 ตลาดผลไมก้ระป๋องMaleeจะเป็นผูนํ้าตลาดที�มสี่วนแบ่งการตลาดรอ้ยละ52 (Malee 43% 

First Choice 9% )ผลติภณัฑใ์นเครอืของ Malee รองลงมาคอื UFCรอ้ยละ 35 
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43%

35%

9%

7%
6%

2554

Malee UFC เฟริสช้อย House Band อื�นๆ

 
 

 
  
 
 
 
 
ภาพที�>:แสดงส่วนแบ่งการตลาดของผลไมก้ระป๋องในปีพ.ศ.GHHI 
ที�มา: บรษิทั มาลสีามพราน จาํกดั(มหาชน)/ขอ้มลูตลาดหลกัทรพัย ์
        Segmentation 

1. เกณฑภ์ูมศิาสตร ์(Geographic Segmentation) แบ่งเป็น 4 ส่วนดงันี/ 
        1) กรงุเทพมหานครและปรมิณฑล 
        2) ต่างจงัหวดั 
2. เกณฑด์า้นประชากรศาสตร ์(Demographic Segmentation ) โดยใชเ้กณฑด์งัต่อไปนี/ 

เพศ เพศชายและเพศหญงิ 
อายุ 1) อายุตํ�ากว่า 25 ปี 

2) วยัทาํงานตอนตน้อายุระหว่าง 25 - 35 ปี 
3) วยัทาํงานตอนปลายอายุระหว่าง 35 - 55 ปี 
4) ผูส้งูอายุ อายุ 55 ปีขึ/นไป 

อาชพี 1)นกัเรยีน/นกัศกึษา   
2) ขา้ราชการ       
3)พนกังานรฐัวสิาหกจิ 
4) พนกังานบรษิทัเอกชน   
5) เจา้ของกจิการ/ธุรกจิส่วนตวั  
6)เกษยีณอายุ 
7)แมบ่า้น     
8)ว่างงาน 

รายได ้ 1) ตํ�ากว่า 10,000 บาท  
2) 10,000 - 20,000 บาท           
3) 20,001 - 30,000 บาท 
4) 30,001 – 40,000 บาท  
5) 40,001 – 50,000 บาท   
6) 50,001 – 60,000 บาท 
7) ตั /งแต่ 60,000 บาทขึ/นไป 
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ราคาสงู 

ราคาถกู 

เน้นคณุภาพ 

ไมเ่น้นคณุภาพ 

B2B 
แบ่งตามเกณฑป์ระเภทอุตสาหกรรม 

-เครอืขา่ยซุปเปอรส์โตร,์ ซุปเปอรม์ารเ์กต็, รา้นสะดวกซื/อ, รา้นคา้, ตวัแทนจาํหน่ายและผูนํ้า
เขา้รายใหญ่ในประเทศต่างๆ 
        Targeting  

        ใชห้ลกัในการกําหนดตลาดเป้าหมายแบบมุ่งตลาดรวม (Mass Marketing)ซึ�งเป็นแนวคดิ
ทางการตลาดที�ไม่แตกต่าง จะเน้นการผลิตอย่างเป็นมาตรฐานและมีจํานวนมากโดยมี
กลุ่มเป้าหมายหลกัคอืผูท้ี�อยู่ในวยัทํางานทั /งเพศหญงิ เพศชายอายุ 25-35 ปี มรีะดบัการศกึษา
ปรญิญาตรขีึ/นไป มสีถานภาพในสงัคมเป็นคนชั /นกลางที�มกีําลงัซื/อในระดบัปานกลางถงึสูง
เนื�องจากผลติภณัฑ ์Malee มรีาคาสงู 
        Positioning  

        Malee กําหนดตําแหน่งผลติภณัฑอ์ยูท่ี�คุณภาพแข่งขนักบัUFC ที�เป็นตลาดรอง ส่วนแบ

รนดอ์ื�น เช่น นกพริาบ, ไทยเอด,ี เฟิรส์ชอ้ยส ์จะเน้นการแขง่ขนัในดา้นราคา 

 

  

 

 

 

 

        องคก์รอยู่ในอตุสาหกรรม หรือเกี�ยวข้องกบัอตุสาหกรรมใดบ้าง 

        บรษิทั มาลสีามพราน จํากดั (มหาชน) และบรษิทั อะกรซิอล จํากดั ได้มกีารพฒันาและ

ส่งเสรมิวตัถุดบิหลกัอยา่งครบวงจร ตั /งแต่การพฒันา และใหค้วามรูเ้รื�องเมลด็พนัธ,์ ส่งเสรมิการ

เพาะปลูก, การทํา Contract faming กบัสมาชกิเกษตร เพื�อใหม้ั �นใจว่ามวีตัถุดบิ เพยีงพอ

สาํหรบัการผลติใหไ้ดต้ามความต้องการของลูกคา้รวมถงึสามารถควบคุมคุณภาพใหเ้ป็นไปตาม

มาตรฐานตามเกณฑข์อง GMP, HACCP, BRC, IFS , HALAN, Q-MARK จากสภา

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ SR-MARK จากกระทรวงพาณชิย ์       

 บริษทั มาลีเอน็เตอรไ์พรส ์ จาํกดั  เป็นบรษิทัยอ่ยโดยเป็นผูดู้แลดา้นการตลาดและการ

ขายของสนิคา้ที�จาํหน่ายในประเทศทั /งหมดโดยมทีั /งการจดัจาํหน่ายเองและจาํหน่ายผ่านตวัแทน

จาํหน่ายทั �วประเทศ 
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        สภาพการแข่งขนั และคู่แข่งหลกัขององคก์ร 

 ตลาดผลไมก้ระป๋องแบ่งออกเป็น 3 ตลาดใหญ่ๆ ดงันี/ 

        K. ตลาด Premium มคีู่แขง่หลกัG รายใหญ่ คอื Malee ภายใตก้ารผลติของ บรษิทั มาลี

สามพรานจาํกดั (มหาชน) และ UFC ภายใตก้ารผลติของบรษิทัอาหารสากล จาํกดั (มหาชน) 

ซึ�งในตลาดนี/จะไมเ่น้นการใชก้ลยทุธด์า้นราคาราคาเป็นหลกั แต่จะเน้นในเรื�องของคุณภาพและ

การส่งเสรมิการขาย 

        G. ตลาด Medium มหีลากหลายแบรนดท์ี�ใหค้วามสนใจในตลาดนี/ เนื�องจากคุณภาพ

สนิคา้ปานกลาง ราคาตํ�ากว่าสนิคา้ Premium เช่น นกพริาบ ไทยเอด ีเฟรสิชอ้ยส ์และ เฮา้สแ์บ

รนด ์

        J. ตลาด Economy ซึ�งเป็นตลาดที�มหีลายแบรนดม์าก อกีทั /งไมเ่น้นคุณภาพ แต่จะเน้น

ทางดา้นราคาเป็นหลกัเช่น รถถงั ชาวสวน ชาวดอยเป็นตน้ 

 
 ข้อมลูคู่แข่งองคก์ร 
 บรษิทั อาหารสากล (Universal Food) หรอื UFC ก่อตั /งขึ/นเมื�อ วนัที� 17 ตุลาคม 2512 
โดยมทุีนจดทะเบยีนแรกเริ�ม 15 ลา้นบาท โดยเริ�มแรก บรษิทั UFC เริ�มตน้ดว้ยการผลติ ผกั
และผลไมก้ระป๋อง โดยเริ�มก่อตั /งในจงัหวดัลาํปาง เป็นที�แรก และในปี 2534 ไดก่้อตั /งโรงงานใน
จงัหวดัเชยีงใหม่ โดยมุง่ผลติ สบัปะรดกระป๋อง ในตรายี�หอ้ของ UFC ต่อมาไดใ้หค้วามสาํคญั
กบัการวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ ์ จนเริ�มมผีลติผลติภณัฑ ์ ต่างๆออกมา นอกจากสบัปะรด
กระป๋อง อาท ิ ลิ/นจี� ลาํไย และผกัและผลไมอ้ื�นๆ ตามฤดกูาล โดยในยคุแรกๆของ UFC ได้
แต่งตั /งให ้ บรษิทั เบอรล์นิ จงัเกอร ์ จาํกดั เป็นผูด้แูลดา้นการตลาดของ UFC จนกระทั �งถงึ ปี 
2535 กไ็ดม้กีารขยายการตลาดกวา้งขึ/นเพื�อตอบสนองต่อการขยายตวัของเศรษฐกจิ จนทาํให้
ในปี 2539 บรษิทัไดร้บักําไรตอบแทนอย่างมาก จงึไดจ้ดทะเบยีน เป็น บรษิทั (มหาชน) จาํกดั 
ในปี นั /น และไดเ้พิ�มกําลงัการผลติและขยายธุรกจิ โดยการเปิดสาขาเพิ�มใน จงัหวดั นครปฐม 
และใชเ้ป็น โรงงานแบบอยา่งที�ด ีในการผลติผลติภณัฑ ์ภายใต ้ตรายี�หอ้ UFC นอกจากนี/ ยงัได้
จดัตั /งบรษิทั ยเูนี�ยนเฟรอสท ์จาํกดั และบรษิทั ยเูนี�ยน เฟรช จาํกดั ซึ�งเป็นผูนํ้าในการผลติ ผกั
และผลไมส้ด แช่เยน็แช่แขง็ แลว้ บรษิทั UFCยงัมผีลติภณัฑอ์ื�นๆอกีมากมาย อาท ินํ/าผลไม ้ชา 
กาแฟ กระป๋อง เป็นตน้ เพื�อตอบสนองความตอ้งการที�หลากหลายของผูบ้รโิภคทั /งในและ
ต่างประเทศ 
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สภาวะตลาดของผลิตภณัฑผ์ลไม้กระป๋อง 
        ในปีพ.ศ. GHH4  ยอดขายผลไมบ้รรจุกระป๋องในประเทศของบรษิทัมกีารเตบิโตเลก็น้อย
ประมาณรอ้ยละ 3  เมื�อเทยีบกบัปีพ.ศ. GHH3 โดยมาจากปจัจยัหลายด้านด้วยกนั คอื ผลผลติ
ของผลไมใ้นปีพ.ศ. 2553 ที�มอียา่งจาํกดั และต้นทุนวตัถุดบิที�สูงขึ/นอย่างต่อเนื�อง อย่างไรกต็าม 
ผลไม้กระป๋องตรามาล ีก็ยงัคงสามารถรกัษาตําแหน่งความเป็นผู้นําตลาดไว้ได้ เนื�องมาจาก 
คุณภาพที�ไดร้บัการยอมรบัจากผูบ้รโิภคว่าเป็นผลไมท้ี�มคีุณภาพที�ดทีี�สุดในตลาดผลไมก้ระป๋อง  
และการทําการตลาดอย่างต่อเนื�อง โดยแนวโน้มของตลาดในปีพ.ศ.   GHH5   ตลาดผลไม้
กระป๋องยงัคงมอีตัราที�เตบิโตอย่างต่อเนื�องประมาณรอ้ยละ 5-10  และบรษิทัฯ ยงัคงตอกยํ/า
ความเป็นผู้นําในตลาดอย่างต่อเนื�องเพื�อสร้างการเติบโตและความเป็นหนึ�งในตลาดผลไม้
กระป๋อง  
 
        การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย  
        1) ดา้นการตลาดและการขายในประเทศ  บรษิทั มาลเีอน็เตอรไ์พรส ์จาํกดั ซึ�งเป็นบรษิทั
ยอ่ยม ีหน้าที�ดแูลงานสําหรบัสนิคา้ตรามาล ีและเป็นตวัแทนจาํหน่ายนมยเูอชทแีละนมพาสเจอร์
ไรสต์ราฟารม์โชคชยัสาํหรบัช่องทางการจาํหน่ายในประเทศประกอบดว้ยเครอืขา่ยซุปเปอร์
สโตร,์ ซุปเปอรม์ารเ์กต็, มนิิมารท์, รา้นสะดวกซื/อ, รา้นขายส่ง, กลุ่มโรงแรมและภตัตาคาร 
ตวัแทนจาํหน่ายโดยตรง เรยีกว่า Malee Direct Distributor (MDD)  ซึ�งจะทํา หน้าที�กระจาย
สนิคา้ของบรษิทัฯ เขา้สู่รา้นคา้ยอ่ยโดยตรงในเขตพื/นที�ที�บรษิทัฯ กําหนดให ้  
        2) ดา้นตลาดต่างประเทศ จะขายผ่านตวัแทนจาํหน่ายและขายไปยงัลกูคา้โดยตรง  ซึ�ง
รวมไปถงึตลาดในประเทศเพื�อนบา้นคอื กมัพชูา พม่า ลาว และเวยีดนาม 
 
        ทั /งนี/มลูค่าการจาํหน่ายในประเทศและต่างประเทศในปีพ.ศ. 2554 มสีดัส่วนประมาณ 80 : 
20   โดยตลาดหลักในต่างประเทศของบริษัทฯ คือ กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง ยุโรป   
สหรฐัอเมรกิา และเอเชยี 
 
        ข้อมลูอื�นๆที�นําไปสู่ประเดน็ปัญหา 
         
        ปีพ.ศ. 2552 Malee ประสบปญัหาในเรื�องปญัหาความผนัผวนของปรมิาณและราคา
วตัถุดบิ ประกอบกบัค่าเงนิบาทที�แขง็ค่า นโยบายการทําสญัญาซื/อขายผลติภณัฑก์บัลูกค้า
ล่วงหน้าเป็นเวลานานรวมทั /งวิกฤติเศรษฐกิจที�เกิดขึ/นทั �วโลกและสภาวะความผนัผวนทาง
การเมอืงภายในประเทศส่งผลใหผ้ลการดําเนินงานของบรษิทัไม่เป็นไปตามเป้าหมายและส่งผล
ทําให้บรษิทัต้องเผชญิกบัผลขาดทุนอย่างต่อเนื�องและทําให้ส่วนของผู้ถอืหุ้นของบรษิทัตดิลบ 



10 
 

 

โดยเมื�อวนัที� 10 มนีาคม 2552 บรษิทัไดร้บัหนังสอืแจง้จากตลาดหลกัทรพัยฯ์เรื�องแจง้การเขา้
ขา่ยอาจถูกเพกิถอนและการดาํเนินการของตลาดหลกัทรพัยฯ์เนื�องจากบรษิทัมสี่วนของผูถ้อืหุน้
ในงบการเงนิงวดปีสิ/นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2551ตํ�ากว่าศูนยเ์ป็นจาํนวนตดิลบ (242.88) ลา้น
บาท จากปญัหาที�ประสบในปีพ.ศ.2552 ส่งผลใหM้alee ขาดเงนิทุนในการจดัหาวตัถุดบิทําให้
ภาคการผลติเกดิปญัหา ทําให้สนิค้าขาดตลาด ผู้บรโิภคจงึหนัไปใช้สนิค้าของคู่แข่งทําให้ส่วน
แบ่งตลาดลดลงจากเดมิที�มอียู่รอ้ยละ 55 ในปีพ.ศ.2552 เหลอืเพยีงรอ้ยละ 52 ในปีพ.ศ.2554 
ส่วนคู่แข่งซึ�งเป็นผูค้รองตลาดอนัดบั 2 คอื UFC ไดส้่วนแบ่งตลาดเพิ�มจากปีพ.ศ. 2552 มรีอ้ย
ละ 30 เพิ�มเป็นรอ้ยละ 35ในปีพ.ศ.2554 

การแขง่ขนัในตลาดผลไมก้ระป๋องจงึมกีารแข่งขนัอย่างรุนแรงมากขึ/นระหว่าง Malee และ 
UFC ได้มกีารใช้กลยุทธ์การตลาดในด้านการเพิ�มช่องทางการจดัจําหน่ายมากขึ/น แต่อย่างไรก็
ตามสนิค้าที�อยู่ในหมวดหมู่นี/ยงัขาดการทําโฆษณาผ่านสื�อต่างๆทําใหผู้้บรโิภคกลุ่มใหม่ขาดการ
รบัรูแ้ละตระหนกัถงึ ทาํใหต้ลาดมอีตัราการเตบิโตที�ชะลอตวัลง  

สรุปปญัหาและสาเหตุของปญัหาที�เกิดขึ/น ซึ�งส่งผลทําให้บริษัทมีผลการดําเนินงาน
ขาดทุนสุทธใินอดตีและส่งผลทําให้ส่วนของผู้ถือหุ้นมคี่าตํ�ากว่าศูนยท์ําให้บรษิทัเขา้ข่ายการถูก
เพกิถอนมดีงันี/ 

1.ภาวะเศรษฐกิจ เนื�องจากสภาวะเศรษฐกิจที�เริ�มชะลอตวัในปี2550เป็นต้นมาส่งผลให้
มลูค่าตลาดนํ/าผลไมพ้รอ้มดื�มมอีตัราเตบิโตที�ลดลงในขณะที�การบรโิภคนํ/าผลไมแ้ละมลูค่าส่งออก
ผลไมก้ระป๋องในต่างประเทศมกีารชะลอตวั จากที�มกีารเตบิโตอย่างต่อเนื�องในปีพ.ศ. 2548-2549 
ส่งผลให้การคาดการณ์ของบรษิทัไม่เป็นไปตามที�คาดและส่งผลให้ยอดขายของบรษิัทตํ�ากว่าที�
ประประมาณการวางไว ้

2.การขายสนิคา้ล่วงหน้าโดยมสีญัญาระยะยาว ในอดตีบรษิทัมกีารส่งออกผลไมก้ระป๋อง
ในต่างประเทศ โดยมกีารทําสญัญาซื/อขายล่วงหน้ากบัลูกค้าซึ�งจะกําหนดราคาขายและปรมิาณ
ขายสําหรบัระยะยาวประมาณ 6-12 เดือนล่วงหน้าแล้วจงึทยอยผลิตสินค้า ดังนั /นหากราคา
วตัถุดิบมีการปรบัตัวสูง บริษัทจะไม่สามารถปรบัราคาสินค้าเพิ�มตามได้ส่งผลให้บรษิัทต้อง
รบัภาระตน้ทุนที�สงูขึ/นและทําใหเ้กดิผลการดาํเนินงานขาดทุนสุทธ ิ

3.จากนโยบายในอดตีที�มกีารทําสญัญาซื/อขายล่วงหน้าเป็นระยะเวลานานทําใหบ้รษิทัไม่
ค่อยมคีวามคล่องตวัในการปรบัราคาสนิค้าหากต้นทุนการขายปรบัเพิ�มขึ/นทั /งนี/ในปีพ.ศ. 2550-
2551 ราคาเหล็กในตลาดโลกมกีารปรบัตวัเพิ�มขึ/นอย่างมาก เช่นเดยีวกบัราคานํ/ามนัส่งผลให้
ตน้ทุนบรรจภุณัฑข์องสนิคา้ที�บรรจกุระป๋องรวมทั /งต้นทุนการผลติและการขนส่งมกีารปรบัเพิ�มขึ/น
ไปในทางเดยีวกนั นอกจากนี/ราคาวตัถุดบิของผลไมก้ระป๋องเช่นสบัปะรด กม็กีารปรบัเพิ�มขึ/นดว้ย
ทาํใหต้น้ทุนขายของบรษิทัโดยรวมปรบัเพิ�มขึ/น และส่งผลต่อกําไรขั /นตํ�าที�ลดลง 

4.อตัราและเปลี�ยน ในอดตีบรษิทัมยีอดขายในต่างประเทศในสดัส่วนถงึประมาณรอ้ยละ 
40 ของรายไดจ้ากการรวมก่อนจะเริ�มปรบัลดอย่างต่อเนื�องในปีพ.ศ. 2551-2553 ทําใหก้ารแขง็ค่า
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ของค่าเงนิบาทเทยีบกับเงนิสหรฐัส่งผลอย่างมากต่อรายได้ที�คิดเป็นเงนิบาทของบรษิัท ทั /งนี/
บรษิทัได้ทําการประกนัอตัราแลกเปลี�ยนตามวงเงนิสญัญาสนิเชื�อที�มกีบัสถาบนัการเงนิ เพื�อลด
ความเสี�ยงอตัราแลกเปลี�ยนของเงนิเหรยีญสหรฐั แต่เนื�องจากวงเงนิที�ทาํไวก้บัธนาคารไม่สามารถ
ครอบคลุมมลูค่าการส่งของในอดตีที�สงูมากได ้ทาํใหใ้นปีพ.ศ. 2550-2551 ซึ�งเป็นปีที�ค่าเงนิบาทมี
การแขง็ค่าขึ/นอย่างต่อเนื�อง ถงึประมาณร้อยละ 10 จากปีพ.ศ. 2549 บรษิัทได้รบัผลกระทบ
ดงักล่าวและมรีายไดจ้ากการขายในต่างประเทสลดลง 

5.ดอกเบี/ยจ่าย ในปีพ.ศ. 2550และ2551 บรษิทัมดีอกเบี/ยจ่ายสูงถงึ 63.73 ลา้นบาทและ 
129.38ลา้นบาทตามลาํดบัเนื�องจากภาระการกูย้มืและการตั /งสํารองดอกเบี/ยจ่าย ส่งผลใหบ้รษิทัมี
ผลขาดทุนสุทธเิพิ�มขึ/น  
 
        1.2ปัญหาและความสาํคญัของปัญหา   
        1.2.1 ปัญหาระดบัองคก์ร 
        ปจัจุบนัในปีพ.ศ. 2554 ตลาดผลไมก้ระป๋องมมีูลค่าอยู่ที� 800 ล้านบาท ซึ�งมอีตัราการ
เตบิโตมากขึ/นเมื�อเทยีบกบัปีที�แลว้ ซึ�งผู้นําตลาดยงัคงเป็น Malee ของบรษิทั มาลสีามพราน
จาํกดั(มหาชน)  โดยที�มสีดัส่วนทางตลาดที�รอ้ยละ 52 และUFC ของบรษิทั อาหารสากล จาํกดั
(มหาชน) เป็นตลาดอนัดบั 2 ที�รอ้ยละ 35 และแบรนดท์ี�เหลอืที�อยูใ่นตลาดรองครองตลาดอยู่เพยีง
รอ้ยละ 13 
 
ตารางที�  2: แสดงมลูค่าตลาดของผลไมก้ระป๋องระหว่างพ.ศ.GHHG-GHHI 

ปีพ.ศ. 2552 2553 2554 
มลูค่าตลาด (ล้านบาท) 600 600 800 

ที�มา:มาล ี.[ออนไลน์] เขา้ถงึไดจ้าก www.malee.co.th 
       บรษิทั มาลสีามพราน จาํกดั(มหาชน)/ขอ้มลูตลาดหลกัทรพัย ์
         
        จากในตารางที� 2 จะเหน็ว่าในปีพ.ศ.2552-2554 ตลาดผลไมก้ระป๋องมอีตัราการเตบิโตที�
ชะลอตวัลง อนัเป็นผลเนื�องมากจากสภาพเศรษฐกจิที�ไม่ดใีนประเทศ Malee จงึลดระดบัในการ
ใหค้วามสาํคญักบัการทําการตลาดของกลุ่มผลติภณัฑผ์ลไมก้ระป๋องแลว้ไปมุ่งเน้นทําการตลาด
กบันํ/าผลไมท้ี�มมีลูค่าตลาดสูงกว่า ส่วนแบ่งตลาดจงึน้อยลงเมื�อเทยีบกบัในอดตี แต่ตลาดผลไม้
กระป๋องยงัคงเป็นตลาดที�ควรใหค้วามสนใจอยู่เนื�องจากองคก์รยงัเป็นผูค้รองส่วนแบ่งตลาดราย
ใหญ่และผูบ้รโิภคยงัมคีวามเชื�อถอืในผลไมก้ระป๋องตรามาล ีตลาดผลไมก้ระป๋องจะคงเป็นตลาด
ที�ทาํกําไรไดอ้ยา่งมาก 
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ตารางที� 3: แสดงสดัส่วนรายไดข้อง Malee ในปีพ.ศ. 2552-2555 
ประเภทผลิตภณัฑ ์

 

พ.ศ.>??@ พ.ศ.>??A พ.ศ.  >??> 
ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ 

ผลไมก้ระป๋อง 862 23.5 781 27.5 851 27.4 
 เครื�องดื�มบรรจุกระป๋อง กล่องและขวดพลาสตกิ 
PET     

2,789 75.9 2,026 71.3 2208 71.1 

นํ/าสบัปะรดเขม้ขน้ 25 0.7 34 1.2 47 1.5 

รวม 3676 100 2842 100 3160 100 

ที�มา: บรษิทัมาลสีามพราน จาํกดั (มหาชน) /ขอ้มลูตลาดหลกัทรพัย ์
      
         ในตารางที� 3 จะแสดงถงึสดัส่วนรายได้ของ Malee ซึ�งจะเหน็ไดว้่ารายได้ที�มาจากผลไม้
กระป๋องมกีารเตบิโตที�ไม่มากนัก เมื�อเทยีบกบัสายผลติภณัฑอ์ื�นๆ และอ้างองิจากตารางที�1 จะ
เหน็ไดว้่า ในปีพ.ศ. 2552-2553 มลูค่าตลาดเท่าเดมิ แต่Malee มยีอดขายที�ลดลง และในปี 2554 
มลูค่าตลาดเพิ�มขึ/น200ลา้นบาท แต่รายไดจ้ากผลไมก้ระป๋องมมีลูค่าสูงกว่าในปี2552 ไม่มากนัก 
จงึเหน็ไดช้ดัว่า ในสายผลติภณัฑผ์ลไมก้ระป๋องของMalee เกดิปญัหาขึ/นอยู ่ 
 
ตารางที� 4: แสดงส่วนแบ่งการตลาดของ ผลไมก้ระป๋อง ในปีพ.ศ. 2552-2554 

ตราสินค้า/ปี พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 
Malee 55 55 52 
UFC 30 30 35 
อื�นๆ 15 15 13 

 
ที�มา บรษิทัมาลสีามพราน / ขอ้มลูในตลาดหลกัทรพัย ์บรษิทั มาล ีเอน็เตอรไ์พรส ์จาํกดั 
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ภาพที� 3 แสดงถงึส่วนแบ่งตลาดผลไมก้ระป๋องในปีพ.ศ.255J และพ.ศ.2554 
หมายเหตุ: เฟิรส์ชอ้ย เป็นผลติภณัฑใ์นเครอืของ Malee  
         
        จากภาพที� 3 จะเหน็ว่า ในปีพ.ศ. 2554 Malee มสี่วนแบ่งตลาดลดลงจากรอ้ยละ HH เป็น
รอ้ยละ HG น้อยลงไปจากเดมิรอ้ยละ 3 ส่วนคู่แข่งรายใหญ่มสี่วนแบ่งตลาดเพิ�มขึ/นจากเดมิรอ้ย
ละ 5 อันเนื� องมาจากช่วงที�บริษัทประสบปญัหาด้านวัตถุดิบจากสภาวะสิ�งแวดล้อมที�
เปลี�ยนแปลงค่อนขา้งมากในระยะเวลา 2-3 ปีที�ผ่านมา ทําใหผ้ลผลติของผลไมท้ี�จะนํามาเป็น
วตัถุดบิมน้ีอยกว่าที�ประมาณการไว้ทําให้ผลติสนิค้าได้ไม่เพยีงพอต่อความต้องการของตลาด
ผู้บริโภคจึงหันไปบริโภคผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง ซึ�งปจัจุบันบริษัทได้มีแก้ปญัหาโดยการทํา 
Contract Farmingทําแก้ปญัหาด้านวตัถุดบิ แต่บรษิทัมสี่วนแบ่งตลาดลดลง บรษิทัจงึต้องทํา
การวางแผนการใชก้ลยทุธก์ารตลาดเพื�อดงึดดูใหผู้บ้รโิภคหนักลบัมาใชผ้ลติภณัฑM์alee  
 
        1.2.2 ปัญหาระดบัหน่วยธรุกิจของผลไม้กระป๋อง MALEE 
        ผลติภณัฑผ์ลไมก้ระป๋องของ Malee ไม่มคีวามแตกต่างจากผลติภณัฑข์องแบรนด ์UFC 
ทาํใหผู้บ้รโิภคสามารถเปลี�ยนไปบรโิภคผลติภณัฑข์องคู่แข่งไดเ้สมอ ซึ�งเหน็ไดจ้ากปีพ.ศ. 2553 
ที�Malee ประสบปญัหาสนิคา้ขาดตลาด ส่งผลใหผู้บ้รโิภคหนัไปบรโิภคผลติภณัฑข์อง UFC ซึ�ง
เป็นผลไมก้ระป๋องระดบั Premiumเหมอืนกนั Malee จงึมสี่วนแบ่งตลาดที�น้อยลง และส่งผลให้
เกดิการแขง่ขนักนัมากขึ/นในตลาดผลไมก้ระป๋อง 
 
        1.2.3 ปัญหาระดบัหน้าที�ของผลไม้กระป๋อง MALEE 
        จากการวเิคราะหบ์ทสมัภาษณ์ผูบ้รหิารพบว่า Malee มปีญัหาระดบัหน้าที�คอืคอืขาดการ
กจิกรรมส่งเสรมิทางการตลาดที�มปีระสทิธภิาพซึ�ง Malee ไม่ได้ให้ความสําคญักบัการทํา

55%30%

6%
9%

2553

Malee UFC นกพิราบ อื�นๆ 

43%

35%

9%

7%
6%

2554

Malee UFC เฟริสช้อย House Band อื�นๆ
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ส่งเสรมิการตลาดเนื�องจากมุ่งเน้นการให้ความสําคัญกับความเชื�อมั �นของผู้ถือหุ้นโดยการ
ปรบัปรุงโครงสรา้งหนี/ จงึลดการส่งเสรมิการตลาดลงโดยลดการโฆษณา หรอืการจดัทําEvent 
ทําให้ผู้บรโิภคขาดความตระหนักถงึในผลติภณัฑผ์ลไมก้ระป๋อง แต่คู่แข่งรายใหญ่อย่าง UFC 
ไดม้กีารประชาสมัพนัธผ์่านสื�อต่างๆและทําEvent อย่างต่อเนื�องเพื�อใหผู้บ้รโิภคตระหนักถงึแบ
รนดม์ากขึ/นซึ�งเหน็ผลไดจ้ากสามปีที�ผ่านมาส่วนแบ่งการตลาดของ Malee มกีารลดลงและส่วน
แบ่งการตลาดของUFC เพิ�มมากขึ/นในผลติภณัฑผ์ลไมก้ระป๋อง 
 
1.3  วตัถปุระสงคใ์นการศึกษา 
 1.เพื�อศกึษาปญัหาและปจัจยัสภาพแวดลอ้มที�ส่งผลต่อผลติภณัฑข์อง UFC และ MALEE  
 2.เพื�อศกึษาพฤตกิรรมการบรโิภคผลไมก้ระป๋อง 
 3.เพื�อกําหนดกลยทุธท์างการตลาดของ MALEE เพื�อเพิ�มส่วนแบ่งทางการตลาด 
 
1.4  ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รบั 
        ระยะสั 8น   
        ทราบปจัจยัที�มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการบรโิภคผลไม้กระป๋องเพื�อสามารถดึงดูด
ผูบ้รโิภคใหก้ลบัมาบรโิภคผลไมก้ระป๋อง Malee 
 ระยะกลาง  
        สามารถที�จะวางแผนกลยทุธธ์ุรกจิและกลยุทธท์างการตลาดใหเ้หมาะสม เพื�อดงึส่วนแบ่ง
ทางการตลาดใหก้ลบัมาเพิ�มขึ/นได ้ 
 ระยะยาว  
        ทําให้ผู้บรโิภคเกิดความเชื�อใจ และเกิดความภกัดต่ีอผลติภณัฑ์ผลไม้กระป๋อง Malee 
มากขึ/น 
 



 

 

บทที� 2  
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัที�เกี�ยวข้อง 

 
        การศกึษา”กลยุทธ์ทางธุรกจิและกลยุทธ์ทางการตลาดที�ส่งผลต่อพฤติกรรมการตดัสนิใจ
ของผูบ้รโิภคในการเลอืกซื+อผลไมก้ระป๋องระหว่าง UFCและMALEE” ประกอบดว้ยแนวคดิและ
ทฤษฎทีี�เกี�ยวขอ้งดงันี+ 
 
        2.1 ทฤษฎีด้านการตลาด 

การวเิคราะหต์ลาดเป้าหมาย (STP) 
ส่วนผสมทางการตลาด(Marketing Mix 4P’s) 
แนวคดิการตลาดเชงิบรูณาการ 

 2.2 ทฤษฎีด้านการจดัการกลยทุธ ์
การวเิคราะหส์ิ�งแวดลอ้มภายนอกระดบัมหภาค (PEST Analysis) 

       การวเิคราะหจ์ดุแขง็ จดุอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis) 

การวเิคราะหก์ลยทุธ ์TOWS Matrix 
แนวคดิและทฤษฎกีารกําหนดกลยทุธ ์3 ระดบั 

       การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มการแขง่ขนั(Five Force Model) 
 2.3 งานวิจยัที�เกี�ยวข้อง 
 
2.1 ทฤษฎีด้านการตลาด 

การวิเคราะหต์ลาดเป้าหมาย (STP) 
STP Marketing ผูข้ายจะเน้นที�การแบ่งกลุ่มเป้าหมาย และทําการเลอืกกลุ่มใดกลุ่มหนึ�ง

หรอืหลายกลุ่ม แลว้จงึพฒันาผลติภณัฑแ์ละส่วนประสมทางการตลาดใหเ้หมาะสมกบัเป้าหมาย
ในแต่ละกลุ่ม ทุกวันนี+ธุรกิจต่างๆ จะเปลี�ยนจากการทําการตลาดแบบมวลชน (Mass 
Marketing) มาเน้นที�ตลาดเป้าหมาย ซึ�งการตลาดเป้าหมายจะช่วยให้ผูข้ายสามารถหาโอกาส
ทางการตลาดได้ดีกว่า และผู้ขายสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที� เหมาะสมสําหรับแต่ละ
กลุ่มเป้าหมาย รวมทั +งสามารถปรบัปรงุราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย และการส่งเสรมิการตลาด
ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมปีระสิทธิภาพ ในการทําการตลาดตามเป้าหมาย ทําได้ \ 
ขั +นตอน คอื การแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation) การกําหนดตลาดเป้าหมาย (Market 
Targeting) และการวางตําแหน่งทางการตลาด (Positioning) 
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 ภาพที� . แสดงถึงทฤษฎีแนวคิดวิเคราะหต์ามตลาดเป้าหมาย (STP)   
        Segmentation 
 คือ การแบ่งส่วนตลาดออกเป็นส่วนโดยแบ่งกลุ่มที�มีความแตกต่างกันในเรื�องความ
ต้องการ ลกัษณะ หรอืพฤตกิรรม ที�ส่งผลให้มคีวามต้องการในผลติภณัฑห์รอืส่วนประสมทาง
การตลาดไม่เหมอืนกนั แยกเป็นกลุ่มๆ หรอืเป็นกระบวนการในการแบ่งตลาดทั +งหมดออกเป็น
ส่วนเลก็ๆ โดยที�แต่ละส่วนมลีกัษณะคลา้ยคลงึกนั จะเหน็ไดว้่า การแบ่งส่วนตลาดที�ทําการแบ่ง
ตลาดออกเป็นส่วนยอ่ยๆ โดยใชห้ลกัเกณฑเ์ป็นตวัแบ่ง และในแต่ละส่วนตลาดที�ทําการแบ่งนั +น 
จะต้องมีคุณสมบัติบางอย่างหรืออย่างน้อยที�สุดหนึ�งอย่างที�เหมือนกัน ซึ�งนักการตลาด
จําเป็นต้องมีการแบ่งส่วนตลาด เนื�องจากลูกค้ามีอยู่จํานวนมาก และมีความต้องการที�
หลากหลาย เกณฑท์ี�นิยมนํามาใชแ้บ่งส่วนตลาดผูบ้รโิภคม ี` เกณฑใ์หญ่ๆ ไดแ้ก่ 
        1.การแบ่งส่วนตลาดภมิูศาสตร ์(Geographic Segmentation) 
        เป็นการแบ่งส่วนตลาดตามลกัษณะต่างๆ ทางภูมศิาสตร ์ไดแ้ก่ ภูมภิาค ประเทศ จงัหวดั 
รฐั เมือง ความหนาแน่นของประชากร และสภาพภูมอิากาศ จะใช้เกณฑ์นี+ในกรณีที�ความ
ตอ้งการของผูบ้รโิภคหรอืลกัษณะการใชผ้ลติภณัฑม์คีวามสมัพนัธก์บัลกัษณะต่างๆ ของเกณฑ์
นี+ นอกจากนี+ การแบ่งตามภมูศิาสตรน์ั +นจะตอ้งสามารถวดัได ้และเขา้ถงึไดง้า่ย 
        2.การแบ่งส่วนตามประชากรศาสตร ์(Demographic Segmentation) 
 เป็นเกณฑพ์ื+นฐานที�นิยมใช้แบ่งส่วนตลาดผู้บรโิภค เนื�องจากมคีวามสมัพนัธ์กบัความ
ต้องการของผู้บรโิภคและเป็นตวัแปรที�สามารถวดัได้ง่าย ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ได้แก่ 
เพศ อายุ ขนาดของครอบครวั วฏัจกัรชวีติครอบครวั อาชพี การศกึษา ศาสนา สผีวิ เชื+อชาต ิ
รายได ้และชั +นของสงัคม 
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1. การแบ่งส่วนตามจิตวิทยา (Physiologic Segmentation) 
 นักการตลาดนิยมใช้เกณฑ์ทางด้านจติวิทยา ในการทําความเข้าใจเพิ�มขึ+นว่าทําไม
ผูบ้รโิภคจงึคดิ รูส้กึ หรอืประพฤตเิช่นนั +น ประกอบดว้ย บุคลกิภาพ และรปูแบบการดาํเนินชวีติ 

2. การแบ่งส่วนตามพฤติกรรม (Behavioral Segmentation) 
 เป็นการแบ่งกลุ่มผู้บรโิภคโดยยดึหลกัของความรู ้ทศันคต ิหรอืปฏกิรยิาตอบสนองที�มี
ต่อผลติภณัฑ์ นิยมแบ่งเป็น โอกาสในการซื+อ ผลประโยชน์ สถานภาพของผู้ซื+อ อตัราการใช้
สถานภาพของความซื�อสตัย์ ขั +นตอนของความพร้อม และทศันคติที�มต่ีอผลิตภณัฑ์ (Kotler 
2006, 2551) 
 Targeting 

       การกําหนดตลาดเป้าหมาย เป็นกลุ่มของผูซ้ื+อที�มคีวามจาํเป็นหรอืมลีกัษณะเหมอืนกนั ซึ�ง

บรษิทัตดัสนิใจจะเลอืกเป็นเป้าหมายหรอืหมายถงึ การประเมนิเลอืกหนึ�งส่วนตลาดหรอืมากกว่า

หนึ�งส่วนใหเ้ป็นตลาดเป้าหมายซึ�งเป็นงานที�ตอ้งทําหลงัจากมกีารแบ่งส่วนตลาดแลว้การกําหนด

ตลาดม ี j ขั +นตอน คอื การประเมนิส่วนตลาด รายละเอยีด ดงันี+และการเลอืกส่วนตลาดโดยม ี

        1.การประเมินส่วนตลาด (Evaluating the market segment) เป็นการศกึษาส่วนตลาด

ใน \ ดา้น โดยมวีตัถุประสงคเ์พื�อเลอืกสว่นตลาดที�เหมาะสมเป็นเป้าหมายต่อไป 

                1.1  ขนาดและความเจริญเติบโตของส่วนตลาด (Segment size and growth)

ในที�นี+จะคาดคะเนยอดขายและการเพิ�มขึ+นของยอดขาย ตวัอย่าง การคะเนนํ+ายาล้างจาน ถ้า

คาดคะเนว่าตลาดมขีนาดใหญ่และเจรญิเตบิโตพอสมควรเมื�อขายแลว้ จะมกีําไรจากส่วนตลาด

นั +น กถ็อืว่าเป็นเกณฑท์ี�ไดร้บัพจิารณาส่วนตลาดนั +น และพจิารณาประเดน็อื�นต่อไป 

                1.2  ความสามารถในการจูงใจโครงสร้างส่วนตลาด (Segment Structural 

attractiveness)เป็นการพจิารณาว่า ส่วนตลาดนั +นสามารถเขา้ถงึและตอบสนองความต้องการ

ของตลาดนั +นไดห้รอืไม ่

                1.3  วตัถปุระสงค์และทรพัยากรของบริษัท (Company objectives and 

resources) แมว้่าความเจรญิเตบิโตของตลาด และความสามารถจูงใจตลาดจะเป็นที�น่าพอใจ 

แต่ถ้าขดัแย้งกับวตัถุประสงค์ของบรษิัท และมอุีปสรรคด้านความชํานาญหรอืทรพัยากรไม่

เพยีงพอ กจ็ะมปีญัหาเกดิขึ+นจากการเลอืกส่วนตลาดนั +น 
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        กลยทุธก์ารเลือกส่วนตลาด มี 3 กลยทุธ ์คือ 
1.การเลือกส่วนตลาด (Selecting the market segment)จากการประเมนิส่วนตลาด
ที�เหมาะสมในข้อ l แล้ว บริษัทอาจเลือกหนึ�งส่วนตลาดหรือหลายส่วนเป็น
เป้าหมาย โดยวธิต่ีางๆ ดงันี+ 

                1.1การตลาดที� ไม่แตกต่างหรือการตลาดที� เหมือนกัน (Undifferentiated 

marketing)เป็นการใชก้ลยุทธท์ี�มคีวามครอบคลุมทุกส่วนตลาด ซึ�งธุรกจิตดัสนิใจที�จะไม่สนใจ

กบัความแตกต่างกนัของแต่ละส่วนตลาด โดยนําเสนอผลติภณัฑห์นึ�งชนิดสําหรบัตลาดโดยรวม

เป็นกลยทุธก์ารตลาดที�เสนอผลติภณัฑห์นึ�งรปูแบบโดยมองว่าตลาดมคีวามต้องการเหมอืนๆกนั 

บรษิทัจะพยายามออกแบบสนิคา้และวางโครงการทางการตลาดที�ดงึดูดใจผูซ้ื+อใหม้ากทสีุด ทั +งนี+

ขึ+นอยู่กับการเพิ�มช่องทางการจดัจําหน่ายและการโฆษณาหลายๆด้าน จะให้แนวความคิด

แพร่หลายเพื�อทําใหเ้กดิภาพลกัษณ์ที�ดต่ีอสนิคา้ แมว้่าสนิคา้จะมคีวามแตกต่างกนัจรงิหรอืไม่ก็

ตาม จะทําให้สนิค้าของบรษิัทแตกต่างจากสนิค้าของคู่แข่งขนั ตวัอย่างของการตลาดแบบนี+ 

ไดแ้ก่ เครื�องดื�มสปอนเซอร ์ลกูขนไก่ นํ+าดื�มสงิห ์

                1.2การตลาด ที� แตกต่างกันห รือการตลาด มุ่ ง ต่าง ส่ วน ( Differentiated 

marketing) เป็นการกําหนดส่วนตลาดของผลติภณัฑห์รอืบรกิารตั +งแต่สองส่วนขึ+นไป โดยการ

ปรบัผลติภณัฑ์ การส่งเสรมิการขาย การกําหนดราคา และวธิกีารจดัจําหน่ายให้เหมาะสมกบั

ส่วนตลาดนั +น บริษัทจะเลือกดําเนินการในส่วนตลาดที�มากกว่าหนึ�งส่วน โดยออกแบบ

ผลติภณัฑแ์ละส่วนประสมการตลาดใหต่้างกนัตามความเหมาะสมกบัแต่ละส่วนตลาด 

                1.3การตลาดแบบรวมกําลัง หรือการตลาดมุ่งเฉพาะส่วน (Concentrated 

marketing) เป็นการกําหนดผลติภณัฑห์รอืบรกิารโดยมเีป้าหมายที�ส่วนตลาดเพยีงส่วนเดยีว

แลว้ใชส้่วนประสมทางการตลาด ผลติภณัฑ ์ราคา การส่งเสรมิการตลาด และวธิกีารจดัจาํหน่าย

หนึ�งชุด กบัตลาดส่วนนั +น วธินีั +นจะทําให้บรษิัทมคีวามเข้มแขง็ในส่วนลาดของเขา เพราะรูถ้ึง

ความต้องการของตลาดเป็นอย่างดี ตลอดจนลดค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานและได้อัตรา

ผลตอบแทนจากการลงทุนสูง แต่อย่างไรก็ตามจะมคีวามเสี�ยงสูง ถ้าคู่แข่งขนัเข้ามาในส่วน

ตลาด 
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การกาํหนดตาํแหน่งผลิตภณัฑ ์(Positioning) 

        การกําหนดตําแหน่งผลติภณัฑ ์(Positioning) หมายถงึ การตดัสนิใจและกจิกรรมเพื�อสรา้ง

และรกัษาแนวความคดิเกี�ยวกบัผลติภณัฑข์องธุรกจิในจติใจลกูคา้ (เมื�อเทยีบกบัตราสนิคา้ของคู่

แขง่ขนั) (ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ, jo`p) 

        กลยทุธก์ารวางตาํแหน่งผลิตภณัฑ ์(Positioning Strategy) 

        เป็นการจดัผลติภณัฑใ์หม้คีวามแตกต่าง ชดัเจน และตรงกบัความตอ้งการ โดยการ
เปรยีบเทยีบผลติภณัฑข์องบรษิทักบัผลติภณัฑข์องคู่แขง่ขนัใหอ้ยูใ่นจติใจของผูบ้รโิภคโดยใน
ขั +นนี+จะตอ้งมกีารระบุความไดเ้ปรยีบ หรอืความแตกต่างทางการแขง่ขนั (competitive 

advantages)ในดา้นต่าง ๆ ดงันี+   
         1. ความแตกต่างดา้นผลติภณัฑ ์(product differentiation)  

         เป็นการพจิารณาคุณลกัษณะเด่นของตวัผลติภณัฑท์ี�เหนือกว่าคู่แขง่ขนั ซึ�งสามารถ
พจิารณาไดจ้ากคุณลกัษณะต่าง ๆ ดงันี+  
               - รปูแบบ   

               - คุณสมบตั ิ 

               - ความคงทน  

               - คุณสมบตั ิ 

               - ราคา   

               - ความน่าเชื�อถอื  

               - คุณภาพ  

 

         2. ความแตกต่างดา้นบรกิาร (Service differentiation)  

         เป็นการกําหนดตําแหน่งทางการตลาดใหแ้ก่ผลติภณัฑ ์โดยเน้นไปที�การใหบ้รกิารที�
เหนือกว่าคู่แขง่ขนั ซึ�งสามารถพจิารณาไดจ้ากคุณลกัษณะต่าง ๆ ดงันี+  
               - ความรวดเรว็  

               - การรบัประกนั  

               - การบรกิารตดิตั +ง  

               - การบรกิารจดัส่งสนิคา้  

               - การฝึกอบรมหรอืใหค้าํปรกึษาแก่ลกูคา้  

               - การบรกิารบาํรงุรกัษาและซ่อมแซม  

         3. ความแตกต่างดา้นบุคคล (Personnel differentiation)  

         เป็นการกําหนดตําแหน่งทางการตลาดโดยพจิารณาจากความสามารถของบุคลากรใน
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องคก์ร โดยทั �วไปนิยมใชก้บัผลติภณัฑป์ระเภทบรกิาร ซึ�งสามารถพจิารณาไดจ้ากคุณลกัษณะ
ต่าง ๆ ดงันี+  
               - ความรูค้วามสามารถของบุคลากร  

               - ประสบการณ์และความชํานาญ  

               - ความน่าเชื�อถอื  

               - ความซื�อสตัยส์ามารถไวว้างใจได ้ 

               - การดแูลเอาใจใส่ลกูคา้  

               - การตดิต่อสื�อสารกบัลกูคา้  

    4. ความแตกต่างดา้นภาพลกัษณ์ (Image differentiation)  

         เป็นการกําหนดตําแหน่งทางการตลาด โดยนําเอาภาพลกัษณ์ของผลติภณัฑห์รอืองคก์รมา    
เป็นเครื�องมอืในการสรา้งความแตกต่างทางการแขง่ขนั ซึ�งสามารถพจิารณาไดจ้ากคุณลกัษณะ
ต่าง ๆ ดงันี+  
               - สญัลกัษณ์  

               - สื�อ  

               - บรรยากาศ  

               - การจดัเหตุการณ์พเิศษ  

               - ที�มาของผลติภณัฑ ์

        ส่วนผสมทางการตลาด(Marketing Mix 4P’s) 
        ส่วนประสมการตลาด (Marketing mix) หมายถงึตวัแปรทางการตลาดที�ควบคุมได้ ซึ�ง

บรษิทัใช้ร่วมกนัเพื�อตอบสนองความพงึพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย ประกอบดว้ยผลติภณัฑ ์ราคา 

การจดัจาํหน่าย และการส่งเสรมิการตลาด ดงัแสดงรายละเอยีดต่อไปนี+  

                   
ภาพที� 5 แสดงถึงทฤษฎีแนวคิดเรื�องส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix 4PS) 
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        Product กค็อืสนิคา้หรอืบรกิารที�เราจะเสนอใหก้บัลกูคา้รวมถงึการบรรจุภณัฑ ์ ส ี ราคา 
คุณภาพ และตราสนิคา้ ตลอดจนบรกิารและชื�อเสยีงของผูข้าย หรอืเป็นสิ�งที�นําสู่ตลอดเพื�อ
ตอบสนองความจาํเป็นหรอืความตอ้งการของมนุษย ์
        Price ราคาเป็นสิ�งที�ค่อนขา้งสาํคญัในการตลาด แต่ไมใ่ช่ว่า คดิอะไรไมอ่อกกล็ดราคา
อยา่งเดยีวเพราะการลดราคาสนิคา้ อาจจะไมไ่ดช่้วยใหก้ารขายดขีึ+นได ้หากปญัหาอื�นๆยงัไมไ่ด้
รบัการแกไ้ข การตั +งราคาในที�นี+จะเป็นการตั +งราคาใหเ้หมาะสมกบั ผลติภณัฑ ์ และ
กลุ่มเป้าหมายของเรา เช่นหากเราขายนํ+าผลไมท้ี�จตุจกัร ราคาอาจจะตอ้งถูกหน่อย แต่หากขาย
ที�สยาม หากตั +ง ราคาถูกไปเช่น 10 บาท กลุ่มที�เป็นเป้าหมายอยากใหซ้ื+ออาจจะไม่ซื+อ แต่คนที�
ซื+ออาจจะเป็นคนอกีกลุ่มซึ�งมน้ีอยกว่า และไมคุ่ม้ ที�จะขายแบบนี+ในสยาม ยิ�งไปกว่านั +นหาก
ราคา และรปูลกัษณ์สนิคา้ไมเ่ขา้กนั ลกูคา้กจ็ะเกดิความขอ้งใจและอาจจะกงัวลที�จะซื+อ เพราะ
ราคาคอืตวับ่งบอกภาพลกัษณ์ของสนิคา้ที�สําคญัที�สุด  

        Place คอืช่องทางทจีะนําสนิคา้เขา้ถงึผู้บรโิภค หากเป็นสนิคา้ที�จะขายไปหลายๆแห่ง 
วธิกีารขายหรอืการกระจายสนิคา้จะมคีวาม สําคญัมาก หลกัของการเลอืกวธิกีระจายสนิคา้นั +น
ไม่ใช่ขายให้มากสถานที�ที�สุดจะดเีสมอ เพราะมนัขึ+นอยู่กบัว่า สนิค้าของท่านคอื อะไร และ
กลุ่มเป้าหมายท่านคอืใคร เช่นของใชใ้นระดบับน ควรจะจาํกดัการขายไม่ใหม้มีากเกนิไป เพราะ
อาจจะทําใหเ้สยีภาพ ลกัษณ์ไดส้ิ�งที�เราควรจะคํานึงอกีอย่างของวธิกีารกระจายสนิคา้คอืต้นทุน
การกระจายสนิคา้ เช่นการขายสนิคา้ใน 7-eleven อาจจะ กระจายไดท้ั �วถงึ แต่อาจจะมตี้นทุนที�
สงูกว่า หากจะกล่าวถงึธุรกจิที�เป็นการขายหน้ารา้น Place ในที�นี+กค็อื ทําเล ซึ�งกค็วรเลอืกที� ให้
เหมาะสมกบัสนิคา้ของเราเช่นกนั   
        Promotion คอืการทํากจิกรรมต่างๆ เพื�อสื�อสารลูกค้าถงึลกัษณะสนิค้าของเรา เช่นการ
โฆษณาในสื�อต่างๆ หรอืการทํากจิกรรม ที�ทําใหค้นมาซื+อสนิคา้ของเรา เช่นการทําการลดราคา
ประจําปี หากจะพูดในแง่ของธุรกจิขนาดย่อม การโฆษณาอาจจะเป็นสิ�งที�เกนิความจําเป็น
เพราะจะต้องใช้เงนิ จะมากหรอืน้อยก็ ขึ+นกบั ช่องทางที�เราจะใช้ ที�จะดแีละอาจจะฟรคีอื สื�อ
อินเตอร์เนต ซึ�งมผีู้ใช้เพิ�มจํานวนขึ+นมากในแต่ละปี สื�ออื�นๆที�ถูกๆ ก็จะเป็นพวก ใบปลิว 
โปสเตอร ์หากเป็นสื�อทอ้งถิ�นกจ็ะม ีรถแห่ วทิยุทอ้งถิ�นหนังสอืพมิพ์ทอ้งถิ�น วธิใีนการเลอืกสื�อ
นอกจากจะดเูรื�องค่าใชจ้า่ย แลว้ควรดเูรื�องการเขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายดว้ย 
        การสื�อสารการตลาดแบบบรูณาการ 
        IMC คอื กลยทุธก์ารประสานความพยายามทางการตลาดขององคก์รในการตดิต่อสื�อสาร
โดยใช้เครื�องมอืให้เหมาะสมสอดคล้องเป็นอนัหนึ�งอนัเดยีวกนัเพื�อให้ข่าวสาร สรา้งภาพพจน์
และจงูใจลกูคา้เป้าหมาย เครื�องมอืทางการสื�อสารการตลาดครบวงจร(IMC Tools)มเีป็นหลกัอยู ่
5 ตวั ประกอบดว้ย 
        1.การประชาสมัพนัธ(์Public Relations) 
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        เครื�องมอืสื�อสารการตลาดหนึ�งที�มุ่งเน้นการสรา้ง รกัษา และแก้ภาพลกัษณ์ของตราสนิค้า 

และเป็นเครื�องมอืที�นิยมในยคุปจัจุบนัที�มเีศรษฐกจิตกตํ�า เนื�องจากจะช่วยประหยดังบประมาณ 

ในการสื�อสาร ซึ�งถ้าจะเปรยีบเทยีบกบัการทําโฆษณาที�ต้องใชง้บประมาณสูง แต่อย่างไรก ็ตาม 
ทั +งโฆษณาและการประชาสมัพนัธ ์กจ็าํเป็นสําหรบัการสรา้งตราสนิค้า เพราะทําหน้าที�และหวงั
ผลในระยะเวลาที�แตกต่าง  
การประชาสมัพนัธ ์ และการใหข้า่ว (Public relation and publicity)  

•  มคีวามน่าเชื�อถอืเรื�องราวนําเสนอเป็นข่าวหรอืบทความที�มคีวามน่าเชื�อถอืมากกว่าชิ+นงาน
โฆษณา 

•  ความสามารถในการเจาะใหถ้งึกลุ่มลูกค้าการประชาสมัพนัธส์ามารถเขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายที�
พยายามหลกีเลี�ยงการพบกบัพนกังานขายและกลุ่มเป้าหมายที�ไมน่่าสนใจโฆษณา 

•  สรา้งเป็นเรื�องราวการประชาสมัพนัธศ์กัยภาพที�จะสรา้งเป็นเรื�องราวเกี�ยวกบับรษิทัหรอืสนิคา้
ได ้

        d.การโฆษณา (Advertising)     
        การโฆษณามหีลายรูปแบบ และมวีธิกีารใช้ได้หลายวธิจีงึเป็นการยากที�จะรวบรวมและ
อธบิายและจะพออธบิายไดด้งันี+ 
          •  เป็นการนําเสนอต่อสาธารณชน (Public presentation) การโฆษณาจงึเหมาะที�จะนําเสนอ
ขอ้มลูเกี�ยวกบัสนิคา้และขอ้เสนอที�เป็นมาตรฐาน 
          •  การแพร่กระจาย (Pervasiveness) การโฆษณาเปิดโอกาสใหผู้ข้ายสนิคา้ส่งข่าวสารซํ+าๆ 
หลายทั +ง ขณะเดยีวกนักปิ็ดโอกาสใหผู้ร้บัข่าวสารเปรยีบเทยีบข่าวสารกบัโฆษณาของคู่แข่งขนั 
โฆษณาที�ยิ�งใหญ่บอกถงึขนาด อํานาจ  และความสาํเรจ็ของผูข้ายสนิคา้ 

          •  ขยายการแสดงออก (Amplified expressiveness) การโฆษราเปิดโอกาสใหส้รา้งเรื�องราว
เกี�ยวกบับรษิทั และสนิคา้ โดยการใชศ้ลิปะทางดา้นการพมิพ ์เสยีง และส ี

          •  ไมม่ลีกัษณะเป็นส่วนตวั (lmpersonality) ผูร้บัข่าวสารไม่รูส้กึว่าบบีบงัคบัใหต้้องใส่ใจหรอื
ตอ้งตอบสนอง การโฆษณา เป็นการพดูขา้งเดยีวไมใ่ช่สนทนาโตต้อบ 

             การโฆษณาสามารถใช้สร้างภาพพจน์ของสินค้าในระยะยาวได้ (เช่นโฆษณาของ 
Coca – Cola )หรอืใช้กระตุ้นยอดขายระยะสั +น (เช่นโฆษณาส่งเสรมิการขายสุดสปัดาห์ ของ
หา้งสรรพสนิคา้ Sears)การโฆษณาเขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายผูซ้ื+อในแต่ละพื+นที� โฆษณาบางรปูแบบ 

(เช่นโฆษณาทางโทรทัศน์จะต้องใช้งบประมาณจํานวนมาก ในขณะที�บางรูปแบบ (เช่น
หนังสือพิมพ์)ไม่จําเป็นต้องใช้งบประมาณสูงโฆษณาอาจมผีลต่อยอดขายได้โดยง่ายขณะที�
ผูบ้รโิภคอาจมคีวามเชื�อว่าสนิคา้ที�ทุ่มงบโฆษณาสงูตอ้งนําเสนอ“คุณค่าที�ด ี

         g.การส่งเสริมการขาย(Sale Promotion) เช่น คปูอง การประกวด ของแถม 

 และมอีงคป์ระกอบ \  ประการคอื 
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•  สื�อสาร (Communication) ดงึความสนใจผูบ้รโิภคเขา้ไปสูต้วัสนิคา้ 

•  จงูใจ (lncentive) มอบสทิธเิป็นพเิศษ สิ�งจงูใจ ซึ�งมคีุณค่าต่อผูบ้รโิภค 

•  เชญิชวน (lnvition) เป็นการเชญิชวนใหผู้บ้รโิภคตดัสนิใจซื+อสนิคา้ 

บรษิทัใชเ้ครื�องมอืส่งเสรมิการขายกระตุ้นใหเ้กดิความแรง และเรว็ในการตอบสนองของผูบ้รโิภค 

        ..การใช้พนักงานขาย (Persona selling)   

         การใช้พนักงานขายเป็นเครื�องมือจะได้ผลดีเมื�อผู้บริโภคอยู่ในขั +นสุดท้ายของ
กระบวนการตดัสนิใจซื+อ โดยเฉพาะอย่างยิ�งเพื�อสรา้งความชอบ การโน้มน้าว และการตดัสนิใจ
ซื+อ การชพันกังานขายที�มคีุณสมบตัดิงันี+ 
 •  เป็นการเผชญิหน้าระหว่างบุคคล (Personal confrontation) การใช้พนักงานขายเป็นการ
ปฏสิมัพนัธร์ะหว่างบุคคลตั +งแต่ j คนขึ+นไป แต่ละคนสามารถสงัเกตปฏกิริยิาของอกีคนหนึ�งได้
ในทนัท ี

•  เป็นการหว่านพชืเพื�อหวงัผล (Cultivation) การใชพ้นักงานขายก่อใหเ้กดิความสมัพนัธก์นัใน
หลายละดบัเพื�อการนําเสนอขอ้มลูเพื�อขายเพื�อสรา้งมติรภาพส่วนบุคคลอนัลกึซึ+ง 

•  การตอบสนอง (Response) การใชพ้นักงานขายทําให้ผูซ้ื+อมคีวามรูส้กึถงึความรบัผดิชอบที�
จะตอ้งรบัฟงัการนําเสนอการขาย 

        h.การตลาดทางตรง(Direct marketing)มหีลายรปูแบบ เช่น จดหมายตรง การตลาดทาง
โทรศพัท์ การตลาดทางอนิเตอรเ์น็ต คุณลกัษณะที�แตกต่าง ` ประการของการตลาดทางตรง
ไดแ้ก่ 

•  ไมม่คีวามเป็นสาธารณะ (nonpublic) เนื�องจากขา่วสารถูกส่งโดยตรงไปยงับุคคลที�เจาะจง 

•  เป็นการออกแบบเฉพาะตวั (customized) ข่าวสารจดัเตรยีมไวเ้ฉพาะตวัยุคคลที�จดัส่งไปให้
เท่านั +น 
•  ทนัสมยั (up – to - date) ขา่วสารจดัเตรยีมอยา่งรวดเรว็ ทนัสมยัเสมอ 

•  สื�อสารสองทาง(interactive) ข่าวสารสามารถแลกเปลี�ยนกนัได้ขึ+นอยู่กบัการตอบสนองของ
บุคคล จงึเป็นการสื�อสารสองทาง 

 

        การวิเคราะหสิ์�งแวดล้อมภายนอกระดบัมหาภาค (PEST Analysis) 

        PEST Analysis เป็นเครื�องมอืสําคญัและที�จะช่วยใหบ้รษิทัสามารถวเิคราะหใ์นภาพรวม

ของสภาพแวดล้อมปจัจยัภายนอกอย่างกว้างขวาง นักวางแผนกลยุทธ์จะนิยมใช้ PEST 

Analysis เพื�อการวเิคราะหภ์าพรวมในอนาคตของธุรกจิ แนวโน้มดา้นการตลาด ปจัจยัที�จะมผีล

ต่อการเปลี�ยนแปลงใหญ่ในโลกธุรกจิในอนาคต โดยจะมเีครื�องมอืสําคญัที�จะช่วยใหบ้รษิทัเขา้ใจ

ถงึภาพรวมของทางสงัคมต่างๆแบ่งออกเป็นสี�ประเภท ดงันี+ 
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ภาพที� 7  แสดงถึงทฤษฎีสิ�งแวดล้อมภายนอกระดบัมหาภาค (PEST Analysis) 
        

        การเมือง (Political) 

 Political Factors ปจัจยัทางดา้นการเมอืง เป็นปจัจยัที�มอีทิธพิลต่อองคก์รเป็นอย่างมาก

ทั +งในแง่กฎเกณฑ์สําหรบัภาคธุรกิจ กําลังการซื+อของผู้บริโภค และอื�นๆ ซึ�งมีประเด็นที�

จาํเป็นตอ้งพจิารณา เช่นสิ�งแวดลม้ทางการเมอืงมคีวามมั �นคงเพยีงใด ,นโยบายของรฐับาลมผีล

ต่อกฏหมายที�เกยีวกบัองค์กรอย่างการเก็บภาษีหรอืไม่ ,รฐับาลมนีโยบายทางด้านเศรษฐกจิ

อย่างไร,รฐับาลนี+สนใจเรื�องวฒันธรรมและศาสนามากแค่ไหน,รฐับาลกําลงัทําสญัญาทางการค้า

บา้งหรอืไม ่เช่น กบั EU, NAFTA, ASEAN และอื�น 

        เศรษฐกิจ (Economics) 

        ปจัจยัทางดา้นเศรษฐกจิ นักการตลาดจะต้องพจิารณาสถานการณ์เศรษฐกจิการคา้ทั +งใน

ระยะสั +นและระยะยาว โดยเฉพาะเมื�อต้องการทําการตลาดระหว่างประเทศ โดยต้องมกีาร

พจิารณา อตัราดอกเบี+ย ระดบัเงนิเฟ้อ, อตัราการว่างงาน GDP และอื�นๆ การเตบิโตทาง

เศรษฐกจิโดยรวม และแยกแต่ละภาคธุรกจิ  

        สงัคม (Social) 

         ในส่วนของสงัคม บรษิทัจะมองวถิชีวีติและวฒันธรรมของประชากรภายในประเทศ เช่น 

อัตราการเติบโตของจํานวนประชากรอายุเฉลี�ย สังคมวิถีชีวิตของสังคมเมือง และระดับ

การศึกษาเฉลี�ยเนื�องจากการสงัคมของแต่ละประเทศจะมคีวามแตกต่างกนั การที�เรานําเรื�อง

สงัคมจะช่วยใหท้าํใหเ้ราสามารถมองถงึสิ�งที�สงัคมกําลงัเผชญิอยูแ่ละสามารถปรบัสนิคา้ 
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         เทคโนโลยี (Technology) 

        โลกาภวิตัน์ในปจัจุบนัได้มกีารพฒันาและก้าวกระโดดอย่างต่อเนื�อง ซึ�งเทคโนโลยจีะ

พฒันาไปตามโลกาภวิตัน์ที�กําลงัเผชญิอยู่โดยเฉพาะอนิเทอรเ์น็ตและ Social Network ต่างๆ 

บรษิัทจะต้องพฒันาถึงผลกระทบที�มกีารเปลี�ยนแปลง ทั +งพฤติกรรมการซื+อสนิค้าของลูกค้า

สถานที�การจาํหน่ายสนิคา้การแข่งขนัทางธุรกจิที�รุนแรงมากขึ+นผ่านอนิเทอรเ์น็ตและนวตักรรม

ใหม่ๆ ที�สามารถผลกัดนัใหบ้รษิทัสามารถสรา้งผลกําไรและส่วนแบ่งตลาดมากขึ+น 

 

2.2 ทฤษฎีด้านการจดัการกลยทุธ ์

        การวิเคราะหจ์ดุแขง็ จดุอ่อน โอกาสและอปุสรรค (SWOT Analysis) 

 เป็นการวเิคราะห์โดยการสํารวจจากสภาพการณ์ 2 ด้าน คอื สภาพการณ์ภายในและ

สภาพการณ์ภายนอก ดงันั +นการวเิคราะห ์SWOT จงึเรยีกไดว้่าเป็นการวเิคราะหส์ภาพการณ์ 

(situation analysis) ซึ�งเป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน เพื�อให้รู้ตนเอง (รู้เรา) รู้จกั

สภาพแวดลอ้ม (รูเ้ขา) ชดัเจน และวเิคราะห์โอกาส-อุปสรรค การวเิคราะหป์จัจยัต่าง ๆ ทั +ง

ภายนอกและภายในองคก์ร ซึ�งจะช่วยใหผู้บ้รหิารขององคก์รทราบถงึการเปลี�ยนแปลงต่าง ๆ ที�

เกดิขึ+นภายนอกองคก์ร ทั +งสิ�งที�ไดเ้กดิขึ+นแลว้และแนวโน้มการเปลี�ยนแปลงในอนาคต รวมทั +ง

ผลกระทบของการเปลี�ยนแปลงเหล่านี+ที�มีต่อองค์กรธุรกิจ และจุดแข็ง จุดอ่อน และ

ความสามารถด้านต่าง ๆ ที�องค์กรมอียู่ ซึ�งข้อมูลเหล่านี+จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการ

กําหนดวสิยัทศัน์ การกําหนดกลยุทธ์และการดําเนินตามกลยุทธ์ขององค์กรระดบัองค์กรที�

เหมาะสมต่อไป 

 
ภาพที� 8  แสดงถึงทฤษฎีแนวคิดเรื�องการวิเคราะห ์SWOT   
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        การวิเคราะหจ์ดุแขง็ (Strengths) 

        หมายถึง จุดเ ด่นที� เ ป็นผลมาจากลักษณะปจัจัยภายใน เ ป็นข้อดีที� เกิดมาจาก

สภาพแวดล้อมของภายในตวัธุรกจิของตวัเอง การที�องคก์รทราบถงึจุดแขง็ของตวัเอง จะสรา้ง

ผลดเีพื�อมากําหนดเป้าหมาย กลยุทธ์และการวางแผนเพื�อให้เหมาะสมกบัความสามารถและ

ผลกัดนัใหเ้กดิผลดกีบัองคก์รในอนาคต 

        การวิเคราะหจ์ดุอ่อน (Weaknesses) 

        หมายถึง จุดที� เ ป็นผลมาจากลักษณะปจัจัยภายใน เป็นปญัหาที�บกพร่องจาก

สภาพแวดล้อมภายในต่างๆในธุรกิจของตวัเอง ซึ�งเมื�อบรษิทัทราบถึงจุดอ่อนแล้ว จะต้องนํา

ขอ้บกพร่องมาแก้ไขปญัหานั +นๆ มาทําการกําหนดกลยุทธ์และกําหนดเป้าหมายใหม่ให้ชดัเจน 

เพื�อแกไ้ขใหบ้รษิทัมสีถานภาพที�ดขี ึ+น 

        การวิเคราะหโ์อกาส (Opportunities) 

        หมายถึง ปจัจยัที�ก่อให้เกิดผลดีจากปจัจยัภายนอก เป็นผลจากการที�สภาพแวดล้อม

ภายนอกของบรษิทัที�ก่อใหเ้กดิประโยชน์ หรอืส่งเสรมิการดําเนินงานของบรษิทั  โดยโอกาสจะ

ช่วยบรษิทัสามารถผลกัดนัขอ้มลูและตอบสนองต่อสนิคา้และบรกิารไดม้ากขึ+น บรษิทัจะมโีอกาส

จากปจัจยัภายนอกเหล่านี+มาเสรมิสร้างให้สินค้าหรอืบรกิารพฒันาไปในทิศทางที�ดีในลําดบั

ต่อไป 

        การวิเคราะหอ์ปุสรรค (Threats) 

        หมายถงึ ปจัจยัที�ก่อให้เกดิผลเสยีที�เกดิจากลกัษณะปจัจยัภายนอก เป็นสิ�งที�ที�บรษิทัไม่

สามารถควบคุมได้จะเป็นเหตุนําไปสู่กําไรและยอดขายที�ลดลง บรษิัทจะต้องปรบักลยุทธ์

การตลาดใหเ้หมาะสม เพื�อที�จะรกัษาความเสถยีรภาพของบรษิทั และกําจดัอุปสรรคต่์างๆ ไม่ให้

เกดิขึ+นไดจ้รงิ 

 
        การวิเคราะหก์ลยทุธ ์TOWS Matrix 

        TOWS Matrix จะแสดงให้เหน็ว่า ปจัจยัภายนอกที�เป็น โอกาส และอุปสรรค ที�บรษิทั

กําลงัเผชญิอยู่ สามารถนํามาจบัคู่เพื�อให้สอดคล้องกบัปจัจยัภายในที�เป็นจุดแขง็ และ จุดอ่อน 

ของบรษิทั และเป็นการจดัทํากลยุทธท์ี�เป็นทางเลอืก 4 ชุด ซึ�งสามารถนําไปใชเ้ป็นแนวทางใน

การกําหนดแนวทางเพื�อกําหนดกลยุทธต่์างๆ (อารยี ์แผว้สกุลพนัธ,์ joo\) อกีความหมายหนึ�ง 

คอื TOWS Matrix จะช่วยใหบ้รษิทัคดิเกี�ยวกบัปจัจยัที�คุณสามารถตดิตามและมผีลกระทบต่อ
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คุณโดยตรงจากสภาพแวดลอ้มภายนอก (โอกาสและภยัคุกคาม) จากสภาพแวดลอ้มภายใน (จุด

แขง็และจดุอ่อน)  

 
ภาพที� 9  แสดงถงึทฤษฎกีารแนวคดิเรื�องการวเิคราะหก์ลยทุธ ์TOWS Matrix   

ในการนําเทคนิคที�เรยีกว่า TOWS Matrix มาใชใ้นการวเิคราะหเ์พื�อกําหนดกลยุทธน์ั +น 
จะมขี ั +นตอนการดาํเนินการที�สําคญั 2 ขั +นตอน ดงันี+  
        1.การระบจุดุแขง็ จดุอ่อน โอกาส และข้อจาํกดั โดยที�การประเมนิสภาพแวดลอ้มที�เป็น
การระบุให้เห็นถึงจุดแข็งและจุดอ่อนจะเป็นการประเมินภายในองค์การ ส่วนการประเมิน
สภาพแวดล้อมที�เป็นโอกาสและข้อจํากัดจะเป็นการประเมินภายนอกองค์การ กล่าวได้ว่า 
ประสทิธผิลของการกําหนดกลยุทธท์ี�ใชเ้ทคนิค TOWS Matrix นี+จะขึ+นอยู่กบัความสามารถใน
การวเิคราะหจ์ุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และขอ้จํากดั ที�ละเอยีดในทุกแง่มุม เพราะถ้าวเิคราะหไ์ม่
ละเอยีดหรอืมองไมทุ่กแงม่มุ จะส่งผลทาํใหก้ารกําหนดกลยทุธท์ี�ออกมาจะขาดความแหลมคม 
        2.การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างจุดแขง็กบัโอกาส (SO), จุดแขง็กบัขอ้จาํกดั(ST), 
จดุอ่อนกบัโอกาส(WO) และจุดอ่อนกบัขอ้จาํกดั (WT), ซึ�งผลของการวเิคราะหค์วามสมัพนัธใ์น
ขอ้มลูแต่ละคู่ดงักล่าว ทาํใหเ้กดิกลยทุธส์ามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ประเภท คอื 
        1.กลยุทธ์เชิงรกุ (SO Strategy)ไดม้าจากการนําขอ้มลูการประเมนิสภาพแวดลอ้มที�เป็น
จุดแข็งและโอกาสมาพิจารณาร่วมกัน เพื�อที�จะนํามากําหนดเป็นกลยุทธ์ในเชิงรุก ตัวอย่าง 
กรมธนารกัษ์ มจีุดแข็ง คอื ความสามารถในการผลิตเหรยีญ และมโีรงกษาปณ์ที�ทนัสมยั มี
โอกาส คอื สามารถหารายได้จากการผลติเหรยีญได้ ทั +งหมดสามารถนํามากําหนดกลยุทธ์ใน
เชงิรกุ คอื กลยทุธก์ารรบัจา้งผลติเหรยีญทุกประเภททั +งในและต่างประเทศ 
        2.กลยุทธ์เชิงป้องกนั (ST Strategy)ไดม้าจากการนําขอ้มลูการประเมนิสภาพแวดลอ้มที�
เป็นจุดแขง็และขอ้จํากดัมาพจิารณาร่วมกนั เพื�อที�จะนํามากําหนดเป็นอกลยุทธ์ในเชงิป้องกนั 
ทั +งนี+เนื�องจากองคก์ารมจีดุแขง็ ขณะเดยีวกนัองคก์ารกเ็จอกบัสภาพแวดลอ้มที�เป็นขอ้จาํกดัจาก
ภายนอกที�องคก์ารควบคุมไมไ่ด ้แต่องคก์ารสามารถใชจ้ดุแขง็ที�มอียู่ในการป้องกนัขอ้จาํกดัที�มา
จากภายนอกได ้ตวัอยา่ง มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช มจีดุแขง็ คอื เป็นมหาวทิยาลยัที�เปิด
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โอกาสการศึกษาให้แก่ประชาชนทั �วประเทศ ขณะเดยีวกนัมขีอ้จํากดั คอื งบประมาณที�ได้รบั
การสนับสนุนจากภาครฐัมไีม่เพยีงพอที�จะสามารถจดัตั +งหน่วยงานของตนเองอยู่ทุกจงัหวดัทั �ว
ประเทศได้     ทั +งหมดสามารถนํามากําหนดกลยุทธ์เชงิป้องกนั คอื กลยุทธ์การสร้างความ
รว่มมอืกบัโรงเรยีนในพื+นที�ทุกจงัหวดัทั �วประเทศ 
        3.กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy)ไดม้าจากการนําขอ้มลูการประเมนิสภาพแวดลอ้มที�
เป็นจุดอ่อนและโอกาสมาพจิารณาร่วมกนั เพื�อที�จะนํามากําหนดเป็นกลยุทธใ์นเชงิแก้ไข ทั +งนี+
เนื�องจากองคก์ารมโีอกาสที�จะนําแนวคดิหรอืวธิใีหม่ ๆ มาใชใ้นการแก้ไขจุดอ่อนที�องคก์ารมอียู่
ได้ ตัวอย่าง ระบบราชการมักมีจุดอ่อน คือ มีข ั +นตอนการทํางานที�ยาว ใช้เวลามาก 
ขณะเดียวกันก็มีโอกาส คือ โอกาสของการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสารมาใช ้
ทั +งหมดสามารถนํามากําหนดกลยุทธ์เชงิแก้ไข คอื กลยุทธ์การส่งเสรมิให้มกีารนําเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื�อสารมาใช้ในการบรหิารจดัการและในกระบวนการทํางานของราชการให้
มากขึ+น (e-Administration) 
        4.กลยุทธ์เชิงรบั (WT Strategy)ไดม้าจากการนําขอ้มลูการประเมนิสภาพแวดลอ้มส่งผล
เชิงลบและข้อจํากัดมาพิจารณาร่วมกัน เพื�อที�จะนํามากําหนดเป็นกลยุทธ์ในเชิงรับ ทั +งนี+
เนื�องจากองค์การเผชญิกับทั +งจุดอ่อนและข้อจํากดัภายนอกที�องค์การไม่สามารถควบคุมได ้
ตัวอย่าง ประเทศไทย จุดอ่อน คือ ต้องนําเข้านํ+ ามนัดิบจากต่างประเทศ ประกอบกับพบ
ขอ้จํากดั คอื ราคานํ+ามนัในตลาดโลกเพิ�มขึ+นอย่างมาก ทั +งหมดนํามากําหนดกลยุทธ์ในเชงิรบั 
คอื กลยุทธ์การรณรงค์ประหยดัพลงังานทั �วประเทศอย่างจรงิจงั และกลยุทธ์การหาพลงังาน
ทดแทนที�นําทรพัยากรธรรมชาตใินประเทศที�มอียู่มาใชม้ากขึ+น  
 
        2.1.3 แนวคิดและทฤษฎีการกาํหนดกลยทุธ ์3 ระดบั 
        การกาํหนดกลยทุธ ์(Strategic Formulation) 
        เป็นขั +นตอนในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรเพื�อพิจารณาถึงปจัจัย
สภาพแวดลอ้มว่ามผีลกระทบอย่างไรต่อองคก์ร และการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร 
โดยพจิารณาจุดแขง็ จุดอ่อน ตลอดจนค่านิยมและวฒันธรรมองค์กรเพื�อเป้าหมายที�สําคญั คอื
การกําหนดและควบคุมตําแหน่งทางกลยุทธข์ององค์กรใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายขององค์กรที�
วางไว ้ซึ�งในการศกึษาครั +งนี+จะใชเ้ครื�องมอืกําหนดกลยุทธ ์3 ระดบั คอื 

1. กลยทุธร์ะดบัองคก์ร(Corporate Strategy) 
2. กลยทุธร์ะดบัธุรกจิ(Business Strategy) 
3. กลยทุธร์ะดบัหน้าที� (Functional Strategy) 
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 1.กลยทุธร์ะดบัองคก์ร (Corporate Strategy)  
        กลยุทธ์ระดบัองค์กรเป็นการกําหนดธุรกิจหรอืทศิทางในอนาคตขององค์กร แนวทางที�
องคก์รโดยทั �วไปยดึถอืปฏบิตัคิอืการเลอืกแข่งในหลายๆอุตสาหกรรมหรอืหลายๆตลาดการเขา้
ไปดําเนินการหรอืเข้าไปลงทุนในธุรกิจใดจงึจะสามารถดํารงความได้เปรยีบทางการแข่งขนั
นําไปสู่ผลกําไรและการดํารงอยู่ได้ของบรษิทัในระยะยาว กลยุทธ์ระดบัองค์กรจงึเกี�ยวขอ้งกบั
การตดัสนิใจเพื�อกําหนดทศิทางการดําเนินงานขององค์กร การกําหนดทศิทางขององคก์รเป็น
หน้าที�ของผูบ้รหิารระดบัสูงในการกําหนดทศิทางขององคก์รว่าจะไปสู่ทศิทางใดทําใหผู้้บรหิาร
สามารถจะกําหนดกลยุทธ์ระดบัองค์กรไปในทิศทางที�ต้องการได้โดยกลยุทธ์ระดบัองค์กรที�
นํามาใชใ้นการวเิคราะหจ์ะนํามาใชท้ั +งหมด 3 ประเภทดงันี+ 
        กลยทุธเ์ติบโต คอืกลยทุธใ์นการเพิ�มส่วนแบ่งตลาดและยอดขาย โดยการศกึษาครั +งนี+จะ
ใชก้ลยทุธแ์บบ 
        Internal Growthคอืการเจรญิเตบิโตจากภายในเป็นการเจรญิเตบิโตในลกัษณะของการ
เขา้สู่ธุรกจิใหมห่รอืขยายตวัในธุรกจิเดมิ ทั +งนี+ องคก์ารสามารถเลอืกการเจรญิเตบิโตในแนวราบ 
หรอืแนวดิ�งโดยการเจรญิเตบิโตในแนวราบเป็นการขยายตวัเขา้สู่ธุรกจิใหมท่ี�มคีวามสมัพนัธก์บั
ธุรกจิเดมิ ส่วนการเจรญิเตบิโตในแนวดิ�งเป็นการขยายตวัที�ธุรกจิเดมิในแงข่องการดาํเนินการ
จดัหาวตัถุดบิหรอืลกูคา้ของธุรกจิเดมิ การเจรญิเตบิโตจากภายในสามารถดาํเนินการไดห้ลาย
วธิดีงันี+ 
        Market Penetrationคอืการเพิ�มส่วนแบ่งตลาดของผลติภณัฑเ์ดมิในตลาดเดมิดว้ยวธิกีาร
ทางการตลาด เช่น การเพิ�มจาํนวนพนกังานขาย การเพิ�มกจิกรรมดา้นโฆษณา การเพิ�มการ
ส่งเสรมิการขาย เป็นตน้  
        Market Developmentคอืการขยายตลาดของสนิคา้เดมิในพื+นที�ใหม ่ เป็นลกัษณะของการ
ที�บรษิทัตอ้งการขยายกลุ่มลูกคา้เพิ�มจากเดมิ ขยายตลาดไปที�กลุ่มอื�นเพื�อเพิ�มยอดขาย โดยยงั
ใช ้ Product ตวัเดมิ เช่น รา้นคา้สตารบ์คั มาเปิดสาขาที�ประเทศไทย ถอืเป็น Market 
Development 
        Product Development เป็นการปรบัปรุงผลติภณัฑท์ี�มอียู่เดมิใหเ้กดิเป็นผลติภณัฑใ์หม่
และวางจาํหน่ายในตลาดเดมิ เพื�อเพิ�มส่วนแบ่งตลาดการพฒันาผลติภณัฑอ์าจรวมถงึการพฒันา
และปรบัปรุงรูปแบบใหม่ๆๆเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื�องเพื�อตอบสนองความต้องการของตลาด
และผูบ้รโิภคกลุ่มเดมิดว้ย การใชก้ลยทุธก์ารพฒันาผลติภณัฑส์่วนใหญ่จะนํามาใชเ้มื�อองคก์รอยู่
ในขั +นเจรญิเตบิโตหรอืในขั +นเจรญิเตบิโตเตม็ที�เท่านั +น 
        Integrative Growthคอืกลยทุธก์ารขยายธุรกจิดว้ยการซื+อหรอืควบรวมธุรกจิกบัซพัพลาย
เออร ์คู่แขง่หรอืผูจ้ดัจาํหน่าย/ลกูคา้ (Distributor/Buyer) นอกจากนี+ ยงัรวมไปถงึการขยายธุรกจิ
เพื�อแขง่กบัธุรกจิของซพัพลายเออรแ์ละผูจ้ดัจาํหน่าย/ลูกคา้วตัถุประสงคข์องการทํา Integrative 
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Growth คอืการทาํใหอ้งคก์รมอีํานาจทางการตลาด อํานาจในการควบคุมวตัถุดบิ หรอืช่อง
ทางการจดัจาํหน่ายเพิ�มขึ+น ดงันั +น การตดัสนิใจว่าจะใชก้ลยทุธ ์ Integrative Growth หรอืไม ่จงึ
เป็นการตอบคาํถามขอ้ 3 ขา้งตน้ ที�ถามว่า “หากจะขยายธุรกจิไมว่่าจะเป็นในประเทศหรอืใน
ตลาดโลก องคก์รจะใชว้ธิกีารซื+อกจิการ (Acquisition) ควบรวม (Merger) หรอืพฒันาหน่วยงาน
ต่างๆ ภายในองคก์ร?” Integrative Growth สามารถกระทาํไดด้ว้ยวธิกีารดงัต่อไปนี+                       
        Forward Integrationคอืการซื+อกจิการของผูจ้ดัจาํหน่าย/ลกูคา้ เช่น การที�เลอโนโวซึ�ง
เป็นผูร้บัจา้งผลติคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊กใหไ้อบเีอม็เขา้ซื+อกจิการดงักล่าวจากไอบเีอม็ ดงันั +น เลอ
โนโวคอืผูข้าย ไอบเีอม็คอืผูซ้ื+อ เมื�อเลอโนโวซื+อกจิการของไอบเีอม็จงึเป็นการซื+อกจิการของ
ลกูคา้ เป็นตน้ นอกจากนี+ Forward Integration ยงัรวมไปถงึการทําธุรกจิแขง่กบัผูจ้ดัจาํหน่าย/
ลกูคา้ของตน เช่น การที�สํานกัพมิพซ์ึ�งจาํหน่ายหนงัสอืของตนผ่านรา้นหนังสอือยา่งซเีอด็หรอืบี
ทเูอส เปิดเวบ็ไซตข์ายหนงัสอืใหก้บัผูบ้รโิภคโดยตรงในลกัษณะของพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกส ์เป็น
ตน้ 
        Backward Integrationคอืการซื+อกจิการของซพัพลายเออร ์เช่น การที�บรษิทัผลติรถยนต์
ซื+อกจิการของผูข้ายชิ+นส่วนอะไหล่ใหก้บัตน เป็นตน้ นอกจากนี+ การทาํธุรกจิแข่งกบัซพัพลาย
เออรก์ถ็อืเป็นการทํา Backward Integration เช่นกนั ตวัอยา่งเช่น การที�หา้งเทสโก ้ โลตสั ขาย
นํ+าอดัลมรสโคล่ายี�หอ้ Tesco กถ็อืเป็นการทาํธุรกจิแขง่กบับรษิทัไทยนํ+าทพิยซ์ึ�งเป็นผูจ้าํหน่าย
นํ+าอดัลมยี�หอ้โคก้ใหแ้ก่ตน 
        Horizontal Integrationคอืการซื+อกจิการของคู่แขง่ ตวัอยา่งเช่น การที�เมเจอรซ์ื+อกจิการ
ของอจีวีซีึ�งเป็นคู่แขง่ เป็นต้น 
        Diversification Growthคอืกลยทุธก์ารขยายธุรกจิไปสู่ธุรกจิใหมท่ี�เกี�ยวขอ้งกบัผลติภณัฑ์
ชนิดใหม่ ดงันั +น การที�องคก์รตดัสนิใจว่าจะดําเนินกลยุทธ ์Diversification Growth หรอืไม่ จงึ
เป็นการตอบคําถามขอ้ 2 ขา้งต้นที�ว่า “จะมุ่งเน้นกจิกรรมต่างๆ ในอุตสาหกรรมเดมิ (Current 
Industry) หรอืจะขยายธุรกจิไปสู่อุตสาหกรรมอื�น (Diversify into other industries)?” กลยุทธ ์
Diversification Growth สามารถกระทาํได ้3 วธิเีช่นกนั คอื 
        Concentric Diversification คอืการทําธุรกจิเกี�ยวกบัผลติภณัฑช์นิดใหมท่ี�อาศยั
เทคโนโลยหีรอืองคค์วามรูข้องผลติภณัฑช์นิดเดมิ ตวัอยา่งเช่น การที�ผูผ้ลติเบยีรช์า้งผลตินํ+าดื�ม
ชา้งออกวางจาํหน่าย เป็นตน้ เนื�องจากเทคโนโลยกีารผลติและช่องทางการจดัจาํหน่ายของ
ผลติภณัฑท์ั +งสองชนิดเหมอืนกนั 
        Horizontal Diversification คอืเป็นการสรา้งการเตบิโตจากการซื+อการควบรวมกจิการ
ของคู่แขง่ โดยมุง่เน้นการเพิ�มสนิคา้หรอืบรกิารจากองคก์รที�เป็นคู่แขง่ในตลาด 
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        Conglomerate Diversification คอืการทําธุรกจิเกี�ยวกบัผลติภณัฑช์นิดใหม่ที�ไม่มคีวาม
เกี�ยวขอ้งกบัสนิคา้หรอืบรกิารที�มอียู ่ ซึ�งจะสรา้งความไดเ้ปรยีบในลกัษณะของกลุ่มบรษิทัที�ไมม่ี
ความสมัพนัธก์นัทําใหอ้งคก์รมสีนิคา้หรอืบรกิารที�หลากหลายและครอบคลุมยิ�งขึ+น  
        กลยุทธ์คงที�คอืกลยุทธ์ที�มุ่งรกัษาสถานะเดมิของธุรกจิไว้หรอืการขยายขนาดของธุรกิจ
เพียงเล็กน้อย เหตุผลที�บางองค์กรเลือกใช้กลยุทธ์คงที�มีหลายประการ เช่น องค์กรขาด
ศกัยภาพในการเตบิโต สภาพแวดลอ้มภายนอก (External Environment) ไม่เอื+อ-อํานวยต่อการ
ดําเนินกลยุทธ์เติบโต หรือผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการขาดแรงจูงใจในการขยายกิจการ 
เนื�องจากมคีวามพอใจในสถานะที�เป็นอยู่ของกจิการ เป็นต้น อย่างไรกต็าม การดําเนินกลยุทธ์
คงที�เป็นเวลานานเป็นสิ�งที�อนัตราย เพราะจะทําให้ความสามารถในการแข่งขนัขององค์กรใน
ระยะยาวลดลงได ้
        กลยทุธถ์ดถอย คอืกลยทุธท์ี�องคก์รการไมม่กีารลงทุนในการดําเนินงานโดยอาจอยู่
เฉยๆ เพื�อรอดสูถานการณ์หรอือาจยกเลกิบางสายผลติภณัฑท์ี�ไมท่ํากําไร อาจจะลดพนกังาน 
หรอืกจิกรรมในการดาํเนินงานลง โดยทางเลอืกสุดทา้ยของกลยุทธก์ารถดถอยคอื การขาย
กจิการ หรอืการที�องคก์รยกเลกิสายผลติภณัฑบ์างสายหรอืขายกจิการในเครอืออกไป 
Retrenchment คอืการขายสนิทรพัยบ์างส่วนขององคก์รเพื�อนําเงนิสดที�ไดไ้ปใชใ้นการดําเนิน
กจิการ ตวัอยา่งเช่น ในทศวรรษที� l��� ซึ�งเป็นช่วงเวลาที�ไอบเีอม็กําลงัประสบปญัหาอย่าง
หนกั Louis V. Gerstner Jr. ซอีโีอในขณะนั +น ไดข้ายตกึและภาพเขยีนของศลิปินชื�อดงัที�
ไอบเีอม็สะสมไว ้เพื�อนําเงนิสดมาพยงุฐานะของกจิการ เป็นตน้ 
        Divestiture คือการขายกิจการบางกิจการขององค์กรที�ประกอบธุรกิจหลายอย่าง 
โดยเฉพาะอย่างยิ�งกจิการที�ไม่สามารถแข่งขนักบัผู้อื�นได้ เพื�อนําเงนิมาใช้ในการดําเนินธุรกิจ 
ตวัอยา่งเช่น แกรมมี�ขายธุรกจิบะหมี�กึ�งสาํเรจ็รปูโฟรม์ใีหแ้ก่กลุ่มสหพฒันพบิลูย ์เป็นตน้  
        Liquidation คอืการเลกิกจิการทั +งหมดขององคก์ร เมื�อองคก์รประสบกบัปญัหาที�รุนแรง
จนเกนิความสามารถในการแกไ้ขเพื�อใหก้จิการดาํเนินต่อไปได ้ตวัอยา่งเช่น การเลกิกจิการของ
นํ+าดื�มโพลาลสิซึ�งเป็นนํ+าดื�มบรรจขุวดรายแรกของไทยและเป็นผูนํ้าในอุตสาหกรรมดงักล่าว เป็น
ตน้ เช่นเดยีวกบักลยทุธเ์ตบิโต องคก์รสามารถใชก้ลยุทธถ์ดถอยไดม้ากกว่า l กลยทุธใ์นเวลา
เดยีวกนั ตวัอยา่งเช่น องคก์รที�ประสบปญัหาอาจจะขายสนิทรพัยบ์างอย่างพรอ้มๆกบัขาย
กจิการบางกจิการที�ไมส่ามารถแขง่ขนัได ้ เพื�อนําเงนิสดมาใชใ้นการพยงุฐานะของกจิการ เป็น
ตน้ 
        กลยทุธฟื์u นฟคูอืกลยุทธท์ี�มุง่เน้นการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการดําเนินธุรกจิ เหมาะ
สาํหรบัการแก้ปญัหาที�ยงัไม่รนุแรงถงึขั +นวกิฤต ิประกอบดว้ย j ขั +นตอน ไดแ้ก่ 
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        Contraction เป็นขั +นตอนที�เปรยีบเสมอืนการทาํใหเ้ลอืดหยดุไหล จงึตอ้งดาํเนินการเป็น
ลาํดบัแรก ดว้ยการลดค่าใชจ้า่ยและขนาดของหน่วยงานในองคก์ร เช่น การเลกิจา้งพนกังาน
บางส่วน เป็นตน้ 
        Consolidation เป็นขั +นตอนต่อมาที�มุง่เปลี�ยนแปลงองคก์รใหเ้ป็นองคก์รใหมท่ี�มรีะบบงาน
กะทดัรดัและประหยดั (New-leaner Corporation) เพื�อใหส้ามารถกลบัไปดําเนินกลยทุธเ์ตบิโต
ได ้ เช่น การปรบัปรงุหน่วยงานต่างๆ จนทาํใหค้่าใชจ้า่ยที�ไมจ่าํเป็นลดลงและทําใหทุ้กหน้าที�
ขององคก์รดาํเนินไปอย่างมปีระสทิธภิาพสงูสุด เป็นตน้        
        2..กลยทุธร์ะดบัธรุกิจ (Business Strategy)  
        กลยุทธ์ระดบัธุรกิจ เป็นกลยุทธ์ที�มุ่งเน้นให้หน่วยธุรกจิมคีวามได้เปรยีบในการแข่งขนั 
ภายใตข้อบเขตของกฎหมายและจรยิธรรมทางธุรกจิหรอืเป็นกลยทุธท์ี�องคก์รนํามาใช ้เพื�อความ
ได้เปรยีบและชยัชนะเหนือคู่แข่งขนั กลยุทธ์ระดบัธุรกิจจะมหีลกัการสําคญัว่าบรษิัทจะต้อง 
แขง่ขนัอย่างไรหรอืสรา้งคุณค่าอะไรในการแข่งขนัที�จะจบัผูบ้รโิภค หรอืจบัตลาดใหไ้ดม้ากที�สุด 
โดย Michael E. Porter ไดก้ล่าวว่าองคก์รจะสามารถแข่งขนัไดใ้น 3 ลกัษณะ คอื การเป็นผูนํ้า
ด้านต้นทุน (Cost Leadership), การสรา้งความแตกต่าง (Differentiation) และการมุ่งเน้น 
(Focus) 
        กลยุทธ์การเป็นผู้นําด้านต้นทุน (Cost Leadership Strategy)คอื การรวบรวมการ
กระทําด้วยการนําเสนอผลติภณัฑ์หรอืบรกิารที�มลีกัษณะเป็นที�ยอมรบัของลูกค้าที�มตี้นทุนตํ�า
ที�สุด การที�จะทําใหต้้นทุนตํ�าเมื�อเปรยีบเทยีบกบัคู่แข่งขนักโ็ดยที�บรษิทัสามารถที�จะทําไดอ้ย่าง
มปีระสทิธภิาพ ดว้ยการผลติสนิคา้ใหม้ตี้นทุนลดลงเพื�อใหลู้กคา้มคีวามต้องการซื+อไดม้าก และ
เมื�อใดที�บรษิทัไดม้กีารออกแบบผลติภณัฑแ์ละการเปรยีบเทยีบผลติภณัฑท์ี�มปีระสทิธภิาพกบั
คู่แขง่ขนัไดน้ั +น กเ็ป็นเครื�องพสิจูน์ถงึความสาํเรจ็ในการใชก้ลยุทธข์องผูนํ้าดา้นตน้ทุน 
        กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง (Differentiation Strategy)คอืการกําหนดรูปแบบ
การดาํเนินงานขององคก์ารเพื�อใหผ้ลติภรัฑแ์ละบรกิารมคีวามพเิศษในความรูส้กึของลูกคา้และ
มคีวามเหนือคู่แข่งในขอบเขตการแข่งขนัที�มเีป้าหมายกว้าง จงึอาจกล่าวได้ว่าความแตกต่างก็
คอืความพเิศษที�องคก์ารตอ้งการมอบใหก้บัลกูคา้ สาํหรบัความแตกต่างในเชงิแข่งขนัที�ผูบ้รหิาร
ตอ้งคาํนึงถงึ ไดแ้ก่ ความแตกต่างทางผลติภณัฑ ์การอํานวยความสะดวก คุณภาพและบรกิาร 
        กลยุทธ์มุ่งเน้นเป็นผู้นําด้านต้นทุนตํ�า (Focused Cost Leadership Strategy)คอื 
การดําเนินงานขององค์กรโดยมุ่งเน้นใช้ต้นทุนที�ตํ�ากว่าคู่แข่งและสามารถใชต้้นทุนในขอบเขต
การแข่งขนัที�มเีป้าหมายกว้างด้วยวธิกีารต่างๆไม่ว่าจะเป็นการผลติหรอืการจดัการและได้ผล
ผลติและการจดัการที�มปีระสทิธภิาพ องคก์รที�เป็นผูนํ้าดา้นตน้ทุนจะมผีลตอบแทนสูงกว่าองคก์ร
คู่แข่ง ทั +งนี+ผู้นําด้านต้นทุนต้องไม่สนใจความแตกต่างของลูกค้าหรอืตลาดโดยต้องผลติสนิค้า
และบรกิารที�สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการส่วนใหญ่ของลกูคา้ได ้
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        กลยทุธม์ุ่งเน้นสร้างความแตกต่างเฉพาะกลุ่ม (Focused Differentiation Strategy)
คอื การมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกคา้เฉพาะกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้า กลุ่มผลติภณัฑ ์
กลุ่มตลาดและกลุ่มลูกค้าขนาดเล็กที�มคีวามต้องการพิเศษ องค์การต้องสามารถออกแบบ
ผลติภณัฑใ์หเ้หมาะสมกบัตลาดเป้าหมายที�เลอืกแลว้สรา้งความพงึพอใจในตลาดนั +นใหม้ากกว่า
คู่แข่ง องค์กรที�เลอืกการมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าเฉพาะกลุ่มต้องไม่พยายามสรา้ง
ความแตกต่างให้เกิดขึ+นในหลายตลาดแต่ควนมุ่งเน้นเฉพาะตลาดเดยีวเท่านั +น เมื�อองค์กรมี
ความชํานายมากขึ+นเรื�อยๆ จะสามารถขยบั ขยายการดําเนินงานไปสู่ธุรกิจอื�นได้  ปจัจุบนั
หลายองค์กรธุรกิจได้มีความพยายามเข้าไปสร้างอิทธิพลกับกลุ่มลูกค้าขนาดเล็กที�มีความ
ต้องการพเิศษ เนื�องจากลูกคา้ในกลุ่มนี+แมจ้ะเป็นกลุ่มลูกคา้ที�มจีาํนวนไม่มากแต่ลูกคา้มอีํานาจ
และมคีวามพรอ้มสูง สนิค้าและบรกิารที�สามารถสนองความต้องการและความพงึพอใจสําหรบั
ลกูคา้กลุ่มนี+ไดต้้องเป็นสนิคา้และบรกิารพเิศษไม่ซํ+าแบบใคร ทั +งนี+รสนิยมของลูกคา้กลุ่มนี+มกีาร
เปลี�ยนแปลงอย่างรวดเรว็ องค์กรจงึต้องมกีารปรบัปรุงและพฒันาผลติภณัฑ์ที�ตอบสนองต่อ
ความตอ้งการโดยเรว็ไดเ้ช่นกนั 
        3.กลยทุธร์ะดบัหน้าที� (Functional Strategy) 
        วธิกีารหรอืรปูแบบที�องคก์ารนําไปใชใ้นการดาํเนินงานขององคก์รโดยมุง่เน้นไปที�การใช้
ทรพัยากรขององคก์รใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดในทุกกจิกรรมการดาํเนินงานของหน่วยงานต่างๆ
ภายในองคก์รโดยตอ้งก่อใหเ้กดิประสทิธภิาพและประสทิธผิลสงูสุด โดยอาจกล่าวไดว้่าการ
กําหนดกลยุทธร์ะดบัหน้าที�เป็นการกําหนดกลยุทธใ์นระดบัฝา่ยงานหรอืหน่วยงานทางธุรกจิของ
องคก์รในดา้นต่างๆ เช่น ดา้นการผลติ ดา้นการดําเนินงาน ดา้นการตลาด ดา้นการเงนิ ดา้นการ
จดัการทรพัยากรมนุษยแ์ละดา้นการวจิยัพฒันา เป็นตน้ 
        การนํากลยทุธไ์ปปฏิบติั(Strategic Implementation) 
        หลงัจากที�มกีารกําหนดกลยทุธต่์างๆ ไว ้องคก์รจะตอ้งดาํเนินงานตามกลยทุธท์ี�วางไว ้ซึ�ง
ต้องอาศยัปจัจยัทางดา้นการจดัการโครงสรา้งขององคก์ร เพื�อนําไปสู่ความสําเรจ็ โดยจะต้องมี
การตรวจสอบเปรยีบเทยีบผลการดําเนินงานประจําปี นอกจากนี+จะต้องมกีารแก้ไขและการ
ประเมนิผลสาํเรจ็องคก์ร เพื�อใหอ้งคก์รเดนิไปตามวตัถุประสงคท์ี�ไดว้างกลยุทธไ์ว ้โดยองคก์รจะ
สามารถกําหนดแนวทางออกมาได ้2 แบบ ดงันี+ 
        1.การจดัทาํแผนปฏิบติัการ (Action Plan) 
        แผนปฏบิตักิารจะเป็นแผนที�ถูกกําหนดขึ+นโดยระบุรายละเอยีดเกี�ยวกบัแผนงานและ
โครงการต่างๆ ที�มเีป้าหมายผลงานสอดคลอ้งกบัเป้าประสงคแ์ละเป้าหมายของแผนกลยทุธท์ี�
กําหนดไว ้ โดยทั �วไปแลว้การกําหนดแผนปฏบิตักิารจะเป็นแผนรายปี โดยหน่วยปฏบิตัจิะตอ้ง
แสดงใหเ้หน็ถงึความสมัพนัธข์องผลงานที�จะเกดิขึ+นอยา่งน้อย 2 ระดบั ไดแ้ก่ ผลผลติ (Output) 
และผลลพัธ ์ (Outcome) ดงันั +นรปูแบบของแผนปฏบิตักิารที�จดัทําจงึมกันิยมดาํเนินการโดยใช้
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กรอบการวางแผนแบบเหตุผลสมัพนัธ ์ (Logical framework project planning) ซึ�งเป็นการ
ชี+ใหเ้หน็ถงึความสมัพนัธข์องเป้าหมายเชงิกลยทุธ ์ (ในระดบัต่างๆ) ตวัชี+วดัความสําเรจ็และ
ทรพัยากรที�จาํเป็นในการดําเนินงาน 
        2.การปฏิบติัการ (Take Action) 
 การปฏบิตักิารเป็นกระบวนการดําเนินการตามแผนงาน งาน/โครงการ และกจิกรรมที�
กําหนดไว ้โดยทั �วไปจะม ี2 ส่วน คอื 
        2.1 การปฏิบติัตามแผนงาน งาน/โครงการ ตามกลยุทธ์ขององคก์ร เพื�อดําเนินการ
จดัทาํผลผลติหรอืใหบ้รกิารแก่ลกูคา้หรอืผูร้บับรกิาร 

        2.2การปฏิบติัตามแผนงาน งาน/โครงการ ที�เป็นพนัธกิจสนับสนุน ไดแ้ก่ การจดัการ
ความรู้ (Knowledge management) ในองค์กร หรือการพัฒนาองค์กรและการจดัการ 
(Management development) เพื�อช่วยเสรมิสรา้งขดีสมรรถนะการเรยีนรูใ้หอ้งคก์รมคีวามพรอ้ม
ที�จะปรบัปรุงตนเอง ซึ�งจะช่วยสนับสนุนให้การปฏิบตัิงานตามข้อ 2.1เกิดประสิทธิภาพและ
ประสทิธิผล โดยทั �วไปสิ�งที�ต้องดําเนินการได้แก่ การปรบัปรุงโครงสร้างองค์กร การปรบัปรุง
กระบวนการปฏบิตังิาน การพฒันาบุคลากร การจดัการระบบสารสนเทศ และการบรหิารคุณภาพ
เพื�อเพิ�มผลผลติ ฯลฯ 
        การควบคมุและประเมินผลแผนกลยทุธ์(Strategic Control and Evaluation) 

        ในระหว่างที�นํากลยุทธ์ไปปฏบิตัิในแต่ละช่วงเวลาองค์กรควรต้องจดัทํารายงานผลการ
ปฏบิตังิานและจะต้องมกีารควบคุม กํากบั ติดตามความก้าวหน้าของงาน หากพบปญัหาหรอื
อุปสรรคต่างๆ จะสามารถแก้ไขได้ทนัท่วงท ีตลอดจนมกีารประเมนิผลสําเรจ็ของแผนกลยุทธ์
เป็นระยะๆ ดว้ย โดยระยะเวลาในการประเมนิอาจเป็น 3 หรอื 5 ปี เพื�อเป็นขอ้มลูยอ้นกลบั 
(Feedback) ไปยงัขั +นการวางแผนกลยุทธ์และการนํากลยุทธ์ไปปฏิบตัิ การควบคุมและ
ประเมนิผลกลยุทธ์ที�ดมีใิช่การประเมนิผลด้วยความรูส้กึ(Subjective)แต่จะต้องประเมนิผลด้วย
การวดัที�เชื�อถอืได ้(Objective) โดยมกีารกําหนดตวัชี+วดัผลสาํเรจ็จากการดําเนินงาน (KPI)  

 สําหรับกระบวนการควบคุมและประเมินผลแผนกลยุทธ์  จะประกอบด้วย 3 
องคป์ระกอบที�สาํคญัไดแ้ก่ 
        1.การติดตามผลการดาํเนินงาน (Track Status) 
        การตดิตามผลการดําเนินงานเป็นเครื�องมอืสําคญัของผูบ้รหิารที�จะสรา้งความมั �นใจไดว้่า
การปฏบิตังิานขององค์กรเป็นไปในทศิทางที�ถูกต้องและสามารถสรา้งผลงานที�สอดคล้องตาม
เป้าประสงค์และเป้าหมายที�กําหนดไว้ การติดตามผลการดําเนินงานจะช่วยให้ผู้บรหิารทราบ
ขอ้มูลที�เป็นตวับ่งชี+ปญัหาอุปสรรคที�เกดิขึ+น  ซึ�งจะเป็นขอ้มลูแก่ผู้บรหิารในการปรบัเปลี�ยนกล
ยทุธใ์หส้อดรบักบัสถานการณ์ที�เปลี�ยนแปลงไป 
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        การตดิตามผลการดําเนินงานนี+ หมายความรวมถงึ การรวบรวมขอ้มลูผลการดําเนินงาน
ในแต่ละช่วงเวลาของกิจกรรม งาน โครงการต่างๆ ที�สอดคล้องตามตวัชี+วดัผลสําเรจ็ของการ
ดาํเนินงานในแต่ละระดบัที�ไดก้ําหนดไวใ้นแผนปฏบิตังิานประจาํปี 
        2.การรายงานความก้าวหน้า (Communicate Progress) 
        การรายงานความก้าวหน้า เป็นกระบวนการหลงัจากที�ได้มกีารรวบรวมขอ้มลูเกี�ยวกบัผล
การดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ภายใต้กรอบของตวัชี+วดัผลสําเรจ็ของการดําเนินงานในแต่ละ
ช่วงเวลาแล้ว ผู้มหีน้าที�ในการกํากบัติดตามผลจะต้องจดัทํารายงานสรุปเสนอต่อผู้บรหิารให้
ได้รบัทราบความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานเป็นระยะรวมทั +งควรส่งข้อมูลย้อนกลับให้แก่
ผู้ปฏิบตัิงานที�เกี�ยวข้องเพื�อจะช่วยให้ผู้รบัผิดชอบแต่ละระดบัดําเนินการปรบัปรุงแก้ไขการ
ปฏบิตังิานใหเ้ป็นไปตามแนวทางที�เหมาะสม 
        3.การวดัและประเมินผล (Measurement and Evaluation) 
 การวดัและประเมนิผลจะประกอบด้วยกระบวนงานย่อย 3 ขั +นตอน ได้แก่ การเก็บ
รวบรวมขอ้มูล การวเิคราะหแ์ละประเมนิผลขอ้มูลและการนําเสนอผลการประเมนิ การวดัและ
ประเมนิผลจะเป็นการประเมนิผลสําเรจ็ของการปฏบิตังิานตามแผนในแต่ละรอบเวลาที�กําหนด 
ซึ�งผลที�ได้จากการประเมนิจะเป็นขอ้มูลพื+นฐานในการวางแผนกลยุทธ์ในรอบเวลาต่อไปของ
องคก์ร 

 

 
ภาพที� 10 แสดงถึงทฤษฎีการวิเคราะห ์Five Force Model   
        การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมการแข่งขนั(Five Force Model) 
        “Michael E Porter’s Five Competition Forces Model” ที�พฒันาขึ+นมาโดยไมเคลิอี
พอร์ตเตอร์ เพื�อนํามาใช้ในประเมนิสภาพแวดล้อมภายนอก ซึ�งพอร์ตเตอร์เห็นว่ามปีจัจยัที�
สาํคญัที�จะตอ้งนํามาวเิคราะห ์5 ปจัจยั  
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        1.สภาพการณ์ของการแข่งขนั (Rivalry)สภาวะการแข่งขนัของระหว่างธุรกจิต่างๆ จะ
ทวคีวามรุนแรงขึ+นเมื�อองคก์รธุรกจิหนึ�งมองเหน็ช่องทางในการได้กําไรมากขึ+น หรอืถูกคุกคา
มากการกระทาํขององคก์รธุรกจิอื�นในอุตสาหกรรมเดยีวกนั เช่น การลดราคา การต่อสูท้างดา้น
การตลาด การแนะนําสนิคา้ใหมเ่ขา้สู่ตลาด หรอื การเพิ�มการใหบ้รกิารหลงัการขายแก่ลูกคา้ ถ้า
สภาวะการแข่งขนัในอุตสาหกรรมไม่รุนแรง โอกาสที�องค์กรธุรกจิต่างๆ จะขึ+นราคาสนิคา้และ
บรกิาร เพื�อใหไ้ดม้าซึ�งกําไรที�มากขึ+นกจ็ะมมีาก 
        2.อาํนาจการต่อรองของผู้บริโภค (Bargaining Power of Customers)  โดยการ
วเิคราะห์เพื�อให้ทราบอํานาจการต่อรองของผู้บรโิภคว่ามมีากน้อยเพยีงใด  ถ้ามกีารแข่งขนั
ในทางธุรกิจสูงและผู้บรโิภคมทีางเลอืกมากขึ+น ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกจิของ
บรษิทัโดยเฉพาะในแงข่องรายได ้และส่วนแบ่งการตลาดที�ลดลง 
        3.อาํนาจการต่อรองของผู้ผลิต (Bargaining Power of Suppliers) ผูข้ายวตัถุดบิจะมี
อทิธพิลต่ออุตสาหกรรมเนื�องจากสามารถกําหนดให้สนิค้ามรีาคาสูงหรอืตํ�าไดห้รอืเพิ�มหรอืลด
คุณภาพของสนิค้าได้ ซึ�งส่งผลต่อต้นทุนและกําไรขององค์กรธุรกจิ ในกรณีที�ผู้ขายมคีวาม
อ่อนแอหรอืมอีํานาจในการต่อรองตํ�าย่อมถูกผู้ซื+อกดราคา และเรยีกรอ้งสนิค้าที�มคีุณภาพที�
สงูขึ+นได ้ 
        4.การเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม่ (Threat of new Entrants)แข่งขนัใหม่ๆ 
ไดแ้ก่องคก์รธุรกจิอื�นที�ในขณะนั +นอยู่ภายนอกอุตสาหกรรมแต่มคีวามสามารถและแนวโน้มที�จะ
เข้ามาในอุตสาหกรรม โดยปรกติแล้วองค์กรธุรกิจเดมิที�อยู่ภายในอุตสาหกรรมจะพยายาม
ป้องกนัไม่ให้องค์กรใหม่ๆ เข้ามาในอุตสาหกรรม เนื�องจากองค์กรใหม่ๆ ที�จะเข้ามาใน
อุตสาหกรรมจะส่งผลกระทบต่อสภาวะในการแงขนัในอุตสาหกรรมอนัเป็นขอ้จาํกดัที�สําคญัต่อ
การดาํเนินงานและการแขง่ขนัขององคก์รธุรกจิเดมิในอุตสาหกรรมเนื�องจากองคก์รใหม่ที�เขา้มา
ย่อมต้องการส่วนแบ่งตลาด ซึ�งเป็นผลเสยีต่อองคก์รเดมิที�มอียู่แลว้ยกเวน้ในกรณีที�ตลาดมกีาร
ขยายตวัอยา่งรวดเรว็ การเขา้มาของธุรกจิใหม่ๆ ก่อใหเ้กดิการแข่งขนัที�รุนแรงยิ�งขึ+น อาจมกีาร
ลดราคาสนิคา้และบรกิารลงโดยในการตดัสนิใจเขา้สูอุ้ตสาหกรรมขององคก์รธุรกจิใหม่จะขึ+นอยู่
กบัปจัจยัที�สําคญัสองประการได้แก่ต้นทุนในการเขา้สู้อุตสาหกรรมและการโต้ตอบจากองค์กร
ธุรกจิเดมิ 
        5.การมีสินค้าและบริการอื�นทดแทน (Threat of Substitute)โดยการวเิคราะหว์่าสนิคา้
และบรกิารที�บรษิทัมอียู่นั +น มโีอกาสหรอืไม่ที�จะมสีนิคา้และบรกิารอื�นเขา้มาทดแทนสนิคา้และ
บรกิารเดมิของบรษิทั ซึ�งอาจทําให้รายได้จากการขายสนิค้าและบรกิารลดลง รวมถงึส่วนแบ่ง
การตลาดที�ลดลงในอนาคต 
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2.3 งานวิจยัที�เกี�ยวข้อง 
        นางนิติรตัน์   สังฆพันธุ์ (2544) ได้ศึกษาพฤติกรรมการบรโิภคผลไม้กระป๋องของ
ประชาชนในเขตอําเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา มวีตัถุประสงคเ์พื�อศกึษาพฤตกิรรมทั �วไปในการ
บรโิภคผลไมก้ระป๋อง วเิคราะหป์จัจยัที�มผีลกระทบต่อการบรโิภคผลไมก้ระป๋อง เเละวเิคราะหถ์งึ
ความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัที�มผีลกระทบต่อพฤตกิรรมการบรโิภคผลไมก้ระป๋องกบัสาเหตุของ
ปจัจยันั +น ๆ รวมถงึการเสนอแนะแนวทางการปรบัปรุงและพฒันาการผลติผลไมก้ระป๋องใหต้รง
กบัความต้องการของผูบ้รโิภค ขอ้มูลที�ใช้ในการศกึษาประกอบดว้ย ขอ้มลูทุตยิภูม ิและขอ้มูล
ปฐมภูมจิากการสมัภาษณ์ โดยออกแบบสอบถามจํานวน 120 ชุด จากประชากรในอําเภอ
หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา สนิคา้ที�นํามาศกึษา คอืผลไมก้ระป๋องชนิดต่าง ๆ และปจัจยัที�ใชใ้น
การศึกษาพฤติกรรมการบรโิภคก็คอื รายได้ของผู้บรโิภค ราคาผลไม้กระป๋อง และระดบั
การศกึษาของผูบ้รโิภค จากการศกึษาพบว่าสนิคา้ที�สามารถประมาณการสมการของอุปสงคไ์ด้
คอื ลิ+นจี�กระป๋องและลําไยกระปํอง โดยกรณีของลิ+นจี�กระปํองพบว่าสมัประสทิธิ �ของปจัจยัที�
กําหนดอุปสงคท์ี�มนีัยสําคญัทางสถติ ิ ณ ระดบัความเชื�อมั �นรอ้ยละ 95 คอื รายไดข้องผูบ้รโิภค
และราคาลิ+นจี�กระปํอง กรณีของลําไยกระปํองนั +นพบว่า มเีพยีงสมัประสทิธิ �ของรายได้ของ
ผูบ้รโิภคเท่านั +นที�มนียัสาํคญัทางสถติทิี�ระดบัความเชื�อมั �นรอ้ยละ 95 เเละจากการศกึษาสามารถ
สรปุไดว้่าสนิคา้ทั +ง 2 ชนิด เป็นสนิคา้ปกตทิี�มคี่าความยดืหยุ่นของอุปสงคต่์อราคาตํ�า ปจัจยัทาง
การตลาดที�ผู้บรโิภคผลไมก้ระป๋องให้ความสําคญัมากที�สุด คอื ปจัจยัทางดา้นความสะดวกใน
การซื+อของผู้บรโิภค ส่วนปจัจยัด้านรสชาตขิองผลไมก้ระป๋อง ปจัจยัดา้นบรรจุภณัฑแ์ละด้าน
ความหลากหลายของสนิคา้กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญัในระดบัมาก สาํหรบัสาเหตุที�ผูบ้รโิภคไม่
ชอบบรโิภคผลไมก้ระป๋องเพราะมรีาคาแพง รสชาตไิมอ่รอ่ย และหาซื+อไดย้าก และส่วนใหญ่แลว้
ผู้บรโิภคจะนิยมซื+อผลไมก้ระป๋องจากห้างสรรพสนิค้าเพราะมรีาคาถูกกว่าที�อื�น และมสีนิค้า
หลากหลายและผูบ้รโิภคเลอืกบรโิภคผลไมก้ระป๋องเพราะมคีวามสมัพนัธก์นัอยู่ 2 ดา้น คอื การ
มรีสชาตทิี�ดกีบับรรจุภณัฑท์ี�มคีวามสวยงามดงึดูดใจ จากผลการศกึษาเสนอแนะไดว้่าควรมกีาร
ปรบัปรุงรสชาตขิองผลไม้กระป๋องให้เทยีบเคยีงกบัผลไม้สด และควรมกีารกระจายสนิค้าให้
ครอบคลุมพื+นที�มากขึ+น และนอกจากนี+ควรเพิ�มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ด้วย



 

 

บทที� � 
ระเบียบวิธีการศึกษา และผลการศึกษา 

 
 การศกึษากลยุทธท์างธุรกจิและกลยทุธท์างการตลาดที�ส่งผลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจ
ของผูบ้รโิภคในการเลอืกซื+อผลไมก้ระป๋องระหว่าง UFCและMALEE โดยจะทาํการเกบ็รวมรวม
ขอ้มลูจากแหล่งต่างๆ ดงันี+ 
3.1  ระเบียบวิธีการศึกษา  (Research Design) ประกอบไปด้วย 

ผูศ้กึษาไดท้าํการออกแบบการวจิยัเชงิบรูณาการเป็นการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตวัเองในเชงิ
คุณภาพและเชิงปรมิาณด้วยการเก็บข้อมูลแบบปฐมภูม ิและข้อมูลทุติยภูม ิจากจงึนําข้อมูล
ทั +งหมดมาวเิคราะห์เพื�อสรุปเลอืกกลยุทธ์ทั +งสามระดบัขององค์กรคอื กลยุทธ์ระดบัองค์กร กล
ยทุธร์ะดบัหน่วยธุรกจิและกลยทุธร์ะดบัหน้าที� 

 
3.2  การเกบ็รวบรวมข้อมูล (Data Collection) 
        3.2.1. การเกบ็ข้อมูลทุติยภมิู (Secondary Data)จะทําการเกบ็รวบรวมจากแหล่งขอ้มลู
ต่างๆ ดงันี+ 
        1.ขอ้มูลทั �วไปของบรษิัท โดยรวบรวมจากข่าวสารที�เผยแพร่ของบรษิัทมาลสีามพราน
จาํกดั(มหาชน)ผ่านขา่วสาร และ เวบ็ไซตข์องบรษิทั  
        2.ข้อมูลคู่แข่งขนั UFC หาจากเว็บไซต์และข่าวสารของบรษิัท อาหารสากลจํากัด
(มหาชน) 
        3.ทฤษฎทีางการตลาดโดยการค้นคว้าและเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากตําราวชิาการ หนังสอื 
และวรรณกรรมต่างๆจากหอ้งสมดุ และการคน้หาผ่านทางเวบ็ไซต ์

3.2.2.การเกบ็ข้อมูลปฐมภมิู(Primary Data)  จะมกีารแจกแบบสอบถามในแหล่ง
ชุมชนที�มีผู้บริโภคผลไม้กระป๋อง โดยจะแจกแบบสอบถามทั +งสิ+น 204 ชุด ในวันที�15 
พฤศจกิายน – 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555  ผูว้จิยัจะแจกแบบสอบถามโดยการใชก้ลุ่มตวัอย่างแบบ
สุ่มแบบตามความสะดวกโดยเข้าไปสอบถามการบรโิภคผลไม้กระป๋องของกลุ่มตวัอย่างตาม
แหล่งจาํหน่ายต่างๆเช่น Tops Supermarket , Villa Market , Gourmet Market ในเขตกรุงเทพ
โดยเลอืกเขตตวัแทนมา 4 เขตคอื ท่าพระ,ลาดพรา้ว,พระราม3,บางแค ต้องการตวัอย่างไม่มาก
นักและใชว้ธิเีกบ็ขอ้มลูเชงิลกึคอืใชไ้ดท้ั +งวธิเีชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพหรอืต้องการใชต้วัอย่าง
สําหรบัทําเป็นระดบัภาคนิพนธห์รอืการคน้ควา้อสิระ(IS) โดยยอมใหเ้กดิความคลาดเคลื�อนขึ+น
ได ้7 % (0.07) (อภินนัท ์จนัตะนี, ���� :35) 
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3.3  การวิเคราะหข้์อมลู 
        3.3.1.การวิเคราะหข้์อมลูทุติยภมิู (Secondary Data)  
        การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ร ที�เป็นปจัจยัที�องคก์รไมส่ามารถควบคุมได ้
ซึ�งจะส่งผลต่อประสทิธภิาพในการบรหิารและการดาํเนินการใหบ้รรลุเป้าหมาย ที�มาของขอ้มลู
ไดม้าจาก การรวบรวมขา่วสารทางเศรษฐกจิ แนวโน้มของธุรกจิ การตลาด และขอ้มลูกลยทุธ์
การตลาด จากบทความ บทสมัภาษณ์ผูบ้รหิาร ข่าวสาร เอกสารเผยแพรง่านวจิยัที�เกี�ยวขอ้งกบั
ผลติภณัฑผ์ลไมก้ระป๋องมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี+ 
 
        วิเคราะหอ์ตุสาหกรรมผลไม้กระป๋องในประเทศไทย 
        ตลาดผลไมก้ระป๋องปี 2554 มมีลูค่าตลาดที� 800 ลา้นบาท มอีตัราการเตบิโตชะลอตวัลง 
อนัเนื�องมาจากสภาพแวดล้อมโลกที�ผนัผวน ส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรลดตํ�าลง ธุรกิจ
ผลไมก้ระป๋องแบ่งตลาดออกเป็น 3 ระดบัคอื ตลาดPremium ตลาดMedium ตลาดEconomy  มี
คู่แข่งในตลาดเพยีงไม่กี�รายที�มตีราสนิคา้เป็นที�ยอมรบั เช่น Malee UFC อนัเป็นผลจากธุรกจิ
ผลไมก้ระป๋อง ต้องใช้การลงทุนที�ค่อนขา้งสูงในการก่อตั +งโรงงานผลติ ความเชี�ยวชาญในการ
ผลิต ต้องใช้บุคลากรที�มีความเชี�ยวชาญสูง ทําให้การเข้ามาแข่งขนัในธุรกิจผลไม้กระป๋อง
ค่อนขา้งยาก 
 ตลาดอุตสาหกรรมผลไมก้ระป๋องในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
1.ตลาดผลไมก้ระป๋องส่งออก 
2.ตลาดภายในประเทศ 
        สภาพการแข่งขนัภายในประเทศ 
        การแขง่ขนัในอุตสาหกรรมผลไมก้ระป๋องไดแ้บ่งออกเป็น 3 ตลาดใหญ่ๆ คอื  ตลาด 
Premium Medium และ Economy โดยมผีลไมก้ระป๋องMalee และ UFC เป็นผูค้รองตลาด
อนัดบั 1 และอนัดบั2 
1.ตลาด Premium ม ี2 คู่แข่งหลกัคอื Malee ภายใต้การผลติของ บรษิทั มาลสีามพรานจาํกดั
(มหาชน) และ UFC ภายใตก้ารผลติของบรษิทัอาหารสากล จาํกดั (มหาชน) ซึ�งในตลาดนี+จะไม่
เน้นการใชร้าคาเป็นหลกั แต่จะเน้นในเรื�องของคุณภาพและการส่งเสรมิการขาย 
2.ตลาด Medium เป็นตลาดผลไมก้ระป๋องระดบักลาง คุณภาพสนิค้าปานกลาง ราคาตํ�ากว่า
สนิคา้ Premiumและมอีายกุารเกบ็รกัษาไดส้ั +นกว่า เช่น นกพริาบ ไทยเอด ีเฟรสิชอ้ยสแ์ละเฮา้ส์
แบรนด ์
3. ตลาด Economy ซึ�งเป็นตลาดที�มหีลายแบรนดม์าก อกีทั +งไมเ่น้นคุณภาพและมรีาคาถูกที�สุด  
เช่น รถถงั ชาวสวน ชาวดอยเป็นตน้
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สถานการณ์ปัจจบุนัของบริษทั มาลีสามพราน จาํกดั(มหาชน) 
        คุณรุง่ฉตัร บุญรตัน์ ไดเ้ปิดเผยขอ้มลูว่า บรษิทัเริ�มมกีารปรบัโครงสรา้งตั +งแต่ 4 ปีที�ผ่านมา 
ทั +งเรื�องคน ระบบ จนสามารถลา้งตวัแดงไดเ้มื�อ 2 ปีก่อน และมาปีนี+กส็ามารถลา้งขาดทุนสะสม
ไดห้มด แต่นั �นกต็้องแลกมาดว้ยการหยุดการทําตลาดทั +งหมด  ดว้ยเป้าหมายของคอืผลกําไร 
ทํายงัไงไม่ขาดทุน ซึ�งยุคหนึ�งบรษิทัมกีารใช้เงนิฟุ่มเฟือยในการทํามารเ์ก็ตติ+ง แต่ไม่ประสบ
ความสําเรจ็ ช่วง 3 ปีที�ผ่านมาจงึตดัเรื�องแบรนดิ+งทั +งหมดออก เพื�อใหบ้รษิทักลบัมามกีําไรอกี
ครั +ง และทาํใหเ้ธอเรยีนรูแ้ละจะไมก่า้วพลาดเหมอืนในอดตี การดําเนินการจะต้องมกีารรกัษาบา
ลานซใ์หด้ทีี�สุด ทั +งแบรนดิ+ง ยอดขาย ผลกําไร ใชท้รพัยากรใหม้ปีระสทิธภิาพที�สุด"  และเนื�อง
ดว้ยมาลมีปีระวตัมิายาวนาน ผู้คนจงึมองผลติภณัฑข์องมาลดีูมอีายุและเป็นผูใ้หญ่ เมื�อเธอเขา้
มาบรหิารงานกอ็ยากปรบัภาพลกัษณ์ใหม้าลดีูเดก็ลง และมคีวามทนัสมยัของแบรนดงิมากขึ+น
จุดแขง็ของ เรายงัเป็นเรื�องแบรนดท์ี�แขง็แกร่ง พสิูจน์ไดจ้ากช่วง 3 ปีที�ผ่านมา ที�ไม่ไดม้กีารทํา
ตลาด หรอืมโีฆษณาใด ๆ แต่ส่วนแบ่งตลาดก็ยงัเพิ�มต่อเนื�อง จากนี+เราจะเน้นเสรมิความ
แขง็แกรง่ดา้นมารเ์กต็ติ+งกบัแบรนดิ+ง และปจัจุบนัมาลกีม็คีวามพรอ้มที�จะกลบัมาลงทุนดา้นนี+อกี
ครั +ง" สาํหรบักลยทุธห์ลกัๆ ของมาล ียงัคงใหค้วามสําคญักบัการรกัษาคุณภาพของสนิคา้ตลอด
ทั +งกระบวนการผลติ เพื�อให้ได้สนิค้าที�มคีุณภาพตามมาตรฐาน ตรงตามความต้องการของ
ผูบ้รโิภคมากที�สุด เพราะเราคํานึงถงึสุขภาพที�ดขีองผู้บรโิภคเป็นสําคญั พรอ้มทั +งยงัมกีารมี
ปรบัเปลี�ยนบรรจุภณัฑใ์หม่ให้ดูทนัสมยัมากขึ+นเพื�อรองรบักลยุทธ์ในเรื�องการปรบัภาพลกัษณ์
ของแบรนด์ อกีทั +งยงัเป็นการขยายฐานผูบ้รโิภคไปสู่กลุ่มวยัรุ่นและคนรุ่นใหม่ในวยัเริ�มทํางาน 
ใหเ้พิ�มมากขึ+น” 
        สถานการณ์ของบริษทั อาหาร สากลจาํกดั (มหาชน) 
        ยอดขายของผลติภณัฑผ์ลไมแ้ละผกัแปรรปูเตบิโตเป็นอย่างมาก ผลกระทบจากวกิฤตนํ+า
ท่วมทําใหเ้พิ�มอุปสงคใ์นการบรโิภคสูงขึ+น โดยเฉพาะอย่างยิ�งกลุ่มผลติภณัฑผ์กัและผลไมแ้ปร
รปูบรรจกุระป๋องตรา UFC 
        UFC ไดร้บัความสําเรจ็อย่างสูงในการวางตลาดผลติภณัฑใ์หม่ UFC โฮมซอยสูตรผสม
เมด็แมงลกั ซึ�งเป็นผลติภณัฑท์ี�เป็นเอกลกัษณ์หนึ�งเดยีวในประเทศไทย ทําใหย้อดขายและผล
กําไรของกลุ่มผลติภณัฑเ์ครื�องดื�ม UFC เตบิโตขึ+นเป็นอย่างมาก  สําหรบัในตลาดส่งออกกไ็ดม้ี
การนําผลติภณัฑใ์หม่ นํ+ามะพรา้วพรอ้มดื�มในบรรจุภณัฑ ์Tetra Pack ขนาด 1 ลติรซึ�งไดร้บั
ความสนใจเป็นอยา่งสงูในตลาดต่างประเทศ 
แมใ้นขณะนี+มผีลติภณัฑแ์ละตราผลติภณัฑใ์หม่ๆจากบรษิทัคู่แข่งเพิ�มขึ+นอย่างต่อเนื�อง UFC จะ
ยงัคงสรรหาและพฒันาผลติภณัฑแ์ละนวตักรรมใหม่ๆ เพื�อนําเสนอใหแ้ก่ผูบ้รโิภคต่อไป ล่าสุดได้
มกีารได้ปรบัปรุงประสิทธิภาพการผลิตจนสามารถเพิ�มยอดการผลิตสําหรบั มะม่วงบรรจุ
กระป๋องเพื�อการส่งออกจาก 176 ตูเ้ป็น 226 ตู้ อกีทั +งเพิ�มกําลงัการผลติโดยใชเ้ทคโนโลยเีขา้มา
ช่วยปรบัปรุงกระบวนการผลติสําหรบัการผลติเงาะบรรจุกระป๋อง เป็นรอ้ยละ 170 จากปีที�ผ่าน
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มา เพื�อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที�มมีากขึ+นตามลําดบั และมกีารทําBrandingโดยใช้
เครื�องมอื IMC และ ประชาสมัพนัธอ์ยา่งต่อเนื�อง เช่น กจิกรรม Open House Network at UFC ที�
บรษิทั อาหารสากลจาํกดั มหาชน มาบรรยายเรื�อง การพฒันาผลติภณัฑจ์ากผลไม ้
        สรปุวิเคราะหข้์อมลูทุติยภมิู) 
        สถานการณ์ในปจัจุบนัทั +งสองผลติภณัฑไ์ดม้กีารแข่งขนักนัอย่างต่อเนื�อง โดย Malee มี
ความไดเ้ปรยีบจากการม ีBrand ที�แขง็แกร่งกว่าและผูบ้รโิภคส่วนใหญ่เมื�อนึกถงึผลไมก้ระป๋อง
กจ็ะนึกถงึยี�หอ้ Malee เป็นอนัดบัแรก แต่UFC ก็ได้มกีารทําการส่งเสรมิการตลาดมาต่อเนื�อง
และมโีครงสรา้งเงนิทุนสํารองจากธุรกจิอื�นของบรษิทั ลํ�าสูง จํากดั(มหาชน) ทําให้สามารถแย่ง
ชงิส่วนแบ่งตลาดของผลไมก้ระป๋องมาไดอ้ย่างต่อเนื�อง ซึ�งในปี2555 Malee สามารถแก้ปญัหา
ในโครงสร้างหนี+ได้สําเร็จและมแีนวโน้มที�จะทําการส่งเสรมิการตลาด เพื�อแย่งชิงส่วนแบ่ง
การตลาด การแข่งขนัในตลาดผลไมก้ระป๋องจะมแีนวโน้มที�รุนแรงมากขึ+น เพื�อแย่งชงิส่วนแบ่ง
ตลาดและเป็นแบรนดอ์นัดบัหนึ�งในใจผูบ้รโิภค 
 
         3.3.2.  การวิเคราะหข้์อมลูปฐมภมิู(Primary Data) 

•  เครื�องมือการวิจยั: ใช้แบบสอบถามเป็นเครื�องมอืในการวจิยัเชงิปรมิาณ 
(สามารถดไูดจ้ากภาคผนวก) 

• เครื�องมือในการวิเคราะห:์ แบบสอบถามเกี�ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคผลไม้
กระป๋องและโปรแกรมการวเิคราะหข์อ้มลูทางสถติ ิ 

•  วิธีสุ่มตวัอย่าง: ใ ช้ วิ ธี ก า ร สุ่ ม แ บ บ ต า มส ะ ด ว ก  (Convenience 
Sampling)คอืการเลอืกตวัอยา่งที�ไมม่กีารยดึหลกัการ
ใด ๆ เพยีงแต่เลอืกหน่วยตวัอย่าง ตามความสะดวก
ซึ�งเป็นการสอบถาม ตามสถานที�ต่าง ๆ ที�สะดวก ที�
คาดหมายว่าจะพบกลุ่มเป้าหมายจาํนวนมากได ้โดย
จะสอบถามจนได้ตวัอย่างครบตามจาํนวน (Sample 
Size) ที�กําหนด 

• กาํหนดกลุ่มตวัอย่าง: โดยจะแจกแบบสอบถามทั +งสิ+น 204 ชุด โดยเขา้ไป
สอบถามการบรโิภคผลไม้กระป๋องของกลุ่มตวัอย่าง 
กลุ่มประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 
เป็นกลุ่มผูบ้รโิภคทั �วไป ตามแหล่งจาํหน่ายต่างๆเช่น 
Tops Supermarket , Villa Market , Gourmet 
Market ในเขตกรุงเทพโดยเลอืกเขตตวัแทนมา 4 
เขตคอื ท่าพระ,ลาดพรา้ว,พระราม3,บางแค ในวนัที�
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15 พฤศจกิายน – 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555   
ตอ้งการตวัอยา่งไม่มากนักและใชว้ธิเีกบ็ขอ้มลูเชงิลกึ
คือใช้ได้ทั +งวิธีเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือ
ต้องการใช้ตัวอย่างสําหรบัทําเป็นระดบัภาคนิพนธ์
หรอืการค้นคว้าอิสระ(IS) โดยยอมให้เกิดความ
คลาดเคลื�อนขึ+นได ้ 7 % (0.07) (อภนิันท ์จนัตะนี, 
qrst :35) 

        วธิทีาํ  S  =  1.96 (สาํหรบัความเชื�อมั �น  95%) 
                 d  =  0.07  (คลาดเคลื�อนได ้ 7%  หรอื   =  0.07) 
                                                                                 ___1____          
     
  
  
                                                                        n  =     ___1____     =  204.17          
                                                                                    0.0048979   

                           
                                                โดยไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอยา่ง qxs  ราย 

จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 204  ราย ที�จะเกบ็ขอ้มลูมรีายละเอยีดที�อยูใ่นภาคผนวกซึ�งจะมอียู ่4 ส่วน 
ดงันี+ 
ส่วนที� 1 ขอ้มลูส่วนบุคคล 
ส่วนที� 2 พฤตกิรรมการบรโิภคผลไมก้ระป๋อง  
ส่วนที� 3ปจัจยัความพงึพอใจดา้นส่วนผสมทางการตลาดของผลไมก้ระป๋อง  
ส่วนที� 4 ขอ้เสนอแนะเกี�ยวกบัผลติภณัฑผ์ลไมก้ระป๋อง  
 
การวิเคราะหข้์อมลูเชิงปริมาณ 
        ส่วนที�1 วิเคราะห์ปจัจยัส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วยเพศ อาย ุ
การศกึษา อาชพี รายได ้โดยใชส้ถติเิชงิพรรณนา นําเสนอขอ้มลู โดยการหาค่ารอ้ยละและการ
แจกแจงความถี�นําเสนอในรปูแบบตารางและคําบรรยายประกอบ 

        
        ส่วนที�2 วเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชส้ถติเิชงิพรรณนา นําเสนอขอ้มลู 
โดยการหาค่ารอ้ยละ และแจกแจงความถี�นําเสนอรปูแบบตารางและบรรยายประกอบ 

2

2

)96.1(

)07(.84.3
=n
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        ส่วนที�3 วเิคราะหป์จัจยัทางการตลาดใน 4 ด้าน คอืดา้นผลติภณัฑ(์Product) ดา้นราคา
(Price) ด้านสถานที�จดัจําหน่าย(Place) และด้านการส่งเสรมิการตลาด(Promotion) นําเสนอ
ขอ้มลูโดยหาค่ารอ้ยละ แจกแจงความถี� ค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน ซึ�งผลการวเิคราะห์จะ
นํามาประเมนิระดบัความสาํคญัโดยกําหนดเกณฑใ์นการประเมนิผลแบ่ง ออกเป็น 5 ระดบัและมี
ช่วงระหว่างระดบั เท่ากบั 0.80 คาํนวณไดด้งันี+ 

 
 ความพงึพอใจมากที�สุด    5 คะแนน 
 ความพงึพอใจมาก    4 คะแนน 
 ความพงึพอใจปานกลาง         3 คะแนน 
 ความพงึพอใจน้อย    2 คะแนน 
 ความพงึพอใจน้อยที�สุด    1 คะแนน 
  
เมื�อทาํการรวบรวมขอ้มลูและแจกแจงความถี�แลว้จะไดค้ะแนนเฉลี�ยของกลุ่มตวัอยา่งมา
พจิารณาระดบัความพงึพอใจต่อการใหบ้รกิารซึ�งสามารถคาํนวณไดจ้าก 
 
   ระดบัค่าเฉลี�ย = คะแนนสงูสุด – คะแนนตํ�าสุด 
      จาํนวนชั +น 

จากเกณฑด์งักล่าว สามารถแบ่งความหมายของระดบัค่าเฉลี�ยไดด้งัต่อไปนี+ 
  ค่าเฉลี�ย 4.21 – 5.00  หมายถงึ ความพงึพอใจมากที�สุด 
  ค่าเฉลี�ย 3.41 – 4.20  หมายถงึ ความพงึพอใจมาก 
  ค่าเฉลี�ย 2.61 – 3.40  หมายถงึ ความพงึพอใจปานกลาง 
  ค่าเฉลี�ย 1.81 – 2.60  หมายถงึ ความพงึพอใจน้อย 
  ค่าเฉลี�ย 1.00 – 1.80  หมายถงึ ความพงึพอใจน้อยที�สุด 
        ส่วนที� 4แบบสอบถามขอ้เสนอแนะเกี�ยวกบัผลติภณัฑผ์ลไมก้ระป๋อง 

ผลการศึกษาจากแบบสอบถาม 
ตารางที� 5 แสดงข้อมลูส่วนบคุคลด้านเพศในแบบสอบถาม 

เพศ 
 จาํนวนคน ร้อยละ 
ชาย 68 33.3 
หญงิ 136 66.7 
Total 204 100.0 
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        จะมกีลุ่มตวัอยา่งทั +งเพศหญงิมจีาํนวน136 คน คดิเป็นรอ้ยละ 66.7 ซึ�งมากกว่าเพศชาย 
ซึ�งมจีาํนวน 68 คน โดยคดิเป็นรอ้ยละ 33.3 จากจาํนวนทั +งสิ+น 204 คน 
 
ตารางที� 6  แสดงแสดงข้อมลูส่วนบคุคลด้านอายใุนแบบสอบถาม 

อายุ 
 จาํนวนคน ร้อยละ 
ตํ�ากว่า 25 ปี 61 29.9 
25 - 35 ปี 118 57.8 
36 - 45 ปี 20 9.8 
46 - 55 ปี 4 2.0 
55 ปีขึ+นไป 1 .5 
Total 204 100.0 
       
        ผลการศกึษาพบว่าอายขุองกลุ่มตวัอยา่งที�บรโิภคผลไมก้ระป๋องมากที�สุด คอือายุ 25 - 35 
ปี จาํนวน 118 คน คดิเป็นรอ้ยละ 57.8 รองลงมาคอือายุตํ�ากว่า25 ปี จาํนวน 61 คน  คดิเป็น
รอ้ยละ 29.9  ส่วนที�น้อยที�สุดคอื 55 ปีขึ+นไปจาํนวน 1 คน คดิเป็นรอ้ยละ 0.5 
 
ตารางที� 7 แสดงข้อมลูส่วนบคุคลด้านระดบัการศึกษาในแบบสอบถาม 

การศึกษา 
 จาํนวนคน ร้อยละ 
ตํ�ากว่าปรญิญาตร ี 23 11.3 
ปรญิญาตร ี 145 71.1 
ปรญิญาโท 36 17.6 
Total 204 100.0 
 
        จากผลการศกึษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างที�มกีารศกึษาสูงสุดระดบัปรญิญาตรจีะมจีาํนวนมาก
ที�สุดคอื 145  คน คดิเป็นรอ้ยละ 71.1 กลุ่มการศกึษาระดบัปรญิญาโท จาํนวน 36 คน  คดิเป็น
รอ้ยละ 17.6  ส่วนที�น้อยที�สุดคอื ตํ�ากว่าปรญิญาตรจีาํนวน 23 คน คดิเป็นรอ้ยละ 11.3 
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ตารางที� 8  แสดงข้อมลูส่วนบคุคลด้านอาชีพในแบบสอบถาม 
อาชีพ 

 จาํนวนคน ร้อยละ 
นกัเรยีน/นกัศกึษา 44 21.6 
ขา้ราชการ 2 1.0 
พนกังานรฐัวสิาหกจิ 2 1.0 
พนกังานบรษิทัเอกชน 129 63.2 
เขา้ของธุรกจิ/ธุรกจิส่วนตวั 17 8.3 
เกษยีณอายุ 1 .5 
แมบ่า้น 3 1.5 
ว่างงาน 5 2.5 
อื�นๆ 1 .5 
Total 204 100.0 
 
        จากผลการศกึษาพบว่ากลุ่มตวัอยา่งอาชพีที�มากที�สุดจะเป็นพนักงานบรษิทัเอกชน โดยมี
ทั +งหมด 129 คน คดิเป็นรอ้ยละ 63.2 รองลงมาคอืกลุ่มตวัอย่างนักเรยีน/นักศกึษามจีาํนวน 44 
คน  คดิเป็นรอ้ยละ 21.6 ส่วนตวัอยา่งที�น้อยที�สุดคอือาชพีอื�นๆจาํนวน 1 คน คดิเป็นรอ้ยละ 0.5  
 
ตารางที� 9 แสดงข้อมลูส่วนบคุคลด้านรายได้เฉลี�ยในแบบสอบถาม 

ระดบัรายได้เฉลี�ย/เดือน 
 จาํนวนคน ร้อยละ 
ตํ�ากว่า 10,000 บาท 34 16.7 
10,000 - 20,000 บาท 93 45.6 
20,001 - 30,000 บาท 31 15.2 
30,001 - 40,000 บาท 11 5.4 
40,001 - 50,000 บาท 15 7.4 
50,001 - 60,000 บาท 14 6.9 
ตั +งแต่ 60,000 บาทขึ+นไป 6 2.9 
Total 204 100.0 
 
        จากผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างที�มรีายได้เฉลี�ยต่อเดือน 10000-20000 บาทมี
จาํนวนมากที�สุดคอื 93  คนคดิเป็นรอ้ยละ 45.6 รองลงมาคอืกลุ่มตวัอย่างที�มรีะดบัรายได ้
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20001-30000 บาท จาํนวน 31 คน คดิเป็นรอ้ยละ 15.2 ส่วนที�น้อยที�สุดคอืตั +งแต่ 60,000 บาท
ขึ+นไปคดิเป็นรอ้ยละ 2.9 
 
ตารางที� 10  แสดงถึงตรายี�ห้อที�กลุ่มตวัอย่างนิยมบริโภค 

ยี�ห้อของผลไม้กระป๋องที�ท่านนิยมบริโภคคือยี�ห้ออะไร 
 จาํนวนคน ร้อยละ 
Malee 149 73.0 
UFC 52 25.5 
อื�นๆ 3 1.5 
Total 204 100.0 

 
        จากผลการศกึษาพบว่ากลุ่มตวัอยา่งที�มนิียมบรโิภค Maleeมจีาํนวนมากที�สุดคอื 149  
คนคดิเป็นรอ้ยละ 73 รองลงมาคอืกลุ่มตวัอยา่งที�นิยม UFC   จาํนวน 52  คน คดิเป็นรอ้ยละ 
25.5 
 
ตารางที� 11  แสดงถึงกลุ่มตวัอย่างตดัสินใจเลือกซืZอผลไม้กระป๋องจากตรายี�ห้อ 

ตรายี�ห้อ 
 จาํนวนคน ร้อยละ 
ไมเ่ลอืก 128 62.7 
เลอืก 76 37.3 
Total 204 100.0 
ตารางที� 12  แสดงถึงกลุ่มตวัอย่างตดัสินใจเลือกซืZอผลไม้กระป๋องจากราคาของ
ผลิตภณัฑ ์

ราคา 
 จาํนวนคน ร้อยละ 
ไมเ่ลอืก 119 58.3 
เลอืก 85 41.7 
Total 204 100.0 
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ตารางที� 13  แสดงถึงกลุ่มตวัอย่างตดัสินใจเลือกซืZอผลไม้กระป๋องจากรสชาติของ
ผลิตภณัฑ ์

รสชาติ 
 จาํนวนคน ร้อยละ 

ไมเ่ลอืก 63 30.9 
เลอืก 141 69.1 
Total 204 100.0 
 
ตารางที� 14  แสดงถึงกลุ่มตวัอย่างตดัสินใจเลือกซืZอผลไม้กระป๋องจากเหตผุลอื�นๆ 

อื�นๆ 
 จาํนวนคน ร้อยละ 
ไมเ่ลอืก 191 93.6 
เลอืก 13 6.4 
Total 204 100.0 

 
          จากผลการศึกษาพบว่าผู้บรโิภคผลไม้กระป๋องโดยส่วนมากจะเลอืกจากรสชาติของ
ผลติภณัฑม์ากที�สุดเป็นจาํนวน 141 คน หรอืคดิเป็น69.1% รองลงมาคอืเลอืกจากราคาจาํนวน 
85 คน หรอืคดิเป็น 41.7% ส่วนที�น้อยที�สุดคอื ทางเลอืกอื�นๆจาํนวน 13 คน คดิเป็นรอ้ยละ 64 
จากกลุ่มตวัอยา่ง 204 คน 
 
ตารางที�15  แสดงถึงกลุ่มตวัอย่างซืZอผลไม้กระป๋องเพราะนําไปรบัประทานเป็นของ
หวาน 

รบัประทานเป็นของหวาน 
 จาํนวนคน ร้อยละ 
ไมเ่ลอืก 89 43.6 
เลอืก 115 56.4 
Total 204 100.0 
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ตารางที�16  แสดงถึงกลุ่มตวัอย่างซืZอผลไม้กระป๋องเพราะรสชาติอร่อย 
รสชาติอร่อย 

 จาํนวนคน ร้อยละ 
ไมเ่ลอืก 114 55.9 
เลอืก 90 44.1 
Total 204 100.0 
 
ตารางที�17  แสดงถึงกลุ่มตวัอย่างซืZอผลไม้กระป๋องเพราะนําไปฝากญาติ/เพื�อน 

ซืZอฝากเพื�อน/ญาติ 
 จาํนวนคน ร้อยละ 
ไมเ่ลอืก 161 78.9 
เลอืก 43 21.1 
Total 204 100.0 
 
ตารางที�18  แสดงถึงกลุ่มตวัอย่างซืZอผลไม้กระป๋องเพราะความสะดวกในการบริโภค 

ให้ความสะดวก 
 จาํนวนคน ร้อยละ 
ไมเ่ลอืก 138 67.6 
เลอืก 66 32.4 
Total 204 100.0 
 
ตารางที�19  แสดงถึงกลุ่มตวัอย่างซืZอผลไม้กระป๋องเพราะเหตผุลอื�นๆ 

อื�นๆ 
 จาํนวนคน ร้อยละ 

ไมเ่ลอืก 192 94.1 
เลอืก 12 5.9 
Total 204 100.0 
 
        จากผลการศึกษาพบว่าผู้บรโิภคผลไม้กระป๋องโดยส่วนมากจะซื+อเพื�อนําไปรบัประทาน
เป็นของหวานเป็นจํานวน 115 คน หรอืคดิเป็น56.4% รองลงมาคอื ซื+อเพราะเหน็ว่าผลไม้
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กระป๋องมรีสชาตดิจีาํนวน 90คน หรอืคดิเป็น 44.1% น้อยที�สุดคอืซื+อฝากเพื�อน/ญาตจิาํนวน 43 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 21.1จากกลุ่มตวัอยา่ง 204 คน 
 
ตารางที�20 แสดงถึงกลุ่มตวัอย่างนิยมซืZอผลไม้กระป๋องแต่ละครั Zงในปริมาณเท่าไร 

โดยส่วนใหญ่ท่านจะซื+อผลไมก้ระป๋องในปรมิาณเท่าไร 
 จาํนวนคน รอ้ยละ 
1 กระป๋อง 86 42.2 
2 - 5 กระป๋อง 106 52.0 
6 กระป๋องขึ+นไป 12 5.9 
Total 204 100.0 
 
        จากการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่ผู้บรโิภคจะซื+อผลไม้กระป๋องครั +งละ 2-5 กระป๋องเป็น
จาํนวน 106 คน คดิเป็น 52 % รองลงมาคอืซื+อครั +งละ1 กระป๋อง เป็นจาํนวน 86 คน คดิเป็น 
42.2% ส่วนที�น้อยที�สุดคอื ซื+อ 6 กระป๋องขึ+นไป จาํนวน 12 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.9 
 
ตารางที� 21  แสดงถึงกลุ่มตวัอย่างมีการบริโภคผลไม้กระป๋องบ่อยเท่าไหน 

ท่านมีการบริโภคผลไม้กระป๋องบ่อยครั Zงเพียงใด 
 จาํนวนคน รอ้ยละ 
เป็นประจาํทุกวนั 11 5.4 
3 - 4 วนั/ครั +ง 17 8.3 
1 - 4 อาทติย/์ครั +ง 36 17.6 
1 - 3 เดอืน/ครั +ง 85 41.7 
มากกว่า 6 เดอืน/ครั +ง 55 27.0 
Total 204 100.0 
 
        จากการศกึษาพบว่าส่วนใหญ่ผูบ้รโิภคจะบรโิภคผลไมก้ระป๋อง 1-3เดอืน/ครั +ง เป็นจาํนวน
85 คน คดิเป็น 41.7%รองลงมาคอื มากกว่า6 เดอืน / ครั +ง คดิเป็นจาํนวน 55 คน 27%  น้อย
ที�สุดคอืเป็นประจาํทุกวนัจาํนวน 11 คน รอ้ยละ 5.4 
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ตารางที� 22  แสดงถึงกลุ่มตวัอย่างมีความนิยมในผลไม้กระป๋องชนิดใด 
ท่านนิยมบริโภคผลไม้กระป๋องชนิดใดมากที�สดุ 

 จาํนวนคน รอ้ยละ 
เงาะ 88 43.1 
ลิ+นจี� 37 18.1 
ลาํไย 19 9.3 
สบัประรด 4 2.0 
เงาะสอดไสส้บัประรด 42 20.6 
ฟรดุคอกเทล 9 4.4 
อื�นๆ 5 2.5 
Total 204 100.0 
 
        จากการศกึษาพบว่าผลไมก้ระป๋องที�ผูบ้รโิภคนิยมมากที�สุดคอืเงาะกระป๋องเป็นจาํนวน88 
คน คดิเป็น 43.1% รองลงมาคอืเงาะไสส้บัปะรดคอื 42 คน คดิเป็น 20.6 % น้อยที�สุดคอื
สบัปะรด เป็นจาํนวน 4 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2 
 
ตารางที�23  แสดงถึงกลุ่มตวัอย่างที�ได้รบัข้อมูลข่าวสารทางโทรทศัน์ 

โทรทศัน์ 
 จาํนวนคน รอ้ยละ 
ไมเ่ลอืก 120 58.8 
เลอืก 84 41.2 
Total 204 100.0 
 
ตารางที� 24  แสดงถึงกลุ่มตวัอย่างที�ได้รบัข้อมูลข่าวสารทางวิทยุ 

วิทย ุ
 จาํนวนคน รอ้ยละ 
ไมเ่ลอืก 198 97.1 
เลอืก 6 2.9 
Total 204 100.0 
 
 
 



51 

 

ตารางที�25  แสดงถึงกลุ่มตวัอย่างที�ได้รบัข้อมูลข่าวสารทางนิตยสาร 
นิตยสาร 

 จาํนวนคน รอ้ยละ 
ไมเ่ลอืก 173 84.8 
เลอืก 31 15.2 
Total 204 100.0 

 
ตารางที�26  แสดงถึงกลุ่มตวัอย่างที�ได้รบัข้อมูลข่าวสารทางหนังสือพิมพ ์

หนังสือพิมพ ์
 จาํนวนคน รอ้ยละ 

ไมเ่ลอืก 173 84.8 
เลอืก 31 15.2 
Total 204 100.0 
 
ตารางที� 27  แสดงถึงกลุ่มตวัอย่างที�ได้รบัข้อมูลข่าวสารทางใบปลิว/แคตตาลอ็ก 

ใบปลิว/แคตตาลอ็ก 
 จาํนวนคน รอ้ยละ 

ไมเ่ลอืก 146 71.6 
เลอืก 58 28.4 
Total 204 100.0 

 
ตารางที�28  แสดงถึงกลุ่มตวัอย่างที�ได้รบัข้อมูลข่าวสารทางอินเตอรเ์น็ต 

อินเตอรเ์น็ต 
 จาํนวนคน รอ้ยละ 

ไมเ่ลอืก 171 83.8 
เลอืก 33 16.2 
Total 204 100.0 
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ตารางที� 29  แสดงถึงกลุ่มตวัอย่างที�ได้รบัข้อมูลข่าวสารจากคนรอบข้าง 
คนรอบข้าง 

 จาํนวนคน รอ้ยละ 
ไมเ่ลอืก 149 73.0 
เลอืก 55 27.0 
Total 204 100.0 
 
ตารางที� 30  แสดงถึงกลุ่มตวัอย่างที�ได้รบัข้อมูลข่าวสารจากช่องทางอื�นๆ 

อื�นๆ 
 จาํนวนคน รอ้ยละ 
ไมเ่ลอืก 191 93.6 
เลอืก 13 6.4 
Total 204 100.0 
 
        จากการศกึษาพบว่าช่องทางที�ผูบ้รโิภคไดร้บัขา่วสารมากที�สุดคอืโทรทศัน์จาํนวน 84 คน 
คดิเป็น 41.2% รองลงมาคอืใบปลวิและแคตตาลอ็ก เป็นจาํนวน58 คน คดิเป็น 21.4%จาก 204 
คนน้อยที�สุดคอืวทิยุจาํนวน 6 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.9 
 
ตารางที� 31  แสดงถึงกลุ่มตวัอย่างซืZอผลไม้กระป๋องจากช่องทางไหน 

ส่วนใหญ่ท่านซืZอผลไม้กระป๋องจากที�ไหน 
 จาํนวนคน รอ้ยละ 

ซุปเปอรม์ารเ์กต็ 116 56.9 
หา้งสรรพสนิคา้ 74 36.3 

ซุปเปอรส์โตร(์Makro) 4 2.0 
จากขายตรง (Amway) 4 2.0 

อื�นๆ 6 2.9 
Total 204 100.0 

 
        จากการศกึษาพบว่าส่วนใหญ่กลุ่มตวัอยา่งจะไปซื+อผลไมก้ระป๋องจากซุปเปอรม์ารเ์กต็
เป็นจาํนวน 116 คน คดิเป็น 56.9 % รองลงมาคอืจากหา้งสรรพสนิคา้เป็นจาํนวน 74 คน คดิ
เป็น 36.3 % ส่วนที�น้อยที�สุดคอืซื+อจาก ซุปเปอรส์โตรแ์ละการขายตรงจาํนวน 4 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 2.0 
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ตารางที�32   แสดงถึงกลุ่มตวัอย่างนิยมบริโภคผลไม้กระป๋องขนาดเท่าใดมากที�สดุ 
ท่านนิยมบริโภคผลไม้กระป๋องขนาดใด 

 จาํนวนคน รอ้ยละ 
เลก็ 46 22.5 
กลาง 95 46.6 
ใหญ่ 63 30.9 
Total 204 100.0 
 
        จากการศกึษาพบว่ากลุ่มตวัอยา่งนิยมบรโิภคผลไมก้ระป๋องขนาดกลางเป็นจาํนวน 95 
คน คดิเป็น 46.6 %  รองลงมาคอืขนาดใหญ่ จาํนวน 63 คน คดิเป็น 30.9 % 
 
ตารางที�33  แสดงถึงกลุ่มตวัอย่างมีพฤติกรรมอย่างไรเมื�อเหน็บธูของผลไม้กระป๋อง 

ถ้าท่านเหน็บธูผลไม้กระป๋อง ที�มีการแนะนําสินค้าและมีสินค้าทดลองชิม ท่านจะมี
พฤติกรรมอย่างไร 

 จาํนวนคน รอ้ยละ 
สนใจและเขา้ไปฟงั 21 10.3 
เขา้ไปทดลองชมิฟร ี 126 61.8 
เดนิไปไมส่นใจ 57 27.9 
Total 204 100.0 

 
        จากการศกึษาพบว่าเมื�อกลุ่มตวัอยา่งเหน็บธูแลว้โดยส่วนมากกลุ่มตวัอยา่งจะเขา้ไป
ทดลองชมิฟรเีป็นจาํนวน 126 คน คดิเป็น 61.8 % รองลองมาคอืไมส่นใจเลยจาํนวน 57 คน คดิ
เป็น 27.9% ส่วนที�น้อยที�สุดคอืสนใจและเขา้ไปฟงัจาํนวน 21 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.3  
 
ตารางที� 34  แสดงถึงกลุ่มตวัอย่างมีความสนใจใน Package ของขวญัผลไม้กระป๋อง
หรือไม่ 

ในวนัพิเศษ จะมีการ Package ของขวญั ท่านเคยซืZอเป็นของฝากหรือไม่ 
 จาํนวนคน รอ้ยละ 
ซื+อ 99 48.5 
ไมซ่ื+อ 105 51.5 
Total 204 100.0 
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จากการศกึษาพบว่าส่วนมากกลุ่มตวัอยา่งจะไมส่นใจใน Package ของขวญัสาํหรบัซื+อ
ฝากเป็นจาํนวน 105 คน คดิเป็น 51.5% และตอ้งการซื+อเป็นของขวญัใหก้บัคนรอบขา้งเป็น
จาํนวน 99 คน คดิเป็น 48.5% 
 
ตารางที� 35  แสดงถึงกลุ่มตวัอย่างมีความต้องการที�จะให้ผลิตภณัฑก์ระป๋องเพิ�มช่อง
ทางการจดัจาํหน่าย 

ช่องทางจดัจาํหน่าย 
 จาํนวนคน รอ้ยละ 
ไมเ่ลอืก 170 83.3 
เลอืก 34 16.7 
Total 204 100.0 
 
ตารางที� 36   แสดงถึงกลุ่มตวัอย่างมีความต้องการที�จะให้ผลิตภณัฑก์ระป๋องเพิ�มการ
โฆษณา 

การโฆษณา 
 จาํนวนคน รอ้ยละ 
ไมเ่ลอืก 141 69.1 
เลอืก 63 30.9 
Total 204 100.0 
 
ตารางที� 37  แสดงถึงกลุ่มตวัอย่างมีความต้องการที�จะให้ผลิตภณัฑก์ระป๋องเพิ�มการ
ส่งเสริมการขาย 

ส่งเสริมการขาย 
 จาํนวนคน รอ้ยละ 
ไมเ่ลอืก 76 37.3 
เลอืก 128 62.7 
Total 204 100.0 
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ตารางที� 38  แสดงถึงกลุ่มตวัอย่างมีความต้องการที�จะให้ผลิตภณัฑก์ระป๋องพฒันาบรรจุ
ภณัฑ ์

ปรบัเปลี�ยนบรรจภุณัฑ ์
 จาํนวนคน รอ้ยละ 
ไมเ่ลอืก 129 63.2 
เลอืก 75 36.8 
Total 204 100.0 
 
ตารางที� 39   แสดงถึงกลุ่มตวัอย่างมีความต้องการที�จะให้ผลิตภณัฑก์ระป๋องพฒันาด้าน
อื�นๆ 

อื�นๆ 
 จาํนวนคน ร้อยละ 

ไมเ่ลอืก 196 96.1 
เลอืก 8 3.9 
Total 204 100.0 
  
        จากการศึกษาพบว่าโดยส่วนมากแล้วกลุ่มตวัอย่างมคีวามต้องการที�จะพฒันาด้านการ
ส่งเสรมิการขายมากที�สุดจํานวน 128 คน คดิเป็น 62.8% รองลงมาคอืการปรบัเปลี�ยนบรรจุ
ภณัฑจ์าํนวน 75 คน คดิเป็น 36.8% น้อยที�สุดคอืช่องทางการจดัจาํหน่าย จาํนวน 34 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 16.7 
 
ตารางที� 40  แสดงถึงผูมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจในการเลือกซืZอผลไม้กระป๋องของกลุ่ม
ตวัอย่าง 

ใครมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในการเลือกซืZอผลไม้กระป๋องของท่าน 
 จาํนวนคน รอ้ยละ 
ตดัสนิใจดว้ยตวัเอง 169 82.8 
ครอบครวั 31 15.2 
เพื�อน 2 1.0 
คู่รกั 2 1.0 
Total 204 100.0 

 



56 

 

จากการศึกษาพบว่าส่วนมากกลุ่มตวัอย่างจะมกีารตวัเองจํานวน 169 คน คดิเป็น 
82.8% รองลงมาคอืครอบครวัมผีลต่อการตดัสนิใจจาํนวน 31 คน คดิเป็น 15.2% 
 
ตารางที�41  แสดงถึงความพึงพอใจต่อผลไม้กระป๋องของกลุ่มตวัอย่าง 

โดยรวมแล้วท่านมีความพึงพอใจต่อผลไม้กระป๋องที�ท่านบริโภคหรือไม่ 
 จาํนวนคน รอ้ยละ 
พอใจ 193 94.6 
ไมพ่อใจ 11 5.4 
Total 204 100.0 

 
จากการศกึษาพบว่าส่วนมากกลุ่มตวัอยา่งมคีวามพอใจต่อผลติภณัฑผ์ลไมก้ระป๋องเป็น

จาํนวน 193 คน คดิเป็น 94.6% และไมพ่อใจเป็นจาํนวน 11 คน คดิเป็น 5.4% 
 

ตารางที� 42  แสดงถึงกลุ่มตวัอย่างจะมีการแนะนําบอกต่อคนรอบข้างหรือไม่ 
ท่านจะมีการแนะนําบอกต่อคนรอบข้างเกี�ยวกบัผลไม้กระป๋องหรือไม่ 

 จาํนวนคน รอ้ยละ 
แนะนํา 112 54.9 
ไมแ่นะนํา 92 45.1 
Total 204 100.0 
 

จากการศกึษาพบว่าส่วนมากกลุ่มตวัอย่างจะมกีารแนะนําไปยงัคนรอบขา้งเป็นจํานวน 
112 คน คดิเป็น 54.9% และไมแ่นะนําเป็นจาํนวน 92 คน คดิเป็น 45.1 % 
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ตารางที�43  แสดงค่าเฉลี�ย และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานของปัจจยัด้านส่วนผสมทาง
การตลาดในด้านผลิตภณัฑข์องผลไม้กระป๋อง 

 
1. ด้านผลิตภณัฑ ์

ระดบัความคิดเหน็ −

�
  

S.D. 5 4 3 2 1 
1.ชื�อเสยีงของตรายี�หอ้ 37 84 69 12 2 3.70 .869 
2.รสชาตขิองผลติภณัฑ ์ 75 81 44 3 1 4.11 .823 
3.บรรจุภณัฑ ์ 24 81 83 16 0 3.55 .801 
4.ประโยชน์ของผลไมก้ระป๋อง 28 44 96 31 5 3.29 .967 
5.ความหลากหลายของ
ผลติภณัฑ ์

32 67 87 16 2 3.54 .884 

6.ความสะดวกในการบรโิภค 58 91 40 15 0 3.94 .880 
ดา้นผลติภณัฑโ์ดยรวม 3.61 .857 

       
        จากตารางที� 43 ผลการศกึษาปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดของผลไมก้ระป๋องดา้น
ผลติภณัฑ์ พบว่ากลุ่มตวัอย่างมพีงึพอใจอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี�ยของเลขคณิตเท่ากบั 
3.61 และค่าเบี�ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั .857 และเมื�อทําการศึกษาจําแนกย่อยลงไปใน
รายละเอยีด พบว่า 
        ผลการศกึษา “ชื�อเสยีงของตรายี�หอ้” พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่พอใจจาํนวน 84 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 41.2 รองลงมาคอืกลุ่มตวัอยา่งที�พงึพอใจปานกลางจาํนวน 69 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
33.8 ส่วนกลุ่มตวัอยา่งที�น้อยที�สุดคอื กลุ่มตวัอยา่งที�พอใจน้อยที�สุดจาํนวน 2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
1  โดยภาพรวมกลุ่มตวัอย่างมคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี�ยเลขคณิตเท่ากบั 
3.61 และค่าเบี�ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั .857 
        ผลการศกึษา “รสชาตขิองผลไมก้ระป๋อง” พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่พอใจจาํนวน 81 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 39.7 รองลงมาคอืกลุ่มตวัอยา่งที�พอใจมากที�สุดจาํนวน 75 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
36.8 ส่วนกลุ่มตวัอยา่งที�น้อยที�สุดคอื กลุ่มตวัอย่างที�พอใจน้อยจาํนวน 1 คน คดิเป็นรอ้ยละ 0.5 
โดยภาพรวมกลุ่มตวัอยา่งมคีวามพอใจอยูใ่นระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี�ยเลขคณิตเท่ากบั 4.11 และ
ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.823 
        ผลการศกึษา “บรรจุภณัฑ”์ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่พอใจปานกลางจาํนวน 83 คน
คดิเป็นรอ้ยละ 40.7รองลงมาคอืกลุ่มตวัอย่างที�พอใจมากจํานวน 81 คนคดิเป็นรอ้ยละ 39.7 
ส่วนกลุ่มตวัอย่างที�น้อยที�สุดคอื คอื กลุ่มตวัอย่างที�เห็นด้วยน้อยที�สุดมจีํานวน 0 คน โดย
ภาพรวมกลุ่มตวัอย่างมคีวามพอใจอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี�ยเลขคณิตเท่ากบั 3.55 และค่า
เบี�ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั .801 
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        ผลการศกึษา “ประโยชน์ของผลไมก้ระป๋อง” พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่พอใจปานกลาง
จาํนวน 96 คน คดิเป็นรอ้ยละ 47.1 รองลงมาคอืกลุ่มตวัอย่างที�พอใจมากจาํนวน 44 คนคดิเป็น
รอ้ยละ 21.6 ส่วนกลุ่มตวัอย่างที�น้อยที�สุดคอื กลุ่มตวัอย่างที�พอใจน้อยที�สุดจํานวน 5 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 2.5 โดยภาพรวมกลุ่มตวัอย่างมคีวามพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลี�ยเลข
คณติเท่ากบั 3.29 และค่าเบี�ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั .967 
        ผลการศกึษา “ความหลากหลายของผลติภณัฑ”์ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่พอใจปาน
กลางจาํนวน 87 คนคดิเป็นรอ้ยละ 42.6รองลงมาคอืกลุ่มตวัอย่างที�พอใจมากจาํนวน 67 คนคดิ
เป็นรอ้ยละ 32.8 ส่วนกลุ่มตวัอย่างที�น้อยที�สุดคอื คอื กลุ่มตวัอย่างที�เหน็ดว้ยน้อยที�สุดมจีาํนวน 
2 คน คดิเป็นรอ้ยละ1 โดยภาพรวมกลุ่มตวัอยา่งมคีวามพอใจอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี�ยเลข
คณติเท่ากบั 3.54 และค่าเบี�ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั .844 
        ผลการศกึษา “ความสะดวกในการบรโิภค” พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่พอใจมากจาํนวน 
91 คน คดิเป็นรอ้ยละ 44.6 รองลงมาคอืกลุ่มตวัอยา่งที�พอใจมากที�สุดจาํนวน 58 คนคดิเป็นรอ้ย
ละ 28.4 ส่วนกลุ่มตวัอย่างที�น้อยที�สุดคอื กลุ่มตวัอย่างที�พอใจน้อยที�สุดจาํนวน 0 คน คดิ โดย
ภาพรวมกลุ่มตวัอย่างมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัพอใจมาก โดยมคี่าเฉลี�ยเลขคณิตเท่ากบั 3.94 
และค่าเบี�ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั .880 
 
ตารางที�44  แสดงค่าเฉลี�ย และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานของปัจจยัด้านส่วนผสมทาง
การตลาดในด้านราคาของผลไม้กระป๋อง 
 

2.ด้านราคา 
ระดบัความคิดเหน็ −

�
 S.D. 

5 4 3 2 1 
1.มรีาคาที�เหมาะสมกบั
คุณภาพ 

40 73 80 5 6 3.67 .919 

2.มรีาคาที�เหมาะสมกบั
ปรมิาณ 

39 66 82 12 5 3.60 .944 

ดา้นราคาโดยรวม 3.635 .932 
        
         จากตารางที� 44 ผลการศกึษาปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดของผลไมก้ระป๋องดา้น
ราคาพบว่ากลุ่มตวัอย่างมพีงึพอใจอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี�ยของเลขคณิตเท่ากบั 3.635  
และค่าเบี�ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั .932 และเมื�อทําการศกึษาจําแนกย่อยลงไปในรายละเอยีด 
พบว่า 

ผลการศกึษา “ราคาที�เหมาะสมกบัคุณภาพ” พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่พอใจปาน
กลางจาํนวน 80 คนคดิเป็นรอ้ยละ 39.2 รองลงมาคอืกลุ่มตวัอย่างที�พอใจมากจาํนวน 73 คนคดิ
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เป็นรอ้ยละ 35.8 ส่วนกลุ่มตวัอย่างที�น้อยที�สุดคอื คอื กลุ่มตวัอย่างที�เหน็ด้วยน้อย มจีาํนวน 5 
คน คดิเป็นรอ้ยละ2.5โดยภาพรวมกลุ่มตวัอย่างมคีวามพอใจอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี�ยเลข
คณติเท่ากบั 3.67 และค่าเบี�ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั .919 
 ผลการศกึษา “ราคาที�เหมาะสมกบัปรมิาณ” พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่พอใจปาน
กลางจาํนวน 82 คน คดิเป็นรอ้ยละ 39.2 รองลงมาคอืกลุ่มตวัอย่างที�พอใจมากจาํนวน 73 คน
คดิเป็นรอ้ยละ 35.8 ส่วนกลุ่มตวัอยา่งที�น้อยที�สุดคอื กลุ่มตวัอยา่งที�พอใจน้อยที�สุดจาํนวน 5 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 2.5 โดยภาพรวมกลุ่มตวัอยา่งมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัพอใจมาก โดยมคี่าเฉลี�ย
เลขคณติเท่ากบั 3.6 และค่าเบี�ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั .944 
 
ตารางที�45  แสดงค่าเฉลี�ย และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานของปัจจยัด้านส่วนผสมทาง
การตลาดในด้านช่องทางจดัจาํหน่ายของผลไม้กระป๋อง 

 
3.ด้านช่องทางจดั

จาํหน่าย 

ระดบัความคิดเหน็ −

�
 S.D. 

5 4 3 2 1 

1.มช่ีองทางการจาํหน่าย
ทั �วถงึ 

28 69 87 17 3 3.50 .885 

2.ซื+อไดส้ะดวก 40 77 75 7 5 3.69 .910 
ดา้นช่องทางจดัจาํหน่ายโดยรวม 3.595 0.898 

         
        จากตารางที� 45 ผลการศกึษาปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดของผลไมก้ระป๋องดา้น
ช่องทางจดัจําหน่ายพบว่ากลุ่มตวัอย่างมพีงึพอใจอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี�ยของเลขคณิต
เท่ากบั 3.595  และค่าเบี�ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั .898 และเมื�อทําการศกึษาจาํแนกย่อยลงไปใน
รายละเอยีด พบว่า 
        ผลการศกึษา “มช่ีองทางการจําหน่ายทั �วถงึ” พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่พอใจปาน
กลางจาํนวน 87 คนคดิเป็นรอ้ยละ 42.6 รองลงมาคอืกลุ่มตวัอย่างที�พอใจมากจาํนวน 69 คนคดิ
เป็นรอ้ยละ 33.8 ส่วนกลุ่มตวัอย่างที�น้อยที�สุดคอื คอื กลุ่มตวัอย่างที�พอใจน้อย มจีาํนวน 3 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ1.5โดยภาพรวมกลุ่มตวัอยา่งมคีวามพอใจอยูใ่นระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี�ยเลขคณิต
เท่ากบั 3.50 และค่าเบี�ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั .885 
       ผลการศกึษา “ซื+อไดส้ะดวก” พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่พอใจมากจาํนวน 77 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 37.7 รองลงมาคอืกลุ่มตวัอย่างที�พอใจปานกลางจาํนวน 75 คนคดิเป็นรอ้ยละ 36.8 
ส่วนกลุ่มตวัอย่างที�น้อยที�สุดคอื กลุ่มตวัอย่างที�พอใจน้อยที�สุดจาํนวน 5 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.5 
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โดยภาพรวมกลุ่มตวัอย่างมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัพอใจมาก โดยมคี่าเฉลี�ยเลขคณิตเท่ากบั 
3.69 และค่าเบี�ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั .910 
 
ตารางที�46  แสดงค่าเฉลี�ย และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานของปัจจยัด้านส่วนผสมทาง
การตลาดในด้านการส่งเสริมการตลาดของผลไม้กระป๋อง 

 
4.ด้านการส่งเสริมการตลาด 

ระดบัความคิดเหน็ −

�
 S.D. 

5 4 3 2 1 
1.การโฆษณาผ่านสื�อต่างๆ 
(โทรทศัน์,อนิเตอรเ์น็ต
,นิตยสาร) 

14 43 86 54 7 3.01 .944 

2มกีารจดักจิกรรม (Event) 
ตามสถานที�ต่างๆ 

0 36 95 55 7 2.95 .894 

3.การส่งเสรมิการขาย เช่น ลด 
แลก แจก แถม 

31 51 71 40 11 3.25 1.101 

4.การประชาสมัพนัธข์า่วสาร 13 40 85 54 12 2.94 .976 
ดา้นการส่งเสรมิการขายโดยรวม 3.038 .979 

 
        จากตารางที� 46 ผลการศกึษาปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดของผลไมก้ระป๋องดา้น
การส่งเสรมิการตลาด พบว่ากลุ่มตวัอยา่งมพีงึพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลี�ยของเลข
คณติเท่ากบั 3.038 และค่าเบี�ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั .979 และเมื�อทําการศกึษาจาํแนกย่อยลง
ไปในรายละเอยีด พบว่า 
        ผลการศกึษา “การโฆษณาผ่านสื�อต่างๆ (โทรทศัน์,อนิเตอรเ์น็ต,นิตยสาร)” พบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่พอใจปานกลางจาํนวน 86 คน คดิเป็นรอ้ยละ 42.2 รองลงมาคอืกลุ่มตวัอย่าง
ที�พึงพอใจน้อยจํานวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 26.5 ส่วนกลุ่มตัวอย่างที�น้อยที�สุดคอื กลุ่ม
ตวัอยา่งที�พอใจน้อยที�สุดจาํนวน 7 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.4  โดยภาพรวมกลุ่มตวัอย่างมคีวามพงึ
พอใจอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลี�ยเลขคณิตเท่ากบั 3.01 และค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั .944 
        ผลการศกึษา “การจดักจิกรรม (Event) ตามสถานที�ต่างๆ” พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่
พอใจปานกลางจํานวน 95 คน คดิเป็นรอ้ยละ 46.6 รองลงมาคอืกลุ่มตวัอย่างที�พอใจน้อย
จาํนวน 55 คน คดิเป็นรอ้ยละ 27 ส่วนกลุ่มตวัอยา่งที�น้อยที�สุดคอื กลุ่มตวัอย่างที�พอใจมากที�สุด
จํานวน 0 คน โดยภาพรวมกลุ่มตวัอย่างมคีวามพอใจอยู่ในระดบัปานกลางโดยมคี่าเฉลี�ยเลข
คณติเท่ากบั 2.95 และค่าเบี�ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.894 
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        ผลการศกึษา “การส่งเสรมิการขาย เช่น ลด แลก แจก แถม” พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วน
ใหญ่พอใจปานกลางจํานวน 71 คนคดิเป็นรอ้ยละ 34.8 รองลงมาคอืกลุ่มตวัอย่างที�พอใจมาก
จาํนวน 51 คนคดิเป็นรอ้ยละ 25 ส่วนกลุ่มตวัอย่างที�น้อยที�สุดคอื คอื กลุ่มตวัอย่างที�เหน็ดว้ย
น้อยที�สุดมจีาํนวน 11 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.4 โดยภาพรวมกลุ่มตวัอยา่งมคีวามพอใจอยู่ในระดบั
มาก โดยมคี่าเฉลี�ยเลขคณติเท่ากบั 3.25 และค่าเบี�ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.101 
 ผลการศกึษา “การประชาสมัพนัธ์ข่าวสาร” พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่พอใจปาน
กลางจาํนวน 85 คน คดิเป็นรอ้ยละ 41.7 รองลงมาคอืกลุ่มตวัอย่างที�พอใจน้อยจาํนวน 54 คน
คดิเป็นรอ้ยละ 26.5 ส่วนกลุ่มตวัอย่างที�น้อยที�สุดคอื กลุ่มตวัอย่างที�พอใจน้อยที�สุดจาํนวน 12 
คน คดิเป็นร้อยละ 5.9 โดยภาพรวมกลุ่มตวัอย่างมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัปานกลาง โดยมี
ค่าเฉลี�ยเลขคณติเท่ากบั 2.94 และค่าเบี�ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั .976 
 
ตารางที�47  แสดงค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานของส่วนผสมทางการตลาดของ
ผลไม้กระป๋อง 
ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด −

�
 S.D. แปลผล อนัดบั 

ด้านผลิตภณัฑ ์(Product) 3.610 0.857 มาก 3 
ด้านราคา (Price) 3.635 0.932 มาก 4 
ด้านช่องทางจดัจาํหน่าย 
(Place) 

3.595 0.898 มาก 2 

ด้านโปรโมชั �น (Promotion) 3.038 0.979 ปานกลาง 1 
ภาพรวม 3.469 0.917 มาก  

 
จากตารางที�47  ผลการศกึษาปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดของผลไมก้ระป๋อง

โดยรวม พบว่ากลุ่มตวัอยา่งมพีงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี�ยของเลขคณิตเท่ากบั 3.469 
และค่าเบี�ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั .917 

ผลการศึกษาปจัจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดของผลไม้กระป๋องด้านผลิตภณัฑ ์
พบว่ากลุ่มตวัอย่างมพีงึพอใจอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี�ยของเลขคณิตเท่ากบั 3.61 และค่า
เบี�ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั .857 

ผลการศกึษาปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดของผลไมก้ระป๋องดา้นราคาพบว่ากลุ่ม
ตวัอย่างมพีงึพอใจอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี�ยของเลขคณิตเท่ากบั 3.635  และค่าเบี�ยงเบน
มาตรฐานเท่ากบั .932 
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ผลการศึกษาปจัจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดของผลไม้กระป๋องด้านช่องทางจดั
จาํหน่ายพบว่ากลุ่มตวัอยา่งมพีงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี�ยของเลขคณิตเท่ากบั 3.595  
และค่าเบี�ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั .898 

ผลการศึกษาปจัจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดของผลไม้กระป๋องด้านการส่งเสริม
การตลาด พบว่ากลุ่มตัวอย่างมพีึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลี�ยของเลขคณิต
เท่ากบั 3.038 และค่าเบี�ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั .979 

 

3.4  การสรปุและประมวลผลข้อมลู 
        การวิเคราะห์เชิงกลยทุธ ์
       จากการเกบ็ขอ้มลูปฐมภูม ิและทุตยิภมูสิามารถนํามาวเิคราะหไ์ดด้งัต่อไปนี+ 
        การวิเคราะหสิ์�งแวดล้อมภายนอกระดบัมหาภาค (PEST Analysis) 
        Polistic  
        -ปจัจุบนัสถานการณ์ทางการเมอืงไทยยงัขาดความเสถยีรภาพและส่งผลใหร้าคาวตัถุดบิ
หลายชนิดมีความผันผวนเช่นราคาเหล็กหรือผลไม้บางชนิดและรฐับาลได้มีนโยบายปรับ
ค่าแรงงานขั +นตํ�าเป็น300บาทต่อวนั ส่งผลให้ต้นทุนการผลติเพิ�มขึ+นจากค่าแรงงานทําผลไม้
กระป๋องที�ต้องใช้กําลงัคนและเพื�อเตรยีมรบัมอืกบั AECที�กําลงัจะมารฐับาลได้มนีโยบายการ
ส่งเสรมิการพฒันาขดีขั +นความสามารถในการผลติผลไมก้ระป๋องมากขึ+นเพื�อเตรยีมความพรอ้ม
ในการแขง่ขนั AEC 
        Economic  
        -เศรษฐกจิไทยในปี qrrr มอีตัราการขยายตวัในอตัรารอ้ยละ r.r เป็นการฟื+นตวัเร่งขึ+น
กลบัเขา้สู่ภาวะปกตไิดอ้ย่างรวดเรว็จากปีก่อนหน้าที�ขยายตวัเพยีงรอ้ยละ x.� เนื�องจากปญัหา
ขอ้จํากดัในภาคการผลติที�สบืเนื�องจากอุทกภยัเริ�มคลี�คลายลงตามลําดบั โดยเฉพาะการผลติ
ภาคอุตสาหกรรมของไทยที�ฟื+นตวัดต่ีอเนื�อง จากการที�โรงงานอุตสาหกรรมสามารถกลบัมาทํา
การผลติไดแ้ละมกีารเรง่ผลติเพื�อตอบสนองคําสั �งซื+อที�ยงัคา้งอยู่ ประกอบกบัอุปสงคภ์าคเอกชน
ที�สามารถฟื+นตวัอย่างแขง็แกร่ง ส่วนดา้นเสถยีรภาพเศรษฐกจิภายในประเทศ ในดา้นอตัราเงนิ
เฟ้อทั �วไปในปี qrrr คาดว่าจะอยูท่ี�รอ้ยละ �.�  ลดลงจากปีก่อนหน้า  
        Social  
        -ค่านิยมของสงัคมไทยในปจัจุบนัมคีวามใส่ใจในการดูแลสุขภาพมากขึ+น ผู้คนมคีวาม
ตอ้งการบรโิภคสิ�งที�มปีระโยชน์และใหคุ้ณค่าแก่ร่างกายมากขึ+น ซึ�งในปี2555 ประชากรไทยส่วน
ใหญ่จะมช่ีวงอาย ุ25-35 ที�มกีําลงัซื+อและมคีวามตอ้งการดแูลสุขภาพมากกว่าช่วงอายอุื�นๆ 
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        Technology 
        -ปจัจุบนัเทคโนโลยไีด้มกีารพฒันาอย่างรวดเรว็และต่อเนื�อง มเีทคโนโลยใีหม่ๆเข้ามา
ช่วยในเรื�องของกระบวนการต่างๆทั +งด้านกระบวนการจดัซื+อ ควบคุมวตัถุดบิ การขนส่ง และ
การผลติเพื�อให้ผลติภณัฑ์สามารถผลติและส่งมอบได้ตรงตามเวลาและมคีวามเป็นมาตรฐาน 
และเทคโนโลยใีหม่ๆ ยงัสามารถสรา้งจดุแขง็ใหเ้หนือกว่าคู่แขง่ไดอ้กีดว้ย 
 
        Five Force 
        การแข่งขนัในอตุสาหกรรมเดียวกนั 
        -การคุกคามของคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดยีวกนัมสีูง ถงึแมธุ้รกจิผลไมก้ระป๋องมกีาร
แขง่ขนัตํ�าซึ�งผูค้รองตลาดอนัดบั 1 และ 2 คอื Malee และUFC ซึ�งผูบ้รโิภคเหน็ว่าผลติภณัฑไืม่
มคีวามแตกต่างกนั ทั +งMalee ยงัมภีาพลกัษณ์ของแบรนดท์ี�ดแีละมช่ีองทางการจาํจาํหน่ายที�
ทั �วถงึกว่าของ UFC แต่มกีารทาํกจิกรรมส่งเสรมิการตลาดน้อย เมื�อเทยีบกบั UFC ที�ทาํ
การตลาดแบบค่อยเป็นค่อยไป แต่กม็กีารทาํกจิกรรมการส่งเสรมิการตลาดและประชาสมัพนัธ์
อยา่งต่อเนื�อง 
        การคกุคามของคู่แข่งรายใหม่ 
        อํานาจการเขา้มาของคู่แขง่ใหมต่ํ�า อนัเป็นผลจากธุรกจิการผลติผลไมก้ระป๋อง ต้องใชก้าร
ลงทุนที�ค่อนขา้งสงูในการก่อตั +งโรงงานผลติ และต้องมบุีคลากรที�มคีวามเชี�ยวชาญและทกัษะสูง
มาทําแรงงานฝีมอืเช่นการคดัสรร ปอกควา้นผลไมใ้หไ้ดคุ้ณภาพ และต้องทําใหต้ราสนิคา้ไดร้บั
การยอมรบัจากผูบ้รโิภค จงึทาํใหก้ารเขา้มาแขง่ขนัในธุรกจิผลไมก้ระป๋องค่อนขา้งยาก 
        อาํนาจการต่อรองของ Supplier 
        อํานาจการต่อรองของ Supplier มตีํ�าเนื�องจากบรษิทัไดม้กีารทําสญัญาการซื+อขาย ส่ง
มอบผลผลติเพื�อควบคุมราคาและปรมิาณวตัถุดบิล่วงหน้ารวมทั +งให้เกษตรกรต้องมกีารดูแล
วตัถุดบิจําพวกผลไมใ้ห้เป็นไปตามมาตรฐานในสญัญา ส่วนราคาเหลก็ที�นํามาผลติบรรจุภณัฑ์
ควบคุมไดย้ากเนื�องจากราคาเหลก็จะผนัผวนตามราคาตลาดจะส่งผลใหต้้นทุนการผลติเพิ�มขึ+น
ตามไปดว้ย 
        อาํนาจการต่อรองของผูบ้ริโภค 
        ผูบ้รโิภคมอีํานาจในการต่อรองมาก เพราะค่านิยมของผู้บรโิภคมกีารเปลี�ยนแปลงอย่าง
ต่อเนื�องตลอดเวลา ซึ�งในปจัจุบนัผู้บรโิภคได้ให้ความสําคญัในเรื�องของการดูแลสุขภาพของ
ตนเองสูงขึBน ผู้บรโิภคจะมพีฤติกรรมการเลือกซื+อผลิตภณัฑ์ที�มปีระโยชน์ต่อร่างกายตนเอง 
องค์กรจงึต้องปรบัปรุงผลิตภณัฑ์และวางแผนการส่งเสรมิการตลาดที�ดีเพื�อให้ผู้บรโิภคเห็น
คุณค่าของผลติภณัฑ ์
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         อาํนาจของสินค้าทดแทน  
        อํานาจของสนิคา้ทดแทนมสีูงเนื�องจากปจัจุบนัมผีลติภณัฑท์ําจากผลไมม้ากมายที�หาซื+อ
ง่ายและให้ความสะดวกในการบรโิภคมากกว่าผลไมก้ระป๋องและมรีาคาที�ถูกกว่าเช่น นํ+าผลไม ้
ผลไมอ้บแหง้ หรอืแมก้ระทั �งนํ+าผลไมป้ ั �นที�หาไดท้ั �วไป และยงัมผีลไมส้ดที�มคีุณค่าสูงและไม่ได้
รบัการปรงุแต่งกย็งัไดร้บัความนิยมในปจัจบุนั  
 
จากตารางที�48  สรปุการวิเคราะห์ปัจจยัห้าด้าน (Five Forces Model) ที�มีอิทธิพล
เกี�ยวกบัผลไม้กระป๋อง 
สรปุการวิเคราะหปั์จจยัห้าด้าน (Five Forces Model) ที,มีอิทธิพลเกี,ยวกบัผลไม้กระป๋อง 

ภยัคกุคามจากลูกค้ารายใหม่ ตํ�า 

ภยัคกุคามจากการแข่งขนัในอตุสาหกรรม สงู 

ความเสี,ยงจากสินค้าทดแทน สงู 

อาํนาจต่อรองของผูซื้8อ สงู 

อาํนาจต่อรองของผูข้ายวตัถดิุบหรือ 
Suppliers 

ตํ�า 

 
จากตารางที� 48  เมื�อวเิคราะหจ์ากแรงกดดนั 5 ดา้นที�มอีทิธพิลเกี�ยวกบัผลไมก้ระป๋อง

ทาํใหส้รุปไดว้่าในตลาดผลไมก้ระป๋องปจัจุบนัมกีารคุกคามจากอุตสาหกรรมเดยีวกนัสูง องคก์ร
จะต้องมกีารส่งเสรมิการตลาดและพฒันาสนิค้าอย่างต่อเนื�องเพื�อสามารถดําเนินการได้อย่าง
ยั �งยนื ในเรื�องของอํานาจการต่อรองซพัพลายเออร์น้อยเนื�องจากมกีารทําสญัญาการซื+อขาย
ล่วงหน้าและมกีารควบคุมคุณภาพของวตัถุดบิให้เป็นมาตรฐานซพัพลายเออรจ์งึโดนควบคุม
ดา้นราคา อํานาจของสนิคา้ทดแทนมมีากเนื�องจากในปจัจุบนัมผีลติภณัฑม์ากมายที�มอบคุณค่า
และเป็นทางเลอืกที�ดกีว่าให้ผู้บรโิภค การพฒันาผลติภณัฑ์จงึมคีวามสําคญัอย่างยิ�งเพื�อที�จะ
เขา้ถงึความตอ้งการของผูบ้รโิภค อํานาจการต่อรองของผูบ้รโิภคมมีากเพราะค่านิยมผูบ้รโิภคมี
การเปลี�ยนแปลงตลอดเวลา จงึต้องมกีารติดตามค่านิยมของผู้บรโิภคเพื�อนํามาปรบัปรุงส่วน
ประสมทางการตลาดเพื�อชงิความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั 
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การวิเคราะห ์4P (Marketing Mix) 

        Product  
        ผลติภณัฑค์อืผลไมก้ระป๋อง ที�กรรมวธิกีารผลติที�บรษิทั มาลสีามพราน พฒันาอย่าง
ต่อเนื�องจนได้มาตรฐาน สะอาด ปลอดภยั โดยมกีารตรวจสอบวตัถุดบิอย่างเข้มงวดจาก
เกษตรกร และคดัเลือกวัตถุดิบที�มคีุณภาพตามมาตรฐานซึ�งมผีลไม้หลากหลายชนิดนํามา
ประกอบเป็นผลติภณัฑค์อื เงาะ ลิ+นจี� ลําไย สบัปะรด เงาะสอดไสส้บัปะรด ฟรุตคอกเทล ขนุน 
แหว้ ว่านหางจระเข ้มะม่วง นํามาบรรจุกระป๋องขนาดต่าง ๆ กนั ขนาด 20oz. 8.25oz. 5.25oz. 
มสี่วนผสมที�ใชบ้รรจรุวมกบัผลไม ้เช่นนํ+าเชื�อม นํ+าสบัปะรด และนํ+ามะมว่ง 
        Price  
        การวางราคาใช้กลยุทธ์การตั +งราคาแบบ Skimming คอืตั +งไว้ที�ราคาสูงเพราะเจาะตลาด
คนกลุ่มที�มกีําลงัซื+อระดบักลางที�ตอ้งการทางเลอืกเพิ�มขึ+นในทางการบรโิภคและการดูแลร่างกาย 
และเพื�อใหผู้บ้รโิภคแยกแยะผลติภณัฑ ์Malee จากคู่แข่งว่าสนิคา้ของ Malee เป็นสนิคา้ระดบั 
Premium 
        Place 
        ผลไมบ้รรจุกระป๋องตรามาลจีะจําหน่ายสนิคา้ผ่านทาง เครอืข่ายซุปเปอรส์โตร,์ ซุปเปอร์
มารเ์กต็, รา้นสะดวกซื+อ, รา้นค้าที�เขา้มาตดิต่อเป็นตวัแทนจาํหน่าย และเซเว่น-อเีลฟเว่น ซึ�ง
มาลเีป็นผลไม้กระป๋องเพยีงยี�ห้อเดยีวที�มจีําหน่ายในเซเว่น-อีเลฟเว่นและวตัสนั แต่มเีฉพาะ
ผลไมท้ี�เป็นที�นิยมคอืเงาะ ลิ+นจี� เงาะสอดไสส้บัปะรดเท่านั +น 
        Promotion 
         ผลไมบ้รรจุกระป๋องตรามาลใีชก้ลยุทธ์ส่งเสรมิการขายแบบ Push Strategy เนื�องจาก
เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที�มุ่งเน้นการทําการตลาดกบัตวัแทนจําหน่าย การเลอืกใชก้ลยุทธนี์+ก็
เพื�อที�จะใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการตลาดของMALEE นั �นเองสนิคา้ออกไปยงัผูบ้รโิภคเป็นการ
สรา้งแรงผลกัให ้สนิคา้ออกไปสู่ตลาด ซึ�งต่างจากกลยุทธด์งึที�ทําการตลาดที�ผูบ้รโิภคขั +นสุดทา้ย 
และเพิ�มการส่งเสรมิแบบ Below the line คอืการสนับสนุน เป็น Sponsor ship เพื�อไม่ใหแ้บ
รนดห์ยดุนิ�ง 
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       การวิเคราะห ์SWOT Analysis ของผลไม้กระป๋อง Malee 
        การวิเคราะห์SWOT ระดบัองคก์ร 
        จดุแขง็ (Strength) 

1.Malee เป็นตราสนิคา้ที�อยู่มานานกว่า40 ปีและ มภีาพลกัษณ์ของตราสนิคา้ที�ดมีาโดย
ตลอด เป็นที�ยอมรบัของผูบ้รโิภค 
2.การพฒันาคุณภาพของสนิคา้อย่างต่อเนื�องและไดร้บัรางวลัจากในประเทศและองคก์ร
นานาชาต ิ 

     3.จาํหน่ายผลติภณัฑเ์กี�ยวขอ้งกบัผลไมห้ลากหลายรปูแบบ 
        จดุอ่อน (Weakness) 

�.ผลประกอบการขาดทุนอยา่งต่อเนื�อง 
q.ขาดศกัยภาพในการทาํการตลาด จากการตอ้งทําผลประกอบการใหเ้ป็นกําไรเพื�อปนั
ผลแก่ผูถ้อืหุน้ 

        โอกาส (Opportunity) 
1. รฐับาลมกีารส่งเสรมิความสามารถของอุตสาหกรรมเพื�อเตรยีมตวัเขา้สู่ AEC 
2. รฐับาลมนีโยบายเพิ�มค่าแรงขั +นตํ�าทําใหผู้บ้รโิภคมคีวามสามารถในการจบัจ่ายมาก
ขึ+น 
3. ประชากรมคี่านิยมดแูลสุขภาพและหนัมานิยมผลไมม้ากขึ+น 
4. ปจัจบุนันี+มคีวามกา้วหน้าทางเทคโนโลยใีนการผลติ เช่น เครื�องจกัร และระบบ
คอมพวิเตอรท์ี�ทนัสมยั ทาํใหไ้ดผ้ลติภณัฑท์ี�มคีุณภาพ  
5. ระบบสารสนเทศในปจัจุบนัมคีวามก้าวหน้าและสามารถเขา้ถงึผูบ้รโิภคไดด้ขีึ+น 

        อปุสรรค (Threat) 
1. เกดิความเปลี�ยนแปลงทางฤดกูาล ทาํใหผ้ลผลติไมไ่ดม้าตรฐานและไมเ่พยีงพอต่อ
ความตอ้งการ 
2. ราคาเหลก็และราคานํ+าตาลมคีวามผนัผวน ทําใหต้น้ทุนในการผลติไมค่งที� 
3. ปจัจบุนัมผีลติภณัฑท์ี�มปีระโยชน์ต่อร่างกายเพิ�มขึ+นมาก 
4.  ปจัจุบนัผูบ้รโิภคมคีวามอ่อนไหวต่อราคา  

 
        การวิเคราะห์SWOT ระดบัธรุกิจ 
        จดุแขง็ (Strength) 

1.ครองส่วนแบ่งตลาดผลไมก้ระป๋องมากที�สุดเป็นอนัดบั 1 
2.มบุีคลากรที�มคีวามเชี�ยวชาญในการผลติ 
3.มาล ีเป็นตราสนิคา้ที�มคีวามแขง็แกรง่และมปีระวตัมิายาวนาน 
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4.มกีารทาํ Contract Farming เพื�อควบคุมผลผลติใหไ้ดคุ้ณภาพตามมาตรฐาน รวมทั +ง
กําหนดปรมิาณสนิคา้ไดต้ามความตอ้งการ 

        จดุอ่อน (Weakness) 
 1.ขาดการทาํกจิกรรมส่งเสรมิการตลาด 
 2.บรษิทัประสบปญัหาการดําเนินงานที�ขาดทุนต่อเนื�อง 
 3.ผลติภณัฑไ์มม่คีวามแตกต่างจากคู่แขง่ 
        โอกาส (Opportunity) 

1. รฐับาลมกีารส่งเสรมิความสามารถของอุตสาหกรรมเพื�อเตรยีมตวัเขา้สู่ AEC 
2. รฐับาลมนีโยบายเพิ�มค่าแรงขั +นตํ�าทําใหผู้บ้รโิภคมคีวามสามารถในการจบัจ่ายมาก
ขึ+น 
3. ประชากรมคี่านิยมดแูลสุขภาพและหนัมานิยมผลไมม้ากขึ+น 
4. ปจัจบุนันี+มคีวามกา้วหน้าทางเทคโนโลยใีนการผลติ เช่น เครื�องจกัร และระบบ
คอมพวิเตอรท์ี�ทนัสมยั ทาํใหม้ผีลผลติที�มคีุณภาพ  
5. ระบบสารสนเทศในปจัจุบนัมคีวามก้าวหน้าและสามารถเขา้ถงึผูบ้รโิภคไดด้ ี

        อปุสรรค (Threat) 
1. เกดิความเปลี�ยนแปลงทางฤดกูาล ทาํใหผ้ลผลติไมไ่ดม้าตรฐานและไมเ่พยีงพอต่อ
ความตอ้งการผลติ 
2. ราคาเหลก็และราคานํ+าตาลมคีวามผนัผวน ทําใหต้น้ทุนในการผลติบรรจภุณัฑแ์ละ
ผลไมก้ระป๋องไมแ่น่นอน 
3. มคีู่แขง่ทางออ้มมาก เนื�องจากในปจัจุบนัมผีลติภณัฑท์ี�มปีระโยชน์ต่อรา่งกายเพิ�มขึ+น
มากขึ+น  
4. ปจัจบุนัผูบ้รโิภคมคีวามอ่อนไหวต่อราคา   

 
        การวิเคราะห์SWOT ระดบัหน้าที� 
        จดุแขง็ (Strength) 

1.มช่ีองทางในการจดัจาํหน่ายที�มากกว่า โดยที�มาลเีป็นผลไมก้ระป๋องยี�หอ้เดยีวที�มี
จาํหน่ายในSeven-Eleven ที�เป็นรา้นคา้ปลกีที�มสีาขาทั �วประเทศ 
2.ผลติภณัฑท์าํจากวตัถุดบิที�คดัสรรอย่างดมีคีุณภาพ 
3.มกีารพฒันาผลติภณัฑอ์ย่างต่อเนื�อง 

        จดุอ่อน (Weakness) 
 1.ขาดการทาํกจิกรรมการส่งเสรมิทางการตลาด 
 2.ไมม่กีารทําการสื�อสารการตลาด 
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 3.ผลติภณัฑไ์มม่คีวามแตกต่างกบัคู่แขง่ 
        โอกาส (Opportunity) 

1. รฐับาลมกีารส่งเสรมิความสามารถของอุตสาหกรรมเพื�อเตรยีมตวัเขา้สู่ AEC 
2. รฐับาลมนีโยบายเพิ�มค่าแรงขั +นตํ�าทําใหผู้บ้รโิภคมคีวามสามารถในการจบัจ่ายมาก
ขึ+น 
3. ประชากรมคี่านิยมดแูลสุขภาพและหนัมานิยมผลไมม้ากขึ+น 
4. ปจัจบุนันี+มคีวามกา้วหน้าทางเทคโนโลยใีนการผลติ เช่น เครื�องจกัร และระบบ
คอมพวิเตอรท์ี�ทนัสมยั ทาํใหม้ผีลผลติที�มคีุณภาพ  
5. ระบบสารสนเทศในปจัจุบนัมคีวามก้าวหน้าและสามารถเขา้ถงึผูบ้รโิภคไดด้ ี

        อปุสรรค (Threat) 
1. เกดิความเปลี�ยนแปลงทางฤดกูาล ทาํใหผ้ลผลติไมไ่ดม้าตรฐานและไมเ่พยีงพอต่อ

ความตอ้งการ 
2. ราคาเหลก็และราคานํ+าตาลมคีวามผนัผวน ทําใหต้น้ทุนในการผลติไมค่งที� 
3. มคีู่แขง่ทางออ้มมากเนื�องจากในปจัจบุนัมผีลติภณัฑท์ี�มปีระโยชน์ต่อร่างกายเพิ�มขึ+น

มากขึ+น  
4.  ปจัจุบนัผูบ้รโิภคมคีวามอ่อนไหวต่อราคา   

 
        การวิเคราะห ์Swot Analysis ของผลไม้กระป๋อง UFC 
        จดุแขง็(Strength) 

1. เป็นแบรนดท์ี�มชีื�อเสยีงมายาวนานกว่า 30ปี 
2. มกีารทํากจิกรรมทางการตลาดอยา่งต่อเนื�องโดยเฉพาะกบักลุ่มลกูคา้ประเภท

ตวัแทนจาํหน่ายเพื�อกระตุ้นการขาย 
3. มแีหล่งเงนิทุนสํารองจากธุรกจิอื�นของบรษิทั 
4. ในต่างจงัหวดัมช่ีองทางจาํหน่ายผ่านทางรา้นโชวห์่วยมากกว่า Malee 

      จดุอ่อน 
1. มช่ีองทางการจดัจาํหน่ายน้อยกว่าคู่แขง่ 
2. แบรนดม์ภีาพลกัษณ์ดอ้ยกว่าคู่แข่ง กลุ่มผูบ้รโิภคจะม ี Brand Awareness กบัตรา

ยี�หอ้ Malee มากกว่า 
3. สนิคา้ไมม่คีวามแตกต่างจากคู่แขง่ 

          โอกาส(Opportunity) 
1. รฐับาลมกีารส่งเสรมิความสามารถของอุตสาหกรรมเพื�อเตรยีมตวัเขา้สู่ AEC 
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2. รฐับาลมนีโยบาลเพิ�มค่าแรงขั +นตํ�าทําให้ผู้บรโิภคมคีวามสามารถในการจบัจ่ายมาก

ขึ+น 

3. ประชากรมคี่านิยมดแูลสุขภาพและหนัมานิยมผลไมม้ากขึ+น 

4. ปจัจุบนันี+มคีวามก้าวหน้าทางเทคโนโลยใีนการผลติ เช่น เครื�องจกัร และระบบ
คอมพวิเตอรท์ี�ทนัสมยั ทาํใหม้ผีลผลติที�มคีุณภาพ  
5. ระบบสารสนเทศในปจัจบุนัมคีวามก้าวหน้าและสามารถเขา้ถงึผูบ้รโิภคไดด้ ี

          อปุสรรค(Threat) 
1. เกดิความเปลี�ยนแปลงทางฤดูกาล ทําให้ผลผลติไม่ได้มาตรฐานและไม่เพยีงพอต่อ

ความตอ้งการ 

2. ราคาเหลก็และราคานํ+าตาลมคีวามผนัผวน ทาํใหต้น้ทุนในการผลติไมค่งที� 

3. ผูบ้รโิภคนิยมผลติภณัฑท์ี�มปีระโยชน์และใหค้วามสะดวกในการบรโิภคมากกว่า 
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3.5  การกาํหนดแนวทางในการเลือกกลยทุธ์(Strategic Formulation) 

• การนําผลการวิเคราะห ์SWOT มาประมวลผลเป็นการกาํหนด TOWS Matrix 
การกาํหนดกลยทุธร์ะดบัองคก์รโดยใช้ TOWS MATRIX 
ตารางที�49  การกาํหนดกลยทุธร์ะดบัองคก์รโดยใช้ TOWS MATRIX 

 
 

วิเคราะห ์TOWS Matrix 

จดุแขง็ (Strengths) 
1 เป็นตราสนิคา้ที�อยู่มานานกว่า40 ปี
และ มภีาพลกัษณ์แบรนดท์ี�ดมีาโดย
ตลอด เป็นที�ยอมรบัของผูบ้รโิภค 
2.การพฒันาคุณภาพของสนิคา้อย่าง
ต่อเนื�องและไดร้บัรางวลัทั +งจากองคก์ร
ทั +งในประเทศและองคก์รนานาชาต ิ 
3.องคก์รจาํหน่ายผลติภณัฑเ์กี�ยวกบั
ผลไมค้รบวงจร 

จดุอ่อน (Weaknesses) 
1.องคก์รมปีญัหาดา้นผล
ประกอบการขาดทุนอย่าง
ต่อเนื�อง 
2.องคก์รขาดศกัยภาพในการทาํ
การตลาด 

            โอกาส (Opportunities) 
1.รฐับาลมกีารส่งเสรมิความสามารถของ

อุตสาหกรรมเพื�อเตรยีมตวัเขา้สู่ AEC 

2.รฐับาลมนีโยบายเพิ�มค่าแรงขั +นตํ�าทําให้

ผูบ้รโิภคมคีวามสามารถในการจบัจ่ายมากขึ+น 

3.ประชากรมคี่านิยมดแูลสุขภาพและหนัมานิยม

ผลไมม้ากขึ+น 

4.ปจัจุบนันี+มคีวามกา้วหน้าทางเทคโนโลยใีน

การผลติ 

5.ระบบสารสนเทศในปจัจุบนัมคีวามกา้วหน้า

และสามารถเขา้ถงึผูบ้รโิภคไดด้ ี

SO Strategy 
กลยทุธ์การเติบโต(Growth) 

S1,S2,O2,O3,O5 ใชก้ลยุทธก์าร
เตบิโต Market Penetration โดยการ
เพิ�มส่วนแบ่งทางการตลาดในตวั
ผลติภณัฑเ์ดมิดว้ยวธิทีางการตลาด 
เช่น การโฆษณาและประชาสมัพนัธ ์จดั
กจิกรรมการส่งเสรมิการขายใหถ้งึ
ผูบ้รโิภค 

WO Strategy 
กลยทุธ์ฟืZ นฟ ู

W1,O1,O4 ใชก้ลยุทธก์ารฟื+นฟู
โดยการลดค่าใชจ่้ายและ
กระบวนการที�ไมก่่อเกดิ
ผลประโยชน์ออกและลดจาํนวน
พนกังานออกแลว้ใชเ้ทคโนโลยี
เขา้มาทํางานแทน 

          อปุสรรค (Threats)                                 
 1. เกดิความเปลี�ยนแปลงทางฤดกูาล ทาํใหผ้ล
ผลติไมไ่ดม้าตรฐานและไมเ่พยีงพอต่อความ
ตอ้งการ 
2. ราคาเหลก็และราคานํ+าตาลมคีวามผนัผวน 
ทาํใหต้น้ทุนในการผลติไมค่งที� 
3. มคีู่แขง่ทางออ้มมากเนื�องจากในปจัจุบนัมี
ผลติภณัฑท์ี�มปีระโยชน์ต่อร่างกายเพิ�มขึ+นมาก
ขึ+น  
4.  ปจัจุบนัผูบ้รโิภคมคีวามอ่อนไหวต่อราคา   

 

ST Strategy 
กลยทุธ์การเติบโต(Growth) 

S1,S2,T3 ใชก้ลยุทธก์ารเตบิโต
แบบ Product Development 
เพิ�มคุณค่าใหก้บัผลติภณัฑเ์ดมิโดยเพิ�ม
ประโยชน์ของผลติภณัฑเ์พื�อใหเ้ขา้กบั
ความตอ้งการของผูบ้รโิภคในปจัจุบนัที�
มคีวามใส่ใจในการดแูลสุขภาพ  

WT Strategy 
กลยทุธ์คงตวั 

W1,T1,T2 เนื�องจากบรษิทั
ประสบปญัหาการจดัการ
โครงสรา้งหนี+จงึควรใชก้ลยุทธค์ง
ตวัแลว้ไปมุง่เน้นที�การควบคุม
ตน้ทุนการผลติ 
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การตดัสินใจเลือกกลยทุธ์ เพื�อแก้ปัญหา (Strategic Implementation) 
จากการวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกโดยใช้เครื�องมอื TOWS Matrix 

ได้ผลสรุปเพื�อกําหนดแนวทางในการแก้ไขปญัหาโดยมทีางเลือกการกําหนดกลยุทธ์ทั +ง 3  
ระดบั คอื กลยุทธร์ะดบัองคก์ร (Corporate Level) กลยุทธ์ระดบับรษิทั (Business Strategy) 
และ กลยุทธร์ะดบัหน้าที� (Function Strategy) เพื�อทราบถงึแนวทางการกําหนดปญัหาดงักล่าว 
สามารถนํากลยทุธม์าพฒันาความสามารถในการแขง่ขนัของผลไมก้ระป๋อง Malee 

 
        1.กลยทุธร์ะดบัองคก์ร 
        กลยทุธที์� 1 การเติบโตโดยการเพิ�มส่วนแบ่งตลาดของผลิตภณัฑเ์ดิมในตลาดเดิม
ด้วยวิธีการทางการตลาด(Market Penetration) 
        Malee เป็นตราสนิค้าที�มมีายาวนานเป็นเวลามากกว่า 30 ปี เป็นที�รูจ้กัและได้รบัการ
ยอมรบัจากผู้บริโภคว่าผลิตภัณฑ์ที�มีคุณภาพดี แต่ปจัจุบันมีผลิตภัณฑ์ไม่ได้มีการทําการ
ส่งเสรมิการตลาดทาํใหผู้บ้รโิภคไม่ไดร้บัแรงกระตุ้นความต้องการซื+อของผูบ้รโิภค ดงันั +นจงึควร
ใช้กลยุทธ์การเตบิโตใช้กลยุทธ์มุ่งเน้นยอดขายของผลติภณัฑเ์ดมิคอื การเพิ�มส่วนแบ่งตลาด
ของผลติภณัฑเ์ดมิในตลาดเดมิดว้ยวธิกีารเจาะตลาด (Market Penetration) โดยการเพิ�มการ
โฆษณา และการส่งเสรมิกจิกรรมการส่งเสรมิการขาย 
        ข้อดี 
        1.เพิ�มความสามารถในการแขง่ขนัในระยะยาว 

        2.สามารถเพิ�มยอดขายและตลาดมโีอกาสเตบิโตขึ+น 

        ข้อเสีย 
        1.ตอ้งใชเ้งนิลงทุนสงูในการดําเนินงาน 

        2.มคีวามเสี�ยงที�ผูบ้รโิภคจะไมต่อบรบักบักจิกรรมการตลาดก่อใหเ้กดิตน้ทุนสูญเปล่า 

 
        ทางเลือกที� 2 กลยทุธเ์ติบโต โดยการเพิ�มยอดขายของผลิตภณัฑเ์ดิมด้วยวิธีการ
ปรบัปรงุคณุสมบติัของผลิตภณัฑ ์(Product Development) 
        ผลติภณัฑผ์ลไมก้ระป๋อง Malee เป็นผลติภณัฑท์ี�มชีื�อเสยีงมายาวนานทําใหผู้บ้รโิภคมอง
ว่าเป็นผลติภณัฑท์ี�ไมม่คีวามทนัสมยั และในปจัจบุนัผูบ้รโิภคมคี่านิยมในการรกัษาสุขภาพและมี
ผลิตภณัฑ์มากมายที�ประสบความสําเร็จจากการนําค่านิยมนี+มาประกอบเข้ากับผลิตภณัฑ ์
ดงันั +นผลไมก้ระป๋อง Malee จะต้องมกีารวจิยัพฒันาผลติภณัฑโ์ดยสามารถเพิ�มคุณประโยชน์
และปรบัปรงุบรรจภุณัฑใ์หดู้ทนัสมยัยิ�งขึ+น  
        ข้อดี 
        1.เป็นการปรบัปรงุผลติภณัฑใ์หม้คีวามสามารถยิ�งขึ+น โดยผูบ้รโิภคสามารถรบัรูไ้ด ้
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        2.เป็นการต่อยอดผลติภณัฑเ์ดมิ ทําใหไ้ม่จาํเป็นตอ้งเสยีตน้ทุนมาก 

        3.ขยายฐานลกูคา้ไดม้ากขึ+น 

        ข้อเสีย 
        1.ผลติภณัฑท์ี�พฒันามา หากไมเ่ป็นที�ตอ้งการของผูบ้รโิภคจะทาํใหเ้สยีต้นทุนเปล่า
ประโยชน์ได ้
        2.คู่แขง่สามารถลอกเลยีนแบบได ้
        
 ทางเลือกที� 3 กลยทุธค์งตวั 
        เนื�องจากบรษิทัประสบปญัหาการจดัการโครงสรา้งหนี+ จงึควรใชก้ลยุทธค์งตวั โดยลดการ
ทาํกจิกรรมส่งเสรมิการตลาดลงแลว้ หนัมามุ่งเน้นการควบคุมผลติภณัฑใ์หม้คีุณภาพและ
ปรมิาณที�เพยีงพอที�จะจาํหน่ายแก่ผูบ้รโิภค เพื�อไมใ่หเ้กดิปญัหาสนิคา้ขาดตลาด จะทาํให้
ผูบ้รโิภคหนัไปใชผ้ลติภณัฑอ์ื�นทาํใหเ้สยีลกูคา้ ดา้นราคาบรรจุภณัฑก์ค็วรมกีารทําสญัญาการ
ซื+อขายล่วงหน้ากบัซพัพลายเออรเ์พื�อควบคุมตน้ทุนการผลติใหค้งที� 
        ข้อดี  
        1.ประหยดัค่าใชจ้า่ย 

        2.ลดความเสี�ยงในการลงทุน 

        ข้อเสีย 
        1.ยอดขายลดลงเนื�องจากผูบ้รโิภคไมเ่หน็จดุแขง็ของสนิคา้ 

        2.คู่แขง่สามารถเขา้มาแยง่ชงิส่วนแบ่งตลาด 

         
        ทางเลือกที� 4 กลยทุธก์ารฟืZ นฟ ู
        บรษิัทมปีญัหาผลประกอบการที�ขาดทุนอย่างต่อเนื�อง จงึจําเป็นต้องลดค่าใช้จ่ายการ
ปฏบิตักิารดา้นบุคลากร เพื�อฟื+นฟูสภาพคล่องทางการเงนิ เนื�องจากต้นทุนแรงงานในปจัจุบนัมี
ค่าแรงงานที�สูงขึ+นจากนโยบายเพิ�มค่าแรงงานของรฐับาล โดยจะมกีารลดกระบวนการที�ไม่ก่อ
เกดิผลประโยชน์และค่าใช้จ่ายที�ไม่จําเป็นโดยการใช้เครื�องจกัรและเทคโนโลยต่ีางๆเข้ามาใช้
แทนแรงงานคนเพิ�มขึ+น  
        ข้อดี 
        1.ลดค่าใชจ้า่ยในการปฏบิตังิาน 
        2.ลดค่าใชจ้า่ยในการใชจ้า้งพนกังาน 
        ข้อเสีย 
        1.เสยีค่าใชจ้่ายในการซื+อเครื�องจกัรและเทคโนโลย ี
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        2.มคี่าใชจ้่ายบาํรงุรกัษาเครื�องจกัรตลอดเวลา 
        3. ถา้เครื�องจกัรมปีญัหาจะส่งผลใหส้ายการผลติขดัขอ้ง 
  ตารางที�50  ตารางทางเลือกกลยทุธร์ะดบัองคก์ร 

กลยทุธท์างเลือก ข้อดี ข้อเสีย กลยทุธที์�ดีที�สดุ 
กลยทุธ์ที� 1กลยทุธ์การ
เติบโตโดยการเพิ�มส่วน
แบง่ทางการตลาดในตวั
ผลิตภณัฑเ์ดิม (Market 
Penetration)  
 

1.เพิ�มความสามารถในการ
แขง่ขนัในระยะยาว  
2.สามารถเพิ�มยอดขายและ
ตลาดมโีอกาสเตบิโตขึ+น  
  

1.ตอ้งใชเ้งนิลงทุนสงูในการ
ดาํเนินงาน  
2.มคีวามเสี�ยงที�ผูบ้รโิภคจะ
ไมต่อบรบักบักจิกรรม
การตลาดก่อใหเ้กดิตน้ทุน
สญูเปล่า  
  

กลยทุธ์ที� 1 การเติบโต 
Malee เป็นตราสนิคา้ที�มี
มายาวนานเป็นเวลา
มากกว่า 30 ปี เป็นที�รูจ้กั
และไดร้บัการยอมรบัจาก
ผูบ้รโิภคว่าผลติภณัฑท์ี�มี
คุณภาพด ีแต่ปจัจุบนัมี
ผลติภณัฑไ์มไ่ดม้กีารทาํ
การส่งเสรมิการตลาดทาํ
ใหผู้บ้รโิภคไมไ่ดร้บัแรง
กระตุน้ความตอ้งการซื+อ
ของผูบ้รโิภค ดงันั +นจงึควร
ใชก้ลยุทธก์ารเตบิโตใชก้ล
ยุทธม์ุง่เน้นยอดขายของ
ผลติภณัฑเ์ดมิคอื การเพิ�ม
ส่วนแบ่งตลาดของ
ผลติภณัฑเ์ดมิในตลาด
เดมิดว้ยวธิกีารเจาะตลาด 
(Market Penetration) 
โดยการเพิ�มการโฆษณา 
และการส่งเสรมิกจิกรรม
การส่งเสรมิการขาย 
 

ทางเลือกที� 2กลยทุธ์เติบโต 
โดยการเพิ�มยอดขายของ
ผลิตภณัฑเ์ดิมด้วยวิธีการ
ปรบัปรงุคณุสมบติัของ
ผลิตภณัฑ ์(Product 
Development) 
 

1.เป็นการสรา้งปรบัปรุง
ผลติภณัฑแ์ละบรกิารเดมิให้
มคีวามสามารถยิ�งขึ+นโดนที�
ผูบ้รโิภคสามารถรบัรูไ้ด ้
2.เป็นการต่อยอดผลติภณัฑ์
และบรกิารเดมิ ทาํใหไ้ม่
จาํเป็นตอ้งเสยีตน้ทุนมาก 
3.ขยายฐานลกูคา้ไดม้ากขึ+น 
 

1.ผลติภณัฑท์ี�พฒันามาหาก
ไมเ่ป็นที�ตอ้งการของ
ผูบ้รโิภค จะทาํใหเ้สยีตน้ทุน
เปล่าประโยชน์ได ้
2.คู่แขง่สามารถ
ลอกเลยีนแบบได ้
 

ทางเลือกที� 3 กลยทุธ์คงตวั 

 
1.ประหยดัค่าใชจ่้าย 
2.ลดความเสี�ยงในการลงทุน 

 

1.ยอดขายลดลงเนื�องจาก
ผูบ้รโิภคไมเ่หน็จุดแขง็ของ
สนิคา้ 
2.คู่แขง่สามารถเขา้มาแย่ง
ชงิส่วนแบ่งตลาด 

 
ทางเลือกที� 4 กลยทุธ์การ
ฟืZ นฟ ู
 

ข้อดี 
1.ลดค่าใชจ่้ายในการ
ปฏบิตังิาน 
2.ลดค่าใชจ่้ายในการใชจ้า้ง
พนกังาน 
 

ข้อเสีย 
1.เสยีค่าใชจ่้ายในการซื+อ
เครื�องจกัรและเทคโนโลย ี
2.มคี่าใชจ่้ายบํารุงรกัษา
เครื�องจกัรตลอดเวลา 
3. ถา้เครื�องจกัรมปีญัหาจะ
ส่งผลใหส้ายการผลติ
ขดัขอ้ง 
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การกาํหนดกลยทุธร์ะดบัธรุกิจโดยใช้ TOWS MATRIX 
ตารางที�51  การกาํหนดกลยทุธร์ะดบัธรุกิจโดยใช้ TOWS MATRIX 
 

วิเคราะห ์TOWS Matrix 

จดุแขง็ (Strengths)                             
1. เป็นผูค้รองสว่นแบ่งตลาดผลไมก้ระป๋อง
อนัดบั 1 
 2.มบุีคลากรที�มคีวามเชี�ยวชาญในการผลติ 
3. เป็นตราสนิคา้ที�มคีวามแขง็แกร่งและมี
ประวตัมิายาวนาน 
4.มกีารทาํ Contract Farming เพื�อควบคุม
ผลผลติใหไ้ดคุ้ณภาพตามมาตรฐาน 

จดุอ่อน (Weaknesses) 
1.ผลไมก้ระป๋องขาดการทาํกจิกรรม
ส่งเสรมิการตลาด 
2.บรษิทัประสบปญัหาการ
ดาํเนินงานที�ขาดทุนต่อเนื�อง 
3.ผลติภณัฑไ์มม่คีวามแตกต่างจาก
คู่แขง่ 

 

           โอกาส (Opportunities) 
1.รฐับาลมกีารส่งเสรมิความสามารถ
ของอุตสาหกรรมเพื�อเตรยีมตวัเขา้สู ่
AEC 
2.รฐับาลมนีโยบาลเพิ�มค่าแรงขั +นตํ�า
ทาํใหผู้บ้รโิภคมคีวามสามารถในการ
จบัจ่ายมากขึ+น 
3.ประชากรมคี่านิยมดแูลสุขภาพและ
หนัมานิยมผลไมม้ากขึ+น 
4.ปจัจุบนันี+มคีวามกา้วหน้าทาง
เทคโนโลยใีนการผลติ เช่น 
เครื�องจกัร และระบบคอมพวิเตอรท์ี�
ทนัสมยั ทาํใหม้ผีลผลติที�มคีุณภาพ  
5.ระบบสารสนเทศในปจัจุบนัมี
ความกา้วหน้าและสามารถเขา้ถงึ
ผูบ้รโิภคไดด้ ี

SO Strategy 

กลยุทธก์ารสรา้งความแตกต่าง 
 

S1,S3,O3,O4 
 

เป็นตราสนิคา้ที�มชีื�อเสยีงมานานแต่บรโิภคมอง
ว่าผลไมก้ระป๋องเป็นสนิคา้ที�ไมม่คีวามทนัสมยั
และไมส่่งคุณค่าจงึควรพฒันาผลติภณัฑแ์ละ
ปรบัปรุงบรรจุภณัฑใ์หด้ทูนัสมยั พรอ้มทั +งทาํ
กจิกรรมการตลาดต่อกลุ่มวยัรุน่จะทาํให้
ภาพลกัษณ์ของตราสนิคา้ขยายกลุ่ม 

WO Strategy 

กลยุทธก์ารเป็นผูนํ้าดา้นตน้ทุน 

W1,W3,O1,O4 

ปจัจุบนัการลดตน้ทุนโดยสามารถ
รกัษามาตรฐานของสนิคา้จะเป็น
การสรา้งความไดเ้ปรยีบในการ
แขง่ขนั องคก์รจงึควรนํานวตักรรม
เครื�องจกัรใหมท่ี�สามารถลดตน้ทุน
การผลติและลดจาํนวนของเสยีลง  

               อปุสรรค (Threats)                                 
1.เกดิความเปลี�ยนแปลงทางฤดกูาล 
ทาํใหผ้ลผลติไมไ่ดม้าตรฐานและไม่
เพยีงพอต่อความตอ้งการ                                   
2.ราคาเหลก็และราคานํ+าตาลมคีวาม
ผนัผวนทาํใหต้น้ทุนในการผลติไม่
คงที�                                      
3. มคีู่แขง่ทางออ้มมากเนื�องจากใน
ปจัจุบนัมผีลติภณัฑท์ี�มปีระโยชน์ต่อ
ร่างกายเพิ�มขึ+นมากขึ+น               
4.ปจัจุบนัผูบ้รโิภคมคีวามอ่อนไหว
ต่อราคา  

 ST Strategy 

กลยุทธก์ารสรา้งความแตกต่างเฉพาะกลุ่ม 

S1,S2,S3,T3 

ปจัจุบนัมกีลุ่มผูบ้รโิภคที�ตอ้งการดแูลสุขภาพจดั
ว่าเป็นกลุ่มที�มกีาํลงัซื+อสงูจงึควรพฒันา
นวตักรรมใหมส่าํหรบัผูบ้รโิภคกลุ่มนี+โดยที�
ผลติภณัฑจ์ะตอ้งส่งคุณค่าและมคีุณภาพสงู ถงึ
จะมรีาคาสงูขึ+นแต่ถา้ผลติภณัฑส์่งคณุค่า
ผูบ้รโิภคกจ็ะยอมจ่ายมากขึ+น 

WT Strategy 

กลยุทธก์ารเป็นผูนํ้าดา้นตน้ทุนตํ�า 

W2,W3,T1,T4 

นําวตัถุดบิที�ไมไ่ดม้าตรฐานมาออก
ผลติภณัฑผ์ลไมก้ระป๋องใหมโ่ดย
เจาะกลุ่มตลาดล่างโดยมกีารตั +ง
ราคาที�ตํ�าและออกตราสนิคา้ใหม่
เป็นตราสนิคา้ย่อย 
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        ทางเลือกที� 1 การสร้างความแตกต่างเฉพาะกลุ่ม 
        ปจัจุบนัการใส่ใจดูแลสุขภาพเป็นที�นิยมสนใจเป็นอย่างมาก หลายผลติภณัฑไ์ด้ประสบ
ความสําเรจ็จากการใช้ค่านิยมนี+มาเป็นตําแหน่งในการดําเนินงาน แต่ผู้บรโิภคเหน็ว่าผลไม้
กระป๋องเป็นผลิตภณัฑ์ที�มปีระโยชน์น้อยกว่าผลิตภณัฑ์อื�นๆ การพฒันานวตักรรมใหม่เป็น
ผลไมก้ระป๋องเพื�อสุขภาพสําหรบัเป็นทางเลอืกใหม่ให้ผู้บรโิภคสนใจมาบรโิภคผลไมก้ระป๋อง
มากขึ+น การเพิ�มเตมิประโยชน์เขา้ไปในผลติภณัฑ ์จะทําใหลู้กค้ายอมจ่ายมากขึ+นเพื�อแลกกบั
ประโยชน์ที�ได้รบัมา เช่น เพิ�มคอลลาเจน และวิตามนิชนิดต่างๆลงไปในนํ+าเชื�อม หรอืลด
ส่วนผสมที�ก่อให้เกิดความอ้วนลง และมกีารทํากิจกรรมสื�อสารการตลาดเกี�ยวกับการดูแล
สุขภาพเพื�อสรา้งภาพลกัษณ์ใหผ้ลติภณัฑ ์
        ข้อดี 
        1.โอกาสที�ลกูคา้มาใชบ้รโิภคผลไมก้ระป๋องมมีากขึ+น เพราะการที�บรษิทัสรา้งนวตักรรม
ใหมข่ึ+นมาจะทาํใหผู้บ้รโิภคมทีางเลอืกมากขึ+น 
        2.สามารถสรา้งยอดขายและส่วนแบ่งตลาดไดม้ากขึ+น 
        3.ตราสนิคา้มภีาพลกัษณ์ที�ดขี ึ+นในดา้นการดแูลสุขภาพ  
        ข้อเสีย 
        1.ตอ้งใชต้น้ทุนสงูในการคดิคน้นวตักรรมใหม่ 
        2.คู่แขง่สามารถลอกเลยีนแบบไดง้่าย 
        3. เจาะกลุ่มลกูคา้ไดเ้พยีงบางกลุ่ม 
 
         ทางเลือกที� 2 กลยทุธก์ารสร้างความแตกต่าง 
        ในการแข่งขนัของตลาดผลไมก้ระป๋องของ Malee และ UFC มคีวามเหมอืนกนัในดา้น
ผลิตภัณฑ์และราคา การทําBrandingเพื�อสร้างภาพลักษณ์ของตราสินค้าจะสามารถทําให้
ผูบ้รโิภครูส้กึถงึความแตกต่างได ้ซึ�ง Malee เป็นตราสนิคา้ที�มชีื�อเสยีงมานานแต่ผูบ้รโิภคมอง
ว่าผลไม้กระป๋องเป็นสนิค้าที�ไม่มคีวามทนัสมยัและไม่ส่งคุณค่าจงึควรพฒันาผลติภณัฑ์และ
ปรบัปรุงบรรจุภัณฑ์ให้ดูทันสมยั พร้อมทั +งทํากิจกรรมการตลาดที�ต่อกกลุ่มวัยรุ่นจะทําให้
ภาพลกัษณ์ของตราสนิคา้ขยายกลุ่ม 
        ข้อดี 
        1.ทาํใหผ้ลติภณัฑม์เีอกลกัษณ์ และดงึดดูผูบ้รโิภค 
        2.สรา้งความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัมากขึ+น เพราะผลติภณัฑม์คีวามแตกต่าง 
        ข้อเสีย 
        1.คู่แขง่สามารถลอกเลยีนแบบไดต้ลอดเวลา 
        2.ตอ้งมเีงนิลงทุนสงูเพื�อที�จะสรา้งความแตกต่าง 
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        ทางเลือกที� 3 กลยทุธก์ารเป็นผูนํ้าด้านต้นทุน 
        ปจัจบุนัราคาวตัถุดบิมกีารผนัผวน เนื�องจากสภาพเศรษฐกจิโดยเฉพาะเหลก็ที�เป็นต้นทุน
หลกัของผลไม้กระป๋อง ทําให้ราคาต้นทุนการผลติมอีตัราที�สูงขึ+น ดงันั +นการที�องค์กรคงรกัษา
ตน้ทุนการผลติใหค้งที�ไดก้จ็ะเป็นการสรา้งความไดเ้ปรยีบในการแข่งขนัไดโ้ดยการทําสญัญาซื+อ
ขายล่วงหน้ากบั ซพัพลายเออร์ เพื�อควบคุมต้นทุนการผลติ และเมื�อคู่แข่งไม่สามารถควบคุม
ตน้ทุนการผลติได ้องคก์รกจ็ะมคีวามไดเ้ปรยีบในการตั +งราคา 
        ข้อดี 
        1.สามารถตั +งราคาไดต้ํ�ากว่าคู่แขง่ดงึดดูผูบ้รโิภคได ้
        2.ถา้คู่แขง่ไมส่ามารถลดตน้ทุนไดจ้ะทําใหเ้กดิความเสยีหายเมื�อลดราคาตามลงมา 
        ข้อเสีย 
        1.คู่แขง่สามารถลอกเลยีนแบบไดต้ลอดเวลา 
        2.ตอ้งมเีงนิลงทุนสงูเพื�อที�จะสรา้งความแตกต่าง 

  
        ทางเลือกที� 4 กลยทุธก์ารเป็นผูนํ้าด้านต้นทุนตํ�า 
        ปจัจุบนัตลาดล่างจดัเป็นตลาดที�น่าสนใจ เพราะเป็นกลุ่มผู้บรโิภคส่วนหนึ�งที�ต้องการ
สนิค้าราคาตํ�า จงึควรออกผลติภณัฑส์ําหรบักลุ่มลูกค้าตลาดดงักล่าวและเป็นการนําวตัถุดบิที�
คุณภาพตํ�ากว่ามาก่อให้เกิดประโยชน์ โดยการนําวตัถุดบิที�คุณภาพตํ�ากว่าเข้าสู่กระบวนการ
ผลติผลไมก้ระป๋องใหม่โดยเจาะกลุ่มตลาดล่างโดยมกีารตั +งราคาที�ตํ�าซงึจะมกีารออกตราสนิค้า
ใหมเ่ป็นตราสนิคา้ยอ่ยของตราสนิคา้หลกั 
        ข้อดี 
        1.เพิ�มความสามารถในการแขง่ขนั 
        2.สามารถแยง่ส่วนแบ่งตลาดได ้
        ข้อเสีย 
        1.ทาํใหส้ายการผลติมคีวามซบัซอ้นมากขึ+น 
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ตารางที�52  ตารางทางเลือกกลยทุธร์ะดบัธรุกิจ 
กลยทุธท์างเลือก ข้อดี ข้อเสีย กลยทุธที์�ดีที�สดุ 

ทางเลอืกที 
 1 การสรา้ง
ความแตกต่างเฉพาะกลุ่ม
(Differentiation-Focus 
Strategy 

1.โอกาสที�ลกูคา้มาใชบ้รโิภคผลไม้
กระป๋องมมีากขึ+น เพราะการออก
นวตักรรมใหมข่ึ+นมาจะทาํให้
ผูบ้รโิภคมทีางเลอืกมากขึ+น 
2.สามารถสรา้งยอดขายและสว่น
แบ่งตลาดไดม้ากขึ+น 
3.ตราสนิคา้มภีาพลกัษณ์ที�ดขี ึ+นใน
ดา้นการดแูลสุขภาพ  

1.ตอ้งใชต้น้ทุนสงูในการคดิคน้
นวตักรรมใหม ่
2.คู่แขง่สามารถลอกเลยีนแบบไดง้า่ย 

 

การสร้างความแตกต่าง 

ผลไมก้ระป๋อง เป็นตรา
สนิคา้ที�มชีื�อเสยีงมานาน
แต่บรโิภคมองว่าผลไม้
กระป๋องเป็นสนิคา้ที�ไมม่ี
ความทนัสมยัและไมส่่ง
คุณค่าจงึควรพฒันา
ผลติภณัฑแ์ละปรบัปรุง
บรรจุภณัฑใ์หด้ทูนัสมยั 
พรอ้มทั +งทาํกจิกรรม
การตลาดต่อกลุ่มวยัรุ่นจะ
ทาํใหภ้าพลกัษณ์ของตรา
สนิคา้ขยายกลุ่ม 

ทางเลอืกที� 2 กลยุทธก์าร
สรา้งความแตกต่าง
(Differentiation Strategy) 

 
1.ทาํใหผ้ลติภณัฑม์เีอกลกัษณ์ และ
ทาํใหผู้บ้รโิภคเกดิการจาํ 
2.สรา้งความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั
มากขึ+น เพราะผลติภณัฑม์คีวาม
แตกต่าง 

 

 
1.คู่แขง่สามารถลอกเลยีนแบบได ้
2.ตอ้งมเีงนิลงทุนสงูเพื�อที�จะสรา้ง
ความแตกต่าง 

 

ทางเลอืกที� 3 กลยุทธค์วาม
เป็นผูนํ้าดา้นตน้ทุน (Cost-
Leadership Strategy) 

 
1.สามารถตั +งราคาไดต้ํ�ากว่าคู่แขง่
ดงึดดูผูบ้รโิภคได ้
2.ถา้คู่แขง่ไมส่ามารถลดตน้ทุนไดจ้ะ
ทาํใหเ้กดิความเสยีหายเมื�อลดราคา
ตามลงมา 

 
1.ผูบ้รโิภคอาจมองสนิคา้ดอ้ยค่าลง
เมื�อเกดิการลดราคา 
2.เมื�อราคาผลติภณัฑเ์พิ�มขึ+นจะทาํให้
ผูบ้รโิภคไมซ่ื+อ 

ทางเลอืกที� 4 กลยุทธก์าร
เป็นผูนํ้าดา้นตน้ทุนตํ�า 

 

 
1.เพิ�มความสามารถในการแขง่ขนั 
2.สามารถแย่งส่วนแบ่งตลาดได ้
 

 
1.ทาํใหส้ายการผลติมคีวามซบัซอ้น
มากขึ+น 
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การกาํหนดกลยทุธร์ะดบัหน้าที�โดยใช้ TOWS MATRIX 
ตารางที�53  การกาํหนดกลยทุธร์ะดบัหน้าที�โดยใช้ TOWS MATRIX 

 

 

วิเคราะห ์TOWS Matrix 

จดุแขง็ (Strengths)                              
1.มชี่องทางในการจดัจาํหน่ายที�มากกว่า 
โดยที�มาลเีป็นผลไมก้ระป๋องยี�หอ้เดยีวที�มี
จาํหน่ายใน     Seven-Eleven ที�เป็น
รา้นคา้ปลกีที�มสีาขาทั �วประเทศ 
2.ผลติภณัฑท์าํจากวตัถุดบิที�คดัสรรอย่าง
ดมีคีุณภาพ 
3.มกีารพฒันาผลติภณัฑอ์ย่างต่อเนื�อง 
4.จากการทาํแบรนดิ+งในอดตีทาํใหต้รา
สนิคา้เป็นที�จดจาํของผูบ้รโิภค 

จดุอ่อน (Weaknesses) 
1.ขาดการทาํกจิกรรมการส่งเสรมิทาง
การตลาด 
2.ไมม่กีารทาํการสื�อสารการตลาด 
3.ผลติภณัฑไ์มม่คีวามแตกต่างกบัคู่แขง่ 

 

           โอกาส (Opportunities) 

1.รฐับาลมกีารส่งเสรมิความสามารถ
ของอุตสาหกรรมเพื�อเตรยีมตวัเขา้สู ่
AEC 
2.รฐับาลมนีโยบาลเพิ�มค่าแรงขั +นตํ�า
ทาํใหผู้บ้รโิภคมคีวามสามารถในการ
จบัจ่ายมากขึ+น 
3.ประชากรมคี่านิยมดแูลสุขภาพและ
หนัมานิยมผลไมม้ากขึ+น 
4.ปจัจุบนันี+มคีวามกา้วหน้าทาง
เทคโนโลยใีนการผลติ เช่น 
เครื�องจกัร และระบบคอมพวิเตอรท์ี�
ทนัสมยั ทาํใหม้ผีลผลติที�มคีุณภาพ  
5.ระบบสารสนเทศในปจัจุบนัมี
ความกา้วหน้าและสามารถเขา้ถงึ
ผูบ้รโิภคไดด้ ี

SO Strategy 

กลยุทธ์การสื�อสารการตลาด 

S3,S4,O3,O5 

   ในปจัจุบนัผูบ้รโิภคมคีวามตอ้งการใน
การดแูลสุขภาพมากขึ+นไดแ้ละเกดิการ
แขง่ขนัในตลาดผลติภณัฑเ์พื�อสุขภาพ
มากขึ+นดงันั +นจงึตอ้งทาํการสื�อสาร
การตลาดเพื�อดงึดดูใหผู้บ้รโิภคหนัมา
สนใจบรโิภคผลไมก้ระป๋องมากขึ+นโดยจะ
ใชเ้ครื�องมอื IMC ในการสื�อสาร 

WO Strategy 

กลยุทธด์า้นราคา 

W3,O2,O3,O4 

ผลติภณัฑข์องมาลไีมม่คีวามแตกต่าง
จากคู่แขง่จงึตอ้งพฒันาผลติภณัฑโ์ดย
ปรบัใหเ้ขา้กบัค่านิยมผูบ้รโิภคในปจัจุบนั
ผสมกบักลยุทธส์่วนผสมทางการตลาด
ดา้นราคา(Price) โดยการตั +งราคาที�โดด
เด่นกว่าคู่แขง่เนื�องจากเป็นผลติภณัฑท์ี�
ไมม่กีารคน้หาขอ้มลูในการตดัสนิใจ ราคา
จะเป็นสิ�งที�บ่งบอกถงึคุณภาพของ
ผลติภณัฑแ์ละทาํใหผู้บ้รโิภคมคีวาม
มั �นใจในการซื+อ 

  อปุสรรค(Threats)                                 
1.เกดิความเปลี�ยนแปลงทางฤดกูาล 
ทาํใหผ้ลผลติไมไ่ดม้าตรฐานและไม่
เพยีงพอต่อความตอ้งการ                                   
2.ราคาเหลก็และราคานํ+าตาลมคีวาม
ผนัผวนทาํใหต้น้ทุนในการผลติไม่
คงที�                                      
3.มคีู่แขง่ทางออ้มมากเนื�องจากใน
ปจัจุบนัมผีลติภณัฑท์ี�มปีระโยชน์ต่อ
ร่างกายเพิ�มขึ+นมากขึ+น  
4.ปจัจุบนัผูบ้รโิภคมคีวามอ่อนไหว
ต่อราคา  

 ST Strategy 

กลยุทธด์า้นผลติภณัฑ ์

S2,S3,S4,T3  

ปจัจุบนัค่านิยมของผูบ้รโิภคมกีาร
เปลี�ยนแปลงอยู่เสมอจงึตอ้งมกีารพฒันา
ผลติภณัฑ(์Product) ใหต้รงกบัความ
ตอ้งการของผูบ้รโิภคทั +งดา้นผลติภณัฑ์
และบรรจุภณัฑใ์หม้คีุณค่าและมคีวาม
สะดวกในการบรโิภคมากขึ+น 

WT Strategy 

กลยุทธก์ารส่งเสรมิการขาย 

W1,W3,T3,T4 

ในปจัจุบนัมผีลติภณัฑเ์กดิขึ+นมากมาย
ตามค่านิยมของผูบ้รโิภคที�ต่อเนื�อง
หลายๆองคก์รมกีารใชก้ลยุทธต่์างๆเพื�อ
ครองใจผูบ้รโิภค แต่ผลไมก้ระป๋องมกีาร
ทาํการตลาดน้อยทาํใหต้ลาดผลไม้
กระป๋องมอีตัราการขยายตวัอย่างชะลอลง
เรื�อยๆ จงึตอ้งใชก้ลยุทธก์ารส่งเสรมิ
การตลาด (Sale Promotion) 
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        การกาํหนดกลยทุธ์ระดบัหน้าที� (Function Strategy) 
        ในการกําหนดกลยทุธร์ะดบัหน้าที� บรษิทัควรที�จะต้องวเิคราะหก์ลยุทธก์ารแบ่งส่วนตลาด
ให้มคีวามชดัเจนว่าปจัจุบันเรามุ่งเน้นทําตลาดอะไรอยู่ เพราะกลุ่มผู้บรโิภคมพีฤติกรรมที�
แตกต่างกนัออกไป จงึจาํเป็นที�จะต้องมกีารวเิคราะห์เพื�อสามารถสรา้งคุณค่าของตวัผลติภณัฑ์
และบรกิารไปสู่ผูบ้รโิภคไดช้ดัเจนยิ�งขึ+น โดยสามารถวเิคราะหก์ลยทุธก์ารแบ่งส่วนตลาดไดด้งันี+ 
        Segmentation 
        โดยตวัแปรที�ใชใ้นการแบ่งส่วนตลาดของผูบ้รโิภคผลไมก้ระป๋อง ประกอบไปดว้ย 
        ด้านประชากรศาสตร ์ โดยพจิารณาจากอาย,ุ เพศ, ระดบัการศกึษา, ระดบัของรายได ้
และสถานะของตวัผูบ้รโิภค 
        ด้านพฤติกรรม โดยพจิารณาจากพฤตกิรรมที�เขา้มาใชบ้รกิาร, ปรมิาณในการซื+อ และ 
ความภกัดต่ีอตราสนิคา้ 
      ด้านจิตวิทยา โดยใชเ้กณฑข์องลกัษณะของการดาํรงชวีติและบุคลกิภาพ 
         Targeting  

        ใช้หลักในการกําหนดตลาดเป้าหมายแบบมุ่งตลาดเฉพาะส่วน (Concentrated 
Marketing)ซึ�งเป็นแนวคดิทางการตลาดที�เน้นดา้นความแตกต่าง แต่จะเลอืกส่วนตลาดเดยีวเป็น
เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายหลกัคอืผูท้ี�อยู่ในวยัทํางานทั +งเพศหญงิเพศชายมสีถานภาพในสงัคม
เป็นคนชั +นกลางขึ+นไป (Middle Class) มคีวามใส่ใจในการดูแลสุขภาพ (Health concern) 
เพราะว่าเป็นกลุ่มที�มกีําลงัซื+อสูงเมื�อกลุ่มเป้าหมายนี+เหน็ว่าผลติภณัฑต์รงกบัความต้องการของ
ตวัเองกจ็ะยอมจา่ยเพื�อแลกกบัคุณประโยชน์ที�ไดม้า 
 
         Positioning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 

คุณภาพของวตัถุดบิสงู 

ผลติภณัฑม์ี
คุณค่าสงู 

ผลติภณัฑม์ี
คุณค่าตํ�า 

คุณภาพของวตัถุดบิตํ�า 
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ทางเลือกที� 1 กลยทุธด้์านผลิตภณัฑ ์(Product) 
       จากจุดแขง็ที�องคก์รเป็นผูเ้ชี�ยวชาญการผลติผลไมก้ระป๋องและมปีระสบการณ์มานาน อกี
ทั +งชื�อเสียงของแบรนด์มีเป็นที�รู้จกัและได้รบัการยอมรบัจากผู้บริโภค ดังนั +นจึงใช้กลยุทธ์
ส่วนผสมทางการตลาดและ ดา้นการวจิยัพฒันา เพื�อสรา้งผลติภณัฑท์ี�ตรงกบัความต้องการของ
ผูบ้รโิภคในปจัจุบนัที�เปลี�ยนแปลง จะสามารถทําให้ผลติภณัฑเ์กดิความแตกต่าง ทําให้สนิคา้มี
มลูค่าและโดดเด่นกว่าสนิคา้อื�นในประเภทเดยีวกนั กลยุทธนี์+จะสามารถทํายอดขายและขยาย
ฐานกลุ่มลกูคา้เพิ�มขึ+น 
        ข้อดี 

1. ทาํใหส้นิคา้มภีาพลกัษณ์ที�ด ี
2. ทาํใหส้นิคา้มคีวามโดดเด่นกว่าคู่แขง่ 

        ข้อเสีย 
1. ลกูคา้ลอกเลยีนแบบไดง้า่ย 
2. ใชต้น้ทุนในการผลติสงูขึ+น 

 
        ทางเลือกที� 2  กลยทุธก์ารตั Zงราคา (Price) 
        การวางราคาใชก้ลยทุธก์ารตั +งราคาโดยผลติภณัฑต์ั +งราคาใหสู้งกว่าคู่แข่งเพื�อใหผู้บ้รโิภค
รบัรูถ้งึคุณภาพที�โดดเด่นกว่าของผลติภณัฑ ์และตรงกบักลุ่มเป้าหมายที�มกีําลงัซื+อระดบักลางที�
ต้องการทางเลอืกเพิ�มขึ+นในทางการบรโิภคและการดูแลร่างกาย และเพื�อให้ผู้บรโิภคแยกแยะ
ผลติภณัฑ ์Malee จากคู่แขง่ว่าสนิคา้ของ Malee เป็นสนิคา้ระดบั Premium  

ข้อดี 
1. ผูบ้รโิภคมคีวามมั �นใจว่าสนิคา้มคีุณภาพ 
2. ทาํใหต้ราสนิคา้มภีาพลกัษณ์ที�ด ี
ข้อเสีย 
1. ผูบ้รโิภคที�อ่อนไหวต่อราคาจะใชผ้ลติภณัฑอ์ื�น 

 
        ทางเลือกที� 3 กลยทุธก์ารส่งเสริมการตลาด (Sale Promotion) 
        ในปจัจบุนัมผีลติภณัฑเ์กดิขึ+นมากมายตามค่านิยมของผูบ้รโิภคที�ต่อเนื�องหลายๆองคก์รมี
การใช้กลยุทธ์ต่างๆเพื�อครองใจผู้บรโิภค แต่ผลไมก้ระป๋องมกีารทําการตลาดน้อยทําให้ตลาด
ผลไมก้ระป๋องมอีตัราการขยายตวัอย่างชะลอลงเรื�อยๆ จงึต้องใช้กลยุทธก์ารส่งเสรมิการตลาด 
(Sale Promotion )ดว้ย 
        1.การลดราคา(Discount) เมื�อซื+อผลไม้กระป๋อง 5 กล่องแล้วราคาเฉลี�ยต่อหน่วย
ผลติภณัฑจ์ะลดลงเพื�อที�กระตุน้ใหต้วัแทนจาํหน่ายซื+อไปขายต่อผูบ้รโิภค 
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        2.ให้ของแถม( Premium ) ผลไมก้ระป๋องมาลสีามพรานมกีารจดัโปรโมชั �น ผูท้ี�ซื+อผลไม้
กระป๋องขนาดใหญ่ 5 กระป๋องจะไดร้บัผลไมข้นาดกลาง 1 กระป๋อง 
        3.การชิงโชค ( Lucky Draw)ใช้ฝากระป๋องส่งจดหมายชงิโชคจะมกีารแจกของรางวลั
มากมายเช่น รถจกัรยานยนต ์สรอ้ยคอทองคาํ 
           ข้อดี 
 1.สามารถเพิ�มความสามารถในการแขง่ขนั 
 2.ดงึดดูใหผู้บ้รโิภคเกดิการซื+อผลติภณัฑ ์
 3.เพิ�มยอดขายและแยง่ชงิส่วนแบ่งตลาด  
          ข้อเสีย 

1.เสยีค่าใชจ้า่ยในการลงทุนกจิกรรมส่งเสรมิการตลาด 
2.จะประสบความสาํเรจ็ในระยะสั +นหากไมท่ําอยา่งต่อเนื�อง 
 
ทางเลือกที� 4 กลยทุธก์ารสื�อสารตลาด(Promotion/communication) 
ผลติภณัฑม์รีาคาที�สูงกว่าสนิค้าประเภทอื�นที�ทําจากผลไมเ้หมอืนกนัทําใหผู้บ้รโิภคหนั

ไปบริโภคผลิตภัณฑ์อื�น จึงต้องใช้กลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาดเนื�องจากปจัจุบันม ี
ช่องทางสารสนเทศที�ทนัสมยั เป็นช่องทางที�สามารถประชาสมัพนัธแ์ละกระตุ้นการซื+อสนิคา้
แก่ผูบ้รโิภคไดโ้ดยงา่ย ซึ�งมกีารประชาสมัพนัธด์งันี+ 

        การโฆษณา( Advertising ) 
        เป็นเครื�องมือสําคัญในการสร้างความพึงพอใจในตัวสินค้าและบริการให้เกิดขึ+นกับ
ผูบ้รโิภค จะช่วยใหผู้บ้รโิภคทราบถงึคุณสมบตัขิองสนิคา้ และกระตุ้นใหเ้กดิความต้องการในตวั
สนิค้า จะทําให้ผู้บรโิภคเห็นคุณค่าของสนิค้าเหนือความเป็นจรงิได้ เป็นคุณสมบตัิเพิ�มทาง
จติวทิยา 
        -สื�อโฆษณา เป็นช่องทางในการตดิต่อ หรอืขอ้ความที�ต้องการใหผู้บ้รโิภค เป็นเครื�องมอื
สําคญัในการสร้างความรู้จกั สร้างการรบัรู้ สร้างความเข้าใจจงึต้องมกีารวางแผนใช้สื�อให้มี
ประสทิธภิาพมากที�สุด สื�อที�ผลติภณัฑผ์ลไมก้ระป๋องมาลคีวรเลอืกใชไ้ดแ้ก่ 
        -โทรทศัน์ เป็นสื�อที�สามารถเข้าถึงผู้บรโิภคได้เป็นจํานวนมาก และเป็นสื�อที�กระตุ้น
ผูบ้รโิภคไดด้เีพราะเป็นสื�อที�เหน็การเคลื�อนไหว 
        -นิตยสาร เป็นสื�อที�เห็นภาพและสามารถเขยีนรายละเอียดให้ผู้บรโิภคเห็น การเลือก
นิตยสารกจ็ะเลอืกนิตยสารที�มคีวามสอดคลอ้งกบัภาพลกัษณ์ของแบรนด ์
        - Internet เป็นสื�อที�เป็นที�มคีวามนิยมในปจัจุบนั สามารถเขา้ถงึผูบ้รโิภคได้ทั �วถงึและมี
ค่าใช้จ่ายที�ประหยดักว่าสื�ออื�นๆจงึเป็นช่องทางการสื�อสารที�ควรใหค้วามสําคญัอย่างยิ�งโดยใน
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เวบ็ไซต์จะมรีายละเอยีดของผลติภณัฑแ์ละมกีจิกรรมให้ผูบ้รโิภคเขา้ร่วมเล่นสนุกกนัและมกีาร
อพัเดตขา่วการจดั Event หรอืPromotion ต่างๆใหผู้บ้รโิภคไดร้บัรู ้

- Event มกีารจดั Event ตามสถานที�ต่างๆ โดยเน้นไปที�การดูแลสุขภาพสําหรบักลุ่ม
วยัรุน่ซึ�งในงานจะมกีจิกรรมใหม้ารว่มเล่นสนุกพรอ้มทั +งแจกของรางวลั 

ข้อดี 
1.สามารถสื�อสารกบัลกูคา้เป็นกลุ่มจาํนวนมากในระยะเวลาอนัสั +น 
2.ทาํใหเ้กดิภาพลกัษณ์อนัดต่ีอตวัสนิคา้เอง 
ข้อเสีย 
1.งบประมาณบานปลายถา้ไม่มกีารจดัสรรงบใหด้ ี
 

ตารางที�54  ตารางทางเลือกกลยทุธร์ะดบัหน้าที� 

 

กลยทุธท์างเลือก ข้อดี  ข้อเสีย กลยทุธที์�ดีที�สดุ 

1.กลยทุธด้์าน
ผลิตภณัฑ ์
(Product) 

1.ทาํใหส้นิคา้มภีาพลกัษณ์ที�ด ี

2.ทาํใหส้นิคา้มคีวามโดดเด่นกว่า
คู่แขง่ 

 

 

1.ลกูคา้ลอกเลยีนแบบไดง้า่ย 

2.ใชต้น้ทุนในการผลติสงูขึ+น 

 กลยุทธส์่วนผสมทาง
การตลาด(Marketing Mix) 
โดยใหนํ้+าหนกักบัการ
พฒันากจิกรรมส่งเสรมิ
การตลาด (Promotion) 
และดา้นผลติภณัฑ์
(Product) ใหเ้ขา้ถงึความ
ตอ้งการของผูบ้รโิภค ซงึใน
ปัจจุบนัผูบ้ริโภคมีความ
ตอ้งการในการดูแลสุขภาพ
มากขึ)นไดแ้ละเกิดการ
แข่งขนัในตลาดผลิตภณัฑ์
เพื0อสุขภาพมากขึ)นดงันั)นจึง
ตอ้งทาํการสื0อสารการตลาด
เพื0อดึงดูดให้ผูบ้ริโภคหนัมา
สนใจบรโิภคผลไมก้ระป๋อง
มากขึ+นโดยจะใชเ้ครื�องมอื 
IMC ในการสื�อสาร 

2.กลยทุธด้์านราคา 
(Price) 

1.ผูบ้รโิภคมคีวามมั �นใจว่าสนิคา้มี
คุณภาพ 

2.ทาํใหต้ราสนิคา้มภีาพลกัษณ์ที�ด ี

 

1.ผูบ้รโิภคที�อ่อนไหวต่อราคาจะใช้
ผลติภณัฑอ์ื�น 

 

3.กลยทุธก์าร
ส่งเสริมการขาย 
(Sale Promotion) 

1.สามารถเพิ�มความสามารถในการ
แขง่ขนั 
2.ดงึดดูใหผู้บ้รโิภคเกดิการซื+อ
ผลติภณัฑ ์
3.เพิ�มยอดขายและแย่งชงิส่วนแบ่ง
ตลาด 

1.เสยีค่าใชจ่้ายในการลงทุนกจิกรรม
ส่งเสรมิการตลาด                  
2.จะประสบความสาํเรจ็ในระยะสั +น
หากไมท่าํอย่างต่อเนื�อง 

 

4. กลยทุธก์าร
สื�อสารตลาด
(Promotion/comm
unication) 

1.สามารถสื�อสารกบัลกูคา้เป็นกลุ่ม
จาํนวนมากในระยะเวลาอนัสั +น 
2.ทาํใหเ้กดิภาพลกัษณ์อนัดต่ีอตวั
สนิคา้เอง 
 

1.งบประมาณบานปลายถา้ไมม่กีาร
จดัสรรงบใหด้ ี
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        การกาํหนดทางเลือกกลยทุธแ์ละการตดัสินใจเลือกกลยทุธใ์นการแก้ไขปัญหา 
        การกําหนดทางเลอืกกลยุทธเ์พื�อแก้ไขปญัหา (Strategic Alternatives) จะแบ่งพจิารณา
ทางเลอืกของกลยทุธอ์อกไดเ้ป็น 3 ระดบั คอื 

1. กลยุทธร์ะดบัองคก์ร (Corporate Strategy) Malee เป็นตราสนิคา้ที�มมีายาวนาน

เป็นเวลามากกว่า 30 ปี เป็นที�รูจ้กัและไดร้บัการยอมรบัจากผูบ้รโิภคว่าผลติภณัฑท์ี�

มคีุณภาพด ีแต่ขาดการทํากิจกรรมส่งเสรมิการตลาด ดงันั +นหากต้องการแย่งชิง

ส่วนแบ่งตลาดบรษิทัควรใช้กลยุทธ์มุ่งเน้นยอดขายของผลติภณัฑ์เดมิคอืการเพิ�ม

ส่วนแบ่งตลาดของผลิตภัณฑ์เดิมในตลาดเดิมด้วยวิธีการตลาด (Market 

Penetration) เพื�อสรา้งความพงึพอใจใหก้บัตวัผูบ้รโิภคสงูสุด 

2. กลยุทธร์ะดบัธุรกจิ (Business Strategy) ผลติภณัฑผ์ลไมก้ระป๋อง Malee และ 

ผลไมก้ระป๋อง UFC ไม่มคีวามแตกต่างกนัจงึเป็นสนิคา้ที�ทดแทนกนัได้ เมื�อมกีาร

ส่งเสริมการขายผู้บรโิภคก็มีการเปลี�ยนไปซื+อผลิตภัณฑ์นั +น หากจะสร้างความ

ไดเ้ปรยีบทางการแข่งขนัมากขึ+นควรใชก้ลยุทธส์รา้งความแตกต่าง (Differentiation 

Strategy)เพื�อเป็นการสรา้งคุณค่าใหม่ๆใหผ้ลติภณัฑ ์เกดิความโดดเด่นเหนือคู่แข่ง 

เช่น การใส่คอลลาเจนลงในนํ+าเชื�อม หรอืเพิ�มสูตรหวานน้อยเขา้มา จะสรา้งความ

ไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัมากขึ+น 

3. กลยุทธ์ระดบัหน้าที� (Function Strategy) การใช้กลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาด
(Marketing Mix) โดยให้นํ+ าหนักกับการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) กบักลยทุธผ์ลติภณัฑ(์Product) เพื�อเขา้ถงึความต้องการของผูบ้รโิภค
ในปจัจุบัน เนื�องจากผู้บรโิภคมีความสนใจในเรื�องการดูแลสุขภาพ การพฒันา
ผลติภณัฑใ์หม้คีุณค่าต่อรา่งกายและการจดัทาํกจิกรรมทางการตลาดที�สอดคลอ้งกนั
จะทาํใหต้ราสนิคา้เขา้ไปอยูใ่นใจผูบ้รโิภคได ้และสามารถไดเ้ปรยีบ 
เหนือคู่แขง่ 



บทที� 4 
สรปุผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

        จากการศกึษาเรื�องกลยทุธธ์ุรกจิและกลยทุธก์ารตลาด ที�มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมของ
ผูบ้รโิภค ในธุรกจิผลไมก้ระป๋อง กรณีศกึษา: บรษิทั มาลสีามพราน จาํกดั (มหาชน)และ บรษิทั 
อาหารสากล จํากดั (มหาชน)ซึ�งได้ทําการศกึษาโดยการใช้วธิกีารศกึษาเชงิคุณภาพ โดยแบ่ง
วธิกีารศกึออกมาเป็นสองส่วน คอื การศกึษาจากขอ้มูลทุตยิภูม ิโดยทําการศกึษาจากแนวคดิ 
ทฤษฎ ีเอกสาร ตํารา และขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้ง โดยมกีารคน้หาและศกึษาจากแหล่งขอ้มลูต่างๆ ทั 9ง
ในส่วนของข้อมูลที�ทางบรษิัทได้ทําการเผยแพร่ข่าวสารผ่านทางสื�อมวลชน รวมไปถึงข้อมูล
ภายนอกเช่น เศรษฐกิจ สงัคมในปจัจุบนั และขอ้มูลปฐมภูม ิโดยทําการเก็บรวบรวมผ่านทาง
แบบสอบถามเกี�ยวกบัพฤตกิรรมของผู้บรโิภคในผลติภณัฑผ์ลไม้กระป๋อง และการสมัภาษณ์
พฤติกรรมและความเห็นของผู้บริโภคจากนั 9นจึงนําข้อมูลทุติยภูมิและข้อมูลปฐมภูมิ มา
ประมวลผลร่วมกันโดยใช้แนวทางกระบวนการจดัการเชิงกลยุทธ์มาสรุปเป็นผลการศึกษา
ดงัต่อไปนี9 

4.1 สรปุการดําเนินการศกึษาและผลการศกึษา 

4.2 ขอ้จาํกดัในการศกึษาครั 9งนี9 

4.3 ขอ้เสนอแนะ 

4.3.1 ขอ้เสนอแนะสาํหรบับรษิทั มาลสีามพราน จาํกดั (มหาชน) 

4.3.2 ขอ้เสนอแนะสาํหรบัการศกึษาครั 9งต่อไป 

4.1  สรปุการดาํเนินการศึกษาและผลการศึกษา 
        การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรื�อง กลยุทธ์ธุรกิจและกลยุทธ์การตลาดที�ส่งผลต่อ
พฤตกิรรมการตดัสนิใจซื9อของผู้บรโิภค ในธุรกจิผลไมก้ระป๋อง กรณีศกึษา: บรษิทั มาลสีาม
พราน จาํกดั (มหาชน)และ บรษิทั อาหารสากล จาํกดั (มหาชน)เป็นการศกึษาเพื�อศกึษาถงึตวั
พฤตกิรรมการเลอืกใชแ้ละบรโิภคผลไมก้ระป๋องของ 2 องค์กรคอื ผลไมก้ระป๋อง Maleeและ
ผลไมก้ระป๋อง UFC ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล โดยทําการศกึษาถึง
ปจัจยัต่างๆ ที�มสี่วนเกี�ยวขอ้งในการเลอืกใชบ้รกิารของผูบ้รโิภค คอื ปจัจยัดา้นประชากรศาสตร ์
และส่วนประสมทางการตลาด โดยนําขอ้มลูที�ไดม้าวเิคราะห์ออกมาเป็นแนวทางในการกําหนด
กลยุทธ์ทางธุรกิจและกลยุทธ์ทางการตลาด โดยทําการศกึษาขอ้มูลในส่วนที�เป็นทุตยิภูมแิละ
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ข้อมูลปฐมภูมิ ในส่วนของข้อมูลปฐมภูมมิีการออกแบบการวิจยัเชิงปริมาณ ใช้วิธีการเก็บ
แบบสอบถามผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพ         
        จากการศกึษาพบว่าสาเหตุที�ส่วนแบ่งการตลาดของผลไมก้ระป๋อง Malee ลดลง คอื 
ผลไมก้ระป๋อง Malee ประสบปญัหาด้านวตัถุดบิขาดแคลนและปญัหาทางการเงนิทําให้ไม่
สามารถซื9อวตัถุดบิจากต่างประเทศได ้ทําใหผู้บ้รโิภคหนัไปใชผ้ลติภณัฑผ์ลไมก้ระป๋อง UFC ที�
อยู่ในระดบัเดยีวกนัและสามารถทดแทนกนัไดเ้นื�องจากสนิคา้ไม่มคีวามแตกต่างกนัมาก ทําให้
ส่วนแบ่งตลาด UFC มกีารเตบิโตขึ9น และผลไมก้ระป๋อง UFC มกีารทําการส่งเสรมิการตลาด
อย่างต่อเนื�องเพื�อสรา้ง Branding ทั 9งการประชาสมัพนัธ์ จดัEVENT และทํา CSR ส่วนผลไม้
กระป๋อง Malee ไดห้ยุดทําการส่งเสรมิการตลาดตั 9งแต่ปี2552-2554 เพื�อปรบัโครงสรา้งทาง
การเงนิใหเ้ป็นผลกําไรอกีครั 9ง แต่เนื�องจาก Malee เป็น Brand แขง็แกร่งจงึยงัเป็นผู้นําตลาด
อนัดบั 1 อยู ่แต่ถา้หาก Malee ไมท่าํการส่งเสรมิการตลาดต่อไปกจ็ะทําใหผู้บ้รโิภคลมืเลอืนและ
หนัไปจดจําผลติภณัฑ์ Brand อื�นแทน ดงันั 9นทางผู้จดัทําจงึจดัทํากลยุทธ์ต่างๆเพื�อนํามา
แก้ปญัหาให้กบับรษิทั มาลสีามพรานจํากดั (มหาชน) โดยกลยุทธ์ที�ดทีี�สุดในการแก้ไขปญัหา 
คอื 

1. กลยทุธร์ะดบัองคก์ร (Corporate Strategy) Malee เป็นตราสนิคา้ที�มมีายาวนาน

เป็นเวลามากกว่า 30 ปี เป็นที�รูจ้กัและไดร้บัการยอมรบัจากผูบ้รโิภคว่าผลติภณัฑท์ี�

มคีุณภาพด ีแต่ขาดการทาํกจิกรรมส่งเสรมิการตลาด ดงันั 9นหากตอ้งการแยง่ชงิ

ส่วนแบ่งตลาดบรษิทัควรใชก้ลยทุธม์ุง่เน้นยอดขายของผลติภณัฑเ์ดมิคอืการเพิ�ม

ส่วนแบ่งตลาดของผลติภณัฑเ์ดมิในตลาดเดมิดว้ยวธิกีารตลาด (Market 

Penetration) เพื�อสรา้งความพงึพอใจใหก้บัตวัผูบ้รโิภคสงูสุด 

2. กลยทุธร์ะดบัธุรกจิ (Business Strategy) ผลติภณัฑผ์ลไมก้ระป๋อง Malee และ 

ผลไมก้ระป๋อง UFC ไม่มคีวามแตกต่างกนัจงึเป็นสนิคา้ที�ทดแทนกนัได ้เมื�อมกีาร

ส่งเสรมิการขายผูบ้รโิภคกม็กีารเปลี�ยนไปซื9อผลติภณัฑน์ั 9น หากจะสรา้งความ

ไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัมากขึ9นควรใชก้ลยุทธส์รา้งความแตกต่าง (Differentiation 

Strategy)เพื�อเป็นการสรา้งคุณค่าใหม่ๆ ใหผ้ลติภณัฑ ์เกดิความโดดเด่นเหนือคู่แขง่

เช่นการเพิ�มคอลลาเจน และทาํกจิกรรมส่งเสรมิการตลาดปรบัภาพลกัษณ์

ผลติภณัฑ ์ 

3. กลยทุธร์ะดบัหน้าที� (Function Strategy) การใชก้ลยทุธส์่วนผสมทางการตลาด

(Marketing Mix) โดยใหนํ้9าหนกักบัการพฒันากจิกรรมส่งเสรมิการตลาด 

(Promotion) กบักลยทุธด์า้นผลติภณัฑ(์Product) เพื�อเขา้ถงึความตอ้งการของ
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ผูบ้รโิภคในปจัจุบนั เนื�องจากผูบ้รโิภคมคีวามสนใจในเรื�องการดแูลสุขภาพ การ

พฒันาผลติภณัฑใ์หม้คีุณค่าต่อรา่งกายและการจดัทาํกจิกรรมทางการตลาดที�

สอดคลอ้งกนัจะทาํใหต้ราสนิคา้เขา้ไปอยูใ่นใจผูบ้รโิภคได ้และสามารถไดเ้ปรยีบ

เหนือคู่แขง่ 

        การอภิปรายผล 
        จากการศกึษา พฤตกิรรมการบรโิภคผลไมก้ระป๋องของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
สามารถนําผลที�ไดจ้ากการศกึษามาอภปิรายผลไดด้งันี9 
        กลุ่มตวัอย่าง จํานวน 204 คน มอีายุอยู่ในช่วง 20-45 ปี เจาะกลุ่มผู้บรโิภคในเขต
กรงุเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างแบ่งเป็นเพศชายและเพศหญงิที�มกีารบรโิภคผลไมก้ระป๋อง โดย
ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศชาย 68 คนและเป็นเพศหญงิ 136 คน ผูต้อบแบบสอบถามมอีาย ุ
25-35 ปีจาํนวน 118 คน อยูท่ี�รอ้ยละ 57.8 ส่วนมากมรีะดบัการศกึษาปรญิญาตรจีาํนวนคอื 145  
คน อยู่ที� รอ้ยละ 71.1 มอีาชพีเป็นพนักงานบรษิทัเอกชนโดยมทีั 9งหมด 129 คน คดิเป็นรอ้ยละ
63.2 มรีายไดส้่วนตวัอยูท่ี� 10,000 – 20,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 45.6 ผูบ้รโิภคมคีวามพงึพอใจ
ในส่วนผสมการตลาดในดา้นผลติภณัฑอ์ยู่ในระดบัพอใจมาก เพราะผลไมก้ระป๋องทั 9งสองย่อหอ้
เป็นผลติภณัฑท์ี�มคีุณภาพ แต่กลุ่มตวัอย่างต้องการใหพ้ฒันาประโยชน์ของผลติภณัฑ ์ส่วนดา้น
ราคากลุ่มตวัอย่างมคีวามพอใจมากและเหน็ว่ามรีาคาที�เหมาะสมกบัคุณค่าที�ไดร้บัในผลติภณัฑ์
และเมื�อเทยีบกบัสนิค้าประเภทเดยีวกนัในตลาด ด้านช่องทางการจดัจําหน่ายกลุ่มตวัอย่างมี
ความพอใจมากและเหน็ว่าผลไมก้ระป๋องมช่ีองทางการจดัจําหน่ายอย่างทั �วถงึแล้ว ปจัจยัด้าน
กจิกรรมส่งเสรมิกลุ่มตวัอย่างมคีวามพงึพอใจปานกลางและเหน็ว่าควรพฒันาปรบัปรุงทางดา้น
การส่งเสรมิการตลาดเช่นเพิ�มการโฆษณา และจดัEvent ปจัจยัที�ส่งผลต่อการตดัสนิใจซื9อผลไม้
กระป๋องมากที�สุดคอืรสชาต ิจาํนวน 141 คน คดิเป็นรอ้ย 69.1  เหตุผลที�กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่
ซื9อผลไมก้ระป๋องคอื รบัประทานเป็นของหวานโดยคดิเป็นรอ้ยละ 56.4 ส่วนใหญ่ผูบ้รโิภคจะซื9อ
ผลไมก้ระป๋องครั 9งละ 2-5 กระป๋องเป็นจาํนวน 86 คน คดิเป็นรอ้ยละ 52 ส่วนใหญ่ผูบ้รโิภคจะ
บรโิภคผลไมก้ระป๋อง 1-3เดอืน/ครั 9ง เป็นจํานวน85 คน คดิเป็นรอ้ยละ 41.7 ผลไมก้ระป๋องที�
ผู้บรโิภคนิยมมากที�สุดคอืเงาะกระป๋องเป็นจํานวน88 คน คดิเป็นรอ้ยละ 43.1 ช่องทางที�
ผูบ้รโิภคไดร้บัข่าวสารมากที�สุดคอืโทรทศัน์จํานวน 84 คน คดิเป็นรอ้ยละ41.2 ส่วนใหญ่กลุ่ม
ตวัอย่างจะไปซื9อผลไมก้ระป๋องจากซุปเปอรม์ารเ์ก็ตเป็นจํานวน 116 คน คดิเป็นรอ้ยละ 56.9 
กลุ่มตวัอย่างนิยมบรโิภคผลไมก้ระป๋องขนาดกลางเป็นจํานวน 95 คน คดิเป็นรอ้ยละ46.6 มี
ความต้องการที�จะพฒันาดา้นการส่งเสรมิการขายมากที�สุดจํานวน 128 คน คดิเป็น 62.8%เมื�อ
นํามาขอ้มลูมาสมัพนัธก์บัทฤษฎคีวามตอ้งการ 5 ขั 9น จะพบว่า 
        การตระหนักถงึปญัหาคอืผูบ้รโิภคต้องการหาผลไมก้ระป๋องมาเป็น กจ็ะคน้หาขอ้มูลโดย
ทบทวนจากประสบการณ์เก่าๆที�เคยไดร้บัจากโทรทศัน์ จะไดต้วัเลอืกมา 2 ทางเลอืกคอืMalee 
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และ UFC ซึ�งการตดัสนิใจซื9อจะมปีจัจยัด้านตราสนิค้า ราคา และรสชาติของผลติภณัฑ์มา
ประกอบ แลว้เมื�อตดัสนิใจซื9อไดก้จ็ะไปยงัช่องทางจดัจาํหน่ายที�เดนิทางง่ายที�สุดคอืซุปเปอรม์าร์
เกต็,หา้งสรรพสนิคา้ เมื�อบรโิภคไปแลว้ผูบ้รโิภคที�พอใจกจ็ะมกีารซื9อซํ9าเพื�อนําไปรบัประทานเอง
หรอืซื9อไปฝากคนในครอบครวั จากพฤตกิรรมที�สรุปมาเรากจ็ะเหน็ขั 9นตอนการตดัสนิใจซื9อของ
ผู้บรโิภคซึ�งเป็นปจัจยัแห่งความสําเรจ็ที�สามารถนําไปวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดได้อย่าง
เหมาะสมและสามารถสรา้งความภกัดใีนตราสนิคา้ของผูบ้รโิภคต่อไป 
4.2  ข้อจาํกดัในการศึกษาครั %งนี%  

1. มขีอ้จาํกดัในเรื�องของระยะเวลา ทาํใหก้ารสมัภาษณ์กลุ่มผูบ้รโิภคยงัครอบคลุมไม่

เพยีงพอ 

2. ขอ้มูลบรษิทัมน้ีอยเพราะเวลาในการทําวจิยัอยู่ในช่วงที�บรษิทักําลงัส่งรายงานประจาํปี 

องค์กรจงึไม่สามารถให้การสมัภาษณ์ได้ ดงันั 9นข้อมูลที�ได้จากบรษิัทจงึเป็นข้อมูลทุติยภูมทิี�

บรษิทัเปิดเผยผ่านสื�อมวลชนเท่านั 9น 

3. ขอ้มลูคู่แขง่หาไดย้ากเนื�องจากไมม่ขีอ้มลูเป็นตวัเลขที�ชดัเจน  

4.3  ข้อเสนอแนะ 
 4.3.1  ข้อเสนอแนะสาํหรบับริษทั มาลีสามพราน จาํกดั (มหาชน) 

1. ในการดําเนินธุรกิจควรจะต้องศกึษากระบวนการจดัการเชงิกลยุทธ์ทั 9งใน ระดบั
องคก์ร ระดบัหน่วยธุรกจิ และหน่วยปฏบิตังิาน โดยมกีารนํามาประยกุตใ์ชใ้หส้อดคลอ้งกนั   

2. ควรมกีารศึกษาข้อมูลปจัจยัภายในและปจัจยัภายนอกที�ส่งผลต่อองค์กรอย่าง
สมํ�าเสมอ เพื�อให้สามารถนํามาปรบักลยุทธ์ของบรษิทัให้สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมที�มกีาร
เปลี�ยนแปลงอยูต่ลอดเวลา 

3. การนํากลยุทธไ์ปใชผู้บ้รหิารระดบัสูงมสี่วนสําคญัอย่างยิ�ง ในการกําหนดนโยบายใน
การปฏิบัติ การตรวจสอบ และประเมินผลที�เกิดขึ9น มีการกําหนดอํานาจหน้าที�และความ
รบัผดิชอบของพนกังานในทุกระดบัชั 9นอยา่งชดัเจน 
 4.3.2  ข้อเสนอแนะสาํหรบัการศึกษาครั %งต่อไป 
 การศกึษาครั 9งนี9 เป็นการศกึษาเพื�อสรา้งกลยุทธ์เพื�อดงึส่วนแบ่งตลาดกลบัคนื โดยใช้
เครื�องมอืในการทําการศกึษาดงัที�ไดก้ล่าวมาแลว้ ผูท้ําการศกึษาจงึใคร่ขอเสนอแนะใหผู้ท้ ี�สนใจ
จะทาํการศกึษาครั 9งต่อไป ดงัต่อไปนี9 

 1.ควรทําการศกึษาในเรื�องเดมิแต่มกีารศกึษาภูมภิาคอื�นเช่น ภาคใต้ เพื�อดูว่าผลที�ได้
จะมคีวาม    เหมอืนหรอืต่างจากการศกึษานี9 
2.ควรศึกษาโดยเพิ�มตัวแปรอิสระที�น่าจะส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บรโิภคมากกว่านี9เช่น
ปจัจยัดา้นสงัคม ปจัจยัดา้นจติวทิยา 
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ภาคผนวก ก.  
แบบสอบถาม สาํหรบั การวิจยัเชิงสาํรวจ 

  
แบบสอบถาม :ศึกษากลยุทธท์างธรุกิจและกลยทุธท์างการตลาดที'ส่งผลต่อพฤติกรรม

การตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการเลือกซื2อผลไม้กระป๋องระหว่าง UFCและMALEE 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 แบบสอบถามนี�เป็นส่วนหนึ�งในการทาํการศกึษาคน้คน้อสิระของนักศกึษาระดบัปรญิญา
โท หลกัสูตร CEO-MBA มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย  การวจิยัมจีุดประสงค์เพื�อศึกษาถึง
พฤติกรรมการบริโภคผลไม้กระป๋องของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื�อที�ได้จะเป็น
แนวทางในการวางกลยุทธ์ที�เหมาะสม และสอดคล้องกบัพฤตกิรรมความต้องการของผู้บรโิภค  
ผูว้จิยัจงึใคร่ขอความร่วมมอืในการตอบแบบสอบถาม  ขอขอบคุณทุกท่านที�กรุณาสละเวลาใน
การตอบแบบสอบถามมา ณ ที�นี�   
 ส่วนที' 1  ขอ้มลูส่วนบุคคล 

ส่วนที' 2  พฤตกิรรมการบรโิภคผลไมก้ระป๋อง Malee 
ส่วนที' 3  ปจัจยัความพงึพอใจดา้นส่วนผสมทางการตลาดของผลไมก้ระป๋อง Malee 

 ส่วนที' 4  ขอ้เสนอแนะเกี�ยวกบัผลติภณัฑผ์ลไมก้ระป๋อง Malee 
  
 

 
ขอขอบพระคุณอย่างยิ�งในความรว่มมอืของท่าน 

                                                               ผูจ้ดัทาํ 
                                                                นายวชัรพงศ ์ธเนศวณชิย ์

CEO  MBA  สาขาการตลาด  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
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แบบสอบถาม 
การบริโภคผลไม้กระป๋อง 

เรื'องศึกษากลยทุธท์างธรุกิจและกลยทุธท์างการตลาดที'ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ตดัสินใจของผู้บริโภคในการเลือกซื2อผลไม้กระป๋องระหว่าง UFCและMALEE 

 
คาํชี2แจง : แบบสอบถามนี�จดัทําขึ�นเพื�อศกึษาพฤตกิรรมการบรโิภคผลไมก้ระป๋อง ศกึษาการ
รบัรูแ้ละความสนใจที�มต่ีอผลติภณัฑผ์ลไมก้ระป๋อง และศกึษาปจัจยัที�มผีลต่อการตดัสนิใจซื�อ
ผลติภณัฑผ์ลไมก้ระป๋อง โดยจะนําขอ้มลูที�ไดร้บัไปพฒันาและปรบัปรงุผลติภณัฑ ์ 
โปรดเตมิขอ้ความหรอืเครื�องหมาย � หน้าตวัเลอืกตามความเป็นจรงิ 
ส่วนที' 1 ขอ้มลูส่วนบุคคล 
ส่วนที' 2 พฤตกิรรมการบรโิภคผลไมก้ระป๋อง  
ส่วนที' 3ปจัจยัความพงึพอใจดา้นส่วนผสมทางการตลาดของผลไมก้ระป๋อง  
ส่วนที' 4 ขอ้เสนอแนะเกี�ยวกบัผลติภณัฑผ์ลไมก้ระป๋อง  
 
ส่วนที'1 ข้อมลูส่วนบคุคล 
1. เพศ 
�1) ชาย   �2) หญงิ 
 
2. อายุ 
�1) ตํ�ากว่า 25 ปี   �2) 25 - 35 ปี   �3) 36 - 45 ปี 
�4) 46 - 55 ปี   �5) ตั �งแต่ 55 ปีขึ�นไป 
 
3. การศกึษา 
�1) ตํ�ากว่าปรญิญาตร ี   � 2) ปรญิญาตร ี �3) ปรญิญาโท    �4) ปรญิญาเอก 
 
4. อาชพี 
�1) นกัเรยีน/นกัศกึษา  �2) ขา้ราชการ      �3)พนกังานรฐัวสิาหกจิ 
�4) พนกังานบรษิทัเอกชน  �5) เจา้ของกจิการ/ธุรกจิส่วนตวั �6)เกษยีณอาย ุ
�7) แมบ่า้น    �8) ว่างงาน      �9) อื�นๆ(โปรดระบุ)…. 
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5. ระดบัรายไดเ้ฉลี�ย/เดอืน 
�1) ตํ�ากว่า 10,000 บาท  �2) 10,000 - 20,000 บาท       �3) 20,001 - 30,000 บาท        
�4) 30,001 – 40,000 บาท  �5) 40,001 – 50,000 บาท  �6) 50,001 – 60,000 บาท             
�7) ตั �งแต่ 60,000 บาทขึ�นไป 
 
ส่วนที' 2 พฤตกิรรมการบรโิภคผลไมก้ระป๋อง 
6. ในช่วงภายใน 1 เดอืนที�ผ่านมาท่านเคยบรโิภค ผลติภณัฑผ์ลไมก้ระป๋องหรอืไม่ 
�1) เคย    �2) ไมเ่คย 
  
7. ยี�หอ้ของผลไมก้ระป๋องที�ท่านนิยมบรโิภคคอืยี�หอ้อะไร 
�1) Malee   �2) UFC  �3) อื�นๆ……….. 
 
8. ท่านมกีารตดัสนิใจเลอืกซื�อผลไมก้ระป๋องจากปจัจยัใด(ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้)  
�1) ตรายี�หอ้                    �2) ราคา                �3) รสชาต ิ         � 4) อื�นๆ………. 
  
9. ท่านรบัประทานผลไมก้ระป๋องดว้ยเหตุผลใด(ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้)  
�1) รบัประทานเป็นของหวาน     �2) รสชาตอิรอ่ย         � 3) ซื�อฝากเพื�อน/ญาต ิ   
�4) ใหค้วามสะดวก     �5) อื�นๆ…………….  
 
10.ท่านมกีารบรโิภคผลไมก้ระป๋องบ่อยครั �งเพยีงใด 
�1) เป็นประจาํทุกวนั  �2) 3-4 วนั/ครั �ง  �3) 1-4อาทติย/์ครั �ง 
� 4) 1-3เดอืน/ครั �ง       �5) มากกว่า6เดอืน/ครั �ง 
 
11.ท่านนิยมบรโิภคผลไมก้ระป๋องชนิดใดมากที�สุด 
�1) เงาะ    �2) ลิ�นจี�       �3) ลาํไย 
�4) สบัปะรด    �5) เงาะสอดไสส้บัปะรด   �6) ฟรตุคอกเทล 
�7) อื�นๆ (โปรดระบุ)............................. 
 
12.โดยปกตท่ิานไดร้บัขอ้มลูขา่วสารเกี�ยวกบัผลไมก้ระป๋องจากแหล่งใด (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 
�1) โทรทศัน์    �2) วทิยุ    �3) นิตยสาร 
�4) หนงัสอืพมิพ ์  �5) ใบปลวิ / แคตตาลอ็ก  �6) อนิเทอรเ์น็ต 
�7) คนรอบขา้ง   �8) อื�นๆ(โปรดระบุ)................... 
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13.ส่วนใหญ่ท่านซื�อผลไมก้ระป๋องจากที�ไหน 
�1) ซุปเปอรม์ารเ์กต็   �2) หา้งสรรพสนิคา้        �3) ซุปเปอรส์โตร ์ 
�4) จากการขายตรง (Amway)  �5) อื�นๆ (โปรดระบุ)............ 
 
14. ท่านนิยมบรโิภคผลไมก้ระป๋องขนาดใด 
�1) เลก็    �2) กลาง         �3) ใหญ่ 
 
15. ถา้ท่านเหน็บธูผลไมก้ระป๋อง ที�มกีารแนะนําสนิคา้และมสีนิคา้ทดลองชมิ ท่านจะมี
พฤตกิรรมอย่างไร 
�1) สนใจและเขา้ไปฟงั  �2) เขา้ไปทดลองชมิฟร ี  �3) เดนิไปไมส่นใจ 
 
16. ในวนัพเิศษจะมผีลไมก้ระป๋องใน Package ของขวญั ท่านเคยซื�อเป็นของฝากหรอืไม่ 
�1) ซื�อ    �2) ไมซ่ื�อ 
 
17.ท่านตอ้งการใหผ้ลไมก้ระป๋องมกีจิกรรมเพิ�มเตมิดา้นใดบา้ง 
�1) ช่องทางจดัจาํหน่าย  �2) การโฆษณา       �3) ส่งเสรมิการขาย 
�4) บรรจุภณัฑ ์   �5) อื�นๆ (โปรดระบุ)……. 
 
18.ใครมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจในการตดัสนิใจเลอืกซื�อผลไมก้ระป๋องของท่าน 
�1) ตดัสนิใจดว้ยตวัเอง �2) ครอบครวั           �3) เพื�อน      �4) คู่รกั 
 
19.โดยรวมแลว้ท่านมคีวามพงึพอใจต่อผลไมก้ระป๋องที�ท่านบรโิภคหรอืไม่ 
�1) พอใจ    �2) ไมพ่อใจ 
 
20.ท่านจะมกีารแนะนําบอกต่อคนรอบขา้งเกี�ยวกบัผลไมก้ระป๋องหรอืไม่ 
�1) แนะนํา    �2) ไมแ่นะนํา 
 
 

 
 



95 

 

 

 

ส่วนที' 3 ปจัจยัความพงึพอใจดา้นส่วนผสมทางการตลาดของผลไมก้ระป๋อง Malee 
 
              
                ปัจจยัด้านส่วนผสมทางการตลาด 

         ระดบัความพึงพอใจ 
1 2 3 4 5 

ด้านผลิตภณัฑ(์Product)      
1.ชื�อเสยีงของตรายี�หอ้      
2.รสชาต ิ      
3.บรรจุภณัฑ ์      
4.ประโยชน์ของผลไมก้ระป๋อง      
5.ความหลากหลายของผลติภณัฑ ์      
6.ความสะดวกในการบรโิภค      
ด้านราคา(Price)      
7.มรีาคาที�เหมาะสมกบัคุณภาพ      
8.มรีาคาที�เหมาะสมกบัปรมิาณผลไมใ้นกระป๋อง      
ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย(Place)      
9.มช่ีองทางการจาํหน่ายทั �วถงึ      
10.หาซื�อไดง้่าย      
ด้านโปรโมชั 'น(Promotion)      
11.การโฆษณาผ่านสื�อต่างๆ (โทรทศัน์,อนิเตอรเ์น็ต
,นิตยสาร) 

     

12. มกีารจดักจิกรรม (Event) ตามสถานที�ต่างๆ      
13.มกีารส่งเสรมิการขาย เช่น ลด แลก แจก แถม      
14.มกีารประชาสมัพนัธข์่าวสารอย่างต่อเนื�อง      
 
ส่วนที' 4 ขอ้เสนอแนะเกี�ยวกบัผลติภณัฑผ์ลไมก้ระป๋อง  
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
 
ผูว้จิยัขอขอบพระคุณทุกท่านที�เสยีสละเวลาอนัมคี่าในความอนุเคราะห ์ในการกรอก
แบบสอบถามฉบบันี� 
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ภาคผนวก ข   
บทสมัภาษณ์ผูบ้ริหาร 

         
        จากบทสัมภาษณ์ของคุณ รุ่งฉัตร บุญรตัน์ ได้เปิดเผยถึงการแก้วิกฤตการณ์ด้านผล
ประกอบการที�ขาดทุนต่อเนื�องหลายปี การ ปรบัทพัครั �งใหญ่เกดิขึ�นโดยเจา้ของธุรกจิ "ฉัตรชยั 
บุญรตัน์" ตดัสนิใจเขา้มาบรหิารจดัการอย่างเตม็ตวั โดยมโีจทยส์ําคญัคอืการ "หยุดเลอืด" โดย
งานนี�ผูท้ ี�ไดภ้ารกจิหลกัไมใ่ช่ใคร แต่เป็นลูกสาวคนเลก็ "รุ่งฉัตร บุญรตัน์" หรอื "แจง" ที�ปจัจุบนั
นั �งในตําแหน่ง ผูอ้ํานวยการใหญ่สายธุรกจิ ตราผลติภณัฑ ์บรษิทั มาล ีเอน็เตอรไ์พรส ์จาํกดั ผู้
ถอืว่าเป็นอีกจิhกซอว์สําคญั  "รุ่งฉัตร" เล่าให้ฟงัว่า หลงัจากจบปรญิญาโทที�ศศินทร ์สาขา
บรหิารธุรกจิ เธอมทีางเลอืก 2 ทางคอื หนึ�งเลอืกทาํงานกบัองคก์รยกัษ์ใหญ่อย่าง "เซน็ทรลั" ซึ�ง
คุณแม ่"จนิตนา บุญรตัน์" ซึ�งเป็นสายเลอืด  "จริาธวิฒัน์" เป็นผู้บรหิาร กบัทางคุณพ่อที�
เป็นเจา้ของธุรกจิ "มาลสีามพราน" "แจงมบีรษิทัที� เป็นธุรกจิของครอบครวัทั �งฝ ั �งคุณแม่ และคุณ
พ่อ แต่มองแลว้ว่าเราน่าจะทําอมิแพก็ต์ใหก้บับรษิทัมาลไีดม้ากกว่า เพราะเป็นบรษิทัที�เกี�ยวกบั
อาหารและสุขภาพ ซึ�งเราชอบดา้นนี�อยู่แลว้" เธอ เล่าว่า มาลสีามพรานเป็นบรษิทัที�คุณพ่อซื�อ
มากว่า 10 ปี ซึ�งในช่วงแรก ๆ ไม่ไดเ้ขา้มาบรหิารดว้ยตวัเอง แต่จา้งมอือาชพีมานั �งบรหิาร จน
ช่วง 5-6 ปีที�ผ่านมาได้ตดัสนิใจเข้ามาอย่างเต็มตวั เพราะประสบภาวะขาดทุนมาต่อเนื�อง 
 "คุณพ่อคดิว่าใครทํากไ็ม่เหมอืนเราทําเอง ที�มคีวามใส่ใจมากกว่า เพิ�งช่วง 5-6 ปีหลงัที�
คุณพ่อมาทําเต็มตวั เขา้มานั �งเป็นซอีโีอ ซึ�งคุณพ่อก็มองว่าน่าจะต้องเป็นคนรุ่นใหม่ที�เขา้มา
บรหิาร" "รุ่ง ฉัตร" เขา้มาเตม็ตวัเมื�อต้นปีที�ผ่านมา ดูแลด้านงานขายและการตลาดทั �งในและ
ต่างประเทศ ดว้ยวยัเพยีง 27 ปี ซึ�งเธอยอมรบัว่าประสบการณ์ยงัมน้ีอย แต่อาศยัเรยีนรูแ้ละต่อ
ยอดจากคุณพ่อ และทมีงานทุกคน รวมถงึประสบการณ์ที�เธอเคยมใีนการเขา้มาฝึกงานในบรษิทั
เมื�อหลายปีก่อน เธอ เล่าว่า บรษิทัเริ�มมกีารปรบัโครงสรา้งตั �งแต่ 4 ปีที�ผ่านมา ทั �งเรื�องคน 
ระบบ จนสามารถลา้งตวัแดงไดเ้มื�อ 2 ปีก่อน และมาปีนี�กส็ามารถลา้งขาดทุนสะสมไดห้มด แต่
นั �นกต็้องแลกมาดว้ยการหยุดการทําตลาดทั �งหมด "ดว้ยเป้าหมายของ เราคอืผลกําไร ทํายงัไง
ไม่ขาดทุน ยุคหนึ�งบรษิทัมกีารใชเ้งนิฟุ่มเฟือยในการทํามารเ์ก็ตติ�ง แต่ไม่ประสบความสําเรจ็ 
ช่วง 3 ปีที�ผ่านมาจงึตดัเรื�องแบรนดิ�งทั �งหมดออก เพื�อใหบ้รษิทักลบัมามกีําไรอกีครั �ง" และวนันี�
ทําใหเ้ธอเรยีนรูแ้ละจะไม่ก้าวพลาดเหมอืนในอดตี "วนันี�หน้าที�แจงคอืทําอย่างไร บาลานซใ์หด้ี
ที�สุด ทั �งแบรนดิ�ง ยอดขาย ผลกําไร ใชเ้งนิทุกเมด็ใหม้ปีระสทิธภิาพที�สุด"  
        ปจัจุบนั มาลยีงัสามารถครองส่วนแบ่งตลาดเป็นอนัดบั 2 ของตลาดนํ�าผลไม ้100% และ
ยงัคงความเป็นผู้นําในตลาดผลไม้กระป๋องไว้ได้อย่างเหนียวแน่นอย่างไรก็ตามเธอเชื�อว่า 



97 
 

 

 

แบรนดิ�งเป็นสิ�งที�ทิ�งไมไ่ด ้ เพราะจะทาํใหเ้กดิ sustainable ทาํอย่างไรใหผู้บ้รโิภคนึกถงึแบรนด์
อยูเ่สมอท่ามกลางการแข่งขนัที�รุนแรง วนันี�เธอยอมรบัว่า ดว้ยการที�นิ�งมานานทําใหผู้บ้รโิภค
มองมาลเีป็นแบรนดท์ี�แก่ ชื�อเชย แต่เธอกม็องว่าความเป็นแบรนดไ์ทย ในชื�อไทย ๆ นี�กม็คีวาม
อบอุ่นของตวัมนัเอง ขึ�นอยู่กบัว่าจากนี�จะเดนิหน้าทําแบรนดิ�งออกมาอย่างไร  
        "จุดแขง็ของ เรายงัเป็นเรื�องแบรนดท์ี�แขง็แกร่ง พสิูจน์ไดจ้ากช่วง 3 ปีที�ผ่านมา ที�ไม่ไดม้ี
การทาํตลาด หรอืมโีฆษณาใด ๆ แต่ส่วนแบ่งตลาดกย็งัเพิ�มต่อเนื�อง จากนี�เราจะเน้นเสรมิความ
แขง็แกร่งด้านมารเ์ก็ตติ�งกบัแบรนดิ�ง และวนันี�เราก็มคีวามพรอ้มที�จะกลบัมาลงทุนด้านนี�อกี
ครั �ง"     

(ประชาชาตธิุรกจิออนไลน์) 
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ภาคผนวก ค  
Gantt chart แสดงแผนการดาํเนินงานวิจยั 
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ภาคผนวก ง  
ตารางการปฏิบติังาน (Action Plan) 

 

 
 

 

ตารางการ
ดาํเนินงาน 

ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค 

Above The Line 
โทรทศัน์             

สื'อสิ'งพิมพ ์             

Internet             

Below The Line 
Push Strategy 
โปรโมชั 'น 5 
กล่องลดราคา 

            

ชิงโชค 1 กล่อง
ลุ้นรบัทอง 

            

Pull Strategy 

การ
ประชาสมัพนัธ์ 

            

การจดั Event             

การชิงโชครหสั
บนฝากระป๋อง 
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ประวติัผูศึ้กษา 
 
        นาย วชัรพงศ์ ธเนศวณิชย์ เกิดเมื�อวนัที� 10 เดอืน เมษายน ปีพ.ศ. 2532 สําเร็จ
การศึกษามธัยมศึกษาจาก โรงเรยีนพระแม่สกลสงเคราะห์ เมื�อปีการศึกษา 2549 สําเรจ็
การศกึษาปรญิญาตร ีคณะบรหิารธุรกจิ สาขาบรหิารระหว่างประเทศ  จากสถาบนัมหาวทิยาลยั
หอการค้าไทย เมื�อปีการศึกษา 2553 และได้เข้าศึกษาต่อในระดบัปรญิญาโท หลกัสูตร
บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติสาขาวชิาการตลาด บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย ตั �งแต่
ปีการศกึษา 2554 ขณะนี�ยงัศกึษาอยูใ่นหลกัสตูรดงักล่าว 
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