การศึกษาปญหาและการกําหนดกลยุทธธรุ กิจ รานขนมกระยาสารท
เพื่อสรางศักยภาพในการแขงขันที่ยั่งยืน
กรณีศึกษา รานกระยาสารทแมสมจิตร จังหวัดนครสวรรค

พจนีย ผิวสอาด

การศึกษาคนควาดวยตนเองเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการประกอบการ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
ปการศึกษา 2549
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยหอการคาไทย

หัวขอการศึกษาคนควาดวยตนเอง

ชื่อผูศึกษา
ปริญญา
สาขาวิชา
อาจารยที่ปรึกษา
ปการศึกษา

การศึกษาปญหาและการกําหนดกลยุทธธุรกิจ
รานขนมกระยาสารท เพื่อสรางศักยภาพใน
การแขงขันที่ยั่งยืน กรณีศกึ ษารานกระยา
สารทแมสมจิตร จังหวัดนครสวรรค
นางสาวพจนีย ผิวสอาด
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
การประกอบการ
อาจารย อุทัย รัตนวิจิตตเวช
2549

บทคัดยอ
ธุรกิจขนมกระยาสารท ของรานกระยาสารทแมสมจิตร ยังมีปญหาและสิ่งที่ตองปรับปรุง
สําคัญในเรื่องของตัวบรรจุภัณฑ ที่มีลักษณะพื้นฐานไมแตกตางจากคูแขง ถามีการออกแบบ
บรรจุภัณฑใหม จะทําใหผลิตภัณฑดูแตกตางจากคูแขง และหอหุมตัวสินคาใหมีสภาพและการ
จัดวางที่พอเหมาะ สําหรับกลุมผูบริโภคที่ตองการบริโภคขนมขบเคี้ยวเหลานี้ในระหวางการ
เดินทาง เคลื่อนที่ไปตามสถานที่ตางๆ ไมใชนั่งบริโภคอยูกับที่ตามปกติ เนื่องจากโลกปจจุบันมี
การเปลี่ยนแปลงไป ทําใหพฤติกรรมในการเลือกซื้อสินคามีแนวโนมที่จะเปลี่ยนแปลงไปดวย
ทางรานกระยาสารทแมสมจิตรจึงมีการศึกษากลยุทธ เพื่อสรางศักยภาพในการแขงขันที่ยั่งยืน
ซึ่งเปนหัวขอที่ผูประกอบการใหความสําคัญ และสนใจศึกษากันมาเปนระยะเวลานาน เนื่องจาก
การบริโภคเปนตัวกําหนดการตัดสินใจเลือกผลิตสินคาหรือบริการของผูผลิต หรือผูประกอบการ
ในระบบเศรษฐกิจวาจะผลิตอะไร ในจํานวนเทาใด ซึ่งปกติแลวผูผลิตหรือผูประกอบการ จะเลือก
ผลิตสินคาหรือบริการที่สอดคลองกับความตองการของผูบริโภค เพื่อใหสินคาหรือบริการที่ผลิต
ขึ้นมานั้นสามารถขายได
ฉะนั้นการบริโภคจึงเปนตัวจักรสําคัญที่ชวยทําใหกิจกรรมทางการ
ตลาดดําเนินไปอยางตอเนื่องครบวงจร จากกิจกรรมการผลิตซึ่งเปนกระบวนการที่กอใหเกิด
สินคาหรือบริการขึ้นมา ไปจนถึงการจําหนายจายแจกหรือการกระจายสินคาและบริการไปยัง
หนวยเศรษฐกิจตางๆที่อยูในระบบเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ก็เพื่อตอบสนองความตองการของแตละ
บุคคลในที่สุด โดยการศึกษานี้มีวัตถุประสงคดังนี้

จ

วัตถุประสงค
1. เพื่อสามารถวิเคราะหปญหาของธุรกิจและแนวทางแกไข
2. เพื่อกําหนดกลยุทธในระดับองคกรธุรกิจ เพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขัน สําหรับ
การพัฒนาธุรกิจ
จากการศึกษาพบวา แนวทางในการกําหนดกลยุทธโดยพิจารณาจากการวิเคราะห
SWOT และขอดีขอเสียของแตละทางเลือก สรุปแนวทางการกําหนดกลยุทธในระดับตางๆ เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขันของรานกระยาสารทแมสมจิตร ไดดังนีค้ ือ กลยุทธระดับ
องคกร (Corporate Strategy) เนนกลยุทธการเติบโต Growth Strategy การเติบโตของราน
ขนมบานปูจะเติบโตในอุตสาหกรรมเดิม โดยจะเติบโตในแนวระนาบ (Horizontal Integration)
ขยายตัวธุรกิจดวยการเพิ่มผลิตภัณฑใหมในตลาดเดิม
กลยุทธระดับธุรกิจ (Business
Strategy) สรุปไดวา ควรเนนกลยุทธการสรางความแตกตางของผลิตภัณฑ (Differentiation
Strategy) เพื่อสนองความตองการของลูกคาที่แตกตางจากคูแขงอื่นในระบบ มุง หวังลูกคาที่
คูแขงมองขาม กลยุทธระดับหนาที่ (Functional Strategy) จะเนนไปที่ “ฟงกชันการตลาด”
โดยพิจารณาตามรูปแบบของสวนผสมทางการตลาด Marketing Mix ดูกลยุทธของสวนประสม
ทางการตลาด 4 Ps ที่สามารถสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน สรุปวาจะเลือกกลยุทธสวน
ประสมการตลาดดานหีบหอของผลิตภัณฑ ดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจําหนาย และ
ดานการสงเสริมการตลาด จะสามารถตอบปญหาของธุรกิจ และสรางความไดเปรียบในการ
แขงขันอยางยั่งยืน

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาดวยตนเอง เรื่อง “การศึกษาปญหาและการกําหนดกลยุทธธุรกิจ ราน
ขนมกระยาสารท เพื่อสรางศักยภาพในการแขงขันที่ยั่งยืน กรณีศึกษารานกระยาสารทแมสม
จิตร ” สําเร็จไดดวยความกรุณาจากอาจารย อุทัย รัตนวิจติ ตเวช อาจารยที่ปรึกษาหลัก ซึง่
ทานคอยใหความชวยเหลือ คําปรึกษา การชี้แนะ และคําแนะนํา ตลอดจนใหกําลังใจในการ
จัดทําการศึกษาคนควาดวยตนเองครั้งนี้ รวมทั้งอาจารย ดร. ประเสริฐ ศิรเิ สรีวรรณ และ
อาจารย ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล ที่กรุณารับเปนประธานกรรมการ และกรรมการ ในการสอบ
ตามลําดับ
ขอขอบคุณบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ทีไ่ ดใหความชวยเหลือ
ตลอดเวลาที่ศึกษาอยู และขอบคุณ พี่ นอง และเพื่อน CEO MBA รุน 2 สาขาประกอบการ
และสาขาอื่น ที่คอยเปนกําลังใจและใหความชวยเหลือเสมอมา ชวยใหการศึกษาคนควาดวย
ตนเองฉบับนี้สําเร็จลุลวงดวยดี
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บทที่ 1
บทนํา
1. ชื่อองคกร และลักษณะธุรกิจขององคกร
1.1 ชื่อองคกร
กระยาสารทแมสมจิตร ตัง้ อยูที่ บานเลขที่ 131/3 หมู 4 ตําบลพยุหะ อําเภอพยุหะ
คีรี จังหวัดนครสวรรค เริม่ ดําเนินกิจการตั้งแตป พ.ศ. 2543 ทําการผลิตและจําหนายขนม
กระยาสารท ภายในตลาด ตําบลพยุหะ อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค รูปแบบของ
กิจการเปน ธุรกิจเจาของคนเดียว ทําการผลิตและจัดจําหนายขนมกระยาสารท ในจังหวัด
นครสวรรค และจังหวัดใกลเคียง ตัง้ แตการจัดการซื้อหาวัตถุดบิ การนําวัตถุดิบมาเตรียม
เพื่อทําการผลิตขนม และการจัดจําหนาย

ภาพรวมขององคกร
ลักษณะของธุรกิจเปนกิจการในครอบครัว การบริหารงานจึงไมแบงแยกหนาที่ชัดเจน
ทําตามความถนัดของแตละบุคคล มีคนทํางานอยูทั้งหมด 4 คน เวลาในการทํางานจะไม
แนนอน แลวแตจํานวนการสั่งซื้อของลูกคาที่โทรเขามาสั่ง ลักษณะของเวลาในการทํางานคือ
ชวงเชามืด ( ประมาณ 5.30 น ) จะทําการกวนขนมกระยาสารท และจะทําเสร็จเปนขนมกระยา
สารทในตอนเชา จากนัน้ รอใหขนมเย็น และแพ็คใสถุงเพื่อนําสงใหลูกคาทุกวันตอนสาย
หลังจากนั้นจะทําการเตรียมวัตถุดิบในการผลิตในวันตอไป ตั้งแตการคั่วขาวเมา คัว่ ถัว่ คัว่ งา
และในตอนบายจะทําการเตรียมเคี่ยวกะทิกับน้ําตาลแบะแซ
เพื่อใชในการกวนกระยาสารท
ตอนเชามืด กิจกรรมของการทําขนมจะเปนเชนนี้ทุก ๆ วัน แตถาวันไหนที่ลูกคาสั่งซื้อมาก ๆ
ก็จะเตรียมไวหลาย ๆ กะทะ
แรกเริ่มของการทํากระยาสารทเปนการทําเพื่อไปทําบุญในงานวันสารทไทย “สารท
ไทย” ซึ่งตรงกับวันแรม 15 ค่ําเดือน 10 ซึ่งถือวาเปนวันสําคัญทางวัฒนธรรมอีกวันหนึ่ง
โดยปรกติแลวจะทําขนมกระยาสารทเพียงปละครั้งเทานั้น ทางรานเล็งเห็นวาความตองการของ
ขนมกระสารทในชวงวันสารทไทยในแตละปนั้นมีมาก และผูจําหนายก็มีนอยราย บางรายก็
ไมไดทําการผลิตเอง สวนใหญจะรับซื้อจากผูผลิตมาและจําหนายใหกับผูบริโภคอีกตอหนึ่ง ทาง
รานจึงทดลองทําขนมกระยาสารทเพื่อจําหนายในชวงวันสารทไทยบาง ซึ่งไดรับผลตอบรับเปน
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อยางดี และเมื่อหมดชวงวันสารทไทย ทางรานไดผลิตและจําหนายเพื่อทดลองตลาดดู
วาเวลาที่ไมใชเทศกาลวันสารทไทย จะมีผูตอ งการซื้อมากนอยเพียงใดผลก็คือคนก็ยังซื้อไป
รับประทานทางรานจึงไดเริม่ ทําการผลิตและจัดจําหนายตั้งแตนั้นเปนตนมา
จนกระทั่งป พ.ศ 2545 ทางรานไดเขารวมโครงการ หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ ( One
Tambon One Product ) โดยสงสินคาเขาคัดสรร การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ
ไทย ( OTOP Product Champion ) เปนแนวคิดของคณะกรรมการอํานวยการหนึ่งตําบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ แหงชาติ ( กอ.นตผ ) ที่ตองการสงเสริมและสนับสนุนใหผลิตภัณฑชุมชนไดมี
โอกาสพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานที่สามารถสงออกได ในแนวทาง การเชื่อมโยงมาตรฐาน
สินคาจากระดับภูมิภาค สูส ากล ( Local Links Global Reaches ) เพื่อตอบสนองนโยบายของ
รัฐบาลตามโครงการ หนึง่ ตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ โดยไดมอบหมายใหคณะอนุกรรมการหนึ่ง
ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ระดับภูมิภาค ดําเนินการคัดสรรสุดยอดหนึง่ ตําบล หนึ่งผลิตภัณฑไทย
มาตั้งแต ป พ.ศ. 2546 และ ป พ.ศ. 2547 ซึ่งการดําเนินงานที่ผานมาประสบความสําเร็จ
อยางดียิ่ง
กอใหเกิดรายไดในทองถิ่น
รวมทั้งเกิดการสรางสรรคผลิตภัณฑชุมชนอยาง
แพรหลาย ดังนั้นในป 2549 กอ.นตผ จึงไดมอบหมายใหคณะอนุกรรมการหนึ่งตําบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ ระดับภูมิภาค ดําเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑไทย ( OTOP
Product Champion ) โดยในป 2549 เนน “ คุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ ตองไดรบั
การรับรองมาตรฐานที่กําหนดเปนสําคัญ ” (ที่มา : คณะกรรมการอํานวยการ หนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑแหงชาติ . 2549. “แนวทางและหลักเกณฑการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑไทย ป พ.ศ. 2549 (OTOP PRODUCT CHAMPION ) ”. หนา 3.)
ป พ.ศ. 2546 ทางรานกระยาสารทแมสมจิตร ไดสงสินคาเขารวมคัดสรรในโครงการ
ไดคดั สรรเปนสินคา OTOP 2 ดาว ระดับอําเภอ และป พ.ศ 2549 ขอเครื่องหมาย อย.
จากกระทรวงสาธารณสุข และสงสินคาเขารวมคัดสรรในโครงการ OTOP ของป 2549 ได
ระดับอําเภอ และระดับจังหวัด และขณะนี้รอผลการคัดสรรระดับประเทศ ซึ่งจะประกาศผลใน
เดือนธันวาคม 2549 นี้
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สินคาของกิจการ
สินคาที่รานกระยาสารทแมสมจิตร ผลิตและจัดจําหนาย มีเพียงชนิดเดียวคือ ขนม
กระยาสารท แตจะมีขนาดที่แตกตางกันไป ดังรายละเอียดในตารางดานลาง
ตารางที่ 1 ตารางแสดงรายละเอียดสินคาของรานขนมกระยาสารทแมสมจิตร
ขนาดสินคา
แบบดั้งเดิม
ขนาดเล็ก บรรจุ 100 กรัม
ขนาดกลาง บรรจุ 250 กรัม
ขนาดใหญ บรรจุ 350 กรัม

ราคา ( บาท )

รูปลักษณะสินคา

10 บาท
20 บาท
35 บาท

แบบกลองกระดาษ บรรจุ 350 กรัม

35 บาท

แบบกลองใส บรรจุ 200 กรัม

20 บาท

1.2 กลุมลูกคาหลัก และสวนแบงตลาดขององคกร
กลุมลูกคาที่รานขนมกระยาสารทแมสมจิตรจัดจําหนายสินคา
จะอยูใ นเขตจังหวัด
นครสวรรค และจังหวัดใกลเคียง เชนจังหวัดอุทัยธานี จังหวัดสิงหบุรี ลักษณะการจําหนายจะ
เปนแบบรานขนมกระยาสารทแมสมจิตรขายใหกับรานขายของฝาก ( Business to Business :
B to B ) สวนใหญจะเปนลูกคาหลัก มีการสั่งซื้อทุก ๆ อาทิตย หรือทุก ๆ เดือน และการ
จําหนายแบบรานขนมกระยาสารทแมสมจิตรขายใหกับลูกคาผูบริโภค
( Business to
Customer : B to C ) สวนใหญเปนลูกคาทั่วไป จากการไปออกรานในงานแสดงสินคาที่ทาง
จังหวัดจัดขึ้น หรือทางโครงการ OTOP ใหการสนับสนุน ตัวอยางของลูกคาทั่วไป เชน
1. ลูกคาที่มาซื้อที่รานเพื่อเปนของฝากใหญาติ
2. ลูกคาที่โทรมาสั่งเพื่อนําไปจําหนายตอในเขตจังหวัดอืน่ ๆ
3. ลูกคาจากการไปออกรานตามสถานที่จัดงานของจังหวัดที่ใหการสนับสนุนสินคาโอทอป
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ตารางที่ 2 แสดงรายละเอียดการสั่งซื้อของลูกคาหลัก รานขนมกระยาสารทแมสมจิตร ป 2549
ลําดับ
ที่

ชื่อรานคา

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

กวยเตี๋ยวรานลุงตี๋
ตลาด ต.ทาน้ําออย
รานหนาโรงสีขาว จ.อุทัยธานี
กวยเตี๋ยวเฮง เฮง
ไปรษณีย จ.นครสวรรค
ศาลาประชาคม จ.นครสวรรค
โรงพยาบาลแมและเด็ก จ.นครสวรรค
ศูนยโอทอป ( ศูนยทารถนครสวรรค )
รานขนมเปยะศรีสงา (รานของฝาก อ.พยุหะคีรี )
รานนองเปล ( รานของฝาก จ.สิงหบุรี )
จุดจอดรถ 99 ต.ทาน้ําออย
รานครัวทิดเทือง

จํานวน
ครั้งตอ
เดือน
สั่งทุกวัน
30
อาทิตยละ 1 ครั้ง
4
อาทิตยละ 1 ครั้ง
4
อาทิตยละ 2 ครั้ง
8
เดือนละ 1 ครั้ง
1
เดือนละ 1 ครั้ง
1
เดือนละ 1 ครั้ง
1
เดือนละ 1 ครั้ง
1
เดือนละ 2 ครั้ง
2
เดือนละ 2 ครั้ง
2
เดือนละ 3 ครั้ง
3
เดือนละ 3 ครั้ง
3
ยอดขายรวมทั้งหมด
ระยะเวลาที่สั่ง
สินคา

ยอดขาย
เฉลี่ยตอ
เดือน
15,000
1,320
1,360
4,000
370
370
540
610
2,500
10,400
4,050
2,550
43,070.00

ตารางที่ 3 แสดงรายละเอียดขนาดในการสั่งซื้อของลูกคาหลัก รานขนมกระยาสารทแมสมจิตร
ลําดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ขนาด100 g ขนาด200 g ขนาด350 g
จํานวนที่สั่ง จํานวนที่ส่งั จํานวนที่ส่งั
กวยเตี๋ยวรานลุงตี๋
600
ตลาด ต.ทาน้ําออย
80
40
รานหนาโรงสีขาว จ.อุทัยธานี
80
กวยเตี๋ยวเฮง เฮง
200
96
ไปรษณีย จ.นครสวรรค
25
10
ศาลาประชาคม จ.นครสวรรค
25
10
โรงพยาบาลแมและเด็ก จ.นครสวรรค
20
ศูนยโอทอป ( ศูนยทารถนครสวรรค )
20
10
รานขนมเปยะศรีสงา (รานของฝาก อ.พยุหะคีรี )
100
รานนองเปล ( รานของฝาก จ.สิงหบุรี )
400
จุดจอดรถ 99 ต.ทาน้ําออย
150
รานครัวทิดเทือง
150
ชื่อรานคา
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ยอดขายของรานขนมกระยาสารทแมสมจิตร ( ยอดขายคิดโดยเฉี่ยแบบประมาณการ )
ป พ.ศ. 2544 ยอดขายเฉลี่ยวันละประมาณ 100 บาท เฉลี่ยยอดขายปละ 36,000 บาท
ป พ.ศ. 2545 ยอดขายเฉลี่ยวันละประมาณ 300 บาท เฉลี่ยยอดขายปละ 108,000 บาท
ป พ.ศ. 2546 ยอดขายเฉลี่ยวันละประมาณ 400 บาท เฉลี่ยยอดขายปละ 144,000 บาท
ป พ.ศ. 2547 ยอดขายเฉลี่ยวันละประมาณ 500 บาท เฉลี่ยยอดขายปละ 180,000 บาท
ป พ.ศ. 2548 ยอดขายเฉลี่ยวันละประมาณ 700 บาท เฉลี่ยยอดขายปละ 252,000 บาท
และป พ.ศ 2549 ยอดขายเฉลี่ยวันละประมาณ 1,000 บาท (เดือนมกราคม ถึง เดือน กันยายน)

ยอดขายตั้งแตป พ.ศ. 2543 - 2548

ยอดขายตั้งแตป พ.ศ. 2543 – 2548

ยอดเงิน (บาท)

300,000

252,000

250,000

2543

180,000

200,000

2544
144,000

150,000

2545

108,000

2546

100,000
50,000

2547

36,000

2548

14,400

0
2543

2544

2545

2546

2547

2548

เฉลี่ยวันละ

เฉลี่ยวันละ

เฉลี่ยวันละ

เฉลี่ยวันละ

เฉลี่ยวันละ

เฉลี่ยวันละ

40 บาท

100 บาท

300 บาท 400 บาท 500 บาท

700 บาท

รูปที่ 1 แสดงยอดขายของรานขนมกระยาสารทแมสมจิตร ตั้งแตป พ.ศ. 2543 – 2548

6

สวนแบงการตลาดขององคการ ผูประกอบการที่ผลิตสินคาขนมกระยาสารท ในจังหวัด
นครสวรรคทั้งหมดมีประมาณ 9 ราย รานขนมกระยาสารทแมสมจิตรจัดอยูในอันดับที่ 2 ของ
ผูประกอบการทั้งหมด

กระยาสารทร
กระยาสารทแม
สมจิาตนขนม
ร
บานปู
20%20%

กระยาสารทแมสวิง
6%
กระยาสารทแมกุหลาบ
10%
กระยาสารทกลุมของดี
ตําบลตะครอ
5%

กระยาสารทแมสมใจ
8%

กระยาสารทแมปราณี
6%
กระยาสารทกลุม
สงเสริมพัฒนาอาชีพวัด
หลวงพอเดิม
5%
กระยาสารทครูดวง
10%

กลุมกระยาสารทบาน
เนินขี้เหล็ก
30%

รูปที่ 2 แสดงสวนแบงทางการตลาดของรานขนมกระยาสารทแมสมจิตร

1.3 อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของขององคกร
ผลิตภัณฑในตลาดขนมขบเคี้ยวนั้นสามารถแบงประเภท ไดใน 2 ลักษณะ ดังนี้
1.แบงตามลักษณะสินคา สามารถแบงไดเปน 9 ประเภท ดังนี้
1.1 ขนมขึ้นรูป ที่ผลิตมาจากขาวเจา ขาวเหนียว แปงสาลี แปงขาวโพด
เปนหลัก ผานกรรมวิธีการอบ หรือทอด แลวปรุงรสดวยสวนผสมอื่น ๆ เพื่อเพิ่ม
รสชาติ
1.2 มันฝรั่งทอดกรอบ เปนสแน็กที่ผลิตจากมันฝรั่งเปนหลัก ทั้งที่ผลิตจาก
หัวมันฝรั่งและแปงมันฝรั่ง
1.3 ขาวอบกรอบขนมขึ้นรูป
1.4 ขาวอบกรอบ
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1.5 ขาวเกรียบกุง เปนสแน็กที่ผลิตจากแปง แลวปรุงรสตาง ๆ
1.6 ถัว่ ประเภทตาง ๆ เปนแสน็กที่ผลิตจากถัว่ เปนหลัก อาทิเชน ถัว้ ลิสง
ถั่วลันเตา เมล็ดมะมวงหิมพานต เมล็ดอัลมอลด แลวผานกรรมวิธีการอบ หรือทอด
และปรุงรสดวยเกลือ
1.7 ปลาเสน ปลาแผนปรุงรสตาง ๆ
1.8 ปลาหมึกปรุงรส
1.9 ขาวโพดกรอบปรุงรส เปนสแน็กที่ผลิตจากขาวโพดคั่วสุก นํามาปรุงรส
ดวยสวนผสมตาง ๆ อาทิเชน เนย คาราเมล เปนตน
2.แบงตามลักษณะกลุมลูกคาเปาหมาย
2.1.กลุมเด็กเล็ก ลักษณะของสินคาประเภทสวนใหญบรรจุอยูในซอง
มักจะมีการใส
สินคาพรีเมี่ยมภายในซอง ราคาจําหนายอยูระหวาง 5-6 บาท ตอซอง มีชองทางการจัดจําหนาย
หลักอยู ในรานคายอยบริเวณสถานศึกษา และบริเวณที่พักอาศัย รวมถึงรานสะดวกซื้อ โดยมี
สวนแบงตลาดสูงถึง 40-60% (ที่มา : มารเก็ตเธียร เดือนมกราคมพ.ศ. 2545 : 41)
2.2.กลุมผูใหญหรือวัยรุน
ลักษณะของขนมขบเคี้ยวในตลาดนี้
ผูซื้อจะเนนที่
ภาพพจนของยี่หอ หรือ รสชาติของผลิตภัณฑ หรือที่เรียกวาตลาด แบรนดิ่ง (Branding) โดย
สวนใหญจะมีขนาดใหญ ราคาตั้งแต 10 บาท ขึ้นไป ถึงบางครั้งจะมีของแถมบาง แตจะเปน
ลักษณะของการแลกซื้อ ชองทางจําหนายสําคัญจะอยูในชองทางโมเดิรนเทรด โดยตลาดนี้มี
สัดสวนตลาดอยูประมาณ 40-50% (ที่มา : มารเก็ตเธียร เดือนมกราคมพ.ศ. 2545 : 41)
ตารางที่ 4 ประเภทสินคา สัดสวนตลาด และอัตราขยายตัว ป 2544
ประเภท
Extruded
Potato Chip
Cuttle Fish
Peanut
Popcorn
Fish Snack
Prawn Cracker

สวนแบงตลาด
39.5
27.3
3.7
8.8
1.3
10.5
8.9

อัตราการขยายตัว
31.99
4.9
34.9
20.1
7.3
9.41
8.50

ที่มา : นิตยสารมารเก็ตเธียร ฉบับเดือนมีนาคม 2545 : 58
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ตารางที่ 5 สัดสวนตลาดขนมขบเคี้ยว ป 2546
ประเภท
ขนมขึ้นรูป
มันฝรั่งทอดกรอบ
ขาวอบกรอบ
ขาวเกรียบกุง
ถั่วอบกรอบ
ปลาเสน
ปลาหมึก
ขาวโพด
มูลคารวม

ขนาดตลาด (%)
32
31
8
8
8
7
5
1
100

มูลคาตลาด (ลานบาท)
2,223
2,113
523
518
509
498
320
66
6,769

ที่มา : นิตยสารมารเก็ตเธียร เดือนธันวาคม พ.ศ. 2546

ตารางที่ 6 สัดสวนตลาดขนมขบเคี้ยว ป 2547
ประเภท
ขนาดตลาด (%) มูลคาตลาด (ลานบาท)
ขนมขึ้นรูป
33
3,531
มันฝรั่งทอดกรอบ
22
2,354
ขาวอบกรอบ
7
749
ขาวเกรียบกุง
7
749
ถั่วอบกรอบ
8
856
ปลาเสน
8
856
ปลาหมึก
4
428
ขาวโพด
1
107
อื่น ๆ
10
1069
ที่มา : บริษัทเบอรลี่ ยุคเกอร ฟูดส จํากัด / ฐานเศรษฐกิจ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2548
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ตารางที่ 7 สัดสวนตลาดขนมขบเคี้ยว ป 2548
ประเภท
ขนมขึ้นรูป
มันฝรั่งทอดกรอบ
ขาวอบกรอบ
ขาวเกรียบกุง
อื่น ๆ

ขนาดตลาด (%)
35
34
10
10
11

มูลคาตลาด (ลานบาท)
4,050
3,934
1,157
1,157
1,273

ที่มา : บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร ฟูดส จํากัด / ฐานเศรษฐกิจ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548

ตารางที่ 8 มูลคาตลาดขนมขบเคี้ยว
ป
2545
2546
2547
2548

มูลคาตลาด (ลานบาท)
8,500
9,060
10,699
11,570

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

ตลาดขนมขบเคี้ยวมีการขยายตัวโดยตอเนื่องตามจํานวนประชากร รวมทั้งกําลังซื้อที่
ปรับตัวสูงขึ้น จนปจจุบันตลาดขนมขบเคี้ยวมีมูลคาตลาดสูงถึงประมาณปละ 10,000 ลานบาท
สําหรับในป 2547 นั้นเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจยังคงมีแนวโนมขยายตัวอยางตอเนื่องทําใหคาด
วาตลาดขนมขบเคี้ยวจะมีการขยายตัวประมาณรอยละ 15 - 20 ซึ่งใกลเคียงกับปที่ผานมา
อยางไรก็ตาม แมวาตลาดขนมขบเคี้ยวจะมีการขยายตัวอยางตอเนือ่ งก็ตาม แตตลาดขนมขบ
เคี้ยวเองก็มีปญหาและอุปสรรคหลายประการไมวาจะเปน สภาพตลาดที่มีการแขงขันคอนขาง
รุนแรงทั้งในสวนของสินคาขนมขบเคี้ยวที่ผลิตในประเทศ รวมทั้งสินคาขนมขบเคี้ยวที่นําเขา
จากตางประเทศภายหลังจากที่ไทยมีการทําขอตกลงการคาเสรีกับประเทศตาง
ๆ
ใน
ขณะเดียวกันขนมขบเคี้ยวยังตองมีการแขงขันกับสินคาทดแทนอื่นๆอาทิ อาหารประเภทฟาสต
ฟูดสและขนมทั่วไป และที่นากังวลก็คือปจจุบันผูบริโภคขนมขบเคี้ยวในกลุมเด็กและวัยรุนมี
คาใชจายทางดานบันเทิงตาง ๆ อาทิ การเลนตูเกมและเกมคอมพิวเตอรตามหางสรรพสินคา
ตางๆ รวมทั้งคาโทรศัพทมือถือ เปนตน สงผลใหเด็กและวัยรุนทั่วไปมีเงินเหลือเพื่อกิจกรรม
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อื่นๆอาทิการซื้อขนมขบเคี้ยวลดนอยลง (ธนาคารไทยพานิชย. วันที่ 27 กุมภาพันธ 2547.
“ขนมขบเคี้ยว : เรงขจัดอุปสรรค ... พิชิตตลาด 10,000 ลานบาท” . ปที่ 10. ฉบับที่ 1415. )

1.4 สภาพการแขงขันและคูแขงขันหลักขององคกร
ในสภาวะตลาดของอุตสาหกรรมอาหาร ประเภทขนมทานเลน ของผูบริโภคในเมืองไทย
มีอัตราการแขงขันสูง ทําใหแตละรานคาพยายามที่จะสรางความแตกตาง ในทุก ๆ ดาน ไมวา
จะเปน ในดานตัวสินคา รสชาติ แพ็คเก็จ รูปแบบการขายสินคา รูปแบบการใหบริการ ฯลฯ
เพื่อใหตรงตามความตองการของผูบริโภคใหไดมากทีส่ ุด และในยุคโลกาภิวัฒน เทคโนโลยี
และวิวฒ
ั นาการตาง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงอยางไมหยุดยั้ง สงผลใหทุกรานคาตองปรับกลยุทธ
ใหทันกับยุคและพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีแนวโนมของการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว และ
ตอเนื่อง ความเคลื่อนไหวประการหนึ่งในตลาดโลกในทุกวันนี้ คือ การที่ผูประกอบการอาหาร
ขบเคี้ยว และของวาง บริโภคเลนๆ ตางใชความพยายามออกแบบหีบหอหรือบรรจุภัณฑสินคา
แนวใหม พรอมปรับแนวคิดทางการตลาดใหฉีกแนว แตกตางออกไปจากกิจกรรมประจําวัน เพื่อ
หวังจะเขาใหถึงความตองการของลูกคา และเพื่อสรางกําไรมหาศาลใหกับกิจการ( ผูจัดการราย
สัปดาห . 7 สิงหาคม 2549. ”อาหารขบเคี้ยวปรับบรรจุภัณฑกันยกใหญ” . หนังสือพิมพผูจัดการ
รายสัปดาห. )
ขนมกระยาสารทนั้นเปนขนมขบเคี้ยวจัดอยูในกลุมขนมขบเคี้ยวขึ้นรูป เปนภูมปิ ญญา
ของคนไทยมาตั้งแตในอดีต โดยปจจุบันมีผูประกอบการขนาดเล็ก กลุมแมบานในตําบลตาง ๆ
ใหความสนใจกับการผลิตและจัดจําหนาย มีการพัฒนาเปนกึ่งอุตสาหกรรม มีการพัฒนา
รสชาติใหม ๆ ปรับปรุงแบบการบรรจุภัณฑที่แตกตางกันออกไป และมีการใสสวนผสมเพื่อเพิ่ม
คุณคาทางโภชนาการ เพื่อใหสอดรับกับความตองการของผูบริโภค ซึ่งสามารถสรางรายได
ใหกับชุมชน ผูผลิต และผูจาํ หนายไดเปนอยางดี
คูแขงขันหลักในตลาดของขนมกระยาสารทรานขนมกระยาสารทแมสมจิตร คือ กระยา
สารทที่ผลิตและจําหนายในจังหวัดนครสวรรค ไดแก
1. กระยาสารทแมสวิง ตําบลหนองเบน อําเภอเมือง
2. กระยาสารทแมกุหลาบ ตําบลหนองเบน อําเภอเมือง
3. กระยาสารทกลุมของดีตําบลตะครอ อําเภอไพศาลี
4. กลุมกระยาสารทบานเนินขี้เหล็ก อําเภอหนองบัว
5. กระยาสารทครูดวง อําเภอตาคลี
6. กระยาสารทกลุมสงเสริมพัฒนาอาชีพวัดหลวงพอเดิม อําเภอตาคลี
7. กระยาสารทแมปราณี กลุมแปรรูปกระยาสารทบานทากระดังงา อําเภอเกาเลี้ยว
8. กระยาสารทแมสมใจ อําเภอพยุหะคีรี
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คูแขงขันทางออม คือขนมประเภทขบเคี้ยวในตลาดโดยทั่วไป
และขนมที่ผลิตจาก
ผูประกอบการสินคาโอทอป เชน ผลิตภัณฑที่ผลิตจากกลวย ขนมเปย ขนมโมจิ ทองมวน
ขนมไทย
ฯลฯ

2. ปญหาและสภาพความสําคัญของปญหา
2.1 ปญหาและลักษณะปญหาที่เกิดขึ้นภายในองคกร
ศูนยวิจัยกสิกรไทย รายงานวา ตลาดขนมขบเคีย้ ว
ซึ่งถือเปนอาหารสําเร็จรูป
ประเภทของกินเลนหรืออาหารวางหรือที่คนไทยเรียกวา “สแน็ก” นั้นเปนสินคาที่ไดรับความ
นิยมจากคนไทยคอนขางสูง ในทุกโอกาสและสถานที่อาทิ การรับประทานเลนเมื่ออยูกับบาน
การรับประทานในชวงที่กําลังชมภาพยนต หรือในชวงเดินทางทองเที่ยว โดยมีกลุมเด็กและ
วัยรุนที่ถือเปนกลุมเปาหมายหลักของสินคาประเภทนี้ มูลคาตลาดสินคาประเภทขนมขบเคี้ยว
นั้นมีมูลคาสูงถึงประมาณ 7,500 ลานบาทตอป อยางไรก็ตาม เนื่องจากขนมขบเคี้ยวสวนใหญ
เปนสินคาประเภทที่ผูบริโภคไมคอยยึดติดกับยี่หอสินคา ทําใหมีผูประกอบการรายใหมๆที่สนใจ
สงสินคาเขามาในตลาดอยูตลอดเวลา
สงผลใหตลาดขนมขบเคี้ยวของไทยมีการแขงขันกัน
คอนขางรุนแรง
จากบทความขางตน
ตลาดขนมขบเคี้ยวของไทยมีการแขงขันกันคอนขางรุนแรง
สงผลใหกิจการตองมีการพัฒนาตนเองเพื่อแขงขันกับคูแขงได
และเนื่องจากเปนกิจการใน
ครอบครัวมีพนักงานที่ทําการผลิตขนมจํานวน 4 คน จึงทําใหไมมีแนวทางที่ชัดเจนในการ
ดําเนินงาน ขาดระบบการบริหารจัดการภายในราน ดั้งนั้นจึงเกิดปญหากับทางรานคาหลาย
ดานมาก ทางรานจึงสามารถสรุปประเด็นปญหาไดดังนี้คือ
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ประเด็นปญหา
1. การตลาด
2. การบริหารจัดการ

สภาพปญหา
ยังไมมีการทําการตลาดอยางจริงจัง
ยังไมเปนที่รูจักของคนทั่วไป
สถานที่จําหนายยังไมแพรหลายมากนัก
- เนื่องจากอยูในชวงการขยายตลาดสูผูบริโภค กลุมลูกคาจะกระจาย
ไปหลายจังหวัด จึงทําใหเกิดคาใชจายในการขนสงสูง
- สินคาที่นําไปวางจําหนายในรานของฝาก ถาระยะเวลาผานไป 1
ถึง 2 อาทิตย แลวคุณภาพสินคาจะไมเหมือนเดิม
- เนื่องจากเปนกิจการภายในครอบครัว กระบวนการผลิตสวนใหญ
ยังใชกําลังคน เปนสวนมาก
ทุกกระบวนการผลิตตองใชคนทุก
กระบวนการ จํานวนพนักงานที่ใชในการผลิตยังไมเพียงพอกับความ
ตองการของลูกคาในบางชวงที่มีจํานวนสั่งซื้อมาก ๆ

จากปญหาที่กลาวมาทั้ง 2 ขอนั้นทางรานเล็งเห็นวาปญหาที่สําคัญและควรเรงแกไขโดย
ดวนคือปญหาเรื่องการตลาด ทางรานตองหันมาทําการตลาดอยางจริงจัง เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ทางการแขงขันที่ยั่งยืน และเพื่อเพิ่มสวนแบงทางการตลาด
เมื่อโลกในปจจุบันมีการพัฒนาไปอยางรวดเร็ว จึงทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของ
โครงสรางความตองการอาหารโลก ซึ่งมีแนวโนมในเรือ่ งตาง ๆ ดังนี้ คือ
ประการแรก
การตรวจสอบยอนกลับ
เปนหนึ่งในแนวโนมที่จะมีผลกระทบกับ
อุตสาหกรรมอาหารมาก
โดยปจจัยที่ทําใหการตรวจสอบยอนกลับเปนแนวโนมที่ผูบริโภค
ตองการคือ ความกลัวเกี่ยวกับสุขภาพ ผูบริโภคมีคําถามเกี่ยวกับแหลงที่มาของอาหารที่เขา
รับประทาน วามีองคประกอบอะไรบาง ใครเปนผูผ ลิต และปลอดภัยหรือไม ผูบริโภคมีความรู
มากขึ้น ผูบริโภคมีการติดตอสื่อสารเพิม่ มากขึ้น เรียนรูที่จะบริโภคอาหารหลากหลายรูปแบบ
ไมใชแคในภูมภิ าคของตนเอง แตขยายไปยังภูมิภาคอื่น ๆ จึงทําใหเกิดนวัตกรรมใหม ๆ
รวมทั้งความตองการคุณภาพมากขึ้น มีการใหขอมูล ความรูกับผูบริโภคมากขึ้น ผูบริโภคมี
ความตองการสิ่งอื่นที่มากกวาลักษณะภายนอกที่กระตุนความตองการ มาตรฐานที่พัฒนาเพิม่
มากขึ้น มีการควบคุมฉลากสินคามากขึ้นทั้งของผูผลิตและผูคาปลีก มีความตองการใหระบุ
แหลงที่มาของสวนประกอบในอาหาร รวมทั้งเปอรเซ็นตที่ใช ความโปรงใสตลอดทั้ง Supply
Chain เพิ่มขึ้น
ประการที่สอง ความสะดวกสบาย เนื่องจากผูบริโภคมีความเรงรีบมากขึ้นจากสภาพ
ทางเศรษฐกิจและสังคม
แตยงั คงตองการอาหารที่มีคุณภาพและนวัตกรรมใหม ๆ การ
เปลี่ยนแปลงชีวติ ความเปนอยู ตองการความรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงโครงสรางครอบครัวเปน
ครอบครัวขนาดเล็ก จึงตองการสินคาที่มีการแบงขาย การเพิ่มขึ้นของรานขายปลีกแบบ
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สะดวกซื้อ
ความตองการความสะดวกสบายในการซื้ออาหาร
เนื่องจากยุคโลกาภิวัตร
ผูบริโภคจึงตองการที่จะใกลกับอาหารมากขึ้น
ประการที่สาม ยุคปจจุบันเปนยุคโลกาภิวัตร จึงทําใหมีความเชื่อมโยงระหวางสวน
ตาง ๆ ของโลกมากขึ้น ผูบ ริโภคมีความตองการที่จะไดอาหารที่เหมือนตนฉบับและเปนของแท
มากที่สุด ความคาดหวังที่เพิ่มขึ้น ผูบริโภคมีการเดินทางมากขึ้น มีความรูมากขึ้น จึงมีความ
คาดหวังที่ไดอาหารที่เหมือนตนฉบับของแตละทองถิ่นมากขึ้น ผูผลิตและผูคาปลีก พยายาม
วางขายสินคาที่เหมือนตนฉบับที่มีลักษณะเฉพาะของแตละทองถิ่น
การเปลี่ยนแปลงของ
สถานที่จัดจําหนาย ผูคาปลีกรายใหญ ๆ เริ่มมีการวางจําหนายอาหารที่มีลักษณะเฉพาะของ
ทองถิ่นนั้น ๆ มากขึ้น มีตลาดสําหรับเกษตรกรเกิดขึ้น เพื่อใหเกษตรกรนําสินคาทองถิ่นมาจัด
จําหนาย ทําใหผูบริโภครับรูถึงตนฉบับของอาหารมากขึ้น จริยธรรมกับอาหาร ผูบริโภคจะ
เลือกรับประทานอาหารที่ไมทําใหเขาผิดจริยธรรม และรูสึกดีเมื่อรับประทาน จะเห็นไดวา
อาหารที่เปนเกษตรอินทรียมีอัตราการเติบโตสูงมาก ซึ่งนอกจากความรูสึกปลอดภัยในการกิน
แลว ผูบริโภคยังรูสึกดีที่ไดมีสวนรวมในการรักษาสิ่งแวดลอมดวยเนื่องจากอาหารเหลานี้ไมมี
การใชสารเคมี
และประการสุดทาย สุขภาพ อุตสาหกรรมอาหารจะถูกตรวจสอบจากสื่อ ผูบริโภค
และรัฐบาลมากขึ้น คําถามที่เกิดขึ้นคืออาหารที่รับประทานคุมหรือไมกับเงินที่เสียไป ความกลัว
ของผูบริโภค ความกลัวในเรื่องโรคอยาง ไขหวัดนก ความกลัวในอาหารที่มีการดัดแปลง
พันธุกรรม ปญหาโรคอวน ปจจุบันพบวามีปริมาณประชากรที่มีน้ําหนักตัวเกินมาตราฐานมาก
ขึ้น

2.2 ความสําคัญและผลกระทบของปญหาที่เกิดขึ้นกับองคกร
ในสภาวะตลาดของอุตสาหกรรมอาหาร ประเภทขนม ที่มีอัตราการแขงขันสูง และอัตรา
การขยายตัวต่ําทําใหรานคาตองพยายามที่จะสรางความแตกตาง ในดานตัวสินคา และรูปแบบ
การขายสินคา ใหตรงความตองการของผูบริโภค จึงทําใหเกิดกิจกรรมใหมๆ เพื่อดึงดูดความ
สนใจของผูบริโภค เชนการสงเสริมการขาย การนําเสนอสินคาตัวใหม หรือการปรับปรุงรูปแบบ
รานคา
ความตองการของผูบริโภคในเมืองไทยในยุคโลกาภิวัฒน ตลาดและเทคโนโลยีมีการ
เปลี่ยนแปลงอยางไมหยุดยั้ง สงผลกระทบใหพฤติกรรมผูบริโภคมีแนวโนมที่เปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็วและตอเนื่อง ผูบริโภคนั้นมีความตองการเพิ่มสูงขึ้นทั้งในดานคุณภาพสินคา ความ
หลากหลายของสินคา และความแปลกใหมของสินคา อันเปนผลเนื่องมาจากการที่คนไทยมี
โอกาสที่ไดเดินทางไปตางประเทศมากขึ้น การเดินทางไปศึกษายังตางประเทศ ดั้งนั้นจาก
ขอความขางตนทําใหเกิดปญหากับธุรกิจรานขนมกระยาสารทแมสมจิตร
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และในชวงปจจุบันนี้พฤติกรรมของผูบริโภคมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก ซึ่งชี้ใหเห็น
วา ผูคนในโลกนี้เริ่มแสวงหาอาหารที่สะดวก ใกลมือ สามารถพกติดตัวไปไหนมาไหนไดโดยไม
เลอะเสื้อผา และผูบริโภคกลุมอีกกลุมหนึ่งอยูคนละขั้ว เพราะใสใจกับสวนผสมและคุณคาทาง
โภชนาการของอาหารเปนอยางมาก
อยางไรก็ตาม ขนมกระยาสารท ยังมีปญหาและสิ่งที่ตองปรับปรุงสําคัญในเรื่องของตัว
บรรจุภัณฑ
ที่มีลักษณะพื้นฐานไมแตกตางจากคูแขง
ทําใหมีปญหาเมื่อตองการบริโภค
การออกแบบบรรจุภัณฑใหม จะทําใหผลิตภัณฑดูแตกตางจากคูแขง และหอหุมตัวสินคาใหมี
สภาพและการจัดวางที่พอเหมาะ สําหรับกลุมผูบริโภคที่ตองการบริโภคขนมขบเคี้ยวเหลานี้ใน
ระหวางการเดินทาง เคลื่อนที่ไปตามสถานที่ตางๆ ไมใชนั่งบริโภคอยูกับที่ตามปกติ พัฒนาการ
ของบรรจุภัณฑในวันนี้ ก็คือ การพัฒนาตัวสินคาที่ผูประกอบการเลือกมากที่สุด เพราะเปน
รูปลักษณภายนอกที่เห็นไดชดั วามีการเปลี่ยนแปลง
เนื่องจากโลกปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไป
ทําใหพฤติกรรมในการเลือกซื้อสินคามี
แนวโนมที่จะเปลี่ยนแปลงไปดวย ทางรานขนมกระยาสารทแมสมจิตรจึงมีการศึกษากลยุทธ
เพื่อสรางศักยภาพในการแขงขันที่ยั่งยืน ซึ่งเปนหัวขอที่ผูประกอบการใหความสําคัญ และสนใจ
ศึกษากันมาเปนระยะเวลานาน เนื่องจากการบริโภคเปนตัวกําหนดการตัดสินใจเลือกผลิตสินคา
หรือบริการของผูผลิต หรือผูประกอบการในระบบเศรษฐกิจวาจะผลิตอะไร ในจํานวนเทาใด ซึ่ง
ปกติแลวผูผลิตหรือผูประกอบการ จะเลือกผลิตสินคาหรือบริการที่สอดคลองกับความตองการ
ของผูบริโภค เพื่อใหสินคาหรือบริการที่ผลิตขึ้นมานั้นสามารถขายได ฉะนั้นการบริโภคจึงเปน
ตัวจักรสําคัญที่ชวยทําใหกิจกรรมทางการตลาดดําเนินไปอยางตอเนื่องครบวงจร จากกิจกรรม
การผลิตซึ่งเปนกระบวนการที่กอใหเกิดสินคาหรือบริการขึ้นมา ไปจนถึงการจําหนายจายแจก
หรือการกระจายสินคาและบริการไปยังหนวยเศรษฐกิจตางๆที่อยูในระบบเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ก็เพื่อ
ตอบสนองความตองการของแตละบุคคลในที่สุด
จากความสําคัญดังกลาวทําใหมีการศึกษากลยุทธ เพื่อสรางศักยภาพในการแขงขันที่
ยั่งยืน ซึ่งนับเปนองคประกอบสําคัญในกาศึกษาเกี่ยวกับระบบตลาด ทําใหเกิดการพัฒนาทฤษฎี
ทางการตลาดตาง ๆ ดวย ในขณะเดียวกันความรูเกี่ยวกับวิธีการทีผ่ ูบริโภคทําการตัดสินในซือ้
และวิธีการบริโภคสินคา มีอิทธิพลตอการกําหนดกลยุทธการตลาด ( Marketing Strategy )
ตลอดจนกิจกรรมทางการตลาดเพื่อสื่อสารกับกลุมเปาหมายทุกรูปแบบ
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3. วัตถุประสงคของการศึกษา
1. เพื่อสามารถวิเคราะหปญหาของธุรกิจและแนวทางแกไข
2. เพื่อกําหนดกลยุทธในระดับองคกรธุรกิจ เพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขัน สําหรับ
การพัฒนาธุรกิจ

4. แนวทางการศึกษา
1. การศึกษาขอมูลทุติยภูมิ
โดยการศึกษาวิเคราะหสาเหตุของปญหา โดยใช หวงโซคุณคา ( Value – chain
Analysis ) การวิเคราะหสภาพแวดลอมทางธรุกิจ ( SWOT Analysis ) TOWS Matrix ศึกษา
ขอมูลจากแนวทางและหลักเกณฑการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑไทย ( OTOP )
ศึกษาทฤษฎีทางการตลาด บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวของ
2. การศึกษาขอมูลปฐมภูมิ
โดยการสัมภาษณผูบริหารขององคกร ศึกษาขอมูลจาก Website ที่เกี่ยวของของ
โครงการ OTOP ทําการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคขนมกระยาสารท สอบถามความคิดเห็น
เปรียบเทียบกระยาสารท 2 กิจการ

5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ระยะสั้น
1. สรางการรับรูในตราสินคาใหเปนที่รูจักกับผูบริโภคโดยทั่วไป
ระยะกลาง
1. สรางความพึงพอใจใหกับลูกคา และความจงรักภักดีตอสินคา
ระยะยาว
1. เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแขงขันที่ยั่งยืน
2. เพื่อเพิ่มสวนแบงทางการตลาด

บทที่ 2
แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวของ
ในการศึกษาครั้งนี้ ไดศึกษาตามแนวคิดทฤษฎี การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ
(Strategic Management) รวมทั้งศึกษาทฤษฎีกลยุทธทางการแขงขัน (Competitive Strategy) และ
กลยุทธในระดับหนาที่งานดานการตลาด โดยนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห ตามกระบวนการศึกษา
เชิงกลยุทธตามแนวคิดดังตอไปนี้
1 แนวคิดทฤษฎีดานการจัดการเชิงกลยุทธ
2 แนวคิดทฤษฎีดานการตลาดบริการ

1 แนวคิดทฤษฎีดานการจัดการเชิงกลยุทธ
การจัดการเชิงกลยุทธ
การจัดการเชิงกลยุทธ หรือ การวางแผนเชิงกลยุทธ ถือวาเปนกุญแจสําคัญของการดําเนิน
ธุรกิจ เปนการกําหนดแนวทาง วิธีการเพื่อใหองคกรมีความไดเปรียบทางการแขงขัน และสัมฤทธิ์
ผลตามวัตถุประสงค หรือ เปาหมายที่กําหนดไว ดวยการประเมิน ปรับเปลี่ยนศักยภาพของ
ทรัพยากรที่มอี ยู ใหมีความสอดคลองกับสถานการณตางๆ ที่เกิดขึ้นอยางเหมาะสม โดยเฉพาะ
“การพัฒนาทรัพยากรภายในขององคกร ใหมีศักยภาพตอการฉกฉวยโอกาสที่มีอยู เพื่อใหเกิด
ประโยชน และไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจ”
กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ Strategic Management Process ขั้นตอนสําคัญเริ่มที่การ
ประเมินสถานการณ (Situation Analysis) ของธุรกิจและอุตสาหกรรม การกําหนดทิศทางการ
ดําเนินงานขององคกร (Strategic Formulation) การนําแผนกลยุทธไปสูการปฏิบัติ (Strategy
Implementation) และสุดทายคือ การควบคุมและประเมินผลกลยุทธ (Evaluation and Control)
โดยจะกลาวรายละเอียดพอสังเขปจากหนังสือ “MBA Handbook คูมือสําหรับนักบริหาร และ
นักศึกษาปริญญาโท” ที่รวบรวมและเรียบเรียงโดย สุวฒ
ั น ศิรินิรันด และ ภาวนา สายชู ดังนี้
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1. การประเมินสถานการณ (Situation Analysis)
การประเมินสถานการณขององคกรธุรกิจ กระทําเพื่อใหรับรูวาสถานการณตางๆ ภายนอก
องคกร ซึ่งหมายถึง โอกาส และอุปสรรคใหคุณ หรือใหโทษตอองคกรอยางไร รวมถึงองคกรจะ
สามารถใชศักยภาพ และแกไขขอบกพรองที่มีอยูเพื่อฉกฉวยโอกาสและหลีกเลี่ยง / บรรเทาปญหา
อุปสรรคไดอยางไร
1.1 การประเมินสถานการณภายใน (จุดแข็ง – จุดออน) การคนหาจุดแข็งและจุดออน
ภายในองคกร มีประเด็นทีต่ องพิจารณาจํานวนมาก เชน ฐานะทางการเงิน ความสามารถ
หลักประสิทธิภาพทางการบริหารจัดการ คุณภาพของบุคลากรในองคกร เปนตน และ
เพื่อใหการประเมินมีความครบถวน
จึงควรพิจารณาในประเด็นที่สําคัญโดยใชเครื่องมือ
ตางๆ ดังนี้
1.1.1 ความสามารถหลักขององคกร (Core Competency) หมายถึง
ความสามารถพิเศษที่องคกรมีอยู
และสามารถนํามาใชเพื่อประโยชนในการ
แขงขันหรือสรางความไดเปรียบในการดําเนินธุรกิจ
1.1.2 กุญแจที่จะทําใหธุรกิจประสบความสําเร็จ (Key Success Factor)
หมายถึง ปจจัยหลักที่ธุรกิจตองมี เพื่อสรางความสําเร็จใหแกธุรกิจ
1.1.3 เจ็ดองคประกอบองคกร (7-s McKinsey) ไดแก Structure
(โครงสรางองคกร) หมายถึง การจัดแบงหนวยงานตางๆ การจัดสรรทรัพยากร การ
วางตําแหนงของบุคลากร ซึ่งอาจเรียกวา การจัดผังองคกรก็ได Strategy (ยุทธวิธ)ี
เรียกวา หมายถึง การกําหนดรูปแบบการดําเนินงาน เพื่อสรางความไดเปรียบใน
การแขงขัน System (ระบบการทํางาน) หมายถึง ระบบการทํางานในดานตาง
ๆ ขององคกร Style (รูปแบบ) หมายถึง รูปแบบหรือลักษณะการบริหารงานของ
ผูบริหาร Staff (บุคลากร) หมายถึง ทักษะ ความสามารถพฤติกรรมของ
บุคลากร Skills (ทักษะ) หมายถึง ทักษะ หรือความสามารถหลักขององคกร
เพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขัน Shared Value (คานิยมรวมขององคกร)
หมายถึง แนวคิดหรือเปาหมายรวมที่บุคลากรในองคกรยึดถือรวมกัน
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หวงโซแหงคุณคา (Value Chain) หมายถึง กระบวนการทํางานในดานตางๆ ขององคกร
เพื่อสงมอบคุณคาของผลิตภัณฑ หรือบริการใหแกลูกคา ซึ่งแบงออกเปน 2 ลักษณะ กิจกรรมคือ
กิจกรรมหลัก ไดแก การนําเขา และจัดเก็บวัตถุดิบ การผลิตสินคา การจัดสงและบริหารคลังสินคา
การตลาด และการขายสินคา การใหบริการหลังการขาย กิจกรรมสนับสนุน ไดแก การจัดซื้อ การ
บริหารทรัพยากร บุคคล การพัฒนาเทคโนโลยีโครงสรางพื้นฐาน (สถานะทางการเงิน การบริหาร
สถานที่ในการประกอบธุรกิจ สิ่งอํานวยความสะดวก)

ภาพที่ 3 แบบจําลองหวงโซแหงคุณคา
1.2 การประเมินสถานการณภายนอก (โอกาส – อุปสรรค) โอกาส และอุปสรรค
เปนปจจัยที่เกิดจากสถานการณภายนอกซึ่งองคกรไมอาจที่จะหลีกเลีย่ งได ไมสามารถที่จะ
กําหนดหรือควบคุมไมใหเกิดขึ้นมาได
องคกรกระทําไดเพียงการฉกฉวยโอกาสที่เปน
ประโยชนและหลีกเลี่ยงหรือบรรเทาปญหาจากอุปสรรคเทานั้น
ดังนั้นการประเมิน
สถานการณภายนอกจึงมีความสําคัญอยางมาก การลวงรูขาวสารตางๆ อยางรวดเร็ว ยอม
เปนประโยชนตอองคกรในการที่จะเตรียมความพรอมรับมือตอสถานการณใดๆ อยางไรก็
ตามสถานการณภายนอกมีปจจัยที่ตองคํานึงถึงจํานวนมาก ซึ่งอาจจะมีทั้งที่กระทบและไม
กระทบกับองคกรยอมขึ้นอยูกับประเภทหรือลักษณะของธุรกิจ
แตปจจัยที่ควรคํานึงถึง
ไดแก
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1.2.1 แรงกดดัน 5 ประการ (Five Forces Model) หมายถึง แรงกดดัน
พื้นฐาน 5 ชนิด ที่จะสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ ไดแก แรงกดดันของ
ผูประกอบการรายใหม (ธุรกิจที่มีผูประกอบการรายใหมเกิดขึ้นไดงาย ยอมเปนภัย
ตอองคกร) แรงกดดันจากลูกคา (ธุรกิจที่ผลิตสินคา/บริการ ที่ลูกคาสามารถเลือก
ซื้อจากผูขายรายใดก็ได อํานาจตอรองยอมเปนของลูกคา) แรงกดดันจากซัพ
พลายดเออร (ธุรกิจที่ผลิตสินคา/บริการ ที่ไมสามารถเลือกผูจําหนายวัตถุดิบได
อํานาจตอรองยอมเปนของซัพพลายดเออร) แรงกดดันจากสินคาทดแทน (ธุรกิจที่
ผลิตสินคา/บริการที่ลูกคาสามารถเลือกใชสินคา/บริการประเภทอื่นทดแทนได ยอม
ไดรับแรงกดดันจากสินคาทดแทนอื่นที่มีอยู) แรงกดดันจากสภาพการแขงขันของ
ธุรกิจประเภทเดียวกัน (ธุรกิจที่ผลิตสินคา/บริการเหมือนกัน มีกลุมลูกคาเปาหมาย
เดียวกัน ยอมมีการแขงขันสูง)
1.2.2 คูแขงทางธุรกิจ ถือวาเปนปจจัยที่สําคัญที่สุดที่องคกรตองใหความ
สนใจเปนพิเศษ การลวงรูถึงความเคลือ่ นไหวของคูแขงเปนขอมูลสําคัญที่องคกร
ตองวิเคราะหเพื่อกําหนดกลยุทธทเี่ หมาะสมไวในการรับมือ ประเด็นสําคัญที่ใชใน
การประเมินคูแ ขงคือ เปาหมายในอนาคต กลยุทธปจ จุบัน ความสามารถและฐาน
คติหรือสมมติฐานที่คูแขงเชือ่ ถือ
1.2.3 สภาพแวดลอมอื่นๆ ไดแก ปจจัยที่อาจสงผลกระทบตอองคกร เชน
สภาวะเศรษฐกิจ กฎ-ระเบียบ-กฎหมาย-ขอบังคับ ความกาวหนาทางเทคโนโลยี
สภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคม กลุมพลังมวลชนตางๆ
1.2.4 SWOT Analysis Model เปนเครื่องมือพื้นฐานที่ใชสําหรับการ
วิเคราะห - ประเมินสถานการณดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน ผลจากการวิเคราะห
จะถูกนําไปใชเปนฐานขอมูลในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานหรือวิสัยทัศน
ตลอดจนกลยุทธในการดําเนินธุรกิจขององคกรตอไป
ดังนั้นการวิเคราะห
สถานการณภายในหรือจุดแข็ง - จุดออนขององคกร จะตองวิเคราะหตามสภาพ
ความเปนจริงที่เปนอยู และตองประเมินสถานการณภายนอก หรือโอกาส-อุปสรรค
อยางถูกตอง แมนยําเทานั้น จึงจะไดขอมูลที่ถูกตองและสามารถนําไปใชประโยชน
ไดจริง
หรือที่เรียกวา “ การวิเคราะห SWOT ( SWOT Analysis ) ” ไดแกการพิจารณาโอกาส (
Opportunity ) อุปสรรค ( Threat ) จุดแข็ง ( Strength ) และจุดออน ( Weakness ) ขององคการ
ซึ่งเปนการศึกษาปจจัยแวดลอมที่มีผลตอการดําเนินงานและอนาคตขององคการ โดยปจจัยเหลานี้
จะมีอิทธิพลทัง้ โดยทางตรงและทางออมตอธุรกิจ ขณะเดียวกันธุรกิจก็จะมีอิทธิพลตอปจจัยตาง ๆ
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เชนกัน ซึ่งเปนเรื่องที่ผูบริหารจะตองศึกษาและทําความเขาใจอยางชัดแจง เพื่อใหสามารถกําหนด
แนวทางของธุรกิจอยางถูกตอง โดยที่เราสามารถแบงการวิเคราะหสภาพแวดลอมออกเปน 2
ระดับตอไปนี้
สภาพแวดลอมทั่วไป
สังคม / วัฒนธรรม

เศรษฐกิจ

สภาพแวดลอมในการดําเนินงาน

ผูถือหุน

ผูขายวัตถุดิบ

รัฐบาล

สภาพแวดลอมภายใน
องคการ
กลุมผลประโยชน
- โครงสราง
- วัฒนธรรม
ลูกคา
- ทรัพยากร
เจาหนี้
การเมือง / กฎหมาย

ชุมชน

พนักงาน /
สหภาพแรงงาน
คูแขงขัน

สมาคมการคา

การตางประเทศ
ภาพที่ 4 สภาพแวดลอมทางธุรกิจ

เทคโนโลยี
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2. การกําหนดทิศทางการดําเนินงานขององคกร (Strategic Formulation)
ผูบริหารองคกรธุรกิจยอมมุงหวังที่จะนําพาธุรกิจของตนเองไปสูการเจริญเติบโต มีความ
มั่นคงตอไปอยางไมหยุดยั้ง การชี้นําองคกรใหกาวไปขางหนาอยางถูกทิศทางเปนหนาที่ ที่สําคัญ
ของผูบริหารที่จะตองตัดสินใจ โดยมีปจจัยที่เกี่ยวของคือ
- ฐานขอมูลที่ถูกตอง จากการประเมินสถานการณ
- การปรับทรัพยากรที่มีอยูภายในองคกร ใหมีความสอดคลองกับสถานการณภายนอก
อยางลงตัว
กําหนดเปาหมายที่เปนภาพความคาดหวังในอนาคต ทีต่ องการจะใหองคกรเปนไป
ตามนั้น หรือที่เรียกวา “วิสยั ทัศน” ภายใตเงื่อนไขแหงโอกาสและความสามารถขององคกรที่มีอยู
- กําหนดวิธปี ฏิบัติ / แนวทางการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม หรือ “พันธกิจ” ที่จะ
สนับสนุนใหวสิ ัยทัศนนั้นเกิดขึ้นไดจริง
- กําหนด “เปาหมาย” และ “ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ” เพื่อวัดผลการดําเนินงานตามที่ระบุไว
ในพันธกิจ
2.1 การกําหนดกลยุทธทางธุรกิจ กลยุทธทางธุรกิจ คือ วิถีทางในทางปฏิบตั ิที่
เกิดจากการปรับและจัดสรรทรัพยากรที่มอี ยู
ใหมีความสอดคลองกับสถานการณ
ภายนอกเพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจและสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายที่
วางไว กลยุทธทางธุรกิจสามารถแบงออกไดเปน 3 ระดับ คือ
2.1.1 กลยุทธระดับองคกรหรือระดับบริษัท กลยุทธระดับองคกรถือวา
ภายใตเงื่อนไขของการ
เปนกลยุทธหลักที่เกิดจากการตัดสินใจของผูบริหาร
วิเคราะหและประเมินสถานการณที่มีอยู โดยสามารถแบงตามลักษณะการปรับตัว
ขององคกรใหสอดคลองกับสถานการณภายนอกได ดังนี้
2.1.1.1 กลยุทธการเจริญเติบโต (Growth Strategy) คือ กล
ยุทธที่องคกรสามารถปรับและจัดสรรทรัพยากรภายในที่มีอยู ใหสามารถ
ฉกฉวยโอกาสจากสถานการณภายนอกที่เอื้ออํานวยไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
2.1.1.2 กลยุทธคงที่ (Stability Strategy) คือ กลยุทธที่องคกร
ไมสามารถปรับหรือจัดสรรทรัพยากรที่มอี ยูฉกฉวยโอกาสจากสถานการณ
ภายนอกได หรือสถานการณภายนอกไมมีปจจัยเอื้อตอการเติบโตของ
องคกร
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2.1.1.3 กลยุทธการตัดทอน (Retrenchment Strategy) คือ กล
ยุทธที่องคกรถูกคุกคามจากสถานการณภายนอก และทรัพยากรที่มีอยูไม
มีศักยภาพเพียงพอที่จะรักษาสภาพความมั่นคงขององคกรได
2.1.1.4 กลยุทธผสม (Mix Strategy) คือ กลยุทธที่องคกร
เลือกใชหลายแบบรวมกัน ดวยเหตุผลที่องคกรมีหนวยธุรกิจหลายหนวย
หรือมีสินคา/บริการหลายชนิด
ซึ่งแตละหนวยธุรกิจมีศักยภาพในที่จะ
ตอบสนองตอสถานการณภายนอกตางกัน
จึงทําใหการ
กลยุทธระดับองคกรยังสามารถแยกเปนกลยุทธยอยๆ ไดอีก จํานวนมาก
กําหนดหรือเลือกกลยุทธหลักที่เหมาะสม กับองคกรตองอาศัยการวิเคราะหและประเมินสถานการณ
อยางถูกตอง
และแมนยําของผูบริหารที่มีประสบการณและขอมูลขาวสารที่เชื่อถือได
อยางไรก็ตาม
การกําหนดหรือเลือกกลยุทธหลักขององคกรใหเหมาะสมกับสถานการณอาจใช
เครื่องมือทางการบริหารจัดการ
เขามาชวยในการตัดสินใจได โดยเครื่องมือที่ไดรับความนิยม
ไดแก
SWOT EVALUATION Model เปนโมเดลสําหรับกําหนดกลยุทธหลักขององคกร ที่
ประกอบดวย แบบประเมินปจจัยภายใน (IEF) และแบบประเมินปจจัยภายนอก (EFE) นํามา
รวมกัน หรืออาจจะกลาวใหเขาใจงายขึน้ ก็คือ การนําเอา SWOT EVALUATION Model มาทําการ
ประเมินโดยกําหนดระดับความสําคัญและระดับความสามารถในการตอบสนองขององคกรที่มีตอ แต
ละปจจัย ทั้งดานปจจัยภายใน (จุดแข็ง – จุดออน) และปจจัยภายนอก (โอกาส – อุปสรรค) จากนั้น
ก็พิจารณาระดับคะแนนถวงน้ําหนักรวมทั้ง 2 ดาน ก็จะสามารถทราบตําแหนงกลยุทธท่เี หมาะสม
ขององคกร ดังนี้
S-O (ปจจัยภายในเปนจุดแข็ง ปจจัยภายนอกเปนโอกาส):กลยุทธเติบโต
S-T (ปจจัยภายในเปนจุดแข็ง ปจจัยภายนอกเปนอุปสรรค):กลยุทธคงที่ โดยพยายามนํา
จุดแข็งที่มีอยูบรรเทาหรือหลีกเลี่ยงปญหาจากอุปสรรค
W-O (ปจจัยภายในเปนจุดออน ปจจัยภายนอกเปนโอกาส):กลยุทธคงที่ โดยพยายาม
ปรับเปลี่ยนหรือแกปญหาจุดออนภายใน ใหมีศักยภาพเพียงพอที่จะฉกฉวยโอกาสในอนาคต
W-T (ปจจัยภายในเปนจุดออน ปจจัยภายนอกเปนอุปสรรค):กลยุทธตัดทอน
2.1.2 กลยุทธระดับธุรกิจ หรือกลยุทธเพื่อความไดเปรียบทางการแขงขัน
กลยุทธระดับธุรกิจ คือกลยุทธที่องคกรนํามาใชเพื่อสรางความไดเปรียบและชัยชนะ
เหนือคูแขงขันทางธุรกิจ กลยุทธระดับธุรกิจประกอบดวย
2.1.2.1
กลยุทธตนทุนต่ําหรือการเปนผูนําดานตนทุน (Cost
Leadership Strategy)
กลยุทธตนทุนต่ําคือกลยุทธที่องคกรตองการ
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เอาชนะ หรือสรางความไดเปรียบเหนือคูแ ขงดวยราคาขายที่ต่ํากวา แต
คุณภาพของสินคา/บริการยังอยูในระดับทีแ่ ขงขันกลยุทธนี้จะเกิดขึ้นได
ตองมีปจจัยที่เกี่ยวของ คือ มีการผลิตจํานวนมากพอที่จะทําใหเกิดความ
ประหยัด (Economy of Scale) ใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยในขบวนการผลิต
ระบบการบริหารจัดการและพลาธิการทีม่ ีประสิทธิภาพ
2.1.2.2 กลยุทธสรางความแตกตาง (Differentiate Strategy) คือ
กลยุทธที่องคกรตองการเอาชนะหรือสรางความไดเปรียบเหนือคูแขงขัน
ดวยการสรางความแตกตางในตัวสินคา/บริการ
เพื่อใหลูกคารับรูถึง
คุณคาของสินคา/บริการที่สงู กวาของคูแขง
ความแตกตางทีอ่ งคกร
ตองการใหเกิดขึ้น เชน คุณภาพที่ดีกวา บริการทีร่ วดเร็วและประทับใจ
กวา มีความสวยงามกวา มีความสะดวกสบายกวา เปนตน
2.1.2.3 กลยุทธมุงลูกคาเฉพาะกลุม (Focus Strategy) คือ กล
ยุทธที่องคกรมุงผลิตสินคา/บริการเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา
เฉพาะ กลุมการใชกลยุทธนี้องคกรตองคนหากลุมลูกคาที่ความตองการยัง
ไมไดรับการตอบสนองจากผูผลิต/บริการรายใด ซึ่งถือวาเปนชองวางทาง
การตลาดที่ไมมีคูแขงทางธุรกิจ
การเลือกกลยุทธระดับธุรกิจ
เพื่อหวังใชเปนกลยุทธในการเอาชนะคูแขงเปนเรื่องที่มี
ความสําคัญมาก แตองคกรตองประเมิน ศักยภาพในของตนเองวามีความพรอมในดานใด รวมถึง
การคาดการณการตอบโตของคูแขงที่อาจจะเกิดขึ้น โดยทั่วไปแลวองคกรธุรกิจมักจะเลือกกลยุทธ
สรางความแตกตางเพื่อเอาชนะคูแขงเพราะหากสามารถสรางความแตกตางเหนือคูแขงไดอยาง
เดนชัดในสายตาของลูกคา
2.1.3 กลยุทธระดับหนาที่คือ การจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูในแตละหนวยงานของ
องคกรใหมุงพัฒนาและดําเนินงานตามแผนกลยุทธระดับธุรกิจขององคกรที่กําหนดไว โดย
มุงเนนไปที่ 6 หนวยงานหลัก คือ ดานการตลาด การผลิต/บริการ การวิจัย-พัฒนา
การเงิน-การบัญชี การจัดซื้อและการบริหารทรัพยากรบุคคล
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3. การนําแผนกลยุทธไปสูการปฏิบัติ (Strategy Implementation)
คือ การถายทอดนโยบายแนวทางการดําเนินงาน เปาหมาย และแผนการปฏิบัติงานที่
สอดคลองกับกลยุทธที่องคกรกําหนดขึ้นไปสูหนวยงานตาง ๆ เพื่อใหเกิดการปฏิบัติไปในทิศทาง
เดียวกันทัว่ ทัง้ องคกร การกําหนดกลยุทธใหม ๆ ยอมสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นภายใน
องคกรอยางหลีกเลี่ยงไมได ดังนั้นเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปยางมีประสิทธิภาพ องคกรจึงควรมี
การเตรียมการใหเกิดความพรอมในดานตาง ๆ โดยเฉพาะการใหความสําคัญตอการเปลี่ยนแปลง
ของ 7 องคประกอบองคกร (7-S McKinsey) การนําแผนกลยุทธไปสูการปฏิบตั อิ ยางเปนรูปธรรม
อาจเปนลักษณะของกิจกรรม/แผนปฏิบัติการสวนกลางที่จะตองมีการประกาศแตงตั้งคณะทํางาน
เฉพาะกิจใหเปนผูขับเคลื่อน ผลักดันจนประสบความสําเร็จรวมถึงกิจกรรม/แผนปฏิบัติการของแต
ละหนวยงานที่มีความสําคัญตามกระบวนการหวงโซแหงคุณคา (Value Chain) ซึ่งจะถูกขับเคลื่อน
โดยผูบริหารและบุคลากรของหนวยงานนั้นๆ โดยมีการกําหนดดัชนีชี้วัดความสําเร็จ เปาหมายที่
ตองการและเงื่อนไขของระยะเวลา
การนําแผนกลยุทธสูการปฏิบัติดว ย Balanced Scorecard Model (BSC) เครื่องมือทางการ
บริหารจัดการที่ใชในการแปลงแผนกลยุทธไปสูการปฏิบัติที่ไดรบั ความนิยมสูงในหลาย ๆ องคกร
บทบาทของ BSC มีหลายประการ เชน
- ใชในการแปลงแผนกลยุทธไปสูการปฏิบัติ
- ใชในการประเมินผลองคกร
- ใชเปนเครื่องมือในการบริหาร ที่ชว ยใหเกิดการพัฒนาอยางสมดุล 4 ดาน คือ ดาน
การเงิน ดานลูกคา ดานกระบวนการตาง ๆ ภายในองคกรและดานการเรียนรู – พัฒนา ของ
บุคลากร
ในการใช BSC แปลงแผนกลยุทธสูการปฏิบัติมขี ั้นตอนที่สําคัญดังนี้
- สรางแผนที่ทางกลยุทธ (Strategy Map) ดวยการกําหนดวัตถุประสงคทสี่ อดคลองกับ
แผนกลยุทธขององคกร ที่เปนเหตุและผลตอกันใหครบทั้ง 4 มุมมอง คือ มุมมองดานการเงิน ดาน
ลูกคา ดานกระบวนการภายใน ดานการเรียนรู และพัฒนา โดยวัตถุประสงคทงั้ หมดที่กําหนดขึ้น
เมื่อนําไปปฏิบัติจะขับเคลือ่ นใหองคกรบรรลุถึงเปาหมายที่วางไว
คัดเลือกวัตถุประสงคที่มีความสําคัญที่ถูกกําหนดไวในแตละมุมมอง ซึ่งเรียกวา
วัตถุประสงคกลยุทธ มาจัดทําเปนกิจกรรมหรือแผนปฏิบัติการ โดยกําหนดดัชนีชี้วัดความสําเร็จ
(KPI)
- ติดตามความกาวหนาของแผนปฏิบัตกิ ารและกิจกรรมตาง ๆ จากดัชนีชี้วัดความสําเร็จที่
กําหนดไว
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4. การควบคุมและประเมินผลกลยุทธ (Evaluation and Control)
ขั้นตอนสุดทายของการบริหารเชิงกลยุทธ คือ การควบคุมและประเมินผลกลยุทธ เพื่อ
ติดตามความกาวหนาและความสําเร็จของเปาหมายที่กําหนดไว การควบคุมและประเมินผลกลยุทธ
มีขั้นตอนตางๆ ดังนี้
4.1 กําหนดตัวชี้วัด หรือดัชนีชี้วัดทีส่ ามารถสะทอนผลความสําเร็จได อยางเปนรูปธรรม
4.2 กําหนดเกณฑมาตรฐานหรือเปาหมาย
4.3 ทําการวัดผลที่เกิดจากการดําเนินงาน
4.4 เปรียบเทียบผลกับเกณฑมาตรฐานหรือเปาหมาย
4.5 ทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติการเพื่อใหผลการดําเนินงานดีขึ้น
องคกรสามารถประเมินผลความสําเร็จกับมาตรฐานภายนอกหรือคูแขงขันทางธุรกิจได ดวย
การนําผลการดําเนินงานตามดัชนีชี้วัดที่กาํ หนดขึ้น
ไปเทียบเคียงหรือ
เปรียบเทียบ
(Benchmarking) กับฐานขอมูลอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และที่มีขนาดของธุรกิจที่ใกลเคียงกัน
เพื่อโอกาสในการพัฒนาและปรับปรุงองคกรใหมีความเขมแข็งยิ่งขึ้นตอไป
นอกจากนี้ ทฤษฎีที่เกี่ยวของที่สําคัญอีกประการคือ กลยุทธและการไดเปรียบทางการ
แขงขัน ไดนําแนวคิดทฤษฎีมาจากหนังสือ “การจัดการเชิงกลยุทธและนโยบายธุรกิจ” เขียนโดย
ผศ.ดร.พักตรผจง วัฒนสินธุ และ ดร.พสุ เดชะรินทร (บทที่ 9 กลยุทธและการไดเปรียบทางการ
แขงขัน หนา 242-266) มาประกอบการศึกษาดังนี้

กลยุทธ และการไดเปรียบทางการแขงขัน
องคกรธุรกิจทีป่ ระสบความสําเร็จตางพยายามอยางยิ่งในการสรางการไดเปรียบทางการ
แขงขันในระยะยาว (Sustainable Competitive Advantage) ซึ่งนําไปสูผลตอบแทนที่สูงกวาปกติ
การไดเปรียบทางการแขงขันเกิดขึ้นเมื่อ องคกรธุรกิจมีความเหนือกวาคูแขงขันในดานตางๆ โดยใช
กลยุทธดังนี้
1.
การใชกลยุทธเชิงรุกเพื่อใหไดมาซึ่งความไดเปรียบทางการแขงขัน (Offensive
Strategies) ในการสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน องคกรธุรกิจจะตองกาวไปขางหนาคูแขง
ขันตลอดเวลา โดยองคกรธุรกิจสามารถอยูเหนือคูแขงขัน การใชกลยุทธในเชิงรุกนั้นมีอยู 5
ลักษณะดวยกัน
1.1 การโจมตีจุดแข็งของคูแขงขัน (Attacking Competitor Strengths)
1.2 การโจมตีจุดออนของคูแขงขัน (Attacking Competitor Weaknesses)
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1.3 การมุงจุดที่คูแขงยังไมสนใจ (End-Run Offensives)
1.4 การโจมตีแบบกองโจร (Guerrilla Offensives)
1.5 การเปนรายแรกในการสรางความไดเปรียบ (Preemptive Strategies)
2. การใชกลยุทธเชิงรับเพือ่ ปองกันความไดเปรียบในการแขงขัน (Defensive Strategies)
การปองกันตนเองจากคูแขงขันมีหลายวิธี
วิธีการที่เปนที่นิยมไดแกการปองกันไมใหคูแขงขัน
สามารถใชกลยุทธเชิงรุกเพือ่ การโจมตี โดยมีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้
2.1 การขยายสายผลิตภัณฑของกิจการใหกวางขึ้น เพื่อไมใหมีชองวางสําหรับคู
แขงขัน
2.2 การแนะนําแบบของสินคาหรือผลิตภัณฑยี่หอใหมๆ
ที่มีลักษณะและ
ความสามารถทัดเทียม หรือดีกวาของคูแขงขัน
2.3 การรักษาระดับราคาของสินคาใหต่ําโดยเฉพาะในรุนที่มีความใกลเคียงของคู
แขงขัน
2.4 การจัดทําสัญญาระยะยาวกับผูจําหนายวัตถุดบิ หรือชองทางการจําหนายเพื่อ
เปนการปองกันไมใหคูแขงเขามาใชแหลงวัตถุดิบ หรือชองทางการจําหนายนั้น
2.5 การใหสวนลดกับชองทางการจําหนายเพื่อปองกันไมใหไปใหบริการกับคูแขง
2.6 การใหการอบรมโดยไมเสียคาใชจายกับผูซื้อสินคา
2.7 การพยายามปองกันไมใหผูบริโภคทดลองใชสินคาหรือบริการของคูแขงขัน
2.8 การเพิ่มอายุและความครอบคลุมของการรับประกัน
2.9 การจดทะเบียนลิขสิทธิ์ หรือเทคโนโลยีใหมๆ
2.10 การปองกันความรูเกีย่ วกับสินคา เทคโนโลยีในการผลิต และสวนตางๆ ที่มี
ความสําคัญ
2.11 การซื้อทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีความจําเปนกอนถึงความตองการจริงๆ
เพื่อเปนการปองกันคูแขงขัน
3. กลยุทธการแขงขันสําหรับผูตาม (Runner-Up Firms) กลยุทธที่เหมาะสมในการเพิ่ม
สวนแบงตลาดมีสองประการไดแก (1) การเปนผูผลิตที่มตี นทุนที่ต่ําที่สุด และใชราคาทีต่ า่ํ ดึงดูด
ลูกคามาจากคูแขงที่มีตนทุนสูง
(2) ใชกลยุทธในการสรางความแตกตางโดยเนนที่คุณภาพ
เทคโนโลยี ทีด่ ีกวา การบริการลูกคาที่ดกี วา การเปนผูผลิตที่ตนทุนต่ําสําหรับองคกรที่เปนผูต ามจะ
เกิดไดตอเมื่อผูนําในอุตสาหกรรมยังไมสามารถบรรลุการผลิตทีต่ นทุนต่ําได
หรือถาเปนองคกร
ขนาดเล็กก็สามารถที่จะควบกิจการกับบริษัทขนาดเล็กดวยกัน
เพื่อใหไดมาซึ่งสวนแบงตลาดที่
เพิ่มขึ้น อันนําไปสูการผลิตที่เพิ่มขึ้น และตนทุนทีต่ ่ําลง องคกรที่เปนผูตามสามารถที่จะเลือกใชกล
ยุทธดังตอไปนี้
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3.1 กลยุทธการมุงเนนหรือเจาะจงกับลูกคาหรือกลุมลูกคาทีบ่ ริษัทผูนําไมใหความ
สนใจ
3.2 กลยุทธการพัฒนาความสามารถในดานใดดานหนึ่งโดยเฉพาะ เปนการสราง
ความสามารถในการแขงขัน โดยการสรางความแตกตางในสินคา
กลยุทธการเนนที่คุณภาพของสินคา

2 แนวคิดทฤษฎีดานการตลาด
ขั้นตอนหลักในการตลาดตามเปาหมาย
ขั้นตอนที่ 1 การแบงสวนตลาด ( market segmentation ) เปนการแบงตลาด ๆ หนึ่ง
ออกเปนกลุมผูซื้อที่เล็กลงมาโดยแบงตามความตองการ ตามลักษณะตลาด หรือตามพฤติกรรม
ของคนที่มีความตองการผลิตภัณฑหรือสวนประสมการตลาดทีต่ างกันไป
โดยกิจการจะระบุ
แนวทางที่แตกตางในการแบงสวนและบรรยายโฉมหนาของสวนตลาดนั้น
ขั้นตอนที่ 2 การกําหนดลูกคาเปาหมายทางการตลาด ( market targeting ) เปนการ
ประเมินแตละสวนตลาดที่นา ดึงดูดใจ จากนั้นจะเลือกเพียงหนึ่งสวนตลาดหรือหลายสวนตลาดที่จะ
เขาไป
และขั้นตอนที่ 3 การวางตําแหนงทางการตลาด ( market positioning ) โดยการกําหนด
ตําแหนงทางการแขงขันสําหรับผลิตภัณฑและโดยการสรางสรรคหรือออกแบบรายละเอียดในสวน
ประสมการตลาด ซึ่งจะไดกลาวตอไปในแตละขั้นตอนตอไปนี้
การแบงสวนตลาด

การกําหนดตลาดเปาหมาย

การวางตําแหนงทางการตลาด

1.ระบุเกณฑที่จะใชในการแบง
สวนตลาด
2.การพัฒนาโฉมหนาของสวน
ตลาด

3.การพัฒนาดวยการประเมิน
ความนาสนใจของแตละสวนตลาด
4.การเลือกสวนตลาดเปาหมาย

5.การพัฒนาวางตําแหนงทางการตลาด
สําหรับตลาดเปาหมาย
6.การพัฒนาสวนประสมการตลาดใน
แตละสวนตลาด

ภาพที่ 5 ขั้นตอนในการแบงสวนตลาด การกําหนดตลาดเปาหมาย และการวางตําแหนงทางการ
ตลาด
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2.1 การแบงสวนตลาด ( Market segmentation )
หลักเกณฑตาง ๆ ที่ควรคํานึงถึงในการแบงสวนตลาด มีดังตอไปนี้
เรื่องของ ระดับของการแบงสวนตลาด ( Levels of market segmentation ) ที่แตละกิจการอาจมี
ระดับของการแบงสวนตลาดที่แตกตางกัน กิจการตาง ๆ อาจจะไมแบงสวนตลาด ( การตลาดรวม )
หรือกิจการอาจมีการแบงตลาดแบบสมบูรณ ( การตลาดจุลภาค ) หรือกิจการมีการแบงสวนตลาด
ที่อยูระหวางการตลาดรวมกับการตลาดจุลภาค คือ ( การตลาดแบบแบงสวน หรือการตลาดกลุม
ยอย )
การตลาดรวม ( Mass marketing ) เปนการทําการผลิตปริมาณมาก ๆ ( mass producing
) ทั่วทุกพื้นที่ ( mass distributing ) และอาศัยการสงเสริมการตลาดเพื่อสรางการติดตอสื่อสารให
ครอบคลุมทุกหนแหง ( mass promotion ) ดวยผลิตภัณฑใดผลิตภัณฑหนึ่งกับผูบริโภคทุกราย
การตลาดแบบแบงสวน ( Segment marketing ) โดยแยกตลาดออกเปนสวน ตลาดแบบ
กวาง ๆ ที่ทําใหไดตลาดมาหนึ่งตลาดจากนั้นจะปรับการปฎิบัติงานใหเหมาะสมกับความตองการ
ของสวนตลาดใดสวนตลาดหนึ่ง หรือเหมาะกันกับหลายสวนตลาดที่เลือกมา การตลาดแบบแบง
สวนยอมจะสามารถเสนอผลประโยชนทมี่ ีความหลากหลายใหกับผูซ ื้อไดมากกวาการตลาดรวม อีก
ทั้งกิจการเองก็สามารถทําการตลาด
ซึ่งมีประสิทธิภาพไดมากยิ่งขึ้นดวยการเลือกผลิตภัณฑ
กําหนดราคา ตัดสินใจดานชองทางการจัดจําหนาย และการออกแบบโปรแกรมการติดตอสื่อสารที่
สอดคลองกับตลาดเปาหมาย โดยเนนผูบริโภคที่สามารถใหบริการไดดีที่สุดทั้งยังกอใหเกิดกําไร
สูงสุดนอกจากนี้กิจการจะตองคํานึงวาตลาดนั้น เปนตลาดที่มีประสิทธิภาพมากพอที่จะปรับเปลี่ยน
ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย และโปรแกรมทางการตลาดใหสอดคลองกับความ
ตองการของสวนตลาดที่ไดกําหนดไวอยางระมัดระวัง บางทีกิจการอาจเผชิญกับคูแขงขันเพียงไมกี่
รายหากมีเพียงคูแขงขันไมกี่รายนั้นที่สนใจสวนตลาดนี้เชนกัน
การตลาดกลุม ยอย ( Niche marketing ) โดยปกติสวนตลาดควรมีขนาดใหญและระบุถึง
ลักษณะกลุมที่อยูาในตลาดนั้น ตลาดกลุมยอยจะเนนที่กลุมยอย ๆ ที่อยูในสวนตลาด คําวา กลุม
ยอย ( niche ) คือกลุมที่ถูกระบุไวใหแคบลงไป โดยปกติกลุมจะถูกระบุขึ้นมา ดวยการแบงสวน
ตลาดหนึ่งสวนใหเปนตลาดสวนยอย หรือระบุขึ้นมาดวยการกําหนดกลุม ตามลักษณะเฉพาะของ
กลุมที่แสวงหาผลประโยชนเดียวกัน
การตลาดจุลภาค ( Micromarketing ) เปนการออกแบบหรือกําหนดผลิตภัณฑและ
โปรแกรมทางการตลาดใหเหมาะสมกับรสนิยมของบุคคลแตละคนในแตละแหลง การตลาดจุลภาค
จึงรวมความถึง ตลาดทองถิ่น ( local marketing ) และการตลาดรายบุคคล ( individual marketing
) ดวย
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เรื่องของการศึกษาเกณฑตาง ๆ ที่ใชในการแบงสวนตลาดซึ่งขึ้นอยูกับวาตลาดดังกลาวนั้น
เปนตลาดอะไร ( ตลาดผูบริโภคหรือตลาดธุรกิจ ) ในที่นี้จะเนนการแบงสวนตลาดผูบริโภค (
Segmenting consumer markets ) เนื่องจากเปนตลาดใหญที่มลี ักษณะเฉพาะ ตัวแปรหลักที่
สามารถใชในการแบงสวนตลาดผูบริโภค โดยแบงเปนตัวแปรหลัก ๆ ดังนี้
การแบงสวนตลาดดวยตัวแปรดานภูมิศาสตร ( Geographic segmentation )
การแบงสวนตลาดตามตัวแปรดานประชากรศาสตร ( Demographic segmentation )
การแบงสวนตลาดตามตัวแปรดานจิตนิสัย ( Psychographic segmentation )
การแบงสวนตลาดตามพฤติกรรมศาสตร ( Behavioral segmentation )
เปนการแบงสวนตลาดธุรกิจ ( segmenting business markets ) ตลาดผูบริโภคและตลาด
ธุรกิจอาจใชตวั แปรบางอยางที่เหมือนกันในการแบงสวนตลาดนั้น
นักการตลาดอาศัยตัวแปร
บางอยางเพิ่มขึ้นมา เปนตนวา ลักษณะของการดําเนินการ ( Operating characteristics ) วิธกี าร
จัดซื้อ ( purchasing approaches ) สถานการณในการซื้อ ( situational factors ) และลักษณะสวน
บุคคล (personal characteristics ) ในการแบงสวนตลาดธุรกิจได
เปนการแบงสวนตลาดระหวางประเทศ ( segmenting international markets ) อาศัย
เกณฑ ปจจัยดานภูมิศาสตร เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และปจจัยอื่น ๆ โดยตั้งอยูบน
สมมติฐานทีว่ า ในการแบงสวนตลาดควรจะประกอบไปดวยประเทศตาง ๆ ที่อยูรวมกันเปนกลุม ๆ
ถึงอยางไรกิจการสวนใหญใชวิธที ี่แตกตางกันที่เรียกวา การแบงสวนตลาดรวมกันถึงจะอยูตางพื้นที่
( intermarket segmentation )
เปนพัฒนาการแบงสวนตลาดอยางมีประสิทธิภาพ ( Requirements for effective
segmentation )
สามารถวัดได ( Measurable )
สามารถเขาถึงได ( Accessible )
สามารถทํากําไรได ( Substantial )
สามารถสรางความแตกตางได ( Differentiable )
สามารถดําเนินการได ( Actionable )
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2.2 การกําหนดลูกคาเปาหมายทางการตลาด ( market targeting )
การแบงสวนตลาดแสดงใหเห็นถึงโอกาสตาง ๆ ทีจ่ ะเกิดขึ้นในสวนตลาดนั้นของกิจการ
มาถึงตรงนี้สิ่งที่กิจการจะตองทําคือประเมินตลาดตาง ๆ แลวตัดสินใจวาจะใหตลาดเปาหมายมีเพียง
หนึ่งสวนตลาดหรือจะเลือกตลาดเปาหมายกี่สวนตลาด
การประเมินสวนตลาด
ในการประเมินสวนตลาดตาง ๆ กิจการจะตองพิจารณาที่ปจจัย 3 ประการคือ
- ขนาดและการเติบโตของสวนตลาด ( segment size and growth )
- ความนาสนใจในเชิงโครงสรางของสวนตลาด
( segment structural
attractiveness )
- วัตถุประสงคและทรัพยากรของกิจการ ( company objectives and resources )
นอกจากนี้กิจการจําเปนจะตองทดสอบความนาสนใจเชิงโครงสราง
ของสวนตลาดที่มี
อิทธิพลตอการเปนสวนตลาดที่นาสนใจในระยะยาว
โดยพิจารณาถึงอุปสรรคที่เกิดจากปจจัย
ตอไปนี้
อุปสรรคดานการแขงขันในตลาด กลาวคือ หากสวนตลาดนั้นมีคแู ขงขันมากมายและเปน
คูแขงขันที่มีความเขมแข็ง อาจมีปญหาหากเลือกสวนตลาดนั้น
อุปสรรคดานคูแขงขันรายใหมที่เขามา
อุปสรรคจากการที่มีผลิตภัณฑแบบนั้นอยูมากมายหรือมีผลิตภัณฑที่สามารถใชแทนกัน (
substitute product ) ซึ่งอาจจะตองกําหนดราคาที่แนนอนที่ทําใหไดกําไร ณ ระดับหนึ่งซึ่งเพียงพอ
ตอการเลี้ยงตนเองตอไปไดในสวนตลาดนั้นเทานั้น
อุปสรรคดานอํานาจในการตอรองของผูซื้อ สําหรับผูซื้อที่มีอํานาจ ( power of buyers ) จะ
สามารถสรางอํานาจในการตอรองเพื่อใหไดราคาต่ําลงมาก
อุปสรรคดานอํานาจตอรองของผูจัดหา ( powerful supplier ) ที่สามารถควบคุมราคาหรือ
ลดคุณภาพหรือลดปริมาณในการสั่งซื้อสินคาหรือบริการได
การเลือกสวนตลาดเปาหมาย
หลังจากที่ไดประเมินสวนตลาดตาง ๆ แลว กิจการจะตองตัดสินใจดวยวาสวนตลาดไหน
บางที่จะเขาไปใหบริการ ซึ่งในที่นี้ถือเปนปญหาเรื่องของการเลือกตลาดเปาหมาย ( target market
selection ) ในการเลือกตลาดเปาหมาย ( target market ) ประกอบดวย กลุมผูซื้อที่มีความตองการ
หรือมีลักษณะบางอยางรวมกัน ซึ่งกิจการตัดสินใจวาจะเขาไปตอบสนองความตองการให กิจการ
สามารถยอมรับในกลยุทธการครอบคลุมสวนตลาด ( market-coverage strategies ) แบบใดใน 3
ทางเลือกตอไปนี้
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- กลยุทธการครอบคลุมตลาดดวยการดําเนินการตลาดไมแตกตาง ( Undifferentiated Marketing )
- กลยุทธการครอบคลุมตลาดดวยการดําเนินการตลาดแตกตาง ( Differentiated marketing )
- กลยุทธการครอบคลุมตลาดดวยการดําเนินการตลาดมุงเฉพาะสวน ( Concentrated marketing )
ดังนั้นในการเลือกตลาดเปาหมายประเด็นที่มองนั้นไมไดอยูที่วาใคร ( who ) ถูกกําหนดให
เปนลูกคาเปาหมาย แตจะมองวาลูกคาเปาหมายเปนอยางไร ( how ) และเหมาะสําหรับอะไร (
what ) มากกวา

2.3 การวางตําแหนงทางการตลาด ( market positioning )
การวางตําแหนงผลิตภัณฑ ( product ’ s position ) เปนแนวทางที่ผลิตภัณฑนั้นถูก
กําหนดขึ้นมาโดยผูบริโภคเองตามคุณสมบัติทสี่ ําคัญ
เปนการจัดวางตําแหนงผลิตภัณฑในใจ
ผูบริโภคที่เกีย่ วของกับความสามารถในตัวผลิตภัณฑนั้น ในการวางตําแหนงจะเกี่ยวของกับการ
ปลูกฝงจิตใจผูบริโภคในประโยชนที่ผูบริโภคจะไดรับ
ทั้งยังทําใหเห็นถึงความแตกตางจากตรา
ผลิตภัณฑนั้น
การเลือกกลยุทธการวางตําแหนง
งานในการวางตําแหนงประกอบดวย 3 ขัน้ ตอน ดังนี้
การระบุสิ่งที่จะเปนความไดเปรียบทางการแขงขันเพื่อที่จะใชในการสรางตําแหนงผลิตภัณฑที่
เหนือกวา
ในการหาจุดที่แตกตางนักการตลาดจําเปนตองคิดใหทะลุปรุโปรงในประสบการณ
ทั้งหมดของลูกคาที่มีตอสินคาหรือบริการ
การที่กิจการแหงหนึ่งเกิดการตื่นตัวขึ้นมามีการหาร
แนวทางที่จะสรางความแตกตางใหกับตัวเองซึ่งนับวาเปนจุดสําคัญที่จะใชในการติดตอกับลูกคา
อะไรจะเปนแนวทางที่กิจการแหงหนึ่งจะสามารถเสนอความแตกตางใหตางไปจากคูแขงขันได
กิจการหรือตลาดอาจเสนอความแตกตางไดดวยแนวทางตอไปนี้ ผลิตภัณฑ ( product ) บริการ
(services ) ชองทาง ( channels ) คนหรือบุคลากร ( people ) หรือภาพพจน (image )
การเลือกขอไดเปรียบทางการแขงขันที่เหมาะสมที่สุด
การเลือกกลยุทธการวางตําแหนงทางการตลาดโดยภาพรวม
จากนั้นกิจการจะตองสรางการติดตอสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและสงมอบตําแหนงทางการ
ตลาดที่ไดเลือกไวสูตลาดที่ไดแบงสวนตลาดมา
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การเทียบเคียง – แขงดี ( Benchmarking )
การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันโดยการทํา Benchmarking เปนกระบวนการของ
การเปรียบเทียบระหวางผลผลิต บริการ และวิธีการปฏิบัติอยางเปนระบบขององคกรของตนกับ
องคกรคูแขงที่เหนือกวา หรือ
อยูในระดับแนวหนา เพื่อนําไปสูการปฏิบตั ิงานที่ดีเลิศ
ความหมาย
Benchmarking หรือที่เราเรียกวา การเทียบเคียง การเทียบรอย การเปรียบเทียบ หรือใน
ที่นี้เรียกวา การเปรียบ เทียบความสามารถอยางเปนระบบ
Benchmarking มาจากศัพทของนัก
สํารวจทางธรณีวิทยา ในเรือ่ งการสํารวจพื้นที่ ตัวเทียบเคียงเปนเครื่องหมายที่ทําขึ้นบนหิน อาคาร
หรือผนัง
และใชเปนจุดอางอิงในการวัดตําแหนงหรือความสูงของการสํารวจภูมิประเทศหรือ
กระแสน้ําขึ้นน้ําลง แตในปจจุบัน ตัวเทียบเคียงกลายเปนจุดในการมองสําหรับทําการวัด และ
นํามาใชเปนมาตรฐานเพื่อเทียบกับสิ่งอื่นที่สามารถวัดได
ปจจุบัน Benchmarking ถือเปนกระบวนการวัดและเปรียบเทียบผลิตภัณฑ บริการและวิธี
ปฏิบัติกบั องคกรที่ทําไดดีกวา เพื่อนําผลของการเปรียบเทียบมาใชในการปรับปรุงองคกรของตนเอง
เพื่อมุงสูความเปนเลิศ ซึ่งจากความหมายนี้ สรุปไดวา การทํา Benchmarking ประกอบ ดวย 2
สวนหลัก ไดแก
การเปรียบเทียบวัด (Benchmark) ซึ่งในสวนนี้ตอ งมีการกําหนดตัววัด หรือที่เรียกวา Key
Performance Indicators (KPIs) วาจะเปรียบเทียบกับใคร ในเรื่องใด
การแลกเปลีย่ นเรียนรูวธิ ีการปฏิบัตทิ ี่ดี/เปนเลิศ (Best Practices) จากผูที่ทําไดดีกวา โดยเปน
กระบวนการที่เกิดขึ้นหลังจากการเปรียบเทียบวัดใหรถู ึงผูที่ทําไดดีกวา
และเขาไปเรียนรูว ธิ ีการ
ปฏิบัติซึ่งทําใหประสบความสําเร็จ หรือมีคา Benchmark สูง เพื่อนํามาปรับปรุงตนเอง
Benchmarking คือวิธีการในการวัดและเปรียบเทียบผลิตภัณฑ บริการ และวิธีการปฏิบัติกบั องคกร
ที่สามารถทําไดดีกวา เพื่อนําผลการเปรีบยเทียบมาใชในการปรับปรุงองคกรของตนเพื่อมุงความ
เปนเลิศทางธุรกิจ และ Best Practices คือวิธกี ารปฏิบัตทิ ี่ทําใหองคกรประสบความสําเร็จหรืออาจ
กลาวไดวาคือวิธีการทีท่ ําใหองคกรสูความเปนเลิศ กลาวคือกระบวนการทํา Benchmarking นําไปสู
การคนพบผูทเี่ ปน Benchmark หรือผูปฏิบัติไดดีที่สุดวาเปนใคร และผูที่เปน Benchmark สามารถ
ตอบคําถามเราไดวา Best Practices หรือวิธีการปฏิบตั ิที่ดีที่สุดที่นําไปสูความเปนเลิศนั้นเขาทําได
อยางไร ซึ่งแสดงความสัมพันธไดดังนี้
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ภาพที่ 6 แสดงความสัมพันธของการทํา Benchmarking
ลักษณะสําคัญของ Benchmarking
Benchmarking เปนวิธีการสรางเปาหมายของวิธีการปฏิบัติ และพัฒนางานใหมีคุณภาพที่ดี โดย
ขึ้นอยูกับองคกรที่เลือกวิธีการปฏิบัติงานที่คิดวาดีที่สุดสําหรับธุรกิจหรืองานนั้น
ซึ่งเปนหนึ่งใน
เครื่องมือใหมสําหรับระบบงานที่ตองการคุณภาพ มีการคนควาและการพยายามเลียนแบบทีด่ ีที่สุด
โดยการจูงใจให
ทุกคนในองคกรมีสวนเกี่ยวของ มีการศึกษาเรื่องของตนเปรียบเทียบกับคูแขง
ซึ่งBenchmarking มีลักษณะที่สําคัญดังนี้
1) การหาขอเท็จจริงดวยวิธีปฏิบัติงานที่มีระบบทีด่ ีที่สุด
2) เปนวิธีการสรางเปาหมายของวิธปี ฏิบัติและพัฒนางานใหมีคุณภาพที่ดี
3) เปนกระบวนการการเปรียบเทียบตัวของเราเองกับบริษทั ที่ดที ี่สุดในอุตสาหกรรมเดียวกันใน
ดานตาง ๆ
4) เปนเครื่องมือใหมสําหรับระบบงานที่ตองการคุณภาพ มีการคนควาและพยายามเลียนแบบที่
ดีที่สุด
5) กระบวนการเปรียบเทียบระหวางผลผลิต บริการ และวิธีการปฏิบัตขิ องบริษัท เปรียบเทียบ
กับคูแขงทีเ่ หนือเราที่สุด หรือเปนบริษัทที่อยูในแนวหนา
ขอควรคํานึงถึงในการทํา Benchmarking
ประเด็นที่ตองทําความเขาใจใหถูกตองในการทํา Benchmarking คือ
1) การปรับปรุงตนเองดวยการเรียนรูจ ากผูอื่นไมใชการลอกเลียนแบบ เนื่องจากแตละ
องคกรมีวัฒนธรรม วิสยั ทัศน สภาพธุรกิจและปจจัยภายในองคกรที่แตกตางกัน ดังนั้น
Benchmarking จึงตองเปนการเรียนรูเพือ่ นํา Best Practices (การปฏิบัติงานที่ดีเลิศ) ที่ไดไป
ประยุกตใชในองคกร
2) การแลกเปลี่ยนขอมูลในการทํา Benchmarking ตองทําอยางเปนระบบ ไดรับการยอมรับ
และเต็มใจจากองคกรตนแบบ ไมเปดเผยขอมูลหรือนําไปใชผิดวัตถุประสงคทตี่ ั้งไวในการทํา ซึง่ ใน
สวนนี้จะมีจรรยาบรรณ (Code of Conduct) เปนสวนกํากับเพื่อใหการทํา Benchmarking ยั่งยืน
และเกิดประโยชนสูงสุด ดังนี้
หลักการดานกฎหมาย : หลีกเลี่ยงการทําความผิด หรือใชวิธีการไมเหมาะสมในการไดมาซึ่งความ
ลับทางธุรกิจ
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หลักการดานการแลกเปลีย่ นขอมูล : เต็มใจในการแลกเปลีย่ นและใหขอมูลที่เปนจริง
หลักการดานความลับ : รักษาขอมูลที่ไดรับเปนความลับ ไมเปดเผยชื่อและขอมูลกอนไดรับการยิน
ยอมจากองคกรที่ใหขอมูล
หลักการดานการใชขอมูล : ใชขอมูลตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว
หลักการดานการติดตอ : ติดตอผานชองทาง/บุคคลทีก่ ําหนด และไมเปดเผยชื่อบุคคลกอนไดรับ
การยินยอม
หลักการดานการเตรียมตัว : เตรียมตัวใหพรอมในการแลกเปลีย่ นขอมูล
หลักการดานการทําใหสําเร็จ : ปฏิบัตติ ามขอตกลงที่ทําไวใหลลุ วงทันเวลา
หลักการดานความเขาใจและการปฏิบัติ :ปฏิบัตติ อผูทที่ ํา Benchmarking ตามที่เขาตองการ
3) เปาหมายที่แทจริง (Ultimate Purpose) ของ Benchmarking คือการศึกษา Best
Practices (การปฏิบัติงานที่ดีเลิศ) เพื่อนํามาใชปรับปรุงตนเอง มิใชการมุงเนนเพียงการ
เปรียบเทียบวัดเทานั้น ซึ่งเทียบกับสัดสวนระหวาง ตัววัดและ Best Practices เปน 10% - 20% :
80% - 90%
ประเภทและการทํา Benchmarking
ประเภทของการทํา Benchmarking แบงได 2 ลักษณะ คือ แบงตามวัตถุประสงคหรือสิ่งที่
จะเอาไปทํา Benchmarking และแบงตามผูที่เราทํา Benchmarking
การแบงประเภทตามวัตถุประสงคของการทําหรือสิ่งที่ทํา Benchmarking แบงเปน 4 กลุม
ไดแก
1) Strategy Benchmarking เปนการทํา Benchmarking เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการวางกล
ยุทธดานตาง ๆ ขององคกรที่ประสบความสําเร็จ
2) Process Benchmarking เปนการเปรียบเทียบกระบวนการทํางานขององคกรของตนกับ
องคกรอื่นโดยเนนการเรียนรู Best Practices (การปฏิบัติงานที่ดีเลิศ) เพื่อนํามาใชปรับปรุงองคกร
3) Product Benchmarking เปนการทํา Benchmarking ในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกัน แต
ไมใชคูแขงโดยตรง
4) Generic Benchmarking เปนการทํา Benchmarking กับองคกรใด ๆ ก็ไดที่มี Best
Practices (การปฏิบัติงานที่ดีเลิศ) ในกระบวนการที่เราตองการปรับปรุง ซึ่งองคกรนั้นอาจมีธุรกิจ
ที่แตกตางจากเราอยางสิ้นเชิง การทําในลักษณะนี้กอ ใหเกิดความรูและมุมมองใหม กอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมใหม ๆ ไดดีที่สุด
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แนวทางการทํา Benchmarking สามารถแบงได 2 ประเภท คือ
1) Benchmarking แบบเดี่ยว โดยองคกรที่ตองการทํา Benchmarking เปนผูกําหนดหัวขอ
เรื่อง และดําเนินการตามกระบวนการ Benchmarking ซึ่งองคกรที่ตองการทําเปนผูดําเนินการคน
เดียวทั้งหมดมีการแลกเปลีย่ นขอมูลเฉพาะเราและคูเ ปรียบเทียบเทานั้น ไมมีการแลกเปลีย่ นขอมูล
ระหวางคูเปรียบเทียบดวยกัน ขอดี คือ เราเลือกหัวขอทีต่ องการ และควบคุมระยะเวลาได แตมี
ขอจํากัด คือ ใชเวลานานกวาแบบกลุมเนื่องจากตองทําเองทั้งหมด และบางครั้งมีความยากลําบาก
ในการหาผูจะรวมทําดวย โดยเฉพาะกรณีองคกรเล็ก ๆ
2) Benchmarking แบบกลุม เปนการทําโดยรวมกลุม องคกรที่ตองการทํา Benchmarking
ในเรื่องเดียวกัน โดยอาจมีหนวยงานกลาง เชน สถาบัน หรือที่ปรึกษา เปนตน เปนผูประสานงาน
เก็บขอมูลให ขอดีของการทําประเภทนี้ คือ ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูทหี่ ลากหลาย สราง
เครือขาย แตมีขอจํากัด คือ การกําหนดหัวขอเรื่องตองเปนมติรวมกันของกลุม จะไมสามารถสนอง
ความตองการของเราไดทั้งหมด
กระบวนการของ Benchmarking
การรูจักองคกรชั้นนําตาง ๆ และคูแขง และการนําความ สามารถขององคกรชั้นนํามา
เปรียบเทียบกับความสามารถขององคกรของตนเพื่อหาความสามารถที่แตกตาง ปฏิบตั ิใหดีที่สุด
และใหไดรับสิง่ ที่ดีกวา การปรับและผสมผสานสิ่งที่ดีเขาดวยกัน เพื่อใหไดรับการจัดอันดับเปนผูนํา
การทํา Benchmarking แบงกระบวนการออกเปน 5 ระยะ คือ
1) การวางแผน จะทํา Benchmarking อะไร เพราะทุกหนาที่ตองมีผลิตภัณฑหรือผลผลิต
ออกมา จะทํา Benchmarking กับใคร เพราะองคกรระดับผูนําของโลกไมวาจะอยู ณ ที่ใดจะถือเปนคู
เปรียบเทียบที่เหมาะสมทัง้ สิ้นขอมูลที่ไดมา และที่เก็บรวบรวมไดจากทุกแหลงจะถูกนํามาใช
2) การวิเคราะห เปรียบเทียบดูความตางกันของเรากับองคกรภายนอกเพื่อวิเคราะหแนว
ปฏิบัติท่ดี ีทสี่ ดุ เปรียบเทียบ ขั้นลงมือปฏิบัติ โดยกําหนดวัตถุประสงค เปรียบเทียบกับขั้นปฏิบัติจริง
และพิจารณาวิธีปฏิบตั ิเพื่อใหถึงจุดหมาย การแขงขันไมหยุดนิ่งเพราะเปาหมายเพื่อปรับปรุงใหดี
ยิ่งขึ้น
3) การรวมเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน มีการกําหนดกลุม เปาหมายและกลยุทธไวในขั้น
วางแผนและขัน้ ลงมือปฏิบัติ ปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมอยูเสมอ รายงานความกาวหนาใหผูเกี่ยวของ
รับทราบและปฏิบัติ
4) การลงมือปฏิบัติ ระบบการปฏิบตั ิที่ชัดเจน พรอมความ กาวหนา ผูปฏิบัตติ อง
รับผิดชอบในผลการปฏิบตั งิ านทันตอการเปลี่ยนแปลงโดยการกระทํา Benchmarking และปรับ
กระบวนการใหทันสมัยอยูเสมอ
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5) ขั้นเสร็จสมบูรณ การเสร็จสมบูรณเกิดขึ้นเมื่อปฏิบัติที่ดีทสี่ ุด และไดนําไปใชปฏิบตั ิใน
ทุกกระบวนการแลว Benchmarking กลายเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติดขี ึ้นจนถึง
ขั้นระดับผูนํา จะทํา Benchmarking อะไร ขั้นแรกดูที่กระบวนการผลิตผลิตภัณฑหรือผลผลิต วา
อะไรที่ควรจะทํา Benchmarking หลักการพื้นฐานคือ การพัฒนาสิ่งตาง ๆ ขององคการ รวมถึง
ผลผลิตสําคัญที่ลกู คาคาดหวัง และสิ่งทีจ่ ะตองทําใหสาํ เร็จ จากนั้นมุงที่จะเจาะจงหรือเนนเฉพาะ
ผลผลิตนั้น ในการทํา Benchmarking นั้นควรที่จะมีการรวบรวมรายละเอียดทีจ่ ําเปนสําหรับเรื่อง
คุณภาพ ตนทุน และการวิเคราะหที่เรงดวน การวิเคราะหถึงภาระหนาที่ที่สําคัญ ๆ โดยวิเคราะหถึง
การตรวจวัดทัง้ ในกระบวนการดําเนินการจนเกิดผลผลิต จะทํา Benchmarking กับใคร เปนการยาก
ที่จะหาองคกรที่เปนระดับผูน ํามาทํา Benchmarking แตการทําตองเริ่มจากองคกรผูนําที่เปนคู
แขงขันกอนแลวจึง Benchmarking กับองคกรชั้นนําอื่น ๆ ที่มิใชคูแขงขัน โดยเปรียบเทียบใน
กระบวนการผลิตที่แตกตางกัน ขณะเดียวกันคํานึงถึงผลที่วัดไดจากการปฏิบัติจริงวาแตกตางกับผล
ที่ตั้งเปาไวหรือไม
ขอดีของการทํา Benchmarking
Benchmarking เปนเครื่องมือที่ใชในการปรับปรุงองคกรที่ไดรับความนิยมเปนอยางมากใน
ปจจุบัน
เนื่องจากทําใหมีการปรับปรุงองคกรอยางกาวกระโดดแตสําหรับประเทศไทย
Benchmarking ยังคอนขางเปนเรื่องใหม เริ่มมีการนําเครื่อง มือนี้มาใชในการปรับปรุงองคกรอยาง
เปนระบบในชวง 2-3 ปที่ผานมา แตในตางประเทศมีการใชกันอยางแพรหลาย โดย เฉพาะอยางยิ่ง
ประเทศสหรัฐอเมริกา การทํา Benchmarking ไดรับการยอมรับและนํามาใชในมากขึ้น เนื่องจาก
เพื่อความยั่งยืนขององคกร : สภาพการแขงขันที่รุนแรงขึ้น การที่องคกรจะยั่งยืนจําเปนตอง
รักษาและยกระดับ ความสามารถของตนเองเพื่อใหแขงขันได จึงตองมีการเรียน รูและปรับปรุง
ตนเองอยางตอเนื่องโดยเครื่องมือหนึ่งที่นิยมใชคือ Benchmarking
เพื่อการปรับปรุงอยางกาวกระโดด : ความเร็วในการปรับปรุงตนเองเปนเงื่อนไขสําคัญของ
ความไดเปรียบในการแขงขัน Benchmarking เปนเครื่องมือที่ชวยกระตุนนวัตกรรม (Innovation)
ในองคกร ซึ่งทําใหเกิดการเปลี่ยน แปลงในเชิงปรับปรุงในระยะเวลาอันสั้น เนื่องจากเปนการเรียนรู
วิธีปฏิบตั ิที่ดที ี่สุดจากภายนอกองคกร ทําใหสามารถกาวทันองคกรอื่น ๆ จึงเปนการปรับปรุงแบบ
กาวกระโดด
เพื่อสนับสนุนรางวัลคุณภาพแหงชาติ รางวัลเปนแรงจูงใจใหเกิดการปรับปรุง ในชวงหลาย
ปที่ผานมาหลายประเทศ
ริเริ่มใหมีรางวัลดานการจัดการเพื่อเปนแรงกระตุน ใหเกิดการปรับปรุง
คุณภาพดานการจัดการ เชน Malcolm Baldrige National Quality Award ในประเทศสหรัฐอเมริกา
Singapore Quality Award ในสิงคโปร และ Thailand Quality Award ของประเทศไทย

บทที่ 3
ผลการศึกษา
การศึกษาเรื่อง “ การศึกษาปญหาและการกําหนดกลยุทธธุรกิจ รานขนมกระยาสารท
เพื่อสรางศักยภาพในการแขงขันที่ยั่งยืน กรณีศึกษา กระยาสารทแมสมจิตร ” มีวัตถุประสงค
เพื่อวิเคราะหปญหาของธุรกิจและแนวทางแกไข และกําหนดกลยุทธในระดับองคกรธุรกิจ เพื่อ
สรางความไดเปรียบในการแขงขัน สําหรับการพัฒนาธุรกิจ ของรานขนมกระยาสารทแมสมจิตร
ในการศึกษาครั้งนี้ไดเก็บรวบรวมขอมูล ดวยวิธีการสัมภาษณผบู ริหารของรานขนม
กระยาสารทแมสมจิตร เกีย่ วกับ ขอมูลของสินคา กระบวนการการทํางาน และการบริหาร
จัดการของรานขนมกระยาสารทแมสมจิตร เพื่อทราบนโยบาย วัตถุประสงค และกลยุทธทาง
การตลาดของรานขนมกระยาสารทแมสมจิตร
นอกจากนี้ยังไดทําการคนควา และเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณพนักงานขาย
สินคาของฝากในรานขายของฝาก เกี่ยวกับ ยอดขาย ราคาขายสง จํานวนการสั่งซื้อตอเดือน
เทียบกับคูแขงขันในตลาดเดียวกันตามแสดงไวในสวนขอมูลเกี่ยวกับคูแขงขันหลัก ในบทที่ 1
รวมทั้งคนควาทฤษฎีซึ่งแสดงไวในบทที่ 2
จากขอมูลดังกลาวผูศึกษาไดนํามาใชในการ
วิเคราะห และหาแนวทางแกปญหาดังตอไปนี้
ผลการศึกษาที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลนั้น สามารถนํามาวิเคราะหโดยนําเสนอ
เปนประเด็นสําคัญตามวัตถุประสงคของการศึกษาดังนี้
1. เพื่อสามารถวิเคราะหปญหาของธุรกิจและแนวทางแกไข
2. เพื่อกําหนดกลยุทธในระดับองคกรธุรกิจ เพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขัน สําหรับ
การพัฒนาธุรกิจ
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1. การวิเคราะหขอมูล
ปญหาของรานขนมกระยาสารทแมสมจิตร สามารถวิเคราะหจากเครื่องมือตาง ๆ ดังนี้

1. สวนประสมการตลาด ( Marketing Mix )
1.1 ผลิตภัณฑ ( product )
- ความหลากหลายของตัวผลิตภัณฑ ยังไมมีความหลากหลาย เนื่องจากทางรานคามี
สินคาที่จัดจําหนายเพียงชนิดเดียวเทานั้น จึงไมมีความหลากหลายของผลิตภัณฑ
- คุณภาพของผลิตภัณฑ ในดานของสูตรในการผลิตสินคาเปนสวนผสมที่กําหนดไว
อยางเปนมาตราฐานเรียบรอยแลว
- การออกแบบผลิตภัณฑ ยังไมมีการออกแบบผลิตภัณฑที่มีความทันสมัย เพราะทาง
รานไมมีฝายออกแบบ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ
- รูปแบบ ยังไมเปนสากลมากนัก ยังเปนสินคาพื้นบาน เปนภูมปิ ญญาของชาวบาน
อยู
- ตราผลิตภัณฑ ยังไมเปนที่รูจักของลูกคามากนัก รูปแบบที่ยังไมสากล เปน
รูปแบบของชาวบานทองถิ่น
- บรรจุภัณฑ ยังไมมีการออกแบบตัวบรรจุภัณฑ ทําใหรูปแบบของบรรจุภัณฑยังไม
สวยงาม เปนที่สะดุดตาของลูกคามากนัก บรรจุภัณฑจะเปนแบบเรียบ ๆ
- การบริการ ใหบริการกับลูกคาโดยสงสินคาพรอมจัดเรียงสินคาใหลูกคา
1.2 ราคา ( Price )
- ราคาที่กําหนดไวในรายการ เปนราคาใกลเคียงกับทองตลาด เมื่อเปรียบเทียบกับ
คูแขงแลว ราคาที่รานขนมกระยาสารทแมสมจิตร ตั้งถือวาเปนราคาที่ไมแพงเกินไป
- สวนลด สวนใหญจะใหกับรานคาสงที่ซื้อสินคาเปนจํานวนมาก
- สวนที่ยอมใหลูกคา ทางรานคาใหสนิ คาเพื่อทดลองชิมกับลูกคาประมาณ 500 กรัม
ในลูกคาบางรายที่ตองการใหผูบริโภคของทางรานคาทดลองชิมขนม
- ระยะเวลาชําระคืน ทางรานคาไดจาํ หนายสินคาใหลูกคาโดยจะเก็บเงินคาสินคาใน
รอบที่ผานมา พรอมสงสินคารอบใหม
- สินเชื่อ สวนใหญทางรานขนมกระยาสารทแมสมจิตรจะจําหนายสินคาเปนเงินสด
และบางสวนจะเปนลักษณะที่สินคารอบแรกที่สงใหลูกคา ทางรานขนมกระยาสารทแมสมจิตร
จะยังไมเก็บคาสินคา แตเมื่อมีการสั่งซื้อสินคาครั้งตอไป ก็จะนําสินคาไปสงที่รานคาพรอม
เก็บเงินคาสินคาในรอบที่ผานมา
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1.3 การจัดจําหนาย ( Place )
- ชองทางการจัดจําหนาย ถือวายังไมหลากหลายมากนัก บางสถานที่ซึ่งเหมาะกับ
การจําหนายสินคาของทางราน แตทางรานยังไมมีการติดตอประสานงานไปยังรานคานั้น ๆ
ถือวายังเปนโอกาสของทางรานขนมกระยาสารทแมสมจิตรอยู
- ความครอบคลุมในการจัดจําหนาย การจัดจําหนายสินคายังไมครอบคลุมทั่วทั้ง
จังหวัด และทั่วจังหวัดใกลเคียงนัก มีเฉพาะบางสวนเทานั้น ถือวาทางรานยังไมสามารถ
ครอบคลุมการจัดจําหนายใหทั่วถึงนัก
- ความหลากหลายของสถานที่ในการจัดจําหนายสินคา ถือวามีความหลากหลาย
เนื่องจากมีจําหนายทั้งรานขายของฝาก
ซึ่งจําหนายสินคาใหลูกคาที่เปนกลุมนักทองเที่ยว
และสถานที่จําหนายที่เปนรานขายกวยเตี๋ยวชื่อดังในอําเภอพยุหะคีรี ซึ่งเปนการจัดจําหนาย
สินคาใหลูกคาที่อยูในจังหวัดนครสวรรค
- ทําเลที่ตั้ง สถานที่ทําเลในการจัดจําหนายสินคาเปนรานขายสินคาของฝากซึ่งอยูติด
ถนนสายเอเชีย ซึ่งเปนเสนทางที่มีการคมนาคมสะดวกสบาย แตละรานที่จําหนายสินคามีสิ่ง
อํานวยความสะดวกอื่น ๆ ใหลูกคาดวย สวนใหญนกั ทองเที่ยวมักจะจอดรถเพือ่ พักเครื่องยนต
หรือรับประทานอาหาร ถือวาสถานที่ทําเลที่ตั้งมีความเหมาะสมอยางยิ่ง
- สินคาคงคลัง ที่จําหนายในรานคาขายของฝาก จะวางอยูบนชั้นวางประมาณ 3- 5
วัน บางรานวันตอวัน ถือวาสินคาคงคลังของรานจําหนายของฝากไมสูงมากนัก เนื่องจาก
เปนสินคาที่สดใหมจึงทําใหชวงเวลาที่อยูบนชั้นวางจึงสั้น
- การขนสง การขนสงสินคาไปยังรานขายสินคาของฝาก ยังเปนอุปสรรคของทาง
รานคาขนมกระยาสารทแมสมจิตรอยู เนื่องจากรานคากระจายอยูทั่วไป การสั่งซื้อของลูกคา
แตละรายไมตรงกัน ทําใหตนทุนในการขนสงสินคาสูงมาก
1.4 การสงเสริมการตลาด ( Promotion )
- การโฆษณา ทางรานคาไมมีการโฆษณาสินคา
- การขายโดยบุคคล การขายสวนใหญเปนการขายจากรานขายของฝาก ทางราน
ขนมกระยาสารทแมสมจิตรจะไมคอยไดขายตรงใหผูบริโภคมากนัก
- การสงเสริมการขาย ทางรานไมมีการจัดรายการโปรโมชั่นเพื่อสงเสิรมการขาย จะมี
แตสวนลดใหกับลูกคาที่เปนรานคาขายของฝาก และลูกคาที่ซื้อเพื่อไปจําหนายตอเทานั้น
- การแจงขาวและการประชาสัมพันธ ทางรานไมมีการแจงขาวหรือประชาสัมพันธใด
ๆ ทั้งสิ้น
- การตลาดทางตรงและการตลาดออนไลน การตลาดทางตรงจะมีการจัดจําหนาย
สินคาใหกบั ลูกคาที่เปนผูบริโภคที่มาซื้อสินคาที่รานคา และการตลาดออนไลนทางรานยังไมมี
การทําการตลาดในชองทางนี้
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คูแขงขันทั้ง 8 รายนี้เมื่อพิจารณาจากการประมาณการยอดการจําหนายสินคาแลว คูแขงขันหลัก ๆ จะมีอยู 2 รายคือ กระยาสารทคูรดวง
อําเภอตาคลี และ กลุมกระยาสารทบานเนินขี้เหล็ก อําเภอหนองบัว
กระยาสารทรานขนมกระยาสารทแมสมจิตร
1. กลุมลูกคาเปาหมายไดแก
1.1 กลุมลูกคาที่เปนรานขายกวยเตี๋ยว ลูกคากลุมนี้สวนใหญจะอยูในเขต ตําบลพยุหะ อําเภอพยุหะคีรี
กลุมลูกคาที่เปนรานของฝาก ลูกคากลุมนี้สวนใหญจะกระจายอยูทั้งในเขตจังหวัดนครสวรรค และจังหวัดใกลเคียง เชนจังหวัด
อุทัยธานี จังหวัดสิงหบุรี จังหวัดเชียงใหม
1.2 กลุมลูกคาที่เปนรายยอย ลูกคากลุมนี้สวนใหญจะอยูในเขตตําบลพยุหะ อําเภอพยุหะคีรี จะซื้อสินคาในชวงเทศกาล เพื่อ
เปนของฝากใหกับคนรูจัก เพื่อนที่ทํางาน หรือญาติ
2. ผลิตภัณฑ
ลักษณะบรรจุภัณฑ
น้ําหนัก
ราคาขายปลีก
ราคาขายสง

300 กรัม
ราคา 35 บาท
ราคา 27 บาท

100 กรัม
ราคา 10 บาท
ราคา 8 บาท

200 กรัม
ราคา 20 บาท
ราคา 17 บาท

3. ชองทางการจัดจําหนาย : เปนลักษณะการขายปลีก และรานคาสงในรานขายสินคาของฝาก
เสนทางถนนสายเอเชียจากนครสวรรคถึงสิงหบุรี
4. การสงเสริมทางการตลาด : มีการใหสวนลดกับรานคาสงที่สั่งซื้อสินคาเปนจํานวนมาก

350 กรัม
ราคา 35 บาท
ราคา 25 - 27 บาท
ของที่ระลึก รานขายของฝากตาม
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กระยาสารทครูดวง
ชื่อประธาน นายดวงตา ใยเทศ ปที่กอ ตั้งกลุม พ.ศ 2545 มีจํานวนสมาชิก 5 คน จํานวนเงินทุน 10,000 บาท สถานที่ติดตอ
บานเลขที่ 70 / 1 หมูที่ 4 ตําบล พรหมนิมิต อําเภอ ตาคลี จังหวัด นครสวรรค เบอรโทรศัพท 08 – 56269355 กําลังการผลิต 70 ชิ้นตอวัน
มีมาตราฐานผลิตภัณฑ อย. 60-2-01147-2-0001
1. กลุมลูกคาเปาหมายไดแก ลูกคาในอําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค
2. ผลิตภัณฑ

ลักษณะบรรจุภัณฑ

น้ําหนัก
ราคาขายปลีก
ราคาขายสง

300 กรัม
35 บาท
27 บาท

3. ชองทางการจัดจําหนาย รานขายขนมในอําเภอตาคลี และจังหวัดใกลเคียง
4. การสงเสริมทางการตลาด ใหสว นลดราคากับรานคาสง
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กระยาสารทกลุมแมบานเนินขี้เหล็ก
1. กลุมลูกคาเปาหมายไดแก ลูกคาในอําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค และจังหวัดใกลเคียง
2. ผลิตภัณฑ

ลักษณะบรรจุภัณฑ

น้ําหนัก (Weight : g)

225 กรัม
480 กรัม
กวาง 17 เซนติเมตร
กวาง 10 เซนติเมตร
ขนาด (Size : cm)
ยาว 21 เซนติเมตร
ยาว 10 เซนติเมตร
สูง 5 เซนติเมตร
สูง 17 เซนติเมตร
ราคาขายปลีก
ราคา 15 บาท
ราคา 30 บาท
ราคาขายสง
ราคา 13 บาท
ราคา 27 บาท
3. ชองทางการจัดจําหนาย รานขายของฝากในจังหวัดนครสวรรค และจังหวัดใกลเคียง
4. การสงเสริมทางการตลาด การใหสว นลดกับลูกคาในรานคาสง

255 กรัม
กวาง 9 เซนติเมตร
ยาว 10 เซนติเมตร
สูง 14 เซนติเมตร
ราคา 15 บาท
ราคา 13 บาท
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2. การวิเคราะหหวงโซคุณคา ( Value – chain Analysis )

กิจกรรมหลัก (Primary Activities) ไดแก
- การนําวัตถุดิบเขา (Inbound Logistics) : ทางรานไดมีการซือ้ วัตถุดิบจากหลาย
แหลง การซื้อวัตถุดิบบางอยางนั้นตอง เดินทางเขาจังหวัดนครสวรรค ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 30 นาที
การเดินทางไปซื้อสินคาจะใชรถยนตเขาไปขนสินคาเขารานคาเอง
รายละเอียดการนําวัตถุดิบเขารานตามรายละเอียดดังตอไปนี้
วัตถุดิบ
น้ําตาลปบ
แบะแซ
ถั่ว
ขาวเมา
ขาวตอก
งา
กะทิ
ถุง
สติ๊กเกอร

การนําวัตถุดบิ เขา
ไปซื้อจากรานคาสงมาเอง
ไปซื้อจากรานคาสงมาเอง
มีรถมาขายที่รานคา
มีรถมาขายที่รานคา
มีรถมาขายที่รานคา
มีรถมาขายที่รานคา
รานขายกะทิมาสงใหที่ราน
ไปซื้อจากรานคาสงมาเอง
มีรถของรานคามาสงที่ราน
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- การผลิต (Operations) : ทางรานผลิตสินคาทุกวัน อยางนอยวันละ 1 – 2 กะทะ
สินคาของทางรานจึงสดใหมทุกวัน ซึ่งการเตรียมวัตถุดิบในการผลิตสินคานั้นจะทําการเตรียม
วันละ 1 อยาง โดยการเตรียมวัตถุดิบนั้นจะมีแผนการเตรียมวัตถุดิบดังตารางดานลางนี้
วันจันทร
คั่วถัว่

วันอังคาร

คั่วงา
คั่วเขาเมา
คัดขาวตอก

วันพุธ
คั่วถัว่

วันพฤหัส

คั่วงา
คั่วเขาเมา
คัดขาวตอก
เคี่ยวกะทิ

วันศุกร
คั่วถัว่

วันเสาร

วันอาทิตย
คั่วถัว่

คั่วงา
คั่วเขาเมา
คัดขาวตอก
คัดขาวตอก

- ประเด็นเชิงกลยุทธดานการดําเนินงาน (Strategic Operation Issues) ทางรานจะให
ความสําคัญกับการผลิตสินคา ใหไดในปริมาณที่ตองการ ณ ระดับปริมาณ คุณภาพ โดยการ
กวนกระยาสารทแตละกะทะจะมีการชั่งน้าํ หนักของ สวนประสมของวัตถุดิบที่มีการกําหนดไว
เปนที่เรียบรอยแลว จึงทําใหกระยาสารทแตละกะทะที่กวนออกมา ไดรสชาติและความกรอบ
หอม อรอย เหมือนกันทุกกะทะ ระบบการผลิตสินคาของทางรานจะเปนระบบการผลิตแบบ
ครั้งตอครั้ง ( Intermittent System หรือ Job Shops ) เปนระบบการผลิตที่ทําการผลิต
สินคา เปนรายการตามความตองการของลูกคา (Customer Made) หรือทําตามคําสั่ง ( Make
to Order )
- การสงผลิตภัณฑออก (Outbound Logistics) : การสงสินคาใหกับลูกคา ทางราน
ขนมกระยาสารทแมสมจิตรใชรถจักรยานยนต ในการสงใหกับรานคาที่อยูในเขตตลาดอําเภอ
พยุหะคีรี
สวนการสงสินคาใหกบั ลูกคาที่อยูในเขตจังหวัดใกลเคียงจะใชรถยนตในการสง
สินคาเขารานคา
เมื่อสินคาทําเสร็จเรียบรอยแลวก็สงเขารานคาเลย
- การตลาดและการขาย (Marketing & Sale ) : การกระจายสินคานั้นทางรานยังไมมี
การกระจายสินคาไปหลายจังหวัดมากนัก
ยังถือวาประสิทธิภาพในการกระจายสินคามีนอย
ดานสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mixed ) ตัวสินคา ยังถือวาผลิตภัณฑ ยังมี
รูปแบบไมเปนสากลมากนัก เมื่อเปรียบเทียบกับคูแขงแลว ทําใหผลิตภัณฑของรานมีจุดออน
เปนอยางมาก ดานราคาที่จําหนายใหกับลูกคาเมื่อเทียบกับคูแขงถือวาราคามีความใกลเคียง
กัน
สถานที่ในการจัดจําหนายทางรานจะมีการจําหนายในรานขายของฝาก และรานขาย
กวยเตี๋ยวที่เปนรานดัง ๆ ของอําเภอพยุหะคีรี ซึ่งทางรานกวยเตีย๋ วจะมีการจําหนายสินคาของ
ฝากประจําจังหวัดดวย การจําหนายสินคาของทางรานจะจําหนายสินคาโดยที่ลูกคาโทรศัพท
เขามาสั่งสินคา และเมื่อทางรานคารับคําสั่งซื้อเรียบรอยแลวก็จะทําการกวนกระยาสารท ทาง
รานคามีการจัดโปรโมชั่นใหกับ
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ลูกคา โดยการใหสวนลดกับลูกคาที่มีการสั่งซื้อจํานวนมาก
- การใหบริการ (Services) : ทางรานมีการใหบริการกับลูกคาคือการสงสินคา พรอม
จัดเรียงสินคาใหกับลูกคา
กิจกรรมสนับสนุน ( Supporting Activities ) ไดแก
- โครงสรางพื้นฐานของบริษัท (Firm Infrastructure) : เดิมการทําขนมกระยาสารท
ของรานขนมกระยาสารทแมสมจิตรเริ่มมาจากการทําการผลิตเพื่อนําไปทําบุญในวันสารทไทย
และตอมาไดทดลองทําเพื่อจําหนายในชวงเทศกาลวันสารทไทย ปจจุบันทางรานขนมกระยา
สารทแมสมจิตรทําการผลิตและจัดจําหนายขนมกระยาสารทตลอดทั้งป ทําการผลิตและ
จําหนายทุกวัน
- การจัดการทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management ) : บุคลากรหรือ
ทรัพยากรมนุษยเปนหัวใจที่จะสรางความสําเร็จหรือลมเหลวของธุรกิจ ดั้งนั้นทางรานคาจึงมี
เปาหมายที่สําคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษยคือ
การพัฒนาความสอดคลองและความ
เหมาะสมระหวางทรัพยากรบุคคลกับงานของธุรกิจ โดยกลยุทธในการบริหารงานทรัพยากร
มนุษยที่ทางรานใชคือ การทํางานเปนทีม ถึงแมรานคาจะมีพนักงานจํานวน 2 คนเทานั้น
ซึ่งพนักงานทั้ง 2 คนที่ทํางานในรานนั้นมีความชํานาญงานกิจกรรมทุกอยางที่เกี่ยวของกับการ
ผลิตและจําหนายขนมกระยาสารท และทั้งสองคนสามารถทํางานแทนทีกันได ถึงแมคนใดคน
หนึ่งจะไมอยูก็ตามทุกคนสามารถทําไดทุกหนาที่
- การพัฒนาเทคโนโลยี (Technology Development ) : ทางรานคาไดมีการนํา
เครื่องจักรเขามาชวยในการเตรียมวัตถุดิบในการผลิตขนม คือ เครื่องคั่ว ซึ่งเครื่องคั่วนี้สามารถคั่ว
ถั่ว คั่วงา โดยใชไฟฟา และ ถานไม สวนในการบรรจุภัณฑ ขนมบรรจุใสถุงไดมีเครื่องซีน เพื่อ
ปดผนึกถุงพลาสติกซึ่งชวยใหขนมที่บรรจุในถุงดูสวยงามนารับประทาน
- การจัดซื้อจัดหา ( Procurement ) : ทางรานซื้อวัตถุดิบในการผลิตขนมจากรานคาใน
จังหวัดนครสวรรค ซึ่งเปนรานคาสงสินคา จากหลายสถานที่ดังรายละเอียดตอไปนี้

วัตถุดิบ
น้ําตาลปบ
แบะแซ
ถั่ว
ขาวเมา
ขาวตอก
งา

แหลงที่ซื้อวัตถุดิบ
ตลาดจังหวัดนครสวรรค
ตลาดจังหวัดนครสวรรค
มีพอคาจากจังหวัดกําแพงเพชรมาจําหนายสินคาที่ราน
มีพอคาจากจังหวัดกําแพงเพชรมาจําหนายสินคาที่ราน
มีพอคาจากจังหวัดกําแพงเพชรมาจําหนายสินคาที่ราน
มีพอคาจากจังหวัดกําแพงเพชรมาจําหนายสินคาที่ราน
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กะทิ

วัตถุดิบ
ถุง
สติ๊กเกอร

ทําการสั่งซื้อที่ตลาดอําเภอพยุหะคีรี เมื่อจะทําการกวนกระยาสารท
จะโทรสั่งกะทิ และประมาณ 30 นาที ทางรานกะทิจะสงกะทิมาที่
รานคาขนมกระยาสารทแมสมจิตร รานจําหนายกะทิที่ทําการสั่งซื้อจะ
มี 2 ราน ในแตละครั้งที่จะสัง่ ซื้อ จะสลับการสั่งซื้อ
แหลงที่ซื้อวัตถุดิบ
ตลาดจังหวัดนครสวรรค
รานในจังหวัดนครสวรรค

3. การวิเคราะหการแบงสวนตลาด กลุมเปาหมาย ตําแหนงทางการตลาด
( STP Analysis )
การแบงสวนตลาด ( Segmentation ) ธุรกิจขนมกระยาสารท รานขนมกระยา
สารทแมสมจิตร มีการจัดจําหนายสินคาอยูภายในตลาด เขตของภาคเหนือและภาคกลางของ
ประเทศไทย การแบงสวนตลาดของรานขนมกระยาสารทแมสมจิตร จะมีการแบงสวนตลาดใน
จังหวัดนครสวรรค และจังหวัดใกลเคียง คือ จังหวัดอุทัยธานี ชัยนาท สิงหบุรี
กลุมลูกคาเปาหมาย ( Target ) ธุรกิจขนมกระยาสารท รานขนมกระยาสารทแมสม
จิตร มีการแบงกลุมลูกคาเปาหมาย โดยแบงเปนลูกคาภายในจังหวัดนครสวรรค ประมาณ
รอยละ 30 และลูกคาที่เปนนักทองเที่ยวที่ซื้อสินคาของฝากใหเพื่อนหรือคนรูจัก ประมาณรอย
ละ 70 โดยแบงสวนตลาดดวยตัวแปรดานประชากรศาสตร ( Demographic segmentation )
ซึ่งใชตวั แปรดานรายได เปนเกณฑในการแบงสวนตลาด ปจจัยดานประชากรศาสตรเปนปจจัย
ที่นิยมใชมากที่สุดในการแบงสวนตลาดตามกลุมผูบริโภค
เนื่องจากความจําเปน
ความ
ตองการ และอัตราการใชของผูบริโภค นับเปนเรื่องที่มีความแปรปรวนและเกี่ยวของอยาง
ใกลชิดกับตัวแปรดานประชากรศาสตร นอกจากนี้อาจเพราะตัวแปรดานประชากรศาสตรงาย
ตอการวัดผลมากกวาตัวแปรประเภทอื่น ๆ
การวางตําแหนงทางการตลาด ( Market Positioning ) ธุรกิจขนมกระยาสารท
รานขนมกระยาสารทแมสมจิตร มีการวางตําแหนงทางการตลาดโดยการสรางความแตกตาง
ดานผลิตภัณฑ ( Product Differentiation ) โดยมีการผลิตสินคาที่สดใหม ทําการผลิตวันตอ
วัน ผลิตสินคาตามความตองการของผูบริโภค ไมมีสินคาที่คางสตอกไวนาน สินคาจะหอม
กรอบ สดใหม ทั้งนี้ยังมีการสรางความแตกตางดานบริการ ( Service Differentiation ) มีการ
จัดสงสินคาถึงรานคาพรอมจัดเรียงสินคาใหรานคา
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ตารางที่ 9 แสดงการเปรียบเทียบ STP ของคูแขงขันของรานขนมกระยาสารทแมสมจิตร

การแบงสวน

กลุมลูกคา
เปาหมาย
การวางตําแหนง
ทางการตลาด

กระยาสารทแมสมจิตร
จังหวัดนครสวรรค
อุทัยธานี
ชัยนาท
สิงหบุรี
ในจังหวัดนครสวรรค
30% นักทองเที่ยว
70%
เปนสินคาผลิตวันตอวัน
สินคาสดใหม สินคาระดับ
เกรด A

กระยาสารทครูดวง
จังหวัดนครสวรรค
ลพบรี

กลุมบานเนินขี้เหล็ก
จังหวัดนครสวรรค
กําแพงเพชร

ในจังหวัดนครสวรรค
50% นักทองเที่ยว
50%
เปนสินคาที่ผลิตตาม
การสั่งซื้อสั่ง สินคา
ระดับเกรด A

ในจังหวัดนครสวรรค
60% นักทองเที่ยว
40%
เปนสินคาที่ผลิตเปน
จํานวนมาก สินคา
ระดับเกรด B

ตารางที่ 10 แสดงการเปรียบเทียบ STP ของคูแขงขันที่เปนขนมขบเคี้ยว ที่ไมใชกระยาสารท
4P
Product

กระยาสารทแมสมจิตร
สินคาไมมีความ
หลากหลาย มีแคเพียง
SKU เดียว รูปแบบสินคา
ยังเปนสินคาพื้นบาน ยัง
ไมเปนที่สากลนัก

Price

สินคาราคาถูก

Place

ไมมีหนาราน ขายสงให
รานจําหนายของฝาก
รานขายกวยเตี๋ยว และ
ลูกคาทั่วไป

S&P
สินคามีหลากหลาย
รูปแบบของบรรจุภัณฑมี
ความแตกตางจากสินคา
ประเภทอื่น ๆ รูปแบบ
ของบรรจุภัณฑเปนที่
นาสนใจ
ราคาคอนขางสูง
เนื่องจากมีคาใชจายของ
บรรจุภัณฑมาเกี่ยวของ
มีสาขาอยูทั่วประเทศ
ตามหางสรรพสินคา
และในซุปเปอรมารเก็ต
ตามเชลลจําหนายขนม
ขบเคี้ยว

ขนมขบเคี้ยวอื่น ๆ
สินคามีหลายรสชาติให
เลือก บรรจุภัณฑมีสีสัน
สวยงาม

ราคาพอประมาณ

มีจําหนายทั่วประเทศ
เชน หางสรรพสินคา
ซุปเปอรมารเก็ต ราน
มินิมารท รานขายของ
ชํา รานขายของฝาก
ศูนยการคา ตลาดสด
เซเวน ฯลฯ
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4P
กระยาสารทแมสมจิตร
S&P
Promotion มีการใหสวนลดกับลูกคาที่ มีการจัดรายการสงเสริม
เปนรานขายสง
การขายในแตละสัปดาห
โดย ใหสว นลดในวันพุธ
สินคาจัดเปนแพ็ค เปน
ชุด เพื่อจัดรายการ
โปรโมชั่น

ขนมขบเคี้ยวอื่น ๆ
มีการจัดรายการรวมกับ
หางสรรพสินคา , จัด
รายการรวมกับการ
จําหนายเครื่องดื่ม มี
รายการซื้อ แลวแถม
เปนตน

ตารางที่ 11 แสดงความคิดเห็นของลูกคาเมื่อเปรียบเทียบสินคาระหวางกระยาสารทแมสมจิตร
กับกระยาสารทมรดกโลก ซึ่งเปนสินคา OTOP 5 ดาว จ.พระนครศรีอยุธยา
จากผูกรอก
แบบสอบถามจํานวน 28 คน ใหความคิดเห็นเพิ่มเติมจํานวน 15 คน คิดเปน 54% โดยแสดง
รายละเอียดดังตารางตอไปนี้

1
2

3
4
5
6

7

กระยาสารทแมสมจิตร
กระยาสารทมรดกโลก
รูปแบบของแพ็คเก็จนาจะดึงดูดใจมากกวา
นี้
หวาน มัน กําลังดี แตเหนียวไปหนอย รสหวานโดดเกินไป ไมกลมกลอม และมัน
ฉลากดูบาน ๆ ดูเปนสินคาพื้นบานดี
นอยกวาแมสมจิตร แตกรอบกําลังดี ไม
เหนียวเกินไป ฉลากดูเปนสินคามาตราฐาน
ผลิตภัณฑรสชาติดี ถาปรับปรุง Package
ใหนารับประทานจะดีขึ้น
ควรมีหลายรสชาติ เชน ชาเขียว ชอคโก
แลต กาแฟ
แตผมชอบออริจินอล
มีรสและกลิ่นแรงกวา
ชอบรสชาติ มากกวา ถาลดความหวานลง
นิดหนอยจะ Perfect มาก ๆ ขอย้ําลดความ
หวานแคนดิ เดียวพอนะจะ
นาจะทําใหมีขนาดพอคํา
เพื่อจะได
รับประทานไดงาย เพราะถาเปนชิ้นใหญ
เวลาทานจะตองบิออกทําใหมีเศษของขนม
ลวงเลอะเทอะ
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8

9
10

11
12
13
14
15

กระยาสารทแมสมจิตร
ควรบอกสวนผสมทํามาจากอะไร
ทั้ง
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาพรวมรสชาติ
กําลังดีไมหวานมาก เพราะถาหวานมาก
ไป ใหมองถึงโคเลตเตอรรอล ระดับ
น้ําตาลจะสูง หรือคนเปนโรคเบาหวานจะ
ทานไมได
ความกรอบ ความหลากหลาย ไมชอบถั่ว
ลิสง
อยากใหมีสวนผสมที่ใหรสชาติ
หลากหลาย เชน ผลไม รสเปรี้ยว หรือ
รสหวานจากผลไม
แบบ นี้อรอยกวา
อยากใหกรอบกวานี้
รสชาติกําลังดีอรอย ใสถวั่ นอยไปหนอย
รสชาติดี อรอยดีแตไมคอยหอม
เพิ่มความนุมอีกเล็กนอย

กระยาสารทมรดกโลก

ถั่วเหมือนคั่วไมสุก
รสชาติหวานเกินไปหนอย
ปรับปรุงเรื่องรสชาติหวานมากไปหนอย
ลดความหวานลงหนอย

จากความคิดเห็นขางตนสามารถสรุปไดดังนี้คือ
กระยาสารทแมสมจิตร
บรรจุภัณฑ : มีการใหคําแนะนําวาควรมีการปรับปรุงบรรจุภัณฑใหมใหดึงดูดมากกวานี้
เพราะรูปแบบบรรจุภัณฑยังดูเปนสินคาพืน้ บาน มีการบอกสวนผสมวาทํามาจากอะไรในฉลาก
ของบรรจุภัณฑดวยทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
รสชาติ : รสชาติหวาน มัน กําลังดี ตองลดความกรอบ เพิม่ ความนุมอีกเล็กนอย เหนียว
เกินไป ควรเพิ่มสวนผสมที่เปนถั่วลิสงอีก อยากใหมีสวนผสมที่ใหรสชาติหลากหลาย เชน ผลไม
รสเปรี้ยว หรือรสหวานจากผลไม ควรมีหลายรสชาติ เชน ชาเขียว ชอคโกแลต กาแฟ
กระยาสารทมรดกโลก
บรรจุภัณฑ : ฉลากดูเปนสินคามาตราฐาน
รสชาติ : รสหวานโดดเกินไป ไมกลมกลอม และมันนอย แตกรอบกําลังดี ไมเหนียวเกินไป
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Positioning ของกระยาสารทแมสมจิตร
บรรจุภัณฑ

กระยาสารทมรดกโลก

กระยาสารทแมสมจิตร
รสชาติ

4. การวิเคราะหสภาพแวดลอมทางธุรกิจ ( SWOT Analysis )
เปนการประเมินโดยกําหนดระดับความสําคัญ
และระดับความสามารถในการ
ตอบสนองขององคกรที่มีตอแตละปจจัย ทั้งดานปจจัยภายใน (จุดแข็ง – จุดออน) และปจจัย
ภายนอก (โอกาส – อุปสรรค)
จุดแข็ง
1. บุคลากรมีความชํานาญในการผลิตขนมกระยาสารท
2. การบริหารการเงินมีสภาพคลองตัวเปนอยางมาก
3. กระบวนการผลิตบางขั้นตอนใชเครื่องจักรเขามาชวยในการผลิต ทําใหประหยัดเวลาใน
การเตรียมสวนผสมของขนม
4. ผูจําหนายวัตถุดิบนําวัตถุดบิ มาสงถึงที่รานคา จึงไมทําใหเสียคาใชจายในการรับสินคา
มากนัก และไดราคาสินคาที่ถูกกวาทองตลาด ทําใหตนทุนในการผลิตลดลง
5. สินคามีความสดใหม กรอบ เพราะทําทุก ๆ วัน จะทําเมื่อมี Order เทานั้น
6. เปนสินคาประเภทของฝาก ขายไดทุกฤดูกาล ราคาไมแพง
จุดออน
1. ยังไมมีการวิจัยและพัฒนาสินคาใหม ๆ ขึ้นมา ขณะนี้ทางรานขายสินคาเพียงชนิด
เดียว
2. ไมมีการทําการตลาดของสินคาในราน สินคายังไมมีความแตกตางจากคูแขงขัน
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3. การขนสงสินคามีตนทุนสูง เนื่องจากรานคากระจายอยูหลายจังหวัด และไมมกี ารจัด
เสนทางการสงสินคาที่เปนเสนทางวิ่งประจํา ไมมีการวางแผนการสงสินคา
4. ยังไมมีการกระจายความเสี่ยง
5. ถามีจํานวนการสั่งซื้อที่มาก ๆ เกิน ทางรานจะทําการผลิตไมทัน
โอกาส
1. การขยายตลาดไปทั่วประเทศ
2. การขยาย Product Line เพิ่มมากขึ้น
3. รัฐบาลใหการสนับสนุนเนื่องจากเขารวมในโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ และขนม
กระยาสารทจัดวาอยูในอุตสาหกรรมประเภทอาหาร โดยรัฐบาลสงเสริมใหมีกิจกรรม
และโครงการครัวไทยสูครัวโลก ซึ่งเปนหนึ่งในนโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐบาล
4. จํานวนคูแขงที่ทําการผลิตขนมกระยาสารทยังมีไมมากนัก
อุปสรรค
1. สินคาคือขนมกระยาสารท ยังไมเปนที่นิยมรับประทานของลูกคาในกลุมวัยรุน เปน
สินคาที่คนที่มีอายุมาก ๆ แลวจะชอบรับประทาน เนือ่ งจากสินคาที่ผลิตขึ้นเพื่อทําบุญ
ในประเพณีวนั สารท ซึ่งสวนใหญจะรูจกั กันในกลุมของคนที่มีอายุมาก ๆ แลว คนรุน
หลังจะไมคอยทราบและนิยมมากนัก
2. เนื่องจากผูขายวัตถุดิบใหมีเพียงรายเดียวที่ราคาถูกและจะมาสงสินคาเดือนละ 2 ครั้ง
ถาผูขายวัตถุดิบไมมาสงวัตถุดิบให จะตองมีการซื้อวัตถุดิบจากในตลาดทองถิ่นมาใช
กอน ซึ่งจะมีราคาสูงมาก
3. อากาศมีผลตอการผลิตสินคา คือสินคาที่ผลิตในฤดูหนาว อากาศคอนขางเย็น การ
บรรจุสินคาแพ็คใสถุงตองทําโดยเรงดวน บางครัง้ บรรจุใสถุงไมทัน ถาไมใสถุงโดย
เรงดวน จะทําใหขนมแข็งจับตัวกันเปนกอน เมื่อเปดออกมารับประทานจะแยกออก
จากกันไมออก

5. การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก
5.1 ผูจัดหา ( Suppliers ) รานขนมกระยาสารทแมสมจิตร สั่งซื้อวัตถุดิบจากผูจ ัดหา
จากหลายที่ ซึ่งมีทั้งไปซื้อเองที่รานคาในอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค และมีพอคามาสงที่
รานขนมกระยาสารทแมสมจิตร
วัตถุดิบที่ทางรานซื้อเองนั้นไมมีปญหาเรื่องของสินคาขาด
แคลน เพราะทางรานทราบแหลงของการจําหนายสินคาเหลานี้ซึ่งมีอยูหลายราน แตที่อาจจะ
พบปญหาคือวัตถุดิบที่มีพอคามาสงที่รานคา เพราะวัตถุดิบเหลานี้เปนวัตถุดิบสําคัญในการทํา
กระยาสารท
ซึ่งพอคารายนี้มาจากจังหวัดกําแพงเพชร
ถาพอคารายนี้ไมมาสงตาม
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กําหนดเวลา ก็จะทําใหวัตถุดิบขาดแคลนได อาจตองสั่งซื้อจากรานคาในอําเภอพยุหะคีรี ซึง่
มีราคาแพงกวา
5.2 คนกลางทางการตลาด ( Marketing intermediaries ) รานขนมกระยาสารทแม
สมจิตรเปนกิจการที่จัดจําหนายสินคาประเภทของฝาก จะมีคนกลางทางการตลาดคือ ผูขาย
ตอ ( resellers ) เปนชองทางการจัดจําหนายสินคาไปยังผูบริโภคคนสุดทาย ซึ่งผูขายตอสวน
ใหญจะมีรานขายสินคาของตนเองทั้งหมด และเปนลูกคาที่มีความรูจักกันดีกับรานขนมกระยา
สารทแมสมจิตร จึงไมมีปญ
 หาเรื่องผูขายตอ และรานจําหนายสินคาของผูขายตอก็เปนรานคา
ที่ดําเนินกิจการมาเปนเวลานาน ดังนั้นเรื่องของการเปนที่ยอมรับของผูบริโภคก็ไมมีปญหา
5.3 ลูกคา ( Customer ) รานขนมกระยาสารทแมสมจิตรสามารถแบงไดเปน 2
ประเภทคือ ตลาดผูบริโภค ( consumer markets ) ผูท ี่ซื้อเปนสวนบุคคลและครัวเรือน ซึ่งจะ
ซื้อสินคาไปเพื่อการบริโภค และ ตลาดผูขายตอ ( reseller markets ) เปนผูที่ซื้อสินคาเพื่อ
นําไปขายใหไดกําไรตออีกชวงหนึ่ง
5.4 คูแขง ( Competitions ) รานขนมกระยาสารทแมสมจิตรแขงขันกับคูแขงหลัก ๆ
ในจังหวัดนครสวรรค 2 รายคือ กระยาสารทครูดวง และ กระยาสารทกลุมแมบานเนินขี้เหล็ก
ซึ่งมีบรรจุภัณฑที่หลากหลายและมีสีสรรสวยงาม
5.5 สาธารณชน ( Publics ) รานขนมกระยาสารทแมสมจิตรจะมีสวนเกี่ยวของกับ
หนวยงานของรัฐบาล ( government public ) เนื่องจากทางรานไดเขารวมโครงการสินคาหนึ่ง
ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ( One Product One Tambol ) ซึ่งหนวยงานของพัฒนาชุมชนจังหวัด
นครสวรรคจะใหการชวยเหลือและสนับสนุนในเรื่องของการจัดจําหนายสินคาในงานแสดงสินคา
ตาง ๆ ที่จังหวัดจัดขึ้น

6. การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในองคการ
6.1 ผูบริหารสูงสุด ( Manager ) รานขนมกระยาสารทแมสมจิตรมีผูบริหารที่ใหการ
สนับสนุนในการผลิตและจําหนายสินคา มีความสัมพันธเปนอยางดีกับลูกคาทุกราย และมี
ความสัมพันธกับหนวยงานราชการ มีการติดตอประสานงานที่ดีกับหนวยงานราชการ
มี
ความสามารถและความชํานาญในการผลิตและจําหนายสินคา
6.2 การเงิน ( Finance ) เนื่องจากรานขนมกระยาสารทแมสมจิตรเปนกิจการขนาด
ยอม การลงทุนในการผลิตสินคาไมสูงมากนัก ดังนั้นจึงไมมีการกูยืมเงินจากสถาบันการเงิน
การเงินสวนใหญจะมาจากการผลิตสินคาและจัดจําหนาย เปนลักษณะการไดมาแลวใชไปใน
กิจการ เงินสวนใหญมาจากการไดกําไรจากการจําหนายสินคา การลงทุนในการซื้อเครื่องจักร
มาจากกําไรของกิจการ และเครื่องจักรมีขนาดไมใหญมากนักราคาเครื่องจักรจึงใชเงินที่ไดจาก
กําไรของกิจการได
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6.3 การวิจัยและพัฒนา ( Research and Development ) รานขนมกระยาสารทแม
สมจิตรยังไมมีสวนของฝายวิจัยและพัฒนา จึงทําใหไมมีการออกแบบและการทําใหผลิตภัณฑ
เปนที่นาสนใจยิ่งนัก ดังนั้นยังเปนโอกาสที่รานขนมกระยาสารทแมสมจิตรตองจัดการใหมีงาน
ของสวนการวิจัยและพัฒนาในอนาคตตอไป เพื่อสรางความไดเปรียบทางการแขงขันที่ยั่งยืน
6.4 การจัดซื้อ ผูที่ทําการจัดซื้อวัตถุดิบยังไมมีการวางแผนการสั่งซื้อที่ดีนัก วัตถุดิบ
บางรายการมีการสั่งซื้อมากเกินไป ทําใหตนทุนไปจมอยูกับการสั่งซื้อวัตถุดิบรายการนั้นมาก
เกินไป บางรายการสั่งพอดีกับการใชงาน และบางรายการสั่งซื้อไวในสตอคไมเพียงพอกับการ
ใชงาน จึงตองไปซื้อกับผูจัดหา ที่จําหนายสินคาราคาแพง ทําใหตน ทุนในการผลิตสินคาสูงขึ้น
ถือวาการจัดซื้อยังไมมีการบริหารการจัดการที่ดีเทาที่ควร
6.5 การผลิต ( Production ) รานขนมกระยาสารทแมสมจิตรทําการผลิตสินคาตาม
จํานวนการสั่งซื้อของลูกคา จะทําการผลิตเมื่อมีการสั่งซื้อเทานั้น จึงไมมีสตอคสินคาคงเหลือ
อยูที่รานคา ซึ่งถือวาเปนสินคาเกาคางสตอคทางรานจะไมมี เพราะลูกคาสวนใหญชอบที่จะ
ไดสินคาสดใหมเทานั้น
ถาทําไวหลายวันลูกคาจะไมซื้อไปจําหนายหรือรับประทาน
กระบวนการผลิตของสินคามีทั้งใชแรงงานคน และเครื่องจักรในการเตรียมวัตถุดิบ การผลิต
แตละครั้งจะมีสูตรการใสสวนผสมที่เปนมาตราฐานอยู จึงทําใหปริมาณของวัตถุดิบ แตละครัง้
ในการผลิตเทากัน
แตจะมีสวนที่แตกตางกันอยูในเรื่องของสีสินคาที่อาจแตกตางกันบางใน
บางครั้ง เนื่องจากวาการเตรียมวัตถุดิบโดยการคั่ววัตถุดิบบางครั้งไมสามารถจะทําใหเทากันได
ทุกครั้ง เพราะจะขึ้นอยูกับวัตถุดิบแตละรอบที่ไดรับมาจากผูจัดหา เชนขาวเมาบางครั้งมีขนาด
ใหญทําใหคั่วแลวไดสินคาที่มีความพองของขาวเมาที่สวยงามทําใหสินคานารับประทาน แต
บางครั้งไดขาวเมาเม็ดเล็กทําใหคั่วออกมาแลวขาวเมาไมพองโตมากนัก ทําใหสินคาออกมาดู
แตกตางกันออกไป
6.6 การบัญชี ( Accounting ) เนื่องจากรานขนมกระยาสารทแมสมจิตร เปนกิจการ
ในครอบครัว
ดังนั้นการบัญชีของรานขนมกระยาสารทแมสมจิตรจึงไมมีการลงบัญชีที่เต็ม
รูปแบบ จะมีแตการลงบัญชีวาแตละวันจําหนายสินคาไปเปนเงินกี่บาท และแตละวันสั่งซือ้
วัตถุดิบอะไรบางเปนเงินจํานวนเทาใด
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7. การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก ( External Factor Analysis Summary :
EFAS )
โอกาส (Opportunities)
- การขยายตลาดไปทั่วประเทศ
- การขยาย Product Line เพิ่มมากขึ้น
- รัฐบาลใหการสนับสนุนเนื่องจากเขารวมในโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ และขนม
กระยาสารทจัดวาอยูในอุตสาหกรรมประเภทอาหาร
โดยรัฐบาลสงเสริมใหมีกิจกรรมและ
โครงการครัวไทยสูครัวโลก ซึ่งเปนหนึ่งในนโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐบาล
– จํานวนคูแขงที่ทําการผลิตขนมกระยาสารทยังมีไมมากนัก
อุปสรรค (Threats)
- สินคาคือขนมกระยาสารท ยังไมเปนที่นิยมรับประทานของลูกคาในกลุมวัยรุน เปน
สินคาที่คนที่มีอายุมาก ๆ แลวจะชอบรับประทาน เนื่องจากสินคาที่ผลิตขึ้นเพื่อทําบุญใน
ประเพณีวนั สารท ซึ่งสวนใหญจะรูจักกันในกลุมของคนที่มีอายุมาก ๆ แลว คนรุนหลังจะไม
คอยทราบและนิยมมากนัก
- เนือ่ งจากผูขายวัตถุดิบใหมีเพียงรายเดียวที่ราคาถูกและจะมาสงสินคาเดือนละ 2 ครั้ง
ถา ผูขายวัตถุดิบไมมาสงวัตถุดิบให
จะตองมีการซื้อวัตถุดิบจากในตลาดทองถิ่นมาใชกอน
ซึ่ง จะมีราคาสูงมาก
- อากาศมีผลตอการผลิตสินคา คือสินคาที่ผลิตในฤดูหนาว อากาศคอนขางเย็น การ
บรรจุสินคาแพ็คใสถุงตองทําโดยเรงดวน บางครั้งบรรจุใสถุงไมทัน ถาไมใสถุงโดยเรงดวน จะ
ทําใหขนมแข็งจับตัวกันเปนกอน เมื่อเปดออกมารับประทานจะแยกออกจากกันไมออก

8. การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน ( Internal Factor Analysis Summary :
IFAS ) IFAS
จุดแข็ง (Strengths)
- บุคลากรมีความชํานาญในการผลิตขนม
- การบริหารการเงินมีสภาพคลองตัวเปนอยางมาก
- กระบวนการผลิตบางขั้นตอนใชเครื่องจักรเขามาชวยในการผลิต ทําใหประหยัดเวลา
ในการเตรียมสวนผสมของขนม
- ผูจําหนายวัตถุดิบมาสงวัตถุดิบถึงที่รา นคา จึงไมทําใหเสียคาใชจายในการรับสินคา
มากนัก และไดราคาสินคาที่ถูกกวาทองตลาด ทําใหตนทุนในการผลิตลดลง
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- สินคามีความสดใหม กรอบ เพราะทําทุก ๆ วัน จะทําเมื่อมี Order เทานั้น
- เปนสินคาประเภทของฝาก ขายไดทุกฤดูกาล ราคาไมแพง
จุดออน (Weaknesses)
– ยังไมมีการวิจัยและพัฒนาสินคาใหม ๆ ขึ้นมา ขณะนี้ทางรานขายสินคาเพียงชนิด
เดียว
– การทําการตลาดของสินคาในรานมีนอ ย สินคายังไมมีความแตกตางจากคูแขงขัน
– การขนสงสินคามีตนทุนสูง เนื่องจากรานคา กระจายอยูหลายจังหวัด และไมมีการ
จัด
เสนทางการสงสินคาที่เปนเสนทางวิ่งประจํา ไมมีการวางแผนการสงสินคา
– ยังไมมีการกระจายความเสี่ยง
– ถามีจํานวนการสั่งซื้อที่มาก ๆ เกินไปทางรานจะทําการผลิตไมทัน

2. แนวทางการแกไขปญหา
หลังจากวิเคราะหปจจัยตางๆ แลวจะคัดเลือกปจจัยที่สําคัญในกลุมที่เปนโอกาส
และ อุปสรรค นํามาจัดทําตาราง External Strategic Factor Analysis Summary : EFAS และ
คัดเลือกปจจัยสําคัญในกลุมที่เปนจุดแข็ง – จุดออน นํามาจัดทําตาราง Internal Strategic
Factor Analysis Summary : IFAS สุดทายนําผลการใหน้ําหนักในตารางทั้ง 2 มาจัดทํา ตาราง
TOWS Matrix เพื่อนําไปประเมินหาแนวทางเลือกกลยุทธตอไป
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ตารางที่ 12 External Strategic Factor Analysis Summary (EFAS)
External Strategic Factor
โอกาส (Opportunities)
O1 - การขายตลาดไปทั่วประเทศ
O2 – การขยาย Product Line เพิ่มมากขึ้น
O3 - รัฐบาลใหการสนับสนับสนุนเปนหนึ่งใน
นโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐบาล
O4 – จํานวนคูแขงที่ทําการผลิตขนมกระยาสารท
ยังมีไมมากนัก
อุปสรรค (Threats)
T1 - ยังไมเปนที่นิยมของลูกคาในกลุมวัยรุน
T2 - ผูขายวัตถุดิบไมมาสงวัตถุดิบให จะตองมี
การซื้อวัตถุดิบจากในตลาดทองถิ่นมาใชกอน
ซึ่งจะมีราคาสูงมาก
T3 - อากาศมีผลตอการผลิตสินคา

Total Score

Weight Rating Weighted
Score

Comments

-ภาคธุรกิจขยายตัว
-ขยายธุรกิจเชิงพาณิชยได
มากขึ้น
- ใช OTOP กระตุน

0.10
0.25
0.20

4.0
5.0
4.0

0.40
1.25
0.80

0.05

2.5

0.125

0.20
0.10

3.5
1.0

0.70
0.10

- ความสามารถในการแขงขัน
- กระทบตอการตนทุนการ
ผลิตสินคา

0.10

1.0

0.10

- กระทบตอการลงทุน

1

3.475

จากตาราง เมื่อนําปจจัยซึ่งเปนสภาพแวดลอมภายนอกในเรื่องของโอกาสและอุปสรรค
มาวิเคราะหแลว จะเห็นไดวา รานขนมกระยาสารทแมสมจิตรยังมีคะแนนที่ยังสามารถพัฒนา
ตอไปไดอีก ในเรื่องตอไปนีค้ ือ
1. การขยาย Product Line เพิ่มมากขึ้น จากเดิมที่มีเพียงแคกระยาสารทสูตรดั้งเดิม
เพียงอยางเดียว ทางรานสามารถพัฒนาสูตร สวนผสมของกระยาสารทใหมีหลายสูตรเพิ่มมาก
ขึ้นได ซึ่งเรือ่ งที่ทําไดงาย และเพื่อเปนการขยายธุรกิจในเชิงพาณิชยไดมากขึ้นดวย มีการ
วิจัยและพัฒนาสูตรขนมขึ้นมาใหม เพื่อสรางความไดเปรียบเชิงการแขงขันในธุรกิจขนมกระยา
สารทตอไปในอนาคต
2. รัฐบาลใหการสนับสนุน เนื่องจากรานคามีการเขารวมในโครงการ OTOP ซึ่งจาก
นโยบายของรัฐบาล
ที่แถลงตอรัฐสภา
และตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยคณะกรรมการอํานวยการหนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑแหงชาติ
พ.ศ.
2544
การดําเนินงานตามโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ มีวตั ถุประสงคเพื่อ สรางงาน สราง
รายได แกชุมชน สรางความเขมแข็งแกชุมชน ใหสามารถคิดเอง ทําเอง ในการพัฒนาทองถิ่น
สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น สงเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ซึง่ ทางรานขนมกระยาสารทแม
สมจิตรใชโครงการ OTOP เพื่อชวยกระตุน ใหลูกคารูจักสินคาของทางรานมากขึ้น
3. ยังไมเปนที่นิยมในหมูวัยรุน เนื่องจากมีสินคาทดแทนอื่น ๆ เปนจํานวนมากที่อยูใน
ความสนใจของวัยรุน สินคาทดแทนสามารถเลือกซื้อไดงายกวา ทางรานอาจทําไดโดยมีการ
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วิจัยตลาดในกลุมของลูกคาที่เปนวัยรุนวาสินคาขนมกระยาสารทแบบใด รสชาติ สูตรไหนที่
วัยรุนชอบรับประทาน โดยจัดใหมีฝายวิจัยและพัฒนาสินคา ใหตรงตามความตองการของ
ลูกคาในกลุมของวัยรุนใหไดมากที่สุด เพื่อใหสินคามีจํานวนมาก หลากหลายชนิด สําหรับ
ลูกคาที่มีความแตกตางในเรื่องการเลือกซื้อสินคา และเพื่อสรางความแตกตางในกลุมคูแขงขัน
ในตลาดดวยกัน
ตารางที่ 13 Internal Strategic Factor Analysis Summary (IFAS)
Internal Strategic Factor
จุดแข็ง (Strengths)
S1 – บุคลากรมีความชํานาญในการผลิตขนม
S2 - การบริหารการเงินมีสภาพคลองตัวเปนอยางมาก
S3 - ใชเครื่องจักรเขามาชวยในการผลิต
S4 - ผูจําหนายวัตถุดิบมาสงวัตถุดิบถึงที่รานคา
S5 - สินคามีความสดใหม กรอบ
S6 - เปนสินคาประเภทของฝาก ขายไดทุกฤดูกาล
ราคาไมแพง
จุดออน (Weaknesses)
W1 – ยังไมมีการวิจัยและพัฒนาสินคาใหม ๆ
W2 – การทําการตลาดของสินคาในรานมีนอย
W3 – การขนสงสินคามีตนทุนสูง
W4 – ยังไมมีการกระจายความเสี่ยง
W5 – ถามีจํานวนการสั่งซื้อที่มาก ๆ เกินไปทาง
รานจะทําการผลิตไมทัน
Total Score

Weight Rating Weighted
Score

Comments

0.10
0.05
0.02
0.05
0.15
0.05

4.00
4.00
2.00
3.00
5.00
2.00

0.40
0.20
0.04
0.15
0.75
0.10

- สินคาไดมาตราฐาน
- มีสภาพคลอง
- ลดตนทุนการผลิต
- ตนทุนสินคาต่ํา
- ความแตกตางจาก
คูแขง

0.18
0.15
0.15
0.05
0.05

5.00
4.00
3.00
1.00
1.00

0.90
0.60
0.45
0.05
0.05

- ผลิตภัณฑไมโดนใจ
- ขาดการสงเสริมตลาด
- ใชทรัพยาการไมคุมคา
- มีสินคาชนิดเดียว
- โอกาสสูญเสียลูกคา

1.00

3.69

จากตาราง เมื่อนําปจจัยซึ่งเปนสภาพแวดลอมภายใน เรื่องของจุดแข็งและจุดออน มา
วิเคราะหแลว จะเห็นไดวา รานขนมกระยาสารทแมสมจิตรยังมีคะแนนที่ยังสามารถพัฒนาตอไป
ไดอีก ซึ่งทางรานจะพิจารณาพัฒนาในเรื่องตอไปนี้คอื
1. บุคลากรมีความชํานาญในการผลิตขนม จากความชํานาญของพนักงานในรานขนม
กระยาสารทแมสมจิตร จะสามารถทําการพัฒนาสินคาสูตรใหม ๆ ขึ้นมา มีสินคาหลากหลาย
โดยการใชความสามารถของพนักงานใหมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อแขงขันกับคูแขงขัน
2. การบริหารการเงินมีสภาพคลองตัวเปนอยางมาก เนื่องจากรานขนมกระยาสารทแม
สมจิตร เปนกิจการที่ทําขนมกระยาสารทเพียงอยางเดียว และกระบวนการทําขนมสวนใหญใช
คน จึงไมมีคาใชจายในการลงทุนในเรื่องของเครื่องจักร ซึ่งเปนการลงทุนที่สูง ทางรานจึงไมมี
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ปญหาในเรื่องของการบริหารดานการเงิน และในเรื่องการซื้อวัตถุดิบสวนใหญทางรานจะชําระ
เงินเปนเครดิตประมาณ 30 วัน และการจําหนายสินคาใหลูกคาการรับชําระเงินจะเปนการ
จายเงินสด ดังนั้นทางรานจึงไมมีปญหาดานการบริหารการเงิน
3. สินคามีความสดใหม กรอบ ซึ่งเปนจุดแข็งที่ทางรานมี การผลิตขนมกระยาสารท
ทางรานจะทําการกวนขนมเมื่อมีลูกคาสั่งสินคาเขามาที่ราน ทางรานจะทําการเตรียมวัตถุดบิ
เพื่อทําการกวนขนมไววันตอวัน จะไมทําทิ้งไวหลายวัน และเมื่อทําขนมเสร็จเรียบรอยแลวก็จะ
เตรียมสงใหลูกคาที่สั่งซื้อสินคาเลย ดังนั้นทางรานจึงไมมีสินคาคางสตอกไวที่ราน จะขายหมด
วันตอวัน
4. ยังไมมีการวิจัยและพัฒนาสินคาใหม ๆ ถือไดวาเปนจุดออนที่สําคัญที่ทางรานตองมี
การพัฒนาในสวนนี้ขึ้นมา เนื่องจากทางรานมีสินคาเพียงชนิดเดียวทําใหขาดความสามารถใน
การแขงขันกับคูแขงรายอื่น ๆ ทําใหขาดโอกาสในการขายสินคา การสรางผลกําไรที่มากขึ้น
จากการจําหนายสินคาชนิดอื่น ๆ เพิ่มขึ้นไปดวย
5. การทําการตลาดของสินคาในรานมีนอ ย ทางรานมีการทําการตลาดเพียงอยางเดียว
ในเรื่องของการสงเสริมทางการตลาด ( Promotion ) คือใหสวนลดกับลูกคาในรานคาสง และ
ลูกคาสงบางรายทางรานคาจะใหสินคาเพือ่ ใหทดลองชิม แตสว นการตลาดอื่น ๆ อีก 3P ทาง
รานยังไมมีการทําการตลาดเลย ทําใหสินคาไมเปนที่รูจักกับคนทั่วไป สินคายังเขาไปไมถึง
กลุมลูกคาเปาหมายของรานคามากนัก ทําใหเสียโอกาสทางการตลาด เนื่องจากทางรานมี
สินคาเพียงชนิดเดียว และทางรานไมมีการทํากิจกรรมทางการตลาด
6. การขนสงสินคามีตนทุนสูง เนื่องจากลูกคาของทางรานมีกระจัดกระจายอยูทั่วไป ไม
เปนกลุมกอน ในเขตบริเวณเดียวกันบางครั้งมีการสั่งซื้อไมตรงกัน ทําใหทางรานตองไปสง
หลายรอบในบริเวณเดียวกัน และบางรานที่เปนรานคาที่อยูตางจังหวัดออกไป เชนรานนอง
เปล ซึ่งอยูจังหวัดสิงหบุรี โดยมีระยะทางไกลมาก และทางรานตองไปสงสินคาเองทําใหเสีย
คาใชจายตรงนี้สูงมาก
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4.0

0.40

X

0.05

4.0

0.20

X

0.10
0.10

5.0
5.0

0.50
0.50

X

0.10

4.0

0.40

X

0.10
0.20

3.0
5.0

0.30
1.00

0.20

4.0

0.80

0.05

3.5

0.175

1.00

Long

Weighted Score

0.10

INTERMEDIATE

Rating

S1 – บุคลากรมีความชํานาญในการ
ผลิตขนม
S2 - การบริหารการเงินมีสภาพ
คลองตัวเปนอยางมาก
S5 - สินคามีความสดใหม กรอบ
W1 - ยังไมมีการวิจัยและพัฒนา
สินคาใหม ๆ
W2 - ไมมีการทําการตลาดของสินคา
ในราน
W3 - การขนสงสินคามีตนทุนสูง
O2 - การขยาย Product Line เพิ่ม
มากขึ้น
O3 - รัฐบาลใหการสนับสนุนเปนหนึ่ง
ในนโยบายการพัฒนาประเทศ
ของรัฐบาล
T1 - ยังไมเปนที่นิยมของลูกคาใน
กลุมวัยรุน
Total Score

Short

Strategic Factor

Weight

ตารางที่ 14 การวางแผนระยะเวลาในการดําเนินการดําเนินกลยุทธกับปจจัยตาง ๆ
Strategic Factor Analysis Summary ( SFAS )
Duration
Comments

X

X
X
X
X

4.275

จากตาราง เมื่อนําขอมูล มาวิเคราะหแลวจะไดผลสรุป
จากตาราง EFAS หนา 55 และตาราง IFAS หนา 56 สามารถนําเอาปจจัย
จํานวน 9 ประเด็นมาพัฒนาตอเปน SFAS โดยนําปจจัย S1 – บุคลากรมีความชํานาญในการ
ผลิตขนม S2 - การบริหารการเงินมีสภาพคลองตัวเปนอยางมาก S5 - สินคามีความสดใหม
กรอบ W2 - ไมมีการทําการตลาดของสินคาในราน O3 - รัฐบาลใหการสนับสนุนเปนหนึ่งใน
นโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐบาล จัดทําเปนแผนระยะสั้น นําปจจัย W3 - การขนสง
สินคามีตนทุนสูง O2 - การขยาย Product Line เพิ่มมากขึ้น จําทําเปนแผนระยะกลาง และนํา
ปจจัย W1 - ยังไมมีการวิจัยและพัฒนาสินคาใหม ๆ T1 - ยังไมเปนที่นิยมของลูกคาในกลุม
วัยรุน จัดทําเปนแผนระยะยาว
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กลยุทธเพื่อการแขงขัน
ตารางที่ 15 TOWS Matrix :
จุดแข็ง Strengths (S)

Internal
Factors
(IFAS)
External
Factors
(EFAS)
โอกาส Opportunities (O)

จุดออน Weaknesses (W)

S1 - บุคลากรมีความชํานาญในการ
ผลิตขนม
S2 - การบริหารการเงินมีสภาพ
คลองตัวเปนอยางมาก
S3 - ใชเครื่องจักรเขามาชวยในการ
ผลิต
S4 - ผูจําหนายวัตถุดิบมาสงวัตถุดิบ
ถึงที่รานคา
S5 - สินคามีความสดใหม กรอบ
S6 - เปนสินคาประเภทของฝาก ขาย
ไดทุก ฤดูกาล ราคาไมแพง

W1 - ยังไมมีการวิจัยและพัฒนาสินคา
ใหมๆ
W2 - ไมมีการทําการตลาดของสินคา
ในราน
W3 - การขนสงสินคามีตนทุนสูง
W4 - ยังไมมีการกระจายความเสี่ยง
W5 - ถามีจํานวนการสั่งซื้อที่มาก ๆ
เกินไปทาง รานจะทําการผลิต
ไมทัน

SO Strategies

WO Strategies

O1 - การขยายตลาดไปทั่วประเทศ 1. ขยายผลิตภัณฑดานการขยาย
O2 - การขยาย Product Line เพิ่ม
Product Line เพิ่มมากขึ้นโดยการ
มากขึ้น
สนับสนุนของภาครัฐบาล ดาน
O3 - รัฐบาลใหการสนับสนุน ซึ่งเปน
นโยบายที่สนับสนุนอาหารไทย
หนึ่งในนโยบายการพัฒนา
ในโครงการครัวไทยสูครัวโลก
ประเทศของรัฐบาล
2. ขยายการตลาดใหทั่วประเทศ โดย
O4 – จํานวนคูแขงที่ทําการผลิต
เริ่มจากภาคเหนือและภาคกลาง
ขนมกระยาสารท ยังมีไมมาก
โดยใชความชํานาญของบุคลากร
นัก
3. ใชเทคโนโลยีและเครื่องจักร ชวยใน
การผลิตสินคาใหไดจํานวนมาก

4. จัดใหมีฝายวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ เพื่อเพิ่มกําไรใหกับราน
5. จัดระบบการขนสงสินคาใหลูกคาที่
อยูกระจายกันหลายแหลงใหมีเสนทาง
สงสินคาที่คุมกับตนทุน
6. ทําการตลาดโดยผานทางรัฐบาล
โดยใหรัฐบาลชวยสนับสนุน
ประชาสัมพันธและโฆษณาสินคา
ใหกับราน

อุปสรรค Threats (T)

WT Strategies

ST Strategies

T1 - ยังไมเปนที่นิยมรับประทาน
7. วางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบใหตรง
ของลูกคาในกลุมวัยรุน
กับปริมาณในการใช ไมใหขาด
T2 - ผูขายวัตถุดิบไมมาสง
หรือเหลือมากเกินไป
วัตถุดิบให จะตองมีการซื้อ
วัตถุดิบจากในตลาดทองถิ่นมา
ใชกอน ซึง่ จะมีราคาสูงมาก
T3 - อากาศมีผลตอการผลิตสินคา

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

จากผลการใหน้ําหนักในตาราง SFAS ซึ่งไดผลคะแนน 4.275 นั้น เมื่อนํามาสราง
ตาราง TOWS Matrix คะแนน 4.275 จะตกอยูในชองของ SO Strategies ซึ่งเปนกลยุทธ
การเติบโต
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3.3

5.0
4.275

1.7
Growth

3.3
1.7

SO Strategies
1. ขยายผลิตภัณฑดานการขยาย Product Line เพิม่ มากขึ้นโดยการสนับสนุนของภาครัฐบาล
ดานนโยบายที่สนับสนุนอาหารไทย ในโครงการครัวไทยสูครัวโลก
2. ขยายการตลาดใหทั่วประเทศ โดยเริ่มจากภาคเหนือและภาคกลาง โดยใชความชํานาญของ
บุคลากร
3. ใชเทคโนโลยีและเครื่องจักร ชวยในการผลิตสินคาใหไดจํานวนมาก

3. การตัดสินใจเลือกแนวทางการแกไขปญหา
แนวทางเลือกในการกําหนดกลยุทธ จากการประมวลผลขอมูลทุติยภูมิและขอมูลปฐม
ภูมิ เมื่อนํามาวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกและภายในขององคกร และการวิเคราะหอื่นๆ
เมื่อนํามากําหนดกลยุทธเพื่อการแขงขัน แลว จึงนํามาประเมินหาแนวทางเลือกที่จะนํามา
กําหนดกลยุทธทั้งในระดับ Corporate ระดับ Business และระดับ Functional ของรานขนม
กระยาสารทแมสมจิตร ไดขอสรุปดังตารางและรายละเอียดตอไปนี้
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ตารางที่ 16 แนวทางเลือกในการกําหนดกลยุทธ
ระดับของกลยุทธ
ก. ระดับ Corporate

ทางเลือกกลยุทธ
1. Growth Strategy

2. Stable Strategy

ข. ระดับ Business

ระดับของกลยุทธ
ค. ระดับ Functional

ขอดี
- มีโอกาสอยูรอดภายใต
สภาวะการแขงขันสูง
- สนับสนุนนโยบายของรัฐ
- การขยาย Product Line
สินคาไดหลากหลาย
- ไมตองมีการลงทุนเพิ่ม
ประหยัดคาใชจาย

3. Retrench Strategy

- ประหยัดคาใชจาย
- นําทรัพยากรไปใชทางอื่น

1. Differentiation
Strategy

- ตอบสนองความตองการ
ของลูกคาที่คูแขงขันมองขาม

2. Cost-Leadership S.

- ทําใหลูกคาตัดสินใจงายใน
การซื้อสินคา
- กิจการมีตนทุนต่ํากวาคูแขง
รายอื่นในระบบ

ทางเลือกกลยุทธ
1. Marketing S.

ขอดี
- มีผลิตภัณฑที่ลูกคารายยอย
ตองการ
- มีผลิตภัณฑครบวงจรสนอง
ความตองการลูกคาไดมาก
ขึ้น เกิด One stop shopping
- ชองทางการกระจายสินคาที่
เขาถึงลูกคา สรางโอกาสให
ลูกคาซื้อสินคาไดมากขึ้น
- สามารถขยายชองทางไดอีก
- กระตุนใหลูกคาสนใจมาซื้อ
สินคามากขึ้น

2. HR S

- บุคลากรมีการพัฒนา
- ลดปญหาเรื่องกําลังการ
ผลิต

ขอเสีย
- ตองมีการเปลี่ยนแปลง
ในหลายๆ ดาน
- ใชงบประมาณลงทุนใน
การเปลี่ยนแปลง

กลยุทธที่เลือก
Growth Strategy

- การแขงขันในตลาดสูง
เสี่ยงตอการสูญเสียลูกคา
- อาจประสบกับภาวะ
ถดถอยจนไมสามารถ
แขงขันตามกลไกของตลาด
ได
- สวนทางกับกลไกทาง
ตลาดที่เติบโตและมีการ
แขงขัน
- มีคาใชจายสูงกวา

-

-

เลือก
Differentiation
Strategy.

- ตนทุนบางผลิตภัณฑตอง
ยอมเสียเพื่อผลความ
เกี่ยวเนื่องระยะยาวที่จะ
ไดมา
- การแขงขันสูงในตลาดทํา
ใหตองเพิ่มตนทุนทาง
การตลาดสูงขึ้น
ขอเสีย
กลยุทธที่เลือก
-คูแขงสามารถออก
เลือก Marketing
ผลิตภัณฑมาแขงขันได
S.
-มีเครื่องจักรชวยในการ
ผลิตแคบางสวน
- สัดสวนกําไรที่ไดนอยลง
เมื่อใชราคาที่ต่ํากวา
- มีการใชทรัพยากรของ
องคกรมากขึ้นในการ
- เขาถึงลูกคา ทั้งดาน
กําลังคน และงบประมาณ
- ใชงบประมาณสูง และ
ใชไดในระยะสั้นๆ เทานั้น
ใชเวลานานในการ
พัฒนา
- อาจเสียคาใชจายมาก
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ก. กลยุทธระดับองคกร (Corporate Strategy)
จากการวิเคราะหขอมูล เมื่อนํามาสังเคราะห และประมวลผลแลว สรุปไดวาทิศทางของ
ผูบริหารในการกําหนดกลยุทธระดับองคกรของรานขนมกระยาสารทแมสมจิตรเนน กลยุทธการ
เติบโต Growth Strategy
การดําเนินกลยุทธ
การเติบโตของรานขนมกระยาสารทแมสมจิตรจะเติบโตในอุตสาหกรรมเดิม
โดยจะ
เติบโตในแนวระนาบ (Horizontal Integration) โดย
1. ขยายตัวธุรกิจดวยการเพิ่มผลิตภัณฑใหม เนื่องจากในตลาดเดิมยังมีความตองการ
และเติบโตไดอีก และรานขนมกระยาสารทแมสมจิตรมีความชําชาญในดานนี้ โดย
ตลาดเดิมคือ
ตลาดขนมประเภทของฝาก ที่ทางรานยังไมไดทําการติดตอเพื่อจําหนายสินคา โดย
จะเนนในรานคาประเภทของฝาก และปมน้ํามัน ตามเสนทางระหวางอําเภอพยุหะคีรีจนถึง
จังหวัดสิงหบุรี ทั้งขาไปและขากลับ
ตลาดใหม คือ
ตลาดที่เปนกลุมผูโดยสารรถทัวร โดยรวมมือกับบริษัทรถทัวรสมบัติทัวร
กลุมผูโดยสารเครื่องบิน โดยรวมมือกับสายการบินไทย เอื้องหลวงทัวร
กลุมลูกคาที่มีการจัดประชุมสัมนา เปนการรับจัดของวางใหผูประชุมสัมนา โดยรวมมือ
กับโรงแรมพิมาย จังหวัดนครสวรรค
2. รวมทั้งขยายตัวสินคา ( Product Line ) ใหมากขึ้น เพื่อใหมีสินคาที่หลากหลายรองรับ
การแขงขัน โดย
- ผลิตขนมไทย เนนใหเปนขนมเพื่อสุขภาพ เนนสวนผสมที่ทํามาจากธัญพืช เมื่อ
ทานแลวเปนประโยชนตอรางกาย ใหคณ
ุ คา
- ผลิตขนมที่ทํามาจากวัตถุดิบที่มีอยูแลวในการผลิตกระยาสารท เชน ถัว่ ลิสง นํามา
ทําเปน ถั่วกรอบแกว ถั่วตัด ขาวเมา ขาวตอก นํามาปรุงแตงรสชาติ ทําเปน ซีเรียว ผสมกับ
นม ใหเด็ก ๆ รับประทานเปนอาหารเชา
ซึ่งมีขอดี และขอเสียดังนี้
ขอดี
- มีโอกาสอยูรอดภายใตสภาวะการแขงขันสูง รานขนมกระยาสารทแมสมจิตรตองมีการ
ปรับตัวเพื่อรองรับสภาวะแวดลอมที่เปลี่ยนไปของโลก โดยตองมีการเติบโตอยางยั่งยืน และไม
เปนภาระของรัฐ
- สนับสนุนโยบายของรัฐ เนื่องจากรานขนมกระยาสารทแมสมจิตรเขารวมในโครงการ
หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ซึ่งเปนโครงการของรัฐบาล จึงไดรับการสนับสนุนและใหเปนเครื่องมือ
ที่ชวยรัฐในการสงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
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- การขยาย Product Line สินคาไดหลากหลาย ตองมีการขยายธุรกิจเพื่อเพิ่มศัยภาพ
ทางการแขงขัน และเปนทางเลือกของลูกคาในการเลือกซื้อสินคา
ขอเสีย
- คูแขงสามารถออกผลิตภัณฑมาแขงขันได เนื่องจากเปนสินคาที่สามารถลอกเลียนแบบ
ไดงาย ไมมีนวัตกรรมและขั้นตอนที่ซับซอน คูแขงสามารถทําตามไดอยางงายดาย
- มีเครื่องจักรชวยในการผลิตแคบางสวนเทานั้น ทุกขั้นตอนตองใชคน เพราะวิธีการ
ในการทําขนมและไดขนมที่หอบกรอบอรอยนั้น ตองมีความพิถีพิถนั มาก บางขั้นตอนใชเครื่อง
ไดแต ขนมที่ไดจะไมหอมนารับประทาน จึงทําใหตองใชคนในกระบวนการผลิตสินคาเปนสวน
ใหญ เพื่อใหไดสินคาที่ไดคณ
ุ ภาพ
- ตองมีการพัฒนาระบบใหเขมแข็งกวานี้ ระบบในการดําเนินกิจการของรานขนมกระยา
สารทแมสมจิตร ยังไมมีการวางไวอยางชัดเจน ซึ่งตองใชงบประมาณลงทุนในการเปลี่ยนแปลง
การเปลี่ยนแปลงองคกรในหลายๆ ดานใหสอดรับกันนั้น ตองมีการเปลี่ยนทั้ง ภาพลักษณ
อาคารสถานที่ กระบวนการทํางาน โครงสรางองคกร และการพัฒนาพนักงานใหมีความรู
ความสามารถ
เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพใหดียิ่งขึ้น
ในการเปลี่ยนแปลงดังกลาวลวนใชเงิน
งบประมาณในการใชจาย แตเปนการลงทุนที่เห็นผลในระยะยาว
ข. กลยุทธระดับธุรกิจ (Business Strategy)
ในดานธุรกิจขนมกระยาสารท รานขนมกระยาสารทแมสมจิตร เมือ่ วิเคราะหตามหลัก
กระบวนการเชิงกลยุทธแลว และดูตามแนวทางเลือก สรุปไดวา ควรเนนกลยุทธการสรางความ
แตกตางของผลิตภัณฑ
กลยุทธการสรางความแตกตางของผลิตภัณฑ (Differentiation Strategy) เพื่อสนอง
ความตองการของลูกคาที่แตกตางจากคูแ ขงอื่นในระบบ มุงหวังลูกคาที่คูแขงมองขาม ไดแก
ลูกคาที่เปนนักเดินทางที่คูแขงอื่นเขาไมถึง เปนตน แตทั้งนี้รานขนมกระยาสารทแมสมจิตรตอง
มีการกําหนดแนวทางในการสรางความแตกตางของผลิตภัณฑดวย
การดําเนินกลยุทธ
รวมมือกับศูนยสงเสริมอุตสาหกรรม ภาค 2 จังหวัดพิจิตร ในการใหความ
ชวยเหลือในการออกแบบบรรจุภัณฑที่มีรูปแบบสวยงามสะดุดตา สะดวกสบายและกระทัดรัด
เหมาะแกการซื้อเปนของฝาก โดยทางศูนยจะมีคาใชจายใหกับกิจการเปนเงินจํานวน 8,000
บาท เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑให
รวมมือกับโครงการผลิตภัณฑชุมชน ( เดิมคือ OTOP ) ในการคัดสรรใหเปน
สินคาของโครงการตามหลักเกณฑการคัดสรรคผลิตภัณฑชุมชน
นําเครื่องจักรมาชวยในการผลิตขนม เชนการนําเครือ่ งปนขนมรูปทรงตาง ๆ
เครื่องแพ็คสินคาสูญญากาศ เครื่องกวนขนม เครื่องคั่ววัตถุดิบ เชนขาวเมา ถัว่ งา เพื่อลด
เวลาในการเตรียมวัตถุดิบในการทําขนม และสรางความแตกตางของตัวสินคา โดยการลงทุน
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เครื่องจักร จะเปนการกูยืมเงินจาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ ซึ่งทางรานเปนสมาชิก
อยู โดยการรวมโครงการแปลงสินทรัพยใหเปนทุน การกูยืมเงินนี้จะเปนการกูเงินที่มีดอกเบี้ย
ราคาถูก
มีการพัฒนาสูตรของขนมรสชาติใหม ๆ เชนรสชอคโกเล็ต รสผลไมรวม รส
กาแฟ รสชาเขียว รสสาหราย ฯลฯ
ซึ่งสรุปขอดีและขอเสียไดดังนี้
ขอดี
- ตอบสนองความตองการของลูกคาที่คูแขงขันมองขาม ที่มองขามเนื่องจากการผลิต
ขนมกระยาสารทของคูแขงสวนใหญยังผลิตขนมกระยาสารทแบบแผนซึ่งเปนรูปแบบดั้งเดิม
ผลิตจําหนายแตภายในจังหวัด ยังไมมีการกระจายไปขายนอกจังหวัด รูปแบบบรรจุภัณฑยัง
ไมทันสมัย ซึ่งคูแขงยังไมสามารถเขาถึงลูกคาในระดับพรีเมี่ยมได
ขอเสีย
- มีคาใชจายสูงกวาคูแขง เนื่องจากการสรางความแตกตางของผลิตภัณฑใหแตกตาง
จากคูแขง ตองมีการลงทุนสูง เพื่อสรางผลิตภัณฑใหมีบรรจุภัณฑสวยทันสมัย มีการลงทุนวิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑใหม ๆ มีบรรจุภัฑณสวยงาม เพื่อตอบสนองลูกคาระดับพรีเมี่ยม ถา
สามารถออกผลิตภัณฑมาแขงขันไดเมื่อเทคโนโลยีกาวหนากวาจะชวยประหยัดตนทุนของธุรกิจ
ค. กลยุทธระดับหนาที่ (Functional Strategy)
เมื่อพิจารณาการวิเคราะหตามกระบวนการเชิงกลยุทธ และตารางแนวทางเลือกในการ
แกปญหาสรุปไดวา กลยุทธในระดับหนาที่ เพื่อสรางความไดเปรียบทางดานการแขงขันนั้น จะ
เนนไปที่ “ฟงกชันการตลาด” โดยพิจารณาตามรูปแบบของสวนผสมทางการตลาด Marketing
Mix ดูกลยุทธของสวนประสมทางการตลาด 4 Ps ที่สามารถสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน
สรุปวาจะเลือกกลยุทธสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจําหนาย และ
ดานการสงเสริมการตลาด รายละเอียดดังนี้
1). กลยุทธสรางความแตกตางดานผลิตภัณฑ (Product Differentiation
Strategy) โดยสรางความแตกตางดานตัวผลิตภัณฑ โดยจากเดิมคูแขงจะมีรูปแบบของ
ผลิตภัณฑแบบแผน ดังนั้นเปนอีกโอกาสหนึ่งในการพัฒนาผลิตภัณฑใหมเพื่อรองรับกับความ
ตองการของลูกคา และแนวทางคือนําลูกคาเขามามีสวนรวมในการออกผลิตภัณฑใหมๆ โดย
เลือกกลุมลูกคาที่เปนเปาหมายมาทําการสัมภาษณเพื่อสรางผลิตภัณฑที่ลูกคาตองการ ซึ่งจาก
การสัมภาษณกลุมลูกคาจํานวน 28 คน ในเรื่องของรูปแบบของขนมกระยาสารทที่ทาน
ตองการ ผลสรุปวาคนสวนใหญตองการรับประทานขนมกระยาสารทที่เปนชิ้นพอคํา
เมือ่
รับประทานแลวไมทําใหมือเปอน สะดวกในการรับประทาน โดยมีการดําเนินกลยุทธ
- จัดทําสติ๊กเกอรรูปแบบใหม ดังรูปดานลางนี้
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แบบที่ 1 : สติ๊กเกอรวงกลมติดกลองใส และติดที่ซองขนม
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แบบที่ 2:สําหรับพันรอบกลองกลมใส

พิถีพิถัน เลือกสรรความอรอย

ขนมกระยาสารท
น้ําหนักสุทธิ 100 g.

นุม กรอบ อรอย
ขนมกระยาสารท
น้ําหนักสุทธิ 100 g.

ทะเบียนเลขที่ ค196439
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- ทํากระยาสารทเปนชิ้นพอคํา รูปทรงตาง ๆ เชน
รูปดอกไมบรรจุกลองทรงกลม บรรจุ 10 ชิ้น
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รูปชิ้นกลม บรรจุกลองมี 9 ชิ้น
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รูปหัวใจ บรรจุ 2 – 3 ชิ้น
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บรรจุในซองสี่เหลี่ยมเปนแทง แบงเปน 2 ชิ้น
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ฯลฯ เพื่อกลุมลูกคาที่เปนเด็กหรือวัยรุนที่ชอบทานขนมรูปทรงตาง ๆ
- ทํากระยาสารทเปนแทงยาว เพื่อสะดวกในการรับประทาน ไมเปอนมือเวลารับประทาน
และจัดทําบรรจุภัณฑรูปแบบใหม โดยมีตัวอยางลักษณะดังรูปดานลางนี้
ซึ่งสรุปขอดีและขอเสียไดดังนี้
ขอดี
- มีผลิตภัณฑที่ลูกคารายยอยตองการ
- มีผลิตภัณฑครบวงจรสนองความตองการลูกคาไดมากขึ้น เกิด One stop shopping
ลูกคาจะไดไมตองไปซื้อสินคาของคูแขง
ขอเสีย
- คูแขงสามารถออกผลิตภัณฑมาแขงขันได
- มีเครื่องจักรชวยในการผลิตแคบางสวน สวนใหญใชแรงงานคน อาจทําใหการผลิต
สินคาไมทันตามความตองการของลูกคา
2). กลยุทธราคาที่แตกตาง (Price Differentiation Strategy) รานขนมกระยา
สารทแมสมจิตรมีการตั้งราคาที่แตกตางจากคูแขงขัน คือมีราคาสูงกวาผูแขงขัน เนื่องจากไดมี
การเพิ่มมูลคาใหกับตัวสินคาโดยการจัดทําบรรจุภัณฑที่สะดวกสบายเหมาะแกการรับประทาน
ไมเปอนมือเวลารับประทาน เปนซองจับไดงาย และมีขนาดเปนชิ้นพอคําใหเลือกรับประทาน
อีก
สรุปขอดีและขอเสียไดดังนี้
ขอดี
- จําหนายสินคาในราคาที่สูง ทําใหกิจการมีกําไรมากขึ้น
ขอเสีย
- เนื่องจากสินคาเมื่อดูลักษณะภายนอกจะเหมือนกัน ลูกคาอาจมีการเปรียบเทียบ
ราคากับคูแขงได
3). กลยุทธชอ งทางที่แตกตาง (Place Differentiation Strategy) รานขนม
กระยาสารทแมสมจิตรมีชองทางการจัดจําหนายสินคาที่แตกตางจากคูแขงขันไดแก รานของ
ฝาก จุดจอดรถ รานขายกวยเตี๋ยว รานหนาโรงเรียน สถานศึกษาตาง ๆ การออกแสดงงาน
สินคาตาง ๆ รวมทั้งการจําหนายสินคาในโครงการของภาครัฐบาล เชน โครงการหนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) กระจายไปตามแหลงชุมชนตางๆ โดยใชโครงการของภาครัฐมาชวย
ในการจําหนายสินคา โดยมีการดําเนินกลยุทธ
- ในชองทางของผูโดยสารที่เดินทางโดยรถทัวร : เสริฟขณะเดินทาง
- ในชองทางของผูโดยสารที่เดินทางโดยเครื่องบิน: เสริฟขณะเดินทาง
- ในชองทางของผูโดยสารทีเดินทางโดยรถยนตสวนตัว : แวะซื้อที่รานของฝากหรือปม
น้ํามัน
- ออกงานแสดงสินคา ในโครงการของรัฐบาลที่สนับสนุนผูประกอบการ SME
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- รับจัดของวางในงานประชุมสัมนา ตาง ๆ
สรุปขอดีและขอเสียไดดังนี้
ขอดี
- ชองทางใหบริการที่เขาถึงลูกคา สรางโอกาสใหลูกคาซื้อสินคาไดมากขึ้น
- สามารถขยายชองทางไดอีก เชน สงสินคามาจําหนายตามตัวจังหวัดใกลเคียง และ
กรุงเทพมหานคร เพื่ออํานวยความสะดวกใหลูกคา
ขอเสีย
- มีการใชทรัพยากรขององคกรมากขึ้นในการเขาถึงลูกคา ทั้งดานกําลังคน และ
งบประมาณ
4). กลยุทธดานการสงเสริมการตลาด (Promotion Strategy) โดยมีการ
ดําเนินกลยุทธ
เรียกวากลยุทธดึง (Pull) ตองมีการสงเสริมการตลาดเพื่อกระตุนใหลูกคาสนใจมาซื้อ
สินคา มีการสือ่ สารทางการตลาดใหลูกคารับรู สนใจ และตัดสินใจมาซื้อสินคา
- โดยการโฆษณาประชาสัมพันธทางรายการวิทยุทองถิ่น วิทยุ อสมท เกี่ยวกับสินคา
ของทางรานคา ซึ่งมีคาใชจา ยเดือนละ 5,000 บาท
- การเขียนปายโฆษณาสินคา ในเสนทางที่จะเขา อ. พยุหะคีรี ทั้งจากจังหวัดชัยนาท
และ ที่มาจากตัวเมืองนครสวรรค คาใชจายในการเขียนปาย ๆ ละ ประมาณ 3,000
บาท
- ใหการสนับสนุนงานกิจกรรมของ อ. พยุหะคีรี และ จ.นครสวรรค เชน งานเจาพอเจา
แมปากน้ําโพ ในชวงเทศกาลตรุษจีน งานประจําปของอําเภอพยุหะคีรี งานแขงขัน
กีฬา งานกิจกรรมที่ทางอําเภอจัดขึ้น ฯลฯ
กลยุทธผลัก (Push) ทางรานตองทําการใหรางวัลหรือผลตอบแทน สําหรับพนักงานที่
สรางผลงานไดดี หรือพนักงานที่สรางยอดขายไดดีเปนที่ชื่นชอบของลูกคา เพื่อผลักดันให
พนักงานมีความกระตือรือรน เอาใจใสในการทํางาน
- พนักงานในราน มีการใหรางวัลหรือผลตอบแทน เมื่อมีพนักงานที่สรางผลงานไดดี
- ลูกคาที่เปนรานขายสง มีการจัดอันดับรานคาที่มียอดขายดีเยี่ยม มีการใหรางวัล
ของขวัญกับรานคาที่ใหการสนับสนุนเปนอยางดี โดยมีการจัดกิจกรรมไปทองเที่ยวใน
ภาคเหนือ ปละ 1 ครั้ง คาใชจายคนละ 5,000 บาท คัดเลือกประมาณ 10 รานคาที่มี
ผลงานดีเยี่ยม
- จัดรายการโปรโมชั่นตามเทศกาลวันหยุดตาง ๆ เชนชวงวันหยุดสงทายปเกาตอนรับป
ใหม วันตรุษจีน วันสงกรานต วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา
สรุปขอดีและขอเสียไดดังนี้
ขอดี
- กระตุนใหลูกคาสนใจมาซื้อสินคามากขึ้น

76

- กระตุนใหพนักงานตื่นตัวในการทํางานมากขึ้น
ขอเสีย
- ใชงบประมาณสูง และใชไดในระยะสั้นๆ เทานั้น

บทที่ 4
บทสรุป และขอเสนอแนะ
สรุปผลการศึกษา
รายงานการศึกษาคนควาดวยตนเอง เรือ่ ง “ การศึกษาปญหาและการกําหนด
กลยุทธธุรกิจ รานขนมกระยาสารท เพื่อสรางศักยภาพในการแขงขันที่ยั่งยืน กรณีศึกษา ราน
ขนมกระยาสารทแมสมจิตร ” ตามกรอบของกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ จากการศึกษา
สามารถสรุปไดดังนี้
1. การวิเคราะหสภาพแวดลอมที่เปนปจจัยภายในและภายนอก
2. แนวทางในการกําหนดกลยุทธของรานขนมกระยาสารทแมสมจิตร
1. การวิเคราะหสภาพแวดลอมที่เปนปจจัยภายในและภายนอก
จากการศึกษาสภาพแวดลอมในอุตสาหกรรม ที่เปนปจจัยภายในและภายนอกองคกร
สรุปปจจัยที่สําคัญมาเปนโอกาส อุปสรรค จุดแข็ง และจุดออน ไดดังนี้
โอกาส
- การขยายตลาดไปทั่วประเทศ
- การขยาย Product Line เพิ่มมากขึ้น
- รัฐบาลใหการสนับสนุนเนื่องจากเขารวมในโครงการหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ และขนมกระยาสารทจัดวาอยูในอุตสาหกรรมประเภทอาหาร
โดยรัฐบาลสงเสริมใหมีกิจกรรมและโครงการครัวไทยสูครัวโลก
ซึ่งเปน
หนึ่งในนโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐบาล
- จํานวนคูแขงที่ทําการผลิตขนมกระยาสารทยังมีไมมากนัก
อุปสรรค
- สินคาคือขนมกระยาสารท ยังไมเปนที่นิยมรับประทานของลูกคาในกลุม
วัยรุน เปนสินคาที่คนที่มีอายุมาก ๆ แลวจะชอบรับประทาน เนือ่ งจาก
สินคาที่ผลิตขึ้นเพื่อทําบุญในประเพณีวันสารท ซึ่งสวนใหญจะรูจ ักกันใน
กลุมของคนที่มีอายุมาก ๆ แลว คนรุน หลังจะไมคอยทราบและนิยมมาก
นัก
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- เนื่องจากผูขายวัตถุดิบใหมเี พียงรายเดียวที่ราคาถูกและจะมาสงสินคา
เดือนละ 2 ครั้ง ถาผูขายวัตถุดิบไมมาสงวัตถุดิบให จะตองมีการซื้อ
วัตถุดิบจากในตลาดทองถิ่นมาใชกอน ซึ่งจะมีราคาสูงมาก
- อากาศมีผลตอการผลิตสินคา คือสินคาที่ผลิตในฤดูหนาว อากาศคอนขาง
เย็น การบรรจุสินคาแพ็คใสถุงตองทําโดยเรงดวน บางครั้งบรรจุใสถุงไม
ทัน ถาไมใสถงุ โดยเรงดวน จะทําใหขนมแข็งจับตัวกันเปนกอน เมื่อเปด
ออกมารับประทานจะแยกออกจากกันยาก
จุดแข็ง
- บุคลากรมีความชํานาญในการผลิตขนมกระยาสารท
- การบริหารการเงินมีสภาพคลองตัวเปนอยางมาก
- กระบวนการผลิตบางขั้นตอนใชเครื่องจักรเขามาชวยในการผลิต
ทําให
ประหยัดเวลาในการเตรียมสวนผสมของขนม
- ผูจําหนายวัตถุดิบนําวัตถุดบิ มาสงถึงที่รานคา จึงไมทําใหเสียคาใชจายใน
การรับสินคามากนัก และไดราคาสินคาที่ถูกกวาทองตลาด ทําใหตนทุน
ในการผลิตลดลง
- สินคามีความสดใหม กรอบ เพราะทําทุก ๆ วัน จะทําเมื่อมี Order
เทานั้น
- เปนสินคาประเภทของฝาก ขายไดทุกฤดูกาล ราคาไมแพง
จุดออน
- ยังไมมีการวิจัยและพัฒนาสินคาใหม ๆ ขึ้นมา ขณะนี้ทางรานขายสินคา
เพียงชนิดเดียว
- ไมมีการทําการตลาดของสินคาในราน สินคายังไมมีความแตกตางจากคู
แขงขัน
- การขนสงสินคามีตนทุนสูง เนื่องจากรานคากระจายอยูหลายจังหวัด และ
ไมมีการจัดเสนทางการสงสินคาที่เปนเสนทางวิ่งประจํา
ไมมีการวาง
แผนการสงสินคา
- ยังไมมีการกระจายความเสี่ยง
- ถามีจํานวนการสั่งซื้อที่มาก ๆ เกิน ทางรานจะทําการผลิตไมทัน
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2. แนวทางในการกําหนดกลยุทธของรานขนมกระยาสารทแมสมจิตร
แนวทางในการกําหนดกลยุทธโดยพิจารณาจากการวิเคราะห SWOT และขอดี
ขอเสียของแตละทางเลือก
สรุปแนวทางการกําหนดกลยุทธในระดับตางๆ
เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถทางการแขงขันของรานขนมกระยาสาทรแมสมจิตร ไดดังนี้
กลยุทธระดับองคกร (Corporate Strategy) เนนกลยุทธการเติบโต Growth
Strategy การเติบโตของรานขนมกระยาสารทแมสมจิตรจะเติบโตในอุตสาหกรรมเดิม โดยจะ
เติบโตในแนวระนาบ (Horizontal Integration) ขยายตัวธุรกิจดวยการเพิ่มผลิตภัณฑใหมใน
ตลาดเดิมคือ ตลาดขนมประเภทของฝาก เนื่องจากในตลาดเดิมยังมีความตองการและเติบโตได
อีก และรานขนมกระยาสารทแมสมจิตรมีความชําชาญในดานนี้ รวมทั้งขยายตัวสินคา (
Product Line ) ใหมากขึ้น เพื่อใหมีสินคาที่หลากหลายรองรับการแขงขัน
กลยุทธระดับธุรกิจ (Business Strategy) ในดานธุรกิจขนมกระยาสารทของ
รานขนมกระยาสารทแมสมจิตร เมื่อวิเคราะหตามหลักกระบวนการเชิงกลยุทธแลว และดูตาม
แนวทางเลือก
สรุปไดวา
ควรเนนกลยุทธการสรางความแตกตางของผลิตภัณฑ
(Differentiation Strategy) เพื่อสนองความตองการของลูกคาที่แตกตางจากคูแ ขงอื่นในระบบ
มุงหวังลูกคาที่คูแขงมองขาม ไดแก ลูกคาที่เปนนักเดินทางที่คูแขงอื่นเขาไมถึง เปนตน แตทั้งนี้
รานขนมกระยาสารทแมสมจิตรตองมีการกําหนดแนวทางในการสรางความแตกตางของ
ผลิตภัณฑดวย
กลยุทธระดับหนาที่ (Functional Strategy) จะเนนไปที่ “ฟงกชันการตลาด”
โดยพิจารณาตามรูปแบบของสวนผสมทางการตลาด Marketing Mix ดูกลยุทธของสวนประสม
ทางการตลาด 4 Ps ที่สามารถสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน สรุปวาจะเลือกกลยุทธสวน
ประสมการตลาดดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด
รายละเอียดดังนี้
กลยุทธสรางความแตกตางดานผลิตภัณฑ (Product Differentiation Strategy)
สรางความแตกตางดานตัวผลิตภัณฑ โดยจากเดิมคูแขงจะมีรูปแบบของผลิตภัณฑแบบแผน
ดังนั้นเปนอีกโอกาสหนึ่งในการพัฒนาผลิตภัณฑใหมเพื่อรองรับกับความตองการของลูกคา และ
แนวทางคือนําลูกคาเขามามีสวนรวมในการออกผลิตภัณฑใหมๆ
โดยเลือกกลุมลูกคาที่เปน
เปาหมายมาทําการสัมภาษณเพื่อสรางผลิตภัณฑที่ลูกคาตองการ
กลยุทธชองทางที่แตกตาง (Place Differentiation Strategy) รานขนมกระยา
สารทแมสมจิตรมีชองทางการจัดจําหนายสินคาที่แตกตางจากคูแขงขันไดแก รานของฝาก จุด
จอดรถ รานขายกวยเตี๋ยว รานหนาโรงเรียน สถานศึกษาตาง ๆ การออกแสดงงานสินคาตาง
ๆ รวมทั้งการจําหนายสินคาในโครงการของภาครัฐบาล
เชน โครงการหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ (OTOP) กระจายไปตามแหลงชุมชนตางๆ โดยใชโครงการของภาครัฐมาชวยในการ
จําหนายสินคา
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กลยุทธดานการสงเสริมการตลาด (Promotion Strategy) ตองมีการสงเสริม
การตลาดเพื่อกระตุนใหลูกคาสนใจมาซื้อสินคา มีการสื่อสารทางการตลาดใหลูกคารับรู สนใจ
และตัดสินใจมาซื้อสินคา เรียกวากลยุทธดึง (Pull) รวมทั้งทางรานตองทําการใหรางวัลหรือ
ผลตอบแทน สําหรับพนักงานที่สรางผลงานไดดี หรือพนักงานที่สรางยอดขายไดดีเปนที่ชนื่
ชอบของลูกคา เพื่อผลักดันใหพนักงานมีความกระตือรือรน เอาใจใสในการทํางาน เรียกวากล
ยุทธผลัก (Push)

ขอจํากัดในการศึกษา
1. การรวบรวมขอมูลของธุรกิจขนมกระยาสารทรและอุตสาหกรรมอาหาร จาก
หนวยงานที่เก็บสถิติตางๆ เชน กระทรวงพานิชย หรือ พัฒนาชุมชนประจําจังหวัด ไมมี
หนวยงานใดไดรวมขอมูลของธุรกิจขนมกระยาสารทเขาไปในระบบ จึงตองนําขอมูลที่ไดมาทํา
การรวบรวม และเปรียบเทียบเอง ตองใชเวลาอยางยิ่งในการประมวลผลขอมูล
2.
การศึกษาครั้งนี้ ไมสามารถนําขอมูลของคูแขง ในบางอยางมาใชใน
การศึกษาได เนื่องจากเปนขอมูลที่ยังไมเปดเผย
3. และสถานการณบานเมืองในปจจุบันอยูในระยะของการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล
ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนในดานตางๆ โครงการบางโครงการในรัฐบาลชุดที่ผานมา อาจไมไดรับการ
สนับสนุนจากรัฐบาลชุดใหม ทําใหขอมูลขององคกรไมนิ่ง จึงใชขอมูล ณ สิ้นป 2549 เปนหลัก
4. เนื่องจากขอบเขตการศึกษาในครั้งนี้ เปนการศึกษาในธุรกิจอุตสาหกรรมที่มี
ขนาดเล็ก ซึ่งไมมีขอมูลมาสนับสนุนมากนัก
ตองใชเวลาศึกษามากวานี้หากจะใหไดความ
ครบถวนสมบูรณของการวิเคราะหอุตสาหกรรม และวิเคราะหองคกร

ขอเสนอแนะ
จากผลการศึกษาในครั้งนี้สามารถนําแนวทางแกไขไปใชเปนกลยุทธเพื่อสรางความ
ไดเปรียบทางการแขงขันของรานขนมกระยาสารทแมสมจิตร
1. การปฏิบัติตามกลยุทธ องคกรตองมีการจัดสรรผูร ับผิดชอบหรือเจาภาพในการนํากลยุทธ
แตละขอไปกอใหเกิดแผนการปฏิบัติงานใหได โดยการนํา Balance Score Card มาเปนตัว
ขับเคลื่อนกลยุทธใหประสบความสําเร็จ
2. การควบคุมประเมินผล การกําหนดตัวชีว้ ดั ของรานขนมกระยาสารทแมสมจิตร ซึ่งเปน
ธุรกิจรานขนมที่เขารวมอยูในโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑของภาครัฐบาล ดั้งนั้นตัวชีว้ ดั

81

ของรานขนมกระยาสารทแมสมจิตรจะใช หลักเกณฑการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบล
ผลิตภัณฑไทย ป พ.ศ. 2549 มาเปนตัวการควบคุมและประเมินผลการดําเนินงาน
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
หลักเกณฑการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบล หนึง่ ผลิตภัณฑไทย ป พ.ศ 2549
การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑไทย ป พ.ศ. 2549 ไดกําหนดใหมีการ
พิจารณาในการใหคาคะแนนผลิตภัณฑที่สงเขาคัดสรร ฯ
ในระดับประเทศ
โดยมี
คณะกรรมการดําเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑไทย ป พ.ศ. 2549
ระดับประเทศ ตามกลุมประเภทผลิตภัณฑ เปนผูพิจารณาใหคาคะแนนผลิตภัณฑตามกลุม
ประเภทผลิตภัณฑ โดยมีองคประกอบและเกณฑการคัดสรร ฯ ตามกลุมประเภทผลิตภัณฑ
ดังนี้
องคประกอบ เกณฑการคัดสรรฯ ประเภทอาหาร ประกอบดวย 3 สวน ไดแก
สวน ก หลักเกณฑการพิจารณาดานผลิตภัณฑและความเขมแข็งของชุมชน ( 30 คะแนน )
1) ดานการผลิต
2) ดานการพัฒนาผลิตภัณฑ
3) ดานความเขมแข็งของชุมชน
สวน ข หลักเกณฑการพิจารณาดานความเปนไปไดทางการตลาด ( 30 คะแนน )
1) ดานการตลาด
2) ดานเรื่องราวของตํานานผลิตภัณฑ ( Story of Product )
สวน ค หลักเกณฑการพิจารณาดานคุณภาพผลิตภัณฑ ( 40 คะแนน )
1) การตรวจสอบ / วิเคราะหคุณภาพตามประเภทผลิตภัณฑ
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สวน ก หลักเกณฑการพิจารณาดานผลิตภัณฑและความเขมแข็งของชุมชน จํานวน 30
คะแนน
ประเด็นที่ 1 ดานการผลิต
1.1 แหลงที่มาของวัตถุดิบ = 3 คะแนน
- ใชวตั ถุดิบภายในประเทศนอยกวารอยละ 80
1 คะแนน
- ใชวตั ถุดิบภายในประเทศรอยละ 80 ขึ้นไป
2 คะแนน
- ใชวตั ถุดิบภายในประเทศทั้งหมด
3 คะแนน
1.2 การขยายปจจัยการผลิต = 3 คะแนน
- ไมมีการขยายปจจัยการผลิต
1 คะแนน
- มีการขยายปจจัยการผลิตนอยกวารอยละ 20
2 คะแนน
- มีการขยายปจจัยการผลิตมากกวารอยละ 20 ขึ้นไป
3 คะแนน
1.3 การรักษาสิ่งแวดลอมในกระบวนการผลิต = 3 คะแนน
- ไมมีการคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
1 คะแนน
- การผลิตมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมแตมีการดําเนินการแกไข
2 คะแนน
- การผลิตไมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
3 คะแนน
1.4 ศักยภาพการผลิตจํานวนมากเพื่อจําหนาย = 3 คะแนน
- ไมสามารถผลิตซ้ําไดในปริมาณ และคุณภาพเดิม
1 คะแนน
- สามารถผลิตซ้ําไดในปริมาณและคุณภาพใกลเคียงของเดิม
2 คะแนน
- สามารถผลิตซ้ําไดในปริมาณและคุณภาพคงเดิม
3 คะแนน
ประเด็นที่ 2 ดานการพัฒนาผลิตภัณฑ
2.1 การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑในรอบ 1 ปที่ผานมา = 3 คะแนน
- พัฒนาจากผูผลิตอื่นเล็กนอย
- พัฒนาจากแนวคิดของกลุม
- พัฒนาตามแนวคิดของกลุมและตามความตองการของลูกคา
2.2 การพัฒนาบรรจุภัณฑ = 3 คะแนน
- เปนแบบดั้งเดิมไมมีการพัฒนา
- มีการพัฒนาแตไมสม่ําเสมอ
- มีการพัฒนาอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
2.3 รูปแบบของบรรจุภัณฑ = 3 คะแนน
- ไมมีบรรจุภัณฑหรือมีบรรจุภัณฑเบื้องตน ธรรมดา
เชน กระดาษ / ถุง / ขวด บรรจุแบบ
- มีบรรจุภัณฑเชน กลอง การบรรจุสามารถรักษาคุณภาพไดระยะหนึ่ง
แตไมมีรายละเอียดที่ตองระบุมาตรฐานบนบรรจุภัณฑ

1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
1 คะแนน
2 คะแนน
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- มีบรรจุภัณฑที่บงบอกเอกลักษณตอผลิตภัณฑ และตามมาตราฐาน
สากลเชิงการคา
ประเด็นที่ 3 ดานความเขมแข็งของชุมชน
3.1 ระยะเวลาในการจัดตั้งกลุม ( ตั้งแตเริ่มทําธุรกิจ ) = 3 คะแนน
- นอยกวา 3 ป
- 3 – 5 ป
- 5 ปขึ้นไป
3.2 การมีสวนรวมกับชุมชน ในประเด็นตอไปนี้ = 3 คะแนน
- ปจจัยการผลิต ( แรงงาน / ทุน ) สวนหนึ่งมาจากชุมชน
- มีการจัดสรรผลกําไรบางสวนใหเปนประโยชนแกชุมชน
- ชุมชนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นตอการประกอบการ
• มีสวนรวม 1 ประเด็น
• มีสวนรวม 2 ประเด็น
• มีสวนรวม 3 ประเด็น
3.3 การจัดทําบัญชี = 3 คะแนน
- ไมมีการจัดทําบัญชี หรือจัดทําเมื่อนึกได
- มีการจัดทําบัญชีอยางงาย ๆ ไมเปนระบบ
- มีการจัดทําบัญชีตามระบบบัญชี
สวน ข ดานความเปนไปไดทางการตลาด จํานวน 30 คะแนน
ประเด็นที่ 1 ดานการตลาด
4.1 แหลงจําหนายหลักของสินคา = 5 คะแนน
- ตลาดภายในจังหวัด
- ตลาดระหวางจังหวัด
- ตลาดตางประเทศ
4.2 รายไดในการจัดจําหนายสินคา เทียบกับปที่ผานมา = 5 คะแนน
- เพิ่มขึ้นไมเกินรอยบะ 25
- เพิ่มขึ้นรอยละ 26 - 50
- เพิ่มขึ้นรอยละ 51 ขึ้นไป
4.3 ความตอเนื่องของตลาด = 5 คะแนน
- มีเฉพาะลูกคาใหม
- มีลูกคาเกาแตไมมีการสั่งซื้ออยางสม่ําเสมอ

3 คะแนน

1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน

1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน

1 คะแนน
3 คะแนน
5 คะแนน
1 คะแนน
3 คะแนน
5 คะแนน
1 คะแนน
3 คะแนน
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- มีลูกคาเกาและลูกคาใหมและมีการสั่งซื้ออยางสม่ําเสมอ
4.4 ชองทางการจัดจําหนาย = 5 คะแนน
- จําหนายเองในประเทศ
- จําหนายเองในประเทศและจําหนายผานตัวแทนในตางประเทศ
- จําหนายเองทั้งในประเทศและตางประเทศ
ประเด็นที่ 2 ดานเรื่องราวหรือตํานานของผลิตภัณฑ
5.1 เรื่องราวของตัวผลิตภัณฑ = 5 คะแนน
- มีเรื่องราวเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑแตไมมีการบันทึก
- มีเรื่องราวเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ และมีการบันทึก
- มีเรื่องราว มีการบันทึก และมีการนําเสนอ
( มีเอกสารหรือคําอธิบายประกอบตัวผลิตภัณฑ )
5.2 ภูมิปญญาทองถิ่น / เอกลักษณของทองถิ่น = 5 คะแนน
- นํามาจากที่อื่นไมไดพัฒนาเพิ่มเติม
- นํามาจากที่อื่นและพัฒนาเพิ่มเติม
- เปนภูมิปญญาจากทองถิ่นดั้งเดิมและมีการพัฒนาสรางสรรค

5 คะแนน
1 คะแนน
3 คะแนน
5 คะแนน

1 คะแนน
3 คะแนน
5 คะแนน

1 คะแนน
3 คะแนน
5 คะแนน

สวน ค หลักเกณฑการพิจารณาดานคุณภาพผลิตภัณฑ จํานวน 40 คะแนน
โครงสรางหลักเกณฑการพิจารณาดานคุณภาพผลิตภัณฑในแตละชนิดประกอบดวย 2
สวน
สวนที่ 1 ตัวตัด “ การตรวจสอบสารพิษตกคาง หรือสิ่งปลอมปนถาพบจะไมพิจารณา
หลักเกณฑขออื่น ”
สวนที่ 2 หลักเกณฑการคัดสรร ( สวนใหญเปนหลักเกณฑเดิมที่ใชในการคัดสรรฯ ป
2547 )
( กระยาสารทของรานขนมบานปู จัดอยู ชนิดที่ 3 ประเภทที่ 1 )
ชนิดที่ 3 อาหารแปรรูปกึง่ สําเร็จรูป / สําเร็จรูป
ประเภทที่ 1 ขนม
100 คะแนน
1. ลักษณะปรากฎ ( ดานกายภาพ ) = 20 คะแนน
- สะอาดปราศจากสิ่งแปลกปลอมที่ไมใชสวนประกอบ
20 คะแนน
และปราศจากตําหนิ
- มีสิ่งสกปรกแปลกปลอม เชน ชิ้นสวนแมลงรอยกัดแทะของสัตว 0 คะแนน
เสนผม ขนสัตว ฯลฯ หรือตําหนิอื่นใดที่นารังเกียจ
** ( ถาพบสิ่งแปลกปลอมในขอนี้จะไมไดรับการพิจารณาในหลักเกณฑขออื่น ๆ ) **
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2. สี = 20 คะแนน
- สีสวย สม่ําเสมอตามลักษณะผลิตภัณฑ
- สีสวย พอใช
- สีไมสม่ําเสมอ
- มีการใชสีสงั เคราะหในผลิตภัณฑที่หามใชสี
3. กลิ่น = 20 คะแนน
- กลิ่นหอมตามธรรมชาติของสวนประกอบ
- กลิ่นหอม แตไมมีกลิ่นของสวนประกอบ
- กลิ่นผิดปกติ เชน กลิ่นหืน กลิ่นไหม
- กลิ่นนารังเกียจ
4. รสชาติ = 20 คะแนน
- รสชาติดีมาก
- รสชาติดี
- รสชาติพอใช
- รสชาติผดิ ปกติ
5. ลักษณะเนื้อสัมผัส = 20 คะแนน
- ลักษณะเนือ้ สัมผัสดีมาก
- ลักษณะเนือ้ สัมผัสดี
- ลักษณะเนือ้ สัมผัสพอใช
- ลักษณะเนือ้ สัมผัสไมดีเลย

20
15
10
0

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

20
15
10
0

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

20
15
10
0

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

20
15
10
0

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

หมายเหตุ หลักเกณฑพิจารณาดานคุณภาพผลิตภัณฑ ซึ่งรวมทั้งการตรวจพินิจและการ
ตรวจสอบทางประสาทสัมผัส โดยตั้งเกณฑการประเมินเปนหมวด รวมคะแนนทั้งหมดเปน 100
คะแนนและคํานวณผลลัพธสุดทายเทากับ 40 คะแนน

ภาคผนวก ข
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรม
การซื้อขนมกระยาสารท
กรุณาทําเครื่องหมาย
หนาคําตอบที่ทานเลือกหรือกรอกขอความลงในชองวาง
สวนที่ 1 ขอมูลสวนตัว
1. เพศ
หญิง
ชาย
2. อายุ
ไมเกิน 20 ป
21- 25 ป
26 – 30 ป
31 – 35 ป
36 – 40 ป
41 ปขึ้นไป
3. การศึกษา
ต่ํากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
4. อาชีพ
นักเรียน / นักศึกษา
พนักงานบริษทั เอกชน
เจาของกิจการ
ขาราชการรัฐวิสาหกิจ
วางงาน
อื่น ๆ
5. รายไดสวนตัว
ไมเกิน 5,000 บาท
5,001-10,000 บาท
10,001 - 15,000 บาท
15,001 - 20,000 บาท
20,001 - 25,000 บาท
25,001 บาท ขึ้นไป
6. จํานวนสมาชิกในครอบครัว
1 - 3 คน
4 - 6 คน
มากกวา 6 คน
7. สถานภาพ
โสด
สมรส
อื่น ๆ ระบุ
.
สวนที่ 2. พฤติกรรมในการเลือกซื้อขนมกระยาสารท
1. ทานซื้อหรือรับประทานกระยาสารทครั้งหลังสุดเมื่อไร
1 - 7 วัน
ภายใน 2 สัปดาห
ภายใน 4 สัปดาห
มากกวา 1 เดือน
2. คาใชจายเฉลี่ยตอการซือ้ 1 ครั้ง ในการซื้อขนมกระยาสารท
ไมเกิน 50 บาท
51 - 100 บาท
101 - 150 บาท
150 บาทขึ้นไป
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3. ขนาดของบรรจุภัณฑกระยาสารททีท่ า นซื้อครั้งหลังสุด ( ตอบไดมากกวา 1 ขอ )
1. ถุงขนาดเล็ก 100 กรัม
2. ถุงขนาดกลาง 250 กรัม
3. ถุงขนาดใหญ 350 กรัม
4. กลองกระดาษ
5. อื่น ๆ _________________________
4. ทานซื้อกระยาสารทครั้งหลังสุดเพื่อ ( ตอบไดมากกวา 1 ขอ )
รับประทานเอง
เปนของฝากใหคนในครอบครัว
เปนของฝากใหคนนอกครอบครัว
อื่น ๆ ระบุ
5. สถานที่ใดที่ทานซื้อขนมกระยาสารท ( ตอบไดมากกวา 1 ขอ )
ตลาดนัด
รานขายของใกลที่ทํางาน
รานขายของใกลบาน หรือ รานขายของชําทั่วไป
ซุปเปอรมาเก็ต
รานขายของฝาก
รานคาในสถานีบริการน้ํามัน
รานขายตามแหลงทองเที่ยว
รานสะดวกซือ้
อื่น ๆ กรุณาระบุ__________________
6. เปรียบเทียบความคิดเห็นของทานเมื่อทดลองชิมขนมกระยาสารทสองแบบ
1 = นอยที่สุด 2 = นอย 3 = ปานกลาง 4 = มาก 5 = มากที่สุด

ระดับความพอใจในสินคา
1. รสชาติ
ความหวาน
ความมัน
ความกรอบ
ความหอม
2. แพ็คเก็จ
ชื่อตราสินคา โลโก
ฉลากบอกรายละเอียดสินคา
สีของบรรจุภัณฑ
ลักษณะวัสดุของบรรจุภัณฑ

กระยาสารททีท่ านทดลอง
ชิม A
1 2 3 4 5

กระยาสารททีท่ านทดลอง
ชิม B
1 2 3 4 5
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ระดับความพอใจในสินคา

กระยาสารททีท่ านทดลอง
ชิม A
1 2 3 4 5

3. ปริมาณของสวนผสมของขนม
กระยาสารท
ขาวเมา
ขาวตอก
งา
ถั่ว
เม็ดมะมวงหิมพานต
กาแฟ
ลูกเกด
7. ขอเสนอแนะในการปรับปรุงกระยาสารท

ผูวิจัยขอขอบคุณทุกทานทีใ่ หความรวมมือในการตอบคําถามเปนอยางดี
หมายเหตุ
แบบ A

แบบ B

กระยาสารททีท่ านทดลอง
ชิม B
1 2 3 4 5

ประวัติผูศึกษา
นางสาวพจนีย ผิวสอาด เกิดเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2520 สําเร็จการศึกษา
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เมื่อปการศึกษา 2543 และศึกษาตอในระดับปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
ประกอบการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ในปการศึกษา 2549
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