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บทคัดย่อ
งานวิ จั ย ครั้ ง นี้ มีวั ต ถุ ป ระสงค์เ พื่ อศึ กษากลยุ ทธ์การด าเนิ น ธุร กิจ มะนาวนิ้ วมือและเพื่ อเผยแพร่ กลยุ ทธ์การ
ดาเนินงานธุรกิจมะนาวนิ้วมือให้ แก่เกษตรกร เป็ นงานวิจัยเชิงคุณภาพโดยวิธกี ารสัมภาษณ์เชิงลึก ผลการศึกษาพบว่าคุณ
สมเจตน์ พิมพ์ทอง มองเห็นความทุกข์ยากของเกษตรกรชาวไทย จึงต้ องการเผยแพร่ความรู้ด้านมะนาวนิ้วมือ รวมถึงกล
ยุ ทธ์การเพาะพั นธุ์และวิธีการดูแลรักษาควบคู่กับกลยุ ทธ์ทางการตลาดโดยนาผลที่ได้ มาวิเคราะห์ อ้างอิงจากทฤษฏี
หลักการตลาด 4P’s (Marketing Mix) เพื่อให้ เกษตรกรเกิดความสนใจนาความรู้ท่ไี ด้ รับไปใช้ ประโยชน์และต่อยอดทาง
ความคิด เพื่อให้ มีรายได้ เพิ่มขึ้น สามารถนาไปประกอบอาชีพต่อไปในอนาคตและช่ วยลดการนาเข้ าจากต่างประเทศ
ผลการวิจัยชี้ให้ เห็นว่าควรส่งเสริมการเพาะพันธุม์ ะนาวนิ้วมือให้ แก่เกษตรกรเพราะจะทาให้ เกษตรมีคุณภาพชีวิตที่ดี
คาสาคัญ: กลยุทธ์การดาเนินงาน , มะนาวนิ้วมือ , มะนาวคาเวียร์
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Abstract
This research aimed to study the business strategy of Finger Lime and share the business strategy of Finger
Lime to farmers. This qualitative research collected data from in-depth interview method. The result showed that
Somjet Pimthong saw the hardship of Thai farmers, so he wanted to publish his knowledge about Finger Lime, the
strategy of cultivation and how to look after include marketing strategies by analyzed the result refer from
4P’sMarketing Mix. In order to attract the farmers who interested in Finger Lime, brought their knowledge which
they received to use and develop, to make the farmers get higher income, can earn a living in future and reduce
import from other countries. The result of research showed, we should promoted the cultivation of Finger Lime
because the farmer would have a better quality of life.
Keywords: Operation Strategy , Finger Lime , Caviar Lime
บทนา
เศรษฐกิจในปี 2560 มีแนวโน้ มการขยายตัวชะลอลงและการส่งออกสินค้ าที่ปรับตัวลดลง มีผลจากเศรษฐกิจใน
ปี 2559 ซึ่งกระทบมาถึงปัจจุบนั แต่สถานการณ์สนิ ค้ าเกษตร มีการเปลี่ยนและขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง มีการนานวัตกรรม
ใหม่ๆ เข้ ามาเกี่ยวข้ องทาให้ มีผลผลิตที่ดีข้ นึ ลดค่าใช้ จ่ายที่ไม่จาเป็ น โดยการจัดสรรพื้นที่แคบๆ ให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
และการทาเกษตรแบบพึ่งพาตนเอง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือสภาพแวดล้ อมก็สามารถทาให้ การเกษตรมี
การเก็บเกี่ยวที่ผันแปร ซึ่งในปี นี้สภาพอากาศที่ดีและปริมาณนา้ ที่เพียงพอต่อการเกษตร เช่น อุณหภูมิในแต่ละภูมิภาค
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษากลยุทธ์การดาเนินธุรกิจมะนาวนิ้วมือ ของคุณสมเจตน์ พิมพ์ทอง ซอยสุขุมวิท 93 เขตบางจาก
กรุงเทพฯ
2. เพื่อเผยแพร่รปู กลยุทธ์การดาเนินงานธุรกิจมะนาวนิ้วมือของคุณสมเจตน์ พิมพ์ทอง ซอยสุขมุ วิท 93 เขตบาง
จาก กรุงเทพฯ ให้ แก่เกษตร
วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ
ขอบเขตของการวิจยั
1.ขอบเขตด้ า นเนื้ อหา การศึ กษานี้ มีข อบเขตด้ า นเนื้ อหากลยุ ท ธ์ข องธุร กิจ มะนาวนิ้ วมือ รวมถึง แนวทาง
ความสาเร็จของธุรกิจมะนาวนิ้วมือ โดยการสัมภาษณ์คุณสมเจตน์ พิมพ์ทองและผู้ท่มี สี ่วนเกี่ยวข้ องกับการซื้อขายมะนาว
นิ้วมือ พร้ อมทั้งศึกษาข้ อมูลจากห้ องสมุด หนังสือวารสารและข้ อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆ
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ส่งผลให้ การเพาะปลูกได้ ผลผลิตที่แตกต่างกันและกลไกด้ านราคาที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เนื่องจากความต้ องการ
ของผู้บริโภคในแต่ละปี นั้นไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กบั หลายปัจจัยเช่น ภาวะเศรษฐกิจเงินฝื ด – เงินเฟ้ อ, การนาเข้ า-ส่งออกหรือ
แม้ แต่การเมืองภายในและนอกประเทศ ซึ่งล้ วนแต่ทาให้ ความต้ องการนั้นต่างกัน(ธนาคารแห่งประเทศไทย,2559)
จากการที่ผ้ ูวิจัยได้ สารวจพบปั ญหาที่สาคัญคือ การเปิ ดใจคนให้ รับรู้ส่ิงใหม่ ๆของเกษตรกรไทย เนื่องจาก
เกษตรกรไทยมีแต่ความไม่ร้ ู เปรียบเหมือนเกษตรกร ที่เป็ นแก้ วนา้ ที่คว่าอยู่กลางฝน อธิบายคือ ถึงแม้ ฝนจะตกมากแค่
ไหน แก้ วใบนี้กไ็ ม่รับนา้ ฝนเลย รับอะไรใหม่ๆเข้ ามา สิ่งนี้จึงเป็ นสิ่งที่ยากที่จะทาให้ เกษตรยอมที่จะเปิ ดใจเรียนรู้รับความรู้
และสิ่งใหม่ๆเข้ าไป จึงต้ องใช้ ส่งิ ดึงดูด เช่น ราคาของมะนาวที่ค่อนข้ างสูง ทาให้ เกษตรกรเกิดความสนใจเปิ ดใจรับและ
อยากเรียนรู้ส่งิ ใหม่ๆ โดยการจัดการอบรมเกษตรกรที่ให้ ความสนใจในการเพาะพันธ์มะนาวนิ้วมือ โดยที่เกษตรกรลงทุน
เพียงซื้อเมล็ดพันธ์แล้ วได้ รับความรู้ในการเพาะพันธ์มะนาวนิ้วมือเพื่อไปต่อยอดขยายพันธ์ มะนาวนิ้วมือเป็ นพืชที่ยังไม่
ค่อยเป็ นที่ร้ จู ักในเมืองไทย มีราคาต่อลูกค่อนข้ างสูง และมีเกษตรกรไทยทาการปลูกขยายพันธ์มะนาวนิ้วมือยังมีจานวน
น้ อย ซึ่งโดยปกติกลุ่มลูกค้ านี้จะนาเข้ ามะนาวนิ้วมือจากประเทศออสเตรเลียโดยต้ องผ่านกระบวนการนาเข้ า ทาให้ ลูกค้ า
ได้ ผลผลิตที่ไม่สดใหม่ตามที่ต้องการ มีการขนส่งที่ล่าช้ าได้ สินค้ าไม่เพียงพอต่อความต้ องการและได้ รับราคาที่แพง มี
ความไม่แน่นอนทางด้ านราคา ซึงเห็นได้ ว่าการขยายเพาะพันธ์มะนาวนิ้วมือในเมืองไทยควรเป็ นที่ร้ จู ักมากขึ้นและขยายไป
ในวงกว้ างแก่เกษตรกรไทย (ดลมนัส กาเจ,2558)
จากปัญหาที่กล่าวมาข้ างต้ นนั้นแสดงให้ เห็นว่าเศรษฐกิจตกต่าทาให้ เกษตรกรมีรายได้ น้อย เกิดความยากลาบาก
ในการใช้ ชีวิตจึงควรมีการเผยแผ่ความรู้เกี่ยวกับมะนาวนิ้วมือให้ เป็ นที่ร้ จู ักและยอมรับมากขึ้นเพราะสามารถเพิ่มรายได้
และมะนาวนิ้วมือกาลังได้ รับความนิยมจากกลุ่มเกษตรกรในประเทศไทยโดยนาไปปลูกเพื่อจาหน่ ายหรือแม้ แต่ นามา
ตกแต่งบ้ านเพิ่มความสวยงาม นอกจากนี้เรายังสามารถนามะนาวนิ้วมือมาประกอบอาหารเมื่อเรารับประทานเข้ าไปจะได้
รสชาติท่มี ีความเป็ นเอกลักษณ์ของมะนาวนิ้วมือ เนื่องจากเนื้อของมะนาวเป็ นลักษณะกลม ขนาดเล็ก คล้ ายกับไข่ปลาคา
เวียร์ ซึ่งแตกต่างจากมะนาวบ้ านเราและสิ่งที่โดดเด่นของมะนาวนิ้วมือคือ สีมะนาว จะแตกต่างออกไปในแต่ละสายพันธ์
รวมถึงเนื้อของตัวมันด้ วยเช่ น แดง ชมพู ม่วง นา้ ตาล เป็ นต้ น ด้ วยเหตุน้ ีจึงทาให้ มะนาวนิ้วมือมีราคาค่อนข้ างสูงกว่ า
มะนาวทั่วไปและเป็ นที่ต้องการของกลุ่มลูกค้ าเป็ นอย่างมากเช่น โรงแรม ร้ านอาหาร รีสอร์ท ภัตตาคาร (รายการคิดนอก
กรอบ,2558)
ดัง นั้ น ผู้ วิ จัย ได้ เลื อกกลยุ ทธ์การด าเนินงานของธุร กิจ มะนาวนิ้วมือในการศึกษาวิจั ย เชิ งคุ ณภาพ โดยการ
สัมภาษณ์คุณสมเจตน์ พิมพ์ทอง ผู้ริเริ่มในการปลูกและขยายพันธ์มะนาวนิ้วมือในพื้นที่อากาศเมืองไทยซึ่งมีอากาศที่ร้อน
เพื่อศึกษาแนวทางรูปแบบและกลยุทธ์ในการดาเนินงานมะนาวนิ้วมือได้ อย่างถูกต้ อง ซึ่งเทคนิคและวิธกี ารต่างๆจะเป็ น
ประโยชน์ต่อเกษตรกรไทยที่ต้องการสร้ างรายได้ และนาไปประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต อีกทั้งยังเป็ นการช่วยลดการ
นาเข้ ามะนาวนิ้วมือจากต่างประเทศและผู้ประกอบการที่ต้องการใช้ มะนาวนิ้วมือจะได้ รับผลผลิตที่สดกว่า มีความแน่นอน
ด้ านราคา การซื้อ-ขายง่ายขึ้น ไม่ต้องนาเข้ าจากต่างประเทศ
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2.ขอบเขตด้ านผู้ให้ ข้อมูลหลัก ผู้ให้ ข้อมูลหลัก (Key informant) คือ คุณสมเจตน์ พิมพ์ทอง เป็ นผู้นามะนาวนิ้ว
มือจากออสเตรเลียเข้ ามาขยายพันธุ์
3.ขอบเขตด้ านเวลา เดือนกุมภาพันธ์ 2560 ถึง เดือนเมษายน 2560
4.ขอบเขตด้ านสถานที่ ซอยสุขมุ วิท 93 เขตบางจาก กรุงเทพฯ 10260
วิธีการดาเนินวิจยั
การวิจัยเรื่องกลยุทธ์การดาเนินธุรกิจมะนาวนิ้วมือ ของคุณสมเจตน์ พิมพ์ทอง ซอยสุขุมวิท 93 เขตบางจาก
กรุงเทพฯ เป็ นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยอาศัยการสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่งจะเจาะประเด็นไปที่ผ้ ูให้ ข้อมูลหลักและเอาข้ อมูลที่
ได้ มาเปรียบเทียบหาข้ อเท็จจริง สัมภาษณ์จนพอใจกับปั ญหานั้นและคอยสังเกตพฤติกรรมของผู้ ถูกสัมภาษณ์ การ
ตอบสนองต่ อ ค าถามหรื อ ท่า ทางกริ ยาที่ปฏิบัติเป็ นอย่ า งไร รวมถึง การตอบค าถามที่ชั ด เจนและเข้ าใจ ระหว่ างการ
สัมภาษณ์น้ันจะสร้ างบรรยากาศให้ ผ่อนคลายเป็ นกันเอง เพื่อทาให้ เข้ าถึงกลุ่มเป้ าหมายมากขึ้น ทาให้ ได้ ข้อมูลที่แปลก
ใหม่หรือยังไม่มีใครสัมภาษณ์ หลังจากนั้นจะนาข้ อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์ หาส่วนที่สาคัญ ตรงประเด็น ถือว่ าเป็ นการคัด
กรองข้ อมูล และทาการตรวจสอบโดยการเปรียบเทียบจากแหล่งอ้ างอิงต่างๆ แล้ วจึงนามาหาข้ อสรุปและนาเสนองานวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั
ในการทาวิจัยครั้งนี้เรียกว่า “วิจัยเชิงคุณภาพ” ซึ่งเราจะลงพื้นที่จริงเพื่อสัมภาษณ์คุณสมเจตน์ พิมพ์ทองและ
บุคคลที่เกี่ยวข้ องให้ ได้ ข้อมูลเป็ นข้ อเท็จจริง โดยเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัยมีดงั นี้
1. ตัวของผู้ทาวิจัยเอง คือ เป็ นหัวใจสาคัญของการทาวิจัย วิจัยจะเกิดขึ้นได้ น้ัน มาจากปั ญหาหรือข้ อสงสัยที่
ผู้วิจัยอยากศึกษา และผู้วิจัยต้ องลงพื้นที่จริง เพื่อต้ องการทราบข้ อเท็จจริงโดยตรง ซึ่งการเตรียมตัวที่ดีมีส่วนช่ วยให้
งานวิจัยออกมามีคุณภาพ และผู้วิจัยต้ องศึกษางานอย่ างละเอียด การกาหนดวัตถุประสงค์ ผลที่จะได้ รับจากการวิจัยนี้
หรือแม้ แต่วิธกี ารดาเนินงานเป็ นอย่างไร ผู้วิจัยต้ องเข้ าใจเกี่ยวกับงานวิจัยของตน
2. เครื่องบันทึกเสียง ซึ่งในบางทีขณะที่เรากาลังทาการสัมภาษณ์ผ้ ูให้ ข้อมูลอยู่น้ัน อาศัยการจดบันทึกคงไม่พอ
อาจจดบันทึกไม่ครบถ้ วนหรือไม่ทนั การบันทึกเสียงก็มีส่วนช่วยให้ เราเก็บรายละเอียดของงานได้ ดี เพราะบางวิจัยเราไม่
สามารถกลับมาสัมภาษณ์ได้ ใหม่เพราะผู้ให้ ข้อมูลอาจไม่สะดวกหรือติดภารกิจอื่นๆ ซึ่งทาให้ เราดาเนินงานวิจัยต่อไม่ได้
3.แนวคาถาม คือการสัมภาษณ์ผ้ ูให้ ข้อมูล ซึ่งเราจะใช้ คาถามปลายเปิ ดกล่ าวคือเราจะใช้ คาถามที่เปิ ดกว้ าง
แนวความคิด ซึ่งผู้ให้ สมั ภาษณ์สามารถตอบคาถามได้ อสิ ระ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้ อมูล ใช้ 3 วิธกี าร คือ
1. การศึ กษาเอกสาร (documentary research) เป็ นการศึ ก ษาผลงานที่เ กี่ย วข้ อ งอย่ า งละเอีย ด เพื่ อน ามา
ประกอบกาทาวิจัยนี้ ซึ่งจะศึกษาเอกสารจากหนังสือ บทความ เอกสาร งานวิจัย บทสัมภาษณ์ และปั จจัยแห่ งความสาเร็จ
จะทาให้ กาหนดประเด็นได้ ง่ายโดยโดยดูจากข้ อมูลของเอกสรแล้ วนามาวิเคราะห์
2. การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้ให้ ข้อมูลคือ นายสมเจตน์ พิมพ์ทอง ซึ่งเป็ นผู้ริเริ่มในการ
เพาะพันธ์มะนาวนิ้วมือ ด้ วยการสัมภาษณ์ (Interview Guide)
3. การสังเกตละจดบันทึก (Observation and Field-note) โดยผู้สนามวิจัยเก็บข้ อมูลภาค สนามด้ วยตนเองโดย
ใช้ วิธกี ารสังเกตแบบไม่มสี ่วนร่วม โดยผู้วิจัยได้ ขออนุญาตอัดเสียงและถ่ายภาพด้ วยโทรศัพท์ทุกครั้ง โดยจะนาข้ อมูลที่ได้
ไปเป็ นแนวทางในการทาวิจัย
การตรวจสอบข้อมูล
การพิสจู น์ว่าข้ อมูลที่ผ้ ูวิจัยได้ มานั้นถูกต้ อง โดยการตรวจสอบสามเส้ าด้ านข้ อมูล (datatriangulation) คือการใช้
วิธีการจดบันทึก การบันทึกเสียง การถ่ายภาพ และการถ่ายวีดีโอ เพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่มีความถูกต้ องและตรงกันแล้ วนา
ข้ อมู ล มาตรวจสอบดู ว่ า เวลานั้ นเหมือนกัน หรื อไม่ จนกระทั่ง ข้ อมู ล ตรงกัน ไม่ มีอะไรเพิ่ มเติม จึ ง เป็ นอัน ได้ ข้ อสรุป
(ประคอง,2555)
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ผลการศึกษา
ประวัติความเป็ นมา
จากการที่ได้ ลงพื้นที่สมั ภาษณ์พบว่า ต้ นกาเนิดของมะนาวนิ้วมือหรือมีช่ อื ว่า มะนาวคาเวียร์ (ชื่อภาษาอังกฤษว่า
Finger Lime ) เป็ นมะนาวพันธุพ์ ้ ืนเมืองมาจากประเทศออสเตรเลีย เป็ นพืชที่มีรสชาติเปรี้ยว เนื้อของมะนาวจะแตกต่าง
จากมะนาวทั่วไปคือเนื้อจะมีเกาะติดเปลือกและติดเนื้อกันเอง เนื้อจะเป็ นเมล็ดกลมใส คล้ ายกับไข่ปลาคาเวียร์ผลมีรูป
ทรงกระบอกต้ นสูงยาว 5-6 เมตร ใบเล็กหนามแหลมยาวเพื่อลดการคายนา้ พันธุ์ท่ไี ด้ รับความนิยมมากที่สดุ คือ Red
Champagne รูปร่างเปลือกสีแดง เนื้อในแดงเข้ ม มีรสเปรี้ยว

วีธีการเพาะปลูก
เริ่มแรกคุณลุงได้ นาเข้ ากิ่งของมะนาวนิ้วมือ มาเพาะขยายพันธุแ์ ต่ไม่ประสบผลสาเร็จ เนื่องจากมีปัญหาเรื่องการ
ขนส่งคือมีระยะทางไกล ต้ องใช้ เวลาในการเดินทางนาน จึงทาให้ ก่งิ เน่าและขยายพันธุ์ได้ ยาก ต่อมาจึงใช้ วิธีการนาเข้ า
เมล็ดแทน เปลี่ยนเป็ นใช้ วิธกี ารเพาะเมล็ดตัดกิ่งขยายพันธุ์
พืชตระกูลมะนาว ชอบแดด ใช้ วิธกี ารปรับตัวของต้ น ปลูกเหมือนต้ นไม้ ท่ัวไปแต่ต้องดูแลเป็ นพิเศษ ด้ วยการ
ดูแลเอาใส่ใจ คอยสอดส่องใกล้ ชิด รดนา้ ต้ องดูจากสภาพอากาศ ปกติรดนา้ แค่เช้ า ถ้ าร้ อนจัดก็ลดเช้ า-เย็น และถ้ าฝนตก
ก็ไม่จาเป็ นต้ องรดนา้ โดยอาจจะใช้ เมล็ดหรือใช้ วิธปี ักชา มะนาวนิ้วมือสามารถเติบโตได้ ดใี นพื้นที่ท่ปี ริมาณนา้ ฝนสูงและมี
แสงแดดมาก และมะนาวนิ้วมือยังสามารถทนต่อนา้ ค้ างและแสงแดดจัดได้
ยังสามารถเจริญเติบโตได้ ดใี นกระถาง ขายเป็ นต้ นกระถาง ในกระถางแต่ละกระถางจะมีจานวนลูกมะนาวนิ้วมือ
ไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กบั ขนาดของต้ น หากต้ นเล็กจะมีลูกต่อต้ นประมาณ 10-15 ลูก แต่ถ้าเป็ นต้ นใหญ่จะมีผลประมาณ 3050 ลูกต่อกระถาง รายได้ ต่อกระถาง 250 บาท ขายได้ ประมาณเดือนละประมาณ 10,000 บาท ผลผลิตจะเริ่มออกตาม
อายุของต้ นมะนาวนิ้วมือคือ 7 เดือนต้ นมะนาวนิ้วมือจะออกดอกและเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ หลังจากนั้นใน 2 เดือน ขึ้นอยู่
กับฤดู กาล ถ้ า เป็ นช่ วงแล้ ง (ฤดู ร้ อน) มะนาวนิ้วมือจะขาดตลาด สาเหตุคือมีอากาศร้ อนจั ด ทาให้ ต้ นมะนาวนิ้วมือ
เจริญเติบโตช้ า เพราะต้ นมะนาวนิ้วมือเป็ นต้ นที่เจริญเติบโตได้ ดีในอากาศเย็นชื่น ควรปลูกที่มีมีอุณหภูมิ 15-29 องศา
เซลเซียสจะได้ ผลดีท่สี ดุ ดังนั้นจะขายดีในช่วงฤดูฝน
การขยายพันธุว์ ิธใี ช้ เสียบยอดจะใช้ เวลาประมาณ 1 เดือนก็จะนามาปลูกลงแปลงได้ ถ้ าขยายพันธุด์ ้ วยกิ่ง จะออก
ราก 2 เดือนจึงจะตัดกิ่งมาปลูกได้ ต้ นที่ปลูกจากกิ่งตอน 6 เดือนจึงจะให้ ผลผลิต ถ้ าปลูกด้ วยวิธีการเพาะเมล็ดจะใช้
เวลานานถึง 2 ปี โดยมะนาวนิ้วมือ 1 ผล จะมีเมล็ดอยู่มากกว่า 10 เมล็ดขึ้นไป
กลยุทธ์ทางการตลาดอ้างอิงจากทฤษฏีหลักการตลาด 4P’s (Marketing Mix) ส่วนผสมทางการตลาดนามา
เป็ นเครื่องมือหรือใช้ เป็ นกลยุทธ์ในการวางแผนการตลาดมี 4 ประการ ซึ่งหลักการใช้ กค็ อื การวางแผนในแต่ละส่วนให้ เข้ า
กันอย่างลงตัวและเหมาะสม ดังนี้

กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพประกอบ มะนาวนิ้วมือหรือมะนาวคาเวียร์
ที่มา : https://cooking.kapook.com/view103020.html

839

นเรศวรวิจัย ครัง้ ที่ 13: วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลือ
่ นเศรษฐกิจและสังคม

1. ด้ านผลิตภัณฑ์ (Product) ในด้ านตัวผลิตภัณฑ์ของมะนาวนิ้วมือนั้นมีสายพันธุ์ท่หี ลากหลาย ซึ่งแต่ละสาย
พันธุ์จะมีสีสันที่เป็ นเอกลักษณ์ มีความโดดเด่นเฉพาะตัวที่แตกต่างกัน เช่ น มะนาวนิ้วมือพันธุ์ Red Champagne จะมี
เปลือกสีแดง เนื้อข้ างในมีสีแดงเข้ ม และมะนาวนิ้วมือพันธุ์ Tasty Green จะมีเปลือกเขียว เนื้อข้ างในขาวใส ลักษณะ
รูปทรงของมะนาวนิ้วมือมีลักษะทรงรีกลมซึ่งต่างจากมะนาวทั่วไปที่มลี ักษณะเป็ นทรงกลม ด้ วยรูปลักษณ์ท่แี ตกต่างจึงเป็ น
ข้ อได้ เปรียบ เป็ นที่สนใจและต้ องการของลูกค้ า
2. ด้ านราคา (Price) มะนาวนิ้วมือจะตั้งราคาที่สงู กว่ามะนาวทั่วไป เพื่อต้ องการกระตุ้นความน่าสนใจและสร้ าง
ความแปลกใหม่เพราะมะนาวนิ้วมือเป็ นพืชที่ยังไม่ค่อยเป็ นที่ร้ จู ักในเมืองไทยและเป็ นมะนาวที่หาซื้อได้ ยาก ดังนั้นราคาจึง
ค่อนข้ างสูง ราคาลูกละ 200 บาท กิโลกรัมละ 2,500 บาท กลยุทธ์ตลาดเดิมของมะนาวนิ้วมือสามารถตอบสนองความ
ต้ องการของตลาดได้ ดอี ยู่แล้ วจึงต้ องรักษาระดับความพึงพอใจของลูกค้ าไว้
3. ด้ านช่ องทางการจัดจาหน่าย (Place) ส่วนมากจะเน้ นกระจายตามร้ านอาหาร รีสอร์ท โรงแรมขนาดใหญ่มี
การเตรียมมะนาวนิ้วมือไว้ สาหรับผสมอาหารหรือผสมค็อกเทลและขายผ่าน Social Media คือผ่านทาง facebook fanpage
ปั จจุบันมีการนามะนาวนิ้วมือเข้ าสู่วงการเครื่องสาอาง โดยการนามาใช้ เป็ นส่วนผสมในการผลิตเซรั่มมะนาวคาเวียร์ ซึ่งมี
ความแปลกใหม่ มีราคาดี จับต้ องได้ มีคนเคยรับประทานจากต่างประเทศและทราบว่าไทยก็ปลูกได้ ยิ่งทาให้ กระแสตอบ
รับดี ดังแผนภาพนี้
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แผนภาพแสดงช่องทางการจัดจาหน่ายมะนาวนิ้วมือ
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4. ด้ านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) มะนาวนิ้วมือเป็ นพืชที่ยังใหม่สาหรับคนไทยเมื่อคุณสมเจตน์ พิมพ์
ทอง มีการริเริ่มเพาะปลูกจึงทาให้ ได้ รับความสนจากสื่อต่างๆมากมาย สานักข่าวหลายสานักที่ทารายการเกี่ยวกับสินค้ า
การเกษตรมารายการ เช่น รายการคิดนอกจอ(สถานีโทรทัศน์ Thai PBS) , รายคลินิกเกษตร (สถานีโทรทัศน์ช่องไทย
ทีวีสชี ่องสาม , รายการอ่านเข้ าเส้ น (สถานีโทรทัศน์ช่องวัน ) , รายกากรีนฟาร์มวาไรตี้(สถานีโทรทัศน์ช่องอมรินทร์)ถือ
เป็ นการประชาสัมพันธ์จากสื่อต่างๆ ทาให้ กระตุ้นความต้ องการหรือเกิดความอยากได้ ของผู้บริโภค และเป็ นที่ร้ ูจักใน
ระยะเวลาที่รวดเร็ว มีการโฆษณาผ่านทาง Facebook นอกจากนี้ยังมีการจัดโปรโมชั่นเกือบทุกเดือน ซึ่งรายละเอียดการจัด
โปรโมชั่นจะเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละเดือนขี้นอยู่กบั ยอดขาย โดยเฉพาะช่วงที่ยอดขายลดลง เช่น เดือนนี้จนถึงสิ้นเดือนจะ
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สรุปผลการศึกษา
1.จากการศึกษารูปแบบและกลยุทธ์การดาเนินงานธุรกิจมะนาวนิ้วมือ พบว่ามีราคาผลผลิตที่สงู กว่ามะนาวทั่วไป
ไม่ว่าจะเป็ นการรับซื้อ การขายส่งขาย ขายปลีกหรือส่งออกต่างประเทศ ถึงแม้ ราคามะนาวนิ้วมือนั้นจะมีราคาค่อนข้ างสูง
แต่กเ็ ป็ นที่ต้องการของตลาดเป็ นอย่างมาก
2. จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรมีการปิ ดกั้นการรับรู้ส่งิ ใหม่ๆ การทาให้ เกษตรกรมีความเข้ าใจในมะนาวนิ้วมือ
นั้นต้ องอาศัยกลยุทธ์ด้านราคา ช่ วยเป็ นสิ่งโน้ มน้ าวให้ เกษตรกรอยากทาและมะนาวนิ้วมือไม่ได้ พียงแต่จะใช้ ประกอบ
อาหารอย่างเดียว ทั้งยังสามารถนามาพัฒนาแปรรูปในด้ านเครื่องสาอางและครีมบารุงผิวเพื่อสร้ างรายได้ ให้ เกษตรกรขึ้น
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มีการจัดโปรโมชั่นซื้อ 4 แถม 1 และในเดือนถัดไปจะมีการจัดส่งโดยไม่คิดค่าบริการเพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้ าให้ มา
ซื้ออย่างต่อเนื่อง
อภิปรายผลการศึกษา
จากผลการศึกษาสามารถแบ่งออกได้ 4 ประการหลัก ดังนี้
1. คนส่วนใหญ่จะมองถึงสินค้ าและรูปลักษณ์ภายนอกเป็ นอันดับแรก จากงานวิจัยของ (รองศาสตราจารย์ ดร.
เชาว์ นุชจรี,2553) ได้ กล่าวว่าด้ วยภาพลักษณ์ท่แี ปลกใหม่ สะดุดตาก็ย่งิ ทาให้ ลูกคาเกิดความสนใจ มีหลากหลายเพื่อให้
ผู้บริโภคได้ จัดหาได้ ตามความสนใจและความต้ องการของผู้บริโภค สินค้ าที่มคี ุณภาพมากที่สดุ ย่อมมีราคาสูง ดังนั้น การ
ผลิตสินค้ าให้ มคี ุณภาพขึ้นอยู่กบั ความต้ องการของตลาดและผู้บริโภคเต็มใจซื้อในราคาที่สามารถซื้อได้ ตัวสินค้ าจะต้ องมี
ลักษณะที่ปรากฏเป็ นเอกลักษณ์ท่เี ด่นเพื่อที่ลูกค้ ารู้จักและจาได้
2. เนื่องจากในปั จจุบันเกษตรประสบปั ญหาราคามะนาวมีความผันผวนตลอดทั้งปี (ศิรินภา,2559) ซึ่งมะนาว
ทั่วไปมีราคาสูงสุดลูกละ 3-5 บาท (สันติ,2557) จึงได้ มีการนามะนาวนิ้วมือจากประเทศออสเตรเลียเข้ ามาปลู กใน
ประเทศไทย และเมื่อเปรียบเทียบราคาของมะนาวนิ้วมือคือมีราคาคงที่ลูกละ 200 บาท ความแตกต่างของมะนาวทั้ง2
ชนิดนี้จะเห็นได้ ว่าการปลูกมะนาวนิ้วมือจะได้ ผลผลิตราคาดีกว่า ราคาซื้อ-ขายมะนาวนอกฤดูในแต่ละรอบมีความผัน
ผวนสูงมาก กาหนดโดยพ่ อค้ าคนกลาง ในหน้ าแล้ งจะมีผลผลิตต่าและความต้ องการของผู้บริโภคมีตลอดปี (สิริภรณ
ไกรเลิศ,2558) ทาให้ ราคามะนาวทั่วไปมีราคาสูงแต่กย็ ังไม่สงู เท่าราคามะนาวนิ้วมือเพราะความแปลกใหม่มีหลายสาย
พันธุ์ รูปร่าง และเมล็ดผลที่เยอะ ทาให้ มผี ้ สู นใจมากและเป็ นที่ต้องการในตลาด
3.เมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยของ (ศิรินภา,2559) พบว่ ามีการจาหน่ ายที่คล้ ายกัน ได้ แก่ร้านอาหารอีสาน
ร้ านอาหารซีฟู้ด ร้ านอาหารบุฟเฟ่ ต์ ร้ านจาหน่ายเครื่องดื่ม โรงแรม แต่มะนาวนิ้วมือมีการใช้ ประโยชน์มากกว่ามะนาว
ทั่วไปคือสามารถนามาตกแต่งอาหารให้ เกิดวามสวยงาม ปั จจุบันมีความสนใจและนิยมเลือกใช้ เครื่องสาอางที่มีส่วนผสม
ของสารสกัดจากสมุนไพรในธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากสารสกัดจากธรรมชาติมปี ระโยชน์ในการรักษาโรคผิวหนังบาง
ชนิด เช่น ฝ้ า กระ ยังสามารถพัฒนาเป็ นสารที่ช่วยทาให้ ผิวขาวที่ใช้ ในเครื่องสาอาง (วรรธนา,2558) จึงทาให้ มะนาวนิ้ว
มือได้ เข้ าสู่วงการเครื่องสาอางซึ่งมะนาวนิ้วมือได้ เป็ นส่วนผสมในการผลิตโลชั่น คือโลชั่นคาเวียร์
4.การส่งเสริมการตลาดของมะนาวนิ้วมื้อการประชาสัมพันธ์จากสื่อต่างๆ ทาให้ กระตุ้นความต้ องการหรือเกิด
ความอยากได้ ของผู้บริโภค ผ่านทางรายการที่เกี่ยวกับสินค้ าการเกษตรต่างๆเช่น รายการคิดนอกจอ(สถานีโทรทัศน์ Thai
PBS) , รายคลินิกเกษตร (สถานีโทรทัศน์ช่องไทยทีวีสชี ่องสาม , รายการอ่านเข้ าเส้ น (สถานีโทรทัศน์ช่องวัน ) , รายกาก
รีนฟาร์มวาไรตี้(สถานีโทรทัศน์ช่องอมรินทร์) ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ (สุปราณี ,2545) ได้ กล่ าวว่ า ปั จจุ บันการ
ส่งเสริมการตลาดเป็ นส่วนสาคัญของการทาการตลาด ถึงแม้ ว่ามะนาวสดจะเป็ นพืชเศรษฐกิจที่ทุกคนรู้จักถ้ ามีการส่งเสริม
การตลาดหรือแนะนาผลิตภัณฑ์โดยการเสริมคุณค่ าจะช่ วยในการสร้ างความแตกต่ างในผลิตภัณฑ์เดียวกันด้ วย การ
ส่งเสริมการตลาดสินค้ าเกษตร อาจทาได้ โดย การแนะนาผลิตภัณฑ์ผ่านรายการที่เกี่ยวกับสินค้ าเกษตรต่างๆ และการจัด
โปรโมชั่นซื้อ 4 แถม 1 และในเดือนถัดไปจะมีการจัดส่งโดยไม่คดิ ค่าบริการเพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้ าให้ มาซื้ออย่าง
ต่อเนื่อง เมื่อทาการเปรียบเทียบกับงานวิจัยของ (ศิรินภา,2559)กล่าวว่าซื้อมาก ลดมาก แถมมากเพื่อเป็ นการกระตุ้น
การขายให้ มากขึ้น จึงเริ่มโครงการซื้อมาก ลดมากแถมมาก เพื่อให้ ลูกค้ าสั่งซื้อเพิ่มมากขึ้น
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