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บทที่  5 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลการศึกษา ขอคนพบ และขอเสนอแนะ 

 
เร่ือง การวางแผนกลยุทธการตลาดของศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม เปนการวางแผนกล

ยุทธระดับองคกรระยะเวลา 3 ป ตั้งแตป พ.ศ. 2552-2554 มีวัตถุประสงคเพื่อจัดทําแผนกลยุทธ
การตลาด ของศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม โดยใช แนวคิดและ ทฤษฎี ที่เกี่ยวของกับการศึกษาครั้ง
นี้  เพื่อนํามาใชเปนหลักเกณฑเพื่อวางแผนกลยุทธการตลาด ประกอบดวย 1. การวิเคราะห
สถานการณ (PEST analysis) โดยทั่วไปดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี   2. การ
ประเมินสภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขันขององคกร โดยใช Five force model  3. การวิเคราะห 
SWOT (SWOT analysis)   4. การวางแผนกลยุทธทางการตลาด (Marketing strategic planning)   
โดยใชระเบียบวิธีการศึกษาและการเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงทุติยภูมิ และขอมูลปฐมภูมิ จาก
การสัมภาษณ  ผูที่เกี่ยวของกับศูนยเมล็ดพันธขาวเชียงใหม จํานวน 54 รายโดยใชแบบสัมภาษณ 
แบบมีโครงสราง  (Structure questionaire) และวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative  research)  
ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 
5.1 สรุปผลการศกึษา 

ศูนยเมล็ดพันธขาวเชียงใหม เร่ิมดําเนินการกอตั้งตั้งแตป พ.ศ. 2526  มีนโยบายในการผลิต
เมล็ดพันธขาว สงเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธขาว รวมถึงการถายทอดเทคโนโลยีดาน
วิทยาการเมล็ดพันธ   โดยวัตถุประสงคของศูนยเมล็ดพันธขาวในการดําเนินกิจการเพื่อ ใหมีกําไร
หมุนเวียนเพื่อใชในการผลิตและขยายพันธพืชไมต่ํากวารอยละ 5 ของคาใชจาย ใหความพึงพอใจ
ในผลิตภัณฑและบริการตอลูกคา และผลิตเมล็ดพันธขาวที่มีคุณภาพสูงกวามาตรฐาน  ที่ผานมา
ศูนยเมล็ดพันธขาวมีเปาหมายในการผลิต ปละ 2,000 -  2,500  ตันตอป  โดยมีพันธุที่ผลิตดังนี้  

1.  พันธขาวสันปาตอง 1   เปาหมายการผลิต  700  ตันตอป 
2.  พันธขาว กข 6              เปาหมายการผลิต  700  ตันตอป 
3.  พันธขาวดอกมะลิ 105  เปาหมายการผลิต  450  ตันตอป 
4.  พันธอ่ืนๆ  เชน ขาวพิษณุโลก 2  ขาวปทุมธานี ซ่ึงจะผลิตตามความตองการของลูกคา 
ลักษณะของกลุมลูกคาเปาหมายของศูนยเมล็ดพันธ แบงเปน 2 ประเภท คือ 
1.  กลุมลูกคาเกษตรกรชาวนา  หรือตัวแทนจําหนาย   ประมาณ รอยละ43  
2.  กลุมราชการหรือโครงการตางๆ  ของรัฐบาล    ประมาณ รอยละ 57  
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จากการศึกษาลักษณะการผลิต  กลุมลูกคา และผลการดําเนินงานดานการเงิน พบวาผลการ
ดําเนินการยอนหลังตั้งแตป 2548 -2550  มีผลการดําเนินการดังนี ้

ป 2548  มีปริมาณการผลิตทั้งสิ้น 1,578.9  ตัน  มีการจําหนายเมล็ดพันธไดรวมทั้งสิ้น 
1,415  ตัน  คิดเปนปริมาณที่ขายไดรอยละ  89.62  จากปริมาณการผลิตทั้งหมด  และผลการ
ดําเนินการทางดานการเงินพบวามีผลการดําเนินการรายจายมากกวารายรับ ทําใหมีผลขาดทุนสุทธิ  
490,077.40  บาท 

ป 2549  มีปริมาณการผลิตทั้งสิ้น 1,445.3 ตัน มีการจําหนายเมล็ดพันธไดรวมทั้งสิ้น 1,545 
ตัน ซ่ึงมียอดจําหนายมากกวายอดการผลิตในป 2549  โดยมีการนําเมล็ดพันธคงคลังจากในป 2548  
มารวมจําหนาย   และผลการดําเนินการทางดานการเงินพบวายังคงมีผลการดําเนินการรายจาย
มากกวารายรับ ทําใหมีผลขาดทุนสุทธิ 360,861.07 บาท 

ป 2550  มีปริมาณการผลิตทั้งสิ้น 2,481.55 ตัน มีการจําหนายเมล็ดพันธไดรวมทั้งสิ้น 
2,653 ตัน ซ่ึงยอดการจําหนายมากกวายอดการผลิตในป 2550  โดยมีการนําเมล็ดพันธคงคลังในป
กอน ๆ มารวมจําหนาย  และผลการดําเนินการทางดานการเงินพบวายังคงมีผลการดําเนินการ
รายจายมากกวารายรับ ทําใหมีผลขาดทุนสุทธิ 4,091,908.03 บาท  ซ่ึงผลการดําเนินงานในป 2550 
มีผลขาดทุนมากเนื่องจากมีสวนลดจายใหกับผูซ้ือรอยละ 5-10   และมีการขายเฉพาะกิจ 

จากการผลการดําเนินงานของศูนยเมล็ดพนัธขาว พบวาจะมีปจจัยในหลาย ๆ ดานที่มีผลตอ
การดําเนนิการ ซ่ึงสามารถสรุปไดดังนี ้

1.  สภาพแวดลอมภายนอกที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานของศูนย ซ่ึงแบงออกไดเปนดังนี้ 
1.1  สภาพแวดลอมทางการเมืองและกฎหมาย   มีผลในการเอื้อตอการดําเนินกิจการ

ของศูนยเมล็ดพันธขาวเชียงใหม เชน กฎหมายในการกําหนดขาวที่ปลอดการตัดแตงพันธุกรรม ทํา
ใหลดปจจัยส่ิงทดแทน ขอดี เมล็ดพันธขาวของไทยเปนเมล็ดพันธที่ไมมีการดัดแปลงพันธุกรรม จึง
ไดเปรียบในเรื่องของสายพันธขาว และการที่รัฐบาลไทยไดไปทําการตกลงในเรื่องของการซื้อขาย
ขาวปลอดการตัดแตงพันธุกรรม ซ่ึงก็สงผลตอปริมาณความตองการของเมล็ดพันธขาวที่ตองการ
เพิ่มมากขึ้น   แตก็มีปญหา อยูบางกับการจัดกําหนดเขตพื้นที่การปลูกขาวในแตละพื้นที่ให
เหมาะสม ทําใหไมสามารถทําการผลิตสายพันธุอ่ืนๆเพื่อจําหนายได 

1.2    สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ  จากสถานการณเศรษฐกิจในปจจุบันชะลอตัวลง มี
การชะลอตัวลง  แตเมื่อมาพิจารณาถึงสถานการณขาวในป 2549 – 2550  พบวาปริมาณการตองการ
ขาวในประเทศมีปริมาณเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง  ปริมาณความตองการขาวของตลาดโลก ก็มีแนวโนม
ที่จะเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ทําใหชาวนาผลิตขาวเอาไวขายแลวซ้ือเมล็ดพันธุขาวปลูกตอไป  
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1.3   ส่ิงแวดลอมทางวัฒนธรรมและสังคม วัฒนธรรมขาวคือ วัฒนธรรมทางสังคมไทย
คนสวนใหญมีความผูกพันกับขาวและมีการบริโภคขาวเปนอาหารหลัก   โดยเฉพาะในประเทศ จีน  
อินเดีย  มีการบริโภค เปนสัดสวนมากที่สุด  และการผลิตขาวสวนใหญก็จะเปนการผลิตในแถบ
ภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะ จีน อินเดีย  เวียดนาม  และไทย  ซ่ึงในสวนของการผลิต ไทยมีการผลิต
ขาวเปนอันดับ 6 ของโลก แตมีการสงออกเปนอันดับ 1  เนื่องมาจากคุณภาพของขาวไทย ที่มาจาก
เมล็ดพันธุขาวมีมาตรฐานคุณภาพนั่นเอง จึงเปนที่ตองการของตลาด   

1.4   ดานเทคโนโลยี ความเจริญทางเทคโนโลยี เปนสิ่งหนึ่งที่ทําใหมีความตองการซื้อ
เมล็ดพันธขาวเพิ่มมากขึ้น การผลิตเมล็ดพันธจากเทคโนโลยีที่ทันสมัยของศูนยเมล็ดพันธขาว
เชียงใหม จะทําใหไดเมล็ดพันธที่ดีในการเพาะปลูก มีเปอรเซ็นตการงอกที่สูงขึ้น สามารถเก็บเมล็ด
พันธไดนาน และมีมีความไดเปรียบกวาผูประกอบการอื่นๆ  

 
การวิเคราะหสภาพการแขงขันและปจจัยกดดันอ่ืน  ๆ ของอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุขาว (Five  forces model)  
             ในการวิเคราะหสภาพการแขงขันและปจจัยกดดันอื่นๆ ของอุตสาหกรรมเมล็ดพนัธุขาวนัน้ 
มีปจจัยแรงดัน 5 อยางดังนี้ 
 -  ปจจยักําหนดการแขงขัน (Competition)  

ศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหมเปนหนวยงานของรัฐบาลจึงไมไดกําหนดวาใครคือคูแขงขันที่
แทจริง แตจากการศึกษาพบวาการผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุขาวของผูประกอบการในจังหวัด
เชียงใหมตางก็ มีลูกคาเปาหมายของตนเองตางกันไป ดังนั้นจึงไมนับวาเปนคูแขงที่แทจริง แตนับวา
เปนพันธมิตรทางการคาที่มีเปาหมายเพื่อกระจายเมล็ดพันธุดีสูชาวนา จึงนับวาศูนยเมล็ดพันธุขาว
เชียงใหมยังไมมีการแขงขันที่แทจริง 

 -  ปจจยัการเขาสูธุรกิจหรือผูเขามาใหม (New entrances)  
 ในปจจุบันยังมีนอยเพราะในดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุขาวเพียงอยางเดียว
นั้นจําเปนตองใชทุนสูง ประกอบกับผลตอบแทนการลงทุนตอหนวยคอนขางต่ํา จึงทําใหธุรกิจนี้ไม
คอยมีผูที่เขามาใหม ซ่ึงสวนมากผูประกอบการที่อยูไดสวนใหญจะเปนองคการของรัฐ 
 -  ปจจยักําหนดสินคาทดแทน (Substitution)  

แนวโนมสินคาที่จะสามารถเขามาทดแทน มีนอย  ขาวพันธุลูกผสมมีราคาแพง การดูแล
มากกวา   โอกาสที่ ลูกคาเปลี่ยนไปใชสินคาทดแทนดังกลาวนอย   จึงไมสงผลกระทบตอ
ความสามารถในการดําเนินกจิการขององคกร 
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             -  ปจจัยกําหนดอํานาจการซื้อ (Buyers)  

การศึกษา จากผลการสัมภาษณพบวาราคาของเมล็ดพันธุขาวของศูนยเมล็ดพันธุขาว
เชียงใหมคอนขางแพงกวาของผูประกอบการอื่น แตสวนใหญซ้ือไดเพราะมีความเชื่อมั่นในคุณภาพ
และภาพลักษณขององคกร 
 -  ปจจยักําหนดอํานาจของผูขายปจจยั (Suppliers)  
 เนื่องจากศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม ไมมีแปลงเมล็ดพันธุขาวเปนของตนเอง  จึง
จําเปนตองมีเกษตรกรที่ไดรับการฝกอบรมในวิชาการผลิตเมล็ดพันธุเขารวมเปนสมาชิกผูผลิตเมล็ด
พันธุขาวใหศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม จึงทําใหเกษตรกรผูผลิตเมล็ดพันธุขาวใหทางศูนยเมล็ด
พันธุขาวเชียงใหมมีอํานาจตอรอง แตเนื่องจากทางศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหมมีกลุมผูผลิตเมล็ด
พันธุขาวหลายกลุมกระจายกันอยูในหลายพื้นที่เพื่อปองกันความเสี่ยง ทําใหอํานาจการตอรองลดลง 
  
การวิเคราะหจุดแข็ง  จุดออน  โอกาส  และอุปสรรคในการดําเนินงานขององคกร (SWOT analysis) 

ขอมูลจากการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกขององคกร  และสภาพแวดลอมภายใน
องคกรดังที่กลาวขางตน สามารถนํามาสรุปเปนการวิเคราะห SWOT ไดดังนี้ 

จุดแข็ง (Strength )ขององคกรไดแก 
1. วัตถุดิบในการผลิต ไดแก เมล็ดพันธุขาวมีคุณภาพสูง   ผลิตมาจากแปลงขยายพันธุของ 

สมาชิกกลุมเกษตรผูผลิตเมล็ดพันธุ  ที่ผานการฝกอบรมวิชาการ  และควบคุมการผลิตทุกขั้นตอน 
จึงทําใหเปนที่ตองการของลูกคา 

2.  คุณภาพ และคุณคาของผลิตภัณฑ ศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหมมีมาตรฐานในความ
บริสุทธิ์ ความงอก ความแข็งแรง และความชื้นเมล็ดพันธุ จึงทําใหเมล็ดพันธุมีคุณภาพสูงสามารถ
เก็บรักษาไวได เพื่อรอการปลูก โดยไมทําใหคุณภาพเปลี่ยนแปลงจึงเปนที่นิยมของลูกคา  

3.  ศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม   เปนผูประกอบการรายเดียวในเชียงใหม  ที่มีเครื่องจักร    
อุปกรณ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย  จึงมีกําลังการผลิตประมาณ 3,000 -4,000 ตันตอป และกระจาย
เมล็ดพันธุขาวภายใตตราสัญลักษณแมโพสพ กรมการขาว แกเกษตรกรมากที่สุดในเชียงใหม 

จุดออน(Weakness   ) 
1.  การกระจายสินคาใหเขาถึงมือลูกคาอยางทั่วถึงจําเปนตอนอาศัยคูคา หรือตัวแทน

จําหนายในปริมาณคอนขางสูง ทําใหมีตนทุนในการกระจายสินคาสูง 
2.  การประชาสัมพันธใหบุคคลภายนอกทราบ ยังทําไดไมทั่วถึง ทําใหชื่อของศูนยเมล็ด

พันธุขาวเชียงใหม ยังไมเปนที่คุนหู หรือจดจําไดในใจของลูกคา เมื่อเปรียบเทียบกับชื่อเดิม ศูนย
ขยายพันธุพืชที่ 7 เชียงใหม 
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3.  การเพิ่มหรือลดราคาซื้อ ขายเมล็ดพันธุ ในชวงที่มีการแขงขันสูง จะทําไดคอนขาง
ลําบาก เพราะเปนองคกรของรัฐจึง   ซ่ึงตางจากพอคาทองถ่ินที่ใหราคาซื้อที่สูงกวา  จึงแยงซื้อเมล็ด
พันธุจากแปลงสมาชิกไดงายกวา  

4.  บุคคลากรในองคกรยังไมมีรากฐานวัฒนธรรม  การใหบริการที่เขมแข็ง  เนื่องจากขาด
การฝกอบรม ทําใหพนักงานมีการใหบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานไมคงที่ 

โอกาส (Opportunity ) 
1.  อัตราการเติบโตของตลาดเมล็ดพันธุขาว และตลาดขาว ขยายตัวในระดับสูง ทําใหมี

ราคาซื้อ ขาย ในระดับสูงเชนกัน สงผลใหเกษตรกรใหความสนใจในอาชีพการทํานา                              
2.   อีกทั้งผูบริโภคยังใหความสําคัญในเรื่อง สุขภาพ ทําใหขาวและผลิตภัณฑจากขาวเปน

ทางเลือกที่ดีอีกทางหนึ่งสําหรับผูบริโภค ดังนั้น จึงเปนโอกาสในการจําหนายเมล็ดพันธุของศูนย
เมล็ดพันธุขาวเชียงใหมที่มีโอกาสเติบโตไดมาก 

3.  คุณคาและเอกลักษณทางวัฒนธรรมในดานขาวกับแมโพสพ   สามารถสรางสรรค        
อัตลักษณเฉพาะของขาวไทย เพื่อใหลูกคาเชื่อถือและจดจํา  ทําใหเมล็ดพันธุขาวภายใตตรายี่หอแม
โพสพ  กรมการขาว ยังคงมีช่ือเสียงเปนที่ยอมรับตอไป 

อุปสรรค 
1.  ขาวพันธุเดิมที่ผลิตอยูซ่ึงเปนพันธุแทใหผลผลิตตอไรไมสูง  แตเกษตรผูปลูกขาวมีความ

ตองการเมล็ดพันธุขาวที่ใหผลผลิตตอไรสูง  แตศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหมยังผลิต และจําหนาย
เมล็ดพันธุแทที่ใหผลผลิตไมสูงนัก  จึงทําใหความสนใจของลูกคาลดลงได 

2.   การทําการสงเสริมการตลาดยังไมมีความคลองตัวในการดําเนินงาน จําเปนตองอาศัย
การอนุมัติหลักการจากสวนกลาง ทําใหการบริหารจัดการ ไมทันตอความตองการของลูกคา 
การวิเคราะหกลยุทธระดับองคกรดวยตัวแบบ  BCG  growth share matrix 

จากการศึกษาขอมูล ในการดําเนินงานขององคกร สามารถวิเคราะหไดอัตราสวนครอง
ตลาดเปรียบเทียบของศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม   ซ่ึงในปจจุบันศูนยเมล็ดพันธุขาวมีสวนครอง
ตลาดอยูที่ รอยละ 7 สวน ผูประกอบการรายอื่นๆ รวมกันรอยละ  93 

 เมื่อวิเคราะหถึงความสัมพันธระหวางอัตราการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ
ขาว และอัตราสวนครองตลาดเปรียบเทียบของศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม สามารถวิเคราะหไดวา 
อยูในตําแหนงที่เปนวัวนม (Cash cows) ซ่ึงเปนตําแหนงที่มีสวนครองตลาดเปรียบเทียบสูง แตมี
อัตราการเจริญเติบโตคอนขางต่ํา การดําเนินงานมีการเจริญเติบโตเต็มที่ ซ่ึงเปนชวงที่ยังทํารายได
ใหกับศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม  โดยในชวงนี้จะตองพยายามรักษาสวนครองตลาด รักษาระดับ
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รายได  และหาแนวทางปรับปรุงเพื่อหาโอกาสในการเพิ่มกําไร  กลยุทธที่องคกรควรเลือกใช คือ 
กลยุทธรักษาเสถียรภาพ (Stability strategy) หรือกลยุทธการเจริญเติบโต (Growth strategy) 

ดังนั้นผูศึกษาเห็นวาจําเปนตองยกระดับเสนยอดขายใหสูงขึ้น   เพื่อเพิ่มโอกาสในการเพิ่ม
กําไร  การเพิ่มยอดขายเนนในสวนที่ขายเองใหมากขึ้น  ทําใหตนทุนลดลง  อัตรากําไรสุทธิตอ
ตนทุนสูงขึ้น  เพื่อความอยูรอดและเจริญเติบโตอยางยั่งยืนในอนาคตของศูนยเมล็ดพันธุขาว
เชียงใหม 

การใช สวนประสมทางการตลาดและบริการ  7 Ps ซ่ึงประกอบดวย  1. ผลิตภัณฑ 
(Product)  2. ราคา (Price)  3. ชองทางการจัดจําหนาย (Place) 4. การสงเสริมการตลาด (Promotion)   
5.บุคคล (People) ยังเปนประเด็นสําคัญในการใชวางแผนกลยุทธการตลาดของศูนยเมล็ดพันธุขาว
เชียงใหม   เปนการประสานสอดคลองกัน ของสวนประสมการตลาดตางๆ และบริการ   

 ซ่ึงเรามักจะมองวาการตลาดเมล็ดพันธุขาว  มักจะเนนความสําเร็จในกิจกรรมการขายตัว
สินคาสําเร็จรูปเปนหลัก   ดวยเหตุนี้เองจึงทําใหการตลาดบริการไมไดรับการเอาใจใสเทาที่ควร 
การบริการมีลักษณะพิเศษที่แตกตางจากสินคาโดยทั่วไปคือบริการเปนสิ่งที่ไมมีตัวตน ไมสามารถ
จับตองไดและขึ้นกับระยะเวลาเปนหลัก  ดังนั้นสวนประสมการตลาดและบริการจะตอง
ประกอบดวยองคประกอบตางๆ ที่เพิ่มขึ้นจากสวนประสมทางตลาดของสินคาโดยทั่วไป  

1. ผลิตภณัฑ (Product)  
ผลประโยชนหลัก (Core benefit) ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ พบวาคุณภาพเมล็ดพันธุ

ขาวยังมีพันธุปนในระดับที่ทําใหระดับพึงพอใจลดลง  ดังนั้นเพื่อตอบสนองความตองการที่แทจริง
จากการซื้อผลิตภัณฑของลูกคา เมื่อซ้ือเมล็ดพันธุไปปลูกแลวจะไมมีการปนพันธุเกิดขึ้นในแปลง
ผลิตของชาวนา ศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหมตองปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ มีดังนี้ 

1. พัฒนากลุมเกษตรกรผูผลิตเมล็ดพันธุใหมีความเขมแข็ง อบรม และใหความรูใน
กระบวนการผลิตเมล็ดพันธุไดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ ทุกขั้นตอนการผลิตเพื่อใหเมล็ดพันธุ
มีมาตรฐานคุณภาพตั้งแตเร่ิมตนการผลิต  

2.  พัฒนาระบบการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ ในทุกขั้นตอนการผลิตโดยใชดัชนีคุณภาพ
เมล็ดพันธุเปนตัวช้ีวัด  

-  เมล็ดพันธุหลักที่ใชทําแปลงขยายพันธุจะตองผานมาตรฐานคุณภาพดานพันธุปน
หรือเมล็ดอื่นๆ  

- แปลงผลิตเมล็ดพันธุในไรนามีความเขมงวดตั้งแตการเตรียมดิน การเตรียมแปลง
กลา การปกดํา การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว จะตองมีกระบวนการควบคุมคุณภาพเขาไปเกี่ยวของ
ทุกขั้นตอน  
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- การจัดซื้อเมล็ดพันธุคืนจากเกษตรกรตองสุมตัวอยางและวิเคราะหคุณภาพเมล็ด
พันธุอยางละเอียดเพื่อใหไดเมล็ดพันธุที่ซ้ือคืนผานมาตรฐานคุณภาพเมล็ดพันธุที่แทจริง 

- การผลิตเมล็ดพันธุในโรงงานจะตองมั่นใจถึงความสะอาดในสายการผลิต จะตองไม
มีการปะปนพันธุเกิดขึ้นโดยใชกิจกรรมควบคุมคุณภาพเขาไปจับตั้งแตกอนผลิต ระหวางการผลิต 
และหลังการผลิต เพื่อใหมั่นใจไดวาเมล็ดพันธุดีพรอมจําหนายมีความถูกตองครบถวน ทั้งในเรื่อง
ปริมาณและคุณภาพ เพื่อนําคุณคาสูงสุดไปสูลูกคา 

ผลิตภัณฑพื้นฐาน ( Basic product) จากแบบสัมภาษณพบวา ลูกคามีความตองการเมล็ด
พันธุที่บรรจุในบรรจุภัณฑหลากหลายขนาดไดแก 30 กิโลกรัม 20 กิโลกรัม  เพื่อความสะดวกใน
การนําไปใชปลูกไดพอดีกับพื้นที่ของเกษตรกร  ศูนยตองมาพิจารณาสายการผลิตใหสอดคลองกับ
ความตองการของลูกคาเพื่อสรางความประทับใจและความภักดีตอไป 

ผลิตภัณฑที่คาดหวัง (Expected product) คือส่ิงที่ลูกคาโดยทั่วไปคาดหวังวาจะตองไดรับ
เมื่อซ้ือเมล็ดพันธุขาว จะตองบรรจุในถุงที่สวยงาม มีรายละเอียดกํากับชัดเจน มีการคัดและทําความ
สะอาดเมล็ดพันธุอยางดี ผานการคลุกสารเคมีเพื่อปองกันกําจัดศัตรูพืชและจะตองมีน้ําหนัก
ครบถวนตามที่ระบุ ศูนยเมล็ดพันธุขาวจะตองจะตองจัดทํา Oneday cut out เพื่อเปนการตรวจสอบ
ความถูกตองของผลิตภัณฑทั้งคุณภาพและปริมาณ เพื่อสนองความคาดหวังของลูกคา 

ผลิตภัณฑเสริม (Augmented product) คือส่ิงที่ทําใหเมล็ดพันธุขาวของศูนยเมล็ดพันธุขาว
เชียงใหมมีความแตกตางจากเมล็ดพันธุของผูประกอบการรายอื่นๆ มีการเพิ่มคุณคาใหเมล็ดพันธุ
ขาวที่เหนือกวา โดยมีการบริการจัดสงใหถึง Distributer center ที่ไดจัดไว และบริการใหความรู
ทางวิชาการ 

ผลิตภัณฑที่เปนไปได (The potential product) คือคุณประโยชนหรือคุณคาเพิ่มที่สามารถ
เพิ่มเติมเขาไปในเมล็ดพันธุขาวไดในอนาคต โดยที่ลูกคาที่มาใชบริการซื้อเมล็ดพันธุขาวจะมี
ความรูสึกประทับใจและประหลาดใจเปนอยางยิ่ง ศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหมจัดใหมีศูนยบริการ
ชาวนา ใหเปนหนวยงานที่ตั้งขึ้นเฉพาะเพื่อบริการลูกคาและชาวนา มีการรับปญหา ขอคิดเห็นและ
รับแกไขปญหา รวมทั้งยังจัดใหมีศูนยสาระสนเทศ มีอินเทอรเน็ตสําหรับชาวนา มีหองสมุดและมี
คลินิกเกษตร บริการลูกคาแบบบูรณาการเพื่อสรางความแตกตาง และสรางความประทับใจให
เกิดขึ้น  

2.  ราคา (Price) การตัดสินใจของศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหมในเรื่องราคากระทบตอ
ยอดขายและกําไรขององคกร ดวยเพราะราคาเปนคาใชจายของลูกคา  ซ่ึงในการตั้งราคาจะตองมี
ความสอดคลองกับกลยุทธการตลาดอื่น ๆ การตัดสินใจในดานราคามีผลกระทบตอทุก ๆสวนของ
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สวนประสมการตลาดบริการ ไมวาจะเปนการเลือกชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด
และพนักงานผูใหบริการเปนตน    

- เพื่อความอยูรอด (Survival) ของศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม ศูนยฯจะตองตั้งในราคาที่
คอนขางต่ําเพื่อใหมียอดจําหนายสูง เพียงพอที่จะสามารถอยูรอดได 

-  เพื่อกําไรสูงสุด (Profit maximization) เนื่องจากศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม เปนองคกร
ของรัฐที่ตั้งขึ้นโดยไมหวังผลกําไร มีการตั้งราคามาจากสวนกลางเปนผูกําหนด อาจจะไมสอดคลอง
กับราคาจําหนายที่เปนจริงในภูมิภาค การตั้งราคาเพื่อใหไดกําไรสูงสุดจะตองตั้งราคาคอนขางสูง 
โดยคิดจากสวนตางของตนทุนใหอยูในระดับสูงสุดเพื่อใหมั่นใจวาสามารถทํากําไรสูงสุดใน
ชวงเวลาหนึ่ง ผลจากการศึกษาพบวาศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหมมีตนทุนที่คอนขางสูง ทําใหสวน
ตางระหวางตนทุนและกําไรต่ําจึงมีขอเสนอใหมีการบริหารตนทุนและลดตนทุนใหต่ําที่สุด เพื่อ
สรางใหเกิดกําไรสูงสุด 

- เพื่อยอดขายสูงสุด (Sale maximization) เปนการตั้งราคาต่ําเพื่อใหเพิ่มยอดขายกสูงสุด 
เปนการตั้งราคาที่ต่ํากวาผูประกอบการรายอื่น เพื่อเพิ่มยอดขายและเพิม่สวนครองตลาดใหมากทีสุ่ด 

- เพื่อสรางภาพลักษณ (Prestige) เปนการตั้งราคาสูงเพื่อตองการสรางภาพลักษณใหเห็นวา
เปนเมล็ดพันธุขาวที่มีความพเิศษและทําใหผูซ้ือเขาใจวานาจะมีคุณภาพสูงตามไปดวย ดังนั้นจึงตอง
วางตําแหนงบริการไวในระดับที่สูง เพื่อใหเกิดความเปนเอกลักษณทีม่ีความโดดเดนไมเหมือนใคร 
(Exclusive) 

3. ชองทางการจัดจําหนาย (Place)  คือ วิธีการนําเมล็ดพันธุขาวไปสูมือของลูกคา โดย
วิธีการขายหรือการกระจายสินคาจะมีความสําคัญมาก หลักของการเลือกวิธีกระจายสินคานั้นไมใช
ขายใหมากสถานที่ ที่สุดจะดีเสมอ เพราะมันขึ้นอยูกับวากลุมเปาหมายคือใคร แมวาเมล็ดพันธุขาว
ของศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหมอาจจะอยูในสภาพที่เรียกวา ดีที่สุดในโลกได  แตก็จะมีประโยชน
ตอลูกคานอยมากถามันมิไดอยูในสถานที่ (Where) ที่เขาตองการมัน  และในเวลา (When) ที่ตองการ
มัน ดังนั้นชองทางการจัดจําหนายจึงมีความสําคัญมากในทางการตลาด  เพื่อที่จะกอใหเกิด
อรรถประโยชนทางดานเวลา สถานที่ และความเปนเจาของ (Time, place, and possession utilities) 
ชองทางการจัดจําหนาย เกี่ยวของกับการทําใหเมล็ดพันธุขาว จากศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหมเคลือ่น
ตัวไปยังจุดที่มีการซื้อ  ซ่ึงเปนการสรางอรรถประโยชนดานสถานที่ขึ้น  

1. การตัดสินใจเกี่ยวกบัชองทางจําหนาย ศูนยเมล็ดพนัธุขาวเชียงใหมไดคํานึงถึงหลักเกณฑ 
2 ประการคือ 

- การเขาถึงได (Accessibility) หมายถึงความงายและความสะดวกสบายในการซื้อเมล็ด
พันธุและการรับบริการจากศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม ซ่ึงสินคาและบริการจะเกิดขึ้นพรอมกัน 
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ในขณะที่ลูกคาซื้อเมล็ดพันธุจะมีบริการ ใหความรู  ใหคําแนะนํา ใหความประทับใจ และเกิดคุณ
คาสูงสุดได 

- ความพรอมที่จะใหบริการได (Availability)  หมายถึง ระดับความพรอมในการ
ใหบริการกับลูกคา ซ่ึงจะทําใหลูกคาสามารถซื้อหรือใช หรือรับบริการไดในสถานที่และเวลาตามที่
ลูกคาตองการเสมอ โดยที่ศูนยจะตองมีเมล็ดพันธุพรอมจําหนายและใหบริการจําหนายเมล็ดพันธุ
ตลอดเวลา ไมวาจะเปนชวงพักเที่ยง  หรือวันหยุดราชการ 

2.  สถานที่ตั้งสําหรับการใหบริการ  
- ดานการรับบริการ ณ ศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม โดยจะตองคํานึงถึงความสะดวก

ของลูกคาในการมารับบริการเปนหลักและคํานึงถึงทําเลที่ตั้งของคูแขงขันมาประกอบพิจารณาดวย 
จากผลการสัมภาษณพบวาลูกคาสวนใหญไมสะดวกที่จะเดินทางมาซื้อเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม จึง
จําเปนตองซื้อจากผูประกอบการรายอื่นที่สะดวกวา จึงมีขอเสนอแนะวาศูนยควรจะตองมีสาขา
ใหบริการ  (Distributor center) มากกวา 1 แหง  

3.  ชองทางในการนําเสนอสินคาและบริการ (Channel) ศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหมมี
ทางเลือกในการกําหนดชองทางการจําหนายดังนี้ 

-  ตัวแทนจําหนายประเภทที่ 1 สามารถซื้อสวนลดได 5% 
-  ตัวแทนจําหนายประเภทที่ 2 สามารถซื้อสวนลดได 10% 
-  ลูกคาทั่วไป 
-  สวนราชการไดแก อบต. และเทศบาล 
- โครงการของรัฐบาล 
-  จําหนายเพื่อจัดทําแปลงขยายพันธุ 
-  โอนใหศูนยอ่ืนจําหนาย 
-  จําหนายเฉพาะกิจ 

 จากการศึกษาผลการดําเนินงาน ชองทางที่มีการกระจายเมล็ดพันธุไดมากที่สุดคือผาน
ตัวแทนจําหนาย ประมาณรอยละ 37  อันดับสองคือ ตัดโอนใหศูนยอ่ืนเปนผูจําหนายประมาณ รอย
ละ30 อันดับสามคือ จําหนายเฉพาะกิจประมาณรอยละ 23  ซ่ึงชองทางหลักดังที่กลาวไปแลวทําให
ศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหมไดกําไรต่ําเพราะมีตนทุนและคาใชจายในการดําเนินงานสูง ชองทางที่
ศูนยสนใจมากที่สุดก็คือลูกคาทั่วไปจากสถิติ 3 ปยอนหลังมาปริมาณเพียงรอยละ 6 แตเปนกลุม
ลูกคาที่ซ้ือขายในราคาเต็มทําใหศูนยไดรับกําไรจากการดําเนินงานสูงที่สุด 
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4.  การสงเสริมการตลาด (Promotion) คือ การทํากิจกรรมตางๆ เพื่อบอกลูกคาถึงเมล็ด
พันธุขาว เชนโฆษณาในสื่อตางๆ หรือการทํากิจกรรม ที่ทําใหคนมาซื้อเมล็ดพันธุขาวของศูนยเมลด็
พันธุขาวเชียงใหม  วิธีในการเลือกสื่อนอกจากจะดูเร่ืองคาใชจาย แลวควรดูเร่ืองการเขาถึง
กลุมเปาหมายดวย ซ่ึงเปนการติดตอส่ือสารเกี่ยวกับขอมูลระหวางผูซ้ือกับผูขาย มีวัตถุประสงคเพื่อ
เตือนความทรงจํา แจงขาวสาร และเพื่อจูงใจใหเกิดความตองการเมล็ดพันธุขาวและทําใหเกิด
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเมล็ดพันธุขาวของศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม  จากผลการศึกษาการ
ดําเนินงานพบวามีปญหาดานการประชาสัมพันธดังนี้ 

- การรับรู ลูกคาสวนใหญไมคุนเคยกับชื่อองคกร ศูนยเมล็ดพันธขาวเชียงใหม เมื่อเทียบกับ
ช่ือเดิมศูนยขยายพันธุพืชที่ 7 เชียงใหม ทําใหลูกคาเมล็ดพันธุขาวมีความสับสนดานขอมูล
ผลิตภัณฑ เนื่องจากลูกคายังยึดภาพลักษณศูนยวิจัยขาวเชียงใหม วาเปนผูผลิตและจําหนายเมล็ด
พันธุขาว  และจากการสัมภาษณการรับรูขอมูลผลิตภัณฑและบริการของศูนยฯสวนใหญรับรูจาก
เจาหนาที่ของศูนยฯ รองลงมาคือคนใกลบานจะเห็นไดวาหากการประชาสัมพันธไมครอบคลุม
ทั่วถึงจะทําใหชาวนาพลาดโอกาสไดใชเมล็ดพันธุดีในการทํานา ซ่ึงเทากับวาศูนยฯสูญเสียโอกาศมี
รายไดจากการจําหนายเมล็ดพันธุนั่นเอง 

-  ขาดงบประมาณดานการประชาสัมพันธในการจําหนายเมล็ดพันธุอยางตอเนื่องทําให
กิจกรรมการผลิตดานการตลาดยังไมไปถึงผูบริโภค ซ่ึงเปนอุปสรรคตอการขยายฐานลูกคาใหมใน
เขตพื้นที่ใหมซ่ึงจะสงผลใหผูประกอบการรายอื่นหรือผูแขงขันรายใหมเสนอขายผลิตภัณฑไดกอน
ทําใหอํานาจการสั่งซื้อของลูกคาที่มีตอผลิตภัณฑของศูนยฯ ลดลง 

ดังนั้นเครื่องมอืที่สําคัญที่ศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหมจะตองนํามาใชในการสื่อสารทาง
การตลาดประกอบดวย 

1. โฆษณา (Advertising) เปนการติดตอระหวางศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหมกับลูกคาโดย
ไมไดใชบุคคลตองทําการโฆษณาอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอและตองประสานกับสวนประกอบ
อ่ืนทางการตลาดโดยมีจุดมุงหมายดังนี้ 

-  ทําใหผูบริโภครูจักสินคาและบริการ (Awareness) โดยมีเปาหมายอยูที่ Brand recall 
- ทําใหผูบริโภคมองเห็นความแตกตางระหวางบริการของศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม

กับผูประกอบการรายอื่น 
2.  การขายโดยใชพนักงาน (Personal selling) การขายโดยใชพนักงานขายจะเกี่ยวของกับ

การมีปฏิสัมพันธระหวางผูใหบริการกับลูกคาซึ่งมีสวนในการเสริมสรางความสัมพันธที่ดีตอกัน 
นับวามีความสําคัญเปนสวนหนึ่งของบริการ การขายโดยใชพนักงานจัดวาเปนขอดีกวาการสงเสริม
การตลาดเนื่องจากผูที่ทําหนาที่ขายและใหบริการสามารถติดตามดูแลการปฏิบัติงานไดและ
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พนักงานขายยังสามารถพัฒนาระดับความสัมพันธระหวางลูกคากับพนักงานขายใหสูงขึ้นไดและ
เปนการชวยสรางโอกาสในการขยายบริการอื่นเพราะมีการติดตอใกลชิดกันระหวางพนักงานกับ
ลูกคา ซ่ึงพนักงานขายสามารถสรางความไววางใจใหลูกคาได ศูนยจะตองวางกระบวนการขายดังนี้  

- ระบุถึงผูที่คาดวาจะเปนผูมุงหวัง (Target prospect identification) 
- การวางแผนเยี่ยมเยือนลูกคา (Sales call planning) 
- การเตรียมการเสนอขาย (Preparation of presention) 
- การขจัดขอโตแยง (Handling objection) 
- สรุปการขาย (Closing sales) 

3.  การสงเสริมการขาย (Sale promotion) จะมุงเนนไปยงักลุมเปาหมาย 3 กลุม ดังนี้ 
- ลูกคา (Customer)เครื่องมือการสงเสริมการขายที่นิยมใชกับลูกคา ไดแก  

- การเสนอบริการใหเปลา (Free offer) โดยการจัดบริการเครื่องมืออุปกรณที่
อํานวยความสะดวกใหกับลูกคาเกาในการประกอบอาชีพเชนเครื่องนวดขาว เครื่องลดความชื้น
เมล็ดพันธุขาวแบบเคลื่อนยายได 

- การแจกสินคาใหเปลา (Samples) จัดเมล็ดพันธุขาวตวัอยางใหกับลูกคารายใหม
เพื่อใหทดลองใชเปนการสรางความคุนเคยกับผลิตภัณฑ 

- การสาธิต (Demonstration) ในพื้นที่ที่ยังไมเคยมีการใชบริการเมล็ดพันธุจาก
ศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหมจะตองประสานงานกับบุคคลในทองถ่ินเพื่อจัดแปลงสาธิตใหบุคคล
เปาหมายในพื้นที่นั้นไดรูจักสินคาและบริการของศูนยมากขึ้น 

- การใหบัตรสงเสริมการขาย (Coupons) ซ่ึงเปนกิจกรรมที่ศูนยเมล็ดพันธุขาว
เชียงใหมเคยไดใชมาแลวและจําเปนยังตองใชตอไป 

- การคืนเงิน (Cash refund) กิจกรรมนี้ปจจุบันนิยมใชกับธุรกิจสมัยใหมเพื่อสราง
ความประทับใจใหลูกคา โดยทางศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหมจะมีการคืนเงินใหจํานวนหนึ่งใหเมื่อ
ลูกคาซื้อเมล็ดพันธุในจํานวนหนึ่งจํานวนที่กําหนด 

-  คนกลาง (Intermediaries) โดยเครื่องมือที่ใชสงเสริมคนกลางหรือตัวแทนจําหนาย
ไดแก 

- สินคาใหเปลา (Free goods) 
- การใหสวนลด (Discount) 
-  การแขงขันการจัดจําหนาย (Distribution contests) 
- การใหรางวลั (Awards) 
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- พนักงานขาย (Sales force)  มีเครื่องมือการสงเสริมการขายที่นิยมใชกบัพนักงานดังนี้ 
- การใหเงินพเิศษ (Bonus) ซ่ึงเปนสิ่งจูงใจที่สําคัญสําหรับพนักงาน 
- การใหรางวลั ( Awards) 
- การแขงขันและรางวัลพิเศษสําหรับพนักงานขายที่มีผลงานดีเยี่ยมที่สุด (Contests 

and prize for best performer) 
4.  การประชาสัมพันธ (Public relation) เปนการประชาสัมพันธแผนงานที่จะตองกระทํา

อยางตอเนื่องเพื่อสรางและรักษาภาพลักษณ (Image) และความเขาใจอันดีระหวางศูนยและลูกคา 
งานสําคัญของการประชาสัมพันธ มีดังนี้ 

- การสรางและรักษาภาพลักษณขององคกร 
- การสนับสนนุกิจกรรมการสงเสริมการตลาดอื่น ๆ 
- การแกไขปญหาหรือเร่ืองตาง ๆที่จะมีผลเสียตอองคกร 
- การเสริมสรางตําแหนงทางการตลาดใหแข็งแกรง 
- การสนับสนนุบริการใหม ๆ ที่องคกรนําเสนอ 
เครื่องมอืที่สําคัญในการประชาสัมพันธมดีังนี ้
- ส่ิงพิมพตางๆ (Publications) ไดแก ขาวสารเผยแพรขาวสาร รายงานประจําป แผน

พับ โปสเตอร บทความในนติยสารหรือส่ิงพิมพ รายงานสําหรับพนักงาน 
- การสรางกิจกรรมพิเศษ  (Events)  ไดแก การจัดประชุมมวลชน การจัดสัมมนา การ

จัดแสดงปาฐกถา การใหการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมตาง ๆ 
- การใชสัญลักษณหรือตราขององคกร (Symbols/ Logos) โดยใชตรารูปแมโพสพ

แทนรูปพระพรุิณทรงนาคเพือ่เปนการตอกย้ําตราสัญลักษณของกรมการขาว 
- การจัดนิทรรศการ (Exhibitions) ศูนยเมลด็พันธุขาวเชยีงใหมจะตองใหความรวมมอื

ในการเขารวมจัดนิทรรศการรวมกับหนวยงานอื่นๆ  
5.  การตลาดทางตรง (Direct marketing) เครื่องมือที่สําคัญของการตลาดทางตรงมีดังนี้ 

-  การโฆษณาทางไปรษณยี 
-  การสั่งซื้อเมล็ดพันธุขาวทางไปรษณยี 
-  การโฆษณาที่มีการกระตุนใหมกีารตอบสนองทันที 
-  การตลาดทางโทรศัพท 
-  การตลาดโดยใชส่ืออีเล็คทรอนิคส 
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5.  บุคคล (People) เปนปจจัยที่เกี่ยวกับบุคคลทั้งหมดที่มีสวนรวมในกานําเสนอบริการ
ใหกับลูกคามีอิทธิพลตอการรับรูของลูกคาซึ่งบุคคลในที่นี้หมายถึงพนักงานของศูนยเมล็ดพันธุขาว
เชียงใหม ลูกคาหรือผูที่มาใชบริการและคนอื่นๆ ที่รวมอยูในสิ่งแวดลอมของการบริการ โดยมี
กิจกรรมที่สําคัญดังนี้ 
 - การฝกอบรม (Training) ทางศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหมจําเปนตองมีการฝกอบรม
พนักงานใหมีความรูและทักษะในการใหบริการเพื่อใหการบริการมีคุณภาพเปนเลิศ โดยการ
ฝกอบรมนั้นควรทําตั้งแตระดับผูบริหารไปจนถึงระดับพนักงานผูใหบริการ 
 - การเปนพี่เล้ียง (Mentoring) ผูบริหารตองใหความชวยเหลือและใหคําแนะนําแก
พนักงานขาย  เพื่อใหสามารถแกปญหา ตัดสินใจ  และทํางานเปนทีมไดดวยตนเองอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 - การฝกสอน (Coaching) เปนการใหกําลังใจพนักงานและคอยชี้แนะใหพนักงานเกิด
การเรียนรูจากขอผิดพลาดและความสําเร็จที่ผานมา เพื่อเปนแนวทางสูความสําเร็จตามที่ได
ตั้งเปาหมายไว 
 - การจัดการกับลูกคาที่สรางปญหาใหกับกิจการ ไดแบงลูกคาที่แสดงพฤติกรรมที่ไม
เหมาะสมและสรางปญหาใหกับองคกรไว 5 ประเภท รวมทั้งเสนอแนะแนวทางในการจัดการลูกคา
แตละประเภท ดังนี้ 
 - ลูกคาที่ชอบเอาแตใจตวัเอง ไรเหตุผล ไมสนใจนโยบายของกิจการ ไมมีความเกรงใจ
ลูกคาคนอื่น การจัดการกับลูกคาประเภทนี้คือ พนกังานที่เกีย่วของตองไมรูสึกวาลูกคามาทําลาย
ความเชื่อมั่นในตนเองของเราไปและในเวลาเดียวกันตองพยายามหาอบุายที่แยบคายในการ
ตอบสนองตอความตองการลูกคาคนนั้น โดยมีการกลาวอางคําที่นาฟงเพื่อเอาใจลูกคาคนนั้นเปน
ตนวา สําหรับคุณโดยเฉพาะ ผมสามารถทําสิ่งตอไปนี้ใหคุณได 

- ลูกคาที่หยาบคาย ลูกคาประเภทนี้เมื่อไมไดอยางที่ตองการจะพูดจาเสียงดังแสดง
กิริยากาวราวและพูดคําหยาบ วิธีแกไขลูกคาประเภทนี้โดยพยายามกันลูกคาประเภทนี้ออกไปใน
สถานที่อ่ืน หลังจากนั้นไมควรใหความสนใจในคําพูด คําหยาบ และพยายามหาสาเหตุของปญหา
ลูกคามาดําเนินการแกไขตอไป 

- ลูกคาเจาอารมณ ลูกคาประเภทนี้มักแสดงอารมณคลายเดก็ จะระบายอารมณออกมา
ดวยการกรีดรองเสียงดังและจะโกรธมากเมื่อไมไดรับในสิ่งที่เขาตองการ วิธีแกไขลูกคาประเภทนี ้
ตองกันลูกคาประเภทนี้ออกแลวจึงใหลูกคาไดมีโอกาสระบายอารมณออกมาเต็มที่จนคอยสงบลง 
และพยายามหาสาเหตุของปญหาที่ลูกคาไมพอใจมาดําเนินการแกไขตอไป 
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- ลูกคาจอมเผด็จการ ลูกคาประเภทนี้ชอบคิดวาตนอยูในฐานะที่เหนือกวาพนักงาน
หรือผูบริหารขององคกร ซ่ึงมักจะสอนพนักงานอยางละเอียดทุกขั้นตอนวาพนักงานคนนั้นจะตอง
ทําอยางไร วิธีแกไขลูกคาประเภทนี้คือตองบอกกับลูกคาอยางตรงไปตรงมาวา สามารถที่จะทํา
อะไรไดบางและควรจะทําตามขอเรียกรองของลูกคาเพื่อสรางความประหลาดใจใหกับลูกคาเพื่อให
สามารถยุติความขัดแยงได 

- ลูกคาประเภทหัวหมอ ลูกคาประเภทนี้มักไมตองการจายเงินเพื่อซ้ือสินคาและบริการ
และพยายามหากลอุบายตาง ๆ มาเปนขออางเพื่อการรับคืนสินคา วิธีแกไขลูกคาประเภทนี้คือ 
จะตองทําใจยอมรับขอเรียกรองของลูกคาหรือไมก็พยายามติดตามดูพฤติกรรมของลูกคาคนนั้น 
หรืออาจจําเปนตองใชกฎหมายแตตองระมัดระวังเพราะจะกลายเปนการลงโทษลูกคาที่ดีของ
กิจการอยางรูเทาไมถึงการณ 
 

6.  กระบวนการ (Process) เปนกระบวนการที่เกี่ยวของกับขั้นตอนวิธีการ งานประจาํ และ
งานตางๆ ที่ตองปฏิบัติตามกําหนดเวลา รวมถึงกิจกรรมตางๆ ในการนําเสนอผลิตภณัฑและบริการ
ใหกับลูกคา ซ่ึงกระบวนการใหบริการที่มปีระสิทธิภาพมีความสําคัญเปนอยางยิ่งตอศูนยเมล็ดพนัธุ
ขาวเชียงใหม ดังนี ้

- ชวยใหตนทนุในการดําเนนิงานลดลง 
- ชวยใหกิจการประสบความสําเร็จในการดําเนินกลยุทธในการวางตําแหนงบริการ

สินคาและบริการ 
- ชวยใหพนักงานของกิจการเกิดความพึงพอใจในการทาํงานมากยิ่งขึน้ 
- ชวยใหกิจการมีความไดเปรียบในการแขงขัน 
- ชวยใหกิจการประสบความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจตามเปาหมาย  

 กระบวนการใหบริการที่มีประสิทธิภาพมีความสําคัญเปนอยางยิ่งตอสําหรับลูกคา ดังนี ้
- ลูกคามักมองวากระบวนการเปนสวนหนึง่ของบริการดวย 
- กระบวนการใหบริการที่ดทีําใหลูกคาไดรับบริการที่มีคุณภาพ 
- การปรับเปลี่ยนกระบวนการใหมีความยืดหยุนมากขึ้น ทําใหลูกคามีความพึงพอใจ

มากขึ้น  
7.  หลักฐานทางกายภาพ (Physical evidence) เปนสิ่งที่เปนรูปธรรมตางๆ ที่สามารถ

มองเห็นและรับรูไดและใชเปนเครื่องบงชี้ถึงคุณภาพของบริการ โดยสามารถแบงออกไดเปน 2  
ประเภท ดังนี ้
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1. ภูมิทัศนบริการ (Servicescape) หมายถึงสภาพแวดลอมทางกายภาพทั้งหมดที่
เกี่ยวของกับสถานที่ในการใหบริการ ศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหมจะตองจัดสภาพแวดลอม
ภายนอก เชน การออกแบบและรูปลักษณภายนอกของตัวอาคาร ปายบอกทางเขาสถานบริการ ปาย
ช่ือของกิจการและที่จอดรถ รวมทั้งศูนยยังตองจัดสภาพแวดลอมภายในเชนการออกแบบและ
ตกแตงภายในอาคาร อุปกรณในการใหบริการ ปายบอกทางภายในอาคาร คุณภาพของอากาศ
ภายในตัวสถานที่ใหบริการ 

2. ส่ิงที่จับตองไดประเภทอืน่ (Other tangibles) ที่สามารถมองเห็นเปนรูปธรรมที่ชวย
ในการสื่อสารกับลูกคา เชน นามบัตร เครื่องแบบ และการแตงการของพนักงาน เอกสารแผนพับตางๆ 
 กลยุทธหลักฐานทางกายภาพ เพื่อใหการจัดการหลักฐานทางกายภาพเกิดผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายขององคการ ควรปฏิบัติดังนี้ 

1.   กําหนดวัตถุประสงคที่ชัดเจนเกี่ยวกับหลักฐานทางกายภาพ โดยเนนใหผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นจากหลักฐานทางกายภาพสอดคลองกับวิสัยทัศน ภารกิจหลัก และเปาหมายโดยรวมของ
กิจการเปนสําคัญ 

2.   สรางผังกระบวนการบริการ ( Service map or service blueprint) เพื่อชวยให
สามารถมองเห็นกระบวนการและผูที่เกี่ยวของทั้งหมดในการใหบริการไดชัดเจนยิ่งขึ้น 

3.   วิเคราะหโอกาสในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงหลักฐานทางกายภาพเพราะ
หลักฐานทางกายภาพที่มีประสิทธิภาพควรจะสามารถสรางแรงดึงดูดประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือทาง
รูป รส กล่ิน เสียง และประสาทสัมผัส 

4.   ควรมีการปรับปรุงหลักฐานทางกายภาพใหมีความทันสมัยอยูเสมอเพื่อใหมี
ประสิทธิภาพและสอดคลองกับสิ่งแวดลอมตางๆ ที่เปลี่ยนไป 

5.   สรางทีมงานที่ประกอบดวยตัวแทนที่มาจากทุกหนวยงานหลักที่เกี่ยวของเพื่อทํา
หนาที่ในการจัดการและตัดสินใจเกี่ยวกับหลักฐานทางกายภาพใหเกิดประสิทธิภาพตามเปาหมายที่
ไดกําหนดไว 
 
ปจจัยความสําเร็จ 

1.  ใชเทคโนโลยีตอบสนองความตองการของผูบริโภค เพื่อสรางใหเกิดแกผูบริโภคในดาน
ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย และการโฆษณา ประชาสัมพันธ 

2.   การสรางระบบการดําเนินงานที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ ในการ
ผลิต และจําหนายกระจายเมล็ดพันธุ เชน ISO , Self Assesment, Ista เปนตน 
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3.ทรัพยากรมนุษยที่เปนมีอาชีพ ผานการฝกอบรมจนเกิดทักษะ และมีความชํานาญงาน ทํา
ใหสามารถควบคุมเทคโนโลยี และใชระบบไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4. ความเร็วในการดําเนินธุรกิจ เพื่อใหการบริหารจัดการเหนือกวาคูแขงขัน 
 

5.2 อภิปรายผลการศึกษา  
การศึกษา การวางแผนกลยุทธการตลาดศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม โดยใช แนวคิดและ 

ทฤษฎี  เพื่อนํามาใชเปนหลักเกณฑเพื่อวางแผนกลยุทธการตลาด ประกอบดวย 1. การวิเคราะห
สถานการณ (Situation analysis) โดยทั่วไปดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี (PEST 
analysis)     2. การประเมินสภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขันขององคกร โดยใช Five force 
model  3. การวิเคราะห SWOT (SWOT analysis)   4. การวางแผนกลยุทธทางการตลาด (Marketing 
strategic planning)   และวรรณกรรมที่เกี่ยวของใกลเคียงกับเรื่องที่ศึกษาเพื่อเปรียบเทียบและ
ประกอบการอภิปรายผลตามวัตถุประสงคดังนี้ 

จากผลการศึกษา  ทําใหทราบวาผลผลิตสวนใหญเกิดจากปเพาะปลูกในแตละป ซ่ึง
สอดคลองกับสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2531) โดยพบวา การขายผลผลิตสวนใหญเกิดจากป
เพาะปลูกในแตละป ไมมีการขายผลผลิตขามป เดือนของการขายสินคาแตละชนดิสวนใหญจะอยู
ในชวงฤดเูก็บเกี่ยว มีเพียงบางชนิดที่ทยอยขายเรื่อย ๆ ตลอดทั้งป สําหรับขาวเปลือกนาปปการผลิต 
2528/29 เกษตรกรจะทยอยขายผลผลิตเรื่อยๆ เฉลี่ยทั้งประเทศจะขายผลผลิตมากที่สุดในเดือน
กุมภาพนัธ รองลงมาเปนเดอืน มกราคม คิดเปน รอยละ 21.7 และรอยละ 17.0 ของเกษตรกร
ตัวอยางที่ศกึษา 

การศึกษา การวางแผนกลยุทธการตลาดศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม พบวาการซื้อเมล็ด
พันธุคืนจากเกษตรกรสมาชิกผูจัดทําแปลง   มีความสอดคลองกับอัจฉรา  วิรัตนพงษ (2535)กลาว
ไววา วิเคราะหการเคลื่อนไหวของราคาขาวเปลือก ณ ระดับฟารมกับปริมาณการขายผลผลิตของ
เกษตรกร โดยพบวา ในชวงที่ดัชนีราคากําลังเพิ่มขึ้น คือ ตั้งแตเดือน เมษายน – กันยายน นั้น 
ปริมาณการเสนอขายขาวเปลือกของเกษตรกรจะมีนอย โดยเกษตรกรในภาคกลาง และในชวงที่
ดัชนีราคาลดต่ํา คือ ตั้งแตเดือนตุลาคม – มีนาคม พบวา ปริมาณการขายขาวเปลือกของเกษตรกรมี
นอยในชวงเดือนตุลาคม จากนั้นตั้งแตเดือนพฤศจิกายนซึ่งเปนตนฤดูกาลเก็บเกี่ยวถึงเดือน มีนาคม 
การขายขาวเปลือกจะมีเพิ่มขึ้น เดือนที่มีการขายมากที่สุดคือเดือน กุมภาพันธ คิดเปนรอยละ 21.7 
ของปริมาณการขายทั้งป เมื่อรวมการขายจากเดือน พฤศจิกายน – มีนาคม พบวา มีสัดสวนการขาย
ประมาณ รอยละ 65.2 และหานําปริมาณการขายในเดือนที่มีดัชนีราคาขาวเหลือกต่ํากวาคาเฉลี่ย 
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หรือ 100 แลว รอยละ 67.7 จะขายขาวเปลือกไดในราคาต่ํากวาคาเฉลี่ย มีเพียงรอยละ 32.3 ที่ขายได
ในราคาสูงกวาคาเฉลี่ย 

และจากผลการศึกษาเมื่อเปรียบเทียบกับงานของ  พรกมล  ปริญญารักษ (2551)  พบวา มี
ความสอดคลองในดานของประสบการณและการดําเนินธุรกิจ ซ่ึงไดเปรียบคูแขงขันที่มีอยูเดิม  แต
มีความขัดแยงในประเด็นของการที่จะมีผูประกอบการรายใหมเขามา ซ่ึงจากงานของ พรกมล 
ปริญญารักษ  ยังมีผูประกอบการที่สนใจเขามาในธุรกิจในระดับปานกลาง แตในสวนของการผลิต
เมล็ดพันธขาวการที่จะมีผูประกอบการเขามาในอุตสาหกรรมจะตองมีเงินลงทุนที่สูงเนื่องจากตอง
เปนธุรกิจที่ครบวงจรและมีผลกําไรตอการดําเนินงานไมสูงนัก และ ขัดแยงกับ พรกมล ในประเด็น
ของกลยุทธ   เนื่องจากงานของ พรกมล กลยุทธอยูในชวงการเจริญเติบโต แตของการผลิตเมล็ด
พันธขาวอยูในสภาวะอิ่มตัว  และการรับขอมูลของเกษตรกรสวนใหญไดรับจากเจาหนาที่ของศูนย
เมล็ดพันธุขาวเชียงใหมรองลงมาไดรับจากเพื่อนบานซึ่ง ไมสอดคลองกันกับสถาบันวิจัยสังคม 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2527) กลาวไววา ราคาสินคาและแหลงรับซื้อและจําหนายเมล็ดพันธุขาว 
แหลงขาวสารที่สําคัญที่สุดคือ เพื่อนบานรองลงมาคือ พอคา และโทรทัศน 

 
5.3 ขอคนพบ 

จากการศึกษา การวางแผนกลยุทธการตลาดศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม  พบวาศูนยตองมี
กลยุทธปรับตัว มาใชซ่ึงจะตองดําเนินการตลาด ขอมูลสวนประสมทางการตลาดและบริการดังนี้ 

1.  ดานผลิตภัณฑ  เมล็ดพันธุมีความนาเชื่อถือ เพราะเชื่อถือในกรมการขาว  แตเมล็ดพันธุ
ยังมีขอเสียมีพันธุปน 

2.  ดานราคา  เมล็ดพันธุขาวมีราคาแพงกวาราคาของผูประกอบการรายอื่น  เกษตรกรมี
ความตองการใหราคาเมล็ดพันธุซ้ือและขายใกลเคียงกัน 

3.  ดานการจัดจําหนาย  ระยะทางซื้อเมล็ดพันธุที่ศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหมไกล ไม
สะดวก เกษตรกรนิยมซื้อเมล็ดพันธุจากแหลงใกลกับที่อยูอาศัยของเกษตรกร 

4.  ดานการสงเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ  เกษตรกรสวนใหญไดรับขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม จากเจาหนาที่เปนหลักและมีความสับสนในเรื่องของชื่อสถาน
ประกอบการระหวางศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหมกับศูนยวิจัยขาวเชียงใหม 

5.  ดานบุคคล  มีความนาเชื่อถือ และเปนแหลงขอมูลที่สามารถรับรูไดมากที่สุด แตยังมี
ขอดอยในดานการบริการ 
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6.  ดานกระบวนการ ในการผลิตเมล็ดพันธุมีขั้นตอนที่ซับซอนยุงยากไมสะดวกตอการ
ปฏิบัติงานเนื่องจากผลิตเมล็ดพันธุขาวมีปจจัยหลายสวนมาเปนตัวควบคุมเพื่อใหไดเมล็ดพันธุขาว
ที่มีคุณภาพ 

7.  ดานหลักฐานทางกายภาพ ลูกคามีความประทับใจในการตกแตงบริเวณอาคารสถานที่ 
จนเกิดความสวยงามความผอนคลายและนาเชื่อถือ 
5.4 ขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษาการดําเนินงานของศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหมพบวามีตนทุนและคาใชจาย
สูงเนื่องจากมีสัดสวนของสินคาคงคลังมาก ควรจะลดปริมาณสินคาคงคลังโดยการสงเสริม
การตลาดเพื่อเพิ่มชองทางการขายทําใหมีรายไดมากขึ้น สินคาคงคลังนอยลงจะทําใหตนทุนและ
คาใชจายลดลง  
 ในการบริการพนักงานควรจะตองไดรับการอบรมใหมีความรูความเขาใจในขบวนการ
บริการที่เปนมืออาชีพ พรอมทั้งมีความรูในวิชาการเพื่อที่จะใหคําปรึกษาแนะนําแกเกษตรกรหรือ
ลูกคาที่มาใชบริการ 
 นาจะตองสรางตรายี่หอใหเขมแข็งโดยการตอกย้ําการรับรูใหอยูในใจของลูกคามากขึ้นโดย
ใชหลักการสงเสริมประชาสัมพันธ เพื่อใหระดับการรับรูถึงตราและยี่หออยูในระดับ Brand recall 
 เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในชองทางการจําหนาย ควรจัดใหมี Distributer  center. ให
มากกวา หนึ่งแหงและสรางความสะดวกสบายใหกับลูกคาโดยสามารถโทรศัพทส่ังซื้อได Seed 
delivery  
 และอาจจะตองสรางคุณคาใหเกิดในผลิตภัณฑใหเห็นเปนรูปธรรมมากขึ้นจนเกิดการ
ยอมรับจากลูกคาวา  เมล็ดพันธุขาวของศูนย เมล็ดพันธุขาวเชียงใหม  มีราคาแพงกวาของ
ผูประกอบการรายอื่น แตมีความคุมคาในการลงทุน  
           


