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บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาถึงรูปแบบ กลยุทธ และโอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑเมลอน

กรณีศึกษาสวนลําพญาเนเชอรัล อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม การวิจัยคร้ังน้ีเปนวิจัยเชิงคุณภาพโดยใชวิธีการ
เก็บขอมูลจากการสังเกต และสัมภาษณระดับลึกจากผูใหขอมูลหลัก ไดแก เจาของกิจการสวนลําพญาเนเชอรัล 
พนักงาน และลูกคาท่ีมาใชบริการ รวม 10คน โดยใชคําถามปลายเปดท่ีใชในการสัมภาษณ และมีการพรรณนา
วิเคราะห จากผลการศึกษาพบวาการผลิตเมลอนของทางสวนลําพญาเนเชอรัลท่ีมีการผลิตในโรงเรือน โดยคํานึงถึง
คุณภาพจากผลของเมลอน สามารถตอบสนองความตองการตัดสินใจซื้อของลูกคาในหลากหลายชองทาง ย่ิงเพ่ิม
ประสิทธิภาพทางการจัดจําหนาย และกลยุทธทางการตลาด ท่ีตอบสนองการสั่งซ้ือของลูกคาใหเกิดในหลายชองทาง
เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการตลาดของทางสวนลําพญาเนเชอรัล 
คําสําคัญ: โอกาสทางการตลาด 
 

Abstract 
The objectives of this research were to study the Patterns, strategies, and marketing 

opportunities of melon products: case study of Lamphaya Natural Garden, Amphur Bang Len, 
Changwat Nakhon Pathom,Thailand. This research was a qualitative research using a data from 
observation and in-depth interviews of key informants with the founder of the board, staffs and 
customers who were 10 people. This research used the structured questionnaire for the interview 
and there was information analysis by descriptive analysis method. The study result indicate that 
the production the melon of LAMPHAYA natural were produced in greenhouse by consideration 
of quality the melon able to meet the demand of customers in many distribution channel. If 
further optimize the distribution and marketing strategies to response customer orders to 
multiple channels for increase the marketing opportunities of LAMPHAYA natural. 
Keyword: Marketing opportunities 
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บทนํา 

การผลิตพืชผลทางการเกษตรท่ีปลอดภัยจากสารเคมีเร่ิมมีมากขึ้นตอเศรษฐกิจในประเทศ ไมเพียงแตชวย
สรางรายไดใหกับเกษตรกร แตยังชวยสรางความเชื่อมั่นใหกับผูบริโภค จากการท่ีการเกษตรพัฒนาโดยมีความย่ังยืน
ในกระบวนการ เน่ืองจากในกระบวนการผลิตมีความสําคัญในการชวยลดการใชสารเคมีของเกษตรกร และลดการใชนํ้า 
เพ่ือความเปนมิตรตอผูบริโภค และสิ่งแวดลอม (อายุส หยูเย็น, กัญญพัสวี กลอมธงเจริญ, และจักรพงษ พวงงามชื่น, 
2556)  

เมื่อพฤติกรรมการบริโภคมีทัศนคติท่ีเปลี่ยนแปลงไป ท่ีมีการใหความสําคัญตอท้ังสุขภาพ และ
สภาพแวดลอม ทําใหเกษตรกรจึงตองมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตท่ีมีความปลอดภัยมากย่ิงขึ้น เพ่ือ
ตอบสนองตอความตองการซ้ือของลูกคาผูบริโภค จากประเด็นทางดานความใสใจในสารพิษท่ีตกคางในอาหาร และ
ความปลอดภัยของอาหาร ซึ่งอุปสงคทางดานผลิตภัณฑทางเกษตรท่ีปลอดภัยมี่อัตราสูงขึ้นอยางตอเน่ือง โดย
ประเทศไทยรัฐบาลน้ันมีบทบาทในการสนับสนุนใหเกษตรกรลดการใชสารเคมี อีกท้ังในเร่ืองของการลดการใชนํ้า
เพ่ือการเกษตรในการเพาะปลูกอยางบลอดภัย และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

อําเภอบางเลนเปนพ้ืนท่ีของจังหวัดนครปฐม ท่ีนับไดวาเปนจังหวัดท่ีสําคัญ ท่ีเปนท้ังแหลงทองเท่ียว มี
รานคาธุรกิจ ตลาดแลกเปลี่ยนสินคา และการปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญมากมายในพ้ืนท่ี (สุชาดา แสงดวงดี, เยาวภา 
บัวเวช, และมาริษา สุจิตวนิช,2555) จึงทําใหธุรกิจทางการเกษตรท่ีมีมากมายน้ันตองแขงขัน ท่ีทําใหผูประกอบการ
ตองมีการคิดสรางสรรค และหาโอกาสในการปลูกพืชท่ีตลาดใหความตองการ ดวยความแปลกใหม คุณภาพ ราคาท่ี
เปนท่ียอมรับ ความนาสนใจของผลิตภัณฑ ย่ิงสามารถดึงดูดการซ้ือของพอคาคนกลาง ผูบริโภค หรือแมแตผูท่ีนํา
ผลิตภัณฑไปแปรรูปจึงทําใหกิจการมีโอกาสและความเปนไปไดท่ีจะประสบความสําเร็จมากขึ้น 

สวนลําพญาเนเชอรัลมีการปลูกเมลอนไปตามความตองการของตลาด ซ่ึงไดมีการเปลี่ยนแปลงโรงเรือนปด
ท่ีใชในการปลูกกลวยไมเมืองหนาว นํามาผลิตเมลอนท่ีใหราคาดี (ธานี เชยกลิ่นเทศ,2559) โดยตนใชตนทุนท่ีตํ่าจาก
กระบวนการผลิตท่ีใชการเพาะในขี้เถาแกลบ ดวยเมลอนเปนพืชท่ีใชนํ้านอยและการผลิตท่ีลดการใชสารเคมีในการ
กําจัดแมลงและศัตรูพืชท่ีเปนคาใชจายใหตนทุนสูงขึ้น ความตองการของทางตลาดท่ีสูงทําใหผลตอบแทนย่ิงสูงตาม
ท้ังในชวงเทศการท่ีราคาผลผลิตทางการเกษตรมีราคาท่ีสูงกวาปกติ และชองทางการขายอื่นๆ เชน หนารานท่ีรับ
ผลผลิตไปจําหนายตอ ผูติดตอสั่งจองสินคากอน และการติดตอผานทางสื่อสังคมออนไลนท่ีเปนชองทางท่ี
สะดวกสบายในปจจุบัน  

ดวยเหตุดังกลาวผูวิจัยจึงไดเล็งเห็นถึงความนาสนใจในการศึกษาถึงการผลิตและโอกาสทางการตลาดท่ีทาง
สวนลําพญาเนเชอรัล อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ท่ีทําใหทราบถึงสภาพแวดลอมของความตองการทางการ
ตลาดท่ีทําใหเมลอนของทางกิจการเปนท่ีนิยมของผูบริโภค พอคาคนกลาง และผูนําผลิตภัณฑไปแปรรูปตอ จากการ
ดําเนินงานท่ีใหความสําคัญกับคุณภาพของผลิตภัณฑ และการนําไปพัฒนาทางการตลาด เพ่ือหาโอกาสและชองทาง
ใหมๆ ท่ีมีศักยภาพสูงขึ้น และสามารถผลักดันใหสวนลําพญาเนเชอรัลกาวหนาผลิตสินคาท่ีไดคุณภาพตอไปใน
อนาคต 

 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือศึกษารูปแบบกลยุทธเมลอนของสวนลําพญาเนเชอรัลในจังหวัดนครปฐม 
2. เพ่ือศึกษาโอกาสทางการตลาดของสวนลําพญาเนเชอรัลในจังหวัดนครปฐม 
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
1. ทราบถึงรูปแบบในการผลิต และการตลาดของสวนลําพญาเนเชอรัล ซ่ึงเปนกรณีศึกษา และแนวทางใน

การประกอบการใหเขากับการตลาดตามยุคสมัยตอไป 
2. เพ่ือพัฒนากลยุทธทางการตลาดกับรูปแบบการดําเนินประกอบกิจการใหเขากับยุคสมัย 

 

ทบทวนวรรณกรรม 
ทฤษฎีสวนผสมทางการตลาด  
การใชแผนทางการตลาด 4Ps (Product Price Place Promotion) ซึ่งเปนการใชหลักในการวางแผนแต

ละสวน เพ่ือใหผลิตภัณฑเปนท่ีตองการของลูกคาใหมากท่ีสุด (Philip Kotler, 2001) 
1. ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สิ่งท่ีธุรกิจเสนอขาย เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาใหเกิดความพึงพอใจ 

ซ่ึงเปนไดท้ังสิ่งท่ีสัมผัสได และสัมผัสไมได  
2. ราคา (Price) หมายถึง มูลคาท่ีลูกคายอมจายเพ่ือแลกกับคุณภาพท่ีเหมาะสม และคุณประโยชนท่ี

ตนเองตองการจะไดรับจากสินคาน้ันๆ โดยลูกคาน้ันจะเปรียบเทียบระหวางคุณคาของผลิตภัณฑกับราคาของ
ผลิตภัณฑน้ันๆ จากการสรางคุณคาท่ีรับรูโดยสายตา และการยอมรับของลูกคากับผลิตภัณฑน้ัน  

3. ชองทางการจัดจําหนาย (Place)  หมายถึง กลุมบุคคลทางธุรกิจ ท่ีมีความเกี่ยวของกัน หรือการ
เคลื่อนยายผลิตภัณฑไปยังลูกคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ประกอบดวยผูผลิตผูคาคนกลาง ผูบริโภคหรือลูกคา 
หรือแมแตผูใชทางอุตสาหกรรม โดยผานชองทางตางๆในการกระจายตัวผลิตภัณฑ 

4.การสงเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง เคร่ืองมือทางการตลาดในการสรางแรงจูงใจ ใหเกิดความ
ตองการในผลิตภัณฑ โดยใหเกิดความเชื่อ และการสรางความทรงจํา ใหเกิดการซ้ือ เปนการใหขอมูลกับลูกคาหรือผู
ซ้ือผลิตภัณฑ ใหเกิดขอมูลทางทัศนคติและพฤติกรรมในการซ้ือโดยใชเคร่ืองมือ เชน การโฆษณา, ประชาสัมพันธ 

การวิเคราะหจุดแข็ง,จุดออน,โอกาสและอุปสรรค (SWOT) 
โกมล วงศอนันต (2555) ไดศึกษาทฤษฎีการวิเคราะหจุดแข็ง, จุดออน, โอกาสและอุปสรรคของ อัลเบิรต 

ฮัมฟรี (Albert Humphrey) โดยอธิบายหลักสําคัญคือการวิเคราะหจากสภาพการณ 2 ดานคือ สภาพการณภายใน
และสภาพการณภายนอก 

อภิชา ประกอบเสง (2555) ไดศึกษาทฤษฎีการวิเคราะหจุดแข็ง, จุดออน, โอกาสและอุปสรรคโดยอธิบาย
วาการวิเคราะหจะครอบคลุมปจจัยท่ีทําไหมีขอมูลในการกําหนดทิศทางท่ีจะถูกสรางขึ้นมาจากจุดแข็ง และแสวงหา
ประโยชนจากโอกาส กําหนดกลยุทธมุงเอาชนะอุปสรรค และลดจุดออนใหมีนอยท่ีสุด จากการวิเคราะหแข็ง 
จุดออน โอกาสและอุปสรรค 

1. ประเมินสภาพแวดลอมภายในองคกร 
 เปนการวิเคราะหความสามารถภายในองคกรในทุกๆดานเพ่ือประเมินสถานการณท่ีเปนปจจัยในการ

ดําเนินกลยุทธขององคกร 
 จุดแข็งขององคกร (S-Strengths) เปนการวิเคราะหจากมุมมองผูอยูภายในองคกร วาขอไดเปรียบและ

จุดเดนสําคัญขององคกรควรนํามาใชในการพัฒนา หรือสงเสริมจุดแข็งขององคกรอยางไร 
 จุดออนขององคกร (W-Weakness) เปนการวิเคราะหปจจัยจากมุมของผูท่ีอยูภายในองคกร ท่ีเปนจุด

ดอย หรือขอเสียเปรียบท่ีควรนํามาปรับปรุงใหดีขึ้น หรือทําใหหมดไป 
2. ประเมินสภาพแวดลอมภายนอก 
 สามารถวิเคราะหเพ่ือคนหาโอกาสและอุปสรรคทางการดําเนินงานขององคกรท่ีมีผลกระทบจาก

สภาพแวดลอม 
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 โอกาสทางสภาพแวดลอม (O-Opportunities) การวิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอใหเกิดประโยชน ใน
หลายๆทางตอองคกรท่ีสามารถสรางผลกําไรท่ีดี และสรางความเข็มแข็งใหองคกรได 

 อุปสรรค (T-Threats) การวิเคราะหปจจัยท่ีสงผลกระทบท่ีก็ใหเกิดความเสียหาย ซึ่งองคกรจําเปนตอง
ลีกเลี่ยงปจจัยท่ีเกิดขึ้น หรือปรับตัว เพ่ือเผชิญแรงกระทบท่ีเกิดขึ้น 

 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชแนวทางในการศึกษาแบบปรากฏการณวิทยา มี
รายละเอียดดังตอไปน้ี 

1. กําหนดผูใหขอมูลหลัก โดยผูใหขอมูลหลัก คือ เจาของกิจการสวนลําพญาเนเชอรัล พนักงาน และ
ลูกคาท่ีมาใชบริการ 

2. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแก แนวคําถามในการสัมภาษณ (Research Guidelines) ท่ีตองการ
ทราบถึงการผลิต และชองทางการตลาดของสวนลําพญาเนเชอรัล และตัวผูวิจัยในฐานะเคร่ืองมือท่ีสําคัญในงานวิจัย
เชิงคุณภาพ 

3. วิธีเก็บรวบรวมขอมูล ใชวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) เจาของกิจการสวนลํา
พญาเนเชอรัล โดยแนวคําถามอยางกวาง ซ่ึงสามารถแตกประเด็นในการสัมภาษณได 

4. การตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูล ผูวิจัยไดตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูล โดยการ
ตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (Triangulation Technique) (Sabina Yeasmin and Khan Ferdousour 
Rahman, 2012) โดยตรวจสอบดานขอมูลในเร่ืองของเวลา สถานท่ี และตรวจสอบดานผูวิจัยวาไดขอมูลท่ีไดมา 
แลวนําขอมูลเหลาน้ันมาวิเคราะหวาเปนขอมูลท่ีตรงกันหรือไมอยางไร หากขอมูลท่ีไดไมตรงกันควรสัมภาษณใหมอีกคร้ัง 
โดยเปลี่ยนเร่ืองของเวลา เพ่ือเปนการยืนยันและขอสรุปน้ันใหเกิดความชัดเจน สวนขอมูลท่ีเกิดไมนาเชื่อถือจะไม
นํามาใช และถาไดขอมูลไมพอจะเก็บขอมูลเพ่ิมเติมใหสมบูรณ 

5. การวิเคราะหขอมูล ในการศึกษาการผลิต และกลยุทธทางการตลาดของสวนลําพญาเนเชอรัล ไดใชการ
วิเคราะหเชิงคุณภาพ(Qualitative Method)ในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห ( Descriptive Analysis) โดยเมื่อผูวิจัย
ไดรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึกแลว จึงไดนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหการผลิต และโอกาสทางการการตลาด 
ใหเปนแนวทางในการหาโอกาส และชองทางการตลาด เพ่ือพัฒนากลยุทธ และวิธีการอื่นๆในการประกอบธุรกิจ 

 
ผลการวิจัย 
 จากการศึกษารูปแบบ กลยุทธ และโอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑเมลอนกรณีศึกษาสวนลําพญาเน
เชอรัล อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐมในคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ผูวิจัยไดศึกษาขอมูลจากการสัมภาษณจาก
ผูใหขอมูลหลัก ซ่ึงมีผลวิจัยท่ีไดศึกษาตามวัตถุประสงคดังน้ี 

สวนลําพญาเนเชอรัล มีการปลูกเมลอนญี่ปุนพันธคิโมจิ ซึ่งเปนท่ีตองการของตลาดมากผูประกอบการจึง
เลือกใชเมล็ดชนิดน้ีโดยมีราคาเมล็ดละ 7 บาท ในชวงท่ีกลวยไมราคาไมสูง มีการสั่งซ้ือนอยลง ผูประกอบการจึงได
นําโรงเรือนกลวยไมเมืองหนาวมาประยุกตปลูกเมลอน โดยการปลูกในโรงเรือนปด ปลูกโดยไมลงดิน และเพาะตนลง
ในถุงดําบรรจุดวยขี้เถาแกลบ อุปกรณในการใหนํ้าเปนระบบหยด เน่ืองจากเปนพืชท่ีใชน้ํานอย และการปลูกภายใน
โรงเรือนปดจึงเปนผลใหไมมีปญหาเร่ืองโรคและแมลงศัตรูพืช ทําไหตนทุนในการผลิตตํ่าลง อีกท้ังรัฐบาลยังมีการ
สนับสนุนเกษตรกรใหปลูกพืชท่ีใชนํ้านอย และผูประกอบการไมมีคาใชจายดานสารเคมีเพ่ือใชกําจัดแมลง อีกท้ังเพ่ือ
คุณภาพของเมลอนผูประกอบการจะคัดเลือกผลผลิตใหมีเพียง 1 ลูกตอ 1ตน เพ่ือใหคุณภาพของเมลอนท่ีดมีีรสชาติ
หอมหวาน เปนท่ีชื่นชอบของลูกคาในทองตลาด ทางเกษตรกรสามารถรูถึงวันท่ีเก็บเก่ียวไดจากการนับต้ังแตหลัง
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วันท่ีผสมเกสร โดยนับไปประมาณ 90 วันก็สามารถทยอยนําผลผลิตมาขาย โดยสงสินคาตามท่ีลูกคาสั่ง หรือการ
จองผลเมลอนตามชองทางตางๆ เชน สื่อสังคมออนไลน โทรศัพท เปนตน สวนหน่ึงสามารถสงขายหนาราน และ
รานคาแปรรูปในพ้ืนท่ี 

กลยุทธทางการตลาด (4Ps) ของทางสวน มีดังน้ี 
ทางดานผลิตภัณฑ (Product) ทางผูประกอบการสวนลําพญาเนเชอรัลมีการปลูกเมลอนในโรงเรือน ราว 

3,000 ตน โดยผูประกอบการจะคัดเลือกผลผลิตใหมีเพียง 1 ลูกตอ 1ตน เพ่ือคุณภาพของผลผลิตท่ีดีมีรสชาติหอม
หวาน และความกรอบของเมลอน อีกท้ังยังเปนพันธท่ีมีราคาในตลาดท่ีสูงกวาพันธุอื่นๆ และกําลังไดรับความนิยม
ทางการตลาด 

ทางดานราคา (Price) ทางผูประกอบการสวนลําพญาเนเชอรัล ไดใชวิธีการตั้งราคาตามตลาด เพ่ือใหเกิด
ความเหมาะสมกับราคาตามทองตลอด โดยการขายเมลอนเปนกิโลกรัม อีกท้ังการกําหนดราคาหนาสวนท่ีราคา
กิโลกรัมละ 150บาท ท่ีเหมาะสมกับคุณภาพของการปลูก 

ทางดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) ผูประกอบการสวนลําพญาเนเชอรัลท่ีมีสถานท่ีต้ังอยูในอําเภอ
บางเลนท่ีมีผูประกอบการผลิตเมลอนนอยทําใหไดสวนแบงทางการตลาดในเขตพ้ืนท่ีจํานวนมาก ท้ังยังมีผูติดตอสั่ง
ไปเปนผลไมไหวตามชวงเทศกาลสําคัญ ทางสวนมีท้ังหนารานท่ีรับไปจําหนาย และผูติดตอผานทางสื่อสังคม
ออนไลน ไดแก เฟสบุค และผูติดตอสั่งซื้อเมลอนเพ่ือนําไปแปรรูปเปนขนมหวานเพ่ือจําหนายตอ อีกท้ังยังมีผูท่ีมาสั่ง
จองซ้ือสินคากอนอีกทางหนึ่งดวย 

ทางดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) ทางผูประกอบการสรางความเชื่อมั่นไหกับลูกคาท่ีมาติดตอ
ซ้ือ ท้ังยังรับประกันไดวาปลอดภัยจากสารเคมี เพราะมีการปลูกเมลอนภายในโรงเรือนปด ท่ีปลอดโรคและแมลง
ศัตรูพืช จึงไมตองใชสารเคมีในการผลิตทําใหลูกคาท่ีมาซ้ือมีการบอกกันปากตอปาก ถึงคุณภาพของเมลอนท่ีปลูก
โดยสวนลําพญาเนเชอรัลน่ันเอง 

โอกาสทางการตลาด โดยการวิเคราะหจุดแข็ง,จุดออน,โอกาสและอปุสรรค 

 

ปจจัยภายใน 

จุดแข็ง 
ผูบริหารองคกรมีความรู และประสบการณเปนอยางด ี
ตนทุนการผลิตไมสูงมาก 
ท่ีต้ังของกิจการอยูใกลสถานท่ีทองเท่ียว 

จุดออน 
ผลิตภัณฑยังขาดรูปแบบท่ีเปนเอกลักษณ 
ขาดกลยุทธการโฆษณาเพ่ือสงเสริมการตลาด 
ขาดกลยุทธโฆษณาเพ่ือสงเสริมการตลาด 
 

โอกาส 
ความตองการของตลาดท่ีเพ่ิมมากขึ้นสามารถทําใหขายได
ในราคาสูง 
สามารถหาชองทางนําผลิตภัณฑเขาสูตลาดใหม 

อุปสรรค 
ผูผลิตรายใหญหลายราย มีการทําโฆษณาประชาสัมพันธ
มากกวา 
ตลาดภายในจังหวัดคอนขางเล็ก 
คูแขงสามารถนําไปผลิตในลักษณะท่ีคลายกันได 
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ปจจัยภายนอก 

จุดแข็ง (Strength)  
ผูบริหารขององคกรมีความรูดานการเกษตร จากประสบการณเปนอยางดี เพราะมีการสืบตออาชีพมาจาก

รุนสูรุน ซ่ึงชวยในการพัฒนาวิธีการผลิตใหมีผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพเปนท่ียอมรับของลกูคาและพอคาคนกลางท่ีเขามาซื้อ 
ท่ีต้ังของกิจการอยูใกลสถานท่ีทองเท่ียวท่ีมีนักทองเท่ียวเดินทางมาเปนจํานวนมาก เชนตลาดนํ้าลําพญา 

และราน Tree& Tide river side ซ่ึงสามารถกระจายสินคาไปยังแหลงตางๆไดสะดวกผานพอคาคนกลาง และการ
บอกตอแบบปากตอปาก 

ตนทุนการผลิตท่ีไมสูงมากจากการดัดแปลงตรงเรือนปดท่ีใชในการผลิตกลวยไมเมืองหนาวมาเปนสวน
ปลูกเมลอน ท้ังพืชท่ีปลูกเปนพืชท่ีใชนํ้านอย รัฐบาลมีการสนับสนุนทางการเกษตร และการใชสารเคมีท่ีนอยลงจาก
การใชโรงเรือนปดเพ่ือกันสภาพอากาศและแมลงท่ีทําไหผลผลิตเกิดโรค 

ผูประกอบการในพ้ืนท่ี ท่ีผลิตผลิตภัณฑประเภทเดียวกันในเขตพ้ืนท่ียังมีนอยจึงไมเปนปญหาดาน 
การแขงขัน 
จุดออน (Weakness)  

ผลิตภัณฑยังขาดรูปแบบท่ีเปนเอกลักษณ  
ผลิตภัณฑสวนมากยังคงจําหนายในพ้ืนท่ีการผลิต 
ขาดกลยุทธโฆษณาเพ่ือสงเสริมการตลาด 

โอกาส (Opportunity) 
ความตองการทางการตลาดของผลิตภัณฑมีมากขึ้นทําไหสามารถขายไดในราคาท่ีสูง อีกท้ังในชวงเทศการ

ท่ีสามารถขายไดในราคาท่ีดีขึ้นจากการนําไปใชในชวงเวลาท่ีสําคัญ 
สามารถหาชองทางนําผลิตภัณฑเขาสูตลาดใหม เพ่ือการขยายตลาดใหกวางขวางมากขึ้นจากเฉพาะใน

พ้ืนท่ี ก็ยังสามารถขยายไปยังตางจังหวัด พ้ืนท่ีสําคัญท่ีมีผูคนอยูเยอะ เชนเมืองหลวง พ้ืนท่ีท่ีมีกําลังซื้อเหมาะสมกับ
การขนสง โดยยังคํานึงถึงตลาดเดิมไวโดยไมใหเสีย โอกาส หรือละเลยผูซ้ือท่ีอยูในตลาดเดิม 

การเพ่ิมประสิทธิภาพในการตอบสนองความตองการของลูกคา ใหเกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ และพัฒนาอยู
อยางสม่ําเสมอ เพ่ือใหผลิตภัณฑตรงตอการตัดสินใจเลือกซ้ือของลูกคา หรือมีการตอยอดทําผลิตภัณฑรูปแบบใหมๆ 
เพ่ือตอบสนองลูกคาในชองทางอื่นเพ่ือเพ่ิมอัตราสวนทางการตลาด เชน แปรรูป การสกัดสารในเมลอนเพ่ือบํารุง
รางกาย หรือแมแตการผลิตเปนขนมหวาน เพ่ือจําหนาย 
อุปสรรค (Threat) 

มีผูผลิตรายใหญหลายราย ท่ีมีการทําโฆษณาประชาสัมพันธมากกวา 
ตลาดภายในจังหวัดคอนขางเล็ก และเศรษฐกิจมีการชะลอตัวในชวงท่ีผานมา 
การปลูกเมลอนคูแขงสามารถนําไปผลติในลักษณะท่ีคลายกคลึงกันได  

โอกาสทางการตลาด 
 โอกาสทางการตลาดท่ีเกิดจากปจจัยทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมท่ีสามารถหาชองทางนําผลิตภัณฑ
เขาสูตลาดใหม เพ่ือการขยายตลาดใหกวางขวางมากขึ้นจากเฉพาะในพ้ืนท่ี ก็ยังสามารถขยายไปยังตางจังหวัด พ้ืนท่ี
สําคัญท่ีมีผูคนอยูเยอะ เชนเมืองหลวง พ้ืนท่ีท่ีมีกําลังซ้ือเหมาะสมกับการขนสง โดยยังคํานึงถึงตลาดเดิมไวโดยไมให
เสีย โอกาส หรือละเลยผูซ้ือท่ีอยูในตลาดเดิม เชนสื่อสังคมออนไลน เฟสบุค เปนตน 
 โอกาสทางการตลาดท่ีสําคัญจากปจจัยทางสังคมท่ีสําคัญ คือ กระแสนิยมของลูกคาท่ีบริโภคสินคา 
ตองการดูแลสุขภาพโดยหันมาบริโภค ผัก ผลไม ท่ีปลอดภัย ปราศจากสารเคมี ทําใหความตองการผลิตภัณฑมีมากขึ้น
และสามารถขายไดในราคาสูง ในการตอบสนองความตองการของลูกคา ใหเกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ เพ่ือให
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ผลิตภัณฑตรงตอการตัดสินใจเลือกซ้ือของลูกคา หรือมีการตอยอดทําผลิตภัณฑรูปแบบใหมๆ เพ่ือตอบสนองลูกคา
ในชองทางอื่นเพ่ือเพ่ิมอัตราสวนทางการตลาด เชน แปรรูป การสกัดสารในเมลอนเพ่ือบํารุงรางกาย หรือแมแตการ
ผลิตเปนขนมหวาน เพ่ือจําหนาย 
 โอกาสทางการตลาดท่ีเกิดขึ้นจากปจจัยทางเศรษฐกิจ ในชวงท่ีมีเทศกาลสําคัญท่ีสามารถขายผลิตภัณฑใน
ราคาท่ีสูงขึ้นกวาปกติ เชน เทศกาลตรุษจีน ซึ่งมีผูติดตอมาเปนจํานวนมากเพ่ือนําไปเปนผลไมไหว เปนตน 
 โอกาสทางการตลาดน้ันพบวาผลิตภัณฑเมลอนกรณีศึกษาสวนลําพญาเนเชอรัล มีปจจัยทางนโยบายของ
รัฐบาลท่ีสงเสริมการปลูกพืชใชนํ้านอย สามารถชวยลดตนทุนในการผลิต 
 

สรุปผลการวิจัย 

 จากการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีพบวา รูปแบบกลยุทธ และโอกาสทางการตลาด และแนวทางการแกไขปญหาท่ี
สอดคลองกับทฤษฎีสวนผสมทางการตลาด และการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค เมื่อพิจารณาถึง
ปญหาท่ีเกิดขึ้นในการตลาด เพ่ือใหองคกรสามารถเพ่ิมศักยภาพทางดานการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ สามารถสราง
แรงผลักดันในดานความสามารถในการแขงขันทางการตลาดดังน้ี 

การพัฒนาประสิทธิภาพทางการตลาดใหสูงขึ้นเพ่ือดึงดูดลูกคาในการตัดสินใจซ้ือ เพ่ิมความนาสนใจในตัว
สินคาจากลูกคาใหหลากหลายชองทางการจําหนาย เชนการโฆษณา ประชาสัมพันธสินคา การใหโปรโมชั่นเมื่อลูกคา
ซ้ือ เพ่ือใหสินคาของทางกิจการไดมีการเพ่ิมยอดขายในการติดตลาด 

นําผลิตภัณฑเขาสูตลาดใหม เพ่ือการขยายตลาดใหกวางขวางมากขึ้นจากเฉพาะในพ้ืนท่ี ก็ยังสามารถ
ขยายไปยังตางจังหวัด พ้ืนท่ีสําคัญทางเศรษฐกิจท่ีมีผูคนอาศัยอยูมากมายท่ีมีกําลังซ้ือ เชน เมืองหลวง พ้ืนท่ีท่ี
เหมาะสมกับคาใชจายในการขนสง โดยยังคํานึงถึงตลาดเดิมไวโดยไมใหเสียโอกาส หรือละเลยผูซ้ือท่ีอยูในตลาดเดิม 

การเพ่ิมประสิทธิภาพในการตอบสนองความตองการของลูกคา ใหเกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ และพัฒนาอยู
อยางสม่ําเสมอ เพ่ือใหผลิตภัณฑตรงตอการตัดสินใจเลือกซ้ือของลูกคา หรือมีการตอยอดทําผลิตภัณฑรูปแบบใหมๆ 
ใหสามารถตอบสนองตอความตองการของลูกคาในชองทางอื่นเพ่ือเพ่ิมอัตราสวนทางการตลาด เชน แปรรูป การ
สกัดสารในเมลอนเพ่ือบํารุงรางกาย หรือแมแตการผลิตเปนขนมหวาน 

 
ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

1. เมลอนจากสวนลําพญาเนเชอรัลน้ันมีคุณภาพท่ียอดเย่ียมอยูแลวจากองคประกอบตางๆทางการผลิต 
เพียงตองการขยายชองทางการตลาดใหกาวไปสูตลาดอื่นๆ ท่ีหลากหลายเพ่ือเพ่ิมยอดขายและกําไร 

2. สินคาสามารถตอยอดและพัฒนาไปไดอยางหลากหลายเพ่ือการแขงขัน และเพ่ิมสวนแบงทาง
การตลาด 

3. สินคาท่ีมีคุณภาพสามารถสรางการรับรูใหลูกคาเพ่ือโฆษณาตอ แบบปากตอปาก เพ่ือใหสินคาเปนท่ี
ยอมรับจากลูกคาและตลาดท่ีมีหลากหลายชองทาง 

4. การสรางมูลคาเพ่ิมใหกับผลิตภณัฑใหไปสูชองทางการตลาดท่ีหลากหลาย 
5. การจัดแผนการตลาด กลยุทธการโฆษณาเพ่ือสนับสนุนการขาย สงเสริมการโฆษณาประชาสัมพันธ

อยางตอเน่ือง  
6. การตลาดประชาสัมพันธเพ่ิมชองทางหาลูกคาใหชองทางการตลาดขยายไปสูพ้ืนท่ีการแขงขันอื่นท่ี

สามารถไดเปรียบทางการคาได 
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