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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาช่องทางการส่งออกเพื่อขยายตลาด  กรณีศึกษา บริษัท เทพผดุงพร
มะพร้าว จ ากัด มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการช่องทางการส่งออกเพื่อการขยายตลาดและศึกษา
สภาพแวดลอ้มโอกาสทางการตลาดในการเขา้สู่ตลาดใหม่ เพื่อน าความรู้ท่ีไดรั้บไปประยุกตใ์ชใ้น
การศึกษาและท างานในชีวิตจริง เพื่อน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในด้านภูมิคุ้มกนัท่ีดีมา
ประยกุตใ์ชใ้นการจดัท าโครงการ 

การศึกษาช่องทางการส่งออกเพื่อขยายตลาด  กรณีศึกษา บริษัท เทพผดุงพร
มะพร้าว จ ากดั ทางคณะผูจ้ดัท าไดน้ าเอาโปรแกรม Microsoft Word เขา้มาช่วยให้การจดัท ารูปเล่ม
โครงการเพื่อให้มีความถูกตอ้ง แม่นย  า ในการท าโครงการ รวมถึงโปรแกรม Power Point ซ่ึงเขา้มา
ช่วยในเร่ืองของการสร้างงานน าเสนออย่างเป็นขั้นตอนเพื่อให้การอธิบายเกิดความเขา้ใจ งาน
น าเสนอมีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยงัช่วยให้ผูใ้ช้สามารถสร้างผลงานท่ีตอ้งการได้
รวดเร็วและสะดวกยิง่ข้ึน 

ผลการด าเนินการตรงตามวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไว ้และคณะผู ้จ ัดท าได้รับ
ประโยชน์จากการท่ีได้ศึกษาดูงานท่ีบริษทั เทพผดุงพร มะพร้าว จ ากัด ในเร่ืองการศึกษาช่อง
ทางการส่งออกเพื่อขยายตลาด ท าใหท้ราบถึงกลยทุธ์ต่างๆ สภาพแวดลอ้มและโอกาสทางการตลาด
ในการเขา้สู่ตลาดใหม่ของบริษทั เทพผดุงพร มะพร้าว จ ากดั อีกทั้งยงัน าขอ้มูลและความรู้ท่ีไดรั้บ
จากการศึกษาไปประยกุตใ์ชใ้นการศึกษาและท างานในอนาคต  
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บทที1่ 
บทน ำ 

 
หลกักำรและเหตุผล 
 ช่ือของกะทิส ำเร็จรูป "ชำวเกำะ" คุน้หูคนไทยมำยำวนำนกวำ่ 4 ทศวรรษ ภำยใต้
บริษทั เทพผดุงพรมะพร้ำว จ ำกดั ซ่ึงเร่ิมตน้ธุรกิจมำไดม้ำกกวำ่ 50 ปีแลว้ โดยคุณอ ำพล และจรีพร 
เทพผดุงพร เกษตรกรในฝ่ังธนบุรี เร่ิมด ำเนินธุรกิจคำ้ขำยส่งและปลีกมะพร้ำวลูก โดยใชช่ื้อวำ่ “หำ้ง
หุ้นส่วนจ ำกดัอุดมมะพร้ำว” หลงัจำกสะสมประสบกำรณ์ท่ียำวนำนในธุรกิจกำรเกษตร คุณอ ำพล 
เทพผดุงพร มีควำมตระหนกัว่ำ อุตสำหกรรมเกษตรโดยเฉพำะกำรแปรรูปอำหำร น่ำจะเป็นควำม
ตอ้งกำรของประเทศ และรวมไปถึงโลกในอนำคต ซ่ึงนัน่ก็ถือเป็นจุดเร่ิมตน้ของกำรก่อตั้ง “บริษทั 
เทพผดุงพรมะพร้ำว จ ำกดั” ซ่ึงได้มีกำรเร่ิมกำรผลิตผลิตภณัฑ์จำกกะทิในรูปของพำสเจอร์ไรส์
บรรจุถุง กระป๋อง และผง อีกทั้งยงัมีกำรขยำยขีดควำมสำมำรถและศักยภำพในกำรผลิตอย่ำง
ต่อเน่ือง ท ำให้บริษทั เทพดุงพรมะพร้ำว จ ำกดั สำมำรถสร้ำงผลิตภณัฑ์ท่ีมีควำมหลำกหลำยได้
มำกกวำ่ 200 ชนิด เพื่อรองรับควำมตอ้งกำรทั้งของตลำดในประเทศและต่ำงประเทศ โดยผลิตภณัฑ์
เหล่ำน้ีถูกผลิตจำกโรงงำน 3 แห่ง ท่ีอยูใ่นเครือเทพผดุงพรมะพร้ำว ไดแ้ก่ โรงงำนชำวเกำะ, โรงงำน
อ ำพลฟู้ ดโพรเซสซ่ิง และโรงงำนแม่พลอย โดยโรงงำนแต่ละแห่งก็จะแตกไลน์กำรผลิตท่ีแตกต่ำง
กนัออกไป 
 ปัจจุบนัธุรกิจของ เทพผดุงพรมะพร้ำว ไดแ้ตกไลน์และขยำยกิจกำรไปหลำกหลำย
แขนง สำมำรถผลิตสินค้ำท่ีมีควำมหลำกหลำยมำกกว่ำ 200 ชนิด ไม่ว่ำจะเป็น ผลิตภณัฑ์จำก
มะพร้ำว กะทิในรูปแบบต่ำง ๆ น ้ ำจ้ิมไก่ น ้ ำมะพร้ำว พริกแกง น ้ ำมนัมะพร้ำว ผลไมแ้ปรรูป และ
ขนมต่ำง ๆ มีก ำลงักำรผลิตกะทิวนัละมำกกวำ่ 2 แสนลิตร และน ้ ำมะพร้ำวมำกกวำ่ 20 ตนัต่อวนั มี
ส่วนแบ่งกำรตลำด 30-40% ของตลำดกะทิโลก ท่ีมีมูลค่ำรวมสูงถึง 7,500 ลำ้นบำท และไดรั้บกำร
ยอมรับ มีกำรพฒันำเร่ือยมำจนมีมูลค่ำธุรกิจรวมสูงถึงปีละ 6 พนัลำ้นบำท ท ำให้บริษทั เทพดุงพร
มะพร้ำว จ ำกดั เป็นมำกกวำ่ผูผ้ลิตกะทิส ำเร็จรูป แต่เป็นผูผ้ลิตกะทิท่ีท ำรำยไดจ้ำกกำรส่งออกอยำ่ง
มหำศำล จนกะทิชำวเกำะข้ึนแท่นกำรส่งออกเป็นอนัดบั 1 ของโลก โดยมีกำรส่งขำยในหลำกหลำย
ประเทศ เช่น อเมริกำ แคนำดำ เอเชีย และยุโรป อีกทั้งยงัมุ่งสู่ควำมเป็น Global Brand ดว้ยกำรเซ็น
สัญญำกบัสโมสรลิเวอร์พลู   
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ซ่ึงท ำให้ผูบ้ริโภคได้เห็นสินคำ้น ้ ำมะพร้ำวของ Brand ชำวเกำะอยู่ในส่ือต่ำง ๆ ของ
สโมสรลิเวอร์พูล ซ่ึงเป็นคร้ังแรกท่ีผลิตภณัฑ์น ้ำมะพร้ำวของคนไทยไดเ้ป็นผูส้นบัสนุนสโมสรฟุตบอล
ระดับโลกดังนั้น ทำงกลุ่มจึงสนใจท่ีจะศึกษำแนวทำงในกำรส่งออกไปยงัตลำดต่ำงประเทศ กำร
วิเครำะห์สภำพแวดลอ้ม และโอกำสทำงกำรตลำด ในกำรเขำ้สู่ตลำดใหม่ พร้อมทั้งศึกษำแนวทำงใน
กำรพฒันำกำรจดักำรโลจิสติกส์ เพื่อกำรส่งออก เพื่อน ำไปสู่กำรพฒันำธุรกิจเพื่อเตรียมควำมพร้อมดำ้น
กำรตลำดในระยะยำวอยำ่งย ัง่ยนืและมีประสิทธิภำพยิง่ข้ึน 

 
วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษำช่องทำงกำรส่งออกเพื่อกำรขยำยกำรตลำดของ บริษัท เทพผดุงพร
มะพร้ำว จ ำกดั 

2. เพื่อศึกษำสภำพแวดล้อม และโอกำสทำงกำรตลำดในกำรเข้ำสู่ตลำดใหม่ ของ
บริษทั เทพผดุงพรมะพร้ำว จ ำกดั 

3. เพื่อน ำขอ้มูลและควำมรู้ท่ีไดรั้บจำกกำรศึกษำไปประยุกต์ใช้ในกำรศึกษำและกำร
ท ำงำนในอนำคต 

4. เพื่อน ำหลักกำรเศรษฐกิจพอเพียง ด้ำนหลักกำรพอประมำณ และมีเหตุผลมำ
ประยุกตใ์ชใ้นกำรวำงแผนงำนออกแบบโมเดลในรำคำประหยดั ตลอดจนใชส้ติ ปัญญำ และควำมเพียร 
ซ่ึงจะน ำไปสู่ควำมสุขในกำรด ำเนินชีวิตอยำ่งแทจ้ริง ตำมพระรำชด ำริของพระบำทสมเด็จพระเจำ้อยูห่วั
ภูมิพลอดุลยเดช รัชกำลท่ี 9 
 
ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 1. ได้เรียนรู้ถึงช่องทำงกำรส่งออกในกำรขยำยกำรตลำด ของบริษัท เทพผดุงพร
มะพร้ำว จ ำกดั 

 2. ไดเ้รียนรู้สภำพแวดลอ้มและโอกำสทำงกำรตลำดในกำรเขำ้สู่ตลำดใหม่ ของบริษทั
เทพผดุงพรมะพร้ำว จ ำกดั 
 3. ได้น ำควำมรู้ท่ีได้รับจำกกำรศึกษำไปประยุกต์ใช้ในกำรศึกษำและกำรท ำงำนใน
อนำคต 
 4. ได้น ำหลักกำรเศรษฐกิจพอเพียง ด้ำนหลักกำรพอประมำณ และมีเหตุผลมำ
ประยุกตใ์ชใ้นกำรวำงแผนงำนออกแบบโมเดลในรำคำประหยดั ตลอดจนใชส้ติ ปัญญำ และควำมเพียร
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ซ่ึงจะน ำไปสู่ควำมสุขในกำรด ำเนินชีวิตอยำ่งแทจ้ริง ตำมพระรำชด ำริของพระบำทสมเด็จพระเจำ้อยูห่วั
ภูมิพลอดุลยเดช รัชกำลท่ี 9 
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บทที ่2 
ประวตับิริษทัและกำรด ำเนินธุรกจิ 

 
ประวตัิควำมเป็นมำของบริษัท 

ควำมส ำเร็จของบริษทั เทพผดุงพรมะพร้ำว จ ำกดั มีระยะเวลำท่ียำวนำน เร่ิมตน้มำ
มำกกวำ่ 50 ปีมำแลว้ โดยคุณอ ำพล และจรีพร เทพผดุงพร เกษตรกรในฝ่ังธนบุรี ซ่ึงเร่ิมด ำเนินธุรกิจ
คำ้ขำยส่งและปลีกมะพร้ำวลูก ในช่วงหลงัสงครำมโลกคร้ังท่ี 2 ทั้งคู่ไดต้ดัสินใจยำ้ยจำกร้ำนคำ้เดิม
ซ่ึงเป็นหอ้งแถวสองคูหำท่ีส่ีแยกมหำนำค ริมคลองผดุงกรุงเกษม มำยงัท่ีตั้งปัจจุบนับนถนนมหำรำช 
ริมฝ่ังแม่น ้ำเจำ้พระยำ โดยใชช่ื้อวำ่ “หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดัอุดมมะพร้ำว” 

หลงัจำกสะสมประสบกำรณ์ท่ียำวนำนในธุรกิจกำรเกษตร คุณอ ำพล เทพผดุงพร 
ไดต้ระหนกัว่ำ อุตสำหกรรมเกษตรโดยเฉพำะอยำ่งยิ่ง กำรแปรรูปอำหำรน่ำจะเป็นควำมตอ้งกำร
ของตลำดภำยในประเทศ รวมทั้งโลกในอนำคตอีกดว้ย และนัน่ก็คือจุดริเร่ิมของกำรก่อตั้ง “บริษทั 
เทพผดุงพรมะพร้ำว จ ำกดั” โดยบริษทั เทพผดุงพรมะพร้ำว จ ำกดั ไดก่้อตั้งข้ึนในปี พ.ศ. 2519 ดว้ย
กำรสนบัสนุนจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนแห่งชำติ (BOI) โดยตั้งอยู่ในพื้นท่ี 28 ไร่ บน
ถนนพุทธมณฑลสำย 4 อ ำเภอสำมพรำน จงัหวดันครปฐม ในระยะแรก บริษทั เทพดุงพรมะพร้ำว 
จ ำกดั ไดเ้ร่ิมกำรผลิตผลิตภณัฑจ์ำกกะทิในรูปของพำสเจอร์ไรส์บรรจุถุง กระป๋องและผง 

กำรท่ีบริษัท เทพผดุงพรมะพร้ำว จ ำกัด เจริญก้ำวหน้ำอย่ำงมั่นคง เพรำะมี
อุดมกำรณ์ในกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีคุณธรรม ดว้ยควำมรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึง
คณะกรรมกำรบริหำรบริษทั ตลอดจนพนักงำนทุกระดับได้ถือปฏิบติัและให้ควำมส ำคญัอย่ำง
สม ่ำเสมอตลอดมำ 

บริษทั เทพผดุงพรมะพร้ำว จ ำกดั ไดมี้กำรขยำยขีดควำมสำมำรถและศกัยภำพใน
กำรผลิตอย่ำงต่อเน่ือง ท ำให้สำมำรถสร้ำงผลิตภณัฑ์ท่ีมีควำมหลำกหลำยมำกกว่ำ 200 ชนิด เพื่อ
รองรับควำมตอ้งกำรทั้งของตลำดในประเทศและต่ำงประเทศ โดยผลิตภณัฑ์เหล่ำน้ีถูกผลิตจำก
โรงงำน 3 แห่ง ท่ีอยูใ่นเครือเทพผดุงพรมะพร้ำว ไดแ้ก่ 
 1.) โรงงำนชำวเกำะ 
 ตั้งอยูเ่ลขท่ี 58-59 หมู่5 ถนนพุทธมณฑลสำย4 ต.กระทุ่มลม้ อ.สำยพรำน             จ.

นครปฐม 7322 
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 โรงงำนชำวเกำะ เป็นโรงงำนแห่งแรกของกลุ่มเทพผดุงพรมะพร้ำวซ่ึงตั้งข้ึนในปี 
พ.ศ. 2519 ช่ือ ”ชำวเกำะ” หมำยถึงคนท่ีอำศยับนเกำะสมุย ซ่ึงเป็นแหล่งผลิตมะพร้ำวท่ีใหญ่ของ
ประเทศในสมยันั้น “ชำวเกำะ” จึงถูกน ำมำใช้เป็นช่ือทำงกำรคำ้ของผลิตภณัฑ์ท่ีมำจำกมะพร้ำว 
นอกจำกน้ี ทำงโรงงำนยงัผลิตผกัและผลไมบ้รรจุกระป๋องภำยใตช่ื้อกำรคำ้ “ชำวเกำะ” และ “ยอด
ดอย” 
ผลิตภณัฑท่ี์โรงงำนชำวเกำะมีศกัยภำพในกำรผลิตแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม ดงัน้ี 
 - กะทิ : กระป๋อง พำสเจอไรส์ และ ยเูอชที 
 - ผกั และผลไมบ้รรจุกระป๋อง 
 - กะทิผง 
 - เน้ือมะพร้ำวอบแหง้ 
 - น ้ำมะพร้ำวบรรจุกระป๋อง 
 - ไข่นกกระทำบรรจุกระป๋อง 
 โรงงำนชำวเกำะได้รับกำรรับรองจำกหน่วยงำนมำตรฐำนทั้ งภำยในและ
ต่ำงประเทศ ดงัต่อไปน้ี 
 - หลักเกณฑ์ท่ีดีในกำรผลิตอำหำร (Good Manufacturing Practices, GMP) จำก
ส ำนกังำนมำตรฐำนเกษตรและอุตสำหกรรมแห่งชำติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 - กำรวิเครำะห์หำอันตรำยและจุดวิกฤตท่ีต้องควบคุม (Hazard Analysis and 
Critical Control Points, HACCP) จำกส ำนักงำนมำตรฐำนเกษตรและอุตสำหกรรมแห่งชำติ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 - มำตรฐำน HALAL จำก ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกลำงอิสลำมแห่งประเทศไทย 
 - ISO 9001:2008 จำก TUV Rheinland(Thailand) Co.,Ltd. 
 - ISO 14001:2004 จำก TUV Rheinland(Thailand) Co.,Ltd. 
 - มรท.8001-2553 จำก กรมสวสัดิกำรและคุม้ครองแรงงำน (กระทรวงแรงงำน) 
ตรวจประเมินโดย SGS 
 - BRC Issue 7 จำก Intertek Industry and Certification Service (Thailand) Ltd. 
 - อย. (คุณภำพ ปลอดภยั ใส่ใจสังคม) จำก ส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 
 - ISO 50001:2011 จำก Bureau Veritas Certification (Thailand) Ltd. 
 - คำร์บอนฟุตพร้ินทข์องผลิตภณัฑ ์จำก องคก์ำรบริหำรจดักำรก๊ำซเรือนกระจก 
(องคก์ำรมหำชน) 
 - อุตสำหกรรมสีเขียว ระดบัท่ี 3 ระบบสีเขียว จำก กระทรวงอุตสำหกรรม 
 - มำตรฐำนควำมรับผดิชอบต่อสังคม (CSR) 
 - CSR - DIW Continuous Award 
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 - CSR - DIW Network Award 
 - CSR - DIW In Supply Chain 
 - CSR - DIW Advance Award Level 5 
 นอกจำกน้ี โรงงำนชำวเกำะยงัไดรั้บกำรตรวจสอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร
อำหำรและยำ ประเทศสหรัฐอเมริกำ และจำกหน่วยงำนท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกลูกคำ้ทัว่โลก 
 2.) โรงงำนอ ำพลฟูดส์โพรเซสซ่ิง 
 ตั้งอยูเ่ลขท่ี 57 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑลสำย 5 ต.กระทุ่มลม้ อ.สำมพรำน                จ.
นครปฐม 73220 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภำพที ่2.2 โรงงำนอ ำพลฟูดส์โพรเซสซ่ิง 
 
โรงงำนอ ำพลฟูดส์โพรเซสซ่ิง ซ่ึงเป็นโรงงำนท่ี 2 ในกลุ่มเทพผดุงพรมะพร้ำว ท่ี

ก่อตั้งข้ึนในปี พ.ศ. 2529 เน่ืองจำกมีกำรขยำยควำมตอ้งกำรของผลิตภณัฑท์ำงอุตสำหกรรมเกษตรท่ี
หลำกหลำย 

โรงงำนอ ำพลฟู้ ดโพรเซสซ่ิง ไดรั้บกำรรับรองทำงดำ้นคุณภำพและส่ิงแวดลอ้ม
จำกหน่วยงำนมำตรฐำน ทั้งภำยในและต่ำงประเทศ ไดแ้ก่  

- หลักเกณฑ์ท่ีดีในกำรผลิตอำหำร (Good Manufacturing Practices, GMP) จำก 
Bureau Veritas Quality International (BVQI), ประเทศไทย 

- กำรวิเครำะห์หำอันตรำยและจุดวิกฤตท่ีต้องควบคุม (Hazard Analysis and 
Critical Control Points, HACCP) จำก Bureau Veritas Quality International (BVQI), ประเทศไทย 

- ISO 9001/2000 โดย Bureau Veritas Quality International (BVQI), ประเทศไทย 
- ISO 14000 โดย Bureau Veritas Quality International (BVQI), ประเทศไทย 
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นอกจำกน้ี โรงงำนอ ำพลฟูดส์โพรเซส ซ่ิงยงัไดรั้บกำรตรวจสอบจำกหน่วยงำนท่ี
ไดรั้บมอบหมำยจำกลูกคำ้ทัว่โลก 
โครงกำรกล่องวเิศษ อ ำพลฟูดส์เพื่อสังคม 
 "โครงกำรกล่องวิเศษ (Magic Box)" โดยบริษทั อ ำพลฟูดส์โพรเซสซ่ิง จ ำกดั เป็น
โครงกำรท่ีห่วงใย และใส่ใจต่อส่ิงแวดลอ้ม ในกำรช่วยลดภำวะโลกร้อน ดว้ยกำรน ำกล่อง        บรรจุ
ภณัฑ์เคร่ืองด่ืมประเภท ยเูอชที (UHT) ทุกผลิตภณัฑ์ เขำ้สู่กระบวนกำรรีไซเคิล (Recycle) เพื่อแปร
รูปเป็นแผน่ชิปบอร์ด (Chipboard) และน ำมำประกอบเป็นโตะ๊-เกำ้อ้ีนกัเรียน ท่ีแขง็แรงและทนทำน 
เพื่อมอบให้แก่โรงเรียนต่ำงๆท่ีขำดแคลน ทั้ง 77 จงัหวดั ทัว่ประเทศ ภำยใตส้โลแกนวำ่ " แกะ ลำ้ง 
เก็บ ส่ง " 
 กำรรีไซเ คิลท ำให้โลกมีปริมำณขยะลดน้อยลง  ช่วยลดปริมำณกำรน ำ
ทรัพยำกรธรรมชำติ มำใชเ้ป็นวตัถุดิบในโรงงำนอุตสำหกรรมใหน้อ้ยลง ลดกำรถลุงแร่บริสุทธ์ิ เพื่อ
รักษำสมดุลทำงกำยภำพของดิน ลดปริมำณกำรตดัต้นไม้ท ำลำยป่ำ ลดปริมำณกำรปล่อยก๊ำซ
คำร์บอนไดออกไซดข้ึ์นสู่อำกำศ และลดภำวกำรณ์เกิดฝนกรด 
 ปัจจุบนั โครงกำรกล่องวิเศษ ท ำกำรรีไซเคิล กล่องเคร่ืองด่ืมไปแลว้กว่ำ 26,000 
ตนั หรือคิดเป็น 26 ลำ้นกล่องและไดม้อบชุดโต๊ะ-เกำ้อ้ีนกัเรียน ไปแลว้กวำ่ 10,000 ชุด ทัว่ประเทศ 
โดยเฉล่ีย โตะ๊ - เกำ้อ้ีนกัเรียน 1 ชุด จะใชก้ล่องย ูเอช ที ในกำรผลิต จ ำนวน 2,500 กล่อง 
 อ ำพลฟูดส์ ตระหนกัถึงสังคมและส่ิงแวดล้อม จึงด ำเนินโครงกำรกล่องวิเศษมำ
อยำ่งต่อเน่ือง และจะท ำต่อไปเร่ือย ๆ เพื่อประโยชน์ต่อสังคม 

3.) โรงงำนแม่พลอย 
ตั้งอยูเ่ลขท่ี 99 หมู่ 4 ซอยโชคชยัโย ถนนพุทธมณฑลสำย 4 ต.กระทุ่มลม้             อ.

สำมพรำน จ.นครปฐม 73220 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที ่2.3 โรงงำนแม่พลอย 
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 โรงงำนแม่พลอยเป็นโรงงำนท่ี 3 ในกลุ่มเทพผดุงพรมะพร้ำว “แม่พลอย” เป็น
นำงเอกในนวนิยำยท่ีมีช่ือเสียงของ ม.ร.ว คึกฤทธ์ิ ปรำโมช ซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์ของหญิงไทยท่ีผ่ำน
กำรอบรมวฒันธรรมจำกรำชส ำนัก ช่ือ ”แม่พลอย” จึงถูกน ำเป็นช่ือกำรค้ำของผลิตภัณฑ์ท่ีมี
เอกลกัษณ์ไทยต่ำง ๆ เช่น แกง น ้ำพริก น ้ำจ้ิม รวมถึงกะทิกระป๋องสูตรไขมนัสูง 

ท่ีโรงงำนแม่พลอยมีกำรผลิตผลิตภณัฑเ์ป็น 5 กลุ่ม ดงัน้ี 
 - ซอส/น ้ำจ้ิม 
 - พริกแกง 
 - ผงเคร่ืองปรุงรส 
 - แกงบรรจุกระป๋อง 
 - น ้ำส้มสำยชูกลัน่และวุน้น ้ำมะพร้ำว (Nata de coco) 

โรงงำนแม่พลอย ไดรั้บกำรรับรองจำกหน่วยงำนมำตรฐำน ดงัต่อไปน้ี 
 - มำตรฐำน GMP/HACCP จำก กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 - มำตรฐำน HALAL จำก ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกลำงอิสลำมแห่ง

ประเทศไทย  
 - มำตรฐำน GMP/HACCP จำก บริษทั SGS (ประเทศไทย) จ ำกดั 
 - ISO 9001:2000 จำก บริษทั TUV Rheinland(Thailand) Co.,Ltd. 
 - ISO 14001:2004 จำก บริษทั TUV Rheinland(Thailand) Co.,Ltd. 
 - มรท.8001-2546 จำก กรมสวสัดิกำรและคุม้ครองแรงงำน (กระทรวง

แรงงำน) 
 - BRC Issue5 จำก บริษทั SGS (ประเทศไทย) จ ำกดั 

 นอกจำกน้ี โรงงำนแม่พลอยย ังได้รับกำรตรวจสอบจำกหน่วยงำนท่ีได้รับ
มอบหมำยจำกลูกคำ้ทัว่โลก 
 
กำรวำงรำกฐำนอุตสำหกรรมอำหำรส ำเร็จรูประดับชำติ 
 ปี พ.ศ.2519 
 - ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั อุดมมะพร้ำว ไดท้  ำกำรขยำยธุรกิจในคร้ังส ำคญัยิ่ง โดยกำร
จดัตั้งโรงงำนแห่งใหม่ข้ึน ณ พุทธมณฑลสำยส่ี ทอ้งท่ีต ำบลกระทุ่มล้ม อ ำเภอสำมพรำน จงัหวดั
นครปฐม ในพื้นท่ีกวำ่ 28 ไร่ พร้อมทั้งเปล่ียนช่ือบริษทัใหม่เป็น “เทพผดุงพร มะพร้ำว จ ำกดั” โดย
ท ำกำรรับซ้ือมะพร้ำวจำกในแหล่งผลิตทั่วประเทศไทย มำท ำกำรแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์กะทิ
ส ำเร็จรูป ภำยใตช่ื้อทำงกำรคำ้วำ่ “กะทิชำวเกำะ” ซ่ึงผลิตภณัฑท่ี์ผลิตออกมำในระยะตน้ ไดแ้ก่ กะทิ
น ้ ำ กะทิผง บรรจุอยู่ในภำชนะถุงพลำสติกทึบแสงชนิดกระป๋องส่งออกจ ำหน่ำย ทั้ งในและ
ต่ำงประเทศ  
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 ปี พ.ศ.2523 
 - บริษทัไดรั้บกำรสนบัสนุนจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (Thailand Board 
of Investment : BOI) จึงไดมี้กำรขยำยฐำนสำยกำรผลิตให้เพิ่มมำกยิ่งข้ึน โดยมีผกั และผลไมบ้รรจุ
กระป๋อง เพื่อตอบสนองต่อควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ชำวต่ำงประเทศ ซ่ึงกิจกำรก็ไดด้ ำเนินงำนดว้ย
ควำมเจริญกำ้วหน้ำอย่ำงรวดเร็วภำยในระยะเวลำไม่นำน ถือเป็นกำรประสบผลส ำเร็จของบริษทั
อยำ่งยิง่ จึงเปิดโรงงำนแปรรูปวตัถุดิบเบ้ืองตน้ข้ึนมำเพื่อกำรจดักำรท่ีดียิง่ข้ึนในส่วนน้ี 
 ปี พ.ศ.2527 
 - จัดตั้ งบริษัท เทพผดุงพรกำรเกษตร จ ำกัด ตั้ งอยู่อ  ำเภอทับสะแกจังหวัด
ประจวบคีรีขนัธ์เป็นบริษทั รับซ้ือมะพร้ำวลูกจำก ชำวสวนโดยตรงและแปรรูปมะพร้ำวเพื่อเป็น
วตัถุดิบส่งมำผลิตท่ีบริษทัเทพผดุงพรมะพร้ำว กำรท่ีได้ตอบรับจำกลูกคำ้เป็นอย่ำงดีจึงเร่ิมขยำย
โรงงำนข้ึนอีก เพื่อผลิตสินคำ้ใหท้นักบัควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ 
 ปี พ.ศ.2529 
 - จดัตั้งบริษทั อ ำพลฟูดส์ จ  ำกดั บริษทัในเครือท่ีผลิตกะทิ บรรจุกล่อง UHT และ
เคร่ืองด่ืมบ ำรุงสุขภำพหลำกหลำยชนิดเพื่อสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ภำยในประเทศท่ีเศรษฐกิจ
ก ำลังเติบโตในขณะนั้น และได้รับกำรตอบรับจำกผูบ้ริโภคเป็นอย่ำงดีจำกท่ีสินค้ำของบริษัท
ส่วนมำกจะอยู่ท่ีห้องครัวเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกคำ้ให้ครบถ้วนมำกข้ึนจึงได้สร้ำง
โรงงำนใหม่ข้ึนอีกแห่ง 
 ปี พ.ศ.2535 
 - จัดตั้ งโรงงำนแม่พลอยเป็นโรงงำนท่ีสำม เพื่อผลิตสินค้ำหมวด พริกแกง 
เคร่ืองปรุงรส น ้ำจ้ิม และอำหำรแกงบรรจุกระป๋องเพื่อเติมเตม็ใหก้บัลูกใหไ้ดสิ้นคำ้ครบถว้น 
 ปี พ.ศ.2538 
 - ผลิต และจดัจ ำหน่ำย กะทิบรรจุกล่อง UHT ตรำชำวเกำะ 
 ปี พ.ศ.2539 
 - บริษัทได้รับ Prim Minister Export Award ในฐำนะผู ้ส่งออกดีเด่น จำกกรม
ส่งเสริมกำรคำ้ระหวำ่งประเทศ (DITP) 
 ปี พ.ศ.2541 
 - บริษทัไดรั้บกำรรับรองระบบ GMP จำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 
กระทรวงสำธำรณสุข และได้เร่ิมมีกำรจดัท ำระบบวิเครำะห์อนัตรำย และจุดวิกฤตท่ีตอ้งควบคุม 
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) 
 ปี พ.ศ.2542 
 - บริษัทได้รับกำรรับรองเคร่ืองหมำยกำรค้ำ ฮำลำล ในกำรผลิต ผลิตภณัฑ์ท่ี
ถูกตอ้งตำมหลกัศำสนำอิสลำม 
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 ปี พ.ศ.2543 
 - บริษทัได้กำรรับรองHACCP จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำและ
ส ำนกังำนมำตรฐำนอุตสำหกรรม กระทรวงอุตสำหกรรม 
 ปี พ.ศ.2544  
 - บริษทัไดผ้่ำนกำรตรวจรับรอง จำกคณะเจำ้หนำ้ท่ีองคก์ำรอำหำรและยำประเทศ
สหรัฐอเมริกำ (USFDA)  
 - บริษัทได้รับกำรรับรองระบบคุณภำพ ISO 9002:1994 จำก TUV Rheinland 
(Thailand) Co.,Ltd. 
 ปี พ.ศ.2546 
 - บริษทัไดรั้บกำรรับรอง HACCP จำกส ำนกังำนมำตรฐำนสินคำ้เกษตรและอำหำร
แห่งชำติ กระทรวงเกษตรและสหกำรณ์ 
 - บริษทัไดรั้บกำรรับรองโรงงำนเพื่อกำรส่งออก และไดรั้บกำรรับรองระบบกำร
วิเครำะห์อนัตรำย และจุดวิกฤต ท่ีตอ้งควบคุมของไข่นกกะทำ ส ำหรับกรรมวิธีน ้ ำเกลือบรรจุใน
กระป๋อง จำกส ำนกังำนพฒันำระบบและรับรองสินคำ้ปศุสัตว ์
 - บริษทัได้รับกำรรับรองระบบ ISO 9001 : 2000 จำกTUV Rheinland (Thailand) 
Co.,Ltd. 
 - บริษทัไดรั้บรำงวลัสถำนประกอบกำรดีเด่น ระดบัประเทศในกำรประสำนพลงั
แผน่ดินเอำชนะยำเสพติด 
 ปี พ.ศ.2547 
 - บริษัทได้รับรำงวลัเป็นศูนย์กลำงกำรเรียนรู้เพื่อกำรป้องกันยำเสพติด จำก 
ส ำนกังำนป้องกนัและปรำบปรำมยำเสพติดแห่งประเทศไทย 
 - บริษทัไดรั้บรำงวลัสถำนประกอบกำรดีเด่น ปีท่ี 1 ดำ้นสวสัดิกำร และแรงงำน
สัมพนัธ์ จำกกระทรวงแรงงำน 
 ปี พ.ศ.2548 
 - บริษทั ไดรั้บรำงวลัสถำนประกอบกำรดีเด่น ปีท่ี 2 ดำ้นสวสัดิกำร และ แรงงำน
สัมพนัธ์ จำกกระทรวงแรงงำน 
 ปี พ.ศ.2549 
 - บริษทัไดรั้บรำงวลัสถำนประกอบกำรดีเด่นปีท่ี 3 ดำ้นสวสัดิกำร และ แรงงำน
สัมพนัธ์ จำกกระทรวงแรงงำน 
 - บริษัทได้รับรองมำตรฐำนโรงงำนน่ำอยู่ และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม จำก
กระทรวงอุตสำหกรรม 
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 - บริษัทได้รับรำงวลัรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 โครงกำร To Be Number One ใน
สถำนประกอบกำร 
 ปี พ.ศ.2550 
 - บริษทัไดรั้บกำรรับรองระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 : 2004 จำก Tuv 
Rhienland (Thailand) Co., Ltd.  
 - บริษัทได้รับกำรรับรองมำตรฐำนแรงงำนไทย มรท.8001-2546 จำกกรม
สวสัดิกำรและคุม้ครองแรงงำน (กระทรวงแรงงำน)  
 - บริษทัไดรั้บรำงวลัสถำนประกอบกำรดีเด่น ปีท่ี 4 ดำ้นสวสัดิกำร และ แรงงำน
สัมพนัธ์ จำกกระทรวงแรงงำน 
 ปี พ.ศ.2551 
 - บริษทัไดรั้บรำงวลัผูป้ระกอบกำรโรงงำนดีเด่น (GMP/HACCP) ประจ ำปี 2550  
 - บริษทัไดรั้บรำงวลัรักษำมำตรฐำนกำรด ำเนินงำนชมรม To Be Number One ใน
สถำนประกอบกำรดีเด่น ระดบัประเทศ ปีท่ี 2  
 - บริษทัไดรั้บรำงวลัสถำนประกอบกำรดีเด่น ปีท่ี 5 ด้ำนสวสัดิกำร และแรงงำน
สัมพนัธ์ จำกกระทรวงแรงงำน 
 ปี พ.ศ.2552 
 - บริษทัได้รับกำรรับรองระบบ มำตรฐำนสำกลด้ำนควำมปลอดภยัของอำหำร 
BRC Issue 5 โดย SGS 
 - บริษทัได้รับกำรรับรองระบบ มำตรฐำนสำกลด้ำนควำมปลอดภยัของอำหำร 
BRC Issue 5 โดย Moody 
 - บริษทัไดรั้บรำงวลัรักษำมำตรฐำนกำรด ำเนินงำนชมรม To Be Number One ใน
สถำนประกอบกำรดีเด่น ตน้แบบระดบัเงิน ประจ ำปี 2552 
 - บริษทัได้รับรำงวลัสถำนประกอบกำรดีเด่น ปีท่ี 6 ดำ้นสวสัดิกำร และแรงงำน
สัมพนัธ์จำกกระทรวงแรงงำน 
 - บริษทัไดรั้บรำงวลัโครงกำรรณรงค์ลดสถิติอุบติัเหตุจำกำรท ำงำนให้เป็นศูนย ์
ระดบัทองแดง จ ำนวน1,000,000 - 2,999,999 ชัว่โมงกำรท ำงำน จำกกระทรวงแรงงำน  
 - บริษทัไดรั้บกำรรับรองระบบ ISO 9001 : 2008 จำก TUV Rheinland (Thailand) 
Co.,Ltd. 
 ปี พ.ศ.2553 
 - บริษทัไดรั้บรำงวลัรักษำมำตรฐำนกำรด ำเนินงำนชมรม To Be Number One ใน
สถำนประกอบกำรดีเด่น ตน้แบบระดบัเงิน ประจ ำปี 2552 
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 - บริษทัไดรั้บรำงวลัสถำนประกอบกำรดีเด่น ปีท่ี 7 ดำ้นสวสัดิกำร และ แรงงำน
สัมพนัธ์ จำกกระทรวงแรงงำน 
 - บริษทัได้รับรำงวลัโครงกำรรณรงค์ลดสถิติอุบติัเหตุจำกำรท ำงำนให้เป็นศูนย์
ระดบัเงิน จ ำนวน3,000,000 - 9,999,999 ชัว่โมงกำรท ำงำน จำกกระทรวงแรงงำน 
 ปี พ.ศ.2557 
 - บริษทัไดรั้บรำงวลัรักษำมำตรฐำนกำรด ำเนินงำนชมรม To Be Number One ใน
สถำนประกอบกำรดีเด่น ตน้แบบระดบัเพชรประจ ำปี 2556 และไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุน BOI 
เพื่อเพิ่ม LINE ผลิต UHT 
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ผงัองค์กร 
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วสัิยทศัน์ 
คุณภำพ น ำไปสู่เวทีกำรคำ้โลก ดว้ยควำมรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
Quality leads to the world market with Social and Environmental responsibility 

พนัธกิจ 
 มุ่งพฒันำคุณภำพ ส่งเสริมกำรเพิ่มผลผลิต ค ำนึงถึงควำมปลอดภยัและกำรส่งมอบ
ตรงต่อเวลำ 
 
ค่ำนิยม 

 COOPERATION บุคลำกรร่วมมือร่วมใจสร้ำงสรรคคุ์ณภำพ 
AMBITION  ท ำงำนดว้ยควำมมุ่งมัน่เพื่อกำรพฒันำอยำ่งต่อเน่ือง 
RESPONSIBILITY รับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
ETHICS  ยดึมัน่ในจริยธรรม 
 

วฒันธรรมองค์กร 
1. ตั้งมัน่ในควำมชอบธรรมและปฏิบติัตำมกฎหมำยส่ิงแวดลอ้ม 
2. มุ่งมัน่ในกำรลดปริมำณขยะ ลดปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำ เช้ือเพลิงและพลงังำน

ควำมร้อนรวม เพื่อมุ่งมัน่ในควำมเป็นเลิศ 
3. เช่ือมัน่ในคุณค่ำของบุคลำกร กำรสร้ำงจิตส ำนึก และปลูกฝังค่ำนิยม ให้กับ

บุคลำกรในองคก์ร 
4. ยึดมัน่ในควำมรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม พร้อมทั้งสร้ำงควำมเช่ือถือ

ใหก้บัสังคม 
 
ท ำไมถึงต้องใช้กล่อง UHT ในกำรบรรจุผลติภัณฑ์กะท ิ
 เพรำะกล่องบรรจุภณัฑ์ประเภทยู เอช ที (UHT) มีส่วนประกอบอยูต่ ั้งหลำยชั้น มี
ทั้งชั้น กระดำษ (Paper)  อะลูมิเนียม ฟอยล์ (Aluminium Foil) และ พลำสติก (Poly Ethylene) ซ่ึง
เป็นส่วนประกอบท่ียอ่ยสลำยไดย้ำก และหำกท ำลำยดว้ยกำรน ำไปเผำก็จะก่อใหเ้กิดมลพิษ 
 กำรน ำกล่องยู เอช ที (UHT)  มำรีไซเคิล (Recycle) แปรรูปเพื่อใช้ประโยชน์ จึง
เป็นวิธีกำรท่ีดีท่ีสุด ในกำรลดขยะและลดมลพิษ อีกทั้งแผ่นชิปบอร์ดท่ีได้จำกกำรรีไซเคิลกล่อง 
UHT ยงัมีควำมแขง็แรงและทนทำน  สำมำรถกนัน ้ำ และกนัปลวกไดอี้กดว้ย 
เพรำะกล่อง UHT มีตั้ง 6 ชั้น 
 ชั้นท่ี 1. โพลีเอทิลีน ป้องกนัควำมช้ืนจำกภำยนอก 
 ชั้นท่ี 2. กระดำษ เพื่อควำมคงทนแขง็แรงของกล่อง 
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 ชั้นท่ี 3. โพลีเอทิลีน ช่วยผนึกกล่องใหแ้น่นสนิท 
 ชั้นท่ี 4. อลูมิเนียมฟอยล ์ป้องกนัภำวะภำยนอก 
 ชั้นท่ี 5. โพลีเอทิลีน ช่วยผนึกกล่องใหแ้น่นสนิท 
 ชั้นท่ี 6. โพลีเอทิลีน ช่วยป้องกนัและยดึติดกำรร่ัวซึมของของเหลว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภำพที ่2.5 กล่องUHT มี6 ช้ัน 

 
 ปัจจุบนับรรจุภณัฑ์กล่องเคร่ืองด่ืมประเภทยู เอช ที (UHT) เป็นท่ีนิยมอย่ำงมำก 
เพรำะเป็นกล่องท่ีปลอดเช้ือโรค  และเก็บควำมสดใหม่ให้กบัเคร่ืองด่ืมไดน้ำนถึง 6 เดือน ไม่เน่ำ ไม่
เสีย แถมไม่ตอ้งใส่วตัถุกนัเสีย และไม่ตอ้งแช่เยน็ จึงปลอดภยั ส ำหรับผูบ้ริโภคทุกวยั โดยเฉพำะกบั
เด็กๆ  ท่ีตอ้งด่ืมนมเป็นประจ ำ 
 เม่ือไม่แช่เยน็ ก็ไม่ตอ้งเปลืองค่ำไฟ อีกทั้งน ้ำหนกักล่องท่ีเบำ ง่ำยต่อกำรพกพำและ
ขนยำ้ย และยงัช่วยประหยดัเช้ือเพลิงในกำรขนส่งกระดำษ ซ่ึงเป็นส่วนประกอบหลกัในกำรผลิต
กล่อง ท่ีมำจำกสวนป่ำ ท่ีปลูกทดแทนต่อเน่ือง พร้อมหมุนเวียนมำใช้ใหม่ (renewable) จึงไม่ตอ้ง
ท ำลำยป่ำไมจ้ำกธรรมชำติ กล่องเคร่ืองด่ืมยู เอช ที จึงเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีรักษำส่ิงแวดล้อม ตั้ งแต่
กระบวนกำรผลิต จนถึงกำรน ำไปรีไซเคิล ซ่ึงไม่มีส่วนใด เหลือทิ้งเป็นขยะเลย 
 กำรคัดแยกกล่องเค ร่ือง ด่ืมไปรีไซเคิล จ ำนวน 1,000 กิโลกรัม ลดก๊ำซ
คำร์บอนไดออกไซด์ได้ 900 กิโลกรัม เพรำะหำกว่ำไม่ได้คัดแยกกล่องเคร่ืองด่ืมน ำเข้ำสู่
กระบวนกำรรีไซเคิล  กล่องเหล่ำนั้นอำจจะถูกท ำลำยดว้ยวธีิกำรเผำดว้ยไฟ ท่ีจะส่งผลท ำใหเ้กิดก๊ำซ
เรือนกระจก หรือน ำลงหลุมฝังกลบก็จะก่อใหเ้กิดก๊ำซมีเทน จำกกำรฝังได ้
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 กำรคดัแยกกล่องเคร่ืองด่ืม ไปรีไซเคิล จ ำนวน 1,000 กิโลกรัม อนุรักษพ์ื้นท่ีป่ำ ได ้
150  ตำรำงเมตร เพรำะกำรน ำกล่องเคร่ืองด่ืมยู เอช ที ไปรีไซเคิลเป็นแผน่ชิปบอร์ด ประกอบเป็น
โต๊ะ-เกำ้อ้ีนกัเรียน สำมำรถลดปริมำณกำรตดัตน้ไมม้ำท ำโต๊ะ-เกำ้อ้ีนกัเรียนไดเ้ป็นจ ำนวนมำกกำร
คดัแยกกล่องเคร่ืองด่ืมไปรีไซเคิล จ ำนวน 1,000 กิโลกรัม ลดพื้นท่ีจดัเก็บขยะได ้4 ตำรำงเมตร หำก
เรำคดัแยกกล่องเคร่ืองด่ืมยู เอช ที มำรีไซเคิล 1,000 กิโลกรัม จะท ำให้ลดพื้นท่ีจดัเก็บขยะไดถึ้ง       
4 ตำรำงเมตร  หำกเรำสำมำรถ คดัแยกได้ 100% (38,000 ตนั) ใน 1 ปี เรำจะมีพื้นท่ีส ำหรับท ำ
ประโยชน์อยำ่งอ่ืนท่ีไม่ใช่กำรน ำขยะมำฝังกลบ เพิ่มข้ึนถึง 9,500 ตำรำงเมตร (2,375 ตำรำงวำ) นัน่
หมำยควำมว่ำเรำจะมีพื้นท่ีในกำรปลูกบำ้นหลงัละ 25 ตำรำงวำ มำกถึง 95 หลงัเลยทีเดียว หรือ
อำจจะน ำมำใชป้ระโยชน์ในดำ้นอ่ืน ๆ ไม่วำ่จะเป็นกำรเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว สร้ำงสวนสำธำรณะ ไดอี้ก
บนพื้นท่ีอนักวำ้งขวำงน้ี ในแต่ละปี มีบรรจุภณัฑ์กล่องเคร่ืองด่ืมประเภทยู เอช ที (UHT) กว่ำ    
3,000 ลำ้นกล่องถูกทิ้งไปโดยไม่มีใครรู้ถึงคุณค่ำ วำ่มนัสำมำรถน ำกลบัมำรีไซเคิลได ้
 
ผลติภัณฑ์ในเครือบริษัท 
 บริษทั เทพผดุงพรมะพร้ำว จ ำกดั เป็นผูผ้ลิตและผูส่้งออกผลิตภณัฑแ์ปรรูปใหเ้ป็น
ท่ียอมรับทั้งในและต่ำงประเทศ จึงไดท้  ำกำรผลิตและน ำเสนอแต่ผลิตภณัฑท่ี์ดีมีคุณภำพในประเภท
ของอำหำรก่ึงส ำเร็จรูปและส ำเร็จรูป ดงัต่อไปน้ี 

1 ผลิตภณัฑจ์ำกมะพร้ำว 
   - กะทิบรรจุกระป๋อง 

 
ภำพที ่2.6 กะทบิรรจุกระป๋อง 

 
- กะทิบรรจุกล่องยเูอชที 

 
ภำพที ่2.7 กะทบิรรจุกล่องยูเอชท ี
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   - กะทิผง 
   - กะทิถุงพลำสเจอไรซ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที ่2.8 กะทผิงและกะทถุิงพลำสเจอไรซ์ 

 
- น ้ำมะพร้ำวบริสุทธ์ิ 

 
ภำพที ่2.9 น ำ้มะพร้ำวบริสุทธ์ิ 

 
   - วุน้มะพร้ำวในน ้ำเช่ือม 

 
ภำพที ่2.10 วุ้นมะพร้ำวในน ำ้เช่ือม 
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   - น ้ำมะพร้ำว 
 
 

- ผลิตภณัฑอ่ื์นๆจำกมะพร้ำว 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที ่2.11 น ำ้มะพร้ำว 
 

 2. ผลิตภณัฑผ์กัและผลไมบ้รรจุกระป๋อง 
   - ขำ้วโพดอ่อนในน ้ำเกลือบรรจุกระป๋อง 

 
ภำพที ่2.12 ข้ำวโพดอ่อนในน ำ้เกลือบรรจุกระป๋อง 

 
- หน่อไมใ้นน ้ำบรรจุกระป๋อง 

 
ภำพที ่2.13 หน่อไม้ในน ำ้บรรจุกระป๋อง 
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   - ไข่นกกระทำบรรจุกระป๋อง 

 
ภำพที ่2.14 ไข่นกกระทำบรรจุกระป๋อง 

 
- ผลไมบ้รรจุกระป๋อง 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภำพที ่2.15 ผลไม้บรรจุกระป๋อง 

 
3. ผลิตภณัฑเ์คร่ืองแกงส ำเร็จรูป 
  - น ้ำพริกแกงส ำเร็จรูป 

 
ภำพที ่2.16 น ำ้พริกแกงส ำเร็จรูป 
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   - น ้ำแกงกระป๋อง 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภำพที ่2.17 น ำ้แกงกระป๋อง 
 

4. ผลิตภณัฑซ์อสผดั 

 
ภำพที ่2.18 ผลติภัณฑ์ซอสผดั 

 
5. ผลิตภณัฑน์ ้ำจ้ิม 

ภำพที ่2.19 ผลติภัณฑ์น ำ้จิม้ 
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6. ผลิตภณัฑผ์งปรุงรส 
 

 
 
 
 
 

 
 

ภำพที ่2.20 ผลติภัณฑ์ผงปรุงรส 
 
7. ผลิตภณัฑอ่ื์นๆ 

 
 
 
 
 

 
ภำพที ่2.21 ผลติภัณฑ์อ่ืนๆ 
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ผงัโรงงำน (Plant Lay Out) 
 โดยโรงงำนจะจดัระบบกำรท ำงำนอยำ่งมีระเบียบ ซ่ึงกำรจดักำรในส่วนต่ำงๆ จะมี
กระบวนกำรด ำเนินกำรอยำ่งชดัเจน ท ำใหก้ำรขนส่งสินคำ้ และกำรผลิตของบริษทันั้นเป็นไปอยำ่ง
มีประสิทธิภำพ ทั้งน้ียงัมีมำตรกำรรักษำควำมสะอำด ซ่ึงพนงังำนทุกคนจะตอ้งปฏิบติัอยำ่งเคร่งครัด 
รวมทั้งบุคคลภำยนอกท่ีมำติดต่อ เพื่อรักษำมำตรฐำนของผลิตภณัฑใ์หไ้ดดี้ยิง่ข้ึน 
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แผนทีบ่ริษัท  

ภำ
พท

ี ่2.
23

 แผ
นท

ีบ่ริ
ษัท

 



25 
 

แผนทีไ่ปโรงงำน 

 
          ภำพที ่2.24 แผนทีไ่ปโรงงำน 
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บทที ่3 
แนวคดิและทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 

 
 บทน้ีไดก้ล่ำวถึงแนวคิดและทฤษฎีต่ำงๆ ท่ีใชใ้นกำรศึกษำแนวทำงในกำรส่งออก
ไปยงัตลำดต่ำงประเทศ กรณีศึกษำ บริษทั เทพผดุงพรมะพร้ำว จ ำกดั ผูศึ้กษำได้ใช้ทฤษฎีและ
แนวคิดต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและไดเ้รียบเรียงเน้ือหำ พร้อมทั้งสรุปควำมสัมพนัธ์เหล่ำนั้นออกมำเป็น
หวัขอ้ได ้ดงัน้ี 
 2.1 ทฤษฎีกำรจดักำรโลจิสติกส์ 
 2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบักำรคำ้ระหวำ่งประเทศ 
 2.3 ทฤษฎีกำรวเิครำะห์สภำพแวดลอ้ม 
 2.4 แนวคิดเก่ียวกบัโอกำสทำงกำรตลำด 
 2.5 ทฤษฎีกำรส่งออก 
 2.6 นิยำมค ำศพัท ์
 
2.1 ทฤษฎกีำรจัดกำรโลจิสติกส์ 
 ค ำว่ำ “โลจิสติกส์” ในวงกำรธุรกิจ หมำยถึง กระบวนกำรวำงแผน กำรลงมือท ำ
และกำรควบคุมท่ีมีประสิทธิผล และมีประสิทธิภำพ ตลอดจนประหยดัตน้ทุน ในทุกขั้นตอนของ
กำรผลิต จนถึงส่งมอบสินคำ้ นัน่คือ ตั้งแต่กำรไดม้ำกำรเก็บรักษำซ่ึงวตัถุดิบ วตัถุก่ึงส ำเร็จรูปและ
สินคำ้ท่ี ผลิตเสร็จแลว้รวมไปถึงกำรกระจำยสินคำ้กำรจดักำรขนส่งกำรจดักำรคลงัสินคำ้ กำรส่ง
มอบสินคำ้ ถึงมือผูบ้ริโภค หรือลูกคำ้ ทั้งน้ีจุดมุ่งหมำยสูงสุดก็คือเพื่อตอบสนองให้ลูกคำ้พอใจ
สูงสุด และมีตน้ทุนต ่ำสุด 
 กฤษฎ์ ฉนัทจิรพร ไดใ้ห้ควำมหมำยไวว้่ำ กำรจดักำรโลจิสติกส์หมำยถึง  (2552)
กำรไหลเวียน  กำรควบคุม กระบวนกำรของโซ่อุปทำนประกอบดว้ยกำรวำงแผน กำรด ำเนินกำร
 บกำรจดัเก็บสินคำ้กำรบริกำรและสำรสนเทศอยำ่งมีประสิทธิภำพจำกจุดแหล่งก ำเนิดของวตัถุดิถึง
จุดท่ีมีผูบ้ริโภคหรือจุดท่ีมีกำรใชง้ำน เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรลูกคำ้หรือผูบ้ริโภค 
 พงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล ได้ให้ควำมหมำยไว้ว่ำกำรจัดกำรโลจิสติกส์ (2551)
 หรือวตัถุดิบจำกจุดเร่ิมตน้ หมำยถึง กำรบริหำรกระบวนกำรไหลของสินคำ้บริกำร (Points of 
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Origin) ไปยงัจุด ท่ีมีกำรใช้สินคำ้หรือวตัถุดิบนั้นๆจำกควำมหมำยท่ีกล่ำวมำขำ้งตน้ สำมำรถสรุป
ได้ว่ำกำรจดักำรโลจิสติกส์หมำยถึงกระบวนกำรวำงแผน กำรปฏิบติักำรและกำรควบคุม กำร
เคล่ือนยำ้ย และกำรจดัเก็บ สินคำ้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และประสิทธิผลรวมถึงกำรให้บริกำรและ
สำรสนเทศท่ีเก่ียวข้อง ตั้ งแต่จุดก ำเนิดจนถึงจุดกำรบริโภคสินค้ำ เพื่อวตัถุประสงค์ในกำร
ตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ กำรจดักำรโลจิสติกส์หรือกำรจดักำรโซ่อุปทำน (Logistics or 
(Supply Chain management) เป็นค ำท่ีใช้กนัอย่ำงกวำ้งขวำง หมำยถึงกำรจดักำรเคล่ือนยำ้ยสินคำ้ 
บริกำรและข้อมูลจำกจุดก ำเนิด ไปยงัจุดท่ีมีกำรใช้หรือบริโภคปัจจุบันค ำว่ำ “โลจิสติกส์” ได้
เปล่ียนแปลงเป็นแนวคิดของกำรจดักำร โซ่อุปทำนหรือซพัพลำยเชน (Supply Chain Management-
SCM) ซ่ึงจะมีควำมเก่ียวขอ้งกบัทุกๆ ส่วน ตั้งแต่ตน้จนจบของโซ่มูลค่ำเพิ่ม (Value-added Chain) 
ตั้งแต่วตัถุดิบ (Raw Materials) งำนระหว่ำงท ำ (Work inProcess-WIP) และสินคำ้ส ำเร็จรูปคงคลงั
(Inventories of Finished Goods) และยงัรวมถึงกิจกรรมกำรเคล่ือนยำ้ยท่ีท ำโดยซพัพลำยเออร์        ผู ้
จดัหำ/ผูข้ำยสินคำ้)และซพัพลำยเออร์ของ ซพัพลำยเออร์ทั้งหมด 
 จำกนิยำม Council of Logistics Management, USA โลจิสติกส์จึงหมำยถึงกิจกรรม
ท่ีส่งผลให้เกิดกำรไหลของสินค้ำ โดยสินคำ้หมำยรวมถึงสินค้ำทัว่ไปท่ีสำมำรถหำซ้ือได้ เช่น 
ผลิตภณัฑ์ กำรเกษตร พืชไร่พืชสวน กำรประมง วตัถุดิบ ผลิตภณัฑ์ก่ึงส ำเร็จรูป อะไหล่ สินค้ำ
ส ำเร็จรูป พสัดุ และส่ิงไร้สำระ นอกจำกน้ีสินคำ้ยงัหมำยถึงกำรบริกำรอยำ่งมืออำชีพ อนัไดแ้ก่ กำร
สนบัสนุนงำน ส ำนกังำน บรรจุภณัฑ ์ดงันั้น กำรบริกำรดำ้นโลจิสติกส์จึงประกอบดว้ยเง่ือนไขของ
บุคคล สถำนท่ี และขอ้มูลเขำ้ไวด้ว้ยกนั 
 นอกจำกน้ี ค ำวำ่ “Logistics” ยงัหมำยถึง กิจกรรมหรือกำรกระท ำใดๆ เพื่อใหไ้ดม้ำ
ซ่ึงสินคำ้ และบริกำร รวมถึงกำรเคล่ือนยำ้ย, จดัเก็บ และกระจำยสินคำ้ จำกแหล่งท่ีผลิต (Source of 
Origin) จนสินค้ำได้มีกำรส่งมอบไปถึงแหล่งท่ีมีควำมต้องกำร (Source of Consumption) โดย
กิจกรรมดังกล่ำว จะต้องมีลกัษณะเป็นกระบวนกำรแบบบูรณำกำร โดยเน้นประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล โดยมีเป้ำหมำย ในกำรส่งมอบแบบทนัเวลำ (Just in Time) และเพื่อลดตน้ทุน โดยมุ่ง
ใหเ้กิดควำมพอใจแก่ลูกคำ้ (Customers Satisfaction) และส่งเสริมเพื่อใหเ้กิดมูลค่ำเพิ่มแก่สินคำ้และ
บริกำร ทั้งน้ี กระบวนกำรต่ำงๆของระบบ Logistics จะต้องมีลักษณะปฏิสัมพนัธ์ท่ีสอดคล้อง
ประสำนกนั ในอนัท่ีจะบรรลุ วตัถุประสงคร่์วมกนั” 
 ในปัจจุบนัควำมหมำยของโลจิสติกส์ครอบคลุมถึงกิจกรรมท่ีมีระบบกำรจดักำร
ดำ้นกำรขนส่ง และกำรจดักำรท่ีเก่ียวกบัวตัถุดิบและสินคำ้จำก Place of Source Origin ไปสู่ Place 
of Consumer Origin ซ่ึงจะมีลักษณะของควำมเป็นกำรบูรณำกำรและต้องมีเป้ำหมำยท่ีจะสร้ำง
ศกัยภำพกำรแข่งขนัท่ี เหนือกว่ำ (Core Competency) โดยมีวตัถุปะสงค์ท่ีจะบรรลุถึง Just In Time 
หรือ Speech กำรลดตน้ทุนท่ีเป็นแบบ Cost Sharing และมูลค่ำเพิ่ม Value Added 
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 จำกควำมหมำยดงักล่ำวจะใหค้วำมส ำคญักบักระบวนกำรต่ำงๆ ในกำรเคล่ือนยำ้ย
สินคำ้ (Cargoes Moving) อนัประกอบดว้ยกิจกรรมในกำรขนส่งสินคำ้ (Cargoes Carriage), กำรเก็บ
รักษำ สินคำ้ (Warehousing) และกำรกระจำยสินคำ้ (Cargoes Distribution) กระบวนกำรท่ีเก่ียวขอ้ง
กับ กำรจดัซ้ือ (Procurement) และกระบวนกำรท่ีเก่ียวข้องกับกำรคำดคะเนของตลำด (Market 
Predict) โดยกระบวนกำรจะต้องมีกำรปฏิสัมพันธ์ในแบบท่ีเป็นองค์รวมหรือบูรณำกำร
(Integration) ตั้งแต่ กระบวนกำรในกำรจัดกำรให้วตัถุดิบ (Raw Material), สินค้ำ (Goods) และ
บริกำร (Service) เคล่ือนยำ้ยจำกตน้ทำง (Source of Origin) ไปยงัผูบ้ริโภคปลำยทำง (Consumers 
Origin) ไดอ้ยำ่ง ทนัเวลำ (Just In Time) และมีประสิทธิภำพ ดงันั้น ภำระกิจหลกัของโลจิสติกส์ จึง
เป็นกำรจดักำร เคล่ือนยำ้ยของสินคำ้ บริกำร ขอ้มูลข่ำวสำรและกำรเงินระหวำ่งผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค 
 โลจิสติกส์ (Logistics) คนทัว่ไปส่วนใหญ่จะเขำ้ใจว่ำคือ กำรขนส่ง แต่ในควำม
เป็นจริงแลว้ กิจกรรมโลจิสติกส์จะมีองค์ประกอบท่ีส ำคญัครอบคลุมในหลำยดำ้น เพื่อให้สำมำรถ
เคล่ือนยำ้ยวสัดุส่ิงของให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรในโซ่อุปทำนชัพพลำยเชนให้เกิด
ประสิทธิภำพสูงสุด องคป์ระกอบท่ีส ำคญั ไดแ้ก่ 
 1.) กำรบริหำรจัดกำรสำรสนเทศ (Information Management) เป็นกิจกรรมท่ี
จะตอ้งพยำยำมด ำเนินกำรใหร้วดเร็วท่ีสุดเพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้  ในปัจจุบนัองคก์ร
ส่วนใหญ่มกัน ำระบบคอมพิวเตอร์และกำรจดักำรธุรกิจเชิงอิเล็กทรอนิกส์เขำ้มำช่วยเพื่อควำม
สะดวกและรวดเร็ว ส่วนสำรสนเทศถือเป็นหวัใจหลกัในงำนโลจิสติกส์ เพื่อควบคุมกระบวนกำร
ทั้งหมด ตั้งแต่กำรวำงแผนคำดกำรณ์ควำมตอ้งกำรของลูกค้ำ (Demand Forecasting) คำดกำรณ์
ควำมตอ้งกำรในตวัสินคำ้หรือกำรบริกำรลูกคำ้ และเพื่อให้บริกำรลูกคำ้  (Customer  Service) เป็น
กิจกรรมท่ีองค์กรพยำยำมตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้  ซ่ึงจะท ำไดดี้เพียงใดตอ้งข้ึนอยู่กบั
ประสิทธิภำพของสำรสนเทศท่ีมี 
 2.) กำรบริหำรกำรจดัซ้ือ (Procurement Management) เนน้กำรบริหำรในกำรจดัซ้ือ  
จดัหำวตัถุดิบ และบริกำรทั้งในส่วนของกำรเลือกผูจ้  ำหน่ำยวตัถุดิบ ก ำหนดช่วงเวลำและปริมำณใน
กำรสั่งซ้ือ  และสร้ำงควำมสัมพนัธ์กบัผูจ้  ำหน่ำยวตัถุดิบ 
 3.) กำรบริหำรสินคำ้คงคลงั (Inventory  Management) รวมถึงกำรจดักำรคลงัสินคำ้ 
เน่ืองจำกปริมำณสินคำ้คงคลงัจะเป็นตน้ทุนหลกัท่ีส่งผลต่อองคก์ร กำรมีปริมำณสินคำ้คงคลงัท่ีมำก
จะส่งผลให้เกิดค่ำใช้จ่ำยท่ีสูง ทั้งเสียโอกำสดำ้นกำรน ำเงินทุนไปหมุนเวียน  เสียค่ำใช้จ่ำยในกำร
เก็บรักษำสินคำ้ 
 4.) กำรบริหำรกำรขนส่ง (Transportation Management) รวมถึงกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง
กบักำรเคล่ือนยำ้ยสินคำ้ โดยจะตอ้งจดัส่งสินคำ้ถูกตอ้งครบจ ำนวนในสภำพท่ีสมบูรณ์  และตรง
เวลำท่ีก ำหนด 
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โดยจะยงัรักษำคุณภำพของสินคำ้ให้ไดม้ำตรฐำนดงัเช่นก่อนท่ีจะท ำกำรส่งสินคำ้ซ่ึงจะตอ้งมีกำร
บริหำรทำงด้ำนเวลำ จ ำนวนของสินคำ้ วิธีกำรจดัส่ง อนัก่อให้เกิด (One Stop Service) ท่ีรวมกำร
ด ำเนินงำนทั้งกำรขนส่งกำรกระจำยสินคำ้ และดำ้นขอ้มูลข่ำวสำรเขำ้ดว้ยกนั เช่น กำรขนส่งวตัถุดิบ
ไปโรงงำนจำกโรงงำนขนส่งสินคำ้ส ำเร็จรูปเป็นต่อไป กำรเก็บสินคำ้ท่ีคลงัสินคำ้ กำรบรรจุหีบห่อ 
กำรบริกำรกำรขนส่งขั้นสุดทำ้ยให้สินคำ้ท่ีผลิตส ำเร็จไปถึงมือผูบ้ริโภค โดยทุกขั้นตอนจะมีกำร
ด ำเนินงำนด้ำนเอกสำรและข้อมูลไปพร้อมกบัตวัของวตัถุดิบหรือสินคำ้ในขั้นตอนกำรผลิตจน
กลำยเป็นสินคำ้ไปยงัผูบ้ริโภค กำรเคล่ือนยำ้ย หรือ กำรไหล (Flow) ของวตัถุดิบ ขอ้มูลตั้งแต่เป็น
วตัถุดิบจนเป็นสินคำ้ส ำเร็จรูปจำกตน้ทำงจนถึงปลำยทำงผูบ้ริโภค โดยมีกำรประสำนแต่ละขั้นตอน
กำรด ำเนินงำน 

 

 

 

 

รูปภำพที ่3.1 ระบบโลจิสติกส์ (The Logistics System) 
 
จำกรูปภำพท่ี 3.1 จะเห็นไดว้ำ่ระบบโลจิสติกส์สำมำรถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
1.) กำรจดักำร/กำรบริหำรวตัถุดิบ (Material Management) 
 1.1.) กำรบริกำรผูจ้ดัส่ง (Supplier Management) 
 1.2.) กำรจดัหำ กำรจดัเก็บวตัถุดิบของผูผ้ลิต (Procurement) 
 1.3.) กำรผลิตสินคำ้ (Production) 
2.) กำรจดักำรกระจำยสินคำ้ (Physical Distribution Management) 
 2.1.) กำรจดัเก็บสินคำ้ส ำเร็จรูป (After –Production) 
 2.2.) กำรกระจำยสินคำ้ (Physical distribution) 
 2.3.) กำรน ำสินคำ้ไปถึงมือผูบ้ริโภค (Customer) ระบบกำรวำงแผนทำงดำ้นโลจิ
สติกส์ (Logistics Planning System) ท่ีดีจะตอ้งมีกำรบริหำรฐำนขอ้มูลดำ้นโลจิสติกส์ ไดแ้ก่ระบบ
กำรบริหำรของผูข้ำย (Supplier Management System) ระบบจดักำรวตัถุดิบ (Material Management 
System) ระบบกำรจดักำรคลงัสินคำ้ (Warehouse Management System) ระบบกำรบริหำรกำรขนส่ง 
(Transportation Management System) และระบบกำรตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ (Customer 
Response System) เพื่อก่อให้เกิดกำรประสำนงำนของแต่ละฝ่ำยในบริษทัผูผ้ลิตให้มีประสิทธิภำพ
มำข้ึน แทนท่ีจะให้แต่ละฝ่ำยบริหำรโดยล ำพงัและกำรประสำนระหว่ำงผูผ้ลิตและผูด้  ำเนินกำร
ทำงดำ้นโลจิสติกส์ท่ีเป็นไปอยำ่งรำบร่ืน 

ลูกคำ้ ตวัแทนขำยสินคำ้ ศูนยก์ลำงกระจำยสินคำ้ 

กำรผลิตสินคำ้ )กำรจดัซ้ือ(  ศูนยก์ลำงกระจำยสินคำ้ กำรผลิตสินคำ้ 



30 
 

รูปภำพที ่3.2 สถำปัตยกรรมระบบโลจิสติกส์ (Logistics System Architecture) 
 
2.2 แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบักำรค้ำระหว่ำงประเทศ 

 กำรคำ้ระหว่ำงประเทศมีควำมส ำคญัต่อกำรพฒันำประเทศ เป็นส่ิงท่ีช่วยกระตุน้
ให้เศรษฐกิจพฒันำ และมีกำรขยำยตัวอย่ำงต่อเน่ืองและยงัมีผลต่อกำรเปล่ียนแปลงต่อระบบ
เศรษฐกิจ นอกจำกน้ี กำรคำ้ระหวำ่งประเทศ(International Trade) หมำยถึง กำรซ้ือขำยแลกเปล่ียน
สินคำ้และบริกำร ระหวำ่งประเทศต่ำงๆ ประเทศท่ีทำกำรซ้ือขำยสินคำ้ระหวำ่งกนั เรียกวำ่ "ประเทศ
คู่ค้ำ" สินค้ำท่ีแต่ละประเทศซ้ือเรียกว่ำ"สินค้ำเข้ำ"(Imports)และสินค้ำท่ีแต่ละประเทศขำยไป
เรียกวำ่ "สินคำ้ออก" (Exports) ประเทศท่ีซ้ือสินคำ้จำกต่ำงประเทศ เรียกวำ่ "ประเทศผูน้ำเขำ้" ส่วน
ประเทศท่ีขำยสินคำ้ใหต่้ำงประเทศ เรียกวำ่ "ประเทศผูส่้งสินคำ้ออก" โดยทัว่ไปแลว้ แต่ละประเทศ
จะมีฐำนะเป็นทั้งประเทศผูน้ ำสินคำ้เขำ้ และประเทศผูสิ้นคำ้ออกในเวลำเดียวกนั เพรำะประเทศ
ต่ำงๆ มีกำรผลิตสินคำ้แตกต่ำงกนั 

 ในส่วนของทฤษฎีกำรคำ้ระหว่ำงประเทศนั้น ผูว้ิจยัพบว่ำ โดยทัว่ไปมีผูอ้ธิบำย 
ลกัษณะและแนวทำงกำรคำ้ระหว่ำงประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรส่งออกเคร่ืองประดบัแทจ้ ำนวน 4 
ทฤษฎี ประกอบดว้ย ทฤษฎีกำรคำ้ตำมควำมไดเ้ปรียบสัมบูรณ์ ทฤษฎีกำรคำ้ระหว่ำงประเทศของ 
เฮค เชอร์-โอลิน ทฤษฎีกำรค้ำตำมควำมได้โดยเปรียบเทียบ และทฤษฎีควำมได้เปรียบในกำร
แข่งขนั ระหวำ่งประเทศ โดยมีรำยละเอียดแต่ละทฤษฎี ดงัน้ี 
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2.2.1 ทฤษฎีกำรคำ้ตำมควำมไดเ้ปรียบสัมบูรณ์ (Absolute Advantage) 
 ในส่วนของทฤษฎีกำรคำ้ตำมควำมไดเ้ปรียบสัมบูรณ์นั้น อำศยัหลกักำรดั้งเดิมของ 
อดัม สมิธ ท่ีได้อธิบำยวิธีกำรพิจำรณำโครงสร้ำงหรือทิศทำงกำรค้ำด้วยกำรพิจำรณำ “ควำม 
ไดเ้ปรียบโดยสัมบูรณ์” กำรอธิบำยควำมไดเ้ปรียบสัมบูรณ์ของนกัเศรษฐศำสตร์คลำสสิกตั้งอยูบ่น
ขอ้สมมติต่ำงๆ ซ่ึงเป็นทฤษฎีท่ีแสดงใหเ้ห็นวำ่แต่ละประเทศมีควำมไดเ้ปรียบเสียเปรียบในกำรผลิต
ไดอ้ยำ่งไร โดยสรุปเง่ือนไขไดด้งัน้ี เม่ือประเทศท่ีทำกำรคำ้ขำยกนัจะเปรียบเสมือนผูข้ำยกบัผูซ้ื้อท่ี
มีเพียง 2 ประเทศ โดยมีแรงงำนของแต่ละประเทศเป็นปัจจัยในกำรผลิต ซ่ึงมีคุณภำพและ
ประสิทธิภำพในกำรท ำงำนเท่ำเทียมกนั ประเทศท่ีมีกำรผลิตไดม้ำกกว่ำหรือสำมำรถใช้เวลำน้อย
กว่ำในกำรผลิต ถือว่ำประเทศนั้นๆ มีควำมไดเ้ปรียบสัมบูรณ์ต่ออีกประเทศหน่ึง ในทำงกลบักบั
สินค้ำประเภทหน่ึงๆ แต่ละประเทศจะมีควำม ได้เปรียบประเทศอ่ืนๆ แตกต่ำงกัน เน่ืองจำกมี
ควำมสำมำรถของแรงงำนในกำรผลิตไดไ้ม่เท่ำกนั ดงันั้นส่ิงท่ีอดมั สมิธ ไดอ้ธิบำยนั้นบ่งบอกถึง
ตน้ทุนแรงงำนท่ีแต่ละประเทศจะตอ้งเสียไป หำกท ำกำรผลิตในทุกๆ ส่ิง แต่เม่ือใช้ทฤษฎีน้ี ทุก
ประเทศจะมีจุดแข็งในกำรผลิตท่ีแตกต่ำงกนั แมว้ำ่จะเกิดควำมไดเ้ปรียบสัมบูรณ์ของกนัและกนัใน
สินค้ำแต่ละประเภท แต่จะสำมำรถประหยดัแรงงำนหรือทดแทนด้วยกำรผลิตในส่ิงท่ีมีควำม
ไดเ้ปรียบไดม้ำกกวำ่ ซ่ึงเป็นไปในทำงเดียวกนักบัท่ีเยำวเรศ ทบัพนัธ์ุ ไดใ้ห้ ควำมหมำยเพิ่มเติมไว้
ในแนวทำงเดียวกนักบัของอดมั สมิธ วำ่ คือกำรก ำหนดทิศทำงกำรคำ้ท่ีถูกตอ้งเป็น เง่ือนไขท่ีจ ำเป็น
ต่อกำรท่ีประเทศผูค้ำ้จะไดรั้บประโยชน์จำกกำรคำ้ กำรพิจำรณำวำ่ประเทศใดควรส่งออกสินคำ้ใด 
และควรน ำเขำ้สินคำ้ใด จึงมีควำมส ำคญัอยำ่งยิง่ 
 โดยสรุปแล้ว ทฤษฎีควำมได้เปรียบโดยสัมบูรณ์ (Absolute Advantage) ของ    
อดมั สมิธ (Adam Smith) ในกำรยึดหลกักำรแบ่งงำนกันท ำ (Division of Labor) ประเทศจะผลิต
สินคำ้ท่ีตนไดเ้ปรียบโดยสมบูรณ์ เม่ือเปรียบเทียบกบัอีกประเทศหน่ึงและส่งออกสินคำ้ดงักล่ำวไป
ยงัประเทศนั้น ในทำงตรงกนัขำ้มก็จะนำเขำ้สินคำ้ท่ีผลิตแลว้เสียเปรียบโดยสัมบูรณ์จำกประเทศนั้น 
กำรค้ำของโลกก็จะเพิ่มข้ึน ในขณะท่ีเยำวเรศ มองว่ำ เป็นกำรพิจำรณำทิศทำงในกำรส่งออกท่ี
ประเทศไดรั้บผลประโยชน์มำกท่ีสุด อยำ่งไรก็ตำม ควำมไดเ้ปรียบสัมบูรณ์จะใชอ้ธิบำยประโยชน์
และทิศทำงของกำรคำ้ไดเ้ฉพำะในกรณีท่ีประเทศคู่คำ้ต่ำงมีควำมไดเ้ปรียบสัมบูรณ์ในสินคำ้ต่ำง
ชนิดกนั แต่ก็มีควำมเป็นไปไดสู้งท่ีจะพบกรณีท่ีประเทศหน่ึงมีควำมไดเ้ปรียบโดยสัมบูรณ์ในทั้ง
สองสินคำ้ 
2.2.2 ทฤษฎีกำรคำ้ตำมควำมไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบ (Comparative Advantage) 
 ผลงำนของเดวิด ริคำร์โด (David Ricardo, 1817) เ ร่ือง Principle of Political 
Economy and Taxation ไดพ้ิมพอ์อกเผยแพร่ ในหนงัสือเล่มน้ี เขำไดเ้สนอทฤษฎีกำรคำ้ตำมควำม
ไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบทฤษฎีน้ีเป็นทฤษฎีส ำคญัทำงเศรษฐศำสตร์ท่ีมีกำรประยุกต์ใช้กนัอย่ำง 
กวำ้งขวำงในกำรยึดหลกักำรแบ่งงำนกนัท ำ ประเทศจะผลิตสินคำ้ท่ีตนได ้เปรียบโดยเปรียบเทียบ  
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ท่ีสูง กว่ำเม่ือเปรียบเทียบกบัอีกประเทศหน่ึงหรือผลิตสินคำ้ดว้ยตน้ทุนต ่ำท่ีสุด และส่งออกสินคำ้
ดงักล่ำวไปยงั ประเทศนั้น ในทำงตรงกนัขำ้มก็จะนำเขำ้สินคำ้ท่ีผลิตแลว้ เสียเปรียบโดยเปรียบเทียบ
ท่ีต ่ ำกว่ำหรือต้นทุน ค่ำเสียโอกำสท่ีสูงกว่ำจำกประเทศนั้ นกำรค้ำของโลกก็จะเพิ่มข้ึน กำร
เปรียบเทียบมีแนวทำงดงัน้ี 
 (1) กรณีท่ีประเทศท่ีหน่ึง มีควำมไดเ้ปรียบโดยสมบูรณ์ในกำรผลิตสินคำ้ทั้ง          2 
ชนิด ประเทศนั้นตอ้งพิจำรณำว่ำมีควำมได้เปรียบโดยสมบูรณ์ในสินคำ้ชนิดใดมำกท่ีสุด (Great 
Absolute Advantage) 
 (2) กรณีท่ีประเทศมีควำมเสียเปรียบโดยสมบูรณ์ในกำรผลิตสินคำ้ทั้งสองชนิดให้
พิจำรณำวำ่ มีควำมเสียเปรียบโดยสมบูรณ์ในสินคำ้ใดนอ้ยท่ีสุด (Least Absolute Disadvantage) 
 (3) ประเทศใดท่ีมีควำมไดเ้ปรียบโดยสมบูรณ์ทั้งสองชนิด ให้ส่งออกสินคำ้ชนิดท่ี
มีควำมสมบูรณ์มำกท่ีสุด และน ำเขำ้สินคำ้ชนิดท่ีมีควำมไดเ้ปรียบโดยสมบูรณ์นอ้ยกวำ่ 
 (4) ประเทศท่ีมีควำมเสียเปรียบโดยสมบูรณ์ทั้งสองชนิด ใหส่้งออกสินคำ้ชนิดท่ีมี
ควำมเสียเปรียบนอ้ยท่ีสุดและน ำเขำ้สินคำ้ชนิดท่ีมีควำมเสียเปรียบโดยสมบูรณ์มำกกวำ่ 
2.2.3 ทฤษฎีกำรคำ้ระหวำ่งประเทศของเฮคเชอร์-โอลิน (Hechscher-Ohlin Trade Theory) 
 ทฤษฎีเฮคเชอร์-โอลิน (Heckscher - Ohlin Theorem) หรือเรียกเป็นภำษำไทยไดว้ำ่ 
ทฤษฎีสัดส่วนปัจจยักำรผลิต โดยทฤษฎีน้ีจะให้ควำมส ำคญัแก่สัดส่วนโดยเปรียบเทียบของปัจจยั
กำรผลิต (Relative Factor Proportions) หรือปริมำณปัจจยักำรผลิตท่ีมีอยูโ่ดยเปรียบเทียบ (Relative 
Factor Endowments) โดยมีแนวคิดพื้นฐำนว่ำประเทศจะส่งออกสินคำ้ท่ีมีควำมเขม้ขน้ในกำรใช้
ปัจจยักำรผลิตอย่ำงเหลือเฟือ และจะน ำเขำ้สินคำ้ท่ีมีควำมเขม้ขน้ในกำรใช้ปัจจยักำรผลิตท่ีขำด
แคลน เช่น สมมติให้ประเทศมีปัจจยักำรผลิตสองชนิด ไดแ้ก่ แรงงำน (Labour) และทุน (Capital) 
ประเทศท่ีมี แรงงำนมำกและมีทุนน้อย ประเทศนั้นจะมีค่ำแรงงำนต ่ำ แต่ต้นทุนเงินทุนจะสูง 
ประเทศนั้นก็จะส่งออก สินคำ้ท่ีใชส้ัดส่วนในกำรผลิตของแรงงำนมำกกวำ่ทุน และจะน ำเขำ้สินคำ้
ท่ีใชส้ัดส่วนในกำรผลิตของทุน มำกกวำ่แรงงำน  
 สรุปไดว้ำ่ เน่ืองจำกแต่ละประเทศจะมีทรัพยำกรกำรผลิตในปริมำณท่ี แตกต่ำงกนั 
กำรผลิตสินคำ้ ชนิดใดก็จะข้ึนอยู่กบัปริมำณและชนิดของทรัพยำกรกำรผลิตท่ีแต่ละประเทศมีอยู่ 
ดงันั้นถำ้หำกประเทศใดประเทศหน่ึงมีแรงงำนจำนวนมำก กระบวนกำรผลิตของประเทศนั้นก็จะ
เป็นกำรผลิตท่ีใช้แรงงำนเขม้ขน้ (Labour Intensive) ก็จะผลิตและส่งออกสินคำ้ท่ีใช้แรงงำนเป็น
ปัจจัยในกำรผลิตในทำงตรงกันข้ำม ถ้ำหำกประเทศใดประเทศหน่ึงมีปัจจัยทุนจ ำนวนมำก 
กระบวนกำรผลิตของประเทศนั้นก็จะเป็นกำรผลิตท่ีใชทุ้นเขม้ขน้ (Capital Intensive) ก็จะผลิตและ
ส่งออกสินคำ้ท่ีใชทุ้นเป็นปัจจยัในกำรผลิต 
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2.3 ทฤษฎกีำรวเิครำะห์สภำพแวดล้อม 
 กำรวิเครำะห์สภำพแวดลอ้มเพื่อท ำควำมเขำ้ใจสภำพแวดลอ้มท่ีจะส่งผลกระทบ
กับกำรด ำเนินกำรของกิจกำร เพื่อปรับกลยุทธ์ทำงด้ำนกำรตลำดของกิจกำรให้สอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์ และเพื่อลดควำมเส่ียงกำรประกอบธุรกิจ 
 2.3.1 กำรวเิครำะห์สภำพแวดลอ้มภำยนอก 
 1 )  สภำพแวดล้อมทำงด้ำนกำร เ มืองและกฎหมำย  ( Political and Legal 
Environment) กฎขอ้บงัคบันโยบำยของรัฐบำล แนวโน้มกำรออกกฎหมำย และพระรำชบญัญติั 
ต่ำงๆ และกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรประกอบกำรธุรกิจ 
 2) สภำพแวดลอ้มทำงเศรษฐกิจ (Economic Environment) หำกสภำพเศรษฐกิจดีก็ 
จะเอ้ืออ ำนวยต่อกำรประกอบธุรกิจให้ประสบควำมส ำเร็จ ในทำงตรงกนัขำ้ม ถำ้สภำพเศรษฐกิจมี
แนวโน้มถดถอยหรือตกต ่ำ เง่ือนไขทำงเศรษฐกิจมีกำรเปล่ียนแปลงตลอดเวลำ และยำกท่ีจะ
พยำกรณ์ซ่ึงมีผลท ำใหก้ำรประกอบธุรกิจหยดุชะงกัลม้เหลวหรืออำจจะตอ้งเลิกกิจกำรได ้
 3) สภำพแวดลอ้มทำงประชำกรศำสตร์ (Demographic Environment) ประกอบดว้ย
อตัรำกำรเจริญเติบโตทำงประชำกร จ ำนวนประชำกร ระดบักำรศึกษำ กำรเปล่ียนแปลงลกัษณะของ
ครอบครัวกำรเคล่ือนยำ้ยประชำกร 
 4) สภำพแวดลอ้มทำงดำ้นวฒันธรรมและสังคม (Culture and Social Environment) 
ไดแ้ก่ ทศันะคติทำงสังคม ค่ำนิยม บรรทดัฐำน ควำมเช่ือ พฤติกรรม กำร ดำเนินชีวติ และกำรอยู่
อำศยั เป็นตน้ 
 5) สภำพแวดลอ้มทำงเทคโนโลยี (Technological Environment) กำรเปล่ียนแปลง 
และควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีมีผลกระทบต่อกำรดำเนินธุรกิจ เช่น กำรติดต่อส่ือสำร ผ่ำน
อินเตอร์เน็ต 
 2.3.2 กำรวเิครำะห์สถำนกำรณ์ (SWOT)  
 กำรวิเครำะห์สภำพแวดลอ้มและศกัยภำพเป็นเคร่ืองมือในกำรประเมินสถำนกำรณ์
ส ำหรับกำรประกอบธุรกิจ ซ่ึงช่วยให้ผูบ้ริหำรรู้ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนจำกสภำพแวดลอ้มภำยใน 
มองเห็นโอกำสและอุปสรรคจำกสภำพแวดลอ้มภำยนอก ตลอดจนผลกระทบต่อกำรประกอบธุรกิจ
ทุกประเภท  
 ส ำหรับหลักกำรส ำคัญของ SWOT ก็ คือกำรวิ เครำะห์โดยกำรส ำรวจจำก
สภำพกำรณ์ 2 ดำ้น คือ สภำพกำรณ์ภำยในและสภำพกำรณ์ภำยนอก ดงันั้นกำรวิเครำะห์ SWOTจึง
เรียกได้ว่ำเป็นกำรวิเครำะห์สภำพกำรณ์ (situation analysis) ซ่ึงเป็นกำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 
เพื่อให้รู้ตนเอง (รู้เรำ) รู้จกัสภำพแวดล้อม (รู้เขำ) ชัดเจน และวิเครำะห์โอกำส -อุปสรรค กำร
วิเครำะห์ปัจจยัต่ำง ๆ ทั้งภำยนอกและภำยในองคก์ร ซ่ึงจะช่วยให้ผูบ้ริหำรขององคก์รทรำบถึงกำร
เปล่ียนแปลงต่ำงๆ ท่ีเกิดข้ึนภำยนอกองคก์ร ทั้งส่ิงท่ีไดเ้กิดข้ึนแลว้และแนวโนม้กำรเปล่ียนแปลงใน
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อนำคต รวมทั้งผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงเหล่ำน้ีท่ีมีต่อองคก์รธุรกิจ และจุดแข็ง จุดอ่อน และ
ควำมสำมำรถดำ้นต่ำง ๆ ท่ีองคก์รมีอยู่ ซ่ึงขอ้มูลเหล่ำน้ีจะเป็นประโยชน์อย่ำงมำกต่อกำรก ำหนด
วสิัยทศัน์ กำรก ำหนดกลยทุธ์และกำรด ำเนินตำมกลยทุธ์ขององคก์รระดบัองคก์รท่ีเหมำะสมต่อไป 
 S มำจำก Strengths หมำยถึง จุดเด่นหรือจุดแข็งหรือขอ้ไดเ้ปรียบ เป็นขอ้ดีท่ีเกิด
จำกสภำพแวดลอ้มภำยในบริษทั เช่น จุดแขง็ดำ้นกำรเงิน จุดแขง็ดำ้นกำรผลิต จุดแข็งดำ้นทรัพยำกร
บุคคล บริษทัจะตอ้งใชป้ระโยชน์จำกจุดแขง็ในกำรก ำหนดกลยทุธ์กำรตลำด 
              W มำจำก Weaknesses หมำยถึง จุดดอ้ยหรือจุดอ่อนหรือขอ้เสียเปรียบ ท่ีเกิดจำก
สภำพแวดล้อมภำยในต่ำงๆ ของบริษทั ซ่ึงบริษทัจะต้องหำวิธีในกำรแก้ปัญหำนั้นสถำนกำรณ์
ภำยในองคก์รท่ีเป็น 
                O มำจำก Opportunities หมำยถึง โอกำสกำรท่ีสภำพแวดลอ้มภำยนอกของบริษทั
เอ้ือประโยชน์ หรือส่งเสริมกำรด ำเนินงำนขององคก์ร โอกำสแตกต่ำงจำกจุดแข็งตรงท่ีโอกำสนั้น
เป็นผลมำจำกสภำพแวดล้อมภำยนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมำจำกสภำพแวดล้อมภำยในนักกำร
ตลำดท่ีดีจะตอ้งเสำะแสวงหำโอกำสอยู่เสมอและใช้ประโยชน์จำกโอกำสนั้นเช่น กำรเมือง กำร
ปกครอง กฎหมำย รำคำน ้ำมนั ค่ำเงินบำท คู่แข่ง เป็นตน้ 
              T มำจำก Threats หมำยถึง อุปสรรค ขอ้จ ำกดั ซ่ึงเกิด จำกสภำพแวดลอ้มภำยนอก 
บำงคร้ังกำรจ ำแนกโอกำสและอุปสรรคเป็นส่ิงท่ีท ำไดย้ำก เพรำะทั้งสองส่ิงน้ีสำมำรถเปล่ียนแปลง
ไป ซ่ึงกำรเปล่ียนแปลงอำจท ำใหส้ถำนกำรณ์ท่ีเคยเป็นโอกำสกลบักลำยเป็นอุปสรรคได ้เช่น ค่ำเงิน
บำท คู่แข่ง เป็นตน้ 
 SWOT  เป็นเคร่ืองมือในกำรประเมินสถำนกำรณ์ ส ำหรับองค์กร หรือโครงกำร 
ซ่ึงช่วยผูบ้ริหำรก ำหนดจุดแข็งและจุดอ่อนจำกสภำพแวดล้อมภำยในโอกำสและอุปสรรคจำก
สภำพแวดล้อมภำยนอก ส ำหรับก ำหนดแผนงำนโครงกำรจะใช้เป็นแนวทำงในกำรก ำหนด
วสิัยทศัน์และกำรก ำหนดกลยทุธ์เพื่อใหอุ้ตสำหกรรมพฒันำไปในทำงท่ีเหมำะสม 
 2.3.3 วเิครำะห์ส่วนประสมทำงกำรตลำด (4Ps) 
 ปัจจยั และส่วนประสมทำงกำรตลำด กล่ำวถึงปัจจยั ท่ีมีอิทธิพลต่อกำรตดัสินใจ
เลือกซ้ือผลิตภณัฑ ์ประกอบดว้ย 
 1) ผลิตภณัฑ ์(Product) 
 ธุรกิจมีองค์ประกอบหลักซ่ึงเป็นปัจจัยส ำคัญอย่ำงแรก คือ ผลิตภัณฑ์สินค้ำ 
(Goods) หรือบริกำร (Service) ส ำหรับในส่วนสินคำ้นั้นแบ่งออกเป็น สินคำ้ประเภทจบัตอ้งได ้และ
สินคำ้ประเภทจบัตอ้งไม่ได ้ส ำหรับกำรบริกำรนั้นแบ่งออกเป็น บริกำรแบบมีส่วนร่วม และกำร
บริกำรแบบไม่มีส่วนร่วม ดงันั้นสินคำ้ และบริกำรจึงนบัไดว้ำ่เป็นหวัใจส ำคญัของกำรด ำเนินธุรกิจ
อยำ่งแทจ้ริง โดยตอ้งมีคุณลกัษณะส ำคญั คือ คุณภำพ (Quality) 
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 ส ำหรับในส่วนของคุณภำพนั้นยงัมีควำมหมำยรวมถึง ดำ้นควำมเหมำะสมในกำร
ใชง้ำน คุณภำพกำรออกแบบ และคุณภำพตำมมำตรฐำนท่ีก ำหนดไวอี้กดว้ย นอกจำกนั้นคุณภำพยงั
เป็นตวับ่งช้ีส ำคญัถึงภำพลกัษณ์ของธุรกิจเรำอีกดว้ย 
 2) รำคำ (Price) 
 กำรก ำหนดรำคำนบัว่ำเป็นกลยุทธ์ส ำคญัอีกอย่ำงหน่ึงของกำรด ำเนินธุรกิจ โดย
มกัจะข้ึนอยูก่บัปัจจยัต่ำงๆ เช่น ขนำดของตวัธุรกิจ ประเภทของสินคำ้ท่ีตอ้งกำรจ ำหน่ำย ค่ำใชจ่้ำย
ต่ำงๆ ส่ิงแวดลอ้มทำงกำรตลำด กฎหมำย ควำมเปล่ียนแปลกของรำคำวตัถุดิบ หรือแมแ้ต่ระบบกำร
จดัจ ำหน่ำย ตน้ทุนกำรผลิต และกำรส่งเสริมกำรขำย เป็นตน้ 
 ส ำหรับธุรกิจขนำดเล็กนั้น กำรก ำหนดรำคำขำยของสินคำ้เป็นส่ิงจ ำเป็นอย่ำงยิ่ง 
เน่ืองจำกรำคำนั้น เป็นส่ิงท่ีใช้วดัค่ำ และประโยชน์ของตวัสินคำ้ และยงัเป็นตวัก ำหนดว่ำเรำจะ
สำมำรถใชท้รัพยำกรท่ีมีอยูอ่ยำ่งจ ำกดัไปในทิศทำงใด จะสำมำรถขำยสินคำ้อยำ่งไร จ ำนวนเท่ำไหร่ 
รำคำขำยจะเป็นเคร่ืองบ่งช้ีส ำคญั ของควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของธุรกิจนั้น ทั้งน้ีเน่ืองจำก
ก ำไรนั้นค ำนวณจำก รำยรับหกัลบดว้ยตน้ทุน และรำยรับไดจ้ำกปริมำนจ ำนวนท่ีขำยคุณดว้ยรำคำ
ต่อหน่วย อีกหน่ึงกลยุทธ์กำรขำยสินคำ้ท่ีนิยมน ำมำใช้กนั อย่ำงแพร่หลำย ไดแ้ก่ กำรให้ส่วนลด 
(Discount) กำรขำยเช่ือ (Credit) และกำรฝำกขำย (Consignment) และยงัมีกำรใช้นโยบำยกำรตั้ง
รำคำมำใชอี้กดว้ย 
 3) ช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย (Place) 
 กำรน ำสินคำ้ไปใหถึ้งมือของลูกคำ้ โดยยึดหลกัควำมมีประสิทธิภำพ ควำมถูกตอ้ง 
ควำมปลอดภยั และควำมรวดเร็ว วิธีขำยหรือกระจำยสินคำ้ท่ีสำมำรถท ำให้เกิดผลก ำไรมำกท่ีสุด 
ตอ้งกระจำยสินคำ้ให้ตรงกลุ่มเป้ำหมำยมำกท่ีสุด หำกเป็นสินคำ้ท่ีขำยไปหลำยๆ แห่งวิธีกำรขำย 
หรือกำรกระจำยสินคำ้นั้นจะมีควำมส ำคญัมำก โดยหลกักำรของกำรเลือกวธีิกระจำยสินคำ้นั้นไม่ใช่
ขำยให้มำกสถำนท่ี ท่ีสุดจะดีเสมอ เพรำะมนัข้ึนอยูก่บัวำ่ สินคำ้ของท่ำนคืออะไร และกลุ่มเป้ำหมำย
ท่ำนคือใคร 
 4) กำรส่งเสริมกำรขำย (Promotion) 
 ควำมส ำเร็จทำงดำ้นธุรกิจ คือ กำรขำยสินคำ้ หรือบริกำรให้ไดม้ำกท่ีสุด แต่มกัจะ
ปัญหำว่ำต้องท ำอย่ำงไร กำรส่งเสริมกำรขำย จึงมีบทบำทส ำคญัท่ีช่วยให้ยอดขำยเพิ่มมำกข้ึน 
กิจกรรมดงักล่ำวประสบควำมส ำเร็จ และมีประสิทธิภำพ เม่ือธุรกิจทรำบว่ำลูกคำ้ตอ้งกำรอะไร มี
รสนิยมแบบไหน เพื่อท่ีจะสำมำรถสร้ำงโปรโมชัน่ท่ีตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ไดโ้ดยตรง 
แต่กำรส่งเสริมกำรขำยนั้นมีควำมสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบังบประมำณ ดำ้นค่ำใชจ่้ำยอยำ่งมำก และควร
จะตอ้งพยำยำมให้ไดผ้ลลพัธ์กลบัคืนอยำ่งคุม้ค่ำท่ีสุด ซ่ึงมีอยูห่ลำยวิธีท่ีสำมำรถช่วยไดท้ั้งทำงตรง 
และทำงออ้ม 
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2.4 แนวคิดเกีย่วกบัโอกำสทำงกำรตลำด  
 ควรจะตอ้งแยกค ำว่ำ โอกำสเชิงสภำวะแวดลอ้ม (environmental opportunity) กบั 
โอกำสของบริษทั (company opportunity) เพรำะวำ่ โอกำสโดยทัว่ๆ ไปนั้นมีมำกมำยนบัไม่ถว้นใน
ระบบเศรษฐกิจ ตรำบเท่ำท่ีควำมต้องกำรยงัไม่เป็นท่ีพอใจ เช่น ขณะน้ีมีโอกำสท่ีจะหำแหล่ง
พลงังำนใหม่ ๆ หำกรรมวิธีกำรผลิตสินคำ้ประเภทอำหำร ปรับปรุงวิธีกำรท ำเกษตรกรรม ปรับปรุง
แบบของกำรคมนำคมหรือปรับปรุงวิธีกำรสอนหนงัสือใหม่ ๆ แต่โอกำสเหล่ำน้ีไม่ไดเ้ฉพำะเจำะจง
วำ่เป็นของบริษทัใด ดงันั้นเรำจะก ำหนดค่ำจ ำกดัควำมของโอกำสของบริษทั 
 โอกำสของบริษทั เป็นกำรกระท ำทำงกำรตลำด ซ่ึงบริษทัหน่ึงๆ เห็นว่ำจะได้
ประโยชน์ท่ีแตกต่ำงกนัออกไปจำกบริษทัคู่แข่งขนั-เรำสำมำรถมองหำโอกำสท่ีจะท ำให้บริษทัเรำ
เจริญกำ้วหนำ้ไดโ้ดยกำรพิจำรณำจำกระบบกำรตลำด และควรจะวเิครำะห์ใน 3 ระดบั ดงัน้ี 
 ระดบัแรก พิจำรณำว่ำ โอกำสเหล่ำน้ีจะเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมดำ้นสินคำ้-ตลำดใน
ปัจจุบนัหรือไม่ ซ่ึงเรำเรียกโอกำสน้ีวำ่เป็น intensive growth opportunities 
 ระดบัท่ีสอง พิจำรณำว่ำ เป็นโอกำสท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบกำรตลำดท่ีส ำคญัของ
บริษทัหรือไม่ เรียกวำ่ integrative growth opportunities 
 ระดับท่ีสำม พิจำรณำว่ำ เป็นโอกำสท่ีนอกเหนือจำกระบบกำรตลำดท่ีบริษัท
เป็นอยู ่เรียกวำ่ diversification growth opportunities 
 กำรมองหำโอกำสท่ีเก่ียวกับกำรขยำยตลำด-สินค้ำ (intensive growth) เหมำะ
ส ำหรับบริษทัท่ียงัไม่ได้ใช้โอกำสท่ีมีอยู่ให้เต็มท่ีในส่วนท่ีเก่ียวกบัสินคำ้และคลำดของบริษทัใน
ปัจจุบนั Mr.ansoff จึงไดแ้บ่งแยกกำรขยำยกำรเจริญเติมโต โดยกำรแบ่งออกเป็น 3 ชนิดใหญ่ ๆ คือ 
 1) กำรเจำะตลำด (Market Penetration) หมำยถึง บริษทัได้พยำยำมเพิ่มยอดขำย
สินค้ำปัจจุบนัในตลำดปัจจุบนั โดยกำรเพิ่มควำมพยำยำมทำงกำรตลำดมำกข้ึน นั่นคือ อำจจะ
กระท ำไดโ้ดย 
 ก. กระตุน้ลูกคำ้ให้เพิ่มอตัรำกำรใช้ เช่น บริษทัขำยยำสีฟัน โฆษณำให้ผูบ้ริโภค
แปรงฟันหลบัรับประทำนอำหำรทุกม้ือ ซ้ือสินคำ้ในปริมำณท่ีมำกข้ึน โดยแพค็สบู่ 2 กอ้น ตั้งรำคำ
ถูกกวำ่ซ้ือท่ีละกอ้น เป็นตน้ พยำยำมปรับปรุงสินคำ้ และและวธีิกำรใชสิ้นคำ้ใหม่ๆ เสนอรำคำท่ีจูง
ใจ เพื่อใหลู้กคำ้ใชม้ำกข้ึน 
 ข. เพิ่มควำมพยำยำมทำงกำรตลำดมำกข้ึน โดยกำรดึงลูกค้ำท่ีใช้สินค้ำของคู่
แข่งขนั โดยกำรท ำส้ินคำ้ใหแ้ตกต่ำงจำกตรำยีห่อ้คู่แข่งขนั และท ำกำรส่งเสริมกำรขำยเนน้ท่ีจุดนั้น 
 ค. พยำยำมจูงใจผูท่ี้ไม่เคยใช้ส้ินคำ้ (non-user) ให้หันมำทดลองไข ้โดยกำรแจก
สินคำ้ฟรี และเสนอขอ้จูงใจหรือลดรำคำ โฆษณำวธีิกำรใชใ้หม่ๆ 
 2) กำรพฒันำตลำดใหม่ (Market development) บริษทัพยำยำมเพิ่มยอดขำยโดย
กำรน ำสินคำ้ท่ีบริษทัมีอยูใ่นปัจจุบนัไปยำยยงัตลำดใหม่ๆ มีวธีิท ำได ้2 ทำงคือ 
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 ก.กำรเปิดตลำดในเขตใหม่ เช่น ขำยท่ีจงัหวดัอ่ืน ภำคอ่ืน หรือประเทศอ่ืน 
 ข.พยำยำมดึงดูดส่วนแบ่งตลำดอ่ืนๆ โดยกำรปรับปรุงวธีิกำรบอกเล่ำ สิ น ค้ ำ ใ ห้
ดึงดูดส่วนแบ่งตลำดอ่ืนๆ หรืออำจจะขำยผ่ำนช่องทำงกำรจ ำหน่ำยแบบอ่ืนๆ หรือโฆษณำผำ่นส่ือ
อ่ืนๆ ท่ีเขำ้ถึงตลำดใหม่ๆ 
 3) กำรพฒันำปรับปรุงสินคำ้ (Produce development) บริษทัพยำยำมเพิ่มยอดขำย
โดยกำรน ำสินคำ้ใหม่ๆ และขำยในตลำดเดิมของบริษทั ซ่ึงมีวธีิท ำได ้3 ประกำรคือ 
 ก.พฒันำลกัษณะสินคำ้ใหม่โดยกำรปรับปรุง เปล่ียนแปลง ขยำย หรือย่อขนำด 
หรือรวมลกัษณะอ่ืนๆ ของสินคำ้เขำ้ดว้ยกนั เคร่ืองด่ืมโกโกแ้บบพร้อมด่ืม แบบผสมน ้ำตำลและครีม 
 ข.สร้ำงคุณภำพของสินคำ้ในระดบัต่ำงๆ กนั 
 ค.เพิ่มแบบและขนำดให้มีต่ำงๆ กนั เช่น เคร่ืองด่ืมโคก้บรรจุขวดแก้ว ขวด PET 
กระป๋อง และบรรจุปริมำณแตกต่ำงกนั เพื่อเขำ้ถึงกลุ่มวยัรุ่น ครอบครัว 
กำรเจริญเติบโตโดยกำรรวมเป็นอนัหน่ึงอนัเดียว (Integrative growth) เป็นวธีิท่ีเหมำะส ำหรับบริษทั
ท่ี 
 1) อยูใ่นอุตสำหกรรมท่ีมีแนวโนม้วำ่ในอนำคตจะกำ้วหนำ้ไปดว้ยดี 
 2) บริษทัจะสำมำรถเพิ่มอตัรำก ำไร ควำมมีประสิทธิภำพ หรือกำรควบคุม โดยกำร
ขยำยกิจกำรไปข้ำงหน้ำ (Forward integration) ขยำยแนวยอ้นหลัง (Backward integration) หรือ
ขยำยขนำนกนัไปภำยใจอุตสำหกรรม (Horizontal integration)  
โอกำสท่ีบริษทัจะเจริญเติบโตแบบรวมเป็นอนัเดียวกนั มี 3 ทำง คือ 
 1) กำรขยำยกิจกำรแนวยอ้นหลงั (Backward integration) หมำยถึง บริษทัพยำยำม
จะเป็นเจำ้ของหรือเพิ่มระบบกำรควบคุมวตัถุดิบ คือ ตอ้งกำรขยำยธุรกิจโดยกำรเป็นเจำ้ของกิจกำร
วตัถุดิบท่ีจ ำเป็นในกำรผลิตสินค้ำนั้ น เช่น ผูผ้ลิตน ้ ำอดัลมอำจขยำยธุรกิจด้วยกำรเป็นเจ้ำของ
โรงงำนผลิตขวด หรือ ผลิตกระป๋องน ้ำอดัลม 
 2) กำรขยำยกิจกำรไปข้ำงหน้ำ (Forward integration) หมำยถึง บริษัทต้องกำร
ควบคุมหรือเป็นเจำ้ของระบบกำรจดัจ ำหน่ำยเองบำ้ง เช่น เดิมบริษทัขำยสินคำ้โดยผ่ำนพ่อคำ้ส่ง 
และพ่อคำ้ปลีก บริษทัอำจเห็นวำ่ ถำ้สำมำรถขำยโดยตรงให้กบัลูกคำ้เองบำ้ง ก็จะมีก ำไรดี จึงเปิด
ร้ำนคำ้ปลีกเป็นของตนเอง 
 3) กำรขยำยกิจกำรในแนวเดียวกบัอุตสำหกรรม (Horizontal integration) หมำยถึง
บริษทัพยำยำมเป็นเจำ้ของหรือควบคุมกิจกำรของคู่แข่งขนับำงแห่ง โดยกำรขอซ้ือหรือรวมกิจกำร 
กำรเจริญเติบโตโดยวธีิกำรกระจำย (Diversification growth) กำรใชก้ลยทุธ์น้ีเหมำะส ำหรับกิจกำรท่ี 
 ก. ระบบกำรตลำดของบริษทัไม่มีโอกำสท่ีจะขยำยให้เจริญต่อไปอีกหรือไม่
สำมำรถจะเพิ่มก ำไรใหม้ำกไปกวำ่น้ีอีกแลว้ 



38 
 

 ข. บริษทัมองเห็นโอกำสนอกระบบกำรตลำดของบริษทัท่ีดีกว่ำของบริษทัใน
ปัจจุบนั 
วธีิกระจำยควำมเจริญเติบโต แบ่งออกเป็น 3 แบบกวำ้ง ๆ คือ 
 1) Concentric diversification หมำยถึง บริษทัพยำยำมหำสินค้ำใหม่ ๆ ด้วย เช่น 
เดิมผลิตเคร่ืองส ำอำงส ำหรับผูห้ญิง อำจขยำยสำยผลิตภณัฑด์ว้ยกำรผลิตเคร่ืองส ำอำงส ำหรับผูช้ำย 
เป็นตน้ 
 2) Horizontal diversification หมำยถึง บริษทัพยำยำมหำทำงเพิ่มสินคำ้ใหม่ ๆท่ีไม่
เก่ียวขอ้งกบัสำยผลิตภณัฑปั์จจุบนัของบริษทั เพื่อดึงดูดกลุ่มลูกคำ้ปัจจุบนั 
 3) Conglomerate diversification หมำยถึง บริษทัพยำยำมเพิ่มสินคำ้ใหม่ เพื่อกลุ่ม
ลูกคำ้ใหม่ๆ เพรำะเป็นกำรแสดงให้เห็นโอกำสอ่ืนๆ ท่ีดี สินคำ้ใหม่น้ีจะไม่มีควำมสัมพนัธ์กบัทำง
เทคนิคในปัจจุบนัของบริษทั และไม่มีควำมสัมพนัธ์กบัสำยผลิตภณัฑ์เดิมหรือตลำดเดิม บริษทัท่ี
ประสบปัญหำกำรขำยสินคำ้ตำมฤดูกำล หรือมียอดขำยท่ีผนัแปรไม่แน่นอน ซ่ึงตอ้งเสียค่ำใชจ่้ำยใน
ดำ้นก ำลงัคน หรือกำรเก็บรักษำคลงัสินคำ้หรือกำรบริหำรเงินสดหมุนเวียน แฟกเตอร์เหล่ำน้ีจะ
บงัคบัใหบ้ริษทัพยำยำมมองหำโอกำสอ่ืนๆ ท่ีจะช่วยบริษทัใหอ้ยูร่อดและมีก ำไร 
 
2.5 ทฤษฎกีำรส่งออก 
 กำรส่งออก ( export) หมำยถึง กำรจดัส่งสินคำ้และบริกำรจำกตน้ทำงสู่ปลำยทำง
ทั้งทำงบก ทำงน ้ ำหรือทำงอำกำศ โดยผูส่้งสินคำ้หรือบริกำรออกเรียกว่ำ “ผูส่้งออก” ส่วนในทำง
กำรคำ้ระหว่ำงประเทศ กำรส่งออกหมำยถึง กำรขำยสินคำ้และบริกำรในประเทศไปสู่ตลำดอ่ืน 
(ตลำดสำกล) ในกำรส่งออกและน ำเขำ้ซ่ึงสินคำ้จะตอ้งมีหน่วยงำนท่ีต้องเก่ียวขอ้งด้วยคือ กรม
ศุลกำกร แมว้ำ่จะเป็นกำรน ำเขำ้หรือส่งออกผำ่นทำงระบบอินเทอร์เน็ตเองก็จ  ำเป็นตอ้งเก่ียวขอ้งกบั
กรมศุลกำกรดว้ย และท่ีส ำคญัตอ้งอยูภ่ำยใตก้ฎหมำยกำรน ำเขำ้และส่งออกของประเทศนั้น ๆ 
ควำมส ำคญัของกำงรส่งออก 
 1. กำรส่งออกช่วยผลกัดันในด้ำนกำรขยำยกำรลงทุน และสร้ำงควำมต้องกำร
แรงงำน 

2. กำรส่งออกช่วยในกำรน ำเขำ้เงินตรำจำกต่ำงประเทศ 
3. กำรส่งออกก่อใหเ้กิดกำรใชท้รัพยำกรอยำ่งมีประสิทธิภำพ 
4. กำรส่งออกก่อใหเ้กิดมูลค่ำเพิ่ม (Value Added) ใหแ้ก่ทรัพยำกร 
5. กำรส่งออกเป็นกำรช่วยลดตน้ทุนกำรผลิตลง (Economy of Scale) 
6. กำรส่งออกช่วยสร้ำงควำมกำ้วหนำ้ทำงเทคโนโลย ี
7. กำรส่งออกช่วยลดกำรพึ่งพิงสินคำ้จำกต่ำงประเทศ 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%95
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องคป์ระกอบของกำรตลำดเพื่อกำรส่งออก 
 1. คน้หำควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ต่ำงประเทศ 
 2. กำรตอบสนองควำมพึงพอใจของลูกคำ้ 
 3. ท ำให้ดีกว่ำคู่แข่งขนั พฒันำเพื่อตอบโตคู้่แข่งขนั ธุรกิจจะตอ้งศึกษำถึงทฤษฏี
กำรไดเ้ปรียบในกำรแข่งขนั 
 4. กำรประสำนกิจกรรมทำงกำรตลำด ผูบ้ริหำรจะตอ้งตดัสินใจเก่ียวกบักำรจดักำร
วำ่ กำรบริหำรใชน้โยบำยเดียวกนัจำกบริษทัแม่หรือจะบริหำรแบบกระจำยอ ำนำจ 
 5. ตระหนกัถึงขอ้จ ำกดัต่ำงๆของส่ิงแวดลอ้มระดบัโลก เม่ือเขำ้สู่ตลำดต่ำงประเทศ
ธุรกิจจะตอ้งเขำ้ไปเก่ียวขอ้งกบัควำมแตกต่ำงดำ้นวฒันธรรม ขอ้จ ำกดัดำ้นกำรเงิน อนัเกิดจำกอตัรำ
กำรแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ นโยบำยของรัฐบำล 
รูปแบบของธุรกิจส่งออก 
 1. บริกำรขนส่ง หรือ Shipping 
ธุรกิจน้ีจึงมกัจะใช้เงินลงทุนท่ีไม่สูง และเห็นคนเปิดธุรกิจน้ีได้ทัว่ไป ส่วนใหญ่มกัจะเคยอยู่กบั
บริษทั Shipping มำก่อน และดึงลูกคำ้ จำกท่ีท ำงำนเก่ำมำ ใหใ้ชบ้ริกำรกบัตน 
 2. ธุรกิจส่งออกทัว่ไป 
ธุรกิจส่งออกทัว่ไป คือ ธุรกิจท่ีมีกำรผลิตสินคำ้ของตวัเอง หรือรับสินคำ้มำจำกบริษทัอ่ืน และอำศยั
สำยสัมพนัธ์ กบับริษทัต่ำงชำติ ในกำรขำยสินคำ้ส่งออกไปยงัต่ำงประเทศ ส่ิงส ำคญั คือ คุณภำพ
ของสินคำ้ท่ีส่งออกไป และกำรปฏิบติัตำม L/C (Letter of Credit) ซ่ึงเป็นเง่ือนไขท่ีออกโดยลูกคำ้ ท่ี
ส่งผำ่นมำทำงธนำคำร 
 3. ธุรกิจส่งออกผำ่น Internet 
ธุรกิจส่งออกผำ่น Internet เป็นรูปแบบใหม่ ท่ีเกิดข้ึนเม่ือ 10 ปีท่ีแลว้ แต่เนน้ไปท่ีลูกคำ้ต่ำงประเทศ 
ท่ีมีก ำลังซ้ือสูงกว่ำประเทศไทย และตอ้งท ำ Website เป็นภำษำองักฤษ หรือน ำสินคำ้ไปขำยใน 
Marketplace ต่ำงๆ เช่น eBay เป็นตน้ 
 เน่ืองจำกกำรท่ีตอ้งกำรให้ธุรกิจของตนเองประสบควำมส ำเร็จนั้น ผูป้ระกอบกำร
ควรสนใจศึกษำปัจจยัในกำรเตรียมควำมพร้อมดำ้นเงินทุนเพรำะในกำรลงทุนท ำธุรกิจจะตอ้งมี
ควำมพร้อมในดำ้นงบประมำณ กำรลงทุนและงบประมำณหมุนเวียนโดยเฉพำะในช่วงแรก เลือก
ผลิตสินคำ้ท่ีกิจกำรตนเองมีควำมช ำนำญ และเนน้คุณภำพของสินคำ้เป็นส ำคญั ตลอดทั้งวิเครำะห์
ควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภคในต่ำงประเทศ ซ่ึงควำมตอ้งกำรสินคำ้ของผูบ้ริโภคจะแตกต่ำงกนัไปใน
แต่ละประเทศ ศึกษำคู่แข่งในตลำดต่ำงประเทศ เพื่อก ำหนดกลยุทธ์ กำรวำงต ำแหน่งผลิตภณัฑ์ใน
ตลำดเพื่อสร้ำงควำมแตกต่ำง และควำมโดดเด่น ของสินคำ้และกิจกำร ศึกษำกฎระเบียบกำรส่งออก
สินคำ้ของไทย หำผูส่้งออกมีควำมเขำ้ใจและรู้จกัแก้ปัญหำท่ีอำจเกิดข้ึนเช่น ปัญหำจำกำรผลิต      
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กำรจดัจ ำหน่ำย กำรขนส่ง และเตรียมควำมพร้อมในดำ้นต่ำงๆน้ีแลว้ ก็จะลดปัญหำในกำรส่งออก
ไดม้ำกยิง่ข้ึน 
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นิยำมศัพท์ 
ที่ ค ำศัพท์ภำษำไทย ค ำศัพท์องักฤษ ค ำอธิบำยค ำศัพท์ 

1. ใบตรำส่งสินคำ้ทำง
อำกำศ 

Air Waybill กำรขนส่งสินค้ำโดยทำงอำกำศเป็นกำร
ขนส่ง ท่ีก ำลัง ได้ รับควำม นิยมอย่ ำ ง
แพร่หลำย ประเทศต่ำง ๆมีกำรพัฒนำ
สนำมบินพำณิชยใ์ห้ทนัสมยัและเพียงพอ
กบัควำมตอ้งกำร บริษทัสร้ำงเคร่ืองบินมี
กำรสร้ำงเคร่ืองบิน ซ่ึงมีขนำดใหญ่และ
สมรรถภำพในกำรบินสูง สำมำรถบรรจุ
สินคำ้และบรรทุกผูโ้ดยสำรได้มำกข้ึน มี
เคร่ืองมือในกำรขนส่งอันทันสมัยครบ
ครัน เพื่อกำรขนส่งสินคำ้ด ำเนินไปอย่ำง
สะดวกและรวดเร็วจำกผูส่้งท่ีเมืองตน้ทำง
ไปยงัเมืองผูรั้บปลำยทำง  

2. กำรช ำระเงินล่วงหนำ้ Advance payment   กำร จ่ ำย เ งินค่ ำพัส ดุ ล่ ว งหน้ ำ ให้ แ ก่
ผูป้ระกอบกำรท่ีเป็นคู่สัญญำจะกระท ำ
มิได ้เวน้แต่หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐเห็น
ว่ำ มีควำมจ ำ เ ป็นต้อง จ่ำย  และ มีกำร
ก ำหนดเง่ือนไขไวก่้อนกำรท ำสัญญำหรือ
ขอ้ตกลง  

3. โฆษณำ Advertising  กำรโฆษณำ เป็นกำรประกำศสินค้ำหรือ
บริกำรให้ประชำชนโดยทัว่ไปทรำบ เป็น
เคร่ืองมือส่ือสำรทำงเพื่อบอกกล่ำวให้
ผูบ้ริโภครู้สึกถึงคุณค่ำและควำมแตกต่ำง 

4. ตกลง Agreements  กำรตกลงยนิยอม 

5. ท่ำอำกำศยำน Airport ท่ำอำกำศยำนเป็นสถำนท่ีส ำหรับจอด
อำกำศยำน เพื่อขนส่งผู ้โดยสำร ขนส่ง
สินคำ้ ซ่อมแซม บ ำรุงรักษำ และแวะพกั 

6. ขั้นตอนวธีิ Algorithm ขั้ นตอนวิ ธีนั้ น เ ป็น  ขั้ นตอนวิ ธี  ก ำร
แกปั้ญหำ ท่ีถูกระบุไวอ้ยำ่งชดัเจน 



42 
 

7. วเิครำะห์ Analysis กำรวิเครำะห์  เป็นกำรแยกแยะส่ิงท่ีจะ
พิ จ ำ ร ณ ำ อ อ ก เ ป็ น ส่ ว น ย่ อ ย ท่ี มี
ควำมสัมพนัธ์กนั เพื่อท ำควำมเขำ้ใจแต่ละ
ส่วนให้แ จ่มแจ้ง  รวมทั้ ง ก ำร สืบค้น
ควำมสัมพันธ์ของส่วนต่ำง ๆ เพื่อดูว่ำ
ส่วนประกอบปลีกยอ่ยนั้นสำมำรถเขำ้กนั
ได้หรือไม่ สัมพนัธ์เก่ียวเน่ืองกนัอย่ำงไร 
ซ่ึงจะช่วยให้เกิดควำมเขำ้ใจต่อส่ิงหน่ึงส่ิง
ใดอยำ่งแทจ้ริง 

8. กำรใชพ้ื้นท่ี Assignment of space กำรบริหำรกำรใชพ้ื้นท่ีอยำ่งคุม้ค่ำ 

9. กำรขนส่งทำงอำกำศ Airfreight กำรขนส่งทำงอำกำศ 

10. ธนำคำรร่ำง Bank draft ใบสั่งจ่ำยเงินของธนำคำร, ดร๊ำฟ 

11. ท่ำเทียบเรือ Berth ท่ำเทียบเรือ, จอดเทียบ 

12. ใบตรำส่งสินคำ้ทำงเรือ Bill of Lading B/L คือ เอกสำรส ำคญัท่ีสุด เม่ือมีกำร ส่ง
สิ นค้ ำ ท ำ งท ะ เ ล  Bill of Lading เ ป็ น
ใบรับรอง มอบสินคำ้ของบริษทัเรือท่ีท ำ
กำรส่งออก 

13. กำรโอน Bank transfer โอนเงินผำ่นธนำคำร 

14. ผูใ้หบ้ริกำร Break-Bulk Carrier เรือเดินสมุทรท่ีใช้ขนสินคำ้ท่ีเป็นหีบห่อ
หรือสินคำ้ท่ีเป็นช้ิน เช่น เหล็ก รถยนต ์

15. รำยละเอียด Brochure โบรชัวร์ หมำยถึงเอกสำรซ่ึงมักมีหน้ำ
มำกกว่ำสองหน้ำข้ึนไป หำกมีหลำยหน้ำ
จะมีกำรเย็บ ติด เ ป็นรูปเ ล่ม  ภำยในมี
ขอ้ควำมและมกัมีภำพประกอบ  

16. งบประมำณ Budget งบประมำณ คือ กำรวำงแผนกำรท่ีคำดว่ำ
จะตอ้งจ่ำย โดยกำรคิดล่วงหน้ำและแสดง
ข้อมูลออกมำเป็นตวัเลข และอำจแสดง
ออกมำในรูปของตวัเงิน จ ำนวนชัว่โมงใน
กำรท ำงำน จ ำนวนผลิตภัณฑ์จ ำนวน 
ชัว่โมงเคร่ืองจกัร ค่ำสึกหรอ ค่ำโสหุย้ 
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17. เป็นกลุ่มผูใ้หบ้ริกำร Bulk carrier เรือเดินสมุทรท่ีใช้ขนสินค้ำประเภทเท
กองและสินคำ้ท่ีเป็นของเหลว 

18. โฆษณำ Campaign แคมเปญเป็นวิธีในกำรจัดกำรและกำร
สร้ำงชุด ของลกัษณะกำรท ำงำนกำรตั้งค่ำ
ส่วนบุคคล ประโยชน์ท่ี เหมือนกันคือ
แคมเปญกำรโฆษณำ ซ่ึงก ำหนดเป้ำหมำย
ผูช้มท่ีเจำะจง ดว้ยขอ้มูลระดบัควำมส ำคญั
สูง ในช่วงเวลำท่ีระบุ  

19. คลงัสินคำ้ขนำดใหญ่ Consolidation Centre คลงัส ำหรับรวมสินคำ้ ซ่ึงเป็นหน่วยใหญ่
ในกำรรวบรวมสินค้ำ เพื่อด ำเนินกำร
จดัส่งต่อไป 

20. ควำมหนำแน่น Density ควำมหนำแน่น เป็นกำรวดัมวลต่อหน่ึง
หน่วยปริมำตร ยิ่งวตัถุมีควำมหนำแน่น
มำกข้ึน มวลต่อหน่วยปริมำตรก็ยิง่มำกข้ึน  

21. ก ำหนดส่งสินคำ้ Due date ก ำหนดวนัส่งสินคำ้ใหต้ำมท่ีตกลงกนั 
22. กำรส่งออก Export กำรส่งออกสินคำ้ 
23. กำรตรวจสอบโดย

ละเอียด 
Full examination ควำมถ่ีถว้นในกำรท ำงำน 

24. กำรส่งสินคำ้ถึงบำ้น Home delivery บริกำรกำรส่งถึงบำ้น 

25. ภำวะเงินเฟ้อ Inflation  ภำวะเงินเฟ้อ หมำยถึง กำรท่ีระดบัรำคำ
สินคำ้หรือบริกำรในระยะเวลำหน่ึงสูงข้ึน
เร่ือย ๆ อยำ่งต่อเน่ือง 

26. กำรประกนัภยั Insurance กำรประกนัภยั คือ กำรบริหำรควำมเส่ียง
ภยัวิธีหน่ึง ซ่ึงจะโอนควำมเส่ียงภยัของผู ้
เอำประกนัภยัไปสู่บริษทัประกนัภยั เม่ือ
เกิดควำมเสียหำยข้ึน บริษทัประกนัภยัจะ
ชดใชค้่ำสินไหมทดแทนตำมท่ีไดรั้บควำม
คุม้ครองในกรมธรรม์ประกันภยัให้แก่ผู ้
เอำประกันภัย  โดย ท่ีผู ้เอำประกันภัย
จะต้องเสียเ บ้ียประกันภัยให้แก่บริษัท
ประกนัภยัตำมท่ีไดต้กลงกนัไว ้
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27. ทรัพยสิ์นทำงปัญญำ Intellectual property  รูปแบบใดก็ตำมของกรรมสิทธ์ิท่ีท ำให้
เจ้ำของสิทธิได้รับผลตอบแทนจำกส่ิงท่ี
มนุษยป์ระดิษฐคิ์ดคน้ข้ึนมำ เช่น สิทธิบตัร 
ลิขสิทธ์ิ เคร่ืองหมำย กำรคำ้ เป็นตน้ 

28. ดอกเบ้ีย Interest ค่ำตอบแทนท่ีผูกู้เ้งินตอ้งช ำระใหแ้ก่ผูใ้ห้กู้
ซ่ึงนอกเหนือจำกเงินตน้ 

29. ธุรกิจระหวำ่งประเทศ International Business ธุรกิจระหวำ่งประเทศ หมำยถึง กำรด ำเนิน
ธุรกรรมต่ำงๆ ทั้งภำครัฐและเอกชน ซ่ึง
ประกอบธุรกิจขำ้มพรมแดน 

30. ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำง
ประเทศ 

International relations ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงประเทศ หมำยถึง 
กำรแลกเปล่ียนและปฏิสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึน
ขำ้มเขตพรมแดนของรัฐ ซ่ึงส่งผลถึงควำม
ร่วมมือหรือควำมขดัแยง้ระหว่ำงประเทศ
ต่ำง ๆ ในโลก เป็นแขนงหน่ึงของวิชำ
รัฐศำสตร์ เป็นหลกัปฏิบติัและกำรศึกษำ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ เก่ียวข้อง
โดยตรงกับกำรวำงนโยบำยระหว่ำง
ประเทศ ซ่ึงครอบคลุมทั้งในดำ้นกำรเมือง 
เศรษฐกิจ 

31. กำรคำ้ระหวำ่งประเทศ International trade กำรค้ำระหว่ำงประเทศ หมำยถึงกำร
แลกเปล่ียนทุน สินค้ำ และบริกำร ข้ำม
ชำยแดนระหวำ่งประเทศ ซ่ึงอำจเก่ียวขอ้ง
กบักิจกรรมของภำครัฐบำล หรือเอกชนก็
ได้ [1] ในหลำยประ เทศ  กำรค้ำแบบ
ดงักล่ำวแสดงให้เห็นถึงส่วนแบ่งท่ีส ำคญั
ของผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ หรือจี
ดีพี ส่วนประเทศท่ีไม่ได้จัดให้มีกำรค้ำ
ระหวำ่งประเทศนั้นจะสำมำรถเลือกใชไ้ด้
เพียงสินคำ้และบริกำรท่ีผลิตและจ ำหน่ำย
ในประเทศของตนเองเท่ำนั้น 
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32. กำรท ำใหเ้ป็นสำกล Internationalization ควำมเป็นนำนำชำติ ท่ีใชแ้ข่งขนั หวงัสร้ำง
ช่ือเสียง หรือหวงัผลทำงกำรค้ำ หรือใช้
สนองเป้ำหมำยควำมร่วมมือ แลกเปล่ียน 
ผลประโยชน์ร่วม หรือเป็นพนัธมิตร 

33. กระบวนกำรขนส่ง Inbound logistics ก ร ะ บ ว น ก ำ ร ข น ส่ ง ว ั ต ถุ ดิ บ แ ล ะ
ส่วนประกอบจำกซัพพลำยเออร์หรือผูค้ำ้
ไปยงัฐำนกำรผลิตและคลงัจดัเก็บ 

34. กำรขนส่งหลำยวธีิ Intermodal กำรขนส่งดว้ยหลำยเทคนิค 

35. กำรลงทุน Investment กำรลงทุน คือ กำรน ำเงินท่ีเก็บสะสมไป
สร้ำงผลตอบแทนท่ีสูงกว่ำกำรออม โดย
กำรลง ทุนในพันธบัตร รัฐบำล  ห รือ
หลักทรัพย์ต่ำง ๆ ซ่ึงจะมี ควำมเส่ียง ท่ี
สูงข้ึน โดยปกติรำยไดท่ี้บุคคลไดรั้บจะถูก
จดัสรรออกไปเป็น 2 ดำ้นใหญ่ ๆ คือ ส่วน
หน่ึงเพื่อใช้จ่ำยในชีวิตประจ ำวนั และอีก
ส่วนหน่ึงเก็บออมไวส้ ำหรับใช้จ่ำยในวนั
ขำ้งหนำ้ 

36. กำรช ำระค่ำสินคำ้ดว้ย Letter of credit เลตเตอร์ออฟเครดิตหรือ ตรำสำรเครดิต 
L/C คือ เอกสำรท่ีมีข้ึนเพื่อยืนยนักำรช ำระ
เงินในกำรซ้ือขำยท่ีผูซ้ื้อขอใหธ้นำคำรเป็น
ผูช้  ำระใหแ้ทน เลตเตอร์ออฟเครดิตเป็นวิธี
หน่ึงท่ีได้รับควำมนิยมเพรำะท ำให้ผูข้ำย
มัน่ใจว่ำจะได้รับเงินค่ำสินค้ำ เลตเตอร์
ออฟเครดิตออกโดยสถำบนักำรเงินตำม
ค ำสั่งของผูซ้ื้อเพื่อแสดงเป็นหลกัประกนั
กำรช ำระเงิน ผูข้ำยสินคำ้ไดรั้บเงินเม่ือส่ง
มอบสินคำ้ และผูซ้ื้อสินคำ้จะไดรั้บสินคำ้
เม่ือจ่ำยเงินค่ำสินคำ้ 

37. อนุญำต License กำรอนุญำต 
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38. กำรจดักำร Management กำรจัดกำร คือกำรท ำให้กลุ่มบุคคลใน
องค์กรเข้ำมำท ำงำนร่วมกันเพื่อบรรลุ
ว ัตถุประสงค์ร่วมกันขององค์กร กำร
จัดกำรประกอบด้วยกำรวำงแผน กำร
จดักำรองค์กร กำรสรรบุคลำกร กำรน ำ
หรือกำรสั่งกำร และกำรควบคุมองค์กร
หรือควำมพยำยำมท่ีจะบรรลุวตัถุประสงค์
ร่วมกนั กำรจดักำรทรัพยำกรประกอบดว้ย
กำรใชง้ำนและกำรจดัวำงทรัพยำกรบุคคล 
ทรัพยำกรกำรเงิน ทรัพยำกรเทคโนโลยี 
และทรัพยำกรธรรมชำติ และยงัช่วยกำร
บริหำรใหก้บัองคก์รต่ำงๆใหเ้จริญรุ่งเรือง 

39. ผูป้ระกอบกำรคำ้ Merchant ผูป้ระกอบกำร คือบุคคลท่ีจดัตั้งธุรกิจใหม่ 
โดยเผชิญกับควำมเส่ียงและควำมไม่
แน่นอนทำงธุรกิจ เพื่อแสวงหำผลก ำไร
และควำมเติบโต มุ่งหำควำมตอ้งกำรของ
ตลำดเพื่อสนองควำมตอ้งกำร 

40. กำรขนส่งแบบไม่ผ่ำน
คลงัสินคำ้ 

Merge in transit กำรขนส่งสินคำ้หลำยทำง 

41. บริษทัขำ้มชำติ Multinational 
companies 

บริษทัขำ้มชำติเกิดจำกแนวคิดของกำรเกิด
กำรขำยแบบแฟรนไชส์ โดยจุดเร่ิมตน้มำ
จำกกำรน ำเอำภูมิควำมรู้ท่ีมีอยูด่ ั้งเดิมของ
บุคคลหน่ึงหรือกลุ่มหน่ึงเอำมำแจกจ่ำย
(ขำย)ให้กบักลุ่มหรือบุคคลอ่ืนๆ น ำไปใช้
ในเชิงธุรกิจหรือพำนิชย ์

42. ระบบกำรช ำระเงิน Payment system กระบวนกำรส่งมอบเงินเพื่อช ำระเงินอนั
เป็นผลมำจำกกิจกรรมทำง เศรษฐกิจ 
ระหว่ำงผู ้จ่ำยเงินและผู ้รับเงิน ซ่ึงอำจ
เป็นไดท้ั้งบุคคล หรือ องคก์ร  นอกจำกนั้น
ยงัรวมถึงองค์กำรท่ีเป็นตัวกลำงแทนผู้
จ่ำยเงินและผูรั้บเงิน เช่น ธนำคำรพำณิชย ์

43. กำรจดัเส้นทำง Routing กำรจดัหำสินคำ้ 
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44. กำรจดัหำทรัพยำกร Supply chain ก ำ ร จั ด ก ำ ร ก ลุ่ ม ท รั พ ย ำ ก ร แ ล ะ
กระบวนกำรต่ำง ๆ ใหด้ ำเนินกำรอยำ่ง 

45. กำรติดตำมกำรขนส่ง
อยำ่งโปร่งใส 

Visibility ควำมสำมำรถในกำรติดตำมสถำนะกำร
ขนส่งไดอ้ยำ่งโปร่งใสชดัเจน 
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เทพผดุงพรมะพร้ำว 

บทที ่4 
กำรวเิครำะห์ควำมส ำเร็จ 

 
 จำกกำรท่ีได้ไปศึกษำตำมโครงกำรกำรศึกษำแนวทำงในกำรส่งออกไปยงัตลำด
ต่ำงประเทศ กรณีศึกษำ บริษทั เทพผดุงพรมะพร้ำว จ ำกดั ท่ีบริษทั เทพผดุงพรมะพร้ำว จ ำกดั ตั้งอยู่
เลขท่ี 58-59 หมู่ 5 ถนนพุทธมณฑลสำย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สำมพรำน จ.นครปฐม 7322 รวมทั้ง
แหล่งขอ้มูลท่ีท ำกำรศึกษำไดม้ำจำกกำรคน้ควำ้เอกสำร หนงัสือ บทควำม งำนวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และ
เอกสำรต่ำงๆ ของทำงรำชกำรท่ีเก่ียวข้อง เช่น เอกสำร บทควำมจำกหนังสือ และส่ือส่ิงพิมพ์
ออนไลน์เพื่อวิเครำะห์ปัจจยัแห่งควำมส ำเร็จ 2 ประเด็น ไดแ้ก่ (1) ช่องทำงกำรส่งออกเพื่อกำรขยำย
กำรตลำด ของบริษทั เทพผดุงพรมะพร้ำว จ ำกดั และ (2) สภำพแวดลอ้ม และโอกำสทำงกำรตลำด
ในกำรเขำ้สู่ตลำดใหม่ ของบริษทั เทพผดุงพรมะพร้ำว จ ำกดั ทั้งน้ีผูศึ้กษำมีจุดมุ่งหมำยเพื่อตอบ
วตัถุประสงคข์องกำรศึกษำดงัต่อไปน้ี 
 1. เพื่อศึกษำช่องทำงกำรส่งออกเพื่อกำรขยำยกำรตลำด บริษทั                                
จ ำกดั 
 2. เพื่อศึกษำสภำพแวดลอ้ม และโอกำสทำงกำรตลำดในกำรเขำ้สู่ตลำดใหม่ ของ
บริษทั เทพผดุงพรมะพร้ำว จ ำกดั 
 3. เพื่อน ำขอ้มูลและควำมรู้ท่ีไดรั้บจำกกำรศึกษำไปประยุกต์ใชใ้นกำรศึกษำและ
กำรท ำงำนในอนำคต 

4. เพื่อให้นกัศึกษำน ำหลกักำรเศรษฐกิจพอเพียง ดำ้นหลกักำรพอประมำณ และมี
เหตุผล มำประยุกตใ์ชใ้นกำรวำงแผนงำนออกแบบโมเดลในรำคำประหยดั ตลอดจนใชส้ติ ปัญญำ 
และควำมเพียร ซ่ึงจะน ำไปสู่ควำมสุขในกำรด ำเนินชีวิตอย่ำงแท้จริง ตำมพระรำชด ำริของ
พระบำทสมเด็จพรำะเจำ้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช รัชกำลท่ี 9 
 
1.ผลกำรวเิครำะห์ควำมส ำเร็จกำรส่งออกเพ่ือกำรขยำยตลำด 
 บริษทั เทพผดุงพรมะพร้ำว จ ำกดั มีควำมส ำเร็จสูงสุดในกำรผลกัดนักะทิไทยดงั
เป็นอนัดบัหน่ึงของโลก พร้อมดว้ยกวำ่ 200 ผลิตภณัฑ์คุณภำพท่ีไดรั้บกำรยอมรับจำกผูบ้ริโภคทัว่
โลก ดว้ยมำตรฐำนกำรส่งออกระดบัสำกล ผำ่นแบรนด์ชำวเกำะ ผลิตภณัฑ์กะทิและผลิตภณัฑ์แปร
รูปจำกมะพร้ำว และแบรนดแ์ม่พลอย ผลิตภณัฑเ์คร่ืองปรุงอำหำรไทยรสชำติตน้ต ำรับโดยมีกลยทุธ์
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เบ้ืองหลงัควำมส ำเร็จ ไม่วำ่จะเป็นกำรเจำะตลำดทั้งทำงออฟไลน์และออนไลน์ กำรบุกตลำดทั้งใน
และต่ำงประเทศของบริษทั เทพดุงพรมะพร้ำว จ ำกดั ไดท้  ำกำรศึกษำกระแสในตลำดทัว่โลก 
 ซ่ึงท ำให้ไดเ้ปิดตวั 4 ผลิตภณัฑ์ใหม่ เพื่อบุกตลำดต่ำงประเทศ โดยเฉพำะตลำด
อเมริกำ ได้แก่ มะพร้ำวอบกรอบ ตรำชำวเกำะ วุน้มะพร้ำว ตรำชำวเกำะ และน ้ ำจ้ิมซีฟู้ ด ตรำแม่
พลอย และผลิตภณัฑ์ไฮไลท ์ไดแ้ก่ "โคโคนทั มิลค ์ดร้ิงก์" กะทิพร้อมด่ืม ตรำชำวเกำะ ทั้งน้ี บริษทั 
เทพผดุงพรมะพร้ำว จ ำกดั ไดร่้วมออกบูธในงำน THAIFEX – World of Food ASIA 2017 จดัแสดง
สินค้ำกว่ำ 200 รำยกำรจำกแบรนด์ชำวเกำะและแบรนด์แม่พลอย ซ่ึงได้รับควำมสนใจจำก
ผูป้ระกอบกำร นกัลงทุน และผูเ้ขำ้ร่วมงำนเป็นจ ำนวนมำกทุกปี 
 นอกจำกควำมมุ่งมัน่และควำมส ำเร็จในดำ้นกำรบริหำรจดักำรบริษทั เทพผดุงพร 
มะพร้ำว จ ำกดั ดว้ยกำรน ำหลกันิติธรรม คุณธรรม ควำมโปร่งใส และกำรมีส่วนร่วมของพนกังำน
ทุกภำคส่วน ร่วมดว้ยกำรปลูกฝังจิตส ำนึกรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มมำเป็นส่วนส ำคญัใน
กำรด ำเนินงำนแลว้ คุณอภิศกัด์ิ เทพผดุงพร ยงัให้ควำมส ำคญักบักำรศึกษำหำควำมรู้ในทุกแขนง 
โดยเฉพำะกำรสนบัสนุนและส่งเสริมกำรศึกษำแก่ผูด้อ้ยโอกำส ซ่ึงแนวคิดน้ีไดก้ลำยมำเป็นหน่ึงใน
พนัธกิจหลกัของบริษทัท่ีด ำเนินมำกวำ่ 35 ปีจนทุกวนัน้ี 
 

 
ภำพท่ี 4.1 ควำมส ำเร็จ 

 
 นำยอภิศกัด์ิ เทพผดุงพร กรรมกำรผูจ้ดักำรและผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยขำยต่ำงประเทศ 
บริษทั เทพผดุงพรมะพร้ำว จ ำกดั เปิดเผยว่ำ จำกกำรเล็งเห็นถึงช่องทำงกำรผลิตและจดัจ ำหน่ำย
สินคำ้ประเภทอำหำรส ำเร็จรูป ด้วยกำรใช้ควำมได้เปรียบของประเทศไทยในด้ำนผลิตผลทำง
กำรเกษตรใหเ้ป็นประโยชน์ พร้อมประสบกำรณ์ท่ีมีมำยำวนำนกวำ่ 40 ปี ท ำใหเ้ทพผดุงพรมะพร้ำว
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มีแนวทำงท่ีเขม้แข็งในกำรพฒันำผลิตภณัฑ์อำหำรแปรรูปท่ีไดม้ำตรฐำนโลก ผำ่นแบรนด์ชำวเกำะ 
ในกำรผลิตผลิตภณัฑ์กะทิและผลิตภณัฑ์แปรรูปจำกมะพร้ำว และแบรนด์แม่พลอย ในรูปแบบของ
กำรผลิตผลิตภณัฑ์เคร่ืองปรุงอำหำรไทยรสชำติตน้ต ำรับ และในปัจจุบนัเทพผดุงพรมะพร้ำวได้
มุ่งมัน่พฒันำผลิตภณัฑ์ให้สอดรับกับควำมต้องกำรของตลำดโลก ผ่ำนกำรคิดค้น พฒันำ และ
ปรับปรุงสินค้ำให้ตอบโจทย ์รับเทรนด์ควำมต้องกำรของผูบ้ริโภคท่ีมีควำมเปล่ียนแปลงอย่ำง
รวดเร็ว และยงัคงค ำนึงถึงมำตรฐำนและควำมปลอดภยัระดบัสำกล เพื่อคงรักษำช่ือเสียงในฐำนะ
ผูผ้ลิตและจัดจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์กะทิอันดับ 1 ของโลก ภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรธุรกิจแบบ
มำตรฐำนสำกล ท่ีพร้อมรองรับควำมร่วมมือทำงธุรกิจจำกผูป้ระกอบกำรและนักลงทุนระดับ
นำนำชำติ 
 ล่ำสุด บริษัทได้เปิดตัว 4 ผลิตภัณฑ์ใหม่พร้อมบุกตลำดต่ำงประเทศ ได้แก่ 
มะพร้ำวอบกรอบ ตรำชำวเกำะ อำหำรว่ำงรสชำติอร่อยและดีต่อสุขภำพ 3 รสชำติ ได้แก่ รสตน้
ต ำรับ รสซำวครีม และรสเบคอนชีส, วุน้มะพร้ำวแคลอร่ีต ่ำบรรจุถุง ตรำชำวเกำะ อำหำรทำงเลือก
ของกำรลดน ้ำหนกัและมีส่วนช่วยในเร่ืองกำรขบัถ่ำย, น ้ ำจ้ิมซีฟู้ ด ตรำแม่พลอย สูตรพิเศษท่ีปรุงจำก
วตัถุดิบคุณภำพสู่รสชำติตน้ต ำรับแบบไทย ท่ีถูกปำกชำวต่ำงชำติ, และผลิตภณัฑไ์ฮไลท ์ไดแ้ก่ "โค
โค่นทั มิลค ์ดร้ิงก"์ กะทิพร้อมด่ืมตรำชำวเกำะ รสชำติหอมมนั กลมกล่อม เป็นเคร่ืองด่ืมท่ีพฒันำข้ึน
เพื่อตอบโจทยค์วำมตอ้งกำรของชำวต่ำงชำติโดยเฉพำะ ซ่ึงกะทิพร้อมด่ืมเป็นเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภำพท่ี
มีคุณค่ำทำงโภชนำกำรสูง อุดมไปดว้ยวติำมินและแร่ธำตุต่ำงๆ มำกมำย มีฤทธ์ิช่วยตำ้นอนุมูลอิสระ 
ไม่มีคอเลสเตอรอล และไม่มีแลคโตส จึงเป็นเคร่ืองด่ืมทำงเลือกส ำหรับผูรั้กสุขภำพ ทั้งน้ี ทำงเทพ
ผดุงพรมะพร้ำว ตั้งเป้ำให้กะทิพร้อมด่ืมดงักล่ำวเป็น อีกหน่ึงสินคำ้ใหม่มำแรงท่ีสำมำรถบุกตลำด
ต่ำงประเทศ โดยเฉพำะสหรัฐอเมริกำ ท่ีเป็นตลำดหลกัของผลิตภณัฑก์ะทิชำวเกำะ 
 ส ำหรับกลยทุธ์ทำงกำรตลำดของเทพผดุงพรมะพร้ำว ประกอบดว้ย 3 ขอ้ ไดแ้ก่ 
 1. เจำะตลำดทั้งทำงออฟไลน์และออนไลน์ เน่ืองจำกปัจจุบนั โลกออนไลน์มี
ควำมส ำคญัและมีอิทธิพลต่อผูบ้ริโภคเป็นอยำ่งมำก แต่ในขณะเดียวกนักำรโฆษณำประชำสัมพนัธ์
แบบดั้งเดิมก็ยงัคงสำมำรถเขำ้ถึงกลุ่มเป้ำหมำยไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพดว้ยเช่นกนั ฉะนั้นกำรใช้
เคร่ืองมือทำงกำรตลำดแบบผสมผสำนจึงเป็นทำงออกท่ีดีท่ีสุด เพื่อสร้ำงกำรรับรู้ในตรำสินคำ้ใหถึ้ง
ทุกกลุ่มเป้ำหมำย 
 2. บุกทั้งตลำดในประเทศและต่ำงประเทศ เนน้กำรสร้ำงควำมสัมพนัธ์อนัดีต่อทั้ง
ผูบ้ริโภคและคู่คำ้แบบต่อเน่ือง ผำ่นกำรใช้กลยุทธ์ท่ีแตกต่ำงกนั โดยส ำหรับตลำดภำยในประเทศ 
จะเนน้กำรจดักิจกรรมส่งเสริมกำรขำย กำรผลิตรำยกำรอำหำร ตลอดจนกำรจดัโครงกำรเพื่อสังคม
ต่ำงๆ และส ำหรับตลำดต่ำงประเทศ จะเนน้กำรเขำ้ร่วมกิจกรรม ออกบูธและงำนนิทรรศกำรต่ำงๆ 
อำทิ เทรดแฟร์ เพื่อสร้ำงควำมรู้จกัในระดบันำนำชำติ ควบคู่ไปกบักำรหำช่องทำงเขำ้สู่ตลำดใหม่ๆ 
อยูเ่สมอ 
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 3. จบัเทรนด ์และตำมกระแสโลก อยำ่งเช่น ในช่วงหลำยปีท่ีผำ่นมำ กระแสเทรนด์
รักสุขภำพและกำรออกก ำลงักำยถือเป็นกระแสโลกท่ีผูบ้ริโภคให้ควำมสนใจกนัอยำ่งลน้หลำม ทำง
เทพผดุงพรมะพร้ำวจึงจับมือเป็นพนัธมิตรกับทำงสโมสรลิเวอร์พูล และจัดท ำเป็นแคมเปญ
ประชำสัมพนัธ์อยำ่งเตม็รูปแบบ จนท ำให้ผลิตภณัฑ์ไดรั้บควำมสนใจเพิ่มมำกข้ึนเป็นอยำ่งมำกจำก
คู่คำ้และผูบ้ริโภค 
 อยำ่งไรก็ตำมปัจจุบนั บริษทั เทพผดุงพรมะพร้ำว จ ำกดั เป็นผูผ้ลิตและจดัจ ำหน่ำย
ผลิตภณัฑ์อำหำรประเภทกะทิส ำเร็จรูปในรูปแบบต่ำงๆ เพื่อกำรส่งออกรำยใหญ่เป็นอนัดบั 1 ของ
โลก โดยมีก ำลงักำรผลิตกะทิกวำ่ 120,000 ตนัต่อปี น ้ ำมะพร้ำวกวำ่ 20,000 ตนัต่อปี ผลิตภณัฑ์แปร
รูปจำกมะพร้ำวอ่ืนๆ อีกกวำ่ 20,000 ตนัต่อปี ทั้งน้ี ในปี 2559 ท่ีผำ่นมำ เทพผดุงพรมะพร้ำว มีอตัรำ
กำรเติบโตเพิ่มข้ึนจำกปีก่อนถึง 10 เปอร์เซ็นต ์โดยตลำดหลกัยงัคงเป็นกำรส่งออกไปยงัต่ำงประเทศ
ถึง 80 เปอร์เซ็นต ์ครอบคลุมกลุ่มลูกคำ้กวำ่ 40 ประเทศทัว่โลก โดยตลำดหลกัไดแ้ก่ สหรัฐอเมริกำ
และแคนำดำ คิดเป็น 55 เปอร์เซ็นต ์กลุ่มประเทศโอเชียเนีย คิดเป็น 16 เปอร์เซ็นต ์จีน และญ่ีปุ่น คิด
เป็น 15 เปอร์เซ็นต ์และประเทศในเขตยโุรป คิดเป็น 13 เปอร์เซ็นต ์
 ควำมตอ้งกำรในกำรบริโภคมะพร้ำวจำกทัว่โลกเติบโตรำวเฉล่ียรำว 10 เปอร์เซ็นต์
ต่อปี เน่ืองจำกกำรบริโภคและสัดส่วนประชำกรท่ีเพิ่มข้ึน ในขณะท่ีปริมำณกำรส่งออกเรำส่งออก
เพิ่มข้ึนทุกปีเฉล่ียรำว 10 เปอร์เซ็นต์ โดยตลำดหลกัในกำรส่งออกของเรำยงัเป็นสหรัฐฯ และฝ่ัง
ยุโรป เน่ืองจำกคุณภำพของผลิตภณัฑ์ของเรำอยูใ่นกลุ่มคุณภำพสูงตรงกบัควำมตอ้งกำรและตอบ
โจทยใ์นกลุ่มประเทศหลกัๆส ำหรับรำยไดร้วมปี 2560 มีรำยไดร้วมรำว 7.2 พนัลำ้นบำท แบ่งเป็น
สัดส่วนรำยไดจ้ำกต่ำงประเทศและในประเทศรำว 80 ต่อ 20 ซ่ึงเติบโตจำกรำยไดร้วมของปี 2559 ท่ี
รำว 6.2 พนัลำ้นบำท ส ำหรับเป้ำหมำยในปี 2561 คำดวำ่จะเติบโตรำว 10 เปอร์เซ็นต ์เน่ืองจำกควำม
ผนัผวนของรำคำมะพร้ำวท่ีลดลงซ่ึงสืบเน่ืองจำกระดบักำรบริโภคมะพร้ำวของประเทศจีนท่ีตกต ่ำ
ลงท ำใหร้ำคำโดยรวมของมะพร้ำวลดลงกวำ่ 20 เปอร์เซ็นต ์

ปัจจยัส ำคญัของควำมส ำเร็จในต่ำงประเทศท่ีท ำให้ชำวเกำะยงัคงเป็นผลิตภณัฑ์
กลุ่มพรีเมียมแบรนด์หลักในต่ำงประเทศ ตั้ งแต่วนัแรกจนถึงวนัน้ี คือ รสชำติ คุณภำพ และ
มำตรฐำนกำรส่งมอบท่ีสม ่ำเสมอ รวมทั้งกำรพฒันำผลิตภณัฑ์ตำมควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภคและ
ผูแ้ทนจ ำหน่ำยทัว่โลก 

นำยเอกศกัด์ิ เทพดุงพร ผูคุ้มตลำดในประเทศ เล็งไปท่ีกำรกระจำยสินค้ำให้
แขง็แกร่ง ทั้งในตลำดดั้งเดิม (Traditional Market) และร้ำนคำ้ปลีกสมยัใหม่ (Modern Trade) เพื่อให้
ครอบคลุมกำรจดัจ ำหน่ำยในทุกช่องทำง ทวำ่ ส่ิงเหล่ำน้ียงัไม่เพียงพอ หำกตอ้งกำรป้ันแบรนด์ให้
ย ัง่ยืนเขำ้ถึงผูบ้ริโภคปลำยทำง (End User) เอกศกัด์ิ บอกวำ่ตอ้งคิดกลยุทธ์เขำ้ถึงพวกเขำมำกกวำ่น้ี 
โดยไม่จบแค่กำรจ ำหน่ำยสินคำ้ผำ่น “ตวัแทนจ ำหน่ำย” 
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“เม่ือคนจงรักภกัดีต่อแบรนด์ มีควำมช่ืนชมแบรนด์แล้ว ไม่ว่ำชำวเกำะจะออก
ผลิตภณัฑใ์หม่ๆ หรือบริกำรใหม่ๆ ก็จะมีกลุ่มลูกคำ้ให้กำรสนบัสนุน" เขำเผยวธีิคิด และวำ่ตอ้งกำร
ป้ันบุคลิกแบรนดช์ำวเกำะ ใหดู้สนุกสนำนและทนัสมยัมำกข้ึน ดว้ยกำรปรับโลโก ้และแพค็เกจใหม่
ให้ดูเป็น “อินเตอร์” มำกข้ึน โดยจะตอ้งปรับภำพลกัษณ์แบรนด์ “คู่ขนำน” ระหว่ำงคงไวค้วำม
คลำสสิคกบัตลำดลูกคำ้เดิม และใส่ควำมทนัสมยัในกลุ่มลูกคำ้ใหม่ ในผลิตภณัฑ์ท่ีหลำกหลำย แม้
จะมีกำรพฒันำส่ิงต่ำงๆ ให้แบรนด์เขำ้ถึงผูบ้ริโภคไดก้วำ้งขวำงข้ึน แต่ส่ิงท่ีจะบอกกบัลูกคำ้ให้รับรู้ 
คือ ควำมเป็นเน้ือแท ้ของ “กรููมะพร้ำว” ผูเ้ช่ียวชำญมะพร้ำว หวัใจท่ีตอ้งรักษำค ำมัน่กบัผูบ้ริโภค ท่ี
เปล่ียนไม่ได ้

ในสหรัฐอเมริกำ  สำมำรถยึดหัวหำดได้แล้ว  เ ม่ือส่งสินค้ำ เข้ำ ปักธงใน
หำ้งสรรพสินคำ้คอสทโ์ก ้(Costco) และ วอลมำร์ท(Walmart) ไดส้ ำเร็จ ท ำให้เช่ือวำ่ กำรยอมรับใน
ควำมเป็นโกลบอลแบรนด์ก ำลงจะตำมมำ ส่วนในสหภำพยุโรป ยงัมีกำรบำ้นหนกั เน่ืองจำกคู่แข่ง
เขำ้ไปปูพรมจ ำหน่ำยก่อนในหลำยประเทศ ท ำให้ผูต้ำมอยำ่งชำวเกำะ ตอ้งรุกหนกัท ำตลำดมำกข้ึน 
ทวำ่กำรเขำ้ไปปักธงในบำงสำขำของ เทสโก ้ในองักฤษ และคำร์ฟูร์ ในฝร่ังเศส ไดก้็ถือวำ่เป็นกำร
ประเดิมสมรภูมิไดดี้ระดบัหน่ึง 

ควำมส ำเร็จท่ีเกิดข้ึนดงักล่ำว ไม่ไดเ้กิดข้ึนเฉพำะแค่ในประเทศไทยเท่ำนั้น แต่กำ
รันตีควำมส ำเร็จในทัว่โลก เน่ืองจำกปัจจุบนั บริษทั เทพผดุงพรมะพร้ำว มีกำรส่งสินคำ้เขำไปท ำ
ตลำดในต่ำงประเทศมำกถึง 36  ประเทศทัว่โลก และเพื่อตอกย  ้ ำควำมส ำเร็จของกำรกำรเป็น              
โกลบอลแบรนดร์ะดบัโลก ล่ำสุดไดมี้กำรเซ็นสัญญำกบั“สโมสรฟุตบอลลิเวอร์พลู” ส่งน ้ ำมะพร้ำว
ชำวเกำะ เข้ำไปท ำตลำดตลำดในประเทศอังกฤษ เพื่อขยำยฐำนลูกค้ำรักสุขภำพและนักกีฬำ 
หลงัจำกประสบควำมส ำเร็จมำแลว้กบักำรน ำสินคำ้กะทิชำวเกำะ และกลุ่มสินคำ้ประเภทเคร่ืองแกง
ภำยใตแ้บรนดแ์ม่พลอย เขำ้ไปท ำตลำด ซ่ึงน่ีนบัเป็นช่องทำงกำรส่งออกเพื่อกำรขยำยกำรตลำด ของ
บริษทั เทพผดุงพรมะพร้ำว จ ำกดั ท่ีส ำคญัท่ีสุดเลยก็วำ่ได ้

น.ส.นนัทินี เทพผดุงพร ผูจ้ดักำรฝ่ำยขำยต่ำงประเทศ บริษทั เทพผดุงพรมะพร้ำว 
จ ำกดั กล่ำวว่ำ แผนกำรกำ้วสู่ควำมเป็นแบรนด์ระดบัโลกปีน้ีบริษทัพิจำรณำเห็นศกัยภำพของแบ
รนด์ชำวเกำะท่ีโดดเด่นในตลำดโลก ว่ำพร้อมแล้วท่ีจะท ำตลำดสู่ผูบ้ริโภคท่ีรักกำรดูแลสุขภำพ
รวมถึงเหล่ำนักกีฬำ จึงได้จบัมือเป็นพนัธมิตรทำงธุรกิจกับ “สโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูล” ส่งน ้ ำ
มะพร้ำวชำวเกำะเขำ้ท ำตลำด ซ่ึงไดมี้กำรเซ็นสัญญำกนัไปเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้เม่ือเดือนม.ค.ท่ีผำ่น
มำ ณ ประเทศสิงคโปร์ โดยมีผูใ้หญ่จำกทำงสโมสรและแบรนด์แอมบำสเดอร์อยำ่งนำยร๊อบบ้ี ฟำว
เลอร์ นกัเตะระดบัต ำนำนร่วมเป็นสักขีพยำน เรียกไดว้่ำเป็นคร้ังแรกของประเทศไทยท่ีจะไดเ้ห็น
ผลิตภณัฑ์น ้ ำมะพร้ำว เพื่อสุขภำพเป็นผูส้นบัสนุนสโมสรฟุตบอลระดบัโลก หลงัจำกบริษทัไดเ้ขำ้
เซ็นสัญญำเป็นสปอนเซอร์ให้กบัสโมสรลิเวอร์พูลอย่ำงเป็นอย่ำงกำร บริษทัจะมีกำรท ำแพ็กเกจ
พิเศษข้ึนมำ เพื่อเอำใจแฟนลิเวอร์พูลและผูท่ี้ ช่ืนชอบเคร่ืองด่ืมน ้ ำมะพร้ำว โดยจะไดเ้ห็นนกัเตะใน
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ดวงใจพร้อมกบัลำยเซ็นบนบรรจุภณัฑ์ท่ีจะผลิตทั้งแบบกล่องยูเอชที ขวดเพ็ต และกระป๋อง ซ่ึง
คำดกำรณ์ไวว้่ำจะพร้อมวำงจ ำหน่ำยทัว่โลกประมำณตน้ไตรมำส 2 ซ่ึงยงัไม่รวมถึงกิจกรรม มีท
แอนดก์ร๊ีด และทริปพิเศษแบบเกำะติดขอบสนำม ท่ีถือเป็นควำมพิเศษเพื่อลูกคำ้ชำวเกำะโดยเฉพำะ 

ในด้ำนของกำรท ำตลำด หลงัจำกเปิดฤดูกำลแข่งขนัฟุตบอลพรีเมียร์ลีกองักฤษ
ฤดูกำล 2016/2017 บริษทั เทพผดุงพรมะพร้ำว คำดวำ่จะไดน้ ำแบรนด์น ้ ำมะพร้ำวชำวเกำะโฆษณำ
ผ่ำนตัววิ่งรอบสนำม เพื่อให้ผูช้มทั่วทั้ งสนำมและทั่วโลกได้รู้จกัแบรนด์น ้ ำมะพร้ำวชำวเกำะ 
หลงัจำกนั้นคำดว่ำจะไดล้งนำมขอ้ตกลงร่วมกนั เพื่อน ำน ้ ำมะพร้ำวชำวเกำะเขำ้ไปจ ำหน่ำยภำยใน
สนำมแอนฟิลด์ ซ่ึงถือเป็นกำรขยำยฐำนลูกคำ้ไดดี้อีกกลยุทธ์หน่ึง โดยหลงัจำกใชก้ลยุทธ์ดงักล่ำว 
คำดว่ำจะมียอดขำยน ้ ำมะพร้ำวชำวเกำะเพิ่มข้ึนไม่ต ่ำกว่ำ 100% ส่วนภำพรวมของแผนกำรด ำเนิน
ธุรกิจในปีน้ี บริษทั เทพผดุงพรมะพร้ำว ยงัคงเดินหน้ำขยำยฐำนลูกคำ้ในตลำดโลกอย่ำงต่อเน่ือง 
แมว้่ำขณะน้ีเศรษฐกิจทัว่โลกจะยงัมีปัญหำ และส่งผลกระทบกบัรำยไดข้องบริษทัไปบำ้ง แต่ก็ถือ
เป็นโอกำสท่ีดีท่ีบริษทัจะเขำ้ไปขยำยธุรกิจในตลำดต่ำงประเทศ ซ่ึงแบรนด์สินคำ้ท่ีจะน ำเขำ้ไปท ำ
ตลำดยงัคงเป็นแบรนด์ชำวเกำะ และแบรนด์แม่พลอยเหมือนกบัท่ีผ่ำนมำ เน่ืองจำกเป็นแบรนด์
สินคำ้ท่ีลูกคำ้ในตลำดต่ำงประเทศรู้จกัเป็นอยำ่งดี 

 
2. ผลกำรศึกษำสภำพแวดล้อม และโอกำสทำงกำรตลำดในกำรเข้ำสู่ตลำดใหม่ 

หำกจะกล่ำวถึงโอกำสทำงกำรตลำดแต่ดั้ งเดิมของบริษทั เทพผดุงพรมะพร้ำว 
จ ำกดันั้น สำเหตุในกำรพฒันำกะทิส ำเร็จรูปออกมำ เพรำะมองแนวโน้มผูบ้ริโภค ตอ้งกำรควำม
สะดวก แม่บำ้นยุคใหม่มีควำมเร่งรีบในชีวิตประจ ำวนั และส่ิงส ำคญักำรท ำธุรกิจตอ้งต่อยอดหรือ
สร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กบัสินคำ้ให้ได ้ซ่ึงในขณะนั้นบริษทัได้เร่ิมท ำธุรกิจดว้ยทุนจดทะเบียนเพียง 5 
ลำ้นบำทเท่ำนั้น กระทัง่ปัจจุบนัมีโรงงำน 2 แห่ง ก ำลงัผลิตรำวมำกกวำ่ 1 แสนตนั/ปี และธุรกิจสร้ำง
รำยไดปี้ละรำว 6,000 ลำ้นบำท 

เม่ือขำยสินคำ้ไดใ้นระยะหน่ึงแลว้ บริษทัพยำยำมคิดจะสร้ำงแบรนด์กะทิใหเ้ป็นท่ี
รู้จกัมำกยิ่งข้ึน เดิมอยำกใช้ช่ือแบรนด์ “สมุย” แต่ไม่สำมำรถใช้ได ้เพรำะเป็นช่ือเกำะ จนกระทัง่
ตดัสินใจใชช่ื้อวำ่ “กะทิชำวเกำะ” ซ่ึงเผชิญกบัควำมทำ้ทำยระหวำ่งแม่บำ้นท่ีใชก้ะทิคั้นสดกบักะทิ
ส ำเร็จรูป ขณะท่ีคู่แข่งกะทิคั้นสดก็มีจ  ำนวนมำก ส่วนใหญ่จะขำยในตลำดสด แต่เน่ืองจำกสินคำ้
ของชำวเกำะสำมำรถตอบโจทยค์วำมสะดวกสบำย จึงท ำให้สินคำ้แจง้เกิดได้ดีพอสมควร และ
โดยเฉพำะกำรส่งออกไปตลำดต่ำงประเทศ 

แม้ว่ำกะทิชำวเกำะจะเป็นสินค้ำท่ีประสบควำมส ำเร็จ แต่ก็มีสินค้ำหลำยตวัท่ี
พฒันำและเปิดตวัในตลำดแลว้ไม่ประสบควำมส ำเร็จ อำทิ น ้ ำส้มสำยชู ของเรำพฒันำข้ึนมำเป็น
น ้ำส้มหมกักบัมะพร้ำว แต่ผูบ้ริโภคกลบันิยมใชน้ ้ ำส้มสำยชูกลัน่ หรือกระทัง่กำรแตกธุรกิจสู่ผลไม้
กระป๋อง เงำะ ล ำไย ก็เพล่ียงพล ้ำ เน่ืองจำกบริษทัไม่ไดป้ลูกผลไมเ้อง จึงไม่สำมำรถแข่งขนักบัคู่แข่ง
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ได ้แนวคิดในกำรท ำงำนของบริษทัจึงเปล่ียนไป เปล่ียนควำมทำ้ทำยจำกคู่แข่งท่ีเขำ้มำตีตลำด มำ
เป็นพลงัในกำรท ำงำน พฒันำสินคำ้ ซ่ึงท ำใหรู้้สึกสนุกกบังำนกบักำรแข่งขนั ส่ิงท่ีท ำใหเ้ทพผดุงพร
มะพร้ำวประสบควำมส ำเร็จจำกวนันั้นมำจนถึงวนัน้ีร่วม 50 ปี มีดว้ยกนั 3 ดำ้น คือ คุณภำพสินคำ้ท่ี
ไดม้ำตรฐำน รำคำขำยสินคำ้ยุติธรรม และกำรสร้ำงควำมสัมพนัธ์กบัคู่คำ้อย่ำงยำวนำน จึงท ำให้
ลูกคำ้ช่วยเป็นกระบอกเสียงบอกต่อกนัไป 

กำรท ำธุรกิจมะพร้ำว หรือสินคำ้เกษตร ปัญหำท่ีเจอบ่อยคร้ัง คือรำคำสินคำ้ผกผนั
ตำมฤดูกำล ซ่ึงตอ้งแกไ้ขปัญหำให้ทนั นอกจำกน้ีธุรกิจของบริษทัส่วนใหญ่มำจำกกำรส่งออกถึง 
80% จึงตอ้งบริหำรควำมเส่ียงอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศให้ดี ส่ิงท่ีท ำให้ลูกคำ้ยงัคงอยู่ 
เม่ือเกิดภำวะค่ำเงินบำทอ่อน บริษทัจะลดรำคำสินคำ้ หรือแถมสินคำ้ให้ทนัที ไม่ตอ้งให้ลูกคำ้มำ
ต่อรอง ซ่ึงกลยุทธ์น้ีเป็นส่วนหน่ึงมดัใจลูกคำ้ให้อยู่กบัชำวเกำะมำยำวนำน ปัจจุบนับริษทัมีสินคำ้
กวำ่ 200 ชนิด ซ่ึงลว้นแต่ผลิตจำกพืชพนัธ์ุธญัญำหำร จำกภำคเกษตรของไทยแทบทั้งส้ิน และยงัไม่
หยุดน่ิงท่ีจะพฒันำสินคำ้ เรียนผิดเรียนถูก ทดลองท ำอยูเ่สมอ เพรำะปณิธำนของบริษทัท่ีวำงไว ้คือ
ใชป้ระโยชน์ใหเ้กิดสูงสุดจำกผลผลิตของมะพร้ำว หรือกระทัง่พืชผลทำงกำรเกษตรของไทยท่ีมีอยู ่

นำยอภิศกัด์ิ เทพผดุงพร กรรมกำรผูจ้ดักำรและผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยขำยต่ำงประเทศ 
บริษทั เทพผดุงพรมะพร้ำว จ ำกดั เปิดเผยวำ่ภำคต่อของธุรกิจท่ีสืบทอดมำยงัรุ่นท่ี 2 นั้น เปิดฉำกข้ึน
ดว้ยกลยุทธ์ “กำรเคำะประตู” สร้ำงกำรรับรู้ในผลิตภณัฑ์ท่ีอยู่นอกกรอบพฤติกรรมผูบ้ริโภคในยุค
นั้น ไล่เรียงตั้งแต่โรงงำนอุตสำหกรรม ถึงร้ำนอำหำร ต่อเน่ืองไปยงัผูบ้ริโภคทัว่ไปในตลำดใหม่ 
“ควำมทำ้ทำยของเรำ คือ กำรแข่งขนักบัของสด และท ำให้ผูบ้ริโภคยอมรับในสินคำ้ของเรำ เรำตอ้ง
หำตลำดหลกั รวมทั้งตลำดใหม่ และเขำ้ไปในอุตสำหกรรม รวมถึงโรงงำนท ำไอศครีม หลงัจำกนั้น
จึงบุกเขำ้ตลำดสด ท ำให้ลูกคำ้เช่ือวำ่ กะทิส ำเร็จรูปสำมำรถเก็บรักษำได ้ผมตอ้งขบัรถไปส่งของเอง 
ทั้งหมดใชเ้วลำ 4-5 ปีกวำ่ลูกคำ้จะยอมรับ” นำยอภิศกัด์ิกล่ำว 

ด้ำนก ำลังกำรผลิตภำยใต้กำรบริหำรงำนส่วนโรงงำน พร้อมเดินเคร่ืองเต็มท่ี
หลังจำกใช้งบประมำณกว่ำ 300 ล้ำนบำทเพิ่มก ำลังกำรผลิตให้เพียงพอต่อควำมต้องกำรของ
ผูบ้ริโภคในตลำดโลก โรงงำนชำวเกำะ บนพื้นท่ี 45 ไร่ ก ำลงักำรผลิตสูงสุด 120,000 ตนัต่อปี 
ภำยใตพ้นกังำนประจ ำ 1,200 คน รวมทั้งโรงงำนแม่พลอย พื้นท่ี 30 ไร่ ก ำลงักำรผลิต 20,000 ตนัต่อ
ปี ผลิตสินคำ้ตรำแม่พลอยประเภทน ้ ำจ้ิม น ้ำพริกแกง และเคร่ืองปรุงรสต่ำงๆ โดยมีพนกังำนประจ ำ 
500 คน โดยมีวตัถุดิบมะพร้ำวจำกภำคใตเ้ป็นหลกัรวมจ ำนวนเฉล่ียวนัละ 100 ,000 ลูกป้อนเขำ้สู่
โรงงำน จำกควำมมุ่งมัน่พยำยำมมองหำโอกำสทำงธุรกิจ ทั้งแตกยอดผลิตภณัฑ์ใหห้ลำกหลำยตอบ
โจทยค์วำมตอ้งกำร และขยำยตลำดนอกประเทศ ภำยใตก้ำรบริหำรตน้ทุนใหเ้กิดประสิทธิผลสูงสุด 
ส่งผลให้ปีท่ีผำ่นมำ เทพผดุงพรมะพร้ำวสำมำรถสร้ำงยอดขำยรวม 6,000 ลำ้นบำท หรือเติบโต 30% 
โดยมีเป้ำหมำยกำรเติบโตในปีน้ี อยำ่งนอ้ย 10% 
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กลยุทธ์กำรรุกตลำดต่ำงประเทศในปี 2559 ท่ีผำ่นมำ บริษทัไดเ้ดินหนำ้สู่ควำมเป็น
แบรนด์ระดับโลก (Global Brand) ควบคู่ไปด้วยกำรเป็น Content Provider  ผู้เ ช่ียวชำญด้ำน
ผลิตภณัฑ์มะพร้ำวแปรรูปและเคร่ืองปรุงรสอำหำรไทยรสชำติต้นต ำรับ  โดยใช้เคร่ืองมือทำง
กำรตลำดทั้ง offline และ online รวมถึงเดินหน้ำกลยุทธ์ตลำดต่ำงประเทศ 2 ส่วนคือ กลยุทธ์แรก
กำรจบัมือเป็นพนัธมิตรกับสโมสรฟุตบอล “ลิเวอร์พูล”  ส่งน ้ ำมะพร้ำวชำวเกำะท ำตลำดคนรัก
สุขภำพและนกักีฬำทัว่โลก เรียกไดว้่ำเป็นคร้ังแรกท่ีจะไดเ้ห็นผลิตภณัฑ์น ้ ำมะพร้ำวของประเทศ
ไทยเป็นผูส้นบัสนุนสโมสรฟุตบอลระดบัโลก ซ่ึงจะท ำให้น ้ ำมะพร้ำวชำวเกำะเป็นท่ีรู้จกัยิ่งข้ึนและ
เช่ือวำ่หลงัจำกผูบ้ริโภคไดชิ้มแลว้จะช่ืนชอบ เพรำะเรำใส่ใจในรสชำติและมำตรฐำนกำรผลิตระดบั
สำกล และกลยุทธ์ท่ีสอง คือกำรเดินสำยโรดโชวใ์นเทรดแฟร์อำหำรระดบัโลกทุกภูมิภำคอย่ำง
ต่อเน่ือง ซ่ึงล่ำสุดบริษทัไดไ้ปร่วมงำน FOODEX Japan 2016 ท่ีประเทศญ่ีปุ่น เป็นงำนแสดงสินคำ้
ดำ้นอำหำร และเคร่ืองด่ืม ท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชีย ซ่ึงจดัข้ึนเป็นประจ ำทุกปี  ณ ประเทศญ่ีปุ่น ต่อเน่ือง
เป็นปีท่ี 41 นบัตั้งแต่ปี 1976 (2519) เพื่อแสดงถึงควำมกำ้วหนำ้ในอุตสำหกรรมอำหำรและเคร่ืองด่ืม
ของเอเชีย รวมถึงสร้ำงโอกำสให้ผูป้ระกอบกำรทั้งในและนอกภูมิภำคเอเชีย ในปีน้ีมีผูใ้ห้บริกำร
ดำ้นอำหำร ตวัแทนจ ำหน่ำย และผูค้ำ้ส่งให้ควำมสนใจเขำ้ร่วมงำน ประมำณ 3,000 แห่ง จำก 79 
ประเทศจำกทัว่โลก และมีผูส้นใจเขำ้ร่วมชม ติดต่อธุรกิจ และเลือกซ้ือสินคำ้ในงำนถึง  76,532  คน 

หลงัจำกท่ีไดศึ้กษำพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในประเทศญ่ีปุ่น พบว่ำแนวโน้มของ
ขนำดครอบครัวชำวญ่ีปุ่นจะเล็กลง เน่ืองจำกกำรลดลงของอตัรำกำรเกิด ในขณะท่ีจ ำนวนผูห้ญิง
โสดและผูสู้งอำยุมีเพิ่มข้ึน  และดว้ยสภำพเศรษฐกิจท่ีหดตวั ท ำให้ตวัเลขค่ำใชจ่้ำยส ำหรับอำหำรต่อ
บุคคลลดลง ดงันั้นชำวญ่ีปุ่นจึงเลือกซ้ือเคร่ืองปรุงขนำดเล็กท่ีเหมำะกบักำรบริโภคในครอบครัว  
ในขณะเดียวกนัชำวญ่ีปุ่นก็ใส่ใจต่อสุขภำพมำกข้ึน ท ำให้ตลำดอำหำรเพื่อสุขภำพจึงมีอตัรำกำร
ขยำยตวัอยำ่งต่อเน่ือง ดงันั้นอำหำรไทยจึงไดรั้บควำมนิยมเน่ืองจำกมีส่วนผสมของสมุนไพรท่ีดีต่อ
สุขภำพ ประกอบกบัมีนกัท่องเท่ียวและนกัธุรกิจจ ำนวนมำกท่ีเคยเดินทำงมำในประเทศไทย ท ำให้
คุน้เคยกบัอำหำรไทยเป็นอยำ่งดี กะทิชำวเกำะ แกงส ำเร็จรูป เคร่ืองตม้ย  ำ เคร่ืองแกง และเคร่ืองปรุง
รส ก็ติดอนัดบัของฝำกจำกประเทศไทยท่ีคนญ่ีปุ่นช่ืนชอบ  ในส่วนของบริษทัท่ีให้ควำมส ำคญั
อยำ่งมำกกบัคุณภำพกำรผลิต  กำรพฒันำนวตักรรมสินคำ้ใหม่ ๆ  จึงไดรั้บกำรตอบรับท่ีดีในตลำด
ญ่ีปุ่น ซ่ึงทำงเทพผดุงพรมะพร้ำว ไดเ้คยแนะน ำผลิตภณัฑ์ น ้ ำมนัมะพร้ำวบริสุทธ์ิ 100% ในงำน 
FOODEX JAPAN ในปีก่อนหน้ำน้ี ซ่ึงได้รับควำมสนใจมำก ท ำให้เกิดกระแสกำรบริโภคน ้ ำมนั
มะพร้ำวในญ่ีปุ่นต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบันและได้รับกระแสตอบรับท่ีดีจำกกำรกำรรุกตลำด
ต่ำงประเทศ 

ดว้ยกำรปูทำงทำงดำ้นสำยผลิตภณัฑ์และสำยกำรผลิตดว้ยดีมำโดยตลอดนั้น ท ำให้
เกิดเป็นโอกำสในกำรต่อยอดด้วยกำรร้ำงมูลค่ำเพิ่มจำกผลิตภณัฑ์ท่ีมีอยู่ “เสริมทพั” สร้ำงโอกำส
ธุรกิจใหม่ๆในอนำคต เร่ิมต้นด้วยกำรสร้ำงแบรนด์ให้เข้มแข็ง สร้ำงควำมจงรักภักดี (Brand 
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Awareness) ตลำดในและต่ำงประเทศ ข้ึนแท่นกำรรับรู้แบรนด์ระดบัโลก (Global) ว่ำแบรนด์ไทย 
“ชำวเกำะ” คือแบรนด์ผูเ้ช่ียวชำญดำ้นมะพร้ำว ตวัจริง ซ่ึงส่วนดำ้นกำรผลิต ก็ตอ้ง “พร้อมรบ” โดย
เม่ือตน้ปีท่ีผ่ำนมำ ไดล้งทุนกว่ำ 200 ล้ำนบำท เพื่อปรับปรุงกระบวนกำรผลิตในโรงงำน จำกงบ
รวมทั้งปีรำว 400 ลำ้นบำท ท่ีรวมกำรลงทุนดำ้นกำรพฒันำผลิตภณัฑ์ และจดักิจกรรมส่งเสริมกำร
ขำยในต่ำงประเทศ 

ส ำหรับกำรตลำดภำยในประเทศนั้น ปีน้ีบริษทัจะหนัมำท ำตลำดในประเทศอยำ่ง
เต็มท่ี เนน้ท ำตลำดท่ีแบรนด์ชำวเกำะ และแม่พลอยเป็นหลกั ซ่ึงส ำหรับชำวเกำะนั้น นอกจำกกะทิ
ชำวเกำะท่ีประสบควำมส ำเร็จไปแลว้ บริษทัจะดนัน ้ ำมะพร้ำว และน ้ ำมนัมะพร้ำวบริสุทธ์ิ 100% 
เป็นตวัชูโรง ซ่ึงตอบโจทยท์ั้งกลุ่มคนท ำอำหำรและรักสุขภำพ เพรำะทั้ง 2 ผลิตภณัฑ์น้ี ไดมี้กำรท ำ
วิจยัและไดรั้บกำรยอมรับไปทัว่โลกวำ่อุดมดว้ยสำรอำหำรท่ีเป็นประโยชน์ต่อสุขภำพอยำ่งแทจ้ริง
เหมำะกับผูบ้ริโภคทุกเพศทุกวยั ส่วนแบรนด์แม่พลอย ปีน้ีมีแผนเปิดตวัอย่ำงเป็นทำงกำร ด้วย
ผลิตภณัฑ์พริกแกงและน ้ ำจ้ิมไก่ ในฐำนะเคร่ืองปรุงพริกแกงและน ้ ำจ้ิมท่ีไดร้สชำติอร่อยต ำรับไทย 
คุณภำพกำรผลิตไดม้ำตรฐำน รวมทั้งยงัไดรั้บตรำอำหำรฮำลำลท่ีเหมำะส ำหรับผูบ้ริโภคชำวมุสลิม 
บ่งบอกถึงควำมจริงใจและใส่ใจผูบ้ริโภคทุกกลุ่ม 

ส่วนแนวทำงกำรท ำตลำด นอกจำกจะให้ควำมส ำคญักบักำรท ำตลำดทั้ง Offline 
และทำง Online เพื่อให้เขำ้ถึงกลุ่มเป้ำหมำยคนรุ่นใหม่ๆ แลว้ จะมุ่งสร้ำงควำมสัมพนัธ์อนัดีกบัคู่คำ้
และกลุ่มผูบ้ริโภค ซ่ึงถือเป็นหน่ึงในกำรด ำเนินงำนในแบบเฉพำะตวัท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของบริษทั 
เทพผดุงพรมะพร้ำว ท่ีท ำมำตั้งแต่ยุคผูบ้ริหำรรุ่นแรก ซ่ึงแผนกำรตลำดดงักล่ำวปีน้ีบริษทั เทพผดุง
พรมะพร้ำว ไดเ้ตรียมงบไวป้ระมำณ 100-200 ลำ้นบำท เพื่อผลกัดนัให้ส้ินปี 2559 มีรำยไดเ้ติบโตท่ี 
10% จำกปี 2558 ท่ีมีรำยไดอ้ยูท่ี่ 6,000 ลำ้นบำท เติบโตในอตัรำทรงตวัจำกปี 2557 เน่ืองจำกไดรั้บ
ผลกระทบจำกปัจจยัลบเศรษฐกิจในประเทศและต่ำงประเทศชะลอตวั 
 
3. น ำข้อมูลและควำมรู้ทีไ่ด้รับจำกกำรศึกษำไปประยุกต์ใช้ 
 กำรน ำควำมรู้ท่ีไดจ้ำกกำรไปศึกษำดูงำนมำประยุกต์ใชใ้นกำรท ำงำนของเรำ คือ 
กำรน ำทักษะในเร่ืองของกำรขยำยตลำดไปยงัประเทศต่ำงๆท ำให้ธุรกิจก้ำวหน้ำ กำรศึกษำ
สภำพแวดลอ้มและโอกำสทำงกำรตลำดในกำรเขำ้สู่ตลำดใหม่ดำ้นต่ำง ๆ มำเป็นแนวทำงในกำร
จดักำร กำรท ำงำนในดำ้นกำรขยำยธุรกิจ คือกำรสร้ำงและขยำยฐำนของรำยไดข้องธุรกิจใหม้ำกไป
กวำ่เดิม ไม่วำ่จะเป็นกำรพฒันำสินคำ้เดิม กำรคิดคน้และผลิตสินคำ้ใหม่ แต่ยงัคงมีกำรพฒันำและ
รักษำมำตรฐำนและคุณภำพกำรผลิตท่ีไดม้ำตรฐำน รวมไปถึงรักษำจุดแข็งของธุรกิจ กิจกำร เพื่อ
ควำมส ำเร็จในอนำคต 
 
 



57 
 

4. เพ่ือน ำหลักกำรเศรษฐกิจพอเพียง ด้ำนหลักกำรพอประมำณ และมีเหตุผล มำประยุกต์ใช้ในกำร

วำงแผนงำนออกแบบโมเดล 

 หลักกำรเศรษฐกิจพอเพียงด้ำนควำมประหยดัต้นทุนกระดำษในกำรน ำเศษ
กระดำษท่ีเหลือจำกงำนอ่ืนๆมำท ำเป็นบำงช้ินส่วนในโมเดล เรำก็จะสำมำรถลดตน้ทุนค่ำใชจ่้ำยใน
กำรซ้ือกระดำษได ้ดงันั้นทำงกลุ่มของขำ้พเจำ้จึงเลือกใช้หลกักำรเศรษฐกิจพอเพียงดำ้นหลกักำร
พอประมำณ และมีเหตุผล มำประยุกต์ใช้ในกำรวำงแผนงำนออกแบบโมเดลในรำคำประหยดั 
ตลอดจนใช้สติ ปัญญำ และควำมเพียร ซ่ึงจะน ำไปสู่ควำมสุขในกำรด ำเนินชีวิตอย่ำงแทจ้ริง ตำม
พระรำชด ำริของพระบำทสมเด็จพรำะเจำ้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกำลท่ี 9 มำเป็นแนวคิดในกำร
ด ำเนินงำนกำรท ำโมเดล 
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บทที ่5 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

 จำกกำรท่ีคณะผูจ้ ัดท ำได้เข้ำไปศึกษำเร่ืองช่องทำงกำรส่งออกเพื่อกำรขยำย

กำรตลำดและโอกำสทำงกำรตลำดในกำรเขำ้สู่ตลำดใหม่ ของบริษทั เทพผดุงพรมะพร้ำว จ ำกดั เพื่อ

เป็นแนวทำงในกำรปรับใช้ในเร่ืองกำรเขำ้สู่ตลำดใหม่ในประเทศอ่ืนๆ ดงันั้นขณะผูจ้ดัท ำจึงได้

ทรำบถึงกระบวนกำรช่องทำงกำรส่งออกเพื่อกำรขยำยกำรตลำดและโอกำสทำงกำรตลำดในกำรเขำ้

สู่ตลำดใหม่ของบริษทั เทพผดุงพรมะพร้ำว จ ำกดั 

สรุป 

1. ศึกษำช่องทำงกำรส่งออกเพ่ือกำรขยำยกำรตลำด 

 1.1 ใชเ้คร่ืองมือทำงกำรตลำดแบบผสมผสำนเพื่อกำรขยำยตลำด 

 1.2 บุกทั้งตลำดในประเทศและต่ำงประเทศ เพื่อสร้ำงควำมรู้จกัในระดบันำนำชำติ 

ควบคู่ไปกบักำรหำช่องทำงเขำ้สู่ตลำดใหม่ๆ อยูเ่สมอ 

 1.3 จบัเทรนด ์และตำมกระแสโลกและจดัท ำเป็นแคมเปญประชำสัมพนัธ์อยำ่งเต็ม

รูปแบบ 

2. ศึกษำสภำพแวดล้อม และโอกำสทำงกำรตลำดในกำรเข้ำสู่ตลำดใหม่ 

 2.1 ศึกษำพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในชีวติประจ ำวนัในแต่ละประเทศ 

 2.2 กำรพฒันำนวตักรรมสินคำ้ใหม่ ๆ อยูต่ลอดจึงไดรั้บกำรตอบรับท่ีดีในตลำด 

3. ศึกษำและกำรน ำข้อมูลและควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรศึกษำไปประยุกต์ใช้ในกำรศึกษำและกำรท ำงำน

ในอนำคต 

 3.1 กำรน ำควำมรู้ท่ีไดจ้ำกกำรไปศึกษำดูงำนมำประยุกต์ใช้ในกำรท ำงำนของเรำ 

คือ กำรน ำทกัษะในเร่ืองของกำรขยำยตลำด กำรศึกษำสภำพแวดลอ้มเและโอกำสทำงกำรตลำดใน

กำรเขำ้สู่ตลำดใหม่ดำ้นต่ำง ๆ มำเป็นแนวทำงในกำรจดักำรกำรท ำงำน 
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4. ศึกษำน ำหลักกำรเศรษฐกิจพอเพียง มำประยุกต์ใช้ในกำรวำงแผนงำนออกแบบโมเดลในรำคำ

ประหยดั 

 4.1 หลกักำรเศรษฐกิจพอเพียงดำ้นควำมประหยดัตน้ทุนกระดำษในกำรท ำโมเดล

เรำก็จะสำมำรถลดตน้ทุนค่ำใชจ่้ำยในกำรซ้ือกระดำษได ้

 

ข้อสนอแนะ 

 จำกกำรท่ีคณะผูจ้ ัดท ำได้เข้ำไปศึกษำเร่ืองช่องทำงกำรส่งออกเพื่อกำรขยำย

กำรตลำดและโอกำสทำงกำรตลำดในกำรเขำ้สู่ตลำดใหม่ ของบริษทั เทพผดุงพรมะพร้ำว จ ำกดั ทำง

คณะผูจ้ดัท ำไดข้อ้เสนอแนะดงัน้ี 

 1. มีกำรพฒันำนวตักรรมสินคำ้สินคำ้ใหม่ๆ อยูต่ลอดเวลำท ำใหสิ้นคำ้ทนัสมยั เพื่อ

เป็นกำรดึงดูดลูกคำ้ เพิ่มยอดขำยมำกยิง่ข้ึน 

 2. จดัท ำกำรตลำดในประเทศต่ำงๆใหเ้ป็นไปตำมกระแสในขณะนั้นๆ เพื่อท่ีจะ

เป็นท่ีสนใจและน ำไปสู่กำรมีกลุ่มลูกคำ้มำกข้ึน 

 3. ทำงคณะผูเ้ช่ียวชำญและอำจำรยแ์ละแนะน ำดำ้นกำรจดัท ำโมเดลใหมี้ควำม

สวยงำมมำกยิง่ข้ึน 

 

ข้อเสนอแนะผู้เช่ียวชำญ  

 1. เน้ือหำขอ้มูลช่องทำงกำรส่งออกเพื่อกำรขยำยกำรตลำดยงัไม่ครอบคลุม 

 2. สินคำ้มีหลำยประเภทกำรวธีิกำรขยำยตลำดจะแตกต่ำงกนั 
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งบประมาณการจดัท าโครงการ 

ล าดบัท่ี รายการ จ านวน (ช้ิน) ราคา (บาท) 

1 แผน่ไมอ้ดั 1 แผน่ 100 

2 กระดาษชานออ้ย 8 แผน่ 336 

3 สต๊ิกเกอร์หญา้เทียม 4 แผน่ 260 

4 กาวUHUหลอดใหญ่ 2 หลอด 260 

5 คตัเตอร์ 4 อนั 72 

6 กระดาษลูกฟูก 5 แผน่ 220 

7 เทปสีเหลือง 1 มว้น 12 

8 รถโฟลคลิ์ฟท-์รถขนมะพร้าว 2 คนั 177 

9 รถบรรทุก 2 คนั 114 

10 ตน้มะพร้าว 20 ตน้ 150 

11 สเปรยสี์บรอนดเ์งิน 2 กระป๋อง 110 

12 ดินไทย 2 กอ้น 71 

13 ไมไ้อติม 9 ห่อ 108 

14 ไมแ้หลม 1 ห่อ 20 

15 สเปรยสี์เทาดา้น 3 กระป๋อง 120 

16 กระดาษสีเทา 2 แผน่ 20 

17 กระดาษสีด า 1 แผน่ 10 

18 กาวUHU หลอดเล็ก 2 หลอด 40 

19 ไส้กาวร้อน 12 แท่ง 30 
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